
  

  

  

  

  

   

               

 

 



     
  هاي مقاله

 هفتمین همایش بین المللی

 انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
 

 جلد نخست
50 - 1مقاالت   

1391شهریورماه  15-17  
)ره(دانشگاه عالمه طباطبایی  

 با همکاري انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

  

  علمی همایش دبیر

زاده اهللا ایراندکتر نعمت  



 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

  

                                   

 هاي هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی مقاله •

 )50 -1مقاالت (جلد نخست 

 1391شهریور 15-17 

  )ره(دانشگاه عالمه طباطبایی 

 زادهدکتر نعمت اهللا ایران: دبیر علمی همایش •

 رضا بیات : سرویراستار •

 الناز شکوري ، سهیال  بامري: ویراستاران فنی •

 دانشگاه عالمه طباطبایی: ناشرالکترونیکی •

 با همکاري شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی             

 



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

٤ 
 

  

1 

  ي صوفیانه هاي  تأویل ي مقایسه

  عرفانی  متون  براساس»  شأنی  ما اعظم  سبحانی«و »  اناالحق« 
  

    1آذرمکان اللّه حشمت       

      2اهلیرویین پروانه   

 چکیده   
را به   زیادي   ابتدا تأملاز همان  هستند که  بایزید، شطحیاتی “  شأنی ما اعظم  سبحانی «و   منصور حلّاج  بن  حسین”اناالحق «  شطحیات 

از معرفی   کوشد پس مقاله می وجود دارد، این  عرفانی  ، در متون از آن  زیادي هاي  تأویل  که  چنان است، آن  داشته  معطوف  خود
  هایشان تأویل و تشابه   تفاوت نکات، به  این  ي  ها و مقایسه آن  اصلی نظریات  از نکات و استفاده  برجسته عارف   از هفت دیدگاه   هفت 

با  عارفان   این کند که   مشخص بر آن  یابد و عالوه   است، دست کار رفته  بهاین شطحیات   در تأویل که اعتقادي  اصول  ترین  اساسیو 
  .     اند خود داشته هاي فکري  بنیانو شناسایی  خواننده  ذهنی  اقناع   در جهت زیادي   تالشخود،  هاي  تأویل

  این ي  اند؛ مقایسه پرداخته آن  تبیین  آشکارا به مانند شبستري وگروهی  ، غیرمستقیمگروهیآن حساسیت  دلیل  ه ب  که  هایی تأویل   
و برجستگی   استگوناگون   هاي ها در دوره آن  نظریات بر هماهنگی  دلیل ، ها تأویل  این  مشترك  نکات دهد که  می  ها نشان دیدگاه

آن  در تأویل  زیادي  که دالیل  بر آن باشد زیرا عالوه  داشته  آنان  عرفانی –هاي  دیدگاهدر معرفی زیادي  است سهم  سته توان شطح  این  
کند که  می  مشخصنیز دخیل باشد و در پایان   عرفانی شان  نظریاتدر تبیین شاهدي عنوان  به است  است، توانسته شده  کار گرفته  به  
  . اند داشته خواننده  ذهنی  در اقناع  بیشتري   نقش عارفان  از این  ک ی کدام  

  
  

  . نوري، حلّاج، بایزید  ، شطح، وحدتتأویل :هاکلیدواژه   
  
  
  
  

                                                        
 هرمزگان استادیار دانشگاه  ١-

 هرمزگان ارشد دانشگاه  کارشناسی   دانشجوي - ٢
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  مقدمه
- ي  نقطهبا تنها  نه که   است شط حیاتیبایزید از آن “  شأنی ما اعظم  سبحانی«منصور حلّاج و  بن  حسین “  اناالحق«مانند  شطحیاتی   

  نیز نشان  بزرگ و عارفان  آثار صوفیان  باشد بلکه می مورد توجه  دینی  فکر عالمان ي  و درحوزه  استمرتبط مسلمانان اعتقادي 
  . است داشته   خود معطوف ها را به  شط حیات، تأمل آن این  دهد که  می

ي  نیز باشد، با مقایسه  نظریاتشان  نمودار هماهنگی حال  تواند در عین  ها می آن  ظاهر متفاوت به   هاي تأویل  که  اساسبر این  
زیر پرداخته   اهداف شد تا به   تالش  دیدگاهشان اصلی  نکات و استنباط  برجسته از هفت عارف  عرفانی  در متون   مندرج هاي  تأویل

  :شود 
  باشند؟       و متشابه   توانند متفاوت می عارفانه  هاي  تأویل  نآیا ای. 1
  اند؟    کار رفته به  اعتقادي خاصی   تأیید اصول  در جهت شاهدي  عنوان  شطحیات، به   آیا این. 2
                 پردازند؟        می خاصی   اعتقادي  اصول تبیین  شطحیات، به   از تأویل با استفاده  آیا عارفان . 3
  است؟  هماهنگ  اصولی آنان   اعتقادي آیا اصول . 4
  اند؟ خود داشته ي  صوفیانه هاي  از تأویل  خاصی هدف  برجسته  آیا عارفان . 5
  اند؟  پرداخته تأویل  به  مطالب   در ضمن  یک آشکار و کدام  ي  گونه  به  یک  کدام. 6
است نظرها را  ، توانسته اش برجستگیدلیل  به   شطح این  کند که  سؤاالت، مشخص به  بر پاسخگویی   عالوه که   است آن  در پی  مقاله   

عارفان  که هایی  کوشش  بر اینکه  باشد، مبنی داشته  مهمی   عرفا نقش فکري  اصول  برانگیزد و در شناسایی   تصوف به مبانی  در توجه 
  مشخص اند و در پایان  کار گرفته به   تصوف مبانی  در تبیین  که   است کوششی   اند در حقیقت داده ن از خود نشا شطح  این  در تأویل  

  . باشند داشته  خواننده  ذهنی  در اقناع  بیشتري  اند سهم  توانسته بزرگان  از این   یک کدام  شود که  می
  

  :تحقیق پیشینه 
  نظرات تفسیري مشخصاٌ  که   اثري اما تاکنون . است  بقلی  روز بهانشط حیات شرح رداخته، پشط حیات بررسی به   که  اثري  اولین  

- «از کتاب  هایی بخش توان میحال  با این. است نشده  نگاشته کند،  مقایسه   را با هم مقاله  مورد نظر در این   دو شطح در باب صوفیه 
» سبحانی  هاي اشارت«با عنوان   اي مقاله  همچنین. کرد معرفی شط حیات،   بر بحثاي  مقدمه عنوان   را به  اثر استیس» و فلسفه عرفان 
  .     ذکر است  قابل در این زمینه کدکنی   اثر شفیعی» بایزید هاي  و شطح در عرفان   شطح«لیال نوروز پور و مقاله  نوشته 

 
  :غزنوي  هجویري علی  سن ابوالح. 1

تفرقه   مراد به لفظو رموزشان   عبارات اندر مجاري. . . را   جمهور محققان تصوف«: گوید می و تفرقه   جمع  در مبحث  هجویري   
تا از نسبت   به حق اضافت را جمله   فعلش بود که  اندران  و عزّ بنده . . . مجاهدت  و مشاهدت  یعنی مواهب  جمع  و به   است  مکاسب 
فاذا احببته  احبه  بالنوافل حتی  الی   یتقرب عبدي  الیزال : تعالی اللّه   عن. . . ما را خبر داد ) عم(گردد، چنانکه پیغمبر خود رسته   کسب 
- از شواهدي  یکی ) 1389:326هجویري، (” . یبطش ینطق  و بی   یبصرو بی  یسمع و بی سمعا و بصرا ویدا و مویدا و لسانا بی  له   کنت 

پیامبر   حدیث بایزید به » سبحانی«و باز در تأیید   بایزید است“  شأنی سبحانی، سبحانی، ما اعظم «آورد  می  خویش در تأیید سخنان  که 
، از حق قهریتی  چون  بود که   ، این چنانعمر، حقیقت لسان  علی الحق، ینطق ): صلع(اللّه رسولکما قال «: گوید پردازد و می می

را    حق بی آنکه استحالت، به  گردد وي  ، نطق جمله این  بستاند تا نطق   را از وي ، وي وي ظاهر کند بر هستی   خود بر آدمیسلطنت 
  بایزید را جمع» سبحانی«س پ) 327:همان(باشد اندر چیزها  حال  یا وي   و اتّحاد با مصنوعات مخلوقات  باشد با امتزاج و تقدس  تعالی 

ما رمیت «ي  آیه به   اش بعدي باز در دالیل گوید همچنان که  می سخن  عارفی  خداوند از زبان  که   موهبت داند، آن  و موهبت خدا می
  .    کند می اشاره » رمی اللّه   ولکن  اذر میت
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  :جنید. 2

و جز حق  است کرده   فراموش  خویش از دیدن   خاطر حق به «: گوید که میبایزید چنین » شأنیما اعظم سبحانی «جنید در مورد   
ر از تعبی آگاهی داشت نداشت و نه  او آگاهی  و از ما سواي   گفت بدو سخن   پساست و او را ستوده   است نکرده  را مشاهده  تعالی 

  گفت سخن   لیلی؛ از خویش: پرسیدند، گفت نام  عامر را چون  بنی مجنون   آیا نشنیدید کهداشت   حق  که نسبت به  ظنّتی  از او از فرط
فیما  قد غرق  أنه «: کند تأیید می  بایزید را چنین سخنان  و در اللمع ) 151-150: 1384سهلگی، (” . بود  غایب  از شهود خویش  ولی
» .واحد منها غیر صاحبتها الغرق، کل   من تارات علی غرقته معان   یرد علیها و هی  اذا لم حقیقۀ الحق  عن   منها و ذهب وجد

خودي  بی است، آن  کرده  خود می بایزید را از خود بی گوید که  می سخن  جنید از وجدي  در واقع  که ) 459: 1380طوسی،  سراج(
  . باشد او می  معرفت ها و دریافت حاصل  که  

  
  :رومی الدین  موالنا جالل . 3

رسند و در وجود او فانی  می وحدت خود به  در سیر رجوعی   ها و کثرات رنگ تمام  که  خداوند و این  در مورد یگانگی  مولوي    
  رنگ  ها یک یسهپ       هو  رنگ  خم  است  اللّه صبغۀ             :                                             دارد می را بیان   ناب شوند، حقایقی  می 

 التلم    خم  ید منم گو  طرب ازقم      ییشگو و افتد  خم  آن در  چونگردد اندرو                                                    
  . . .          است  آهن الّا دارد  آتش  رنگ  است  گفتن  الحق انا خود  خم  منم  آن
  آتشم                                      من  آتشم   ید او منگو       محتشم  آتش  طبع و  زرنگ شد

           بزن  من در را  دست  کن  آزمون     ظن و  است  شک را تو گر، من  آتشم
  بنه                                  دم   یک من  خود بر روي   يرو         مشتبه شد را تو گر  من  آتشم
 زاجتبا  یکمال مسجود  هستنور گیرد از خدا          چون   یآدم

 )                                                                201-200: 1389مولوي، ( 
 و است» هو الحق«ی معن  به  واقع در» انا الحق«دعوي   معتقد است ي و«که   ید و ایند رانا موال عرفانی   تأویل توان  می  ابیات ین ا در  

 باد را  حلّاج منصوررو موالنا گفتار  از این  ی حلول اتّحاد و  حلول راه از  نه  استاتّحاد نوري   از جهت ی معناین  کند که  ید میتأک
در ذات  و استغراقاز فنا  ی ناش  حلّاج گفتاراز انکار خدا بود و  ناشی  فرعون  دعوي  که  معنی  این  نهد به  می فرق  فرعون  ي عو

 :  احدیت
  و برست                                انا الحق  ي منصور  گفت        پست  گشت، انا الحق ی فرعون  گفت  

  محب                            اي  اللّه   انار ارحمۀ ین و                 عقب در  هاللّ  العنۀ انار  آن
-شمرند؛ یعنی، این  یم  حقرا حضرت  گوینده  دانند بلکه  گفتار را خود نمی این  ي  یندهگو، »انا الحق«گویند  می بزرگان  این  ی وقت 

زمانی، زمانی،   یمکر(” . است  نموده  ترنّم را» شأنی  ما اعظم ی سبحان«و یا » انا الحق«و نداي  دمیده   وجود آنان ي ال در  که  استحق 
1390 :346              (  

- نورش که   است کسی   انا الحق ي  گوینده که  سازد و این  را پذیرفتنی   انا الحق  کند تا تأویل می  تالش  و آتش آهن  با تمثیل   يمولو 
  . است  گرفته خدا از را
  

  :محمود کاشانی ین الد عز. 4
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 به  باطن و ظاهراحکام  یان میز تم  رفع از  استعبارت صوفیان سکر در تعریف «: گوید سکر می  در تعریف محمود کاشانی  ین الد عز
ی اله  ذات واجد را شط حیاتی چنین  ي  یندهگومبحث،  ي  ادامه در) 1382:96کاشانی، (» .ذات ي  اشعه در  عقل نور  اختطاف  سبب 
ك، . ر. (گشاید می» انا الحق«و » شأنی ما اعظم  ی سبحان«به  پردازد و زبان  راز می افشاي  سکر به  ي  غلبهخاطر   به  داند که می 

  )96:همان
  

  :همدانی القضات  ین ع. 5
-و براي  را بشناسی) جهان ین ا(باید ملک ) جهان  آن(ملکوت   شناخت ي برا«: گوید یم» معرفت«در مبحث  همدانی   القضات ین ع  

از این  ی عالم هر در را خداوند  چون، بگذري، ملکوت ي  ید از مرحلهبا، )فراتر از دنیا و آخرت ی جهان(جبروت   معرفت به  یابی دست
ین اتا جمال  ی کنخدا باید سلوك   جبروت به  رسیدن  ي برا و» االرض و  السموات  خزائن  وهللا«است  اي  ینهخزگانه،  سه هاي  عالم 
-ي درجه تواند به  یمسالک  که   است زمان  ین ا در و شود  مشخص تو بر» ترجعون و الیه   یش  کلملکوت  بیده  ي الذ  سبحان«آیت  
  )61: 1386ك، همدانی، . ر(» . برسد» ربه  عرف«
ي  پردهرسد و از یت اله  جمالي  پرده  به  ربوبیت ي  پرده از«تا   است ی مراحل ازنیز نیازمند گذر سالک » ربه  عرف«مقام  به  یدن رس  

دنیا و ] جا آن. . . [کبریا رسد در  ي  پرده  به  عظمت ي  پردهرسد و از   عظمت ي  پرده به   عزّت ي  پرده از و رسد  عزّتي  پرده به   الهیت 
] که  است ی زمان و این. . . [باشد» ربک وجه  یبقی  و«همه » الکریم اهللا  وجهه  ی ال انظر«: و گوید» علیها فانمن کل «آخرت، محو بیند 

» و یحبونه  یحبهم«گوید؛ در این مقام  یمهمین » تصیر االمور اهللا   یال اال«باشد؛  یز محو شده ن  معرفت و  استنمانده یزي چ  عارف از
ي را و باشد  سالک  خالقنبود، نبود،  یچ هجا سالک  ید اینگو  چه» سبحانی«و بایزید جز » انا لحق«جز ین حس  پس. . . نماید یکی 

  )62-61:همان(» .باشد مقام  چه  مقام  این  
  

  :محمود شبستري. 6
 :  گوید می که  هروي  امیر حسینی  سؤال   در جواب ي شبستر

 یا محقق    بود آن هرزه  یی گو  چهانا الحق        است  را نطق  نقطه  ین کدام
 :  گوید پردازد و می می  مطلب  این  یحتشر  به   
 تا گوید انا الحق         یستن  حق از جز         مطلق  است اسرار  کشف  الحق انا
 مخمور       گیر و خواه   مست ی خواه تو           منصور همچو  عالم  ذرات  مهه

 باشند قائم                    همی  معنی  ین بد     و تهلیلند دائم            تسبیح   یندر
 فرو خوان     ره   یک را» شئ  من  ان و«   گردد بر تو آسان      که  ی خواه اگر
  بر آري                             دم  ین ا وار  حلّاج  توهم     کاري    را پنبه  خویشتن  ي کرد چو

  )        47: 1384شبستري، (                             
ك، . ر( حقّند  مهلل وبح مس» انا الحق« نطق  به همه  کهداند  می  متجلّی ذرات  یع جمصورت   را به  حق  ابیات  در تفسیر این یجی اله

 و. سازدپذیر می یه توج» الّا یسبح بحمدهشئ   من  ان و«ي  یهآ با را  گفتن ، انا الحقدر تأویلش ي شبستر؛ )313: 1388الهیجی، 
  ):                                                 314:ك، همان. ر(» العالمین  رب اناهللا  انّی  ی موسیا   ان  الشجرة  من«ي  با آیه  ینهمچن
 )        47: 1384شبستري، (انا اللّه  انّی   گویدت  یدرخت            ناگاه که  ایمن   يواد در درآ
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 که  درختتا از   يآ درمراد است،  یه تصفطریق . . . » ایمنوادي «در  ـ  السالم یهعلـ » موسی«سلوك بر طبق «الهیجی شرح بر اساس 
 1388ك، الهیجی ، . ر(» .بشنوي انا اللّه  ی انّ  ناگاهدر او نیست،   است انسانی  در نشأه  که  کمال   و ظهور صفات  است ی نبات  نشأه 

:316(  
 :        گوید می انسان   واالي با مقام   در ارتباط کند بلکه  استناد می قرآن  آیات   تنها به نه  ي شبستر

 )                 47: 1384شبستري، (ی            چرا نبود روا از نیکبختی درخت از  اللّه انا باشد روا  
 )                  48:همان( شد صدا و  صوت و اندر  الحق اناخال شد        از خود چون  ی خال کو  آن هر

 ) 49:همان(انا الحق  و گر خواهی  ي گو  الحق هوالحق        دیگر هستی   یستن  حق از جز
  است  حق یقتحق در و  استبرخوردار اولویت  از  استموجودات  اشرف  که باشد، انسان تواند مظهر تجلّی  می درخت  که  ی زمان
 جهت ازهو الحق   اثنا صوت و در این  موجود نیست  یر حق غ اصالً و  است  الحق انا و  اللّه انا  به  ناطق، یهست مظاهر  تمام در  که

 گفتن  الحق انا پساست منتفی  حقیقی دویی که   است آن  جهت  به  انا الحق  باشد و نواي  یم  بودنخود قائل  براي  اعتباري   یریتغ 
  توسط  الحق انا  صوتبیان  ي شبستر؛ )327ـ326: 1388، الهیجیی، ك. ر. (است داشته  او از حقیقت  که   است یري تعب  واقع در  عارف 

  :                                                گوید داند و می می  خاص یط شرا  به  مقرون را  دل  اهل
 )   9: 1384شبستري، (و بعد و سیر زورق   از قرب یکی       انا لحق گفت  از بحر وحدت   یکی

یگري دبگشاید و » انا لحق به  باشد و زبان  داشته  یقین   حقیقی واحدي  تواند به  یمسالکی که افراد است متفاوت یدي توح  نگرش
 که باشد  داشتهعارفی احوال  ي ادعا» انا الحق«حقیقت  دریافت   بدون  است ممکن  هم  را دریابد اما سالکی  یقی حقمقصد   بتواند این 
و  شهود قلبی  یق طر از  آن حقیقت  دریافت داند که  می  خاص ی سالکان  آن از را» انا الحق« مقام  پساست یده رس  وحدت  به  کثرت از 

 :میسر است  تصدیق

 است  یگر دالل د  پس و سکر و افن              است  حال  سه در را  دل  اهل  رخصت  که 
 یابد اسرار طریقت                                               هرکس  نه         حقیقت                         احوال   نیست  يمجاز

  )72:همان(تصدیق  باید یا نه   را کشف ین ا مر         تحقیق                ناید ز اهل دوست  ي ا  گزاف
  

  :محمد الهیجی ین الد  شمس. 7
، سکرند و در مستیارباب   یبعض«: گوید دهد و می یمنشان انا الحق تأویل  را به  خاصی   يعالقمندراز،  گلشن  در شرح   یجیاله

 به  کثرت  مراتباز   یهتصفطریق  به  اله  راه  سالکانچون یعنی . . .  فرمایند می ظهور نموده  ایشان  پاك  بر دل  که  ی اله اسرارافشاي 
آن  ی مست در  است سکر صاحبکه یکی آن . . . شدند و مستغرق  ی فاندر بحر وحدت،   احدیت ی تجلّدر گذشتند به  یر رجوعی س 
  )                                      1388:26الهیجی، (» .استحقیقت  ي مرتبه نباشد و این   او عجب از بیخودي  دریایم  عین  من  ید که گو اگر، حال 
یکی  درو ) 313:ك، همان. ر. (شمارند یمبرتر » الحقانت «و » هو الحق«را از   دانند و آن می و تهلیل  تسبیح  را کمال  انا الحق  یشان ا
 :  ویندگ دهند و می یم  نسبت» فنا و بقا« اصل  به را» انا لحق«از ابیاتشان  

 )                                  314:همان(مطلق  باقی   حق  و به باش  ز خودي  ی فانسرّ انا الحق               برت  شود کشف که   یخواه
 و تعین  برسد که مقامی  به  تصفیه  یق طر  به  سالک«: گویند که می  دانند و در تفسیر آن می و عیانی  ید کشفی توح  نوع از را  حلّاج  حال
  ناطق، حق  لسان  بهیده، د  حق را خود، بیخود، گشته  یفان و محو، بود  مشاهده  مانع، گشته  الهی جمال   ي پرده که  وي  مجازي  ی هست
 :   گردد  الحق انا  نطق  به
 بر مال       یخود گو انا الحقب و  مست          بنوش                          يمنصور  جام  شراب از

  )                               315:همان(شد فنا  کلّی  ید خود به ق ز تا           جاوید گشت                 ي  زنده  جانان  به  جان
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              یختی آو  عشق بردار چرا  منصورم چو  پس           آشکار    انا الحق  ی گفت خود تو  چون  زبانم از
  )318:همان(وجود انگیختی   صحراي به   یریتغ گرد                  نقاب      یر بر رویتغ غبار از باشد  که تا
 :      شبستري از ابیات   خود بر یکی دیگر از تفسیرهاي   در یکی  یجیاله  

  )   49: 1388شبستري، (انا الحق  و گر خواهی  ي گو  الحق هوالحق           دیگر هستی   یستن  حق از جز
 و  استبود  نمود بی  ینهمو ممکنات،  کثرات وجود و  اوستمطلق و هستی و وجود دیگر نیست  ی هستیر از حق، غ  به«: گوید یم

قید و  اعتبار  به  کهاست، زیرا است ریی گو  الحق هو اگرگشتی،  حال  ین بد  متحقّق  چون. نیست  و غیر از این  است ین چن  که الحق
 هر  به  عارفالحاصل، . است منتفی  حقیقی  ییدو  چهاست؛   راست هم  یی گو  الحق انا اگر و، مالحظ است ي اعتباراطالق، غیریت 

  )327: 1388الهیجی، (” . است  راستداند،  یمجهت نماید، چون  حقیقت  یر از آن تعب  که  عبارت
تمیز است،  و  تفرقهشدن –از زایل ، عبارت » فنا«: گوید یم وداند  یمفنا  حالت  بهرا مربوط » شأنی ما اعظم  ی سبحان«قول  یجی اله  
و در این . . .  محو و نابود گشتبالکل   ذاتی  یتجلّ، در پرتو کثراتجمع  و  سالکمجازي  ی هست] اینکه یعنی [و حدوث  قدم  یان م

  مربوطانا الحق را وگفتن ” . نیست  یانم در سالک یهستاست، چه  حق  آن  ي  گوینده یقت حق  به افتد  استماع  سالک ازهرچه  حالت 
- محب سرّ  به  ه فجاء محبوب  جمالي  مشاهده در  که  استیمان ه و  وله و  دهشو   یرتح» سکر«: گوید داند و می یم سکر  حالت  به
به   و انبساط  و نشاط فرح  ي و  باطن در بعد و  تفرقهاز دوري ي  واسطه  بهید، رس  محبوب جمالي  مشاهده به  سالک رّس  چونرسد  یم
بیخودي  شد و از غایت  مرتفع  یز از مابین تم و  گشتعشق شد و عقلش، مغلوب  غافل   او از محسوسات حواس  در آمد که  نوعی  
  )473ـ472:همان(” . گوید می چه  داند که  نمی 

  :ها سنجی و نکته   نظریات اصلی   نکات  یبررس
  :هجویري. 1

 .     است  مشاهدت  حاصل و خداوند  موهبت و  جمع، » سبحانی«) الف
 ).      با خالق  سالک ي نور  وحدت( حلول و اتّحاد  به  نه  استحالت  به، است خداوند  نطق، بنده  نطق) ب   

 کند                         می یه توج» رمی اللّه  ولکن   اذر میت  یترم ما و«ي  یهآ با را  آن) پ
مرتبط “ اللّه فی   يفنا«ي مسئله  به” . بستاند  را از وي وي  ظاهر کند تا هستی  خود را بر آدمی  قهریت  ی تعال  حق«: ي جمله با) ت
  .             سازد یم
  . سازد یم  مرتبط، باهللا  بقاي ي  مسئله  به” . گردد ي و  نطقجمله،  ین ا  نطق تا« :ي جمله با)ث
  :جنید. 2

 ).  وجد(است  کرده  فراموش   خویش از دیدن   خاطر حق  به  شط حیات این  ي  یندهگو) الف
 ).          با خالق  سالک  ينور  وحدت(سازد  یم تر  ملموس، » و مجنون یلی ل«یت حکا با را  آن) ب
  . است معرفتی  مقام   حاصل شط حیات  ین ا) پ
  :مولوي. 3

  .                                                        داند یم خدا نور و خدا  رنگ را  آن) الف
  .   است یدن رس) وحدت(رنگی   یک  به) تکثر(از رنگارنگی : گردد اندرو  رنگ  ها یک یسهپ/ هو  خم  رنگ  است  اهللا صبغۀ) ب
  ).                                                             با خالق  سالک ي نور  وحدت(سازد  می یرفتنی پذ» آتش و  آهن«یل تمث با را  آن) پ
 .       احدیت، نظر دارد ذات  و بقا به  وجود مجازي  ي فنا  به) ت
 سکرووجد           :التلم خم یدمنمگو ازطرب/ قم  ییشافتدوگو خم درآن چون)ث

  موهبت: زاجتبا یک مال مسجود  هست/ نور گیر ز از خدا  چون  ی آدم) ج
  :کاشانی. 4
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  .                                                                        داند از سکر می ی ناش را  آن) الف
  .                                                                           راز است  افشاي  ینوع) ب
  .                                                                       است  ذات واجدآن،   ي یندهگو) پ

  :همدانی  القضات ین ع. 5 
  .             شود نیز محو می معرفت  مرحله   در این داند که  می معرفتی  مقام   یک را» انا الحقو  شأنی  ما اعظم  ی سبحان«) الف
  .                                                                 اهللا فی  ي فنا: است نمانده  یزي چ  عارف از) ب
  .       با خالق  سالک  نوري  و وحدت باهللا  ي بقا: باشد  سالک  خالق نبودهیچ، جا سالک،  ینا) پ
  .                                                                   است  مجاهده و  سلوك  حاصل) ت
  . خداوند است  شطح این  حقیقی  ي  یندهگو) ث
  :شبستري. 6

                                          .                                       است اسرار  کشف) الف
  .                                                                  گوید یم را» انا لحق«خود حق، در واقع ) ب
         . در برابر خداوند است  موجودات از تسبیح  یري تعب، » انا لحق«، هستند و انا الحق ي  یندهگوعالم،  ي  همه) پ
 .           » الّا بحمده یسبح   شئ  من  ان و«ي  یهآ  به استناد) ت
 . » العالمین  رب  انا اللّه انّی  یا موسی   ان  الشجرة  من«ي  یهآ  به استناد) ث
 . میسر است  یا تصدیق )معرفت(کشف  از طریق   شطحیات حقیقت   یافتدر) ج

 .     نظر دارد» اللّه  فی ي فنا«ي  مسئله  به: خال شد از خود چون  ی خال کو  آن هر) چ
 .نظر دارد باهللا  بقاي  ي  مسئله  به: شد صدا و  صوت و اندر  الحق انا) ح
   وجود  وحدت: الحق دیگر هستی   یستن  حق از جز) خ

 ).سکر و وجد( مخمور گیر و خواه   مست ی خواه تو/  منصور همچو  عالم  ذرات  همه) د 
 .مجاهده و  سلوك: کاري را پنبه  خویشتن  ي کرد چو) ذ 
 . با خالق سالک  ي نور  وحدت: چرا نبود روا از نیکبختی/ یدرخت از  الحق انا باشد روا) ر 
                              . متفاوت  معرفت و  وحدتکثرت، : و بعد و سیر زورق  از قرب  یکی/ انا الحق  گفت   از بحر وحدت یکی ) ز
  :الهیجی. 7

 . داند یم فنا  به  مربوط را» سبحانی« و سکر  به  مربوط را» انا الحق«) الف
  .                                                                                       راز است  يافشا) ب
 .     کثرت و  وحدت: وجود انگیختی صحراي  به  یریت غ گرد/  نقاب  یر بر رویتغ غبار از باشد  که تا) پ
 .       او  ذات و بقا به   است احدیت  در دریاي  شدن  ی فان: مطلق باقی   حق و به   باش  ز خودي ی فان) ت

 .         باهللا ي بقا: است  شده  الحق انا  نطق  به  ناطق  حق  لسان  به) ث  
 .                   وجود  وحدت: و وجود دیگر نیست هستی   ز حقیر اغ  به) ج
  .                                                                      دارد  اشاره  خالق با  سالک  وحدت  اصل  به) چ
 داند       یم) معرفت(عیانی  ـ  ید کشفی توح  نوع از را  حلّاج  حال) ح
  وجد                                                                 : گشت  عشق  مغلوب  عقلش) خ
 .                                       مجاهده: در گذشتند  کثرت  از مراتب تصفیه  یق طر  به  اله  راه  سالکان) د

  . پردازد می  شبستري  اعتقادي اصول  تمام   یینتب  به) ذ
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  :  ها تأویل  ي یسهمقا

  یاتشطح این  تأویل به  عرفانی   اصل یزده س از  استفاده با ها آن  که داد  نشانبرجسته، عارف از هفت عرفانی تأویل هفت   ي یسهمقا  
  خود به  یلتأو درعارفان،  از این  هر کدام   شود که می داده   شود و نشان می پرداخته   اصول این  ی معرف  بهقسمت در این  اند که  پرداخته

 :اند داده  نشان  توجه، اصول از این   یک کدام 

 .   و الهیجی ي شبسترهمدانی،   القضات ین عهجویري، جنید، مولوي، : با خالق  سالک  ينور  وحدت. ا  
 .                و الهیجی  يشبسترهمدانی،   القضات ین عهجویري، مولوي، : اهللا فی  يفنا. 2
 .                       و الهیجی ي شبسترهمدانی،   القضات ین عهجویري، مولوي، : باهللا  يبقا. 3

                           .                                     جنید، مولوي، کاشانی، شبستري، الهیجی: وجد. 4
 .                   مولوي، کاشانی، شبستري، الهیجی: سکر. 5
 .                    همدانی، شبستري، الهیجی  القضات  ینعجنید، : معرفت. 6
  .                                                          کاشانی، شبستري، الهیجی: راز يافشا. 7
 .           همدانی، شبستري، الهیجی  القضات ین ع: مجاهده و  سلوك. 8
 . و شبستري  یجیالهمولوي، : وحدت و  کثرت. 9
 .       و هجویري  يمولو: موهبت. 10 

 .  و الهیجی ي شبستر: وجود  وحدت. 11
  هجویري                                                                               : تفرقه و  جمع. 12
 . هجویري: مشاهدت. 13

  
  نتیجه                                                                                        

 :            است و متشابه  متفاوت اندازه   تا چهها  آن تأویل  داد که  عرفا نشان  دیدگاه   ي یسهمقا  
   

  تشابه  تفاوت  یعرفان اصل
  6  1  با خالق  سالک  ينور  وحدت. ا

  5  2  اهللا فی يفنا. 2
  5  2  باهللا يبقا. 3

  5  2  :وجد. 4
  4  3  سکر. 5
 4 3 معرفت. 6
 3 4 راز يافشا. 7

 3 4 ومجاهده سلوك. 8
 3 4 ووحدت کثرت. 9

 2 5 موهبت. 10
 2 5 وجود وحدت. 11
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 1 6 وتفرقه جمع. 12
 1 6 مشاهدت. 13

 
 : عبارتند  از یب ترت  بهکه   یافتاست، دست  یل دخشطحیات این   در تأویل  که  اصولی  ترین   يمحور  به،  توان یماساس،   ین ا بر

 . معرفت. 6سکر . 5وجد . 4باهللا  ي بقا. 3اهللا  فی  ي فنا. 2با خالق  سالک  ي نور  وحدت. 1
ي اعتقاد  اصولیین تب  بهشطحیات،  ین ابا تأویل و هم . اند کردهاستفاده در تأیید دیدگاهشان شاهدي  عنوان  بهیات، هم شطح از عرفا 
اصول  یی شناسادر   یاديز  سهماست،  توانسته   شطح این  برجستگی  که   است این  ي  دهنده امر خود نشان  اند و این  خود پرداخته 
اعصار در طی عقاید آنان  بر هماهنگی   یلیدلباشد، خود  یمتصوف  ی مبان جزء اصول این  جا که  باشد و از آن داشته  آنان  فکري  

 دقّتپردازد،  یم  مبحث نای به  دقیق  ی ول  پنهان، اي گونه به   یريهجوکه،   است  ینااست،  توجه  ي  یستهشا  چه  آن اما  است  مختلف
در  که  ی خاص  روش با و  است داشته  مبذولآن،  به   خاصی توجه  دهد که  یم  نشان، » المحجوب کشف« در  مطلب–این  یوستگی پ در 

- شاهدي، در تبیین  عنوان  بهشطح،  سازد و از این پذیر می یه توج را  آندارد،  توجه  قابل  ي ها نمونهو آوردن مطالب مستند ساختن 

  شاهدي عنوان  به   از آن ي مولوپردازد،  یم» شأنی ما اعظم  ی سبحان«تأویل  ید آشکارا به جنکند،  یم، استفاده »تفرقه و  جمع«مبحث 
در تبیین    یاصلعنوان  به را  آنهمدانی،  القضات  ین عسکر است،  مفهوم  در تبیین   کاشانی  یلتأوکند،  یم  استفاده، مطالب در ضمن 
» راز گلشن«خود بر   شرح در ضمن   دهد و الهیجی یمآن اختصاص را به جداگانه گیرد، شبستري، مبحث  یم کار  بهمعرفت، 
 تر مشخص جا  آن ازدر نزد عارفان شطحیات این و حساسیت  یت اهمدهد،  یم  نشانشطحیات،  این  تأویل  را به  خاصی  ي عالقمند

  . پردازد می شطح  ین ا  به، هروي  یرحسینیام  سؤال  جواب در، شود که شبستري یم
عرفان بنمایانند،  ي واد  وارستگان مقامات و  احوال ازي نمودار  صورت  به راکنند، شطحیات،  یم  تالش خودهاي  یلتأو با  عارفان  

ین اپایانی ي  نکتهتر سازد و  ها دقیق آن  فکري مفهوم  تر سازد و نظرها را در یافتن  را برجسته آنان  ي فکر تواند، مبانی یمکه نموداري 
قرآن، با آیات ، آن  ساختنعرفا و مستند  هاي  یلتأو ازی استنباط  اصل–سیزده یان م از  اصل ده  به  دادننشان که، شبستري، با توجه  

- است،  توانسته  باشد که  ی شرحترین،  ید دقیقشا، الهیجی دارد و شرح  خواننده  ی ذهنو اقناع  یات شطحاین  در تأویلي ا عمده  سهم

  .      کند معرفی   مشروح ي ا گونه  به را  آن و دهد  نشانتوجه، ، اصول  تمام  به خودشطحیات را بنمایاند، در تأویل  ین ا  نکات  تمام
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  : منابع 
  .           اطالعات: و ششم، تهران  بیست ، چاپ معنوي، جلد دوم مثنوي  جامع   ، شرح)1390(زمانی، کریم . 1
: دوم، تهران کدکنی، چاپ  محمد رضا شفیعی بایزید بسطامی، ترجمه  از میراث : ، دفتر روشنایی)1384(علی  سهلگی، محمد بن . 2

                             .                                سخن
و  الحدیثۀ  دارالکتب : سرور، مصر و بغدادعبدالباقی محمود و طه عبدالحلیم : ، اللمع، تصحیح)1380(نصر  طوسی، ابیسرّاج . 3

  .      المثنی  مکتب
  .    علم: ناول، تهرا سبحانی، چاپ. ه توفیق: وتوضیحات راز، مقدمه  ، گلشن)1384(محمود  شبستري، شیخ . 4
اول،  -و محمد رضا برزگر خالقی، چ کرباسی  عفّت : و توضیحات  الهدایه، تصحیح ، مصباح )1382(محمود کاشانی، عز الدین . 5 

  .         زوار: تهران
محمد رضا برزگر خالقی : و تعلیقات  و تصحیح راز، مقدمه  گلشن  شرح   االعجاز فی مفاتیح ) 1388(محمد  الدین  ، شمس الهیجی. 6

 . زوار: هشتم، تهران  کرباسی، چاپ وعفّت 

  ر     هیوامه: رینولد نیکلسون، تهران نسخه   معنوي، براساس ، مثنوي )1389(محمد  محمد بن  الدین  مولوي، جالل . 7 
  .       منوچهري: هفتم، تهران عسیران، چاپ   دکترعفیف: ، تمهیدات، مقدمه)1386(القضات  همدانی، عین . 8
: یازدهم، تهران انصاري، چ قاسم ي  ژکوفسکی، با مقدمه. و: المحجوب، تصحیح  کشف) 1389(علی غزنوي، ابوالحسن  هجویري. 9

  . طهوري
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2  

  سیماي قوم ترکمن در آثار

  احمد شاملو، نادر ابراهیمی، صادق هدایت
  1الدین آرخی کمال

  چکیده
این پژوهش چگونگی انعکاس قوم ترکمن و فرهنگ و باورهاي این قوم را در آثار چهار تن از بزرگان ادبیات معاصر ایران بررسی 

فرهنگ و آداب و رسوم ترکمن چگونه در  ،دیگراین که چگونه بوده استاین قوم  به به عبارت دیگر نوع نگرش آنان. می نماید
و شیفته این قوم . دارد) شاعر ترکمن(احمد شاملو اشعاري درباره زنان ترکمن و مختومقلی فراغی  .آثار آن ها نمود یافته است

ترکمن نگاشته و و چند داستان دیگرش را با توجه به افسانه ها و آداب و رسوم "آتش بدون دود  "نادر ابراهیمی رمان بلند .است
کور چشم هاي زن اثیري را به چشم هاي مورب ترکمنی تشبیه می  صادق هدایت در بوف .سال ها در بین ترکمن ها زیسته است

  .نوشته است) آوازهاي دسته جمعی دختران ترکمن(با تأثیرپذیري از الله هاي ترکمن  نیز کند و داستان کوتاه الله را
  
  

 مختومقلی فراغی، ادبیات معاصر، آتش بدون دود، اللهقوم ترکمن،  :هاکلیدواژه

                                                        
 مدرس دانشگاه پیام نور بندر ترکمن -  1
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  مقدمه

که با اعضاي درون گروهی خود، اشتراك زبانی، فرهنگی، ادبی و  باشند یمختلف اجتماعی یک ملت م يها قومیت ها گروه
 يها اقوام مختلف درون یک کشور از همه جنبه. همان ملت از طریق زبان ملی در ارتباط هستند يها نژادي دارند و با دیگر گروه

ها و کارکردهاي  اهداف قومی در زیرمجموعه آرمان. فرهنگی، اجتماعی ،اقتصادي و نیز زبان و ادبیات ملی منافع مشترك دارند
آن چنانکه زبان ترکمنی هویت قومی ترکمن است، زبان . رندو هیچ گاه کشمکش و تعارض با منافع ملی ندا گیرند یملی قرار م

  .فارسی نماد هویت ملی ماست

و داراي فرهنگ و آداب و رسوم و  کنند یترکمن ها یکی از اقوام ایرانی هستند که در کرانه شرقی دریاي خزر زندگی م
  .باشند یخاص خودشان م يها و باورها اسطوره

شعري دو دسته عوامل  هاي یاناز نوع تأثیر و تأثر متقابل است در پیدایش و جهت گیري جررابطه ادبیات و شرایط اجتماعی «
نخست عوامل برون متنی و دیگر عوامل درون متنی شرایط اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادي از عوامل برون متنی . دخالت دارند

  )17:  1384زرقانی، (» .ه بگیردآن را نادید تواند یبنابراین یک محقق نم باشند یمؤثر بر ادبیات م

کهن قوم ترکمن در ادبیات معاصر ایران نمود  هاي یینها و آ یکی از مواردي که اساس این پژوهش شد، این است که افسانه
ها  یافته و بزرگانی چون احمد شاملو ،نادر ابراهیمی و صادق هدایت با فرهنگ قوم ترکمن آشنا بوده و آثاري در مورد آن

  .اند نگاشته

در این تحقیق نگارنده بر آن است که نحوه انعکاس قوم ترکمن و فرهنگ و باورهاي آنان را در آثار  سه بزرگ مرد ادبیات 
  .کاوشی که نگارنده چهار پنج سال از عمر خود را صرف مطالعه درباره آن نموده است. معاصرایران بکاود

مختلف به یکی  يها فرهنگ طبقات وقشرها وگروه هاي اجتماعی در دورهاز  ییها کاوش در آثار ادبی به منظور یافتن جلوه«
  )37: 1379کوثري،(».فعالیت مردم شناسان ایران تبدیل شده است يها از حوزه

  .این پژوهش نگرش جدیدي است راجع به ادبیات معاصر با این امید که مورد قبول دوستداران ادب فارسی قرار گیرد

  

  :قوم ترکمن ي درباره

  :چنین آمده است"ترکمن  "ي لغت نامه دهخدا، درباره واژه در

ایالت ایشان . است معروف و مشهور از گرگان تا خوارزم و از آنجا تا بلخ و بخارا و سمرقند و مرو و سرخس اي یفهنام طا«
رکمنان در آسیاي مرکزي، امروزه ت. اند یفهصحرا نشینی کنند و به خیمه و خرگاه و آالچیق ییالق و قشالق گزینند و چندید طا

  )ذیل واژه ترکمن:1343لغت نامه دهخدا، (» .شمال گرگان و خراسان سکونت دارند

کلمه اغوز به نظر تورکولوژیست بزرگ مجار . ها اغوزها اجداد تمام قبایل ترك و ترکمن معرفی شده است در تاریخ ترك«
بنابراین اوغوز به . ه و قبیله و اوز هم عالمت جمع ترکی استاوق به معناي تیر. اوز تشکیل شده است+از اوق) nemet(نمت 

  )35: 1366میرنیا،(».باشد یم ها یلهمعنی قب
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که سه طایفه یموت ،گوکالن و تکه نسبت به طوایف دیگر از اهمیت و نفوذ  شوند یترکمن ها به طوایف متعددي تقسیم م
  .شوند یسیم مبیشتري برخوردارند و هر یک از این طوایف به چند تیره تق

ها قبل از ایمان آوردن به دین اسالم، شمنی  در مورد مذهب آنچه از متون مختلف برمی آید، چنین است که مذهب ترکمن«
  )249: 1366اشتري، (».بوده است

اشاره . ..ها و  ،اسطوره)آواز دسته جمعی دختران ترکمن(ها  ، الله)مادران ییالال( ها يبه هود توان یاز فولکلورترکمن ها م
  .کرد

مختومقلی، شاعر بزرگ صوفی مسلک ترکمن است که تحت تأثیر خیام و مولوي و دیگر شاعران بزرگ ادبیات ایران قرار «
  :آرزو داردکه با این شعرا در یک ردیف به حساب آید  "سان بولسام"اودر شعر .گرفته است 

  فردوسی نظامی حافظ پردانی  ابوسعید عمر خیام همدانی
  آالرنینگ یانینده من هم سان بولسام  الدین کی جامی النامیجالل 
  

ها در یک ردیف به  ابو سعید ،عمر خیام، همدانی، فردوسی، نظامی، حافظ، مولوي، جامی، آرزو دارم که من هم با آن: ترجمه
  ) 186: 1379فداکار،(».حساب بیایم

من خاك پاي امامان : گوید یم) ما را ببخشاي( "بخیشله بزنی "و در شعر داند یمختومقلی خود را خاك پاي امامان بزرگوار م 
  .کنم یبه خاطر حضرت عباس طلب بخشایش م. عاجز و درمانده هستم  يا بنده. و فداي آنان هستم

  .نماییم یونظرات وآثار احمد شاملو،نادر ابراهیمی وصادق هدایت را در مورد قوم ترکمن بررسی م ها یدگاهاینک د

  

 شاملواحمد  - 1
بزرگ  ي بامداد، از شاعران روشنفکران و مترجمان معاصر، شاعري جهانی و یک وزنه. احمد شاملو، با نام شعري الف«

تحصیالت کالسیک نامرتبی داشت؛ زیرا . در تهران به دنیا آمد 1304وي در بیست ویکم آذر سال . ازادبیات معاصر ایران است
اش هرگز نتوانستند براي مدت طوالنی در  و به تبع آن خانواده شد یپدرش افسر ارتش بود و اغلب از این شهر به آن شهر اعزام م

نوجوانی و جوانی خود را در شهرهاي مختلفی گذراند؛ البته سرچشمه بعضی از تفکرات و  يها و سالشامل. جایی ماندگار شوند
  )1: 1358شاه حسینی ،(» .ها جستجو کرد در همین سال توان یدرون مایه بعضی از شعرهایش را م

رش به تشکیالت از هم پاشیده تا پد شود یبه همراه پدرش حیدر شاملو به گرگان و ترکمن صحرا منتقل م 1321شاملو در سال 
. کند یها الفتی عمیق پیدا م و با آن کند یها زندگی م شاملو در این مدت در میان ترکمن. ژاندرمري در آن زمان را سر و سامان دهد

هر قوم و نژادي  من تراکمه را بیش از«که  دهد یکه این افتخار را به صحرا م يا تا اندازه کند یها به نیکی یاد م او همیشه از ترکمن
  )551: 1377مجابی، (» چرا؟ دانم ینم. دارم یدوست م

شاملو همچنین فیلمی هم درباره « .اشاره کرد "پیغام"و  "از زخم قلب آبایی"به دو شعر  توان یها م از آثار او درباره ترکمن
نظرگاه برده فروشی در قرن بیستم به آن  ساخته است که به قول خودش از "شود یآناقلیچ داماد م"ها به نام  رسوم عروسی ترکمن

  ) 908:  1382پاشایی ،(».آمد ینگاه شده بود و البته به مذاق صاحبان کار خوش نم
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  .نماییم یو آن را به صورت جزئی و دقیق، واکاوي م اندازیم یدر اینجا به این آثار او نگاهی تحلیلی م
  )امان جان(از زخم قلب آبایی  - 1-1

  .هواي تازه به چاپ رسیده است و درباره دختران ترکمن صحرا است ي این شعر در مجموعه
  !دختران دشت
  !دختران انتظار

  دختران امید تنگ در دشت بی کران
  بی کران يو آرزوها
  تنگ؛ يها در خلق

  دختران آالچیق نو
  )1383ازه،هواي ت(                                            

ها  دیگري که در شعر شاملو از آن يها ها و افسانه از اسطوره«: بررسی اساطیرشعر شاملو نوشته است دکتر تقی پور نامداریان در
درباره امان جان ،شاملو . ترکمنی يها امان جان قهرمان شهیدي است در قصه. اشاره کرد "امان جان"به  توان یسخن رفته است م

زمان شاه این شعر  يها در گرگان به ضرب گلوله کشته شد؛ در چاپ 20دهه  هاي یمهآبایی دبیر ترکمن بود که ن: بعدها نوشت
ترکمن معرفی  يها براي جلوگیري از سانسور به امان جان تغییر یافت و خود او قهرمان اساطیري در یکی از افسانه

  )288: 1381پورنامداریان ،(».شد
ن ترکمن و جامه مخصوص آنان و باالخص پیوستگی با توجه به زندگی خاص دخترا«: گوید یمحمد حقوقی درباره این شعر م

وجه نشان دهنده حاالت و کیفیات خاص  ینبسیار زیبا و مناسب به کار برده است و به موجزتر یرتیها با طبیعت، تعب آن
  )41: 1381حقوقی، (».هاست آن

و  پردازد یزخم قلب آبایی م به خوانش و تفسیر شعر از نویسد یکه به آق چلی،شاعر ترکمن، م يا احمد شاملو در نامه
  :نویسد یم

که این شعر عمالً قسمتی از زندگی من  دانید یکه من این شعر را بیش از دیگر اشعارم دوست دارم؟ و هیچ م دانید یهیچ م«
  بوده است؟

  دختران دشت
تند و مانند دشت دش ي دختران ترکمن زاده. دختران ترکمن به شهر تعلق ندارند؛ شهر کثیف و بی حصار و پرحرف است

  )553: 1377مجابی، (» .ها فقط دختر دشت ،دختر صحرا هستند آن. عمیقند و اسرارآمیز و خاموش
  :گوید یشاملو در پایان شعر خطاب به دختران ترکمن م

  بین شما کدام«
  بگویید

  )52: 1383شاملو، (» سالح آبایی را براي روز انتقام؟ دهد یبین شما کدام صیقل م
  پیغام - 1-2
  .در این شعر، شاملو درد دلی دوستانه با ممدوح خود،مختومقلی،دارد.  "مدایح بی صله"غام نام شعري است از مجموعه پی
و با او احساس  دارد یبا شاعري از جنس خود که دوستش م. پیغام سخن دل شاعر است با دوستی که هرگز او را ندیده است«

ی صله ،پیغام ویژگی منحصر به فردي دارد و آن ذکر نام شخصی است که شاعر در میان اشعار مجموعه مدایح ب. کند یقرابت م
  ) 6: 1385شاه حسینی ،(».شعر را براي او سروده است
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  :فرستد یپیغام م) شاعر ترکمن(براي مختومقلی ) ماهان(اش  شاملو از طریق نوه
  !پسر خوبم، ماهان«

  پاشو
  برو آن کوچه پایینی

  هست که سکو دارد يا خانه
  بینی یپیرمردي الغر م

  روي سکوي دم خانه نشسته است
  با قباي قدك گل ناري

  )21: 1379شاملو، ( » مفلوکش پنداري ي عالم بر شانه ي غصه
  .دهد یها پیام م در حقیقت شاملو به تمام ترکمن. مختومقلی نماد قوم ترکمن است و چه نمادي زیباتر و بهتر از او

را فردي ضعیف غمگین ) نماد ترکمن(اند و مختومقلی  که مورد بی عدالتی واقع شده بیند یم ییها ها را انسان شاملو ترکمن
  .کند یتوصیف م

  .پیغام شاملو به مختومقلی، اتحاد است
  حرف من این است

  ها باید آگاه شوند قطره
    که به هم کوشی

  بی شک
  ) 23: همان(بر جهت تقدیري فایق شد  توان یم
« :گوید ینوشته است م) سیاح مجاري(کتاب جنگ ترکمن در حواشی که به مطالب وامبري  در بخش دوم "جمال زاده"

  )200: 1357جمال زاده ،(» .هاست فردوسی ترکمن ي مختومقلی به منزله
مسلط بر جامعه که مردم  هاي یو نسبت به دردها و بی عدالت کند یدید واقع بینانه شاملو نسبت به اجتماعی که در آن زندگی م«

به خود بسته و ریاکارانه نیست که شیوه رایج روز شده است بلکه نتیجه مستقیم  هاي ینشاز آن نوع ب یبانندیچاره با آن دست به گرب
  )85: 1374پورنامداریان، (».اوست يها زندگی و تجربه

  
 نادر ابراهیمی    - 2

وي در . ابراهیمی کاري دشوار است يها کاملی از شغلارئه فهرست . در تهران به دنیا آمد 1315فروردین  14نادر ابراهیمی در 
او کمک کارگري تعمیرگاه سیار در  يها از جمله شغل. دو کتاب ابن مشغله و ابوالمشاغل به شرح وقایع زندگی خود پرداخته است

ها قرار  میمیت ترکمنو تحت تأثیر صفا و ص کند یها آشنایی پیدا م ها و آداب و رسوم آن ترکمن صحرا بود که طی آن با ترکمن
  .گیرد یم

عنوان آتش بدون دود از یک ضرب المثل ترکمنی .است  "آتش بدون دود"ها داستان بلند  اثر بزرگ او در باره ي ترکمن
  .و جوان بدون گناه شود ییعنی آتش بدون دود نم "اوت توسه سیز بولماز ،یگیت یازیق سیز"گرفته است؛

ها هستم وآنها را  ترکمن ي یفتهکه ش کنم یانکار نم«:گوید یایانی کتاب سوم این داستان مپ هاي یادداشتنادر ابراهیمی در 
  .وشناخته ام که شاید دیگري هرگز اینگونه ندیده ونشناخته باشد وآتش بدون دود تمام نخواهد شد تا من تمام شوم ام یدهآنگونه د
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پس .منی آزار واذیت ندیدم؛اما محبت وهمراهی تا بخواهیهرگز از هیچ ترک کردم یکه در صحرا کار م ییها در تمام سال
بدانم وباور کنم که در آتش بدون دود وطنم را حکایت "نیمه ترکمن"ترکمن باید این افتخار را به من بدهد که خودم را یک 

  )1383ابراهیمی،(».ام کرده

که وقتی به عیادت نادر  کرد یآن جا عنوان م، استاد عطرفی از اساتید  کردم یها پیش که در دانشگاه عالمه تحصیل م سال
ابراهیمی رفته بود؛ابراهیمی به او گفته بود که  پدر یا مادرش ترکمن است؛متاسفانه استاد عطرفی در این که کدام یک را گفته 

  .،تردید داشت

فسانه مربوط به نحوه این ا. قدیمی ترکمن صحرا است يها جلدي است که موضوع آن یکی از افسانه 7آتش بدون دود رمان 
  .پیدایش قوم ترکمن است

  :کند یرابینو، سیاح مجاري، آن افسانه را در کتاب ارزشمندش،سفرنامه مازندران و استرآباد،چنین بیان م

یکی زن مشروع که فرزندي آورد به نام شرف و زن دیگر . که مؤسس قبیله یموت دو زن داشت کنند یها حکایت م ترکمن«
  ] دانند یها داشتن زن صیغه را حرام م ترکمن.[دو پسر آورد یکی چونی و دیگري قوجقکه صیغه بود و 

پدر هنگام احتضار یکی از دو اسب خود را به شرف بخشید و اسب دیگر را به دو  نابرادري او داد ولی چونی از پذیرفتن اسب 
  .مشترك که نیم آن سهم قجق بود خودداري نمود

از  ها یموت.سوخت و او را بر پشت اسب خود سوار کرد بدین ترتیب چونی با شرف پیوند یافت بنابراین دل شرف به حال او
  135: 1336رابینو، (» .فرزندان شرف هستندو از این جهت ادعا دارند که اوالد شرف برتر از چونی است

دیگر شنیده است؛ باري آن را  يا ونهاین افسانه در ذهن پویاي ابراهیمی به نوعی تغییر شکل یافته و یا اینکه روایت را به گ
  . دهد یسنگ بناي داستان آتش بدون دود، قرار م

  کند یو طایفه یموت را پایه گذاري م کند یدر این داستان چونی به نشانه اعتراض به اسب مشترك خانواده را ترك م

ر اسب را از ترکمن بگیري یعنی سرمایه و اگ: اند الزم به ذکر است که اسب براي ترکمن خیلی ارزش دارد و از دیرباز گفته(
    )  يا قدرتش را از او گرفته

ترکمن صحرا وآداب ورسوم آنهاست  ي میرعابدینی در مبحث ادبیات اقلیمی شمال به بررسی آثار نادر ابراهیمی که درباره 
رکمنی در می آمیزدوتصویر شاعرانه ت ي ها وشادي هاي ساده ابراهیمی توصیف بی کرانگی طبیعت را با رنج«:می پردازدومی گوید

  )538: 1377میرعابدینی،(».دهد یاز محیط وماجراها به دست م

صداي درونی هر ملتی است ودر ضمن  ها ین؛اباشد یروح هنري ملت م ي یندهعامیانه ،آوازها وافسانه ها نما يها ترانه«
  )487: 1383قایمیان،(».شود یالهامات بشر ومادر ادبیات وهنر هاي زیبا محسوب م ي سرچشمه

  :   نویسد یپایانی کتاب هفتم آتش بدون دود م هاي یادداشتابراهیمی در 
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چه شد، اما  دانم یمن در یک لحظه غفلتاً وقتی بسیار جوان بودم و کمک کارگر فنی در صحرا،عاشق صحرا شدم، غفلتا،نم«  
خدا کند مردم صحرا ... ه معشوقم ببرم و به او پیشکش کنم به پیشگا توانستم یآتش بدون دود همه آن چیزي است که من م! شدم

  این هدیه کوچک را قبول کنند

ها،آن پهناوري وخلوت،آن آفتاب وگله هاي خفته وآالچیق  ها وآن مهتاب یاد آن روزها وشب هاي صحرایی ،آن غروب 
در قلب کوچک من زنده است وخواهد ها که زیبایی شگفت انگیزي داشتند،براي همیشه  ها،آن مردان وزنان خوب وآن بچه

  )1383ابراهیمی،(».ماند

و آن را  شود یآشنا م یشانها ها و اسطوره ابراهیمی در مدتی که در ترکمن صحرا زندگی کرد کامال با آداب و رسوم ترکمن 
اشاره کرد که درباره » بخشید یمردي که آفتاب م«به داستان  توان یبراي مثال م.دهد یقرار م یشها اساس بسیاري از داستان

  .  ها ،نگاشته است ترکمن» 11خون بست«رسم

) این درد(» بو دردي«شعر . آورد یرا م) شاعر ترکمن(در کتاب پنجم آتش بدون دود ابراهیمی اشعاري از مختومقلی فراغی 
  . خوانند یترکمن همیشه آن را م هاي یکه بخش

     . شوند یها ذوب م ها و صخره سنگ

  . تحمل کنند توانند یرد را نمچرا که این د 

    ) 75: 1383ابراهیمی، (آه از این درد واي از این درد   

  ترکمنی آن چنین است

  انگلیر قواتلی هیبتلی داغالر

    داشالر اریب چکه بیلمز بو دردي 

ست و با تمامی آداب و ها زیسته ا ها دارد ؛او با سالمندان ترکمن هم صحبت شده است و با آن ابراهیمی پیوند عمیقی با ترکمن
  . ها آشنایی کامل دارد رسوم آن

  .  اشاره کرد... صحرا و فیلم نامه صداي صحرا و  يها به هزار پاي سیاه و قصه توان یها م از آثار دیگر او درباره ترکمن

  صادق هدایت   - 3

دختر اثیري را به  يها چشم"بوف کور"او در .در آثار خود با قوم ترکمن ارتباط داشته است يا صادق هدایت هم به گونه
    . کند یمورب ترکمنی تشبیه م يها چشم

                                                        
وکشتن او را دور از جوانمردي  بخشید یرسمی ترکمنی ،به این صورت که ،اگر قاتل به صاحب خون پناه بیاورد واز او امان بخواهد ،او را م ١-
 .ها وقوانین، این رسم هم فراموش شده است البته امروزه با وجود دادگاه.دانست یم
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 ».کرد میوجذب  مورب ترکمنی که یک فروغ ماوراء طبیعی ومست کننده داشت،در عین حال می ترسانید يها چشم
  )15: 1315هدایت،(

  )70:همان( ».صورت الغر ورزیده داشت رنگ گندمی، برجسته، يها نهگو ،مورب ترکمنی يها چشم«

  )71:همان(».ها کرد ترکمنی خود نگاه تعجب آمیزي به کلوچه يها او با چشم«

مورب ترکمنی اوحکایتگرخاستگاه نخستین او است،ظاهرا دختر اثیري  يها چشم«:نویسد یغیاثی در کتاب تاویل بوف کور م
به سوي هند کوچ کرده،پس از سده هااز همدیگر )آسیاي میانه(که اقوام آریایی از سرزمین اصلی خود کند یزندگی م يا در دوره

     )158: 1381غیاثی،(».اند جداشده وهر گروهی به جایی رفته

دختر «) 68: 1382قاسم زاده،(».گردد یداردوشاید او به دنبال اصل خود م اي یانهایلخانی وآسیاي م ي یشههدایت ر ي خانواده« 
وبه راستی دختري رویاوش وخیال انگیز  کند یها ویاد هاي حسرتبار را در ذهن راوي،زنده وبیدار م اثیري ،جهان خاطره

  )  67: 1377ستاري،(».است

  نگاشته است) غم انگیز دختران ترکمن يآوازها(ترکمن يها را نیز با تاثیرپذیري از الله "الله"هدایت داستان کوتاه 

ها ودیگر آثار فولکلور ایران همچنان ادامه داشت،وي در سال  هدایت در رشته مردم شناسی  وجمع آوري قصه کاروکوشش«
مردم ایران دعوت کرد تا هر کجا هستند وهر چه می توانندنمونه هاي فرهنگ  ي از همه کرد یکه در اداره موسیقی کار م1318

  )  62: 1380آرین پور،(».ندوادب حوزه زندگانی خود را گردآوري نموده وارسال کن

پیرمردي به نام . کند یداستان کوتاه الله از مجموعه سه قطره خون با صفا وشور وهیجان وزیبایی هاي خود خواننده را شیفته م
بح هر فردا ص.آورد ی؛خداداد با مهربانی او را به خانه مزند یکه در خانه او را م بیند یخداداد در یک شب سرد زمستانی دختري را م

  گذاشت وکم کم الله شد    "اللو"یا "الل"خداداد اسم او را .دهد ی،دخترك هیچ جوابی به او نمپرسد یچه از او م

در ادوار بعد . نتوانست به یار خود برسد اي یلهالله در فولکلور ترکمن صحرا نام دختر روستایی بوده است که بنا به تعصبات قب«
  )  276: 1366گلی،(».به یار خود برسند توانند یبراي دخترانی که نم شود یالله سمبلی م

ودر هر مصراعش درد ورنج دختران ایل را بازگو می کنندکه در سینه پنهان  زنند یها تاریخ زندگی زنان ترکمن را ورق م الله«
جریحه دار دختران ترکمن است  يها طیف قلبالله بیانگر احساسات ل.شود یالله در زیر مهتاب ،در کنار آالچیق خوانده م.اند کرده

  ) 34: 1375کلته،(».کند یکه علیه نظام اجتماعی حاکم طغیان م

که او براي  ییها نام.کند یوبه معنی بیشتر از هر چیز در داستان دقت م کند یافرادش در داستان دقت م يها هدایت به نام«
  ) 198: 1381عبداللهیان،(».کارشان تناسب دارد،از نظر معنی با کند یداستانش انتخاب م يها قهرمان

دختران ترکمن  يها بیشتر الله.که ناشی از جدایی از ایل وتبار خود است کند یدر داستان هدایت، الله آواز غمگینی زمزمه م
گز حق انتخاب ها مربوط به ازدواج اجباري است ؛دخترانی که هر وبعضی از الله.هم آوازهاي غمگین ناشی از جدایی از ایل است

ها تجلی یافته  اجباري،هجوم ویورش ها هر یک به نحوي در سرودن الله يها ،کوچها یموقعیت اجتماعی قبایل،پراکندگ«. نداشتند
،از این روي آرامش  خاطر را در باورها وامید ها  کرد یوزور وتجاوز را تجربه م شد یاست؛هر قومی اسیر وزیردست قومی دیگر م

اما حاصل این .آمد یتر به وجود م مستحکم اي یلهخانوادگی واوبه  به اوبه داده وبا گذشت زمان قب يها ن به ازدواجدانسته ناچار ت
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ها دوري دختران وفرزندان از خانه وخانواده بود وطی آن سوز دل وغم واندوه دختر تنها مانده در جایی دیگر بیان  کار سال
  :   زیر دقت کنید ي لهبه ال«) 104: 1385نظر محمدي،(».گردید یم

  اگر به چاه عمیقی سنگ بیاندازي  : چونقر قویا داش آت سنگا

      شود یوگم م رود یسنگ فرو م:چومر گیدر اجه جانا  

  )  278: 1366گلی،(».شود یمادرم دخترت فراموش م: یتر گیدر اجه جانا 

هدایت دراین داستان به رنگ لباس او توجه خاصی .لباس دختر کولی است که سرخ رنگ است ي اما آخرین بحثم درباره
  . دارد

  ) 160: 1379بهارلو،.ك.ر(».یخ زده ومی لرزید یشها دختر کولی کوچکی را با لباس سرخ دید که دم در اشک روي گونه«  

  )  164:انهم(بیند یاثري از لباس سرخ او نم گردد یوقتی خداداد به خانه بر م«

  ) 166:همان.(خریده بود تنش بود اش يهمان لباس سرخ نوي که برا«

ترکمنی از پوست انار به دست  يها رنگ طبیعی پارچه.ترکمنی زیاد به کار رفته است يها رنگ قرمز در لباس«
ها به این رنگ  ی از عالقه آنها وجود داردکه ناش رنگ سرخ در بین ترکمن ي زیادي درباره يها افسانه) 58: 1384اونق،(».آید یم

  .است

ها پیراهن  پوشش اساسی ترکمن:نویسد یم"سیاحت درویش دروغین درخانات آسیاي میانه "آرمینیوس وامبري در کتاب «
 بندند یها روي پیراهن بلند خود شالی م اند؛در موقع جشن وضیافت زن ابریشمی قرمز است که زن ومرد هر دو آن را انتخاب  کرده

)108: 1370وامبري،(».به پا کنندپاشنه بلند به رنگ قرمز  يها ها ایجاب می کنندکه چکمه این لباس.شود یدو طرف آویزان م که از
    

اش  او در شعر پیغام ،وقتی نشانی مختومقلی را به نوه.کند یها اشاره م احمد شاملو هم به پیراهن قرمز ترکمن
  : گوید ی،چنین مدهد ی،ماهان،م

   بینی یالغر مپیرمردي «

  روي سکوي دم خانه نشسته است   

  با قباي قدك گل ناري     

  )  21: 1379شاملو،(»مفلوکش پنداري ي عالم بر شانه ي غصه

ترکمن را در ذهن تداعی  يها الله...از ایل ولباس سرخ و اش یی،جداکند یدر این داستان اسم الله ،آواز محزونی که زمزمه م
  .ترکمنی نوشته است يها ین داستان کوتاه  را با تاثیرپذیري از اللهبی شک هدایت ا.کند یم
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  نتیجه گیري

احمد شاملو ونادر ابراهیمی در بین تراکمه .بازتاب داشته است يا قوم ترکمن در آثار این  ادیبان به شکل گسترده
که در مورد  يا صادق هدایت هم با توجه به مطالعات گسترده.ها کامال آشنا هستند اند وبا آداب ورسوم آن زندگی کرده

  .ها آشنایی دارد فولکلور داشته است با ادب عامه ترکمن

وابراهیمی نمود بارزي دارد وشاملو،شعري براي او سروده است  مختومقلی شاعر نامی ترکمن  در آثار شاملو
  .کند یوابراهیمی هم در جاي جاي داستان آتش بدون دود،اشعاري از او نقل م

اند ودر آثار هر سه  خاصی که دارند از دید این بزرگان دور نمانده هاي یژگیدختران وزنان ترکمن هم با توجه به و
  .ها انعکاس داشته است ننفر خاموشی واسرار آمیزي آ

ها نمود فراوانی داشته وچه بسا،اساس آثار سترگ  در آثار آن...مورب والله هاو يها افسانه ها ،آداب ورسوم ،چشم
  .ها شده است آن
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3  

 نامهزن در مرزبانجایگاه 
  

  1نعیمه آرنگ

  چکیده

نثر پارسی مرزبان نامه است که سعدالدین وراوینی در اوایل قرن هفتم آن را از گویش طبري به پارسی  ي از آثار ارزندهیکی 
. زیست یمولف آن مرزبان بن رستم یکی از شاهزادگان طبرستان است که حدود دو قرن قبل از سعدالدین در آنجا م. دري درآورد

ها ومقاالت بسیاري  گوناگون لفظی و معنوي مورد توجه و بررسی قرار گرفته و تا کنون موضوع بحث کتاب يها این کتاب از جنبه
 .بوده است

؛ اینکه زنان تا چه اندازه باشد یدر این میان موضوعی که تاکنون به آن پرداخته نشده، نقش زن و دیدگاه نویسنده به این قشر م
 و اینکه آیا نگاه نویسنده به زنان منطقی و معقول بوده است؟ اند؟ وبا چه کیفیتی در کتاب مطرح شده

تمامی زنان مطرح . اند ها و مضامین شده وارد داستان يا اند که هر یک به گونه در این کتاب در هجده مورد زنان مطرح شده
  .قرار داد توان یشده در مرزبان نامه را در چهار گروه م

 :يها زنانی با نقش

 بتاً مثبتالف ـ مثبت و نس

 کامالً منفی -ب

 منفعل و زیردست -پ

 کامالً فرعی -ت 

داستان به زبانی امروزي بیان شده که به تناسب موضوع مورد بررسی، گاه داستانی با  ي یدهدر این مقاله ابتدا خالصه و چک
مختلف مورد نقد و بررسی  ياه سپس به نقد داستان پرداخته شده و زن از جنبه. تفصیل بیشتر و گاه به صورت مجمل آمده است

  . قرار گرفته است

  

 

 زن، مرزبان نامه، داستان، مرد: ها کلید واژه

                                                        
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات پارسی از دانشگاه اصفهان- ١
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 زنانی با نقش  مثبت و نسبتاً مثبت : گروه اول: الف

 52تا  50هنبوي ص -1 

  :داستان ي یدهچک

آن دو مار را  ي مغز سر جوانی طعمهدر زمان ضحاك که دومار از دو کتف او برآمده بود قرار بر آن گرفته بود که هر روز از 
هنبوي به . هر سه را بازداشتند. روزي از قضاي بد، قرعه به نام پسر، شوهر و برادر او افتاد. زنی به نام هنبوي بود. فراهم کنند

وز این حکم دادخواهی به دادگاه ضحاك رفت و ناله و فغان از سرگرفت که هر روز از هر خانه بردن یک مرد مرسوم بود، اما امر
واقعه را به او گزارش دادند دستور داد که به .از ماجرا سوال کرد. ضحاك متوجه دادخواهی او شد. بر سه مرد از خانه من فرود آمد

اول چشمش به شوهرش افتاد یاد او و الفت وموانست در . هنبوي را به در زندان بردند. او اختیار نجات یکی از این سه تن را بدهند
نده شد خواست او را برگزیند، نگاهش بر پسرش افتاد؛نزدیک بود روح از کالبد او به در رود، خواست او را انتخاب وجودش ز

اي تأمل کرد  سردر پیش افکند و با خود لحظه. اشک از چشمانش فروریخت. کند؛ نگاهش بر برادرش افتاد که در بند اسارت بود
دوباره شوهر کنم و  توانم یاز این سه عزیز، کدامیک را انتخاب کنم؟ زنی جوانم م دانم ینم. ام سرگردانی فروافتاده ي که در ورطه

ازشوي و فرزند . اند بتوانم  صاحب برادري شوم هاست فوت کرده از او صاحب فرزند شوم، اما ممکن نیست از مادر و پدرم که سال
دستور داد که شوهر و . ه گذشته بود به گوش ضحاك رساندندآنچه را ک. دست برادرش را گرفت و از زندان به درآورد. دل برید

 .فرزندش را نیز به او ببخشند

این داستان تنها داستان مرزبان نامه است که شخصیت اول و قهرمان . طرح این داستان براي بیان اهمیت پیوند هم خونی است
هایشان شناخته  ه درداستان هاي دیگر مردان به پیشهآن یک زن است و تنها زنی است که نامش در داستان ذکر شده است؛چنان ک

 ...زن قصاب، زن دیبافروش و: شوند و همسرانشان به شغل آنان مثل می

و  رود یشود قرعه به نام سه تن از نزدیکان او افتاده، با جسارت به دادخواهی به درگاه ضحاك م او پس از آن که آگاه می
 .رساند یصداي تظلمش را به گوش شاه خونخوار م

در این داستان هنبوي کسی است که برخالف زبان خاموش مردم زمانش فریاد اعتراضش را در درگاه ضحاك شیطان 
گیرد یکی از عزیزانش را به او  شود و تصمیم می کند؛ چنانکه ضحاك از سر و صداي او با خبر می صفت،طنین انداز می

زیرا . شود ک بسیار منقلب و محزون  و درانتخاب، دچار سردرگمی و پریشانی میرود و از دیدن هری هنبوي به زندان می.بازگرداند
شود و با استداللی  اما سرانجام بر تردید خود مسلط می. در حقیقت گزینش هریک پایان زندگی دو عزیز دیگرش را به دنبال دارد

شاید براي . کند یگر محال است، برادر را انتخاب مداشته باشم اما داشتن برادر دی توانم یقابل قبول که شوهر و فرزند دیگري م
دهد  شود، دستوررهایی هر سه تن را می درپایان وقتی ضحاك از ماجرا آگاه می. هنبوي هیچ انتخابی منطقی تراز این وجود نداشت

اي چون  وارهتواند با جرأت و جسارت، مهر و شفقت و خرد و کیاست خود جان سه عزیز خود را از چنگال خونخ وهنبوي می
شود، در این داستان هیچ  هنبوي زنی معترض، دلیر، پرمهر، فکور، عاقل و زیرك است و چنان که مالحظه می. ضحاك نجات دهد

 .شود شود و زن به عنوان نجات دهنده پدیدار می نشان از ضعف و ناتوانی درشخصیت هنبوي دیده نمی

 

 65تا  260ـ دختر خره نماه ص 2
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 :چکیده داستان

هوا رو به تاریکی رفت و حشم .ناگاه تندبادي وزیدن گرفت. وزي بهرام گور به قصد شکار با خدم و حشم بسیار بیرون رفتر
در آنجا دهقانی بود از توانگران به نام . شاه در آن تیرگی ازهم پراکنده شدند و بهرام به ناچار به دهی که در آن نزدیکی بود رفت

به همین . دانست که مهمان کیست او شد؛ چنان که میزبان نمی ي به طور ناشناس وارد خانه. ار داشتخره نماه که مال و امالك بسی
شب که چوپان از دشت . بهرام در دل خشمگین شد اما چیزي ابراز نکرد. خاطر براي اوخدمتی که الیق شاهان باشد به عمل نیاورد

اي داشت با خلق و خویی نیکو و  خره نماه دوشیزه. همیشه شیر دادند آمد خره نماه را خبردار کرد که امروز گوسفندان کمتر از
ممکن است امروز نیت پادشاه ما با : رو به دخترش گفت. داد رویی زیبا چنان که زیبایی چهره از نکویی خوي و باطنش آگاهی می

اگر نظرت اینست : دختر گفت. ن کنیمبهتر آنست که ما از اینجا نقل مکا. رعیت بد شده که در قطع شیر گوسفندان تاثیر کرده
دهقان پذیرفت و . ها که به ناچار باید در خانه بگذاریم و برویم، در پذیرایی از این مهمان بکارگیر مقداري از این غذاها و نوشیدنی

به دهقان  دو سه روزاین گونه گذشت تا آن که روزي شاه درمیان نوشانوش شراب و حالت مستی که داشت. فرمود تا چنان کنند
شوم و ساعتی به هم صحبتی او خود را از اندوه دوري از یارو دیارمی  اگر کنیزکی زیباروي هست به دیداري از او قانع می: گفت
دانست که دختر او چنان به نقاب عصمت آراسته است که اگر این خدمت را  می. دهقان برخاست و به اندرونی خویش رفت. رهانم

اي در  او همچو خورشید تابنده. دختر چنان کرد. پس به دخترش گفت، ساعتی نزد مهمان بنشیند. رسد یی نمانجام دهد به او زیان
 .شاه به نگاهی از آن چهره روحانی قناعت کرد اما مهر او را در دل گرفت. مقابل او قرارگرفت آن چنان که چشمان شاه خیره ماند

حتماً طالع نیک نظر : پدرو دختر گفتند. شیر گوسفندان حکایت کردصبح که شد همان چوپان از دشت آمد و از بسیاري 
بهرام گور وقتی به مقر دولت خود رسید فرمود تا . پادشاه متوجه ما شده که این دگرگونی از دیروز تا امروز به وجود آمده است

  .دختر خره نماه را به ازدواج او درآوردند و پاداشی در خور نیز به خره نماه اعطا نمود

این فسانه از بهر آن گفتم تا «: گوید چنان که خود می.گردد طرح این داستان به باور گذشتگان مبنی بر الهی بودن پادشاه باز می
 )65ص(» .دانی که روزگار تبعیت نیت پادشاه به این صفت کند

وقتی چوپان به . دهد ش خبر میدختر خره نماه  دختري صاحب جمال و کمال است؛ چنان که زیبایی ظاهري او اززیبایی باطن
گوید  سپس به دخترش می کند یدهد او آن را به دگرگون شدن نظر پادشاه مربوط م خره نماه خبر کمترشدن شیرگوسفندان را می

بلکه زندگانی  شود یدر اینجا پیشنهاد بجاي دختر نه تنها باعث افزونی شیر گوسفندان م. بهتر است به جایی دیگر نقل مکان کنیم
 .دهد ها را در مسیر دیگري قرارمی آن

خره نماه که ازعفت . کند پس از چند روزآرامش و سرمستی، شاه از خره نماه دیدار کنیزکی زیباروي را طلب می
پذیرد و به این منظور از دختر خود کمک  مهمان ناشناس را می ي داري دختر خود اطمینان ویقین کامل دارد خواسته وخویشتن

  .گیرد می

دارد  که شاه را برآن می يا حیا و پاکدامنی او همراه با زیبایی خیره کننده. نماید ر اینجا زیبایی درون و برون دختر جلوه مید
 .خود ببرد ي که دختررا به عنوان همسر به خانه

عاقل،زیرك، صاحب کمال و دختري مطیع پدر، متین، . شود در این داستان دختر خره نماه به عنوان دختري شایسته مطرح می
 .در او سراغ گرفت توان یم دانستند ییک دختر کامل م ي جمال و تمام صفاتی را که برازنده
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پسري داشت که همواره او را به نگهداري مال و تدبیر در امور دخل و خرج و . دهقانی بود با بسیار مال و زمین و متاع 
پدر درگذشت و آن همه مال و اندوخته به پسر رسید و پسر دست به اتالف و اسراف گشود . کرد ز از دوست ناباب سفارش میپرهی

مادري دانا و نیکو راي و پیش بین . و با جمعی دیوسیرتان بدکردار قراردوستی نهاد و درمدت کوتاهی مال و سرمایه بسیاربرباد داد
اي که داري بیهوده از دست مده که چون آن وقت که نباید بدهی، آن گاه که باید  ه دار و اندوختهپند پدر نگا: به پسر گفت. داشت

 .اي آنان را دوستان صادق و خیرخواه خود ندان نیابی و تا اطرافیانت را به خوبی نشناخته

ماست که  ي در خانهموشی : نزد یکی از رفقایش رفت و گفت. پسر با شنیدن این سخن به آزمون دوستانش متمایل گشت
: دوست گفت. دیشب به هاون ده منی دست یافت آن را یک جا خورد. ام کند و از دفع او نیز عاجزمانده بسیار تباهی و خرابی می

برآنان افزون  اش یهچون دوستان وي را راستگو شمردند، تک. ممکن است هاون چرب بوده و موش به خوردن چربی حریص است
دوستان را آزمودم، بدین خطاي بزرگ و دروغ آشکار که گفتم ایشان مرا سرزنش : ار نزد مادر آمد و گفتبا شادمانی بسی. شد

اي پسر : پس گفت. مادر ازنادانی و سادگی فرزند خندید. نکردند و از بابت محبت زیادي که به من دارند مرا دروغگو نپنداشتند
. دهی یه چشم بصیرت نداري که دوستان و دشمنان را ازهم تشخیص نمگریست ک باید یخندد ولی بر تو م عقل بر این سخن می

اند  راست گفته: پسر از حماقت و بدبختی که داشت گفت. دوست آنست که با تو راست گوید نه آنکه دروغ تو را راست انگارد
 .باد داد تا به بیچارگی و مستمندي افتاد پدر را به ي خردي و نادانی اندوخته که رازها را با زنان نباید درمیان نهاد و همچنان با بی

ها بر زبانش گذشت که دیشب یک نان در  در میانه صحبت. روزي نزد همان دوست خود رفت و از حال نابسامان خود گفت
، از روي شمرد یآشکار و سخنان باطل او را راست م يها همان دوست که دروغ. اش را خورد سفره داشتیم موشی آمد و همه

 یک نان بخورد؟ تواند یاي مردم این سخن شگفت را بشنوید موش در یک شب چگونه م: و شرمنده کردن او گفت مسخرگی

مادري که به خوبی فرزند . شود یدر این داستان، زن به عنوان مادري خردمند،آگاه، دلسوز، عاقبت نگر و پند دهنده ظاهر م
وهیچ گونه قدرت وتسلطی بر فرزند خود و یا براموال  شود یی خالصه م؛اما گویا تنها نقش او در پنددهکند یخود را نصیحت م

 .شوهرش ندارد

راست گویند که زنان را محرم «: که گشاید یزبان به ناسزا م یابد یخود نم ي چنان که پسر وقتی نصایح مادر را موافق خواسته
 )165ص(» رازها نباید داشتن و مقام اصغاء هر سخنی دادن

فردوسی، مردان هر جا احساس نیاز به صحبت و مشاوره پیدا  ي شاهنامه يها متون پارسی نظیر برخی از داستاندر بسیاري از 
به ویژه مادران همیشه مشاوران . یک زن است به عنوان مادریا همسر گذارند یبا اولین کسی که سخن خود را در میان م کنند یم

؛ یابند ینم یشانها و مردان وقتی سخن را موافق با خواسته کنند یخود را اظهار م دلسوز و آگاهی هستند؛ اما وقتی پند و خیرخواهی
آنجا که اسفندیار با مادرخود، کتایون در مورد تصمیم پدرش .همچون داستان رستم و اسفندیار. گشایند یزبان به مالمت زنان م
تحویل دهد، تا بتواند به خیال خام به آرزوي  که به جنگ با رستم برود و او را دست بسته به پدر کند یگشتاسب مشورت م
  .عمل بپوشاند ي پادشاهی خود جامه
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و اگر چه مشاوران و  شوند یدر واقع در این داستان نیز همچون دیگر متون پارسی، زنان همواره از سوي مردان محاکمه م
و  گیرد یبه هرحال پسر پند مادر را به سخره م. شوند یرازداران خوبی هستند همیشه به کشف سر و پرده دري و سبکی عقل متهم م

به همین . زن در این داستان با تجربه و خردورز است اما فاقد توانایی و قدرت تأثیر بر فرزندش. بیند یعاقبت ناخوش آن را نیز م
 .نسبتاً مثبت مرزبان نامه به شمار آورد يها جزء چهره توان یدلیل زن این داستان را نیز م
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پندار قابل  ي او بر صفحه ي آفاق را در نوردیده بود دخترزیبایی داشت که نظیر چهره ي شاه اردشیر که عدل و احسان او جمله
بلوغ رسید پادشاهان بزرگ از اطراف و اکناف جهان خواستار همسري او گشتند اما دختر به هیچ یک  ي وقتی به مرحله. تصورنبود

که شوهر زیور زن است، اگر چه تو  دانی یم: روزي شاه به دخترش گفت. ؛ تا روزگار درازي سپري گشتداد یرغبتی نشان نم
پدر از صواب و درستی به دور است و  ي گ بسیار دختر در خانهدرن. ما هستی اما بازاز شوهرکردن ناگزیري ي افتخار همه ي یهما

اش  هر کس در خانه! چه داماد خوبی است گور: فرماید یم)ص(چنان که پیامبر اکرم.تر یستهمرگ به حال این گونه دختران شا
ه از نظر حسب و نسب هم بهتر آن است که به ازدواج با فالن شاهزاده ک. دختري دارد اگر شاه هم باشد بد طالع و بدبخت است

دختران محنتند و پسران نعمت و محنت ثواب و مغفرت پدران را به دنبال دارد و نعمت : دخترگفت. طراز خود ماست تن دردهی
و دقت در انتخاب داماد و شوهر دادن دخترالزم است؛ اما شوهر که سزاوار زن نباشد نکرده بهتر  شود یسبب حساب و بازخواست م

کسی . از کاردانی به دور است جویی یاگر در مال و ملک هم شأن و هم کفو براي من م. نیکبخت نباشد نابوده بهتر و فرزند که
همسري من است که چیزي زوال ناپذیر داشته باشد که مال بسیار درمعرض تباهی است و نسب نیکو بدون حسب از خرد  ي یستهشا

پادشاه کسی است که ابتدا : دختر پاسخ داد. ست همسرتو ازفرزندان شاهان باشد، شایسته ايا تو شاهزاده: شاه گفت. به دوراست
آن که حرص و خشم را : چه کسی داراي این صفات است؟ دختر جواب داد: پادشاه گفت. برخود و بعد بر غیر خود فرمان دهد

تا به عیب جویی او نپردازند  کند یز مپایمال خرد خویش سازد، برنفس خود فرمانروا باشد و کسی که از عیب جویی دیگران پرهی
پس شاه در طلب چنین مردي مدت بسیاري گشت تا شخصی را با آن صفات به او . چنین شخصی بر خود و غیر خود فرمانده است

د عق. کسی نزد او فرستاد و خشنودي از دو جانب حاصل شد. تصمیم ملک و دختر بر ازدواج او با این مرد قرار گرفت. نشان دادند
پس از چند روز شاه از حال دختر و داماد پرس وجو کرد و دانست که ازدواج آنان . شوهر رفت ي خوانده شد و دختر به خانه

  .همراه با سعادت و نیکبختی بوده است

او . دنه یدختري بلند نظر و ژرف نگر که نسب را ارجی نم. دختر شاه اردشیر در این داستان به زیور ظاهر و باطن آراسته است
با آن که شاهزاده است و در ناز و نعمت بالیده، به گوهر حقیقی وجود که همان حکمت است دست یافته و با آن که خواستگاران 

 .شود یبه ظاهر هم شأن از شاهان و شاهزادگان بسیار دارد براي مال و نسب آنان ارزشی قایل نم

 ي یهاگر چه تو ما: گوید ی، پدر به دختر مزند یاشرافی خود م خواستگاران ي همه ي ینهپس از آن که دختر دست رد به س
از  تر یقمایی اما درنگ زیاد دختر درخانه از صواب به دور است و صاحب شریعت، مرگ را براي چنین دختران ال ي افتخار همه
 .نعم الختن القبر: وگفته است شمرد یزندگی م

 ر بوداگر تاج دارد بد اخت  کرا در پس پرده دختر بود
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خواندن این سطور . رسد ینازش و افتخار آنان است به بدطالعی و بدبختی شخص دختردارم ي یهو ناگاه از اینکه دخترش ما
آنجا که فریدون سه دختر پادشاه یمن، سرو را براي سه پسر خود خواستگاري . فردوسی است ي یادآور داستان فریدون شاهنامه

اش متمایل به رد خواست اوست،اما چون  دخترانش دلبسته و وابسته است، ابتدا از شدت عالقهو پادشاه یمن که بسیاربه  کند یم
 . کند یبدطالعی قلمداد م ي یهیاراي آن را ندارد با خشم و عصبانیت دختر را ما

خرسندي از داشتن افتخار پدر ومادر و دلسوز و شفیق آنانند اما این نا ي یهمتون نور چشم و ما ي روشن است که دختران در همه
و این به دلیل شرایط اجتماعی حاکم بر زندگی دختران بوده است که با ازدواج پیوند او با خانواده  شود یدختر نیز درمتون یافت م

ها دل به دختر دلبند بستن و شاهد بالیدن کسی بودن که سرانجام  مدت دیدند یو در واقع پدر و مادر م شد ینخستینش کمرنگ م
  .روزي از نزد آنان خواهد رفت غم انگیز است و حسرت بسیار دارد

دختر . هم شأن ما رضایت دهی ي که بهتر است به ازدواج با فالن شاهزاده گردد یصحبت خود باز م ي سپس پدر به دنباله
نتند و تحمل رنج زندگی با آنان مغفرت و ثواب آن جهانی را در پی دارد و پسران نعمتند و سبب دختران مح: گوید یدرپاسخ م

 :شد یافت -درود خدا بر او باد -این حدیث این گونه در سخن امام صادق. شوند-حساب و بازخواست می

نونَ نَع« اَلباللّه یم و نات سح نات الب سألُُ ونِ النَّع ی یمِع  و ،یلَ ثیبیع  نات سالح« 

  .دهدیها پاداش میو به خوب کند یها سؤال مخداوند ، از نعمت. یاند و دختران خوبپسران، نعمت

  )7،1379کلینی،(

و حق والیت  خواند ی؛ دختربه هر حال پدررا به صبر مدانند یامروز دختران را رحمت و پسران را نعمت م ي یرعامیانهدر تعاب
شوهر که نه در خور زن «: ها ینا ي ؛ اما گذشته از همهداند یاج دختر به دلیل شفقت پدرو فرزندي و مصلحت دختر مپدر را درازدو

سپس با وسعت دیدي که در او هست معیارهاي پدر را براي ) 183ص(»و فرزند که نه روزبه زاید نابوده بهتر تر یباشد، ناکرده اول
به هم کفوي من کسی شاید که آنچ او دارد، در جهان زوال نبیند و نقصان «: گوید یو با روشن بینی م بیند یازدواج از خرد به دور م

یعنی ارزش حقیقی را . خرند یدر آن جهان مال و نسب واال چیزي است که به خودي خود به هیچ م: ومی افزاید) 183ص .(»نپذیرد
، جفت تو از فرزندان يا تو ملک زاده«که  کند ید خود دوباره اصرار مشاه بر اعتقا. کند یسراي جاودانه منسوب م يها به ارزش

پادشاه کسی بود که برخود وغیر خود فرمان «:گوید یو دختر با حکمت و خردمندي تمام م)184ص(»ملوك شاید
 .شود یکه تنها از زبان یک حکیم شنیده م يا جمله)184ص(»دهد

که همه خالف معیارهاي معمول و حتی خالف نظر ملک  کند یرا بیان مو معیارهاي مورد نظر خود  ها یژگیسپس دیگر و
و این همه دلیل بر حکمت و فرزانگی این ) 179ص(»مادر روزگار به فرزانگی او فرزندي نزاد«اردشیراست ومطابق با آغاز داستان

  .دختر است

، خیرخواهی ،طرف مشورت قرار گرفتن و ؛ برخرد، حکمت، نجات بخشیشود یها در مورد زنان روایت م آنچه دراین داستان
ها درمورد زنان بیان شده همه مبتنی بر صفات منفی وجایگاه پایین  مثمر ثمر بودن زنان داللت دارد؛اما متأسفانه باورهایی که در آن

؛ شاید از گیرند یار م،ناعادالنه مورد قضاوت قرشوند یمثبت ظاهر م ییها ها و نقش حتی درداستان هایی که زنان با چهره. زنان است
ریزبین، منتقدانه،مشکوك و  ییها اند نه قضاوت کردن؛آن هم با نگاه این روکه زنان تنها در جایگاه قضاوت شدن قرار گرفته

 .انکارکننده
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یکی نظر خواهی پادشاه ازدخترش در مورد ازدواج او و حقی که براي . دیگر نیزقابل توجه و بررسی است ي در اینجا دو نکته
قائل است و دیگري پذیرش نظرغیر معمول دخترش که تقریباً بدون هیچ سرسختی از اعتقاد خود ـ که  اش یاو و انتخاب زندگ

 .پردازد یو براي یافتن شوي مورد نظر دختر به جستجو م دارد یهمان معیار هم شأنی درمال، نسب و شاهزادگی است ـ دست بر م

دختري خردمند، حکیم، بلندنظر، ژرف نگر، . داراي کماالت روحی واالیی است روي هم رفته دختر صاحب جمال اردشیر،
تمامی این صفات موجب شده تا دختر شاه اردشیر از . ظاهري هاي یدنیوي و مزین به آراستگ هاي یرها شده از بند وابستگ

  .مثبت مرزبان نامه به شمار آید يها چهره
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روزي ماري اژدها پیکر . کرد یها به فراغ دل و نشاط طبع زندگی م توانگري خانه گرفت و در آنجا مدت ي خانهموشی در 
موش به خانه آمد از دور نگاه کرد . موش افتاد و آن محل آرام و امن را براي زندگی کردن پسندید ي گذرش از آن حوالی به خانه

ها و  این آه سوزان چه کسی بود که در من گرفت؟ حتماً آن ستم: ک شد و گفتجهان پیش چشمش تاری. اش دید مار را در خانه
مادر . موش ناتوان و بیتاب نزد مادر آمد و او را ازماجرا خبردار کرد و ازاو راهنمایی خواست. ام که با خلق خدا کرده هاست یانتخ

و چون ملخ مباش که هر چه یابد بخورد و هر  امدآر یو در سوراخ خود م شناسد یخویش م ي چون سوسمار باش که اندازه: گفت
 ي برو خانه. يا و دست تجاوز به مال دیگران دراز کرده يا حتماً زیاده خواهی کرده. خویشش سازد ي جانوري که او را یابد طعمه

. نیز در امان نیستنددیگري انتخاب کن که تو با وي توان برابري و هماوردي نداري که از زخم نیش مار،پیل مست و شیر خشمگین 
خود دیدن، رنج و سختی بسیار دارد و خداوند رانده  ي اگر چه از وطن و مأمن خویش دور شدن و بهره برداري دیگران از اندوخته

شدن شخص را از شهر و دیار خود برابر با کشته شدن وي دانسته؛اما خردمند کسی است که در مواقع ناچاري از وطن خویش عزم 
اگر چه : موش گفت. وقتی که مکانی دیگر فراهم کند و به مرور زمان، آنچه را از دست داده جبران و تالفی نماید سفر کند تا

که با هر ناپسندي سازگاري کند که  دهد ی، زیرا غیرت نفس اجازه نمکند یبسیار گفتی، اما این سخنان مرا آرام و راضی نم
 .روند یظلم ستمگران نمبزرگ تا آنجا که بتوانند زیر بار  يها انسان

وهرگز به هدف  شوي یمقابله کنی، خیلی زود هالك م خواهی یاگر تو به پشتیبانی دیگر موشان با این دشمن م: مادرگفت
 .، این کاراز حد واندازه وتوان توبیرون استیابی یمورد نظرت دست نم

من این مار را به دست باغبان خواهم . غیرت ناتواناناند بترسید از  به چشم حقارت در من نگاه نکن چنان که گفته: موش گفت
 .اگر چنین ترفندي داري مالزم کار شو و به آن بپرداز: مادر گفت. دارم یم گرفت که به حیله ونیرنگ اورا به کشتن مار وا

روزي مشاهده کرد که مار از سوراخ . تا ناگهان بر دشمن بتازد نشست یموش رفت و چند روزي مراقب بود و در کمین م
باغبان از . باغبان جست ي ینهموش بر س. درباغ آمد و زیر گلبنی خوابید در همان لحظه اتفاقاً باغبان در استراحتگاه خود خوابیده بود

. کرد تا آن که آتش غضب در دل باغبان افتاد موش این عمل را چند بارتکرار. دوباره باغبان خوابید. موش پنهان شد. خواب پرید
  .باغبان بر سرمارخفته کوبید و براو چیرگی یافت. تا نزدیک مار رسید، موش به سوراخی فرورفت دوید یباغبان به دنبال او م
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اومشکلش را در و با  گزیند یمادر را به عنوان مشاور خود بر م بیند یدر این داستان پس از آن که موش خود را گرفتار بال م
مگر : که کند یحد خود را بشناس و سپس به ریشه و علت اصلی بروز مشکل اشاره م: گوید یمادر پس از شنیدن م. گذارد یمیان م

 يا برو خانه: گوید یسپس م. بر ملک قناعت و کفایت زیادت طلبیدي و دست تعرض به گرد کرده و اندوخته دیگران یازیدي
 ..دیگر برگزین

پیشنهاد و راه حل به خوبی به عنوان  ي چنان که در تحلیل و ارائه. سازد یعقل را یک به یک درگفتار خود نمودار م او مراتب
همدلی  شود یو نه تنها خردمند، بلکه با درك سختی و دشواري که از ترك خانمان نصیب او م شود یمشاوري خردمند پدیدار م
در چنین شرایطی ـ اگر چه ترك خانمان بسیار  کند یخرد اقتضا م: گوید یاش باز م مهاما در ادا. دهد یخود را نیز به او نشان م

 .دشواراست ومساوي با کشته شدن او ـ از وطن عزم سفر کنی

و آنچه از تو ضایع شده به گردش روزگار دوباره جبران خواهد  کنی یدیگر فراهم م يا خانه: گوید یباز براي دلگرمی او م
جوانی از جمله  يها ، نشانهپذیرد یکامل خرد است و فرزند او که با وجود پندهاي بسیار مادر باز سخن او را نم ي مادر نمونه.شد

اما وقتی فرزند  شود یدر مادر نوعی احتیاط و احتراز از خطر دیده م.تسلیم ناپذیري، سرسختی و تن به خطر دادن را در خود دارد
سرانجام چنان که دیدیم . کند یو او را به رفتن ترغیب م پذیرد ی، مادر مشوم یور بر او چیره ماز راه حیله و مکر نه از راه ز گوید یم

 . شود یموش با ترفند بر مار غالب م

 .شود  یمثبت مرزبان نامه ونماد خرد، احتیاط و دلسوزي محسوب م يها موش مادر دراینجا ازچهره
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ها ساکن بود که هر  عقابی در نزدیکی آن.آزاد چهر و ایرا در کوهسارخوش آب و هوایی آشیان داشتند يها جفتی کبک به نام
بهتر است از اینجا به : آزاد چهر گفت. روزي هر دوبا یکدیگربه چاره جویی نشستند. کرد یها دراز م ساله دست تجاوز به بچه کبک

و ما هر یک در اندوه از دست دادن فرزند مشترکیم، اما  گویی یراست م: تایرا سخن او را تأیید کرد و گف. جایی دیگرکوچ کنیم
اگر بتوانیم همین جا تحمل کنیم . دل کندن از زادگاه نیز دشوار است به خصوص که در اینجا ازآشیانه مرغان شکاري به دوریم

که  پنداریم یم. جهان آبستن حوادث است. خامی و دشمن کامی است ي معلوم نیست هواي غربت به ما بسازد، این نشانه. بهتر است
بهترین راه . پدر و مادرند ي رنج و فتنه ي یهها یکی از این حوادث است و فرزندان همواره ما ها وخورده شدن آن به دنیا آوردن بچه

و همیشه  رسیم یماندگار است و اگر ما به آنچه داریم راضی و خشنود باشیم به قصد و هدف خود م هاي یکیرسیدن به سعادت، ن
خود را به خواب  توان یتو درست، اما نم يها صحبت: آزادچهر پاسخ داد. رسد یدر اوج خوشی، ناگاه محنتی و اندوهی م

فراموشی زد و از پیشامدهاي روزگار غافل شد و اگر عقاب یکی از ما را شکار کند چه؟ پس قبل از آن که کار ما از جبران و 
 .رفتن شویم ي هاضطرار درگذرد باید آماد

آزادچهر، ایرا را به عقل . کند یو ایرا براي درستی نظر خود چند داستان نقل م یابد یبه همین صورت گفتگو بین آن دو ادامه م
که » یهه«هر دو تصمیم گرفتند با . سزاوار است ازآثار نیک تو پیروي کنم و فرمانبردار تو باشم: گوید یو م ستاید یو روشنی فکر م

پس آزادچهر به دیدن او رفت و از او کمک خواست تا او را به . به خرد و کاردانی مشهور بود در این خصوص به مشورت بنشینند
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آزاد چهره پس . تا آن که یهه پذیرفت و آزادچهره را نزد عقاب برد. ندخدمت شاه مرغان برساند تا در پناه او از حوادث ایمن گرد
 .سپس او شادمان به نزد ایرا بازگشت. از احترام و تعظیمی که سزاوار شاه بود ماجراي خویش را بازگفت و شاه او را امان داد

سی که در سخنان حکمت آمیز و آوردن ک. شود یـ در این داستان ایرا در نقش زنی نکته بین، دانا، خردورز و زیرك ظاهر م
شوهرهمه جا او را به . با کالمی منطقی وعقالنی، شوهر را به ماندن متقاعد کند تواند یو م گیرد یحکایت بر همسر خود پیشی م

 پی درپی ایرا براي آزاد چهره است و هاي یت؛ چنان که قسمت قابل توجهی ازداستان، حکاستاید یداشتن خرد و راي روشن م
نوعی پایبندي به زادگاه و میل به ماندن و نرفتن از موطن خود و . با یهه به مشورت بپردازند گیرند یسرانجام هردو تصمیم م

خود  يها که البته در پایان با به کارگیري روشی مسالمت آمیز و خردمندانه به تمام خواسته شود یخطرپذیري نیز در ایرا دیده م
 .یابند یدست م

 

 زنانی با نقش کامالً منفی: ومگروه د: ب
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. دانست یزنان را نیز به خوبی م هاي یلهدرودگري زنی نیکو روي و خوب پیکر داشت و اگر چه درجمال و زیبایی یگانه بود ح
جان . گشت یبه خانه بر م شد یتا وقتی که صبح م رفت ی، زن آهسته از در بیرون مرفت یهر شب وقتی درودگر به خواب م

و با زن پاکدامنی  دهم یو طالق م کنم یاندیشید که من این نابکار را رسوا م. درودگر به لبش رسید و بیچاره و درمانده گشت
وقتی زن . ها از خانه بیرون رفت شوهر در را محکم بست تا آن که شبی خود را به خواب زد و زن چون دیگر شب. کنم یازدواج م

اگر : زن گفت. چاهی عمیق نزدیک در کنده بود. از اینجا برو: درودگر گفت. فریاد زد که در را باز کن. برگشت در را بسته دید
سنگ بزرگی به دست آورد و در . تا فردا شهربان به قصاص من خون تو را بریزد اندازم یدر را باز نکنی، من خود را درین چاه م

زن در خانه . درودگر که صداي سنگ را شنید بیرون آمد تا از حقیقت حال، آگاه شود. نهان شدچاه انداخت و در پس دیوار پ
اي مسلمانان این شوهر من مرد فقیري است و : همسایگان جمع شدند که چه پیش آمد؟ گفت. جست و در را بست و فریاد برآورد

؛ بیش از این آید یو صبح م رود یاو نهاد هر شب از خانه بیرون مآن که خداوند مرا درکنار  ي و او به شکرانه سازم یمن با فقر او م
زن سخن . رفتند و به داوري نشستند. قرار شد هر دو پیش حاکم شرع بروند. شوهر از تهمت و گستاخی زن عاجز شد. تحمل ندارم

دي که در شرع واجب است حاکم زن را به تعزیر و ح. را به خدعه و مکر آغاز کرد و شوهر حکایت حال راست را بیان کرد
 .محکوم کرد

 

حضور بسیارِ زنان خائن به همسر، مکار و پلید  کند یکه در مرزبان نامه نظر هرخواننده اي را به خود جلب م يا برجسته ي ـ نکته
زنان ـ را  زنان خیانت کار، شمار قابل توجهی ـ تقریباً یک سوم کل شوند ییعنی از مجموع زنانی که در این کتاب مطرح م. است

اما به راستی چرا زنانی با این صفات، این گونه مورد . زنانی جسور، خائن، حیله گر، مکار، هوسباز و بدسرشت. شوند یشامل م
بسیاري از این زنان رویاروي بوده و در واقع به فساد زمان  يها با نمونه اش یاند؟ آیا به دلیل اینکه او در زندگ توجه نویسنده بوده

 ؟ اما آیا این فساد تنها متوجه زنان است؟کند یره مخود اشا
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بین فقرو زنانی که از خانه به بیرون  يا آیا همان گونه که زن در حضور همسایگان سعی در اظهار بی گناهی خود دارد رابطه
در نیکورویی و اجتماعی درودگر است و خود  ي لحاظ کرد؟ آن هم براي زنی که همسر فردي از طبقه توان یم شوند یکشیده م

 خوب پیکري بی همتاست؟

اما دلیل این توجه قابل بررسی . مانند طوطی نامه. شود یبسیاري از این زنان دیده م يها دیگر نثر این دوره، نمونه يها در کتاب
تعجب بسیار جاي . که همیشه به داشتن زنان عفیف، پاکدامن، وفادار و دوستدار شوهرمعروف بوده است يا آن هم در جامعه. است

 .شوند ینسبتاً مثبت در این کتاب مطرح م يا است که تنها چند نمونه از زنان با چهره

ادبیات  بینیم یو چنان که م نماید یاین نکته ذهن ما را تنها به بی لطفی نویسنده و نظر حاکم بر آن دوره نسبت به زن متمایل م
گفت کمتر  توان یبا بدبینی و بی لطفی بسیار با زنان برخورد کرده؛ آن گونه که مما، ادبیاتی اصوالً زن ستیز و مردانه است وهمواره 

ضعیف، : نه در خورمی یابیم ییها ما، روي خوش به زنان نشان داده است و همواره ما زنان را در نقش ي کتابی در ادبیات هزارساله
 .اند ن دانسته شده وهمواره مورد نکوهش قرار گرفتهچنان که بارها زنان طبیعتاً کمتر ازمردا... ناتوان، نادان ،مکار و

زنان  دهد یکه عموماً براي زنان وجود داشته است شاهد آنیم که وقتی مجالی دست م يا با وجود شرایط محدودکننده 
 .اند پرداخته ها یهها و دفاع1»معایب الرجال«در برابر این نوشتارها به نشان دادن واکنش و نگاشتن   فرهیخته

تا آنجا که شوهر جان برلب آمده در پی راه . در این داستان ما با زنی صاحب جمال، اما فریبکار و خائن به همسر مواجهیم 
او حتی در . دهد یو قبل از آن که رسوا شود، شوهر را مورد تهمت قرار م بندد یبه کار م اي یله؛ اما زن نابکار، حآید یرهایی بر م

م نمایی قصد فریب کاري دارد اما وقتی شوهر حقیقت را بازمی گوید، حاکم زن را به تعزیر و اجراي نزد حاکم شرع نیز با مظلو
  .آید یکامالً منفی مرزبان نامه به شمار م يها این زن از چهره. کند یحد محکوم م

  

 353ـ زن قصاب ص2

 :چکیده داستان

همسر قصاب است که داستانش در جریان داستان زروي، بز نري  کند یمنفی خودنمایی م يا یکی دیگر از زنانی که با چهره
، رسن زند یزروي دست و پایی م کند یوقتی قصاب قصد بریدن سر او را م. فروشد یکه شبان او را به مرد قصابی م آید یپیش م

باغبان سر و سّري دارد و هرگاه در آن نزدیکی باغی است و زن قصاب با . رود یقصاب به دنبال او م. برد یو جان به در م گشاید یم
قصاب به . زروي به در باغ رسید و داخل شد. آن روز این اتفاق واقع شده بود. کنند یدرباغ با هم مالقات م دهد یفرصتی دست م

ستی ناگاه زن خود را پیش باغبان یافت و چون آن دو قصاب را کارد کشیده دیدند، یقین کردند که او از دو. دوید یدنبال او م
زروي در آن میانه بیرون . قصاب و باغبان هر دو گالویز شدند و بانگ و فریاد مردم از هر سو برخاست. ایشان آگاه بوده است

 .جست و جان سالم بدر برد

 

                                                        
نان در تهران منتشر شده بود نوشت که دربارة معایب ز» تأدیب النسا«معایب الرجال کتابی است که بی بی فاطمه استرآبادي آن را در پاسخ  - 1

  495،1378فرخزاد،.(و در آن عیب هاي مردان را چنان که می دانست بازگو کرد و آداب به زیستی را براي مردان و زنان در آن تشریح کرد
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و ما در اینجا هم با زنی مواجهیم که مترصد غیبت شوهر و خیانت به اوست؛ اما  شود یـ داستان زن قصاب تا همین جا دنبال م
که درآن صاحب حرف مختلف اعم از درودگر، قصاب،  کند یرا براي ما ترسیم م يا نویسنده جامعه. شود یه هر حال دستش رو مب

مردي خیانت . آید یهم چنین در اینجا نامی از باغبان هم به میان م. و از وفاداري زنان خود در امان نیستند بینند یخیانت م... بافنده و
 .اش و هم نسبت به قصاب ادهکار هم نسبت به خانو
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زنی پاکیزه صورت و آلوده صفت داشت با کسی پیمان دوستی بسته بود و از غیبت شوهر براي دیدار محبوبش  يا مرد بافنده
مرد بیرون . روم یبراي امر مهمی مکه یک هفته به فالن ده : روزي به زنش گفت. تا آن که مرد ازکار زن آگاه شد. جست یسود م

زن برخاست و غذایی نیکو آماده کرد و بیرون رفت تا کسی نزد دوستش . رفت و فوراً بازگشت و درخانه زیر تخت پنهان شد
. زن بازگشت و دیگ را خالی یافت. شوهر از زیر تخت درآمد و غذایی را که زن مهیا کرده بود خورد و بیرون رفت. بفرستد

تعبیر  ي آن روز درشهر مشهور بود که شاه خوابی دیده و هیچ معبري از عهده. شد که مگر شوهر قصد جان وي کرده استبدگمان 
شوهر به درگاه رفت و به گوش شاه رسانید که شوهر من معبري ماهر است اما از بخل در خواب  ي ینهزن از ک. آن برنیامده است

من : مرد گفت. پادشاه کس فرستاد تا شوهرش را آوردند. دهد یام تن به تعبیر نمگزاردن کاهل است و به جز به زور و دشن
مرد از ترس آسیب تا سه روز . شاه فرمان داد تا هزار چوب به او بزنند. بیش نیستم؛ مرا چه به تعبیر خواب؟ مرا رها کن يا بافنده

 .شود یدردسرهایی که زن براي او ایجاد کرده آغاز م از اینجا به بعد داستان بافنده و. مهلتش دادند. مهلت و امان خواست

 

زنی ناپاك و حیله گر که پس از ترس رسوایی به خاطر کینه نسبت به . ـ در این داستان هم ما با زنی خائن و مکّار مواجهیم
و مرد در مقام مظلوم  یردگ یزن در جایگاه ظالم و خائن قرار م. و دیگر هم از او خبري نیست سپارد یشوهر او را به دست مصیبت م

 .زن، شوهرگریز، کینه جو، مکّار و مرد ساده لوح و قربانی هوسبازي و مکر زن. و خیانت دیده

خود حاضر به هر گونه ایثار  ي یا مردان؟ آیا زنان براي حفظ اساس خانواده اند یبه راستی آیا زنان پایبندتر و وفادارتر به زندگ
 یا مردان؟  کنند یم تر خیانت ان راحتو فداکارند یا مردان؟ آیا زن

اما اگر منصفانه بنگریم در . اند این دسته از زنان مرزبان نامه هاي یژگیبی شک شماري از زنان هستند که به دالیلی داراي و
چنین زنانی کمتر ؟ اگر چه متأسفانه در این کتاب با شوند یچند درصد را شامل م شوند یمقایسه با زنان که به حیا و نجابت شناخته م

 .مواجهیم
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دیبافروش زنی . کند یمرغی برخورد که مدعی بود صاحب خانه را ازاتفاقات خانه آگاه م ي دیبافروشی دربازار به فروشنده
: کرد و به خانه آورد و به زن گفتبه همین خاطراو آن مرغ را خریداري . داشت بسیار زیبا که همواره مورد بدگمانی شوهر بود

وقتی دیبافروش بیرون رفت، کفشدوزِ نوجوانِ . زن از آن سخن شگفت زده شد و ترسید. این مرغی است که هر چه بیند خبر دهد
مرد از آن سخن . زن، کفشدوز را از خاصیت مرغ آگاه کرد. داشت به خانه دعوت کرد اي یرینهزیبارویی را که با او دوستی د

اما چنان شد که برخالف گمان کفشدوز و مطابق باور زن مرغ آن ! شگفتا از سبک خردي زنان و کمی دانایی آنان: دید و گفتخن
  .دو را در حضور دیبافروش رسوا کرد و او آسیبی سخت به ایشان رسانید

انند موارد قبلی از عدم حضور شوهر ـ در این داستان نیزبا زنی صاحب صورتی زیبا و سیرتی پلید و نازیبا مواجهیم که درست م
 .و البته زنی که به ساده لوحی و به ناروا مورد تمسخر محبوب خود نیز قرارمی گیرد شود یو رسوا م کند یسوءاستفاده م

و در بین گروه دوم  شود یو این در بین زنان با نقش مثبت و منفی دیده م شوند یچنان که  زنان عموماً به زیبایی توصیف م
کفشگري نوجوان خوب روي که گرد کفش او «: شتر، اما در این داستان در وصف مرد محبوب نیز، توصیفاتی آورده شده استبی

 )404ص(»...حوران خلد به جاي سرمه در چشم کشیدندي
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نگاه کرد گروهی را دید . ران کاالیی ببرددزدي ماهر در شبی به عادت همیشگی در پس دیواري مترصد نشسته بود تا از رهگذ
ام،  اي مسلمانان نه دروغی گفته: زن فریاد برآورد که بردند یکه زنی فاسد و نابکار را پیش مردي به زنا گرفته بودند و به نزد شحنه م

 دادم یل که این مدت انجام مواي بر من، بر این عم: ؟ دزد ناگاه به خود آمد و گفتخواهید یام، از من بیچاره چه م نه دزدي کرده
 .رفت و از آن توبه کرد و دیگر هیچ گاه مرتکب دزدي نشد. که زنی روسپی از آن ننگ دارد

 .کند یاین زن که از دزدي ننگ دارد شرم و توبه م ي او از گفته. شود یـ در این داستان زنی روسپی، مایه عبرت دزدي ماهر م

 

 گروه سوم زنان منفعل و زیردست: پ

 528تا527ـ داستان زن و موش ص1

موشی . کردند یدر خانه یک جفت مرغ داشتند که تخم م. کدخداي درویش و مسکینی بود که زنی عفیف و دیندار داشت
 . دزدید یم درگوشه اي از خانه سوراخی داشت که تخم مرغان را

و شتم زن کرد و هر چه که زن سخن در  شروع به آزار و اذیت و ضرب. دارد یها را بر م مرد گمان برد که زن تخم مرغ
شوهر از . ؛ رفت و شوهر را با خبر کردبرد یها را م تا روزي زن نگاه کرد که موش تخم. سودي نداشت گفت یبیگناهی خود م

دلیل از اتفاق موش آن شب مهمانی داشت که به . دامی بر گذر موش نهاد. آن، از رفتاري که با زن کرده بود پشیمان شد ي مشاهده
موش صاحب خانه از شدت اندوه و آزردگی خاطر به فکر انتقام درآمد و به همین خاطر . حرص و طمع،موش مهمان در دام افتاد
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عقرب به کمک او آمد و موش به همیاري او و با استفاده از . تقاضاي یاري کرد آمد یاز دوستش عقرب که از پس این کار بر م
 .ا از او گرفتحرص و طمع درویش، انتقام خود ر

یا عفیف،  زنند ییا شرور و فتّان و قدرتمند که براي پیشبرد اهداف خود دست به هر مکري م: اند ـ زنان مرزبان نامه دو دسته
زنی دیندار و نجیب، اما منفعل و بیچاره؛ چنان که کدخداي درویش بخاطر . دوم آن مواجهیم ي در اینجا با نمونه. ناتوان و زیردست

و هر چه زن بر بیگناهی خود  گوید یو سخنان زشت و ناسزا به او م دهد یدن تخم مرغی، زن را مورد ضرب و شتم قرار مناپدید ش
و بر  پذیرد یم بیند یدزدي تخم مرغ را توسط موش م ي تا آن که وقتی با چشمان خود واقعه. پذیرد یشوهر نم ورزد یاصرار م

 .خورد یبدرفتاري نسبت به زن پشیمانی م

یعنی از زنان دیندار، همه توقع اطاعت محض . شود یمتأسفانه هنوز هم ردپاي این تفکر و این تقسیم بندي در میان عوام دیده م
یعنی تابع . زنان عفیف و مومن باید بیشتر متأثر باشند تا تأثیرگذار، منفعل باشند تا فعال. و سکوت در برابر هر زور و اجباري را دارند

اتفاقاً دینداري و اقتدار . در صورتی که در هیچ کجاي دین و اخالق چنین چیزي خواسته نشده است. سنده به آنشرایط خود و ب
 .بزرگ کامالً مشهود است هاي یتباید همراه با هم باشد و این چیزي است که در الگوي رفتاري شخص
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تا آن که روزي جغدي به خواستگاري او . داشت که ازدواج با او آرزوي هر مرغی بودزاغی دختري زیبا پیکر و عفیف 
. اند اند و به خواستگاري تو آمده اشراف از هر طرف روي به ما نهاده: زاغ دختر را صدا کرد و گفت. نزد مادرش فرستاد يا واسطه
امروز جغدي به خواستگارت . و پا از حد خود فراتر ننهدتو را به شوهري دهم که فرمان پذیر و زیردست تو باشد  خواهم یاما م

و ناچاراست در خدمت تو  پذیرد یاست؛ زیرا هر نامرادي که از تو ببیند م تر یستهآمده اگر دوست داشته باشی او از همه براي تو شا
به تنگی آشیان خشنود و . ی کندکه در مقابل تو گردن کش داند یباشد و در حکم و فرمان توست و خود را بس ارجمند و نژاده نم

 .کند یاگر با او سازگار باشی سپاسگزار است واگر او را بیازاري شکایتی نم. به سختی زندگی خرسند است

اي مادر خوب گفتی و هدفت از این سخنان آسودگی من بود اما شوهري که بتوانم او را بزنم و برانم در میان : بچه زاغ گفت
من براي خوشی و آسانی خود، . ام می ندارد و وقتی شوهر من این چنین باشد من در میان مرغان سرافکندهمرغان دیگر ارزش و مقا

  فرومایگی شوهرم را چگونه بطلبم که خود در حکم اویم؟

عتقادي ا. داند یزیردست بودن زن مواجهیم که همواره مقام شوهر را واالتر و برتر ازمقام زن م ي یهـ در این داستان نیز با نظر
 .از آن باقی است ییها قدیمی که در فرهنگ ایرانی ریشه دوانیده و هنوز هم رگه

تا جغد در  دهد یزاغ براي آسایش و راحتی فرزندش از میان تعداد بسیار خواستگاران اشرافش به ازدواج او با جغدي رضایت م
 .زندگی با تندي دخترش بسازد، در خدمت او و در فرمانش باشد

همین بود که دوست  کرد یها را بیشتر متمایل به داشتن پسر م که در قدیم خانواده يا یکی از دالیل عمده رسد یبه نظر م
 . شان زیردست و فرمانبردار باشد نداشتند فرزند و جگرگوشه
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و به وظایف خود  یافت یاما به راستی کدام نیرو چنین سرنوشتی را براي زن ایجاد کرده بود؟ اگر هر کس به حق خود دست م
جز اینکه همان پدر و مادرهایی که دوست نداشتند دختردار شوند تا شاهد . افتاد یچنین نابرابري اتفاق نم کرد یعمل م
خود چنین  شدند یفاحشی که میان سهم دختر و پسر قائل م يها باشند، با پدید آوردن قوانین سخت و بسیار و تفاوت هایش یبدبخت

ها و قوانین عرف در طول سالیان دراز اتفاق  ؟ گر چه شکل گیري و فروپاشی سنتآفریدند یاي دختران مرا بر ییها سرنوشت
اند  ها در آتشی که افروخته به بیان دیگر خود انسان. کنند ی؛ اما همیشه کسانی هستند که از آن پیروي و یا سرپیچی مافتد یم
 .سوزند یم

در واقع . زیردست من باشد باعث سرافکندگی من در میان دیگر پرندگان استشوهري که : گوید یسپس بچه زاغ به مادر م
حتی اگر در زندگی خصوصی راحتی او را به دنبال داشته باشد، اما  ؛به هیچ وجه به سود زاغ نیست) شوهر(زیردست بودن جغد

این نشان . بازگرددد و فروتري زن حالت عادي یعنی  برتري مربه مگر آن که  .خواسته یا ناخواسته به ضرر زاغ منجرمی شود
ها و صدها سال فرهنگسازي  هاست و تغییر و تعدیل این باور مستلزم ده ازحاکمیت مردساالري بر ذهن، فکر، روابط و رفتار آدم

چنان که مشهود است تمام اعتقادات و تفکرات راجع به زن در آن عصر هنوز هم گریبانگیر جامعه است؛ اگر چه شاید . است
 .ري کمرنگ ترقد
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پاکدامن، عفیف، با حیا و صاحب جمال که خسرو،برادر و پدرش را کشته بود و او را به ازدواج . خسرو زنی پادشاه زاده داشت
 برد یگران بود و گمان ماگر چه خسرو او را بسیار دوست داشت اما به سبب جنگ پیشین، همیشه از جانب او ن. خود درآورده بود

تا آن که زن از به خلوت رفتن با شاه به سبب حضور خدمتگزاران امتناع نمود . دارد یشوهر وا م ي ینهمهر پدري و برادري او را به ک
 او زن را با. پس شاه، وزیر و مشاورش را خواند و به او دستور داد او را ببرد و هالك کند. و موجب بدگمانی و خشم شاه شد

زن بی گناه، خادمی نزد خسرو فرستاد که اگر من . خود برد و میان درنگ و انجام دادن فرمان شاه مردد ماند ي احترام به خانه
وزیر . خسرو نپذیرفت و فرمود باید این مهم در همان وقت انجام شود. گناهکارم فرزندي که در شکم من است گناهی ندارد

. صالح کار آن دید که آن دو را پنهان سازد. آورد یفرزندي براي خسرو پشیمانی به بار م که پس از گذشت مدتی، مهر دانست یم
اش، با پشیمانی از آنچه میان او و همسر و کودکش  پس از گذشت هفت سال، خسرو در اثر مشاهده عواطف قوچ به میش و بره

آراست و همراه مادرش به نزد خسرو برد و او را از راز چون وزیر از این حال آگاه شد شاهزاده را به زیور . رفته بود یاد آورد
خسرو از دیدن آن حال شگفت زده و از خود بیخود شد و پس از آن وزیر را سپاسی در خور تقدیم . حیات آن دو با خبر کرد

 .داشت

 

او به جز زیبایی . شود یـ صفت مشترك در میان  زنان مرزبان نامه که همان حسن و زیبایی ظاهر است در شاهزاده نیز دیده م
که خسرو برادر و پدر او را کشته و او را به همسري اختیار کرده بود و با آن که خسرو  يا شاهزاده. داراي گوهر حیا نیز هست

به  گویی یکباره پدر و برادر خود را. شود یهمیشه به این دلیل به او بدگمان بود اما هیچ گونه عکس العمل منفی از شاهزاده دیده نم
تا آن که شاهزاده خانم از شدت حیا از نزدیک شدن به خسرو . ها بریده است دست فراموشی سپرده و گذشته و پیوند خود را با آن

او را  دهد یو دستور م گیرد یو همین عمل را خسرو دال بر انتقام گیري  و بددلی همسر م کند یدر حضور دیگران خودداري م
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و  برند یهمیشه حوادث و پیشامدها هستند که او را با خود م. شود یضعیف و ناتوان ظاهر م يا چهره شاهزاده خانم با. هالك کنند
تنها  شود یوقتی با تصمیم شاه روبرو م. است يا فاقد هر گونه انتخاب و اراده اش یو او خود براي زندگ گیرند یتصمیم م اش يبرا

 ي که وقتی کودك پذیرفته شود به واسطه خواند یخود را طفیل طفل م و نماید یبه خاطر فرزند در شکمش درخواست بخشایش م
تا آنکه ذکاوت و دوراندیشی وزیر، جان او و  پذیرد یاما خسرو حتی این درخواست را نم. او مادرش نیز مورد بخشش قرار گیرد

رموارد دیگر همانطور که گفته شد با تنها ویژگی مثبت شاهزاده را حیا و متانت او دانست و د توان یم. دهد یکودکش را نجات م
  .آید یمرزبان نامه به شمار م -پاکدامن و منفعل –دوم  ي ضعیف و منفعل مواجهیم و از زنان دسته يا چهره

 

 157تا 151ـ بط ص3

 :چکیده داستان

 يا درمانده شد و در گوشهروباه بیمار و . کرد یروباهی در همسایگی ایشان زندگی م. جفتی بط در کنار جویباري خانه داشتند
الك پشت به عیادت او آمد و در مداواي او جگر بط را مفید دانست به همین سبب روباه به کنار جویبار آمد و منتظر فرصتی . افتاد

به اتفاقاً به بط ماده رسید و با او از درخیرخواهی درآمد و شروع کرد . به هدف خود دست یابد اي یلهنشست تا با به کار زدن ح
بط اندکی غمگین شد و جواب داد که خداوند . تعریف و تمجید از وي و وفاداري او نسبت به شوهرش و خیانت شوهرش به او

روباه پاسخ داد اما وقتی او بر تو کسی دیگر گزیند، اگر . زنان را در معاشرت مجبور حکم مردان نموده است من نیز با مراد او بسازم
و او را به ازدواج با دیگري ترغیب نمود و گفت چرا باید بر عذاب هوو و یارخیانتکار صبرکنی؟ بط تو هم بگزینی عیبی ندارد 

از روي مهربانی و دلسوزي است ولی خداوند چهار زن را براي مرد مباح دانسته و او مردي دوراندیش  گویی یآنچه م: پاسخ داد
روباه . زد ینایی خود بردستور حق اطمینان نداشت دست به این کار نماست و از دستورعدالت میان زنان با خبر است و اگر بر توا

بدان که شوهرت به تو بدگمان شده و تو را متهم کرده است  گویم یسود ندارد، صریح م ات يچون سخن بر کنایه گفتن برا: گفت
به صالح من و از روي مهربانی  اي برادر سخن: پس گفت. تا آن که زن نرم شد فریفت یو هر لحظه او را با سخنانش بیشتر م

از گیاهان هندي : ؟ گفتبینی یمرا در چه م ي اکنون بگو راه چاره بینم یراستی سخنت را در شوهرم م يها و من نشانه گویی یم
روباه رفت و دو روز غایب شد و در . اند که به آن مرگ بطان گویند اگر به او بخورانی مرادت حاصل شود گیاهی نزد من آورده

روباه بی درنگ جگرگاه او . او رفت ي برخاست و به خانه. تا کی روباه بازگردد کرد یخانه توقف ساخت و بط لحظه شماري م
 .خاتمه داد اش یازهم بدرید وبه زندگ

چه  و اگر گیرد یروباه قرار م ي یبندهچنان که تحت تأثیر سخنان فر. در این داستان بط ماده نماد ساده لوحی و زودباوري است
روباه  يها با توسل به اعتقادات مذهبی، خود را تسکین دهد و آرام کند اما در ادامه به سادگی خام وسوسه کند یدر ابتدا سعی م

و حتی خود مکررمی گوید که روباه قصد و  دهد یاو حتی یکبار هم در راستی گفتار روباه شک و تردید به خود راه نم. شود یم
اگر چه ابتدا به حمایت و توجیه کار شوهرش . افتد یو در دام او م خورد یفریب روباه را م. نیتش از این سخنان خیرخواهی اوست

 .ی داردکه در حقیقت مرگ خودش را در پ دارد ی؛ اما سرانجام مکر روباه او را به ازمیان برداشتن شوهرش وا مآید یبر م

 

 کامالً فرعی يها زنان با نقش: گروه چهارم: ت

 440تا439ـ کریمه ص1
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 :چکیده داستان

 ي وقتی از همه. ازدواج کرد و به ولیمه مشغول شد و هر آنچه از آیین مهمانی الزم بود مهیا کرد) کریمه(مردي با زنی نژاده 
. بود فرستاد و از او دعوت کرد که ساز بردارد و حاضر شود اش یگیفراغت یافت، کسی را به خانه خنیاگري که در همسا ها ینا

دانستن آن چه : اند؟ فرستاده گفت داماد، زن را از صمیم دل دوست دارد یا به اجبار به ازدواج هم درآمده: خنیاگر از فرستاده پرسید
ساز من دراو اثر کند پس براي من نیز مفید  ي اگر مرد، زن را به عشق خواسته باشد نغمه: سودي براي تو دارد؟ خنیاگر جواب داد

 .خواهد بود و اگر این گونه نباشد سودي از سماع هم نخواهد برد

به اینکه داماد  داند یکه دراین داستان نقش زن، نقشی کامالً فرعی است و خنیاگر مقبول افتادن سازش را مشروط م بینیم یـ م
ساز او را بشنود  در او اثر کند و پاداش شایسته از   ي ا رغبت و عشق به نوعروس، نغمهیعنی اگر ب. زن را با میل خواسته باشد یا نه

 .دست داماد بگیرد

  

 333تا  330ـ زن بازرگان ص2

 :چکیده داستان

بازرگانی در بلخ صاحب ثروت بسیاري بود اما پس از چندي کارش از رونق افتاد تا آن که عزم مهاجرت از وطن کرد و به 
قصد وطن کرد و تصمیم گرفت . اش باز آمد تجارت به دست آورد تا بار دیگر روزگار از دست رفته ي یهرفت و سرماشهر دوري 

بر بام رفت و از منفذي  دانست یاش رسید، در خانه را بسته یافت از راهی که م وقتی به در خانه. به طور ناشناس به وطنش بازگردد
شاید از طوالنی : ت کارد برکشد و خون هر دو را بریزد اما ناگاه به خود آمد و گفتخواس. زن خود را با مردي یافت. نگریست

همسایه آمد و  ي به در خانه. ازدواج به او داده است ي اند و قاضی به سبب نیازمندي او، اجازه شدن سفر من به او خبر فوت مرا داده
داشت کجاست و چه بر سر  نواز یبش بسته بازرگانی ثروتمند و غر، این خانه که دریبممن مردي غر: به همسایه گفت. بر در کوبید

او آمد؟ همسایه پیش آمد را بازگفت و به همان صورت بود که اندیشیده بود و بر صبر و خویشتن داري که کرده بود خدا را شکر 
  .کرد

چنان که . یري و پرهیز از خشم استـ در این داستان نیز زن نقشی فرعی دارد و پیام داستان لزوم صبر و درنگ در تصمیم گ
بازرگان با پرهیز از شتابزدگی، قبل از انجام کاري غیر قابل جبران به درستکاري همسرش پی برد و مانع پیش آمدن یک فاجعه 

  .گردید

 

 234تا230ـ مهمان و صاحب خانه ص3

 .شود یمطرح م اي یهدر این داستان نیز زن به عنوان نقشی حاش

  

 :نتیجه گیري
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 يها تا چهره شود یها دیده م منفی و خنثی بیشتر در میان آن يها طور کلی زنان مرزبان نامه، زنان ایده آل نیستند و نقش به
وجود زنان خائن به همسر است که حدود یک سوم زنان مطرح  کند یچیزي که بیش از همه نظر خواننده را به خود جلب م. مثبت

 .گیرد یشده را در بر م

یا شرور و مکار و قدرتمندند که براي رسیدن خود به : شوند یگر زنان مرزبان نامه به دو گروه عمده تقسیم ماز نگاهی دی
 .و یا زنانی دیندار و پاکدامن اما زیردست و منفعل زنند یمقصود، به هر دستاویزي چنگ م

است؛  شده نگریسته زن به لطفی بی گفت در مرزبان نامه هم همچو بیشتر متون فارسی با کم لطفی و توان یبه طور خالصه م
. دارد اختصاص زن انگاشتن کوچک و تحقیر به همه داشته اظهار زنان درمورد که باورهایی مختلف، يها داستان در که چنان

 مردم میان در باورها این از بسیاري هنوزاهنوز و شده داده بعدي يها نسل بهها  کتاب همین طریق از که نادرستی اعتقادات بسیاري
 .است مانده باقی
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  منابع

  1383 ،9چ انتشارات صفی علیشاه، ، نامه مرزبان ،)به کوشش( خلیلخطیب رهبر

   1،1378ساز ایران و جهان،نشر زریاب،جگ فرخزاد پوران، زنان فرهن

 1379 ،4چ، 6ج اسوه، انتشارات اي، کمره اللّه آیت ترجمه کافی، اصول یعقوب، بن محمد کلینی،
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4  

 تحلیل حکایت اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل
  

  1فاطمه آزاد کردمحله

  چکیده

هایی است که  که در دفتر سوم مثنوي به آن پرداخته شده است، از حکایت» اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل«داستان 
ي حکایت در حکایت سعی کرده است با استفاده از  آمده است و موالنا به شیوه» ...جمع آمدن ساحران پیش فرعون«پس از داستان 

ي این تمثیل در پی بیان این نکته است که  او به وسیله. هایی ارائه دهد ند و بعضاً راه حلزبان سمبلیک ریشه اختالفات را بررسی ک
ي تمام اختالفات است، و اگر انسان به جاي توجه صرف به شکل و صورت هر امري به معنا و  گاه تفاوت در نگاه و برداشت، ریشه

در این . در ادامه این حکایت تمثیلی، داستان توفان نوح را آورده است او. باطن آن نیز بیندیشد عمالً اختالفی به وجود نخواهد آمد
هاي فرعـی که در ظاهر چند جزء  هاي به کار رفته در این حکایت رمزگشایی شود و حکایت مقاله کوشیده شده است، ابتدا تمثیل

و تبیین بیت بعد آمده است، مورد بررسی دهند و هر بیت براي توضیح  ي به هم پیـوسته را تشـکیل می جدا ولی در اصل یک رشته
موالنا معتقد است که این اختالف در مدرکات به علّت چند الیه بودن حقیقت همیشه وجود دارد و همه ادیان وحدت . قرار گیرد

وان انسان ت گوهري دارند و به دنبال یک حقیقت واحد هستند که با حمایت رهبري آگاه که بر تمام زوایاي یک امر احاطه دارد می
ي اختالف و حیرت نجات بخشید و در امور دنیایی راهی فراسوي انسان قرار داد که در نهایت به کمال و  را از سقوط در ورطه
  . معنویات منتهی شود

  
  

 پیل، توفان نوح، اختالف دیدگاه، صورت و باطن، رهبر :ها کلید واژه

                                                        
 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن- 1
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  مقدمه 
پردازد و هدف از آن  اي می بـا زبان رمز و سمبلیک بـه توضیح و تبیین مسئله مثنوي مولـوي از جمله آثار عـرفانی است که

او براي تبیین یک . دهد ي حکایت در حکایت انجام می هاي به هم پیوسته و به شیوه ي داستان تعلیم است که این کار را به وسیله
  .آید ی توضیح مسئله برمیمسئله عرفانی به طرح یک حکایت پرداخته و با زبان سمبلیک و نمادین در پ

هاي متفاوتی  کند و به صورت حکایت در حکایت مضمون ي تمثیل امور معنوي را تبدیل به موضوعی محسوس می او به وسیله
هایی است که با علم  رسد که تمثیلی از انسان حکایت پیل در ابتدا به نظر می. کند مایه بیان می را در قالب یک رشته مضمون و درون

خواهند به شناخت حقیقت برسند، ولی با نگاه به قبل و بعد داستان، که همان داستان ساحران و فرعون و  و محدود خود میجزئی 
  .رسد ها می توفان نوح است خواننده به زوایاي دیگري از این تمثیل

نمادي از نفس و وجود آدمی کنند، موسی و فرعون  ها از صورت و ظاهر جدا شده و به معنا و باطن کالم راهنمایی می مضمون
با آمدن هر . شود و نوح و توفان به شکل سمبلی از راهبر و تعلّقات دنیایی که راهزن دین هستند، در برابر دیدگان خواننده ظاهر می

شود، بـاطن و کنه  هاي متفاوت یک حکایت آشکارتر می شود و هـر چه مضمون بیت، حجاب از روي معناي بیت قبل برداشته می
  . شود قیقت سخنان موالنا آشکارتـر میح

  
  ي حکایت پیل خالصه

اي تاریک بود و  فیل در خانه. هندوان براي نمایش، فیلی را در شهري آوردند که مردمانش هرگز چنین حیوانی ندیده بودند
کرد و  اي از حیـوان را لمـس می مردمان بسیاري براي دیدنش به تاریکی رفتند، چون دیدنش با چشم ممـکن نبـود، هـرکس گوشه

آن که دستش به خرطوم . گفت پرسیدند به فراخور درك خویش از فیل، چیزي می ل میي شکل فیـ هنـگامی که از او درباره
کرد،  فیل هم چون ناوردان است و آن که گوش فیل را لمس کرده بود، حیوان را مثل بادبزن معرفی می: حیوان رسیده بود گفت

فیل هم : ا به ستون مانند کرد و نفر چهارم گفتنفر سوم که در آن تاریکی دست بر پاي فیل سوده بود در پاسخ به شکل فیل، آن ر
شنودند، در  به همین ترتیب دیگر مردمان که وصف فیل را از اینان می. چون تخت است، چرا که او پشت فیل را لمس کرده بود

اگر ! دال بود شدند، اختالف میان آنان تفاوتی اندك نبود بلکه اختالف میان شکل الف و نهایت به سردرگمی و اختالف مبتال می
  . هر یک از آنان که به دیدن فیل رفتند، شمعی در دست داشتند دیگر نظرشان چنین متفاوت نبود

  
  مآخذ حکایت

و ... رسد اصل تمثیل چنان که ظاهر حکایت اقتضا دارد و قراین دیگر هم مؤید آن است مأخوذ از حکمت هندي به نظر می«
اي از امتزاج فرهنگ یونانی و هندي در عصر  می آمده است ممکن است بازماندهاین اسناد که در کالم بعضی حکماي اسال

  )211:1368زرین کوب، (» .حکماي فهلوي و نوافالطونی عهد خسرو انوشروان در ایران قبل از اسالم بوده باشد
چه در باب  داند که البتّه آن ون میفـروزانفر مآخذ این داستان را روایتـی در مقایسات ابوحیان توحیدي و او نیز منقول از افالطـ

کوري مردمان شهر در این مآخذ اشاره شده، بیشتر به روایت حدیقه الحدیقه سنایی، احیاء العلوم و کیمیاي سعادت غزالی، نزدیک 
  . است
سعادت نقل  کند و ما آن را از کیمیاي و نیز در کتاب کیمیاي سعادت نقل می 6، ص4این مثل را غزالی در احیاء العلوم، ج«
  :کنیم می

اند و  که همه دیده بیشتر اختالف در میان خلق چنین است که هر یک از وجهی راست گفته باشند ولیکن بعضی بینند و پندارند
مثال ایشان چون گروه نابینا بود که بشنوند که در شهر ایشان پیل آمده است بروند تا آن را بشناسند پس پندارند که وي را به دست 
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یکی را دست به گوش آید و یکی را بر پاي و یکی را بر دندان و چون دیگر نابینایان رسند وصف . ند شناخت و دست برسانندتوان
که بر دندان نهاده گوید مانند عمودي است و  که دست بر پاي نهاده بود گوید پیل مانند ستون است و آن آن از ایشان پرسند آن

ي  اند از آن وجه که پندارند جمله آن همه راست گویند از وجهی و هم خطا کرده. لیمی استکه بر گوش نهاده گوید مانند گ آن
  .اند پیل را دریافته

  :در عجایب نامه این تمثیل به این صورت آمده است
گویند جماعتی پشه برفتند تا فیل را ببینند یکی بر روي نشست و یکی برپاي و دیگري بر خرطوم وي، چون باز آمدند یکی 

 کوهی ماند زیرا که بر روي نشسته بود و دیگري گفت به گفت پیل عمودي ماند زیرا که بر پاي وي نشسته بود یکی گفت به
  .چه دید بیش چیزي نیافت از آن مقدار که به دیدند باز گفتند گلیمی ماند زیرا که بر گوش وي نشسته بود، چشم هر یک از آن

  :فرموده استگونه نظم  و حکیم سنایی آن را به این
لشکر آورد و خیمه زد بر / پادشاهی دران مکان بگذشت/ و اندر آن شهر مردمان همه کور/ بود شهري بزرگ در حد غور

/ آرزو خواست زان چنان تحویل/ مردمان را ز بهر دیدن پیل/ از پی جاه و حشمت و صولت/ داشت پیلی بزرگ و با هیبت/ دشت
آمدند و به / هر یکی تازیان در آن تعجیل/ تا بدانند شکل و هیأت پیل/ آمدند از آن عوران بر پیل/ چند کور از میان آن کوران

هر یکی صورت محالی / اطالع اوفتاد بر جزوي/ لمس بر عضوي هر یکی را به/ که از چشم بی بصر بودند زان/ دست بپسودند
آنچنان / آرزو کرد هر یکی زیشان/ گران فراز شدندبرشان دی/ چون برِ اهل شهر باز شدند/ دل و جان در پی خیالی بست/ بست

گفت گشته است / آنکه دستش رسید زي خرطوم/ و آنچه گفتند جمله بشنیدند/ صورت و شکل پیل پرسیدند/ گمرهان و بدکیشان
ت و پاي دس/ و آنکه را بد ز پیل ملموسش/ ي تبهی است سهمناك است و مایه/ راست چون ناودان میانه تهی است/ و مرا معلوم

همگان / هر یکی دیده جزوي از اجزا/ راست هم چون عمود مخروط است/ گفت شکلش چنانکه مضبوط است/ سطبر پر بوسش
  ) 96-7:1362فروزانفر، (را فتاده ظن و خطا 

  
  ي موالنا در برابر سنایی و غزالی تفاوت اندیشه

دیل کرده، چرا که کوري راه حل ندارد اما تاریکی راه حل ي سنایی و غزالی، کوري را به تاریکی تب موالنا بر خالف اندیشه 
  : دهد دارد که آن را به مخاطب خویش نشان می

دي در کف هر کس اگر شمعی ب  
  

  اختالف از گفتشان بیرون شدي  
  

دهد  نوعی جبر است؛ اما موالنا به این راحتی تن به جبر نمی» لیس لالعمی حرج«بنابراین . کوري درمان ندارد و انتسابی است
  . چرا که عرفان موالنا، عرفانی پویاست که در آن کوشش هر چند بیهوده بهتر از خفتگی است

ایت سنایی آمده است اختالف در شکل پیل بین کوران است چه در رو در احیاء العلوم غزالی هم که این تمثیل هست مثل آن«
کند ناظر به این معنی است که در عقاید، هر کس به قدر ادراك خود  و غزالی که در کیمیاي سعادت هم این تمثیل را نقل می

ي خلق بر تمام  باري اختالف ناشی از آن است که همه. گوید گوید و هر چند در این باب هر یک به وجهی راست می سخن می
  )211:1368زرین کوب، (» .وجوه هر امر وقوف و احاطه ندارند

حقیقت در مقابل محدودیت وجود انسان عظمت نامحدود «در قصه پیل و کوران به طور ضمنی به این اشاره شده است که 
شود تا منازعات خلق در باب  یهمین دقیقه موجب م. توانند برتمام وسعت آن احاطه بیابند دارد و جویندگان آن هیچ یک نمی

نماید ناچار ادراك خصم را  چه وي دعوي می حقیقت نابجا باشد چرا که هیچ یک از منازعان بر کلّ حقیقت واقف نیست، و آن
  ) 331-2:1372زرین کوب، (» .کند نفی و ابطال نمی
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  مضامین و مفاهیم حکایت پیل

  :شده که ي موالنا در این دو بیت گنجانده ي اندیشه خالصه
  از نظر گاهست اي مغز وجود
  بل حقیقت در حقیقت غرقه شد

  

  اختالف مؤمن و گبر و جهود  
  زین سبب هفتاد بل صد فرقه شد

  
» ...جمع آمدن ساحران پیش فرعون«این حکایت که پس از داستان . شود یعنی تفاوت در منظر باعث ایجاد تفاوت در منظره می

موالنا در داستان . باشد می» مارگیر که اژدهاي فسرده را مرده پنداشت«هاي فرعی حکایت  داستانشود، خود یکی از  آغاز می
  :دهد که آن ابیات چنین است ساحران و فرعون طی سه بیت، حکایت قبلی را به حکایت اختالف کردن در شکل پیل ربط می

  گر نظر در شیشه داري گم شوي
  ور نظر در نور داري، وارهی

  است اي مغز وجوداز نظرگاه 
  

  که از شیشه است اعداد دوي زان  
  از دوي و اعداد جسم منتهی
  اختالف مؤمن و گبر و جهود

  
  . باشد که مضمون این ابیات اصالت وحدت و بیان علّت متکثّر دیدن حقیقت واحد می

اند،  که سحر و جادو دانستهاي از جانب پروردگار بل در باب داستان موسی و فرعون کسانی که عصاي موسی را نه معجزه
کردند  کند، زندگی می ها را روشن می چون اگر با ایمان خداوند که چون خورشیدي قلب انسان. هاست دلیلش تاریکی وجود آن
  . کردند هرگز موسی را نفی نمی

  هست عشقش آتش اشکال سوز
  

  هر خیالی را بروبد نورِ نور  
  

به ) نشناختن خداوند(و تاریکی ) شناخت خداوند(ونی دارند که تمثیل روشنایی ها در درون خود موسی و فرع ي انسان همه
  . دلیل نبود نور ایمان است

  موسی و فرعون در هستی توست
  

  جست دو خصم را درخویش این  باید  
  

تاخت و تاز هاي صلیبی،  ترین متفکران جهان در قرن دوازده میالدي که خود شاهـد جنگ موالنا به عنوان یکی از برجسته
ي اشاعره و معتزله و بسیاري تعصبات درون دینی بوده، نه تنها در این داستان، بلکه در بسیاري از ابیات  نتیجه هاي بی مغول و نزاع

داند که گاه علّت  مفهوم کلّی داستان را در این نکته می. دهد هایی ارائه می مثنوي ریشه اختالفات را بررسی کرده، بعضاً راه حل
تالف میان مردمان، تفاوت در نگاه و برداشت آنان است و اگر نظر گاه را تغییر دهیم و به جاي شکل و صورت به معنا و باطن اخ

داستان منازعات چهار کس در باب انگور، حکایتی است آشکار از نزاعی بیهوده بر سر . توجه کنیم، عمالً اختالفی وجود ندارد
  :گیرد چنین است ا از آن میاي که موالن لفظ و نام و نتیجه

  اختالف خلق از نام اوفتاد
  

  چون به معنی رفت، آرام اوفتاد  
  

هاي  اما غیر از مفهوم کلّی که اختالف در نظرگاه است و در کلّ داستان جاري است، دو دسته از مفاهیم دیگر در داستان
ه ارتباط مستقیم دارند و در واقع بیان دیگري از همان مفهوم مای ي اول مفاهیم اصلی هستند که با بن دسته. توان یافت مثنوي می
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ي دوم مفاهیم فرعی هستند که بدون ارتباط مستقیم با مفهوم و روح کلّی داستـان، جهت تفهیم و توضیح بیشتـر  اصلی هستند و دسته
  . کند مطلب به خواننده کمک می

؛ )1273-4ابیات (گذر از ظاهر و توجه به باطن : یم دارند عبارتندازمایه ارتباط مستق در این داستان، مفاهیم اصلی که با بن
ري  ري در انتقال مفاهیم آن س؛ چشم حـق بین )1285-9ابیات (؛ قوت جان نبودن حرف حکمت )1277بیت (ناتوانی سخن این س

واسطه لفظ یا شخص  عرفتی که بی؛ م)1298-1305ابیات (شود  ؛ فنا فـی اهللا بـا لفظ حاصل نمی)1270-1ابیات (واحد بین است 
  )1340 -50ابیات . (هاست حاصل شود برترین معرفت

مفاهیم فرعی که شاید در نگاه نخست ربط مستقیمی با پیکره اصلی داستان نداشته باشد اما با یک رشته معنوي به داستان مرتبط 
  )1291-7ابیات (ت فهم مخاطبان ؛ قلّ)1302-3(عظمت معنـوي انسان به رغم کوچکی ظاهـر : است عبارتند از

است و حقیقت، آن مطلوبی است که همه به دنبال آن هستند، قرار دادن نماد ) ذات الهی(در این داستان، فیل نمادي از حقیقت 
 که اهل معناست خداوند را اراده کند و آن آن. شود هر کس به میزان فهم خود درکی از داستان داشته باشد به جاي اصل باعث می

  .»هر که نقش خویش بیند در آب«که ره از عالم صورت به عالم معنا نبرده، گمشده مادي خود را چنان که؛ 
کنایه از کسانی » دست سایندگان بر اندام پیل«و . کنایه از دنیا و نمادي از جهل و گمراهی است» تاریکی«جهان مادي و » خانه«

خانه تاریک یعنی دنیاي مادي که جهل در آن . عقلی و تجربی خود بشناسندهاي  کوشند حقیقت مطلق را با مقیاس است که می
  . اش، آگاهی به نادانی است بیش از دانایی است و حتّی در بهترین شرایط، نهایت دانایی

  تا بدانجا رسید دانش من 
  

  که بدانم همی که تا دانم  
  

است که اختالف مؤمن و گبر و جهود از تفاوت در نظرگاه خواهد بیان کند این معنی  چه موالنا در طی این تمثیل می آن«
است، چنان که پیل را چون هندوان براي عرضه و نمایش آوردند کسانی که در آن خانه تاریک و در میان ظلمت و تیرگی پیکر 

تکثّر اشکال در پیل نبود،  این اختالف البتّه ناشی از تعدد و. ها اختالف افتاد پیل را لمس نمودند در باب شکل و چگونگی بین آن
  )210:1368زرین کوب، . (»ها پیل را از نظرگاه دیگر دریافته و آزموده بود ناشی از آن بود که هر یک از این

  :گوید این که موالنا می
  از براي دیدنش مردم بسی

  
  اندر آن ظلمت همی شد هر کسی  

  
تواند اشاره به این  اما عمالً فقط چند نفر به حقیقت راه یافتند، که مییعنی بسیاري از مردم براي دیدن حقیقت به تاریکی رفتند 

از آن رو که عقل و ادراك بشري نسبت به حقیقت «و . رسد اندك است باشد که طالب حقیقت، بسیار، اما آن که به مقصود می
در تعبیر و تفسیر حقیقت، امري  بدین سبب اختالف. تواند حقیقت را آن سان که هست بشناسد مطلق، محدود است آدمی نمی

  ) 113:1382زمانی، . (»قهري و گریز ناپذیر است
  از نظر گه گفتشان شد مختلف

  
  آن یکی دالش لقب داد این الف  

  
از دید «. رسد شود، چند گونه به نظر می به نظر موالنا حقیقت یکی است و چون حقیقت واحد از زوایاي گوناگون دیده می

اي از  در مسیر مدارج کمال هرکس فراخور حال و مقام خود، بهره... گانه گفتن و یکتا دانستن خداي تعالی نیست،عارفان، توحید، ی
  )1380:133یوسف پور، (» .رسد از دیدگاه صوفیه، نهایت توحید به فناي سالک در خداوند می... توحید دارد 

حقیقتی واحد . که نوعی پارادوکس ایجاد کرده است. اشدب اختالف نظر در این تمثیل چون اختالف در شکل الف و دال می 
حال نکته اینجاست که، آیا . هم افق است و هم عمود، هم چپ است و هم راست: در زمان واحد به چهار بیان توصیف شده است
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ها  ان دلیلی بر کذب آندر داست. منشأ این اختالفات در تعبیر و قیاس افراد است یا در خود حقیقت؟ این افراد یا صادقند یا کاذب
ي آنان تسلّط به جزئی از حقیقت داشته اما  اشکال در نقص ابزار درکشان بوده است که قدرت المسه. وجود ندارد پس صادق بودند

  . شود تعمیم به کلّ حقیقت بوده است، اگر شخص این تعبیرها را از چند نفر بشود، دچار ابهام و سردرگمی می
. ي درکشان امور مادي است اند و حوزه اصوالً ابزار کسب معرفت براي انسان حواس ظاهري است که محدود و نسبی

، حقیقت »معنی«هاي سطحی جهان هستی اعم از آفاتی و انفسی و مراد از  ها و الیه شود بر پدیده در نزد موالنا اطالق می» صورت««
  . بدان ناظر است» سبب سوراخ کن«مودها پنهان شده است و فقط چشمان بصیر و راستین جهان هستی است که در پشت پرده ن

صـورت، سایه و . معنی دو وجه دارد، یکی وجه پنهان که حقیقت جهان است و دیگر وجه آشکار که صورت جهان است
  )488-9: 1382، زمانی. (گردد آید و سرانجام بدان باز می لذا صـورت از معنی در ظهـور می. نمودي از معنی است

  هست صورت سایه، معنی آفتاب
  

  پس زبونچیست صورت؟ معنی پیش
  

ود اندر خراب   نورِ بی سایه ب  
  )3712 -دفتر ششم(                 

  دارد زبون اش می چرخ را معنی
  ) 333 -دفتر اول(                     

گیر نظاره کنندگان در جهان هستی  که در هر لحظه دامنهاي مخصوص  موقعیت«:گویند علّامه جعفري در این خصوص می 
این شرایط اعم از زمان و مکان و عوامل طبیعی و انسانی است ... نهد هاي مشخصی از یک حقیقت را براي آدمیان بر می است، قیافه

ط یک حقیقت را در شود براي ناظرین، از یک حقیقت، هزاران قیافه بسازد به طوري که ممکن است همان شرای که موجب می
  . »نمودهاي متّضاد نشان بدهد

چه مدرکات انسان است البتّه اجتناب ناپذیر است و این کسان که  کند که در تاریکی دنیاي حس، اختالف در آن موالنا بیان می
ف از گفتشان اختال -بود ي تاریک در باب شکل و چگونگی پیل اختالف نظر پیدا کردند، اگر در دست هر یک شمعی می در خانه

شمع در اینجا کنایه از نور کشف و یقین است، هرگاه چنین نوري در قلب و بصیرت آدمی درخشیدن گیرد، به «. شد بیرون می
  )312:همان(» بازد ها رنگ می شود و در این مرتبه، نزاع و ستیزه کشف تمامت حقیقت نایل می

  :اندد دهد اما آن را هم ناقص می موالنا راه حل ارائه می
دي در کف هـرکس اگـر شـمعـی ب  

  بس و دستست کف همچون حس چشم
  

  اختالف از گفتشان بیرون شدي  
  ي او دست رس نیست کف را بر همه

  
» که شمع به دست آوري راه رفته نشود بی آن«و البتّه » نماید ره می«که » همچو شمعی است«که شریعت در نزد موالنا  با آن«

رساند، از این رو تا  شمع سالک را تا وقتی قدم در راه نگذارد به مقصد که عبارت از حقیقت است نمیباز شک نیست که مجرد 
آید، هرچند موالنا همه جا تأکید دارد که طریقت از شریعت  اي از آن حاصل نمی علم مقرون به عمل نیاید در نیل حقیقت فایده

از تمسک به طریقت را که عمل به ظاهر و باطن شریعت است براي نیل به هرگز جدا نیست و حقیقت با این هر دو مغایرت ندارد، ب
  )30:1372زرین کوب، . (»نماید حقیقت الزام می

  . روبد هاي شب صفت را می عشق به حقیقت مثل نور، خیال«او معتقد است که 
  هست عشقش آتش اشکال سوز

  
  هر خیالی را بروبد نورِ نور  

  
  .یقین است که مثل عصاي موسی خیاالت فاسد و جادوگر را خواهد خوردي  و نیز دشمن خیال، قوه

  تا بخورد او هر خیالی را که زاد    داد حلق مر یقین را چون عصا هم
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. »هاي عمیق دیگر شده است به هرحال این دل بستن به خیاالت است که موجب افتراق مذاهب، اختالف سلیقه و اختالف

  )417:1385زمانی، (
  :پردازد با ابیاتی نظیر به نقد صورت پرستان و مقایسۀ احوال ظاهري و باطنی می در ادامه

  چشم دریا دیگرست و کف، دگر
  ها ز دریا روز و شب جنبش کف

  

  ي دریا نگر کف، بِهل از دیده  
  کف همی بینی و دریا نه، عجب

  
کند که چشم حس در ادراك عالم محسوس مثل همان کف دست است که بر تمام عالم حس دسترس  موالنا خاطرنشان می«

چه کف دست وي در تماس با اجزاء اقتضا  اي دیگر دارد و هر کس بر وفق آن ندارد، و از این رو نزد هرکس عالم محسوس جلوه
آید و این  معنی دیگر کف که عبارت از کف دریـاست به ذهن گوینده می جا کند و چون این دارد عالم را به نوعی ادراك می

ماند و دنیاي محدود حس در  گذرد که چون عالم ماوراء حس به سبب وسعت الیتناهی خویش به دریا می اندیشـه از ذهنش می
چشم کف که غیر از جزوي از باید چشم دریا که چشم حقیقت است با . تواند مانند باشد مقابل عظمت آن جز به کف دریا نمی

توان به آن جزو آگهی یافت، نیست تفاوت  می» ي تاریک خانه«گونه که در حد روشنی محدود یک  حقیقت و آن هم فقط آن
ي دریا که دنیاي ادراك معقوالت است به عالم وجود  هاي عالم محسوس است رها کرد و از دیده گذاشت، باید کف را که جلوه

  . نگاه کرد
خورند و از کنار هم  ها هستند که در دریـا به هم برمی رسد که خـلق مثل کشتـی داعـی دریـا موالنا به این نکته میاز ت

جان . اند بهـره کند بی گذرند، اما با آن که در آب روشن حرکت دارند، خود مثل کشتی از چشم و حسی که دریا را ادراك می می
  )161-2:1372زرین کوب، (» .راند غافل است بیند اما از آبِ آب که آب را می ت آب را میما هم در کشتـی تن به خواب رفته اس

ها را  ي بینایی، کشتی رانند اما به سبب ضعف قوه ها به سان کشتی سوارانی هستند که در آبی صاف و زالل کشتی می انسان«
بدینسان او جنگ هفتاد و دو ملّت را ناشی . دهد تصادم رخ میکنند و  ها با یکـدیگر برخورد می که کشتی رانند چندان نامناسب می

به . ها را منتهی به حق و حقیقت دانسته است ي آن گوهر ادیان را واحد شمرده است و همه... داند از عدم بینش و بصیرت می
. »از آثار جهل و غفلت است شود تماماً هاي مذهبی و تعصبات ویرانگري که به نام دین انگیخته می ي موالنا دشمنانگی عقیده

  )112:1382زمانی، (
و چون تعبیرها و تفسیرهاي مختلف داریم، چند الیه . هاست ها در یک دین، ناشی از اختالف برداشت بنابراین اختالف معرفت

  . آید از حقیقت هم بوجود می
  بل حقیقت در حقیقت غرقه شد

  
  زین سبب هفتاد بل صد فرقه شد  

  
. ها از دریاست گیرد جنبش کف ر تفاوت بین عالـم محسـوس و غیر محسـوس است که موالنا از آن نتیجه میمسـأله، تحقیق د«

چه نامحسوس است مبتنی است و در وراي دنیاي حس دنیاي غیب هست که عالم حس در حرکت و تبدیل  و عالم محسوس بر آن
گـونه ما کـه در درون دریا و ماوراء حس جاي  کـف است و بدینآیـد  چه به چشم می خود بدان مدیون است، اما به جاي دریا آن

» .توانیم دریا را که دنیاي حس ما جز کف ناچیزي بر روي آن نیست درك کنیم نگریم نمی داریـم، چون از چشم کف بدان می
  ) 161:1372زرین کوب، (
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ي فهم و معرفتمان، اهـل هـدایت  خود را به واسطه بنابراین اگر ایمان فردي خود را در جایگاه معرفت اجتماعی خود بنشانیم و
چون منازعات یاران در باب انگور یا  حاصل، هم حاصل چیزي جز نـزاع و کشمکش بی. و دیگران را اهـل ضـاللت تصـور کنیم

  . فیل در تاریکی نخواهیم داشت
  را عذربنه  همه دو ملّت هفتاد و جنگ

  
  ندیدند حقیقت ره افسانه زدند چون  

  
شمرد و قلباً و قالباً بر امر  ي مکارم اخالقی تواضـع است که شخـص خود را در صفات کمـال از دیگـران برتـر نمی از جمله« 

  )716:1382زمانی، (» .در حریم خداوند فقط تواضع اعتبار دارد. نگرد ي حقارت نمی نهد و کسی را به دیده خدا گردن می
  جز خضوع و بندگی و اضطرار

  
  اندرین حضرت ندارد اعتبار  

  
ي آن بسیار سخن رفته است، نکوهش دنیا و ترك آن  یکی از مسائل مهمی که در کتب دینی و عرفانی از جمله مثنوي درباره«
در این شعر دنیا پرستان ... مراد از دنیا حیات اجتماعی مثبت نیست بل مراد نوعی غفلت و غرق شدن در ظواهر حیات است... است
  ) 792:همان(» .اند هاي کال که شاخساران سفت و سخت چسبیده است تشبیه شده یوهبه م

  !کرام اي است درخت چون هم جهان این
  ها مر شاخ را سخت گیرد خام

  چون بپخت و گشت شیرین لب گزان
  

  هاي نیم خام ما بر او چون میوه  
  زآنکه در خامی نشاید کاخ را

  ها را بعد از آن سست گیرد شاخه
  

 
  ي فرعی حکایت پیل مفاهیم و مضامین قصه

ي توفان اختصاص داده و  ي نوح و کنعان در لحظه ي حکایت در حکایت پنجاه و چهار بیت آخر را به بیان قصه موالنا به شیوه
پدر  گوید که آشناي واقعی در ارتباط معنوي با حقیقت است و خویشاوندي و رابطۀ با بیانی مقتبس از قصص قرآن به مخاطب می

  .فرزندي موجب نجات نیست
توان طی کرد، زیرا در هر قدم خطر گمراهی  او معتقد است که راه خداشناسی راهی است که بدون حمایت رهبري آگاه نمی

  .است و کشتی او) ع(است و هر کس در پناه پیري ره پیماید مانند تابعان حضرت نوح
هاي دشوار راه را پشت سر  توان گردنه ـی است، بدون نیروي عشـق نمیهـدف نهایی سـالکان طریقت، رسیدن به تـوحید حقیق«

اهمیت والیت . گذاشت؛ بدون دستگیري خضر خجسته پی، گذار بر ظلمات راه، خطر سوختن در آتش خودکامی را به دنبال دارد
» .به کوي عشق قدم گذارد تواند در این است که مکمل عشق و توحیـد است و سالک بدون وجود واسطه و به اهتمام خود نمی

  )     209: 1380یوسف پور،(
رسد پس نیاز به چیزي باالتر از خود است که همان نور شمع  چون آگاهی انسان مانند کف دست به همه چیز و همه جا نمی

ها جز  زد مقام آنتوان به حقیقت رسید اما در ن ها می است که مثالی آشکار از اولیاء و واصالن حضرت حق هستند که با کمک آن
کنعان که . خواست بدون یاري پدر به راه نجات دست یابد نباید چون کنعان بود که می. تسلیم بودن نباید ادعاي دیگري داشت

ها که نوح را که  شوند و آن هاي خود اعتماد دارند، چون تبري جویندگان از نوح غرق می هایی است که به داشته نمادي از انسان
  .  یت بود پذیرفتند نجات یافتندچون شمع هدا

هاي گوهري با یکدیگر دارند، آن تشابهات ظاهري، اغلب در نظر  هاي ظاهري، تفاوت از دید موالنا، افراد بشر برغم همانندي« 
تلف و تعدد، با انبیا و اولیا در عین مراتب مخ... شود  کند و مانع رشد و هدایت آنان می آید و راهزنی می منکران انبیا و اولیا در می

اند  هاي گوناگون ظاهر شده هاي یک حقیقت واحدند که به صورت در چشم حقیقت بینان تمام انبیا، جلوه. یکدیگر وحدت دارند
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کند و اختالفاتی را که در میان پیروان مختلف درافتاده است به ریشخند  یگانگی انبیا، وحدت گوهري همه ادیان الهی را الزام می... 
 1380یوسف پور،(» .اولیااهللا نیز با روح تمامی پیامبران، وحدتی گوهري دارند. و آن را نتیجۀ احولی ناآگاهان می شمارد گیرد می

:17-216(  
هاي  وقتی به بیان نکته. کند هاي بسیـار دقیق و پرمعنایی در سپـردن امر به حق و کم انگاشتن خویش بیان می موالنا نکته« 

این بار . کند، اما این بار دعوت او از جنس دیگري است داري و سکوت دعوت می شه خود را به خویشتنرسد، مثل همی ظریفی می
  . ها را دریابد نکته) خویشتنی خودي و بی بی(کند تا مخاطب خود، با روشی که او یاد داده است  او سکوت می

  چیز دیگر ماند اما گفتنش
  به گوشِ خویشتن نه تو گویی هم

  

  القدس گوید بی منش با تو روح  
  نه من و نه غیر من اي هم تو من

  
این موجود شگفت انگیز در عین . گوید روح مجرّد یا نفس ناطقه انسانی داراي مراتب تو در تو و الیه اندر الیه است موالنا می

  )1163:1388محمدي، . (وحدت، متکثّر و در عین تکثّر، واحد است
شتی، توفـ«  به . هاي سمبلیک و نمادین دارند هاي وابسته به داستان نوح، عمدتاً جنبه ان، کنعان و دیگر حادثهدر مثنـوي، نـوح، کُ

هاي مصلحت بین باشد را به توفانی تشبیه کرده که ضمیر و چشم و گوش  بیداري و هوش که حاصل از زیرکی و عقل: عنوان مثال
  : بندد حقیقت بین ما را می
  روح را کهف این اصحاب چون کاش

  تا از این توفان بیداري و هوش 
  

  حفظ کردي یا چو کشتی نوح را  
  این ضمیر و چشم و گوش وارهیدي

  
گوید حق از میان چیزهاي دیگر مانند ماه در  او می. داند موالنا در یک تمثیل، سبب ندیدن حقیقت را بستن چشم و گوش می

توانی  مانت بگذاري، ماه را نخواهی دید، در چنین وضعیتی آیا میاما اگر تو سرانگشت خود را بر چش. میان ستارگان پدید است
پس عیب از انگشت تـو و بـه همین منوال از انگشت نفس شوم . بینم توانی بگویی من چیزي نمی بگویی چیزي نیست؟ خیر، می

گردد، درست مانند خالقیت  ها برداشته شود، حق پدیدار می دهند، اگر انگشت ي دیدن حقیقت را بـه تـو نمی توست که اجازه
  . کشیدند نهادند و پیراهنشان را بر سرشان می ي او، انگشت بر گوش می حضرت نوح که مخاطبانش هنگام موعظه
  اند ها پیچیده رو و سر در جامه

  آدمی دید است و باقی پوست است
  چون که دید دوست نبود کور به

  

  اند الجرم با دیده و نادیده  
  دید دوست است آن که آن است دید

  دوست کو باقی نباشد، دور به 
  

ها  ها و بدي ي بزرگ مثنوي توفان، نماد پلیدي در سفینه. اند توان گفت که توفان و کشتی در مثنوي رمز شکست و پیروزي می
شود  کشتی نیز همه جا نماد رهایی و نجات است کمتر جایی یافت می. از طرفی نماد قهر و غیظ خدا نیز هست. و دعوت نفس است

یک جا توفان نماد بیداري و هوش . و ذهن موالنا را ناخودآگاه متوجه حکایت نوح نکرده باشدکه این دو واژه به کار رفته باشد 
  . یک جا توفان شمشیر حق است که نوح براي عذاب قومش خواسته است. زیرکانه ابلیس صفتان در برابر عقل و قطب زمان است

  موج طوفان گشت ازو شمشیر خو    نوح چون کشتی درخواهید ازو
  )352-دفتر دوم(                    
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فینَت مثَلَ اَهلِ: بینش را به کشتی نوح مثل زده است جا اهل پیامبر در یک. جا نماد رهایی است کشتی نیز همه لَ س ن  بیتی مثَ نُوحٍ م
رَقَ نها غَ ع خلَّف بها نَجا و من تَ ها روي  ها تکیه کند، نجات یابد و هر که از آن هر که بر آن. اهل بیت من چون کشتی نوحند: رکَ

  )1160-1179:1388محمدي، . (»شود بگرداند، غرق می
  فرمود پیغمبر که من بهر این

  ما و اهل بیت چون کشتی نوح
  ور مخالف کشتی ما را شود

  ایی زشتی با شیخی، تو دور از که چون
  در پناه جانِ جان بخشی توي
  مگسل از پیغمبر ایام خویش

  دلیل گرچه شیري چون روي ره بی
  

  چو کشتیم بطوفان زمن هم  
  هر که دست اندر زند یابد فتوح

  رود جهنم میبی شک و شبهه 
  روز و شب سیاري و در کشتی ایی

  روي ایاي و می کشتی اندر خفته
  و بر کام خویش  کن بر من تکیه کم

  خویش بینی در ضاللی و ذلیل
  )197-8:1362کاشفی، (            

  
وج توفان نیز طنطنۀ طور که عصا سحر و جادوگران را بلعید، م همان. چون عصاي موسی دانسته است موالنا یک جا توفان را هم

  . جادوپرستان را خورد
رد د کو ز دموجِ طوفان هم عصا ب  

  
رد     طنطنۀجادو پرستان را بخَ

  
پس انسان یا باید به کشتی متوسل شود، . توفان چیست؟ صحبت مردم که انسان را از ولی و حق غافل کند. کشتی چیست؟ ولی

  . یا خود کشتی باشد
داند و اطالل و  اطالل و دمن است که موالنا در این حکایت آن را واسطۀ حجاب بین بنده و حق میگاه نیز این توفان همان 

  .داند هاي جهان هستی است، چون حجابی بین بنده و معبود می دمن را که همان کنایه از آثار و پدیده
   

  گوید سخن روز و شب که عاشق نه
  

  گاه با اطالل و گاهی با دمن؟  
  

  کرده ظاهراروي با اطالل 
  

  گوید آن مدحت، کرا؟ او کرا می  
  

  واسطه اطالل را برداشتی؟    شکر،طوفان را کنون بگماشتی
  

  :گیري نتیجه
داند و  هاي متفاوت، از یک موضوع واحد می بنابراین او اختالف نظرها را در ادیان متفاوت، به علّت اختالف ناشی از برداشت
توان به  ي زوایاي دینوي و معنوي است، می معتقد است که با تمسک به نور معرفت که همان پیروي از پیر یا رهبري دانا به همه

  . حقیقت واحد امور رسید
او معتقد . داند نماید و هدف نهایی سالکان طریقت را جز رسیدن به توحید نمی داند که راه می چون نوري می شریعت را هماو 

توان از خطر گمراهی جست و در برابر نورِ نور که همان ذات  است که بدون نیروي عشق که همان نور کشف و یقین است نمی
النا سپردن خود به حق و پیمودن راه خداشناسی را در سایه و حمایت رهبري آگاه برتر مو. احدیت است، باید خود را هیچ انگاشت
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شود  اند و حوزه درك این حواس جز به امور مادي منتهی نمی داند که محدود و نسبی از پیمون راه حق با تکیه بر حواس ظاهري می
ها در نظر منکران اولیا و انبیا مانع رشد و هدایت  ، این تفاوتهاي گوهري نیز دارند هاي ظاهري، تفاوت و چون افراد بشر با شباهت

اند پس، با تمسک به  هاي گوناگون جلوه گر شده هایی از یک حقیقت واحد هستند که به صورت شود و چون همه انبیا جلوه می
  . رسید) تذات احدی(توان به حقیقت مطلق  اولیاءاهللا که با روح تمامی پیامبران وحدت گوهري دارند می

  خضر مکن همرهی مرحله بی این طی
  

  از خطر گمراهی است بترس ظلمات  
  

  
    



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

٥٥ 
 

  منابع
  .نشر قطره: االسرار، تهران ، شرح مثنوي مولوي موسوم به مخزن)1383(اکبرآبادي، ولی محمد

  . انتشارات حیدري: ، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوي، قسمت دوم، دفتر سوم، تهران)1351(جعفري، محمدتقی
  .انتشارات علمی و سخن: ، بحر در کوزه، تهران)1368(زرین کوب، عبدالحسین

  .انتشارات علمی: ، سرّ نی، جلد اول و دوم، تهران)1372(ــــــــــــــــــــــــ 
  .نشر نی: ، تهران)شرح موضوعی مثنوي معنوي(، میناگر عشق )1382(زمانی، کریم
  . انتشارات اطالعات: ، شرح جامع مثنوي معنوي، دفتر سوم، تهران)1385(ـــــــــــــ

  .انتشارات امیرکبیر: ، مآخذ قصص و تمثیالت مثنوي، تهران)1362(فروزانفر، بدیع الزّمان
  .انتشارات مطبوعاتی افشاري: قدمه به قلم سعید نفیسی، تهران، لب لباب مثنوي، م)1362(کاشفی، ملّاحسین

: سبحانی، تهران. ، نثر و شرح مثنوي شریف، جلد اول، دوم و سوم، ترجمه و توضیح توفیق هـ )1374(گولپینارلی، عبدالباقی
  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات

  .انتشارات دانشگاه بوعلی سینا: ثنوي، همدان، تفسیر مثنوي با م)1388(محمدي، علی
  ، نقد صوفی، تهران، روزنه)1380(یوسف پور، محمدکاظم

  
  
 
  

    



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

٥٦ 
 

5 

  احمد شاملو» در آستانه«روانشناسی رنگ در کتاب 
 

  

  1فاطمه آزاد کردمحله 

  چکیده
توان رمزها را آشکار ساخت،  میها و تأثیرات آن  ها، خاصیت اي است که از طریق شناخت ویژگی عنصر رنگ از عناصر ویژه

دقت در . پردازند هاي پنهان شخصیت افراد می ها به بازشناسی الیه روانشناسان با دقت در کاربرد رنگ. ها پی برد و به راز درونی آن
در . نمایان سازداي را براي شناخت بیشتر این اثر  تواند پنجره تازه شاملو، می» آستانه در«عنصر رنگ و شیوه کاربرد آن در کتاب 

توان  شاملو و به کمک مبانی روانشناسی رنگ ماکس لوشر می» در آستانه«این مقاله ضمن توصیف کارکرد رنگ واژگان در اشعار 
  .ي میان روان و شعر شاعر را رمزگشایی کرد و شخصیت شعري او را به دیگران شناساند رابطه

ي این  ها، صفاتی را که تداعی کننده مود که شاعر عالوه بر کاربرد آنتوان مشاهده ن در اشعار این کتاب شش رنگ را می
توان از روانشناسی  آیـا می -1: هایی پاسخ داده شود، نظیر ها هستند نیز آورده است، و سعی شده در این مقاله به پرسش رنگ
آیا شاعر در این  -3کار رفته است؟  و بهشامل» در آستانه«ها در کتاب  چه تعدادي از رنگ -2ها به شخصیت شاعر پی برد؟  رنگ

آیا  -5تواند روي شخصیت افراد تأثیر بگذارد؟  آیا رنگ می -4ي بیشتري کرده است یا روشن؟  هاي تیره استفاده کتاب از رنگ
  بسامد کدام رنگ در این کتاب بیشتر است؟ -6کند؟  رنگ به القاي مفاهیم مورد نظر شاعر کمک می

  
  

 شاملو، شعر» در آستانه«روانشناسی رنگ، رنگ تیره یا روشن، اخوال روحی شاملو،  :ها کلید واژه

                                                        
 دانشجوي کارشناسی ارشد  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن - ١
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  پیشینۀ تحقیق و هدف از اجرا
پیکر  هاي هفت بررسی رنگ در حکایت«، »روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهري«هاي،  قبالً مقاالتی دربارة رنگ به نام

، »پور سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین«، »بر سیاه و سفید کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی با تکیه«، »نظامی
کاربرد نظریه روانشناسی رنگ، ماکس لوشر در نقد و تحلیل شعر فروغ «، »ها بر صورخیال و هسته روایی شاهنامه تناسب رنگ«

اما مقالۀ حاضر روانشناسی رنگ را . تنوشته شده اس» ها با روانشناسی شخصیت در شعر شاملو نسبت کاربرد رنگ واژه«، »فرخزاد
دهد تا زوایاي تاریک شخصیت شاملو را از میان اشعارش نمایان  شاملو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می» در آستانه«در اشعار 

اندازه  که تا چه سازد، و هدف از این پژوهش شناساندن شخصیت شاملو براساس روانشناسی رنگ به خوانندگان است، و این
  .ات شاعر تأثیر بگذارد و خواننده را به درك مفاهیم شعري نائل گرداند تواند بر روحی ها می رنگ

  
  مقدمه

هاي کاربرد  دقت در عنصر رنگ و شیوه. بررسی عناصر گوناگون یک اثر ادبی در بازیافت راستین آن اثر بسیار کارگشاست
ها به بازشناسی  روانشناسان با دقّت در کاربرد رنگ«. براي شناخت بیشتر این اثر بگشایداي را  تواند پنجرة تازه آن در آثار شاملو می

ترین متفکّران و روان پزشکان سدة بیستم، به نیروهاي نمادین  یکی از بزرگ» یونگ«. پردازند هاي پنهان شخصیت افرار می الیه
ها را به کار گیرند تا بدین وسیله  هیچ فکري، رنگ نقاشی، بیکرد تا به هنگام  ها اعتقاد داشت و بیمارانش را تشویق می رنگ
ترین بخش ناخودآگاه خویش را آشکار سازند و بتوانند براي دست یافتن به سالمت روان، پیوندي بین ناخودآگاه و  ژرف

  )58:1378سان، (» .خودآگاهشان برقرار سازند
ي  ها، صفاتی را که تداعی کننده نمود که شاعر عالوه بر کاربرد آن توان مشاهده شاملو، شش رنگ را می» در آستانه«در اشعار 
اند، و  باشد، که بعد از انقالب اسالمی سروده شده می 1376تا  1364این کتاب شامل اشعار سال . ها هستند نیز آورده است این رنگ

او از . کند ي نمادین می ها استفاده لو از رنگشام. باشد که مربوط به دوران جوانی شاعر است می 1338تنها یک شعر آن متعلق به 
ها همراه  ي آن هاي تداعـی کننده ها را با صفت گیرد و بسیاري از رنگ ها، به تناسب افکار و موضوع مورد نظر خود بهره می رنگ
  .توان در روحیۀ شاملو به وضوح دید ها را می تأثیر رنگ. کند می

چه اثر  آن«دوزد و معتقد است  شناخت اثر و آفرینندة آن، نگاه خود را به شواهد ادبی مینیز براي » مکتب ژنو«پدیدار شناسی 
  )325:1385هارلند، (» .کند نامه می نامه نیست، بلکه برعکس گاهی اثر است که ما را قادر به فهم زندگی دهد، زندگی را توضیح می

تواند به ما در شناخت  بسامد رنگی خاص با روان شاعر، می بررسی زبان اثر و استخراج واژگان رنگین و تحلیل رابطۀ میان
شوند، و امکان دارد  ها از محیط طبیعی یا اجتماعی خود متأثر می چهرة واقعی شاعران کمک کند، چون شاعران نیز مانند همه انسان

اندازد و در گفتار  آگاه شاعران سایه میاز چیزي خوششان بیاید یا متنفر باشند و این تنفر و تمایل بر ذهن و ضمیر خودآگاه و ناخود
  .شود و نوشتار آنان به وضوح نمایان می

ها به  هاي اصلی و از بقیه رنگ از چهار رنگ سرخ، آبی، زرد و سبز به عنوان رنگ» ماکس لوشر«در روانشناسی کاربردي 
هاي اصلی را بر  دل روحی، معموالً رنگدر این روش، افراد بهنجار و داراي تعا. شود هاي کمکی و فرعی یاد می عنوان رنگ

هاي اصلی یا طرد یکی از  انتخاب شدن یکی از رنگ. هاي اصلی نشانۀ احتیاجات اولیه روانی انسان است گزینند، زیرا رنگ می
  )52:1383لوشر، . (هاي روحی فرد دانسته شده است ها، نشانۀ برهم خوردن تعادل روانی و درگیري آن

طور کلی شخصیت واقعی او، از میزان  بر این باور است که خصایص روحی آدمی و به» ها کاربردي رنگروانشناسی «امروزه 
مندي یا تنفر در گفتار یا نوشتار، یکی از بهترین  شود و تحلیل این عالقه مندي او به رنگی خاص یا تنفرش آشکار می عالقه
  .ان است، زیرا از نظر این علم، هر رنگ معنایی داردها از سیماي شخصیتی انس هاي علمی در کنار زدن نقاب روش
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هاي اجتماعی، و قابل درك کردن آن عواطف براي مخاطبان، از  شاملو براي بیان عواطف و احساسات خود نسبت به پدیده
را متمایز از که این کاربرد عنصر رنگ اثرش . برد انگیز اشعارش، بهره می طبیعت و عناصر سازنده آن چون رنگ در تصاویر خیال

  .سازد دیگر شاعران می
  

  شاملو» در آستانه«کار رفته در شعر  هاي اصلی به بسامد رنگ
با بررسی . هاي اصلی هستند رنگ» قرمز، آبی، زرد و سبز«طور که گفته شد در روانشناسی رنگ ماکس لوشر چهار رنگ  همان

  .نگ اصلی بیشتر استگردد که بسامد کدام ر این چهار رنگ در اشعار شاملو آشکار می
  قرمز

در ظلماتی از عظمت / يِ خوف سیاهی به زهدان ماننده در چنبره/ کند، ات انکارِ تو می که پیراهن/ وار پیچیده به خویش جنین -
  )15:1376شاملو، . (کینه یا تحقیر سرخِ
لِ اره و نعره/ ي مرگش را، پلک آشفته/ مژگانِ حیرانِ برگش را - فرو / اي نگران دره بر سبزي/ سرخ/ یرييِ زنج يِ اُز گَ
  )29: همان. (ریخت
ره: قناري گفت - ره/ يِ ما کُ / اش به محیطی يِ هفت سین سفره سرخهايِ  ماهی/ دان چینی هاي زرین و چینه ها با میله يِ قفس کُ

  )36: همان. (تعبیر کرد
  . بر آیینه/ سرخو گردش مبهوت سیبِ / يِ غرشِ آن توپ آشتی یکی کودکی بودن در لحظه -
  )40: همان(
  . فرا پیش زمان/ التهابی درك ناشده بود/ تنها/ سرخشو سرگذشت / شناخت زمین، هنوز مدار نمی -
  )44: همان(
  )62: همان. (سربند سرخي زرد و  گوید بوته نقلی ناشنیده می/ کنار چراغ کلبه -

برد و تنفس را بیشتر  کند و فشار خون را باال می سریع می نبض را«اند که  در روانشناسی رنگ لوشر قرمز را رنگی دانسته
قرمز یعنی . هاي میل و اشتیاق را دارد قرمز بیانگر نیروي حیاتی، فعالیت عصبی و غددي بوده و لذا معناي آرزو و تمام شکل. کند می

ایی است که شدت زندگی و کمال نشانگر آرزوهاي شدید براي تمام چیزه. لزوم بدست آورده نتایج مورد نظر و کسب کامیابی
از نظر . قرمز رنگ عشق و زندگی است و باورهاي متفاوتی دربارة آن وجود داشته است. تجربه را در پوشش خود دارند

هاي شور زندگی و قدرت، از  اي براي پیروزي و تمام شکل قرمز یعنی محرّك، اراده. روانشناسان، قرمز، رنگی پویا و زنده است
و بارآوري  1»شهوت جنسی«اي است براي فعالیت شدید، ورزش، پیکار، رقابت،  انگیزه. ی گرفته تا تحوالت انقالبیتمایالت حس

شود،  قرمز از لحاظ نمادي، شبیه به خوبی است که در هنگام پیروزي ریخته می. »قدرت ارده«یا » تأثیر اراده«تهورآمیز، قرمز یعنی 
» .وخوي خونخوار و طبیعت مردانه است نظیر خلق. سازد ور می را در روح انسان شعلهچون شعله عید پنجاهه است که آتش  هم

  )87:1383لوشر، (
اي برخوردار  ها از انرژي عمده در مقایسه با سایر رنگ. آورد این رنگ، زندگی نوین و شروعی تازه را با خود به ارمغان می«
پشتکار، . شود هیجان و روحیۀ پیش روي است که موجب ترقی ما مینمایانگر قدرت ابتکار و اشتیاق به عمل، گرمی و . است

  )60:1378سان، (» .شود هاي خاص این رنگ محسوب می قدرت، استقامت و نیروي جسمانی از ویژگی
ی شاملو از این رنگ در اشعارش به عنوان نماد کینه و تحقیر و زندگی رنج بار و در جایی به عنوان نماد شادي کودکانه و زیبای

اش را در نماد کینه و تحقیر و اسارت به وسیلۀ این رنگ تداعی کرده است و هم چنین  او آرزوهاي طرد شده. استفاده نموده است
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ي نمادین کرده است، که  شادي و زیبایی و هیجان را به عنوان نماد آرزوهایش به کاربرده و شش بار از این رنگ اصلی استفاده
  .قدرت اراده و مستقل و کوشا در به جامۀ عمل پوشاندن آرزوهایش دانستتوان او را فردي داراي  می

  زرد
-  تا به کسالتکوه گفتیم/ دل شکسته/ تابستان پناه آوریم زرد 30:1376شاملو، . (تبرك(  
  )58:همان. (يِ خوف را مرگ خفته را و قیلوله/ مرگ خاموش را ماند،/ زردسایه و  -
  )60: همان. (نگرد به خورجین کنار در می/ تاب زرديِ  مرد پشت دریچه -
  )62: همان. (و سرخ سربند زردي  گوید بوته نقلی ناشنیده می/ کنار چراغ کلبه -

زرد در اساطیر با رنگ «. رنگ زرد، رنگ مقدسی است و در میانِ ملل مختلف باورها و عقاید بسیاري دربارة آن وجود دارد
اي از  هاي بزرگداشت بهار جامه کاهنان در جشن... نگی درخشان و نشانۀ ایزدان استرنگ زرد، ر. زرین ایزدي پیوسته است

هایی که براي جلب حمایت آن  چون گیاهان سوخته در آفتاب، زرین بود و باز شده از انسان کردند که هم پوست انسان در بر می
هاي زرد و طالیی هستند که از دیرباز  هندو، رنگدر خاور زمین وجه مشخصه کاهنین بر همایی مذهب . شدند خدایان قربانی می

پوشید، کنفسیوس نیز  هایی به رنگ زرد می بودا به هنگام نیایش خداي بلند مرتبۀ خود، پیراهن. رفتند هاي مقدسی به شمار می زنگ
  )115:1378سان، (» .پوشید همیشه زرد می

رنگ زرد، داراي گرماي خاص «:گوید ة رنگ زرد میگوته دربار. رنگ زرد از نظر کاربرد رنگ روشنی و دانایی است
  )284:1371اپلی، (» .باشد؛ رنگ زرد شهود است و دل آگاهی خورشیدي و روشن و نافذ می

شاملو نیز با اسفاده از این رنگ . لوشر رنگ زرد را نمایانگر توسعه طلبی بالمانع، سهل گرفتن یا تسکین خاطره دانسته است
هاي موجود و رفتن به سمت شادي و هیجان و  نوعی عالقه به فرار از دشواري. تگی را تداعی کرده استنماد کسالت و ترس و خس
  .آید وجود می نگرانه به او به دنبال نشاط و زنده دلی است که در وراي تغییر آینده. سکوت را القا کرده است

  سبز
فرو / نگران دره اي سبزيبر / سرخ/ يِ زنجیري ز گَلِ ارهيِ اُ و نعره/ ي مرگش را، پلک آشفته/ مـژگانِ حیرانِ برگش را -
  )29:1376شاملو، . (ریخت
  )32: همان. (باال بس تلخ است سبززاري بر سپیدارِ / زاري بر شراع بلند نسیم -
  )49: همان. (گوید تو سالم می سبزِبهاران را با احساسِ / از کجا دریافتی درخت اسفندگان -

. سبز نشانۀ احساس آسایش و تسلی است«شود  گونه تفسیر می سبز از نظر روانشناسان این. آرامش استسبز رنگ معنویت و 
براي همین وقتی در رویدادهاي رویا، رنگ سبز حاکم است یعنی در زندگی . رنگ سبز، رنگ فونکسیون مربوط به حواس است

اپلی، (» .کند ي وجوه ساده و روزمرده زندگی به آسانی عبور میشود و فرد از رو برداري می طور ناکافی بهره خودآگاه از حواس به
هاست این رنگ هیچ انعکاس روحی حاوي شادي و رنج یا  ترین رنگ به نظر کاندنیسکی رنگ سبز مطلق، آرام بخش) 283:1371

  )98:1371ریوفراري، (» .ترس ندارد و به هیچ طرفی در حرکت نیست بلکه آرام و ساکن و راضی از خود است
کند که در پشت آن هیجان ناشی از وجود  عنوان عامل اضطراب مانند سدي عمل می در روانشناسی رنگ لوشر رنگ سبز به

هاي سرکوفته قرار دارد و موجب افزایش حس غرور و برتري مهار شده شخص بر دیگران از لحاظ قدرت مهار کردن  محرك
رنگ سبز نماینده صفاتی است از قبیل خود محوري و استقالل و . گردد یها م حوادث، یا دست کم توانایی کنترل و هدایت آن

ي اضطرابی بهره کرفته است که تردید و پرسش را به همراه دارد  شاملو نیز از این رنگ اصلی به عنوان تداعی کننده. تغییرناپذیري
  .کار برده است او این رنگ را به عنوان نماد تردید و نگرانی پرسشگرانه به
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شود و بیشترین میزان  توان مشاهده نمود که از چهار رنگ اصلی، قرمز پر بسامدترین رنگ را شامل می هاي باال می میان مثالدر 
عنوان اولین رنگ قرار بگیرد نشانگر  رنگ قرمز در روانشناسی رنگ لوشر اگر به. کاربرد را در مقابل سه رنگ دیگر داراست

آرزومندي جزء صفات برجستۀ . ي این رنگ داراي حس رقابت و اهل عمل و فعالیت است است و انتخاب کننده» نیروي اراده«
  .عاطفی در انتخاب کننده این رنگ است
رنگ . هاي اصلی در دومین مرتبه قرار دارد و بعد از رنگ قرمز بیشترین کاربرد را داراست رنگ زرد در این مجموعه از رنگ

چون قرمز به . شود گ به شمار آمده و اثر آن به صورت روشنی و شادمانی ظاهر میترین رن روشن«زرد در روانشناسی لوشر 
از سوي دیگر، چون رنگ . گردد، لذا از قدرت تحریک بیشتري برخوردار است تر از رنگ زرد ظاهر می تر و سنگین صورت غلیظ

لوشر، (» .دارد 2»تلقینی«باشد بیشتر جنبۀ  تر و غلظت کمتري در مقایسه با رنگ قرمز دارد، لذا به جاي این که محرك زرد سبک
90:1383(  

اما . گیرد که نمایندة صفاتی است از قبیل خود محوري و استقالل و تغییر ناپذیري رنگ سبز بعد از زرد در مرحلۀ سوم قرار می
گ از یک تأثیر آرام آبی نشان دهندة آرامش کامل است این رن«. از رنگ آبی در مجموعۀ چهار رنگ اصلی استفاده نشده است

 –هاي خود  یابد، در حالی که مکانیسم فشار خون، نبض و تنفس کاهش می. بخش در سیستم اعصاب مرکزي برخوردار است
در  4»همدلی«آبی به عنوان یک حساسیت تسکین یافته، شرط قبلی ... نماید فعالیت می 3»موجود زنده«محافظ براي تجدید نیروي 

  )78: همان(» .آگاهی اندیشمندانه استتجربه زیبایی شناسی و 
ماکس لوشر معتقد است اگر یک رنگ اصلی طرد شود، نشانگر آن است که یکی از نیازهاي اولیه آن شخص ارضاء نشده و 

شود رنگ قرمز بیشترین کاربرد را در مقابل آبی  در این جا نیز چنان چه مالحظه می. شرایط موجود، شرایط دلخواه آن فرد نیست
گردد تا  شخصیت شاملو حول محور هیجان و اضطراب می: تواند گفت پس می. د که اصالً مورد استفاده قرار نگرفته استدار

  .آرامش و کامیابی
  

  )غیر اصلی یا فرعی(هاي کمکی  موارد کاربرد رنگ
در نظر ) اصلی یا فرعیغیر(هاي کمکی  اي و بنفش به عنوان رنگ در روانشناسی رنگ لوشر چهار رنگ سیاه، خاکستري، قهوه

ر بسامدترین رنگ با بررسی این رنگ. گرفته شده است شود کمکی نمایان می ها پ.  
  سیاه

شاملو، . (به زهدان ماننده سیاهیدر چنبريِ خوف / کند، ات انکار تو می که پیراهن/ وار در پیچیده به خویش جنین -
15:1376(  

  )69: همان(گلی لپاش / سیاهچشاش / یه مردي بود حسین قلی -
  حلقه چاه  سیاتچشم / ي خشک است سرِ راه کوزه/ دشت و بیابون ببین/ ي بی نو نو ببین سفره -
  )80:همان(
سیاه نمایانگر مرز مطلق است که در فراسوي آن زندگی متوقف . کند ترین رنگ است و در واقع خود را نفی می سیاه تیره«
  )97:1383لوشر، (» .دي استگردد، و لذا بیانگر فکر پوچی و نابو می

ي حس ناامیدي که از  شاملو از رنگ سیاه براي تداعی کردن ترس و تنهایی و فقر استفاده نموده است، نوعی تداعی کننده
  .اي دیگر باشد گیرد و نوعی شکایت از وضعیتی که باید به گونه ترس نشأت می
  خاکستري
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شاملو، . (شده کنارِ فنجانِ چاي از یاد رفته خاکستريسیگاري / ابی مبهم وکت/ در نخستین نگاه آفتاب/ بر میز/ دسته کاغذ -
16:1376(  

  )63: همان(گاه  بی/ خوابی خاکستريِچونان لغزشِ / چون خواب/ نزول لختالخت تاریکی/ درنگ سنگینِ ساتور خونین و -
 آزاد از هر محرك یا گرایش روانی نه تیره است و نه روشن، بلکه کامالً. خاکستري در روانشناسی رنگ لوشر خنثی است

شاملو از این رنگ خنثی دوبار براي تداعی آرامش و . خاکستري رنگی است که نه اضطراب آفرین است و نه آرامش بخش. است
شاملو چنان چه در اشعار نیز مشاده شد فقط از دو رنگ فرعی سیاه و خاکستري استفاده نموده و رنگ . رخوت استفاده نموده است

. اي در وانشناسی رنگ لوشر نشانگر احساس است رنگ قهوه«. هاي نمادین خود به کار نبرده است اي و بنفش را در تداعی قهواه
اي زمانی  رنگ قهوه. مربوط است و وضعیت کاربرد آن به شرایط حسی بدن ارتباط دارد) بدن انسان(حسی که به جسم مادي 

و اما بنفش که به معناي . سمانی یا بیماري باشد و نبود آن حکایت از داشتن بدنی سالم داردیابد که فرد دچار ناراحتی ج کاربرد می
تواند به یک بینش درونی و حساس منجر شود و عدم توجه به این  عنوان یک ترکیب صمیمانه و عاشقانه است می همانندسازي به

دنبال خود محافظه  و به. یک فرد رد یا سرکوب شده است تواند این معنا را برساند که آرزوي داشتن یک صمیمیت با رنگ می
  » .آورد کاري شدید را به همراه می

  )95:1383لوشر، (
  

  هاي اصلی و فرعی جدول بسامد رنگ
خاکستر  سفید  سیاه  زرد  قرمز  ها رنگ

  ي
  جمع کل

  17  2  2  3  4  6  تعداد
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توان  هاي اصلی و کمکی مورد بررسی قرار دهیم، می کاربرد رنگفقط از جنبۀ » در آستانه«اگر بخواهیم اشعار شاملو را در کتاب 
رنگ زرد و سیاه . هاي ذهنی شاعر به وسیلۀ این رنگ صورت گرفته است رنگ قرمز بیشترین کاربرد را دارد و اکثر تداعی: گفت

اي  رنگ آبی و بنفش و قهوهبعد از قرمز از بسامد قابل توجهی برخوردارند و سبز و خاکستري از بسامد کمتري برخوردارند و 
اي  توان نتیجه گرفت که شاملو داراي روحیه با توجه به پر بسامدترین رنگ این مجموعه اشعار که قرمز است، می. کاربردي ندارد
ر جنب دانست، نیرویی که او را شخصی با روحیۀ مبارزه طلبی معرفی » نیروي اراده«توان صاحب  او را می. وجوش است شاد و پ

  .کند می
  

  هاي رنگ اصلی موارد کاربرد وابسته
  قرمز

  گاو سر به مشت  آتشیننه غوتیان / نه ارواح و نه اشباح و نه قدسیان کافورنیه به کف -
  )18:1376شاملو، (
  خبري  خفتگان بی/ در غلتیدنِ خونبه / اش سراسر اعالمِ حضورِ پنهان/ ي برف پوش چلگه -
  )59: همان(
  )62: همان. (به تاریکی در نشست/ شفقگذر از  بی/ آسمان -
. چون خواب/ نزول لختالخت تاریکی/ درنگ سنگین ساتور خونین و/ يِ فلق داعیه در قربانگاه بی/ خونینو درنگ ساتور  -

  )64: همان(
  )69:همان( گلیچشاش سیاه لپاش / به مردي بود حسین قلی -

قرمز زرد سیاه سفید خاکستري

35.25

23.5

17.75

11.75 11.75

نمودار درصد رنگ هاي اصلی
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  )83: همان(خندید؟  پسري خندون می/ خندید؟ می گلگونانار  -
که . هاي رنگ قرمز، چنان که در اشعار نمایان است هشت بار براي تداعی شب و نشاط و زیبایی استفاده شده است از وابسته

هایش استفاده او گاه این رنگ را براي تداعی هیجانات روحی و گاه آن را براي تداعی آرزو. نشان از روحیۀ شادي خوبی او دارد
  .کند می

  زرد
ره -: قناري گفت - ره/ يِ ما کُ   )36: همان(دان چینی  و چینه زرینهاي  ها با میله ي ِ قفس کُ
  )82: همان(ات کو شعورت؟  کو عقل!/ بورتفداي مويِ  -

اهیمی چون شادي و شاملو این رنگ را براي مف. شود از وابسته رنگ زرد، دو بار استفاده شده است طور که مالحظه می همان
او با این رنگ در پی القاي . او با این رنگ به دنبال آزادي و نشاطی است که تغییر را به دنبال خواهد داشت. گیرد هیجان به کار می

  .نگري آگاهانه است آینده
  سبز

: همان(دهد؟  نمی زار سبزهدماغ مجال باغ و / ام در این بهاران/ ي تو که زمزمه/ یـا من/ کشد، ات مرا غریور می تـو که زندان -
52(  

آید تنها یک بار در شعر شاملو به کار رفته است که باز در این مورد نیز  طور که از شعر باال بر می وابسته رنگی سبز همان
ش توان مشاهده نمود که او از این رنگ براي تداعی تردید و اظطراب بهره برده است او به وسیلۀ این رنگ که رنگ آرام می

  .شناخته شده است تداعی سکوتی سرشار از تغییر ناپذیري را کرده است
  آبی

  )32:همان(کند این مدیحه گويِ تباهی؟  ماهی و باد چه می الجوردیني  بر برکه -
  )79: همان. (مث شترايِ تشنه بود/ کبودهاي  قطار کوه -

هاي رنگ آبی براي تداعی  است، دو بار از وابسته بر خالف این که شاملو از رنگ اصلی آبی در اشعارش استفاده نکرده
از نظر روانشناسی رنگ آبی به معناي آرامش است و از دیدگاه «. عظمت و استقراري همراه با آرامش استفاده کرده است

  )78:1383لوشر، (» .دهد، یعنی خشنودي از وضعیت آرامش همراه با لذت بردن از آن فیزلوژیکی معناي خشنودي را می
  هاي رنگ فرعی وارد کاربرد وابستهم

  سیاه
  از عظمت سرخِ کینه یا تحقیر  ظلماتیدر / يِ خوف سیاهی به زهدان ماننده در چنبره -
  )15:1370شاملو، (
به / ظلماتدر حریر / - هم از این دست -در مجابی تنگ/ بر این سیاره بر این خاك/ هم در این جاي ایستاده بودیم، -

  )33: همان. (آفتاب بردنضیافت آب و 
  )47: همان. (به ضیافت آب و آفتاب بردن/ ظلماتریشه را در  -
  )58: همان(يِ خوف را  مرگ خفته را و قیلوله/ مرگ خاموش را ماند،/ و زرد سایه -
ر جنب مردگی چرك - 60: همان... (سپیدي دراز گوي برف/ و کالغانوجوش  پ(  
  )62: همان. (در نشست تاریکیبه / گذر از شفق آسمان بی -
  )63: همان(چون خواب  / تاریکینزول لختالخت / درنگ سنگین ساتور خونین و -
  )12: همان. (احساس مرگ زاي تنهایی/ مطلقِ نابینایی ظلمات -
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  )13: همان. (نا در کجائی و بی در زمانی/ نه در کجائی، قیرینحجم  -
  )19: همان( ظلماتيِ قطرانی است در نامتناهیِ  ن قطرهفرو چکید/ يِ ناگزیر گذارت از آستانه -
  )27: همان(اش در نشست  در جان ظلمت/ اش به پفی مرد و چراغ -
  )70: همان(حسینی قلی نیسش پکر / سحر دراز بی شباي -
  )69: همان(شب کی دیده؟  مهتاب بی/ لب کی دیده؟ خنده بی -
  )73: همان. (رنسبو رو به سراب بب/ یان آب ببرن می شبیا  -
  )29: همان(تا سحر / زنجیر زنجره بود/ سراسر/ شب -

رنگ سیاه ایجاد غرور و در «از نظر روانشناسان . لوشر معتقد است که سیاه نقطه پایانی است که در وراي آن هیچ چیز نیست
راي این مورد استفاده قـرار سیاه رنگ غم است، رنگ اندوه است، رنگ سیاه در عـزاداري بـ. کند عین حال کدورت روحی می

  )45:1375فرزان، (» .کند عنوان نمادي، غم را همیشه در درون انسان حفظ می گیرد که بـه می
آید و نباید ابتدا بـه  در اروپا سیاه رنگی منفی به حساب می. رنگ سیاه نشانه ناخودآگاهی کامل است، رنگ غرا و ظلمت

در . هاي تاریک و بدون امیدي هستند پـوش، خانه شـوم، مار سیاه، همه نشانه شخص سیاه .طور مثبت در رؤیا تعبیر شود ساکن بـه
  » .شود کلیسا جشن مردگان تحت لواي رنگ سیاه برگزار می

  )284:1371اپلی، (
نگ سیاه هاي ر از وابسته. شاملو نیز از این رنگ بـراي نشان دادن ناامیدي و اندوه و پـریشانی ماتم گونه استفاده کرده است

دهد و شاید این کاربرد فراوان  هاي دیگر نشان می گیري و معناداري را در برابر رنگ شانزده بار استفاده شده است که رقم چشم
اش که باید  شاید او با این رنگ براي تداعی شکایت از وضعیت زندگی. رنگ سیاه ریشه در روحیۀ غمگین و تنهایی او داشته باشد

  .خورد استفاده کرده است قم میاي دیگر ر گونه به
اي در این مجموعه شعر جاي ندارد، در عوض رنگ سفید که در روانشناسی  هاي رنگ فرعی خاکستري و بنفش و قهوه وابسته

  .شود اند چه به صورت مستقیم و چه به صورت وابستۀ رنگی به وفور یافت می رنگ لوشر آن را جزو رنگ زرد به حساب آورده
  سفید

  )60:1376شاملو، ( برفدراز گوي  سپیدي/ ردگی پر جوش و جنجال کالغان وم چرك -
  )16: همان( آفتابدر نخسین نگاه / بر میز/ دسته کاغذ -
  )18: همان(به کف  کافورینهنه ارواح و نه اشباح و نه قدسیانِ  -
  )29: همان( سحرتا / زنجیر زنجره بود/ سراسر/ شب -
در حریر ظلمات، در کتانِ / -هم از این دست –در مجالی تنگ / بر این سیاره بر این خاك/ هم در این جاي ایستاده بودیم، -
  )33: همان( مهتابدر ایوان گستردة / آفتاب
  )47: همان(بردن  آفتابو  آببه ضیافت / دار در ظلمات ریشه -
  )59: همان(اشِ  سراسر اعالم حضورِ پنهان/ پوش برفي  جلگه -
لت بی/ طبله طبله/ و سپیدناوك پر انکسار پوالد / برق و -   بر بستر تشنۀ خاك / کودك طبل رعد غَ
  )63: همان(
. تیاف به کنایه در می/ حیات را/ ات مهتابیئی شیفته بودیم که در پس پشت حضورِ  به مایه!/ کردیم، دریغا ات نمی نگاه -

  )11: همان(
  )69: همان(شب کی دیده؟  بی مهتاب/ لب کی دیده؟ خنده بی -
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  )70: همان(حسین قلی نیش پکر / سحر شباي دراز بی -
  )73: همان(سبو رو به سرداب ببرن / ببرن آبیان  یا شب می -
خلوص، عفت، پارسایی،  این رنگ مظهر. رنگ سفید، خاصیتی مثبت، تهییج کننده، نورانی، فضادار، ظریف و لطیف دارد«

رنگ سفید معرف سکوت است نه محرك، در واقع نماد . گناهی و حقیقت و مهمتر از همه، صبح و پایان جنگ است عصمت، بی
  )42:1380شهامت، (» .جوانی است

در روانشناسی  دانند دانند، بـلکه آن را نتیجۀ نبـود رنگ می بـرخی اصالً آن را رنگ نمی. هاي ویـژه است رنگ سفید از رنگ
هاي رنگی  دار این رنگ در مقابل سیاه و وابسته رنگ لوشر رنگ سفید به عنوان هشت رنگ تأثیرگذار نیامده است اما حضور معنی

  .دهد که شاید این رنگ مبین شخصیت اصلی شاملو باشد سیاه ما را به سمت رنگ تلفیقی سوق می
ها  هاي رنگ سفید استفاده کرده است و آن را براي تداعی پایان سیاهی و وابسته شاملو در این مجموعه شعر بارها از رنگ سفید

  .او زندگی و پاکی و تقدس را در خالل این رنگ نمایان ساخته است. ها به کاربرده است و آشکار ساختن زیبایی
و قرمز حضور پر رنگی را در  هاي رنگی سیاه توان گفت که وابسته با یک نگاه کلی به محور عمودي واژگان رنگی شاملو می

وجوش پیروزي گراي  تواند مبین شخصیت پر جنب این مجموعه شعر دارند و گاه در کنار هم در محور افق اشعار هستند که می
  )111:1383لوشر، (» .شود تر می تر و ضروري آرزومندي طبیعی رنگ قرمز بر اثر وجود رنگ سیاه، الزامی«شاملو باشد که 
توان گفت که در مجموع رنگ زرد و  می. هیم نظر لوشر را مبنی بر این که رنگ سفید جزء رنگ زرد است بپذیریماگر بخوا

هاي آن نوزده بار  ها بیست و یک بار و سیاه و وابسته هاي آن سفید و زرد و وابسته. سفید بیشترین کاربرد را در مقابل رنگ سیاه دارد
  .گیرد هایش با شانزده بار استفاده در مکان سوم جاي می وابسته کار گرفته شده است و رنگ قرمز و به

دهند چه در محور عمودي اشعار و چه در محور افقی  دو رنگ سفید و سیاه در مقابل هم پر بسامدترین رنگ را تشکیل می
حر قرار داده شده است و هر هر جا که سخن از شب است در کنارش واژة س. اند اشعار، این دو رنگ بارها در کنار هم قرار گرفته

  .توان به وضوح مشاهده نمود جا که سخن از ظلمات است، آفتاب و مهتاب را می
اي جایگاه خاصی در  رسد که خاکستري نیز مانند دو رنگ بنفش و قهوه طور که گفته شد، با یک نگاه سطحی به نظر می همان

ر بسامدترین رنگ در این مجموعه اشعار شاملو ندارد، اما با توجه به رنگ خاکستري، که  از تلفیق سیاه و سفید به وجود آمده و پ
توان به این نتیجه رسید که او از رنگ سیاه که بیانگر فکر پوچی و نابودي است گریزي زده و به نوعی با قرار دادن رنگ  است می

بار تفکر پوچی بیرون بکشاند، چون شاملو در  سفید که نشانۀ امید و زندگی و روشنایی است سعی داشته شخصیت خود را از زیر
  .ها و نوید دهندة فردایی روشن استفاده کرده است جاي جاي اشعارش از رنگ سفید براي تداعی پاکی و تقدس و نابودگر تاریکی

یق سیاه و سفید آمده است و این تلف» بله«است و نقطه مقابل آن رنگ سفید به معنی » نه«در روانشناسی رنگ لوشر سیاه به معنی 
  .اي خاص دارد شود، در محور افقی واژگان رنگی، سیاه و قرمز نیز جلوه گونۀ تلفیق سیاه و قرمز نیز دیده می به

او ترجیح . داند رنگ و خنثی می آیند، او خاکستري را بی لوشر اعتقاد دارد که سیاه و خاکستري اصوالً رنگ به حساب نمی
اگر شخصیت شاملو را متأثر . داند هاي دیگر، نشان یک نقطه نظر منفی نسبت به زندگی می ر رنگدادن رنگ سیاه و خاکستري را ب
گیري و کشیدن دیوار به دور  اي آرام و انزوا طلب دانست، که با گوشه توان روحیۀ او را، روحیه از رنگ خاکستري بدانیم، می

روحیۀ او تحت تأثیر دو رنگ سیاه و سفید که یکی . امش دارددنیاي خود از جنجال گریزان بوده و سعی در به دست آوردن آر
گیري قاطعانه بدل شده که در تصمیمات فقط یک پاسخ  ترین رنگ است به فردي با قدرت تصمیم ترین رنگ و دیگري روشن تیره

  .براي او وجود دارد، یا بله یا خیر
  

  هاي رنگی اصلی و فرعی جدول بسامد وابسته
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زرد و   ها رنگ
  سفید

  جمع کل  سبز  آبی  قرمز  سیاه

  48  1  2  14  16  15  تعداد
  

 
  گیري نتیجه

ي آدمیان را با شناخت، ها خواستهها، باورها، آرزوها و  یقهسلتوان بسیاري از  یمعنصر رنگ از عناصري است که از طریق آن 
به تناسب افکار و موضوع مورد نظر خود بهره  ها رنگاو از . سازد یمتا جایی که با بررسی اشعار شاملو این موضوع خود را آشکار 

  .ي متناسب با آن مفهوم استفاده کرده استها رنگهاي ذهنی خود از  یتداعگیرد، او براي القاي  یم
رسد که رنگ اصلی قرمز و رنگ فرعی  یمگرفته شده در اشعار شاملو به نظر  کار بهدر یک نظر اجمالی در میان عناصر رنگ 

ربرد را در تداعی دارند، اما با بررسی رنگ سفید و قرار دادن آن در یک محور افقی در کنار رنگ سیاه به نتیجۀ سیاه بیشترین کا
  .این رنگ در شاملو دارد العادة فوقرسیم که حاکی از وجود رنگ تلفیقی خاکستري و تأثیر  یممعناداري 

ا در وضعیت اول انتخاب کند، معنایش این است که هر کس رنگ خاکستري ر«معتقد است که  ها رنگلوشر در روانشناسی 
ي که بتواند خود را در برابر هر نفوذ طور بهیرونی نماید، بخواهد دور هر چیز دیواري بکشد و خود را غیر متعهد و فاقد فعالیت  یم

ارکت براي اصالح شرایط خاکستري کامالً جنبه رفتار جبرانی دارد و تالشی است از طریق عدم مش... یا محرك خارجی حفظ کند
  )75:1383لوشر، (» .شود یمناشی از اضطراب که در رنگ طرد شده نشان داده 

یش در یک نگاه ما را به سمت این مسئله سوق دهد که تأثیر رنگ سیاه بر شاملو ها وابستهي فراوان رنگ سیاه و استفاده شاید 
افقی واژگان رنگی، همه جا در کنار تاریکی، روشنی به وضوح دیده  بسیار زیاد است اما نباید از نظر دور داشت که در محور

در تعادلی که آزاد از هر نوع . شود، پس شخصیت شاملو کامالً سیاه نیست، بلکه در حالت تعادلی از سیاه و سفید قرار دارد یم

سیاه زرد و سفید قرمز آبی سبز

33.25
31.25

29.25

4.25
2

نمودار درصد بسامد وابسته هاي رنگی اصلی و فرعی
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حافظه کار که در برابر هر سوالی، شخصیتی م. یر داردگ گوشهاو شخصیتی آرام و : توان گفت یم. محرك و گرایش روانی است
توان  یمپس در نتیجه . نگرد یماو دور خود دیواري از وسواس کشیده است و به همه چیز با تأمل و قاطعانه . پاسخی قاطعانه دارد

ق ي تیره و روشن به یک نسبت در اشعارش استفاده کرده است و بسامد رنگ تلفیق خاکستري در محور افها رنگگفت که او از 
  .واژگان رنگی او بسیار زیاد است

  
  :ها نوشت یپ

  اصطالحی است در روانکاوي) Enticism(شهوت جنسی  -1
عملی است که از طریق آن یک نفر بدون بحث سلطه یا فشار و اجبار، دیگري را به انجام عملی یا ) Suggestion(تلقین  -2

  .کند یمقبول یک فکر تشویق 
یک دستگاه و نظام مرکب از اجزا،  چون همتواند خود را  یمشود که  یمبه موجودي گفته ) Organism(موجود زنده  -3

  .حفظ کند و رشد خود را ادامه دهد
به معناي یک واکنش جسمی، عاطفی و عقلی است که هنگام تأثیر شخص از عوامل زیبایی، از وي ) Empathy(همدلی  -4
  .شود یمصادر 
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  منابع
  .، ترجمه دل آرام قهرمان، تهران، فردوس و مشهد»رویا و تعبیر رویا«، )1371(اپلی، ارنست 

  .فرهنگیان: ، ترجمه جالل شباهنگی، تهران»خالقیت در رنگ«، )1373(بیرن، فابر 
  .، جمال الحق»هفت کلید رنگ درمانی«، )1378(روالند، هانت 

  .دستان: ، تهران»نقاشی کودکان و مفاهیم آن«، )1371(ریوفراري، انا اولیور 
  .حکایت: ، ترجمه نغمه صفاریان، تهران»زندگی با رنگ«، )1378(سان هوارد و دروتی 

  .نگاه: ، تهران»در آستانه«، )1376(شاملو، احمد 
  . 34، موفقیت، سال سوم، شماره»در انسان ها رنگتأثیر روانی «، )1380(شهامت محمود و ابراهیم یانشی 

  .، تهران»طبیعترنگ و «، )1375(فرزان، ناصر 
  . 156-145، صص 2، شماره»روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهري«، )1382(، سیدعلی و ناصر نیکوبخت زاده قاسم

  .درسا: زاده، تهران یاب، ترجمۀ ویدا »ها رنگروانشناسی «، )1383(لوشر، ماکس 
  . 44موفقیت، سال چهارم، شماره» در خواب ها رنگروانشناسی «، )1381(نیما 

  .تاریخ ادبیات: ، تهران»روان کاوي و ادبیات«، )1374(یاوري، حورا 
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6 

ن یکوتاه سیم يها بررسی کارکرد عنصر گفتگو در ساختار روایت در داستان
 دانشور

  

  1پریسا آزاد

 2محمدرضا صرفی

  چکیده

هنرمندانه نویسنده از عناصر داستانی است، به گونه آنچه اثري داستانی را از یک متن منثور غیرداستانی مجزا می کند،بهره گیري 
اي که حوادث و وقایع داستانی در ساختاري روایی بازتاب داده شوند و عالقه مخاطب را به پیگیري و خواندن داستان افزایش 

یی است که هر بهره گیري از امکانات و ظرفیت هاي روایت در پیشبرد و پرورش طرح داستان یکی از ابزارها و شگردها.دهند
یکی از )dialog(از دیگر سوگفتگو .نویسنده می تواند بااستفاده مطلوب  از آن به نوشته خود جنبه هنري و خالقانه بیشتري  بدهد
در ایجاد ارتباط میان و کارکردي موثرعناصر بنیادین داستان است که نقشی بسیار مهم در تاثیرگذاري داستان بر مخاطب دارد 

یکی از کارکرد هاي گفتگو،کمک به روایت . ها،  و گسترش طرح و عمل داستانی دارد، افشاي درون شخصیتاشخاص داستانی
داستان است، بدین شرح که نویسنده می تواند با بهره گیري مناسب از انواع گفتگو به روایت هنرمندانه داستان  و پیشبرد طرح 

بانوي داستان نویسی معاصرایران، هر چند به )ش. ه 1390-1300(ین دانشور سم. داستانی و بیان وقایع و حوادث داستانی بپردازد
مجموعه داستان کوتاه نیز هست که برخی از زیباترین داستان هاي کوتاه فارسی  4رمان هاي ارزنده خود شهرت یافته است، داري 

اشراف بر عناصر داستان نویسی از  وي یکی از نویسندگان برجسته معاصر است که با. در این مجموعه ها فراهم آمده است
در این مقاله کوشش می شود تا کارکرد عنصر گفتگو در روایت .استفاده شایانی در روایت داستاتهایش کرده است» گفتگو«

  .داستانهاي کوتاه این نویسنده مورد نقد و بررسی قرار گیرد

  

  

    دانشورداستان نویسی معاصر، روایت شناسی،گفتگو، سیمین  :هاکلید واژه

                                                        
 شهید باهنر کرمان)محض(دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ١

 شهید باهنر کرمان)استاد تمام(دکتراي زبان وادبیات فارسی ٢
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  شگفتاریپ

 یداستان عناصر از سندهینو هنرمندانه يریگ بهره کند یم مجزا یداستان ریغ منشور متن کی از را یداستان اثر کی آنچه
 نیا قیتزر و داستان عناصر از استفاده با .ابدی یم ظهور و داستان به طرح لیتبد ندیفرا در سینو داستان تیخالق و هنر .است

 .دهد یم شیافزا داستان يریگیپ به را مخاطب عالقه ندیآفر یم را داستان عناصر

 تعلیق  (Deve) گسترش ،(crisis) بحران ،(complication) یافکن گره ای يداریناپا ،(opening) شروع

(suspense)، اوج نقطه (climan)، گشایی گره (benouement) بندي پایان و (Ending) که هستند ابزارهایی از 

 .بدهد هنري جنبه خود نوشته به آنها از استفاده با تواند می نویسنده

 .دارد مخاطب بر داستان گذاري تأثیر در مهم نقش که است داستان بنیادین عناصر از یکی (dialog) گفتگو

 و است برده بهره عنصر این از آگاهانه اي گونه به آثارش در که است معاصر برجسته نویسندگان از یکی دانشور سیمین
  .سازد می پیش از تر روشن نویسندگی در را وي توانایی گفتگو عنصر از نویسنده این بهروري چگونگی بررسی

 

 :دانشور سیمین سبک و آثار و زندگی

 مدیر(حکمت السلطنه قمر و)پزشک(ردانشو علی محمد فرزند وا شده زاده شیراز در خورشیدي 1300 سال در دانشور

 تحصیل ادامه براي پس و داد انجام آبیین مهر انگلیسی مدرسه در را دبیرستان و ابتدایی تحصیالت .بود)نقاش و دخترانه هنرستان

 .رفت تهران دانشگاه ادبیات دانشکده به فارسی ادبیات رشته در

 نام بی شیرازي مستعار نام از او کرده ایران روزنامه و تهران رادیو براي نویسی مقاله به آغاز خورشیدي 1320 سال در دانشور

 .کرد می استفاده

 تحصیلی بورس دریافت با 1331 سال در .شد التحصیل فارغ تهران دانشگاه از فارسی ادبیات دکتري مدرك با 1328 سال در

 به دانشور که کوتاه داستان دو مدت، این در .کرد تحصیل شناسی زیبایی رشته در سال دو آنجا در و رفت استنفورد دانشگاه به

 تدریس به زیبا هنرهاي هنرستان در دانشور دکتر ایران به بازگشت از پس .شد چاپ متحده ایاالت در بود نوشته انگلیسی زبان

 همسرش مرگ از پیش اندکی .شد هنر تاریخ و شناسی باستان رشته در تهران دانشگاه استاد 1338 سال در اینکه تا پرداخت

 اثر خالق و پیشرو جریان یک عنوان به همواره دانشور سیمین از .شد بازنشسته تهران دانشگاه از 1358 سال در احمد آل جالل

 .گذشت در تهران در 1390 ماه اسفند هجدهم در دانشور سیمین .شود می برده نام ایران داستانی ادبیات در نظیر کم

 

 :آثار

 :ها داستان مجموعه

 خرداد) کنم سالم کی به .(1340 دي) نسبت چون شهري ،(1327 اردیبهشت ) خاموش آتش شامل وي هاي داستان مجموعه

 .است (1376) مهاجر هاي پرنده و ،(1359
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  .است شده چاپ ایرانی ترنی قلم به که است داستانی مجموعه نخستین خاموش، آتش

 جالل مرگ از پیش کوتاهی مدت و خوارزمی انتشارات سوي از 1348 سال در دانشور اثر معروفترین سودشرن :ها رمان

 .پردازد می شاه رضا پادشاهی از پس وقایع به رمان این شده منتشر بسیاري نقدهاي رمان این درباره شد منتشر احمد آل

 خوارزمی انتشارات سوي از که است سرگردان کوه و (1380) سرگردان ساربان ،(1372) سرگردانی جزیره او رمانهاي دیگر

 .رسید چاپ به

 :ها ترجمه

 نوشته ننگ داغ ،بیتون آلن نوشته وطن (1328) چنخوف آنتوان نوشته دشمنان ،(1328) شاو برنارد نوشته شکالتی سرباز

 آکواتاگاوا که ریونوسو نوشته آفتابی عسل رما، شورن ها ناتانیل

 :داستانی غیر آثار

 .استتیک مبانی ،بودیم ذن ،ایران صنایع راهنماي ،ایران فرش شاهکارهاي ،(1360) جالل غروب

 مسائلی طرح عرصه او داستانهاي و اینکه ویژه به است ایران نویسی داستان ماندگار هاي چهره از دانشور سیمین شک بی

  )22 :1282 ،پاینده( .نداشته سابقه چندان ایران داستانی ادبیات در ،وي آثار نشر از پیش که است زنان درباره

 مردانه اي جانبه یک طور به ایران ادبیات او راه آغاز در که است اهمیت قابل زمانی این و نویسد می زنان از دانشور سیمین

 و مضنون داشتن رمزي حالت و دارد شفاف و حسی مهذب، پخته، نثري سودشودن .است سودشون دانشور ادبی اثر بهترین .بود
 )187 :1282 زاده، قاسم.(کند می مشغول را خواننده ذهن ،درونمایه

 )116 :1388 ،تسلیمی.(دارد رئالیستی اي شیوه سودشون بخصوص وي داستانهاي

 دیگر نویسندگان آثار با قیاس در دانشور نخستین داستانهاي .کرد تلقی پیشگام زنان مسائل طرح حوزه در را دانشور توان می

 نویسی داستان هاي کالس در شرکت از پس وي اما با نبود برخوردار چندانی ارزش از یک چو و علوي بزرگ ،هدایت قبیل از

 به .داد تغییر را خود پردازي داستان شیوه و سبک ،کیفی لحاظ به ،تئوریک هاي آگاهی و ها تجربه کسب و استنفورد دانشگاه

 بپرس مهاجر هاي پرنده از و ؟کنم سالم کی به بهشت چون شهري قبیل از وي بعدي آثار در گیري چشم تفاوت نیز علت همین

 .شود می مشاهده

 حتی دیگران حمایتی چتر است نخواسته هرگز او .است نویسندگی عرصه در هنري استقالل کسب دانشور، برجسته امتیاز

 او .دهد می نشان آشکارا سرگردانی جزیره در را استقالل این و باشد داشته سر بر خود ادبی خالقیت روند در هم را همسرش

 .کند می عمل خودش فطرت و نهاد به بسته کس هر .نیستم جالل من» :کند می تأکید خود هنري استقالل به ،اي مصاحبه ضمن

 )16-26 :1373ردانشو(

 هم را آنها توان نمی و نیستند برخوردار خوري در اعتبار و وزن اواز رمانهاي با قیاس در دانشور کوتاه داستانهاي چند هر

  )1383:195 صادقی میر( کرد تلقی علوي .هدایت همچون مقتدري نویسندگان کوتاه داستانهاي طراز
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 نیز ارزشمندي آثار او داستانی هاي مجموعه میان در .گذاشت اهمال برهه در را او داستانهاي از دسته این توان نمی همه این با

 .برخوردارند اعتنایی شایسته اعتبار از نباشند هم داستانی اول طراز آثار شمار در اگر که دارد وجود

 برگرداند فارسی زبان به مختلف نویسندگان از را آثاري و آورد روي ترجمه به خود اي حرفه زندگی از اي دوره در دانشور

 پختگی دوران در و هنري.ا چون بزرگانی با نویسندگی نخستین دوران در ،ایران داستانی ادبیات پیشگامان و نویسندگان بر عالوه

 شیوه رو ره سرانجام .کرد پیدا آشنایی »رگتایم« خالق وف دکتر و فاکنر با نهایت در و کاپوته ترومن چخوف، ولف، ویرجینا با

  )56 :1378 ،پاینده( گردید رو به رو وسیعی استقبال با او آثار و درخشید ایران ادبی ساخت در و شد بسامدرن

 :گفتگو

 با شود می استعمال »کلمه« معنی در (Logos) لوگوس .است شده گرفته »لوگوس« یونانی واژه از (Dialogue) دیالوگ

 .است آن خاص معناي به توجه بردنش کار به از مراد و دارد خاصی معنایی بار که چیزي

 او در گفتگو زمینه اگر م واحد شخص یک حتی .بیفتد اتفاق تن دو فقط نه او آنها از شماري میان در خوانند می ها دیالوگ

 )31 -32 :1381 بوهوم،.(کند برقرار دیالوگ خود درون در تواند می شود، فراهم

 کار به فیلمنامه و نمایشنامه و داستان شعرو در و است عقاید و انکار افکار مبادله و هم با کردن صحبت و معناي به گو گفت

 در واحدي شخصیت ذهن در آزادانه یا شود می بدل و رد بیشتر یا شخص دو میان که را صحبتی دیگر عبارت به .شود می برده

  )466 :1388 ،صادقی میر( .نامند می گفتگو ،آید می پیش...)شعر ،نمایشنامه داستان،( ادبی اثر

 گفتگو که است بیستم قرن اوایل از .ندارد استقاللی کلی طور به غربی نوزدهم و هجدهم قرن هاي رمان و ها قصه در گفتگو

 )466 :1388 ،صادقی میر( .کند می پیدا خود براي ها رمان و کوتاه داستانهاي در اي ویژه جایگاه و یابد می استقالل تدریج به

 در خود که دهد می امکان خواننده به زیرا سازد می جذاب و زنده را رمان شود، نوشته استادانه و جا به که صورتی در گفتگو

 خویش روحهاي  جنبه ظریفترین و ها زاویه ترین پنهان دارند آنان که حالی در ، ها شخصیت صداي به و یابد حضور داستان جهان

 )342 :138 ،ایرانی( .دهد فرا گوش کنند می آشکار را

 معانی بیشترین ایجاز منتقهاي باید نویسنده که علت این به یا است زمان در دیالوگ از تر حساس کوتاه داستان در دیالوگ

 را شان تفاوتی بی و قساوت و شکیباي و خشم شهامتف و ترس و ها شخصیت افکار و احساسات که هایی دیالوگ .دهد انتقال را

 مکالمه نسازد متمایز هم از را شخصیت حال عین در و نبرد جلو جنبه آن یا این کردن مطرح با را پالت و نگوید خواننده به

 حذف معنی به مکالمه به ها دیالوگ کاستن فر اما کند می ایفا داستان فرایند در مهمی نقش مکالمه گاهی البته .دیالوگ نه است،

 ،نیاز بی( .یابد می انتقال خواننده به ها دیالوگ طریق از معنا تمام گاهی که حالی در است؛ داستان کلی معناي و زیرین هاي الیه
1387، 239( 

 :گفتگو کارکردهاي

 عبارتند آنها ترین مهم که کرد ذکر آنها براي توان می متفاوتی کارکردهاي دارند، داستان در گفتگوها که اهمیتی به توجه با

 :از

  نداستا پرسناژهاي سرشت تبیین و پردازي شخصیت
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 )داستانی وقایع( آکیسون بردن پیش 

  کار سنگینی از کاستن
 داستان در حوادث کردن وارد 

 صحنه ارائه 

 خواننده به الزم اطالعات دادن  

 فرق داستان نوع برحسب وظایف اهمیت میزان و نیست یکسان داستان در فوق گانه شش وظایف اهمیت که است بدیهی

 )351 :1384 ،یونسی( کند می

 .است برهم گفتگوي به توجهات ترین مهم از یکی روزمره زندگی در .بخشد می زندگی و دهد می نیرو داستان به گفتگو

 ،صادقی میر( .اجتماعی و خلقی و روانی ،جسمانی خصوصیت :گیرند می بر در را عمده خصوصیت سه اغلب گفتگوها
1388: 464( 

 واقعیت به و مؤثرتر باشد بیشتر آن گفتگوي حجم اندازه هر باشد، مانند اي پرده تک نمایش یک به داستان که بناست اگر

 ،یونسی( .باشد یافته نگارش خوب بسیار اینکه مگر است کننده خسته و سنگین دارد ناچیز گفتگوي میزان .بود خواهد تر نزدیک
1382: 351(  

 :گفتگو هاي ویژگی

 .است پردازي سبک زاده آنچه و است »واقعی« آنچه از است ظرایفی آمیزه گرو در گفتگو اصالت و درستی

 سخنگویان شلختگی و بندوباري بی اوج و سو، یک از زبان صحت کمال بیان از باید گفتگو است معتقد »ترلوپ آنتونی«

 شود، نزدیک یک بدان اگر گفتگو چه با بدان به نه و شود نزیک بدین هرگز نه که برود پیش چنان ،دیگر سوي از معمول،

 دست و کسان به کجی دهن بوي شود، نزدیک دیگري بدین اگر و گیرد می خود به را »مالنقطیان« عادات و »قلم لفظ« رنگ

 )508 :138 آلوت،( .گردد قلمداد خواننده به توهینی که بسا این و ؛خیزد می بر آن از آنان انداختن

 ،ها لهجه احیاناً ،کلمات اداي لحن ،تعبیرات و اصطالحات و لغات کاربرد ،کند می متمایز هم از را مردم ،کردن صحبت نحوه
 و آورد می فراهم نویسنده براي گرابهایی مصالح و مواد همیشه که است تفاوت و تمایز همین و گذارد می فرق هم از را هم آن

 هاي صحبت سازگاري دهد می جلوه واقعی را داستان هاي شخصیت که عاملی ترین مهم زیرا ،کند می جاندار و غنی را داستان

 طراوت و محرك داستان به را آن پویایی و پویاست و ندارد ایشانی حالت گفتگو .آنهاست شخصیتی هاي ویژگی با آنها

 )465 :1388 ،صادقی میر( .بخشد می

 که گفتگوهاست طریق از نویسنده زیرا اند؛ شده شناخته ابزار کارآمدترین عنوان به شان بالواسطگی حس سبب به گفتگوها

 )199 :1377 نوبل،( کند می ایجاد خواننده در را واقعیت پندار و بخشد می عینیت داستان به

 زمانی اما .گفتگوهاست نگارش داستان در کار آسانترین کند می فکر انسان که است معتقد ،آمریکایی نویسنده»یودراولتی«

 مجبورد نویسینده گاهی گفتگوهاست، دوش بر زیادي وظایف چون .است نویسی گفتگو کار ترین سخت رود پیش داستان که

 فکر او آنچه شخص، گفته بتواند باید گفتگو این .دهد می انجلم هم با را کا چندین همزمان که بنویسید را گفتگوي است
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 گفته اینکه ضمن .کند فاش گفتگو تعیین طریق از او هاي چرت از دیگران هاي استنباط و کند می مخفی دیگران از آنچه ،کند می

 )319 -220 :1374 ،سلیمانی( .باشد او خاص نگرش کلیت و شخصیت جوهر بیانگر جز به شکلی به باید او

  .هستند زیر شرایط داراي که کند استفاده گفتگوهایی از باید یابد دست خود هدف به بتواند اینکه براي نویسنده

 

 داستانی عمل پیشبرد ،داستانی عمل گسترش- 1

 را پیرنگ مقدمات و شود می مطرح زمان توالی ترتیب به که است نمایشنامه یا داستان در وقایع از اي رشته ،داستانی عمل

 تخیلی چه واقعی چه وقایع بلکه ،آورد نمی وجود رابه داستانی عمل وقایع آمدن هم سر پشت تنها شیوه این در .کند می فراهم

 )279 :1378 ،صادقی میر( .کنند کمک داستانی خود پیشبرد به مستقیم غیر و مستقیم صورت به باید

 نظر این از .برد می پیش معین جهتی در را داستانی عمل بلکه آید نمی کار به داستان زینت و آرایش عنوان به تنها نه گفتگو

 .داستان بر تحمیلی است آرایشی حکم در نیاید داستان دیگر عناصر و عمل لحاظ به اگر باشد تر پرداخته و ساخته چه هر گفتگو

 )471 :1388 ،صادیقی میر(

 حاالت دادن نشان و داستان جریان بردن پیش راستاي در هستند عاملی ،واقعی دنیاي برخالف داستان در گفتگوها

 )195 :1371 اخوت،( ها شخصیت

 اصلی موضوع با نحوي به که اي حادثه بیان با گاهی اما .ببرد پیش داستان پیرنگ طریق از را داستانی عمل تواند می نویسنده

 بر موارد بیشتر در که هیجانات و گفتگوها طریق از داستانی عمل حالت این در .دهد می گسترش را داستانی عمل ست ارتباط در

 .شود می تحمیل داستان قهرمانان

 :شوند می داده نشان

 ؟کجا از .دادم را سرقفلیش :گفت می .بود کرده اجاره را عنبر گل هاي مغازه از یکی .بود شده خوب بارش و کار شوهرم«
 تو به فوضولی گفت می داده؟ قرض تو به احمق کدام ،بودي من خور نان دیروز تا توکه مرد، گفتم می ام کرده قرض گفت می

 قدیمی هاي خانه در بوده عنبر گل کار ،کار که زد هم عقیل ،فروشی عتیقه مغازه کرد را مغازه که بعد .بگیر خفقان ،نیامده

 و کاسه و پاش گالب و قدیمی بشقاب و جارو و شعمدان و گلدان بودند، عنبر گل هاي دوستک و یارك بیشترشان که آبرودار
 آورد می در چنگشان از ارزان قیمت دارمبه خور نان سر هفت که آیه و قسم و انداز غلط قیافه و بازي زبان با کرد می سراغ کوزه

 .فروخت اش شده گور به گور باباي خون قیمت به و

 عنبر گل دامن تو رفت می محمود .داشت خوبی پخت دست خوردیم می شام .اتاقش کرد می دعوتمان عنبر گل شبها بیشتر

 نگاه به که نگاهش .نشست می گرفت می طوري همین .زد نمی حرف کام تا الم شوهرش ابراهیم آقا .خورد نمی جم و نشست می

 ،ریخت می اطورار عورو و زد می چشمک نامردم شوهر به زد می عطر کرد می تندي بزك عنبر گل .داد می تکان سر افتاد می من
 )200 :1380 .دانشور( ........... »کرد می گریه گاهی و خندید می گاهی

 :داستانی هاي شخصیت ذهنیت با گفتگو دادن وفق - 2
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 را خود بوالهوسی و بینی خود بوالهوس و بین خود دختري که معنی بدین .سازد می آشکار را خواننده تیپی ویژگی گفتگو

 بخواهند و باشند داشته هم اگر اما ندارند خبر دارند که نتایجی از خود هایی تیپ چنین معموالً ،کند می منعکس خویش گفتار در

 )356 :82 ،یونسی( .کند می جلوه دانند می زبان بر که سخنانی خالل از کاري .پوشید این باز بکشند آن تر پرده

 رمان شخصیت اگر باشد داشته تناسب و همخوانی ها شخصیت خوي و خلق با که است آن استادانه گفتگوي شرط نخستین

 نوجوان اگر ؛بگوید سخن هوشمندانه و نوجوانانه باید است هوشمند نوجوان اگر :بگوید سخن نوجوانانه باید است نوجوان

 )342 :1386 ایرانی( .بگوید سخن مؤدبانه و هوشمندانه و نوجوانانه باید است مؤدب هوشمند

 در آنها شخصی هاي عالقه و اجتماعی هاي موقعیت با و دارد همخوانی و هماهنگی داستان هاي شخصیت ذهنیت با گفتگو

 اصطالحات و ها واژه آنها از کدام هر و است متمایز ها فروش بار و دارها میدان گفتگوي از ما معلم گفتگوي مثالً .نیست تناقص

 شاعل، صاحبان ،ها اقلیت و ها ملیت گفتگوي است طور همین است؛ متفاوت هم با نیز صحبتشان نحوه و دارند را خود خاص

 و تعبیرات در گاه ،دهد می نشان را خود آنها خاص هاي لهجه و لحن در گاه اختالف این مردم؛ مختلف طبقات و ها گروه
 )471 :1388 ،صادقی میر( برند می کا به آنها که کلماتی و اصطالحات

 ي مردنگی و الله قرشون با شه نمی جلودارشون شمر ان، اهللا بسم نا تخم همشون بدترن، همه از دختراش آقا باباي اروا«
 ي پیچه ،کنند می پا قز دو فیل جوراب خودشون ریزن می محرمات عشوه تا صد بینن می دور رو پدره چشم به همچی ،شکنن
 )152 :1381 دانشور،( »سوالخی هفت برو گه می کفگیر به بالو ترش ،سیاه کوه هفت به رو خدا، بر پناه زنن،

 .کند بازي بردار را وحشم باغ پلنگ شیرو و فیل گذارم می .بگیرد گازم گذارم می ،خواهم می را داداشم :گفت بردیا«

 )192 :1380 دانشور،( »برد؟ خودش با هم را هایش بازي اسباب و تخت افشین آزاده، عمه :پرسید بعد

 .بودم انیران خاك در اینک و نهادم دنبالش به سر بود، اندر چرا به علفزاري در رخش .نیست گوشتخوار اسب رستم،«

 بسیار را صحنه این سروده مرا ماجراي که آنکس .آورد در همی من عقد به را سهراب مادر موبدي و کردند برپا مفصلی ضیافت

 )23 :1376 دانشور،( »است نموده گزارش دلکش

 طوالنی و زائد گفتگوهاي از پرهیز

 را اصلی داستان خواهد می نحوي به دهد نشان که است چنین شرطی به اما است، رمانی هر بخش ترین دلپذیر معموالً گفتگو

 همواره آن اصلی گرایش اما است؛ چیز یک همین به محدود گفتگو هم تمام گویی که باشد طوري نیست الزم البته .گوید باز

 طوالنی گفتگوي به چون و رحمانه بی و سخت هم و کند می عمل عادالنه هم خواننده درایت نیروي .باشد راستا همین در باید

 و گذارند می سرش کاله دارند که کند می احساس درنگ بی باشد کتاب اصلی موضوع از خارج چیزي باب در که کند برخورد
 )524 :1368 آلوت،( .باشد معامله از جزئی نبود قرار که بپذیرد را چیزي کنند می مجبورش

 .کنند خسته حدي تا و طوالنی را داستان اصلی شخصیت هاي صحبت از بخشی چه گر سرگذشت داستان در دانشور سیمین

 :باشد تر جذاب و کوتاهتر توانست می که صورتی در است نوشته

 خانم .نبود زیاد چندون جمعیت مجلس، تو رفتم گرفتم دست قلیون ،سیاه پا سرتا ،پوشیدم سیاه لباس عروسیشون شب«

 پهن زمین رو االنه همین گفتم می که شد می تا چنون پاهام .قالی رو کنم ول رو قلیون بود نزدیک که لرزید می همچین دستهام
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 بزرگ خانم نزدیک من گرفت، دستم از رو قلیون اومد پاشد بخت سفید عروس خانم یعنی گرفتم جون به آتیش هوري .میشم

 بزنم دم نداشتم جرأت اما خورد می رو خونم خون .کرد ماچم گردنم انداخت دست شیرینی خود برا اومد حیا بی زنکه وارفتم،

 )63 :1381 دانشور،( »........

 .است تکراري گاهاً و کننده خسته و طوالنی ها دیالوگ که خفته چشم داستان در همچنین

 خانم باربارا حاال .نوشت می خانم باربارا همیشه ،بنویسید آمریکایی زبان به را پاکت پشت برایم دستتان قربان اینجا آمدم«

 دست روي شان همه خرجی چه .آورد می گرامافون صحفه و کتاب و لباس رود می ماه چهار سه سالی مادرش، پیش آمریکا رفته

 معرفیم آمریکاییش هاي رفیق و دوست همه به کشم می اتو خانم باربارا براي ،زنند نمی نطق بره عین شوهرها و گذارند می شوهرها

 » ...کرد

  .است مرتبط کامالً و نکرده خارج اصلی مسیر از را داستان آور مالل و طوالنی چند هر دانشور داستانهاي گفتگوهاي اما

 :گفتگوها دادن جلوه واقعی - 4

 آن دادن گسترش با تا کوشد می و کند می اقتباس واقعی دنیاي از را مفاهیمی و مضامین ،ادبی اثر یک آفرینش براي نویسنده

 گفتگویی ،شود می مفاهیم این دادن جلوه واقعی باعث که عواملی از یکی .باشد گونه حقیقت که کند خلق داستانی ،مفاهیم

 مفاهیم به بخشیدن جهت و ضروري سخنان حذف عبارات، و کلمات اصالح با نویسنده .شود می بدل ردو قهرمانان بین که است

 را ها شخصیت گفتگوي کننده پرداخت و ویرایشگر نقش ،شود می مشاهده روزانه معمول هاي مکالمه همه در تقریباً که تکراري

 صورت به را آن و کند می پرهیز روزمره گفتگوي کننده خسته هاي جنبه از رمان اهداف به یافتن دست براي وي .دارد عهده بر

 )145 :1371 ستلند،و( .آورد می در مفید و اي لحظه چند مکالمه یک

 ارتباط دید زاویه هاي کانون با اغلب که گفتگوها دادن جلوه واقعی براي است دیگري عامل »نمایشی« هاي صحنه توصیف

 .یابند می

 کار به را »نمایشی صحنه« و »منظر فراخ صحنه« از اي آمیزه کنند وادار دیدن به را ما آنکه منظور به نویسندگان اغلب

 ما چشم پیش نزدیک از را اي منظره نمایشی صحنه و دهد می ارائه پهناور اندازي چشم ما به منظر فراخ صحنه .برند می

 )420 :1388 ،صادقی میر( .گذارد می

 آن همه« دیگر تعبیر به .گذارند می نمایش به را وسیع اندازي چشم و هستند همراه توصیف با اغلب منظر، فراخ هاي صحنه

 هاي صحنه مقابل در اما .دهند انتقال را داستان لحن و فضا توانند می خوبی به ها صحنه این »شود می دیده که است چیزهایی

 گسترش گفتگوها طریق از و شوند نمی تکرار هرگز که هستند خاصی لحظات کننده تثبیت ،ها صحنه این که دارند قرار نمایشی

 )422 -419 :1388 ،صادقی میر( .یابند می

 روي قهرمانان گفتگوي به سپس و کند می توصیف را منظري فراخ صحنه شخص، سوم دید زاویه با نویسنده زیر قطعه در

 .کند می توصیف خواننده براي نمایشی صورت به را ها صحنه و آورد می

 »بخوان بده، سرتاسري کنکور بخوانی درس توانی می ،بکنی توانی می کار هزار« :گفت ،بوسیدش و گرفت آغوش در انور«

 »؟داند می چه کسی شدم حامله باز شاید« :گفت رفت، فرو فکر به و شد ساکت نسرین
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  »شاید« -

 »خریدم یک خودم براي« :گفت انور

 »مار؟ حیوانات همه میان از چرا آخر .ترسم می من مار؟« :پرسید نسرین

 دانشور،(» .است قشنگی مار چه دانی نمی .ساختم خودم که است قفسی آن توي االن .کنم مطالعه مار روي خواهم می -«

1380: 137( 

 .نمایشی صحنه هم دارد وجود منظر فراخ صحنه هم زیر قطعه در همچنین

 :گفت آهسته .کرد رها را گربه دختر .بود جلوشان میزي .نشستند بود اتاق گوشته هم کنار که مبل دو روي دختر و سیاه«

 کنار بزرگ پاي کفت یک عکس .بودند کوفته مقابل دیوار به طویله میخ یک با را کلفتی کتاب انداخت خون دستمو سگ پدر

 حوصله اما اند کوبیده دیوار به را کتابی چه ببیند شود بلند خواست سیاه آن یک بود، شده زده دیوار به سنجاق با کتاب همان

 »هستی تو کشم می خجالت که کسی تنها از :گفت دختر .بود تنگ دلش .نکرد

 ؟آد می خوش رو خدا ؟بندازي را بچه خواي می چرا اصالً :گفت پدرانه مهدي

 بخورم؟ نون کجا از .کرد کار شه نمی که بچه با .نیستی دنیا این اهل اینکه مثل تو سیاجون آخه :گفت ملتمسانه دختر

 بده هم رو خرجش باید انداخته تو دل تو رو بچه که کسی همون:گفت سیا

 )209 :1381 دانشور،( رفته کرده ولم آبستنم، فهمیده وقتی از داره بچه و زن خودش اون :گفت و زد خندي زهر دختر

 رمان که بار هر« :گوید می است شده نوشته گفتگو صورت به منحصراً او هاي رمان که انگلیسی نویس رمان »کامپتون آیوي«

 من .داستانی اشخاص زبان از نه اند کرده توصیف و طرح نویسنده زبان از را ها صحنه ببینم اگر شوم می ناامید سخت خوانم می

 :افتاده که اتفاقاتی از است نمایشی زیر گفتگوي آلوت » کنم می پیروي طبیعتم تمایل ذوق از تنها و تنها کنم می فکر خودم

 بون پشت رو جومه زیر و پیرهن با دیگه آخریها بون، پشت رو اومد می وقت بی و وقت روروك آش مثه روز هر پسره«

 تیزتر رو آتیشش .رفتم نمی کردم می ناز منم بالو، برم که کرد می اشاره من به و کشید می سرك ما خونه تو و شد می سبز

 تو رو چوب ما، بون پشت رو اومد و گرفت دست درازي چوب گربه کردن پیشتت بهونه به ظهر صالت روز یه .کردم می

 دردسرت ...... بالو برم که کرد می التماس شستم می نعلبکی فنجون و بودم نشسته حوض سر که من به و داد می تکون دستش

 مسجد تو چه هر زده کمر به جد آقاي همون پدرش ،مصلحتی جنون شایدم .کشید جنون به کارش و زد سرش به آخرش .ندم

 چه هر کرد درش اهللا بسم و جن و یاسین از چه هر خوند، کسا حدیث زاده آقا سر باال چی هر خوند یجیب امن ختم گنج

 شده، عاشقش پریون شاه دختر شاید گفتن .نیومد که نیومد اش کله به عقل ،کردند حلقش کاسنی آب و بز شیر و االغ گوشت

 قسمش ،کردن حاضر رو پریون شاه دختر گیرا جن .آرن در رو کار توي ته طوریه هر دختره از که شدن گیرا جن دومن به دس

 ،نکرد اقامه خوندن، فاطمه حضرت نماز حسین عالالدین سید آقام رفتن ،کردن غریب حاجی سید نذر شمع نبود، خبري دادن،
 )156 -155 :1381 دانشور،( » داد شفاش نفسم ،کردن ام صیغه اومدن آخرش بود، خودم پیش دواش آخه
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 از استفاده دارند، کار سرو کلمات واژگانی ساختار با بیشتر و کرد اشاره آنها به توان می زمینه این در که دیگري کاي جنبه

 به سو و دقیق انتقال مقصود ،نوشتاري گفتار در .است ممال کلمات استعمال و الفاظ برخی نوشتن اشتباه ،«نوشتاري گفتار»

 .است نیاز مورد مفاهیم و احساس دقیق انتقال بلکه است، غرض نقص یک که نیست داستان هاي آدم گفتار و حرکات سوي

 گونه دگر و نفی این و کند می نفی واقعی زندگی در را گفتار دقیق زبان ،داستانی ادبیات در نوشتاري زبان که دانیم می وگرنه

 )30 :1374 گلستان،( .بپذیرد را نوشتاري گفتار که برانگیزد خواننده در را حسی چنان باید البته سازي

 صورت خواننده در نمایی حقیقت حس افزایش و گفتگوها دادن نشان تر روشن منظور به حقیقت در ،نوشتاري گفتار

 :شود می نوشته کنند می صحبت که اي شیوه همان به داستان هاي شخصیت سخنان و گیرد می

 علی در ما »شدیم نمی صاب بی ما بود زنده آگایی اگر« :بگوید سر از را خود داستان که کرد شروع .گرفت می زبانش «

 »بسه بسه، ،شنیدم همشو« :گفت

 )15 :1381 دانشور،( »بخوابم زگالدونی تو امشب بدین اجازه« :گفت دلنواز

 »؟داري هم وبچه شوهر« :پرسید نسرین

 .اند یله ها کوچه پس توکوچهچادر، تو ها بچهدارم، که البته -

 ؟چی شوهرت -

 از غیر به ابوالفضل جان جعفر ننه اي گوید می بهم .گردم می بر .است مردم دخترهاي به هوشش .... سگ پدرش روح به -

 )120 :1380 دانشور،( .کرد آب برد را ما کتري بودها، خوبی دختر هم آن .نکردم تماشا کسی به دختر یک

 کشمکش و گیري در دادن نشان -5

 و شود می فعال گفتگو جنب در که است نیرویی همان درگیري باشند؛ کشمکش و درگیري بیانگر حدي تا باید گفتگوها
 دنبال را مختلفی هاي شیوه منظور این دادن نشان براي نویسنده ،شود می خواننده کنجکاوي یا نگرانی ،اشتیاق افزایش باعث

 )28 :1370 نوبل،( .است مخالفت و جدل باعث ،شیوه ترین راحت که کند می

 .شود می درگیري باعث و کند می باز سر مهرانگیز با خانه خانم هاي کینه بهشت چون شهري داستان از قسمتی در مثالً

 .است کرده بیان توصیف و گفتگو طریق از گیرا و کوتاه خیلی را کشمکش و درگیري این نویسنده

 خدا به را شما خبره؟ چه« :پرسید .گرفت را علی گلوي بغض .نمود می زده وحشت و لرزان که کرد مادرش به نگاهی علی«

 »است؟ خبر چند

 اینم بابات، اون .دین می ترجیح من به رد ترکیب بد سیاه همتون ،بمباسی سیاه دده این جاي یا من جاي یا« :گفت مادر

 ».داري راه بهش هم تو دونم می خودت،

 »شده؟ چه مگه بسه، خدا به را شما« :گفت و دوخت مادر چشم به چشم زده حیرت علی

 »............ کن نگاه .بشه خواستی می چی چی دیگه هیچی«
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 اینا پرسم می ازش .کردم پیدا آشپزخونه تو رو چسبیده هم به عروسک تا دو این کند می جادو حاال ،دیگه بله« :که آمد مادر

 توسم؟نشنا هفهفورو پیرزن تو کردم سفید آسیاب تو گیسامو من مگه .برسن هم به که نمیه خانم نیر و آقایی براي گه می چیه

 ،بري خونه این از نیامده علی تا االن همین با گفتم بهش بعد ها؟ وابشه؟ بختش که کنی نمی دختره این براي چرا بلدي جادو اگه
 ».بکشد منو ورداشته دو کار

 خودمو برداشتم کاردو زد سرم به خانمی حرفهاي از من آقایی« :گفت .بود خونین و آلود گل و بود نشسته اینک مهرانگیز

 » ...کردم سفید خونه این تو موهامو من بدوزم؟ خودم بچه به بد چشم یا بکشم رو خانمی که دارم قابلیت چه سیاه دده من ،بکشم
 )36 :1381 دانشور،(

 .کرد استفاده آن از داستان هاي شخصیت شناخت در بتوان که هنگامی مگر باشند عقاید بیان وسیله نباید داستان در گفتگوها

 را سرهنگ هم عقیده بیان این .شود می بیان داستان اصلی شخصیت همسر طریق از سرهنگ عقاید تصادف، داستان در مثالً

 :را داستان اصلی شخصیت زن شماساندهم می خواننده به

 )21 ،1380 :دانشور(»است بورژوازي اداهاي از ازدواج هستم، زناشویی زندگی بقاي و دوام ضد من جانم، دانی می«

 .است مؤثر بسیار او شناخت در هم باز که است داستان قهرمان عقاید بیان با داستان شروع نقاب مرز داستان در

 .گذشته زندگی حد سر از .مرده مرده، که کسی اما .نداریم خبر آن ماوراء از .است مرگ دارد حقیقت که مرزي تنها«

 تاریخ اما .هستند زندگی در هم دیگر مرزهاي .اي شاخه سر بر آویخته گلی شاید ،سقفی به چسبیده اي حشره شاید استحاله،

 به آدمی تا گذرد می و گذرد می زمان زمانه، یا زمان :گفت تاریخ جاي به شود می ریزید می هم به یا کند می محو را مرزها

 به را ما زندگی رویدادهاي که شده بارها .است خطا آخر این و آید می در به مخروبه بناي یک از کهنه خشت یک صورت

 دیگري آدم و بگیریم پیش در شده کشیده درست خط یک از پس نویی زندگی که داریم را همتش آیا .است رسانده مرزهایی

 )35 :1376 دانشور،( »انسانیم هر تغییر این از ما بیشتر .دارم شک ؟بسازیم خودمان براي انسانیت از عمیقی تصور و بشویم

 گفتگوهاي عرضه براي ما که ناپذیر تغییر قاعده یک« :است معتقد انگلیسی منتقد و نویس رمان »فورد مدوکس فورد«

 رفته زبان بر آن از پیش که باشد سخنی به پاسخی تواند نمی هرگز شخصی هیچ که بود این داشتیم اختیار در داستان اشخاص

 واقعیات باب در ساده هاي بیان و ها سوال نه و دارند، را اندیشه ستد و داد حکم که است گفتگوهایی ،اینجا در منظور، و است

 :1380 آلوت،( ».شود مشاهده آن در تغییري آنکه بی ،شود می تکرار همیشه واقعی زندگی در که است وضعیتی این .عادي

530( 

 ،ها شخصیت درون افشاي داستان، قهرمانان میان ارتباط ایجاد در مهمی بسیار نقش داستان عناصر از یکی عنوان به گفتگو
 نمایش حالت داستان شوند می روایت گفتگو شیوه به داستان وقایع که هنگامی .کند می ایفا داسانی عمل پیشبرد و طرح گسترش

 .شود می رو به رو زنده و واقعی هایی صحنه با خواننده و گیرد می خود به

 طریق از داستان که است زمانی از بیشتر مراتب به مخاطب بر آن تأثیر شد، دنبال گفتگو طریق از داستان روایت سیر وقتی

 داستان هاي شخصیت از را زیادي اصالعات کوتاه زمانی فاصله در مستقیم غیر نویسنده که چرا شود؛ توصیف کل داناي روایت

 .دهد می قرار خواننده اختیار در داستان فضاي و
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 :گیري نتیجه

  :شمرد بر اینگونه توان می را گفتگوها بازتاب و نقش هستند، کارساز بسیار دانشور داستانهاي در گفتگوها

 هست، جا همه در صورتخانه، شهربانو، بی بی :مثل داستانهایی در دانشور ،داستانی مختلف هاي بخش درباره رسانی اصالع

 این در جذاب گفتگوهاي و پردازد می افکنی گره و ابهام ایجاد به داستان در گفتگو طریق از نقاب، و مرز و کیدالخالئنین

 .کند می جذب را خواننده داستانها

 کید و بهشت چون شهري داستان در مثالً .گیرد می صورت گفتگو طریق از داستانها برخی در هم حوادث از گشایی گره

 .است گرفته صورت گفتگو طریق از حوادث از گشایی گره الخائنین

 که صورتی به مکان و زمان انتخاب .خورد می پیوند داستان حوادث با که است مواردي از یکی ،داستانی هاي صحنه انتخاب

 .است اهمیت حائز بسیار باشد، داشته همخوانی داستان حوادث با

 در توان می را قوي داستانی هاي صحنه هاي نمونه .شود می شناخته گفتگوها وسیله به گاهی و راوي توصیف با گاهی ها صحنه

 .کرد مشاهده شکسته تیله سوترا ،وکیل بازار مرد، مارو داستانهاي

 و هستند داستان محور ها شخصیت که چرا گفتگوهاست؛ نقش ترین اصلی و ترین رنگ پر ،داستانی هاي شخصیت شناساندن
 .باشند زندگی حقیقی الگوهاي بر منطق باید

 در و است برده بهره بسیار گفتگو از آنها معرفی و حقیقی الگوهاي بر ها شخصیت ساختم منطبق داستان در دانشور سیمین

 آنچنان زمینه این در و است پرداخته آنها معرفی به داستان در خودشان درباره قهرمانان سخنان و نفس طریق از داستانها از بسیاري

 سخنان و گفتگوها طریق از اصلی شخصیت انیس داستان در .شناسد می نزدیک از را داستان قهرمان گویی خواننده که بوده موفق

 بودن طوالنی از جداي شده تشکیل گفتگو از تماماً که خفته چشم داستان همچنین شده معرفی خوب بسیار اطرافیان و انیس خود

 .است جذاب بسیار گفتگوها برخی بودن تکراري و ها قسمت بعضی

 کرده عمل موفق بسیار گفتگو طریق از ها شخصیت معرفی در ،ایرانی زن نویس داستان اولین دانشور، سیمین کلی طور به

 چشم به ندرت به فایده بی و آور مالل و طوالنی و اضافه گفتگوهاي و هستند جذاب بسیار دانشور داستانهاي در گفتگوها .است

 این داستانهاي در گفتگو عنصر بنابراین .شوند می شناخته باید که آنگونه داستان هاي شخصیت گفتگوها خالل در .خورد می

 .است شده گرفته کار به استادانه بسیار قدرتمند نویسنده
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7  

  گویش کرجی
  1رضا آقازاده

  چکیده

گویش کرجی به گویشی که سالیان متمادي . پژوهشی درباره گویش کرجی است -این مقاله نخستین کار علمی : زمینه و هدف
رت . در کرج و دیه هاي اطراف آن روایی دارد گفته می شود روان، برغان، آتیشگاه، سالن، د ه کالك، بیلقان، سیاه کُ ازجمله د

ویژگیهاي دستوري و گفتارها و واژه هاي آن این . اختالف در گویش این نواحی بیشتر اختالف آوایی است). سرحدآباد(آباد 
از این گویشها متمایز ) نواحی قزوین (گویش را با وجود نزدیکی آن به گویشهاي باختري یعنی مازندران و گویش موسوم به تاتی 

   .این گویش بپردازیملذا بر آن شدیم تا به بررسی . می سازد

و نگریستن به نامها و آثار  –در بخش گویش  -این پژوهش بر اساس تهیه پرسشنامه و گفتگو با مردمان میان سال :منابع و روشها 
  . انجام شده است -در بخش پیشینه  -تاریخی بر جاي مانده و همچنین مراجعه به کتابهاي جغرافیاي تاریخی 

گردآوري انبوه واژه هاي کهن که کم کم ب دست فراموشی سپرده میشود، یکسانی بیشتر افعال پر کاربرد در ناحیه البرز  : یافته ها
  .با اندك اختالف آوایی، ارائه جدول مقایسه اي این افعال در پایان

  

  

  کرج، گویش: ها کلید واژه

  
    

                                                        
  کارشناس ارشد رشته فرهنگ و زبانهاي باستانی - ١

 



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

٨٣ 
 

  مقدمه
است که از تک زندگی صنعتی در امان نمانده است و به جز  هاي برجاي مانده از دوران کهن گویش کرجی یکی از گویش

شود مردم از این که کرج داراي گویش است  گاهی شنیده می. گوید می پیرمردان و پیرزنان کرجی کمتر کسی بدین گویش سخن
این سرزمین جاي بسی نگرانی و تأسف است که پرخاشِ زندگی صنعتی و تک ویرانگر آن با دانش و فرهنگ ! کنند تعجب می

ه . کند چنین کرده و می ه کرج ( نمونه را روزگاري در این دکرد این پرتاب  داماد سیب سرخی را به سويِ عروس پرتاب می) د
اکنون نه تنها این اصطالح از میان  "همچون سیب سرخ شکفته و شاداب باشی"گفتند بدین معنی که  می "دان1سیب اَلَگ"کردن را 

. گفت نیز از میان رفته است یباي آن و در پس آن فرهنگی که از پاکی و راستی و سادگی این مردم سخن میرفته بلکه معناي ز
باشد که تنها یک واژه نیست بلکه در بردارنده فرهنگی قوي و سازنده و زندگی بخش و با هم بودن  می "آش شیالن"نمونه دیگر، 

ها سهیم هستند و هر یک  چه در شیالن کشیدن همه کرجی. باشد می... ن و و به فکر هم بودن و در غم و شادي یکدیگر شریک بود
ولی دیگر نه از شیالن کشیدن یادي . کنند ها بخش می پزند و بین همسایه ریخته می "دیگ خیر و شر"آورد و در  محصولی می

  .است و نه از فرهنگ زیباي آن

کوششی هر چند ناچیز ولی نادرخور تا بلکه . رباره گویش کرجیباري اینها همه بهانه اي بود براي گردآوري و پژوهیدن د
  .هاي تاریک فرهنگ نه کرج که فرهنگ این سرزمین را روشن کرد بتوان بدین وسیله گوشه

  

  :شیوه پژوهش - 2- 1

ي شده و هاي گردآور واژه. باشد آن می” کرج و زبان“این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد این جانب با موضوع 
براي این که بتوان گویش کرجی را ویژه این شهر معرفی و شناساند مقایسه . روش گردآوري نیز در همان آورده شده است

ایراد بر واژه تات و تاتی نامیدن گویش کرجی نیز از جمله موارد کار . کوچکی بین برخی شهرهاي دامنه البرز صورت گرفته است
 .باشد شده در این مقاله می

و از ذکر مفصل . پردازیم این مقاله پس از ذکر پیشینه، معانی کرج را برشمرده، سپس به دستور زبان در این گویش می در
  .ها به علت اطناب در متن صرف نظر شد در دستور زبان از مبحث زمان. کنیم تاریخ خودداري می

در این گزینش . روستا گزینش شد/ استانی یک شهر براي نشان دادن تمایز و وجه شباهت گویش کرجی با نواحی البرز از هر
چون مراکز شهرها به علت رفت و آمدهاي بسیارِ اقوام، به فارسی نو نزدیک تر . کوشش بر این بود تا مرکز شهرها انتخاب نگردد

 .است

 .یه گردددر بخش دستور زبان کوشش بر آن بوده تا به شیوه کتاب دستورتاریخی دکتر محسن ابوالقاسمی مطالب ته

 
  دست آوردهاي پژوهش-3- 1

  :این مقاله در معرفی و نشان دادن تمایز گویش کرجی و گویشهاي نزدیک به آن، موارد زیر را به دست داده است 

 .مقایسه افعال در ناحیه البرز و ارائه نتیجه مقایسه به صورت جدول در پایان مقاله

 . باقی ماندن یک مصوت مرکب کوتاه در این گویش

                                                        
لَگ از آلک پهلوي 1   .سو، جهت میباشد: به معناي )  lak āغجی ( اَ
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  .ویژه این گویش... هاي صرفی و پیشوندها و تفکیک صرفی و شناساندن شناسه
  

  پیشینه - 2
در . پیشینه کرج پس از ورود اسالم دیگرپیشینه کرج در پیش از اسالم، و یکی: توان ترسیم کرد  درباره کرج دو پیشینه را می

کوهها، رودها و جاي جاي این شهر گواهان ما بر مسکون بودن پیش از اسالم وجود نامهاي اصیل ایرانی و تاریخیِ بر جاي مانده بر 
رد، پورکان، نوجان، ارنگه، 2در باختر و نیم روز کرج، وینه، جیان 1آدران: و دیرینگی این شهر است چونان  رگکندر، ویان، و ،

این نخستین ... تهماسب و) حصار(، هزارکلوان، کهار، همه جا، رزکان، واریان، آتشگاه، پیرپیران، بیلقان، برغان، دروان، ماهولک
هاي باستانی و گورهاي مربوط به چهار هزار سال پیش از میالد واقع در  نگرش دیگر وجود تپه. تواند باشد نگرش بر پیشینه کرج می
در این بخش  .در پس از اسالم نگرش بر کتابهاي جغرافیاي تاریخی تاریخ نویسان ایرانی بوده است. باشد تپه خوروین برغان می

تا قرن ) کتاب المسالک و الممالک ابن خردادبه(منابع به ترتیب از قرن سوم . کوشش شده است تا از نزدیکترین منابع استفاده گردد
تا قرن هفتم بر   کرجها چنین برمی آید که  از بررسی این متن. مورد پژوهش قرار گرفته اند) مرأه البلدان اعتماد السلطنه(چهاردهم 

رودآور در نزدیکی  ←یکی کرج ابودلَف در اراك کنونی نزدیک بروجرد و دیگر کرج روذرآور: شده است  ناحیه اطالق میدو 
هایی که ابن خردادبه در المسالک و  گرچه تا قرن هفتم نشانی از کرج در این متون نیامده است ولی نشانی.تویسرکان کنونی

توان چنین استنباط کردن که زمانی کرج جزو ناحیه  دهد می خود از ناحیه دیلم میالممالک و یا اصطخري در ممالک و مسالک 
هر چند ناحیه . دیلم بوده است، این موضوع با در نظر گرفتن نزدیکی گویش کرج با گویشهاي ناحیه دیلم قابل توجیه است

البته دراین باره نیاز به . توان از نظر دور داشت نمی را نیز) هاي جغرافیاي تاریخی پس از اسالم  جبال در کتاب: قهستان ( : کوهستان 
رف نیامدن نام آن در کتابها دلیل بر نبودن آن نیز  یک بررسی دقیق و تعیین حدود جغرافیاي تاریخی بایسته می نماید، ولی ص

و با این . رون متوالی بوده استتواند باشد چه شواهد زبانی و باستانشناسی که در باال برشمردیم حاکی از مسکون بودن آن در ق نمی
حاالت جاي پرسش دارد که چرا کرج این چنین بی نام و نشان مانده بوده است؟ در قرن هفتم حمداله مستوفی در کتاب نزهه 

یاقوت حموي در معجم البلدان کرج را جزو . کند القلوب به کرج و رود کرج و پلی که بر روي آن ساخته شده است اشاره می
دهند که بر این اساس کرج جزو ناحیه قصران  هایی می گاهی جغرافی نویسان ازجمله اعتماد السلطنه نشانی. آورد می توابع ري

به ) سال پیش  242(میالدي  1769قدیمی ترین نقشه اي که نام کرج را در آن یافتم نقشه اي است که در سال  .سفلی بوده است
ه. تکشیده شده اس 3دست توبیاس کُونرادي لوتري رَ به  1)قهستان : معربش ( 5جزو ناحیه کوهستان 4در این نقشه کرج به صورت کَ

  2.ها آورده شده است نقشه در بخش پیوست. باشد مرکزیت اصفهان و در نزدیکی تهران می

                                                        
ران  āderānدر تلفظ مردم کرج آدران 1 است ولی در واقع آدādorān    برگرفته از ādur<āturیکی از سه آتش . به معناي آتش میباشد

  188-187هینلز، جان ، شناختاساطیرایران،ص   -108تفضلی، احمد، مینوي خرد،ص: نک . آیینی بهرام ،آدران و دادگاه است

  .معرب گیان، جان ئفقثا میباشد2

3BY TOBIAS CONRADI LOTTERI  

4Kiere  

5  COUHESTAN  
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  معانی کرج -1- 2

ه ، وهی فی بفتح اوله وثانیه وآخره جیم هی فارسیه  و  ": گوید  صاحب معجم البلدان درباره کرج چنین می رَ أهلها سمیونها کَ
رّب عن هفته ، فأما مجازه فی العربیه فالکرج من قولهم  تکرّج الخبز إذا أصابه الکرج و هو فساد ، ال : رستاق ، یقال له فاتق وفاتق ع

ه"کرج بفتح اول ودوم واژه اي پارسی است واهل فارس آن را : یعنی   ".أعرف له معنی غیره  ن روستایی است که نامند وآ می "کَرَ
است ودرعربی به صورت مجازبه کارمیرود پس کرج در سخن ایشان هنگامی به  "هفته"شود وفاتق معرب  به آن فاتق گفته می

یاقوت حموي، ). (نیافتم ( دانم ، معنایی غیر از این برایش نمی"تکرج الخبز": کارمیرود که نان فاسد شود دراین هنگام میگویند 
  )446جلدچهارم، ص، المعجم البلدان

وبا جیم . بفتح اول وسکون ثانی وجیم گوي گریبان را گویند: کرج  ": صاحب برهان نیز درباره کرج چنین آورده است 
وبکسراول وثانی پارچه اي را گویند که ازگریبان .فارسی هم به همین معنی  وهم بمعنی شکاف گریبان پیراهن وکرته باشد

وبه این معنی بکسراول وسکون ثانی هم آمده است . وتراشه خربزه وهندوانه رانیز گفته اند. قواره گویندبیرونآورند وآنرابعربی 
برهان قاطع، جلدسوم، (  ".وأصح این است ؛ وبضم اول وسکون ثانی وجیم فارسی هم بمعنی تراشه خربزه وهندوانه وغیرآن است

 )1614 ص

ندي را گویند که بر روي نان ومیوه وامثال آن نشیند ومعرب آن کرج باشد، چه زنگارمان... بفتح اول وثانی وخفاي ها : کره"
  )1631همان ص(  ". هرچیز کره گرفته را متکرج خوانند

                                                                                                                                                                            
: در خسرو کرت  "ج"به  "گ"از جمله تبدیل . بعضی از همخوان ها پس از ورود اعراب به ایران معرب و یا تبدیل به واجی دیگر شد1

ن  "ق"به  "ك"دیل تب... مرزجران در اراك و: خسروجرد، مرزگران : خسروگرد  ن، کَوات : در کائ نات : قائ نات، در خراسان، : قباد، کائ قائ
م  م و: کاکُ   ...قاقُ

ابن خرداذبه، المسالک  :آمده بدین قرار است ) رودآور ( برخی از منابع بررسی شده که در آنها ذکر کرج ابودلف و کرج روذرآور  2
ري و اصفهان و همدان و دینور و نهاوند و مهرجانقذق و ماسبذان و : ین گونه نام میبرد شهرهاي پهلویان را ا 42در صفحه "، والممالک

. فرسخ راه است و قزوین در مرز دیلم است 27و میان قزوین و ري . و بهقزوین دو شهرموسی و شهر مبارك است: و چنین ادامه میدهد . قزوین
اول از ناحیت جنوب قزوین و طیرم و چیزي از : ین گونه توصیف میکند حدود دیلم را ا 214صفحه  اصطخري نیز درممالک و مسالک

با توجه به نشانیهایی که جغرافی نویسان ما درباره ناحیه دیلم داده اند کرج درآن موقع جزو ناحیه دیلم بوده . ازربایجان و طرفی از ري است
از میالد مسیح تایید میکند چه رسد در دوران ورود اسالم به این  است و پیشینه تاریخی کرج نیز مسکون بودن آنرا درچهار هزار سال پیش

سپس در همان صفحه به شرح زمین دیلم میپردازد که کوهستانی بودن کرج نیز نمایی از ادامه ناحیه دیلم تا مرز قزوین از طرف . سرزمین
. 42-39، صیعقوبی، البلدان .ان و اصبهاندرذکرگشودن شهرهاي قم و کاش" زیرعنوان 442،صبالذري، فتوح البلدان. "جنوب است

-201اصطخري، ممالک و مسالک، صفحات  .390- 389- 132، مولف ناشناخته، صتعلیقات برحدودالعالم من المشرق الی المغرب
-482، صفحات ابوالفداء، تقویم البلدان .کرججزوشهرهاي کوچک ناحیه جبال شمرده شده است 201، در ص 203-205-206-207
اعتماد .213،صلسترنج، جغرافیاي تاریخی سرزمین خالفت شرقی. 408،صمستوفی حمد اهللا، تاریخ گزیده. 487-490-491

  1874، جلدچهار، ص السلطنه، مرأه البلدان
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 "را بمعنی تراشه خربزه وهندوانه kerejو  kerjگوي، گریبان وچاك وشکاف جامه و ":رابمعنی  karj:فرهنگ نفیسی کرج 
  )2780، ص)م االطباء ناظ (فرهنگ نفیسی . ( آورده است

زرتشتیان یزد بنابروندیداد موطن ": گوید  ویلیامز جکسن در سفرنامه خود درباره واژه کرج از قول زرتشتیان یزد چنین می
زرتشت یا خاندان پدرش را که در درجیه یا دارجیه یا درج واقع بوده است رابا ناحیه حوالی رود کرج در راه تهران به قزوین 

این تعبیري است که  (گویند آن آبادي با روستاي فعلی کالك واقع در نزدیکی رود کرج که از کوه پئیتیزبره  دانند و می میمرتبط 
جکسن، . ( که البته به عقیده جکسون اشتباه است ".گیرد منطبق است سرچشمه می) کنند  آنها از واژه پئیتی زبرهی اوستایی می

  )413-412 ،ص)گذشته و حالایران در(ویلیامز، سفرنامه جکسن

  : عنصري گوید  -کردر بمعنی دره کوه بود": ... ازنوشته هاي پرویزنیلوفري است 

  خوارزم کرد لشکرش ار بنگري هنوز                      بینی علم علم تو به هر دشت و کردري

، 16، ص1378نیلوفري، . ( رسد ظر میاین وجه تسمیه با کرژ وکرچ و وضع فعلی کوهپایه کرج هم نزدیک وهم آهنگ به ن 
  ) قسمت سوم

را در واژه کرمان، کرمانشاه  "کر"بخش نخست این واژه یعنی  "گزارشی پیرامون معنی واژه کرمان"فریدون جنیدي در مقاله 
ري ( kaeriهاي دیگر از واژه کئري  ، کرند، کراج، کرج و بسیاري از جاي)کرماشا( گَئgaeri ( رشته کوه اوستایی به معناي

آغاز نام کرمان را از ریشه کرتن و کنتن بگیریم و نه از کوه، کر به معنی  "کر"اگر "شوند که  گیرند و در پایان مقاله متذکر می می
: خواهند بود که بر بسیاري از روستاها و شهرهاي ایران هست، چونان  "جایگاه"کرده یا خانه یا جاي است و باز معنی آن همان 

با این  )"جنیدي، گزارشی پیرامون معنی واژه کرمان ( ".، کراج، کرکوكکرجدلوس، سمرکند، کرران، کرند، قندهار، کن
رسیم که این شهر در حصار رشته کوههایی است که  توصیف و بررسی جغرافیایی و دیدن نقشه طبیعی کرج به این مطلب می

در ) متر 4000باالي (قان رسیده و بلندترین ارتفاع خود شاه البرز رشته کوه البرز در گذر از کرج به طال. سرچشمه آن البرز است
ري  کرج را می "کر"آیا : گذارد  وضعیت طبیعی کرج این پرسش را پیش روي ما می. این شهرستان قرار دارد توان از گَئgaeri  به

ي  وضیح این که در ایران باستان دو واژه ویژهت. نماید توان و این طبیعی تر و دقیق تر می معناي رشته کوه گرفت؟ که به نظر من می
ري"که به معنی سرِکوه یا قله کوه است و دیگر  kof"کُف"یکی : کوه داریم  البرز . باشد که به معناي رشته کوه می"گَئ

ري" اده آغاز و رشته کوهی است که از کنار ج) جاده چالوس  10کیلومتر (  "پورکان"در روستاي . است یعنی رشته کوه البرز"گَئ
ر "شود این رشته کوه را بومیان، کوه  منتهی می "دره وینه"به بلندیهاي    .نامند می "کَ

  

  :نگاهی به تاتی نامیدنِ گویشِ کرجی و دیگر گویشها  -2- 2
نماید و گویش  نامگذاري گویشهاي این نواحی قزوین و هم گویش کرجی و گویشهاي مازندران به تاتی چندان درست نمی

یعنی فالنی  "فالنی کرجی صحبت مینه":ها چنین رایج است که  براي مثال هنوز در بین کرجی. هر ناحیه اي نام خود را دارد
الکیِ"و یا . کند کرجی صحبت می روانی است یا یع "فالنی کنی از روي گویش او فهمیده که کرجی یا کالکی است، د

شناختند و نام همان محل را  بنابراین از زمانهاي دور تا به امروز مردم اهالی هر محلی را از روي گویش آن محل می... آتیشگاهی و 
و اینکه تاتی نامیدن . نماید اتی بنامیم نادرست میاینکه گویش کرج و نیز شهرهاي دامنه البرز را ت. گذاشتند بر روي گویش آنجا می

تاتی به زعم پژوهشگران به معناي فارسی و ایرانی .! گویشهاي زیباي ما امروز و در این زمان بسیار شده البته جاي تأمل بسیار دارد
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ت شمالی که به لهجه محلی سخن اهالی والیا"لغت نامه دهخدا . باشد آنگاه که به همسایگی ایرانیها درآمدند در زبان ترکها می
ایرانیان از قدیم بمردم اجنبی ": آورده اند ) ، سبک شناسی 3جلد 50پاورقی ص( ملک الشعراء بهار . را تات گفته است"رانند

گویند این لفظ در زبان دري تازه  "عجم"یا  "اعجمی"و اعراب  "بربر"گفته اند چنانکه یونانیان  می "تاژیک"یا  "تاچیک"
و  -گفتند می "تاچیک"تلفظ شد و رفته رفته خاص اعراب گردید، ولی در توران و ماوراء النهر لهجه قدیم باقی و باجانب  "تازي"

به همان معنی داخل زبان ترکی شد و فارسی زبانان را  "تاچیک"با فارسی زبانان آن سامان لفظ  "آلتائی"بعد از اختالط ترکان 
در درمقاله اي تحت عنوان (ذکا ییحیدکتر ".ارسیان اطالق گردید و ترك و تاجیک گفته شدخواندند واین کلمه بر ف "تاجیک"

از دانشمندان  یگروه": آورده اند ) سایت سراي داناي توس : ي  به نقل از و تاز کیتات، تاج هاي واژه يحل معما يجست و جو
دستان شان داده شده  ریترکان به ز ياست که از سو یواژه نام نیو برآنند که ا دانند یم یترک ي را  واژه ا» تات«شناسان  و زبان

را  »کیتاج« ي واژه یآلمان» مارکوارت«شاد پروفسور  روان. دارد گانهیخوار ـ پست ـ ب:  یمعن یدر زبان ترک» تات« رایاست، ز
 دیگو یکرده است و م یمعن» کوچک ردستیز«دانسته، آن را ) یترک ریادات تصغ(= »کیچ«و ) ستدریز(= »تا«سرشته از دو بهر 
زبانان ِ  ینژادان و پارس رانیاز ا یهاست که گرو نجایاند و از ا نام خوانده نیرا با ا انیرانیا ژهیخود، به و ردستیکه ترکان مردم ز

ترکشان  يها هیهمسا يکه از سو »کیتاج«با همان نام  برند، یبه سر م رانیا یاسیس ياز مرزها رونیکه اکنون ب) ماورالنهر(ورارود 
در جست و /دانشنامه جهان اسالمنژاد  یپورصفر قصاب یعل/يشکر یتیگ←و نیز نک ("...شوند یم دهیها داده شده است، نام به آن
: چنین آورده 316، اُرانسکی، در مقدمه فقه اللغه ایرانی، ص)ذکا ییحیدکتر  -يو تاز کیتات، تاج هاي واژه يحل معما يجو

مردم زراعت پیشه و ) که اکثراً ترك بودند ( و قبایل صحرا نشین . شده است ظاهراً در آغاز بر نژاد و قبیله اي اطالق نمیکلمه تات 
  .خواندند می) تات ( تخته قاپو و ایرانی زبان قفقاز را که در تحت انقیاد خویش درآورده بودند به این نام 

  دامنه البرزوجه تمایز و شباهت گویش کرجی و گویشهاي  -3- 2
گویشی که به نام گویش . شود هاي اطراف آن روایی دارد گفته می گویش کرجی به گویشی که سالیان متمادي در کرج و دیه

الك : کرجی در کرج رایج است شامل نواحی  ه کرج ، ده کَ الك: درگویش( د رَغان، آتشگاه)کروان ، ب درگویش(، بیلقان ، د :

الن، )آتیشگاه گرد واقع در پایین گوهر دشت کنونی صوفی آباد، سیاه کُ رسرت  در جهان شهر و خیابانِ جمهوريِ فعلی،، و
ه کرج به خاطر مرکزیتی که داشته و این که شاهراه ارتباطی قدیمی بین تهران و قزوین بوده . شود می) سرحد آباد کنونی ( آباد  د

در حالی که در اطراف . گرفته است افعال آن به فارسی نو نزدیکتر است است و رفت و آمد اقوام مختلف در آن بیشتر صورت می
ت"توان یافت همانند واژه  کرج واژگان کهن تري را می رار"به معناي بزرگ در واژه  gat "گَ ته بِ به معنی برادر  gate berār "گَ

ه  ه دت غان  و یا گَ رَ بزرگتر در بgate deh ه کرج . ي نیز به همین معنی آمده استواژه گَت در متون پهلو. در طالقانگویش د
کنیم ولی این اختالف بسیار  هاي کنار خود دارد که در زیر به آن اشاره می اختالف آوایی و گاهی واژه اي در نامها و افعال با دیه

فهمند  ی زبان یکدیگر را میهاي جاده چالوس با وجود این اختالف ناچیز به راحت ناچیز بوده به گونه اي که همه کرجیها و حتی دیه
.  

فتاین: اختالف آوایی مانند  ه کرج(بِ ن) دفتای ه کالك(ب د                            /(beftayan(karaj),baftayan(kalak)  

ن: اختالف پیشوندي مانند  یه کرج(بِچ د(نیچد)ه کالك د                             /(bećiyan(karaj),dećiyan(kalak)  

نداختن: اختالف فعلی  ه کرج(بِ ستن) د نگه کالك(ب د                          /(bendaxtan(karaj),bangestan(kalak)  

ک: اختالف حرفی  ه کرج(تخلَ ک) د خلَ ه کالك(پِ بمعنی قلقلک)د،                /texelak(karaj),pexelak(kalak)  
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نجان: ف در نامها اختال ه کرج(نَ ه) دن ت نَ رغان(گَ به معنی مادربزرگ)ب ،      /nanjan(karaj),gat nane(baraγān)  

  

هاي آن این گویش را با وجود نزدیکی آن به زبانهاي باختري یعنی مازندران و زبان  ویژگیهاي دستوري و گفتارها و واژه
هر چند عده اي گویش کرجی را با گویش تاتی نواحی قزوین یکی . سازد جدا می از این زبانها) نواحی قزوین( موسوم به تاتی 

آواها و آهنگ گفتار تاتی . افزاید نیز توجه کرد میدانند ولی باید به لحن و آهنگ گفتار که خود بر پیچیدگی دستگاه زبانی می
گاهی در . است که گویش کرجی آن را ندارد از پیچیدگی ویژه اي برخوردار) بوئین زهرا، اشتهارد، خیارج ( نواحی قزوین 

تَن که بیشتر با : باشد مانند  می "و"و  "ب"نوشتن آواهاي تاتی درمیمانی مثالً در زبان تاتی حروفی هستند که اداي آن بین   wو"بِوافْ

ردي "و"شبیه  awاَوَ :  مانند. باشد َ می–ُ و –و یا مصوتهایی که اَداي آنها بین  " bب"شود با کمی نزدیکی به  اَدا می " و افعال . کُ
رساند  باشند که این خود می دیگر که غیر از اختالف آوایی و واژه اي اختالف در نحوه اداي واژه  یا همان آهنگ گفتار را دارا می

ا توان با گویش نواحی قزوین یکی دانست و از جهت دستگاه زبانی گویش کرجی اختالف چشمگیري ب گویش کرجی را نمی
براي بهتر فهمیدن این موضوع و هم نقاط اشتراك، دو فعل رسیدن و زدن را در زمان گذشته . گویشهاي معمول در این نواحی دارد

 :کنیم  و با گویش نواحی البرز صرف می

بسیار  1هاي صرفی در گویش خیارجی شناسه. کنیم براي نمونه گزینش می "تاتی"هاي  را از گروه گویش "خیارجی"گویش
  :باشد  متنوع می

تَن  :فعل رسیدن  س م: بِرَس ی ستَ رَس یش/بِ تَ سمون/ برَسی تَ سرَس یا/ بِ تَ سرَس ت/ بِ سرَس د/ بِ نْ ی تَ سس رَ   //بِ

 berasastanمصدر 

  1  2  3  1  2  3  
 جمع berasastaym /berasastayš /berasastaymun /berasastaya /berasast /breasastayndمفرد  

ین : فعل زدن  زِ زَم:بِ ي/بِ زَ ز/بِ زَمون/ شَبِ یون/ بِ زَ   //بِزَشون/ بِ

 Beziyanمصدر 

1  2  3           1  2  3  
 جمع bezama /bezay /bezaša /bezamun /bezayun /bezašunمفرد 

را به  گاهی شناسه دوم شخص مفرد در فعل رسیدن جاي خود. هاي دو فعل مختلف در یک زمان است این اختالف شناسه
  .)گفتن(و واتَن )برگشتن(مانند آگَردستَن. دهد سوم شخص مفرد در فعلی دیگر می

  1          2  3  1  2  3  

  جمع vātešun/vatyeyun/vatemun/vāteš/vatī/vātemمفرد 
  1  2  3  1  2  3  

  جمع āgardastaynd/āgardastayā/āgardastaymun/āgardast/āgardastayš/āgardastaymمفرد 

                                                        
  .منسوب به روستاي خیارج. به جاي تاتی گویش خیارجی گفته شد1
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و  a "الف"و در برخی  "زدن"مانند فعل  unš "شون"و  yun "یون"هاي دوم و سوم شخص جمع در بعضی فعلها  شناسه

هاي اول شخص مفرد و اول شخص جمع هستند که در هیچ  تنها شناسه.باشد می... و "آگردستن، هستن، نیستن"مانند  nad "ند"
ولی .شود هاي مفرد و جمع افعال مختلف دیده می ها در صیغه گردش شناسه این).  mun"مون"و  yam "یم"( : فعلی تغییر ندارند
  .ها در گویش کرجی وجود ندارد این گردش شناسه

هاي  شود و شناسه شود باز آن پیچیدگی زبان تاتی دیده نمی درگویشهاي باختري با وجود نزدیکیهایی که در افعال دیده می
 آملیبراي مثال به صرف زمان گذشته دو فعل رسیدن و زدن در گویش . شود ر میهاي مختلف تکرا یک زمان به عینه در فعل

  :پردازیم  می

یی/برِسیمه: فعل رسیدن  رِس ه/ بی رِس یمی/ ب رِس رِسینی/به /برِسین ب//  

  1  2  3  1  2  3  

    جمع baresimeh /baresiyeh /baresiyah /baresimi /baresini /baresineh مفرد
زُوم: فعل زدن  زُوییِ/ب یِه/ب زُ زومی/ بزُونی/ ب ه/ بون زُ ب//  

  1  2  3  1  2        3  

    جمع bazume  /bazuyi /bazoyeh /bazumi /bazuni /bazuneh مفرد
  

اکنون براي نمونه از گویشهاي . کند ها دراین افعال و موارد مشابه زمان گذشته تغییري نمی شود شناسه همانگونه که دیده می
  :کنیم  صرف می) سخت سر(رامسريگیالنی دو فعل رسیدن و زدن را در زمان گذشته با گویش 

مبرِسی : رسیدن  رِسی /ی رِسی /ییب برِسی  /ي مب رِسی /یی نیِ ب رِسی /ی نْ ب ی//  

  1  2  3  1  2  3  

 جمع baresiyam /baresiyey /baresiya  /baresiyeym /baresiyeyn /baresiyanمفرد 

زَ: زدن   بز/م بزَ/ي ز/ ب بز/یم زَ/ ینْب نْب//  

  1  2          3  1  2  3  

  جمع bazam /bazi /baza  /bazim /bazin /bazanمفرد 
ها در سایر افعال و در یک زمان  و شناسه. گویش رامسري نیز آن گردش شناسه اي که زبان تاتی دارد را در خود ندارد

ه کرجاکنون دو فعل رسیدن و زدن را با گویش . روند مشخص یکسان به کار می کنیم  صرف می د:  

رِسی :رسیدن  مب رِسی /ی رِسی /یِیب رِسی / ب مب ی نبرِسی /یِ ی رِسی  /یِ نب ی//  

  1  2  3                        1  2  3  
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  جمع baresiyam  /baresiyey  /baresi  /baresiyeym  /baresiyeyn  /baresiyanمفرد 
زي : زدن  مبِ زي /ی یبِ زي/یِ زي / بِ مبِ ی نبِزي  /یِ ی نْ بِزي /یِ ی//  

  1  2  3  1  2  3  

 جمع beziyam /beziyey /bezi /beziyeym /beziyeyn /beziyanمفرد 

شود آن  شوند و اگر اختالفی در یک زمان بین صرف افعال دیده می ها صرف می سایر افعال نیز در زمان گذشته با همین شناسه
ها با اندك اختالف  نیز شناسه اَوانک طالقاندر گویش . هاي صرفی از تنوع در ریشه یا ماده فعل است نه از اختالف در شناسه

م  آوایی همین ها است، یعنی به جاي یyam  م  ←اول شخص مفرد ن  yemیِ و به جاي یyan  ن به کار  yenسوم شخص جمع یِ
ه کرج . اختالف افعال با اَوانک طالقان بیشتر اختالف آوایی بر سر حرف دوم و حرف اول شناسه فعل است. رود می نمونه را در د

ندن می کَّ ن و در اَوانک طالقان ب ند کِّ در انتخاب گویش بر آن بوده . گویند، و بر همین قیاس سایر افعال اینگونه اند فعل کندن را ب
مثالً افعال . از روستاهاي کنار هر شهر گزینش نماییم چرا که مراکز شهري به دلیل رفت و آمد بسیار به فارسی نو نزدیکترند ایم تا

ه کرج اختالفات آوایی کمتري نسبت به روستاهاي دیگر دارد هاي صرفی با اندك  این شناسه. طالقانی در شهرك طالقان با د
: صرف دو فعل باال چنین است  مریدان لنگرودمثالً در روستاي . ان و گیالن نیز روایی داردهاي مازندر اختالف در سایر گویش

رِسن  رِسین، ب رِسیم، ب رِسی، ب یی، ب رِس م، ب رِس ن. ب زَن،بزَ زِم،ب زَه، ب زَه، ب زَم، ب ب//.baresem1 ،2baresiy ،baresi3،baresim1 ،
baresin2 ،baresen3  /1bazam ،2baza ،baza3  ،1bazem، bazan2، bazan3  م، :  زواردشت الموتدررِسی ب

نْ رِسی ی ب، ینْ ، برِسی یِ م رِسی یِی رِسی، ب ب ، ی رِسیِ ن. بزي ی ن، بیی زي ِ م، بی زي یِ ب ، ، بزَ ی زیوم، بزیِ ب//.baresiyom← ،baresiyey ،
baresi ،baresiyeym ،baresiyeyn ،baresiyan.Baziyom ،baziy ،baza ،baziyeym ،baziyeyn ،
bazian  ن:  رشتیدررِس رِسین، فَ رِسیم، فَ رِسه، فَ رِسی، فَ م، فَ رِس ، faresem← ،faresi ،farese ،faresim ،faresin.//فَ

faresan. تهاي کوتاه در گویش رشتی به قدري تند و کوتاه تلفظ می. فعل زدن نیز همین گونه استشوند که گاهی بین مصو – َ
مانی در واقع زمان اَداي مصوتهاي کوتاه در گویش رشتی از زمان اَداي آنها در زبان فارسی کنونی بسیار کوتاه  در می)  a/i( ِ  –و 

ما نتوانستیم این کوتاهی را در برخی از افعال با آوانویسی فارسی و یا انگلیسی نشان دهیم و تنها صورت ظاهري آنها را . تر است
ب دلیل جغرافیاي زندگی اختالف چشمگیري ... ها مانند لوازم خانه، کشاورزي و مقایسه نام). جدول مقایسه اي  ← .(آوردیم

ه کرج و : مانند . هاي یکسان و با اختالف آوایی کم نیز برمیخوریم هرچند گاهی به وجود برخی واژه. خواهد داشت ویلیگ در د
م، هیه،"هاي زبان پهلوي  هاي نواحی یاد شده به درستی دنباله شناسه گویشهاي  شناسه. در آمل به معناي زالزالک لیکو م،  -ه ه ،

ند یت، ه ه")ham[hem],hih,-,hem,hit,hend ( با همه نزدیکیهایی که افعال نواحی البرز دارند آن چه مایه . باشند می
ریز سخن ": اصطالحات . باشد آن گویش می شود همانا لحن یا آهنگ کالمِ ویژه اختالف و گاهی عدم فهم سخن گویشوري می

صحبت کردن  1تُک زبانی"و یا  "ها در الموت کشیدگی آواي پایانی واژه"و یا  "ها تند سخن گفتن آملی"و یا  "ها گفتن اشتهاردي
نش راستین انسان با هستی در اند... و  " 2فالن قوم، یشه مردمان ایرانی اینها همه عوامل پیچیدگی در گفتار است وگرنه فعل یا کُ
زندگی دامداري، هیاهوي دامها و . سازد ها و نگرش به هستی آواهاي گفتار را نیز دیگرگون می این نوع زندگانی. یکی است

                                                        
ک میگوییم  1 ه کرج تُ زِبانی . نوك را در د ک  tok:nok/ انینوك زب: تُ

  این اصطالحات در بین کرجی ها رایج است  2
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نش . سازد دادهاي چوپان، زندگی در کوهستان و سختی زمین و نامالیمات این نوع زندگی واژگان ویژه خود را می ولی فعل یا کُ
  .نی نیست و گویا  زندگانیها تنها آواها را دیگرگونه کرده اندرا گویا دیگرگو

 

  دستور زبان -4- 2
  /همخوان و واکه: /صامتها و مصوتها  -1- 2-4

فقط در بخش مصوتها یک . است) فارسی امروز ( هاي فارسی نو  ها و مصوت ها و مصوتهاي کرجی همان صامت صامت
اُ ،  مصوت بلند اeu)آب"و  "گاو"صداي : مانند . داریم)؟"   : وگgeu  وا ،eu . گاو در اوستایی:  gao oag / گاو و آب در

اُ . شود تلفظ می  ōاُ و   gōهاي شمالی  گ  ها به ویژه گویش بیشتر گویش ولی در کرج اiu مدت زمان اَداي این . گردد تلفظ می
  .فهمد می  "اُ"و    "گ"غیر گویشور آن را واکه مرکب بسیار کوتاه است به گونه اي که 

اُ"و یک مصوت مرکب کوتاه  "آ اي او": ُ ، بلند –ِ –َ –: کوتاه : مصوتها از این قرارند  ا" 

  a  
i  
u  

ā 

ī 

ū 

eu)؟( 

 :هاي کرجی و جایگاه قرارگرفتن هر یک در واژه  صامت

b / لبی ، آوایی ، انسدادي/ب 

رار : آغازي     berarبِ

   habbe هبه: میانی 

 kulux kūbکولوخ کوب : پایانی 

p / لبی ، بی آوا ، انسدادي/پ 

  )یه دسته گندم ( pošteپشته: آغازي  

رپی: میانی    )هیزم (  čerpīچِ

 -- : پایانی 
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t / دندانی ، بی آوا ، انسدادي/ت 

  )تَمشک (  tomoškتُمشک: آغازي  

  )شاهی (  tartīzakتَرتیزك: میانی 

ت: پایانی  جjot  )شود ، یکی از قسمتهاي گاو آهن  میله اي که بین دو گاو بسته می(  

j / کامی ، آوایی ، مرکب/ج 

نجل: آغازي   جjanjal  ) یکی از قسمتهاي گاو آهن(  
  )سینی بزرگ (  majmeمجمه: میانی 
  )نوعی آش (  omājاُماج: پایانی 

 č / کامی ، بی آوا ، مرکب/چ 

کن: آغازي     )چانه (  čekenچِ
  -- : میانی 
  γučقوچ: پایانی 

X / مالزي ، بی آوا ، سایشی/خ 

  )خواهر (  xvarخُوار: آغازي  
  )صندوق چوبی ، جاي نگهداري لباس و بعضی وسایل خصوصی (  yaxdanیخدان: میانی 
 čār šāxچارشاخ: پایانی 

d / انسدادي دندانی ، آوایی/د ، 

  )چهره ، صورت (  dīmدیم: آغازي  

  narde bāmنردبام: میانی 

 senjedسنجد: پایانی 

z / دندانی ، آوایی ، سایشی/ز 

  )سرگین (  zurزور: آغازي  

 )جاروي ویژه تمیز کردن حیات ( čezzeچزّه: میانی 

 gešnīzگشنیز: پایانی 

r / دندانی ، آوایی ، روان/ر 

 )ند زن نگدارنده پاالن خر که به زیر دم می(  rānakīرانکی: آغازي  

رپا (  xar pā kupخرپاکوپ: میانی   )چوبهاي زیر شیروانی : سازنده خَ
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  )پاي افزار ، نوعی کفش (  pōzārپوزار: پایانی 

s / دندانی ، بی آوا ، سایشی/س 

لمه: آغازي   شت (  soxolmeسخُ م(  

  )داس (  desγāleدسقاله : میانی 

  )اَرزن (  gowersگُوِرس: پایانی 

  

š / بی آوا ، سایشی کامی ،/ش 

 )شب کور (  eu kurš: آغازي  

 poštīپشتی: میانی 

  )پوست گاو میش (  pādušپادوش: پایانی 

γ / مالزي ، آوایی ، سایشی/ق / غ 

ربیل: آغازي     arbīlγغَ

  -- : میانی 

  -- : پایانی 

 /ق / 
  )نام درخت (  nāγقان: آغازي  

قچِه: میانی  بboγče 

 čāroγچارق: پایانی 

f / لبی ، بی آوا ، سایشی/ف 

 faxxārفَخّار: آغازي  

فه: میانی   kafeکَ

  -- : پایانی 

k / مالزي ، بی آوا ، انسدادي/ك 
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تیل: آغازي   کketīl  ) از قسمتهاي گاو آهن(  

کّو: میانی  سsekku  ) کّوس(  

نَک: پایانی  شکچول اčūl ēškenak  )شود  نوعی غذا که با تخم مرغ و سیب زمینی درست می(  

g / مالزي ، آوایی ، انسدادي/گ 

  )گاو آهن (  geu hanگو هن: آغازي  

گَن: میانی  جjagan  ) نوعی سبد(  

  )از ابزار بنّایی (  kolangکُلنگ: پایانی 

l / روان، لثوي ، آوایی/ل 

ر: آغازي   ّه پت   )تخته فلزي ، از ابزار آبیاري (  latte parلَ

 kulunکولون: میانی 

  )شود  گذارند و هیچ گاه جوجه نمی تخم مرغی که زیر مرغ می(  mīčīlمیچیل: پایانی 

m / لبی ، بی آوا ، خیشومی/م 

 )از ابزار بنّایی (  māleماله: آغازي  

  )عمو (  āmuآمو: میانی 

  čarmچرم: پایانی 

 

n / آوا ، خیشومیدندانی ، بی /ن 

نه: آغازي    naneنَ

ندور: میانی  تtendūr  ) تنور(  

شَن: پایانی  ن بbonešan  ) مجموع حبوبات که باید پس از پخته شدن در آش ریخته شود(  

w / لبی ، آوایی، سایشی/و 

  )زالزالک (  wīlīgویلیگ : آغازي   

نْگ : میانی  وهhawang  ) نهاو(  
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  ؟)خم مرغ ت(  čūluچولو : پایانی 

h / گلویی ، بی آوا ، سایشی/ه 

خوان: آغازي   ست هhastexān  ) استخوان(  

 )چیدن اولین میوه (  šāh čīnشاه چین: میانی 

  )نوعی نان (  ārdāleآرداله: پایانی 

y / کامی ، آوایی ، روان/ي 

  )جوان ( yālیال : آغازي  

 čīneچینه: میانی 

 dobandīدوبندي: پایانی 

  

 :صامتها بدین قرار است جدول 

    لبی  دندانی  کامی  مالزي  گلویی  لثوي

    k.g    t.d  p.b انسدادي  

      .jč      مرکب  

  h  x.γ  .žš  s.z  F,w  سایشی  

        n  m  خیشومی  

L     y    r    روان  

              

  .آوایی هستند b,d,g,j,w,z,ž,γ,r,l,yبی آوا و  p,t,k,č,f,s,š,x,h,m,nدر جدول باال 

  

    اسم  - 4-2- 2

  :هاي زیر را دارد  اسم در گویش کرجی مقوله

  :صرف 
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  )ندایی و غیر ندایی(حالت)/ مفرد و جمع(شمار)/ ندارد(جنس/ معرفه، نکره/ بسیط، مشتق، مرکب،عبارت

ه شوند و یا به همراه پیشوندها و پسوندها ب هاي فعلی اند که با نام ترکیب می نام در کرجی یا به خودي خود نام است و یا ماده
  .روند کار می

تیل geuگو: اسم بسیط یا ساده مانند  ک،ketīl  
لی: اسم + پیشوند : اسم مشتق مانند    )باجناق ( :  ham rīš، هم ریش)شوهرخواهر ( : amγolīاَم قُ

رار زا) : ریشه فعلی ( : پسوند+ اسم    )خواهرزاده ( :   xvārzā، خُوار زا) برادرزاده ( : berārzāبِ

بان: پسوند ! + پسوند+ اسم    )گاودار ( : geu gal bānگو گَلْ

  )گاوآهن ( : geu hanگو هن: اسم + اسم : اسم مرکب مانند 
لوخ کوب: ریشه مضارع + اسم                           kolux kūbکُ

  )سبد ( : āš gaš sabadآش گَش سبد : عبارت اسمی مانند 
  

  :معرفه و نکره 

  :شود  هاي زیر معرفه می با راه اسم در گویش کرجی

نه: با ضمایر اشاره نزدیک و دور ) الف    اینه و اُ
گود : مانند    .گفت -یک شخص معین مورد اشاره در زمان حال  -یعنی این : اینه بِ

  .بود -یک شخص معین مورد اشاره  -یعنی آن : اُنه بو         

  :ر با آوردن نام پدر پس از نام پسر یا دخت) ب 
  یعنی محمدکه پسر صمد است: ممد صمد : مانند 

اله          داله: کبريِ اس د یعنی کبري دختر اس  

ه"به صورت مخفف ( "یکی" "یک"اسم با    :شود  نکره می) "یِ

گود    . یه نفر گفت: یکی بِ

 .یک نفر آمده: یه نفر بیومیِه 

  

  :شمار 

  .رود شمار به صورت مفرد و جمع به کار می

  .شوند جمع بسته می "ها"ها با  و بی جان "ان"جاندارها با .باشد  می انجمع اسم باها و 
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ان ←گو : مانند  وگاوان ←گاو(گ(geu → geu vān 

 )کوزه کوچک دسته دار( :  bestū → bestūhāبِستوها ←بِستو         

ه ها: بندند  جمع می "ها"را با ) برّه( vareورِه: براي مثال . البته استثنا هم دارد   varehāورِ

 

  :حالت 

ي داراي . باشد می ēy"اي"و  hāyā "آهاي"و āy"آي"هاي  ادات ندا واژه. در گویش کرجی یک حالت ندایی داریم ا
  . کشیدگی هست

ي بهرام: مانند  آهاي مرادعلی ، ا  

  

  صفت  - 4-3- 2

  :هاي زیر را دارد  صفات در گویش کرجی مقوله

  :صرف 

  /درجات صفت)/ ندارد ( جنس / بسیط یا ساده ، مشتق ، مرکب

یچ) فقیر( : nedārندار: صفت بسیط یا ساده مانند  ق ،γēyč : )لوچ(  
  )نانَجیب( : nānejībنانجیب: اسم + پیشوند : صفت مشتق مانند 

و کور) دیوانه( : xol u čelخُل و چِل: اسم + اسم : صفت مرکّب مانند  ش ،šeu kūr : )شب کور(  
  

  :درجات صفت 

 "تر"پسوند + از صفت ساده ): بِه وکَه وبیش و پیش و کم: مانند ( و سماعی) بزرگ و بلند: مانند ( قیاسی: صفت تفضیلی 
نه بهتره یعنی این از آن بهتر است: بهتر ، مانند  ←به : مانند . شود ساخته می   .اینه از اُ

سایر . بهترین ←بهتر : مانند . شوند به صفت عالی تبدیل می "ین"برده شده در باال با پسوند  نامتفضیلی صفات : صفت عالی 
اینه از گلهاي : مانند . گردد صفت ساده بیان می+  "خیلی خیلی"صفت برتر و+  "خیلی"صفات ویژه انسان و اشیاء معموالً با واژه 

السیده ترِ السیِه .) سیده تر استاین از گلهاي دیگه خیلی پال( دیگه خیلی پِ یا .) این خیلی خیلی پژمرده است( اینه خیلی خیلی بِپِ
صفت تفضیلی و عالی ساخت و  "ترین"و  "تر"توان با این صفت را نمی. رود صفت لَس به معناي شُلْ در مورد انسان به کار می

 .خیلی لَسِ  ←لَس . حتماً باید با واژه خیلی همرا گردد

 :مانند . آید غالباً پس از موصوف خود میصفت در جمله 



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

٩٨ 
 

نارِ درخت ولی بیرون . که در این مثال برگ نازك موصوف و صفت است. درخت چنار برگش نازك است:  ولگش نازِكچِ
ه کرج می( ، نازِك ولگ: آید  موصوف می -از جمله بصورت صفت  لگ گویش دلگ گویش کالکی و برازِ آدمو یا . ) باشد ود 

له مشت/ آدمِ دراز :   :در ضرب المثل زیر  "پیرِخر". مشت نسبتاً سنگین:  کُ

  .خرِ پیرِ افسار رنگی: پیرِخرِ اوسال رنگی 
با این تفاوت که صورت اضافی به . آید مضاف می -مضاف الیه و مضاف الیه  –حالتهاي اضافی اسم نیز به صورتهاي مضاف 

  :مانند . آید شکل می هر شکل که باشد در جمله نیز به همان
  ./ باشد در جوز ساکن می "ز"در گالبی و  "ي"، چنارِ درخت،  جوز درخت،  گالبی درخت
  /درخت سیب 
راوان بار هادايِ جوز درخت درخت جوز امسال بار فراوان داده است. امسال ف.  
  .درخت سیب این قدر بار داده است. اَندین بار هادايِ درخت سیب

شود ولی صفت همیشه  موصوف جمع بسته می. کند صفت در کرجی با موصوف خود مطابقه نمی: با موصوف مطابقه صفت 
 :مانند . آید بصورت مفرد می

  خرانِ پیر، :  پیرِخرانهاي دراز،  آدم:  درازِ آدمانبرگهاي نازك ، :  نازِك ولگان

 :مانند . مضاف الیه نیز چنین است –مضاف 

  درختانِ جوز:  جوز درختاندرختانِ چنار، : چِنارِ درختان  

لگاشان نازِكدر این مثال مضاف و موصوف و ضمیر مفعولی نیز جمع . درختانِ چنار برگهاشان نازك است. چنارِ درختان و
  .بسته شده است

  ضمیر - 4-4- 2
  :ضمایر در گویش کرجی از این قرارند 

  :ضمایر شخصی منفصل 

  1     2       3          1    2            3  

  جمع onā/šomā/mā/one/to/manمفرد 
  
  

  :ضمایر شخصی متصل 

  .و چنانچه با فعل همراه باشند ضمایر پیوسته مفعولی هستند) مضاف الیه(وابسته اسمی    

  1   2  3  1    2  3  

 جمع n(šun) āšشان /  tān(tun)تان/  mān(mun) مان / šِ ش-/  t ِ ت-/ mِ م-مفرد 

  
Ketābēm,ketābēt,ketābēš… 
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 :ضمایر مفعولی 

    1  2  3    1    2    3  

نه رِ / ترا   tu-reتورِ/ مرا   man-eمنِ  )/آنها را ( onā- reاُنارِ  / omā- rāšشما را/   mā- rāما را/ او را   one-re:اُ

  
 

نهمن از : مانند : گیرند  گاهی ضمایر شخصی متمم فعل قرار می م  اُ نافْتَ شْ  .man az one bešnāftam / من از او شنیدم: بِ

ناما به  گوتیم  اُ   mā be onā begutīm.ما به آنها گفتیم: بِ

  

  :ضمایر اشاره 

  uneآن: اُونه  /ne īاین: اینه 
  
  

  قید  - 4-5- 2

  : به غیر از موارد زیر . قیدهاي کرجی قیدهاي فارسی امروزند
  :قید از نظر ساخت 

ی ، االن ، هنوز: بسیط  کُجِه ، ک  
  کمتر ، بیشتر: مشتق 

نْجِه ، اینْجِه: مرکب    اُ
  )گوشه و کنار (: نفس نفس، زیر و رو ، دگه دوجه: عبارت قیدي 

  از کجا تا کجا: اَ کُّجِه تا کُجِه : قید با حرف اضافه 
  :قید از نظر معنی 

راوان، کمتر،)این قدر(: اَندین : قیدهاي کمیت  بس، زیاد، بیشتر ، ف  
نجِه: قیدهاي مکان    کُجِه، اینجِه، اُ
  همیشه، هنوز، االن: قیدهاي زمان 

  چی، چرا، چطور، کی، کو: قیدهاي پرسش 
  

 :آوریم  آیند براي نمونه مثالهاي زیر را می قیدها در بخشهاي مختلف جمله می

  :آید  قیدپرسش غالباً در آغاز جمله می
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  /  koje mī šīکُجه میشی ؟ / čerā nī mī šūyشوي؟  چرا نی می/ čī mīguyچی میگوي ؟ 
  :قیدهاي مکان در شاهد زیر پیش از فعل آمده است 

م من اینجِه ب .Man īnje bōm  /  

  :قید مکان در آغاز جمله 
  /  īnje xabarī denīاینجِه خبري دنی؟

  :قید با حرف اضافه مانند 
رَم؟  ب جِه تا کُجِه ب   / akkoje tā koje baboramn lāxe reīاین الخه رِ اَ کُّ

  :قید کمیت مانند 
راوان بار هادايِ این درخت امسال ف .Īn deraxt emsāl ferāwān bār hādāye  

  

  فعل  - 4-6- 2

برخی از افعال زمان گذشته و . شد روند که در بخش پیشوندها به آن اشاره خواهد افعال در کرجی بیشتر با پیشوند به کار می
  . مانند فعل پیچیدن . باشد نقلی شان یکسان می

  

  ماده هاي مضارع و ماضی 

  . هاي مضارع و ماضی فارسی امروز هستند هاي مضارع و ماضی با اندك تغییر در تلفظ همان ماده ماده

  

  :ساخت ماده مضارع افعال در کرجی 

  .شوند ه فعل صرف میدر صرف افعال پیشوندهاي فعلی همرا

  :ساخت مضارع ساده 

  ها شناسه+ بن مضارع + پیشوند فعلی  
  

  مصدر                                                         ماده مضارع
ن                                                 بی  وردبی +- ها شناسه+ ُ ور  

ستاین                   نْد +  د                               دبِ ها شناسه+ ب  
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و صیغه دوم . هاي اول شخص مفرد و جمع نداریم با این تفاوت که در امر صیغه. ساخت مضارع ساده با امر یکسان است 
به وقوع پیوسته است  فعل مضارع در زمان حال: ها از معنا روشن است  تفاوت باقی صیغه. کند شخص مفرد در امر با مضارع فرق می

آید پیشوند فعلی است که همه فعلها  که در ساخت مضارع ساده می "بَِ". ولی فعل امر وقوعش به تحقیق موکول به آینده است
پیشوندهاي دیگري نیز هست، همه این پیشوندها در ساخت  "بَِ"به غیر از .شوند این پیشوند را با خود دارند و هیچ گاه حذف نمی

. فعل التزامی چون وقوعش همیشه همراه و وابسته به وقوع یک فعل دیگر است در گویش کرجی نیز کاربرد دارد. آیند مضارع می
م: مانند  شَ م)خواهم بروم می(. می خوام بِ گوتی ب رْدم). باید گفته باشم(.باید بِ گ آید در  همانگونه که از مثالها بر می).  خواهم برگردم می. (میخوام و

بلکه هر فعلی پیشوند خود را دارد و آن را . براي ساخت مضارع التزامی نیست "بِ"انند فارسی اصراري بر آوردن پیشوند کرجی م
  . کند هاي گوناگون حفظ می در حالت

  

  :بدین گونه است ) مضارع استمراري ( ساخت ماده مضارع 

می یورم، می یوري، می // ها  شناسه+ بن مضارع +  "می" به) بی("بََِ"با تبدیل پیشوند  ←) بی( "بَِ"هاي با پیشوند  فعل
نْ ورورین، می یمی ی ، وریمه، می ی  .یورِ

تیم، // ها  شناسه+ بن مضارع +  "می"+  "د"به  "د"با تبدیل  ← "دِ"فعلهاي با پیشوند  میسد ، میستتی، د میس م،د تَ میس د
تَن میستین، د میسد. 

، ومی // ها  شناسه+ بن مضارع +  "می"+  "وِ" ← "وِ" هاي با پیشوند فعل رْدیم می گه، و رْد می گرْدي، ومی گم، ورْدمی گ و
نْ رْد می گو ،  .گرْدینْ

گیریم، ها  گیري، ها می گیرِه، ها می گیرم، ها می ها می// ها  شناسه+ بن مضارع +  "می"+  "ها" ← "ها"هاي با پیشوند  فعل
ن  .می گیرین، ها می گیرَ

مثالً فعل دیدن زمان . ولی این قواعد در مورد همه افعال یکسان نیست. آید با توجه به پیشوندهاي فعلی قواعد باال بدست می
نَ: شود  حال استمراریش می ی بدین گونه . مم:  

دي ین ن ) /بن ماضی(بِدي )/مصدر(بِ ی م ) /بن مضارع و امر(بِ نَ یم )/مضارع استمراري(م ینَ   )مضارع ساده(بِ

  .شود نیز با افتادن نشان مصدري از مصدر ساخته می ماده ماضی

  مصدر                                               ماده ماضی
ن                                              بی  دورد –بید(ُ ورور بی(  

تَن                                          نیشْ ت      بِ   بِنیشْ
  

   .باشد که تنها در فعل بلند شدن و ایستادن باقی مانده است می "  èst/  ئیست "هاي ماده ماضی جعلی  از نشانه:  ماضی جعلی

تَنْ س پائیèstanāp)باشد، بمعناي بلند شو می پائیستصورت امر آن / ) بلند شدن.  

تَنْ سوائیwāèstan)باشد، بمعناي بایست می) ت(صورت امر آن وائیس/ ) ایستادن.  
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 رهستن : د : ؟ ( ر + د // ( نی نیستن : د : ؟ ( نی + د// (  

ر"دو فعل پرکاربرد و مهم  و  "د"نی فعل هست ماده مضارع فعل بودن . ( به معناي هستن و نیستن زمان مضارع هستند "د
  :و صرفشان این گونه است)  1، ص 1373ابوالقاسمی،  ←. باشد می

نْ رد ، ، دریم، درینْ ، //درم، دري، درِ ینْ نیِ م، د نیِی د ، نید ، نیِی م، د نی نْدنی د  

  

  :ها  شناسه

  .هاي صرفی در زمانهاي مضارع ساده و استمراري ،زمان گذشته ساده ،زمان آینده ،زمان گذشته استمراري یکسان است شناسه

     ym  یم            mَ م    -
     yn ین                yي   
      nن                    --- 

  :هاي ماضی بعید  شناسه

م   -          mُ م   - ی ُym  

  ynُ ین   -           yُ ي   -

  nُ ن-                --- 

 :هاي ماضی نقلی  شناسه

م  یyam            م یِی  yeym  

ی  ین            yeyیِ   yeynیِ
   yanین                yeيِ 

  

 : وجه امري

و . او کتاب را بیاورد: اُنه کتابِ بیورِ . سوم شخص جمع کاربرد دارد در امر تنها چهار صیغه دوم و سوم شخص مفرد و دوم و
نیشه : شود  گاهی که ضمیر متمم فعل می گو بِ   .او را بگو بنشیند: اُنه رِ بِ

 āwordan/ امر آوردن 

-----                    -----  
 bīyorīnبیورین               bīyorبیور 

ن             bīyoreبیورِ وربی bīyoran  
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  صرف امرِ رفتن با ضمایر فاعلی 

-----                       -----  
  بِشین) شما ( بِشو                 ) تو ( 
نا  (                بِشه) اُنه (    بِشَن) اُ

  )آنرا بده به من  بروآرش (  ārašbešu one-re hāde man. اُنه رِ هاد من  بِشو آرش

بر داریوش این شاخه را (  dāruš īn lāxe-re barbīn. بربین داریوش این الخه رِ    )بِ

 

 

  :نهی 

ربین . آید در آغاز فعل به دست می "ن"نهی افعال با آوردن پیشوند  ر ( بب ربین  ←) تو بِ در  ←)پاره کن ( ودر /  )تو نَبر ( نَ / )پاره نکن ( نَ
  آوردن -صرف ماده مضارع بیوردن

-----                   -----  
ورنیnīyor                   وریننیnīyorīn 

ن               nīyoreنیورِ  ورنیnīyoran   
  

  هایش نفی و نشانه

  :  Ne/nī/dane/vane. چهار پیشوند براي نفی افعال در گویش کرجی داریم

م  "نِ" فتای م  ←بِ تای م / نفْ رِسی ی م / نَ زي ی م/ ن چِّی ین  
م  "نی"   نی یام/ نی میشَم  ←میشَ
نِ" م  "د پیچم  ←د نِ پیچد / نِ ب تام/ د نِ بِس د  
نِ" م  "ورد م  ←ورنِ د م / و ردی نِ گو  

  :نفی فعل آوردن در زمان حال 

م ورنی یnīyuram                       وریم نی ی nīyurīm   
  nīyurīn نی یورین                    nīyurīنی یوري        

ه         نْ                    nīyureنی یورِ ورنی ی nīyuran  
  :نفی فعل آوردن در زمان گذشته 

 bīyordīmنیوردیم    bīyordamنیوردم 

وردین      bīyordīنیوردي  نی bīyordīn   



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

١٠٤ 
 

ن           bīyordنیورد  وردنیbīyordan 

  .شوند بقیه فعلها هر یک با پیشوندهاي خود همین گونه صرف می

  

  : ba/be/bī/da/de/va/ve/hāپیشوندهاي فعلی 

ربینْ"به غیر از فعل . باشند بیشتر افعال در کرجی داراي پیشوند می ریدن "ب ر"و . بمعناي ب نْکُ این پیشوندها . بمعناي کردن "د
شایع ترین پیشوندهاي فعلی در . هاي ماضی هاي مضارع و چه در صیغه چه در صیغه. باشند ها همراه فعل می همیشه و در همه حالت

  .  باشد می "ب"و  "بِ"گویش کرجی 

نداختَن ←بِ  بافتَن / بِ ري ین / بِشوردن / بِ دي ین / بِ ن / بِ زي ین / بِریختَ کوشتَن / بِشنافتن / بِشماري ین / بِشکافتَن / بِ ن / بِ کوفتَ بِ
ن /  گوتَ ن / بِ نیشتَن / بِماند ن / بِ نویشتَ فروختَن / بِ   / بِچی ین / بِپاچی ین / بِ

 ن ←برد ب ن / برِسی ی ب /رسی ی ت ن / ن ب رکی ی ت ن / بپِّري ین / ب رخی ی ن / بچِ شاند ن / بچِ ندي ی خ ن / ب ورد رِسی ین / بخُ شی / بب
شی ین / ین  ک ن / بّند کن / برخی ی ن / بچِ رزي ی ل ن / برد من / بشی ی   / بچِ

  "ها"،  "و"،  "وِ"،  "د"،  "د"، "بی": سایر پیشوندها 

 ) /آوردن ( نْ بیورد ←بی 

 ن  ←دپیچی ی د/  
 ن  ←دچِسبی ی ن / د ن / دخُوتَ وی بن / دستای   /دبِ
گیتَن  ←وِ    ) /برداشتن ( وِ
 ن  ←وري یدن / وگُرسی ی ن / و ردي ی گ و/  

ن / هادادن  ←ها   /هاگیتَ

  
  :نتیجه گیري -3

از مقایسه افعال در شهرهاي دامنه البرز و بررسی نحوه صرف دو فعل رسیدن و زدن در این نواحی و مشاهده شیوه برخورد 
هایی  رسیم که گویش کرجی با وجود شباهت خویش و دیگر روستاها، به این مطلب می) گویش ( هاي کرج با زبان  خود اهالی دیه
هاي باختر  این گویش ساده تر و یادگیریش نسبت به گویش. ي وجه تمایزي آشکار استهاي باختري دارد لیکن دارا که با گویش

  . کند کرج به باختر بیشتر تأیید می) جغرافیایی ( این مطلب را نزدیکی گیتیایی . ایران آسان تر است

مردمان و پژوهشگران را  هاي دیگر روستاها و شهرها را به نام همان روستا و شهر نامیدن و این که گویش کرجی و هم گویش
واژه تات در بین بومیان کرج واژه اي ناآشناست و . شهر با همه ویژگیهاي فرهنگیش بهتر رهنمون است/ نیز در معرفی آن روستا

  .و گویش کرجی تاتی نیست. رود تات تنها در سخن پژوهشگران و زبان شناسان براي برخی از نواحی ایران به کار می
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 کرجی مصادر
اَوانک 

 طالقان
زواردشت 

 خیارجی رشتی آملی الموت

ردن آب تنی کردن  اوتنی کُ

نُو  س
ن ن کُرد رد  غُسل کُ

حوزي 
ن رد تَن هاک  اَوَ وشْ

 آبیاري کردن
او یاري 

ن رد  کُ
او یاري 

ن و داري کُردن ادای ه اُو یار کَردن او 

کشی ین آب کشیدن و با 
شی  ک وبا

شی ین ین ک وبن اشی ی ک ب ن اوش تن اَب ک س  اَوَ کَشَ

ردن آرایش کردن ك کُ زَّ نی ب رْچ آک ردن ک ك کَ زَ ب 

ن بِمی ین بیومی ین بیومی ین آمدن ن بموئَ  بومی ین  باموئَ

ن آوردن دورن بی دورن بی دن بیار دن بیار در ون ب دربوو 

فتاین افتادن تَن بِ کَ تن ب ک تن ب کتَن د فْ کَ تَن ب کَ  بِ

نداخْ انداختن نگس تَنبِ گیتن تَنب نْ ن بِ دایم هن د دن تاوباشی ی 

ردن ادرار کردن شاشی ین شاش کُ  تندیمیشْ بِ

 وائیستَن ایستادن

وائیسی 
تن هرِسائَن بِئیسی ین ین تَن بِپائیس آرِس 

ت تنپائیس تَنپائیس بلند شدن رِس ن و رِسائَ تن پِ  اوپا فَن ویریشْ

 پس هاگیتن بازگرفتن

پس 
تن هاگیتن تن پس های تن پس های  پس اوگْرَ

تَن بافتن بافْ تن بِ بافْ دوتن بِ تن بئوتن بِ بافْ  بِ
بوافتن ، اوچی ین ، 

تن  بِوِ

ردن بردن ب ن برد ب م ب رْد دن بابر رْدن بوِ ب ن برْد ب  بِ

ربی ین بربی ین بریدن ن ببی ی رْ ن بوري ین بِ رْبی ین ووِ  بِ

ن بودن ویببیِن د م دبین دی  فَن ایسه بون دئَ

دن ماچ هاکردن ماچ کُردن بوسیدن ردن ماچی بِ  ماچ کَ

ردي ین برگشتن گو 
گَردي  و

رْدن یِن گتن و رِس تن د سرْد ن وگَ رْدستَ  آگَ

تَن وِگیتن برداشتن ی تَن وِ ی ن بئیتن وِ د ن اوسرَد  اوگْ

ستاین بستن ن دبِ بِستایِ ستن دتن داب وِستن د سون د تَ سود 

ن پاره کُردن پاره کردن کود ردن پار  پار کَ

ردن اَلَگ دان اَلَگ دان پرت کردن رتو کُ ن پِ دایم هن ددون تَورْ تادپ 

پاتیِن بپاچین پاشیدن ن دپاچین دتن بپاشی ستن بِپاش  بِپاشْ

ّري ین پریدن تن بپِ رِس پن بري ی پ تن ب رِس ن َپ ن واز کود تَ  هاوشْ

تن بِپیچی ینبِپیچی  دپیچی ین پیچیدن تن دپِ ستاب  بِپیتن بِ
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 یِن

ردن دپوچی ین پوشیدن ن دا کن تن کُ پوشی یردن دو کودن د  تن کَ

ردن تا کودن کُردنتا  تا کردن  تا کَ

تَن تو دادن تابیدن تابِس  تو دنْ بِ

 تراوش کردن

تراشون 
ردن  کُ

ویلیس 
ردن  کُ

رسی ین ترسیدن ت ب 
رْسی  تَ ب

رسی ین یِن ت ن برسی یت ن ب رْس تَ تَن بِ سرْس تَ  بِ

رکی ین ترکیدن ت ستیِن بک رْ تَ ستن ب رْک ت ن بکی ی ترْ تن ب س رْکَ تَ ب 

تن سرخ کُرْدن َتف کردن ن بوریشْ دتَو 

تانستن توانستن ستن بِ تان تانستن بِ ستن بِ تون تن ب س ن تَ ن بِ تَ س تون  بِ

 جویدن

ویدن چ (جن
ن )نچ کُردن ت وِستن بِج سون بِج دبِجِو 

رخی ین چرخیدن  بچِ

س رْخ چب
رْخی ین تن تن بچِ س رْخَ تَن بِچ س رْخَ بِچ 

ستن بِچِّی ین بِچِّی ین چیدن چینن ب  بیچین بیچِ

چی یِن بِچِّی ین چیدن چیزها ن دی یستن بِچ چینن دیچِن بآچی ی 

ن چشیدن چِشی یب 
شی  بچِ

تَن بچِشی ین بچِشی ین ین تَن بیچیشْ شَس  بِچِ

سبی ین چسبیدن  دچِ

بی  س بچِ
بی ین یِن چِسن بماسی یتن د کَس ن دوچ تَ سبِماس 

سباندن چسباندن  دچِ
چِسباندب

دن ن تَن دماستن بچِسبانَ نَس بِماس 

زي ین حرف زدن  گَب بِ
زي  گَب ب

 ین
زي  گَب ب

ن ین زَ ب ن گَوزي ی  گَپ بِ

 حساب کردن

چوتکه 
نداختن  بِ

حساب 
 کیتاب کودن

ردن خالی کردن  خالی کُ
لی یله(خَ )خَ

ن ردن کود  خالیا کَ

خواستن خواستن خواستن بِخواستن بِ خواستن ب تن بِخواستن بِ سگَو 

ن خوردن خُوردن ب دن باخور وردی ن باخُ ردخ ن ب دخُورن ب در خُوب 

ندي ین خندیدن خ ب 

ندي  بخَ
ندي ین یِن خَ شْ ب ن خ تن تنب سد نْ تَن بِخَ سنْد  بِخَ

ردن خراب کردن راب کُ ن ختی ن داخُورِس کود راب بخُوردن، خَرابا  خَ
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ردن  کَ

ن خوابیدن تن باخُوتین باخوتم دخُوتَ تن باخ فْ  آخوتن بخُ

 دندخُوتانْ خوابانیدن
باخوتاند

تاندن باخُوتاندن م ن باخ تَ س نَ ِآخوس 

دي ین بدي یِن بِدي ین دیدن دي ین بِ ن بیدن بِ ویند 

دن هدائَن هاداین هاداین هاداین دادن دن فَ  اونْ

کشی ین دم کشیدن م بد  
کشی  م بد

ن ین کشی ی م بن د تَ س شَ ک  دم بِ

ري ین بِري ین ریدن ري ین بِ ن ب تن دیرِ  بیمیشَ

رِسی یِن برِسی ین رسیدن ن برِسی ی ن برِسی ی ن برِسید ستَن فَ رَس  بِ

ن برِساندن رساندن رِساند رِساندن ب ن ب رِساند رِساندن ب تَن فَ نَس رَس  بِ

ن بشی ین رفتن شی ین بشی ی ن بِ دن بور  بیشی ین بوشَ

ریختن بِریختن ریختن ریختن ب نین بِ ش ن ب ن فو کودتَن، بوشی رِنْ  بِ

زي یِن بِزي ین زدن ن بزي ی ن ب زوئَ ن ب  بیزین بزَ

 سوت زدن
ک  هوشتَ

زین زوئَن پیشیله بزین بِ م ب ن شیشَ تکَه بیزین شیب بزَ  هوشْ

رفه کردن ردن س زین کُهِه کُ فه ب  خَ
لیش  ک

ردن ن هاک تَن خوس کود رَس  بِخَ

 سکسکه کردن
نْجک  ک سا

زین  بِ
کیجک  سا

زین زَن به ایسکیتی بایشْکیجی 

ن شستن ن بِشورد شوردن ب شورد ن ب شورد تَن ب بِشوردن بوشوس 

شکافتن شکافتن  بِ
واز 
ن شکافتن کُرد ن بِشکافتن بِ کاتَ  بِشْ

شماري ین  بِشماري ین شماردن شمارِستن بِ ن بیشْماردن بِ دبِشْمار 

شناختن بِشناختن شناختن شناسین بِ ناختن بِ ن بشْ تَ سناس  بِشْ

ن بِشنافتن شنیدن ت نُوِس تیوم بِشْ شنُوِس تن بِ شنُوِس تن بِ تاوِس تن بیشْ سبِشنَو 

فرستاین فرستادن ن بِ اندرِس ن برِسای ب 
رائی 
ردن ن هاک تن روانه کود رُس ب 

فروختن فروختن روتن بِ روتن بوروتن ب تن ب خْ فْرُ رُوتَن ب ب 

زین پوف کُردن فوت کردن ی ب ن پِ کود ردن فوو  پخَه کَ

ردن فرار کردن رار کُ ن فرشی رار  د ردنف تن هاک رُخْ گْ ن ب تَ  بِوشْ

رشدن فراموش کردن د ن جاخْ تَرِشرْشی ویرا ب 

ن فریفتن زي ی زِن گول بِ زي ین گول بِ  گول بِ

ک  قلقلک دادن خلَ دائَنتق ه دي دون ِزلَ  خَدي خَ
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 هاداین

ردن قهر کردن ردن قهر کُ ردن قار کُ ردن قهر هاک  قار کَ

ن کردن ن کُردرد ردن کُ ن هاکردن داکُ ردن بو کود  کَ

کشی ین کشیدن ب 
شی  کَ ب

کشی ین یِن ن بشی یک ن ب کَش تَن فَ شَس ک  بِ

ّندن کندن ک ن ب ند کَّ ستن ب تکون ستن بِ ن ک ندن ب کَ ن ب نْد کَ  بِ

ستن بکّوتَن بِکوفتن کوبیدن کون ستن بِ کوبِ تن ب س بِ کُ تن ب س کوئب 

تی هاگیتنگاز  گاز گرفتن تَن گازبی ی گیر گازب تَن بِ گاز  غازا گیرَ

گوتن گفتن گوتن بِ گُوتَن ب ئوتن بتن ب فْ گُ واتن ، بِواتن ب 

ر گرفتن آتش رْسین، اَلُو گُ تیِن وگُ ی تن اَلُو بِ ی تن اَلُوبِ ی رَتَن اَلُو ب  آلُو بیگْ

تن هاگیتن هاگیتن گرفتن تَن های ی تن ب تَن بیگیفْ  بیگْرَ

گذاشتن،نهادن،ه
ن بیشتن شتن تن هانی یِ شْ نَه بِ ب 

بهشتن ، آهشتن ، 
ستن نای 

ردي ین گردیدن گ 
گَرْدي  و

رْدي ین یِن تن َگ سرْد گَ تَن ب سرْد گَ  بِ

ردن گریه کردن ه کُ  گیرِ
رْمه  ب

ن ردن کُرد رْمه کُ ردن ب ه هاکمستن گریه کودن ِرمرم  بِ

 لخت شدن
ردي  لوت گ

 لوتا فَن ین

ن لرزیدن رزي ی لب 

رْزي  بلَ
ن یِن رزي ی ل ن برزي یل تن ب س رْک ن بِپ تَ سرْز  بِلَ

ردن مردن مردن ب ردن بام مردن ب ن بِم رْدبِم 

ن بِماندن ماندن تن بِماندن بِماند س موننْ ب ندن بِس بِم 

 معلَّق زدن
کلِّه ملَّق 

زین زَن بِ ک ب تَ  کَلِّه ملّاقَه بِزین پوشْ

نویشتن نوشتن  بِ

ویسی  نْ ب
نویشتن یِن نویشتن بِ تن ب ویشْ تَن بینْ ویشْ نْ  بِ

نیشتن نشستن نیشتن بِ نیشتن ب نیشتن بِ اونیشتن بینیشتَن ه 

نی دنی نیستن نی دن دنی بین د سن نی م 

ردن وجب کردن ن وِجو کُ ه کَردن وجب کودج  وِ

 وجین کردن
ویجین 

ردن  کُ
ویجین 

ردن  کُ
ویجین 

ردن هاک 
ویجین 

جینا کَردن کودن  وِ

ر هستنَ ر د ر  د ن د ي ی ن دسا یی م 
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  منابع 

ي کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهاي باستانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و  نامه ، پایانکرج و زبان آنآقازاده، رضا، 
  .1390تحقیقات، تیر 

  ، انتشارات ققنوس، چاپ اولهاي فعلهاي فارسی دري ماده، 1373ابوالقاسمی، محسن،

مترجم، : ، ترجمه دکتر حسین قره چانلو، ناشر1370،المسالک والممالکابن خرداذبه، ابوالقاسم عبیداهللا بن عبداهللا بن خرداذبه، 
  چاپ اول

  ، ترجمه عبدالمحمدآیتی1349، تقویم البلدانابوالفداء، 

  .1379مقدمه فقه اللغه ایرانی، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام، چاپ دوم، . م.نسکی، اياُرا

، ترجمه محمد بن اسعد بن عبداهللا تستري، به کوشش ایرج 1373، ممالک و مسالک اصطخرياصطخري، ابواسحاق ابراهیم، 
  افشار، بنیاد موقوفات دکترمحمود افشار

، با تصحیحات دکترعبدالحسین نوائی ومیرهاشم محدث، چاپ دانشگاه 1368، رأه البلدانماعتمادالسلطنه، محمد حسن خان، 
  تهران

  ، ترجمه دکتر محمد توکل، نشر نقرهفتوح البلدان، 1367بالذري، احمد بن یحیی بن جابر بالذري، 

  ، جلد سوم، نشر امیرکبیر، چاپ هشتمسبک شناسی،1375ملک الشعرا بهار،محمد تقی، 

  1380، نشر توس، ویرایش سوم، بهارمینوي خرد،1379، تفضلی، احمد

  ، مولف ناشناخته، ترجمه میرحسین شاه،دانشگاه الزهرا، چاپ دوم1383، تعلیقات برحدودالعالم من المشرق الی المغرب

ي، ، مترجمان منوچهر امیري و فریدون بدره ا)ایران درگذشته و حال(سفرنامه جکسون، 1387ویلیامز،. جکسن، ابراهم و
  انتشارات خوارزمی، چاپ پنجم

  ، سایت بنیاد نیشابور"گزارشی پیرامون معنی واژه کرمان"جنیدي، فریدون،

، باهتمام دکتر محمد معین، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، جلد برهان قاطع، 1366، محمد حسین بن، )برهان(خلف تبریزي
  سوم

  ، ترجمه محمود عرفان، انتشارات علمی و فرهنگی1373، جغرافیاي تاریخی سرزمین خالفت شرقیلسترنج، 

  ، تصحیح محمد دبیرسیاقی، انتشارات حدیث امروز، چاپ اولنزهه القلوب، 1381مستوفی، حمداهللا بن ابی بکر،

  ، دنیاي کتاب، چاپ اول)لسترنج(، تصحیح گاي لسترانجنزهه القلوب، 1362، -----------------
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  ، باهتمام دکترعبدالحسین نوائی، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارمگزیدهتاریخ ، 1381،-----------------

  ، به اهتمام برنهارد دارن، نشرگستره، چاپ اولتاریخ طبرستان و رویان و مازندران، 1363مرعشی، سیدظهیرالدین، 

 انتشارات کتابفروشی خیام ،)ناظماالطباء(فرهنگ نفیسی، 1343نفیسی، سعید،

  ). 1378شهریور18پنجشنبه( ، 210 ، سال دوم، شمارهامروز، قسمت سوم، روزنامه "از روزگار دورکرج "نیلوفري، پرویز،

  احمد تفضلی، نشرچشمه، چاپ دوم -، ترجمه ژاله آموزگارشناخت اساطیر ایران، 1371هینلز، جان،

المعجم م، 1988 /ق 1408، یاقوت الحموي،شیخ امام شهاب الدین أبی عبداهللا یاقوت بن عبداهللا الحموي الرومی البغدادي
  ، جلدچهارم، طبع ونشر بیروتالبلدان

  ، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجمالبلدان، 1387یعقوبی، احمد بن اسحاق یعقوبی، 
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8  

 بودلف بر اساس علم معانی کارکرد بالغی افعال در داستان افشین و
 

  1سمیه آقابابایی

 چکیده

داستان . گیردتاریخ بیهقی یکی از جاودانه هاي تاریخ و زبان ادبیات فارسی است که وقایع تاریخی معین و دقیقی را در بر می
ي این  وقایع تاریخی است، که نویسنده براي گزارش آن از شگردهاي داستانی هنرمندانه، بهره جسته افشین وبودلف از جمله

در این مقاله  به داللت و معانی ثانویه افعال در متن . ی توان به بسامد باالي فعل اشاره کردي این شگردها ماز جمله . است 
اي و تداومی، از این رو ابتدا تعداد انواع افعال را از حیث زمان ، ساخت، معلوم و مجهول، وجه فعل، لحظه. شودپرداخته می

پس بر اساس علم معانی داللتمندي هر یک را در داستان با مشخص کرده و س...نفی و اثبات، خبري و پرسشی،عام وخاص و 
هاي پژوهش بیانگر آن است که داستان مذکور ساختاري روایی دارد و افعال موجود در متن سبب یافته. ایمذکر مثال بیان کرده

  .تر شدن جنبه روایتی، حقیقت مانندي داستان و تاریخی بودن آن شده استمحسوس

  

  

  علم معانی، داستان افشین وبودلف، تاریخ بیهقی    کارکرد فعل، روایت،: ها کلید واژه

  

    

                                                        
 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی - ١
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  مقدمه

ما در دستور زبان فارسی ). 17:1386شمیسا،(» ی ثانویه کلمات بیان معان است و علم بیان، ثانویه جمالت بیان معانی معانی علم«
هاي  علم معانی هر یک از اجزا زبان کارکرد و داللتاز دیدگاه . با معناي اولیه و روساخت کلمه و کالم سر و کار داریم

ترین  دانیم در بخش جمله، اصلی پردازد اما همان طور که می اگرچه علم معانی به بررسی معانی ثانویه جمالت می. گوناگونی دارند
باشد و کارکرد فعل با قرار  تواند داللت و کاربردي متمایز داشته اي می لذا فعل در هر جمله)  123:همان(قسمت گزاره، فعل است

مند  ها در هر کالمی داللت افعال بر اساس نوع ساخت، زمان،شخص و دیگر مشخصه. شود گرفتن در جمله است که مشخص می
هاي منحصر به فرد آن روایت گونگی  تاریخ بیهقی از جمله آثار ماندگار تاریخ و ادبیات فارسی است که یکی از ویژگی.باشند می

از . کند  بیهقی به عنوان نویسنده اي مورخ استادانه از شگردهاي داستانی در بیان حوادث تاریخی استفاده می. باشد می ها داستان
باشد باید سعی کرد تا به چگونگی استفاده بیهقی از شگردهاي داستانی پرداخت و از  آنجایی که این داستان ،روایت تاریخی می

بیهقی در . رسی کنیم که نویسنده دربیان این رویداد تاریخی چگونه افعال را به کار برده است این رو در این مقاله برآنیم تا بر
. ها را در چهار چوب خاص ومنطقی آورده است و از افعال براي القاي مفاهیم خاصی بهره برده است  داستان افشین وبودلف فعل

که ما در این میان تا حدودي به علم نشانه شناسی و روایت شناسی بنیاد پژوهش ما بر اساس علم معانی است البته ناگفته نماند 
  .دهیم  در ابتدا تعاریفی را ازفعل ،روایت ، علم معانی و نشانه شناسی ارائه می. ایم نیزتوجه داشته

  

  فعل  

ه اسناد را اشغال توان گفت فعل در جمله جایگا می. باشد  اي است که داراي مفهوم مستقل است و مقید به زمان می فعل کلمه
دهد که غالبا به چهار مفهوم زمان، شخص، افرادوجمع  شود یا کلمه اي را به نهاد اسناد می کند که خود به نهاد اسناد داده می می

توان به چند نوع متمایز  بر اساس مفاهیم گوناگون هر فعلی را می). 18:1385احمدي گیوي،(کند  ،مثبت و منفی بودن آن داللت می
  .م کرد که کاربردي داللت مند داشته باشد تقسی

  

  علم معانی  

در واقع علم معانی به بررسی کاربردها و معانی ثانویه جمالت . »علم یبحث عن معان ثان «:توان گفت در تعریف علم معانی می
ستفاده شده و سخنی موثر شود بنا بر مقتضاي حاالت مختلف از امکانات زبان ا فایده علم معانی آن است که سبب می.پردازد می

  ). 33-31: 1386شمیسا،(گفته شود

 

  روایت  

دارد که هم )راوي (کند و قصه گویی  توان متنی دانست که قصه اي را بیان می ترین بیان می روایت را در ساده
در روایت، وقایع با یک توالی زمانی نقل . تواندحضورش محسوس وآشکار وهم ناپیدا و ضمنی باشد می
توان به دو نوع  روایت را می).38:همان(باشد میرایج ترین زمان براي روایت یک متن زمان گذشته ).49:1383قریشی،(شوند می

روایت داستانی روایتی است که در جهان رخ نداده است هرچند که، .روایت تاریخی. 2روایت داستانی . 1: تقسیم بندي کرد 
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گویدو قطعیت وقوع آن را  امکان وقوع آن وجود دارد وروایت تاریخی از وقایع رخ داده در تاریخ سخن می
داستان افشین وبودلف بافتی روایتی دارد که نویسنده آن را از زبان اول شخص در زمان گذشته  بیان کرده ).148:همان(رساند می

باشد که بیهقی آن را در چهارچوب  از آنجایی که این داستان در جهان واقع رخ داده است از نوع روایت تاریخی می. است 
  . داستانی آورده است 

  

  نشانه شناسی 

هایی هستند که براي شناخت روحیات  شود واحد علم نشانه شناسی آنچه در داستان با عنوان نشانه مطرح می براساس
در واقع نشانه در سر . روند  به کار می....هاي داستان،اطالعاتی مربوط به هویت آنها، توصیف محیط و فضاي داستان و  شخصیت

ها جزءنشانه زبانی محسوب  در علم نشانه شناسی واژه. کند تر می ن را محسوستاسر داستان جریان یافته و روند داستان و فضاي آ
تواند  توان با علم معانی تطبیق داد که در آن تکراریک جزء ازکالم می شناسی را می این بخش از نشانه). 241:همان(شوند می

درواقع براساس این دو علم هر بخشی از ).  144:1386شمیسا،(اي رادر بربگیرد مند باشد و جداي از معناي اولیه معناي ثانویه داللت
  .اي باشد که معناي ثانویه اي دارد تواند نشانه شود می کالم که تکرار می

یابد که بیهقی آن را با دو  داستان افشین و بودلف در زمان گذشته روایی به صیغه ماضی آغاز شده و در همین زمان نیز پایان می
  ).2:1386عباسی،(کند واسطه از گذشته روایت می

 550کلمه را در برمی گیرد و از این میان حدود  1700با تکیه بر آمارهاي به دست آمده قابل ذکر است که این داستان حدود 
کند که این افعال در داستان مذکور به صورت  کاربرد پر بسامد افعال در این داستان ما را متوجه این نکته می.باشد کلمه فعل می

ها و القاي  توصیف صحنه. کند تر می اند بلکه مانند ابزاري هستند که نویسنده از طریق آنها داستان را روایی بیان نشده تصادفی
باشند که  از جمله مواردي می...مفاهیم موجود درآنها، عینی کردن توصیفات، تاثیر درکاهش و افزایش سرعت روند داستان و

  . کند ي آنها بیان می ثانویهبیهقی با استفاده از افعال و معانی 

   

  کارکرد بالغی فعل ماضی 

فعل مربوط به زمان آینده  30بینیم و تنها  فعل مضارع می 90باشد و حدود  فعل ، فعل ماضی می 430فعل حدود550از میان 
موارد کابرد ماضی ترین  یکی از مهم. از میان این افعال ماضی بسامد باالیی از افعال از نوع ماضی مطلق هستند. باشد می

پردازد،یعنی به نزدیکی  این افعال به بیان صاف و ساده عملی در گذشته می.بیان وقوع فعل در زمان گذشته است)گذشته ساده(مطلق
باید یادآورشویم که ماضی مطلق ) 1389(بنا بر گفته الزار). 46:1385احمدي گیوي(زمان یا تکرارو استمرار آن بی توجه است 

  .شود  براي شرح و روایت و براي روایت یک داستان در زمان گذشته از افعال ماضی مطلق استفاده می اي است صیغه

که ) 1:1386عباسی،(بیهقی در این داستان از سه ابزار مهم روایی چون گفتگو،توصیف نظري و نشان دادن استفاده کرده است
افعال ماضی مطلق به طور متوالی در داستان تکرار شده اند که نشانه . کاربرد افعال با زمان گذشته در این مواردکامال محسوس است

ما در تمامی صفحات داستان فعل ماضی مطلق . کند اند که ماجرایی را از زمان گذشته نقل می شوند ودال بر روایتی اي محسوب می
  . سازد تقل میبینیم که کنار هم قرار گرفتن آنها حالتی از گذشته و روایت را به خواننده من را می



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

١١٥ 
 

  . سازد فعل ماضی مطلق به کار رفته است که توالی کاربرد آنها داستان را روایی تر می 10براي مثال در سطور آغازین داستان 

در روزگار معتصم : گفت، احمد  خدمت کردو سه خلیفه را  بودمحتشم  داشتبا قضاوتی که  بودومردي  شنیدماز احمد -
  )220:ص....( دست یافتو ضجرتی بر من  وابم نیامدخ،حیلت کردم ، بیدار شدم

  :ودر دیگر صفحات داستان 

  )221:ص...(گفت و  جواب دادو سالم کردم .........سخت اندیشمند ودیدم ،معتصم را در رفتم-

و درجه اي  بنواختیم، ما او را از حد اندازه بگرفت ،تا او را  پیوست،به روزگار دراز جنگ  بر انداختبابک خرم دین را -
  )221:ص...(بود ،همیشه وي را از ما حاجت آن  بنهادیمسخت بزرگ 

  )221:ص.......(به محلت وزیري  روي کردمو برنشستم و  بازگشتمو  شدعقل از من زایل -

بوسه و  آمدمو باز به دستش  بوسه داد اما اجابت نکردو بار دیگر کتفش  نداشت، سود  کردمو بیقراري  بوسیدمسرش را -
  )223:ص.......( بدیدو  دادم

اي عمل کرده که داللتی ضمنی دارندو  توان گفت که این افعال ماضی همچون نشانه هاي ذکر شده از متن می براساس مثال
متن  اي براي بیان داستانی از گذشته به کار برده است درواقع داستان را با این افعال که براي بیان یک نویسنده آنها را به عنوان وسیله

  . روند، روایت کرده است  روایی به کار می

  

  کارکرد بالغی فعل مضارع 

تواند  یکی از موارد کاربرد صیغه مضارع این است که می. گیرد  صیغه مضارع بیانگر عملی است که در زمان حال انجام می 
  ). 175:1389الزار،(ترکردن روایت به جاي زمان گذشته به کار رود  براي محسوس

ي خود با افعال  دافعال مضارع موجود در متن در مقایسه با تعداد افعال ماضی اندك است واین افعال درداللت  ثانویهتعدا
  . تر سازند  باشند و تنها در این صیغه آمده اند تا جنبه روایتی داستان را ملموس ماضی هم معنا می

  )220:ص....(داد که کاري افتاده است  م گواهی مییافتم ،دل اما قرار نمی گوید راست میخاموش شدم که دانستم -

. رساند در عبارت فوق یک فعل مضارع اخباري در کنار پنج فعل ماضی آمده است ،که در واقع آن نیز معناي گذشته را می
پس »ه است داد کاري افتاد گفت اما قرارنمی یافتم و دلم گواهی می خاموش شدم که دانستم راست می«:توانست بگوید  بیهقی می

  .مضارع براي این است که نویسنده خواسته است جنبه روایتی داستان را تقویت بخشد» گوید  راست می«کاربرد فعل 

  )220:ص.( روم میتا در وقت بیامدم و جامه در پوشیدم و خري زین کرده بودند برنشستم و براندم و البته ندانستم که کجا -

اگر آن را به . رساند شش فعل ماضی به همراه یک فعل مضارع اخباري آمده است، که آن هم معناي ماضی گذشته را می
  . شود  حالت ماضی برگردانیم به لحاظ زمانی خللی در معناي جمله ایجاد نمی
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  »رفتم  که کجا می)دانستم  نمی(ستمتادر وقت بیامدم، جامه در پوشیدم، خري زین کرده بودند، برنشستم، براندم و البته ندان«-

ومگر این  باز گردمخود بها و نعم و اگرنه یابمی ، اگر بار استآخر با خود گفتم که بدرگاه رفتن صواب تر هر چند پگاه -
  ..و براندم تا درگاه و چون آنجا رسیدم ،حاجب نوبتی راآگاه کردند  شودوسوسه از دل من دور 

  . دهند  به همراه چهار فعل ماضی آمده است که معناي ماضی و گذشته می  در جمله فوق چهار فعل مضارع

گشتم مگر این  ترهرچند پگاه بود ،اگر بار یافتمی خود بها و نعم و اگر نه باز می آخر با خود گفتم ،که بدرگاه  رفتن صواب«-
  )220:ص(»....شد  وسوسه از دل من دور می

در چنان وقت آمدن من نزدیک وي و مرا به سراي فرود آوردند و پرده برداشتند و من  آیدافشین را سخت ناخوش و هول -
  )222:ص..(چون بسراي برسیدم یافتم دارندو گوش به آواز من بنشینند قوم خود را مثال دادم تا به دهلیز 

  کنند  دراین جمله سه فعل مضارع در معناي ثانویه ي خود به زمان گذشته داللت می

را سخت ناخوش و هول آمد در چنان وقت آمدن  من نزدیک وي و مرا به سراي فرود آوردند و پرده برداشتند و من افشین «-
  )222:ص(»قوم خود را مثال دادم تا به دهلیز نشستند و گوش به آواز من داشتند چون بسراي برسیدم یافتم 

بیهقی در این داستان افعال مضارعی را به کار ) 175:1389زار،ال(تواند براي بیان عملی درآینده به کار رود  فعل مضارع نیز می
  . رسانند  برده است که این افعال بر اساس مقتضاي متن داستان معناي مستقبل را می

من این پیغام : گویدو امیر المومنین  در رسدتر کردم که هم اکنون افشین بر اثر من  کشتن آن را محکم:همه با خود گفتم -
  )224:ص(بکشد گرد وقاسم را  ندادم ،باز

تر کردم که هم اکنون افشین بر اثر من در خواهد رسید و امیر المومنین خواهد گفت  کشتن آن را محکم:هم با خود گفتم «-
  »من این پیغام ندادم و باز خواهد گشت و قاسم را خواهد کشت :

باشد به زمان  را که متعلق به زمان گذشته و با حالت روایی میي آنها داستان  بیهقی با کاربرد این افعال مضارع و معانی ثانویه
در واقع وجود زمان حال و آینده در داستانی که از زمان گذشته روایت .تر شود کند تا روایی بودن آن ملموس حال تبدیل می

 . پوشاند  ا زمان  خواننده میکند خود حس مشارکت خواننده را در داستان تقویت کرده و شکاف میان زمان رخداد داستان را ب می

  

  داللتمندي وجه فعل 

در واقع وجه اخباري در .یابیم که وجه اخباري بسامد بیشتري در داستان دارد اگر به وجه افعال موجود در متن دقت کنیم در می
تان افشین و بودلف که این با تاریخی بودن داس)17:1385؛احمدي گیوي176:1389الزار،(رساند هر فعلی وقوع عمل قطعی را می

  .گیرد  ساختمان یک متن روایی اساسا با افعال خبري است که شکل می. سازگار است

و اگر )81:1386شمیسا،(قصد اولیه و اصلی از ایراد افعال با وجه اخباري در جمالت خبري منتقل کردن پیامی است به مخاطب 
اصوال متون روایی تا حدودي . کنند تند داللت بر قطعیت وقوع آن میمتنی روایت تاریخی باشد این افعال که رساننده ي خبري هس
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از آرزو و شک و تردید به دورند و این ویژگی وجه التزامی افعال است که براي بیان وقوع حالتی همراه با احتمال و تردیدیا شرط 
اگر سراسر متنی با افعالی که وجه آنها .ردو به این سبب هم در این داستان نمود کمتري دا)17:1385احمدي گیوي،(رود به کار می

همان طور که ذکر شد داستان مورد بحث داستانی روایی . دهد التزامی است ، بیان شود حالت روایت گونگی خود را از دست می
ی آن است و وجه اخباري که ناشی از بسامد باالي افعال ماضی است ، بازتاب بیشتري در داستان دارد وبه روند روایت گونگ

کمک کرده است چرا که داستان به طور قطع وقوع یافته و قاعدتا کاربرد پر بسامد این افعال توسط نویسنده نیز در همین راستا بوده 
  . است 

  

  داللتمندي فعل لحظه اي و تداومی  

دهند و در مقابل افعال  ان میاي را به صورت شروع نش اند که جریان یا امتداد عمل یا حالت کوتاه و لحظه اي افعالی افعال لحظه
نویسنده براي القاي هدفش در جمالت داستان از ). 75:همان(کنند  اند که جریان عمل یا حالت را با تداوم بیان می تداومی افعالی

وایت  جز ءبه در واقع بیهقی در این داستان با استفاده از این نوع فعل در روند سرعت و کندي داستان و ر. کند این افعال استفاده می
  . جزءآن تاثیر گذاشته است 

بیهقی در بخش رویارویی احمد با خلیفه از جمالت کوتاه فعل داري استفاده کرده است که سبب تندي روند داستان شده 
ط چون عدم استفاده از حرف رب(هایی که براي القاي این حس از آنها بهره گرفته است  در کنار سایر شیوه).4:1386عباسی،(است 

  . اند که این افعال با توجه به کاربردشان در افزایش سرعت داستان موثرند  افعال موجود در این بخش افعال لحظه اي.....)و 

کردم ،جواب داد،بشنیدم ،متحیر شدم ،پنداشتم ،به گمان بودم ،ندارم  آمد،گفت ،رفتم ،دیدم ،سالم افعالی چون ؛بازگفت ،بیرون
  )221:ص(افتادن ، ،بنشین ،چشم داشتن ،اتفاق

  . دهد و این خود سبب افزایش سرعت روند داستان شده است   این افعال هر کدام وقوع عملی را در مدت زمان اندك نشان می

بیهقی در آغاز داستان از افعال و جمالتی استفاده کرده است که به یاریشان کندي گذر زمان و لحظات را نشان داده است و 
در این بخش افعال به کار برده شده از نوع افعال . افعال گویا قصد داشته است داستان را جزءبه جزء روایت کند با این عبارات و 

توالی افعال تداومی در این بخش خود سبب کند شدن روند . اند که خود بر تداوم رویداد عمل یا حالتی داللت دارند تداومی
حیلت کردن ،اسب زین کردن ،مشغول شدن ،بار دادن ،گواهی دادن ،شمع خدمت کردن ،:داستان شده ست مثال افعالی چون 

یابیم که در  اند که با دقت در این افعال در می از افعال تداومی).220:1385بیهقی،....(برافروختن ،گرمابه رفتن ،دست و رو شستن و
خود مراحلی داردکه »اسب زین کردن « مثال. ست معناي هر کدام از این افعال مرحله اي از آغاز انجام کار تا پایان آن نهفته ا

نویسنده به کمک افعال . هر کدام از چندین مرحله ي وقوع شکل گرفته است »گرمابه رفتن و دست و رو شستن « طوالنی است و یا
افشین رفته و  براي مثال در بخشی که احمد نزد. لحظه اي و تداومی طول زمان روایت را با طول زمان واقعه هماهنگ کرده است 

، مدت زمانی که بیهقی این حالت را باافعال تداومی )223:همان(کند  سر وي را می بوسدو بعد آهنگ کتف و دست و زانو می
  .باشد کند با مدت زمانی که این حالت نیاز به وقوع دارد یکسان می روایت می

  

  کارکرد بالغی فعل جمع و مفرد  
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باید توجه . کابرد پر بسامد افعال مفرد داللت مند است . فعل جمع داریم  32مفرد و 468حدود در این داستان ما به طور تقریبی 
زند که  هایی می نویسنده از زبان قهرمان داستان دست به حدیث نفس. داشت که زاویه دید داستان اول شخص شرکت کننده است 

تواند بیانگر این مطلب باشد که داستان بین افراد  جمع باشد میاگر در متنی افعال مفرد بیشتر از .در این موارد افعال مفردند 
هاي موجود در داستان افشین و بودلف مطابقت  گیرد نه در میان تعداد زیادي از افراد ، که این با تعداد شخصیت محدودي شکل می

بر  نوعی  اتحاد و رابطه مسالمت  هاي فعل جمع  این است که یکی از داللت. گیرد کند چرا که  بین دوشخصیت اصلی شکل می می
فعل جمع حالتی از احترام و پرهیز از  هر گونه تفرقه را در . کند در واقع خود واژه جمع هم بر همین معنا تاکید دارد  آمیز داللت می
داد افعال مفرد با تع. کند  کند در حالی که یکی از معانی ثانویه  فعل مفرد داللت بر جدایی و خودرایی و تفرقه می خود حمل می

محتوي و درون مایه داستان هم خوانی دارد چرا که داستان حول محورهایی چون خونریزي ناحق ،جدال آزادي خواهی و زیاده 
ها حاکی از وجود یک فضاي  تفرقه برانگیز است  چرخد و این مضمون می....طلبی ، نابرابري عرب و عجم و دروغ مصلحت آمیز و

.  

عهد کرده و .....ناحق  استاهللا اهللا که خونی  گفتم، رد کردمو چند بار  گفتافشین :د بر معناي ثانویه ي جدالداللت افعال مفر
بوسه کتفش  نداشتسود  بیقراري کردم. نبخشمو  نبخشیدمکه  نشناسمدرمان چیست ؟گفت جز آن  نستانم گفتماز دست افشین  ام

  )221:ص. (اجابت نکرد، دادم

،  برداشتندو پرده فرود اوردند ،مرا به سراي  دویدندحجاب و مرتبه داران پیش من :معناي ثانویه ي اتحاد داللت افعال جمع بر
.  باشیدگفتندگواهیمایشان را گفتم گواه  دراییدقوم خویش را گفتم .  دارندو گوش به آواز من  بنشینندقوم خویش را گفتم تا 

  )222:ص(

در علم نشانه شناسی نشانه . اي چند معنایی اند که داللت ضمنی دارند نه داللت صریح در واقع افعال مفرد و جمع چون نشانه 
در داللت صریح با مدلولی رو به رو هستیم که به صورت عینی و چنان که هست به . تواند تک معنایی و یا چند معنایی باشد  می

تند که به واسطه صورت و کارکرد نشانه به آن منسوب هاي ذهنی هس در حالی که داللت ضمنی بیانگر ارزش. تصور درامده است 
در واقع هر واژه ممکن است عالوه بر معناي تحت .)47:1380گیرو،(ها داللتی ضمنی داردند از دیدگاه این علم واژه. شوند  می

حقیقت مفاهیمی در نشانه شناسی معناي صریح و معناي ضمنی در .معانی ضمنی نیز داشته باشد )به اصطالح صریح(اللفظی اش 
هاي زبانی گفته شده است که معناي صریح همان است که در  هستند که با رابطه ي دال ومدلول سر وکار دارند در مورد نشانه

عواملی  .نشانه اشاره دارد...فرهنگی و شخصی و_هاي اجتماعی  و عبارت معناي ضمنی به تداعی.هاي لغات داده شده است فرهنگ
: 1390سجودي، (و تعلق قومی و نژادي مخاطب و مشابه آن در شکل گیري معانی ضمنی دخالت دارند چون طبقه ،سن ،جنسیت

هم چنان که در علم معانی آمده است کالم و اجزاء آن جداي از معناي اولیه معناي ثانویه اي دارد که مطابق مقتضاي ). 71-72
افعال این داستان از انجایی که  داللتی ضمنی دارند هر )32:1386شمیسا،.(حال مخاطب و موضوع و مقام از متن در یافت  شوند

  .توانند در داستانی دیگر معنایی دیگر را منتقل کنند  یک می

هاي سوم شخص و اول شخص مفرد بسیار است که کاربرد آنها در مونولوگ هاي داستان جنبه روایتی  دراین داستان صیغه 
برد اول شخص به عنوان زاویه دید درونی سبب شده حقیقت مانندي داستان دو چندان مخصوصا کار. کند  داستان را عینی تر می

  .شده و احساس صمیمیتی بین خواننده و راویی شکل گیرد 

دهد  هاي زاویه دید اول شخص  این است که راوي با این زاویه دید داستان را به شکل زنده نمایش می در واقع یکی از داللت 
  ).105:1383قریشی،.(برد  حسوس تر کردن از زبان خود به پیش میو داستان را براي م
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  کارکرد بالغی فعل معلوم ومجهول 

استفاده از افعال مجهول چندان در زبان فارسی رایج نیست و به جاي آن از سوم شخص فعل جمع معلوم استفاده  
ال مجهول است با توجه به علم معانی کاربرد این افعال از در این داستان بسامد افعال معلوم بیشتر از افع). 96:1386شمیسا،(شود می

در این داستان بیهقی از افعال معلوم استفاده .لحاظ حذف و عدم حذف مسند الیه داللت مند است و معانی ثانویه اي در خود دارد 
واقع تمام گفتگوها و مکالمات  گیرد و در کرده است چرا که داستان همان طور که از عنوان آن پیداست بین افراد خاصی شکل می

در جمله اصل بر . در واقع مسند الیه ها وفاعل هاي داستان ذکر شده اند . بین افرادي است که از آنها در داستان نام برده شده است 
نداشته است تا در این داستان نویسنده دلیلی ). 97:همان(ذکر مسندالیه است و در علم معانی ذکر مسند الیه دال بر اهمیت آن است 

در واقع . گرفت  کرد و داستان دیگري شکل می شد  کل داستان تغییر می از اصل سرپیچی کند چرا که اگر مسند الیه  ها ذکر نمی
ها به خواننده دست  ذکر مسند الیه هاي جمله و پر بسامد بودن افعال معلوم در این داستان سبب شده اطمینانی از وجود شخصیت

. ها در کنار مسندها ذکر شده اند و تاکید بر هر دو است  تان تاریخی حالت قطعیت و یقین پیدا کند چراکه مسندالیهدهد و این داس
  .یابد ها در داستانی باال باشد داستان حالت غیر تاریخی و غیر واقعی می در حالی که اگر بسامد جمالت مجهول و حذف مسندالیه

  ).124:همان(شود یا در آن شک و شبه باشد از ساخت مجهول استفاده می در واقع هر گاه مسند خبر ضعیفی باشد

و گویی هدف نویسنده از آوردن افهال مجهول تنها القاي نوعی پیام  بوده است چنان که بسیاري از حکایات  گلستان این گونه 
  . ها افعالی مجهول  ها محذوف اند و فعل است ، فاعل

گفت .جوانی بخواه ،چون مکنت داري :چرا زن نکنی گفت با پیر زنانم عیشی نباشد وگفتند : پیرمردي را گفتند: اندکه آورده_
سعدي،گلستان،باب ششم ....(مرا که پیرم با پیرزنان الفت نیست پس اورا که جوان باشد با من که پیرم چه دوستیصورت بندد؟ :
کرد داستان حالت تاریخی و قطعیت خود  اسمی خاص بیان نمی ها را ذکر نمی کردو یا به براي مثال اگر بیهقی فاعل)حکایت هشتم:

فردي گفت یک شب در روزگار معتصم بیدار شدم و «:شد که  مثال داستان این گونه شروع می. داد  را از لحاظ وقوع از دست می
موارد که مسند الیه ها  در روزگار معتصم بیدار شدم ، در این:فردي یک شب گوید که :گفته شده «یا »....هر چند حیلت کردم 

کند که  و در علم معانی مسندالیه نکره داللت بر فرد غیر معینی می.  ذکر نشده اند داستان حالت قصه گونه دارند نه روایت تاریخی
  .تواند ازدرصد تاریخی و حقیقی بودن داستان بکاهد  که این می) 97:1386شمیسا،(بیانگر عدم اهمیت و تعظیم مسندالیه است 

فعال مجهول موجود در داستان ازنظر ساخت فعل سوم شخص جمع اند که از نظر دستوري و منطق دستور ،فعلی معلوم اند اما ا
  .بیهقی در کاربرد این افعال مجهول به معناي ثانویه آنها توجه داشته است . شوند  فعل مجهول محسوب می

  )220:ص.(ین کنندبگوي تا اسب ز:آواز دادم غالمی را نام وي سالمه گفتم -

نه فاعل، فعل ) گزاره (فعل سوم شخص جمع معلوم که معناي مجهولی دارد بر اساس علم معانی اگر تکیه بر نفس خبر باشد 
از جمله ي گفته شده زین شدن اسب )احمد (در مثال باال هدف گوینده )123:1386شمیسا،(گیرد  شود و حالت مجهول می جمع می

کند مهم زین شدن اسب است بنابر این تاکید بر خبر است و فعل شکل جمع  سی اسب را آماده میاست و مهم نیست که چه ک
  . گیرد  مجهولی می

  )220:ص(چون آنجا رسیدم حاجب را آگاه کردند در ساعت نزدیک من آمد-
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  )221:ص(نفرمایم که او را بستانند . هیچ شک نیست که او را چون روز شود بگیرند-

  )222:ص).(باشند(باشند و کشته بودلف را اورده -

  )222:ص(بودلف به شلواري و چشم ببسته و آنجا بنشانده -

  )225:ص(معتصم گفت حاجبی را بخوانید بخواندند بیامد -

  . تاکید بر گزاره سبب حذف مسندالیه شده وفعل مجهول آمده است 

قصد تاکید بر گزاره را داشته است آنها را به کار  تعداد افعال مجهول در داستان اندك است که نویسنده تنها در مواردي که
  . برده است 

  

  کارکرد بالغی فعل پرسشی و خبري 

در حالی که در فعل خبري هدف رساندن ) .135:1386شمیسا،(طلب اخبار است)جمله پرسشی (غرض اصلی از فعل پرسشی 
دارد و افعال خبري بیشتر است که این افعال در کنار  فعل پرسشی وجود14در این داستان تنها حدود ) 79:همان(باشد  اخبار می

افعال خبري در داستان داللتی صریح دارند و آن همان اطالع رسانی نویسنده به خواننده .سازند  یکدیگر معانی ثانویه اي رامنتقل می
نویسنده با کمک آنها داستان را از زمان اگر چه این افعال با توجه به متن و قرائن متن معناي ثانویه اي دارند اما در نهایت . است 

داد واز  کرد داستان حالت روایتی خود را از دست می در حالی که اگر بیهقی از افعال انشایی استفاده می. کند  گذشته روایت می
یهقی داستان ب) 85:همان(شد براي داستان وجمالت آن احتمال صدق و کذب داد باشد پس  نمی آنجایی که این داستانی تاریخی می

در مقابل افعال خبري . رساند چنان که ویژگی یک متن روایی است  را با جمله خبري آغاز کرده و با جمله خبري نیز به پیان می
عدم تکرار . رسانند  افعال پرسشی موجود در داستان  اندك است که هر یک با توجه به جایگاه خود در متن معناي ثانویه اي را می

  .باشد  داستان دال بر روایی بودن آن می این افعال در

  

  کارکرد بالغی فعل امري و دعایی 

غرض اصلی از امر بستگی به موقعیت . فعل امر به کار برده است  14بیهقی در این داستان بنا بر محتوي داستان تقریبا حدود 
ین طلب امر واگر مقامی پایین تر داشته باشد دعا اگر طلب کننده مقامی باالتر از مخاطب داشته باشد به ا.گوینده به مخاطب دارد

عدم تکرار افعال امر در داستان سبب شده آن را به عنوان نشانه محسوب نکنیم یعنی کاربرد این افعال در ). 149:همان(گویند  می
الزم به ذکر است هر یک . داستان داللت مند نیست بلکه تنها نویسنده در شرایطی بر حسب روند داستان آنها را به کار برده ا ست

  .از این افعال معناي ثانویه اي دارند

  )220:ص(آواز دادم غالمی را نام وي سالمه گفتم بگوي تا اسب زین کنند-

از مقام غالم برتر بود در واقع هدف از طلب امر بوده است که همان معناي )که وزیر محتشم بود (از آن جایی که مقام احمد 
  .اصلی فعل امر است 
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  کارکرد بالغی فعل مثبت و منفی 

دانیم فعل منفی بر انجام نگرفتن کار یا  همان طور که می. فعل منفی در داستان افشین و بودلف به کار رفته است  40حدود 
م خواب: فعل نفی استفاده کرده است  10در پاراگراف اول داستان بیهقی از )71:1385احمدي گیوي،(کند  نداشتن حالتی داللت می

  یافتم ،قرار نبود ،ندانستم ،جاي تو نیست ، نبرد ،سبب ندانستم ،فردا نوبت تو نیست ،بار نخواهد داد ،وقت بر نشستن نیست ،قرار نمی

قهرمان داستان احمد شبانه دچار . شود  داستان با یک احساس نگرانی و اضطراب و ترس درونی در شخصیت اصلی شروع می
کاربرد افعال منفی در متن .  کند تا به درگاه خلیفه رفته و دلیل اضطرابش را بیابد  تالش می شود و اضطراب و بی قراري می

تکرار فعل منفی در این بخش در کنار گفتگوهاي .خصوصا در بخش آغازین سبب شده فضاي پر اضطراب داستان مشوش تر شود 
وقایع است که تمامی این موارد جزءمعانی ثانویه افعال  درونی احمد بیانگر احساس عجز و ناتوانی و بی اطالعی از سسب رخداد

در پرسش و پاسخی که بین احمد و سالمه رخ . یابیم  باشد که ما آنها را بنا بر مقتضاي حال داستان و گوینده در می منفی می
  .شود  منتقل میافزاید به گونه اي که این حس به خواننده نیز  دهد افعال منفی بر اضطراب و آشفتگی داستان می می

  )220:ص(خلیفه بار نخواهد داد و باري وقت بر نشستن نیست ....فردا نوبت تو نیست و:سالمه گفت -

کند تا با رفتن به در گاه خلیفه  این آشفتگی را کمتر کند اما  گوید خوابم نبرد و هیچ سبب ندانستم  بعد سعی می احمد ابتدا می
سالمه گویی مانعی بر سر راه احمد قرار می دهدکه خود سبب مشوش تر شدن احمد و خواننده  بیهقی با آوردن افعال منفی از زبان

کرد تا داستان به سرعت به  شد افعال مثبتی بودند نه  تنها کمک می در حالی که اگر جمالتی که از زبان سالمه بیان می.شود  می
اي خداوند :شد که  براي مثال اگر این افعال آورده می. شد  میروند خود ادامه دهد بلکه اضطراب موجود در فضاي داستان کمتر 

در این صورت داستان از آن فضاي »و خلیفه هم بار خواهد داد که وقت برنشستن است )من همراه تو می ایم (نیم شب است 
درگاه خلیفه رفته و شود که احمد به  کند و به نوعی خیالش راحت می یابد وگویی خواننده احساس آرامش می مشوش رهایی می

در مقابل .کند  به طور کلی هر یک از این افعال منفی در این بخش چون مانعی عمل کرده روند داستان را کند می. یابد  دلیل را می
ها  به یک میزان و  باشد از آن جایی که احساس اضطراب بخش اغازین داستان در سایر بخش بسامد افعال مثبت در داستان زیاد می

هایی شکل گرفته است که  چرا که داستان از صحنه.ها متوالی  نیست  باشد پس کاربرد افعال منفی نیز در دیگر بخش وم نمیمدا
تعداد فراوان . پردازد  نویسنده  در یکی گره افکنی  و ایجاد اضطراب کرده و  در صحنه دیگر به گره گشایی و رفع اضطراب می

ا ي داستان به روند خود ادامه دهند ، درست بر خالف افعال منفی که مانع پیشروي داستان ه شود این صحنه افعال مثبت سبب می
  .کند  شده و از روایت شدن آن توسط راوي جلوگیري می

  

  کارکرد بالغی فعل عام و خاص 

رك فیزیکی است که این افعال بیشتر همراه با تح. کنند  افعال خاص افعالی اند که بیشتر بر کنش، روي دادن حالتی داللت می
کند و فرد در حالت بی تابی و هیجان به صورت ناخوداگاه این افعال را به کار  با هیجان درون و حرکت اعضا تناسب پیدا می

در حالی که افعال عام افعالی بی تحرك اند و به مطاوعه و پذیرش .برد در واقع این افعال بر کار وعمل مخصوصی داللت دارند  می
  )283:1371قریب،(کنند همانند افعال اسنادي قوع و وجود مطلق داللت میحالتی یا و
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خدمت کردن ،بیدار شدن ،حیلت کردن «:افعالی که در پارگراف آغاز داستان به کاررفته است افعال خاص اند افعالی چون 
ن ،جامه پوشیدن ،رفتن ،راندن ،آواز دادن ،اسب زین کردن،نشستن ،برخاستن ،شمع برافروختن ،به گرمابه ذفتن ،دست و رو شست

کنار هم قرار گرفتن این افعال در جمله سبب ایجاد نوعی تحرك و جنب و جوش در داستان شده )220:ص(».....،دست یافتن و
باشد و این افعال خاص در کنار دیگر موارد داستان را مهیج تر  است که الزمه ي صورت گرفتن این افعال تحرك فیزیکی فرد می

  .تکرده اس

شود از افعال خاص استفاده شده که به تحرك  رود و با حاجبان رو به رو می یادر بخشی که احمد به سمت منزل افشین می_
بازگشتن ،برنشستن ،بردن ، فرستادن ،تاختن اسب ،آوردن ،کشتن ،دویدن ،باز «:افعالی چون .بیشتر در داستان کمک کرده ست 

  )222:ص(»....،آواز دادن  گرداندن ،فرود آوردن ،پرده بر داشتن

در حالی که در بخش دیدار احمد با خلیفه و گفتگوهاي آن دو افعال آورده شده افعال عام اند که داللت بر نوعی سکون و بی 
  .تحرکی در داستان را دارند 

همین مفهوم وجود داشتن در واقع این افعال بیشتر اسنادي اند  و در واقع بر پذیرش یا عدم پذیرش حالتی داللت دارند و در  
 اندیشیدن ،شک کردن،روز شدن،خبر«:افعالی مانند ) 169:1389الزار،. (باشد نشانه اي از تحرك نمی

  .»....دادن،است،پسندیدن،خواندن،نمودن،عهد کردن،

  

نیاز دارد تا افعال متعدي نیز چنان فعل خاص عمل کرده و داللت بر تحرك  در داستان را دارد چراکه فعل متعدي به مفعول 
از این رو جزئی به اجزاءجمله اضافه شده و هم از )66:1385احمدي گیوي،.(معناي خود را تمام کند و از فاعل به مفعول گذر کند 

ها ي فیزیکی قهرمانان از طریق افعال خاص و  در واقع حرکت. شود لحاظ ظاهرساختاري و معنایی سبب نوعی تحرك در  جمله می
  .است متعدي  بیان شده 

در اکثر جمالت داستان این فعل .هاي مختلفی از داستان تکرار شده است  در بخش»گفتن «از میان افعال موجود در داستان فعل 
واژه . به دو صیغه ي اول شخص و سوم شخص مفرد در کنار هم تکرار شده است که نشانه اي صریح است بر روایی بودن متن 

  . کند  که این با تعریف روایت و متن روایی مطابقت می. باشد ان کردن چیزي میخود رد معناي لغوي بر بی»گفتن «

آید و راوي با این نشانه به تغییر مخاطب از  در ابتدا می»گفت«هر گاه راوي داستان اول شخص باشد داستان بیشتر با نشانه متنی 
 ).376:1383قریشی،(پردازد سوم شخص به اول شخص می

  

  نتیجه گیري 

نویسنده این . باشد در بررسی داستان افشین و بودلف به این پرسش پاسخ داده شدکه بسامد باالي فعل در داستان داللت مند می
همان طور که ذکرشددرعلم نشانه شناسی افعال .سازند به کار برده است  افعال را هنرمندانه به مانند ابزاري که داستان را روایی تر می

با بررسی عنصر فعل در .یابد ه خواننده آن را  با توجه به قرائن موجود در متن و بر اساس مقتضاي حال در میداللت ضمنی دارند ک
استفاده بیهقی از افعال فراوان در متن امري تصادفی و حاصل داستان نویسی نبوده است بلکه یکی از .1:داستان روشن شد که 
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کاربرد پر بسامد فعل ماضی که داللت بر .2.ادتاریخی از ان بهره جسته است شگردهاي داستان نویسی وي بوده که در بیان روید
اگر چه داستان روایتی . 3.  زمان گذشته داردو وجود افعال خبري و عدم کثرت افعال انشایی  سبب روایی تر شدن متن شده است

در کنار افعال ماضی جهت محسوس تر کردن )لقبا معناي ثانویه ماضی مط(است از گذشته اما نویسنده هوشیارانه افعال مضارع را 
از افعال تداومی براي روایت جزءجزء ماجراي داستان و افعال لحظه اي جهت افزایش سرعت داستان و . 4. روایت آورده است 

دن آن شده و هاي آنها دال بر تاریخی بو کاربرد فراوان افعال معلوم و ذکر مسندالیه. 5عدم ایجاد مکث و سکون استفاده شده است 
هایی که فضاي داستان دچار آشفتگی است  استفاده متوالی از فعل منفی در صحنه. 6حقیقت مانندي متن را دو چندان کرده است

هاي فیزیکی  افعال عام جهت کند شدن روند داستان و افعال خاص در تندشدن آن و توصیف حرکت. 7آن را تشدید می کند
سبب ایجاد صمیمیت بین راوي و خواننده )به ویژه اول شخص و سوم شخص (ربسامد بودن افعال مفرد پ. 8قهرمانان به کار رفته اند 

شده است افعال مفرد باتعدادشخصیت هاي داستان که بین تعداد محدودي اتفاق می انتد و محتوي آن که متنی است تفرقه 
  .باشد برانگیزمتناسب می

توانیم بگوییم که این داستان  مذکور را بسته در تاریخ و زمان خود فرض نکنیم میباتوجه بررسی کارکرد بالغی افعال اگر متن 
  .تواند با مخاطب امروزي گفت و شنود داشته باشد به عنوان اثري است که می
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 یشناسسبکآن از منظر  تیاهمی و عراق سبکپرسش در غزل  گاهیجا  
  

  1ینیآقاحس نیحس
    2دانیسالهام 

  دهیچک
ي ها شاخهی تا کنون کمتر بدان پرداخته شده، ارتباط ادبی آثار زبانی و بالغي ها یبررسی که در موضوعات نیتر مهمی از کی

ي گوناگون وابسته و ها جنبهی از شناسدو شاخه بالغت و سبک . ی استشناسي سبک ها مقولهی با معانمختلف بالغت از جمله علم 
ی علم ارتباط است معانعلم . شود یمی مشاهده شناسی و سبک معانعلم  نیبی تنگاتنگارتباط  انیم نیااست و در  گریکدمرتبط به ی

 میتقسی به دو قسم خبر و انشا کلي بند میتقس کجمله در ی. ي داردا سازندهی و اساستباط نقش ار نیاي برقرارو جمالت در 
ي مختلف گاه با ها دورهحال در شعر شاعران  نیعیی برخوردار است و در باالی از بسامد پرسشي ها جملهی ادبدر متون . شود یم

یی معناي ها نقشو  ها امیپي طرح راستای در پرسششاعران در ادوار مختلف از جمالت . ي همراه استا ژهیوی ادبها و نکات  ظرافت
ی در ادوار مختلف رسان امیپکه کارکرد جمالت در  دهد یمنهفته در آن نشان  امیپی و پرسشی جمالت بررس. اند ي بهره بردهمتعدد
مقاصد مورد نظر شاعران در ادوار مختلف نه تنها به فهم بهتر  زینی و پرسشنحوه کاربرد جمالت  نییتب. ستین کسانی شهیهمی سبک

نوع جمالت و  نیاي باالو بسامد  تیاهمبا توجه به . کارگشا خواهد بود زینی شناس سبکي ها یبررس، بلکه در رساند یمي اراشعار ی
جمالت  گاهیجای پرسش و بررسبه  ژوهش پ نیای بر آن است که در سعی عراقیی متعدد آن در غزل سبک معناي ها نقش
، ردیگ یمی افزوني آن نه تنها نسبت به دورة قبل ثانوی و اغراض پرسشی جمالت عراقدر سبک  .دوره پرداخته شود نیای در پرسش
 عیناصی و بالغدر غزل عاشقانه پرسش گاه با نکات . شود یمی در آن مشاهده ادبسبک  رییتغبا توجه به  زینی خاصي ها ظرافتبلکه 

از مفهوم پرسش مورد نظر  دیتجر، حصر، حسن طلب و لیتفض هیتشبی مانند متفاوتي که اغراض ا گونه، به زدیآم یمی در هم ادب
که خاص شعر  شود یمدر قالب پرسش مطرح  رتیحی مانند کتمان سر و نیمضام زیندوره  نیای عرفاندر غزل . شود یمبرداشت 

ی بررسی عراقي عارفانه و عاشقانه سبک ها غزلی در پرسشي مختلف جمالت ها یژگیوپژوهش  نیادر  نیبنابرا. ی استعرفان
  .  خواهد شد

  

  .ی، عطار، مولوي، سعديعراقی، سبک پرسشپرسش، جمالت  :واژه دیکل

                                                        
 h.aghahosaini@gmail.com : رایانامه دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، - ١

 elhamsaiedan@yahoo.com: دانشجوي دکتري گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، رایانامه - ٢
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  :مقدمه- 1

شعر هر . کند یمي نقش فایاي متعددي آن عناصر و عوامل ریگ شکلي است که در ندیفرابدون شک زبان شاعرانه محصول 
یی، ایجغراف, یاجتماعی، اسیسرهگذر عوامل متعدد  نیاو در  شود یمی افکار او گشوده دروني ایدني است که به ا چهیدرشاعر 
ی ادوار مختلف طی که در تحوالت. است ریتأث نیاي ایگوی ادبي ها سبکادوار مختلف  ریس. بر شعر او مؤثّر است زین... ی و فرهنگ

  . شده است ادشده، محصول عوامل ی جادیادر شعر و نثر 
واژگان، توجه  نشیگزی مانند زباني و فکر، مختصات شود یمبه آن توجه  شتریبي فرد اي و یا دورهي ها سبکی بررسآنچه در 

 شتریببا دقت و تأمل . ستینشده  اداما تفاوت سبک دو شاعر منحصر به موارد ی. است جیراي شعري و قالب معنوی و لفظ عیصنابه 
  . شود یم تر انینماموضوع  نیادر آثار شاعران ادوار مختلف 

ی که تیاهمبا توجه به . هاست ی کمتر مورد توجه قرار گرفته، جمالت و نوع آنشناس سبکي ها یبررسی که در مباحثی از کی
 شتریبی بررس کنیلي دارد؛ ا ه ژیو تیاهمی شناس سبکي ها پژوهشی دارد، توجه بدان در ادبجزء مستقل متن  کجمله به عنوان ی

ی از علوم کی یمعانعلم . ی مدرن داردشناس سبکی با معانعلم  ژهیوی و به سنتبالغت  انیمی وستگیپارتباط و  جادیابه  ازینامر  نیا
ی از معاندر علم . ها است ي ظاهرآنفراسوی جمالت و کشف راز و رمز نهفته بررس ریخط تیمسؤولدار  ی است که عهدهادب

وجود  هیدوسورابطۀ  کی یشناس سبکی و معانعلم  نیبدر واقع . ي خود به کار نرفته استظاهری معنکه در  شود یمی بحث جمالت
ی شناس سبک قاتیتحقي راهگشا تواند یم، شود یمی مطرح معاني جمالت در علم ثانوآنچه تحت عنوان مقاصد  که نیای عنی. دارد

ی و فهم بهتر بررسشاعران، در  شۀیاندی و ادبي ها سبکادوار  ریسحال توجه به  نیعشاعران باشد و در  شۀیاند لیتحلو  هیتجزو 
  .اغراض نهفته در جمالت مؤثر است

متون  نیبی در پرسشپرسش از اقسام انشا است و جمالت . شود یم میتقسی به دو نوع خبر و انشا کلي بند میتقس کجمله در ی
یی انشاي و خبرکه بسامد و کاربرد جمالت  دیرسی به نظر اجمالی بررس کپس از ی. یی برخوردار استباالی از بسامد فارسادب 

ی خاصي ها شهیاندي اهداف و راستای در پرسششاعران در ادوار مختلف از جمالت . ستین کساندر اشعار شاعران ادوار مختلف ی
ي مقصود ادای در پرسشی که جمالت نقشها و  تفاوت نیابه منظور نشان دادن . ستین کسانی شهیهمض اغرا نیااند و  استفاده کرده

 سهیمقای را در آن پرسشی کاربرد جمالت چگونگی کرده، بررسی را عراقشاعر بر عهده دارد، شعر چند شاعر برجسته سبک 
ي، حافظ و جامی به عنوان شاعران سعدي آن در اشعار عطار، موالنا، ثانوی و اغراض پرسشي سبک عراقی شعرا نیباز . میکن یم

که در ادامه به منظور انسجام  میا دهیبرگزی تصادفرا به صورت  تیب ستیدواز شعر هر شاعر . شود یمبرجسته این سبک بررسی 
اغراض ثائوي پرسش در شعر شاعران بیشتر بحث ابتدا نموداري از اغراض ثانوي پرسش در کتب بالغی ارائه داده، سپس به بررسی 

  .پردازیم مذکور  می
  

  
مختصر 

  یالمعان
جواهر 
  البالغه

درر 
  األدب

معالم 
  البالغه

انوار 
  البالغه

هنجا
ر 

  گفتار
  ییهما

علو
ي 
  مقدم

  سایشم  يکزاز  لیتجل

  ü  ü  ü  ü  ü    ü        ü  استبطاء
ب تعج  ü  ü  ü  ü  ü    ü  ü  ü  ü  ü  

              ü  ü  ü  ü  ü  دیوع
  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü        ü  ریتقر
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خبر و  ریتقرو  دیتأک
  ü                      جلب توجه

  ü ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü    ü  ü  انکار
          ü  ü        ü    ینف

  ü ü    ü  ü  ü  ü  ü    ü  ü  تهکّم
  ü  ü  ü    ü      ü      ü  ریتحق

  ü  ü  ü  ü                و تذکّر و هشدار هیتنب
                  ü  ü    بر خطا هیتنب
                  ü  ü    بر باطل هیتنب
              ü  ü  ü  ü  ü  یگمراهبر  هیتنب

              ü  ü  ü    ü  لیتهو
  ü  ü  ü  ü  ü          ü  ü  استبعاد
    ü    ü      ü  ü  ü  ü    تحسر
  ü                      أساظهار ی

  ü      ü  ü  ü    ü  ü      و مالمت خیتوب
  ü  ü  ü            ü  ü    ناسیاست

  ü      ü  ü              یتمن
  ü                      يدواریاماظهار 

  ü                      دیترد انیب
    ü  ü  ü            ü    امر
  ü  ü  ü            ü  ü    ینه
  ü  ü                ü    قیتشو

 میمستق ریغ قیطرامر به 
  و مؤذبانه

                    ü  

 ریغ قیطراخبار به 
  و مؤدبانه میمستق

                    ü  

  ü  ü        ü  ü      ü    میتعظ
  ü                ü      کثرت انیب

  ü      ü                تجاهل العارف
  ü                      اغراق

  ü                      شمول حکم
  ü                      تقاضا و کسب اجازه

  ü          ü            دیتهد
  ü  ü                   انیبو  اظهار مخالفت 
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  عجز
  ü                      اظهار ندامت

                  ü  ü    هیتسو
خود و  دةیعقاثبات 
  ü                      مخاطب دةیعقبطالن 

  
  ی در شعر عطّارپرسشی جمالت بررس. 2

درصد از  7ی در عنی. آن پرسش مطرح شده است تیب 14ی قرار گرفت که در بررسعطّار مورد  اتیغزلاز  تیب 200 نجایادر 
ي راستاو شاعر در  شود یم میتقسي و عارفانه قلندرعطّار به سه بخش عاشقانه،  اتیغزل. شود یمی مشاهده پرسشجمالت  اتیابکل 

ي، اظهار عجز انکاراستفهام : ی دارند که عبارت است ازمتفاوتها اغراض  پرسش نیا. گاه از پرسش بهره برده است میمفاه نیا انیب
  .تیشکاو اظهار گله و  رتیحی، جلب توجه مخاطب، اظهار تعجب و نهی، ناتوانو 

  :همراه است) خطاب نفس( دیتجرمطرح شده که با صنعت ) تخلّص(آخر غزل  تیبها گاه در  پرسش نیا
  ي عطّارایی گوتن بزن چند 

 

  ستین ابانیب نیای مرد کسهر  
  )91ص( 

فراخواندن به . کند یم هیتوصکه از اصول مهم تصوف است  زینی است اما کتمان سرّ را نهغرض از پرسش  تیب نیادر 
ترا در «ي با مطلع قلندری غزلدر . شده است انیبي هم گریدي ها صورتی به پرسشی و برمالنکردن اسرار در قالب جمالت خاموش

  :دو پرسش مطرح شده است» ي صوابستریگي ا خانهگر آنجا / ی خرابست خراباتره 
  که جانم میگوچگونه شرح آن 

  یسؤال نیای ز سرّ پرساگر 
  

  سخن مست و خرابست نیاز عشق  
  ی جوابستخاموشمن که  میگوچه 

  
  )28ص(

 نیای است که در موضوع نیاکتمان سرّ است و  تینهاو در  قیحقا انیبی و عجز از ناتواناظهار  اتیاب نیاغرض از پرسش در 
  .شود ینم دهید شیپی در غزل به وجود آمده است و در ادوار عرفان لیمسادوره با طرح 

  :ی از آن بهره برده استتغزلعاشقانه و  میمفاه انیبي است که شاعر در جهت انکارغرض از پرسش استفهام  زین ریز اتیابدر 
  دلي خود اندر حلق سودادام 

  
  يا افکندهکس چه داند کز چه سان  

  )607ص(  
  تیروکه بداند که دور از 

  
  ي توام چه خار نهادروگل خواهم  

  )121ص(   
  گر خواهم و گر نخواهم آمد   شدم مرا چه باکست ستینچون 

  )219ص(
  :معشوق است انیپا یبی در مقابل ناز شگفتحال اظهار تعجب و  نیعي و در انکارغرض از پرسش استفهام  زین ریز تیبدر 

  ام ي ماندهقرار یب دمیدمن که    دیدیی که موصد جهان ناز از سر 
  )385ص(

  :گاه در قالب پرسش مطرح شده است زینی از آن ناشي خبر یبو  رتیحبه مقام  دنیرس
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  ی تو نه نشانبچو نه نامم ماند 
  

  ی تو منبی نشان ابماز تو چون ی 
  )542ص( 

  :به معشوق است دنیرسي براي آرزومندو  اقیاشتشده، اظهار  انیبغزل  کی تیبي پرسش که در سه ثانواغراض  گریداز 
  میجوی در دل من چونت نشست

  يجوي مرا گردیی چو گم گومرا 
  گشت چشم من ز شوقت ایدرچو 

  

  میجودلم خون شد مگر در خونت  
  میجوی تو آخر چونت چونی بچو 

  میجوچگونه لؤلؤ مکنونت 
  

  )513ص(
  :ی در جلب توجه مخاطب داردسعپرسش  کشاعر با طرح ی زین ریز تیبدر 

  ی چرادانی زه دارم یمچشم 
  

  ی تو منبی کمانزانکه گشتم چون  
  )543ص(  

یی در ها پرسش. ي بهره برده استمؤثری و عاشقانه از پرسش به نحو عرفان میمفاه انیبگونه که مالحظه شد عطّار در  همان
 انیبمحبوب،  ابه معشوق ی دنیرسي براي قرار یباظهار . ی نداشته استچنداني قبل نمود ها دورهکه در  شود یماشعار او مالحظه 

  .هاست ي و کتمان سر از جمله آنخبر یبو  رتیح
  

  يمولوی در اشعار پرسشی جمالت بررس. 3
منتخب پرسش مطرح شده است که  تیب 200از  تیب 25در . ي موالنا انتخاب شده استها غزل انیممورد نظر از  اتیابهمه 

 نیا انیمدر . ی گرفته استفزون نیشیپبسامد پرسش در اشعار موالنا نسبت به شاعران . شود یمرا شامل  اتیابدرصد از کل  5/12
ی موضوع اتیابی تمامو تکرار آن در  فیرد گاهیجاکاربرد ادات پرسش در . شود یممشاهده » چه شود« فیردی با غزل اتیاب

  .ی داردتازگاست که در شعر موالنا 
  ی جان چه شودشبکی ز تواضع نخسبگر 

  يآری روز شبکی میکري و ارور به ی
  ي تو روشن گرددتماشابه  دهیدور دو 

  ز بهاران و ز نوروز رخت ردیبگور 
  
 

  ی در هجران چه شود؟درشتی به نکوبور  
  چه شود؟ ارانپر آتش یي دل برااز 
  چه شود؟ طانیشناشستۀ  دةیدي کور

  چه شود؟ حانیرهمه عالم گل و اشکوفه و 
  

  )228ص(
  :شود یم افتیدرغرض  نیاهم  ریز تیباز . ی استتمنآرزو و  انیبباال  اتیابغرض از طرح پرسش در 

  همه شب دمیدي تو روکو همه لطف که در 
 

  همه شب دمیشنچو شکر کز تو  ثیحدوان  
  )94ص( 

غرض را  نیا. است امدهین انیمي به ذکري آن ثانوی از غرض بالغي ها کتابی مطرح شده که در پرسش زین ریز اتیابدر 
  :میا نهادهنام  نیشیپعدول از حکم 

  نیبشوره خاك  نیامانده که  رهیخارواح 
  دیرسي مقتدا که بدانجا که او جاچه 

  

  ومقتدااز حد ما گذشت و ملک گشت  
  در شقا میبسوز شیپ مینهگر پا 
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  )66ص( 
  :کند یمی است که موالنا با طرح پرسش دنبال اغراض گریداز  زین میتعظ

  ی شدست بر ارواح پادشاگلآب و    اما کجاست آن تن همرنگ جان شده
  )66ص(

  :شود یمي است، اما مفهوم تهکّم و استهزاء هم از آن برداشت انکارغرض از پرسش استفهام  ریز تیبدر 
  آن خواجۀ خوش لقا چه دارد

  ي تو در جوالشنروهان تا 
  

  از صفا چه دارد اش نهییآ 
  رختش بطلب که تا چه دارد

  )200ص( 
ی الزام و نوعي با ریتقرگاه استفهام . شود یم افتیدري از پرسش ریتقري و استفهام انکارهم غرض استفهام  گرید تیبدر چند 

  :همراه است دیتأک
  آهن پوالد و حجر در کف تو موم شود

  
  سان نشوم نیبدمن که همه موم توام چونک  

  )397ص(  
  تن چون نگردد گرد جان با مشعل چون آسمان

 

  ی و کش در جان چون پرگار منخوبي نقطۀ ا 
  )504ص(   

ي ها پرسشو  زدیانگ یبرم عتیطبی و هست رامونیپیی مخاطب را به تأمل و تفکر ها پرسشغزل، با طرح  اتیاب نیبگاه موالنا در 
  :ردیگ یمی به خود فلسفاو رنگ 

  ي چنارزاردست برآورده به 
  نهد یمبر سر غنچه که کله 

  

  کند یمچه دعا  میبگوبا تو  
  کند یمپشت بنفشه که دو تا 

  )285ص(  
  :خبر دارد ریتقری در جلب توجه مخاطب و سعی ادبپرسش و پاسخ  کشاعر با طرح ی زین ریز اتیابدر 

  ذکر گل و بلبل و خوبان باغ
  عشق است و گرنه زبان رتیغ

  

  ؟کند یمجمله بهانه است چرا  
  کند یمخدا  اتیعناشرح 

  )285ص(  
  :هم غرض از پرسش جلب توجه مخاطب است ریز تیبدر 

  ی چه بود بگو دواترکنام شتر به 
 

  دوا شیپش چه باشد او خود  نام بچه 
  )66ص( 

ها رنگ  پرسش نیای گاهی حتی دارد و متفاوتي ثانوی در اشعار موالنا اغراض پرسشگونه که مالحظه شد، جمالت  همان
  .هاست ی از جملۀ آنهستواداشتن مخاطب به تأمل و تفکر در باب . ردیگ یمی به خود فلسف

  
  يسعدی در اشعار پرسشی جمالت بررس.4

بسامد . ها پرسش مطرح شده است وجود دارد که در آن تیب 27ي انتخاب شده، سعد اتیغزلدر اشعار مورد بحث که از 
ي مطرح شده در ها پرسش انیمدر . شده است شتریبدرصد است که نسبت به شاعران قبل  5/13ي سعدپرسش در اشعار منتخب 

یی و ظرافت بایزي با سعد. شود ینمشاعران قبل مشاهده  انیمی دارد و در تازگکه  شود یمي مشاهده ا هیثانوي اغراض سعدشعر 
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ي غزل عاشقانه و ها یژگیو. است گریدي او کامالً متفاوت با شاعران ها پرسشي که ا گونهبه  پردازد یمی به طرح پرسش خاص
  ي از آنشواهدموضوع به طرح  نیاي آشکار شدن برا. کند یم دایپي نمود وي ها پرسشآن به وضوح تمام در  اتیضرور

  .میپرداز یم
  :کند یمي را طلب شتریبي است که تأمل و تدبر موارداز  ریز اتیاب

  شب فراق که داند که تا سحر چند است
  رمیگگرفتم از غم دل راه بوستان 

  

  ی که به زندان عشق در بندستکسمگر  
  ي دوست مانندباالکدام سرو به 

  ست
  )50ص(

اما اگر مصراع اول را که . رسد یمي به نظر انکاری مطرح کرده که در نگاه اول غرض از آن استفهام پرسشاول شاعر  تیبدر 
. به مصراع دوم دارد ازیني کامل شدن برا، جمله ناقص است و میکنی سیبازنوي خبرجملۀ  کمتضمن پرسش است، به صورت ی

ی نوع تیب نیادر . ی که به زندان عشق در بندستکسکه تا سحر چند است مگر  داند ینمی کسشب فراق : گفت نیچن دیبای عنی
 تیب نیااز   زیني گریدي ثانوغرض  نیبنابراحصر است،  نیای از قسمت زین تیبحصر وجود دارد و در واقع  پرسش مطرح شده در 

ی در مصراع دوم مطرح شده پرسش. ستی نهفته افیظرنکتۀ  زیندوم  تیبدر . و آن حصر صفت بر موصوف است شود یم افتیدر
 میکنی سیبازنوي خبری اگر جمله را به صورت عنی. ي استانکاری استفهام بالغموجود در کتب  فیتعارکه غرض از آن طبق 

هم  لیتفضمضمر و  هیتشبجمله  نیاکه در  شود یممشخص  شتریباما با تأمل . ستیني دوست مانند باالي به سرو چیه: شود یم نیچن
ي از اریبسبه  دیشاکه  دهد یمموضوع نشان  نیا. پرسش قامت معشوق را از سرو برتر دانسته است کوجود دارد و شاعر با طرح ی

ی بررسآن  هیثانوی معانها را از لحاظ نوع جمالت و  ی تازه داشت و آننگاه توان یم، شود یممطرح  انیبعلم  طۀیحی که در مباحث
  .ي خواهد شدارزشمند جینتاکرد که بدون شک منجر به 

 ریز اتیابدر . است امدهین انیمي از آن به ذکری بالغکه در کتب  شود یمي مشاهده سعدیی در اشعار ا هیثانواغراض  زینگاه 
که غرض از آن در نگاه  کند یمی را از زبان چشم مطرح پرسششاعر . شده است انیبچشم معشوق و عاشق  نیبی لیتخی مناظره نوع

در نظر گرفت و آن  توان یمي آن براي هم گریداما غرض ). ستینیی آهودر نرگس مست من (ي است انکاراول استفهام 
  :ستین انیمي از آن در ذکری بالغیی و جلب توجه مخاطب است که در کتب خودنما

  چشمش به کرشمه گفت با من
  کنیل، ستییکوینگفتم همه 

  

  ست من چه آهوست؟در نرگس م 
  و بد خوست وفا یبکه  نستیا

  
  )73ص(

  :ی ذکر نشده استبالغغرض هم در کتب  نیااست و   رییتخي از پرسش ثانوغرض  ریز تیبدر 
  اتفاق بستان؟ اي یدارقصد شکار 

  
  عنانت کشد یمتا  دیبای درست عزم 

  )114ص(  
 تیحکااست که  نیادر واقع مراد شاعر . نام نهاد تیکفای و بسندگاظهار  توان یم ریز تیبغرض از پرسش را در  نیهمچن

  :گفتن بس است
  تیکفا نقدریا؟ شرح تیحکاچندت کنم 

  
  گفت الّا به غمگساران توان ینمی باق 

  )364ص( 
ی نوعپرسش به  نیاي است اما از آنجا که انکارگفت غرض از آن استفهام  توان یمی مطرح شده که پرسش زین ریز تیبدر 
  :ي نهادامرجلوه دادن  تیاهم یبغرض را  نیانام  توان یم، کند یمالقا  زینی را مباالت یببودن موضوع و اظهار  تیاهم یبمفهوم 
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  ي اگر نام و ننگ در سر او شد چه شدسعد
 

  کش غم ننگست و نام ستینمرد ره عشق  
  )284ص(  

  :غزل و شعر عاشقانه است دةییزای است که اغراض گریداز  زینی در مقابل معشوق ناتواناظهار عجز و 
  زند یم ریشمشي مروحه جاگر خود به 
  کیولی از دست او نهادمسر در جهان 

  

  قند او؟ شیپمگس کجا رود از  نیمسک 
  از شهر او چگونه رود شهر بند او؟

  )390ص( 
  :شود یم انیبگاه در قالب پرسش  زینیی او وفا یباز  هیگالمالمت و سرزنش معشوق و 

  یبگفتبه ترك ما  کبارهی
  

  ؟کوستیننه  نیایی نگوزنهار  
  )73ص(  

  يدیدخالف شرط محبت چه مصلحت 
  ي خلق آزرمروز  امدینگرفتمت که 

  

  ي؟دینپرسی و از دوستان برگذشتکه  
  ي؟دینترسی از خدا بکشی گنه بکه 

  )441ص(  
  بود نیهمي زدي و تن برددل 

  
  دارم ی شماربسمن با تو  

  )311ص( 
ی با شگفتاغراق و اظهار  نیا ریز تیبدر . رسد یمي معشوق گاه در پرسش به اوج ها ییبایز انیبی و اغراق در شگفتاظهار 

  :معشوق همراه است میتعظ
  یی؟کجاتو از  دینا رونیبحور از بهشت 

  
  ی؟کدامنباشد، تو ماهرخ  نیزممه بر  

  )493ص( 
  :شود یمی مطرح خاصی رکیزاسترحام و جلب رحم و شفقت معشوق هم گاه در قالب پرسش و با لطافت و 

  پرتو آفتاب اگر بدر کند هالل را 
  

  بدر وجود من چرا در نظرت هالل شد؟ 
  )152ص(  

  :کند یم دایپي نمود سعد اتیغزلي پرسش است که در ثانواغراض  گریداز  زینمحبوب  دارید اقیاشتآرزو و  انیب
  ساربانا جمال کعبه کجاست

 

  ابانشیبدر  میبمردکه  
  )255ص(  

ي که خود به طرح پرسش پرداخته و توجه مخاطب ا گونهی را مطرح کرده است، به ادبپرسش و پاسخ  کشاعر ی ریز تیبدر 
  :دهد یمبه پرسش مذکور پاسخ  زینو خود  کند یمرا به موضوع مورد نظر جلب 

  یحسنی چرا نخفتم؟ تو پادشاه دان
 

  خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت 
  )114ص(  

آن  لیدلکه به  شود یمي مورد نظر مشاهده ها پرسش نیبی هم در نهي و ریتقري، استفهام انکاري مانند استفهام گریداغراض 
  .، از ذکر آن صرف نظر شدستینیی ا تازهکه متضمن نکتۀ 

  
  شعر حافظ ی درپرسشی جمالت بررس.5
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ی در اشعار پرسشجمالت . ردیگ یمرا در بر  اتیابدرصد از کل  12از اشعار منتخب حافظ پرسش مطرح شده که  تیب 24در 
یی زمان ایرو زاهدان  ایري است که در اشعار خود به مبارزه با شاعرحافظ . شده است انیبی خاصي با ظرافت سعدمانند  زینحافظ 

 نیدروغ خیمشاو  انیصوفاست در مقابل زاهدان و  قتیطر ریپو  فروش یم ریپی از بیترکمغان را که  ریپي و. خود برخاسته است
. ی تعلّقاتتمامیی از رهایی از خود و رهاي براي است نمادیی دارد، باالکه در شعر حافظ بسامد  زینی و متعلّقات آن م. کند یمعلم 

از  تیب ککه در ی شود یمی گاه مشاهده حت. خود به طرق مختلف از پرسش بهره برده است گونه یمالمتاشعار  انیبي براحافظ 
ی از حافظ با مطلع غزلبه عنوان مثال در . سابقه نداشته است نیااز  شیپمسأله  نیاو  شود یماشعار او سه پرسش در کنار هم مطرح 

. پرسش به کار رفته است تیبدر سه » خواست دیبا یمی ز خمخانه به جوش آمد و م/ ها برخاست  آمد و دل دیعشد و  کسوروزه ی«
امر  نیای، هفت پرسش مطرح شده و تیبغزل هشت  کی در یکلی  به طور عنی. سه پرسش مطرح شده است زینآن  تیبدر دو 
ها از  پرسش نیاشاعر با طرح  ریز اتیابدر . نوع جمالت دارد نیاي پرسش در شعر حافظ و توجه خاص او به باالاز بسامد  تیحکا

  :کند یم تیشکامالمت مالمتگران اظهار گله و 
  باده خورد نیچنچه مالمت بود آن را که 

  ؟میخورچه شود گر من و تو چند قدح باده 
  خلل خواهد بود بیعکزان  بستیعچه  نیا

 

  چه خطاست؟ نیوي خرد یب نیبداست  بیعچه  نیا
  خون شماستباده از خون رزانست نه از 

  کجاست؟ بیع یبچه شد مردم  زینور بود 
 

  )16ص(
، اظهار شود یمي که الزمۀ غزل عاشقانه و عارفانه است و در شعر حافظ هم گاه با طرح پرسش دنبال گریداز جمله اغراض 

  :معبود دارد امعشوق ی داریدي برایی است که عاشق آرزوو  اقیاشت
  بازار شوق گرم شد آن سرو قد کجاست

 

  کنم سپند شیروتا جان خود بر آتش  
  )122ص(  

شرح حال خود و  انیبی به نوعي آن، دل خود را مخاطب قرار داده، به ها یسختغم  عشق و  انیبي براهم حافظ  ریز تیبدر 
  :سابقه نداشته است نیااز  شیپی هم انتزاعنوع مکالمۀ  نیا. پردازد یمدرد دل با آن 

  بار چه کردي دل که غم عشق دگر اي دید
 

  وفادار چه کرد ارچون بشد دلبر و با ی 
  )95ص( 

  .ی از غم عشق دانستناشتحسر و اندوه  انیب توان یمباال را  تیبغرض از پرسش در 
  :دیگو یمی درد دل کرده و حسب حال نوعي، دل خود را مخاطب قرار داده، به گریدهم حافظ با طرح پرسش  ریز تیبدر 

  ي و زهد و علمریپي دال که آخر دید
 

  باز من معشوقه دةیدبا من چه کرده  
  )276ص( 

  :است و آن غرض دعا است امدهینی بالغی مطرح شده که در کتب غرضهم  ریز تیبدر 
  آن مینسی آن صبا بوزد کز ک اربی

 

  گردد شمامۀ کرمش کارساز من؟ 
  )276ص(  

  :است امدهین انیمي از آن به ذکری بالغغرض از پرسش حسن طلب است که در کتب  زین ریز تیبدر 
  دیوزي نوروزي برآمد باد آذارابر 

 

 دیگو یمو مطرب که  خواهم یمی موجه  
  )162ص(  دیرس

  :ی است که در اشعار حافظ فراوان استاغراضاز  زینپرسش  کجلب توجه مخاطب با طرح ی
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  کنند یم ریتقری که چنگ و عود چه دان
  

  کنند یم ریتعزباده که  دیخورپنهان  
  )135ص(  

  یکن ینمحافظ چو ترك غمزة خوبان 
  

  خجند اي تو خوارزم یجای کجاست دان 
  )122ص( 

  :شود یم انیبگاه در قالب پرسش  زین انیبی از ناتواناظهار عجز و 
  ي ما رودروخون دل همه بر  دهیداز 

 
  چها رود میگوچه  دهیدي ما ز روبر 

  )149ص(  
  دوست کردم باز داریدبه  دهیدمنم که 

 
  نواز ي کارساز بندها متیگوچه شکر 

  )176ص(  
  ی کشت حافظ را و شکر در دهان داردتلخبه  آشوب شهر اریعکه آن  میگوچه عذر بخت خود 

 
  )82ص(

  :ی داردخاص فیظرای مطرح کرده که پرسششاعر  زین ریز تیبدر 
  چرا استیدرتو  دیامما چو به  دةید

 

  ی؟نکن ایدري بر لب گذربه تفرّج  
  )340ص( 

 ایدري بر لب گذربه تفرّج : دیگو یمخطاب به معشوق  تیب نیاعاشق در . دیآ یمي پرسش در نگاه اول، امر به نظر ثانوغرض 
ي چشم برابه  در مصراع دوم مشبه ایدر. خواهش نام نهاد توان یمبه باال مطرح شده  نییپانوع از امر را چون از مقام  نیاالبته . کن
  .شود یم افتیدردر ضمن از پرسش مذکور استرحام و جلب رحم و شفقت مخاطب هم . است

پرسش لب معشوق را برتر و  کدارد و شاعر با طرح ی لیتفض هیتشب تیباست اما کل  ریتحقغرض از پرسش  ریز تیبدر 
  :، تصور کرده استشود یم هیتشباز پستۀ خندان که غالباً بدان  باتریز

  ما به شکر خنده دم زند اری یی کهجا
 

  ی تو خدا را مخندستیکي پسته ا 
  )122ص( 

  :میکن یمي نمونه به ذکر چند مورد بسنده براي است که انکاراغراض پرکاربرد در شعر حافظ استفهام  گریداز 
  ي که در سخن باشدسوزتوان شناخت ز    شوق چه حاجت که سوز آتش دل انیب

  )109ص(
  کمند نیاآن را که دل نگشت گرفتار    ی شودکی حال من آگاه آشفتگز 

  )122ص(
  که گفت دمیدکز لب لعل تو من  فیلطا نیا

 

  ؟دیدکه  دمیدتطاول کز سر زلف تو من  نیو 
  )162ص( 

  :یجامی در اشعار پرسشی جمالت بررس.6

ی در اشعار پرسشجمالت . ردیگ یمرا در بر  اتیابدرصد از کل  12اشعار مورد نظر وجود دارد که  انیمی در پرسش تیب 24
 ککه شاعر با طرح ی شود یمی مشاهده اتیغزلی جاماشعار  انیمدر . ی داردخاصي ها ظرافتي و حافظ سعدی همانند اشعار جام

  :پرسش غزل را آغاز کرده است
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  دامن برزده دهیپوشقبا  دیآ یم ستیک
  شیبمسلمانان هزاران رخنه  نیدکرده در 

 

  شکل شهر آشوب او آتش بر عالم برزده  
  یی کز غمزه آن کافر زده فتنههر خدنگ 

  
  )682ص( 

که  زینمعشوق را  میتعظیی و نما بزرگپرسش عالوه بر جلب توجه مخاطب،  نیا، شاعر با طرح شود یمگونه که مالحظه  همان
  .ی است در نظر دانسته استتغزل اتیادبي ها یژگیواز 

  :قابل تأمل است زین ریز تیبپرسش در 

  عالمتاب او دیخورش اماه ی دیبرآی ک
 

  ي بر خود زدها طعنهگر زند بر ماه تابان  
  )682ص(  

 هیتشبي هم در طول آن مطرح است و آن گریدی است، اما غرض ناتواني از پرسش اظهار عجز و ثانوغرض  تیب نیادر 
  .پرسش چهرة معشوق را از  ماه برتر دانسته است نیای شاعر با طرح عنی. است لیتفض

  :شود یم انیبی گاه با طرح پرسش جام اتیغزلدر  زینبه معشوق  دنیرسي براو آرزو  اقیاشتاظهار 

  است میندو بال مونس و اندوه  ارغم ی
  بر بتکده بگذر گرة زلف گشاده

 

  همه مستند فانیحریی که کجاي دل تو ا 
  و دگر بت نپرستند نندیبي تو به روتا 
  )306ص(  

، اما در کتب شود یمپرسش است که در غزل عاشقانه مطرح  هیثانواز اغراض  زینی و حقارت در مقابل معشوق فروتناظهار 
 :ستین انیمي از آن در ذکری بالغ

  جان هر دم به داغ هجران میسوزبس که  نیا
 

  وصالت ستۀیشاکه باشم  ستمیکمن  
  )190ص(  

  :ي معشوق در قالب پرسش مطرح شده استها ییبایز انیبحال تلذذ از  نیعی و در شگفتاظهار  زین ریز تیبدر 

  انیع تیرو نهییآصورت جان هست در 
 

  ختنیانگها از خط و خال  نقش نیچند ستیچ 
  )694ص(   

  :ی ذکر نشده استبالغی است که در کتب اغراضاز  زیني امري نشمردن زیچشمردن و به  تیاهم یب

  یجامتنت در خرقه گر گم گشت 
  

  مو کی نهیپشم نیااز  ریگچه شد کم  
  )637ص(  

  :شده است انیب ریز تیبدر  زینی در مقابل سرنوشت ناتواناظهار عجز و 

  ي اگر سر برودروبر ندارم ز رهت 
 

  ي به راهروشدم  گونه نیاچه کنم کز ازل  
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  )660ص(

  :ي استامری مطرح شده، اظهار ماللت از جامی که در شعر اغراض گریداز 

  یکخرقه و سجاده تا به  ثیحدی جام
  

  میا داده نابیمما هر چه بود رهن  
  )537ص(  

  میندي ا زیرروان در جام زر  نینوشباده 
 

  روانینوشی و افسانه کقصه جم تا  
  )594ص(  

  .را رها کن روانینوشی قصه جم و افسانۀ عنی. شود یمبرداشت  زینباال مفهوم امر  اتیابالبته از 

  :میکن یمي نمونه به دو مورد اشاره برایی دارد، که باالی همانند اشعار حافظ بسامد جامي هم در اشعار انکارغرض استفهام 

  واعظ چو همت او پست ۀیپاچو هست 
  

  شیخواز آن چه سود که سازد بلند منبر  
  )459ص(  

  ها در درون جان شبی کیتارچه غم دارم و 
 

  ي که من دارمافروزسان آفتاب عالم  نیبر 
  )537ص(  

  یعراقی در شعر شاعران سبک پرسشی به جمالت اجمالی نگاه.7
ي، حافظ و جامی را سعدي، مولوی عطّار، عنی شعر پنج شاعر برجسته یعراقشاعران سبک  انیمگونه که مالحظه شد از  همان

ي ها ظرافت، بلکه ردیگ یمی افزوني آن نه تنها نسبت به دورة قبل ثانوی و اغراض پرسشدوره جمالت  نیادر . میکردی بررس
از آن سابقه نداشته  شیپکه  شود یمی در قالب پرسش مطرح نیمضام. شود یمی در آن مشاهده ادبسبک  رییتغبا توجه به  زینی خاص

و  اقیاشتدوره اظهار  نیادر شعر  جیرا میمفاه گریداز . است رتیحو  ی مانند کتمان سرعرفان لیمساطرح   است که از جملۀ آن
در پرسش  زینگاه . ی در برابر او استفروتنمعشوق و اظهار  میتعظیی و نما بزرگمعشوق،  ابه معبود ی دنیرسي براي آزرومند
، رییتخ، دعا، نیشیپبه عدول از حکم  توان یمو از جملۀ آن  ستین انیمي از آن در ذکری بالغکه در کتب  شود یمی مطرح اغراض
ي و حافظ سعدو در اشعار  ردیگ یمی به خود فلسفدر شعر موالنا پرسش گاه رنگ . اشاره کرد تیکفای و بندگیی، اظهار خودنما

، حصر، حسن طلب و لیتفض هیتشبی مانند متفاوتي که در پرسش اغراض ا گونه، به زدیآو یمی در هم ادب عیصنای و بالغبا نکات 
دوره  نیااز نکات جالب توجه در اشعار  زینانسان  ریغی و مخاطب قرار دادن انتزاعي و دیتجري ها پرسش. شود یممطرح  دیتجر
  .است

ی ادات پرسش در گاهی حتآن پرسش به کار رفته است و  اتیابی تمامکه در  میشو یمرو  یی روبهها غزلدوره با  نیادر 
 اتیابی از برخدر . ی استپرسشدوره به طرح جمالت  نیاي توجه خاص شاعران ایگومسأله  نیاو  ردیگ یمقرار  فیرد گاهیجا

تخلص غزل هم  تیبی به مقطع و پرسش، جمالت نیاعالوه بر . ی تا سه پرسش مطرح شده استگاهی حتپرسش و  کاز ی شیبهم 
ی هم شاعر در گاه. ی نداشتگاهیجا دیقصا انیپا دیتأبو  طهیشرر ی دپرسشی جمالت خراسانی که در سبک حال، در ابدی یمراه 

  .ی در جلب توجه مخاطب داردسعکار  نیاو با  پردازد یمغزل به طرح پرسش  نیآغاز تیب
  

  يریگ جهینت. 8
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  :برشمرد نیچن توان یمنوشتار را  نیاحاصل از  جینتا
با توجه به  زینی خاصي ها ظرافتي آن بسامد باالیی دارد و ثانوی و اغراض پرسشی جمالت عراقـ در شعر شاعران سبک 1
  . شود یمی در آن مشاهده ادبسبک  رییتغ

توان به طرح  می  که خاص شعر این دوره است و از جملۀ آن شود یمی در قالب پرسش در سبک عراقی مطرح نیمضام. 2
 میتعظیی و نما بزرگمعشوق،  ابه معبود ی دنیرسي براي آزرومندو  اقیاشتاظهار  زینو  رتیحی مانند کتمان سر و عرفان لیمسا

  . ی در برابر او اشاره کردفروتنمعشوق و اظهار 
و از جملۀ  ستین انیمي از آن در ذکری بالغکه در کتب  شود یمي مطرح ا هیثانوی اغراض عراقـ گاه در شعر شاعران سبک 3

  . اشاره کرد تیکفای و بندگیی، اظهار خودنما، رییتخ، دعا، نیشیپبه عدول از حکم  توان یمآن 
  . ردیگ یمی به خود فلسفـ در شعر موالنا پرسش گاه رنگ 4
ی متفاوتي که در پرسش اغراض ا گونه، به زدیآو یمی در هم ادب عیصنای و بالغي و حافظ با نکات سعدـ پرسش در اشعار 5
  . شود یممطرح  دیتجر، حصر، حسن طلب و لیتفض هیتشبمانند 
  .دوره است نیااز نکات جالب توجه در اشعار  زینانسان  ریغی و مخاطب قرار دادن انتزاعي و دیتجري ها پرسش. 6
، شود یمپرسش  در این دوره است که در غزل عاشقانه مطرح  هیثانواز اغراض  زینی و حقارت در مقابل معشوق فروتناظهار . 7

  ستین انیمي از آن در ذکری بالغاما در کتب 
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10  

  یفارسدر زبان  کودکان یداستان اتیادب يساختار يها یژگیو
  

   1زاده آقاگلفردوس 
  2زاده يرضو اکرم 

 
   دهیچک

نمونه  20نمونه گروه سنی الف،  17( "الف، ب، ج"ي سنی ها گروهنمونه کتاب داستانی در  57پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل 
ي  جمله 50ي داستانی در سه گروه مذبور، ها کتابي نمونه ها جملهتحلیل  منظور به. پردازد یم) نمونه گروه سنی ج 20گروه سنی ب و 

مورد بررسی و تحلیل  "ب، جالف، "ي سنی ها گروهجمله در  3000اول هر کتاب داستانی در هر گروه سنی انتخاب و در مجموع 
 30الی  20حتی به  ها کتابکم هستند و در برخی  "الف"ي گروه سنی ها کتابي موجود در ها جملهولی چون ؛ رندیگ یمقرار 

 انیماز . ردیگ یمجمله انتخاب و مورد تحلیل قرار  1000، "الف"نمونه کتاب در گروه سنی  17، در مجموع از رسند ینمجمله هم 
 بیترت. ی دارندسنگروه  3در هر  بسامد را نیکمترناتمام  يها جملهو بسامد  نیشتریبي ساده ها جملهی شده، بررسي ها کتابنمونه 
با باال رفتن سن مخاطب از تعداد  است که "ب و ج"ی سناز دو گروه  شتریب) درصد 9/31( "الف"ی سنی نامنظم در گروه سازگان
درصد و در گروه  3/3برابر  "ب"ی سنمقدار در گروه  نیا، شود یم کاستهی نامنظم هستند، سازگان بیترتي دارا کهیی ها جمله

و ) 8/2( "ب"ی سناز دو گروه  شتریباست که ) 9/9( "الف"ی سني در گروه امري ها جملهدرصد . درصد است 6/4 "ج"ی سن
ي ها جمله. ی دارندکینزدي درصدها باًیتقر "الف، ب، ج"ی سنگروه  3ی و ناتمام در هر پرسشي ها جمله. باشد یم) 5/4( "ج"

ی سني ناتمام در گروه ها جملهو ) 4/7( "ج"ی سنو در گروه ) 7/4( "ب"ی سن، گروه )4/0( "الف"ی سنی در گروه پرسش
و نتایج بدست آمده دیگر که همراه نمودار در متن  باشند یمدرصد  6/3 "ج"ی سنو در گروه  7/2 "ب"ی سن، گروه 6/4 "الف"
  . قاله عنوان شده استم

  
  

  
  .ي کودکانها داستان، نحويي و ساختاري ها یژگیوادبیات کودکان،  :ها واژهکلید 

    

                                                        
 Ferdowsg@yahoo.com :رایانامهمدرس،  تیتربدانشگاه  اریدانش -١
         razaviakram@yahoo.com   :رایانامهمدرس و مدرس زبان ، تیتربدانشگاه  آموخته دانش -٢

 

mailto:Ferdowsg@yahoo.com
mailto:razaviakram@yahoo.com
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 مقدمه - 1
 تا کند می کودکان کمک به ادبیات. دهد می روي ...)و نقد رمان، شعر، داستان، قصه،(ادبی  متن در زبان تجلّی زیباترین

رو حائز اهمیت فراوان است که بسیاري از  ادبیات کودکان از آن. برسند زبانی باألخص و شخصیتی ذهنی، تعادل و به رشد آنها
  .دانند یها م اندیشمندان و فالسفه، دوره کودکی را مرحله خطیري در زندگی ملت

 براساس هم ادبیات کودکان خود او، خاص ادبیات و )کودك( مخاطب بین ارتباط ایجاد و خوانش سهولت راستاي در     

 با مستقیم ارتباط شود، می نوشته یا خلق کودکان مختلف براي که هایی داستان نوع تا شود می تقسیم مختلفی هاي بخش سن به

 ایران نوجوان و کودك ادبیات حوزة در. باشد داشته آنان خاص و عالیق زبانی و آموزشی ذهنی، رشد با آن تبع به سن و

 گروه :شود می بندي تقسیم ذیل صورت به نوجوانی و کودکی سالهاي نوجوانان، و فکري کودکان پرورش کانون براساس نظر

 و چهارم يسالها: ج یسنّ گروه دبستان؛ سوم و دوم يسالها: ب یسن گروه دبستان؛ اول سال و دبستان از پیش سالهاي: الف سنّی
سنی  هاي گروه هاي داستان کتاب این پژوهش در. دبیرستان سالهاي :ه سنّی گروه و راهنمایی دورة :د سنّی گروه پنجم دبستان؛

نوشته  ابتدایی دورة یا دبستان سال پنج و دبستان از سالهاي پیش براي که هایی جمالت داستان تعبیر، دیگر به یا "ج ب، الف،"
  .شوند می توصیف و نقد بررسی، است، شده

  
 تحقیق روش - 2

 یل جمالتتحل(یلی تحل یتنها در و يا کتابخانه ي،اسناد کار روش و است یعمل و ينظر بخش دو شامل پژوهش حاضر
 پژوهش ینا يآمار جامعۀ. شوند یم یهارا يآمار صورت به یجنتا که است) "ج ب، الف،" یسن گروه سه در ها داستان نمونه

 گروه به ها کتاب ینا از نمونه 17 که دهد یم یلتشک یداستان کتاب نمونه 57 تعداد "ج ب، الف،" یسن يگروههادر  را

 از هر در مجموع،. دارند اختصاص "ج" یسن گروه به یداستان کتاب نمونه 20 ، و"ب" یسن نمونه گروه 20، "الف" یسن

یل تحل مورد یداستاني ها کتاب نمونه ي و نحويساختار یژگیهايو و انتخاب جمله 1000 یسن گروه در هر یداستان کتاب
 یزن کتابها ینا یشتربو  رسد ینم هم جمله 30 یال 20 به کتابها یبرخ يها جمله تعداد که "الف"ی سندر گروه . گیرد یم قرار

 يها کتابنمونه  .گیرد یممورد بررسی و تحلیل قرار  جمله 1000 یداستان کتاب 17 از درکل یر هستند،تصوو  شعر صورت به
ی مورد داستان يها کتاب که است یناهم  ها کتاب انتخاب در مهم مؤلفۀ و شده انتخاب 1388-1371ي سالها از یداستان

 يها کتاب مورد در انتخاب اساس. باشند یرانی انتخاب شدها یسندگاننو از و ي ترجمه شده نباشندها کتاب ازجمله بررسی
 عامل کرد اشاره یدبا که است نوجوانان و کودکان يفکرپرورش  کانون مورد نظر بندي یمتقسی مذکور سن يها گروه

  . هم لحاظ نشده است مخاطب و یسندهنو یتجنس
  

 نظري مفاهیم - 3
  کودکان ادبیات 3-1
یز ن و یدجد يها واژهو  کلمات آموختن ي،آموز زبان هاي ینهزم در یژهو به که است یاتادب اقسام از یکی کودکان یاتادب
و  ادبی ارزش که شود می اطالق هایی سروده و ها نوشته به نوجوانان و کودکان ادبیات .دارد مهمی نقش کودك به يساز جمله
 را پرورش کودکان عواطف و ذوق فکر، باشد داشته مستقیم آموزش قصد آنکه بدون که است مطالبی کلیۀ و شامل دارد هنري
یا  و شود یهارا کتاب قالب نثر، در چه و نظم چه یرداستان،غ چه و باشد داستان چه ها نوشته ینا .کند یم سرگرمشان و داده
و  ؛ دخت1352یمن، ا؛ 164: 1375انوشه، (شود  یم نوجوانان خوانده و کودکان یاتادب یداريشن - یداريد مواد و مجلّه صورت به

  ).15: 1355، همکار
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 داستانی ادبیات 2- 3

 نوع این خواه گیرد، یبرمدر  را منثور یتیروا یداستان آثار انواع همۀ و است یلیتخ یاتادب یا یاتادب از یبخش یداستان یاتادب

ی واقع یايدن با که يا خلّاقه منثوراثر روایتی  یعنی هر نباشد، خواه باشد، برخوردار تخیلی ادبیات شکوهمندي از خصوصیت
یفه، لط رمان، رمانس، ي،تراژد افسانه، اسطوره، قصه،شامل و  گیرد یم ی قرارداستان یاتادب حوزه در باشد، داشته يمعنادار ارتباط

  ). 21: 1380یرصادقی، م(آنهاست  به وابسته آثار و کوتاه داستان ،)یواناتح یتحکا(فابل  یل،تمث یت،حکا یت،روا
  داستان 3-3
کرده و  ایجاد را آن شخصیتها و بوده مربوط هم به زمانی و منطقی لحاظ از رخدادهاست که و یعوقا ي ازا مجموعه داستان«
  ).5: 1985بال، ( »کنند می تجربه
  

 کودك سنّی گروه و ادبیات رابطه - 4
 آنها خاص و عقاید رشد ذهنی سن، با مستقیم ارتباط کرد، بیان یا خلق مختلف کودکان براي توان می که هایی داستان نوع

 شود برخوردار جذابیت و گیرایی نوشته از تا برخوردار است اي ویژه اهمیت از مخاطب سنّی گروه به توجه نوشتن هنگام .دارد

 در) 5: 1382(نورتون  گفته به. یابد می افزایش هم ساختاري آنها و پیچیدگی روایتها طول کودك، سن افزایش با همزمان که

 و باید است قطعی ولی نیست، یکسان هرچند اجتماعی و شخصیتی زبانی، شناختی، مراحل از کودکان همه گذر رشد، روند

 سر پشت براي کودکان. همه آنها در نه اما دهد، می بروز معینی سنّی گروه در کودکان از در بسیاري رشد هاي ویژگی پذیرفت

 .کند یم ممکن يبعد مرحله به را آنها یشرويپ کهدارند  یازن دوره آن یژهو يها کتاب به رشد از یخاص مرحلۀهر  گذاشتن

 هاي عرصه را در خود ضرورت به باید است، گرفته درنظر را جوانی مخاطب اي نویسنده هرگاه«: نویسد می تاکر نیکالس

  :مولوي گفته به). 44: 1991هانت، (» کند محدود لغت و تجربه خاص
  گشاد باید کودکی زبان پس                                      فتاد کارت و سر کودك با چون             

  

  ي مختلف آنها فیتعرجمله و  - 5

جمله،  .رود یکار م در ذهن گوینده که براي بیان یک مفهوم یا یک واقعه به کامل دستوریست با مفهومی کاملیک ساخت جمله 
جمله را متشکل از یک یا ) 217و  10: 1366(خانلري . ، کلمه و واژك، ترتیب واحدهاي فارسی از بزرگتر به کوچکتر هستند2، گروه1بند

و هرجا که جمله تمام  رساند یمبر روي هم پیام کاملی را از گوینده به شنونده ي وجود دارد و ا رابطهمیان آنها که  داند یممجموع چند کلمه 
  .شود یمي گذاشته ا نقطهشود 

ی معني دارا آنکه؛ به شرط شود یمهم جمله ساخته  ها کلمه وستنیپ هم به، از شود یم لیتشک کلمهحروف،  وستنیپ هم بهاز  کههمانطور 
، جمله محسوب کلمه کصورت آن ی نیا، در کرد انیبي را مقصودهم بتوان  کلمه کاست با ی ممکني را برساند، مقصودو مفهوم باشد و 

                                                        
١. Clause   

Phrase/ Group  2. 
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حذف شده  نهیقربا  نکهیامگر (فعل داشته باشد  دیباي ا جملهی فعل است، هر اصل کلمهي بند جملهدر . رفتم، آمد، خواهد رفت: ، مانندشود یم
  ).77و  140: 1370ی، انزل(ی و نامفهوم خواهد بود معن یبي که فعل نداشته باشد ا جمله اهر نوشته ی) باشد

تعریف  نیچنجمله براساس ساخت آن . حسین امتحان داشت: جمله یک واحد زبانی و حامل یک پیام ذهنی است؛ مثال
/ خدا : ، مثال»باشد کیتفک قابلي مربوط به هم که مجموعاً به دو بخش نهاد و گزاره ها واژهجمله عبارتست از یک رشته «: شود یم

  ).4:1372نوبهار، (نگهدار 
  

  1اقسام جمله از حیث شیوه بیان  1- 1نمودار 
  شبه جمله ندایی            ها جملهجمله خبري                                                             شبه                                                     

  جمله عاطفی                                                                                                                         
  شبه جمله صوتی                                                                                                                                                               

  جمله تعجبی                                                                                                                                                                     
                                                                                                    

  ي انفعالی    ها جمله                                                                                                                     
  جمله امري                                                       جمله دعا                                جمله انشایی                                              

  جمله پرسشی ساده                                                                                                                           
                                                          

  جمله پرسشی                                                                                    
  ی تأکیديجمله پرسش                                                                                                                            

  
  2امیپاقسام جمله از حیث تعداد  2- 1نمودار 

  
  جمله مستقل                                                                                                               

  جمله ساده                                                                                    
  جمله ناقص                                                                                                                

  جمله معترضه                                                                                                                 
  با حروف ربط همپایگی منفرد                                                                                    اقسام جمله            

  ي                 ا خوشهجمله                              از حیث            
  با حروف ربط همپایگی مزدوج                                             تعداد پیام                                                         

  )یآوای(صوتی                                جمله مرکب                                                                 
  غیر صوتی                                                                                                                   

                                                        
  .راهنما: ، قم1، چدستور کاربردي زبان فارسی، 1372. نوبهار، مهرانگیز. 3
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 ها جمله. که از یک بند یا بیشتر ساخته شده باشد شود یمجمله به آن واحد زبان فارسی گفته ) 61-60: 1348(به نظر باطنی  
  .هستند میتقس قابلي ا خوشهو نیز  1ي ساده، مرکب، مختلطها جملهي که دارند به ا گزارهبرحسب تعداد و نوع نهاد و 

  
  )بسیط(جمله ساده  1- 5

ي ساده است که حامل یک پیام، خواه  جمله، ها جملهیکی از انواع . است مرکبي ساده و  گونهساختمان بر دو  ثیحجمله از 
چه در زبان گفتاري و چه نوشتاري نظرات مختلفی وجود دارد ) بسیط(در مورد جمله ساده . باشد یمپیام کامل و خواه پیام ناقص 

  .میپرداز یمکه به ذکر برخی از آنها 
 ایآ: رفته باشد؛ مانند کار بهفعل  کدر آن تنها ی که رندیگ یمي در نظر ا جمله، خانلري همگی جمله ساده را پور یلینانوري،      

؛ 309:1376ي، انور(است  تر دهیچیپي ساختاري داراباشد جمله  شتریبي است؟ به نظر آنها هرچه تعداد فعل در جمله ابدانسان 
ي بسامد باالتر داراو  تر یعیطب، ها جملهجمله بسیط را نسبت به دیگر ) 74: 1369(ثمره ). 134: 1366 خانلري، ؛45: 1371، پور یلین
  .داند یم

. نباشد و فقط داراي یک مسند یا یک فعل باشد واره جملهکه در آن  داند یمي ا جملهجمله بسیط را ) 119: 1382(فرشیدورد      
ي ها واره جملهو  فعل یبي ها جمله؛ زیرا با تغییراتی تبدیل به اند جمله آنهایی که فعل دارند، مهمترین انواع خصوص بهي بسیط ها جمله

  .اند دهینام 2جمله بسیط فعلی را جمله مادر شناسان زبان، به این دلیل برخی از شوند یمپایه، پیرو و همپایه 

  
  جمله مرکّب 2- 5

 يبرو کهی صورتدر . دیرسبه راه افتاده بود  کهي قاصد: رفته است کار بهفعل  کاز ی شیبدر آن  کهي است ا جمله، مرکّبجمله 
  ).137: 1366؛ خانلري،  309:1376ي، انور( مانم یم جا نیهمي من برگردو زود 

حرف ربط وابستگی  لهیوس بهي است که حداقل از یک جمله پایه و یک جمله پیرو درست شده باشد که ا جملهجمله مرکّب،      
  : مثال. و مکمل مفهوم یکدیگرند شوند یمبه یکدیگر مربوط 

  )15: 1372نوبهار،( .باران شروع شد، رسیدي هنگامی که تو از راه
  جمله پیرو                جمله پایه           

به نظر او . داند یمی نادرست کل بهرا » میده یمشمار جمله را از شمار فعلهاي آن تشخیص «عبارت ) 48: 1382(فرشیدورد 
ب دو یا چند فعل دارند، ولی یک جمله ها جملهبسیاري از  یا » او به مدرسه نرفت زیرا بیمار بود«: ، مانندروند یم شمار بهي مرکّ

ب،  آورد یم) 119: همان(وي در جایی دیگر از کتاب خود . »دیآ یماگر تو بیائی او هم « ي است که در ا جملهکه جمله مرکّ
اي ربطی و عناصر و ادوات باشد و بیش از یک مسند یا یک فعل داشته باشد و در آن حروف ربط و گروهه واره جملهداخل آن 

  ... . هم، اگر، که، چون و مگر...و، یا، هم: رفته باشد؛ حروف و عناصري از قبیل کار بهدستوري دیگري 

                                                        
5. Complex    

٦. Kernel sentence   
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  .هوشنگ رفت و فرهاد آمد: مثال
  

  يا خوشهجمله  3- 5
پیوندهاي همپایگی به یکدیگر  لهیوس بهي همپایه ها جمله. شود یمي، از توالی دو یا چند جمله همپایه حاصل ا خوشهجمله 

عموماً از  توانند یمي ا خوشهي همپایه در یک جمله ها جمله. به خانه رسیدم، غذا خوردم، نماز خواندم و برگشتم: مثال. شوند یمزنجیر 
 توانند یمیعنی در یک جمله مرکب ترکیبی، بخش پایه و پیرو، هر کدام . باشندي پیرو ها جملهي پایه و یا عموماً از نوع ها جملهنوع 

تا برایش لباسی بدوزم / به بازار رفتم، ساعتها گشتم و پارچه مورد عالقه او را پیدا کردم : مثال. باشند يا جملهشامل یک خوشه چند 
ب فوق بخش پایه را یک خوشه سه . و او را خوشحال کنم ي تشکیل ا جملهي و بخش پیرو را یک خوشه دو ا ملهجدر جمله مرکّ

. ي، معموالً وابستگی معنایی وجود دارد، ولی وابستگی نحوي بین آنها نیستا خوشهي ساده یک جمله ها جملهدر بین . داده است
  : مثال

  ).15 - 14: 1372نوبهار، (چون مه و خورشید جوانمرد باش / وز کین سرد باش       / گرم شو از مهر 

ي از یک ا هستهجمله . يا خوشهي و جمله ا هستهجمله : جمله فارسی بر دو گونه است) 61-60؛  72- 71: 1348(به نظر باطنی      
مستقل از وابسته  تواند یمهسته . هسته مرکزي تشکیل شده که وجود آن اجباري است و از تعدادي وابسته که وجود آنها اختیاري است

بجاي یک جمله بنشیند  تواند یم» تو حتماً برو«مثالً بند . مستقل از هسته وجود داشته باشند توانند ینم ها وابستهوجود داشته باشد، ولی 
و تلفن اگر ا«، »چون خیلی آدم حساسی است«ولی بندهایی مثل . بدون اینکه احتیاج به بندهاي دیگري در پیش یا پی خود داشته باشد

جمله . ي دارندا هستهمتمم خود احتیاج به  عنوان بهیی هستند که ها وابستهاینها : یی در جاي یک جمله بنشینندتنها به توانند ینم... و» کرد
ي هستد که معموالً ا هسته يها جملهي، ا خوشهعنصرهاي سازنده جمله . شود یمي تشکیل ا هسته يها جملهي، از اجتماع ا خوشه

هسته دارد و  سازد یمي که آن را ا هستهي ها جملهي به تعداد ا خوشههر جمله . اند شدهبه یکدیگر قالب » یا«و » و« لهیوس به
ي است که ا هستهي دو جمله ا خوشهحداقل ساختمان یک جمله . یی باشندها وابستهخود داراي  توانند یم ها هستههرکدام از این 

  : مثال. یکی از آنها باید الزاماً داراي وابسته باشد

  و اگر شما فایده این     اگرچه به نفع آنها باشد    معموالً آنها از چنین طرحی استقبال نخواهند کرد

                                                                          و                    ه                                                                              

   .آن را نخواهند پذیرفت    عینی ثابت نکنید طور بهطرح را 

  هو                                                     

  .اند شدهبه هم قالب » و« لهیوس بهاین دو جمله . ي تشکیل شده استا هستهي است که از اجتماع دو جمله ا خوشهاین مثال یک جمله 

مساوي هستند؛  بر این عقیده است که در تکرار همپایه همه عناصر از نظر ساختمانی داراي ارزش) 66- 64و  46: 1348(باطنی      
  : مانند. در این نوع تکرار هیچ عنصري از نظر ساختمانی تابع عنصر دیگر نیست. باشند یمیعنی، همه همپایه 

  .یا مستقیماً پیش او رفت       یا برایش نامه نوشت     باید به او تلفن کرد

  3ه                             2ه                         1ه          
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ي را ا جملههمپایه به هم متصل شده و  طور بهیی هسته یک جمله باشند، تنها به تندتوانس یمدر این جمله سه بند که هر کدام 
 تواند یمدر نوشتار ویرگول و در گفتار مکث نیز . شوند یمبه هم متصل » یا«و » و« لهیوس بهدر تکرار همپایه، عناصر . اند دادهتشکیل 

  .عهده بگیرد نقش رابط را به
  

 )ناقص( ناتمام و جمله کامل جمله 4- 5
 بقیه و بعدي شنیدن جمله منتظر و کند می اقناع مقصود فهم جهت از را شنونده که است آن مستقل جمله یا کامل جمله

 مسافرت از هنوز پرویز ،!بود سردي عجب هواي دیروز :مانند است، کامل پیام یک مفهوم حامل تنهایی به و گذارد نمی مطلب

: 1370انزلی، (نیست  مطلب بقیه شنیدن انتظار در و کرده درك مطلب شنونده جمالت این از هریک شنیدن از .است برنگشته
 ).13: 1372و نوبهار،  141

ي مستقل است، از نظر مفهوم، ها جملهي است که مفهوم کامل ندارد و هرچند که از نظر ساختاري مانند ا جملهجمله ناقص،      
و جمالتی که  شوند یمجمالت بدون فعل تام نیز بیان ). 13:1372نوبهار، (ه نرفته باشند به کتابخان ها بچهاگر : مثال. استقالل ندارد

   .)205: 1386البرزي، ( شوند یمبدون فعل تام هستند جمله ناتمام نامیده 
  

  جمله خبري 5- 5

). 11: 1366خانلري، ( روند یمجمشید و احمد با هم به باغ : مانند. شود یمخبري خوانده  ، جملهکند یمي که خبري را بیان ا جمله
که در آن امکان  میده یمی خبر رقطعیغ ای یقطع صورت بهی نف ای به اثبات یحالت رفتنیپذبودن و  ای کاردر جمله خبري از وقوع 

جمله ). 4:1372و نوبهار،  307:1376ي، انور(هوا گرم شده است . پروین برگشت: مانند. راست یا دروغ بودن پیام وجود دارد
هوا : مانند. و مضمونش قابل صدق و کذب است؛ یعنی حکم آن یا قابل تصدیق است یا نیست 1ري آن است که آهنگ آن افتانخب

  ). 113:1382فرشیدورد، (علی آمد، او رفت : فعل جمله خبري به وجه اخباري است مانند. ابري است
  

  جمله پرسشی 6- 5
ي که در آن پرسشی باشد، جمله ا جمله. ي پرسشی هستندها جملهاز حیث مفهوم و چگونگی بیان  ها جملهیکی دیگر از انواع 

هرگاه پاسخ نزد گوینده و . ؟ جمله پرسشی غالباً محتاج پاسخ استرود یمجمشید با که به باغ : مانند. شود یمپرسشی خوانده 
 ها جمله گونه نیا. مفهومی است که باید در جواب گفته شودشنونده آشکار باشد، غرض گوینده دریافت پاسخ نیست، بلکه تأکید 

جمله خبري را به  توان یم) آهنگ افراشته(با فرآیند آهنگ ). 110و 107، 11: 1366خانلري، ( شود یمخوانده » پرسش تأکیدي«
. ي؟ اما هر جمله سؤالی همیشه سؤال نیست، بلکه شاید یک خواهش غیرمستقیم باشدر یمتو سینما : مانند. جمله سؤالی تبدیل نمود

 بودن افتاننبودن کلمات پرسشی و ). 12-11:1372نوبهار، ؛ 82 – 81: 1386البرزي، (یه لیوان آب برام بیارید؟  دیتون یم: مانند
  ).88و  83: 1348باطنی، (آهنگ در بندهاي خبري مالك تشخیص آنها از بندهاي پرسشی است 

  
  جمله امري 7- 5

ي است که فعل آن به وجه امري است و بر نفرین، فرمان، دعا، تمنا، خواهش و مانند آنها یعنی بر طلب ا جملهجمله امري 
و  کنند یمي امري از دوم شخص استفاده ها جملهدر ). 115:1382فرشیدورد، (زود بیا، اي صبح طلوع مکن : داللت کند، مانند

                                                        
٧. Falling intonation  
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. همیشه محذوف است» نهاد«در جمله امري  ).35: 1378ماهوتیان، ( آورند یمي امري ها جملهدر  ندرت بهضمیر جانشین فاعل را 
، شود یمي است که در آن انجام کاري و یا پذیرش صفت و حالتی به اثبات یا نفی درخواست ا جملهجمله امري، . به باغ برو: مانند
  ). 308: 1376ي، انور؛ 12: 1372نوبهار، ( اوریبدفترت را لطفاً . بیا. دیر نکن: مثال

  
  ترتیب سازگانی - 6

ی اساسپارامتر . مینام یم) ترتیب سازگانی(در یک جمله را ترتیب کلمات  واره جملهترتیب پشت سر هم کلمات یا عناصر 
 شیآرااصطالحاً  که) V(، فعل )O(مفعول ، )S(ی فاعل عنی، یاصلبند  ي عمده سازهی سه نسب بیترتجمله را  شیآرای شناس رده
 شیآرا کی یولآزاد جمله است،  شیآراي دارایی است که ها زبانی ازجمله فارسزبان . دهد یم لیتشک، مینام یمجمله  نیادیبن
ی فارسدر . است گریدي ها شیآراو در نتیجه پربسامدتر از  تر یعیطبو لذا  نشانتر کم؛ چون شهاستیآرا گریداز  تر معمولو  تر يادیبن

  :مثال .تفاوت دارد مرکّببا جمله  طیبسي  جمله شیآرا

  ).SOV(را خوانده است  کتابهوشنگ 

  ).SVO(را خوانده است  کتابهوشنگ  که دانم یممن 

ي خبري در نقل قول ها جملهي که ترتیب کلمات طور به. ي خبري نیز ترتیب متعارف فاعل، مفعول، فعل استها جملهدر      
ي سؤالی نیز وجود دارد، ولی با آهنگ خیزان ها جملهو همین ترتیب در  شود یممستقیم و نقل قول غیرمستقیم هم رعایت 

  ).18: 1378ماهوتیان، (

  
  ترتیب سازگانی منظم 1- 6

+ زبان فارسی داراي آرایش فاعل . دیآ یم دست بهي خبري ها جملهآرایش بنیادین زبانها از نحوه آرایش عناصر نحوي در قالب 
یا همان همنشینی کلمات است و کلمات  بیمسأله ترت نیتر در نحو، عمده ).46: 1385گلفام، (حسن مریم را زد : فعل است، مانند+ مفعول 

   .است 1، صورت بانشانبیکدام ترکگفت  توان ینم به همین دلیل است که است برخوردار آزاد یبیترکاز  یفارس زبان
  

  )جمله گفتاري(ترتیب سازگانی نامنظم  2- 6
ي دارا تواند یمی هم فارسزبان . شود یمو به صورت نامنظمی ادا  خورد یمدر زبان گفتاري ترتیب سازگانی جمالت به هم 

ي گفتاردر زبان  کهتوجه داشت  دیبای ولدارد  کاربرد شکلهر دو  کهی نامنظم سازگان بیترتی منظم باشد و هم سازگان بیترت
  .ی منظمسازگان بیترتي از نوشتارو در زبان  شود یمی نامنظم استفاده سازگان بیترتاز  شتریب

  
  نتایج - 7

   "الف"سنی  گروه در آمده بدست نتایج 7-1

                                                        
٨. Marked form  
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: است نیچني آمار صورت به جینتا "الف"ي مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته در گروه سنی  جمله 1000از مجموع 
، )4/0(ی پرسشي ها جمله، )9/9(ي امري ها جمله، )3/3(ي ا خوشهي ها جمله، )4/8( مرکبي ها جمله، )9/37(ي ساده ها جمله
سالگی، در  7ي و سوادآموزي کودك تا پیش از آموز زباناز آنجا که ). 9/31(ی نامنظم سازگان بیترتو ) 6/4(ي ناتمام ها جمله

نامنظم در  یسازگان بیترتي زبان گفتاري است و زبان گفتاري از ترتیب سازگانی نامنظمی برخوردار است؛ لذا  طهیح
مورد تحلیل و بررسی قرار  "ب، ج"سنی دیگر  در این گروه و دو گروه ها جمله گریداز  شتریبی سنگروه  نیاي ها جمله

تصاویر در ، ساده و روان هستند و کوتاهنمونه کتاب داستانی مورد تحلیل قرار گرفته  17در ) ها مصرع( ها جمله. گرفته است
ي انتخاب شده ها کتابنمونه در . شعر هستند صورت به "الف"در گروه سنی  ها کتاببیشتر . باشند یم کننده کمک ها جملهکنار 

ي آموزشی  جنبهبیشتر  ها کتاب. شعر هستند صورت به) درصد 11/94برابر (نمونه  16نمونه  17از  قیتحق نیای در تصادف صورت به
ي طوالنی حتی ها جملهاز کاربرد ... . و ها رنگمشاغل مختلف، آموزش رعایت نظافت، پوشیدن لباس، : مانند. براي کودکان دارند

ي موجود در گروه  دهیچیپو  مرکبي ها جمله .یکی را خوردم تلخ بود :مانند. ي پرهیز شده استا خوشهي مرکب و ها جملهدر بیان 
ي گفتاری به زبان سنگروه  نیاي ها جمله گریدهمچون  کههستند  کوتاهیی ها جمله، "ب، ج"ی سنگروه  2برخالف  "الف"ی سن
  .کنن یمو احترامش  کنن یمگلها سالمش / ی به ما نداده ول ادهیز هاشیخوشحال: مثال. هستند کینزد

  "الف"گروه سنی ات داستانی کودکان ادبی )دستوري(ساختاري  يها یژگیو 1-1نمودار 

  
  
  
 "ب"ی سنبدست آمده در گروه  جینتا 7-2

، )8/2(ي امر يها جمله، )2/23(ي ا خوشهي ها جمله، )4/20( مرکّبي ها جملهداراي بیشترین درصد، ) 6/41(ي ساده ها جمله
با ). 3/3(ی نامنظم سازگان بیترتسنی دارند و کمترین درصد را در این گروه ) 7/2(ي ناتمام ها جمله، )7/4(ی پرسشي ها جمله

. بسامد را دارند نیکمتري ناتمام ها جملهو درصد  نیشتریبساده  يها جملهتوجه به نتایج آماري بدست آمده در این گروه سنی 
ي ها یدگیچیپي ساده و فارغ از ساختار کودکاني ها داستانساختار  .اند شدهبیان  ها رسانهزبان معیار موجود در  صورت به ها جمله

 نیاي ها جمله گریدی هستند و همچون طوالنیی ها جمله "ب"ی سن ي در گروها خوشهو  مرکّبي ها جمله. استخاص بزرگساالن 
و همه حیوانات  کردند ینمدر آن روز گرگها و حیوانات وحشی شکاري ": مانند. کینزدی رسمي و نوشتاری به زبان سن گروه
 شد یمي به آنجا آورده ا قهوهحیوان را که توسط گوزن  نیتر مهربانبه بقیه محبت بیشتري بکنند تا بتوانند مدال  کردند یمسعی 
   ."بگیرند

  "ب"گروه سنی ات داستانی کودکان ادبی )دستوري(ساختاري  يها یژگیو 2-1نمودار 

0
5
10

15

20
25
30
35
40

اده
اي س

ه ه
جمل

کب
ي مر

ه ها
جمل

 اي
وشه

ي خ
ه ها

جمل

ري
ي ام

ه ها
جمل

شی
پرس

اي 
ه ه
جمل

مام
ي نات

ه ها
جمل

ظم
نامن

انی 
سازگ

یب 
ترت



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

١٤٧ 
 

  
  
 "ج"ی سنبدست آمده در گروه  جینتا 7-3

و مانند گروه ) درصد 1/42(بسامد را دارند  نیشتریب "ب"و  "الف"ی سنی نسبت به دو گروه سنگروه  نیاي ساده در ها جمله
ب يها جمله). 6/3( اند دادهدرصد را به خود اختصاص  نیکمتري ناتمام ها جمله "ب"ی سن ي ا خوشهي ها جمله، )17/0( مرکّ
درصد ) 6/3(ي ناتمام ها جملهدرصد و ) 6/4(ی نامنظم سازگان بیترت، )4/7(ی پرسشي ها جمله، )5/4(ي امري ها جمله، )8/20(

و نسبت به  شوند یم دهیدو ساده  مرکّبي ها جمله کناري هم در ا خوشهي ها جمله کهاست  "ب"ی سنگروه و گروه  نیادر . هستند
ي اریبسی طوالني ها واژهو  ها جمله "ج"ی سندر گروه . بسامد را دارند نیشتریب "الف"ی سندر گروه  مرکّبي و ا خوشهي ها جمله

از  ها داستان نیاساختار  کهمشخص شد ) الف، ب، ج(ی سنگروه  3ي در هر ساختاري ها یژگیوی بررساز . رفته است کار به
 بیو ترت ، مرکب، پرسشی، خبريساده يها ناتمام، جمله يها چون جمله ییها مشخصهو از  ردیگ یمي نشأت گفتارساختار زبان 

  .برخوردار است نامنظمی سازگان
  "ج"گروه سنی ات داستانی کودکان ادبی )دستوري(ساختاري  يها یژگیو 3- 1نمودار 

  
 "الف، ب، ج"ی سني ها گروهي ها جمله 4- 1نمودار 
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  منابع - 8
  .یکنفرانس زبانشناس نیپنجم يها مجموعه مقاله: تهران ؛یزبانشناس دگاهیازد یمتون ادب يهایژگیو، 1382 .زاده، فردوس آقاگل

 . سرآمد کاوش: ، ناشر3؛ چآشنایی با ادبیات کودکان و نوجوانان و معیارهاي نقد و بررسی کتاب، 1375. آقایاري، خسرو
 .امیرکبیر: ؛ تهرانی متنشناس زبانمبانی ، 1386. البرزي، پرویز

 . یانزل: هیاروم؛ 3، چیفارسدستور زبان ، 1370. ی، حسنانزل

  .یفاطم: تهران ،]دوم شیرایو[ی؛ فارسدستور زبان ، 1376. ي، حسن و همکارانور
 .کتاب کودك يشورا :تهران ؛کودکان اتیدر ادب يگذر، 1352. یلی، لمنیا

 .دانشنامه انتشاراتی موسسه فرهنگی و: ، تهران2ج ؛یفارس یادبدانشنامه . 1375 .حسن، انوشه

 .امیرکبیر: تهران. توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی، 1348. محمدرضاباطنی، 
 مرکز، انتشارات 1سال هفتم، ش ی،شناس زبان؛  مجله یفارسی زبان شناخت ردهي هایژگیو: ی زبانشناس ردهی بر لیتحل، 1369. داهللاثمره، ی

 . 13یاپیپی، دانشگاهنشر 

   .روشنگران و مطالعات زنان انتشارات :تهران ؛ها و جنبه ها یژگیادبیات کودکان و نوجوانان، و، 1381 .حجازي، بنفشه
  .دفتر نشر و فرهنگ اسالمی :تهران ؛ادبیات کودکان و نوجوانان هسخنی دربار، )تا یب( .حکیمی، محمود
 .توس: ، تهران3؛ چادبیات فارسیفرهنگ ، 1366. خانلري، زهرا

؛ مفاهیم و اصطالحات ادبی فارسی و اروپایی به شیوه تطبیقی و توضیحی نامه واژهفرهنگ اصطالحات ادبی، ، 1378. داد، سیما
  .مروارید: تهران

 .قاتیتحق مرکز: تهران ؛يکودکان و نوجوانان در عصر پهلو اتیادب، 1355 .همکار و نینسر ،دخت

 .دردانه :تهران ؛)کودکان و نوجوانان مواد و خدمات(ی فرهنگ تیکودکان و نوجوانان با هو اتیادب، 1384 .، صادقیالقرائ سلطان
، سال پانزدهم، 30ی اپیپی، دانشگاهنشر  مرکزی، انتشارات شناس زبان؛ مجله مرکبفعل پردازش ، 1379. يمهد دیس ی،سمائ

  . 2ش
 .سوره مهر: ، تهران2و  1؛ ج ی به ادبیاتشناس زباناز ، 1383. صفوي، کورش

 . کتاب اءیاح: ؛ تهرانیفارسساخت زبان ، 1374. ، خسروزاده یغالمعل
 .1نشر نی، چ: تهران ؛ی و نقد ادبیشناس زبان، ترجمه مریم خوزان، حسین پاینده، 1369. فالر، راجر و دیگران

درباره آواشناسی و صرف و  يا تازهشامل پژوهشهاي : ی جدیدشناس زباندستور مفصل امروز بر پایه ، 1382. فرشیدورد، خسرو
 . سخن: ؛ تهران...نحو فارسی

 . انتشارات امیرکبیر: ، تهران1؛ جدرباره ادبیات و نقد ادبی، 1363. _____
  .  و نوجوان  کودك  اتیادب  پژوهشنامۀ :تهران؛  کودکان  يریتصو  يو کتابها مصور  يکتابها، 1377 .، زهره ینییقا

 .سمت: ؛ تهرانادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن ، 1385 .، ثریااغیا قزل
 ).سمت(دانشگاهها  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی: ؛ تهراناصول دستور زبان، 1385. گلفام، ارسالن

 .نشر مرکز: تهران. ؛ ترجمه مهدي سمائییشناس ردهدستور زبان فارسی از دیدگاه ، 1378. ماهوتیان، شهرزاد

، سال 3؛ مجله زبان شناسی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شماره پیاپیدستور زبان ساختاري، 1364. ی، مهدينیالد مشکوة
 .1دوم، ش

 .چاپ بهمن: ، تهران4چ . عناصر داستان، 1380. میرصادقی، جمال
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  . نوجوانان و  کودکان  هفرهنگنام :تهران ؛ و نوجوانان  کودکان  اتیادب، 1373 . ، توران يرهادیم
 . راهنما: ، قم1، چدستور کاربردي زبان فارسی، 1372. نوبهار، مهرانگیز

و کاربردها از  ها گونه: کودکان شناخت ادبیات ،1382]. و دیگران... [منصوره راعی: نورتون، دونا و نورتون، ساندرا؛ ترجمه
 . مؤسسه فرهنگی، هنري خانه ترجمه کودکان و نوجوانان: ، تهران1؛ جروزن چشم کودك

 .19ی، سال نهم، ششناس زبان؛ مجله گفتار تیفیکی ابیارزی نیعي ها شاخص، 1371. ، رضاپور یلین

ات ها تیمحدود، گفتاري در ها بچهادبیات ما و ادبیات ،  1381. هدایی، محمد ؛ دانشگاه آزاد اسالمی اراكکودکاني ادبی. 
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11 

  دمنه کلیله و ي»گربه موش و«داستان  جایگاه عقل در
 

  1 اسماعیل آقایی

  2لیقوان صدیقیجواد 

  3مهدي آسمی

  :چکیده

 هاي آن از لحاظ فکر و اندیشه در حد اعالیی بوده زیرا که سیاست و تدبیر جز و الینفک کلیله و دمنه کتابی است که داستان
تا جایی که در جاي جاي . باشد هاي ارزشمند کلیله و دمنه داستان موش و گربه می یکی از داستان. رود  ها به شمار می این داستان

ي کتاب  در این مقاله بر آنیم که جایگاه عقل را در داستان موش و گربه.    این داستان عقل از جایگاه منحصر بفردي برخوردارست
تمام زاویه و جوانب بررسی کرده و این موضوع را به چالش بکشیم؛ تا با استفاده از این موضوع کنکاش کنیم که  کلیله و دمنه را از

رهاند؛ تا اعمال موش را عبرت و الگویی براي عاقالنه زیستن  موش چگونه از قدرت تعقّل خود استفاده کرده و خود را از بالها می
 خود نماییم

.  

  

  گربه، کلیله و دمنه، عقل، دشمنی، دوستی و  موش : کلید واژه ها

                                                        
  )دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز(پارسی ادبیاتکارشناس ارشد  - ١

 )دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز(پارسی ادبیاتکارشناس ارشد  2

  )دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز(پارسی ادبیاتکارشناس ارشد  -3
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  :مقدمه

 و شعر تاریخ طول در که چرا است عقل بحث است درنگ و تأمل قابل ادبیات  دریاي در که مفاهیمی و مباحث جمله از
 فارسی ادب در عقل. است بوده کسان دیگر و شعراء ، اندیشمندان متضاد و متفاوت ، مختلف نظرات معرکه همواره فارسی فرهنگ

  .است گرفته قرار مذمت مورد گاهی و شده ستوده گاه متفاوت ابعاد با موجودي

  

 چیست عقل

 مند بهره آن از دینی امور در انسان که داند می نیرویی را عقل شریف قرآن« :   است آمده چنین المیزان تفسیر در عقل تعریف
 نامیده عقل دیگر گردد منحرف مجري این از که صورتی در و کند می رهبري شایسته اعمال و حقیقی معارف به را او و شود می
 )250ص 2 جلد المیزان تفسیر(».شود نمی

 و زیرکی ، سیاست ، کیاست معادل عقل واژه عوام نظر از.است متفاوت حدودي تا فوق تعریف با عامه فرهنگ در عقل
 .گیرد می قرار لوحی ساده و احمقی ، دیوانگی ، جنون قبیل از هایی واژه مقابل در معموالً و است هوشیاري

 را آن گاهی و شود می اطالق است اول تعیین که علم مرتبه در حق تجلّی و ظهور نیز و وحدت ي مرتبه بر عقل تصوف در اما
 )266 ص اول دفتر تعلیقات توضیحات.(نامند می انسانی حقیقت

  

 : قرآن و دین حوزه در عقل

نّا قالوا و«  ملک سوره10 آیه»   السعیر اصحب فی کنّا ما نَعقلُ او کُ

 .نبودیم دوزخیان زمره از ، کردیم می تعقل یا شنیدیم می قبول سمع به اگر گویند و

 ورزیدیدم می عقل ، ورزیدیم نمی دین هم اگر یا شنیدیم می را دینی احکام و انبیاء سخنان اگر گویند می دوزخیان آیه این در
 ، دینی حکمت در ، شدیم می رستگار و رسیدیم می دارد همسویی عقل با نهایت در که دین دعاوي حقانیت به حالت دو هر در ،

 عقل ، کند حکم آن به شرع چه هر( »  العقل به حکم الشرع به حکم ما کل«  اند گفته چنانکه. ندارد وجود تعارضی عقل و دین بین
 : گوید می که است معري ابولعالء چون اندیشانی آزاد قول خالف بر این و)  کند می را حکم همان هم

 )62ص خرمشاهی بهاالدین توضیحات و ترجمه کریم قرآن.(عاقل گروهی ، دیندار گروهی:   گروهند دو مردم

 و تدبر با باید بلکه بگذارد کنار دینی مسائل و دین حوزه در را خود عقل نباید انسان که رسیم می نتیجه این به مقدمه این با 
. گیرد نمی قرار حسی و تجربی عقل حوزه در دینی معرفت تمام که داشت توجه باید ولی بپردازد دین تعالیم و مسائل درك به تعقل

 بی ، وحی منبع از مندي بهره عین در نیز پیامبران خود و سازند مقلد موجودي را او و تعطیل را انسان تعقل تا اند نیامده پیامبران و
 ، تعقل به را پیامبر وحی بوسیله خداوند و است کرده استفاده ارزشمند ابزاري عنوان به آن از همچنان و نبوده عقل از نیاز بی و بهره
 است نبوده توجیه قابل چندان بشر براي پیامبران بودن الگو و پیشوایی صورت این غیر در که چرا ، است نموده سفارش تدبر و تفکر
 ي مسئله . است بوده او ي واندیشه عقل بشر ابزار تنها و نموده دیگران اختیار در)  وحی از برخورداري(  آنها شرایط و ابزار چون
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 عقل مورد در فراوانی روایات گذشته اینها از و اند کرده می برهان آوردن درخواست مقابل گروه از همیشه ائمه و پیامبر اینکه دیگر
 تفکر ساعت یک اینکه یا ندارد دین ، ندارد عقل که کسی یا است عبادت باالترین تفکر:  جمله از است رسیده ما به آنها از تفکر و

 .است دین حوزه در عقل پذیرش گواه همگی که. است عبادت سال هفتاد از بهتر

  

 : عقل پیدایش تاریخ

 حقیقت یا لدن من عقل ، کل عقل ، اول عقل به تعبیر آن از که است عقل نمود خلقت که چیزي اولین خداوند که شده گفته
 ، آمد می زمین به باید او داد فرمان هبوط به را او پذیرفت را آدم توبه خداوند که آنگاه که است آمده همچنین. اند کرده محمدیه

 و زمان ، زمین سفر در انسان همسفران پس بود عقل او انیس سرگشتگی این در و گذاشت پا زمان به و شد بیرون الزمان از او پس
 ) 35ص عقل تاریخ فلسفه در تأملی.(اند بوده عقل

  

 عقل از عربی ابن دیدگاه

 راه از که داند می صحیح را علمی و شناسد نمی رسمیت به را آن و نیست قائل عقل بر اعتباري و ارزش الهیات در عربی ابن
 آن تنها علم بلکه آید نمی دست به اند کرده تقریر افکارشان راه از عقال آنچه و تفکر راه از صحیح علم. باشد شده حاصل کشف
 ، کند می مختص بدان ولی و نبی و رسول و فرشته از بخواهد را که هر که است الهی نور ، اندازد می عالم قلب در خدا که است
 نیافته تعقل و اندیشه و فکر طریق از را علمش پیامبري هیچ که است آن قضیه این در او دلیل و ندارد علم ، ندارد کشف که کسی
 : است بوده کشف طریق از بلکه است

 نیست سزاوار او براي کار این ، است نیازیده دست عقلی شیوه به خدا کردن پیدا علم در نبوتش از قبل پیامبري هیچ که بدان «
 در عقلی تفکر شیوه به قبال که اولیاء از کدام هر. ندارد را خداوند به علم در عقلی نظر سابقه نیز اي برگزیده ولی هیچ همچنین

 داده ارث به آنان به را الهی کتاب خدا که نیست کسانی از و نیست برگزیده باشد ولی چند هر ، باشد کرده نظر خدا مورد
 مطلب این سبب ،»  تحول«  جایگاه قلب آنکه حال و است»  تغییر«  محل عقل آنکه اول:  است چیز دو عقلی نقصان عالمت.است
 او به را وجود همه که ندارد قدرت و کند می مبرا و متمایز شئون سایر از را او و مقید شأنی در را خداوند فکري نظر که است آن

 ) عربی ابن روایت 191 ص (».است تحول و تغییر حال در دلیل و است دلیل تابع عقل اینکه دیگر. دهد نسبت

  

 : غزالی دیدگاه از عقل

 : عقل شرف) الف

 درخت از میوه منزلت به عقل از علم و اوست؛ اساس و مطلع و علم منبع عقل. نیست حاجت تکلفی به این اظهار در که بدان «
 آن در را ریبت و نباشد شریف چگونه بود آخرت و دنیا سعادت وسیلت که چیزي و. چشم از بینایی و خورشید از روشنایی ، است
 باشد مزیتی به حمله قوت و جثه بزرگی در ، بهایم از آنچه که حدي به تا ، دارد حشمت را عقل ، تمیز قصور با چه ؟ ماند مجال چه
 ) 189ص 1ج ص الدین علوم احیاء(» .است مخصوص ها حیله بدانستن او که است شاعر بدانچه ، بترسد وي از بیند را آدمی چون ،
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 : عقل خلقت) ب

 : گوید می چنین خدا نزد در ارزش دلیل و خلقت بیان در غزالی

 پس. شد پس باز ؛ شو پس باز گفت و آمد پیش ؛ آي پیش فرمود را وي پس. است عقل بیافرید خدا که چیزي اول در «
 خود عقاب و ثواب و ، کردم منوط تو به خود اعطاي و اخذ ، ام نیافریده تو از تر گرامی خلق هیچ که جاللم و عزت به که:  فرمود

 )191ص الدین علوم احیاء(» گردانیدم مربوط تو به

 : عقل اقسام) ج

 سود سمعی که دارد می بیان و کند می تقسیم سمعی و طبعی به را عقل ابتدا او:  است قایل عقل بر بندي تقسیم نوع چند غزالی
 بندي تقسیم. ندارد اي فایده دیگر خورشید نور باشد کور چشم اگر مثال که طور همان نباشد کار در طبعی عقل گاه آن ندارد
 عقل آن از بعد کند می جدا حیوان از را انسان که داند می آن را عقل ي درجه ترین پایین:  است تر روشن و تر گسترده غزالی دیگر

 شود خوانده تجربه با انسانی که است آن باالتر مرحله ، است دو از کمتر یک داند می مثال و دارد وجود کودك در که اي اندیشه و
 .بیندیشد کارها عواقب به و بگذرد گذر زود لذات از عقل که است آن چهارم مرحله اوست عقل همان تجربه این و

 : علما دید از عقل نکوهش علت) د

 را کالم صفت یا مجادله بلکه کنند نمی مذمت و نکوهش را عقل خود عرفا که است معتقد مساله این علت بیان در غزالی
 : کنند می نکوهش

 ان و خوانند می معقول و عقل ، الزامات و مناقضات طریق به را مناظره و مجادله مردمان که است آن نکوهش سبب که بدان «
 بود متداول زبانها در که آن سبب به چه ، اید کرده خطا تسمیه در که کنند مقرر برایشان که نتوانستند صوفیان و. است کالم صفت

 )201ص 1ج الدین علوم احیاء(» .بود مجادله آن از ایشان مراد و ، بنکوهیدند را معقول و عقل پس ، شد نخواستی ها دل از ،

  

 : غرب فیلسوفان اندیشه در عقل

 غرب اندیشمندان نظر از عقل ماهیت و کیفیت در ، پروتستانیزیم پیدایش و کلیسا مطلق سلطه شدن برچیده و رنسانس از پس
 قدر هم و سنگ هم را او که ببخشند اصالت حد آن تا انسان وجود به کردند سعی مکاتب از بعضی. شد پیدا چشمگیري تفاوت

 انسان جانبه همه اصالت آن برابر در را خداوند که چرا کردند فراهم نیز خدا انکار براي را زمینه آن از پس اندکی و کرده خدایشان
 وجود به اندیشه و عقل موضوع در تازه بابی نیز»  هستیم پس اندیشیم می«  شعار با دکارت چون نیز کسانی. دیدند می بزرگ سدي

 با فراوان موافق و مخالف نظرات البته شدند ماورایی اندیشه و عقل نوع هر منکر و ساختند مادي و زمینی مطلقاً را آن و آوردند
 آنچه با اروپا در اندیشه و عقل بحث به نگرش روي هر به نیست آنها طرح فرصت جا این در که شد مطرح ها اندیشه و نظرات چنین
 اند بوده اندیشه و عقل اصالت به معقتد دو هر که چند هر و باشد می متفاوت کامال شده مطرح اسالمی هاي اندیشه و تعالیم در که
 .است آسمان تا زمین از دو آن میان تفاوت ولی
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  :عقل در کتاب کلیله و دمنه

 حکیمی یا فیلسوفی مقفع ابن یا برزوي ها داستان گردآورنده که آید برمی ودمنه کلیله صریح نص و ها داستان محتواي از
 توان می که است سلیم عقل ي وسیله به تنها که بوده معتقد و است دانسته می ها نیرو سایر از تر بر را عقل توانایی و بوده گرا عقل

 .نمود تدبیر را تقدیر حکم و کرد زندگی سالمت

 و تحقیق تجربه، مشاهده، با بایست می توانایی آن به رسیدن براي فرد و شود می محسوب نجات راه تنها ودمنه کلیله در عقل
 مرحله به مرحله خواننده به ودمنه کلیله در دلیل همین به. بدهد رشد را آن هشیاري با و بپردازد نظر مورد توانایی کردن فعال به قیاس
. دهد نشان عمل و فکر در  را خود آن ي نتیجه و شود او ي ملکه سرانجام تا کند تمرین را مراتب آن چگونه که شود می داده درس

 منطق و گفتار با کاري اگر و باشد برداشته در را دیگري و خود زیان که نکند کاري حال هیچ در فرد که شود می تأکید مثال طور به
 رسیدن براي اینکه دیگر. کند رعایت را احتیاط و حزم جانب ها کار ي همه در و نشود متوسل پرخاش و جنگ به فرد است عملی

 با است ناچار حتی فرد تر، بزرگ خطر وقوع موقع در بسا چه که آید می دلیل همین به. باشد سنج موقعیت و پذیر انعطاف مقصود به
 .چیست ائتالفش هدف که کند فراموش نباید هرگز اما کند ائتالف تر کوچک دشمن

مجموعه اي از دانش وحکمت است که مردمان خردمند در طول اعصار وقرون متمادي به عنوان حکمت «کتاب کلیله ودمنه 
کلیله ودمنه روش « وبه عبارت دیگر)11-1:مینوي،صص(»عملی وآداب زندگی وزبان،به فرزندان خود به میراث گذاشته اند

ولی از طرفی ،بخاطربسیاري از محدود )5-1صص/5(» .آموزد ه ما میزندگی کردن در بعدهاي اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی را ب
ها واهداف درونی خودش را از زبان حیوانات  یتهاي زمانی ،اعم از سیاسی واجتماعی وغیره ، نویسنده رامجبور ساخته است خواسته

سانها ازانجام آنها ناتوان ویا در برخی درواقع بعضی مواقع از یک حیوان کارهایی سر میزند که حتّی ان.به مخاطبان خودش برساند
کند که این شخصیتی که در نقش یک حیوان تجلّی کرده، در واقع  واینجاست که به ذهن خواننده خطور می.مانند موارد عاجز می

  .هاي بزرگ خردمندوعاقل زمان خودش است حیوان نیست بلکه یکی از شخصیت

ها درنقش یک  کشاند که علّت بوجود آمدن این شخصیت ذکاوت را به  چالش  میاین عوامل است که ذهن خواننده ي با       
حیوان ،ودلیل عدم بیان واضح وآشکار آنها چیست؟وبه عبارت دیگرعلّت بیان سمبلیک آنها چه بوده است؟ویا علّت اینکه  

  نویسنده مجبور بوده اینکار راانجام بدهد، چیست ؟

رسد که بعضی مواقع بخاطر مشکالت سیاسی واجتماعی وبه نوعی خفقانی که در  نتیجه می باکمی کاوش وتحقیق به این        
واز طرفی بعضی . جامعه حاکم بوده، نویسنده نتوانسته است درد و رازدرونی خودش راآشکارا وصریح به مخاطبان خود برساند

آورده و به عبارتی مقبول  ی را براي وي به بار میمواقع حرف نویسنده طوري بوده که بیان کردن آن براي افراد جامعه ،مشکالت
  .و بخاطر همین، نویسنده مجبور بوده است در لفّافه سخن بگوید. جامعه آنروزي نبوده است

  

 در داستان موش و گربه عقل تجسم و نماد

 و تدبیر کمک با او زند می رقم بال برایش آسمانی قضاي حتی که است عقل هاي نماد از یکی) موش( »زیرك« ودمنه کلیله در
 زیرك ي قصه موش. است اندیش مآل و محتاط و اعتماد دیر باشد بدبین آنکه بی او. کند می تبدیل رحمت به را بال آن حیله و عقل

 دام در که اي گربه با شرایط اقتضاي برحسب موقت بطور او. است اندیشی مآل و سنجی موقعیت و تدبیر از دیگري ي نمونه گربه و
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 تا شود نمی هل باره یک گربه آزادسازي هنگام به اما. دهد نجات تر بزرگ دشمن دو دست از را خود جان تا کند می دوستی است
 .اوست طبیعی و ذاتی دشمن گربه که کند نمی فراموش هرگز او بگذارد را احتیاط جانب و کند شتاب

شخصیتی که موش به خود گرفته است یک شخصیت استثنایی . درداستان مورد تحلیل، موش داراي شخصیتی سمبلیک است  
چرا که با توجه به تجزیه وتحلیل آنی وبه  موقع ،واستفاده از عقل و . بینیم  است که حتّی نمونه آن را درجامعه امروزي هم کمتر می

هاي  هاي خوب وعاقالنه اي که در تمام صحنه براساس موقعیت پیش آمده، ونکته سنجی هوش وذکاوت خود در انجام کارها
زندگی ومشکالت مختلف از خود نشان داده،  هر خواننده هوشیار وبا درایت ،با آغاز داستان به راحتی درمی یابد که این شخص، 

. کند رگ خردمندي قرار دارد که نقش اورا ایفا میتواند یک موش واقعی باشدبلکه در پشت صحنه، یک شخصیت بز در واقع نمی
افتد که هدف چیز دیگري است ونبایستی به ظاهر قضیه توجه کرد، وبایستی به کنه ودرون  واینجاست که خواننده به تکاپو می
هاي دانا را از  سانها و حل شدن معماهاست که، ان واین رمز گشائیها واز ظاهر به درون رفتن. مسئله که هدف غایی است، بنگرد

  :کند که ودر اینجا شعر پر بار فردوسی را به ذهن آدمی تداعی می.زند  افراد عادي متمایز ساخته وعقل اورا محک می

  تو این را دروغ و فسانه مدان      به یکسان روشن زمانه مدان«

  )46ص/4(»از اوهرچه اندر خوردبرخرد    دگر برره رمز معنی برد

دیده و  قسمت  ظاهري که همه افراد آن را می: تواند داراي دو قسمت متفاوت باشد هر چیزي می:ته هااینکهحاصل گف       
ویک قسمت دیگر آن درونی است و کار هر کسی نیست که به راحتی به آن دست پیدا بکند، بلکه یک تحلیل گر . فهمند می

درکل . براي دیگران کشف کرده ولذّت وشیرینی آن را به همه بچشاند طلبد که با استفاده ازابزارقدرتمند عقل آنرا واالیی را می
هدف اصلی این کتاب پر مغز آموختن روش خردمندانه زندگی ودرس تدبیر وحکمت براي جوانان وبیدار ساختن وجدان آنان «

محسوب شده است  این کتاب در طول تاریخ ،حکمت عملی وطرز زندگی وکشورداري«بنابراین )29-22-19صص /3(» بوده است
  )5ص/2(»واز آن روست که بسیاري از سرداران وشاهزادگان وحتّی بعضی از خلفا به خواندن ونگهداري آن توجه کرده اند

  

  شواهدي از جایگاه عقل در داستان موش و گربه

   نیروي عقل، بزرگترین علّت عدم ناامیدي ویاس افرادعاقل در برابر شداید ومشکالت -1

درداستان مورد تحلیل ،موش که بصورت سمبلیک بیان شده، در چهره یک فرد بااحتیاط وعاقل تجلّی کرده ، با وجود        
اینکه از هر طرف با خطرهاي جانی روبروست ،خودش را نمی بازدواز عقل وخرد خودش درجهت نجات ازمهلکه اي که درآن 

تا مادامیکه صیاد نیامده یکی از بندهاي (دهد ه احتیاط خودش را از دست نمیطلبد ودرعین حال ک گرفتار شده است استمداد می
براي غلبه بر دشمنان دیگرش،  -که دشمن ذاتی اوست -با گربه    )دارد تا از حمله وي در امان باشد گربه را براي روز مبادا نگه می

ه تا دشمنانش با دیدن رابطه دوستی آنها ،ازدشمنی بایک برنامه حساب شده که بر گرفته ازعقل وذکاوت اوست ،دست دوستی داد
یوس بشوند وموش با این ترفند خودش را نجات می   .دهد با او ماً

هاي مختلف زندگی شان ،طبق موقعیت وشرایط پیش آمده،با استفاده  در جوامع بشري نیز افراد محتاط وعاقل،در صحنه       
رانمی بازند بلکه با تصمیمهاي سازنده وحساب شده،هم سرنوشت خود وهم سرنوشت ازابزار قدرتمند عقل وخرد،نه تنها خودشان 

  . زنند ودر اینجا موش سمبل آن افراد مد نظر است افراد جامعه خودشان را رقم می
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در این میان از پس نگریست راسویی از جهت او کمین .چون گربه را بسته دید شاد گشت...«شاهد از کتاب کلیله ودمنه       
اگر باز گردم راسو در من آویزد؛واگر بر جاي قرار :بترسیدواندیشید که.کرده بود ؛سوي درخت التفاتی نمود بومی قصد او داشت

در بالها باز است و انواع آفت به من محیط وراه مخوف،وبا این :با خود گفت .م گربه بر راه استگیرم بوم فرود آید،واگر پیشتر رو
  268:مینوي،ص»...وهیچ پناهی مرا به از سایه عقل وهیچ کسی دستگیر تر از ساالر خود نیست...همه دل از خود نشاید برد

  توان وقدرت افراد عاقل براي تبدیل تهدیدها به فرصت-2

گرفتاري (مورد تحلیل ،موش با توجه به درایت وتفکري که از خود نشان داد، نه تنهاتوانست آن شرایط تهدید آمیز در داستان
را هم به خود ) دشمن اصلی(را از طریق دست دوستی دادن با گربه، از خود دور بکند بلکه حمایت گربه)در بین گربه،راسو وجغد

  .یاس و نا امیدي بدرقه بکند  جلب کرده واز طریق آن دشمنان دیگراش را با

در جوامع بشري هم هستند افرادي که با استفاده از قدرت عقل و درایت ،نه تنهادر بدترین شرایط تهدید خودشان را        
  .دهند بازند بلکه با همت واراده واال آن را تبدیل به فرصتی طالیی براي نیل به اهداف مد نظر شان قرار می نمی

در بالها باز است وانواع آفت بمن محیط وراه مخوف ،وبا این همه دالز خود نشاید :باخود گفت ...«از کلیله ودمنهشاهد        
چون گربه سخن موش ...پس نزدیک گربه رفت وپرسید که حال چیست؟...مرا هیچ تدبیر موافق تر از صلح گربه نیست ... برد 

گربه اورا بپرسید وراسو .آنگه موش پیشتر آمد...ماند سخن تو بحق می: شنود وجمال راستی برصفحات آن بدید شاد شد وگفت
    271-268:مینوي،صص»...وبوم هردو نومید برفتند،

  گرفتاري مشترك،بهترین فاکتور براي جلب دوستی واعتماد دشمنان توسط افراد عاقل -3

ت که گرفتار است وبراي نجات از دست موش در داستان مورد تحلیل،چونکه دید در بین دشمنانش فقط گربه اس       
صیادنیاز مبرم به کمک دارد وبا هوش وذکاوت خودش دریافت که از یک جنبه درد وگرفتاریشان مشترك است و براي نجات از 

توانند براي همدیگر مفید واقع بشوند  و  علیرغم عدم اعتماد به گربه که ریشه در ذات وي دارد بخاطر  دست دشمن شان می
یوس )راسووجغد(حت آنی،وبطور ظاهري با گربه دست دوستی داد تا دشمنانش مصل با دیدن این صحنه از دشمنی کردن با وي ماٌ

  شوند 

در جوامع بشري نیز موش سمبل افراد عاقل ونکته سنجی است که درپیج وخم زندگی بسیار انعطاف پذیر هستند وبنا به        
  .  توانند به هدف خودشان برسند د چرا که فقط در این شرایط است که میدهن مصلحت خودشان تغییر موقعیت می

ومرا هیچ تدبیر موافق تر از صلح گربه نیست که در عین بال مانده است وبی معرفت من از آن ...«شاهد ازکتاب کلیله ودمنه       
  268:مینوي،ص»...خالص نتوان یافت ؛شاید بود که سخن من به گوش خرد استماع نماید

  شکستن غرور مقابل دشمنان ،توسط افراد عاقل ،بنا به مقتضیات زمان -4

درداستان مورد تحلیل ،موش با توجه به گرفتاري پیش آمده وبنا به صالحدید خودش ،تصمیم گرفت بطور موقت هم که        
ق بتواند خود را از گرداب هالکتی که پیشنهاد دوستی بدهد تا بدین طری)گربه(شده غرور خودش را بشکند وبه دشمن دیرینه اش 

  .در آن گرفتار شده است نجات دهد
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درجوامع بشري نیز افرادي که از انعطاف پذیري باالیی برخوردار هستندواز قدرت تعامل بیشتري با افراد مختلف جامعه        
  .ه مورد نظر خودشان جامه عمل بپوشانندبهره مندند ،توانسته اند براحتی غروروتکبر کذایی را از خود دور کرده وبه خواست

پس نزدیک گربه ...مرا هیچ تدبیر موافق تر از صلح گربه بیست که در عین بال مانده ست...«شاهد ازکلیله ودمنه
  269-268:مینوي،صص»...رفت

  اهمیت دادن افراد عاقل به کوچکترین روزنه امید و ناامید نشدن مشکالت وشداید- 5 

کرد ،درعین حال هیچوقت امید  لیل موش درحالیکه از هر طرف دربین بال وگرفتاري دست وپنجه نرم میدر داستان مورد تح
خودش را از دست نداد وامیدوار بود که گربه حرفهایش را با گوش عقل وخرد بشنود تا بدین طریق بتواندخودش را از گرفتاریی 

  .که در آن گیر کرده نجات دهد

فق کسانی هستند که با اراده وهمتی واال وبا استفاده از ابزار قدرتمند عقل وکیاست،هیچوقت امید در جوامع امروزي ،افراد مو
  .خودشان را از دست نداده وناممکنها را ممکن ساخته اند

وشاید بود که سخن من بگوش خرد استماع نماید وتمییز عاقالنه در میان آردوبرصدق گفتار من وقوف ...«شاهد  
          268:صمینوي،»...یابد

 اعتقاد افرادعاقل ودوراندیش به روراستی حتّی بادشمنان ،بنا به مصالح ومصلحت خودشان -6

فهماند که این  موش که در داستان مورد تحلیل سمبل یک فرد با ذکاوت است با صداقت و روراستی خاصی به گربه می
وبصورت مقطعی وبراي رفع گرفتاري پیش آمده است وگرنه  دوستیها واعتمادي که هست ظاهري است وهیچوقت از ته دل نبوده

بندد وبه او  گوید دست و پاي مکر وحیله او را می وچون موش با صداقت با گربه سخن می.دشمنی ما ریشه درذات وخلقت ما دارد
وطمع خودش  دهد وبخاطر همین در حالیکه گربه سمبل افراد حریص است بطورموقت هم که شده ازحرص اجازه خیانت  نمی

  .شود دارد وتسلیم حرفهاي موش می دست بر می

در جوامع امروزي هم صداقت وروراست بودن ،در بسیاري مواقع گره از مشکالت افراد صادق برداشته و آنها را از فالکت به 
  . وجزو افراد مورد اعتماد ،به جامعه معرفی کرده است.اوج سعادت رسانده است

توان دید،وهر دو قصد من دارند  و نیز راسو را بر اثر من و بوم را بر باالي درخت می...«شاهد از کتاب کلیله و دمنه       
اکنون مرا ایمن گردان وتأکیدي به جاي آر تا به تو ...ودشمنان توأند ،هرگاه که به تو نزدیک شدم ،طمع ایشان از من منقطع گشت

  270-269:مینوي،صص»...سد وبند هاي تو هم ببرم وفرج یابیپیوندم وغرض من به حصول ر

  ها  استفاده از ابزار سیاست وتدبیر توسط افراد عاقل درجهت خنثی کردن دشمنی-7

کنند و جان هردو آنها در  درداستان مورد تحلیل،موش و گربه هردو در یک بال وگرفتاري مشترك دست و پنجه نرم می   
راسو وجغد وجان گربه هم بخاطر گرفتاري در بند صیاد، و دراینجاست که موش بخاطر تجزیه و خطر است؛جان موش از طرف 

تحلیل خوب وبراي حفظ جان خودش ،نه تنها از گربه حس نفرت وبیزاري را که بنوعی در وجود وذات او عجین شده است، کنار 
گذارد و برعکس سیر طبیعی دنیا  ت خود را زیر پا میدهد وطبیعت خلق گذارد بلکه بخاطر گرفتاریش دست دوستی به وي می می

واین چیزي نیست جز تجزیه وتحلیل وموقعیت شناسی .دهد  کند و عبارت دیگر کارهاي دنیا را واژگونه نشان می حرکت می
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یک حیوان حریص است ودر داستان مورد تحل.درست گربه از شرایط بدي که درآن گرفتار شده است یل هم و گربه هم که ذاتاً
کند وبه عبارت  هاي پیش آمده براحتی به نفع خودش استفاده می بصورت سمبل افراد حریص بکار رفته ، فردي است که از موقعیت

و از این دوستی موش یک خیال .شود شود،در خیالش جایگاهی را براي خود متصور می عامیانه تر براحتی با آدمی صمیمی می
ازنجات اش از بندصیاد،بتواند آنرا عملی بکند و این در حالیست که موش ،همه کارهایش حساب  پروراند که بعد واهی در سر می

  .رسد شده واز همه جوانب تجزیه وتحلیل شده است واین موضوع در آخر داستان بخوبی به اثبات می

هاي درستی که از مشکالت  هاي مختلف وبخاطر تجزیه وتحلیل در جوامع امروزي هم بسیاري از افراد هستند که در موقعیت
رسد چرا که آنها  زنند که در نظر افراد عادي بسیار غیرمنتظره وغیرعادي به نظر می خودشان دارند دست به یک تصمیمهایی می

ارند بینند ودر حالیکه افراد آگاه با استفاده از ابزار قدرتمند عقل ودرایت، از نتیجه وآینده کارها آگاهی کامل د ظاهر قضیه را می
ودرداستان مورد تحلیل موش سمبل همان افراد عاقل وبا درایت است که با استفاده از آینده نگري خوب خودش ،با دشمن دیرینه 

کند که موش بصورت کورکورانه با وي  دهد ولی گربه سمبل افراد عادي وعوام جامعه است که احساس می اش دست دوستی می
صید بکند که صد البته این کار عملی نشده  نجات از بند صیاد ،موش را با تظاهر به دوستی ،دست دوستی داده ومی تواند بعد از 

  .  است

پندارم که برخالص تو مشتمل است  لکن امروزشریک توأم در بال،وخالص خویش در آن می...«شاهد از کتاب کلیله ودمنه  
گویم ودر این،خیانت وبدسگالی  ه من راست میوبر خرد وحصافت تو پوشیده نیست ک. ،وبدان سبب مهربان گشته ام

  269:مینوي،ص»...دارم نمی

  فراهم نمودن خسران دشمنان با دست دوستی دادن افرادعاقل با دشمن اصلی زمینه  -8

در داستان مورد تحلیل دست دوستی دادن توسط موش و گربه بنا بدالیلی که در بندهاي قبلی توضیع داده شد ،باعث گردید 
وجغد، که براي خوردن موش دندان تیز کرده بودند ،با دیدن صحنه دوستی موش وگربه ،که براي آنها غیر قابل تصور  که راسو

یوس شده وبروند   .وباور بوداز رسیدن به هدفشان ماً

در جوامع امروزي هم توسط افرادي که درك درستی از موقعیت خودشان دارندحتّی بعضی مواقع مصرّانه در شرایطی که 
شکنند  دهند وبراي مدتی هم که شده غرور خودشان را می دشمن هیچ عالقه اي به دوستی با وي ندارند به آنها پیشنهاد دوستی می

آورند تا اینکه به هدف شوم خودشان برسند ،هدفی که در آن هم شکست دشمنان اصلی وهم دشمن  وخاضعانه سر تسلیم فرود می
  . قشه شوم برعلیه وي هستند پیش بینی شده استفرعی که به دنبال اجراي برنامه ون

  271:مینوي،ص»...گربه را گرم بپرسید، وراسو وبوم هر دو نومید برفتند؛.آنگه موش پیشتر آمد...«شاهد از کتاب کلیله ودمنه

  تشخیص دادن تفاوت بین دوستیهاي مصلحتی با دوستیهاي صادقانه توسط افرادعاقل ومحتاط -9

درداستان مورد تحلیل، دوستی موش وگربه از نوع اول است چرا که موش در اولین صحنه اي که گربه راگرفتار بند صیاد 
دهد چرا که دشمن دیرینه اش در بند صیاد  شود بلکه احساس آرامش وخوشحالی به وي دست می بیند نه تنها ناراحت نمی می

کند ولی بعد از آنکه متوجه دشمنان دیگرش می شودو راه فرارونجات را به  نمی گرفتار است وخطري از طرف  وي اورا تهدید
کند  بیند علیرغم آن خوشحالی درونی که از به دام افتادن گربه داشت دیگر شرایط کامالً برایش فرق می روي خودش بسته می

رونی با دوستی از روي ناچاري خودش را کند و اینجاست که فرق دوستی با میل ورغبت د وموش را واداربه دوستی تصنّعی می
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؛در دوستی.دهد نشان می آیند هیچ مهر ومحبتی که بتوان براي آن پیشینه اي در نظر  هایی که از روي ناچاري بوجود می چرا که اوالًً
قابل را بدست شود تا فرد بتواند بطور موقت قلب طرف م گرفت وجود ندارد ویکنوع احساس نیاز، باعث ایجاد محبت ساختگی می

بیاورد وبه هدف مدنظرخود جامه عمل بپوشاند واین دیگر آن محبتی نیست که بتوان روي آن حساب ویژه اي باز کرد چرا که 
ها از پایه واساس لرزانی برخوردار هستندکه هر لحظه انتظار فرو ریختن آنها وجود داردهما نطوریکه در آخر داستان  اینوع محبت
دهد و وي  ش در مقابل پیشنهاد ادامه دوستی گربه که آنهم از روي طمع وگیر انداختن موش بود جواب رد میشود مو مشخّص می
نجات موش از دست راسو وجغد ونجات گربه از دست (کند کهاین دوستی و محبت فقط براي برآوردن نیازهاي آنی  را متقاعد می

دوماً  دوستیهایی که از روي مهرومحبت بوجود می آیندریشه در .نان کردشود اطمی صیاد صورت گرفته وروي اینوع دوستیها نمی
ذات وخلقت افراد داردویک شبه بوجود نیامده بلکه این محبت مانند درخت تناوري است که از زمان نهال با آب مهر ودوستی 

تواند این  را که حتّی اختالفات هم نمیپرورش یافته و بدین مرحله رسیده است واین دیگر با دوستی تصنّعی قابل مقایسه نیست چ
ها هرگونه حسابی را  ها ریشه دار هست وروي اینگونه دوستی هاي اجباري این دوستی ها را متزلزل بکند و برخالف دوستی دوستی

  .شود باز کرد می

ل به مواالت گرایند؛ودوم اول آنکه به صدق و رغبت و طوع د:وبدان که دوستان دو نوع اند...«شاهد از کتاب کلیله ودمنه   
   273:مینوي،ص»...آنکه از روي اضطرار صحبتی نمایند و هرکس دو جنس از التماس منافع واحتمال مضارغافل نتوانند بود

  اعتقاد راسخ افراد عاقل وجوانمرد به عهد وپیمانشان ،حتّی با دشمنانشان-10

اوت است،درعین حال یک فرد جوانمرد وباوفاست که اعتقاد در داستان مورد تحلیل،موش در حالیکه یک فرد عاقل وباذک
  .خاصی به عهد وپیمان خودش دارد وبه شک وتردید گربه،با بریدن آخرین بند وي ،در زمان آمدن صیاد جواب داد

وموش ...هرکس که در وفاي تو سوگند بشکند پشت ودلش بزخم حوادث زمانه شکسته باد:موش گفت...«شاهد       
  275-273:مینوي،صص»...آنست که باقی ضمان خود بادا رسانم ؛وآنعقده ببرید وقت:گفت

عدم اعتماد به اظهار دوستی دشمنان ومدنظر قراردادن یک راه فرار براي روز مبادا توسط افراد عاقل -11
  ودور اندیش

دیرینه او بود برخالف میل  در داستان مورد تحلیل ،موش بخاطر گرفتاري جبري پیش آمده ،مجبور بوده با گربه که دشمن
باطنی اش دست دوستی بدهد وصد البته در این دوستی حریم و چهار چوب احتیاط را کامالً رعایت کرده است چرا که تا مادامیکه 
گربه در نجات خودش به وي وابسته بود ،رشته قدرت ویا به عبارت دیگر برگ برنده را که همان باقی گداشتن آخرین بند گربه تا 

آمد که دیگرقابل  داد درآن موقع یک فاجعه اي پیش می مدن صیاد، از دست نداد واگر کوچکترین غفلتی از خود نشان میآ
  .برگشت نبود وبخاطرهمین  تمامی حرکات و رفتارهاي موش براساس یک اصول حساب شده در حرکت بوده است

روي قدرتمند ي بنام عقل برخوردارمی باشندوبه تبع آن دهند چون از یک نی انسانهاي محتاط در کارهایی که انجام می  
ازقدرت پیش بینی و آینده نگري فوق العادهاي برخوردار هستند که گویی از انسانهاي عادي یک مدت زمان خاصی جلوتر هستند 

ابع احساسات نیستند کنند وت اتّفاقات براي آنها زودتر از دیگران قابل پیش بینی است وبخاطر همین هیچوقت احساسی عمل نمی
وزمان در نزد آنها از ارزش قابل توجهی برخوردار هست چراکه سرنوشت خود را درزمانی محدودي که درآن قرار دارند رقم 

خواست دوستی اولیه را بر قرار کند ، مادامیکه از گربه قول دوستی  زنند مثالً موش در داستان مورد تحلیل چه در زمانی که می می
به وي نزدیک نشد و چه در اواخر داستان ،تا زمان آمدن صیادبندش را باز نکرد وچه در زمان بعد از آزادي گربه از  را نگرفت
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دست صیاد، به پیشنهاد گربه جواب منفی داد  ، همه اینها فاکتورهایی هستند که افراد محتاط را که در این داستان موش نقش آن را 
  .سازد  ر متمایز میکند از افراد ریسک پذی ایفا می

کنند هر چند که ممکن است نسبت به افراد ریسک پذیر از  در جوامع بشري نیز افرادي که بیشتر جوانب احتیاط را رعایت می
پیشرفت کمتري برخوردار باشند ولی در عوض در صد شکست آنها درکارهایشان نسبت به افراد ریسک پذیر از درجه پائین تري 

  .باشد برخوردار می

وقت آن است که باقی ضمان خود به ادا رسانم وان عقده :موش گفت.صیاد از دور پدید آمد...«شاهد از کتاب کلیله و دمنه  
  275:مینوي،ص»...وگربه به هالك چنان متیقّن بودوبدگمانی ودهشت چنان مستولی بود که از موشش یاد نیامد.ببرید

         ومحتاط،جهت نیل به اهداف مورد نظر تغییر موقتی طبیعت وذات خود،توسط افرادعاقل-12

در داستان مورد تحلیل، اگر چه گربه به خاطر نیازش به کمک موش براي نجات از دست صیاد،ظاهراًخودش را به وي 
داد که حتّی براي خودش هم باور شده بود که با موش از صمیم قلب  نزدیکتر کرد وچنان خودش را به عنوان دوست جلوه می

ست واین در حالیست که دشمنی موش و گربه ریشه در ذات آنها دارد وچیزاکتسابی نیست که بتوان آنرا در شرایط دوست ا
افراد بخاطر نیازهاي اساسی در خودش تغییراتی  مختلف تغییر داد وبخاطر همین، اگرچه ممکن است بنا به مقتضیات شرایط ، ظاهراً

گردد واز طرفی با توجه به اینکه گربه یک حیوان  د وبه زودي به حالت اولیه خود بر میتواند عمیق باش بدهد ولی این تغییرات نمی
حریص است وحرص وطمع او نسبت به موش در وجود او عجین شده است وهر قدر هم که خودش را خویشتن دار نشان بدهدودر 

در . د وبه دشمنی اولیه شان بر خواهد گشت یک مقطع کوتاهی خود را نگهدارد ولی باالخره دوباره او را وسوسه خواهد کر
داستان مورد تحلیل اگر چه گربه در ظاهر خودش را به عنوان دوست موش معرفی کردوبا حرفها وسخنان دوستانه،البتّه بنظر 

تی خودش خود را به موش نزدیک تر گردانید ولی پس از نجات از دست صیاد کامالً به ذات بد خویش برگشت وهدفش از دوس
هاي حرص وطمع وبدذاتی او بیشتر وبیشتر آشکار  با موش واصراري که در خصوص ادامه دوستی با موش از خود نشان داد، نشانه

  .گردید

در جوامع امروزي هم، همه روزه شاهد اینگونه افراد طمعکاري هستیم که اگرچه در ظاهروبنا به نیاز خودشان ،خودشان را        
دهند ولی در موقعیت مناسب وشرایط بدست آمده در یک لحظه ذات بد خودشان را  م وخیرخواه نشان میبه عنوان یک فرد سال

وتجربه نشان داده است ممکن است فردي چنان در کار خودش برنامه ریزي منظم و حساب شده اي داشته باشد که . دهند  نشان می
دارد ولی در یک لحظه وبا یک اشتباه کوچک دست به کاري بزند که بتواند سالیان سال خودش وذات بد خود را ازدیگران پنهان ب

وجهه بد ناشناخته او براي همگان آشکار گرددومایه تعجب وحیرانی افراد جامعه را فراهم بکند واین همان چیزي است که گفته 
  .گذارد شود ذات آدمی قابل کتمان نیست و موالنا هم بر روي این موضوع صحه می می

     1:مثنوي معنوي»کو دور ماند از اصل خویش                        باز جوید روزگار وصل خویشهرکسی «

ها تمکّن  وبدان که اصل خلقت ،بر معادات بوده است وازمرور روزگار مایه گرفته است ودر طبع...«شاهد از کتاب کلیله ودمنه
نتوان کردوآن را عبره اي بیشتر نتوان نهاد ،که چون موجب از یافته،وبر دوستی که براي حاجت حادث گشته است چندان تکیه 

   279:مینوي،ص»...میان برخاست،به قرار اصل باز رود

     طرد دشمنان دیرینه پس از بهره برداري از آنها توسط افرادعاقل ودور اندیش- 13
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از در دوستی وارد شد وهم در زمانی در داستان مورد تحلیل ،موش هم در زمانی که در دست دشمنانش گرفتار بود وبا گربه 
که از دست دشمنانش نجات یافت ودوستی مجدد گربه را نپذیرفت،از عقل وکیاست خودش به نحو احسن بهره مند گردید چراکه 
در مرحله اول غرور وتکبر بیجا را از خودش کنار گذاشت و خاضعانه از دشمن ذاتی خودش درخواست دوستی کرد تا بتواند 

ودر مرحله دوم، نه تنها غرور از دست رفته خودش را .بر فریب گربه ،براحتی بتواند دشمنان دیگرش را از سر راه خودبرداردعالوه 
  .بدست آورد بلکه در مقابل در خواست دوستی مجدد ازطرف گربه را رد کرد واو را الیق دو ستی با خودش ندانست

وهمه اینها بخاطر داشتن یک نیروي قدرتمند وپشتوانه عظیمی بنام عقل است وگرنه با یک غفلت ویا با یک غرور   
  . داد واحساسات نابجا، خودش را به کشتن می

تو شناسم به خود جز آنکه به خون من ناهار شکنی؛وبه هیچ تأویل نشاید به  وترا هیچ اشتیاقی نمی...«شاهداز کتاب کلیله ودمنه
وخردمند چون عنان اختیار به دست آورد ودواعی اضطرار زایل گردانید ...وبه دوستی تو ثقت،موش را کی بوده است؟.فریفته شوم

  280-279صص:مینوي،ص»...در مفارقت دشمن مسارعت فرض شناسد

  ناعتقاد افراد عاقل وبادرایت به التزام رعایت دوستی همسطح ومتناسب وپرهیز ازدوستی ناهمگو- 14

در داستان مورد تحلیل ،موش در مقابل در خواست مصرّانه گربه به دوستی مجدد با وي ،اظهار داشت که این دوستی بنا به 
  .دلیل عدم همسطحی ونا متناسب بودن آن ،قابل تصور نیست واگر این کار صورت بگیرد قابل جبران نیست 

ابط دوستانه اي بر قرار کرده اند نه تنها عاقبت مناسبی براي آنها در جوامع بشري هم افرادي که با اشخاص غیر صنف خود رو
  .نداشته است بلکه باعث گرفتاري ودرد سر آنها گردیده است که حتّی نجات از آن مرحله در بعضی مواقع امکانپذیر نبوده است

قادر پرهیز واجب بیند،که اگر  چه بسالمت آن نزدیک ترکه بی توان از صحبت توانا احتراز نماي وعاجز از مقومت...«شاهد
  280:مینوي،ص»...وهر که بآسیب غرور وغفلت در گردد کمتر تواند خواست.بخالف این اتّفاقی افتد غافل وار زخم گران پذیرد

    

  نتیجه گیري

ودر جهت  توانسته براساس توانائیها ولیاقت خودش، از آن بهره جسته ازدیر باز، عقل ابزاري بوده  است که هرشخص عاقل می
وبرعکس .نیل به اهداف خودش درزمینه هاي مختلف ،بهره برداري الزم را در براي رسیدن به سر منزل نهایی اش کسب بکند

زه افرادي که از این پشتوانه گرانقدر بی بهره اند ویا به عبارتی از اثرات آن در اعمال ورفتارشان کمتر تاثیر پذیرفته اند به همان اندا
در نهج البالغه دقیقا بر این موضوع صحه گذاشته و )ع(وحضرت علی .موفقیت و کامیابی باز مانده و فاصله گرفته انداز رسیدن به 

همانا ارزشمند ترین بی نبازي عقل استوبزرگترین فقر بی خردي :یعنی.إنّ أغنی الغنی العقل،واکبرالفقر الحمق«:فرمایند می
  )450ص/6(».است

لیل ،موش که سمبل یک شخصیت با ذکاوت ومحتاط است،توانسته است در پیچاپیچ مشکالت در داستان مورد تح       
هاي مختلف ،چه زمانی  وشداید زندگی اش ،ازاین ابزار قدرتمند،با استفاده از شایستگی ومدیریت خوب خودش بر زمان،در لحظه

ودر هر لحظه بر .مش رسیده،بهره برداري الزم را بکندبیند،وچه زمانی که به ساحل آرا که خودش رادر میان بالها وگرفتاریها می
  .دشمن دیرینه اش غلبه وتسلط داشته باشد
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هاي زندگی ،این اجازه را به شخص بهره مند از این  گیریم که استفاده ازعقل به عنوان شاهچراغ  در تاریکی پس نتیجه می
حکم به عنوان حبل المتین بهره مند گردیده وبه موفقیتهاي دهد که،نه تنها در حل مشکالت اش از این ریسمان م نعمت الهی می

تواند به عنوان الگو و سرمشق براي نجات جامعه خودش از  مناسب وحیاتی در جاي جاي زندگی اش دست پیدابکند، بلکه می
حد قابل توجهی  ودر آن موقع است که موقعیت خودش را دربین افراد مختلف جامعه متمایز ساخته ودر.ضاللت وگمراهی بشود

توانند سکّان  وبه عبارت دیگر ،عقل یک نیروي خارق العاده بالقوه قدرتمندي است که فقط افراد با فکر و اندیشه باال ،می.باال ببرد
که موش در داستان مورد تحلیل ،همه این .هدایت آن را به دست گرفته وبا فعلیت بخشیدن به آن ،به هدف غایی خودشان برسند

  .  ا در یک لحظه محدود وبا استفاده از نیروي قدرتمندي بنام عقل وپشتیبان عظیمی بنام احتیاط انجام داد وماندگار شدکارها ر
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  ،انتخاب وتوضیح کلیله ودمنه،انتشارات جام،چاپ دوم1374انزابی نژاد، رضا،

  امیر کبیر،تهران،چاپ چهارم ،احدیث وقصص مثنوي،ترجمه حسین داودي،انتشارات1387بدیع الزمان فروزانفر،

  ،قلعه حیوانات،ترجمه امیر شاهی،انتشارات دوستان،چاپ چهاردهم1389جورج اورول،

  جورج اورول،مزرعه حیوانات،ترجمه صالح حسینی ومعصومه نبی زاده،انتشارات جام،چاپ پنجم
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و  فارسیبا مقدمۀ  همایی الدیناستاد جالل  توضیحات و تعلیقاتو  حواشی، با بلخیمحمد  الدین،موالنا جالل معنوي مثنوي
 فارسی ادبیاتانتشارات انجمن استادان زبان و  (1386تهران( محقق  مهدي انگلیسی

 الدین بهاء خرمشاهی :مترجم دوم: نوبت چاپ ش 1382: سال چاپ،تهران: چاپ ، مکانگلشن: ناشر، ترجمه قرآن

 )1386مهر، (علمی و فرهنگی : نشر،پرویز شیخ کریمیمترجم، ،محمدبن محمد غزالی،حیاء علوم الدین
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  )1389اردیبهشت، (هرمس : نشر، قاسم کاکایی،به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت: وحدت وجود

جامعه مدرسین حوزه علمیه : نشر، سیدمحمدباقر موسوي همدانی )مترجم( ، سیدمحمدحسین طباطبائی،ترجمه تفسیر المیزان 
  )1386شهریور، (قم، دفتر انتشارات اسالمی 
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12 

  ي مدرن فارسیها داستانهاي هنري در نوآوري
  

  1آموزگار )آرام ( زینب

   2پورامیر جعفر

 

  چکیده 

نویسنده   ها داستاندر برخی از . آیند که به نوعی بیانگر زمان خود هستند یمیکی از ا نواع ادبی به شمار  ها رمانو  ها داستان
داستان نویسان مدرن به . دهد یمکشد و قلمش را در خدمت بررسی مسائل روز جامعه قرار  یماوضاع اجتماعی جامعه را به تصویر 

هاي نوینی را در زمینه داستان نویسی به کار  ينوآورپیروي از جمال زاده به سمت داستان نویسی مدرن  کشیده شدند و تجربه و 
ها  ينوآورادبیات فارسی شده است؛ استفاده نویسندگان از این ها  به تقلید از ادبیات غرب وارد  ينوآوربسیاري از این . بردند

به ( سادگی، پویایی. دهد یمداستان نویسی در ایران خبر  تر درخشاننشانگر ارتقا ظرفیت وجودي داستان نویسی است و از آینده 
، غناي لفظ و معنا از برجسته ترین  ) ي گذشتهها داستانیابد بر خالف  یماین معنا که شخصیت افراد در طی داستان تحول و تکوین 

ها، استفاده از شیوه جریان سیال ذهن، فلش بک، نظم گریزي، پایان  یژگیواز دیگر . ي نو هستندها رمانویژگی داستان و 
مهمترین هدف این  .است... نامشخص، لحن مناسب، شخصیت پردازي قوي، تلفیق فرهنگ بومی و غربی، روانشناسی افراد و 

روش تحقیق در این پژوهش . هاي هنري داستان نویسی است ها و نوآوري نایی عالقمندان داستان نویسی به تکنیکپژوهش آش
  . توصیفی و روش گردآوري از طریق مطالعه و فیش برداري است -تحلیلی

  

  

  . فلش بک -جریان سیال ذهن  -جمال زاده   -هاي مدرن ينوآور  -داستان  مدرن:   ها کلید واژه

                                                        
کارشناس ارشد ادبیات - ١  

    کارشناس معدن- ٢
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  مقدمه - 1

ي  رشتهیی که پس از او به ها داستاني او و ها داستانبدانیم، میان  زاده جمالیسی مدرن در زبان فارسی را نو داستاناگر آغازگر 
ي  یوهشي جزئی در ها تفاوي کلی و نیز ها شباهتعالوه بر . ی نیستندپوش چشمیی وجود دارد که قابل ها تفاوت، اند درآمدهتحریر 

ي ورود ادبیات  یهاولي ها سالي مدرنی که  در ها داستانو  اند شدهي اخیر نگاشته ها سالي مدرنی که در ها استاندنگارش و زبان 
ي  زمرهتوان این موارد  را در  یمشود که  یمیافت  ها داستانمدرن به ادبیات کالسیک فارسی نوشته شده، مواردي در این 

ي نوین ها روشیسی فارسی و نو داستاني قدیمی و کالسیک ها سبکتفاوت در  ي آورندههایی دانست که عامل به وجود  ينوآور
  . یی با فضا، زبان، لحن و سایر پارامترهاي نوین استها داستاننگارش 

یر است و قابل انکار نیست لیکن گ چشماستفاده از برخی از این فاکتورهاي نوین در آثار داستانی مدرن ادبیات فارسی هر چند 
همه برخی از موارد نیز هستند که کامال  ینابا . در حد ابتدایی، ادبیات مدرنی است که محصول وارداتی از ادبیات غرب است

هاي گزافی چون عمر  ینههزبا هوش و درایت خود و با صرف  اند توانستهابتکاري بوده و نویسندگان بزررگ و نامی کشورمان 
در این مقاله سعی بر این شده است که  در حد توان به چندین مورد از . ببرند کار بهشان  یداستانرا در آثار  ها آني خویش  یهماگران
و   هاست داستانها به معناي افزایش ظرفیت  ينوآوربه یقین استفاده از این . ي هر چند جزئی و گذرا شود اشارهها  ينوآوراین 

  . و به رشد ادبیات داستانی مدرن در ایران استهمچنین حاکی از روند ر
  

  ي مدرن فارسیها داستانهاي هنري در  ينوآور - 2

درنوس  یشهراز ) Modern(ي  مدرن  واژه«  ي م)Modernus ( در زبان التین و مودو)Modo ( در زبان التینِ جدید
داراي دو بار معنایی » مدرن«باشد و  یم، الساعه اکنون همي حال و در همین لحظه،  لحظهبه معناي فقط در همین » مودو«. باشد یم

از مفاهیمی که به . را دربردارد» نوین«و » جدید«باشد و هم مفهوم  یمباشد؛ هم به معناي امروزي، کنونی و معاصر  یمنسبتا متفاوت 
، تقابل بین قدیم )Modernity(مدرنیته. یسم اشاره نمودمدرن پستتوان به مدرنیته، مدرنیسم و  یمباشند،  یمشدت این واژه مرتبط 

و جدید که پس از قرون وسطی یا از حدود رنسانس به بعد آغاز شد و اصوال مفهومی است که در هنر، علم، تکنولوژي، فلسفه، 
  )537 :1384علی بابایی،(» .یابد یمنمود ... معماري و

شوند، هم  یمیابی  یشهرت و عباراتی که با این واژه اما مفهوم اصلی مدرن و به تبع آن ادبیات مدرن و سایر اصطالحا
هاي جدید و نوینی است  یوهشو  ها روشآن مقوله و هم حاوي مفاهیم، ) معاصر بودن، امروزي بودن(ي شرایط زمانی یرندهدربرگ

هم به دلیل نزدیکی زمانی این بدین معناست که ادبیات مدرن . اند داشتهي ا کنندهنقشی اساسی و تعیین  ها آنکه در به وجود آمدن 
ي مدرن گنجانده  واژههاي به کار گرفته شده در خلق آن حائز اهمیت است و این مفاهیم نیز در بطن  یوهشو هم به دلیل نوین بودن 

ي مدرن فارسی را ها داستانهاي  ينوآورتمامی . کند یماین موضوع در مورد شعر مدرن و داستان مدرن نیز صدق . شده است
ي نگارش، محتوا و مضمون و سایر  نحوهحجم داسـتان، . سبک دانست -اي از عوامل زمان، زبان، قالب و اسلوب یرشاخهزن توا یم

ها اشاره  ينوآورین موارد این تر مهمدر زیر به برخی از . باشند یمي مـدرن، هر کدام با یکی از عوامل مرتبط ها داستانمشخصات 
  .کنیم یم

  زمان -1- 2
اي بر آن داشت، مبحث  یژهورود و باید تاکید  یمي فارسی به شمار ها داستانبندي  یمتقسي که از عوامل مهم و موثر در ا مقوله
ین فاکتور در جدا ساختن ادبیات کالسیک، مدرن و تر مهمبا تار و پود ادبیات در هم تنیده شده است که  چنان آنزمان . زمان است

در مورد زمان باید گفت « . تر است ینیع مدرن پستاین ارتباط در تحدید ادبیات مدرن و . اند نستهداي  مقولهرا این  مدرن پستحتی 
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ي ها زماندر مفهوم  -ي ادبیات نو با ادبیات کهنها فرقو در نتیجه یکی از   -ي انسان معاصر با انسان قدیمیها فرقکه یکی از 
: 1383شمیسا،( » .مستقیم است که دریافت انسان قبل از قرن بیستم است ي منکسر و درهم در مقابل زمان خطی وها زمانغیرمتصل، 

111(  

وي بوف . صادق هدایت است» بوف کور«کنیم،  یمیی که با این موضوع در آن به صورت واضح برخورد ها داستاناز جمله 
یی از گذشته است که در عالم ها  صحنهکند و دیگري  یمیش را بیان ها خوابکور را دو بخش کرده است؛ یکی جایی که نویسنده 

توان گفت  بوف کور شروع رویاها و  یمکند به زبان دیگر  یمرا تعریف  ها آنکند و راوي  یمبیداري جلوي چشم او جلوه 
زمان مطرح در بوف کور از نوع زمان غیر خطی « .  ریزد یمي بلندي است که این خواب و رویاها در حصار زمان فرو ها خواب

بینیم که  یمیعنی در طول داستان، در یک لحظه هم راوي را . توان متوجه شد یماست و این را با مطالعه و بررسی چند باره ي آن 
زمان حال راوي هم هست، به  همین پیرمرد از طرف دیگر. ي راوي است یندهآجوانی است و هم پیرمرد قوزي یا خنزرپنزري را که 

ي سابق و ها زماناین بدین معنی است که در بوف کور، . ي از زمان پیرمرد است و جزئی از کل اوستا برههکه راوي در  ینااعتبار 
زمان در بوف کور، . در بوف کور آغاز، وسط و آخر رمان یکی است) 111: 1383همان، (» .الحق در کنار زمان حال وجود دارند

ي پس از مرگ که راوي داستان مرده است اما ها زمان، )بینی یشپنه از نوع (ي موازي، آینده در حالها زمان. لی و آفاقی استاز
توان در  یمها را حتی  یناشود و مواردي شبیه به  یمدهد یا زمانی که اتفاقات زندگی در زمان محو  یمهمچنان داستانش را ادامه 

شویم که در افق زمان محو  یمدر شازده احتجاب با قسمی از زندگی رویارو «. رسی نیز مشاهده نمودي نوین ادبیات فاها داستان
رابطه اشخاص در این قصه با هم رابطه انعکاسی است، . توان گفت امروز نیز به نوعی حضور دارد یمشود اما در واقع  یم

  ) 133: 1383دستغیب، ( » . شود یممنعکس  ها آنها و کارهاي ایشان در آیینه سیما وتصورات متقابل  یتشخص
  نمادگرایی - 2-2

ي قبل از انقالب اسالمی و به دلیل خفقان شدید و سانسور شدید کتب و مسائلی از این دست و چه ها سالنمادگرایی، چه در 
براي بیان و نگارش داستان و درگیرکردن هر چه بیشتر ذهن  تر متفاوتي پس از انقالب و به عنوان سبکی نوین و روشی ها سالدر 

ي مدرن ها داستاننمادگرایی از جمله فنونی است که در . مخاطب با داستان، همواره نویسندگان را به سوي خود جذب کرده است
ي  واژهادلی است براي نماد مع «. اند جستهو همواره نویسندگان از آن بهره ) شود یمو (اي به آن شده است یژهونیز توجه 

و  synیا   symکه از زبان یونانی اخذ شده و از دو جزء) در زبان فرانسه Symboleدر انگلیسی و  Symbol(»سمبل«
ballein  ي  کلمه. باشد یم» با هم گذاشتن«ساخته شده است و به معنايSymbolé  در یونانی به معنی نشانه یا عالمت به کار

شود؛ البته  یمهر کلمه یا عبارت که بر معنایی غیر معناي ظاهري داللت کند نماد محسوب ) 5: 1389یان،پورنامدار(» . رود یم
هم نوعی نمادند و تک معنا هستند  نمادها معموال از طریق تکرار و تاکید ویا احیانا وضعیت خاص، خود را به دیگران  ها نشانه

طور مکرر از درخت پیر وسط حیات صحبت کند این تکرار حاکی از نماد بودن کنند مثال اگر در خالل داستان راوي به  یممعرفی 
فضایی کامال سمبولیک دارند و نویسنده ) و به عنوان نمونه عزادارن بیل(ین ساعديحس غالمي ها داستاناکثر . این درخت است

ي آگاه است که با بررسی همان  خوانندهن ي نمادهاي داستان خود، پنهان کرده است و ایال البهحرف و منظور واقعی خویش را در 
توان  ینمبرد و اال با نگاهی نه چندان عمیق و با بینشی جزئی،  یمنمادهاي مهم، به مضمون واقعی نهفته در سطر به سطر داستان پی 

  .را دریافت ها داستانگونه  یناعمق مفاهیم 
و در نتیجه ) و حتی کالسیک(ي نوین ها داستاناي موجود در توان علت تنوع در تفاسیر و تعابیر نماده یمجاست که  ینهماز 

از سایرین،  تر متفاوتي ا گونه بهیابی و توجیه کرد؛ هر کسی  یشهرشود را  یمتفسیرهاي متنوع و گوناگونی که از یک داستان واحد 
همین تفاوت در تفسیر نمادهاست . کند یمالخصوص آثار ادبی را تجزیه و تحلیل  یعلي آثار هنري و  یهکلنمادهاي به کار رفته در 

ها و  یتشخصي  دربارهبه عنوان نمونه، . شود یمي مدرن باعث ها داستانکه نظرات متفاوت و بعضا قابل توجه و جالبی را در تفسیر 



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

١٦٨ 
 

از داستان  )آن هم از دیدگاه یونگی(ي و روانکاوانها اسطورهپرسوناژهاي داستان سوررئال بوف کور، سیروس شمیسا که تفسیري 
ي  همهي مردان یک مرد و  همه. ي پرسوناژهاي داستان در نهایت یک نفر بیش نیستند همه«:  بوف کور دارد، بر این باور است که

» .ي مذکر و مونث یک وجودند، یک وجود کلی جنبهزنان یک زنند و این زن و مرد کلی هم درحقیقت یک نفرند، یعنی دو 
ی بررسی کرده است، نظر شناس اسطورهکه داستان را تنها از منظر ) محمد پسندي(یگر، محقق دیگرياز طرف د) 89: 1383شمیسا،(

کند که در آن یک پیرمرد قوز کرده شبیه جوکیان  یمدر بخشی از این داستان، راوي داستان تصویري را که وصف . دیگري دارد
  . والخ... هند، شالمه بسته زیر یک درخت سرو نشسته

مفهومی را که تصویر کالمی هدایت در « اند که  یدهرسنمادهاي موجود در تصویر فوق، به این نتیجه  تک تکفسیر ایشان با ت
: 1384پسندي حکم آبادي،(» . است) در آیین هندو(کند این است که آن پیرمرد، خداي آفرینش یمبوف کور، به ذهن متبادر 

ي  نوبهتوان به طرق مختلف تعبیر و تفسیر کرد و هر کدام از این تعابیر نیز به  یمرا ) سمبل(مسلم است این است که هر نماد چه آن)5
  .باشد یمخود داراي اهمیت 

 ي و وفور لغات عامیانها محاورهلحن صمیمی و  - 2-3
ي تکنیک  آگاهانه کارگرفتن بهدانند؛ علت این امر را عالوه  یمیسی نوین فارسی نو داستانرا پدر  زاده جمالاگر صاحب نظران، 

» یکی بود، یکی نبود«تردیدي نیست که . یابی کرد یشهر زاده جمالي ها داستانیسی اروپایی در نثر فارسی، باید در زبان نو داستان
ي او ها داستانتوان تفاوت فاحش زبان  یمین علت این امر را تر مهم. یسی فارسی در قرن بیستم استنو داستانراهگشاي  زاده جمال

  .ذکر کردبا پیشینیان 
، اند جستهي خود از آن بهره ها داستاندر ...) ، چوبک واحمد آلنظیر هدایت، (و نویسندگان پس از او  زاده جمالزبانی که 

که در فولکلور (و هدایت زاده جمالاگر چه . تر از زبان ادبی دشوارِ مرسوم در گذشته بوده است یانهعامو  تر سادهزبانی به مراتب 
این مسیر را براي سایرین هموار ساختند، الجرم زبان ) ي خود استفاده کرده استها داستانکرد و از این مضامین در  یمایران تحقیق 

هاي اصیل و مهم در  ينوآورایجاد لحن متناسب با شخصیت افراد یکی از . ي سایر نویسندگان نیز از این قافله عقب نماندها داستان
لحن در داستان جایگاه بنیادي . در حقیقت لحن باید با بافت معنوي داستان همخوانی داشته باشد. ي مدرن استها داستانو  ها رمان

ها  از جهات  یتشخصشود  یمکند و باعث  یمبخشد و درون مایه اثر را بیش از پیش آشکار  یمدارد چون توان وتحرك ویژه 
هاي  ينوآورتنوع لحن از بارزترین . د خالق اثر با موضوع داستان استلحن بیانگر برخور. گوناگون به خواننده شناسانده شود

وداستان هاي  ها رمان؛ زیرا .کند یمداستان مدرن است هرگاه لحن صمیمی باشد سادگی و صمیمیت اثر هم به خواننده سرایت 
  . ي معاصر هستندها انسانامروزي  بیانگر و مفسر زندگی عینی 

ن عامیانه به جاي زبان نوشتاري و حتی در بعضی موارد به جاي زبان معیار، استفاده از تعابیر، یی، استفاده از زباگو ساده
در . ي اکثر نویسندگان ادبیات نوین فارسی مشاهده نمودها داستانتوان در  یمها را  ینابازاري و نظایر  -اصطالحات و لغات کوچه

  : که در آن صمیمیت لحن و نثر محاوره به وضوح نمایان است آوریم یمرا براي نمونه  "سنگ صبور "زیر برشی ازرمان 
خوام بمونم و ببینم آدم تا چه اندازه  یم...خواد ببینم یمزندگی براي من قشنگه، خیلی چیزاي دیگه توش هس  که من دلم « 

خوام مردمو  یم: م و بنویسم خوام بمون یم... ي رنگین کمونو ببینم ها رنگخوام بمونم و تموم  یم... قوه ي ستم کشیدن داره 
  ) 16:  1345چوبک ،( » ... بشناسم 

  استفاده از تکرار  - 2-4
. دهد یمبه مخاطب است که در خالل جریان داستان روي ) معموال موضوعی با اهمیت(تکرار براي تاکید، یادآوري موضوعی

ي بازري ها نمونه.  کند یمطق مخاطب از این ابزار استفاده ین نویسنده براي تاثیرگذاري هرچه بهتر و بیشتر بر عواطف و نیز منچن هم
شوند، بلکه بخش دوم  یمدر کلِ داستان نه تنها برخی جمالت و عبارات تکرار . بینیم یم» بوف کور«تکرار را در  نوع همهاز 

قصاب، (ي افراد مختلف  یلهوسحتی زندگی بشرِ نوعی به «. داستان، در واقع نوعی تکرار بخش اول داستان است و بالعکس
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ي تکرار ا گونه بهرا  ها صحنهنویسنده وصف برخی از ) 104:  1383شمیسا،(       ».شود یمتکرار ...) نویسنده، نقاش، پیرمرد قوزي و
ن م... برادرزنم روي سکو نشسته بود« : به عنوان مثال. کند که باید تکرار را بخشی از سبک نویسندگی او به حساب آورد یم
روي ... برادرزنم« و ) 79بوف کور، ص ( «.یی که در جیبم بود درآوردم و به او دادمها کلوچهدست کردم . اختیار جلو رفتم یب

  )95: 1331شمیسا،( » ... دست کردم از جیبم دوتا کلوچه درآوردم خواستم به دستش بدهم. سکو نشسته بود
تکرار (، با تکرار غیرمستقیم ها صحنهت و حتی تکرار توصیف برخی از در بوف کور، عالوه بر تکرار مستقیم برخی از جمال

در من باقی نبود؟  ها آني گذشته نبودم و تجربیات موروثی ها نسلي یک رشته  یجهنتآیا من خودم «: کنیم یمنیز برخورد ) مضامین
و  ها جماع، ها وسواسول، در اثر آیا خمیره و حالت صورت من در اثر تحریک مجه«، )89ص (آیا گذشته در خود من نبود 

  )105: 1383شمیسا،)  (113ص ( »... هاي موروثی درست نشده بود؟ و من که نگاهبان این بار موروثی بودم یديناام
برخی از . خورد یمبه چشم » بوف کور«ي تکرار مواجه هستیم؛ اما نه به شدت تکرارهایی که در  مقولهدر کافه پیانو نیز با 

توان  یمو نه نوعی  اند کردهي اصلی داستان را در خود حفظ  یهدرونماشوند؛ جمالتی که در واقع  یمل داستان تکرار جمالت در طو
و اگر . مان بودنتوي بودن و توي چگونه  اند مهماین قدر  ها لباس« مثال . کنند یمگفت که منظور مستقیم از کل داستان را بیان 

و ) 9ص ( ».ست یکوچکبراي این است که یا لباسی ندارد که بهش تکلیف کند؛ یا اساسا، آدم کند،  ینمبینید کسی کار بزرگی  یم
  ». ست یکوچککند، براي این است که یا لباسی ندارد که بهش تکلیف کند یا اساسا آدم  ینمبینید کسی کار بزرگی  یماگر « 
  )        231: 1389جعفري،(

  هاي چندگانه يراوچندصدایی یا  - 2-5
ي نوین برخالف روش معمول و مرسوم روایت در گذشته، که یا به صورت اول شخص و یا سوم شخص ها داستاندر برخی از 

  . حاضر در داستان برعهده دارند) ي دیدهاي متنوع یهزاوي مختلف و با ها زبانبا (بود؛ روایت داستان را افراد مختلف
ویژگی اصلی بوف کور هدایت چند . شود یمي مدرن به کار برده ها نداستاهایی است که در  ينوآورچند صدایی از جمله 

در مجموع داستان بوف کور تجلی افکار، . صدایی و راوي چند بعدي آن است، این داستان برپایه وحدت و تکرار وتدور است
در مورد چند صدایی بودن  محمد رضا روزبه. ي نوعی بشر استها آرمانو دردها و در عین حال  ها رنجعواطف و ترجمان عقاید، 

در بوف کور چند صدایی به حدي مشهود است که منتقدان « :  نویسد یمبوف کور به نقل از کتاب صدسال داستان نویسی در ایران 
، ) هاي خیامی و بودایی، مرگ اندیشی واختناق سیاسی یشهانداعتقاد به مسخ، ( فلسفی -ي گوناگون اجتماعیها جنبهمختلف از 

زنانه در  –عقده ادیپ در روانکاوانه ي فروید و روان مردانه ( ، روانی)گرایش به ایران باستان و نفی اسالم عرب(تاریخی 
  )   66:  1384،) نثر(روزبه (» ... و فرمالیستی به تفسیر آن پرداخته اند ) روانشناسی یونگ

ي مختلف این ها بخششوند؛ اما راوي، در  یمبه نوعی تکرار  ها صحنهگر چه برخی از ) رضا براهنی(در رازهاي سرزمین من 
افراد را تکرار مستقیم به حساب آورد؛ اما  تک تکتوان توضیح و توصیف هر صحنه از زبان  ینمداستان افراد مختلفی هستند و 

که  ینانیز براي  آنچه مسلّم است این است که نویسنده براي جذاب کردن موضوع داستان و جذب کنجکاوي مخاطب خویش و
از زبان بعضی از (هاي مختلف یک یا چند صحنه  یترواي منطقی داستان بپردازد، به نوعی با استفاده از  ادامهمخاطبش بتواند به 

ي را از زبان یکی از ا حادثهي که ا گونه به. شود مند بهره، از تکرار غیرمستقیم )ي حاضر در آن صحنه برجستههاي  یتشخص
شاید . ي دید دیگري وصف کرده است یهزاوصلی داستان شرح داده است و در فصل دیگر، همان حادثه را از بعد و هاي ا یتشخص

در همین کتاب، . گونه به نظر برسد که این مقوله را بتوان تکرار نامید، اما تفاوت در راوي داستان، چشمگیرتر است ینادر نگاه اول 
یی ها سرنخي داستان با  یسندهنوکند؛ هر چند که  یمده و مخاطب را با شخصیت راوي آشنا ي مختلف داستان، خواننها فصلعنوان 

  .هاي اخالقی و تیپ شخصیتی راوي را در اختیار خواننده قرار داده است یژگیوجزئی، به بهترین شیوه در فصول قبل 
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یاس فلسفی و اعتقاد به پوچی، از مضامین اساسی . آید یمي یاس فلسفی به حساب ها شاخهگرایش به قهرمان شکنی از زیر 
به ویژه ادبیات پس از جنگ جهانی (ي این مضمون نیز تاثیر ادبیات غرب  یجادکنندهاین عوامل تر عمده. ادبیات مدرن فارسی است

  . اند بودهي فارسی و استبداد و اختناق حاکم بر جامعه ها داستانبر ) دوم
پیماید که صاف و یکدست نبوده است به همین خاطر اگر گرایش  یمنکته حائز اهمیت این که داستان نویس همواره راهی را 

ین ابعاد تر مهم. به یاس و پوچی دارد جاي تعجب زیادي ندارد گرچه این شگرد  بیشتر محصول وارداتی از ادبیات غرب است
فقدان معنی و هدف براي زندگی، حاکمیت جبر بر : معاصر فارسی عبارت است ازهاي داستان  یشهاندمحتوایی یاس فلسفی در 

هاي اجتماعی، قطع امید از اصالح جامعه، نقض  یآلودگ، مرگ و خودکشی، کابوس و اضطراب روحی، طرح ها انسانسرنوشت 
ل، عالوه بر دارا بودن محتواي یاس، از ي چه دههداستان مدرن در . هویتی، انزوا یباجتماعی، فقدان آرمان و  -قراردادهاي اخالقی

ي اخیر به ها سالچه در آثار صادق هدایت و چه در برخی آثاري که در . ساختارهاي متناسب با این محتوا برخوردار بوده است
  : به عنوان نمونه. شود یم، یاس و نا امیدي و گاها پوچی دیده اند درآمدهي تحریر  رشته

» ! خواهد هفتاد سال سیاه هم نخواند یمي مرا بخواند، ها کاغذپارهخواهد کسی  یم! ه دركبعد از آن که من رفتم، ب« 
  )51: 1331شمیسا،(

 »  هاي موروثی درست نشده بود؟  یديناامو  ها جماع، ها وسواسآیا خمیره و حالت صورت من در اثر تحریک مجهول، در اثر « 
  )113: 1331همان،(

ي صادق هدایت است، در انتهاي داستان با خودکشی خود در  نوشتهستانی با همین نام که شخصیت اصلی دا» آبجی خانم«
در . خانه، به جایی رفته بود که در آن زشتی و خوشگلی، عروسی و عزا، خنده و گریه شادي و اندوه وجود نداشت انبار آب

... ها و یتشخصروانی  -دیدن کل زندگی، خال روحیي دیگري نیز با مواردي مشابه و نیز مسائلی از قبیل خودکشی، سیاه ها داستان
  . رسد و در نتیجه راهی جز نابودي خود در پی نخواهد داشت یم، یاس و پوچی به اوج خودش ها داستاندر این . کنیم یمبرخورد 

تش اهل این دانسته دوس یمدهد و چون  یمشرح ) همایون(ي را به دوستشفرد بهروش خودکشیِ منحصر » کافه پیانو«راوي در 
روشی که در آن اصال راه برگشتی هم . دهد یمبه طور دقیق این روش خودکشی را توضیح ) 104: 1389جعفري،(نیست  ها حرف

بیندازد و به استخر رفته و با آن  اش خانهي از ا گوشهها بخرد و کلیدش را در  یسپلاینکه دوستش برود و از دستبندهاي : وجود ندارد
ي که نزدیک کف استخر ا پله. گذارند، بند کند یمی که یک جاي استخر کار بام نردهي  پلهدستبند دست خودش را به آخرین 

  )105:  1389،)نقل به مضمون(همان.(آن وقت سعی کند طبق عادت همیشگی؛ اگر توانست نفس بکشد. است
روش خودکشی نوشتم که هر  تا دوسهیک وقتی نشستم و بیشتر از شصت و : ان گفته است کهراوي حتی در بخشی از داست

یاس، » کافه پیانو«البته در ) 95کافه پیانو، ص .(شد یمو براي خودش یک اثر هنري محسوب  تر قشنگکدامشان؛ یکی از یکی 
ي خودکشی  نحوهها هستند که بعضا از جمله  یتشخصناامیدي و پوچی، کل مضمون داستان را احاطه نکرده است؛ بلکه بعضی از 

دچار این مسئله » انگار یک جور مریضی روحی یا افسردگی مخصوص به خودش را داشت«هاي دائمی کافه را که  يمشتریکی از 
  .دهند یمو گاها کار دست خودشان  اند شده

  نویسی در داستان نامه یخودزندگ - 2-7
با بررسی هر چند جزئی ) مخصوصا در فضاي ادبیات داستانی بعد از انقالب اسالمی(فارسی ي نوین ها داستاناز مواردي که در 

برخی از نویسندگان با نوشتن رمانشان . خورد، ورود خود نویسنده به متن داستان است یمو نگاهی نه چندان تیزبین به چشم 
کند از بخت  یمکور عالوه بر اینکه از بیداد زمانه گالیه  دهند به عنوان نمونه هدایت در بوف یمتصویري بیوگرافیک از خود ارائه 

هدایت از . کند یمصحبت  هاست آنیش که صد البته خود یکی از ها رنجشبد بشر و به طور کلی از ناتوانی انسان هنرمند و 
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این دردها . کند یمخورد و او را فرسوده  یمگوید که چون بختک به جانش افتاده و روحش را در انزوا چون خوره  یمیی دردها
  .مختص همه بشریت است بوف کور در واقع شرح یک مکاشفه درونی است

 طور بهچه (این بدین معنی است که خود شخصِ نویسنده به نوعی . یی داردسزا بهحضور نویسنده در روند داستان نقش « 
  .در داستان حضور دارد) مستقیم یا غیرمستقیم

شود؛ و گاه ممکن است خصوصیات قهرمان نویسنده،  یمي اصلی نیز ذکر  یسندهنوگاه نام و نشان واقعی  ها داستانگروه در این 
که دخل و  اند داستانهایی در قالب  نویسی نامه یخودزندگبه عبارت بهتر، این آثار تقریبا . ظاهرا چیزهاي متفاوت ذکر شود

  . شده است ها آنیی در ها تصرف
یی هشتند که حضور ها داستاناز ) هوشنگ گلشیري(هاي دردار ینهآ، و )رضا براهنی(، آواز کشتگان )پور یروانمنیرو (دل فوالد

نیز ) رضا براهنی(اش یسندهنوو آزاده خانم و ) سیمین دانشور(ي سرگردانی یرهجز، صورتی طبیعی دارد و ها آني قهرمان در  یسندهنو
  )58 :1378ر،سرشا( »  . شویم یمي اصلی روبرو  یسندهنوقهرمان فرعی با نام و نشان  با ها آنیی هستند که در ها داستان

اش روایت  یواقعبا نام ) ي داستان یسندهنو(خود براهنی) کودکی، نوجوانی و بزرگسالی(عمال دوران زندگانی» آزاده خانم«در 
  .اند شدهیز مطرح ي ادبی و هنري معاصر نها چهرهدر این داستان، بعضی دیگر از . شده است

  رئالیسم جادویی - 2-8
با بیان حقایق و  سو ککه از ی اند کردهنوع دیگري از مکتب رئالیسم تعریف را ) Majic Realism(رئالیسم جادویی

عامیانه و هاي  ها و داستان ي برخی از عناصر، به قصهریکارگ  بهي جامعه با مکتب رئالیسم پیوند دارد و از سوي دیگر با ها تیواقع
سبکی است که در عرصه نقاشی و همچنین در داستان نویسی رایج است در این  رئالیسم جادویی «.  شود اي نزدیک می اسطوره

در این آثار ترتیب و توالی . دهند یمو ترکیب  مستقل را ارائه  زندیآم یدرمسبک الگوهاي واقعی با خیال و توهم و همچنین رویا 
روایت ) فرا واقع گرا(ي قدیم و توصیفات سور رئالیستی ها قصهي ها یژگیویی متاثر از ها داستانو  شود یمزمان در هم  ریخته 

رئالیسم جادویی بیشتر در کشورهاي جهان سوم رایج است و اصوالً به نام کشورهاي )   55: 1384، )نثر(روزبه (»   . شود یم
قصه بدین معناست که همه عناصر داستان طبیعی است و تنها یک عنصر رئالیسم جادویی در «. شود آمریکاي التین شناخته می

  )240: 1381فرزاد،(» . جادویی و غیرطبیعی در بافت قصه وجود دارد
در آثار . که بنیان گذار آن بالزاك فرانسوي است دیآ یمي فرعی رئالیسم به حساب ها شاخهرئالیسم جادویی در حقیقت از 

، آواز کشتگان )ساعدي نیحس غالم(ي زیبایی را از رئالیسم جادویی مثال زد؛ عزاداران بیل ها نمونه توان یمداستانی نوین فارسی نیز 
در زیر نمونه ي کوتاهی ازکاربرد رئال در . ي این مکتب ادبی اند برجستهي ها نمونهاز )  پور یروانمنیرو (و  اهل غرق ) رضا براهنی(

  :  مینیب یماز احمد محمود  "ها هیهمسا "رمان 
ر  دیآ یمآب دیگ باال . اندازد یمرضوان صورت خود را چنگ . دهد یمرحیم خرکچی چپق را تکان  مش رحیم . رود یمو س

و رضوان انگار سالهاست   کند یمرا خاموش  ها شعلهآب دیگ . شود یمرضوان نقش زمین . به گیجگاه رضوان کوبد یمبا سر چپق 
وهم رئال به  آورد یمدر این داستان، دیگ هم نمادي براي خشم رحیم است که جوش )     246: 1357محمود ، ...  ( مرده است 

  . دیآ یمحساب 

    تلفیق فرهنگ بومی و غربی  -2-9

اند به همین دلیل آثار بزرگ  ان خود بودهآید و همواره آینه زم هاي ادبیات به حساب می رمان و داستان  یکی از زیر شاخه
هاي مدرن نیاز به شخصیت پردازي قوي، سادگی و در عین حال به روز بودن داشتند تا  داستان. هنري بیانگر روان نویسنده هستند

ین و همچنین هاي پیش هاي تازه نفسی قرار بگیرند که قصد داشتند با پشتوانه و دستاوردهاي نسل مورد قبول عامِ نسل نویسنده
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هاي کوتاهش ضمن گرایش و  ها و داستان گلشیري در رمان. برخورداري از چشم انداز تازه ي داستان مدرن، وارد میدان شوند
در دهه . هاي قدیم، زوایاي روحی جامعه و نسل روشنفکر را مورد بررسی قرار داد هاي نوین و همچنین داستان تمایل به ساخت

داستان نویسان جدید پس از انقالب به میراث نویسندگان گذشته نظر . مدرنیسم در جوامع سنتی شدیمشصت و هفتاد شاهد نفوذ 
داشتند و هم متوجه شگردهاي جدید ادبیات جهان بودند؛ از جمله منیرو روانی پور که با استفاده از تکنیک رئالیسم جادویی که 

و با تلفیق میراث بومی و دستاورد ادبیات غرب به روانشناسی مردم  کشد دستاورد غرب است فرهنگ بومی ایرانی را به تصویر می
هاي مدرنیستی ادبیات غرب به این معناست که نویسندگان  تلفیق میراث بومی فرهنگی با دستاوردها و تئوري«. فقیر جنوب پرداخت

عضا آن را هشیارانه با شگردها و کنند اما ب هاي بومی خود رجوع می در مواجهه با صادرات فکري و فرهنگی غرب به سرچشمه
هاي صادق چوبک، جالل آل احمد، دانشور، غالمحسین ساعدي ،گلشیري، بهرام  آمیزند مانند داستان هاي مدرن غرب می تکنیک

 )    408: 1384،)نظم(روزبه ( »     . صادقی، ابراهیم گلستان
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ي اول و بعضا در  صفحهي نوین فارسی بیان انتهاي داستان در چند ها داستانیکی دیگر از موارد قابل مشاهده و قابل تأمل در 

آید نویسنده، انتهاي ماجراي داستان و حتی  یمدر این شیوه که از شگردهاي سینمایی به حساب  . ي آغازین داستان است جملهچند 
آورد که خواننده پس از  یمبه نحوي در ابتداي داستانش ) و بعضا آشکار(ي مبهم و گنگا لفافهشش و ي داستان را در پو یهدرونما

با این حال، مخاطب داستان، در ابتداي داستان هیچ سرنخ به دردبخوري در دست ندارد، . شود یماتمام داستان، متوجه این روند 
استفاده از ابزار فوق، حس . ت و حوادث مثبت و منفی داستان اطالعی داردشناسد و نه از اتفاقا یمهاي داستان را  یتشخصزیرا نه 

کند؛ چنانچه در جمالت آغازین بوف کور  یمي داستان  ادامهانگیزد و او را وادار به مطالعه  یبرمکنجکاوي مخاطب داستان را 
  :نویسنده این چنین آورده است

شود به کسی اظهار  ینماین دردها را . تراشد یمخورد و  یمه در انزوا یی هست که مثل خوره روح را آهستها زخمدر زندگی « 
کرد، چون عموما عادت دارند که این دردهاي باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیشآمدهاي نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی 

و ... شکاك و تمسخرآمیز تلقی بکنندکنند آن را با لبخند  یمبگوید یا بنویسد، مردم بر سبیل عقاید جاري و عقاید خودشان سعی 
  )1: 1331شمیسا،(»  . الخ

ي پیرمرد ها خندهگمان  یب. کل داستان در واقع توصیف یکی از همین نوع دردهاست که در زندگی راوي رخ داده است
اشاره کرده ي تمسخرآمیز بوده است که راوي به آن ها خندههاي داستان از جنس  یتشخصخنزرپنزري و پیرمرد قوزي و سایر 

ي عمیق که وجودش را به لرزه درآورده است و ا خندهاختیار زیر خنده زده است،  یباست؛ حتی در سطور پایانی داستان، راوي نیز 
  .آید یمي بدنش بیرون  گمشدهي  چالهمعلوم نبوده که از کدام 

غازین داستان با سایر فصول داستان اصال رسد که بخش آ یمطور به نظر  ینادر ابتدا ) رضا براهنی(در رازهاي سرزمین من 
اما مخاطب صبور پس از اتمام کل داستان متوجه این . گونه است ینهمدر مورد فصل آخر نیز . ارتباط معنایی و مفهومی ندارد

، از کوه اند کشتهیش را ماموران ساواك ها بچهفهمد که گرگی که  یمي داستان با اتمام داستان  خواننده. شود یمارتباط معنادار 
کند و پس از سرنگونی رژیم شاه دوره به وطن اصلی  یمسبالن پایین آمده و به صورت زنی مبارز در جریانات انقالب شرکت 

  .دهد یمبازگشته و به زندگی خویش ادامه ) سبالن(خود

بینیم که نویسنده  پایان مشخصی را  یمي نو ظهور ها رمانو  ها داستانالبته در تکمیل سخن نباید از نظر دور داشت که گاهی در 
تر  یمیقدي ها داستانگذارد، درست بر خالف  یمکند و در حقیقت پایان داستان را بر عهده ي مخاطبش   ینمبراي داستانش بیان 
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ش و یا دراماتیک  خو ها داستانپایان  ها داستانکشند و در این  یمها یکسان و البته قابل پیش بینی را به تصویر  یانپا ها آنکه در 
  . است و حد وسطی وجود ندارد

  جریان سیال ذهن - 2-11

در این شیوه . هاي روایت پردازي در داستانهاي مدرن، شیوه جریان سیال ذهن است یکی از زیباترین و جدیدترین شیوه
شود به نمایش  خاص سپري میها و خاطرات و ذهنیات فرد به طور نامنظم و درهم ریخته آن گونه که در ذهن اش تفکرات، احساس

ي داستان با تصاویري آشفته و درهم و برهم از ذهن  دراین روش زمان و مکان مفهومی نخواهد داشت؛ خواننده. شود آورده می
در جریان سیال ذهن نویسنده به طور دقیقی از ذهنیت اشخاص آنگونه که در اذهان آنهاست . شود اشخاص مواجه می

این شیوه براي نشان دادن ذهنیت افراد بسیار مناسب است و . ذهنیتی که هنوز به مرحله تکلم درنیامده استکند؛  تصویربرداري می
رسد  این شیوه  به نظر می. امروزه به دلیل رشد علم روانشناسی و دریافتهاي ذهن و اندیشه انسان از اهمیت به سزایی برخوردار است

 .عصبی و پریشان احوال جوابگوي خوبی باشد براي به تصویر کشیدن شخصیت و ذهنیت افراد

. ها و فروع جریان سیال ذهن است از شاخه) حدیث نفس(شیوه روایتگویی چه به صورت تک گویی درونی و چه خودگویی
ها و  کند تعدادي از رمان گوید و به این وسیله افکار و احساستش را به خواننده منتقل می در حدیث نفس راوي با خود سخن می

در رمان سنگ صبور از صادق چوبک ماجرا از طریق تک گویی . ه نوشته شده استهاي مشهور ما با استفاده از این شیو داستان
در این رمان خواننده با برشی از زندگی اقشار محروم . رود و داستان شرح ذهنیت اشخاص است ذهنی افراد داستان به پیش می

عشق روي "هایش از جمله داستان  داستانمصطفی مستور از داستان نویسان پس از انقالب در . ي عصر رضاشاهی مواجه است جامعه
هاي نوین داستانی از جمله شیوه جریان سیال ذهن بهره جسته است؛ در این داستان هنگامی که جوان چاقو  از تکنیک "پیاده رو

. تداف رود و به یاد خاطراتش می گذرد داستان به گذشته می خورد زمان حال است مدت زمان اندکی که از چاقو خوردنش می می
رود و در همین حال افکارش مشوش و پریشان شده و زمان بین حال و  رود تا جایی که خون زیادي از او می داستان کم کم جلو می

زمانی که اورهان از (اثر عباس معروفی  "سمفونی مردگان"در زیر نمونه بهره گیري از این شیوه را در رمان. ماند گذشته معلق می
در بیابانهاي دور از شهر در حال یخ زدن است ذهنیت آشفته وافکار مشوش و مغشوش او که همان شخصیتهاي اصلی داستان 
  : به نحو زیبایی نمایان است) خاطراتش در گذشته هستند

بعد مادرش را دید که از آسمان سرازیر شده بود و با هر دو دستش ، هر دو ... به اطراف نگاه کرد. مثل پرچمها فرو نشست
  .کشید اورهان را میانگشت شست 

 .نه مامان، نه: گفت

  ...خندید با مهر می. خندید فقط می. زد مادر هیچ حرف نمی
مادر درآسمان سرازیر شده ... کشید محکم می. مادر دست بردار نبود... آمدند ها دسته دسته در برف، کش و قوس می چلچله

  .داد بود و باد دامن ارغوانی اش را تکان می
معروفی ... (اما من از زمستان تا بهار دویده ام . شماها. شده که از زمستان تا بهار را دویده باشی؟ شماها مرده ایدپدر، هیچ وقت 

  ) 366-368خالصه : 1368،
  )Flash back(یا بازگشت به گذشته بک فلش - 2-12

نیز مواجه هستیم که این ) خاطرات -بازگشت به گذشته( بک فلشبه غیر از مورد فوق، در بیشتر آثار داستانی نوین، با مبحث 
ي ها داستاننویسندگان در بیشتر موارد . مورد نیز به نوعی با بیان انتهاي داستان در ابتدا و جریان سیال ذهن ارتباط تنگاتنگی دارد

کنند و از  یم، به گذشته رجوع تر و پایدارسازي ارتباطات موجود در فضاي داستان خویش یمنطقخویش، براي برقراري ارتباطی 
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کنند؛ این مورد  یم تر جذاببخشند و  یمها و پرسوناژهاي داستان استفاده کرده و روند داستان را تحکیم  یتشخصزبان حال افراد، 
اشد با اگر با سیر مفاهیم و خاطرات ذهنی به طور منظم و به صورت بازگشت به گذشته ب. است تر واضحي مدرن ها رمانبه ویژه در 

، )ي رضا براهنی نوشته(ي  رازهاي سرزمین من  برجستهشخصیت .  مواجهیم "فلش بک"ینماها رایج است  یعنی ستکنیکی که در 
ي فردوسی  شاهنامهحسین میرزا، وقتی به دنبال بدست آوردن اطالعاتی از شخصیتی دیگر با نام تهمینه سهرابی است، گریزي به 

ي دنبال کردن پسري جهت گرفتن معلومات از وي و در نتیجه  یجهنتافتد که حسین میرزا در  یماتفاق زمانی  بک فلشزند و این  یم
نویسنده با . هوش و حواس، کنار دیوار افتاده است یباي  یقهدقانجام مالقاتی با تهمینه، به علت بیماري قلبی و کهولت سن، چند 

ي غیرمستقیم از شباهت فضاي حماسی شاهنامه و جریانات رخ داده در طول  استفادهو کامال مناسب، عالوه بر  جا به بک فلشیک 
، گریزي ناگزیر به )تهمینه سهرابی(داستان، توانسته است با استفاده از اسمی که به شخصیت مونث مبارز و انقالبی داستان داده است

  .سازد تر جذابادبیات کهن فارسی زده و اثر خود را هر چه بیشتر 
هاي مناسب از  یتموقعنیز نویسنده با تمام تالش خود و به یاري قلم ساده و روان خویش، توانسته است در » انوکافه پی«در 

و در این  سازد تر فعالیی متناسب با نثر، زبان، لحن و روند کلی داستان سود جسته و ذهن مخاطب امروزي داستانش را ها بک فلش
  کار نیز موفق بوده است

  روانشناسی افراد  - 2-13
تمایل داستان نویس و رمان نویس به سمت مسائل فردي، در قرن حاضر بیانگر این است که رمانها ظرفیت وجودي خود را 

توانیم به احساسات درونی و ژرف نویسنده پی ببریم شاید  با دقت در ساختار درونی و بافت جمالت  در داستانها می. ارتقا داده اند
خاطر است که روانشناسان به سبک نویسنده توجه خاصی دارند زیرا معتقدند بین سبک و روان نویسنده ارتباط مستقیمی به همین 

توانیم او را بشناسیم اما همین که شروع به حرف زدن کند به زودي فکر و اندیشه شخص به  اگر کسی حرفی نزند نمی. وجود دارد
عالوه بر . نویسنده در ذهنش دارد به نوعی با ساختار درونی داستان در ارتباط استتصاویر ذهنی که . تصویر کشیده خواهد شد

بهترین نمونه براي شناخت روان . توان از بافت داستان شخصیت خود خالق اثر را بررسی کرد روانشناسی اشخاصِ داستان می
هنی و روانکاوانه که از سویی بیانگر روح بیمار بوف کور اثري است ذ« . نویسنده به واسطه آثارش، داستان بوف کورِ هدایت است

گونه خالق اثر یعنی هدایت واز سوي دیگر بیانگر ذهنیت کابوس بار مردمان نومید آن دوران است و از دید دیگر تجسم 
عدي ازلی و ابدي است 65: 1384،)نثر(روزبه(»    . سرگشتگی هستی شناسانه ي آدمی در ب(  

در این داستان که بازتاب و انعکاس روان . یابیم این رمان دقت بیشتري کنیم به نکات ریزتري دست می عالوه بر این اگر در     
شود در نتیجه  نویسنده به خوبی نمایان است بین روان او و همچنین تفکرات و ذهنیت منفی و طرز بیانش ارتباطی مستقیم دیده می

  :ندوه درونی خود هدایت استرود به نوعی بیانگر ترس و ا تعابیري که به کار می

رده باز گذاشته«  17: 1331هدایت ،(»     . دیدم عمویم رفته والي درِ اتاق را مثل دهن م(  

اي از شخصیت  توان به نکته هاي مدرن تکرار است گاهی در خالل این تکرارها می هاي داستان قبال گفته شد یکی از ویژگی
مانند دو ماه و چهارده روز، دو قران و یک عباسی ، دو .بینیم  کور تکرار عدد دو را می همه جا در بوف« . خود نویسنده پی برد

این ویژگی شاید بتواند مبین آرزوي شدید و میل باطنی نویسنده در جهت تحقق یک ... یابوي سیاه، دو درهم و چهار پشیز و
در قسمتی از همین رمان گوینده صحبتها را براي ) 25: 1384شمیسا،(»  .ها باشد وحدت آرمانی در این جهان دوگانگی و دورویی

  .کند و  این سایه از نظر روانشناسان همان روان نا هوشیار هدایت است سایه اش می

  ی خواه آرمان - 2-14



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

١٧٥ 
 

ي پس از انقالب اسالمی نوشته ها سالي مدرن فارسی که اکثرا در ها داستانبا یک بررسی سطحی و نگاهی گذرا به فضاهاي 
خوریم  یبرم، به مواردي ها داستاندر اکثر این . فضایی متفاوت با سایر آثار داستانی دارند ها داستان، تعداد قابل توجهی از اند شده

 ي روشنفکران و شبه زمرهو به طور کلی مبارزانی هستند که در  نگار روزنامهنویسنده، شاعر،  ها آنکه قهرمان یا قهرمانان اصلی 
ي اصیل و انسانی وفادارند و هدف واالي خویش را رهایی از  ظلم، مبارزه با ها آرمانآیند و به  یمعه به حساب روشنفکران جام

یی ها انساناکثرا  ها داستانهاي این نوع  یتشخص. اند دادهدوستانه و مورادي امثال این قرار  جور و ستم، دنبال کردن اهداف انسان
شان نیز  یزندگیشان از جان و مال و حتی ها آرماناي اصیل انسانی هستند که در رسیدن به وارسته و پایبند به اصول و هنجاره

  .گذرند یم
، ها داستانآید؛ این بدین معنی است که در این گونه  یمي مدرن به حساب ها داستانی به نوعی از مشخصات اصیل خواه آرمان

 ها آندهند؛ بلکه در  یمیگر صورت خود را جلوي سیلی دیگري قرار هایی مواجه نیستیم که در مقابل سیلی، سمت د یپتدیگر با 
به نوعی در حکم مسئولیتی ) الخصوص براي قهرمان داستان یعلو (براي هر کسی  نوعان همو حتی  وطنان هماحقاق حقوق خود و 

شود  یمی و غیرمادي را نیز شامل روان -البته منظور از حقوق، نه تنها حقوق مادي، بلکه تمامی موارد معنوي و روحی. خطیر است
  .یی داردسزا بهاست و اهمیت  تر باارزشکه از به مراتب از مادیات 

  
  گیري یجهنت - 3

تحولی عظیم و  -که اتفاقا این عمل با ورود داستان مدرن رخ داده است -که گفته شد، با ورود ادبیات مدرن چه آنبا توجه به 
نویسندگان بزرگ داستان مدرن، رهرو راستین . ي فارسی رخ داده استها داستانالخصوص  یعلغیرقابل انکار در ادبیات و 

اشاره شد، تنها  ها آن بههایی که  ينوآور. هایی است که داستان مدرن داشته و دارد یژگیوبوده و هستند و این نیز به سبب  زاده جمال
هاي  یژگیوهر چند دیگر . کنیم یمبرخورد  ها آني مدرن با ها نداستاو بلکه صدها نوآوري است که در  ها دهبخشی ناچیز از 

توان زبان عامیانه و صمیمی آن دانست که با  یمین ویژگی داستان مدرن فارسی را تر مهمداستان مدرن قابل اغماض نیستند، الجرم 
ان سلیس، روان و در عین حال زب. کند یمحک  ها داستانگونه  یناسادگی تمام، مفاهیم بزرگ انسانی را در ذهن مخاطبان 

گذارد و دایره لغاتش را  یمیري لغات باز کارگ بهکه دست نویسنده را در  ینابازاري داستان مدرن، عالوه بر  -ي و کوچها محاوره
  .رساند یمدهد، همان مقدار نیز به مخاطب در درك سهل و آسان داستان یاري  یمافزایش 

هر کدام به نوعی در پیشبرد داستان ... هاي دیگر چون نماد گرایی، روانشناسی افراد، رئالیسم بودن، چند صدایی و ينوآور
  . نویسی نوین نقش دارند
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13 

  هاي داستانی در پردازش شخصیت »تعارف«تأثیرکاربرد   
    1فرشته آهنگري 

  چکیده

هاي داستان، عبارات و جمالتی است که از قول قهرمانان به قصد بیان  مهمترین شگرد نویسندگی در پردازش شخصیت
نوعی هنجار گفتاري و رفتاري در شؤون مختلف زندگی جمالت تعارف آمیز که . شود غیرمستقیم دیدگاه نویسنده آورده می

این عبارات و جمالت با توجه به معانی . ایرانیان است در گفتگوهاي داستانی کاربرد مؤثري در ایضاح شخصیت قهرمانان دارد
ت قهرمانان داستان ثانوي یا معانی فرا واژگانی خود، بیانگر دیدگاه، نیات، خاستگاه پرورشی و درکل نمایاننده چگونگی شخصی

گردد استفاده  فارغ از آن که کاربرد و بسامد واژگان و عبارات و ساختار دستوري آنان به سبک خاص هر نویسنده باز می. هستند
تواند به توصیف شخصیت  عامدانه، بهنجار، و یا فراتر از حد معمول عبارات تعارف آمیز در گفتگوهاي قهرمانان داستان می

رساند و دیدگاه خواننده را نسبت به آنان تغییر دهد؛ به طور مثال به پیشداوري، همفکري، ویا رد و قبول خواننده در  قهرمانان یاري
کاربرد عبارات تعارف آمیز، خط فارق و چراغ راهنماي نحوه مکالمات اجتماعی در ایران . باب شخصیت قهرمانان منجر گردد

ها به طور مستقیم در پردازش  این ویژگی. دهد طرف گفتگو را نشان میاست که طبقه اجتماعی، عالئق شخصی و هدف 
 .هاي داستان و گفتگوهاي میان آنان نمایان و مؤثرند شخصیت

تا کنون به زبان فارسی مقاالتی تألیف شده است، از جمله مقاله تعارف ایرانی  "تعارف"در خصوص موضوع  :پیشینه پژوهش
، و تعارفات زبان فارسی از 3فهمند ها تعارف فارسی را نمی ، چرا خارجی2آن نزد ایرانیان، تعارف و فرهنگ 1تعارف انگلیسی

اما . اند ، که تمام مقاالت مذکور به بررسی ماهیت تعارف، چرایی و نحوه کاربرد آن در زبان فارسی پرداخته4دیدگاه علم بالغت
داستان بررسی شود که چه تأثیري در پردازش شخصیت در مقاله حاضر سعی شده براي نخستین بار نقش کاربرد تعارف در 

  .قهرمانان داستان دارد

جا الزم است  در این. اند آمده تحلیل و توصیف شده دست در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه اي، اسناد به :روش تحقیق
احمد،  مالزاده، هدایت، علوي، چوبک، آلمتذکر شوم که نگارنده مقاله پس از مطالعه آثار بیش از چهل نویسنده از جمله ج

گلستان، دانشور، پرویزي، گلشیري، میرصادقی، محمود، ابراهیمی، دولت آبادي، بهرنگی، محمدعلی، روانی پور، پیرزاد، شجاعی 
گر از بار دی ها بررسی نماید؛ بنابراین، یک تصمیم گرفت تا نقش کاربرد تعارف را در پردازش شخصیت قهرمانان داستان... و

البته الزم به ذکر است که در این نوشتار به . دیدگاه فوق، گفتگوهاي قهرمانان را تحلیل نموده که به تألیف مقاله حاضر منجر شد
  . است دلیل ضیق مجال فقط به دو اثر از آثار کالسیک دوره معاصر پرداخته شده

  

  شخصیت قهرمان ، قهرمان داستان،)دیالوگ(تعارف، داستان، گفتگو: ها کلید واژه

                                                        
 ایراناستادیار بنیاد دانشنامه نگاري  ١-
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  مقدمه

هاي مهم فرهنگی است که در درك کیفیت روابط اجتماعی و  تعارف و کاربرد آن در معناي خاص امروزینش یکی از بخش
در واقع، تعارف یکی از راهکارهاي رعایت ادب است که با استفاده از آن جایگاه . استمرار مکالمات ایرانیان اهمیت بسیار دارد

حفظ و  -گفتاري و غیر گفتاري –ها  و فهم پیام -رسمی و غیر رسمی -رف گفتگو براي ادامه مصاحبتاجتماعی گوینده و ط
( "دهد به نیاز اجتماعی براي تولید و خلق یک نظم اجتماعی مشخص نیز پاسخ می "از سوي دیگر، رعایت تعارف . شود ممکن می

بنا بر این، . رساند شود و تعارف را به تفاهم می ها و حفظ منافع دو سوي گفتگو منجر می نظمی که به درك جایگاه) 1388فاضلی، 
در درك عبارات . کند صرفاً انجام تشریفات نیست تعریف می) 47، 1986("تواضع تشریفاتی  "بر خالف نظر بیمن که تعارف را 

تعارف آمیز بایستی توجه داشت که آنها بر بستري از عوامل محیطی اعم از سیاسی، جغرافیایی، اجتماعی، تاریخی و مذهبی قرار 
ل، معانی متفاوت و خاص یافته و به قواعد نانوشته اي در رعایت حدود اجتماعی و نحوه مطالبه اند که به واسطه همان عوام گرفته

چنین باید توجه داشت که معنی کلمات به تنهایی در فهم تعارف دخیل نیست بلکه هر کلمه در همنشینی  هم. اند اغراض بدل گشته
که در بیان  یابد؛ چنان بتنی بر حال و مقام طرفین گفتگو معنا میبا سایر کلمات و جایگاهش در جمله و نحوه کاربرد آن و نیز م

مراد گوینده، معنی لغوي کلمه کوچک نیست بلکه از حیث حال و مقام و اوضاع و مکانت  "بنده کوچک شما هستم "تعارف 
ر بر معنی لغوي واژه تعارف از همین معناي شناخت متقابل که ناظ. شمارد تر می تر و کوچک اجتماعی خود را از طرف گفتگو پائین

هاي داستان و نیز معرفی طبقات اجتماعی هر یک از  توان به کاربرد سطوح مختلف مفهومی تعارف در پردازش شخصیت است می
هاي قهرمانان داستان  در پردازش شخصیت. هاي غیر زبانی تعارف است ها و افراد پی برد که تا حدودي برخاسته از جنبه شخصیت

(  "هاي تحقق یک ارتباط است تعارف ناظر به زمینه "ایگاه اجتماعی آنان و نوع زبان آنها بسیار مهم است زیرا که توجه به ج
  .باشد و غرض از گفتگوهاي قهرمانان، ایجاد ارتباط براي استمرار حوادث داستان می) 1387پاکتچی، 

  بحث

ها ذکر شده امروزه مراد از آن  تطور شیوه زندگی انسان هاي مختلف که متناسب با فارغ از معانی متفاوت تعارف در دوره
دیگر و رعایت مرتبه اجتماعی طرف گفتگوست که بیشتر بر پایه قواعد و روابط اجتماعی قابل دریافت است و چون  شناخت یک

ها و در درون هر  نبه توضیحی دیگر، اختالف زبا. سایر جمالت و عبارات موجود در زبان بر پایه اصول دستوري قابل فهم نیست
معنی (= آید؛ اما اختالف در معناي واژگان  زبان اختالف لغات و جمالت از ترکیب اصوات و قواعد صرفی و نحوي پدید می

آمیز و کاربرد آن در گفتگوهاي روزمره نوعی کنش  عبارات تعارف. شود از اختالف در اجزاي فرهنگی حاصل می) ثانوي
معنایی یعنی ارتباط دو جانبه بین صورت بیان و صورت  –ست که منجر به تولید کارکرد نشانه کنش، چیزي ا".  گفتمانی است

ادبی  –اجتماعی افراد و مباحث زبانی  -با این تعریف، تعارف پلی ارتباطی میان تعلقات طبقاتی). 1388شعیري، (  "شود محتوا می
ت فراتر از معنی لغوي و دستوري این قبیل جمالت است؛ بدان سبب هاي کالمی در حوزه تعارفا است؛ زیرا، ارزش معنا در ارتباط

گردد و باید در نظام پیچیده طبقات و روابط اجتماعی و نیز دانش معانی و بیان  که بخشی از معنا بر یک زمینه زبانی حمل می
بیانی دیگر، تعارفات معنایی از پیش معلوم به . آمیز، قرینه صارفه براي گذر از معنی به معنایند در واقع، عبارات تعارف. جستجو شود

ها در آفرینش شخصیت قهرمانان  که ناظر بدان و حامل آنند و از این رو، نویسندگان داستان) معناي اجتماعی( نزد مخاطبان دارند 
هاي  کمک داستان در این مقاله قصد بر آن است تا با. جویند خود از عبارات تعارف آمیز به عنوان یک شگرد نویسندگی بهره می

هاي داستان تأثیر بگذارد  تواند بر نگرش خوانندگان در باره شخصیت فارسی نشان داده شود که چگونه استفاده از اشکال تعارف می
  .رسانند هاي داستانش یاري می و این عبارات چقدر به نویسنده در پرداخت شخصیت
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هم اغراض خود را بیان کند و هم تا حدودي خواننده را با خود و با کاربرد عبارات تعارفی یک وسیله براي نویسنده است تا 
کوچک در درون نظام بزرگ فرهنگ ایرانی است و از این ) سیستم( تعارف یک نظام . قهرمانان داستان در گفتگوها سهیم نماید

در گفتگوهاي شفاهی . یابند در میرو، خود به تنهایی عالئمی دارد که اهل زبان و فرهنگ آنها را به راحتی رمزگشایی کرده و 
بازي با لحن صدا حامل بخشی از معناست که در آشکار کردن غرض گوینده و نمایاندن شخصیت خوب و بد یا محترم و نامحترم 

در گفتگوهاي روزمره، اهل فرهنگ . نامد بصري می –این شیوه را قانون سمعی ) 25، 1979( طرف گفتگو یاریگر است که ویرث 
گونه جریان گفتگو، خواسته و نا  هاي پنهان آن سوي کلمات را دریابند و بدین نند این عالئم را رمزگشایی کرده و پیامتوا می

شود دو سطح محتوایی و بیانی  ها که به شیوه غیر صوتی و غیر بصري انجام می اما در گفتگوهاي داستان. یابد خواسته، استمرار می
ش نویسنده در انتقال پیام از طریق آفرینش تصاویر حسی است و در سطح بیانی تالش خواننده در سطح محتوایی تال. وجود دارد

هاي داستان در حین  براي مثال، اگر یکی از شخصیت. است براي دستیابی به الیه زیرین معنی یا همان معناي مطلوب نویسنده
کند؛ اما، کلمات و  در سطح محتوایی ایجاد می صحبت کردن اشتباه کند این موقعیت یک تصویر حسی و یک صحنه طنزآمیز

تعارفات در هر دو سطح محتوایی و بیانی . گیرند کنند در سطح بیانی قرار می جمالت او که معناي خاصی را به ذهن خواننده القا می
  .کنند ها و هم در آفرینش تصاویر حوادث داستان عمل می کارکرد دارند یعنی هم در پردازش شخصیت

حضور جمالت تعارف آمیز و کاربرد گسترده آن نزد ایرانیان . ها  ذکر نکاتی ضروري است از پرداختن به تحلیل داستانپیش   
حتی در شرایط برابر نیز کاربرد . شود مانع از استعمال سبک غیر رسمی در گفتگو باالخص در برابر بزرگترها و فرادستان جامعه می

بنا بر این، در گفتگوهاي میان افراد و از جمله . گوینده از مخاطب بستگی دارد تعارف ضروري است و به میزان شناخت
توجه به طبقه اجتماعی فرد مقابل اعم از فرادستی، فرودستی، همترازي  -1: هاي داستان در نظر گرفتن چند چیز مهم است شخصیت

ت و عبارات است؛ مثالً کسی را عالی مقام یا عالئق شخصی که تعیین کننده انتخاب سبک مکالمه در چگونگی کاربرد کلما -2
هدف گوینده، گاه گوینده براي دستیابی به خواست خود  -3. عالئق شخصی مبتنی بر شرایط حالی است. دون پایه محسوب نمایند

با حرکات چهره و البته، در تمامی گفتگوهاي شفاهی، احترام و عاطفه . با کاربرد تعارف، تعظیم و یا تحقیر مخاطب را در نظر دارد
  .بدن همراه است

کنند که این  هاي سبکی ارتباط برقرار می دیگر به کمک شاخص با توجه به نکات فوق، افراد در اولین مرحله گفتگو با یک
هاي متفاوت اما  به عبارتی دیگر، گوینده، پیام خود را در موقعیت. ها برخاسته از دیدگاه شخص نسبت به طرف مقابل است شاخص

این نکته را از . این شیوه گفتگو همواره نشان دهنده موقعیت واقعی اجتماعی نیست. کند ناسب با انتظارات اجتماعی هماهنگ میمت
نظر دور نداریم که هر چند کاربرد تعارف براي همه اقشار اعم از فرادستان و فرودستان الزامی است ولی فرودستان و بزرگترها در 

توانند عناصري را برگزینند  زادي عمل بیشتري نسبت به فرودستان و کوچکترها برخوردارند و حتی میانتخاب عناصر تعارف از آ
توانند به گونه اي گفتگو را ادامه دهند که اختالف سن یا مرتبه اجتماعی  حتی آنان می. که جنبه رسمی و تشریفاتی آن کمتر باشد

در آغاز گفتگو هر گروه با "ودستان و کوچکترها نیز امکانپذیر است زیرا  نقض قرارداد اجتماعی گاه براي فر. خود را نقض کنند
گیرد تا قواعد زبانی را انتخاب کند؛ سپس در طول گفتگو آنها همان سبک  در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی اش تصمیم می
ه، کاربرد تعارف دالیلی را در بطن خود در نتیج). 76-77، 1344ستوده، (  "دهند گفتاري را که متناسب با موقعیتشان است ادامه می

 -3رعایت احترام در برخورد با فرادستان و بزرگترها  -2رعایت ادب متعارف در برخورد با همترازان  -1: دارد که عبارتند از
اندازد اغراق  چه غیر ایرانیان را در علت کاربرد تعارف به اشتباه می آن. ترویج ادب متعارف در برخورد با فرودستان و کوچکترها

نماید؛ در حالی  آمیز در برخورد با همترازان و فرادستان است که تصور چاپلوسی را ایجاد می در تعارف و یا کاربرد عبارات مبالغه
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هاي داستان بدان توجه  که اغراق و مبالغه در تعارف یکی از نتایج برخاسته از دالیل فوق است که بایستی در تحلیل شخصیت
  .داشت

ها با  از بزرگ علوي و صادق چوبک آن بوده که آیا شخصیت توپ الستیکیو  شیک پوشهاي  ر بررسی داستانهدف د
شوند یا خیر؟ آیا کاربرد عبارات تعارف آمیز طبیعی بوده یا تصنعی؟ و آیا  هاي به کار رفته در عبارات تعارفی، توصیف می نشانه

  اند یا خیر؟ ن اثر داشتهاین عبارات در ایجاد و یا تغییر نوع ادبی داستا

هایی است که در آن تعارف به عنوان شگرد  اثر بزرگ علوي یکی از داستان "چمدان"از مجموعه  شیک پوشداستان 
این داستان در باره جوانی متجدد است که بدون داشتن مدارك . نویسندگی در معرفی شخصیت قهرمان داستان به کار رفته است

هاي مد روز سعی دارد خود را شخص دانشمند و مبادي  کتب و نشریات و باالخص با پوشیدن لباستحصیلی و فقط با خواندن 
زند که بعد معلوم  اي می آداب جلوه دهد ولی عاقبت براي رسیدن به همین هدف با تحریک یکی از اطرافیانش دست به انتشار مقاله

آقاي نواپور  ": شود داستان با این جمالت در معرفی قهرمان آغاز می. شود با دریافت مبلغی، قصد تبلیغ براي تاجري داشته است می
کنم بسیار فاضل و دانشمند و داراي  راستی عرض می. هاي متجدد و منورالفکر و با ذوق هستند شناسید؟ ایشان از جوان را نمی

ده و صفات پسندیده در ایشان جمع از نجابت خانوادگیشان که چه عرض کنم تمام خصایل حمی. باشند فضایل ذاتی و اکتسابی می
داستان با توصیف قهرمان به وسیله خطاب محترمانه سوم شخص از دیدگاه یک مشتري کافه که ). 69، 2537علوي، ( "است

اي  شیوه "کنم عرض می "کاربرد ضمیر جمع براي مرجع مفرد و نیز عبارت . شود آشنایی سطحی با قهرمان داستان دارد شروع می
رود و راوي قصد دارد با آن احترام خواننده  مکالمات به عنوان خطاب محترمانه در تعارفات براي فرادستان به کار می است که در

را نسبت به قهرمان داستان جلب نماید و البته آشکار نیست که آیا این خطاب، دیدگاه واقعی نویسنده است یا خیر؟ و آیا شخصیت 
  شود؟  میقهرمان داستان همان است که توصیف 

 ": گردد آمیز راوي، دانشمند و دنیا دیده ترسیم و تصویر می قهرمان داستان با عبارات تعارف. یابد داستان با همین شیوه ادامه می
میل ندارم راجع به صورت ایشان بسط کالم بدهم، چه باطنشان پر از معنی و حقیقت بود و شرح آن را وظیفه حتمی و مسلم خود 

این طور آقاي نواپور را به بنده معرفی کردند و این عبد ضعیف راقم این سطور باید  "راوي با عباراتی چون ). 70، همان( "دانم می
) بنده، عبد ضعیف( استعمال تعارفات . دهد اختالف سطح اجتماعی خود را با قهرمان داستان نشان می) 69همان، (  "تصدیق کنم

گردد که وي بواقع از طبقه تحصیلکرده و فرادستان جامعه  ده در باب قهرمان داستان میسبب ایجاد ذهنیت مثبت و پیشداوري خوانن
در سطور آغازین معرفی قهرمان، عبارات تعارفی در شناساندن وي . است که البته، ایجاد چنین ذهنیتی اولین هدف نویسنده است

  .گردد ارات منجر به ایجاد کدام نوع ادبی میفراتر از حد معمول به کار رفته و هنوز مشخص نیست که استعمال این عب

قهرمان داستان سعی دارد با ظاهر آراسته و اظهار اطالعات پراکنده در باره امور مختلف خود را فردي مجرّب و مطّلع  بنمایاند   
ایشان همه هفته سر  "زند  آمیز، فضاي طنز داستان را رقم می و بدین سبب، راوي نیز با کاربرد جمالت توأم با تعارفات اغراق

( "کردند هایشان را پاك می تراشیدند، با دستمال ابریشمی چشم فرمودند، ریش شریفشان را هر روز می مبارکشان را اصالح می
هاي تعارف در جمالت داستان و تغییر در محل کاربرد آنها، حاکی از قصد  شایان توجه است که کمیت متزاید شاخص). 69همان، 

یسنده براي ارتقاء ساختگی سطح اجتماعی قهرمان داستان و القاء دیدگاه خود به خواننده است تا در پایان حوادث به و عالقه نو
براي رسیدن به اهداف یاد شده حتی زمانی که . هدف خود یعنی نمایاندن شخصیت دروغین و فرودست قهرمان داستان نائل گردد

کند تا  گوید باز هم براي رعایت احترام از ضمایر جمع استفاده می له نواپور سخن میراوي از قول بزرگان علم و ادب در باره مقا
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دانم که چرا ایشان آنقدر لغات  من نمی "نشان دهد که توجه به طبقه اجتماعی فرد مقابل در انتخاب سبک مکالمه بسیار مهم است 
  ).80همان، (  "ه پارسی سره نوشته باشندتوانستند ب غیر مصطلح عربی استعمال کرده اند؛ خیلی از لغات را می

بینی در باب شخصیت قهرمان داستان  طبیعی را ایجاد کرده که خواننده را به خوش کثرت تعارفات، موقعیتی ساختگی و غیر
د که عموم اما آنچه آقاي نواپور، که از جوانان منورالفکر هستند، به منصه ظهور رسانیدند به درجات بیش از آن بو ". کند راغب می

گردد که  یابد تا آن که راوي هنگام خرید پارچه  متوجه می و به همین شیوه داستان ادامه می). 77همان، (  "از معظم له توقع داشتند
هاي خارجی نوشته  پوشی و ارزش پارچه به سفارش صاحب مغازه ،که از تجار پارچه است، نواپور مقاله اي در باب فواید خوش

  . است

داوري در ذهن مخاطب  پردازي و ایجاد پیش استان تأثیر ویژگی فرا زبانی تعارف در کمک به نویسنده براي شخصیتدر این د
این داستان نمونه عالی . کند که حتی نویسنده را قادر ساخته خواننده را با دیدگاه خود همراه نماید به نحو آشکاري خود نمایی می

داستانی که . ک شگرد نویسندگی است که علوي به یاري آن یک اثر طنز خلق کرده استکاربرد مبالغه آمیز تعارف به عنوان ی
ها ارائه  تمام حوادث، گفتگوها و معرفی قهرمانان فقط در قالب تعارفات روزمره با نادیده گرفتن ارتباط تعارفات با شخصیت

که بیش از نیاز خواننده است در تجسم شخصیت قهرمان رغم آن  کند علی اطالعاتی که نویسنده از طریق تعارفات ارائه می. شود می
باشد ولی در ایجاد تصویر دلخواه راوي از  هر چند بعضی از تعارفات فاقد ربط عینی با قهرمان داستان می. داستان نقش بسزایی دارد

آمیز سبب  ده از عبارات تعارفحفظ ابهام در فضاي داستان با استفا. شخصیت نامعقول و افراطی قهرمان داستان حائز اهمیت هستند
  .گشته که خواننده تا پایان داستان جهت دستیابی به حقیقت شخصیت قهرمان با راوي همراه باشد

اثر صادق چوبک از جمله آثاري است که نویسنده با استفاده از  "انتري که لوطیش مرد "از مجموعه  "توپ الستیکی"  
سازد که  گونه آشکار می دهد و این تعارف در گفتگوي قهرمانان، مرتباً وجه خطاب را از فرادستی به همترازي و عکس آن تغییر می

دیگر است و گویندگان  سبت به یکهاي مخاطبان ن نشان دهنده تغییر دیدگاه -رسمی و غیر رسمی –انتخاب سبک عبارات تعارفی 
چه  –کارگیري تعارفات  چنین به هم. گذارند تأثیر می -خواننده اثر یا قهرمان دیگر –با انتخاب سبک در تغییر دیدگاه مخاطب سوم 

نشان دهنده شخصیت قهرمانان داستان است که چگونه از سر ضعف شخصیتی و ترس  -در سطح رسمی و چه در سطح غیر رسمی
فضاي مبهم داستان که . کنند دهند و در واقع خود را در پس جمالت تعارفی پنهان می رادستان خود، سبک کالمشان را تغییر میاز ف

. گردد هاي متفاوت گفتگو میان اعضاي خانواده می حاکی از نا معلوم بودن حادثه اتفاق افتاده است خود سبب استعمال شیوه
هاي مختلف تعارف به خوبی از آن به عنوان یک شگرد نویسندگی در  هاي سبک ز ویژگیچوبک در این اثر خود با استفاده ا

  .هاي داستان و نیز جهت تأثیر بر خوانندگان استفاده کرده است آفرینش و پردازش شخصیت

او یک روز . کند شرح ماجرایی در باره میرزا محمد خان دالکی است که در سمت وزیر کشور خدمت می توپ الستیکی
اندیشد  از فهمیدن این موضوع وحشت زده شده، می. شود که پاسبانی از شب قبل جلوي در خانه او ایستاده است صبح متوجه می

این ذهنیت او را سخت نگران و پریشان . د او را دستگیر کنندکه شاید به سبب ارتکاب خطایی نیروهاي پلیس امنیتی قصد دارن
شود که پاسبان به دنبال  اما در پایان معلوم می. نماید کرده با همسرش، مهتاب، و دامادش، سرتیپ مهدي خان ژوبین نژاد، گفتگو می

  .توپ الستیکی پسرش آمده که روز قبل در خانه وزیر افتاده است

ر برابر عکس شاه ایستاده و بدون این که بداند ماجرا چیست با جمالت تعارفی بسیار محترمانه و در آغاز داستان، وزیر د
خاکسار ... ه ام غالم خانه زاد تا کنون کوچکترین خالف و تقصیري را مرتکب نشد ": گوید فرودستانه در باره خودش سخن می
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ات مبارك را نصب العین ق چه را که ذات مبارك اراده فرمایند اجرا نماید رار داده و آنبیمقدار همواره کوشیده است که منوی" )
  . شود با همین جمالت تعارفی در آغاز داستان، شخصیت زبون و نوکرمآب وزیر به خواننده معرفی می). 118، 2535چوبک، 

. قربون تو. مهتی توئی؟ سالمآلو،  ": گوید کند تا از او بخواهد به نزدش بیاید چنین می وقتی که دالکی براي دامادش تلفن می
در این گفتگو، ). 139همان، (".خوام تو زودتر بیاي نه هنوز کسی نیومده، اما می. چرا دیر کردي؟ زود کجا بود؟ پاشو بیا دیگه

 ": گوید رسد بسیار معمولی خطاب به دالکی و همسرش می زمانی که دامادش می. کند دالکی با سبک غیر رسمی ابراز فروتنی می
ژوبین نژاد که از هیچ چیز اطالع ندارد با سبکی غیر رسمی ). 146همان، ( "ها خوبن؟ الم ممد، چطوري؟ مهتاب جون خوبی؟ بچهس

گوید که پاسبانی از شب قبل جلوي در خانه او ایستاده ناگهان  کند؛ اما، وقتی که دالکی می و همترازانه با پدرزنش صحبت می
سبک گفتارش را با انحراف از سبک طبیعی با عناصر عامیانه همراه کرده و نیمه رسمی چنین اي  ژوبین نژاد به طرز ماهرانه

در ادامه گفتگوها ژوبین ). 151همان، (  "اگه خداي نخواسه با شما کار داشته باشن چرا باید نوکر شما رو دورش کنن؟ ": گوید می
تا به حال هرکس رو دستور توقیف فرموده اند خیانتشان مسلم و این موضوع ثابت شده که  ": گوید نژاد بسیار جدي و اداري می

حاال خودتون هم نمی دونین بنده چه . حتماٌ علتی داره. کنین نیس مسأله شما هم به این سادگی که خودتون خیال می. محرز بوده
راه با استفاده از ضمیر در این جمالت سبک خشک و جدي هم). 154همان، (".شاید فکر کنین کم کم یادتون بیاد. عرض کنم

خواهد به حساب بیاورد و با عبارت توأم با  دهد که ژوبین نژاد دیگر خود را از نزدیکان دالکی نمی نشان می "خودتون "انعکاسی 
حتماً علتی داره  "به کمک عبارات . دهد شخصیت دورو، ترسو و نوکرمآب خود را نشان می "اند دستور توقیف فرموده "تعارف 

سازد که  دهد بلکه آشکار می نه تنها نویسنده چرخش شخصیتی ژوبین نژاد را در پس این تعارفات نشان می "نده چه عرض کنمب... 
کنین  حاال که شما باور نمی ": گوید آمیز می دالکی در پاسخ با زبان نیمه رسمی تعارف. داند او تلویحاً پدرزن خود را مجرم می

خواهد  بدان علت است که دالکی نمی "فرمایید نمی "به جاي  "کنین نمی "کاربرد فعل ). 154ان، هم(  "حرف زدن چه فایده داره؟
کند که او نیز سبک صمیمی و همترازانه را مانند دامادش به سبک نیمه  خود را برابر دامادش فرودست جلوه دهد ولی آشکار می

  .رسمی تعارف تغییر داده است

رسد با همین  از راه می -سرهنگ سوسو –یابد و حتی وقتی که برادرزنش  مادش ادامه میاین سبک گفتگو میان دالکی و دا
گوید تا آنجا که حتی سبک سخن برادرزنش با دور شدن از سبک طبیعی به خطاب رسمی و اداري بدل  سبک با وي سخن می

زمانی که پسر ). 163همان، ( "به بنده فرمودندشما از کجا خبر دار شدین؟ قربان تیمسار  ": گوید دالکی به برادرزنش می. شود می
شود عبارات او خطاب به سرهنگ سوسو هر چند توأم با عصبانیت ولی همراه با تعارفات معمول  دالکی، خسرو، از ماجرا مطلع می

ن از شما چرا باید یک همچو مأموریتی رو قبول کنید؟ شما که گوشت و استخونتو ": است که حاکی از شخصیت مؤدب اوست
  ).171همان، ( ".باباجونه

دالکی . آخرین گفتگوها میان دالکی و پاسبان که اکنون وارد خانه شده از حیث کاربرد تعارفات بسیار درخور توجه است     
در اینجا گویی دالکی ). 181همان، ( "چه فرمایشی داشتید؟ . خب، من حاضرم ": گوید بسیار رسمی و مهربان خطاب به پاسبان می

خیزد هم کاربرد دوستانه دارد و هم  شکل خطاب او که از عالئق شخصی گوینده برمی. ر مقابل مقام مافوق خود قرار گرفته استد
پاسبان در پاسخ به همان سبک اداري و رسمی و . کند فرودستانه، که به خوبی شخصیت در هم ریخته و نگران دالکی را تصویر می

قربان، چه عرض کنم؟  ". کرد دهد که در آغاز، دالکی با عکس شاه صحبت می خطاب قرار میبسیار محترمانه، دالکی را مورد 
فهمد  در پایان داستان وقتی دالکی می). 181همان، (  "زاد باالتر از اینهاست که جسارت گفتنشو داشته باشم شرمندگی غالم خانه

  .گوید ر خانه او ایستاده است عصبانی شده به او ناسزا میکه پاسبان براي گرفتن توپ الستیکی پسرش از شب گذشته در جلوي د



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

١٨٣ 
 

شوند و  ها سبب تغییر در سبک کاربرد تعارفات می در این داستان به خوبی آشکار شد که چگونه عالئق شخصی و موقعیت
چوبک با استفاده  پردازي قهرمانان داستانش بهره ببرد؛ چنان که هاي مختلف تعارف در شخصیت تواند از سبک چگونه نویسنده می

هاي مختلف و کاربرد طبیعی آن بر زبان قهرمانان داستان، خواننده را نسبت به شخصیت تیمسار و وزیر کشور متنفر  از همین سبک
نمود و از سویی دیگر، با توجه به بی اطالعی وزیر از حادثه و پریشان حالی او، حتی حس دلسوزي را در خواننده نسبت به او ایجاد 

کند تا  چوبک با چرخش سبک تعارفات از همترازي به فرادستی و فرودستی و نیز مبهم نگه داشتن اصل حادثه، تالش می. کرد
 .خواهد به تفکر وادارد و سر انجام نوع ادبی داستان را به یاري تعارفات از تراژدي به کمدي تغییر دهد خواننده را به آنچه خود می

  

  نتیجه گیري

چنان که بررسی شد تعارف یکی از اجزاء پر کاربرد فرهنگی در ایران است که جهت برقراري ارتباط با دیگران و دریافت 
اي مقبول چه در برخوردهاي روزانه و چه در گفتگوهاي قهرمانان داستان  اندیشه طرف گفتگو و تأثیر بر آن و نیز انتقال پیام به گونه

تان نویسی در دوره معاصر، نویسندگان ایرانی به استفاده از جمالت تعارفی به عنوان یک شگرد در از آغاز داس. شود استفاده می
هایی است که گوینده به راحتی با استفاده از  تعارف یکی از شیوه. ها توجه داشته و از آن آگاهانه بهره برده اند  پردازش شخصیت

گرگونه جلوه دهد و یکی از شگردهایی است که نویسنده را در پردازش تواند شخصیت واقعی خود را پنهان یا آن را دی آن می
هاي ذکر شده آن بود که  نکته قابل مالحظه در داستان. سازد شخصیت قهرمانان و افزایش و کاهش اثر مطلوب داستان قادر می

جه به رعایت نظم در تمام سطوح و کرده و صاحب رتبه و مقام اجتماعی رواج بیشتري دارد زیرا، تو تعارفات، میان اشخاص تحصیل
 .  نماید نیز عوامل محیطی خاستگاه آنان ایجاب این استعمال را افزون نموده و می

  

  ها  نوشت پی

 1388، بهمن و اسفند 27و  26نعمت اهللا فاضلی، آیین، شماره  -1

 1381، تابستان 25محمد دانشگر، نامه پارسی، شماره  -2

 1386، بهار و تابستان 2و  1منیر درکیچ، نامه پارسی، شماره  -3

  1388، بهار و تابستان 49و  48دار، نامه پارسی، شماره  علی محمد پشت -4
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14  

  ي دفاع مقدس دورهعناصر داستان در سه داستان کودك و نوجوان 
  

   1محمد آهی

   2هژیر معصومه ابراهیمی

  چکیده

هاي جنگ و مقاومت مردم، دست به خلق آثاري با موضوع  با شروع جنگ بین ایران و عراق، نویسندگان براي ترسیم جبهه
ي  گیري یک چرخه ي شکل الزمه. هاي مورد توجه، داستان کودك و نوجوان است یکی از عرصه. پایداري و مقاومت زدند

پژوهشگران در این پژوهش به بررسی و بیان عناصر داستانی سه داستان  .داستانی، مجموعه عواملی به نام عناصر داستانی است
ها  این داستان. پرداختند "هایم پر از کبوتر و بادبادك است خواب "و  "آیند ها می فرشته "، "عروج "هاي  کودك و نوجوان به نام

استانی منسجم با فضاي داستانی شهر داراي عمل د "عروج ".  ي دفاع مقدس با موضوع جنگ و شهادت نوشته شدند در دوره
ي فضا براي  ي خاص نویسنده، مانوس کردن مرحله به مرحله شیوه. هاي آغازین جنگ است ي جنگی جنوب در سال تهران و منطقه
 .شود ي مبهم آغاز می با یک نکته "آیند ها می فرشته ". هاي آخر داستان ضعیف است در بخش پردازي صحنه. مخاطب است

و موضوع اصلی داستان پیش  طرحمناسب صورت نگرفته و پردازش داستان مطابق با  فضاسازي .ضعیف است دازيپر لحظه
 "هایم پر از کبوتر و بادبادك است خواب "ویراستاري داستان . هاي آغازین جنگ است زمان داستان مربوط به سال. رود نمی

خاص نویسنده، بیان اصطالحات جنوبی و  سبک. شوند اسانده میطور مستقیم به مخاطب شن هاي داستان به شخصیت. ضعیف است
  .ها ضعیف هستند و صحنه داستان شهر خرمشهر در روزهاي اول شروع جنگ استگفتگو. ي خاص جنوبی است لهجه

  

  

  .عناصر داستان؛ داستان؛ کودك؛ نوجوان؛ جنگ: هاکلید واژه

    

                                                        
 ahi200940@yahoo.com: فارسی دانشگاه بوعلی سیناي همدان ، رایانامه استادیار زبان و ادبیات 1

  mehozhir@gmail.com: فارسی، رایانامه ارشد زبان و ادبیات کارشناس 2

mailto:@yahoo.com
mailto:mehozhir@gmail.com
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  مقدمه. 1

شود؛ ممکن است در ابتدا  هاي اولیه متفاوتی آغاز می ها و علت نتیجه، به بهانه هاي گوناگون و در معموال داستان به شکل "
جایی یا دست یافتن به یک شیء نامتعارف و جادویی و یا بروز یک حادثه  چیز بر مبناي یک سفر یا جابه اي رخ ندهد و همه حادثه

گیري داستان یک  چه منشاء شکل ها، چنان ؛ با همه اینصورت عینی و یا روایی از زبان یک راوي نقل شود طبیعی شکل بگیرد و به
زایی و تاثیرگذاري بیشتري برخوردار خواهد شد، زیرا حادثه و  حادثه یا موقعیت خاص باشد، در آن صورت داستان از کنش

استان و یا آن که توانند بخشی از یک د هم می "ها موقعیت "بنایراین. آیند موقعیت جزو اجزاء موضوعی مهم داستان به حساب می
سري رخدادهاي غیر قابل انتظار بینجامد و حوادث هم در ارتباط با هم و حول یک یا  اساساً آغازگر یک داستان باشند؛ یعنی یک

ي داستانی، مجموعه  گیري یک چرخه ي شکل الزمه) 50-45: 1390راد،(".چند کاراکتر به یک چرخه داستانی شکل بدهند
ها، درونمایه، موضوع، صحنه، زاویه دید، عمل داستانی،  عناصر داستان شامل پیرنگ، شخصیت. استانی استعواملی به نام عناصر د

  .شوند گیري داستان منسجم می توصیفات، گفتگوها، تمثیل، نماد و دیگر عواملی است که سبب شکل

 

  پیشینه و روش پژوهش. 2

داند و  باشد، مترادف با ادبیات می اي می معناي عام را که شامل هر اثر خالقه، داستان در ادبیات داستانیصادقی در کتاب  جمال میر
ها و  کشمکش. داند اي همراه با تخیل است، مترادف با ادبیات داستانی می داستان در معناي خاص که شامل هر اثر خالقه

ها منجر به جنگ  گاهی این کشمکش. ازندس ها را می هاي زندگی انسان بین دو نیروي خیر و شر، نیکی و بدي، داستان واقعیت
  .شوند می

هاي جنگ و مقاومت مردم در برابر تجاوز دشمن، دست به  با شروع جنگ تحمیلی ایران و عراق، نویسندگان براي ترسیم جبهه
  .هاي مورد توجه، داستان کودك و نوجوان است یکی از عرصه. خلق آثاري با موضوع پایداري و مقاومت زدند

را  "هایم پر از کبوتر و بادبادك است خواب "و  "آیند ها می فرشته "، "عروج "هاي  سه داستان کودك و نوجوان به نام پژوهشگر
هاي سنی کودك  از آغاز جنگ ایران و عراق تا پایان جنگ براي گروه 1367الی  1359هاي  ها مابین سال این داستان. انتخاب کرد

ي  ي داستان معرفی شد؛ عناصر داستانی هر یک مشخص گردید؛ سرانجام  نحوه اب و نویسندهدر آغاز، کت. و نوجوان نوشته شدند
  . کاربرد این عناصر بررسی شد

  

  "عروج "داستان . 3

  معرفی کتاب. 1- 3 

ت ي ناصر ایرانی اس صفحه در قطع رقعی، نوشته 214ي دبیرستان،  آموزان دوره دانش "ه "داستانی بلند براي گروه سنی "عروج "
  .توسط کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان تهران به چاپ رسید 1363که در سال 

 ي داستان خالصه. 3-2
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بار از  براي آخرین -کاپیتان تیم -حسین. شود ي تهرانچی آغاز می آباد و محله داستان با بازي برگشت فوتبال بین محله خانی
اي از او  ي حسین، نامه در روز تشییع جنازه. رسد از چند روز خبر شهادتش میبعد . رود کند و به جبهه می دوستانش خداحافظی می

بیند که شهید  مهدي می. گیرند تحت تاثیر قرار می -دوست صمیمی حسین -خصوص مهدي شود و همه، به در مسجد خوانده می
ي راه حسین  گیرد براي ادامه میم میشود، تص دهد و سبب هدایت بندگان خدا می چون پرتو شمعی است که به همه روشنایی می هم

در راه، . شوند هاي تیم به جبهه اعزام می به همراه جعفر یکی از بچه. و انتقام خون او و دفاع از خاك کشورش راهی جبهه شود
گاهی براي در قرار. شوند ها از جبهه، کمی با فضاي جبهه آشنا می با شنیدن خاطرات آن. کنند داخل قطار، دوستان جدیدي پیدا می

هاي پیوسته ، همه با ترس و هراس از خواب بیدار  در نیمه شبی با صداي شلیک. شوند هاي آموزشی مستقر می گذراندن دوره
ي اردوگاه بوده؛ با پشت سر گذاشتن  شوند این آزمایشی از طرف فرمانده آیند و متوجه می هاي خود می شوند و به بیرون کمپ می

ي آموزشی پایش  جعفر در این دوره. کنند تا براي عملیات در شب، آمادگی پیدا کنند روي می دهاین آزمایش، تا صبح پیا
شوند که در عملیاتی بخاطر  با فردي آشنا می -طبعشان دوست جدید و شوخ -روزي در قرارگاه توسط احمد. شکند می

اش بدون اطالع از زنده بودنش، فکر  وادهرود و چون پالك و مشخصات نداشته، خان هاي زیادش چند روز به کما می جراحت
خاطر  مهدي به. گردد هوش آمدن، دوباره به آغوش خانواده برمی  گیرند، بعد از به کنند که شهید شده و مجلس ختم برایش می می

ن جا دو گردان آموزش دیده، در آ. آنجا صحرایی بزرگ بود. شود ي جنگی اعزام می ي جعفر، بدون او به منطقه پاي شکسته
ها را به  ها و وسایل نوردد و کل بچه در یکی از روزها، طوفان شدیدي تمام چادرها بجز چادر نمازخانه را در هم می. شوند مستقر می

هواپیماهاي دشمن، محل استقرار نیروها را شناسایی . شود جعفر که پایش خوب شده، در این صحرا به مهدي ملحق می. ریزد هم می
همان شب . شوند هاي اعزامی گردان فتح همگی زخمی یا شهید می بچه. کنند جا را بمباران می اي ضربتی، آن در حمله. کنند می

. رسد بعد از درگیري با نیروهاي بعثی، احمد، به شهادت می. روند کنند و به خط مقدم جبهه می جا را ترك می نیروهاي باقیمانده آن
تانک سوخته، سبب . کند اي که برایش باقی مانده بود، تانک دشمن را منهدم می جی زن با یک آرپی چی مهدي به عنوان آرپی

 .شود ها می نشینی دیگر تانک عقب

  عناصر داستان . 3-3

  .اعزام به جبهه، جنگ، شهادت: موضوع

  .ي جنگ تصمیم قاطع نوجوانی براي اعزام به جبهه: فکر اولیه

  . تواند با تصمیم و ایمان قلبی خود، سبب پیروزي کشورش شود حتی یک نوجوان هم می: مایه درون

  )داناي کل ( سوم شخص: زاویه دید

؛ )هاي فرعی شخصیت( ؛ پدر مهدي ترابی، جعفر، آقاي موسوي، احمد و حاج یداهللا)شخصیت اصلی( مهدي ترابی: ها شخصیت
  .شخصیت سیاهی لشکر 109

 .ي جنگی آغازین جنگ بین ایران و عراق؛ تهران، منطقه هاي سال: صحنه داستان

دو سال بعد از شروع جنگ ایران و . است "دگردیسی: کتاب دوم "و  "بیداري: کتاب اول "هاي کتاب داراي دو مجموعه به نام
کتاب دوم . ؛ تصمیمدیدار؛ نامه؛ پرتو شمع  بازي برگشت؛ آخرین: هاي کتاب اول داراي پنج بخش به نام. عراق نوشته شده است
  .در راه؛ نخستین آزمایش؛ شهید زنده؛ نیروي طوفان؛ شب خونین؛ پرواز: هاي داراي شش بخش به نام
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ها جدا شده است،  ها، داراي موضوع و محتوایی واحد هستند؛ اما چون هر بخش با یک اسم مشخص از دیگر بخش ي بخش همه
ها، که نیاز به بازگویی عناصر داستانی  کند و بار دیگر هر کدام از بخش می را مشخص "عروج "پژوهشگر یک بار عناصر داستانی

  .کند مختص به خودش را دارد، ذکر می

ي بازي فوتبال در داستان اول، سبب خستگی و دل زدگی  خوانیم، وصف جزء به جزء و موشکافانه را می "عروج "وقتی داستان
خواننده مصمم نباشد که داستان را به پایان برساند، قطعاً داستان را ناتمام باقی  اگر. شود ي داستان می مخاطب از خواندن ادامه

. شود ي دوم، ناخودآگاه اشکش سرازیر می ولی اگر پافشاري کند و از بخش اول خارج شود، در بخش دوم، صفحه. گذارد می
عاطفی، که احساس مخاطب را بر  ي و این جرقه. کند خواننده نسبت به شخصیت داستان احساس دلسوزي و همدردي می

ها براي برقراري ارتباط خود با مخاطب، سود  نویسنده از نام شخصیت. شود ي داستان می انگیزاند، دلیلی براي خواندن بقیه می
که براي تیم  صورتی کند در ها استفاده می هایی براي هر یک از نام وگاهی صفت) نام(براي تیم خودي از اسم کوچک. جوید می

  کند مقابل از نام خانوادگی استفاده می

نمایی کاراکترها  اي، سبب باورپذیري و حقیقت صفحه 214نفر در یک داستان  115ي نویسنده با تعداد  آگاهانه پردازي شخصیت
هایی  شخصیت. کند هاي سیاهی لشگر داستان صدق نمی شود که این نظر در مورد شخصیت یادآور می. شود درذهن مخاطب می

در صورتی که این مسئله اتفاق . هاي گردان قرار بگیرند توانستند الگویی اخالقی و مذهبی براي بچه چون فرمانده یا گروهان می هم
  .مانند ها در ابهام باقی می افتد و شخصیت نمی

  بازي برگشت. 3-3-1

  ي فوتبال مسابقه: موضوع

  .داري، همکاري، وحدت و همدلی خویشتن: مایه درون

  .ي خانی آباد تهران لهمح: مکان

تقسیم وظایف هرکس در روي . 2شان در برابر تیم تهرانچی  هاي مهدي در مورد باخت بازي آخر تیم فکر و خیال. 1: عمل داستانی
تغییر رفتار مهدي و . 5جاي حسین  جانشینی مهدي به. 4. هنگام حسین، کاپیتان تیم به جبهه رفتن نابه. 3زمین هنگام بازي برگشت 

این عمل در برابر با عمل ( هاي هر دو تیم تدارك شربت خنک براي پذیرایی از بچه. 6.شود ع حرف زدنش که مثل حسین مینو
شربت . 8خاطر همکاري و اتحادشان در بازي  آباد به برد تیم خانی. 7).ها را در بازي رفت تشنه نگه داشتند تیم مقابل است که آن

ردشان چی بعد از اعالم نتیجهدادن جعفر به کاپیتان تیم تهران ي ب.  

معرفی شدند؛ حسین نماد عدالت، شجاعت، قدرت و اخالق برتر  نمادصریح به عنوان  طور غیر در این داستان حسین و جعفر به
  :کانون تمرکز در این مجموعه، به دالیل زیر، بر روي مهدي و حسین است. جعفر نماد گذشت، صمیمیت و صداقت است. است

 .مل مهدي براي نوع شروع بازي فوتبالفکر و ع •

 .ي وظایف، توسط مهدي تقسیم عادالنه •

 .فروتنی و نجابت حسین •

 .هاي تیم ي بچه نفوذ حسین در بین بقیه •
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حسین کاپیتان تیم محله است؛ هنگام اعزام به جبهه، مهدي را جانشین خود : کل مضمون داستان عروج در این بخش جا دارد
  .رود ي راه حسین به جبهه می شود؛ مهدي به عنوان ادامه دهنده میحسین شهید .  کند می

مامور بشوند فریبرز کوهزاد  دو نفریقین داشته باشید، البته به این شرط که ... دهد اطاعت کنید از دستورهایی که می ":حسین گفت
  )16: 1366ایرانی، (".کنید بران میدهید و چهار دوي بازي رفت را ج و احمد کرمانشاهی را مهار کنند، حریف را شکست می

هاي تیم، راهی جبهه  ي بچه هاي بعدي به تاثیر از این قسمت داستان، این دو نفر مهدي و جعفر هستند که از بین بقیه در بخش
  :گوید هاي تیم می چرخد که در بخش اول، حسین قبل از رفتن به بچه داستان حول محور پیامی می. روند می

. روحیه و دلسردتان کند حریف بتواند بی. افکندگی است که بد بازي کنید شکست وقتی باعث سر. آخرم را بزنمبگذارید حرف  "
چه نتیجه به . اگر خوب بازي کنید، اگر هر چه دارید رو کنید و بازي خیلی خوبی ارائه بدهید، پیروزید. نظم تیمتان را از هم بپاشد

  )17-16: نهما( "...نفع شما باشد، چه به نفع حریف

به بازگویی شجاعت و .  شود داستان با موضوع شهادت حسین دنبال می. است "آخرین دیدار "ي داستان  دنباله "نامه "داستان  
هاي جنگ و از خودگذشتگی رزمندگان  هاي جبهه شهامت حسین، امر به معروف و نهی از منکر، جنگ و آوارگی، سختی

اش گفته تا حس  هایش، پدر، مادر و خانواده لت و هدفش نوشته، از عالیق و دوست داشتنیاش از رسا حسین در نامه. پردازد می
اش براي دفاع از خاك میهن و ناموس خود  او دلیل جبهه رفتنش را، کشش ایمان درونی. امید را در مخاطب پرورش دهد

انگیزاند تا به جبهه برود و از خاك میهن  ي حسین، حس همدردي، همکاري و همبستگی را در درون مخاطب برمی نامه. نویسد می
  .است 60ي  هاي دفاع مقدس دهه هاي داستان خود دفاع کند؛ این از ویژگی

آباد تهران به  فضاي داستان از خانی. رسد نوجوان داستان به رشد فکري می. شود کتاب دوم وارد دوران بلوغ نوجوانی و جوانی می
راه آهن و شروع حرکت قطار تا پایان مسیر، عالم برزخی  براي پخته شدن و کسب آگاهی . کند ي نظامی و جنگی تغییر می منطقه

حضور در  -مهدي و جعفر به هدف متعالی خود. رسد با پایان یافتن مسیر قطار، انتظارها هم به پایان می. کاراکترهاي داستان است
قبل از آشنا شدن با آن فضا به مهدي ترابی و جعفر صالحی  ي آموزشی و مهدي و جعفر، هنگام ورود به منطقه. رسند می  -جبهه

یابی به الگوي دوستی و  ي فضا و چگونگی دست نویسنده از این ترفند، براي مانوس کردن مرحله به مرحله. کنند تغییر نام پیدا می
طرات جوانِ یک پا، سعی بر این نویسنده با بازگویی خا. کند هاي داستان، استفاده می برقراري ارتباط صمیمی با دیگر شخصیت

ي جوان یک پا، حس  خاطره. ي جنگی آشنا کند بینی منطقه قابل پیش ها و حوادث غیر ي جنگ، سختیفضادارد تا مخاطب را با 
  .کند تواضع، از خودگذشتگی و احساس مسئولیت جانباز جنگ تحمیلی را به خواننده منتقل می

هاي گردان فتح تا از نظر روحی و جسمی براي ورود  سمبلی است براي دگرگونی درونی بچه، طوفان "نیروي طوفان "در داستان 
حس قدرت، پایداري و تهاجم به خطوط  "هایی طوفانیم ما بچه "زنند ها در حالی که فریاد می آن. به عملیات جنگی ، آماده شوند

  .انگیزاند دشمن را در درون مخاطب برمی

اي که رخ داده و حاالت و روحیات نوجوانان  در  تر، در مورد این شب، حادثه رفت، بیش ظار میانت "شب خونین "در داستان 
نویسنده خیلی سریع از توصیف این فضا گذشته . در این داستان ضعیف است پردازي صحنه. هاي خونین گفته شود برخورد با صحنه

است، بهتر بود به جاي بازگویی آن همه خاطره  "ه "نیچون کتاب مختص به موضوع جنگ ایران و عراق و براي گروه س. است
شد؛ تا بتواند هر آن  پردازي تقویت می پردازي و شخصیت که از اول داستان عروج، شاهد بودیم، این بخش داستان از لحاظ صحنه

اگر . خاطب انتقال دهدي دردناك و احساس برانگیز بگوید، به م ي یک صحنه چه که امکان دارد، یک نویسنده، بتواند از مشاهده
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این چنین بود، این اثر در انتقال حس درونی و واقعی یک شخص، نسبت به جنگ، تبعات آن و شور و احساس نوجوانی، اثري 
  .  کامل بود

  

   "آیند ها می فرشته "داستان . 4

   معرفی کتاب. 4-1

صفحه در قطع رقعی، نوشته رضا شیرازي است که در  62ي دبیرستان،  آموزان دوره دانش "ه "مجموعه داستان براي گروه سنی
  .توسط انتشارات پیام آزادي تهران به چاپ رسید 1361سال 

 ي داستان خالصه. 4-2

 "کالس درس "و "خاك خوب آبادي "، "آیند ها می فرشته ":هاي آیند شامل سه داستان کوتاه به نام ها می مجموعه داستان فرشته
  .است

نام صالح است که در جنگ مجروح شده و وضع وخیمی دارد؛ از مادرش  داستان در مورد جوانی به: آیند ها می فرشته. 4-2-1
اي  صالح با لبانی خشک در عطش قطره. ماند معلم تا صبح در کنار تخت او می. خواهد تا معلمش را پیدا کند و به بالین او بیاورد می
    .رسد د و به شهادت میکن را تکرار می "..السالم علیک یا ابا عبدا "آب

حیوانات و . چاه عمیق زدند. هایش را تسخیر کردند روستایی است که پولدارها زمینحکایت : خاك خوب آبادي. 4-2-2
شان از روستا به  براي روبه راه شدن وضع زندگی -همسرش -همراه مهتاب جان به علی. هاي اهالی روستا بدون آب مانده است زمین

بعد از پیروزي . فروشد تا کرایه خانه را بدهد دستی میوه می جان بر روي چرخ علی. شهر هم وضع خوبی ندارند در. روند شهر می
  .گیرد دوباره به روستا برگردد جان تصمیم می علی. شود خمینی، اراضی بین کشاورزان تقسیم می  انقالب به دستور امام

طاعون گاوي به روستا آمده . کند عیل است که با مادر پیرش زندگی میداستان در مورد پسري به نام اسما: کالس درس. 4-2-3
هایش را به  کند که هر ماه، لباس ي روستا زندگی می آقا معلمی در مدرسه. ها را که منبع درآمدشان بود، کشته  است و تنها گاو آن
شوید و به معلم چیزي  هاي آقا معلم را می لباس حاال اسماعیل، خودش،. ها را بشوید رجب بسپارد که آن دهد تا به مش اسماعیل می

هاي  رسانی به خانواده چند نفر از طرف جهاد، براي کمک. به تازگی انقالب شده و از طرفی جنگ شروع شده است. گوید نمی
گوید آن را  و میکند  ي جهاد را قبول نمی مادر اسماعیل با وجود این که وضع مالی خوبی نداشتند هدیه. آیند محروم به روستا می

  .هدیه بدهند براي کمک به جبهه

 عناصر داستان . 4-3

   آیند ها می فرشته. 4-3-1

  ایمان و شهادت: موضوع

  .ي رفیع شهادت اشتیاق شدید پسري جوان براي رسیدن به درجه: فکر اولیه
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  .ي رفیع شهادت رسید توان به درجه با ایمان قوي و توسل به کالم وحی می: مایه درون

  .اول شخص جمع و مفرد: ویه دیدزا

  ). شخصیت فرعی(معلم ؛)شخصیت اصلی(صالح: ها شخصیت

  .حاشیه شهر. هاي اول جنگ ایران و عراق سال: صحنه داستان

با توصیف شکل، قیافه و رفتار پیرزنی . شود ي مبهم آغاز می داستان با بیان این نکته "آیند ها می فرشته... تنزل علیهم المالئکه... "
  . یابد داستان ادامه می

خو و آهنگ گفتاري پیرزن با  و شخصیت ، خلق. ها شبیه به هم است ي شخصیت ي گفتگوي همه نحوه. ضعیف است پردازي لحظه
ها براي  شخصیت. نوع شغل و جایگاه اجتماعی کاراکترها تاثیري در نوع انتخاب کلمات ندارد. علم و دکتر، هر سه در یکی استم

. گیرد ي مجروحیت، جنگ و جبهه در حین گفتگو در اختیار خواننده قرار نمی هیچ اطالعاتی در مورد نحوه. مخاطب غربیه هستند
ي داستان یکی از  کند مثل این است که صحنه اي بیان می گونه ل مجروحیت پسرش را بهداستان، پیرزن مح 4فقط در صفحه 

  :باشد گونه نمی زده است در حالی که این شهرهاي جنوبی و جنگ

   ".دیشب تو نخلستان پشت کارون زخم برداشته و امروز آوردنش بیمارستان "

اي بعد،  زند و در لحظه اي با صالحِ مجروح روبروست که فقط با اشاره حرف می خواننده لحظه. مناسب صورت نگرفته فضاسازي
هاي راوي، مخاطب را نسبت به فضاي حاکم بر داستان  ها در حرف ضد و نقیض. شنود اي واضح و کامل از زبان صالح می جمله

ي داستان باشند در  در جهت هدف اصلی و درون مایه علت و معلولیي  رابطه صورت حوادث داستان باید به. کند اعتماد می بی
 طرح و پیرنگها، روابط علت و معلولی درستی در داستان نیست و این به ضعف در  صورتی که با این ضد و نقیض گویی

  .گردد برمی

  خاك خوب آبادي. 4-3-2

  در ایرانِ قبل از انقالب) خواري ی، زمینعدالت فقر، بی( اوضاع اجتماعی، اقتصادي، سیاسی : موضوع 

  . فروشی که از روستا به شهر مهاجرت کرده است مرد دست: فکر اولیه

  . توان از مهاجرت جلوگیري کرد با اجراي عدالت و تقسیم اراضی در روستاها می: مایه درون

زمان انقالب ، اجراي عدالت، استفاده از امکانات چون توجه به آبادانی روستاها در  داستان از دیدگاه تحلیل اجتماعی مسائلی هم
اي که بتوان داستان را به عنوان داستانی از جنس دفاع مقدس  کشی و مدرسه ارزش تحلیل اجتماعی دارد ؛ اما نکته برق، آب لوله

  .شود یادي از جبهه هاي جنگ می 41فقط در خط آخر صفحه ي . شود بدانیم، دیده نمی

  ".رسانید هاي جنگ داشت سخنان خود را به پایان می یاران حسین در جبههو ) ع(به یاد حسین "

 کالس درس. 4-3-3

  فقر و تنگدستی: موضوع
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  .زن فقیري که پول اندك خود را براي کمک به جبهه هدیه داد: فکر اولیه

  .رسانی به جبهه ، سهیم بود توان در دفاع از خاك میهن و کمک با پول اندك هم می: مایه درون

ي زمانی بین پیروزي  داستان فاصله. زند هاي مردمی گره می موضوع داستانش را به جبهه و کمک 62و  61ي  ویسنده در صفحهن
اطالعاتی در رابطه با اوضاع اقتصادي، اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمان . انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی عراق بر ایران است

بیش از نیمی از داستان در مورد گاو اسماعیل، طاعون گاوي، مشکالت . دهد ه قرار میجنگ و اوایل انقالب در اختیار خوانند
که آخرهاي  تا این. اند هاي فرعی جاي رخداد اصلی داستان را پر کرده حادثه. ي اسماعیل و موقعیت آقاي معلم است خانواده

آخرین . کند ها را همراهی می آقا معلم آن. شوند یرسانی به مردم فقیر وارد روستا م داستان چند مرد از طرف جهاد براي کمک
  .بیند هاي خود را بر روي بند رخت  می آقا معلم هنگام ورود به حیاط خانه، لباس. ي مادر اسماعیل است خانه براي سرکشی، خانه

گوید آن  کند و می میدهند، قبول ن پولی که مردان جهاد براي کمک به او می. خواب است خورده و در رخت مادر اسماعیل سرما
  .رود و موضوع اصلی داستان پیش نمی طرحپردازش داستان مطابق با . را بدهید براي کمک به رزمندگان

  

   "هایم پر از کبوتر و بادبادك است خواب "داستان. 5

   معرفی کتاب. 5-1

فریدون فریاد که در سال   کوتاه، نوشته صفحه در قطع وزیري 51آموزان دوره راهنمایی،  دانش "د "داستانی بلند براي گروه سنی
  .توسط انتشارات امیر کبیر تهران به چاپ رسید 1365

 ي داستان خالصه. 5-2

اش  ي شهر به اتفاق خانواده اي خرمشهري است که در حاشیه الوان پسر بچه. شود داستان از خواب پسري به نام الوان شروع می
ها  خرج خانه،  تابستان الوان هم براي کمک. کند ي مردم کار می جی خانه، در خانهآوردن خر مادرش براي در. کنند زندگی می

کنند و در عرض چند  هاست که هواپیماهاي دشمن به شهرشان حمله می قبل از باز شدن مدرسه. فروشد بادبادك و بادکنک می
خواهد پیام صلح  هایش می کند و با بیان خواب الوان در خواب و رویاهاي خودش سیر می. کنند جا را با خاك یکسان می روز همه

  . ي دنیا برساند و دوستی را به گوش همه

 عناصر داستان . 5-3

  .جنگ، بمباران، شهادت، دفاع مردمی: موضوع

  .بیند اي که همیشه خواب صلح و آرامش را می پسر بچه: فکر اولیه

  .در خواب باشدي مردم صلح و آرامش را دوست دارند حتی اگر  همه: مایه درون

  .سوم شخص -اول شخص راوي ناظر: زاویه دید

  .شخصیت سیاهی لشگر 10؛ )هاي فرعی شخصیت(؛ میلو و سالم)شخصیت اصلی(الوان: ها شخصیت
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  .زمان شروع جنگ بین ایران و عراق؛ خرمشهر: صحنه داستان

شود و آن موقعیت به چرخه داستانی  ي میمخاطب و تاثیرگذاري بیشتر زایی کنشداستان با شرح موقعیتی آغاز شده که سبب 
  :دهد شکل می

  )5: 1387فریاد،( "...هاي رنگین است هایم پر از کبوتر و بادبادك و بادکنک خواب... بینم خواب می "

کتاب پر است از اشکاالت ویرایشی . ویراستاري داستان ضعیف است. هاي واحد است داستان در هفت فصل با ساختار و شخصیت
. ها است ي کار کردن و پول درآوردن آن محیط اطراف و شهر و مردمان شهر و نحوه توصیفسه فصل اول داستان، . و زبانی

از این طریق ذهن خواننده را قدم به قدم . بازي کودکانه کند؛ اما جنگ داستان باز میفریدون فریاد از همان آغاز، پاي جنگ را به 
او مخالف آزردن روح و احساس لطیف مخاطب با آوردن واقعیات جنگ بدون پرده و بدون مقدمه . کند به جنگ نزدیک می

است که در دو فصل دیگر از آن حرف ساز حرف اصلی و مقصود نهایی کتاب یعنی جنگ و صلحی  پنج فصل داستان زمینه. است
هاي دلخراش جنگ، با کمک گرفتن از فضاي کودکانه توانسته حساس بودن روحیه کودك را حفظ کند و  صحنه. زند می

  .اي به روح لطیف مخاطب نرساند خدشه

چون  دهد  شرایط سخت هم گوید تا بخواهد این پیام را به مخاطب بدهد که الوان ترجیح می اش می هاي زندگی از تمام بدبختی
اش، آرزوي داشتن دوچرخه را تحمل کند اما صلح و آرامش باشد؛ جنگی  ها، بادبادك فروشی ي اعیان کار کردن مادر در خانه

ي هوایی عراق به خاك  حمله -3خواب و رویاهاي الوان؛  -2ها؛  بازي بچه جنگ -1: داستان به سه قسمت تقسیم می شود. نباشد
  .ران و ویرانیایران و بمبا

ها  ي قسمت بهتر بود براي همه. دو فصل از کتاب که مربوط به خواب و رویاي الوان است داراي نام است و بقیه فاقد نام است
شد و یا اصال براي هیچ فصلی اسم انتخاب  هاي عنوان شده درج می شد و در فهرست مطالب در کنار فصل عنوانی انتخاب می

  .شد نمی

هاي کودکانه جذاب و زیبا  شود که هر سه براي بازي ، داستان با بادبادك و کبوتر و بادکنک شروع میل داستانیعمبا توجه به 
راوي، . خرند ها را می هایی است که آن طور سبب خنده و شادي بچه ي درآمد راوي و همین ها همراه همیشگی و وسیله آن. هستند
تا این که بادبادکش در . کند ها آغاز می ها روز خود را با دیدن آن فرستد و صبح ها، بادبادکش را همراه فانوس به هوا می شب

هاي خواب و رویاهایش هستند که  ها و بادکنک هایش، بادبادك بازي ماند و حاال اسباب ي نخلی آویزان می ي سوخته بمباران از تنه
  .صلح، دوستی و آرامش هستند نماد ها، ها و بادکنک کبوترها، بادبادك. ها را داشته باشد دوست دارد آن

، قیافه، نوع پوشش  اصالتاً خرمشهري است  شکل "فریاد "چون. شوند طور مستقیم به مخاطب شناسانده می هاي داستان به شخصیت
اصطالحات جنوبی و . و نحوه کسب درآمد شهرهاي جنوبی را با توجه به شرایط حاکم بر داستان، خوب به تصویر کشیده است

ها نتوانسته به  صحنه پردازيها، شاعرانه است ولی در  توصیف. خاص نویسنده شده است سبکي خاص جنوبی، سبب ایجاد  لهجه
دهد  اطالعاتی که به خواننده می. ها ضعیف هستندگفتگو. اشیاء روح ببخشد و یا از ویژگی گفتگوي قوي به خوبی استفاده کند

افکنی در داستان براي بیان  فقط شخصیت سالم، دوست الوان، سبب گره. هاست چون خبرهاي نوشته شده در روزنامه هم
  .ها است کشمکش
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از امتیازات این داستان این . شود ها با زبان کودکانه به شادي مبدل می دیگر بیان کرده و تمام غم شادي و غم و اندوه را در کنار هم
طوري که از خواندن این  خوبی براي کودك بیان شده به است که شرایط سخت جنگ، بمباران، ویرانی و کشت و کشتار به

  .کند هاي دلخراش چیزي در ذهن کودك رسوب نمی داستان، بعد از به پایان رساندن داستان، از صحنه

  

  نتیجه. 6

با  ي نویسنده آگاهانه پردازي شخصیت .اعزام به جبهه، جنگ و شهادت داراي زاویه دید سوم شخص است موضوعداستان عروج با 
داراي عمل داستانی منسجمی است و . نمایی کاراکترها در ذهن مخاطب است نفر در داستان، سبب باورپذیري و حقیقت 115تعداد 

داستان با موضوع شهادت حسین به بازگویی شجاعت و شهامت، امر به معروف و نهی . کانون تمرکز بر روي مهدي و حسین است
کتاب دوم داستان عروج وارد . پردازد هاي جنگ و از خودگذشتگی رزمندگان می جبهههاي  از منکر، جنگ و آوارگی، سختی
راه آهن و شروع . کند ي نظامی و جنگی تغییر می آباد تهران به منطقه فضاي داستان از خانی. شود دوران بلوغ نوجوانی و جوانی می

ي خاص نویسنده،  شیوه. کاراکترهاي داستان استحرکت قطار تا پایان مسیر، عالم برزخی  براي پخته شدن و کسب آگاهی 
هاي  یابی به الگوي دوستی و برقراري ارتباط صمیمی مخاطب با شخصیت ي فضا و چگونگی دست مانوس کردن مرحله به مرحله

 چون. نویسنده خیلی سریع از توصیف فضاي جبهه می گذرد. هاي آخر داستان ضعیف است در بخش پردازي صحنه .داستان، است
هاي  است، بهتر بود به جاي بازگویی آن همه خاطره، بخش "ه "کتاب مختص به موضوع جنگ ایران و عراق و براي گروه سنی

  .شد پردازي تقویت می پردازي و شخصیت پایانی داستان از لحاظ صحنه

 .شود مبهم آغاز می ي ایمان و شهادت و زاویه دید اول شخص مفرد و جمع با یک نکته موضوع با "آیند ها می فرشته "
 ها براي مخاطب غربیه هستند و  شخصیت .ها شبیه به هم است ي شخصیت ي گفتگوي همه نحوه. ضعیف است پردازي لحظه

اي که بتوان داستان را به عنوان داستانی از جنس دفاع مقدس بدانیم،  در داستان دوم، نکته. مناسب صورت نگرفته است فضاسازي
سوم اطالعاتی در رابطه با اوضاع اقتصادي، اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمان جنگ و اوایل انقالب در  داستان. شود دیده نمی

  .رود و موضوع اصلی داستان پیش نمی طرحدهد که پردازش داستان مطابق با  اختیار خواننده قرار می

جنگ، بمباران، شهادت و دفاع مردمی داراي دو زاویه دید اول شخص  با موضوع "هایم پر از کبوتر و بادبادك است خواب "
با توجه به . کتاب داراي اشکاالت ویرایشی و زبانی فراوان است. ویراستاري داستان ضعیف است. راوي ناظر و سوم شخص است

هاي داستان  شخصیت .ش هستندصلح، دوستی و آرام نماد شود که ، داستان با بادبادك و کبوتر و بادکنک شروع میعمل داستانی
. ي خاص جنوبی است خاص نویسنده، بیان اصطالحات جنوبی و لهجه سبک. شوند طور مستقیم به مخاطب شناسانده می به

. ها نتوانسته به اشیاء روح ببخشد و یا از ویژگی گفتگوي قوي به خوبی استفاده کند صحنه پردازيها، شاعرانه است ولی در  توصیف
  .یف هستندها ضعگفتگو
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  »اندیوزپلنگانی که با من دویده«خوانشی سینماتیک بر 
  

   1مینا آینده

  چکیده

از زمانی که انسان پی به هنر برد؛ موسیقی، نقاشی، . هنر با دست مایه قرار دادن روح آدمی همیشه او را به آرامش رسانده است
ادبیات نیز پیشتر از هنر . هاي هنري راهی براي بیرون ریختن احساسات و غلیان عواطف انسانی بوده است تئاتر، سینما و دیگر شاخه
از . شود حتی سرودن شعر و نوشتن داستان خود نوعی هنر محسوب می. مین نقش را بر عهده داشته استبا خلق شعر و داستان ه

ادبیات نیز بسیاري از . زمان روي کار آمدن سینما، این شاخه از هنر پیوندي محکم با ادبیات به ویژه داستان نویسی پیدا کرد
این . هاي سینمایی شد ها تبدیل به بیان هاي ادبی با توجه به قابلیت آن نبسیاري از بیا. هاي سینمایی را با خود ترکیب کرد ویژگی

هاي قابل کاربرد در سینما را در  ها، سیاق سینمایی و تکنیک بسیاري از داستان. تبدیل هم در شکل و هم در مضمون رخ داده است
یکی از . هایی تصویري با زبانی سینمایی نداستا. ها شده است خود دارند و همین امر دلیل بر تصویري تر شدن این داستان

در مجموعه داستان  نجدي. است بیژن نجديهایش بیش از پیش واضح است،  نویسندگانی که این نوع کاربرد در داستان
هاي  هاي پی در پی، قاب بندي با به کار بردن تصاویر معکوس، بیان تصویري، فالش بک یوزپلنگانی که با من دویده اند

را به نحوي زیبا به تصویر ) پیوند سینما و ادبیات(سینمایی، چرخش و حرکت دوربین مانند راوي و مواردي از این دست، این پیوند
  . م ادبی آن بررسی شده اندها از منظر عناصر سینمایی در فر در این مقاله داستان. کشیده است

  

  

 سینما، ادبیات، اقتباس، داستان، نجدي: کلید واژه ها

  

                                                        
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی -  ١
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 مقدمه

این امر چه به طور ناخودآگاه در متون . توان به گونه اي واضح مشاهده کرد با علوم دیگر را می) متون ادبی(آمیختگی ادبیات   
این آمیختگی را با علومی . ف آنها، قابل تفکر و بررسی استکالسیک و چه به صورت خودآگاه در متون مدرن با آگاهی مول

البته باید گفته شود با گسترده . توان مشاهده کرد چه در فرم و چه در محتوا می... چون روانشناسی، جامعه شناسی، هنر، فلسفه و 
ري را ممکن ساخته است، بدین شدن هرچه بیشترعلوم و نفوذ آنها در یکدیگر، به وجود آمدن مولفه هایی از هرکدام در دیگ

شود به گونه اي عملی و  به عنوان مثال، آنچه در نظریات جامعه شناسی بیان می. شود صورت ارزش هر متن چند برابر می
شود و یا در متون کالسیک نظم در اشعار خیام، مولوي، حافظ این درهم آمیختگی با  بیان می) بیشتر داستان(تاثیرگذارتر در ادبیات

در متون معاصر ادبی و به . توان دید بی تردید متون ادبی جدید را از این دیدگاه، با تعاملی برتر می. توان مشاهده کرد فه را میفلس
به عنوان نمونه، آثار هدایت بارها از منظر روانشناسانه، . ویژه مدرن و پست مدرن در قالب داستان، این دیدگاه قابل بررسی است

هایی از  توان انکار کرد که براي درك بهتر متون ادبی باید در شاخه این سخن را نمی. خوانش قرار گرفته است جامعه شناسانه مورد
ادبیات از آثار . هاي گوناگونی را به خود دیده است آمیختگی متون ادبی با سایر علوم، دوره. علوم دیگر نیز اطالعاتی کسب کرد

در هر . را تجربه کرده است... ونی چون رمانتیسم، رئالیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم و هاي ادبی گوناگ ابتدایی شروع شده و مکتب
توان مشاهده کرد، همانطور که بیان شد  ها، به گونه اي ویژه، مولفه هاي قوي تري از تعامل با علوم دیگر را می یک از این مکتب

  . تواند ناخودآگاه و یا خودآگاه صورت گیرد این امر می

با توجه به اینکه هر کدام در چه بافتی قرار گرفته اند این . توان در ارتباطی اینچنین تصویر کرد ر و ادبیات را میهن   
هاي متفاوت و  در سبک) ادبیات و سینما(هاي هنر، سینما است، این دو  یکی از شاخه. تاثیرپذیري و تاثیرگذاري قابل درك است

توان در متون ادبی بویژه  پیوندهاي بسیاري را می. گذاشته اند و از یکدیگر تاثیر پذیرفته اند هاي متفاوت بر یکدیگر تاثیر در دوره
هرچند در سینماي مدرن، گرایش به بی . است) قصه(در ابتدا آنچه در هر دو کامالً مشهود است، داستان. داستان با سینما یافت

از زمان به وجود آمدن این شاخه از . به قوت خود باقی است شود اما باز محبوبیت و اهمیت قصه دار بودن قصگی دیده می
توان گفت سینما به  می. توان انکار کرد هایی نو در زمینه ي نقد ادبی را نمی تاثیر آن بر متون ادبی و به وجود آمدن بحث) سینما(هنر

  .امروزي خود، همانند ادبیات پرداخته است نوعی ادامه ي داستان گویی است در دنیایی تازه، که رفته رفته به تولید آثار مدرن

توان نوعی هنر نامید، اما شیوه ي بیان و در جریان نهادن مخاطب در این  سینما شاخه اي از هنر است و داستان نویسی را نیز می
  .تصویرگیرد و در سینما توسط نما و  در داستان رساندن این مهم توسط جمالت و کلمات صورت می. دو شاخه متفاوت است

میان حامیان و مدعیان این دو، هنوز این بحث وجود دارد که کدام یک از این دو از دیگري تاثیر گرفته اند و کدام یک بر 
طرفداران اصالت ادبیات و مدعیان پایین بود «بی شک ادبیات بسیار دیرپاتر از سینماي نوپا و جوان است، . دیگري برتري دارند

هاي دیرپا و کهن استوار است درحالی که  کنند که ادبیات بر سنت را عمدتاً بر این اصل استوار می سطح هنري سینما دالیلشان
با ). 20: 1370امینی، (»هاي ادبیات برسد ها گذر عمر احتیاج دارد تا به پاي ارزش سینما هنر تازه سال، جوان و خامی است که به سال
. توان انکار کرد و این رابطه ي دوسویه را نمی. و بر یکدیگر تردیدي وجود نداردوجود تمامی این گفتگوها، بر تاثیرگذاري این د

شود تا به همگان القا شود که دیدن فیلم سهل تر  هم چنین کوشش مستمري می«خوانند و  اما بسیاري هنر سینما را برتر از ادبیات می
نري است که مخاطبش اجباري ندارد تا براي برقراري ارتباط بنابراین هنر سینما به خاطر این ویژگی اش ه. از خواندن کتاب است

به خود زحمت زیادي بدهد، مداقه کند، بیاندیشد و یا حتی پس از پایان نمایش فیلم آن را اندیشمندانه و نه از سر یادآوري لحظاتی 
  ).همان(»خوش و تفریحی به یاد آورد
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هاي فیلم  فصل«: توان از این موارد یاد کرد را بیان کنیم می)) داستان(و ادبیات) فیلم( سینما(اگر بخواهیم اشتراك این دو
(sequenses)  هاي نوشته »بند«سکانس با(paragraphs) ،»ها »نما(shots)  ،ها » قطع«با جمله(cuts)  ها » مکث«با

دوربین فیلم برداري غالباً به قلم مانند گردیده و در این موارد . ها» نقطه«با  (fades)، بسته شدن تصاویر commas)ها، یرگولو(
البته باید وجوه اختالف میان ادبیات ). 16:1388استیونسون و دبري، (»است 1»آستروك» «دوربین قلم«معروف ترین اصطالح همان 

برخالف کالم لفظ یا مکتوب است چون که در آن عبارات باید دانست که سینما کامالً «و سینما را نیز مود توجه قرار داد، 
رود بلکه با ارائه ي تصاویر، مقصود با عبارات و معیارهاي واقعی که آناً قابل شناسایی هستند بیان  ینمتجریدي به کار 

  .گیرد یمرا دربر  ي وسیع تريها حوزهباید گفته شود اشتراك ادبیات و سینما  ها دانستهبا وجود تمامی این ) همان(».شود یم

همانگونه که پیشتر گفته شد یکی از مهم ترین وجوه اشتراك ادبیات و سینما داستان گویی است و هم چنین با در نظر گرفتن 
 بیان ضرورت از همان آغاز پیدایش سینماتوگراف،«. توان از پیوندهاي آنها خواند یمبافت هریک، متعلق بودن آنها به هنر را نیز 

 اهمیت. بود آزموده را گویی قصه متفاوت شگردهاي بسیار، هاي سده طول در که کشاند می هنري سوي به را گران ینماس داستان،
 گفت توان می حتی. شد نمی خالصه کوتاه داستان و رمان به رو هیچ به سینما نوپاي هنر در ادبی بیان گویی قصه و روایی ي سویه
 کمدي سینماي اصلی ي پایه ساده، اشکال از یکی چون هم لطیفه. اند داشته سینما بر بیشتري تأثیر ادبی بیان ي ساده اشکال که

 نهایی طرح نه و است کمیک لحظات آفریند می مارکس خنده برادران و چاپلین چارلی باسترکیتون، هاي فیلم در چه آن. است
 دست به آمیز طنز هاي مطایبه و کوتاه هاي لطیفه از بل داستانی طرح کل از نه را خود گذاري تأثیر و قدرت لحظات، این. داستان

 کالمی ارتباط به بیشتر لطیفه ي شناسانه زبان عنصر که چرا شود می دانسته تر دقیق گویا، سینماي پیدایش با نکته این. آوردند می
 جمله از دهد می تشکیل را رومر اریک فیلم شش بنیان ادبی بیان از دیگري ي ساده شکل همچون اخالقی حکایت. است وابسته
  .)17و  16:1368امینی،(» کلر زانوي و موگذراندم ي خانه در که شبی

ها در این رسانه به تناسب  هایی متناسب با زمینه ي خود به سینما و دگرگونی آن تاثیرات عمیق ادبیات بر سینما و انتقال روش
هاي نقد ادبی  هم پاي شکل گیري و تکامل روش«. نقادي در سینما انکار پذیر نیستهاي جدید  بدنه ي آن، و به وجود آمدن شیوه

به بعد، به ویژه پس از دومین جنگ جهانی در کشورهاي انگلوساکسون به نقادي جدید مشهور شد، روش  1930که از دهه ي 
نماید که کار  که در نگاه نخست چنین میحتی مشهورترین ناقدان سینما . بررسی، معرفی و نقادي آثار سینمایی نیز دگرگون شد

در فرانسه پس از پیدایش مکتب نقد . ها تاثیر بسیار گرفته اند خود را یکسر متمرکز بر مباحث سینمایی کرده اند از آن روش
متن ادبی قرار  هاي آثار که در آغاز، موضوع اصلی کار خود را صرفاً پدیدارشناسانه و به ویژه با تکامل مکتب نقادي استوار به مایه

نقطه ي اوج این دنباله روي ). بارتلمی، ژان سمولوئه و آندره بازن(ها کشیده شدند داده بودند، ناقدان سینمایی نیز به سوي این روش
نقد سینمایی از نقد ادبی، ظهور مکتب نشانه شناسی متن ادبی است که به سرعت به گستره ي نقد سینمایی اثر گذاشت و در 

هاي تازه اي منجر شد که آثار کریستین متز، نمونه  بنیان نظریه ي فیلم را دگرگون کرد و به پیدایش نظریه 1970و  1960هاي  دهه
توان در گسترش نقادي و تحلیل  هاي ادبی بر روش نقد سینمایی را می واپسین تاثیر نظریه. آید ها به شمار می ي برجسته اي از آن

بر ادبیات نوشتاري سینمایی تاثیر  1980سلطه ي این روش در نقد ادبی در آغاز دهه ي هرمنوتیک یافت که اندکی پس از 
  ).16و15همان، (»گذاشت

                                                        
 را نوین سینماي از نوعی و رفت کار به متعهد سینماي ي درباره آستروك الکساندر توسط بار نخستین که است اصطالحی قلم دوربین - 1

  )136:1384جاهد،. (نمود معرفی عموم به جست می استفاده کارگردان عقالنی هاي پردازي اندیشه براي پردازي داستان که
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ها با پاگرفتن   بسیاري از داستان. از سوي دیگر باید گفت ادبیات به خصوص در داستان نویسی بی تاثیر از سینما نبوده است
از همان ایام شکوفایی سینما «. همچون مولفه هاي ادبی با خود ترکیب کرده اندها را  هاي  بصري، آن هاي سینمایی و فرم تکنیک

دشوار نیست که در فصل مشهور لوکوموتیو در رمان سرنوشت بشر آندره مالرو، تاثیر روش . خاموش، بنیان ادبی دگرگون شد
توان گفت که او اگر  گزارش گونه ي اوست، بل می مالرو بارها زیباتر از رمان امیدنه تنها فیلم . تدوین سینماي شوروي را بازیابیم

مالرو در یکی از آخرین آثارش که . دید سینما را چنان عاشقانه دوست نداشت حوادث دردبار جنگ داخلی اسپانیا را آن سان نمی
. ن کاري برمی آیددرباره ي نقاشی پیکاسوست، ردیف آثار نقاشی را چنان ترسیم کرده است که تنها از یک دلباخته ي سینما چنی

شعرهاي گوتفرید بن درباره ي اجسادي در سالن پزشکی قانونی در یک سپیده ي متحرك، آشکارا زیر تاثیر سینماي 
در زیباترین رمان زبان فارسی یعنی بوف کور صادق هدایت، تاثیر مستقیم سینماي خاموش، . سروده شده اند 1اکسپرسیونیستی

جیمز جویس تاکید کرده است که توالی پاري از قطعات یولیسیس و روش تدوین . یابیم باز میخاصه سینماي اکسپرسیونیستی را 
پس از تمامی گفتگوها بر سر تقابل سینما و ادبیات، ). 17و  16همان،(»واژگان در آخرین رمانش را از سینماگران آموخته است

سینما «توان این نکته را بیان کرد که  برتري هریک، در نهایت میتاثیر گذاري و تاثیرپذیري هریک، میزان توانایی هر کدام و اثبات 
هاي تازه اش مثل داستان نو کوشیده است تا به  ها در قالب گفت و گو وگفتارها نیاز دارد و ادبیات هم در قالب در نهایت به واژه
  ). 20همان، (»سینما نزدیک شود

   

  سینما

دو یا . شود سازند که صحنه نامیده می دو یا چند نما با هم بخش بزرگتري را می. است) پالن(کوچک ترین واحد در سینما، نما
به مدت طوالنی در شیوه ي فیلم برداري ابتدا . سازند را می) سکانس(شوند و بخش بزرگتري به نام فصل چند صحنه به هم وصل می

نماي افتتاحیه ي یک فصل معین، چشم اندازي به «. شد ارائه می 4و بعد یک نماي بسته 3، در ادامه یک نماي متوسط2یک نماي باز

                                                        
در فیلم هاي اکسپرسیونیستی به درونیـات آدمـی   . شدمکتبی که از هنر نقاشی آغاز شد تا اینکه در دهه ي اول و دوم قرن بیستم وارد سینما   -1

این درونگرایی با سیاهی و تلخی توام است و دکورهایی با زوایاي غلو شده، تیز، کنتراست هاي شدید در نورپردازي از ویژگی . توجه می شود
  .هاي اکپرسیونیسم است

1-    Long shot  اختصار این نماL.S  شود که آدمی را در یک جغرافیا به نمایش می گذارد، مثل حضور می باشد و به نمایی اطالق می
 .این نما نگاهی کلی به موضوع دارد و موقعیت سوژه را در آن محیط و فضا نشان می دهد.  یک آدم در مقابل یک ساختمان ویالیی

2 - Medium shot    اختصار این نماM.S نمایی بین نماي دور و نماي نزدیک که . تمی باشد و اندازه ي آن از روي کمر تا باالي سر اس
این نما بیشتر براي نمایش روابط . نشان می دهد  شخص یا چند شخص را از مچ یا زانو به باال و یا قامت آنها را به طور کامل در حالت نشسته

    . ه قرار می گیردمیان دو یا چند شخصیت و در عین حال، ارائه اطالعات کافی براي درگیر کردن تماشاگر مورد استفاد

3 -Close up   به نماي نزدیک . به نمایی اطالق می شود که تمام صورت و قسمتی از گردن و فضایی کمی باز در باالي سر را نشان می دهد
ین نماي کلوزآپ براي رساندن احساسات، واکنش ها و حاالت روحی شخصیت به تماشاگر بسیار موثر است و ب. نماي بسته نیز می گویند

                      .تماشاگر و شخصیت درگیري احساسی زیادي خلق می کند و بیننده را وا می دارد تا فقط روي شخصیت و نه چیز دیگري تمرکز کند
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در . 1این نما معروف بود به نماي معرف. هاي مکانی دورن نما، نسبتاً آسان باشد کرد تا یافتن موقعیت قدر کافی وسیع عرضه می
رست در برابر این و د). 56:1383کیسبی یر، (»چنین رشته نماهایی سه وضعیت متفاوت دوربین، مدت زمان تقریبا برابري داشت

اکنون تماشاگران ممکن . معکوس این ریتم متعارف تدوین، تغییر طراوت بخشی در شیوه ي بیان پدید آورد«روش با گذشت زمان 
که  -)1974فرانسیس کاپوال، (نمونه اش نماي افتتاحیه ي فیلم مکالمه -است تنها با یک نماي نزدیک به قلب حادثه پرتاب شوند

  ). همان(»برند یمعدي از چشم انداز یک نماي دور به رابطه ي این نماها با کل چشم انداز پی تازه در نماي ب

همانگونه که در ادبیات باید جمالت و عبارات در بهترین پیوستگی و هم نشینی همدیگر را همراهی کنند، در سینما نیز این 
واو عطف . کنند استفاده می) برش(ترین ادات عطف از مونتاژ رسد که در سینما به عنوان اصلی به نظر می«شود،  قرابت دیده می

در تدوین فیلم، ). 235:1383حسینی، (»هم چون واو عطف در ادبیات ممکن است کاربرد بالغی پیدا کند) برش(جمالت سینمایی
. گیرند کنار هم جاي میها متناسب با یکدیگر در ادامه و هم نشینی معنایی به همراه جزئیات تکمیل کننده ي یکدیگر در  پالن

البته این روند با مدرن و پست . آیند ها در نهایت وصل و همخوانی با یکدیگر به دنبال هم می بنابراین در این گونه گزینش، پالن
شود و عمد و قصدي در درهم  شود، در ادبیات نیز این امر مشاهده می مدرن شدن مباحث سینمایی در مواردي نادیده گرفته می

  .ها در کار است تا سبک مورد نظر در فیلم و ادبیات را با توجه به محتواي آن آشکار سازد گی آنریخت

آیزنشتاین و سایر فیلم سازان روسی «شود که نماها چگونه در کنار یکدیگر چیده شوند،  در تدوین و مونتاژ تصمیم گرفته می  
مفهوم مونتاژ اشاره دارد بر وصل کردن . اسلوب مونتاژ را پروراندند به منظور حصول گونه اي جداسازي تصویر سینمایی و واقعیت،

هاي تدوین  مطابق نظر آیزنشتاین تکه. تک تک نماها به همدیگر، طوري که، با هم ارتباط یابند و کل معناداري را تشکیل دهند
تی که بر حسب اصول مونتاژ به هم کند نه معنایی دارند و نه خصوصیت جمال شناختی، تا وق نشده اي که دوربین ضبطشان می

... شود که از حیث اجتماعی و هنري مهم است هایی می وصل شوند و در آن هنگام نتیجه ي به دست آمده محملی براي انتقال بینش
این در . گردد در فیلم اکتبر او منعکس است عقیده ي آیزنشتاین حاکی از اینکه مشروط سازي فرهنگی غالباً مانع ادراك حسی می

کوشد جنبه اي ویژه اما شاید درك نشده از کرنسکی را که قبل از انقالب اکتبر، دولت موقت را اداره  فیلم شیوه ي مونتاژ می
آید از یک طاووس با نمایش تمام عیار پر  نماهایی از کرنسکی در لباس رسمی در میان نماهایی می. کرد به تماشاگر منتقل کند می

هاي پرنده و  ووس و کرنسکی در زمان واحدي قرار ندارند توجه ما در پی طریق دیگر است تا ظاهر و کنشاز آنجا که طا. و بالش
کیسبی (»آید و طاووس به دست می) کرنسکی(ارتباط مطلوب در مفهوم نمایش متظاهرانه توسط رهبر. رهبر را به هم ربط دهد

باشند تا این آشناسازي در همان  ها در یک نما می ر گرفتن تمام نشانهاما عده اي دیگر چون بازن معتقد به قرا). 133-130:1383یر،
از دید او . سازد آندره بازن شالوده ي عکسی سینما را موکد می«. یک نما صورت گیرد و خود مخاطب در پی این همسانی برآید

کند نباید آن را به  در هنر سینما بازي می معنا و ارزش هنري فراوانی در هر تک نما وجود دارد و هرچند که تدوین، نقش بسیار مهم
کمال مطلوب این است که برداشت بلند یک کنش کامل را در یک نماي واحد ضبط ...مثابه اصلی ترین ابزار بیانی تصور کرد

ي گیرد که هر کدام معنا و کیفیات هنري جداگانه ا هایی را بر عهده می در این صورت تدوین وظیفه ي وصل کردن کنش. کند
  ).  134همان،(»دارند

حتی وقتی فیلم نامه . می توان سینما را نیز نوعی روایت ادبی پنداشت، اما سینما به سبک و سیاق خود در پی این کار برمی آید
شود باز یک سازندگی جدید و حتی دنیایی نو در ساخت فیلم جدا از فیلم نامه  شود و براي ساخت فیلم آماده می هم نوشته می

. یابد شود اما آن داستان در برخورد با هر مخاطب دنیایی دیگر می در ادبیات نیز داستان توسط نویسنده نوشته می. گیرد یصورت م
                                                        

4 - Master Shot نماي مادر، نمایی عمومی از یک صحنه که نماي باز است و در موقع تدوین به تدوین گر کمک می کند.  
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یاکوبسن نوشت که در جریان «. یابیم ها را نزدیک به هم می اگر سینما را نیز به منزله ي یک متن تصور کنیم در این صورت آن
مجاز مرسل . فیلم داشت متوجه شد که بنیان و اساس هر سینماتوگراف بر مجاز مرسل است هایی که درباره ي نظریه ي پژوهش

مثال در فیلمی سینمایی نمایش برج ایفل به . کنیم شکلی از بیان مجازي است که در آن به یاري یکی از اجزاء، کل را مطرح می
نصربن احمد سامانی هشت ساله بود که از پدر بماند که "معناي تدقیق مکان حوادث فیلم، یعنی شهر پاریس است یا در متن ادبی 

واژه ي تخت به جاي سلطنت و اقتدار سیاسی  "احمد را به شکارگاه بکشتند و دیگر روز آن کودك را بر تخت ملک بنشاندند
یاکوبسن به . کند یم خاصه قاعده ي تدوین، این نکته را ثابت(تصاویر سینمایی استوارند به همنشینی. آمده است و مجاز مرسل است

بیان هر چیز به یاري یکی از اعضاي آن، توانایی ذهن را در ایجاد ). کند یمآثار آیزنشتاین، چارلی چاپلین و باستر کیتون اشاره 
، امینی(»به این اعتبار سینما استوار به مجاز مرسل است. دهد یمنشان ) قاعده ي ترکیب و هم جواري در زبانشناسی(همنشینی عناصر 

29:1370.(  

ي مورد نظر خود مجازهاي حقیقی به ها المانهاي زیادي در دگرگونی  ییتوانادوربین با حرکت در فضاي داستان و صحنه،    
هاي دوربین در گل گشت یا پرسه ي آزادانه  ییتوانا«. کند یمحتی گاه دوربین خود به عنوان یک کاراکتر عمل . کند یمایجاد 

ي نوري سینما قدرت این هنر را در تبدیل ها جلوهو دیگر  2و دیزالو 1وان مندي هاي دیگر، همچون مونتاژمیان مفاهیم واقعی و ت
نماي نزدیکی از صلیبی بر دیوار، توهم حقیقی بودن صلیب . دهد یمها به مجازهاي پذیرفتنی، همچون قدرتی بالمنازع جلوه  یقیحق

ي تمهیدي ها جلوهزند اما عقب کشیدن دوربین و دیدن صلیب در کنار تقویم دیواري یک بانک در کنار  یمرا در ذهن بیننده دامن 
دیگر، فضاي بانک را به عنوان پرستش گاه حقیقی دنیاداران و قدر قدرتی پول و شانه به شانه رفتنش با خدا، تضمین و به ذهن 

ري و تقویم بانک از سلطه ي ثروت بر روح زمان و آمیزه ي این دو، صلیب از قدرت خدا کنایتی است بص. کند یمبیننده عرضه 
مجاز سینمایی به این دو عنصر تفکیک شده، فضایی براي تفکیک شدن اعطا . آفریننده ي معناي مجازي

  ).146:1383حسینی،(»کند یم

یرهاي مجازي، تصو، )شود یمایجاد  که در سینما از راه میزانسن و هم مونتاژ(هاي بصري و صوتی  ینهقرتصویر هاي کنایی،    
، )تکرار یک نما، یک سخن، یک تصویر همخوان با محتوا(بنابر کارکرد هر یک، تکرارها نماهاتشبیهات سینمایی، به هم پیوستگی 

، حالت با بهره گیري از شگردهاي سینمایی چون نور و انتخاب یک موقعیت) نه فقط به معناي کوتاه کردن زمان فیلم(ایجاز در فیلم
و یا یک وضعیت بر اساس حرکت دوربین، فوکوس و یا زوم، و یا برجسته کردن از راه تضاد، و ایجاد تاکید، همگی این موارد را 

  .یی که به این سیاق پرداخته شده اند نیز مشاهده کردها داستانتوان در  یم

  

  اقتباس

                                                        
1 -  Montage   ادیت به معنی سر هم کردن نماهاست، تدوینگر وظیفه دارد تا نماها را به لحاظ حفظ تداوم داستانی، حسی، / تدوین/ مونتاژ

  .نور و غیره به هم متصل کند

1 - Dissolve لو دیزا. محو تدریجی یک تصویر و در همان حال ظهور تدریجی تصویري دیگر و تداخل این تصاویر در هم دیزالو نام دارد
  .براي گذشت زمانی نسبتا کوتاه مورد استفاده دارد
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گوید  یمهمایی . در واقع اقتباس، وام گرفتن از دیگري است. شود، مسئله ي اقتباس است یماز مفاهیمی که به آن بسیار توجه 
اقتباس در اصل به معنی پرتو نور و فروغ گرفتن است، چنانکه پاره اي از آتش را بگیرند و با آن آتش دیگر برافروزند، یا از شعله «

ختن یکی را از دیگري اقتباس ي چراغی، چراغ دیگر را روشن کنند، و به این مناسبت، فراگرفتن علم و هنر، و ادب آمو
هایی دیده ایم که از ادبیات اقتباس شده است، اما اینکه آیا به  یلمفدر سینما نیز در بسیاري از موارد ). 383:1380همایی،(»گویند یم

کامالً به متن طور کامل همان متن اجرا شده است؟ و یا اینکه تغییرات اساسی در متن صورت گرفته است؟ و یا اینکه اصال آیا باید 
تواند از جذابیت برخوردار باشد؟ از مباحثی است که بسیار  یموفادار بود یا باید در آن دستکاري کرد؟ و یا یک فیلم کامالً وفادار 

بی شک در جابه جایی از یک حالت به حالت دیگر، براي هماهنگی بهتر، باید تغییراتی متناسب در هر . به آن پرداخته شده است
  . طلبند یمهاي خاص خود را  یژگیویجاد کرد، زیرا هر کدام دو سو ا

هاي نگارش و تالیف  ینهزماقتباس در . 1«:توان اینگونه بیان کرد یمهاي گوناگون اقتباس مربوط به سینما را  ینهزمبخشی از    
هاي فیلم برداري و  یوهشاقتباس از . 3، )اقتباس از تئاتر(هاي بازیگري یوهشاقتباس از . 2، )اقتباس از ادبیات(فیلم نامه

اقتباس در . 6، )اقتباس از نقاشی و معماري(هاي رنگ آمیزي و طراحی صحنه یوهشاقتباس از . 4، )اقتباس از عکاسی(نورپردازي
  .)14:1368خیري،(»)اقتباس از موسیقی(هاي تالیف و تنظیم موسیقی براي فیلم ینهزم

در . هاي بیشتري براي اقتباس داشته باشد ییتواناتواند  یمشود، داستان است و بویژه داستان کوتاه  یمآنچه از ادبیات اقتباس 
از این رو بهتر . چرخد یمها وجود ندارد و معموالً موضوع حول محور یک قصه  یتشخصداستان کوتاه معموالً گستردگی و تنوع 

هایی که در آن تعدد  یلمفهرچند امروزه در سینماي مدرن، . ه رسانه ي دیگري چون سینما وارد کردتوان طرح قصه ي آن را ب یم
البته باید زمانی صرف . شود، از منظر هنري توجه بیشتري را به خود جلب کرده است یمها وجود دارد و چند قصه دنبال  یتشخص

  .قصه و چندین شخصیت سازد شود تا مخاطب به این مهارت دست یابد که خود را درگیر چند

خواهد داستانی را که خوانده است، به صورت تصویري نیز مشاهده  یمداستان اصوالً نزد مردم محبوب است و مخاطب گاه 
درام . گیرد درام است یمهم چنین آنچه در سینما بیشتر مورد پسند قرار . کند یمکند و دیدن آن تصویر لذت خاصی در او ایجاد 

تا : گوید یمریموند ویلیامز «. توان دلیل گرایش سینما به ادبیات نیز دانست یمبان عالقمند خود را داشته و حتی این را همیشه مخاط
پنجاه سال پیش هیچ وقت چنین نبود که اکثریت مردم دسترسی همیشگی و مداوم به درام داشته باشند و از این دسترسی تا بدین 

رسد که در جوامعی چون بریتانیا و ایاالت متحد، از سوي اکثریت بینندگان، در طول یک  یمتمل به نظر مح... حد هم استفاده کنند
در طول یک سال یا در بعضی موارد  -ي تاریخی گذشتهها دورهدر -هفته یا آخر هفته درام بیشتري تماشا شود تا مقدار درامی که 

صر به فرد جوامع پیشرفته ي صنعتی است که امروزه درام به مثابه ي هاي منح یژگیواین آشکارا یکی از ... شد یمتمام عمر تماشا 
یک تجربه، به بخشی اساسی از زندگی روزمره تبدیل شده و به لحاظ کمی مقدارش به قدري بیشتر از گذشته شده است که در 

چه باشد روشن است که تماشاي دالیل اجتماعی فرهنگی این قضیه در نهایت هر. دهد یمنوع خود تغییر کمی بنیادینی را نشان 
  ).85:1383تامسون،(»تجلّی دراماتیک دامنه ي وسیعی از تجربیات، امروزه بخشی ضروري از الگوي فرهنگی مدرن ماست

ممکن است خواندن یک داستان که حجیم است، زمانی بیشتر از دیدن یک فیلم الزم داشته . دوره ي کنونی عصر زمان است
شود با دیدن  یمدقیقه به آنچه که باعث لذت هنري او  90طب با دیدن یک فیلم حداکثر در طول در این صورت مخا. باشد

مخاطب در طول خواندن داستان و رمان باید به صفحه ي کاغذ خیره شود و . یابد یمتصویرهایی رنگی، شنیدن موسیقی فیلم دست 
توان باعث خستگی چشم شود در  یمي سفید، خود ها فحهصي کتاب و دیدن ها خطنگاه کردن به . در سکوت داستان را بخواند
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البته هرکدام از این موارد . کند یمي بیشتري از خواندن یک کتاب نصیب مخاطب خود ها جلوهحالی که دیدن یک فیلم 
  .هاي مخصوص به خود را دارند یژگیو

توان و باید کامالً وفادار به  یمآیا . ود داردي فراوانی در مورد وفاداري سینما به ادبیات وجها پرسشهمانگونه که گفته شد 
آلبرتوموراویا، نویسنده ي معاصر ایتالیایی که بسیاري از آثار او به «ادبیات بود؟ در کدام موارد باید سینما وفادار به ادبیات باشد؟ 

تواند و فاقد  ینمبدین معنا که سینما . وفادار ماندن سینما به ادبیات غیرممکن است: گوید یمفیلم برگردانده شده است در این مورد 
یک کتاب . این امکان است تا بتواند تمام دستاوردهاي شاعرانه و زیبایی شناسانه ي یک اثر ادبی را بر روي پرده منعکس سازد

کار و آفرینش یک اثر سینمایی و چون سینما هنري مغایر با ادبیات قصه در سینما و در دست یک سینماگر تنها بهانه اي است براي 
توان از سینما داشت این است که  یمتنها انتظاري که . است پس نباید از یک فیلم انتظار داشت تا نسبت به یک کتاب وفادار بماند

روف ایتالیا، در این مورد کم و بیش مشابه دیدگاه فدریکو فلینی فیلم ساز مع. حداقل در حد و منزلت کتاب و ادبیات باقی بماند
گیرد، باید دید که چه  یمدر یک اقتباس براي فیلم که از یک قصه ي ادبی صورت : گوید یمدیدگاه موراویا بوده است و 

 ست،ا افراد کاراکتر و عملکرد همان که را ها تیموقع از يمقدار اقتباس،ما در یک . خورد یمیی از آن به درد فیلم ها قسمت

 این که دانست باید اما. برداریم خودمان يکار مقاصد خاطر به قصه کتاب یک کل از است ممکن را ها مکان و حاالت

 ارائه خود يها نندهیب يبرا رویدادها این از يا سازنده تعبیر و تحلیل که این مگر اند ارزش فاقد نفسه فی کلی، يها تیموقع

 ي مجموعه و شود یم ارزش يدارا کند یم بیان را ها تیموقع که احساسی و فضا نور، ساز، فیلم صورت، تخیل دراین که کنیم
 جدا است ادبی ي قصه همان که خود اصل از را سینمایی اثر یک ي رابطه که باشد ییها لیتحل و تعبیرها شامل تواند یم ها نیا

 اصلی يها هیما دست تمام«اما ). 58و 57:1368خیري،(»بود خواهیم مواجه بیانی، متفاوت دو اثر با ما صورت این در که سازد یم
  ). 15:1380سینگر،(»بخواه هستم که طور همین مرا ندیگو یم و کنند یم مقاومت

آنچه مورد یقین است این است که در برگرداندن یک اثر ادبی به اثري سینمایی به ناچار باید تغییراتی داد تا آن را متناسب با   
با این حال آنچه در . هاي خود را یژگیوهاي خاص خود را در داستان گویی دارد و ادبیات  یژگیوسینما . رسانه ي سینما ساخت

چرا که ما با رسانه «خواسته بگوید،  یمادبی باقی بماند روح و مضمون اثر ادبی است، آنچه که نویسنده  یک اثر سینمایی باید از اثر
باید این . دهد ینماي مواجهیم که ادبیات تنها بخشی از آن است و صرف انتقال روایت داستان در فیلم، جریان اقتباس را شکل 

ساختار (بار معنایی در کل اثر. ار معنایی و جهان بینی رسانه ي مبدا را داشته باشدانتقال به گونه اي باشد که رسانه ي مقصد، همان ب
فیلم با حفظ روح اثر، حتی ). 5و4:1385لطافتی،(»شود یمهاي خالق تصویري پرداخته  یوهشگیرد و به کمک  یمشکل ) و مضمون

 برسون روبربه کارگردانی  موشتو فیلم  برنانوسژرژ از  داستان نوین موشتنمونه ي آن . گاه بسیار موفق تر از آن است
  . است، که فیلم آن  بسیار زیباتر و ژرف تر از داستان آن دانسته شده است

  

  روایت

با کشیدن  ها آن. به صورت تصاویري در ذهنشان بود ها آنابتدا درونیات . انسان ها از دیرباز به دنبال ارتباط با یکدیگر بودند
وقایع پیش  ها انسان. به مرور زمان نظام زبانی و گفتار پدیدار گشت. دادند یمو اتفاقات را به یکدیگر نشان  ها خواستهاین تصاویر 

  .  کردند یمآوردند، به عبارت دیگر براي یکدیگر روایت  یمآمده و تصاویر ذهنی خود را به زبان 
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 متن در مهم معنایی نظام یک روایت متن«. روایت در ادبیات، مکتوب و با کمک لفظ است و در سینما به صورت تصاویر

 تعریف قابل بیان ي ماده با دلیل همین به و هاست آن تک تک سطح از باالتر و ها رسانه میان مشترك يزیچ روایت متن  .است

 يا شیشه يها پنجره نقاشی، پانتومیم، رقص، تئاتر، آواز، ي،نوشتار یا شفاهی سنت در تواند یم خاص روایت متن یک .نیست
  ).82:1376برانیگان،(» شود ظاهر روزمره مکالمات و محلی اخبار سینما، طنز، آور خنده يها کتاب شده، نقاشی

و نما در سینما ) داستان(در ادبیاتکلمه . روایت در هر کدام از دو رسانه ي سینما و ادبیات وجوه مربوط به خود را پذیرفته اند
 مجموعه تصویر، پیچیدگی ي واسطه به لحظه در نما«هرچند عقاید گوناگونی در این باره وجود دارد، . این کار را بر عهده دارند

 این ي مجموعه .ابدی یم افزایش صوتی يها نشانه از استفاده با گاهی اطالعات این که کند یم منتقل را اطالعات از يا

 نما دیگر يسو از .دارد يبعد چند و فضایی شکلی تصویر، که چرا است، يا کلمه هر اطالعاتی ظرفیت از برتر اطالعات،

 معموالً ما .دارد را خصوصیت این کلمه که حالی در ردیگ ینم قرار بررسی مورد و شود ینم ثبت مجزا يواحد عنوان به هرگز

 گروهی متوالی دادن قرار هم کنار توسط ما .میخوان یم کلمه به کلمه را رمان که درحالی میکن ینم تماشا نما صورت به را فیلم

 و نداریم انتخابی يجا هیچ رمان، از صحنه یک مفهوم درك يبرا. میساز یمرا  رمان يمعنا که است صحنه یک در کلمات از
 هم به خطوط این .کنیم دنبال را ارتباط اند در مطلق يمعنا با نمادگرایانه صورت به که کلماتی و افقی غالباً خطوط که ناچاریم

 به شاید اول نگاه در. کند یم بیان را... و ها دهیا فضا، ،ها تیشخص عمل، ي باره در اطالعاتی انعطاف، مجموعه قابل غیر و پیوسته

 .باشد قیاس قابل رمان، موقعیت با دینما یم پرده بر پروژکتور که چه آن خالل از فیلم انعطاف قابل غیر حرکات که برسد نظر
 به را ها زهیانگو  ها معلول و ها علت محصول مستقیم را و قدرتمند خطی، شکلی منتقدان سینما، کالسیک روایت ي باره در حتی

 از تر سخت و سفت تماشاگر، ها صحنه توالی خالل از و فیلم يتماشا زمان چه اگر اما ،اند کرده معرفی روایت بستر عنوان

 ي تجربه با را نما پس از نما کردن دنبال ي تجربه همه، با این ،ردیگ یم ارقر ساز فیلم و فیلم هدایت تحت رمان خواندن زمان
هرچند در این باره اختالفاتی وجود دارد و عده اي ). 55-146:1381فارلن، (»کرد مقایسه توان ینم کلمه پی در کلمه خواندن

پذیرفت که در ادبیات  توان یم، اما در برداشتی کلی دانند یمدر سینما وادبیات را با یکدیگر متفاوت ) نما و کلمه(شیوه ي بیان
  . کلمه و در سینما، نما بیان روایت را بر عهده دارند

راوي (زاویه دید مولف. ، زاویه دید شناخته شده در داستان در فیلم نیز کاربرد داردطلبد یمه دیدي خاص هر روایت، زاوی
راوي داناي کل در داستان، همه چیز ). اول، دوم وسوم شخص(دیآ یمي داستان پدید ها تیشخصو زاویه دیدي که از ) داناي کل

دوربین نگاه . سینما توسط به تصویر درآمدن حوادث قابل مشاهده است و در گذارد یمدان است و دیدي وسیع در اختیار مخاطب 
دوربین با تمرکز بر صحنه و حرکتی . برد یمکار خود را به پیش  ها تیشخصو گفت و گوي  دهد یمخود را به مخاطب نشان 

  . دهد یمو یا سرنخی به مخاطب  دهد یمرا نشان  ها تیشخصخاص، آنسوي گفت و گوي 
تقریبا همه ي «: دیگو یمافخمی در این باره . کنند یمیی خود را نمایان ها کیتکندیگر راویان در سینما هر کدام از طریق   

ي روایت ادبی در سینما معادل تقطیع و تدوین ها وهیش. ي بیان داستان در حیطه ي ادبیاتها وهیشي دکوپاژ برمی گردد به ها وهیش
ژي شیوه ي سوم شخص همان روش معمول است، ابتدا مسترشات و بعد نماهاي خرد شده و در اصل معادل دکوپا. خود را دارند

یک موضع مستقل دارد  کند یمو تماشاچی احساس  ردیگ یمدوربین به تبع در جاي مناسبش که موضع مستقل تماشاچی است قرار 
ژي شیوه ي روایت اول شخص، تکیه بر نقطه ي دید و ري اما معادل دکوپا. و با این موضع مستقل در حال دنبال کردن داستان است

شیوه ي . کند یمبه این ترتیب تماشاچی به شخصیت اول احساس نزدیکی . شخص اول داستان و مخلوطی از این دو است 1اکشن
از تماشاچی شما با این تمهید در واقع . بگذارید ها آدمدکوپاژي دوم شخص این است که شما دوربین را به جاي چشم یکی از 

                                                        
2 - Reaction  



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

٢٠٥ 
 

ي درون فیلم به لنز ها آدماین طرز رفتار ممکن است باعث نگاه کردن . خواسته اید که جاي چشم قهرمان داستان باشد
  ). 59:1385افخمی،(»شود

راوي اول شخص، دوم . شود یمدر سینما نیز این شیوه دیده  کند یمهمانطور که در ادبیات راوي از زوایاي گوناگون روایت 
تغییراتی در  تواند یم، البته این امر با مدرن شدن سینما و ادبیات باشند یمي بیان روایت ها وهیششخص و سوم شخص از رایج ترین 

ر در هم ریختگی و ترکیب انواع روایت، تغیی. تغییراتی در شیوه ي بیان ایجاد شود تواند یمخود ببیند، در هرکدام از این دو نوع 
ي غیر متعارف مثال روایت از دیدگاه یک ها يراوي سیالن ذهن، استفاده از ها وهیشناگهانی زاویه دید، روایت از طریق مونولوگ، 

مگر در  ردیپذ یمالبته باید گفته شود شیوه ي کلی بیان روایت در سینما از طریق داناي کل صورت ... . عروسک و یا یک حیوان و 
  .شود یمنادیده گرفته مواردي خاص این شیوه 

  
  نجدي 

که داستان را به شعر نزدیک کرده  شود یمیکی از کسانی شناخته  -که هم شاعر است هم نویسنده-)76-1320(بیژن نجدي
، از آثار »یوزپلنگانی که با من دویده اند«و » ها ابانیخدوباره از همان «. شود یمي نجدي دیده ها داستاناست، این شعرگونگی در 

ي تصویري و سینمایی، سیالن ها مدل، به )1373(یوزپلنگانی که با من دویده اند نجدي در مجموعه ي «. داستانی اوست
ي دهایده او عالوه بر روایت از زاویه دید مردگان، به زوای. ذهن، رئالیسم جادویی و زبان غریبه گردان خاص خود رو کرده است

  ).248:1388تسلیمی،(»اشیاي بی جان و حیوان نیز نظر داشته است
ابتدا چکیده اي از . رندیگ یمبه همان ترتیب کتاب مورد بررسی قرار  ها داستاناین . داستان است 10این مجموعه، شامل   

، در پیوندي که با شوند یمچشمگیري دیده  ، که به صورتها داستانیی از عناصر سینمایی در کاربردها، آنگاه شود یمداستان بیان 
  .شوند یمداستان دارند توضیح داده 

  یوزپلنگانی که با من دویده اند
  سپرده به زمین

سر و . است که در پی یافتن فرزندي براي خود هستند) ملیحه و طاهر(، داستان پیرزن و پیر مرد تنهاییسپرده به زمینداستان 
پیرزن در پی این است که . جسد یک کودك غرق شده. که جسدي پیدا شده بود اندازد یمرا به یاد روزي  ها آنصدایی از خیابان 

 ها آن شود یماکنون که داستان بیان . ندیآ یمدر پی انتخاب اسمی براي کودك ناشناخته بر  ها آن. او را فرزند خود قلمداد کند
و رویدادها به گونه اي  زندیآم یمدر این داستان زمان گذشته  و حال در هم . هنوز نتوانسته اند اسمی براي آن کودك انتخاب کنند

و از همان ابتدا تعلیق در  کنند یمکه اندوه و تنهایی این دو شخصیت را در گذشته و حال برجسته  شوند یمخاص در کنار هم چیده 
  . شود یمخط سیر داستان ایجاد 

از همان ابتدا فضاي مه آلود حمام و شیوه ي . شود یمپاراگراف ابتدایی داستان با توصیف صحنه ي حمام کردن طاهر روایت 
ابتدایی داستان،  1در واقع چیدمان و میزانسن. دهد یمي آن سوق ها تیشخصروایت، مخاطب را به تنهایی و اندوه فضاي داستان و 

  . شود یمیادآور حس کلی داستان را در همان ابتدا 
در داستان . شود یمو داستان در گذشته روایت  شود یمبه گذشته زده  1در همان ابتدا با شنیدن سر و صداي مردم، فالش بکی

  . شود یمدو بار فالش بک به گذشته دیده 

                                                        
1-   Mise en Scene  این اصطالح از تئاتر وارد سینما شده است و معنی آن مشخص کردن حرکت بازیگران روي صحنه، انتخاب محل

  .قرار دادن دوربین نور و غیره است
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در آینه، گوشه «تصاویري بسیار زیبا بیافریند، نگاه کنید به این نما و تصویر گیرا،  تواند یمي سینمایی ها يبنداستفاده از قاب 
و با  دیجوش یمسماور با سروصدا در اتاق و بی صدا در آینه . اي از سفره صبحانه، کنار نیمرخ ملیحه بود

  ). 7:1373نجدي،(»...، طاهر و تصویرش در آینه ها نیهم
این . کند یمدر واقع صدا تصویر را همراهی . شود یمیز براي ادامه ي داستان بسیار بهره برده در جریان داستان از صداها ن   

یک «. از این طریق براي ایجاد حس تعلیق نیز بهره جست توان یمحتی . همراهی براي پیشبرد حس و حال داستان بسیار موثر است
صداي قطاري که «). 5:1385لطافتی،(»ندیآفر یمصداي مشخص، حوزه ي گسترده اي از تصاویر مرتبط با آن صدا را در ذهن 

ار شدن صداي و یا تکر) 248:1388تسلیمی، (»شود یم، مناسب فضاهاي تیره ي سینما حرکت زمان را یادآور شود ینمهرگز دیده 
و گذر زمان در داستان ) اندوه(سوختن بخاري هیزمی با صداي گنجشک، بر جریان یافتن احساس دلگیري و وجود سکوت

جمعه بود بخاري هیزمی با صداي «. رسد یمدر پایان نیز با شنیده شدن و نشنیدن صداهایی داستان به اتمام . دیافزا یم
... که از ته خیابان برمی گشتند دیرس یمي مردمی به گوش  و از بالکن صداي همهمه سوخت یمگنجشک 

در سینما گاه دوربین با نشان ). 12:1373نجدي،(»طاهر و ملیحه نتوانستند صداي آمدن و یا دور شدن قطار را بشنوند
داستان با ترکیب  این سازوکار در. پردازد یمدادن تصویرهایی فرعی جهت به تصویر کشیدن شرایط سوژه ي اصلی به پیشبرد فیلم 

تبدیل به یک شخصیت  تواند یمگاه حتی یک لوکیشن . دیآ یمشنیده شدن صداي قطار و به تصویر کشیدن بخاري هیزمی به چشم 
این صداها به جریان یافتن داستان و بیان مفهوم مورد . با کمک صداهاي افزوده به متن یا فیلم نیز انجام شود تواند یمشود، این روند 

  . کنند یمنظر کمک 
ي داستان، ها تیشخصنمایی بدون هیچ دیالوگی از سوي . ردیپذ یممناسب اتمام  2می توان گفت این داستان با دکوپاژي

جذاب تر از کالم  تواند یمنها با مجموعه اي از تصاویر، متناسب با بافت کلی داستان، که مناسب فضاها و نماهاي سینمایی، ت
  .  باشد ها تیشخص

نگاه کنید به حرکت . ردیگ یمو یا زاویه  کند یمي مختلف حرکت ها صورتدوربین در سینما با توجه به نوع بیان خود، به    
ي ها چشمپل و آن مرد و رودخانه دور زدند و از . یحه را گرفتطاهر بازوي مل«در این صحنه،  3قوسی شکل دوربین

در واقع این حرکت از نگاه » رفت یمکه به طرف دهکده  شد یماز جیپ فقط یک مشت خاك دیده . ملیحه رفتند
این شیوه ي . ، حتی توجه کنید به حرکت خاك به طرف دهکدهکند یمملیحه صورت گرفته است و او اینگونه تصاویر را مشاهده 

هم چنین نزدیک شدن و یا دور شدن دوربین از سوژه ي مورد نظر و یا حرکاتی . حرکت، متناسب با دوربین سینمایی است
ین بر یک ، بدون جا به جایی دوربین و یا فوکوس و تمرکز دورب)زوم(ردیگ یماتوماتیکی که توسط لنز خود دوربین صورت 

                                                                                                                                                                            
1-  Flash back    در فیلم . وقتی یک از شخصیت هاي فیلم، خاطره اي را نقل کند  که متعلق به گذشته است از این ترفند استفاده می کنند

 هاي قدیمی براي نشان دادن گذشته، معموال تصویر زمان حال مه آلود و یا مواج می شد و بعد وارد زمان گذشته می شدند و باز با همان شکل
  .این عمل را انجام می دهند) Cut(اما بعدها  فیلم سازانی این قاعده را شکستند و با یک برش و قطع . شتندبه زمان حال برمی گ

2 -  Decopage   بنویسند در واقع فیلم نوشت را ... وقتی فیلم نوشتی را از نقطه نظر اندازه ي نماها، حرکات دوربین، ترفندهاي نوري و
  . کوپاژ شده است آماده براي فیلم برداري و تولید استفیلم نوشتی که د. دکوپاژ کرده اند

3- Arc, Arcing  این حرکت . دوربین دور سوژه می چرخد یا نیم دایره اي حرکت می کند، و به نمایش جزء یا تمام موضوع می پردازد
  .مواقعی تکرار می شود که می تواند براي نمایش سرگیجه، خستگی، تکرار و یکنواختی به کار رود
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باد «یی چون، ها صحنهدوربین در  1فوکوستوجه کنید به . روند یمبراي برجسته کردن سوژه ي مورد نظر به کار  ها وهیشسوژه، این 
زیر ... «) 9همان،(»داد یمچادر را روي سینه ملیحه تکان توت پزان بی آنکه درخت توتی پیدا کرده باشد برگشته بود و 

و یا در این ) 10همان،(»و مشتی از چادر پیرزن پر از آب دماغ شد ي الغر پیرزن لرزیدها شانهچادر روي چادر وول خورد و 
کمی پنبه با دو قطره خون در سطل کوچک کنار نیمکت . سوزن باریکی از زیر پوست ملیحه رد شد«صحنه 
اي که دو قطره خون بر آن نشسته است متمرکز و بر پنبه  شود یمحرکت دوربین از سوزن باریک شروع ). 11همان،(»... افتاد و

  . این گونه توصیف و تمرکز بسیار شباهت دارد به تمرکز دوربین سینمایی بر یک سوژه. شود یم
  

  استخري پر از کابوس
در مورد استخري است که در اثر آلوده شدن به مواد نفتی باعث از بین رفتن پرندگان از  ،استخري پر از کابوسداستان 

قو زنده است و سعی در  کند یمشخصی به نام مرتضی به صورت اتفاقی به سمت استخر رفته و تصور . جمله یک قو شده است
که  او باعث مرگ قو نشده  شود یمر نهایت روشن د. شود یمنجات قو دارد، اما قو مرده است و مرتضی به جرم کشتن قو بازداشت 

  . شود یماست، بنابراین آزاد 
گردن او را دیده بودند که قوي مرده اي را از پاها گرفته؛ «تصویر ابتدایی داستان در نوع خود بسیار جالب است 

  ).13همان، (»انداخت یمنوك قو روي سفیدي برف خط ؛ بلند قو آویزان بود
مدام از . ردیگ یمشیوه ي روایت در این داستان به گونه اي است که مخاطب مدام در رفت و آمد در گذشته و حال قرار    

  ). 248:1388تسلیمی،(»، خبري نیستها رابطي نقل قول و ها نشانهاز «و  شود یمزمان حال به گذشته فالش بک زده 
خودش را با خواندن نوشته ي روي «، کنند یمدر بافت متن معنا پیدا  فوکوس راوي همانند یک دوربین به تصاویري است که

و یا در این تصویر ) 16و 15:1373نجدي،(»زد یمسرباز جوانی در آگهی مجلس ختم، لبخند . دیوارها سرگرم کرد
، که تمرکز بر فنجان چاي است و حاالت آن )17همان،(»ي چاي، اطاق را دور زدها باغفنجان از روي میز بلند شد و «

  .شود یمبه تصویر کشیده 
، در واقع در این صحنه کشد یمرا به تصویر  ها آنو عمل  چرخد یمگاه در یک صحنه دوربین به راحتی در میان کاراکترها   

را دارد اما این امر در داستان راحت تر ي ویژه ي خود ها يدشوارپرداختن به این شیوه در سینما . ردیگ یمچند عمل صورت 
زن پیري . آورد یمرا به یاد  ها زندانحیاط شهربانی بی آنکه بوي زندان را داشته باشد، حیاط «. ردیپذ یمصورت 

. کجایی؟ مش اسماعیل؟ مرتضی ایستاد که سیر، پیرزن را نگاه کند: زد یمي سرخ و بدون دندان فریاد ها لثهبا 
: مگه مش اسمالت زنده س؟ پیرزن گفت: پاسبان دیگر گفت. راه برو، اون دیوونه س: گفت ها پاسبانیکی از 

که اتفاقات دیگري نیز در حیاط شهربانی در حال  مینیب یمو عالوه بر آن  مینیب یمرا  ها پاسبانما حرکت مرتضی و ). 13همان، (»...
و یا در این صحنه که حتی صداي نماز خواندن فردي از  گذرد ینمن مخاطب وقوع است؛ بنابراین، تنها یک تصویر از برابر چشما

و یا صدایشان را  ندیب یمي بیرون قاب را نیز ها کنشو  کند ینم، و مخاطب فضا را خالی احساس رسد یمپشت دیوار نیز به گوش 
، رسد یم، آن سوي دیوار نیز شخصی وجود دارد، حتی صداي شستن استکان و نعلبکی نیز از آن طرف خیابان به گوش شنود یم
. دیرس یماز پشت پنجره اي صداي نماز مردي به گوش . زد یمسرباز جوانی در آگهی مجلس ختم، لبخند «

صداي شستن استکان و نعلبکی  از آن طرف خیابان. و در را بست.... مرتضی به مسافرخانه رسید زنگ زد
چیدمان . شود یمدر سینما تحت عنوان میزانسن مطرح  ها آناین شیوه ي چیدمان تصاویر و در هم آمیختگی ). 16همان،(»آمد یم

                                                        
1 - Focus   ایجاد تصاویر واضح و درخشان چه توسط دوربین هاي فیلم برداري و چه توسط پرژکتورهاي نمایش فیلم.  
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صحنه در مدت زمان فیلم برداري باید جذابیت خود را حفظ کند و جذابیتی نو بیافریند و این بیشتر به خالقیت کارگردان وابسته 
  . ستا

و این همه در یک صحنه صورت  کند یمرا برایمان بازگو  ها آنو حاالت و رفتار  چرخد یمرواي به راحتی در میان کاراکترها 
و ایجاد حس شلوغی و حالت طبیعی آن براي  ها تیشخصو حضور آن در میان تمام ) دوربین(این حالت آزادي راوي. ردیگ یم

حرکت دوربین و تصاویر پشت سرهم  تواند یممخاطب . شوند یمي مدرنی است که جدیداً ساخته ها لمیفي ها یژگیومخاطب، از 
این میزانسن گیرا در . مشاهده کند، و به راحتی با چشم دوربین در میان عمل چند شخصیت قرار گیرد کاراکترهاآن را از میان 

  .تصاویر سینمایی بسیار ارزشمند است
  

  روز اسب ریزي
داستان، خودگویی و . ندیآفر یمو جذاب ترین داستان را  ردیگ یمبهترین شگردها را به کار  اسب ریزي روزنجدي در «

  ). 248:1388تسلیمی،(»)گاهی اول شخص و گاهی سوم شخص(حدیث نفس یک اسب است با تغییر زاویه دید
اسب حتی به خود قاالن خان نیز . شود یمقاالن خان نگران جان دخترش . کند یم، اسب رم ندینش یمدختر قاالن خان بر اسب 

 شود یمدر پایان وقتی گاري باز . گاري چیست داند ینماسب . او را به گاري ببندد ردیگ یمبنابراین خان تصمیم . زند یمصدمه 
  . حرکت کند تواند ینماسب دیگر بدون آن 

به این موارد  توان یماز شگردهاي سینمایی آن . ندیآفر یمجمالت در این داستان تصاویري عینی در برابر چشمان مخاطب 
طناب رخت وسط «. دهد یم،  بلکه با ساختن تصاویر جریان داستان را نشان دیگو ینمراوي خود دقیقاً حادثه را . توجه کرد

ي کنار قصابی دهکده، الي پاي مردم ها سگ. سبدهاي پنبه از روي چهار چرخه اي افتاد. حیاط پاره شد
اسب رم کرده و همه چیز را به هم ریخته . این تصاویر به ما نشان می هد که حادثه چه بوده است). 22:1373دي، نج(»دویدند

در ) 23همان،(»درختان غان راه باز کردند«. اما توجه کنید به تصویري که گویی از لنز یک دوربین  دیده شده است. است
 تواند یمتصویر تنها از دید یک دوربین . روند یمکه کنار  مینیب یمما درختان را  ، امادود یمواقع این اسب بوده که از میان درختان 

اما از دید  کند یمدوربین به جلو حرکت ) 25همان،(»آمد ینمهیچ دهکده اي از دور «و یا در این تصویر، . اینگونه باشد
بعد از درختها، . اسب بعد از پل دوید«، مینیب یمهم چنین در این قسمت . دیآ یمدوربین تمام چیزهاي پیش رو به طرف جلو 

و یا  شوند یمبا حرکت دوربین تصاویر به گونه اي معکوس دیده ) 25همان، (»ایستادم ها قیآالچبعد از . یورتمه رفت
یی ها هیسا... گذشت یمو از مالرو  افتاد یمگاهی یک تخته سنگ از کوه «. شوند یمتصاویري که از ذهنیت اسب بیان 

احساس نزدیکی این ). 27و  26همان،(»دندیدو یم ها درختالي ... ي سیاهها اسبگله اي از . شد یماز کنارم رد 
داستان به یک فیلم، بیشتر با تصاویر ساخته شده با توجه به نوع روایت خاص این داستان، به گونه اي هماهنگ با انواع حرکت 

  .شود یمي داستان مشاهده ها قسمتبین مانند در اکثر این حرکات راوي دور. دوربین در سینما است
  تاریکی در پوتین

پیراهن  ها مدتاو بعد از . پدر طاهر فرزندش یعنی طاهر را از دست داده و در غم فرزند خویش است تاریکی در پوتین،در 
هم اسم طاهر بود و  ها آنو یکی از  کردند یمیی در رودخانه شنا ها جوانبر سر راه پدر . پوشد یمو آبی  گذارد یمسیاهش را کنار 

شبی رودخانه از روي . دهد یمو به پدر  کند یمپوتینی از زیر آب پیدا ) هم نام پسر(طاهر. انداخت یمپدر را به یاد فرزندش طاهر 
  . شود یمپدر و پوتین رد 
رودخانه نیز سیال . در نزد پدر طاهر زندگی زیر آب نشانه ي زنگ زدگی زندگی است. نظري به آثار جنگ دارد«این داستان 

ساخت تقابلی دنیاي بازي و خیال جوانان در برابر دنیاي واقعی پدر ... دیآ یممرگ و زندگی است که بعد به سوي پدر طاهر نیز 
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زیر آب رفته است و  -یعنی دنیاي پدر طاهر هم–وقتی که دنیاي زیر آب بازي و خیال است، دنیاي روي آب . شود یمطاهر ارائه 
و یا مرگ است که  ردیم یم کند یماو پیراهن سیاه را که از تن به در . خورد یمسرنوشت پدر طاهر با طاهر گره . او ظاهراً مرده

زیبا با همان داستانی ). 250و249:1388تسلیمی،(»مرگ: زیر آب زندگی دیگري است... کند یمپیراهن سیاهش را از تن به در 
  . کارکردهاي زبانی خاص و شیوه ي نامتعارف بیان نجدي و تصویر آفرینی بی نظیرش

شنویم بلکه  ها را می هاي رد و بدل شده میان شخصیت ها نه تنها حرف تصویر زیبا و گیرایی که هم زمان با شنیدن دیالوگ
ت حرف زدن با انگشتش به تایید ونشان دادن مکان سفال طاهر در همان حال. کنیم حرکات و حس و حالشان را نیز مشاهده می

شود، توجه به جزئیات یکی از  شود و هم عمل شخصیت داستان دیده می در این گونه بیان هم دیالوگ شنیده می. کند اشاره می
سیبی را پرت  ها چهببقیه ي «. شود موارد مهم در ساختن فیلم است در این قسمت از داستان این جزئی نگري کامالً مشاهده می

با انگشتش آب را سوراخ کرده . من اینو اون پایین پیدا کردم–. کردند یمو با سروصدا به طرف آن شنا  کردند یم
  ).30:1373نجدي،(»بود

. شود بعد از شوك ابتدایی داستان و خالصه شدن طاهر در یک بقچه، که از آن یاد خواهیم کرد، فالش بکی به گذشته زده می
سینه ... ها هایی که ترکیده بود و آن دندان باز هم آن پوست مچاله شده، چشم. دوباره آن بقچه باز شد«

  ). 30همان،(»...پدرخیس از عرق شد
 (surrealism Film)1تواند یاد آور سینماي سوررئالیستی فضاي فراواقعی و در ادامه ایجاد اندوه این قسمت از داستان می   
ها را رویش  هر را دفن کردند، از خاك درآوردند، دوباره دفن کردند، همه ي خاكجسد طا... «. باشد

  ).همان(»...ریختند، بعد خاك را کنار زدند و جسد را از تاریکی ته گودال بیرون آوردند و باز دفنش کردند
، رودخانه براي رفتن تا همان شب«. برد رسد و جریان و روند داستان را پیش می صدا نیز در داستان به خوبی به گوش می

هایش را این طرف آن طرف زده بود که مردم دهکده از خواب پریده  دریا آنقدر با سروصدا آب
  .شود ایجاد حس ترس و ناامنی واز دست دادن امید، با صداي مهیب رودخانه کامالً حس می). همان(»...بودند

به طرف پنجره نرفت، پرده اتاق را کنار «. پریشانی و اندوه نورپردازي در خانه ي پدر طاهر هماهنگ با تم داستان است،
لباس سیاه پدر طاهر که بعد از عوض کردن باز هم آبی . تواند موثر باشد ها  نیز می و یا ترکیب رنگ) همان(»...نزد و سعی کرد

  . شود کهنه اي می
گ قبر بدون اسم و ساکت بود، در نهایت تصویر گوید، رودخانه مانند یک سن قاب بندي سینمایی در قسمتی از داستان که می

پوتین روي ماسه افتاده بود و تاریکی، دستش را «. هاي تاریکی در آن، بسیار گیرا و غم بار است پوتین و فرورفتن دست
  ).33(»در آن فرو برده بود

  
  شب سهراب کشان

از پدر و . داستان رستم و سهراب را بداندخواهد ادامه  ، داستان پسري کر و الل است که میشب سهراب کشانداستان 
) نقّال(سید. رود، جایی که راوي داستان آن جا است کنند، بنابر این خود به قهوه خانه می ها کمکی به او نمی پرسد اما آن مادرش می

ر اثر حادثه اي قهوه خانه خواهد آن را پس بگیرد، ب کند، مرتضی پرده و چراغ را برمی دارد و سید می ماجرا را برایش تعریف نمی
  .سوزند گیرد و مرتضی و سید می آتش می

                                                        
این مکتب مثل دادائیسم شورشی بود علیه یکنواختی و منطق . سوررئالیزم را بنیان گذاشت 1922در سال  Andre Bretonآندره برتون   - 1

  .اما سوررئالیست ها با تکیه بر ناخودآگاه آدمی راهی تازه را پیشنهاد می کردند. عقالنی هنر بورژوازي که قواعدي همه گیر یافته بود
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هاي نجدي در این  رسد تصویرسازي اما به نظر می. هاي زبانی او همراه است شیوه ي بیان نجدي در این داستان نیز با ویژگی   
هایی از  توان در قسمت با این حال می. کند هایی که در سینما کارآمد هستند پیدا نمی داستان مجالی براي تبدیل شدن به تکنیک

  . هایی معنادار با سینما براي آن قائل شد داستان معادل
شود تا روشن شود که مرتضی کر و الل است و راوي خود مستقیماً  داستان در حال بیان است که فالش بکی به گذشته زده می

هایش  با چشم... هار، قاشق را به پشت دیگ کته زدچند سال پیش یک روز سر سفره نا«. کند به این نکته اشاره نمی
  .شویم که او کرو الل است هایی در ادامه متوجه می و با توصیف) 37(»؟...از مادرش پرسید

مرتضی دید «. هاي یک تصویر سینمایی نیست نگاه کنید به شیوه ي خاص نورپردازي در این صحنه، که خالی از ویژگی
آمد تکه اي از دیوارك  هاي فانوسی که جلو می روي تکان... آید پایین می یک مشت نور آویزان، پله پله

مرغدانی روشن شد بعد تبري که به افرا تکیه کرده بود، یک لنگه دمپایی، بعد سرتاسر نردبانی که روي زمین 
مرتضی با چراغ و پرده «: ها به دلیل جابه جا شدن نور چراغ و یا در این مورد توجه کنید به حرکت سایه) 41(»افتاده بود

گذشت بین  ها می سایه مرتضی از روي کاشی. سایه سماور از دیوار باال رفته بود. نیمی از قهوه خانه را دور زد
هاي پایه بلور رف  افتاد کف قهوه خانه، روشنی چراغ زنبوري روي چراغ شد می دیوار و سقف شکسته می

  ). 45(»شد ره میهاي بند زده پاره پا روي قوري. خورد تکان می
ها نشان داده شده است، در واقع در این قسمت  هاي داستان در این صحنه به خوبی توسط حرکت سایه حرکت شخصیت

دهد تا نماي اصلی خود  دوربین نمایی فرعی را نشان می. ها فوکوس کرده است تا داستان اصلی خود را تعریف کند دوربین بر سایه
  .  تواند جذاب تر هم باشد و بدعتی در کار ایجاد کند که از مالل و یکنواختی صحنه بکاهد تیب میاین تر. را بیان کرده باشد

هاي داستان ببینیم که چگونه هر کدام بدون  توانیم میزانسنی جالب از حرکت در شخصیت در قسمتی از داستان می
ها باال بروند بی آنکه صفر  تاالر برسند و از پله تا به در«. در مقابل دیگري به کار خود مشغول هستند) عدم حرکت(ایستایی

کشید و تپه آن طرف  کرد روي هم می کرد، انگشتانش را خم می هایش را باز و بسته می ببیند مرتضی لب
صفر در حال حرکت است تا به در تاال ر برسد، پشت سر او بدون اینکه صفر متوجه شود، مرتضی ) 41(»داد تاریکی را نشان می

ها و به تبع آن ایجاد فضاي مناسب صحنه، بسیار سینمایی  این شیوه ي پرداختن به شخصیت. ل حرف زدن با ایما و اشاره استدر حا
  .است

  
  هاي دکمه اي من  چشم

با تک گویی درونی و با ظاهري نه «عروسک . شود داستان عروسکی است که صاحب آن دختري است که فاطی خوانده می
او با خوردن بمبی به خانه ي صاحبش ). 251:1388تسلیمی،(»گوید چندان غمگین و درونی تلخ از حمله و بمباران عراق سخن می

مناظر و اتفاقات اطراف بی هیچ کم و کاستی از چشمان . شود همراه او پرت می شود، مادر فاطی نیز از پنجره به بیرون پرتاب می
داستان در حال و هواي جنگ است . فضاي داستان و زمان آن به خوبی با یکدیگر عجین شده اند. شود دکمه اي عروسک بیان می

ک، مانند دوربین فیلم برداري است که هاي عروس چشم«رود،  ها به خوبی همراه با این حال و هوا به پیش می و توصیف صحنه
شود که در این  درجریان هاي مدرن داستان نویسی سعی در تغییر فرم و ساختار داستان می). همان(»بیند کند، تنها می قضاوت نمی

  . کنیم ، مشاهده می)از زبان یک عروسک(داستان، این تغییر را با زاویه دید نامتعارف آن
عروسک . پذیرد کند و مخاطب در ادامه، رویدادها را آسان تر می اطب را به قلب حادثه پرتاب میداستان از همان ابتدا مخ

کند،  گیرد را ثبت می هایی از حوادث که در محدوده ي لنزش جاي می مانند یک دوربین به زمین افتاده است و این دوربین قسمت
هایی بودند که همان چند  ی درشت تر از آنشوند خیل ها را کول کرده و با صلوات رد می مردمی که مرده«
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ها دنبال کفش و ساق پاي گوشتالوي فاطی  بین پاهاي آن. گذشتند دقیقه پیش از زیر پنجره می
  ).48:1373نجدي،(»بودم

مخاطب . آید کند که تا چند قدمی اش می شوند، زمانی که عروسک، سگی را توصیف می جزئیات به خوبی نمایش داده می
آنچه در این داستان کوتاه برجسته . فیلمی با نماهایی بدون دیالوگ در حال نمایش است. بیند رکات سگ را به خوبی میرفتار و ح

است همان نگاه دوربین مانند و بی طرف عروسک است که تنها با همین نشان دادن، مخاطب را به دلیل اتفاقات پیش آمده 
نگاه گسیخته و بی طرف او به  ویژه به اشیاء بیگانه و نیز ...یگانه بی خبر استعروسک از تانک و چیزهاي ب«. کند اندوهگین می

تمامی آشنایی . گرداند کند و متن را زنده و پویا می ناخوشایند، چون تانک، هویت عروسک بودن او را تثبیت و تایید می
ها، خزیدن  سر خوردن شنبه: دید عروسک دیدهاي دیگرش را باید در همین سمت و سوي پویا، هماهنگ و هم صدا با زاویه  زدایی

، خواندن این تصاویر به زیبایی همسان )1388:52تسلیمی،(»و خم شدن آسفالت، حضور جوان در کاغذ چسبیده به دیوار و مانند آن
  .  باشد با دیدن یک فیلم می

  
  مرا بفرستید به تونل

، جسد او را وارد )خانم مهران(نونی، دکتر و همکار دکترمرتضی شخصی است که اکنون مرده است و در زیر زمین پزشکی قا
با اینکه مرتضی مرده اما دستگاه ناگهان عالئم حیاتی از او . کنند تا تمامی مشخصات زیستی  پزشکی او را تعیین کنند دستگاهی می

ش شده در آن قسمت وجود دهد که این عالئم مربوط به قسمتی از مغز است که خاطرات فرامو دکتر توضیح می. دهد نشان می
خواهد که او را در تونل آزمایش قرار  بعد از اتمام این آزمایش دکتر از همکارش می. آورد ها را به یاد نمی دارند و انسان هرگز آن

  . دهد تا او نیز به خاطرات و اعتقادات فراموش شده اش دست یابد
توان  هایی که می شیوه ي ورود به داستان با داستان. امالً پذیرفتنی استداستان به ویژه در قسمت ابتدایی، به دور از منطقی ک   

هاي جدیدي در  این جا به جایی، دریچه. شود هاي مدرن مدام جا به جا می زمان در داستان. ها را کالسیک خواند متفاوت است آن
) مخاطب(شود تا نه تنها بیننده یه ي تند باعث میافتتاح. شود این شیوه در سینماي مدرن نیز دیده می. گشاید مقابل چشم مخاطب می

شود تا در این  این کار سبب می. هاي ایجد شده بتواند با آن اوج بگیرد با دیدن حوادث شوك زده نشود، بلکه با توجه به پیش زمینه
  .با روایت داستان دست یابد خود، یعنی همراه کردن بیننده) فیلم سازي(ضربه عمالً نویسنده یا فیلم ساز به هدف اصلی نویسندگی

آید که مرتضی زنده است، با چند  شود و براي مدتی این تصور به وجود می داستان تا قسمتی که گره افکنی ایجاد می  
نوع تصاویر به وجود آمده به گونه اي است که گویی . شود دیالوگ کوتاه از سوي دکتر و همکارش از دید داناي کل روایت می

شود  بینیم تا جایی که این تصور ایجاد می اه با چند دیالوگ کوتاه از سوي بازیگرانش را در مقابل چشمان خود میفیلمی صامت گ
  .شود از این به بعد دیالوگ و گفت و گو شروع می. که مرتضی زنده است و عالئم حیاتی دارد

هاي  چراغانسور با صداي گریه باز شد و در آس«. سازد شیوه ي نورپردازي و توصیف آن، فضا را مرموز و ترسناك می   
هایی بسیار گریسته، سرخ  کامپیوتر غول آسایی هم که تمام دیوار زیر زمین را تا سقف پوشانده بود مثل چشم

  ). 51:1373نجدي،(»بود
تفاوت بیان را هاي نجدي این شیوه ي م توجه کنید به فوکوس دوربین مانند راوي بر فنجان چاي، که در بیشتر موارد در داستان

جز فنجان که آهسته از تاریکی قهوه پر ها بی هیچ سایه اي روشن بود به  سرتاسر اطراف آن«. توان دید می
ها و نوع نورپردازي که باعث برجسته شدن تصویر مورد  و هم چنین در این مورد باید توجه کرد به تضاد رنگ) 52همان،(»شد می

  . شود نظر می
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هاي نجدي بسیار زیبا هستند و دید مخاطب را نسبت به همه چیز تازه و نو  ن مانند راوي در داستانچرخش و حرکات دوربی  
دکتر روي صندلی خودش «. شود یمکه تنها از چشم یک دوربین اینگونه دیده  (Arc)چرخش دایره واري . گردانند می

هاي کف زیرزمین، صندلی را روي تنها پایه اش  ییکموزانشست و با کوبیدن پاشنه ي یکی از پاهایش به 
 در آسانسور باز شد و. سوراخ سیاه یک استخوان دور زد. سکوت دور زد. ي سرخ دور زدها چراغ. چرخاند

  ).54همان،(»...
ان مرتضی ده. ها دراز کردند یکموزائمرده را دمر روي  ها آن«غم انگیز،  1هم چنین توجه کنید به این اکستریم کلوز آپ   

  ).57همان،(»یش بدون لبخند از دندان دور شده بودها لبباز و به کف زیرزمین چسبیده بود و 
  

 خاطرات پاره پاره ي دیروز
ملیحه و طاهر در حال نگاه کردن به آلبوم خانوادگی هستند که . داستان مربوط به خاطرات خانوادگی در زمان رضاخان است 

تیمور شخصی است که در این خانواده باعث کشته شدن دکتر حشمت و میرآقا قلمداد . شود یمخاطرات روزهاي گذشته زنده 
تیمور پسرعموي ماهرخ است و ماهرخ همسر . دکتر حشمت و میرآقا جزو گروههاي جنگلی در زمان رضاخان بودند. شود یم

مرده  ها جنگلمیرزا هم که در سرما در . داند یمطاهر تیمور را مسئول کشته شدن دکتر حشمت و پدرش . میرآقا و مادر طاهر است
  . است

ي کوتاه مجال بیشتري براي پرداختن به عناصر سینمایی ها داستاندر . شود یمداستان با شیوه ي خاصی از زاویه دید روایت 
ابتداي داستان با ورق . ستیمشود، در این داستان نسبتاً بلند باز با شیوه ي خاص روایت نجدي و زبان آشنازداي او روبه رو ه یمدیده 

. تواند شیوه اي خاص و تازه براي شروع یک داستان و حتی یک فیلم باشد یمشود که  یمخوردن یک آلبوم شروع 
گذرد، خود نشان  یمي آن از برابر چشمان مخاطب ها عکسخورد و  یمراوي و دوربین بر یک آلبوم که ورق ) فوکوس(تمرکز

که حتی  هاست عکسبا بهانه قرار دادن این . بطه با اتفاقاتی است که در یک خانواده رخ داده استدهنده ي بیان داستان در را
شود، امروزه نیز  یماین توصیف بسیار تصویري است و همین خود باعث دیده شدن . یابد یممخاطب به این طریق داستان را در 

در . مازیار میري به کارگردانیکتاب قانون شبیه است به شروع فیلم  این صحنه بسیار. هایی را با این شیوه مشاهده کرده ایم یلمف
شنویم که صاحبان آن را  یمهایی را  یالوگدخورند و  یمیی است که مدام تکان ها دستو  ها عکساین فیلم تمرکز دوربین بر 

   .کنیم ینممشاهده 
خورد و روایت مدام به وسیله ي آن به گذشته برمی  استفاده از فالش بک از شگردهایی است که در این داستان به چشم می   
روز قبل از دار زدن دکتر حشمت، تیمور یک «. شود هایی از طاهر و ملیحه، نگاه به گذشته شروع می بعد از دیالوگ. گردد

گفتند پدربزرگ، حتی پسرش  ردن پدربزرگ بود که همه به او میبعد از م(محله دورتر از خانه پدربزرگ 
ها از زبان  گاه این فالش بک. گیرد ها در چند جاي داستان صورت می این فالش بک). 60همان،(»...از درشکه پیاده شد) طاهر

چادرم . مدآ صداي تیمور از اتاق زیر ایوان می«شود،  هاي داستان به صورت اول شخص روایت می یکی از شخصیت
  ).   62همان،(»...قاپیدم افتاد و من آن را روي شانه ام می روي هر پله از سرم می

                                                        
١ -  Extreme Clouse up   یک، اختصار این نما نماي بسیار نزدE.C.U   می باشد و به نمایی اطالق می شود که بخشی از صورت یک

  .را نشان می دهد...) بینی، چشم، لب ها، (انسان 
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آتش، جلد . سرفه امانش را بریده بود«ها در داستان،  نگاه کنید به این تصویر زیبا در میان همهمه و اضطراب شخصیت    
گویند و  ها دیالوگ خود را می شخصیت. برد ن را به پیش میکه خود از یک سو داستا) 64همان،(»....کرد ها را مچاله می کتاب

  .دهد کند و  مخاطب را از دید خود در جریان داستان قرار می دوربین کار خود را می
  

  سه شنبه ي خیس
بیند و با  میداستان دختري است به نام ملیحه که به استقبال پدرش به زندان اوین رفته است اما در خیال خود چتري را پدر خود 

در داستان جایی اشاره شده است که پدر ملیحه چند سال . گوید که پدرش مرده است در پایان پدربزرگ به او می. زند او حرف می
  .پیش از این تیرباران شده است

راي توصیف نجدي به زیبایی با فوکس بر جزئیات و اختصاص دادن زمانی ب. شود داستان با تصویري از انتهاي خود شروع می  
رفتار ملیحه در زیر باران، با ایجاد تصاویر و حتی صداهایی در محیط اطراف، ابتداي داستان که در واقع انتهاي آن است را نشان 

ملیحه سرش را تا «توجه کنید به جزئیات پاراگراف دوم داستان، . هاي سینمایی است این گونه تصاویر ویژه ي دوربین. دهد می
زد، چادر را از تن ملیحه  پاییز خودش را به آبی چتر می... کرده اش در چادر فرو برده بودهاي آرایش ن چشم

کرد،  ها را پاك می اگر کسی بخار چسبیده به یکی از پنجره... کشید هاي او می کرد و چتر را از دست دور می
که با یک چتر وارونه چه داند  هایش گرفته و نمی توانست زنی را ببیند که گوشه ي چادرش را با دندان می

باد چتر را به طرف دیوار پرت کرد، «شود،  در ادامه ي داستان چتري که رها شده نشان داده می). 69همان،(»...باید کرد
از تیر چراغ به طرف یکی از درختان ... آن را روي آسفالت انداخت و آنقدر با خودش برد تا به تیر چراغ زد

  ).همان(»ته کوچه رفت
هاي چتر، پنجره به پنجره  صداي پاره شدن پارچه و شکستن استخوان«ن صداي این حادثه را نیز بشنوید، هم چنی
ها سگی  هاي باز در یکی از خانه از لنگه«. و در ادامه به نمایش در آمدن رفتار یک سگ به دنبال چتر). همان(»دور شد

  ).70همان،(»..دنبال چتر دوید و پارس کرد. پاکوتاه بیرون آمد
مرد جوان «خواهد از میان جمعیت راهش را باز کند،  توجه کنید به مدیوم شاتی از یک جوان به نام امیر حسین که می

، این تصویر به خوبی )72همان،(»آمد هاي دراز شده اش جلو می زد و با دست هاي مردم را مثل آب کنار می شانه
دو سه نفر کمک کردند تا ملیحه پشت سر پدرش، «از راننده،  و یا این کلوز آپ. در کل پاراگراف قابل مشاهده است

توانست بفهمد که  هاي ملیحه خیره شده بود و نمی سوار مینی بوس شود که راننده اش در آینه به چشم
  ).همان(»... خواهد گریه کند، یا مسافرش می

ن خاموش شد، همه ي برج نگهبانی با آن نورافک. هاي اوین تکان خورد همین که استارت زد، تپه« 
شیشه کنار صورت ... ردیفی از سیم خاردار روي دایره اي چرخید. ها پا به پاي مینی بوس راه افتادند درخت

ابتدا . آید چنین توصیفی از حرکت خاص دوربین بر می). 73و  72همان،(»ها و برج و سیم خاردار خالی شد ملیحه از تپه
شوند اما ما تصاویر را از منظر دوربین  در واقع ملیحه و مینی بوس از زندان دور می. ینحرکتی مستقیم و بعد حرکت چرخشی دورب

با این گونه . شود ها و دیگر اشیاء خالی می چرخد و شیشه از تپه شوند، سیم خاردار می از دیدگاه دوربین درختان دور می. بینیم می
به جلو و  1در دوربین سینمایی با زوم کردن. شود ن تحریف دیده میشود و فواصل اشیاء بدو حرکت دوربین به صحنه عمق داده می

                                                        
1- Zoom  نوعی حرکت مکانیکی داخل دوربین که امکان نزدیک شدن یا دور شدن از موضوع را بدون اینکه دوربین حرکت کند فراهم می

  .می گویند  Zoom Backو حرکت رو به عقب را  Zoom Inجلو را حرکت رو به . سازد
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حرکت . گردد ثابت اما در هم فشرده می 1تواند صورت گیرد اما چندان خوشایند نیست، در زوم، پرسپکتیو یا عقب نیز این امر می
  . ز زوم کردن استدهد و کاربردي تر ا دوربین به جلو و یا عقب و گردش آن زیبایی صحنه را بیشتر نشان می

این مینی بوس است که در لحظه ي روشن . ها با استارت خوردن ماشین نیز در نوع خود بسیار جالب است تکان خوردن تپه   
  .کند یابیم، با این طریق مخاطب خود را در صحنه احساس می خورد، اما ما تصویر را متحرك می شدن تکان می

  
  گیاهی در قرنطینه

براي درمان او شخصی به نام قادري قفلی به پشت او وصل . است که به بیماري داءالصدف دچار شده استطاهر پسر جوانی 
  .شود داستان در بیان چگونگی این اتفاق روایت می. کند می

بعد از دادن اطالعاتی ناقص در جریان روایت داستان با فالش بکی . قسمت ابتدایی داستان در واقع قسمت انتهایی آن است
  .شود شود، ادامه ي قسمت ابتدایی داستان بیان می وقتی روایت در گذشته تمام می. یابیم هاي ابتدایی را در می یل گفتهدل

طاهر دستش را دراز کرد «. تواند نشان دهنده ي کسالت و بیماري و دلزدگی باشد شیوه ي نورپردازي در این داستان می
فتیله چراغ نفتی آنقدر پایین کشیده . واند در رختخوابش بنشیندتا تکه اي از تاریکی اطرافش را بگیرد و بت

بیرون از اتاق، شب ورم کرده «، )81همان،(»هاي سقف، سیاهی مرده اي جمع شده بود شده بود که در گوشه
در ایوان، تاریکی «، )83و  82همان،(»هاي دور از هم دهکده با پاهاي تاریکی راه برود خواست الي چراغ اي می
  ).84همان،(»آمد و دوباره به حیاط برمی گشت تا چند قدمی چراغ زنبوري می حیاط

صداها، جایگاه بازیگران، . تواند مفید باشد که در آن به جزئیات توجه شده باشد یک چیدمان و میزانسن خوب زمانی می
  . ها توجه شود ها نسبت به همدیگر، جایگاه دوربین و همه ي چیزهایی که در صحنه باید به آن اعمال آن

دهد، در همین حال صداي مادر  در قسمتی از داستان پدر طاهر از بیمار شدن پسرش غمگین است، پس خدا را خطاب قرار می
بینی؟ از  خدایا می... بینی؟ داره می میره می: سرش را از پنجره بیرون برد و داد زد«رسد،  طاهر نیز به گوش می

یه کاري بکن میر آقا، برو پی : رسید در گوشه چارقدش به گوش میاتاق دیگر صداي آب دماغ مارجان 
توان میزانسنی جذاب را مشاهده کرد که به جزئیات  در این صحنه از توصیف نجدي می). 83همان، (»...قادري، قادري رو بیار

دهد، تنها  قا را نشان میشنیده شدن صداي مارجان از سویی دیگر، خالی نبودن صحنه ي آن سوي صحنه ي میرآ. توجه شده است
شود بلکه وجود زندگی در آن سوي این صحنه نیز قابل درك است، این خود  انتقال دهنده ي حس واقعی  یک صحنه دیده نمی

  . کند بودن صحنه و جریان داشتن آن را به مخاطب القا می
هایی چون سبک دوربین، جایگاه  عریفو ت. داند البته بهروز افخمی میزانسن را حرکت بازیگر در صحنه ي مورد نظر می

داند و آن را مناسب  شود را در کاربرد چندان مفید نمی بازیگران، صداها و موارد دیگري را که عموماً در تعریف میزانسن ارائه می
  .  کند مباحث تئوري و نقد بر فیلم معرفی می

  
  نتیجه گیري

ادبیات و سینما از زمان پیدایش خود، . دارد، تقابل واژه و تصویر استآنچه در نگاه به ادبیات و سینما در گام نخست اهمیت 
در اقتباس از یک داستان تنها برداشت سویه ي روایی داستان . خواه ناخواه بر یکدیگر تاثیر گذاشته اند و از هم تاثیر پذیرفته اند

                                                        
2  - Perspective   به نحوي ) دوبعدي(منظور از پرسپکتیو یا علم مناظر و مرایا یا دورنمایی، نشان دادن اجسام است روي یک سطح صاف

  )خطوط و اشیا و محل استقرار دوربین ایجاد عمق به وسیله ي. (که دوري و نزدیکی این اجسام را نسبت به هم بتوان احساس کرد



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

٢١٥ 
 

دریافت گوهر وجودي متن و جهان بینی مولف . ده اندهایی ناموفق به این گونه ي اقتباسی پدید آم موثر نخواهد بود، چه بسا فیلم
تواند اقتباسی موفق و حتی بسیار ماندگارتر از  در نگارش داستان و تزریق آن در جاي جاي فیلم در کنار سویه ي روایی آن می

، تصویري بودن متن است، شود بتوان یک بیان ادبی را به بیانی سینمایی نزدیک و تبدیل کرد آنچه از ابتدا باعث می. داستان باشد
نثر نجدي بسیار تصویري .  گیرد شود که با سازوکارهاي مخصوص خود شکل می آنچه به عنوان یک مولفه ي مهم دانسته می

شوند، به سرعت با جهان بیرون و واقعیت در جریان روبه روي چشمان مخاطب،  هایی که با واژگان در متن آفریده می صحنه. است
  . کند خوانیم، دعوت می هایی که می ، و این ویژگی ما را به دیدن داستانشوند همخوان می

هایی که کامالً سینمایی هستند و هماهنگی آن با جهان متن و بیان ادبی، زیباترین تصویرها را  نجدي با بهره گیري از تکنیک
. را که مد نظر ماست بسیار موثر نشان داده استها صورت نگیرد اما نجدي آنچه  هرچند شاید اقتباسی از این داستان. دهد نشان می

ها چیدمانی زیبا از تصاویر با کمک عناصر سینمایی قابل درك است و جریان بصري زیبایی را در خود دنیاي  در بسیاري از داستان
 . آفریند متن می
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 الشعراي بهارتجلی اساطیر در دیوان ملک
  

  1تبارابراهیم ابراهیم

  2پورعبداهللا رستم

  یده چک

هاي مهم عصر  دوره نماینده ي مجلس، یکی از چهره شاعر، روزنامه نگار، عضو فرهنگستان ادب و چند ،بهار يالشعرا ملک
ي شعر و سردادن شعارهاي مورد نیاز جامعه، همگام با اوضاع زمانه اش پیش  هاي گذشته مشروطه است که از طریق پایبندي به سنت

بهار را شاعر . ساخت، سر داد رفت و نداي خود را در مسائل روز و حوادثی که هموطنان وي را دچار اضطراب و هیجان می می
شاعري که توفیق یافته است تا آالم و آمال ملت ایران را در برهه اي حساس از تاریخ . ایران و ستایشگر آزادي لقب داده اند

شود این است که اسطوره در دیوان بهار به چه  آیینگی کند و در قالب اسطوره حقایق عصر را باز گو کند سؤالی که مطرح می
ته است؟ نگاه شاعر نسبت به اسطوره چگونه بوده است؟ براي پاسخ به این سؤاالت به طور مختصر باید گفت صورتی بازتاب داش

ها را  برد، و گاه اسطوره ها با زبان ادبی بهره می هاي مختلف تجلی یافته اند؛ او گاه از اسطوره ها به شکل که در اشعار بهار اسطوره
میزان . وجود دارد... در دیوان او انواع اساطیر ایرانی و سامی و یونانی و. گیرد به کار می براي افکار سیاسی یا انتقادات اجتماعی

ها در هر دوره از زندگی اش و به فراخور شرایط اجتماعی یا سیاسی و اوضاع زمانه به گونه اي متفاوت  بهره گیري بهار از اسطوره
  : است

الشعراي آستان قدس رضوي،مفتخر گردید بیشتر به مدح و منقبت پیامبر و  ابتداي دوران شاعري بهار؛ که به عنوان ملک -الف
  .هاي ملّی در آن چندان جلوه اي ندارد  امامان شیعه پرداخته است و اسطوره

  .هاي سیاسی و انتقادات اجتماعی است در دوره دوم شاعري بهار، اشعار او در جهت بیان اندیشه -ب 

ن میانسالی تا پایان عمر گرانمایه اش را دربرمی گیرد، زمانی است که بهار به عنوان یک دورة سوم شاعري بهار که دورا -ج
  محقق

به طور کلی، هیچ دوره اي از دوران شاعري بهار بدون بهره گیري . پردازد ي متون پهلوي می سراید و همزمان به ترجمه شعر می
  .پردازد ث و بررسی این موضوع میاین مقاله با روش کتابخانه اي به بح. از اساطیر نبوده است

  اسطوره ، وطن ، آزادي بهار ،  :کلید واژه ها
                                                        

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی بابل -  ١

 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی قائمشهر - 2
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  مقدمه 

ایران  يها از دل فقه اللغه ایرانی ، یعنی زبان توان گفت یمی ولگذرد،  ینمیادي زمدت  اسطوره شناسی در ایراناز عمر 
 یکردهاياین شاخه از دانش هرگز در ایران رایج نبوده است و روند اسطوره شناسی غرب و رو. بیرون آمده است ،باستان

؛  شود یاز آنجا که اسطوره به صورت داستان بیان م. پژوهشی در نیامده است ي رشته یک هرگز به صورت ،مختلف به اسطوره
نا آشکاري دارند و تنها ، هنگام  يها جنبه ،ها اما این داستان .فهمد یکه معناي آن را م کند یاین تصور را براي هرکس ایجاد م

ها از آنجا که از لحاظ وجود  اسطوره. یندنما یچرایی و چگونگی ، پیچیدگی خود را آشکار م يها تحلیل در برابر پرسش
اما موضوع اسطوره محدود به این ارتباط نیست و تابع .کند یپدیداري خود به زبان وابسته است ؛ به راحتی ایجاد ارتباط م

ار گرفته ها در اشعار ملک الشعرا ي بهار مورد بررسی قر به همین جهت، در این مقاله تجلّی اسطوره .هرمونوتیک یا تفسیر است
  . است

آید و یک  کشد ، طبیعتاَ تحقیقی، تحلیلی به شمار می از آن جایی که این پژوهش جنبه نقد و تحلیل را با خود به یدك می
تحقیق کتابخانه اي بوده ، ابزار گردآوري اطالعات فیش برداري از منابع و مطالب به روز همچون کتب ، مجالت و استفاده از 

ي  ي اسطوره و فلسفه ي واژه ابتدا دربارهو روش گردآوري اطالعات به این گونه است که  .باشد ی میهاي اینترنت پایگاه
وجودي آن بحث گردیده سپس اشعار دیوان استاد بهار مورد بررسی قرار گرفته، سپس موضوعات اصلی وفرعی آن از جهت 

  . هاي مختصر از هر نوع اکتفا گردید و از میان انبوه شواهد شعر، به گونه. ها مشخص گردیده است اسطوره

  

  :اسطوره - 1

 يبه معنا یدر زبان عرب» یرهاالسط«و » اسطوره«. یاست برگرفته از زبان عرب يواژه ا وام یدر زبان پارس» اسطوره« يواژه 
، یقاستفسار، تحق يبه معنا historia یونانیاز اصل  يواژه ا خود وام یعرب يواژه  یناما ا.ندارد یاست که اصل یثیو حد یتروا

 iaپسوند  یگريداور و د ي، به معنا)- histor( یا histor يواژه  یکی: است یافته یب؛ و از دو جزء ترکیخاطالع، شرح و تار
 یونانی یدند يبه معنا videre ینیالت يها واژه. است یشاوند، خویدند ي، به معناidein یونانیبا مصدر  historواژه 

eidenaiیتدانستن، سنسکر ي،به معنا vidya  و اوستاvaedya خبر خوش، مژده و  يبه معنا» یدنو« یدانش، و فارس يبه معنا
ي یونانی هیستوریا  همچنین اسطوره کلمه اي معرب است که از واژه ).344-343: 1384، بهار (.اند یشهواژه همر ینبشارت، با ا

)historia (ي  هاي اروپایی از بازمانده براي بیان مفاهیم اسطوره در زبان. ه استبه معنی جستجو، آگاهی، داستان، گرفته شد
  ) 3: 1383آموزگار،.(استفاده شده است» شرح، خبر و قصه«ي یونانی میتوس به معنی  واژه

  

  فلسفه وجودي اساطیر - 2

حوادث  یشامداو در برآوردن آرزوها، و ترس او از پ يها و ضعف یانسان در مقابله با درماندگ یاست از ناتوان یواکنشیر اساط
مقابله با  يقوم برا ینهمواره مطرح است و ذهن چاره گر ا یستیدغدغه مرگ و هراس از ن یرانیا يها مثالً در اسطوره. مترقبه یرغ

، اعتقاد به یکوکاراهان نغالب قهرمانان و ش یمرگ یزال، ب یشترصدساله رستم و از او ب ینعمر چند. است یشیدهها اند آن راه
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 یاتح يادامه  يخاص برا يها قوم در لحظه یناست که ا یقتحق یناز ا یتناسخ و حلول، همه حاک یشه، اندیزردشت يموعودها
  . ها پناه برده است بدان یشخو یذهن

 یشانکه برا ياعتراض به امور یاو  ها يگرفتار یلتقل يناخودآگاه برا ياست به گونه ا یاناسطوره تجسم احساسات آدم
  . گونه است ینعادالنه است که اسطوره طوفان ا یرنامطلوب و غ

علت و  یدادهارو يخود برا یلاز تخ یرويحوادث انسان به پ یبشر از علل واقع یاست از ناآگاه ينشانه ا یناسطوره همچن
  ). 4-5: 1383آموزگار، ( دهد یم یوندپ یترا با واقع یلتخ یبترت ینو به ا تراشد یم یزهانگ

در عصر بهار، تهاجم بیگانگان به کشور از شمال و جنوب و همچنین خاطرات تلخ گذشته و قراردادهاي ننگین که از سوي 
گردد ، بی کفایتی حاکمان امر ، سبب  کشورهاي روسیه بر ایران بسته گردید و ننگ داغ آن هرگز از اذهان هیچ ایرانی پاك نمی

بالیدند، افتخار کند و در دورانی که سرآغاز  ي ایران که عصر امپراطور جهان بود و همه به عظمت ایرانیان می گذشتهگردید تا بهار 
اندیشمندي و تعقل است ، گویا، بهار تالش دارد به کمک اساطیر ریشه تحوالت روزگار خود را کهن تر از آن چه که هست به 

  :راموش کنند، بنماید؛ و بگویدکوشند گذشته را ف هم روزگاران خویش که می

  ببین زي داریوش آن خسرو بااقتدار اندر                        به نقش بیستونش بین و آن واال شعار اندر

  به بیم است از دروغی، چون به شهري گرگ هار اندر       بخواهد کز دروغ ایران بماند بر کنار اندر

  اندر                       چکد خونابه اش از مژگان اشکبار اندر               کنون گر بیند ایران را بدین ایام تار 

  ) 522: 1387بهار،( 

  .گذارد ي خوانندگان می کند و قضاوت را به عهده برد و وقایع روزگاران را تحلیل و توجیه می بهار از اساطیر استفاده می

  

  يایامبران اسطوره پ - 1

  آدم  -1-2
اسالمی، آدم ابوالبشر نخستین انسان است که از او با صفات و القاب همچون خلیفه اهللا و صفی اهللا و ابوالوري و معلم طبق متون 

  )28: 1386یاحقی، . ("االسما نامبرده شده است

/ اعراف. ( آدم و حوا که نخست ساکن بهشت بودند، به وسوسۀ شیطان از درخت ممنوعه خوردند و از بهشت رانده شدند  
  :در ادبیات فارسی و بعضی روایات از این درخت با عنوان گندم یاد شده چنان که در دیوان بهار چنین آمده است) 19

  )374همان،(واقف نه اي ز دوزخ و فردوس ، تا تو باز                         دایم به یاد آدم و حوا و گندمی                
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سروده با یاد کرد آدم و حوا زمان آغازین را به ذهن نزدیک ) عج(منقبت حضرت ولی عصر و در این بیت که بهار آن را در 
داند و به اسطوره آدم و حوا و داستان  ها یعنی آدم و حوا می او نور والیت حضرت حجت را از زمان آفرینش نخستین انسان. کند می
  .یت حضرت حجت است در جهانها کاري ندارد، بلکه آن چه منظور اوست سابقه تابش نور وال آن

  )154همان،(تا جهان بوده است این نور، جهان آرا بود                   بود از آن روز که نی آدم و نی حوا بود             

  ابراهیم - 1-3

در بیتی که خواهد آمد، بهار با اشاره به گلستان شدن آتش بر ابراهیم، رسیدن به چنین مقامی را پاکبازي و نیل به مقام تسلیم و  
  .داند رضا می

  )1034همان،(کی کند سیر گلستان صفا ابراهیم                      تا ز تسلیم و رضا رخت در آذر نکشد                 

پرسد آیا خلیل از آتش نمرود  سروده بود، بهار ماهرانه می) ع(که آن را بهار در فاجعه بمباران حرم امام رضا در بیت زیر 
و این ارتباط وقایع ! هالك شده است و یا مگر خانه خدا از اصحاب فیل نابود شده، که اکنون حرم امام هشتم تخریب گشته است؟

  .رتباطی و بیان وقایع روزگار شاعر است با مخاطبزمانه با اسطوره است در حقیقت اسطوره پل ا

  )190همان،(آیا خلیل از آتش نمرود شد هالك                         آیا خراب، خانه ي حق شد زقوم فیل؟          

  کند در یک تغزل عاشقانه، بهار با اشاره به همین اسطوره، چهره معشوق را توصیف می 

  )94همان،(بردي دل خلق                 هم بدین گونه دل خلق ببرد ابراهیم           آتش و گل به هم آوردي و 

  ادریس- 1-4

در بیت زیر، که نشاط استاد )  68: 1374سجادي، . (هاي مریم و انبیاء در ردیف پیامبران ذکر شده است ادریس، در سوره  
کند که در گشت و گذارش در عوالم برین، در  بی تشبیه میحتی از وزن و آهنگ شعر محسوس است، شاعر خود را به ادریس ن

: 1384بهار، . (همچو ادریس که در گشت وگذار، از جهنم گذشت و در بهشت ساکن شد.بهشت ساکن گشت و از آنجا نگذشت
134 (  

  گویی که همی این ناحیه را                                       بگزیده بهار از جمله جهان

  )334همان،(روم زینجا که نرفت                                      ادریس نبی از باغ جنان              من هم ن
  ایوب - 1-5

  )41و  83/ ، انبیاء84/ ، انعام163/ نساء. (. در قرآن چهار بار نام ایوب آمده است  

ي آن  ر اشاره کرده و در قالب تشبیه وزش باد و حملهو اینک، شاهدي از دیوان بهار حمله ور شدن ملخ زرین را به ایوب پیامب
  . بر درخت توت را توصیف نموده است

  هر زمان بادي قوي با تود بن                                در جدال و گیر و دار آید همی
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  )356همان،(            چون بر ایوب نبی زرین ملخ                                تودها بر ما نثار آید همی        

  ) 5: 1373دیوان رودکی،سعید نفیسی،..........   ( بوي جوي مولیان آید همی : یادآور قصیده بی مانند رودکی است  

  :و نمونه اي دیگر که اشاره به صبر ایوب دارد

  )1075همان،(       مرد را شاید در محنت روزافزون                           صبر ایوب نبی لختی برخواند    

  سلیمان - 1-6

نیابت تولیت آستان قدس رضوي از طرف مظفر الدین شاه به اعطاء یک حلقه انگشتري مفتخر . ش. ه 1282شاعر در سال 
در ابیات ذیل از این . بهار به این مناسبت قصیده اي سرود و در تمام ابیات آن لفظ انگشتر و انگشتري را الزاماً آورده بود. گردید

  :قصیده بهار به حکایت انگشتر سلیمان اشاره کرده است

  قدر این انگشتري ز انگشتر جم برتر است                        آري این یک را بباید ز آن دگر برتر گرفت

  )32همان،(زانکه آن انگشتري از جم به اهریمن رسید                    وین دگر را از ملک، صدر ملک منظر گرفت              

بهار که پنجاه و چهار سال داشت، قصیده اي در بی خبري از اسرار پنهان وجود . ش.ه 1318چندین سال بعد یعنی در سال 
  :سرود و در ابیاتی بی اعتباري دنیا و نزدیکی به ملوك را با اشاره به داستان مور و سلیمان این گونه بیان کرد

  این جهان جاي توقف نیست خوشبخت آنکه او              چون نسیمی خوش گذشت از این گلستان بی خبر           

نیست یک جو ایمنی در قرب درگاه ملوك                     اي خوش آن موري کز او باشد سلیمان بی خبر                        
  )535همان،(

  عیسی بن مریم  - 1-7

ملقب به مسیح کلمۀ اهللا و روح اهللا و مسیحا و ذوالنخله است که اشهر آن همان ) منسوب به ناصره(فرزند مریم ناصري عیسی، 
  مسیح

  )591: 1386یاحقی، (است و در قرآن یازده بار از او یاد شده است

ی معجزه اي خواستند که مردم از عیس. چون عیسی به سی سالگی رسید، جبرئیل بر او نازل شد و پیغمبري وي شروع گردید
. ( عیسی شکل پرنده اي از گل ساخت و در آن دمید و بالفاصله به اذن خداوند آن گل مرده، پرنده گشت. رسالت او را تأیید کند

کزازي، . (گویند چون عیسی از یاد برد که چشم براي مرغ گلیش بگذارد، آن مرغ روز کورماند) 351-353:  1378جادالمولی، 
1386 :65(  

 »من کیستم؟«ي شکوائیه  استاد ملک الشعراي بهار، در قصیده. کمتر شاعري است که از نام ویاد معجزات او متأثر نشده باشد
  :کند با اشاره به اعجاز عیسوي چنین ادعا می

  )513همان،(به دم زنده کردم همی مردگان                           همانا که اعجاز عیسیستم                        
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کردند و مقاالت تجدد خواهانه  از جهل عوامل الناس که اغلب بر ضد مصالح و منافع خویش قیام می. ش. ه 1291بهار در سال 
که  داد از دست عوامگرفتند، فریاد  برمی آورد که  یافت، به باد انتقاد جاهالنه می بهار را که در روزنامه نوبهار مشهد انتشار می

  افتد؟ نیز بر آنان کارگر نمی چرا نفس عیسی

  نه بر این قوم نماید نفس عیسی کار                           نه مقاالت بهار

  )211همان،(نه نسیم سحري بگذرد از سنگ رخام                       داد از دست عوام                                     

  :را سرود و در ابیاتی این گونه اندرز دادپند پدر قصیده  و حلول نوروز،. ش. ه 1309و در فروردین 

  تقویم کهنه ایست جهنده جهان که هست                    چندین هزار قرن زهر جدولش پدید

  گوید حدیث قارون و افسانه مسیح                            کاین رنج برد و آن دگري گنج آکنید

  )414همان،(بود؟ حرص      کاین در زمین فرو شد و آن به آسمان پرید             عیسی چه بد؟ مروت و قارون چه 

به آسمان رفتن عیسی در بیت آخر اشاره دارد به این باور که یکی از حواریون، به نام یهودا، در مقابل سی سکه نقره به عیسی 
  خیانت

چند تن از زنان قدیسه وي را دفن کردند و او سه روز بعد  مسیحیان معتقدند. پس از محاکمه، عیسی را به صلیب آویختند. کرد
  )1223: 1380معین، . ( دوباره زنده شد و پس از چهل روز به آسمان عروج کرد

سروده شده نیز، به عروج آسمان و سکنی گرفتن عیسی در آسمان ) عج(در این بیت، از شعري که در جشن میالد ولی عصر
  :اشاره شده است

  )157همان،(طور اوست حریمش                   عیسی گردون نشین غالم قدیمش               موسی که      

  موسی - 1-8

در ابیاتی که در ذیل خواهد آمد، بهار به داستانی از حضرت موسی اشاره دارد که خالصه آن چنین است؛ موسی همسر و 
ندایی آمد که یا . شد و از دور نوري دید و به سمت آن نور رفتي صحرا  فرزندش را به امید پیدا کردن آتشی رها کرد و روانه

  )2: 1381رضوانی،. (هاي خود را بیرون بیاور که تو در وادي مقدسی هستی، همانا من خداي توام کفش! موسی

  )515همان،(     پاي بند تو ندارد سر دمسازي کس                      موسی این جا بنهد رخت به امید قبس

  :گوید وصف مادري که جویاي دارو براي کودك بیمارش است، چنین می در  

  )          1059همان،(رفتن پی داروي او شبانه                             چون موسی عمران پی قبس چیست؟            

  :گوید در گفتار پنجم، بهار در مورد آمدن سرمایه داري و رفتن دین چنین    می کارنامه زنداندر منظومه        

  چند سرمایه دار بی وجدان                                در جهان گشته صاحب فرمان
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  )720همان،(یک دو قارون به تخت بخت مقیم                        ریخته خون صد هزار کلیم                   

  :و چند بیت دیگر در پیوند با گفتار این بخش       

  )388همان،(انبیاء قوم اسرائیل را بین کز قضا                      دشمن ایشان هم از پیراهن ایشان بود             

  )378همان،(گل طاوسی ما نا صنم سامري است                عرعر و ناژو چون موسی و چون هارونا         

  

  ياقهرمانان اسطوره  - 2
  کاووس - 2-1

کاووس دومین شاه کیانی و مشهورترین فرد این سلسله و نوه کیقباد است که در اوستا، زورمند و بسیار توانا و دارنده فر "
هاي رستم، افراسیاب و سپاهش را  کاووس باسپاه افراسیاب جنگید و با پهلوانی)   656: 1386یاحقی، . ("توصیف شده است

پس از این، کاووس به پارس بازگشت و پهلوان به هر سو فرستاد و جهان را پر از داد کرد و رستم را جهان پهلوانی .  شکست داد
بخشید و دیوان را در البرزکوه به ساختن بناها گماشت؛ سرانجام دیوي نغزدست، داوطلب گمراه کردن کاووس شد و به او گفت 

ها  از این سخن، کاووس به فکر رفتن به آسمان. ها بر تو آشکار نشده است ه، اما راز آسمانکه حکومت تمام گیتی از آن تو شد
افتاد و این اندیشه او را به انجام کارهاي بی خردانه اي واداشت تا آنکه سرانجام از کار خویش پشیمان و شرمنده، چهل روز در 

رستگار . (ها کرد و سرکشان رام او شدند پس کاووس دادگري. پیشگاه یزدان به پوزش خواهی ایستاد داور جهان او را بخشید
اسطوره کاووس در دیوان بهار به جز در آیینه عبرت جلوه اي چندان ندارد؛ تنها چند مورد نام او، جزو ) 762: 1369فسایی، 

  .پادشاهان ایران آمده است

دوران حکومت رضاشاه را این طور وصف  یک سال پس از جلوس رضاشاه، بهار در چهار خطابه. ش. ه 1305در سال   
  :کند می

  دوره ي او عصر فضیلت شود                                  دورة آسایش ملت شود                   

  ) 806همان،(خوار کند مفسد و جاسوس را                                 تازه کند کشور کاوس را                  

ها اشاره شده است تا شاید پادشاه  برت، که در قالب مسمط سروده شد، نیز به داستان کاووس و رفتن او به آسماندر آینه ع
وقت عاقبت استبداد و نخوت را دریابد که نیافت در این شعر از اعالم اساطیري اعم از پادشاهان پیشدادي و پهلوانان استفاده 

  .گردید

  رقاب             وندر آغاز شهی شد کشور از او کامیابزان سپس کاوس کی شد ملک را مالک 

  لیک از آن پس کرد از استبداد و نخوت فتح باب        هم ز استبداد و نخوت کرد زي گردون شتاب

  )65همان،(زان سبب شد بسته در بند شه مازندران                  کبر و خودرأیی، بلی چونین کند با مهتران     

   کیومرث - 2-2
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و نخستین زوج انسان، از ) 49: 1384بهار، . ("کیومرث در پهلوي و اوستا به معنی زندگی میرنده، نام نخستین انسان است"
  تخمه

نخستین انسانی است که از عالم مینو بر زمین فرستاده شد تا اهورامزدا را "او ) 183: 1385هینلز، . (کیومرث به زمین راه یافت
  یار

خود را نخستین ) بره(کیومرث در برج حمل) 713: 1386یاحقی، . ("از او نژاد آریا را به وجود آوردباشد و اهورامزدا 
.. هاي نو پدید آورد هاي تازه و خوراکی لباس. ها مسکن داشت و لباس او و همراهانش پلنگینه بود فرمانرواي جهان شمرد و در کوه

  داراي فر شاهی

  )835: 1369رستگار فسایی، . (فتند و کیومرث را بزرگ داشتندبود و در سایه او دد و دام آرامش یا

ي دیرینگی سرزمین ایران و  ملک الشعراي بهار چندین مورد از پادشاهی کیومرث به نیکی یاد کرده است و او را شایسته  
  پادشاهی

  .م گشته استداند؛ او پادشاهی عادل است که در سایه حکومت او، همه جا خوش و خر حاکمان آن بر زمین می

  :کند در خطاب به شاه، همین مطلب را این گونه گوشزد می» آینه عبرت«از تاریخچۀ منظوم  

  )64همان،(     شه کیومرث از نخست این گنج را گنجور بود         وز سیامک چهر بیداد و ستم مستور بود 

عصر رضا خان به نحو احسن بهره گرفت، وي با اشاره  بهار از هر مطلبی براي بیان مقاصد سیاسی و انتقادات اجتماعی ایران در
  :به پادشاهی کیومرث در بیتی دیگر و مقایسه آن با اوضاع جاري ایران در زمان بهار

  آن تخت که بد جاي کیومرث و فریدون             وان ملک که بد وسعتش از حوصله بیرون

  )1161همان،(طموع عدو گشت و خراب از ره کین شد  وان تاج که بد بر سر کیخسرو، اکنون                 م

که ناصرالملک به جاي عضدالملک به نیابت سلطنت کشور ایران انتخاب گردید به منظور تحکیم کار . ش. هـ 1290در سال   
رد، ملک ي اروپا، به تأسیس دو حزب اعتدال و دمکرات مبادرت و از حزب اعتدال جانبداري و حمایت ک و مسند خویش به شیوه

الشعراي بهار که از دیرباز به حزب دمکرات پیوستگی و دلبستگی داشت، به سرودن ترکیب بندي پرداخت و از ناصرالملک انتقاد 
  :کرد 

  کند تقدیم خصم اورنگشان الجرم این پیشوا بی هیچ عذر                                می

  )185همان،(نز کیومرث و نه از هوشنگشان                     وین خسان بینند و اصالً شرم نیست              

  تهمورث - 2-3

تَخم در اوستا صفت و به معنی قوي و . تهمورث در اوستا مانند هوشنگ از پهلوانان بزرگ وموسوم است به تَخم اوروپ"
قب است؛ زیرا بنابر اشارات اوستایی در شاهنامه و بعضی مآخذ دیگر تهمورث به دیوبند مل") 412: 1378صفا، . ("زورمند است
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این مطلب در دیوان بهار آن ) 414: همان. ("تهمورث بر سراسر دیوان جهان تسلط یافت و اهریمن را مقید و مرکوب خود ساخت
  :پردازد این گونه مطرح شده است جا که به نقل مستقیم اسطوره می

  ز که، بامدادان جهاند نوند     چو خورشید بر پشت ابر سیاه                          

  )524همان،(تو گویی که بر پشت دیو دژم                                نشسته است تهمورث دیو بند       

  این منظومه. که در قالب مثنوي مستزاد گفته شده است» جنگ تهمورث با دیوها«در دیوان بهار منظومه اي هست با عنوان 

در این . هاي سیاسی و حبس و تبعید، ناتمام باقی ماند وهیچ وقت، مجال اصالح و اتمام آن را نیافت رفتاريمتأسفانه به دلیل گ
  :آید جا ابیاتی از آن منظومه که به تهمورث دیوبند اشاره دارد، می

  رچون پریزادان چنین دیدند کار                                          نیمشب کردند از آن کشور فرا

  لیک مهترشان اسیر شاه شد                                              بندي طهمورث آگاه شد

  شه بر او بربست زین       

  گشت طهمورث سوار دیو نر                                          دیو نر از پیش و لشکر بر اثر

  رهنماي آن سپه، دیو سیه                          راند از آنجا تا به اقیانوسیه                    

  )896همان،(شاه بر پشتش مکین                                                                                          
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  رستم - 2-4

ام این پهلوان اسطوره اي آمده است؛ در دیوان ملک الشعراي بهار به وفور ن. رستم قهرمان ملی ایران و حافظ کیان کشور است
نهد و او  اما یکی از اشارات و کاربردهاي جالب بهار آن جاست که این پهلوان اسطوره اي را با پهلوان انقالب مشروطه برابر می

  .کسی نیست جز ستارخان

  زورآور         به شهر تبریز اندر بساط دارا گیر                                سپاه دشمن از هر کرانه

  )145همان،(ستاده تنها ستارخان و باقرخان                                 به سان رستم دستان و طوس بن نوذر       

یکی از اختصاصات تاریخ کشور ایران این است که هرچندگاه یک بار، یک نفر از طبقات ": توان گفت که به تعبیر دیگر می
گذارد و همه را در مقابل دلیري شگفت انگیز خود به  و دالوري حیرت انگیزي پا به عرصه ظهور میپایین اجتماع با شجاعت 

  )154: 1381رضوانی، . ("حیرت وامی دارد

هاي دلیرانه، زمام کار تبریز را به دست گرفته و طرفداران محمدعلی شاه را از  ستارخان همراه یار خود باقرخان پس از جنگ"  
. "داد کرد به سختی شکست می سرداري را هم که از طرف محمدعلی شاه به قصد تسخیر تبریز، به آن جا حمله می تبریز راند و هر

  )155همان، ص(

اما در مورد این که چرا بهار بین این دو شخصیت اساطیري، پهلوانی و تاریخی موازنه ایجاد کرده است، خود جاي بحث و   
ها با تمام وجود  براي میهن  هر دوي آن. ها افرادي مبارز و میهن پرست بودند گفتگو دارد ولی مختصراً باید گفت، هر دوي آن

درخشند؛رستم در تاریخ اسطوره اي ایران و ستارخان در  ستارخان، هر دو در تاریخ ایران میهم رستم و هم . خود مبارزه کردند
از سوي دیگر هم رستم و هم ستارخان به حکومت وقت به نوعی وابسته اند ولی با سیاست ظالمانه حکومت در . تاریخ مشروطه

  ).6: 1372دوشن، اسالمی ن. ( رستم نمونه قدرت مردم گمنام است چنان که ستارخان. ستیز

سروده، اثر تیر تهمتن در قیاس با تأثیر حضرت حجت بر دل شاعر ) عج(در این بیت که بهار آن را در منقبت حضرت حجت
  :شود بی اثر می

  )152همان،(آنچه به من کرده طرة تو، نکرده است                    با جگر اشکبوس، تیر تهمتن                   

شهربند مهر و زمانی که بهار تحت آزار عمال شهربانی و تأثیر اوضاع ناگوار اجتماعی و سیاسی قصیدة . ش.ه 1308در سال 
خورد که چرا مبارزان از سنگر  سراید، و این گونه ناامیدانه از نبود مردانی مرد، چون رستم فغان برمی آورد و افسوس می را می وفا

  .قصیده دماوندیه خود نمونه بغض نترکیده بهار در گلو است. کنند خو مبارزه نمیآیند و با اهریمنان زشت خاموشی بیرون نمی

  رفتند شیر مردان از مرغزار دین                          وینجا به جز شگالی و خوك و خري نماند

  )403ن،هما(از بهر پاس کشور جم، رستمی نخاست                وز بهر حفظ بیضه دین، حیدري نماند        

  :کشد او در وصف نیروي جوانی، نبرد رستم و اسفندیار را پیش می      

  بودم سرمست قوت بازو                             چو بر لب هیرمند، رویین تن 
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  )544همان،(ي رستمم در آن مستی                          بنمودي ره نه پند پشیوتن                         نه البه 

  :آورد ها، رزم تهمتن در هاماوران را به یادها می و براي توصیف جنگ نادرشاه با افغان       

  )406همان،(شهنشه بغرید و افکند رخش                                 چو در رزم هاماوران، تهمتن               

ار مردم را با بهره گیري از اسطوره سیمرغ و رستم، به پیروي بیتی که خواهد آمد، از یک غزل اجتماعی است که در آن به       
  :کند از رهبري خردمند دعوت می

  )1037همان،(به رهنمایی سیمرغ بست باید دل                          وگر نه رستم از اسفندیار جان نبرد         

  )457همان،(رستم، صد کین دیرمان               باز آوریم کین خود از تازیان چنانک                     آورد باز 

  سیاوش - 2-5

پیش از کیخسرو پادشاه مقتدر یکی از نواحی شرقی مثالً بلخ بوده ودر جنگ . سیاوش پسر کاوس، و نام مادرش فرنگیس بود  
  با

  )579: 1369رستگار فسایی، . (تورانیان کشته شده است

ان ادبی و در قالب استعاره اشاره شده تنها سرخی خون سیاوش به عنوان وجه ، به خون سیاوش به زبهرج و مرجدر قصیده 
  .مشابهت آن با می مالك قرار گرفته است

  )101همان،(خون سیاوش ریز در کف موسی                         قبله زردشت زن به خیمه رستم                

  :در جایی دیگر از دیوان بهار، به گذر سیاوش از آتش باز هم با زبان ادبی اشاره شده است       

  )848همان،(سیاوش وش نه از آتش گذشتیم                        که در آتش سمندوار گشتیم                     

  جمشید - 2-6

براي نخستین بار سالح و شمشیر و کرباس و ابریشم و  او. بر تخت شاهی نشست تهمورثجمشید پس از پدرش        
ها را به قطع اشجار و ساختن آجر وبناي خانه و گرمابه  دیوان را به اطاعت خود درآورد و آن. هاي الوان را به کار گرفت رنگ

هان جمشید به شد؛ ولی ناگ سال پادشاهی چمشید، هیچ بدي در جهان نبود و کسی از مرگ رنجه نمی 300در مدت . واداشت
  )291: 1386یاحقی، . (وسوسه ابلیس، ادعاي خدایی کرد و به همین دلیل فرّ کیانی از او جدا شد

  :به قول فردوسی

  )42: 1372فردوسی، (کرد آن شاه یزدان شناس                             ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس         
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ها او را گرفتار و با اره به دو نیم کردند  شید آواره شد، تا اینکه پس از سالضحاك در زمان جمشید به ایران تاخت و جم
گوید تا شاید محمدعلی شاه عبرت گیرد و سرانجام استبداد را  بهار در ترکیب بندي این گونه می). 311: 1369رستگار فسایی، (

  :رها سازد

  ک در آخر به استبداد و خودرأیی فتادجم در آغاز شهی بگرفت راه و رسم داد                     لی

  )64همان،(زان پس ضحاك تازي افسر شاهی نهاد                     بر شهنشاه و رعیت دست عدوان برگشاد                 

  :خواند بهار در ابیاتی سرزمین ایران را ملک جم و کشور جمشید می  

  )252همان،(کشور جمشید و افریدون خرابست اي ملک                 ملک ایران سر بسر در انقالب است اي ملک         

  :در بیت زیر به نشأت و تکوین قوم ایرانی و هندي از یک ریشه اشاره شده است

  )885همان،(هند و ایران و آشنایان همند                                  هر دو از نسل فریدون و جمند                    

بر اساس مطالعات محققین حدود سه هزار سال پیش از میالد، شعبه اي از نژاد هند و . ادعاي بهار کامالً تاریخی است این   
زیستند و دین وزبان وعقاید و  است، پیش از افتراق، دیرگاهی با هم در آسیاي وسطی می هند و ایرانیاروپایی که همان نژاد 
  .که بیت فوق، گویاي همین مطلب است) 43: 1378صفا،. (.اساطیر مشترکی داشتند

  :شود میبهار در چهار خطبه خود، که آن را خطاب به رضاشاه سروده بود، تلویحاً دیرینگی ایران را این گونه به او یادآور 

  )803همان،(دولت و اقبال تو پاینده باد                                  تختگه جم به تو فرخنده باد               

  کاوه- 2-7

نهد و جویاي کاوه اي است تا انتقام مردم را از ستمگر زمانه اش بگیرد، آن  بهار شجاعانه، پادشاه زمانه را با ضحاك برابر می
  :ویدگ جا که می

  )388همان،(پشت احراز به پیش سفها خم تا کی؟                        ظلم ضحاکان در مملکت جم تا کی؟              

  :دهد که و به پادشاه زمان هشدار می  

  )64همان،(چون ز استبداد آنان ملک شد ویران و پست              کاوه و دیگر هنرمندان برآوردند دست              

در اواخر دورة مجلس اول و هرج و مرجی که باعث به توپ بستن مجلس شد و اساس آن به تحریک خود دولت و مأمورین 
وي در ایالت بود تا بدین وسیله مشروطه را به چشم عقال خوار سازند و مشروطه خواهان را جانی و مفسد معرفی کنند، شاعر باز به 

  ...افتد و با حسرت از یاد گذشته می

  )101همان،(ملکی کز دیر باز عهد کیومرث                          بود چو باغ ارم شکفته و خرم                           

  :گوید کند و از دالورمردي کاوه این گونه سخن می یاد می
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  )215همان،(اال اي کاوه خنجر کش، سوي ضحاك لشکرکش       فریدون است هان برکش درفش کاویانی را         

  :کند و در ساقی نامه آرزوي خود را در گرفتن شرابی مردي فزا، چنین بیان می

  بده ساقی آن بادة خسروي                                 که مغز کهن زان پذیرد نوي

  )918همان،(   شرابی کز او کاوة شیرمرد                                  بنوشید و شد قهرمان نبرد              

  :سراید و در حسرت فقدان چنین رادمردانی می 

  هاي بنفش کجا رفت آن کاویانی درفش                               کجا رفت آن تیغ

  )919همان،(کجا رفت آن کاوة نامدار                                    کجا شد فریدون واالتبار                   

  فریدون - 2-8

پس از جمشید، فریدون بزرگترین پادشاه و پهلوان داستانی ایران است که درشاهنامه از نژاد جمشید و پسر آبتین معرفی شده 
ضحاك چون روزگار درازي از شهریاري غاصبانه اش گذشت، خواب دید که مردي فریدون نام، بر او چیره خواهد شد و . است

  .ب و آرامش را از دست داد و چون فرعون که در صدد یافتن موسی برآمده بوداز این رو خوا. او را به بند خواهد کشید

  )57:  1372فردوسی، (نشان فریدون به گرد جهان                         همی باز جست آشکار و نهان    

ك را از تولد فرزند مادر فریدون، فرانک، چون ضحا. فریدون زاده شد و فر کیانی، پس از جداشدن از جمشید به او پیوست  
این مرد پاك دین، تا شانزده ) 633: 1386یاحقی، . (آگاه یافت، وي را به نگهبان برمایون سپرد و پس از مدتی او را به البرزکوه برد

گوید و  هاي ضحاك را براي فریدون می سالگی فریدون از او نگهداري کرد تا اینکه فرانک داستان آبتین و گاو برمایه و ستمگري
. در این هنگام کاوه مردم را علیه ضحاك و طرفداري از فریدون برمی انگیزد. بندد فریدون کمر به انتقام کشیدن از ضحاك می

که آینه اي است براي عبرت پادشاه وقت، به این اسطوره این  »آینه عبرت« بهار در ترکیب بند ) 719: 1369رستگار فسایی، (
  :کند گونه اشاره می

  )64همان،(ان آمد در آن غوغا شکست                  پس فریدون آمد و بر مسند شاهی نشست     بر امیر تازی

تأسف او از اوضاع جاري در » هرج و مرج«و نیز یاد کرد بهار از ایران شکوهمند و کهن، بنا به روایت اساطیر در قصیده 
  :گوید افتد و می میاواخر مجلس اول باز به یاد پادشاهان ایران و شکوه و عظمت شان 

  ملکی کز دیرباز عهد کیومرث                      بود چو باغ ارم شکفته و خرم

  دیده شکوه سیامک و فره هوشنگ                شوکت تهمورث و شهنشهی جم 

 )101همان،(  فر فریدون و دادخواهی کاوه                      راي منوچهر و کینه توزي نیرم                     

گیرد که عاقبت پادشاهان ستمگر تباهی است، پس تو نیز اي پادشاه زمانه به هوش  بهار در ترکیب بند آیینه عبرت، نتیجه می
  .باش
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  شاه افریدون به ایرج داد ایرانشهر را                         کرد بخش تور ملک ماوراءالنهر را

  لیک پرچین ساختند اینان جبین قهر را                         سلم را روم وخزر تا بازیابد بهر را  

  ساختند آماده چون افعی به دندان زهر را                   در عزا بنشاندند از مرگ ایرج دهر را

  رفت ایرج تا که دلجوئی کند زان دو لعین                 میهمان کردند و اندر خانه کشتندش به کین

  زان سپس ایران به چنگ سلم و تور اندر فتاد             و ایرج واالگهر خاطر نکرد از ملک شاد  

  )65همان،(پس منوچهر آمد و دیهیم شاهی برنهاد                      کینه ایرج کشید از آن دو دیو بد نهاد        

  

  دلدادگان اسطوره اي- 3

  بیژن ومنیژه - 3-1

  اندازد که چندي به دنبال کام گرگین او را به هوس می. رود بیژن به دنبال انجام مأموریتی همراه با گرگین به سرزمین ارمن می  

بیژن به فریب گرگین بدانجا . خویش به مرز ایران و توران جایی که دختر افراسیاب با همساالن خود به گشت مشغول بود، برود
ریزد و بیژن را درون  خواند و در جام او داروي بیهوشی می بازد و بیژن را به خیمه خویش می او دل می رود و از قضا منیژه بر می

کند و سنگی بزرگ بر سر  شود، بیژن را در چاهی گرفتار می افراسیاب چون از ماجرا باخبر می.برد کجاوه اي به قصر افراسیاب می
تا این که این خبر به سپاه ایران . ر چاه بنشیند و از روزنی آن غذا به بیژن برسانددارد که روزها بر س نهد و منیژه را وا می آن می

  )210-215:  1384ریاضی، . (نهد و این بار نیز پیروز میدان اوست هاي نبرد، رستم پا پیش می رسد و مرد میدان می

  :شود و اینک بازتاب این اسطوره زیبا در شعر بهار دیده می  

  هان محبوس                             اصفهان گشته چاه و من بیژنمانده در شهر اصف

  نه منیژه که ماندم غمخوار                                   نه تهمتن که داردم ایمن

  )264همان،(هست بند من از غم و احزان                               بود اگر بند بیژن از آهن                     

در ابیات فوق، شاعر وضعیت خود را از وضع بیژن بسی دشوار دانسته است؛ چرا که نه منیژه اي غمخوار اوست و نه رستمی 
  یاور او

  خسرو و شیرین و فرهاد - 3-2

داستان عشق خسرو و شیرین و رقابت فرهاد کوه کن با او در این میدان، موضوع هوسنامه دلکش خسرو و شیرین را پدید  
اما در این عرصه هیچکدام کمال هنرمندي نظامی . ت و شاعران زیادي به نظم این داستان عاشقانه مبادرت ورزیده اندآورده اس

در شاهنامه، شاهکار فردوسی، این داستان آمده اما نه به تفضیل و زیبایی ) 230: 1386یاحقی، . (گنجوي شاعر قرن ششم را نداشتند
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هاي طبیعی اند  دو قهرمان اصلی داستان، شیرین و خسرو داراي غرائز و اغراض و انگیزه) 558-560: 1384ریاضی، . (روایت نظامی
داستان چنان پیش . هایی دارند ها و امکانات و اقتدار ناشی از آن، محدودیت ولی هر دو در مقامی قرار دارند که به واسطه مسئولیت

سازد ولی همچنان عشق شیرین در وجودش شعله ور  مقتدر میرود که از خسرو که جوانی هوس باز و کامجوست، پادشاهی  می
  .است

کرد و تحت تأثیر شرایط بد زندان، قصیده اي  بهار دوران سختی را در زندان رضاشاه سپري می. ش. ه 1308در تابستان سال 
ت کشور چون دلبستگی خطاب به رضاشاه سرود و خالص خود را از او خواست و در یک بیت متملقانه دلبستگی شاه را به سعاد

  .خسرو به شیرین توصیف نمود

  )383همان،(هست دلش بسته سعادت کشور                                چون دل خسرو به دام طره شیرین    

در  نکته حائز اهمیت این که، در دیوان بهار بیشتر از خسرو نام فرهاد در کنار شیرین آمده و فرهاد عاشق راستین است که باید 
  .ها از جانب خسرو است، تحمل کند هایی را که بسیاري از آن راه عشق مرارت

  )1035همان،(فرهاد گو به تلخی غم صبر کن که زود                      شیرینی تعیش پرویز بگذرد             

  اما چرا فرهاد؟  

در این . ز طبقه ضعیف و زحمتکش جامعه استاز موضوعات مهم و کلیدي ادبیات دوران مشروطه، آزادي، وطن و دفاع ا
  دوران دیگر

حتی ایرج میرزا که تربیت اشرافی دیده، پسند توده مردم را . ي افرادست و متمول و اشراف، افتخار نیست وابستگی به طبقه
  )316: 1372پور،  آرین. (پذیرد سرلوحه شعر خویش ساخته است و از بله قربان، بله قربان گفتن ،گرد سرداري سلطان رفتن می

  .کند او شاعري آگاه و متعهد است و نسبت به مردم و جامعه خود، احساس مسئولیت می. بهار نیز از این جریانات، برکنار نیست

  .شاعري مثل بهار، وقتی بخواهد به هوسنامه خسرو و شیرین توجه کند، فرهاد  نزد او جذابیت ویژه اي دارد. شعر او ابزار اوست

  .ماند شاهی است که به عهد خویش وفادار نمی. برد تا به کام خویش برسد ی است که از موقعیت خود بهره میخسرو، شاه

  )226، ص1386نظامی، (به گرمی گفت که آري شرط کردم                و گر زین شرط برگردم نه مردم 

  .کند اما در انتها با توطئه و نامردي، رقیب خویش را از میدان به در می 

توان نماد طبقه  او را می. کند خورد و حریص نیست، با تالش و کوشش خود حرکت می فرهاد، جوانی است که نان بازو می
  .قشري که از دیرباز، حقوقشان پایمال گشته است. کارگر گرفت

شعر بهار هر جا تلمیح ها را خاتمه دهند و این است که در  اما در این زمان، بهار و هم اندیشانش قصد دارند که این حق کشی
  :شود به داستان خسرو و شیرین هست، شخصیت فرهاد با رنگی از مظلومیت تصویر می

  )1018همان،(یا مرگ یا وصال که فرهاد کوه کن                   در عاشقی جز این دو خیالی دگر نداشت      
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حضور کوتاه ولی پرجاذبۀ فرهاد، . داستان عشق فرهاد به شیرین در میانه روایت عشق خسرو به شیرین، مایه پروردن قصه است  
اما از نظر بهار این حضور به ظاهر کوتاه، از نعمت پرویز و ) 215-626: 1386نظامی، . (کند این داستان عاشقانه را پر کشش تر می

  زیبایی

  :چرا که. ودشیرین ماندگارتر ب

  )1053همان،(حدیث نعمت پرویز و حسن شیرین رفت                  ولی چو کوه به جا ماند عشق فرهادي  

  :داند ها و اخبار دروغین را سبب آزرده شدن خاطر فرهاد می و در این بیت، شایعه

  )1036همان،(غمگین دل فرهاد کنید  بیستون بر سر راه است مباد از شیرین                        خبري گفته و 

توان داشت، در بسیاري از ابیات دیوان بهار، شیرین، آن معشوقه زیبا و خواستی منظومه  با توجه به شناختی که از بهار می 
سر کشند و بیستون مشکالت را از  ها می و فرهاد و فرهادها کسانی هستند که در طلب آزادي رنج. نظامی، چیزي نیست جز آزادي

  :توان این مسئله را مشاهده نمود و آن را این گونه تأویل نمود آن چنان که در بیت فوق کامالً می. دارند راه بر می

  .تواند آزادي خواهان را رنجیده خاطر و خسته دل کند در مسیر آزادي مشکالت بسیاري وجود دارد و اخبار دروغین می

  :و اینک ابیاتی دیگر 

  )1030همان،(د بار غم هجر تو را                  فرهاد باید تا ز جان بار غم شیرین کشد  جانا بهار از جان کش

  لیلی و مجنون  - 3-3

لیلی معشوقه معروف مجنون است که در ادب فارسی مظهر کامل عشق و عشق کلّ و نماینده تام معشوق شاعران شده        
داستان عشق این دو، بیش از هر . ابان نهاد و با وحوش و غزاالن دمخور گشتاست و مجنون عاشقی است که از عشق لیلی سر به بی

داستان لیلی و مجنون، تقریباً با منظومه لیلی و ) 732: 1386یاحقی، . (داستان عشقی دیگري در ادب فارسی، تأثیر گذاشته است
  .مجنون نظامی در ادب فارسی براي خود، جاي باز کرده است

بهار قصیده اي سرود و در آن از برخی جهال و عوام که بر اثر ریاکاري عده اي افراد . ش. ه1298در محرم الحرام سال 
  سودجو به

کارهاي نابخردانه مشغول بودند، انتقاد کرده و در بیتی از این قصیده وطن را از لیال و مردم را مجنون ولی نه مجنون عاشق 
  .نموده بود لیلی، بلکه مجنون در معناي راستین کلمه توصیف

  )263همان،(کنند                 جمله مجنونند و لیالي وطن در دست غیر         هی لمیده صحبت از لیلی و مجنون می

هاي عمال شهربانی خسته و دل افگار شده  وقتی که از دسیسه. ش. ه1315که آن را در سال  »بیزاري ازحیات«و در قصیده 
  :نمود نظر خود این گونه توصیف میبود، سرود و شیرینی مرگ را در 

  )510همان،(ي من                خوش است مرگ، چون لیلی به دیده مجنون             چه تندرست و چه بیمار، پیش دیده
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  )1051همان،(نشگفت گر از مجنون در عشق شوم افزون            کز معرفت افزون است شهري ز بیابانی                  

براي او شعر بهانه اي است تا حقایق اجتماعی و سیاسی را . اعري است آگاه و حساس نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعیبهار ش
شود که محمدعلی شاه را به باد انتقاد  که داستانی سراسر عاشقانه است، براي بهار وسیله اي می لیلی و مجنونداستان . بیان نماید

که محمدعلی شاه قاجار به تحریک دولت روس تزاري از راه گمش تپه و استرآباد به تهران زمانی . ش. ه 1289در سال .بگیرد 
سال بیشتر نداشت، به تشریح حال  25بهار که در آن زمان . ها پناه برد حمله کرد و با مقاومت قواي ملی مواجه شد و دوباره به روس

آن گیر و دار، به صورت مطایبه و استهزا و با بهره گیري از  هاي او در پردازد و از عشق بازي شاه مخلوع از زبان خودش می
  :گوید ها سخن می اسطوره

  اندر ادسا قزي جمیله                                                    آمد چون لیلی از قبیله

  فتیلهمجنون شدمش بالوسیله                                               بگذاشت به گوش من 

  )169همان،(گفتم که وقت داس و دنک است                                    سبحان اهللا این چه رنگ است؟         

  :هاي تاریک زندان، نگاه بهار به اسطوره لیلی و مجنون به گونه دیگر است در نکوهش شب

  خوش و لیلی وش و هندیه عذار      عاشقم من به شبی مینایی                                         

  )441همان،(نه یکی وحشی افریقایی                                               زشت و آشفته و مجنون کردار     

  .در ابیات فوق، به لیلی و مجنون با زبان تشبیه اشاره شده است 

  یوسف، یعقوب و زلیخا -3-4

سخن ) 3/ یوسف(در قرآن از آن یاد شده است،  احسن القصصف که با عنوان در این بخش به داستان حضرت یوس 
  .رود می

یوسف به واسطه خوابی که دیده بود، نزد . یعقوب دوازده پسر داشت. یوسف پسر یعقوب از راحیل و برادر تنی بنیامین بود
  یعقوب از

کاروانی که . ها یوسف را به چاه انداختند آن. رانگیختباقی پسران عزیزتر بود و همین مسئله حسادت برادران را نسبت به او ب
  از آن

  .گذشت، یوسف را یافت و او را به ثمن بخس به عزیز مصر فروخت جا می

یوسف در دربار عزیز مصر بالید و آن چنان نیکوروي و دلکش گشت که همسر عزیز مصر، زلیخا، عنان خویش را از دست 
  داد و خود
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یوسف باالخره طی ماجراهاي . او را نپذیرفت، زلیخا فرمان داد تا یوسف را به زندان بیفکنند چون یوسف. بدوي عرضه کرد
در این مدت زلیخا و یعقوب هرکدام به گونه اي از عشق یوسف . مفصلی از حضیض ذلت به عزیز عزت رسید و عزیز مصر شد

  )126-172: 1378جادالمولی، . (داشتند سوختند و عشق او را از جان عزیزتر می می

به . هاي پیچک در رگ و پی وجود او پیچیده بود ملک الشعراي بهار که آیات کریمه قرآن از همان اوان کودکی، چون ساقه  
بینیم، بهار با بهره گیري از قرآن به عشق یعقوب و  چنان که در این ابیات می. برد جا و به مناسبت از آیات الهی در شعر خود بهره می

  :کند زلیخا به یوسف اشاره می

  )1017همان،(ي ماست            یوسف از مصر سفر کرد و بدینجا آمد                   گو به یعقوب که فرزند تو در خانه

  )1014همان،(بانوي مصر اگر کند صورت عشق را نهان               یوسف خسته چون کند پیرهن دریده را              

فتۀ خودش تحت فشار شهربانی وقت، به مناسبت ازدواج ولیعهد ایران با فوزیه قصیده اي بنا به گ. ش. ه 1318بهار در سال 
  .سرود

  :بیت زیر از همین قصیده است

)                          540همان،(شد یوسف ما را ملک مصر خریدار                       نک بانوي مصر است بر این گفته گواهی    
در سوگ پروین اعتصامی سروده بود، پروین را با یعقوب قیاس کرده است که در مرگ پدر معتکف بیت  در قصیده اي که بهار

  الحزن 

سوخت، پروین نیز در فراق یوسف خود، یوسف اعتصام الملک، تاب نیاورد  گشت و آن چنان که یعقوب در فراق یوسف می
  :و به سوي پروین سما شتافت

  )1069همان،(غم فراق پدر هر چه بود سنگین بود                  جلیس بیت حزن شد چو یوسفش گم گشت

  

  :نتیجه گیري

ي شعراي کالسیک است که در عین حال نسبت  ي زنجیره هاي شاخص عصر مشروطه است و آخرین حلقه بهار یکی از چهره  
ه عهد مشروطه و حتی بعد از آن دوره نفی با وجود اینک. به تحوالت جدید شعر چه از نظر قالب و چه از نظر محتوا بی اعتنا نبود

ها  او گاه از اسطوره. ها در دیوان او جایگاه ویژه اي دارد اسطوره و اسطوره باوري بودو بهار پرورده همین دوران است، اما اسطوره
  برد؛ طن به کار میها را براي بیان افکار سیاسی و انتقادات اجتماعی و دفاع از و برد و گاه اسطوره با زبان ادبی بهره می

ها، مستدل و متقن نموده  ها سود جسته و کالم خود را گویی با ذکر اسطوره ملک الشعراي بهار، هر جا که توانسته از اسطوره
ها پادشاه زمانه را از عاقبت ظلم و ستم آگاه کند؛ او به  براي مثال در منظومه آیینه عبرت بهار تالش دارد با ذکر اسطوره. است

ي بمباران بارگاه مطهر امام هشتم، بهار با سرودن قصیدة  به عنوان مثال در واقعه.کند اساطیر حوادث تاریخی را برجسته تر میوسیله 
  .کند ها عمق فاجعه را در نزد مردم بیشتر و تأثیرگذارتر بیان می توپ روس و بهره گیري از اسطوره
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خورد، اما با توجه به روحیه میهن دوستی او و عشق او به ایران  به چشم می ...هاي پهلوي، سامی، یونانی و در دیوان بهار اسطوره
از مطالعه در .در نظر او هویت ملی و دینی همچون دو بال یک پرنده است . باستان، اساطیر ایرانی در دیوان او جلوه اي بیشتر دارد

مد باالي واژه رستم و نوع بهره گیري او از این شخصیت بسآ. توان نتیجه گرفت اسطوره مورد عالقه بهار رستم است دیوان بهار می
دهد که این شاعر میهن دوست این شخصیت اسطوره اي را نماد هویت ایرانی  هاي ایرانی نشان می اسطوره اي در میان اسطوره

بوب زمان خود را به او هاي بنام و مح هاي نبرد در مقابل نامردان روزگار خود قرار می گیردو شخصیت داند، رستم، مرد میدان می
که آرزو دارد کسی چون کاوه برخیزد و علیه وضع موجود کشورش . هاي محبوب دیگر بهار، کاوه است از اسطوره. دهد نسبت می
هر چند میزان تکرار این اسطوره در دیوان بهار اندك است، اما نوع بهره گیري از این اسطوره و نیز نوع بیانش حاکی از . قیام کند

ها و  بهار براي آنکه غیرت ملت ایران را تحریک نماید، در اشعار و سخنرانی. ه او به این شخصیت اسطوره اي استعالق
ها ملتی سربلند در طول تاریخ کهن خویش بوده اند و  کند تا ایرانیان را بیاگاهاند که آن هایش از مفاخر ایران باستان یاد می نوشته

  .ها برسند، چرا که الیق آن اند ربلنديامروز نیز باید به آن مفاخر و س
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  ، ترجمه مهدي الهی قمشه اي، قم، مؤسسه چاپ و انتشارات علمی)1367(، قرآن کریم

  4زوار، چ: ، دوجلد ، تهران )سال ادب فارسی150تاریخ (از صبا تا نیما ، )1372(آرین پور، یحیی

    6چ  ،سمت: ، تهرانتاریخ اساطیري ایران، )1383(،آموزگار، ژاله

  4آثار، چ: ، تهرانها داستان داستان، )1372(اسالمی ندوشن، محمدعلی،

  1نگاه، چ: ، تهراندیوان ملک الشعرا بهار، )1387(بهار، محمد تقی، 

  5آگاه، چ: ، تهرانپژوهشی در اساطیر ایران، )1384(بهار، مهرداد، 

   5، چ)س(فاطمه الزهرا: قم ،هاي قرآن قصه، )1378(،... جادالمولی، محمداحمد و

  1مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چ: ، دو جلد، تهرانهاي شاهنامه فرهنگ نام، )1369(رستگار فسایی، منصور،

  2علمی و فرهنگی، چ: ، تهرانانقالب مشروطیت، )1381(رضوانی، محمداسماعیل،

  2آگاه، چ: ، تهراندیوان رودکی، )1373(نفیسی ، سعید،

  1اوحدي، چ: ، تهرانهاي شاهنامه فردوسی ها و پیام برگردان روایت گونه داستان، )1384(ریاضی، حشمت اله، 

، فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعالم و مشکالت دیوان خاقانی شروانی، )1374(سجادي، سیدضیاء الدین، 
  1زوار، چ: تهران

: ، تهرانقدیمیترین عهد تاریخی تا قرن چهاردهم هجريحماسه سرایی در ایران از ، ) 1378(صفا، ذبیح اله، 
   7فردوسی، چ

  1قطره، چ: ، به کوشش سعید حمیدیان، تهرانشاهنامه فردوسی، )1372(فردوسی، ابوالقاسم، 

  2مرکز، چ: ، تهرانهاي دیوان خاقانی گزارش دشواري، )1386(، جالل میر، کزازي

  17امیرکبیر، چ: تهران، شش جلد، فرهنگ فارسی، )1380(معین، محمد، 

، با حواشی و تصحیح حسن وحید دستگردي به کوشش سعید حمیدیان، خسرو و شیرین، )1386(نظامی، الیاس بن یوسف، 
  8قطره، چ: تهران

  2اساطیر، چ: ، ترجمه و تألیف محمدحسین باجالن فرخی، تهراناساطیر ایران، )1385(هینلز، جان راسل، 

  2معاصر، چ: ، تهرانفرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی، )1386(یاحقّی، محمدجعفر، 
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  يمثنوي ها باچهیددر  هیتشبي ها جلوهی بررس
  

   1تبار میابراه میابراه
  دهیچک

ي او در شعر، ها ينوآورو  لیتخی حوزة گستردگ. ي برخوردار استهنرموهبت نبوغ  کهی است از شاعراني از معدود مولو
است، دقت  هیتشبی، استفاده از گونۀ انیب ریتصاوي در مولوي ها مهارتی از کي است، یشاعرنشان از مهارت و قدرت او در شعر و 

، عالوه بر قتیطر سالکانی به افهام روحانی معان بیتقر، به جهت هیتشبي مختلف ها نهیزم جادیاي و ذهن خلّاق او در مولو
 جادیاي او در ها ییتوانا. ی استدنید الیخي ها گونهو  ریتصاو؛ از جهات خورد یمدر شعر به چشم  کهحواس  میمستقي ها تجربه
 کهیی جااست، تا  ادیزدر شعرش ... و  ها مزهو بوها و  ها رنگاعم از؛  ایاشی حاالت مختلف حت، و فیظراو  قیدقاو ثبت  ریتصاو
امر نه تنها از ارزش آن  نیا شود یم دهیداو  هاتیتشبي در مواد تکراري اند؛ و اگر بعدچند  اي و یبعداو دو  هاتیتشبی از بعض

، به طرق مختلف به مکررو ابتذال دور نموده  از واژگان  تکرّررا از  هیتشبآن  ریتصوي خاص و امتزاج چند هنرمندبا  بلکه نکاسته
را در  هاتیتشب تیاهمی، ارزش و فیتوصی و لیتحل وةیشپژوهش بر آن است، تا با  نیابهره برده است؛ » هیتشبواژگان « دیکلعنوان 

 .دینمای بررسي مثنوي ها باچهید

  
  

 .یانیب ریتصاو، هیتشبي، مثنوي، مولو: ها کلید واژه
  

                                                        
 ebrahimtabar_bora@yahoo.com :رایانامهاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل، 1 -

  

mailto:ebrahimtabar_bora@yahoo.com
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  مقدمه
ي و مثنوي خوانش اشعار، چه در ابتداخواننده، در همان  کهي بزرگ و پر عظمت است حدبرجستۀ موالنا در عرفان، به  تیشخص

ي او در عرصۀ شعر و ها يهنرمنداز  اریاخت یبو  شود یمیی او ماورای عارفانه و مجذوب معلومات معاني ایدر؛ غرق اتیغزلچه در 
ي او اه ينوآورشاعر، و  لیتخی حوزة گستردگ کهی حال؛ در گردد یمی، غافل انیبو صور  کالمیی قایموسالفاظ و  باتیترکي و شاعر

ي به حوزة مثنوهر چند خواننده، در ضمن قرائت . کند یم تیحکاي او را شاهکاربالغت  شکوه کهي است حدي شعر، به  عرصهدر 
شاعرانه و  ریتصاوو به  افتدر خواهد ی اتیابي ال البهي موالنا را در ها يرگریتصوی تأمل، کمی نداشته باشد اما با توجهی شعر بالغ

دفاتر  کلاثر در  نیای بررسقرار گرفته،  سالکان ماتیتعلی در خدمت انیبي ها گونهچگونه  کهی خواهد برد پ  يهنرمنداصالت او در 
گانه  شش باچۀیدي، فقط به مثنوی در انیبی میتعل ریتصاویی خوانندگان با آشنابه جهت  کنیلاست،  رونیبمقاله  نیاي از حوصلۀ مثنو
 گریداز  شیبو مجاز،  هیکناو استعاره و  هیتشبي ها گونه کهحاصل شده  حهینت نیاي به عمل آمده، ها یبررس؛ از دیگردي بسنده مثنو
فنون  ریسای و کالمیی قایموسي و شعرصناعات  کهناگفته نماند . بوده است قتیطر سالکانبلند عارفانه،  میمفاه میتعلدر امر  ریتصاو
ی شاعر را نشان واقعی مهارت هنگامامر،  نیاي شاعر است هنرمندباشد، نشان از  که مسلکو هر دوره و مرام و  سبکی در هر بالغ

» .نشود، هنر است تکلفي، مبدل به شعر عیصنا«ی وقت گرید ریتعببه . ردینگی را در خدمت لفظ معننشود و  نیرنگو  دهیچیپ که دهد یم
  )55: 1380ی، دشت(

ي باشد ا لهیوسالفاظ . به ذهن مخاطب منتقل شود تر کاملتر و  ی، درستذهني ها صورت کهاست  نیای بالغت واقعمفهوم 
است، محقق شده،  لیبدی بی میتعلاثر  کی کهي مثنوامر در  نیا عتاًیطبوجود دارد،  ندهیگودر ذهن  کهآنچه  کردن منعکسي برا

 .است نیهم زینیی شعر غاو علت 

  
  هیتشبي و بالغت مولو

به تنوع مطالب و وسعت  توان یمي آمده، مثنوشش گانۀ  باچۀیدآن در  تیب 454حدود  1ي،مثنو تیب 25633از مجموع 
  .ی بردپي مثنو کلی در انیب ریتصاو کاربرد، در حوزة بالغت و ژهیوي، به شاعرمعلومات و قدرت موالنا در عرصۀ شعر و 

ه مولوي را نسبت به شعر و شاعري نشان که نگا میخور یمعالوه بر اینکه در مثنوي معنوي و غزلیات شمس به ابیاتی بر 
که شاعري را دون شأن خود دانسته و  شود یم، بلکه دیدگاه انتقادي وي در اثر منثورش، فیه ما فیه، خود مضاف بر آن دهد یم

و شعر را دوست  ندیآ یمنزد من  کهی ارانی یدلتنگ میبمن از «: اشتغال خود را به شاعري به حساب مراعات حال یاران دانسته و گفته
سبب ) 399: 1363ی، پنارلیگولبه نقل از  74: هیماف هیف(» .پرداختم یمي گرید کاربه  ماندم یم، اگر در خراسان میگو یمدارند، شعر 

  .اعتناست کمی بالغ نکاتي، و شاعرموالنا، نسبت به فنون شعر و  کهتا تصور شود  2،دیگرد
ی بود شاعرانمنظور موالنا به آن دسته از . است هیقافي از وي زاریبي، مثل شاعري موالنا از شعر و ظاهري زاریبگفت  دیباالبته 

 کامر به عنوان ی نیا که؛ دانستند یمارتزاق و امرار معاش  لهیوسو در خدمت دربار بودند و شعر را  سرودند یمی شعر سفارش که
. اند  مونیهواد ی کُلّی فالغاون و  تبعهمقرآن؛ ی ریتعبموالنا را گرفته بود؛ به ي قرون قبل از شعراي از ریکثي عام، دامن تعداد بال

ا . ی استانسان کلی و در اخالقی و نیدی و اجتماعرسالت  کي در نظر موالنا یشاعرشعر و ) 224 هیآشعرا، ( امنوا و عملوا  نیالذالَّ
در  اتیآجز و ربع  3ي از قرآن اقتباس شده و حدود مثنو، ژهیواشعارش و به ) 227 هیآشعرا، . (است راًیکثاهللا  ذکرواالصالحات و 

براون (» .ی استفارسي ترجمه قرآن به زبان مثنو«ی قول، و به حق اسرار قرآن است؛ و به )باچهید 24: 1361، نیحستلمذ (آن آمده 
1366 :205(  

ي درباره شعر و شاعري در مولو، با استناد از سخنان سلطان ولد در ابتدا نامه، دربارة دیدگاه تركمعروف  سندةینوی، پنارلیگول
است  ریتفسو همه  جوشد یماز منبع الهام  که، ایاولبا اشعار  باشد یمي ظاهر الیخو  فکراز  کهي را شعري مولو« کهآورده  هیفما  هیف
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و سپس ) 400: یپنارلیگول، نیالد جاللموالنا  کتاببه نقل از  53-56: ابتدانامه(» .سنجد یم، با هم کند یم کشفو اسرار قرآن را 
نثر،  کهبود  دهیرس جهینت نیاجهت به  نیهمبه ) 400: 1363ی، نارلییگول( داند یمي شعر را چون هنر سخن گفتن مولو«: دیگو یم

  :بودي آورده رواحساسات سرشارش را ندارد، لذا به شعر  انیب تیخالقتوان و 
  

  قدر است کشاکشهم  نیا کهخوش باش 
  

  ي اشعارسوترا به شعر و به اطلس، مرا به   
  

  )31: 3، ج 1363مولوي، (
ي شاعري و شعربه صناعات  که دیآ یمشمس دارد؛ بر  وانیدي و مثنوي در مولو کهی اشاراتمعتقد است از «، کوب نیزر دکتر

و نه تبحر او را در صناعت  کند یمی نفي او را شعر حۀیقري منسوب دارد، نه شاعرخود را به  که نیای او از تحاش، ستین اعتنا یب
ی، مستور و عرفانی و حکمآوار دالالت و مقاالت  ریزوجه در  چیهي دارد و روح شعر در آن به شعر انیبدر طرح مباحث، ... شعر
ی از شعر او را در مد نظر خاصي ها نمونه، بالشکاند؛  خوانده فیضعي شعري را از لحاظ صنعت مثنو کهی کسان. ماند ینمی مخف

ی حاکهم جلوة بارز آن » شمس اتیکل«معروف به  ریکب وانیدو در  درخشد یمگاه  ي گهمثنودر  کهی شعر واقعداشته و از جوهر 
 ریغموالنا  کهي هم شاعرتبحر در صناعت . اند ي در خاطر پروراندهمحدود اریبسي موالناست، تصور شعر حۀیقری کمالاز قوت و 

 بیتهذو  تیتربی از حاکحال  نیع، در دهد یمی بر احاطه خود در رموز و فنون آن نشان وافشواهد  زینشمس  وانیدي در مثنواز 
 نیزر(» .سازد یمي ناموجه شاعرعر و ی موالنا را از رموز صنعت و از سنّت و اصول شاطالع کم ای، یذوق یبتصور  کهی است ذوق

  )233: 1379، کوب
ی استفاده شده عرفان میمفاه نییتبي برای بالغی و فنون کالمي ها شیآراي انواع و اقسام مثنودر  دیگرداشاره  کهي طورهمان 

ي او در شعر، همچنین نشان ها ينوآورو  لیتخی حوزة گستردگي است و هنرمندي اصالت او در  نشانه، ریتصاوي به مولوتوجه . است
 زهایچ نیتر يعاداگر از . ي برخوردار استهنراز موهبت نبوغ  کهی است شاعراني است، او از معدود شاعري در شعر و واز عظمت 

و  قیعم افکار انیبو  الیخي پرواز براي است ا نهیزماشعارش . نشان از شعر ناب است نیاو  دینما یم زیانگ شگفت، سخنش دیبگوسخن 
  .تکاپوي زنده و پر ایدنی و پرشور در انساناحساسات 
 اتیغزلي از اریبسی در انیبوجود صور . ي عارف هم متفاوت استشعرادر  الیخاستفاده از صور  زةیانگ، نکهیا گرید نکته

ي منظور برااز شعرا  کهر ی. تفاوت دارد... ی و سلمان و عراقي و سعدعصر از جمله؛ حافظ و  اتیغزل ریساي با مثنوي و مولو
 تینیعدر باب اشعار موالنا صادق است و به  کهآنچه . بردند یماستفاده  ریتصاوو اجتماع از  استیسو  طیمحاز  ریتأثخاص با 

از  کهآنچه را  نیتبو  ضاحیا فۀیوظ زةیانگ نیا«آن به افهام مستعمان است و  بیتقری و معاني گسترش برا» ماژهایا« نکهیا رسد یم
 ریتأث دیتشدو و  کالم نییتزي برا شهیهم الیخطور صور  نیهم. نییتزاست، به عهده دارد نه  زانیگری استدالل انیبی و حسي  تجربه
ی احوال گاه ریتصاو؛ شود یمآن، به افهام بدان سپرده  کردن کینزدی و معن ضاحیا فهیوظ زینی گاهی را به عهده ندارند و عاطف
ی وقت، ژهیوی است به معن کشفی و تجربه، منجر به معن دركبه قصد  سندهینوی روحخواننده را در جو  تیهدای شاعر و نفسان

، انیپورنامدار. (ی استشخصی ناب و روحو عواطف  جاناتیهو  اتیالهی مربوط به عرفان و متعال قیحقاسخن  ۀیماموضوع و 
 لۀیوسیی و شناسابه امر  کمک، الیخی و گونۀ اصل فۀیوظي عارف، از جمله؛ موالنا شعرااساس در اشعار  نیابر ) 29-28: 1367

ي همگان برا میعظی روحانآن تجربۀ  افتیدربه آن سخت و  افتندست ی کهی حاالتی شاعر است، روحاناحوال  تیفیکتقرّب به 
از  دینبا«عارف متفاوت است؛ به اصطالح  ریغي شعرارفته؛ با  کاري عارف به شعرادر آثار  کهی انیبعلت صور  نیبد. است  سرینام

  ) 28: همان(» .شود یم ستهینگر... ی و فرخي و عنصر دیقصامثالً  کهشود  ستهینگري دیدبا همان  الیخنظر صور 
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اشعار،  ریسابا  سهیمقابعضاً در  کهی است الیخي ها گونهاشعار موالنا مملو از  که افتدست ی جهینت نیابه  توان یموصف،  نیابا 
» .هرگز مورد هدف او، نبوده است نکهیا، با ردیگ یمالعاده اوج  یی و بالغت در اشعارش فوقبایز«ی گاهاست؛ و  رینظ کمنادر و 

  3)5: 1366ي، جعفر(

، خورد یمبه چشم  مکرري، تصاویر مثنوي جاي جااست عالوه بر غزل، در  رینظ یبی انیب ریتصاوقدرت موالنا در وصف و 
 دهیدي هم مثنودر ... و  شکری، آتش، نموالنا، مثل  ریتصاوي از اریبسبه عمل آمده،  4شمس اتیغزل ریتصاواز  کهیی ها یبررس

ي و قدرت و شاعري شعر و ها جنبهدر  بلکهی عارفانه است؛ معانو  نیمضامنه تنها در  کهي است مثنو کمال، نشان عظمت و شود یم
 باچۀید، در ژهیودر اشعار موالنا، به  کهي ریتصاو. است شیستای قابل انیبی و صور بالغي علوم ها عرصهاو، در  شائبۀ یبمهارت 

ي، مثنوگانه  شش باچۀیدمنتخب از  اتیاب نکیا. اشاره نمود... و مجاز و  لیتمث، هیکنا، هیتشببه استعاره،  توان یمرفته،  کاري به مثنو
  .ردیگ یمی قرار بررسمورد بحث و  هیتشباز لحاظ 

  
  هیتشب

نوشته خارج  نیاها، از حوصلۀ  همه آن ذکر کهآمده؛  نیمتقدمو  نیمتأخّری بالغي ها کتابی در گوناگون، مباحث هیتشبدربارة 
موالنا  دگاهیداز  هیتشبسپس به مبحث  میکن یمخوانندگان بسنده  شتریبیی آشناجهت  فیتعاری از بعض ذکرفقط به . است

  . میپرداز یم
ی جرجان. (یکنآن را اثبات  احکامی از حکم ای یمعانیی از معنا زیچ نیابه  کهآن است  هیتشب«: کهدر اسرار البالغه آمده 

از  کهی است شباهتي و همانندي ادآوری« هیتشب: کهآمده، » یفارسدر شعر  الیصورخ« کتابدر  نیهمچن) 49: 1370عبدالقاهر، 
 هیتشبمثبوت دربارة  فیتعاراز مجموع  کهیی ها یبررسبا ) 53: 1370،  یعیشف(  ».مختلف وجود دارد زیچدو  انیمی جهات ای یجهت
ي به زیچ مشارکتي و همانندي ادعا هیتشب«: کهنمود  فیتعرتر  را به طور ساده هیتشب توان یمبه عمل آمده؛  5مختلف، کتبدر 
  ».است) کذبی بر مبتن(ی اوصاف اي، در وصف یزیچ

 نیدواواز  کهر ی. ی، مورد توجه شعرا قرار گرفته استانیب ریتصاو گریداز  شتریبی فارسدر اشعار  هیتشببدیهی است که، 
توجه شده  الیخصور  گریدي ها گونهاز  شیب هیتشبی، وصفدر اشعار  که، در خواهید یافت دیدهی قرار بررسشعرا، اگر  مورد 

، و طبیعی است که در شعر وصفی؛ هیچ یک از صور رود یمتشبیه اصلی ترین عنصر خیال شاعرانه به شمار «به تعبیر دیگر . است
، در اشعار موالنا، به ویژه در الیخگونه از صور  نیا) 388: 1370ی، عیشف(» .ردیگمورد استفاده قرار  هیتشببه اندازة  تواند ینمخیال 

در آن حقایق عرفانی به زبان عینی و ملموس براي استفادة نومریدان طریقت آمده؛ دیده شده است؛ این تشبیهات اگر چه مثنوي که 
، در مثنوي، به دلیل حجم معانی و شور شود یمبه طور متنوع و رنگارنگ دیده ... در دواوین شعراي واقع گراي مکتب خراسانی و 

ه الفاظ را نداده، بهره اي کمتر برده، لیکن از جهت سادگی و روانی تشبیه و وسعت تصویر و هیجان شاعر، که اجازة تفکّر در زمین
 ها داستانشاید یکی از دالیل آن، آسان یابی امر تشبیه براي بسط حکایات و روایات و . ي فنی تصویرسازي، ارزشمند استها وهیش

الب و حقایق بلند عارفانه را که یک امر ذهنی بوده، براي فهم عوام به این باشد که، مولوي مط تواند یمدر مثنوي باشد؛ دلیل دیگر، 
  .امور حسی تبدیل کرده تا مورد استفادة سالکان قرار گیرد

هستند و از جهت تنوع و وسعت مواد تشبیه قابل  بایزو  عیبدساخته شدند، نسبتاً  هیتشبدر مثنوي با  کهي ریتصاوآن دسته از  
ي آن، تازه و نو و ها شبهی؛ وجه درونی و حاالت نفسانی گرفته، تا امور عیطبی و حساز امور  هاتیتشبمواد . اند مالحظه
 دهد یمي نشان معنوی و زندگی خاص شاعر را، نسبت به همۀ امور نیب جهانو  دیدها، نشان  وجه شبه کهی است هیبد. است متناسب

ي شاعرانه ها تجربه، با کرده یمي جهان حس احساس راموالنا، از و  کهاست؛ و آنچه را  ستهینگر یمبه دقّت و لطافت  که
و  ستینگر یمرا  گریدی خاص، جهان نگاه؛ او با برده یماستفاده  شیها شهیاندو  دیعقای و درونحاالت  انیبي براو  ختهیآم یم
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ی بوده، انیبصور  نیبهتری از کی هیتشببوده؛ لذا،  ازمندینی حس لیوسابه  دانیمر ادراكبا  ها شهیاند نیاي ساز همسانو  نییتبي برا
  .شود یم دهیدمنظور، در اشعار او به وفور  نیبد شده یم ازینبدان احساس  که

موالنا، به ویژه، تشبیه که بسیار  الیخو گسترة صور  شۀیاندی و عمق علمي، انسان به وسعت مثنوی مختصر از بررسبا 
عرضه  هیتشب لهیوسگه گاه، به  کهی، نفساناحوال  ریتصاوآنچه در « گرید ریتعب؛ به برد یمی پاست،  زیبرانگ اعجابو  زیانگ رتیح
 ممکني، مثل مخاطب مجلس وعظ، مثنومخاطب  که دهد یمي نشان مثنو، در ژهیویی دارد؛ به  العاده فوقلطف  اناًیاح زین گردد یم

 هیتشبدر  ستین ممکنآن  دركیی خوانایی و ساینوآنچه را جز با  اناًیاح کهندارد  باكبه هر حال  ندهیگوی نباشد و عاماست 
  » .آورد انیببه  شیخو

  )261-262: 1379، کوب نیزر(
گفت که در  توان یماستفاده گردید؛ به یقین  هیتشب، از تیب 45حدود   ي سروده شد،مثنو باچۀیددر  که، تیب 454از مجموع 

به عمل آمده،  باچهیداز  کهی مختصر و محدود، بررسدر . باالتر است اریبسنسبت  نیا) شمس اتیغزلی حتو (ي مثنودفاتر  کل
ي، مثنوي جاي جا، در ریتصو؛ استفاده نمود؛ قدرت موالنا در وصف و بکر، و بعضاً بایزو  عیبد هاتیتشبي از مولو که دهد یمنشان 
را هم  ها آنی درونیی بعد گوگاه،  گه ها ئتیهو  اءیاشاز  شیرهایتصوموالنا در  که، طرفه آن است خورد یمبه چشم  مکرر

 » .سازد یممحسوس 

  
 ي بوده است؛ سبب استعاری و هیتشب شتریبي از آن بهره گرفته، مثنوموالنا در  کهیی رهایتصو) 271: 1379، کوب نیزر(

فآن هم، عدم   هاتیتشبی است، مواد حسي غالباً ساده و روان و مثنو هاتیتشبلحاظ،  نیبد، و مستانه شعر سرودن اوست تکلّ
ی میتعل هیتشبي برا، ارهایمع، کرده یمسیر  تیمعنوي عرفان و ایدنی گرفته شده؛ و چون در عاطفی و انسانو امور  عتیطباو بیشتر از 

، و ستین شیبقطره  کندازة یاست در برابر ساحل جان، به ا عتیطبمظاهر  نیبزرگتراز  که ایدر«گونه است؛ به عنوان مثال  گرید
  )60: 1364ی، فاطم. (ارزد ینمي ا حبهبه قدر  پردازد یمبه آن  کهی، غمناکي زودگذر در برابر غم عشق و همت ها يشادهمۀ 

  
  ي جانایدري با ساحل ا قطرهنباشد  ایدر

  
به رزدیني شاد   من غمناكي در همت ا ح«  

  
  )60، 1364ی، فاطم(

  :  تیبدر 
  

  باد ستیني و نابانگ  نیاآتش است 
  

  باد ستینآتش ندارد  نیا کههر   
  

  )9، ب 1دفتر (
 کهی آتش؛ در مصرع دوم، آتش استعاره از عشق است، سوزاند یماین آواز نی، همچون آتش سوزنده است و تعلقّات انسان را 

ی انیبي ابزارهاي از مولو. ، سوزنده است چون منشأ آن عشق استشود یم دهیدمی ندر  کهي عشق است و آنچه ها  شعلهحاصل از 
 ارزش یبدر نی مثل وزش باد پوچ و  دنیدم. برد یمبهره  شکل نیباتریزی است به الهی است و نفحه قدسامر  کعشق ی میترسي برا
و در اصل، خود را همچون  داند یمو جان و دمش را از آنِ او  ندیب یم اریاخت یب؛ نتیجه آنکه شاعر، انسان را در برابر خداوند ستین
  .نوازدش یماو  که پندارد یمیی نا
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ی از پاکی و سوزندگی برخوردار است؛ خاصو از غرابت  شود یم دهیدی روندگ، وزش و حرکتی نوع ریزدر تصاویر بیت 
؛ آتش نیز وجود کند یمرا استحاله  عتیطببا اشعه اش،  ریاث کرة، کهي طوری است همان پاک هیما که؛ آتش است گرشیدغرابت 

اند؛ وجه شبۀ آن، به  محسوس هیتشب نیطرفی است و اضاف ریغ غیبلاز نوع  هیتشب، انیببه لحاظ فن . گرداند یمخاکی انسان را پاك 
یکی ) صنعت ابداع. (داده استدلیل آشکار بودن، حذف گردید عالوه بر آن، بیت را تناسب، جناس تام، کنایه، و استعاره آرایش 

از چیزهاي مهمی که در تصویرگري مولوي استفاده شده، ترکیبات آتش و نی است؛ چیزهایی که با عرفان، و شور و حال و 
  :دیفرما یمشیدایی شاعر ارتباط مستقیم دارد، در بیت دیگر 

  
  ی فتادن کاندرآتش عشق است، 

  
  فتادیم کاندرجوشش عشق است،   

  
  )10، ب 1دفتر ي، مثنو(

تشبیه از نوع بلیغ . کند یمدر ادامه، عشق به آتش تشبیه شده که در نی شعله ور است، عشق همچون آتش، وجود انسان را پاك 
  .اضافی و عقلی به حسی است

  
  لیخلی به اوصاف موصوف چونکه

 

  لیخلزآتش امراض بگذر چون  
 

  )9، ب 3ي، دفتر مثنو(
؛ با این فرق که منشأ این آتش امراض و صفات ذمیمۀ درونی است، و دهد یمي از آتش بدست گرید ریتصودر دفتر سوم مولوي، 

ی است، به عنوان اضاف غیبل هیتشبخود  کهآتش امراض، . ي بگذرنمرودی و وانیحاز آتش امراض  لیخلتو مثل ! ي انسانا که دیگو یم
؛ گردد یماز نکات تازة تشبیه در دیباچۀ مثنوي محسوب » تش امراضآ«ترکیب . وجه شبه قرار گرفته، تشبیه از نوع مفصل مرسل است

در دفتر  که. (است 6هیتشبدر  هیتشبدر اصطالح . نادر است هاتیتشبامر در  نیاالبته . است غیبل هیتشبوجه شبه خود  کهقابل ذکر است 
  )شد دهید 7 تیب 5

در ) 190: 1371، سایشم(» .است فکر، رمز و سمبل خاطرات و دل و ذهن و نهیآئ«است،  نهیآئي، مثنودر  هیتشب گریداز مواد  -
در او  کهدر خود، اما هر  ستینی صورترا  نهییآ کهی دان، آخر دان نهیآئشعرها را چون  نیاجوانمرد، «: القضاه آمده نیعي ها نامه

به نقل از پورنامداریان،  216: 1القضاه، ج  نیع(» ...اوست کار کمالنقد روزگار او بود و  که، دنیدصورت خود تواند  کندنگه 
  :ریز اتیاباستفاده نموده، از جمله در  سالکي روشنگرو  قیحقا میتفهي برا نهیآئي از مثنوي در مولو) 63: 1375
  

  مومن بود نۀیآمؤمن  چونکه
 

  بود منیای زآلودگي او، رو 
 

ن نهییآ، اری زَ است جان را، در ح  
 

  جان، دم مزني ا، نهییآدر رخ  
 

  )30-31، ب 2ي، دفتر مثنو(
را  قیحقا کهدانسته  نهییآرا مثل  ارشاعر ی. ی دانستحسی به حسی و اضاف ریغ غیبل توان یمرا  هیتشبنوع  نیا، انیببه لحاظ فن 

است، و در رخ یار  نهیآمثل  ار؛ پس یدهد ینمی نشان خوبرا به  ریتصوو  شود یم کدری، کنپف  نهیآي رو، اگر در کند یمبازگو 
  .دم مزن
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از  تیمحرومی به مراد و راهنما، سبب ادب یب؛ نکهیا ردیگ یمی عرفان جۀینتآنها  ماتیتعلو  دانیمري براالبته، موالنا از ابیات فوق 
معموالً  کهموالنا،  انیب سبکبا توجه به . است نهیآامر، همان دم زدن بر  نیاو ) محروم ماند از لطف رب ادب یب(رحمت خداست؛ 

ي آن از هر برادارد و  یمیتعلجنبه  کهی است هائ منظومهاز جمله،  زیني مثنوي وعظ و اندرز بوده؛ و برای است و میتعلمنبري و 
ي براتصور اصل آن  کهي امر میتفهي القاء به ذهن در براعمده  لۀیوسدو » لیتمثو  هیتشب«امور  نیادر «، برد یمي استفاده ا وهیش

البته خالف  شود یم دهیدي مثنو هاتیتشبدر  کهی و قرابت به حسن، سادگ نیا. برند یم کار، به ستیني دشواری از خالمستمع 
حاصل  جهینت نیاوصف،  نیابا . و مخاطبان عام آسانتر شود دانیمري برا قیحقا دركتا ) 261: 1379، کوب نیزر(» .ستینانتظار 

  گرید تیبدر . خورد یمحواس انسان است؛ در شعر او به چشم  میمستقي تجربه  جهینت کهیی زهایچي از تمام مولو که شود یم
  

  پاكی و صافدل چون شود،  نهیآ
 

  خاكی برون از آب و نیبها  نقش 
 

  )72، ب 2دفتر (
 افتیدراز متن شعر  کهي طور نیهم. دهد یم انعکاسي عالم باال را در خود ها نقششود؛  پاكی و صاف، نهیآی دل مثل وقت

ی حسی را به عقلامر  کی هیتشب نیادر . رسد یماست، به انسان  نهیآمثل  کهدل،  قیطري از معنوامور  که، شاعر معتقد است شود یم
  . است پاكی و صافي آن  شبهو وجه  کرد هیتشب

ی؛ استفاده از عنامر ی نیا، اند هیتشب ساز نهیزمو  دهند یم لیتشکي را مثنو هیتشبی، مواد قرآني و قصص ریاساطي ها داستانی گاه
ي ها راهمعنا در  کی انیب، گرید ریتعبو به  کالم کردن لیمخي و صورتگری از ابزار کی... ی و نیدی و فرهنگي ها نهیزماسطوره، در 
  :میکن یمچند نمونه بسنده  ذکرتنها به  که شود یم افتي آن فراوان یها نمونهي، مثنودر . مختلف است

  
  قدم زد آدم اندر ذوق نفس کی

 

  طوق نفسشد فراق صدر جنّت  
 

  )15، ب 2دفتر (
  

د  مو کگر چه ی جسته بود کو گنهب  
 

  رسته بود دهیدآن مو، در دو  کیل 
 

  میقدنور  دةیدبود آدم، 
 

  میعظ کوهبود  دهیددر  يمو 
 

  )18و  17، ب 2دفتر ( 
ی، مثل دام و دانه؛ در راه انسان قرار طانیشي ها لهیحی و نفسانوساوس  که دهد یم سلوکانههشدار  کی اتیاب نیاي در مولو

امر، قبول  نیاقدم برداشت،  کی لذت نفس، فقط یپهم در ) ع(آدم) قیطرقاطعان (، شوند یمپهن  ها انساندارند و براي همۀ 
 بیترک کی» طوق نفس«فوق  تیب؛ در دیگردي از صدر بهشت وخروج  تینهاآن بر فرمان خدا و در  حیترجی نفس و بندگ
مشبه (خاطر، گناه آدم  نیهمبه . باز دارنده است) یحسبه  مشبه(بند  مانند طوق و گردن) یعقلمشبه (ی است، نفس هیتشبی اضاف
ي براي مولو. بزرگ است اریبسامر  نیا، امبریپي برااگر چه بزرگ نبود اما » مو« نیاو . بود) یحسبه  مشبه(مو  کبه اندازه ی) یعقل
 زینگناه به اندازه مو؛ و  هیتشبو  سهیمقا؛ از جمله، کند یم انیبرا  کنندهي گوناگون و قانع ها مثال، کدرجات گناه و ارزش هر ی نیتب
  . ي استمثنو هاتیتشب گریداز ) یحسبه  مشبه( میعظ کوهدر برابر چشم مثل ) یحسمشبه (» مو« هیتشبی؛ عنآن ی قیدق نیتب
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، دیدان یم کهي طورهمان . است الیخي در عرصۀ صورتگرموالنا در امر  ابتکاراتی از کی میتعل، در امر جهینتتا حصول  هیتشب
/ 35 هیآ 2سوره (» ال تقربا هذه الشجره«در برابر فرمان خدا ) ع(ی آدموقت. از قصص قرآن است اتیاب نیای نیدی و فرهنگ نۀیزم

بۀ گندم  کرا به ی نیبربهشت  کهشد  نیا، دیگردي نفس هوا میتسلخورد و  بیفر طانیشو از  کرد انیعص) 18 هیآ 7سوره  ح
حافظ، . ي نفروشمجوجهان را به  ملکمن چرا / پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت: (فروخت؛ به قول حافظ به دو گندم

از انسان به وقت  وید کردن؛ مثل فرار کردند یمفرار ) ع(ی شد، فرشتگان از آدمبزرگگناه  نیچن مرتکبو ) 340غزل  461: 1378
  7.الحول

  

  ختیگر یمي فرشته واز  ویدهمچو 
 

  ختیری چند آب چشم نانبهر  
 

  )16، ب 2دفتر (
توبه، منتظر  رشیپذ افتیدری پو چند سال در  ستیگرچقدر ) مجاز از گندم(حبه نان  کي جبران مافات، آنهم یبراآدم 

» یحیتلم هیتشب« توان یمفوق را  هاتیتشبدر علم بیان، ! این همه خوف و رجا ارزش وصل یار را نداشت؟ ایآ. حق ماند تیعنا
   8.دینام

به تناسب موضوعات اشعارش و  کهاست  عتیطبي گوناگون موجود در موادها، استفاده از هیتشبي در مولوي ها وهیشی از کی
 فیظرتا  نمود یمی سعو  دیگردمند  ؛ بهرهگرفت یمخطابه مورد استفاده قرار  شکل، در مجالس وعظ و اندرز به دانیمر میتعلي برا
  .کند ریتصو شیشاعررا با قدرت  اش یروحي ها تجربهحاالت و  نیتر

 هیتشب؛ و براساس آن اند هیتشبواژگان  دیکلی دارند؛ به اصطالح اساسي و دیکلی از واژگان نقش بعضدر اشعار موالنا 
 لیتسهرا  هیتشب، و امر اند هیتشب ساز نهیزمی گاهو  دهند یم لیتشکرا  هیتشبی اصل رکنی گاهواژگان  دیکل نیا؛ ردیگ یمصورت 

  :دانست هیتشبواژگان  دیکلاز  لیذ اتیابواژه چشم را در  توان یمبه عنوان نمونه،  کنند یم
  از ذوالجالل دیدچشم من، چون سرمه 

 

  الیخی است نه خانۀ هستخانۀ  
 

  )108ب ، 2دفتر (
) مشبه(چشم . ستینی واه االتیخاست و منبع  قتیحقی و هستخانۀ  گرید، افتیدری سرمۀ معرفت را الهی چشم از بارگاه وقت
  .و ادات حذف شده است) یقیحقی و واقع(شبه  ، وجههیتشب نیا؛ در دیگرد هیتشب) به مشبه(ی هستبه خانه 
  

  چشم شیپی مو باشد از تو کتا ی
 

  شمباشد چو ی يگوهر التیخدر  
 

  )110، ب 2دفتر (
سنگ با ارزش اما در ( شمي را به تو نشان دهند؛ تو در ذهنت آن را مثل یگوهرلحظه،  نیهم، در ردیبگمو در برابر چشمت قرار  کی یوقت

  :دیفرما یم گریدي جادر . مجمل مرسل است هیتشب نیای، کن یمتصور ) متیقبرابر گوهر فاقد 
  

  شکاري مرد ا، چشم توست اری
 

  دار پاكاو را  خاشاكاز خس و  
 

  )28، ب 2دفتر (
  .ی استاضاف ریغ غیبل هیتشباست؛ ) به مشبه(و چشم ) مشبه( اري و هوس است و یهو، منظور خاشاكخس و 
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  پر نشد صانیحرچشم  کوزة

 

  تا صدف قانع نشد پر در نشد 
 

  )21، ب 1دفتر (
هرگز به علت حرص و طمع پر  کهاست،  کوزه کمثل ی صیحرچشم » .ی استهیتشبی اضاف بیترک کی«چشم  کوزة بیترک

ر  کوزةی اقناعتر شود، دالئل  ي تر و مستدلقومصرع اول  هیتشباستفاده شده، تا  لیتمث، در مصرع دوم از شود ینم چشم با معادل د
  .داشت هیتشبي در امر مولوي هنرها گرید، از التیتمثي از مولوي وربهره  توان یم. شده است تیتثبصدف 
. هـ 657( زرکوب نیالد صالحو فوت ) ق. هـ 645(شمس  بتیغبعد از . است» یچلب نیالد حسام« هیتشبواژگان  دیکل گریداز 

عشق و عالقۀ حسام . و همدم موالنا انتخاب شد اربه عنوان ی) ق 662(ي از سال و. دیگرد نیالدحسام  بینصعشق و شور موالنا ) ق
مخاطب  نکهیاي و مثنوي نظم برااصرار و درخواست حسام . ستین دهیپوش خوانان يمثنواز  کی چیهبر  گریکدو موالنا نسبت به ی

 دادیروي ادامه نظم دفاتر، از براي، وفراوان  اقیاشتي است و شوق و مثنوخاص  القۀ حسام به عشق و ع. حسام است اتیحمهم
، کوب نیزر(» کندی نقل حنفبه مذهب  شیخوی شافعتا از مذهب  خواهد یمموالنا دستور «از  کهیی جااست تا  ریناپذ وصفموالنا 
ي نام مثنومنظور، در  نیبد. ی ماندباق دانیمرو مرشد  خیشموالنا و  نیجانشبه عنوان ) ق. هـ 684(ي تا هنگام فوتش و) 111: 1379
 هیتشبو نور حق  دیخورشی، او را به اتیابي در مولو، اشاره شده کهرفته است، چنان  کاربار به  30ي حدود وو القاب  نیالد حسام
  )، از دفتر چهارم به این امر اشاره دارد31و  3، ابیات لیذ اتیابعالوه بر : (نمود

  تو را نیالد حسامگفتم  ایضزان 
 

  ها دو وصف نیاي و دیخورشتو  که 
 

  )16، ب 4دفتر (
  

  ی و به حق جذّاب جانحقنور 
 

  اند و گمان خلق در ظلمات و هم 
 

  )23، ص 5دفتر (
ي و از ریپی تا کودک؛ از اش یزندگدر طول  وستهیپ کهي خاطر موالنا، تحمل وجود حاسدان و معاندان بود ها دغدغهی از کی

ی حسام و نیجانشی موالنا و بعد، زندگحضور شمس در . ، و او را از طعن زبانشان در امان نگذاشتندشد یم، با آن روبرو هیقونبلخ تا 
و  میتنظی حسام، در اساسي و نقش مثنوي نظم براموالنا . دیگردی حسد حاسدان ختیبرانگي موالنا بدو، از اسباب ها یبستگدل 

خواند و  مانیسلی او را تیب، در کرد یم، او را به آرامش دعوت بیرق دانینومریی و در برابر رفتار دلجواز او  وستهیپي، مثنوبسط 
 دگانید یبحاسدان،  که دهد یمو اندرز ) 779، ب 4دفتر (» زاغ و باز، حلم حق شو با همه مرغان بساز انیم«در  که دهد یماندرز 

ي جابه  کهخوانده  کوریی هم حاسدان را موش جادر . کنها را رها  پس آن) 26همان، ب (اند  و سست چشمان) 24، ب 5دفتر (
  .اند ی، به دنبال اوهام و خرافاتاله وضاتیف کسببرگ و بار و 

  
  گوش زیتمستعد  ابدنور ی

 

  نباشد عاشق ظلمت چو موش کو 
 

  ها ، شاخاردینی بر نخلهمچو 
 

  ها ، سوراخنیزمموشانه  کرده 
 

  )29و  23، ب 5دفتر (
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عامه و  میتعلي براامر  نیا. اند یحس کامالًآن  نیطرفو  کند یم دایپ »يا محاورهحالت « هیتشبی گاهی میتعلي مثنودر  -
ی بجهان  دیشو رونیب، ایدناگر از چاه  کهي بهتر است در بیت زیر، جهان را به سان چاهی تنگ و تاریک دانسته، مثنوآنها از  درك

  .دارندی از چاه کامل دركعوام  عتاًیطب، ندیب یمرنگ را 
  

  و تنگ کیتاری است بس چاهحهان  نیک
 

  و رنگ بود یبی عالم، رونیبهست  
 

  )64، ب 3دفتر ( 
  ي اوپرواچون نباشد عشق را 

 

  ي اووا، پر یبی ماند مرغاو چو  
 

  )31، ب 11دفتر .                      (شد افتی» یعقلی به عقل« هاتیتشبمورد از  کي فقط یمثنو باچۀیددر 
  

  تو غبن است با اهل جهانشرح 
 

  همچو راز عشق دارم در نهان 
 

  )7، ب 5دفتر (
ی موالنا اصلمخاطب  کهی استفاده گردد تا مردم حساز امور  که، معمول است میتعلدر امر  دیفرمودمالحظه  کهي طور نیهم
  .کنند دركی را اله میمفاههستند؛ 

فوق راز  تیبدر . اند هیتشبدر  هیتشب، گرید ریتعب، به »اند غیبل هیتشب«خود  هیتشب نیطرف کهاست  نیاموالنا  هیتشبي ها یژگیوی از کی
در . (ی استپنهانی و دگیپوش  ی؛ عشق، وجه شبه است و آنعنی است یهیتشب بیترک کراز عشق ی. است) مشبه(ي شرح تو برابه  عشق، مشبه

  ).شد دهید هیتشبنمونه  نیا زیني مثنواز دفتر سوم  9 تیب
  :يمثنو باچهیددر  هیتشباقشام 

  جمع هیتشب
  کهاست  نیامهم است،  کهي برخوردار است؛ آنچه شتریبنسبتاً  کاربردمفروق از  هیتشبي مثل مثنوي ها باچهیددر  هیتشبنوع  نیا

به عنوان مثال . دیگرد ذکر هیتشبعلل آن در مقدمات . است فیضعی و وسعت مواد، گستردگدر اشعار موالنا از لحاظ  هیتشب دانیم
مولوي چشم خود را خانۀ ) 108ب (در بیت زیر مولوي چشم حاسدان را مانند، خانۀ خیال و عدم دانسته و در ادامه؛ بیت بعدي 

  .داند یمهستی 
  

  و عدم الستیخچشمشان خانه 
 

رَم ندیبرا هست  ها تینس  ال ج  
 

  )107، ب 2دفتر ( 
  :بیت شوند یمي یکسان در مصراع دوم تکرار ها مشبهنکته اي که قابل یادآوري است اینکه  -
  

  يشو ایدری گهو،  دیخورشگاه 
 

  يشوقاف و، گه عنقا  کوهگاه  
 

  )54، ب 2دفتر (
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قاف و مثل عنقا  کوهو در مصرع دوم تو را مثل / کردهفرض  ایدرمثل  گریدو بار  دیخورشتو را مثل  کباري یمولو تیب نیادر 
  .ها فرق دارد به و مشبه کسانها ی مشبه هیتشب نیانموده در  هیتشب

 هیتشبي ها یژگیواز  تواند یمي است و ریاساطجمع  هیتشباز نوع  هیتشببه در مصرع دوم از اسطوره گرفته شده، لذا  مشبه هیما بن
  .باشد یمي مثنودر 

  )در دفتر ششم دیده شد 104ب / در دفتر پنجم 20ب / ، دفتر اول12در بیت :  (جمع هیتشب گریدي ها نمونه - 
  تشبیه ملفوف

ی مثل زر باطني، مثل مس؛ و حواس ظاهرحواس  تیب نیادر . شد دهیدملفوف  ۀیتشب تیب کي، فقط در یمثنوي ها باچهیددر 
  .از نوع ملفوف است هیتشب نیااست، ) با ارزش(سرخ 

  پنج حس نیای هست، جز حسپنج 
 

  ها چو مس حس نیاآن چو زر سرخ و،  
 

  )49، ب 2دفتر (
  تشبیه مفروق

مفروق  هاتیتشبمواد . ي مورد توجه قرار گرفته استمثنوي ها باچهیددر  کهی است هاتیتشباز انواع  گریدی کمفروق، ی هیتشب
 الیخی گستردگو  شود ینم دهیدمفروق  هیتشبدر  نیرنگگوناگون و  ریتصاوالبته، . شده است لیتشکی انسانی و عاطفاز امور  شتریب

  .است کمتردر آن 
  

  یدوزختو خود دهانۀ ! ي دهانا
 

  یبرزخي جهان، تو بر مثالِ و 
 

  )12، ب 2دفتر (
، عالوه تیب نیادر . عاشق پرده و مرده است کهو معتقد است  داند یمی وجود عاشق را از آنِ معشوق تمامي، مولو ریز تیبدر 

  . استفاده شده، نمونۀ صنعت ابداع است زینی از جمله؛ لفظي ها شیآرای، از انیب ریتصاوبر 
  )ییآرا واج، تکرار، جناس اشقاق و مضارع، عیترج(

  
  يا پردهجمله، معشوق است و عاشق 

 

  يا مردهزنده معشوق است و عاشق  
 

  )30، ب 1دفتر .                  (شود یمتشبیه مفروق دیده  122و  121و  18همچنین در دفتر ششم بیت 
  عکستشبیه 
  .شد دهیدي مثنو باچۀیددر  عکس هیتشبنمونه از  کفقط ی

  
  نقش من از چشم تو آواز داد

 

  در اتحاد: یمنمنم تو، تو  که 
 

  )103، ب 2دفتر (                                                                                                           تشبیه مضمر
 عکس هیتشبي، نسبت آن از مثنو باچۀیداست؛ در  ابیریدی ول شود یممحسوب  انیبدر علم  بایز هاتیتشبی از کمضمر ی هیتشب

  .مضمر وجود دارد هیتشب ریز تیباست در  شتریبملفوف  هیتشبو 
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لّ نهیآ   ابد دمیدی تو را کُ
 

  اندر چشم تو نقش خود دمید 
 

  )100، ب 2دفتر (                                                                                             )یلیتمث( مرکب هیتشب
  .شد دهید باچۀیدمورد در  کتنها ی هیتشبنوع  نیا

  
  نُوشد اسرار جالل آنکسگوش 

 

  چو سوسن صد زبان افتاد و الل که 
 

  )21، ب 3دفتر (
از سخن گفتن ) ده زبان او ی(مثل سوسن صد زبان  که: به مشبه) شنود یم(اسرار سراپرده جالل را بنوشد  که تواند یمی کس: مشبه
سوسن «. ی، الل افتاده استزبانده  نیعی در فارس اتیادبسوسن در . آن نکردنی و فاش اله؛ اشاره دارد به حفظ اسرار کند سکوت

  ) .1342، ص 9دهخدا، ج (قادر به سخن گفتن نباشد  کهی کس نکهیااست از  هیکناده زبان، 
  

  سوسن آزاد کهندانم  چیهزمرغ 
 

  ده زبان خموش آمد که کردچه گوش  
 

  )236: 1378حافظ، (
  نتیجه

در خدمت  ریتصاو نیای باید اعتراف کرد که منتهی استفاده شده، انیبي ها گونهي، انواع مثنوو  اتیغزلدر اشعار موالنا، اعم از 
 بیتقري برانبوده، بلکه  کالم نییتزي براي مولودر اشعار  میتعلی و امر انیبي ها گونهاند، علت استفاده از  ی قرار گرفتهمعنگسترش 

؛ گونۀ استعاره از گونۀ گردد یممحسوب  ایدنی میتعلاثر  نیرترینظ یب کهي، مثنودر . ی به اذهان مخاطبان بوده استانتزاعی معان
ی قرار عرفانی معاناز استعارة مصرّحه در خدمت  شتریب، صیتشخاز نوع  نّهیمک، استعارة انیم نیااستفاده شده است؛ در  شتریب هیتشب

 نیای بررس، نظر به حوزة ندینمای بررسی عرفاني ها سرودهرا در  نهیمکي به استعارة مولوگرفته است؛ جا دارد، محققان علت توجه 
ي و اوج عشق او، مولوی عرفان تیشخصي خالصه شده و با توجه به مثنوگانه  شش باچۀیدبه  کهي مثنودر  میتعلمقاله بالغت و امر 

شده باشد؛  کمرنگی؛ عروضو تفعله و اوزان  هیقافي از مولوی نگراندر اشعارش، با توجه به  الیخقلمرو صور  که شده یمتصور 
همه جهات امور  کهچنان بزرگ و شامل است  بلکهدر اشعارش نشده؛  الیخعشق عارفانۀ او نه تنها مانع گسترش عناصر  آنکهحال 
؛ نشانه اصالت او در ریتصاوي بر مولو تیشخصجنبۀ  که دیرس جهینت نیابه  وانت یم. ی شاعر را در بر گرفته استروحاني و معنو

قابل حس و  کهآنچه  بلکهباشد،  کردهی را فراموش معنجانب محتوا و  کهي او سبب نشده رسازیتصو کیتکني است، هنرمند
 نیارا  جهینت تیب کي در یمولوخود . ي همگان آسان نموده استبراآن را  دركو  دهیبخش تینیع ریتصاو لهیبوسنبوده  ادراك

  :کند یمگونه خالصه 
  

  است بهر چشم هوش ریتصووصف، 
 

  صورت، آنِ چشم دان؛ نه آن گوش 
 

  )396، 5، ج 1363مولوي، (
  :که کرد انیبخالصه  ریزبه صورت  توان یمی بدست آمده انیبي ها گونهی، بررسدر امر  کهی نکاتوصف  نیابا 
 بلکه، نکاسته هیتشب، نه تنها از ارزش هاتیتشبمواد  تکراری است، حسی به حسی گاهی و حسی به عقلاز نوع  شتریبي مولو هاتیتشب - 
بعضاً . و تازه به نظر برسد عیبدو مبتذل،  مکرری هیتشبشده تا  امر سبب  نیا ابندی یمو امتزاج  شوند یمتوأم  تیب کدر ی ریتصاوی گاه
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ی تنها عقلی به عقلی تشبه... رندیگ یمی به عنوان وجه شبه قرار گاه هیتشب نیطرفي مثنودر . شود یم دهید باچهیددر  بایزی هیتشب باتیترک
  .مورد مشاهده شده است کی

  
  :ها نوشت یپ
  .ي، اتفاق وجود نداردمثنو اتیاببه علت اختالف نسخ در شمارش  -1
  )463: 1366صفا، (شده است  ذکر تیب 26000، رانیادر  اتیادب خیتار کتابدر  -
  )427: 1363ی، نارلییگول، نیالد جاللبه نقل از موالنا  628: 2ی، ج افالک. (شد ذکر تیب 26660: نیالعارف مناقب - 
  .است تیب 25618انجام داده  کلسنیني براساس نسخه مثنو اتیابی از پنارلیگول کهیی احصا -
  ).183: 1384فروزانفر، (فرمودند  دییتارا  تیب 25633مرحوم فروزانفر،  -
  ).23: 1379ی، نسر (را اساس قرار دادند  تیب 25633 کوب نیزر دکترمرحوم  -
  ...من داریدجز  شیمند دمیگـوو دلدار من       شـمیانـد ـهیقـاف -2

  )1727-30ي، دفتر اول، مثنو(رزان    واریدی در آن       حـرف چه بود خار شیتواندحرف چه بود تا 
  مـرا کشـتي شه سلطان ازل       مـفتعـلن مفتعـلن مفتعـلن او غزل،  تیب نیارستم از 

  بـبـر        پوست بود پوست بود، در خور مغز شعرا ـالبیسو مغلطـه را گــو همـه  ـهیقاف
  )31: 486-7، ب 1شمس، ج  اتیکل(

و خاقانی، محمدتقی جعفري در کتاب تفسیر و نقد مثنوي در جلد  درباره مقایسه اشعار مولوي با گذشتگان از جمله انوري -3
  .مطالبی را در همین مضمون ذکر کرده است) 1363سال (، 5ص  9

  .یفاطم دکترشمس  اتیغزلي در رگریتصوي و نگارگر. ك.ر -4
/ 227یی، ص همای، ادبفنون بالغت و صناعات / 130، شمس العلما، ص عیالبداابدع / 144ي، ص تقوهنجار گفتار، . ك.ر -5

  .244معالم البالغه ص / 59، ص سایشم، انیب
  .آمده است 115ص  سایشم دکتر انیب کتاباصطالح در  نیا -6
  .92، ص 1365ي، رازمرصادالعباد نجم . ك.ي از بهشت روداستان آدم و خروج  -7
 .110، ص 1379، سایشم دکتراثر  انیب کتاب -8
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  ي تفسیر قرآنی و تأویل عرفانی اخالص در آیینه
  

  1آرزو ابراهیمی دینانی
  2پور محمدکاظم یوسف

  چکیده
از جمله مقوالت اساسی و کلیدي در شریعت و عرفان، اخالص است که تفاسیر دینی و عرفانی، جایگاه ارزشمند این موضوع 

ي  که نظریه(بندي مخلصان و مخلَصان  قرآن کریم با نگاهی دوجانبه به اخالص و طبقه. را در میان طالبان حقیقت نشان داده است
، زیربناي استوار تفسیر و تأویل آن را براي اندیشمندان دینی و عرفانی )کند ا تداعی میعرفانی سالک مجذوب و مجذوب سالک ر

در موضوع  -ویژه تا قرن هفتم هجري به –کوشیم با بررسی نظرگاه قرآن، حدیث و آثار صوفیه  در این نوشتار می. کند فراهم می
تفاوت نگاه تفسیري و . اقوال و احوال آدمی در نزد حق بپردازیم اخالص، به تحلیل این مقوله به عنوان مهمترین معیار قبول اعمال،

رویکرد عارفان به مفهوم اخالص را . گردد عام شرعی با نگرش تأویلی و خاص عرفانی، منجر به چندمعنایی شدن اخالص می
وص، پیوند محکمی است که اجتناب از ریا و شرك براي رسیدن به خل. ي نظري و عملی مورد تأمل قرار داد توان در دو حوزه می

ترین مراتب و روي  سازد، اما اذعان به درجات و مراتب براي اخالص از ابتدایی شریعت را با طریقت در مراتب مختلف مرتبط می
ي مالمتیه در  نشینی و همچنین تأسیس فرقه آوردن به کارکردهاي عملی اخالص، عالوه بر تبیین مفاهیم نظري آن، با گرایش به چلّه

  .سازد اریخ تطور عرفان، نگرش دینی را از گرایش عرفانی متمایز میت
  
  

  اخالص، قرآن، عرفان، مالمتیان: ها کلیدواژه
    

                                                        
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی - 1

 عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن - 2
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  مقدمه
در تعریف . ترین مفاهیمی است که در قرآن کریم و به تبع آن در عرفان اسالمی مورد توجه قرار گرفته است اخالص از کلیدي

نزدیکی و در مواردي ). 431: 1984تهانوي، (» اهللا تعالی اي ال یفعل فعالً االّ للّه تعالیۀ معاملـ اخراج الخلق عن«: اند اخالص گفته
ي توحید  را به معنی سوره -...قل هو اهللا احد...  -ي اخالص  چنانکه در قرآن کریم سوره(یگانگی مفهوم اخالص با توحید 

هاي عارفان نشان  از سوي دیگر، اهمیت اخالص را در آثار و اندیشهاز یک سو و محوریت توحید در دیدگاه صوفیه ) گیرند می
ي قرآن،  اخالص در سه حوزه. کند گري می ي دیگري جلوه آید اخالص بیش از هر مقوله آنجا که پاي یگانگی به میان می. دهد می

و یگانه ساختن ظاهر و باطن، در احادیث و عرفان اسالمی، در پی هماهنگ کردن ابعاد وجودي انسان در مسیر تکامل و تعالی 
نگرند اما  هرچند هر یک از این سه حوزه با نگاهی مستقل و گاه متفاوت به این مقوله می. گیرد مقابل ریا، شرك و منیت قرار می

  .دهد ها را به هم پیوند می ي این حوزه وحدت در اصل آن، همه
  

  اخالص در قرآن. 1
نوع اول اخالصی که خداوند از دارندگان آن با عنوان : آید، اخالص بر دو نوع است برمیي قرآن  چنانکه از آیات شریفه

در . اي متعالی قرار گرفته، مختص مقام انبیا و اولیاي الهی است کند و نوع دوم اخالص مخلَصان است که در مرتبه مخلص یاد می
ي دنیایی در برابر خداوند است،  الی از هرگونه غرض و شائبهکند، اخالص حالتی عمیق و خ آیاتی که خداوند از مخلصان یاد می

اضطرار تنها دلیل ایجاد . اما عمق این حال چنان نیست که وجود صاحب آن را دگرگون و قطع تعلق وي را از غیرحق کامل سازد
که از شرك باطنشان  قرآن در مورد اینان، آنجا. رود خلوص در اینان است که پس از رفع آن، اخالصشان نیز از میان می

کُونَ«: فرماید گردند، می بازنمی م یشرِ رِّ إذا ه ی الب یهم إلَ ج ا اهللاَ مخلصین لَه الّدینَ فَلَما نَ وع ذا رکبوا فی الفلک د65/عنکبوت(» فا .(
ا اهللاَ مخلصینَ لَه الّدینَ فَ«ي  همچنین در آیه وع لَلِ د م موج کَالظُّ هی ش لُّ و إذا غَ نا االّ کُ بِآیات دجح ما ی و دقتَص م م نه رِّ فَم ی الب م إلَ یه ا نَجلَم
تّارٍ کَفورٍ از افرادي که اخالص ایشان همچنان پایدار است و پس از رفع گرفتاري، هنوز خدا را مخلصانه یاد ). 32/لقمان(» خَ

و  22آیات . آنی و جز براي رهایی از مصیبت نیست) عهدشکن(ار شود؛ اما اخالص کافران ختّ کنند، با عنوان مقتصد یاده می می
نَکونَنَّ منَ الشّکرینَ فَلَما «: ي مخلصانی است که ي یونس نیز درباره سوره 23 ه لَ ن هذنا م یتَ ن اَنجالّدینَ لَئ صینَ لَهخلا اهللاَ م وع د

ی األرضِ بِغَیرِ الحقِّ بغونَ ف م یم إذا ه یناهنج   .»...اَ
ص را براي کسانی به برد که دشواري یک موقعیت آنان را از توسل به دیگر اسباب مأیوس  کار می بنابراین خداوند لفظ مخل

شک قطع امید از اسباب  بی. طلبند خوانند و از او یاري می ي خود، حق را می ي اضطرار، و نه اختیار آگاهانه کند و در نتیجه می
کارآمد بودن آنها در آن موقعیت دشوار براي ایشان است بدون اینکه اعتقادي راسخ به وجودي برتر و قدرتی ظاهري تنها به دلیل نا

داشت  مسلم است که اگر اسباب قابل اطمینانی براي نجات ایشان در آن وضعیت دشوار وجود می. الیتناهی آن را پشتیبان باشد
اي  شود تا شاید آدمی براي لحظه پناهی انسان بدون یادکرد خدا گوشزد می یدر این آیات تنهایی و ب. خواندند هرگز خدا را نمی

ي اضطرار و ناامیدي از غیر نیست، پس از آنکه باز در معرض اسباب  آنان که اخالصشان جز بر پایه. خویشتن اصیل خویش را بیابد
دهند و تنهایی ناپیداي  فتند، راه قبلی خود را ادامه میپندارند قرار گر اعتبار دنیوي که آنها را دستگیر خود در مواضع دشوار می بی

کاران هستند  البته از میان این فراموش. برند خود و قدرت تنها یاریگر برحق را، که زمان اضطرار او را خوانده بودند، از یاد می
  :یستشوند و بیداریشان کوتاه ن خوانده شده و دچار نسیان نمی» مقتصد«کسانی که به تعبیر قرآن 

پیماید که مراد از آن راه توحیدي است که فطرتشان در آن  مقتصد به معناي کسی است که راه قصد یعنی راه مستقیم را می«
که خداي  شمردن آنان است و معنایش این است که همین  براي اندك) بعضی از ایشان(کرد و تعبیر به منهم  حال بر آن داللتشان می



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٢٥٣ 
 

 

ي  کلمه... خواندند نجات داد و به خشکی رساند اندکی از ایشان مقتصدند را که خدا را به خلوص میسبحان این گرفتاران دریا 
آید که این عده بیشترِ آن مردمند و  حیله است و از سیاق برمیباشد که به معناي شدت مکر و  ي خَتر می ختّار مبالغه است و از ماده

» باز کافرپیشه کند مگر هر نیرنگ بیشترشان آیات ما را انکار کردند و آیات ما را انکار نمی معنایش این است که از آن جمعیت گرفتار در دریا
  ).64، ص 32ج: 1363طباطبایی، (

آنجا –را ) ع(از جمله خداوند حضرت یوسف . شود اند که در آنها صاحب اخالص، مخلَص نامیده می ي دوم، آیاتی اما دسته
ص می -کند یداري م که از ارتکاب گناه خویشتن نه «: نامد مخلَ ع رِّف نُص ک لَ کَذل بِّه رهانَ رأي ببِها لَوال أن ر م ه و ت بِه مقَد ه و لَ

خلَصینَ نَا الم باد ن ع م نَّه ا الفَحشاء و وءص خوانده شده است) ع(اي دیگر حضرت موسی  در آیه). 24/یوسف(» الس ی «: مخلَ ر ف اذکُ و
یاًالکتابِ موس بِ سوالً نَ کانَ ر خلَصاً وکانَ م نَّه و حضرت موسی ) ع(بنابراین اخالص انبیا و از جمله حضرت یوسف ). 51/مریم(» ی ا

ص ناپایدار است و در مواقعی که اضطرار او . اخالص مخلَصان است و نه مخلصان) ع( تفاوت این دو در آن است که اخالص مخل
این نوع . گردد مخلص پس از رفع اضطرار به مسیر پیشین خویش باز می. شود گر می سازد جلوه نومید میرا از هرگونه اتکاء به غیر 

اخالص، امري کسبی است که با دگرگونی شرایط از بین خواهد رفت، جز براي افراد معدودي که راه فطرت و به تعبیر قرآن راه 
ص کسی است که با اخالصی جاودان، حتی در . ه سازنداند اخالص خویش را جاودان اند و توانسته قصد را یافته در مقابل، مخلَ

کند و در مهیاترین شرایط ممکن براي غفلت از حق و  داري می رود، خویشتن شرایطی که بیم هرگونه لغزش از جانب هر انسانی می
. ها متکی به کسب بنده نیستاین اخالص موهبتی از جانب خداوند است، و تن. خواند بیداري هوس، خالصانه خداوند را می

هاي دنیایی ایجاد شده پس در بیشتر افراد با  ي اسباب ظاهري و گاه گرفتاري واسطه ي کالم اینکه اخالص در مخلصان به خالصه
صان همیشگی و الیتغیر است و ذره کلی فراموش می کنار رفتن اضطرارها، اخالص هم کمرنگ یا به اي از آن  شود، اما خلوص مخلَ

  .ا تغییر شرایط کاسته نخواهد شدب
ا اهللاَ مخلصینَ لَه الّدینَ«اي که توجه به آن الزم است این است که عبارت مشترك  نکته وع ي  اي که درباره در هر سه آیه» د

صان بیان شد در توصیف اخالص ایشان آمده است صین را اخالص دین می. مخلان مشرکان و کافر. خواند خداوند اخالص مخل
یکی از . خداوند را در اوج تنهایی و گرفتاري و در حالی خواندند که دین خود را براي او خالص نموده بودند نه وجود خویش را

  .توجه و پراهمیت قرآنی در اینجا، تفاوت ظریفی است که قرآن میان اخالص دین و اخالص درون قایل شده است نکات قابل
لوص وجود آنها نداشت، اگر چنین بود، پس از نجات از سختی و طوفان مصیبت، شک خلوص دین مشرکان ریشه در خ بی

افتند  ي مهم دیگر این است که اخالص مخلصان آنگاه که در کام نامالیمات درمی نکته. کردند همچنان خدا را مخلصانه یاد می
را ) ع(المثل این اخالص، حضرت یوسف  فی. تاخالص مخلَصان البته به رنگی دیگر اس.  شود، نه به هنگام هجوم شهوات ظاهر می

یقیناً آن برهانی که ... لقد همت به و هم بها لوال أن راي برهانَ ربه«: دهد آنگاه که بر پرتگاه گناه ایستاده بود از سقوط نجات می
ص خود نشان می عی از علم مکشوف و یقین دهد و آن نو یوسف از پروردگار خود دید، همان برهانی است که خدا به بندگان مخلَ

» کند وجه میل به معصیت نمی هیچ شود که دیگر به مشهود و دیدنی است که نفس آدمی با دیدن آن چنان مطیع و تسلیم می
بندگان مخلَص از موهبتی الهی برخوردارند و حفظ خداوند آنان را از خطر کمرنگ شدن بنابراین ). 205، ص21ج: 1363طباطبایی، (

  .دارد مصون میخلوص باطنی 
تص اسآینه خالص نگشت او مخل  

  ستر ص بازص گشت مخلچونک مخلَ
  

  مرغ را نگرفته است او مقنص است  
  در مقام امن رفت و برد دست

  ).1319-1318، بیت 2د: 1380مولوي، (
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احتمال بازگشت آنها به خوانند هنوز وجودشان از اغراض و شوائب، پاك و مبرا نشده و  اما آنانکه با دین خالص خدا را می
اي  خواند که تنها براي لحظاتی چند به منظور رفع نیاز و نه با هستی خداوند این دسته را مخلصان دین می. مسیر قبلی بسیار زیاد است

  .خوانند که از ماسوي اهللا قطع تعلق کرده باشد از او طلب یاري کرده او را می
فاء و یقیمونَ «: خداوند یاد شده استي دیگري نیز از اخالص دین براي  در آیه نَ الّدینَ ح صینَ لَهخل ا اهللاَ م دوعب ی الّ لا ارو ما اَم و

یمـ کوةَ ذلک الّدینُ القَ کند که با اخالص دین همراه باشد، اما  در اینجا خداوند خود امر به عبادتی می). 5/بینه(ۀ» الصلوةَ و یؤتُوا الزَّ
ذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین"در این جمله به ] فاعل[ضمیر «شت که باید توجه دا رسالت : فرماید گردد؛ می برمی "الّ

کند مگر به عبادت خداي تعالی به  و کتب قیمه که در صحف وحی است این کفار از اهل کتاب و مشرکین را امر نمی) ص(رسول 
پس، این آیه نیز که در آن ). 339، ص20ج: 1363طباطبایی، (» نگیرند قید اخالص در دین، پس باید که چیزي را شریک او

اخالص در دین براي مشرکان و کافران درنظر گرفته شده و خداوند خود، ایشان را به آن امر فرموده مهر تأییدي است بر آنچه 
  .ن شدبنیان مخلصان دین در مقابل خلوص مخلَصان بیا پیش از این در باب خلوص ناپایدار و بی

در . نکتۀ مهم دیگر این است که اخالص دین براي حق جز دعوت به توحید، یعنی شرك و کفر نورزیدن کافران، نیست 
و البته بر (کنند  حقیقت امر خداوند به مشرکان این است که حتی اگر وجود خویش را چون بزرگان و انبیا براي حق خالص نمی

اخالص در این معنی در . دین خویش را براي او خالص گردانند و به او شرك نورزند حداقل) ایشان دشوار و بلکه ناممکن است
یاور، گرفتار تالطم امواج دریا و طوفان، با  آنجا که مشرکان در اوج مشقت و مصیبت، تنها و بی. گیرد مقابل شرك و کفر قرار می

دي شرك آنان به خدا در آن لحظه است و پی بردن آنها به خوانند، در واقع مراد از این خلوص آنی، نابو دینی خالص، خدا را می
آنان پس از نجات باز به . کردند تر انکارش می این نکته که هیچ موجودي یاریگر ایشان نخواهد بود جز قدرتی الیتناهی که پیش

کند به  ند آنان را امر میاما خداو. شوند بخش ایشان بود شریک قائل می گردند و براي قدرت برتري که نجات انکار خود بازمی
چنین  امکان. اینکه همان اخالص یعنی توحید را اساس عبادات خویش قرار دهند و البته آن را در اعمال و عباداتشان جاودان سازند

کند  ي اخیر، که خداوند خود به آن امر می اول در آیه: امري، یعنی دائمی کردن اخالص دین براي حق در دو مورد قابل تأیید است
برده که از میان  ي لقمان که از گروهی با عنوان مقتصد نام می سوره 32ي  و امر به ناممکن از جانب خداوند محال است، دوم در آیه

  .مانند پیمان بر خلوص خویش باقی می مشرکانِ سست
ي توحید  چنانکه نام دیگر سورهگیرد،  با توجه به آنچه گفته شد اخالص در قرآن یا برابر با توحید و در مقابل شرك قرار می

ي  واسطه شود و همواره وجود او به نیز اخالص است، یا اخالص ذاتی و وجودي انسان است که از جانب حق تعالی بر وي افاضه می
  .این خلوص باطنی و الهی از هرگونه غرض و تردید مبراست

گیرد بلکه مخلَصان نیز با فرمان حق مواجهند، در تأیید  نمیتعلق ) براي اخالص دین(امر الهی به داشتن خلوص تنها به مخلصان 
حیاي و «: کند کفایت می) ص(ي انعام در بیان قولی از پیامبر اکرم  سوره 164و  163ي  این مطلب آیه م کی و قل إنَّ صلوتی و نُس

رت و أنا اَولُ اُم ک بِذل و لَه ریک لّه رب العالُمینُ ال شَ ماتی لمینَ مسلتوان چنین  را می) ص(؛ در این آیه خطاب خداوند به پیامبر »الم
که بگو که نماز، عبادات، زندگی و مرگ من همه براي خداست و شرك در آن راه ندارد و اینکه من نیز امر بدان : تفسیر کرد

و سراسر وجودم براي حق است و  ام که شرك نورزم و مخلص دین باشم براي حق چراکه اخالص من اخالص مخلَصان است شده
ص بودن ایشان باعث  واسطه پس این ادعا که خلوص انبیا نه به. الغیر ي اختیار بلکه تنها از جانب خداوند بر آنان افاضه شده و مخلَ

ي حق  هنظر از افاض شنویم، صرف می) ص(که که از زبان پیامبر  جدایی آنان از مخلصان گشته ادعایی نادرست است، زیرا چنان
گوید که  تعالی، او خود به اخالص در دین حق و شرك نورزیدن و به تعبیر بهتر اخالص مخلص بطور کامل نایل شده است و می

به آن امر شدم که عباداتم و مناسکم و حیات و مماتم همه براي خداوند باشد و خالصانه براي او باشم، چه در اعمال اختیاري 
  ).حیات و ممات(امور غیر ارادي  و چه در) عبادات و مناسک(
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که پس از  گیرد چنان ي مقابل شرك قرار می تردیدي نیست که خلوص پیامبر در این اعمال براي خداوند در اوج خود نقطه
مخلصین له «از نوع اخالص ) ص(بنابراین در اینجا اخالص پیامبر اکرم . رود کار می در توصیف خداوند به» ال شریک له«آن، 
شود، اما نه چون  طور که گفتیم در مقابل شرك و به امر پروردگار و به اختیار و کسب بنده در وي ایجاد می است که همان» الدین

کنند، بلکه اخالص حقیقی و پایداري که در اثر  مشرکانی که در اثر اضطرار به حق پناه برده، تنها لحظه یا لحظاتی آن را تجربه می
تر  در جاي دیگري نیز اخالص دین پیامبر و امر به آن از طرف خداوند به وي با بیانی صریح. داده استآگاهی در خود پرورش 

د اهللاَ مخلصاً لَه الّدین«: چنین آمده است أن أعب رتم   ).11/زمر(» قُل إنّی اُ
  

  اخالص در احادیث و روایات. 2
اي داشته و در کالم آنان به انحاء مختلف  ار همواره جایگاه ویژهي اطه یکی از مفاهیمی که در احادیث پیامبر اسالم و ائمه

اخالص سرّي است از اسرار : خداوند سبحانه تعالی گفت«: فرماید می) ص(پیامبر اکرم . مورد تأکید واقع شده مفهوم اخالص است
  ).323ص: 1361قشیري، (» اي نهم که او را دوست دارم من، اندر دل بنده

در برخی دیگر از احادیث . شود ي اصلی عبادات محسوب می ي مقابل ریا و پایه اغلب احادیث خلوص نقطه در :تعاریف. 2.1
هرچند باید گفت ریا و شرك در اصل دو . ي مقابل شرك و اخالص حقیقی مساوي است با توحید همانند قرآن خلوص نقطه

ترین چیزي که  مخوف: فرمود) ص(که پیامبر  شود، چنان میي متمایز و قابل تفکیک نیستند و ریا خود نوعی شرك محسوب  مقوله
و در ) 304، ص72ج: ق.ه1403مجلسی، ... (ریا: ترسم شرك اصغر است، پرسیدند شرك اصغر چیست؟ فرمود از آن بر شما می
ك«: جاي دیگر فرمود د أشرَ قَ رائی بِه فَ صیاماً ی ن صام و م ك قَد أشرَ رائی بِها فَ ن صلّی صلوة ی222، ص67همان، ج( »م.(  

رك«: کند تر ریا را شرك تعریف می در بیانی صریح) ع(حضرت علی  ش نیز ) ع(امام صادق ). 218همان، ص(» الرئاء
ن عمل للنّاس کان ثوابه علی الناس و من عمل هللا کان ثوابه علی اهللا«: فرماید می رك إنّه م ش 2ج: 1363کلینی رازي، (» کلُّ رئاء ،
ترین موانع رسیدن به حقیقت اخالص یا  ا بر دیدگاه ایشان جلب نظر مردم و توجه به حمد و ستایش آنها از بزرگ؛ بن)293ص

حمد علی شیء من عملِ هللاۀ ما بلغ عبد حقیقـ«: فرماید ایشان در جاي دیگر می. اخالص حقیقی است أن ی االخالص حتی الیحب «
ذي الترید أن یحمدك علیه أحد الّا اهللا عزَّ و جلَّالع«و یا ) 304، ص72ج: ق.ه1403مجلسی، ( : 1363کلینی رازي، (» مل الخالص الّ
  ).16، ص2ج

ي اخالص است  ترین نشانه طبق آنچه گفته شد انقطاع کامل از خلق و اجتناب از توجه دیگران، مهم :ها و عوامل نشانه. 2.2
ال یکون العابد عابداً «: نیز در این باب فرموده است) ع(امام باقر . ي ریا و در نتیجه شرك خفی است و در مقابل، توجه به اغیار نشانه

  ).10، ص1ق، ج1383نوري طبرسی، (» لیه فحینئذ یقول هذا خالص لی فیتقبله بکرمههللا حقَّ عبادته حتی ینقطع عن الخلق کلّه إ
) ع(و امام علی ) ص(هاي فرد ریاکار آنچنان که پیامبر  انقطاع از خلق مختص کسانی است که با داشتن اخالصی تمام، از نشانه

یحرص فی العمل هللا إذا کان عنده أحد و یکسل إذا کان : ۀفأربعـ المرائیۀ أما عالمـ«: فرماید کنند، مبرّا هستند؛ پیامبر می توصیف می
  ).42ص: 1367حرانی، (» وحده و یحرص فی کلّ امره علی محمدة و یحسن سمته بجهده

ي ریاکاران شمرده شده بر اصل توجه به خلق تبیین گشته است، اصلی که حضرت  در واقع این چهار نشانه که وجه مشخصه
ثالث عالمات للمرائی ینشط إذا أري النّاس و یکسل إذا کان وحده «: دهد هاي ریاکار مورد تأکید قرار می نشانه نیز در ذکر) ع(علی 

:  داند مخلص را نیز داراي چهار نشانه می) ص(پیامبر اکرم ). 402، ص3ج: 1363کلینی رازي، (» و یحب أن یحمد فی الجمیع اموره
درحقیقت عظمت حق تعالی و شأن اجلّ او از ). 40ص: 1367حرانی، (ول و شرّ مأمون دل پاك، اعضاء و جوارح سالم، خیر مبذ

امام صادق . سازد اهللا است که لزوم انقطاع از خلق را براي کسانی که در جستجوي اخالص حقیقی هستند امري طبیعی می ماسوي
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خداوند با مقام ). 10، ص1، جمستدرك الوسائل(»  غیرهما أنعم اهللا علی عبد أجلَّ ما أن الیکون فی قلبه مع اهللا«: فرماید می) ع(
  .شود تجربه می -به معناي واقعی خلوص–کبریایی خویش براي این دسته از بندگان، خالصانه 

ي روایات مربوط، نظر یکسانی در باب منشأ اخالص در  اما عوامل اخالص مخلصان بر طبق احادیث، گوناگون است و در همه
. ي عبادت ي دیگر ثمره ي علم و در دسته اند، در برخی ثمره ي یقین دانسته در برخی احادیث، اخالص را ثمره. انسان وجود ندارد

  ).93-91ص: 1366محدث، (قدرت ایمان و دین از دیگر عواملی است که منشأ اخالص شمرده شده است 
ترین آنها این حدیث معروف نبوي است  ز جمله مهمغیر از عوامل ایجاد اخالص، نتایج و پیامدهایی نیز براي آن بیان شده که ا

ما أخلص «: که در عرفان اسالمی بسیار مورد توجه عرفا و متصوفه قرار گرفته است و ما در بخش بعد بیشتر به آن خواهیم پرداخت
؛ در حدیث دیگر ) 242ص ،67ج : 1403مجلسی، (» من قلبه علی لسانهۀ عبد هللا عزّ و جلّ أربعین صباحاً االّ جرت ینابیع الحکمـ

إنّ المؤمن لیخشع له کل شیء و یهابه کلّ شیء ثم قال إذا کان مخلصاً هللا أخاف اهللا منه کلَّ شیء حتی هوام األرض و «: داریم
  ).248همان، ص(» سباعها و طیر السماء

پوشی از غیر و تنها براي خدا عمل  در احادیث موجود در باب اخالص، انعکاس این نوع اخالص یعنی چشم :عبادات. 2.3
داند و  باطن نماز را اخالص می) ع(براي نمونه امام صادق . بیش از همه در عبادات بندگان مشهود است) ي مقابل ریا نقطه(کردن 

ک و أن ترید بها اهللا «: یري مطلق نسبت به خدا و الغ اخالص را توجه و اراده ك انّما الصلوةَ إخالص ک و قعودالصلوة قیام لیست
ه 325، ص1ج: ق.ه1378الحدید،  ابن ابی(» وحد.(  

طوبی لمن أخلص هللا العبادة و الدعاء و لم یشغل قلبه بما تري عیناه و لم ینس ذکر اهللا بما تسمع اُذناه و «: فرماید می) ع(امام علی 
عطی غیرهلم یحزن صدر و من لم یختلف سرّه و عالنیته و فعله و مقالته فقد «: و دیگر آنکه) 16، ص2ج: 1363کلینی رازي، (» ه بما اُ
  ).455، ص26ي  نامه: 1383، )ع(امام علی (» و أخلص العبادةۀ أدي األمانـ

: 1403مجلسی، (» جلّ إلیه أفضل مصلحته من أصعد الی اهللا عزّ و جلّ خالص عبادته أهبط اهللا عزّ و«: فرمود) س(حضرت فاطمه 
أفضل العبادة «: داند که البته این غیر از اخالص در عبادات است بهترین عبادت را اخالص می) ع(امام جواد ). 249، ص67ج

ي عارف، رشیدالدین میبدي نیز روش اخالص در عبادت را همچون رنگ در  نویسنده). 249، ص67ج: 1403مجلسی، (» االخالص
قیمت و هر عبادت که با وي اخالص نبود جان کندنی بود  هر گوهر که رنگ ندارد سنگی بود بی«داند و بر این است که  وهر میگ
  ).574، ص10ج: 1357میبدي، (» مثوبت بی

  
  اخالص در عرفان اسالمی. 3

امی اعمال عارفان و سالکان طریق ي تم ترین اصل مورد تأیید و تأکید در عرفان، اصل خلوص دل یعنی پایه ترین و اصیل اساسی
ترین عناصر مقبولیت اعمال انسان شمرده شده است؛ بویژه که قرآن  خلوص نیت از همان ابتداي ظهور تصوف، جزء مهم. حق است

اطمینانی براي سالکان معیار اصیل و قابل ) 225/بقره(» قلوبکماهللا باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت  ال یؤاخذکم«نیز با 
  .به دست داده بود که تخطی از آن به معناي زیر پا گذاشتن دین و ایمان خویش بود

اعمالی که گاه انجام آن نه در ظاهر . آوردند برانگیز خود می ترین دلیلی بود که عرفا در توجیه برخی اعمال سؤال اخالص، مهم
رغم شدیدترین واکنش منفی خلق نزد آنها  بالعکس اعمالی که علی عرف بلکه در باطن توحید نزد ایشان از گناهان بزرگ بود و یا

که خود » من قلبه علی لسانهۀ من أخلص هللا اربعین صباحاً ظهرت ینابیع الحکمـ«همچنین حدیث معروف . شد ها محسوب می بهترین
ن نظري و چه در عرفان عملی ورزي ایفا کرد، چه در عرفا نقشی مهم در حرکت طالبان حکمت و مشتاقان معرفت به سوي اخالص

  .نشینی قرار گرفت مورد استناد بسیاري از صوفیان در انجام برخی اعمال چون چلّه
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الزم به ذکر . کنیم ي نظري و عملی بررسی و تحلیل می در این بخش رویکرد عرفاي اسالم با موضوع اخالص را در دو حوزه
  . افکار عارفان قرون اولیه تا قرن هفتم هجري است است که بیشترین تمرکز ما در این نوشتار بر آثار و

یابیم که اهمیت این موضوع نزد  با تأمل در آنچه از عارفان در باب اخالص در دست داریم، درمی: ي نظري حوزه. 3.1
ت و شناخت طور که اشاره کردیم، خلوص اساس دیگر اعمال و کلید معرف ایشان بسیار بیشتر از دیگر مسائل بوده است زیرا همان

اند وجه تشابهی وجود دارد که عبارت است  در تعاریف ظاهراً مختلفی که عرفاي بزرگ از اخالص به دست داده. شود معرفی می
  . انقطاع از خود و فعل خود: از

ي  نشانه ترین پیشتر نیز به این اصل مهم در احادیث و روایات اشاره شد که انقطاع از خلق به عنوان تعریف اخالص، بلکه مهم
دست بازداشتن عمل براي مردمان ریا «: سخنی از فضیل عیاض در اینجا با نگاه دینی احادیث مرتبط است. شد اخالص محسوب می

: 1361قشیري، (» بود و کارکردن براي مردمان شرك بود و اخالص آن بود که تو را خداي عزّ و جلّ از این هر دو عافیت دهد
  ).325ص

تفاوت این دو نگرش در رویکرد تفسیري احادیث و رویکرد تأویلی عرفان . با بینش دینی متفاوت استشک بینش عرفانی  بی
هرچند انکار تأثیر و نفوذ احادیث دینی در عرفان اسالمی و دیدگاه عارفان کامالً . ي واحد قابل تشخیص است به یک مسأله

گشت،  اي عموم خلق و هدایت ایشان بر زبان پیامبر و ائمه جاري مینادرست و غیرمنصفانه است، اما غالب احادیث به دلیل آنکه بر
هاي پنهانی نیز قابل کشف و تأمل  بین برخی عارفان جنبه شد؛ اگرچه در نگاه باطن تري مطرح می تر و سهل با وجوه قابل دسترس

حقیقت اخالص نزد عارفان و . یافتند ست میي خود در مراتبی واالتر از فهم خالیق د بینی ویژه که از این طریق به جهان بود، چنان
  .شد ي اخالص محسوب می صوفیان جدایی از خویشتن خویش بود که البته باالترین مرتبه

  زانکه مخلص در خطر باشد ز دام
  

  تا ز خود خالص نگردد او تمام  
  ).1316، بیت2د: 1380مولوي، (  

: گوید جنید بغدادي می. مراتب اخالص را از دیدگاه آنان بررسی کنیمقبل از اشاره به تعاریف و نظرات عارفان، بهتر است 
آرد و حال خود  اخالص است و مخالصه و خالصه؛ اخالص حال مالمتی است که خلق را در نظر می: اخالص بر سه نوع است«

که خود را و کل کون  ي اخالص است نقد حال صوفی است دارد و مخالصه حال متصوفه است و خالصه که صفا و نقاوه مخفی می
را در نور ظهور حق گم کند، چندان غلبات نور ظهور حق، بر جان صوفی آشکار شود که مادون اهللا در نظر شهود او رخت با عدم 

اخالص آن است که به وي «: گوید ي اخالص عام اشاره کرده، می او در جاي دیگر به مرتبه). 29ص: 1364سهروردي، (» برد
ي اخالص اشاره  ي سخن به باالترین مرتبه و در ادامه» ...هر عملی که باشد پس اخالص عام ترك شرك است خداي را خواهی از

تا هر دو کون و مافیها بنده از عمل برنگیرد عمل وي به اخالص نگردد، اخالص معاملت بدین صعبی است، اخالص «: کند می
  ).299-298ص : 1349مستملی بخاري، (» ...اعتقاد چگونه بود

شناسند ندیدن غیر حق در اعمال و اقوال و احوال است که در واقع تعریف  ترتیب آنچه عارفان تحت عنوان اخالص می بدین
توان آن را با  گیرد که البته نمی تر خلوص در مقابل شرك و ریا قرار می در درجات پائین. ي آن است اخالص در باالترین درجه

ي رسیدن  ارتباط دانست، چراکه اجتناب از هرگونه شرك مقدمه بی) مطلق شوب غیر حقي عمل از  تصفیه(معناي خلوص مطلق 
  .اهللا است به مراتب عالی خلوص و صافی شدن از ماسوي

اخالص آن است که دیدار خویش از فعل برداري، یعنی چون فعل خویش دیدي خویشتن دیدي «: شیخ ابومحمد رویم گفت
موحد را توحید باید و توحید یکی دیدن است و مؤمن را اخالص باید و «: ابوبکر قحطبی گوید؛ و »بین نباشد بین خداي و خویشتن

اگر خواهید تا موحد و مخلص باشید خویشتن و آن خویشتن مبینید، حق را مطیع باشید و آن طاعت . اخالص یگانه بودن است
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توان چنین نتیجه گرفت که اخالص از جایگاه  می از سخن قحطبی). 299-300ص : 1349مستملی بخاري، (» خویش منّت حق بینید
اگرچه در اغلب تعاریف و نظراتی که در این باب ارائه شده اخالص مساوي با توحید . واالتري نسبت به توحید برخوردار است

ناي کل هستی شک ف بی. »یگانه شدن«است و اخالص » یگانه دیدن«ي آنها قحطبی، توحید  است، اما از دیدگاه عارفان و از جمله
فناي نخست از دیدگاه قحطبی اخالص است . در حق» آنِ خویشتن«برتر است از فناي  -مطلوب غایی عارفان-انسان در هستی حق 
فرد کالم آنهاست که آن را هرچه بیشتر به  هاي منحصربه ها در سخنان عارفان از ویژگی ظرافت کاربرد واژه. و فناي دوم توحید
  . سازد تأویل نزدیک می

ک داند تا بنویسد و نه شیطان بداند تا آن را تباه «: در تعریف دیگري از شیخ ابویعقوب سوسی عمل خالص آن باشد که نه ملَ
جب آورد و آن انقطاع بنده باشد به خداي عزّ و جلّ، و رجوع کردن به خداي از فعل خود یعنی باید که  کند و نه نفس بداند تا ع

یشتن را به بریدن از غیر وي و هر فعلی که کند از آن فعل، سوي خدا بازگردد و آن بود که از آن فعل به خداي تعالی پیوندد خو
: 1349مستملی بخاري، (» ي خویش گرداند و محفوظ دارد از آفات خویش شرم دارد و عذر خواهد تا حق تعالی او را خاصه

  ).300ص
ادف با اصلی است که پیش از این از زبان دیگر عارفان ذکر شد کند دقیقاً مر ي اخالص مطرح می آنچه شیخ سوسی درباره

آید که دیدار  شود چیست؟ از سخنان او چنین برمی اما آفات اخالص که در سخن او ذکر می. اهللا یعنی انقطاع و انفراد از ماسوي
توان تأیید  آن، این پاسخ را می با رجوع به کالم دیگر بزرگان در مورد خلوص و آفات. اند فعل و عجب نفس آفات اصلی اخالص

ها بیرون آید و  گفتند مر او را عمل خالص کدام است؟ گفت آنکه از آفت«ي این بزرگان، ابوالعباس بن عطاست که  از جمله. کرد
ن ي عمل یا عجب نفس است یا ریاي خلق یا طمع عوض است و یا دیدن عمل که هر یکی از ای کننده سالمت یابد یعنی آفات تباه

). 300ص: 1349مستملی بخاري، (» آفات، طاعت هر دو کون را ویران کند؛ چون از این آفات بیرون آید آنگاه خالص باشد
ریا و سمعه و نصیب و آفت عمل  اخالص آن است که از آفات اعمال خالص یابی یعنی عملت بی«: بن حنبل گفت همچنین عبداهللا

  ).146ص: 1371هجویري، (» شود
هنگامی که از بایزید بسطامی از حکمت تأثیر سخنانش . گردد یزش اعمال انسان با هرگونه آفت مانع خلوص آن میبنابراین آم

گفتند و من از بحر صفاي سنّت  ایشان در بحر صفاي معامله می«: دهد پرسند چنین پاسخ می نسبت به دیگر بزرگان عصر می
تو و ": گوییم ما می "تو و ما": ایشان گفتند. آمیخته آمیخته را پاك نکند. گویم گویند و من خالص می گویم؛ ایشان آمیخته می می
به . شود در واقع آمیخته بودن عمل با غیرحق به هرگونه که باشد موجب نااخالصی آن می). 198ص: 1360عطار نیشابوري، (» "تو

ن آمیخته نباشد و بدان طاعت تقرب خواهد به چیز دیگر با آ اخالص آن بود که طاعت از بهر خداي کند، چنانک هیچ«قول قشیري 
قشیري، (» خداي عزّ و جلّ و با کسی دون خداي عزّ و جلّ تصنعی نجوید و محمدتی چشم ندارد از خالیق و جاهی امید ندارد

انه باشد و اخالص انفراد است؛ هرچه یگ«یعنی » اإلخالص ما اُرید به اهللا من أي عمل کان«: ؛ و جنید بغدادي گوید)322ص: 1361
با غیري نیامیزد خالص باشد چون ذهب خالص و خلوص به کالم عرب خروج بود، کسی که از میان قومی جدا شود گویند خلص 

  ).298، ص1349مستملی بخاري، (» من بینهم، از آن با ایشان نیامیزد
دانند چراکه توجه  حوال بندگان میاهمیت اخالص نزد عارفان تا به حدي است که آن را تنها مالك قبول اعمال، اقوال و ا

اي نه  در چنین مرتبه. بیند انجامد، تا جایی که جز حق نمی مطلق به حق و الغیر در انجام هر عمل به یگانگی انسان مخلص با حق می
ان نزد حق گیرد، در این صورت جایی براي نامقبول افتادن این انس ي اعمال که کل هستی مخلص در مسیر الهی قرار می تنها همه
  .ماند باقی نمی

  چون شود کشف سرّ عالم غیب
  چون بیابی حقیقت اخالص

  زود معنی نهندت اندر جیب  
  ره کنی قطع تا سرادق خاص
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  بر بساط جالل بنشینی
  

  آنچه بینی به چشم دل بینی
  ).373-371بیت: 1380سنایی، (   

نظرگاه این شاعر عارف، به تکمیل بحث و روشن شدن مطلب ذکر حکایتی از عطار در همین موضوع، عالوه بر آشنایی با 
هاي ارزن بر زمین پر از برف  ایمان را دید که دانه گبري بی. در یک روز برفی، ذوالنون به صحرا رفت: کند بیشتر کمک می

  :گونه پاسخ داد علت را از او پرسید و گبر این. پاشد می
  گفت در برف است عالم ناپدید

  قدر پاشم این مرغکان را چینه
  اي گفت ذوالنونش که چون بیگانه

  گفت اگر نپذیرد این بیند خدا؟

  دم ناپدید ي مرغان شد این چینه  
  تا خدا رحمت کند بر من مگر

  اي کی پذیرد، تو مگر دیوانه
  گفت بیند، گفت بس باشد مرا

کند؛ رو به ذوالنون کرده،  بیند که عاشقانه گرد کعبه طواف می رود و گبر را می ذوالنون به حج می. گذرد مدتی از این واقعه می
  : گوید می

  گفتی آن نپذیرد و بیند ولیک
  هم مرا در آشنایی راه داد

  ي خود پیش خواند هم مرا در خانه
  

  دید و بپسندید و بپذیرفت نیک  
  ی آگاه دادهم مرا جان و دل

  ...هم مرا حیران راه خویش خواند
  )119-118ص: 1356عطار نیشابوري، (    

داند و بر این باور است که خداوند بر ایمان ناخالص  ها را تنها خلوص نیت ایشان می عطار در این حکایت معیار سنجش انسان
او ریا را منشأ ابطال هرگونه . خود قابل تأمل استحکایات عطار در موضوع اخالص فراوان و هر یک درجاي . نهد دست رد می

کند و براي  ي خود دعوت می اش به خانه در داستانی که نانوایی شبلی را به دلیل شهرت و آوازه. داند می -حتی ظاهراً نیک-عمل 
کند؛ نانوا  و تبیین می کند، ریاي خلق را در مقابل اخالص در عمل با دقت تمام تشریح او خوانی آراسته و صدها دینار خرج می

گیرد، روز بعد به خاطر شهرت شبلی او را  ي نان را با ترشرویی از او می که یک روز قبل به دلیل ناشناس بودن شبلی، گرده درحالی
  :گوید کند و شبلی در پاسخ به فردي که خواهان شناخت دوزخی از بهشتی است می اي دعوت می به مهمانی متکلفانه

  ی آن اخی راجوابی داد شبل
  دعوت ما نگه کن سوي صاحب

  اي بهر خدا را نداد او گرده
  کشید از بهر شبلی صد غرامت
  خدا را گر پرستی تو به اخالص

  

  که گر خواهی ببینی دوزخی را  
  که دعوت ساخت بهر شهرت ما
  ولیکن داد صد دینار ما را
  به حق یک گرده ندهد تا قیامت
  بکن جهدي که گردي از ریا خاص

  ).89-88ص: 1359ر نیشابوري، عطا(
اول : ي عمل به دو صورت نمود یافت ي اخالص در حوزه ترین رویکرد عرفا نسبت به مسأله مهم :ي عملی حوزه. 3.2

  .ي مالمتیه در میان آنها نشینی و دوم ظهور فرقه گزینی و چلّه گرایش ایشان به خلوت
نشینی، ریاضت و عزلت از خلق نقش اصلی را ایفا  طور که پیش از این اشاره شد آنچه که در گرایش صوفیه به چلّه همان

من أخلص هللا اربعین «کرد عالوه بر برخی آیات قرآن که در آن از چهل روز عبادت موسی سخن گفته بود، حدیث نبوي  می
کرد، در عملکرد صوفیه در تأکید بر  یق دستیابی به حکمت اصیل را اخالص معرفی میویژه که تنها طر این حدیث به. بود» ...صباحاً
نشینی از  خلوت) ص(هرچند پیش از رسالت پیامبر . هاي اربعینی بر مبناي خلوص نیت تأثیري چشمگیر داشت نشینی و ریاضت چلّه



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٢٦٠ 
 

 

تعیین آن به اربعین مستفاد است از خبر رسول «اما  رفت آغاز شده بود، گاه براي عبادت به غار حرا می جانب خود پیامبر که گه
و از کالم الهی در بیان میقات تبتّل و انقطاع موسی با  "من قلبه علی لسانهۀ من أخلص هللا اربعین صباحاَ ظهرت ینابیع الحکمـ") ص(

: 1385کاشانی، ( » )42/اعراف( "ۀاربعین لیلـو اتممناها بعشرٍ فتم میقات ربه ۀً و واعدنا موسی ثالثین لیلـ": حق تعالی، آنجا که گفت
  ).116ص

ي اخالص و ترویج  ترین رویکرد عارفان با مسأله ق، مهم.ه 371ي مالمتیه در خراسان توسط حمدون قصار در سال  تأسیس فرقه
آن بود، زیرا گذشته از نظران معاصر بر آن است که حمدون قصار نه واضع طریقت مالمتیه بلکه مروجِ  البته یکی از صاحب. آن بود
اند  در این باب بر او سبقت داشته -از جمله سالم باروسی-ي این اندیشه در میان متقدمان، بعضی از مشایخ خود او  سابقه

  ).338-337ص: 1369کوب،  زرین(
دار شدن دامن  کهبراي حفظ متانت روحی و پرهیز از ریا و ترس از ل«هرحال مالمتیه در قرن چهارم رواج کامل یافتند و  به

» اخالص در عین انجام تمامی فرایض، نه تنها از اظهار آن در میان خلق ابا کردند بلکه حتی تظاهر به فسق را نیز روا دانستند
: 1365مرتضوي، (ۀ» الشهرة اآلفـ«و ۀ» ترك السالمـۀ المالمـ«در حقیقت مالمتیه با شعارهایی چون ). 36ص: 1380پور،  یوسف(

  .شتند خود را هرچه بیشتر از خلق و جلب نظر آنها دور کنند و از این طریق به اخالص حقیقی دست یابندقصد دا) 14ص
تحقیر نفس است و اجتناب از «شود  ترین اصل مورد قبول مالمتیان که مبنا و محور اعتقادات و اعمال ایشان واقع می پراهمیت

ه به تألیف کتب و حتی جمع و تدوین احوال و اخبار مشایخ متقدم خویش نیز ریا و رعونت؛ آنها چندان به این امر پایبند بودند ک
هرچند براي پیدایش مالمتیه دالیل دیگري نیز جز روي آوردن به اخالص حقیقی ). 90ص: 1362کوب،  زرین(» ...اند اعتنا نداشته

و تصوف ) که تظاهرات زاهدانه داشتند(ر نیشابور ي کرّامیان د گري و ریاکاري در بغداد، ظهور فرقه ازجمله بروز قشري-اند  آورده
یابیم که هر یک از این موارد خود به نوعی  اما با تأمل در دالیل مذکور درمی -)104ص: 1380پور،  یوسف(ي اهل صحو  متشرعانه

  .گردد به غایت جستجوي اخالص حقیقی منتهی می
ي این تأثیر  هجویري درباره. کنند بیشتر عارفان بر آن تأیید میپس تأثیر مالمت در اخالص امري است غیر قابل انکار و 

حق مخصوصند به مالمت خلق از جمله عالم،  مالمت را اندر خلوص محبت تأثیري عظیم است و مشربی تمام و اهل«: گوید می
برهان حق بر وي پیدا نیامده بود و خاصه بزرگان این امت کثّرهم اهللا و رسول که مقتدا و امام اهل حقایق بود و پیشرو محبان، تا 

وحی بدو نپیوسته، به نزدیک همه نیکنام بود و بزرگ و چون خلعت دوستی در سر وي افکندند خلق زبان مالمت بدو دراز 
  ). 69-68ص: 1371هجویري، (» ...کردند

ان خراسان از صوفیان بغداد تدریج شکافی در صفوف صوفیه ایجاد کرد تا جایی که مالمتی پیدایش مالمتیان در خراسان به
ایشان را اهل » اهل مالمت در خراسان نشأت یافته و از آن دیار به گوشه و کنار پراکنده شده بودند«از آنجا که . متمایز گشتند

در مقابل آنها مکتب بغداد یا عراق قرار داشت که تا حد زیادي به اصولی ). 82ص: 1380پور،  یوسف(نامیدند  خراسان نیز می
ي  مالمتیه(شک مورد توجه و تأکید هر دو گروه  اخالصی بی اجتناب از ریا و بی. تفاوت با اصول مکتب خراسان باور داشتم

اهل (مالمتیه «انجامید؛  ي نگرش آنان به این موضوع مهم به تفاوت در عملکرد ایشان می بود اما تفاوت نحوه) خراسان و بغداد
تري را کشف کرد و آن ریا و تظاهر در برابر  مکتب بغداد ریاي خوفناك. مردم هراس داشتنداز ریا و تظاهر در برابر ) خراسان

اگر حتی انسان به حدي برسد که تالش او براي پاکیزه داشتن دل از تمام جهان : گفتند می) بغداد(پیروان این مکتب . خویش بود
ت است از خیره شدن از تقدس خویش و شعف و وجد از تري دامنگیرش خواهد شد که عبار پوشیده بماند، آنگاه گناه بزرگ

  ).83همان، ص(» ...مصائب و آزارهایی که به خود هموار کرده است
بدیهی است . ترتیب مالمتیان نیز از تیر انتقاد مخالفان خود در امان نماندند و گاه مورد مالمت برخی صوفیه قرار گرفتند بدین
مورد  گري و تکلفات بی تدریج افراطی مر، جز رسیدن به اخالص کامل براي حق نبود اما بهي اصلی مالمتیه در آغاز ا که انگیزه
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ویژه پیروان مکتب  اي که بیشتر عارفان، به اي عمیق ایجاد کرد؛ فاصله شان فاصله هاي بعد، میان آنها با هدف اصلی ایشان در زمان
را ) ص(در خلوص محبت و اهل حق قائل بود و از جمله پیامبر اکرم حتی هجویري که به تأثیر مالمت . تافتند بغداد آن را برنمی

شد، معتقد بود که آنان از مقصد  دانست، از آنجا که گرایش مالمتیه به مالمت به تکلف و تصنع کشیده می مخصوص به مالمت می
ن ریا بود و ریا عین نفاق، از آنچه به نزدیک من، طلب مالمت عی«: اند و طلب مالمت براي آنان عین ریا است حقیقی خود دور شده

اند و از  مرائی راهی رود که خلق ورا قبول کند و مالمتی به تکلف راهی رود که خلق ورا رد کند و هر دو گروه اندر خلق مانده
رد و ایشان برون گذر ندارند تا یکی بدین معاملت برون آمده است و یکی بدان معاملت، و درویش را جز حدیث حق بر دل نگذ

  ).75ص: 1371هجویري، (» ...چیز پایبند وي نیاید چون از خلق دل گسسته بود از این هر دو معنی فارغ بود و هیچ
اي واالتر  سهروردي نیز انتقاداتی بر مالمتیه دارد؛ او در توصیف احوال مالمتیان و بیان تفاوت آنها با صوفیه، صوفیان را در مرتبه

خود را در آن بینند و » فضیلت و منزلت و قربت و شرف«که اخالص اصل اصیل مکتب مالمتیه است که قرار داده بر این باور است 
مالمتی در مقام «داشت اخالص، خود را در اخالص غایب کند،  اما صوفی به جاي تعظیم. طریق آن را پنهان داشتنِ اعمال و احوال

متی بر بساط صدق و دیانت و راستی و امانت مقیم شده اما بقیه دیدن مال... اخالص مقیم باشد و صوفی بر حقایق اخالص مطلع بود
و مالمتی در پنهان داشتن حال ... گرداند و مشرب صفاي صوفی از این کدورات مصفی باشد خلق حال او شوریده و بشولیده می

ز تحقیق حال که هر که خالی شود با تر است ا کوشد یا از براي تحقیق اخالص یا از براي ستر حال از چشم اغیار و ستر حال تمام
ها منتظر وصل او باشد کراهیت دارد که غیري بر آن آگاه شود بلکه نخواهد که کسی بداند که او آن محبوب را  محبوبی که سال

دارد و این مقام اگرچه شرف و فضیلتی دارد به نسبت حال صوفی ناقص است و مالمتی مقدم باشد بر متصوف، مؤخر  دوست می
  ).29ص: 1364سهروردي، (» ي صوفی شد از مرتبهبا

از دیدگاه او مالمتیان جایگاه واالیی در میان اهل طریقت دارند، اما نه آن گروه . عربی نگاه متفاوتی نسبت به مالمتیه دارد ابن
باطنی ایشان، آنها را  خاص که در قرن چهارم خود را به این نام خواندند و بعد طریق خویش را رواج دادند، بلکه آنان که صفات

ها پس از آنها زندگی کرده باشند؛ او آنها را کامالن  دهد، حتی اگر پیش از ظهور گروه مالمتیه یا قرن ي مالمتیه قرار می در زمره
دلیل احتجاب آنها این است که اگر مکانت آنها بر خلق آشکار شود، ایشان را چون خدایی : گوید اهل طریقت معرفی کرده می

ي بعد از نبوت باال  ي مالمتیه را تا درجه عربی درجه ابن. ستند و تنها اهل اهللا قادر به درك اعتقادات این گروه هستند و الغیربپر
  ).87ص:1362کوب،  زرین(شمارد  ي آنها می برد و بایزید بسطامی، عبدالقادر گیالنی و خود را از جمله می

  
  گیري نتیجه

ي اجتناب از آن، خلوص عمل  شود که مخصوصاً از نگاه شریعت نتیجه تقابل اخالص شناخته می ي ترین نقطه ریا، در واقع مهم
هرچند در قرآن کریم، گاه تحت عنوان اخالص دین مطرح شده که مقابل شرك است اما طبق احادیث و روایات ریا بر آن . است

و عرفان به اخالص آن را همچون دیگر مفاهیم، با نگاه تأویلی تصوف . شود شود و ریا خود شرك اصغر محسوب می افزوده می
ي اخالص  رویکرد دین به مسأله. کند شده تعریف می بندي حساب زند و با نگرشی تازه در یک طبقه ي باطنی گره می جنبه

، به ي دید عارفان نسبت به خلوص در جهت تأویل که زاویه رویکردي تفسیري است که بیشتر بر ظاهر آن متمرکز است درحالی
اخالص در قرآن، چه در تفاسیر دینی و چه در تأویالت عرفانی، از هر دو زاویه، قابل تأمل و . افزاید عمق و درونی شدن آن می

گیرد و هم رهایی از خویشتن و نفی  ریایی و توحید مورد نظر شریعت را در برمی نامد هم بی آنچه قرآن اخالص می. بررسی است
یه را؛ در تفسیر گروه اول مخلصان و در تأویل گروه دوم مخلَصان، صاحبانِ از آنِِ خود گذشته و از خود اهللا عارفان و صوف ماسوي
  .اند ي اخالص گذشته
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  اسالیب نسبت در عربی و فارسی
  

 1الرسول سیدمحمدرضا ابن

  2فائزه صفائیه
  چکیده

پژوهش حاضر با تکیه بر . هاي مشابه دستور زبان عربی و فارسی است اسم منسوب در عربی و صفت نسبی در فارسی از نمونه
تحلیلی به مقابله و مقایسه این دو مقوله صرفی در عربی و فارسی  -دستور زبان عربی و فارسی و با استفاده از روشی وصفی

ت در عربی و فارسی با اندك تفاوت از یک سو نشان مشابهت این دو زبان است و از سوي براي نمونه کاربرد یاي نسب .پردازد می
دیگر به وجه اختالف نسبت در زبان عربی و فارسی اشاره دارد؛ و البته بیان وجوه افتراق و اشتراك این دو زبان در این موضوع، 

  .ف و دستاوردهاي این مقاله استها از اهدا هاي دستوري و برگردان نقد و بازنگري در برخی از نگرش
 
  

  دستور تطبیقی، اسم منسوب، صفت نسبی، نحو عربی، دستور زبان فارسی  :ها کلید واژه
    

                                                        
   Ibnorrasool@Yahoo.com: ی دانشگاه اصفهان، رایانامهعربیات ادبیار گروه زبان و استاد - ١

   mf_safa1366@Yahoo.com: ی دانشگاه اصفهان، رایانامهعربیات وادبی ارشدزبان کارشناسي دانشجو - ٢

mailto:Ibnorrasool@Yahoo.com
mailto:@Yahoo.com


 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٢٦٤ 
 

 

  مقدمه - 1
یج راشناسان  نیز میان زبان ها زبانیري واژگانی بین گ وامشناسی رواج یافته، مباحث مربوط به  هاي زبان از زمانی که پژوهش

  .هم قابل مشاهده است ها زبانشود و گاه در دستور  ینمستدهاي زبانی تنها به حوزه واژگان محدود و اما داد . شده است
از این  اند بودهزبان عربی و فارسی نیز که تحت تأثیر عوامل مذهبی، سیاسی و اجتماعی پیوسته در تأثیر و تأثر نسبت به یکدیگر 

ي هندي اروپایی و ها زبانریشه این دو زبان متفاوت بوده، فارسی از جمله گرچه از دیدگاه زبان شناسی . رویداد مستثنی نیستند
  .چه از نظر لغوي و چه از نظر دستوري غیر قابل انکار است ها آني میان ها مشابهتهاي سامی است؛ اما  عربی از زمره زبان
تا عالوه بر  خواهد کردگران کمک و وجوه اختالف میان دو زبان به پژوهش ها تفاوتو اشاره به  ها مشابهتبررسی همین 

ارائه  تر روانو  تر سادهبپردازند و دستوري  ها زباندریافت میزان اثرپذیري دو زبان از یکدیگر، به رفع صعوبات دستوري هر یک از 
  .دهند

هرچند به . پردازد یماین نگاره با درنظرگرفتن این اهداف به بررسی و تقابل صفت نسبی در فارسی و اسم منسوب در عربی 
نسبت است، لکن با اندکی دقت نظر در » ي«ظاهر، شباهت چندانی میان این دو مقوله نیست و تنها وجه مشترك در ساختار، 

  .یی وجود داردها شباهتکارکردها نیز  درشویم که نه تنها در ساختار، بلکه  یممباحث معنایی و کاربردي متوجه 

  
  نسبت -2

در اصطالح علم صرف، پیوستن یاي مشدد ماقبل مکسور ) به فتح نون و سین(نسبت به معناي ارتباط و نزدیکی است و نسب 
یگري است و د... یء، قبیله، محل، و شدر دستور فارسی این واژه به معناي انتساب شخص یا شیء به شخص، . است به آخر کلمه
  ).»سبتن«، 1377معین، (گویند  یمبدان، صفت نسبی 

  
  نسبت در زبان عربی و فارسی -3

به اسم  غالباًمشدد گرچه » یاء«این . تر گذشت یشپ، همان تعریفی است که اند دادهتعریفی که کتب صرفی براي نسبت ارائه 
ه از ماند یک اسم است ک اما پس از افزودن یاء، آنچه باقی می. توان آن را به آخر فعل یا حرف هم افزود شود لیکن می ملحق می

  ).233، ص 1390ی، طباطبائ( آورند ین رو آن را ملحق به مشتق به شمار میبدنظر صرفی معناي وصفی دارد و 
شریعت، (معادل آن در فارسی صفت نسبی است و آن صفتی است که نسبت شخص یا چیزي را به شخص یا چیز دیگر برساند 

اي از چهارمین دسته صفات بیانی ـ یعنی  را زیرمجموعه فرشیدورد در کتاب دستور مفصل خود صفت نسبی). 276، ص1367
بر ملیت، مذهب، منشأ، پیشه و خاندان «کند که  یمداند و آن را صفتی معرفی  کنند ـ می یمصفاتی که بر چگونگی و حالت داللت 

  ).252، ص1384فرشیدورد، (» کند یمداللت 

  
  ارکان نسبت -4

یه، کلمه پیش از افزودن یاي مشدد إلمنسوب . یه، یاي مشدد و اسم منسوبإلدر عربی نسبت از سه رکن تشکیل شده، منسوب 
  :و منسوب، کلمه پس از افزودن آن است

  )اسم منسوب(دمشقی ) = یاء مشدد(ي ) + یهإلمنسوب (دمشق 
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همان الحاق یاي مشدد به آخر اسم و بالطبع مکسور شدن ماقبل آن  کهیکی تغییر لفظی . دهد در این فرایند سه تغییر زیر رخ می
ین اسوم، تغییر حکمی است، به . یه به منسوب ـ استإل یگر تغییر، معنوي ـ یعنی تبدیل منسوبد. ی به یاء استاعرابو انتقال حرکت 

 .است) اسم مفعول یا اسم فاعل یا صفت مشبهه(اسم منسوب در حکم وصف  کهی معن
» أبواه«ین جمله ادر . »هأبوای رجلٌ مصري جاءن«: تواند مانند اسم مفعول، نائب فاعل بگیرد و آن را مرفوع کند ر این میبنا ب

  .»ی رجلٌ منسوب أبواه إلی مصرجاءن«: ین استچن کالمیر تقد، و »مصري«نائب فاعل براي 
توان گفت  یم که» هأبوای رجلٌ مصري جاءن«: فوع کندتواند مانند اسم فاعل یا صفت مشبهه، فاعل بگیرد و آن را مر و می

نتسب أبواه إلی مصرجاءن«: ین استچن کالمیر تقد، و »مصري«فاعل براي » أبواه« ی رجلٌ م«.  

است و شاید تفکیک اجزا و ارکان صفت نسبی بدین گونه نشده  ذکردر کتب دستوري فارسی براي صفت نسبی چنین ارکانی 
گیرد؛ به عبارت دیگر صفت نسبی در فارسی  ینمچندان صحیح نباشد، چه کلمه پیش از نسبت و پس از نسبت نام خاصی به خود 
یم ساز که در بحث اسلوب نسبت به آن خواه تنها تشکیل شده از دو بخش است؛ نخست کلمه یا اسم و سپس پسوند صفت

  .پرداخت

  
  اسالیب نسبت در عربی و فارسی -5

یژگی منسوب وتنها اسلوب قیاسی براي ساخت اسم منسوب در عربی افزودن یاي مشدد به انتهاي کلمه است ولی بنا به نوع و 
این تغییرات در از . گیرد و گاه نه یمییراتی صورت تغاما باید دقت داشت که در افزودن این یاء گاهی . یه، قواعد نیز متفاوت استإل

  .شود عربی با نام احکام نسبت یاد می
بر عکس در فارسی چندین اسلوب و به عبارت بهتر چندین پسوند براي ساخت صفت نسبی وجود دارد، اما این که براي هر 

  .یباً سماعی است و بدون قاعدهتقراي از کدام پسوند استفاده کنیم،  کلمه
  .پردازیم یم ها تفاوتو  ها مشابهتقاله نیست و تنها به ذکر برخی مجال بیان همه احکام نسبت در این م

  
  احکام نسبت در عربی و فارسی -6

هستند، » ة«در  کلماتی که مختوم به » ة« مثالًهاي هر کلمه، احکام نسبت متفاوت است؛  یژگیوگذشت، بنا به نوع و  که چنان
مشدد » ي«پس از » ة«یه نعت کلمه مؤنثی شود، إلالبته بدیهی است اگر منسوب . شود یممشدد افزوده » ي«شود و سپس  یمحذف 
  .گردد یماضافه 

یعنی چنان . همین تغییرات، در زبان فارسی نیز وجود دارد. مشدد، تغییراتی در کلمه رخ دهد» ي«ممکن است در هنگام افزودن 
  .یابد یمییر تغی حرکتره اصل کلمه پا بر جا بماند، بلکه گاه حرف یا نیست که در هنگام افزودن پسوندهاي نسبت به کلمه، هموا

 بعضاً، ساز منسوبمشدد » ي«مشدد، در هنگام الحاق » ي«کلمات مقصور، منقوص، ممدود، دو حرفی و کلمات مختوم به 
حمراء: شود اگر همزه در  کلمه ممدود، زائده باشد به واو قلب می مثالًگردند؛  یمتغییراتی  خوش دست

!
ي، و اگر منقلبه یا حمراو 

 !ي، علباءکساوی و کسائ !کساء: تبدیل همزه به واو یا نسبت کلمه به همان شکل که هست: الحاق باشد دو حالت جایز است
  ). 72هـ، ص1330غالیینی، (ي علباوی و علبائ

  .عصا و فتی ي در منسوبفتوي و عصودر کلمات مقصور نیز نظیر این قلب را داریم؛ مانند 
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یطهاي معتل الالم محذوف الفاء،  یحرفمشدد و سه » ي«چنین است در کلمات مختوم به  هم
!

یۀشي، طوو 
!
  .يوشو 

ملفوظ ختم شوند، » ه«شوند، اگر به  یممنسوب » گان«در کلماتی که با پسوند . در فارسی نیز نمونه این قلب قابل مشاهده است
  ).77، ص 1384شریعت، (رایگان : شایگان، راه: شود؛ شاه یمدیل تب» ي«به » ه«دهد و  یمقلب رخ 

در دستور امروز متفاوت از معناي پیشین  ظاهراًنکته قابل توجه در این کلمات این است که معناي صفات نسبی حاصل شده، 
و مفت و مجانی و شایگان نیز به ) شبیه معناي ابن السبیل در عربی(رایگان در فرهنگ معین به معناي آنچه که در راه بیابند . است

که امروزه معناي دوم این دو کلمه رایج ) »شایگان«و » رایگان«، 2، ج 1377ین، مع(معناي منسوب به شاه و سزاوار و شایسته آمده 
 .است و معناي قبلی تقریباً منسوخ شده است

اگر الف  مثالً. شود یمتغییرات کلمات در هنگام نسبت تنها به قلب محدود نشده و گاه عالوه بر قلب، حرفی نیز به کلمه افزوده 
بلی» الف«توان پیش از قلب حرف  یمي الف منقلبه باشد، ا کلمهمقصوره در  افزود؛ ح

!
بالو  ملهیح ،ي

!
، 4حسن، ج(ي ملهاو 

  ).542ق، ص .هـ 1428
رسد  یماما به نظر . شود یمکه یک الف پیش از واو افزوده  اند کردهدستور عربی این مطلب را به همین شکل بیان  غالب کتب

شود، بلکه باید گفت که تنها یک حرف افزوده شده آن هم واو  یمنباید بگوییم دو تغییر رخ داده و الف پیش از واو منقلبه اضافه 
. است» ي«ت و این کلمه، خود مختوم به الف است، هرچند که شکل نوشتاري آن بر کرسی در مثال باال اصل کلمه حبلی اس. است

  .آید یملذا بهتر است بگوییم در این ساختار حرف واو به عنوان یک میانجی اضافه شده و تنها در شکل نوشتاري تغییر به وجود 

حتماً نسبت به کلمات مختوم به الف در فارسی » ي«دن براي افزو مثالً. افزودن حرف میانجی در فارسی نیز رواج بسیاري دارد
  . شود؛ مانند دل دریایی، انسان سرمایی یمنوشته » ي«یازمند همزه میانجی هستیم که امروزه به صورت ن

، فاء )یف مفروقلف(ی معتل الالم حرفسه  کلماتدر  مثالً. گردند یبازمیش خوی در هنگام نسبت به اصل عرب کلماتی برخ
یۀد  گردد؛ یبرم کلمهمحذوف به  الفعل

یۀشي، ودو !
!

اگر الم الفعل در هنگام جمع  هاي محذوف الالم،  یحرفي یا در سه وشو  
أب  گردد؛ یبرمیز نبرگردد در نسبت  کلمهیه به تثنیح سالم یا صح

!
أخ  ي،أبو 

در کلماتی مانند دم و ید هم این مسأله . يأخو !
جوازي است؛ دم
ید ي،دموی و دم !

! و یدوي یدي.  
و » ي«در هنگام افزودن پسوندهایی چون  کلمهیابیم که بازگشت به اصل  یدرماگر نگاهی به قواعد نسبت در فارسی بیندازیم، 

و در  بوده است» گ«غیر ملفوظند که برخی در اصل » ه«مختوم به  غالباًاین کلمات . دهد یمی از کلمات رخ برخبه آخر » انه«
لذا براي اینکه صفت . تبدیل شده» ه«به  بعداًمانند کلمه خانه که در اصل پهلوي خانگ بوده و . گردد یمین حرف باز هنگام نسبت ا

غیر ملفوظ را هم بر همین اساس قیاس » ه«دیگر کلمات مختوم به . آید یدرمگردد و به شکل خانگی  یبرم» گ«نسبی بشود، حرف 
آن کلمه را منسوب کنند، مثل کلمه پنبهنموده و اگر نتوانند با میانوندي دیگر 

!
و قهوه) يا پنبه( 

!
، حرف گ جایگزین )يا قهوه( 

غیر ملفوظ » ه«را بدل از » گ«و  اند کردهالبته تمامی کتب دستوري فارسی، از این فرایند با نام قلب یاد . شود یمغیر ملفوظ » ه«
داند؛ خانه یمزي و دو کلمه قدیمی را مشمول این قلب شریعت نیز در دستور ساده تنها چهار کلمه امرو. اند گرفته

!
خانگی،  

خانواده
!

خانوادگی، هفته 
!

هفتگی، همیشه 
!

همیشگی، خیمه 
!

، جامه)متصدي برپا کردن خیمه و برچیدن آن(خیمگی  
!

جامگی  
  ).76و  75) (اند داده یمپولی که براي تهیه لباس به سربازان (

ودن این کلمات چندان درست نباشد چرا که کلماتی مانند ساختگی در ترکیب داستان رسد قاطعیت در منحصر نم یمبه نظر 
  .کند یمساختگی نیز دال بر نسبت است و این انحصار را نقض 
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شود و آن را باید بر اساس همان مطلبی که باال  یمغیر ملفوظ موجب تغییر » ه«نیز در برخورد با کلمات مختوم به » انه«پسوند 
کرد؛ بچه ذکر شد قیاس

!
چرا که برخی کتب دستوري کلماتی . را به عنوان پسوند نسبت ساز بپذیریم» انه«البته اگر پسوند . بچگانه 

  ).279، ص 1367شریعت، ( اند دانسته) ساز پسوند نسبت(و ه ) نشانه جمع(مانند مردانه و زنانه را متشکل از مرد، ان 
ُتب یمند، در هنگام نسبت به حالت مفرد درآمده و منسوب کلمات مثنی و جمع در عربی اگر خود، علم نباش شوند؛ کُ

!
ی، کتاب 

ینعراقَ
!

  .یعراق 
نسبت » ي« در موردشود، اما دستور زبان فارسی پنج استاد  ینم ساز نسبتاین مطلب گرچه در فارسی شامل همه پسوندهاي 

شود و کلماتی از قبیل کاویانی، خسروانی، کیانی، نادر است و بر آن قیاس نتوان کرد  یمدارد که همواره به مفرد پیوسته  یمتصریح 
  ).276ص (داند  یمیز آن را برخالف قاعده و خارج از حد قیاس نشریعت ). 68ص (

ل شود، گاه به جزء دوم و گاه نیز ترکیب، بر وزن فَ یمنسبت در کلمات مرکب عربی گاه به جزء اول ترکیب اضافه » ي« علَ
شود؛ تأبط شراً یمبه کلمه حاصل شده اضافه » ي«درآمده و 

ی، عبداهللاتأبط !
!
  .یعبشم: ی، عبد شمسعبدالله 

ی، عل بمان، دختربس و آباد نجفو  کوه دشتهاي مشابه ترکیبات عربی وجود دارد، ترکیباتی مانند  یبترکی نیز در فارس
توان صفت  یمیک از این کلمات را نیز  هر یعتاًطبو اضافی در عربی است که  هاي مزجی، اسنادي یبترک، شبیه دست دمسرراه و 

مردي که دختر زیاد را مایه ننگ پنداشته و خواستار جلوگیري از دخترزایی زن (ي، مرد دختربسی آباد نجفنسبی کرد؛ لهجه 
  .ی، بچه سرراهیدست دم، دفتر )است

  
  یدر عربي سماعی نسبت ها اسلوب -7

به » تامر«کند، مانند  آید، وزن فاعل نیز گاهی بر نسبت داللت می یمنسبت که اسلوب قیاسی نسبت به حساب » ي«عالوه بر 
  ). شیري، مرد شیر فروش(به معناي ذي لبن » البن«و ) خرمایی، مرد خرمافروش(معناي ذي تمر 

حلْ  کَارِم ال تَرْ عِ الْمغْدب الهت ی  
  

   نْت ک أَ د فَإِنَّ اقْع و م الطَّاعیالکَاس  
 

  )119هـ، ص 1413یئۀ، حط(
  . ها را فروگزار و رها کن و در طلب آن مپوي، چرا که تو اهل خوردن و پوشیدنی یبزرگ

کند که با پوشاك  یمطاعم به معناي کسی است که اهل خوراك بوده و با خوراك سر و کار دارد و کاسی بر فردي داللت 
  .است خور دممأنوس و 

  . شود یم کاربرده بهها  یشهپو  ها شغلدر مورد  غالباًکه  ارو نجهم چنین است وزن فعال، مانند بقّال، بزّار 

نَّ اهللاَ ﴿ لْعبِ ظَالَّمٍیس بِـلَوأَ لیعنی ظلم را با حضرتش . خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بیدادگر نیست) 182: 3آل عمران ( ﴾ید
  .هیچ نسبتی نیست
، بِذیس ولَ ی بِهفَي رمحٍ ن نَ طْعی  

  
، سي بِذیـْس ولَ   فلَـیبِـو الِیـْسب   نَ

 

  )      63هـ، ص 1409یس، القامرؤ (



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٢٦٨ 
 

 

  .است کمانیر و تیر و شمشی با نسبتي را ونه   یبی برساند،آسبا آن به من  کهیزه است ناو نه اهل 
  . یف و نبال هر سه اسم منسوب هستندسي ذي رمح، ذ کلمات

بِس به معناي ذي لباس یکارم بهوزن فَعل نیز از دیگر اوزانی است که گاه براي نسبت  م به معناي ذي طعام، لَ ع   .رود؛ طَ

 تس ی بِلَلَ لنِّی لکهِر یو   نَ
  

   جلراللَّال أُد تَک نْ أَبلکلَ و ی  
 

  )384هـ، ص  1403، 3سیبویه، ج (
اهل بیداري و حرکت در شب نیستم و صبح زود . شوم یماي نیست بلکه روز هنگام، مشغول کار  مرا با شب و سیر شبانه میانه

  . خیزم یبرم
ر به معناي نهاري و کسی که در روز مشغول کار یا عملی    .شود یمنَهِ

لَل از  براي انواع مرکب نیز، یک شکل سماعی ذکر شده که در مواردي نادر مورد استفاده قرار گرفته، آن هم ساخت وزن فَع
ها  که منسوب آن... یس، عبد شمس والقیم الالت، عبدالدار، امرء ت: یه و افزودن یاي مشدد به آن استإلمجموع مضاف و مضاف 

  ).558هـ، ص 1428، 4حسن، ج (شود  یمی عبشمی، مرقسي، عبدریملی، ت: به ترتیب
وزن فَعال را هم نیشابوري در شرح خویش بر کافیه از جمله اوزان سماعی نسبت ذکر کرده و شَآم و یمانٍ را مثال آورده است 

  ).265هـ، ص 1431نیشابوري، (
. و این کلمه در منسوب به یمن، الیمانی ذکر شده. شود یمالی است که یمانٍ در صورت کسب ال به الیمانی تبدیل این در ح

شده گویا که ابتدا تخفیف شدت صورت گرفته و حرف مشدد حذف شده، سپس به جهت شباهت به اسم منقوص، یاي آن حذف 
  .دستور آمده است کتبین موارد در ا که است

  

  در عربی و فارسیاغراض نسبت  -8
این ارتباط به هر . رود یم کاررابطه و نسبت میان دو چیز به  اندكاسم منسوب و صفت نسبی، به طور کلی براي بیان حتی 

در فارسی که در گذشته رواج داشته، تنها به این دلیل ساخته شده که آن فرد خاص » نمکی«لفظ  مثالًتواند محقق شود؛  یمدلیلی 
این ارتباط گاهی . اند کردهداده و لذا آن فرد را به نمک منسوب  یمی، نمک اسقاطافتاده و  کاري از ابزارالم و پس از دریافت اق

در اینجا به ذکر چند . یه و منسوب هست، ارتباطی معنایی نیز وجود داردإلفراتر است و عالوه بر آنکه نسبتی ظاهري میان منسوب 
  .پردازیم یمنمونه از اغراض معنایی نسبت 

 تشبیه. 1ـ8
» ي«همان » ي«توان دریافت که این  یمبا اندکی دقت . شوند یمختم » ي«در عربی به  بعضاًدر فارسی و  ها رنگبسیاري از 

چنین است . اند دادهکه گویا چون رنگ آن شیء شبیه به رنگ قهوه یا نارنج بوده، این نسبت را بدان . ي، نارنجیا قهوهنسبت است؛ 
  .شده استیی مثل آبی و صورتی که چون شبیه رنگ آب و یا شبیه رنگ چهره بوده، این نام برایش انتخاب ها رنگ

نّی ها نمونهدر عربی نیز  يا قهوه(یی چون ب( وردي ،)صورتی( رمادي ،)خاکستري( رصاصی ،)سربی ( و بنفسجی) بنفش، به
 .خورد یمبه چشم ) رنگ گل بنفشه

 صالت یک چیزبیان خاستگاه و ا. 2ـ8
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. مربوط به منطقه شام است اصالتاًغذایی که : کنند، مثل کباب شامی یمبرخی کلمات منسوب، بر خاستگاه آن کلمه داللت 
  .نیز از این دست است) پخت ی دمنوع(قوري چینی، سیب لبنانی و استانبولی 

 .»یۀ الحدوثجسمان«و » داًی مولنجف«کند، مثل  یمدر تعابیر عربی گاه عین تعبیر داللت بر خاستگاه 
 شأنیت و مناسبت با کسی یا چیزي. 3ـ8

  .مانند لباس بچگانه، رفتار عروسانه، غذاي شاهانه، تحفه ملوکانه و صبوحی به معناي شراب مناسب صبح
اما نشانه نسبت در آن  داده استرا از دست ) مناسب صبح خوراك(ي مانند صبحانه، گرچه معناي وصفی خویش ا کلمهحتی 

  .آید پابرجاست و معناي نسبت نیز از آن برمی
ی که معنهمواره باید در نظر داشت که در تمام مواردي که از اغراض نسبت ذکر شد، به نوعی اختصاص وجود دارد بدین 

تر  یی که پیشها مثالی و یانگر مختص بودن آن کلمه است به موصوف خویش، مثل شماره دانشجویی، تیم ایراننماکلمه منسوب، 
  .گذشت
  
  نتیجه - 9

توان اسم  یمي میان دو چیز ا رابطه اندكي برقرارنسبت هم در عربی و هم در فارسی به معناي ارتباط میان دو چیز است و با 
 .منسوب یا صفت نسبی ساخت

. کند یماسم منسوب در عربی ملحق به مشتق و به نوعی صفت است و مانند اسم مفعول یا اسم فاعل یا صفت مشبهه عمل 
 .سازد مصدري که صفت را به اسم مبدل می» ي«کند، درست بر عکس  یمساختار نسبت در فارسی نیز کلمه را به صفت تبدیل 

 .در اصل مشدد است» ي«این تفاوت که در عربی این هم در عربی هست و هم در فارسی با  ساز نسبت» ي«
 . یی به هم دارندها شباهتاسم منسوب در عربی، و صفت نسبی در فارسی هم در برخی قواعد و هم در اغراض و کاربرد 

 .با احکام متفاوت داریم و در فارسی چندین ساختار براي نسبت وجود دارد مند قاعدهدر عربی یک ساختار 
از قواعد فارسی است چرا که در عربی حکم هر کلمه در ساخت منسوب،  مندتر قانونسد احکام نسبت در عربی ر یمبه نظر 

ي با چه پسوندي منسوب شود، تقریباً ا کلمهواضح است اما در فارسی قانونی براي انواع کلمات وجود ندارد و تشخیص اینکه هر 
 .سماعی است
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  ي بنگالدشها دانشگاهفارسی در  اتیادبکنونی زبان و  تیوضع

  و گسترش آن تیتقوبراي  شنهادیپو 
   1محمدابوالکالم سرکار

  چکیده
زبان دوم  برخوردارست، و میقدو  قیعماست که از پشتوانه فرهنگی و تمدنی  ایدني ها زبان نیمهمتری از کزبان فارسی ی

ی مسلمانان شبه قاره هند از نیدی و ادبی، علمی به عنوان زبان فارسسال است که زبان  حدود هزار. دیآ یمجهان اسالم به حساب 
ي امروز منتقل ها نسلبه  ی حفظ شده وفارسبه ز بان  نیسرزم نیای مسلمانان فرهنگ راثیمتمام . ي برخوردار استمعنونفوذ  کی

پژوهشگران و صاحب نظران  .گذاشته ا ند ادگارزبان به ی نیهمرا به  آثار ارزنده خود انیصوفادباء، شاعران و . است دهیگرد
محمد  نیالد اریاختوقتی که . بود جیرابنگال به عنوان زبان رسمی و دولتی  نیسرزماز ششصد سال زبان فارسی در  شیبکه  دانند یم

داد،از آن زمان در  لیتشکمنطقه حکومت مسلمانان را  نیادر .) م1204در سال ( بکیا نیالدخلجی، سپه ساالر قطب  اریبختبن 
اي کاربرد زبان فارسی در ادارات دولتی را  هیاطالعبا صدور  ها یسیانگل. م1837از سال   اما. بنگال زبان فارسی رواج یافت نیمسرز

از  شیبو با آنکه  ها تالشاما علی رغم همه . بر کنند انیمدرخت کهنسال را از  نیاي ها شهیرممنوع کردند و در صدد بر آمدند تا 
دانشگاه  .شود یم سیتدري بنگالدش زبان فارسی ها دانشگاه نیمشهورتر، امروزه در گذرد یم تیممنوعو هفتاد سال از آن  کصدی

سی و پنج هزار دانشجو و  کینزدشد و اکنون  سیتأس.م1921دانشگاه بنگالدش است که در سال  نیتری میقدو  نیبزرگترداکا 
ي را ادیزي ها بینشفراز و  کنیل. دانشگاه وجود داشت نیا سیتاسفارسی از زمان  اتیادبگروه زبان و . هزار و ششصد استاد دارد

اما . به افول گذاشت زبان فارسی کم کم رو) بنگالدش فعلی(پاکستان شرقی  لیتشکطی کرد و پس از استقالل پاکستان از هند و 
و . ش نسبت به پاکستان مجددا زبان فارسی رونق گرفتمردم و دولت بنگالد تیحساس لیدلپس استقالل بنگالدش از پاکستان به 

کرد و با  دایپي شتریبشتاب  رانیاي انقالب اسالمی روزیپبالخصوص پس از . زبان در کشور بنگالدش افزوده شد نیابه عالقمندان 
و فناوري مانند دکتر کاظم  قاتیتحقشد و به همت و تالش استادان اعزامی از وزارت علوم،  تیتقو رانیاو کمک  تیحما

فاطمی، دکتر  نیحس دیسي، دکتر ریبش، دکتر محمود سایشم روسیسداري، دکتر  میتمیی، دکتر ولی اهللا ظفري، دکتر احمد کهدو
کنونی  تیوضع مقاله نیادر  .افتی تیتقوفارسی را در دانشگاه داکا رونق و  اتیادبی  زبان و گیبی فروز و دکتر شاهرخ محمد تیگ

 ها دانشگاه نیافارسی در  اتیادبي بنگالدش بررسی شده است و مسائل و مشکالت زبان و ها دانشگاهفارسی در  اتیادبزبان و 
 .یی ارائه شده استشنهادهایپو گسترش آن  تیتقوبراي  زینمطرح شده و 

  
 .بنگالدش،داکا،دانشگاه،زبان فارسی،شبه قاره: واژهدیکل

                                                        
 aksarker@du.ac.bd :رایانامهادبیات فارسی دانشگاه داکا، بنگالدش،  دانشیار گروه زبان و - ١

mailto:aksarker@du.ac.bd
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  : مقدمه
فرهنگ اسالمی  راثیمبخش بزرگی از . شود یمي جهان شمرده ها زبان نیترو پرآوازه  نیمهمتری از کفارسی ی نیریشزبان 

زبان پرورده  نیای در دل عیطبو علوم انسانی و  خیتار، اتیادب، فقه، فلسفه، تصوف، عتیشري گوناگون علمی همچون ها رشتهدر 
زبان فارسی در شبه قاره، . تمدن اسالمی به جهان معرفی گشته اند انشمندیاندشده و از رهگذر آن، گروهی از بزرگان و 

ی و خیتار تیهوی به ابیدستکشور، براي  نیااي قدیمی بر خوردار است و پژوهندگان و محققان  نهیریدبالخصوص در بنگالدش از 
گفت زبان و  توان یمچاره اي جز مراجعه به منابع مکتوب فارسی و اکتشاف و استخراج از آنها ندارند،  شیخوفرهنگ و تمدن 

 .نبوده است گانهیبی اتیادبباستانی بنگالدش هرگز زبان و  نیسرزمفارسی در  اتیادب

ي به بعد صورت الدیم زدهمازبان از  قرن ی نیاگسترش . شد) بنگالدش(ی است که زبان فارسی پس از اسالم وارد بنگالهیبد
منطقه حکومت  نیادر .) م1204در سال ( بکیا نیالدخلجی، سپه ساالر قطب  اریبختمحمد بن  نیالد اریاختگرفت، وقتی که 

ترکان خلجی  انیفرمانروادر زمان  رایز. بنگال زبان فارسی رواج یافت و رشد نمود نیسرزمداد، از آن زمان در  لیتشکمسلمانان را 
خلجی که وارد بنگال شدند،  اریبختمحمد بن  نیالد اریاخت انیلشکرهمراهان و  1.زبان رسمی بنگال، فارسی بود.) م1204-1342(
اما از سال . افتخلجی انتشار ی نیسالط، زبان فارسی در اطراف و اکناف بنگال در زمان شانیا لهیوسفارسی زبان بودند و به  شتریب

 نیاي ها شهیراي کاربرد زبان فارسی در ادارات دولتی را ممنوع کردند و در صدد بر آمدند تا  هیاطالعبا صدور  ها یسیانگل. م1837
، روز گذرد یم تیممنوعو هفتاد سال از آن  کصداز ی شیبو با آنکه  ها تالشاما علی رغم همه . بر کنند انیمدرخت کهنسال را از 
ي بنگالدش زبان ها دانشگاه نیمشهورترزبان در کشور بنگالدش افزوده شده است و در حال حاضر در  نیابه روز بر عالقمندان 

  .شود یم سیتدرفارسی 
 
  

 دانشگاه داکا
م 1921دانشگاه داکا در سال  سیتأسگروه زبان فارسی از زمان . دانشگاه بنگالدش است نیبزرگترو  نیتری میقددانشگاه داکا 

دکترا و دکترا  شیپي  کارشناسی، کارشناسی ارشد، ها دورهفارسی دانشگاه داکا داراي  اتیادبگروه زبان و  2.افتتاح گردید
  .باشد یم

که عبارتند از خانم دکتر کلثوم ابوالبشر مزومدار،  کنند یم سیتدرگروه  نیاتن از استادان بومی در  10در حال حاضر  
، دکتر طارق ایم نیالداالسالم خان، دکتر ابو موسی محمد عارف باهللا، دکتر محمد محسن  فیس (.K.M)دکترخیر محمد

 دیالرش تیمم، آقاي محمد نیبهاءالدسراجی، دکتر محمد عبدالصبور خان، دکتر محمد ابوالکالم سرکار، دکتر محمد  االرحمنیض
  .و آقاي محمد احسن الهادي

  :شرح است  نیبدفارسی در دانشگاه داکا  اتیادبگروه زبان و  انیدانشجوتعداد 
  :کارشناسی

  نفر  35: ترم اول 
  نفر 18: ترم سوم

                                                        
١ - Syed Rezvi Wasti (ed) memories and other writings of  Syed Amir Ali, Lahore, 1968, Page-159. 

 بر اساس دبیر خانۀ دانشگاه داکا -  ٢
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  نفر 24: ترم پنجم
  نفر 31: ترم ششم
  نفر 18: ترم هشتم

  نفر 9: کارشناسی ارشد
  نفر 14: دکترا شیپ

  1نفر 5: دکتري
  

  ، دانشگاه داکانینوموسسه زبانهاي 
در  نینوموسسه زبانهاي .  شود یمدانشگاه داکا آموزش داده  نینوی از زبانهایی است که در موسسه زبانهاي کزبان فارسی ی

 2.آغاز گردید. م1978وآموزش زبان فارسی از سال  شود یم سیتدرشد اکنون دوازده زبان مختلف در آنجا  سیتأس. م1974سال 
آن خانم  سیرئ، و کنند یم سیتدرگروه  نیابانو و دکتر کلثوم ابوالبشر در  میشمدر حال حاضر دو تن از استادان فارسی خانم 

موسسه استادان، زبان فارسی  نیاقابل ذکر است که در . شود یمو فوق دپیلم داده  پلمیدمدارك مقدماتی،متوسطه، . بانو است میشم
  .کنند یم سیتدررا به زبان فارسی 

  :باشد یمگروه در حال حاضر به شرح ذیل  نیا انیدانشجوتعداد 
  نفر 10: دوره مقدماتی
  نفر 10: دوره متوسطه

  نفر 7:  پلمیددوره 
  3_: پلمیددوره فوق 

  
  دانشگاه راجشاهی

دانشگاه گروه مستقل براي زبان فارسی وجود ندارد  نیادر . شد سیتأسدر شهر راجشاهی . م1953دانشگاه راجشاهی در سال 
. م1996افتتاح شد و در سال . م1962دانشگاه قرار دارد که زبان فارسی درسال  نیاو رشته زبان فارسی در مجموعه گروه زبانهاي 

بانهاي دانشگاه راجشاهی گروه ز 4.در مقطع کار شناسی و کار شناسی ارشد زبان فارسی موافقت نمود انیدانشجو رشیپذدانشگاه با 
رشته  نیانفر از استادان بومی در  10در حال حاضر . باشد یمدکترا و دکترا  شیپي کارشناسی، کارشناسی ارشد، ها دورهداراي 

، دکتر محمد عطاء اهللا، نیالدخان، دکتر محمد نورالهدي، دکتر محمد کمال  میشمدکتر محمد  که عبارتند از کنند یم سیتدر
، آقاي سیدابوعبداهللا، خانم دکتر رضوانه اسالم و آقاي گمیب نهیتهماهللا، خانم دکتر  عیشفدکتر محمد عثمان غنی، دکتر محمد 

  .نذراالسالم

                                                        
 بر اساس دبیر خانه گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه داکا - 1

 بر اساس دبیر خانه موسسه زبانهاي نوین، دانشگاه داکا - 2

 بر اساس دبیر خانه گروه فارسی، موسسه زبانهاي نوین، دانشگاه داکا - 3

 دبیر خانه دانشگاه راجشاهیبر اساس  - 4
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  :شرح است نیبدفارسی در دانشگاه راجشاهی  اتیادبگروه زبان و  انیدانشجوتعداد 
  :کارشناسی

  نفر   34: سال اول 
  نفر  30: سال دوم 
  نفر  30: سوم سال 
  نفر  21: سال چهارم 

  نفر    25: کارشناسی ارشد
  نفر   9: دکترا شیپ

   1نفر 2: دکترا
  

  تاگنگیچدانشگاه 
فارسی  اتیادباز آغاز زبان و  تاگنگیچدر دانشگاه . شد سیتأس تاگنگیچدر شهر بندري . م1966در سال  تاگنگیچدانشگاه 

ي آموزش ادیزي بهاینشبسبب فراز و  کنیل 2.دیگردبا زبان عربی با هم در یک گروه بود و به عنوان گروه عربی و فارسی معرفی 
. فارسی افتتاح گردید و دانشجویان سال اول کارشناسی ثبت نام کردند اتیادبزبان فارسی بسته شده بود و امسال رشته زبان و 

  .اشم استگروه آقاي ابواله سیرئ
  

  دانشگاه کولنا
 7در داکا در  رانیافرهنگی جمهوري اسالمی  زنیراشد و با همکاري  سیتأسدر شهر کولنا . م1991دانشگاه کولنا در سال 

و  رانیای فرهنگی زنیرا نیبتفاهم نامه در خصوص راه اندازي کرسی زبان فارسی در دانشگاه کولنا  ادداشتمتن ی. م2002دسامبر 
در . دانشگاه کولنا آموزش زبان فارسی را آغاز نمود نینوم  موسسه زبانهاي 2003و در سال  3.دیرسدانشگاه کولنا رسماً به امضا 

زبان فارسی دکتر محمد شاه جالل  سیرئو  نینوموسسه زبانهاي  سیرئ. شود یم     سیتدرحال حاضر شش زبان خارجی در آنجا 
  4.خوانند یمنفر دانشجو درس  Persian Proficiency Course of 21است  و اکنون در                             

 
  نگر ریجهانگو دانشگاه  ایکوشتدانشگاه اسالمی 

فرهنگی جمهوري  زنیرانگر از دانشگاههاي دولتی بنگالدش است و با هماهنگی  ریجهانگو دانشگاه  ایکوشتدانشگاه اسالمی  
  .  شود ینمولی متأسفانه فعال در آنجا زبان فارسی تدریس . در داکا، دانشگاه مزبور زبان فارسی آغاز شد رانیااسالمی 

  
                                                        

 بر اساس دبیر خانه دانشگاه چیتاگنگ -  ١

 بر اساس دبیر خانه دانشگاه چیتاگنگ -  ٢

 .97.ص. ش.ه1383عزیز علیزاده،  بررسی سیر و تحول زبان و ادبیات فارسی در ایران و شبه قاره،  -  ٣

 بر اساس دبیر خانه موسسه زبانهاي نوین، دانشگاه کولنا -  ٤
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  ي بنگالدشها دانشگاهفارسی در  اتیادبو گسترش زبان و  تیتقویی براي شنهادهایپ
 :مواد درسی هیته
 دیبادر نگارش کتاب فارسی براي فارسی آموزان  نیبنابرا باشد یمخاص خود  طیشرامناطق داراي  نیازبان فارسی در  نهیشیپ

فارسی توسط صاحب نظران و  اتیادبي آموزش زبان و ها کتاب نیتدوبه  توان یمکه . دیآدقت کامل و همه جانبه به عمل 
  . به بنگالدش عازم شده اند اشاره نمود رانیااز استادانی که از  نیهمچنامر و  نیامتخصصان به 

ي الزم صاحب ها ییتواناو  اتیتجرباست به صورت دو جانبه عمل گردد و از  ستهیشادر امر کتب و منابع آموزش زبان فارسی 
منابع  نگونهیاو بهتري شود و براي چاپ  کترینزدواقعی جامعه خود بطور کامل آشنا هستند همکاري   ازیننظران محلی که با 

و  هیتهبا مسؤوالن فرهنگی و دانشگاهی بنگالدش به منظور  کینزدراههاي ممکن براي همکاري . رندیگآموزشی، از ایشان بهره 
و شبه قاره  رانیاگذشته و معاصر  اتیادب خیتارو  رانیا خیتاربنگالدش،  خیتار نهیزممتون درسی مشترك خصوصاً در  نیتدو

  .بررسی شود
در سبک  رییتغبراي اصالح و  تیجدي بنگالدش و اهتمام و ها دانشگاهو فارسی آموزان  انیدانشجوساده کردن متون درسی  

  . نگارش متون اقدام الزم به عمل آید
و ترجمه و ارسال  رانیاي ساده فارسی و اصطالحات آن  با توجه به مکالمات عادي و روزمره مردم ها واژهکتب مشتمل بر  هیته
نرم  قیطراز  ها دانشگاهي علمی و ادبی زبان فارسی ها چهرهمنابع و متون آموزش زبان فارسی و معرفی  ریتکث ،ها یندگینماآن به 

  ) .کالس مجازي –وب کنفرانس (يوتریکامپافزارهاي 
   
  :اتیادبوش آموزش زبان و ر

  اتیادبداده شود و سپس  تیاولوگردد که در آن به زبان آموزي  جادیا اتیادبي تازه براي زبان فارسی و ها وهیشروش و  دیبا
 لیوساگردد  شتریبي بنگالدش ها دانشگاهي آموزشی در ها کتابمراجع و منابع فرهنگها و . شود سیتدربه کمک زبان فارسی 

 اتینشریی ، لوح فشرده و تابلو و همچنین امکاناتی جهت دسترسی به مجالت و ویدیوکمک آموزشی مانند نوارکاست ، نوار 
  .فارسی در دانشگاه بنگالدش فراهم گردد

 
مهم و تا  اریبسگروه فارسی دانشگاههاي بنگالدش و مساله اي که  انیدانشجوکالسهاي مکالمه زبان فارسی براي  شیگشا

شبکه واژه شناسی و  جادیا. ي دستور زبان استریفراگیی با واژگان، سپس آشنادر وهله اول، . ي هم قابل توجه استادیزد حدو
دانشگاهی براي  شیپي فشرده ها دوره لیتشک نیهمچن. ي مورد نظرکشورها نیبدر  نیهمچنزبان شناختی در داخل کشور و 

ي از اینترنت براي آموزش زبان ریگي مخصوص با بهره ها شبکه جادیاگفتاري آنان  هیپا تیتقوزبان فارسی به منظور  انیدانشجو
  . ي ادبیدیجداطالعات درباره تحوالت  نیترو فراهم نمودن تازه  ها دانشگاهي زبان فارسی ها گروهفارسی از راه دور با همکاري 

  
  :انیدانشجو قیتشوو  تیترب

از . به فکر راهکارهاي مناسب بود دیباخصوص  نیادر  نیبنابرا. زبان فارسی، مساله اشتغال است انیدانشجودغدغه  نیبزرگتر
شناسی، جذب  رانیاي ها نهیزمي علمی در ها پژوهشو  قیتحقبراي   النیالتحصو فارغ  رانیفراگمالی از  تیحما، ها برنامه نیاجمله 

زبان  النیالتحصاز خدمات فارغ  لیتجل. مانند خانه ترجمه براي ترجمه اسنادمراکزي  جادیا، ازیندر مراکز مورد  سیتدرآنان براي 
کار شناسی ارشد زبان فارسی به منظور کسب درجه  انیدانشجوی براي لیتحصهاي  هیبورسو گسترش  میتعمفارسی،  اتیادبو 

 رانیاي کوتاه مدت آموزش زبان فارسی که در ها دورهبراي شرکت در  انیدانشجوشود و نیز از  ایمه رانیادکترا از دانشگاههاي 
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ي بنگالدش براي ادامه تحصیل در دوره دکتراي زبان ها دانشگاهممتاز  انیدانشجوو . ، دعوت به عمل آیدشود یممرتباً برگزار 
  .بورسیه بشوند رانیاي ها دانشگاهفارسی در 

چه کار  لیالتحصبعد از فارغ  انیدانشجوکه  شود یم دهیپرسو استادان فارسی  انیدانشجوی مهم این است که از لیخسوال  کی
 لیالتحصفارغ  دانشجوي زبان فارسی ستیبي بنگالدش حداقل ها دانشگاهکه هر سال از  شود یممورد عرض  نیادر . کنند یم
درس  ها دانشگاهدر  توانند یمآنها  نیممتازتر. است ادیز، کار و شغل مناسب رندیگ یم ادفارسی ی قتاًیحقولی براي آنها که  شوند یم

نسخۀ خطی و ادبی فارسی فراوانی موجود است بعضی فارغ  ها دانشگاهي ها کتابخانهبدهند و همچنین با توجه به اینکه در 
به افرادي نیاز است که فارسی را  ها سفارتخانهدر آنجا استخدام بشوند و به تحقیق و ترجمه بپردازند و نیز در  توانند یم النیالتحص

ی که فارسی انیدانشجوعالوه بر اینها ... ي ایران در بنگالدش، افغانستان و ها سفارتخانهخوب دانسته و جهت برقراري روابط مانند 
  .به عنوان مترجم مشغول بکار شوند توانند یممسلط هستند، 

این  انیدانشجو، ضعف در مکالمه زبان فارسی است یعنی گردد یمه متأسفانه مشکلی که در بیشتر دانشجویان بنگالدش مشاهد
به راحتی به زبان فارسی حرف بزنند، در حالیکه باید  توانند ینم دهند یمزبان بدلیل اینکه بیشتر استادان آنها به زبان بنگالي درس 

  .سعی شود تا حداقل کالسهاي پایه به زبان فارسی برگزار شود
  
 :مدرس تیترب

، برگزاري رانیاي ها دانشگاهی براي استادان زبان فارسی بنگالدش در قاتیتحقي مطالعاتی و ها فرصتدر نظر گرفتن 
ی و پژوهشی و تجربیات قیتحقدستاوردهاي  نیآخرو دعوت از محققان و استادان به منظور ارائه  رانیاي منطقه اي در نارهایسم

ي ها محاورهیی آنان در تواناي الزم و باال بردن ها مهارتي کوتاه به منظور کسب ها دوره، براي رانیاخود، اعزام استادان فارسی به 
  . ي بنگالدشها دانشگاهي فارسی استادان ها پژوهش جینتاروزمره و لزوم بهره برداري از آثار و 

ی کسانی که در عنو بنگالدش ی انریاعالقمند کردن استادان زبان فارسی بنگالدش به تخصص خود، با چاپ کتابهاي آنها در 
سعی  ستیبا یم، سازند یمآماده  نهیزم نیاو آثاري در  پردازند یم قیتحقهاي مختلف زبان فارسی در بنگالدش به مطالعه و  نۀیزم

  .شود آثار آنها  چاپ و منتشر گردد
ی که از امتحانات به زبان فارسی رتبه عالی کسب می انیدانشجوو  ندینما یم سیتدراستادانی که حتی االمکان به زبان فارسی 

  .یی کافی با مباحث زبان شناسی داشته باشدآشنا دیباهر استاد فارسی . کنندمورد تشویق واقع گردند
قابل ذکر است که گروهی از استادان زبان فارسی بنگالدش، فارسی را در بنگالدش به زبان بنگال فراگرفته اند و هنوز فرصتی 

 شنهادیپاند،  دهیندمعلم را   تیتربزبان، کسب نکرده اند و دوره  نیابر  افتنخود و تسلط ی التیتحص لیتکمآمدن به ایران و  براي
ي بنگالدش استادان مزبور دوره باز آموزي را در ها دانشگاهفارسی در  اتیادبو گسترش زبان و  تیتقوکه براي  شود یم

 .بگذارند رانیاي ها دانشگاه

  
  :بنگالدش ژهیودر جهان به  رانیانقش مراکز فرهنگی سفارت 

شوراي عالی انجمن فرهنگستان زبان و ادب فارسی از طرف فرهنگستان  لیتشکو فراهم آوردن امکانات اداري، مالی و  جادیا 
یی براي ویرادی و ونیزیتلوشبکه  جادیا نیهمچن. ي بنگالدش فراهم شودها دانشگاهدر  رانیا، حضور مستمر استادان اعزامی از رانیا

مختلفی که توسط استادان صاحب نظر و  نیمضام، گردد یمبرگزار  رانیایی که در افزاي دانش ها دورهآموزش زبان فارسی در 
بصورت دوره  ها یندگینماو براي  ریتکثضبط،  CDو  VHSتوسط نوارهاي   شود یمتوانا در جمع استادان خارجی آموزش داده 
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فارسی خواهد بود تا در هر  انیدانشجومتون و منابع آموزشی و کمک آموزشی براي استادان و  نیبهترال گردد،که این کار اي ارس
  . ردیگمورد  بهره برداري قرار  طیشرا

در بنگالدش  رانیای فرهنگی جمهوري اسالمی ندگینمای استادان زبان فارسی توسط قیتحقانتشار آثار ادبی و  گریدنکته 
  .است

 
ي صوتی و نوارهاامکانات آموزشی به صورت  رانیااین است که از طرف جمهوري اسالمی  نهیزمنکتۀ مهم دیگر در این 

بتوانند زبان فارسی را درست و بدون اشتباه تکلم کنند و تعداد بیشتري از  انیدانشجوي بنگالدش داده شود تا ها دانشگاهي به ریتصو
فارسی  طیمحی بمانند و فارسی را در کسالحتی ی ا، چهارماه یکماهاعزام شوند  تا در آنجا  براي ی  رانیازبان فارسی به  انیدانشجو

و  قیتشوو استادان فارسی بنگالدش باعث  رانیاي فرهنگی ها سازمان نیب کینزدو استمرار ارتباط  جادیا. و برگردند رندیبگ ادی
 نیامهم  شنهادیپ. شود یمي بنگالدش ها دانشگاهفارسی در  اتیادبو گسترش زبان و  تیتقو، جیترو جۀینتدلگرمی استادان و در 

 رانیانگر آغاز شده بود، براي باز گشایی آن از طرف  ریجهانگو دانشگاه  ایکوشتاست که آموزش زبان فارسی در دانشگاه اسالمی 
  .اقدام الزم به عمل آید

  
  :استادان اعزامی در بنگالدش

متخصصین زبان  ژهیوبا حضور استادان اهل زبان به  توان یمزبان فارسی  اتیادب، آموزش وگسترش زبان و تیتقو، ایاحجهت 
 تیرسمرا به  نیسرزم نیا. م1974در سال  رانیاقابل ذکر است بعد از استقالل بنگالدش . فارسی شاهد نتایج خوبی باشیم اتیادبو 

ی براي رانیاآن اعزام استادان  تیمیصمنشانه . شده است مانهیصمو بنگالدش برادرانه و  رانیا نیبسپس روابط فرهنگی . شناخت
و کمک  تیحما، دانشگاه با رانیاي انقالب اسالمی روزیپبالخصوص پس از .  فارسی به بنگالدش است اتیادبزبان و  سیتدر

داري ، دکتر  میتمر ولی اهللا ظفري، دکتر احمد یی، دکتکهدوشد و به همت و تالش استادان اعزامی دکتر کاظم  تیتقو رانیا
فارسی  اتیادبی  زبان و گیبی فروز و دکتر شاهرخ محمد تیگفاطمی، دکتر  نیحس دیسي، دکتر ریبش، دکتر محمود سایشم روسیس

ی در رانیااستاد  کاست که در حال حاضر فقط ی نیانکتۀ مهم درباره استاد اعزامی . است افتهی تیتقودر دانشگاه داکا رونق و 
 .ي بنگالدش نیز اعزام شوندها دانشگاهدانشگاه داکا است، و حال آن که الزم است استادانی از ایران براي دیگر 

  
 :المللی نیبملی و  ناریسمانعقاد 

و مراسم  ادیاعبه بنگالدش، و برگزاري  رانیاتوسط مراکز فرهنگی  تهایشخصي محلی، دعوت از افراد و نارهایسمبرگزاري 
براي  رانیاکه جمهوري اسالمی  شود یم      شنهادیپجلسات سخنرانی راجع به زبان و ادبیات فارسی و همچنین  لیتشکخاص، 

ي بنگالدش همکاري و مساعدت بیشتري نماید و در هر دانشگاه ساالنه ها دانشگاهفارسی با استادان فارسی  اتیادبزبان و  شرفتیپ
استادان از  نیب، آشنایی و همکاري کنند یمشرکت  ناریسموقتی که استادان در . المللی برگزار  شود نیبملی و  ناریسم  کی

فارسی در  اتیادبو گسترش زبان و  تیتقوو براي  دیآ یمو فرصتی براي تبادل نظر به دست  شود یم    جادیاکشورهاي مختلف 
  .شود یمي بنگالدش تجربه تازه اي ایجاد ها دانشگاه
  
  :در بنگالدش قاتیتحقمرکز  لیتشک

، علوم اجتماعی، خیتاري گوناگون نظیر ها رشتهي خطی به زبان فارسی در ها نسخهي بنگالدش پر از ها کتابخانهي از اریبس
است  نیافارسی است که حق  اتیادبنظم و نثر زبان و  ژهیو، سفرنامه، عرفان، فلسفه، داستانهاي گوناگون، به هیادع، اقتصاد، ایجغراف
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 تیتقوکه براي  شود یم شنهادیپلذا . شود و براي مطالعه در دسترس عالقمندان و مشتاقان زبان فارسی قرار گیرد ایاحکه بیشتر آنها 
  .شود سیتأسزبان و ادبیات فارسی در بنگالدش  قاتیتحقي بنگالدش، مرکز ها دانشگاهفارسی در  اتیادبو گسترش زبان و 

و  سندینو یمخود را به زبان فارسی   قاتیتحقانی در سراسر بنگالدش وجود دارند که مقاالت و امروزه محققان و عالقمند
با  شود یم سیتدري معروف بنگالدش ها دانشگاهو در حال حاضر زبان فارسی در  دهند یمنشان  تیحساسهنوز نسبت به فارسی 

هر چه زودتر در صدد اقدام  دیبا یمرو  نیااز . ی نمودنیب شیپ توان ینمخوبی را  ندهیآهمه براي زبان فارسی در بنگالدش  نیا
 نیریشو زبان  دیآآب رفته به جوي باز  دیشاراه برداشته شود تا  شیپبرآمد و کوشش کرد تا موانع رشد و اعتالي زبان فارسی از 

 .و زنده شود وگسترش یابد ایاح،  تیتقوفارسی در  بنگالدش 
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  منابع و ماخذ
  خانۀ دانشگاه داکا بر اساس دبیر 

  بر اساس دبیر خانه گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه داکا
 بر اساس دبیر خانه موسسه زبانهاي نوین، دانشگاه داکا

 بر اساس دبیر خانه گروه فارسی، موسسه زبانهاي نوین، دانشگاه داکا

 بر اساس دبیر خانه دانشگاه راجشاهی

 شگاه راجشاهیبر اساس دبیر خانه گروه زبان، دان

 بر اساس دبیر خانه دانشگاه چیتاگنگ

 .97.ص. ش.ه1383عزیز علیزاده،  بررسی سیر و تحول زبان و ادبیات فارسی در ایران و شبه قاره، .

  وسسه زبانهاي نوین، دانشگاه کولنبر اساس دبیر خانه م
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21  

 يمثنو رانیو نخج ریدر داستان ش عنصر گفتگو لیتحل
  

  1حسین احدي
  چکیده 

داستان شیر و نخجیران یک از داستان هاي مشهور مثنوي است که به دلیل اشتمال بر گفتگوهاي مختلف و طوالنی بین شخصیت 
هاي داستانی آن زمینه ي مناسبی است تا بتوانیم عنصر گفتگو را که یکی از ضروري ترین عناصر داستانی است در آن مورد 

شود و ع گفتگوي بین شخصیت ها عاملی است که از یک طرف باعث گسترش طرح داستانی میدر واق. بررسی و تحلیل قرار دهیم
توان هم جنبه هاي از طرف دیگر با پردازش شخصیت هاي داستانی، آن ها را به خواننده معرفی می کند و با تحلیل گفتگوها می

یا شاعر آشنا شد و این که چگونه و با چه هدفی از  سرایی نویسندهپنهان شخصیت هاي داستان را کشف کرد و هم با هنر داستان
  .این عنصر داستانی استفاده کرده است

  
  

  گفتگو؛ شیر، نخجیران و خرگوش؛ شخصیت؛ داستان؛ موالنا :هاکلید واژه 
    

                                                        
  ghasemi.malek@gmail.com: ی دانشگاه محقق اردبیلی، رایانامهفارس اتیارشد زبان و ادب رشناسکا - 1

mailto:ghasemi.malek@gmail.com
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  مقدمه
 479حدود  1389تا  900 تیبو قبل از داستان آمدن رسول روم از  گریدپس از داستان پادشاه جهود  که رانینخجو  ریشداستان 

 زین باب االسد و الثوردر  و دمنه لهیکل کتاببه نقل مرحوم فروزانفر در  کهی است داستان، شود یمي را شامل مثنودفتر اول  تیب
مسائل و  انیبي برااست، اما موالنا از آن  کوتاهی ساده  و داستانداستان در ظاهر  نیا). 337/ 1ج: 1382فروزانفر،(آمده است

قضا و قدر و به تبع  ریتاث، و کسبو  توکل« لیقبی از موضوعاتاست،  کردهاستفاده را  تینهای فلسفی و عرفانموضوعات مختلف 
 قتیحق النیسی و تعال، و خفا و ظهور حق توکلي با زهد و ویدن، و مباشرت امور تملکو عدم منافات  اریاختآن، مسآله ي جبر و 

 472ی از کلدر آن آورده و به طور  گریدي ها نکتهو ) همان صفحه: همان(»و مجاهده و مخالفت نفسي جوهر حرکتجهان، و 
ی و ستنها حدود «، اتیابتعداد  نیای است و از داستاني ها تیشخص نیبی طوالني گفتگوهاآن متن داستان و  تیب 377حدود  تیب
 اتیابی مابقو ) 270: 1380، انیپورنامدار(»شده است پراکنده اتیاب کل انیمدر  که ردیگ یمی داستان را در بر اصل تیروا تیب کی

ي ظاهرسطح . دو بعد است اي دو سطح یداراداستان  نیا. است افتهدر ضمن آن اختصاص ی کوتاهي ها تیحکاو  ها لیتمث انیببه 
همان  زینو دمنه  لهیکلدر  کهاست  رانینخجو خرگوش و  ریشی مانند داستاني ها تیشخصي گفتگوهاشامل اعمال و  کهداستان 

ی داستان لیتمث ای یباطنداستان همان سطح  گریداما سطح . پرداخته شده است سندهینوی مورد نظر فني نثري داستان با ظاهرسطح 
آن  ندهینما ریش« . ي استزیچی رمز و نماد داستاني ها تیشخصاز  کدر آن هر ی کهي آن قرار دارد ظاهري سطح ورا کهاست 

ی و تالش را سع کهي هستند ا هیصوفآن دسته از  ندهینما رانینخجو  داند ینم توکلی نافی و تالش را سع کهی است عارفاندسته از 
نفس ناطقه  ریش که شود یمی وانیحي نفس  ندهینماخرگوش « گریداز طرف ). 313:1384/1ی، زمان(«...و  شمرند یم توکلمعارض 

 نیبد. جهان در چراست اتیتمنو  الیامي گشاده صحرااست و خود در  کردهسرنگون  عتیطبی را در بن چاه انسان قتیحقو 
ی منفی نقشی مثبت و خرگوش نقش ریش. شود یمي داستان عوض ها تیشخصي رمزنقش  کالمبه مناسبت  بیترت
 نیبي گفتگوی بر مبتن شتریبداستان  نیا کهیی آنجای داستان و از لیتمثبا صرف نظر از سطح ). 283: 1380، انیپورنامدار(»ردیپذ یم

ي الگوها، اهداف و ها روشی و داستاني فضاي داستان و نقش عنصر گفتگو در گسترش ظاهرسطح  لیدل نیا، به هاست تیشخص
و  ارکانگفتگو،  رامونیپی حاتیتوض، ابتدا قیتحقو روش  نهیشیپ انیبمنظور پس از  نیابه . مینمائی می بررسمختلف آن را 

  .پرداخت میخواهموارد در داستان  نیا لیتحلي آن را آورده سپس به ها یژگیو
  

 :ي تحقیق نهیشیپ
ي ازینواضح است و  کامالًي انجام گرفته است، ادیزي ها پژوهشي آن مطالعات و ها داستاني و مثنوي روبر  کهموضوع  نیا  

به چند  توان یم کهیی صورت گرفته ها پژوهشنگارنده اطالع دارد،  کهمقاله تا آن جا  نیااما در مورد موضوع . به بحث ندارد
و مقاالت تنها چند نمونه از  کتب نیاو  ستین ریزمحدود به موارد  نهیزم نیادر  ژوهش پی کلالبته به طور . کرداشاره  ریزمورد 

  :دست است نیا
ي مولوي مثنوی در شکني و ساخت پردازدر فصل داستان  »آفتاب هیسادر «خود با عنوان  کتابدر ) 1380( انیپورنامداری تق  

 لیتحل زینداستان را  نیاي گفتگوهاي از اپرداخته و پاره  رانینخجو  ریشي از جمله داستان مثنوي ها تیحکاي از اپاره  لیتحلبه 
در چند صفحه به طور گذرا و  زین) 1386(» یفارسي در ادب رمزي ها داستانرمز و «خود،  گرید کتابدر  نیهمچني و. است کرده

  .    ی قرار داده استبررسی آن مورد لیتمثاشاره وار داستان را از لحاظ وجه 
ی گذرا از داستان لیتحلبه  »...ي، عطارمولواز  مشتركی چند قصه با مضمون بررس«ي با عنوان ادر مقاله ) 1384( یکتاباحمد   
ی از داستان را نیمضامو دمنه پرداخته است و در ادامه  لهیکل تیرواي با مثنو رانینخجداستان  سهیمقااو ابتدا به . است کردهاشاره 

  .قرار گرفته است لیتحلی و بررسمورد  زیني گرید کوتاهي ها تیحکامقاله  نیاالبته در . است کرده انیب
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ي گفتگوهاانواع  لیتحلبه  »ي موالناپردازی در داستان رکالمیغنقش ارتباطات «ي با عنوان ادر مقاله ) 1386( محمد دانشگر
و  تیاهمی و نقش و رکالمیغي ارتباطات  خچهیتاري بر مروراو ابتدا با . ارتباط پرداخته است جادیاي براي ابزاری به عنوان داستان

  .ي پرداخته استمثنوي ها داستاني از اموضوع در پاره  نیا لیتحلاصول مرتبط با آن به 
  

  یبررسبحث و 
  1وگو گفت
که از  ردیگ یمي داستانش از ابزارها و عناصر مختلفی بهره ها تیشخصي براي پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم ا سندهینوهر    
به «به عنصر گفتگو اشاره کرد که یکی از عناصر مهم شخصیت پردازي در متون داستانی است، و  توان یماین عناصر  نیتر مهم

یا . شود یمصحبتی را که میان دو شخص یا بیشتر رد و بدل . ي افکار و عقاید است مبادلهمعناي مکالمه و صحبت کردن با هم و 
و جمال  منتیم(»نامند یم، گفتگو دیآ یمپیش ...ه، شعر وداستان، نمایشنام(آزادانه در ذهن شخصیت واحدي در اثري ادبی 

  ).255:1388میرصادقی، 
و به داستان تحرك و جذابیت خاصی  کنند یمي داستانی را معرفی ها تیشخصي عنصر گفتگو  لهیوسنویسندگان به   

مموالً براي ایجاد ارتباط، بیان خویشتن  ها تیشخص. کنند یمبراي آماده سازي، اغلب از گفتگو استفاده «به این معنی که . بخشند یم
  ).58:1374بیشاپ، (»زنند یمو قانع کردن دیگران حرف 

لذا گفتگو نیز . هاست آني  ژهیوکه پایه و اساس هر داستان خوبی، اشخاص و خصوصیات  جا آنگفت؛ از  توان یمبنابراین   
ي  نحوهالبته باید توجه داشت که . باشد تواند یمانی نیز عنصر داست نیتر مهمکه جزء الینفک هر شخصیت داستانی است، خود 

ي کوتاه و بلند فارسی، گفتگو ها قصهدر «به این معنی که . ي مختلف داستانی، متفاوت استها قالباستفاده از عنصر گفتگو در 
. دیآ یمدنبال روایت قصه ي قصه، به ها قهرمانیا  ها تیشخصو گفتگوهاي ... جزء روایت قصه است و از خود حد و رسمی ندارد

و  ها قصه گونه نیابنابراین در ). 466:1385میرصادقی، (»ي روایت قصه است کرهیپدر واقع گفتگو از خود استقاللی ندارد و جزو 
ي مختلف وجود ندارد و همه تا ها تیشخص، و تشخص و تفاوتی بین گفتار شوند یم، گفتگوها اغلب به یک شیوه بیان ها تیحکا

نیست، و عنصر گفتگو عنصري مستقل و بسیار  گونه نیاي امروزي، ها داستاناما در . ندیگو یمحدودي به یک سبک و سیاق سخن 
هماهنگی و  ها تیشخص؛ با ذهنیت برد یمعمل داستان را در جهت معینی پیش «ي داستان است، به این معنی که  کرهیپبا اهمیت در 

  ). 207:1387داد،(»که در واقع طبیعی و واقعی باشد آن بی دهد یمخوانی دارد و احساس طبیعی و واقعی بودن را به خواننده هم
  

  ي آن ها یژگیو، انواع ارکان: گفتگو
با اعمال و  کهیی است ها تیشخصي  رندهیبرگدر  دیآ یمبوجود  کهی داستانگفتگو گذشت، هر  فیتعردر  کههمان گونه    

 کهی نقشي خود و فرد اتیخصوصی ها و ژگ يومتناسب با  ها تیشخص نیا. آورند یمو گفتار خود داستان را به وجود  حرکات
 نیبهتر«گفتگو  کهچرا . دیآ یمعامل به حساب  نیگفتگومهمتر کار نیاو در انجام  پردازند یمي نقش فایادر داستان دارند به 

ی، مانیسل(»گذارد یم شینماي واضح و روشن به ااشخاص را به گونه  نیباقع روابط .در  .ي نشان دادن روابط اشخاص است لهیوس
 تیشخصی روحي های ژگ يوی موجز از فیتوصي اشخاص و مادي روانکاوي براي ا لهیوس«گفتگو  نیاعالوه بر ). 365: 13869
  ). همان صفحه: همان(»کند فیتوصرا  ندهیگو تیشخص دیباهر جمله گفتگو . اسست
   

                                                        
.١ Dialogue 
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  گفتگو ارکان 
و سخنان و  افتی داشته باشد تا بتوان در آن به منظور مورد نظر دست یخاص ارکان دیبای داستاني ها تیشخص نیبي گفتگو  
ی توسط وکاست کمگونه  چیهو بدون  کردهیی خاص خود را حفظ معنابتوانند بار  شوند یمدر قالب گفتگو ارائه  کهی جمالت
و سخنان  دیعقای باشند نه داستانسخنان اشخاص  دیباگونه گفتگوها صرفاً  نیاالبته . شوند انیبی داستاني فضامتقابل در  تیشخص

و  نیمع مکاني مختلف و قرار دادن آنان در زمان و ها تیشخصبا خلق  کهي است اتنها به عنوان واسطه  سندهینو که، چرا سندهینو
 نیبي گفتگوی در دخالت دینبا نیبنابرا. پردازد یمداستان  تیرواو تنها به  آورد یمدر  حرکترا به  ها آني مختلف، ها تیموقعدر 

  .ی داشته باشدداستاناشخاص 
  :رسد یمي به نظر ضرور ریزي  گانهگفتگو، عناصر پنج  کی جادیاي برای کلبه طور   

  .کند یمبحث و گفتگو را ادراه  کهی کس تیشخص
 .طرف مقابل بحث تیشخص

 .ي آزادتفکري برایی آرام فضا جادیا

 ي دو طرف بحثبرامشخص بودن موضوع گفتگو 

فضل اهللا، (»شود یم میتقس زیآمروش خشونت ) و ب زیآمروش مسالمت ) به دو روش  الف کهي بحث و گفتگو، ها روش
1380 :34.( 

 کاربه  شیخوی در داستان منطقدرست و  شکلي گفتگو را به  دهنده لیتشکو عناصر  ارکان نیا دیباي ا سندهینوهر  نیبنابرا   
ی وقتگفت؛  دیباالبته . رندیگي مناسب قرار جاو در  کردهي خود را حفظ کاربردی و عملي ها جنبهی داستاني گفتگوهاتا  ردیگ

عناصر پنج گانه را مورد  نیااز  کدامهر  میتوان یمدارند و  کاربردعناصر  نیا، ردیگ یمصورت  شتریب ای تیشخصدو  نیبیی گفتگو
، ریاخدر صورت . کند دایپي تحقق واحد تیشخصتنها در ذهن «است، گفتگو  ممکنی اوقات گاهاما . میدهقرار  لیتحلی و بررس
نوع  نیا). 479: 1385ی، رصادقیم(»دهد یمداستان را نشان  تیشخصی درون افکار کهي ا وهیش. شود یمخوانده  1یدرونیی گو تک
و . ی معاصر شده استسینودر داستان  2ذهن الیس انیجری به نام انیجرباعث به وجود آمدن  ریاخي ها دههی در درونیی گو تک

الزم به . دهد یمی نشان داستانعناصر  نیتري ضروری از کي عنصر گفتگو را در داستان به عنوان یریگ کاراز به  گریدي ا وهیش
ی عن، یتیشخصی خاص ژگیوجزء  کهي موارددر داستان جز در  کنندهی و خسته طوالني گفتگوهابردن  کاري است، به ادآوری

 نیااز  کدامداستان، هر  لیتحلدر بحث . آورد یم نییپا زیني داستان را هنري ها جنبه بلکهی ندارد ارزشی باشد، نه تنها حرفی پر نوع
  .ی قرار خواهد گرفتبررسدهنده مورد  لیتشکعناصر 
  

  انواع گفتگو
گفتگو،  نیا ای. ستیناز سه نوع خارج . شود یمی ردو بدل داستاني مختلف ها تیشخص نیبدر داستان  کهیی گفتگوهر    
 کهیی گفتگوی عناست، ی میمستق ریغ که نیا ای. کند یمارائه  ماًیمستقرا  شهیاندو  فکر کهیی گفتگوی عناست ی میمستقیی گفتگو

دو نوع، نوع  نیا کناردر . کند یم انیب میمستق ریغرا به طور  سندهینوي ها شهیاندو  افکاري دارد و تئاتری و شینماجنبه ي  شتریب

                                                        
١   . Intereir Monologue 

٢   . Stream Of Consciousness 
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ي  شهیاندو  فکرهم  کهیی گفتگوی عنی. دارد کاربرد شتریبامروزه  کهدو نوع است  نیای از بیترکوجود دارد و آن  زینی سوم
   ).478:  1385ی، رصادقیماز  صیتلخنقل با . (ی داردشینماو هم جنبه  کند یمداستان را ارائه  تیشخص
  

  گفتگو  ي ها یژگیو
 ها آنداستان به  لیتحلدر  که ببان کرده است یداستان يگفتگوها يرا برا ریز یژگیدر کتاب عناصر داستان شش و یرصادقیم  
  :عبارتند از ها یژگیو نیاپرداخت،  میخواه

  برد یم شیپ نیمعی را در جهت داستانعمل  بلکه دیآ یداستان با کار نم نتیو ز شیگفتگو تنها به عنوان آرا -1
  .دارد یو همخوان یداستان هماهنگ يها تیشخص تیگفتگو با ذهن -2
  . ی باشدواقعی و عیطبدر واقع  آنکه یب دهد یبودن را به خواننده م یو واقع یعیگفتگو احساس طب -3
 یو خلق یروح يها یژگیتا با فعل و انفعال افکار و و کند یرا ارائه م يها تیشخص انیبدل شده مو  رد يها گفتگو صحبت -4

  .افراد را نشان بدهد

 .ها ارتباط نزدیک و مستقیمی دارد ها با گویندگان مختلف آن واژه، ضرباهنگ، درازي و کوتاهی جمله -5

یا توصیفی و تفسیري هستند به کار  هایی که جدي بعضی از نویسندگان گفتگو را براي سبکبار کردن تاثیر قطعه -6
  ).471-472: 1385نقل با تلخیص از میرصادقی، ...(برند می

نویسنده باید . می توان گفت، اولین چیز زندگی واقعی که باید در هر داستانی نویسنده آن را به کار بگیرد همین گفتگوست   
هاي اوست وارد فضاي داستان کند و به وسیله ي  اندیشه ها و خصوصیات و هایش را که نشانگر ویژگی ي بیان شخصیت نحوه

دهد و اما باید مواظب باشد که گفتگوهاي داستانی به هیچ وجه نباید وسیله  ها را به خواننده و مخاطب خویش ارائه می گفتگو آن
شناخت شخصیت گوینده استفاده از عقاید در گفتگو هنگامی رواست که کلید «چرا که . اي براي بیان عقاید نویسنده باشد

  ). 364:  1386سلیمانی، (»باشد
     
  رانینخجو  ریشدر داستان  وگو گفت لیتحل

 لیتحلی و بررسبه  توان یم آن يها یژگیارکان، انواع و، گفتگوعنصر  رامونیپی اتیکل انیبی با داستان و اجمالیی آشناپس از 
ي داستانی به کار گرفتن مناسب عنصر ها تیشخصکه بیان شد، یکی از ابزارها و عناصر پردازش  گونه همان. داستان پرداخت

از این عنصر داستانی استفاده کرده است؛ در واقع  ها داستان ریسااز  شتریبدر این داستان نیز موالنا، . در هر داستان است وگو گفت
یی دارد گفتگوها، تعلق به اتیاباز مجموعه ي  اتیابتعداد  نیشتریب«و  هاست تیشخص نیبي گفتگوی بر مبتنداستان  نیاي بنا ریز

 اریبسي ها جملهو جز  ندیگو یمخرگوش با خود  ای ریش کهی است سخنان او ی ردیگ یمو خرگوش در  رانینخج، ریش انیم که
ی کمامر با  نیاو ). 271: 1380، انیپورنامدار(»ي استمولوو همه ساخته ي  ستینگفتگوها در اصلِ داستانِ مأخذ  نیاي از معدود

البته از . شود یم دهیفهم شود یمي داستانی رد و بدل ها تیشخصي داستان بین  ادامهي سخنانی که در فحواتأمل در داستان و از 
ي ها قصهمتناسب با ساختار ي بیشتر مثنوي ها داستانی تمامی اغماض، مانند کمبا  او ی ها داستان اکثریی که این داستان مانند جا آن
ي فارسی نیز، گفتگو جزء روایت قصه است و از خود استقاللی ندارد، بنابراین در این ها قصهی است و در فارس اتیادبی سنت

  . وجود ندارد ها آن، و تفاوتی بین شود یمداستان، گفتگوها اغلب به یک شیوه بیان 
در زمان  کهر ی ها تیشخص. ي، گفتگوستمثنوي موالنا در پردازو داستان  اتیحکاي  هیپااساس و «ی توان گفت؛ م  
 افتیدرو پاسخ مناسب را  کنند یم، سخن خود را بازگو شوند یمشاعر انتظار دارد، وارد صحنه  کهی تیوضعی و مطابق با مقتض

در انتظار فرصت مناسب  ا، یکنند یم تركصحنه را  طلبد یمي داستان فضاو  خواهد یمموالنا  کهو هر زمان و آن گونه  دارند یم
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اغلب « ها تیشخص ها آندر  کهیی هستند گفتگوها انیپورنامدار حیتصرگفتگوها به  نیاالبته ). 116: 1386دانشگر، (»مانند یمي تر
ي اریبسدر  ها تیشخص نیا. نندیب یمچشم خود  چهیدرو انسان را از  قتیحقی و هست کدامو هر  اند مخالف فکري دو طرز  ندهینما

: 1380، انیپورنامدار(»اند انسانی هستی در وانیحی و فرشتگدو بعد  اعقل و شهوت ی اي مخالف روح و نفس یروینموارد تجسم دو 
. اند دهیبخشی خاص تیجذابو  تحركبه داستان  کهو بلند وجود دارند  کوتاهي گفتگوو دو  ستیبحدود  زینداستان  نیادر ). 271

، رانینخچو  ریشمخالف هستند چون  فکردو طرز  ندهینما کهي مختلف ها تیشخص نیبي داستان و فضاگفتگوها متناسب با  نیا
ی اتیابی در گاهو  تیبسه  ای در دو یگاه که شوند یمي داستان رد و بدل انتهااز ابتدا تا ... و  رانینخچو خرگوش، خرگوش و  ریش
در ... ی و فلسفی و عرفانالبته طرح مسائل و موضوعات مختلف . شوند یم انیب واناتیحموضوعات مختلف از زبان  انیبي برا شتریب

مخالف  دیعقا« کهي طورامر صادق است به  نیا زینداستان  نیاي خاص موالناست و در  وهیشسخنان مختلف،  انیبقالب گفتگو و 
ی فاصله و به دنبال گفتگوها بچنان  زیدآمییتأاما غالباً سخنان ... گردد یم ـانیب اشارت اي به صراحت یمولوخود  دهیعقو موافق و 

همان : همان(»دیگو یمي از زبان خود مولو ـاي داستـان است و یها تیشخصي گفتـار  دنباله که ستین ـدایپی روشنـبه  که دیآ یم
  ). صفحه
و بلند  کوتاهي گفتگوهای قرار داد؛ داستان با بررسمورد  نیچن نیاداستان را  نیاي گفتگوها توان یمبه طور خالصه    
 انیب تیبابتدا سخنان دو طرف در چند  ها قسمت نیادر . شود یمی دو طرف آغاز پی در پي ها گفتنو جواب  ریشبا  رانینخج

از  کدامو هر  شوند یمی طوالنگفتگوها  نیطرفنظرات  انیبی و فلسفی و عرفاني ها بحثاما رفته رفته با وارد شدن به  شوند یم
 نیطرفاز  کهر ی کهگفتگوها  نیادر خالل «، و موالنا کنند یم انیبي مختلف ها استداللو  لیدالي اثبات نظرات خود برا نیطرف

ی کماما با ) 276: همان(»دیبنمای طرفی بي راوخود را به ظاهر  کند یمی سع، کنندخود را اثبات  دهیعقصحت  کوشند یمگفتگو 
، به )313: 1384ی، زمان(»است ریش دهیعق، هم تیحکا نیاموالنا در «خود  که رسد یمبه نظر  نیچن نیطرف نیبي گفتگوهاتأمل و از 

اما . ستینی و تالش سعی ناف توکل، و معتقد است، دهد یم حیترجو در خانه نشستن  کردن توکلی و تالش را بر سع کهی معن نیا
داده و از خرگوش  رییتغاست نظر خود را » کژ الیخي  واسطهافتادن در چاه به «مضمون داستان  که نیاي داستان با توجه به انتهادر 

هر  لیدالاست، موالنا در ظاهر سخنان و  میمستقي ا وهیشگفتگو در داستان  انیبي  وهیش کهیی جاالبته از آن . کند یمي جانبدار
ي ا دهیعقي داستان خود چه راو که ابدی ینمخواننده به وضوح در  که کند یمچنان مستدل از زبان آنان نقل «را  نیطرفاز  کدام
، خواننده را به خواندن ها تیشخص انیمی طوالني ها بحث نیا که شود یم، هم به نوبه ي خود سبب  یطرفی ب نیاحفظ . دارد
 ها قسمت نیادر  زینگفتگو  ارکان). 271: 1380، انیپورنامدار(»شود یم روزیپطرف  کداممباحثه  نیادر  ابدتا در ی کند بیترغ
 تیشخصو هم  کند یمگفتگو را اداره  کهی تیشخصهم . در گفتگوها هر دو طرف حضور دارند کهی معن نیا، به شود یم تیرعا

ی آرامي فضاي حدودتا  زیندارد  انیجرگفتگوها در آن  کهیی فضا نیاعالوه بر . شوند یمی عوض پی در پ کهطرف مقابل بحث، 
 کی کهیی جاالبته از آن . کنند یم انیب زیآمی مسالمت روشنظرات خود را در مورد موضوع مشخص با  نیطرف کهي طوربه . است

 کهي گفتگو را آرام در نظر گرفت چرا فضا توان ینمقرار دارد، متعاقباً  نیخشمگی رحم و بي ریش تیشخصطرف گفتگو 
رفته رفته و با ادامه داستان و  کهچنان  دیافزا یم زیني گفتگو فضای نیسنگامر بر  نیاو هراس بودند و  میباز او در  وستهیپ رانینخج

با زور  ریشو  شود یم لیتبد زیآمی خشونت روشي داستان به  ابتدا زیآمی خرگوش، روش مسالمت شکن مانیپو  مانیپبستن عهد و 
 کهي ابه گونه  دهد یمي قدرت خود را نشان حدودتا  زیني داستان ابتدا، چنانچه در شود  یمسلط و قدرت خود بر گفتگوها م

  . او قرار دهند اریاختي روزانه در غذای را به عنوان وانیحو هر روز  کرده عتیببا او  شوند یممجبور  رانینخج
داستان به  نیادر  کهی قرار داد بررسمورد  ریزبه صورت  زینرا  گفتگوشده درباره  انیبي های ژگ يو توان یم نیاعالوه بر    

تنها به داده است  لیتشکي از ساختار داستان را ابخش عمده  کهیی جاداستان از آن  نیادر واقع گفتگو در . اند شده تیرعای خوب
ی را در جهت داستانهم عمل  کهي مناسب خود قرار گرفته است جاچنان در  بلکهرفته است، داستان با کار ن نتیو ز شیعنوان آرا
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و  یداستان هماهنگ يها تیشخص تیا ذهنب کاملگفتگوها به طور  نیا. داستان شده است تیجذاب، و هم باعث برد یم شیپ نیمع
سخنان و نظرات خود  انیبخود به  دیعقاو  افکار نیهمچنی و رونیبی و درون اتیخصوصی متناسب با تیشخصهر . دارد یهمخوان

و سخنان  شانیاو ترس  میبمتناسب با  زین رانینخجمتناسب با قدرت او، رفتار محتاطانه  ریشي  نانهیخشمگرفتار و سخنان . پردازند یم
قدرت و خشم خود  نیاي داستان ابتدادر  ریشچنانچه . دارد کاملی هماهنگاو  تیشخصبا  زین کوچکو  فیضعو رفتار خرگوش 

  :دهد یمنشان  نیچنرا 
  بکرو  ـدیزام از  دهیدبس  مکرها                 مکر، نه نمیبي، گر وفا آر: گفت   
  کـژدممي زخم مـار و  دهیگزمردمم                 مـن  مکـرفعـل و  هالكمـن    
  نیکمو  مکراز هـمه مردم بتر در                  ـنیکممردم نفس از درونـم در    
  )904-906 اتیاب/ 1ج :1384ی، زمان(

به  ریشاو در رفتن نزد  کردن ریتأخدر ادامه داستان در خطاب به خرگوش به خاطر  زین رانینخجي  محتاطانهرفتار و سخنان    
  :شده است انیب ریزصورت 

  در عهـد و وفا میکردگاه ما                  جان فـدا  نیچند که: قوم گفتندش   
  ، رو رو، زود زود ریشي عنود                   تا نرنجد ایِ ما بـدنامـتـو مجـو    
  )    998-999 اتیاب: همان(    
  
ي منتظر آمدن خرگوش زیدآمیتهدرفتار و سخنان  نیچندوباره با  ریش، زینی خرگوش شکني داستان و پس از عهد انتهاو در   

  :است هدیکش ریتصوگونه به  نیاي او را  نانهیخشمگبود و موالنا حالت 
  پنجه زن ریش شیپانـدر شــدن             بعد از آن شد  کـرد ـریتأخی ساعت   
  ریش دیغر یمو  کرد یمرا  خاك           ـریدشدن او ماند  کاندرزان سبب    
  عهد آن خسان            خام باشد خام و سست و نارسان کـهگفت من گفتم    
  دهـر؟ چنـد؟ نیامرا  بدیبفرچند             فـکنـدمـرا از خـر  شانیادمدمـه    
  )    1058-1055 اتیاب: همان(
  :که دهد یممورد خطاب قرار  نیچنو در ادامه با آمدن خرگوش او را   

  ي ناخلفاهان : ریشصف              بانگ بر زد  کینزد شتریباو  دیرسچون     
  ام دهیمالنـر  ـلیپگـوش  کهام               مـن  دهیبدرگـاوان را ز هم  کهمن     
  ـنیزمـانـدر  افـکنـدامـر مـا را                نیچن کوباشـد  کهی خرگوش مین    

  ) 1155-1153 اتیاب: همان(
 شیخومناسب حال و مقام  زینو ناتوان  فیضعدر مقابل خرگوش . دهد یمی نشان خوبرا به  ریشیی زورگو هیروح اتیاب نیا  
ی از خشم باز دارد، ناشیی خوي را از اقدام به حمله و درنده گوزورگو و خودخواه و دشنام  ریشهم  ستیبا یم«؛ او دیگو یمسخن 

 نیا ریز اتیابچنانچه در ). 288: 1380، انیپورنامدار(»است، قدم بر دارد دهیشیانداو  کهي مکردر جهت  کهو هم او را وادارد 
  :ی بارز استخوباو به  تیخصوص
  دست  تیخداونـدهست               گر دهـد عفو  میعذرگفت خرگوش االمان    
  !شهـان؟ شیپـدر  ندیآزمان  ـنیا!               ي قصـور ابلهان؟اچه عـذر : گفت   
  دیشن دیشا ینمعـذر احمـق را                ـدیبـر ـدیبای، سـرت وقتـی بمرغ    
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  بود کـشعـذر احمـق، بدتر از جرمـش بود               عـذر نادان، زهرِ دانش    
  ینهدرگوشم  کهخرگوشم  چه منی               تهي خرگوش، از دانش اعذرت    
  ي را گـوش دارا دهیدشمار               عذر استم  کسی را ناکسي شه، ا: گفت   
  ی را تـو مـران از راه خـودگمرهِ جـاه خـود                زکــاةخاصـه از بهـر    
  نهد یمی را بر سر و رو خسهر                 دهد یمی به هر جـو آب کوبحر،    
  کـمو  شیبنـگردد  ایدر کـرماز                 کـرم ـنیز ایدرنخواهد گشت  کم   
  ي اوبـاالبـرم  کسي او                جامـه ي هر جـابـر  کـرمگفت دارم مـن    
  ي عنـفاژدرهـا شیپي لطف                 سـر نهادم جـاگفت بشنو گر نباشد    

  )1157-1167:اتیاب: همان(
فعل  ترتیببه این تا  کند میرا ارائه  ها شخصیت میانبدل شده و  رد هاي صحبت در این داستان گفتگوهمانگونه که بیان شد؛    

بودن  واقعیو  طبیعیاحساس  هاگفتگوبه عبارت بهتر، این  .را نشان بدهدبه ما  ها خلقی آنو  روحی هاي ویژگیو  افکار ،و انفعال
نحوه به کار بردن کلمات و جمالت متناسب با حاالت مختلف . آنکه در واقع طبیعی و واقعی باشد دهد بی میرا به خواننده 

ي بیان، ضرباهنگ کلمات و  این گونه شیوه. شود تی است که در این گفتگوها به شکل بارزي دیده میها نیز خصوصی شخصیت
  .ها ارتباط نزدیک و مستقیمی دارد هاي مختلف و حاالت روحی و روانی آن ها، کوتاهی یا بلندي گفتگوها نیز با شخصیت لحن آن

هاي داستان پردازي و قصه گویی  در گفتگوها، که یکی از شیوهدخاالت غیر مستقیم خود موالنا به عنوان راوي داستان    
البته در این داستان موالنا به عنوان راوي داناي کل بر همه چیز اشراف دارد و . شود اوست گاهی باعث ضعف ساختاري داستان می

یان کند و هر جا مناسب ببیند از ها ب این امر باعث شده تا سخنان و نظرات شخصی خود را نیز در قالب گفتگو و از زبان شخصیت
شخصیت مورد نظر خود دفاع کند و کارها و سخنان او را توجیه کند و از جمله این توجیهات، دفاع از شیر در ابتداي داستان و 

هاي شخصی و تحمیل  هاست، که این گونه برداشت دفاع از خرگوش در انتهاي داستان، به دلیل تغییر وجه تمثیلی این شخصیت
  . شود هاي آن دیده می ها و حکایت اید در ساختار داستان، بارها در مثنوي و در داستانعق

  
  نتیجه گیري

گفتگوها عالوه  نیا، و هاست تیشخص نیبي گفتگوی بر مبتناساساً  رانینخجو  ریشگرفت، داستان  جهینت توان یمی کلبه طور   
به . ی دارنداساسی نقش زینی داستاني و گسترش طرح پرداز تیشخص، در شوند یمی محسوب داستانی ساختار اصلجزء  که نیابر 

. شود یم لیتبدی ساده و مبتذل تیرواو هم داستان به  رود یم نیبیی داستان از بایزو  تیجذابگفتگوها هم  نیابا حذف  کهي طور
، ریشقدرتمند  تیشخص: شوند یم انیب تیشخص، از زبان سه نوع شوند یم انیب میمستقي ا وهیشبه  کهو بلند  کوتاهي گفتگوها نیا

. خرگوش ركیزاما  فیضع تیشخص نیهمچنو ) هستند تیشخص کی مثل هم و در قالب یهمگ که( رانینخجمحتاط  تیشخص
و موالنا  پردازند یمسخنان و نظرات خود  انیبی خود به روانی و روح اتیخصوصمتناسب با حاالت و  ها تیشخص نیااز  کدامهر 
 کي یبرا کهیی ها یژگیوی تمام. کند انیبمختلف  طیشرای طرفانه و متناسب با بی توانسته است نظرات آنان را در داستان خوببه 

ي داستان در ابتدادر  کهي دارند، چنان صعود ریسگفتگوها  کهی معن نیابه . ي داردبارزنمود  نداستانیاشد در  انیب کاملي گفتگو
 کاربه  زیآمی خشونت روشبا ترس و با  ختهیآمي داستان انتهاو در  شوند یم انیب نیطرفنظرات مستدل  انیبیی آرام و همراه با فضا

نظرات دو طرف مخالف باشند، سخنان خود موالنا و نظرات و تجارب  کهاز آن  شتریبگفتگوها  نیا رسد یمبه نظر . رفته اند
ي  جهینت کالمي اقتضاو به مناسبت . است کرده لیتحمرا به داستان  ها آنو موالنا  شوند یم انیب نیطرفاز زبان  کهی او هستند شخص

ي انتهااست و در  ریش دهیعقي داستان هم ابتدا، چنان چه در دهد یمو به مخاطب ارائه  کردهمورد نظر خود را از داستان برداشت 
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ی و عرفاننظرات و تجارب  انیبي براداستان هم  نیاموالنا از عنصر گفتگو در  بیترت نیا، و به کند یمداستان از خرگوش دفاع 
مخاطب به خواندن  بیترغي برا تینهاسخن خود و در  کردنی، و هم متنوع داستاني فضا تیجذابی و تعالیِ خود، هم شخص

  .  است کردهداستان استفاده 
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22  

  »یفارسی در متون ادب عرب اتیاب«نقد کتاب 
  

1اسراءالسادات احمدي   

  دهیچک
ی را به عربامثال و اشعار  ربازیداز  گو یفارس سندگانینوشاعران و . ی برقرار است ناگستني وندیپی عربی و فارس اتیادب انیم  

و امثال  اتیاب نیاي آوري نوشته شده است که در آن به جمع ادیزي کتابهامناسبت  نیبد. وفور در آثار خود به کار برده اند 
ی در متون ادب عرب اتیاب« است کتاب  رسد یمي کتب به نظر  هیبقیی که کامل تر از کتابهای از کی انیماز . پرداخته شده است 

ی به کار رفته در عرب اتیابي تمام گردآورفراوان از جمله  ازاتیامتکتاب عالوه بر  نیا. ی استهیفق نیحسنوشتۀ دکتر  »ی فارس
یی بودن آن، کار را بر دانش پژوهان هموار کرده است؛ اما همانند الفبا نیهمچنی تا قرن ششم و مآخذ و منابع آنها و پارسمتون 

ي، ترجمۀ لغات و اصطالحات و اشکاالت گذار، حرکت اتیابیی از نظر ترجمۀ ها لغزشدست، اشکاالت و  نیاکتب از  گرید
و  میکنی بررساشکاالت را  نیاتا در حد توان خود  میبرآنمختصر  نیادر . است افتهي در آن راه یادیزی پیتای و نگارشی و شیرایو

  .ردیگ، باشد که مورد استفادة دانش پژوهان قرار  میدهآن را ارائه  حیصحتا آنجا که ممکن است صورت 
  
  

  .ی ، نقد فارسی ، نظم عربی ، نظم فارسنثر  : ها هکلید واژ
  

    

                                                        
  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان - 1
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  مقدمه 
ی عربو اشعار  اتیابآراستن کالم از  نیهمچنهر چه بهتر مقاصد خود و  انیبي برای گو پارسکه شاعران  میگفت نیااز  شیپ
ی الزم است که ترجمه و معنا و مفهوم ادبی خوانندگان عالقمند به درك و فهم متون حتو  اتیادب انیدانشجوي براو  اند برده ها بهره
  شو یمی دو چندان ادبلذت و بهرة ما از مطالعۀ متون  اتیاب نیاي که با درك هر چه بهتر طوربه . را بدانند اتیاب نیا قیدق

 نیاي ها تیمزی از کی.دینما یم ریمس نیا مودنیپي برا انیدانشجوي به اریبسکمک  »یفارسی در متون ادب عرب اتیاب«کتاب  
ي معناي بهتر ریادگکه خوانندگان عالوه بر ی اند نمودهی استفاده فارس اتیابی، از عرب اتیابي از اریبساست که در ترجمۀ  نیاکتاب 

 عیسر افتنکتاب باعث جستجو و ی نیایی بودن الفبا، برند یمی پی عربی و فاس اتیادبي متقابل ریپذ ریتأثي و گذار ریتأثبه  تیب
به مأخذ  اتیابی از برخمفهوم  شتریبي درك براکه خوانندگان  کند یمکمک  اتیاب، ذکر مآخذ شود یممورد نظر در کتاب  اتیاب

ي از آنها اریبسی به خوبمشابه در متون که جناب مؤلف به  اتیاب ای تیب کي متفاوت از یها ضبطذکر . مورد نظر مراجعه کنند
ی تمامیی است که به طور جامع کتابها نینخستکتاب از  نیااز آنجا .دیآ یمکتاب به شمار  نیاي ها تیمزی از کی زین اند نمودهاشاره 

ی ما بر سع. ستینی از اشکاالت در آن دور از انتظار برخ دنید کند یمی بررسی را پارسي از متون ا دورهی به کار رفته در عرب اتیاب
  .      مییفزایبکتاب  نیاي ارزشهابر  شتریبسهوها هرچه  نیاي از ای پاره بررسو  انیباست که با  نیا

  
  مباحث

  يگذارلغزش در اعراب 
  یپیتاي لغزشها

  اتیابلغزش در ترجمۀ 
  ی شوتدمیی که باعث اختالل در وزن شعر لغزشها

  اتیابذکر نکردن مأخذ 
  

  :اتیابلغزش در ترجمۀ 
 ریساچه اگر بتوان در  دیآ یمکتاب به شمار  نیاي سهوهابخش  نیمهمتری نوعبه  اتیابدر ترجمۀ  افتهي راه یلغزشها  
بخش از اشتباهات به جهت باز داشتن خوانندگان از فهم مقصود شاعر قابل چشم  نیا،  ستینگراغماض  دةیدي کتاب به لغزشها

ي در اریبسي خطاهاو باعث نقش بستن  ستیني همۀ خوانندگان مقدور برای اشتباهات نیچنبه خصوص آنکه درك  ستینی پوش
  .  دارد یمکه تا مدتها آنان را از درك درست این ابیات باز  گردد یم انیمبتدذهن 

ف در دستورموارد اشتباه  نیاي از اریبسدر  را از ارائۀ  شانیاو گشته  تیبي معنای فهمنقش کلمات باعث کژ  صیتشخي مؤلّ
  :     میپرداز یملغزشها  نیاي ها نمونه نیتر برجستهی از برخمقاله به  نیادر . باز داشته است قیدقو  حیصحي ا ترجمه
ر فقد قالَ اإلله بفضله  «  أَبش  /نتَهواإن ی ریَلف غف لَهم ما قَد س  

خواهد  دهیآمرزي گذشتۀ  آنها خطاها ستندیاباز  نیشیپاگر از گناه  :فضل خداوند بر توبه کنندة از گناه بشارت باد که فرمود
  32ص . شد

ر «   - بش   ... . فرموده است  شیخوبشارت بده که خداوند به فضل : معنا شود  نیچن دیبا تیباساس  نیافعل امر است و بر » أََ
  
با مسمعِِ «    أقوام نیب وهیحی العتاب فو /  ی مغلغـله  عنّأَبلغ اَ
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ستیزندگثبات  ۀیمااقوام  انیمکه عتاب و سرزنش در  برسان گرانیدمرا به  زیآمعتاب  امیپي ابا مسمع ا. «  
   33ص

بلغ « شود یمی مشابه آغاز عبارتبعد که با  تیبی در هیفقجالب آنکه دکتر .مفعول به است نه منادا» ابا مسمع « تیب نیادر   - أَ
لَ که جناب استاد به عنوان مفعول در ترجمه » گرانید«ي معادل اآنکه واژه  گرید.اند کردهترجمه » دیبرسان مانیسلبه «را » مانَیس

  . خورد ینمبه چشم  تیبآورده اند در اصل 
  ...مرا به ابا مسمع برسان زیآمعتاب  امیپ: معنا شود  نیچن تیببهتر است  حاتیتوض نیابا 
  
  سالح ریبغ جایالهی إلکساعٍ /  أخاك أخاك إن من ال أخاً له  « 

   45ص 
  ». ی سالح استبي جنگجوی که دوست ندارد چونان کس دوست تو دوست توست،

 دهیپسندترجمه  نیا نیبنابري جلب توجه مخاطب است برااست که از نوع إغرا و » أخاك أخاك « عبارت مورد نظر ترجمۀ  -
خطیب  دکتر) .است که متوجه دوستت باش  نیاو منظور از آن ! ( دوست تو دوست تو: ترجمه شود نگونهیاو بهتر است  ستین

پیوسته با دوست باش و دوست را از دست مده همانا کسی که « : ي این بیت چنین آورده اند درترجمهرهبر در کتاب مرزبان نامه 
  ).159؛ ص 1383خطیب رهبر، : رك( » ...دوست ندارد 

  .رسد یمي مؤلف به نظر  ترجمهاین ترجمه نیز بهتر از 
  
مأن / إذا ترحلت عن قوم و قد قدروا  «  قَهم فَالراحلونَ ه فارِ   ال تُ

   54ص ».آنها هستند قتیحقپس کوچ کنندگان در که قادر بودند تو را از خود جدا نکنند ي کردی کوچ قومهر گاه از نزد 
م«در مصراع دوم   - به مفعولٌی که در ترجمۀ ارائه شده فاعل و حالدر . فاعل » تفارقهم«در » أنت مستتر«مفعول به است و » ه 

  :رسد یمدرست تر به نظر  ریزو ترجمۀ .جا شده استجاب
آنها  قتیحقي،پس کوچ کنندگان در نشوکه تو از آنها جدا ] ي کنندکار[ي که قادر بودند کردی کوچ قومهر گاه از نزد 

  .هستند
  
ته «  أَ رإذا ر لُها   شیقُ نتَهی مکارمِ هذا یإِل/  قالَ قائرَم   ی الکَ

 56ص » .است دهیرسدرجۀ مکرمت  تینهاشخص به  نیا: ي از آنها خواهد گفتا ندهیگوکند  داریدي را و شیقرهرگاه 

ي خود ننشسته است و ترجمه را دچار مشکل کرده ، پس بهتر است که جااست در » الکرم«در ترجمۀ مصراع دوم فاعل که  -
  . رسد یم تینهاشخص کرم به  نیابر مکارم :  میکنترجمه  نگونهیامصراع را  نیا

 
منَه «  نَّ ناددانٍ نهاراً لهنَّیلَو هل /  لَهوٍ   لَیلأَراهم  
   71ص».است وستهیپشب آنها به روز  ایآ، او گشتند مینددر شب بزم  انیبارویزکه  نمیب یم
در نظر  به مفعولٌبه عنوان » لهو  لیلنادمنه « ترجمه جملۀ  نیابا . است نه جملۀ بعد از آن »هن« ریضم» يأر«فعل  به مفعولٌ  -

  :صورت ترجمه شود نیبداست که  ستهیشاگرفته شده پس 
  .است وستهیپشب آنها به روز  ایوآاو گشتند،  میندرا که در شب بزم ) انیبارویز(آنها  نمیب یم
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  األُقحوانُ مع الزَّهر هایف ضاحکی/  أال بل حکت ألفاظُه الغرّ روضه  « 
ي آن ها شکوفهی عنی(دندیخند یمي بابونۀ آن گلهاي ها شکوفهی بود که باغهان، بلکه عبارات درخشان نامۀ ممدوح همچون 

   94ص.»)شاداب و شکفته بود
  :شود یم نیچن تیبترجمۀ  بیترت نیبد. ي آن ها شکوفهفاعل در مصراع دوم گل بابونه است نه    -

  .دیخند یمی که در آن گل بابونه همراه شکوفه باغاز  کرد یم تیحکا) نامۀ ممدوح( هان ، بلکه الفاظ درخشانش
  
 »مداً یهللا ح الحمدالنَّعما   جلب  /ی رو ن متَ ه غَوادي ممایالدي َفضل  

ي جارو از بامدادان فضلش قطرات درشت باران را  ابدی یمي اختصاص وی نعمتهابه تمامي است که خداوندازآن  شیستا
   100ص».سازد یم

 نیچن تیب حیصحی معن» اهللا « است نه » حمد « وصف » النعما  جلبی« ی است نوعمفعول مطلق » حمداً «  نکهیابا توجه به   -
  ...کند یمی که نعمتها را جلب شیستااز آن خداوند است  شیستا: است 
  
قاً  «  ورذ زمل /  الدهر بحرٌ فاتّخن عر ریالخمبه تَعب  

    101ص ».یکنعبور  تا از آن نیبرگزی زورقي ، کوکارینو تو از  استیدرجهان 
از بحر روزگار  توان یمآن  لهیوساست که به » زورق«آن  ریضمچرا که مرجع  میکنترجمه » آن لۀیوسبه « را بهتر است » بِه«  -

  .گذر کرد 
  
  السابح لُیح هیف ذهبی/  الموت بحرٌ غالب موجه  « 

   114ص ».برد یمي شناگر را با خود ها لهیحو  ها ییجوچاره است که  رهیچیی مواج و ایدرمرگ 
ي ها لهیحو  ها ییجوچاره « : صورت ترجمه کرد نیبد توان یمپس عبارت را  به مفعولٌفاعل است نه  تیب نیادر »  لیح«  -

  » .شود یمشناگر در آن محو 
  
توه «    ی الشَّهابِ الثّاقبِإِل اءیالضّي تَهد/   مـهیشی علمتنإنَّ الفُ

  132ص .» کند یمیی راهنمای به من آموخت که فروغ آن شهاب ثاقب را کیني خوي جوانمرد
مفعول است » اءیض«ی که حالمفعول جمله است در » شهاب ثاقب « یی گورا چنان معنا کرده اند که  تیبی هیفقجناب دکتر   -

] فروغ آن[ ی به من آموخت که کیني خوي جوانمرد: ی شود معن نیچن تیبجمله بهتر است  حیصح بیترکو با در نظر گرفتن 
  . ي شهاب ثاقبسونورها را به  کند یم تیهدا

  
ر «  نظُ ارضِ به /  ی  العلی أَلطاف رب إِلاَ سریالالعسر و ی فو  

   142ص» .ي خشنودم وی به کمک آسودگي و دشوارو در  دوزم یمخداوند بزرگ چشم  اتیعنابه الطاف و 
ر«افعال   - ر « البته مؤلف فعل . هردو فعل امر است نه متکلم وحده » ارضِ«و » اُنظُ متکلم  غهیصرا بر اساس  تیبدر آغاز » اُنظُ

  .  قابل توجه است  زیني گذاري کرده اند که در بحث حرکت گذارحرکت 
  
فرَت َکف /  ي  أَسعدي بِالدموعِ و جودٌ  نیع ایاَ«  قَد ظَ حمدالرّدفَ ي بم  
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  157ص» ...ي کن اری ستنیگررا ببخش و مرا بر  تیاشکهاي چشم ا
د« ی که حالدر  اند آورده» ياَسعد« در »  ای«را از حرف » مرا«ی گراممؤلف  رود یمگمان  - فعل امر است و چون » ي اَسع

  .مؤنث است فعل به صورت مؤنث آمده است» نیع«
  
آن را دچار اشکال کرده  ۀ،ترجمتیبي مورد نظر از آن در معنا اواژه ی کي یمعنا صیتشخاشتباه در  زین اتیابي از ادر پاره   
دست در  نیایی از سهوهاکه  اند بازماندهی عبارت کلمقصود  افتیدری واژگان از معانمؤلف با وجود درك  زیني موارددر . است

  :   مشهود است لیذ اتیاب
  
 »رإذا الغصن لم ی و لو کان شعـبه ثم  / ه الناسد   ی الحطبفمن المثمرات اعتَ

  50ص » .خشک به حساب آورند زمیهمردم آن را  ي ندهد،ااگر چه پربار و انبوه باشد، ثمره ي اهر گاه شاخه 
) دهنده وهیم( ي ندهد اگر چه از گروه درختان ثمره دهنده اثمره : است حیصحگونه  نیبدی عبارت مشخص شده معن  -
  ...باشد

  
ضح«  ه   هیاَبی کَمثلِ أَ فراد/  أَوحد عصرِ رداً منَ األَ ده فَ کَج و  
و ،  دیدرخش یمي زمانه کتاهمچون پدرش به صورت ی) بن محمد از جد پدرش به اسناد به ارث برده است دیزامامت را ( 

   81ص » .ي از افراد بودفردهمچون جدش 
ی معن نیبنابرا شود ینمي او محسوب براي برتري از افراد باشد فرداو همچون جدش  نکهیاي از افراد هستند و فردهمه  -
  .بود گانهو همچون جدش از افراد، ی: است  نیچنقسمت مشخص شده  حیصح

  
 » تالسالبات زی الفَ تُهیع ثات /     محر و النافبالسهفد قَ ی ع  

  103ص» .دمندگان در گره و افسونگرانند زینو  شندیخوي جادوجوان با  میتصم ندگانیربا نیباز آنان 
  .برندگان ترجمه شود نیبو بهتر است از  ستین» السالبات«ي برای حیصح بیترکترجمه و  ندگانیربا نیباز  -
  
 » ذِّباَلَستعفونی می طَرف  بِج  / الخَد ناکا الوردو بِ ن جم«  
 تیجناتو به اشک پلکها و گونه سرخم با  ایآ)کردم داریدی نگاه نکردم تا تو را دوستسوگند به حقت که بجز تو را به چشم (  
   104ي؟صنکردمرا شکنجه  شیخو

آمده است و در نسخه بدل »المورد« ی بدان ارجاع داده اند به صورت هیفقکه دکتر  » هیالصوفطبقات « در کتاب » الورد «   -
رف«به صورت » ی طرفجفون«کتاب  نیا کتاب، دکتر  نیهم  70 صفحۀدر  نیهمچن؛  دینما یمضبط شده که درست تر » جفونِ طَ
 . رسد یمتر به نظر  دهیپسندي ترجمه کرده اند که گریدبه صورت  هرایریقشترجمۀ رسالۀ ی از مشابه تیبی هیفق

» بأَراك تورِ لَحظ  معذِّ فُ ناکا/  ی بِ ن جم در والم بِالخَد و  
  ».ياگونۀ سرخت مرا عذاب دهنده  وةیمي نگاه و با خماری و سستبا  نمیب یم

دو  نیا ایآي است رودباری علی سرودة ابو تیباز  است و اساساً دو ضبط مختلف کسانی اتیاب نیاي دوم مصراعهای که حالدر 
  !؟تابد یمبر را  ي متفاوتمعنا

  ي؟ا نکردهگونۀ سرخت مرا عذاب  وةیمي چشم و با پلکهاتو با  ایآ: است  نیچن تیب حیصحي معنا حاتیتوض نیابا 
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در ی/  ی درهماً من بدره  عطی خُیالشَّ«  معطو الص رهن ددره می ب  
     104ص» .بخشد یمی درهمي در برابر زر سۀیک ریوزو  بخشد یمي زر سۀیکی از درهم خیش
به  خیشکه  شود یمطور تصور  نیا میریبپذکند اگر ترجمۀ فوق را  سهیمقا ریوزرا با  خیشی بخشندگ خواهد یم تیب نیادر  -
ی درهمي خود بخششهاي برا رانیوز ایآ.است  داده یمي او بدره  گرفته یمی درهماز آنها  ریوزو  دهیبخش یمی درهمافراد 

  ؟  اند ستانده یم
  .بخشد یم) پر از درهم(ي از درهم ا سهیک ریوزو  بخشد یم سهیک کی از یدرهم خیش:  تیب حیصحی معن
  
روا ی«  بِ عوا فَاعتَ د الس   االعجبج  /بوایط  سواسو تَواضَعوا و 106ص» خَلّوا الو   
نه وسوسه را از  کنند یمی تهاوالً دل را از وسوسه ».دیکنی تهرا از دل  ها وسوسه«: قسمت مشخص شده آمده است ۀدر ترجم  -
ی به آن اضافه واژگانی ندارد از خود لزومنکند  جادیای در فهم آن مشکلی اللفظی به صورت تحت عبارت ۀی ترجموقت اًیثاندل، 

  .دیکنوسوسه را رها : صورت ترجمه کرد نیبد توان یمعبارت را  نیبنابر. میینماکرده ، ترجمه 
  
 » عذرٍ عندك بالعلمفَی حتّ/ ی لی منک و طابا ل ل تیاکتَ لَم تَعذ م تَلُم فَ   و لَ

   107ص .»يننمودو سرزنشم  ينکردپس برکنارم ي کردا آنکه بدان اکتفا . دانش من از توست، چه خوش است پوزش نزد تو 
عذل«  ۀترجم در - ی سرزنش معنصورت نوشته شود به  نیبداگر » تعذل«ی که صورتدر » ينکردپس برکنارم «: اند آورده» فلم تَ

را اشتباه  تیبصورت  ای یگرامباشد پس مؤلف » تَعزل« دیبای بدهد معنکردن است نه برکنار کردن، و اگر قرار است برکنار کردن 
  .اند آوردهه ترجمه را به اشتبا ای اند کردهضبط 
  
غی فدونَک  ثُیالل«  الغَ/  ی  الو ک  ثُیو    111ص »ی الکَرمفدونَ
  .ریشمشاست نه  ریش، ثیلی معنی کامالً مشخص است که حالی شده است در معن ریشمش تیب ۀدر ترجم» ثیالل«  -
  
قاما «  تَّ نب عاشق  فاهللا  نَیتَ ی ج  / بد رلَه کَ لَي حیعک طَّع قَ   تَ
   120ص» .ي سوخته و پاره پاره استجگرکه عاشق را  دیدان ینم، و دینداراز خدا هراس در سرزنش کردن کار عاشق  ایآ
  .  ي نداري تو پاره پاره شده است از خدا هراس براي است که ا سوختهی که او را جگر عاشقدر کار  ایآ:حیصحی معن  -
  
نلن«   بهم  الهی أَ ح جوت بِ ل /  ی ما ر دب ی بهم حسناتئاتیخَطو  
    146ص ».کن لیتبدو گناهم را به حسنات  را برآور میآرزوها) السالم هیعل تیاهلب( ی آنها دوست دیامی به اله
  ...مرا به آنچه آرزو دارم برسان) السالم هیعل تیاهلب( ی آنها دوستی به خاطر اله  -
  
غرَق /  عجب   ئٌیشأَنَّ هذا الکأسِ «  رَه هیفکلّ من أَ   أَسکَ
  148ص  ».مست گرداند) ی فرو رودنوشی در باده عنی( ی را در آن غرق کند کسکه هر است  زیانگي شگفت زیچجام باده  نیا

ی هقیب خیتاری حواشرهبر در  بیخطي آقا ۀترجم. سازد یمآن اغراق کند او را مست  دنینوشهر کس در :  حیصحی معن -
  ) 1039؛ ص  1381رهبر ،  بیخط:رك . ( ماست ۀترجم دیمؤ
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د کانَ ساکنها  أهو«  م و ال وطرلی الدار ف سیلَو /  ي هواها لمن قَ ی ه  

 یحاجتو  ازینی است و نه همتي خانه و منزل او نه برااما ی که ساکن آن منزل است ، به دلم نشسته است ، کسی دوستعشق و 
  156ص.»

  .ی حاجتو  ازینی است و نه اندوهي من نه غم و برااو  ۀاما در خان:  تیب حیصحی معن -
  

در ترجمه لحاظ نشده  تیبی از اصل عبارات اتیابی از بعضدر .گردد ینمبه موارد مذکور منحصر  اتیاب ۀاما اشتباه در ترجم
 زینآن افزوده اند که بدون آن  ۀبه ترجم تیبي معناي کمک به درك برای را البته عباراتجناب استاد  گریدي موارداست و در 

  :     دست  نیایی از ها نمونه.  گردد ینم جادیا تیبی در فهم خلل
  
رٍّ «  بِح ي المساجد فقراً تأو/  ي مرقعه  ذإذا مررت ه   يالبادضُرُّ

  67ص» ...آورد یمي که به علت فقر به مساجد پناه برخوردی پوشهر گاه به آزادة خرقه 
  ...ی که مسکنت او آشکار استحالدر : عبارت مشخص شده ترجمه نشده است  -
  
 » تَخَأرضط رهای ق بِیل هایمبنُ /    ل ي و ابن ام دؤاد مامهکَعب  

   72ص» .رها کردندبودند  دهیبرگز گاهشیجای خوشي و سرسبزی که کعب بن مامه و ابن ام داوود آن را بخاطر نیسرزم
 .است امدهین تیبي در اواژه » رها کردند«در مقابل   -

  
سطَ البحرِ «  و یلَالدرعجِبٍ   سالبحرُ /  بِمر فب رِیالنَثی الدجنَ العم  
  101ص» .ی استشگفت ۀیماتو ) سخن( بلکه در پراکنده  ستینی شگفت ۀیما ایدر انیمدر در  

  .ی استشگفت ۀیما) سخن(در درِ پراکنده  ایدربلکه  ستینی شگفت ۀیما ایدر انیمدر در :  تیب حیصحی معن -
  

  
  :يگذارلغزش در اعراب 
ي آن دستورنقش  دیمؤی که اعراب کالم عرباما در زبان  رسد ینمي اگرچه در نگاه اول مهم بنظر گذارلغزش در اعراب 

را کامالً دگرگون سازد  تیبي معنا تواند یمحرکت اشتباه  کی کهیطوري برخوردار است به اریبس تیاهماست و در معنا مؤثر ، از 
از اطناب  زیپرهي از موارد بجهت اریبسی قرار گرفته و از ذکر بررساشتباهات مهم مؤثر در دستور کالم  زین ریز اتیابدر . 

  . ي شده است خوددار
   33ص» الًینبِصار  دیالحم عبدوابنُ /    الًیجمالرّحمن عاش  عبدابنُ «

_ دیایبمجرور  دیبااست و  هیالدر هر دو مصراع واژة عبدمضاف :عبد  
  
»ی أبلبدار الذلّ  المقام   تصل /  ی کرم 35ص » و الخببا دیالتّخوِو همه  
  المقام: المقام مفعولٌ به است _
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رُقِ /  عالم   رُیغی مقال المرئٍ أتان«    36ص» ي القول عند التّخاصممجارِبطُ
   رِیغ: مجرور باشد  دیباصفت امرئٍ است پس  رُیغ_
  
هبدر الزمان و ای تکیأت«    39ص» بِعذراء من غُرّ القَصائد و الشّعر/    صدرِ

ه«  دیبا_ در ي مضاف و منصوب استمنادااست که » بدر«باشد چون معطوف به » ص.  
ثََرُ«    41ص » ضایمهی عظمبعد جمع فراح /  ی وبادوا  رجالی فالدهر  أََ

  .ی استماضباشد چون فعل  دیبا» أَثَرَ«_
  
میب فارقإخوان صدق لو ی« شرِقَی ف/    نُهأَلَّف نِیالم تَ    46ص »فَإِنَّها تَ

_»است  هیفدرست است چون مفعول » نَهمیب.  
  

  49ص» نایالناظري رأالفرق  تیرأ/   نیحسی أبوجه  اَستقبلت إذا«
  .ی داشته باشد حرکت آن کسره استحرکتهمزة آن وصل است و اگر هم » استقبلت«_
  
رف « امنح طَ نایغَ نکیعإذا جِئت فَ کَ/    رِ بوای یل س رُ ثُیحي الهوأن  ح    55ص » تنظُ

  .مفعول به و منصوب است» رَیغَ«_
  
  55ص  »هیالمطفأدرکها بأخفف /   بطـیـّه إذا خزلتک آمال «

  .مرفوع باشد دیبااست و » آمالٌ«صفت » ي هیبط« آن طور که در ترجمه آمده است _
  
نإذا ما « ت /  ماالً و ثروه   السالونُ یاقتَ س   63ص  »یقتنیالهم  يسوی قَلبي أَرفَلَ

مجرور به حرف جر » الهم«. مفتوح باشد دیباآن » نون «  نیبنابراست نه با ضمه » واو«فاعل است اما رفع آن به » السالون« _
  .است

  
  66ص» منک حاالً أسوءی من بات إل/  فانظر   شیالع بیطإذا ما رمت «

_»باشد یمخبر فعل ناقصه و منصوب »أسوء.  
  
بـَـالغراء  ۀإذا وافت الدولــ«    69ص  »ی بعد ما شحباالمعالو أحمر خد /  ها  صاحـِ

  .نوشته شود» صاحب «ی ماضبه صورت فعل  دیباترجمه شده است » مصاحبت نمود« واژه  نیا نکهیابا توجه به  _
  
کیأُر« ف/  أم ماء الغمامه أم خمر   قُ رود وهو بِ ب 74ص  »ي جمرکبدی فی   

  .حرف پرسش و مفتوح است نه مضموم تیبي ابتدادر » أَ «  _
  
ر« لِّ  اَصبِ کُ صلو  بــهیمد جلُّ رئ /    تَ نَّ الم أَ م بِ د رُیغو اعلَ    80ص »مخَلَّ
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جلَّـد «   .  باشد چون فعل امر از باب تفعل است نه مصدر آن دیبا» تَ
  
س القَوم أَجحما/    ههیکر ومٍکلُّ یی إنأعاذل « رُّ إذا ما فار کَ    83ص» أَ

  .باشد یمو منصوب  هیفاضافه شده و مفعول  ومبه ی نجایادر » کُلَّ«_
  
علّمـُه « لُّ  ــهیالـرِماأُ ه /    نٍیحکُ د د ساع لَمـّا اشـتَ    84ص  »یرمانفَ

  .و منصوب است هیفاضافه شده و مفعول  نیحبه » کُلَّ«_
  
   86ص  »القلب من األشجان فرَغُی/  ی  لکَی الکأس فاَفرِغِ القَهوة  «

  .مضارع منصوبست»  فرَغَی یلکَ« _
  
الحـرامِِی أف«    88ص  »نایأَجمعطُراً  رالنّاسِیبخ/  فجعتمونا   شهرِ

  .با هم مطابقت کنند دیوبانعت و منعوت است » الشَهرِ الحـــَرامِ «_
  
لَّ /  ما لکم   آلِ برمکو  دیالعمآلَ « لَّ الناصر نیالمعقَ    96ص» لکم و ذَ

  است که مناداست دیالعمدرست است چون معطوف به آل » آلَ برمک «_
  
لُ « قَّ نَ قُّلِ امهنیأ/  ي  الوری فالدهر ذو دول تُ نَ   101ص » اءیاألوف تَ

لَ«_ قُّ نَ   .منصوب باشد نه مجرور دیبای است و نوعمفعول مطلق » تَ
  
»  ه کرُ ذ الماء نُ من ی/  ألذُّ منَ الصهباء بِ حس قّاه سرٍو أَ لَ   102ص»معدمِ تَ

مکسور باشدو نقش آن در جمله   فاعل  و مرفوع  دیباآن » دال«ل است نه مفعول پس با توجه به ترجمه اسم فاع» معدم ٌ« _
  .است

  
حذَرسجستان و  اَلزَم« نافأَن  اَ نّـَ/    هایتَ بحانَ  ـهفإنَّها ج سنش 103ص» هایم  

احذر«و »الزِم « دیبای مجرد باشند ثالثاگر  نیبنابرفعل امر هستند  تیبهر دو فعل بکار رفته در _ باشد  دیمزی ثالثباشد واگر » و
  .ستین حیصح تیببه هرحال صورت بکار رفته در » أَحذر«و » أَلزِم«به صورت 

  
 ک تفاق من /  ي   الهدی فکانوا  اریاألَخآلُ نبا یب110ص آل رُیخَ ه 

  .منصوب باشد دیباخبر کان است و » ریخَ« _
  

لإِنَّ    130ص میالخواتی زجسربالُ ملک به ی/    اهللا سربله فـهإنیالخَ
  . و منصوب است» سربل« مفعول به دوم فعل» سربال« _
  



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٢٩٩ 
 

 

د   رٌیوز رَیالوزإنَّ « محأود/  آلِ مي فمن یزکانَ  شناك134ص»راًیو  
  .ردیگ ینم نیتنومضاف است و مضاف » ریوز« _
  
  الکیع سبوای یک لیالفجروا جموع بالدهم و /  تارکهم و قبلتنا فأمر ما بدا لک   کنتإن «

  145ص » ...یکناگر آنها و قبلۀ ما را به حال خود رها 
نت«با توجه به ترجمۀ ارائه شده  _   .درست است» کُ
  
ک« ک /  ولکن   یمنّ یالقل إِهابِ 154ص  »نیالضنالکلف  بهیهإهاب  

_  » مبتدا و مرفوع است» إهاب.  
  
سعدي بِالدموعِ و جودٌ  نیع ایاَ« رَت /  ي  أَ ف د ظَ قَ حمدالرّدَکف فَ ي بم  
  157ص» ...ي کن اری ستنیگررا ببخش و مرا بر  تیاشکهاي چشم ا

_ »فاعل فعل ظفرت و مرفوع است» کف.  
  
  

  :ی دانست پیتاآنها را  توان یمیی که لغزشها
       

ي خوانندگان نا مطّلع مشکل ساز است و با توجه به آنکه برا ژهیبو،  ستیندسته از اشتباهات که تعداد آنها کم هم  نیا       
  .کتاب افزود  نیاي ارزشهابا رفع آن بر  توان یم،  ستینی دشوار اشتباهات نیچناصالح 

 تیرعایی نقاط ، حروف کلمه و جابجاي از موارد اریبسچه در  گردد یماشتباهات روشن  نیا تیاهم لیذي ها نمونهبا مطالعۀ 
  .  انجامد یمی خواننده سرگردانبه  تیبترجمه با اصل  قیتطبآورده که در  دیپدی در متن اساسي رییتغ ها فاصلهنشدن 
    
»تها الفؤاد الخافق هذاو /  ی قد فارقتها ال أرشدت  ابن رقَ 34ص »لف  

  . »هذا« آمده است نه » هدا« هقیب خیتاردر _
  
  هیالتحقد نلته إال /  ی  الفتما نال  کلیوِ«

  34ص »هیالتحی قد نلته إال الفتما نال  کلیوِ/    هیرِو ترکتم أوالد سادات زادکم و 
لِّ« کُ   .است حیصح» و بِ

  
ست منهم   نیالصالحأحب «   42ص » صالحاً زرقنایلعلَّ اهللا /  و لَ

_»است » رزقنای.  
  
ت  « قاذَفَ   46ص  »أغبر أشععثبِه فَلَوات فَهو /  أخو سفرٍ جواب أرضٍ تَ

  .درست است» أشعث « _
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   68ص  »لیفالبدحقک  نٌیع رَیو لم /    لیفالرحإذا نبت المنازل «
_ »یع گذاشته شده ممکن  نیتنو» نیع«ي روی چون دو قسمت جدا از هم نوشته شده و ولفعل جمع مونث غائب است » نَیرَ

  .خواننده دچار اشتباه گشته و آن را  دو کلمۀ مجزا پندارد
  
  111ص  »بدبالی هواك عل دیارما إن /  ی بک واجد  أن علماهللا ی«

  .درست است» الیبد« _
  

   لیالسه قطر هیف ؤثرو قد ی/  فوق الصخر ممتنع   النفسالنقر و 
  115ص ... ي سنگ دشوار استروی نقاشي و کارکنده 

  .با توجه به ترجمۀ ارائه شده النقش درست است نه النفس_
  

  فإن النفس ما طمعت تهون/  ی  نفسی فأرحت مطامعأمت 
  122ص.تا نفسم را آسوده سازم ، که نفس هر گاه طمع کند خوار شود راندم یمرا  شیخوآز 
  .و فعل از مصدر راندن شود یمی عالمت استمرار فرض مدرست است و اگر به صورت فوق ضبط شود » راندم یم«_   

  
  125ص  »عن المحاق صافو بدر قد ی/    ریخط هیبنانی ف ریأم«
  .درست است» صانقد ی« تیببا توجه به ترجمۀ  _
  
  136ص  »ی حلباتهاف جازوهسبقا إذا /  ی  العلی امد علی استولي الذأنت «

  .درست است» جاوزه« _
  

  :شوند یمیی که باعث اختالل در وزن شعر ها لغزش
  

ی دخل و تصرف در حرکات کلمات آنها را در وزن اندکتا با  گذارد یمي دست شاعر را باز شاعر اراتیاخت دیدان یمچنانکه 
  . مورد نظر خود بگنجاند 

 تیاهمتا  گردد یمي نادرست، وزن آن را مختل ساخته اند ذکر گذاری که مؤلف با حرکت اتیابیی از ها نمونهبخش  نیادر 
  .  گردد  نییتبمسأله  نیا

  
  36ي القول عند التّخاصم صمجارِ بطُرُقِ/  عالم   رُیغی مقال المرئٍ أتان
 .  تلفظ کرد» را«با سکون  دیبارا » بطُرُق «وزن شعر درست باشد  نکهیاي برا_

  
براهنار /  ی  سألقی بالئه و قلبأرمض «   73ص »ي صفاهانبالی ف میإِ

  .»میإبراه«باشد نه » میبراه« دیباوزن شعر درست باشد  نکهیاي برا _
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کیأُر« ف/  أم ماء الغمامه أم خمر   قُ رود بِ ب یوه 74ص»ي جمرکبدی ف و   

  .خوانده شود» ها«به سکون  دیبا» و هو«ي وزن شعراستواري برا _
  
قَدحٍ دیالعأقبل « قَ/  غَلَب الدهر و فاز   بِ سد حلَّ لنا الشُّرب و جازو قَ    88ص »ی الخَمر فَ

قَدحٍ«  دیباي درست بودن وزن برا _   .تلفظ کرد » دال«را با سکون » بِ
  
رفف/  أغارت والنجوم السعد غارت   ایالدني ترإن « 138ص »ی کلما جارت أجارتشتالدهر  ص  

روف« تیبي امعنبا توجه به وزن و  _ درست است» ص.  
  

  :اتیابذکر نکردن مأخذ 
  38ص »ي طلعــۀ  حرمقلتاي رأن ی/    ی الزمان  محاالًعلَی أتمنّ«
، ابوالقاسم هیریقشترجمۀ رسالۀ «در   تیب نیای ادبي از آثار چندو تورق  اریبسپس از تتبع . نوشته نشده است  تیب نیامأخذ  _

  .شد افتی»  343/ يریقش
  
حر« البِس أن أَ یالحبی تلقي می/  به  ب43ص»ي خلعاالذی الثوب فالتّزاور  وم  

  .آمده است» 463/ يریقش، ابوالقاسم هیریقشترجمۀ رسالۀ « عالوه بر مأخذ ذکر شده در تیب نیا _
  

  : در کتاب مشهود است ریز تیبمانند  زیني گریدي سهوهاي ذکر شده، لغزشهاعالوه بر 
  57ص»أجمع للفکر لیاللإن  لیفبالل/    رومهی مایفإذا شاور السلطان «
ارجاع داده شده در  تیبی که حالدر ) هیوحألم ترأن اهللا أنزل . ك.ر( آن آمده است  لیذترجمه نشده است و  تیب نیا _

  .کتاب ذکر نشده است
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  . 1368ي، انتشارات زوار ، تهران ، سجاد نیاءالدیض، به کوشش وانید،  نیالدی ؛ افضل خاقان

  .1362یی ، انتشارات توس ، تهران ، موالکوشش محمد سرور  ه، بهیالصوفي، طبقات انصارخواجه عبد اهللا 
  .1339ی،تهران،بارانی،انتشارات سینف دیسع،به کوشش وانیدوطواط،  دیرش

  .1372، تهران، ریاساط،انتشارات ـۀیالعرب، مبادئ دیرشی؛ شرتون
  .1361ی،تهران، فرهنگی و علمالزمان فروزانفر،انتشارات  عیبد،به کوشش هیریقشي؛ ابوالقاسم ، ترجمۀ رسالۀ ریقش

  .1383وراوینی؛سعد الدین، مرزبان نامه، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفی علیشاه، تهران، 
ی که مؤلف کتاب ادبي از متون اریبسبه  اتیابی از برخي و ترجمۀ گذاراز صحت حرکت  نانیاطمي براعالوه بر منابع فوق 

  .مراجعه شد  اند کردهبدانها اشاره  اتیاب لیذدر 
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 تنان جهان هاي روئین برتري عقالنی داستان اسفندیار بر دیگر داستان
  

   1دکتر جمیله اخیانی

   2اصغر بیرانوند

  چکیده

نهایت ژرف و  هاي تودرتو و به ي بزرگ، داراي الیه هاي این حماسه سازد که داستان کاوي در شاهنامه آشکار می ژرف
ي این  گرچه درباره. هاي وي است پذیري چشم تنی اسفندیار و آسیب هاي رازآلود، ماجراي روئین یکی از این الیه. رازآلود است

توان یافت که از دید  هایی در این داستان می اند؛ اما هنوز رگه کاویده  زاویاي مختلف اند و آن را از داستان، کم سخن نرانده
تنان جهان و برتري عقالنی داستان اسفندیار بر دیگر  هاي روئین این مقاله به بررسی تطبیقی داستان. پژوهندگان پنهان مانده است

به عنوان مظهر بینش و دیدگاه بر سایر اعضاي بدن » چشم«وعی بر سیادت پردازد با تکیه بر این نکته که فردوسی به ن ها، می داستان
  . توجه داشته است

  

  

  چشم، تنان، اسفندیار، دیدگاه روئین: ها کلید واژه

  

   

                                                        
  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان - 1

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه زنجان - 2



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٣٠٤ 
 

 

  مقدمه  - ا

یکسر براي  کهانگار. رسد هایی دقیق به آنها می کند و پاسخ هایی خاص مطرح می ي ما پرسش هر اثر کالسیک ادبی براي زمانه«
هایی دقیق  کرد و شاید پاسخ هایی دیگر مطرح می پرسش  ي خود، این زمانه نوشته شده است؛ اما باید دانست که اثر ادبی براي زمانه

  .)522:1380احمدي،(» داد به آنها می

گر  همواره نظارهد، در طول تاریخ خواند،  زیسته مختلف میی واحمردمانی که در ن. تاریخ هیچ قومی خالی از پیکار نیست 
اند و  ها داشته ها، فتح اند و شکست ها داشته این مردمان پیروزي. اند وقوع رخدادهایی گوارا و ناگوار، دشخوار و آسان بوده

ها،  ها و شکست و از دل این پیروزي اند اند و هم در سوگ دالوران نشسته ها زرافشان کرده گذاري در شادي تاجهم  ؛ها هزیمت
هواي مشترکی شکل یافته  و هاي اساطیر آنها نیز در حال دارند، خاستگاه واحد، گوهري آدمیانجا که  از آن. اند ا سربرآوردهه حماسه
هاي انسانی در اساطیر و ادبیات  این دغدغه. ها یکی بوده است ها و مکان ي زمان ها در همه هاي ذهنی انسان ؛ چراکه دغدغهاست
ي مردم روي  شاید اندوه مشترك همه هاي انسانی است و به این ترتیب یکی از این دغدغه "مرگ" .دهد ها خود را نشان می ملت

انسان براي مقابله با این اندوه انسانی، آرزوي زندگی جاوید و راه رسیدن به آن . آلودش بوده و هست ي راز و فلسفه "مرگ"زمین 
با عنوان ها  ملتمرگی از میان اساطیر  جاوید یا بی  انسان براي زندگی ي هیانگرا از این رو تجلی آرمان .پرورده است را در ذهن می

هاي مشترك اقوام کهن  تنان یکی از داستان هاي مربوط به روئین و داستان "تنی روئین"به این ترتیب  .سربرآورده است "تنی رویین"
مرگی و  وي این مطلب است که بشر آرزوي بیهم حا  گمش، مانده یعنی گیل ترین اثر ادبی برجاي کهن« گردد؛ چنانکه می

. گیرد تنی موضع می در مقابل مرگ با سالح رویینانسان گونه است که  و بدین) 140 :1351، ندوشناسالمی ( »کند جاودانگی می
آدمیان تا «. اویدمرگی و عمرج پیوندد به آرزوي بی ناپذیر ماندن است و این خود می آسیب راياي از آرزوي بشر ب کنایه  تنی، رویین

ي هالك بر او  اگر در میان آنان کسی پیدا شود که ضربه؛ زمانی که بتوانند یکدیگر را زخم بزنند و از پاي درآورند باهم برابرند
گردد که تجسم آن یکی از نیازهاي روانی بشر  می اهمت قهرمان بی گونه واجد صفت  شود و بدین آنها برتر می ي از همه ،کارگر نیفتد
   .)همان ( »بوده است

تنان در  رویینهمین است که شود که پهلوانانی دلیر و سترگ دارند و  تنی بیانگر آمال مردمی می و این چنین است که رویین
تنان  هریک از این روئین .آلمان، اسکاندیناوي، هند و ایران  در یونان،:  شوند سال دیده می ملل کهناکثر هاي  ها و اسطوره حماسه

اي به این  است و شاید این نکته کنایه پذیر مانده اي از بدنشان آسیب نقطه ،تنی وجود روئین داستان خاص خود را دارند و هرکدام با
 پذیرِ آسیب ي چنانکه همان نقطه ؛پذیر نیست کس امکان مرگی براي هیچ یابی به بی اند دست دانسته ها می موضوع باشد که انسان

مرگی، موجب نشده است که انسانها همچنان آرزوي آن را  اما این آگاهی از عدم امکان بی ؛زند مرگ آنها را رقم می تنان، روئین
  . در سر نپرورانند

اکنون پرسش . با یکدیگر متفاوتند  اشتراکات،برخی وجود  هواي خاصی پرورش یافته و با و ها در حال هرکدام از این داستان
تر داشته باشد و از خالل اسطوره راهی به سوي حقیقت  رمزي قوي ي تواند جنبه ها می یک از این داستان است که کداماینج

تحلیل کند و برتري  ،شود چشم اسفندیار را که موجب مرگ وي می نپذیر ماند رمزي آسیب ي کوشد جنبه بگشاید؟ این مقاله می
تنان  روئینهاي  داستانبه  یبه این منظور ابتدا نگاهی اجمال. تنان دیگر بازنماید ط به روئینهاي مربو عقالنی این داستان را بر داستان

  .پردازیم خواهیم داشت و سپس به بررسی این داستانها میجهان 
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  تنان جهان روئین - 2

وي بدست مادرش که از . است ، پهلوان یونانیآشیل یا آخیلوسجهان، تن  روئین ینتر قدیمی:  )Akhilleuse(آشیل  2-1
پایش که  ي حال تنها پاشنه  شود و در این تن می گردد و به این طریق روئین ور می استیکس غوطه ي ایزدان بوده در آب رودخانه

گ قهرمان جن ترین آشیل بزرگ. ماند پذیر باقی می یابد و آسیب مادر او را بدان گرفته و در آب غوطه داده بود با آب تماس نمی
اسالمی . نک(رسد زند، به سر می ي پایش می پاشنهزندگی کوتاه و افتخارآمیزش سرانجام براثر تیري که پاریس به . تروا است
  ) 142و  141: 1351ندوشن، 

ور شدن در خون اژدهاي  ي غوطه یلهوسوي به . ي نیبلونگن است حماسهزیگفرید قهرمان : )sigfried(زیگفرید 2-2
شود که دیگر هیچ  پوست بدن وي در تماس با این خون چنان سخت می. شود تن می روئین را کشته است،  سهمگینی که خود آن

اش که هنگام شستشو در  ماند و آن موضعی است در شانه او نیز تنها یک نقطه از تنش گزندپذیر می. سالحی بر آن کارگر نیست
  ). همان(گردد اي به همین نقطه هالك می ود و سرانجام هم بر اثر ضربهبرگی که از درخت زیزفون افتاده، آن را پوشانیده ب خون، 

هاي کهن ایسلندي با  بالدر در اساطیر اسکاندیناوي پروردگار روشنایی است و سرگذشتش در افسانه: )Balder(بالدر 2-3
خدایان اسکاندیناوي است و جوانی است که خداي  )Odin(ها، بالدر پسر اودین  براساس این افسانه. است آمده) Edda(نام ادا 

. است بیند که مرگ به او نزدیک شده می  شبی خواب. تر کسی نیست تر و فرزانه تر، محبوب است که در میان جاودانیان از او مهربان
رانجام س. اي بیندیشند داشتن او از مرگ چاره دهند تا براي درامان نگه ایزدان پس از آگاهی از این خواب انجمنی تشکیل می

ها و  ها و خاك و درختان و بیماري ي فلزات و سنگ شود و از آتش و آب و همه دست اندر کار می  )Frigga(بانوخداي فریگا 
تن  پس از این پیمان، بالدر گزندناپذیر و روئین. ستاند که به او آسیب نرسانند زهرها و پرندگان و خزندگان و چرندگان پیمان می

گیرند و به  گاه در میانش می دهند؛ بدین معنی که گاه ي سرگرمی خود قرار می یلهوسست خدایان او را شود و چون چنین ا می
که از ) Loki(اي به نام لوکی  در این میان روزي ایزد بدکاره. او برسد  آنکه کمترین آسیبی به افکنند، بی سویش تیر یا سنگ می

فهمد که از  گیاهی به نام  رود و پس از سؤال و جواب از وي می به نزد فریگا میدر هیئت پیرزنی  تنی بالدر ناخشنود است،  روئین
روید، پیمانی مبنی بر گزند نزدن به بالدر گرفته نشده؛ چراکه گیاه مذکور در آن هنگام بسیار جوان  هاال می دبق که در شرق وال

که ایزدي نابیناست و خارج از ) Hother(گاه به هاتر  آن. دپیوند برد و به جمع ایزدان می اي از دبق را می لوکی شاخه. بوده است
شنود که او  خواهد که او هم در سرگرمی خدایان شرکت کند و چون پاسخ می شود و از او می ي ایزدان ایستاده، نزدیک می حلقه
ست تو را به جانب او من االن د. رنگ جماعت شو تو هم هم: گوید تواند چون نابیناست و چیزي هم در دست ندارد؛ می نمی

نهد و هاتر شاخه را در همان جهتی  ي دبق را در دستش می شاخهگوید و  این را می. این شاخه را بگیر و رها کن. کنم راهنمایی می
آورد  شکافد و او را از پاي درمی آید، آن را می شاخه بر کتف بالدر فرومی. افکند گیري کرده است، می که لوکی برایش هدف

  . )143و  144 :همان(

پورداود، (ي خرد پاك است  یدهآفربه معنی  "sepento-data"اسفندیار در زبان اوستایی به شکل :  اسفندیار 2-4
تنی وي آراء متفاوتی اظهار شده است از جمله،  در باب روئین. است) دختر قیصر روم(وي پسر گشتاسب و کتایون ). 87: 2،ج1347

ي متبرك به چهار تن  چنین آمده که زرتشت پیامبر چهار ماده  تري گرفته است، را از مأخذ کهن نامه که روایت خود در زراتشت
بوي . گشود شراب به گشتاسب که چشمش را به روي جهان دیگر و مینو می: داد تا هر یک را از موهبت خاصی برخوردار دارد

کرد و جام شیر به پشوتن  تن می ت، انار به اسفندیار که او را روئینداش مند می بینی بهره به جاماسب که او را از دانایی و روشن) گل(
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ماند  پذیر می دانیم تنها چشمش آسیب که می اسفندیار چنان). 147و146: 1351اسالمی ندوشن، (بخشید که او را زندگی جاوید می
  .آید درمی شود، در جوانی از پاي تیر گزي که از جانب رستم به سوي چشمش رها می ي  یلهوسکه به 

  : بینیم  تنان چند ویژگی مشترك می در نگاه اول در این روئین«

برند که واجد صفات  تنی بهره می هر سه از برازندگی و برجستگی خاصی برخوردارند؛ به این قیاس کسانی از موهبت روئین  )1
  . خوب صوري و معنوي باشند 

  . ي کوتاه دارند رود عمر اند و برعکس آنچه انتظار می هر سه جوان) 2

ي ایزدي بهره دارند و با عالم باال ارتباط دارند؛ زیگفرید نیز که از این اصل مستثنی است،  فرهدو تن از این سه تن از   )3
  . چیزدان است و از نیروئی سحرآمیز نصیب دارد؛ او را زرهی است که نفوذناپذیر است  همه

ي درخت خاصی است و البته  شاخهناپذیر است؛ فقط بالدر مرگش بسته به ضربت  مي معینی از تنشان زخ دو تن از آنها نقطه) 4
ي درخت گزي است که در شراب  ي شاخه یلهوسیابد؛ چراکه مرگ اسفندیار هم به  در این مورد با داستان اسفندیار شباهت می

  .پرورده شده است

ی، برخورداري از فره یزدانی، گزندپذیر بودن از گیاه برازندگی، جوانمرگ: اسفندیار در این خصایص با آنها مشترك است 
  ).147و  144: همان(»کند خصوص او را با بالدر همانند می خاصی که این مورد آخر به

  

  تنان  هاي روئین منطق روایی در داستان- 3

هاي سیاسی و اجتماعی  دگرگونی. ها در بزنگاههاي تاریخ هر ملت ساخته شده و سالیان دراز است که باقی مانده است حماسه
تواند  می... ي اقوام از یکدیگر و رشد بعد فکري و فرهنگی آنها و  یهتجزدهد، جداشدن و  می ي اقوام رخ  همهدر بستر زمان در میان 

ها و  ام مذکور به یک داستان واحد پروبال دهند و طرحی نو دراندازند که به رغم تفاوتموجب شود که هر یک از اقو
ترین تغییر و کیفیتی را که  مهم«به عبارت دیگر . توان این اشتراکات را یافت هاي آغازین و پایانی در پیرنگشان می سروسامانی بی

این است که استقالل منفرد خود را از  رنگ یک اثر ادبی به خود گیرند،  سرایی، گذرانند تا با دوباره هاي اساطیري از سر می ن داستا
شوند و جزئی از  یابند و به سبک شاعري واحد سروده می اي یکدست و منسجم سروده شده و تقریر می دهند و در حماسه دست می

شود و  می ها دمیده گاههاي شاعر در داستاننظرها و دید و در این فرایند، نقطه  )23: 1369عبادیان، (»شوند ي واحد می یکرهپیک 
هاي جهان گرچه نقاط مشترکی  و دیگر حماسه اودیسه  ،گیلگمش، شاهنامهآثاري مانند . شود ها می باعث هزارتو شدن این داستان

ار خویش اند که هرکدام دنیایی متفاوت دارند و متعلق به روزگ بخش شعراي توانمندي عبور کرده دارند؛ اما از صافی صیقل
هاي آنها و رمز و رازهاي موجود  اند و همین نکته است که روایت باشند و از این رو داستان را با ذهن و زبان خود روایت کرده می

  .کند ها را از یکدیگر متمایز می در این داستان
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ي  را موجب گردد، جنبه تواند برتري فرضی یکی بر دیگري تنان، آنچه می هاي روئین شاید بتوان گفت در روایت داستان
گیرایی آنها  تنان در گیرایی و عدم ي روئین آلودي چون حماسه هاي مه به عبارت دیگر منطق روایی در داستان. عقالنی آنهاست

  . زدایی آن در ذهن خواننده کمتر خواهدشد تر جلوه کند، آشنایی بسیار دخیل است و هرچه داستان عقالنی

پردازي امروزي خوانش  رغم موارد بسیاري که طبیعتاً با معیارهاي داستان ستان آشیل و اسفندیار علیها، دا در میان این داستان
تر است؛ چراکه تنها این دو  بازهم نوع روایت آنها به منطق روایی حماسه نزدیک -رود و چنین توقعی نیز هز آنها نمی –ندارند 

است، با  میرد و بالدر در حالی که سرگرمی خدایان شده گفرید در خواب میآیند؛ در حالی که زی هستند که در نبرد از پاي درمی
  . است آید که از جانب دشمن پرتاب نشده تیري از پا درمی

  : داشت تر به این دو داستان و منطق روایی آن دو خواهیم اکنون نگاهی دقیق

س شاهزاده تروایی ، هلن همسر یکی از پاری. خواهی محض است جنگ تروا همچنان که در ایلیاد سروده شده، یک کین
. کنند ي حیثیت با لشکري گران به تروا حمله می اعادهگیري هلن و البته  یونانیان براي بازپس. رباید پادشاهان محلی یونان را می

ي سپاه یونان بر  سرکرده اي که با آگاممنون شود؛ اما پس از مشاجره آشیل پهلوان یونان در ابتدا به همین عزم با سپاه یونان همراه می
شدن پاتروکلوس ، بهترین  گیرد و تنها پس از کشته سر تقسیم غنایم و نیز دختر کاهن معبد آپولون دارد، از جنگ کناره می

. شود گردد تا هکتور را بکشد و به این کار نیز موفق می خواهی به جنگ بازمی دوستش، توسط هکتور است که به قصد کین
  ).3-622: 1368هومر، (گردانند  کنند و هلن را بازمی یک جنگ ده ساله یونانیان تروا را تصرف و ویران میسرانجام پس از 

سر کردنش  گشتاسب براي دست به. طلبد وي از پدر خود گشتاسب تخت و تاج می. اما داستان اسفندیار چیز دیگري است
اسفندیار به عشق رسیدن به پادشاهی به سیستان . دهد قرار می بسته آوردن رستم را از سیستان شرط تسلیم پادشاهی به او دست
رستم حاضر است با . اندرزهاي مادر و برادرش و بعدها خود رستم براي منصرف کردن او از این کار سودي ندارد. رود می

ي دودمان پهلوانی خود است؛ اما اسفندیار با لجاجتی که در  چندصدسالهاو نگران آبروي . بسته اسفندیار به دربار برود؛ اما نه دست
فردوسی، (زند خواهد و همین، نبرد بین آن دو را رقم می بسته می بینیم، رستم را فقط خوار و دست جاي دیگر شاهنامه از او نمی هیچ

 ). 6ج: 1375

هاي شخصی است؛ به خاطر  برد، هردو با انگیزهاش به ن گیري آشیل از جنگ و بازگشت دوباره شود، کناره چنان که مالحظه می
آید تا فرمان پدر را  ؛ اما اسفندیار بظاهر می.گردد خواهی دوستش، دوباره به جنگ بازمی کند و به خاطر کین منافع شخصی قهر می

واگذاري پادشاهی به او  اي بیش نیست تا داند که فرمان پدر بهانه او گرچه می. بسته آوردن رستم است اجرا کند و فرمان پدر، دست
  .رود به سراغ رستم می» چه فرمان یزدان چه فرمان شاه«بندد و با توجیه  را به تعویق اندازد، ولی چشمش را بر این حقیقت می

. کنند، از ویژگی منحصربه فردي برخوردارند نظر از آرمان و غایتی که به خاطر آن عمل می ي ایلیاد صرف حماسهاشخاص «
هایی بسیار روزمره  اند که از نیک یا بد روزگار درگیر فعالیت براي نیل به خواست زادگانی از سوئی خدازادگان و نجیب بیشتر آنها

هاي آسمانی داشته و با توسل به صالحدید خدایان عمل  باشند، از سوي دیگر براي اعمال و رفتار خویش انگیزه و عادي می
دهند و در این راه از تمام وسایل و  راي حصول غنیمت و بلندآوازه شدن دلیري نشان میبه زبانی بهتر آنها در واقع ب. کنند می

نظر  معذلک در بستگی با خدایانند و در قبال نیایش و قربانی موفق به جلب. کنند امکانات بدوي براي پیشبرد امر خویش استفاده می
هاي  کدام خدازاده نیستند و براي اعمال و رفتارشان انگیزه ه هیچ؛ اما اشخاص شاهنام).83و  81: 1369 عبادیان،(» شوند ها می آن
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تا پشوتن برادر دانایش همگی اسفندیار را از نبرد با رستم ) مادر(هاي فرعی داستان اسفندیار از کتایون  شخصیت. انسانی دارند
  . شود  جا فقط گشتاسب است که مظهر بدي و اهریمن می در این. دارند برحذر می

اندیشد  وي تنها به حفظ قدرت می. چیز اهورایی باقی نگذاشته است ي انسانی است که دیو قدرت از او هیچ ب ، نمونهگشتاس«
یعنی مهر فرزندي   ترین مواهب اهورایی، ترین و مقدس هدف است و در راه این هدف، طبیعی  قدرت براي او وسیله نیست،. و بس

همین گشتاسب است که وقتی پادشاهی را از پدر ). 141: 1369رحیمی،( »او را بس است لذت قدرت ها،  از لذت. کند را قربانی می
هموست که به یاري دشمنان، پادشاهی را از . چیند گریزد و علیه پدر دسیسه می آورد، به روم می دست نمی خواهد، چون به می

اسفندیار کسی است که در او مبارزه میان دو «؛ اما )به بعد 11: 6، ج1375فردوسی،( کند گیرد و او را گوشه نشین می لهراسب می
تازه پا به جهان گذاشته و نیازمند  "دین بهی". اسفندیار مجاهد دین اهورایی است. نیرو ادامه دارد، پس داراي وجودي است دوگانه

مرد قلمرو اهورایی باید قدرت براي او هدف نیست، وسیله است و چنین است که او را . دالوري است که آن را در جهان بگسترد
تواند نداشته  احترام نمی. اي حسد اي است از احترام و کینه و تا اندازه احساس شخصی اسفندیار به رستم آمیخته«). همان( »شناخت

  ). 134:  1351اسالمی ندوشن (»کس در آن روزگار نیست که به چشم ستایش به جهان پهلوان ننگرد باشد، زیرا هیچ

او به خاطر تجاوز آگاممنون به حقوق فردیش به حقوق . شهر اقوام یونانی است ي دولت جامعهور و فردیت آشیل مظهر غر«
. گیري منصرف کند تواند او را از کناره گیرد و حتی اصرار دوستان و وضع نامساعد نیروهاي یونانی نمی فردیش از جنگ کناره می

او هم به مانند اسفندیار در . افتد کار می این صفات غالباً در آخر داستان به او جنگاوري برجسته و به نیروي خود آگاه است؛ ولی
شود که همدردي و انسانیت، آدمی را بیشتر از اعمال خشم و  متوجه می پایان داستان است که پس از تندخویی و توحش افراطی، 

  . )102:  1369دیان، عبا( »شود این درس عبرتی است که دیر حاصل می. سازد  جویی آرام می انتقام

کند و پیشنهاد رستم را که براي فرار از  رسد، جوانمردي می اسفندیار بعد از نخستین جنگ که با زخمی شدن رستم به پایان می«
؛ اما آشیل در برابر پیشنهاد ) 109: 1351اسالمی ندوشن، (»پذیرد دهد، می ي پایان موقت جنگ قرارمی بهانهشکست، رسیدن شب را 

ي یکدیگر نداشته باشند و پیکرهاي یکدیگر را به مردمشان  دربارهاي  مبنی بر بستن پیمانی که هیچکدام رفتار غیرجوانمردانه هکتور
: 1368هومر، (ي هیچ پیمانی با من سخن بگویی دربارهدارد که تو نباید  گیرد و با رد آن اظهار می بازدهند، به سختی موضع می

662-3.(  

   

  پذیر عضو آسیب برتري انتخاب  - 4

اکنون پرسش مهم . تنان است پذیر این روئین ها درخور دقت و تأمل است، انتخاب عضو آسیب ي مهمی که در این داستان نکته
ي رمزي به خود بگیرد و از هزارتوي اسطوره راهی به  تواند جنبه ها می یک از این داستان این است که انتخاب این عضو در کدام

  د؟سوي حقیقت بگشای

احساس آشیل به هکتور، . خواهی محض است شود، کین گفتیم که چیزي که باعث کشته شدن هکتور به دست آشیل می
به نظر . پس بدهد) پدر هکتور(ي او را به پریاموس  جنازهشود  احساسی سرشار از تنفر و حقد است به طوري که حاضر نمی

ي پا ارتباط یا رمزي تصورکرد و آن رمز را با هدف وي از جنگ و  پاشنه پذیريِ و آسیب) انتقام(رسد بتوان بین این هدف  نمی
  .یابد ي رمزي می پذیر ماندن چشم اسفندیار کامال جنبه مجموعه رفتارهایش در این نبرد پیوند داد؛ در حالی که آسیب
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از چشمانش را بر روي حقیقت بسته او با تمام احترامی که براي رستم در ظاهر قضیه قائل است، ب. ي قدرت است تشنهاسفندیار  
، اسفندیار  )11:  1369رحیمی، (» ي کسی بر دیگران ارادهیعنی تحمیل   قدرت،«: ي ماکس وبر را بپذیریم که است و اگر گفته

ها  آناش را بر سر اسفندیار و پدرش افکنده و چشمان هر دو را بسته و  این قدرت است که سایه. اش را تحمیل کند خواهد اراده می
فرستد و از سوي دیگر اسفندیار  از یک سو گشتاسب دیدگانش را بسته و اسفندیار را به نبرد رستم می. است را به جان هم انداخته

قربانی جنگ  ي خوشنامی و دالوریش،  است و رستم با همه قدرت هر دو را کور کرده. بیند اش رستم را نمی چشمانِ بسته
چیز را نابود  ي کوهش باید همه شناسد و براي تنفس در قله قدرتی که مرزي میان نیک و بد نمی. طلبی این دو شده است قدرت
  . کرد

خواهد و در راه حفظ  آن را با منطق درونی خویش می. تر است چیز مهمتر و از همه کس عزیز حکومت براي گشتاسب از همه
یک جانبه فکرکردنش به قدرت و خودمحوریش . شنود را هم نمیهیچ پند و اندرزي . کس تعارف ندارد، حتی با پسرش آن، با هیچ

جا قدرت است که  این. تمام هم و غم او حفظ قدرت و مرجعیتش است . آور است شگفت  در فرستادن پسر به سوي مرگ،
  . کند وادار می "حقیقت"اي با نام  گشتاسب را به ساختن بهانه

او براي خودش و . هاي او در باب رستم دروغ است تمام حرف. و استطلب، دروغگ گشتاسب هم مانند بیشتر حکام قدرت
رسد و این حقیقت  نظر می حقیقی به پنداري است که تنها براي خودش . سازد؛ حقیقتی که دروغ محض است اسفندیار حقیقتی می

: به قول ژاك دریدا. چیزي دیگرحقیقت یک چیز است و پندار حقیقت . ي اوست تا پسر را به مسلخ نیمروز بفرستد ساختگی، بهانه
او بر ادعاي باطلش  ).  17:  1376احمدي، ( »دانیم، ندارد شک هیچ ارتباطی با آنچه ما آن را حقیقت می بی ساختن حقیقت، «

داند بازگشتی برایش  فرستد که می پسر را به جایی می داند و  کند و حقیقت دروغین خود را باالتر از هرچیزي می پافشاري می
توانند  رود؛ اما در مقابل حقیقت ذهنی گشتاسب نمی دانند که اسفندیار با پاي خویش به استقبال مرگ می همه می. نخواهدبود
ي زورمدار، قدرت یک چالش  یا یک سازمایه است و نه در واقع یک رابطه یک ساختار،   قدرت نه مرجعیت،«. کاري کنند

گیري و  رستم اگر گوشه. ي آهنینش را ندارد کس توان گریختن از پنجه است؛ هیچ رحم قدرت بی).  49:  1379بودریار، (»است
بردار حکام و مردم  هاست که دست است، این قدرت است که با او چالش دارد و خاصیت قدرت همین چالش انزوا پیشه کرده

ي  ریزد و همه می  ترین مسائل پی طر جزئیترین کشتارها و فجایع را تنها به خا هایی که گاه عظیم ي آن نیست؛ چالش تحت سیطره
پایان آن است که براي اسفندیار دام  این قدرت و چالش بی. کشاند اند را به گرداب خود می هایی که به نحوي با آن درگیر شده آن

ا هم به اعماق این گیر اسفندیار و گشتاسب شده، بلکه رستم ر اي که نه فقط دامن مهلکه. گسترده است تا او را به مهلکه بکشاند
رو دارد؛ اما  اسفندیار این خودآگاهی را دارد که چالشی پرخطر پیش. اندازد برد و او را به گرداب دیوانگان قدرت می چالش می

این نیروي ویرانگر قدرت است که معناي مطلق ذهن او شده و موجب گشته که وجود هرچیز را براي رسیدن به قدرت نادیده 
گیرد و  شود را هم نادیده و ناشنیده می ها و رمزهایی که توسط مادر و برادرش مبنی بر خطر ارائه می بین نشانهبگیرد و در این 

  .افکند  ي قدرت و دام فریبنده و پرخطرش می ورطهسان خود را در  بدین

ي انباشت  یک چرخه آسایی گرفتار آمده که در طی آن چیز در فروبستگی برق همه. گشاید قدرت دامی و حقیقت دامی می« 
این چرخه باید به انجام برسد، اما این . گونه وارونگی و واژگونی در کارش نیست  اي که هیچ چرخه. شود قدرت یا حقیقت بسته می

بر این اساس اسفندیار مظهر   ).59و  58:همان(»شود گر می تواند رخدادي آنی باشد و مرگ است که در این فروبستگی جلوه می
شود، در رویارویی  متبلور می "مرگ"که در چالش بین قدرت و حقیقت، همیشه  ؛ اما چنان"حقیقت"ت و رستم مظهر اس "قدرت"

  .این دو نیز مرگ پایان کار است
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گمان این چشمها،  و بی  ي گزند اسفندیار چشمانش انتخاب نشده دلیل نقطه توانیم با اطمینان بیشتري بگوییم که بی اکنون می
  .دارندرازي در خود 

جا  بینی خاص افراد است و به این اعتبار نابه ها و جهان چشم مهمترین عضو بدن در رویارویی با جهان هستی و در نتیجه دریافت
تیر گز . است اسفندیار چشمهایش بر روي حقیقت بسته شده. بینی در نظر آوریم نخواهد بود اگر چشم را رمزي از دیدگاه و جهان

اي که با هزار پند و اندرز و  بینی جهان. بینی او و طرز نگاهش را مورد هدف قرار دهد کرد تا  جهان ر اصابت میباید به چشم اسفندیا
البه و التماس دوستداران او اصالح نشده و به این ترتیب براي رستم که در این نبرد، غرور و پهلوانیش، حراج جنگ قدرت 

اش، اصابت  بینی گذارد؛ چنانکه وقتی تیر گز به چشمش، مظهر جهان اقی نمیاسفندیار و گشتاسب شده است، هیچ راه دیگري ب
یک از نزدیکان و  حقیقتی که هیچ. که خود ساخته بود، ببیند که هست و نه آن چنان شود حقیقت را آن چنان کند، موفق می می

مایاند و بینشش را اصالح کرد؛ تنها آن هنگام است دلسوزانش نتوانستند آن را به او نشان دهند، اما تیر گز بود که حقیقت را به او ن
  :برد که حقیقت را دید و به عمق ماجرا پی 

  نه رستم نه سیمرغ و تیر و کمان  بهانه تو بودي پدر بد زمان
  309: 6، ج1375فردوسی،

  

  گیري  نتیجه - 5

ها  ها و اسطوره ي همیشگی بشر بوده و از دل حماسه دغدغهمرگی است که  اي از آرزوي بی تنان جهان کنایه هاي روئین داستان
ها را  اند و این تفاوت ها، از یک فرهنگ مایه گرفته و از صافی ذهن شاعري خاص گذشته هر یک از این داستان. سربرآورده است

در نگاه . هم چشمانش استضعف اسفندیار  ضعفی دارند و نقطه تنان نقطه هر کدام از روئین. توان دید در نوع روایت این شاعران می
ها عمدتاً به زندگی اشخاص و  واسطه نیست و قلمرو این داستان ها حاوي پیام اخالقی یا اجتماعی بی یک از این حماسه اول هیچ

ي آن با پاشنه آشیل و کتف زیگفرید  یسهمقاشود؛ اما در چشمان اسفندیار چیزي نهفته است که با  داستان مرگ و میرشان ختم می
  .نمایاند تنان به ما می شود که برتري آن را بر دیگر روئین به ردیابی ارزشی منجر می.. .و 

اسفندیار . کند ها را گویی با چشم خلق می انسان ایدئولوژیها و دیدگاه. دهد آدمی با دیدن نظر می. چشم جاي دیدن است  
کسی در او  بسته به دربار ببرد و البه و زاري و خواهش هیچ ستگناه را که از در تعظیم و احترام درآمده است، د خواهد رستم بی می

ي  تواند نکته زند، به چشم او که محل دیدگاه اوست و این می او چشمانش را بسته است؛ پس رستم تیر به دیدگاه او می. اثر ندارد
تنان که جایگاهی از جوارحشان  ینهاي روئ رازآلود این داستان باشد و محکی براي برتري داستان اسفندیار بر دیگر داستان

  . تر دارند پذیر است که نسبت به چشم مقامی بس فرودست آسیب
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  نگاهی به جایگاه زنان شوهر آهو خانم 

 ي دیگريي به منزلهبا تأکید بر نظریه
 

  1فاطمه ادراکی

  چکیده

هاي قابل توجه وي،  از مهمترین شاخص. میخائیل باختین از بزرگترین نظریه پردازان و اندیشمندان در عرصه ي نقد ادبی است
علی » شوهر آهو خانم « .سبک بخشی، نقیضه، جدل و کارناوال: گردد چند صدایی است که به چندین زیر مجموعه تقسیم می

ر عرصه رمان محلی اجتماعی این مرز و بوم است، که از دیدگاه منطق گفتگویی و به ویژه محمدافغانی،  نیز از برجسته ترین آثار د
بدین . هاي سیاسی پسااستعماري و فمنیستی بارز است در مفاهیم باختین، بهره. رویکرد جدلی باختین مورد توجه قرار گرفته است

در واقع نقطه ي اشتراك فمنیسم و باختین در . رقرار شده استترتیب میان مفاهیم باختین و نگاه فمنیستی شوهر آهو خانم گفتگو ب
اما باختین معتقد . مسئله ي حضور دیگري است طبق اندیشه حاکم بر اغلب جوامع، زنان پیرو و دومی و دیگري خوانده شده اند

اي دیگر قائل است از دیدگاه فمنیسم هم به صد. تواند به عنوان صدایی در موازات با صداي مرد قرار بگیرد است که صداي زن می
اجتماعی در کرمانشاه اتفاق  –حوادث این رمان ، به عنوان یک رمان محلی . تواند فراتر از صداي مرد باشد آنان صداي زن حتی می

از  این پژوهش بر آن است که پس .یابد یعنی ورود متفقین به ایران ادامه می 1320آغاز شده و تا حدود  1313افتاده که از سال 
معرفی رمان شوهر آهو خانم و نیز تعریف و تشریح آراء و نظریات باختین به کار بست مؤلفه جدل به عنوان یک مشخصه بارز در 

  .رمان بپردازد

  

 

  شوهر آهو خانم، رمان، چند صدایی، جدل، دیگري  : ها کلید واژه

  

                                                        
   f_edraki@yahoo.com:رایانامه 1
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 مقدمه 

هاي جدید با توجه به میراث ارزشمند  چهره. یران شدنددر دهه ي چهل، نویسندگان جدیدي وارد عرصه ي داستان نویسی ا
هاي نویسندگانی چون، هدایت، معیري، چوبک و دیگران را  ها آثار و نوشته آن. هاي پیشین دست به قلم بردند داستان نویسان نسل

ک سو و فشار و اختناق هاي قدرت و جاذبه ي مال و جاه از ی به رغم وسوسه 1350-1340هاي ده ساله ي  دوره. پیش رو داشتند
از نویسندگان موفق این دهه علی محمد . هاي داستان نویسی ایران تبدیل شد تحمیلی از سوي دیگر به یکی از پر بار ترین دهه

مناسبات خانوادگی و ضوابط احساسی و عاطفی مرتبت برآن را بازنمایی کرد، با اینکه از » شوهر آهو خانم «رمان . افغانی است
هایی داشت ولی جایزه بهترین رمان سال را از آن خود کرد و اسم نویسنده را ثبت  و زبان و نیز شخصیت پردازي نقصانحیث نشر 

، مهین دخت، دکتر بکتاش، همسفر ها و )1359(هاي تاریخ  ، بافته)1355(هاي دیگري چون شلغم میوه بهشته  او بعدها رمان. نمود
نثر روایی و پر از پند و اندرز و اخطار وجود به موقع و بی ) 171:  1384امین ،(ا نوشت ر) مجموعه ي داستان (محکوم به اعدام 

  ).  84:  1379میر صادقی ، (هاي افغانی بود  موقع داناي کل و بهره گیري از کنایات و عبارات عامیانه از ویژگیهاي نوشته

این . هایش متمایز شده است ي دیگري از سایر داستانبه واسطه ي حضور صدا» شوهر آهو خانم «از میان آثار افغانی، رمان
شود به صداي زن به عنوان صداي تابع و پیرو و قسم  شود قسمت اول مربوط می صداي دیگري در این رمان به دو قسمت تقسیم می

قسم دوم صداي باختین یکی از منتقدان روسی است که به . دوم به عنوان یک صداي فعال، در کنار و حتی برتر از صداي مرد
  .کند دیگري توجه می

بر طبق نظریه ي » شوهر آهو خانم «در این مقاله به جوانبی پرداخته ایم که پیشتر به آن توجه نشده است یعنی بررسی رمان 
ب ترین بنابراین شاید یکی از مناس. تاکنون پژوهشی که به این رویکرد در این رمان پرداخته باشد، نوشته نشده است. دیگري باختین

پیش از آن که به بررسی حضور . ها براي بررسی این داستان، رویکردي باشد که  بر اندیشه و نظریات باختین تمرکز دارد رهیافت
  .کنیم صداي دیگري باختین و ارتباط آن با رمان بپردازیم به شرح کوتاهی از خالصه داستان و نکات موجود در آن اشاره می

  

  :پیشینه

منطق گفتگویی باختین نوشته ي تزوتان  -1منطق گفتگویی باختین در حال حاضر چند کتاب نوشته شده است کهدر زمینه ي  
هاي مهم وي از جمله چندصدایی، سبک بخشی، جدل، نقیضه و کارناوال مورد  هاي باختین و مؤلفه در این کتاب نظریه. تودوروف

کند، از حماسه  باختین است وي در این اثر راجع به رمان و شعر بحث میتخیل مکالمه اي میخاییل -2بحث و بررسی قرار می گیرد
  .دهد کند و معتقد است که حماسه اثري یک صدایی است و آن را در تقابل با رمان قرار می یاد می

مان و اما درباره ي رمان معروف افغانی نیز در کتاب صد سال داستان نویسی حسن میر عابدینی مطالبی راجع به خالصه ي ر
هایی در ادبیات معاصر ایران اثر دکتر علی تسلیمی این اثر مورد  در کتاب گزاره.بررسی محتوا و ساختار رمان نوشته شده است

  . بررسی قرار گرفت

هاي جامعه شناسی موجود که به قلم صاحب نظران ایرانی این  کتاب. درباره ي فمنیسم بطور مستقل آثار کمی نوشته شده است
مه یا تألیف شده است به صورت جسته و گریخته و بیشتر در قالب بررسی خانواده به مسئله ي موقعیت زن در جامعه عصر، ترج
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یکی از این آثار نظریه ي ادبی یوهانس ویلم برتنز است در این اثر به نظریه ي ادبی فمنیسم و مطالب پیرامون آن . پردازد می
این کتاب نیز جنبه ي کامالً زن گرایانه به مسائل . ت نوشته ي پامال آبوت و کلرواالسپردازد، کتاب دیگر جامه شناسی زنان اس می

ها، در بهترین حالت خود، ناقص اندزیرا  هاي پژوهشی آن هاي مرد محورانه و یافته دارد، مؤلف در این اثر معتقد است که نظریه
  .توانند دیدگاه زنان را به درستی مورد توجه قرار دهند نمی

نوشتن چنین پژوهشی راجع به این اثر . تاکنون هیچ تحقیقی به ویژه از دو دیدگاه باختینی و فمنیستی صورت نگرفته استاما 
هاي تاریخ ادبیات داستانی ایران است که بیانگر چگونگی حضور زنان در  ضرورت دارد چرا که شوهرآهوخانم جزء مهمترین متن

  .جامعه ي مرد ساالر است

  

  :روش کار

زن در جامعه ي مرد ساالر عنصصري . فمنیستی  رمان شوهر آهوخانم _تحلیل باختینی. کار مقاله ي حاضر تحلیلی استروش 
. صداي دیگري در منطق گفتگویی باختین داراي ارزش فراوانی است. شود اضافی و دیگري است و صداي او کمتر شنیده می

ترکیب . آید ا هدف او از دیگري بیشتر زن است که جنس دوم به شمار مینهد، ام فمنیسم نیز این دیگري سرکوب شده را ارج می
هدف این مقاله نیز معرفی رمان ارزشمند علی محمد افغانی در این رویکرد . نظریه ي باختین و فمنیسم رویکرد این تحقیق است

  .مدرن است

صداي زن -2.هاي فراوانی است رمان شوهرآهوخانم به گفته بسیاري از صاحب نظران داراي ظرفیت -1:هاي این مقاله از فرضیه
در زمانه ي مرد ساالري نیز زنان گاهی  -3گردد و  در نیمه ي نخست چندان فعال نیست ولی در نیمه ي دوم داستان فعال می

  . توانسته اند سخن بگویند می

   

 ي رمانخالصه 

شود که یکی دوبار او را در  که صاحب دکان نانوایی و رئیس صنف نانوایان کرمانشاه است عاشق زنی می» سید میران سرابی «
گردد زن چند ماهی است که از شوهر  سید میران با صحبت کردن با زن از وضعیت اسف بار وي آگاه می. صف نانوایی دیده است

هاي روشن شده در دل  بعد از این گفتگوها ست که جرقه. نی است که از دیدارشان محروم استخود طالق گرفته و صاحب فرزندا
  .سازد که به کمک کردن به زن بپردازد  گردد و او را وادار می سید میران روشن تر می

آهو بود که آنان راهی  بندند بعد از ازدواج با زن سید میران است آنها در سراب کرمانشاه باهم پیوند زناشویی می» آهو خانم «
سپس با گذشت و مهربانی آهو . کنند هاي بی دریغ و دلسوزانه همسرش مغازه نانوایی دایر می گردند و با حمایت کرمانشاه می

  . گردند  گردد تا آنجا که خود، همسر و چهار فرزندش، صاحب خانه و زندگی مرفهی می وضعیت زندگی آنها روز به روز بهتر می

گیرد که اتاقی را در خانه اش به او بدهد، هما  سید میران نیز تصمیم می. کند نوع حس کمک در سید میران بیدار مییک » هما«
کند چند روزي  کند که او را به عقد موقت درآورد این پیشنهادها سید میران را دچار تردید و دودلی می به سید میران پیشنهاد می
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گوید که این زن بی کس و کار است و به پیشنهاد پیش نماز مسجد  برد و به آهو می به خانه می گذرد و سید میران هما را با خود می
شود که  شود حضور هما در زندگی آهو خانم باعث می او را به خانه آورده، مدتی بعد آهو متوجه تغییراتی در رفتار همسرش می

زند که تا  سید میران براي جلب رضایت هما دست به کارهایی می .سید میران کامال متوجه او گردد و به آهو خانم بی اعتنا شود
  .پیش از این از لحاظ شرع، عرف و سنت برایش ناپسند بود

خواهد که آهو را طالق بدهد و او نیز آهو را از خانه  رود که حتی هما از همسرش می روابط سید میران و هما تا آنجا پیش می
داند  داند که عشق هما او را به چنین منجالبی کشانده است اما نمی گردد سید میران می انه باز میکند اما آهو دوباره به خ بیرون می

  .چگونه خود را از این گرداب نجات دهد

رود و سید میران فردا  کند و می گیرد و هما قهر می بیند با او دعوا می یک روز که سید میران هما را با لباس زننده در خیابان می
کند اما هما دوباره به وسیله میرزا نبی همکار و دوست صمیمی سید میران به خانه بر  رود و او را سه طالقه می حضر میصبح به م

سید میران نیز خانه را . رود کند و چند روزي به هرسین می شود که آهو با هما دعوا می در نهایت داستان این گونه تمام می. گردد می
گیرد با هما  گذارد و تصمیم می کند و مبلغی را براي آهو و فرزندانش باقی می هایش را پرداخت می یفروشد و با فروش آن بده می

شود و هما تمام پول و اثاثیه همراه با راننده اتومبیل که یکی از هزاران عاشق  اما آهو مانع رفتن سید میران با او می. به تهران بروند 
  . کند سابق اوست، شهر را ترك می

  

  ی رمان از دیدگاه باختینبررس

. ها و نظریات باختین تمرکز دارد ها براي بررسی این رمان رویکردي باشد که بر اندیشه شاید یکی از مناسب ترین رهیافت
میخائیل باختین در سال . دیدگاه باختین در مورد رمان بسیار متفاوت از تعابیري است که پیش از وي در این مورد وجود داشت

هر اورن واقع در جنوب مسکو در خانواده اي اصیل و اشرافی به دنیا آمد حیات دو دوره اي او چه به عنوان فیلسوف در ش 1895
اجتماعی که جز نتایج دردبار، براي باختین چیزي . نوکانتی و چه به عنوان منتقد ادبی در همان اختناق استالین در شوروي گذشت

. داد، موانعی چون تنهایی، تبعید، عدم انتشار و به اتمام نرسیدن بسیاري از مهمترین آثارش  نداشت مدام موانع را سر راهش قرار می
کرد که گذشته اش در حال فروپاشی و نابودي و آینده اش نامشخص و نامعلوم بود، فضایی مبتنی بر  باختین در دنیایی زندگی می

زد و مکالمه در چنین صداي  ه در آن تک صدایی حرف اول را میهاي مکالمه ستیز بود ک خنده ستیزي، جزم اندیشی و ایدئولوژي
  ).32:  1372احمدي ، (مطلق و تک بعدي به فراموشی سپرده شده بود 

این طرح . گردد به منطق گفتگویی هاي مختلف دارد، اما مهمترین آنها مربوط می میخائیل باختین نظریات بسیار زیادي در زمینه
از مهمترین . توان بسیاري از آراء و مفاهیم اصلی و مهم او را در همین قسمت جا داد ه گونه اي که میدایره شمول وسیعی دارد، ب

از ). 144: 1377تودورف،(است» کارناوال«و » جدل«، »نقیضه« ، »سبک بخشی« ، »چند صدایی«مفاهیم در نظام منطق گفتگویی وي 
  .گیرد مورد بررسی قرار می» هو خانم شوهر آ«لفه غالب در رمان ؤبه عنوان م» جدل«این میان 

بحث، جدل، نقیضه و کارناوال محدود کرد، اینها تنها آشکارترین و : توان به اشکالی از قبیل منطق گفتگویی باختین را نمی
  ). 144: 1377تودورف،(خوش برش ترین اشکال آن هستند

  : آید از دیدگاه باختین سخن بازنمایی شده به شکل نمودار زیر در می
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  1نمودار 

شود، مهم است زیرا در این صورت اثر قابلیت یک  هاي آن می در جدول فوق، قسمتی که مربوط به دو آوایی و زیر مجموعه
از طریق گفتار دو سویه است که چند آوایی و چند « متن دو سویه را خواهد داشت و از نظر باختین همین مهم و قابل توجه است 

  ).   62: 1382مقدادي، (» گردد  اد میواژگانی در اثر ایج

  

 جدل

  کند باختین معتقد است  دهد و مدام او را دچار شک و تردید می در جدل سخن غیر است که  نویسنده را عذاب می 

  

  ) 109: 1372احمدي، (» نویسنده جنبه اقتدار گرا نخواهد داشت / قول راوي«که در جدل 

  : آید  جدل در کل این رمان به شکل زیر در می

 2نمودار 

سخن بازنمایی  
شده

دو آوایی  

)  جدل(فعال  منفعل  

سبک بخشی  
)  ھمگرا(

)  واگرا(نقیضھ 

نقل  (تک آوایی
)قول مستقیم 
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  2نمودار 

در تقسیم بندي فوق آنچه مورد نظر باختین است درگیري ذهنی نویسنده است اما چه درگیري شخص با خودش و چه جدل 
گیرند و این نویسنده است  میدو نوع طرز تفکر و اندیشه به وجود خواهد آمد که در تقابل با یکدیگر قرار . ها با یکدیگر شخصیت

  .که خود در بین تقابل در من یا دو شخصیت تقسیم کرده است

  

  :جدل شخصیت با خودش -1

  :هاي رمان با خودشان شخصیت) الف

او در مورد شخصیت هما ) 197:  1383تسلیمی ،(وي مردد و درگیر سنت و گذر از آن است : شخصیت سید میران -1
شوهري بوده است که خوب یا بد، سازگار یا ناسازگار، در هر حال و به هر صورت نتوانسته یا قابلیتش  مردد است همسرش به بالین

آیا او پیر بوده است؟ به عیب و علت یا ناسازگاري حقیقه از جانب وي بوده . را نداشته که همسري چنین زیبا را نگاهداري کند 
  ) 33:1338افغانی، (است یا از جانب خود این زن؟ 

  : تابد  ید میران دوري آهو را نیز بر نمیس

تواند زن پرمایه و فداکاري را فراموش کند ؟ در تمام مدت پیش از شام و موقع نماز همین فکر بود که در  آخر چه کسی می
  ) .58:همان(» زد مغز سید میران دور می

  : آهو  -2

انواع جدل 

جدل باختینی  جدل شخصیت ھا 
با ھم 

جدل شخص با 
خودش 

جدل خواننده ی زن  جدل شخصیت ھای 
رمان با خودشان
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پس از مدتی سوء ظن نسبت به او در میانه داستان دچار جدل آهو بین انسان دوستی در پذیرش هما به عنوان یک فرد بی پناه و 
  شود می

  ) : فمنیستی (جدل خواننده زن ) ب

نگاه خواننده زن در این رمان متفاوت از نگاه خواننده مرد است بر طبق نظریه ي خواندن در مقام زن، او در حکم مصرف 
کند دریافت ما را از متن مفروض تغییر دهد و ما  واننده ي زن سعی میکننده ي ادبیاتی است که مردان تولید کرده اند از این رو خ

  ). 130: 1382برتنز، (را از اهمیت رمزگان هاي متنی آن آگاه کند 

تواند متفاوت از برداشت مردانه باشد و این به دلیل  هاي آن دارد می یک خواننده زن برداشتی که از این داستان و شخصیت
بر طبق نظریه صداي . زاد پنداري اي است که بین خواننده زن و زنان داستان یعنی آهو و هما وجود داردهاي مشترك و هم دغدغه

  آید ؛  دیگري، ساختار کل داستان به شکل زیر در می

  : ابتداي داستان  -1

ي اعتقاداتی را که در قسمت ماجراي عاشق شدن هما و سید میران غلبه صدا با هما است، اگرچه سید میران بی نقش نبوده، و  
خواهد شوهرش مثل گذشته لباس بپوشد به نوعی او  برد، او دیگر نمی سالیان دراز در ذهن سید میران ریشه دوانده بود از بین می

  زند  نمونه زنی است که براي بدست آوردن آزادي دست به هر کاري می

  

  

   3نمودار 

  : میانه داستان -2

ها و  شود، آنجا که سید میران علی رغم تمام ایدئولوژي تنها در میانه داستان دیده می» صداي منفعل«به عنوان » صداي دیگري«
گردد در اینجاست که  گردد و این آهو ست که صداي منفعل دارد و تابع صداي سید میران می ها، عاشق زنی به نام هما می سنت

» و سند محکومیت سرنوشتی که در سالهاي روایت شده براي زنان وجود داشته است . امه زن ایرانی استآهو خانم در واقع غم ن«
شود باز هم شیفته و  ها به بالهایی که از جانب شوهر بر وي وارد می چهره زنی سنتی که با وجود تمام سختی) 170: 1366سپانلو، (

ها و ظلمی که بر او  است این است که ما چهره زن ایرانی را با تمام دغدغه عاشق اوست عالوه بر این آنچه که در این قسمت بارز
  ).140:1382میر صادقی،(بینیم  روا شده است را می

  صداي سید میران                                                                                                                        

  

  

  

 صداي سید میران  صداي هما 
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  صداي هما                                                                             صداي آهو                                            

  :پایان داستان  -3

تفاوتی را کنار  -بی شکند و با جسارت تمام صداي زنی که مهر سکوت را می. تصمیم نهایی و صداي نهایی از آن آهو است
اگرچه سید میران در این رمان نقش مرکزي داشت اما حضور فعاالنه آهو . گرداند نهد و بار دیگر همسرش را به خانه باز می می

  .کند  زندگی او را دچار تغییر می

  

  

  4نمودار 

  : ها با هم جدل شخصیت

  :شود ها  شامل موارد زیر می آشکارترین تقابل بین شخصیت 

  سید میران با آسیابان  -1

  شویم که چاي  مگر ما براي این دور هم جمع می! ماه رمضان و روزه بودن چه دخلی به مطلب دارد

  روید و روي کاغذ بلند باال ازآقایان امضاء  ها می شما از یک طرف به در دکان! و شیرینی بخوریم ؟

  و فالن ساعت آب در دست دارند زمین بگذارند نخورندو براي امري مهممی گیرید که در فالن روز 

  ...سر جلسه حاضر شوند پیرمرد بی آنکه نفسش تمام شده باشد ادامه ي بحث را دنبال کرد که  

  )                   15:1338فغانی،(

  دعواي دو هوو  -2

  کرده؛نه تو که کرم الهی یک دور تسبیح                او آدم یکه و یالقوزي است که هرجا برود رفته، هر کار بکند 

  قلندري هم کشکول می. خواهی قلندر بشوي نکند می. گیرم من حرف تو را جدي نمی. نان خور داري

  .    خواهد

  :آهو با کنایه به هوویش جواب داد 

  )839:1338افغانی،...(و. کشکولش حاضر است

 

 

   

 صداي سید میران  صداي آهو
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  : جدل باختینی 

تواند نظر واحدي درباره یک مسئله بدهد و به نوعی درباره آن موضوع دچار شک و تردید  نده نمیدر این نوع جدل، نویس
  .گردد؛ او بین رد سنت چند زنی و عالقه به هما در آفرینش شخصیت وي دچار جدل شده است می

  :توان در جمالت زیر به وضوح مشاهده کرد نمونه اي از عالقمندي نویسنده به هما را می

  ..... ظریفش گرد و دخترانه و اسباب صورتش یک به یک و همه با هم   نمونه بدیع صنع خدا بود چهره  

رفتند و جز بدبختی هیچ چیز از قیافه  آمدند و می آیا این پري زن بود؟ و به عبارت دیگر به مردي از قبیل همان مردان که می
  )98:1338فغانی،(بارید تعلق داشت ؟ شان نمی

  

  نتیجه گیري 

باختین به نوعی سخن . بر نظر باختین مبتنی بر دگرگونی پیشرفت و شدن تاکید دارد» شوهر آهو خانم «علی محمد افغانی در 
اینکه سخن . داند کند هراس آور می کند و نبودن پاسخ را در سخن براي کسی که صحبت می یک جانبه گرا و تک آوا را نفی می

علی محمد افغانی در این رمان اجازه . ن گردد و کسی نباشد که پاسخ دهد دردناك استفقط از جانب یک نفر و با یک صدا بیا
  .هاي داستان حرف بزنند دهد که همه شخصیت می

هم (هاي سبک بخشی  هاي باختین، چند صدایی جامع مؤلفه شود بر طبق اندیشه بنابراین اثر یک رمان چند صدایی محسوب می
تغییر نقش شخصیت و (کارناوال ) عدم همگرایی نویسنده با شخصیت اصلی (نقیضه ) استان گرایی نویسنده با شخصیت اصلی د
دهد و وي را بر  و جدل به عنوان درگیري ذهنی نویسنده با صدایی که او را از درون آزار می) واژگونی صداي حاکم به همراه طنز
  .دهد  سر دو راهی شک و تردید قرار می

ها و چه درباره حوادث رمان  به این دلیل که راوي چه درباره شخصیت. است» جدل«در این رمان بارزترین مؤلفه چند صدایی 
نتیجه . داند چاره کار چیست و این نسبی گرایی حلقه اتصال نظریات باختین با این رمان است سردرگم است و به طور مطلق نمی

) فمینیستی(به سمت صداي منفعل هما و آهو) اختینیب(از صداي فعال هما : است»دیگري«جدل، حضور نوعی صداي دورانی 
شود و تنها در میانه داستان صداي سید میران به عنوان تک  آهو ختم می) باختینی (کند و در نهایت به صداي فعال  حرکت می

  .شود صدایی دیده می
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 فارسی افغانستانمعاصر  شعر تحوالت زبان و بررسی
 

 1ارجمندي عبدالمجید
 

 چکیده
همچنین .باشد یمزبان فارسی یکی اززبان هاي تاریخی جهان است که دربرگیرنده موضوعات مختلف اهم ازمادي ومعنوي بشریت 

زیادي علیه توسعه ورشد وتعالی این زبان درنثر ونطم گردیده  يها یدشمنوجود اندیشه توحیدي وظلم ستیزي در این زبان باعت 
  . است

که چندین دهه مورد تهاجم استعمارگران قرار گرفت وهمچنین حاکمان این  باشد یمکشور افغانستان ازسرزمین هاي فارسی زبان 
تغیر وتحوالت سیاسی واجتماعی درروند نظم ونثر معاصر . کشور یا خود ضعیف بوده ویا دست نشانده استعمارگران بوده اند

ته است که در این مقاله این تحوالت که قریب یک قرن ونیم به طول انجامید را به چهار دوره فارسی افغانستان تاثیر قابل توجه داش
تقسیم وهمراه  یش تا عصر کنون. هـ 1357از : شدوره سوم. هـ 1357تا  1308از : دوره دوم؛ ش. هـ1308تا  1125از : دوره اول،

  .میده یمباآن، تحوالت زبان فارسی را مورد بررسی قرار 
 
 
 زبان فارسی،شعرمعاصرافغانستان،ادب پایداري افغانستان :ها دواژهیکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
  عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.١
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  مقدمه
ي بگانه استعماري مختلفی بوده است بدین نظر ساختار ها دولتي تاخت و تاز  عرصهسال گذشته، 150کشور افغانستان در طول   

همچنین به دلیل موقعیت استراتژیکی آن در منطقه و برخورداري از . حکومتی و همچنین از نظر فکري و فرهنگی، ثباتی نداشتند
بوده و هرگز ) سابق اتحاد جماهیر شوروي(و شرق ) انگلیس و امریکا(منابع غنی خدادادي، همواره مطمح نظر استعمارگران غرب 

یی نهاده تا آن جا سزا بهاین مسائل بر حوزه ادبیات این کشور تأثیر . آن چنان که باید روي امنیت و آرامش را به خود ندیده است
یی جا جابهدر واقع تغییر و . که ادبیات این سرزمین با وجود پیشینه غنی و اصیل ادبی، پیشرفت در خور توجهی نداشته است

ي حاکم و بروز کودتاهاي مختلف در این کشور، ادبیات را به شدت متأثر نموده و به آن مجال رشد و ترقی نداده و آن را ها دولت
با این حال . صرفاً به ابزاري تبدیل کرده است که هر دولت و حکومتی بر پایه ذائقه و سلیقه شخصی خود آن را به کار گرفته است

به همین دلیل، نگارنده در این پژوهش . میخور یبرمي عالی از بیان احساسات و نقد حاکمیت ها هنموندر شعر شاعران اندیشمند به 
 .ي حکومتی و سیاسی بررسی نمایدها دورهي ادبی افغانستان را بر مبناي ها دورهناگزیر شد 

  
  جایگاه زبان فارسی در افغانستان - 1

وضعیت مشابهی داشت؛ اما پس از  زبان یفارسي ها نیسرزمزبان فارسی تا پیش از مرگ نادرشاه و استقالل افغانستان، با دیگر 
ش که زبان اصلی آنها پشتو بود، زبان . هـ 1125ي نخستین دولت مستقل خاندان ابدالی در سال ریگ شکلاستقالل این کشور و 

در این . ي مختلف حکومتی، فراز و فرودهاي متفاوتی را پشت سر گذاشته استها دورهدر  فارسی متأثر از اوضاع سیاسی موجود
براي تبیین بهتر مسئله برخورد . ي علمی، از این تغییر و تحول زبان متأثر شده استها شاخهبین ادبیات این کشور بیش از دیگر 

  :میکن یملب سه دوره زمانی مختلف بررسی با زبان فارسی و تأثیر آن بر ادبیات خاصه شعر را در قا ها حکومت
  ش. هـ 1308ش تا . هـ 1125از : دوره اول -الف
  ش. هـ 1357ش تا . هـ 1308از : دوره دوم -ب
  )238-1390:239ارجمندي،(ش تا عصر کنونی. هـ 1357از : دوره سوم -ج

  ش. هـ 1308ش تا . هـ 1125از : دوره اول -الف
، شود یمدوره مزبور که حکومت هشتاد ساله از احمدشاه ابدالی تا نادرخان از خاندان محمدزایی را که پشتوزبان بودند، شامل 

گفتنی است که شاهان این دوره افزون بر . مخالفتی که بازتاب بیرونی داشته باشد، نسبت به زبان فارسی صورت نگرفت گونه چیه
 . اند سروده، خود نیز اشعاري به این زبان سرودند یمسی شعري اینکه شاعران دربارشان به فار

  .این ادعاي ماستابیات از احمدشاه ابدالی به زبان فارسی، مصداقی بارز بر 
  دل از این حادثه بسیار به تنگ است اینجا        ما به صلحیم و فلک در پی جنگ است اینجا

  تختـــه کشتـیِ ما پشت نهنگ است اینجا        در این بحـر فنـــــا میزدگان یتبــــــاهما 
  )95: 1385فرهنگ، ( 

ي فارسی و پشتو، تأسیس ها زباني فرهنگی نظیر نشر کتاب، ترجمه به ها تیفعالبه  1863خان در سال  با روي کار آمدن شیرعلی
ي تجدد در جامعه ها جلوههمچنین باید گفت دوره امارت او مقارن با پیدایش . ي شدا ژهیومدارس نظامی و غیرنظامی توجه 

چندان مجال بروز نیافت و در نطفه خفه شد و ) تجددگرایی(افغانستان بود که به دلیل هجوم و تجـاوز انگلیس، این جریان 
  .1افغانستان در عقب افتادگی خود باقی ماند
                                                        

  1ص، 19عرفان، چ: تهران. ریافغانستان در پنج قرن اخ). 1385. (قیمحمدصد ریفرهنگ، م - 1
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او برخوردي مستبدانه با . براي مدتی فترت فرهنگی و ادبی ایجاد شد 1دن عبدالرحمن خانبا مرگ شیرعلی خان و روي کار آم
به همین . کرد یمي شخصی خویش ها قهیسلشاعران و نویسندگان داشت و آنها را مجبور به سرایش اشعار و خلق آثاري مطابق با 

سیاست زورگویانه و پراختناق عبدالرحمن . در تبعید شدي از ادیبان چون محمود طرزي ناگزیر به ترك کشور و زندگی ا عدهدلیل 
  2)مانند جنگنامه کشمیري.(یی در این دوره شدها جگنامهفقط سبب ظهور 

به شعر و ادب بود، فرهنگ و ادب بار  مند عالقهخان فرزند عبدالرحمن که فردي تحصیل کرده و  اهللا بیحباما در دوره حکومت 
دیگر با اقبال مواجه شد و موجی از تحوالت فرهنگی و اجتماعی با تأسیس مدارسی مشابه مدارس دارالفنون ایران، باعث نهضت 

ي سیاسی و ادبی جدید حتی مغایر با منافع ها شهیاندخان، طرح  اهللا بیحبدر دوره حکومت . نوینی در مراکز آموزشی گردید
به  3.ي انتقادي مردمی بود، به شدت سرکوب شدها جنبشحاکمیت، مجال ظهور و بروز یافت؛ اما با این حال مشروطه اول که از 

  .ي روشنفکري افغانستان در عرصه فرهنگ و سیاست ریشه دوانید و فراگیر شدها انیجر، ها سرکوبرغم این 
نویسنده و (یی چون محمود طرزي و عبدالهادي داوي ها تیشخصخان، زبان پشتو در کنار زبان فارسی با وجود  اهللا بیحبدر دوره 

البته باید . به این زبان منتشر شد» سراج االخبار افغانیه«مورد توجه قرار گرفت تا جایی که براي تقویت بیشتر آن، نشریه ) منتقد ادبی
 رادش از توجه به زبان یادآوري شود که محمود طرزي م

  )60: 1384ناظمی، ( .4.پشتو، تضعیف زبان فارسی نبود، بلکه در پی آن بود که این دو زبان همگام با یکدیگر پیش بروند
ي گسترش آن را محمود طرزي در دوره ها نهیزمخان، توجه به زبان پشتو که  اهللا بیحبخان فرزند  اهللا امانبا روي کار آمدن 

توجه به این نکته ضروري به . خان تا حد زیادي فراهم کرده بود و نیز تجددگرایی شتاب بیشتري به خود گرفت اهللا بیحبحکومت 
این دولت . نبوده است ریتأث یبنیز  5که در تالش براي رسمیت بخشی به زبان پشتو، دولت استعمارگر انگلیس رسد یمنظر 

به هر روي، . کرد یمرا به این مسئله بیشتر تشویق و تحریک  اهللا امانبیم داشت؛ لذا  استعماري از اتحاد مردم قلمروهاي فارسی زبان
ناگزیر به  اهللا اماننتوانست حالتی فراگیر پیدا کند و 6ي شدید ایرانها مخالفتجریان رسمی نمودن زبان پشتو در این دوره به دلیل 

 .رسمیت زبان پشتو فقط در میان قبایل پشتونشین بسنده کرد

                                                        
  ؛ .شهرت داشت »میدژخ«به  یعیکشتار فراوان و آواره نمودن اقوام هزاره ش لیاو به دل - 1

 اتیربان و ادب ي ارشد رشته یکارشناسۀنام انی، پا»افغان انگوییدر شعر پارس يداریپا اتیادب ینقد و بررس«رضا؛  ،ییبرچلو یچهرقان - -  2
وزارت : ،تهرانیدانشنامه ادب فارس. انوشه، حسن و همکاران ؛ي؛ سرور موال37و  36، صص1382مدرس،  تیدانشگاه ترب: تهران ،یفارس

  .293و  104، صص1375 ،یفرهنگ و ارشاد اسالم

  1385، 19عرفان، چ: تهران ر،یافغانستان در پنج قرن اخ ق؛یرمحمدصدیفرهنگ، م: رك شتریاطالع ب يبرا - 3

؛ 39تا  34، صص 1385افغانستان،  ریافغانستان در پنج قرن اخ ق؛یرمحمدصدیفرهنگ م: ك به. ر يبا آرا و نظرات طرز شتریب ییآشنا يبرا - 4
 ف،یلط ،یو ناظم 725، ص 1359قم، خ،یتار ریغالمحمد، افغانستان در مس ،ي؛ غبار140، ص 1355 ،یهقیمحمود؛ مجموعه مقاالت، ب ،يطرز
  .65تا  60، صص 1384، 85نامه ش  ران،یمجله ا: تهران معاصر افغانستان، اتیببر اد ینگرش

مرکز چاپ و انتشارات وزارت : افغانستان، تهران یشفاه خی، اخوان، صفا؛ تار1385 ر،یافغانستان در پنج قرن اخ ق؛یرمحمدصدیفرهنگ، م -  5
  .1382، 4مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چ: افغانستان، تهران  رضا؛یعل ،آباديیو عل 1383، 2امور خارجه، چ

  40تا38، صص  1389 وند،یو افغانستان، کابل، م رانیا یاسیروابط س د؛یمژده، وح: ك به. ر شتریب یآگاه يبرا - 6
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  .ش تضعیف زبان فارسی با شدت بیشتري دنبال شد. هـ 1308و روي کار آمدن نادرخان در سال  اهللا امانپس از  
  ش. هـ 1357ش تا . هـ 1308از : دوره دوم -ب

تاریخ نویسان افغانستان از این دوره به عنوان نقطه اوج . این دوره مقارن با حکومت نادرخان، ظاهرشاه و محمدداودخان است
تبدیل شد و قانون اساسی نسبتاً  1در این دوره همچنین پادشاهی مطلق به مشروطه. کنند یمی یاد خواه یدموکراسي ها تالشیت موفق

  .دموکراتیکی تدوین گردید که نگاهی مختصر به این حادثه خواهیم داشت
  :دهه دموکراسی یا مشروطه

سر برداشتن بورژوازي «به دالیل متعدد اجتماعی چون ) 1973تا  1964(ش . هـ 1352ش تا . هـ 1343ي ها سالکشور افغانستان در 
ي پی در پی قواي ایران در شمال از روسیه تزاري، در ها شکستنو پا و رشد سریع ارتباطات، فساد گسترده دستگاه حکومتی، 

» .شد رو بهدیگر داخلی و خارجی با انقالب مشروطیت رو  غرب از عثمانی، در شرق و جنوب از انگلیس و بسیاري از عوامل
خوانده » دهه قانون اساسی«و » دهه مشروطه«، »دهه دموکراسی«این جریان در افغانستان با عناوین ) 126: 1371اوحدي اصفهانی، (
و مسائل اجتماعی نظیر ) 61: 1384ناظمی، . (ی استخواه مشروطهدر واقع این دهه پایان حکومت مطلقه سلطنتی و آغاز . شود یم
  .رندیگ یمدر ادبیات خاصه شعر مورد توجه قرار ... ی، فقر، بیکاري و عدالت یب

شعر، در این دوره به شدت متأثر از اتفاقات سیاسی و اجتماعی قرار گرفته، و بازتابی از زندگی و  ژهیو بهي مختلف ادبی ها گونه
یی، جو عدالتی، خواهـ يآزادی، دوست وطنیی چون ها هیما درونو همچنین  شود یمي انســـان معاصر هـا يشــادو  هــا غمنمــایش 

ي در ا لهیوسدر واقع شعر، . پرورد یمي پایداري و مقاومت است، در خود ها شاخصرا که از بارزترین ... مبارزه با استعمــــار و 
  .ردیگ یممسیر خدمت به رشد و تعالی شعور اجتماعی مردم قرار 

شعر  -2شعر فردگرا؛  -1: که در شعر این دوره، سه گونه شعري متفاوت شامل رسد یمیادآوري این نکته ضروري به نظر 
  .دارد گراوجود آرمانشعر  -3؛ گرا جامعه

ه سوي شعر دسته دوم رو ب. گذارد یم آلود أسي یها هیموشعر دسته اول با توجه به حوادث و مشکالت، رو به انزوا و بیان 
ي انسانی آن روز را در شعر خود ترسیم کند؛ اما ها يازمندینیی دارد و در پی آن است تا مسائل و موضوعات اجتماعی و گرا واقع

ي مارکسیسم و لنینیسم اتحـاد جمـــاهیر شوروي سابق دارد و ها شهیاندشعر دسته سوم با توجه به تحوالت سیاسی، نگاهی به 
  . ي صنفی و ادبی استها حوزهو در پی تسرّي آن به دیگر  کند یم وجو جستخیــالی خود را در این ایدئولوژي  شهــر آرمان
در ضمن  ها حکومتاین . ي حکومتی افغانستان استها دورهي و برخورد خصمانه با این زبان، ویژگی برجسته این زیست یفارس

ز دولتی و علمی و آموزشی و حتی در میان عموم افراد جامعه همت گماشتند؛ تا طرفداري از زبان پشتو، به طرد زبان فارسی از مراک
نسخه خطی فارسی را که شامل آثار مکتوب و  هزار کی«جایی که بعضی از حاکمان نواحی افغانستان با تعصب و جهالت تمام 

  ).126 - 125همان (» آتش کشیدند ، بهشد یمواقع در مزار شریف » روضه سخی«اسناد تاریخی و دولتی موجود در کتابخانه 
ي مستقیم استعمار پیر انگلیس و نیز سران اتحاد جماهیر شوروي سابق، زبان فارسی را به ها دخالتدر پی چنین رویدادهایی و نیز 

را از یک  نزبا یفارسي سرزمینی ایران، افغانستان و تاجیکستان با عناوین فارسی، دري و تاجیکی تقسیم نمودند تا مردمان ها حوزه
با تحریک عناصر «استعمارگران به این منظور . خود بهتر دسترسی پیدا کنند طلبانه منفعتهویت ملی دور نموده، بتوانند به اهداف 

کوشیدند تا جلوي رسمیت زبان فارسی را بگیرند و  1343در سال) لویه جرگه(خود در مجلس بزرگ قانون اساسی  نشانده دست
پشتو به نتیجه نرسید و فشارهایی  مردان دولتین آن کنند؛ با تصویب قانون اساسی جدید در همان سال اندیشه زبان پشتو را جایگز

                                                        
  .1383افغانستان،   یشفاه خیتارو اخوان، صفا؛  760، ص1385 ر،یافغانستان در پنج قرن اخ ق؛یرمحمدصدیفرهنگ، م: ك به. ر - 1
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و هیئت رهبري دولت و  ها خانه وزارتي در ریگ میتصم، برداشته شد؛ اما قدرت کرد یمکه حاکمیت علیه زبان فارسی اعمال 
یی و ضدیت با زبان فارسی به صورت گرا پشتونباقی ماند و روال قبلی  ها پشتونمدیریت سطح باالي کشور همچنان در دست 

  ).123: 1384قدسی، (» غیررسمی تداوم یافت
ي خاص زبانی و برخورداري از پشتوانه کهن ادبی و ها اصالتگفت این زبان با همه مشکالت و موانع به دلیل  توان یمبه جرأت 

ي خصمانه مقاومت کند و تا امروز پابرجا و استوار ها توطئهو پرمایه توانست در مقابل همه  به این زبان غنی زبانان یفارسي مند عالقه
  .باقی بماند و با انقراض حکومت خاندان محمدزایی، فضاي جدیدي در حوزه زبان فارسی این کشور به وجود آمد

از جمله ادبیات زیر چتر سیاه حکومت . شود یمدر دوره حکومت نادرشاه، اختناق شدید سیاسی و فرهنگی بر افغانستان حکمفرما 
با این حال شاعران و فرهیختگان از پرداختن به . رود یمخودکامه به سانسور شدید، تفتیش عقاید و سرکوب آزادي بیان فرو 

این دو . ادندرا تشکیل د» انجمن ادبی کابل«گسستگی ادبی و نیز  ها ماهرا پس از » انجمن ادبی هرات«فرهنگ و ادب دلسرد نشده و 
 کاران محافظهانجمن اقدام به انتشار مجالتی کردند تا راه را بر توسعه و توجه به شعر و داستان مدرن سد کنند؛ اما به رغم خواست 

  .کند یمادبی پیدا  بازار آشفتهو راهش را در  ردیگ یپامادبی، شعر نو و داستان جدید آرام آرام 
در افغانستان متأثر از شعر نیمایی ایران و نیز تحت تأثیر ترجمه اشعاري از کشورهاي غربی از باید یادآوري شود که قالب نیمایی 

و شاعرانی چون محمود فارانی، بارق شفیعی، سلیمان الیق، سهیل،  1و مجالت ایران به این کشور رواج یافت ها روزنامهطریق ورود 
در ردیف نوگرایان کابلی قرار ... آیینه، حمیرا نگهت، لیال صراحت، خالده فروغ، واصف باختري، اسداهللا حبیب، ناظمی و

او در قالب » سرود کوهسار«سروده . کند یمخلیلی در این قالب هنرنمایی  اهللا لیخلافغان یعنی  انیگرا سنتحتی پیشرو . رندیگ یم
ي در پیش گرفته و به نحوي تر میمالمواجه شد ولی بعدها آنها نسبت به این جریان موضع  انیگرا سنتنیمایی، به شدت با مخالفت 

  )244- 243:  1390ي، ارجمند(.آن را به عنوان یک رویکرد نوین پذیرفتند
  ش تا عصر کنونی. هـ 1357از : دوره سوم -ج
در افغانستان نارضایتی، انزجار و اعتراض ... ی، فقر، استضعاف وشکن قانونی، عدالت یبکز قدرت دو دوره گذشته در قوم پشتو، تمر

در این بین حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروي سابق، از این وضع سود جسته و با شعــارهاي دهن . مردم را برانگیخته بود
اقدام به فریب بخشی از روشنفکران و ... بداري از قشر ضعیف و زحمتکش و کارگر وپرکنــی همچون عدالت، آزادي، جان

را به راه 1357) اردیبهشت(و همکاري نظامیان این کشور، کودتاي ثور » حزب خلق و پرچم«نخبگان افغانستان نموده و با تشکیل 
امین، ببرك  اهللا ظیحفحادثه نورمحمد ترکی،  پس از این. لنینیسم ایجاد کرد -انداخت و حکومتی با ایدئولوژیک مارکسیسم

و تا چندین سال حکومت  2به حکومت رسیدند -که از عناصر مورد حمایت حزب کمونیست شوروي بودند -اهللا بینجکارمل و 
  .آنها همراه با کشمکش و درگیري بر این منطقه تداوم داشت

شوروي،  طلبانه منفعتاجتماعی، فرهنگی و ادبی بر اساس مصالح  -ي سیاسیها عرصهي محدود در ها يآزادبا اعطاي  اهللا بینج
او . بهره بگیرد ها ستیکموني زبان رسمی و رایج کشور در جهت اندیشه ها يتوانمندو  ها تیظرفي فراهم آورد تا بتواند از ا نهیزم
انجمن «ایجاد شده بود با عنوان  ها ستیکمونصد  ش با پشتیبانی صد در. هـ 1359را که در سال » اتحادیه نویسندگان افغانستان«

فرهنگی بهره جسته، رهبري نهضت  -خارج نموده و از فضاي نیمه باز سیاسی ها ستیکمموناز سیطره کامل » نویسندگان افغانستان
                                                        

 ،یادب هايمعاصر افغانستان، تهران، فصلنامه پژوهش اتیبر ادب یستیدوره کمون یو اجتماع یاسیس راتیتأث ،یلیمنوچهر و حسن فضا ،ياکبر - 1
  .62، ص 1384، 7ش 

  .128تا  126، صص 1384حکومت مستقل، نامه فرهنگستان،  سیدر افغانستان پس از تأس یزبان فارس گاهاهللا؛جایفضل ،یقدس - 2
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ي ادبی ها نهیزمعنوان کتاب در 270بیش از ) ش. هـ 1371(ي تشکیل حکومت مجاهدین ها سالهنري را به دست گرفت و تا  -ادبی
گفت در این دوره فرصت مناسبی براي  توان یم) 128و  127: 1384قدسی، (» .و هنري آن هم بیشتر به زبان فارسی منتشر نمود

  . فراهم گردید -که بیش از دویست سال از آن دور شده بود -بالندگی دوباره زبان فارس
روحانیت شیعه و سنّی و همچنین  ژهیو بهن به رهبري نیروهاي مذهبی ي مختلف مردم افغانستاها قشردر این دوران بخش عظیمی از 

ي ها حرکتي دست نشانده شوروي قیام کردند و در نقاط مختلف به ها حکومتبه هویت ملی افغانستان علیه  مند عالقهعناصر 
روي آوردند که دولت کمونیست شوروي مجبور به حضور نظامی ارتش سرخ قدرتمند ) ي چریکیها جنگ(سیاسی و نظامی 

ي  جهینتي مقاومت مردمی با ارتش سرخ شد که در ها گروهي زیادي بین ها جنگاین امر منجر به بروز . خود در افغانستان گردید
نفر نیز  ها ونیلیمد و کودك جان خود را از دست دادند و آن ،بخش عظیمی از شهرها و روستاها ویران شده و هزاران نفر زن و مر

، ارتش قدرتمند شوروي را با زیست گانهیبي اسالمی و ملی این مردم غیرتمند و ها مقاومتدر نهایت . آواره کشورهاي دیگر شدند
یرینی دیري نپایید و با تحریک هر چند این ش. ی از کشورشان نمودنینش عقبکمترین امکانات به زانو درآورد و آنها را وادار به 

ي داخلی طوالنی مدت آغاز گردید که گروه افراطی نوظهور طالبان با ها جنگي افغانی، ها گروهی بعضی از شیاند کجبیگانگان و 
پشتیبانی بعضی از کشورهاي غربی و عربستان سعودي توانست از اختالفات سودجسته و براي مدت زمانی هر چند اندك حکومت 

  .شور را در اختیار بگیرد و پاي امریکا و دیگر کشورهاي غربی را به افغانستان باز کنداین ک
با به قدرت رسیدن طالبان اوضاع یکسره دگرگون . ي طالبان بر افغانستان قطعی شد طرهیسش کابل سقوط کرد و . هـ 1357در سال 
ی، قان چهرهنیکوبخت و (» .اوضاع کشور را ناآرام نمود اه تیقومي زبان، فرهنگ و  حوزهآنان در  مآبانه ضیتبعسیاست «. گشت
تسلط این گروه متحجر و نژادپرست بر مراکز مهم زبان و فرهنگ فارسی چون کابل، هرات و مزار شریف نقطه آغاز ) 360: 1389

ي عمومی، دولتی و ها کتابخانه. ، مکاتب و مجامع فرهنگی تعطیل شدها دانشگاه«. رفت یمیک فاجعه ملی و فرهنگی به شمار 
، آماج حمالت وحشیانه طالبان گفتند یمشخصی تاراج و به آتش کشیده شدند و اقوامی که به زبان فارسی سخن 

  )همان(».قرارگرفتند
  

  ي شعر معاصر افغانستان عمدهنگاهی به تحوالت  - 2
که تحوالت بزرگ ادبی این سرزمین از  ؛ چرارسد یمش به بعد . هـ 1300ي ها سالتاریخ دقیق شعر معاصر افغانستان به حدود 

در دهه . به اوج و شکوه خود رسیده است 1357شکل گرفته و به مرور زمان ادامه یافته و پس از کودتاي هفت ثور  ها سالهمین 
ربت ، رنگ و بوي جنگ و غشود یمهستیم؛ چرا که هرچه در این ادوار سروده  رو روبهشصت و هفتاد به بعد نیز با شعر مقاومت 

که شعر این دوره با  دهد یمش تا اواخر دهه هفتاد صورت گرفته، نشان . هـ 1357یی هم که تاکنون از شعر پس از ها یبررس. دارد
در این قسمت . دیآ یمنامیده شده و دقیقاً پس از این دوره است که تحوالت دیگري در عرصه شعر پدید » شعر مقاومت«عنوان 

  .شود یمنمایی کلی از تحوالت شعر معاصر افغانستان ارائه 
  :عشق به معشوق زمینی و توصیف احساسات درونی - 2-1
اشعار این حوزه اغلب به زبانی ساده، به دور از مبالغه و تخیل است و همچنین باید یادآور شد که این نوع اشعار در بیشتر موارد  

  :تجربه شخصی خود شاعر است
  محبوسم درون چاه دهلیــزت! ؟       ببین رودابهزتیر شبکی آویزم چو دلوي از طناب زلف 

  زتیخ جنوني وحشی به چشمان ا کردهدلم را خالصم کن     ! اسیر پلک دریایت شــــدم آهو
  این خسته را سیراب کاریزت! به پاي خیس مژگانت زدم زانــو تمــام شب      نکردي ساقیا

  )31: 1382، زاده نیحس(
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  :نقد اوضاع سیاسی حاکم و در آمیختن آن با زبانی طنزآمیز در بیشتر موارد - 2-2
به نقد  تر تمامي که در جامعه افغانستان وجود دارد، شاعران را بر آن داشته تا با رسالت هنري هرچه ا آشفتهاوضاع نابسامان و  

نمونه روشنی از یک شعر معترض  تواند یماین شعر . حاکمیت موجود بپردازند و گاه با زبان آمیخته با طنز آن را به سخره بگیرند
  :اجتماعی به شمار آید -سیاسی

  ی به تالش دو سـه تن     داغ گـردید در این معـــرکه آش دو سـه تنروي هم ریخته جهان
  مهم این است که از فقـــر بمیرد کشـــور        مهم این است شود نقد معــــاش دو سه تن
  قیمت ما و تو چند است به ملکی که در آن      محو صد قوم بود نرخ خــراش دو ســـه تن

  ـم و بیــــوه        و شمــار دیگــري، صـــدقه کاش دو سه تنآرزوي مــن و معلـــول و یتی
  عالمــــی خانه به کار است ولی معمـــاران      پخته خواهند شود، خشت به داس دو سه تن

  )22: 1384رفعت، ( 
  :یی و بیان مسائل روز جامعه و کم رنگ شدن مفاهیم عمیق علمی و فلسفیگرا واقع - 2-3

روزگار، شاعر چندان فرصت اندیشیدن و پرداختن مسائل علمی و فلسفی را نداشت و بیشتر در پی ترسیم امور به دلیل آشفتگی 
  :عینی و جاري جامعه بود

نهاالن / همـــان پاران و پیـرارین نهاالنند/ ینیب یمنخلستان سبزي را که در آن دور !/ اال اي سالخـــورد روزگار آلود             
در / ها ژرفي خویش را تا ها شهیرکه باید /فرابالیده دور و دورتر از دشت غمنــــاکی/ نهاالن بیابانی/ تستان پارینهمهاجر از درخ

دشتبانی را از / نه اکنون تا برآسـاید دمی از رنج گرما/ ولی اي واي گردد یمدل از دیدار آنها شادمـان / دندیگستران یمخاك آن 
  )56: 1379باختري، . (ی استبانیشانسا  هیسافرود /  آن پیشینه صحراها

  :و عباراتی با رنگ و بوي جنگ و مقاومت ها واژهشعاري شدن زبان شعر و ظهور  - 2-4
ي داخلی بوده است که بنا به ضرورت، این رویدادها بر ذهن ها کشمکشچرا که افغانستان چند دهه درگیر جنگ با بیگانگان و نیز  

... کلماتی چون آهن، زنجیر، آتش، تفنگ، اسپ تازیانه، زخم، توفان، پاییز، سنگر، شهید و. ه استو اندیشه شاعران تأثیر گذاشت
  1.بیانگر این موضوع است

  کاروانی شکستــــه آهنـگیم          زخم بر دوش و داغ در چنگیم
  را مانیم          باغ توفـان رسیــــده را مانیم دهید زخمجنگــــل 

  زنجیــریم           از قـدیم آشنــاي زنجیـــریمهمنفس همصداي 
  و خاموشیم میا نالهما و زنجیر و شب همآغوشیم           یک جهـان 

  )38: 1370کاظمی، رحمانی، (
  :یی و نادیده گرفتن محتواگرا فرم - 2-5

                                                        
آن  نیگزیخشونت از زبان گرفته شد و سالست و لطافت جا. کرد دایپ دیجد کردیجنگ، شعر رو هاياست که پس از سال یالبته گفتن - 1

 رامونیو شاعران از پ افتندیدر شعر  ايژهیو گاهیاندك اندك جا... لب و سو،یچشم، چادر، گ ،ییعشق، بهار، ترانه، تنها: چون ینیمضام. دیگرد
در من توقف کن دو  یکم/ یتوفان يایدو پلکم شعله و راز تو، دلم در: رینمودند؛ مانند شعر ز شیرا وارد ذهن خو تريتازه ياخود، صورته

با تو  امناخوشولیتمام لحظه/ یچشمانت دو دست سرد زندان میبمان، تقد/ هاست؟ چرا تن پرسییرا نم مهایدست لیدل/ یچشم سبز روحان
  )128: 1384آخوندزاده، . (یطوالن هاين روز آرامش، من و شبیتو و ا/ است ییتماشا
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، فرهنگ و ادب و هویت ملی نادیده گرفته انهیگرا واپسي متحجرانه و ها شهیانددر دوره سیطــره گروه افراطــی طالبان با توجه به  
در این بین شاعران با توجه به اوضاع و فشارهاي همه جانبه ناگزیر از محتوا . ي قرار گرفتندمهر یبشده و فرهیختگان و ادیبان مورد 

  .دوري جسته و بیشتر به فرم و زبان شعري گرایش داشتند
  :ها دهیپدي در توجه به همه انگار ییبایز - 2-6
به همین دلیل شاعران با زیبا دانستن اشیا در . چرا که تجزیه اشیا به زیبا و نازیبا ناشی از دید و نگرش انسان است، نه از ذات وجود 

باید در نگاه خود تغییر ایجاد  دانند یمذات خود، جواز راه یافتن در کاخ بلند شعر را دارند و آنهایی که بعضی از اشیا را نازیبا 
غیر شاعرانه  يا ها برخوردار باشند، هیچ واژه اگر شاعران از قدرت استخدام درست واژه).1386تیر25جعفري، وبالگ (کنند

چون کتري، چاي، آدمخواران، قالین و خارش، کلمات غیر شاعرانه  ییها براي نمونه در این شعر با وجود این که واژه.نخواهد بود
  :کنند یم،لذتی دراو ایجاد شوند ینممخاطب  ماللت خاطرنه تنها باعث اند که  ، اما چنان در کنار هم نشستهرسند یبه نظر م

خون تو / ز نو گلی آماده شدهریخت خون تو که ا/ راوان گرددــاي فـکه دمی دم شده و چ/ خون تو ریخته در کتري آدمخواران
که در اجناس / اند ها سر گورت زده دي که دکـانـــــتو شهی/ تا لگد مال زن تازه ایشان گردد/ ریخته و سرخی قالین شده است

جا  هات به استخـوان/ که پس از مدتی این خاك از ایشان گردد/ اند نام و فامیلی خود را سر گورت زده/ دکان، نام تو پنهان گردد
زینت شانه جنرال و قوماندان / و همین شعر، که شاید به امید تعویذ/ دندان گردد يکار یپاسخ خارش ب/ ها را مانده که این سنــگ

  .)77: 1385رحیمی،(گردد
  :هنجارگریزي از موازین شعر سنتی و گرایش به زبان مردم کوچه و بازار - 2-7
هیچ شاعري جرأت هنجارگریزي . ن باید سلوك متقدمان خویش را پیروي نماینددر آیین شعرسرایی، سنت بر این بود که شاعرا 

 :را نداشت؛ اما شعر امروزي به این اصول مطلق پایبند نمانده و شعري قابل فهم براي عموم مردم شد
  من ادامه آوازم / یی؟ تلخ تر خبرت خوش بادآ ینمي و رو یدرم/ مسافر چشمانم تا کجا؟ سفرت خوش باد! هان
تو قیامت / من به هیأت کوهستان در مساحت خورشیدم/ تو کشاله آغازي، بشنو این ثمرت خوش باد/ ي سکوت اینجاستها دره

  )16: 1385آروین، (تنهایی بعد از این گذرت خوش باد 
  :روایی شدن زبان شعري - 2-8
خی مانند جنگ و نیز مسائل زندگی روزمره مسائل سیاسی، مشکالت گوناگون اجتماعی و پیامدهاي وقایع تل دندیکوش یمشاعران  

  :خود را به صورت روایی و درخور فهم توده مردم در شعرشان به تصویر بکشند
  ، عینــــکم، چشمم، نظــر اما نیـم          صدرســــانه اطالعــــاتم، خبر اما نیمنمیب ذره

  کشتم، ثمـــر اما نیم ی     باغ باغم، خـرمنم،بهــــرگ یبدشت و دامــان پرم از وحشت 
  را ترسـی از تهدید نیست        موج بحرم، موج توفــــانم، خطر اما نیم عــاطفت یبساحل 

  ي دارم، تبر اما نیما دستـهانتظار کنــدن بیــــخ خســـان از ما مـدار           آهـن استم، 
  ر تیغ پردازم، سپـر اما نیمشـــاید به جنـــگ اما درست        پاي تا ســـ روم یمناشیانه 

  سودي از شیـــرین زبانی طبع خشک ما نکرد        بند بندم، شهـــد دارم، نیشکر اما نیم
  شعر چیزي، شعـــر فهمیـــدن بود چیزي دگر       سخت فریادم، به گوش کـر اثر اما نیم

  زم، کــارگــر اما نیمبیگانه است      کـار فهمم، کار ور» گر«این محیط از بس که با پسوند 
  )22: 1384رفعت، (                                                                                        
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که  مینیب یمو مطالعـاتی که نگارنده داشته است، در شعر افغانستــان  ها یبررسو تحوالت درون مایه اي شعر، با  ها یژگیوعالوه بر 
مثنوي و  -قصیده، غزل، مثنوي، رباعی، دوبیتی، چهارپاره و غزل: ي مختلف و متنوع اعم از کالسیک شاملها قالبشاعران به 

  .اند داشتهي نو شامل سپید، غزل نو و نیمایی نیز توجه ها قالب
  

  ها ستیکمونوضعیت شعر در دوره حاکمیت  - 3
ي شوروي ها ستیکمون. ي استشمـــار یبي ها رنجدر قرن بیستم بر افغانستـــان، ســرآغاز مشکالت و  ها ستیکمــونحاکمیت 
ي بر مبناي زیست نیدهدفشان در این منطقه، رواج دادن اندیشه خداانکاري و  نیتر عمدهی، خواه افزونی و طلب توسعهعالوه بر 

تضعیف و از بین بردن فرهنگ، آداب و رسوم، تمدن و دیگر  تفکرات مارکسیستی خودشان بوده است که الزمه تحقق آن،
باورهاي ملی و مذهبی مردم سرزمینی است که از پیشینه تاریخی و فرهنگی اصیلی در طول چند صد سال حیات خود برخوردار 

  .و هویت آنان بر این اساس شکل گرفته و جدایی از آن برایشان امري گریزناپذیر بوده و هست اند بوده
ي مارکسیستی خود را بر تمام منطقه افغانستان تسرّي بخشند، الزم  شهیاندبراي اینکه به اهدافشان جامه عمل بپوشند و  ها ستیونکم
تا بر مراکز علمی و فرهنگی تسلط داشته باشند و صاحبان ادب، فرهنگ و هنر را به منظور توسعه و پیشبرد این اندیشه  دندید یم

ممکن است یک نظام و تحولی مقبول . بدیهی است که هر تحول سیاسی و اجتماعی، طرفداران و مخالفانی دارد. بسیج نمایند
با توجه به توضیحات مذکور، شاعران . از آن بیزار بوده و به آن معترض شوند ي واقع شود و در عین حال بسیاري دیگرا عده

  :تقسیم کرد توان یمافغانستان را به دو دسته 
  مارکسیستی؛ -ي کمونیستیها شهیاندشاعران طرفدار  -3-1
  .مارکسیستی و حاکمیت بیگانگان -ي کمونیستیها شهیاندشاعران مخالف  -3-2
  :مارکسیستی -ي کمونیستیها شهیاندشاعران طرفدار  -3-1
و به تبلیغ و ). 62: 1384اکبري، (کنند یمتحلیل و تفسیر  1چپی انهیگرا آرمانشعر را برمبناي تفکرات «این دسته از شاعران،  

ي مارکسیستی چنان بر ها شهیاند. رسانند یمتوصیف رژیم کودتایی روي آورده، اشعارشان را در بیشتر نشریات این دوره به چاپ 
، »دهقان«، »کارگر«، »خلق«، »پرولتاریا«، »امپریالیسم«، »ارتجاع«: و تعبیرهایی چون ها واژهشعر این شاعران تأثیر گذاشته است که 

در شدت این تأثیر . خورد یمبا بسامد باالیی به چشم ... و» رنگ سرخ«، »نظام مترقی سوسیالیستی«، »زحمتکشان«، »فئودال«، »ملّاك«
  .ي جز کاربرد این واژگان نداشتندا چارههمین بس که گروهی از شاعرانی هم که برکنار از مسائل اوضاع حاکم بودند، 

ي سرخ انقالب مارکسیستی گره ها آرمانبعضی شاعران افغان بر این باور بودند که آفتاب کودتاي ثور غروبی ندارد و شعرشان با 
این ترکیب . بودند» آرمان سرخ انقالب کمونیستی«در پی تبلیغ » رنگ سرخ«ی که با به کارگیري افراطی ترکیب خورده بود تا جای

، روي ها شیهماشعارهاي . شد یمنیز دیده  ها دکاني در و پنجره زیآم رنگسر از در و دیوار کوچه و بازار نیز درآورده و در 
  !سرخ بود و سرخ کرد یممردمی تا چشم کار در تظاهرات هرات . شد یمي سرخ نوشته ها پارچه

این شدت توجه به . جامعه و سرنوشت مردم نیز به رنگ سرخ یعنی خون آغشته بود... تنها ادبیات نبود که به رنگ سرخ آغشته بود،
  :دید توان یماین دلزدگی را در بعضی از اشعار شاعران نیز . رنگ سرخ، مردم را بسیار آزرده خاطر ساخته بود

  / من به خود لرزیدم/ به دیدارم خواهی آمد/ با یک آغوش گل سرخ:/ تو عزیز دل من گفتی   

                                                        
 ق،یال مانیسل ،یعیچون بارق شف یهم سابقه داشت و شاعران نیاز ا شیکه شعر چپ افغانستان پ رسدیبه نظر م يمطلب ضرور نیا يادآوری -  ١

  )1387ماه  يد 4 ،یکاظم www.iricap.com/magentry.asp. (بودند انیجر نیمنتسب به ا بیو اسداهللا حب يریپنجش ریدستگ ،یبیعبداهللا نا

http://www.iricap.com/magentry.asp
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  )74: 1384اکبري، (».لرزیدم/ لرزیدم                  
؛ ولی آنچه در شعر این گروه اند داشتهي ا عمدهي شعر نو افغانستان نقش ریگ شکلکه این دسته از شاعران در  شود یمیادآوري 
همین امر، شعر آنان را غالباً صریح، شعاري و از نظر . ر چیز جلوه دارد، غلبه تعهدات ایدئولوژیک بر تعهدات هنري استبیش از ه

  :نمونه شعر نو. بدایع هنري فقیر ساخته است
  ي سرکش ها موجچون / از کوه و دشت و دره این مرز باستان!/ دهقان و کارگر!/ اي خلق رنجبر         

  / میکن یمما و شما جهان خود آباد / ما با شما نیستیم/ امان یبپرشور و / پا شوید، طوفان به   
  )180: 1368بارق شفیعی، .(میکن یمخود را ز ننگ بندگی آزاد 

  :مارکسیستی و حاکمیت بیگانگان - ي کمونیستیها شهیاندشاعران مخالف  - 3-2
که  -مارکسیستی در افغانستان از یک سو و جانبداري برخی از شاعران از چنین تفکراتی -ي کمونیستیها شهیاندنفوذ و گسترش  

ي از شاعران را به ستوه آورده و ا عدهاز سوي دیگر،  -تضعیف هویت ملی و اعتقادات مذهبی مردم این سرزمین را سبب شده بود
شعر و دیگر آثار هنري برانگیخت؛ تا جایی که بسیاري از شاعران و آنان را به مخالفت با این جریان و طرفداران آن در قالب 

ي نخست حکومت ها سالي خود در همان ها مخالفتبه دلیل ... رونق نادري، داوود سرمد، حیدر لهیب و«: نویسندگان چون
... ي دیگر نیز چون لطیف ناظمی، محمود فارانی، واصف باختري، سرشار روشنی، پرتو نادري وا عدهبه قتل رسیدند و  ها ستیکمون

  ).78: 1373باختري، (»ي حکومت نجیب اهللا خان به اتهامات واهی زندانی و شکنجه شدندها سالو حتی  ها سالنیز در همین 
نایات و کشتار و ویرانی شهرها و روستاها بودند، با همه فشارهاي حاکمیت موجود، تعدادي از شاعران که از نزدیک شاهد ج

محتاطانه این فضاي نامطلوب کشور را در اشعار خود ترسیم نموده و آرزوي پیروزي و رسیدن به بامداد روشن آزادي را در 
د اسالمی خویش در این بین عده زیادي از شاعران نیز در تقابل با ایدئولوژي کمونیستی و دفاع از عقای. شعرشان منعکس ساختند

. که نتوانستند در داخل افغانستان زندگی کنند ترجیحاً به کشورهاي مجاور نظیر ایران و پاکستان و دیگر کشورها مهاجرت کردند
نکته مهم این که حضور این شاعران در ممالک مختلف بر وحدت مهاجران، از نظر زبانی، دینی و دیگر مسائلی که در ارتباط از 

شعر مقاومت و مهاجرت «که در مباحث بعدي به  ردیگ یمدر خارج از افغانستان پا » شعر مقاومت و مهاجرت«همین جاست که 
  .پرداخته خواهد شد» برون مرزي

ي حاکم، شعر خاصه شاخه پایداري و مقاومت فضایی مساعد ها ستیکمونبه دلیل خفقان و اختناق  65تا  57ي ها سالدر محدوده 
حزب کمونیست » دبیر کل«در اتحاد جماهیر شوروي سابق به عنوان » گورباچف«اما با روي کار آمدن  براي نفس کشیدن نداشت؛

و همزمان با آن خلع ببرك کارمل و به ) آزادي بیان(و گالسنوست ) بازسازي اقتصادي(و ایجاد اصالحات و اعالم پرسترویکا 
با همت واصف  1365و شعر پایداري از سال  1شده تر مطلوب، فضا براي شعر و شاعري در افغانستان اهللا بینجقدرت رسیدن 

از جمله شاعران پایداري این کشور در دوره مزبور . شود یمبا جدیت و قوت بیشتري دنبال  -شاعر برجسته پایداري -باختري
ثریا واحدي، حمیرا  عبدالقهار عاصی، خالده فروغ، جلیل شبگیر پوالدیان، احمد ضیاء رفعت، لیال صراحت روشنی،: به توان یم

  .اشاره کرد... نگهت دستگیرزاده و
ي سنتی، به ویژه غزل، تابلویی از شعر مقاومت را ترسیم کرده ها قالبواصف باختري از شاعران مقاومت عالوه بر اشعار نیمایی، در 

  :ي است در این موردا نمونهاو » با سوگواران«غزل . است
  چــریک نــور ز مرز افـق عبـور نکرد       ي ظهــور نکردآور امیپز شهر فجر، 

                                                        
  .1373، 14، مجله شعر، ش »آن یو وضع کنون سندگانیانجمن نو«عبدالقهار؛  ،یعاص  -- 1
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  حمله از غـرور نکرد ها پنجــرهمگو به      دگر نداشت توان ستیــز، مرغ اسیر
  دلم جزیره متـــروك آرزوهـــا شد                مســـافـري گـذر از آن دیار دور نکرد

  روایتی است ز سنگ صبور در گیتی               کسی حکایت از این شیشـه صبور نکرد  
  دلم              که نسل هیمـه چرا شکوه از تنــور نکرد هاست جوانهتنور سرکش سوگ   
  سطر دفتر هستی              خوشا کسی که چنین سطر را مرور نکرد نیتر ــــاهیسمنم   

  )17: 1389، 5رخارمجله ف: رك(    
از » بهشت بازیافته«شعر . در حبس بود» پل چرخی«مدتی در زندان 1364ي در سال مرز درونپرتو نادري از شاعران مقاومت    

  .ي آن دوران این شاعراستها سروده
  :سروده شده، چنین است 1368او که در سال » کتیبه خونین«بخشی از شعر    

  زخم / بشکفته از شکوفه صد زخم/ این نخل را تمام اندام/ واي بهاران نمانده استاین نخل را ه                
  اي.../ در چارسوي قرن/ یی است بهیکتخونین / زخم هزار فاجعه در روز/ هـــزار حـادثه در شب               
  )9: 1379پرتو نادري، . (کنند یمز دور و برت کوچ  گان پروانه/ خاك بر سرم               

در زندان پل چرخی بازداشت بود،  1368او که در سال . اند سرودهمحمدافسر رهبین نیز در شمار شاعرانی است که شعر مقاومت 
  :را سروده و چنین بیان داشته است» در شهر بندبند«شعر 

  ... .از گچ و مفرغ و آهن / آسمانی و زمینی است/ شهر ما را،/ سر برآرم؟/ از کدام پنجره
  :دیگو یمو در پایان این سروده 

  )11: 1379رهبین، . (باور دارم/ پرستو را /  -فردا و/ من، / برایم از عروج دي مگو /  -در سیاه شب!/ هاي، آشنا     
  

  ي افغانستانمرز برونشعر پایداري  - 4
ي دولت و اشغالگران بر مردم و دشوار گشتن ریگ سختاشاره شد برخی از شاعران با شدت یافتن جنگ و  تر شیپهمان طور که 

مقصد اصلی خیل مهاجران در درجه نخست کشورهاي همسایه «. زندگی در این سرزمین به مهاجرت و ترك وطن ناگزیر شدند
شت با گذ. ي بعدي کشورهاي آسیاي میانه، هند، اروپا، آمریکا و تا حدودي هم آفریقا بودها مرتبهنظیر ایران و پاکستان و در 

» ي ادبی هم نمودندها تشکلزمان، شاعران مهاجر که در دو کشور ایران و پاکستان تمرکز بیشتري داشتند اقدام به تأسیس 
  ).346: 1389نیکوبخت، (
  شعر پایداري افغانستان در ایران - 4-1

اعران افغان در جامعه ایران و بدیهی است که با حضور این دسته از ش. ي افغانستان در ایران شکل گرفتمرز برونبخش اصلی شعر 
مهاجران (ي مرز بروني بارزي با شعر معاصر داخل و ها تفاوتتأثیرپذیري از جامعه فرهنگی و شعر معاصر ایران، آثار این شاعران 

ي مراکز علمی و ها تیحماهمزبانی مردم و وضعیت نامناسب فرهنگی و همچنین . افغانستان پیدا کرده است) به مناطقی جز ایران
در  ژهیو بهفرهنگی کشور جمهوري اسالمی ایران از شــاعران و ادیبـان، از علل عمـــده اعتال و رشد شعر و ادب و هنر افغانستان 

  .رود یمحوزه پایداري به شمار 
ر را به میدان آورد تالش و جدیت شاعران مهاجر در ایران که با آمادگی محیط همراه شده بود، سه نسل مشخص از شاعران مهاج

  :که عبارتند از
کابلی، . از شاعري با اسم مستعار ع توان یمپیشکسوتان شعر مهاجرت و پایداري هستند که در رأس آنها : گروه اول -الف

  .تابش و براتعلی فدایی یاد کرد ملوك سعادت
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داري سروده شده و نیز با توجه به اینکه تاریخ او که در موضوعات انقالب، جنگ و پای» شعر سرخ«را به دلیل مجموعه » کابلی. ع«
، شاید بتوان از پیشروترین شاعران پایداري افغان در گردد یبرمي پیش از انقالب اسالمی ایران ها سالي این مجموعه به ها سروده

  .ایران دانست
پایداري افغانستان با عنوان ، در نیمـــه نخست دهـــه شصت پنج مجموعه شعر و نخستین منظومه شعر »تابش ملوك سعادت«
  . را در قالب نیمایی در جامعه ادبی ایران به نظم درآورد 1»حماسه انتظار«

  :استناد کرد توان یمبراي نمونه به این سروده او . است» مقاومت«اصلی شعر تابش  هیما درون    
  ي با زخم انبـــوه تبــــر در بادا ماندهسالم اي تک درخت ریشه در خون، شعله ور در باد      که برپا         

  ...در باد ور شعله چکان خوني هـــا زخمتو را با        نمیب یمــاز خواب وقتـی خواب  پرم یمـهمیشـــه  
  که تنهاتر شوي زین بیشتر در باد خواهم ینمي قلب خود، دیوار خواهم ســاخت      هـا پارهشبــی با  
 )420و419: 1382انوشه و شریعتی، (
مجمع فرهنگی «شاعر دیگر مقاومت با جمعی دیگر از شاعران مهاجر، در شهر مشهد، اقدام به تشکیل نخستین » براتعلی فدایی«  

از فدایی را منتشر کرد که موضوع شعرهاي آن » فریاد خون«این مجمع در نخستین اقدام خود با مجموعه شعر . نمود» مهاجرین
ي این مجمع برگزاري شب شعرها و دیگر مسابقات شعري بود که توانست با این ها تیفعالاز دیگر . بود» نانقالب اسالمی افغانستا«

  .را به جامعه مهاجرین معرفی کند» مجمع« ها تیفعال
قدسی،  اهللا فضلبه سید  توان یمآنان  نیتر برجستهو از  رندیگ یمپایداري در این دسته قرار  تر جوانشاعران : گروه دوم -ب

را همین  ها سالگفت بهترین شعرهاي پایداري افغانستان در آن  توان یم. سیدابوطالب مظفري و محمدکاظم کاظمی اشاره کرد
یکی به اعتبار شعرهاي : او را شاعر مقاومت به شمار آورد توان یمقدسی که به دو معنی  اهللا فضلسید  ژهیو به؛ اند سرودهگروه 
همچنین . ي جهاد و پس از آن صحنه مقاومت علیه گروه افراطی طالبانها صحنه، و دیگر به اعتبار حضور مستقیم او در اش یحماس

هم از نظر لفظ و هم از نظر  توان یماجتماعی افغانستان  -ي سیاسیها عرصهسیدابوطالب مظفري را نیز به دلیل حضور فعال در 
  .شعر پایداري در میان مهاجران افغانستان در ایران دانستي برجسته ها چهرهمحتواي شعري، از دیگر 

  فـــــردا روز تــدفیــن مــــرا رندیگ یمگر بگیـــرد امشب از دستم تبــــرزین مـــرا،    جشن 
  تکیــه بر بازوي مــردي باید امشب داد و بس     جز تفنـــــگ آري، که دارد تاب تأمین مـــــرا

  یکبــاره خالی شد ز ماه     کم کمک زین کهکشــان چیـدند پروین مـــــرا من نبودم، آسمــــان
  بشکن اي سنگ اجـــل خــوف بلـورین مــــرا     کند یمترسِ سر، چندي است دارد سر به راهم 

  فصل تــزویــر است و چــاه نابــرادر پیش رو      کـو فـرامرزي که گیرد از عـــدو کیــن مــــرا؟
  )57: 1372، مظفري(

ي فراوان مردم سرزمین ها رنجي او مبین دردها و ها سروده. از دیگر شاعران بلندآوازه این گروه، محمدکاظم کاظمی است
شعر مقاومت افغانستان  گذاران هیپاکاظمی از . اند کردهي خویش حس ها شانهافغانستان است که در طول دو دهه، سنگینی آن را بر 

من حتی یک شعر عاشقانه یا عارفانه یا چیزهایی از این قبیل ندارم و «: به همین سبب خودش گفته است دیآ یمدر ایران به شمار 
  )150: 1381کاظمی، (» ... .ام پرداختهمسئله مردم ما در این دو دهه، مقاومت بوده است، من هم به همین موضوع  نیتر مهمچون 

  .کاظمی یکی از زیباترین شعرهاي مقاومت کاظمی است که زمزمه هر ادب دوستی است» بازگشت«شعر  

                                                        
   نموده است میتقد) عج(امام زمان  شگاهیاثر گرانسنگ خود را به پ نیا يو - ١
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ي ها کشمکشو  ها جنگبا توجه به اینکه . رندیگ یمنسل جوان امروز شـــاعران مهـاجر افغــان در این دسته قرار : گروه سوم -ج
و آنها بیشتر به اقتضاي زمان و نیازهاي نسل  شود یما کمتر دیده ي شعر پایداري در میان آنهها رگهداخلی فروکش نموده است 

  .اند سرودهجوان امروز افغانستان شعر 
  ي شعر برون مرزي افغانستان در ایرانها یژگیو -4-1-1

جا که و مفاهیم مذهبی است تا آن  ها افتیدر، ها اسطورهي افغانستان در ایران، سرشار از مضامینی چون روایات، مرز برونشعر 
ی، حسن و شناس ییبایزي ادبی ها پرداختاشعار این شاعران از نظر زبانی، . مذهبی خواند -این نوع اشعار را شعر سیاسی توان یم

این اشعار از یک سو، مردم را به مقاومت، پایداري و امید بستن به پیروزي دعوت . است زیبرانگ نیتحسعاطفه، در خور توجه و 
و گاهی هم از  پردازند یم دهید ستمي مردم هـا یآوارگــي ناشی از دوري از وطــن و ها رنجو از دیگر سو، به بیان درد و  کنند یم

  .ندیگو یمي غربت سخن ها یدلتنــگ
  تداوم حضور شاعران مهاجر افغان در ایران -4-1-2

ي فرهنگی و زبانی تاریخی و ها مشابهتدر  توان یما دالیل عمده تداوم حضور شاعران مهاجر و پایداري افغانستان در ایران ر
  :، جستشود یمسیاسی این دو کشور که شامل موارد زیر 

 بروز جنگ درازمدت در هر دو کشور آن هم در یک مقطع زمانی واحد؛
 ماهیت دینی و اسالمی جهاد در هر دو کشور؛

ی، زراندوزي، طلب رفاهیی به جامعه و مشکالت آن، اعتنا یب: درد مشترك شاعران ایران و افغانستان در مواجهه با موضوعاتی همچون
 ؛... ي انقالبی و جهاد و ها آرمان، فراموش شدن ها ارزششدن  رنگ کم

ثروتی، . (ي یکدیگرها تجربهگیري از  وجود فضاي فرهنگی مناسب به منظور برقراري روابط مستقیم شاعران دو کشور و بهره
 )76: 1371و کاظمی،  18: 1386

  وجوه اشتراك و افتراق شعر پایداري ایران و افغانستان -4-1-3
تشابه فکري دو جریان مقاومت و تقارن زمانی آنها، سبب همسویی نسبی شعر شاعران دو کشور گردید که به طور مختصر به 

  .کنیم-می ي از این موضوعات اشارها پاره
عاشورا و در پی آن مطرح شدن مفاهیمی چون شهادت و جانبازي و جایگاه  بخش ییرهامذهبی، توجه و تأکید به قیام  هیما درون

البته . آن در بینش اسالمی، از موضوعاتی هستند که در شعر مقاومت هر دو کشور در این مقطع زمانی قابل پیگیري است
تغییر رویکرد شاعران مقاومت افغانستان از شعر « ها تفاوتاز جمله این . یافت توان یمکشور   یی نیز در شعر این دوها تفاوت

حال آنکه در ایران این تغییر موضع رخ نداد؛ . ي داخلی بوده استها جنگجهادي به ضد جنگ در دوره حکومت مجاهدین و 
ران ضد جنگ، همچنان ضد جنگ باقی ماندند و البته در کشور ایران، شاع. چرا که در خود جنگ چنین تغییري رخ نداده بود

داشت؛ اما در افغانستان تا حدود زیادي مواضع تغییر یافت و به همین دلیل، همسویی مقاومت شعرشان کمتر رنگ و بوي پایداري 
  .شود ینمبا جنگ چندان دیده 
در ایران بیشتر شاعران اهل جبهه و جنگ، به یک نظام حکومتی دلخواه متکی . ي اتکاي شاعران است نقطهتفاوت عمده دیگر، 

؛ ولی در افغانستان، تفاوت نظام سیاسی و تعدد رهبران جهادي، دادند یمبودند و ارداتی ویژه به رهبري این نظام از خود نشان 
» .کرد و حتی آنان را در مقاطعی به چالش با رهبران جهادي کشانیدشاعران را تا حدود زیادي از یک نقطه اتکاي ثابت محروم 

  :دیگو یماین که شاعر ) 90: 1371کاظمی، (
  دو عسکر خسته در بین دو سنگر      دو رهبر خفته بر روي دو بستر                           
  بر سر گور دو عسکر دو بیـــــرق      دو رهبر پشت میز صلح،خندان                           
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  )29: 1377حامد، (
منکر تأثیرات شعر  توان ینمبا این همه . نگاه متفاوت و ناگزیر شاعران افغانستان به مسئله رهبري در این کشور است دهنده نشان

ه بسیاري از شاعران پایداري ایران، چه از نظر لفظی و چه از نظر معنایی، بر شعر پایداري افغانستان در این مقطع زمانی شد؛ چرا ک
از . رسد یمي فکري با شاعران نسل انقالب ایران داشتند و تأثیرپذیري از آنها امري طبیعی به نظر ها ییهمسومهاجر مقیم ایران، 

و تا حدودي سلمان هراتی و سیدحسن حسینی بیش از  پور نیاممیان شاعران انقالب اسالمی ایران علی معلم، علیرضا قزوه، قیصر 
، منزوي، پور نیام: ي کالسیکی چون غزل ازها قالبگفتنی است شاعران مهاجر در . ن بر نسل جوان مهاجر تأثیر گذاشتنددیگرا

  .اند رفتهیپذدر اوزان بلند آن از علی معلم تأثیر  ژهیو بهسیمین بهبهانی، قزوه، کاکایی و سیدحسن حسینی و مثنوي 
  شعر پایداري افغانستان در پاکستان - 4-2

شعر پایداري مهاجران افغانستان در پاکستان، در مقایسه با ایران، آن چنان که باید شکل نگرفت در این زمینه عوامل چندي دخیل 
  :به موارد زیر اشاره کرد توان یمبودند که 

 ها انجمناده و امکان ایجاد با توجه به اینکه زبان فارسی در پاکستان زبان رسمی و رایج نبود، همین امر شاعران را در تنگنا قرار د -
لذا فضاي مناسبی براي ایجاد انگیزه در سرایش . ي برخوردار بود، وجود نداشتا ژهیوي ادبی را که در ایران از حمایت ها هیاتحادو 

  .بدیل شوندشعر و نشر آن در بین شاعران مهاجر فراهم نبود و اگر اشعاري هم سروده شدند، نتوانستند به جریانی گسترده و فراگیر ت
ي سیاسی افغانستان در بین مهاجران به پاکستان، فضا را کامالً سیاسی ساخته بود، به ها تیشخصحضور بخش عظیمی از احزاب و  -

ي ادبی و فرهنگی براي شاعران و ادیبان وجود نداشت و فقط شاعرانی چون ها تیفعالهمین دلیل انگیزه چندانی براي پرداختن به 
ي سیاسی، کما بیش اشعار ها تیموقعیی با احزاب جهادي و ها ارتباطو دلجو حسینی و برخی دیگر به دلیل داشتن عبداالحد تارشی 

به رغم مسائل یاد .خود را در نشریات مهاجران به چاپ رساندند که آنها نیز به دلیل همین بعد سیاسی چندان ماندگاري نداشتند
باید گفت . پیشرو شعر پایداري در پاکستان بوده است -اصر خاصه شعر پایداري افغانستاني شعر معها قلهاز  -اهللا خلیلی شده، خلیل

وي در یازده سالگی . که زندگی پرفراز و فرود او با مسائل سیاسی و اجتماعی و به تبع آن، با پایداري و مقاومت گره خورده است
عالوه .در صف مبارزان مردمی و مخالفان حاکمیت قرار گرفتطعم شهادت پدر و تبعید و زندانی شدن را چشید و در آغاز جوانی 

... به میرویس موج، عبداالحد تارشی، شیر سخاورز، دلجو حسینی و توان یمبر خلیلی از دیگر شاعران پایداري مهاجر در پاکستان 
  :خلیلی اهللا لیخلنمونه شعر از .اشاره کرد
  به جـان ما چـــرا اي داعیان صلــح افتادید    نهادیدپا ب انیخدا یببه خاك ما چرا ایی                
  ستمکارید و آدمخوار و خون آشام و جالدید     شما بنیانگذار جور و تزویرید و بیــدادید               

  )424: 1385خلیلی، (
همان طور که پیشتر اشاره شد، ظهور گروه طالبان نیز مشکالت عدیده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را براي ملت افغانستان به بار 

عمده ترین مشکل این دوره، مسئله فارسی زدایی و پشتون گرایی افراطی طالبان است که شاعران پارسی گوي داخل کشور . آورد
به واصف  توان یماز جمله این شاعران . قرار داده تا جایی که آنها را به ترك وطن واداشت را آزرده خاطر ساخته و تحت فشار

اشاره کرد که همگی به پاکستان مهاجرت ... باختري، عبدالسمیع حامد، خالده فروغ، پرتو نادري، گل نور بهمن، پرویز کاوه و
که این جریان به دلیل مهاجرت واصف باختري به آمریکا و  ي کردندزیر هیپاآنها در این کشور جریان شعري نوگرا را . کردند

در نهایت خالده فروغ و پرتو نادري هم پس از فروپاشی امارات اسالمی طالبان . عبدالسمیع حامد به دانمارك، تداوم چندانی نیافت
ار دوران طالبان را چنین تصویر ، وضع هجوم و کشت»آفتابی در حریر شفق«گل نور بهمن در شعري به نام .به افغانستان بازگشتند

  :کند یم
  شاهبازي غرقه در / ز گل گردد یمي لبریز ا نهیس/ شود یمبا هجوم مرگ بیرون / از نیام آستینی خنجري    
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  یی سوگواري نوا هم/ یی هیگرخون ز چشم خامه جاري / شاعري از خود تهی، لبــریز درد.../ شود یمخون   
  )12: 1380 بهمن،. (کند یم            

  مقایسه شعر پایداري مهاجرت افغانستان در پاکستان و ایران- 4-3
شاعران مهاجر افغان در ایران به دلیل همزبانی و پیشرفت شعر ایران از نظر فنی و زبانی به بالندگی رسیدند؛ در صورتی که در  -1

ي هنري و فنی و زبانی شکل ضعیف تري ها جنبهپاکستـــان به دلیل متفـــاوت بودن زبان، چنین امکانــی فراهم نبود و نیز از نظر 
  داشتند؛نسبت به شعر ایران 

  در ایران؛» انجمن شاعران انقالب اسالمی«و » انجمن نویسندگان افغانستان«یی مانند ها تشکلنبود  -2
؛ زیرا در پاکستان وضع شود یممشکالت مهاجرت و مسائل غربت و آوارگی در شعر پاکستان نسبت به ایران کمتر دیده  -3

سابقه حضور مهاجران افغان در پاکستان به حدود یک «. کنند ینماحساس ي است که خود را در غربت ا گونهاجتماعی مهاجران به 
که این حضور طوالنی مدت باعث شد دولت پاکستان آنها را به  گردد یمباز  خان عبدالرحمنقرن پیش یعنی دوران کشتارهاي امیر 

: 1379موسوي، (» .و ییالق داشته باشند عنوان افراد نیمه بومی پاکستان به رسمیت بشناسد و قبایل مختلفی به این کشور قشالق
194(  

ي دارد؛ اما در پاکستان این تأثیر به دلیل غلبه مذهب تسنن و تر پررنگي مذهبی و دینی حضور ها جلوهدر شعر مقاومت ایران  -4
که مذهب تسنن  دلیل آن این است نیتر مهمشاید . شود یمي مذهبی حماسی کمتر دیده ها هیماي سیاسی،  بستهفضـاي نسبتـــاً 

  .ي حماسی کمتري برخوردار استها هیمانسبت به تشیع از 
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  هاي شاعرانه معاصر درآمدي بر روایت
  

  1علی اصغر ارجی

   چکیده

روایت نیز به . شعر ژانري ترکیبی است و بیش از هر شکل بیانی قادر است، مولفه هاي دیگر هنرها را در درون خود جاي دهد
دهد و طبیعتاً روایت شاعرانه امروز ظرفیت تازه اي تواند نفوذاش را به هر مفهوم و نظام معنایی گسترش  عنوان واحد اساسی زبان می

کنیم  به بررسی عواملی که  در این مقاله سعی می. دهد هاي دیگري از داستان پردازي را پیش روي ما قرار می از زبان، شعر و شیوه
سازند، بپردازیم و سرانجام  یز میهاي که آن را از اشعار روایی کهن متما آورند و نشانه زمینه شکل گیري این نوع شعر را فراهم می

  .هاي شاعرانه را به تفصیل  برشمریم انواع روایت

  

  

  . روایت، پیرنگ، شاعرانگی، نثر، ساختار و سینما: ها کلید واژه
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  مقدمه

نقاشی، شعر ظرفیت منحصر به فردي براي پذیرفتن ژانرهاي ادبی و هنري در خود را دارد و آمیختگی دیرینه اش با موسیقی، 
هاي  غالب داستان. دهد، همیشه محملی واال و اثربخش براي مضمون پردازي و معناسازي بوده است نمایش و داستان نشان می

هاي اولیه در بافت شعر ظهور  ها در یونان و رمانس ترین نمایش ها به شکل منظوم بوده اند، حتی قدیمی اي و حماسه اسطوره
اثري (در شعر براین اعتقاد است که  شعر وقتی به کمدي ) تخیل(سازي و ابداع  گري، افسانه روایتارسطو با تأکید بر . اند کرده

گذاري  خواهد جایگاه شعر و شاعر توانا را ارزش او وقتی می. یابد ارزش واالتري می  شود، تبدیل می) اثر داستانی(و درام ) نمایشی
اي توانا بود، نه فقط در فخامت و زیبایی شعر سرآمد شاعران شد، بلکه از  ندههومر در نوع جدي و عالی شعر، گوی«: گوید کند، می

بخشد، بر سایر شاعران مزیت داشت و به  این حیث هم که آثار خویش را قوت و تأثیري از آن گونه که شایسته درام است، می
را که دیگران به صورت هجویات در  همان گونه نیز اولین کسی بود که راه و رسم کمدي را به شاعران بعد آموخت و هزل

  ).118زرین کوب،(»آوردند، او به صورت درام درآورد می

ها  اگر به آثار مکتوب خودمان هم رجوع کنیم، به وضوح خواهیم دید که شعر چه ظرفیت عظیمی براي گنجاندن انواع قصه
که در حقیقت تنها پژوهش مدون در باب شعر خود » ادبیات تطبیقی«در کتاب » کفافی«بر اساس آن چه  . درخود داشته است

گوید، ایرانیان اگر هنر شعر را از زبان عربی اقتباس کرده باشند، اما داستان سرایی را در قالب مثنوي خود کشف  روایی است،می
نه  زرتشت که به حتی در زمانی دورتر، گاهان پنج گا). 231کفافی،(ها در این شیوه طبع آزمایی نکرده بودند کرده بودند و عرب

همچنین اثر . آید صورت شش هجایی یا هشت هجایی سروده شده است، از اولین آثار منظوم حماسی و نیایشی به حساب می
ي اشکانیان است و به صورت شش هجایی سروده شده و قصه جنگ گشتاسب و ارجاسب را  یادگار زریران که گویا متعلق به دوره

ي فردوسی و دیگر آثار جاودان ادب  ي دقیقی، شاهنامه هاي گشتاسب نامه هاست که بعدها در منظومه نهکند، از این نوع نمو بیان می
  . گر شده است فارسی جلوه

رمان شاعرانه، سینماي شاعرانه  . در طرفی دیگر، شعر در بیرون از ژانر خود نیز حضور و جاذبه اش را نشان داده است
چراکه فضاي شعر؛ . یارهاي پختگی و غناي هر هنري به داشتن روح و اوج شاعرانگی استحکایت از آن دارد که یکی از مع...و

و . فضاي تصویري، سورئال، بی کرانه و سیال است و قابلیت آن را دارد که هر مضمونی را مفهومی تاویلی، متکثر و متعالی ببخشد
عتقاد منتقدان سینما ناشی از خاصیت استعاري و ماهیت اگر سینما در همین سابقه اندك اش چنین پرفروغ نشان داده است به ا

سینما عبارت است از باز آفرینی فنی و نیز شاعرانه « :گوید پیر پائولو پازولینی درمقاله سینماي شعر، دراین باره می. شاعرانه اوست
  . ند و آن را جامع  ظرفیت خیالکن از این روست که زبان شناسان هم شعر را معیار زبان ادبی تلقی می). 55نیکولز،(»واقعیت

ي پل والري یکی به  به گفته. اند و ملزومات و منطق خاص خود را دارند اما پرواضح است شعر و داستان؛ دو شکل مستقل ادبی
قصه پاي بست زمان و مکان و ترتیب علّی حوادث است، در حالی که  شعر گریزپاست، . ماند و دیگري به رقصیدن راه رفتن می

شعر «آن گونه که نزار قبانی معتقد است . تواند مسبوق به رویدادي طبیعی نباشد تجربه ایست که می. شکن و فرا مکان است زمان
افتد، دیگر طابق نعل به نعل آن ژانر نیست، من شاعر  بنابراین وقتی داستان به قالب شعر می. »!رود انتظار چیزیست که انتظار نمی

این خصیصه شعر است که در . از ساختار و عناصرداستان را حذف کند و یا عنصري جایگزین آن سازدتواند ویژگی و قابلیتی  می
عمق زبان فرو برود، پیامش را در لفافه و در عین حال با ایجاز بگوید و با زبان غیر ارجاعی خود باعث دخل و تصرف در قواعد 

یابد و  زبان شعر استعاري است و در محور جانشینی کالم قوام میتوان گفت  از منظر ساخت گرایی نیز می. متعارف داستان شود
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جوهر شعر « :گوید می» یاکوبسن«تر و بر پایه آن چه  به طور دقیق. برد و بر محور هم نشینی است داستان از صنعت مجاز بهره می
را بر ) محور جانشینی( تیک کالمنوعی فراافکندن و تصویرکردن زبانی است که به واسطه آن، شعر محور استعاري یا پاردیگما

هاي فضایی، مسدود  بدین ترتیب، شعر از روي عمد، ویژگی. کند تصویر می) محور همنشینی(محور مجاز مرسل یا سینتگماتیک آن
). 43شولس،(»دهد کننده، پر پیچ وخم و هم زمان زبان را در مقابل خصایص خطی، جاري، سر راست و در زمان آن قرار می

  .  شود تا داستان توان گفت شعر روایی بیشتر بر قواعد شعر بنا گذاشته می میبنابراین 

هاي ملی  اول روائی«: شود بر این مبنا و در کتاب فرهنگ اصطالحات ادبی، اشعار روایتی کهن به چهار بخش عمده تقسیم می
هاي تمثیلی یا  و  عمومی و چهارم روایت هاي عشقی هاي تاریخی اعم از مذهبی و غیر مذهبی، سوم روائی و حماسی، دوم روائی

  ).311داد،(» اخالقی

اي  هاي ملی، اسطوره هاي برجسته براي روایی توان گفت شاهنامه فردوسی و گرشاسب نامه اسدي طوسی از نمونه به اجمال می
دوم؛ . اند ادبی به شمار آمده ها به عنوان برترین فرم شعر روایی و حتی باالترین فرم آیند و در طول زمان و حماسی به حساب می

، ... )هاي مربوط به اسکندر و پادشاهان ساسانی و داستان(هستند که شامل بخش تاریخی شاهنامه  هاي تاریخی و مذهبی روایی
در بخش  .یوسف و زلیخا تا ظفر نامه حمداهللا مستوفی در میانه تاریخ ادبیات ما و شهنشاه نامه و خداوند نامه صبا در عهد قاجار است

و . ویس و رامین، وامق و عذرا، لیلی ومجنون و خسرو و شیرین: گیرند، چون هاي عاشقانه قرار می سوم؛  گستره عظیمی از داستان
. دسته چهارم شامل اشعار کوتاه و حکایتی است با مضامین اخالقی، اجتماعی و  عرفانی که بیشتر در قالب مثنوي سروده شده است

هاي تعلیمی و اخالقی در  چون حدیقه سنایی، منطق الطیر و دیگر آثار عطار یا مثنوي معنوي موالنا و حکایت هاي صوفیانه مثنوي
  .  شود اضافه کرد پروین اعتصامی را هم می: البته به این آثار، اشعار روایی شاعران معاصر چون. اند بوستان سعدي هم از این جمله

  

  :مروزاز شعر روایی کهن تا روایت شاعرانه ا

در تجربه گروهی از شاعران متقدم، . آن چه مسلم است، شیوه داستان پردازي در درون شعر همیشه به یک شکل نبوده است
در مقابل، شاعرانی چون فردوسی و . شود که تنها با موسیقی کالم در آمیخته و نظمی بیش نیست هایی سرراست دیده می گاه داستان

توان به شکلی بارز،  با ظرافت شاعرانه پیوند داده و آن را در فرم شعر ترقی داده اند، اما با این حال می ها را موالنا هستند که داستان
هاي  همان گونه که قصه گویی، افسانه پردازي و داستان. هاي شاعرانه معاصر متمایز کرد مختصات اشعار روایی کهن را از روایت

طبیعتاً همین نگاه فرم . هاي کوتاه امروزي قیاس کرد ها و داستان شود با رمان ر نمیعاشقانه حتی در دوره قاجار را از نظر ساختا
  . سازد هاي شاعرانه معاصر جدا می گرایانه و ساختمند، اشعار روایی کهن را از روایت

وآموزان شعر هم واقعیت این است که اساس شعر کهن بر موسیقی و وزن و قافیه بنا گذشته شده است و براین مبنا بوده که به ن
ها دقیق باشند تا گوش مستمع در شنیدن موسیقی کلمات دچار سکته  شده است که به نظم و قوافی شعر و ترتیب مصراع توصیه می

اول این که توجه خاص به موسیقی کالم، . این نوع نگرش، حداقل اشعار روایی را با دو مشگل اساسی روبرو  ساخته بود. نگردد
گرفت و از  داد، به این معنی که شاعر متاثر از منطق داستان و روال تدریجی اتفاقات آن قرار می تر از نظم سوق نمیداستان را به فرا

دیگر این که بیت اندیشی و بی توجهی به محور عمودي اثر به نوعی به . ماند فضا سازي روایی و تصرفات شاعرانه محروم می
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ه عناصر غیر روایی به وفور در میانه این اشعار پدید آمده و شاعرانگی اثر را چنانک. انجامید گسست ساختاري و مضمونی می
  . ساختند مخدوش می

ذهن شاعر «: گوید ها در شعر کهن اشاره دارد و می دکتر شفیعی کدکنی در کتاب صور خیال در شعر فارسی به این کاستی
هاي  کوشد که اجزاي بیان او از خیال چنان می آورد، هم اي در ساختمان کلی شعر به وجود کوشد طرح تازه همان گونه که می

دهد که  بررسی شعر فارسی به روشنی نشان می. شاعرانه برخوردار باشد، اما این کوشش در ادبیات ما در هر دو جهت یکسان نیست
ر افقی خیال تصویرهاي اند در محو محور عمودي خیال همواره ضعیف و دور از خلق و ابداع بوده و درعوض شاعران تا توانسته

  ).  170شفیعی کدکنی، (» اند تازه و بدیع به وجود آورده

اگر یک شعر روایی بر شعر روایی . اگر از منظر داستانی هم به گذشته شعر روایی نگاه کنیم، وضع به همین این منوال است 
فاً براي نوآوري در تصاویر شاعرانه و استفاده از دیگر  مزیت داشت، به خاطر استفاده از شگردهاي روایت پردازي نبوده، بلکه صر

نیز ،در کتابی که ذکر شد، نوآوري در توصیف، استفاده از معارف روزگار و » کفافی«از این رو . درونمایه هاي متعالی بوده است
. دانسته است هاي سبکی ادبی و اما غیر داستانی را معیار مناسبی براي تشخیص یک شعر روایی خوب از بقیه بعضی جنبه

  ). 288کفافی،(

هایش نگذارد عناصر غیر داستانی  غیر از فردوسی که در شاهنامه توانسته است با وقوف بر محور عمودي و انسجام داستان به
 هاي عرفانی خصوصاً در مثنوي معنوي که تجربه عارفانه با فرم داستان و قدرت یا در بعضی مثنوي. رشته کالم را از دست او بگیرند

در ویس و رامین . شود هایی دیده نمی روایی گذشته چنین خصیصه -اند، در بیشترآثار شعري شاعري به یک اندازه نمود پیدا کرده
تشبهات و (گیرد و طول و بسط توصیفات  اند که اصل داستان در حاشیه قرار می ها و حوادث غیرداستانی چنان اطناب گونه گاه نامه

بر . شود چنان زیاد و بی ارتباط با محور اثر است که باعث بی انگیزگی خواننده می ه اسدي طوسی آننام در گرشاسب) استعارات
این اساس در بسیاري از اشعار روایی کهن با یک متن داستانی صرف و یکدست روبرو نیستیم، بلکه خطابه، وعظ،  تمثیل، تلمیح، 

هاي بلند حماسی و عرفانی و هم در  این خصیصه را هم در منظومه. شود به عنوان مقدمه، میانه و موخره به شعر تحمیل می
وارگی  حتی متاسفانه به درون اشعار تمثیلی و سمبلیک که باید درکلیت، نظام. توان دید هاي کوتاه اخالقی و تعلیمی می حکایت

هان فکري قدما تعریف دیگري از البته نباید این موضوع را از نظر دور داشت که در ج. خود را حفظ کنند نیز رسوخ کرده است
شود یا از منظر علم  وحدت و انسجام موضوعات وجود داشته که با آن چه امروز مطرح است و در ساختار تفکیکی علوم دیده می

  .شود، تفاوت دارد شناسی گفته می روایت

و هستیم که بدون پرداخت روایی و هاي مشابهی روبر نکته اساسی دیگر این است که در غالب اشعار روایی گذشته، با داستان
هاي عارفانه منظوم مشترکی که از زبان سنایی، عطار، مولوي و جامی  کافیست به حکایت. بازآفرینی تا حدودي تکرار یکدیگرند

یک از هر چند باید پذیرفت که هر . ها بهتر ببینیم نقل شده، نگاه تطبیقی داشته باشیم تا تفاوت کم رنگ روایت پردازي را در آن
  .هاي شاعرانه نیستند نصیب از ظرافت این آثار بزرگ بی

. کنند ها ي جهانی راه متفاوت و نظامندي را دنبال می هاي شاعرانه با پشتوانه فکري و متاثر از نظریه اما در این سوي، روایت 
تر به  شود، راه را براي توجه جدي می شناسی شناسی و ساختارگرایی درباره روایت هایی که امروزه در حوزه زبان بختانه بحث خوش

البته پر واضح . کند هاي متقدمین بوده، باز می گذرد و قیاس آن با آن چه در اندیشه و نوشته آن چه در نگاه شاعر و هنرمند امروز می
هاي شعر  درون رگ اي در است نگاه عینی و اجتماعی شاعران  معاصر، خصوصاً نیما، به مسائل زندگی و طبیعت پیرامون خون تازه
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بی شک سرچشمه این تغییرات را باید در . روایی دمیده است، اما این ظرفیت بیانی جدید بی تاثیر از سلسله عواملی پیشین نیست
  . ها داشته باشیم اي به آن بهتر است ابتدا اشاره. تحوالت فکري و علمی تازه جهان جستجو کرد

  هاي رئالیستی پدیدآمدن اندیشه - 1

خواهیم خاستگاه و تحول در شعر روایی را تا نقاط کور قرون گسترش دهیم، اما حقیقت  این گمان پیش آید که ما میشاید 
از زمانی . این است که پایه تحول در این عرصه از زمانی آغاز شده که تعریف انسان از زمان و مفهوم حلقوي آن عوض شده است

ها نیست، بلکه خود محور است و قادر که دست به انتخاب بزند و  ن و قدرت اسطورهي زما ي تقدیر و سلطه که او دیگر دست بسته
از فردیت خارج شود و پاي خود را بر طبیعت پیرامون بگذارد و بر . هاي آن مسئول باشد  هاي اجتماع و واقعیت در برابر آشفتگی

  .قرن نوزدهم  بر این پایه ساخته شده است هاي رئالیستی در لذا اندیشه. اساس نگاه تجربی و عینی به زندگی  بنگرد

سازي و به  گرایی و عینی شود، اما سخت تحت تاثیر واقع هاي رمانتیستی و سمبولیستی دیده می نیما با این که در اشعارش تجربه
دهد، توصیف  میگونه که وجود دارد و خود را به شاعر نشان  طبیعت را دوست دارد  و آن را آن. قول خودش نگاه آبژکتیو است

ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود، «: نویسد هاي خود می او در یکی از نامه. البته وصفی که با روایت عجین شده است. کند می
موضوع تازه و کافی نیست و نه این کافیست که مضمونی را بسط داده، به طرز تازه بیان کنیم، نه این کافیست که با پس و پیش 

ها یا وسایل دیگر دست به فرم تازه زده باشیم، عمده این است که طرز کار عوض شود و  و افزایش و کاهش مصراعآوردن قافیه 
  ).93طاهباز،در باره شعر و شاعري،(»هاست به شعر بدهیم وصفی روایی، را که در دنیاي با شعور آدم«آن مدل 

در آن . یو است؛ یعنی با باطن و حاالت باطنی سر و کار داردبه شما گفته بودم شعر قدیم ما سوبژکت«: گوید در جایی دیگر می
خواهد چندان متوجه آن چیزهایی باشد که در  نمی. مناظر ظاهري نمونه فعل و انفعالی است که در باطن گوینده صورت گرفته

 ).1،117گلشیري،باغ در باغ،ج(» خارج وجود دارد

گرایانه همان طوري که رمان خاص تولید کرده، در درون شعر هم به  قعتوان گفت این نگاه وا بنابراین در یک سطح کلی می
  .شکل تازه اي از روایت دست یافته است

  گرا و ساختارگرایانه هاي فرم ظهور اندیشه - 2

هاي کالم و نحو را به طرز دقیق مشخص کنند، تا  مندي زبان بردند و سعی کردند نشانه شناسان پی به نظام از آن زمانی که زبان
هاي داستانی پرداختند و اکنون که اندیشه ساختارگرایی و پسا  ها و موتیف شناسی گزاره ها که بر این اساس به ریخت فرمالیست

گذرد، اما گویی  شود، دیري نمی تکیه بر شکل و فرم، عناصر پیدا و پنهانی از درون متن استخراج می ساختاري به وجود آمده و با
البته . در طول این یک قرن گذشته، افق دید و ظرفیت کشف و درك متون به اندازه تمام قرون گذشته رشد و تکامل داشته است

اند،اما نکته مهم این جاست که منتقد و  فرم اثر و ساختار آن نداشتهاین سخن نه به آن معنی است که گذشتگان تعریفی از شکل و 
بیند  هایی می ها و داللت کند، منظرها، زاویه نگرد و چه در آن زمان که اثري تولید می هنرمند امروز چه آن گاه که در آثار کهن می

گیري اثر به جاي محتوا و پیام،  چگونگی شکلتوجه به متن به جاي مولف، . که قطعاً در افق دید گذشتگان وجود نداشته است
هستند که تحول شگرفی را در عرصه ادبیات، هنر و طبیعتاً در همه علوم به  ، سلسله عواملی...وارگی و وحدت آن و تمرکز به نظام
  . ن معاصر شده استپردازا آن گونه که توجه به ساختمان و ساخت از بدیهیات و درعین حال از اصول فکري نظریه. اند وجود آورده
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هاي ادبیات را در خود نهفته  ها و ساختارگرایانی چون یاکوبسن، شعر تمامی شاخصه جاست که از منظر فرمالیست نکته این
تواند از چارچوب و  دارد، بنابراین در عین حالی که باید آن را یک تجربه درونی و سیال دانست، اما به نظر ساختارگرایان نمی

کار شاعري نه صرف آفریدن «به نظر شکلوفسکی هم . سیستماتیک و ارگانیک کلمات و تصاویر خالی باشد طراحی و پیوند
  ).66کویی پرس،(» تجربه هنري بیش از هر چیز دیگر احساس شکل است. تصاویر، بلکه بیشتر ایجاد و پیوند همان تصاویر است

: ود داشت، پایه تحول عظیمی در ذهن شاعران بعد از خود،چوننیما در ایران با نگاه دقیقی که به ساختمان و شکل نوشته خ
ترین وسیله براي جلوه  ها، حتمی پس از همه این) Form(شکل «: نویسد هاي معروفش می او باز در یکی از نامه. اخوان و شاملو شد

هاي خود  آوري اندیشه معاي از شعر است، تسلط و احاطه گوینده را در ج و سر و صورت دادن به صورت کلی داستان، قطعه
» دهد ها به هدر رفته، در کار سازنده شلوغی رخ می بسا که زحمت بدون تناسب آن، چه . کند رساند و ذوق مخصوصی تقاضا می می

  ).305طاهباز، در باره شعر و شاعري،(

ز و کار مشترکی براي معنا سازي به امروزه هم بسیاري براین اعتقادند که روایت ارتباط دقیقی با فرم دارد و به نوعی هر دو سا
هاي  توانیم بگوییم روایت شاعرانه امروز شعریست که روایت را در اختیار دارد و با توجه به دیدگاه بنابراین می. آورند وجود می

آلجیرداس . ترین مولفه روایت انسجام ساختار است چرا که مهم. سازد ساختاري از ترکیب دو ژانر شعر و داستان شکلی نوین می
قابل درك است که در قالب روایت ) sens(تنها وقتی معنا «: گوید شناس لیتوانیایی، در این باره می گریما، روایت

  ).28اخوت،(»درآید

  ثبات و برتري جایگاه نثر - 3

ه براي تحوالت علمی، سیاسی و تکنولوژي در قرن اخیر باعث پیشی گرفتن نثر بر شعر شده است و این نکته طبیعی است ک
نویسی بیشتر باشد، اما از طرفی دیگر نثر تجربه تازه و  بیان رویدادهاي اجتماعی و انتقال آزاد و شفاف اطالعات، قابلیت نثر و رمان

با نگاهی اجمالی به آثار جدید در حوزه شعر و داستان متوجه خواهیم . ظرفیت شگفتی براي آمیختگی با شعر به وجود آورده است
توان گفت فاصله شاعر و نویسنده  ها را به چند ژانري گسترش داده است تا جایی که می ی و ترکیبی شدن متون،آنشد که آمیختگ

  .از میان برداشته شده است

گیري نوین و ساختاري از نثر باز به دوره نیما و  هر چند در ادبیات ایران هم نشینی شعر و نثر در آثار قدیم بسیار بوده، اما بهره
اگرچه بسیاري از منتقدین بر روانی کالم در بعضی از شعرهاي نیما خرده بگیرند که . گردد به نزدیکی شعر و نثر برمیاعتقادش 

  .شود توان منکر شد که کالم  طبیعی و نرم براي اول بار در شعر او تجربه می درست نیز هست، اما نمی

اند، نزدیکی نظم از حیث  ها داشته اي که قبلی عقیده. ه نظم استاصول عقیده من نزدیک کردن نظم به نثر و نثر ب«: گوید او می
  » خیاالت شاعرانه که تاکنون در نثر فارسی داخل نشده است و نثر از حیث تمامیت و سادگی

  :یا

» اشدنثر ما آینه طبیعت و پر از خیال شاعرانه ب. کننده باشد شعر ما در صورت موزون و در باطن مثل نثر تمام وقایع را وصف«
  ).1،117گلشیري، باغ در باغ،ج (

  :یا این سخن
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ام بر این است  من عقیده. مقصود من جدا کردن شعر زبان فارسی از موسیقی آن است که با مفهوم شعر وصفی سازش ندارد«
  ).116اخوان ثالث،(»که مخصوصاً شعر را از حیث طبیعت بیان به طبیعت نثر نزدیک کرده به آن اثر دلپذیر نثر را بدهم

که بعد ...اخوان ثالث، شاملو، سپانلو، رضا براهنی، احمد رضا احمدي و: این طرز فکر نیما باعث شد، شاگردان و کسانی چون
چنان که شعر منثور داریم، نثر منظوم هم داشته  هم«: گفت اخوان هم می. آیند، براین الگو حرکت کنند از او می

ته نباید این نکته را از نظر دور داشت که خواه ناخواه، گستره دنیاي نثر و داستان آن الب). 207کاخی،صداي حیرت بیدار،(»باشیم
  . کشاند هارا به شکل طبیعی به این سو می

  نقش دیداري و دوربینی سینما - 4

ها  با آناند،یا شعر در تعامل  جز این دالیل، عوامل دیگري هم مستقیم و غیرمستقیم در ظهور روایت شاعرانه امروز نقش داشته
قطعاً سینما براي اولین بار توانسته با نوع خاصی از برش و انداختن تصاویر روي یکدیگر، ازدحام تصاویر و . چیزهایی گرفته است

ها، ضرباهنگ پرشتاب و  جایی فضاها و موقعیت ها، حرکت کند و تند  و تناسب تصویرهاي باز، نیمه باز و بسته و جا به تدوین آن
  .پردازیم ر امروزي داده  و نقش هارمونی گوش نواز را به چشم انتقال دهد که در جاي خود به آن میگرمی به اشعا

  

  هاي شاعران ویژگی روایت

توان در غزل، چهار پاره و  قبل از آغاز این بحث، ناگفته نگذاریم روایت شاعرانه، اصوالً منحصر به شعر نو نیست و آن را می
هم دید، اما باید پذیرفت روایت شاعرانه ابتدا در شعر نو ، سپید و شعر منثور تجربه شده و ژانرهاي هاي دیگر  کم و بیش در قالب

آن چه . شود هاي شاعرانه الگوي قصه پردازي یکسانی یافت نمی نکته دیگر این که در روایت. ها الگو برداري کرده اند دیگر از آن
. توان یافت با الگوهاي قصه پردازي در نزد شاعران امروزي تفاوت دارد یاز روایت گري در شعر نیما، اخوان و حتی شاملو م

هاي شاعرانه اشاره  بنابراین بی آن که فرصت داشته باشیم به بررسی فرایند این تغیرات بپردازیم، تنها در البه الي تحلیل انواع روایت
  . کنیم ها می اي گذرا به آن

ا دو قلب تپنده دارد؛ یکی با تجربه کشف و شهود و تخیل و دیگري با منطق ساختار به هرحال روایت شاعرانه جسم و کالبدي ب
من روایت را به حد شعر «:گفت آن گونه که اخوان ثالث می. کنند و روایت که پا به پاي هم  براي ساختن ژانري متعادل حرکت می

از این رو  این شکل بیانی تازه واجد ). 299بیدار، کاخی، صداي حیرت(»ام ام، اما شعر را به حد روایت تنزل نداده اوج داده
  .پردازیم ها  می خصوصیاتی بارز و متکثر است و متفاوت از شعر روایی گذشته  که در این جا به تفصیل به آن

  ها و مضمون پردازي  تنوع روایت -1

شوند،  هاي نسبتاً تثبیت شده داستان روبرو هستیم که با اندك تفاوتی در اشعار  نقل می گفتیم که در اشعار روایی تنها با شکل
گرایی، چند  هاي اجتماعی، واقع امروزه اندیشه. هاي شاعرانه ممکن است تولید شود هاي بسیاري از یک داستان در روایت اما روایت

هاي محتوا پرور  گري فراهم آورده که قابل قیاس با داستان د ژانري شعر امروز،فضاي متکثري براي روایتصدایی، چند زمانی و چن
آفرینند، بدون آن که کهنه  کنند و ژانرهاي گوناگون می اندازند، شکل عوض می هایی که دمادم  پوست می کهن نیست؛ روایت
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مضافاً این که از . افتد روایتی پیش ساخته در اشعار مورد نظر آمده باشد بنابراین بسیار کم اتفاق می. شوند یا به تکرار بیفتند
  .  کنند موضوعات عادي و پیش و پا افتاده گرفته تا موضوعات فلسفی و اجتماعی در این فضاي گسترده زمینه ظهور پیدا می

  :شود هاي شاعرانه تجربه می توان گفت چند نوع روایتگري در روایت براین پایه می 

اي، حماسی یا  در این صورت داستانی اسطوره. هاي کهن است ها و داستان نوعی از روایت سازي براساس بن مایه -1-1
فولکلور متناسب با درك و ذهن انسان امروزي بازآفرینی و روایت شده یا فضاي غیرطبیعی و کهن الگو بدون این که قبالً روایت 

اي  هاي اسطوره از اخوان و داستان» خوان هشتم و آدمک« و»شهر سنگستان«،»کتیبه«ل مث. شود شده باشد، در ذهن شاعر تولید می
  .از حمید مصدق» درفش کاویان«از شیاوش کسرایی و »آرش کمانگیر«: همچون

در . ها بوده است نوع روایت دیگري که برگرفته از فضاي عینی پیرامون و رویدادها و اتفاقاتی است که شاعر ناظر آن -2-1
تواند، یک فرد فرودست جامعه را به  بلکه پرداخت خوب شاعر می ها و حوادث از جنس قدیم نیستند،  حالت شخصیت این

کنم یا  من مدتها از عقب سر به یک گدا  نگاه می«: گوید هاي خوددر این زمینه می نیما درباره تجربه. ترین شکل نشان دهد آرمانی
تواند جزئی از نکات را به من  بلکه هر نگاه می ها وصف کنم،  نه براي این که فوراً از آن. مکن فالن کوره مشتعل آهنگر را تماشا می

نویسم تکرار مشاهدات  توانند به من کمک کنند تا این که موقع نوشتن آن چه می بالمجموع این نکات یک وقت می. اهدا کند
این یک اتفاق واقعی با تمهیدات شاعرانه بخش مهمی از روایت بنابر). 90گلشیري، در ستایش شعر سکوت، .(»دیگران به نظر نیاید

هاي که متناسب با فضاي  نیما از این گونه هستند و همچنین داستان... خانه سریویلی، کار شب پا و.آورد پردازي شاعرانه را پدید می
  .هاي شاملو مثل بعضی از سروده. سیاسی و اجتماعی امروز ساخته و پرداخته شده است

ها مصداق بیرونی و عینی ندارد، بلکه برگرفته از  هایی که اساساً یک اتفاق شاعرانه اند و واقعه در آن و سرانجام روایت -3-1
هاي این چنینی بر روي یک موقعیت زمانی و مکانی مشخص نیستند،  به همین خاطر  روایت. هاي آنی و تجربه شاعر است دریافت

این نوع .گیرند داستان به شکل غیرخطی مثل جریان سیال ذهن آشفته درموازات هم قرار می حوداث فرا واقعی دارند و اتفاقات
  . بینیم هاي پیشرو و شعر حرکت بیشتر می شگرد بیانی را در غزل

  طرح و پیرنگ شاعرانه  - 2

: گوید داند و می می طرح شاعرانه را تنها زمینه ذهنی هنرمند قبل از نوشتن» تاریخ تحلیلی شعر نو«شمس لنگرودي در کتاب 
لنگرودي،ج (شود، طرح شعر اهمیت بسیار دارد  در انواع اشعاري که در آن براي ذهنی ساختن اندیشه از عینک کمک گرفته می«

  ).167سوم،

ام به خیال  خواسته«: ریخت اي براي اشعارش می شود که طرح زمینه از قبل تعیین شده هاي نیما آشکار می ها و نوشته از گفته
تر و  ام که خوب در این اشعار خیلی دستکاري کرده. ام وسواس زیاد به خرج داده... ودم گوشت و پوست به آن داده باشیم خ

  ). 350طاهباز، مجموعه کامل اشعار نیما،(» تر از آب دربیاید الیق

براي پایان یک شعر روزها  به قول خودش. گرفت اخوان ثالث هم براي بیشتر اشعار خود طرحی از پیش تعیین شده در نظر می
کالویز بودم و » قصه شهر سنگستان«بود که من دو روز یا بیشتر با معانی  1339در آبان ماه«: کرد که آن را چگونه پایان ببرد فکر می

دنبال هاي آن دو گفته جادو را شنیده بود، به  آن قصه را سرودم ولی تمامش را بلکه تا آن جا که شهریار شهر سنگستان، اشارت
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کرد و غم دل با غار  ها رفته بود، آن جا گفته بودند، کرده بود، اما افسوس که اکنون باید خسته و نومید سر درغار می نشانی
نشست و من به آغاز و پایان هرشعر یا روایت توجهی خاص  تا اینجا آمده بودم و راضی بودم، اما نقش پایان خوش نمی... گفت می
  ).164هاي سبز، یهکاخی، حریم سا(» دارم

توان  کردند که می خورد، براي نگارنده عنوان می هاي روائی زیادي به چشم می اما خانم سیمین بهبهانی که در آثارش غزل
کند و نه  در عین حال اعتقاد داشتند که غزل او را به طرح هدایت می. طرحی ضمنی در غزل، اما متفاوت با طرح داستان به کار برد

. هاي شاعرانه امروز داشتن طرح و وحدت ساختاري است هاي روایت ترین شاخصه بنابراین باید گفت یکی از اساسی .طرح به غزل
خواهد، بلکه به زیباشناسی و لذت  چرا که شاعر امروز، داستان پردازي در شعر را نه صرفاً براي روشنی مفاهیم و تحلیل اندیشه می

و ابهام آفرینی در شعر، عادت ادراك و احساس  با جا به جایی عناصر و پرسوناها و تعلیقاو . دهد روایت گري هم بسیار اهمیت می
باید  ]زبان شعر[«: گفت آن گونه که شکلوفسکی می. شکند و فضاي شعر را براي معناسازي متکثر و لذت بیشتر گسترش دهد را می
اما باید اضافه کرد که غرض از طرح در این ). 245اسکولز،(» د ها را مبهم گرداند تا دشواري و طول زمان ادراك را افزایش ده فرم

شود، بلکه همان طور که در نقل سخنان شمس لنگرودي گفتیم پیش زمینه  نویسی مطرح می جا نه آن الگویی است که در داستان
براین . کند یاد می»شاعرانه پیرنگ«ذهنی شاعر است و روح ناپیدا و اما سامان بخش شعر که دکتر شفیعی کدکنی از آن به عنوان 

شود و نه قواعد  اساس طرح شاعرانه، نوعی تمهیدات هنري است که باعث آشنایی زدایی و ابهام و پیچیدگی شاعرانه شعري می
توان گفت بر  براین مبنا می. هاي روایی و رابطه علت و معلولی دقیق را مشخص کند محکمی که وظیفه داشته باشد، چفت و بست

دهد، آن را  ح در داستان که پیش برنده واقعه است و شالوده قصه، شاعر طرح را در اراده و اختیار تخیل خود قرار میخالف طر
فضا و مکان و سطح ارتباط . پیرنگی خام که در آن حتی زمان کم رنگ و گاه متوقف است. کند شخصی و منحصر به خود می

البته طرح شاعرانه  به همان اندازه . رفته بر روند دراماتیک محکم استوار نیست مها ابهام دارد و روي ه ها با حوادث و شخصیت آن
اي پشت شعر قرار  هر چقدر طرح پخته . نویسی نیست، در مقابل نیازمند انسجام و وحدت شکلی و درونی است که تابع قواعد داستان

  .گیرد، انسجام و مانائی آن در ذهن فرد و جامعه بیشتر خواهد بود

طرح و » ستایش شعر سکوت«هاي شاعرانه دارد، درکتاب  ها را در زمینه روایت این رو هوشنگ گلشیري که برترین یافتهاز 
هاي منظوم کهن که به ترتیب وقایع و زمان خطی پایبند است، بر پایه جا به جایی  ساختمان این گونه اشعار را برخالف الگوي  قصه

پسند انسان معاصر از آن لذت ببرد و به  داند، چیزي که باعث شده ذهن پیچیده و مشکل می ها هاي شعر و تدوین آن وقایع و بخش
  ).90گلشیري، در ستایش شعر سکوت،(آورند، عالقه نشان دهند  تکثر معنایی که شاعران نوپرداز با این شگرد به وجود می

صوري خود، نظیر نما و پالن در سینما، استفاده  واقعیت این است که شعر نو معاصر به خاطر این که از الگوي بند در نظام
دهد؛ به  ها را در محور عمودي شعر نشان می ها، فواصل زمانی و مکانی، حوادث و بخش ها و مصراع کند، این کار بیشتر از بیت می

جزاي شعر کهن در ها و ا گوید، در حالی که  بخش این صورت که هر بند شعر یک بعد زمانی و مکانی روایت را منفصل باز می
 بندي  عرفی به قوافی و ردیف خصوصاً دراین جا دیگر پاي. شود شکند و فرایند و حرکت شعر معلوم نمی ها در هم می خطوط بیت

پردازي شود، بنابراین شاعر در این نوع شعر دستش باز است تا با برهم زدن توالی  هم وجود ندارد تا مانع پرواز ذهن و خیال
اي  ها و تراکم تصاویر و فالش بک و فالش فورواردها، شبکه پرشتاب فضاها، تعلیق داستانی و حتی وصفی، برش ها، تغیر بخش

نکته پراهمیتی که دکتر . تري از بیان برسد هاي تازه پیچیده و بی پایانی از ترتیب و ترکیب بسازد و با آشنایی زدایی از متن به ظرافت
یعنی مشکل فهمیده شود = مشکل آسان «: کند ره ساختار روائی و عینی شعر امروز به آن اشاره میپورنامداریان هم از قول نیما دربا

  ). 241پورنامداریان،(» و آسان گفته شود، بر خالف آسان مشکل در شعر گذشته



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٣٤٧ 
 

 

پایان بندي قوي داده هاي شاعرانه، روایت با انسجام بیشتري به درون غزل راه یافته و به آن  دو دهه اخیر، بر پایه طرح -در یکی
کند تا با نخی نامرعی درهم ریختگی احساسات اش را نظم ببخشد و فراتر از همه  هم چنین طرح به شاعر امروز کمک می. است
طرح شاعرانه  فضاسازي روایی . ها را به اصطالح پالن به پالن پیش ببرد کند تا به اجزاي شعر دقیق شده و آن ها به او کمک می این

امروز داده و ضرباهنگ پرشتابی به آن بخشیده است و مهم تر این که با ایجاز و فشرده گویی، عناصر غیر روایی و غیر  به شعر
شاعرانه را حذف کرده و شعر و روایت را از میانه، آغاز و  به طرز شگفتی  با پایان بندي باز به اوج و نظام معنایی متکثر رسانده 

  .است

  هاي شاعرانه راوي ضمنی در روایت - 3

در درون این . از زمان ارسطو تا کنون هر متنی که داراي دو خصوصیت قصه و قصه گو است، متن روایی دانسته شده است 
شود و دیگر راوي پیچیده و ضمنی که در  تعریف ساده با دوگونه راوي روبرو هستیم؛ یک راوي آشکار که در قصه دیده می

همین راوي ضمنی است که امروزه به رعایت سهم خواننده و برداشت و . ان منکر وجودش شدتو شود، اما نمی داستان دیده نمی
اگر در آثار منظوم گذشته آن هم به خاطر . کشد کند و در مقابل نقش و حضور خود را به چالش می قضاوت او از متن تاکید می

کرد، اکنون فضاي کمتري براي عرض اندام  به متن نگاه می مطلق انگاري، راوي فعال مایشاء بوده و تنها از زاویه دید او خواننده
دانند و عامل یک معنائی و تحمیل کننده  هاي شاعرانه حضور راوي را مانع درك بیشتر شعر می اش وجود دارد، حتی در روایت

هیجان و انعکاس درون،  بر این پایه، کار شعر توصیه، تعلیم و گفتن نیست، شعر با نشان دادن و شرح بسط. رأي و اعتقاد شاعر
منصور اوجی یکی از بنیادهاي داستان در روایت شاعرانه را عدم حضور راوي . سپارد قضاوت را به مخاطب و تحلیل و تفسیر او می

ها سخن  راوي باید پنهان بماند و ساکت تا وقایع به نحو عرضه آن«: گوید او می. داند، آن هم راوي قصه گو و داناي کل می
هاي شاعرانه معاصر با نوعی راوي پنهان روبروییم که ساکت است تا وقایع، خود را از  بنابراین در روایت). 1382اوجی،( »بگویند

. لقب داده است» شعر سکوت«مرحوم گلشیري به این گونه اشعار . طریق تک گویی درونی، چند صدایی و دیالوگ نشان دهند
او، خود،در . به نوعی صداهاي مختلف قصه اش را به گوش ما رسانده است»مکخوان هشتم و مرد«اخوان ثالث هم  خصوصاً در

کنم، این تفاوت دارد با آن جا که از قول  وقتی من در این شعرهاي روایتی کالمی را از قول گوینده نقل می«: گوید این باره می
حرف بزند، نقال یک طور، گوینده شعر هم طور این آدم باید یک جور . زنم هاي شعر حرف می زنم، یا از قول آدم نقّال حرف می

  ). 70کاخی،صداي حیرت بیدار،(» دیگر

یکی . اما امروزه و از منظر زبان شناختی، این دو نوع راوي مفهوم دقیق و تازه تر و کارکردهاي پیچیده هنري پیدا کرده اند 
در محاکات « :دهد در این زمینه توضیح می» کل توالنمای«. رود و دیگري براي محاکات و نمایش براي نقل و خودگویی به کار می

. شود تاکید بر بازنمایی یا شخصیت سازي است و در نقالی، بیشتر بر ارایه غیر مستقیم  و مبتنی بر فاصله ادراکی گوینده تاکید می
  ).111ن،توال(درعمل روایت رخدادها با صحنه آرایی و نقالی با گزارش کوتاه شده یا موجز شده سرکار دارد 

خالصه نقلی، خالصه کمتر نقلی، شرح نامستقیم مضمون، گفتار نامستقیم ( هاي ارایه گفتار با ذکر تفصیلی گونه» ریمون کنان«
» گفتار آزاد نامستقیم «حضور راوي ضمنی را در )و تا اندازه اي نمایشی،گفتار آزاد نامستقیم،گفتار مستقیم و گفتار آزاد مستقیم

تصور و ترکیب گفتار مستقیم با گفتار »گفتار آزاد نامستقیم«از نظر او . کند جایگاه آن را در شعر تبیین میکند و  جستجو می
او « :مثالً به جاي این که بگوید. شود از متن آن حذف می» که«و حرف ربط» گفت«با این تفاوت که فعل گزارشی. نامستقیم است

این نوع گفتار اخیر نظر کنان، گفتار نامستقیم . »او دوستش داشت«: گوید می» او گفت که دوستش داشت«یا» دوستش دارم:گفت
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شود و هم زیستی صداهاي گوناگون در آن، چند صدایی درون متنی را   است و دوگونگی و چند گونگی زبانی متن را باعث می
  ).247کنان،(کند  ایجاد می

که سطوح روایت را در شعر گسترش داده و نگاه کانونی و  توان گفت،این نوع راوي غیر مشخص در عین حالی به هر حال می
براي نمونه . فضا سازي را تثبیت کرده، قدرت قضاوت و استدالل رااز راوي داناي کل به تمامی عناصر روایت تفویض کرده است

  :از علی عبدالرضایی توجه کنید» فیلم نامه«به شعر 

 دهند ها شماره می فرشته:  در پیاده رو«
 کودکان شیر خواره صف کشیده اند:   باجهپشت 

 کوچه از تمام شب گذشته است
 رود یک نفر به سوي مرگ می

 زندگی عصا به دست ایستاده است:  پاي تیر ِ برق
 کشد ناگهان قطار سوت می

 رود در کتاب جیبی ام ورق نخورده می
 شاعري که طاقه طاقه رودخانه را به روي شانه برد

 مانده تا بهشت ایست دادناگهان  چند سطر 

 ها و ریل ناگهان مرگ از تکان دست
 ها که رفته اند بر تمام جاده

 ایستاد
 یک کتاب باز مانده است:  روي صحنه

 کند دادگاه شور می: پشت صحنه
 »                              شاعري که از بهشت ناگهان فرار کرد:  متهم

ر، ما با عناصري روبرو هستیم که به غیر از راوي شاعر، خود وظیفه انتقال فضا و معنا را در این شعر ،جداي از روایت کلی شاع
 ....قطار، پیاده رو، کتاب جیبی، کوچه و: به عهده دارند،چون

 :هاي شاعرانه  زبان روایت -4

کند که  ن شاعرانه ایجاب میاصوالً ظرفیت زبا. برند روایت هاي شاعرانه از دو مقوله زبان و روایت به شکل مطلوبی بهره می 
هاي نمایشی و سینمایی، همه در واژه و  اصوات، تصاویر، نور، رقص، زوایه دوربین و ویژگی: تمامی ابزارهاي هنري بصري، چون

در عین حال در ساختار نرم و طبیعی زبان و کلمات گفتاري ظاهر شوند، اما آن چه مهم تر است این است که دکلماسیون طبیعی در 
کنند و با به کار گیري کلمات محاوره اي بی ارتباط با  ها و در پیوند ارگانیک اجزاي شعر معنی پیدا می ها متناسب با موقعیت ایترو

برند ، اما نباید آن را نیز با  دیگر این که  رویت هاي شاعرانه گاه از زبان فاخر و استوار هم بهره می.بافت شعر تفاوت دارند
اط دراستفاده از تتابع اضافات و ترکیبات تشبیهی و استعاري نخ نما که در سبک شعري قدما یافت پیچیدگی کالم و افر

  .شود،اشتباه گرفت می
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گویی است که تا حدود زیادي متاثر از حرکت پرشتاب زندگی امروز و به تبع  دیگر خصیصه زبان شعر امروز ایجاز و فشرده 
  . دارند هاي تصویري است که درعین موجز بودن خاصیت انفجاري و تکثري سرعت تکنولوژي

مثالً  به جاي افعال . شود ه ایجاز شعر استفاده میهاي سجاوندي هم براي رسیدن ب ها و عالمت هاي شاعرانه از نشانه در روایت
. کنند بخشی از قصه حذف شده را به شنونده اعالم می(...) کنند، یا با عالمت سه نقطه  استفاده می» -«از عالمت » گفت«و» گفتم«

  : هاي اختصاري را دارد هاي استفاده از این نشان اخوان در اشعارش نمونه

  .»گوهرآجین کبود پیر باز آمد/ روز رفت و شب فراز آمد. گردها خوابید/ین آیند و روند آسود راه از ا: گفت راوي...«

تا «: گوید شمس لنگرودي می. هاست هاي شاعرانه در قدرت تصویرسازي آن خصیصه مهم دیگر زبان شعر امروز و روایت
چند سال است که نوبت ... گ حروف، قافیه ریتم، صدا، آهنگ، زن: کرد هاي پیش تکلیف شعر را تصمیم گوش تعیین می سال

بنابر این ).745لنگرودي،ج سوم،(»هاي سه بعدي چشم رسیده، قرن فیلم و فصل انتقام چشم در شدت عبور ذهن از میان فاصله
ین از ا. کنند تا بیان نقلی حوادث دهد و کلمات ظرفیت اجرایی پیدا می توان گفت زبان شعر معاصر به جاي گفتن،نشان می می

گرفته  شده  و به تبع در جوهر شعر و روایت قرار نمی بینیم وصف در اشعار روایی گذشته غالباً  فرع متن تلقی می روست که می
بیند، این جنبه توصیف به منزله بخش اصلی متن  العاده تصویري است و متنوع می است، اما زبان شعري امروز در عین حالی که فوق

گیر ند که  وار قرار می اي نظام به این معنی که عناصر وصفی در طرح شعر به گونه. شود هم قلمداد میناپذیرآن  و اصل انفکاك
نشینی  به مجاورت و هم» صنعت مجاز«کنند با استفاده از  گوي امروز سعی می همچنین شاعران روایت. ها را حذف کرد توان آن نمی

هاي تند و متناسب از نماهاي  یدي که تکنولوژي دوربین فراهم آورده، با برشهاي د اشیاء و پرسونوها دقیق شوند و به کمک زاویه
ي طبیعی چشم  ترین افق دید به زاویه شود گفت نزدیک باز، نیمه باز و بسته در توصیف استفاده  کنند، چیزي که درحقیقت می

  .   است

هاي تصویري، عناصر آوایی  ها و نشانه تنیدگی کنشي نیما اشاره کرد و درهم »کار شب پا«توان به اثر بلند  براي نمونه می
  . و میزانسن  مناسب را در آن دید) افکت (

پک پک سوزد آن جا / یاد آورد به دل خوابیده / پس از آنکه ز بس مادر را / بر نی آرمیده / از زخم پشه » بینجگر«ي  بچه«
/ هست جوالن پشه / ست ز یک مرده چراغ  کور سویی/ ده مه در دل درهم و برهم ش/ آید به دماغ  بوي از پیه می/ » کله سی«

  ).طاهباز،مجموعه کامل اشعار نیما(» هست پرواز ضعیف شب تاب 

توان  و نکته آخر هم این که در ظرفیت زبان شعر امروز در کنارکلی نگري، نوعی نگاه عینی جزي نگرانه و استقرایی را می
  .دید

  

  :هاي شاعرانه انواع روایت

هاي شعري عمل کرد،  بندي قالب توان به عنوان مثال بر روش طبقه هاي شاعرانه نمی بندي انواع روایت واضح است که در تقسیم
گیرند،  ها جاي می چرا که اوالً این نوع اشعار خاصیت پلی ژانریک و پلی قالبیک دارند؛ یعنی همان طوري که در انواع قالب

کند، اما با این تفاصیل  ها سخت می فی را  به طور نسبی  و آمیخته دارند که راه را براي تمایز آنها و هنرهاي مختل شگردها، تکنیک
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مثال اشعاري که شاعران معاصر به سبک قدما . گذارد اي پیش روي ما می هاي ساختاري این نوع اشعار مرزبندي تازه ویژگی
آن گونه که شاعرانی چون بهار و خانلري و دیگران براي هواپیما،  اند، ها به موضوعات امروزي پرداخته اند و حتی در آن سروده

و » قلب مادر«اند، چون  هاي که از یک اثر خارجی گرفته شده اند، همچنین داستان هاي جدید شعر سروده سینما و دیگر تکنولوژي
از بهار و بسیاري از اشعار پروین که » دختر بصره«از دکتر مهدي حمیدي و » موسی«و » بت شکن بابل«ایرج میرزا یا » شاه و جام«

ي قدمایی در آثار متقدم حتی  هایی شعري  به شیوه ها و حکایت یا تمثیل. گیرند بندي قرار نمی در این تقسیم. ساختار کهن دارند
زاد و  شعار فروغ  فرخالي ا اي که در البه هاي گسسته ها یا بهتر بگوییم روایت خود نیما، اخوان، و شاملو و همچنین به خرده روایت

هاي شاعرانه داشته باشند و در انواع  شود، بلکه  آثاري مد نظر است که  فرم و شکل نو و متناسب با روایت سهراب سپهري دیده می
هاي شاعرانه به شش نوع قابل  براین اساس روایت. ، موج نو، سپید و غزل پیشرو  قرار بگیرند)آزاد(هاي چهارپاره، نیمائی شکل

  :سیم اندتق

  اشعار نمایشی -1

  هاي کوتاه منظومه -2

 روایی -اشعار وصفی -3

 ها روایت -غزل  -4

 )مینی مال -اي لحظه(هاي شاعرانه کوتاه  روایت  -5

 هاي شاعرانه سینمایی روایت  -6

  :اشعار نمایشی

دو، شعر  ن شعر تجربه شده و از ترکیب ایننمایش نامه و تئاتر به شیوه غربی در ایران از زمان ناصرالدین شاه و در ابتدا در درو
اثر » گزارش مردم گریز«دکتر آرین پور. اند ي منظوم بوده اند، ترجمه حتی تئاترهاي اولیه که به ایران آمده. نمایشی پدید آمده است

ترین نوع  از مشکل و پیچیده به هر حال تئاتر به عنوان یکی. کند مولیر را که میرزا حبیب اصفهانی ترجمه کرده، از آن نمونه ذکر می
ها وقتی به درون شعر جدید رخنه کرده با عنصر دیالوگ و گفتگو، تا حدودي  ترین آن ها و در عین حال اجتماعی و فلسفی روایت

اي و گفتگوئی  هاي تک محور گذشته به چند صدایی و چند الیه هاي سنگ شده و مضامینی ثابت و اندیشه سیر شعر را از قالب
ها، حذف بعضی  ي شخصیت هاي خود را با استفاده از مکالمه و البته باز در این ژانر هم شعر قواعد و ویژگی. داده است تغییر
هاي خاص تئاتر به نمایش تحمیل کرده است، اما آن چه اشعار  هاي تئاتري و برداشتن فواصل پرده، صحنه و دیگر جنبه نشانه

کشمکش، گره افکنی، نقطه عطف و فرجام در : کند، حضور عناصر دراماتیکی چون می نمایشی را از دیگر اشعار روایی متمایز
از این رو شعر نمایشی بیش از هر ژانري نیازمند راوي ضمنی است که به جاي نقل و قضاوت کردن . فضاي عینی  و تجسمی است

حنه و دیگري دیالوگ؛اولی تصاویر درام کند؛ یکی زمینه چینی و  شرح ص ها به دو وظیفه اساسی اش عمل می در باره شخصیت
هاي نمایشی هستند و  شود آن را دید و اجرا کرد، برخالف تصاویر ذهنی  که فاقد جنبه آورد، به این معنی که می محور به وجود می

تمام مولفه هاي  رود شعر نمایشی البته انتظار نمی. دهد هاي شخصیتی و اجتماعی نمایش را ملموس تر و  طبیعی نشان می دومی الیه
  .نمایش را داشته باشد، بلکه فقط باید ظرفیت بازآفرینی و اجرایی شدن پیدا کند
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هاي  متاسفانه به دالیلی که فرصت بحث اش در این مقال نیست، شعر نمایشی در ایران رشد متناسب با انواع دیگر روایت
دکتر شفیعی کدکنی به این خاطر در تعریف شعر . فضاي نمایشیشاعرانه نداشته است؛ چه از نظرشکل درام و چه از نظر زبان و 

آید؛ جوامعی که به مرحله کمال  وجود می شعر نمایشی،یا شعر دراماتیک،شعري است که درجوامع مترقی به«:گوید نمایشی می
نفسانیات انسان را مورد پیچیده  هاي کوشد که جنبه ترین نوع شعر است و شاعر در آن می زیرا پیچیده. اند فکري و هنري رسیده

حد متعالی شناخت و خرد  اي که اجتماع به نیازمند آشنایی به روان انسان است و جز در مرحله تحلیل و وصف قرار دهد و این کار
ادبیات ملل  در یونان قدیم شعر نمایشی رواج داشته ولی در. شود باشد، حاصل نمی رسیده باشد، و از فلسفه و روانشناسی آگاه

نمایشی  اي نیست مگر این که از بعضی شرایط شعر ادبیات دراماتیک نشانه می تا عصرهاي متأخر، از شعر نمایشی و اصوالًاسال
  )32شفیعی کدکنی،شماره . (مصداق ادب نمایشی قرار گیرد صرف نظر شود و با توسع، بعضی از آثار ادبی داستانی ما

. بند سروده شده است 119نیما که در » افسانه«مانند  . ی هم در ادبیات معاصر یافتهاي نسبتاً موفق نمونهتوان  با این اوصاف می 
خود را » افسانه«توانم ساختمان  همان طور که سایر اقسام شعر هرکدام اسمی دارند، من هم می«: گوید می» افسانه«نیما درباره 

؛ زیرا که به طور اساسی این ساختمان است که با آن به دانم که شایسته اسم دیگري نبود اسم گذاشته و جز این هم می» نمایش«
نیز تا » مرغ آمین«نیما در ). 84مهاجرانی،(» توان اشخاص یک داستان را آزادانه به صحبت درآورد می. توان تئاتر ساخت خوبی می

  . حدودي به ساختار نمایشی نزدیک شده است

هاي داستانی و نمایشی را با بر هم زدن زبان خطی و مکالمه دنبال  اخصهش» کفن سیاه«و » ایده آل«میرزاده عشقی در تابلوهاي 
  .کرده است

شیبانی معتقد بود که کلمه داراي «به گفته شمس لنگرودي . دیگر از شاعرانی که شعر نمایشی دارد، منوچهر شیبانی است  یکی
از این رو در اشعار ). 283اریخ تحلیلی شعر نو،لنگرودي،ت(» بار فضاسازي -3بار موزیکی  -2بار تصویري  -1سه خصوصیت است 

  .از این الگو پیروي کرده است» رهگذر«و » غضب» «ایران«، »سایه«

  . هاي نمایشی نزدیک شده است اخوان درقصه شهر سنگستان با استفاده از گفتار مستقیم و گفتگوي دو کبوتر به ویژگی

به جنبه » قصه دختراي ننه دریا«و خصوصاً در » دشنه در دیس«مجموعه  از) شام آخر و مرگ مسیح(» ضیافت«و شاملو  در شعر 
  :نمایشی و دراماتیک  توجه داشته است

پلی«   عموصحرا، تُ

  با دو تا ُلپ ِ گُلی

ش کوچولو پا و دست ا  

ش دوقلو روح ریش و ا  

ش خالی و سرد چپق ا  

ش دریاي ِ درد، دلک ا  

  بود در ِ باغو بسه
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  :دم ِ باغ نشسه بود

 »پسرات کو؟! ــ عموصحرا«

ــ لب ِ دریان «
 پسرام

 »دریارو خاطرخوان پسرام دختراي ِ ننه

شعري به همین نام دارد که چیزي ما بین »... براي ادامه این ماجراي پلیسی قهوه اي دم کرده ام «رزا جمالی  هم در کتاب 
  :نمایش نامه و شعر نمایشی است

  :برداشت اول 
 بیرون زده بود موهایم کمی از روسري

 ها را از بر بود آن زن گفتند شکل ظرف می

 افتادند هایش ، بی قرار می دکمه
 .شد وارونه می 5و قلب اش به شکل 

 تو در چرخشی معکوس خواب مرا دزدیده اي ؟

 یادم رفت/ اولین عاشقانه ام 
... 

 ...یادت رفت/ اسم رمزت 
 /اولین حرفی که به زبان آوردم 

 ...یادم رفت
 ...یادم رفت / شناسنامه ام  حتا

 ).1380جمالی،(راست بگو ، تو اسم مرا دزدیده اي ؟

  :هاي کوتاه منظومه

... ها بخش اساسی اشعار نیما، اخوان و بعضی از اشعار شاملو، حمید مصدق، سیاوش کسرایی، سپانلو، اوجی و  این گونه روایت
شصت بند  -هاي طوالنی حجم این اشعار را تا پنجاه هاي توصفی و دیالوگ اختهایی که نسبتاً بلندند و پرد منظومه. گیرد را دربرمی
هاي بلند حماسی، عاشقانه و عارفانه کهن متفاوت باشند، و  کند، اما طبیعی است از نظر حجم و شگردهاي روایی با منظومه زیاد می

زي و حجم، بلکه به خاطر ساخت ملودرام و استفاده از نه از نظر روایت پردا. حتی با اندك تسامح از اشعار نمایشی که ذکر کردیم 
هاي داستانی  به هر حال روایت. ها را از اشعار نمایشی، برتر و قوي تر دانست توان زبان منظومه هرچند که می. عنصر گفتگو

ود و  زمان و مکان فشرده هاي محد اي اند، شخصیت کنند، در نتیجه؛ یک حادثه اي بیشتر از ساختار داستان کوتاه تبعیت می منظومه
  . آورد شاعر، فضاي روایی ملموس تري پدید می -خورد و جزیی نگري راوي ها برهم می دارند، روایت خطی در آن

خوان هشتم اخوان ثالث، منظومه بلند درفش کاویان : ، چونهاي کهن برگرفته شده مایه هاي فوق نیز یا از بن درون مایه منظومه
هستندکه به فضاي روایت شاعرانه  هاي سورئال و سمبلیکی ش کمانگیر از سیاوش کسرایی و یا اساساً داستاناز حمید مصدق و آر
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هاي که اساساً از ذهن شاعر تراوش کرده یا برگرفته از  و یا منظومه.شهر سنگستان و کتیبه از اخوان ثالث  قصه: اند، چون وارد شده
» همسایگان آتش» «مرغ آمین» «کار شب پا» «خانه سویویلی«: چون. هاي امروزي اند ستاناي از دا مایه داستانی فولکلوریک یا دست

از » سندباد غائب«هاي بلند دیگري چون  توان به منظومه غیر از آثار فوق می. اخوان » آنگاه پس از تندر«نیما و » پی دار و چوپان«
  .از سلطان پور هم اشاره کرد» در بند پهلوي«از رضا براهنی و » عرجنگل و ش«از محمد حقوقی،» ي مردان مرثیه«محمدعلی سپانلو ، 

  :روایی - اشعار وصفی

. سازد اصوالً پرداختن به جزئیات و مشاهده دقیق پرسوناها چه درونی و چه بیرونی، یک روایت را قابل لمس و درك می
ک هارمونی و فرم در ترتیب و حتی بریده بریده کردن بنابراین شاعر امروز متأثر از دنیاي روایت و خصوصاً تکنولوژي تصویر به ی

روایی هم ساختار  و رگه  -بنابراین  اشعار وصفی. یابد که ممکن است روایتی را هم در درون خود بسازد تصاویر ذهنی دست می
مان دقیق به وصف به این معنی که شاعر در این گونه اشعار با فرم و ساخت. روایت دارند و هم  ساختار مستقل و منسجم وصف

و مکان هستند به   و افعال داستانی که مالزم عناصر زمان) بیان طبیعی(پردازد و آن را با گفتگو، دکلماسیون  هاي عینی می پدیده
  . سازد روایت نزدیک می

ند و دا روایی می -مرحوم هوشنگ گلشیري از دو نوع روایت پردازي در شعر امروز یکی را همین الگوي واقعه یا وصفی
تواند یک حادثه باشد، مثل افتادن برگی از شاخه یا دیدن چیزي،  مقصود ما از واقعه هم می: الگوي واقعه، واقعه و حالت«: نویسد می

ها را  شوند که مجموع آن واقعه ممکن است بیش از یکی باشد، چند واقعه وقتی قصه محسوب نمی. مثالً کاکل خروسی بر برف
یعنی همان اصلی که به نظر ساختارگرایان ثابت ترین . ار، ناپایدار و حالت پایدار اما متفاوت با اول تقلیل دادنتوان به سه حالت پاید
ها شده باشد، جزو الگوي واقعه و حالت محسوب  وجود چند واقعه در یک شعر اگر رفتار واحدي با آن. الگوي یک قصه است

ذهنی هم  تواند یک حادثهها را متعلق به الگوي تقابل و تناسب باید دانست، واقعه می شوند، اما اگر در تقابل با هم قرا گیرند، آن می
ساده ترین نوع این الگو، وصف بصري یک شی یا یک واقعه یا چند واقعه است، بی آن که با کیفیت . باشد، مثالً یک خاطره

  ).90سکوت،گلشیري،در ستایش شعر (»ها ترکیب شود روحی متناسب یا متضاد با آن

از نیما، نماز، پیوندها و باغ و ...) ام ابري است و ري را، هست شب، خانه: روایی بسیار معروف هستند از جمله -اشعار وصفی
  .طلوع از اخوان ثالث و اشعار شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهري و شمس لنگرودي

  :کنیم وصفی روائی است، نگاه میاز سهراب سپهري که یک مدل » رنگ«به عنوان مثال به شعر ساده 

: گفت مادرم صبحی می/ ریزد ها می برگ/ شوید رعنا رخت می/ من در ایوانم، رعنا سر حوض/ تر آب، آبی/ تر آسمان، آبی«
بافد،  اش، تور می زن همسایه در پنجره/ زندگانی سیبی است، گاز باید زد با پوست:/ من به او گفتم/ موسم دلگیري است/

ها پیدا  تازه الدن/ اند سارها آمده/ آفتابی یک دست./ ریزم سنگی، مرغی، ابري طرح می/ خوانم، گاهی نیز من او را می /خواند می
اشک :/ پرد در چشمم آب انار می/ هاي دلشان پیدا بود خوب بود این مردم دانه:/ گویم کنم دانه، به دل می من اناري را، می/ اند شده
  .»رعنا هم / خندد مادرم می/ ریزم می

  :روایت - غزل

ها باعث  و همه این. هاي درهم دانیم این است که هر بیتش ره به عالمی دارد، سیال است و انباشت تداعی آن چه از غزل می 
شده است استقالل ابیات در این شعر امري طبیعی قلمداد شود، اما امروزه نگاه ساختمند به هر پدیده و موضوع باعث شده غزل نیز 
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اندیشه نو در غزل سیاسی و اجتماعی نیز رخنه کرده،آن را به فرم و ساخت یکدست سوق   صیب از این تحوالت نباشد، بنابراینبی ن
گویند   عرصه غزل به واسطه  ها می آن. البته روایتگري در غزل مخالفینی هم دارد. داده و  روایت را هم به درون اش کشیده است

تواند با منطق داستان  ب است و نه داستان پردازي، در ثانی، این محصول غلیان احساس چگونه میابیات کم براي کلی گویی مناس
کنار بیاید؟ در مقابل، بسیاري نیز اعتقاد دارند اگر روایت با ظرفیت شعر متناسب باشد، باعث استحکام و چفت و بست قوي آن 

. کشاند دهد و مخاطبان را در هر سطحی به سوي خود می ت میشود، به محور عمودي و افقی اثر و فضاسازي شعر رنگ و قو می
دهد، این شگرد، تحولی شگرف در ذوق و انگیزه مخاطبان  هاي امروز نشان می هاي فرم مدارانه و روایت پردازي در غزل تجربه

  .   گذاشته است

راه را براي شاعرانی دیگر که در پی فرم و  سیمین بهبهانی که این شکل جدید را در بافت و محتواي غزل تجربه و از این طریق 
خیلی کارها توانستم به انجام ) قالب و محتوا(من در این شکل جدید «: گوید ساختار روایی در غزل هستند، باز کرده است، می

ر غزل برسانم، نخست آن که انسجام موضوع و پیوستگی مفاهیم هر بیت را با بیت بعدي تحقق بخشیدم و این امري بود که د
کالسیک معمول نبود، یعنی هر بیت براي خود معنا و مفهوم مستقلی داشت که شاعرانه یا عارفانه بود اما با شعر غربی مغایرت 

به جز پیوستگی مفاهیم که مهمترین . دهد ها را بازتاب نمی ي زندگی آدمیان است دیگر گسستگی طبعاً ادبیاتی که آینه... داشت
اي دراماتیک یا  هاي گوناگون عرضه کنم، مثالً استفاده از شیوه ل بود، توانستم مضمون غزل را به شکلتفسیر من از محتواي غز

  ).1381بهبهانی،(» هاي به شیوه مینی مال هاي درونی یا نقل داستان گوهاي دو نفري یا چند نفري یا تک گویی گفت

  .د داشتبا این توضیح، روایت پردازي در غزل حداقل دو شیوه متمایز خواه

هاي  شود؛ روایت ها آن گونه که پیش از این هم گفته شد، در اشعار خانم  سیمین بهبهانی دیده می روایت -نوع اولیه از غزل
توان گفت،  رئالیستی و موضوعاتی که بر پایه تداعی و جریان سیال ذهن شکل گرفته اند و بدون طرح و پیرنگ هستند، اگرچه می

هاي طوالنی که مناسب قصه پردازي است و پایان  یري از زبان نرم و بیان طبیعی و گفتاري، استفاده از وزنهاي بهره گ اولین تجربه
  :کنند هاي او ظهور می هاي پرکشش در غزل بندي

  کودك روانه از پی بود«
 .من پسته:نق نق کنان که

 »پول از کجا بیاورم من؟«
 زن ناله کرد آهسته

 کودك دوید در دکّان

 و عري زدپایی فشرد 
 گوشش گرفت دکان دار

 »!کو صاحبت زبان بسته«
 :مادر کشید دستش را

 »دیدي که آبرومان رفت؟«
 داد کودك سري تکان می

 دانسته یا ندانسته

 !یک سیر پسته صد تومان
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 !سرسام...نوشابه،بستنی

 اندیشه کرد زن با خود
 :از رنج زندگی خسته

 دیروز گردوي تازه دیده ست
 و چشم پوشیده ست

 هایش هر روز چشم پوشی
 با روز پیش پیوسته

 کودك روانه از پی بود

 زن سوي او نگاه افکند
 با دیده اي که خشمش را

 .ها شسته باران اشک
 ناگاه جیب کودك را

 دزدیدي؟!واي«پر دید ــ
 خندید، کودك چو پسته می

 »با یک دهان پر از پسته

  .شود هاي این گونه دیده می ایترو –در  آثارحسین منزوي و محمد علی بهمنی هم  غزل 

هاي غزل مدرن، فرا مدرن ، پیشرو و پست مدرن حکایت از این  نام. اما روایت گري در غزل در این جا متوقف نمانده است 
دارد که روایت در اشکال و ژانرهاي دیگري هم درحال ظهور است که با قطعه قطعه کردن روایت و شکستن آن، برهم زدن توالی 

گیرند،  ها در درون شکل ذهنی منسجم  و فرم پیچیده اي قرار می موازي سازي حوادث و چند صدایی که البته همه اینزمانی،
  . شود پدیدار می

توان گفت غزل پیشرو در ایران متاثر از شعر نو  و سپید، ظرفیت تازه اي از روایت را در درون خود جاي داده  براین مبنا می
هاي تند، گذشته، حال و آینده در یکدیگر  خورد و با برش زدن تنها در آن،سیر منطقی حوادث برهم میاست، شبه روایتی که نه 

به . شود ها در سطح زبان استفاده می شوند، بلکه از تمام امکانات براي اجراي آن روند و حوادث براي مخاطب بازگو نمی فرو می
  : کنیم عنوان مثال به غزل سعید عاشقی از این منظر نگاه می

  نه رنگش پریده است!افتاده در، کنار خودش،آرمیده است         شاید که مرده است

  سوزن، سرنگ، آب مقطر و زرورق            عفریت مرگ دور وجودش تنیده است

  منگ     چیزي به جز، سراب و توهم ندیده است-این بار هم شبیه همیشه،تکیده

  بغضی غریب توي گلویش دویده است اینک صداي خسته زن توي گوش او       

  شنیده است؟... هنوز صدا را...بچه شیر خشک       می خواهدو! عوضی!هی باتوام:
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  قصه به اینجا رسیده است؟! تقصیر من چه بودخدایا که زن شدم        تقصیر کیست

  ها          تعبیر قصه اي است که زن خواب دیده است کبریت و رقص غم انگیز شعله

برد و حضور زن و  شعر فوق جداي از راوي شاعر با معتادي روبروییم که روایت خود را در عالمی از خلسه پیش می در 
  .  شود کودك، ذهنیت مسبوق به سابقه معتاد است که با مساعدت و مشارکت راوي شاعر به انتها نزدیک می

  : ت دلنشین در فرم و قالب  غزل پدید آورده اندو سرانجام شاعرانی که تقیدي به شکل سنتی مصراعی ندارند و تصرفا
  من پنبه بودم تو آتش ،تو پشت در من دم در«

  .ترویک ساله بودم،توقدري از من جوان من بیست
  ..ها هم با این که برف بدي بود،روز گنجشکآن

  ...آخر....حتّا خود من هم آنروز،تصمیم بودم که
  ...گل رابایست آن دسته

  .خریدم...خریدم، میکه  
 وبرف بودو

 خیابان 
 پر

 پرکوچه 
 عابران

 پر
  .هارفته بودندگنجشک 

  .بودممن پشت در مانده

  .،خودش بود“تو”.دربازشد
  .دختر“تو”من برف بودم 

  :بودممن با خودم گفته
  ...این بار این بار این بار،این بار این بار این بار،این بار،این باردیگر

  .،خودش بود“تو”.ه شددربست
  .آن روز ،من برف بودم

  ...اما...شاید توشاید من!...یا روز پایان دي بود یا روز آغاز آذر

  .آن روز، فرقی ندارد یک فوج گلبرگ مرده،یک شاخه گنجشک پرپر
 

  .آن روز ،آن روز بوده،البتّه امروز،امروز

  ،اما براي همیشه یکبار برگرد ازنوخودم را، خودت را 
  :را در من به خاطر بیاور“هاها و گنجشکگل”را،“دربازشد”گرماي

 در،بسته شد.من بیست و یک ساله بودم.من ،پنبه بودم،تو آتش/ 
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  ...آن روز ،گنجشکها هم.پشت در،من دم در“تو”.خودش بود“تو” 

  اما،...شایدمن...شاید تو .ها رفته بودندگنجشک... 
  .../این بار ،این بار،دیگر

 بخشی از اینکه من را با این سرووضع دیدي می... 
  .هاي مکرّر بخشی از حرفها و از برف می

 تو همچنان آتش.من،همچنان برف هستم!امروز،البته روزاست
 اما،من این ور خط،تو آن ور

  :پیش خودم فکرکردم... 

  :خوب است یادش بیاید
 )آسمانمحمد جواد (» ...!ترساله هستم،او چندسالی جوان 21من

هومن عزیزي، هادي خوانساري، ابراهیم اسماعیلی، مجتبی صادقی، سید مهدي موسوي، سیامک بهرام : در شعر شاعرانی چون
 .شود هم  این سبک دیده می...  پور و

  ):مال مینی -لحظه اي(هاي شاعرانه کوتاه  روایت

گی امروز آن را بیشتر و بیشتر به کوتاه بودن و شک شعر از فشرده ترین و موجزترین هنرها است و سرعت زمان در زند بی
) داستانک(مالیسم همان گونه که در قالب داستان از رمان به نوول، سپس داستان کوتاه و در آخر به مینی. حجمی رانده است کم

  .رسیده ایم، در شعر نیز این تجربه تکرار شده است

و گو و تلخیص روایت یا با حرکت غیرمنتظره   و لحظه و نمایی را با گفتاند  هاي شاعرانه کوتاه یا طرح غالباً یک بندي روایت
جایی و  اند و جابه غیرخطی و ساختارشکنانه. کشند از یک فضا و موقعیت با کنتراست و تقابل شدید به موقعیت دیگر به تصویر می

هاي که  ها و داللت ونه اشعار به واسطه تداعیاین گ. گیرد ساخته صورت می ها با طرح پیش ها در آن تقدم و تأخر کلمات و عبارت
رود در آینده جاي  کنند، انتظار می هاي روایت با حذف کلمات ایجاد می کارند و فاصله و سفیدنویسی که بین بخش در ذهن می

اما واقعیت این  ایم، هاي شعري کالسیک دیده تر کنند، البته شبیه به این اشعار را در حکایت پاي خود را در شعر معاصر مستحکم
تري که از نقاشی، معماري، سینما و داستان  دارد، طرح و ظرفیت دیگري از  ي امروزي با درك دقیق است که  شاعر و نویسنده

  .ریزد که با گذشته متفاوت است روایت را پی می

آن جا، منحنی داستان و تغییر  چرا که در. توان از اشعار وصفی روایی هم متمایز کرد از طرفی دیگر  این گونه اشعار را می
هاي شاعرانه کوتاه تقابل شدید زمانی و موقعیتی است که در همین حجم و  داد، اما مهمترین ویژگی  روایت دراماتیک روي نمی

  . کند فرصت اندك شعر بروز می

  . هاي شاعرانه کوتاه  سروده اند ایتنیز رو...شاملو، یداهللا رویائی، رضا براهنی، احمد رضا احمدي، بیژن جاللی، ابوالفضل پاشا و

  :کنیم براي مثال به دو نمونه بسنده می

  : برفراز دار از رضا براهنی

  ).120، 3لنگرودي،ج(» نه، نه -/ راستی را تو ندیدي -/ نه، نه -/ تو ندیدي -/ در خیابان زنی از من پرسید«
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  :و از شاملو 

  »د دل باخته بو/ به قناري کوچکی/ گریست سالخی می«

  

  :هاي شاعرانه سینمایی روایت

در حالی که سینما بر . توان بر پایه قواعد زبان شناسی به اجزاي کوچکتر تقسیم کرد ظاهرا سینما با شعر تفاوت دارد، شعر را می 
در سینما به  دیگر این که نوع قرار گرفتن تصاویر. شود با تصویر چون ارکان جمله و واژه رفتار کرد پایه سبک شناختی است و نمی

این شکل نیست که از منطق ثابتی تبعت کند و تابع قرداد هاي مشخص باشد، اما تصاویر فراتر از واژگان، معانی متکثر در خود 
سینما نه تنها رسانه اي معنی رسان است، بلکه قدرت معنی رسانی آن مضاعف «:گوید نهفته دارند، آن گونه که کریستین متز می

پردازد و از سوي دیگر در مقام هنر محض  بخشد به داللت صریح می سو در مقام هنري که واقعیت را تجلی میزیرا از یک . است
  ).105نیکولز،(به داللت تلویحی

انتقال معنا در شعر و سینما ضمنی و پیچیده است و هر دو، زبان . شود گفت، شعر و سینما رفتارهاي مشابهی دارند بنابراین می 
دارد و ) نماي باز، متوسط وبسته(ترین قابلیت را نسبت به چشم و افق دید  سینما نزدیک. استعاري دارند و البته نیازمند به یکدیگر

هاي به گذشته و حال و آینده است که زنده بودن سینما را از  دوربین، تدوین، مونتاژ و رفت و برگشت توانایی چرخش و حرکت
مضافاً چنین ترکیبی که سینما از هنرهاي دیگر از رنگ، صدا، حجم، بافت، تصویر و . کند هر هنري دیگر بیشتر قابل لمس می

چنان که سینما نیز از ظرفیت شعر  استفاده  هم. صویر چشم به او بدوزدموسیقی فراهم آورده، باعث شده، شعر در ضرباهنگ آوا و ت
  .کرده است

استفاده از راوي  -2ترکیب و ازدحام تصاویر تکه تکه شده  -1:توان این گونه تعریف کرد از این نظر شعر سینمائی را می 
تغییر برش و جابجایی تند فضا و  -4هاي فراوان  برداشت روائی تصاویر با داللت -3جاي شاعر یا راوي بیرون از متن  دوربین به

  ).ضرباهنگ داستانی(مکان 

هاي شاعرانه سینمایی بپردازیم، ناچاریم بگوییم  شگردهاي سینمایی کم و بیش در انواع  قبل از این که به تقسیم بندي روایت
به این خاطر کمی اکراه داریم نوع مستقلی با این  ها و اشعار کوتاه، ها، منظومه روایت–در غزل. هاي شاعرانه دیده شده است روایت

عنوان در این جا بیاوریم، اما از طرفی دیگر به واسطه گستردگی نفوذ سینما در شعر و تنوع اشکالی که پدید آورده است، ما را 
  : کند مجاب به این کار می

هاي سینمایی در قالب کلمات  ها و گزاره نهپرکاربردترین و هنري ترین شکل حضور سینما در شعر  در این است که نشا -1
ریخته شوند و آن را از موضوع گفتنی به نشان دادنی تبدیل و با نگاه دوربینی، ترکیب، مونتاژ و برش تصاویر به ضرباهنگ دلخواه 

  .مخاطب امروز نزدیک کنند

هاي سینمایی  از ظرافت» مرد مصلوب«و   »مرگ ناصري« و شاملو  در» دیدار شب« اخوان ثالث در شعر کتیبه، فروغ فرخزاد در
  .   به خوبی استفاده کرده اند
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لمجلس شعر کوتاهی از  ا توانم فی می«: گوید او می. کند شاملو، خود، به شعرهایی که در آن به سینما چشم داشته، اشاره می
  :»رسد یخودم نشانتان بدهم که ساختاري سینمائی دارد و در آخر کار به شکل صوتی به پایان م

عریان نکرده حسرت / مردي هرگز/ در اتاقی که/ گُلم واي/ ي خالی زند زار زنی بر گهواره می/ نیمیش آتش و نیمی اشک«
/ خیالی به بی/ رقصان در هرم سراب/ ي ریک راهه به بی/ ي نیمه ویران در قلعه!/ گُلم! گُلم واي/ هاي کهنه نهالی بر پینه/ جانش را
لم واي   ).443مجابی،(»گُلم  /گُلم واي/ گُ

استنلی کوبریک مقایسه  2001را سینمایی دانسته و آن را با فیلم ادیسه فضایی » دیدار شب«آزاد شکل ارایه تصویرها در شعر.م 
  :گردد با این بنداز شعر فروغ به عنوان مثال سکانسی را که انسان به حالت جنینی باز می.کرده است

  گویی کودکی 

  پیر گشته استدر اولین تبسم خود 

  این کتیبه مخدوش -و قلب

  که در خطوط اصلی آن دست برده اند

  به اعتبار سنگی خود دیگر 

  ) 245حیدري،(احساس اعتماد نخواهد کرد 

هاي سینمایی در شعر اختصاص به آثاري دارد که از پیوند مناسب این دو به وجود نیامده اند،بلکه  شکل دیگري از برداشت -2
بسامد این گونه اشعار در دهه گذشته . ات و واژگان سینمایی در آن استفاده شده است و به نوعی سرهم بندي استتنها از اصطالح

به هر حال آن چه مسلم است . باال بوده است، حال چه از سر تفنن گفته شده باشد و چه براي بهره جویی از  فضاسازي این کلمات
  .کی در شعر با استفاده از واژگان و اصطالحات سینماي تفاوت قایل شدباید بین استفاده از امکانات بصري و گرافی

اما در شکل دیگري از آمیختگی شعر و سینما با مثلثی از شعر، عکس و  زیر نویس روبرو هستیم که در آن هم سهم شعر  -3
به . برند را برایش به کار می» ژانرپسا «و یا اصطالح ).گویند می»شینما«گروهی از سر تفنن یا جدي به آن ( هست و هم سهم سینما

کورش کرم پور اشاره کرد که با بهره جوي از تصاویر فیلم » روزگار با حالیه صادره از آبادان«توان به کتاب شعر  عنوان نمونه می
رم ک.(هاي سینمایی را در همان شکل طبیعی در کنار واژگان شعر بیاورد همراه با زیر نویس و گرافیک سعی کرده گزاره

  ). 1383پور،
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  هاي نحوي و عوامل پیونديبررسی شاخصه

  در تحلیل بالغی اشعار سهراب سپهري
  

  1سیما ارمی اول

  چکیده

هاي هاي نحوي در قیاس با شاخصههاي ادبی، بر پایه توصیف شاخصههاي نحوي در سبکها در زمینه بررسیبیشترین پژوهش
تی صورت گرفته استگونه پژوهشاین. نحوي آثار دیگر بزرگان صاحب سبک در آن دوره است این . ها بیشتر براساس نحوسنَ

ت نحو نقشمقاله، نخست با  گرا در نقش -هاي نحو سنتیگرا، افزون بر نقد سنتی به توصیف باالترین بسامد شاخصهاشاره به اهمی
هاي نحوي دهدکه این عناصر و شاخصهپردازد و نشان میاشعار سهراب سپهري پرداخته، سپس به تبیین و تفسیر این عناصر می

پردازد که انجامد و به بررسی این موضوع مینجار کردن زبان شعر سهراب میسازي زبان و فراهکالم ادبی تا چه حد به شخصی
 .آفرین بوده استاین عناصر تا چه اندازه در اقبال مخاطب به شعر وي نقش

 

  

  .گرا، سهراب سپهريسبک ادبی، نحو سنتی، نحو نقش: هاکلید واژه

                                                        
  sima_erami@yahoo.com:دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، رایانامه 1

mailto:sima_erami@yahoo.com
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  مقدمه

فهعناصر نحوي، یکی از مهم توان از طریق آن از مرزهاي صوري تحلیل یک اثر ادبی است که می شناس درهاي سبکترین مؤلَ
ر از جهاناثر ادبی فراتر رفت و به الیه بینی وگفتمان ذهنی او نسبت به جهان پیرامون است، پی هاي ذهنی و اندیشه شاعر که متأثَ

حال . ساخت کالم توجه چندانی نداردی و ژرفهاي بافتپردازد و به تحلیلنحو سنتی بیشتر به به بررسی فرم و صورت اثر می. برد
  .آنکه در تحلیل یک اثر چگونگی نحو مؤلف یا شاعر تأثیر بسیاري در تعیین سبک و انگاره ذهنی او دارد

ما در این تحقیق این است که عناصر نحوي تا چه اندازه در مقبول واقع شدن سپهري در میان خوانندگان عام و  ترین پرسشعمده
ص نقش داشته است؟ متخص  

گرا انجام هاي نحوي بر اساس دو نوع نحو سنتی و نقشگویی به پرسش فوق از طریق تعیین شاخصهروش این پژوهش براي پاسخ  
بندي محور نحوي در سه سطح خرد، کالن و عوامل پیوندي پرداخته شده؛ سپس به ترتیب که نخست، به تقسیمشده است؛ بدین

بندي بررسی هدف از این تقسیم. ایماصر و علل خوشایند واقع شدن شعر سپهري در میان عموم مردم پرداختهتفسیر و تحلیل این عن
هاي نحوي است که در سطح خرد به بررسی گروه، بند و جمله با توجه به نحو سنتی و در سطح کالن به بررسی عناصر شاخصه

هنجارگریزي نحوي و وارونگی نحوي پرداخته و در انتها به بررسی  فراتر از جمله مشتمل بر توازي نحوي ،چیدمان نحوي پایه،
  .گراي هلیدي می پردازیمعوامل پیوندي و انسجام، ارجاع، حذف، جانشینی وتعبیرات واژگانی بر اساس نحو نقش

گرا که به بررسی بافت نگارنده بر این عقیده است که در تحلیل اشعار سپهري بر پایه محور نحوي عالوه بر نحو سنتی، نحو نقش   
مند ضمن نقش) 1985(گرا هلیدي در مقدمه نحو نقش. پردازد از اهمیت بسیاري برخوردار استکالم و مرزهاي فراتر از جمله می

 دانیم، زیرامتن را محصول می. متن به عنوان محصول و متن به عنوان فرایند: پندارددانستن متن، آن را از دو جنبه، قابل بررسی می
متن به عنوان فرایند، نوعی . انگاریم، چون روند متداولی از انتخاب معناشناسی استبروندادست و قابل مطالعه و آن را فرایند می

 .شودتبادل نظر است و گونه زیربنایی آن، گفتگویی است که میان گویندگان انجام می

هلیدي و حسن در  انسجام . عوامل انسجام متنی استهاي متعددي از جمله خلق یک متن منسجم، حاصل تعامل مؤلّفه   
  .مؤلفه ساختاري و مؤلفه انسجامی: دانندساخت متنی زبان را داراي دو مؤلّفه می) 1976(درانگلیسی

پردازد، در تحلیل گفتمان ذهن سپهري و انسجام شعر او هاي فراتر از جمله میگرا که به بررسیبه این منظور،کاربرد نحو نقش   
  .تواند مؤثر واقع شودیم

هاي نحوي شعر سپهري و تحلیل آن، به دالیل نحوي اعجاز شعر سپهري در در این جستار درصدد هستیم از طریق تعیین شاخصه  
هایی در سطح نحوي شعر او وجود دارد که شعر را به ذهن مخاطب بپردازیم و این نکته را مورد بررسی قرار دهیم که چه ویژگی

دهد و با تقویت سطح زبانی و ادبی، با جذبه عاطفی مخاطب، او را از زبان فراهنجار شاعر به سوي نگاه و شاعر پیوند میاندیشه 
  .دهداش سوق میبینی دگرگونهجهان

  

  هاي نحوي شعر سپهريتوصیف ساخت

  نحو در سطح خرد) الف
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 گروه

   اسمی گروه-1

  :پسینهاي اي با وابستهگروههاي اسمی یک هسته)1-1

  ). 93: 1380سپهري،(لحظه لحظه نوشیدم جام سپید بیاباندر /شوکران بنفش خورشید را!/یاه تلخ افسونیگ -

-می هاي فصولگوش روزنهبه / سرود زنده دریانوردهاي کهن را/ هزارها سال است -مسافر قایق -و من -

 ).310: 1380سپهري،(خوانم

  ).444: 1380سپهري،(ریختمیپیشانی فکر او  روي/ هاي حیاطجیک پریروز گنجشکجیک -

 الیهمضاف/ صفت+توالی گروههاي اسمی با ساختار یک اسم)1-2

  ).53: 1380سپهري،(زیبایی برگ، آن سو تاریکی مرگاین سو / در آبرزش برگی در خواب، ا تابش آبی -

- روي پلشبنم  بارش/ دیوار از ریزش تاك جوان/ از خاك فوران گل حسرت/ به حوض سفر ماه/ به گلسفر دانه  -

  ).282: 1380سپهري،(ت کالمازپش گذرحادثه/خندق مرگازشاديپرش/خواب

   گروه فعلی-2

  .وجه اخباري باالترین بسامد انواع وجه را در شعر سپهري به خود اختصاص داده است: وجه)2-1

- اي از خس تاریخ به خاور می، بافهخیبردر گردنه باد ./ خواندمی» باغ معلّق«در جغد /فتمیر در کوچه یوناننظم  -

 ). 284: 1380سپهري ،(راند

اي ناشناس به این تو بودي که هر وزشی، هدیه/ ترین چشمه کشیدي؟این تو بودي که طرح عطش را بر سنگ نهفته  -
 ).166: 1380سپهري ،( ریخت؟دامنت می

  .و استمراري استزمان افعال در شعر سپهري گذشته ساده  پرکاربردترین:  زمان)2-2

 ). 312: 1380سپهري ،(چه اتفاق افتاد/کرديبه جاجرود خروشان نگاه می/درآن دقیقه که از ارتفاع تابستان -

  ).1380:334سپهري ،(گشتسایه ها برمی/ پیوستفرصت سبز حیات، به هواي خنک کوهستان می -

 .در شعر سپهري به خود اختصاص داده استکاربرد افعال معلوم ومثبت باالترین بسامد را :معلوم و مجهول) 2-3

  ).310: 1380سپهري ،(و خون شب جریان داشت در سکوت دو مرد/ آمدو باد می/ حیاط روشن بود  

  .اما بسامد افعال گذرا بیش از ناگذر است.افعال گذرا و ناگذر در شعر سپهري به کاررفته است:گذرا و ناگذر)2-4

  ).395: 1380سپهري ،(میان دو دیدار قسمت کنیم/ آن وقتبیا زندگی را بدزدیم، / کسی نیست

   جمله
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تواند داراي تأثیرات جدي بر ذهن خواننده یا شود که میدر سطح جمله، از سازوکارهاي مختلفی براي بازنمایی واقعیت استفاده می
 .است یکی از این سازوکارها ساختار جمله به صورت ساده و مرکب و معلوم یا مجهول. مخاطب باشد

  :جمله هاي ساده و مرکب -1

 .هاي مرکب معلوم بیش ازدیگراقسام جمله استبسامد جمله»صداي پاي آب«غیرازهاي شعري بهدرهمه مجموعه  

 ).83: 1380سپهري ،(گریم هاي شکسته میو بر این شاخه/ امشب را نوشیده -

  ). 355: 1380سپهري ،(تا ببینم شاید، تنهایی خود را در آب /رفته بودم سر حوض -

 افزاییهمپایه  -2

وصداي سرفۀ روشنی از پشت / ریزدصداي ظلمت را وقتی برگ از برگی می و/ شنوممن صداي نفس باغچه را می -
  ). 286: 1380سپهري ،( .....درخت

 ).310: 1380سپهري ،(خون شب جریان داشت در سکوت دو مرد  و /آمدباد میو  /حیاط روشن بود  - 

 بند

 بندهاي متوازي 

 فتح یک کوچه به دست دو سالم/فتح یک باغ به دست یک سار/فتح یک قرن به دست یک شعر -

 ).283: 1380سپهري ،(

 ).250: 1380،سپهري .(سوزممی./لغزم، نابودمپیچم،میمی:من دودم./برگیرم، بنوازم. بندي آوازم: سازممن -

   نحو در سطح کالن) ب  

-براي اشاره به رویدادها و پدیده. کند گزینش واژگانی استراهکارهایی که هالیدي براي تحلیل متون بزرگتر از جمله پیشنهاد می

هاي دهندة نگرشها نشاندهد و استفاده از هر کدام از واژههاي جهان خارج، زبان امکانات واژگانی مختلفی در اختیارمان قرار می
هاي گیريتوان به جهتشده در یک متن به آسانی میبا بررسی مجموع واژگان گزینش. ما به آن پدیده یا رویداد است

ها هاي زبانی است تا نشان دهد که چگونه این ساختدر واقع هدف نهایی تحلیل متن، توصیف ساخت. ایدئولوژیک آن پی برد
  .پردازندها میهاي کالن اجتماعی هستند و بدان طریق به بازتولید آنتتحت تأثیرات ایدئولوژیک ساخ

 : توازي نحوي -1

 نیاویزیم، نه به بند گریز، نه به دامان پناه/ نشتابیم، نه به سوي روشن نزدیک، نه به سوي مبهم دور -

 ).  173: 1380سپهري ،(
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گذر حادثه از پشت /از خندق مرگپرش ساري / ریزش تاك جوان از دیوار/ فوران گل حسرت از خاك -
 ).282: 1380سپهري ،(کالم

 پایه نحويچیدمان  –2

تابش چشمانت رابه ریگ و ستاره / افتددر پرواز عقاب تصویر ورطه نمی/ کندوپري سیماي ترا سایه نمیاضطراب بال -
 )168: 1380سپهري ،(بسپار

  آرددیوار بلند، صبح را روي زمین مینردبان از سر / ریزدها مینور در کاسه مس چه نوازش - 

   ).336: 1380سپهري ،(

 هنجارگریزي نحوي -3

  :تقدم صفت بر موصوف - 1-3

   ).343: 1380سپهري ،(اندها پیدا شدهالدنتازه/ اندسارها آمده/ آفتابی یکدست

 )معموالً به دلیل تأکید آن نقش نحوي است(وارونگی نحوي  - 2-3

 نیاویزیم، نه به بند گریز، نه به دامان پناه/روشن نزدیک، نه به سوي مبهم دور، نه به سوي شتابیمن -١

 ).173: 1380سپهري ،(

 ).287: 1380سپهري ،(با، سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت آشنا هستم/ من به آغاز زمین نزدیکم -٢

  .)336:حجم سبز(، که از آن چهره من پیداستروزنی دارد، دیوار زمان

  عوامل پیوندي)ج

  ):reference( ارجاع-1

سپهري (را تکان داد  اوهجرت برگی از شاخه / ریخت شهاي هلو روي پیراهناز سر شاخه/ حرمت رشد.../کودك آمد -
،1380 :444.( 

 ).164: 1380سپهري ،(اممن رسیده/ در راهی وت/ رمدکشد، به صدایی میآهو سر می تودر بیشه  -

 )ellipsis(حذف -٣

  ).176: 1380سپهري ،(اي، نه زیست رانه لبخند را، ناشناسی را زیستهاي، فریب را خندیده -

/ شرق اندوه نهاد بشري/ سمت مرطوب حیات/گاه خنک یاخته ها در تف خونسایه/ آب پیدا بود، عکس اشیا در آب -
  ).282: 1380سپهري ،(بوي تنهایی در کوچه فصل /فصل ولگردي در کوچه زن

 )substitution(جانشینی  -٤
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 1380سپهري ،.....( مخاطباین صورت بی....../ این حضورشکیبا..../ روز شب واین تن بی....../ این سجود طراوتا ساله -
:441.(  

کچشم/مثل خوابی پر از لکنت سبز یک باغ/ با نگاهی پر از لفظ مرطوب/ این عجیب قشنگ - هایی شبیه حیاي مشب /
 ). 448: 1380سپهري ،.....( هاي مرددپلک

 )lexical cohesions(تعبیرات واژگانی-4

 آییهم 4-1

  :تضاد)الف

  )285: 1380سپهري ،(و گیاهان را در نور و گیاهان را در ظلمت دیدم/ را دیدمنور و ظلمت  -

  ).336: 1380سپهري ،(فانوسم، من پر از ظلمتبینم در راه می/روم باال تا اوج، من پر از بال و پرممی -

 بازآیی 4-2

  )تکرار نقش نحويبه خصوص (تکرار 

 سحرگاهی» من«بودي،اي » من«و تو رساترین/ بودي» من«ترین و تو نزدیک/ بودي» من«و توتنهاترین  -

  ).177: 1380سپهري ،(

  ).281: 1380سپهري ،(آب پیدابود./کلمه پیدا بود./پیدابود،دوستی پیدابودبرف/عشق پیدا بود،موج پیدا بود -

   تمهیدات پیوندي-6

        ....و، همچنین، نیز، نه:  )additive(  افزایشی-1عامل پیوندي  4تمهیدات پیوندي از میان باالترین بسامد 

شرطی  -5 ...تنهازیرا،چون،): causative( علّی -4....ولی، اما): (adversativeنقیضی-3 ...تا، از):  temporal( زمانی-2
conditional)(:افزایشی بیشترین کاربرد را داراست،عامل ...اگر، مگر اینکه).Halliday:1976(  

پردازیم، ارتباط آن با گفتمان ذهنی سپهري و هاي نحوي که به توصیف آن پرداخته شد، میدر ادامه پژوهش به تحلیل ساخت    
فه   . ها در اقبال مخاطب از شعر او را  تحلیل خواهیم کردنقش این عناصر و مؤلَ

  شعر سپهري هاي نحويتحلیل ساخت

 سطح خرد -1

 : تحلیل گروه اسمی

-ها و هسته برقرار میاي انتزاعی و تصویري که میان این وابستههاي اسمی و رابطههاي متعدد براي هسته در گروهوجود وابسته

به علت (و زبانی ) به علت خلق تصاویر بدیع(شود، شعر از دو جهت ادبی شود و معموالً نو و خیال انگیز است، باعث می
از هنجار زبان عادي فاصلۀ بیشتري ) ها و طرح روابط تازه میان اجزاي جملهکشف مناسبات جدید میان معانی ثانوي واژه
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!/ مثالً در گیاه تلخ افسونی. تري بر ذهن مخاطب بگذاردبگیرد و تشخَص هنري بیشتري یافته، درنتیجه، تأثیر اندیشگی عمیق
و  "گیاه"م سپید بیابان لحظه لحظه نوشیدم ؛ در گروه اسمی آغازین جمله، رابطۀ میان در جا/شوکران بنفش خورشید را

از  "خورشید  "و  "شوکران  "از سویی و رابطۀ میان  "بنفش  "و  "شوکران "، و در گروه اسمی دوم، رابطۀ میان "افسونی"
، نوعی )تأمل برانگیز است "جام  "خود براي  که "سپید  "عالوه بر صفت ( "بیابان "و  "جام "سوي دیگر، و رابطۀ میان 

-ها میوابسته. بخشد که تناسب روشنی با اندیشه و مضمون فراهنجار و دگرگونۀ شعر سهراب داردزدایی به کالم میآشنایی

ت به وابستۀ اي که خود نسبتوانند وصفی یا اضافی باشند و در هر گروه چند الیه از مناسبات را با هستۀ اصلی گروه یا وابسته
کند، کند، به وجود آورند؛ اما آنچه این ویژگی را در محور نحوي، به اندیشۀ شاعر نزدیک میدیگر نقش هسته را ایفا می

در . هاست که غالباَ تصویري، انتزاعی و برآمده از افق و زمینۀ فکري و بافت مضمونی شعر استها و وابستهروابط میان هسته
کند که به فضاي شعر لطافت و تغزّل هاي اسمی نیز تناسب و توازنی در سطح نحوي کالم ایجاد میسطح دیگر، توالی گروه

بخشد و با ایجاد نوعی هارمونی در کالم، مبتنی بر تکرار و وزن درونی، زمینۀ ذهنی مخاطب را براي شاعرانۀ بیشتري می
مثالَ در تابش آبی . کندتر میفراهم -شودنگري نزدیک میانکه اندیشه به نوعی جهبه ویژه در جایی -مواجهه با اندیشۀ شاعر

این سو تاریکی مرگ، آن سو زیبایی برگ؛ این تکرار، توالی و هارمونی موسیقایی، به روي / در خواب، ارزش برگی در آب
یر به بهترین هاي عمیق تصاونگري شاعر را در وجوه مشترك الیههم نهادن تصاویري از طبیعت منجر شده است که جهان

هاي درونی تکرار تصاویر متفاوت، در عین توازن صوري اجزاي تصاویر و هماهنگی زبانی بین قافیه. دهدصورت نمایش می
رسد، تناسب شگفتی ایجاد کرده گرایانه است و از کثرت تصاویر به وحدت اندیشه میشعر، با فلسفۀ شاعر که عرفانی طبیعت

  .است

 : تحلیل گروه فعلی

دانیم که میزان فاصله گوینده با واقعیت،  می. میزان فاصلۀ گوینده یا نویسنده با موضوع است دهندة در جمله، نشانزمان ل عام
نگاه مؤلف به   از این رو عامل زمان، متغیر مهمی در میزان واقعگرایی متن و شیوة. دهد دید و ذهنیت وي را نشان می  زاویۀ

   .رود امور به شمار می

آنچه در ظرف زمان رخ "وجه اخباري در شعر سپهري، از این حیث قابل توجه است که این وجه با نمایش بسامد باالي    
، تصویري از نسبت میان انسان و زمان و "آرزوي آنچه رخ خواهد داد"یا  "رخ دهد) یا نباید(آنچه باید "، نه "داده است

نگاه عارفانۀ سهراب که مبتنی بر جذبه و . ا اندیشۀ شاعر همخوانی بارزي دارددهد که بوقوع افعال و حاالت در جهان ارائه می
غور در لحظات و فاصله گرفتن از درازاي زمان به سوي پهنا و ژرفاي آن است، با وجه اخباري که معموالَ سکون و توَقف در 

تالش براي تغییر بر تسلیم و پذیرش  کند و نگرش عارفانه که به جايظرف زمان و گزارش و توصیف رخدادها را ترسیم می
. مبتنی است، متناسب است و این تناسب، از وجوه بنیادین تمایل محور نحوي شعر سهراب به سوي افق فکري شعر اوست

هاي فکري او زمان افعال گذشتۀ ساده و استمراري است که پیوند ظریفی با نوستالژي سهرابپرکاربردترین زمان نیز در شعر 
تی دارد که در شعر سپهري، نگاه حسرت وار بالغ اندوهگین امروز را به گذشتۀ باشکوه وي و کودکانۀ مقدسی که و غم غرب

بسامد افعال مثبت، معلوم و گذرا در شعر سپهري باالست؛ این بدان معناست همچنین . دهدریشه در گذشته دارد، نمایش می
؛ به رخداد بیش از )افعال مثبت که برآیند نگاه مثبت شاعر تواند بود(رد که شاعر نگاه سلبی و منفی به طبیعت پیرامونش ندا

را ) خداوند(نگرد، صانع، نهاد فاعلی و پدیدآورنده دهد و هر گاه به صنع، گزاره و طبیعت میرخ دهندة آن اهمیت نمی
و دیدي ) در قبال پدیدارها باشدافعال معلوم که می تواند برآیند خداشناسی و خاستگاه گرایی او (فراچشم خویش می یابد 
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مثالً در ). تواند برآیند تأثرگرایی شاعر باشدافعال گذرا که می(کندنگر دارد که فعل را فارغ از متأثر آن توصیف نمیجزئی
ذهن ، استمرار فعل در گذشته، توقف ...چه اتفاق افتاد/به جاجرود خروشان نگاه می کردي/ در آن دقیقه که از ارتفاع تابستان

آورد؛ وجه اخباري جمله، تردید و آرزو و اجبار و نفی را با پذیرش اي جامانده از دوردست به یاد میمخاطب را در خاطره
، ارزش پدیدآورندة افعال و حاالت )"اتفاق"و  "تو"( "افتادن"و  "نگاه کردن"کند؛ معلوم بودن افعال حقیقت جایگزین می

، بازگوگنندة نگاه "جاجرود خروشان"، به متمم "کردينگاه می"و گذرا بودن فعل  کند؛را در بطن هر رخداد مجسم می
هاي آنچه نگاه را بدان سوي راهی تأثرگراي شاعر است که پرتوهاي ظریف نگریستن را در سطح کالم، تا دورترین افق

  .هست، تعقیب می کند

  جمله

   :معلوم و مجهول / جمله هاي ساده و مرکب -1

هاي جمله براي تأکید یا عدم تأکید بر یک موضوع بسیار معلوم یا مجهول، تغییر جایگاه نهاد و گزاره، و بخشکاربرد جملۀ 
ها، ممکن است نشان دهندة میزان تأکید یا عدم تأکید بر  هاي مختلف جمله، نظم واژگانی جملهکاربرد صورت. کارآیی دارد
در شعر سپهري بیشترین جمالت به صورت مرکب و . لت ایدئولوژیک داردچنین تأکیدها یا عدم تأکیدهایی دال. معنایی باشد

  .گرددشود، ارجاع جایگزین آن میمعلوم است و اگر فاعل در ادامه یک شعر حذف می

  :افزاییهمپایه  

متفاوتی به خود ها و ابعاد تر بوده و جنبهشود، کاملشود، تصویري که در شعر ارائه میافزایی در شعر سپهري باعث میهمپایه
صداي سرفه روشنی از  و /ریزدصداي ظلمت را وقتی برگ از برگی میو  /من صداي نفس باغچه را می شنوم: در شعر. بگیرد

که درنگ کند، تصویر را مکرّر تکمیل کند و در آن بیشتر ها باعث شده است، مخاطب پیش از آنافزایش همپایه... پشت درخت
ق ذهن مخاطب در شعر و در نتیجه تقویت سطح اندیشیدن او در قبال اندیشه فرو رود؛ بدین ترتیب، مح ور نحوي، عاملی براي تعم

  .شاعر خواهد شد

 نحو در سطح کالن -2

-براي اشاره به رویدادها و پدیده. کند گزینش واژگانی استراهکارهایی که هالیدي براي تحلیل متون بزرگتر از جمله پیشنهاد می

هاي ها نشان دهنده نگرشدهد و استفاده از هر کدام از واژهان امکانات واژگانی مختلفی در اختیارمان قرار میهاي جهان خارج، زب
هاي گیريتوان به جهتبا بررسی مجموع واژگان گزینش شده در یک متن به آسانی می. ما به آن پدیده یا رویداد است

ها هاي زبانی است تا نشان دهد که چگونه این ساختمتن، توصیف ساختدر واقع هدف نهایی تحلیل  ایدئولوژیک آن پی برد
  .پردازندهاي کالن اجتماعی هستند و بدان طریق به بازتولید آنها میتحت تاثیرات ایدئولوژیک ساخت

  .پردازیمهاي ذکر شده در بخش کالن میدر ادامه به تحلیل مؤلفه    

  توازي نحوي )2-1

بخشد که محمل مناسبی براي ظهور معنا و اي کالم، نوعی نظام و آرایش صوري به شعر سهراب میهتوازي نحوي در قرینه
بخشد که بستر این نظم صوري، در امتداد پیچیدگی درونی شعر، به شعر نوعی هارمونی می. آوردبیان اندیشه انتزاعی او فراهم می
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ازي در محور نحوي که قابل مقایسه با موازنه و مماثله در بالغت سنتی تو. کندرا براي بیان اندیشه پارادوکسیکال شاعر فراهم می
همچنین در سطح کالم، . سازدتر میدهد که موسیقی لفظی و معنوي کالم را غنیاست، نوعی تکرارشوندگی به اجزاي کالم می

وحدت سوق پیدا کند و مخاطب در شود خواننده در جمالت به طور متوالی از کثرت به توالی خاصی ایجاد می کند که باعث می
پیوند با نظمی که در نحو شعر جسته است، کالم را با اشتیاق بیشتري تا انتها دنبال کرده، لذت بیشتري از همراهی با چیدمان شعري 

هن تخیل زاییده ذ. کندسهراب واژگانش را با چرتکه رنگ ترسیم می. تخیل، ماده اصلی شعر سهراب است. در خود پیدا کند
زند؛ در نتیجه گفتمان شعر سهراب را از این توازن به انسجام سخن نیز دامن می. طلبدسپهري است و ذهن منسجم، کالم منسجم می

نیاویزیم، نه به بند / نشتابیم، نه به سوي روشن نزدیک ،نه به سوي مبهم دور:  مثال در شعر. سازدبافت منسجم تري برخوردار می
. ها پس از افعال آغازین دو قرینه وجود داردهاي دستوري، در مورد متممتوازي نقش) 173:آوار آفتاب(ناهگریز، نه به دامان پ

، »نه«و هر دو با عامل بازدارندگی ) متمم4در مجموع (افعال آغازین بازدارندگی را منتقل می کند و این که دو متمم در دو قرینه 
. کندسطح کالم ایجاد کرده است که این بازدارندگی را در شعر سهراب نقاشی میاند، چینشی در بیش از حرف اضافه خود آمده

کند و این لذت هنري، نزدیک شدن جذبه وار مخاطب را به سوي این توازن و نظم نحوي، لذت آفرینی را براي مخاطب بیشتر می
  .اندیشه شاعر و تقویت تأثیر سطح اندیشگی شعر را براي او به دنبال دارد

  :یدمان نحويچ)2-2

در این نظم محور نحوي،اجزاي جمالت . یکی از اشکال بارز در سطح نحوي شعر سهراب، چیدمان نحوي پایه در شعر اوست
شعر، همچون نثر، دقیقاً بر مبناي نقش خود، با کمترین جابجایی و تغییر در جایگاه نحوي خود قرار گرفته اند؛ بدین ترتیب شعر 

این . کندکند و از گرایش به سوي پیچیدگی محور نحوي و تعقید لفظی پرهیز میو کالم عادي پیدا میحدأکثر شباهت را با نثر 
سهل و «اي دارد که در شعر کالسیک فارسی از آن به ویژگی در شعر سهراب تا حد بسیاري زیادي شباهت به چیدمان نحوي پایه

ي، وحشی بافقی، قصیده فرخی سیستانی و از میان شاعران معاصر هاي آن در غزل سعدتعبیر می شود و بارزترین نمونه» ممتنع
کند و چیدمان نحوي پایه، کالم را ساده و بی تکلف، دوستانه، صمیمی و باورپذیر  می. شودگرا، در شعر ایرج میرزا یافت میسنت

شود، هنجارپذیري شعر نزدیک می در مواردي که کالم به این ویژگی. کندتري برقرار میمخاطب با شعر، ارتباط عاطفی آسان
بیشتر و معموال پیچیدگی سطح فکري در عین سادگی سطح نحوي، به شعر قابلیت پارادوکسیکال خاص می بخشد که به اندیشه 

ترین پیوند را کند که با اندیشه، بیشترین و عمیقدهد و مخاطب را در نوعی از لذت ادبی غوطه ور میشاعر در شعر تشخص می
شهر من کاشان : به عنوان نمونه در شعر. کرده و فارغ از هر نوع نگرانی، با پیچیدگی فکر و نگرش شاعر مواجه می شود برقرار
، گرچه با نوعی )286:صداي پاي آب(اماي در طرف دیگر شب ساختهخانه/ من با تب من با تاب/ شهر من گم شده است/ نیست

رانه بحران هویت انسانی شاعر در قبال مفاهیم بنیادین هستی مواجهیم، چیدمان نحوي فلسفه اتوپیایی، سرگشتگی فلسفی و بیان شاع
کند، با این اندیشه غریب، قریب است؛ احساسی که پایه باعث شده است این اندیشه، باورپذیر به نظر برسد و مخاطب احساس می

این تأکید بر نقش ویژه، بخش جابجا شده . شگی شعربیشتر نتیجه استغراق در لذت ادبی است تا سابقه فکري نسبت به سطح اندی
  .کند تا او را به تأمل واداردذهن مخاطب را بیشتر با این بخش از کالم درگیر می به ظاهر آگاهانه،کالم است که شاعر 

  :هنجارگریزي نحوي) 2-3

بدین ترتیب که، گریز از هنجارهاي نحوي، . کنداز لحاظ گفتمان اندیشه شعري سهراب، دقیقا عکس چیدمان نحوي پایه عمل می
کند و مخاطبی که با چیدمان نحوي پایه شعر سهراب، کالم را از سطح عادي و روزمره مناسبات میان نقشها در جمله دور می

خود را با جسارت بیشتري براي مواجهه با سطح اندیشه شعر او یافته است، به ناگاه با گریز از هنجارها با تأمل و درنگ بیشتري 



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٣٧١ 
 

 

اي از گفتمان تواند اندیشه خود را در سطح تازهشود و شاعر میبیند که به تأکید این بخش منجر میبخشی از کالم مواجه می
دهد و به او هنر شعرش ارائه کند که به یاري استغراق و لذت ادبی، مخاطب را با پیچیدگی معنوي و فکري شعر آشتی می

بارزترین اشکال این هنجارگریزي در . دهدبخشد؛ لذتی که گاه رنگی از سلوك روحانی به شعر میاندیشیدن و لذت توأمان می
  .شودشعر سهراب در قالب قلب ترکیبهاي وصفی و اضافی و وارونگی نحوي امکان پذیر می

ر نحوي، تأکید مخاطب تقدم صفت بر موصوف، عالوه بر تغییر هنجار نحو شعر نسبت به کالم عادي ، با تفاوت بخشیدن به محو  
/ اندسارها آمده/ آفتابی یکدست: در شعر» تازه الدن ها«به عنوان مثال ترکیب . شودو تأمل بیشتر او بر اندیشه شاعر را موجب می

ت در زیرا تفاو. انگیزدشود، زیبایی را بیشتر برمیمی» هاي تازهالدن«، وقتی جایگزین )343:حجم سبز(اندها پیدا شدهتازه الدن
  .آوردصورت تناسب زیباست و این زیبایی میان مخاطب و اندیشه شاعر قرابت بیشتري به وجود می

ها دگرگون شود و ذهن مخاطب با شود اهمیت و تأکید نقشهمچنین در وارونگی نحوي نیز، قلب محور نحوي باعث می  
البته معموالً هنجارگریزي به دلیل تأکید آن . قرار دهد حساسیت بیشتري خود را در معرض نگاه پیچیده شاعر به جهان پیرامونش

، نه نیاویزیم/ ، نه به سوي روشن نزدیک، نه به سوي مبهم دورنشتابیم: به عنوان مثال در شعر. نقش نحوي است که جابجا شده است
تر شود و ذهن فعال آغازین برجستهشود، بازدارندگی ا، وارونگی نحوي باعث می)173:آوار آفتاب( به بند گریز، نه به دامان پناه

  .شودکند، با اندیشه شاعر نیز آشناتر میاي از زیبایی را تجربه میمخاطب در عین حال که سطح تازه

  :عوامل پیوندي -3

تر ها، لفظ کوتاهسازيها، ارجاعات و جانشینبرد؛ چراکه با حذفعوامل پیوندي در شعر سپهري، وزن اندیشه را در شعر باال می
همین دگرگونی، با . شوندها نسبت به انتظار مخاطب دگرگون مییابد؛ یا واژهشود؛ مناسبات میان اجزاي کالم تنوع بیشتري میمی

عوامل پیوندي نیز، زیبایی را از شکل . کند تا نسبت به اندیشه شاعر بیشتر واکنش نشان دهدلذت افزایی شعر، مخاطب را تشویق می
  . کندایل میشعر، به سطح معنا متم

  :حذف)3-1

/ آب پیدا بود، عکس اشیا در آب: براي نمونه در. ترین عامل استتري دارد و معموالً مهمدر میان این عوامل، حذف نقش مهم
بوي تنهایی در /فصل ولگردي در کوچه زن/ شرق اندوه نهاد بشري/ سمت مرطوب حیات/ها در تف خونگاه خنک یاختهسایه

شوند و تا پایان گفتار، آید و در ادامه، این اجزا به قرینه حذف میهاي فعلی جمله در آغاز عبارت شعري میت، ساخ..کوچه فصل 
تر خواهد کند و او به نگرش شاعر، شبیهاین ارجاعات،ذهن مخاطب را نسبت به شعر بیشتر متمرکز می. رودشعر با ارجاع پیش می

  .شد

   :تعبیرات واژگانی)3-2

هاي موجود میان اجزاي کالم، رنگ ها یا تقابلشود، تناسبسبب می. واژگانی نقش مهمی در گفتمان شعري سپهري داردتعبیرات 
این برانگیختگی، . اي از تجربه زیبایی به شعر بزند و مخاطب را نسبت به محور نحوي شعر و متعاقباً اندیشه شاعر، برانگیخته کندتازه

آیی و تعبیرات واژگانی در دو صورت هم. کندر، اندیشه شاعر را نیز براي مخاطب لذَت بخش میبا واسطه ایجاد زیبایی در شع
ص می و گیاهان را در نور و گیاهان را در ظلمت / نور و ظلمت را دیدم: مثالً در. بخشدبازآیی، به محور نحوي شعر سپهري تشخَ



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٣٧٢ 
 

 

-کند که باعث میاي از تقابل مفاهیم دوگانه را در شعر ترسیم می آیی کالم درقالب تقابل و تضاد نور و ظلمت، زمینهدیدم، هم

  .نگري او بلکه درسطح محورنحوي شعر و بیان شاعر متبلور شودشود، اندیشه شاعر نه صرفاً درحوزه بیان انتزاعی جهان

  :تکرار نقش نحوي) 3-3

ها در شعر، ناخودآگاه تکرار و خط ممتد وجود نقشکندو موسیقی تکرار نقش نحوي نیز، وزن لفظ را نسبت به معنا بیشتر می
کند که بیشتر درنگ کند تا زیبایی را نه صرفاً در سطح مناسبات ادبی کالم، بلکه در سطح اندیشه شعر نیز مخاطب را وادار می

، اگرچه با گویا شده بود،تکرار واژه خاموش/ خاموشی، خاموش، آن خاموش، این خاموشمرغان مکان : در شعر. جستجو کند
کند و بافت گونه خود،خاموشی را تبدیل به زمینه شعري میهاي واژه در جمله همراه است،اما با تکرار پژواكتغییر بنیادین نقش

   .کندادبی وسطح اندیشگی را در شعر، بهتر نمایان می

  :تمهیدات پیوندي) 3-4

تواند باالترین کاربرد را به خود اختصاص داده است ودلیل آن می، »و«در میان تمهیدات پیوندي ، تمهید افزایشی  به خصوص 
کاربرد جمالت مرکب، بندهاي متوازي، انسجام و پیوستگی کالم  وگفتمان  منسجم ذهن شاعر باشد که به خواننده اثر نیز در حین 

  . یابدخوانش انتقال می

  

  گیرينتیجه

این . هاي نحوي در شهر سپهري برجسته و قابل توجه هستنددریافتیم شاخصه هاي پیشین بدان پرداخته شد،بر اساس آنچه در بخش
گرا در تحلیل سبک شخصی، تعیین گفتمان ذهنی سپهري و اقبال مخاطب از شعر او نقش مهمی هاي نقشعناصر نحوي و مؤلفه

  . کنندایفا می

هاي معلوم و هاي متعدد، افعال اخباري معلوم گذرا  جملههاي اسمی متوالی با وابستهتوان به گروهاز جمله این عناصر نحوي می  
فه هاي نقش گرا به توازي نحوي، چیدمان نحو پایه و عوامل پیوندي اشاره کرد که اشکال زبانی منسجمی در مثبت و از میان مؤلَ

  .شعر سپهري ایجاد کرده است

همچنین دریافتیم شعر سپهري به اقتضاي سطح اندیشگی او از انسجام بسیاري برخوردار است و همین عامل سبب ایجاد فضایی   
دهد که شاید جز در بدین ترتیب شعر سپهري خواننده را به اتوپیایی سوق می. روشن، آرام و منسجم در شعر او گردیده است

ا ساخته و به فضایی آرام، سپید و عالمی . دنیاي خیال امکان پذیر نباشد که خواننده را براي لحظاتی از هستی مادي و فیزیکی مبرَ
  .زیبا رهنمون می سازد

  .مجموع این عوامل سبب شده است تا سپهري به عنوان شاعري صاحب سبک و محبوب در خیل مخاطبین قلمداد گردد  
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  ) 2010سال (هاي درسی مدارس قزاقستان ایران در کتاب يچهره
  

  1داود اسپرهم 
  

  چکیده 
ترکان افتالیت در طول .ایران در ادوار میانی گستره اي به وسعت ایران امروز و کشورهاي همسایه شرقی و شمالی داشته است

بارها خود را بر ایران تحمیل کرده اند اما تسلط آنان همیشه .تاریخ طوالنی ایران بزرگترین معارضان در جانب شرقی بوده اند
دورة . رزمین چونان ابن سینا و رودکی و فردوسی برگ زرین شناسنامه هاي ایرانیان بوده و هستندمفاخر این س. ناپایدار بوده است

این شکوه در دورة دوم صفوي فرو می ریزد و بدین ترتیب پاي . نخست صفویه شکوه و عظمت منطقه بل جهانی داشته است 
در تمام این دوره ها مردم . وه شرق را به نابودي می کشد رقابت ویرانگر صفوي و عثمانی شک.بیگانگان غرب به ایران باز می شود

اقتصاد ایران گر چه در . آنان هیچ بهره اي نه از دولت هاي خود و نه از دول بیگانه نمی برند .ایران بی نصیب ترین مردم جهان اند 
آغاز قرن بیستم کشوري عقب مانده با ایران در . مقاطعی رونق می گیرد اما به دلیل بی کفایتی حاکمان چندان دوام نمی آورد 

  . پیمان نامه هاي استعماري یک جانبه نیز خود سنگی بر گور شکوه تاریخی ایران می شود . اقتصادي وابسته و ویران است 
 اما ایران امروز با چه نارساییها و مشکالتی دست به گریبان است ؟ این ها مطالبی است که در کتب درسی مدارس کشور همسایه

توجه به ارزیابی دیگران نسبت به دیروز و امروز ما و داوري آنان را .ما قزاقستان به فرزندانشان آموخته می شود) همسایۀ آبی ( 
  .نباید امري سهل انگاشت

  
  .ایران، قزاقستان، کتابهاي درسی :کلید واژه ها

                                                        
 ١ :عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با همکاري خانم انلیک قاسابکاوا قورالقازي قیزي، رایانامه -

d-sparham@yahoo.com -  

mailto:d-sparham@yahoo.com
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    :مقدمه 

ویژگی هایی دارد؟آنان به کدام بخش از تاریخ پر فراز و نشیب این ایران تاریخی و ایران امروز از نظر همسایگان شمالی چه 
سرزمین توجه نموده اند؟ با توجه به تاریخ مشترك بین ایران و تمام سرزمین هاي شرقی و شمال شرقی چه تصوري از ایران 

اسخ پرسش هاي فوق و ده ها تاریخی در اذهان ملل همسایه وجود دارد؟ ایران امروز و دیروز را چگونه ارزیابی می کنند ؟ پ
پرسش اساسی نظیر این زمانی روشن می شود که به کتب آموزشی کشورهاي همسایه توجه کنیم تا ببینیم آنان چه معلوماتی از ما 

به این منظور این .به فرزندان خویش می آموزند و چه اطالعات درست یا نادرستی از ما در ذهن تاریخی آنان شکل گرفته است
طول ماموریت آموزشی ام در کشور قزاقستان کتاب هاي تاریخی مدارس آنان را مطالعه نموده و تمام مطالب راجع به  جانب در

در آموزش و پرورش کشور قزاقستان از سال هفتم مدرسه تا کالس یازدهم کتابی به نام تاریخ جهان .ایران را استخراج کردم 
کتاب ها به صورت  هرکدام از این. ه تفصیل در این نوشته منعکس شده استسهم کشور ایران در آن کتب ب.1خوانده می شود

جداگانه بررسی شده؛ از این رو این نوشته شامل پنج بخش هر کدام مربوط به یکی از پنج کتاب تاریخ مدارس قزاقستان 
  .برخود الزم دیدم موارد مبهم را با توضیحات مختصر روشن سازم.است

  

  بخش نخست

   )سال هفتم (   2جهان کتاب تاریخ  

آنچه از ایران در این کتاب آمده مربوط به اوضاع ایران در .در این بخش به بازتاب ایران در کتاب درسی سال هفتم می پردازیم 
 3صنعت قالی بافی ایران معرفی شده است» رشد فرهنگی ایران « این کتاب ذیل عنوان   26در صفحۀ  .سده هاي میانی است

  دربارة ایران چنین آمده است؛ »سیستم فئودالی آسیاي میانه در سده هاي میانی « ذیل عنوان   30درصفحۀ .

و زمین سر. تشکیل شد  4الیتتاف ،حکومت افغانستان ، شمال هند، شرق ترکستان؛ میانه يدر آسیا پنجم و ششم درسدة « 
از  بعد .ندالیت نظام متحد داشتتقبیله هاي اف.شرق افغانستان رستان و طغاشرق ایران و عبارت بود از ؛ الیت تاف ومق جغرافیاي اصلی

                                                        
  . از کالس نخست تا سال هفتم هیچ سخنی از ایران در کتاب هاي درسی قزاقستان دیده نشد   1

  2007: سال انتشار   -   تکاچنکا. و ، ماژنووا  . م  ،تاریبایف  . س ،ماشیمبایف . س: این کتاب  نام مولفان  2

با توجه عالقۀ همسایگان به صنعت تاریخی قالی بافی ایران الزم است اطالعات جامعی از سوي ایران به سازمان آموزش و پرورش قزاقستان    3
   .دربارة تاریخ صنعت قالی بافی و وضعیت گذشته و حال آن ارایه شود) و کشورهاي مشترك المنافع ( 

4  Haftaalit   ي «برخی محققان از احتمال انتساب تاتارها، و مغولها، به  .سفید هونهايیفیالیان یا هیاطله یا  هپتالیان یا هفتالیان یایا ها » شی ـ وِ
اسالم . د( ، سخن به میان آورده اند )هیاطله / هپتالیان / افتالیت / هونهاي سفید(ن هفتالیان یهم یعنی دانسته اند» مغولهاي ابتدایی  «ــ که آنها را 

 «همان ؛  ظاهراً نسب هونهاي سفید نیز به هونها). 168، 166ـ165بلنیتسکی ، ص /  52ـ 51، ص 12ترك ، ج .ا.، چاپ دوم ، ذیل واژه ؛ د
ی«از بازماندگان اقوام  -ها در منابع چینی »هسیونگ ـ نو  می رسد -باستان یادشده در منابع چین»شمالیِ هاي وحشی«نیا هما» ـ دي بِ

و در پی آنان ، در نیمۀ دوم قرن  554ـ  545 بین سال هاي اند که ایشان نیز مانند ترکها درتهخاستگاه تاتارها گف  دربارة). 2254،ص3پیرنیا،ج(
ستپد) بین چین و مغولستان ، و سرزمینهاي آسیاي مرکزي (ششم از ارتفاعات آلتاي  هاي مغولستان ،  ر جهت شرق و شمال شرق ، به ا
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شروع کردند و ساسانیان را همسایه  هايکشور هحمله ب،شدن  تر پس از قوي .دندداتشکیل امروز در افغانستان  یمملکت بزرگآن 
داخل م .  565در سال. 1ت بپردازندمجبور بودند به آنها مالیانیز ایرانیان .شکست داده مالیات دهنده و خراجگزار خود کردندرا 

 2خسرو پادشاه ایران، از لحاظ سیاسی و اجتماعی افتالیت مملکت ن ضعیف  شد همزمان باپیدا شدند و  یمملکت افتالیت مخالفان
. 3ساختارستان را نابود طغدر سرزمین  دنو س شهرهاي بست، کابل) خسرو(ایران پادشاه . ردفتح ک آنان رازمین م  سر. 576 -531
در می خود فرمان الیت را به زیر تترکان می کند و تمام مملکت اف قصد جنگ با ساسانی  یپادشاه امپراتوري .م 588سال در

 جنگ. 5افتدمی  اتفاقهمه آن حوادث در سرزمین تبریز . شود و به تخت می نشیند شاهنشاه ایران می. م  590سال دربهرام . 4آورد

                                                                                                                                                                            
جنوبی سیبري مرکزي سرازیر شدند و مانند بیشتر ترکها و مغولها، همواره ناگزیر بودند که  یۀتر حاش منچوري ، شمال چین و نواحی جنوبی

اوضاع . ي و کوچ نشینی جبران کنندشرایط بسیار سخت اقلیمی آسیاي شمالی را تحمل ، و کمبودهاي ناشی از آن را با جنگ و غارتگر
ز نامطلوب اقتصادي حاکم بر آن سرزمینها، ایشان را مردمی مقاوم و جنگجویانی قابل بار آورد، اما موجب شد که از لحاظ فرهنگی و مدنی ، ا

حدود  هیپتالیان ) 80ـ79، ص  ؛ اقبال آشتیانی4ـ3گروسه ، مقدمه ، ص  (همسایگانشان در چین ، هند و ممالک غرب آسیا بسیار عقب بمانند 
غرب و گوپتاهاي هندي در شرق بر سر درهپتالیان در موقعی که ساسانی ها  .به سوي افغانستان و شمال هندوستان سرازیر شدند .م 350سال 

فتوحاتی هم در هند انجام دادند ولی در نهایت،گوپتاها موفق به بیرون راندن هپتالیان از  و اقتدار بودند، نه تنها خاك افغانستان را حفظ کردند
هیاطله .هندوستان شدند که در نتیجه، دولت مقتدر هفتالیان در افغانستان به ادارات محلی و کوچک در جنوب و شمال هندوکش مبدل شد 

فتالیان ه.نیرو را به زبان بخارا هیتال خوانند و هیتال را به تازي به هیطال گردانیده جمع هیطال است و هیطال به زبان بخارا مردي قوي باشد و 
آق هون ها همان .،هپتالیان و هیاطله یک نام است و این نام بر گروهی از مردم قدرتمند اطالق می شده که مالک سرزمینهاي تخارستان بوده اند

ه یا هفتال آمدننِ روس و ایران و هندوستان هپتالیان میباشند که به سرزمینهاي کنونی ترکستا ل یاط هون یا . به خود گرفتندد و نام آق هون یا ه
 ) دایرة المعارف اسالمی ، مدخل هیاطله . (تندمی گف خیون، پارسی میانهرا در هیتالی، هفتالی 

پیروز را مغلوب و . م  484از ایالت کانسوي چین  به نواحی تخارستان هجوم آوردند و در سال ) پادشاه ساسانی ( هپتالیان در زمان پیروز   1
ایران در زمان .( ی سالیانه بر ایرانیان تحمیل نمودندآنان داخل ایران شدند و شهرهاي مرو الرود و هرات را اشغال کردند و خراج... اسیر ساختند

  ) 316ساسانیان ، کریستین سن ترجمۀ رشید یاسمی ص 

  .منظور انوشیروان است  2

  ) .مرکز طغارستان ( مهم ترین شهرهاي طغارستان عبارت بود از ؛ بدخشان ،  فاریاب ، جورجان ، بلخ ، سمنگان ، قندوز، طالقان ، ولوالج   3

  .تعیین کرده است . م  561کریستین سن تاریخ شکست آنان را   4

در همین .حمله ور شدند ارمنستانو  آرانبه  خزرو  خاقانات غربی ترك، لشکریان هرمز چهارمدر آخرین سال سلطنت . م 589-588در سال   5
بهرام در آن  .پرداخت، مغلوب ترکان شد به ایران حمله کرد و سپاه هفتاد هزار نفري ایران که در مرز به نگهبانی می ساوه شاهزمان در شرق نیز 

نخستین این جنگ به نام .بهرام را براي مقابله به سوي ترکان گسیل داشت هرمز چهارم. بود) اثورپاتکان( آذربایجانو  ارمنستانهنگام مرزبان 
زار تن بهرام دوازده هزار تن از سوارکاران را برگزید این در حالی بود که سپاه پادشاه ترکان، سیصد ه. است شناخته شده جنگ ایران و ترکان

ین سپاه اندك، سپاه خاقان را در مرزهاي شرقی به پیش آمده بودند بهرام که سرداري دلیر بود با ا بادغیسو  هراتآنان تا . است ذکر شده
بعد از  هرمز چهارم. را کشت و عالوه بر غنایم سرشار ، ترکان را به پرداخت باج نیز ملزم کرد) شابه شاه( ساوه شاهشدت شکست داد حتی 

بهرام که فرماندهی کل . ستادفر قفقازو نواحی جنوب  ارمنستان، در بیزانسشکست ترك ها از فتح بهرام نگران شد و او را بالفاصله به جنگ 
خواست غرور وي را بشکند و از این شکست باطناً  هرمز که می. نیروي ایران در مقابل بیزانس را داشت از قواي بیزانس شکست سختی خورد

رد اما بهرام موفق شد، خشنود بود با ارسال دوك دان و لباس زنانه، به سردار شکست خورده او را بطور اهانت آمیزي از فرماندهی سپاه، عزل ک
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. سلطنت می نشیند دوم به تختخسرو ، بهرام  رگذشتبعد از د. کشدمی افتالیت چند مدت طول  شکستهاي ایران و ترکان براي 
شهرهاي ،  باز ترکانپادشاهی ایران بعد از ضعیف شدن  .رودضعف می رو به ایران  درتمندمملکت ق  627 -590سال هاي درطول 

میانه به دست ترکان  ينتیجه آسیا درمی سازند و خود را حاکم قدرت  ،سرزمین درآنمی کنند و  حخراسان را فت روبري و نیشا؛ 
  »می افتد

از این رو بیش از .نگاه فوق به تاریخ سدة میانی ایران از منظر یک قزاق و روس با ویژگی هاي سیاسی خاص نگریسته می شود
طعی اشاره می شود که ترکان آن که شکوه قدرت سیاسی ساسانی و سیطرة آنان بر قلمرو وسیع شرق مورد بحث باشد به مق

دست کم آن . به نظر می رسد تاکید بر چیرگی ترکان شرق توام با جانب تعلق است.توانستند مدتی بر دولت ساسانی چیره گردند
         .مقدار از تاریخ ایران مورد توجه است که در ارتباط مستقیم با سرنوشت تاریخی آنان است

 نقشهبازگو می شود و  راه تجارت زمینی از سوي هند به ایران ابتدا.متاخر توجه شده است همین کتاب به دوران 123صفحه در
در این قسمت از ابوعلی سینا .در ایران بحث می شود  رشد علم و آموزشدربارة  139صفحه در .اي به این منظور ارایه می گردد

                           آمده است ؛در صفحۀ یاد شده چنین . به عنوان شاگرد فارابی نام برده  می شود

 او هم. نوشت 2 » کتب خمسۀ قانون «علم پزشکی به نام  دربارةکتاب پنج جلدوي . 1شاگرد الفارابی بود ،ابو علی ابن سینا« 
ن بیرونی مالقات کرد یحاوي با ابور  م.  1000در سال  3.هاي عربی و فارسی نوشت زباندو را به   کتاب علم ي به نام شعر منتخب
براي  یاز آنها داروي گوناگون کرد وگسترده اي گیاهان پژوهش  دربارةابن سینا . نوشت دیگر چند کتاب علمیاز آن و بعد 

  ».درمان بیماران ساخت

در همین بخش .روسی را جلب کرده ،حکیم ابوالقاسم فردوسی است -از دیگر بزرگان ایرانی که نظر تاریخ نویسان قزاقی
  4.فردوسی شاعري ایرانی و تاجیکی معرفی می شود

براي . وي شاعر بزرگ ایران و تاجیک است. یکی از شاعران بزرگ عصر میانه فردوسی بود)  : م . 1030-940 (فردوسی سال« 
با و جنگ هاي ایرانیان  مبارزه  ،وي در این کار بزرگ خود. سال عمرش را صرف کرد 30 شاهنامهنوشتن کتاب بزرگ خود  

                                                                                                                                                                            
بدینگونه آنها را نیز با خود، بر ضد هرمز . سپاه تحت فرمان خود را نیز در اهانتی که از طرف هرمز در حق وي شده بود، شریک و همدرد سازد

  ) 466 و 465ایران در زمان ساسانیان ، کریستین سن ص ( همداستان ساخت و با موافقت و تشویق آنها، برعلیه هرمز شورش کرد 
  

  .فارابی که ابن سینا در جوانی آن را خریداري نوده بودو ابتدا از فهمیدن آن ناتوان بود » اغراض ما بعذ الطبیعه « اشاره به خواندن کتاب   1

  . است » القانون فی الطب « منظور کتاب   2

و » خطب و تهجدات و اسجاع و قوافی « ی رساله اي است به نام آنچه از ابن سینا دربارة شعر بجا مانده  یک. به نظر اشتباهی پیش آمده است   3
  .قصاید عشره و اشعاري در زهد « دیگر

  .نویسندگان کتاب بی اطالع بودند که در روزگار فردوسی نامی از تاجیک و سرزمین آنان نبود  4
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ایران مردم  فداکار  بزرگ ازشاعر . می کند جلیلاز قهرمانان بزرگ سرزمین خود تفردوسی  .کند را بیان می شکشوربه  مهاجمان
  ».یاد می کندترام حبا  احامیان زندگی شخصی اش و زمین 

شاعري که بنیان گذار ادبیات کالسیک .د می شودرودکی به عنوان یک شاعر بزرگ یا بداهللاعابوو باز در همین بخش از حکیم 
  : فارسی است

 انبداهللا رودکی یکی از  بزرگترین شاعرعابو.فارسی است ن ادبیات کالسیک ذاراگ از بنیان )م . 941-860سال  ( رودکی« 
و دردهایشان رنج  آنان و دانشو و علمزمان خود شخصیت مردم و در شعرهاي خود از خصوصیت ي کهشاعر،  عصر میانه بود

  ».سخن گفته است

  

  بخش دوم

  )  هشتمکالس (  1 جهانکتاب تاریخ  ایران در

باید به این نکته توجه . اطالعاتی که از ایران در کتاب هشتم مدارس قزاقستان آمده از جهات کمیت و کیفیت قابل مالحظه است
سهم یک کشور نه چندان همسایه منطقا باید چقدر باشد ؟ » تاریخ جهان « کرد که در یک کتاب مدرسه اي آن هم با موضوع 

پس اهمیت تخصیص بخش . مشترك داریم اما مرز خاکی دو کشور بسیار از هم دور است درست است که ما با قزاقستان مرز آبی
قابل توجهی از مطالب یک کتاب درسی به ایران جز احساس تاریخ مشترك چه می تواند باشد؟ مالحظه شد که در کتاب سال 

البته بدون ذکر دقیق و  -مغول ، سلجوقی ، وي هفتم به ایران دورة ساسانی توجه شده بود و نهایتاً به تسلط ترکان در دورة ؛ غزن
توجه می ) م . 17سدة  ( فويعصرص ایرانبه ) به بعد  91صفحه از ( مشخص از سلسله هاي یاد شده ؛ اما در کتاب سال هشتم 

  شود ؛ 

امروز زمین  سر ه بجزفویحاکمیت صزمان  در. ندبود ان حاکمفویبود وصکشاورزي  فئودالی و يایران کشور. م 17در سدة « 
ستان چباگرات، فراه ،کانداگار و همه بلو امروز، میانه تا شهر مرو و غرب افغانستان يآسیا ی ازقفقاز ، قسمت ، سرزمین هاي ؛ایران 

. ربایجان بودندمردمان آذفویان از ص. ع دستی بودایدامداري ،کشاورزي و صن در آن زمان ایرانیاناصلی شغل . 2جزء ایران بودند
تا دریاي هند،از شمال تا جنوب بیابان  3غرب تا شرق مساپاتامیایکپارچه نمودن فرصت متحد کردن و ان در دورة صفویه یایران

                                                        
  2008  :سال انتشار   -   بایزاکووا.ماکاشوا، ك.کاجاحمتولی ، م.الدابک، ك.نمولفان ؛   1

فراه ؛ استانی در  غرب افغانستان . باگرات ؛ در محل تالقی رودخانه هاي گنگ و برهماپور واقع شده و پیش از این خلیفت آباد نام داشت   2
  .احتماالً نام جایباش آنان نیز بوده است. کانداگار ؛ نام قبیله اي در افغانستان امروزي . در مرز ایران 

  .اي وسیع در بین النهرین  مساپاتامیا ؛ منطقه  3
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خود مخصوص چند زبان مسلک همراه آنان وفی صفوي و قبیله هاي ص حاکمان. 1ا عربی داشتندیلیج فارس و خقاراقوم و قفقاز و 
گندم،  و در کاشت در کشاورزي. کوچ نشین بودند یدر سرزمین ایران قسمت. نده بودکرد تحدم دیگر را با خودداشتند و چند قبیله 

نیز پرورش ابریشم . دخوردار بورب یخوباز رشد هم  انگوربخصوص  و میوه جات و. کردندچشمگیري رشد توتون  وجو، برنج 
قبیله  .زیادي یافتپرورش گوسفند و بز رشد ؛ در دامداري . شدمی آبیاري بخوبی در ایران  ها آن زمان زمین. خیلی پیشرفت کرد

قالی و ابریشم . کردقالی بافی و پرورش پنبه خیلی رشد . دامداري مشغول بودند بهر و ترکمانان رد، بلوج و لُوچ نشین کُهاي ک
تجارت داخلی و خارجی پیشرفت . بودکامل یافته هم رواج  گريچینی و بدل چینی و صنعت. بود شده همه جهان مشهور در  فارس
  . داشت

 " یدولت  هايزمین . درآمده بودص اشخمالکیت او زمین و آب به  ه بودت شدیثبتدر ایران روابط فئودالی  سدة هفدهم در 
 "وزمین هاي مردمی که از آن خانواده ها بود . دولت بوداز آن ایران  هاي زمین ي ازبسیار زیاد هاي قسمت. نام داشت  "دیوانی

زمین هایی نیز در . از آنها یاد می شد 2 "جاگیر  "ها بود که با نام  هاي موقتی در دست فئودال زمین چنینهم.  نام داشت " صهح
کار می  ها د و آنها  زیر دست فئودالندهقانان زمین شخصی نداشن اما.می گفتند ملکیا ف قوبود که به آنها  دست روحانیان 

دامداري مشغول بودند  هو مردمی که ب. کردند رعیت نام داشتندمی دهقانانی که با زمین کار . بودپایین  شانو سطح زندگی کردند
می اداره  را بودکشور کردهتعیین او را یري که شاه بکروزی؛ اما  شاه بودشخص  ها بزرگ فئودال يفرمانروا. نام داشتند یالتا

  ».کرد

و از آن به نوعی یاد می شود که گویا دورة اوج  رین شاه صفوي اشاره می شوددر ادامۀ بحث به وضع ایران در دورة مقتدرت
آنان به دنبال اسنادي .براي مردم قزاقستان تاریخ عصر صفوي ایران حایز بیشترین اهمیت است.قدرت و حکومت در ایران است

از همسایگان جنوبی قزاقستان یعنی پر رنگ شدن نقش یکی دیگر . هستند که رابطۀ مردمشان را با دولت صفوي تایید نماید
از .افغانستان در پایان این مقطع تاریخی، انگیزة دیگر محققان قزاقی براي جستجوي مجدانه در کتب و اسناد روزگار صفوي است

  . این رو انعکاس این موضوع در کتب تاریخی مدارس قراقستان موجه به نظر می آید

 اطاعتکه از او راخانانی  شاه عباس.ه بودقدرت کامل رسیدبه ایران  ،. )م  1629-1583(  فوياول صس شاه عبا زماندر « 
جدید ات یحسل،تدر ارتش ایران . دداهدایت انگلستان تشکیل  با یکرد و ارتش تقویتنکرده بودند به دار کشید ، اداره مرکزي را 

 درخارجی از زیادي دکان  گردشگران. نفر شد  500000اصفهان یعنی جمیعت پایتخت ایران . شد ارو توپخانه پدید بارتشآ
  . کردندمی تعجب بسیار شهر  هايبازار

                                                        
الزم است از طرف دولت ایران رسماً یادداشتی به آموزش و پرورش قزاقستان ارسال شود تا . قاراقوم ؛ بیابان قراقوم در ازبکستان امروز است   1

   .با تکیه بر اسناد معتبر ،جعلی بودن نام خلیج عربی گوش زد شود

منصب داران دهند تا محصول آن را از کشت و کار هرچه پیدا شود متصرف گردند و به اصطالح ارباب دفاتر سالطین هندوستان تیول پاره اي از زمین که سالطین و امراو   2
  )  مدخل جاگیر . دهخدا . ( و قدري از ملک که عوض ماهانه تنخواه نمایند
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براي نابود کردن .رساندبحران حد را به  یحسین رژیم بد فئودالسلطان فوي صآخرین شاه  18 سدةو آخر  17 سدةدر اوایل 
افغان هاي اسیرآزاد کردن قبیله  ۀبهان هب 1میر محموداندهی به فرم آنان ارتش .ی آماده شده بودقبیله کانداگار افغان ،فویانصسلسله 

میر . حسین را به پایان رساندسلطان فویان را فتح کردند و سلطنت صدر این سال پایتخت . به ایران حمله کرد. م 1722در سال 
محمود ارتش  ی علیهارتش،شمال ایران در .ممکن نبودایران  موجود در هاي افغانکردن همه اما اداره . ایران شد شاهپادمحمود 

فوي براي رسیدن به قدرت در قفقاز با ص حاکمان. ندشتدست دا را همچنان درقدرت  ،آنجا مردم در افغان تشکیل شده بود و
ز ی ااما مجبور بودند قسمت بزرگ؛   3دمی جنگیدننیز د با ترکان ومقصبراي رسیدن به این . و رقابت می کردندهم چشمی  2ترکان

و بالخره همه اینها باعث کم .را از دست دادندافغانان سرانجام سرزمین  .دهندبقفقاز و مساپاتامیا را از دست  سرزمین خود یعنی
  ».ایرانیان شدشدن تجارت خارجی 

کتاب به نگاه مؤلفان .پس از صفوي یعنی از دورة نادرشاه سخن به میان می آیدایران ضع داخلی و خارجی در ادامۀ درس ، از و
از این رو .این نگاه مثبت قزاق ها ممکن است ناشی از همزبان یا هم نژاد دانستن خود با نادرشاه افشار باشد . نادر شاه مثبت است

  .متجاوز بودن محمود افغان مورد تایید قرار می گیرد

از قبیله ترکان  نادرکسی به نام را ارزه مباین  .کردندآغاز ی راگشایان افغانعلیه کشورمردم ایران مبارزه همین سده در آخر « 
 -1730هاي  سال به دنبال پیروزي برافغان ها در.بیرون راندزمین ایران سررا از ها  افغان، نادر . م 1729در سال . کردمی هدایت 4

با نادر . رج شونداخد هایی که اشغال کرده انترکان مجبور بودند از زمین .کردند را آغازترکان  علیهمبارزه  نادرارتش  .م 1735
سیاست نادر قوي  .ایران معرفی کردو بدین ترتیب خود را به عنوان شاه  برپا نمود یجلسي که کسب کرد ماستفاده از این اعتبار

و  .و اصیل زادگان را مصادره کرد ها فئودالهاي دولتی و حکومتی ، زمین هاي زمین توسعۀ قصد  هوي ب. کردن قدرت ایران بود
. م 1739 -1736هاي  سالدر . تادافراه به جنگ هدایت براي و خود مالیات دهقانان را افزود  ، دولتهاي  پر کردن هزینهقصد به 

 و هاي طوالنی وضع کشور د و جنگمانحمله وي بی نتیجه  چند با وجود این،.کرد غارتبه هند حمله کرد و آن کشور را 

                                                        
افغانان ایرانی را مغلوب ساخت و سردارشان اسداهللا خان  1120وي در سال .محمود افغان پسر میرویس رییس قبیلۀ غلجایی است.در ایران به نام محمود افغان شناخته می شود  1

ران به کرمان رسید لیکن لطفعلی خان والی فارس وزیر اعظم به قصد تصرف ای 1124در سال .را به قتل رساند و این کار را خدمتی از جانب خود به درباریان اصفهان جلوه داد
  .  به قتل رسید 1127در همان سال محمود دوباره به ایران حمله کرد و اصفهان را تسخیر نمود اما در سال .او را شکست داد و به قندهار گریزاند

  ترکان عثمانی  2

  .گی به مسلمانان وارد کرد و موجب تقویت اروپا شدمنظور جنگ هاي صفویان و عثمانی ها باشد که خسارت بزر   3

 17در .نویسندگان نادرشاه افشار را ترك دانسته اند در حالی که وي متولد دستگرد از توابع دره گز یکی از شهرهاي استان خراسان بود  4
غاز نمود و شهرت بسیاري یافت تا اینکه به دربار پس از آزادي از اسارت مبارزه با ملک محمود سیتانی آ.سالگی به همراه مادر اسیر ازبکان شد

وي عالوه بر دفع افغان ها، عثمانی ها را از .صفویان راه یافت و در اثر دفع افغانان از شاه صفوي لقب طهماسب قلی خان را دریافت کرد
نی و روسیه بست که به نفع ایران نبود این در این زمان شاه طهماسب صفوي قراردادي با دولت عثما. شهرهاي همدان و آذربایجان بیرون راند

رسماً . م 1148تا اینکه در سال .و پسر هشت سالۀ اورا به تخت شاهی نشاند.کار بهانه به دست نادر داد تا شاه طهماسب را از سلطنت خلع کند
م و سخت گیري را بنا نمود تا این که پس از سوء قصد از طرف فرزند خلق و خوي نادر دگرگون شد و رویه ست. خود را پادشاه ایران خواند

   )معین ، مدخل نادر .( به دست عده اي از رؤساي قبایل افشاریه و زندیه به قتل رسید
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 ،کردند، اما شاهشاه را آغاز علیه بدین ترتیب مردم مبارزه. آشفته شدضع مردم وها مالیات بسیاري از . دادتولیدات  را کاهش 
 1747در سال . شدید براي مردم خیلی سخت بودو سرکوب هر قاین . کردترین صورت سرکوب را با شدیدهاي مردم  تییانارض
  . خراب شدباره یککشوري که وي ساخت بدین ترتیب . نادر را به قتل رساندند ، شهر خراسان  انمبارز

در ادامه شرایط پدید آمدن سلسلۀ قاجار بحث می شود و از سلسلۀ زندیان  و شاهان آن هیچ سخنی به میان نمی آید و تنها با 
ممکن است این جهت گیري از آن روي باشد که طایفۀ .عبارت رقابت گروهی فئودال براي کسب قدرت از آنان یاد می شود

  . در حالی که قاجاریان ترك نژاد بودند زندیان از قبایل لر بودند

  ؛  ریان در ایرانابه قدرت رسیدن قاج« 
به قدرت  هاقاجار 17آخر قرن . داشتادامه  يرقابت بد مدتیحکومت وهاي فئودالی براي به دست آوردن قدرت  بین گروه

اظ تقسیم بندي اداري به حایران از ل اراضی. پایتخت قاجاریان تهران بود. قا محمد خان به سلطنت رسیدآ 1794در سال . رسیدند
و قدرت و حقوق  وبزرگ بود  وسعت،لحاظ   ازرا که  ت را حاکمان اداره کردند و ایالتاوالی. ت تقسیم شداایالت و والی

د را داشتند خودرآمد و عائدي ایالت  وسايربزرگان و  .در اختیار داشتند و اداره می کردندبود  وارثان شاه درآمد آنها نیز عظیم 
نیز و خودشان  می کردندمحاکمه خودشان جنایت کاران را مجرمان وو  آوري می کردند خودشان جمعنیزرا مردمی و مالیات 

 دشاه مجبور بو .خراسان و کرمان  هاي فئودال اصوصخکردند ممی ن تبعیت و حاکمان از شاه  ها بعضی از فئودال. دادندمی  کیفر
روحانیت شیعه و صاحبان ( این گروه . کردند زیاديایران نفوذ مردم زندگی اجتماعی  روحانیان دینی شیعه در . کنترل کندرا آنها 

  .     ه ها را اداره می کردندو محکم  1زمین هارس و امد )مکتب 
ر این مقطع براي ما و چهره اي که از ایران د. می پردازد 19وضع بین المللی ایران در اوایل قرن این کتاب به  229اما در صفحۀ 

  جهانیان ترسیم شده بسیار تلخ و ناگوار است ؛ 
انگلستان  18در آخر قرن . ه بوداستقاللش را از دست نداداین زمان ا تاما . ایران کشور فئودالی عقب مانده بود 18در آخر قرن « 

در مقابل روسیه و ایران سه براي قرار دادن فران انسفیر 1897در سال . کردندرا آغازایران  علیهري استعماو فرانسه سیاست 
 کهبست  يوي با شاه قرارداد. ایران آمدپیش شاه  2مالکالم یعنیبا همین قصد نماینده انگلستان  بالفاصله . به ایران آمدند ،انگلستان

. ارتش خود را به افغانستان ببرد ایران باید کند شاه را آغازهند  به و اگر فرانسه حملهنباید به ایران بیایند ان ین قرارداد فرانسوآطبق 
 این .ی به ایران را تضمین نموداتیحسلتامتیازات کمک  آن انگستان امتیازات زیاد گرفت و به جاي،طبق قرارداد تجاري  همچنین
در به این دلیل شاه . انستقفقاز می د حاکمیتدر  یب خودروسیه را رق، شاه ایران . روسیه بود  عمال علیه) ایران وانگلستان(قرارداد 

را به تشویش ایران شاه ، ربایجان آذو  ستانرمنابه روسیه و سیاست  1801سال در متصل شدن گرجستان . متفق بودیک جستجوي 
جنگ ایران و  1804در سالبالخره . کردند بازي را آغاز رسیدن به مقصد خود در ایران سیاست برايانگلستان و فرانسه . انداخت
 . نتوانست پشتیبانی بگیردمتحد دو کشور کدام از از هیچ  در حالی کهشروع شد و ایران شکست خورد روسیه 

ستان و غدا زمین هايقرارداد ایران از این بر طبق . ه شدستب "گلستان  "به نام بین ایران و روسیه  يقرارداد 1813در سال 
 ها امتیاز روس. گرفترا از ایران در خزر  یداشتن  نیروي دریای امکانامتیاز روسیه . کشید دستربایجان آذگرجستان و شمال 

                                                        
  .منظور زمین هاي وقفی و اموال عمومی است   1

شهرت وي بخاطر کتابی .بود ژنرال سرجان مالکالم تاریخ دان انگلیسی که در زمان فتحعلی شاه قاجار سفیر حکومت انگلیس هند در ایران  2
  .که تاریخ جامعی است از ابتداي تاریخ سالطین ایران تا سلطنت فتحعلی شاه  قاجار»تاریخ ایران « است به نام 
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در ایران  ها را روس علیهبعد از این انگلستان ادامه سیاست . یافتتجارت روسیه گرفتند و بدین ترتیب نفوذ روسیه در ایران افزایش 
ماه فوریه در. کامل به همراه داشتیران ناکامی اما این جنگ براي ا. شدجنگ وارد روسیه  بابار دیگر ایران  1826سال . کرددنبال 
شرق  تعیین شد و 1کشور  رودخانه اراکس قرارداد مرز دواین بر طبق . ه شدقرارداد ترکمان چاي بین روسیه و ایران بست 1828سال 

کم کم و بطور ایران  د؛ این در حالی  بوروبل جریمه پرداخت کند 20000ایران مجبور بود به روسیه . رمنستان به روسیه وصل شدا
  ».زیر دست کشورهاي غرب می شدپنهانی 

  .به میان می آید 1852-1842سالهاي در قیام بابیان ایران در ادامۀ این مبحث سخن از 

و قیام هایی . حکومت ایران زیاد شد علیهی بین مردم ایالت تبریز ، زنجان و اصفهان و یزد ایتنارض  19چهلمین سال قرن در « 
باب  "با عنوان را  دسید علی محمد خو علم باب، ةهدایت کننده و نمایند. گان این قیام از گروه بابیان بودندگردانند. گرفت شکل 

 ةازوآنها این بود که از در عقیده .نام داشت  "بیان  "ان یکتاب باب.  2ازه استودر "باب " ۀه کلممترج. کرد معرفیبه مردم  "
و به این دلیل آنها باید آن  هقانون و کلمات قرآن کهنه شد: می گفت سید علی محمد. دنمی بخشت محد و به مردم رنیآ مهدي می

ندارند باید از  اعتقادي  که به باب یحق برابر داشته باشند و خارجیان و کسانباید مردم  ،بر طبق علم باب. را جدید وکامل کنند
براي . فقیران بودند، دگان قیام نشرکت کنعموم . می شدقیام بابیان از هر گوشه ایران دیده  1848هاي  در سال. ایران اخراج شوند
باب  ،شهر تبریز ارتش شاهدر  1850درسال . دنمو کشتن باب را طلباجازة از شاه  -خان قیتمیرزا  -یربوزیر ک ، نابود ساختن قیام

  ».هاي بابیان را با قهر شدید نابود ساخت قیامان ایرشاه  ،بعد از کشتن باب. کردند بارانرا تیر 

ورود سرمایه خارجی در این دوره و .در نیمۀ دوم قرن نوزدهم اشاره رفته است مستعمره شدن ایران هنیمپس از واقعۀ باب، به 
  .جی ایران داشتکثرت مستشاران آنان محدود به جهت توسعه صنعت ایران نمی شد بلکه اثر مستقیم بر سیاست هاي داخلی و خار

امتیاز کشیدن سیم . ایران به این دلیل به کشور نیم مستعمره تبدیل  شد. شدسرمایه خارجیان به ایران  وارد  19قرن ر نیمۀ دوم د« 
ی و انگلیس ها براي آوردن سرمایه به ایران روس. هند وصل کرد هکشیدند ایران را  ب آنهاتلگرافی که  . تلگراف را انگلستان گرفت

یتر امتیاز ساختن ور 1889و سال . فتگررا کاپیتالیست انگلستان از شاه امتیازات استفاده از نفت  1886در سال . رقابت داشتند اه
شروع به ها  با تقاضاي شاه روس 1879در سال . جنوب ایران نفوذ انگلستان افزایش یافتدر . اخذ نمودبانک شاهنشاهی را 

ایران از روسیه  1900در سال . را گرفتپالیاکوف امتیاز ساختن بانک اعتباري از ایران  1890در سال . ندردارتش ایران کآموزش 

                                                        
  ارس  1

ساء إح( یکی از علماي افزاطی شیعه از اهالی ساحل بحرین ) شیخ احمد احسایی ( در اوایل سلطنت فتحعلی شاه ، شیخ احمد بن زین الدین   2
را منکر شد و ) جسمانی ( او از اصول دین توحید ، نبوت ، امامت را پذیرفت ولی عدل و معاد .به نشر عقایدي در باب اصول دین پرداخت) 

از میان شیعیان کامل که بین شیعه وامام غایب شیعه واسطه ) وکیل و نایب( درعوض به رکن رابع باور داشت یعنی عقیده به یک نفر باب 
پس از وي سید علمی . پس از احسایی ، سید کاظم رشتی هدایت شیخیه را به عهده گرفت. یخ احمد ابتدا خود را همان واسطه نامیدش.باشد

ارایه کرد که به زعم خود نسخ کنندة قرآن » بیان « او در ادامه خود را همان امام غایب نامید و کتابی به نام .محمد شیرازي خود را باب نامید
  )771تا  760تاریخ ایران پیرنیا و اقبال آشتیانی ص .(بابیان با تیرباران سید محمد علی به قتواي علماي تبریز پایان یافت قیام. بود
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ایران  20آخر قرن .رسیدروبل میلیون  164گذاري روسیه به مبلغ ه اول سرمایجهانی پیش از جنگ . میلیون روبل اعتبار میگیرد 22.5
 ».نده بوده بازیچه کشورهاي امپرالیستی شدشاهنشا شاه و. از استقالل خود دست کشیده بود

                                                                      1911-1905انقالب ایران در سالهاي « 
 نسبت به تغییرراجع دینی م. دآمپدید ییها میاضعیف ایران قهاي تسیاست ،علیه  هاي گوناگون مردم بین گروه،  بیستمآخر قرن 

 »فیخم« به نام  یانجمن ضد حکومت 1905سال . ی تشکیل شدلگروه محف یندر این سالها چند .وضعیت موجود هم قسم شدند
دیگري هاي  قیام. وضع اجتماعی ایران خیلی سخت بود بیستماول قرن .کردندمی را هدایت  انهاي ناراضی ان قیامآن. تشکیل شد

از  ن گروه متحصنای.برگزار شد عبدالعظیمدر مسجد  ات گسترده ايتظاهر 1905سال .پا گرفت حکومت علیهگرسنگی و  علیه
شاه ات مردم ، تظاهرپایان دادن به براي .شدندمردم عمومی ي هاتقاضانیاز ها و لت خانه براي اعد تشکیلوقت خواستار حکومت 

جواب  در. کردشرکت کنندگان م به کیفر دادن به ، شاه اقدا اتتظاهر پایانبعد از اما  .رسیدگی کندآنها را  اتلباطبه م داد قول
قانون   و قبول کردنخود  رفتن شاه از مقام کنار این بار مردم از. شروع شد يقیام دیگر 1906سال در  ،شاهدادن  خشم و کیفراین 

  . سخن گفتندساسی  ا
بزرگترین مرکز  1908-1909سالهاي در . و این عالمت پیروزي انقالب بود بر پاگردیددر ایران مجلس اول  1907در سال 

در طی این . تمام  نشد 1911انقالب ایران تا سال . این بار هم شاه با کمک خارجیان در تبریز خونریزي کرد. انقالب شهر تبریز بود 
ایران  شدخارجیان داشت و همه اینها باعث به مید چشم اقبول کرد و را خود  نی هايشاه  ناتوا. انقالب قدرت شاه ضعیف شد

  . »باقی ماند يه ارممستع هکشور عقب مانده و نیم بیستمقرن   ایران در ود وشورهاي امپریالیستی  شمستعمرة ک

  

  بخش سوم 

  )نهم کالس( 1 کتاب تاریخ جهان امروز ایران در

خود و ضعف  در این کتاب به وضعیت ایران در جنگ جهانی می پردازد و به بی تدبیري حاکمان ایرانی در تشخیص موقعیت
از .ایران با وجودي که اعالم موقعیت بی طرفی کرده بیشترین خسارت جنگ را متحمل می شود. درتصمیم گیري ها اشاره می کند

منظر تاریخ نویسان قزاق، انگلیس و روسیه وآلمان هدفی جز تجزیه ایران نداشتند وحاکمان ایرانی در ذهن خام اندیش خود با 
 به بعد کتاب می خوانیم ؛   74فحه در ص.ویرانی ایران شدنداعتماد به آن ها موجب 

  2.دو اتحادیه بود هايمرکز رقابت کشور انسیاست بی طرفی داشتند اما سرزمین آن یبا وجود این که ایرانیان در جنگ جهان«  
سال در .را زیر دست خود گرفنتد ربایجان را فتح کردند و تبریز و اورمیهآذ مثلایران  ی ازستانهایا ها ارتش ترك. م1914سال در

روسیه بین فی خم توافقساس ابر  1915سال . ندبیرون راربایجان آذوآنها را از  را آغاز نمود ها ترك علیه ارتش روسیه حمله 1915
تان ،در انگلس ، در جنوب. سه کشور تقسیم کردندبه  ایران را اتحان،ف 1917در اوایل .ایران به دو قسمت تقسیم شد ،و انگلستان

                                                        
   2009سال انتشار   -غوبایدوللینا  . شوپگاف  ، م . کاجاحمتاف  ، ا . مولفان این کتاب ؛ گ   1

  .منظور متحدین و متفقین است  2
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و بین مردم بیماریهاي  رو به وخامت نهاداقتصاد ایران  ،هاي جنگ سالدر. ها قرارگرفتند غرب آلمان درشمال ارتش روسیه و
   .یافتواگیري رواج 

  رشد جنبش استقالل طلبانه عمومی

شمال  ها ، جنبش  جنبشاین  رهبري راسدر . کشورگشایان خارجی شروع شد ایران علیهجنبش استقالل طلبانه مردم 
بهانه مبارزه با  هب ها انگلیسی.  نام داشت  "جنگلیان  "د داروهی که وي تشکیل گ. وي طرفدار آزادي بود .کوچک خان بود میرزا

با قرار  ن را اایر حمایت از پیمان 1919نهم اوت سال  و در . را فتح کردندایران شمال غرب   1918ارتش ترك و آلمان سال 
در آن . ربایجان ایران ، گیالن و خراسان شد آذباعث جنبش استقالل طلبانه مرم  نه بود وط نا عادالوشر این .اء کردند امض شروطی 

س نیروي دریاي خزر راسکولنیکوف  و معاون یرا ری یهارتش روس. رسیدند یمخالفان خود به بندر انزل ربا پیروزي ب ها وقت روس
 تکیه گاهیایران را  ها روس. کرد  یاتحلتسیکمک درخواست ان از آنها خکوچک . کردمی نیکیدزه هدایت  مرکز قفقاز آرجا

 روس  صمیمانه کمککوچک خان  . ات  به ایشان دادندیحسلتکردند و را تقاضا کوچک خان را قبول لذا در شرق می دانستند و 
با عجله شوراهاي کمونیستی در  ها روس  .قبول کرد  -به پیروزي برسدخان جنبش کوچک  چرا که عالقه داشتند –را  ها
  . 1ند و به ایران بردندادربایجان  تشکیل دآذ

چهارم  . کوچک خان را دعوت کردند ادارة این جمهوري تازه تاسیسبراي . شد مجمهوري گیالن اعال 1920ن سال ئژو 5
. سرخ نتوانست حمایت کند 2مصنوعیرا ارتش  مصنوعیاما این حکومت . شد مجمهوري شوروي گیالن اعال 1921اوت سال 

بدین ترتیب ارتش شاه . شوروي گیالن به سمت روسیه فرارکردند جمهوري وسايگیالن رسیده بود ر نزدیکوقتی ارتش شاه 
  ». ی کوچک خان انجام نشدایانقالب گیالن را نابود کرد و حرکت و عملیات ساختن حکومت شور

  .به چگونگی رشد سیاسی و اقتصادي ایران پس از جنگ و پس از به روي کار آمدن رضاشاه توجه شده است  75صفحه در 

                  1935-1921   هاي سالبین رشد سیاسی و اقتصادي ایران  چگونگی« 
رضا خان  4پالکونیک .منتقل کردند 3اصیل زادگان ایران براي محکم کردن سیاست خود قدرت را از دست قاجاریان به شاه 

در سیاست  .امور پرداختنظم و ترتیب به حکومت جدید . را شروع کرد نشاهیشاهاز خاندان جدید  یترپهلوي گرفت و قدلقب 
 هرضا شاه ب.کردندمی آلمان  را پشتیبانی نشدن به روسیه و انگلستان سیاست نزدیک .یدآلمان را می پسند هخارجی نزدیک شدن ب

با سرمایه گزاري آلمان می خواست چند کارخانه . تصاد ایران از کارخانجات بزرگ و کوچک پشتیبانی کردقصد قوي کردن اق
بین شرکت انگلستان و ایران قرار داد . یافتندهاي نفتی رشد  با حمایت انگلستان شرکت.ساختن جاده و راه آهن پرداخت هب. بسازد

                                                        
البته ممکن است منظور بازگشت روس ها . شاید منظور کادر اصلی شوراهاي کمونیستی ایران بود که براي آموزش به روسیه برده می شدند  1

  .به سرزمین خود پس از تشکیل شوراهاي کمونیستی در ایران باشد

  .حکومت جمهوري سوسیالیستی گیالن نوعی کپی برداري از روسیه شورایی بود    2

  اخان رض  3

4   Полковник به زبان روسی یعنی سرهنگ.  
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در جریان جنگ حرکت و . هرتن نفت بایست به ایران مالیات بپردازند از فروش یانگلس هاي بر طبق این قرارداد شرکت. بسته شد
را قطع کنند ولی ایران گوش  ها عملیات آلمانی می خواستند تااز ایران  ها روس.  یافتدر ایران افزایش  ی هافی آلمانخعملیات م

  . به آنان نمی کرد
ین حادثه ا. آمدند ها انگلیسینیز و از سمت جنوب وارد شدند ایران از شمال به سرزمین ها  روس 1941بیست و پنجم اوت سال 

رضا شاه . بدین ترتیب روس و انگلیس از دو طرف ایران را فتح کردند. ه استماندبه یاد  "شهریور  ۀحادث "در تاریخ ایران به نام 
ایران   1943 در نهم سپتامبر سال . ر کندداشت واگذا سال 22 ش کهپسر ی را بهتخت شاه کنار رود ومجبور شد که از مقام خود 

  ». شد آلمان اجنگ بوارد 
  

بحران فزاینده و گرانی و بی سامانی از ویژگی هاي این مقطع . به ایران پس از جنگ جهانی دوم می پردازد  210صفحه در 
نتیجۀ این فشار اجتماعی، قیام ها و .خشکسالی و قحطی و بیکاري این دوره را بسیاري از پیران امروز به یاد دارند.تاریخی ایران است

  .ر خود بحرانی دیگر بود که هر گونه مدیریت درست را از حاکمان سلب می نمودهمین ام. اعتراضات خیابانی فزاینده بود

  ایران بعد از جنگ دوم دنیا                            « 
مردم  روستاهادر  سالی، خشک یگرانی کاالها و غذا و کمبود کاالهاي مصرف.شد  روبرو بعد از جنگ دوم ایران با بحران شدید

جنبش  .گذاشت بی کار را از ایران هزاران ایرانی ی هامریکایآو ها دن انگلیسیبیرون ران از سوي دیگر. نداختا یرا به وضع سخت
 سالبین هاي ایران  جنبش. ه بودبیدار شد ایرانو احساسات ضد امپرالیسم مردم  ه بودر کردیتاثنیز ایران  ی درجهان طلبیاستقالل 

 5و  ندمیلیون تن نفت تولید کرد 454 ها این شرکت 1953از سال .انگلستان بودشرکت نفت ایران و علیه  1952 -1949هاي 
  . »در صد بود 8فقط  ات که باید می پرداختمبلغ مالی در حالی که ندآورد سود به دسترد دالر امیلی

  
و به وجود آمدن انقالب سفید سبب این کتاب، 210صفحه در. به دنبال چنین وضع نابسامانی اندیشۀ انقالب سفید مطرح می شود

                .ی آن بدین گونه تشریح می شودعمل جاینت

نشانه . 1شدقرارداد ایران و بغداد امضاء . غرب نزدیک شدقدرت هاي  هبایران کشور  1953سال در قیام ارتش  ۀ در نتیج« 
این مستشاران کردند  می کار ینفر امریکای  4600 فقط در بخشهاي نظامی ایران؛ دیده می شد موارد این درغرب ه نزدیک شدن ب

سال . وقت دیدندرفرم را مصلحت  ، ها جنبشتب براي کاهش  ها ییمریکاآ.دادندداخل کشور آداب و رسوم غرب را رواج  در
رشد اقتصاد ،  1974-1962رفرم در طی سالهاي این بر اساس  .نامیدند "انقالب سفید  "این رفرم را بعدها . رفرم شروع شد 1942

. در انتحابات دادند يزنان ایران حق را هب 1973سال .می پذیرفت انجامباید پزشکی بهداشت و رشد ضی تنظیم مسائل ار
زمین ، بی زمین  ه هايزمینداران بزرگ می بایست به خانواد از رفرم،بر طبق این بخش  .بود ضیمسائل ار ،اص این رفرمعنصرخ
  .»زمیندار شدند و دویست هزار خانوارمیلیون  2.2م تقریباً  در نتیجه این رفر. بفروشند

  
  .به انقالب اسالمی مردم ایران می پردازد  211صفحه  در

                                                        
  .راجع به این قرارداد هیچ اطالعی به دست نیامد  1
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شد و  مجمهوري اسالمی ایران اعال در ایران رژیم.شدبه پیروزي رسید و قدرت شاه نابود  انقالب ایران 1979ماه فوریه سال « 
  . آداب و رسوم اسالم زنده شد و ایرانیان  بر طبق قانون اسالم زندگی می کردند. رهبر دینی خمینی بود 1979 قانون اساسیبرطبق 

  
یکی از حوادث مهخم .نگاه تاریخ نویسان روس و قزاق به تاریخ و حوادث پس از انقالب اسالمی نیز خواندنی و شنیدنی است 

جنگ ایران .ي جهانی و همسو با آنان استاخ نویسان مبتنی بر اطالعات رسانه هتحلیل این تاری. پس از انقالب جنگ تحمیلی بود 
از دولت موقت و دولت بنی صدر و .و عراق را نه یک تجاوز و زیاده خواهی یکسویه بلکه ناشی از مناقشات مرزي قلمداد می کند 

عنوان دولت سازندگی و حمایت کننده از بخش  دولت میر حسین چندان سخنی به میان نمی آید؛ اما از دولت هاشمی رفسنجانی به
دولت خاتمی نیز دولت موفق در جذب سرمایه ها و اعتبارات خارجی و ایجاد فضاي صلح و ثبات و حل . خصوصی یاد می شود

صفحه ز ا.بیشترین روابط ایران و قزاقستان نیز در دورة دولت هاشمی و خاتمی معرفی می شود. مناقشات بین المللی معرفی می شود
  :به بعد کتاب می خوانیم   211

                             1990-1980یران در سالهاي ا« 
. درپشتیبانی ک بهشروع و بخش خصوصی از کارخانجات جدید حکومت  .مطرح گردیداقتصاد اسالمی  بعد از انقالب ،در ایران 

سال  هشت 1988 -1980جنگ ایران و عراق . 1جنگ حل کندبه  توسلایران می خواست مسائل مرزي را با  1980هاي  سالدر 
روابط ایران و در یان بود و به همین دلیل تا االن یانقالب ایران ضد امریکا.  شدشهر خراب و  ن دهیجنگ چنددر اثر . طول کشید 

دورة ریاست جمهوري  .ي شد تحوالت زیادکشور دچار اداره سیاسی  1990در جریان سال .بهبودي حاصل نشده استامریکا 
سرمایه  خاتمیبعد آمدن  .به ریاست جمهوري رسیدمی خاتمحمد  1998رفسنجانی تمام شد و به جاي وي پنجم اوت سال هاشمی 

  . واگذار شد 2"بی بختان "پهلوي به انجمن تمام دارایی هاي خاندان  .آزاد شدرسمی  مجوزبا  یگذاري خارج
در ت ایران عیجم. ت داشتعیجم سریعاین بستگی به رشد . تولیدات داخلی کاهش یافت. دایران نزول کراقتصاد  1980در سال 

اقتصاد و  راي بازسازيبعد از تمام شدن جنگ ب .خراب تر شددر نتیجه وضع مردم . میلیون نفر رسید 61به  1976-1972هاي  سال
  . رفرم الزم بود ،کردن وضع مردمروبراه 
ارجی و استفاده از خبا کمک سرمایه گذاران . رشد اقتصادي کرد ايبر یالتوتحاقدام به  یمحمد خاتمس جمهوري اسالمی یری

می درسیاست خارجی خات.تنظیم شد يبراي رشد اقتصاد هسال 5برنامه اي . ساختند ياعتبارات خارجی کارخانه هاي جدید
به روسیه ، انگلستان و فرانسه سفر رسمی  خارجهاي کردن روابط باکشور رقراروي براي ب. کشیددست ر انقالب اسالمی وازصد
   .پیدا کندادامه در ایران  تولید اتم   تال را فاش کرد یوي سیاست امریکا و اسرائ. کرد

دو کشور روابط  ینه سازيبراي به. بایوف به کشور ایران سفر رسمی داشتظرس جمهوري قزاقستان نیری 1992در ماه اکتبر سال 
   .دو کشور بود بایوف  به تهران نشانه روابط خوبنظرسفر  متقابل آن لماتی و آسفر رفسنجانی به  1993 سال.راه باز شده بود

                                                        
تبلیغات مسموم و یک جانبۀ دشمنان ایران بیش از آن که تصور می . این یعنی ایران آغاز کننده و ادامۀ دهندة جنگ هشت ساله بوده است   1

الزم است مقامات مسوول ایرانی نسبت به اصالح وضع موجود و اعتراض شدید به قزاق ها مسئله را . کنیم در بین ملل دنیا تأثیرگذار بوده است
  . ري نمایدپیگی

  .منظورکمیتۀ امداد است   2
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. شد ارو رفرم کنندگان پدید 1ها اختالف نظر بین کانسرواتور.تغیر شدی موضع خوب ایران ناگهان در جریان انتحابات پارلمان
طبق این قرارداد پس از این .شدامضاء هایی مالقات کرد و قرارداد ) انقالبرهبر  (نه ايو خام ي نژادبایوف با احمدظرن  2007سال 

  . یکدیگر براي حمل و نقل استفاده کنند ها و جاده هاي از راهمی توانند دو طرف 
 ، ایران یاتم ۀبرنام گفتگوهاي طرفین دربارةدرجریان . 2دارند واحدينظر  جمهورس یهر دو ری بین المللی یدر روابط سیاس

  .شداب  3 "اته پما"زیر نظر  ی ایران بایدقزاقستان اخطار کرد که برنامه اتمجمهور س ئیر

سایگان استفاده همنحوة راجع به  این نشستدر . مالقات کردندبا هم خزر  يدریا لحسا دربارةدولت پنج  2008ماه اکتبر سال 
    .گفتگو نمودنداز منابع دریا  خزر

  

  بخش چهارم 

                 ) 10کالس (   4تاریخ دنیاکتاب ایران در

در این مقطع تحصیلی به دانش آموزان دربارة تاریخ معاصر ایران بخصوص ایران در قرن بیستم و وضع نابسامان آن مطالبی 
  :می خوانیم   122صفحه در . آموخته می شود

  20ایران در اوایل قرن « 
ایران از .یافتمیلیون افزایش  12-10بیش از به ت ایران عیجم. کاپیتالیستی بودنۀ نشا ایران کشور عقب مانده با 20در اوایل قرن 

 ، ترکمني ها، بختیارچ هالوب،ها،کردرهال دیگري چون ؛ در سرزمین ایران قبیله هايها  جز فارسب .تشکیل شده بودزیاد  ملیت هاي
 6و قسمت دوم  ها در نفوذ روس 5اول قسمت یلحاظ سیاساز . صنعت و شغل قبیله ها دامداري بود. می کنندزندگی  ها ، عربها

ایران  زمین هايکه ن وجود ای با. سیاست بی طرفی را گرفت ی نخستحکومت ایران در جنگ جهان. بود ها سییدر نفوذ انگل
  .بود کشور خارجی سه کشور ایران در زیر نظر و نفوذ  1917در اوایل سال . ادیه اي جنگی شدحرقابت کشورهاي ات حورم

  ارتش انگلستان      _______سمت جنوب  ) 1
  ارتش روسیه      _______سمت شمال   ) 2
  ارتش آلمان      _______سمت غرب   ) 3

                                                        
  محافظه کاران   1

  .با توجه به تاریخ تالیف کتاب منظور آقاي نظربایف و آقاي احمدي نژاد است  2

  .پیمان  ام پی تی  است» ماپاته « منظوراز    3

  2008سال انتشار    -  قوبایدولینا.چوپکوف ، ا.کاجاحمتاو، ا. كمولفان  ؛   4
  .ممکن است منظور شمال ایران باشد  5

  .منظور جنوب ایران است   6
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در ادامۀ به . در کتب پیشین ، مختصر این مطالب به دانش آموزان آموخته شده بود در این کتاب مطالب مبسوط تر گفته می شود

در رأس آن ها جنبش میرزا کوچک خان و جنبش گیالن مورد .الل طلبانه مردم ایران اشاره می شودبحث رشد جنبش هاي استق
نکتۀ جالب این است که در تمام مواردي که از دولت هاي موقت جنگلی و گیالن یاد می شود از آن ها با .بررسی قرار می گیرد

  .نام برده می شود مصنوعی و ساختگیاصطالح 
   ل طلبانهرشد جنبش استقال«  

. بیرون رانده شدنداز سمت شمال  ها نیز روس .به سرزمین خود بازگشتنداول ارتش آلمان و ترکان  یبعد تمام شدن جنگ جهان
 ها الدولۀ از انگلیسی ثوقدر ایران گروه و 1918سال .از دست ندهند انگلستان سعی کردند که نفوذ خود نفر ارتش  50000

ارتش  .می کردنداداره  ها طبق قرارداد دولت را انگلیسی.قرارداد ایران و انگلستان امضاء شد 1919نهم اوت سال . پشتیبانی کردند
ات را ادار ها ، انگلیسیبه تصویب نرسیده بودتا زمانی که قرارداد در مجلس  .انگلستان درآمدبه حمایت  ی ایراندولت و اقتصاد
   .ب شدوجممردم را  ضایتی بیننار تی و لاقرارداد بی عداین . می کردند ریاست
. کوچک خان بودبه دست  هدایت جنبش شمال ایران . بود طلبیربایجان ، گیالن ، خراسان اولین مرکزهاي جنبش استقالل آذ

اضاي کمک کوچک خان از آنها تق.رسیدند  یبه بندر انزل  1به دنبال شکست خوردگان گواردیاي سفید ها درآن زمان روس
و به  دادربایجان ارتش تشکیل آذزود در قسمت خیلی حکومت شوروي . قبول کردندرا تقاضاي آنها  ها کرد و روس یحاتیسلت

 مصنوعیرا ارتش  مصنوعی دولتاما این ؛ جمهوري شوروي گیالن تشکیل شد 1921چهارم اوت سال. اعزام نمودزودي به ایران 
بدین . به روسیه فرار کردندگیالن حکومت ؤساي ر ۀارتش شاه سمت گیالن رسیده بود هموقتی . نتوانست حمایت کند یایشور

ت با هدایت کمونیس ،ارتش کوچک خان 1921ماه دسامبر سال  .ساختگی به ناکامی رسیدی ایترتیب تشکیل حکومت شور
کوچک  1921سال . زدبه حمله دست واه نیروهاي آزادي خ علیه همین اختالف نظراز استفاده  باارتش شاه . را کشتند 2یدر ها،ح
بدین ترتیب اولین جنبش . خاتمه دادربایجان و خراسان را آذهاي  قیامبه ارتش شاه  1922سال . یب قرارگرفتقعت تحخان ت

  . ه ماندبی نتیجایران مردم طلبی استقالل 
       1945-1921هاي  رشد سیاسی و اقتصادي سال «

قرارداد حکومت این طبق .دوستی امضاء شد دادمسکو بین دو کشور قرار شزمان جنبدر  1921بیست و ششم فوریه سال 
ند ه بودکه آن وقت از ایران بردرا  یو کاالهای 3و از ساختمانها و اعتباري سر کشیدند کرد زمان پادشاه سر کشی طوشوروي از شر

افسران ملی به  یان را از بینتشکل نظامی ناراض هاانگلیسی . میلیون روبل بود  600بیش از شده مبلغ کاالهاي پس داده . پس دادند
یفه ظو استقالل  نظامی را و ی هاانگلیس چنگال آزاد کردن ارتش از ،ک رضا خانیپالکاون ،4دیویزیون  دهفرمان. ندوجود آورد

  . می دانستخود اصلی 
                                                        

  ؟؟؟   1

منظور حیدرعمواوغلو متحد اولیه میرزا کوچک خان است که در جلسۀ انقالبی در یاسیخان رشت با طراحی میرزا کوچک خان غافلگیر و    2
  .کشته شد

  .معلوم نشد به کدام واقعه اشاره می کند.این بخش براي من نامفهوم باقی ماند   3

  )معین ، مدخل دیویزیون ( لغت فرانسوي به معنی واحد نظامی ، لشکر   4
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رضا ،حکومت جدید رايب. آمددر ژوازيروگروه ب به دستو قدرت  رخ داددر تهران انقالب  1921بیست و یکم فوریه سال
با هدایت رضا . برآمدندقدرت تمام  در صدد تصاحب تمامقوي شدن از ژوازي بعد رگروه بو. خان به عنوان وزیر نظامی تعیین شد

  . رفرم نظامی صادر شد 1921خان سال 
مریکا به طرف آوي از. رسید -بود زي و فئودالیاطرفدار گروه هاي بورژوکه  -جدیدبه حکومت  هم السلطنقوا 1922سال 

. داشتفراوان شرکتهاي نفتی امریکا نفوذ در وي  .مریکا بودآبانک داران  اقوامسپا از یمیل .شده بوددعوت  1سپایمیلي با کارهم
و بدین  بود آمدهردشرکتهاي امریکا نظرایران زیر . ایران را عهده دار بودمالیات و بودجه دولت آوري ج و جمع ارخ  ةسپا اداریمیل

  . ضعیف کندترا  ها گونه می خواست که امتیازات انگلیسی
به این .گرفترا در پیش  يمرکز ا قدرتب و متحد ساختن آنها کردن قبیله ها عیطمنیروي ارتش سیاست به رضا خان با اتکاء 

به دست  1923سال در.شد شدید  2ل، ماکینخالختالش، شاهسون،  ایلع کردن قبیطمعملیات  1923-1922هاي  سالمنظور در
قاجاریان زیاد دست گرفتن قدرت از  ايبر وي حركتبعد از قوي شدن رضا خان  .را نابود ساخت هاقیام کرد 3ومل سمیدکعیاسما
  .ي پذیرفترضا خان را به مقام نخست وزیر، احمد شاه قاجار  1923سال . شد

مجلس  1925سی و یکم اکتبر سال . دست احمد شاه اندیشید ردن مقام خود راجع به گرفتن قدرت ازکت یثبتبعد از رضاخان 
در . منظم کردامور مملکت را و را به دست گرفترضا خان به نام پهلوي قدرت .رضا خان را انتحاب کرد ،ایران به جاي احمد شاه

نون مدنی و برنامه هاي قا. ژوازي را صادر کردورهاي ب رضا شاه براي مدرن کردن ایران رفرم 1930-1925سالهاي 
و به جاي آن  خارج ساختدینداران را از دست روحانیون و کم ات کرد و محیثبترا  رضیجنایتکاران اجراء شد ومنابع اکیفر

 سال.  ت شدیثبت ها هاي فئودال زمین محدود شد و زمینتصرف غیر قانونی  1927-1923هاي  سال. دوروجود آبه محکمه مدنی 
براي وصل کردن ده ها و . ی درآوردآنها را به ردیف ماموران دولتو روستاها فرمانداران ده ها  تقویت براي 1937 -1935هاي 

رس و امد ،در شهرها.نمودصادر را با الگوي اروپا  دنقانون لباس پوشی 1928از سال . زیادي ایجادکرد راه آهن و شهرها جاده ها
عوض  "ایران "آن نام به عدن به بآاز  بود "فارس  "نام رسمی کشور 1935تا سال . دبیرستانهاي آمیخته دختران و پسران باز شد

                                                        
 –بودند  در آغاز نفوذ آمریکا درایران و پیش از آن که  سفارت آمریکا در ایران تاسیس شود انگلیسی ها حافظ منافع آمریکا در ایران  1

او با بی اعتنایی به سفراي روس و انگلیس دشمنی . تا این که اولین نماینده آمریکا یعنی شوستر به ایران آمد –سپردن گوسفند به دست گرگ 
انگلیس با فشار روس و . آنان را برانگیخت چون شوستر با بهائیت ارتباط داشت سفیر انگلیس از این طریق او را بین ایرانیان بد نام ساخت 

آمریکا که تسلیم این دو قدرت شده بود بجاي شوستر شخصی به نام کالدول را به سمت وزیر مختار . آمریکا مجبور به بازگرداندن شوستر شد
نفت ایران  سر انجام آمریکا  میلیسپا را به تهران فرستاد تا در صنعت. اویک فراماسونر بود و نتوانست در ایران کاري انجام دهد. به ایران فرستاد

  .اما حوادثی که در زمان او اتفاق افتاد روابط ایران و آمریکا را تیره کرد.نفوذ کند

  ماکو   2

وي با دفع عثمانی ها از منطقۀ سلماس به شهرت رسید و همزمان .اسماعیل آقا ملقب به سردار نصرت معروف به سیمکو و مشهور به سیمیتقو  3
وي .وي زندگی پر فراز و نشیبی داشته است.ز جانب آنان به مقام فرماندهی نیروهاي مرزي سلماس نایل شدبا قدرت گرفتن روس ها در ایران ا
  .دربارة مطلب مورد اشاره در متن به تحقیق دقیق تري نیاز است. در بین کردها محبوبیت خاص دارد
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نه  ، روحانیونرفرم جدید  ۀدر نتیج. 1گروه اصلی زادگان نابود شد و رسم نامیدن با فامیل به کار آمدگذاري به صورت نام . شد
   .2بلکه از داشتن زمین ها هم ممنوع شدندکم امحداشتن تنها  از حق 

 ي باقرارداد  هاي نفتی  با ریاست انگلیس و ایران بین شرکت 1933سال . ده شساخت هچندین کارخان ها ي آلمانیبا سرمایه گذار
  . شیلینگ بایست بپردازد چهارفروش هرتن نفت به ایران  طبق قرارداد انگلستان از. جدید امضاء شده بود اتامتیاز

به ایران  ها آلمانی. کردندمی کار  ها در اکثر کارخانه آلمانی. یدپسندمی آلمان را  ه ایران نزدیک بودن ب ، در سیاست خارجی
اصل  "نظر پشتیبانی از  ازآلمان و ایران . هزاران جاسوس آلمان به ایران آمدند سین هابهانه استفاده ازتکنیبه  و ات دادندیحسلت

  . 3گی بودندنهماه "زادگان 
  برايبین حکومت شوروي و انگلستان  1941سال  ئیهدوازدهم ژو. ددوم عملیات جاسوسی زیاد ش یدر جریان جنگ جهان

شوروي به طرف ایرانی نامه اي راجع به قطع کردن عملیات جمهور س ئیر. امضاء شدتفاهم نامه اي آلمان  امتحد شدن در جنگ ب
  . بی اعتنائی کرد ی به این درخواستما طرف ایرانا. در  ایران نوشت ها جاسوسی آلمانی

در همین سال رضا . سرازیر شدندبه ایران  ها  واز سمت جنوب انگلیسیها  از سمت شمال روس 1941و پنجم اوت سال بیست 
محمد رضا پهلوي به تخت ایران  یعنی رضا خان ۀسال 22پسر . خارج شودو ازکشور خود کناره گرفته خان مجبور بود از مقام 

  .   ندشد حدمت در ایران یتلرهشروع کرد و گروه هاي ضد  را آلمان اایران جنگ ب 1943نهم سپتامبر سال . نشست

  

  بخش پنجم 

   ) 11کالس (   4کتاب تاریخ جهان  ایران در 

بیشترین مطالب این بخش متوجه ایران .در کتاب تاریخ این مقطع که سال آخر دبیرستان است به ایران توجه زیادي شده است 
مهم ترین ویژگی این دوره .لوي به عنوان دورة ترقی سیاسی و اقتصادي ایران یاد می شوداز دورة په.پس از جنگ جهانی است 

به لحاظ فضاي سیاسی داخلی از رژیم .قطع دست بیگانگان از نفت ایران و ملی شدن صنعت نفت به دست محمد مصدق است
 از. می نیز فقر و تنگدستی مردم ذکر می گرددعلت پدید آمدن انقالب اسال.پهلوي به عنوان رژیم مستبد و خودکامه یاد می شود 

  :به بعد این کتاب می خوانیم  182صفحه 

  جهانی رشد ایران بعد از جنگ دوم « 

                                                        
ر نسبت داده می شدند و نام خانوادگی وجود نداشت به شیوة منظور شیوة نام گذاري از مدل عربی که فرزندان با ابن و بنت به پدر و ماد   1

  .امروزي تغییر یافت

  .به نظر می رسد منظور موقوفات باشد که از دست روحانیون خارج شد   2

  .به نژاد پرستی و برتر بودن نژاد ژرمن اشاره می کند. منظور ایرانی ها و آلمانی ها در اصل از یک نژاد و یک تاریخ بودند  3

  2008سال انتشار  -    و تیمچنکا.قایربکوف، س. ر.سادقوف، ر. ت.ت  4
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جامعه معیشتی وضع  .شد اقتصاد ایران ضعیف شد و صادرات کاال کم و قیمت کاال گران یبعد از تمام شدن جنگ دوم جهان
 نفت ملی کردن صنعت بهم اقدبه این منظور ا. دندبوبحران  ی براي بیرون شدن ازجستجوي راهبه ایران  حاکمان. کاهش یافت
حکومت   ةآن را  به عهد يو اجرا را تصویب کردند "نفت  ملی کردن "قانون ایران پارلمان   1951وریل سال آدر . ایران کردند

 دستاین قانون  را کهچ موجب گردید؛را  خارجیان تنفت مخالفکردن ملی .  بود گذاشتتشکیل شده  1953در سال  که مصدق
خود با دولت سی اروابط دیپلمبراي ابراز نارضایتی خارجی  هايکشور در مقابل.را از نفت ایران قطع می کرد خارجی  شرکتهاي

  .را قطع کردندمحمد مصدق 
محمد  1953سال . برخاستدشمنی به نخست وزیر  علیهیان یشاه ایران آن زمان محمد رضا پهلوي با کمک نظامیان وامریکا

حکومت جدید روابط با . تمام قدرت به شاه برگشت. سال بمانددوزندان براي  درد شو مجبور  عقیب قرار گرفتت تحمصدق ت
ایران با کنسرسیوم بین المللی قرارداد  1953سال . گ شدهنهماکامال هاي غربی  بدین گونه با شرکت .از نو سامان دادانگلستان را 

 رافت ایران به بازار بین المللی نخارجی فرصت فروش  هايولی کشور دادایران نفع خود را از فروش نفت افزایش . ضاء کردام
. در کشور شدشخص اول مملکت شاه .  پاگرفتایران رژیم مطلق العنان  در شد و تر اتحادیه هاي آزادي قوي علیهمبارزه . ندادند

  . وزیر  و دیگر وزیرها را خود تعیین کرد نخست، وي بدون مشورت با پارلمان 
  انقالب سفید  

مقصد این رفرم از بین  بردن روابط فئودالی در ده ها و رشد . را اعالن کرد "انقالب سفید  "شاه در ایران  1960در اوایل سال 
سال  15به دهقانان براي دن آن ها ي واگذار کراعتبارصورت و به  با ملی نمودن هم رفرم زمینی که محدود کردن زمین. اقتصاد بود

. نرسید و فقیران زیاد شدند و مجبور بودند براي جستجوي کار به شهر منتقل شوند یرفرم در کارهاي دهقانان به نتیجه خوب. بود
 شخصی کردن ادارهخصوصی سازي و زنان در انتحابات و  هب أيجنگلها و دادن حق ر عبارت بود از ؛ ملی کردن ها دیگر رفرم

  .هاي دولتی  بود
فروش نفت براي سرمایه گذاري به مواد معدنی و براي خریدن ابزار خارجی و اجیر کردن متخصصین از درآمد حاصل از اکثر  

کشاورزي صنعتی  يکشاورزي به کشور يایران از کشور. دآمپدید آالت ماشین  ختکارخانجات گاز و سا. خارج صرف شد
ایران از سیستم چند  1975سال . مردم شد رباعث فقبود و همین شاه و نزدیکان شاه  نفعبیشتر به انجام شده هاي  رفرم. تبدیل شد

  .  شد بسیار بالخره گروه هاي ضد سیاست  شاه. بی عوض شدزک ححزبی به سیستم ت

  و در ادامۀ بحث چنین آمده است ؛ 184صفحه در

  جمهوري اسالمی ایران                ی،انقالب اسالم «
و  انقالب شعارهاي رأسدر . مردم ایران شرکت کردند هاي انقالب ضد رژیم شاه شروع شد و درآن همه گروه 1978ل سا

اي خارجی ، ه روتمندان و فقیران و دور انداختن سرمایهثبین  از بین بردن فاصلهنابود کردن رژیم شاه و به آن ، دعوت مردم 
آنها . ت افتادشاه از کشور فرار کرد و حکومت به دست حکومت موق 1979سال .بودهاي اسالمی   کردن ارزش یگزینجا چنینهم

در همین سال در ماه اوریل کشور ایران به نام . اهللا موسوي خمینی دادندح یت اهللا روانقالب یعنی آ قدرت را به دست رهبر
  .جدید تصویب شدساسی اقانون  1979سال . تغییر نام دادجمهوري اسالمی ایران 

ساسی ایران شکل اقانون  .هم وجود داردس جمهوري ئییک دفتر ر.است ساسی مقام قانون گذاري پارلمان ار اساس قانون ب
رهبر حق تعیین کردن . کند کار میمر اهللا ا بارهبر است و وي مستقیم ایران حکومت  رأسدر . وجود آوردبه اداري اسالمی را 
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بر طبق قانون . شود کنترل می 1شدهتشکیل  "یت اهللا آ"نفر با مقام  12که از است ی یوراپارلمان زیر نظر ش. س جمهوري را داردئیر
را حل  ضیمسائل ار روحانیون تا االن هم حتی. اي غیر اسالمی ممنوع استهاتحادیه  ب در ایران وزاحاسیاسی   فعالیتساسی  ا

اقوام و مسائل . است روحانیوندرصد  آنها در دست  20روتمندان است  و ثمثل قدیم االن هم در دست  زمین هادر صد  80.نکردند
  . دنمی طلب ي خودمختارایران ،از حکومت  چ هاو بلو ها وترکمن هاکرد .ه استحل نشد و نژادها هم

  :می خوانیم 185 صفحه در ادامه و در
           21و اوایل قرن  20ایران در هفتادمین سال قرن « 

حکومت . نفر شهید شدند 600000و بیش از کرد رد او یبه اقتصاد ایران زیان بزرگ 1979-1978راق سالهاي جنگ ایران و ع
پس از تعیین رفسنجانی براي  1979سال . بود مواجه از بحران براي خروج کردن اقتصاد و پیدا کردن راهرو به راه مشکل ایران با 

جدید دعوت  تکنولوژي و متخصصین از خارج براي آموختن به راه افتاداستفاده از سرمایه گذاري خارجی  ،حل این مشکالت
  . تالش شدب و اتحادیه ها زاحا یتثبتوي براي . را باال برد ییس جمهورر ساسی ایران اعتبار و نفوذاتغییرات در قانون . شدند

س جمهوري شد و رفرم را یمی ریخاتسید محمد  1998در سال .شرق شد ۀمیانخاورایران کشور لیدر در ، پس از رفرم اقتصادي 
  .شدند پیروزروحانیون سرانجام بر وي . سیستم ایران را عوض کند وعیف کند ضرا  روحانیونولی نتوانست نفوذ . ادامه داد

گرفتن به  اقتصاد تقویتوي در راه . تعیین شدجمهور س ئیاد به عنوان رژمحمود احمدي نسنت گرایان با کمک  2005سال در
س ئیبعد از تعیین ر. بود "انقالب اسالمی  "شرکت کنندگان فعال از چون وي خودش تمایل داشت ؛ سنت گرایانکمک از 

 .تر شد اد سیاست خارجی ایران فعالژبعد از آمدن احمدي ن. برگشت سنت گرایانجمهوري ایران تمام قدرت اداري به دست 
  .شدتر نیروي ارتش ایران روز به روز قوي 

کرد  شکایتمریکا به سازمان ملل متحد از ایران آاطر خبه این . در جهت صلح به کار برداتم را  که ایران ار دارند انتظ یانجهان 
یوم را ند اوراننتواهم نمی  حتی  به قصد صلح سازمان ملل متحد ایرانیان  2006طبق قرارداد سال . سازند  اتمی می حۀکه ایرانیان اسل

اي گهشان ۀایران به مقام کنترل کننده  اتحادی 2005سال  در .است خدمات اتحادیه اي محلیدر حال توسعۀ ایران .  کنند غنی سازي
  .نائل شد
. بین قزاقستان و ایران قرارداد امضاء شد 1992سال . ه و دارداص داشتخمیانه همیشه نفوذ  يسیاآدر سیاست خارجی  ایران

  ».رار داد می باشدهمکاري اقتصادي و تجارتی مهمترین نقطه این ق

    

                                                        
  .منظور شوراي نگهبان قانون اساسی است  1
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  ي فردوسی در آثار اخوان ثالث بازتاب شاهنامهبررسی 

 ي ترامتنیت بر اساس نظریه
   1داود اسپرهم

  2امید سلطانی  

  چکیده

. ژرار ژنت نظریه ترامتنیت را با توجه به آشنایی با نظریه بینامتنیت ژولیا کریستوا در نیمه دوم قرن بیستم میالدي مطرح کرد
یکی از  .بیش متنیت _5. پیرامتنیت _4 . سرمتنیت _3. فرامتنیت _2. بینامتنیت _1: شود نظریه ترامتنیت به پنج بخش تقسیم می

یکی از بهترین اسطوره . هاي آن و تحوالت و تأثیرات آنهاست ملت، شناخت اسطوره متنهاي شناخت فرهنگ یک  شاخص
ي فردوسی است؛ شاهکاري که در طول هزار سال گذشته بر صدها شاعر و نویسنده در ایران و  هاي فرهنگ ایرانی شاهنامه متن

جمله این گروه عظیم متأثران شاهنامه است که در مهدي اخوان ثالث از . جهان به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر گذاشته است
  .بسیاري از اشعار خود با الهام از مضامین عمیق و سبک بدیع شاهنامه دست به خلق اشعاري به پیروي از فردوسی زده است

ر اخوان ثالث مورد نگارندگان در این مقاله بر آنند که بر اساس نظریه ترامتنیت، به صورت مدون و منسجم این تأثیرات را در اشعا
  .بررسی و تحلیل قرار دهند

  

  

  اخوان ثالث، ترامتنیت، بینامتنیتي فردوسی،  شاهنامه: ها کلیدواژه

                                                        
 استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی -1

 د انشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی - 2
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  مقدمه

 این در. است روشن بسیار ایران ملی هویت و فرهنگی استقالل پارسی، زبان گسترش و پاسداري در فردوسی ي شاهنامه نقش«
 توس استاد ي خانه گنج از اي گونه به داشته، پیوندي ایرانی قوم فرهنگ و با بسته طرفی پارسی کالمی هنر از هرکس سال، هزار
 جمله از ثالث اخوان مهدي). 13: 1368رضا،(» است پارسی زبان سخندانی و سخنوري آموزش میدان شاهنامه. است شده مند بهره

 استادش راه به شاهنامه يها اسطوره کردن زنده و حماسی اشعار سرودن حماسی، لحن ایجاد با که است فردوسی مکتب شاگردان
 نگارندگان که است پژوهش ایني  پایه است؟ پرسش بوده فردوسی ي شاهنامه از متأثر اشعارش تمامی در اخوان آیا است؛ اما رفته
» فردوسی و اخوان« عنوان تحت اي مقاله فسایی رستگار منصور پیش از این .هستند بدان پاسخ پی در ترامتنیت نظریه اساس بر

 به اعتقاد و دوستی میهن(فکري و) اساطیري و حماسی واژگان از استفاده(کالمی سطح دو در اخوان تأثیرپذیري بهو  نوشته
 فردوسی ي شاهنامهتأثیر  بررسی«  عنوان تحت دیگري ي مقاله همچنین. است کرده اشاره فردوسی ي شاهنامه از )انسانی يها ارزش

به  مرشدي هانیه و زمردي حمیرا توسط» پردازي داستان و اساطیري روایات شناسی، سبک ي حوزه در ثالث اخوان مهدي آثار بر
 اساطیري تلمیحات همچنین و پردازي داستان شیوه ادبی، زبانی، اشتراکات بررسی بهبیشتر  مقاله این دراما  است؛ نگارش درآمده

 اساس بر خود از پس آثار بر شاهنامه بازتاب ي ینهزم در که دیگري ي مقاله. است شده توجه اخوان آثار و شاهنامه میان مشترك
شاهنامه  آن در که است» شاهنامه متنی بیش گسترش بر درآمدي« عنوان تحت مطلق نامور بهمن ي مقاله شده، نوشته ترامتنیت نظریه

 یک به تنها مقاله این در شده است؛ البته قلمداد ترامتنیتی مطالعات براي پیکره ترین مناسب و متن اسطوره ي نمونه بهترین عنوان به
  .است نشده ثالث اخوان به اي اشاره و شده پرداخته» متنیت بیش« ترامتنیتی؛ یعنی مطالعات از حوزه

  تحلیل و بررسی به پس از آن شود؛ مشخص پژوهش چارچوب تا شود یم بازکاوي ترامتنیت ي یهنظر ابتدا جستار این در
  .  شود یم  پرداخته شاهنامه از متأثر اشعار به تکیه باو  انتشار سال ترتیب به ثالث اخوان مهدي شعر دفترهاي

  

  ترامتنیت

 پژوهشگرانی توجه مورد پساساختارگرایی و ساختارگرایی با که است مهمی موضوعات از دیگر يها متن با متن یک ارتباط« 
 Inter(   بینامتنیت اصطالح 1960 دهه در بار نخستین کرایستوا ژولیا. است گرفته قرار... و 4ژنت ،3ریفاتر ،2بارت ،1کریستوا چون

textualite (کریستوا مطالعاتی ي دامنه گسترش با ژرار ژنت او از پس .کرد مطرح گوناگون يها متن میان ارتباط هر نوع براي را 
 آن و نمود گذاري نام )Trans textualite( ترامتنیت جدید ي واژه با را خود غیر یا دیگر يها متن با متن یک میان رابطه نوع هر
:  عبارتند از ترامتنیت دیگر اقسام .شود یم محسوب آن اقسام از یکی بینامتنیت که کرد تقسیم دسته پنج به را

  متنیتو بیش )Metatextualite(فرامتنیت ،)paratextualite(پیرامتنیت ،)Arcitextualite(سرمتنیت
)Hypertextualite (شود یم شامل را دیگري بندي تقسیم هر یک که «)83: 1386مطلق، نامور.(  

 گونه به خواه دیگر؛ متن در متنی آگاهانه کاربرد. است خوانده بینامتنیت را آن کریستوا، ژولیا که است همان نخست ي دسته«
  ).320: 1390احمدي،(» ییها پاره چونان یا کامل اي

  پنهان و صریح غیر بینامتنیت -2. صریح و اعالم شده بینامتنیت -1: کند یم تقسیم بزرگ ي دستهسه  به را خود بینامتنیت، ژنت«
  ). 88_89:  1386مطلق، نامور(» ضمنی بینامتنیت -3  .شده
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محسوب  بینامتنی اي گونه قول نقل منظر این از.[...] است دیگر متن در متن یک آشکار حضور بیانگر صریح بینامتنیت« 
  ).88همان،(» شود یم

 ترین مهم از یکی)5معنا به نقل و(هنري -ادبی سرقت. [...] است دیگر متن در متن یک پنهان حضور بیانگر غیرصریح بینامتنیت«
. نک(کند،  یمبرد و تشریح  یم نام را ادبی سرقت نوع 11 همایی جالل الدین ).88همان،(» شود یم تلقی صریح غیر بینامتنیت انواع

   .دارد وجود شاهنامه از اخوان گیري بهره در تقلید و تتبع توارد، اقتباس، نقل، سلخ، آن ؛ یعنی نوع پنج که) 357-395 :1367همایی

 ها نشانه این با که برد یم کار به را ییها نشانه دلیل همین به و ندارد را خود بینامتن کاري پنهان قصد دوم متن مؤلف نیز گاهی«  
 دالیلی به و گیرد ینم انجام صریح صورت به هیچگاه عمل این اما شناخت؛ نیز را آن مرجع حتی و داد تشخیص را بینامتن توان یم
...  و تلمیحات اشارات، کنایات، بینامتن نوع این اشکال ترین مهم. [...]     شود یم بسنده ضمنی اشارات به ادبی دالیل به بیشتر و

  ). 89: 1386 مطلق، نامور(» است

 دارد، تعلق آن به اثر که را اي گونه و اثر یک میان طولی روابط ژنت،«. شود یم نامیده سرمتنیت ترامتنیتی، روابط دوم دستۀ   
 دارد، تعلق آن به که) غنایی یا حماسی مثالً( اي گونه با اثر یک روابط به سرمتنیت) خالصه طور به.[...] (نامد یم سرمتنیت

  ).93-94 همان،( »پردازد یم

 در که است عناصري آن نشانگر کند، یم مطرح ژنت که چنان پیرامتن،«. شود یم نامیده پیرامتنیت ترامتنیتی، روابط سوم دستۀ
 درون یک شامل آستانه این. کند یم کنترل و دهی جهت را خوانندگان سوي از متن یک دریافت و است گرفته قرار متن ي آستانه
 که متن برون یک نیز و گیرد برمی در را ها نوشت پی و درآمدها ،ها فصل عناوین اصلی، عناوین چون عناصري که است متن

 به مربوط موضوعات دیگر و[...] منتقدان نظرهاي نقد و تبلیغاتی، هاي یآگه ،ها مصاحبه   نظیر نظر، مورد متن از عناصر بیرون
  ). 150: 1389آلن، (» گیرد یمبر  در را اثر ي کننده مدون یا مؤلف

) مثالً.[...] (است شده بنا تأویلی و تفسیري روابط اساس بر فرامتنیت«شود؛  یم نامیده فرامتنیت ترامتنیتی، روابط چهارم دستۀ
 یا انکار تشریح، در فرامتنی ي رابطه .[...]خواهد بود فرامتنی ي رابطه ها آن ي رابطه کند، اقدام 2متن  تفسیر و نقد به 1متن  هرگاه
  ).92-93: 1386 نامورمطلق،(» کند یم عمل متن تأیید

 در ژنت. مورد نظراست کلی بخشی الهام و تأثیرگذاري متنیت بیش در .شود یم نامیده متنیت بیش ترامتنیتی، روابط پنجم دستۀ
) ohypotext(Aپیشین متن با یک) B)Hhypertextمتن یک میان پیوند موجب که اي رابطه هر«: نویسد یم متنیت بیش تعریف
 اي گونه به را دیگر متن گیري شکل در متن یک حضور دیگر، بیان به). 94-95 همان،(»نباشد تفسیري پیوند این که چنان باشد،

 دو به متن پیش و متن بیش میان روابط«). 95 همان،(نامند  یم متنیت بیش باشد، غیرممکن دوم متن خلق حضور، این بدون که
  :است  تقسیم قابل کلی ي دسته

  .[...] است جدید وضعیت در نخست متن بیشحفظ  مولف نیت تقلید در): تقلید(همانگونگی :الف

 در تواند یم تغییرات این.[...] شود یم ایجاد متنیت پیش دگرگونی و تغییر با متنیت بیش تراگونگی در): تغییر(تراگونگی :ب
  ).95-97 همان،(» دهد روي اثر حجم و محتوا سبک، حوزه

  ارغنون
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 حافظ، غزلیات متأثر از در او. شد منتشر1330 سال در که است) امید.م( به متخلص ثالث اخوان مهدي دفتر شعر اولین» ارغنون«
 از تأثیر بیشترین البته. است منوچهري همچون خراسانی شاعران سبک به نزدیک قصایدش در و است...  و 6شهریار خراسانی، عماد
  : است سروده حافظ ستایش در نیز اي قطعه که آنجا تا است، حافظ سوي

  شد برمال روز چون عشقم حدیث فردا                        گفتم نهفته زاري،رازي به صبا با شب... 

  شد آشنا مست دل غم، ي لُجه غرقِ من                      دوش زدم یم بیگانه حریفی با تو، از دور

  ...  رها شد من دست از کبوتر این دیدم، تا                           بام لب ترا اما داد، ینم کس به تن دل   

  !   خداشد توان گیرم شد، توان ینم حافظ»                      امید«ببند مصحف بس، سخن ایزدي زین       

  )  152: 1388اخوان ثالث،( 

  :است  حافظ از متأثر هم باز دارد، دفتر این در شاهنامه هاي یتشخص به که هم تلمیحاتی در اخوان

  نیست  رستمی گویم، که با گویم، چه                                      بیژن چو شد نصیبم چالی سیه  

  )28 همان،(

  ما،کورستمی؟ ازحال فارغ ترکان شاه                         چگل شمع آن ازبهر صبر درچاه سوختم،  

  )47: 1388 حافظ،( 

 و عصیانی روح نمایشگر و گردد یم اجتماعی دردهاي و فردي عشق محور بر«که  است قصیده و غزل دفتر این عمده قالب   
 "یاد"ي  قطعه دو و غزل چند مجموعه این لیریک قطعات میان از. است یافته آزادي فضاي خویش برابر در که است اي کشیده رنج
 جاي غنایی نوع در دفتر این اشعار). 13: 1370کدکنی، شفیعی(»است شده سروده حالت با و پرشور بسیار "رفته یاد از عشق" و

 سوي از کلی الهام و تاثیرگذاري ارغنون شعر دفتر در .ندارد وجود شاهنامه و ارغنون بین پیوندي سرمتنیت دیدگاه از پس دارند؛
 هم پیرامتن در. ندارد وجود شاهنامه و ارغنون بین پیوندي متنیت بیش دیدگاه از است؛ بنابرایننیست، بلکه از سوي حافظ  فردوسی
 ذیل يها نمونه به توان یم که دارد وجود کمی پیوندهاي ضمنی بینامتنیت دیدگاه از فقط، نیست طورخاص به فردوسی از سخنی
  :کرد  اشاره

  )22: 1388اخوان ثالث،! (را سده آتش ست نکشته زمانه ولی    جمشید شد خاك که پوچی و عمرکوته چه

  )150، همان( آورد جان نوشداروي همان                      مرگ گالویزِ و خسته سهراب به     

   )173 همان،( نیستیم رستم که آخرما رنج، بار زیر         ما درهم شکست پشت گیتی، زال دل سیه اي   

  )183 همان،(زمین  به اوفتد جایی الجرم     تیر اگر تیر آرش و رستم                                         
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  زمستان

 از پیروي اخوان با. رسید شهرت به کتاب این چاپ با او. شد منتشر 1335سال  در که است اخوان شعر دفتر دومین» زمستان«  
 هیچگاه و ماند یم باقی متوسط شاعري سطح در اخوان کرد، ینم ظهور نیما اگر بسا چه و سرود را خود نو اشعار اولین نیما، سبک

 حافظ و خیام اشعار و افکار تأثیر زمستان شعر دفتر در. سرود ینم را... و چاووشی دیدار، ي لحظه زمستان، مانند جاوید اشعاري
  :است  مشهود

  خانقاه، به آمد مدرسه ز صاحبدلی

  .مدرسه ارکان ز ملول خاطري با

  جهل و دروغ از ریا، و فریب از بگریخت

  ...» ...مدرسه بنیان -گوید- باد نابود

  !الست ي یخانهم سرخوش ساقیانِ اي

  رو، کرده خیام به پشت، کرده ایام به مست لولیانِ اي

  )140-142: ب1390 اخوان ثالث،...(هست؟ اجازه آیا

 کرد بررسی را تأثیر این يها رگه توان یم» پاسخ« شعر در فقط است، کم بسیار زمستان شعر دفتر در فردوسی ي شاهنامه بازتاب
  :شود یم پرداخته بدان ذیل در که

 ي ریشه به/ زنی یم      تیشه چه ببین/  دودها؟ و بخارها/ کبودها، ها، یاهس / ،ها دخمه پلید درین/  کنی؟ یم کنی؟چه یم چه«-
  »کنی؟ یم کنی؟چه یم چه/  سپردنی، گورکن به /مردنی، و شدي تبه. / جوانیت هستیت، به. / زندگانیت و عمر به/  جوانیت،

 آتش چو/  گدازدم، و سوزد که/  را شراره این اجاق. / کنم یم نبرد سان چه/  تهمتن یالن چون که/  ببین کنم؟ بیا یم چه -
  ).133-134 همان،(کنم یم سرد و خموش/  خود، وجود

 ي واژه به توجه با. کند یم نبرد دشمنانش با  قدرتمند که کند یم تشبیه هیکلی قوي شیران به را خود گفتگو این دوم شخصیت
  .گیرد یم قرار) اشاره(ضمنی بینامتنیت حوزه در قسمت این است، رستم لقب که تهمتن

 و فخیم شعر این زبان -1: کرد مشاهده اخوان شعر این در را 7حماسی هاي یژگیو بعضی توان یم سرمتنیتی پیوندهاي لحاظ از
 و جدي معنایی با شعر این در - 3.       است جریان در آهنگین لحنی با رجزخوانی و لفظی جنگ شعر کل در -2. است استوار
 -5. است مطرح شعر این در زمان با جنگ اما مواجهیم؛ شهسواري و جنگاوري با شعر این در -4.مواجهیم فاخر و سنگین الفاظی
  .بجنگند با هم باید که است» زمان« قهرمان ضد و است معاصر انسان گویا قهرمان

  

   شاهنامه آخر
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 آخر«: گوید یم  کتاب این مورد در فرخزاد فروغ. شد منتشر 1338 سال در که است اخوان شعر دفتر سومین »آخرشاهنامه«  
 به بیشتر شاعر گرایش کتاب این در.[...] رسید آخر به که اي برحماسه. گذشت چه برآن اي کنایه. است آمیز کنایه نامی شاهنامه
 شده لگدمال و خورده تهمت حقیقت یک و مظلوم و شریف زیبایی یک زوال از پرشکوه افسوس با و است اجتماعی مسائل سوي
 و آیند یم پیش یکدیگر دنبال به او شعر رنگ خاکستري يها جاده در عزاداران، از گروهی همچون تصاویر، و کلمات. کند یم یاد
  ).75-76: 1370فرخزاد،(» کوبند یم انسان قلب دریچه بر سر

. کند یم ایجاد پیوند فردوسی» ي شاهنامه« نام با است شده نوشته جلدکتاب روي بر که» شاهنامه آخرِ«نام پیرامتنی بررسی نظر از
 این که کند یم نقل را فردوسی از بیتی، قلّه معنی به چکاد ي واژه توضیح براي اخوان که دارد وجود نوشتی پی نیز» طلوع« شعر در
 فردوسی اینها، امثال و تپه و کوه جاي بلندترین است، قلّه معنی به "نهاد "بروزن  چکاد،«: کند یم ایجاد پیرامتنی پیوند هم نوشت پی

  :است گفته

  )65: الف 1389 اخوان ثالث،(باد چو توران ز سپاهی آمد که                چکاد از دیدبان دوان، بیامد

 نظر از. است مشهود» آخرشاهنامه« شعر در اخوان دفتر این در فردوسی ي شاهنامه بازتاب بیشترین ترامتنیت نظریه اساس بر  
  :کرد  اشاره ذیل موارد به توان یمدر این شعر  ضمنی بینامتنیت موارد

  .دیگرکن پرده! مسکین پریشانگويِ اي

دستان   .نخواهد برد در نابرادر ز چاه جان پورِ

رد، او رد، م رد م م  

  ).75، همان(سر کن  را فرخزاد پور داستانِ

  :شود  یم بیان فرخزاد رستم زبان از که کرد اشاره ذیل ي قطعه به توان یم پنهان بینامتنیت ي حوزه در

  . . .آه «

   دیگرما 

  مانیم را پیر و گوژپشت فاتحان

  کف، از بادبان موجِ کشتیهاي بربه

  بسته، تهی، ایامِ دشت در فرّهی، يها بره یاد به دل

  خسته، و کهنه و زنگخورد تیغهامان

  خاموش، جاودان کوسهامان

  )76همان، ( بشکسته بال تیرهامان
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  :کنیم  یم نقل را است شده بیان شاهنامه در فرخزاد رستم زبان از که را ابیاتی پنهان بینامتنیت پیوند شدن تر روشن براي اینک

  مهر ببرید وزما گشت دژم                       سپهر گردان گشت وفا بی چنین               

  بکار نیاید برهنه بر همی                               گذار آهن پیکان تیز مرا                

  سیر زخم زان بآورد نگشتی                        شیر و پیل گردن کز تیغ همان                

  )1346: 1390 فردوسی،(بر زیان  آمدم زیان زدانش                           برتازیان پوست همی نبرد               

 است، شکست ي حماسه شعر این البته یافت؛» آخرشاهنامه« شعر در را حماسی شعر هاي یژگیو توان یم سرمتنیت دیدگاه از
رده نابرادر چاه در رستم آن قهرمان ایرانی سخن  غرور و شکوه رفتن باد بر و ایران سپاه شکست از هم فرخزاد رستم و است م

  :گوید  یم

  ما

  .بادیم بر رفته شهرهاي فاتحان

   سینه، از آید بیرون زانکه ناتوانتر صدایی با

  .یادیم از رفته يها قصه راویانِ

  .را هامان سکّه برنگیرد پشیزي، یا چیزي، به کس

  ).76: الف  1389اخوان ثالث ،( بیگانه ست شاهی از گویی

 امروز، دنیاي به پشت تاریخ، رندان همانند اخوان. دانست تاریخی شکست و یأس پرداز اسطوره را اخوان توان یم مجموع در«  
 هم و خود اجتماعی-تاریخی يها آرمان شکست و بر آورد روي) مزدك و مانی و زرتشت آرمانشهر( دیروز آرمانی جهان به

  ).89: 1381روزبه،(» زد پوزخند  و گاه داد دشنام گریست، تلخ اما، طنّاز» مغموم وش لولی« همچون نسالنش

این کتاب بزرگ و  اگر و است» آخرشاهنامه« شعر سرودن در اخوان بخش الهام فردوسی ي شاهنامه متنیت بیش دیدگاه از  
 شگفت«: گوید یم اخوان اشعار مورد در خویی اسماعیل. شد ینم سروده هم اخوان شعر این گاه هیچ نبود، فردوسیارزشمند 
» شاهنامه آخر شعر مثل کنی؛ تمام سوگ با و کنی شروع حماسه با توانی یم که است این اخوان شعر زبان در نکته انگیزترین

  ).59: 1383شمیسا،(

 نیاکانِ او برایش از که است؛ پوستینی رسیده او به تاریخ رهگذر از که گوید یم سخن پوستینی از اخوان» میراث«در شعر   
  :سراید یم ها داستان و است مانده باقی

  من، دارم کهنه پوستینی

  .مانند جاودان سالخوردي
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  روز تا شب که نیاکانم، از داستانگوي ریگی مرده

  ).34 :الف 1389اخوان ثالث،(نگوید چند  و چون گویدم

 و پرستی وطن الهام شعر این در است، موردنظر متن پیش اثر کلی بخشی الهام و گذاري تأثیر که متنیت بیشي  نظریه براساس
  :دارد  وجود است، شاهنامه هاي موتیف از که نیاکان پاسداشت

   تو شناسی یم رنگین زربفت ي جبه کدامین کو،

  باشد؟ پاکتر من ي کهنه پوستین مرقع کز

  سازم بدل آیا خلعتش کدامین با

  ضرر باشد؟ سودا در نه م که

  !دخترجان آي

  ).36-37 همان، (دار می آلودگان ي رقعه از دور و پاك همچنانش

 نظر از که شعرهایی قطعه بعضی ذیل در. شود یم دیده فردوسی ي شاهنامه بازتابباز هم » آخرشاهنامه« دیگر دفتر اشعار در
  :شود  یم ذکر است، بررسی قابل ضمنی بینامتنیت

  کشیدن بادافره ناکرده گنه

  ).80 همان،(نیست کمی درد این که داند خدا

  دیو کدامین دانم ینم من

  افسون، ي یشهب کدامین نهانگاه به

  ).112همان، (ست افکنده آتش در جادو، پرم ي برکهکنارِ  در

  دستان رستم آن بود راست

  )130همان، (بود؟  زالی دوك ي یهسا که یا

  

  اوستا این از

 نمایانگر و بیانگر همه و همه کتاب، این شعرهاي«. منتشرشد1344 سال در که است اخوان شعر دفتر چهارمین» اوستا این از«    
 اخوان شعرهاي ترین پرداخته و ترین پخته) کتاب این در.[...] (است شده جاري سی سالهاي ي سرچشمه از که شاعرند غالب یأس

 و داشت خوبی ي یانهم پردازي قصه و اسطوره تاریخی، افتخارات با اخوان«). 145-146: 1385حقوقی، (» خواند توان یم را
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 حماسه. [...] سپرد یمدل  موعود انتظار به امشاسپندان روح تجلی در همواره و نهاد یم ارج را بهی دین و نیاکان آئین وار فردوسی
... و  هشتم خوان و آدمک يها قصه آواره، و رانده يها شهزاده ي قصه تا گرفته انیران از. بود اخوان شگردهاي از یکی پردازي
  ).254-255: 1370معتقدي،(» نشست یم به نقل وي که بود قهرمانی و تراژدي از تلفیقی جملگی

 ذیل در که است مشهود» مرکب و مرد« و» سنگستان شهر ي قصه« شعردو  در شاهنامه بازتاب »اوستا این از« شعر دفتر در
  :پردازیم  یم بازتاب این بررسی به ترامتنیت نظریه براساس

 است شهریاري سرگذشت شعر این. است زبانی و فکري لحاظ از، اخوان قوي و عمیق اشعار از یکی» سنگستان شهر ي قصه«
 راه یافتن براي سنگستان شهر شهریار. اند شده شهرسنگ آن مردم اما اند؛ کرده حمله شهرش به جادوان قوم و دریایی دزدان که

  . ندارد وجود رستگاري :گوید یم او به غار ولی رود؛ یم غاري به رستگاري

 دو یکی بازآفرینی با اخوان آن، در که است اخوان ي گونه روایت یا روایت بهترین شاید سنگستان، شهر ي قصه کتیبه، از پس«
 ارائه را امروز موقعیت کهن، ایرانی يها اسطوره از چندتایی بازآفرینی و آنها آمیختن درهم و فولکوریک داستان

 بن توس گودرز، بن گیوِ بهرام، به تلمیحاتی و دارد قوي ضمنی پیوندي بینامتنی دیدگاه از شعر این). 646: 1340براهنی،(»دهد یم
  :دارد  گرد سام و پشوتن سیمرغ، ضحاك، زر، زال کاوه، گرشاسب، نوذر،

  است زنجیر هزار اهریمنی تر زآنکه در بندگسسته 

  دماوند است ؛ [                                                       

  پشوتن مرده است آیا ؟

  و برف جاودان بارنده سام گرد را سنگ سیاهی

  )26_27: الف 1390لث، اخوان ثا(» ... کرده است آیا؟  [                                                      

  ارتباط  museشعر الهگان از یکی با شاعر ،ها حماسه برخی در«: گوید یم شعر حماسی هاي یژگیو ذیل در شمیسا سیروس  
 دهقانان و موبد شعر، ي الهه جاي به شاهنامه در [...]است شعر آغاز حماسی، سوال بدان الهه جواب کند، یم سوال او از و یابد یم

 بیان شعر راویان عنوان به کبوتردو  زبان از را قصه شعر، اخوان این در). 84-85: 1386 شمیسا،(»کنند یم الهام شاعر به را داستان
 شکست شهریاري حماسه، قهرمان که تفاوت این با گنجد یم سرمتنیت بحث در که دارد حماسی پیوند شاهنامه با شعر این. کند یم

 شعر این. کنند ینم یاري را او امشاسپندان و ایزدان اما کند؛ عوض را مردمش سرنوشت خواهد یم او. است نا امید و خورده
 دخالت بزرگ کارهاي انجام در برتر موجودات و خدایان«که  است آمده حماسه هاي یژگیو در چون است؛ شکست ي حماسه

). 206: 1390داد،( »کنند یم    ایفا اودیسه و ایلیاد در المپ خدایان یا و دارد فردوسی ي شاهنامه در سیمرغ که نقشی مثل کنند، یم
  : طلبد  یم یاري به را آنها سنگستان شهر شهریار اینکه با کنند ینم دخالتی هیچ آنها اینجا اما

  چاه در یک به یک را ریگها فکندم

  لیک، دادم آواز نام به را امشاسپندان همه

  .آه:گفت یم دیو گفتی بر کرد، سر چاه از دود آب جاي به
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  نیست؟ مقدس آذر ایزدي فروغ دیگر مگر

  نیست؟ بس خوابشان انوشه هفت آن مگر

  ).26: الف 1390 اخوان ثالث،(نیست؟  کس آسمان برفراز آیا گندید، زمین

 که حیوانات نقش به همچنین. کرد اشاره شعر این سادگی عین در فاخر و عالی سبک به توان یم حماسی هاي یژگیو دیگر از
  :دهند  یم نشان شهریار به را نجات راه و هستند کبوتردو 

  بشارتگوي جادوي کبوترهاي

  .گفتند بودها باید و بود تواند و نشستند

  ). 25 همان،(رفتند هاشان النه سوي و دادند من به بشارتها

 به فرنگی نام به جدیدي انیرانی شعر این در. مواجهیم شوند، یم خوانده انیرانی که ایران دشمنان با فردوسی ي شاهنامه در
  :شود  یم اضافه ایران دشمنان

  .سنگستان شهر شهریار کرده، غار سردر گفت، یم سخن

  .خلوت با تاریکی گفت یم سخن

  خاموش آتشگهی در دلمرده مغی پنداري تو

  .کرد یم ها شکوه انیران بیداد ز

  را تازي و ترك و فرنگ يها ستم

  ).27 همان،(کرد یم میترا بازوان شکسته با شکایت

 توجه با آورد، حساب به» سنگستان شهر ي قصه«  شعر متن پیش عنوان به را فردوسی ي شاهنامه توان یم متنیت بیش دیدگاه از
 است؛ پیروزي با توأم هاي شکست و پیروزي قصه اکثرموارد در شاهنامه که تفاوت این با است، مشهود شعر در که هایی یژگیو به
  :است  نا امیدي و شکست ي قصه مشابه اشعار و اخوان شعر این اما

  .ست فرسوده پیرو جانش و جان از آمده سیر دلش

  .بیهودست و پوچ جوها و جست دیگر که پندارد و

  پرسد و سیمرغ پر بسوزاند تا را زر زال جوید نه

  ترفند، و چاره[

  ) 22همان، (ورجاوند، جاوید تن هفت انتظارِ دارد نه
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 و مرد«. است شده سروده فردوسی ي شاهنامه تأثیر تحت که است» اوستا این از« ي مجموعه شعر دومین» مرکب و مرد«  
 است، کوشیده اخوان«). 193: 1370گلشیري،(»طنزآمیز اما فخیم زبانی با سیاسی و رمزي و داستانی است اي منظومه مرکب
 عنوان با بیتی آوردن با اخوان).  647:1340براهنی،(»آورد بوجود مضحک قهرمانی و وار کیشوت دن قهرمانی قهرمان، ضد قهرمانی

  :کند  یم شروع را خود شعر» فردوسی و من«

  )28: الف 1390اخوان ثالث،(مزیح و فسون جز همی نبینم              سلیح و رزم مرد هرگز نئی تو

  .گیرد یم جاي پیرامتنیتیپیوندهاي  حوزه در مقدمه عنوان به بیت این آوردن

 اغراق و جنگی يها سالح بردن نام فاخر، زبان اي، اسطوره قهرمان راوي، داشتن همچون هایی یژگیو به توجه شعر با این
  .کند یم ایجاد شاهنامه با سرمتنیتی پیوند صورت این در که بگیرد قرار اشعارحماسی ردیف در تواند یم

  :سراید یم را زیر فردوسی، ابیات حماسی بیت به توجه با اخوان

  شش شد زمین ناگاهان که حرفش شد خسته

  هشت، شد آسمان و

  ) 31همان ، (بودند گذر در مرکب و مرد زانجا زآنکه

           348: 1ج 1386فردوسی، ( هشت گشت آسمان و شش شد زمین      دشت پهن آن در ستوران ز سم(  

  . گیرد یم قرار پنهان بینامتنیت حوزه در، شاهنامه ابیات از اخوان آگاهانه گیري بهره این

 در او. گوید یم       سخن فارسی فرهنگ و ادب مورد در اخوان که دارد مؤخره صفحه 120 حدود» اوستا این از«شعر  دفتر
 رها را دهقانی و ملک و آب بود، نهاده ها نامه خداي ي آستانهسر بر  وار دیوانه و بود عابد عمري فردوسی«: گوید یم فردوسی مورد
 کارش کرد، معبود و معبد آن کار در داشت، چه هر همه خالصه و کوشش و کار نیروي و جوانی و زندگی ندار و دار بود، کرده

 تا رفت و رفت و رفت همچنان و نماند و نماند و نماند غافل خود مقصود از اي لحظه و کشید بیچارگی و ناتوانی و تهیدستی به
  :گفت  یم و خواست یم          که آنجا به رسید سرانجام

  )150: الف 1390 اخوان ثالث،(گرفت نیرو سال و تهیدستی         گرفت آهو من پاي دو و چشم دو     

  .کند یم برقرار شاهنامه با فرامتنیتی پیوند است، آمده» اوستا این از« مؤخره در که سخنان این

  

  )سرد  اما دوزخ.3  .زیست باید اما: گوید یمزندگی  زندان در.2  .پاییز کوچک حیاط در.1( کتاب سه

 این. دارد وجود فردوسی ي شاهنامه از تأثیراتی است، شده چاپ اخوان از» کتاب سه«عنوان  با که شعري مجموعه در   
 این دیگر اشعار در. است ملموس و مشهودکامالً » با توست قهرمان یک ي نطفه«و » آدمک«،  »هشتم خوان« شعرسه  در تأثیرات
  :کرد  اشاره ذیل موارد به توان یم ضمنی بینامتنیت دیدگاه از مثالً دارد؛ وجود شاهنامه تأثیرات باز هم مجموعه
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  دانم نیز می _

  آهنگر، و ساالر آن کاوه چون دهد گر

  بیداد ي کوره این آتش

  )198: پ 1390اخوان ثالث،(جوهر، همه آبی ترا پوالد تیغ

  .مانند را اندوه دریغ داغ و امید که ابرهایی و

  سیر، افسون و آفاقند افسانه زال سیمرغ چون آنکه

  ). 295همان، (پویند پر، زیر در اقلیمشان هفت مرز

  شغاد چاه دیوانگیش قهقه از شد پر

  ).331 همان،(من ي ینهتهم ز است این شه کاووس شکر

 یک ي نطفه« و» آدمک« ،»هشتم خوان« شعرسه  در کتاب،سه  ي مجموعه در شاهنامه بازتاب بیشترین شد گفته که همانطور
  :پردازیم  یم اشعار این بررسی به ذیل در که دارد وجود» توست با قهرمان

یا  اخوان هشتم خوان     در). 591: 1383 شمیسا،(»است ساخته اسفندیار و رستم خوان هفت به توجه با اخوان را هشتم خوان«
 ایران پهلوان بزرگترین مرگ داستان گرم لحنی با او .پردازد یم نابرادر چاه در رستم مرگ داستان به) ثالث اخوان مهدي(» ماث«

، شعر این متن پیش شک بی. کند یم نرم پنجه و دست مرگ با چاهی بن در رخشنده رخش کنار در که کند یم روایت زمین را
  : کند یم روایت »سرو آزاد« زبان از را آریا سرزمین پهلوان مرگ انگیز غم لحنی با فردوسی نیز آنجا. است فردوسی ي شاهنامه

نداورا جهاندار دالور                                  مهترا یال شیرگیرا گوا                                کُ

  فرزانگی و یبزرگ آن کجات                          و مردانگی دلیري آن کجات

  گران یال و برز بر و آن کجات                 روان روشن و راي و دل آن کجات   

  بنفش تیغ و گوپال تیر و کجا                   درفشفش اژدها بزرگ آن کجات 

  )764: 1390 فردوسی،( مغاك در دشمنت سر بادا که            بخاك   رفتی و بگیتی نماندي                 

 بیداري از پس شود، یم افتد،بیهوش یم چاه به اینکه از بعد رستم مثالً است؛ داده دید ي یهزاو تغییر داستان جاي چند در اخوان 
  :بیند یم را شغاد  سپس و خورد یم افسوس او براي و افتد یم رخش به چشمش

 از گویی/  کاریش ها زخم زهرِ که بس/  تن، از بود رفته خونش که بس/  دید را خود رخشِ/  چشم گشودش که بعدچندي
 ناگهان... / غم  سیاهی، دیوِ دیدچون/  گاهنآ سپید، دیوِ کشتنِ پهلوانِ... / آه.../ خوابید یم داشت و بود، رفته هوشش و حس تن
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رهیبِ -اي سایه / چاه  آن برلبِ/ انگار  ه درونِ که /بود نابرادر شغاد، آن او./ دید را -اي سایه محوِ پو /خندید یم و کرد یم نگه چ 
  ).83_84: پ 1390اخوان ثالث،(پیچید  یم        گوش چاهسارِ اش در نامردانه و شوم صداي

  :افتد  یم شغاد به چشمش آمدن هوش به از پس رستم شاهنامه، در

  شغاد روي اندیش بد آن بدید                     برگشاد ها چشم خستگی با چو             

  )763: 1390 فردوسی،(اوست  بدخواه فریبنده شغاد                      اوست راه و چاره کان بدانست            

 سراید؛ یم رخش ثاير در رستم و راوي زبان از زیادي ابیات و کند یم یاد بسیار رخش از هشتم خوان شعر در کل، اخوان در
 به او همراه رستم اینکه از قبل رخش نقش عوض در دارد، رخش مرگ در باب مصراعی فقط فردوسی شاهنامه، در که درحالی

  :است  تر پررنگ بیفتد چاه

  گردگوي چون کرد را خویش تن                 بوي یافت یم خاك زان رخش همی

  )762 همان،( چاك کردهمی  نعلش به را زمین               خاك بوي از شد ترسان و جست همی               

شت، که بکشد را شغاد توانست یم است گفته فقط است، نداده داستان اساس در تغییري اخوان پایان در   چاه از توانست یم   کُ
  :نکرد  را کار این اما بیاید، بیرون

  خواست یم اگر او توانست یم شک بی که گوید یم قصه

   -دوخت که همچنان -بدوزد را نابرادر شغاد که

  تیر و کمان با

  بود، ایستاده زیرش به که درختی بر 

  بود، داده تکیه بر آن و بر

  ).86: پ1390 اخوان ثالث،(کرد یم نگه چه درون و

  :دارد  وجود نیز سهراب و سیاوش همچون شاهنامه هاي یتشخص دیگر به تلمیحاتی شعر این در ضمنی بینامتنیت دیدگاه از

  .هاست یبخت تیره گلیمِ این

  ها، یاوشس و سهراب داغِ خونِ خیسِ

  )78 همان،( هاست یتخت تابوت روکشِ

در  حوادث افتادن اتفاق قهرمان، یک داشتن مانند هاي یک شعر حماسی یژگیو چون اخوان شعر این سرمتنیت ازدیدگاه
 را) کابل به زابل از رستم سفر(آمیز  مخاطره جایی به حماسه سفرقهرمان حیوانات، مهم نقش فخیم، بیانی و زبان داشتن دور، زمانی
  . کرد برقرار شاهنامه شغاد و رستم داستان و هشتم خوان بین سرمتنیتی پیوند توان یم دارد،
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 است متنفر و غمگین است، کرده نقالی خانه قهوه در سالها که نقال است، هشتم خوان ي ادامه نوعی به که» آدمک« شعر در  
  :گویند یم و کنند یم دور خود يها افسانه از را ایران مردم که فرنگیان هاي یبفر از

  امروزین نقّالِ از بشنو ها چون چند و راستینِ

  بگذار، را قصه

  .است مرده ها قصه با ها قصه قهرمان

  ست دیري و دوري اکنون دیگر

  ست افسرده افسانه کآتشِ

  !خوب يها بچه! هاجان بچه

  .است عشق را زنده پهلوانِ

رد، گذشته ما، از بشنوید م  

  ).90-91 همان،(است عشق را آینده را، حال

 شهریار برزو، فرامرز، سهراب، رستم، سام،:جمله از شاهنامه هاي یتشخص به تلمیحاتی شعر این ضمنی، بینامتنیت دیدگاه از
  .دارد

 پهلوانان مشهور خاندان از«: دهد  یم سام خاندان مورد در توضیحاتی اخوان پانوشت آخر شعر، در پیرامتنیت، دیدگاه از
 پسر _سهراب مثل _ فرامرز رستم، جد و زال پدر و است[...]  نیرم پسر سام روایات، مشهورترین به بنا ما ملی ي حماسه در سیستان
 پسر سهراب، پسر برزو، پسر شهریار: است ایران ملی ي حماسه در گرشاسب خاندان از مشهور فرد آخرین شهریار اما و است رستم
  ).92 همان،(»...است رستم

 دارند یشها پهلوان و شاهنامه که خورد یم افسوس اخوان و است شاهنامه سوي از شعر این در کلی تأثیر متنیت بیش دیدگاه از
  .گیرند یم را مردان گرامی این جاي فرنگی يها آدمک و روند یم یادها از

 از دارد روایتی حالت شعر و ندارد وجود قوي پیوند اما دارد؛ را بودن حماسی يها رگه بعضی شعر این سرمتنیت دیدگاه از
  .اند کرده فراموش را خود يها حماسه طنین و دارند فرنگیان جادوي به گوش که مردمانی

رد شیرزنی به خطاب که است اخوان ي شده شناخته کمتر و قوي و مضمون با اشعار جمله از» با توست قهرمان یک ي نطفه«  کُ
 زنان از که گردآفریدي کند، یم    مقایسه گردآفرید با را کُرد زن شیر این اخوان. است شده سروده شوهرش مرگ تسلیت براي

 در او که است این ها، فمنیست مطلوب زن عنوان به گردآفرید برترین ویژگی[...]  .است زنانه آرمانهاي تجلی « و شاهنامه پهلوان
  ).178-179: 1384 تلخابی،(» کند ینم       انکار را خویش زنانگی مردانه، افتخارات کسب عین

  :شمارد  می برتر نیز گردآفرید از را او اغراق مقام در تشبیه این در اخوان
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  !دخترجان آي ، من توام با

  !ایل دارِ میوه ي شکوفه اي شیردختر،

رد شکارِ شاهین تیهويِ   !کُ

  گیري گیسویت کمند از تاري به که

  نتوانست آنکه را، یل سهراب صدچنان

رد نازنین رد آفرید گُ   ).234: پ1390 اخوان ثالث،(گُ

 در قالب تشبیه مضمر این نامد و یم امروزین رستم او را شوهر اخوان دارد، خود با را قهرمان یک ي نطفه و است باردار زن این
 فرزند تولد مورد در هایی یتب اخوان است، رسیده فرا جدایی ي لحظه که حاال دارد، شکم در او از اي بچه که نامد یم تهمینه را زن
  : است تهمینه از جدایی هنگام رستم سخنان یادآور که گوید یم

  وادارش و بسپار پدر کمربند زادي، پسر گر

  .دبربند باك بی و مردانه همچنو

  نیز او بگو زادي، دگر ور

  بندد ؛ پدر پیچاك که خواهد سر به گر

  میراث آن که تا باشد، خوف بی خطر، با شیري ماده

  ).236 همان،( بندد نر شیرِ چو یالِ گردن و برسر

  بود شهره جهان اندر مهره آن که                     بود مهره یکی رستم ببازوي                    

  روزگار ترا آرد دختر اگر                 بدار را این که گفتش و داد بدو                    

  فروز گیتی فال اخترو بنیک                     بر بدوز او بگیسوي بگیر و                    

  پدر نشان ببازو ببندش                   پسر اختر ز آید ایدونک ور                   

  )175: 1390 فردوسی،( بود انکریم خوي و بمردي                           بود نریمان سام بباالي                   

 زال، گردآفرید، همچون هاي شاهنامه یتشخصشعر به  در که تلمیحاتی. گیرد یم قرار پنهان بینامتنیت درحوزه پیوند این  
 توان یم و دارد را کلی الهام و تأثیرگذاري شعر این در شاهنامه. کند یم ایجاد را ضمنی بینامتنیت پیوند دارد، وجود سهراب و رستم
 بشود ندارد که را حماسی شعر یک ویژگی است؛ اما برقرار فردوسی ي شاهنامه و اخوان شعر این در هم متنیتی بیش پیوند که گفت
 خواهد یم است، کُرد شیرزن آن همانا که شعر قهرمان از شاعر دارد و جریان شعر در حماسی لحن کرد؛ ولی برقرار سرمتنیتی پیوند
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 به که اشاراتی با اخوان. دهد جامعه تحویل سهراب یا رستم همچون غیرت با فرزندي و بایستد امروزي نامرد دنیاي مقابل در که
  .کند تزریق جامعه زنان روح در را پهلوانی روحیه خواهد یم دارد گردآفرید شاهنامه، زن پهلوان

  گرانمایه اي کُرد، دخترِ اي! دخترم

  .توست با پهلوان آن شهید، آن یادگارِ

  زیبایی ي جاندارِ یسهتند بهین اي جوانی، شیرین قصرِ

  ).236: پ 1390 اخوان ثالث،(توست  با کرمانشاهان غیرت بیستونِ

  

  دارم دوست بر و بوم کهن اي ترا

 سال در که است فارسی معاصر شعر از اش خداحافظی غزل اخوان خود قول به» دارم دوست بر و بوم کهن اي ترا«شعر دفتر
 وطن به عشق موضوع شعر با چند دفتر این در.) شد چاپ اخوان از نیز دیگري شعر دفتر 1381سال که هرچند. (شد منتشر 1368
  :دارد؛ مثالً  وجود

  دارم دوست بر و بوم کهن اي ترا،                         دارم اگردوست هیچ جهان ز پوچِ             

جاوید کهن اي ترا،                دارم دوست دارم، اگر دوست ترا                                 برنا پیرِ

  ...دارم دوست گهر گرامی اي ترا                            ایران دیرینه گرانمایه، اي ترا،             

  دارم    دوست سمر و شعر و شور همه                          نظامی از و حافظ از و ز سعدي             

  )157-158: ب1389 اخوان ثالث،( دارم دوست همچو بحرخزر شان که        مازندرانت و گرگان و خوشا رشت            

 خیام، مثل دیگري شاعران از است تأثیر پذیرفته فردوسی از که نسبت همان به اما هست؛ فردوسی از متأثر دفتر در این اخوان
 نزدیک بزرگان این به خواهد یم او هرحال به .است متأثر نیز شهریار و میرزا ایرج مثل معاصرش شاعران بعضی و حافظ سعدي،
 فضاي و دارد او با مشترکاتی... و فردوسی با بودن همشهري پرستی، وطن حسِ همچون دالیلی به بنا که فردوسی خصوص به شود،

 آنها از بعضی ذیل در که دارد وجود ضمنی بینامتنیت دفتر این در مورد چند. هستند او ذهن در همیشه هایش یتشخص و شاهنامه
  :شود  یم آورده

  )49 همان،(نهاد پهلو عدم برخاك آنگه! امید لیک                 شاه کاووس را سهراب دهد یم نوشدارو 

    )51 همان،( کشد؟ چونپیر یابو  شغادم سر چاه تا                     کسان نابرادر این اند کشته ما را رخش     

  پشینا کی و آرمین کی چنان                                  اسرارکیانی دارم یم گرامی     

  )127 همان،(آرمینا کی پیشین، نزد ِکی به                             کاووس عهد و کیقباد گفت چو     
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  )230 همان،(شناسد گبرم از و تیغ و ز تیر                           کیش رستمی این کاسفندیار رسد         

  )365همان، (است رستم او گذشت خان یک زین هرکه            است خم و پرپیچ دوست اي عشق راه         

 در قصیده شعر در است، داده توضیحاتی» ...این ست منظومی نقد« و »قصیده«شعر  دو پاورقی در اخوان پیرامتنیت، دیدگاه از
  :گوید یم زیر بیت توضیح

  ها زن تیغ تیغِ و غبار جنگ              چونان برق درخشان اندر ابر به

  )132 همان،(ها تهمتن يها نعره چنانچون                         ابر بهاران تندر خروش                 

 ما قومیِ اساطیريِ پهلوان و شاهنامه بزرگ دستان، تهمتن، قهرمان رستم وصف در نقلی در که شنیدم نقّال حقیقت مرشد از« 
تا  خود نژاد و نام کم، نخست را خودي و دید، یم بسیار را لشکر سیاهی و شمار بی را دشمن سپاه وقتی تهمتن ": گفت یم ایرانیان

  :خواند یم رجزي آنگاه شمرد، برمی یل گرشاسب و نریمان سام

  صدهزار از به جنگی مرد یکی                  کار به نیاید لشکر سیاهی

   شان زهره وحشت از دشمن سپاه بیشتر کشید، چنانکه یم بر جگر از تندرآسا برده، خروش دهان ي برکناره دست دو سپس
  ).135همان، (» ... "ترکید یم

 ي قطعه در او. نماید بیان را کاربردش دلیل و کند روشن مخاطب براي را خود  به مشبه خواهد یم توضیحات این با اخوان
  : فرماید فردوسی هزار، ده یعنی بیور«. کند یم ذکر شاهنامه از بیتی» بیور«لغت  توضیح علت به پاورقی در دیگري

  )190 همان،( هزار ده دري زبان در بود                  شمار پهلوانی از بیور کجا

  .گیرند یم قرار ثالث اخوان اشعار و فردوسی ي شاهنامه پیرامتنی پیوندهاي مطالعاتی حوزه در ها یپاورق این

 لحاظ از. گوید یم         خود وطن به اش عالقه و ایرانی ملیت و فرهنگ از» دارم دوست بر و بوم کهن اي ترا« شعر در اخوان
 نزدیک فردوسی به هم زبان لحاظ از. است شاهنامه وزن مانند که است شده سروده فعل فعولن فعولن فعولن وزن به شعر این وزن
  :دارد  فردوسی ي شاهنامه به هم اشاراتی و است شده

ر وگر نقد و نقلِ                تاریخ متنِ یا افسانه، قولِ اگر                   ی دارم  دوست و س...  

  )157-158 همان، (دارم  دوست فخر و ظفر آفاقِ در       کافراخت افسانه کاخِ آن ز فردوسی،              

 شعري در اخوان. شود ، پیوند فرامتنیتی ایجاد میکند اقدام 2 متن تفسیر و نقد به 1متن  هرگاه که شد گفته فرامتنیت تعریف در
 خود و کند یم رد کند؛ یم منسوب فردوسی به شوشتري نوراهللا قاضی که را اشعاري» امیرالمومنین مجالس ي یهحاش در« عنوان با

  :سراید  یم فردوسی به منسوب ابیات بر تکیه با فردوسی ي شاهنامه تفسیر و نقد در اشعاري

  نگفت شعوبی شیعی يها سخن             جفت ِپاك فردوسی که نگویم

  شیر صد بیشه جامه، آدمی یک به              نظیر بی آن که گمانم، بی ولی 
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  ژرف دریاي پاك بیکران یکی              شگرف و بود افسانه چو مردان                      

  ...نگاشت زیبا نقش، زد هرچه همه           داشت که ملت و دین زهر همانا 

  همی ماند افسانه و شعر به                  آدمی کارِ این آفرین شگفت                      

  ...آفرین شعور و گزین شعري به                  راستین ماند، ولی افسانه به

  او ستوار کاخ آفرین شگفت           او کار افسانگی، و است شگرف                      

  ...تابناك و فروزنده ورآتش،         پاك و است گوید، روان آب از گر                      

  )307 همان،(نیز  همتاش و همدرد و آوا هم                نیز شهراویم، شناساش از من             

 بینامتنیت( آورد یم     فردوسی از است، مصراعی سروده خداوند ستایش در شاهنامه وزن به که» اوهست، هست«شعر در اخوان
 مطالعات در که ایستد یم فردوسی کالمی مذهب مقابل در اي گونه به و زند یم را فردوسی حرف خالف بعد، مصراع در و) صریح

  :دهد  یم رخ محتوا در تغییرات گونه این متن پیش و متن بیش میان روابط در ترامتنیتی

  )1: 1390 فردوسی،(را  بیننده دو مرنجان نبینی                  را آفریننده بینندگان به                   

  )321: ب1389اخوان ثالث، ( را بیننده دو دید، بگشا توان                  را آفریننده بینندگان به                 

 سخن وحشی تازي یک عنوان به صدام از آن در که دارد عراق و ایران جنگ مورد در نیز دفتر، اشعاري این در اخوان
  :کند  یم دعا کشورش رزمندگان براي و کند یم یاد سرزمینش تاریخ در جاوید و پاك ییها انسان عنوان به شهیدان از و گوید یم

  همپو و همپاي دلیران اي        شما راست شک بی فرجام فتح   

  زالو چو مکان عالم خون              محروم خلق از تن برکنید  

  آمو و سیردریا تا دجله              گیرید باز جهانخوارگان از                               

  )399 همان،(مینو به مزدك و زردتشت همچو           دعاتان هرشب» امید«خواند                           

  :مثال ً است؛ بوده فردوسی از متأثر است، عراق و ایران جنگ هواي و حال در که اشعاري سرودن در او

  )398همان، (بازو  و سر و دست خالیق از          کند کشت، یا بسی سالحش با

  )404: 1390فردوسی،( پاي و دست سرو ترکان به نمانم         جاي به نمانم ایشان بیخ و پی            

  .داد قرار پنهان بینامتنیت حوزه در توان یم را تأثیرات این

  

   خوزیات و سواحلی بلند ي منظومه
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 پوشی چشم» دیدم را شوش« شعر از اگر. شد چاپ 1381 سال در بار اولین» خوزیات و سواحلی بلند ي منظومه«شعر  دفتر   
  :است  آمده سیمرغ از نامی فقط ضمنی بینامتنیت دیدگاه از دفتر دراین. نیستند اخوان نام حد در اشعار بقیه کنیم

ی  و گشت یم ما طنّازِ ساقی گویان نوش داد، یمم  

  بال همایون سیمرغِ گسترد یم سایه

شت آنات بر آفاق همه در ما گ  

شد یم ما گشت 23: 1385اخوان ثالث، ( ما بهشت(  

 تأثیر تحت آنکه از بیشتر که کند یم یاد باستان ایران خدایان از یکی عنوان به» زروان« از شعرشدو  در اخوان دفتر این در
 در. گنجد ینم ما مطالعاتی حوزه در است، پس بوده خدا این مورد در او خود مطالعات سبب به باشد، شاهنامه زروانی افکار بعضی
  .است پذیرفتهه شاهنام از کمی بسیار تاثیر اخوان شعر دفتر این کل

 

  نتیجه گیري

» از این اوِستا«، »آخرِ شاهنامه«ي فردوسی در سه دفتر شعر مهدي اخوان ثالث ؛ یعنی  شاهنامهبر اساس نظریه ترامتنیت بازتاب   
کامالً مشهود و ملموس است و پیوندهاي بینامتنیتی، سرمتنیتی، پیرامتنیتی و      بیش متنیتی بین بعضی از شعرهاي این » سه کتاب«و 

، » مرد و مرکب«، » ي شهر سنگستان قصه«، » آخرِ شاهنامه«توان به  یما ي فردوسی برقرار است؛ از جمله این شعره شاهنامهدفترها با 
  .اشاره کرد» ي یک قهرمان با توست نطفه«و شعر »  آدمک«، » خوان هشتم«

ي بلند سواحلی و  منظومه«و » ترا اي کهن بوم و بر دوست دارم«، » زمستان«، » ارغنون«اخوان در دفتر شعرهاي دیگرش ؛ یعنی   
بیشتر از شاعرانی همچون منوچهري، حافظ، ایرج میرزا، شهریار و نیما تأثیر پذیرفته است، اما باز هم سایه اي از تأثیر  »خوزیات

  .شود یمفردوسی در این دفترها دیده 

ي حکیم طوس رفته  شاهنامهمی توان گفت اخوان هر جا خواسته شعري اجتماعی یا سیاسی بگوید زبان و فکرش به سمت   
ي فردوسی نبود، چه بسا اخوان در حد  شاهنامهو قوي ترین اشعارش را تحت تأثیر شاهنامه سروده است و اگر پیش متنی مثل ا. است

  .ماند  یمشاعري متوسط باقی 

  

  پی نوشت

1.julia kristeva  

2.roland barthes 

3.micheal riffaterre 
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4.gerrard genette 

 )320: 1390احمدي،.نک. (هاي بینامتنیت پنهان قرار داده است یژگیورا بابک احمدي در ذیل » نقل به معنا«. 5

که در ارغنون تمام نشده و به زمستان  _غزلهاي او «: گوید  یممحمدرضا شفیعی کدکنی در مورد تأثیر شهریار بر اخوان . 6
آن روزگار نخستین جلد دیوانش بتازگی منتشر شده بود و براي جوانانی در سن  ي شهریار است که در یوهشبیشتر به تأثیر  _کشیده

  :یش اشاره کرده استها غزلخود او نیز در پایان یکی از . و سال او تازگی داشت

  )11:1370شفیعی کدکنی،(» نوشتم این غزل نغز با سواد دو دیده«ي ترکی غزلسراست که گوید         بندهامید 

ي ذبیح اهللا صفا و انواع ادبیِ  نوشتههاي حماسی ، الگوي نگارندگان، دو کتاب حماسه سرایی در ایران  ژگییودر بیان . 7
  .سیروس شمیسا بوده است
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  )استقبال،  بدرقه و درآمدن به خانقاه(آداب و رسوم خانقاهی  

  

 1داود اسپرهم

 2مرضیه رستگار 

  چکیده

قعهاین . خانقاه، محلّی براي زندگی، و مکانی براي انجام اعمال عبادي و اجراي مناسک صوفیان بود اي داشتند،  یژهوآداب  ها ب
رسوم استقبال و بدرقه و آداب ورود یا درآمدن به خانقاه نیز، در شمار یکی از . ساخت یمي عبادي متمایز  امکنهرا از سایر  ها آنکه 

یی که ها مکان، ها خانقاهي اصلی تعالیم صوفیان بود و ها آموزه، از بودن مسافرسفرکردن و همیشه . آمدند یمب همین آداب به حسا
شد که با اعمال و رفتار  یمی زندگی صوفیانه، به نوع خاصی از زندگی اطالق طورکلّ به. شدند یمپذیراي این صوفیان مسافر 

ره خورده بود و آمدی است، براي پس بدیه. مخصوص به این گروه، گ نیز، آداب خاصی لحاظ شده باشد ها خانقاهمسافران به  رفت .
ي شواهدي از متون، در بخش اول، به آدابی اشاره گردد که خادمان مقیم خانقاه، در قبال  ارائهدر این مقال سعی بر این بوده، تا با 

  .داد یم، انجام ها مکاند مسافر، در هنگام ورود به آن دادند و در بخش دوم نیز آدابی بیان شود که خو یممسافران انجام 
  
  

 .آداب و رسوم؛ استقبال؛ بدرقه؛ خانقاه :کلیدواژه

                                                        

 d_sparham@yahoo.com   : رایانامهاستادیار دانشگاه عالمه طبابایی،  ١

  rocketmail.com@١٩٨٦_R.M  :رایانامهکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارس،  ٢

mailto:d_sparham@yahoo.com
mailto:@rocketmail.com
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  مقدمه

یز داراي نظم و آداب خاصی است و چ همهدانست؛ زیرا در آن  مدار قانونتوان فراتر از یک مکان، یک نظام  یمخانقاه، را 
، رفتار واردان تازهي تعامل مریدان با یکدیگر و با مراد خود، رفتار ایشان با مسافران و  نحوهازجمله براي . شده دارد یفتعرچهارچوبی 

، تجرّد و نکاح، و نیز انواع خدمات در آنجا کار و کسبي، آموز علمرتباط ایشان با اُمراء و سالطین، ي ا نحوهصوفیان با اجتماع مردم، 
  .آدابی لحاظ شده است

نشده و توسعاً تمامی رفتارها و اعمال صوفیان را در  ي درونی خانقاه محدود محوطههمانطور که دیده شد، بسیاري از این آداب، به 
یا رسومی است که در شمار اصطالحات خانقاهی به  ها واژهي فارسی، مملو از اشاره به  عارفانهبسیاري از متون صوفیانه و . گیرد یمبر 

  . آیند یمحساب 

هاي خانقاهی  یتتربي اسالمی و اخالقی مدیون ها آموزشبخشی از «: اند گفتهاهمیت آداب و رسوم خانقاهی تا به جایی است که 
ي تعلیم و تربیت ها کانونکه این مکان، در طول حیات خود یکی از  يطور بهر فرهنگ اسالمی تأثیري ژرف داشته است؛ بوده و د

  ) 369: 1389کیانی، (» .اسالمی بوده است

. ي مقابل تربیت نظري و علمی بود که در مدارس به آن توجه داشتند نقطهتربیتی عملی و درست  ها خانقاهتربیت صوفیان، در «
ي کتب یا علوم معین، جا به، ها خانقاهمواد تربیتی در . ي طالبان علم بود و شیخ نیز، حکمِ مدرس را داشت مدرسهي  مثابهخانقاه، به 

شد و  ینمي کتب محدود  مطالعهعرفانی، راه هدایت، به  ي یقهطردر . گرفت یممراحل سیر و سلوك بود که زیر نظر شیخ خانقاه، انجام 
، در ریاضت و طی مراحل سلوك بود   )79: 1367حاکمی، (» .کمالْ

ستار، از میان طیف  ي  نحوهاختصاصاً از  -اشاره شد ها آنکه در سطور باال، به برخی از -ي آداب زندگی صوفیانه  گستردهدر این ج
  .، سخن خواهیم گفتها مکانان، و اعمال و رفتار خود مسافران یا واردان، هنگام ورود به این تعامل صوفیان خانقاهی، با وارد

  

  رسم استقبال و بدرقه: بخش اول 

سبب پیوسته در  ینهمدانستند و به  یمي درونی  یهتصفمشایخ آنان مسافرت را نوعی، . ي اصیل صوفیان بودها سنّتسفرکردن یکی از 
به همین دلیل، براي پذیرایی . رسید، براي خانقاه، حکم مهمان را داشت و مهمان، عزیز و گرامی بود یممسافري که از راه . سفر بودند

  .رسم استقبال و بدرقه یکی از همین آداب است. ، تعریف شده بودها خانقاهبه مسافران، آدابی در  کردن خدمتبهتر و 

کردن، یا رفتنِ مسافتی  یعتمشا، که در مقابل آن است؛ به معناي بدرقهشدن مسافر است؛ و  یرهپذیشباز رفتنِ و پ بهمعنی در  استقبال
  ). "بدرقه"و  "استقبال"دهخدا، ذیل . (بر او نهادن حرمتدر پی مسافر یا مهمان است براي 
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مثل خواندن نماز (داد  یم، انجام شخصه بهکه خود مسافر،  آداب وجود داشت، یکی آنها دو دستهدر بدوِ ورود مسافر به خانقاه، 
نه و بارتحیت، گشودنِ  مثل خدمت . (دادند یم، انجام واردان تازهو دیگر، اعمالی که صوفیانِ مقیم خانقاه، براي  )ها کفش1و کندن ب

نه و بارمثل بازکردن (ي مسافر بود  برعهدهالبته اگر خادمان خانقاه، در کارهایی که ). کردن غذا و غیره یامهیی و گو خوشامداستقبال و  و  ب
  .تر و سبب مزید اکرام مسافر بود یدهپسنددادند،  یماو را یاري ) ها کفشدرآوردن 

دادند، در همین قسمت، یعنی  یمالِ مسافر انجام با توجه به این دو تعریف، آن دسته از کارهایی که صوفیانِ مقیم خانقاه، در قب
آداب "داد، در قسمت  یمي دیگري که، خود مسافر، در بدو ورود به خانقاه انجام  دسته، بررسی خواهد شد؛ و "رسم استقبال و بدرقه"

  .توضیح داده خواهد شد "ورود به خانقاه

  استقبال

  :داشتند در قبال مسافران انجام دهنداستقبال، یکی از اعمالی است که صوفیان وظیفه 
و اگر خادم بقعه حاضر باشد، یا درویش دیگر، باید که مسافر را استقبال کنند و مرحبا و اهالً در روي او گویند که سنّت این  «
  )168: 1383باخرزي، (»  .است

ي  یوهشین، تر ساده .شت مسافران دریغ نکنندي خادمانِ مقیم خانقاه، آن بود که از هیچ تالشی براي بزرگدا یفهوظی، کلّ طور به
  :برخاستن به احترام ورود مسافر به خانقاه بود يازجااستقبال، 

  )169: همان(» .است 2به جهت مسافران، قیام، مسنون« 

دروازه چون به . برخیزید تا به استقبال دوستی از دوستان خدا رویم: ناگاه گفت. در مسجد نشسته بود] بایزید[نقل است که « 
» .در دلم ندا کردند که برخیز و او را استقبال کن و به ما شفیع آور: گفت بایزید. آمد بر درازگوشی نشسته یم هروي یمابراهرسیدند، 

  )153: 1389عطار، (

که مسافري قصد ورود به خانقاه را داشت، صوفیان به رسم پیشباز، به صورت گروهی استقبال  یهنگامي از اوقات، ا پاره -1
 :آمدند یمکردند و تا مسافتی از مسیر ورود وي، به پیشبازش  یم

ي جمع، استقبال کردند، تا به  جمله، با بوطاهرخواجه . ما را استقبال کنید یحییِ، شیخ در میان مجلس گفت، وقت هماندیگر سال، « 
  )152: 1366، منور محمدبن(» .آمد، انبان و کوزه بر دوش نهاده یمیحیی . دروازه

                                                        

وًی« ي  یهآکه یادآور  -  ١ ُ ِ ط َدَّس ُق ِ الم واد ْ آل ِ َّکَ ب َیْکَ إن ل ْ ْ نَع َع ل ْ َآخ   .باشد یم) 12؛آیه 20-س(» ف
  

  . )"مسنون" فرهنگ معین؛ ذیل(. شده سنّتواردشده در سنّت، جایز، : مسنون -  ٢
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ي فرزندان شیخ و جمع متصوفه، به صحرا مرا استقبال  جمله. آمد، او را استقبال کنید حسنشیخ، بامداد، بر سر منبر گفته بود که « 
  )171: همان(» .و من در خدمت ایشان، پیش شیخ آمدم. کردند

آمد، قبایی  یماز کشمیر  منصور بن ینحس. ي نشسته بود، به نان خوردنا سفرهیک روز با اصحاب خویش بر  يبدابوعبداهللا تُروغْ« 
» .آید، استقبال او کنید که کار او عظیم است یمجوانی بدین صفت : شیخ، اصحاب را گفت. سیاه پوشیده و دو سگ سیاه بر دست

  )487: 1389عطار، (

  : اند رفته یمبرهنه به استقبال او  يپااي برخوردار بود، براي اکرامِ قدومش،  یژهواگر یک مهمان از حرمت  -2

ها برهنه کنید و استقبال کسی کنید که قدم هیچ کس بر خاك میهنه نرسیده است عزیزتر از  يپا« : شیخ فرزندان و اصحاب را گفت
  )154: 1366، منور محمدبن(» .وي

ي  یفهوظرسید،  یمکه مسافري به خانقاه  یهنگام. تکلّفی، در دیدار و پذیرش، حایز بیشترین اهمیت بود یبیی و رو گشاده -3
 :یی، به خوشامدگویی او بپردازندرو گشادهصوفیان مقیم در آنجا، این بود که با 

 »قیمین ف قَراء الم حب للفُ رحیبِ الرِّباط یو یستَ راء بِالتَّ قَ تَلَقّوا الفُ 87: 1420سهروردي، (» . ، أن ی(  

چون درویشی اقامت اختیار کند بدون سفر، شرط ادبِ وي، آن بود که چون مسافري بدو رسد، به حکم حرمت، به شادي پیش « 
کرِمی با وي آن کند . السالم یهعلاست،  خلیل ابراهیموي بازآید و وي را به حرمت قبول کند، و چنان داند که وي یکی از آن ضیف  از م

  ) 504: 1387هجویري، (» .لّف آنچه بود، وي را، پیش آوردتک یبکرد که  ابراهیمکه 

 : یده را مورد تفتیش قرار ندهند و او را در بالي سؤال و جواب نیفکنندرس خانقاه بهاز دیگر آداب استقبال آن بود که، مسافرِ  -4

روي، یا چه نامی، مر حکمِ ادب  یمي آمدي، یا کجا سو کدامیکی از وظایف صوفی مقیمِ خانقاه، این است که از مسافر  نپرسد از « 
  )504: همان(» .را

را در جایی از خانقاه قرار دهند که مقرّر است، وي در آنجا  وارد تازهصوفی  ١ي یهزاوخادمانِ خانقاه وظیفه داشتند، : نهادن یهزاو -5
 :بنشیند

  ).254: 1373عنصرالمعالی، (» .ي او نهند یهزاوصوفی بایدآنجا نشیند که « 

. آوردند یمکردند و غذایی نیک فراهم  یمگاهی خادمان خانقاه، در راستاي استقبالی نیک از میهمانان، براي آنها، قربانی  -6
 :شد، مستحب بود که خادم خانقاه، براي او غذایی پیش آورد یمکه مسافر به خانقاه، وارد  یهنگامی، کلّ طور به

ستحب للخادم أن یقدم لَه  « ی 87: 1420سهروردي، ( ». الطّعامو( 

                                                        
نه و سجادة صوفی؛ یا  -  1 کنند یمپیچیند و در زیر کش حمل  یمي که در آن وسایل خود را ا پارچهباروب.  
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 هاي آن، چیزي نبود که از چشم میزبان پنهان بماند؛ چرا که میزبان، خود بارها  یآوارگو  ها گردنهها و  یابانبگرسنگیِ ناشی از طی
رو میزبان، صوفی مسافر را در انتظار غذاي اصلی  ینااز . تابی انتظار براي آماده شدن غذا را تجربه کرده است یبمسافر بوده و 

  .وسیله، شتاب و جوع مسافر را زایل نماید ینبدکرد، تا هرچه زودتر چیزي فراهم کند تا  یمگذاشت و تالش  ینم

شت و گفتجا بهخادم پیش آمد و استقبال کرد، چنانک رسم باشد و خدمت «  د، تا چیزي سازن: ي آورد، و حالی، گوسفندان بکُ
  )145: 1366، منور محمدبن(» . بگفت تا حالی، جگربندها قلیه کردند و پیش شیخ آوردند. دیر باشد

  شـیر را آخر کجا باشـد محل؟  اي مـیر اجل«پیرزن گفتش که 
دي این جایگاه گـاو کردي پیشِ تو قربانِ راه  شوهـرِ من گر ب  
  کنمست قربانت  يگاونقد من   گر شتابت نیست مهمانت کنـم

  )4393تا  4391ب ) : ب( 1388عطار، (                                                       

اندام مسافرانِ خسته، براي رفع کوفتگی و گرفتگی عضالت ایشان، یکی دیگر از رسومی بود که صوفیان مقیم، در  1کردن يمغمز-7
 :دادند یمراستاي استقبالی بهتر از مسافران انجام 

ن، و معاملتی صالح است يمغمزو مسافر را «  سلقی ح   )  176: 1383باخرزي، (» .کردن و پاي و تن او را مالیدن، خُ

  کز سـفر بازآمدند این صوفیان             حوریان گشــته مغمز، مهربان
  )4189موالنا، مثنوي، دفتر پنجم، ب(                                    

  بدرقه
یري از معنویت مراد و پیرِ آن منزل، یا نشاندن گرد خستگی سفر، به قصد گ بهرهماند و پس از  یمسافر، مدتی را در خانقاه صوفیِ م

 ها خانقاهالبته نباید فراموش کرد که اغلب . شد یمي مجبور به ترك خانقاه زود بهدیدار مشایخ دیگر، و یا بازگشت به شهر و دیار خود، 
. داد ینمشد و از این بابت امکانات و تدارکات اقامت مهمان، به بیش از چند روز کفاف  یمز هیاهوي مردمان ساخته بیرون شهر و دور ا

ي مهمان به قرار  بدرقهاجمال رفتار میزبان در . گرفت یمي به خود ا تازهبه هر روي به هنگام ترك آن مکان، آداب و رسوم بدرقه شکل 
  :زیر بود

صورت که وقتی مهمانی عزیز یا بزرگ، قصد خروج از  ینبددر جاي پاي مسافر بود؛  نهادن قدمیکی از رسومِ وداع و بدرقه، -1
این رفتار نهایت احترام و . نهادند یمرفتند و تا موضعی خاص، قدم، در جاي پاي او  یموي  دنبال بهکرد، به پاس حرمت او،  یمخانقاه را 

 .وي داشتبزرگداشت را پیش ر

: گفت که، مرا شیخ گفت خواجه ابوبکرمؤدب. فرزندان و جمع برفتند. شیخ فرزندان و جمع را اشارت کرد که به وداع روند« 
و . نهادم یمو قدم بر قدم وي . من بشتافتم تا وي را دریافتم ".او نهی گاه قدمچون شاگردان برفتند، تو نیز برو، و بکوش تا قدم بر "

  ) 152: 1366، منور محمدبن(» .که از وداع او بازگشت، من بودم یکسآخرین 

                                                        
  .دادنِ اندام یمال مشت -  ١
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بود؛ بدین صورت که گاهی پیر مقیم  تر پررنگ اش بدرقهبود، آداب  یمحال اگر این مسافر، خود از جنس پیران و مرشدان -2
خانقدشد و گاهی عالوه بر وي و سایر مریدانش، پیران  یمخانقاه، مالزم رکاب شیخ مهمان  . کردند یمها نیز، مهمان را مالزمت  اهیگرْ

 :شد یمي از مسیر بازگشت، همراه شیخِ مهمان باشند، اکتفا ا فاصلهي از اوقات هم به فرستادنِ مالزمانی، که تا ا پاره

  )149: همان(» .ي ائمه و مشایخ و بزرگان و درویشان شهر نیشابور، به وداع شیخ آمده بودند همه« 
  )144: همان(» .بیرون آمدند بوسعیدبا فرزندان و جمع، جمله، به وداع شیخ  1بوالحسنو شیخ « 
  )487: 1389عطار، (» .شیخ به وداع او برخاست. نان بخورد، برفت] منصور بن ینحس[پس چون « 

یگر از آداب بدرقه آمدند، نیز یکی د یماو  همراه بهي وي،  بدرقه منظور بهي مسافر، در مسیري که  باروبنهزاویه، یا  کردنِ حمل-3
  :بود

  )161: 1383باخرزي، (» .او را اصحاب برگیرند تا آنجا که از تشییع او باز گردند) ي باروبنه(= ي  یهزاو« 

  

  آداب ورود به خانقاه:  بخش دوم 

ي ها سنّت"عنوان شدند، موظّف بودند تا رسوم خاصی را رعایت کنند، که از آن رسوم، با  یمکه به خانقاه وارد  یزمانصوفیان 
  :یاد شده است) یا ورود به خانقاه شدن داخل( "درآمدن

  ). 365: 1366، منور محمدبن(» .آوردند و پیش شیخ آمدند يجا بهي درآمدن ها سنّتدرویشان در رسیدند و « 

آداب درآمدن به خانقاه به . ودجملۀفوق، نشانگر وجود آدابی است که خود مسافر، در هنگام ورود به خانقاه، ملزم به رعایت آنها ب
  :قرار زیر بود 

  گزاردن نمازِ تحیت- 1

رو به هنگام ورود بدان، نماز  یناکردند؛ از  یم، صوامع و مساجد، مکان عبادت و ذکر و تسبیح قلمداد ها بقعهخانقاه را همچون 
دوِ   یمکه خانقاه، قبل از هرچیزي، یک مکان عبادي محسوب  ییازآنجالذا . شد   یمي آورده جا به، 2تحیت ت، در بشد، خواندن نماز تحی

  : شد یمورود به آنجا، از رسومی بود که به پیروي از سنّت پیامبر انجام 

  )168، 1383باخرزي، (» .ي آردجا بهکه رکعتینِ تحیت بقعه  گاه آنسخن نگوید تا ... و چون درویش به درِ خانقاه رسید« 

                                                        
    .مراد، شیخ ابوالحسن خرقانی است - ١

  .گفتند یمگزاردن هم  يدونماز تحیت را دو رکعتی، رکعتین یا  - 2
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  )254: 1373عنصرالمعالی، ( 1».کند نمازرکعت ي دو دستور بهکه صوفی وارد خانقاه شد، باید دستوري خواهد و  یهنگام« 
ند، اولْ تحیت مقام را، دو رکعت بگزارند«  و246: 1362کوب،  ینزر(» .چون در خانقاه ر(  

ر، و پیش از نماز عصر است، زیرا خواندن رکعتین، بعد از نماز عصر، مکروه زمان خواندن نماز تحیت، معموالً از بامداد تا هنگام ظه
  . 2است

  با تأخیر در هنگام ورود به خانقاه کردن سالم-2

کرد و به چند دلیل، این کار را با تأخیر  ینمشد، در همان ابتداي ورودش، به صوفیان مقیم، سالم  یمکه صوفی وارد خانقاه  یزمان
کرد تا با وضو  یماینکه، باید تجدید وضو  دوماینکه، ممکن بود با سالمِ وي، خاطر مقیمان از عبادت بشولیده شود؛  یکی. داد یمانجام 

  :داد یماینکه، باید بعد از خواندن نماز تحیت، به حاضران سالم  سومسالم دهد؛ 

ندْدل و به تأنّ یفخاو  ْظاهر ساکنسالم نکنند و « واردان به خانقاه، بایدکه  ود کنند و  حال در...ی در ررا  مقیمان گه آنوضو مجد
  )253: 1347العبادي، (» .سالم گویند

و به هر وقت که اندر آید و برود، سالم نکند؛ و اگر « صوفی بعد از ورود به خانقاه، بایستی بعد از خواندنِ نماز تحیت، سالم کند 
نَد هم روا بود؛ ولکن بر صباح تقصیر نکند   )254: 1373عنصرالمعالی، (» .کُ

نیز آمده است، اگر جمع صوفیان، در حال مراقبه باشند، و مسافر با سالمِ خویش، خاطر ایشان را، از احوال،  المعارف عوارفدر 
رده است؛ زیرا مراقبه و  ستي آنها را دچار آشفتگی و پریشانی نموده ا محافظهبشولیده سازد، گویی با آن سالم، به آنان هجوم ب.  

نس و دوستی، در هنگام ورود به خانقاه، مقدم بر  دوِ ورود به خانقاه، با  ینهمبه . بود دادن سالمبه هر روي، طلب اُ خاطر، صوفی، در ب
ستن پاها، وضوگرفتن و گزاردنِ رکعتینِ تحیت بقعه، خود را با جمع صوفیان، مأنوس  ساخت و پس از آن بود که  یمانجام اعمالی مثل شُ

ي وي، به پیش  یرهپذکرد و سپس مقیمان نیز، در  یمیعنی ابتدا، مسافر، با انجام آن اعمال، با اهل خانقاه طلب مؤانست . داد یمسالم 
  : آمدند یم

نه م«  عج م یهم بِالسالم قَد ینزَ راقبۀ و أحوال؛ فَلو هجم علَ میع الرّباط أرباب منها أن ج م ه والم یتقدم الس حافظ ، ویتشوش م راقب و
سابقۀ اإلستئ عد مم بمع لَه کما یتأهب لهیتأهب الج الة رکعتین، فَ ص ضُوء و الو سل القدم، و خوله و إشتغاله بِغُ سهروردي، (» .ناسإستئناس بِد

1420 :86(  

لَ الرّباط«    ) 86و  85 :همان(»  .یصلّی رکعتین، ثم یسلّم... فَإذا دخَ

  :شبیه این مضمون در اوراداألحباب هم نقل گردیده است که

                                                        
  .369و  357ص .اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر. منور محمدبنك به .براي شواهد بیشتر، ر - 1

  .176و175ص . اآلداب فصوصو  األحباب اوراد. ك به باخرزي، ابوالمفاخر یحیی.ر - 2
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چون مسافر بعد از تحیت بقعه، بر اصحاب سالم کند، باید که اصحاب رباط، خوش درو نگرند و براي او هم از سجاده بیرون آیند « 
  )172: 1383باخرزي، (» .ایشان را در کنار گیردو مسافر نیز از سجاده بیرون آید و استقبال کند و . و او را معانقه کنند

الزم است که، تأخیر در سالم دادن، فقط در هنگام ورود به خانقاه نبود، بلکه در مواضع دیگري نیز در شمار  ذکر این نکته
  .ي غذا، و یا در وقت ورود به حمام سفرهبر سر  جمله ازي صوفیان بود؛ ها آموزه

عنه، مردي در حمام سالم  اهللا یرضرا،  المؤمنین حسن یرام. گفتن یدنباکردن و لفظ سالم  یدنشالبته، سالم کس ا یچهو در حمام بر « 
  )149: همان(» ."لیس فی الحمام تسلیم و ال سالم ":فرمود. کرد

در میان سفره، . بردند یمکه شیخ ما در نیشابور روزي در خانقاه با جمع متصوفه نشسته بود بر سر سفره و طعام به کار  اند آورده«
بشکست و برنجید و  بومحمدخواجه امام . شیخ جواب نداد و هیچ التفات نکرد. درآمد و سالم گفت ینیجو بومحمد ي امام خواجه
پس . را جواب داد بومحمد جوینیي خاست و سالم شیخ پا برچون طعام به کار بردند و سفره برداشتند و دست بشستند، شیخ ... بنشست
ریم جالله جلّي حق ها نامست از  ینامسالم، " :گفت و  گشت خوش دل جوینی بومحمدشیخ . "و ما روا نداریم که با دهان آلوده، نام او ب
  )272و 271: 1366، منور محمدبن(»  .کس دیگر را آن نیست یچهآنچ از آداب شریعت و طریقت شیخ را هست : گفت

ي بین خویش وضع کرده ا نشانهي بود که اینان ا اندازهآن، در نزد صوفیان، به  جواب، در هنگام سالم و بودن وضواهمیت با 
: آن نشانه، این بود. وضو، اکراه داشتند یبزیرا صوفیان از سالم . ندارد که به وي سالم ندهندبودند، تا بدانند یک صوفی، چه زمانی وضو 

زیرا او . گرفت تا دیگران بدانند، او وضو ندارد و به وي سالم نکنند یمخویش را در دست چپ 1درویشی که وضو نداشت، باید ابریق
اما پس از وضو، صوفی، ابریق را در دست راست . وجود داشت دهنده سالمداد و احتمال رنجش  ینمبدون وضو، پاسخ سالم ایشان را 

   2.تواند سالم کند و یا جواب دهد  یمگرفت؛ یعنی اینکه او وضو دارد و  یمخویش 

  :این رسم به مانند بسیاري از رسوم صوفیان، به سنّتی از زندگی پیامبر مستند شده بود

 گاه آنکرد و  یممتدست بر دیوار زد و . السالم، وضو نداشت علیه اهللا یصلرسول . سالم کرد اهللا رسولروزي یکی از صحابه بر « 
کُنیت که من جواب سالم ندهم، و این حدیث صحیح استجواب سالم او بداد و فرمود که، چون من بر وضو نباشم، بر من  سالم م. «

  )170: 1383باخرزي، (

  ي وارد شدنِ صوفی به خانقاه یوهش-3

. شوند، و سپس پاي چپ را داخل گذارنددر سنّت است که هنگام ورود به اماکن متبرّکی همچون مسجد، اول با پاي راست وارد 
  :آمد، وجود داشت یمي خانقاه هم که مکانی مقدس به حساب  دربارهاین رسم، 

                                                        
  .)" ابریق "دهخدا؛ ذیل (. آفتابه. مطهره. که بدان وضو سازند دار لولهآوند چرمین : ابریق -  ١

  .170ص . اآلداب فصوصو  األحباب اوراد. باخرزي، ابوالمفاخر یحیی ك به.براي مرجع این رسم، ر -  ٢
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 »شدن داخل[= درآمدن ... در وقت [ رك، به پاي راست ابتدا کند، و دربه مسجد و خانقاه و مواضع متب]بیرون آمدن، اول، به ] وقت
  )96: همان(» .پاي چپ ابتدا کند

! ثوري مکن! یا ثور: آوازي شنید که. روز به غفلت پاي چپ در مسجد نهاد آن بود که یک] سفیان ثوري[و ابتداي حال او « 
  )193: 1389عطار، (» .اش از آن جهت گفتند يثور

گی ورود به کرد، شایست ینمبندي به این رسم، تا حدي بود که در نظر برخی از مشایخ، اگر یک صوفی، آن را رعایت  يپاگاهی 
  : شد یممکان مقدسِ خانقاه را، نداشت و بازگردانده 

ي  خانهوي را بازگردانید؛ که هرکه اندر : گفت] بوسعید. [اندرآمد و نخست پاي چپ در مسجد نهاد ابوسعید یخش نزد بهیکی « 
  ) 327: 1387هجویري، (» .دوست اندرآمدن نداند، ما را نشاید

  زمان ورود به خانقاه-4

توانست در هر لحظه از روز که برایش ممکن گشت، وارد خانقاه  ینممسافر . براي ورود مسافران به خانقاه، زمان معینی وجود داشت
. شد یمتلقّی  "گاه یب"خارج از این زمان، از نظر صوفیان، . یدآ درادب این بود که، وي باید، در بامداد تا پیش از عصر به خانقاه . شود

  :بود هنگام شبگاه، بعد از نماز عصر، یا به هنگام غروب، و یا  یبمقصود از 

رسم صوفیان در سفر آن است که چون به خانقاهی قصد نزول دارند، جهد کنند تا پیش از عصر به منزل رسند و اگر در راه به « 
به وقت ارتفاع آفتاب، قصد خانقاه  و روز دیگر کنند نزولي دیگر  گوشهعذري متخلّف شوند و وقت عصر درآید، آن شب به مسجد یا 

  )246: 1362کوب،  ینزر(» .کنند

  :ي زمانی براي ورود به خانقاه، به سه دلیل بود محدودهبه این  شدن قائل
ي این ساز آماده منظور به. شد یمنوبت در روز، سفره پهن  وجود داشت، این بود که تنها یک ها خانقاهیکی از رسومی که در  -الف

شده، به  یینتعپرداخت؛ به همین سبب اگر مسافر بعد از زمان  یمسفره، خادم خانقاه، از بامداد، براي جمع خانقاه به فراهم نمودن غذا 
ي سایرین برگیرد، و درنتیجه از سهم  حصهشد از  یمافتاد یا مجبور  یمشد، خادم جهت تدارك غذاي وي به رنج  یمخانقاه داخل 

  : شد یمن کم حاضرا یگرْد

و مکروه است که مسافر، بعد از نماز عصر به خانقاه فرود آید و خادم را رسد که، او را فرود نیارد، جهت آنک خادم، سفره را به « 
کردن و  یدباکردن، یا یکی شخص را محروم  یدبااي کم  یبهنصچون کسی زیادت شود، هرآینه، از . عدد جمع معین ترتیب کرده باشد

چیز نیرزد، و چون روز به آخر رسیده باشد، خادم نیز نتواند سفره را  یچهع شاید که بر خاطري گران آید و گرانی خاطر، به هردو نو
  )175: 1383باخرزي، (» .بار بر دلِ خادم باشد یا رنج بر درویشان. کردن یدمز

آوردن این نماز، بعد از نماز عصر  يجا بهدیدیم که در وقت ورود به خانقاه، خواندن نماز تحیت، یکی از آداب بقعه بود؛ اما  -ب
  : کرد تا پیش از عصر به خانقاه نزول کند یممکروه است؛ لذا صوفی باید سعی 
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 »پس صبر کند تا بامداد به سنّت . ت مقام را اَدا نتواند کردنبعد از نماز عصر، نماز کردن، مکروه است؛ و مسافر سنّت رکعتینِ تحی
  )176: همان(» .فرود آید و سنّت رکعتین هم اقامت کند

شدند و تا نماز شام، به ذکر و استغفار مشغول  یمدلیل دیگر این بود که، بعد از نماز عصر، صوفیان براي کار شب آماده  -ج
  . کرد، که این امر نیز مذموم بود یم، خاطر جمع را آشفته ساخته و به خود معطوف روي، ورود یک مسافر از این. گشتند یم

ـوفیۀ بعـد العصر یسـتَعدون السـتقبال اللّـیل بِالطَّهارة و االنکـباب عل«  الص غفار األذکار یواالست 87: 1420سهروردي، (» .و(  

  :کردند یمه نشدن را به سنّت پیامبر مربوط گاه وارد خانقا یبدیده شد، صوفیان  که طور همان

نیت و  ها خانهمنع فرموده است که چون از سفر به شهر خود برسید، به شب در میاییت، و به  اهللا رسول«  رَوید؛ بیرونِ شهر توقّف کُ م
یالً "بامداد در آییت،  ال یطرّقن أهله لَ فر فَ ن س کم م د دم أح ن . سلّم، همه، چاشتگاه به شهر در آمدي علیه اهللا یصل اهللا رسولو . " إذا قَ ع

و مشایخ این معنی را  "الضّحی یعلیه وسلّم، کانَ ال یقدم من سفر، إلّا نهاراً ف اهللا یصل اهللا انّ رسول ": عنه اهللا یرض، مالک بن کعب
  )175: 1383باخرزي، (» .باشد اهللا رسولاند تا اقتدا بر  کرده یاراخت

به همین سبب، صوفیان، . ي تقصیر وي، در رعایت سنّت پیامبر نیز بود دهنده نشانکرد،  ینمگرصوفی این رسم را رعایت بنابراین ا
  :را کاره بودند "بعد از عصر به خانقاه واردشدن"

ي کعب « یستحبون القدوم فی اهللا کانَ یقدم من مالک أنّ رسول بن و روِ  فإذا صار العصر،... أول النّهار السفر إلّا نهاراً فی الضُّحی؛ فَ
دوم أول النّهار، فَإنّهم یکرهون الدخول بعد العصر ینسب   )88: 1420سهروردي، (» ...إلی تقصیره فی اإلهتمامِ بِالسنۀ و قُ

  رسم تقدیم تحفه در هنگام ورود به خانقاه-5

این  گرفتنِ نظرباتوجه به این اعتقاد، و نیز با در  1.آورند یم اعتقاد صوفیان بر این بود که واردانِ خانقاه، روزيِ خویش را با خود
گرفت که رسم بوده تا  یجهنتتوان  یمورود به خانقاه، زیاد سخن به میان آمده،  هنگام بهکردنِ تحفه  یشکشپمطلب که در متون صوفیه، از 

آوردنِ  یههدتنها در کتاب اسرارالتوحید، بارها از . ي را، هرچند اندك، تقدیم خانقاه کندا تحفهشود،  یم هرکس وارد خانقاه
ي  منطقهي ها خانقاهداشتنِ این رسم، الاقل در  یانجري  دهنده نشانیان آمده که این خود، م بهیا وجوه نقدي، سخن  عود،کشمش و

  .نیشابور بوده است

راضه 2القدوم حقّبه ) نان دائمی خانقاهساک(= سنّت آن است که از جهت مقیمان  « از طعام یا غیر ) و سوغات آورد رهبه معنی (یی  ع
  )246: 1362کوب،  ینزر( ».آن در میان آرند

                                                        

  . 148ص  .اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر. منور محمدبنك به .ر - 1

شود؛ که در این مورد به نقدینگی،  یم آورد رهیکی، مرتبط با معنیِ تحفه، سوغات یا . از اصطالحاتی است که دو کاربرد دارد: القدوم حق - 2

دومی، مرتبط با یکی از معانی غرامت . کنند یمآوردند و به خانقاه تقدیم  یمشود که مسافران هنگام ورود به خانقاه، با خود  یمکاال یا طعامی اطالق 
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  خـاللــی و کـالهـی و شــکــر نیـز                 : شــیخ مهــنه سـه چـیز سـت فرستاده
  )3401ب : 1387عطار، (  

ي معنوي سخن آورد رهي غیرمادي یا ا تحفهدر پایان، این نکته را باید در نظر داشت که گاهی در آثار شاعران صوفی، از آوردنِ 
  :ارتباط دانست یبي تحفه را، با رسمی که میان خانقاهیان، رواج داشته،  واژهتوان چنین استعمالی از  ینمگفته شده؛ اما به هرحال 

  سر به مهرَم یک شکر از لعل گوهرزاي او                ا تحـفه آري زودتــر ت ام بنشـستهمنتظر 
  

  )689غزل : 1374عطّار، (              

  هـمه قـعـرش جـواهر، مـوجـش انـوار                 دلت در عشـق بحـري کن پـراسـرار 
  فــشـانــی، بــر راهـش آورد راهبــه     که تـا چـون رفـتی آن بحـرِ مـعانـی

  )648و  647ب ) : ب( 1388عطّار، (  

                                                                                                                                                                                   

نام  القدوم حقآورند که  یمدر رجعت بعد از غیبت، براي اهل خانقاه  اهللا اهلدر اصطالح سالکان، عبارت از طعامی است که  غرامت«: شود یم

از مصطالحات اهل  هم آن، معناي دیگري نیز دارد که غرامتالزم به ذکر است، ) کاشانی؛ به نقل از سجادي؛ ذیل غرامت یۀالهدا مصباح(» .دارد

شود و در حوزة معنایی مصطالحاتی چون، ماجرا،  یماین کارواژه، در وجه دیگرش، مرتبط با مؤاخذات و تنبیهات خانقاهی . [ نقاه استخا

  :گیرد؛ که به معناي جبران کوتاهی و تاوانِ اشتباه را دادن، و نوعی طلب استغفار است یمقرار ... ماچان، صفا و شکرانه و  يپا

  برخاست غرامتبه  ها شبپیش عشّاق تو          خندان به زبان الفی زدشمع اگر زان لب 

  )21غزل : 1386حافظ، (

  غرامتام بـه  یسـتـادهابـــاقی عــمـر          عـمر نبود آنچه غـافـل از تو نشـسـتم

  )143غزل : 1383سعدي، (                                                                                                                                 

  خـوش شکرانههسـت و هم  غـرامتهم                       من چنان در عشـق غـرقـم کـز تو ام

  )  ]443غزل : 1374عطّار، (                                                                               
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  دل، تحـفه به پیش لب لعـل تـو کـشـید           جـانـم که به لب از لب لـعل تو رسید
  زان سـنبل تـر کـز لــب لـعـل تو دمید           لعل گل چون خونکند ز  نمی خشک يخو

  )1508رباعی : 1386عطّار، (                                                                                                    

  دل کـیـست کـه جـان فراز نتـوان آورد          ي دلـنـواز نـتــوان آورد  تحفهدل 
  دریــا بــه سـکـرّه بــاز نـتـوان آورد          خواهی که جمال دوست در چشم آري

  )1213رباعی : 1386عطار، (     

 افزار و نعلین يپاگشودن - 6

افزار خویش  يپاکرد و بعد،  یمپاك  غبار و گردي خود را از ها کفششد، باید ابتدا نعلین یا  یمکه صوفی به خانقاه داخل  یهنگام
کرد، یعنی ابتدا باید پاي راست  یم، برعکس عمل ها کفشکردن  پا بهدر هنگام . کرد یمرا، ابتدا از پاي چپ و سپس از پاي راست، باز 

  : پوشید، و بعد پاي چپ را؛ به این شواهد بنگرید یمرا 

هجویري، (» .السالم چنین کردي  یهعلافزار بیرون کند؛ که پیغمبر  يپانخست پاي چپ از « یش ها کفش آوردن درصوفی باید هنگام 
1387 :510(  

  )254: 1373عنصرالمعالی، (» .و نخست پاي راست درپوشد کند بازافزار از پاي چپ  يپانخست، « صوفی باید

از این . بیان شده است، مرتبط دانست) ع(، راجع به حضرت موسی 1توان این رسم خانقاهی را با گشودنِ نعلین، که در قرآن یم
اي از ترك تعلّقات سخن به میان  یهکناي نمادین، و بیشتر به صورت ا گونهافکندن به  یننعلحیث، گاهی در آثار شاعران و نویسندگان، از 

  : آمده است

  خـلـعِ نعـلیـن آمـدش از حــق خطـاب  رفـت مـوسی بـر بـســاط آن جنـاب
  ...گـشـت در وادي المقـدس غـرق نـور  چـون به نزدیک او شـد از نعـلـین دور
  راههـم نبـود آنـجــاش بــا نـعــلیـن   مـوسـیِ عـمـران اگـرچـه بـود شــاه

  )353تا  350ب : 1384عطار، (  

  تـو بــا نـعلـین بـگـذشـتی ز کـونـیـن   حــجــاب راه مـوسـی گـشـت نعلین 
  )260ب ) : الف( 1388عطار، (  

  هـــزاران راهــرو را تــاج سـر شـــد  در ایــن ره هـرکـه نعلـینی بیـنداخـت
  )255غزل : 1374عطّار، (  

                                                        

  .12؛ آیۀ  20ك به سورة .ر -  ١
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  برهــد از خــرِ تـن در ســفر مصـدر او  او برِِامان رود مست وخر که جان آنخنک 
  همـچـو موسی قـدم صـدق زنَـد بـر درِ او  خلع نعـلین کند، وز خود و دنیــا برَهـد

  )848ج دوم، غزل : 1366مولوي، (  

ه آب را دلکشت  ینهده، تاب را ها روي ینه نشین ها جانبرگذر بر تارك  کن بروننعلین              د  
  )428غزل : 1366مولوي، (     

نه و بارگشودن - 7 و کمربند ب 

نه و سجاده(= بهتر بود قبل از اینکه صوفی وارد خانقاه شود، زاویه  را از پشت خویش گشاده باشد و سپس وارد صحن خانقاه ) باروب
  :شود

و باید که پیش از درآمدن، زاویه از پشت گشاده باشد و در زیر بغلِ چپ گرفته، و عصا و ابریق هم به دست چپ گرفته باشد؛ و « 
  ) 168: 1383باخرزي، (» .تر است یفلطتر از درآمدن، گشادن،  یشپاگر زاویه در اندرون خانقاه گشاید هم، روا باشد، لکن 

  : شد، کمربند یا میانِ خویش را بگشاید زیرا در آداب ایشان بهتر بود که یمنقاه داخل که به خا یزمانرسم بوده، صوفی 

  )254: 1373عنصرالمعالی، (» .بسته در میانِ قوم نرود یانم«صوفی 

 تنها به خانقاه وارد نشدن-8

  :یی به خانقاه داخل نشودتنها بهشایسته بودکه صوفی  

: همان(» .یر نباشد یعنی کسی را از تقرّب منع نکندالخ مانعشود  گاه خانهو چون در . به خانگاه تنها در نرود که آفت از تنهایی خیزد« 
254(  

  

  نتیجه

که یکی از وظایف و شرایط نومریدانی  یتاجائمرسوم بود؛  ها خانقاه، از ارکان تصوف و از اهم مواردي است که در کردن خدمت
وجود این شرط، بر اهمیت این مسئله، در . کردند یميِ خدمات خانقاهی ذکر دار عهدهخواستند، وارد مسلک طریقت شوند،  یمرا که 

  :گره خورده باشد کردن خدمتشدن با  یصوفکه  ییگو. آیین طریقت داللت داشت

ت که از هر حرکت خویش به خدمت، راحت و فایده به غیر رسانند و برادر مسلمان را درین طریقت بر مرید مبتدي واجب اس« 
  ).84: 1347العبادي، (» .معاونت کنند

ها برطرف گردد و  ییخودراها و  ینیخودبطریق بسیاري از  ینابوده تا از  کسوتان همي تربیت مرید، همیشه همراه با خدمت به  دوره
خاکساري و تواضع، محصول شیرین این طریقت . ت خدا را، با خدمت خَلق در یک راستا قرار دهدگردد و خدم تر بال سبکصوفی 
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آموخت که، سلوك خادمانه با خَلق خداي، ایثار، و  یمصوفی باید . که صوفی، بدون تکلّف، به خدمت کمر بسته باشد یشرطبود؛ به 
ردن، کمتر از اطاعت و عبادت پروردگار نیست رنج دیگران ب:  

ار بلعباسشیخ به  « » .هر آن مریدي که به یک خدمت درویشی قیام کند آن وي را بهتر از صد رکعت نماز افزونی: گفت بشّ
  )252: 1366، منور محمدبن(

ی، با نگاهی به آداب ظریفی که در راستاي استقبال، بدرقه، و ورود مسافر به خانقاه وجود داشت، به دقت نظر و بعد طورکل به
داد و با انجام کارهایی، این امر را به  ینمبراي مثال، اینکه صوفی به محض ورود به خانقاه، سالم . بریم یمتعلیمات صوفیان پی  اخالقی
ي  مراقبهي حرمتی بود که صوفیان براي  دهنده نشانداد،  یمانداخت تا حاضران، به حضور او عادت کنند و پس از آن سالم  یمتأخیر 

  . ؤانست قائل بودندهمدیگر، و تقدیم م

دانستن آداب و رسوم خانقاهی، سبب اشراف بر بازتاب این امور، در آثار شاعران و نویسندگان زبان فارسی است؛ زیرا رسوم، 
و ابوسعید ابوالخیر یعنی دوران  -ي قرن چهارم به بعد  یمهن، و اصطالحات خانقاهی، طیف نسبتاً وسیعی از متون فارسی، الاقل از ها واژه

و  موالناشود؛ و در مکتب شاعران بزرگی مثل  یم، کشیده عطارو پس از وي،  سناییرا شامل شده؛ و از آنجا، به آثار  -پس از وي 
کز سفر / حوریان گشته مغمز، مهربان«خوانیم،  یمکما اینکه، وقتی در مثنوي .گیرد یمي فکري و عملی ایشان قرار ها آموزه، جزء حافظ

جزء رسوم خانقاهی، در راستاي استقبالی ) یا تغمیز(ی دادن اندام مسافران خسته مال مشت؛ با دانستن این امر که » فیانبازآمدند این صو
  .شود یم، در نزد ما متبلور تر ملموسي ا گونه بهنیک از مسافران بوده، فضاي بیت، 
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  منابع

 .قرآن کریم

بادي، قطب 1347. (الدین ابوالمظفّر منصوربن اردشیرالع (فه  یف صفیۀلتّاأحوال المتصو)به تصحیح دکتر ) نامهصوفی
 . بنیاد فرهنگ ایران: تهران. غالمحسین یوسفی

دانشگاه تهران، چاپ : تهران. به کوشش ایرج افشار . اآلداباالحباب و فصوصاوراد )1383. (باخرزي، ابوالمخاخر یحیی
  . دوم

 .علیشاه، چاپ چهل و یکمصفی: تهران. به کوشش خلیل خطیب رهبر. دیوان غزلیات) 1386. (حافظ

  . دانشگاه تهران، چاپ سوم: تهران. سماع در تصوف) 1367. (حاکمی، اسماعیل

  .دانشگاه تهران، چاپ دوم: تهران.  نامهلغت) 1377. (اکبردهخدا، علی

  .امیرکبیر، چاپ پنجم: تهران. یراث صوفیهارزش م) 1362. (کوب، عبدالحسینزرین

  .طهوري، چاپ نهم: تهران. فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی )1389. (سجادي، سید جعفر

رّمشاهیتصحیح، مقدمه، تعلیقات و فهارس به. کلیات سعدي) 1383. (سعدي  .دوستان، چاپ چهارم: تهران. کوشش بهاءالدین خُ

فْضیالدین أبسهروردي، شهاب ۀدارالکتب): لبنان(بیروت . المعارفعوارف.) مـ 1999./هـ 1420. (حالعلمی. 

: کدکنی، تهرانمقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی. )الف(اسرارنامه) 1388. (ابراهیممحمدبنالدینعطّارنیشابوري، فرید
 .سخن، چاپ چهارم

 .سخن: کدکنی، تهرانمقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی. نامهالهی) 1387. (ابراهیممحمدبنالدینعطّارنیشابوري، فرید

. محمد استعالمی: بررسی، تصحیح متن، توضیحات و فهارس. االولیاءةتذکر) 1389.(محمدالدینعطّارنیشابوري، شیخفرید
 .زوار، چاپ بیستم: تهران

 .علمی و فرهنگی، چاپ هشتم: تهران. به اهتمام و تصحیح تقی تفضّلی. دیوان عطّار )1374. (الدین محمدعطّارنیشابوري، فرید

: کدکنی، تهرانمقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی. نامهمختار) 1386. (ابراهیممحمدبنالدینعطّارنیشابوري، فرید
 .سخن، چاپ سوم

: کدکنی، تهرانتعلیقات محمدرضا شفیعیتصحیح ومقدمه،. )ب(نامهمصیبت) 1388. (ابراهیممحمدبنالدینفریدعطّارنیشابوري،
 .سخن، چاپ چهارم
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: کدکنی، تهرانتعلیقات محمد رضا شفیعیومقدمه، تصحیح. الطیرمنطق) 1384. (ابراهیممحمدبنالدینعطّارنیشابوري، فرید
 .سخن

: تهران. به اهتمام و تصحیح غالمحسین یوسفی. نامهقابوس) 1373(. قابوس وشمگیر زیاراسکندربن بنعنصرالمعالی کیکاووس
  . علمی و فرهنگی، چاپ هفتم

  .طهوري، چاپ سوم: تهران . تاریخ خانقاه در ایران) 1389. (کیانی، محسن

: نتهرا. کدکنی تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی. سعیداسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی )1366. (منوربنمحمد
  . نگاه

 .  امیرکبیر، چاپ نهم: تهران. فرهنگ فارسی ) 1375. (معین، محمد

الزمان استاد بدیع: مقدمه و شرح حال. )مشهور به مولوي(دیوان شمس تبریزي ) 1366. (الدین محمدمولوي، جالل
 .جاویدان، چاپ هفتم: تهران. فروزانفر

 .سخن، چاپ نهم: تهران. محمد استعالمی. موالنامتن و شرح مثنوي ) 1387. (الدین رومیموالنا جالل

سروش، چاپ : مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابدي، تهران. المحجوبکشف) 1387. (بن عثمانهجویري، ابوالحسن علی
  .چهارم
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  یسی در گلستاننو سادههايِ بالغیِ صداقت، صمیمیت و  یژگیوبررسی 

  

   1خدابخش اسداللهی

   2محمدي کرکرق یعلزینب 

  چکیده

بارزي گلستان را از لحاظ درك و فهم عمیق و همراهی خواننده  نحو بهاین امر، . یسی در گلستان استنو سادهي حاضر  مقالهموضوع 
، با وجود سادگی لفظی، از بسیاري از مظاهر ذوق و هنر یسی آن است که یک نوشتهنو سادهمراد از . ي آن متمایز ساخته است  یسندهنوبا 

هاي نویسندگی، گلستان را به سبک  یژگیویزي توانسته است با بسیاري از انگ اعجاب طور بهی و خوب بهسعدي  .باشد مند بهرهو زیبایی 
پیچیده، مبهم و دور از  صورت بهمطلب  وي ضمن استعمال الفاظ، ترکیبات و عبارات مأنوس، از بیان. ساده به خوانندگانش ارائه دهد

هاي کوتاه و کلمات قصار، با  یتحکابدین معنی که وي تجارب و اطالعات وسیع و گوناگون خود را در قالب . پرهیزد یمفهم 
  . ان نزدیک باشدي فهم آن درجهي به خوانندگانِ خود ارائه نماید که بسیار مؤثّر و به ا گونه بهي، نگر واقعصداقت، صمیمیت، ایمان و 

  

  

    .ي، گلستاننگر واقعسادگی، صداقت، صمیمیت، باور، : ها دواژهیکل
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  مقدمه

ي برا. یابد دررا راحت بخواند و مطلب را خوب بفهمد و عمق مطلب را خواند، انتظار دارد، بتواند آن  یمی مخاطب متنی را وقت
تا خوانندگان بتوانند  کندیت رعارا  ها آنید بایسنده نو کهي است مواردو  ها نکتهیسی است، نو سادهین مقصود که همان ایدن به رس

در ضمن، خواننده در صورتی . را تا رسیدن به عمق مطالب و مقاصد دنبال نمایند ها نوشتهضمن برقراري ارتباط صمیمانه با اثر، مضامین 
ي  روزمرّههمچنین با زندگی . ، تصنّعی و ریاکارانه نباشد و با اعتقاد نویسنده عجین شده باشدها نوشتهتن به این رابطه خواهد داد که 

ین نویسندگان است که ضمن انتخاب اي  ازجملهي سعد. مردم مطابق باشد و داراي نفعی اجتماعی و معنوي و مادي براي آنان باشد
ي این تدابیر و  مشاهدهبراي . گیرد یم کار بهجانب معنی و مفهوم در گلستان هایی را نیز براي رعایت بیشتر  یژگیوالفاظ سلیس و فصیح، 

  .نماییم یمترفندها، گلستان سعدي را بررسی 

  

  یسینو ساده

یت نهاسخن او به  کهباعث شده است  این ویژگی. کند یمیت رعاجاي گلستان، به وضوح  يجارا در  ها نکتهي  همهسعدي 
ی و حسن انتخاب زندگهاي  یتواقع، ها منشها،  یشهاندیان بیت صداقت در رعایسی، نو سادهي  واسطه بهي سعد. فصاحت و بالغت برسد

ین دلنشیبا و زجذّاب،  صورت بهاست اثر خود را  و ممتنع بودن زبان اوست، توانسته ي سهلها رمزاز  کهیبات ترکو عبارات و  کلمات
یان خوانندگان است، میر و نفوذ آن در تأثاز عواملِ  کههاي گلستان  یتحکایِ ستودني ها جنبهیکی از . ي مخاطب خود ارائه نمایدبرا
گذرد و تا عمق وجود انسان نفوذ  یم ، از سطح ادراكیژگیوین اي سعدي با وجود ها نوشته. یمیت سخن اوستصمین صداقت و هم
ی خود را با اجتماعینی و دی، اخالقهاي  یامپی زبان است، توانسته است بالغیص خصایکی از  کهیژگی وین ایت رعاي با و. کند یم

  . کندیت به مخاطب القاء موفق
  

  اختیار تعادل در زبان و بیان
هاي گلستان،  یتحکاهاي  یژگیویکی از . ي استسعدیان بی سادگکند،  یمدر گلستان بیشتر توجه خواننده را به خود جلب  چه آن
پور،  ینوز(ی و مفهوم است معنباشد، مربوط به  کلماتي ظاهر شکلکه مربوط به لفظ و  ینایشتر از بیسی نو ساده. ی آن استسادگ
است و الفاظ را  کردهیت رعای را معنین لفظ و بتعادل را حفظ نموده و تناسب  نکتهین دو ایت رعاي در حدودي تا سعد) 95: 1374

ي استواري بر سعدطرز «: گوید یمین مورد اکوب در  ینزر) 614: 1366یبی، خط(کند  یمی، آن را طلب معن کهبرده  کاري به ا گونه به
ی معانوي . یده استرسانبه سرحد اعجاز » سهل ممتنع«ي  یوهشسخن او را در  کهاست  نکتهین همی است و مبتنی معنی روانلفظ و 

ي  نشانهیست، نی خالماند هر چند سخنش یکسره از صنعت  یم کناربر  تکلّفید و تعقکند و از  یمیان بیف تازه را در عبارت آسان لط
هاي خود  یتحکای و مضمون معنبه  که قدر همانیگر، او د عبارت به) 244: 1347کوب،  ینزر(» .یستني در آن چندان بارز صنعتگر

ي نثر خود استفاده ماندگاري براي نیز شعراو از عناصر . کند یمیز توجه ن ها عبارتیبات و ظاهر ترکی الفاظ و هماهنگتوجه دارد، به 
مثال، در عبارت  عنوان به). 614: همان(دهد  یمیر خود را نشان تأث آشکارایسنده در نثر او نوي شاعرطریق، هنر  یناکند و در واقع از  یم
ی چند تنی، با سحرگاه«: ندک یمی مورد نظر موفق عمل معنکند و هم در انتقال  یمي، هم از قطعات مسجع و متوازن استفاده سعدیر ز

خبر از  یبی، مستی در خواب قاضو  شکستهریخته و قدح  یمیستاده و شاهد نشسته و ا: یددشمع را . ی فراز آمدقاضین بالخاصان، به 
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ی شب. صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده و خدمتگار کهیدم دی را بازرگان«یت حکاین ایا در ) 147: 1384ي، سعد(» ...ی هست ملک
است و فالن بضاعت به هندوستان  ترکستانفالن انبازم به  کهیده بر هم نبست دهمه شب . یش بردخوي  حجرهیش مرا به کي  یرهجزدر 
ی پارسگوگرد : ؟ گفتست سفر کدامآن : گفتم. ینمبنشي ا گوشهیت عمر به بقشود  کردهیش است، اگر پیگر در دي سفرسعدیا ... و 

... ي به حلب وهندی به هند و فوالد رومیباي دینی به روم آورم و چي  کاسه جا آن یمتی دارد و ازقیم عظیدم شن کهین چخواهم بردن به 
را  ها واژهیت، حکاین اسعدي در . است؛ اما نثر آن ساده و روان است کردهي استفاده مختصراز سجع  کهدرست است ) 117: همان(» 

. رساند ینمیب آس کالمشیی رسای و روانبه  کهاست  کردهی چنان بجا و مناسب استفاده لفظهاي  یشآرای گرفته و از معندر خدمت 
پیرایه را  یبي و عادي نثرکند و  یم اکتفای به خواننده معنپردازد و فقط به القاي   یمی و مفهوم معنیان بهایی، تنها به  یتحکایز در نی گاه
ی بر او صاحبدل. خواند یهمبلند قرآن  بانگ بهي آواز خوش نا«: است نکتهین ایانگر ب کهآوریم  یمیتی حکاي مثال برا. گزیند یبرم

از بهرِ : گفت. خوانم یماز بهرِ خدا : دهی؟ گفت یهمپس چرا زحمت خود : گفت. یچه: تو را مشاهره چندست؟ گفت: بگذشت، گفت
دارد؛ اگر بر حاجت تو  ی وافرنعمتفالن : ی گفتکس. یش آمدپی ضرورتیشی را درو«یت حکاهمچنین است ) 132: همان(» .خدا مخوان

. آورد در کسدستش گرفت و به منزلِ آن . کنمي رهبرمنت : گفت. من او را ندانم: گفت. ي آن توقف روا نداردقضاواقف شود، در 
ي لقاي او به عطا: ي؟ گفتکردچه :  یدندشپرس. برگشت و سخن نگفت. یده و تند نشستهکشلب فروهشته و ابرو در هم : یددیکی را 

یچ هکند و بدون  یمهاي ساده استفاده  یبترکو  ها کلمهی است، از فارسها که اوج نثر  یتحکاین اسعدي در ). 113: همان(» .یدمبخشاو 
. یام خود به خواننده استپیدنِ مطلب یا رسانها،  یتحکاین اي از سعدض چه، غر. برد یمیان پایباییِ تمام به ز بهها را  یتحکای تکلّف

ی زبان را از یاد برده سادگی و معان یانب کهی مشغول بودند فروش فضلیی و گو تصنّعیش نثر و آراي چنان به سعدیسندگان معاصر نو
یوسفی، ( کردي نوآورو  ابتکاری  در نثر طرفید و از کشتقاد ي معاصران خود قلم ان متکلّفانهي  یوهشیسی به نو سادهي با سعدبودند؛ اما 

ین ا بنابرگوید؛  یمي مردم  سخن  همهي برااو ). 103: 1338ی، دشت(ی است سادگي در سعدابداع : در واقع باید گفت). 8: 1384
گزیند تا سخنش  یم بریسی را نو سادهکند و  یم حرکتدانست،  یمکه اغلب خواص را مخاطب خود  حاکمیِ ادبیان جربرخالف 

یان بیت واقعي سوي نوع انسان به راهنمامعلم، مرشد و  عنوان بهي خود را  تجربهو  فکرین چون سعدي در گلستان، همچن. باشد فهم همه
ر از ذهن و ي دوها مضمونتوانسته است با مهارت تمام، ) 78: همان(ي در تضاد است پرداز عبارتی و فروش فضلین امر با اکند و  یم

نماید؛ یک به گفتار ادا نزدیر و دلپذروان،  صورت بهو مقصود خود را  کندیان بساده و قابل فهم  صورت بهیف را ظریز و ریار بس نکات
یمیت و صداقت احساس صماو  کالمدر  کهشود  یمین امر باعث ا. یابد یمی در روشن بهگلستان را بخواند منظور او را  هرکس که چنان
  .شود

یام گذشته ایک شب تأملِ «: کند یمرا چه ساده و صادقانه توصیف  کتابیف تأل، احوال خود و سبب کتابي  یباچهدي در سعد
فتم و  یمیده دي دل به الماس آب  سراچهخوردم و سنگ  یمتأسف  کردهکردم و بر عمرِ تلف  یم کجاوهدر  کهیکی از دوستان ... .  س 
یام و نی در علي اولوااللباب، ذوالفقار راخالف راه صواب است و نقض ... . یم از در آمد قد رسم بهیس، لجیسِ من بود و در حجره ان

  )53 -52: 1384سعدي، (»  کامي در سعدزبان 
نیز زبانی نرم، روان، ساده » یاتغزل«و » بوستان«یان است؛ مثالً در نمایز نیگر آثار او دي عالوه بر گلستان در سعدیان و زبان بی سادگ

یت سخنِ وي، خواننده را اهمیشه و اندی مواقع، عمق بعض کهي است حد بهي سخنان او القایام و پآالیش دارد و سرعت انتقال  یبو 
  : گذریم یمز آن ي اعاد طور بهخوانیم،  یمهاي زیر را از بوستان  یتبمثال، وقتی  عنوان به). 244: 1379یوسفی، (کند  ینممتوجه خود 

  یت بود تاجداررعشاه از  کهیش محتاج دار          دروبرو پاس 
  یخ سختبي پسر، باشد از ااند و سلطان درخت          درخت،  یخبیت چو رع

  ) 29: 1375ي، سعد(                                                                                        
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 کاریسیِ سعدي، نو ساده. گردد یبرمي سعدانشاي  سبکیِ سادگینی نثرِ وي، به دلنشي و سعد کالمی سادگیمیت و صماز بخشی 
 کهیست نین معنا اشود، به  یمي راحت خوانده ا نوشتهاگر . آید یبرنمي آن  عهدهسهلِ ممتنع است و هرکسی از . یستنی کسهر 
: 1370یوسفی، (ی در آن نهفته است خاصیبایی ز کهی را سادگي تمام، استادي با سعد). 77: 1382یعی، سم(ید آمده است پدی آسان به

یز نی ادبیسندگی از صنعت نوي اقتضا بهوي، . یده استبرگزی غلبه دارد، سادگیسی بر نو تکلّفیی و دشوارگو کهي عصردر ) 276
: 1373بهار، (» یدشای را سخندانآداب  کهبرده است  کار بهي حدیع را تا صنا«ین ایده و برگزروي را  یانهماست؛ اما در آن  کردهاستفاده 

ید سفر فواي پسر، ا: پدر گفت«: مثال. است کردهتوان گفت که وي در آن تصنّع  ینم کهي است ا اندازه بهو بسامد آن ) 145 -144
یز و دالویزکان کن، غالمان و مکنتبا وجود نعمت و  کهی بازرگانین نخست: یفه راستطایکن مسلّم پنج ولیار است بسی گفت کهچنین  ینا

» یا متمتّعدنیم نعی، از راهی و هر لحظه بر سر تفرجگاهي و هر ساعت به نهر کناري و هر دم در شهرهر روز به . دارد چابکشاگردان 
یختگی نظم و نثر، سجع و آمدرهم  ي، تازی و بعریبات ترکیز مثالً در استعمال لغات و چیت اعتدال در همه رعا). 120: 1384ي، سعد(
 کهبرد  یم کار بهیی را ها عبارتهمچنین وي الفاظ و ). 158: 1387یا، شمس(ي در گلستان است سعدیت موفقین راز تر مهمیع، صنایگر د

  :یبا مانندزو  کوتاهیی ها عبارت. ي برخوردار استا العادهی، از مضمون فوق سادگین عدر 
 کندن کانزر از معدن به «) 112: همان (» ی به مذلّتزندگمردن به علّت به از «) 113: 1384ي، سعد(» یدمبخشي او لقاي او به عطا«

  ).188: همان(» کندنیل به جان بخید و از دست آ در به
کند و نسبت به  یمی زندگدر آن  کهي ا جامعهیدگاه او نسبت به د. ي هم داردا سادهیشه و بینش اندیان ساده، بي عالوه بر سعد

به خود نسبت  کهیست نیاکارانه ری و سطحیدگاهی دیق است؛ عمینانه و ب واقعیدگاهی دیبان است، گربشر با آن دست به  کهیی دردها
  ).112 -111: 1381یان، پورنامدار(ی است زندگیات او در تجربحاصل  بلکهدهد؛ 
  

  سالست و عمق
آید،  یمیقی دارد و از دل بر عمي محتوا کهي ا نوشتهتردید،  یب. ، محتوا و مطالب آن استيا نوشتهدر هر  ها اصلین تر مهمیکی از 

ین چنیرا ز. گذارد ینم کناري در عمق وجود خواننده اثر بگذارد و مورد نظر او واقع شود، آن را ا نوشتهنشیند و هرگاه  یمالجرم بر دل 
مجبور  کتابی مطالب آن بررساندیشد و او را به  یمپس از خواندن آن، در مورد آن  ها مدتکند و  یموادار  فکري خواننده را به اثر
ین چندید، برآین حالت به مراد من ا ِ انجاماگر : گفت. یش آمدپی مهمی را پادشاه«: اینک مثال). 103و 33: 1374پور،  ینوز(کند  یم

یکی را از بندگان خاص . ِشرط الزم آمد وجود بهي نذرش فاویشِ خاطرش برفت، تشوو  آمد برچون حاجتش . درم دهم زاهدان را
یشِ پبوسه داد و  ها درمید و شبانگه باز آمد و بگردهمه روز . یار بودهشی عاقلِ غالمیند گو. بر زاهدان کنداي درم داد تا صرف  یسهک

ک چهار صد زاهد  ملکین امن دانم در  چه آنیت است؟ حکاین چه ا: گفت. یافتمن کردمطلب  کهزاهدان را چندان : بنهاد و گفت مل
  .   »... یست نستاند، زاهد  یم که آنستاند و  ینمزاهد است  که آني خداوند جهان، ا: گفت. است

  
  عنصرِ صدق

ی با ساختار دروني  تجربهیم و شفاف مستقیوند پ«صدق در معنی . نام دارد» صدق« کهیژگیِ دیگري نهفته است وي سعد کالمدر  
یر تصوهست به  که گونه آني صادقانه است و گوینده حال خود را ا رابطهینده و سخن او گویان حال مدیگر،  عبارت به. است» کالم

یرون برا در رابطه با  چه آنیرون گوینده وجود دارد و بیان درون و می کاملی هماهنگیگر، دیري تعب به) 423: 1389ی، فتوح(کشد  یم
یرون بکند که در  یمحس  کهبیند، همان است  یمدر درون  کهیزي چ، برعکسبیند و  یمدر درون  کهیزي است چکند، همان  یمحس 

کند،  یم فکرمخاطب  کهکند  یمخوب توصیف  چنان آني خود را  کردهدرواقع، او حس ). 153: 1381یان، نامدار پور(یان دارد جر
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ي گلستان ها نوشتهشود،  یمباعث  کههایی است  یژگیوین، یکی از ا) 103: 1338ی، دشت(یشتر متأثّر شده است بو  کردهتر حس  يقو
ی آدمي  زهرهیزي جز چي درد العالج او دوا: گویند یمي یونان به پادشاه حکماکه  ییجامثال،  عنوان به. گذارتر باشد یرتأثتر و  یندلنش

سعدي . برد یمبه خدا پناه  کسید از همه ام، پسر با قطع اند کردهی راضیا دنپدر و مادرش را با مال  کهآورند  یمی را دهقانیست و پسر ن
ک. کردو تبسم  کردي آسمان سوپسر سر «: کشد یمیر تصوگونه به  ینایبا زاین حکایت را با زبان ساده، روان و  ین ادر  کهید پرس مل

پدر و  اکنون. ی برند و داد از پادشاه خواهندقاضبرِ  حکومتناز فرزندان بر پدر و مادر باشد و : یدن است؟ گفتخندي جاحالت چه 
ي خداین حال جز ادر . یختنِ خونمری شد به راضي داد و پادشاه فتو کشتنمی به قاضو  سپردند دریا مرا به خون دنعلت حطامِ  مادر به

  .یستنپناه 
  یشِ تو از دست تو گر خواهم دادپیاد؟          هم فرز دستت  آورم بر کهیشِ پ

  )  76: 1384ي، سعد(                    
ین حالت او اگیرد، در  یمیگري به خود دگوید، صداقت او رنگ  یمیات خود سخن حکاهاي  یتشخصی از زبان وقتي سعد

ا به ی رداستانیت شخصهر بار  کهی معنین بد). 14: 1390ی، اسدالّله(یسی است نو قصهي اقتضا بهین او  نماست صادق بلکهیست، نصادق 
ی ولکند،  یمیانه استفاده عامیا نثر  شکستهکند و معموالً از زبان  یمیا قهرمان قصه را نقل  متکلمین گفتار عدارد،  یمسخن گفتن وا 

یط شرادارد و با توجه به  یمیان بیات حکاي ها چهرهي  دربارهی مطالبکند، یا  یمیی آرا صحنهیشتر بگوید،  یمکه خودش سخن  یهنگام
» زن مشتجوان «یت حکادر ) 95: 1374پور،  ینوز؛ 73: 1382یعی، سم(گذارد  یمي سخنی مناسب مقام او ا چهرهخاص، در دهان هر 

جدال «یت حکاین در همچن. کند یمیان بیت حکاهاي  یتشخص، از زبان کنددوست دارد به مخاطب خود القاء  کهی را سخنانسعدي 
  .یعی جلوه کندطببرد تا سخنانش  یم کار بهی را گوناگوني ها زباني و» یشیدروي و توانگریان بی در مدعي با سعد

یز به ني خود سعد، کتابي  یباچهددر . است گر جلوهگلستان  کتابي ها بخشین نخستیان او از بي و صداقت سعدیمیت صم   
نشآت او را چون  رقعهیده است و رسشهرتش  به همه جا  کهکند  یمبالد و اذعان  یمي خود شاعرشهرت  ي، سعد(برند  یمزر  کاغذي م

و بگوید که هر  کندخواهد با مخاطب خود رابطه برقرار  یم) 54: همان(» یورقاز گلستان من ببر «: گوید یم کهیی جایا ) 51: 1384
نازد  یمواقف است و به آن  خود کالماو به سحر . شود، غنیمت است یمبرگی از گلستان، از آن رو که با خواندنش عاشق و شیفته 

)باد خزان را بر  که کردنیف تصنی توانم گلستان«: گوید یمداند و  یمي سخن خود را ماندگارهمچنین راز ) 222: 1347کوب،  ینزر
  ). 54: 1384سعدي، (» نکند ل مبدیف خریش طیعِ آن را به ربیشِ عورقِ او دست تطاول نباشد و گردشِ زمان، 

  
  ينگر واقعصمیمیت و 

شده  منعکسیت در آن واقعیا و دن کهاي است  یینهآگلستان  کهتوان گفت  یم. کند یمیاي واقع را به ما عرضه دني در گلستان سعد
ي در سعدهاي گلستان، حضور  یتحکابا خواندنِ . یده، در گلستان آورده استشنیده و درا  چه آنیات خود و تجربي سعد. است
ین امر، موجب ایسی شده است و نو سادهباعث  کهیمیت است صمی صداقت و نوعیانگر بین حضور ا. شود یمیده د آشکاراها  یتحکا

ی حضور کشتي خود در سعد، »یق در گردابغررفتار مالح با دو برادر «یت حکامثال، در  عنوان به. شود یمخواننده  کمالجذب تمام و 
هاي خود را در  یتحکاهاي  یتشخصبر این اساس، او . اند یتجربي سعدهاي  یتحکاشتر یب. کند یمیان بیده  است، درا  چه آن دارد و 
ي، انسانِ نگر واقعگذارد و با  یمیار انسان اختیسندگی خود را در نوي در گلستان هنرِ سعد) 55: 1389ی، نجف(ی یافته است واقعی زندگ

ی حت. ي خود اوستها تجربهی و زندگی از انعکاسآفریند،  یم کههایی  یتشخصکشد و  یمیر تصوهست، به  که گونه آنعصر خود را 
ین امر نیز موجب ا. سخن گفته است کاملین مورد با انصاف و صداقت و اعتدال اوي در . ست اینی ب واقعیز بر ني او ها پندي بنا
  .شود یمشدن سخن او  آموز نکتهیرگذاري و تأث
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یست نیر تزویا و راو  کالمدر . است» کندهپوست  شکر«سخن او مثل  کهین است اي به خاطر سعد کالمیمیت صمی گاه
کند و سرگذشت خود را با  یمی با او گفتگو دوست کهکند  یمخواننده حس  کهي است حدیی او به گو رك). 237: 1347کوب،  ینزر(

ین اکند و با  یمهاي خود اعتراف  یبعو  ها نقصگذارد و همچنین هرجا الزم باشد به  یمیان می در پوشیا و راز رصداقت تمام و بدون 
یز نی خود خصوصی زندگی از حتي و). 68 -267: 1379یوسفی، (ید آید پدی تفاهم و انس نوعین او و خواننده ب کهشود  یمباعث  کار

: گوید یمورد و آ یمیمی و منصفانه از رفتار خود مثال صمی لحناو با . یمیت اوستصمی از صداقت و حاکین احرف زده است و 
ي و هوس هوي و آمدي، عنفوان شبانم غالب کردي و به خلوت و عزلت اشارت فرمودسماع  تركبه » يجوز ابن«یخ شمرا  کهچندان «

یگر از عنفوان دیی جایا ) 94:1384ي، سعد(» یبرگرفتمی حظّی و از سماع و مجالست برفتمی چند قدمی مربي رأطالب؛ ناچار بخالف 
لذّت گرم «یا رجا بدون  ینادر ) 138: همان(» ي داشتمسرّي و سري شاهدی، با دانافتد و  کهچنان «: گوید یمکند و  یمی خود یاد جوان

ي بدون سعدکه  ینا) 238: 1348کوب،  ینزر(» شود ینم مرتکبیا را رلذّت دروغ و  یبیگر گناه سرد دخرد و  یم جان بهگناه عشق را 
 کهاو واقف است  کهین است ا خاطر بهکند،  یمیز پرهیی گو ابهامگوید و از دو پهلو سخن گفتن و  یمخود سخن ي با مخاطب کار پنهان

یشتر ب، نامش کندیشتر اثر بهرچه نوشته در خواننده «یشتر خواهد بود و بیرگذاري آن تأثیزان مباشد،  تر وصادقانهتر  یمانهصمنوشته، هرچه 
یکی به نیب آنان به عدالت و ترغزمان خود و  آوران ناماندرز دادن به بزرگان و  هنگام بهی حتوي ) 228: 1381سارتر، (» ماند یمزنده 

از  کهی زمانکند و چه  یمیحت نصی را کسیم مستقخود  کهي چه وقتی سعد) 245: 1348کوب،  ینزر(یگران، صراحت لهجه دارد د
مرد پارسا در پاسخ سؤال  کهی پاسخ. ی نداردکسیی از پروازند و  یمیح حرف صردهد،  یمي اندرزیت پند و حکاهاي  یتشخصزبان 

آن یک نفس خلق را  یمروز؛ تا در نتو را خواب : گفت. است تر فاضل کدام ها عبادت«ید از پرسپادشاه . دهد، قابل تأمل است یمپادشاه 
» یا جانش بستانخدا«: گوید یمکند و  یمیش در مورد حجاج یوسف درو کهیري خي دعاهمچنین ). 67: 1384ي، سعد(» یازارين
  . گویی و صمیمیت گفتار اوست یحصر، مربوط به )67: همان(

یت ستمگر جرأت سخن گفتن ندارد؛ اما حاکمکس از ترس  یچهکند، عصر خفقان است و  یمی زندگي در آن سعد کهي عصر
  .بخشد یمي واي به نثر  یمانهصمي حالت ویح حرف زدن صرو  ركگونه  ینازند و  یمیقت حقدهد و دم از  یمي شهامت به خرج سعد

ی ما و زندگي  روزمرّهي ها تجربهین ب کهین است ادهد،  یمي را نشان سعدهاي  یتحکایمیت صمی و سادگ کهي موارداز جمله 
است در  ممکن کهی را حوادثي، سعد). 1048/ 2: 1380ی، براهن. (ي وجود نداردا فاصلهکند،  یمیان بیت حکا صورت بهاو  کهی تجارب
یان جراین حوادث، از آن رو که با . ی آورده استجالبیت حکاقصه و  صورت بهشود،  رو روبهید و با آن آیش پ هرکسي برای زندگ
  .خورد، براي او جّذاب خواهد بود یمیوند پی خواننده زندگ

. راد متوسط و صاحب منصب آشناست و ارتباط داردي مختلف مردم از عامه گرفته تا افقشرهاي گوناگون و با ها فرهنگي با سعد
خواننده «: گوید یم» یمون دو بوارس«. کندتواند با آن ارتباط برقرار  یمي گلستان را بخواند، ا هرطبقهاز  هرکس کهین روست هماز 

: 1389ی، نجف(» ی خود اوستشخصیت واقعي از انحاء همرنگ با نحو به کهبیند  یمیزي چشود و در آن  یمیسنده نوهمواره وارد جهان 
ي و خصومت، به آداب و رسوم، به ستمگري از صورت ا پارهی، به اجتماعي نهادهای است ضمنی به رجوعی، کتابدر بطن هر ) 214

خره ي مقبول و باالها ارزشهاي خاص تعقل و استدالل و سرانجام به اخالق و  یوهشیوانگی باب روز، به دی و فرزانگها، به  یمبیدها و ام
  ).105: 1381سارتر، ( اند مشتركیسنده و خواننده در آن نو کهیایی دنبه 

ما با حوادث  کهشود  یمین امر باعث ای است و معمولماجراها و حوادث هم . ی هستندمعمولی مردمیشتر بي سعدهاي  یتحکامردم 
  ها آنتوانیم از  یمیم؛ یا کنفرض  ها آنیت شخصي جا بهها و  یتحکاین اهاي  یتموقعی خودمان را در آسان بهیی کنیم و آشنااحساسِ 

یت جوان حکا«یا » ی گرفتن سرآمد بودکشتدر  کهگیر  یکشتیت جوان حکا«. یمکنی روزمرّه استفاده زندگیریم و در بگدرس 
ها و یا  یتحکاین اي در سعد کهیاري بس نکاتو  تفکّریشه، طرز اند. و قابل تأمل است آموز نکتههاي  یتحکاین اي  ازجمله» زن مشت
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ي در سعد کههایی  یتشخصکند و یا  یمصدق  ها زماني  همهي برا، هنوز نو و تازه است و است آوردهها  ینایر نظ هایی یتحکا
را چه براي مردان و چه براي زنان در عصر  ها آنیی مانند ها مصداقیق داد و تطبی کنونتوان با عصر  یمهایش آورده است،  یتحکا

يِ همه ها انسان بلکهیستند، ني عصر او ها انساني در گلستان آورده است، فقط سعد کهیی اندرزهامخاطبانِ پندها و  .کردیدا پحاضر 
  : ي زیر از همان اثرها مثالمانند . گوید یمسخن  روز بهتوان ادعا کرد که گلستانِ سعدي  یمدر واقع . هاست دوران
مال : یدار نماندپایز چسه «؛      )177: 1384ي، سعد(» یفشاندنگاو راند و تخم  که، بدان ماند نکردعلم خواند و عمل  کههر «

: همان(» یرینیشبه  کهیان را قاضگردد، مگر  کندی ترشرا دندان به  کسهمه «؛ )170:همان(» سیاست یب ملکبحث،  یبتجارت، علم  یب
190.(  

 که رو آنرسد باب سوم، از  یمیمیت سخن گفته است، به نظر صم، صداقت و جاي گلستان با انصاف يجاي در سعدکه  یناي جدا
ي آن را انشاء وتوان گفت که فطرت  یمین ابنابر . ین باب گلستان استتر صادقترین و  یمیصممطابق با خُلق و خوي سعدي است، 

  ).261:1348ی، دشت(است  کرده
: گوید یموي . کندیید تأین مطلب را اکند،  یمیکی از مشاهدات خود نقل  عنوان بهتجربه و  کوفهي در سعد کهي ا مشاهدهید شا

ی تعالنعمت حق  شکر . ي نداشتپا کهیدم دیکی را . درآمدم دلتنگ کوفهبه جامع . پوشی نداشتم يپایم برهنه بود و استطاعت پا«
ید شا. یزي استچي، قناعت برتر از هر سعدنش یبیشه و انددر ). 116 -115: 1384ي، سعد(» کردمکفشی صبر  یبي آوردم و بر جا به
ین ایابد؛ یا فرض بر دریلت قناعت را فضباشد و بهتر  تر ملموسي مخاطب خود برازند تا  یمصادقانه خود را مثال  کهین است همي برا

 کهیادي داشته است زي حرف و سخن سعدین همي براي حرص و طمع بوده است؛ سعدي رایج در زمان ها خصلتیکی از  کهاست 
حضور داشته و با  ها آنین بیشه در هم. یچ وقت از مردم دور نبوده استهي سعد). 261: 1338ی، دشت(یلت قناعت را نشان دهد فض

خود آورده  کتابرا در  ها آنیده و دیرین را شهاي تلخ و  یتواقع. آشنا بوده است کاملمردم زمان خود به طور  مشکالتیات و روح
کند و حاضر است از  یمقناعت  خشکدوزد و به نان  یمسوزد، خرقه بر خرقه  یمدر آتش فاقه  کهیشی است دروالِ آن، مث. است

  ).110 -109: 1384ي، سعد(ی نبرد کسیش پیرد و  حاجت بمی گرسنگ
او . کند یمي هم صدق سعددر مورد  کهکند  یمیان بی را مطالب» يسپهر«در شعر » یمیتصم«در مورد مبحث » یکدکنیعی شف«

ي سراپازند؛ اما در  یمیمانه حرف صمنگرد و  یمیی روستای مانند یک هستیعت و به طباو به . یمی استصمي شاعري سپهر: نویسد یم
د یبایمیت صمیی و روستاي صفای و سادگین ا. کند ینمیز ن کارین این تظاهر به همچن. برد ینم کارین مورد به اي در ا کلمهیچ هشعرش 

ی کلماتیا آوردن  ها واژهیم مستقي القاي  یلهوس بهید نباو  کندی جلوه هستیعت و طبینده و برخوردار از سراینش بیم، در نوع مستقیر غ
ي در سعدمثال،  عنوان به) 525: 1374یاهپوش، س( کندتظاهر  کارین ایسنده به نویمیت شاعر یا صم یی، روستایب و نجیمی، صممانند 
صندوق تربت پدرم،  کهیوسته پي مناظره در ا بچهیش درویدم بر سر گور پدر نشسته و با دي را ا توانگرزاده«: آورده استیتی حکا
ی دو فراهم آورده و خشتبه گور پدرت چه ماند؟   برده، کار بهیروزه درو پین و فرش رخام انداخته و خشت رنگ کتابهین است و سنگ
یده باشد، پدر من به بهشت بجنبي گران برخود ها سنگیر آن زتا پدرت : یند و گفتبشین ایش پسر درو. یدهپاشبر آن  خاكی دو مشت
یع سرین امر، باعث انتقال ایمی و قابل فهم است  و صمي، بسیار ساده، سعدیت، سخن حکاین ادر ). 162: 1384ي، سعد(» یده بودرس
  .شود یمیت به خواننده حکایام پ

  
  هاي شخصی یتروابیان 

ي سعددر واقع شرح حال خود . ي استسعدی شخصی زندگیتی از روا کهشود  یمیده دهایی  یتحکاي مختلف گلستان ها بابدر 
 ذکرهایی را  یترواهاي خود  يجهانگردین بار از سفرها و چندي سعد. گیرد یمیز در بر ني را سعدی احساسات و عواطف برخ کهاست 
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... ، از رفتن به سومنات هند و مکّهي خود به سفرهادر جامع دمشق، ) ع(از حضور خود بر تربت حضرت یحیی . است کرده
یوانات انس حیابان قدس نهادم با بسر در «: گوید یمیتی به خاطر رنجش از دوستان خود حکاوي در . است کردههایی را نقل  یتحکا

ي توسط بازرگانی و ازدواج با آزادي  نحوهیر شدن خود در فرنگ و اسی چگونگدیگر، به  همچنین در جایی). 100 -99: همان(» گرفتم
  .یمی و واضح یافته استصمیانی جري سعد، شرح حال ها آندر  کهي او اشاره نموده است بدخودختر 

ي در سعد، اما )80: 1382و همکار،  ولک(یست نی ارتباطیچ هنامه  یزندگین صداقت و ب: گوید یم که» ولکرنه «برخالف نظر 
  .نماید یمیی از زندگی خود اشاره ها گوشهصادقانه به  کهکند  یمی خود را نیز وارد کرده، ثابت زندگیی از ها قسمت کهگلستان 

  

  ي عاطفیها تجربهبیان 

 بکشاندیاي روح خود دني خاص فضای انسان را با خود به راحت بهشود  یمی موفق عاطفي ها تجربهیمیت و صم خاطر بهگاهی شاعر، 
  ).192: 1381یان، پورنامدار(

یماًٌ در جو مستقاو را  کهکند  یمي ارزشمند سعدي است، برخورد ها نوشتهي  جملههایی که از  یتحکای خواننده با گاهدر گلستان، 
یف توصهمچنین سعدي در . نمونه آورد عنوان بهرا » تشنه و برفاب«یت حکاتوان  یمدر این زمینه . دهد یمی سعدي قرار روحی و عاطف

یان صباحت او عاجز بزبان فصاحت از  کهی جمالیی بتافت؛ یعنی روشناي ا خانهیز دهلناگاه از ظلمت «: ي مانندا شاعرانهیرهاي تصوو 
یخته و به عرق ردر آن  شکری برفاب بر دست و قدح  ید،آ در بهیات از ظلمات حید؛ یا آب برآي صبح تاردر شب  که چنانید؛ آ

صداقت و  خاطر به) 141: 1384ي، سعد(» یدهچکیش در آن روي چند از گل ا قطرهبود یا  کردهیب مطیخته؛ ندانم به گالبش برآم
  .کشاند یمیاي روح خود دني خاص فضای خواننده را به سادگ بهی اوست، عاطفي ها تجربهتوأم با  کهیمیتی صمین همچنرنگی و  یک

  

  گیري  یجهنت

. اي در ابالغ و انتقال پیام به مخاطب برخوردار است یژهویسی در گلستان، از جایگاه نو سادههاي بالغیِ صداقت، صمیمیت و  یژگیو
شود،  یمیی نظیرِ صداقت، صمیمیت و عمقِ مطلب همراه ها مؤلّفهي گلستان، ضمن داشتنِ آرایشِ سادگی با ها نوشتهبدین معنی که وقتی 

که کالم آن اثر، از عمق وجود و اعتقاد سعدي  گونه همانکند و  یماس عالقه و کنجکاوي خاصی با آن ارتباط برقرار خواننده با احس
یز انگ شگفتسادگیِ  سبب بهاین ارتباط صمیمی و دوستانه که بیشتر . شود یمنشیند و مقبولِ خاطر وي واقع  یمبرآمده بر دل مخاطب 

ي  یصهخصهمچنین، . طبانش، اعم از عامی و دانشمند، راضی و مستفید از مجلس وي مرخص شوندشود مخا یمبیان سعدي است، باعث 
ي گلستان ها نوشتهشود، تنوع خاصی به  یمهاي ادبی همراه  یباییزیسی و توجه به نو مسجعیسیِ گلستان، وقتی که با عواملی نظیر نو ساده

  .سازد یمدهد که شگفتی و توجه خواننده را مضاعف  یم
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 منابع  
ي  نامه فصل، »ی در گلستانمدعي با سعدیت جدال حکادر  ها آنو عوامل  تحرّكتنوع و «. 1390ی، خدابخش، اسداللّه

 ). 20 -1صص (، 11درپی  یپ، سال چهارم، شماره )بهار ادب(ی نظم و نثر فارسی شناس سبکپژوهشی  یعلم

  .، تهران1373چاپ هفتم، کبیر،  یرامانتشارات  ی،شناس سبکی، تق محمدبهار، 
  .، تهران1380یاب، چاپ اول، زری، رضا، طال در مس،  انتشارات براهن
  .، تهران1381ی، سفردر مه، انتشارات نگاه، چاپ دوم، تقیان، نامدار پور
  .، تهران1366ی، انتشارات زوار، چاپ اول، پارسین، فن نثر در ادب حسیبی، خط
 .، تهران1338ینا، چاپ دوم، سي  کتابخانهرات ي، انتشاسعدی، قلمرو علی، دشت

  .، تهران1347ی، چاپ اول، علمی عل محمدحلّه، انتشارات  کاروانین، با عبدالحسکوب،  ینزر
  .، تهران1384ی، چاپ هفتم، خوارزمین یوسفی، انتشارات حس غالمیح توضیح و تصح بهي، سعدین، گلستان الد مصلحي، سعد
  .، چاپ اول، تهران1368شاه،  علی یصفرهبر، انتشارات  یبخطیل خل کوشش بهي، سعدین، گلستان الد مصلحي، سعد
  . ، تهران1375ی، انتشارات مهتاب، چاپ پنجم، کوچکی علیح متن و شرح لغات از تصحي، سعدین، بوستان الد مصلحي، سعد
  .ان، تهر1382یرایش، انتشارات سمت، چاپ چهارم، ویعی، احمد، نگارش و سم

  .، تهران1348زمان، چاپ اول،  کتابیمی، انتشارات رحی مصطف -ینجفي ابوالحسن  ترجمهیست، چیات ادب، پل ژانسارتر، 
  .، تهران1374یی، انتشارات پر نگار پارس، چاپ سوم، تنهاید، باغ حمیاهپوش، س
 .، تهران1387یترا، چاپ دوازدهم، می نثر، انتشارات شناس سبکیروس، سیسا، شم 

  .، تهران1389یر، انتشارات سخن، چاپ دوم، تصوی، محمود، بالغت فتوح
  .، تهران1389یلوفر، چاپ سوم، نیات، انتشارات ادبي  یفهوظی، ابوالحسن، نجف

، 1382ی، چاپ دوم، فرهنگی علمیز مهاجر، انتشارات پرویاء موحد و ضي  ترجمهیات، ادبي  یهنظر، رنه و اوستین وارن، ولک
  .تهران
  .، تهران1374ی، چاپ هفتم، فروغپور، نادر، بر سمند سخن، انتشارات  ینزو

 .، تهران1370ی، چاپ نهم، علمیداري با اهل قلم، انتشارات دین، حس غالمیوسفی، 

  .، تهران1379ی، چاپ نهم، علمي روشن، انتشارات  چشمهین، حس غالمیوسفی، 
  .  ، تهران1372ی، چاپ دوم، علمیی در آغوش باد، انتشارات ها برگین، حس غالمیوسفی، 
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32  

ك در گلستان سعدي   مناظره، منشأ تنوع و تحرّ

  

  1خدابخش اسداللهی

  2محمدي کرکرق زینب علی

  چکیده

اغلب این فن به دالیلی همچون داشتنِ فنون مختلف، تأثیر زیادي در . موضوع مقاله، بررسی فن مناظره در گلستان است
ي تعریف، پیشینه، محتوا، انواع و اهداف مناظره، فنون  در این تحقیق، پس از ذکر مقدماتی درباره. هاي گلستان گذاشته است حکایت

وصف «ِ  ي اول با عنوان در مؤلّفه. گردد عنوان عوامل ایجاد تنوع و تحرّك در مناظره طرح و بررسی می مختلف آن، طیِ پنج مؤلّفه به
داشتن فضاي  زنده و پویا نگه«ي  در ویژگیِ دوم با مشخّصه. پردازیم ، به بررسیِ حاالت گوناگون عاطفیِ گوینده می»هلحن گویند

، »و زبان متنوع متناسب استفاده از سبک«ي سوم نیز با عنوان  در مؤلّفه. ایم ها و استشهادها توجه کرده ، به استفاده از نقل قول»مناظره
هاي  وصف واکنش«ي  در ویژگی چهارم تحت مشخّصه. ایم ت، واژگان و اصطالحات مختلف را بیان کردهي استعمال صفا نحوه

ي پایانی هم با  در مؤلّفه. ایم ها پرداخته هاي اجتماعی آن هاي اشخاص بر اساس موقعیت العمل به ذکر تفاوت عکس» کنندگان شرکت
ي این  ایم و همه دست زده... ت گوینده، همچون تأیید، اعتراض، امر و نهی و به انواع حاال» نشان دادن موضع و حالت گوینده«عنوان 

  .   ایم فنون را موجب ایجاد تنوع و تحرك در حکایات گلستان دانسته

  

  

   .مناظره، تنوع و تحرك، گلستان: ها کلیدواژه

                                                        
  Kh.asadollahi@gmail.com: استادیار دانشگاه محقّق اردبیلی، رایانامه - 1

  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه محقّق اردبیلی - 2

mailto:Kh.asadollahi@gmail.com
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  مقدمه

. شود انگیز می آور و مالل ؛ بلکه برعکس، خوابتواند قوت و درخشندگی داشته باشد نواخت باشد، نمی دست و یک سخن اگر یک
شاعرانی مانند سعدي و حافظ ظاهراً به این سرّ مهم . انگیزيِ کالم، باید آن را تا حد اعتدال، متنوع ساخت بنابر این براي اجتناب از مالل

اند تا خواننده در این فاصله، مجالی  خواسته ی میگوی. اند  نوسان داشته... اند و دائم بین سادگی و جالل، جد و هزل و  بیان متوجه بوده
خوشا آن شاعر که بتواند با لحنی مالیم از خشونت به لطف گراید : گوید هم در فن شعر خود می» بوالو«. براي نفس تازه کردن پیدا کند

  . و از لطف به خشونت

انگیز خالص کند، حتی مجوز ارتکاب مسامحات لفظی  از این رو تنوع و تحرّك اگر بتواند سخن را از حالت جمود و سکون مالل
که  براي این) 181: 1379کوب،  زرین(دهد که سبک شاعر به کلّی از طبع و مزاج او ناشی نیست  را هم تواند داشت و این خود نشان می

و تیز تکی داشته باشد و این مهم  زدا گردد، باید فراز و نشیب، آرام و خروش، خرام انگیز و مالل نواختی خارج شود و دل سخن از یک
تحرّکیِ سخن از تأثیر آن  نواختی و بی هاي گوناگون پرورش معانی استفاده گردد؛ چه، یک که از شیوه آید مگر این به دست نمی

ل، مقایسه، هاي پرورش مقاصد، نظیرِ مناظره، تعریف، توصیف، استدال تواند از راه براي همین منظور، شاعر یا نویسنده می. کاهد می
گیري از لطیفه و مطایبه، با کم و  همچنین با بهره. کند ، کالم خود را پویا و زنده می...هاي گوناگون و  بندي، استشهاد، کاربرد فعل تقسیم

از  نظیر و فنون بدیعی و بالغی، سخن خود را سجع، موازنه، تضاد، مراعات: گیري از صنایع ادبی، همچون زیاد کردن خرام سخن، بهره
عواملی مانند روانی و ) 85: 1382سمیعی، . (آورد و سخن خود را متنّوع و متحرّك سازدکنندگی بیرون  نواختی و خسته حالت یک

تر، توجه به فصاحت و  تر در مواقع لزوم، از همه مهم اي مطالب در صورت ضرورت یا اداي توضیح بیش طبیعی بودن کالم، تکرار پاره
 -426: 1371پور،  وزین. (تواند به گوینده کمک کند تا کالم خود را تحرّك و تنوع بخشد وردن سخنان نغز میبالغت کالم و نیز آ

شود که هر نویسنده یا شاعري ممکن است مطابق  هاي متفاوتی مطرح می گونه که ذکر آن گذشت، براي پرورش معانی، راه همان) 427
ي فنون گوناگون آن فن،  واسطه ها، فن مناظره است که به یکی از این راه. بهره بگیردمقتضیات و ذوق خود از یک یا چند مورد از آن 

عنوان عامل بارز و اساسی تنوع و تحرّك در  در این تحقیق، به بررسی فن مناظره به. دهد تنوع، پویایی و تحرّك خاصی به نوشته می
  .    پردازیم گلستان می

  

  ي فنّ مناظره در گلستان درباره

رو وقتی سعدي در حکایتی  ي دو طرفه است؛ از این صورت مناظره یا مکالمه هاي سعدي در گلستان به گو و ها و گفت بیشتر حکایت
کند و هنگامی که از درویش  کند، در واقع نقش شخص مخالف با درویش را بازي می عنوان مثال به طرفداري از توانگران صحبت می به

هنرمنديِ سعدي در این است که در این دو نقش، تعصب شخصی . کند شخص مخالف با توانگر را بازي می آورد، رل سخن به میان می
کار ببرد و بهتر مسائل را  بینی زیادي به شود که تیز همین امر باعث می. شود عنوان شخص سوم وارد بحث می گذارد و به خود را کنار می

/ 1: 1377آزادي، . (داند گیري ارجح می را برایش مهم است و بدان اعتقاد دارد، در نتیجهچه  رسد که سعدي آن بشکافد؛ اما به نظر می
47(  

گو میان  و ها گفت ي آن از جمله. صورت نظم در آن آمده است گو هم به و گلستان هرچند عمدتاً به نثر است، چند حکایت و گفت
ن مذکور است و هدف از بیان کردنِ آن، طرح نکات اخالقی و تربیتی ي گلستا است که در مقدمه» بوي در حمام گل ِ خوش«سعدي با 
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که به آن واقعیت  در باب دوم گلستان است که کامالً ساختگی و خیالی است و سعدي براي آن» رایت و پرده«ي  دیگري مناظره. است
اي که وي در  سومین مناظره. کند جان بیان می عنوان محل وقوع این دو شیء بی را به» بغداد«وگو،  ادبی ببخشد، پیش از وقوع گفت

، یک طرف مناظره، سعدي و طرف »گل و گیاه«در حکایت . در باب دوم است» گل و گیاه«است، حکایت گلستان به نظم آورده 
است که در » مسلمانجهود و «ي  هاي منظوم که سعدي خود نیز آن را مناظره نامیده است، مناظره یکی دیگر از مناظره. مقابل، گیاه است

. در این مناظره، سعدي خود شاهد مناظره است. باب هشتم جاي گرفته و در آن هریک از طرفین درصدد اثبات حقّانیت خود هستند
  )320-319: 1385پورجوادي، (

وجود دارند که بین  هایی نیز گیرد؛ اما مناظره صورت مناظره آمده است، جدال میان اشخاص انجام می هایی که به دراغلب حکایت 
ي  مناظره«و » طوطی و زاغ«، »رایت و پرده«ي  مناظره: هاست ي آن از جمله. گیرد جان یا حیوانات و انسان با نبات صورت می اشیاي بی

خوش عی دارند و واق ي خیالی و غیر هایی که جنبه مناظره«. گویند ي زبان حالی می به این نوع مناظره، مناظره. »بو سعدي با گیاه و گل ِ
ي زبان حالی  در مناظره. ادبی هستند) ژانرهاي(هاي  ترین گونه ترین و متداول ها نیز به زبان حال است، از قدیم سخن گفتن شخصیت

جان یا حتّی مفاهیم محض، با یکدیگر مجادله و منازعه  معموالً دو یا چند شخصیت خیالی، خواه حیوان و نبات و خواه اشیاي بی
کند که برتري  ها در یک مناظره یا پیکار سعی می هریک از شخصیت. اند خوانده» پیکار«همین دلیل، برخی از شاعران آن را  به. کنند می

ها  گو و ها و گفت ي مناظره بقیه) 32: همان(» .اند جویی، گاهی مناظره را مفاخره نامیده به دلیلِ همین برتري. خود را بر دیگري ثابت کند
جهود و «و » ي توانگرزاده با درویش بچه مناظره«مانند . ها کوتاه است گیرد که معموالً طول این حکایت ورت میمیان اشخاص ص

هم طولِ » زن جوان مشت«و » ...جدال سعدي با مدعی«هایی مانند  اما مناظره) 643: همان. (ي تمام عیاري نیستند که مناظره» مسلمان
ي  تر به جنبه سعدي در انشاي گلستان، بیش: گوید خطیبی در این زمینه می. اند ک مقامات نوشته شدهتري دارند و هم به شیوه و سب بیش

ي اعمال و رفتار نیک و  در مناظره تقریباً همه) 615: 1375خطیبی، . (نویسی بوده است ادبی کالم توجه داشته و هدف وي، نوعی مقامه
آزاري  الت اخالقی، نیکی به همنوع، زشتیِ آز و حسد، پسندیدگی مروت و انصاف، بیکما. گیرد بد انسانی مورد نقد و سنجش قرار می

ها، باید دلنشین و شیرین بیان  ي این ي این نوع شعر تعلیمی است، ولی باید توجه داشت که همه از اهداف عمده... و رذایل اخالقی و 
مقاصد گوناگونِ پندي و اندرزي خود را در قالب داستان و حکایت و  براي همین گاهی نویسنده. شود تا مورد توجه مخاطب قرار گیرد

  )11 -10: 1376اردکانی، . (کند تا مخاطب را از خود نرماند صورت غیرمستقیم به مخاطب القاء می به

قبالً هم اشاره کردیم که نویسنده در این . حریفان دعوي در مناظره مخالف هم هستند و هر کدام درصدد اثبات دعوي خویش است
چه مورد نظر نویسنده است، حسن دیگري هم دارد  انتخاب این شیوه براي بیان آن. جاي آن نشیند و گاه به جاي این می کشاکش، گاه به

شود که خواننده کنجکاو شود و در ذهن او تالطمی  این روش موجب می. تحرّك بخشیدن به گفتار است و آن، زنده جلوه دادن و
  ) 118: 1382سمیعی، . (دارد تا شاهد فرجام کشمکش باشد ي اثر وا می ي مطالعه این عوامل، مخاطب را به ادامه. وجود آید به

ها  اما این روش وابسته به فنونی است، که باید در سرتاسر حکایتهاي اصلی پروردن معانی و مقاصد است؛  مناظره یکی از راه
وصف لحن و حالت گوینده، زنده و پویا کردن فضاي مکالمه، وصف واکنش تماشاگران، بازنمود : هاست ي آن از جمله. رعایت شود

  ) 118: همان(هاي زبانی گوناگون  حالت گوینده و استفاده از سبک

  :قرار زیرند اند، به گو آمده و و گفت صورت مناظره تان بههایی که در گلس حکایت  
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ي کوتاه و حقیر و برادرانش، دعاي  زاده هاي مربوط به ملک حکایت: ؛ باب اول»بو در حمام گل ِ خوش«ي سعدي با  مناظره: مقدمه
گیر و شاگرد مغرور، درویش مجرّد  تیي درویشان، استاد کش درویش مستجاب الدعوه در حقّ حجاج بن یوسف، وزیر معزول در حلقه

: ي دزدان و جوانی از ایشان؛ باب دوم یکی خدمت سلطان کردي و دیگري به سعی بازو نان خوردي، طایفه: و پادشاه، دو برادر
: باب سومي سخنان متکلّمان، رایت و پرده، گل و گیاه؛  گوي سعدي با پدر، سعدي در بیابان قدس و اسیري قید فرنگ، درباره و گفت

ي کیش،  روي، سعدي و بازرگان در جزیره زاده در مصر، نهی یکی از حکما از بسیار خوردن، درویش نیازمند و توانگرِ ترش دو امیر
دانشمند دلداده، طوطی و زاغ، قاضی همدان؛  باب : ي عالمی معتبر با یکی از مالحده؛ باب پنجم مناظره: زن؛ باب چهارم جوان مشت

زاده با درویش بچه،  ي توانگر مناظره: سال، پیرمرد و همسر جوان؛ باب هفتم بخیل و فرزند بیمار، همسر گرفتن مرد کهن توانگر: ششم
  .ي جهود و مسلمان مناظره: پیشه و میراث عمان؛ باب هشتم ي اسراف جدال سعدي با مدعی در بیان توانگري و درویشی، پارسازاده

   .گردد شود، بررسی می که موجب پویایی، تحرّك و تنوع حکایت میها فنونی  اینک در این مناظره

  وصف لحن گوینده - 1

آید و از  وجود می لحن عبارت است از نگرش و احساس نویسنده یا گوینده نسبت به محتواي پیام که از طریق فضاسازي زبان به
. رف خواننده یا شنونده، شعر یا نثر ادبی به لحن وابسته استالعملی از ط اي که هرگونه عکس گونه هاي اصلی هر اثر ادبی است؛ به رکن

  )128: 1385پور،  عمران. (انتخاب لحن درست از طرف نویسنده یا گوینده و درك درست آن از طرف خواننده داراي اهمیت است

براي «. شود آور می ده و ماللکنن در غیر این صورت، سخن و کالم، خسته. نواخت باشد شعر یا حکایت نباید از آغاز تا پایان یک
تواند قدرت و درخشندگی داشته  نواخت، نمی ست باشد و یک د سخن که یک. انگیزي باید کالم تا حدي متنوع باشد اجتناب از مالل

شود،  یاز جمله دقایقی که باعث تحرّك و تنوع مناظره م) 167: 1363کوب،  زرین(» شود انگیز می آور و مالل برعکس، خواب. باشد
آلود، خطابی، خیرخواهانه، طنزدار، جدي و حالت  هاي عاطفی، صمیمانه، مؤدبانه، خشم مثالً حالت. وصف لحن گوینده است

کار ببرد  هایی را به ها و عبارت رسد که نویسنده واژه وقوع می شود و این، زمانی به گراي نویسنده، از طریق لحن او مشخّص می نصیحت
ي  اگر نویسنده لحن خود را در طی داستان یا حکایت تغییر ندهد، انگیزه. ها به خواننده منتقل کند ي آن وسیله ها را به لتکه بتواند این حا

سعدي نیز در . ي داستان نخواهد داشت دارد و خواننده هم، رغبتی به خواندنِ ادامه خواننده را از تأمل و اندیشه در متن باز می
، سعدي از زبان پدر عباراتی را »جوان مشت زن«در حکایت . هاي مختلفی را برگزیده است ه شرایط، لحنهاي خود با توجه ب حکایت

خواهد پسر را از سفر و خطرات آن باز دارد و  پدري که می. ي پدر را وصف کند گرانه و خیرخواهانه برد تا لحن نصیحت کار می به
  :قناعت پیشه سازد

دولت نه به کوشیدن است : اند در کن و پاي قناعت در دامن سالمت کش که بزرگان گفته سر به اي پسر، خیال محال از: پدر گفت«
  )120: 1384سعدي، . (»جوشیدن است چاره کم

که صندوق تربت پدرم سنگین «: گوید که از زبان توانگرزاده و با لحن تفاخرآمیز او می» ي توانگرزاده با درویش بچه مناظره«یا در 
به گور پدرت چه ماند؟ خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاك . رنگین و فرش رخام انداخته و خشت زرین در او ساختهاست و کتابه 
  )162: همان. (»بر او پاشیده
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ضمناً لحن ظنزآمیز درویش پسر . کند سعدي با آوردن صفاتی مانند فرش رخام و خشت زرین، فخر فروشی توانگرزاده را بیان می 
فهم از  البته بسیاري از شاعران تیز. است که سعدي با در نظر گرفتن لحن طنزي، به این مناظره، پویایی و تنوع بخشیده است نیز شنیدنی

  : ي زیر مانند نمونه) 107: 1373ذاکري، . (کنند هاي فردي و اجتماعی استفاده می تر، براي بیان درك واقعیت لحنِ طنز بیش

  .ي گران برخود بجنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده باشد ها تا پدرت زیر آن سنگ :درویش پسر این بشنید و گفت«

  تر کند رفتار شک آسوده تر نهند بر وي بار          بی خر که کم

  )162: 1384سعدي، (                                                                                                    

ي سعدي در مورد توانگران و طرفداري از آنان با صفات مثبتی که  لحن مؤدبانه و صمیمانه» ...جدال سعدي با مدعی «یا در حکایت 
نشینان و مقصد زائران و  ي گوشه اند و ذخیره گفتم اي یار، توانگران دخل مسکینان«: است گونه وصف شده کند، این به آنان اطالق می

  )163: همان. (»...مل بار گران از بهر راحت دگران کهف مسافران و محت

حالی «: دهد گونه نشان می همچنین سعدي حالت خشم و برافروختگیِ مدعی را نسبت به سعدي، به سببِ جانبداري از توانگران این
. »...وقاحت جهانید و کشید و اسب فصاحت در میدان که من این سخن بگفتم عنان طاقت درویش از دست تحمل برفت؛ تیغ زبان بر

  )164: همان(

 کند، پدر با لحن اندرزي و  اند، بدگویی می وقتی سعدي از افرادي که اطراف آنان خوابیده» گوي سعدي با پدر و گفت«در حکایت
  :کند که رفتارش درست نیست همراه با شفقت به پسر توصیه می

: گفت. اند اند که مرده اند که گویی نخفته چنان خواب غفلت برده. اي بگزارد گانه دارد که دو یکی از اینان سر بر نمی: پدر را گفتم«
  )89: همان(» جانِ پدر، تو نیز اگر بخفتی، به که در پوستین ِ مردم افتی

  :رساند و این هم لحنِ تحقیرآمیز سعدي نسبت به گیاه با کاربرد صفت ناچیز که حقارت را می

  تا در صف گل نشیند او نیز؟  گفتم چه بود گیاه ناچیز        

  )108: همان( 

  :صورت زیر آمده است آمیز و همراه با نکوهش و حسرت بیرق نسبت به پرده قابل توجه است که به همچنین لحنِ عتاب

  ي بارگاه سلطانیم من و تو هر دو خواجه تاشانیم          بنده

  ...گاه در سفر بودم و بی من زخدمت دمی نیاسودم          گاه             

  ...سعی پیشترست          پس چرا عزّت تو بیشترست؟  قدم من به                   

  )105: همان( 

  داشتن فضاي مکالمه و مناظره زنده و پویا نگه - 2
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مند  استفاده کند که مخاطب عالقه هایی نویسنده باید از شگرد. هایی، زنده و پویا نگاه داشته شود فضاي مکالمه و مناظره باید با ترفند
ي نقل قول مستقیم و گاه غیرمستقیم توسط نویسنده، زنده و متحرّك  وسیله فضاي مکالمه به. به پیگیري داستان یا حکایت گردد

ن و دانش، هاي قرآن و سخنانِ بزرگان دی گیري از آیه آورد، ضمنِ بهره هایی که در گلستان می الي مناظره سعدي در البه. گردد می
ي نگارش  اقتباس از آیات و احادیث نیز در شیوه«این ) 11: 1389اسداللهی، . (کند ها بیان می ها و جمالت قصار را به زبان شخصیت آیه

جدال «سعدي در حکایت ) 614: 1375خطیبی، (» .شود کتاب، جز در مواضعی خاص که سیاق عبارت مقتضی آن باشد، دیده نمی
وي همچنین در میان . ها در گلستان است، از چندین آیه و حدیث استفاده کرده است ترین مناظره که در واقع از مهم» ...سعدي با مدعی 

ها تنوع بخشیده و آن را از  گو شده است و این امر به متن حکایت و نثر، ابیاتی را سروده که موجبِ تغییر فضاي مکالمه و گفت
  . هاي منثور خود از نظم نیز استفاده کرده است دي در بین اکثر مناظرههمچنین سع. نواختی درآورده است یک

ي قرآنی و  المثل عربی، آیه سعدي براي اثبات برتري توانگري بر فقر از حدیث، ضرب» ...جدال سعدي با مدعی «ي  در مناظره
ینالف: در خبرست«: گوید وي می. کند همچنین از ابیاتی که خود سروده است، استفاده می ارفی الد جهالو این شنیدي و : گفت. »قرُ سواد

فراًأن یکونَ معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد، کاد الفقرُ  درویش بی«، »...الفقرُ فخري «: آن نشنیدي که فرمود ید جز به نشا که، کُ
گیرد  یمبهره » لَهم رزقٌ معلُوم اولئک«ي  یهآ، از یگردیا در جایی » ...یدن کوشي گرفتاریدن یا در استخالص پوشي ا برهنهوجود نعمت، 

  )163-164: 1384ي، سعد(

نتَه «: گوید یمي در جایی از گلستان سعدخود  م تَ الئن لَ ک لَ نَّ می در اَثناي قاضي زیر را از زبان  یهآهمچنین ) 166: همان(» رج
ل «: برد یم کار بهکالمش  را گرم و زنده نگه  وگو گفتي مناظره و  هنگامهو از این طریق ) 167: همان(» ی اللّه فَهو حسبهعلَو من یتَوکَّ

  .دارد یم

را سروده  ها آنیدن به حکایت مزبور، بخشي تنوع براي سعد کهکنیم  یم ذکر» ...ی مدعي با سعدجدال «یت حکااینک چند بیت از 
  :است

  نبود وجه بامدادانش      ید    پد کهخسبد آن  پراکندهشب 

  مور گرد آورد به تابستان          تا فراغت بود زمستانش          

  )163: همان( 

  :برد یمیان پاگونه به  ینایاتی همچون بیت زیر ابیت را با حکا» یش بچهدروي توانگرزاده با   مناظره«در 

  ...                 ید آ بار سبک کهید          به در مرگ همانا کشبار ستم فاقه  کهیش درومرد 

  )162: همان( 

 که کنمرا چگونه مخالفت  حکماي پدر، قول ا: پسر گفت«: گوید یماز زبان پسر در جواب پدر » زن مشتیت جوان حکا«یا در 
» رچه مقدورست از ابواب دخول آن، احتراز واجبشرط است و بال اگ رزق اگرچه مقسوم است، به اسباب حصول آن تعلّق: اند گفته

: همان(» دولت نه به کوشیدن است؛ چاره کم جوشیدن است: اند بزرگان گفته«: گوید زن نیز می ؛ از زبان پدرِ جوان مشت)122: همان(
120(  
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نسونَ أ«ي  کند، شاهد استفاده از آیه ي که در آن فقیهی با پدر خود بحث می ا همچنین در میان مناظره رِّ و تَ البِ رُونَ النّاس بِ تأم
کُم؟ س نفُ علّت مخالفت فقیه با . کند اگر در این آیه دقّت کنیم، معنی آن با مخالفت فقیه با عالمان صدق می. هستیم) 103: همان(» اَ

  .برد از این جهت، سعدي این آیه را سنجیده به کار می. هاي خودشان است عالمان، عمل نکردنِ آنان به گفته

اند که دوست را  حکما گفته«: گوید ضمن استفاده از سخن حکما، از زبان اُستاد می» گیر و شاگرد مغرور اُستاد کشتی«در حکایت 
  :گوید همچنین سعدي در بحث و جدل با همسر خود می) 79: همان(» چندان قوت مده که اگر دشمن گردد، بر تو غالب شود

  هم در این عالم است دوزخ او     د نکو         زن بد در سراي مر             

نا عذاب النّار            !        زینهار از قرین بد، زنهار         نا رب و ق«  

  )100: همان( 

اي بیان  ي داستان را با توسل به آیه گوي زیر که بین پدر و پسر در مورد بسیار خوردن صورت گرفته است، سعدي نتیجه و درگفت
. اي پدر گرسنگی مرد را بکشد: گفت. کرد از بسیارخوردن که سیري شخص را رنجور دارد یکی از حکما پسر را نهی همی«: کند می

سرِفُوا اندازه نگه: به سیري مردن به که گرسنگی بردن؟ گفت: اند اي که ظریفان گفته نشنیده بوا و التُ لُوا واشرَ   :دار، کُ

  »نه چندان که از ضعف جانت برآید          نه چندان بخور کز دهانت برآید

  )111: همان( 

کنند، وزیر اصرار  نیز وقتی پادشاه و وزیر بر سر کشتن یا نکشتن پسر دزد جدل می» ي دزدان و جوانی از ایشان طایفه«در حکایت 
ه«: کند دارد که پادشاه اجازه دهد تا پسر زنده بماند و براي قانع کردن او حدیث زیر را بیان می ی الفطرَ لَ ع ولَدقد ی لّا وا ولُودن مما م 

سانهجماَو ی رانهنَص دانه ِ اَو ی وهی واهاَب   )   62: همان(» فَ

   :هاي گوناگون و زبان متنوع متناسب با موقعیت استفاده از سبک - 3

 ها گاه یک بازیگر گاه دو بازیگر و گاه در این حکایت. خورد ي سعدي، تنوعِ اشخاص، زیاد به چشم می ها ها و حکایت در مناظره
ي مختلف دینی، علمی، فقهی،  ها ها بر مبناي موقعیت و خصوصیت و جایگاه اجتماعی خود از دیدگاه این شخصیت. تر وجود دارد بیش

استفاده از اشخاص متفاوت، بیانگر طرز . ها پی ببریم توانیم به شخصیت آن ها می با توجه به سخنان آن. گویند سخن می... اخالقی و 
هایی که  شخصیت سعدي با توجه به اصطالحات و واژه» ...جدال سعدي با مدعی «عنوان مثال در  به. در جامعه است هاي متفاوت تفکّر

برد تا  بهره می...) وقف، نذر، زکات، فطره، فقر، تسلیم و (وي از اصطالحات فقهی و عرفانی مانند . شود کار برده است، مشخص می به
ي خود  ندیشمند، فقیه، واعظ و واقف به آداب و اصول شریعت و رموز اجتماعی است و به گفتهنشان دهد که سعدي، فردي عالم، ا

برد که از  کار می هاي عرفانی و دینی را به برخی از واژه. زند تر حرف می در مقابلِ سعدي،  مدعی فردي متظاهر است و بیش. ایمان دارد
  )13: 1389اسدلّلهی، . (کند جا و مناسب استفاده ا بهه تواند از آن ها آگاهی ندارد و نمی عمق معنیِ آن

مردي است که جهان را آزموده «برد، دالّ بر جبرگرا بودنِ اوست؛ زیرا او  کارمی هایی که پدر به عبارت» زن جوانِ مشت«در حکایت 
تهیدستان را دست «تیجه رسیده است که براي همین به این ن) 26: 1384یوسفی، (» .هاي تلخ، او را به سرنوشت معتقد کرده است و تجربه
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کند که در زندگی قانع وتابع سرنوشت  و به پسر خود نیز توصیه می) 125: 1384سعدي، (» ي شیري شکسته دلیري بسته است و پنجه
جب شده است که سبک عقاید دینیِ متنوع در این حکایت مو. باشد؛ اما در مقابلِ او، پسر به اختیار، انتخاب، تالش و امید اعتقاد دارد

 سعدي با توجه به اشعري بودنش، به سرنوشت و مشیت الهی، تواضع، قناعت و صفاتی از این. زبانی پدر و پسر با یکدیگر متمایز باشد
ر مطلق که اشعري است، به جب البته سعدي با این. قبیل را بسیار مورد توجه قرار دهد و به قدرت جسمانی هم چندان ارزشی قائل نباشد

نظري، . (اند ي جبر و اختیار است که برخی از محقّقان هم به این امر اذعان داشته او اندیشمندي متعادل و بینابین در زمینه. اعتقاد ندارد
 ، یکی این است که سعدي در این حکایت، دیدگاه پسر را در مقابل)ي جبر و اختیار تعادل سعدي در مسئله(از دالیل این امر ) 5: 1385

  .ي متعادل و بینابین برسد آورد و قصد دارد به نتیجه ي پدر است، می دیدگاه پدر که درست مخالف اندیشه

  :گوید کند، می می که پدر فرزند را به قناعت، تسلیم شدن به تقدیر، تأکید بر زورِ بخت و اقبال  توصیه در همین حکایت، ضمن این

  ست وسمه بر ابروي کور فایده  کوششِ بی   کس نتواند گرفت دامن دولت به زور        

  چه کند زورمند وارون بخت؟          بازوي بخت به که بازوي سخت

  )120: همان( 

رزق اگرچه مقسوم است، به : اند اي پدر، قول حکما را چگونه مخالفت کنم که گفته: پسر گفت«: اما پاسخِ مخالف پسر چنین است
  .و بال اگرچه مقدورست از ابواب دخول آن، احتراز واجب اسباب حصول آن تعلّق شرط است

  گمان برسد          شرط عقل است، جستن از درها رزق هرچند بی                  

  »اجل نخواهد مرد          تو مرو در دهان اژدرها ورچه کس بی    

  )122: همان( 

  :گوید ي سخنانش می همچنین پسر در ادامه

  ق نتوان خورد         در طلب کاهلی نشاید کردگرچه بیرون ز رز

  )125: همان( 

کند و تکیه و  ، امیرزاده در اثر غرورِ ناشی از مقام و قدرت، زبانی مخصوص به خود را انتخاب می»دو امیرزاده در مصر«ي  در مناظره
من به سلطنت رسیدم و این : کرد و گفت به چشم حقارت در درویش فقیه نظر«: گذارد تفاخر خود را بر قدرت، چنین به نمایش می

  )109: همان(» همچنان در مسکنت بمانده است

باري زبان «: کند کند، زبان طنز را براي مقابله با او انتخاب می گو و جدل می و که با همسر خود گفت در جایی دیگر، سعدي هنگامی
بلی، به ده دینارم از قید فرنگ : فرنگ به ده دینار خالص داد؟ گفتمتو آن نیستی که پدر من تو را از قید : گفت تعنّت دراز کرده همی

  )100: همان(» .خالص کرد و به صد دینار در دست تو گرفتار
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ي خود کرده است، نسبت به پادشاه  بینیم که چون از عالیق دنیوي رسته و قناعت را پیشه وگویی دیگر، درویشی را می یا در گفت
اي درویش پادشاه وقت بر تو بگذشت، چرا سر بر نیاوردي «: پرسد وقتی وزیر از او می. پروایی از کسی نداردکند و هیچ  توجهی می بی

ع نعمت از تو : گفت«: ؛ پاسخش چنین است»و شرایط ادب به تقدیم نرسانیدي؟ ع خدمت از کسی دار که توقّ ملک را بگوي که توقّ
هاي  وگوها و مناظره هاي مذکور، اشخاصِ حکایات، در گفت ین نمونه و سایر نمونهبینیم در ا گونه که می همان) 80: همان(» ...دارد

  .کنند و سبک متنوعی اختیار می گویند و زبان ها و شرایط خود سخن می خود، متناسب با موقعیت

  :کنندگان و شنوندگان هاي شرکت وصف واکنش - 4

هاي متفاوت  هاي مقابل، با توجه به موقعیت ي طرف مقابل سخنان و عقیده ي گلستان، اشخاص مختلف، در ها ها و پیکار در مناظره 
ي فرهنگی و اجتماعی فرد   این واکنش، به جایگاه و طبقه. دهند هاي متفاوتی از خود نشان می العمل ها و عکس خودشان، واکنش

عنوان مثال،  ي ناآگاه و پایین؟ به ست یا از طبقهدهند که آیا طرف مقابل فردي منطقی و آگاه ا ها نشان می این واکنش. گردد برمی
دهند، ولی اگر پاسخ مناسبی نداشته  کننده، اگر پاسخ مناسب نسبت به سخنِ همدیگر داشته باشند، جواب مناسبی می اشخاصِ مجادله

بنابر این، . رسد دست و گریبان می کشد و گاه حتّی، کار از لفّاظی به گویی می کنند یا کارشان به فحاشی یا دشنام باشند، یا سکوت می
اسدالّلهی، . (دهند هايِ متفاوتی از خود نشان می العمل ها از هر طبقه از جامعه باشند، در مقابلِ رفتار و حوادث گوناگون، عکس شخصیت

1389 :12(  

دهد چیزي جز سکوت نیست، چون  واکنشی که عالم در برابر ملحد از خود نشان می» عالمی معتبر با یکی از مالحده«ي  در مناظره
وي . بنابر این، از نظر عالم بهترین روش، این است که جواب او را ندهد. اي نبرده است دین است؛ از علم و فضل بهره ملحد فردي بی

ن است و علم من قرآ: دینی حجت نماند؟ گفت کسی گفتش تو را با چندین علم و فضل با بی«: کند گونه بیان می علّت سکوت را این
  شنود؛ مرا به شنیدن کفر او چه حاجت؟ ها معتقد نیست و نمی حدیث و گفتار مشایخ و او بدین

  »آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی          آن است جوابش که جوابش ندهی

  )129: 1384دي، سع(                                                                                             

  وقتی که ملک را «: زاده در مقابل پدر که به چشم حقارت به او نگریسته بود، چنین آمده است واکنشِ ملک

  چون لشکر از هر دو طرف روي درهم آوردند اول کسی که اسب در . در آن مدت دشمنی صعب نمود

  :میدان جهانید این پسر بود و گفت

  آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من          آن منم گر در میان خاك و خون بینی سري   

  کند          روز میدان وان که بگریزد به خون لشکري کان که جنگ آرد به خون خویش بازي می

  مت چون پیش پدر باز آمد، زمین خد. این بگفت و بر سپاه دشمن زد و تنی چند مردان کاري بینداخت

  :ببوسید و گفت
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  اي که شخص منت حقیر نمود          تا درشتی هنر نپنداري

  »کار آید          روز میدان، نه گاو پرواري اسب الغر میان به            

  )60: همان( 

  کند تا بر حالت ي ابزارآالت جنگی استفاده می ها سعدي از نام«، »...جدال سعدي با مدعی «در حکایت 

  :مانند ابیات زیر) 72: 1383حسینی، (» .تر تأکید کند ي و نزاعِ بیشدرگیر 

  ي مستعار نیست ي فصیح          کو را جز این مبالغه هان تا سپر نیفکنی از حمله«

  »گوي          بر در سالح دارد و کس در حصار نیست ورز و معرفت که سخندان سجع دین

  )166: همان( 

  . دشنامم داد، سقطش گفتم«: کند درگیريِ خودش با مدعی چنین اشاره مییا سعدي در جاي دیگري به 

  )166: همان(» گریبانم درید، زنخدانش گرفتم

  هاي طرفینِ این جدال، از راه استفاده از صفات  ي شایان ذکر در این مبحث این است که ذکر واکنش نکته

  :در ابیات زیر، همین نکته نمایان است) 12: 1389اسداللهی، (افزاید  مؤثّر، بر تحرّك و پویایی حکایت می

  او در من و من در او فتاده          خلق از پی ما دوان و خندان

  انگشت تعجب جهانی          از گفت و شنید ما به دندان       

  )166: همان(                                                                                                      

  دانند، در حکم شنونده حق می نوعی خود را بر که هریک از طرفین به» جهود و مسلمان«ي  سعدي در مناظره

اش  دهد و خنده ي خیالی و غیر معقول، از خود واکنش نشان می عنوان شنونده، از این مناظره وي به. شود و داورِ مناظره محسوب می
  :گیرد می

  و مسلمان مناظرت کردند          چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم یکی جهود

  )175: همان(                                                                                                                

  :گوید می شود و چنین واکنش مسلمان در برابر جهود هم قابل توجه است که خشمگین می

  رانم ي من          درست نیست، خدایا، جهود می طیره گفت مسلمان گر این قباله به
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  )175: همان(                                                                                                               

، یالیت «: گوید  طوطی می. يِ طرفین نسبت به یکدیگر شنیدنی استها ، واکنش»طوطی و زاغ« ي زبان حالیِ  در مناظره ینِ الب یا غُراب
ینِ ک بعد المشرقَ ینی و بینَ کند و  جان آمده و ملول شده است، زبان به فحش باز می غراب نیز که از مجاورت طوطی به) 139: همان(» ب

همچنین، واکنشِ ) 140: همان(» دراي، به چنین بند بال مبتلی گردانیده است عقوبت خیره  تا چه گنه کردم که روزگارم به«: گوید می
دست جوان  چندان که ریش و گریبانش به دست جوان افتاد، به«: کند گونه وصف می مروت این زن را نسبت  به ملّاح بی جوان مشت«

 )123: همان(» ...محابا فرو کوفت  کشید و بی خود در افتاد، به

  :ادن موضع و حالت گویندهنشان د - 5

ي  ها نهی و اعتراض، با استفاده از افعال، قیود و صفتگویی، امر و  نشان دادنِ موضع و حالت گوینده، مانند تأکید و تأیید، درددل 
کامالً  برد، کار می موضع و حالت طوطی نسبت به زاغ با صفاتی که در تعریف او به) 118: 1382سمیعی، . (گیرد مناسب انجام می

بح مشاهده. طوطی را با زاغی در قفس کردند«: مشخّص است رد و می ي او مجاهده همی از قُ مکروه است و هیئت : گفت ب این چه طلعت
  )139: 1384سعدي، (» ممقوت و منظر ملعون و شمایل ناموزون؟

 پسر است و سفر را براي پسر مناسب  ، موضع و حالت پدر در مقابل پسر که کامالً مخالف سفرِ»زن مشت«همچنین در حکایت
م شیرین گفتار، خوب(داند و آن را مختص به پنج گروه  نمی ور  آواز، پیشه ي خوش معاشرت، خواننده روي خوش بازرگان، عال

  و                                   ) 120-121: همان(داند، به نمایش در آمده است  می) زحمتکش

گونه بازگو  داند، با برشمردنِ فواید سفر، این واهد سفر کند و موفّقیت در امرار معاش را وابسته به سفر میخ موضع پسر هم که می
از نزهت خاطر و جرّ منافع و دیدن عجایب و شنیدن غرایب و تفرّج بلدان و : اي پدر، فواید سفر بسیارست: پسر گفت«: گردد می

  )120: همان(» ...مال و معرفت یاران و مجاورت خُلّان و تحصیل جاه و ادب و مزید 

است، در » ي نعمت بزرگان پرورده«درست است که سعدي خود توانگر نیست؛ اما چون » ...جدال سعدي با مدعی «در حکایت 
ی که در نگرش منفیِ مدعی نسبت به توانگران که با صفات منف. آید طرفداري از توانگران مصرّ است و از موضع خود نیز کوتاه نمی

مشتی متکبر، مغرور، معجب، نفور، «: ي بارزِ این نکته اینک نمونه) 13: 1389اسدالّلهی، . (شود برد، مشخّص می کار می مورد آنان به
  )164: 1384سعدي، (» ...ِ جاه و ثروت مشتغل ِ مال و نعمت، مفتتن

و مسئولیتی که در اجتماع دارد، موضعی عادالنه است؛ با توجه به سمت » ...جدال سعدي با مدعی«موضع قاضی نیز در حکایت 
  :طرفانه را در پیش بگیرد بنابر این باید موضع بی. که قاضی و حاکم مسلمانان است و باید بین طرفین داوري کند براي این

  اند هم جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست؟            گنج و مار و گل و خار و غم و شادي به

  )167: همان( 

کند  دهد که همچنان بر موضعِ خود تأکید می نیز جهود با سوگند خوردن به کتاب مقدس، نشان می» جهود و مسلمان«ي  در مناظره
  :ورزد داند و بر آن اصرار می و خود را برحق می
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  چو تو مسلمانم خورم سوگند               وگر خالف کنم هم به  تورات می: جهود گفت

  )175: نهما( 

هایش را متنوع و متحرّك  ترین راه براي پرورش معانی در گلستان مناظره است که سعدي با رعایت فنونی مناظره یکی از اساسی
بخشد و با نقل قول مستقیم و غیر  هایش تحرّك می  مثالً با انتخاب لحنی صمیمانه و خیرخواهانه، طنزدار و جدي به مناظره. سازد می

  . گرداند مکالمه و مناظره را متنوع و زنده میمستقیم فضاي 

 

  گیري نتیجه

ي  گیري طرفین و نحوه ي دفاع و موضع هاي اصلی پرورش معانی است که مطالب گوناگونی درباره وگو یکی از راه مناظره و گفت
ي  ي مقاصد و رساندنِ نحوه مت ارائهدر گلستان، این راه پرورشِ مطالب، تنها در خد. دهد ارائه می... استدالل و بیان اعتقادات و 

نیست، بلکه همچنین در حکم ترفندي براي نویسنده است تا بتواند مخاطب را  با ایجاد انگیزه و ... گو و آداب مباحثه و  و گفت
و احسن و مؤثّر در کنجکاوي و نیز تنوع و تحرّك در آن، تا پایان حکایت با خود همراه سازد و مقاصد و معانی مورد نظر خود را به نح

خوبی بهره  شود، به یابد که سعدي از فنونی که موجب گسترش تنوع و تحرّك در مناظره می جا قوت می این مدعا آن. خواننده القا نماید
یت، وصف وي با استفاده از فنونِ وصف لحن گوینده، زنده نگه داشتن فضاي مناظره، استفاده از زبان متنوع متناسب با موقع. برد می

هاي گویندگان، گاهی به بیان حاالت مختلف عاطفی گوینده، گاهی هم به نقل  کنندگان و نشان دادن حالت هاي شرکت واکنش
هاي متنوع و نیز  العمل ها و اصطالحات گوناگون و نشان دادن عکس هاي مستقیم و غیر مستقیم، همچنین استفاده از صفات و واژه قول

در این بین از آیات و احادیث و از اصطالحات عرفانی و فقهی براي تنوع سبک و زبان خود . پردازد ا امر و نهی میتأیید یا اعتراض و ی
گذارد و  گاه هم سخنان و عقاید مختلف را از زبان طرفین مناظره به نمایش می. گیرد می نواختی بهره هایش از یک و بیرون آوردن مناظره
سعدي . کند هاي خود می هاي مناظره تحرّك و تنوع را وارد متن حکایت وت از طرف شخصیتهاي متفا با نشان دادن واکنش

هاي  در مناظره و مقایسه. دهد که اندیشمندي متعادل است کند و در آخر نشان می هاي خود را در مورد جبر و اختیار بیان می دیدگاه
دارند و  کند که انگار جان دیگر مقایسه می دهد و چنان با یک قرار میدار مورد خطاب  جان را همانند موجودات جان خود موجودات بی

ي مقاصد تعلیمی و استداللی، ایجاد تنوع و تحرّك  دهد که مرادش از آوردن مناظره، عالوه بر ارائه وي نشان می. موجودي زنده هستند
  .سیري مخاطبان است و کثرت و پرهیز از هرگونه مالل و دل
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  منابع  

  .ریمقرآن ک
، ذکر جمیل سعدي، گردآوري کمیسیون ملی یونسکو، سازمان چاپ و »تأثیر تربیت از دیدگاه سعدي«آزادي، محمد کریم، 

  .، تهران1377انتشارات، چاپ پنجم، 
پژوهشی  ي علمی نامه ، فصل»ها در حکایت جدال سعدي با مدعی در گلستان تنوع و تحرّك و عوامل آن«اسداللّهی، خدابخش، 

).                                                                               20 -1صص (، 1390، 11درپی  ، سال چهارم، شماره پی)بهار ادب(شناسی نظم و نثر فارسی  سبک
  .، تهران1385پورجوادي، نصراهللا، زبان حال در عرفان و ادبیات فارسی، انتشارات هرمس، چاپ اول، 

ي پژوهش زبان و ادبیات  نامه ، دوفصل»تحلیل ساختاري حکایت جدال سعدي با مدعی در بیان توانگري و درویشی«، مریم، حسینی
  ). 79 -69صص (، 1383ي سوم،  فارسی، شماره

  .، تهران1366خطیبی، حسین، فن نثر در ادب پارسی، انتشارات زوار، چاپ اول، 
پژوهشی  ي علمی نامه ، فصل»)نظم(هایی از سبک مناظره در ادبیات فارسی ایران  بارقه«ذاکري، احمد و صمصامی، مریم، 

  .1390، 12درپی  ، سال چهارم، شماره پی)بهار ادب(شناسی نظم و نثر فارسی  سبک
  .، مشهد1374رزمجو، حسین، انواع ادبی، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سوم، 

 .، تهران1347انتشارات علمی، چاپ اول، کوب، عبدالحسین، با کاروان حلّه،  زرین

 .دروغ شعر بی نقاب، انتشارات علمی، تهران، چ هشتم شعر بی. 1379، .ح. کوب، ع زرین

  .، تهران1384حسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، چاپ هفتم،  تصحیح و توضیح غالم الدین، گلستان سعدي، به سعدي، مصلح
  .، تهران1382انتشارات سمت، چاپ چهارم، سمیعی، احمد، نگارش و ویرایش، 

  .، تهران1374شمیسا، سیروس، انواع ادبی، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 
  .، تهران1376طباطبایی، محمود، یادمان پروین، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، چاپ اول، 

و  9ي  هاي ادبی، شماره ي علمی پژوهشی پژوهش نامه ل، فص»عوامل ایجاد تغییر و تنوع و نقش لحن در شعر«پور، محمدرضا،  عمران
10 ،1384 .  

 .1385، 19ي  ي پژوهش علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، سال هفتم، شماره ، مجلّه»یار سپاهانی سعدي«نظري، نجمه، 

  .، بر سمند سخن، انتشارات فروغی، تهران، چاپ چهارم1371پور، نادر،  وزین
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  م در اشعار شهریاري سمبولیسها جلوه

  

   1خدابخش اسداللهی 

  2عادل نورآذر

  چکیده 

ي سمبولیسم و تأثیر آن در ادبیات فارسی و همچنین دلبستگی شهریار به جریان ها یژگیودر این مقاله پس از تعریف و بیان   
ي پیوند، تار و پود اشعار این شاعر را به هم جوش داده و جال بخشیده است، ها حلقهرمانتیسم و عناصر نمادین رمانتیک، که چون 

که شهریار با فرو رفتن در جزئیات نمادهاي جذّاب دیداري در بسیاري از اشعار خود، پویایی  گردد یمهمچنین ذکر . شود یمپرداخته 
ي سمبولیسم  زندهکه با احوال رمانتیک شعر در تناسب کامل است و بر چنین بستري است که تصویرهاي  کند یمتصویري زیادي ایجاد 

اشاره  ها آني بند طبقهي سمبولیسم و اهداف آن، خاستگاه نماد و ها فیتعردر این مقاله به . رایج و ابداعی شهریار جان گرفته است
  نمادهاي ابداعی شهریار در اشعارش، مورد بررسی قرار خواهد گرفتخواهد شد و در نهایت، نمادهاي مرسوم و همچنین، 

  

  

  سمبولیسم یا نمادگرایی، سمبولیسم در ادبیات فارسی، خاستگاه نماد، سمبولیسم و شهریار  :ها کلید واژه

                                                        
  Kh.asadollahi@gmail.com :استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلی، رایانامه - ١

  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلی - ٢

mailto:Kh.asadollahi@gmail.com
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  مقدمه 

مشتق ) وندمیپ یم(فعل سومبالو ي مجزا که از  قطعهچسباندن دو  هم بهی معن به، سوم بولون یونانی است )نماد(ي سمبول  کلمهاصل 
ي که معرّف چیز دیگري است، به ا نشانهاسم در معنی عالمت، رمز، دالّ یا  عنوان بههمچنین سوم بولون ) 538: 1385سید حسینی . (است
اصل فرنگی را  ها واژه و در کنار این اند کردهدر زبان فارسی سمبل را به نمود، نماد، نماینده، رمز، اشاره و اشارت ترجمه . رود یمکار 

رمز در قرآن . ي فوق مشترك است، عدم صراحت و پوشیدگی استها یمعندر تمام  چه آن) 160: 1385ثروت ( اند بردهنیز به کار 
یامٍ الّا رمزاً لقالَ رب اجعل : آمده است بار ککریم ی الثَۀَ اَ کَلِّم النّاس ثَ ک اَلّا تُ تُ رمز را »ي تفسیر طبري ترجمه«صاحب ... ی آیۀً قالَ آی ،

  ) 1:1375پورنامداریان (اشاره به لب و صوت خفی » راغب اصفهانی«معنی کرده است و » اشارت«در این آیه 

) 177:1385فتوحی ( اند برتافتهرا  ها لیتأوي نمادین هستند و بیشترین ها جنبه نیتر يقوي آسمانی هم داراي ها کتابهمچنین دیگر 
  ) 19:1382نوري (است » سمبولیک«زبان سامی که ما اعتقاد به پیامبران آن داریم زبان  ژهیو بهمذاهب بنابراین زبان 

سمبولیسم پیوسته در قلمرو انتقاد گریزان است و ماهرانه خود را از تشریح و «: سدینو یمدر تعریف سمبولیسم » رضا سیدحسینی«
ي آن را، راهی براي ایجاد ا عده. ابندی یمو اثري  از  عرفان پیشین شرق و غرب  نندیب یمگروهی در آن تصوف . دهد یمتوضیح نجات 

 ها ستیسمبولاغلب  که چنان؛ دانند یمي بیان از هنرهاي دیگر  لهیوسبعضی هم آن را کوشش براي گرفتن . شمارند یمزبانی تازه در شعر 
سیدحسینی . (شود یمبه این ترتیب کار تعریف و توصیف این مکتب مشکل  .بالند یمبا موسیقی رقابت کنند، بر خود  توانند یم که نیااز 

303:1385 (  

ی تن به تعریف راحت بهمشکل تعریف، تنها مشمول حال سمبولیسم نیست؛ بلکه مکاتب ادبی «: هم معتقد است» منصور ثروت«
از سمبول به دست داده ) 1963-1867(» ندره الالندآ«از تعاریفی که قاموس فنّی و انتقادي فلسفه اثر ) 159:1385ثروت . (»دهد ینم

. »چیزي غایب یا غیرقابل مشاهده را متذکّر شود) ي طبیعی رابطهبا (ي محسوس که  نشانههر «: است، این تعریف قابل توجه است
: استنتاج کرد) 1984-1853(» ژول لومتر«از این تعریف  توان یمي سمبول را نیز  کلمهاز  ها ستیسمبولتلقّی ) 538:1385سیدحسینی (
  )538:همان(» ي پیاپیها استعارهتطبیقی است که فقط جزء دوم آن به ما داده شده است؛ دستگاهی از «

از خالل آثار  که چنان. هدف شعر سمبولیک این است که عظمت احساسات و تخیالت را با تشریحات واضح و صریح از میان نبریم
ارزش واقعی خود را نسبت به آهنگ و صدایی که دارد در شعر » کلمه«مشهود است، شعر آزاد باعث شد که  ها ستیسمبولي ها نوشتهو 

ي تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به  لهیوسهنر براي بیان افکار و عواطف نه از راه شرح مستقیم نه به  توان یماین مکتب را . کسب کند
براي ایجاد آن عواطف و افکار در  حیتوض یبو استفاده از نمادهایی  ها آنره به چگونگی تصویرهاي عینی و ملموس؛ بلکه از طریق اشا

  )           425، 545، 547:همان. (ذهن خواننده دانست

ي  روزمرّهي که افزون بر معانی قراردادي و آشکار ا هینما، یک اصطالح است، یک نام یا مینام یمنمادش  چه آن» یونگ«ي  دهیعقبه 
هنگامی که ذهن ما مبادرت به کنکاش در . نماد شامل چیزي گنگ، ناشناخته یا پنهان از ماست. داراي معانی متناقض نیز باشدخود، 

  )                                                            16: 1377یونگ ( ابدی یمیی فراسوي خود دست ها انگارهبه  کند یمیک نماد 
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نمادگرایان معتقد بودند که . رسد یم» افالطون«وجود یک جهان واال و آرمانی در پشت واقعیت دست کم به زمان ي تصور  نهیشیپ
شاعر سمبولیست » بودلر«. ي بزرگ و مفاهیم واال و آن جهانی را در امور ناچیز روزمرّه بیابدها انتزاعتنها خیال هنرمندان قادر است 

  )                             161-162:1385فتوحی ( ندیب یمچشم جان، شکوه و زیبایی آن سوي گور را ي شعر است که  واسطهبه «: دیگو یم

در واقع . سمبولیسم دانست دارِ هیطالی نوع به توان یممسلّماً سمبولیسم با رمانتیسم پیوند و حتّی پیوندهایی دارد و رمانتیسم را 
 جا بهي فراموش نشدنی در ذهن برخی دیگر ا گونه بهو  ها ستیسمبولي کم و بیش ملموس در وجود برخی ا گونهي رمانتیسم بر  خاطره

  )  31:1383ماري (مانده بود 

در . کرد یمپیش از ظهور مکتب سمبولیسم در فرانسه، در شعر فارسی ذهنیتی به وجود آمد که اشیا را جانشین حقایق بزرگ  ها سال
این ذهنیت، میراث هنري خود را . ساخت یمرا نردبان عروج به آسمان و جهان ماوراي حس  ها نشانهو  جست یمجزء، ماهیت کل را 

و در وراي سطح ظاهر اشیا، جهانی پنهان  ندیب یمعرفان اسالمی جهان را رازناك . بیش از هرجا در ادبیات عرفانی بر جاي گذاشت
جهان در ابهام بزرگی پیچیده شده و . کند یمناي مخفی در وراي واقعیت سطحی دعوت بنابراین انسان را به شناسایی یک مع. دیجو یم

درك آن حقایق با حس و عقل ممکن نیست و تنها از طریق شهود باطنی قابل ادراك است؛ . ي هستند بر روي حقایق الیتناهیا پردهاشیا 
این . اند یناگفتني  تجربهعناي قطعی و صریح ندارند و نمودي از یک ؛ مگر با رمز و ایما و عباراتی که مگنجد ینماما در شرح و بیان 

ي گوینده و مخاطب هستند و ویژگی نمادین و چندمعنایی ها تیحساسي تالقی  نقطهرمزها در متن و گفتار عارفان و شاعران نمادگرا، 
، سمبولیسم و نمادگرایی در هر دوره، مورد توجه شاعران و هنرمندان بخش ییبایزبا این همه عنصر ) 161-163:1385فتوحی . (دارند

بنابر این، نماد هم ابزار بیان راز است و هم فضایی براي آفرینش ) 131:1382مشرّف. (اند گرفتهرا به کار  ها سمبولبوده است و به نحوي 
و  تر انهیگراارسی داشته است، نسبت به رمانتیسم انگلستان درون رمانتیسم فرانسوي که تأثیر زیادي بر رمانتیسم ف) 176:1385فتوحی. (راز
تا از واقعی به فراواقعی، به عالم خیال برود و همچنان که طبیعت ساده و وحشی را  کوشد یمشاعر رمانتیک همواره . است تر يفرد

کند و به همین سبب به امور  وجو جستر طبیعت یک امر ازلی و جاودانه را د خواهد یم؛ در عین حال دیستا یمهست، با اشتیاق  که چنان
بنابراین تصویرهاي برخاسته از طبیعت ممکن است به کمک تشبیه، استعاره و انواع مجاز و رمز و . تمایل دارد انهیگرا درونباطنی و 

. ولیسم را فراهم آوردندي تصویرسازي نمادین عصر سمب شالوده ها کیرمانت. ي هنري تقویت گردندها فیتوصسمبول ساخته شوند و با 
  ) 19-20:1382مشرّف (

ي تصویري آن در ادبیات غنایی  جنبهاز  نظر صرفاین نوع ادراك . ی با نوعی عرفان درآمیخته استنیب درونافکار مبتنی بر شهود و 
و نیز ) 18:همان(چشم درون ببینند  نیز مثل عارفان در آرزو و تالش بودند که دنیا را با ها کیرمانت. ي دیرین داشتا سابقهعرفانی فارسی 

  )                 11:1368ناظرزاده (اصوالً نمادگرایی در ابتدا در شعر آغاز گردیده و سپس به هنر نمایش سرایت نموده است 

یب شاعر قادر بود را ببینند؛ بدین ترت آل دهیااشکال دنیاي  توانند یمبودلر و پیروان وي تخیل شعري را چشم بینایی تلقّی کردند که 
این طرز تفکّر گاهی باعث . برسد تر جاودانهو  تر بزرگرا خلق کند و از طریق سمبولیسم و انتقال حقیقت به حقیقتی » دنیاي دیگر«این 

ی القایی عارفانه نیب جهاننظر شکلی و «سمبولیسم را که از  ژهیو بهشده است که برخی از منتقدان ادبیات قرن نوزدهم و بیستم غرب و 
  ) 186-187:1385ثروت . (بدانند» است، شدیداً تحت تأثیر ادبیات عرفانی ایران

  نگاه شهریار به سمبولیسم 
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. بود روتر انهیم ها سالدر آن » نیما یوشیج«شمسی جریانی در شعر ایران به وجود آمد که در مقایسه با خطّ مشی  1320از حدود سال 
نادر «و » گلچین گیالنی«، »فریدون تولّلی«ي این افراد  جملهاز . جمع بودند» پرویز ناتل خانلري«الباً حول و حوش ، غرو انهیماین جریان 

ي رمانتیسم شعر  هسته توان یماین دسته را . ي شعر بودندرو انهیمنوگرا یا نوگرایان  روان انهیمنام برد که همگی از  توان یمرا » نادرپور
شفیعی (در این هسته قرار نداشت، ولی وي در کل جریان رمانتیک فارسی یک حرکت جدي است » شهریار«فارسی دانست؛ هرچند 

تمایل زیادي به شرکت در محافل و  اش شاعرانهي ها یآزردگو دل  انهیگرا خلوتي  هیروحشهریار به سبب ) 50:1380کدکنی
ولی تمام جریان شعر معاصر از رمانتیسم . ي ادبی نداشت و این ویژگی را در مراحل مختلف عمرش کمابیش حفظ کردها يبند دسته

ي سی و چهل در  دههي بیست و سمبولیسم اجتماعی  دههي رمانتیک  انهیگرااجتماعی و رئالیسم عصر مشروطه گرفته تا ادبیات درون 
مشرّف (یی کرده و نسبتاً موفّق از کار درآمده است آزما طبع ها سبکن است و در تمام ي مختلف نمایاها قالبشعر او با طرزها و 

از شهریار » دو مرغ بهشتی«و » ي شب افسانه«ي عشقی،  رزادهیماز » آل دهیاسه تابلوي «از نیما یوشیج، » افسانه«شعرهایی مانند ) 25:1382
  )119: 1385فتوحی ( دهد یمی نشان خوب بهاصر اروپا را در خود از لحاظ موضوع و صنایع شعري تأثیر و نفوذ ادبیات مع

. ردیگ یمدر کنار هم قرار  زیانگ الیخقطعات  صورت به ها حادثهیی از زندگی و ها دهیبري شهریار گاه ها يرسازیتصوتابلوسازي و 
امپرسیونیسم غیر از رمانتیک نیست و «: دیگو یمو  داند یمشعر خود » امپرسیونیسم«ي توصیفی در شعر را ها دهیبرشهریار با عبور سریع از 

، برد یمي امپرسیونیسم که شهریار با اندکی تسامح به کار  واژه) 86:1371شهریار . (ي رمانتیسم است شدهدر واقع خالصه و کوچک 
ندانسته و از  مناسب یبي تصویرآفرینی مقطّع بوده، کاربرد آن را  وهیشبیشتر مناسب نقّاشی است و البتّه شاید چون هدف شهریار بیان 

ي ها فیتوصطیفی از  تواند یمامپرسیونیسم در ادبیات، اصطالح مبهمی است که . یکی از اصطالحات خاص نقّاشی استفاده جسته است
که در جاي خود به آن » دو مرغ بهشتی«و » هذیان دل«مانند بندهایی از شعر . تا برخی اشعار سمبولیک را در برگیرد انهیگرا درون

  )  39:1382مشرّف . (پرداخته خواهد شد

در ادبیات ما به طور کامل هست و تمام شعراي عارف و صوفی مشرب ما پیرو این » سمبولیسم«شهریار معتقد است که مکتب 
  )  86:1371شهریار . (مکتب هستند

  ي کرده استبند طبقهي مختلفی ها دگاهیدرا از » ادگرایینم« یا » سمبولیسم«دکتر محمود فتوحی خاستگاه 

ي ها دهیپدي  همهیعنی شاعر . شود یمي شاعران دیده  کارهمهي یک تصویر نمادین و رمزي از اشیاي طبیعی در  ارائه: طبیعت.1
ر ذهن دارد، تجسم ببخشد و آن را تا به مفهوم نامحسوسی که د ردیگ یمبه کار ... سنگ، گل، ماه، دریا، درخت، ستاره و : طبیعی مانند

  .             محسوس و قابل درك سازد

هر . ي بسیاري از نمادهاي ادبی، باورها و اعتقادات و اساطیر ملّی و فرهنگی یک قوم است سرچشمه: ي ملّی و اساطیريها نییآ.2
ي سرخ نماد شهادت  اللهبه عنوان مثال در ایران . ي خود را دارد ژهیوي اساطیري خویش، نمادهاي ها نگرشو  ها دهیاقومی براي بیان 

، »رستم«از  توان یمي شعر فارسی ا اشطورهاست و در فرهنگ مسیحیت، صلیب نماد شهادت و رمز دین مسیح است و از نمادهاي 
  . و نیزعناصر اساطیري سامی نام برد... و » ققنوس«

ي  معارف دین و مذهب خاصی  نهیگنجآن دسته از عناصري هستند که شاعر یا نویسنده از  نمادها دینی در ادبیات: دین و مذهب .3
ي است که تنها پیروان اسالم از آن نمادها درك دینی ا ژهیومثالً دین اسالم داراي نمادهاي . بخشد یمماهیت نمادین  ها آنگرفته و به 
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؛ بلکه مفهوم مانند ینمدر شعر نمادین این عناصر در سطح واژگان ... . بال و کعبه، حجراالسود، تسبیح، کر: مانند. خاص خود را دارند
  )             191،190، 192:1385فتوحی . (شوند یمو به یک نماد آیینی بدل  کنند یمرمزي پیدا 

  :  اند متفاوتنمادها از نظر نوآوري و رواج نیز 

که ... در شعر نیما و » مرغ آمین«و » شب«در غزل حافظ، » رند«: مانند. کند یمیی که شاعر خود خلق ها نماد: نمادهاي ابداعی .1 
  . اند یابداع

نمادهایی که بر اثر رواج زیاد در فرهنگ و ادبیات یک ملّت و یا در ادبیات جهان به یک مفهوم قراردادي بدل : نمادهاي مرسوم. 2
که صوفیان فراوان در سخن » ...میخانه، شراب، لب، خال، زلف و «: اتی نظیراصطالح. براي همگان شناخته شده است ها آنشده و مفهوم 
در شعر معاصر ایران که بر اثر تکرار و تداول از تازگی و تأثیر تهی » ...شب، موج، مرداب، توفان و «؛ یا  نمادهاي برند یمخود به کار 

ایرج، . که شعري سمبولیک است، مجمع الجزایر تأثیرهاي مختلف شعري است» زمستان اخوان«حتّی ) 193-194: همان. (شوند یم
  )  1008:1371براهنی . (اند گذاشتهتأثیر » زمستان«شهریار، نیما، نادرپور، شاملو و کسرایی در 

  طبقه بندي نمادهاي رایج در اشعار شهریار  

  .آسمان، ماه، سرو، سوسن، پسته، نرگس، نسیم و صبا، الله، باران ، بهار و سیبدریا، رود، کوه، : طبیعت .1
  فریدون، ضحاك، رستم، اسفندیار، سیمرغ، قاف، بیستون، پري، دیو و صلیب: ي ملّی و اساطیريها نییآ .2

  ). ع(کعبه، سلیمان، یوسف، مسیح و علی : دین و مذهب. 3

دل، جام جم، شمع، پروانه،کیمیا، ایاز، محمود، حاتم طایی، لیلی و مجنون، فرهاد و شکر، آیینه، سیه، جان، : نمادهاي مرسوم. 4
. شیرین، زلیخا، سامري، عشق، زاهد، گنج، خرابات، میخانه، قفس، زندان، گرگ، میش، شیر، روباه، بلبل، هدهد، طوطی، خروس، لولو

ي چند نمونه از نمادهاي ابداعی شهریار در  ارائهو به  میکن یم نظر صرفاطناب، از آوردن مفاهیم هریک از نمادهاي مذکور  علّت به
  . میپرداز یماشعارش 

  نمادهاي ابداعی در اشعار شهریار  

  . ، رمز نیروهاي شرور عالم)223:1371معین (مار بزرگ، ضحاك : اژدها .1

  در نظر گرفته است  » هیتلر«شهریار در شعر قهرمانان استالینگراد، اژدها را نمادي براي 

  جو پرخاش، شکن دندانبا او روبرو  چه وآن                   خزد یماژدهــا در ســرزمین سهمـگینی 

  واري برد شهري فــروبا چه دش جا نیااو اروپا را بــه آسـانی فــرو بلعیده است                    لیکن 

  گلو درد یمیی استخوان دار است و ها لقمهاو اشتهایی هر دم افزون تر بـه بیند ولــی                    

  باز در هر خیز در پیچد به هم بحر و بري
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  ي دود و غبار جنگ و دید                اژدهــایی شــهر را پیچیده بــر دور کمر پردهماه پس زد 

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

  اژدهـا خـونین و مـالین بـازگشته رو بـه غار                لیک با دود و دم قتّال در جنگ و گریز

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

  ) 546:1371شهریار (

  ) 96:1389سرلو . (است» تاریکی«است و در چین نماد » يگر ستمخشم و «در فرهنگ نمادها، رمزِ : ببر .2

  :به تصویر کشیده است» صبح و آغاز روز«را به عنوان نماد » ببر«شهریار 

  از دل شب چو شود روز پدیــد                       تازد از بیشه یکی ببر سپید

  ارد دنـــدانآن نه صبح است که بینی خندان                       ببر در هم بفش

  تافتــه پنجـــــه و برتافتـــه دم                           تازد این ببـر به جان مردم

  یال او گیس عجوز دنیـــــــا                          پنجه حرص بشر وکبر و ریا

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

  صید بگذارد و در بیشه شود        ي شب شنود              همهمهلیک چون 

  تا سر از خـــواب سحر برگیرد                        باز درندگی از سر گیــــرد

  ي جادوگر شب                        گرد آفاق بپیچـــد به غضب ـــدهیچیپدود 

  ونش ریزداژدهاوار به ببــــــــــــر آویزد                       بشکند در هم و خ

  )637:1371شهریار (    

  :داس و چکش .3

را براي اولین بار وارد شعر فارسی » داس و چکش«شهریار در شعر قهرمانان استالینگراد نماد ) 191:1385فتوحی (» سوسیالیسم«نماد  
  : کرده است

  نغمه ي اردیبهشت دختران اوکرائیـــــن در کشتزاران داده سر                     با سرود داس و چکش

  او که فرزند خداي داس و چکش بوده داشت                  از پدر فرمان تجدید قــــــــــواي انقالب
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  از خداي داس و چکش داشت برسینه نشان                    شناخت یمدر مـــــه ولگا فرو شد آه ولگا 

  )همان(

  :رود ولگا .4

. داند یم» زندگی«تصویر رود در شعر رمانتیک را نماد » وصف مردگان«شاعر رمانتیک در مجموعه مقاالتی با نام » ورد زورث« 
  : تصور کرده است» مقاومت و مبارزه«شهریار در شعر قهرمانان استالینگراد رود ولگا را نماد ) 108:1382مشرّف (

  آسمانی سرزمینی را گرفته در میـــان         رود ولگا در افق چون کهکشانی باشکوه     

  دارد به یاد از باستان ها قصهصاف و روشن هرگزش دامن نیالوده به ننگ             قهرمانی 

  ي گرخوانده باشی داستانا رخشندهاین همان ولگا که در طوفان دریا غرق کرد            گوهر 

  تا نیفتد در کف دزدان دریا دختري

  در ولگا سبک            جست زد با اسب پایین از مصب کهکشان ختیر یمش کهکشان زیر پای

  )همان( 

  : سارا .5

  رفت یمي زین عروس  خانهســـــارا گل و مـــاه کوهپایــــــه               در 

  رفت یمسیلش بربـــــود و اژدهــــــــایی                 تنـــــد و خشن و عبوس 

  رفت یمگلدسته بر آب و شیـــــون خلق                   بر گنبد آبنـــــــــوس 

  سارا تو شدي عروس دریا

  )566:همان (

» سارا«این شعر را بیوگرافی خودش نامیده است و از  شیها مصاحبهشهریار در یکی از » هذیان دل است«این ابیات بند چهار از شعر 
  )114:1382مشرّف . (سارا قهرمان یک داستان فولکور آذربایجانی است. سخن گفته بود» عروس ناکام«به عنوان نماد 

  :شب .6

کثرت استفاده از آن، او  لیدل به که چنان. و پربسامدترین تصویر است نیتر يمحورنماد شب در شعر معاصر مخصوصاً در شعر نیما  
  ) 202:1385فتوحی (. است» خفقان و هول«و بیشتر نماد  اند دهینامرا شاعر شب 
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، »ي شب افسانه«ي شب دارد؛ از قبیل  دربارهي زیادي ها سرودهاست و » آرامش و عشق«بیشتر نماد » شب«در دیوان شهریار 
شب «و » رویاي شب«، »ي شب افرشته«، »شب و علی«، »خاطرات شب«، »شب شاعر«، »سیماي شب«، »یک شب خاطره«، »ي شب صحنه«

  .»و کوه

  درخشد در کوه                   خرمن عشق نماید انبــــــــــــوهشب چو مهتاب 

  کوه در شب چه شکوهی دارد                      خرّم آن جلگه که کوهی دارد

  دیده به کوه ها چهخدا دیـــــده به کوه                   خود بگوید که  نور یبشب 

  به جوانان ره عشـــــــق آموزد   شب چو مهتاب چراغ افروزد                  

  شب آفاق به ما هست سپیـــــد                      شب عشّاق به مهتاب امیــــــد

  )605-609: 1371شهریار(

  :سمبولیک وطنی. 7

ي ا مسخرهي ها استداللبوزینه با . که قصد دارد خود را شیر معرّفی کند کند یمي وصف ا نهیبوزي طوطی را با وگو گفتاین قطعه  
  .اندازد یم، طوطی را به خنده آورد یمي شیر بودن خود  دربارهکه 

  طوطیک گفت کمی چندشم آمد لیکن             این نه آن غرّش شیري که ببرّد شمشیر

  : و در پاسخ» شیر ما شیر جدیدي است تو از من بپذیر«که  کند یمبوزینه اصرار 

  ي آن باشد شیر نهیبوزگفت پذیرفتم لیک             وه از آن بیشه که  کنان خندهطوطیک 

  ) 374:1371شهریار (

و طوطی به عنوان نماد » حماقت«ي شهریار، بوزینه نماد  قطعههستند؛ اما در این » تقلید«نماد  ها فرهنگبوزینه و طوطی در  که نیابا 
  . به تصویر کشیده شده است» آگاهی«

  :اباکوه حیدرب .8

احساسی که هنگام خواندن  نیتر يقو. اولین شعري است که مادر شهریار با تأثیرات سحرآمیز خود موجب سرودن آن شد 
ي شاعر در هر بندي آن را ها يشمار خاطرهو  ها تیحکا، ها يادآور، یها پرسش، همین ناپایداري عمر است که دهد یمدست » حیدربابا«

علیزاده . (ي جویبار بشارتی از جهان گذران و حکایتی از گذر عمر است زمزمهي شهریار همچون  نغمهپنداري . کند یمتشدید و تقویت 
637:1374 (  

کودکی شاعر، نماد و مظهر «و در واقع  دهد یمخاطرات و یادهاي شیرین ایام کودکی قرار » سمبول«شهریار این کوه نیکبخت را 
  ): 98:1382مشرّف (شاعر در آرزوي آن است  است که» کودکی و صفاي روح انسانی
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  قـاري   نـنه  گــئجه  نـاغیل   دینـــده، 

  باجانی دوینده،  -کولک قالخیب، قاب 

  قـــورد   گئچنین    شنگلیسیـن    یینده، 

  ! ا سولیدیمبیر گل آچیب، اوندان سور!                                            من قاییدیب بیرده اوشاق اولیدیم

  ، دیگو یمیی که ننه پیره قصه ها شبحیدر بابا آن : ترجمه

  . کوبد یمرا به هم  ها پنجرهباد و طوفان در و 

  ، کشد یمآن موقع که گرگ شکمو شنگل و منگل برّه را نیش 

  . شدم یماي کاش من هم براي یک لحظه برگشته، کودك 

  ) 650:1371شهریار .                           (ي که با یک گل بهار کرده و باز خزان خواهد شدا شاخه

  : کاروان .9

  ي ده                                     آیا که پس از منش گذر کرد جادهآن  بید  کـــنار 

  که سر کرد ها فسانههر برگی از آن زبان دل بود                                    با من چه 

  او ماند و جوان عاشق از ده                                     شب همره کاروان سفر کرد

  از یار و دیار قهر کرده

  دیدرخش یمي    آب      نهییآ    چون دود معلّق از دو سو بید                                 

  مــــاه  از  فلک کبود  ناگاه                                     سیماب بـه سبز دشت پاشیـــد

  غلتیــد در آب  زورق  مــاه                                    آن سان که در  آبگینه  خورشید

  افسوس که کاروان نایستاد

  )566: همان( 

. خداحافظ اي معصومیت دوران بچگی. کند یمکاروان، الزام ترك روستا و حرکت به سوي زندگی دیگر را حکایت  حرکت
بنابراین، تصویر کاروان، هم . ي شهرنشینی همراه و همگام است توسعهي از تکامل اجتماعی است که با ا تازهي  مرحلهترك روستا، نماد 

مشرّف . (ي به پایان رسیدن یک مقطع تاریخی است نشان -و کلّی تر عیوسدر نگاهی  –ماست و ه» ترك یک مرحله از عمر«نماد 
107:1382 (  
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  :دو مرغ بهشتی. 10

  : است» شهریار«و » نیما یوشیج«در این منظومه که از زبان نمادین استفاده شده، دو مرغ بهشتی در واقع رمز  

  که در این چمنزار                             نـغمــه  ســــازان  بـاغ  جـنانند شد یمگفته 

  چــــون تو از آشیان دور  مانده                              پـــاي در   بـــند  دام  جـهانند

  داستانندبـاري  از  درد  و  داغ  جــدایی                              با تو هــــم درد و هم 

  دیـگر از  رنـج  غربت  ننالیـم

  زیبا    کــــتابی                              بود و در وي درِ چشم من باز     زار چمناین   

  دیــدم در او نغمه پرداز چه آني خاکیان بود                               زمرهلیـــکن  از 

  نیست کو با من آید هم آواز                        هرگز آن   نغمه ساز  بهشتـــــی      

  هم اي دل غریبم؟ جا نیادیدي 

  )  513:1371شهریار (                      

ي  نغمه«ي موسیقایی چون ها نمادو » یاقوت«و» زر«، »مروارید«، »ستاره«، »آیینه« ، »ماه«ي بلند، مثل  منظومهنمادهاي درخشنده در این 
، این نمادها  طور بهدر شعر رمانتیک . نمادهاي استعالیی و عرفانی هستند» چنگ آسمانی«و » جاودانی کلّی و در شعر شهریار مخصوصاً

  ) 129 -131:1382مشرّف . (اهمیت زیادي دارند

  : مومیایی .11

. ام برگشتهسال به موطن اصلی خود، تبریز  35بعد از «: دارد یمي مومیایی نوشته است، اذعان  قطعهشهریار در شرح مختصري که بر 
  ) 548:1371شهریار . (زنده شده باشد ها قرنکه بعد از  ام مانندهبه یک مومیایی 

ي مومیایی در دوازده بند سروده شده در قالب نیمایی و زبانی نزدیک به محاوره و در عین حال نه چندان صریح، زبانی که  منظومه
پیداست که به این ویژگی چند معنایی شعر . بخشد یمي متفاوتی به آن  چهرهی معمول شهریار دور کرده و ابی آسانحت و آن را از صرا

  ) 209:1382مشرّف . (رود یمي بودن، گاه تا مرز رمز و سمبل پیش ا محاورهخود که با وجود 

  ): 200: همان. (زنده دارد، ولی مرده است» طرح«فقط  در حقیقت مومیایی حقیقتی جهانی است که شاعر به آن پا نهاده، جهانی که

  مومیایی زنده بود 

  یی گود رفته، بر تنش احساس گور ها چشم

   زند یمور  زبان یبباز کوه 
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  سخن؟ با من که نیست  دیگو یمبا که 

  گنگ مجنون الل بازي در نیار 

  من دگر گوشم بدهکار تو نیست 

  باز هالو را مترجم الزم است 

  شاعر نیستممن که 

  ) 555:1371شهریار (زبان راز را  فهمد یمگو بگوید هر که 

  ) 635:1389سرلو (» استقامت«، »مناعت درونی روح«نماد : کوه

انسان و «در این بند شاعر رمز . ابدی ینمکه شاعر در  دیگو یمکوه چیزي . شاعر در بند فوق، خود را در برابر کوه قرار داده است
پیام طبیعت » من دگر گوشم بدهکار نیست«. ابدی ینمانسان از طبیعت دور شده و حرف طبیعت را در . »طبیعت«است و کوه رمز » جامعه

هالوي  که یحال؛ در مدنا یمشاعر ظاهراً کوه را هالو  جا نیا. »باز هالو را مترجم الزم است«: رسد یم» الل بازي«به نظر انسانِ مسخ شده 
و مترجم الزم دارد و مطابق معمول که هر جاهلی، خود را دانا و دیگران  فهمد ینمواقعی در این قطعه، انسانی است که حرف طبیعت را 

. نامد یمانسانی که شهریار وصف کرده، کوه را هالو  جا نیا، از فرط نادانی، دهد یمو به دیگران نسبت نادانی  کند یمرا جاهل فرض 
و اکنون شاعران هم هویت  ابدی یمپیام رازآلود طبیعت را تنها شاعر در . ابندی ینمطبیعت پیامی دارد که کسی جز شاعران، آن پیام را در 

  )213:1382مشرّف . (اند دادهخود را از دست 

  :پرندگان .12

پرندگان یا مرغان از دیرباز در ادب عرفانی موردتوجه . یکی از نمادهاي عرفانی که در شعر شهریار بارها و بارها آمده، پرنده است 
که در قفس قرار گرفته و در آرزوي بازگشت به بهشت  اند کردهي تصور ا پرندهعلّت آن این است که روح انسانی را چون . اند بوده
 1364پورنامداریان (معرّفی کرده است » نمادهاي تعالی«پرنده را در شمار » جوزف هندرسن«به نام » یونگ«ان یکی از شاگرد. است

:409-408 (  

در اشعار شهریار نیز در بسیاري از موارد پرنده به صورت . است» نفس ناطقه یا روح«ي رمزي عرفانی، پرنده نماد ها داستاني  همهدر 
بلکه شاعر آن را به . کار رفته است، ولی کاربرد آن همیشه لزوماً با الگوهاي عرفانی انطباق کامل نداردیک رمز روحانی و معنوي به 

، معموالً خود کند یمشهریار در مواردي که حرکت و میل روح را به طرف عالم غیرمادي توصیف . برد یمي دلخواه خود به کار  وهیش
ي شب آسمان پیمایی  فرشتهکه به دنبال  اند شدهبه پرندگانی تشبیه » ارواح بشر» «ي شب هفرشت«ي  قطعهدر . کند یمرا به پرنده تشبیه 

  ): 146-147: 1382مشرّف . (کشاند یمرا به دنبال خود  ها آني شب  فرشته؛ زیرا کنند یم

  نرم نرم از کشش دلکش بال             خیل ارواح کشد در دنبال

  اختران را بشکافیم حباب     اوج گیریم به موج مهتاب            
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  پر فشانیم به دنیــــاي جمال               جزر  و مد داده به دریاي جمال

  گه در امواج پرندین عریان                گرم شوخی و شنا با پریان

  )      638-639: 1371شهریار (

  

  يریگ جهینت

ي تصور وجود یک جهان واال و آرمانی در پشت واقعیت  نهیشیپست و سمبول یا نماد یکی از صور خیال یا صناعت ادبی مستقلّ ا
این عنصر . این ذهنیت میراث هنري خود را بیش از هرجا در ادبیات عرفانی بر جاي گذاشت. رسد یمدست کم به زمان افالطون 

این مکتب در  که نیادر هر دوره مورد توجه شاعران و هنرمندان بوده است و شهریار با اعتقاد به ) نمادگرایی(سمبولیسم  بخش ییبایز
ازجمله سمبولیسم  ها سبککامل هست و تمام شعراي صوفی و عارف ما پیرو این مکتب هستند، خود نیز در تمام  طور بهادبیات ما 

موفّق از کار درآمده است و با توجه به دلبستگی شهریار به جریان رمانتیسم، عناصر زیباي نمادین  یی کرده و آثارش نسبتاًٌآزما طبع
بر چنین بستري است که . یی تار و پود اشعار این شاعر به هم جوش خورده، جال یافته استها حلقهرمانتیک در شعر وي همچون 

  .گرفته استي سمبولیسم رایج و ابداعی شهریار جان  زندهتصویرهاي 



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٤٦٥ 
 

 

   منابع

  .قرآن کریم. 

  .انتشارات مرغ آمین: ، تهران2، طال در مس ج 1371: براهنی، رضا

  . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: ي رمزي در ادب فارسی، تهرانها داستان، رمز و 1364: پورنامداریان، تقی

  . انتشارات سخن: ي ادبی، تهرانها مکتب، آشنایی با 1385: ثروت، منصور

  . انتشارات دستان: مهرانگیز اوحدي، تهران: ، فرهنگ نمادها، مترجم1389: سرلو، خوان ادوارد

  . ي انتشارات نگاه مؤسسه: ، تهران2ي ادبی ج ها مکتب، 1385: سید حسینی، رضا

  . انتشارات توس: ، ادوار شعر فارسی، تهران1380: شفیعی کدکنی، محمدرضا. 

  . انتشارات نگاه، زرین: ، تهران2و  1، کلّیات دیوان شهریار ج 1371: شهریار، سید محمد حسین

  . انتشارات نگاه، زرین: ، حیدربابایه سالم، تهران1372: ______________. 

  . نشر مرکز: ، به همین سادگی و زیبایی، تهران1374: علیزاده، جمشید

  . انتشارات سخن: یر، تهران، بالغت تصو1385: فتوحی، محمود 

  . نشر قطره: مهوش قویمی، تهران: ، تئاتر سمبولیست، مترجم1383: ماري، ژیژل

  . نشر ثالث: ، مرغ بهشتی، تهران1382: مشرّف، مریم 

  . انتشارات امیرکبیر: ، فرهنگ فارسی معین، تهران1371: معین، محمد

  . انتشارات برگ: دبیات نمایشی، تهران، نمادگرایی در ا1368: ي کرمانی، فرهاد ناظرزاده

  . نشر زهره: ، مکاتب ادبی و هنري ایران و جهان، ساري1382: نوري، نظام الدین 

  .انتشارات جامی: محمود سلطانیه، تهران: ، انسان و سمبول هایش، مترجم1377: یونگ، کارل گوستاو 

    



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٤٦٦ 
 

 

34  

  بازتاب رمانتیسم در اشعار شهریار
   1خدابخش اسداللهی

  2عادل نورآذر

  چکیده 

هاي مکتب رمانتیسم در اروپا و نیز تأثیر آن در آثار رمانتیک ایرانی مورد بحث قرار گرفته  در این مقاله ابتدا، پیدایش اصول و مؤلّفه
همراه  هايِ وي که با رقّت احساس و عواطف انسانی عمیق پس از آن، دلبستگی شهریار به این مکتب و بازتاب آن در سروده. است

نویسی، گرایش به طبیعت،  آرایی، عامیانه گرایی، اندوه و افسردگی، تخیل،  فضاسازي و صحنه هاي احساس است، در ذیل عنوان
که شعر  نتیجه آن. توصیف زندگی روستایی، بازگشت به دوران کودکی و کشف شهودي و عرفانی مورد بررسی قرار گرفته است

اي احساسی، غنایی و  شیوه هاي اصلی و فرعیِ مکتب رمانتیسم است که اغلب به ور و بروز ویژگیي مناسبی براي ظه شهریار، عرصه
  .منحصر به فرد بیان شده است

  

   

  نویسی، بازگشت، کشف شهودي گرایی، اندوه، تخیل، فضاسازي، عامیانه رمانتیسم ایرانی، شهریار، احساس: ها کلید واژه

                                                        
  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلی       -  ١

  skhodadani@gmail.com :رایانامهدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلی،  - ٢

mailto:skhodadani@gmail.com
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  مقدمه 

به معنی خیال انگیز . م 1676رفت، از سال  ـرن هفدهم در انگلستان در مــورد تعبیرات شاعرانه بـه کـار میي رمانتیک که از قـ کلمه
این کلمه ابتدا از طرف ) 177/ 1:1371سید حسینی، . (فرانسه شدpittoresqueبه معنی امروزي  1775شد و تا سال  استعمال می

. مخالفان این سبک یعنی طرفداران سبک کالسیک به کار رفت و بعدها خود نویسندگان جدید رمانتیسم هم این لفظ را پذیرفتند
ه کار رفت و این موضوع مورد قبول افراد این اي و رؤیایی ب انگیز و افسانه ي رمانتیسم عمالً در مفهوم خیال و کلمه) 135: 1382نوري، (

هاي  هاي تاریخی، قصه بنابراین، این نهضت رمانتیک انواع آثار ادبی، داستان) 283: 1373وزین پور، . (مکتب نیز قرار گرفت
این مکتب نه تنها ) 1596/ 1: 1383مصاحب، . (ي بیان خود قرار داد هاي عشقی و همچنین شعر را وسیله آور و خیالی، داستان وحشت

. شود هاي مذهبی و حتّی اعتقاد را هم شامل می هاي اجتماعی و سیاسی، جنبش گیرد، بلکه تمام افکار، عقاید، ایده ادبیات را دربر می
کالسیک  برخی معتقدند که رمانتیسم در کنار و بالفاصله بعد از انقالب کبیر فرانسه که خود انقالبی علیه فئودالیسم) 49: 1385ثروت، (

تر از انقالب فرانسه، یعنی انقالب صنعتی و رشد سریع و  رسد بنا نیست عاملی مهم اما به نظر می) 291: 1347براهنی، .(شود است، پیدا می
 ها و فرهنگ بندي اجتماعی، قشربندي ي طبقه انقالب صنعتی و تبعات حاصل از آن در عرصه. ي شهرنشینی را از قلم بیفتد در مآل، توسعه

  )                       53: 1385ثروت،. (ترین عامل پدید آمدن رمانتیسم است جدید متناسب با آن، عمده

ي تعریفی از رمانتیسم برآید، به کاري مخاطره آمیز دست زده است؛ زیرا این امر، بسیاري کسان را ناکام  کسی که در صدد ارائه
دهد؛  در باب رمانتیسم به ما می» کنیون ریویو«ي  در مجلّه. م 1941در سال » بی بورگام. اي«این هشدار به موقعی است که . گذارده است

» رمانتیک«امروزه . هاي مداوم خود، براي رسیدن به نوعی تعریف از این اصطالح باز نداشته است اما این هشدارها منتقدان را از کوشش
به ... و » آلود و خیاالتی وهم«، »احساساتی«، »قهرمانانه«، »غیر واقعی«، »پرشور« ،»از خود گذشته«، »جذّاب«: هایی مانند مترادف با صفت

  )       12-11: 1387فورست، . (توانیم امیدوار باشیم که به معناي دقیق و روشن آن دست بیابیم گاه نیز نمی کار رفته است؛ اما هیچ

ل«ي معروف خود  نامه بر نمایش» ویکتور هوگو« اي نوشته که خود کتاب کوچکی است و اهمیت آن بسی بیش از  همقدم» کراموِ
را پیشواي رمانتیسم » هوگو«ي مکتب رمانتیک شمرد و همین مقدمه باعث گردید که  نامه این مقدمه را باید مرام. نامه است اصل نمایش

. توان اشاره کرد ز و سیاحت و کشف و شهود میها و اصول کلّی آن به آزادي، شخصیت، هیجان و احساسات، گری بشمارند و از برنامه
  )                      186 -1/180: 1371سید حسینی، (

  

  رمانتیسم ایرانی 

ي  شعر جدید  اي درباره در مقاله» آزپري.ج.آ«شناس انگلیسی، پروفسور  براي نخستین بار ایران) م1949(شمسی  1328در سال 
از فریدون تولّلی، » مریم«از جمله شعرهاي این مجموعه . ران شبیه به شعرهاي اروپایی اشاره کردفارسی، به پیدایی نوعی شعر در ای

از نیما » افسانه«البتّه اگر او شعرهاي دیگري مانند . از گلچین گیالنی بود» ي برافتاده پرده«از محمدعلی اسالمی ندوشن و » ي وداع نامه«
افزود، ادعایش  شهریار را بر این مجموعه می» دو مرغ بهشتی«و » ي شب افسانه«ي عشقی،  از میرزاده» آل سه تابلو ایده«یوشیج، 
رمانتیسم نیما از . شمسی با نیما یوشیج آغاز شد 1300رمانتیسم ایرانی در واقع در حدود سال ) 119: 1385فتوحی، . (نمود تر می پذیرفتنی

رد اجتماعی، درگیري با مسائل انسان و جامعه و پناه بردن به طبیعت و تنهایی د: هایش عبارت است از نوع اروپایی آن بود که مشخّصه
  )       120: همان. (متأثر از همین رمانتیسم است» سرود آبشار«و در » دو مرغ بهشتی«، »ي شب افسانه«ي  بود که شهریار در قطعه
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. روتر بود ها میانه در آن سال» نیما یوشیج«ه با خط مشی شمسی جریانی در شعر ایران به وجود آمد که در مقایس 1320از حدود سال 
ي این افراد فریدون  از جمله. ي سخن همکاري داشتند جمع بودند و با مجلّه» پرویز ناتل خانلري«رو غالباً حول و حوش  این جریان میانه

مشرّف، . (روي شعر بودند نوگرا یا نوگرایان میانهروان  توان نام برد که همگی از میانه تولّلی، گلچین گیالنی و نادر نادرپور را می
در این هسته قرار نداشت، ولی در کلّ جریان » شهریار«ي رمانتیسم شعر فارسی دانست؛ هرچند  توان هسته این دسته را می) 23:1382

ري در شعر معاصر به وجود هاي دیگ اما رفته رفته جریان) 50:1380شفیعی کدکنی، . (رمانتیک فارسی، شهریار یک حرکت جدي است
هاي  آمد که رمانتیسم را در سایه قرار داد و بعضی شاعران هم که در دوران آغازین کار خود متأثّر از رمانتیسم بودند، جذب جریان

جنبی  صورت حرکتی عنوان یک جریان مستقل ادبی رو به زوال رفت و به رفته رفته رمانتیسم به 1330هاي پس از  دیگر شدند و در سال
اي دیگر به  خصوص در تغزّل پناهگاهی یافت و در شعر شهریار و رهی معیري و ابوالحسن ورزي و عده جذب آثار شاعران شد و به

  )  26 -23:1382مشرّف، . (حیات خود ادامه داد
  

  شهریار و رمانتیسم 
وي با . ترین شعراي معاصر ایران بود تهاز جمله برجس) ش.ه 1367ف  -ش. ه 1285. و(، »شهریار«محمد حسین بهجت تبریزي 

توان به اشعاري تأثیرگذار و  ها می سرلوحه قرار دادن احساس و تخیل خویش که در ارتباط با مسائل زمان بود اشعاري دارد که از آن
  .    ي ادب معاصر فارسی تعبیر کرد قابل تدقیق در پهنه

هاي ادبی ارائه داده که  ي دیوان خویش مطالبی دقیق، راجع به مکتب دمهوي به مکتب رمانتیسم دلبستگی خاصی داشت و در مق
تنها مکتب خارجی که در یک قرن اخیر «به اعتقاد ایشان . ها با موشکافی بیشتري توضیح داده است مکتب ادبی رمانتیسم را در میان آن

اي خود را در ادبیات ما باز کرده است و احتیاجاتی هم وارد ادبیات ما شده است و شاهکارهاي نظمی و نثري روي آن ساخته شده و ج
وي در تعریف این مکتب، آزادي هنر، بیان احساسات یا تسلّط تخیل بر واقعیت، تخیل و » .کند، مکتب رمانتیسم است از ما برطرف می

. در شعر فارسی از آن یاد کرده است هاي رمانتیسم برشمرده و تحت عنوان رمانتیک فانتزي، نقّاشی و تابلوسازي را برترین ویژگی
  ) 86-1:1371/85شهریار، مقدمه،(

  احساس گرایی .1
شعر پیش و بیش از « werd sworth» ورد زورث«در نظر . ترین ویژگی مکتب رمانتیسم دانست احساس گرایی را شاید بتوان مهم

باید دانست که در کنار عقل و طبیعت، دل » .هر چیز، دخل و تصرّف در احساسات انسانی با هدف سالمتی ذهنی و اخالقی آدمی است
شک نیست که در روح آدمی احساس بیش از اندیشه نفوذ دارد و آرزو بیش از حقیقت مؤثّر . و احساس نیز ضروریات دیگر دارد

  )1:1371/180ینی، سیدحس.(است
ویل «کوشد تا موضوع و محتوایی عاطفی و احساسی را در شکل و صورتی خلّاقانه به تصویر درآورد یا به قول  شاعر رمانتیسم می

  )120:1387فورست، (» .احساس بیشتر از عقل قابل اعتماد است» «دورانت
هایش نتوان یافت که  هد و شاید هیچ شعري را در دیواند اساس شعر شهریار را رقّت احساس و عواطف پرشور انسانی تشکیل می

هاي حسی قوي  مایه بنابراین، بسیاري از اشعارِ وي از بن) 608:1369یوسفی، (حاکی از خلوص نیست و مهربانی و خون گرمی نباشد 
این شاعر است که با سرریز کردن دهد و  قرار می» احساسات شاعر«ي شروع را در  ها نقطه شهریار نیز مثل رمانتیک. برخوردار هستند

  ) 33:1382مشرّف، . (آفریند نیرومند احساسات جهان، شعر را می
  میرد ي ذوق و صفا می ها همه گو اشک شو از دیده بریز          کاخرین کوکبه شمع دل

  ) 306/ 1:1371شهریار، (                                                                                               
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  رهگذر گوش نواز است صداي پایش          گر دل وحشی من پر چو کبوتر نزند    
  )161: همان(                                                                                                              

  رفتی و ماند داغ توام بر جگر پدر    من آرزوي دیدن روي تو داشتم      
  )336: همان(                                                                                                             
  :شهریار در بیشتر مواقع احساسات خود را مستقیم و صریح بروز داده است

  گیرم ام هاله که پیرامن مه می هاله         شهریار از سرت اي مه نتواند وا شد 
  )165: همان(                                                                                                             

  اندوه و افسردگی.2
شکست و ناکامی با رقّت قلبـی سـروده این ویژگی از مختصات اشعاري است که در اوج تنهایی، هجران، سفر، : فردي) الف

  .دهد اند کـه بـا گیـرایی خود قلب و روح خواننده را تحت تأثیر قرار می شده
ناپذیر قلبی است که در  ي توقّعات تسکین این اندوه معموالً زاییده. یابد ي زمان شدت می رحمانه اندوه رمانتیک از دیدن گذشت بی

  )1/181: 1371سید حسینی، . (فتار شده استایمان گر احساس و بی جهانی بی
شهریار . است» )قاصد یار(یار قاصدي «، »خان ننه«، »حیدربابا«، »اي واي مادرم«، »داغ الله«، »ماتم پدر«ترین این اشعار  از جمله مهم

ي وداع عشق نیز  در آستانه. مي جان سوزي را با قیمت وداع عزیزي به دست آورده بود هر قطعه«: نویسد می» حیدربابا«ي  در مقدمه
» .ي اي واي مادرم را به وجود آورد ي حیدربابا و قطعه ي اشک وداعم از شعر منظومه آخرین کوکبه. اشک ریختنم امري طبیعی بود

  ) 518: 1382پور،  آرین(
  نگفتنی ! باز آمدم به خانه چه حالی

  دیدم نشسته مثل همیشه کنار حوض 
  بود  پیراهن پلید مرا باز شسته

  : انگار خنده کرد ولی دل شکسته بود
  بردي مرا به خاك سپردي و آمدي؟ 

  گذارمت اي بینوا پسر  تنها نمی
  خواستم به خنده درآیم ز اشتباه  می

  اما خیال بود 
  ) 1/539: 1371شهریار، (اي واي مادرم 

  . ي وي دارد گراي شهریار حکایت از درون سوخته فزا و اندوه ي آثار غم همه
دردي با جهان انسانی گرفتار در چنگال  دوستی و هم روح انسان» پیام به انشتن«ویژه در  در اشعار نیمایی شهریار به: اجتماعی) ب

  ) 177: 1384یاحقی، . (شود تا حدي که زبان او گاهی به مرز شعار نزدیک می. زند تمدن صنعتی موج می
  بخشی  انشتن، یک سالم ناشناس البتّه می

  نشتن صد هزار احسنت ولیکن صد هزار افسوس ا... 
  سازد  حریف از کشف و الهام تو دارد بمب می

  ! انشتن اژدهاي جنگ
  جهنّم کام وحشتناك خود را باز خواهد کرد 
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  ي عمر جهان لبریز خواهد شد  دگر پیمانه
  دگر عشق و محبت از طبیعت قهر خواهد کرد 

  ) 1/527: 1371شهریار، (گویم؟  چه می
خوریم  به ابیاتی برمی» حیدربابا«و » در نیشابور«، »اهریمن جهل«، »)فریاد زمان(زمان سسی «، »مومیایی«: اشعار دیگر شهریار ماننددر 

  . که نگاهی انتقادي نسبت به اجتماع و محیط دارد
  تخیل .3

ها و  رمانتیک براي ورود به دنیاي نادیدهدانند؛ زیرا بدون تخیل تنها ابزار شاعر  ها، عصر بنیادین شعر را تخیل می رمانتیک
محصول تخیل رمانتیک ) 116: 1385فتوحی، . (هاست و تنها ابزار آفرینش و خلّاقیت است و یک کالم جهان جاودانه است ناشنیده

از این تخیل شهریار، به . درو نماید، فرو می چه فرا واقعی می اي از آن آلود است و در آن واقعیت در هاله تصویر دنیاي پر از رمز و وهم
  ) 86: 1371شهریار، مقدمه، . (داند اي از آن می نیما را نمونه» ي افسانه«کند و  تعبیر می» تخیل جدید«

مکتب «از جمله در بسیاري از اشعاري که به نام . هاي خویش از چنین تخیلی مدد گرفته است شهریار در خلق تعدادي از سروده
این » سهندیه«و » سمفونی دریا«، »هذیان دل«، »مومیایی«، »مثنوي شب«، »زیارت کمال الملک«: مانند. آمده است در دیوانش» شهریار

  .توان مشاهده کرد تخیل را می
هاي استاد شهریار شاهکاري است فناناپذیر که شهریار با دیدار آن نقّاش، اثر  در سلسله مثنوي» زیارت کمال الملک«ي  قطعه
  :آورد ود را پدید میي خ جاودانه

  قد کشیده، گشاده پیشانی          گیسوان مجمع پریشانی
  چشم چون نرگسیش بشکفته          نرگس دیگرش فروخفته

  ...در سبویی نهفته دریایی          یا به کنجی خزیده دنیایی            
  . »نرگس دیگرش فروخفته«لک به این زیبایی ي نابینایی یک چشم استاد کمال الم که اشاراتی بس لطیف است به عارضه

  این یکی چون چراغ عالم تاب          وان دگر همچو بخت من در خواب     
  ...چیده آن نرگس جهان بین است          چه کنم روزگار گل چین است

  )454/ 1:1371شهریار، (                                                                                         
  فضاسازي و صحنه آرایی .4

نقّاشی و «که ویژگی «: او معتقد بود. آرایی بود هاي رمانتیسم که تکیه و تأکید داشت، فضاسازي و صحنه شهریار به دیگر ویژگی
اش تابلوسازي کم و بیش دقیقی است از منظره و  جایش در ادبیات ما خالی بود پس رمانتیک در شعر فارسی مفهوم عمده» تابلوسازي

  ) 86: مقدمه، همان(» .تر نشان داده شود تر و پررنگ منتهی مورد توجه مطلب باید برجسته موضوع با تمام اطراف آن،
هذیان «، »افسانه ي شب«توان  ها می شهریار در بسیاري از اشعار خود به ترسیم تابلوهاي شاعرانه پرداخته است که از جمله ي آن

نام برد ... و » دو مرغ بهشتی«و » تخت جمشید«، »موالنا در خانقاه شمس تبریزي«و تابلوي بدیع و بی نظیر او » سهندیه«، »حیدربابا«، »دل
  : کنیم که چند بند از شعر دو مرغ بهشتی را به عنوان نمونه نقل می

  ســـایه روشن به پایان جنگل          روي هم ریخته چون شب و روز      
  مرموز جنگل از عکس شمشاد در آب          قصري آیینه بندست و

  رهگذر پا ز جنگل برون هشت          بر سرش آسمانی دل افروز
  راه دریا گرفته است در پیش
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  پر زنان در هـــــوا دو کــــبوتر          بر پیکی راه پیما گذشتند                  
  ها دو عاشق          کوه و دشت از پی هم نوشتند گرم صحبت که این

  اند ها کند اهرمن کور           کز نوازندگان بهشت انس این                           
  داد پشت ابر اهرمن گوش می

  )                   518/ 1: همان(
  عامیانه نویسی . 5
ل«ي درام  در مقدمه. م1827در سال » ویکتور هوگو« عدي ادبیات کالسیک به حقای از توجه یک» کراموِ آل  ق کلّی و زیبا و ایدهب

مآبانه و فئودالی در هنر نیست، بلکه زشت و زیباي اشرافی و  هاي اشراف ها، رسالت ادبیات فقط انتقال زیبایی از نظر رمانتیک. انتقاد کرد
اند و  اي به سراغ مردم رفته هها با برخورداري از چنین زمین بنابراین، رمانتیک. عامیانه هرچه هست، باید در ادبیات، مجال بروز داشته باشد

  )114/ 1: 1371: سید حسینی. (هاي هنري خود قرار دادند مایه قهرمانان مردمی و موضوعات مردمی را بن
وري از زبان عامه کاري  البتّه باید توجه داشت که بهره. توجه به ادبیات و زبان عامیانه در ایران با نهضت مشروطه پیوند خورده است

تواند زبان عامه را درست و مناسب در کالم خود جاي دهد و بر  هاي بسیار است و هر سخنوري نمی ظریف و محتاج رعایت نکتهبسیار 
اند در این میدان، گوي رقابت را از دیگران  زیبایی سخن بیفزاید و روي این پیکره است که تعداد انگشت شماري از شاعران توانسته

  ) 10 -9: 1375ذبیحی، . (جزو همان گروه اندك و انگشت شمارندبربایند که ایرج و شهریار 
  یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم          تو شدي مادر و من با همه پیري پسرم

  تو جگر گوشه هم از شیر بریدي و هنوز          من بیچاره همان عاشق خونین جگرم
  پدر عشق بسوزد که در آمد پدرمپدرت گوهر خود تا به زر و سیم فروخت          ... 

  ) 144/ 1: 1371شهریار، (
پدر عشق «، »پدرت«، »از شیر بریدن«، »جگرگوشه«، »گرو«هایی چون  سرایان را چنین شهامتی نبود که واژه یک از غزل گمان هیچ بی
اند،  هاي او که شهرتی عام یافته غزلجا در استخدام خود در آورد و اکثر  ها در یک غزل لیریک همه را یک و امثال این واژه» بسوزد

  . داراي این خصوصیت هستند
  . توان دید می... و » جرس کاروان«، »یک شب با قمر«، »حاال چرا«، »حیدربابا«، »اي واي مادرم«گونه اشعار را در  هاي بارز این نمونه

تر در  هاي عامیانه با مهارت هرچه تمام ر گرفتن واژهبسیاري از شعرشناسان امتیاز شهریار را در همین شهامت و جسارت او در به کا
  ) 241: 1374علیزاده، . (دانند غزل او می

اند، به این نکته توجه  اند و آن را سخیف دانسته که به وجود الفاظ عامیانه در شعر شهریار خرده گرفته ، کسانی»مشرّف«به اعتقاد 
مآبی کالسیک در ذهنیت هنرمندان و  عصر فروپاشی دیوار بلند اشراف. و تجدد است اند که در واقع شهریار فرزند عصر مشروطه نداشته

  ) 179: 1382مشرّف، . (هاي متفاوت و زبانی متفاوت است به وجود آوردن آثاري با آدم
  ) بازیافت اصالت انسانی(گرایش به طبیعت .6

در بازگشت به طبیعت، . هاي رمانتیسم است خستین ویژگیي عالقه به طبیعت و حیات ابتدایی و غیرمتمدن یکی و شاید ن توسعه
را باید حاصل دل شکستگی از نتایج » روسو«، عبارت معروف »بازگشت به طبیعت«بنابراین، . مقصود بازیافت اصالت انسانی مطرح بود

دشمن شعر و هنرمند، یعنی آور و تمدن جدید را  بیهوده نیست که شاعران رمانتیک زندگی در شهر را چندش. خرد و صنعت دانست
شاعر انگلیسی، هدف شعر، بازگشت به طبیعت و واقعیت » ورد زورث«ي  به عقیده) 73 -72: 1385ثروت، . (دانستند لطافت و عاطفه می

  ) 60: 1379زرین کوب، . (است و شعر باید به طبیعت نزدیک شود و به حوادث و اوضاع زندگی عمومی توجه کند
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یگانگی . کند، طبیعتی است که خود دیده و تجربه کرده و حقیقتاً آن را درك        کرده است طبیعتی که شاعر رمانتیک وصف می
خصوص وقتی که محیط طبیعی به احوال روحی شاعران رمانتیک شباهت پیدا  انسان با طبیعت در شعر رمانتیک کامالً مرسوم است؛ به

در رمانتیسم این ) 17: 1382مشرّف، . (کردند ناظر طبیعت یکی از احوال و صفات روح خود را مجسم میکرد، آنان در هر یک از م می
در پیوند با » لیلیان فورست«ي طبیعت و همدلی با آن همراه است و حاالت و خصوصیات طبیعت به تعبیر  گرایانه توصیف ادراك درون

گل، الله، سوسن، سنبل، . گر است صورت بارز جلوه شعر شهریار، این ویژگی به در) 53: 1375فورست، . (شود احساسات انسان بیان می
ي قابل تأمل از منظر ادب  نکته. با هنرمندي و ظرافت خاصی در آن ذکر شده است... بلبل، قمري، رود، جنگل، دریا، ابر، ماه و 

براي این منظور، . هگین توصیف و تصویر شده استآور و اندو رمانتیک، آن است که در شعر شهریار عناصر طبیعت با دیدي یأس
  : کنیم را نقل می» سرود آبشار«اي از شعر  نمونه

  تر از روز سپید کامکاران چون خواب نوشین یاد دارم ماهتابی          روشن
  ییالق بود و آبشار و جنگل و کوه          دنیاي شب از پرتو مه نور باران

  ی داشت          خاموشی شب با خروش آبشارانلطف هوا چندان که گفتی الفت
  گفت          دلکش سرود آبشار از کوهساران ي آفاق می در گوش دل افسانه

  )386/ 1: 1371شهریار، (
  توصیف زندگی روستایی .7

ها  ی رمانتیکدر تلقّ. شود گر می گرایی رمانتیک در توصیف روستا و زندگی ابتدایی روستایی جلوه هاي دیگر طبیعت از ویژگی
گاه  که شهر، جلوه حال آن. ي عصر سنّت است روستا، در تقابل با شهر، مظهر زندگی طبیعی انسان و یادگار معصومیت از دست رفته

. شود رو نیز تصویر شهر با پلیدي و رنگ و نیرنگ عرضه می از همین. آورد تمدن پر قساوت بشري است آمیز و ره زندگی تصنّع
خداوند روستا را «: بازتاب شاعرانه یافته است.) م 1731 -1800(» ویلیام کوپر«تلقّی رمانتیک از شهر و روستا در کالم ي این  جوهره

ي صنعتی، میل بازگشت به  بنابراین، این دل آزردگی شاعر رمانتیک از محیط جامعه) 86: 1378جعفري، (» .آفرید و انسان شهر را
ي روح خود و تجلّی آن را در مظاهر  جا زندگی آرامی داشت و شاعران، ادامه ه بشر زمانی در آنکند ک طبیعت روستایی را ایجاد می

ي »حیدربابا«ي  دانیم این ویژگی ادب رمانتیک بیشتر در منظومه که می چنان) 87: 1382مشرّف، . (کردند وجو می طبیعت روستایی جست
  . امر صراحتاً اشاره کرده است شهریار تجلّی دارد، ولی در بعضی از ابیات نیز به این

ترسیم » حیدربابا«ترین شکل ممکن در  شهریار سیماي روستا را به بدیع. هاي روستا است مشحون از وقایع و واقعیت» حیدربابا«
ها  نها را دور کرسی جمع کرده براي آ جا مادر بزرگ بچه در یک. همه چیز در آن زنده و برخوردار از روح و طراوت است. کند می

کنند، با  آواز چاووشان که زائران کربال را بدرقه می. اند در جاي دیگر، دختران صف کشیده، به تماشاي سیل ایستاده. گوید قصه می
ي ساز  اندازد و از سوي دیگر نغمه سو صداي مؤذّن از پشت بام در روستا طنین می از یک. آمیزد آهنگ اندوهگین نی چوپان در می

کنند و در جاي دیگر محصول  ها را از شیر سرریز می شوند و بادیه ها از کوه سرازیر می در جایی گلّه. نوازد را میها  گوش» عاشق«
شوند؛ در حالی که  هاي کنار طویله جمع می هاي سرد زمستان، روستاییان در اتاق در شب. کند ها را پر می ي خانه و طبق تابستان همه

پور،  کاویان. (افکند صداي بگو و بخندشان در روستا طنین می. نشینان است ي شب و سنجد شب چرهسوزد و گردو  هیزم در بخاري می
  ) 2/654: 1372محمدي، . (نام نهاد» شاعر شکوه روستا«و » شاعر حیدربابا«توان شهریار را  به همین اعتبار می) 372: 1387

  :ي شعر مربوط ترجمه
  رود غروب کند  حیدر بابا آن وقتی که آفتاب دهکده می 

  روند  کودکانت شام خورده و به بالین استراحت می
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  برد  دهد و دل می شاید که ماه هم از پشت ابرها سر برون کرده و چشم و ابرویی نشان می
  ها قصه بگویی  چشم دارم که از زندگی ما هم براي آن

  ) 1/649: 1371شهریار، .                                 (اي که ما داریم ي پر غصه امان از این قصه
هاي شهریار  ي مواج از احساس و عاطفه در جاي جاي دیگر سروده ي زنده و زیباي دیگر در یک زمینه ها و صدها صحنه این صحنه

  : توان دید می» دلهذیان «اي از آن را در  شود که نمونه ترسیم می
  ي ده          آیا که پس از منش گذر کرد آن بید کنار جاده

  ها که سر کرد هر برگی از آن زبان دل بود          با من چه فسانه
  او ماند و جوان عاشق از ده          شب هم ره کاروان سفر کرد

  از یار و دیار قهر کرده
  )1/565: همان(

  بازگشت به دوران کودکی . 8
گیرد و در حقیقت سفر به  ، در بسیاري از شعرهاي رمانتیک، سفر، صورت شرح خاطرات کودکی را به خود می»مشرّف«از منظر 

حالتی نورانی و درخشان که شاعر بعدها با افسوس به خاطر . دهد دنیاي کودکی است که میل بازگشت به حالت طبیعی روح را نشان می
) 98: 1382مشرّف، . (در واقع کودکی شاعر، نشانه و مظهر کودکی و صفاي روح انسانی است که شاعر در آرزوي آن است. وردآ می

ي تلقّی رمانتیک به دوران کودکی نگریسته است و همواره به بازآفرینی خاطرات  هاي خویش با گونه شهریار در بسیاري از سروده
  . دورانی که در آغوش و دامن صمیمی روستا و طبیعت به سر برده است. ز آن پرداخته استآمی کودکی و غرق شدن در حالوت حزن

، »خان ننه«، »در جست و جوي پدر«، »هذیان دل«هاي  از نمونه شعرهاي او که در آن یادي از دوران کودکی نموده است، قطعه
  . توان نام برد را می... و » حیدربابا«

  :وطاي از شعر مرب ي نمونه ترجمه
  گوید  هایی که ننه پیره قصه می حیدربابا آن شب 

  کوبد  ها را به هم می باد و طوفان در و پنجره
  کشد  آن موقع که گرگ شکمو شنگل منگل برّه را نیش می
  ) 1/650: 1371شهریار، .                          (شدم اي کاش من هم براي یک لحظه برگشته، کودك می

  : ي دیگري از آرزوي بازگشت به دوران کودکی شهریار است او هم نمونه» هذیان دل«ي  قطعه
  روزي که دو سال و نیمه گشتم          بس خاطره داشتم سرشتی
  دم ســـازي طاووسان رنگیـــن          با نزهت عالمی بهشتی
  ناگــه به خود آمـــدم که بودم          پیري ازلی و سرگذشتی

  شناسم خود را به سزا نمی
  ها باز آن شب روستاست کز کوه          برخاست غریو شهسون

  ها ها گون هاي بـریان          افروخته بـوته بــر روي گـــوزن
  ها آهـــسته میـــان مــــردم ده          با بیــم و امیـــد انجمن

  من کودك و در پی تماشا
)                  571/ 1: همان(
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  و عرفانی کشف شهودي .9
سازد و پیش از تقلید پابند تصور است و هنر خود را با مبالغه  هنرمند رمانتیک تخیل و امید و آرزو و معجزه را جانشین حقیقت می

او از طریق کاوش در ذهن خود به دنبال کشف . کند چه باید باشد، بحث می گوید؛ بلکه از آن چه هست، نمی یعنی آن. آمیزد می
  ) 88: 1385ثروت، . (هاست ناشناخته

هاي آشکار این گرایش را در شور و شوق تخیلی و  جلوه. نهاد هاي آنان، تأثیر روشنی بر جاي می ها در خلّاقیت تلقّی دینی رمانتیک
جعفري، . (توان مشاهده کرد وضوح می هاي اجتماعیشان به گرایی و در گرایش ها و آثار آنان و همچنین در طبیعت ي رمانتیک خلّاقانه
1378 :144- 145 (  

ي درست و دقیق طبیعت و مطالعه در  مطالعه» کالریج«از نظر . دانستند اي از عالم قدسی می ها طبیعت را جلوه بسیاري از رمانتیک
  ) 117: 1382مشرّف، . (کند مناسبات با طبیعت، به شناخت پروردگار و تشخیص جایگاه انسان در عالم کمک می

هاي خویش،  وي در بسیاري از سروده. گرا دارد هاي دین بل توجهی به نگرش بسیاري از رمانتیکنگاه شهریار به دین شباهت قا
اي از عالم راز، فرا واقعیت و  به جلوه... و » راز و نیاز«، »شب و علی«، »هذیان دل«، »دو مرغ بهشتی«، »رؤیاي شب«، »ي شب فرشته«مانند 

  . عرفان پرداخته است
  : کنند پیمایی می ي شب آسمان دنبال فرشته اند که به ارواح بشر به پرندگانی تشبیه شده »ي شب فرشته«ي  در قطعه

  نرم نرم از کشش دلکش بال          خیل ارواح کشد در دنبال
  اوج گیریم به موج مهتاب          اختران را بشکافیم حباب

  پر فشانیم به دنیاي جمال          جزر و مد داده به دنیاي جمال
  گه به مرغان بهشتی پرواز          سر به هم داده برآریم آواز

  پوش به سیماي ملک گاه بر بام کلیساي فلک          طیلسان
  نوازیم به ناي ملکوت          عشق خاکی و نواي ناسوت می
  ي حسرت زندانی خاك رسانیم به گوش افالك          ناله می

  )638/ 1: 1371شهریار، (
ترین صفات شعر رمانتیک نیز در آن کامالً محسوس و بارز است، فضایی رؤیایی و  که برجسته» راز و نیاز«ي بلند  قطعهشهریار در 

  :عرفانی را به تصویر کشیده است
  ...شوم کم کم به تاریکی و تنهایی  کشد بر سر             کشیده می هاي او چون چادر شب می به چشمک

  زیبایی همه محو تماشا و همه مسحور
  چه پیدایی که در پشت هزاران پرده پنهانی          چه پنهانی که از پشت هزاران پرده پیدایی

  وار دارندم          که ما گویاي خاموشیم و خود خاموش گویاییم نگویم کز پس آیینه طوطی
  م و تو خود ماییدمی چون نی          خطا گفتم که ما خواب و خیالی تو آن نایی جادو دم که در ما می

  تو هم چنگی و هم چنگی تو هم نایی و هم نایی
  )         502/ 1: همان(

  
  گیري  نتیجه
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چرا که . هایش، متأثّر از مکتب رمانتیسم است شود که شهریار در بسیاري از سروده چه در مقاله گذشت، چنین استنباط می از آن
آرایی و ترسیم  رقّت احساس و عواطف انسانی، تخیل عمیق همراه با صحنه: اساس شعر شهریار هم، مانند شاعران رمانتیک، عبارت از

هاي دیگري نظیرِ بازگشت به دامن طبیعت  همچنین وجود مؤلّفه. گرایی نیز دارد ه است که بسامد باالیی از اندوهنظیر تابلوهاي شاعران بی
ها در اشعار شهریار،  زند و نیز تلقّیِ دینی و کشف ناشناخته و دوران کودکی و توصیف روستا که بازیافت اصالت انسانی را فریاد می

هاي خود  ها را در سروده خوبی این مؤلّفه توان گفت که شهریار به همچنین می. مکتب رمانتیسم استهاي  نمایانگر تأثّر وي از آموزه
نصه ي ظهور رسانده است گسترش داده و به م .  
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  . نشر مرکز: مسعود جعفري، تهران: ، رمانتیسم، مترجم1375: فورست، لیلیان

  . سازمان چاپ و انتشارات اقبال: ، زندگانی ادبی و اجتماعی استاد شهریار، تهران1387: پور، احمد کاویان
  مؤلّف : ناشر: ، از بهار تا شهریار، تهران1372: محمدي، حسنعلی

  . نشر ثالث: ، مرغ بهشتی، تهران1382: مشرّف، مریم
  . انتشارات امیرکبیر: ، دایرة المعارف فارسی، تهران1383: مصاحب، غالمحسین

  . نشر زهره: ، مکاتب ادبی و هنري ایران و جهان، ساري1382: نوري، نظام الدین
  . انتشارات فروغی: ، بر سمند سخن، تهران1373: وزین پور، نادر

  . انتشارات جامی: ها، تهران ، جویبار لحظه1384: ی، محمد جعفریاحق
  . انتشارات علمی: ي روشن، تهران ، چشمه1369: یوسفی، غالمحسین
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  سهراب سپهري و سوررئالیسم

 )بررسی تصاویر سوررئالیستی در هشت کتاب سهراب سپهري( 
  

   1خدابخش اسداللهی 
   2پور لوکالیه مینا اسمعیلی

  چکیده
توان دریافت که اساس شعرش بر تصویر بنا شده است، تصویري که خواننده را به تأمل و اندیشه  با نگاهی به اشعار سپهري، می 

آن شد تا به  ها و مشترکاتی که بین مکتب سوررئالیسم غرب با شعر او وجود دارد، نگارنده بر همچنین بر اساس شباهت. دارد می وا
 .شعار موجود در هشت کتاب سهراب سپهري از نگاه مکتب سوررئالیسم بپردازدهاي تصویري ا بررسی ویژگی

تکیه بر کشف و شهود به جاي خرد، : هاي نهضت سوررئالیسم از قبیل ها و توانمندي ي حاضر در نگاه اول به بررسی ویژگی مقاله
سازي برخی از  و سپس به تطبیق و معادل... شقروبی ادراك، هزل، دیوانگی و ع ي روانی، غبار خواب و رؤیا، نگارش خودکار، لحظه

رسد که سبک شعري  سرانجام با شواهدي که در اشعار سپهري وجود دارد، به این نتیجه می. پردازد ها با اشعار سپهري می این ویژگی
  .سپهري بسیاري از اصول و مبانی شعر سوررئالیستی را داراست

اش با مکتب سوررئالیسم و همچنین ذکر و تحلیل  باط سپهري و تصاویر شعريهدف از این پژوهش، تعیین کردنِ میزان ارت
  . باشد شواهدي که بیانگر این پیوند می

  
  

  .سهراب سپهري، تصویر، سوررئالیسم، ناخودآگاه : کلید واژه ها

                                                        
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلی - ١

 asadollahi.kh @ gmail com .: رایانامهدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلی ،  - ٢
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  مقدمه
مکاتب ادبی و هنريِ غرب، ي این  از جمله. سهراب سپهري شاعري است تصویرگر و در عین حال، آشنا با مکاتب هنري غرب

هاي  هاي هذیان و توهم، از مشخصه مکتب سوررئالیسم است که مخالفت با عقل و منطق و تکیه بر خواب و خیال، جنون، هزل، حالت
 هایی نظیر تعطیلیِ عقل و آزاديِ کلمات، معنویت ي اساسی در این پژوهش این است که با توجه به وجود ویژگی مسئله. این سبک است

معنایی زمان و مکان در اشعار سپهري و آشناییِ وي با مکتب سوررئالیسم، این  ها، از بین رفتن مرزها و بی اشیاء و محو شدن در پدیده
هایی از مبانی و اصول این مکتب را در اشعار وي مشاهده کرد؟ این سؤالی است که این مقاله  توان رگه شود که آیا می پرسش مطرح می

  .آن پاسخ دهدقصد دارد به 
دهد که شعر سپهري سرشار از تصاویر است و این تصاویر نیز از تصاویر و  ي اشعار سپهري نشان می تحقیقات انجام یافته درباره

آنچه ما در . توان به تأثیر این مطالعه و تحقیقات پی برد با تحقیق روي هشت کتاب سپهري می. هاي سوررئالیسم متأثّر است پردازي خیال
تحقیق در پیِ آن هستیم این است که آیا سپهري در اشعار خود از اصولِ مکتب سوررئالیسم هم تأثیر پذیرفته است؟ روش ما در این  این

ها و در نهایت تجزیه و  بندي شواهد مذکور و توصیف ویژگی پژوهش گردآوريِ امثال و شواهد شعري از هشت کتاب سپهري و دسته
آن در آغاز ضروري است آشنایی با مکتب سوررئالیسم  و مبانی و اصول آن است تا پس از آن به آنچه دانستن . تحلیل آنهاست

  .آوريِ شواهد شعریی که متأثّر از این مکتب است، بپردازیم جمع
  

  تصویر و سوررئالیسم
سحرانگیز خیال، در  این عرصه مجالی است براي آدمی تا با قدرت .تخیل و تصویرپردازي عرصه تمرین آزادي و خالّقیت است«
  )67: 1386فتوحی، (».دلخواه خویش بسازد و عالمی و آدمی از نو بیافریند ها حلول کند و روح خود را در آنها بدمد و جهان را به پدیده

: مانه(» .ي حسی را به ما منتقل سازد و آن حس را از درون به ما القا کند هر واژه یا عبارتی که یک تجربه«تصویر عبارت است از
44(  

گون از ادراك  هاي گونه شود، قدرتی است که حاالت مختلف و برداشت ترین قسمت تخیل شمرده می فرایند تصویرسازي از مهم
برد و براي به دست آوردن تملک  ي خیال خویش می شاعر در این فرایند، جهان را زیر سلطه. کند انسان از طبیعت را با هم تلفیق می

پس از آن، شیئ را که از طبیعت وارد ذهن و ضمیر خود کرده است، با روح و احساس . کند و عقالنی را منهدم میاشیاء، روابط منطقی 
کشد و بیانگر  کند که بار عاطفه و احساس را بر دوش می زند و آن را تبدیل به یک شیء خیالی می ي انسانی خود پیوند می و عاطفه

اند که از ترکیب  هاي روي هم نمایش داده شده این فرایند در ذهن، مانند اسالید. انگیزد می راز این رو، مخاطب را ب. حقیقتی جدید است
نیرویی است که عامل آشتی . تواند همراه با آن دنیاي دلخواه خویش را بیافریند آید و ذهن آدمی می اي پدید می ها، تصویر تازه آن

  .اضداد و آرمان سازي و اتحاد بخشی است
تري از مخاطبان اثر  ي وسیع تر باشد، در گستره تر باشد، یعنی به ذات و فطرت انسان نزدیک تصویر ابدي و انسانی ي هرچه عاطفه

  .گذارد می
دهد و از  ها را تغییر می اي است ناگهانی و دهشتناك و نظم جهان و پدیده شعري که حاصل این نوع تصویرگري است شبیه صاعقه«

ق می نجاست که دیگر جایز نیست از تصویر در شعر سخن بگوییم؛ بلکه باید از خلق شاعرانه هستی در تصویر ای. جوشد آن حقیقتی خالّ
  )28: همان(»  . زنند اي در جهان شعري دست می طریق به خلق هستی تازه این هاي عرفانی به سوررئالیسم و شیوه. سخن گفت

برتون پدید آمد که دیدگاه نسبت به تصویر شعري را از بنیاد متحول  اي در فرانسه به رهبري آندره در آغاز قرن بیستم نگرش تازه
کار بردن  پاخاست و از طریق به هاي متداول رایج در هنر آن روز به گرایی که علیه تمام نظام مکتبی به نام سوررئالیسم یا فراواقع. ساخت
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شناختی بودلر، رمبو و  د که ریشه در تفکرات زیباییاي به روي ادبیات و هنر گشو ي تازه خالّقیت و کشف و شهود هنري دریچه
هاي روح انسان و  دلیل وابستگی به قلمرو پهناور احساس و خیال، و نیز سعی در کشف ناشناخته این روش به. روانکاوي فروید داشت

  .ي اصلی آنها آزادي، اصل و غایت بودن انسان است دغدغه. جهان بسیار مورد توجه قرار گرفت
اما در این مقاله، تصویر . اي است شود که خود بحث جداگانه ي تاریخ ادبیات می یر و تحول این جنبش، مربوط به حوزهسیر تغی

  .شود بندند، بحث می هایی که آنان به کار می سوررئالیستی و روش
. ر و جوشش ناگهانی آن استمنتظره بودن، گسستگی و انفجا اي است کامالً مستقل، که اصالتش در غیر تصویر سوررئالیستی پدیده

ارزش این تصویر در چیزي . زند و با زبان خود در پی تغییر جهان است شاعر سوررئالیست با انتقال تصویر، پلی میان ذهنیت و عینیت می
ا از طریق پیوند ي روحی ایجاد کند و این پدیده تنه آفرین باشد و تکانه زا و تشنج نامد، تصویري که تنش است که برتون آن را جرقّه می

  .اتفاقی دو عنصر دور از هم و ناساز در کنار هم است
ي همین الحاق تصادفی است که نور خاصی  تصویر سوررئالیستی حاصل پیوند اتفاقی و تصادفی دو بخش تصویر است و در نتیجه«
این جرقه . ایی حاصل از این جرقه استتمام ارزش ایماژ در گرو زیب. نهایت به آن حساسیت داریم و ما بی» نور ایماژ«درخشد  می

اي در میان  اگر تفاوت میان دو بخش تصویر اندك باشد مانند تشبیه و مقایسه، جرقه. ي اختالف پتانسیل میان دو سیم برق است نتیجه
 )131ي بالغت،  نقل از ریچاردز، فلسفه  313 :همان(» .نیست

  :روند اندازند، تأثیرگذارترین آنها به شمار می میهمچنین تصاویري که عقل و منطق را به حیرت 
منطق و احساس را در عین حال به . ناپذیرترین آنها هستند ترین آنها و بیان ترین آنها، متناقض ترین تصویرها، خودانگیخته قوي«

  )867 -866: 1376سیدحسینی، (» .دهند اندازند و اشیاء را با همدیگر ارتباط می حیرت می
جوي شگفتی و حیرت  و ها پراکنده است به طوري که مردم را در جست ه زندگی مدرن، غبار عادت را بر چشم انساناز آنجا ک

خواب و خیال، (اما تصویر سوررئال از طریق اصولی که با عقل و منطق مخالف است . ي آن است ، چیزي که انسان ذاتاً تشنهکشانده
تصویري که سراسر، خالف عادت است و راه تغییر درك ما از دنیا و . دهد ین نیاز پاسخ می، به ا)هاي هذیان و توهم جنون، هزل، حالت

  .کشیم ایم و نفس می کند که واقعأ زنده این روش ما را آگاه می. دهد در نهایت تغییر خود دنیا را به ما نشان می
  

  ارتباط تصاویر شعري سپهري و سوررئالیسم از دیدگاه صاحب نظران
یابیم که اشعار او، سرشار از تصاویر پیاپی و دیدنی است، تصاویر  ي اشعار سهراب سپهري، در می با تورقی در مجموعه

هاي مکتب سوررئال، و همچنین تصاویري که در  با توجه به ویژگی. اي که مانند یک تابلوي زیبا در کالم او جاري است کننده مجذوب
  : باشد توان دریافت که سبک او بسیار نزدیک به این نهضت می می خورد، سبک اشعار سپهري به چشم می

سبک او بسیاري از . ي خوانندگان ایرانی را معطوف خود کند ي شصت ذوق توده شعر سهراب سپهري بیش از همه توانست از دهه«
  )377: 1386فتوحی، (» .هاي یک شعر مقبول سوررئالیستی را داراست ویژگی

 :کند شود که ادراك را چراغان می هایی می آفرین است و داراي جرقه ري او تشنجبسیاري از تصاویر شع

  )323: 1384سپهري، ( بیا و ظلمت ادراك را چراغان کن/  هاي عجیبی است در مجاورت دست  جرقه 
  ) 326: همان(خاست  هاي محال از وجود برمی جرقه

  )155: همان(ي لبخندي پرید  هایش جرقه از آتش لب
گاه شعر او را توهم و افسانه . خوانند می» زودیاب«و گاه » دیریاب«که او را شاعري  سپهري سهل و ممتنع است تا جاییاشعار 

  .کند بنابراین الکن جلوه می. زند که زبان یاراي توصیف آن را ندارد زیرا او از دنیایی حرف می. خوانند می
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هاي  که شعر او رستاخیز آشکار واژه بیشتر از این جهت. شوار استسخن گفتن از شعر سهل و ممتنع سهراب سپهري بسیار د«
گیر و فرورفته در غرقاب لفظ، البته  آشنا، سخت هاي دیر اند، و این را ذهن ي زبان دیري است به خواب رفته اي است که در گستره ساده

  )63: 1379عابدي، (» .تابند راحتی برنمی به
نداشتن هارمونی، از ایراداتی است که دکتر براهنی . ي آشکار سوررئالیسم بودن اوست د نمایندهبرخی انتقادها از اشعار سپهري، خو

هایی از یک شعر دیگر عوض  هایی از یک شعر را با بخش توان جاي بخش حتی می«: و دکتر شفیعی کدکنی. اند به شعر سپهري گرفته
  .اشد بر سوررئالیستی بودن اشعارشتواند دلیلی ب و این خود، می) 283: 1380مرادي کوچی،(» کرد

آورد که اگر در جهان  ها خبر می او از دنیاي بیرون گسسته و با دنیاي درونی خویش پیوند یافته است، از دنیایی برتر براي انسان
راه معرفت در روي سخن سهراب با کل بشریت است، او با قدم گذاشتن در . عینی نتوانیم آن را بیابیم، زیبایی آن انکار نشدنی است

  .ي بشریت است و پیامی که براي ما دارد، آشتی، آشنایی، دوستی و نهایت آرزوي او، دیگرگونه دیدن است جستجوي حقیقت گمشده
   

  سپهري و مکتب سوررئالیسم
  :گوید می. ي سوررئالیسم را در مورد اشعار سپهري به کار برد عبدالعلی دستغیب نخستین کسی بود که واژه

نوشد و  افتد و او آن را با آب می گشاید آسمان در لیوان وي می ي شوري که نسبت به زندگانی دارد و وقتی در می با همهسپهري «
  )72: همان(» .بینند، اساساً شاعر متافیزیکی است اي می هاي کوچکش خواب نقره لحظه

  )380: 1384سپهري، ( آب را با آسمان خوردم/  قسمتی از آسمان افتاد در لیوان آب من : در گشودم
: از قبیل. هاي شعر او با اصول مکتب سوررئالیسم مطابقت دارد اندیشد و بسیاري از ویژگی سوي دنیاي ملموس می سپهري به آن

  ... .معنایی زمان و مکان ها، از بین رفتن مرزها و بی تعطیل کردن عقل و آزادي کلمات، معنویت اشیاء و محو شدن در پدیده
هایی است از اندیشیدن  اش، تنها لمحه هاي طوالنی او، و تصاویر شعري صمیمانه هایی است اندك از مکاشفه تنها جلوه شعر سپهري«

» .او آسان به چنین ذهنیت و برداشت و حسی نرسیده است. شوند ها با هم یگانه می در شعر او محو است و مکان» زمان«. او به جاودانگی
  )67: 1379عابدي، (

/ هم پیوندد همه چیز، باشد که نماند  باشد که به/ شکلی، گذران از مروارید زمان و مکان  رشته کن از بی/ هرسو نام  هرسو مرز،
  )260: 1384سپهري، ( مرز، که نماند نام

 )298: همان( از چنار از پشه، از تابستان/ نام را بازستانیم از ابر 

  )85: همان( نوسان بودپایان در  روي بیابان بی/ سایه دراز لنگر ساعت 
  )128: همان(اي نوسان داشت  ام در جاي گمشده شاید زندگی

  )164: همان(گذرد  سوي زمان می و جویبار از آن
  )286: همان(شهر من گم شده است / شهر من کاشان نیست 

  )252: همان(پاشیدم / » نگر«درآ که کران را برچیدم، خاك زمان رفتم، آب 
  )168: همان(خنجر زمان درهم شکست / میان لبخند و لب

  )248: همان(هویی  هایی، بی سویی، بی کوچه فرو رفته به بی
آنها ادراك را از طرق . شان براین اصل استوار است هاي باشد که تمام ویژگی از اصول بنیادین سوررئالیسم، تعطیل کردن عقل می

دانند و راه اظهار آن را  شهود عاجز می و ن استداللی را از بیان کشفکنند و زبا روبی می مختلفی که مخالف عقل و خرد است غبار
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زیرا کتاب به  انسان تعقل . وقتی کسی عاشق شد، باید کتاب را ببندد و یا به آب اندازد«. شمارند که عشق درهاي آن است خیال می صور
  )157؛ 1385رامشینی، (» .به اسرار دست یابدتواند از این  راه  چرا که هیچ انسانی نمی. دهد و سپهري مخالف عقالست می

عقل در نزد سوررئالیسم بدترین دشمن اندیشه، بزرگترین زناکار و بدترین زندان است که کارکرد اندیشه و واقعیت بیرونی را 
غیاب هرگونه نظارت  سوررئالیسم امالي اندیشه در: ي برتون گفته به. آالید کاري می کند و هر چیزي را به احتیاط و محافظه درك نمی

  . سنّتی است -شناختی یا اخالقی ي زیبایی عقلی و بیرون از هر مالحظه
  :گذارد سهراب نیز مخالف عقل است و براي رسیدن به شگفتی، قوانین علّی و معلولی و منطق جاري را زیر پا می

  )428: 1384سپهري، ( در امتداد وقت قدم زد/ باید بلند شد/ باید کتاب را بست
  )367: همان(منطق زبر زمین در زیر پا جاري 

  )234: همان( اندیشه، کاهی بود، در آخر ما کردند
مرادي (» .ها برود ترین اندیشه هاي بصري به سوي مجرد ترین ذهن شاعرانه را داشته باشد و به مدد تصویر خواهد خالص سپهري می«

 )64: 1380کوچی، 

چندان کاملی با تصوف شرقی  شود که آشنایی نه گرایی محسوب می بلکه نوعی عرفان سوررئالیسم همان عرفان ناب شرقی نیست،
طور  در این نقطه، برتر و فروتر، و به. رسند ها در آن به یگانگی می اي دست یابد که تناقض خواهد به نقطه سوررئالیسم می. داشته است

شود  نامیده می» ي علیا نقطه«این نقطه به تعبیر برتون، . اند واقعیت ت و فراهم برابرند و عامل تألّف میان واقعی کلی جهان درون و برون با
  :واقع، رسیدن به کمال معرفت است که در
ي معینی در ذهن است که از آن نقطه به بعد، مرگ و زندگی، حقیقت و مجاز، واقعیت و خیال، گذشته و  نقطه: گفت برتون می«

  ) 432: 1385ثروت؛ (» .حرّك فعالیت سوررئالیسم امید به تشخیص و تعیین این نقطه استم. دهد آینده تناقض خود را از دست می
ي مکتب سوررئال و تطبیق و پیوند آنها با اشعار سپهري  گانه اکنون به اصول هفت هاي فرعی را برشمردیم و هم برخی از ویژگی 
  :پردازیم می

  
  تکیه بر کشف و شهود به جاي خرد - 1

هاي سوررئالیستی کامالً مخالف عقل و منطق است زیرا مستقیمأ از ضمیر ناخودآگاه سرچشمه  شد، نوشتهطور که ذکر  همان
کشف و شهود است که «حال آنکه به قول برگسن این . ها خرد قادر نیست همه حقایق را درك کند از دیدگاه سوررئالیست. گیرد می

  )422: 1376یدحسینی،س(» .بخشد توانایی درك منبع اصلی هستی را به آدمی می
رؤیا، تخیل، دیوانگی، خالف . کند هايِ مقابلِ خرد، بر آن ترجیح پیدا می ي همین تفکر است که تمام ارزش درست از ناحیه

کند و جاي منطق  هاي قابل احترام اجتماعی و ادبی و ضمیر پنهان جایگاه ارزشمندي در سوررئالیسم پیدا می گري جاري، سنّت اخالقی
گاهشان بر کنترل  آنان از کسانی که تکیه. گیرد دینی می انضباطی، ترتیب و آداب را هرج و مرج، دینداري را بی منطقی، نظم را بی را بی

بنابراین اصل اول . ي مقابل خرد است پرستند، چون این نیز در نقطه ها ظاهرأ عشق را می همچنین سوررئالیست. کنند عقل باشد، انتقاد می
کردن عقل و منطق، تکیه کردن بر ضمیر ناخودآگاه است و ابزار ورود بدان، دنیاي سوپررئال، رؤیا، تخیل و  ها تعطیل سوررئالیست

خواهند به یگانگی و  ها و تأمل در آنها می براین اساس، آنها با تکیه بر این روش... . دیوانگی است و دقت در عملکرد و کاربرد آنها
 :یابند معرفت دست

: 1380مرادي کوچی، (» .چیز مظاهر یک وجودند، پس تأمل در هر چیزي راهی است براي دریافت این یگانگی ه همهاز آنجا ک«
133(  
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کاو  و جو و کند و هاي جالب سهراب در آمریکا جست از کار«: کند چنانکه احمدرضا احمدي نقل می. سهراب نیز اهل مکاشفه است
شدم ولی سهراب تا صبح به قول خودش در  ها از ترس، از منزل خارج نمی و معموالً شبکردم  ي هارلم زندگی می من در محله. بود

  )303: همان(» .بود» کشف«حال 
  ) 428: 1384سپهري، (خودي و کشف  جایی میان بی/ باید نشست نزدیک انبساط 

  :شمارد همان راه دل میداند و بهترین راه را  هاي جاري را براي رسیدن به خداوند ناتوان می سهراب، عقل و سنّت
  )278: همان(اي دیدم لبریز سؤال  سر بالین فقیهی نومید، کوزه/ مسجدي دور از آب 

  
  غبار روبی ادراك - 2

هنرمند . کند شود، دور می بندد و ما را از شگفتی و حیرت که باعث تأمل در امور می روي حقیقت می غبار عادت، دید ما را به
در نتیجه از جهان واقعی که آمیخته به ابتذال . داند هاي شدید می ي ایجاد هیجان دهنده و دهشتناك را وسیله تکانسوررئال، تصویر امور 

يِ درك ما از  کننده خاسته از عوالم درون و همچنین عناصر تازه گزیند و در اشعار خود از تصاویري که بر عادت است، دوري می
  .جوید می واقعیت است، بهره

شوند، بلکه به  بر نمی کنند و ما را به گلّه راه خوانند، آنان عادات ما را نوازش نمی می» به خالف آمد عادت«حقیقی ما را  شاعران«
  )101: 1373آشوري، (» .رو شویم و پرسش کنیم به شکفتگی با همه چیز رو خوانند تا از نو می مان فرا فطرت حقیقی انسانی

  :رود شمار می هنر بهزدایی کارکرد ادبیات و  آشنایی
غباري که زندگی روزمره . خواندش می» غبار عادت«اي است با آنچه سپهري  و در نتیجه مقابله» زدایی آشنایی«ترین کار هنر،  مهم«

  )95: 1380مرادي کوچی، (» .نشاند ها می بر طبیعت، اشیاء و انسان

و آن را به دنبال  ایم فوت کردن غباري که از گذشتگان به ارث بردهلطیف غریزه و راه رفتن با نفس تازه و  سهراب نیز با تکان 
  :گوید یابد و می کشانیم، به درك تازه دست می خود می

 )430: 1384سپهري، ( ریزد هاي تو می ارث تاریک اشکال از بال/ با تکان لطیف غریزه/ اي کمی رفته باالتر از واقعیت

که پاك پاك شود صورت طالیی / و فوت باید کرد / یشه با نفس تازه راه باید رفت هم/ غبار عادت پیوسته در مسیر تماشاست 
  )314: همان( مرگ
  
  بریدن از گذشته و پیوند با حال - 2-1

ها و  ها و انتساب ها و دشمنی ي خوب و بدها، دوستی ي همه عارف از گذشته گریزان و به حال، پیوند یافته است زیرا ریشه
روي گذشته بسته است و  سپهري نیز عارفی است که چشمش را به. داند بیند و آن را میراثی از گذشتگان می ه میها را در گذشت قضاوت

  :شمارد ها می ي تعصبات و دشمنی آن را مبناي همه
 سر باد پشت/ خواند سر مرغ نمیپشت / سر نیست فضایی زنده پشت / اند  و نپرسیم پدرهاي پدرها چه نسیمی، چه شبی داشته

/ سر خستگی تاریخ است پشت /  ها خاك نشسته است  سر روي همه فرفره پشت/  ي سبز صنوبر بسته است  سر پنجره پشت/ آید  نمی
  )295: همان( ریزد سر موج به ساحل صدف سرد سکون می پشت
  :ي این تعصبات رهایی یابد برد تا از همه سر می به» اکنون«بنابراین وي در  

  )292: همان(است » اکنون«تنی کردن در حوضچه  زندگی آب/ در پی  زندگی تر شدن پی
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کشد و مراتب پنهان  اي بیرون می آمیزي معانی تازه نشاند و از این هم تصاویري مأنوس را کنار تصاویري غریب و بیگانه می«او 
  )88: 1371آشوري و همکاران، (» .سازد واقعیت را آشکار می

خواهد تعینات را  ها، می زند و با تازه کردن نگاه و پراکندن غبار عادت می» زدایی آشنایی«دست به سهراب همانند شاعران بزرگ، 
  :هاي زالل بودن و شفافیت دست یابد از میان بردارد و به منت

  )324: 1384سپهري، ( به من سالمت یک سرو را نشان دادند/ غبار تجربه را از نگاه من شستند 
  : شود خیزد و همه چیز یگانه می عیض و تمایز از میان برمیدر این صورت است که تب
  )294 -293: همان(ي دریاها  و بدانیم که پیش از مرجان خلئی بود در اندیشه... / است و نگوییم که شب چیز بدي

  :خواند او ما را به دگرگونه دیدن فرا می
  )291: همان(جور دیگر باید دید / ها را باید شست  چشم
  )292: همان(واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد / را باید شست ها  واژه

قشنگ یعنی : کند با تغییر دادن جهت نگاه به سمت پاکی، و جور دیگر دیدن است که زیبایی و قشنگی در اشکال معنی پیدا می
  )306: همان(ي اشکال  تعبیر عاشقانه

  باران - 2-2
ي گردي است که بر روي ادراکمان نشسته  رود و شوینده شمار می هایی است که نماد پاکی به واژهباران در اشعار سهراب از جمله 

  :است
  )417: همان( شست اضالع فراغت را می/ باران 

را  عشق... باهمه مردم شهر، زیر باران باید رفت / فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد / زیر باران باید رفت / چترها را باید بست 
  )292: همان(زیر باران باید جست 

  شکستن هنجار کالم - 2-3
کند و همین امر باعث تعمق بیشتري در آنها  کردند، دگرگون می هایی را که تاکنون برایمان عادي جلوه می زدایی، واژه آشنایی

مانند : ي غبار عادت است که شکنندهکند  ها را دچار رستاخیزي می شود و واژه سپهري نیز از هنجار عادي کالم خارج می. شود می
 ي من کرد همیشه کسی از باغ آمد و نوبر وحشت را هدیه: در این مصرع... سکوت سبز، غربت رنگین، رگ حرف، غفلت رنگین و 

  )179: همان(
دي زبان پارسی دور شدن از هنجار عا» ي من کرد نوبر وحشت را هدیه«ي  باید با ماضی استمراري همراه شود و جمله» همیشه«قید 

  .»نوبر وحشت را به من هدیه داد«: است و باید گفته شود
اما در اینجا . الزم است» مردن«فعل  )119: همان(مردم  ي خودم را می من در صداي شکفتن او لحظه لحظه: گوید در جاي دیگر می 

  .استکار رفته  به صورت متعدي به
  . شود، مصدر جعلی ساخته است که اسم محسوب می» شیار«از ، )189: همان( »شیارد میگردش ماهی آب را «يِ  همچنین در جمله

  ترس - 2-4
. انگیزد دهد که حساسیت را برمی ي غبارِ عادت است و تصاویري ارائه می هایی است که در نگاه سپهري شوینده ترس نیز از مقوله

  :انگیز است دوستش هستی ترس. گیرد را فرامیحادثه براي او از جنس ترس است و با دیدن هر نقش، ترسی او 
  )379: همان(خورد  هاي در تکان می از هجوم روشنایی شیشه

  )260: همان(آیینه شدیم، ترسیدیم از هر نقش 
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  )195: همان( ي نامم ي من ریز، مرا در خود بساي، که پوشیده از خزه به صخره/ انگیز است  دوست من هستی ترس
  )224: همان(دریا دارد / گذرد، وحشت  آن می. ا داردشکفد ترس تماش این می

  پیوند آزاد - 2-5
گونه شباهت و پیوندي وجود نداشته باشد و با  شناسی برتونی آن است که بین دو طرف تصویر، هیچ تصویر خوب از منظر جمال

ها  اء آن هیچ شرطی وجود ندارد، تصویرنشینی اجز تصویري که براي هم. بین ذهنیت و عینیت برقرار سازد» خط رابطی«تصادف عینی، 
گونه نسبتی  کنند، اما هیچ چند نیروي عاطفی عظیمی ایجاد می هر. هم ندارند گیرند و هیچ رابطه و تناسبی با و اشیاء در برابر هم قرار می

  .شود بین آنها مشاهده نمی
ي آزاد وصلت، اتحاد آزاد است  در نقطه. اد کرده استرا براي این فرایند تصویرگري پیشنه» ي آزاد اتصال نقطه«برتون اصطالح «

اند؛ در تصویر سوررئال، زبان فشرده، و در عین حال عریان  دلیل و در نتیجه تصویرها غریب و شگفت مرز و نامحدود و بی پیوندها بی... 
فتوحی، (» .اند زاي دهنده و حیرت و تکانتناسب و غالبأ سرشار از خشم و جنون  ها نامنتظره و بی تصویرها بریده بریده، ترکیب. است

1386 :321(  

طوري که  ها و کلمات با یکدیگر است؛ به ي پیوند آزاد واژه خورد که نشان دهنده چشم می تصاویر و ترکیباتی در اشعار سپهري به
  :خورد شود و هیچ تناسبی به چشم نمی مشاهده نمی هیچ ارتباط و پیوندي بین آنها

 )78: 1384سپهري، (لولد  ام پیکر مشرق می پنجره در تابوت/ شکفد  نی میهاي چشم پشیما گل

 )80: همان(کرد  می ي پیوند مرمر سبز چمن زمزمه رگه

 )84: همان(ام  را نوشیده نسیم سیاه چشمانت او را بگو

  )88: همان(ویران شدم  و من/ باز شد  به تهی ام پنجره

 )141: همان(لغزید  هیچ سو انگشتش به

 )151: همان(شده بود  تهی ها یاد مشعل هایم از دست

 )179: همان(شود  پرتگاه زمان خم می ي من بر ي اندیشه ي شبانه و شاخه

 )182: همان(سفر ده  بازوانت شب پرواي چه داري مرا در

 )395: همان(تصنیف در متن ادراك یک کوچه تنها ترم  در ابعاد این عصر خاموش من از طعم

 )384: همان( روز استخوان آجرهاست رويطراوت روي 

 )384: همان(هوا سرد است  ناممکن هاي گل دانند که در چرا مردم نمی
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 )378: همان(صدا بردارد  ي هذیانی اسفند مانده تا مرغ سر چینه

 )277: همان(کوبید  می نور در هاون من زنی را دیدم

  )283: همان(زنبیل  ها با خالی یک جنگ زیباي گالبی

 )287: همان(ي پاك حقیقت از دور  ههشی

 )372: همان(شنوند  ماه را می ي فصل، ها و صدادارترین شاخه شمعدانی

 )406: همان(دست مرا تکان داد  عضالت بهشت یک نفر آمد تا

  )316: همان(به خاك افتادم  هجوم حقیقت من از

 

 ي روانی لحظه- 3
. اي است اي در نور صاعقه آساست و مانند خواندن نامه اي که بسیار برق گوید، لحظه میي روانی سخن  تصویر سوررئالیستی از لحظه

کنند پیش از آنکه عقل، آن  شمارند و سعی می ها بیان عقلی و منطقی را براي به تصویر کشدن آن لحظه ناتوان می بنابراین سوررئالیست
  .لحظه را معنا کند، به تصویرگري آن بپردازند

بنابراین تصویر حاصل از آن لحظه، . زند اي است که چشم عقل و عادت را می آکنده از تناقض و هذیان است، جرقه لحظه روانی،
  )  308: 1386فتوحی، ( » .هاي گریزان ناساز هم آمیخته از پاره اي است در مؤلّفه

ي خویش  یزپا بودن لحظهاو از گر. هاي زندگی، به شعر سپهري رنگ و بوي خاص داده است توجه عجیب به کشف لحظه
  :گوید می

  )106: 1384سپهري، ( آنی گم شده بود/ کاوم  و من چه بیهوده مکان را می
  )62: همان( ماند پیکر نقشی که باید جاودان می/ اي کوتاه  برق روشن کرد سنگی را که حک شد روي آن در لحظه/ رعد غرید

  )152: همان(ام از طنین ریزش پیوندها پر بود  لحظه
  )171: همان(زند  در بیکران تو زنبوري پر می/ ي شفاف  در وراي لحظه

  
  خواب و رؤیا- 4

هاي فروید  ي پژوهش در سایه. جوي ماوراء، داراي شکل ذهنی شده است و انسان، موجود غیر معمولی است که به دلیل جست
توان حقایق بسیاري را از آن دریافت که با  تبدیل شد و میطبیعی و نامفهوم به امري طبیعی و مفهوم  خواب و رؤیا از یک موضوع غیر

دهد تا جایی که حتی از  در این حالت، ذهن انسان فعالیت خود را ادامه می. پذیر نیست تکیه به امور مادي از جمله فیزیک انسان امکان
شود  او وارد دنیایی می. کند و به معرفت دست یابد تواند در خود نفوذ یابد و انسان می رود، اندیشه ادامه می حالت بیداري نیز فراتر می

  :و آن، همان روش سوررئالیسم است» ي ماست هاي ناگفته مظهر تمایالت ناخودآگاه و کشش«که از نظر فروید 
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آور در خویشتن، روشن ساختن منظم مواضع نهفته و  اي که عبارت است از فرود سرگیجه ي نیروي روحی ما به وسیله بازیابی همه«   
  )837: 1376سید حسینی،(» .کردن روز افزون مواضع دیگر تاریک

ریزد، غبار عادت را از زندگی  هم میبرد و روابط علّی و معلولی را در  رؤیا و خواب، مرزهاي میان انسان و جهان را از بین می
کند که زمان و  بیند، خود را در نوعی اتمسفر مشاهده می واقع، کسی که رؤیا می در. آورد می ي خود در تکاند و جهان را تحت سیطره می

. ، انسان استمرکزیت اصلی این اتمسفر. دهد مکان معینی در آن وجود ندارد و پس از بیداري، خود را به صورت سمبل نشان می
ي آنها بیشتر در مورد خواب است، سعی دارد ناقلِ میان دو عالم گسسته باشد و بین ذهنیت و عینیت پیوند برقرار  سوررئالیسم که بیانیه

  .کند
تر  تشنهگذاریم،  ي ثابتی نیست که با رسیدن بدان به همه چیز دست یافته باشیم بلکه با هر قدمی که در آن می ناخودآگاه انسان نقطه

آگاهی که  خود پی کشف مجهوالت است، نا آگاه خود در خود شاعر در نا. شویم تر می گشایی امور مجهول، مشتاق شویم و در رمز می
بعدي  از این جهت، تصاویر تکه تکه، پراکنده، تودرتو و پیچیده هستند که زبان دو. پاشد هم می تصاویر بعدي، تصویر قبل از خود را از

  .شود دادن آن، مجبور به گسست در آگاهی خطی خود می ي و محسوس جلوهبراي ماد

  :شده را ندارند معتقد است که زبان و تصویر، نامحرم است و یاراي گفتن خواب و رؤیا و تصویر مشاهده سپهري به این امر

 )86: 1384سپهري، (همه گرمی خواب دوشین را ریخت؟ / فضاي این تصویر  هاي بی شد در رگ چگونه می

یک پیشروي . شکل و رنگ است ي مطلق و جهان بی زیرا عرصه. افزاست نهایت رؤیا و ناخودآگاه، حیرت ورود به ساحت بی«
جانبی و به  جانب بی«در این پیشروي به . رهایی در ماوراي محدود و در الیتناهی است. آغاز است پایان و پایان بی مستمر در آغاز بی

تري برخیزد، از این رو نو شوندگی و تازگی مفرط، خصلت هنرمند  هر لحظه تازه شود، و به خلق واقعیت تازه شاعر باید» سویی سوي بی
هاي مداوم،  این پرش. ي پریدن از مجهولی به مجهولی و از فضایی به فضاي دیگر باشد او باید هر لحظه آماده. سوررئالیست است

: 1386فتوحی، (» .هاي معمول است ها و عادت ها و سنّت ي رابطه ي همه کننده ن زبانش ویرانبنابرای. پی دارد حرکتی انقالبی و پویا را در
306 (  

هاي بعدي فرا  گام شود و ندایی او را به تر می شود با هر گامی شیفته و مجذوب وارد عالم خواب و رؤیا می سهراب نیز وقتی که 
  :خواند می

 )251: 1384سپهري، ( !باالتر، باالتر: و ندا آمد/ اتر، زیباتر در هر گام، دنیایی تنه. از صخره شدم باال
  :زدن ندارد شود که دستش حتی یاراي پارو ي گل می قدر محو تماشاي خنده آنجا که سهراب، آن

  .حکایت همان عالم رؤیاست) 201: همان( زن ما را بسته است ي گلی در خواب، دست پارو خنده/ ي ما  اي کرانه
  )382: همان(هاي ترنم، جاي پاي دوست  یک فضاي باز، شن/ کرد  هایم چیزهایی را بنا می خواب روي چشم
  :شود آگاه او میسر می هاي ناخود جو در نهانی و ي انسان از طریق جست شناخت گسترده

از این روي، رؤیا  .سازد هاي خویش را بر ما آشکار می به یاري رؤیاست که ناخودآگاهی نهفته. زبان ناخودآگاهی زبان رؤیاست«
رؤیا ... شود  اي است که بر جهانِ پیچ در پیچ و تاریک و رازناکی که جهان ناخودآگاهی است گشوده می دروازه. هاست ي راز دروازه

هاي  تهها و یاف پلی است که ما را به جهان نهان و بدآنچه در فراسوي آزمون. ترین آشناي ماست توان گفت آشناترین بیگانه، یا بیگانه می
  ): 79و  78: 1387کزازي، (» .رساند حسی است می
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در هوایش / خوابی که هر گرمی دوزخ را نوشیده بود/ کشیدم تصویر خواب کوتاهم را می/ هاي روشن بیابان و من روي شن
  )86: 1384سپهري،(من به پایان خودم رسیدم/ خوابی که چون پایان یافت/ ام آب شد زندگی

ي  ي رسیده رود تا آنجا که سحرگاه دروگران براي چیدن خوشه رؤیاهاي خویش است و تا اوج آن پیش میسهراب در انتظار 
  :رسند می رؤیاهایش سر

  )105: همان(ام بود  شکل زندگی رؤیاي بی/ ومن دیده به راهش بودم / اي بود  زیبایی رها شده
  )185: همان(اند  یم را به رؤیا دیدهها خوشه/ رسیدگی: رسند رو سرمی ي روبه پگاه، دروگران از جاده

  :نشود گوید و مراقب است تا خوابش تبخیر رؤیا به کوتاهی یک پلک برهم زدن سخن می وي از ناپایدار بودن

 )196: همان(رؤیا درهم شد : مژگان تو لرزید
  )325: همان(ها بودم  و من مواظب تبخیر خواب

کند و انسان را به عالمی ناشناخته سوق  در می عقل را که دربان است، از راه به. استهاي بازدارنده  عالم رؤیا، فارغ از همه قدرت
  :دهد می

  )24: همان( صدا آمد کسی از در، در سیاهی آتشی افروخت بی/ خواب دربان را به راهی برد 
  

  دیوانگی- 5
فرد در . گذارد آید و قید و بندها و اجبارهاي عقل سلیم را زیر پا می می دیوانگی حالتی است که تخیل در آن آزادانه به گردش در   

  .برد که انتقادهاي مردم عادي براي او اهمیتی ندارد چنان از آن لذّت می رسد که فقط براي خودش ارزشمند است و آن آن به هذیانی می
ها جنون و  در نظر سوررئالیست. کند ي عقل و منطق بر انسان غلبه می ارادگی و رهایی از سلطه ررئالیستی در حالت بیتصاویر سو

ها، قراردادهاي قانونی و عرفی و  آنکه توجهی به سنّت هايِ مجنون بی آدم. ي آزادي و یلگی از تمامی قیدهاست آدمِ مجنون بهترین نمونه
هاي دیوانگی و عالم رؤیا نیز تشابهاتی  در عین حال بین ویژگی. کنند توجه به نفع و ضرر خویش رفتار می یاخالقی داشته باشند حتی ب

  .وجود دارد
دیوانگان چون از واقعیت بیرونی روي . اندازد گسیختگی و غرابت و پریشانی رؤیاها آدمی را به یاد خیالبافی دیوانگان می«

توانند اموري را بر ما آشکارکنند که بدون  ره واقعیت درونی بیش از فرزانگان آگاهی دارند و میي فروید، دربا اند، به عقیده گردانده
ذهن آنان در میان امور متضاد و نامربوط به چابکی . العنان است تخیل در عالم دیوانگان، حاکم مطلق. ماند وجود آنان همیشه الینحل می

  ) 441: 1376سیدحسینی، (» .ن فقط در نظر مردم عادي گسیخته و مغشوش استهاي تفکر ذهنی آنا ریشه. کند و سرخوشی سیر می
. شود جا ناشی می از همین -اند که آن را اختصاصاً اشیاء سوررئالیستی نامیده -ها نسبت به اشیاء توجه و تعبیر خاص سوررئالیست

باز هم در . غیر از تصویري است که در عالم واقع داردچون تصویر و غایت شیء در نظر دیوانه و همچنین در زبان و عالم رؤیا و خیال 
هاي عالم جنون است و آن  بلکه استفاده از ویژگی. شدن باید مجنون گردد اینجا هدف واقعی، آن نیست که انسان عاقل براي نویسنده

نماید و احساسات و  ه هست میگونه ک در نتیجه با استفاده از این ویژگی است که نویسنده خود را آن. حالت و نتیجه تخریبی آن
ها  از سوي دیگر بر اساس نظر سوررئالیست. یابد اش درمی هاي سرکوفته عواطف واقعی شخصیت دوستانش را از پس پرده تظاهر و عقده

  .دهد تواند فراواقعیت را بهتر نمایش ها نیست، توهم و تخیل و دیوانگی و رفتارهاي آن می که عقل و منطق تنها معیار سنجش ارزش
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ي  آنان با حفظ رابطه«: گردند می کوشند که با این شیوه به هدف خود برسند اما سرانجام به حالت عادي خود بر ها می سوررئالیست   
دهد که انواع جنون را تقلید کنند، در حالی که در پایان به  شوند که به آنها امکان می می» ورزش مغزي«خود با جهان خارج تسلیم این 

  )846: همان(» .طبیعی خویش باز گردندرفتار 
  عشق - 5-1

ترین دشمن عقل است و ریشه در جنون دارد، مرزها را  گذارد، بزرگ ها و قوانین را زیر پا می زیرا حرمت. پرواست عشق، بی
نه دارد و همین جنبه مورد گرا ي انقالبی و عصیان عشق جنبه. دارد تا اضداد را با هم آشتی دهد و روح و جسم را به یگانگی برساند می بر

  .ها شد توجه سوررئالیست
کند، در  فراهم می) جنون، رؤیا، نگارش(سوررئالیسم معتقد است که عشق امکان بیشتري را براي تجاوز از اشکال سه گانه هستی «

شق در سوررئالیسم مبناي فعالیت ع... . رود  شود و به باال می شود و از همه هنجارها آزاد می رو می عشق، آفریده با حقیقت خود روبه
  )134: 1385ادونیس؛ (» .کند امکان آزادي توهمات و از بین بردن احساس گناه را فراهم می: است

ها که معرفت و آگاهی توأم با تر بودن  سپهري از این روش سوررئالیست. طور که گفته شد، عشق در جنون ریشه دوانده است همان
  :نیز بهره برده استي عشق است،  نگاه از حادثه

  )368: 1384سپهري، (رفت تا صفاي بیکران می/ هاي آشنا با فقر از کنار قریه/ما گروه عاشقان بودیم و راه ما
  )372: همان(تر است / ي عشق  بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه

کند و او را به اوج یک پرنده شدن  یب مأنوس میباشد که انسان را به گرمی یک س ي زیبایی می از نظر او عشق، پدیدآورنده
  :رساند می

هابرد، مرا رساند به  مرا به وسعت اندوه زندگی/ و عشق، تنها عشق / کند مأنوس  تو را به گرمی یک سیب می/ و عشق، تنها عشق 
  )306: همان(امکان یک پرنده شدن 

  )308: همان( سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست/ و عشق 
  )291: همان(پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است / آسمان مال من است / جا هستم، باشم هرک

  )290: همان(پرشی دارد اندازه عشق / زندگی بال و پري دارد با وسعت مرگ 
ریو رودها گویا تو نیستی و غ. تو نیستی، و تپیدن گردابی است/ نیست / تو نیستی، نوسان : لرزد، آب از رفتن خسته است ساقه نمی
شود، جوشش چشمه  چمن تاریک می: روي می/ پرد  خیزد، راز از هستی می ها برمی شب از چهره: آیی می/ ها ناخواناست  نیست، و دره

  )185: همان( شود وزد و آب بیدار می سیماي تو می/ پیچد  ابهام به علف می: بندي چشمانت را می/ شکند  می
  .اند ي سهراب اشعار عاشقانه» ها گردش سایه«و » انجهنم سرگرد«، »باغ همسفران«

  
  نگارش خودکار - 6

ي بس دور و درازي است که به یاري تداعی  در طرز فکر فروید، رؤیا مانند خاطره. گریزپائی رؤیا، خیال و توهم امري بدیعی است
دهد و او، تنها  این الهام است که به شاعر فرمان می. در این روش، انتخاب وجود ندارد. ي آن عقبگرد کرد توان تاسرچشمه معانی می

کند و آگاهی نیز تنها در روش ظهور آن نظارت دارد نه در  گونه دخل و تصرفی در آن نمی د و دیگر هیچکن شروع به آفرینش می
  . محتواي آن

ماقدرت «: زند شود که لوئیآراگون فریاد می اندیشه وقتی که به حال خود رها شود با چنان سرعتی از غرابت تصاویر، احاطه می«
  )867: 1376سیدحسینی، (» .ورت قلمرو آنها و مرکوب آنها درآمده بودیمص دست بردن در آنها را نداشتیم، ما به
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رود که با اتکاء تداعی معانی آزاد، تنها  شمار می هاي سوررئالیسم به ترین تکنیک واسطه روش نگارش اتوماتیک یا خودکار از بی
  .تواند این رؤیا و توهم و خیال گریزپا را در جایی ثبت کرد اي است که می وسیله
به . برد کشد و می افتد و تو را با خودش می یعنی شعر جلو می. شود افتد که عنان شعر از دست آدم رها می گاهی اتفاقی می...گاهی«

گذاري تو را با خودش  کنی و می ها هم خودت رهایش می بعضی وقت. توانی بکنی و تو هیچ کاري نمی. شناس هاي نا به جا. هاي دور جا
  ) 88،  87؛ 1379خسروشاهی، (» ...ولی خوب، باید مواظب بود. شود طور می خواهی ببینی چه می. یکن تجربه می. ببرد

اي که در روایت رؤیاها  اي بسیار مؤثر براي کشف و بیان ضمیر ناخودآگاه انسان است شیوه از نظر برتون نگارش خودکار، وسیله
کار و و ي دستیابی به نیروهاي گمشده تخیل و زندگی روانی و فهمیدن ساز هاي عقل برا برتري دارد و تمرینی براي از بین بردن حجاب

  .اي شویم، بنویسیم شناسانه ي اخالقی یا جمال کند بدون اینکه تسلیم هیچ قاعده چگونگی فکر است که اقتضا می
اختیار و ظالمانه  آنها بی. داي ندار تصویرهاي سوررئالیستی مانند تصویرهاي افیونی است که شخص در احضار آنها هیچ اراده 
: 1386فتوحی، (» .اند شخص را از آنها گریزي نیست زیرا در آن حالت اراده تعطیل است و قواي ذهنی از کنترل شخص خارج. آیند می

310(  
بتوانیم در  گیرد که کافی است به آن توجه کنیم تا برتون توانسته است پی ببرد که دائماً در اعماق ضمیر پنهان گفتاري شکل می«

ترین  برد به اینکه گفتار آگاه روزمره فقط حجابی است بر جریان درونی توان پی هرلحظه آن را ثبت کنیم و در این صورت است که می
  )828،  827: 1376سیدحسینی، (».ي سرکوب شده ترین اندیشه و صمیمانه

این نگارش توأم با سرگردانی است؛ زیرا متعلق به . ور استآ دارد که خود غریب، مبهم و شگفت می این نگارش از جهانی پرده بر«
شود، جز با نگارشی مبتنی بر تحول و  ها می هنگامی که شاعر وارد عالم تحوالت و دگرگونی. جهانی است که خود سردرگم است

شود و واقعیت در  نطق رام نمیهاي عقل و م هاي اشراقی که در برابر معیار هایی از صورت موج: تواند از آن خارج شود دگرگونی نمی
 )163: 1385ادونیس، (» .شود آن به رؤیا بدل می

هاي فراوانی  ها از نظر نگارشی نظیر آیین سجاوندي، مراعات دستور زبان و رعایت سایر موارد داراي اشکال اینکه آثار سوررئالیست
نظمی در  هاي دیگر یعنی در مجموع بی ها در داخل جمله ها و جمله در هم فرورفتن عبارات در جمله. شود است، از اینجا ناشی می

هاي روانکاوي فروید آنجا که با  متن خودکار، ابداع برتون بود که تحت تأثیر شیوه. ساخت کالم از ویژگی ادبی سوررئالیسم است
ظر سوررئالیست بر آن بود که ضمیر ن. داد به دست آمده بود استفاده از گفتاردرمانی بیمار را به گذشته و دنیاي پنهان خود رجعت می

کند و نگارش اتوماتیک نیز  پنهان در حالت خواب و دیوانگی چون از نظارت ذهن بیدار آزاد شده است به خودي خود جلوه می
و در اي ندارد  گونه اراده دهد که او در نگارش خودکار خویش هیچ این قسمت از شعر سهراب نشان می. نماید هاي آن را ثبت می پیام
  : برد سر می خبري به بی

  )238: 1384سپهري، ( خبري بودم در بی. دیو و پري بودم/ دیو و پري آمد . آیینه شدم، از روشن و از سایه بري بودم
شان متناقض،  ترتیب متن این به. پردازد گیرد، انگار گوینده، به بیان کردن خواب خود می این نوشتار در فضایی رؤیاگونه شکل می

اینجاست که درصد عناصر انتزاعی، رشد . شود گونه ارتباطی بین آنها مشاهده نمی آید که هیچ می گسسته در هم مضحک، مبهم و از
گیرند همچنانکه دکتر رضا براهنی در مورد اشعار سپهري  کند تا جایی که منتقدین ایراداتی از این دست برآثارشان می گیري می چشم
  :گوید می

هایی  توان دو یا سه شعر را به هم پیوند زد یا از هر شعري سطر راحتی می شود که به چنان عدم وحدت دیده می و آنهاي ا در شعر«
  )35: 1380مرادي کوچی، (» .برداشت بدون اینکه از شعر چیزي کم بشود
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سید (» .فته واقعأ پرت و پالستاشتباه خواهد بود اگر تصور کنند که آنچه در روي کاغذ شکل گر«ي آراگون  بنابراین بنا به گفته
  )864: 1376حسینی، 

شود و شاعري که به چنین درون نگري و  ي خود مبدل می بیند به مشاهده کننده شخصی که وجود خود را در حال نگارش می«
  )154: 1385ادونیس، ( » .شود که پیامبر است و از حالتی پیامبرانه برخوردار است بصیرتی برسد دچار این تصور می

  :از حالتی پیامبرانه حکایت دارد» پیامی در راه«همچنانکه شعر 
دوست / نور خواهم خورد / راه خواهم رفت / آشنا خواهم کرد / آشتی خواهم داد / خواهم آمد، و پیامی خواهم آورد / روزي 

  )341 -338: 1384سپهري، (خواهم داشت 
  )375: همان(خواهید؟  چشم را باز کنید، آیتی بهتر از این می: / برگی از باالي سرم چیدم، گفتم/ زیر بیدي بودیم 

  :شنود شود همچنین صداي پاي خود را می نشیند، به تماشاي خود مشغول می سپهري نیز در دوردست خود، تنها می
یم را از راه دوري صداي پا/ و من در مرده خود به راه افتادم / گودالی از مرگ پر شده بود : / رو تماشا کردم خودم را از روبه

  )122: همان(شنیدم  می
/ برد  لغزد، خوابش می پاشد، می و تصویرها را به هم می/ کند  ها را زیرو رو می انگشتم خاك/ ام  در دوردست خودم تنها نشسته

  )140: همان(ها  ها، برگ شاخه: کشد، تصویري سبز تصویري می
  

  هزل - 7
کند بنابراین همراه با طنز از زندگی  ناهی است، زندگی براي او پوچ و حقیر جلوه میاز دیدگاه انسان عاصی که در آرزوي الیت

جویی در  و موجب صرفه. ي آن شورش برضد نظام موجود است کند که الزمه گیرد و فقط به عنوان تماشاگر به آن نگاه می فاصله می
  :کند شود که درد و رنج به ما تحمیل می نیرویی می

اش تماشا  کند و دیدگاه کسی است که غوغاي جهان را از بالکن خانه گی به واقعیت خارجی را ایجاب می قهعال طنز نوعی بی« 
 ) 814: 1376سید حسینی، (»  . کند می

داند، بهترین راه وداع با  محتوا می کسی که دنبال جاودانگی است و جهان موجود را از حیث روابط انسانی، اخالقی، ضعیف و بی
تواند ما را از واقعیت  هزل می. داند و این بهترین راه تخریب چنین جهانی است ست انداختن و خندیدن به وضعیت حاکم میآن را در د

  )162  -252: 1385ثروت، (» . هاي مألوف و همیشگی نهفته است رهنمون شود موجود به واقعیت برتري که وراي صورت
  .زاد کند و به هیجان بیاورداین شیوه، زمانی ارزشمند خواهد بود که ما را آ

هاي سبکی او  توان آنها را از هم بازشناخت و این امر یکی از ویژگی ندرت می آمیزد که به سهراب چنان طنز و جد را با هم می
  :رود شمار می به

است که این طنز  آمیز او بخشد نوع بیان طنز ي دیگر شعر سپهري که او را در میان معاصران امتیازي بزرگ می خصوصیت برجسته«
نماید و  هم می توان شناخت، چرا که مرز میان آن دو گم شده و در دارد که هزل و جد را از یکدیگر باز نمی را چنان جدي عرضه می

مرادي کوچی، (» .ترین خصوصیات هنر سپهري است یکی از مهم -به حدي که قابل تفکیک نباشند –ي آمیختن طنز به جد  این مسأله
1380 :283(  

چرا مردم / دیروز است / هاي شط  دانند در چشمان دم جنبانک امروز برق آب نمی/ دانند که الدن اتفاقی نیست  چرا مردم نمی
  )384: 1384سپهري، (هاي ناممکن هوا سرد است  که در گل/ دانند  نمی



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٤٩١ 
 

 

فقه / ترین نارون روي زمین  پاي کمیاب/  -بالغ همسایهدختر  -/ بینم حوري  وقتی از پنجره می/ گیرد  ي یک ابر دلم می من به اندازه
  )392: همان(خواند  می

در چراگاه نصیحت / فهمید  من االغی دیدم، ینجه را می/ خورد  اي را دیدم، بادبادك می برّه: نبود علف کندذهنی و تأثیرناپذیري
  )278: همان(گاوي دیدم سیر 

  :محتوایی سیاست به معناي روزمره سمی و بیاشاره به ناتوانی فقه در معناي متعارف و ر
  )278: همان(اي دیدم لبریز سؤال  سر بالین فقیهی نومید، کوزه/ مسجدي دور از آب/ اي دیدم دور از سبزه  موزه

  )279: همان) (رفت و چه خالی می(برد  من قطاري دیدم که سیاست می/ رفت  برد و چه سنگین می من قطاري دیدم فقه می
خندم اگر بادکنک  من نمی/ من به یک آینه، یک بستگی پاك قناعت دارم / ي بابونه  و به بوییدن یک بوته/ بی خوشنودم من به سی

هاي شکم هوبره را، اثر پاي بز کوهی  رنگ/ شناسم  من صدا پر بلدرچین را می/ اي، ماه را نصف کند  خندم اگر فلسفه و نمی/ ترکد  می
مرگ / ماه در خواب بیابان چیست / میرد  خواند، باز کی می آید، کبک کی می سار کی می/ روید  می دانم ریواس کجا خوب می/ را 

  )289: همان( آغوشی و تمشک لذت، زیر دندان هم/ ي خواهش  در ساقه
تصاویر  همان طور که سپهري به مبهم بودنمتّهم کردن شعر سوررئالیستی به ابهام، حکایت از نشناختن کلی سوررئالیسم دارد؛ 

  :کند می اش اقرار شعري
 )439: همان( بردم میوه کال ابهام می/ من براي دهان تماشا 

ي آن است زیرا آنها از دنیایی پرده  توان دریافت که ابهام در بیان، الزمه بندند، می ها به کار می باتوجه به اصولی که سوررئالیست
ي اثر خود  یر ژانژوو درباره طورکه پی همان«:پس باید یک معنی غیرمنتظره به آن داد دارند که زبان یاراي درك و بیان آن را ندارد برمی

خواننده باید از درك روشن نوشته در نگاه . کند نوعی انعطاف خاص ذهن را ایجاب می«ي آثار سوررئالیستی  مطالعه: گوید می» واگادو«
ي آن  با فراموش کردن همه» .گذرند پیوند بدهد از برابر چشمش می نظرکند، بلکه نوشته را به چیزهاي مختلفی که مصرانه اول صرف

: 1376سیدحسینی، (» .ورکند چیزهایی که از فرهنگ ساختگی فراگرفته است خواهد توانست، خود را در امواج درونی زندگی غوطه
865(  
به » ادبیات«سوررئالیسم با تحقیر دایم زیرا . گیرد ها سرچشمه می بزرگترین مشکل منتقد از موضع ضد ادبی آشکار سوررئالیست«

هشیار را استخراج  خواست ذخایر ضمیر نیمه اي پدید آورد، بلکه می دنبال آن نبود که شگردهاي ادبی را پاالیش کند یا هنرهاي تازه
  )79،  78: 1375بیگزبی، (» .کند و روح را از اسارت نجات دهد

  
  نتیجه

هاي سوررئال را در اشعار موجود در  ادعایی توانست ویژگی توان گفت که سهراب با بی میصراحت  هاي فوق، به با توجه به بررسی
که جنبه ي انتزاعیِ اشعار سهراب سپهري، عالوه بر آن، باید یادآور شد . کتاب درونی کند و تصاویري سوررئال ارائه دهد هشت

اند که حالت آگاهانه و منطق معمول در آن به  مبهم و ناشناختهطبیعی،  واقعی، غیر ي وضعی غیر هاي دفتر آخر، نتیجه خصوصاً تصویر
این امر خود نشان از هم رأي بودنِ سهراب با این عقیده ي نویسندگان سوررئالیست است که تنها با نفوذ در عالم وهم، . خورد چشم نمی

ما «بر همین اساس، سهراب، در دفترِ . ان کردهاي هستی را درك و بی توان ضمنِ پایان دادن به سیطره ي عقل، عمیق ترین هیجان می
ها،  گیرد و از راه نفوذ در دنیاي اوهام و اشباح، عمقِ اندیشه هاي روزمره را نادیده می هاي ملموس و مادي و واقعیت ، جنبه»هیچ، مانگاه

» تا انتها حضور«شعر آخر این دفتر. یابد دهد و بدین طریق به اوج پیوند با سوررئال دست می ها را به خواننده نشان می رؤیاها و هذیان
 .بیانگر همین امر است
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  ات شمس تبریزيبررسی رند در دیوان حافظ و کلی
  1اسداللهیخدابخش 

  2آبادي هدي خرّم
  چکیده

این واژه با . است» رندي«و » رند«ترین مفاهیمی که در شعر فارسی راه پیدا کرده است، واژة  ترین و در عین حال نمادي یکی از برجسته
گاهی در اوج و شناسنامۀ مفصلی که در طول تاریخ بشري داشته است در سیر تاریخی خود گاهی منفور و گاهی محبوب بوده است، 

رساند، خواجه  ي کمال و تعالی می ترین مقامات دنیوي به باالترین ذروه یکی از شاعرانی که این لفظ را از پست. گاهی در حضیض
اي و مثبت  وره ي قیود بشري شسته است درمفهوم اسط در شعر حافظ در مفهوم انسانی واال که دست از همه» رند«. حافظ شیرازي است

در این جستار بر آن شدیم تا رند خواجه حافظ را با رند موالنا در کلّیات شمس تبریزي بررسی و مقایسه کرده و . ر رفته استخود به کا
در نهایت به این نتیجه رسیدیم که به کارگیري لفظ رند در دیوان هر دو شاعر . ها را تحلیل و تجزیه کنیم هاي آن ها و تفاوت شباهت

 .هایی عمده دارد هاي بسیار، تفاوت ي آنان، با وجود شباهت مشی اندیشه وجه به دغدغۀ فکري و خطبا ت) حافظ و موالنا(

 

  

  .حافظ، شمس تبریزي، رند، قلندر، موالنا، نماد: هاکلیدواژه

                                                        
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلی ١-

 فارسی دانشگاه محقّق اردبیلیدانشجوي دکتري زبان و ادبیات . ٢-
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  مقدمه - 1

هاي زیادي را پست سر  ديها و پستی و بلن هاي پیچیدة عوالم دنیوي است که در سیر تاریخی خود فراز و نشیب از جمله شخصیت» رند«
سنایی غزنوي نخستین شاعري است که مفاهیم رند و قلندر را به . گذاشته است، گاهی مقبول، گاهی مطرود، گاهی مثبت، و گاهی منفی

ن داري شعر عرفانی و قلندري را از آن خود کرد اما اوج زیبایی ای عنوان عناصري تصویري در شعر مطرح کرد و از این منظر طالیه
ترین موضوعات دیوان حافظ  ترین و محوري از اساسی. یابد کند و ظاهراً با او نیز خاتمه می عناصر تصویري در شعر حافظ  نمود پیدا می

نماید که  رو این لفظ سیر اندیشۀ حافظ را برجسته می از آن. دهد همین واژة رند است بینی او را نشان می مشی تفکّر و جهان که خط
شود، زاهد ریاکار متظاهر فریبکار، هست نیست  شود به دنبال آن ردپایی از زاهد دیده می هر جاي کالم که این لفظ آورده میتقریباً در 

  نما در مقابل  ي مزّور این زاهد شیخ نمایی که از نظر حافظ روز بازخواست و محاسبه خرقه
  .پیشه، برتري و ارزشی ندارد شراب رند نظرباز مست عاشق 

  خـــــــــوري رند شرابـــم که روز حشر عنـــــــان بر عنــــان رود                 تسبیح شیخ و خـــــرقهترســـ
  )333: 1376حافظ، (

  

  تقابل رند و زاهد 1- 1
گیر همگان است، زاهد از آن زهد اولیه و پاك به دور است، براي منافع  زید، ریا و نیرنگ و فریب گریبان اي که حافظ می در دوره

کند  کند، شاعري مانند حافظ هماره بر این اعتقاد راسخ پافشاري می ورزد و چه بسا که در خفا گناه می دنیوي و مکاسب مادي زهد می
تر است، بنابراین براي رسوا  آید بهتر و پسندیده و مخلصانۀ رند از زهد و عبادات ریایی زاهد که از آن بوي تعفّن می که گناه صادقانه

دهد تا  ها مطرود است و امیدي به بخشش او از جانب خدا ندارند قرار می ها در مقابل رندي که از نظر آن کردن ریاي زاهدان آن
براي نمونه در ابیات زیر رند و زاهد در جدال سخت و نابرابري در مقابل یکدیگر قرار . جلوه دهد نابرابري و پلیدي آنان را ملموس

  : گیرند می
  نوبۀ زهــد فروشان گــــران جــان برخـــــــاست                  وقت رنـــدي و طـرب کــــردن رنــــدان پیداست

  )31: همان(

ب  جانش به ستوه آمده است و از خشک بودن او و عباداتش که صرفاً براي جلب توجه مردم است، حافظ که از ریا و تظاهر زاهد متقلّ
گردانی از دنیا و تعلّقات آن است، در اشعار  زهد واقعی عبارت از روي. دهد بیزار گشته، بشارت به آمدن موسم طرب و شادي رندان می

اند، رجائی بخارائی  که برخی از صوفیان نیز آن را به باد انتقاد گرفتهبلکه سخن از آن زهدي است  حافظ سخن از زهد واقعی نیست،
اند آن زهدانی هستند که زهد را دامی براي صید کردن اهداف پلید و مادي  زاهدانی که مورد طعن و نیش زبان مردم بوده: گوید می

  : دسرای حافظ در جاي دیگر چنین می). 248: 1375رجائی بخارائی، (خود کرده بودند 

  عیب رنـــــدان مکن اي زاهـــــــد پاکیزه سرشت                  کــــــه گناه دگــــــران بر تو نخـــــواهند نوشت 
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  )112: همان(      
در بیت باال با لحنی طنز آمیز و تمسخرآلود . است» طنز«گیرد،  یکی از وجوه زبانی که حافظ از آن براي سرکوب کردن زاهدان بهره می

. گوید تو را به خاطر گناه رندان مؤاخذه نخواهند کرد پس نگران نباش و دست از آزار و اذیت آنان بردار تلخ خطاب به زاهدان میو 
آیرونی «حال باید گفت . وجود دارد که در اشعار حافظ به طرق مختلف به کار رفته است» آیرونی«پردازي ادبی به نام  نوعی از صنعت

یی  تصویرها و امکانات جدید و تازه... هاي منحصر به فرد زبانی، هنري و فکري و  ه به کمک آن شاعر از شیوه؟ صنعتی است ک»چیست
ها ذهن متوجه معانی  روند و با کمک عالئم و قرینه ي آن الفاظ در معناي ظاهري خود به کار نمی آورد و به وسیله در شعر خود پدید می
ارسطو، «. است هاي حافظ توضیح داده گردانی معنی«ار فسایی این پدیده را در شعر حافظ با نام منصور رستگ. شود ثانوي آن الفاظ می

ي معنی دیگري  کند و سیسرون خطیب رومی آن را گفتن چیزي و اراده آیرونی را پنهان کردن مفهوم درونی واقعیت تعریف می
آنچه به نظر (و ظاهر ) آنچه هست(خوانی و تفاوت میان واقعیت  هم اترین معناي خود، ن بدین ترتیب صناعت آیرونی در گسترده. داند می
هاي فارسی  ي آن شاعر، یا نویسنده، معانی مغایر با بیان ظاهري در نظر دارد، اما هیچ یک از معادل هر چیز است و به واسطه) آید می

در بیت باال نیز، لفظ پاکیزه سرشت در معناي ) 81و  80: 1385رستگار فسایی، (» نماید ي آیرونی، معناي واقعی این کلمه را نمی کلمه
  .ضد خود به کار رفته است

  زاهد از کــــــوچه رنــــــدان به سالمت بــــــگذر                    تا خـــــرابت نکند صحبت بدنــــــامی چنــــد
  )245: همان(

گوید اي زاهد تو فردي هستی  دهنده است، می و تلخ  و در عین حال تکاندر این بیت نیز مانند بیت قبل لحن حافظ لحنی تمسخرآلود 
ها اقامت  ها نداشته باش، به منزلگاه آن آبرو و بدنام هستند، بنابراین کاري به کار آن که از نگاه تو رندان، اراذل و اوباشی خطرناك، بی

  .ها دچار نشوي روزگار دامن تو را آلوده نسازد و به گناه آننشینی با آن بدنامان  کنی هم بسیار مراقب باش تا هم مکن و اگر می

  ي کردگـــــار چیستتــــا در میانه خـــواسته      زاهـــــــد شراب کـــــوثر و حافظ پیاله خـــواست                 
  )91: همان(

  تـــــــا ترا خود ز میان با کـــــه عنایت باشد زاهـــــد و عجب و نمـــاز و من و مستی نیـــــــاز                       
  )214: همان(

دارد که زاهد به  کند و اذعان می تر می در دو بیت باال حافظ رند و زاهد را در دو کفّۀ ترازو قرار داده است و البتّه کفّۀ رند را پر وزن
ي  باید دید که خواست خداوند چیست و در این دایرهورزد حال  ورزد اما رند مست است و مستی می امید ثواب و پاداش زهد می

یعنی رند » مستی و راستی«گویند  المثل است که می گویی حافظ معتقد به این ضرب. آفرینش چه کسی مقبول و چه کسی مطرود است
کند که چون  شاره میدر بیت دوم ا. داشتی اگر مست است اما در ذات و باطن عاشق و مست معبود ازلی است بی هیچ انگیزه و چشم

گردد، خود را از دیگر بندگان برتر دانسته و بهشت ابدي را  ي خود و عباداتش می افکند شیفته زاهد چشم به طاعات و عبادات خود می
لّ ي قابل تأم نکته. شود و سبب سقوط و تباهی و انحراف و  در نهایت دوري از معبود داند همین امر موجب غفلت او می از آن خود می

دهد پس او  دیگر این دو بیت این است که حافظ در این ابیات به جاي قرار دادن لفظ رند در برابر زاهد، خود را در برابر زاهد قرار می
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شود و عارف و زاهد نیز از یکدیگر متمایز  هاي عارف و زاهد نمایان می جاست که یکی از تفاوت این. کند به رند بودن خویش اقرار می
. کند و نه از بیم عقوبت و قهر خداوندي ي بهشت و ثواب اخروي خداي را اطاعت نمی و آن این است که عارف نه با انگیزه گردند می

ها،  نه به دنیا و نه به آخرت توجهی ندارد بلکه ملکۀ ذهنی او که با گوشت و پوست و استخوان او مأنوس شده است و او را به خوبی
  .موالنا شاهدي در این زمینه نداشت. دارد عشق و معبود ازلی و ابدي اوست می وا ها ها و پلیدي پرهیز از بدي

  

  اعتراف به رندي و خراباتی بودن خویش 2- 1

  داري  گر چه رندي و خــــــرابی گنه مـــــاست ولی                   عاشقی گفت که تـــــــو بنده بر آن مــــــــی
 )611: 1376حافظ، (

  مســــجد به خــرابات نه خـــــود افتادم                     اینـــــــم از عهـــــد ازل حاصل فرجــــــام افتادمن ز 
  )150: همان(

کند آن را تقدیر الهی دانسته و اختیار خود را در انتخاب این رندي  حافظ در عین حال که به رند بودن و خراباتی بودن خود اشاره می
 :موالنا نیز در همین معنا چنین سروده است. ي ازل است گوید که این رندي نصیبه و می داند هیچ می

  قــــوم رندانیــــم درکنج خرابـــــــــات فنا                       خــواجه مـا را با جهـــــاز و مخزن و کاال چــــه کار
 )398: 1377مولوي، ( 

  ــدا                         مــــیان جمــــــله رنــــدان هــــاي هـــــــــایم منـــــــــــم آن مست سخت شیـــــــ
 )561: همان(

  اي فرستم  بس رنـــدم و قالّشـــم در دین عشق فــاشم                         من ملک را چـــــــه باشــــم تا تحفــــــه
  )617: همان(      

بر ... گري، فاش بودن و مستی، الابالی: کند براي رندي خود صفاتی چون حال که خود را رند معرّفی میموالنا نیز مانند حافظ در عین 
  .شمرد می
  

  خرابات رندان 3- 1
  من اگر رند خــــــراباتم و گر زاهـــد شهر                         این متاعــــم کـــه همــــــی بینی و کمتر زینم 

  )482: 1376حافظ، (
ـــاده ي طامــات بریم  ســـــــوي رندان قلنــــدر به ره آورد سفر                       دلــــــق بسطامــــی و سج  

  )507: همان(
  رندان خــــرابات بخـــــوردند و برفتنــــد                         ماییم کــــه جـــــــاوید بخوردیــــم و نشستیم
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  )545: 1377مولوي، ( 
  اگر رند خـــراباتی و گـــر پیر مناجــــــاتی                         و گر صاحب کراماتی به وقت مـرگ درمـــــــانی

  )1146: همان(
نه تسلیم ننگ و نام . جویند نه کام و آسایش نه مال و جاه می. آورند نه به آخرت هاي شهر رندان حافظ نه به دنیا سر فرود می آدم«

آن است که به مطلبی آگاهی کامل و تام دارد اما تظاهر به نادانی » رند«). 41: 1374کوب،  زرین(» د نه پایبند دین و دانششون می
  ).578: 1366منش،  کی(زند  بندند، پشت پا می کند و به اصول و عقایدي که همگان به آن پاي می

 

 ي ازل رندي، نصیبه 4- 1

گونه رقم  نوشی و مقیم خرابات بودن او اختیاري نبوده بلکه بخشش ازل براي او ایندارد که بادهیحافظ در بسیاري از ابیات اذعان م
  :خورده است

  کشی شهره شـــــــدم روز الستمطلب طاعت و پیمـــــان و صالح از من مست                        که به پیمـــــانه   
 )35: 1376حافظ، (           

  نیـــاز کـــــــردحافظ مـــکن مالمت رنـــــدان کـــــه در ازل                       ما را خـــــدا ز زهـــــد ریا بی   
  )180: همان(

 

  آوردن صفت به جاي لفظ 5- 1

پرستان و  انیم که رندان بادهد می  برد، شود که حافظ به جاي اینکه نامی از خود رند ببرد از صفت او نام می در برخی موارد مشاهده می
ي او یعنی  اند در بیت ذیل به جاي اینکه نامی از رند آورده شود از صفت و پیشه بوده... گسار و  نوشانی بودند که الابالی، وارسته، می باده
  :نوشی اسم آورده است باده

  فــروشی که درو روي و ریــــاستر از زهدنوشی کـــــــــه درو روي و ریا نبــــــود                       بهتباده
  )31: 1376حافظ، (
آل  هاي مرسوم عصر خود به عنوان یک نام و نماد و ایده را به هنگام سرخوردگی و نفرت از تمام اسم و رسم» رند«حافظ عنوان «

هر گونه رسم و سنت و نام و ننگ و  اعتنا به هاي پیش از عصر حافظ به آیین گروهی از مردم بی رندي، در سده. انتخاب نموده است
موالنا نیز از این قبیل ). 53: 1382درگاهی، (حتّی حق و ناحق و دیگر معیارهاي مورد قبول محافظ مختلف اجتماعی اطالق شده است 

    :شواهد در کلّیات شمس بسیار دارد

  پـــــــــرست تنتن تنتن شنـــــــــو اي تنپرستان همـــــه در عشرتنــــــــــــد                         بـــــاده
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  )199: 1377مولوي، ( 
  اي دل قلّاش مکــــن، فتنه و پرخــــــاش مکن                         شهره مکن، فــاش مکن، بر سر بــــازار مرا

  )28: همان(
ردیف با یکدیگر قرار  در دیوان شمس، رند، قلندر و قلّاش در یک معنا و هم. باك دل قلّاش یعنی دل وارسته، مست، الابالی و بی

 . قلّاش را در معناي خود رند نیاورده، بلکه معنی لفظی و شبه صفت از آن تعبیر کرده است. دارند

  کند اي جــان هم غالمت می آن کـــــو دلش را برده             کند   کند پنهـــــــان پیامت مـی مستی سالمت مـــی
 )207: همان( 

  هـا دگـــر هـا دگـر وین هـا جـدا آن هـا جـدا وین ها غالم پنج و شش              آن ها خراب و مست و خوش وین آن
 )437:همان(       

  برابري رند و قلندر 6- 1

  ن قلندر بـــــاشند                کـــــه ستانند و دهنــــــد افسر شاهنشاهــــیبـــــر در  میکــــــده رنـــــــدا
  )666: 1376حافظ، (
افزوده بر این، رندي . گري، و عاشقی باشی رندي حافظ هم به معناي آزادي و وارستگی است، هم به معناي عیاري، قلندري، خوش«

گذرد  ي محسوس می قطب حقیقی زندگانی و اشعار او، شاعر به مدد عرفان از حوزه قطب واقعی زندگانی و اشعار حافظ است و عرفان،
بیند و  هاي آن را می هاي زمینی و شادي گردد و به زیبایی هاي زندگی این جهانی برمی رسد و در رندي به واقعیت و به نامحسوس می

موالنا نیز در ادغام کردن رند و ). 139: 1373دستغیب، (» جهد می ها و باورهاي صوفیانه و زاهدانه بیرون کند و از کمند فرقه تجزیه می
  :ها را یکی دانسته است در بیت زیر آن» رند و قلندر«قلندر در ترکیب 

  آن رنــــد و قلنــــــــدر نهـــان آمــــــد فـــــــاش                در دیده من به جـــــو نشان کف پــــــــــاش 

  یا اوست خــــــدایا که فرستــــــــــاده خـــــــداش                اي مطرب جــــــان یک نفسی با مــــــــا باش  
  )1408: 1377مولوي، (

  

  زاهد و رند برابري 7- 1
ها به رند یا زاهد  برابري رند و زاهد در دیوان حافظ و موالنا به این صورت برجسته شده است که حافظ معتقد است سرانجام انسان

ربطی ندارد بلکه شاه کلید اصلی براي رستگاري و نیل به وصول به ... بودن، مست یا هشیار بودن، خراباتی یا مناجاتی بودن، و 
هر که را بخواهد . شود و شامل دیگري نه دست پروردگار است و معیار سنجیدن، عنایت و لطف خداوندي است که شامل یکی می

  :گرداند، حافظ در این مورد چنین سروده است را بخواهد ذلیل می عزیز و هر که
  چون حسن عاقبت نه به رنــــــــــدي و زاهدیست                     آن به که کــــــــار خود به عنایت رهـــــــا کنند

  )265: 1377: حافظ(
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  :گوید و موالنا می
  مناجـــــاتی                    و گـــر صاحب کرامــــاتی به وقت مرگ درمـانیاگــــر رند خرابــــــاتی و گــر پیر 

  )1146: 1377مولوي، (
کند در  گوید فرقی نمی گوید که این امر به عنایت خداوندي بستگی دارد فقط می اما مولوي مانند حافظ سخن را تمام نکرده و نمی 

شاید این   کشد، رسد و تو را به کام می آنگاه که پیمانۀ عمرت لبریز شود، فرا می اي باشی چون به هر صورت مرگ چه زي و طریقه
خواهد سرّ آن را براي همگان فاش کند و شاید بتوان براي شعر مولوي این  گوید و نمی گونه می رندي مولوي باشد که سخن را این

گذارد تا با عقل و درایت خود در آن به تأمل بنشیند و  ز میخصوصیت را برشمرد که او براي خواننده میدان اندیشه و تفکّر را با
  .تصمیم بگیرد

  

  رندان صبوحی 8- 1

کنند، صبوح کردن است، اینان رندانی هستند که صبحگاهان با دلی پاك و  یکی دیگر از صفاتی که حافظ و موالنا براي رند ذکر می
  . نوشند صاف شراب الهی را می

  رنــــــدان صبوحـــــی زدگــــــان                  بس در بسته به مفتــاح دعــــــا بگشاینـــــدبه صفــــــاي دل 
  )274: 1376حافظ، (

 :موالنا نیز در همین مضمون چنین سروده است

ــــار کـــــی دارد؟  رنــــدان صبوحی همــــه مخمــــــــور خمـــــــارند                   اي زهـــــره کلید در خم  
  )240: 1377مولوي، (

  
  تشویق به کوي رندي 9- 1

خواهد صفت پارسایی را که  آورد، گویا می در این بیت حافظ ضمن تشویق به رفتن به کوي رندان، براي رندان صفت پارسایی را می
تر است،  پارساتر و مؤمن) زاهد(از تو ... شی و گري، خو ي مستی، الابالی متعلّق به زاهدان است، به رندان نسبت دهد تا بگوید رند با همه

گونه ادعاي برتري و بهتر  دهد، و هیچ تر انجام می کند به آن اعتقاد دارد و آن را از سر نیاز با خلوص هر چه تمام زیرا اگر کاري می
    . شود تا در پی آزار و اذیت دیگران نباشد بودن نسبت به دیگران ندارد، همین امر سبب می

  بـــاشمریــــــد طاعت بیگانگـــــــان مشــــــو حـــــافظ                       ولــــی معاشر رنــــدان پارســـا می
  )371: 1376 حافظ،(

  ي رندان جهـــان باشکن و سر حلقهدر خرقــــه چــــــو آتش زدي، اي عــــــارف سالک                      جهـدي
  )368: همان(
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رسد او هم مانند  به نظر می  داند، شاید منظور او از میدان، عرصۀ کار و فراهم کردن توشه باشد، موالنا میدان را حلقۀ رندان جهان می
آب در هاون «آید و عبادت کردن آنان همچون  کار رندان است و از دست زاهد مرائی کاري برنمی  حافظ بر این باور است که کار،

بیند که به جمع  اي ندارد، چه بسا که مایۀ آبروریزي هم باشد و نیز مصلحت وقت را چنان می نه تنها سود و فایدهباشد که » کوبیدن
  :رندان وارد شود

  بـــــرخیز به میــــدان رو، در حلقــــــۀ رنـــدان رو                       رو، جانب مهمــــــــان رو، کز راه بعید آمــد 
 )237: 1377مولوي، (

  شمــــــار نگر  درآ به حلقۀ رنـــــــدان کـــه مصلحت ایـــــن است                       شراب و شاهـــــد و سـاقی بی
  )426: همان(

  

  فاش بودن 10- 1
د، نیازي به جلب کن گویا یکی از دالیل برتري رند بر زاهد از نظر حافظ و موالنا، فاش بودن اوست، رند مانند زاهد تظاهر به خوبی نمی

حافظ براي این رند چند . »بر کویی که هست، فاش است«دهد  کردن توجه دیگران ندارد، بیمی از مستی، عشق و خوشی به دل راه نمی
کند، عاشق، مست، رند، نظرباز، و در ضمن فاش بودن، یعنی هراسی از صفات و اعمال خود ندارد، در اینجا حافظ خود  صفت ذکر می

  .رند است
  امگویم فــــاش                      تــا بدانی کـــه به چندین هنـــــر آراستهعـــــــاشق و رنـــد و نظربـــــازم و می

 )420: 1376حافظ، (

  ي عشقـــم و از هر دو جهـــــان آزادمي خـــود دلشــــــادم                      بندهگویــــم و از گفتـــهفــــاش می
  )427: همان(

رود پرواز اهور معتقد است رندي که طلب و ریاکار است به کار میگر، فرصتي رند در معناي کسی که حیلهدانیم که امروزه واژهمی
گر است با رند به معناي امروزي متفاوت است، این رند عاري از هر گونه تظاهر و ریا و فریب است، در سراسر دیوان حافظ جلوه

زندگی متفاوت از نگاه سایرین است، رندي حافظ صفاي دل، طرب کردن و خوشی و عشق و عاشقی به دور از ریا و نفاق  نگاهش به
  ).397: 1363اهور، ( است

  رنــــدي و چــــــو من فـــاش بــــر ملّت قـــــلّاشی                     در پرده چـــرا باشی آهسته کـــــه سرمستم 
  )535: 1377مولوي،(

  . دهد هاست و از آن هراسی به دل راه نمی موالنا نیز مانند حافظ همان رندي است که فاش بودن وي بر سر زبان
  

  عشق و رندي 11- 1
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در بسیاري از ابیات حافظ رندي با عشق به کار رفته است یعنی رندي که عاشقی پیشۀ اوست و چه بسا که به سبب همین عشق در بند 
  :ات دنیوي نیستنام و ننگ و تعلّق

  مــــــــــرا به رندي و عشق آن فضـــــــول عیب کند                     کــــه اعتراض بر اسرار علم غیب کنــــــد
  )253: 1376: حافظ(

  :گوید و در جایی دیگر می
  جانم در کسب این فضایلتحصیل عشق و رنـــــــــدي آســـــــان نمـــــود اول                    آخـــــر بسوخت 

  )415: همان(
  :چنین سروده است موالنا نیز در همین مضمون این 

  گفتـــــــمش از عاشقان این خــــــــــــون ز چیست؟                      اي تــــو از عشاق و رنــــدان آمــــــده
  )873: 1377مولوي، (

 

  رند، عام و خاص 12- 1

هاي حافظ و موالنا در به کار گیري لفظ رند این است که حافظ به طور عمده رند را در مفهوم عام خود یعنی  تفاوتیکی از تمایزات و 
گیرد اما موالنا رند را تقریباً براي شمس تبریزي به  ها و خصوصیات مخصوص به خود هستند به کار می گروه رندان که داراي ویژگی

  .برد کار می

    ي رندان جهــــان باش دي اي عـــارف سالک                           جهـــدي کن  و سر حلقهدر خــــرقه چو آتش ز
  )368: 1376حافظ، ( 

  گفتـــــم به قلنــــــــدري کــــه بنگـــــر                          کــــــان چرخ کـــه شد دو تا چـــــــــــه دارد

  تیست مـــــا را                          کــــو خود چــــه کس است یا چــــــــــه داردگفتـــــا کــــــه فـــــراغــ

  مستم ز خــــــــــــدا و سخت مستـــــــم                            سبحـــــــان اهللا خـــــــــدا چــــــــــه دارد

  از رحــــــــــمت شمس دین تبریــــــــــــز                      هــــــر سینه جــــــدا جــــدا چـــــــــه دارد 
  )261: 1377مولوي، (

  بشنــــــو از بوالهـــــوسان قصۀ میــــــــر عسسان                 رنــــــــدي از حلقۀ ما گشت درین کــــــوي نهان

  دران ایــــم                   شب و روز از طلبش هـــــر طرفی جــــــــامه ـی هست که مــــــا در طلبش سوختهمدتـــ
  )733: همان(  
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سعادتی مجرّد و با صفا گشته  قلندر عبارت از ذاتی است که از نقوش و اشکال عادتی و آمال بی«: گوید برهان قاطع در باب قلندر می
فات رسمی و تعریفات اسمی خالص یافته و دامن وجود خود را از همه در چیده و از همه  باشد و به مرتبۀ روح ترقّی کرده و از قیود تکلّ

اي به کونین و اهل آن میلی  دست کشیده، به دل و جان از همه بریده و طالب جمال و جالل حق شده و بدان حضرت رسیده و اگر ذره
شفیعی کدکنی معتقد است که پژوهشگرانی که در معناي واژة ) ذیل قلندر: 1370برهان قاطع، (» لندرداشته باشد، از اهل غرور است نه ق
و این در صورتی است » صوفی«و » رند«همچون : اند اند، همه و همه قلندر را به معناي شخص آورده قلندر به تحقیق و تفحص دست زده

و » خرابات«: اند مانند خوانده یعنی اهل قلندر می» قلندري«راد ساکن در آنجا را که قلندر تا قرن هفتم به معناي اسم مکان بوده و اف
اند اند و در معنی کلندره گفتهي قلندر را معنی کنند آن را برابر با کلندره گرفتهاند کلمههایی که کوشیدهترین فرهنگ، قدیم»خراباتی«

استاد فروزانفر دربارة این واژه این است که قلندر، از اواخر قرن پنجم در  نظر)  38: 1386شفیعی کدکنی، (مردي بشکوه و قوي باشد 
در قلندرنامۀ ). 141: 1344مرتضوي، (فارسی پیدا شده و ریشه و اصل آن معلوم نیست، ولی ظاهراً اصل این کلمه از سنسکریت باشد 

ب از پنج حرف ق  داندریاضت در سالمت می=دیانت، ر= ندامت، د=لطافت، ن= قناعت، ل= خطیب فارسی مؤلّف لفظ قلندر را مرکّ

  .در این بیت، شمس تبریزي است) رند(این قلندر ). 42: 1362فارسی، (

  :کند در بیت زیر نمود پیدا می) رند(اوج به کار گیري حافظ از لفظ  قلندر 

  قلنــــدران حقیقت به نیم جــــــــــــو نخرند                               قباي اطلس آن کس که از هنر عـــــــاري است 
  ) 93: 1376حافظ، (      

  :دهد و موالنا این اوج را در ابیات زیر نشان می

  اي یار قلنـــــــــــدر دل، دلتنگ چــــرایی تو؟                             از جغد چـــه اندیشی چون جــــان همـــــایی تو 
  )800: 1377مولوي، (

واصالن به ها را در مسیر حقیقت و  اند، حافظ آن اي و مثبت خود به کار گرفته هم حافظ و هم موالنا، قلندر را در منتها مفهوم اسطوره
تردید او را  گمان و بی کند که بر خانۀ اقبال هر کس فرود آیند بی داند و موالنا، آنان را هماي سعادت معرّفی می حق و حقیقت می

طور که ابوسعید  همان. هاست خیالی و آسودگی آن هاي قلندران و رندان، شادي، بی یکی از ویژگی. کنند رستگار و سعادتمند می
  :ه استابوالخیر گفت

  بر بربط من نـــــه زیر مــــــــاندست و نه بــــــم                   تا کـــــــی گویـــی قلنــدري و غــــــم غـــــم 
  )86: 1390ابوالخیر، (

آید و در کل  قلندریه به یک ارتباط باطنی و قلبی با خدا اعتقاد دارند که این ارتباط با نفی طاعات و عبادات روزمرّه به دست می
).  574: 1378مایر، (رساند  معتقدند که این ارتباط از ازل وجود داشته است تا اینکه خود را در قالب یک قلب طربناك به ظهور می

و از آن سوي دیگر، عشق، شوریده قصد مصر کرد و دو منزل ...«: الدین سهروردي معتقد است ظهور عشق قلندرانه است شیخ شهاب
. مردم همه به هم برآمدند. آواز ولوله در شهر مصر درافتاد. کرد تا به مصر رسید و همچنان از گرد راه به بازار برآمد یک منزل  می
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» ...طلبید اي می اي جگرگوشه کرد و از هر گوشه به هر منظري گذري و در هر خوش پسري نظري می» العذار خلیع«، »قلندروار«عشق، 
  ).69: 1383دي، امینی الري، به نقل از سهرور(

  عشق و شراب و یــــار و خرابـــــات و کــــــافري                  هـــــر کس که یافت، شد ز همــه انـــــدهان بري
  بـــــرخیز اي سنایی بــــــاده بخــــــواه و چنـگ                     این است دین مـــــــــا و طریـــــق قلنـــــدري

  )505: 1375سنایی، (
  ).45: 1326معین، (شراب و عشق و آوازه بیان شده است «در کتاب مزدیسنا و ادب فارسی سه عنصر شادي و سرور در ایران 

  :موالنا در این زمینه چنین سروده است
  ـدر ازو بــــريبزم و شراب لعل و خـــــــــــرابات و کافـــري                              ملک قلنـــــدرست و قلنــــــ

  )1104: 1377مولوي، ( 
  . این بیت خود گواه تأثیر پذیري و توجه موالنا به شعر سنایی است

  

  قلندر در معناي اسم مکان 13- 1

تقریباً این لفظ در دیوان حافظ و موالنا در معناي شخص به کار رفته است اما در برخی موارد در معناي اسم مکان، شیوه و راه سیر و 
قلندر در معناي اسم مکان در شعر حافظ زمانی استعمال شده است که حافظ اوج به کارگیري این واژه را . سلوك نیز به کار رفته است

بهره گرفته است، قلندر را در معناي مکانی مانند خرابات و » رندان قلندر«در مفهوم واالي آن داشته است یعنی زمانی که از ترکیب 
  :ه استمیکده در نظر داشت

ــــاده سوي رنـــــــــدان قلندر به ره ي طامــــات بریـــــــم آورد سفــــــــــر                     دلق بسطامی و سج  
  ) 507: 1376حافظ، (

نگرشی بر «ا نام اي ب توان به آن اطمینان خاطر پیدا کرد، این است که در مقاله نکتۀ دیگري که باید اذعان داشت و البتّه بدون شواهد نمی
از قلندر نامی سخن رفته که اطّالعاتی دربارة زندگی و خاستگاه او داده نشده است اما گویا نامش » شورش شاه قلندر در عصر صفویه

 شود و عباس، شاه طهماسب و شاه اسماعیل گفته می طور که شاه همان). 21: 1388ثواقب، (گویند  است که به او شاه قلندر می» قلندر«
  :در رباعی زیر که به باباطاهر منسوب است

  مـــــه آن رنـــــــدم کــــه نامــــم بی قلندر                 نه خـــــــــــان دارم نه مـــــــان دارم نه لنگـــــر
  وانهـــــــم سرچـــــو روز آید بگـــــــردم گـــــــــرد گیتی                 چــــــــــــو شب آید بـــه خشتی 

  )26: 1388باباطاهر، (                                         
  . است» قلندر«است که نامش ... او رند یا زیرك و الابالی و مست و 
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به کار برده ... گري، زیرکی، وارستگی و  ي قلندر را در معناي الابالی بهره جسته است واژه  »رندان قلندر«اما در بیت زیر که از ترکیب 
  :است

  بر در میکده رنــــــــدان قلندر بـــــــــــاشند                  کــــــــه ستانند و دهنــــــــد افسر شاهنشاهـــــی
  )666: 1376حافظ، (

  :گونه سروده است کارگیري این لفظ در معناي اسم مکان این و موالنا در به

  ارزد ــــرد قلندر شد                   شابـــــــاش زهـــــی ارزان یعنی بنمـــــــیسر شد، تا مــــ پــــــــا و بی بی
  )230: 1377مولوي، (
سر  پا و بی بی. رابه دست آورد) خرابات( ي رندان مست ساکن قلندر  مرد قلندر شد، یعنی مرد خرابات شد، شایستگی ورود به حلقه 

سر و  ها آوارگان بی گویند آن آورند و می سرو پا بودن که در تعریف براي رند و قلندر و قلّاش می شدن ایهام دارد یکی در معناي بی
اند، و دیگري در معناي سر از پا نشناختن و با اشتیاق مبادرت ورزیدن پس بدیهی است که حافظ و موالنا هر  ن بودهخانما سامان و بی

اي که در اینجا در رابطه با قلندر باید یادآور شویم تعریف و توصیفی  نکته. اند سازي در شعر خود بهره گرفته دو، از ایهام براي برجسته
  :کند گونه وصف می دهد، او در غزل زیر قلندر را صاحب این ارد و دیدگاه او را نسبت به قلندران نشان میاست که موالنا از قلندر د

  نمـــــــــاید                  و لیکـــــــــــن نیست در اسرار فـــــــــــارغ قلندر گـــــــــــــر چه فــــارغ می

  ـــار بسیار                 همـــــه گل گشت و گشت از خـــــار فـــــارغکشد او خــــــــــــ ز اول مــــــــــــی

  کرد                  سلیمان شــد شــد از انبـــــار فــــــــــــارغ ها انبار مــــــی چـــــــو مـــــــوري دانــــــه

  ازو گیــــــــــرند و او ز ایثـــــار فــــــــارغ      کـــــار            چــــــــــــو دریایی است او پرکـــــار و بی

  )480: 1377مولوي، ( 

نماید،  گونه می نماید براي این است که صرفاً این توجه به اطراف خود می اگر قلندر در بند نام و ننگ نیست، اگر به ظاهر بی: گوید می
ها مطّلع است هر چند اسرار را فاش  دارد اما مخزن اسرار الهی است و از آناو به مادیات توجهی ن. گونه نیست ولی در باطن امر این

ها با  رسد که نظر موالنا در رابطه با قلندران به ارتباط آن گونه به نظر می این. دهد کار نشان می قلندر پرکاري است که بی. کند نمی
اي از صوفیان  هاي دسته می از اهل خراسان بودند که علیه ریا و ظاهرنماییاي بودند که به نظر سل مالمتیه اشاره دارد زیرا مالمتیه فرقه

ریاکار که تصوف را ابزاري براي به هدف رسیدن مقاصد دنیوي و پست خویش برگزیده بودند، قیام کردند و به یک نظام سلبی یعنی 
ها که از مالمت به معناي سرزنش نشأت گرفته  از نام آنبند بودند، این نظام سلبی حتّی  معتقد و پاي.... نفی نفس و عبادات خویش و 

توانند  مالمتیان معتقدند که اولیاي خداوند در هر جماعت و با هر زي و شکل و شمایلی می). 343: 1372سلمی، (شود  بود، مشخّص می
کده، مفتی و مست فرقی وجود ندارد زیرا هر باشند بنابراین به نظر آنان در راه وصال به معبود و کمال بین خانقاه و خرابات، کعبه و می
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گیري  گیریم اولین اصل این گروه که مبناي جنبش و شکل پس نتیجه می). 74: 1344مرتضوي، (جا که هست پرتو روي حبیب هست 
براي اینکه با مدح و اینان براي پرهیز از ستایش و تمجید مردم و . آنان نیز بوده، پرهیز از ریا و اصرار و مداومت بر اخالص بوده است

ستایش مردم دچار عجب و خودبینی نشوند و طاعات و عباداتشان به چشمشان بزرگ جلوه نکند، سعی در اخفاي طاعات و اظهار 
داشتند تا افسار سرکشی و عصیان را گسیخته نگرداند و دور مناهی و منافی نرود  نمودند و هماره نفس خویش را متّهم می ها می معصیت
اند که گاه بر کسی که از  مالمتیه در مخالفت نفس تا آنجا پیش رفته). 169: 1377نفیسی، (هراسیدند  ترتیب از مالمت خلق نمی و بدین

کنند که ایشان را تحقیر و تمسخر کند و با کسانیکه ایشان را  همنشینی با کسی می. اند پاسخ به سالم ایشان اکراه داشته باشد سالم کرده
کاري اعمالش دارد و اینکه جلب  به همین سبب قلندر خود سعی در پنهان). 81-80: 1372سلمی، (کنند  د همنشینی نمیدارن محترم می

مشغولی از خواستۀ خود که همان غرق شدن در محبوب ازلی است  ي آن دل اي برایش به وجود نیاید که به واسطه توجه نکند و مشغله
گویند  با دیدگاه دیگران متفاوت است، چه بسا دیگر شاعران زمانی که از قلندر و رند سخن می این دیدگاه موالنا اندکی. غافل بماند
طور که به شواهدي از دیوان حافظ اشاره  شود همان سر و سامان، فقیر و نادار و  اشاره می پیشه، بی ها صفاتی چون مست، عاشق براي آن

ي کامل داشته و به  ي علوم منقول و معقول احاطه که به هفده سالگی رسیده بر جملهگردید، حتّی شاعري مانند فخرالدین عراقی، زمانی 
تدریش اشتغال داشته اما روزي از روزها که در مکتب سرگرم تعلیم و تربیت بوده گروهی از قلندران با هاي و هوي مخصوص به خود 

  :این غزل را ورد زبان ساخته بودند

  بــات کشیدیم                  خط بر ورق زهـــــــد و کرامــــات کشیدیـــممـــــــا رخـت ز مسجد به خــرا
  )20: 1386عراقی، (

این واقعه و استماع چنین غزل پر شور و هیجانی عراقی را بیش از پیش بیدار کرد و به دنبال آن جمع بود که ناگاه چشمش بر پسر زیبا و 
اي براي سیر و سفر عراقی و رخت بر بستن از دیار یار و  صد دل عاشق او شد و همان بهانه جذّابی در گروه قلندران افتاد و نه یک دل،

  :پیشه است که در تعریف قلندر چنین سروده است شاعري قلندر)  نه: 1372عراقی، . (آشنایانش گردید

  شنـــــــیدم مـــــــرحبایی ســــــــــرایی                   گذر کـــــــردم، سحــــــــرگــــــــه بر در راحت
  درون رفتم، ندیـــــــــمی چـــند دیـــــــــــدم                     هــــــــــــــمه سرمــــــست عشق دلربایی

  وقت بودند                    هــــمه ز آشفتگی در هــــــــوي و هــــایی همــــــــــــه از بیخودي خــــــــوش
  نـــــــــواییشان نوایــــــــــــی شان رنگ و بـــــــــــــــــــــویی                     ز بــرگ بی نیـستیز رنگ 

ـــــــــــــکایی   ز ســــــدره بـــــــــرتــــر ایشان را مقــــــامی                    وراي عــــــرش و کـرسی متّ
  ــــــوان فـــتوت                     بـــــهر دو کـــــــون در داده صــــــالیـــینشـــسته بر ســر خـــــــــــــ

  تــایی نظـــــــــــــر کـــــــردم، ندیــــدم ملک ایشان                     دریــن عالــــم، بـــجز تـــــــن، رشتـه
  ولـــــی در عشـــق هر یــــــک رهنــــمایی                گشته از خـــــود      ز حیرت در همـــــــــه گـــــم 

  چــــــه پرســی حال مسکـــین گـــــــدایی :                       حــــــــــالی چیست؟ گفــــــتم: مـــــرا گفتند
  )207: 1386عراقی، (    
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از دیگر صفاتی که مولوي براي قلندر در نظر . ها ذکر کرده است نبراي آ... بینیم که صفاتی چون مستی، بیخودي، فقر و ناداري، و  می
. بردن مقام قلندر و تصوري مافوق مادیات براي او متصور شدن است گرفته است این است که قلندر از جنس بشر نیست و این اوج باال

  :گوید در بیت زیر می

  زیرا کــــــــه آفریده نباشد قلنــــــــــدري                 پذیـــر نیست         گـــــــــــویی قلندرم من و این دل
  )1104: 1377مولوي، (

  :و در جایی دیگر

  نیست قلنـــدر از بشر، نک به تـــــــو گفت مختصر                       جمله نظر بـــــود نظر در خــــمشی کالم دل 
  )495: همان(

  

    رند مفهومی مثبت یا منفی 14- 1

در دیوان حافظ رند به طور کامل در مفهوم مثبت خود به کار رفته است اما در دیوان شمس در یک مورد در مفهوم منفی به کار رفته 
  : است

ـاران رنــــد و صد دغا آمـــــــــوخته  با دعـــــــا و با اجابت نقب کــــــرده نیمشب                            سوي عیـ  
  )866: همان(
  : همانند این بیت از سنایی که رند در معناي منفی به کار رفته است  

  کـــرد بر من به قــــــــول مشتی رنـــــــد                               روز رخشنــــده چـــــــــــــون شب مظلــم 
  )209: 1375سنایی، (

م منفی رند در تاریخ بیهقی است، در داستان حسنک وزیر آمده است که به مشتی در این بیت بار معنایی منفی لفظ رند، همانند مفهو   
  ).235: 1387بیهقی، (اشان آزار و اذیت است  ها نیز زدند، یعنی گروه اراذل و اوباش که کارشان و سرگرمی رند گفتند سنگ زنید و آن

  

  ظرفیت وجودي رند 15- 1   

ي اوج زیباي و  ان حافظ و شمس تبریزي، آن است که در دیوان حافظ، رند، در باالترین نقطهیکی از دیگر نکات بارز و قابل تأمل دیو
مفهوم نمادي و مثبت خود به کار رفته است و آغاز و انتهایش مشخّص است اما در دیوان شمس ما با دو نوع و شاید چند نوع رند سر و 

ي است و رندي که به مثابۀ شاه رند است و در نهایت سلوك یعنی مرشد و کار داریم، رندي که در ابتداي سلوك است به عبارتی مبتد
که منظور از رند مبتدي، موالنا و منظور از شاه رند، شمس . »بی او، در کوي عشق نتوان قدم نهادن«پیر راه است همان که به قول حافظ 

  .تبریزي است
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  میان بندد دگــــــــرباره کــــــه اینک وقت آن آمد         کـــــــاره که پیش شاه خونخواره         ز رندان کیست این
  )223: 1377مولوي، (    

  گیري نتیجه

گیري این لفظ  هایی در به کار ها و تفاوت الدین بلخی بیانگر شباهت ي رند در دیوان خواجه حافظ شیرازي و موالنا جالل بررسی واژه
شوند، حافظ رند را در معناي عام براي  کارگیري این لفظ تا حدي متمایز می مفهوم بود که در بهچه از لحاظ بسامد و چه از لحاظ معنا و 

گونه که  گیرند، و آن اي دیگر به نام زاهدان آن هم از نوع زاهدان ریایی قرار می داند که در تقابل با فرقه گروه خاصی از افراد جامعه می
مست هستند و خوشگذران، الابالی و بی قید و بند، عاشق پیشه و صادق : ایی دارند همچونه ها ویژگی آید آن از دیوان حافظ بر می

گوید تقریباً خاص و منظور از آن شمس  اما رندي که موالنا از آن سخن می... خالص، مقیم خرابات، شرابخواره و بدنام، نظرباز و 
ها این است که در دیوان حافظ هر جا که سخن از رند و رندي  تاز دیگر تفاو. تبریزي است که موالنا سراپا مست می وجود اوست

دهد و هماره  ي ترازو قرار می آمده بالفاصله سخن از زهد و زاهدي شده است، حافظ رند و زاهد را در جدالی تنگاتنگ در دو کفّه
قدر غرق در رند شعر خود  دهد اما موالنا آن می کند و او را بر زاهد و زهد و عباداتش ترجیح وزن تر و پربار تر می ي رند را سنگین کفّه

ي اصلی، شمس تبریزي است و مانند حافظ توجهی به  در دیوان موالنا دغدغه. دهد شده است که اهمیتی به زاهدان نمی) شمس تبریزي(
  .دقایق امور ندارد به عبارتی ریزبین نظام آفرینش نیست

ي انسان کامل و پیر و مرشد است اما در دیوان  بت و واالي خود به کار رفته است و به مثابهاي و مث رند در شعر حافظ در مفهوم اسطوره
گیرد یعنی موالنا براي رند به ظرفیت  شمس گاه براي رند درجه و مقام فرض شده است و یک رند در برابر یک شاه رند قرار می

در دیوان حافظ .  ي وجود آن شاه رند شود گذراند تا شایسته ا میشود و معتقد است که رند همانند سالک مراحلی ر وجودي قائل می
در دیوان . رند به طور کامل در مفهوم مثبت خود به کار رفته است اما در دیوان شمس در یک مورد در مفهوم منفی به کار رفته است

ي  خورد، دغدغه ي دو شاعر به چشم می ه دغدغهگونه نیست در این زمین حافظ رند نمودي باال و مسلّطی دارد اما در دیوان شمس این
نوشد، مست است و در بازار  حافظ ریاي ریاکاران اهل است بنابراین رند را که کارهایش خالف شرع است به عنوان نمونه شراب می

هد برتر و نزد پروردگار جهانیان دهد تا بگوید گناه این رند از طاعت تو، اي زا چرخد را در برابر زاهد ریایی قرار می قید می آزادانه و بی
مشغولی او، شمس تبریزي است به همین سبب رند دیوان شمس، تقریباً همان شمس تبریزي  ي مولوي و دل تر است، اما دغدغه مقبول

ان او یاد هاي رند حافظ و موالنا آن است که هر دو گاهی به جاي استفاده از لفظ رند به صورت مستقیم از صفات و مک است، از شباهت
هر دو . بخشند گیرند و به این الفاظ ارزش و جال می اي و مثبت خود به کار می هر دو رند ، قلندر و قلّاش را در مفهوم اسطوره. کنند می

  .کنند به خراباتی بودن و رند بودن خویش اعتراف می

  :تبریزي نشان داده شده استهاي قلندر، قلّاش و رند در دیوان حافظ و شمس  در نمودار زیر بسامد واژه
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  .مرتبه به کار رفته است 21و قلندر  12، قلّاش 44شمس، رند 
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  هیصوف متون در آن نقش و ایرؤ ساختار لیتحل و يبند طبقه
  

  1ياریاسفند ونیکتا

  دهیچک

کات از يا جلوه عنوان به را ایرؤ خود، آثار در و دانند یم بیغ عالم به يا پنجره را ایرؤ اهل تصوف بحث و توجه مورد یبیغ مدر 
 از ابد؛ی یم تیاهم متون نیا در ایرؤ یبررس است، تصوف نیادیبن موضوعات از یبیغ يها ادراك و شهود جاکه آن از. اند داده قرار
 یکل طور به و ایعوالم رؤ از آنان يها گزارش و نگارش مرهون ان،یصوف يها نوشته يها ییبایز از یتوجه قابل بخش گر،ید يسو

 و بهتر فهم در انیصوف یشخص ياهایرؤ یبررس و ایرؤ موضوع دربارة هیصوف دگاهید نییتب رسد یم نظر به . هاست آن عارفانۀ اتیتجرب
  ـ متن غالب گفتمان ـ اثر نوع به توجه بار ثا هر دری عرفانشده در آثار ادب  ذکري اهایروي ها نمونه. باشد مؤثر هیصوف آثار تر قیعم

 نگارش يبرا مشابه يساختار به افتنی دست زین و شانیها شباهت و ها تفاوت کارکردها، نیا دادن نشان يبرا. اند افتهی خاص يکارکرد
  .است شده يبند طبقه و لیتحل ،یبررس يساختار ازنظر یعرفان متون در شدهانتخاب يها نمونه ه،یصوف متون در ایرؤ

  

 

  .ي متونبند ردهگفتمان،  ،خواب دیدن/ایرؤتصوف، /عرفان: ها دواژهیکل

                                                        
 یفارس اتیادبارشد  کارشناس - ١
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  مقدمه

ی انسان را به عنوان اشرف مخلوقات و ابیراهی نحوة چگونگی و هستي تمام اجزاء برای را باطني ها هیالاهل تصوف اثبات وجود 
رسالت خود دانسته  نیتر یاساسمطلق،  قتیحقاتصال و وحدت با  تیدرنهاو ) در عوالم وجود ریس(بطون نیا کنهبه  نیزمی در اله فۀیخل
حاصل  عنوان بهي مختلف آن نمودهای در انواع و عرفان اتیتجرب انیب. آن پرداختند نییتبی به نشر و ادبنگارش انواع آثار  قیازطر که

 ایروخواب و  انیم نیادر . آثار را به خود اختصاص داده است نیای از توجهی، بخش قابل بیغبه عوالم  انیصوفدسترنج و رهاورد سفر 
در متون  کهیی اهایروي ها نمونهی بررسبا . یی داردباالی است ـ بسامد عرفان اتیتجرب رتریباورپذو  تر دسترسي قابل ها جلوهاز  کهـ 

ی به نگاهموارد با  نیاهمۀ  لیتحل تیدرنهاآنها و  انیمو متفاوت  مشتركي ها مولفهي بند طبقهشده، از نظر نحوة نگارش و  ذکرتصوف 
  .ی راهگشا خواهد بودعرفانمتون ادب  تر قیعمبهتر و  دركدر  که افتدست ی توان یمی دست جالبو  دیجد نکاتگفتمان، به  ۀینظر

ی با عرفاندر  متون  ذکرشدهي اهایروي ها نمونهساختار  انیمبه جهت وجود تشابه  کهنباشد  تیاهمی از خال نکته نیا انیب دیشا
قابل صدق  زیننمودها  نیاي بر ادیزتا حد  ایروي ها نمونه لیتحلحاصل از  جۀینت...) و ها واقعهو  مکاشفات( یعرفاني تجربۀ نمودها گرید

  .است قیتطبو 

  یعرفانانواع متون .1

ي زبان، انواع ریکارگ بهنگارش و نحوة  وةیش جهیدرنتی آن و فرضی در حوزة تصوف با توجه به هدف مولف اثر و مخاطب ادبآثار 
  .کرد افتیدربهتر » گفتمان ۀینظر«با توجه به  توان یممطلب را  نیا؛ ابدی یمی مختلف

طرفداران . مطرح شد ستمیبدر قرن  کهی متون بود بررسي ها روشی از کاست ی افتهشهرت ی نیباخت لیخائیمبا  کهگفتمان  ۀینظر
عوامل،  نیامقصود آنان از . اثر موثر دانستند کی نشیآفری را در زباناز عناصر  ریغي گریدعوامل  ها ستیفرمالبرخالف  هینظر نیا

ی را دشوار ادبگرفتن آنها فهم متن  و اثر  دهیناد کهی موثر و موجود در متن است فرازبانی عناصر کل طور بهی مشخص و اجتماع طیشرا
گزاره، موضوع گفتار،  دادیرو، زمان مکان: عبارتند از نیباختی از نظر فرازبانعناصر  نیا). 94 ص :1377 ،تودوروف (کند یم ناممکن ای

 اجتماع، یابیارز یعنی سوم عنصر دربارة نیچن هم او ).89 ـ 88 صص :همان(با آنچه در روند انجام شدن است کالم همرابطۀ افراد 
   ....یادب اثر بلکه د؛نبپرداز تعامل و وگو گفت به گرید کی با زمانهم فرد دو دینبا لزوماً که دهد یم حیتوض

 وستهیپ سخن. شود  یم آغاز است، متعلق بدان ندهیگو که یاجتماع یگروه متعارف فرد لباس در مخاطب، کی فرض شیپ با«
  ».)60ص :همان( است متوجه خطاب مورد تیشخص يسو به م،یده یم قرار خطاب مورد که يفرد يسو به

 ۀمثاببه متن یبررس در هاآن. کنند یم دیتأک یاجتماع ـ یخیتار نۀیزم در یادب مطالعات بر او، طرفداران و نیباخت که مینیب یم نیا بنابر
 یزبان بالفصل طیمح ،یزبان يواحدها( یدرون عوامل با ارتباط در را یزبان واحد امیپ و معنا يریگ شکل و تبلور یچگونگ گفتمان،
  ).10: 1372ي، ساعد پور یلطف(کنند یم یبررس) یتیموقع و یفرهنگ ،یاجتماع نۀیزم( یزبان برون عوامل و) یزبان نظام کل زین و مربوط

 ...و اثر آمدن دیپد یمکان و یزمان طیشرا سنده،ینو يها یژگیو خود، مخاطب به توجه با یعرفانبراساس آنچه گفته شد، متون ادب 
  :رندیپذ میتقسي گریدي ها گفتمان خردهدر درون گفتمان تصوف به 

 یمدرس يها کتاب .1
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 یلیتمثآثار  .2
 هانامهسرگذشت ایها  تذکره .3
 بیمکات .4
 خالق يها تجربه انیب .5
 ... ریتفاس .6
متفاوت  زیو مخاطب خاص آن، زبان و عناصر مربوط به آن ن) discourse(موضوعات با توجه به نوع گفتمان  نیاز ا کیدر هر

 دهینام» انواع سخن«ها را آن نیکه باخت پروراند یخود را م يخاص گفتار يها گونه) حوزة کاربرد(هاحوزه نیاز ا کیهر. است
  .)159ص: 1377، تودوروف(است

 اثر خاص گونۀ که است دوگانه يریگ جهت نیا چندوچون. شود یم مرتبط تیواقع ای جهت دو در و گونه دو به يهنر ندیفرآ هر«
 و اجرا از یخاص طیشرا يسو به و رندگانیگ و شنودگان يسو به يهنر اثر که نیا نخست. کند یم نییتع را ،يهنر نوع یعنی ،يهنر
 افتهی سمت آن مسائل و دادهارخ يسو به و یزندگ يسو به خود خاص وةیش به يهنر اثر که نیا گرید. است افتهی سمت اثر افتیدر

  . »)157ص :همان(است

 يمختص به خود برا يها وهیخود و ش يها هر نوع روش«متفاوت است،  زیمختلف سخن ن يها از گونه کیدر هر میابزار انتقال مفاه
  .»)160ص :همان(ردیگ یمشخص نشأت م يها روش نیاز هم يفرد نوع هنرمنحصربه یژگیو. را داراست تیو فهم واقع دنید

اند که آثار هایی معرفی شدههاي مختلف عرفانی است ـ البته فقط گفتماندهندة گفتماندهندة اجزاي تشکیلجدول ذیل نشان
 : اند ـ مربوط به آن حوزه در این رساله بررسی شده

ماهیت  نوع
 گوینده

ماهیت 
گوینده و رابطۀ  هدف اثر مخاطب

 نقش زبانی غالب مخاطب

 مدرسی
عارف 

هجویري، (
 )قشیري

در بیشتر 
موارد مریدان 

 کارتازه

آموزش مستقیم 
و تخصصی و 

معرفی اصول و 
مبانی نظام 
 عرفانی

/ مراد و مریدي
 استاد و شاگردي

  ترغیبی و فرازبانی
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  .پردازیمانواع، کارکرد خاص و ساختار متفاوتی دارد که در بخش بعدي به تشریح و تبیین آن میرؤیا در هریک از این 

  

  ساختار رؤیا در متون صوفیانه - 2

  االولیاء، اسرارالتوحید، چشیدنشرح تعرف، رسالۀ قشیریه، تذکرة(اثر  12نمونه از تعداد  331براي دست یافتن به ساختار رؤیاها، 

استخراج و بررسی شده است ) الطیرنامه، اسرارنامه، منطقالمجالس، پند پیران، مصیبتروشنایی، تمهیدات، منتخب رونقوقت، دفتر 
ها پرداختیم که نتایج آن به هاي مشترك را شناسایی و سپس به تحلیل آنطور که در مقدمۀ این بخش اشاره کردیم، ابتدا مؤلفههمان

  این شرح است

  نندهیب خواب ـ1ـ2

 يمورد بعد. مشهور است يعرفا ای انیاله، متعلق به صوفمق نیدر ا یمورد بررس یدر متون عرفان%) 40(شده نقل يها نمونه نیشتریب
برده نشده و فقط با  نندهیب از شخص خواب ینام اهایرؤ نیدست آورد، باز هم متعلق به عرفا است؛ اما در نگارش ابسامد را به نیشتریکه ب

 تذکره
/ عارف

هنرمنده 
عطار، (

 )محمد منور

مخاطب عام 
با تأکید بر 
 مریدان

 معرفی عرفا
مردم / نویسنده

/ جامعه یا معلم
 متعلم

نقش : وار این متونعلت نثر داستانبه
 ارجاعی و ادبی

 تعلیمی
/ عارف
معلم / هنرمند

اخالق 
 )عطار(

 شاگرد/ مرید
آموزش 

غیرمستقیم 
 معارف و اصول

مردم / نویسنده
 ترغیبی و ادبی جامعه

آثار 
تعلیمی 
 خاص

عین(عارف 
 )القضات

بعضی ( خاص
از شاگردان 
یا بعضی از 

 )مریدان

تبیین اصول 
آموزشی 

برمبناي تجربه
 هاي شخصی

/ استاد و شاگردي
 ترغیبی و عاطفی مراد و مریدي

 مکاتیب
- عین(عارف 

غزا/القضات
 )لی، موالنا

در بیشتر 
موارد کسی 

پایۀ هم
 گوینده

 ارجاعی و ترغیبی معموال دوستانه مستقیم



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٥١٥ 
 

 

. ها را به خود اختصاص داده استاز کل نمونه% 30دسته  نیا ؛ها اشاره شده استبه آن... و خیاز مشا یکیاز بزرگان،  یکیمانند  یعبارات
ها از آن... و ي، مردیچون کس یها ذکر نشده است و با عبارتاز آن یاست که نام يذکرشده هم متعلق به افراد عاد يها از نمونه% 25
  .رداختصاص دا هی، بستگان و ارادتمندان صوفانیهم به اطراف%) 5(بسامد  نیتر مو ک. شده است ادی

عرفا، اختصاص دارد ـ  یکه به معرف یعرفان يها آن بخش از کتاب ایها  است که در تذکره نیبه آن اشاره کرد ا دیکه با يا نکته
است و در  شتریب شود یکه از عرفا نقل م ییاهایـ بسامد رؤ هیریرسالۀ قشو  المحجوب کشفاز  ییها عطار، بخش اءیاالول تذکرةمانند 
موضوع همان نیا. ابدی یم شیافزا رعارفیافراد غ ياهای، درمقابل تعداد رؤافتهیبسامد کاهش  نی، اریالط مانند منطق یلیتمث يها کتاب

و هدف از  ستندین یخاص فیمعموالٌ ط سندهیها، مخاطب نو در تذکره. دارد یطور که در مقدمه ذکر شد، به گفتمان غالب آن اثر بستگ
 یانیشکل ب) تیروا( تیآثار، حکا نیدر ا نیدارند، بنابرا یروح يباال يها تیهاست که ظرفاز انسان یگروه ینگارش کتاب، معرف

 فیتعر همراه باکه  مییبهتر است بگو ای کند یجلب نظر م اهایوار رؤداستان یانیشکل ب ،آثار گونه نیا ياهایرؤ یدر بررس. غالب است
  :با آن مرتبط بوده است ایکه رؤ شود یم ذکر ی، داستانایرؤ کی

 گفت م؛یگوئ ذکر را يخدا تا زیخ که يآمدند او بر اول آسمان فرشتگان که] دیزیبا[ دید یم خواب به شب کی که است نقل« 
 کی همان او هفتم، آسمان فرشتگان تا نیهمچن داد؛ جواب همان او. گفتند همان امدند،یب دوم آسمان فرشتگان. ندارم ذکر زبان من

 و رندیگ قرار بهشت در بهشت اهل و دوزخ در دوزخ اهل که گاهآن گفت داشت؟ یخواه یک او ذکر زبان پس گفتند. داد یم جواب
  ».)141ص اء،یاالول تذکرة: عطار(اهللا اهللا دیگو یم و گردد یم خداوند عرش گرد دیزیبا پس و بگذرد امتیق

که در  یمشابه يها آمده با نمونه هیریرسالۀ قشازجمله  یمدرس يها که در کتابا ر ییها است که اگر نمونه یدرحال نیا
 نیرا از ا سان کی ياینمونه دو رؤ يشد؛ برا میدو اثر خواه نیدر ا ایمتوجه کارکرد متفاوت رؤ میکن سهیذکر شده، مقا اءیاالول تذکرة

  : آمده است هیریرسالۀ قشدر . میکن یکتاب نقل م

 اندر کند لحن که دیترس] بیحب پس از[نکرد نماز] يو[بود یعجم بیحب امام،] و[ کند] شام[ نماز تا شد مسجد اندر يبصر حسن«
 تو] يبود کرده شیپ در که گناه هر یتعال يخدا[ يکرد نماز او پس از اگر که دید خواب به شب آن] بود گرفته يو زبان که[ الحمد

  ».)707: همان(يدیامرزیب را

  : آمده است نیدر کتاب عطار چن ایرؤ نیا

 الهمد را الحمد بیحب درآمد، حسن ستاده،یا نماز در و بود گفته شام نماز قامت و بگذشت او صومعۀ بدر حسن شام نماز یوقت در«
 یتعال و تبارك را حق بخفت درآمد شب چون بگذارد، نماز بانگ خود و نکرد اقتدا بدو ستین درست او یپ در نماز گفت خواند یم

 آن ایخدا بار گفت ،یندانست قدرش يبود افتهیدر من يرضا حسن ای گفت است زیچ چه در تو يرضا يبارخدا يا گفت دید بخواب
 سقم ترا اما بود خواست تو عمر نماز جمله از بهتر نماز نیا و يبود افتهیدر ما يرضا بیحب پس از يکرد نماز تو اگر گفت بود؟ چه

  ».)59: عطار، همان(دل تا کردن راست زبان از است تفاوت یبس بازداشت، تین صحت از عبارت

و  فیتوصبا حداقل  زین مکانو زمان و  وگو حذف شدهمثل گفت يکه عناصر مینیب ینقل شده م هیریرسالۀ قشکه از  يا در نمونه
است؛  یمعرفت يا نکته انیهدف ب. است ـ هماهنگ شود یاسالم ینظام عرفان یبا موضوع کتاب ـ که معرف انیتا شکل ب آمده اتیجزئ
  .مقام عارف مورد نظر است ینشان دادن بزرگ اءیاالول تذکرةدر  یول



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٥١٦ 
 

 

 فیرا تعر ریمبارزة ذوالنون با نفس خود را نشان دهد، داستان ز زانیم که نیا ي، در شرح حال ذوالنون، برااءیاالول تذکرةعطار در  
  : کند یم

 فردا که باشد چه گفت نفس بود يدیع شب داد ینم بنفس آرزو آن و کرد یم آرزو یسکبائ را ذوالنون تا بود سال ده که نقلست«
نماز رکعت دو در را قرآن همۀ تا کن موافقت من با امشب کنم نیچن که یاگرخواه نفس يا گفت یده سکبا لقمۀ را ما يدیبع 

 نیدر گفت بود، چه گفتند ستادیا نماز در و کرد پاك را انگشت و بنهاد او شیپ و بساخت سکبا گرید روز. کرد موافقت نفس برخوانم،
 کرد یم تیحکا نیا که آنکس و آرزو بدان ینرس که يبخدا گفتم. دمیرس ساله ده يآروز به آخر که گفت من با من نفس ساعت

 بدانکه اندفرستاده مرا ام امدهین من خیش يا گفت بنهاد، او شیپ سکبا یگید با درآمد يمرد که بود سخن نیدر ذوالنون که گفت نیچن
 درخواب امروز ساختم سکبا نیا يدیبع دوش آمد، ینم فراهم میس و خواهند یم سکبا باز یمدت از دارم کودکان و حمالم يمرد من

 ذوالنون بنزد را نیا ینیبب مرا فردا یخواه یم اگر که فرمود دمید بخواب را سلم و آله و هیعل اهللا یصل را رسول يآرا جهان جمال شدم
س کی که کند یم شفاعت عبداهللا بن محمد يبگو را او و بر فَ  گفت ستیبگر ذوالنون بر، بکار چند يا لقمه و کن صلح خود نفْس با نَ

  » .)117 :همان(بردارم فرمان

 یداستان تیروا به بپردازد، نظر مورد يایرؤ به که نیا از شیپ عطار شد، نقل که يا نمونه در میکن یم مشاهده که طورهمان
  ... .و رنگ یپ مکان، و زمان وگو،گفت: است یداستان عناصر همۀ واجد تیروا نیا که پردازد یم

 یبررس در موضوع نیا به ـ دارد یاقناع يکارکرد اثر، ياجزا گرید با سوهم نیز ایرؤ آن، مانند ییها کتاب و اءیاالول تذکرة در
 نکته نیا يادآوری دیشا جا نیا در. شود یم نقل عرفا زبان از اهایرؤ شتریب میگفت که طورهمان نیا بنابر ـ میپرداز یم شتریب اهایرؤ موضوع

 البته( دیآ یمبه شمار  نبوت ياجزا از یکی ماده، عوالم فوق یعوالم وجود از است یمدرک که نیا برعالوه ایرؤ که باشد جالب زین
 یمعرف آن از هدف که ياثر در لیدل نیهم به برخوردارند؛ آن از خود، یروح يباال يها تیظرف به توجه با هم عرفا که) صادقه يایرؤ

 بر يگرید لیدل تواند یم هم هاآن صادقۀ ياهایرؤ نقل باالترند، یمعمول افراد از یروح يها تیظرف لحاظبه که است یعارفان تیشخص
 تفاوت دهندةنشان هیریقش رسالۀ در نمونه 65 درمقابل ،اءیاالول تذکرة کتاب در نمونه 170 از شیب تیروا و نقل. باشد تیظرف نیا اثبات

  .است متفاوت گفتمان دو در ایرؤ کارکرد

  )شده دهید خواب در چهآن( ایرؤ ياجزا  ـ2ـ2

 نیشتریب دیهم با نید نیعناصر ا ،است یرانیو ا یعرفان اسالم منبع و سرچشمۀ نیتر مهم یاسالم يها جا که اسالم و آموزهاز آن
 یتیشخص يها صادقه از مؤلفه يایرؤ دنی، دمیکرد نییطور که قبالٌ تبهمان. داشته باشد ینظام عرفان نیمرتبط با ا يبسامد را در اجزا

؛ اما اصل ابدی یم ی، کارکرد متفاوتشود یم تیکه در آن روا یبا توجه به متن مؤلفه نیکه ا می؛ و نشان داددیآ یحساب مبزرگ به يعرفا
همه ) شود یم دهیکش ریتصو عارف به يبرا ایچه در رؤآن(آن  دهندة لیتشک ياست که اجزا نیآن، ا یتیثابت در تمام اشکال روا

معروف  يعرفا: ها عبارتند از، با توجه به بسامد آنپژوهش نیدر ا شده یبررس ياهایرؤ دهندة لیتشک ياجزا. دارند یبرچسب اسالم
حضرت حق،  ي، نداانیومالئکه، حور% 3 بران امیپ گری، د%4 ی، موارد تمثّل%7، حضرت حق %12 یبی، هاتف غ%19) ص(بر امی، پ43%

  .نییپا یلیخ يو بهشت هم با بسامدها سینام، ابلگم يعرفا

 زانی، ممیکن یها بررسها را با توجه به گفتمان متفاوت آن از کتاب کیدست آمده است؛ اگر هر به ایرؤ یکل یآمار، در بررس نیا 
، چون قصد المحجوب کشفو  هیریرسالۀ قششده در نقل يها نمونه شتریباال، تفاوت خواهد کرد؛ مثالً در ب يها از مؤلفه کیبسامد هر
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؛ اند دهیآن عارف را در خواب د یکه چه کسان ستین شخصاند و معموالً مشده دهید گرانیاست، عرفا در خواب د انیآموزش درم
آن ي رگذاریتأثبر زبان عرفا  آن از انیبخواسته با  کهمورد نظر خود است  نکتۀبر  سندهینو يدیتأک ای یقصد آموزش امر نیا لیدل
در ) ص(امبریها پنمونه شتریکه در ب میکن یمشاهده م دیاسرارالتوحو  ییدفتر روشنا، اءیاالول تذکرةکتاب  ياهایرؤ یدر بررس. دیفزایب

موضوع با هدف  نیو ا استیرؤ نندةیمقام ب یدهندة بزرگدر خواب، نشان) ص(بر امیپ دنیشده است و معلوم است که د دهیخواب د
 يموارد نیشتریب) ص(بر امیحضرت حق، بعد از پ يو ندا انیبهشت و بهشت ریمالئکه، تصاو. دارد يشتریب يمذکور سازگار يها کتاب

  .شده است دهیعرفا د يها است که در خواب

 هاتف و حق حضرت يندا ،یفرهنگ و یخیتار يها برچسب با ییها تیشخص ،اسرارنامه و نامه بتیمص ،ریالط منطق مانند يآثار در
  .است نییتب قابل ها، کتاب نیا یداستان صبغۀ به توجه با هم موضوع نیا که شده دهید خواب در که است يعناصر نیشتریب یبیغ

  ایرؤ موضوع ـ3ـ2

 معموال شود، یم نقل گرفته، قرار استفاده مورد عارفانه متون در یوقت ماوراء، عالم با ارتباطش و آن تیماه به توجه با ایرؤ
 از یآگاه: داشتند را بسامد نیشتریب بیترت به موضوعات نیا شده یبررس ياهایرؤ انیم در. دارد بخشمعرفت و رساناطالع يکارکرد
 بد، و کین اعمال جۀینت از شدن آگاه واجب، ای مستحب یعمل ترك ای انجام به امر عرفا، مقام یبزرگ دادن نشان مرگ، از پس احوال
 بزرگان از یبعض ای عرفا مرگ از شدن آگاه ،یاله رحمت و فضل به يدواریام ،یمعرفت يا نکته ای مجهول يا مسأله پاسخ از شدن آگاه
  .میپرداز یم موضوعات نیا نیتر مهم از یبخش نییتب به بخش نیا در .ندهیآ از شدن آگاه ،یصوف

  ایرؤ در مرگ از پس اوضاع و احوال ـ1ـ3ـ2

 از معارف و قیحقا کسب بر انیصوف تمرکز. است مرگ از پس جهان احوال و اوضاع اها،یرؤ در مطرح پربسامد و عمده نیمضام از
 به رهگذر نیا از که یاطالعات. ابدیب گرتیهدا و رسان اطالع کارکرد ها آن درنظر ایرؤ که شده سبب باطن اصالت بر دیتأک و بیغ عوالم
 . شود یم ارائه یتمثل و حیصر صورت دو به و... و بشارت عتاب، و نکوهش ر،یتحذ ب،یترغ هشدار، انذار،: يها قالب در د،یآ یم دست

 از) تر کم( ای ها آن کانینزد و وابستگان ای انیصوف گروه از) شتریب( يفرد مرگ، از پس عالم گر گزارش ياهایرؤ از يادیز شمار در
 شود یم تکرار ها آن اغلب در که ـ ثابت یسؤال و ندیب یم را يعاد مردم) تر کم( ای هیصوف خیمشا و بزرگان از) شتریب( يفرد ،يعاد مردم
 يها صورت به چه و باشد ادشدهی سؤال پاسخ در چه افتد یم اتفاق اهایرؤ از دسته نیا در چه آن» کرد؟ چه تو با خدا«: پرسد یم را ـ
  :است یبررس قابل مختلف جهات از ،گرید

  نندهیب خواب و ایرؤ مضمون ارتباط ـ1ـ1ـ3ـ2

 وةیش و یروح تیوضع  با مرگ، از پس عالم ای خود تیوضع دربارة شده دهید خواب در شخص پاسخ اهایرؤ نیا از یبرخ در 
  : دارد یمناسبات ایدن در او سلوك

 آن از تر آسان يا پاره کار: گفت کرد؟ چه تو با يخدا: گفتم. دمید خواب به را) ریالخ یاب دیابوسع( خیش: گفت یصعلوک بوسهل«
  »)220: 1385ی، کدکن یعیشف( .است خلق گمان که است
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 اساس نیهم بر و اندینما یم تسامح و تساهل اهل و ریگ آسان يفرد را يو شده، یمعرف ریالخ یاب دیابوسع خیش تیشخص از چه آن
  .ابدی یم ظهور بود، که گونه آن زین ایرؤ در او تیشخص

 کرده یم يخوددار همسر اریاخت از و بوده عذب او که میخوان یم سماك محمد احوال دربارة ایاالول تذکره در گرید یگزارش در
 از و ندیب یم) معلوم خودش بر شیپندارها ینادرست و شده وارد قیحقا عالم به که یزمان یعنی( وفاتش از بعد را او يفرد سپس است؛

  : دیگو یم پاسخ در يو. پرسد یم احوالش

 در تن و اند دهیکش الیع بار شانیا که یکسان اال ستین ییآبرو را کس چیه جاآن ولکن بود اکرام و کرامت و خلعت و نواخت همه«
  »)215 ،اءیاالول تذکرة: عطار (.اندداده لیزنب و دبه رنج

  اثر هدف و شدهنقل يایرؤ ارتباط ـ2ـ1ـ3ـ2

 یمیتعل ياثر در. شود یم دهید ییها تناسب آمده، آن در اهایرؤ نیا که ياثر هدف ای موضوع و شده گزارش ياهایرؤ نیمضام انیم
 نیمضام پرداخته، معروف انیصوف یمعرف به که جا آن شده، نگاشته هیصوف قتیطر یمعرف و تصوف درباب که هیریقش رسالۀ چون هم

 بر دیتأک. هاست آن به نسبت یتعال حق آمرزش و رحمت و مرگ از پس انیصوف کین احوال دربارة تر شیب آن، در ایرؤ يها نمونه
 بسامد نیچن هم. هست زین ها آن روش یدرست بر دیتأک و انیصوف یزندگ وةیش دییتأ ینوع به مرگ، از پس جهان در انیصوف یاحوال کین

 و شأن اثبات ابتدا از اهایرؤ نیا گزارش از هدف ییگو که يطور به دهند؛ یم ارفتهیازدن یصوف مقام يبلند از خبر که ییاهایرؤ يباال
  .دارد مناسبت اءیاالول تذکرة چون ياثر با است، بوده یمعرف مورد یصوف يباال درجۀ

زنده به يبد و خوب اعمال دربارة او نند،یب یم خواب در مرگش از پس را عارف/یصوف یوقت عارفانه،/ انهیصوف یمیتعل آثار در اما
 عارف خاص تین/ عمل بر دیتأک آثار، دسته نیا در. است شده مرگ از پس جهان در او حال يبد ای یخوب باعث که دهد یم هشدار ها

  .است استوار

 دربارة اطالع ـ حوزه نیدرا که ییاهایرؤ شتریب ـ یمدرس نه ـ دارند یمیتعل يکارکرد که هم اسرارنامه و نامه بتیمص مثل يآثار در
 بخش در که طورهمان بلکه ست؛ین عرفا دربارة گرید که اختالف نیا با است عمل بر دیتأک زین رند؛یگ یم قرار ـ مرگ از پس احوال

 است نیا هم امر نیا لیدل. است يعاد/ ناشناس یشخص هم موارد یبعض در و یفرهنگ ای یخیتار یتیشخص معموالٌ ،میکرد اشاره یقبل
  .هستند جامعه افراد همۀ معموالٌ آثار، نیا مخاطبان که

  اثر و ایرؤ نگارش وةیش ارتباط ـ3ـ1ـ3ـ2

 تر شیب که زیطنزآم و فیظر يها نکته انیب. است رومنکرینک با وگو گفت مرگ، از پس جهان به مربوط ياهایرؤ از یبخش موضوع
 به را آثار نیا نگارندة يطنزپرداز هنر اندنینما و ییهنرنما قصد و اهایرؤ نیا بودن یساختگ احتمال کند، یم نظر جلب ها آن یادب جنبۀ
 با يطناز و یحاضرجواب با) انیصوف ریغ ای( انیصوف اند، شده گزارش ایاالول تذکرة در شتریب که اهایرؤ نیا در. کند یم متبادر ذهن
  :  ندیگو یم سخن» ربک؟ من« پرسش درباب رومنکرینک

 گفتم ست؟یک تو يخدا: گفتند و درآمدند: گفت ؟يکرد چه رینک و منکر با گفتند] و دندید خواب در وفات از پس را یشبل[«
 نظاره شما در و بودم پدر پشت در من و کردند سجده را آدم پدرم تا کرد نصب را فرشتگان جملۀ و را شما که آنست من يخدا
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عطار، (.میبرو تا ایب. داد باز آدم فرزندان جملۀ جواب بلکه دهد، یم خود جواب تنهانه که گفتند گریکدی با  رینک و منکر گفت. کردم یم
  »)353و  309: ییروشنا؛ دفتر 52و  51: اسرارنامه نیهمچن؛ 165، 77، 31به نک زینو  153: اءیاالول تذکرة

  نندهیب خواب اعتقادات و شدهگزارش يایرؤ مضمون ارتباط  ـ4ـ1ـ3ـ2

 نیا درج ها آن نظر از و اند بوده معتقد ها آن به انیصوف که است ییها آموزه گر انینما مرگ از پس جهان از شده گزارش ياهایرؤ
 اهایرؤ نیا اغلب در امتیق احوال يرو نیهم از است؛ شده یم محسوب شانیباورها يبرا مستند و محکم يشاهد آثارشان، در اهایرؤ
  . است شده گزارش یاسالم منابع با ناسازگار مواقع ياریبس در و یسطح اریبس

 گناهان هیتوج يبرا خداوند محضر در ها آن. دارند )7(یتحکم یلحن یحت گاه و کنند یم )6(یزن چانه خداوند با ایرؤ عالم در انیصوف
 مشمول و ببخشد را ها آن خداوند تا آورند یم او ادی به را )8()ص(امبریپ از یثیاحاد ای خود کین اعمال ،یتعال حق عتاب مقابل در و

  !شود یم هم نیچن سرانجام که کند خود رحمت

  درگذشتگان یبخت نگون ای یبخت کین لیدال به اشاره ـ1 ـ4ـ1ـ3ـ2

 که یعوامل به ـ یصوف ریغ و یصوف از اعم ـ رفته ایازدن افراد زبان از دارند، اختصاص مرگ از پس احوال به که ییاهایرؤ از یبخش
 يبرا دنیاشامین و خوردن: به توان یم یاحوال کین اسباب جمله از. شود یم اشاره شده، آنان یبخت نگون ای یبخت کین ای سعادت موجب

: همان(بردن را آنان رنج و بودن خانواده صاحب ،)255 :اءیاالول تذکرة(ایدن در گناهان بر فراوان ستنیگر ،)32: يریقش(ایدن در خدا
 جگر ،)717: همان(داشتن کوین تین ،)710: همان(شب دل در نماز/ بامدادان در حیتسب ،)712: يریقش(جد با هزل ختنیامیدرن ،)215

 گرانید يدعا ،)713: همان(رزنان یپ سؤاالت به پاسخ ،)172: يریقش(ورع  ،)154 و 31: اءیاالول تذکره(داشتن  شکسته دل و سوخته
 از يخوددار ،)197 و 196: اءیاالول تذکرة( انیصوف ای نید بزرگان به احترام ،)245: اءیاالول تذکرة و 105ـ103 :نامه بتیمص (نانسا درحق
: المجالس رونق منتخب و 307 و 306: ریالط منطق(جنازه  به مرتبه بلند فرد ای زاهد عارف، توجه ،)120: همان(ا یدن اهل از خواسته طلب

 خدا به ظن حسن ،)315: يریقش و 443 و 442: همان(خود  بد تیوضع سبب به یدرماندگ و یشرمندگ و ضعف احساس ،)12 و 11
 با ،)230: المجالس رونق منتخب( مادر به یکین و یتعال حق به محبت ،)462: همان(اتیماد به تعلق بودن کمتر ،)202: همان(داشتن
 و 708 :هیریقش رسالۀ ،528 و 527 :المحجوب کشف ،7و6: المجالس رونق منتخب: به نک زین و 132: اءیاالول تذکرة( رفتن ایدن از طهارت

   .کرد اشاره )133

 از غیدر ،)166 و 165: همان( یتعال حق به محبت يادعا در نبودن صادق ،)64 و168: اءیاالول تذکره یکودک در يمرد چهرة به نظر
 که است يامور از زین )307 ـ 305 :نامه بتیمص(نکردن  بخشش طلب یتعال حق از ابتدا و )172: یهریقشرسالۀ (خدا  راه در یسوزن دادن

  .است داشته یدرپ را خداوند عتاب و نکوهش

 تضاد نیا. است يعاد مردم باور و تصور برخالف شده، دانسته مؤثر مرگ از پس انسان شدن احوال کین در که یعوامل از ياریبس
  : کند یم نقل پدرش قول از نیالحس محمدبن يا نمونه در. است مشاهده قابل اهایرؤ متن در

 نه،: گفت تو؟ ورع و زهد به: گفتم. دیامرزیب: گفت کرد؟ چه تو با يخدا: گفتم را يو. او مرگ از پس خواب، به دمید را یکرخ«
  ».)7و6: المجالس رونق منتخب و 717: یهریقشرسالۀ (شان یدرو یدوست و ستادنیبا یشیدرو بر و سماك پسر پند به] من کردن[ قبول به
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 ورع و زهد به یکرخ که نیا نخست: دارد تیحکا قتیحق دو از او،) ورع و زهد( آمرزش لیدل درباب یکرخ از ایرؤ نندةیب سؤال
 یکرخ لیدل شود، یم دهید که چنان اما. بود توانند آمرزش اسباب از ورع و زهد ننده،یب خواب تصور در که نیا دوم و بوده مشهور

 از پس مفسدان، و قاتالن یحت که روند یم شیپ جا آن تا دست نیا از ییاهایرؤ انیب در انیصوف. است بوده ایرؤ نندةیب تصور برخالف
: همان(ها آن جنازة به یصوف کی توجه ، )316 و 315 :ریالط منطق (انیصوف و زاهدان ای مردم توسط ها آن ریتحق چون ییها بهانه به مرگ

  : دیکن توجه بیعج نمونۀ نیا به. رندیگ یم قرار خداوند رحمت و آمرزش مورد... و )307و  306

 يخطر بس جا نیا را آمرزش: گفت کرد؟ چه تو به يخدا: گفتم. دمید خواب به را یابوعل استاد] که] [اهللا رحمۀ[ دیگو امام استاد«
 گفت، او که را مرد آن که برآمد دلم بر خواب اندر. داند عطا نیچند را او بود، کس فالن آمد، جا نیا] که[ یکس نیتر کم ست؛ین

  »)712: هیریقشرسالۀ (.بود کشته ناحق به را یکس

 است؛ خداوند به ها انسان محبت جلب و یتعال حق یرحمان چهرة بر هیصوف دیتأک رسد، یم نظر به ادعاها نیچن يبرا که یهیتوج تنها
 یگمان خوش و دیام شیافزا در مرگ، از پس جهان در انسان نجات عوامل درباب عامه تصورات با فیظر ینکات ینیگزیجا با انیصوف

 عنوان آمرزش و نجات ۀیما مستقل طور به داشتن خدا به کین گمان نیهم اهایرؤ از یبرخ در که يطور به اند کرده کوشش خداوند به
  : است شده

ک ابوبکر از«  چه آن یافتی چه به! استاد ای گفتم کو،ین یحالت و دمید خواب به را یصعلوک ابوسهل استاد گفت که دمیشن بیاشْ
  »)202: زینو  708: همان(.بگفت دوبار. شیخو يخدا به کوین ظن به ش،یخو يخدا به کوین ظن به: گفت ؟یافتی

 را خداوند عدل صفت و امتیق کتاب و حساب بساط که روند یم شیپ جا آن تا و اند کرده افراط اریبس باب نیا در که هرچند
  .برند یم رسؤالیز

  ایدن یاهال به یمعرفت نکات میتعل  ـ2 ـ4ـ1ـ3ـ2

 لیدل دهیزب. شود یم دهید ایدن یاهال به ییهشدارها ای یمیتعل ـ یمعرفت نکات مرگ، از پس جهان گر گزارش ياهایرؤ از يشمار در
 بها یافن اهللا اال اله ال ،يدهر بها اقطع اهللا اال الاله«: )7 و 6: المجالس رونق منتخب( کند یم عنوان جمله پنج گفتن اریبس را خود آمرزش

 من کنت یان سبحانک اهللا اال اله ال ،یرب به یالق اهللا اال اله ال ،یوحشت بها اونس اهللا اال اله ال ،یروعت بها اسکن اهللا اال اله ال ،يعمر
 انیب ها جنازه بر ـ بود آموخته او به عثمان که ـ يا جمله یدائم خواندن را خود آمرزش سبب انس مالک» .نیالراحم ارحم انت و نیالظالم

 آن يپهنا که یحال در د؛ید صراط از عبور حال در را دقاق یابوعل یکس. )708: یهریقشرسالۀ (موتی ال يالذ یالح سبحان: کند یم
 از و تر کیبار مو از دیبا صراط که پنداشته  یم آمده ینید منابع در چه آن براساس نندهیب خواب. بود راه سال پانصد اندازة به یابوعل يبرا

: برگردد رونده به کنیل است؛ راست سخن نیا«: دیگو یم یقیعم سخن پاسخ در یابوعل. کند یم تعجب نیبنابرا باشد؛ زتریت ریشمش
  ».)168: اءیاالول تذکرة(رفت دیبا ترفراخ جا نیا باشد، رفته ترتنگ اگر و رفت دیبا کشیبار جا نیا باشد، رفته ترفراخ جاآن که يا رونده

  ایرؤ  در  اعمال جۀینت انعکاس ـ2ـ3ـ2

 از است، جهان نیا در هرچه یکل طور به و عمل خطور، ت،ین حال، شه،یاند موجود، هر يبرا ییها باطن ای بطن وجود به اعتقاد
 از يشمار  است، یباطن عوالم و اتیبیغ به يا روزنه و معبر انیصوف نظر در ایرؤ که جا آن از است؛ تصوف يها آموزه ارکان و امهات
 دنید واسطۀ به ،يگرید شخص ای فرد خود اهایرؤ نیا در. است اعمال قتیحق ای جهینت دربارة زین هیصوف آثار در شده گزارش ياهایرؤ
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 نیچن کارکرد. شود یم آگاه گرید یشخص ای خود حاالت و اعمال باطن از ،یبیغ ییندا دنیشن ای ایرؤ در) ص(امبریپ ای یتعال حق
 نیا. بود خواهد يهشدار و يریتحذ باشد، ستیناشا یتیوضع نمودار اگر و يریتبش باشد، خوب یتیوضع باطن گر انینما اگر ییاهایرؤ
 شدة نموده جینتا و اعمال انگرینما ریز جدول. شد خواهد ایدن عالم در ها انسان اتیذهن و عملکرد تیهدا ای حیتصح سبب کارکرد، دو
  .است تصوف متون در شده گزارش ياهایرؤ در ها آن

  

رد
 فی

 جهینت عمل
 کارکرد

 ایرؤ

 ریتبش حکمت در شدن گشاده خداوند نام به احترام 11

 بتیغ 2
 گوشت از خوردن بر اجبار

 بتیغ مورد شخص

/ ریتحذ
 هشدار

 ریتبش مقبول حج ثواب ریفق به حج نۀیهز انفاق 3

4 
 خرج خاطر به خصومت سبب به زن طالق

 مهمان يبرا مال همۀ

 آگاه و دیجد يهمسر افتنی
 عمل پاداش نیا که را يو خدا کردن

 .اوست

 ریتبش

 مادر يپا به يرو دنیمال 5
 بودن بسته دیمروار و گوهر به

 محاسن
 ریتبش

 کوین لباس دنیپوش به لیتما 6
 در يا مائده از بردن بهره از منع

 بهشت

/ ریتحذ
 هشدار

                                                        
 ،تعرف شرح: يبخار یمستمل و 237ص ،همان: يریقش ـ2 ؛106ص: 1ج ،ءیااالولةتذکر: عطار و 49 ص ،همان: يریقش ـ1. 1

 ـ7 ؛113: 2 ،همان: عطار ـ6 ؛52: المجالسرونق منتخب ـ5 ؛173: همان ـ4  ؛169 و 168 ،همان: عطار ـ3 ؛1783 و 1782: 4ج
 ؛293 و 292: همان ـ11 ؛69 و 68 ،المحجوبکشف: يریهجو ـ10 ؛42 و 41 صص ،همان: يریقش ـ9 همان؛ ـ 8 ؛223: همان

 منتخب از تصوف در يارساله  ـ15 ؛127ـ125صص نامه،بتیمص: عطار ـ14 ؛115: 1 ،همان: عطار ـ13 ؛79 ،همان: عطار ـ12
 ـ20 ؛103: همان ـ19 ؛261: همان ـ18 ؛232: 1 ،یااالولةتذکر: عطار ـ17 ؛327 و 326 همان،: يریهجو ـ16 ؛223: المجالسرونق

 ،همان: يریقش ـ25 ؛177: 2 همان، ـ24 ؛110.  109: همان ـ23 ؛281 و 280: همان ـ22 ؛104 و 103: همان ـ21 ؛256: همان
 .همان ـ27 ؛41: 1 ،همان: عطار ـ26 ؛205 و 204صص
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 هیتنب يماریب سال کی پرنده  آزار 7

  يماریب بهبود مار دست از گربه بچه نجات 8

9 
 سبب به دعا وقت در دست کی کردن پنهان

 سرما

 يروز از دست کی تیمحروم
 خود

هشدا/ریتحذ
 ر

 مرقعه تکۀ هر از نور دنیدرخش ییایدن يها رنج و اضطرار 10
/ ریتبش
 بیترغ

 ریتبش آمرزش خدا بندگان به نسبت شفقت و میتعظ 11

12 
 از يخوددار سبب به کلبه به وآمد رفت بار 80

 بود نهاده بچه کلبه در که یسگ کردن رونیب

 نیا به یتعال حق مباهات و استدالل
 به یصوف یبزرگ نمودن يبرا عمل

 منکرش

/ ریتحذ
 هشدار

13 

 نام میتعظ و جواهرات خمرة به ییاعتنا یب
 نوشته جواهرات انیم در يا تخته بر که خداوند

 بود شده

 ریتبش علم و حکمت در شدن گشوده

 ریپ ۀیتوص به ساله 40 مجاهدات از ستادنیبازا 14
 به بشارت و خداوند ییدلجو

 ساله40 مجاهدات پاداش ياعطا
 ریتبش

15 
 االاهللا الاله و والحمدهللا اهللا سبحان« ذکر گفتن

 نماز هر از پس» باهللا اال القوة و الحول و اکبر واهللا

 بر دیمروار چون یگنج نثار
 باعث که امت،یق در ذکر، ندةیگو

 شد نجات

 ریتبش

16 
 خدا یول به مشهور شخص از يخوددار

 مسجد به اش یحرمت یب سبب به
 ریتبش درجات و برکات به دنیرس

 ورع 17
 موقف، انیم از که دیسپ یمرغ

 برد یم بهشت به را افراد
 ریتبش

18 
 کی از ییرایپذ يبرا شمع70 برافروختن

 شیدرو

 دست به ترسا70 آوردن اسالم
 حق جانب از یآگاه( ها شمع افروزندة

 ریتبش

 نادان یشخص دست به سر شدن شکسته 19
 دامان و نیآست از گوهر و گل نثار

 شکسته سر بر انیبهشت
 ریتبش
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 ریتبش ینوران يرو با يحور شب در هیگر 20

 ریتبش را دل خداوند، شستن مست آدم آلودة دهان شستن 21

22 
 يو عاشق که يدختر از ختنیگر و یپاکدامن

 بود شده

 یآگاه و) ع(وسفی ارتیز
 و مالئکه به خدا مباهات از دادنش

 عمل سبب به وسفی حضرت
 نیالحس بن وسفی

 ریتبش

23 
 حتینص صالحان، به حرمت سنت، متابعت

 )ص(امبریپ تیب اهل و اصحاب به محبت برادران،

 و خداوند يسو از شدن دهیبرگز
 بلند درجات کسب

 ریتبش

 مادر به خدمت 24
 سبب به گرانید و خود آمرزش

 يو
 ریتبش

 غالم يآزاد توبه، مال، نفقۀ 25
 گرانید و عمل صاحب آمرزش

 يو سبب به
 ریتبش

 درم400 به جهاد يبرا دهید بیآس اسب دیخر 26
 در يمرغزار در کره400 با یاسب

 بهشت

 و ریتبش
 بیترغ

 بهشت در ها منظره و ها کوشک عیب اقالت 27
 و ریتبش
 بیترغ

  

   ایرؤ واسطۀ به ریتحذ ای ینه/ هیتوص ای امر ـ3ـ3ـ2

 که یشخص اول، بخش در: است افتهی لیتشک بخش دو از معموالً رکننده،یتحذ ای ینه ه،یتوص امر، ياهایرؤ يها تیحکا ساختار
 آن در که ندیب یم ییایرؤعمل  صاحب شخص دوم، بخش در سپس شود؛ یم بد ای کین یلعم مرتکب اوست، متوجه ایرؤ يرخدادها
 نیتحس و دییتأ ایالعمل  عکس نیا حال کند؛ یم افتیدر خود عمل درمورد را یتعال حق ای) ص( امبریپ بزرگ، یصوف کیالعمل  عکس
 جۀینتدهندة  نشان ياهایرؤ در که است نکته نیا در عمل جۀینتدهندة  نشان ياهایرؤ با ییاهایرؤ نیچن تفاوت. ینه و ریتحذ ای است عمل
 خواب نندةیب خود را ریتحذ ای بیترغ ه،یتوص امر، و شود یم اندهینما مستقلطور  به و مشخص ای ینیع صورت به اعمال جۀینت عمل،
  .ردیگ یم قرار... و ینه امر، مخاطب یکالمطور  به و ماًیمستق شخص بخش، نیا در اشاره مورد ياهایرؤ در اما شود؛ یم متوجه

  هیتوص+  يامر يایرؤ نمونۀ ـ1ـ3ـ3ـ2

 رحمت به پدرم چون. يکرد یم يو مبارك يمو و يرو و باال و چهره صفت و یگفت یبرم خیش يها تیحکا را ما وستهیپ پدرم... «
 به. درآمد شب تا کردم توقف دم،یرس هنهیم کنار به چون. شوم دیبوسع خیش ارتیز به که افتاد دل در مرا وست،یپ یتعال و سبحانه حق
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 هم. دمید خواب به را خیش. ببرد خوابم. فروبردم سر و بنشستم و بگزاردم يدو مقدس، مشهد در بر و بکردم یغسل و شدم هنهیم در شب
 یتعال يخدا راه که یخواه یم اگر و مگرد ما فرزندان گرد«: گفت مرا. کرده او وصف و بود داده او شرح پدرم که صفت آن بر

  ».374 :1367، منور محمدبن سرخس به شو بوفله با کینزد به ،يدرآموز

  بیترغ و هیتوص نمونۀ ـ2ـ3ـ3ـ2

 يو» .باشد یراحت را ما يها دل تا دیگو یسخن را ما خیش«: که گفتند را دیجن مر دانیمر ،يسر اتیح حال اندر که است مشهور«
 د،یجن ای«: گفت که دید خواب به را) ص( امبریپ بود؛ خفته یشب تا» .مینگو سخن من است، يبرجا من خیش تا«: گفت و نکرد اجابت
... » .است دهیگردان یعالم نجات سبب را تو کالم ـ یتعال ـ خداوند و است خلق يها دل راحت سبب تو سخن که ؛يگو سخن را خلق

  ).278: یهریقشرسالۀ : در مضمون نیهم مشابه زین و 198 و 197: المحجوب کشف(

  ایرؤ در مرگ) مکان/ زمان( از یآگاه ـ4ـ3ـ2

 که شده نقل عثمان مورد در. شود یم آگاه يگرید ای خود مرگ) مکان/ زمان( از يگرید شخص ای فرو خود اها،یرؤ از ياریبس در
 در .)331 :داتیتمه ی،همدان القضات نیع(شد نیچن و شد خواهد کشته فردا داد خبر او به که دید را) ص( امبریپ ایرؤ در وفات از شیپ
 جنازة بر حضور به امر از خبر و شوند یم حاضراش  جنازه بر او مرگ از پس يا لحظه درست يثور انیسف اصحاب همۀ يگرید يایرؤ
 را خود که یحال در دندید را) ص( امبریپ خواب ذوالنون، وفات شب در کس 70 ).179: اءیاالول تذکرة(دهند یم خود ياهایرؤ در انیسف
 بر را عرش که ندیب یم ن،ینماد ییایرؤ در خادمش  د،یزیبا وفات شب در .)129 و 128: همان( کرد یم آماده ذوالنون از استقبال يبرا
 قرار جنازه ریز در ازدحام سبب به اتفاقاً دیزیبا کریپ عییتش مراسم در و شود یم آگاه دیزیبا مرگ از بامداد. است نهاده خود سر يرو
  ... .و )362 و 361 :ییروشنا دفتر( اندازد یم شیایرؤ ادی به را او یبیغ هاتف يندا و ردیگ یم

  ایرؤ لۀیوس به مشکالت حل ـ5ـ3ـ2

 ، اضطرار زمان نیهم در درست و افتهین ینجات راه ای چاره چیه و شده واقع ییتنگنا ای مشکل در یصوف کی که افتاده اتفاق اریبس
 او کمک به و افتهی یآگاه او مشکل از است، دهید را یتعال حق ای یبیغ هاتف ،)ص(امبریپ ر،یپ آن در که ییایرؤ واسطۀ به گرید يفرد

 دست از به دیتهد ایرؤ در شبانگاه اما کند؛ یم او کشتن قصد و ابدی یم سوءظن محب سمنون به نسبت وقت فۀیخلکه  چنان است؛ شتافته
  . )210: المحجوب کشف(شود یم منصرف سمنون کشتن از شده، ملکش دادن

 اند داشته یم غیدر خود از انیصوف که ینفسان يها خواسته آوردن فراهم ،)277 و 276 ،355: دیاسرارالتوح( یمال مشکالت رفع
رسالۀ ؛ 377: دیاسرارالتوح(يماریب يشفا ،)526: المحجوب کشف و 171 و 170: دیاسرارالتوح(زندان از نجات ،)117: اءیاالول تذکرة(

 منتخب و 1781 و 1780ص: 4ج ،تعرف شرح: يبخار یمستمل(یگرسنگ رفع ،)234: المجالس رونق منتخب و 721و  447: هیریقش
  .استیرؤ واسطۀ به امداد موارد جمله از )132: دیاسرارالتوح(یبرهنگ از نجات و )16 :رانیپ پند و 142: المجالس رونق

  ایرؤ در میتعل ـ6ـ3ـ2

 هاتف يندا دنیشن ،یتعال حق ای) ع( یعل نیرالمؤمنیام ،)ص( امبریپ فرشتگان، س،یابل با یصحبت هم ها، آسمان به عروج با انیصوف
 يها پرسش پاسخ اوقات، ياریبس در و قتیطر يراهگشا که شدند یم مطلع یمعارف و قیحقا از... و ها یزشت و ها یکین تمثل دنید ،یبیغ

  .بود آنان
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 خداوند به بندگان يها دل اشارت«: دیگو یم» تر؟ سخت چه تو بر«: بود دهیپرس او از که يتستر عبداهللا بن سهل پاسخ در سیابل
 يو از را خود يها مسأله و دهید خواب در را) ص(امبریپ بار 51 شب کی در دیگو یم یکتان ابوبکر» .)232: اءیاالول تذکره(جهان
  :است کرده وگو گفت آنان با و دهید را یدل خوش و نشاط و خنده و تقوا تمثل او، هم و )103: همان(است دهیپرس

 دل در گفت ؟یباش کجا: گفتم ؛يتقو گفت ؟یستیک تو: گفتم جمال؛ صاحب تیغا به دمید خواب به یجوان: گفت که است نقل«
 ؟یباش کجا: گفتم. یدل خوش و نشاط و خنده: گفت ؟یستیک تو: گفتم. زشت تیغا به دمید اهیس یزن کردم، نگاه پس اندوهگنان؛

  ».)همان(کند غلبه من بر مگر نخندم هرگز که کردم تین شدم، داریب چون. نشاط اهل و غافالن دل در: گفت

باج هاتف يندا گرید ییایرؤ در شدن یسخ ،يخو ییکوین موجب که کند یم آگاه يروز امر در خداوند بر اعتماد اثرات بر را ین 
  . )184 :اءیاالول تذکره و 717 و 716: یهریقشرسالۀ (شود یم نماز در وسواس از يدور و تن

 میتعل طان،یش نزد سماع بودن دهیپسند صراط، از نیوالد نجات در اطفال ییتوانا خداوند، از تیعاف درخواست اثرات: از یآگاه
 حج بر مادر حق ينگهدار رجحان ،يدار زنده شب اثرات ش،یدرو کبر و توانگر تواضع اثرات رد،ینم انسان دل گفتنش با که يذکر

 نظر در تصوف یستیچ ،يانگشتر نینگ نقش يبرا يذکر میتعل کودکان، با آنان مصاحبت سبب به انیصوف در سیابل طمع کردن،
 نزد شکسته دل ارزش سماع، بودن حق بندگان، به یتعال حق محبت و طلب سبقت حق، و باطل در اضتیر و صدق اثر ،)ص(امبریپ

  .است شده نموده انیصوف به اهایرؤ در که هستند یقیحقا جمله از... و یتعال حق

  مقام يبلند ـ7ـ3ـ2

 نیا رسد یم نظر به. است نامدار انیصوف رتبۀ و مقام يبلند دربارة ان،یصوف آثار در شده گزارش ياهایرؤ از يادیز اریبس شمار
 دادن نشان با انیصوف: است یقیتصد و يدییتأ يکارکرد انیصوف يبرا شد، گفته زین تر شیپ که چنان ز،یآم مبالغه اغلب ياهایرؤ

 تصوف انیجر یکل طور به و ها آموزه کردند یم یسع آن، اجزاء و بهشت از یاطالعات دادن با و خود اقران و خود بلند مراتب و درجات
 يحد تا انیصوف از یبرخ مقام يبلند اها،یرؤ نیا در. برسانند اثبات به را خود تیحقان لهیوس نیبد و کنند جذاب و یرفتنیپذ مردم نزد را

 شمار به شرك آنان نظر در) ص( امبریپ به توجه و ندارند یتوجه زین) ص(امبریپ به خداوند، به محبت شدت از که است
  .)571: یهریقشرسالۀ  و 171: اءیاالول تذکرة ،105: 1ج ،: دیاسرارالتوح(دیآ یم

  :که است آمده ینخشب ابوتراب مقام در

 عرضه برو شتنیخو که خواستند حوران از یقوم شد؛ خواب به سحرگاه در بار کی... بود ننهاده نیبال به سر هرگز سال نیچند در«
 ما ارانی اما است، نیچند هرچند بزرگ يا: گفتند حوران. ندارم حور يپروا که غفور به هست ییپروا چندان را ما: گفت خیش. کنند

 فردا تا دیبرو بود، شما يپروا را زیعز نیا که ستین ممکن که داد جواب رضوان تا. نبود یقبول تو شیپ را ما که بشنوند که کنند شماتت
  »)263 :اءیاالول تذکرة (.ردیگ قرار بهشت در که

 در ).235و  234 :1ج ،: دیاسرارالتوح((است دهینام یاله اءیاول خاتم را او ییایرؤ در) ص( امبریپ که کند یم ادعا ریالخ یاب دیابوسع
 او دست به امبریپ امت از نفر هزار70 شفاعت و رابعه بلند مقام از خبر و ابدی یم حضور رابعه پدر يایرؤ در) ص( امبریپ رابعه، الدیم شب
 مرگ با مرتبط را خود خواب و کرده وفات) ع( آدم که ندیب یم ن،ینماد ییایرؤ در يگرید یصوف. )65 :اءیاالول تذکرة (دهد یم خبر
  .)195: همان(است بوده خود زمانۀ فرد نیتر عالم یشافع و» کلها االسماء آدم وعلم که است) ع( آدم تیخاص علم« رایز ابد؛ی یم یشافع
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 سخن،: تهران ،یکدکن یعیشف محمدرضا قاتیتعل و حیتصح مقدمه، ر،یالخ یاب دیابوسع یعرفان راثیم از وقت؛ طعم دنیچش: 
1385. 

 

  



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٥٢٧ 
 

 

 

 

38 

  ي فردوسیدر شاهنامه صفت فاعلی
  

  1مسعود اسکندري

  2الدین یموتیکمال

  چکیده

گردد این است  هاي دستور زبان حاصل می نتیجه اي که از بررسی کتاب. هاي دستور زبان فارسی است صفت فاعلی از جمله مقوله
حال .هاي کارکردي آن چندان که باید توجهی نشده است ها تنها به تعریف این مقوله پرداخته شده است و به جنبه که در این کتاب

توان نتیجه گرفت که نگرش دستورنویسان به  بر این اساس می.اسی نوین بررسی کارکردهاي زبانی استآنکه یکی از مباحث مهم زبانشن
، ایستا بوده است از این روي بررسی کارکردهاي آن به عنوان یکی از مباحث دستور زبان فارسی ضروري به نظر .این مقوله، عمدتاً

ه ي فردوسی، به عنوان متنی که در آن زبان به شکلی عالی به کار گرفته شده در  این مقاله کارکردهاي صفت فاعلی در شاهنام. رسد می
در بخش . شود تقسیم می» کارکرد معنایی«و » کارکرد تصویري«حوزه کار این تحقیق به دو بخش .است، مورد بررسی قرار گرفته است

اصر بالغی بوده اند، تصویر زبانی مورد توجه قرار ها براي تصویرسازي شعري صرفاً  قائل به عن هایی که در آن اول بر خالف کتاب
بهره » نشانداري التزامی«بخش کارکرد معنایی این تحقیق رویکردي زبانشناختی و معنی شناختی دارد، و خصوصاً از مبحث . گرفته است

اوالً حوزه تحقیق و : ید کهتوان به این نتیجه رس پس از بررسی کارکردهاي صفت فاعلی در شاهنامه ي فردوسی می. گرفته شده است
شود که تصویرسازي شعري در شاهنامه فردوسی به وسیله  ماند، در ثانی نشان داده می شناخت آن تنها به مباحث دستور زبان محدود نمی
ون نشان ، براي اهدافی چ»مؤلفه معنایی«گردد که فردوسی از صفت فاعلی به عنوان  خود زبان نیز صورت گرفته است، ثالثاً مشخص می

  . دادن اختالف معنایی، تخصیص موصوف براي اهداف خاص و نشان دادن جهان بینی خویش، بهره گرفته است

  

  

  صفت فاعلی، شاهنامه فردوسی، تصویر زبانی، معنی شناسی، مؤلفه معنایی، نشانداري التزمی :ها کلید واژه

                                                        
 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران - 1

 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران - 2
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  مقدمه

ها صرفاً به معرفی آن پرداخته شده  گرفته است، اما در این کتاب درباره صفت فاعلی در دستورهاي سنتی و جدید مباحثی صورت
حال آنکه یکی از . هاي کارکردي آن چندان که باید توجهی نکرده اند است یا دست به تقسیم بندي جدولی آن زده اند، و به جنبه

تواند در یک جمله، و  وله ي زبانی میمباحث مهم زبانشناسی نوین بررسی کارکردهاي زبانی است، و همچنین بررسی نقشی که یک مق
، ایستا بوده است پس نگرش کتاب. کند یا در سطحی کالن، یعنی در افق یک متن ایفا می در حالی . هاي دستور زبان به این مقوله، عمدتاً

» معنا«و » تصویر«حوزه  چنانکه در این تحقیق به بررسی کارکردهاي آن در دو. هاي گوناگون نگریست توان به این مبحث از جنبه که می
  .پرداخته شده است

در این پژوهش به بررسی کارکردهاي صفت فاعلی در شاهنامه ي فردوسی، به عنوان متنی که در آن زبان به شکلی عالی به کار 
  .شود گرفته شده است، پرداخته می

دوم بررسی مسائل مطرح شده در شود به چهارچوب نظري و بخش  تحقیق به دو بخش تقسیم شده است، بخش اول مربوط می
  .شود شاهنامه را شامل می

  

  بیان مسأله 

اگر صفتی وصف انجام دهنده کاري باشد آن را صفت « : هاي دستور زبان، صفت فاعلی را بدین گونه تعریف نموده اند در کتاب
» یابد باشد و آن از فعل امر تشکیل می صفت فاعلی صفتی است که براي فاعل فعل وضع شده«). 266: 1367شریعت، (» گویند فاعلی می

داللت ) ستمگر(ها بر حال یا آینده یا مبالغه  این قسم صفت« : گویند فرشید ورد در دستور مفصل امروز می). 56: 1388خیام پور، (
  ).253: 1388فرشید ورد، (» ).مشبهه(کنند و یا بر صفات ثابت  می

ین دست که همگی گرد یک چیز می گردندارائه نموده اند و از داخل شدن در بحث استادان دستور زبان تعاریف بسیاري را از ا
. رسند ها یک سري کارکردهایی را نیز براي این صفات در نظر گرفته اند، که به نظر سطحی می همچنین در این کتاب. پرهیز کرده اند

و یا آمده ) 58: 1389پنج استاد، (» .رسانند مبالغه در کار را میشوند  ختم می» گار، کار، گر«لغاتی که به «: به طور مثال گفته شده است
  ). 269: 1367شریعت، (» .آید اگر به آخر بن مضارع الف و نون بیفزایندصفت فاعلی یا حالیه بوجود می«است که 

صفت «: مده است کهدر پنج استاد آ. توان اینطور قطعی به این موضوع نگریست اما حقیقت امر اینست که همیشه و همه جا نمی
اما به طور مثال در شاهنامه ي فردوسی ). 57: 1389(» .شود شود غالباً در عمل و صفت غیر ثابت استعمال می منتهی می» نده«فاعلی که به 

  :به کرّات این نوع از صفت فاعلی براي اوصاف ثابت استفاده شده است 

  ماه و ناهید و مه فروزنده خداوند کیوان و گردان سپهر                         

  )15\1:  1386نامه باستان، (بر شده گوهر است  نگارندهز نام و نشان و گمان برتر است                        
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و یا در آن بخشهایی که شخصی در .فردوسی در ابیات فوق این اوصاف را براي خداوند بکار برده است، پس بر ثبوت داللت دارند
  :کردن است ـ در باب خود یا دیگري ـ باز وضع به همین منوال استحال مفاخره 

  نامدار افسران فروزندهتیغ و گرز گـران                   گراینده

  )74 \1( گنج پیش امید  گشایندهشب به روز سپید                  نماینده            

ماند، و  زه تحقیق در این مسأله تنها به مباحث دستور زبان محدود نمیتوان به این نتیجه رسید که حو با توجه به این مسائل می
  .گردد کارکردهاي آن تحت تأثیر بافت کالم شناسایی می

  .1الف ـ 

تصویر و خیال شعري از دیرباز مورد نظر شاعران و منتقدان بوده است، و همواره در بین این شاعران و منتقدان، برخی این مقوله را 
صورخیال در شعر «تحقیق و شناخت آن در ایران به شکل مدون، ابتدا با کتاب . ی شعر دانسته اند و بدان پرداخته انداز عناصر اصل

ایشان در این . هاي بعدي در این حوزه قرار گرفت اثر محمدرضا شفیعی کدکنی آغاز گردید و این کتاب پایه گذار بحث» فارسی
، و عناصر ایماژ یا  تصویر سازي )صور خیال در شعر فارسی: رك( 1.نمایند شعر معرفی میکتاب، خیال و تصویر شعري را عنصر اصلی 

دي لویس در کتابی که ویژه ایماژ یا خیال «: گویند چنانکه می. دانند شعري را همان مباحث بالغت اسالمی، بخصوص علم بیان می
یک توصیف یا صفت، یک : مک کلمات ساخته شده استاست که به ک» تصویري«در ساده ترین شکل آن : گوید پرداخته است می

کنند، با  استعاره، یک تشبیه ممکن است یک ایماژ بیافرینند، بر روي هم مجموعه آنچه که در بالغت اسالمی در علم بیان مطرح می
  ).9: 1388شفیعی کدکنی، (» .توان موضوع و زمینه ایماژ دانست تصرفاتی می

تواند  است، از این حیث که می» یک توصیف یا صفت«س نادیده گرفته شده است و آن عبارت اما نکته اي در تعریف دي لوی
شود این است که دامنه عناصر تصویرساز شعري بسیار  نتیجه اي که حاصل می. و صفت داخل در حوزه علم بیان نیست. ایماژ بیافریند

  .صه علم بیان، تقلیل دادگسترده تر از آنست که بتوان آن را به مباحث بالغت اسالمی، خا

به محض شنیدن این جمله تصویري » دریا طوفانی است«اگر شخصی بگوید که . است» تصویر زبانی«یکی از انواع تصویر شعري، 
این تصویر، حاصل برخورد مستقیم با ادراکات . از دریا و همچنین کیفیت آن که طوفانی بودن است، در ذهن شنونده نقش می ـ بندد

این فرایند ذهنی را تصویر . ذهن ما هیچ دخل و تصرفی در آن عکس، صورت نداده است«در این نوع از تصویر . ان استحسی انس
  )48: 1386فتوحی،(».می ـ نامیم2زبانی یا عکس واژه

ین عکس ها به شکل بدیعی، تصویر سازي شعري به وسیله هم توان یافت که در آن در شاهنامه ي فردوسی بسیاري از ابیات را می
، قائل به . ها صورت گرفته است واژه و این نکته ایست که خود دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی که براي تصویر سازي شعري، صرفاً

هاي تخییلی در تصویرهاي شاهنامه، نوعی قدرت تنظیم است که از  یکی از قوي ترین جنبه«: عناصر بالغی بوده اندنیز اذعان داشته اند

                                                        
 .این تعریف خود را نمی پذیرند، و نسبت به شعر دیدگاهی فرمالیستی می یابند» موسیقی شعر«البته چند سال بعد در کتاب  .١

٢ .Word picture 
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بی آنکه از نیروي خیال، به معنی محدود آن که تشبیه و  1آورد، گاه فقط با سود جستن از صفت اي کالم بوجود میترکیب مجموع اجز
و این مواردي است که دیگران براي هر جزئی تشبیهی یا استعاره اي ...کند استعاره و انواع مجاز است، یاري طلبد این کار را می

  :زنند و در ادامه بحثشان این ابیات را مثال می). 462: 1388شفیعی کدکنی،(» .کند آورند ولی او به آوردن صفت بسنده می می

  

  کرکس اندر نبـــرد چرانندهدیزه هنگام گـرد              چماننده

  خون ز ابر سیــــاه فشانندهبـــاد آوردگاه            فزاینـــده

  خت زرزال بـر ت نشاننــدهتاج و زرین کمر            گراینـده

اما باید به این نکته . در این ابیات، چنانکه دکتر شفیعی کدکنی اشاره فرموده اند، تصویرسازي بوسیله صفت صورت گرفته است
  . توجه نمود که بار تصویر در این ابیات بر دوش صفت معمولی نیست، بلکه این وظیفه را صفت فاعلی بر عهده گرفته است

  

  تصویر زبانی چیست؟

زبانی، تصویر سازي بوسیله نفس زبان و یا به اعتباري کاربست زبان در جایگاه حقیقی خودش بدون افزودن هیچ پیرایه اي ـ تصویر 
اسم، صفت یا توصیف ساده اي باشد که در معنی واقعی و زبانی بکار رفته «تواند شامل  این نوع از ایماژ می. عناصر بالغی ـ بر آن است

بدیهی است که هریک از این عناصر از نظر ). 48: 1386فتوحی، (» هاي آنها ایماژ زبانی هستند ها و توصیف تنام اشیاء حسی، صف. است
  .ها با یکدیگر متفاوت اند، و ممکن است یکی نسبت به دیگري قوي تر یا ضعیف تر باشد کیفیت، و قلمرو تداعی

  .2الف ـ 

معنی شناسی است؛ معنی شناسی در واقع در حکم منطق زبان است، تا  ها شود که یکی از آن هایی تقسیم می زبانشناسی به بخش
نقطه پیوند این . هاست و یا به اعتبار تعریف زبانشناسان، معنیشناسی، دانش مطالعه داللت نشانه. کاربران زبان را از خطا و لغزش بازدارد

ساس که زبان، در دنیاي ادبیات، به عنوان یک نشانه به کار بر این ا. دانش با ادبیات، از آنجاست که در هردو، زبان، عنصر اصلی است
تواند در کشف صحیح مضامین آثار ادبی  پس این دانش، اوالً می. پردازد ها می رود، و معنی شناسی به کشف موضوع این نشانه می

و از سوي دیگر خالقان آثار . هت بدهدهاي خالقان آثار ادبی و همچنین خوانندگان آثار را ج یاریگر ادبیات باشد و در ثانی، دیدگاه
ادبیات زمینه ایست که در آن «از آنجایی که . بخشند ادبی، با کشف مضامین و معانی جدید، افق دید معنی شناسان را گسترش می

ي روزمره در و از دنیایی که در عرضِ دنیا) 140: 1348اختیار، (» .رود کلمات به صور مختلف و در معانی متفاوت و متغیر بکار می
دهد، پس الجرم نیازمند دانشی هستیم  حرکت است سخن می ـ گوید، و هنرمند تنها رموزي را از آن جهان در اختیار خواننده قرار می

، باید در دل مبانی فرهنگی کاربران زبان  بخصوص اینکه موضوع این نشانه. که به کشف معانی نهفته در این رموز بپردازد ها را، عمدتاً
  .و جو کرد جست

                                                        
٣. Epithet 
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از جمله اینکه . کنند معنی شناسان براي اینکه چطور یک معنی از گوینده به شنونده، به شکل صحیح منتقل شود مباحثی را مطرح می
کند تقریباً  باید کلمات و اصوات که سازندگان نمادها هستند براي گوینده و شنونده داراي ارزش مشابه باشند و آنچه گوینده اظهار می«

  ).92پیشین، (» .آید در غیر این صورت انتقال معنی بوجود نمی. تصور ذهنی را براي شنونده پدید آورد همان

  ـ شنونده5ـ وسیله انتقال معنی 4ـ پیام 3ـ زبان 2ـ گوینده 1: عوامل اساسی براي انتقال صحیح معنی عبارتند از

  نقش گوینده

د خود را داشته باشد و مطلب را چنان تنظیم کند که دریافت کننده بتواند گوینده باید توانایی ترکیب کردن و قالب بندي مقصو«
گوینده باید از نوع و ساختمان پیام اطالع داشته باشد و آن را در قالب تعاریف و اصطالحات عرفی . آن را ضبط و درك و ارزیابی کند

  ) .94و  93همان، (» .گفته او بشوند قابل فهم شنونده بریزد تا اشخاصی که در این سطح درك هستند قادر به فهم

یک گوینده ي خوب، بر زبان تسلّط دارد و از . در عرصه ادبیات و ابداع آثار هنري، مؤلف همواره نقشی محوري داشته و دارد
  .برد، از محتواي پیام آگاه است و وسیله اي مناسب براي انتقال معنی برمی گزیند امکانات آن به نحو شایسته اي بهره می

  عامل زبان

گیرد، و به آن  شود و در واقع در حکم یک رمز است که در اختیار خواننده قرار می زبان قالبی است که پیام در آن گنجانده می
  .یابد گویند، و به اعتباري مدلول پیام است که به شکل مکتوب و یا ملفوظ، تبلور می نشانه می

  پیام

تواند در جهان مصداق عینی داشته باشد و یا  این محتواي ذهنی می. کند ر آن داللت میپیام آن محتواي ذهنی اي است که نشانه ب
  .کند در واقع پیام یک موضوع است که نشانه بر آن داللت می. صرفاً یک مفهوم انتزاعی یاشد

  وسیله انتقال معنی

. شود تا روزنامه و رادیو و تلویزیون را شامل می از تابلوي راهنمایی و رانندگی گرفته. وسیله انتقال معنی بسیار در خور توجه است
در سطح زبان این وسایل، به شرط کاربست صحیحـ از این حیث که بتوانند ذهن را به سمت دالّ هدایت کنند ـ در حکم نشانه قرار 

  .ی استاز جمله وسایل انتقال معن» صفت فاعلی«چنانکه در شیوه کار فردوسی خواهیم دید که براي او . گیرند می

  شنونده

تواند پیام را دریافت کند، اما در حوزه ادبیات این دریافت، تا حد  پس از کاربست صحیح موارد فوق، شنونده بواسطه سالمت، می
  .خیلی زیادي، بستگی به داشتن ذوق هنري و ادبی نیز دارد

انیم که بر طبق جهان بینی مردمان روزگاران د می.کنیم اکنون تبلور این مسایل را در شیوه کار فردوسی در شاهنامه بررسی می
ي چیره دست مسلط به زبان براي انتقال این پیام به  گردد؛حال فردوسی بعنوان یک گوینده گذشته،خورشید به گرد زمین می
  جوید؟ شنوندگانش از چه ابزاري سود می



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٥٣٢ 
 

 

  )62 \7ژول مل، (نگ شد بی رنگ شد                 ستاره به برج شباه گردندهچو خورشید          

براي خورشید، این باور خویش و هم عصرانش را که بر طبق آن خورشید به گرد زمین » گردنده«فردوسی با آوردن صفت فاعلی 
  اما نشانداري چیست؟. ، نشاندار نموده است»گردنده«در واقع او واژه خورشید را به وسیله واژه . دهد چرخد را نشان می می

ها مطرح شد و بتدریج در دیگر سطوح  براي نخستین بار در مکتب واج شناسی پراگ و بحث درباره توزیع واج«ي مسأله نشاندار
مثالً ...را چیزي شبیه به شرایط الزم و کافی تشخیص مفهوم یک واژه در نظر گرفت 1توان نشان می...زبان نیز مورد بررسی قرار گرفت

رد«مفهوم واژه  2هاي معنایی کتز این شرایط الزم و کافی را مؤلفه...شود تعیین می] مذکر[+ ، ] بالغ[+ ، ] انسان[+ هاي  به کمک نشانه» م 
  )122:  1387صفوي، (» .نامد می

. است» نشانداري التزامی«شود که در میان آن اقسام نشانداري آنچه مورد نظر این تحقیق است  ی تقسیم مینشانداري به اقسام مختلف
» مو«را براي خورشید و » نور«توان  در این باره می. آید در اصل نشان یا مؤلفه الزامی تعیین مفهوم واژه به حساب می«اینگونه از نشانداري 

براي سیاره در نظر گرفته نشود، چیزي که ] حرکت[+ به این معنی که اگر مؤلفه .سیاره درنظر گرفترا براي » حرکت«را براي ریش یا 
  )124پیشین، (» .شود دیگر سیاره نیست سیاره در نظر گرفته می

برقرار  شود، همواره بین دو واژه نسبت تضمن توان گفت که در رابطه اي اینچنینی که در میان کلمات بر قرار می بر این اساس می
  .یعنی در اندیشه فردوسی، خورشید بودن متضمن گردنده بودن است. است

  تواند در حکم مؤلفه معنایی قرار گیرد؟  شود که چرا از بین صفات، صفت فاعلی می اکنون این سؤال مطرح می

توانیم  ها می به طور مثال درباره صفت. رسد که در بین صفات، صفت فاعلی نزدیکی بیشتري با ذات موصوف خود دارد به نظر می
ها اوصافی چون قد، وزن، کوتاهی، بلندي، لطافت و ستبري قرار  گیرند، پس از آن ها قرار می ها در سطح رویین پدیده بگوییم که رنگ

اما صفت فاعلی از آنجاکه مربوط به کنش یک . هاي بسیاري مشترك باشند توانند در موصوف صفات میاین انواع از . گیرند می
در تعریف منطقی انسان . موصوف است، خاص خود اوست، و اگر اشتراکی در میان باشد در میان انواع خودش این اشتراك وجود دارد

ند که از نظر ساخت فارسی صفت فاعلی نیست، اما در زبان عرب صفت ، ناطق که یکی از مقومات تعریف است، هرچ»حیوان ناطق«به 
شود، و در این تعریف در حکم مؤلفه معنایی قرار گرفته است و انسان را از سایر حیوانات  فاعلی ـ حداقل از نظر معنی ـ محسوب می

  . جدا نموده است

  

  پیشینه پژوهش

همچنین پژوهش دیگري نیز که در آن با این . بان، بحثی صورت نگرفته استهاي دستور ز در این زمینه چنانکه گفته شد در کتاب
» شاهنامه و دستور یا دستور زبان بر پایه شاهنامه فردوسی«در این بین، تنها کتاب . دیدگاه به صفت فاعلی نگریسته شده باشد یافت نشد

                                                        
٤. Mark 

٥. Semantic component 
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ایشان در کتاب خود شکلی خاص از کاربرد صفت . تاثر زنده یاد دکتر محمود شفیعی است که اندکی به این بحث نزدیک شده اس
دهند، اما در این کتاب بحثی درباره کارکرد تصویري و کارکرد معنایی، که موضوع کار پژوهش حاضر  فاعلی را در شاهنامه نشان می

  . است، صورت نگرفته است

  :نمایند ایشان این کاربردها را اینگونه معرفی می

  ) :از قبیل ذکر مسبب بجاي سبب(بکار رفته است) اسم آلت(در چند مورد بجاي نام افزار » نده«صفت فاعلی مختوم به «.  1

  : بیننده ـ چشم 

  گواه من است آفریننده ام                که بارید خون از دو بیننده ام

  :گوینده ـ زبان 

  )   88:1377شفیعی،( » اگر شاه فرمان دهد بنده را                 که بگشایم از بند گوینده را 

  :پرستنده بیشتر در معناي خدمتگزار بکار رفته است «.  2

  )89همان، (» پرستنده بیشه و گاو نغز                 چنین داد پاسخ بدان پاك مغز

  :کلمه دیدار گاهی بمعناي روي و چهره است «.  3

  )93همان، (» ناپدید چو بیننده دیدارش از دور دید              هم اندر زمان او شود

  ) : خدا(بمعنی مطلق و عام یعنی پرورش دهنده و تربیت کننده بکار رفته است نه به معنی خاص » پروردگار«در شاهنامه صفت «.  4

  )94همان، (» ز گیتی هنرمند و خامش تویی               که پروردگار سیاوش تویی

  ) :راهب و زاهد(ترسکار بمعنی مجازي «.  5

  )95همان، (» جامه ترسکاران بخواست                 بیامد سوي داور داد راستیکی 

و همچنین درباره مورد سومی که ایشان نام . چنانکه گفته شد این موارد تنها شکلی خاص از کاربرد صفت فاعلی در شاهنامه است
از این لحاظ که . ن معنی صفت فاعلی نیست، بلکه اسم استبرند، یعنی به کار رفتن دیدار به معنی چهره، باید گفت که دیدار در ای می

فاعلی، مفعولی و مصدري یا اسمی؛ واژه دیدار در این شکل از نوع سوم یعنی مصدري یا همان اسمی : به سه گونه است» ار«پسوند 
  .است

  1ب ـ 

برخی شاعران در آن مبالغه نموده و برخی نیز آن را یکسره . تصویرسازي شعري همواره یکی از مباحث مهم در کار شاعري است
نخستین نکته اي که «.شوند که راهی متعادل را در این عرصه پیموده باشند کمتر شاعرانی همچون فردوسی یافت می. به یک سو نهاده اند
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آوردند  اید یادآوري کرد این است که او بر خالف هم روزگارانش که تصویر را بخاطر تصویر در شعر میدرباب تصویرهاي شاهنامه ب
ها و جوانب گوناگون طبیعت و زندگی، آنگونه که در  ها و نمایش لحظه کوشد که تصویر را وسیله اي قرار دهد براي القاء حالت می

  ) 440:  1388شفیعی کدکنی، (» .متن زندگی جریان دارد

و اگر ساختاري نگاه .دیده اند، بوده اند شاعران گذشته ـ بخصوص در سبک خراسانی ـ در پی نشان دادن طبیعت،همانگونه که می
انسان سنّتی تلقی خاصی از جهان و زندگی «این از آن جهت است که . کنیم تمام اجزاي شعرشان در پی دستیابی به این هدف بوده است

کوشد تا جهان و قوانین آن را به شیوه اي  این دیدگاه محافظه کار می...ثابت و تغییرناپذیر پیروي می ـ کند طبیعت از قوانین...دارد
  )83: 1386فتوحی، (» .هاي ثابت و عقل پسند را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهد روشن و شفاف و نظام مند سازد و آن نظام

  :شود  ي فردوسی به دو بخش تقسیم می کارکرد تصویري به وسیله صفت فاعلی در شاهنامه

  :کشد مانند  داند به تصویر می بیند و می ـ ابیاتی که در آن شاعر جهان را همانگونه که می 1

  )7\ 3ژول مل، (آمد پدید                 سپیده ز خم کمان بردمید  تابندهچو خورشید               

  )62 \7همان، (ستاره به برج شباهنگ شد            بیرنگ شد گردندهچو خورشید               

اینگونه تصاویر جهان فردوسی . به نمایش درآمده است» گردنده«و » تابنده«در این ابیات تصویر خورشید به وسیله دو صفت فاعلی 
  .کند را براي خواننده مجسم می

، شاعر به کمک صفت فاعلی پویا ترین تصاویر شعري را خلق ـ ابیاتی که در آن نوعی جنبش و پویایی وجود دارد، و در این نوع 2
  )452: 1388شفیعی کدکنی، (» در حماسه، حیات و حرکت رکن اصلی تصویرهاست« این مسأله از آنجاست که . کند می

  :به این بیت توجه کنیم . پس بحث مهم در تصاویر شاهنامه جنبش و پویایی است

  )25\1نامه باستان، ( کنانبر سر و گوشت بازو  زنان           ویله کنانفرود آمد از تخت                 

این سه واژه به همراه هم باعث تحرّك و پویایی . است» کنان«و »  زنان«، » ویله کنان«بار تصویر این بیت بر دوش سه صفت فاعلی 
  :مثالً بگوییم شود که صفت فاعلی را از بیت بگیریم؛  این نکته وقتی روشن می. بیت شده اند

  فرود آمد از تخت زار و نژند               بزد بر سر و گوشت بازو بکند                   

هویت این بیت جنبش و حرکت نهفته در درونش بود که .شود که بیت هویت خودش را از دست داده است با کمی تأمل روشن می
رسد، در این بیت  ط به بخشی است که خبر کشته شدن سیامک به کیومرث میاین بیت مربو.در آن سه صفت فاعلی تبلور یافته بود

آن سه صفت فاعلی . حالت اضطراب و پریشانی کیومرث ـ به عنوانی پدري که داغ دیده فرزندش است ـ بخوبی نشان داه شده است
ن مفاصل است دیگر از آن اضطراب و ي بعد که عاري از ای در بیت ساخته شده. حکم مفاصل بیت را، حتی به لحاظ ظاهري، دارند

  .جنبش خبري نیست

  :در ابیات زیر جنبش و حرکت بوسیله صفت فاعلی تبلور  یافته است 
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  چو دریاي نیل جنب جنباني ژنده پیل                زمین  بزد مهره بر کوهه                  

  )88\1( دنانو پیالن جوشانو  خروشان               تبیره زنانهمان پیش پیالن                   

  :و  

  )108\1( شادمانو دل  خندانو  گرازانز زابل به کابل رسید آن زمان                            

  :و 

  شد و روز تار             پس اندر فراز آمد و پیش غار جنب جنبانسپه                 

  )131\1(شد از لشکرم               ندیدم که تیمار آن چون خورم  جنبانزمین نیز                 

  :و همچنین 

  )25\1(به جوش اندرون        همی از دهانش آتش آمد برون  جوشانو خروشان

توان گفت  کنند،بر این اساس می هاي صفت فاعلی که در باال ذکر شد در ساختار نحوي جمله نقش قید حالت را ایفا می نمونه
  .کند که نقش قید حالت را داشته باشد،حالت موصوف را می ـ رساند و این ایجاد تحرك و پویایی می» ان«فاعلی با پسوند صفت 

  2ب ـ 

حال باید دید این بهره ـ گیري او چگونه و با چه . گیرد چنانکه گفته شد فردوسی از صفت فاعلی در به عنوان مؤلفه معنایی بهره می
  .گیرد اهدافی صورت می

  

  بیان جهان بینی خویش.  1

مسأله به «: گوید  سواي این موضوع که اثر هنري بستري است براي بیان جهان بینی هنرمند، درباره نشاندار کردن واژگان صفوي می
  )124(» .شود نوعی شناخت انسان از جهان خارج مربوط می

  :توان مثال زد  از شاهنامه ابیاتی از این دست را می

  )62\ 7ژول مل، (بی رنگ شد               ستاره به برج شباهنگ شد  گردندهچو خورشید         

  )108 \1نامه باستان، (سپـهر               ابر سام و بر زال گسترد مهر  گردانبدین سان همی گشت         

  ) 110 \ 1(فت من است  نه گردانکه تا زنــــده ام چرمه جفت من است            خم چرخ         

  ) 98 \1(سپــهر               همم خشم و جنگ است و هم داد و مهر  گردانمنـــم گفت بر تــخت         
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  )71 \1(بجاي است نوز  گردانسپهري که پشت مـــــــرا کرد کوز               نشد پست        

گردد و آسمان و فلکش بر فراز  دنیایی که خورشیدش به گرد زمین می.دارندبینیم که این ابیات حکایت از جهان بینی شاعر  می
توانند براي  ها به طور طبیعی می بیان«: گوید در این رابطه امبرتو اکو می. زنند زمین در حال گردش اند و سرنوشت مردمان را رقم می

فرهنگی برمی گردند یعنی به عناصر محتوا که به وسیله یک  ارجاع به چیزها و یا حاالت به کار روند، اما در وهله نخست به واحدهاي
  )20: 1387اکو، (» .فرهنگ معین ساخته و پرداخته شده اند

  

  تخصیص موصوف براي اهداف خاص.  2

  :در بیتی نظیر 

  هژبر غرّانچو آواز رستم شب تیره ابر               بدرد دل و گوش                     

تواند از این قرار باشد که صداي حاصل از غرّش شیر را در تقابل با صداي غریدن  دن واژه هژبر بوسیله غرّان میهدف از نشاندار کر
شنوند ولی غرّش این ابر بقدري  نکته جالب توجه این است که موجودات در هنگام فریاد کشیدن عمالً صداي بیرون را نمی.ابر قرار دهد

  . درد یدن را میمهیب است که گوش حیوان در حال غرّ

  :در این بیت 

  )96 \1(آن خواسته                ببر تا در شاه ناکاسته  گردونکشبه پیالن                     

نشان دادن زیادي اموال و غنایم بدست آمده است، و من باب مبالغه نیازمند پیالنی » گردونکش«قصد شاعر از آوردن صفت فاعلی 
  . انند کشیدتو است که گردون را می

  : در بیت 

  )135 \1(عقاب  پرّاننهنگ دژم برکشیدي از آب                  همان از هوا تیز                   

چراکه عقاب در حالت . هدف از آوردن پرّان براي عقاب نشان دادن عظمت و قدرت اژدهایی است که در حال وصف شدن است
  .تواند به زیر بکشد رسد و این اژدها بقدري قدرتمند است که چنین عقابی را می ان میهاي آسم پرّان بودن به باالترین نقطه

  

  نشان دادن اختالف معنایی.  3

شویم که اختالف معناییشان با  گاه با دو واژه که از نظر شکل نوشتاري بهم شبیه اند مواجه می. این بخش نیازمند کمی تأمل است
غالباً اسم یا فعل یا قید را براي این (ایی این است که یک عامل زبانی یا دستوري انتخاب شودبحث اختالف معن«.شود صفت مشخص می

  )109:  1348اختیار، (» .بلکه این جزء زبان بیشتر صفت است) منظور برنمی گزینند
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نتیجه آنها نظرات علت برگزیدن صفت این است که اوالً در اسم ،خاصه در اسم معنی، مردم تصور خارجی یکسانی ندارندو در «
در این مطالعه این » صفت و قیود«دلیل دیگر براي انتخاب ...دوم اینکه صفت داراي درجات است.باشند متفاوتی نسبت به آن دارا می

  )109همان،(» .است که صفت تضاد دارد

  :به این ابیات دقت کنیم 

  از آن خانه دخت خورشید روي              برآمد همی تا به خورشید بوي                 

  ) 117 \1(شد ناپدید                 در حجره بستند و گم شد کلید  تابندهچو خورشید                  

این واژه استعاره شده است براي یک زیباروي ـ در بیت نخست .اما با دو معناي متفاوت.در هر دو بیت با واژه خورشید مواجه هستیم
آورد؛ احتماالًمخاطبانش دچار سرگردانی  را نمی» تابنده«رودابه ـ حال تصور کنیم که فردوسی در بیت بعد با واژه خورشید صفت فاعلی 

  .است ي هم شکل تمایز معنایی قائل شده در حقیقت شاعر با آوردن آن مؤلفه معنایی میان دو واژه. شدند می

  

  افزونه

ایجاز یعنی با حداقل الفاظ، حداکثر معنی را بیان «. است» ایجاز«توان از یک کارکرد فرعی هم نام برد و آن  در این بخش می
فردوسی استاد مسلّم ایجاز است، در ).165:  1386شمیسا، (» .و شرط بالغت آن این است که در انتقال پیام خللی وارد نکند...کردن

شود که این نوع صفت در حکم مؤلفه  این از آنجا ناشی می. بسیاري از موارد از صفت فاعلی براي ایجاز استفاده کرده است شاهنامه در
  .معنایی است

  )104 \1(دیهیم جوي و چه  دیهیم دارسوي تخت ایران نهادند روي                   چه               

  :و یا این ابیات مشهور

  کرکس اندر نبردچراننده م گرد                     دیزه هنگاچماننده 

  خون ز ابـــر سیاه فشانندهباد آوردگـــاه                       فزاینده 

  )121 \1(زال بر تخت زر  نشاننده تاج و زرین کمر                     گراینده          

  

  نتیجه گیري

توان نتیجه گرفت که شناخت صفت فاعلی تنها به مباحث دستو زبان محدود  ه گفته شد میدر پایان با توجه به آنچه که در این مقال
هاي مختلفی بررسی نمود، چنانکه در این پژوهش از دو جنبه کارکرد تصویري و کارکرد معنایی  توان آن را در حوزه ماند و می نمی

شود، و خود  الً تصویرسازي شعري محدود به علوم بالغی نمیدر بخش کارکرد تصویري این نکته بدست آمد که او. بدان نگریسته شد
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در ثانی نشان داده شد که فردوسی با کمک صفت فاعلی به دو شکل تصویر سازي می ـ کند، یکی . تواند تصویرساز باشد زبان نیز می
ص حماسه است؛ در این رابطه براي نشان دادن جهان اطرافش به همانگونه که هست و دیگر براي نشان دادن جنبش و تحرکی که خا

هاي رزم دست به دامان عناصر بالغی نگردیده است، چراکه وقایع حماسی آنقدر  باید گفت شاعر با هوشیاري در ساختن تصاویر صحنه
بات رسید در بخش کارکرد معنایی این نکته به اث. ها را وصف نمود گنجند، و تنها باید آن عظیم هستند که در ظرف تشبیه و استعاره نمی

و همچنین نشان داده شد که فردوسی از صفت فاعلی در مقام مؤلفه معنایی، در . تواند یاریگر نقد ادبی باشد که دانش معنی شناسی می
  .نشان دادن اختالف معنایی، بیان جهان بینی خویش و همچنین تخصیص موصوف براي اهداف خاص بهره گرفته است: اهدافی چون 
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  منابع

  ، معنی شناسی، انتشارات دانشگاه تهران)1348(اختیار،منصور،

  نشر ثالث: ، نشانه شناسی،تهران)1387.(اکو، امبرتو

  انتشارات ستوده: ، دستورزبان فارسی، چاپ چهاردهم، تبریز)1388(خیامپور، عبدالرسول،

  آگاه: صورخیال در شعر فارسی، چاپ سیزدهم، تهران) 1388(شفیعی کدکنی، محمدرضا،

  ، شاهنامه و دستور یا دستور زبان بر پایه شاهنامه فردوسی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران)1377(شفیعی، محمود،

  اساطیر : ، دستور زبان فارسی، چاپ سوم، تهران)1367(شریعت، محمدجواد،

  میترا : ، معانی، چاپ نخست از ویرایش دوم، تهران)1386(شمیسا، سیروس،

  انتشارات سوره مهر : ، درآمدي بر معنی شناسی، چاپ سوم، تهران)1387(صفوي، کورش، 

  سخن : ، بالغت تصویر، تهران)1386(فتوحی، محمود،

  شرکت سهامی کتابهاي جیبی : ، شاهنامه، بکوشش ژول مل، چاپ سوم، تهران)1336(فردوسی، ابوالقاسم،

  سمت : ، نامه باستان،کزّازي میر جالل الدین،چاپ ششم، تهران)1386(،.........................................

  سخن : ، دستور مفصل امروز، چاپ سوم، تهران)1388(فرشیدورد، خسرو،

  ناهید: ، دستورزبان فارسی پنج استاد، چاپ پنجم، تهران)1389(یاسمی، رشید و دیگران،
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  »هزار خورشید تابان«نقد اجتماعی رمان 
  

  

  1دکترعلیرضا اسالم

  2زینب نوروزي

  3سید علیرضا جعفري

  :چکیده

. جنگ در افغانستان تحوالت عظیمی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی این کشور پدید آورد و این مسئله در آثار ادبی خود را نشان داد
در این مقاله پیوند ادبیات و جنگ در جامعه ي افغانستان بر اساس رمان هزار خورشید تابان از خالد حسینی نشان داده شده است و سعی 

این مقاله  با بررسی مختصر .جامعه شناختی شیوه ي انعکاس تحوالت اجتماعی در جامعه ي مذکور ارائه شود شده که از منظرنقد
از طرف دیگر، در این .که هزار خورشید تابان تا چه حد متاثر از این امور است دهد یمجریانات سیاسی باالخص جنگ و طالبان نشان 

این پژوهش با تکیه بر مولفه هاي نقد اجتماعی و به .پردازد یمرمان به سیر تحول موقعیت زنان در جامعه ي افغانستان در طول سه دهه نیز 
  .کند یمتوصیفی، رمان هزار خورشید تابان را بررسی _روش تحلیلی

  

  رمان، جامعه شناسی،جنگ، هزار خورشید تابان، افغانستان،زن: ها واژهکلید 

                                                        
 استادیار جامعه شناسی دانشگاه بیرجند - 1

 استادیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه بیرجند - 2

 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند - 3
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 مقدمه.1

اجتماعی  يها قتیو بازتاب دهنده ي حق ردیگ یادبی پویاست که در بستر جامعه و گذر زمان شکل م يها رمان یکی از قالب  
اجتماعی  يها تیواقع. رمان در حقیقت، ساخته و پرداخته ي اجتماع اند که نویسنده ي رمان روایتگر آن است يها تیشخص. باشد یم

. در رمان به زمان ، مکان،موقعیت، فرهنگ ، سیاست و عوامل مختلفی بستگی دارد که در هر رمان با رمانی دیگر متفاوت و متغیر است
و نویسنده رمان گاه خود منتقدي ست که  اندینما یآنگونه که هست م   شیها یو زشت ها یببا خو رمان آینه اي ست که جامعه ي خود را

  .اثرش بازتاب دهنده ي اعتراض اوست به اوضاع جامعه ي که رو به تباهی و سقوط گذاشته است

،این روش که با ردازدپ یجامعه شناسی ادبیات، شاخه اي میان رشته اي ست که به مطالعه ي آثار ادبی از منظر جامعه شناسی م
ادبی  يها چرا که در میان همه ي صورت پردازد یادبی به رمان م يها و گلدمن شکل گرفته و بالیده است؛از میان قالب   نظریات لوکاچ

را با ساختارهاي اقتصادي به معناي دقیق کلمه یعنی با ساختار مبادله و تولید براي  وندهای،صورت رمانی بی واسطه ترین و مستقیم ترین پ
به نظر گلدمن فرم رمانی در واقع برگردان زندگی روزمره در عرصه ي ادبی ست؛ برگردان زندگی ) 272:1371گلدمن،(بازاردارد

دنیاي کهن بدانیم،بی شک ،رمان قالب دنیاي فرد گراي ما حماسه را قالب   پس اگر) 29:1371گلدمن،(روزمره در جامعه ي فرد گرا
و  پردازد یو به مقایسه ي این دو م). 80:1380لوکاچ،(داند یاز این روست که لوکاچ رمان را حماسه ي دنیاي بی خدا م.امروز است

رمان آن نوع حماسی ). 46:1380لوکاچ،(ها مواجه هستند  که با آن داند یفلسفی م-تاریخی يها تیتفاوت حماسه و رمان را در واقع
لوکاچ و به تبع ). 20:1371گلدمن،(شود یهرمان و جهان، مشخص مقمیان   رفع نشدنی  ست که بر خالف حماسه یا افسانه، با گسست

ن که رفتار و عمل او در جامعه ي رو به تباهی، محتواي اصلی و شکل دهنده ي رما نامند یم "اهریمنی "آن گلدمن، قهرمان رمان را 
شخصیتی پروبلماتیکی که در جهان سازگاري و همرنگی با جماعت و عرف و سنت، به جستجوي تباه و در نتیجه ناراستین . است
که نویسندگان در جامعه ي فردگرا آفریده اند و  سازد یو همین جست و جو، محتواي این نوع ادبی را م دیآ یراستین بر م يها ارزش

  ).21:1371،گلدمن(نام گرفته است  "رمان"

ما را در شناخت هرچه بهتر جامعه از منظر رمان یاري کند و رمان کامل ترین نوعی  تواند یم   با این تفاسیر جامعه شناسی ادبیات 
  )129:1383غالم،(به مطالعات جامعه شناسی نوین، پاسخ مثبت دهد  تواند یست که م

حوزه جامعه شناسی رمان صورت گرفته است،اشاره اي داشته  اگر بخواهیم به پیشینه ي کارهایی که درادبیات فارسی در
اثر از دیدگاه جامعه  5جمشید مصباحی پور ایرانیان یاد کنیم که به تحلیل"اجتماعی و جهان داستان يها تیواقع"از کتاب توان یباشیم؛م

مقاله محمدغالم با . به چاپ رسیده استاین کتاب اولین اثري ست که براساس اصول جامعه شناسی در این حوزه .شناسی پرداخته است
نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی اثر عسگر عسگري از دیگر کارهایی ست که با  "و کتاب  "جامعه شناسی رمان معاصر فارسی"عنوان

  1.ها از منظر نقد جامعه شناسی پرداخته اند گزینش چند رمان به بررسی آن

به  "هزار خورشید تابان "و  "بادبادك باز"يها که تا کنون از او دو رمان به نام خالد حسینی نویسنده ي افغانی تبار مقیم آمریکاست
و مسائل مربوط به آن   او پرداختن به جامعه ي افغانستان يها ویژگی مهم رمان. چاپ و به فارسی ترجمه شده است   زبان انگلیسی

با آن رو به رو بوده، به گونه اي که با   ه ي افغانستانجامع   بی شک جنگ تاثیر گذارترین عاملی ست که در چند دهه ي اخیر.است
زنان و کودکان همیشه قربانیان .و مهاجرت است   ؛جنگ، طالبانکند یشنیدن نام افغانستان اولین کلماتی که به ذهن مخاطب خطور م
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خالد حسینی در رمان هزار خورشید تابان به بازتاب چنین    .در این بین به آنان رسیده است ها بیها بوده اند و بیشترین آس اصلی جنگ
 .موضوعاتی پرداخته است

ما    راهگشاي تواند ینگارنده بر این عقیده است که بررسی این رمان از منظر نقد اجتماعی و پرداختن به مسائل مربوط به این حوزه، م   
و فرهنگ مشترك براي بسیاري   شوري که با وجود همسایگی وتاریخک. در شناخت هر چه بیشتر حقایق اجتماعی کشور افغانستان باشد

حاضر قرار گرفته است که به زن و سیر تحول موقعیت آن در    به عالوه این رمان از این لحاظ مورد پژوهش.از ما هنوز ناشناخته است
  .پردازد یجامعه ي افغانستان در طول سه دهه م

و پس از آن به مهم ترین موضوعاتی که در هزار  شود یم ارائهاز رمان هزار خورشید تابان  در ابتدا خالصه اي کوتاهدر این مقاله 
  .میپرداز یخورشید تابان دستمایه ي نویسندگی خالد حسینی در خلق این اثر شده است، م

  

   :خالصه ي رمان.2

  :بخش اول

روز تولد . کند یکلبه اي خارج از شهر هرات زندگی ممریم دختر نامشروع مرد ثروتمندي ست به نام خلیل که با مادر خود در 
او را به خانه راه .رود یو او براي نخستین بار به شهر و خانه ي جلیل م دیآ یپانزده سالگی او، جلیل برخالف قولی که به مریم داده، نم

مریم را به اجبار به عقد رشید .شود یش روبرو ممریم با جسد حلق آویز مادر.گرداند یو صبح راننده ي جلیل او را به کلبه باز م دهند ینم
  .اندازد یچند بار حاملگی ناموفق، مریم را از چشم رشید م.آورند یسال با او اختالف سنی دارد، در م 30که 

  :بخش دوم

معلمی ست -حکیم-پدر لیال . طارق یک پاي خود را بر اثر انفجار مین از دست داده است. لیال با پسري به نام طارق دوست است
-فریبا–و مادر لیال  شوند یشوروي کشته م يروهایدو برادر لیال ، نور واحمد در جنگ با ن. او را از کار اخراج کرده اند ها ستیکه کمون

ه و او زند شوند یبر اثر انفجار موشکی پدر ومادر لیال کشته م. کنند یطارق و خانواده اش مهاجرت م. شود یدچار افسردگی شدید م
  .ماند یم

  :بخش سوم

لیال از طارق حامله شده است او به خاطر شرایط پیش آمده و .دهد یاو را از مرگ نجات م -همسایه ي خانواده ي لیال–رشید 
مریم و لیال، دو همسر رشید در ابتدا با هم دچار تنش و در .با پیشنهاد ازدواج رشید موافقت کند شود یشنیدن خبر مرگ طارق مجبور م

اما دستگیر و به خانه  کنند یلیال و مریم با عزیزه از خانه فرار م.گردد یولی با به دنیا آمدن عزیزه روابط آن دو خوب م شوند یم گیري
لیال فرزند دوم . کند یو چند روز بدون آب و غذا مریم و لیال را زندانی م زند یرشید تا حد مرگ آنان را کتک م. شوند یباز گرداننده م

به اجبار رشید، به خاطر شرایط بد مالی ،عزیزه را به یتیم .شود یو سزارین م آورد یرا در بدترین شرایط پزشکی به دنیا م -زلماي -خود
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رشید که متوجه آمدن طارق شده است ، لیال . شود یو نقشه ي رشید در خبر مرگ لیال رو م دیآ یطارق به خانه ي لیال م.سپارند یخانه م
قتل رشید مدتی را زندانی ودر نهایت اعدام    مریم به خاطر. کشد ی،مریم به خاطر نجات لیال، رشید را مزند یک مرا تا حد مرگ کت

  .شود یم

  :بخش چهارم

با آمدن ثبات و آرامش نسبی، آنان بعد از یک سال به افغانستان باز . کنند یطارق و لیال به همراه عزیزه و زلماي به پاکستان فرار م
  .گردند یم

  

  :مسائل اجتماعی مطرح شده در رمان. 3

  جنگ.1- 3  

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  يبسیاري در ساختارها يها یجنگ یکی از عوامل تاثیر گذار بر زندگی بشر است که باعث دگرگون
به گونه اي که با شنیدن نام .و هنوز با آن در گیر است برد یواقعیت تلخی که کشور افغانستان از عواقب آن رنج م. شود ییک جامعه م

چرا    اصلی رمان هزار خورشید تابان است يها هیجنگ از درون ما. کند یافغانستان، جنگ یکی از کلماتی ست که فورا به ذهن خطور م
  .راي خواننده اجتناب ناپذیر استداشتن آگاهی مختصري از تاریخ افغانستان ب. کند یکه دوره ي زمانی این رمان اقتضا ي آن را م

به باز گویی تاریخ ) داناي کل(یا راوي ها تیکه از زبان شخص  خالد حسینی در رمان خود مانند معلم تاریخی عمل کرده است   
و    ي درك اتفاقاتاو ناچار به این کار است زیرا براي خواننده انگلیسی زبانی که اطالعاتی از افغانستان ندارد و برا.پردازد یافغانستان م
اتفاقات تاریخی سیاسی . او با این کار به فضا سازي و پیرنگ داستان خود کمک کرده است.دینما یآن، الزم و ضروري م  باور پذیري

 دوره ي-2و اشغال افغانستان به وسیله ي شوروي   دوره ي کمونیستی-1: تقسیم کرد توان یرا در رمان هزار خورشید تابان به سه دوره م
  دوره ي طالبان-3مجاهدین 

  :، بازگو کنیم، این گونه استشود یاگر بخواهیم خالصه اي از تاریخ افغانستان که در رمان آمده است و این سه دوره را شامل م

و  رسد یکمونیست برجسته اي به نام میراکبر خیبر به قتل م.ردیگ یداود خان با کودتایی قدرت را از ظاهر شاه پادشاه افغانستان م   
تره کی رهبر شعبه ي خلق کمونیست افغانستان به خیابان آمده و براي .اندازند یطرفدارانش قتل او را به گردن حکومت داود خان م

؛ داود شوند یبر کابل مسلط م) کودتاچیان(و شورشیان  ردیگ یها باال م شورش.کند یهیجان انگیزي م يها یتظاهرات کنندگان سخنران
 - مسئول سازمان نظامی جناح خلق -حفیظ اهللا امین.(کند یو نام افغانستان به جمهوري دمکراتیک افغانستان تغییر م شود یخان کشته م

یکی از  -، طرفداران شوروي با نفوذي که در داخل افغانستان داشتند، حفیظ اهللا امین را کشته و ببرك کارملرساند یتره کی را به قتل م
  حمایت از ببرك کارمل وخلق افغانستان  دولت شوروي به بهانه ي. نشانند یان نخست وزیر به جاي او مرا به عنو -رهبران جناح پرچم

چریکی با اشغالگران روس  يها احزاب مختلف اسالمی معروف به مجاهدین دست به مبارزه و جنگ.) کند ی، افغانستان را اشغال م
و نیروهاي شوروي به صورت  شود یتوافق نامه اي در ژنو امضا م. شوند ین مو در نهایت باعث خروج اشغالگران از افغانستا زنند یم
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که تحت   رئیس جمهور وقت نجیب اهللا.پاشد یو از هم فرو م کند یجماهیر شوروي سقوط م. شوند یکامل از خاك افغانستان خارج م
و نجیب اهللا به مقر سازمان  شوند یوارد کابل ممجاهدین . دهد یحمایت شوروي ست با فروپاشی شوروي پشتوانه ي خود را از دست م

 گردد یو ربانی را به ریاست جمهوري برمی گزیند؛ همین باعث م   شوراي رهبري مجاهدین پیش از موعد تشکیل. شود یملل پناهنده م
امیان طالبان به سرعت در این میان شبه نظ. تازه شود يها يریکه جنگ و نزاع بین مجاهدین آغاز و کابل و افغانستان صحنه ي درگ

و اتحاد شمال را تشکیل  شوند یمجاهدین بار دیگر و در برابر طالبان متحد م.آورند یو بیشتر مناطق را به تصرف خود در م   قدرت گرفته
سپتامبر 11حادثه ي .زندیآو یو نجیب اهللا را که یک کمونیست بود، به دار م شوند یو طالبان وارد کابل م کند یکابل سقوط م.دهند یم

و دستگیري اسامه بن الدن که در افغانستان مخفی شده است، به افغانستان حمله    تا آمریکا به بهانه ي مبارزه با تروریست شود یسبب م
   2.شود یو دولت موقتی به ریاست حامد کرزاي تشکیل م کنند یطالبان شکست خورده و عفب نشینی م يروهاین. کند

  مهاجرت.1- 3-1

و ادامه ي زندگی سخت  ردیگ یوکشمش هاي جنگ شدت م ها يریزمانی که درگ. اولین پیامد اجتماعی جنگ مهاجرت است   
رمان هزار خورشید تابان داستان کسانی ست که توانایی  زندیگر یدیگر م ي؛ همه براي نجات خود از گرداب جنگ به کشورهاشود یم

فرار و مهاجرت را ندارند و در باتالق جنگ گرفتار شده اند یا این که به خاطر عالقه به کشور خویش و دالیل شخصی در آن 
جنگ هستند و تنها این  که همه تحت الشعاع دهد یاجتماعی مختلفی روي م -در این میان تحوالت سیاسی) مانند مادرلیال(مانند یم

  .از کابل خارج شوند توانند یاصلی رمان مریم و لیال هستند که به خاطر وضعیت خود نم يها تیشخص

محله از . رفته بودند وتقریبا همه ي آشنایانش بارو بنه برداشته .دیآ یکه همچو روزي م دانست یبا خود گفت باید م)لیال("   
مجاهدین ، لیال کمتر کسی را در خیابان  يها اال فقط چهار ماه پس از شروع نبرد بین جناحآشنا خالی شده بود و ح يها چهره

  ).192:1390حسینی،( شناخت یم

،جایی که نطفه دهد یکه طارق خبر مهاجرت خود و خانواده اش را به پاکستان م خورد یرمانتیک ترین لحظه ي رمان آنجا رقم م   
  ).193:1390حسینی،(سازد یو سرنوشت شخصیت اصلی رمان را دگرگون م شود یم ي اتفاقات بعدي رمان در آنجا بسته

تلخی که در سراسر داستان به اشکال  يها تیواقع. ، اجتناب ناپذیر استرسد یرمان م يها تیآسیب هایی که از جنگ به شخص   
طارق در کودکی یک پاي خود را بر اثر انفجار مین . دهد یو چهره ي افغانستان را به کشوري جنگ زده تغییر م کند یمختلف جلوه م

در راه بازگشت از مدرسه به همراه  -همکالسی لیال –گیتی . کار گذاشته شده ي شوروي، از دست داده است ویک پاي مصنوعی دارد
اده ي خود به پاکستان حسینیه، دوست دیگر لیال نیز با خانو). 189:1390حسینی،(شود یدو همکالسی خود، با اصابت موشکی کشته م

جنگ و براي  يها یلیال به خاطر ناامن).168:1390حسینی،(شود یو درآن جا مجبور به ازدواج با پسرعموي مسنش م کند یمهاجرت م
در جنگ با نیروهاي شوروي کشته  -نور و احمد -دو برادر لیال ).188:1390حسینی،(به مدرسه برود تواند یحفظ جانش دیگر نم

لیال به خاطر انفجار، . دهند یپدر و مادر او نیز بر اثر اصابت موشکی به خانه اشان جان خود را از دست م). 146:1390ینی،حس(شوند یم
با قدرت گرفتن طالبان ، مریم و لیال کامال خانه نشین و در خانه زندانی ) 211:1390حسینی،(دهد یشنوایی یک گوش خود را از دست م

این خشکسالی که با حضور طالبان ) 308:1390حسینی(دیافزا یر آن بی تاثیر نیست، بر وخامت اوضاع مخشکسالی که جنگ د.شوند یم
به خوبی از آن استفاده   ، خود نشان دهنده ي وضع اسفناك اجتماعی وقهقرایی زمان تسلط طالبان است که نویسندهردیگ یشدت م
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همراه با حضور    و عقب نشینی می کنندکه البته  طالبان شکست خورهپایان خشکسالی زمانی ست که ) 317:1390حسینی،(کرده است
ها رخ  فرهنگی از اتفاقاتی ست که در اکثر جنگ -آثار تاریخی   تخریب و سرقت)428:1390حسینی،. (آمریکا در افغانستان است

عظیم بوداست که در  يها خریب مجسمهو دردناك ترین آن ت) 295:1390حسینی،(ماند یافغانستان نیز از این مسئله درامان نم.دهد یم
 يها خالد حسینی در رمان بادبادك باز خود تنها اشاره اي به تخریب بت).329:1390حسینی،(دهد یزمان طالبان و به دست آنان رخ م

ی لیال ، پدرش ها به بهانه ي سفر تفریح و شکوه این مجسمه  در رمان هزار خورشبد تابان براي نشان دادن عظمت   اما کند یبامیان م
  ). 156:1390حسینی،(پردازد یها م مجسمه  وطارق، به بامیان و بازدید ازاین

  دگردیسی و دگرگونی.2- 3-1

جهاد واژه ي مقدسی ست که در جامعه افغانستان .شود یزیادي م يها یو دگرگون ها یسیخواه ناخواه و همیشه جنگ باعث دگرد   
کلمه ي جهاد در سه مقطع زمانی به . باشد یاین مسئله به مرور زمان و استفاده ابزاري از آن ممعناي حقیقی خود را ازدست داده است و 

معناي آن    اشغالگرشوروي ست معناي حقیقی خود را دارد و در دو دوره بعد يروهای، اما تنها در مقطعی که جنگ علیه نرود یکار م
، او از زبان دهد ینشان م   خالد حسینی به خوبی این مسئله را. و انزجار است تا جایی که همراه با توهین کند یو تغییر م بازد یرنگ م
  .برد یرا به کار م "جنگجو"واژه ي  "مجاهد"رمان به جاي واژه ي  يها تیشخص

 گفتند یهنوز به آنها م ها یبعض.ندیگو یلیال شنید بهشان تفنگدار هم م. جنگجو:مامان اسمشان این بود يها حاال قهرمان"
این کلمه بوي بیزاري و مالمت عمیقی  -حالتی توام با تمسخر وانزجار -دندیکش یاما با گفتن این این حرف چهره درهم م.مجاهدین

  )187:1390حسینی،(مثل توهین .داد یم

  اختالفات قومیتی.3- 3-1

جنگ قدرت سبب . دهد ین روي مکابل نمونه اي از افغانستان جنگ زده است که بیشتر اتفاقات رمان هزار خورشید تابان در آ
در این میان بی ارزش ترین چیز ). 186:1390حسینی،(جزو قلمرو یک گروه درآید  که شهر به چند تکه تبدیل شده وهر قسمت شود یم

خالد ) 242:1390حسینی،(، اختالفات قومی و مذهبی ستسازد یآن چه که این آتش جنگ را شعله ورتر م.جان مردم بی گناه است
 يها تیافغانستان کشوري ست که قوم. پردازد یدر رمان هزار خورشید تابان مانند رمان قبلی خود بادباك باز به این مسئله م   یحسین

براي خود در جنگ ، رهبر، حزب و نیروهایی  ها تیهرکدام از این قوم.دیگر يها تیو اقل. پشتون، تاجیک ، هزاره، ازبک :مختلفی دارد
خالد حسینی در جاي جاي رمان هزار خورشید تابان سعی در معرفی آنان و اتفاقات .شوند یعوامل خارجی حمایت م  دارند که توسط

نمونه ي بارز آن . داستان وجود دارد يها تیاین اختالفات قومیتی حتی در میان شخص). 171-170:1390حسینی،(پیرامون شان دارد
رشید پشتونی متعصب، مریم هزاره و لیال تاجیک ..باشد یی از جامعه ي افغانستان مخانواده ي رشید، مریم ولیالست که خود بازتاب

خالد .متفاوتی دارد يها یژگیدر مقابل، طارق نیز پشتون است اما و.رشید که نماینده ي قوم پشتون، مستبد،خودراي وستمگر است.است
نشان دهد که تمام پشتون ها مانند  خواهد یي انسانی دارند، مکه چهره ا -مدیر یتیم خانه -طارق و زمان يها تیحسینی با آوردن شخص

لیال زیرك ،حسابگر و شجاع ). 234:1390حسینی،(و ستمدیده دارد  مانند قوم هزاره چهره اي مظلوم  مریم. باشند یرشید و طالبان نم
فرار از خانه ي او هرچند با شکست روبرو  نقشه ي. ؛ او به دنبال فرصتی مناسب استکند یاست که به ناچار شرایط بد خود را تحمل م

  ).259:1390حسینی،(اندینما یم  اما شخصیت او را به خواننده شود یم
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مختلف  يها بی شباهت به جنگ داخلی در گرفته بین گروه ردیگ یوتنش هایی که در داخل خانه ي رشید در م ها يریدر گ   
 شود یروز به روز بدتر م  شرایط اقتصادي مردم جنگ زده.باشد ینیست و درست آن است که بگویم به نوعی انعکاس آن م   افغانستانی

و سایه ي خود را بر خانواده ي رشید مانند بقیه ي مردم  کند یو زندگی سخت ترمی گردد؛ خشکسالی و گرسنگی بیداد م
را به یتیم خانه بسپارند تا بتواند در آن جا  -دختر لیال –، عزیزه شوند یکه مجبور م کشد یکار به جایی م) 321:1390حسینی،.(افکند یم

  ).326:1390حسینی،(فایده اي ندارد -پدر مریم -حتی تالش براي کمک گرفتن از جلیل). 331:1390حسینی،(شکم خود را سیر کند

  طالبان.4- 3-1

طالبان .شده اند،از نکات قابل تامل است  داخلی خسته ومستاصل يها يریورود طالبان و شادي معنادار مردمی که از جنگ و درگ    
اما با استقرار در کابل و وضع قوانین سرسختانه ي خود، چهره ي واقعی خود را نشان  شوند یدر بین استقبال و شادي مردم، وارد کابل م

تیره تري در  ي، فهمیدند که روزهانندیب یبا آمدن طالبان، آرامش وامنیت را م کردند یمردمی که گمان م ).291:1390حسینی،(دهند یم
که قوانین متحجرانه ي و خشک طالبان آن را به یک پادگان نظامی تبدیل  شود یکابل تبدیل به یک زندان بزرگ م.انتظار آنان است

عزیزه ".خود گویاست ندیب یر اولین باري که طالبان را مواکنش عزیزه د   حتی.شود یو دلهره م   ، حس امنیت تبدیل به اضطرابکند یم
در این میان رشید حامی طالبان است و . )290:1390حسینی،("ها را دید ، جیغی کشید و صورتش را در برقع مریم فرو برد که آن

 ها تیدارد که از زبان شخص در رمان هزار خورشید تابان، خالد حسینی سعی). 297و 289:1390حسینی،( کند یکارهاي آنان راتوجیه م
او بعضی موضوعات را .اجتماعی بپردازد؛ این قضیه در مورد طالبان پر رنگ تر است -سیاسی يها قتیو بدون جانبداري به بیان حق

تخریب دستمایه ي رمان خود قرار داده و بیشتر به آن توجه کرده است؛مانند ممنوع شدن تلویزیون ،اجراي مجازات اعدام در مال عام ، 
  .بودا، قوانین سخت گیرانه نسبت به زنان يها مجسم

 )402:1390حسینی،(کند یسپتامبر ، آمریکا به بهانه ي مبارزه با تروریسم ، القاعده و بن الدن به افغانستان حمله م11پس از حادثه ي 
که به رمان بادبادك باز و  یییکی از انتقادها. تا طالبان را برانند و بن الدن را بیابند کند یرا بار دیگر مسلح م) مجاهدین(جنگجویان .

 يها لمیارائه شده، همانگونه که در ف  هزار خورشید تابان وارد کرده اند، این است که در آن از آمریکا چهره اي مثبت و نجات دهنده
دو دیدگاه وجود دارد که ما در رمان از زبان طارق   نسبت به حمله ي آمریکا  در جامعه افغانستان. هالیوودي چنین مضمونی غالب است

و دید گاه دیگر  داند یو مردم آن م  را به نفع افغانستان   دیدگاهی که حمله ي آمریکا) 403:1390حسینی،( میشنو یآن را م   ولیال
، دیدگاه رسد یادك باز با آن روبرو هستیم و رمان با به پایان مو هم چنین بادب   آنچه که ما در رمان هزار خورشید تابان. خالف آن است

  .اول است

 زن. 2.3

لیال و  يها اصلی این دو رمان، دوزن به نام يها تیشخص. کنند یدر رمان هزار خورشید تابان، زنان نقش محوري و اصلی را بازي م
؛ زنانی که هر یک میشو یدر خالل رمان با زنان فرعی دیگري هم روبرو م. هستند که رمان داستان زندگی این دوست   مریم

زنان در جامعه ي .گوناگون زنان جامعه ي افغانستان دانست  يها پینماینده ت توان یها را م خاص خود را دارند و آن يها یژگیو
واقعی از زن    در این رمان خالد حسینی سعی در ارائه چهره اي. یی شهروندان درجه دوم هستندگو افغانستان همیشه در حاشیه بوده اند؛

شاید از دید خواننده اي که با فضاي اجتماعی افغانستان آشنایی چندانی ندارد اتفاقاتی که دررمان از لحاظ . در جامعه افغاستان دارد
، اغراق و بزرگ نمایی به نظر آید و آن را دهد یزن رمان و زنان افغانستانی روي م يها تیاجتماعی و داستانی براي شخص -سیاسی
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ساخته و پرداخته ي ذهن نویسنده و به حساب مظلوم نمایی زن و مسئله فمنیسم و دفاع از حقوق زنان به حساب آورد اما به نظر نگارنده 
به سیر تحول زن در جامعه ي    یر مستقیم و در خالل سیر داستانیرمان هزار خورشید تابان از این لحاظ که به صورت غ.چنین نیست

  .جامعه شناسانه ي زن افغانستانی باشد يها لییکی از منابع مورد استفاده در تحل تواند یافغانستان پرداخته است؛م

ارتباط نامشروع است و از  مریم نتیجه ي یک.گردد یو چند بار این واژه در کل رمان تکرار م شود یآغاز م "حرامی"رمان با کلمه
که عزیزه  مینیب یدر داستان م .وضعیتی دارد  نیز چنین -دختر لیال -عزیزه. باشد یاین لحاظ مانند شخصیت حسن در رمان بادبادك باز م

وجود عزیزه  ،گردد یو بهبود روابط این دو به عنوان هوو م  آنچه باعث آشتی لیال و مریم.شوند یو مریم با یکدیگر اخت و صمیمی م
خالد ) 296:1390حسینی،.(ردیگ یو انس م خورد یبیشتر به او گره م بودن عزیزه،) حرامزاده( که مریم پس از فهمیدن حرامی  است

زن بودن مساوي است با حرامی  به خواننده بفهماند و بگوید که در جامعه اي مانند افغانستان خواهد یحسینی به صورت غیرمستقیم م
  ).134:1390حسینی،(برند یو رشید چند بار براي سرزنش مریم، آن را به کار م -مادر مریم -تحقیر آمیزي که ننه  کلمه ي. بودن

  ؛ البتهداند یدروغگو و خود خواه م يها ، او نماینده ي زنانی ست که مردان را انساندیگو یبد م -پدر مریم -ننه همیشه از جلیل
  ).13:1390حسینی،(م داده، در این نوع نگاه بی تاثیر نبوده استکاري که جلیل در حق او و دخترش انجا

مثل عقربه ي قطب نما که همیشه رو به شمال است، انگشت اتهام مرد : این حرف آویزه ي گوشت باشد، دخترم ": ننه گفت   
  ).15:1390حسینی،(همیشه یادت باشد، مریم . کند یهمیشه یک زن را پیدا م

و لیال متعلق    زن ستم کشیده، مطیع و مظلوم نسل گذشته يها یژگیمریم و. نسل متفاوت زن افغانستانی هستند مریم و لیال نماینده دو
لیال زن جسور،آزادي خواه و با هوش است؛ زنی که به دنبال راهی براي پایان بخشیدن به شرایط .به نسل جدید زنان افغانستان است

  .جامعه مرد ساالر افغانستان مجبور به کنار آمدن با آن هستندبا وجود این، هر دو در .سخت زندگی خود است

، شود یتلخ زندگی را ندارد ،دچار افسردگی م يها تیزنی منفعل و شکننده است، او که توان رویارویی با واقع -مادر لیال -فریبا
شخصیتی مریم و لیال  يها یژگیآمیخته از و توان یفریبا را م). 183:1390حسینی،(برد یو به رختخواب خود پناه م پوشد یلباس سیاه م

تسلط کامل دارد، به طوري که حرف، حرف  -حکیم -شوهرش   فریبا برخالف آنان که بر شوهر خود تاپیري ندارند، کامال به. دانست
  ).188و  160:1390حسینی،(اوست

  مشکالت ودغدغه هاي زنانه.1- 3-2

التی را که یک زن در جامعه ي افغانستان و چه به عنوان زن در زندگی با آن خالد حسینی در رمان هزار خورشید تابان تمام مشک
مسائلی مانند ازدواج در سن پایین با مردي با اختالف سنی زیاد که این مسئله . ممکن است، روبرو شود؛ در رمان خود جاي داده است

در کشوري مانند افغانستان با جامعه اي مرد ساالر، عادي  ازدواج به این سبک و سیاق.افتد یدو شخصیت اصلی رمان، اتفاق م  در مورد
خشونت خانوادگی وآزار و اذیت جسمی .و طبیعی است؛ جایی که دختر از خود هیج اختیاري ندارد و محکوم به قبول این مسئله است

ن پرداخته به صورت مفصل به آ  و خالد حسینی خورد یمختلف این رمان به چشم م يها زن از طرف شوهر در قسمت
لیال و مریم است، زمانی که رشید وحشیانه لیال و مریم    بعد از فرار ناموفق ها ياوج این بدرفتار). 253-252و  112:1390حسینی،(است

به طوري که به مرگ نزدیک  کند یها را چند روز بدون آب و غذا زندانی م و آن زند یرا تا حد مرگ کتک م



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٥٤٨ 
 

 

،رشید را شود یکه مریم براي نجات جان لیال مجبور م هاست تیدر یکی از همین آزار و اذ). 286-281:1390حسینی،(شوند یم
  )367-363:1390حسینی،.(بکشد

). 238-226:1390حسینی،(کشد یبه وجود آمده، میان این دو را به تصویر م ییها خالد حسینی تنش.مریم و لیال هووي هم هستند
نوع نگاه رشید آن .در رمان جلیل سه همسر دارد مینیب ییعی و پذیرفته شده است؛ چنانکه مچند همسري در جامعه ي افغانستان امري طب

سنجد؛ خود گویاي نگاه مردانی مانند رشید است که  یوم کند یو آن دو را به ماشین تشبیه م پردازد یگاه که به مقایسه ي مریم و لیال م
  )235-134:1390حسینی،.(در افغانستان کم نیستند

زن با آن درگیرند، نیز  يها تیسینی به مسائلی دیگري مانند نازایی،حاملگی ،سزارین و مسائل پیرامون آن که شخصخالد ح
  .پردازد یم

درتعصبات مدهبی و قهقرایی ریشه یابی کرد؛ اوج بازتاب عملی این نگاه را در  توان ینوع نگاه به زن در جامعه ي افغانستان را م   
، او را از تعامل در جامعه بازمی شود یقوانینی که باعث زندانی شدن زن در خانه م.مشاهده کرد توان یشیوه ي برخورد طالبان با زنان م

زن در رمان  تیافغانستان که قبال به آن اشاره شد، وضع یخیتار-یاسیسه دوره س  برطبق. ردیگ یدارد، حق آموزش و کار را از او م
 - 143:1390حسینی،(زن از نظر اجتماعی آزادي کامل دارد ها ستیدر دوره ي کمون: شده است میگونه ترس نیتابان ا دیهزار خورش

با قدرت ). 273:1390حسینی،(شود یبراي زنان وضع م ها تیو محدود کند یاما با روي کار آمدن مجاهدین وضعیت تغییر م) 144
 يها تیفعال.دوره ي سیاه زن در افغانستان، دوره ي حاکمیت طالبان است.شود یگرفتن طالبان و تسلط آنان، شرایط براي زنان وخیم تر م

هم کار کردن براي زنان ممنوع است حتی حق حرف زدن .شود یاقتصادي زنان کامال ممنوع و مدارس دختراته تعطیل م -اجتماعی
بی توجهی به ). 293-292:1390حسینی،(عمومی رفت وآمد کنند يها و مکان ها ابانیدر خ توانند یندارند و بی همراهی یک محرم نم

، لیال با ابتدائی ترین وسایل و امکانات پزشکی و بدون داروي بیهوشی سزارین شود یزنان و وضع اسفبار پزشکی سبب م
رقت بار کتک خوردن لیال در کوچه به دست طالبان به دلیل همراه نداشتن محرم، نشان دهنده صحنه ي ). 307-305:1390حسینی،(کند

با حضور آمریکا در افغانستان فصل تازه اي گشوده ). 337:1390حسینی،(ي گوشه اي از ستمی ست که بر زن افغانستانی رفته است
  .نه ي آنان نیستطالبانی و قوانین خشک متحجرا يها تیدیگر خبري از محدود. شود یم

اجتماعی زن افغانستانی در رمان هزار خورشید تابان  يها تیبه خوبی در بیان محدود) چادر(خالد حسینی از کارکرد برقع        
برقع اختیاري  ها ستیدر زمان کمون. پوشند یبراي نخستین باربرقع م ندیآ یزمانی که مریم و لیال به عقد رشید در م. استفاده کرده است

  .شود یدر دوره مجاهدین و طالبان گذاشتن آن اجباري م. تس

  فرار.2-2- 3

حال این وضع نابسامان، . فرار یعنی نپذیرفتن موقعیت و شرایط پیش آمده، زمانی که توانایی و امید به اصالح وضع موجود نباشد   
فرار یکی از مضامینی ست که در رمان هزار . درون خانوادگی يها و کشمکش ها يریخواه محصول جنگ باشد، خواه ناشی از درگ

که نتیجه ي تلخ آن خودکشی ننه  کند یمریم در پانزده سالگی به نوعی از خانه فرار م. خورشید تابان با اشکال مختلف آن روبرو هستیم
لیال و مریم با عزیزه از خانه ي رشید . ت، فرار اجباري به کشوري دیگر اسمیمهاجرت که قبال به آن پرداخت). 46:1390حسینی،(است
حتی ). 286-281:1390حسینی،(اما فرار آنان، محکوم به شکست است و سرانجامی جز بدتر شدن وضعیت شان ندارد کنند یفرار م
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که فداکاري  ، در حقیقت چنین نیست چرارسد یزمانی که فرارلیال و طارق به هراه عزیزه و زلماي به پاکستان موفقیت آمیز به نظر م
باید  ها میاین گونه تفسیر کرد که در جامعه ي افغانستان، مر توان یمرگ مریم را م). 376:1390حسینی،(مریم و مرگ او را به دنبال دارد
  .بتوانند به آرامش برسند الهایقربانی شوند و فداکاري کنند تا ل

این فرجام مشروع آغازي نامشروع .، نه جندان بدردیم ینه، چندان هم بد نشد که این جوري م: مریم با خود گفت   
  ). 388:1390حسینی،(بود

؛ مضامینی مانند ماه رمضان، مراسم کند یخالد حسینی در رمان هزار خورشید تابان بعضی مضامین رمان بادبادك باز را تکرار م
  .بودا، مراسم جراي علنی حکم در استادیوم ورزشی، یتیم خانه يها عروسی، مجسمه

  

 :تیجهن

این دو موضوع در این رمان . پردازد یرمان هزار خورشید تابان، خالد حسینی به دو موضوع کلی و اصلی جنگ و زنان م   
آن به اشکال مختلف بر جامعه ي افغانستان مواجه  يامدهایدر رمان هزار خورشید تابان با جنگ و پ. برجستگی و اهمیت بسزایی دارد

در سیر اتفاقات و حوادث رمان، خواننده به صورت غیر مستقیم . کودکان آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند هستیم؛ در این میان زنان و
  . ابدی یو موقعیت آنان را در جامعه اي جنگ زده، در طول سه دهه در م گردد یبا وضعیت زنان در جامعه افغانستان آشنا م

  

 :پی نوشت ها

پیشینه ي آثاري که در حوزه ي جامعه شناسی ادبیات فارسی نوشته شده اند، به موارد زیر براي کسب اطاعات بیشتر در رابطه با -1
   :مراجعه شود

  .نشر و پژوهش فرزان پور: ، تهراننقد اجتماعی رمان معاصر فارسی با تاکید بر ده رمان برگزیده، )1386(عسگري،عسگر، _

 - ، تابستان46-45، ش12مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، س، جامعه شناسی رمان معاصر فارسی، )1383(محمد،  غالم، _
  173-129، صص1383پاییز

ادبی،  يها ، فصلنامه ي پژوهشمیان رشته اي در مطالعات ادب فارسی يها پژوهش، )1387(رحمدل،غالم رضا ؛ فرهنگی،سهیال،  _
  42-22، صص1387، پاییز21، ش5س

زیربراي مطالعه به عالقمندان توصیه  يها افغانستان کتاب یخ سیاسی، فرهنگی واجتماعبراي آشنایی بیشتر و دقیق تر با تاری. 2
 :شود یم
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  .افغانستانی  ناشر؛ محمد ابراهیم شریعتی: ، تهرانافغانستان در قرن بیستم، )1384(طنین، ظاهر،  _

  .صحافی احسانی ناشر؛ مؤلف با همکاري: ، قمافغانستان در مسیر تاریخ، )1375(غبار، میرغالم محمد، _

  .ناشر؛ احسانی: ، چاپ دوم، قمتاریخ سیاسی افغانستان، )1371(فرخ، سید مهدي، _

  .مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان: ، قم، ناشرافغانستان در پنج قرن اخیر، )1371(فرهنگ، میر محمد صدیق، _

  .اهللا شفایی، صادق باقري، انتشارات دانش هستیاسد : ، مترجمانطالبان ، اسالم، نفت و بازي بزرگ جدید، )1379(رشید، احمد، _

 .4جلد. انتشارات امیري: ، تصحیح محمد سرور موالیی، کابلسراج التواریخ یا تاریخ افغانستان، )1390(کاتب، فیض محمد، _
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  .ثالثنشر : ، تهران13، ترجمه ي غبرایی محمد، چاپ هزار خورشید تابان، )،تابستان1390(حسینی،خالد، 

  .قصه: ، مترجم حسن مرتضوي، تهراننظریه ي رمان، )،پاییز1380(لوکاچ،جورج، 

انتشارات : ، ترجمه ي محمد جعفر پوینده،تهران) دفاع از جامعه شناسی رمان(، جامعه شناسی ادبیات، )1371(گلدمن،لوسین ، 
  .هوش و ابتکار

 -، تابستان46-45،ش12دانشکده ي ادبیات و علوم انسانی، س، مجله جامعه شناسی رمان معاصر فارسی، )1383(غالم،محمد، 
  173-129، صص1383پاییز
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40  

  ي آراء بیان االدیان مانویان، بر پایه هنر نقاشی نزد مانی و ارژنگ و بررسی

  ادبیات فارسی بازتاب آن در و
  

   1ابوالقاسم اسماعیل پور

 2ناهید مهرافروز  

  :چکیده
هاي فکري مختلف، تألیف  ي ادیان و فرق و نحله ي اول است که در زمینه ي نثر فارسی در دوره بیان االدیان یکی از کتب بازمانده

مانی را پیامبر نقاش و اعجازش را . یکی از نحله هاي فکري که در این کتاب در مورد آن بحث شده، کیش مانی است. است شده
عالوه بر این، . است بیشتر در خصوص هنر نقاشی مانی سخن گفته بیان االدیانابوالمعالی نیز در کتاب . اند تصویرگري و نقاشی دانسته

شهرت مانی در ادبیات منظوم و منثور بعد از اسالم با عنوان مانی نگارگر و نقاش، دلیل برجسته بودن و اهمیت کار وي در این 
اب این چهره از مانی دیده می شود، بویژه در آثار شاعران فارسی زبان که به مناسبت در ادبیات منظوم و منثور فارسی، بازت. است زمینه

دراین مقاله با . اند هاي مختلف از ارژنگ مانی نام برده اند و در اشعار خویش از تناسبات و تصاویر متناسب با این قضیه استفاده کرده
هاي هنر مانوي و بحث در  مانویان در مورد هنر و ریشه به بررسی آراء   مانی، ي مانویت و هنر نقاشی در زمینه بیان االدیانبررسی آراء 

فرخی، منوچهري، : خصوص ارژنگ و هنر نقاشی او می پردازیم و بازتاب این هنر را در اشعار برخی از شاعران فارسی زبان مثل
 .را مورد بررسی قرار می دهیم... حافظ و   سعدي،

  
 

 ، نقاشی مانويبیان االدیانمانی، هنرمانی، ارژنگ،  :ها کلید واژه

                                                        
 عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی -  ١

 سیکارشناس ارشد زبان وادبیات فار - ٢
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  :مقدمه 

ي سوم میالدي بنیان نهاده شد، ودر بستر تاریخی  مانویت به عنوان گرایشی فکري ودر عین حال نهضتی اجتماعی در سده
ي دینی  جنبه. آن گشت برخوردهاي فراوانی روبه رو شد، که موجب کنار زده شدن و به انزوا کشیده شدن ایجادش با مخالفتها و

مانویت دیرپا نبود ودر برابر ادیان روبه گسترش آن زمان قوت نیافت، اما با گذشت سالیان فراوان نگرش و برداشتی دیگر از 
 .اشراقی وموضوع هنر مانویت است اي و ي اسطوره ها وتحقیقات قرار گرفت وآن جنبه مانویت، محور پژوهش

شر، نور و ظلمت، قسمت وسیعی  جدال میان خیر و. قائل بودند، وجه نورانی و وجه ظلمانی چیزي دو وجه مانوي ها براي هر
از میان انواع . این جنبه حتی در موضوع هنر و ادبیات مانوي قابل مشاهده است. را به خود اختصاص داده است اناز باورهاي مانوی

ها در  ي مانوي ین آیین به عنوان نقاش شهرت دارد و هم آثار بازماندههنر، نقاشی پیوند بیشتري با مانویت دارد، چه هم بنیانگذار ا
ست مصور،  ارژنگ که کتابی. بردند می  مانوي ها از قدرت تصویر براي درك عوالم باال بهره. تر است موضوع هنر نقاشی گسترده

ي مردم  تن مفاهیم دینی مانویان براي عامههاي بنیادي مانویت را در خود گنجانده بود، این کتاب به منظور قابل فهم ساخ آموزه
در این گفتار به بررسی یکی از کتابهاي تألیف شده در قرون نخستین اسالمی که در باب مانویت به . توسط مانی مدون گشت

وران موضوع هنر نقاشی مانی اشاره داشته است، به منظور بیان اهمیت و انعکاس موضوع تصویر گري مانی در اذهان و نیز در د
  .هنر نقاشی نزد مانی و مانویان پرداخته شده است  هاي این هنر و به ویژه نخستین اسالمی بین تاریخ نویسان و مؤلفان، به ریشه

 
  

  :در مبحث هنر نقاشی مانی بیان االدیانبررسی آراء 
العلوي است که گفته شده،  الحسینی تألیف ابوالمعالی محمد مذاهب جاهلی و اسالمی، شرح ادیان و در االدیان بیان     

ابوالمعالی از سادات علوي و از . هاي فکري، در دست است ترین منبعی است که به زبان فارسی در باب آراء و ادیان و نحله قدیم
کتاب در پنج باب نوشته شده این . ق است.ه 489 االدیان بیانسال تألیف . معاصرین ناصرخسرو شاعر اسماعیلی مذهب بوده است

. ، آمده است»اند مذاهبی که پیش از اسالم وجود داشته«توضیح در خصوص کیش مانویت در باب دوم کتاب و ذیل عنوان . است
. نیز پرداخته است... پرستان، هندوان ها، بت آراء زردشت، مزدکی  مانی، به  از مذهب ابوالمعالی در این بخش به غیر از گزارش 

این مردي بود استاد در صناعت ". راجع به مانی بیشتر در موضوع، هنر نقاشی مانی است االدیان بیانیحات ابوالمعالی در توض
... اردشیر بیرون آمد، در میان مغان و پیغامبري دعوي کرد و برهان او صناعت قلم و صورتگري بود صورتگري و بروزگار شاپور بن

آنرا ارژنگ مانی خواندند و در خزاین غزنین هست و طریق او همان زردشت بوده است و مذهب  که و کتابی کرد به انواع تصاویر
  )17:1312العلوي،(  ".ثنوي داشت

کند ولی ازآنجاییکه مبحث  کتاب خویش اشاره می ابوالمعالی به توضیحات دیگري نیز درخصوص مانویت واعتقاد آنان در
  .پردازیم ر دارد، تنها به ذکر بعد هنر نقاشی مانی که دراین کتاب آمده است، میمانوي قرا مانی و این گفتار پیرامون هنر

  
  :بررسی آراء مانویان  در باب هنر 

هایی که نسبت به آن  مانویت که از قرن سوم میالدي ظهور یافت، بعد از جریان دینی و اجتماعی که به همراه داشت و مخالفت
عد فرهنگی  و پیروان آن شد، در صحنه شکل گرفت و مبارزاتی که با این  فکر ي رقابت با ادیان دیگر، تقریباً کنار زده شد، ولی در ب
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هاي  در بخش. از جمله در موضوع هنر، آثار برجاي مانده از مانویان قابل بررسی و تأمل است. تأثیرگذار به حیات خود ادامه داد
زیرا مانویت به دلیل مهاجرت پیروان آن به مناطق . دست آمده است شرقی آسیاي مرکزي شواهدي قابل استناد از هنر مانوي به

ها از هنر مانوي برجاي مانده است،  آثاري که در این سرزمین. آسیاي مرکزي و چین از قرن هفتم میالدي دراین مناطق رونق گرفت
  .بیشتر مربوط به هنر دیداري و تصویري و نگارگري است

اي از فرهنگ جهان وطنی نژادي و عقیدتی  هنر مانوي مؤثر بود و همین هنر در مجموعه گیري اي در شکل عناصر پراکنده"
هنرمانوي تا . اي پراکند موجود در ترکستان منعکس شد، و در جاي خود از همین منطقه تأثیر و نفوذ خود را در فضاي بسیارگسترده

ها، فنون و عقایدي  بندي و انتقال نقشمایه زا در صورت ملی تحولدهد، اهمیتی ویژه و به گونه عا آن جا که بقایاي پراکنده مجال می
  )47:1376هامبی ودیگران، (  ".داشت که براي هنر آینده ایران از اهمیتی در خور برخوردار است

آورد از آن جهت که مخاطبان عام داشته است و  به تصویرگري روي  می  مانی. است ایدئولوژي   هنر مانوي، هنر در خدمت
آیین مانی که زبان زنده و شاخص روح ایرانی بود، از همان آغاز  ". جوید خود به آنان از تصویر و نقش یاري می راي فهم منظورب

رو مدتها پس   از این. براي تبیین و توجیه الهیات مانوي و کاربرد آن براي تبلیغ و ضبط و ثبت و بیان اصول آئینی از هنر بهره گرفت
از بین رفته بود، هنرمانوي در فرهنگ ایرانی نیروئی پویا و زنده بود، چون در آن سوي این هنر ایمان مذهبی  از اینکه دین مانی

  )35:1376همان،(".عمیقی نهفته بود و از طرف دیگر مانویت ارتباط نزدیکی با سایر فرهنگها پیدا کرده بود
 

  :هاي هنر مانوي ریشه 
شناسی هستند، این آثار شامل هنرهاي تصویري  هایی از هنر و زیبایی  است، بیانگر نمونهآثاري که از آیین مانوي برجاي مانده 

بوده ...، و همچنین موضوع کتابت و نگارش و خط...)موسیقی(، هنرهاي شنیداري ...)نقاشی، نگارگري، مینیاتور، مجسمه سازي(
بیشتر این   اگرچه. اند ها پرداخته پیروان این آیین به ایجاد آن گردد و یا گذار کیش مانوي برمی ها به پایه است، که خلق برخی از آن

توان  ولی نمی. شود ها دیده می آثار در اکتشافات تورفان، بدست آمدند و از طرفی در مناطقی چون ترکستان و چین، ردپاي آن
ي فرهنگی ایران بوده است،  ي جامعه هشد، زیرا مانی به عنوان فردي که پرورد ي غیر ایرانی متصور براي این آثار هنري سرچشمه

این سخن به دلیل همبستگی و . توانسته از قریحه و فطرت هنر دوست ایرانی و همچنین علم به هنر و تولید آن، جدا بوده باشد نمی
شکل  –ي ساسانی  آثار باقی مانده از ایران دوره –نزدیک بودن آثار مکشوفه از مانویان با آثار باقی مانده از ایران به طورمشخص 

  . گیرد تري به خود می مستدل
دهد که  ایی را نشان می ي ساسانی کامالً هویداست، یکی از قطعات کوچک همان نقشمایه در هنر مانوي تأثیر هنر دوره"

ظاهر شده ایی ساسانی بود،  هاي آرایه بستان کنده، و در آن نوار مرواریدي که یکی از ویژگی در قوس طاق) م590-628(خسرودوم 
 ".آئین مانوي از ایران نشأت گرفت و پس از یک دوره پرباري ایرانی در آسیاي مرکزي و شرقی تا کره و ژاپن پیش رفت. است

  ) 44:1376همان،(
اند،  هاي گنوسی قلمداد کرده مانی که از لحاظ فکري کما بیش در پیوند با آیین گنوستیک است و مانویت را یکی از گرایش

باره  پور معتقد به تأثیر هنر مانوي از کیش گنوسی است و دراین نر چه پیوندي با کیش گنوسی دارد؟ اسماعیلدر موضوع ه
ي زیبایی شناسی هنر مانوي را  شک سرچشمه بی. شناسی و نمادگرایی مانوي در کجاست اکنون ببینیم خاستگاه زیبایی": نویسد می

فلسفی، چه در هنر  –هاي دینی  ، گنوسیان صدر مسیحیت چه در اندیشهجست وجو کرد) کیش گنوسی(باید در گنوستی سیزم 
اعم از نگارگري و  –آنان پیش از مانی، اعم از سنت عمیق هنري . رفتند مقدس یا هنر دینی، پیشکسوتان مانی به شمار می
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اند و این  ي گنوسی حرکت کردهمند بودند، به طوري که مانی و پیروان بالفصل او در بستري از هنر بهره –خوشنویسی و تذهیب 
پس، زیبایی شناسی هنر . اند و با هنر مینیاتور چینی و هندي درآمیختند سنت را با خود به آسیاي میانه و مناطق دور دست شرقی برده

بدیهی است . اویغوري و هندي است –شناسانه هنر گنوسی و هنر تصویري آسیاي میانه، چینی  هاي زیبایی مانوي خود تلفیقی از جنبه
هاي تلفیق  یکی از جلوه. چین، وجه زیبایی شناسی بودایی است –هاي غربیِ  که وجه غالب زیبایی شناسی آسیاي میانه، هند و بخش

رَ نیروانا در صحنه) گوهرنجات(سینتامتی  1هاي چلیپاي هنر مانوي  با هنر بودایی را در نگاره بازمانده در غارپرتاي مینگ ایی،  2ي پ
نماد مانوي و (و چلیپاي نور ) بودا  یکی از پنج تجلی(ي اکشوبیه  هاي دیگري چون نگاره نگاره. توان دید ر ترکستان چین، میواقع د
ي داوري،  ي صحنه  در قلمروهاي روشنی، نگاره) گام سپرده به سوي نیروانا(تجلی پنج تتاگته ) هاي نور پراکنده درجهان رمزپاره

هاي دیگر، این وجه تلفیقی زیبایی  ي بودا، برگ مصور یک کتاب سغدي به سبک پوتی هندي  و نمونه مینیاتوري مانوي با نگاره
  ) 208-209: 1382پور، اسماعیل( ".رساند بودایی آسیاي میانه و چین را به اثبات  –شناسی هنرمانوي 

رفان، موضوعی است که به آن پرداخته تأثیر هنرچینی و به طور مشخص هنر نقاشی و نگارگري چینی در آثار مانوي منطقه تو
نظر از تأثیر نقاشی تانگ چینی   نقاشی مانوي صرف". ي ساسانی نیز سخن رانده شده است شده ولی در کنار آن از نقش هنر دوره

بودائی  جا گذاشت و تأثیر شمال غرب هند و مشرق ایران که از طریق  نقاشی  که نمود و نشان مؤثري در هنر اویغوریان خوچو، به
گذارد که دقیقا از هنر ساسانی ایران سرچشمه گرفته است مثل مظاهر بالدار پیروزي و نوارهاي  منتقل شد، عناصري را به نمایش می

هایی نیز با هنر پنجیکت پیدا  نماید که هنر مانوي همبستگی چنین می. هاي تزیین دوره ساسانی بود دار که از ویژگی اي مهره آرایه
هاي  هایی از تأثیر هنر مانوي، در جاي خود ظاهر شده است، به عالوه حاالت چهره و آرایش سر پیکره ه در آن رگهکرده است ک

رود که هنر مانوي پس از فتوحات مغول در ایران در  گمان می. بایست، بازتابی از تأثیر نقاشی قبطی در آن باشد هاي مانوي می نگاره
ها حتی در زمان  ي مناطق مفتوحه به تعدادي از مأموران اویغوري سپرده شد و آن اداره. شده است اي بار دیگر ظاهر شکل تغییر یافته

دراین میان . اند بی تردید اویغوریان سنن هنري خود را وارد فضاي مناسب ایران کرده. اي به دست آوردند ایلخانان مقامات عالیرتبه
ها و نمودهاي  اند، افراد دیگري نیز معتقدند که نقشمایه ی ایران پیدا کردههاي ساسانی و مانوي در نقاش افرادي هستند که رگه

یعنی نگارگري ساسانی که چیزي از آن بالکل : گري ایرانی از یک منبع واحد مایه گرفته است مشترك در هنر مانوي و نگاره
  )30-31: 1376هامبی ودیگران،( ".شناخته نیست

ي  هاي دوره ن و چراي هنر مانوي از هنر ساسانی تأمل کرد، موضوع از میان رفتن نگارهشود در تأثیر بی چو چه موجب می  آن
توان بر این وجه اشتراك زیبایی  آیا نمی". هایی نیز که باقی مانده، خود گویاي این پیوند یا تأثیر است ولی نمونه. ساسانی است

ي مانوي بازسازي  هاي بازمانده ي نگاره ناسی هنر ساسانی را بر پایهشناسی هنر مانوي با هنر ساسانی تأکید ورزید و کلیات زیبایی ش
هاي مانوي و بررسی تطبیقی این آثار با آثار  تر آثار و نگاره کرد؟ البته این در حد یک فرضیه است و اثبات آن مستلزم کشف بیش

توان دست یافت که عبارت  ي قابل توجهی می تهبه هرحال، از این بررسی به نک. ي ساسانی و پس از آن است ي هنري دوره بازمانده
 ".هاي هنري ایران، آسیاي میانه و ترکستان چین تأثیر و تأثر متقابل و تلفیق زیبایی شناسی هنر مانوي با بن مایه: است از

  )210:1382پور، اسماعیل(

                                                        
1 (Cintamani: یا چینتامنی یعنی گوهرآرزو، گوهرنجات ودستیابی به نیرواناي بودایی).208همان،قسمت پاورقی ص(  

2 (Paranirvana به سوي نیروانه رفتن یا عروج کردن).208همان، قسمت پاورقی ص(  
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عنی فضاي فرهنگی و تمدنی یک منطقه در ی. ي هنر نیز جایگاه خاص خود را دارد باید در نظر داشت که تأثیر و تأثر در عرصه
ي  عرصه در .پذیرد هاي آن نیز تأثیر می مایه گیري آن تأثیرگذار باشد، از آن اثر و بن ي شکل تواند بر یک اثر و نحوه که می  حالی

ي آسیاي مرکزي،  منطقهگفته شده به دلیل نزدیکی و ارتباط مانویان با بوداییان در . ناپذیر است هنر و فرهنگ این موضوع اجتناب
خورد براي نمونه گل  ها، بیشتر به چشم می هنر بودایی بر هنر مانوي تأثیرگذاشته است، این تأثیر به ویژه در قسمت نمادها و نگاره

بر ي هنر مانوي  است که کلیت فکر و اندیشه  ولی سخن این. شود هاي مانوي دیده می نیلوفر، که نماد آیین بودایی است در نگاره
  :نویسد کلیم کایت می. چه اساسی استوار است

ها و چیزهاي  اي دارد، چنان که از ظاهر اشخاص و جامه و اسباب آن هاي تورفان ویژگی بومی برجسته هر چند نقاشی "          
النهرین  ي بین کانی منطقهي هنر اش ایم که هنر مانوي بر شالوده گردد و ما بر این اندیشه آید، اصل سنت به مانی باز می دیگر برمی

بی تردید، هنر ساسانی که به راحتی تأثیر بیگانگان و بیش از همه، تأثیر هنر یونانی را پذیرفته، بر نقاشی مانویان نیز . نهاده شده است
روابط بازرگانی  هایی از تأثیرپذیري هنري را در خود دارد که در پی ي آثار هنري مانوي نشانه به هرحال بازمانده. مؤثر بوده است

  )69:1384کلیم کایت،( ".بایست به وجود آمده باشد ي ابریشم می اي سرتاسر مسیر جاده بزرگ ماوراء قاره
  

  
  :ارژنگ و هنر نقاشی نزد مانی و مانویان

رود، تا جایی که مانی را پیامبر نقاش و  ي آیین مانی به شمارمی هاي برجسته موضوع هنر و از جمله هنر نقاشی از ویژگی
اند، معترف به هنر نقاشی و  هاي دینی وي پرداخته حتی کسانی که به مخالفت با آموزه. اند اعجازش را تصویرگري و نقاشی دانسته

شهرت نام مانی در ادبیات منظوم و منثور بعد از اسالم، با عنوان مانیِ نگارگر و نقاش دلیل برجسته . اند هتوانایی مانی در این زمینه بود
  . بودن و اهمیت کار وي در این زمینه است

هاي اشرافی اشکانیان، بیش از دیگر  مانی، فرزند یکی از خاندان. گردد سنت نگارگري مانویان به خود بنیانگذار مانویت برمی"
هاي تشریحی متنوعی براي یک زندگی منزه به دست  اند، به هنرهاي زیبا پرداخته و گونه یانگذاران ادیانی که تاکنون ظهورکردهبن

اي  هاي ایرانی و آسیاي میانه هایش حتی پس از ترجمه به زبان نویسی ابداع کرد و کتاب اي در خوش او نه تنها خود شیوه. داده است
هاي  خود،  چنان که اشاره کردیم، او حتی براي آموزش. کرد ، بلکه شخصاً آثارش را هنرمندانه تذهیب میشد به این خط نوشته می

کلیم ( ".ي بزرگی از یک سنت هنري بر جاي نهاد کتاب مصوري داشت به نام ارژنگ و در آثار تبلیغی و تربیتی خود نیز گنجینه
  ) 61:1384کایت،

چه . ي آن را مانی اجرا کرده است ي گسترده ابداعی و نوینی نبوده، ولی گویا شیوهروش مانی در مصور ساختن کتاب، روش 
هاي ماندائی، وجود   هاي عرفانی قبطی چون کتاب یهوه و برخی دست نوشته هاي تعلیمی و نوشته هاي تذهیب کتاب در رساله نمونه

متأسفانه آگاهی ما از ". ، نیز  باید پیگیري کرد)لنهرینا بین(ي کار مانی را با توجه به محیط زندگی وي  ولی ریشه. داشته است
ي مصوري پیدا شده تابع سنتی غیر از آن  نقاشی مینیاتور مذهبی باستانی سوریه و ارمنستان بسیارکم است و اگر جایی احیاناً نوشته

سریانی که در قرن سوم  –شکانی ي تمدن ا مانی و هنر او را باید در مقابل زمینه. شود است که در طرحهاي مانوي مشاهده می
هاي دیواري دورا اروپوس و کاخ کوهستانی کوه کواچا در شرق ایران  نقاشی. النهرین حاکم بود جستجو کرد میالدي در بین

در مورد نقاشی مینیاتور سنتی که حقاً باید مانی را بدان منتسب دانست، اثر . ي اشکانی است نمودار نفوذ نقاشی دیواري دوره
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آنچه مسلم  است این است که مکتب هنري که مانی . که بتوان از راههاي استنباطی به نتیجه رسید قیمی در دست نیست مگر اینمست
  )143:1376گرن، ویدن( ".گویند می» ي پارتی  شیوه«به آن تعلق داشت، همانی است که در تحقیقات جدید به آن 

از سویی تولد در محیط بابل که در آن زمان تنوع و تضارب . بوده است رسد مانی داراي استعدادي ذاتی در هنر به نظر می
داد، و از طرفی پیوند وي با فرهنگ هنر دوست ایرانی و نیز تالش براي تبلیغ بهتر و تأثیرگذارتر  سالیق را در درون خود پرورش می

مانی خود ". دین با ابزار هنر از جمله نقاشی بودهایش، ذهن وي را به سمت ایجاد روشی نوین، رهنمون کرد که همانا تبلیغ  آموزه
دستی بود که براي بیان مفهوم آمیختگی نور و ظلمت، رستگاري روح و توصیف بهشت نور، از سنت کالمی و  هنرمندچیره

و تکوین عالم، ي آفرینش  اي بود درباره ارژنگ مانی نگارنامه. ها آورد ها و نوشته تصویري ارزشمندي بهره گرفت و زیباترین نگاره
هر چند ارژنگ . هاي نور ورسیدن آن به کشتی ماه و خورشید و بهشت نور ازلی جهان نور و ظلمت و چگونگی آزاد شدن پاره

ي هنر تصویري ایرانیان در روزگاران گذشته، به دست متعصبان زمانه از میان رفت، اما قطعاتی از تفسیر  زیباترین نمونه  مانی، این
همچنین . هاي تصویري آن را شرح داد توان ارژنگ را توصیف کرد و بن مایه نده است که بر اساس آن میارژنگ باقی ما

 ".ي ارژنگ را بازسازي کرد توان نگارنامه ي تورفان چین باقی مانده است که براساس آن، می هاي مانوي در واحه نگاره
  )205-206: 1382پور، اسماعیل(

هاي دینی است، کتابی  ي آموزه هاي مصور در زمینه نقاشی مانی و در عین حال جزو اولین کتابارژنگ که به عنوان نماد هنر 
این کتاب مصور موجب شهرت مانی به عنوان پیامبري تصویرگر شد، نام این کتاب به . است که تصویر در آن گویا و سخنگو است

  .ضبط گردیده است...هاي ارژنگ، ارثنگ، ارتنگ، اردنگ،اردهنگ  صورت
اند و نامش بالفاصله پس از هفت  هاي قبطی بدان اشاره کرده است که در نوشته) تصویر(  Eikonارژنگ محتمالً همان " 

ظاهراً  شامل چندین نگاره » تصویر«آید که این  برمی) 18ص(از کتاب مواعظ ). 25مواعظ. (کتاب رسمی دینی مانویان آمده است
پس، . »گریم خود می -ي نگارنامه -هاي بر نگاره«: گوید بینی زمان شکنجه و آزار خود می پیش مانی محتمالً با اشاره به. بوده است

گذار  ي منحصر به فرد بنیان تواند فقط شامل پرتره نمی –هنینگ پنداشته است .ب.چنان که نخستین بار و –) تصویر( Eikonاین 
هاي  هنینگ، این پیشرو پژوهش. منقوش گردیده است) مانویان یکی از مراسم مهم آیین(، )یا بما(مانویت باشد که بر محراب 

یا نوعی » کتاب مصور«همان   Eikonپولوتسکی حق داشت پیشنهاد کند که این: اش را عوض کرد و نوشت مانویان، بعدها عقیده
نویسد که بنابر حدس  ز میکریستن سن نی) 62-63: 1384کلیم کایت،( ".کرده است ي مانی را تصویر می بوده که آموزه» نگارنامه«

  ) 231:1351کریستن سن،( ".او است که مصور به تصاویر بوده است» انجیل«اي از  اردنگ معروف مانی نسخه " 1آلفاریک
ي مانی و ارژنگ او در ادبیات منظوم و منثور و در آثار شعرا و نویسندگان، با ویژگی تصویرگري و نقاشی دیده  بازتاب چهره  

 :اند  ارژنگ مانی قیاس کرده هاي طبیعت و رنگارنگی آن را با ي مثال شاعران گاه زیباییبرا. شود می

                                     
 باغ چو مجلس کسري شده پرحور و پري                                                

    راغ چون نامه مانی شده پرنقش وصـور                                                                               

  ای                                        

                                                        
Alfaric(1  
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                                      یکی همچو دیباي چینی منقش                                        
  یا                                        

                                       
 

                     روي خوبشهمی تافت از پرنیان 
 
 
 

                                        
              نگاه کن به نوروز چون شده است جهان                                    

        چون کارنامه مانی در آبگون قرطاس                                                                          

  یا                                    
                                                                                                                      باد بزین صناعت مانی کند همی                                    

    
. هایی از این دست در ادبیات ما فراوان است که خود حاکی از پذیرش و قبول هنر نقاشی مانی در نزد متأخران است نمونه

  :کند سعدي شیرازي نیز با پذیرش و باور هنر مانی در مقام قیاس از وي یاد می"
  
  گرچه از انگشت مانی برنیاید چون تو نقش             

  هردم انگشتی نهد برنقش مانی روي تو                                                      
  

  :آورد  عطار نیشابوري نیز با باور به هنرمندي مانی می
 
 

             نگارینی که من دارم اگر برقع براندازد         
  رونق نگارستان مانی رانماید زینت و                                                       

   

                                                        
  54همان ص )  1

 383همان ص ) 2

 115ص :همان) 3
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   :کند پروین اعتصامی نیز هنر مانی را با زیبایی طبیعت مقایسه می 
      

  زمین از صفاي ریاحین الوان         
  زند طعنه برنقش ارژنگ مانی                                                           

  
  : جادو اغوا کننده دانسته و آن را عامل گرایش مردم به مانی دانسته است  وهاي مانی را تا حد سحر  نظامی، زیبایی نقاشی 

  
 هاي فرهنگ او                بدو بگرویدند و ارژنگ او زبس جادوي                                        

صورت پرستی نیز به شمار مانی در نظر برخی دیگر از شاعران به علت بدعتی که گسترش داد، نمادي از بت پرستی و ...
  :فرخی گفته است . پرستند هاي خود را  می هاي زیباي مندرج در کتاب تصور شده است، مانویان صورت. رود می

  
      پرستی برمانوي مالمتی نیست  به بت                                   

  وصورتی نیست درارژنگاگرچه صورت ا                                                    
  :آورد مسعود سعد سلمان نیز در ابیاتی می                                

                                                           آن کس که همی روي توبیند                گمره شود                                       

  آن روي نکوصورت مانی است همانا                   
   .کند حافظ، مانی را صورتگري چینی معرفی می               

    صورتگرچین پرس   داري رواز اگر باورنمی                                        
        "خواهدز نوك کلک مشکینم که مانی نسخه می                                                                   

بیت به  35ي فردوسی است که حکیم توس در حدود  ي مانی در ادبیات منظوم پارسی، در شاهنامه بارزترین انعکاس چهره
به نقل از  دوسیفر که   هاي شاهنامه پردازد، که البته نویسندگان داستان گزارش از مانی و داستان وي در دوران شاپورذواالکتاف می

اند، زیرا ظهور مانی بنابر اکثر منابع در زمان شاپور اول فرزند اردشیر ساسانی  آنها شاهنامه را سروده است، در اینجا دچار اشتباه شده
اش و بر صفت نق 1داند فردوسی مانی را از چین می. که شاپور ذواالکتاف، شاپوردوم و فرزند هرمزد نرسه است  در حالی. بوده است

  :نهد بودن وي انگشت می
 بیامد یکی مرد گویا زچین "               

     بدان چربدستی رسیده به کام                                که چون او مصورنبد برزمین                
  یکی برمنش مرد، مانی به نام                                                   

                                                        
بهترین  و ماد صورتگري و بت پرستی بوده استشود که چین در باور ایرانیان ن این تصور ازآن جایی ناشی می. ایرانیان مانی ازچین آمده است به نظر فردوسی و)  1

 .اند  نقاشان و تصویرگران از چین برخاسته
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  به صورتگري گفت پیغامبرم                                                  
      )6،33ج :1388فردوسی،(                  "...آوران جهان برترم زدین                                                  

گیرد  تحت تأثیر سخنان مانی قرار می خواهد، شاه نیز اگرچه کند که مانی از شاپور یاري در دینش را می فردوسی اشاره می
  .پردازند موبدان نیز با اعتراض به آمیزش نور و ظلمت در باور مانی به رد وي می. خواند ولی موبدان را فرا می

      بدو درمکان و زمان آفرید         کسی کو بلند آسمان آفرید                                        
  کجا نور و ظلمت بدوي اندرست؟                                       
  !زهر گوهري گوهرش برترست                                  

  شب و روز وگردان سپهربلند                                      
  کزویت پناهست و هم زو گزند                                                                         

    به برهان صورت چرا بگروي          
  !همی پند دین گستران نشنوي                                            

                همه جفت و همتا و یزدان یکیست          
  !جز از بندگی کردنت راه نیست                                           

             گر این صورت کرده جنبان کنی            
  سزد گر زجنبنده برهان کنی                                           

     
  ندانی که برهان نباشد نگار؟             

  "ندارد کسی این سخن استوار؟                                                                          
  )335-6،336ج:1388فردوسی،(              
اعتراض به استدالل از راه نگارگري و صورتگري مانی، احتماالً بر این امر داللت دارد، که مانی بیشتر از راه نقاشی صورت "

اما موبد هوشمندتر از . جذب دربار ساسانی بی تأثیر نبوده استایزدان اساطیري خود، درصدد جذب مخاطب بوده و این به ویژه در 
اندازد وتردیدي نیست که مانی  او، وي را به دام اثبات حقانیت خود از راه زنده کردن و جان بخشیدن آن صورت هاي ایزدوار می

  )115:1382پور، اسماعیل(".دخور کارشکست می در این 
در . شود، که البته فردوسی نیز خود موافق این محکومیت است یلی طرد وي محسوب میدر شاهنامه باور به ثنویت مانی از دال

  .آید این میان موبدي زرتشتی است که درصدد  نقض آراء مانی و شکست او برمی
    اهرمن جفت یزدان بدي اگر                                            
  شب تیره چون روز رخشان بدي                                                                                    

    همه ساله بودي شب وروز راست                                           

  به گردش فزونی نبودي نه کاست                                                                            
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                          نگنجد جهان آفرین درگمان                                          
  "برترست از زمان و مکان که او                               

  )336: 6ج:1388همان،(                                                                     
ردیف قرار دادن این ثنویت با مصادیق شرك و گمراهی در سخنان موبد معترض به   ت مانی و همتالش براي ستیز با باور ثنوی

ي نور و ظلمت مانوي  البته این گفته خود نشانِ عدمِ درك موبد از اسطوره": نویسد باره می پور در این اسماعیل. شود مانی دیده می
دهد، چنین  چون از دیدگاه زرتشتی هرمزد را در مقابل اهریمن قرار می این موبد که به شهادت تاریخ، کسی جز کرتیر نیست،. است

در حالی که در باور مانوي، اهریمن به هیچ وجه جفت هرمزد نیست، بلکه پدر بزرگی یا زروان خدایی  وراي نور . کند قضاوت می
  )115:1382اسماعیل پور،( ".و ظلمت آمیخته است و برتر از زمان و مکان است

  .ي شهر است ار مانی، به روایت فردوسی نیز بیرون راندن از درگاه و فرمان آویختن وي از دروازهفرجام ک
شود  ي ادیان و مذاهب است، از جمله متون منثوري محسوب می نیز که جزو نخستین منابع فارسی در زمینه االدیان بیانکتاب 

ده و هنر وي را در این زمینه تا حد اعجاز و سحر باال کشیده مانی تأکید کر» صورتگري«که به مذهب مانی پرداخته و بر صفت 
 ".خط ناپدید گشت  ي حریرسپیدخطی فرو کشید، چنانکه آن یک تار حریر بیرون کشیدند و آن گویند بر پاره". است

  ) 17:1312ابوالمعالی،(
گویا کتاب . کند که این کتاب در خزاین غزنین وجود دارد داند و اشاره می ابوالمعالی ارژنگ را کتاب مصور مانی می

نیز آمده است تا قرن پنجم و در زمان حکومت غزنویان در خزاین دولتی موجود بوده، در  االدیان بیانگونه که در  ارژنگ، همان
ي مصورکردن کتاب، بدعت بوده است؟ اگرچه  آیا کار مانی در زمینه. جاي نمانده استکه امروزه از این کتاب اثري بر  حالی

ي این  شود اما مشخص نیست که سرچشمه ي وي شناخته می شهرت مانی به نام پیامبر تصویرگر است، تا جایی که تصویر، معجزه
اساساً نقاشی کتاب در ایران ". ، وجود داشته استوامقی معتقد است پیش از مانی نیز هنر تصویرگري کتاب. اعجاز خود مانی باشد

  )48:1378وامقی، ( ".هم خداینامه داراي تصویر بوده و هم کتابهاي فارسی دري پس از اسالم. سنتی دیرینه است
 ي هنر تصویري که از مانی بر جاي مانده است و یا منتسب به اوست، منحصر در از سوي دیگر نیز باید در نظر داشت که همه 

هاي گوناگون  یک غار را در مشرق به صورت) مانی(اضافه بر آن به موجب حکایت بعضی از نویسندگان او ". ارژنگ نیست
هایی از کارهاي مانویان کشف گردیده که احتماالً با حکایت مزبور رابطه دارد و از طرف  در حفاري تورفان نمونه. آراسته بود

در یکی از . یکی از خوانین اویغوري،که به کیش مانی در آمده بود، صورت گرفته باشد دیگر ممکن است در قرن هشتم و در زمان
ها  که در داخل غاري به عمل آمده، صورت مرد بزرگی احتماالً شخص مانی، نقش گردیده و در سمت راست آن چند  نمونه

ت مغولی است ولی وضع لباس زربفت و حالت کلی نقوش از نظر شکل صور. تر از پیروان او نشان داده شده است صورت کوچک
آثار دیگري که بدست آمده، دو علم معبد . تاج و رنگ و هم چنین نسبت بدن رهبر و پیروان او نزدیک به روشهاي ساسانی است

تر از بانو  ها صورت بانوئی نقش شده و درجلو زنی، که قدش کوتاه در یکی از آن. است که تصاویري بر آن نقش گردیده است
این نقاشیهاي دیواري از نظر موضوع، . اند بر علم دیگر یک زن و مرد در حضور شخص ثالثی به زانو درآمده. ت، زانو زده استاس

هائی از مینیاتور مانویان نیز به دست آمده  تورفان نمونه درحفاریهاي . اسالمی قرار خواهدگرفت  رنگ و هیأت مورد توجه هنرمندان
ي ترکی و در هر دو طرف ورقه تصاویر روحانیان مانوي که لباس سفید در بر و کاله  اي است داراي نوشته ها ورقه یکی از آن. است

. اند این روحانیان در جلو میزهائی که با نقوش رنگارنگ آراسته شد در دو صف ایستاده. استوانی بر سر دارند نقش گردیده است
ي دیگر مشتمل بر دو ستون مکتوب است  صفحه. ي انگور مزین شده استها ي یکی از دو صفحه با نقوش گیاهان و خوشه حاشیه
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هاي  در قسمت باال سه شخص در روي قالی به حال نشسته و با جامه. خورد داري به چشم می ي گل و بوته که در اطراف آن حاشیه
این . نوازد نهفته و دیگري عود می هاي خود را در آستین اند و از دو نفر طرف چپ که سالم مانده یکی دست الوان مجسم گردیده

اي ایرانی و معتقد به پیامبري ایرانی به عمل آمده و  هاي دیواري، مهم و گرانبها است، زیرا توسط عده مینیاتورها، مانند نقاشی
: 2535،زمانی( ".هاي آن به احتمال قوي از کشورساسانی به ترکستان نقل و در آن جا شاهکارهاي هنري به وجودآمده است روش
217-216(  

ها برجاي مانده است درکلیت با  هایی که بر روي کاغذ و ابریشم، چه تصاویري که بر دیواره ویژگی نقاشی مانویان، چه نقاشی
ي خود مانی در  ي شیوه رسد ادامه دهنده آثاري که از مانویان در این زمینه بر جاي مانده است، به نظر می. یکدیگر تفاوتی ندارند

ترسیم باشد، هرچند از مانی نیز اثر چندانی برجاي  نمانده است و حتی معابدي که گفته شده در غلبیله و چگل، بدست مانی  ي زمینه
  . اند اند به صورت دقیق شناسائی نشده آذین بندي شده

به طرزي خالصه با خطوط ها را  نگاره. کردند هاي قراردادي بیان می مایه نقاشان مانوي غالباً مفاهیم نمادین را به مدد نقش"
ها مشتمل بود بر الجوردي، آبی روشنفام،  گزینه رنگی آن. آراستند ساختند و با نقوش انتزاعی می هاي درخشان می موزون و رنگ

براي اجراي هر طرح . بردند را در پس زمینه تصویر به کار می) آبی یا سبز یا سرخ(نارنجی، سرخ و سبز، همیشه رنگی یکدست 
ها را با رنگ ماده و  کشیدند، سپس درون شکل وط اصلی را با رنگ قرمز یا سیاه بر روي صفحه صاف و صیقلی مینخست خط

کار بست خطوط منحنی اهمیت اساسی در پیکرنگاري و ...کردند ها را قلمگیري می پوشانیدند و سرانجام برخی قسمت برگ زر می
  )46:1383پاکباز،( ".ها و گیاهان نیز به کار رفته است طراحی جانوران، گل پردازي مانوي دارد، و همین نوع خطوط نرم در جامه

کردند،  هاي اصلی مثل قرمز، آبی تیره، و سبز با درجات متفاوت استفاده می هایشان از رنگ بندي نگاره مانویان در رنگ
هاي سیاه یا  ، خطوط مرزي طرح را با رنگکردند را کوبیده و سفت می  خواستند بر سطحی نقاشی کنند، آن چنین هنگامی که می هم

در سنت   هاي تورفان است، ریشه نگارگري ایلخانان، که یادآور نقاشی. کردن در چند مورد کامالً قابل اثبات است قرمز مشخص می
ین سنت هنري ي هند، ا پس از تاخت و تاز بابر تیموري به شبه قاره. هنري تیموریان داشت و مراکز مهم آن سمرقند و هرات بود

ي علیاي  هاي دیواري آلچی واقع دردره در آبرنگ نگاره. تردید بر نقاشی مینیاتور هندي نیز اثر گذاشت و آن را دگرگون کرد بی
سو زیر تأثیر هنر بودایی هند و کشمیر است   از یک  میالدي را مشاهده کرد که12-11هاي  توان تأثیر مکتب متأخر تبتی سده سند می

توان تأثیرات مانوي  ما براین باوریم که در اینجا می. دیگر، از هنر آسیاي مرکزي و تکثردینی آن خطه متأثر استو از سوي 
توان چنین پنداشت که با ظهور اسالم درآسیاي  هاي آلچی، دست کم می ي یافته بر پایه. هنراصیل آسیاي مرکزي را بازشناخت

  ) 71:1384کلیم کایت،( ".باختر تبت پناهنده شدند نشین مرکزي نگارگران مانوي به منطقه بودایی
هایی از صنایع مانوي که در حفاریهاي تورفان و خوچو به  با اشاره به نمونه ایران در زمان ساسانیانسن در کتاب  آرتورکریستن

یاد صنعت مینیاتورسازي  بکار رفته، شخص را به  العاده ها دقت و لطافت فوق این تصاویر، که در آن": نویسد دست آمده است، می
دهد، که این صنعت در ایران بسیار قدیم بوده، زیرا که بنابر قول کومون، ظاهراً این  اندازد و شهادت می ایران در زمان اسالم می

ز این جا توسعه یافته شاهکارهاي صنعتی تولید کرده است و نی اند و در آن صنعت را مانویان از کشور ساسانی به ترکستان نقل کرده
. "هایی از آن در نقوش دیواري شهر دورا هنوز باقی مانده است آورد، که نمونه النهرین را بخاطر می تصاویر صنایع یونانی بین

  )230:13کریستن سن،(
  
 :گیرينتیجه
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زبان  ي خود بر موضوع تأثیرگذاري فرهنگی روي آورد و براي این منظور از هایی بود که براي اشاعه مانویت ازجمله کیش
تصویرگري است و میراثی که  اند نقاشی و از جمله هنرهایی که مانی و پیروانش از آن استفاده کرده. ي فراوان گرفت هنر بهره

بیانگر تالش مانویان در این زمینه بوده، کتاب مصوري به نام ارژنگ است که اگرچه امروز جز نامی از آن باقی نمانده است ولی 
  .شود سی باالخص ادب منظوم پارسی دیده میبازتاب آن در ادب پار

 بیان االدیاناست،   ي  تصویر گري مانی اشاره داشته به خصیصه از جمله کتب برجاي مانده از قرون نخستین اسالمی که 
ي پنجم هجري درخصوص مانویت در خود مطالبی را  جزو هشت متن فارسی است که تا سده بیان االدیان .ابوالمعالی العلوي است

به عنوان متنی بازمانده از آن دوران به خصیصه نقاش بودن مانی، نشانگر اهمیت کار مانی در این  بیان االدیاني  اشاره .گنجانده است
از ارژنگ که کتاب مصور مانی است نام برده  بیان االدیاندر .  استها بعد از خود  زمینه و یا حداقل شهرت وي در این باب تا قرن

درمیان   -1: کند میکه متنی است فارسی  ذهن را به دو نکته رهنمون  بیان االدیانذکر موضوع تصویرگري مانی در . .شده است
ارسی زبان بیشتر به موضوع هنر مانی اند کتابهاي ف کتابهایی که در خصوص مانی و مانویت از قرون نخستین اسالمی برجاي مانده

ي هنري مانی در زبان و ادب فارسی  اینکه پررنگ نشان دادن چهره -2و .شاهنامه فردوسیو  بیان االدیاناند از جمله  توجه نشان داده
ان وجود دارد هایی که به موضوع نقاش بودن مانی در شعر شاعران پارسی زب دینی وي بوده است، حتی اشاره  براي پوشاندن چهره

که در خصوص ادیان و فرق تألیف شده است در توضیح کیش  بیان االدیانو . بیشتر براي القاء مفهوم بت پرستی و کافري است
  .  مانویت نقاش بودن مانی را پیش میکشد

، به طوري که بسیاري از سوي دیگر تأثیري که مانی بر هنر بعد از خود به ویژه هنر نقاشی بعد از خود داشته حائز اهمیت است
  .کنند اساس سنت کتاب آرایی را در آیین مانویت جستجو می
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  ايرضا پنجهتأملی در اشعار دیداري علی
  

  1یوسف اسماعیل زاده
  عذرا نصیبی باطنی

  چکیده

گونه اي ادبی از ادبیات معاصر است  که شاعر با استفاده  از هنر  گرافیک و به هم ریختن اسلوب ) (concreet verseشعردیداري
دیگربه کارمی برندو از جنبه هاي بصري و در شعر دیداري، شاعران،زبان رابه گونه اي .شعري، دست   به آفرینش سبکی نوین می زند

دیداري ؛ یعنی در آن،از طریق بازي با کلمات،  -استفاده می کنند و به این ترتیب، شعر دیداري، شعري است نوشتاريدیداري درشعر 
حروف و واژگان شعر را به گونه اي می نویسند که ظاهر شعر به صورت طرحی دیداري در می آیدو به این ظاهر گرافیکی شعر، 

راین براي تأثیر گذاري بر مخاطب، نمی توان آن را با صداي بلند خواند بلکه براي درك بناب. معموالً بیش از مفهوم پرداخته می شود
 تفنن ي ادامه در) 896: 1376انوشه، . ( مفهوم آن و لذت بردن، فقط باید به آن نگریست و با دیدن ساختار شعر، به معناي آن پی برد

 نگاري حروف جاي به ها واژه از برخی معنایی شکل کردن نقاشی با انشاعر برخی کانکریت، شعر از تبعیت به و امروز شعر هاي طلبی
 نامیده »شعرتوگراف« را آن اشعار، این نوع سرایندگان اي،از پنجه علیرضا اند؛ آورده پدید را معاصر شعر از جدید اي گونه ها، آن

علی رضا پنجه اي از شاعرانی است که به طور گسترده  .شود می لوث شدیداً گاه افراطی، هاي تفنن برخی دلیل به شیوه این البته است؛
شعر توگراف جنبه اي از شعر است که . به شعر دیداري پرداخته و در آثارش نمونه هاي فراوانی از این گونه ي شعري یافت میشود

با تأکید بر . ها ي شعري است شعر توگراف استفاده از همه ظرفیت. تمایل و گرایش بین تصویر و کالم را براي خواننده مجسم می سازد
. این نکته که که پرداختن به شعر توگراف نافی دیگرگرایش هاي شعر نیست؛بلکه پیشنهاد وضعیت وظرفیتی نو از شعر امروز ماست

نه اي این نوع شعر ، گو. هدف از این مقاله، بررسی شعر دیداري و شعر توگراف در ایران با رویکرد به اشعار علیرضا پنجه اي  است 
هنجار گریزي و  سنت شکنی در شعر نو محسوب می شود وشاعران این نو شعر سعی می کنند با هنر نقاشی و خوشنویسی شکلی را که 

  ..با مضمون شعرشان مناسبت دارند خلق کنند و بین این دو ارتباط برقرار کنند

  

  

  علی رضا پنجه ايادبیات معاصر ایران،شعر دیداري، کانکریت، ،توگراف ،: واژگان کلیدي

                                                        
 ستادیار گروه ادبیات فارسی،دانشگاه پیام نور - ١
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  مقدمه

امروزه نمی توان توقع داشت که صورت هاي خیالی در . تصویر عینیت شعري است که به وسیله ي عواطف، کلمات را بیان می کند  
باقی بماند بلکه ضمن دخل و تصرف در همین قراردادهاي کالسیک و گسترش حوزه آنها، می ... حد تشبیه، استعاره، کنایه، اغراق و 

دیداري کردن تصاویر شعري است یعنی با کلمات که وسیله شنیدن هستند، کاري -یکی از این راه ها، نوشتاري. ن پا را فراتر نهادتوا
  )1: 1387محمودي، . (کنیم که هر چیزي را ببینیم

 مخاطب رو این از تاس تنگاتنگ بسیار ارتباط این کند؛ می برقرار مخاطب با که است مستقیمی درارتباط دیداري شعرهاي خاصیت
شاعران شعر  .شد درگیر محتوا با توان می که هاست نشانه این طریق از که چرا بشناسد را کند می بیان واژه هر هایی که نشانه باید

دیداري براي ایجاد سبکی نو که همگام با دنیاي مدرن باشد دست به این نو آوري زده اند تا مخاطب خود را بیشتر درگیر محتواي شعر 
    .کنند

 مقایسه قابل شود، می آورده پیشینیان بالغی هاي کتاب در توشیح صنعت براي که هایی نمونه با اي اندازه تا معاصر تصویري شعر  
 که اي جمله یا کنی، جمع یکدیگر با را ها آن چون که بیاورند مرتبط کلماتی یا حرف ابیات، اواسط یا اول که است آن توشیح«.است

 از که شمارند می بر متعددي انواع توشیح ي آرایه براي) 82: 1384 همایی،( ».آید بیرون کسی لقب و نام یا باشد مقصود بیان متضمن
  .   است مقعد و مطیر مدور، مشجر، شعر ها آن جمله

هدف از این مقاله، بررسی شعر دیداري است چون این نوع شعر ، گونه اي هنجار گریزي و  سنت شکنی در شعر نو محسوب می شود 
ن دو وشاعران این نو شعر سعی می کنند با هنر نقاشی و خوشنویسی شکلی را که با مضمون شعرشان مناسبت دارند خلق کنند و بین ای

در راستاي بررسی شعر دیداري در این مقاله چند سوال مطرح می شود که این نوشتار در صدد پاسخ دادن بدان .ارتباط برقرار کنند
 .هاست

 شعر دیداري از چه زمانی آغاز شده است؟ -1

 فرایند شعرهاي دیداري در آثار علی رضا پنجه اي چگونه است؟ -2

 اري است؟آیا شعر توگراف هم گونه اي از شعر دید -3

 

  پیشنه ي شعر دیداري 

 خود خاص معناي و فلسفه داراي هرکدام نگاشته، غارها و دیوارها روي بر بشر که تصاویري دارد؛ طوالنی اي پیشینه بصري ارتباط
 ها نشانه این از برخی است؛ تاریخی مختلف هاي دوره در بشر زندگی از اي نشانه و نماد تصاویر، آن از کدام هر واقع در. است

 در. است جنگی ادوات ساختن چگونه دهندة نشان نیز برخی و وحشی حیوان یک با جنگیدن طرز حتی و شکار چگونگی نمایانگر
 گذشت از پس.  اند گرفته خود به اي تازه محتوایی و معنایی کارکرد که اند شده تبدیل اي واژه به تصاویر این از هرکدام امروز دنیاي
) نقاشی( تصویر کنار در خط رو این از. کند عمل بهتر رسانی معنا در نقاشی، یا تصویر و کلمه از استفاده با تا آموخت انسان دوران، این
 استفاده نیز و گذشته هاي نمونه از گیري بهره با امروز شاعر. داشتند سزایی به نقش مفهوم و معنا انتقال در که آمدند شمار به عنصري دو
 با آن از که آورد پدید را دیگري شعري جریان تا شد آن بر... )  و نوشتاري ابزارهاي نقاشی، تصاویر، عکس،( دیداري ابزارهاي از
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 است ها واژه کردن فیزیکی شعرها، نوع این اصلی ي وظیفه. کنند می یاد دیجیتالی شعر و شعرتوگراف کانکریت، دیداري، شعر عنوان
  )1: 1386 اي، پنجه. (گذاشت خواهند جاي به مخاطب ذهن در را معانی از دقیق تصویري ها، واژه واقع در و

در این اشعار، طول مصراع ها .در چاپ آن، براي متن نوعی شکل تجسمی ایجاد می کنند "شعر عینی یا دیداري شعري است که 
پولینر شعر باران را به گونه اي چاپ مثالً آ. در نتیجه تصویر چاپی مصراع ها، طرح کلی موضوع شعر را تشکیل می دهد. متفاوت است

شیوه هاي سرایش این گونه شعر بسیار متنوع اند، اما ویژگی .کرد که حروف شعر مانند قطرات باران از باالي کاغذ فرو می باریدند
ود که متن اشعار آنها به گونه اي چاپ و حروف چینی می ش.مشترك همه آنها استفاده از یک زبان بسیارفرو کاسته و فشرده است

) 60: 1384ابرامز، (".تصویر شده را مانند یک شیء جسم دار در کانون توجه خواننده قرار می دهد، نه صرفا به مثابه حامل شفاف معانی
  .شکل ظاهري این نوع شعر ها بر درونمایه و مضمون آنها داللت دارد 

 خود، تصویري خط از استفاده با شاعران آنها در که جست ژاپن و چین باستانی شعرهاي در باید را مصور شعر هاي نمونه ترین کهن    
 ویژه به شبانی شعر سرایندگان آثار در یونان ادبیات در شعر نوع این غربی هاي نمونه ترین قدیمی و اند نگاشته می کالم با را هایی نقش
 هم) م 980حدود( یونانی گلچین در شبانی شعرهاي سرایندگان آثار در. شود می دیده) م ق4 سده( رودي سیمیاس شعرهاي در

 اثر) م 1589( انگلیسی شعر هنر کتاب با میالدي16 ي سده از مصور شعرهاي سرایش انگلیسی ادبیات در شود؛ می یافت مصور شعرهاي
  )897: 1376 انوشه،. (شد آغاز پاتنهام

 هاي شکل دیگر در کمابیش آن هاي سرچشمه که چند هر یافت رواج 1960و1950 هاي دهه در ویژه به معاصر دورة در دیداري شعر
 شعر و مصور شعر گاهی. است مصور شعر از تري تازه کانکریت،صورت دیگر، عبارت به و است پیشین هاي سده در مصور شعر

 مصور شعر در دارد؛ وجود اساسی تفاوتی شعر، ي گونه دو این میان که حالی در آمیزند می هم در و شوند می اشتباه هم با دیداري
 بلند صداي با مصور شعر است ممکن دیگر، عبارت به و نیست جدا آن) typographic( ي آرایانه چاپ ظاهر از شعر مفهوم و معنی

 و کلیت و است افراطی دیداري ي زمینه این دیداري، شعر در اما کند حفظ را خود بودن شعر ماهیت و معنی همچنان و شود خوانده
 نمی را دیداري شعر رو این از سازند؛ می را آن که اي آرایانه چاپ واحدهاي یا ها واژه در نه دارد قرار کاغذ ي صفحه بر آن اساس
 هاي اوبژه مانند ها واژه که چرا دید را آن باید فقط بردن، لذت براي بلکه خواند بلند صداي با مخاطب، بر تأثیرگذاري براي توان

 او مخاطب،) دیداري( عادات و شناسی زیبایی قراردادي نظام فروریختن با دیداري، شعر ي سراینده. اند شده مرتب کاغذ روي دیداري
  . کند بیان را چیزي باید حتماً زبان که شود رو به رو قراردادي باور این با هم بستیزد، خود محدود بینش با هم تا دارد می وا را

 توجه شاعران این) 897: 1376 انوشه،. (افزاید می زبان امکانات به و بخشد می غنا زبان خود سوداي به را زبان دیداري، شعر سرایندة
 از هاست، آن نظر مورد که صورتی آن به را زبانی هاي بازي امکان شعر، معناي به توجه که معتقدند و ندارند شعر معنی به چندانی
  .گیرد می شکل آواها و آرایی چاپ میان پیوند از که گرافیکی است شعري دیداري شعر. گیرد می شاعر

 گذار بنیان را او بعضی است؛ برخوردار اي ویژه شهرت از) 1918-1880(  آپولینر اند، پرداخته کانکریت شعر به که کسانی بین از    
 فرانسه، کشور در زمان آن در که بود  »گرام کالی« از برگرفته آپولینر، آثار در دیداري شعر رواج هرچند دانند می معاصر دیداري شعر

  فارسی ومطیر مشجر و شعر نوع این میان دارد حق فارسی ادبیات ي شناسنده یک اما) 8: 1383رضی،.(رفت می شمار به جالب ابتکاري
 زمینه این در نیز فارسی آثار از می کرد تامل و بررسی پاریس ملی درکتابخانه سالها که نر آپولی شاید که کند وتصور ببیند همانندي

  :آپولینر شعر از اي نمونه)514: 1350، هنرمندي. (باشد پذیرفته الهام
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 رضی،. (دانست معاصر دیداري شعر گذار بنیان باید را االصل سوییسی بولیویایی گومانژه اوژن که است معتقد زاده صفار طاهره اما

2009 

 مخاطب رو این از است تنگاتنگ بسیار ارتباط این کند؛ می برقرار مخاطب با که است مستقیمی ارتباط در دیداري شعرهاي خاصیت
      .درگیرشد محتوا با توان می که هاست نشانه این طریق از که چرا بشناسد را کند می بیان واژه هر که هایی نشانه باید

 است غربی شعر تأثیر تحت اغلب دیداري شعر اما. دارد توشیح صنعت نیز و قدیم هاي نویسی شجره در ریشه دیداري شعر ایران، در  
 عرصه به ، کوبیسم آن از بعد و است شعر اساس بلکه نیست شعر تزئینی اجزاي از آفرینی تصویر داشت اصرار که  ایماژیسم ظهور با که
فارسی در در شعر نو .کرد ایفا دیداري شعر ي توسعه در مهمی نقش و گذاشت تأثیر آن بر نو موج جریان ایران در و یافت راه ادبیات ي

.در زمینه شعر عینی، تجربیاتی صورت گرفت که به صورت جدي ، ادامه پیدا نکرد 1357تا  1340محدوده سال هاي   

  

   کانکریت شعر

 طریق از شعري مفهوم شیوه، این در. شعر شنیداري ي جنبه با دیداري ي جنبه آمیختن مسیر در است تالشی کانکریت، شعري شکل
 و شاعر میان همکاري نوع یک شعري شکل این گفت توان می. شود می القا کلمات، آفرین تجسم تقطیع و نوشتار کردن تصویري

از این رو .هدف در شعر کانکریت آن است که هر شعري، شکلی متفاوت از دیگر اشعار داشته باشد  )23: 1381روزبه، . (است نقاش
از این .بیننده است -و مخاطب ، تنها خواننده نیست؛بلکه خواننده. در این نوع سرایش، تصویر بار اصلی معنا و ارتباط  را بر دوش دارد
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کارایی در این نوع شعر سخت دشوار است اما  " .و خواندن منوط می کند  رو شعري است بصري و این امر فهم شعر را به دیدن
 با و خوشنویسی هنر از گیري بهره با شاهرودي، از زیر شعر در)95:  1386کادن،   .( تکنیک اش به ظرافت و دقت فراوان بستگی دارد

  :به تصویر کشیده شده است زمان و زمین وسعت ،پهنا ي واژه کردن کشیده و خاص نوشتاري شکل از استفاده

  من

  زمین پهنــــــــاي به

  بودم شکوه

   تو

  آسمان پهنـــــــاي به

  ) 243:   1390شاهرودي،(  بودي اندیشه

 پرتاباز کیومرث منشی زاده را شاهد آورد که ترتیب نوشتن کلمه  قهوه خانه سر راهقسمتی از شعر  "به عنوان نمونه دیگر می توان 
  :در آن، تداعی کننده فعل پرتاب است

  و دستی ماهی قرمز را که دیگر نه ماهی است و نه

  قرمز

  از پنجره        

  به باغ        

  پر          

  تا          

  ب          

  )196: 1375داد،(   "خواهد کرد             

 به ها واژه از برخی معنایی شکل کردن نقاشی با شاعران برخی کانکریت، شعر از تبعیت به و امروز شعر هاي طلبی تفنن ي ادامه در
 را آن اشعار، این نوع سرایندگان اي،از پنجه علیرضا اند؛ آورده پدید را معاصر شعر از جدید اي گونه ها، آن نگاري حروف جاي

علی رضا پنجه اي از شاعرانی  .شود می لوث شدیداً گاه افراطی، هاي تفنن برخی دلیل به شیوه این البته است؛ نامیده »شعرتوگراف«
  .است که به طور گسترده به شعر دیداري پرداخته و در آثارش نمونه هاي فراوانی از این گونه ي شعري یافت میشود
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  معرفی شاعر

 خانواده پسر یگانه او.  شد ،متولد ساوه ، پدر اداري خدمت محل در رشتی مادري و پدر از 1340 مرداد 27 در اي پنجه رضا علی
ازدواج  59بهمن سال 22.پس از اخذ دیپلم براي ادامه ي تحصیل راهی آلمان غربی آن زمان شد،اما پس از مدتی به وطن بازگشت.بود

پنجه اي مدتی درکانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان مشغول .ونینا می باشد)مزدك(کرد که ثمره اش دو فرزند به نام هاي صادق 
او همچنین سردبیري حدود بیست شمارة روزنامۀ . را بر عهده داشت کادحمسئولیت صفحات شعر وادب 1365د به کار شد،در اسفن

که خود کارنامه ي درخشانی از او در حوزه . را عهده داربود گیالن امروز،هاتفو سال ها مسوولیت سرویس ادبیات نشریات  معین
  )شاعرگفتگو با خود .(ي روزنامه نگاري بر جاي گذاشته است

 یاد زنده همت به ،که وا گیله اندیشه و هنر ي نامه ویژه در »هستم گراف تو شعر شاعر من« عنوان با اش صادره مانیفیست در اي، پنجه
او  معتقد است که شعر توگراف جنبه اي از .پردازد می دیداري شعر پیرامون خود هاي دغدغه ، به شد منتشرمی پور صالح محمدتقی

از نظر او شعر توگراف استفاده از همه ظرفیت ها ي . تمایل و گرایش بین تصویر و کالم را براي خواننده مجسم می سازدشعر است که 
شاعر تأکید می ورزد که پرداختن به شعر توگراف نافی دیگرگرایش هاي شعر نیست؛بلکه پیشنهاد وضعیت وظرفیتی نو از . شعري است

  )9: 1380پنجه اي،.(شعر امروز ماست
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  : آثار  چاپ شده شاعر بدین شرح است

  مولف نشر ، 1357، پاییزي سوگ -1 

  .کادح نشریه ادبیات و هنر بخش سرمایه با مولف نشر ، 1366 ، جوان سروهاي همنفس -2
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  چشمه نشر پخش ، 1370 ، مرزباد سوي آن -3

   چشمه نشر پخش ، 1370 ، هذیانی هاي ستاره از برشی -4

  مروارید نشر ، 1374،) گیالن سراي فارسی نوپرداز شاعر 54- 60 دهه شعرهاي و حال شرح( گیالن شعر گزینه -5

  ایلیا، رشت فرهنگ ،نشر 1385 دوم چاپ ، 1383 اول چاپ ، اول عشق -6

  ایلیا، رشت فرهنگ نشر  ، 1387 ، خوابد نمی وقت هیچ شب -7

  ایلیا، رشت فرهنگ نشر ، 1387 ، *کوچک پیامبر -8

  : است ذیل شرح به که دارد چاپ دست در شعرهایی مجموعه شاعر همچنین و

  صبور سنگ هاي شبانه -1

   عشق همان اویم است -2

  : صبور سنگ هاي شبانه مجموعه از شاعر شعرهاي از نمونه دو حال

  
  

چاپ  به صبور سنگ هاي شبانه شعر مجموعه در به زودي است که شاعر) کانکریت( دیداري شعر جدیدترین از اي نمونه شعر، این
 می ارائه شعر از توامان و مجزا منفرد، هاي خوانش ها عبارت این ادغام و باز چتر یا بازچتر یا چترباز . خواهد رسید

  . دهد
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  : برسد چاپ به صبور سنگ هاي شبانه مجموعه در است قرار که است شعرهایی جمله از زندگی شعر عنوان با شاعر دیگر شعر 

  
 به گذارد نمی که شده شاعر بر حصاري شعر شاعر عکس از تصویري انگار است شاعر خود جایگزین و یافته تشخیص شاعر امضاي
 زندگی تمام و شده شعر اسیر و بندي شاعر اما دارد، ادامه جهان کجاي هر مغرب و مشرق شمال،جنوب، در زندگی. بپردازد زندگی

 چنین از مانده جا به خطی کتب در اوراد و ادعیه منشاء به گردد می باز شعر گونه این ي شاکله. یابد می معنا شعر حصار در اش
  . ست)genre( ژانرهایی

  :برسد چاپ به عشق همان اویم است ي مجموعه در قراراست که ظن شعر همچنین و

  ظن

  ؟  است گمشده یقین همان

 مونث جنس به معناي رسد، می ذهنش به ظن شنیدن با که چیزي اولین ببیند را آن آنکه بدون بخوانید کسی براي را شعر این اگر
 و صوتی ایهام نام به جدیدي ایهام شعر این در گوید می اي پنجه رضا علی.است  تردید و شک معناي به ظن شاعر منظور اما .است
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 قابلیت است چاپ دست در مجموعه این در که شعرهایی.  کند درك را شاعر منظور تا ببیند باید حتماً خواننده که دارد وجود دیداري
  .  کند می برقرار خود مخاطبان با را موثرتري ارتباط شاعر خود گفته به که روشی. دارند را پیامک به شدن تبدیل

  

  بررسی اشعار دیداري علی رضا پنجه اي

 که نویسی پلکانی یا نویسی شکسته سابقه از گذشته.  شد مطرح ها رسانه در هفتاد دهه اول نیمه از ، اي نگاره شعرهاي جدید دوره  
 شاعران معدود که از برد نام شاعر و  پژوه قرآن ، صفارزاده طاهره دکتر ، شادروان از باید ، است اي نگاره ذهنی از آمده بر خود

 هم او شعر آبشخور..  است بوده شان مذهبی هاي داشت باور از برآمده شعرهایشان مضامین که شود می محسوب نو شعر ماندگار
- 1385 چاپ دو اقبال با( اول عشق دفتر از را خود اي نگاره باورهاي توانسته است پنجه اي. رسد می اش متافیزیکی باورهاي به همیشه
  .برسد) 1387 مورخ( کوچک پیامبر مجموعه شعرهاي به و کند آغاز) 1383

 1369خرداد  31علی رضا پنجه اي که نخستین شعر دیداري خود را در مصاحبه ها و یادداشت هایش در رسانه ها به روزهاي زلزله 
  مرتبط می داند ، گویا اولین مضمون خود در قالب شعر مربع را بدون آنکه به قالب شعر مربع رسیده باشد ، سروده بود 

    

  
  سرسام

  

  
  آدم

  
  می گیرد

  
  اینجا

  
  اینجا
  

  
  می گیرد

  
  آدم

  
  سرسام

  
  آدم
  

  
  سرسام

  
  اینجا

  
  می گیرد

  
  می گیرد

  

  
  اینجا

  
  سرسام

  
  آدم

  
  )66: 1386پنجه اي ،(                                                                                                 

 شده تشکیل مربع 16 از قالب این.  دارد را مربع قالب در گنجاندن شرایط ، باشد داشته فارسی زبان چون قابلیتی که زبانی هر واقع در
 شاعر، خود از نقل به: 1387 ، اي پنجه. ( است نموده مهیا را آن ز ا دفاع امکان کامال منحصرش ماهیت و قالب این ویژه خواص که

 مربع شعر اینکه از بعد.  بود نوشته) هم زیر ي جمله صورت به( را عبارت این وجه چندین در گویا ، موقع آن)  شاعر شخصی آرشیو
 هیچوجه به که چیند می آن در طوري را کلمات این گانه شانزده جداول بر) 4 تا 1 اعداد نوشتن( گذاري رمز با ، گوید می را مدنیت
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 نشریه در که است جالب . شود نمی مواجه کلمات تکرار با شعر مخاطب ، ضربدري ، چهارتایی ، عمودي ، افقی ، ستونی محورهاي در
 در شعري یاد به مربع شعر : چون عنوانی دیدن با« که است نوشته یکتا شاکري محمدعلی آقاي 1389 تیر تاریخ 5 و 6 شماره رودکی
 با بیت 2 یا مصراع 4 از متشکل المعجم در مربع شعر گرفت انجام که هایی بررسی با که صورتی در ». افتادم ها ویژگی این به المعجم
 رباعی یا بیتی دو شعر نوع این که گفت توان می و باشد می واحد پیامی گویاي هم کنار در مصراع 4 هر که متفاوت تقریباً کلماتی

 ، شعر آن بر که است شعري المعجم خود توضیح اساس بر) مضلع( مربع شعر-.  است گرفته قرار جدول یک در آن کلمات که است
 مصراع یک از متشکل اي پنجه مربع شعر اما )400:  1373 قیس، شمس. ( -خواند را آن عرضی و طولی بتوان و نهند اضالع شکل
  است نموده ایجاد ، مخاطب براي سرگرمی نوع و کرده بازي ، جدول در کلمات دادن قرار با وي.  است جدول یک در واحد

  اي پنجه مربع شعر فرمول                                                 المعجم                         مربع شعر فرمول    

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

    
  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

  
2  

  
5  

  
6  

  
7  

    
  
4  

  
3  

  
2  

  
1  

  
3  

  
6  

  
8  

  
9  

      
2  

  
1  

  
4  

  
3  

  
4  

  
10  

  
9  

  
11  

    
  
3  

  
4  

  
1  

  
2  

 

  

  

  

  )   شعر مربع پنجه اي)                                                                             (شعر مربع المعجم(          

  
  از فرقت

  
  آن دلبر

  
  من دایم

  
  بیمارم

    
  
  کسی

  
  مرا

  
  صدا

  
  نزد

  
  آن دلبر

  
  کزعشقش

  
  با دردم

  
      وبیزارم

  
  نزد

  
  صدا

  
  مرا

  
  کسی

  
  من دایم

  
  بادردم

  
  بی مونس

  
  وبی یارم

  
  
  

  
  مرا

  
  کسی

  
  نزد

  
  صدا

  
  بیمارم

  
  وبیدارم

  
  وبی یارم

  
  وغمخوارم

    
  
  صدا

  
  نزد

  
  کسی

  
  مرا
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 )40: 1386پنجه اي،)                                                                                                (400: 1373المعجم،(   

 صدا مرا کسی«:  گوید می وقتی شعر این در اي پنجه:  که است این نمود ارائه تنهایی مربع شعر مورد در توان می که دیگري توضیحی
 یا مربع این اگر حتی او گمانم به.  دهد بیشتري عمق تنهایی به خواهد می بار هر گویی ، ریزد می هم به را فعل و کلمه جاي بعد و »نزد

 هم باز ، نوشت می هم زیر عمودي سطرهاي در مختلف هاي شکل در را جمله این صرفاً و کرد می حذف شعر ساختار از هم را جدول
 اش تنهایی شکل در را واژه هر ارزش خواهد می محدودش و انحصاري شکل تمام با مربع این اما.  شد می ساخته اش تنهایی مربع

  )7:  1387 ، نیکنام(  ». شود یادآور

  . شویم می مواجه آن نوساختاري شکل با) لغز( چیستان احیاي با ما مجموعه این در

   کسی

   من روي به رو

  ست  تنها

  
  ) 9:  1386 ، اي پنجه(                                             

 عنوان آینه داشت اشکالی چه:  پرسیم می نگاه اولین در.  آینه:  شده نوشته برعکس ، خط یک زیر ، بینیم می کوتاه شعر این آخر در
  : است داده 80 و 70 دهه در خود متعدد هاي مصاحبه در اي پنجه رضا علی را پرسش این به پاسخ ؟ شد می شعر

 اگر) لغزها( ها چیستان در.  شود می شعر عیب ، نباشد اگر ، است شعر مصالح جزء و دارد کلیدي نقش گاه من شعرهاي در عنوان«
 ؟ بود چه شاعر منظور بپرسیم بعد و تنهاست/  من روي به رو/  کسی:  بخوانیم اگر اما.  شود می لورفتگی دچار شعر ، بیاید عنوان همین

 داده را زد می مختلف هاي حدس پیش لحظات تا که را ما چالشگر ذهن پاسخ شعر ، داریم می بر صفحه پایین از را دستمان وقتی ،
 شعرهاي از دیگري نسل با را ما ایضاحی غناي کنار در) شدنش مطرح جهت هر به باري نه – شدن بیان فنی یعنی( شعر این تفنن.  است
  )از مصاحبه با شاعر(». کند می مواجه پارسی زبان کوتاه

 با اي پنجه شعر این در.  شده سروده 1374 آبان 4 در که ، شویم می مواجه »ها نشانه با« شعر با کوچک پیامبر کتاب 10 صفحه در
  : است سروده شعر استفهام ادات از استفاده

  رسم می ، به!  از

  .  به ، از
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  کنم می ؟ بعد

   چگونه تو که

   شدي شروع!  یک از

   رسیدي ، به

  . به بعد و

   ایستم می آینه روي به رو

   ي ؟ طرح با

  . دارد ادامه...  تا که

  )10:  1386 ، اي پنجه(                

 می وادار کندوکاو به را خواننده ذهن نوعی ، کلمات جاي به دارند تصویري قدرت که استفهام ادات دادن قرار با شعر این در شاعر
 باید پس است پیشرفت به رو جهان:  گوید می خود که است این رود می پیش ها قالب گونه این سوي به شاعر اینکه دلیل((.کنند

از ))(. کشید می قاب ، هم آینه جاي به گرنه و است نرسیده توگراف شعر به هنوز شعر این در شاعر.  برود جلو به هم شعر و ادبیات
  )گفتگو با شاعر

  . کشد می تصویر به ما ذهن در را آسانسور رفتن پایین و باال حاالت پایین و باال گفتن با  شاعر که زیر رآسانسوشعر

   باال هی حاال

  پایین هی              

   پله نه

  است آسانسور نه                

   من هاي چشم

  کند می برانداز که

   را تو تمام

  باال از گاه

  پایین از گاهی
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  کند می فرق چه

                    زیباتر           تو زیبایی

   تو زیباتر

                     

   ... زیبا   زیبا  زیبا  زیبا  زیبا  زیبا   زیبا                             

  )26:  1386 ، اي پنجه(                                                                                                                 

 حالت خواهد می و است تعمدي زیبایی ي کلمه با بازي انگار دارد تاکید کلمه این روي بر و کند می تکرار را زیبایی شاعر اینکه و
  .باشد می باال به پایین از و پایین به باال از معشوق زیبایی گر نظاره و دهد نشان کلمه این بیان با نیز را آسانسور

 معادل از کلمات نوشتن جاي به آن در شاعر که شعري است)ا( توگراف شعر  ایست پنجه رضا علی توگراف شعر نخستین زیر شعر
داخل گرافیک که معادلش همان استفاده کردن از گرافیک در شعر  >توگراف یعنی داخل گراف .استکرده  استفاده ها آن تصویري
  :شعري که با گرافیک مخلوط است.می باشد
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  )52: 1386پنجه اي،(                                                                           

  

 - کفش و پا-،خون ،می بینید که بین تصویرهاي شعري شاعر نوعی مراعات نظیر  است مثالً بین  
و هم از نظر صوت، چیدن کلمات کنار هم، ایجاد موسیقی می کند که متوجه  می شویم شاعر از . وجود دارد  -پدر، عصا -ستاره، ماه

  . ادچار شگفتی می کندروي ناچاري شکل نگذاشته است، که این شکل ها خواننده ر

اما مراد شاعر کلمه ي .گاه خواننده معنی اول را به ذهن می آورد.قرار دادن تصویربه جاي کلمه در ذهن مخاطب مکثی ایجاد می کند

اما با .هم قلب است وهم دل  مانند  .دیگر آن است که با واژه بعدي جفت می شودوتشکیل کلمه ي مرکب را می دهد
  .مخاطب باید دل رامد نظر قرار دهد)تنگی ها(دي توجه به کلمه بع

در هنگام خواندن باید کلمه ي پرسش را ) ؟(خود نشان می دهد که  به جاي تصویر ) بی پاسخ(با کلمه ي بعدي ) ؟(تصویر 

نیم متوجه می شویم اما وقتی کلمه ي بعدي بی آشیان را می بی.هم می تواند پرواز  باشد و هم پرنده   همین طورتصویر .قرارداد
  .منظور شاعر پرنده می باشد
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ممکن است خواننده تصور . تصویر            در کنارتصویر    ما راهنمایی می کند که تصویر    می تواند هم هالل ماه وهم مهتاب باشد 
ن چه در ذهن شاعر بوده هالل ماه اما با قرار گرفتن درکنار تصویر ستاره متوجه می شود آ.کند  منظور شاعراز این تصویرمهتاب است

  :طرح هاي پیشنهادي  تصویر هاي بعدي شعر عبارتند از. است نه مهتاب

  شمع                                                      :   

  ه                                                                                                              قطر:    

  کوچکتر                          -بزرگتر:  >- <چشم                                                      :      

  کفش:                                 درخت                       :   

  صندلی:  پا                                                          : 

  زنجیر         :  مداد                                                         : 

  سه قطره خون    : سگ                                                       :  

  عصا: هدایت                                                    :   

  : ببینید را حافظ شعر این. دارد وجود اشکال بین در شعر این در قدمایی نظیر مراعات صنعت همان شد بیان باال در که طور همان 

  باد دوشش بر و ربایان بوسه از لبم/         گشت خالش و خط داران آیینه از چشم             

 .باشد می  بوسه حافظ منظور که شود می باز و غنچه لب بار چندین شعر این خواندن هنگام در اما است نظیر مراعات بوسه و لب بین 
 به باید هم شعر در پس. است شده مدرن و دیداري کارها همه که طور همان امروزه. دارد وجود دیداري شعر نیز قدمایی اشعار در پس

 کارهاي در ریشه شود می انجام امروزه شعر در که جدیدي کار هر. باشد طراز هم باید دیگر چیزهاي با هم ادبیات .رفت جلو طرف
 به نزدیکی از پرهیز معناي به کرده نقاشی را او تصویر هدایت صادق نام جاي به و آن شکل زنجیر کلمه جاي به شاعر که این .دارد قدما

 شیء یا اسم  یک خواسته شاعرمی) بگذارید شخصی تفسیر یک حساب به را این( گمانم به بلکه. نیست ها واژه یا ها اسم این معناي
 دلیل به ها شعر گونه این به را خود گرایش اي پنجه.کند جلب سطر یک به نسبت را مخاطب توجه خواسته می.کند بیشتري تاکید

 گرافیست که زمانی بوده کار به مشغول زمین گیالن ي نامه فصل در که است زمان آن از این و.داند می گرافیست به خود گرایش
 به الهامات گونه این رسیدن دالیل شاید و است من با هنوز گرافیک ي دغدغه گوید می و شده می مشغول کار این به خود بود، غایب
  )از گفتگو با شاعر.(گیرید می سرچشمه ها دغدغه همین از ذهنم
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 :بهره گرفته است تصاویر از کلمات جاي به شاعر باز که ایست پنجه رضا علی توگراف شعر دومین 2 توگراف شعر

  
  )56: 1386پنجه اي،(                                                                                        

استفاده کرده به نوعی هم تضاد را به تصویر کشیده واشعاراو فرهنگ )>-<(شاعر در ابتداي شعربراي القاي معنا از عالیم ریاضی  
بادبادك شوق پرواز داردکه نمادي :است نظیر مراعات گفت توان می آرزو کلمه و قاصدك تصویر بین.  مینیمال رابه رخ می کشد

با یک نخ به زمین متصل )بادبادك(او. به طوري که همیشه آرزوي رسیدن به اوج را دارد.نسانست از آرزوهاي دست نیافتنی ا
  .قاصدك ها پیام آوران خبرهاي خوب هستند.است

  می وقتی و. شاعربا کنار هم قرار دادن این ترکیبات که از تصویر وکلمه تشکیل شده می خواهدآن شوق و آرزو را به تصویر بکشد
 فکر طرز و دید به باشدواین تواند می چیزي هر نیست برق سیم الي بادبادك کردن گیر آورد منظورش خبر می دست، دور از گوید

 پذیرفتن به مجبور خواننده که نیست قدیم هاي شعر مانند امروز شعرهاي .کند برداشت خواهد می که جور هر که دارد بستگی  خواننده
 براي شاعر که هاي معادل و. کند انتخاب است مختار خواننده امروز شعرهاي در باشد می خواهد و گوید می شاعر که چیزي هر

  .نیست ها آن پذیرفتن به مجبور خواننده است، پیشنهادي آورد می تصویرها

 را آن قدرت من کند می اضافه و است نپذیرفته صورت تفریط و افراط وجه هیچ به ها گی تازه این ي ارائه در که گوید می اي پنجه«
  .دارد تازه هاي قالب این معرفی شروع در مخاطب عادت و نهادینگی روند به این اما بنویسم خطی غیر جدید، هاي قالب در که دارم
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 و بخشید دیگري درهاي قافیه به بعد و زد برهم را آن و افتاد ها مصراع تساوي جان به کم کم بعد کرد شروع افسانه از  اول هم نیما
  )، آرشیو شخصی شاعر1387، اي پنجه(»یافت فرم و زمان تغییر گونه ها ده به نو شعر بعدها

  :ازتصاویر بهره گرفته است کلمات جاي شاعر به قبلی توگراف مانند شعرهاي 3توگراف درشعر

  )64: 1386پنجه اي،(  

 و پروانه شکل شاعر هم شعر این  در و است شمع عاشق پروانه و هستند هم با وپروانه شمع همیشه که قدمایی شعر مانند هم شعر این در
 شعر قسمت هیچ واقعاً »نشد دیگري شبیه کدام هیچ«و گوید می که آخر در و. است آورده وجود به نظیر مراعات و آورده هم با را شمع
  .دارد وجود اي رابطه دل و پروانه شمع بین گفتیم که همانطور اما نیست همدیگر شبیه

 کند می یادآور را زبان مجازي کارکرد نوعی به ادبی ي اندیشه بیان در تصویر نقش: گوید می تصویر اهمیت در اي پنجه رضا علی
 گفت توان می است، آمده پدید ها بعد وخط بود اشاره و ایما و تصویر آدمی حساسات ا و اندیشه بیان اي وسیله نخستین چند وهر

    )1389 پنجه اي،.(است بوده مطرح ادبی آفریندهاي آورندگان پدید نزد دغدغه یک عنوان به همیشه تصویر از استفاده ضرورت

  

  فرجام سخن

در .بررسی هاي فوق نشان می دهد که شاعران پیو سته به دنبال ایجاد شیوه هاي نوین براي القاي منظور خود در اشعارشان می باشند     
ا این راه از هر امکانی حتی نقاشی در اشعار خود بهره جسته اند تا عالوه بر دریافت معنا از طریق واژگان،با دیدن نیز معناي مورد نظر ر

علی رضا پنجه اي از جمله شاعرانی ست که به طور گسترده به تصویر سازي در شعر ها یش پرداخته است و قالب هاي .نندالقا ک
دارد که در این شعر ها از تصاویر در » توگراف«حتی او شعر هایی به نام .نیز در اشعارش به چشم می خورد» مربع ولغز«جدیدي مانند 

این کار از روي ناچاري نکرده بلکه خواسته است با دنیا پیش رود وقتی  همه چیز :فته ي خود شاعر به گ.کنار واژگان بهره جسته است
  . در دنیا رو به پیشرفت است پس شعر و ادبیات نیز باید همگام با آنها پیش روند

                                                                      ****  
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 و است آوري پیام و نوآوري آئین پیامبران کار که بوده این مجموعه این بر »کوچک پیامبر« عنوان انتخاب دلیل  : عرشا خود گفته به(*
 ذهن در مبادا تا افزود آن به را کوچک سپس و نامید پیامبر را شعر مجموعه ابتدا ، است شده آورده نوئی هاي گونه کتاب این در چون

   »گفتگو با خود شاعر«.)  شود ایجاد تفاهمی سوء مخاطب

با سپاس فراوان ازشاعر گرانقدر علیرضا پنجه اي که آرشیو شخصی و اشعار منتشر نشده خویش رادر اختیار  نویسندگان قرار *** 
  .دادند 
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  هاي صائبتطبیقی موتیو خط در دیوان نظیري و غزل يمطالعه

  

  1عصمت اسماعیلی

 چکیده

آفرینی که در  واژگان کلیدي معنی. ساز در شعر شاعران طرزنو یا سبک هندي، موتیوها هستند آفرین و معنی یکی از عناصر خیال
مجموعه، ضمن استفاده از صنعت مراعات نظیر با شبکه  گیرند و با ارتباط مفهومی و زبانی با واژگان یک هاي زبانی قرار می مرکز شبکه

. آفرینند که در پیشبرد گفتمان معنایی شاعر با مخاطب، بخصوص در غزل بسیار موثر است هاي زبانی، مفاهیم دقیق و باریکی می تداعی
اموسی خود خارج شده و با قرار هاي وصفی و اضافی، از دایره معناهاي عادي و ق در دیوان نظیري نیشابوري برخی واژگان و ترکیب

اند تا ضمن پدید آوردن تصاویر خیال بدیع و نو مفاهیم ذهنی خود را نیز به  هاي زبانی به شاعر مدد رسانده گرفتن در مرکز شبکه
کاربرد در بار  125و کعبه با  166مورد و خاك با  74مورد استفاده یا خط با  51مثال واژگانی مثل سپهر با . خواننده منتقل کند 

مایه و موتیو  هاي نظیري کاربرد بن در این مقاله ضمن اشاره به برخی موتیوهاي غزل. اند هاي شاعرانه به نظیري مدد رسانده سازي معنی
  .اند خط در غزلهاي نظیري و صائب با هم مقایسه شده

  

  

  موتیو، نظیري، صائب، تصویرآفرینی، خط:  ها کلید واژه

                                                        

  es_esmaeili@yahoo.com : عضو هیات علمی دانشگاه سمنان، رایانامه - ١

mailto:es_esmaeili@yahoo.com
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  مقدمه 

هاي سبک هندي ایجاد شبکه زبانی و تصویري با استفاده از عنصر تداعی در کوتاهترین واحد معنایی شعري یعنی  یکی از شاخصه
اند در القاء معنی و پیشبرد  شاعران سبک هندي به خصوص صائب و بیدل با کمک گرفتن از این امکان زبانی توانسته. مصراع است

  .هاي ذهنی مخاطب، موفق شوند مینهتصویر خیال خویش با کمک گرفتن از معلومات و ز

تکرار این عنصر معنی ساز را با . ها اغلب در حول محور برخی واژگان خاص و مفاهیم مورد توجه شاعر بوده است این شبکه تداعی
  .اند عنوان موتیو یا بن مایه در کتب نقد ادبی و سبک شناسی یاد کرده

جه به کنه هستی اشیا به رابطه بین آنها پی برده است و دست به مضمون آفرینی شاعران سبک هندي با نگاههاي باریک بینانه و تو
ي متفاوتی را به وجود آودنده اندو انچه در این مضمون آفرینیهاي مهم  زنند و گاهی از یک پدیده طبیعی و ظاهري معناها و مضمونها می

  هاست تغییر زاویع دید و شیوه نگاه شاعر به پدیده. است

  

  :ساز و تصویرآفرین صر معنیموتیو عن

ساز در دیوان و اشعار یک شاعراست و  در واقع کاربرد یک واژه با بسامد باال به عنوان هسته یک شبکه معنی)  motive( موتیو
سازد و فهم  درست آنها  ها در پیرامون این واژگان یک موتیو و یک تم یا به عبارتی امروزي تر بن مایه شعر شاعر را می شبکه تداعی

شود و ویژگیهاي شعر و شخصیت شاعر از آن  بان ، تفکر و صور خیال در مسیر موتیوها طی میکلید فهم اشعار شاعر است و ارتباط ز
هاي سبک هندي  و یکی از شاخصه.  کند ها زمینه  گسترده اي را براي تصویرسازي شاعر فراهم می این شبکه تداعی. گردد آشکار می

اند و  ها را بردوش گرفته سبک هندي  چند واژه نقش مضمون آفرینی ایجاد شبکه زبانی و تصویري است؛ بنابراین در شعر اکثر شاعران
معنایی که اغلب برگرفته از طبیعت و یا محیط پیرامونی اوست، به وجود آورده اند؛ البته  -هاي زبانی پیوند عاطفی میان شاعر و مجموعه

سنت ادبی  شاعران سبک خراسانی و عراقی این ها مخصوص سبک هندي نیست پیشتر هم در  موضوع استفاده از موتیوها یا بن مایه
اما . هایی از آن هستند خاك و کوزه در شعر خیام؛ صبح در شعر خاقانی؛ شمس و آفتاب در شعر موالنا نمونه: کاربرد قابل توجه است 

هاي سبکی محسوب شده  گیر و آگاهانه شده و به دلیل بسامد باال از ویژگی در میان شاعران سبک هندي این سنت ادبی تقریبا همه
هاي قبل ،  در شعر سبک هندي عالوه بر گسترش حوزه تداعی و شبکه تصویرهاي در پیرامون موتیوهاي رایج بین شاعران دوره«.  است

گذشته از موتیوهاي جدید گسترش بعضی از موتیوهاي قبلی .... خورد کوشش براي وارد کردن موتیوهاي جدید هم فراوان به چشم می
گیر است مثال آنچه بر پایه موج یا حباب یا گرداب یا ساحل در شعر این دوره مورد تصویر قرار گرفته  این دوره نیز بسیار چشم در شعر

اند،  بسیار اندك است و قابل  توان گفت خاص این دسته از شاعران است و آنچه قدما درباب آنها گفته است، بحدي است که می
  ).71-70شفیعی کدکنی، صص . (»اغماض

موتیو «: اما در کتب ادبی تخصصی موتیو تعاریف دیگري هم دارد !هاي شبیه به هم است اي از رشته کد موتیو، در ریاضیات آرایه
)Motive ( یا تم)Theme ( به یک عبارت موسیقایی یا مجموعه توصیفها یا تصویرهاي پیچیده و مکرري که در اثر واحدي رخ

که در این تعریف موتیو از عناصر تاثیرگذار و تصویرآفرین همه آثار ) 85،ص 1387سیما داد، : كر( » .دهد، اطالق شده است می
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اما در تعریف زیر شناخت این عنصر بالغی در دایره آثار ادبی محدود . شود هنري تعریف شده است و طبعاً فقط شامل واژگان نمی
  . شود می

این . آورد مایه تأثیر مسلط هنري را به وجود می تکرار بن. شود اثر ادبی تکرار میاي است که در  موتیو فکر یا موضوع یا درون مایه
ها و حوادث و اعمالی که در اثر هنري به طور مکرر به کار  ها، واژگان، شخصیت تاثیر مسلط گاه از طریق تصویرهاي خیال،عبارت

خصوصی ، در آثار یک شاعر یا  –شخصی  –نمادهاي ابداعی و گاه این ).  42،ص 1376میمنت میرصادقی، . (آید روند به وجود می می
توانند کلید راهیابی  دهند و می هاي اثر هنري را تشکیل می کنند و موتیو یا بن مایه شوند و تشخص و برجستگی پیدا می نویسنده تکرار می

ي صرفی و نحوي و یا موسیقایی و واژگانی موتیومی تواند الگو).  193ص  1385فتوحی . ( به دنیاي فکر و تخیل آفریننده آن باشند
هاي شعري هر شاعري در  گرانیگاه و خالقیت. دهد شود و سمت و سوي خیال آفرینی شاعر را نشان می باشد که در اثر شاعر تکرار می

بانی  توسط آنها سنت ادبی ، ظرفیتهاي معنایی ، گستره تلمیحی و ویژگیهاي طبیعی مدلولهاي ز. واقع کشف و خلق همین موتیو هاست
  .گیرد درسلطه و اختیار شاعر قرار می

ها که به بررسی سبک هندي و شعر بیدل اختصاص دارد، با توجه به اهمیت عنصر  دکتر شفیعی کدکنی در انتهاي کتاب شاعر آینه
در «: مقدمه آن آورده استگنجانده است و در ) هاي خیال یا شبکه تصویرها خوشه(ها  اي به اسم فرهنگ تداعی موتیو، بخش جداگانه

اند و سابقه تاریخی بعضی از این  اي قرارداد ادبی وجود دارد که شاعران نسل اندر نسل آن را عمالً پذیرفته شعر هر ملتی، مجموعه
ل مجموعه گیري و تکام مسیر پیدایش و شکل... مثالً عاشق گل بودن بلبل، یا عاشق شمع بودن پروانه. قراردادها، گاه عمري دراز دارد

بنابراین موتیوها یک شبه و ). 321ص   محمدرضا شفیعی کدکنی،. (ها یکی از مهمترین مسایل بنیادي تاریخ شعر فارسی است این سنت
هاي زبانی و تحول کنایات و استعارات  هاي مختلف تاریخی و ستنهاي ادبی و واقعیت شوند، بلکه جریان یا توسط یک شاعر ایجاد نمی

بر اثر جریانات اجتماعی در یک حرکت پنهان و آرام شبکه تداعی معنا را به وجود آورده اند و شاعران باهوش و دقیق در طول زمان 
ها را کشف کرده و با گسترده کردن دایره معنایی و واژگانی  اند با دقت در محیط پیرامونی و سنتهاي ادبی به ارث برده این شبکه توانسته

تصاویر خیال ... از جمله این شاعران حافظ است که با واژه پیر، می، مغان، و. ار خود را به وجود آورندآنها، موتیوهاي مخصوص اشع
مخصوص خود را ساخته و معانی و مفاهیم خاص خود را بر شبکه زبانی این واژگان تحمیل کرده است؛ اما این کار آنچنان هوشمندانه 

اند و از ابتدا براي این مفاهیم استعاري و مجازي به وجود  ي قاموسی نداشتهصورت گرفته است که گویی این واژگان هرگز معنا
  .اند آمده

هاي اجتماعی و مسائل مخصوص آن روزگار ، تغییراتی در شکل به کارگیري موتیوهاي خاص  اما در دوره صفویه با توجه به زمینه
) motive(نسبت به موتیوهاي ) point of view(ي دید  از جمله مختصات سبکی دوره صفوي، تغییردر زاویه«هر شاعر پیش آمد 

این تفاوت «اما . همانطور که  شفیعی هم اشاره کرده است» سنّتی و رایج در ادوار پیشین شعر فارسی و ایجاد موتیوهاي نو و جدید است
نبوغ و استعداد خود و پرهیز از یک نوع زاویه دید نسبت به موتیوهاي کهنه و سنّتی ، ناشی از سعی شاعران این دوره براي نشان دادن 

م  نگرش متداوم و متداول به یک موتیو یا ت)theme (وجود موتیوهاي نو و جدید در شعر این دوره، عالوه بر تالش شاعران . باشد  می
ود صنعت و تمدن و هاي تازه ، به دلیل تغییر در زندگی فردي و اجتماعی و ور جهت ابداع و نوآوري در داخل کردن موتیو ها و تم

ها در زاویه ي دید نسبت به موتیوهاي کهنه و نو ، البته در  این تغییرات و تنوع. ملزومات تازه در وسایل زندگی و محیط اطراف است 
مرتضایی، جواد، .(»شناسی آنها متفاوت است مخاطب نیست و ارزش جمال aesthetic)(شناسی  همۀ موارد اقناع کننده حس زیبایی

  ).293،ص 1389
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توجه عمیق به مضمون و کشف معانی تازه ومضامین نو و باریک از مهم . شاعران سبک هندي عمدتا طرفدار معنی و مضمون بودند
یابیم که صاحب آن از اندیشه یافتن مضمون تازه و معنی  کمتر دیوان شعري در این عصر می. هاي ذهنی ایشان بوده است ترین مشغله

یابی به وضوح در شعر آنان انعکاس یافته است و موتیوها این امکان را به شاعران  لب تر آنکه این اندیشه  مضمونجا. جدید فارغ باشد
  :    هاي خود را فراتر برند و لفظ و معنی را همراه کنند اند تا دامنه مضمون یابی داده

  )8غزل / دیوان(از هم جدا کیست صائب تاکند جانان و جان /لفظ و معنی را به تیغ از یکدگر نتوان برید

سرایان است که در واقع از سه عنصر بالغی  شگرد مقارنه محسوس و نامحسوس کیمیاي خیال پردازي و مضمون سازیهاي هندي
بن مراعات نظیر یا همان تناسب که در بالغت سنتی و بدیع با ان آشناییم ، تمثیل که میراث ادبیات عرفانی ماست و موتیو یا : برد بهره می

گیرد همچون حباب براي صائب و آینه براي بیدل و خط براي  مایه که از دقت نظر و خویگري شاعر به چند پدیده طبیعی شکل می
  .نظیري

شود و این رمزي  استفاده از موتیو  یا بن مایه باعث انسجام تصویري و در نتیجه انتقال سریعتر صورت خیال شاعر به مخاطب می
توان به خیل همه شاعرانی که  گرچه شیوه استفاده و نحوه بیان آن را نمی. اگاهانه شاعر طرز نو آن را شناخته استاست که آگاهانه یا ن

اما قطعاً . خوانیم، نسبت داد اند و ما شیوه آنها را با نام کلی سبک هندي می در حدود سیصد سال از تاریخ ادبیات فارسی ظهور کرده
 یک بجاي «چرا که اگر به قول آقاي اسداهللا حبیب . این تعاریفی که در مقدمه ذکر شد، قرار داد توان مشمول نظیري و صائب را می

 اسیر، جالل حسین ثنایی، خواجه زاللی، که خطّی  :شود، مانند کشیده عمودي خط چندین هجري، دهم سده آغاز از افقی خط

 به را کلیم و عرفی و نظیري و جهان شرف و فغانی که خطّی و دهد پیوند بیدل به را کشمیري غنی و هروي ناظم بخاري، شوکت

 هندي سبک. کند تقسیم گروه دو به را صفوي عصر سبک و 1)،  به نقل از وفایی،2010،13حبیب،(بپیوندد  عالی خان نعمت و صائب

  .گیرند یک محور قرار می، قطعا نظیري و صائب در )39، 1387شفیعی کدکنی، ) .( ال مشاح فی االصطالح...( یا و سبک اصفهانی

کند که شعرش  به عرصه شاعري رسید، خود اعتراف می)  1021وفات، ( سال پس از نظیري 50که حدود ) هـ1007متولد ( صائب 
تر است و یا سعی در پیروي طرز او دارد و ابیاتی همچون بیتهاي زیر در دیوان  بیش از شاعران دیگر معاصر یا پیشینش به نظیري نزدیک

   :ب کم نیستصائ

  )12غزل / دیوان( عرفی به نظیري نرسانید سخن را / صائب چه خیال است شود همچو نظیري 

  )124غزل/دیوان(اي گران برخیز  که پیش از آن که نگردیده/زبان طرز نظیري است صائب این مصرع 

  )72غزل/ دیوان(اي مطرب جان سوخت دلم، راه دگر گیر / این آن غزل خواجه نظیري است که فرمود 

                                                        
 ٧٢ص ١٠، شماره ٨٩زمستان » بررسی ویژگیھای سبکی بیدل دھلوی« ،  مقالھ ) بھار ادب(مجلھ سبک شناسی نظم و نثر فارسی  -٣
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دهد تا موتیوهاي نظیري و صائب را با هم مورد مطالعه قرار  هاي مستقیم صائب است که بدین مقاله فرصت می و همین اعتراف
  . دهید

  نظیري پیشتاز سبک

از شاعران صاحب سبک تاریخ شعر ) م1612. / ه1021حدود : درگذشته(محمدحسین نظیري نیشابوري شاعر قرن یازدهم هجري
با اصفهان و قزوین،   کاشان در آن روزگار . وي در ابتداي جوانی براي آزمودن توان شاعریش، به کاشان رفت. رود شمار می رسی به فا

هایش  مغلوب غزل  کاري، نخبگان وقوع را نظیري در کاشان در مجالس شعر در عین جوانی و تازه. سرایان بودند سه مرکز تجمع  وقوع
گونه نازك و  گویی به آن از سنن شاعران سبک هندي  شد، اما هیچ کس، این ی که پس از نظیري، جوابساخت، مخصوصاً با غزل

  :لطیف و صمیمی نتوانست بسراید که نظیري سرود

 نوازد هر که را راي تو باشد/ فلک مزدور ایماي تو باشد

  هاي تو باشد که تنها جاي غم/ به دلتنگی کنم دل خوش همیشه

  ....ترسم در او جاي تو باشد  که می/هرگز دلی را نیازارم ز خود 

  )260دیوان، غزل ( که درد تو مسیحاي تو باشد / نظیري زندگی در درد دل جو 

هاي شخصی  نظیري که در میانه وقوع سرایان و طرز نوپردازان قرار گرفته است؛ بنا براین شعرش هم از جزئی نگاري و بیان عاطفه 
از این رو نظیري هم از سرایندگان پیش از خود همچون . هم از مضمون پردازي و بدیع نگاري سبک هندیان وقوعیان برخوردار است و

و سعدي بهره گرفته است و هم بر شاعران و جریانات شعري ) گردیده مقتداي دو عالم کالم ما/ ایم تا اقتدا به حافظ شیراز کرده(حافظ 
  .بار در دیوانش اشاره کرده است11همچنان که صائب خود به این تاثیر پذیري  . معاصر و بعد از خود تأثیري عمیق نهاده است

ابراهیم  . (»گویی در عین حفظ سنن شعري است هاي شعري و از جمله تازه ي بایسته شعر نظیري، تلفیقی حساب شده از همه«
اند و  لحظات واقعی، فردي و صمیمی عاطفیشاعران وقوعی عموماً در پی ثبت ) http://anruzha.blogfa.comواشقانی فراهانی، 

نظیري لحظات فردي و واقعی عاطفه را با . پرداز هستند و نظیري هردوي اینها را باهم دارد ورز و مضمون شاعران سبک هندي خیال
ی او در میانه دو شیوه و شاید به دلیل همین موقعیت زمان. کند زبانی نرم و سیال و تصاویر خیال با جوشش و حرارتی تاثیرگذار بیان می

  :سازي مفاهیم و احساسات کرده است است که نظیري را  آتشین گفتار و استاد تجسیم و حسی

  قطعه باغ خلیل آزرم/ آتشین گفتار خاکی پیکرم 

  )424دیوان، غزل (در ید بیضاي موسی دفترم / در دم احیاي عیسی معجزم

  :ي از زبان خود اوستو نهایتا این بیت از این غزل که معرفی شعر نظیر

http://anruzha.blogfa.com
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  من هیوالي سخن را جوهرم/ از سخن هرکس هیوالیی نمود 

  پرده افالك را بر هم درم /وصل معنی دیر اگر دستم دهد

  هرچه هستم غرق مهر حیدرم/ دانم چیم  جوهرم جسمم نمی

  )424دیوان، غزل(  گویم و از خود نیاید باورم/ ها  برتر از حال نظیري نکته

پذیرند و در نتیجه قابل  گذاري نیستند، اما تصاویر، مقوالت مرئی و لمس الضمیرند و قابل به اشتراك مقوالت ذهنی و مافیمفاهیم، «
را توصف کنیم، امکان به ... بنابراین اگر مفاهیمی از قبیل خشم، عاطفه، احساس، عشق، انتظار، هیجان و . اند گذاري به اشتراك

ایم، اما اگر آنها را تصویري کنیم و به مقوالت مرئی و ملموس  ن مخاطب در درك آنها را کاهش دادهگذاري آنها و سهیم شد اشتراك
تواند این  گونه، مخاطب در بیشترین حد ممکن می این. ایم ارجاع دهیم، بیشترین امکان مشارکت مخاطب را  در درك آنها فراهم آورده

ترین  ي نظیري نیشابوري و مهم عالمه شبلی نعمانی و دیگر منتقدان، برگ برنده. شودمقوالت را دریافت کند و با گوینده متحد و سهیم 
موضوع اصلی شعر نظیري، عواطف و احساسات فردي و . اند ویژگی شعر او را همین ملموس کردن احساسات و عواطف عنوان کرده

شاعر دیگري پیش از او دیده نشده است، همین ملموس ي او در شعر هیچ  واقعی بشري است، اما شگرد منحصر به فرد او که به اندازه
زند، در عین اینکه در سرحد فردیت و  اي که احساسات و عواطفی که در شعر نظیري موج می کردن احساسات و عواطف است به گونه

واشقانی فراهانی،  ابراهیم. (»تواند به طور کامل در درك آنها، سهیم شود پذیر است و مخاطب می خصوصیت است، کامالً اشتراك
مثالً در این بیت از نظیري  ). هومن  عقیلی نژاد. (ها نقطه عزیمت شعر نظیري و سبک هندي است استفاده از حداکثر ظرفیت واژه )پیشین

  :به تصویري که با طومار ساخته شده است دقت کنیم

  )260دیوان غزل (   که عنوانش تمناي تو باشد/نهایت نیست طومار دلی را

کشد با پیوندهاي واژگانی و معنایی که در شبکه زبانی  طومار با قرار گرفتن در مرکز این تصویر بار معنایی اصلی را بر دوش می
  :برد؛ و چنین است در تصویر بیت زیر با مرکزیت کاروان  سازد، شعر را فراتر از یک عنصر بالغی ساده مثل تشبیه می خود می

  )514غزل/دیوان (که مانده ام به غریبی و کاروان رفته  /نوید ش خبر ز سیرت آیندگان چه می

مرکز تصویر و اوج معنا در این بیت کلمه کاروان است که با سفر و غربت و روندگان و آیندگان  ارتباط دارد و عالوه بر آن کنش 
لفاظی در شعر خویش گاهی از سر افتخار و گرایی و  او خود به جمال. شود می معنایی دیگري که در شعر شاعر نیامده به مخاطب القاء

  :گاه از سر مالل، معترف است

  )539غزل / نظیري( قمر زعقرب و یوسف زچاه برداري / کسی حدیث نگفت ! به این جمال نظیري

  )282غزل / نظیري( از دم پرهنري، ساده بیانی به من آر/ دلم از صنعت الفاظ نظیري بگرفت 
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  ائبموتیو خط در شعر نظیري و ص

بار در دیوان 74یکی از موتیو هاي مشترك در دیوان صائب و نظیري کلمه خط است این کلمه به عنوان هسته اصلی تصویر خیال 
بار استفاده شده است که در بیشتر آنها هستۀ اصلیِ تصویر خیال است  2155نظیري ایفاي نقش کرده و این واژه در دیوان صائب بالغ بر 

ب را شاعر حباب و آبله و موتیوهاي دیگر برشمرده اند و براساس جستجو با کمک نرم افزار او با واژه آبله  در حالی که اغلب صائ
مرتبه صائب با آن تصویرسازي کرده 4187مرتبه و البته آینه همچنان رکوردار است که 1508بار تصویر سازي کرده و  با حباب  1138
تصویر خیال آفریده است که یکی از آنها 4گیرد؛ نظیري  نیز با حباب فقط  ر از حباب قرار میبینیم که موتیو خط باالت بنا براین می.است

  :براي نمونه این بیت است

  )412دیوان، غزل(هرزه واکردیم چشم، غوطه در دریا زدیم / تکیه بر آب و سري پرباد نخوت چون حباب 

اي از آن درهر دو  ي صائب، موتیو خط که تصویرسازي قابل مالحظهبنابراین براي مقایسه کاربرد موتیو در دیوان نظیري و غزلها
هاي هستی و معناهاي  شاعران با تبارشناسی واژگانی و معنایی خط و ارتباط دادن آن یا دیگر پدیده. دیوان آمده است، انتخاب شد

  .قاموسی و مجازي آن و ذهن شاعرانه اش تصویرهاي خیال بدیعی به وجود آورده است

وجود اینکه تعداد کاربرد خط در دیوان نظیري با صائب بسیار متفاوت است، اما دایره اطالق معنایی درهر دو دیوان تقریبا یکسان با 
همانطور که در مقدمه از قول دکتر شفیعی . بندي کرد ها را در قلمروهاي محدود دسته بندي و خوشه توان این تصویر سازي است و می

اند اما با نگاه جدید و بار معنایی متفاوت این تصویرها را تازگی  اعران این دوره از موتیوهاي کهن نیز بهره بردهکدکنی نقل کردیم که ش
بار  42براي نمونه در از آثار سنتی پیشین فقط در دیوان حافظ . بنا براین برخی تصاویر مربوط به موتیو خط نیز چنین است. بخشیدند

خیال قرار گرفته است که از معروفترین آنها که تداعی چند معنا را یکجا  در واژه خط گنجانده است، کلمه خط در مرکز دایره تصویر 
  زدم  نقشی به یاد خط تو بر آب می/زدم  دیشب به سیل اشک ره خواب می            :این بیت معروف است

  

  :معنی خط

تاري ، خط هندسی، راه و مسیر، ریش و محاسن، سبیل و بروت خط نوش: مانند. ها براي خط چندین معنی ذکر شده است  در لغتنامه
صائب و . که در دایره ترکیبات این معانی افزایش یافته است) لغتنامه دهخدا، ذیل ماده خط: رك...( ، خط جام، حد،  اثر، عالمت و 

بخشی از ترکیبات اضافی  و وصفی که . هاي خود به همه این معانی و ترکیبات مجازي و کنایی نظر داشته اند نظیري در تصویر سازي
  :در هر دو دیوان با خط ساخته شده عبارتند از

  : دیوان صائب 

ایام / خط فرمان / طوطی خط/ خاکستر خط/ خط تسلیم/ حلقه خط/ غبار خط/ خط دهن/خط زلف/خط امان /خط جام /خط لب 
خط / نوبهار خط/ نسیم خط/ خارخار خط/ ار خطرهگذ/ وقت خط/ دود خط/ سرخط مشق جنون/ خط پیشانی/ روزگار خط/ خط
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خط / خط بناگوش/ خط پشت لب/ خط درهم / ابر خط/ گرد خط/ خط تسلیم/ خط بغداد/  سبزه خط/ خط ریحان/ خط استاد/ بیزاري
زنگار / رنگ خط/ دور خط / سواد خط / خط آزادي/ خط مالحت / خط امیدواري/ خط دم صبح/ خط تسلی/ خط سرنوشت/ پیمانه
  ...زنگ خط و/ خط پرگار / خط گل/ هالل خط/ خط پاکی/گرد خط / لشکر خط/ خط

  :دیوان نظیري

تمیز / خضر خط / خط دوام / خط ترخانی/ خط منثور / خط رخسار/ خط نسیان/ هند خط/  فسون خط/ خط فرقان/ خط آزادگی
خط / خط منزل/ خط ابطال / خط فرمان/ خط تسلیم / خط پرگار/ خط استاد/ خط بیزاري / خط پیاله / خط ترسا / خط بغداد / خط
  ...ایام خط و/ خط سهو/ خط فرقان/ خط جام/ خط استوا/ خط وسطاي حکمت / خط دوران/ خط امان/ طره

  :و خط با صفاتی در هر دو دیوان، مقید شده و برگسترش معنا کمک کرده است

خط / رحم خط بی/ خط باطل/ خط ظالم/ خط شبرنگ/ سبز خط / خط باطل/ خط نارسته/ خط عنبرین/ خط مهربان/ خط مشکین
/ خط بدیع /  خط شکسته/ خط مشکبار/ پرور خط روح/ خط عنبر افشان/ فشان خط عنبر/ فام خط عنبر/ خط مشک اندود / بازیگوش 

/ خط نگارین/ نارستهخط / خط کافر / خط معنبر / خط شبگون / خط الماسی / خط عنبر بار/ خط زیبا/ خط مشک فشان/ خط تازه و تر
  خط تردست/ خط عسلی /خط مسطر / خط سیاهکار

ها افزود که مجال این مقاله نیست از این رو  توان به این فهرست ها ترکیب اضافی و وصفی با جایگاه استعاري و کنایی می و البته ده
تحلیلی از موارد مختلف معنایی به کار گرفته شدة خط هاي  سعی شده است نمونه. پردازیم به ارائه و توضیح چند نمونه از این تصاویر می

  :باشد) در چهار معنی( در دیوان صائب و نظیري

  ):و خطوط تحریري مختلف( خط نوشتاري   -1

ترکیباتی که در آنها اسامی خطوط تحریري معروف و  خطاطان مشهوري مانند یاقوت به کار رفته است، گاهی در معنی حقیقی 
خط نوشتاري در اشعار به کار رفته اند و گاهی نیز در دایره صورت خیال، استعاره و تشبیه براي موي پشت لب آمده خویش و به عنوان 

  :اند اند و معنی قاموسی خود را از دست داده و از اجزاي تصویر شده

  )282غزل/ نظیري( بگذر از عالم و منشور امانی به من آر / خط ترخانی جاوید به عالم ندهند 

  )125غزل / نظیري( چشم محراب گرد او هندوست /فرقان نگار او کوفی  خط 

  )51غزل / صائب( گرچه باران نیست ابر آفتاب آلود را / چکد آب از خط ریحان آن آتش عذار  می

  )113غزل/ صائب( خط ریحانی یاقوت لبان را دریاب /آید  دولت سنگدالن زود به سر می

  در دیده غباري که ز ریحان خط اوست/ گز آئینه دل چون خط یاقوت برد زن
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  )553غزل / صائب( خونین جگر از مشق پریشان خط اوست / یاقوت که در قطعه نویسی است مسلم 

  )79غزل / صائب( خط شکسته بود مگر سرنوشت ما / از سنگ کودکان سر ما الله زار شد 

  )همراهی خط،  پرگار  و  نقطه( خط هندسی  -2

اند و گاهی نیز  و تصویر خیال به وجود آورده ساز شده معانی اصلی خود همراه پرگار یا بدون آن معنیگاهی نقطه و خط در 
  ):بیشتر در نظیري( اند استعاره از خال و موي پشت لب ، در صور خیال شاعر ایفاي نقش کرده

  )367غزل/ نظیري ( سر نمی آرد کسی بیرونش از خط و نقاط / چیست این گردون طلسمی بوالعجب تعویذ دهر 

  )540غزل /نظیري ( اگر چون نقطه ز اول سر نباشی / نگردي زین خط پرگار بی سر 

  )368/نظیري(ز دایره به درآیم که دور من به سر آمد / تمام شد خط پرگار من به نقطۀ آخر 

  )428غزل/ نظیري( هرکجا نقطه شد انده خط پرگار شدم/ هر کجا ساخت غمی دایره مسمار شدم 

  )217/ نظیري( هست به وسعت برون از خط دوران طبع /  چه سخن نقطه ایست از سر پرگار طبعگر

  ) 110غزل / صائب ( ز خط بپوش نظر، خال یار را دریاب / ز نقطه حرف شناسان کتاب دان شده اند 

  )355غزل / صائب ( دور نشاط نقطه به پرگار بسته است/ از خط یکی هزار شد آن خال عنبرین 

  ) :موي پشت لب( خط لب  -3

گاه ) البته در شعر صائب بیشتر(هاي زبانی و معنایی را به وجود آورده است  استفاده از خط در این معنا بیشترین تصویر خیال و شبکه
با عنوان  کند؛ اغلب شود و گاه شاعر صفاتی را به آن نسبت داده و همچنان در ستایش زیبایی معشوق پافشاري می با تلخی از آن یاد می

سازد و گاهی از  آمیزد و  تصویرهاي بدیع و اعجاب آوري با آن می ها با خط نوشتاري و خط سبزه می خط غبار و در مجموعه تداعی
برد ؛ براي نمونه از موارد ذکر شده ابیاتی  صفت مشکین، عنبرین، شبرنگ و مانند آن نیز استفاده کردن و دایره حظ هنري را باالتر می

  :گردد شود و به دلیل محدودیت مقاله از توضیح و شرح تصویرهاي هر بیت خودداري می یارائه م

  )60غزل / صائب( کز نظر پنهان کند دلخوش کن صد مور را / اي خط بی رحم دست از دانه خالش بدار

  )64غزل / صائب( احتیاج دام نبود خاك دامنگیر را / حسن را خط غبارش بی نیاز از زلف کرد

  )539/نظیري( زخط و لب نمک و تره ماحضر دادي / وت حلواي بوسه در راه است هنوز دع

  )317غزل / صائب( شود  راه این تنگ شکر از مور روشن می/ گردد نمایان آن دهن  از خط شبرنگ می
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  )431غزل/ صائب( خط بیزاري به رخسارت رقم خواهد زدن / کلک تقدیر از دوات نافه آهوي چین

  ...روزگار خط، دوران خط، ایام خط وزمان خط ،  - 3-1

هاي زبانی مربوط به خط در معنی موي پشت لب، زمان بلوغ معشوق و خط برآوردن اوست که  هاي پراستعمال در شبکه از ترکیب
  :کند زي میهاي طبیعی براي آن تصویرسا کوشد آن را نیز دلیلی بر زیبایی معشوق بداند و با انواع پدیده هاي فراوان شاعر می با تالش

  )77غزل / صائب( ها خس پوش را  بیشتر باشد خطر از چاه/ گرد آن چاه زنخدان در زمان خط مگرد 

  )157غزل / صائب( خاك دامنگیر شد آخر غبار خط مرا / شد گرفتاري فزون در روزگار خط مرا

  )228غزل /صائب ( کند صاحب جگر پروانه را  ظلمت شب می/ جرات عاشق شود در روزگار خط زیاد 

  )192غزل / صائب( هرکه در ابر تنک دیده است سیر ماه را / برندارد وقت خط چشم از عذار گلرخان

  )228غزل /صائب( کرد شمع صبحگاهی گرمتر پروانه را / هاي دل افزود در ایام خط  بی قراري

  )46غزل /ب صائ( حسن در ایام خط افزون کند بیداد را / کند مطلق عنان  سیل را جوش بهاران می

  :هاي جام شراب خط -4

از این معنی خط هم به معنی خود ترکیب حقیقی استفاده شده است و هم گاهی هنرمندانه آن هم استعاره از خط لب  قلمداد شده  
کیب از انواع هفت خط جام شراب، به خط بغداد اشاره بیشتري شده است و تر. و شراب و جام هم نمایندگی از دهان و لب کرده اند
  :خط جام و پیاله هم به صورت کلی به کار رفته است

  ) 269غزل/ نظیري( اي ز شط  با تشنه فرات مده جرعه/ می با خلیفه تا خط بغداد جام کش 

  )7390غزل / صائب( فرمانرواي خطه بغداد کن مرا / پر کن ز باده تا خط بغداد جام من

  )309غزل/ نظیري( همین جا نوشته ایم درس صالح تا به /ما از خط پیاله و معشوق نگذریم 

  )305غزل / صائب(ها  بر گلوي قمریان شد طوق، خط جام/ تا گذشت از بوستان مستانه سرو قامتت

ها و ترکیبات فعلی کنایی که با خط ارتباط دارند در شبکه تداعی معانی و زبانی بر گستردگی معنا و بدیع  وجود برخی عبارت 
برخی از ترکیبات کنایی اسمی و فعلی  که در تصویر سازي . بودن تصویر مدد رسانده و میدان جوالن تخیل شاعر را فراختر کرده است

  :استفاده شده، در نمونه اشعار زیر قابل مالحظه است ) البته صائب بیشتر( دو شاعر  یا یکی از آنها با موتیو خط در دیوان هر 

  ...خط کشیدن بر
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  )180غزل / صائب( گر دل روشن کند آیینه دار او مرا /ها  کشد بر صفحه آیینه خط باطل می

  )192غزل / نظیري( فتر کشید خط نسیانی مرا یک باره بر د/ از درش تصدیع کم کردم چو دانستم که او 

  )508/ نظیري( اي نامه رخ سیه کن و اي خامه خون گري / ایام، خط به دفتر فضل و هنر کشید 

  ...خط دادن به

  )343غزل/نظیري( بار جهان اگر نکشی در جهان مباش/ اند کس را خط دوام فراغت نداده

  )تایید....( خط آوردن از

  )273غزل / نظیري(گاه افاضل، خط منثور بیا ر  زان محک/ بخواناین غزل در صف ایوان سپهدار 

  

  :تصاویر خیال مشترك با موتیو خط

هاي زبانی ایجاد شده در دیوان هر دو شاعر به دلیل اشتراك معنا در عناصر وابسته به خط در هر چهار معنی تقریبا  گرچه شبکه
هاي مختلف راه اختالف و تفاوت را پیموده و در نتیجه برخی تصاویر  ه شبهیکسان و مشابه است اما تصاویر خیال شاعرانه با کشف وج

دامنه ) بار2155( به ویژه که در غزلیات صائب به دلیل گستردگی استفاده از موتیو خط . خاص نظیري و یا برخی خاص صائب است 
یال مشترك در موتیوها هاي خط در هر دو دیوان اما با این اختالف همچنان تصاویر خ. این تصاویر نیز بسیار متنوع و گسترده است

  :هاي زیر شود مانند نمونه مشاهده می

  :جا تنگ کردن خط

  )388غزل/نظیري( خانۀ درویش شد از قرب منعم تنگ حیف / خط چو شد با طره اش همسایه جاي جان گرفت 

  )604غزل/صائب( است وقت کنی در کار ما وقت  بوسه اي گر می/ رود خط تنگ سازد جا بر آن کنج دهن  می

  )595غزل / صائب ( دیو از دست سلیمان عاقبت خاتم گرفت / خط کافر لعل سیراب تو را کم کم گرفت 

  :خط لب نوشته اي است معجزه آسا

  )125غزل/ نظیري( یارب این معجزست یا جادوست؟/ خط فریبنده کس چنین ننوشت 

  )79غزل /نظیري ( خط که دهد یاد ز معجز که نوشتست وین / این نخل که از چشمه  جان رسته که کشتست 
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  )با همان معنا( در بیت زیر به جاي کلمه خط خامه به کار رفته است 

  )576غزل / صائب (نهد پا بر زمین  سبز چون گردد به هر جا می/ خامه معجز رقم گر خضر وقت خویش نیست 

  :خیال نزدیک به همکاربرد برخی ترکیبات مشترك در هر دو دیوان با تصاویر 

  :خط فرمان

  )350/نظیري( نقطه را از خط پرگار کجا ره به در است؟ / چه کند خصم که سر بر خط فرمان ننهد 

  )269غزل/صائب ( تیشه گردد هر سر خاري به قصد پاي ما / از خط فرمان او روزي که پا بیرون نهیم

  :خط استاد

  )418غزل / نظیري( سبق و بر خط استاد زنم ها بر  خنده/ قلم عقل ز بازیچه ساقی بشکست

  )48غزل/صائب ( بهتر از خواندن بود دیدن خط استاد را/ چشم در صنع الهی باز کن ، لب را ببند 

  )46غزل / صائب( زنهار ره مده به خط سبز شانه را /ز اصالح بی نیاز بود خط اوستاد 

  )آزادگی(خط آزادي 

  )157غزل/صائب( ابجد مشق جنون شد نوبهار خط مرا /خط آزادي طمع زان خط مشکین داشتم 

  )12غزل/نظیري ( باز گردید که سیمرغ به دامست اینجا / خط آزادگی سرو به مرغان ندهند 

  :خط تسلیم

  )438غزل / نظیري( که نتوانم چو نقش ثابت از افالك برخیزم/ به سعد و نحس دوران ، خط تسلیم و رضا دادم 

  )456/نظیري(کی کند در دست ابراهیم خنجر خنجري / که چون راضی شوي بر خط تسلیم گردن نه 

  )321غزل / صائب( ز هر موجی درین دریا ترا لنگر شود پیدا / اگر چون عارفان سر بر خط تسلیم بگذاري 

  ) :گوشه نسیان...خط ( خط نسیان 

   )215غزل/ نظیري( افتد  به فکر غیر ز دستت قلم نمی/به ذکر من خط نسیان کشیده اي اما 

  )332غزل / صائب ( از غبار خط مشکین گوشه نسیان شده است/ یاد ما کردن چه سود اکنون که آن کنج دهن 
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  ):سبزه خط( خط سبز، سبزه

این ترکیب در چند معنا استفاده شده است که گاهی معنی همان سبزي و سبز طبیعت را دراد و گاه استعاره  از موي پشت لب و 
  :به همان معناست) موي پشت لب( طگاهی صفت خ

  )208غزل/نظیري( مرغی که دلی در گرو دام ندارد / زان دانه مشکین و خط سبز ندیدم 

  )73غزل / صائب( کند انشا بهانه را  بی اختیار می/ از خط سبز اگر چه سیه مست شد لبت 

  )577غزل / صائب ( فت طوطی خوش حرف از آیینه میدان را گر/ سبزه خط صفحه رخسار جانان را گرفت

  خط و ستردن آن

  )197غزل/ نظیري( از صیقل تیغ آینه ام ریش برآورد / خط نیست که بر عکس رخت سایه فکنده 

  )492غزل / صائب( به زبان پاك، خط از صفحه رخسار ترا/ این چه ظلم است که من خون خورم و تیغ کند 

  )453غزل /صائب ( به آب تیغ شستن خوب نیست آیه حرمت / خط سبز از صفحه عارض ستردن خوب نیست 

  )71غزل / صائب(متراش زینهار خط مشکبار / هر موي دلفریب تو شیرازه دلی است

  :خط و خطوط صورت

  )467غزل/ صائب. ( این قدر بی مهري اي نامهربان در کار نیست/خط راه اهل غیرت چین ابرویی بس است 

  )205/صائب غزل ( خط راه اهل غیرت چین پیشانی بس است /اینقدر تمهید بهر دفع ما در کار نیست 

  )198غزل/نظیري( با کوکب آن صبح بناگوش نکردند/ در حلقه شدم زان خط رخسار و قرینم 

  خط و خضر و آب خضر

  )344غزل /نظیري( خضرخط توسوي چشمه حیوان کشدش /بی رخت در ظلمات است نظیري خواهم  

  )532غزل / صائب( آب خضر از دل سیاهی فکر اسکند نداشت /برنداشت آن لب نوخط غباري از دل ما 

  )467غزل / صائب( گلرخان را از خط و زلف پریشان چاره نیست/ بی سیاهی نیست ایمن آب خضر از چشم شور

  :خط و مور و شکر 
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  )57غزل / صائب( کی به تنگ شکر از تاراج خیل مور رفت / آنچه از خط یار را بر غنچه مستور رفت 

  )542غزل /( نظیري( اي  در راه مور دام ز شکر نهاده/خط عاشق لبان پر از انگبین تست 

  )463/نظیري( که خوش نما پر مورش به انگبین بینی / مگر  که خط نگارین و روي معشوق است 

  :خط لب معشوق قاتل جان عاشق

  )320غزل/ نظیري( بس  یک مومن و دو کافرهندو گواه/ حسنت که خط نوشت به خونم درنگ چیست 

  )348غزل /نظیري( گو آه مرا توسن شبرنگ به زین باش / تا خط سیه کار تو در فکر شبیخون است

  )62غزل / صائب( خط تردست تو از آب رباینده تر است / عالمی دست ز جان شست ز نظاره او 

  )62غزل / صائب( است از خط و زلف رخ غالیه پوشی که تر/ اي بسا روز عزیزان که سیه خواهد کرد 

برخی ترکیبها با وجود محدودبودن موتیو خط در دیوان نظیري به نسبت صائب ، اختصاص به نظیري دارد و در دیوان صائب نیست 
  :مانند

  :هند خط 

  )192غزل / نظیري( همه اقرار ایمان کرده و انکار می آرد/ به هند خط جمال یار،  سودایی عجب دارد 

  :خط و چراگاه

  )548/ نظیري( بردار نقاب و مشک بویم گردان / خط که چراگاه غزال نظرست  زان

شود و این به دلیل کثرت استفاده صائب از  همچنان که تصاویر خیال زیادي در دیوان صائب هست که در دیوان نظیري یافت نمی
  :شود موتیو خط ، طبیعی است بنابراین به سه مورد زیر بسنده می

  خط الماسی

  )331غزل / صائب( برق در جانم از ین زرین گیاه افتاده است/ الماسی آن چهره لعلی مپرساز خط 

  :هالل خط

  )604غزل / صائب ( دهی آیینه ام را گر جال وقت است وقت می/ برد  زان هالل خط که زنگ از دل چو صیقل می

  :خط کافر
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  )595غزل / صائب( خاتم گرفتدیو از دست سلیمان عاقبت / خط کافر لعل سیراب تو را کم کم گرفت

قابل ذکر است که حتی در غزلهاي ترکی منسوب به صائب نیز با موتیو خط تصویري سازي شده است  که بیت زیر براي نمونه 
  : شود ذکر می

  )غزلهاي ترکی صائب، به نقل از نرم افزار درج( که خط غباري الور پرده حجاب سنه / دیدوم چیخاره سنی خط حجابدن غافل 

  .گفتم که خط برآوري و از حجاب بیرون شوي غافل بودم که غبار خط موجب حجابی دگر شود: ترجمه

  

  گیري نتیجه

بی گمان این کار شتابزده  بیان همه ریزه کاریها و ویژگیهاي تصاویري خیالی که با موتیو خط در دیوان این دو شاعر معروف 
دهنده  تنوع و نازك خیالی در این زمینه است که عرضه شد و مشخص گردید سبک هندي ساخته شده ، نیست اما همینقدر نشان 

صائب و  نظیري در هر چهار و پنج معنی اصلی و قاموسی خط دست به کار تصویر سازي زده و توانسته اند با ایهام و استعاره گاهی چند 
ئب با دیوان نظیري قابل مقایسه نیز و عدد آن بسیار معنی را در یک تصویر به کار گیرند نسبت استفاده از موتیو خط در دیوان صا

  .ها این دو شاعر در این زمینه وجود دادرد و البته  تفاوتها هم کم نیست متفاوت است اما با اینهمه مشترکات فراوانی در شبکه تداعی

است اما دیوان نظیري به نسبت در غزلهاي صائب بیشترین تصاویر خیال مربوط به خط  به معناي دوم یعنی  موي پشت لب معشوق 
ها استفاده کرده است و غالب تصاویر  او مربوط به خط در مفهوم  همان تعداد کم نیز از خط در همه معناهاي آن در تصویر سازي

  .نوشتاري آن است
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 هندي  قارهشبه فردوسی در  ي حکیم شاهنامه تاثیرِ
  

  1شیخ اشتیاق احمد

 چکیده

ادبیات  ي درفردوسی با سرودن شاهنامه نه فقط شاهکار .حماسی فارسی تاکنون کسی به پایه ابوالقاسم فردوسی نرسیده استدر بیان شعر 
سرزمین ثیرات أدر این ت .بر زبان و ادبیات جهان گذاشت سیاريثیر بأد که تسروکرد بلکه یک نظم حماسی بی همتا و بی نظیر خلق فارسی 

به روزگار  -دش تقسیم شده استکه امروز به سه کشور هند، پاکستان و بنگال -پیوند میان ایران و سرزمین پهناور هند . بی بهره نماندهندوستان هم 
خالق همچنین ریشه دار و عمیق و فکران این دو کشور سازنده دو تمدن و فرهنگ تشاعران، نویسند گان، فیلسوفان و م .پیش از تاریخ می رسد

عمیقی بر ادبیات  تأثیرادبیات حماسی در سراسر جهان شناخته می شود،  کتاب ملی ایران یعنی شاهنامه که بهترین شاهکار .بوده اند یادب هايشاهکار
 با رواج زبان و ادبیات فارسی در هند شاهنامه فردوسی شهرت. پیدا کردبسیار شاهنامه نویسی در هند رواج  سببهمین ه ه است و بگذاشتفارسی هند 

از  ان در سرزمین هندتاج الدین ریزه و دیگر ،مسعود سعد سلمان، ابوالفرج رونی نظیر يو شعراي متعدد، بدست آورداي و مقبولیت فوق العاده 
ر هزار را در چها اسکندر نامه خسروي دارد که آن یانامه اسکندري  یا نام آینه اسکندريه امیر خسرو دهلوي اثري ب .لهام گرفتندشاهنامه فردوسی ا

نام شاهنامه در سی هزار ه مثنوي اي ب ،پادشاه دهلی ،بدرالدین چاچی در شرح کارنامه محمد بن تغلق .وزن شاهنامه فردوسی سروده است دربیت 
پاشاه  ،الدین محمد اکبر لفیضی دکنی ملک الشعراي جال .به سبک شاهنامه به نظم کشید را سالطینلا فتح ،ملک عصامیلخواجه عبدا .بیت سرود
پادشاهان قطب شاهی  چنینهم .وزن شاهنامه فردوسی نوشت را دردر دوره تیموریان هند را همایون نامه نخستین تاریخ منظوم فارسی  ،گورکانی

 ،ینشاعري به نام غالم حس .براي تدوین شاهنامه دستور دادندبه تبعیت از شاهنامه فردوسی براي حفظ و نگهداري تاریخ و فرهنگ مملکت خویش 
حمید اهللا  .ق به نظم کشید 1198 سالکه شرح جنگاوري هاي تیپو سلطان، حکمران میسور بر ضد انگلیسی ها از است در  را فتحنامه تیپو سلطان

به تبع که در شرح جنگ هاي افغانان، سیک ها و انگلیسی ها است  را منظومه حماسی تاریخی اکبر نامه نیز معروف به فردوسی کشمیر ،کشمیري
را هنگام جنگ و کارزار، براي بر انگیختن احساسات رزم و دالوري جنگجویان  شاهنامهخواندن پادشاهان هند  .شاهنامه فردوسی به پایان رسانید
در این مقاله تالش شده است که به . مورد توجه قرار داشتبه همین علت شاهنامه نویسی در ادوار مختلف  .بسیار الزم و ضروري می دانستند

  .پرداخته شود و جوانب مختلف آن مورد بحث قرار گیردهند ادبیات فارسی در فردوسی شاهنامه ثیرات مختلف تأ

  

  

  .شاهنامه نویسی، ایران، هند، ادبیات فارسی هند :هاکلید واژه

                                                        1 آسیاي میانه استادیار، مرکز زبان فارسی و مطالعات ،رایانامهجواهر لعل نهرو، دهلی نو دانشگاه ،:    skishtiaque@yahoo.co.in  

mailto:skishtiaque@yahoo.co.in
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ي هند اثر گذاشتند و شهرت و مقبولیت خاصی کسب نمودند، نامِ حکیم  قارهدرمیانِ شاعرانِ ایرانی که بر ادبیات و فرهنگ شبه 
ي هند و پاکستان ها کتابخانهدر » شاهنامه«ي خطّی و چاپی  نسخهبزرگترین دلیل این ادعا صدها . ابوالقاسم فردوسی در آغاز نامهاست

ع و تقلید شاهنامه نیز از دانشمندان و نویسندگان این سرزمین برجا مانده است. است و  ها دهیگز. عالوه بر آن، آثار زیادي در تتب
  .شود یمي شاهنامه هم به فراوانی یافته ها ترجمه

که قرنها  شوند یمي ملّی هند محسوب ها حماسهوغیره » رامایانا«، »مهابهارتا«. ي هند سابقه اي قدیمی دارد قارهحماسه سرایی در شبه 
به این نتیجه رسید که حماسه و حماسه سرایی در بین مردم هند یک ذوق و عالقه  توان یمپس، بی تردید . پیش از شاهنامه پدید آمدند

  .باشد یمر هند خدادي بوده است و این ذوق و عالقه خدادي یکی از بزرگترین دالیل شهرت و مقبولیت شاهنامه د

ي هند رواج یافت و با ورود اهل علم و ادب ایرانی به این سرزمین،  قارهبا حضور دولت غزنویان در هند، زبان فارسی هم در شبه 
ي هند مانند مسعود سعد سلمان، مختاري غزنوي، ابوالفرج رونی،  قارهشاعران فارسیگوي مقیم در شبه . شهرت شاهنامه نیز به هند رسید

  .ج الدین ریزه یا سنگریزه در اشعار خود از شاهنامه بهره فراوان برده اندتا

امیر خسرو این . دارد که حاوي چهار هزار بیت است» ي اسکندري نهیآئ«امیر خسرو دهلوي شاعر برجسته سبک هندي، اثري به نامِ 
فتوح «عالوه بر آن امیر خسرو آثار زیادي نظیر . سروده است) بحرِ متقارب مثمن مقصور(منظومه را به پیروي از فردوسی بر وزن شاهنامه 

  .وغیره دارد که تحت تأثیر فردوسی و شاهنامه وي قرار دارند» تغلق نامه«، »السالطین

امیران یی از آن را براي فرمانروایان و ها نسخهکه  کرد یمکه مقبولیت شاهنامه تاجران ایرانی را تشویق  دیآ یماز شواهد تاریخی بر «
  )1476، ص 2ي ادب فارسی، ج  دانشنامه(» .این سامان به ارمغان بیاورند

پرتهوي راج «، »راجا ولی پتاکا«، »راج ترنگینی«. شود یمتأثیر شاهنامه در بسیاري از کتابهاي به زبان سانسکریت و هندي هم دیده 
  .در آنها بسیار مشهود استي فردوسی  شاهنامهکه تأثیرات  باشند یموغیره از جمله آثاري » راسا

به شرح واژگان و ترکیبات پهلوي ) ي قواس نامهفرهنگ (ي خود  نامهتا آنجا که عألالدین خلجی، مال فخرالدین قواس در فرهنگ 
  : دیگو یمچنانچه خود . شاهنامه پرداخته است

» نچه از سخن پهلوي بود همه را جداگانه ◌  آ. فرو خواندموردم و از سر تا پا به خانه ◌  است، پیش آ ها نامهنخست شاهنامه را که شاه
همه را فرد فرد، یکان یکان، . ي دیگر که آن را فرهنگ نامه نبشته اند، در زبان تازي و فارسی ترجمه کردمها فرهنگنامهبر کاغذ نوشتم، 

  ».ن را بخش بخش و بهره بهره کردم◌  در خانه کاغذ نگار آوردم و ا

این یکی از . کردند یمت که پادشاهان و شاهزادگان و امیران که اهلِ شعر و ادب بودند شاهنامه را ازبر در کتبِ تاریخ آمده اس
  .ي هند است قارهروشن ترین و عمده ترین مثالهاي مقبولیت و نفوذ شاهنامه در شبه 

توصیف و شرح کارهاي محمد بن تغلق در  در» شاهنامه«بدرالدین چاچی که به دربار محمد بن تغلق وابسته بود، اثري منظوم به نامِ 
  .سی هزار بیت به یادگار گذاشته است
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» فتوح السالطین«خواجه عبدالملک عصامی که بعدها به دربارِ بهمنیان پیوست، تاریخی مبسوط به سبک شاهنامه نگاشته که به نام 
تا ذکرِ عألالدین حسن کنگو، نخستین فرمانرواي بهمنیانِ و  شود یممحتواي این اثرِ وزین با ذکرِ پادشاهان قدیم آغاز . مشهور است

  . این مثنوي حاوي دوازده هزار بیت است. دکن، ادامه دارد

که در روزگارانِ بهمنیان به  رود یمي مهم حماسی در هند بشمار ها منظومهي شیخ آذري اسفراینی نیز یکی از  سروده» بهمن نامه«
، درگذشت و مال نظیري و مال سامعی ادامه سرایش »بهمن نامه«شیخ آذري در حین نگارشِ . استي و وزن شاهنامه نوشته شده  وهیش

یعنی پس از داستان عألالدین شاه بهمنی تا انقراض دولت بهمنی، توسط آنها » بهمن نامه«بهمن نامه را به عهده گرفتند و بخش پایانی 
  .رسیده است به تازگی دیوان آذري در ایران هم به چاپ. سروده شد

کنار این تغییرات قصیده گوي سبقت را از . با تأسیس پادشاهی تیموریانِ هند در شبه قاره، اوضاع سیاسی و اجتماعی هم تغییر یافت
 اما با همه این مسایل اهمیت و مقبولیت. در این دوران شعرا بیشتر به مدیحه سرایی و اشعار عاشقانه و عرفانی رو کردند. مثنوي ربود

مخصوصاً در جنگها براي برانگیختنِ احساسات جنگجویان، شاهنامه خوانی از اهمیت خاصی برخوردار . شاهنامه به جاي خود باقی ماند
  .شد

  :ذکر دو جمله از نامه ابوالفضل به عبدالرّحیم خانِ خانان که در هنگام جنگ به او فرستاده بود، دلیلی بر این مدعا خواهد بود

باید باشد، نه اخالق ناصري و مکتوبات شرف منیري و خاقانی و حدیقه که آن ... شاهنامه...ي مجلسِ شما همراه با، مذاکرهو ...«
  »...گفتگو تجرّد است

  :سدینو یمو در جایی دیگر 

  »...شاهنامه مطالعه فرمایند، غرض آن است که هنگام گفتگو بر آن اساس باشد... در این والیت «

د نفوذ و رواج قصیده و غزل، حماسه سرایی تاثیر خود را از دست نداد، و به تقلید از شیوه و وزن شاهنامه آثار به همین سبب با وجو
  .زیادي پدید آمد

خالصه اینکه تقلید از شاهنامه چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ شیوه و وزن ادامه پیدا کرد و در کنار آن ترجمه و خالصه نویسی از 
که سرودن آن به ملک الشّعرا فیضی » همایون نامه«ي تیموریانِ هند  دورهنخستین تاریخِ منظومِ . شاهنامه هم جایگاه خود را داشت

ي خطّی خود ها نسخهخاورشناسِ معروف غربی، چارلز ریو در فهرست . قلید از وزن شاهنامه سروده شده استمنسوب است به ت
  :ي دیگري را هم به نام فیضی ذکر نموده و بیت زیر را نقل کرده است منظومه

  1به رسمِ عرب گشت محمل نشین    چو سلطانِ انجم ز خاور زمین

  .اثبات کرد توان یم ها نمونهبه قاره با توجه به این تأثیرات عمیق فردوسی را در ادبیات ش

                                                        
  .البته ایت بیت منسوب به فیضی دکنی است و در این نسبت هنوز شک و تردید می باشد  1
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رسی شیدانی حاوي رویدادهاي زمان دولت محمد قطب شاه،  سروده» ي قطب شاهی نامهنسب «مین طور ه ي حسین قلی شاه فُ
  .باشد یم) هجري(ي قطب شاهی گلکنده در قرن دهم  سلسلهپادشاه 

این مثنوي شهرت . را بنام محمد عادل شاه تمام کرد» عادل نامه«مثنوي » آتشی«از سوي دیگر، در دولت عادل شاهی شاعري به نام 
ي  صلهمال باقر خورده کاشانی که به دربارِ عادل شاهی بستگی داشت، در یک رباعی حکایت فردوسی و . فرا گیري را کسب کرد

رده استشاهنامه را به طور تلمیح بکا ر ب:  

  نزد شه غزنین و شهنشاه دکن    خوانند دو جا به دهر ارباب سخن

  بی جایزه ماند شعر فردوسی و من    بی جا صله بردند ظهوري و حسن

ي شاهنامه را براي ها نسخهبراي خوشنود ساختن شاهان و امیران این سرزمین ) بخصوص تاجران(چنانکه قبالً نیز گفته شد، ایرانیان 
درك  توان یماز این ذوق علمی شاهان و امیران تاثیرات و نفوذ شاهنامه را در دربارها . نمودند یمدریافت  ها صلهو  آوردند یم آن هدیه

  .کرد

حاکم تته، ...«. که حاکم تته، نسخه مصور شاهنامه را به او ژیشکش کرده است کند یمي خود نقل  رنامهیجهانگجهانگیر شاه در  
  »...با دیگر تحف ها به رسم پیشکش فرستاد.. .مصور ... شاهنامه 

را در بیان جنگهاي فرزندش شاهزاده » ي نور جهان بیگم نامهفتح «کامی سبزواري یکی دیگر از شاعرانِ عصر جهانگیر شاه مثنوي 
مسرِ جهانگیر شاه این مثنوي چنانکه از نامش روشن است به ترغیب نور جهان بیگم، ه. خرّم که به نام شاهجهان شهرت یافت، سرود

  .نوشته شد

البتّه این اثر هم مانند بهمن . از قدسی مشهدي اثر مهم دیگري است که در زمان دولت شاه جهان نوشته شد» ي شاهجهانی ظفرنامه«
این . ابوطالب کلیم کاشانی به اتمامِ این اثر همت گماشت و آن را به پایان رساند. ي شیخ آذري به علّت درگذشت شاعر ناتمام ماند نامه

  :شود یممثنوي هم به تقلید از شیوه و وزن شاهنامه نگاشته شده است و این طور آغاز 

  هانجهان پادشاهی به شاه ج    به نامِ خدایی که داد از شَهان    

بر جا مانده است که حاوي وقایع و توصیف جنگها و رویدادهاي سیاسی آن دوره » شاهنشاه نامه«اثر دیگري از ابوطالب کلیم به نام 
این مثنوي چنین آغاز . رسد یمو به فتحِ تبت به دست ظفر خان احسن به پایان  شود یماین مثنوي از بیان روزگار امیر تیمور آغاز . است

  : شود یم

  دلِ روشن و جانِ آگاه ده    الهی به سوي خودم راه ده    

فتوحات شاه «این مثنوي داراي پانزده هزار بیت است و به نامهاي . الزم به ذکر است که این اثر هم داراي وزن شاهنامه است
  .روف استنیز مع» ي کلیم نامهشاهنشاه «و » شاه جهان نامه«، »پادشاه نامه«، »ي شاه جهان ظفرنامه«، »جهانی

 شود یمدر نظم وقایع پادشاهی شاه جهان از میر محمد یحیی کاشانی دیده » پادشاه نامه«در زمانِ دولت شاه جهان، اثر دیگري به نامِ 
  .البته این مثنوي به علّت در گذشت یحیی کاشانی ناتمام ماند. که نمونه اي  دیگر از تمایل و گرایشِ حماسه سرایی در آن عهد است
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از مال عبدالحمید الهوري مشهور ترین » پادشاه نامه«. مانطور که قبالً اشاره شد آثاري در نثر هم به تاثیر شاهنامه سروده شده استه
این اثر مشتمل بر سه جلد است و پاره اي از اشعار شاهنامه نیز در آن آورده . شود یمو مهم ترین اثرِ منثور دورانِ شاه جهان محسوب 

  .شده است

به پیروي از شاهنامه سروده شده » حضوري«که تاریخِ منظومِ دولت شاه جهان است از شاعري بنامِ » پادشاه نامه«ثري دیگر به نامِ ا
  .است

وي که به دربارِ مراد . از بهشتی شیرازي یکی دیگر آثار مهمی این دوران است» آشوبِ هندوستان«یا » ي هندوستان نامهآشوب «
از آنجا . واقعات کشمکشهاي پسرانِ شاه جهان بر سرِ حکومت هند را در این اثر مکتوب کرده است. وابسته بود بخش، پسر شاه جهان

  .شود یمکه شاعر خود در بیشتر جنگها حضور داشت، اطّالعاتی که در این مثنوي گرد آوري نموده بسیار مهم و معتبر محسوب 

  فسانه نشنیده امز کس همچو ا    من این رزمها را همه دیده ام    

البته . ي هند بارِ دیگر اوضاعِ سیاسی و اجتماعی این سرزمین تغییر یافت قارهپس از درگذشت اورنگزیب و ورود انگلیسیها به شبه 
 چون اوضاع سیاسی و اجتماعی همه درهم بود، بجاي قصیده و غزل. این تغییر رواج شاهنامه سرایی و شاهنامه خوانی را گسترده تر نمود

از » ي محمد اعظم شاه جنگنامه«از آثاري که در تقلید شاهنامه در این دوره بوجود آمد . داستانهاي حماسی تنها باعث دلگرمی مردم بود
این اثر مشتمل است بر بیان مبارزات محمد شاه اعظم با برادرش شاه . محمد افضل سرخوش کشمیریاز اهمیت بسیاري برخوردار است

هر . نیز بر جاي مانده است» ي بهادر شاه جنگنامه«ي ناشناس به نامِ  ندهیسرادر مقابلِ آن، اثري از . ه اول از پسران اورنگزیبعالم بهادر شا
  .دو این آثار در پیروي از شاهنامه نوشته شده است

این اثر حاوي . ه نثر تالیف نمودب) تیره اي در پنجاب(در تاریخِ خاندانِ گکهران » کیگوهر نامه«راي زاده دونی چند اثري به نامِ 
در آغاز این منظومه . در البالي متن ابیاتی بروزن شاهنامه نیز آورده است. جنگهاي خاندانِ گکهران با سبکتگین و محمود غزنوي است

  :آمده است

  ي گکهران قصهشروع کردم از     به نامِ خدا مالک دو جهان

  :دیگو یمو در جایی دیگر 

  که از تن هزاران به آورد گرد    عرصه نبردزهی شهسواران به 

  سبوي سرش خام بر سنگ شد    عدوي بد انجام جان تنگ شد

خ سیر سروده شد» شاهنامه«اثري دیگر به نامِ  از نامش روشن است که این اثر کامالً در . از مقصود مقصودي است که در روزگارِ فرّ
  :شود یمغاز ي فردوسی سروده شده است و چنین آ شاهنامهتقلید از 

  به چشم سخن کحل سیماي نور    به نامِ خداوند بیضـــاي طور

ک جمهور، نقش مح ارض و سمــــا و ملَک    خداوند خداوند  
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از محمد علی فردوسی ثانی طوسی که همراه با نادر شاه به هند آمد یکی از آثار مهمِ دیگري است که در تقلید » ي نادري شاهنامه«
  :شود یماین مثنوي چنین آغاز ! است» فردوسی ثانی«حتّی نام شاعر هم . به قاره سروده شده استاز شاهنامه در ش

  به تو روي عجز و نیازِ همه    خدایا تویی چاره سازِ همه

ن ای. بر جا گذاشته است که در تاریخِ منظومِ احمد شاه درانی و یورشهاي اوست» ي احمدي شاهنامه«عشرت سیالکوتی اثري به نامِ 
  :شود یممثنوي با بیت زیر آغاز 

  خدیو ز تخت افگنِ تاج بخش    به نامِ شهنشاه معراج بخش

میر حسن . دید توان یمي مشهور زبان اردو است تأثیرات قوي شاهنامه را ها يمثنواثر میر حسن دهلوي که از » سحر البیان«در 
ي فردوسی و نظامی را در ادبیات  مرتبهوي در ادبیات اردو همان . دهلوي از وزن شاهنامه براي سرودن این منظومه بهره گرفته است

  .فارسی دارد

طان از غالم حسن اثر مهم دیگري است که در زمان انگلیسها سروده شده و شامل بیان جنگهاي تیپو سل» ي تیپو سلطان نامهفتح «
  .حاکمِ میسور با انگلیسیها است

بیت آغازینِ این مثنوي . سروده که شرحِ جنگهاي انگلیسیها در هند است» جرجیسِ رزم«صفدر علی شاه منصف، شاهنامه اي به نامِ 
  :چنین است

  ها خامهز سر تا به پا زو زبان     ها نامهبه نامی که نامش سرِ 

تا  ها یپرتغالدارد این شاهنامه شامل تاریخِ هند از هنگامِ ورود » جرج نامه«شاهنامه اي به نامِ مال فیروز بن کاوس، از زرتشتیان هند، 
  .این مثنوي حاوي چهل هزار بیت است و به نامِ حکمرانِ انگلیس جرج سوم معنون شده است. گرفتن شهرِ پونا است

از میرزا محمد شیرازي معروف به نعمت خان » ي بهادر شاهی شاهنامه«از حمیداهللا کشمیري معروف به فردوسی کشمیر، » اکبر نامه«
ي  شاهنامه«از مهاراجه پوروه کریشنادیو، » ي هند شاهنامه«از ملک الشّعرا میر محمد اسماعیل ابجدي، » انور نامه«و » معظّم نامه«عالی، 

از شیوداس لکهنوي، ) در نثر(» ي منور کالم شاهنامه« از کنهیا الل هندي،» ي رنجیت سنگهـ ظفرنامه«از مولوي احمدیار، » رنجیت سنگهـ
از امام بخش شیروي و غیره از جمله آثاري مهمی هستند که در تقلید و » شاهنامه«از محمد فضل امام خیرآبادي، ) به نثر(» نخبۀ السیر«

ه بسبب اطاله کالم از ذکر آنها خودداري عالوه بر اینها آثار دیگري هم هستند ک. ي فردوسی نگاشته شده اند شاهنامهتحت تاثیر 
  .شود یم

ي منظوم مزمل حق و ها ترجمه. بویژه به زبانِ بنگالی. تاثیر و نفوذ فراگیرِ شاهنامه سببِ ترجمه شاهنامه به زبانهاي دیگر هند نیز شد
شاهنامه براي «، )داکا(از مولوي ابراهیم خان » ي کودکان شاهنامه«عالوه بر آن . ي منثور بهوبیش راي بسیار شهرت دارندها ترجمه

  .باشد یمي دیگر شاهنامه به زبان بنگالی ها ترجمهاز دویجندراالل راي وغیره از » رستم و سهراب«ي  ترجمهاز واجد علی، » ها بچه

ي میرزا مهدي علی خان، سید باقر اه ترجمههمچنین . ي شاهنامه به زبانِ اردو است ترجمهاز نذر علی نخستین » سراج التّواریخ«
  . حسین، دیوس سنگهـ به زبان اردو نیز منتشر شده اند



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٦٠٩ 
 

 

  .آچاریا دارمندارنات شاهنامه را به زبانِ سنسکریت منظوم ترجمه کرده است و به زبان هندي ترجمه اي منثور بر جا گذاشته

، محمد عاقل عاقلی، غالم مرتضی شاه رضوي وغیره صورت ي شاهنامه به زبانِ سندي توسط میر حسن علی خان تالپورها ترجمه
  .گرفته است

از  توان یماز مترجمان دیگر پنجابی شاهنامه . امام بخش سیالکوتی داستانهایی چند از شاهنامه را به زبان پنجابی برگردانده است
متهایی از شاهنامه به زبان گجراتی نیز ترجمه و عالوه بر زبان پنجابی، قس. مولوي نظر محمد و رنجیت سنگهـ و جنگ سنگهـ نام برد

  .چاپ شده است

ي آن به زبانهاي مختلف شبه قاره ها ترجمهي هند و  قارهدر این فرصت کوتاه تنها گزارش گونه اي از تاثیر و نفوذ شاهنامه در شبه 
تأثیري که نه تنها دربار ژادشاهان . ي هند باشد قارهشبه نشانه تأثیر عمیق شاهنامه در  تواند یماما همین کوتا هم . به سمع و نظر شما رسید

 توان یمبه جرئت . را مزین ساخت بلکه جان روح شاعران را در بر گرفت و در شکل شعري روحنواز جان و دل را با خود همراه ساخت
  .تعبیر کرد» تاثیر ابدي«از این تأثیر به 
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  میرسیدعلی همدانی »مرآه التائبین« يشناسی رسالهشناسی و سبکبررسی نسخه
 1آذر اکبرزاده ابراهیمی

 2زهرا اختیاري

  چکیده

در  وي که تأثیر فراوانی. عارف تواناي قرن هشتم؛ پرورش یافتۀ مکتب نجم الدین کبري است) ق.ه 786-713(میرسیدعلی همدانی 
زبان  گسترش اسالم و تصوف ایرانی در هند داشت، باالهام گرفتن ازتعالیم عارفان و عالمان دینی قبل ازخود، بیش از صد اثر عرفانی به

هرچند این اثر . اختصاص دارد »توبه«رساالت عرفانی همدانی است که به موضوع یکی از  مرآت التائبین .فارسی و عربی تألیف نمود
هاي سبکی و نظریات عرفانی مولّف در این اثر قابل توجه  غزالی است؛ اما برخی ویژگی احیاء العلومخالصه و ترجمه اي از باب توبۀ 

هاي ملک، مجلس،  تلف این رساله از جمله نسخ کتابخانهنگارنده پس از مقدمه اي کوتاه در دو بخش ابتدا به معرفی نسخ مخ .است
هاي سبکی و بالغی این اثر همت  ملّی، آستان قدس و یک نسخه از کتابخانه گنج بخش پاکستان پرداخته و در ادامه به بیان ویژگی

  .گماشته است

  

 

  .میرسیدعلی همدانی، مرآت التائبین، نسخه خطی، عرفان قرن هشتم :کلیدواژه

                                                        
    Azar.akbarzade@yahoo  :رایانامهکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،  - 1

  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی ٢-
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 مقدمه

توان به  تصحیح متن هرچند نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه یک اثر است، نتایج سودمند و با ارزشی در پی دارد که از آن جمله می
ها و سبک نویسنده یک اثر، مضامین به کار رفته در متن، وجوه اختالف بین نسخ خطی و آگاهی از وضعیت ادبی و  آشنایی با اندیشه

  .ه کردفرهنگی یک دوره اشار

ف بیش از صد اثر . از عارفان تواناي قرن هشتم است) ق.ه 786-713(علی بن شهاب الدین همدانی مشهور به میرسیدعلی  وي مؤلّ
هاي این شخصیت اثرگذار معرّف فکر و اندیشۀ وي نیست؛ بلکه با مطالعۀ دقیق آثار وي  تنها ذکر مکتوبات و نوشته. عرفانی است

برخی از آثار این عارف توانا تصحیح و چاپ شده است ولی تعدادي از مکتوبات وي هنوز نیاز به پژوهش و . بردتوان به این امر پی  می
  .بررسی دقیق تري دارد

یکی از رساالت همدانی پرداخته  مرآه التائبیندر این جستار نگارنده با توجه به اهمیت بازخوانی و تصحیح متن، به بررسی رسالۀ 
  . غزالی تألیف شده است احیاء العلومو با موضوع توبه، تحت تأثیرکتاب  که به نثرصوفیانه

  

  پیشینه تحقیق

از جمله کسانی که به معرّفی رساالت و مکتوبات . در معرّفی و تصحیح آثار میرسیدعلی همدانی کتب فراوانی گردآوري شده است
  ).1370(و اذکایی) 1370(، ریاض)1362( خاوري ،)1348( استخري: توان به این افراد اشاره کرد وي پرداخته اند، می

رسید، با ذکر  نام تمام نسخ خطّی رساالت و مکتوبات می شرح احوال و آثار میرسیدعلی همدانیمحمدخان ریاض در کتاب 
. صحیح کرده استرسید را ت ها وجود دارد را عنوان و در پایان آن کتاب، شش رسالۀ عرفانی و مهم می هایی که این آثار در آن کتابخانه

. از پرویز اذکایی، کتاب دیگري است که به بررسی و معرّفی آثار میرسیدعلی همدانی اختصاص دارد مروج اسالم در ایران صغیرکتاب 
  ). 135-129: 1370اذکایی،(شناسی معرّفی شده اند  در این کتاب به جز رسالۀ همدانیه بقیۀ آثار فقط از لحاظ نسخه

  

  روش کار

ها اساس  به دلیل قدمت وکامل بودن نسبت به سایر نسخه 4190به شمارة ) 1(، نسخۀ کتابخانۀ ملک مرآت التائبینرسالۀ  در بررسی
هاي فراوانی که درنسخه وجود دارد به  رسد ولی به دلیل افتادگی نیز نسخۀ صحیحی به نظر می) 1(هرچند نسخۀ مجلس. قرارگرفته شد

مروج اسالم در کتاب . جایگزین شده است) 1(در اساس، ناخوانا یا نادرست بوده از نسخۀ مجلس عنوان اساس ذکر نشد و عباراتی که
آمده است، صحیح تر وکامل تر از ) 2(کتابخانۀ ملک که در این پژوهش با نام اختصاري ملک 4250، مجموعۀ شمارة در ایران صغیر
با مقایسه اي که بین این نسخه با نسخۀ دیگري از همین کتابخانه ). 150: 1370اذکایی،(هاي این کتابخانه دانسته شده است  سایر مجموعه

و تطبیق با متن کتاب احیاءالعلوم به عمل آمد، نتیجه اي بر خالف این ثابت ) 1(و نسخۀ مجلس) 3(با نام اختصاري ملک 4274به شمارة 
  :شود ذکر می) 2(در این جا چند نمونه از خطاهاي نسخۀ ملک. شد



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٦١٣ 
 

 

زمام مهلت تو ] پ-11[یعنی الف محبت ما زدي، ما سکّۀ محبت تو در میان آسمانیان زدیم، پس ترك مالزمت درگاه کردي،  -1 
رَم ما آیی، وجود تو را به خلعت توبه مزین گردانیم به جاي ) 2(که در نسخۀ کتابخانه ملک» را فروگذاشتیم، پس اگر باز به درگاه کَ

  .ذکر شده است که با معنی جمله تناسبی ندارد» حقیقت« ، »خلعت«جاي و به » صیت«کلمۀ » سکه«

، در نسخۀ ]ر-23[»لیکن مفسد نظام معاش خلق و مبطل توارث و تناصر و مشوش انساب است«: آمده) 1(در نسخۀ مجلس -2 
ها را مشوش کند و توارث و تناصر  نسب و لیکن«: مغایرت دارد احیاءالعلومآمده است که با متن » تناسل«، »تناصر«به جاي واژة ) 2(ملک

  ).57: 1357غزالی، (» بسیار کارهاي دیگر را که معیشت جز به آن انتظام نپذیرد باطل گرداند

اسرار این حقایق سبب حیرت عقول و افگارِ ساکنان عالم شهادت و محجوبان وادي غفلت گردد«عبارت  -3  مرآت (»مالحظۀ آثار ِ
نیز این  احیاءالعلومدر متن عربی . آمده است که با توجه به معنی نادرست است» حیات عقول«سبب ) 2(در نسخه ملک]) ر-4[التائبین

  ). 6: غزالی، بی تا(»تتحیرالعقول القاعدین فی بحبوحۀ عالم الشهاده و عند هذا« : گونه آمده است

و کودك و معتوه و اراذل سکان جبال و براري چون «: این عبارت ذکر شده است احیاءالعلومها و متن کتاب  در تمامی نسخه -4 
آمده » معتق«، »معتوه«به جاي واژة ) 2(نسخۀ ملک؛ اما در ]ر-15:[ مرآت التائبین(» شنوند که این جوهر ده چندان باغ است افسوس کنند

  .رسد است که بی معنی به نظر می

مدتی خاطر این ضعیف در ابراز بعضی از « : پردازد مؤلّف در این رساله پس از حمد خداوند به بیان علت پدید آمدن این اثر می
سن اعتقاد معروف و به مکارم اخالق موصوف است این مقصود به بود تا به واسطۀ التماس عزیزي که به ح معانی و حقایق توبه متأمل می

  ]).پ -1: [مرآت التائبین(» حصول پیوست

باب اول در حقیقت توبه و وجوب آن در جمیع احوال ؛ . مطالب رساله همانند باب توبۀ احیاء العلوم در چهار بخش ذکر شده است
غایر و کبایر؛ باب سوم در شرایط توبه و کیفیت گناهان و تدارك مظالم؛ باب باب دوم در آنچه توبه از وي واجب است و انقسام ص

سبب نام گذاري این رساله از نظر مؤلّف آینه اي ذکر شده براي هر انسان ). همان(چهارم در باعثۀ تایب بر توبه و عالج حلّ عقدة اصرار 
  .محقّ و مبطل

غزالی است؛ با این وجود طرز بیان و شیوة نگارش  احیاء العلومتوبه کتاب  در واقع خالصه و ترجمه اي از باب مرآت التائبین 
ف با استناد به اشعاري زیبا از    .      عطار متن را خواندنی نموده است منطق الطیر و مصیبت نامۀمؤلّ

وك آمده، قبل از آن مفصل ترین اثر همدانی است؛ هرچند بر طبق اشاره اي که در ذخیرةالمل ذخیرةالملوكاین رساله پس از 
از مرآت التائبین نقل شده است » در اداء حقوق عبودیت و بیان گناهان کبیره«این کتاب » باب دوم«نگارش یافته است و برخی مطالب 

  ).51: 1358علی همدانی، (

  

  میرسیدعلی همدانی

به دلیل سخت . زیست ان در همدان میاین عارف توانا که در مکتب نجم الدین کبري پرورش یافت و در زمان حکمرانی تیموری
هاي تیمور، وي مجبور به ترك وطن شد و در طول سفرهاي مختلف از جمله سفر به کشمیر موجب گسترش اسالم، تصوف،  گیري
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ار در هر عصر به ضروب ایذاي  اشر«. وي در قسمتی از رساله خود به این موضوع اشاره دارد. فرهنگ و هنر ایرانی در آن منطقه گردید
» ندو انواع بال و عداوت و انکار فجار به اخراج از بالد و جالي اوطان و سعایت نزد سالطین و نسبت به کفر و زندقه و الحاد مبتال بوده ا

میرسیدعلی همدانی صاحب آثار فراوانی به زبان فارسی و عربی است که مورد توجه اغلب پژوهشگران ]). ر-31[ مرآت التائبین(
 - 5حل مشکل؛  -4سیرالطالبین؛  -3مشارب االذواق؛  -2ذخیره الملوك؛  -1: برخی از مهم ترین آثار او عبارتند از. ستقرارگرفته ا

رساله در  -13واردات غیبی؛  -12مرآت التائبین؛  -11ذکریه؛  -10انسان کامل؛  -9عقلیه؛  -8همدانیه؛  -7آداب الطالبین؛  -6فتوتیه؛ 
  عقبات -15ده قاعده؛  -14وجود مطلق؛ 

  

  هاي خطی  معرّفی نسخه

هاي داخل از جمله مجلس شوراي  نسخه هاي خطی مرآت التائبین برطبق جلد هفتم فهرست نسخ خطی منزوي در کتابخانه 
همچنین در فهرست نسخ خطی . شود اسالمی، مرکزي دانشگاه تهران، ملک، ملی، آستان قدس و کتابخانۀ آیه اهللا مرعشی یافت می

یا، تاشکند، گنج بخش، موزة ملّی کراچی، لنینگراد، فهرست ریو و مؤسسۀ خاورشناسی هاي خارج از ایران از جمله بریتان کتابخانه
فرهنگستان علوم روسیه، نام این رساالت ذکر شده که در این پژوهش سعی شده است هفت مجموعه از نسخ داخل ایران و یک نسخه 

  .از کتابخانۀ گنج بخش پاکستان مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد

به خط نسخ و نستعلیق از محمد بن غیاث الدین نوربخشی، کتابت شده در تاریخ  4190با شمارة : )1(کتابخانۀ ملکنسخۀ  -1 
  ).237: 1369افشار و دانش پژوه، (برگ، کاغذ ترمه، جلد رویه میشن یشمی 160عنوان ونشان شنگرف، , ق.ه 876

استنساخ آن به وسیلۀ شخصی به . ق است.ه 886یخ کتابت آن تار 8/17با شمارة : به نام فیروز) 1(نسخۀ کتابخانۀ مجلس -2 
هرچند در ). 21، جلد 184: 1357حائري،(شماره گذاري شده است  154 - 94این نسخه از صفحۀ . نام سلطان علی انجام گرفته است

از این نسخه جایگزین شده آید و در مواردي که نسخۀ اساس خطا داشته  بعضی صفحات افتادگی دارد، اما نسخۀ صحیحی به شمار می
  .است

  .شماره گذاري شده است 466-362استنساخ و از صفحۀ  11و 10در قرن  19534به شمارة): 2(نسخۀ کتابخانۀ مجلس -3 

این مجموعه را در  907کاتب این نسخه ابوذربن عبداهللا سبزواري است و به سال : 4250 به شمارة) 2(نسخۀ کتابخانه ملک -4  
این نسخه به دلیل  قدیمی تر و کامل تر بودن از بقیۀ نسخ به عنوان نسخۀ اساس . نسخ و نستعلیق کتابت نموده است خراسان به خط

عنوان و نشان شنگرف، شش شمارة آغاز مجموعه از کاتب دیگر و به خط تازه اي : هاي این نسخه این که از ویژگی. بررسی شده است
این نسخه در ) 293:  1369افشار و دانش پژوه، . ( وعی ترمه، رویه میشن سیاه ضربی است، کاغذ ن8/24در 17سطر،  21گ  428. است

  .قرار دارد اسرارالوحی مجموعۀ

  ).302: همان(که در قرن یازدهم به خط نستعلیق هندي کتابت شده است  4274به شماره ) 3(نسخۀ کتابخانه ملک -5 

که مجموعه اي است شامل نه رسالۀ میرسیدعلی همدانی و تاریخ  13332به شمارة  نسخۀ کتابخانۀ گنج بخش پاکستان -6 
  .نام رساالتی که در این مجموعه ذکر شده به این قرار است. باشد نگارش آن قرن سیزده هجري می
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ۀ نفسیه؛ رسال -7رسالۀ فقریه؛  -6رسالۀ نوریۀ دیگر؛ -5رسالۀ نوریه؛ -4رسالۀ فتوتیه؛-3مرآت التائبین؛ -2شرح فصوص الحکم؛  -1
  مناجات دیگر -9مناجات؛  -8

مؤلّف ناشناخته گویا از عارفان «: در معرّفی این نسخه آمده است. 3568 نسخه کتابخانۀ آستان قدس رضوي به شمارة -7 
ل به کتاب در بیان حقیقت توبه، به خامۀ روان مشتمل بر نکات عرفانی با استدال. »پیرو طریقۀ سنّت و جماعت. سدة هشتم هجري است

برگ،  58قرن یازده هجري قمري، به قلم درویش عباس با خط نستعلیق، داراي  1070آیات و قرآن و احادیث نبوي، تاریخ کتابت 
، 1344اوکتایی، (، نوع کاغذ نخودي و نوع جلد تیماج و داراي دو موضوع اخالق و عرفان است 10در 16عناوین به شنگرف، اندازه 

  ).467: جلد ششم

: در این کتابخانه دو مجموعۀ مختلف از آثار میرسیدعلی همدانی موجود است ):1(کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهراننسخۀ  -8 
و این  1188فرغت من التسوید فی شهور سنه « : امام جمعه که در ترقیمۀ ابتداي نسخه آمده است 66قدیمی ترین نسخه به شماره 

در بسیاري از عبارات این نسخه با نسخۀ اساس ). 2660: 1362نش پژوه و حاکمی،دا(»مجموعه اي است شامل ده رساله به خط نسخ
  .اشتراك وجود دارد

و تاریخ تحریر  3654مجموعه اي شامل بیست و شش رساله است به شمارة ): 2(نسخۀ کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران -9 
  به مرآت التائبین اختصاص یافته است  1-17که از صفحۀ  1223

رساله اي است عرفانی در بیان کیفیت تزکیه و تهذیب نفس مشتمل . 6/4084نسخۀ کتابخانۀ ملّی به شمارة کتابشناسی  -10 
ها و عالمات و خط کشی باالي  سطر، به خط نستعلیق، نوع کاغذ فرنگی نخودي و صورتی، سرفصل 19برگ،  163بر چهار باب ، 

ب قرمز وصالی و آب افتادگی   .دارد که تاریخ کتابت و کاتب آن نامشخص است بعضی کلمات با مرکّ

  

  ویزگی هاي سبکی

توان همان شیوة کتب صوفیانۀ قرن هشتم دانست که با اندیشۀ واالي دینی و عرفانی  هاي سبکی این اثر را می مهم ترین ویژگی
ف همراه گردیده و تأثیري عمیق در مخاطبان گذاشته است   :شود هاي سبکی اشاره می نمونهدر این جا به برخی از . مولّ

  سطح زبانی

  سطح آوایی  -1

  موسیقی درونی یا صنایع بدیع لفظی 1-1

هاي نثر دو رسالۀ میرسیدعلی همدانی  ها از جمله اسم، ضمیر، فعل، حرف و حتی قسمتی از جمله از ویژگی تکرار انواع مختلف واژه
  :است

  تکرار اسم  1-1-1 
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  ]) پ-9:[مرآت التائبین(» ، به غفلت روزگار گذاشته است، از آن غفلت رجوع کنداگر در میان مسلمانان غافل« 

  تکرار حرف 2-1-1 

  ر -9: [مرآت التائبین(» اما به جوارح و اما به دل و اما به ایراد خواطر متفّرقه که مانع است «]).  

  تکرار ضمیر 3-1-1 

: مرآت التائبین(» توبه مزین گردانیم و نام تو را در دیوان مقبوالن ثبت کنیم زمام مهلت تو را فرو گذاشتیم، وجود تو را به خلعت  
  ]).پ-15[

  سجع - 2-1

در برخی عبارات مرآت التائبین به خوبی آهنگ کالم را . هاي زیبایی به کاررفته که بر تأثیر کالم افزوده است دراین رساله سجع
  .یمشنو کنیم؛ گویی این که سخنی منظوم را می احساس می

  ]).ر-3:[مرآت التائبین(» طالب دلیل، صاحب سیر است و سابق بصیر اهل طیر«

  سطح لغوي  -2

کاربرد لغات عربی و اصطالحات عرفانی مهم ترین ویژگی لغوي است که در متن دو اثر به کار رفته است و همانند کتب عرفانی، 
ف با استناد به آیات و احادیث به غناي کالم خود افزوده    . استمؤلّ

اقتباس از آیات و احادیث که ویژگی نثرهاي صوفیانه است در نثر :  فراوانی آیات و احادیث با هدف وعظ و عبرت 1-2 
  . این دو اثر نیز به کار رفته است

ف کتاب  چ ابتدا بدون هی -1: از قرن ششم به بعد به چهار گونۀ مختلف ذکر شده استفن نثر بیان آیات و احادیث طبق نظر مؤلّ
به صورت  -3. موصوله و حذف متمم) که(پیوستن آیه و حدیث با  -2. گونه ارتباط چنان که ترکیب عربی به دنبالۀ عبارت فارسی است

  ). 201: 1375خطیبی، (کند  همانند نقل قول یا عبارتی که آیه را از نثر جدا می -4. ترکیب اضافی

  : هاي زیر مطرح شده است ونهدر این اثر نیز آیات و احادیث با بیانی زیبا به گ

استفاده کرده و نوعی پیوند بین » ،«و نشانۀ » که«مؤلّف در بیان آیات و احادیث معموال از حرف ربط -الف
آیات و احادیثی که در . ؛ هرچند از لحاظ معنایی نیز این پیوند وجود داشته استعبارات و متن آیه و حدیث برقرار نموده است

  :به ندرت همراه با معنی است و در بیشتر موارد ادامۀ عبارت، بیان کنندة معنی متن آیه یا حدیث بوده استاین رساله ذکر شده 

رَّة«: فرماید که می ین م بع یلَۀ س ی الیومِ و اللَّ راهللا فستَغف نی الی لی قَلبی وا غانَ عی نّه لَ ر-9: [مرآت التائبین(» ا.([  

  .صرفاً از معنی حدیث یا آیه سخن به میان آمده استگاهی در بیان آیات و احادیث -ب

  ]).  پ-27: [مرآت التائبین(» چون صفت آن صراط دانستی که باریک تر از موي و تیزتر از شمشیر است 
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: در بعضی عبارات، آیه و حدیث به عنوان قسمتی از جمله است که گویی کامل کنندة معنی عبارت است-ج
نصوح کنند به اصحاب یمین ملحق شوند که، التایب من الذنب کمن ال ذنب له، واگر پیش از توبه لشکر و پیش از تقارب اجل توبۀ «

  ]).پ-15: [ مرآت التائبین(» اجل تاختن گیرد احوال این قوم را خطري عظیم است

بیان معانی و حکم ها بهترین راه براي  به نظر اغلب صوفیه حکایات و داستان: توجه به اقوال مشایخ، قصه و حکایت 2-2 
  :فرماید است؛ همچنان که موالنا جالل الدین محمد بلخی می

 معنی اندر وي به سان دانه است  اي برادر قصه چون پیمانه است

 ننگرد پیمانه را گر گشت نقل  دانۀ معنی بگیرد مرد عقل  

الم «: کار برده استمیرسیدعلی همدانی نیز با آوردن حکایات مختلف، این شیوه را در آثار خود به  لیه السدر خبراست که عیسی ع
عیسی، » اي عیسی نه ترك لذّات دنیا کرده بودي چه افتاد که پشیمان شدي؟ «: گفت. سنگی در زیر سر نهاده بود و خفته، ابلیس را دید

الم الس لیهپ-8: [مرآت التائبین(» چه دیدي از آن؟« : گفت, ع.([  

  ی استناد به شعر فارس 2- 3 

در آثار صوفیانه اشعار به منظور برانگیختن احساسات مخاطبان و انتقال عواطف بوده . کاربرد شعر فارسی در متن اثر قابل توجه است
متصوفه با آوردن شعر در مطاوي کالم خود حاالت روانی و « . است و مانند نثرهاي فنی جنبۀ فضل فروشی و تزئین کالم نداشته است

» شادي، حزن، قبض و بسط در مخاطب برمی انگیزند: کنند و به مقتضاي موقعیت، حاالت گوناگون را مانند بیان میدرونی خود را 
  ).365: 1388غالمرضایی،(

  : ؛»نظم، شعر، رباعی، مثنوي« : دراین اثر اغلب موارد، کلمه اي پیوند دهندة شعر و نثر بوده است؛ مانند 

  :ارتباط دهنده و از طریق تناسب معنایی و به منظور تکمیل متن بوده استوگاهی پیوند شعر و نثر بدون کلمۀ  

  »گردد به احوال ماضی و مستقبل و لوایح تجلیات اسرار قُدسی سبب فناي شعور او می«  

 ذکر مولی باشد از تو در حجاب  تا که باشد یاد غـیري درحـساب             

 د گر نهی در عشق پايکفر باش  تا بود یک ذره از هستی به جاي

  ])پ-23: [مرآت التائبین(

  سطح نحوي -3

هاي  با وجود این که اثر مذکور در قرن هشتم نوشته شده است، اما اختصاصات نحوي آن در بسیاري از موارد با نوع سبک نوشته
  : ها عبارتند از این ویژگی. پیشین مشابهت دارد و در عین حال از مختصات آثار عرفانی نیز برخورداراند

  حذف اجزاي جمله 1-3
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ت جمله انواع حذف به کاررفته است؛ حذف فعل با قرینه و بدون قرینه، حذف فاعل، حذف مفعول که در متن رساله بنا به موقعی  
  .هاي زیبایی را در متن ایجاد کرده است ها نقصی در معنی جمله ایجاد نکرده و گاهی سجع البته این حذف

  ]).ر-10: [مرآت التائبین( » شرایط قاصر مگر آن که تایب از شرایط توبه غافل بود و یا در اداء«: حذف فعل به قرینۀ لفظی

: مرآت التائبین(» و این معنی در حق بنده مفقود است و در حق سید موجود؛ زیرا که اختیار در امور بنده سید راست نه بنده را« 
  ]).پ-21[

   معانی مختلف حروف 2-3 

  :حرف را عالوه بر نشانۀ مفعول، گاه در معانی مختلف آمده است

  ) براي به معنی اختصاص(در معنی » را«)الف

  ]). -11: [مرآت التائبین(» خداي را بندگانند که درختان خطاها را نصب دیدة دل ساخته اند«  

  :شود حرف را بعد از فاعل و مسند الیه آمده است و در واقع زاید شمرده می)ب  

  ]). ر-27: [لتائبینمرآت ا(» مریض را در مرض معین از هرچیز احتما واجب نیست«  

  در معنی به » را«)ج   

  ]).  پ-28: [مرآت التائبین(» اهل آن بقعه را تعلیم آداب دین کنند«  

  ]).ر-23: [مرآت التائبین(» سابق کسی را گویند که آتش شهوات وي که مرکب هوا است مقهور تحت قهر عرفان گشته باشد«  

  )فک اضافه(در معنی » را«)د

  ]).ر-14: [مرآت التائبین(»عرفان را قعر و ساحل پدید نیست دریاي اسرار«  

  ي «کاربردهاي مختلف حرف  3-3 

  در آخر فعل» ي«در جمالت استمراري ) الف

  ]).  ر-30: [مرآت التائبین(» چون گرسنه شدي به درخانه ها رفتی و سؤال کردي«

  در مفهوم شرط» ي«کاربرد ) ب   

  ]).ر-25: [مرآت التائبین(» ال اختیار نکردندي هالك خود در این آتش بر آن ح«  

  در مفهوم آرزو و تمنی» ي«)ج 

  ]).پ-28: [مرآت التائبین(» !کاشکی حسن آن کس  بودي« 
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  کاربرد وجه مصدري 3- 4 

  :در برخی عبارات، کاربرد وجه مصدري قابل توجه است

» پس طمع عصمت کردن از سالمت صحت دور است، بلکه سد طرق اسباب معاصی کردن از مبادي اسباب آن واجب است«  
  ]).پ-24: [مرآت التائبین(

  کاربردهاي مختلف حرف نفی  3- 5 

  حرف نفی جدا و با فاصله از فعل-الف 

  ]).پ -17[: مرآت التائبین(» جز آثار صفات صمدیت در عرصۀ وجود نه بیند و نداند«

  » نی«حرف نفی به صورت  -ب

  ]). ر-21: [مرآت التائبین(» از کجا معلوم است که مابقی عمر به قضا و تدارك وفا خواهد کرد یا نی«  

  ]).ر-27: [مرآت التائبین(» و هر دارویی نافع مرض وي نی«  

  در ساخت افعال مجهول » آمد«استفاده از فعل  6-3

  ]).  پ -5: [ مرآت التائبین(» آمدي اگر او را علم قطعی حاصل«

  آوردن موصوف جمع با صفت جمع 3- 7 

  ]).پ-26: [مرآت التائبین(» و از آن چهار اعمال باطن است و چهار اعمال ظاهر«  

  سطح ادبی   

ي زیبا و هاي بارز این اثر، هماهنگی و تناسب جمالت و عبارات است که با تشبیهات و تمثیالت آمیخته شده و نثر از ویژگی
درکتاب سبک شناسی نثرهاي صوفیانه . توان مؤلّف را پیرو محمد غزالی دانست در این مورد نیز می. خواندنی به وجود آورده است

  ).110: 1388غالمرضایی،(» غزالی با بیان تشبیه و تمثیل متن را زیبا و جاندار نموده است و پویا و مؤثّر سخن گفته  است«: آمده است

  بیه و تمثیلکاربرد تش

گویی قصد مؤلّف از کاربرد زیاد آن تأکید مطلب به . خورد تشبیه و تمثیل بیش از صناعات ادبی دیگر در این رساله به چشم می 
                   ؛                    ]پ-7: [مرآت التائبین(» پیچید ماند که بر درخت صنوبر دوید و بر شاخهاي وي می بدان درخت کدو می« . مخاطب بوده است

چنان که قصار به زبان گوید جامه شستم و نشسته باشد، مجرّد قول او مزیل وسخ نگردد، طالب توبه کننده نیز اگر روزي هزار  بار «
ر، به آتش ندامت مقرون آن نباشد، هیچ اثر در دل نکند   ]).ر-14: [ مرآت التائبین(» به زبان استغفارگوید و اعمال بِ

نون است که معالجۀ آن ممکن نمی] خلق[بیشتر امراضِ بلکه « پ-28: [مرآت التائبین(» شود چون علّت ج.([  
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  نتیجه 

هاي  نگارنده پس از مقایسۀ نسخه. این پژوهش به معرّفی یکی از رساالت میرسیدعلی همدانی به نام مرآت التائبین اختصاص دارد
ف در این رساله پرداخته است ویژگیمختلف این رساله به بیان آراي عرفانی و    .هاي سبکی مولّ

همدانی در این اثر تحت تأثیر کتاب . رساله اي است عرفانی که به نثر صوفیانه و در موضوع توبه تألیف گردیده است مرآت التائبین
ف از آثار دیگري همچون . غزالی سعی در هدایت سالکان طریق دارد احیاء العلوم یمیاي سعادت، منطق الطیر، کعالوه بر این مؤلّ

میرسیدعلی همدانی در این رساله با حکایات مختلف، آیات و . نیز بنا به مقتضاي کالم خود بهره برده است مصیبت نامه و مرصاد العباد
  .احادیث از اولین مقام عرفانی سخن رانده و با آوردن اشعاري زیبا بر جذابیت مطالب خود افزوده است

کاربرد فراوان سجع، استناد به آیات و احادیث، : توان اشاره کرد هاي سبکی این رساله به این موارد می ویژگیبه طور خالصه از 
  .اطناب و ایجازهاي مناسب، استفاده از تشبیه و تمثیل، کاربرد معانی گوناگون حروف، تکرار و حذف اجزاي جمله
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  »رموز بی خودي«و » اسرار خودي« سازي اقبال الهوري دربررسی واژه
  

 1اکبرزاده علیمحمد

 2شایسته شفیعی 
  

  چکیده
ي ها روشهنجاگریزي یکی از .   برجسته سازي است کند یمچیزي که زبان ادبی را از زبان عادي متمایز  ها زباندر همه ي  

؛یکی از انواع هنجارگریزي ، هنجارگریزي واژگانی است که موجب شود یمبرجسته سازي زبان است که خود به انواع مختلف تقسیم 
این مقاله نشان داده است که یکی از شگردهاي اقبال الهوري در برجسته سازي زبانی ، هنجارگریزي . شود یمآفرینش واژگان جدید 

واژه ي  133این دو اثر مجموعاً در بررسی تک تک ابیات. واژگانی است به گونه اي که این امر باعث تشخص سبکی او شده است 
ي جدید ها هیکناضمن افزایش گنجینه ي لغات زبان فارسی موجب ایجاز در سخن، خلق  ها واژهاین . برساخته ي اقبال یافت شده است 

انگی توجه در این دو اثر اصول حاکم بر واژه سازي رعایت و به اصل رس ها واژهدر آفرینش همه ي . ي زیبا شـده اندها يرسازیتصوو 
ي جدید از روش ترکیب بیشترین بهره را برده است به گونه اي که بسامد این نوع از واؤه ها به ها کلمهاقبال براي ساختن .شده است 

  .ي مشتق استها واژهمراتب بیشتر از 
  
 
    .اسرار خودي، رموز بی خودي ،هنجارگریزي،هنجارگریزي واژگانی :ها دواژهیکل

                                                        
  

  mohammad_akbarzadeh55@yahoo.com  :رایانامهدبیر آموزش و پرورش منطقه ي دودانگه ي ساري،  -1
  Shafiee_58@yahoo.com :رایانامهمدرس دانشگاه پیام نور و موسسه غیرانتفاعی ادیب  ساري،  -2

  

mailto:@yahoo.com
mailto:@yahoo.com
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    مقدمه
بیانگر ذهنیات شاعر باشد،مفاهیم موجود در ذهن انسان بی شمار هستند و ذهن انسان همواره  تواند ینمواژگان محدود یک زبان 

بی واژه اي که به  توان ینمهیچ مفهوم نوي را « درحال خلق مفاهیم تازه است ، این درحالی است که واژگان هر زبان محدود هستند و 
  ).239:1370حق شناس،( » آن داللت داشته باشد در ذهن نگه داشت

ي مهم زبان ها یژگیویکی از « با در اختیار داشتن امکانات محدود زبان واحدهایی نامحدود ایجاد کند چرا که  تواند یماما انسان 
؛ ما با در کند یمایشی زبان  انسان دقیقا مانند دستگاه اعداد عمل جنبه ي ز). 125:1384باطنی،(»انسان جنبه ي زایشی یا خالقه آن است

ي محدود یک زبان ها واجبا  میتوان یمما . اعداد نامحدودي بسازیم میتوان یمو ترکیب آنها ) 9تا0(اختیار داشتن ده عدد تک رقمی
. ي نامحدود یک زبان ادامه دهیمها متنند را تا تولید تکواژهایی بی شمار بسازیم و با تکواژها هزاران هزار واژه خلق کنیم و همین فرآی

  .شود یماین ویژگی زبان باعث تولید واحدهاي زبانی جدید 
که عناصـري که روي زنجیر  دهد یمرابطه ي هم نشینی نشان « ؛  کند یمزبان انسان بر روي دو محور جانشینی و همنشینی عمل 

، در حالیـکه بر اساس محور جانشینی زبان اجزاي کالم ) 80:همان( » با یکدیگر چه رابطه اي دارند  رندیگ یمگفتار کنار هم  قرار 
محور جانشینی یکی از «جاي خود را به اجزاي غایب بدهندکه البته در این صورت معنی کالم تغییر خواهد کرد، درحقیقت  توانند یم

،  ها واج میتوان یمبه کمک جانشینی )47:1382نجفی،(زبان است)جربان بر خط (ي مقابله زبان با محدودیت امکانات یک بعدي ها راه
  . را جایگزین یکدیگر و براي انتقال معانی جدید واحدهاي جدید زبانی خلق کنیم  ها واژهتکواژها و حتی 

ي زبان به یکدیگر یا ها واژهاز پیوستن  توان یم« ي هندواروپایی و زبانی ترکیبی است، بدین معنی که ها زبانزبان فارسی از گروه 
( » افزودن پیشوندها و پسوندها بدانها براي بیان معانی و مفاهیم تازه بهره گرفت و بدین گونه هزاران واژه تازه با معـنی تازه سـاخت 

یی جدید بسازند، ها واژه شود یمج با اسـتفاده از قواعـد واژه سازي که از خود زبان استخرا توانند یمفارسـی زبانان )  6:1372مقربی،
اسمیت (»باشد دینما یمي نو ها واژهواژگان زبان باید در بردارنده ي اصول و قواعد واژه سازي که ما را قادر به آفریدن « چراکه 

چگونه ساخته شده  ...یی مانـند گلـستان،بیمارسـتان و ها واژه؛گوینده ي زبان فارسی با درك این نکـته که در زبان فارسی )81:1374،
از « از وندها و واژگان زبان خود که  تواند یمیی جدید به همین روش براي انتقال مفاهیم جدید خلق کند،او ها واژه تواند یماند ،  

کند  استفاده کند و با ترکیب آنها واژه سازي)41:1380باطنی،(»  باشند یمطبقات باز هستند و نمودار امکانات نامحدودي براي انتخاب 
  ).1:1380حق شناس،(»نوعی نوآوري است«که در حقیقت 

اگر عناصر زبان را به شکلی به .فرآیند خودکاري و فرآیند برجسته سازي: گروهی از زبان شناسان معتقدند که زبان دو فرآیند دارد 
به « ان استفاده کرده ایم ولی برجسته سازي کار ببریم که هدفمان فقط انتقال پیام باشد و شیوه ي بیان مهم نباشد از فرآیند خودکاري زب
تالش « اگر کسی بگوید ).36:1373صفوي،(» کارگیري عناصر زبان است به گونه اي که شیوه ي بیان جلب نظر کند و غیرمتعارف باشد

خیز و « : دیگو یم از فرآیند خودکاري زبان استفاده کرده است،ولی وقتی شاعر» کن و جهانی جدید ایجاد کن  تا انسان معروفی شوي
  .دیجو یماز فرآیند برجسته سازي بهره ) 58:1386اقبال،(»شعله در بر کن خلیل آوازه شو / خالق جهان تازه شو

قواعدي بر قواعد زبان « قاعده افزایی آن است که  . ؛ قاعده افزایی و هنجارگریزي ردیگ یمبرجسته سازي خود به دو شکل انجام 
» اگر نسبت به قواعد زبان انحراف صورت پذیرد« و در تعریف هنجارگریزي گفته اند که ) 43:1373صفوي،(»خودکار افزوده شود

  .افتد یمهنجارگریزي اتفاق )43:همان(
شاعر برحسب قیاس و گریز از قواعد ساخت «در این نوع از هنجارگریزي .نجارگریزي استهنجارگریزي واژگانی یکی از انواع ه

شاعر براي بیان ذهنیات خود وبراي انتقال مفاهیم جدید به ). 49: همان(»بندد یمو به کار  سازد یمواژه ي زبان هنجار،واژه اي جدید 
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، شود یمو این خروج از زبان عادي باعث پیدایش سبک  شود یمحرف  و به نوعی از زبان معیار من پردازد یمي جدید ها واژهآفرینش 
  ).32:1380شمیسا،(» حاصل انحراف و خروج از هنجارهاي عادي زبان است«بنابراین سبک 

بررسی واژگان جدید و برساخته ي شاعر یکی از ابزار مهم در سبک شناسی اشعار او است ، اهمیت این موضوع  را از سخن یکی 
)  282:1385گرین ،( » طرز استفاده ي شاعر از کلمات و دستور زبان« درك کرد که سبک شناسی را  توان یمین از منتقد

زبان موثرترین وسیله اي است که جهان « واژگان به کار رفته در یک اثر بیانگر ذهنیات و طرز فکر شاعر است و از آنجایی که .داند یم
ي خود را در قالب واژگان بریزد و به مخاطب ها شهیاند تواند یمشاعر ) 9:1385باطنی،(»سازد یم اندیشه و درون را با جهان بیرون مرتبط

گزینش هر ساختار زبانی معین به معنی گزینش معناي معین « ارائه کند و اگر با کمبود واژه مواجه شد با آگاهی از این نکته که 
  .دید بیافریندیی جها واژهدست به گزینش بزند و ) 105:1376نبوي؛(»است

حق ( »رود یمآثار آفریده شده ي ادبی محدود به زبان است، اما چیزي است که از زبان فراتر « حق شناس معتقد است 
  . شود یمو وارد عرصه ي ادبیات  رود یمو از زبان عادي فراتر  کند یمشاعر از امکانات محدود زبان استفاده ). 1:1380شناس،

هنجارگریزي تا زمانی قابل قبول است که اصل رسانگی « نکته را باید مدنظر قرار داد؛ نخست این که در مبحث هنجارگریزي چند 
  .،اگر شاعر به این نکته توجه نکند سخن او دچار ابهام و تعقید خواهدشد)13:1381کدکنی،( » را مراعات کند

ممکن ).94:1377علوي مقدم،(»  بررسی کرد) دوره ي شاعر(انحراف از زبان معیار را باید نسبت به زبان همان دوره « دیگر این که 
ي زبان ارهایمعاست عناصر بکار رفته در یک اثر در دوره اي که آن اثر خلق شده است با قواعد و  معیار همان دوره منطبق باشد ولی با 

گریزي خارج است؛اگر شاعري در قرن ما مغایر باشد ،در این صورت هیچ گونه انحراف از معیاري صورت نگرفته و از مقوله ي هنجار
از زبان معیار عصر خود عدول نکرده است ولی همین بیت اگر ) 196:1379حمیدیان،(»الماس پیکان چو آب یکی تیر« :چهارم بگوید

  .و در مقوله ي هنجارگریزي قابل بررسی است شود یمدر زمان ما سروده شود انحراف از زبان معیار محسوب 
ر مواردي محدود از هنجارها عدول و واژهایی خلق کند که البته بسیار ارزشمند است و باعث افزایش ممکن است شاعري د

براي شاعر تشخص سبکی ایجاد کند؛چراکه  تواند ینم،ولی از نظر سبک شناسی چندان حائزاهمیت نیست و شود یمواژگان یک زبان  
بسامد  واژه آفرینی  باید به اندازه اي باشد که بتوانیم آّن را یکی از ).151:1378شمیسا،(» سبک شناسی مساله ي بسامدها است«
  .ي سبکی شاعر بدانیمها یژگیو

  ياز اقبال الهور» رموز بی خودي«و » اسرار خودي«بررسی هنجارگریزي واژگانی در   
  .بار 60و در رموز بی خودي  73ي جدید زده است؛ در اسرار خودي ها واژهبار دست به ساختن  133اقبال در این دو اثر مجموعاً

که واژه سازي عالوه بر گسترده تر کردن گنجینه ي لغات یک زبان فواید  میبر یمبه این نکته پی  ها واژهبا نگاهی گذرا به این 
رمل ي این دو مجموعه در بحر شعرها. ي مهم این فرایند رعایت اصل ایجاز استها دهیفاه باشد؛یکی از دیگري نیز ممکن است داشت

ي شگردهاسروده شده اند؛این وزن وزنی کوتاه است و جاي دادن کلمات زیاد در آن ممکن نیست؛بنابراین یکی از  مسدس محذوف
اقبال به این نکته واقف بوده و درحد امکان . که به ایجاز سخن منجر شود یی استها کلمهدر این وزن ساختن  ها مصراعگریز از کوتاهی 

  :میکن یمیی از ایجاز را که حاصل واژه سازي در اشعار اقبال است مرور ها نمونه. از واژه سازي کوتاهی نکرده است
  نیست هوس فرسودهعقل آبایت 

  ) 11،ب101ص:رموز بی خودي(کار پاکان از غرض آلوده نیست          
  باش بقا انجـامازخودي مگـذر 

  )17،ب66ص:اسرار خودي(باش        بحرآشامقطره اي می باش و 
  بود ندرت کوشذهن او گیرا و 
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  )9،ب63ص:همان(با ثـریا عقـل او هـم دوش  بود           
  :یجاز موجب خلق کنایات جدید و زیبا شودممکن است واژه سازي عالوه بر ا

  طوطی پرستدلدل اندیـشه ات 
  )9،ب109ص:رموز بی خودي(آن که گامش آسمان پهناور است          

  رضوان فروشدر کلیـسا اسـقف 
  )5،ب89ص:همان(بهر این صید زبون دامی به دوش       

وش کنایه از دین فروش و ریاکار است و هر دو از نوع کنایه از در بیت اول طوطی پرست کنایه از مقلد و در بیت دوم رضوان فر
  .ي نو هستندها واژهیی جدید و حاصل خلق ها هیکنا،  ها هیکنابدیهی است که این .صفت هستند

اده و ي سها استعارهیکی دیگر از فواید واژه سازي ساختن تصاویر بدیع و زیبا است؛شاعر به جاي استفاده از عناصري مانند تشبیه و 
؛در بیت زیر تصویري از پخش شدن بوي گل را در باغ و کند یمکه تصاویري نو را به مخاطب عرضه  سازد یمکلمه ه ایی ... قدیمی و 

  :گذارد یمبستان به نمایش 
  بوي گل از ترك گل جوالن گر است

  )21،ب94ص:همان(است         خود گسـتراز فراخـاي چـمن 
یا استفاده از تشخیص و دیگر  کند یمو یا در این بیت به جاي استفاده از تشبه پیش پاافتاده ي آسمان به کسی که دیگري را ستایش 

  :واژه اي که خود حامل استعاره اي بدیع است آورد یمرا » جبهه فرسا«عناصر خیال واژه ي 
  آسمان جبهه فرسابر در او 

 )18،ب65ص:اسرار خودي(              از مریدانش شه هندوسـتان       

یا در جایی که رود گنگ خطاب به کوهی به نام هماله این چنین برف و یخ قله ي کوه را در عبارتی کوتاه و موجز به تصویر 
  :کشد یم

  یخ به دوشاي ز صبح آفرینش 
  )7،ب64ص:همان(پیـکرت از رودهـا  زنـار پوش                

که در هر صورت تصویري ابتدایی و مبتذل -جاي تشبیه دنیا به جایی پر از آتش یا تصویري دیگر از این دستو در بیت زیر که به 
  :که از هر تصویري گویاتر است برد یمرا به کار » شرار آباد«واژه ي  -است

  هستی اخـگرم شرارآباددر 
  )7،ب78ص:رموز بی خودي(خلعتی بخشد مرا خاکسترم                  

ي برساخته ي اقبال به شکلی کامالً طبیعی در دل شعر گنجانده شده اند ؛ به گونه اي که خواننده در ها واژهبسیاري از ترکیبات و 
و رعایت اصل  ها واژهیی پی نبرد،این امر مبین هنر و ظرافت اقبال در به کار گیري این ها کلمهخوانش اول ممکن است به وجود چنیـن 

ي که از قواعد واژه سازي تبعیت نکرده ها واژهي جدید و ساختن ها واژهتفاده ي بی مورد ، غیر ضروري و ناشـیانه از اس. اعتـدال است 
ي ها تیبدر )21:1387حقوقی،(»دهد یمو شعر را به گونه اي متصنع جلوه  دارد یمخواننـده و شاعر را از توجه به جوهر شعر باز « باشند 

  :مینیب یمو ترکیبات جدید  ها واژهگیري طبـیعی  زیر دقت اقبال را در به کار
  قلـزم یاران چو شبنـم بی خروش            

  )8،ب38ص:اسرار خودي(طوفان به دوش            شبـنم من مثل یم 
  مامک پرســتازهـمه بیگـانه آن 
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  )12،ب110ص:رموز بی خودي(خواب مست     و شیرمست و  گریه مست
ساخته شده است و با )صفت= اسم + میان وند + اسم (؛ یعنی»خانه به دوش«یی مانند ها کلمهعبارت طوفان به دوش طبق الگوي 

سازي رعایت  ي  گریه مست و خواب مست ، هم اصول واژهها واژهالگوهاي ساخت واژه در زبان فارسی مطابقت دارد،همچنین در 
را  ها آنکه در زبان فارسی وجود داشته است و برساخته ي اقبال نیست، » شیر مست « اژه ي  در کنار و ها آنشده و هم قرار گرفتن 

  . دهد یمکامالً طبیعی جلوه 
ي برساخته ي اقبال اصول حاکم بر واژه سازي در زبان فارسی رعایت شده است،اما در چند مورد بسیار معدود ها واژهدر همه ي 

  :رسد ینمبه نظر واژه اي که ساخته است قابل پذیرش 
  زنده ترزنده از عرفان اصلش 

  )14،ب70ص:اسرار خودي( هـستی او از  سحر تابـنده تر           
در  میدان یم، ولی همچنان که ) صفت تفضیلی= تر+ صفت (از نـظر الگوهاي زبان فارسی صحـیح است » زنده تر«هرچـند واژه ي 

،با این وجود این واژه در بیت خوش نشسته است و در انتقال سازند ینمصفت تفضیلی » همرد«و »زنده«یی نظیر ها واژهزبان فارسی با 
  . مفهوم مورد نظر شاعر نقشی به سزا دارد

یی ها نمونهي ابداعی اقبال ، ضمن رعایت اصل رسانگی ، در انتقال ذهنیات شاعر نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند؛ با مرور ها واژه
  :این امر مشهود است  دیآ یمکه درپی 
  از سایه اش خورشیدآشناذره 

  )1،ب57ص:همان(قیمت هستی گران از مایه اش           
،بلکه در انتقال مقصود شاعر کامالًموفق بوده و خواننده با  کند ینمنه تنها در بیت هیچ ابهام و تعقیدي ایجاد » خورشیدآشنا«کلمه ي 

  .دقیق تر و رساتر از این واژه در این بیت بنشیند توانست ینم،گویی هیچ واژه ي دیگري برد یمخواندن آن از تصویر زیباي بیت لذت 
  چون حباب از غیرت مردانه باش

  )8،ب47ص:همان(باش        نگون پیمانههم به بحر اندر 
خالق تصویري زیبا از شکل ؛ واژه اي موجز که رسد یماز هر لحاظ مناسب ترین واژه به نظر » نگون پیمانه«در بیت فوق واژه ي 

در مصراع دوم و ایجاد موسیقی » ن«حباب است و مفهوم کنایی نیز دارد،واژه اي رسا و خوش آهنگ،ضمن این که نباید از تکرار واج 
  .درونی گوش نواز غافل بود

  فرد تا انـدر جـماعت گـم شود
  )10،ب79ص:رموز بی خودي(قُلزم شود          وسعت طلبقطره ي 

ي مختلف آن دست به واژه سازي زده ها روشي باالي زبان فارسی در واژه سازي، همچنین با تسلط بر ها تیظرفبا آگاهی از  اقبال
  :ودر این کار از دو روش معمول استفاده کرده است

  استفاده از وندها و ساختن کلمات مشتق -1
  )1382،92:وحیدیان کامیار(استفاده از تکواژهاي آزاد و ساختن کلمات مرکب -2

یی که با روش دوم ساخته شده باشند انگشت ها واژهاقبال از میان این دو روش از روش دوم به مراتب بیشتر استفاده کرده است و 
  .شمارند

  :ي برساخته ي اقبالها واژهفهرستی از 
  .،طفالنه،زنده تر، مشکل گر،آفت گر)مقایسه شود با نامرد(نازن:روش اول
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زبان، مامک پرست، خواب مست، گریه مست، طوطی پرست ، گردون وطن، طاق افروز، یم روي،کهن  کم نگاه، کم: روش دوم
پیکر،بحرآباد ،گردو جناب ، کیوان جناب ، هوس فرسوده،افسانه بند ، زیان اندیش ، خودگستر، فرهازاد،رضوان فروش ، گردون آستان 

، بحرآشام، یخ به دوش،دیده بیدار، خودافزا، جبهه فرسا، سخت اندام ، ، خوش پیکان ، ممکنات اندیش،کل گیري،توانا دست، بقاانجام
ندرت کوش ، پخته فطرت ، گوهرخو ، گردون زاده ، خلیل آوازه، گردون رس ، خورشیدآشنا، غفلت شعار، وطن سوز، هجرت آموز 

  .،جزپرستی،هنگامه آبستن،شکوه آشوبنگون پیمانه، شرارآباد، پست بخت ،رنگین بیان،نسل افزا، مینوسواد ، نواپیرا ،الآباد ،
  
  نتیجه

اقبال الهوري در این دو اثر، در امر واژه سازي یا به تعبیري دیگر ، هنجارگریزي واژگانی، شاعري موفق است ، به گونه اي که 
شاعران متمایز بسامد باالي هنجارگریزي واژگانی در این اثرموجب تشخص سبکی او شده است و شعر او را در این زمینه از دیگر 

ي زبان را در هم ها تیمحدودي برساخته ي او در این اثر نشانگر این نکته است که او براي بیان ذهنیات خود ها واژهتنوع .کند یم
  .مفاهیم جدید را منتقل کند تواند یمکه  کند یمیی خلق ها واژهو با استفاده از قواعد حاکم بر زبان  شکند یم

یی ها تیبرعایت اصل ایجاز ،ایجاد کنایات جدید و بدیع و تصویرهاي زیبا از نتایج واژه سازي در اشعار اقبال است،در بسیاري از 
نتایج سه گانه ي فوق را مشاهده کنیم،اما مهمترین نتیجه ي واژه سازي همان ایجاز  میتوان یموجود دارد  ها آنکه واژه اي جدید در 

؛چراکه شاعر را از تنگناي وزن کوتاه شعر رسد یموزن شعر که وزنی کوتاه است ایجاز امري ضروري به نظر است ، با توجه به 
  .رهاند یم

ي موجود براي ساختن واژه ي جدید از روش دوم ؛ یعنی استفاده از تکواژهاي آزاد و ساختن کلمات مرکب ها روششاعر از میان 
  .بهره ي بیشتري برده است

ي ساخت ها روشي حاکم بر ساخت واژه در زبان فارسی عدول نکرده است،او به خوبی از الگوهاردي از اصول و اقبال در هیچ مو
  .بهره گرفته است ها آنواژه در زبان فارسی آگاه بوده در جاي مناسب از 

یا درك نکردن  ي برسـاخته ي او رعایت شده و در هیـچ بیتـی وجود واژه ي جدید موجب کج فهمیها واژهاصل رسـانگی در 
  .مفهوم بیت نشده است
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46  

  ي داستان سیاوش از شاهنامه با داستان شیر و گاو از کلیله و دمنهمقایسه
    

   1محمدعلی اکبرزاده

  2شایسته شفیعی  

  چکیده

از کتاب » سیاوش«در این مقاله سعی شده است تا دو داستان از دو اثر مهم ادب فارسی بررسی و با یکدیگر مقایسه شوند؛ داستان 
که البته در اصل متعلق به زبان و ادب  -از کتاب وزین کلیله و دمنه ي نصراهللا منشی » شیر و گاو«شاهنامه ي فردوسی با داستان ارزشمند 

ها از نکاتی است که در  هاي آن ها و تفاوت میزان و نحوه ي تاثیر و تأثر این دو داستان بر یکدیگر و بیان شباهت. کشور هندوستان است
هاي بی نظیر این دو داستان در ده عنوان مختلف بررسی  و در هر مورد شاهدمثال هایی از دو  شباهت. ن پرداخته شده استاین مقاله به آ

هاي موازي دو اثر  ها ،گفتار و رفتار شخصیت محور اصـلی این جستار مقایسه ي کنش. کتاب شاهنامه و کلیله و دمنـه بیان شده است
ها غافل گیر کننده و حیرت آور است؛  در برخی از موارد شباهت. وش و گرسیوز با شیر، گاو و دمنهاست ؛ مقایسه ي افراسیاب ، سیا

هایی هم بین دو داستان وجود دارد که در قیاس با  البته اختالف. هاي گرسیوز و دمنه یا ترفیع مقام سیاوش و گاو نظیر دو به هم زنی
ی ایران و هندوستان و آگاهی فردوسی از داستان شیر و گاو یا حتی تسلط نصراهللا شاید اشتراکات فرهنگ. ها بسیار ناچیز است شباهت

  .منشی بر شاهنامه ي فردوسی از دالیل این شباهت باشند

  

  

  .شاهنامه،سیاوش،کلیله و دمنه،ادبیات تطبیقی:ها کلیدواژه

    

                                                        
  mohammad_akbarazdeh55@yahoo.com:، رایانامهدبیرآموزش و پروش دودانگه ي ساري  -1 

  shafiee_58@yahoo.com: مدرس دانشگاه پیام نور ساري، رایانامه -2

 

mailto:@yahoo.com
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  مقدمه

همچنبن به مقایسه ي یک اثر ادبی . ها عنایت دارد ی از آنادبیات تطبیقی  به مقایسه ي ادبیاتی مشخص با ادبیات سایر ملل یا برخ« 
هاي مختلف و مقایسه ي  در بررسی آثار ادبی  زبان). 17:1382کفافی،(»ورزد ها با اثري مشابه در زبان دیگر اهتمام می در یکی از زبان

ادبیاتی که قرار است با « جه داشت ؛چرا که باید ها تو آنان با یکدیگر  باید به پیشینه ي تاریخی و اشتراکات قومی و فرهنگی  آن زبان
  ).19:همان(»ها مقایسه و تطبیق را انجام دهیم داراي روابط تاریخی باشند آن

تواند موجب تاثیر و نفوذ آن در ادبیات دیگر ملل باشد،بدیهی است که این تاثیر و نفوذ  می... اهمیت و اشتهار یک داستان ،شعر و
ه از نظر فرهنگی و تاریخی به هم نزدیکند بیشتر و ملموس تر است،حال اگر دو ملت در آغاز در یک جا زیسته در ادبیات کشورهایی ک

  .و در اصل و منشا و خاستگاه یکی باشند تاثیر و تاثر آنان چشم گیرتر خواهد بود

جدایی فرهنگ و هنر «ت ،در حقیقت اشتراکات فرهنگی ایران و هند و تاثیر پذیري این دو قوم از یکدیگر بر هیچ کس پوشیده نیس
). 27:1388وزیري،(» .ها به ایران و هند کوچ کنند سرزمین مشترکی داشتند هند و ایران کار آسانی نیست ،زیرا پیش از آّن که آریایی

یگري داشته است این که کدام یک از این دو قوم بر دیگري تاثیر بیشتري داشته و فرهنگ و ادبیات و هنر کدام یک نفوذ بیشتري در د
هاي ریگ  هاي احتمالی در آثار ادبی این دو سرزمین است؛شباهت موضوع مورد بحث ما نیست،بلکه هدف بیان اشتراکات و شباهت

هاي هم ریشه اي که در گوشه و کنار این دو  افسانه«و )279:همان(هاي حماسه ي رامایانا با داستان سیاوش وداي هندیان با اوستا ، شباهت
  ).9:1355یغمایی،(» .گویاترین نشان هم دلی و هم ذوقی این دو ملت کهن سال است...ن زبان زد مردمان است وسرزمی

ها ،عقاید و  تواند راهگشـاي ما در پی بردن به مبدأ و منشـأ بسیاري از داستان بررسی دقیق و مقایسـه ي آثار ادبی این دو قوم می
  .باورهاي قومی و ملی دو سرزمین باشد

شود ، اما  اصل این داستان ظاهراً به قبل از ظهور زرتشت مریوط می. هاي غم انگیز ادب فارسی  داستان سیاوش است یکی از داستان
» باید داستان سیاوش را در شاهنامه مأخوذ از داستان مدون و مرتبی دانست که در شاهنامه ي ابومنصوري موجود بود« 

دکی اختـالف در متون کهن دینی مانند بندهشن و اوستا ذکر شده ،فردوسی از روي شاهنامه ي ابو این داستان با ان). 515:1379صفا،(
  .منصوري و شاید دیگر متون کهن به نظم آن همت گماشته و با استادي و مهارت خود آن را به داستانی دلکش بدل کرده است 

. هاي زیادي به داستان شیر و گاو از کتاب کلیله و دمنه دارد داستان ورود سیاوش به سرزمین توران و مرگ مظلومانه ي او شباهت
در .هاي عربی و فارسی ترجمه شده است کلیله و دمنه در دوره ي ساسانیان از هند به ایران آورده و به زبان پهلوي و پس از آن به زبان

دانیم که رودکی آن را به نظم درآورده  و می) 196:1388وزیري،( قرون اولیه اسالم این کتاب و ترجمه ي عربی اش بسیار معروف بوده 
  ).247:8ج:1379فردوسی،(و حتی فردوسی در شاهنامه  چگونگی ورود این کتاب را به ایران بیان کرده است

  به   –الاقل در برخی از عناصر خود   –هاي هندواروپایی  برخی از افسانه« به عقیده ي بسیاري از صاحب نظران 

هاي ملل  هاي پسر کشی و رویین تنی در ادبیات و افسانه ؛مانند داستان)196:1372خالقی مطلق،(»یک اصل واحد برمی گردند
ها را با خود برده و  اقوام هندواروپایی پس از مهاجرت از سرزمین خود و ساکن شدن در ایران ، هند و اروپا این افسانه. مختلف جهان

ها هریک در محیطی جدید در زیر بایست هاي تاریخی و  این افسانه« ي فرزندانشان نقل کردند،پس از چند نسل ها را سینه به سینه برا آن
  . ها باشد رسد که داستان سیاوش از همین دست افسانه به نظر می). 64:همان(»اجتماعی جدید توسعه ي ویژه ي خود را گذرانده اند



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٦٣١ 
 

 

ماند که عناصر اصلی آن یادآور داستان  ف کنیم داستانی کوتاه و منسجم  باقی میهاي فرعی داستان شیر و گاو را حذ اگر حکایت
هاي  هاي داستان شیر و گاو فراتر رویم و به جاي شخصیت توانیم از حذف  حکایت حتی می. سیاوش و پناه بردن او به توران زمین است

هاي  راسیاب، سیاوش و گرسیوز را بنشانیم؛خواهیم دید که تمهاي داستان  سیاوش؛یعنی اف اصلی آن؛یعنی شیر ، گاو و دمنه ، شخصیت
  .اصلی دو داستان عیناً شبیه به یکدیگر هستند

پناه بردن  شخصیتی بی گناه و مظلوم به دشمن،ترفیع رتبه و مقام او در غربت،حسادت اطرافیان و در پایان کشته شدن در نهایت 
ها البته با اندکی تسامح و تفاوت در داستان شیر و گاو  هم  همین تم. یاوش است تنهایی و بی آالیشی از محورهاي اصلی داستان س

  .هایی دیگر وجود دارد؛درحقیقت داستان شیر و گاو همان داستان سیاوش است در شکل و قالبی دیگر و شخصیت

ها در دو  تگوها و اعمال شخصیتدر مواردي گف. هاي دو داستان در ده عنوان جداگانه بررسی شده است در این مقاله شباهت -متن
رسد،ولی مأخذ مقایسه ي این دو داستان  اثر به اندازه اي به هم نزدیکند که تاثیرپذیري یکی از دو اثر از دیگري امري بدیهی به نظر می

... ،پهلوي ،سانسکریت و  هاي اوستایی به زبان -ها در این مقاله شاهنامه ي فردوسی و کلیله و دمنه ي نصراهللا منشی است  نه اصل داستان
ها در  اشتراکات دو داستان به همراه شاهد مثال. توان درباره ي  تأثیر و تأثر این دو داستان بر یکدیگر قاطعانه سخن گفت ؛ بنابراین نمی

  :آید پی می

  

  دلهره- 1

. طه ي مشترك دو داستان استگذارد، این نخستین نق افراسیاب از سیاوش بیم دارد و شیر از بانگ گاو شادي و نشاط فرو می
زند،در این گیرودار و  راند و خود در غرب جیحون اردو می سیاوش سپاهیان افراسیاب را به کرانه ي شرقی جیحون عقب می

هنگامی که سپاهیان دو طرف در دو سوي رود مستقر شده اند ، افراسیاب شب هنگام از کابوسی که دیده است آشفته و بی خواب 
  :کشد وسی ترس افراسیاب را به زیبایی به تصویر میفرد. شود می

  )713بیت: داستان سیاوش(خروشی برآمد ز افراسیاب          بلرزید بر جاي آرام و خواب       
  :کند دهد و ترسش را از گرسیوز پنهان نمی پرسد،افراسیاب کابوسش را شرح می گرسیوز علت آشفتگی اش را می 

  بنده ماه       نشـسته بر او پور کاووس شـاهیکی تخت بودي چو تا      
  دو هفتـه نبودي  ورا سال  بیش       چو دیدي مرا بسته در پیش خویش     
  )739-737بیت هاي:همان(دمیـدي به کردار غـرنده  میـغ         میانم به دو نیم کردي به تیغ       

  :هراسد در داستان شیر و گاو ،شیر از صداي گاو می
  ).61صفحه ي :کلیله و دمنه(»ان که بانگ شنزبه به گوش او رسید هراسی بدو راه یافتچند«

پرسد،شیر ابتدا قصد پنهان کردن ترسش  رود و علت ترسش را می نزد شیر می -همانند گرسیوز که پیش افراسیاب رفته بود- روباه 
تواند  در همان اثنا  گاو نعره اي دیگر سرمی دهد و شیر دیگر نمی ، اما)مقایسه شود باافراسیاب که از آغاز ترسش را انکار نکرد(را دارد

  :گوید ترسش را پنهان کند؛خطاب به دمنه می
آید ، لکن گمان برم که قوت و ترکیب صاحب آن  دانم که از کدام جانب می نمی. شنوي سبب این آواز است که می«          

  ).70ص:همان(» مقام صواب نباشداگر چنین است ما را این جا . فراخور آواز باشد
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  فرستاده – 2

گیرد که از در آشتی درآید؛از این روي گرسیوز را به عنوان پیک نزد  پس از ماجراي خواب افراسیاب و تعبیر آن ،او تصمیم می
  :فرستد تا پیغام صلح را به او برساند سیاوش می

  بپیـماي راه به گرسیوز آن گه  چنین گفت شاه        که  بپسـیج  کار و 

  به زودي بساز و سخن را مه ایست       زلشکر گزین کن سواري دویست

  )801-799هاي  بیت: داستان سیاوش... (به نزد سـیاووش  بر  خواسـته                ز هر چیـز گنجی بیاراسـته

البته .کند تا با او آشنا شود مت گاو گسیل میدهد؛او دمنه را  به س شیر بعد از شنیدن صداي گاو عملی مشابه با افراسیاب انجام می
پیغام افراسیاب همراه با خواهش و از موضع ترس او از سیاوش است ؛در حالی که پیغام شیر همراه با امرو نهی و انذار و بشارت 

  :شیوه ي سخن گفتن روباه با گاو موید این امر است.است

رم و مثال داده که اگر مسارعت نمایی امانی دهم بر تقصیري که تا این غایت مرا شیر فرستاده و فرموده که ترا به نزدیک او ب«
  ).73ص :کلیله و دمنه( »رواداشته اي و ازخدمت ودیدار او تقاعدنموده،واگر توقف کنی برفور بازگردم و آنچه رفته باشد بازنمایم

  

  خوش آمد گویی- 3

  :آید کند و به احترامش پیاده به استقبال می ریم میهنگام ورود سیاوش به اردوي تورانیان،افراسیاب او را تک

  )1266:بیت: داستان سیاوش(پیاده به کوي آمد افراسیاب      از ایوان میان بسته و پرشتاب 

اینجا مقام کن که از «:گوید و به او می) 73ص: کلیله و دمنه( »پرسد گاو را گرم می«خوانیم که شیر  در داستان شیر و گاو هم می
  ).73ص:همان(»و اکرام و مبرّت و انعام ما نصیب تمام یاويشفقت 

  

  زندگی در غربت- 4

هاي فراوان ، جنگ با افراسیاب را دست  او پس از کش و قوس.هاي زندگی سیاوش،زندگی در غربت است از بارزترین جنبه-
رسد که سیاوش  پناه  نهایت کار به جایی می آید و در دهد تا از سودابه و شرّش دور شود،افراسیاب از در صلح در می آویزي قرار می

  .گزیند بردن به تورانیان را بر می

  .دهد پذیرد و به زندگی در جنگل تن می در داستان شیر و گاو،شنزبه پس از دورماندن از قافله ي پسر بازرگان  پیمان شیر را می
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  ترفیع رتبه  - 5

  توران ، افراسـیاب و پیـران او را گـرامی پس از ورود به. سیــاوش شاهزاده اي گرانــقدر است 

  پس از مدتی کوتاه سیاوش محرم راز و مخزن اسرار. گذارند به او احـترام می –خواسـته یا ناخواسته -دارند، دیگران نیز  می

مرور .شود ر میها نزدیک ت کند و روز به روز به آن شود؛ به گونه اي که با دختران افراسیاب و پیران ازدواج می افراسیاب می
  :  هایی از کلیله و دمنه موید شباهت دو داستان در این جنبه است هایی از شاهنامه و قسمت بیت

  چه شادان چه بودي به غم       به جز با سیاوش نبودي به هم) افراسیاب(سپهبد

  ز جهـن و ز گرسیـوز و هر چه بود             به کس راز نگشاد و شادان نبود

  )1404-1402بیت هاي: داستان سیاوش(وش بدي روز و شب          از او برگشادي به خنده دو لب  مگر با سیا

شد، تا از جملگی لشکر و کافّه ي  و هر روز منزلت وي در قبول و اقبال شریف تر و درجت وي در احسان و انعام منیف تر می«
  ).74ص :کلیله و دمنه(»نزدیکان درگذشت

  

  حسادت و کینه توزي - 6

ها پیش در دل او پاشیده  بذر کینه و حسادت از مدت.مهم ترین و حتی تنها دلیل گرسیوز براي دشمنی با سیاوش حس حسادت بود
کند ولی همین چیزهاي به ظاهر  ها بروز نمی کینه به این زودي«تواند کمان سیاوش را به زه کند،اگر چه  شده بود؛زمانی که او نمی

شود و روزي سر باز خواهد  کارد،کینه اي که آرام آرام در درون متمکن می بذر کینه را در دل میکوچک است که گاهی نخستین 
  ).289:1372حمیدیان،(»کرد

گیرد ، پس از چند سال و با دیدن موقعیت و قدرت  کینه و حسادت به طور منطقی و با گذشت زمان در وجود گرسیوز شکل می
  :شود  آشکار می، این حس پنهانی »سیاوش گرد«سیاوش در 

  دل و مغر گرسیوز آمد به جوش           دگرگونه تر شد به آیین و هوش

  )1827-1826بیت هاي: داستان سیاوش(بدل گفت سـالی چنـین بگـذرد           سیـاووش کس را به کس نشمرد

کند؛در جاي جاي  حسادت آماده میدر داستان سیاوش فردوسی با مهارت تمام و مانند روانشناسسی زبده زمینه را براي ایجاد 
ها که همگی به  این تقابل. دهد که در همه ي موارد ،سیاوش برنده ي میدان است داستان او سیاوش و گرسیوز را در مقابل هم قرار می

  . کنند شکست گرسیوز منجر شده اند حس کینه و میل به انتقام را در گرسیوز ایجاد می
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ها براي ایجاد حسادت و کینه خبري  ها و زمینه سازي رود و از این تقابل تان به سرعت پیش میاما در داستان شیر و گاو، داس
کلیله و (» نماید  شیر در تقریب گاو چه ترحیب می« بیند که  شود ، پس از آن که دمنه می نیست؛گاو وارد دستگاه حکومتی شیر می

  .کشد می) 74ص :همان (» بیداري در چشم وي دست حسد سرمه ي« کند و  حسادت در او بروز می) 74ص :دمنه

  

  وفاداري- 7

شکند؛ ماجراي او با سودابه ،رفتار او با  ،او در هیچ شـرایطی پیمان نمی)287:1372حمیدیان،(»سیاوش مظهر درست پیمانی است«
هایی است که  نمونه...سیاب و پیران و ها را بکشد،وفاداري او به افرا ها ،پاسخ او به پدر زمانی که از او خواسته بود تا گروگان گروگان

  .موید و مبین وفاداري سیاوش هستند

گوید که شـیر قصـد هالك تو را دارد، شـنزبه در پاسخ ، وفاداري  بینیم؛ دمنه به او می این ویژگی اخـالقی را در وجود گاو هم می
  در اندیشد ، که از من خیانتیواجب نکند که شیر بر من غ« : گوید داند و می خود را مانع دشمنی شیر می

  ).101ص :کلیله و دمنه(»ظاهر نشده است

  

  دو به هم زنی - 8

دیدن خدم و حشم سیاوش حسادت را در وجود . گرسیوز مناسب ترین شیوه را براي نابودي سیاوش برمی گزیند؛دو به هم زنی 
کند تا بتواند نظر افراسیاب را نسبت به  کند،او از غیبت سیاوش و دوري او از دربار افراسیاب به خوبی استفاده می گرسیوز بیدار می
سپارد ،ولی گرسیوز  نویسد و آن را به گرسیوز می ه اي سرشار از مهر و قـدردانی براي افراسـیاب میسیاوش نام. سیاوش تغییر دهد

شود تا  موجب می –رسید  که در چنین مواقعی به داد سیاوش می–غیبت پیران . تصمیمش را گرفته است،هدف او نابودي سیاوش است
کند و درباره ي سیاوش به او چنین  اوش گرد با افراسیاب خلوت میاو پس از بازگشت از سی. گرسیوز  زودتر به اهدافش برسد

  :  گوید می

  بدو گفت گرسیوز اي شهریار                سیاوش جز آن دارد آیین وکار

  فرسـتاده آمـد ز کاووس شـاه               نهـانی به نزدیـک او چنـد گاه

  کاووس گیـرد به جام ز روم و ز چین نیزش آمد پیام              همی یاد

  )1919-1916بیت هاي: داستان سیاوش(بر او انجـمن شد فراوان سپاه               بپیچید از او یک زمان جان شاه

  :داند پذیرد و سیاوش را انسانی درست پیمان می افراسیاب سخنان او را نمی.شود پس از این میدان داري  گرسیوز آغاز می

  یان          از او نیـز ما را نیـامد زیـاننبسـتم به جنـگ سیـاوش م
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  چو او تخت پرمایه  پدرود کرد         خرد تار کرد و مرا پود کرد

  )1935-1933بیت هاي: همان( ها بیافت ز فرمان من یک زمان سرنتافت        چو ازمن چنان نیکویی

خواهد  با او پیوستگی خونی دارد،براي کشتن او بهانه اي می را به سیاوش سپرده و»گرامی دو دیده «سپس با بیان این نکته که حتی 
  : گیرم گوید اگر بدون هیچ دلیل و دستاویزي او را بکشم آماج سرزنش اطرافیان قرار می و می

  بـدو بر بهـانه ندارم به بد               گراز من بدو اندکی بد رسد

  )1942-1941بیت هاي: همان(در میان جـهانزبان برگشایند بر من مهان              درفشـی شوم 

  : بیند که او را نزد کاووس بفرستد  بنابراین  چاره را در آن می

  ندانم جز آنکش بخوانم به در          وز ایدر فرستـمش نزد پدر

  )1948-1947بیت هاي: همان(اگر گـاه جـوید گر انگـشتري         از این بوم بر بگسلد داوري

هایش؛بنابراین با این تصمیم افراسیاب  ند که این کار یعنی برمال شدن اهداف شوم او و نقشه بر آب شدن نقشهدا گرسیوز می
  :کند به این بهانه که سیاوش مخالفت می

  از ایـدر اگر سـوي ایران شـود           بر و بوم ما پاك ویران شود

  ش تو  هر آن گه که بیگانه شد خویش تو       بدانست راز کم و بی

  چو جـویی دگـر زو تو بیـگانگی        کنـد رهـنمونی به دیوانگی 

  )1953-1950بیت هاي: همان(یکی دشــمنی باشــد اندوخــته       نمک را پراکنده بر سوخته

. خودش بشنود گیرد که سیاوش را از سیاوش گرد فراخواند و حقیقت را از زبان داند ، تصمیم می افراسیاب این سخنان را منطقی می
  :کند هاي جدیدي سرهم می رویارویی سیاوش با افراسیاب پرده از خیانت گرسیوز برخواهد داشت،اما او دروغ

  سیاوش نه آن است کش دید شاه         هــمی ز آسمــان برگـذارد کـاله

  فرنگیـس را هــم ندانـی تو بـاز         تو گویی شده است از جهان بی نیاز

  )1974-1972بیت هاي: همان(دو بازگــردد هـمه          تو باشی رمه گر نیاري دمه سپـاهـت بـ

کند تا مطمئن شود که آتش کینه و نفرت از جانب  پس از این گفتگو ،گرسیوز  هر از چند گاه خطر سیاوش را یادآوري می
شود  تا سیاوش را نزد او ببرد؛ این  اب مامور میگرسیوز از جانب افراسی.حال نوبت تحریک سیاوش است. افراسیاب شعله ور شده است

سیاوش دعوت افراسیاب را با جان و دل . رساند رود و پیغام افراسیاب را می او به سیاوش گرد می. بهترین فرصت براي گرسیوز است
  :گرسیوز .پذیرد می
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  به دل گفت اریدون که با من به راه       سیــاوش بیاید به نزدیک شاه

  رمردي و چنـدین خـرد       کمــــان مرا زیـر پی بســپردبدیـن شیـ

  ســخن گفتـن من شود بی فـروغ       شود پیش او چاره ي من دروغ

  )2020-107بیت هاي: همان(یکی چـاره باید کنــون ســاختـن      دلـش را به راه بد انــداخــتن

  :کند که  پرسد و او را دلگرم می دهد،سیاوش دلیل نگرانی  را از او می میکند و خود را نگران و غمگین نشان  او سکوت می

  گر از شاه ترکان شدستی دژم        به دیده در آوردي از درد نم

  )2026-2025بیت هاي: همان(من اینک همی با تو آیم به راه      کنم جنگ با شاه توران سپـاه 

  :گوید گرسیوز که منتظر چنین واکنشی بود می

  مرا زین سخن ویژه اندوه تست        که بیداردل بادي و تن درست

  تو تا آمدســتی بـدین بوم و بر        کسی را نیـامد بد از تو به سـر

  همـه مردمی جسـتی و راسـتی        جهـانی به دانــش بیـاراســتی

  کنـون خیــره آهرمن دل گسل        ورا  از تو کرده است آزرده دل 

  )2048-2044بیت هاي: همان(دارد از تو پر از درد و کین      ندانم چه خواهد جهان آفرین دلی 

افراسیاب او را در غربت . شکند پذیرد،معتقد است که منش و کردار افراسیاب جز این است ،او پیمان نمی سیاوش سخنان او را نمی
میشه به افراسیاب وفادار بوده است،بنابراین هیچ دلیلی براي خشم پذیرفته و دخترش را به او داده است، او هم پیمان نشکسته و ه

گرسیوز که . ها برطرف شود باید به درگاه افراسیاب برود و علت دل آزردگی را از خود او بپرسد تا کدورت.افراسیاب وجود ندارد
افراسیاب کسی است که به . اغریرثکند؛ یادآوري مرگ  بیند آخرین تیر ترکش را رها می خود را به سقوط و تباهی نزدیک می

  :کند،پس توقع وفاداري از او نا به جا است برادرش رحم نمی

  ترا هــم ز اغریرث ارجــمند        فزون نیست خویشی و پیوند و بند

  میانش به خنجر به دو نیم کرد       ســپه را به کــردار او بــیم کــرد

  )2071-2069بیت هاي: همان(ین دان و ایمن نشو زو به خوننهــانش ببین آشـــکارا کنون        چن

با تمهیدات و حیله گري هاي گرسیوز همه چیز براي رویارویی او و افراسیاب .این سخنان آب سردي است بر جسم و روح سیاوش
  .شود تا فاجعه رخ دهد ساده دلی سیاوش و خیره سري افراسیاب هم مزید بر علت می. شود آماده می
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دهد ؛با این تفاوت که نام  ها در این داستان هم عیناً رخ می بینیم که این اتفاقات و دو به هم زنی ر داستان شیر و گاو میبا مرو
کند و به جاي افراسیاب و سیاوش،شیر و گاو فریب  شود؛در این داستان دمنه نقش گرسیوز را ایفا می ها عوض می شخصیت

ها ،گفتگوها نیز بسیار شبیه  عالوه بر اعمال شخصیت.ه ترین بخش دو داستان به یکدیگر استتوان گفت که این بخش شبی می.خورند می
در یک روز )رفتن دمنه نزد شیر و گاو و تحریک دو طرف(و نزدیک به هم اند،با این تفاوت که در داستان شیر و گاو همه ي ماجراها

  .افتد اتفاق می

کند  با شیر خلوت می -همانند گرسیوز-دمنه .شود شیر علت ناراحتی را از او جویا میرود، نزد شیر می» چون دژمی«هنگامی که دمنه 
ها کرده است و هر یک را به نوعی استمالت نموده و گفته که  شنزبه بر مقدمان لشکر خلوت«: گوید و پس از تمهیدات مناسب چنین می

کلیله .(»او بدانست ؛و در هر یک خللی تمام و ضعفی شایع دیدم شیر را آزمودم و اندازه ي زور و قوت او معلوم کرد و راي و مکیدت
  ).89ص :و دمنه

باشد که شنزبه خیانتی اندیشد و سوابق تربیت را به لواحق  گمانی نمی«:داند پذیرد و شنزبه را وفادار می اما شیر سخنان او را نمی
  ).93ص :همان(» و خوبی جایز نداشته امکفران خویش مقابله روا دارد ،که در باب وي تا این غایت جز نیکویی 

کند اما شیر نابودي گاو را خیـانت و سزاوار سـرزنش  کشد ، در نهایت دمـدمه هاي او در شیر اثر می دمنه از تحریک شیر دست نمی
خرد و دیانت و اخالص و و در احکام مروت غدر به چه تاویل جایز توان داشت؟ و بارها بر سر جمع با او ثناها گفته ام و ذکر «: داند می

» ها بی قدر شود امانت او بر زبان رانده ،اگر آن را خالفی روا دارم به تناقض قول و رکّت راي منسـوب گردم و عهد من در دل
  ).97ص :همان(

  براي دوري از شر گاو و سـرزنش دیـگران -همانند افراسیاب-شـیر پس از آن که خیانت کار بودن گاو را پذیرفت

  فرستم و این حال با او بگویم و) شـنزبه(کسی به نزدیک او« : گیرد که به گاو رخصت دهد تا جنگل را ترك کند می تصمیـم

  ).98ص :همان(» اجازت کنم تا هر کجا خواهد برود

زنی و تخریب گاو داند و به دو به هم  می» از حزم دور«شود ،بنابراین تصمیم شیر را  داند که این کار به رسوایی او منجر می دمنه می
. هاي خیانت را در شنزبه ببیند تردیدش برطرف خواهدشد و او را نابود خواهدکرد پذیرد که اگر نشانه دهد تا در نهایت شیر می ادامه می

  ).100ص :همان(

چون «کند،پس را از جانب گاو هم شعله ور»آتش فتنه «رود تا  شود و به فرمان او به سمت گاو می فارغ می»از اغواي شیر«دمنه 
  ).100ص :همان( »سرافکنده اي اندوه زده به نزدیک شنزبه برفت

سخن تو دلیل «: گوید کند که شیر به دمنه آسیب رسانده است،پس به او می هاي دمنه گمان می شنزبه پس از شنیدن مقدمه چینی
حیله گرانه ي دمنه در پاسخ به گاو یادآور سخنان  سخنان).100ص :همان(» کند بر آن چه مگر ترا از شیر نفرتی و هراسی افتاده است می

و به این ترتیب ) 100ص :همان( »آري ،لکن نه از جهت خویش«: گوید گرسیوز به سیاوش است؛او در جواب این سوال گاو چنین می
  .کند که نگرانیش به خاطر گاو است گوید و وانمود می سخنانی دروغ از جانب شیر به گاو می
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واجب نکند که شیر بر من غدر «: پذیرد و بر این باور است که شیر به او خیانت نخواهدکرد سادگی سخنان او را نمیالبته گاو به  
شود که گاو را فریب دهد؛شنزبه  پس از گفتگویی طوالنی ،دمنه موفق می).101ص :همان(» اندیشد ،که از من خیانتی ظاهر نشده است

با این مقدمات زمان رویارویی شیر و گاو .گ را آغاز نکند ؛بلکه آماده ي دفاع از خود باشدگیرد که نزد شیر برود ولی جن تصمیم می
  .رسد فرا می

  

  مرگ شخصیت بی گناه-9

انسانی که به ناچار به .جوهره ي معنایی تراژدي سیاوش ،تنهایی انسان جوان مرد و پایبند به اخالق در محیط ریا و نیرنگ است«
شود و با فاجعه روبرو  مبارزه ي فردي بر اساس اصول فکري و اخالقی خویش کشانده میسبب جبر زمانه ،به 

  .دهد در داستان شیر و گاو همین جوهره ي معنایی داستان را شکل می).178:1371دقیقیان،(»شود می

ست؛چه زمانی که در کاخ تنهایی سیاوش در میان دوست و دشمن و مظلومیت و بی گناهی او از آغاز تا پایان داستان قابل درك ا
در کلیله و دمنه هم هیچ رفتار و گفتاري که دال بر گناه کار بودن گاو باشد .کند پدر به سرمی برد و چه زمانی که در غربت زندگی می

ر غربت هاست،دوستانش در خفا دشمن اویند و در پایان با تالش یکی از همین به ظاهر دوستان د گاو هم مانند سیاوش تن. وجود ندارد
  .شود و بی گناهی کشته می

  

  انتقام- 10

شوند،با این تفاوت که در داستان سیاوش،ایرانیان  شود؛در هر دو داستان مسببین بروز فاجعه کشته می خون ناحق هیچ گاه پایمال نمی
کشد،اما در  اسیاب میدهند،کیخسرو هم به خون خواهی پدر، گرسیوز و افر کنند و در نهایت آنان را شکست می به توران حمله می

  .کشد او را می»به قصاص گاو به زاریان زار« گیرد و  داستان شیر و گاو ،خود شیرانتقام گاو را ازدمنه می

در میان اقوام مختلف اشتراکات فراوانی دارند، این اشتراکات ممکن است در ...ها،ادبیات و باورها،آداب و رسوم ،افسانه -نتیجه
هاي پسرکشی و رویین تنی و یا ممکن است عالوه بر خطوط کلی در جزییات هم نقاط مشترکی داشته  ستانخطوط کلی باشد؛نظیر دا

  .باشند

زندگی گاو در همسایگی شیر نقطه ي آغاز .از دسته ي دوم است)داستان سیاوش با داستان شیر و گاو(هاي این دو داستان  شباهت
پس از این اتفاقات .کند رود و در همسایگی لشکر افراسیاب اردو برپا می توران میاشتراکات دو داستان است،آن جا که سیاوش به مرز 

  .شود ها در دو اثر بر یکدیگر منطبق می روند وکنش ها و گفتگوهاي شخصیت دو داستان به موازات یکدیگر پیش می

،استقبال )گرسیوز و دمنه(شود فاجعه می،فرستادن پیکی که در نهایت هم او باعث بروز ) افراسیاب از سیاوش و شیر از شنزبه(ترس
،وفاداري )در وجود گرسیوز و دمنه(،حسادت و کینه)سیاوش و گاو(،زندگی در غربت)افراسیاب از سیاوش و شیر از شنزبه(گرم

و در نهایت خون خواهی و )سیاوش و گاو (، مرگ قهرمان بی گناه و مظلوم )گرسیوز و دمنه(،دو به هم زنی)سیاوش و گاو(
  .از بارزترین اشتراکات دو داستان هستند)کیخسرو از افرسیاب و گرسیوز و شیر از دمنه(امانتق
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ها در میان اقوام هندواروپایی رایج بوده و پس از مهاجرت آنان در میان دو قوم هند و ایران در همان قالب  احتماالً اصل این داستان
  .ولی با قهرمانانی جدید به حیات خود ادامه داده است

هاي دو داستان به ویژه در قسمت دو به هم زنی گرسیوز بی نظیر است؛شاید مترجم کلیله و دمنه،نصراهللا منشی،هنگام ترجمه  باهتش
که باتوجه به اشتهار شاهنامه در آن زمان و فرهیختگی نصراهللا منشی امري طبیعی به _به شباهت دو داستان پی برده یا از آن باخبر بوده 

  .گاهانه یا ناآگاهانه تحت تاثیر آن قرارگرفته استو آ _رسد نظر می

از کلیله و _کند؛یعنی ممکن است او هنگام نظم داستان سیاوش ، داستان شیر و گاو همین احتمال درباره ي فردوسی هم صدق می
  .را مدنظر داشت _دمنه ي منظوم رودکی یا متن پهلوي آن

هاي  شیوه ي داستان پردازي  فردوسی و نصراهللا منشی مربوط است؛نظیر زمینه سازياین دو داستان اختالفاتی هم دارند که بیشتر به 
گذرد  تا داستان به جایی  از ورود سیاوش به توران زمان زیادي می.مناسب فردوسی در خالل داستان براي ایجاد کینه در دل گرسیوز 

رود تا در نهایت به  پس از ورود گاو به جنگل به سرعت پیش می اما در داستان شیر و گاو داستان .شود رسد که به مرگ او منجر می می
  .رویارویی شیر و گاو می انجامد

گیرد ولی در داستان شیر و گاو این خود شیر است  فرق دیگر دو داستان در این است که در داستان سیاوش ،پسر او انتقامش را می
  .کند گیرد و دمنه را نابود می که انتقام می
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 ي دیداريها رسانهادراك بصري و نقش 

  در آموزش و یادگیري زبان فارسی 
  

لدره 1فریدون اکبري ش  
  چکیده 

ي زبان در دو شاخه ي دریافتی و پرداختی ها مهارتي اصلی زبانی معرفی  و در پی آن ، ها مهارتدر این نوشته ، نخست زبان و 
، به کارکرد )حواس پنجگانه (پس ازآشنایی با ابزارهاي خدادادي زبان آموزي و سپه ساالران عقل و علم .طبقه بندي و بررسی شده اند 

سپس چگونگی پرورش و تقویت یادگیري و فربه سازي ذهن و زبان فراگیران . یادگیري زبان پرداخته شد  –هریک در فرایندیاددهی 
ي دیداري به گستردگی ، مورد بحث و ها رسانهي چشم و گوش ، نقش و حضور فیلم و تصویر و نگاره به عنوان ها چهیدراز راه 

ك بصري و سواد دیداري  در یادگیري علوم وجایگاه آن در در بخش پایانی این جستار ، موضوع ادرا.پژوهش قرار گرفت 
  .ي مدرسی امروز و تحلیل نشانه شناختی رسانه و فیلم آموزشی  به عنوان یک زبان، بررسی شده است ها آموزش

  
  

  
  شناسیي دیداري، زبان آموزي ، سواد بصري ، نشانه ها رسانهآموزش ،ادارك بصري ، تربیت دیدن انتقادي ،:  هاکلیدواژه

  
    

                                                        
  adabestanakbari@yahoo.com :ي درسی، رایانامهها کتابرئیس گروه زبان و ادب فارسی دفتربرنامه ریزي و تالیف  - 1

mailto:adabestanakbari@yahoo.com
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  ي آنها مهارتزبان و 
و احساساتشان از ابزاري  دیعقا، افکار انیبو نیز براي آموزش و یادگیري ،  گریکدارتباط با ی جادیاي براافراد جامعه ي انسانی 

ي اجتماعی است ودرهرجامعه وجمعی رنگ آداب وفرهنگ همان بوم و بررا برپیشانی قراردادزبان، . رندیگ یمنمادین به نام زبان بهره 
ي دریافتی ها مهارت. رندیگ یمجاي ) تولیدي(برونداد / و پرداختی ) ادراکی(ي اصلی  زبان در دو شاخه ي دریافتی ها مهارت.  خودارد

ي دریافتی پس از فرایندهاي ذهنی و ها مهارتو  کنند یمسرازیر ،درون ریز هستند یعنی دانش و اطالعات دنیاي بیرون را به عالم ذهن 
  :   شوند یمبه صورت گفتار و نوشتار وحرکات تولید  ها افتهپردازش ی

  )درون ریز(سواد دیداري            ←)        ادراکی/ دریافتی (دیدن     -
  )درون ریز(سواد شنیداري          ←)  ادراکی/ دریافتی (گوش دادن   -
 )برون ریز(سواد گفتاري            ←)  تولیدي/ برونداد(سخن گفتن   -

 )درون ریز(سواد خوانداري          ←)        ادراکی/ دریافتی(خواندن  - 

 )برون ریز(سواد نوشتاري           ←)         تولیدي/ برونداد(نوشتن  - 

  .ندیآ یمي فرازبانی به شمار ها مهارتیی همچون تفکّر ،نقد ، تحلیل  واستنتاج از ها رتمهاافزون بر این ،
 

  سواد دیداري ←)  ادراکی/دریافتی (دیدن 
ها و انشاهاي آفریدگار  چشم یکی از آفرینش. هاي آموزش و یادگیري زبان ، چشم است  در زبان آموزي یکی از نخستین درگاه

   ).78/مومنون (» هوالذي انشأ لکم السمع و واالبصار واالفئده«: کریم آمده است  است ،بدان سان که در قرآن
توانند  می) شنوایی ،بینایی ،بویایی ،چشایی و المسه ( جانوران به سبب سرشتی که خدا در آنان آفریده یعنی حواس ظاهري « 

تواند بیرون از ذات خود را  به نیرویی باالتر متمایز است یعنی میهاست دریابند و انسان از میان جانوران  چیزهایی را که بیرون از ذات آن
ها را انتزاع  به اندیشه اي که برتر از حس اوست دریابد و آن نیرویی است که در بطون دماغ او قرار داده شده است ، بدان صور محسوس

پس اندیشه عبارت از نیرویی .کند  دیگري تجرید میهاي  ها صورت آورد و سپس از آن ها به جنبش در می کند و ذهن خود را در آن می
ها را انتزاع و ترکیب  دهد و آن ها جوالن می کند و ذهن را در آن هاي انتزاع شده ، تصرف می است که در ماوراي حس در این صورت

  )860،ص 2،ج1353ابن خلدون ،.  (در گفتار خداي تعالی همین اندیشه است ) ها  دل(کند  و معنی افئده  می
اگر این نرمش دیداري در پروردگی چشم به کار .مانند هر عضو دیگر بدن نیاز به تربیت و پرورش دارد تا به پایه و مایه اي برسد 

ي دیدن انتقادي ، عبرت اندوزي ودرس آموزي چشمی وسواددیداري می انجامد و اقیانوس ذهن و دامنه ها مهارتآید ،خوب دیدن به 
زبان آموز را فراخ و فربه  دو چشم،چونان دو جویبار هستند که به درون ذهن سرازیراند ، چشمان ،درون ریز هستند زیرا .سازد یمي زبان ِ

علم « . برند یمي دیداري و نمادها و تصویرها ونشانه هاي خطی و نوشتاري دنیاي بیرون دهن و زبان را به جهان درون ها نگارهنمودها و 
با واسطه ي حواس سالم و به کمک  ها آنمشاهده عبارت است از ادراك چیزها و رویدادها و روابط میان . شود یمبا مشاهده آغاز 

بنابراین تعریف ، و برخالف تصورغلط معمول که فقط ادراك از راه حس بینایی را . ندیافزا یمابزارهایی که بر دامنه و دفت حواس 
شنیدن صدا مشاهده است ،چشیدن خوراکی مشاهده .،آن چه از راه هریک از حواس ادراك شود ،مشاهده است پندارند یممشاهده 

مشاهده نخستین مرحله ي پژوهش علمی ...یزمشاهده استاست ،بوییدن گل مشاهده است ،تشخیص زبري و نرمی،سردي و گرمی اشیا ن
نکته ي مهم این است که مشاهده ي درست،هنري بسیار دشوار است؛قدرت مشاهده ي درست پس ازتمرین طوالنی وارتکاب . ..است

  )13و12، صص1390بهزاد،.( »شود یمخطاهاي بسیارحاصل 
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  :شگردهاي تربیت سواد بصري 

  باریک نگري ،ریزبینی ودقّت   - 2ي دیداري و محسوس    ها دهیپددرنگ در   -1

  ....دگرگونه دیدن و  - 4ي پیرامونی       ها دهیپدپرسش در باره ي  - 3

  

  ،سواد شنیداري) ادراکی/دریافتی(گوش دادن
،مهارتی  پرورد یموتوانایی درك و دریافت او را  سازد یمگوش دادن از این رو که ذهن و زبان شنونده را فربه و فراخ دامن 

 دیعقاو  افکاري انتقال برااز آن  توان یم کهی است مهارت، ندهیگوو منظم به سخنان  قیدقیی فرد در گوش دادن توانا.ادراکی است 
در حقیقت دو .گرداند یممتمایز  "شنیدن "ي در گوش دادن است که آن را از ضرورحواس ،دو عمل  تمرکزدقت و . کرداستفاده 

گوش انسان ،دو درگاه و آستانه ي دریافت و پذیرش سخنان و نواهاي پیرامونی است ، چونان بستر دو رودهستند که به دریاي ذهن و 
و برشکوفایی و گسترش دامنه ي فکر و خیال  دارند یمو آن را زنده و زایا و گوارا وپرمایه نگه  رسانند یمزبان آدمی مدد 

  :دردفترششم مثنوي معنوي فرموده است"موالنا"ن سان که بدا.ندیافزا یم
  تا خیال و فکر خوش بر وي زند              فکر شیرین، مرد را فربه کند         
  جانور فربه شود لیک از علف                 آدمی فربه ز عزّ  است و شرف         
  جانور فربه شود از حلق و نوش  آدمی فربه شود از راه گوش                          

  )291تا289،بیت1376موالناجال الدین (                                                                 
آورده و از پنج حس به  نام  پنج  "کشف المحجوب "در ) 415،ص 1371(البته همین معنا را پیشترازاین ،عارف بزرگ ،هجویري 

یکی دیدن و دیگر شنیدن ،سدیگر چشیدن ،چهارم بوییدن ،پنجم :کلیت علوم را حصول، ازین پنج در بود« : ده است در علوم ،یادکر
  . » بسودن،و این پنج حواس ،سپاه ساالران علم و عقلند
  :ي زیر را باید پیمودها گامبنابراین براي مهندسی ساختمان زبان آموزي ، 

  )  چشم( تربیت سواد دیداري : گام نخست    
     )گوش (تربیت سواد شنیداري :   گام دوم 

  )ي دیگرها حسو ( سواد پساوایی  پرورش و تربیت  :گام سوم 
  ) ذهن ( پرورش تخیل و تفکّر : گام چهارم
  )هوش (    پرسشگري و کنجکاوي تربیت  :گام پنجم 

  ).زبان( گفتنسخن    پرورش چه ،چه گونه وچه هنگام:گام ششم  
  .دینما یمادبیات رخ  وفربه سازي فراخناي ذهن و زبان ، دنیاي فریباي ها چهیدربا گسترش پهناي این 

  
  ، سواد گفتاري) تولیدي/برونداد(سخن گفتن 
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ي رساندن برامهارتی تولیدي است ،یعنی افراد بشر "سخن گفتن "همان گونه که پیش ازاین گفتیم،حرف زدن یا دقیق تر بگوییم 
، از این رو گفتار و  زنند یمارتباط ،دست به تولید صوتی  جادیاي براو  گریکدو احساسات خود به ی دیعقا، افکارپیام ،انتقال 
و نامنظم  ختهیگسبه صورت  کهی مطالب. ي تولید سخن است هیاول اتیضروري از فکرنظم  جادیایی فرد در توانا.شود یمسخن،تولید 

ابتدا درباره ي  که رندیبگ ادی دیبابه همین سبب زبان آموز . ي شنونده دشوار استبراآن  دركو  کند ینمرا منتقل شود مفهوم  انیب
در  کهي گریدمهارت . کنند انیبو شمرده  گریکدی منظم، منسجم، مرتبط با یشکلخود را به  افکار، سپس کند فکرمطلب مورد نظر 

  .و رعایت الگوهاي آوایی زبان معیاراست کلمات حیصح، تلفظ ردیگمورد توجه قرار  دیبا کردنصحبت 
   

  سواد خوانداري ،) ادراکی/دریافتی(خواندن
ي ادراکی زبان است زیرا در حقیقت به هنگام خواندن ما نمادهاي خطّی یا نوشتاري را از درگاه ها مهارتگفتیم که خواندن هم از 

 .  میرس یمو پس ازفرایند ذهنی رمزگردانی به درك معنایی و دریافت ذهنی  میده یمچشم عبور 

اول شرطی «:سخن بسیار دقیق و خردمندانه اي در کلیله از زبان بزرگمهر نقل شده که به پیوند میان خط، خواندن و فهم اشاره دارد
سن قرائت است که اگر در خواندن فرو ماند ،به تفهم  معنی کی رسد ؟ زیرا که خط ،کالبد معنی است  و هرگاه طالب این کتاب را ح

که در آن اشتباهی افتاد،ادراك معنی ممکن نگردد وچون بر خواندن قادر بود ،باید که در آن تامل واجب داند و به حقیقت بباید دانست 
  )30،ص1370نصراهللا منشی .(»که فایده در فهم است 

 مینگر یمماهرگز به  یک چیز نگاه نمی کنبم بل به نسبت میان چیزها و خویش .ن چیز است نگاه کردن به چیزي ایجاد نسبت با آ« 
ي ها نشانه.ي پیشینی ما وابسته است ها دانستهادراك حسی و شناخت این نسبت ،روشنگر شیوه ي خاص نگریستن ماست که خود به .

،به این اعتبار دیدن تا همان حد که پدیده اي است زیست شناسیک . مینیب یمو آن چه باور داریم ، میدان یمدیداري را به یاري آن چه 
  ...،پدیداري فرهنگی نیز هست

تصویر پیش از آن که به شیوه اي .ببیند ،برمی گزیند  خواهد یمچشم آن چه را که .خواندن تصویر ، پدیداري اندیشگرانه است 
 ) 20،ص1386احمدي ، . (میخوان یم،فیلم را نیز به این معنا   شود یمفیزیکی خوانده شود به گونه اي ذهنی  یا اندیشگون دانسته 

این فکر لزوما به معناي تاویل تصویر  نیست اما از آن جا که . برد یمتماشاي هر تصویر یا مجموعه اي از تصاویر ،ما را به فکر فرو 
آن سان که پدیدارشناسان بحث  توان یم. دیآ یمار ي معنایی آن به شمها داللتسرچشمه اش وجود مادي تصاویر است لحظه اي از افق 

جهان تصویر یا جهان متن "و انتقال تماشاگر به  "زندگی تصویر"کرده اند ،تصویر را موجد خیال پردازي دانست و در این حالت از 
  )24،ص1386احمدي ، . (»سخن راند "

  
  ي دیداري و آموزش و یادگیري ها رسانه

ي دیداري در ادراك از دیدگاه زیباشناسی و آموزشی ،آشکار شود و ها رسانهدر این بخش هدف اصلی این است که اهمیت 
سازوکارهایی که در زمینه ي درك ودریافت مفاهیم فیلم ، نگاره و تصویر ،اثرگذار و کارا هستند بررسی گردد تا سبب حضور 

ي  آموزشی و نیز ها رسانهر آموزش زبان و دیگر علوم شود و به رشد و ارتقاي سطح این و ابزارهاي بصري هدفمند د ها لمیفوکاربست 
  . فرایند یادگیري ، یاري رساند

 ها انسانکاربرد تصاویر در آموزش شاید به اندازه ي عمر بشر در تاریخ یادگیري است ، غارنگاره ها بیانگر این موضوع است که 
اما در قلمرو زبان آموزي ،در اواخر قرن نوزدهم بود که در .گرفتند یمرگذاري از این توانایی بهره همواره براي ثبت ، ماندگاري و اث

براي تدریس زبان مادري کودکان استرالیایی از   )Holtzel(هولتسل 1885در سال « .آموزش زبان ، استفاده از تصاویر متداول شد
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شماري از تصاویر ) Alge( آلژ 1887در سال .در سویس از تصاویر در تدریس زبان دوم استفاده کردند .تصاویر رنگی استفاده کرد 
ي درسی هم به کار رفت و از ها کتابدیواري را در مورد تجارت ، فصول ، زندگی در روستا و شهر به چاپ رسانید ،این تصاویر در 

  :  شود یمدر آموزش زبان ، سه نوع تصویر دیده .،روز به روز بیش تر استفاده شده است آن زمان به بعد از تصاویر 
  معنایی -3به یادآورنده            -2موضوعی          

این تصاویر زبان آموز را تشویق .شوند یمفقط براي نشان دادن موضوع یا متن به کار برده   ،) thematic( تصاویر موضوعی 
که  مینیب یمي پر ازدحامی ها صحنهتصاویر موضوعی را اغلب به شکل .ي پی بردن به معنی تصاویر به خواندن متن بپردازدتا برا کند یم

 .روند یممانند تصویر خانواده اي که به تعطیالت  کنند یمموضوعی را نمودار 

یی هستند که ها تیموقعیی از ها عکسویر این تصا.شوند یمطراحی  ها جملهیا  ها کلمهتصاویر به یادآورنده به منظور یادآوري 
به زبان آموز ،  ها جملهدر مراحل بعدي از این تصاویر براي یادآوري همین .شوند یمعرضه  ها تیموقعیی در باره ي این ها جملههمراه با 
  .شود یماستفاده 

از جهت روشن بودن معنا ، نقاشی ازعکس .تصاویرمعنایی تنها کارکردشان این است که معناي ویژه اي را به زبان آموز القا کنند
حدود کاربرد تصاویر در القاي معنا بستگی به سطح آموزشی از زبان دارد که روش ...گویاتر ، نقاشی ساده از نقاشی پیچیده ، بهتر است

وقتی که زبان آموز واژگان معینی را .نمایشی تر و تصویري ترند ها روالهرچه واژگان زبان آموز محدودتر باشد .شود یمدر آن اعمال 
مه کی ، .(»و ساخت هاي جدید استفاده نمود  ها کلمهي آموخته شده براي آموزش ها کلمهاز  توان یمکسب کرد 

  ) 158و152،صص1370
فیلم پس از اختراع حروف در بیش از هفت هزار سال پیش . دیآ یمدانش به شمار فیلم ابزار علمی مهمی در گسترش دامنه ي « 

نقش .فیلم را به عنوان یک رسانه باید پدیده اي شبیه زبان در نظر گرفت .،اولین وسیله ي ارتباط جمعی مهم را نیز مهیا ساخته است 
یی مثل فیلم ها زبانتو در تو و پیچیده اي براي تشریح منطقی  امروزه نشانه شناسی ،روش.ارتباطی آن شباهت بسیاري به یک زبان دارد 

فردیناند  دو سوسور ،دانشمند زبان شناس ،زمینه ي نشانه شناسی را پایه گذاري کرد .و سایر هنرهاي ضبط کننده به دست داده است 
دراین صورت زبان شناسی تنها .ارتباطی بود ي رمز گذاري ها نظامایده ي اصلی و قابل توجه سوسور ،نگرش به زبان به عنوان یکی از .

فیلم ممکن است دستور زبانی نداشته باشد اما .  دیآ یمبه شمار  ها نشانهیی از عالیم نشانه شناسی یا ها نظامیک حوزه از قلمرو وسیع تر 
  )67ص 1371موناکو،جیمز .( »است  ها نشانهداراي نظامی از رمزها و 

ي اصلی ها نشانهمتضمن یک فرایند ذهنی و جداکردن  ها آن، و پیوند میان ها دهیپدرامونی، اشیاء و آگاهی ما درباره ي واقعیت پی
این دانش اجتماعی به چه صورتی از شخصی . را به کسان دیگري انتقال داد ها آن، تا بتوان هاست آن، انتزاع و استحکام بخشیدن به ها آن

؟ معموالً به صورت اشیاي آرمانی و غیرواقعی و ابدی یمبه شخص دیگر از گروهی به گروه اجتماعی دیگر، از نسلی به نسل دیگر انتقال 
  . نمادهاي معناشناختی 

ما همه ي دانش خود . کلمه، شیئی مادي و نسبت به آگاهی ما  بیرونی است: است "کلمه "نمونه ي بارز این گونه شیء غیر واقعی « 
» مفهوم« آن گاه از آن ( میده یمي شیء مورد نظر را به کلمه نسبت ها نشانه. میده یمرا درباره ي هر شیء یا پدیده به یاري کلمه انتقال 

این .ردیگ یمیاد ) یا طبقه ي اشیاء(انسان با شناخت تدریجی کلمه ،چیز جدیدي درباره شیء) مییگو یمزتاب یافته ، سخن که درکلمه با
کار او در زمینه ي زبان و توسعه ي . روس بود شناس روان،) 1896-1934(لو سمینویچ ویگوتسکی [ امر، نخست توسط ویگوتسکی

هاي  او در طول حیات خود، در زمینه. زبانی، بر پایه ي این فرض استوار است که فرآیند کسب دانش، محصول توسعه ي اجتماعی است
و مشکالت کودکان ناشنوا و کم بهره  شناسی کودك روانها،  شناسانه ي هنر و افسانه ، تحلیل روانشناسی زبانمختلف علمی، همچون 
  )110،ص1374لئونتیف  .(»،کشف شد]ي ذهنی کار کرده است
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 میتوان یمدر دسترس همه ي ما هستند ؛  ها آن، و این که )ها نشانهبه طور کلی ( ي مادي ها کرهیپبه سبب وجود این گونه نمادها و 
ي فردي دگرگون ها دهیپدي شخصی یا  به ها دهیپدي اجتماعی را به ها دهیپدعی و ي اجتماها دهیپدي شخصی را به ها دهیپد

، استعدادها و نیروهاي بالقوه اي میکن یمدانش و آگاهی کسب   میریگ یمهنگامی که در فرایند پویه هاي ذهنی مشخصی قرار .سازیم
که شامل پرورش  میکن یمضمن شناخت تدریجی جهان، فرایند خودسازي را آغاز . ابندی یمکه قبالً در نهاد ما غیر فعال بودند ، پرورش 

، رفته رفته   میده یمي اجتماعی وشناخت هاي موجود درمحیط و پیرامون خود را تغییرشکل ها مهارتهم چنان که . ذهن و آگاهی است
ي ها یژگیوشخصیت . صی از دانش و مهارت نیستاما شخصیت ،تنها شامل انسان درسطح خا. میساز یمدنیاي شخصیتی خود را نیز 

انسان در نتیجه ي .ردیگ یمعاطفی را  هم که هنر بدان تعلق دارد ، در بر  -اخالقی، هیجانی یا ارادي، و به طور کلی حوزه ي روحی 
  . ردیگ یمو درباره ي خویشتن خویش دانش و آگاهی فرا   دهد یمفعالیت خود، شخصیت خود را نشان 

که با کار خود بتواند جهان انسانی را بسازد و بازسازي کند و افزون بر نیروي  سازد یمجامعه از آن رو موجودي به نام انسان را 
به همین سان انسان ضمن فعالیت سازنده ي خود و نیز ارتباط با دیگران ، همواره جامعه را . احساس، نیروي مادي دانش را پدید آورد

، هستی و معنا  توانند یمهم شخصیت و هم جامعه، یا جامعه و شخصیت، تنها در این فرایند دو سویه . کند یم و بازسازي سازد یم
  .وگسترش یابند

دیداري آن ،عاملی است که یکپارچگی و رشد هماهنگ  –در زندگی شخصی ، اجتماعی و فرهنگی ، هنر وجلوه هاي روانی 
محتواي هنر در برگیرنده ي آن روابط اجتماعی است که در تجلی .بخشد یمانسجام  اجتماعی را سامان و -هویت و شخصیت فرهنگی 

ي ها دهیپدرا به صورت  ها آنو رفتارهاي شخصی است که هر یک از ما  ها عالقهنه به صورت مفهومی، بلکه به صورت  ها آن
رت مفاهیمی که آشکارا از نظر اجتماعی به صو تواند ینمدر فعالیت انسان هر چیزي . میکن یمخصوصی، ذاتی و درونی احساس 

  . ي بسیاري که ذاتاً اجتماعی اند از نظر شکل، فردي و ذهنی اندها دهیپد. مشترك است بازتاب یابد
این امر، مقوله ي معناي شخصی، مقوله ي . ماند یمکه در بحث از هنر غالباً نادیده  دیآ یمدر اینجا مقوله اي روان شناختی پیش « 

معنا با مدلول یکی نیست، مدلول شکل مدون عینی از . کند یمذهنی است که شناخت ها و بازنمایی اجتماعی را یکپارچه  -شکل روانی 
لئونتیف  . (»وجود دانش اجتماعی است؛ اما به همان اندازه اجتماعی است، زیرا خود ذهن و آگاهی انسان ذاتاً اجتماعی اند

  )113،ص1374
اصوالً با مجموعه ي  شود یمتا آن جا که به مدلول آن مربوط . مدلول و معنا چیست؟ گلی خوش رنگ و بو را در نظر بگیرید

ممکن است گذشته ي مرا  فراخواند و یادها وخاطره . گیاهان وگل ها ارتباط دارد اما ممکن است براي من معناي دیگري داشته باشد
و استعاره را پدید  شود یمو آن گل براي من ،شیئی آرمانی و نمادي معناشناختی  دهم یممن به آن معناي شخصی . را برانگیزاندهایم 

  . شوند یمدر آن  برانگیخته و پدیدار  میها تجربه، و ها احساس، ها شهیاندو  آورد یم
یعنی چرخشی در عبارت که زبان با آن ،معنایی فراتر از معناي .رود یمدر مورد صنایع ادبی به کار "استعاره "در نقدادبی اصطالح «

ي غالبا غیر عادي و ها راه،در حالی که استعاره  کنند یم، عناصر زبان یک هنر را توصیف  ها نشانهرمزها و . سازد یمادبی خود را آشکار 
در این جا با .کند یم،بیان شوند یمبراي تولید معانی بدیع و غیرقابل پیش بینی در آن به کارگرفته  ها نشانهبی منطقی  را که این رمزها و 

التین اساسا به معناي چرخش ،  "تروپوس"از ریشه ي  "تروپس"استعاره مأخوذ از واژه ي یونانی  . جنبه ي فعال هنر سروکار داریم 
موناکو ، . (تا یک حالت ایستا  را  کند یمریشه شناسی ، واژه بیش تر  فعالیت را  القا  مسیر یا  طریقه و رفتار است ؛ بنابراین از لحاظ

  )                                                                            68،ص1371
قاطع شناخت هنري و ارتباط هنري همان گونه که ماهیت زبان در تقاطع شناخت زبانی و ارتباط زبانی قرار دارد، رمز هنر نیز در ت

  کدام اند؟  ها شکلاین .یی که از نظر عینی ، معنی دار است ، بیابیمها شکلکه ما براي ادراك خود  شود یمهنر از آن جا آغاز .قرار دارد
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؛ هنر شکل کند ینم هنر مستقیماً از شیوه استفاده. هنر نیستند» بی جان«مواد و شیوه ي » زبان هنر«همان به اصطالح  ها شکلاین 
از این رو انسان براي این که . برد یم، آن را به نظام ویژه اي از پیوندها و روابط، به شکل ویژه اي از ارتباط، دهد یممدلول خود را تغییر 

اشند نه یی است که خود تجربه بها وهیشرا در دسترس خود و دیگران بگذارد، در جستجوي  ها آني خودرا یکپارچه کند و ها احساس
براي رسیدن به این هدف ، تنها یک راه وجوددارد؛ وضعیت ارتباطی خود را با وسایل هنري حفظ کنید و . یی از تجربهها روشنسایه 

جذب . بنابراین، انسان را ناگزیر کنید آن تجربه را دوباره بیازماید، نه این که بنا بر عادت جاري تنها حاضر و آماده آن را بازسازي کند
 ها نگارهمثال در آموزش ریاضی ،فارسی ،علوم و قرآن در پایه ي اول دبستان ، . ولی که با تجارب زیباشناختی پیوند دارد، بس نیستمدل
آموزش باید به . و مفاهیم در گام نخست یادگیري بر دوش تصاویر نهاده شده است  ها آموزهحضور بسیار پررنگی دارند زیرا  ها لوحهیا 

ي دانش آموزي، ها گروهیادگیري ، نقشمند و موثّر ببینند و خود در  –گونه اي سازماندهی شود که فراگیران خود را در فرایند یاددهی 
  . را تجربه کنند  ها آموزه

نظام معانی شخصی را که بازآفریننده ي مقاصد معنی دار آن هنرمند هستند به ما  ها مدلولاین  ما باید شرایط الزم را ایجادکنیم تا
عناصر . ارتباط هنري ارتباط معانی است که بر زبان هنر تکیه دارد. انتقال دهند، و بدین سان بین هنرمند وبیننده ي اثرهنري، پلی بزنیم

محتوا بدهیم و  ها آنهنوز باید جان بدمیم، به  ها آننی ونمادهاي معناشناختی که در این گونه زبان هنري چیزي نیست مگر اشیاي آرما
  .کارکرد مناسبی فراهم آوریم ها آنبراي 

ی معنپشتوانه ي  ریتصو ": و معتقد است داند یمي زبان آموزشکاو کوتاهو  بر انیمرا، راه  ریتصو) 17: 1378(آباد ي نجفآذر 
  . "رسد یمها ی جملهمعن دركبه  جایتدریی خود، نایبآموز با بهره جستن از قدرت و زبان شتابد یمها جمله درك کمکبه  ریتصو. است

، که در فرایند ادراك میکن یمهم زمان با دریافت اثر هنري، برنامه ي  معینی دریافت . میرس یمهنگام ادراك هنر، به آفرینش هنري 
بنابراین، هنر نه شیوه ي هنري است و نه «به درونداد آفریننده ي آثار هنري نزدیک تر شویم ؛  که دهد یمدر آن اثر هنري به ما امکان 

اگر کلید روانی هنر را نشناسیم و براي برقراري ارتباط کامل از آن استفاده نکنیم ، هنر ممکن است بی . به تنهایی فرآورده ي ساختگی
  :پردازد یموان شناسی هنر به مسائل زیر در اصل، هنر وسیله ي ارتباط است و ر. اثر بماند
  ي ارتباط هنري؛ها شکلتکامل ) الف
  )115،ص1374لئونتیف  . (تکامل شخصیت در اثر نفوذ هنر) ب

در آموزش هنري کودکان به این معنا نیست که تصاویر شاهکارهاي هنري را در برابر دیدگان آنان  ها نگارهو  ها لوحهبهره گیري از 
  . بیاویزیم

ي با ریتصوي ها نشانه. کنند یم، بخش  یبیترکو   ينوشتار،  يریتصوي ها نشانهبه  ها را ي، انواع نشانهریتصودرقلمرو هنر ارتباط 
ي بر مخاطب ، اهمیت ویژه اي رگذاریتأثوسعت و قدرت  لیدلو نیز به  امیپسرعت انتقال  و به خاطر رندیگ یم شکلي بصرعناصر 
 میمفاهاز نظر  اي یریتصوي ها نشانه. بخشد یم ی ساده و روان ، موضوع را تجسمانیبي با ریتصو شکل کها، ی نوع از نشانه نیادر . دارند
 ..شوند یمي مستقل، با گذشت زمان معرف موضوع نمادبه عنوان  ای با موضوع مورد نظر پیوستگی دارند و کیسمبول

 میعالتمام  کهی است معن نیابه  کلماتي حروف و ریکارگبه . شود یم لیتشکاز ترکیب حروف  ریتصوي، نوشتاري ها نشانهدر 
به عنوان  دیبای، کافخوانا بودن و وضوح  ي ازجدا کلماتها حروف و  نوع نشانه نیادر . ردیگی قرار طراحموضوع  تواند یمي نوشتار

 يبرازمان  ي به طور همنوشتاري و ریتصوي ها شکلاز  زینی بیترکي ها نشانهدر . ردیگ مورد توجه قرار زیني مناسب ریتصو شکل کی
  .شود یمموضوع استفاده  انیب
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هنر یکی از وسایل ارتباطی است که به انسان .ارتباط هنري را مانند هر گونه ي ارتباطی دیگر، باید به طور ویژه اي آموزش داد
یی از شخصیت خود را که در ارتباط عادي ها جنبهتا به یاري نظام ویژه اي از اشیاي آرمانی و نمادهاي معناشناختی آن  دهد یمامکان 
به انسان  تواند یمهنر .دهد یمي ویژه، نوین یا گوناگون شخصیت را پرورش ها جنبههر شکل هنري ، . ، تشخیص دهدابندی ینمتجلی 

آگاه نیست در شخصیت او  ها آنیی را که شاید خود او از ها یژگیولحظه ي معینی هست و آن نشان دهد که بهتراز آن باشدکه در
  . نمایان سازد

یعنی در آتش تطهیر فکندن نهانی ترین و مهم ترین ...تأثیر هنر... هنر تأثیر جامعه در فرد است«: دیگو یمچنان که ویگوتسکی 
، ابندی یم، که عینیت دهند یمي اجتماعی به نهاد ما انتقال ها احساسرا نیروي  اه احساس... ي روح فرد، عملی اجتماعی استها آشوب

،  1968ویگوتسکی، .ل(» هنر شیوه ي اجتماعی احساس است... شوند یم، به صورت مصنوعات بیرونی لمس رندیگ یمبیرون از ما قرار 
  )115،ص1374لئونتیف  نقل از 

و نمادهاي معناشناختی که در هنر سینما به ) اشیاي غیرواقعی(ي انتزاعی یا نظام اشیاي آرمانی ها نشانهزبان تصویر،فیلم وسینما نظام 
و معانیی را که پدیدآورندگان اثر  ها مدلولتا نظام  سازد یمي ادراکی است که بیننده ي را قادر ها وهیش، نیست ؛ بلکه نظام  رود یمکار 

ذهنی موجود  -ي عینی با فرایندهاي روانی ها معادلخن دیگر، زبان تصویر،فیلم وسینما نظام به س.در آن به کار برده اند باز آفرینی کند
تحلیل نشانه « . این بدان معناست که ما پیش از هر کار باید ماهیت این فرایندها را بررسی کنیم. ي بصري استها دهیپددر ادراك 

گفته "ساختارتکنیکی با قوانین ذاتی خود نه تنها آن چه .است "ي زبانها نظامزبان یا "ي هنري به عنوان ها رسانهشناختی ، بررسی هنر و 
ي ها دهیپدي ساختاري را که در ها نظامنشانه شناسی کوشش دارد آن رمزها و .کند یمرا نیز تعیین  "چگونه گفته شده"،بلکه  "شده

گفت نشانه  توان یم؛ دهد یمي زبانی انجام ها مدلفاده از نشانه شناسی این کار را با است. ،تشریح و توصیف کند کنند یمفرهنگی عمل 
  )32ص 1371موناکو،جیمز .( »شناسی فیلم ،توصیف فیلم به مثابه یک زبان است 

انسان در . انفعالی مقداري اطالعات دیداري یا شنیداري نیست» جذب«به طورکلی، ادراك ، فرایندي فعال است و به هیچ رو 
  :ي ادراکی،دو مرحله دارد ندهایفراترتیب این کار و کردارها درساخت . آورد یمرا پدید   ها کنشادراك محیط خود نظامی از 

  ري تصویر ادراکی،  تصویربرداري ذهنی یا  شکل گی) الف 
  . پردازش تصویر و گنجاندن آن در ساخت هاي معنی دار پیچیده تر) ب(

نخست، باید بیاموزیم که تأثّرات بصري خود را به صورت کل واحدي ترکیب کنیم، براي مثال، درخت یا اسب را بر پرده و نگاره 
بار معنی دار دیگري را که  میتوان یمما فقط به شرطی .کنیم ي دیداري ، تشخیص دهیم یا وضعیت ملموس و عینی آن را کامالً درك

پدیدآورندگان اثرهنري بر این اشیاي مادي یا اشیاي غیرواقعی و نمادهاي بصري گذاشته اند ،  دریافت کنیم که از چگونگی انجام این 
وظیفه ي ما به عنوان مخاطب و بیننده . راك نماییمعمل آگاه باشیم و بتوانیم اشیاء یا مناظر روي نگاره و پرده ي فیلم را بدون زحمت اد

این است که تالش براي ترکیب را به حداقل برسانیم تا بتوانیم حواس خود را نه بر ترکیب، بلکه بر فهم و تشخیص عناصرسازه اي 
  .ادراکی ، جایگیر و استوارگردانیم

بدانیم چگونه ابتدایی ترین کردارهاي ادراك بصري را که از یک سو، باید . این فرایند خود ممکن است به دو بخش تقسیم شود
پرورش و تربیت چشم . ي بصري، و از آن جمله ادراك بصري در فیلم وسینما مشترك است، به کار بگیریم ها ادراكمیان همه ي  مثال ً

ي ها يرسازیتصوان پیش بینی و براي تماشاي دقیق و خوب دیدن پرده و نگاره ي آموزشی براي ادراك همزمان سراسر سطح آن، یا تو
  . ذهنی به گونه اي که آن را بازسازي کنیم تا تکمیل شود و آن را به صورت یکپارچه ادراك نماییم

نظر سوکولووا درباره این . ي سینمایی پذیرفته شده ،بستگی داردها وهیشي بصري به نظام قراردادها و ها رسانهاین جنبه از ادراك 
براي این که دستور زبان سینمایی به اشتغال اصلی و یگانه هدف ادراك تماشاگر تبدیل نشود، باید «: موضوع تا حدي درست است



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٦٤٩ 
 

 

موزش باید این مهارت باشد که از این رو هدف فرایندآ... ي دستوري به اصطالح بی واسطه یا خودکار حاصل شودها جنبهادراك 
  )115،ص1374لئونتیف  .(» تماشاگر بی درنگ دستور زبان سینمایی را بخواند

را رمزگشایی کند،  ها آنو قراردادهاي که تماشاگر باید بتواند به طور خودکار  ها وهیشاگر فن سینمایی عبارت باشد از نظامی از 
، منتقد ایتالیایی فیلم ، با ایجاز "گالوانو دال ولپه". این قراردادها در کارکرد محتواي فیلمزبان سینمایی شیوه اي است براي استفاده از 

گذشته از فن سینمایی، اندیشه ي سینمایی یا هنري هم وجود . »اندیشه هدف است و فن، وسیله«: زیبایی این مطلب را بیان کرده است
  )116،ص1374لئونتیف  . (م ارتباط دارد وجود و ادراك زبان سینمایی عمدتا با این مفهو: دارد

. چیست؟ فرایند فهم متن هنري یا به طور کلی فرایند فهم متن زبان ملفوظ را به یاد آوریم "اندیشه ي سینمایی یا هنري "مقصود از
نخست، خود را با آن وضع . دیگو یمدر نظر گرفت و پرسید انسان چگونه سخن » وارونه«براي انجام این کار، باید این فرایند را به طور 

آن گاه براي بیان خود برنامه ي کار . آورد یم، درباره ي شخصیت هم سخن خود و محتواي سخنان او اطالعات گرد کند یمآشنا 
ن، محتواي آینده ي بیا: این برنامه درونی براي شالوده ي مادي خود، تصویرها و طرحواره هایی دارد. شدیاند یم) طرح، برنامه درونی(

و تنها در این هنگام است که برنامه ي  ردیگ یمکه فعالً به صورت نظام معانی شخصی وجود دارد، بر این تصویرها و طرحواره ها قرار 
در ادراك گفتار ، . شود یمدرونی براي آفرینش چیزي به عنوان بیان به یاري کلمات و ساخت هاي دستوري خاص آن زبان آشکار 

، معنا را از شکل زبانی کنند یم؛ با بهره گیري از رمزگان ذهنی ،مفاهیمی که در برنامه ي درونی عمل دهد یمروي وارونه ي این فرایند 
به بیان دیگر، . فهم آن متن عبارت است از تبدیل متن از توالی خطی معنادار زبان عینی به نظام همزمان معانی شخصی . میکن یمآن جدا 

باید هنجارهاي آموزشی حاکم بر ادراك آن را، به )فیلم ،پرده یا نگاره ولوحه هاي آموزشی(اري براي ساختن هر گونه محتواي دید
  .درستی بدانیم

ي دیداري ،شرط الزم براي ادراك آن است، هرچند همواره مرحله ي نهایی در آن ها رسانهبازشناسی ساختار و درون مایه ي 
ي باورشناختی ها آموزهي دیداري نباید نسبت به ها رسانهوساختار این است که فیلم و مهم ترین انتظار از این گونه محتوا . ادراك نیست

هنري را به کار برند، بلکه در  –ي گوناگون فنی ها وهیشوبنیان هاي فرهنگی ، تهی و خنثی  باشد، و عناصر بصري آن نباید تنها 
را  از آبشخورهاي گواراي تربیت دینی و فرهنگی بر  ها آموزهچارچوب کلی کاربست نمودهاي دیداري باید وظیفه ي عملی انتقال 

  . دوش بکشند
ي تربیتی ها آموزهو ابزارهایی هستند که بار مفاهیم ارزشی و  ها کجاوهي درسی ،ها برنامهي آموزشی دیداري مانند ها رسانهبنابراین 

سازند؛ بدون آن ، هنرهاي بصري وسینمایی ارزش وجودي خود را با خود دارند تا زمینه ي شکوفایی فطرت الهی را در فراگیران فراهم 
تماشاگر باید تالش کند تا رویدادهاي گوناگون را پیوند دهد و ارتباط بین صداها و سیماها را بفهمد،خالصه، « . دهند یمرا از کف  
  )117،ص1374لئونتیف  . (» ي معنی دار فیلم را کشف کندها يکارهمه ي ریزه 

ي ها شهیاندبه  ها فن، و ها شهیاندبرگردان تصاویر به . کند ینمد دست کم در بیشتر موارد ادراك سینمایی را تکمیل اما این فراین
؛ فیلم باید آشکار شدن مفاهیم را به صورت پویا تأمین کند، نباید مفهوم خاصی را به زور القا کند، ردیگ ینمسینمایی به سادگی انجام 

تنها این گونه مشارکت ،ممکن . بلکه باید ما را جذب و میخکوب کند و وادارد که در فرایند ارتباط از طریق هنر بصري مشارکت کنیم
  . فرهنگی یاري رساند –و یکپارچگی  و برجسته سازي هویت فردي  ،ها آن، عینی شدن ها احساساست به اجتماعی شدن 

.  سینما بازتاب واقعیت در حرکات فرایندهاي روانی است « این همان سطح ویژه ي ادراك بصري در هنرهاي دیداري است و 
  .شود یمدر پیش روي بیننده  اه آني دیگر و زنده ماندن ها احساسبه  ها آن، و تبدیل ها احساسادراك بصري سبب پیدایش و پرورش 

همسان پنداري مخاطب و : ي آموزشی چند شرط  ضرورت داردها لمیفبراي دست یابی به ارتباط مؤثر و پیدایی پویاي معانی در 
انی بیننده ي اثر با شخصیت داستانی، که ناآگاهانه چنان جلب او شد ه است که گویی رفته رفته رویدادها را با چشمان آن شخصیت داست
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این انتقال بیشتر شرط است تا خاصیت . » میده یمبه خودمان انتقال  مینیب یمآن چه در سینما «یادآور شد که ) 1968(باالستز . نگرد یم
اما تنها در . میکن یمدر هر داستان پلیسی خود به خود با شخصیت اصلی داستان همنوایی . میکن یماصلی سطح ادراك فیلمی که تماشا 

،یعنی به معناي دقیق کلمه فیلمی  رود یم، همنوایی ما مستقیماً  به سود تأثیرپذیري و پرورش ما به کار ها داستانبهترین طرح این گونه 
  )117،ص1374لئونتیف  . (»پرورشی است

ویژه ،زمانی اهمیت دارد که به شیوه  تربیتی آثارهنري بیشتر زاییده آشکار شدن مفاهیم به صورت پویاست، و به -کارکرد پرورشی 
تماشاگر نیازمند است که فقط خود را به جریان  ادراك رسانه ي بصري  بسپارد و آن گاه، حتی برخالف . اي خود به خودي روي دهد

تأثیرپرورشی . میل خود، در فرایند ارتباط بصري از طریق تصویر،فیلم و نگاره، مشارکت خواهد کرد و تسلیم اثر روانی آن خواهد شد
فیلم وتربیت سواد بصري مسئله ي مهمی است که از حدود نظریه ي سینمایی، که معموالً تحت تأثیر قوانین و سازوکارهاي روانی است، 

سینماي پرورشی به ویژه از آن رو که با دنیاي درون آدمی و تربیت وي سرو کار دارد ،مسئله اي پیچیده و هزارتویی پر .  رود یمفراتر 
  .راز و رمز است

  .دربردارنده ي  چند شرط اساسی است) بیننده ،شنونده و خواننده(از دیدگاه روان شناسی، بیشترین تأثیرگذاري بر 
  شناخت مخاطب و ناز و نیازهاي او -الف
  شناسایی اهداف ،مسیر و مقصد-ب
  شناسایی ابزارها وتوانایی ها  -پ

  رعایت حال و مقام زبانی مخاطب -ت     
طب اگر به فراخور درك ودریافت خویش با زبان ویژه ي اثر هنري آشنا نباشد، آن اثر،نارسا و نامفهوم باقی خواهد ماند و هیچ مخا

به همین سبب ،رعایت بافتار زبانی مخاطب براي برقراري ارتباط موثر . تصویر و تخیلی از راه خوانش آن به اندیشه تبدیل نخواهد شد
  .یادگیري بسیار ضروري است -یند یاددهیدوسویه در آموزش و فرا

که بیننده و فراگیر به قدر کافی با سواد است، اما چیزي وجود ندارد که او بخواهدپس از یک فرایند ذهنی ،آن  افتد یمگاهی اتفاق 
یننده خرده گرفت که چرا بر ب توان ینمیعنی محتواي ادراکی اثر پشتیبان تصاویر روي نگاره و پرده نیست؛ در این حالت .را تبدیل کند

و  ها آموزهآن را نفهمیده است زیرا ابزار و محتواي آموزشی وظیفه ي رسانایی خود را به درستی انجام نداده و باعث اختالل درانتقال 
  .یادگیري شده است 

  .و ذهنی،استوار است به هر روي،گرانیگاه آموزش و یادگیري امروزه بر بهره گیري از تصویر و دیداري کردن مفاهیم آموزشی 
تصویرسازي ذهنی .سازد یمي یادگیري ،فراتر از یادگیري ساده ي طوطی وار فراهم ها روشعلوم مغزي شواهد بیشتري را براي « 

م روان شناس کانادایی  1960در اواخر دهه ي ...تصویرسازي ذهنی یا تجسم بسیار قوي است .دیداري شامل دیدن با چشم ذهن است
 شوند یم،آموخته )مانند دور و لذت بخش (،راحت تر از کلمات انتزاعی ) مانند جنگل و فنجان(،آلن پی ویو نشان داد که کلمات عینی 

براي تقویت  توان یمپیشنهاد شده است که از تصویر سازي ذهنی .صور ذهنی کلمات عینی از کلمات انتزاعی آسان تر است زیرا ت
راحت تر از این ) فنجان در جنگل (اگر تصور کنید که اشیا با هم جمع شده اند یا با یکدیگر در حال تعامل اند .یادگیري استفاده کرد
استفاده از تصویر سازي ذهنی براي تقویت حافظه ، سابقه ي طوالنی دارد وبه ...به صورت مجزّا یادبگیرید را ها آناست که تالش کنید 

تا  223، ، صص1388بلیک مور و فریث . (گردد یم،باز  شد یمهنر حافظه که در عهد باستان اختراع شد ودر قرون وسطی بسیار تمرین 
225(  

ي ذهنی ها نشیآفرري از مرحله ي خوانش تصویري تا مرحله ي تحلیل ،تصویرسازي و در نمودار زیر ، چرخه ي  آموزش و یادگی
  :و تبدیل نمادهاي بصري به فرایندهاي ذهنی ، نشان داده شده است 
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  تصویر خوانی و آموزش و یادگیري

↓  

  نگاره ، واژه ، لوحه  و فیلم

↓  

  )دال یا نمادهاي زبانی (نمادهاي دیداري 

↓  

  نمودهاي ذهنی

↓  

  ي ذهنیها لیتحلي فرهنگی از محیط  و ها تجربهدریافت و 

↓  

  مفاهیم ذهنی

↓  

  )ي زبانی ها مدلول/ مصادیق ( نمودهاي دیداري 

  

  نتیجه

سخن آخر،این که مشاهده و پرورش چگونه دیدن و فرابردن آن از مرز نگاه کردن به دیدن انتقادي در آموزش و یادگیري از 
سخنی که در این نوشته بر آن تاکید شده است توجه به وسعت معنایی مشاهده . هاست آموزهي اثرگذار در تثبیت و مانایی ها گامنخستین 

دیگر این که تصویر و تقویت سواد دیداري در ایجاد .و بهره گیري از همه ي حواس یا پنج در ِ کسب علم در تعلیم و تعلم است 
کارکرد تصویر،کارکرد تکثیر و بازتولید است ؛به «.ی ،بسیار نقشمند و کارا  است زبان –خالقیت و آفرینشگري هاي ذهنی 

  )55،ص1378ریکور ،.( »  شود یمتصویر ، یک ادراك حسی میرا  نیست بلکه زبانی است که زاده : "گاستون باشالر"بیان

***  
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  منابع 

، مجله ي علوم "پرورش یادگیري وآموزشکاوي سمعی وبصري زبان عربی پایه  "، اهللا وردي ،1380آذري نجف آباد  
  18، شماره ي  1380انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،س 

،جلد دوم ،ترجمه ي محمد پروین گنابادي ،انتشارات بنگاه ترجمه و مقدمه ي ابن خلدون ، 1353ابن خلدون ،عبدالرحمان ،
 نشر کتاب ، چاپ اول ،تهران

،انتشارات نشر مرکز ،تهران ) به سوي نشانه شناسی ارتباط دیداري(هاي تصویري تا متن از نشانه،1386مدي ،بابک، اح
 ،چاپ هفتم  

،ترجمه ي سیدکمال خرازي ،ناشر سمت و مرکزتحقیق و توسعه ي علوم انسانی ،تهران  مغز یادگیرنده،1388بلیک مور و فریث 
 ،چاپ اول، 

،شماره ي پی درپی 1390ماهنامه ي آموزشی رشد معلم ،دوره ي سی ام ،آبان "دقّت علمی "محمود ،  1390بهزاد،
  .13و12،صص260

،شش گفت وگو،یک بحث ، ترجمه ي بابک احمدي ،نشر مرکز ،چاپ دوم  زندگی در دنیاي متن، 1378ریکور ،پل ، 
 ،تهران 

جمه امیر فرهمندپور، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، ، ترروان شناسی و یادگیري زبان، آلکسی الکسیوویچ، 1374لئونتیف 
  تهران،
 .، تصحیح رینولد نیکلسون،انتشارات ققنوس، چاپ اول ،تهران  مثنوي معنوي،1376مولوي، جالل الدین محمد،  

 ،مترجم حمید احمدي الري ،انتشارات بنیاد سینمایی فارابی،چاپ اول ،تهرانچگونگی درك فیلم،1371موناکو،جیمز 

 ، ترجمه ي حسین  مریدي ، چاپ اول، آستان قدس رضوي ،مشهد  تحلیل روش آموزش زبان، 1370مه کی ،ویلیام فرانسیس،

  ،تصحیح و توضیح مجتبی مینوي ،انتشارات امیرکبیر،چاپ نهم   کلیله ودمنه،ابوالمعالی، )1370( نصراهللا منشی
 .زیتبر، چاپ اول ، ماینوز عزبدفتري،انتشارات ترجمه ي بهر تفکر و زبان،سمینویچ، .،ل  1367ی گوتسکیو 

  .، تصحیح ژوکوفسکی ،انتشارات طهوري ، چاپ دوم، تهران کشف المحجوب،  1371هجویري -
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  )همسپهمدیم( گاهنبار  ششم
  1مهناز اکبري

  چکیده 

خلقت  که به گاهنبار همسپهمدیم  این پژوهش درباره یکی از مراحل  خلقت در اسطوره آفرینش آریایی است یعنی ششمین گاه  
توان در بسیاري از آیینهاي بومی  هاي آنرا می موسوم  است،که شاید مهم ترین و محوري ترین بخش این اسطوره باشد،چراکه ریشه

ته است ،ملی مانند سووشون وحاجی فیروز،چهارشنبه سوري مشاهده نمودوازآنجاییکه در آثار حماسی ملی مانیز مورد اشاره قرار گرف
آنچه در این گفتاربدان توجه شده است وجه  تسمیه این گاهنبار با  توجه  به برخی  متون قبل و بعد از اسالم و .باشد ،درخور توجه می

آئینهاي  مربوط  به این  گاهنبار  از جمله جشن  فرودگان و سوگ سیاوش ومقایسه اي کوتاه  شده است بین  اسطوره خلقت آریایی و 
  .راهیمی  ادیان اب

  

  

  کبیسه،   فرودگان، کتب آسمانی ،  سوگ  سیاوش : گاهنبار ،  همسپهمدیم،: ها کلید واژه

 

                                                        
  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه زاهدان -1
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  مقدمه

اسطوره آفرینش  در طول  تاریخ تمدنهاي بشري  ازاهمیت خاصی  برخوردار بوده است و چگونگی  آغاز جهان و پیدایش  اولین 
هاي شش گانه خلقت شده  انسان همیشه ذهن بشر را مشغول  ساخته است در متون  مختلف  پارسی  زرتشتی اشارات بسیاري  به دوره

رینش  را به شش گاهنبار  بیافرید به سالی  که سیصد و شصت  و  پنج  روز به  شمار  است  و او آف( است در  بندهش  آمده است 
  ) 45: 1375بهار،  ) (دوازده  ماه، هرماهی سی  روز  و یک  ماه سی  و پنج  روز 

  . به این قرار توضیح  داده شد ه است) بندهش( و این شش  دوره   در این متن 

دیگر آب را آفرید  .ان را  آفرید،  براي  بازداشتن  اهریمن و دیوان باشد  که آن را آغازین   خوانندنخست، آسم) هر مزد( او « 
براي از میان بردن دیو تشنگی،  سه دیگر  زمین  همه  مادي را آفرید،  چهارم گیاه را آفرید براي یاري گوسپند سودمند،پنجم گوسپندرا 

بهار،  ( دیوان  . مرد پرهیزگار  را آفرید  براي از میان  بردن واز کار  افکندن اهریمن و همه  آفرید،براي  یاري  مرد پرهیزگار،  ششم 
1375 :45(  

« ) 1389دهخدا، ( آن  شش روزي   است  که خداي  تعالی  عالم را در آن آفرید (دهخدا گاهنبار را چنین  معنی  کرده است  
آن در پهلوي  گاث  از واژه  پهلوي  گاتو  به معنی گاه و هنگام آمده است و پاره  دوم گهنبار  واژه  مرکب تازه اي است پاره  نخست  

باشد  توان  گفت به معنی  فصلها یا بخشهاي سال  می باید از واژه  اوستاي  یائیریه  آمده است به معنی  سالی  یا فصلی که روي   هم  می
در حقیقت گهنبارها .کردند ت در پایان  هر دوره جشنی پنج روزه برگزار  میشده اس گویا سال شمسی  به  سه فصل نابرابر  بخش می

شش  فصل  نابرابر وشش  بخش  سال  به  شمار  می روندکه بر پایه زندگی  جامعه را مدار و کشاورز این چنین  بخشی پدیدار گشته 
  ) 37:  1379رضایی،  .( است

ست  ششمین  خلقت یعنی  همسپمدیم  آفرینش کیومرث  است اولین انسان  در البته آنچه ازاین اسطوره موردنظر این پژوهش  ا
آورد که  انگار همه  چیز از آغاز  براي خلقت  انسان  هاي  آفرینش   دین  تفکررا به ذهن  می اسطوره آریایی، نکته قابل  توجه  به دوره

  . گهنبار را  از جهات گوناگون مورد پژوهش  قرار  دهمآماده  شده است  و محور اصل  کیومرث است بنابراین سعی  دارم این 

 

  زمان گاهنبار ششم 

زمان تقریبی این گاهنباردر برخی متون  باروزهاي . ي  آریایی، همسپهمدیم، گاهنبار آفرینش اولین  انسان است براساس اسطوره
بریک سوال نبوده  است وزمان گاهنبارها حالت چرخش پایانی زمستان  وقبل  از جشن نوروز مصادف است ولی  ظاهراً  همیشه حال  

ششم مردم   آفرید که کیومرث  است  به هفتادروز که از رام  روز ماه دي تا روز  انیران،  ماه  « در بندهش  چنین  آمده است . داشته اند
ت که پنج  گاه  گاهانی  است که پنجه سپندارند است، پنج  روز درنگ کرده  آن  پنج روز گاهنباراست  که آن  پنج روز تروفته اس

  )47: 1375بهار،  ( »  نیکو  خوانند،در نامه دین این است ؛ اهوندیدگاه،  اشتودیدگاه، اسپندوندگاه  و هوشهرگاه  و هشیتوئیست گاه

  اسفند است  29دي ماه تا  15بنابر تقویم  این مرحله از خلقت و  پنجه زائده  آن از  
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توان در تفاوت بین متن بندهش و آثار الباقیه  ابوریحان بیرونی مشاهده کرد،  چراکه  وي پنجه   هنبارها را میچرخشی  بودن زمان گا
سال حقیقی  سی صد وشصت و پنج  روز وربع است، پارسیان پنجروز  دیگر  سال را « : کند اندرگاه را میان  آبان  ماه و آذرماه  ذکر  می

نامند، زیرا که  ین نام  تعریب شدو اندرجاه  گفته  شد و نیزاین پنج روز  را ایام  مسروقه  یا مسترفه  میپنجی و اندرگاه  گویند، سپس  ا
پارسیان این پنجه  دزدیده شده را میان آبان  ماه و آذر ماه  قرار دادند ونامهایی  که از . شود در شمار هیچ  یک از شهود محسوب نمی

نامهایی  است  که ازبراي ایام  هر ماه نهاده اند و سن این اسامی  رادردو کتاب و یا دو نفریکسان براي پنج روز گذاشته اند غیر  از 
  . نشنیده ام وآن نامها این است، اهندگاه،  اشتدگاه،  اسفندمندگاه، هوخشترگاه، بهشتش گاه

  » در کتابی  دیگر به این اسامی یافتم، اهنود، استوذ،  اسفندمند، اخشتر،  هستوشت

  )   69: 1352یرونی،  ب(

تواند مربوط  به محاسبه  نکردن کبیسه باشد که در طی  سالیان منجر به  شود می چرایی  این تفاوت  زمانی که در تقویم  دیده می
آن اولین کسی  که کبیسه را مشخص  کرد استوزرتشت است اما  نحوه  اعمال .تغییر  زمان گاهنبارها و اعیاد مربوط به آنها شده است 
  . بعد  ازاو باعث  این تغییر  و حرکت  درتقویم شده است

دادند،این بود که فارسیان چنین  سبب  اینکه  پنج روز زاید را به اواخر  ابان ماه ومیان آذرماه  قرار می«ابوریحان بیرونی معتقد است 
که  آفتاب در .هر فرددر ماه فروردین بوده است  کردند،  مبدأ  سالهاي ایشان ازآغاز آفرینش نخستین انسان است و آن روز گمان می

نقطه اعتدال  ربیعی ودر میان آسمان بوده است واین وقت آغازسال هفت هزارمین ازسالهاي  عام است و اصحاب احکام از منجمین نیز 
رمیان دونهایت عمارت  زمین این طور گفته اند که سرطان عالم است وبیان این مطلب  آن است  که آفتاب در اول  ادوار سند و هند د

فارسیان گفته اند که چون  . شود شود و نیزایشان براي دوو نشو  ابتدا می بوده است و چون  امر بدین قرار شد   سرطان طالع عالم می
خود گشت   زمان به حال  نخستین حال.ها درست شده بود  و کبیسه  کرد  زرتشت  آمد و سالها را به  ماههایی  که از این چهار  یک

شود به  نام  دیگري  جداگانه  نخوانند  و اسم ماهی   وزرتشت ایشان را امر کرد  که پس  از او نیز چنین کنند و  آن ماه  را که  کبیسه می
تباه این امر را هم  تکرار نکنند  و فارسیان فرموده  اورا نوبتها و دفعاتی پی در پی  بکار بستند و هر وقت  که موقع  کبیسه می شه  از اش

گذاشتند و براي  جاللت  این امر و عموم  دادند  ودر آخر شهري  که نوبت  کبیسه بدان  رسیده می می ترسیدندپس پنج روز را نقل می
منفعت آن براي خاص و عام  ورعیت  و پادشاه  و حکمتی که در این کبیسه  است و اعمالی  که باید در چنین ماهی کنند اگر وقت 

گذاشتند که تا دو ماه  تمام  شود ویکباره  دو ماه را دردفعه  دوم  کرد و می ملکت  مغشوش  بود ازانجام آن صرف  نظر  میکبیسه  م
  انداختند کردند ویا کبیسه را پیش  می کبیسه می

ومتولی  این کار یکی  ؛  چنانکه  بزرگترین  شاهپور چنین کردند و آن  آخرین کبیسه اي  بود که دردولت فارسیان انجام  گرفت  
گفتند در آن وقت  نوبت کبیسه ، آبان ماه  رسیده بود و اندرگاه را به آخر آن ملحق  کردندو  ازوزراء بود که او را یزدگرد هزاري می

  )72: 1352بیرونی ؛  ( »چون امرکبیسه  اهمال  شددر همین آبان باند

  پدیدار بود   درزمان ساسانیان دو گونه  سال  بر پایه گاه شماري« 

سال،  نوروز  یک ماه   120گرفتند و هر شد و کبیسه  نمی روز حساب  می  365سال درگردش که بر  پایه آن، هر سال درست )1
  . رفت جلو می



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٦٥٦ 
 

 

ماند  سال به  جاي خود قرار گرفته  وثابت می  120آمد ونوروز درهر   شد وبه حساب  می سال ثابت که درآن کبیسه  گرفته می)  2
  )15: 1379رضایی، (»

  .با توجه به آنچه  گفته شد علت اینکه  در کتابهاي  مختلف زمان گهنارها متفاوت  است به روشنی   قابل مشاهده است

  

  وجه  تسمیه  

نی دروجه تسمیه  این واژه   نظراتی  متفاوت  وجود دارد، ابوریحان بیرو. چنانکه  گفته شد آفرینش  ششم را همسپهمدیم خوانده اند
.( است » همشفثمیدنگاه « اول لواحق  زائده اول گهنبار ششم است ودر  این روز بود که خداوند مردم را آفرید و نام آن را :  گوید می

  ) 341: 1352بیرونی ، 

تا، برابري هاشم رضی  معناي  این واژه را با توجه  به اوس. دهد کند ومعناي  خاصی  از آن ارائه  نمی و فقط بنام  آن اشاره  می
ششمین  گاهنبار در اوستا همس  پت مئیدیه نامیده شده است این واژه  را برابري  روزوشب معنی کرده اند و هنگام  «داند روزوشب  می

سال ات که شب  آن اعتدال ربیعی  دوازده ساعت وروز نیز دوازده  ساعت   365آن آخرین روز پنجه  یعنی روز  وهشتواشیت روز 
به معنی راستگویی و ) ارتو(البته  واژه  . آمده  که به معنی  ارجاي  تکالیف  دینی است ) ارتوکرشنه(نباردراوستا با واژه این گه. است

دراین ایام واجب  است  که با داد ودهش، راست  کرداري  ودرستی و خواندن  ادعیه  .به  معنی کردار وروش است ) کرشنه (درستی و 
  ) 129: 1371رضی؛  (ن وظایف  خود را انجام  دهند و سرودهاي  دینی،  آدمیا

که  اورا  گزارش  این حرکت همه سپاه به گیتی  پیدا شد زیرا فروهر  مردمان . او را  نام  همسپهمدیم است«  دربندهش آمده است
موجب . ه آفرینش خلقت انسان بودششمین  مرحل« . در تایی  بندهش این نظر نیز قابل تأمل است) 47: 1375بهار،  ( به هم سپاهی رفتند 

این خلقت چنان  است که خداوند در آغاز،  جهان مینوي  یا فوهري آفرید که قالب آفرید  که قالب  وشکل  کثالی ومینویی یعنی  غیر 
ار داشت و زشتی  اما درز مین اهریمن  مأمو. مادي  همه نباتات و جمادات و جانداران در آن جهان سه هزار  سال با سکون به سر بردند

توانند از قالب  معنویی  و مثالی  بدر آمده وتوسط  وي به  شکل  وقالب   وبدي  کرد اهورا زمدا به فروشیان فرمود هرگاه بخواهند می
ه  مادي در روز زمین ظاره  شده وبا بدي  وز شتی  پیکارکنند تا ازبیخ  و بن  برانداخته شود فروهر ما قبول کردند پس درششمین گا

  ) 158:  1371رضی؛  ( »آفرینش ، یعنی گاهنبار همسپهمدیم  به خواست خداوند بر زمین  فرود آمدند وشکل و قالب   مادي یافتند

برده اند و شاید این  هاي  سرد به سر  می ها  در سرزمین تواند به دوره اي بازگردد که آریایی به گمان من وجه تسمیه این اسطوره  می
م سپاهی ازآن جهت  باشد که اقوام  کوچ نشین که زندگی  شان برپایه  دامپروري استوار  بوده است قبیله و دامهایشان را وجه تسمیه   ه

کاري که امرزو درز ندگی کوچ نشینان برخی از مناطق  ایران مرسوم است . داده اند اواخر  فصل سرد به سمت  مناطق دیگر  کوچ  می
حفظ دامهایشان سپري  کرده  و با نزدیک شدن فصل  گرم به  مناطق  دیگر براي استفاده از مراتع بهتروچرا زمستان را به  یکجانشینی  و 

   .شود کنند؛  با توجه به خاستگاه  اولیه قوم  آریایی  یعنی سرزمینهاي  سرد شمالی این فرضیه  به ذ هن  متبادر  می حرکت می

  جشنها و مراسم مربوط به گهنبار  ششم  .
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ها براي هر کدام  از مراحل خلقت  مراسمی ویژه  برگزاري کرده اند ازآن جمله مراسم گهنبارها بوده است که براي هریک   آریایی
رابطه غیرقابل انکار این پنجه با عیاد مذهبی و .پرداخته اند شده است و خیرات و نذورات می مراسم خاص  ودهاهاي  مربوط به آن ادا می

هرکدام  ازروزهاي آن به  نام یکی  ازبخشهاي گاتهاي  مقدس نام گذاري  شده . از نام گذاري  آن مشهود است  جایگاه دینی اش 
است گاتاها جمع  گات به معناي سرود است که درزبان  پهلوي  به گات یا گاس  تبدیل شده ودر زبان پارسی گاه گفته می شودو 

شده است و کهن ترین و مقدس  ترین بخش  کتاب  اوستا شمرده   اسپنتمان دانسته میسرودهایی است  که ازدیر باز از سخان زرتشت   
اهنودگاه درباره نیایش خدا،گزینش پیامبروآزادي گزینش، اشتودگاه درباره رازآفرینش ، خودشناسی  و خداشناسی .  شود می

  ن وبهره  کار کرد  آدمی  درباره  آفرینش و پیرامون  آن، وهوشترگاه درباره  تازه شدن جها:سپنتمذگاه 

  ) 100:  1370دوستخواه؛  ( و هشیتو اشیت  گاه درباره  واالترین  آرزو اشوزردشت  واشوان 

شده  جشن فرودگان است،  بازگشت فروهران به زمین که با وجه تسمیه هم  سپاهی  نیز  مراسم مقدسی که در این روزها برگزار می
پایان سال  یا  پنجه  است از اشتاد روز اسفند ماه تا روز انغران را پنجه کوچک و پنج روز پس ازآن فرودیان  ده روز  . (همخوانی دارد

نامند  ودر روزهاي  فرودیان که فروهر   گویند ونیزاندرگاه یا گاتابیو می شود پنجه  بزرگ می را که با نام  پنجگاه  گاهافی  خوانده می
مزداپور . (گردند باید گاهان وسرود ونیایشهایی  که در آن ده روز  باید خوانده شود برگزار  کرد گذشتگان به زمین  و خانه  خود باز می

 ،1369 :200 (  

ها را ازاطراف خوددور  شده است مردم موظف   بوده اند تا آلودگی به پاس  این گاه  خلقت هر ساله جشن  و مراسمی  برگزار می
کنند از آن جمله  آئین روشن کردن آتش بر روي پشت بامها بوده  است که چهارشنبه سوري  کنند و با بوي خوش  از فروهران استقبال

  . نیز از اثرات آن جشنهاي   باستانی است که بعد از اسالم  به روز چهارشنبه آخر سال  مستقل  شده است 

است که قابیل  چون  هابیل  را کشت و پدر و گفته اند سبب  فرودگان این « . در آثار الباقیه  از این مراسم  چنین  یاد شده است
  . مادر هابیل  بسیار  جزع  کردند از خداوند  خواستند  که روح او را باردیگر به کالبد پسرشان بازگرداند

  

وفقط   زد  و درروز اشتاد آبان ماه  خدا روح او را اعاده  داد وده روز در بدن اوبود و هابیل  نشست وبا  پدر و مادر خودحرف  نمی
  ) 341: 1352بیرونی، .(  کرد ایشان را نظر  می

آوردند و علما  و ملوك  این  جمیع آنچه را که در آن عصر  از خوردنی  و آشامیدنی  وبوییدنی  خوب  بود گرد ایشان فراهم می
اظهار کرده باشند سه  روز هم بر  سنت را حفظ  کردند و آنرا  بزرگترین اعیادسال دانستند و براي اینکه  بندگی  و چاکري  خویش  را

آن افزودند  و از روز دي به دین آغاز کردند و پادشاهان دراین روزها تاج  خود را از سرمی گرفتند  واز تخت  به زیر آمده  درصف  
.(  پرداختند ح  کشور میرسیدند وبه اصال بستند و به دادخواهی  مردم می نشستند و جامه سپید بر تن  کرده و کشتیج  بر  کمر می مردم می
  ) 341:  1352بیرونی؛  

شود  باقی  مانده و نشان دهنده جشن  فرودگان است از جمله  خانه  بسیاري  از مراسم که امروزه  به پیشواز  عید نوروز  بر گزار می
  . تکانی،  سبزه  کاشتن و سفره  هفت سین 
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ال شب جشن همس پث  مدم  وواپسین گهنبار  بوده است به این نتیجه هرگاه بپذیریم که واپسین شب سال،همزمان با تحویل  س«
شده است و  رسیم که سفره هفت سین  امروزي   همان سفره اي بوده  که براي فروهر درگذشتگان در هر  خانه اي  گسترده می می

  ) 126: 1379رضایی،.( »هاي  اصلی،  به گونه اي سنتی  چنین در آمده  امروزه  با فراموش شدن انگیزه

آئین سوگ  سیاوش است که در میان مردم فالت  .یکی دیگر  از مراسمی که از دیرباز باروزهاي پایان سال پیوند خورده بوده است
سوگوارانه  همراه با ناله مویه  زنان  و اجراي  مراسم تعزیه  و نوحه خوانی  که به کمین  -ایران رواج گسترده داشته  است آئینی  

سرود کین سیاوش مراسم تعزیه  و نوحه  خوانی وسوگواري براي سیاوش  بوده است که هر هرسال  درروز «ست سیاوش  موسوم بوده ا
شده است ودر اغلب شهرهاي ماوراء النهر  چنین مراسمی برگزار  یادمان و رخداداین حادثه  یعنی  کشته شدن سیاوش   برگزار می

ها و  کردند ودر دسته شد نوحه خوانی را با همسرایی  و هم آوایی برگزار می یشد وسوگواران در مجالسی که  بدین  سبب برپا م می
  ) 271:  1371رضی؛  .( »کردند  ها به  مقصد کشتن گاه  سیاوش حرکت می هئیتها  با درفش و پرچم و شبیه سازي

ا و مراسم شادي باشد که بعدها به به  گمان  من آئین کین  وسوگ  سیاوش وسوگواري در ایام پایان سال باید دیرینه  تراز جشنه
درارداویرافنامه  که یکی  .هاي  شادي  داده است  دلیل  حرام بودن  گریه  و مویه  بردرگذشتگان دردین زرتشت جاي  خودر ا به آیین

پس  سروش  «.ست از کتابهاي   مقدس  دین مزدیسنا است، اشاراتی به حرام  بودن گریه و مویه و کیفر یافتن شیون کنندگان  آمده ا
پاك  و ایزد آذر، دست من فراز  گرفتند و از آنجا فرازتر  شدم،  جایی  فراز  آمدم  دیدم رودي  بزرگ  و هولناك  و بدبو و تار، که 
بسیار  فروهران  در کنار آن بودند  یک چند از آن رود گذشتن نتوانستند و یک  چند بارنج  گران  همی  گذرند و یک چند  هم به 

پرسیدم، این کدام  رود و این مردم  که هستند که اینجا  هستند که اینجا رنجه هستند؟سروش پاك  ایزد آذر  گفتند . کنند سانی  میآ
آن اشک که .این رود،  آن اشک  جشم بسیار است که مردمان از پس  در گذشتگان  از چشم بریزند و شیون و مویه  و گریستن کنند

کند،  چه به  همان  به جهانیان  بگو که شما  به گیتی،  شیون  و گریه  و مویه  به نادانی  می. به این رود افزایدازروي  نادانی ریزند،  
  ) 300:  1375بهار،  .( »اندازه، بدي  و سختی  به روان  در گذشتگان شما برسد

ن برگزاري آیین سوگ  سیاوش در پنج در اصل  زما» « بهاردرباره تالقی جشن  فرودگان و سوگ سیاوش بر این عقیده است که
گرفت و درروز  ششم،  سال شروع    روز نخستین ماه سال، که درتقویم هاي سعدي و  خوارزمی با آغاز تابستان مطابق  بود، صورت می

دین ترتیب ، ب. یعنی  روزي که کیخسرو  انتقام  خون پدرش  را از افراسیاب   گرفت. این روز موسوم به کین  سیاوش  بود. شد می
در تقویم  .شد، کشته  شد و در ششمین روز سال  نو یا نوروز  بزرگ رستاخیز  کرد سیاوش  در آغاز  تابستان ، که نوروز محسوب  می

ست همین  جا. زردتشتی ،  این پنج  روز، به نام  پنجه  دزدیده ، به آخر اسفند ماه و  جشن  رستاخیزعمالً  به اول   فرودین منتقل  گردید
  ) 48-47:  1375بهار،  ( خورد   ها یا  فروهر مردگان  در کیش  زردتشتی پیوند می که آیین سوگ  سیاوش، آیین یاد بود فروشی

درهرصورت این  گنهباراز دیر باز  با مراسم و آئینهاي  خاصی  همراه بوده است که همه آنان براي  پیشواز  و استقبال  از بهار و 
  . عت   بوده استآغاز  رستاخیز  طبی

  

  آخرین  خلقت در ادیان  ابراهیمی 
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چنانکه  در مقدمه این پژوهش  اشاره شد  اسطوره آفرینش  آریایی در شش دوره با  خلقت آسان شروع و با آفریدن اولین انسان 
  در قرآن مجید در آیات مختلف آشکار به این مسئله  اشاره شده است . رسد کیومرث به پایان  می

  ) 3:قرآن کریم ، یونس.( ارشما آن خدایی است که آسمانها وزمین را در شش هنگام آفریدو سپس برعرش استیالیافت پروردگ

قرآن ( واوست کسی که آسمانها و زمین وآنچه را که میان آن دو است درشش هنگام آفریدیم  و احساس  ماندگی  نکردیم 
  ) 38:کریم، ق

اتی بسیار نزدیک به آیات  قرآن  به این مسئله شده است و آخرین  مرحله خلقت را انسان در تورات  در عهد  عتیق آفرینش اشار
  . دانسته است

انسان را شبیه خود بسازیم  تا بر حیوانات   زمین و  ماهیان دریاوپرندگان آسمان  فرمانروایی  کند او انسان : وسرانجام  خدا فرمود« 
   )1390تورات،  (  را زن و مرد خلق  کرد 

ظاهرا در بین اقوام سامی اسطوره خلقت بیشتر شبیه به تورات است ،ولی نکته قابل توجه شباهت بسیار زیاد  اسطوره آفرینش آریایی 
، زرتشتی  با ادیان  ابراهیمی است که به نظر  این جانب ناشی از روح  مشترکی  است که در این آئینها جریان داردویا تعامالت فرهنگی 

  .دم این سرزمینهادر طول تاریخ باعث این موضوع شده استواقتصادي مر

  

  : نتیجه

رسیم  که جشنهاي  گاهنبار  در روزگاران گذشته نقش ویژه اي در زندگی  از مجموع  مباحثی که  مطرح  شد به این نتیجه  می
مسلماً بسیاري از این آیینها ریشه در  نحوه  .استمردم  داشته اند، و در برگیرنده  پاره اي  از آداب  ورسوم و آئینهاي خاص  نژاد آریایی 

زیست  مردم  داشته است مردمی که زندگی شان  بر پایه  دامپروري وکشاورزي  استوار  بوده،تغییر فصل و زمانبندي  دقیق آغاز و پایان  
با  پرورش روح  معنویت در انسان   کرده است ودیگر آئینهاي  مذهبی  چگونه همراه سال بدون شک  نقش  مهمی در بقایشان ایفا  می

.  هاي  کهن  به نحو  جدا  نشدنی با زندگی  مدرن  پیوند دارد چنانکه  هنوز  هم بسیاري  از آیین.  باالیه الیه زندگی  آمیخته بوده است
ي مقدس  و مراسم  خاص  بطورکلی مشاهده  شد که مبانی  اختالف، بیشتر درزمینه  زمانبندي  و احتساب   کبیسه  است و در آئینها
  . کند تفاوت  بنیادي وجود ندارد و اسطوره  از اصل  تناسب  با روح  زندگی  دامپروري  و کشاورزي پیروي  می

شناخت و پژوهش این اسطوره ما را در زمینه ریشه یابی آداب ورسوم و آئینهایی که درنوشته هاي  گذشتگان  بدان اشاره شد، 
    .نمایاند هاي مشترك  سنتهاي  ملی و شاید مذهبی را به ما می نماید ور یشه یاري  می
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  ››تهران مخوف‹‹ بازخوانی رمان

  )مخوف هاي داستانی تهران یتشخصملی در پیرنگ و أت(
  

  1میر جلیل اکرمی 

  2محمد پاشایی

  چکیده

یی آزماینه طبع زمین ایع در بدی زاده و حسن صنعت ،يخسروو نویسندگانی چون  کردیران ظهور اي قاجار رمان در  دورهدر اواخر 
یران ایاسی سی و اجتماعدر ساختار  کهي اییر و تحوالت عمده تغی در اثر ادبي  یوهشین ا. یخی به وجود آوردندتاري ها رمانو  کردند

ی فارسی را با محور قرار دادن اجتماعین رمان نخستی شاهی در عصر رضا کاظممشفق . ی به خود گرفتاجتماعي  جنبه ،به وجود آمد
ضرنوشته شد، ي اول و دوم قرن حا دههی که بعد از این رمان در اجتماعي ها رمان. ي تحریر در آورد رشتههاي زنان به  يآزادحقوق و 

یزي ری پطرح و  مذکوری رمان اجتماعی براساس ساختار ولیستند ن›› تهران مخوف‹‹یاس با قي قابل هنرهر چند از نظر موضوع و مرتبه 
ي اجتماعی،  ها رمان، پیشرو ››تهران مخوف ‹‹ی  واکاوي پیرنگ و شخصیت پردازي پوهش  از بین عناصر داستانی در ژین پا. شده اند
  .تحلیل آن است و نقد و

  

  

  .ي ،پیرنگپردازیت شخصرمان اجتماعی ، تهران مخوف ، انتقاد ، :  ها واژهید کل

شود که نقد و تحلیل ساختاري و محتوایی آن اهمیت فراوانی  قلمداد می) ژانر(داستان یکی از مهم ترین و موثرترین انواع ادبی 
هاي درون متنی آن را دریافت کند و نگرش خود به زندگی و مسائل مختلف را  تواند پیام با بررسی و تحلیل داستان مخاطب می. دارد

هاي خود ابزارهاي بالقوه متفاوتی در دست دارند و در استفاده از این ابزارها شگرد خاصی به  ان براي بیان دیدگاهداستان نویس. تغییر دهد
گردد که خواننده  بندند؛ بررسی و تحلیل اصول و شگردهاي داستان نویسی و کیفیت کاربرد عناصر سازنده داستان موجب می کار می

  . هاي داستان پی ببرد مد و هم چنین به نقایص و کاستیدالیل اصلی التذاذ خود را از متن بفه
                                                        

 استاد دانشگاه تبریز ١

 دانشجوي دوره دکتري دانشگاه تبریز ٢



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٦٦٢ 
 

 

. شمسی در قالب کتاب منتشر کرد 1303هاي اجتماعی است که مرتضی مشفق کاظمی آن را در سال   پیشرو رمان» تهران مخوف«
می در خالل داستان کاظ. این رمان علیرغم نارسائی هاي ساختاري، رمان اجتماعی را به سوي واقعگرایی و توصیف واقعیت پیش برد

ها  ي زندگی شهري، هتل ها، مراکز فساد، قلعه، روستاي اوین، شیوه هاي جنوب شهر، شیره کش خانه هاي مرکزي، کافه توصیفی از محله
ز آن میالدي به روسی و پس ا 1943اهمیت این رمان به قدري بود که در سال ) 395: 1377کریستف باالیی، .          ( دهد ارائه می...و 

بعد از مشفق کاظمی عده اي از نویسندگان و . هاي اجتماعی این دوره بود تهران مخوف سلسله جنبان رمان«. به زبان آذري ترجمه شد
روزنامه نگاران به نوشتن این نوع ادبی تمایل یافتند؛ لیکن هیچ یک امتیازي به دست نیاوردند و حتی ابتکار انتخاب موضوع نیز از آن 

   .)97: 1380رحیمیان ، (»بود مشفق کاظمی
ي  سازد، فقدان منابع منسجم، مستدل و کافی درباره این رمان در عرصه را آشکار می» تهران مخوف«آنچه ضرورت نقد و تحلیل 

شود که به تحلیل سطحی و گذراي این  ها یافته می ها، مجالت و روزنامه هاي ادبی است؛ مطالب پراکنده اي در مطاوي کتاب پژوهش
ي  این پژوهش از میان عناصر داستانی به نقد و تحلیل پیرنگ و شیوه. رمان پرداخته اند و از واکاوي زوایا  و خبایاي آن مغفول مانده اند

  .شخصیت پردازي رمان مذکور خواهد پرداخت
  

  ) plot(پیرنگ یا طرح 
ترکیبی از رشته حوادث یا رویدادهایی «و) 1369:92فورستر، (طرح یا پالت نقل حوادث با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلول 

کوتاهترین تعریف براي : نویسد می» عناصر داستانی«میرصادقی در کتاب ) 20:  1378پرین ، (».دهد است که داستان را تشکیل می
ه پیرنگ خط ارتباط آورد بلک است، اما حوادث به خودي خود پیرنگ را به وجود نمی» الگوي حوادث«پیرنگ واژه الگو خالصه شده 

پیرنگ ترتیب و توالی وقایع نیست بلکه مجموعه سازمان یافته وقایع است و وابستگی موجود میان . کند میان حوادث را ایجاد می
طرح داستان ممکن است شامل آنچه یک شخصیت بر ) 63و  4:  1380میرصادقی ، . (کند حوادث و داستان را به طور عقالنی تنظیم می

پردازد و بر حوادث اصلی داستان متمرکز  دهد، باشد اما به تجزیه و تحلیل و تفصیل وقایع نمی اندیشد و انجام می آورد، می زبان می
از آنجا که طرح داستان ساده ترین عنصر قابل فهم و بیان در داستان است، خواننده مبتدي آن را با محتواي داستان یکی . شود می
  ) 21: 1378پرین، : ك .ر. (داند می

دهد و از دیگر  پیرنگ در ارتباط دو سویه با فرم و محتواي داستان قرار دارد؛ از یک سو نظم و سازمان خاصی به فرم و شکل اثر می
ساختمان ماهرانه یک طرح مستلزم توانایی پرورش حوادث درون یک اثر در یک «. بخشد سو به محتواي اثر جنبه عقالنی و منطقی می

شود؛ حوادثی که در داستان رخ  بنیان نهاده می» انگیزه«ساختمان پیرنگ بر اساس ) 13: 1360زیس ، (» .و پویا استسیر تحولی جالب 
  . دهد باید علت و انگیزه اي داشته باشد و به نتیجه اي منجر شود تا در خواننده ایجاد شگفتی کند می

تقسیم ) closed plot(و پیرنگ بسته ) open plot(رنگ باز ي ادبیات داستانی پیرنگ را به دو نوع پی صاحب نظران در زمینه
پیرنگ بسته، پیرنگی است که از کیفیتی پیچیده و تو در تو و خصوصیت فنی نیرومند برخوردار باشد، به عبارت بهتر نظم . کرده اند

واجد » نقاب مرگ سرخ«مثل بیشتر داستانهاي ادگار آلن پو ، به عنوان مثال . ساختگی و تجویزي حوادث بر نظم طبیعی آن بچرید
کند و در خصوصیت تکنیکی آن  و نظم حوادث ساختگی است و داستان از ضابطه علت و معلولی محکم تابعیت میپیرنگی بسته است 
ها ، اغلب  در پیرنگ باز بالعکس نظم طبیعی حوادث بر نظم ساختگی و قراردادي آن غلبه دارد و در این نوع داستان. افراط شده است

به دیگر بیان نتیجه گیري قطعی که در پیرنگ بسته وجود . زند اشد زیاد به چشم نمیگره گشایی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته ب
ها نویسنده تالش بر آن دارد تا خود را در  در این نوع داستان. دارد، در پیرنگ باز وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، قطعی نیست

  )  79-80، 1380میرصادقی،.( رفانه جلوه کند، مانند داستانهاي چخوفداستان پنهان کند تا داستان چون زندگی عینی و ملموس و بیط
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این واژه هم زمان با ظهور جریان پرشور . هاي پذیرفته و مقبول ادبی جایگاه رفیعی ندارد پیرنگ امروزه ظاهرا در میان اصطالح«
در عصر . نده شد و جذابیت خود را از دست داددانست، به تدریح به حاشیه را ي رمانتیک که انسان را مرکز و محور عالم می اندیشه

شد و هنرمند خالق براي توصیف خود از  رمانتیسم، دست کم در ظاهر، نگارش بدون پیرنگ، آزادانه و خودجوش ترویج می
ند دیگر صرفا هنرم.... کرد که بر اثر وزش نسیم روحانی الهام به صدا درمی آید استفاده می) harp(هایی همچون چنگ بادنواز  استعاره

صنعتگري هوشمند نبود که عمل و کنش داستان را مطابق با الگویی دقیق و طرحی علت و معلولی و بر اساس ساختاري نظام مند عرضه 
  ).6، 1390دیپل،( »کند که لزوما آغاز، میانه و پایانی مشخص داشته باشد

چرخد که مطابق این نظریه پیرنگ عبارت  می» مانبندي و علیتز«مفهوم عام پیرنگ در اندیشه بسیاري از نظریه پردازان حول محور
میان ) forster(تمایزي که فاستر . برد ها و رخدادها را براساس مولفه هاي زمانبندي و علیت پیش می از سازه یا عاملی است که کنش

نظر او داستان و پیرنگ نقل و روایت از . ي طرح و پیرنگ است شود، گویاي طرز تلقی این گروه درباره داستان و پیرنگ قائل می
رخدادها بر حسب توالی زمانی است، با این تفاوت که در پیرنگ نقل و روایت حوادث و رویدادها با تکیه بر موجبیت و روابط علت و 

فرط اندوه  سلطان مرد و پس از چندي ملکه از«گردد، اما  داستان تلقی می» سلطان مرد و سپس ملکه مرد«. پذیرد معلول صورت می
  ) 112-113:  1352فاستر ، . (شود به دلیل سایه انداختن سببیت طرح محسوب می» درگذشت

پیرنگ با توالی : شود ي اشتراك دیده می هاي مختلفی از مفهوم پیرنگ رواج دارد، اما در بیشتر آنها یک نقطه تعابیر و برداشت
ي علت و معلولی نیز در  تیب زمانی تنظیم شده اند یا عالوه بر پیوستگی زمانی، رابطهوقایعی ارتباط دارد که تلویحا یا آشکارا بر مبناي تر

  . این توالی نقش دارد
هاي روسی درباره طرح و پیرنگ داستان متفاوت با مفهوم عام پیرنگ است؛  در میان نظریه پردازان معاصر، نظر فرمالیست

استفاده کرده اند، » آشکارسازي صناعت«و » ادبیت«، »آشنایی زدایی«می همچونهاي روسی براي بررسی متون روایی از مفاهی فرمالیست
از نظر آنان داستان . ها میان داستان و پیرنگ تفاوت قائل شده اند و این اصطالحات را متفاوت با دیگر منتقدان به کار برده اند فرمالیست
. د کار هنري روي آن صورت گیرد تا به پیرنگ هنري تبدیل شوداست که هیچ ارزش زیبا شناختی ندارد و بای» گلی نسرشته«همچون 

ها بی شمارند ، اما تمام آنها شامل  هاي تبدیل داستان به پیرنگ از نظر فرمالیست شیوه) 62-63:  1389قاسمی پور ، رضایی ، : ك .ر(
به عبارتی یک شیوه خاص . رزیابی و بررسی اندها و آشنایی زادیی ها هستند که در سه سطح معنایی، زبانی و صناعتی قابل ا نظم شکنی

پیرنگ سازي و آشنایی زدایی وجود ندارد، بلکه هر نویسنده اي ممکن است یکی از اشکال و صناعات و تمهیدات را براي بیان داستان 
شکال و حدود جدید روایت ي نویسندگان داستان ایجاد ا ها بر این باورند که باید دغدغه فرمالیست. و ماده خام روایت خود برگزیند
  )82: همان . (ها یا مرام و ایدئولوژي خاصی باشد پردازي و نه بیان عقاید، اندیشه

  
  طرح تهران مخوف

پدر و مادر . شود ي دختر عمه اش مهین از خانواده اي اشرافی می فرخ شخصیت اصلی داستان از یک خانواده فقیر است که دلباخته
خانم که بر اثر یک سلسله پیشامدهاي مساعد و اقدامات نامشروع صاحب ثروت و مقام شده اند هرگز  السطنه و ملک تاج. مهین ف 
در این میان شاهزاده اي مهین را براي پسر هرزه و هوسرانش سیاوش میرزا خواستگاري . دهند که مهین با فرخ ازدواج کند اجازه نمی

ل شده است براي رسیدن به مقام وکالت و بعد وزارت با این ازدواج موافقت السلطنه که مقامش در وزارتخانه متزلز. کند و ف  می
  . کند می

در گیر و دار این حوادث سیاوش میرزا شبی . نهد سیاوش میرزا هر از چند گاهی با کمک پیش خدمت خود به روسپی خانه قدم می
عفت شخصیت دیگر داستان و زن تحصیل . یابد ت میشود و به صورت کامال تصادفی با کمک فرخ نجا به دست افسر قزاق مجروح می
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کند و  ي تیره روز که شوهرش براي ترقی شغلی او را به صاحب منصبان داده بود پس از دیدن فرخ، از او درخواست کمک می کرده
عملی به تالفی خدمت فرخ در  بیند و بر قول خود مبنی بر انجام سیاوش میرزا بعدا به طور اتفاقی فرخ را می. دهد فرخ او را نیز نجات می

کند که از ازدواج با مهین صرف نظر کند اما سیاوش میرزا خواسته  در نتیجه فرخ طی نامه اي از او درخواست می. کند آن شب تاکید می
برند اما فرخ با طرح  افتند و او را به بهانه زیارت به قم می پدر و مادر مهین براي دور کردنش از فرخ به فکر چاره می. کند اش را رد می

از طرف دیگر مراسم عقد مهین و سیاوش . کنند مخالفان فرخ او را دستگیر و تبعید می. گرداند رباید و به تهران باز می نقشه اي او را می
د با کمک دهاتیان در جلد دوم فرخ در راه تبعی. میرد آورد و می خورد و مهین پسري به دنیا می میرزا به خاطر باردار بودن مهین به هم می

آید و پس از شکست آنها  با انقالبیون به ایران می» فرخ«. در این هنگام انقالب کبیر روسیه آغاز شده است. رود گریزد و به باکو می می
تکاران پس از کودتا جمعی از رجال و خیان. شود ش وارد پایتخت می.هـ 1299پیوندد و با کودتاکنندگان در سال  ها می در رشت به قزاق

کند اما پس از حدود  ي زندان می فرخ ابتدا پدر مهین و بعد شوهر عفت را دستگیر و روانه. دستگاههاي دولتی دستگیر و توقیف شدند
فرخ نیز بر اثر سقوط کابینه خانه نشین شد و با ازدواج با عفت . یکصد روز کابینه سیدضیا سقوط کرد و به دنبال آن زندانیان آزاد شدند

  .گرفت که به تربیت پسرش یادگار مهین بپردازد تصمیم
  

  نقد و تحلیل پیرنگ تهران مخوف
چندان پیچیده و تو در تو نیست و نظم طبیعی حوادث در آن بر نظم ساختگی غلبه دارد و رخدادها » تهران مخوف«طرح رمان 

باید فراموش کرد که این رمان نخستین تجربه ایرانیان در البته ن.  همواره در روایت به گونه اي هم بسته و زنجیر وار اتفاق افتاده است
. خورد نوشتن رمان اجتماعی بود، به همین دلیل از نظر تکنیک داستان پردازي و کیفیت عناصر داستانی نقایص زیادي در آن به چشم می

واقع . کند عروف سید ضیا صرف میي کودتاي م ي رمان تمام تالش خود را براي توصیف وضعیت اسف بار تهران در آستانه نویسنده
» .نمایی تهران مخوف، از اوضاع نابسامان تهران، شهري که در بحران غرب گرایی و حفظ سنت گرفتار آمده است، پرده برمی گیرد

  ) 97: 1380رحیمیان ، (
نظم طبیعی حوادث بر نظم هاي نخستین  هستند، به بیان دیگر در رمان» پیرنگ باز«هاي اجتماعی اولیه فارسی اغلب واجد  رمان

کوشید تا تصویري عینی، ملموس و بی طرفانه از وضع  ساختگی و قراردادي آن غلبه دارد، چرا که نویسنده رمان اجتماعی اولیه می
موجود جامعه ارائه دهد و آن را در قالب اثري هنري، طوري به مخاطب برساند که مخاطب احساس کند تصویري که در پیش روي او 

کند، تصویري از  هم چنان که خود نویسنده در یادداشتی کوتاه بر چاپ پنجم اشاره می» تهران مخوف«. دارد، تصویري واقعی است قرار
. کند ي شمسی است که نویسنده آن را منعکس می هاي پایانی قرن گذشته هاي اجتماع آشفته و بی بند و بار و منحط تهران در سال گوشه

از همان . کند ان کشمکش در این اثر بارزتر از بقیه مسائل از قبیل گره افکنی، تعلیق و نقطه اوج خودنمایی میاز مسائل اساسی طرح رم
ي  خانواده. آغاز داستان خانواده مهین و خواستگار ثروتمندش سیاوش میرزا با فرخ شخصیت اصلی رمان کشمکش و جدال دارد

هنگفتی به دست آورده اند، راضی به ازدواج مهین با فرخ نیستند و در صدد آنند که  ي مهین که در اثر اقدامات نامشروع، ثروت نوکیسه
افتد که فرخ و مهین از  این در حالی اتفاق می. براي رسیدن به مقام و ثروت بیشتر مهین را به خواستگار ثروتمندش سیاوش میرزا بدهند

دو کودك مرتبا در پی یکدیگر دویده گاهی پسر عقب دختر کرده و ... «.ي همدیگرند کودکی باهم بزرگ شده اند و عاشق و وابسته
توانست آنها را از این  دوید چنان سرگرم بازي خود بودند که گویی هیچ چیز حتی صاعقه و نزول بال هم نمی زمانی دختر در پی پسر می

هاي  مملو از کشمکش» تهران مخوف«). 20: 1347،کاظمی( »...بازي بازدارد و شاید تنها خستگی ممکن بود آنها را دمی آرام نگاه دارد
را توصیف » آدم بد«و » آدم خوب«هاي جسمانی و زور آزمایی  هاي تاریخی که کشمکش عاطفی و اخالقی است و از این لحاظ به رمان

ي درگیري و ي مشروطه اغلب دو شخصیت محور هاي تاریخی دوره در رمان) 67: 1376بهارلو ، . (کنند، هیچ شباهتی ندارد می
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هاي  تهران مخوف پر از کشمکش. چربد ها می کشمکش جسمانی دارند و یا حداقل کشمکش جسمانی آنها بر انواع دیگر کشمکش
. شود عاطفی و اخالقی است، پدر و مادر مهین به عشق اعتقادي ندارند و این مساله موجب ایجاد کشمکش با فرخ و خانواده اش می

البته معلوم است یک چنین زن بیچاره اي که در اثر بی سوادي و بی « :نویسد لک تاج خانم مادر مهین مینویسنده در مورد ذهنیت م
کرد و با این طریق عجیب یعنی بدون اینکه بداند و بفهمد ازدواج چیست  ي مسکونی تجاوز نمی ي افکارش از دیوار خانه اطالعی دایره

کرد که در دنیا گاهی دو موجود  د، به عشق و عشق بازي عقیده نداشت و باور هم نمیالسلطنه گردیده بو...همخوابه  و همسر آقاي ف
در خود نسبت به یکدیگر احساسات مخصوصی دیده و به هر چیز یکدیگر عالقه شدیدي نشان داده و با شوق و میل فراوانی دیدار و 

ي  فرخ از همان دوازده سالگی در قلب خود عالقه«در صورتی که). 20: 1347کاظمی، (».باشند نزدیگی همدیگر را خواستار می
کند و از خوشی مهین خوشحال و از غمگینی دختر عمه اش بی اختیار گرفته و اندوهگین  مخصوصی به مهین احساس می

  ).21: همان(»گردد می
دو نسل متفاوت محسوب در اصل کشمکش و جدال بین پدر و مادر مهین با فرخ و مهین و امثال آنها کشمکش نمونه وار و تیپیک 

هاي سنت گرا  کند؛ در یک سو شخصیت ها فردیت یافته است و کاظمی با تیزبینی آن را ترسیم می ي این شخصیت شود که در چهره می
، در نظر آنها پول مهم ترین ارزش زندگیست. کنند خود و دیگران را ملزم به رعایت قوانین و تابوهاي سنتی کنند قرار دارند که سعی می

پدر و مادر مهین و سیاوش میرزا در این ... . ي پوچی است، زن نیاز به درس خواندن ندارد و زن حق انتخاب همسر ندارد، عشق مقوله
کوشند تا مهین را وادار به تقید به جهان نگري سنتی کنند و در این راستا او را به ازدواج با سیاوش  پدر و مادر مهین می. دسته جاي دارند

هایی قرار  در طرف دیگر شخصیت. کنند ي مدرن است، منع می ترغیب و از خواندن کتاب و مخصوصا رمان که محصول جامعه میرزا
فرخ و مهین و مادر فرخ در این دسته قرار . دهد دارند که موج تجدد و نوگرایی آنها را به سمت تغییر و تحول در نگرش سنتی سوق می

  .دارند
هاي زنده دنیا، بیشتر از نویسندگان سلف خود با تکنیک و  کشورهاي غربی و به تبع آن آشنایی با زبان نویسنده به سبب تحصیل در
دهد، موقعیتی غیرعادي  در هر فصل رمان که عنوانی پر احساس و هیجان انگیز دارد، حادثه اي رخ می«. شگرد داستان پردازي آشناست

آن چه در یک فصل مبهم مانده . کشد تا اشتیاق خواننده را براي کشف آن برانگیزد یآید و نویسنده راز سر به مهري را پیش م پیش می
در سرتاسر رمان خواننده از برخی جزئیات که براي درك سیر . شود هاي بعدتر به تدریج روشن و شکافته می است، در فصل بعد یا فصل

در همان فصل اول ماجرایی به صورت مجهول و معماگونه نقل  )68: 1376بهارلو ، . (شود داستان ضرروي است، بی خبر نگه داشته می
جواد که قبال . کند بی آنکه نویسنده نام فرخ و انگیزه مالقات را تبیین و مشخص کند شود، فرخ شخصیت اصلی با جواد مالقات می می

شود و نیاز  الکت باري دچار میبه وضعیت ف) مرگ پدر و فوت شوهر خواهر( زندگی نسبتا مرفهی داشت در اثر حوادث ناخوشایند
ناگهان طفل . شود کند و مشکالت مضاعف می کند، در چنین وضعیت اسف باري اربابش او را از کار اخراج می شدیدي به پول پیدا می
ی دارد و گردد و در جستجوي اوست، جوانی که سر و وضع مرتب گوید که جوان ناشناسی در به در دنبال او می دوازده ساله اي به او می

کند و جوان ناشناس از او  ي ناشناسی دارد، مالقات می جواد با فرخ که فعال در داستان چهره. پیداست که وضع مادیش خوب است
نویسنده داستان را با گره . پذیرد کند و جواد با کمال میل پیشنهاد او را می درخواست انجام کاري در ازاي گرفتن مبلغی را پیشنهاد می

دهد و  کند و خواننده را تا پایان داستان و مشخص شدن کار، انگیزه و هدف فرخ در حالت تعلیق یا هول و وال قرار می وع میافکنی شر
ي کار فرخ با جواد فقط به آوردن دیالوگی بین جوان ناشناس و جواد  نویسنده درباره. دارد ي داستان مشتاق نگه می او را به خواندن بقیه

زنم منظورم از این اقدامات طینت شیطانی نیست قلبم مرا به این  من براي مقصود بدي به این کار دست نمی: شناس گفتنا« :کند اکتفا می
  .  کند کار وادار می
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کاظمی، (»دانم که گرفتاري روحی دارید آقا الزم به توضیح نیست من به خوبی به حالت شما پی برده ام و می: جواد فورا گفت
1347 :15-10.(  

ي علت و معلول و سایه انداختن آن بر روي حوادث و  از عناصر اساسی پیرنگ، چنان که پیشتر گذشت، وجود رابطهیکی 
کند و نظم طبیعی حوادث را با برهم زدن  نویسنده گاه گاهی از این اصل عدول می» تهران مخوف«در . رخدادهاي داستانی است

در سراسر رمان در « . دارد نظم ساختگی و ایجاد تعلیق غیر طبیعی گام بر میکند و به طرف  ي عقالنی و تجربی مخدوش می رابطه
شوند و در پاره اي از  آغاز می "از حسن اتفاق  "و  "تصادفا"، "اتفاقا"هایی وجود دارند که با قید  ها، بندها و جمله بسیاري از فصل

تصادفی که در سیر . "سومین تصادف"سوم جلد اول  ها نیز قید تصادف سرشته است، مثل عنوان جلد بیست و هاي فصل عنوان
ي  و اقتضاي رمان باشد از تصمیم خودسرانه) اجبار محیط( رویدادهاي داستان نقش تعیین کننده اي دارد، قبل از آن که تابع ضرورت

ي رمان  ن اجزاي پدیدآورندهکند که اصل هماهنگی و تواز ي موهومی میان عناصر حکم می شود؛ زیرا به ایجاد رابطه نویسنده ناشی می
کاظمی در ایجاد حالت تعلیق با تکیه بر عنصر تصادف در پاره اي از موارد افراط و سعی بر ) 64: 1376بهارلو، ( ».سازد را مخدوش می

نظم معقول و  کاهد و ي چشمگیري می آن دارد تا داستان را بر توالی حوادث جالب توجه بنا کند و این کار از کیفیت داستان تا اندازه
  .زند قابل قبول را بر هم می

هاي شر و به اصطالح ضد قهرمان به سزاي اعمال و  ي شخصیت شود که همه آن می» تهران مخوف«ي نهایی توالی حوادث در  نتیجه
هاي  ب شخصیتو به همان ترتی... افتد و  شود و ف السلطنه به زندان می رسند، چشم راست سیاوش میرزا کور می کردار زشت خود می

  .رسند مظلوم و تیره بخت و نیک سیرت به حق خود می
درمجموع نویسنده طرح کلی و رویدادهاي رمان را به گونه اي ساخته و پرداخته که خواننده آن را به عنوان یک سرگذشت رمانی 

ده و در کنار هم براي پیشبرد داستان و هاي مختلف اجتماع برگزی هایی را از الیه کاظمی شخصیت. پذیرد و واقعی و نه نقل داستان می
این رمان . نماید و سراسر رمان سرشار از لحظات بحرانی است نیز در مجموعه رمان فراوان رخ می» بحران«. ایفاي نقش قرار داده است

هاي اجتماعی  امنیهاي اجتماعی نخستین فارسی به توصیف لحظات بحرانی ناشی از فحشا، فساد سیاسی و اداري و نا نیز همچون رمان
  . پردازد هاي پس از مشروطه می سال

  
  شخصیت و شخصیت پردازي 

هاي ادبی در گذر زمان دستخوش تغییر و تحول اساسی شده و با پیشرفت و تکوین ادبیات  مفهوم شخصیت همانند سایر پدیده
گردد و مهم ترین و کلیدي ترین عنصر  شخصیت به اشخاص ساخته شده و بازیگران داستان اطالق می. داستانی پیچیده شده است

ها، طرح، توطئه و سایر عوامل همه در اثر  چرخد و دگرگونی حوادث، جدال شود که تمامیت قصه بر محور آن می داستان محسوب می
  )   243: 1361براهنی ،. (گیرد دگرگونی شخصیت شکل      می

کند، وجود  گوید و می ی و اخالقی او  در عمل او و آنچه او میشخصیت در اثر روایتی یا نمایش، فردي است که کیفیت روان
کند، شخصیت پردازي  ي داستان تقریبا مثل افراد واقعی جلوه می هایی را که براي خواننده در حوزه خلق چنین شخصیت. داشته باشد

کند تا بدان وسیله به  ه نویسنده اتخاذ میي تدابیر و ترفندهایی است ک شخصیت پردازي مجموعه«) 84:  1380میرصادقی ، . (خوانند می
هاي زندگی پنهان او را بر  ي مناسب آثار داستانی طبیعت انسانی و سرچشمه هاي داستانی قابل قبول، که جنبه خلق و پرداخت شخصیت

ي  توان درباره تر از آنچه میهاي داستان، چیزهایی بیش کنند، نائل آید و از راه نشان دادن هویت راستین و واقعی آدم خواننده آشکار می
  ) 24، 1390استاجی، ( ».هاي واقعی و تاریخی دانست، به ما بگوید شخصیت
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قصه نویس از «:رسد هاي داستانی   می براهنی معتقد است یک قصه نویس حرفه اي با طی مراحل زیر از افراد جامعه به شخصیت
دهد تا یک  هاي خاصی قرار می ود دارد و آن تصور را در موقعیتکند، تصور خاصی در ذهن خ شخصی که در اجتماعی زندگی می

 –خواننده این قصه با این موجود داستانی که تصور ذهنی قصه نویس از موجودي عینی . موجود اجتماعی بدل به موجودي داستانی شود
پروراند که هم پیوندهایی با آن شخص زنده در اجتماع دارد و هم با  شود و تصویري از او در ذهن خود می اجتماعی است، روبه رو می

نویسنده براي شخصیت پردازي در داستان از سه )  243: 1361براهنی ،(».کند رشدهاي نامرئی با جهان بینی قصه نویس ارتباط پیدا می
  :ندک شیوه استفاده می

  ) ي گزارشی یا مستقیم شیوه( ارائه صریح شخصیت با یاري گرفتن از شرح و توضیح مستقیم -الف
  )ي نمایشی یا غیرمستقیم شیوه( ها از طریق عمل آنان با کمی شرح و تفسیر یا بدون آن ارائه شخصیت -ب
  ).87-92: 1380میرصادقی ، (ارایه درون شخصیت بی تعبیر و تفسیر -ج

ي  شیوه( ي درون شخصیت بی تعبیر و تفسیر را از متعلقات روش دوم ي سوم یعنی ارایه ت که بعضی از منتقدان شیوهقابل ذکر اس
ها ذهنی و عواطف  ها خود را به صورت  غیرمستقیم از طریق کنش قلمداد کرده اند چرا که کاراکترهاي این گونه داستان) نمایشی

  )  25، 1390تاجی، اس: ك.ر. (درونی به خواننده می شناسانند
  

  شخصیت و شخصیت پردازي در تهران مخوف
ي صریح شخصیت با یاري گرفتن از شرح و توضیح مستقیم براي شخصیت  ي اول یعنی ارایه از شیوه» تهران مخوف«نویسنده در 

شود،  ها قلمداد می در این روش که ابتدایی ترین و سطحی ترین روش براي توصیف و ارایه شخصیت. پردازي استفاده کرده است
هاي رسالتی و اجتماعی  رمان. ها را به مخاطب نشان دهد ها به طور مستقیم شخصیت نویسنده سعی بر آن دارد تا از طریق کلمات و نشانه

از  .ها سود جسته اند زیرا کارایی و تاثیر بیشتري دارد از این روش براي پرداخت شخصیت... و » زیبا«، »تهران مخوف«اولیه همچون 
شد، نویسنده مجبور بود تا از این  براي عامه مردم به صورت پاورقی در روزنامه ایران چاپ می» تهران مخوف«طرف دیگر چون رمان 

کند تا داستان را جلو ببرد و توجهی به شخصیت  نویسنده تمام توان خود را صرف آن می. روش براي شخصیت پردازي استفاده کند
ها در خالل آن به بلوغ نسبی نرسیده  هاي اجتماعی اولیه داستان محور هستند و شخصیت دیگر این رمان و رمان به عبارت. پردازي ندارد

  . هر شخصیتی تنها رسالت پیش بردن داستان را بر عهده دارد و هویت خاصی ندارد. کنند اند و به زبان خود تکلم نمی
هایی که از اشراف و اعیان اند و  دسته اول شخصیت: جبهه تعلق دارند دو دسته اند و به دو» تهران مخوف«هاي داستانی  شخصیت

، »ریاکار«، »عیاش«غرض اصلی آنها کسب قدرت و ثروت بیشتر و جلوگیري از هر گونه دگرگونی اجتماعی است و با صفاتی همچون 
هزاده ك و علی اشرف خان در این دسته جاي هایی از قبیل سیاوش میرزا، ف السلطنه، شا شخصیت. شناخته شده اند» ثروتمند«و » لئیم«

شوند و شامل توده مردم  توصیف می» بردبار«و » دردمند«، »فداکار«، »شریف«دسته دوم که با صفاتی از قبیل . گیرند و مطلق شرند می
ت اخالقی و احساس هایی از قبیل فرخ، جواد، نوکر فرخ، مهین و عفت در این دسته جاي دارند و سرشار از نجاب شخصیت. گردد می

  ) 86: 1376بهارلو ، . (انسانی هستند و مطلق خیرند، نویسنده نیز در گروه اخیر قرار دارد
کنند و در  کنند و مطابق آنها عمل می هاي نخستین خود را حفظ می هاي اصلی و فرعی این داستان از آغاز تا پایان ویژگی شخصیت

هایی که  تمام شخصیت. تا آخر داستان بدون تغییر و تحول در روند داستان حضور دارندهستند که » هاي ایستا شخصیت«اصطالح واجد 
هاي این رمان حقایق تاریخی  شخصیت. کند، واقعی و منعکس کننده حقایق موجود در جامعه هستند ارائه می» تهران مخوف«کاظمی در 

حوادث داستان و رویدادهاي آن به دوره انقراض حکومت  چنانکه بیشتر گذشت. کنند و اجتماعی زمان و مکان خاصی را منعکس می
اصرار نویسنده بر مختصر و مخفی کردن اشخاص داستان، مثل ف السلطنه ، شاهزاده ك ، . برمی گردد 1299قاجاریان و کودتاي اسفند 
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حتی نویسنده پاره اي از . هاي رمان است تاکید سملیک و غیرمستقیمی بر واقعی و مستند بودن شخصیت... و حضرت آقا ... دکتر 
  . کند اماکن، مشاغل و نام وزارتخانه ها را نیز مشخص نمی

ها هستند؛ کارمندان با انتقاد رمان اجتماعی از  هاي معرفی شده به وسیله این رمان و کارمندان مشخص ترین تیپ} زنان هرجایی{« 
شوند و با متمرکز شدن کشور و رشد دیوان ساالري در دوره رضاشاه، از  دستگاه اداري مشروطه وارد صحنه ادبیات معاصر ایران می

در ... . ها از میان کارمندان برمی خاستند گردند، به خصوص که اغلب نویسندگان آن سال هاي فارسی می انهاي رم اصلی ترین شخصیت
ها، کارمندان هنوز به صورت یک قشر اجتماعی معین درنیامده بودند و محافظه کاري، جمود، بی حوصلگی و بی عالقگی  این سال

تحصیل کردگان و باسوادان شهري بودند و درآمد و اوقات فراغت داشتند،  کارمندان بعدي را پیدا نکرده بودند؛  چون از معدود
:  1، ج  1377میرعابدینی ، (» .کردند، و به طور کلی از نظر فرهنگی و اجتماعی فعال بودند آوردند و حزب درست می روزنامه در می

54-53 (  
هاي اجتماعی را تشکیل  یابد و شخصیت اصلی رمان راه میزن به عنوان پدیده اي اجتماعی همزمان با انقالب مشروطه به ادبیات 

ي بسته خانواده راهی به زندگی اجتماعی نداشت و به  در اجتماع قدیم زن موجودي پرده نشین و زمینگیر بود و بیرون از پیله«. دهد می
این زن نمونه اي است کلی که ... بود خصلت مطلوب و دلپسند چنین زنی زیبایی، وفاداري، فرمانبرداري و آزرم. شد چیزي گرفته نمی

افراد آن خصلت ویژه اي از آن خود ندارند بلکه هر یک واحدي است از یک نوع همگانی با جلوه اي یکسان و مانند هر دلدار دیگري 
  ) 122: 1373مسکوب ، (» .که وسیله و موضوع عشق است

و پس از آن، در اثر برقراري ارتباط با کشورهاي غربی نگرش تغییر زیرساختهاي سیاسی و اجتماعی ایران در انقالب مشروطه 
در جامعه سنتی و مرد ساالر ایران زنان . هاي آنان بود یکی از این مسائل زنان و حقوق و آزادي. جامعه را نسبت به برخی مسائل تغییر داد

هاي آنها نارضایتی  یت خود و آشنایی با غرب و آزاديآمدند، اما با آگاهی یافتن زنان از موقع جنس دوم و مردان جنس برتر به شمار می
هاي اجتماعی به فواحش را باید در تاثیرپذیري آنان از نویسندگان  یکی از علل توجه نویسندگان رمان« . از وضعیت موجود پیدا شد
در دوما و دیگر نویسندگان این رمان نویسان اصالح طلب و تجددخواه، متاثر از ویکتورهوگو ، الکسان. رمانتیک فرانسوي دانست

هاي  در جامعه اي که عشق تابوست، داستان. رمانتیک کوشیدند ارزش انسانی زنان بدکاره را در قالب دنیاي اشرافیت به آنها بازگردانند
میرعابدینی (» .دارد یابد؛ رابطه اي که براي رسیدن به نتیجه اي اخالقی پایانی خوشایند ها نمود می عشقی غالبا در روابط مردان با روسپی

  ). 55:  1، ج1377، 
هایی که از رمان اروپایی  هاي فارسی نیز تحت تاثیر مکتب رمانتیسم ظهور کردند و نخستین ترجمه الزم به ذکر است که اولین رمان

رمان اجتماعی و  به فارسی صورت گرفت محصول نهضت رمانتیک بود ، این امر به نوبه خود در هموار کردن راه ورود زنان به عرصه
ي رمان اجتماعی مخاطب با زنانی سر وکار  در گستره) 39:  1387عسگري ، : ك .ر. (بیان مشکالت آنها از مجراي رمان موثر واقع افتاد

هاي اجتماعی دوره مشروطه زن دیگر چهره  در رمان. جویند آیند و در کارهاي اجتماعی شرکت می دارد که از زوایاي خانه بیرون می
آرمانی ندارد که شاعر در آرزوي وصال او بسوزد و موجودي خیالی نیست که حضورش در شعر و ادب ارتباط حقیقی با جامعه  اي

  . کوشند هاي سیاسی و اجتماعی می نداشته باشد بلکه موجودي است که دوشادوش خویشان و همسران خود براي حضور در فعالیت
شوند،  جوان و زنان محترمی که به دالیل گوناگون اجتماعی به فساد کشیده میي تهران مخوف در توصیف دختران  نویسنده

اما تحلیل او از بی بند و باري و مشکالت اجتماعی بیشتر توصیفی است تا ) 46: همان . (دهد توانایی شایان توجهی از خود نشان می
از مهم . هاي جامعه پرداختند ها و پستی د که به توصیف پلشتیهاي زیادي نوشته ش پس از تهران مخوف و به تقلید از آن، رمان. استنباطی

  . محمد حجازي اشاره کرد) 1311(» زیبا«عباس خلیلی و ) 1303(» روزگار سیاه«توان به  ترین آنها می
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گیري  هاي تهران مخوف در سراسر رمان تسلیم شرایط اجتماع هستند و اراده اي از خود براي تغییر مسیر زندگی و تصمیم شخصیت
پدر مهین به خاطر رسیدن به مقام وزارت . هاي زودگذر و دنیوي ارزش و اعتبار ندارد ندارند و هیچ چیز جز ثروت، مقام و لذت

  ... السلطنه ازدواج کند و.خواهد با دختر ف سیاوش میرزا  به خاطر مادیات می. کند دخترش را فدا می
  وصلت خواهید کرد؟  انشااهللا مبارك است ولی نفرمودید با کی... « 

  : سیاوش با خنده پاسخ داد 
آنقدر که از پدرم شنیده ام . دانم باور نخواهید کرد ، چون من خودم هیچ در این کار دخالت نداشته ام اگر بگویم درست نمی -

ثروت ما چند برابر خواهد  گوید، پدر زنم خیلی متمول و پولدار است و با این ازدواج السلطنه است و به طوري که آقاجانم می.دختر ف
  ) 317:  1347کاظمی ، (» .شد و البته با این ترتیب میدان خوشگذرانی من هم بیشتر وسعت خواهد یافت

ها آنها را وارد  نویسنده در تهران مخوف همچون داستان سرایان سنتی ، پس از توصیف و معرفی نسبتاً جامع ظاهر و باطن شخصیت
آورد، آنها را  نوان مثال کاظمی در فصل سوم رمان وقتی براي اولین بار از مادر مهین و فرخ سخن به میان میبه ع. کند فضاي داستان می

در ایوان عمارت باغ دو خانم هم در کنار هم ایستاده و مشغول صحبت بودند یکی از آن ... «: کند با جمالت زیر به مخاطبان معرفی می
نگاههاي سطحی و عضالت بی . دروي بود ، اندامی متوسط و چهره عبوس و گرفته داشتآمد سفی دو خانم که مسن تر به نظر می

اما خانم دومی قد . خورد داد که خیلی از دنیا بی خبر است و به آسانی فریب حرف و تملق دیگران را می حرکت صورتش نشان می
ات صورت و نگاههاي عمیقش او را زن بلندتري داشت رنگ صورتش گندمی چشمانش سیاه و درشت و برعکس خانم اولی حرک

نویسنده پس از توصیف ظاهر و اندام مادر مهین ، او را با نگاههاي سطحی و ). 16-17:  1347کاظمی ، (» نمود باتجربه و دنیادیده اي می
در کنار . تعضالت بی حرکت صورت به خواننده می شناساند که طبق گفته کاظمی نشان بی خبري وي از دنیا و زودباوري وي اس

شود که برعکس مادر  مادر مهین، مادر فرخ خانمی قد بلند، با رنگ صورت گندم گون و چشمان سیاه درشت به خواننده معرفی می
ي مادر  کاظمی در طول چند صفحه بعد اطالعات خوانندگان را درباره. دهد مهین نگاههاي عمیق او را زن باتجربه و دنیادیده نشان می

» باشد باشند ، به این ترتیب که خانم گندم گون زن برادر خانم سفید روي می ها باهم خویش می این خانم«: گرداند مل میمهین و فرخ کا
  ).18: همان (

سود جستن . شوند به این شیوه یعنی شیوه مستقیم و گزارشی وارد داستان می» تهران مخوف«هاي داستانی کاظمی در  بیشتر شخصیت
سازد که بتوانند در امتداد داستان رفتار، اعمال و کردار  از روش گزارشی براي شخصیت پردازي این امکان را براي مخاطبان مقدور می

هاي داستان به سبب تفسیر  تواند وضوح و ایجاز را در شخصیت پردازي آدم این روش می. و پیش بینی کنند ها را حدس بزنند شخصیت
اگر صرفا شیوه گزارشی . تواند به تنهایی به کار رود ها از زاویه دید فردي به ارمغان بیاورد اما این روش هرگز نمی و تشریح شخصیت

کاظمی در پرداخت . شود شود و داستان تبدیل به گزارش می ها گرفته می یتمورد استفاده قرار گیرد، فرصت عمل از شخص
کند و در بسیاري موارد  بندد و رمان را تبدیل به نوعی گزارش می اغلب این شیوه را به کار می» تهران مخوف«هاي داستان  شخصیت

  ) 89:  1380میرصادقی ، : ك .ر. (کند دهد و به قول تولستوي داستان را دچار چاقی مفرط می توضیحات زاید و اضافی می
  

  هاي داستانی تهران مخوف  شخصیت
هاي  شخصیت. هاي داستانی است کند ، عدم تنوع شخصیت آنچه بیش از همه جلب توجه می» تهران مخوف«در یک نگاه کلی به 

گویند و به  ستانی به یک شیوه سخن میهاي دا در این رمان تمامی شخصیت. این رمان چنان که پیشتر گذشت، به دو جبهه تعلق دارند
شیوه شخصیت پردازي مشفق کاظمی در تهران مخوف هم بسته و پیوسته به شیوه شخصیت پردازي . کنند زبان خاص خود تکلم نمی

ره شود و در پا هاي قصه نزدیک می در برخی از موارد به ویژگی شخصیت. هاي کهن و رمان به معناي اروپایی و مرسوم آن است قصه
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در . گیرد اي از موارد از شخصیت پردازي سنتی به سبب ارتباط با کشورهاي غربی و تتبع از شیوه نویسندگان روس و فرانسه فاصله می
ها و  قصه. ها در تهران مخوف در حال گذر از شیوه سنتی به شیوه جدید و غربی است توان گفت که روش پرداخت شخصیت واقع می

آیند که تاکید فراوان بر حوادث خارق العاده در آنها به عنوان یک رکن  ام و ابتدائی داستان به حساب میهاي قدیمی شکل خ افسانه
هاي شخصیت در طول قصه از طرفی دیگر آنها را از انواع روایتی دیگر متمایز  بنیادي از یک سو و کم توجهی به تحوالت و دگرگونی

شود تا در قصه به فضا و  موجب می... مطلق گرایی، اعتقاد به سرنوشت، تصادف و ها همچون منطق ویژه حاکم بر این قصه. کند می
  ) 34: 1390استاجی ، . (ها عنایتی نشود محیط معنوي و اجتماعی ، ویژگیهاي ذهنی و روانی و نیز تاثرات درونی شخصیت

هاي قدیم و رمان مدرن  و افسانهها  هم چنان که که پیشتر گذشت شیوه شخصیت پردازي کاظمی حد وسط شخصیت پردازي قصه
  : ها دارد که عبارتند از  هایی با شخصیت قصه ها و تفاوت مشابهت» تهران مخوف«هاي داستانی  شخصیت. به معناي غربی آن است

هاي این اثر را در این تقسیم بندي  توان تک تک شخصیت ها به دو جبهه خوب و بد تعلق دارند و می شخصیت» تهران مخوف«در 
  .هاي قدیمی نیز مطلق اند و حد وسط و میانه اي ندارند ها و افسانه این در حالی است که شخصیت قصه. اي دادج

ها هویت منحصر به فردي ندارند و رسالت اصلی آنها پیش بردن داستان در یک مسیر قابل پیش بینی و  شخصیت» تهران مخوف«در 
نرسیده اند و از خالقیت و پویایی برخوردار نیستند و نقاط » فردیت«ن رمان به هاي داستانی ای به عبارت دیگر شخصیت. مشخص است

ها نیز تمرکز راوي بر محور حوادث و وقایع  در قصه. نماید ضعف و قدرت و دیدگاههاي سیاسی و اجتماعی آنها بر خواننده مجهول می
 . هاي انحصاري او نیست ها و ویژگی چرخد و خبري از پیچیدگی شخصیت می

ایستا هستند، به این معنا که از آغاز تا پایان بدون تغییر و تحول در روند  داستان » تهران مخوف«هاي داستانی کاظمی در  شخصیت
به همین دلیل مهیاي . دهند ایستایند ، چرا که به نتایج رفتار و اعمالشان واکنش درخوري نشان نمی] نیز[قهرمانان قصه «. حضور دارند

 ). 35:همان (» شوند و در پایان همان گونه اند که خواننده آنها را در آغاز شناخته است دگرگونی و تغییري در قصه نمیپذیرش هیچ نوع 

هاي قدیمی که مقهور و اسیر سرنوشت اند، تحت سیطره  ها و افسانه برخالف قهرمانان قصه» تهران مخوف«هاي داستانی  شخصیت
هاست نه قهرمان که چون پرکاهی بازیچه تقدیر تغییر ناپذیر  و سرنوشت قهرمان حقیقی قصهتقدیر «. تقدیر و سرنوشت قرار ندارند

 ) . 104:1366میرصادقی، (» خویش اند

شوند ؛ به عنوان مثال کاظمی در اوایل داستان فرخ را  به صورت جزئی توصیف می» تهران مخوف«هاي اصلی و فرعی  شخصیت
ود سفیدروي با موي خرمائی رنگ و چشمانی درشت و ابروانی کشیده ، لباسش عبارت بود از ناشناس جوانی ب«: کند چنین توصیف می

نگریست  سرداري سیاه رنگ و روي رفته کاله نمدي سیاه معروف به نظامی بر سر گذارده بود و هر کس به سر و وضع او به دقت می
د و نیت خاصی بدانجا آمده است ، به خصوص که دستان سفید و شد که این جوان از ساکنین این محله نبوده و براي قص زود متوجه می

در حالی که قهرمانان قصه به وضوح و به صورت جزئی ). 12:  1347کاظمی ، (» ظریفش بیش از هر چیز معرف شخصیت و طبقه او بود
نه تشخصی از قبیل رنگ، چرخد بی هیچ نشا به خصوص که سر آنها همچون کره اي ساده بر فراز گردنشان می. شوند توصیف نمی

 ) 34-35:  1390استاجی ، . (حاالت و کیفیات اعضاي چهره

ها سخن به میان آورد ولی در  هاي ذهنی و روانی شخصیت شود تا از ویژگی هر از چند گاهی نویسنده بر آن می» تهران مخوف«در 
 . شد ها پرداخته نمی هاي درونی شخصیت ها اغلب به ویژگی قصه

دارد، واقعی و منعکس کننده حقایق موجود در زمان  هایی که کاظمی آنها را در خالل داستان به ایفاي نقش وا می تمامی شخصیت
هاي کلی از خصایل خوب یا بد  هاي بشري و نمونه ها اغلب واقعی نیستند و واجد برخی از آرمان و مکان خاص هستند اما شخصیت قصه
 )34همان ، (ي انسان عادي را ندارند ها انسانی هستند و هرگز ضعف و ناتوانی
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کند و بعد آن را وارد  هاي قدیمی نخست شخصیت را به صورت مستقیم معرفی می ها و افسانه همانند قصه»  تهران مخوف«نویسنده 
 . کند فضاي داستان می

شخصی ندارند ، هاي قدیمی و اساطیري که از نظر شکل ظاهري هیچ ت هاي داستانی کاظمی برخالف شخصیت قصه شخصیت
 . هستند... داراي خصوصیات ظاهري از قبیل رنگ چشم ، مو ، حالت چهره و 

گردد بلکه  نظریه پردازان در زمینۀ ادبیات داستانی معتقدند که شخصیت پردازي با آوردن و معرفی شخصیت در داستان کامل نمی
شخصیت داستانی موقع ورود به . مستلزم آن است که نویسنده شخصیت را از آغاز داستان تا پایان به آگاهی و شناختی تازه برساند

دهد بلکه با پیشرفت داستان و سهیم شدن شخصیت در حوادث داستان، از ابهام و تیرگی،  نشان نمیداستان از خود هویت مستقلی 
شخصیت با مجموعه اي از . یابد و به صورت فردي با هویت و موقعیت روشن و مشخص درمی آید نجات می... دودلی، نقیضه بافی و 

این . شود ین عمق با توسعه و گسترش ادراك اولیه وي ایجاد میکند و ا ها و ادراکات ظریف و تدریجی عمق پیدا می درون نگري
یابد که البته  ادراك هم از درون، از طریق افکار، عواطف و عقاید باطن شخص و هم از بیرون از طریق تاثیر حوادث بیرونی گسترش می

  ) 10: 1387مختاري ، . (افتد گاهی این دو نوع گسترش هم زمان و گاهی به صورت متناوب اتفاق می
تنها وظیفه اي . از خود هویت مستقلی ندارند و در البه الي داستان سرگردان در حال ایفاي نقشند»  تهران مخوف«هاي  شخصیت

کند، پیشبرد داستان بر مبناي طرح اولیه و به عبارت دیگر چارچوب و استخوان  هاي داستانی خود محول می که کاظمی براي شخصیت
هاي داستان  هاي آدم کاظمی به عنوان راوي با اقتدار و آزادي تام دست به توصیف خصوصیات و ویژگی. تبندي مشخص داستان اس

به عنوان مثال . شود ها می کند و مانع عمیق شدن شناخت شخصیت ها سلب می زند و قدرت عمل و جوالن را از تک تک شخصیت می
] ملکتاج[شوهر این خانم ... «:کند کند، وي را با جمالت زیر توصیف می از میالسلطنه را به فضاي داستان ب... کاظمی زمانی که پاي ف 

شود و با اینکه در اوائل جوانی چیزي نداشت اما در اثر یک سلسله پیش آمدهاي مساعد  امروزه جزو طبقه ثروتمند طهران محسوب می
چون معموال اشخاصی . هزار تومان درآمد پیدا کرده بودو نامشروع حاال ثروت هنگفتی به دست آورده، چنان که در سال بیش از بیست 

باشند و وقتی هم پس از تحمل هزاران زحمت و  که شیفته مال و فریفته جاه و مقام هستند حاضر به انجام هر کاري براي نیل به منظور می
السلطنه هم ثروت سرشاري ... اي ف اینک که آق. کنند مشقت به مقصود خود نائل شدند دیگر به کلی وضع گذشته خود را فراموش می

به دست آورده و با تملق گویی و دادن رشوه زیاد و تشبثات گوناگون مقام مهمی نیز در یکی از وزارتخانه ها اشغال کرده دیگر به هیچ 
د او به هر کاري تن در وجه حاضر نبود با خویشان و نزدیکان خود که یا در اثر نامساعدتی روزگار و یا براي اینکه نخواسته بودند مانن

همسر و هم . نمود دهند و در نتیجه تهی دست مانده بودند هم صحبت و هم قدم گردد و با کمال بی شرمی و پرروئی آنان را تحقیر می
کاري رفت که از تمام امور زندگی و اجتماعی جز چند خوابه اش گرچه به اندازه شوهر لئیم نبود ولی زن بی سواد و نادانی به شمار می

کاظمی ، (»دانست را ندانسته و غیر از محیط منزل و یک عده رفقاي دزد و نابکار شوهر اشخاص دیگر را قابل معاشرت و آشنائی نمی
1347  :19-18 .(  

کند که شغل مهمی در یکی از  السلطنه را آدمی ثروتمند، متملق، رشوه دهنده و لئیم معرفی می... چنان که مشهود است راوي ف
وي به واسطه زد و بند سیاسی ثروت هنگفتی . دهد خانه ها به دست آورده است و براي رسیدن به مقام باالتر تن به هر کار پستی میوزارت

  . داند اندوخته و معاشرت با خویشان و نزدیکان فقیر خود را دون شان خود می
کند و تا آخر داستان مطابق آن  ارد داستان میهاي مشخصی و ها با صفات و ویژگی السلطنه را چون دیگر شخصیت... کاظمی ف

. یابند معموال به شناخت و آگاهی تازه اي دست نمی» تهران مخوف«هاي  در طول داستان شخصیت. دارد چارچوب به ایفاي نقش وا می
مبناي توضیحات  آنها بیشتر بر. هاي کاظمی در حین ورود به فضاي داستان داراي خصوصیات ظاهري و باطنی مشخصی هستند شخصیت

هاي تهران مخوف را از تشریح و تفسیر نویسنده و نه از  خواننده شخصیت. شوند اولیه نویسنده از اعمال و افکارشان در داستان حاضر می
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این عالوه بر آنکه از حرکت نثر به طرف زبان داستانی «شناسد  عمل و کردار آنها در برخورد با رویدادها و حوادث گوناگون می
استاجی، (»کاهد ها به میزان بسیاري می بخشد، از گیرایی و زنده بودن شخصیت کند و بدان خصوصیتی گزارش گونه می گیري میجلو

کند تا در انتظار اعالم مخالفتش با ازدواج  دهد مخاطب را آماده می السلطنه ارائه می...شرح و توصیفی که کاظمی درباره ف).96:  1390
  . ین را طعمه پیشرفت شغلی خود بکندفرخ با مهین باشد و مه

نویسنده موقع به کارگیري روش شخصیت پردازي مستقیم و گزارش باید از روش غیرمستقیم و نمایشی نیز بهره جوید تا 
هایی از رمان  در قسمت» تهران مخوف«کاظمی در. خوانندگان احساس ماللت و خستگی نکند و داستان حاوي شرح و تفاسیر زائد نشود

دهند که از این روش براي شخصیت  امروزه بیشتر نویسندگان ترجیح می. برد کند و داستان را پیش می شیوه نمایشی استفاده میاز 
اندیشند و احساس  دارد تا آنچه را که می ها را وا می پردازي استفاده کنند زیرا کارآیی بهتري دارد و به سبب اینکه نویسنده شخصیت

شایان ذکر است که در داستان نویسی . شی به ما نشان دهند، از مقبولیت بیشتري نزد مخاطبان برخوردار استکنند، به طریق نمای می
. ها همراه و در خالل عمل داستانی به صورت طبیعی ارائه گردد معاصر نیز رسم بر آن است که خصوصیات بیرونی و درونی شخصیت

شخصیت پردازي غیرمستقیم به چند طریق )  97همان ، . (گلشیري مشاهده کردتوان در آثار هوشنگ  اوج این گونه توصیفات را می
هاي  توصیف اعمال یا رفتار، گفت وگو ها، نامگذاري، توصیف قیافه ظاهري و توصیف حاالت و ویژگی: گیرد که عبارتند از  انجام می

  )12:  1387مختاري ، : ك .ر. (روانی
  

  توصیف اعمال یا رفتار
گیرد ، بنابراین هر حرکت او در حکم نشانه اي است که او را به  کنات بشر از اندیشه و تفکرش سرچشمه میتمامی حرکات و س
شوند نه از  هاي داستانی که پرداخت بهتري دارند، از طریق رفتار و عمل به مخاطب نشان داده می شخصیت. مخاطبانش می شناساند
ین مقوله براي شخصیت پردازي کمتر استفاده کرده است، به گونه اي که مخاطبان از ا» تهران مخوف«کاظمی در. طریق تفسیر و توضیح

  . برند هاي شخصیت پی می فقط از طریق تفسیر و توضیح راوي به خصوصیات و ویژگی
  

  گفتگوها 
مایش دهد و درونمایه را به ن شود که پیرنگ را گشترش می گفتگو یا دیالوگ یکی از مهم ترین عناصر داستان محسوب می

هاي کوتاه و بلند فارسی گفتگو از خود استقاللی ندارد و  در قصه. برد ها عمل داستانی را پیش می گذارد و پس از معرفی شخصیت می
هاي آنها  زنند و هیچ گونه وجه افتراقی بین صحبت ها همه یکدست و یک جور حرف می قهرمانان قصه. جزو پیکره روایت قصه است

چربد، صورت طبیعی و معمول خود را  هاي قصه که جنبه ادبی آن بر جنبه روایتی و داستانی آن می تگو در کتابگف. خورد به چشم نمی
. هاي قرن هجدهم و نوزدهم استقاللی ندارد ها و رمان به طور کلی گفتگو در قصه. ندارد و اغلب با تکلف و صنایع لفظی آمیخته است

و را به شیوه عادي و طبیعی در داستان و نمایشنامه به کار بستند و در روایتی گفتگوي هر کس را ها براي اولین بار زبان گفتگ ناتورالیست
  ) 463-470،  1380میرصادقی ، . (زند ، به کار بردند همان طور که حرف می

با ذهنیت و ها  گفتگوي شخصیت. کاظمی در شخصیت پردازي غیرمستقیم با استفاده از عنصر گفتگو چندان موفق عمل نکرده است
زنند و گفتگوي  به یک شیوه حرف می» تهران مخوف«هاي داستانی کاظمی در  تمامی شخصیت. مقام اجتماعی آنها سازگاري ندارد

به عنوان مثال شیوه حرف زدن فرخ با شیوة حرف زدن . پذیرد آنها صرفا براي ارائه اطالعات و پیش بردن عمل داستانی صورت می
در دیالوگ آنها تفاوت چندانی با هم ... ها و  و کلمات به کار رفته و موضوع و مضمون گفتگوها و مکثالسلطنه یکی است ...ف

کند، نشانه اي از طبقه اجتماعی، میزان تحصیالت، خصوصیات  این در حالی است که هر گفتار نشانه اي از گوینده حمل می. ندارند
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توان به جرات گفت که  می. شود ها مفید واقع می نشان دادن درون شخصیتکه در عمق بخشیدن به داستان و ... روحی و فکري و 
کند و به شخصیت پردازي به  هایی که به تقلید از آن نوشته شده اند، بیشتر بر طرح داستان تاکید می و رمان» تهران مخوف«گفتگو در 

» تهران مخوف«در . پردازد شود، نمی بعد پنداشته میهاي دهه سی به  هاي بنیادي رمان شیوه غیرمستقیم و نمایشی که یکی از ویژگی
ها و آگاهی از خصوصیات  هاي قدیمی عنصر دیالوگ از خود استقاللی ندارد و گفتگو مجرایی براي شناخت شخصیت همانند قصه

  . کند ها پی ریزي نمی روحی ، فکري و اخالقی شخصیت
  : دهد که عبارتند از  ي سبک شناسانه اي به دست میها در شاهکارهاي داستانی، ارزش» گفتگو«تجزیه و تحلیل 

  ... برد  آید بلکه عمل داستانی را در جهت معینی پیش می گفتگو تنها به عنوان آرایش و زینت داستان به کار نمی
تناقض  هاي شخصی آنها در هاي اجتماعی و عالقه هاي داستانی هماهنگی و همخوانی دارد و با موقعیت گفتگو با ذهنیت شخصیت

 ... نیست 

 ... دهد بی آنکه در واقع طبیعی و واقعی باشد  گفتگو احساس طبیعی و واقعی بودن را به خواننده می

هاي روحی و خلقی افراد را نشان  کند تا فعل و انفعال افکار و ویژگی ها را ارائه می هاي رد و بدل شده میان شخصیت گفتگو صحبت
 .... بدهد 

 ... ها ، با گویندگان آنها ارتباط نزدیک و مستقیمی دارد  واژه ، ضرباهنگ ، درازي و کوتاهی جمله

: همان . (برند بعضی از نویسندگان گفتگو را براي سبک بار کردن تاثیر قطعه ایی که جدي یا توضیحی و تفسیري هستند، به کار می
473-472 ( 

ها را  کند که در آن راوي مستقیما فکر و اندیشه شخصیت یت پردازي استفاده میدر کل کاظمی از گفتگوي مستقیم براي شخص
کند و به تک  گیرد و گاهی در ذهن شخصیت واحدي تحقق پیدا می در بیشتر موارد گفتگو میان دو شخصی انجام می. دهد ارائه می

 - هاي آرمیده ب به جاي پرسش و پاسخ با اندیشهشود که مخاط نزدیک می) بدون مخاطب( گویی درونی به شکل غیرمستقیم و سنتی آن
ها در حدیث نفس یا تک گویی خود مخاطبی ندارند  در چنین مواردي شخصیت. شود به صورت ناهوشیار روبه رو می -پیش از گفتار 

استفاده » کرد خود زمزمه می شنیده شد که آهسته با«و » به فکر فرو رفت« ، »با خود اندیشید« و قبل از بیان جریان ذهنی از عباراتی نظیر
دهد که درصدد مجبورکردن دخترش به  ي پدر مهین را نشان می هاي آرمیده ي زیر اندیشه قطعه) 63: 1376بهارلو، : ك.ر.( گردد می

اشد باید به هر طور ممکن ب. هاي موهوم را در مغزش پرورش دهد نه نه، این دختر نباید این خیال« : ازدواج با سیاوش میرزا است
اگر چه شاهزاده ك رسما اظهار نکرده و من هم به او وعده . جلوگیري کرده نگذارد این افکار زشت نتایج شوم خود را ظاهر سازد

نداده ام، ولی ضمن صحبت چند روز قبل خود کنایه زد و فهماند که امر وکالت من بسته به وصلت با اوست، در این صورت چه طور 
  ).67: 1347کاظمی، ( »نم و فرخ الت و لوت را داماد خود نمایمتوانم دست او را رد ک می

  
  نامگذاري

هر شخصیتی به . هاست یکی دیگر از طرق شخصیت پردازي غیرمستقیم در داستان استفاده از نام و القاب مخصوص براي شخصیت
تواند براي القاي هدف خود در شخصیت پردازي از نام مناسب و سازگار با  ناچار باید نامی داشته باشد و نویسنده به راحتی می

کنند تا نام و لقب در راستاي  ها تالش می گان بزرگ همیشه در نامگذاري شخصیتنویسند. خصوصیات شخصیت استفاده کند
ها در داستان نام مشخصی ندارند بلکه با صفت یا ضمیر معرفی  هاي امروزي بعضی از شخصیت در رمان. هاي فردي باشد ویژگی

نام نبردن از شخصیت در داستان . رود به کار می هایی که به شیوه سیال ذهن روایت شده اند ، این شیوه به خصوص در رمان. شوند می
تواند داشته باشد، از جمله اینکه نویسنده عالقه اي به شخصیت نداشته باشد یا نام شخصیت را به درستی نداند و شاید  دالیل بسیاري می



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٦٧٤ 
 

 

)  1387:13مختاري ، . (ب نکندبه دلیل آشنایی زدایی و وادار کردن خواننده به تفکر، نویسنده نامی را براي شخصیت خود انتخا
نویسنده براي اینکه ذره . گردد هاي امروزي موجب مقابله با تیپ سازي و تعمیم دادن نیز می ها در داستان همچنین نام نبردن از شخصیت

اننده تداعی کند و کند تا مبادا که این نام چیزي را در ذهن خو هایش نام انتخاب نمی اي توهم براي خواننده باقی نگذارد براي شخصیت
  ) 423،  1381عبداللهیان ، . (خواننده تیپ سازي کند

به . ها توانسته به موفقیت چشمگیري دست یابد از رهگذر انتخاب نام و القاب سازگار با ویژگی شخصیت» تهران مخوف«نویسنده 
رمان اجتماعی بود، این موفقیت پررنگ تر جلوه خصوص با در نظر داشتن این نکته که این اثر نخستین گام ایرانیان در زمینه نگارش 

طبقه غنی با القاب و . کاظمی به خوبی توانسته با انتخاب القاب و عناوین مناسب دو طبقه فرادست و فرودست را از هم سوا کند. کند می
القابی چون . وشن و شفاف نیستشوند و هویت آنها به دلیل تعمیم سازي و تیپ سازي ر عناوین مطنطن و باشکوه به مخاطبان معرفی می

براي توصیف طبقه ثروتمند به کار رفته اند و .... و ... السلطنه، ظل السلطان، شاهزاده ك، حضرت آقا، عالءالدواله، ارباب، دکتر ...ف
اصرار «. ندشوند، به مخاطب معرفی شده ا طبقه فرودست با القاب و عناوینی چون باجی و بیگم که از فقر و نداري شان منبعث می

کند تاکید غیرمستقیم و سمبلیکی است بر واقعی یا مستند  نویسنده بر اینکه اسم و القاب اشخاص را به اختصار و با سه نقطه معرفی می
در این داستان افراد . عالوه بر آن دقت نویسنده در تمایز نامها نیز قابل چشم پوشی نیست). 64: 1376بهارلو ، (» بودن آدمهاي رمان

هایشان معرفی شده اند ، داراي  شوند و اگر برخی از آنها به ناچار با نام رادست معموال با القاب اعیانی در صحنه داستان حاضر میف
اما اسامی طبقه فرودست همانند . هستند... هایی پرطمطراق و با شکوه چون ملک تاج خانم ، سیاوش میرزا ، مهین ، علی اشرف خان و نام

که هیچ حس قدرت و شکوه و اقتداري را در وجود ... هایی چون بتول ، جواد ، باباحیدر ، رضاقلی و نام. کوه استالقابشان بی ش
  . خواننده برنمی انگیزانند

  
  توصیف ظاهر 

شود که از روزگاران کهن همواره مورد توجه نویسندگان بوده  هاي شخصیت پردازي قلمداد می توصیف ظاهر یکی دیگر از روش
»  تهران مخوف«در . شد هرمانان حماسه همه از ظاهري متناسب برخوردار بودند و ظاهر آنها براي خوانندگان توصیف میق. است

کند و از این راه شناخت خوانندگان از  هاي داستانی می نویسنده گاهی با توصیف قیافه ظاهري سعی در عمق بخشیدن به شخصیت
هاي داستانی کاظمی خصوصیات ظاهري و چهره مشخصی دارند و در پاره اي موارد  بیشتر شخصیت. دهد ها را افزایش می شخصیت

به عنوان مثال کاظمی ظاهر ناهید خانم، صاحب یکی از . خورد ها به چشم می هماهنگی و تناسبی میان توصیف ظاهر و درون شخصیت
ناهید خانم که صاحبخانه و ریاست « :شود د واقع میکند که در القاي شخصیت منفیش مفی ها، را با جمالت زیر توصیف می فاحشه خانه

هاي سیاه و قهوه اي  هاي کلفت، چهره اش زیاد سرخ رنگ بود و لکه آنجا را داشت زنی بود چاق با قامتی کوتاه، بینی بزرگ و لب
شت و برجسته عضالت صورتش مخصوصا آنهایی که در اطراف چشمانش قرار داشت به قدري در. شد زیادي در سیمایش دیده می

  ).106: 1347کاظمی، (»ي دیدگان او را تا اندازه اي تنگ ساخته بود شده که دایره
نهد و از صاحبخانه عفت را براي کامگیري درخواست  در جاي دیگر وقتی سیاوش میرزا هنگام شب به روسپی خانه قدم می

در این بین عفت که « :از عدم رضایت و غمگین بودنش داردکند که نشان  ي عفت را با جمالت زیر توصیف می کند، نویسنده چهره می
قیافه اش در آن لحظه بی اندازه محزون و گرفته بود و چشمان بی . با عجله سرخاب و زردآب به رخسار زرد خود زده بود، وارد شد

  ).11: همان( »ادد ي خاصی به او می هاي سردش در میان چهره اي که در آن موقع رنگ ماتی داشت، جلوه حرکت و نگاه
  

  هاي روانی  توصیف حاالت و ویژگی
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هاي روحی و روانی او  باید طوري باشد که اعمال و کردارش از ویژگی. کند شخصیتی که رمان نویسی در عالم داستان خلق می
ي ذهنی و روانی و نیز ها هاي قدیمی به فضا و محیط معنوي و اجتماعی ، ویژگی همان گونه که پیشتر اشاره شد، در قصه. نشات بگیرد

هایی با شخصیت  هاي داستانی کاظمی مشابهت از این نظر شخصیت) 34: 1390استاجی ، (شد  تاثرات درونی شخصیت عنایتی نمی
هاي روانی ابزاري براي شخصیت  هایی که بعد از دهه سی نگارش یافته اند ، توصیف حاالت و ویژگی در رمان. کند ها پیدا می قصه

صادق هدایت در بوف کور افکار . کوشد هاي زنده و ملموس می شود و نویسنده از این طریق در خلق شخصیت مستقیم میپردازي غیر
. دهد که با عواطف و مشکالت انسانی درگیر و مواجه باشند ها را در حالتی قرار می کند و شخصیت ها را واکاوي می درونی شخصیت

شود که خواننده با بازخوانی داستان شناخت  هاي روانی سبب می و توصیف حاالت و ویژگیها  واکاوي افکار درونی و انگیزه شخصیت
  ) 111-112:  1380میرصادقی ، : ك .ر. (کند و حتی عقیده خود را نسبت به آنها تغییر دهد ها افزون می خود را نسبت به شخصیت

ظمی خواهیم داشت که هر کدام با توجه به شرایط سیاسی، هاي داستانی کا در پایان این بحث اشاره اي کوتاه و گذرا به شخصیت
  : توان آنها را نماینده طبقات مختلف جامعه در جهان داستان دانست  اجتماعی و فرهنگی خلق شده اند و می

در پی عشق ، آزادگی ، «او . شود فرخ شخصیت اصلی و محوري داستان است که نماینده روشنفکران محسوب می :فرخ 
شی ، رفاه ، دوست داشتن ، انسانیت ، خدمت به خلق ، دفاع از حقوق ضعیفان ، سنت ستیزي و جدایی دین از سیاست در میدان آزاداندی

هاي رمانتیک از قبیل حساس  نویسنده بارزترین خصلت). 46: 1386رزاق پور ، (»گذارد که پایانی جز شکست ندارد مبارزه قدم می
فرخ موقعیت و عنوان مشخصی ندارد و در . دهد پاکیزگی اخالق را به قهرمان اصلی نسبت می بودن، خیال پروري، آرامش درونی و

. شغلی ندارد) 313: 1347کاظمی ، (» مرکز یک عده مردم آزار و رشوه خوار و اشکال تراش است«هیچ یک از ادارات که از نظر او 
فرخ خوشبختی و سعادت را بیش تر براي دیگران . دهد ر ترجیح میفرخ همچون قهرمانان رمانتیک سکونت در روستا را به ماندن در شه

  ) 64: 1376بهارلو ، . (خواهد می
ولی در جلد دوم . کشد هاي حاکم بر آن را به چالش می با نظم موجود جامعه مشکل دارد و ارزش» تهران مخوف«فرخ در جلد اول 

تغییر منش قهرمان از جلد اول تا جلد دوم، «: گوید یت فرزند سخن میاز سازش با نظم موجود و گوشه نشینی و ترب) یادگار یک شب(
  ). 59: 1377میرعابدینی ، (» دهد تغییر دیدگاه اجتماعی رمان از مشروطیت تا عصر رضاخان را بازتاب می

لطنه ، این دو الس.پدر مهین ف. دهد شود و فرخ دل به او می که از کودکی با فرخ بزرگ می. مهین دختر عمه فرخ است :مهین 
کند و درصدد است که مهین را براي رسیدن به مقام وکالت مجلس و بعد از آن وزارت به ازدواج با  جوان را از مالقات همدیگر منع می

ا با او رباید و شبی ر فرستد، اما فرخ میان راه او را می پدر مهین براي دور کردن دو عاشق، مهین را به شهر قم می. سیاوش میرزا وادار کند
رسد و دختر را به خانه بازمی گرداند و پس از گذشت زمان اندکی مقدمات  با سر زدن سپیده بامداد پدر مهین سر می. گذراند می

فرخ به اتهام . خورد مراسم عقد سیاوش میرزا با مهین به سبب باردار بودن مهین به هم می. آورد ازدواج مهین با سیاوش میرزا را فراهم می
  . رود شود و مهین پس از به دنیا آوردن پسري از دنیا می بودن دستگیر میشورشی 

هاي نو که با انقالب  مهین از جمله زنانی است که در این داستان چهره متفاوتی با دیگر زنان دارد، وي تحت تاثیر امواج اندیشه
او به خواسته پدرش . ازدواج به مخالفت برمی خیزد مشروطه در فضاي اجتماعی و فکري ایران پدید آمد، با جهان نگري سنتی درباره

هاي جدید با حقوق و  مهین در قیاس با زنان دیگر داستان از طریق خواندن رمان و کتاب. مبنی بر ازدواج با سیاوش تن درنمی دهد
مهین . برد کنند، رنج می میهاي زنان آشنایی دارد و از موقعیت خود و زنان همسان خویش که در جامعه اي مرد ساالر زندگی  آزادي

افتد که زنان دیگر داستان  گذارد، این در حالی اتفاق می رود و پا بر روي هنجارهاي اجتماعی می زیر بار ظلم و ستم و تحکم پدرش نمی
  . کنند جرات رویارویی با مسائل را ندارند و خود را تسلیم شوهرانشان می
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سیاستمدار متنفذي است که در اثر یک سلسله پیشامدهاي مساعد و اقدامات نامشروع السلطنه پدر مهین ، ... ف :السلطنه ... ف
آورد و با دادن رشوه به مقامات بلند پایه سیاسی، در یکی از وزارتخانه ها پست و مقام مهمی به دست  ثروت هنگفتی به دست می

ز یک طرف نماینده سیاستمداران اهل زد و بند و متقلب و از نماینده دو چهره متفاوت است؛ ا» تهران مخوف«السلطنه در ... ف. آورد می
کند دختر خودش را مجبور به ازدواج با سیاوش میرزا بکند و سایه مردساالري  طرف دیگر نماینده پدران حافظ سنت است که سعی می

ید که زمینه را براي آشنایی با حقوق و هاي جد السلطنه مهین را از خواندن رمان و کتاب...ف. و تحکم خود را بر روي مهین آشکار کند
  )33-35: 1347کاظمی ، . ( کند سازد، منع می هاي زنان فراهم می آزادي

او در شب . هاي سیاستمدار داستان علی اشرف خان است که معاون یکی از وزارتخانه هاست از دیگر شخصیت :علی اشرف خان
دهد تا بدین وسیله به مقامی  ت اشرف ، رئیس بخشی از وزارتخانه ، قرار میزفاف، همسرش عفت را به عنوان پیشکش در اختیار حضر

  ) 75-78:  347کاظمی ، . (باالتر ارتقا یابد
دهد که شش  السلطنه قول می...او به ف. شاهزاده متنفذ و معروفی است که عالقۀ وافري به زن و شراب دارد ... :شاهزاده ك

ها و به تعویق انداختن شمارش آرا، پدر مهین را به مجلس  د و با تقلب و عوض کردن صندوقهزار راي از رعایایش براي وي جمع کن
  ) 43-44: 1387رزاق پور ، . (شورا تحمیل کند

او نیز همانند شوهرش . دهد که او را هرگز ندیده بود سالگی تن به ازدواج به مردي می 12مادر مهین که در سن  :ملک تاج خانم 
وي از آنجا که در زندگی زناشویی اش عشق را تجربه نکرده است ، در برابر عشق . شود حافظان سنت محسوب میالسلطنه از ... ف

. کند به خوانندگان معرفی می... نویسنده او را در داستان با القاب بی سواد ، نادان ، بی اطالع و ) 20: 347کاظمی ، . (ایستد دخترش می
  ) 18:همان . (ه جسما و روحاً به مزاق شوهرش خوش آمده بودخوشبختی ملک تاج خانم در آن بود ک

زنان بی بند و باري هستند که در خالل داستان چگونگی منحرف شدن آنها از زبان خودشان  :اشرف ، اقدس ، عفت و اختر 
ه بیراهه رفتن و خودفروشی دهد که ساختار استبدادي و مردساالرانه کشور زنان را مجبور ب نویسنده به خوبی نشان می. گردد نقل می

زنان در ساختار استبدادي و پدرساالرانه کشور، ابزاري در دست مردانند و در جهل و تعصب و نادانی حقوق آنان پایمال «. کند می
  ) 45: 1387رزاق پور ، (» شود مطامع مردان می

پس از شکایت والدین دختر ، . کند دختر فقیر زیبایی است که جوانی از طبقه اشراف و خوانین همدان به او تجاوز می اشرف
دانستند که اشرف از روي عمد بی آبرو نشده است،  چون همه می. کنند مقامات شهربانی آنان را با تهدید و ارعاب وادار به سکوت می

میرند و  پس از شش ماه پدر و مادر اشرف می. کند ن براي تامین مایه دکان بقالی، با او ازدواج میپسر همسایه به شرط گرفتن سی توما
  ) 60-67: 1347کاظمی ،: ك .ر. (نهد اشرف در اثر اغواي خاله اش ناهید، قدم در راه تباهی می

. کند اري و مقدس مآب ازدواج میدختر مرد بزازي است که ناخواسته و به سبب جهل والدین با یکی از پیرمردهاي باز اقدس
اقدس به نشان . هاي درشت زرد و سیاه است، زنان صیغه اي فراوانی دارد حاجی که مردي بلند قد و آبله رو با ریش قرمز و دندان

ها که ظاهر  او به پیشنهاد یکی از همسایه. کند اندازد و با آنان روابط نامشروع برقرار می اعتراض خود را در آغوش جوانان هرزه می
  ) 68-74: همان : ك .ر. (ماند یابد و در آنجا باقی می مقدسی دارد، به خانه فساد راه می

. کند هاي بزرگ تهران بود که شوهرش علی اشرف خان معاون اداره محاسبات از او استفاده ابزاري می دختر یکی از خانواده عفت
اگر قدري بیشتر حرف بزنم و در انجام «: شود  ه دچار عواقب وخیم آن میعفت در مقابل خواسته شوهرش حق اعتراض ندارد و گرن

دستور او تامل کنم همان ساعت به منزل یکی از آقایان رفته مرا به عنوان اینکه اطالع پیدا کرده است با حضرت اشرف رابطه نامشروع 
شود که او به  نتیجه این کار علی اشرف خان آن می) 89:ن هما(» داشته ام طالق خواهد داد و این ننگ را از دامان خود دور خواهد کرد

  .شود ي محاسبات منصوب می عنوان رئیس اداره
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همان : ك .ر. (او از کودکی اسیر هوسرانی متمولین شده بود. دختر مرد متمول و پولداري بوده که او را سر راه گذاشته بودند اختر
 :105-102 (  

، رقیب عشقی فرخ ، از شاهزادگان معروف تهران بود، اگر چه پدرش در ... شاهزاده ك سیاوش میرزا فرزند:  سیاوش میرزا
او به پیشنهاد پدرش مبتنی . شد ، ولی در باطن چیزي براي او باقی نمانده و تمام امالکش در گرو بود ردیف متمولین تهران محسوب می
تش  او می. برمی آید دهد و درصدد ازدواج با مهین بر ازدواج با مهین پاسخ مثبتی می خواست با یک تیر سه نشانه بزند؛ یعنی هم آَ

شهوت خود را با پري روئی چون مهین تسکین دهد و هم با مال و مکنتش از پري رویان دیگر کیف ببرد و هم بر سر پدرش که به 
ینده طبقه اشراف و سلطنتی است که سیاوش میرزا در داستان نما. هاي زیاد تنگدست و مقروض شده بود، منت بگذارد واسطه ولخرجی

  . کند سرنوشت و خصوصیات و منش رفتاري این طبقه را منعکس می
هاي فرعی دیگري نیز ایفاي نقش کرده اند که چهره مشخص و برجسته اي ندارند؛ از جمله آنها  در فضاي رمان کاظمی، شخصیت

کاظمی از میان طیف . کنیم اشاره کرد که از معرفی مفصل آنها صرف نظر می... توان به ناهید خانم، باجی خانم، محمدتقی، جواد و می
  .ها بیش از همه به ترسیم چهره زنان ، سیاستمداران و کارمندان دولت پرداخته است گسترده شخصیت

  
  نتیجه گیري

پیرنگ تهران . ت پیش بردتهران مخوف نخستین رمان اجتماعی فارسی است که رمان فارسی را به سوي واقعگرایی و توصیف واقعی
مخوف به اقتضاي موضوع و مضمون آن چندان پیچیده و تو در تو نیست و نظم و طبیعی حوادث در آن بر نظم ساختگی غلبه دارد که 

این رمان مملو از . کند از مسائل اساسی پیرنگ کشمکش در این اثر بارزتر از بقیه خودنمایی می. در اصطالح واجد پیرنگ باز است
کنند، هیچ شباهتی  هاي تاریخی که کشمکش خوب و بد را توصیف می هاي عاطفی و اخالقی است که از این لحاظ با رمان مکشکش

  ..ندارد
. جوید هاي داستانی سود می کاظمی در تهران مخوف از روش شخصیت پردازي مستقیم یا گزارشی براي خلق شخصیت

هایی که از اشراف و اعیان اند و غرض  دسته اول شخصیت: و به دو جبهه تعلق دارنددو دسته اند » تهران مخوف«هاي داستانی  شخصیت
» لئیم«، »ریاکار«، »عیاش«اصلی آنها کسب قدرت و ثروت بیشتر و جلوگیري از هر گونه دگرگونی اجتماعی است و با صفاتی همچون 

طنه، شاهزاده ك و علی اشرف خان در این دسته جاي هایی از قبیل سیاوش میرزا، ف السل شخصیت. شناخته شده اند» ثروتمند«و 
شوند و شامل توده مردم  توصیف می» بردبار«و » دردمند«، »فداکار«، »شریف«دسته دوم که با صفاتی از قبیل . گیرند و مطلق شرند می
از نجابت اخالقی و احساس هایی از قبیل فرخ، جواد، نوکر فرخ، مهین و عفت در این دسته جاي دارند و سرشار  شخصیت. گردد می

کنند و مطابق  هاي نخستین خود را حفظ می هاي اصلی و فرعی این داستان از آغاز تا پایان ویژگی شخصیت .انسانی هستند و مطلق خیرند
. ر دارندهستند که تا آخر داستان بدون تغییر و تحول در روند داستان حضو» هاي ایستا شخصیت«کنند و در اصطالح واجد  آنها عمل می
هاي  شخصیت. کند، واقعی و منعکس کننده حقایق موجود در جامعه هستند ارائه می» تهران مخوف«هایی که کاظمی در  تمام شخصیت

  .کنند این رمان حقایق تاریخی و اجتماعی زمان و مکان خاصی را منعکس می
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  جامی نسان کامل از دیدگاه ابن عربی وا
  وداد الزیموسی

  :چکیده
ها و دیدگاههاي گوناگونی که  اندیشه. شود هاي کلیدي محسوب می واژهانسان کامل، اصطالحی است که در عرفان نظري، جزو 

توان گفت اشکال  می. دربارة مفهوم انسان کامل ارائه شده، چنان گسترده است که ارائه تعریف جامع و فراگیر را دشوار کرده است
گاهی، . وسته در جستجوي انسان کامل بوده استها کمابیش وجود داشته و آدمی در طول تاریخ، پی تاریخی انسان گرایی، در تمام ملت

گر  اي و اساطیري و حتی گاهی در چهرة افراد برجستۀ تاریخ مملکتی جلوه ها و گاه در صورت قهرمان افسانه النوع این کمال در رب
ران ایران اسالم، در نزد متفکّی پیش از ظهور اگر چه مفهوم انسان کامل همگام با پیدایش عرفان اسالمی وجود داشته و حتّ. شده است

مطرح بوده است، با این همه ابن عربی، نخستین عارفی است که اصطالح انسان کامل را در  …ران هند و یونان و باستان و نیز متفکّ
اسماء عرفان اسالمی وضع کرده و آن را با نبوغ سرشار خویش در پیوند با سایر اجزاي تفکر خود بویژه مبحث وحدت وجود و مبحث 

در دستگاه عرفانی خویش وارد نمود، چنانکه پس از مبحث وحدت وجود و اسماء و صفات، مبحث انساکامل را به . …و صفات و 
ت، رسالت و والیت، میهمراه مباحث فرعی آن همچون نبو جامی نیزدر مبحث انسان شناسی پا .مین رکن عرفان نظري دانستتوان سو

  .قیده اورا پیرامون انسان شناسی در لباس نظم وکسوت نثر شرح وبیان نموده است جاي شیخ آکبر نهاده وهمان ع
  
  

  .شیخ اکبر عرفان، انسان کامل، ابن عربی، جامی، :کلید واژه ها
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  که جامع ذات و صفات اوست يا مجموعه                       ذات اوست يان کامل است که مجالـنسا
  تـع اسـرهان قاطـاست کـه ب تیوال غیت                        جامع استانسان کامل است که او کـون 

  یولشاه نعمت اهللا                                                                                                                                                      

  :  دهند یمابن عربی وجامی انسان را در دو سطح مورد مالحظه قرار 
نوع انسان از نظر . فرد کینوع است و نه به عنوان  کیسطح، انسان به عنوان  نیکه موضوع مورد بحث در ا ینیسطح تکو ـ 1

که انسان را  شود یمدر این سطح سعی . شده است دهیبه صورت خدا آفر رایجهان است، ز يها یهست انیدر م یهست نی، کاملترینیتکو

ـ انسان کامل 4انسان کامل هدف آفرینش   3ـ انسان عالم صغیر  2ـ انسان کون جامع  1: بر اساس چهار محور مورد بررسی قرار دهیم 

  .خلیفه خدا 

 یدرجات ها انسان انی، بلکه مستندیکامل ن کسانیها به طور  سطح همه انسان نیفرد مطرح است؛ در ا کیکه انسان به عنوان  یسطح _2

مباحثی .   1آنان با کامل بودن فاصله دارند تیسزاوارترندکه انسان کامل خوانده شوند و اکثر شانیاز ا یو تنها گروه اندک،  وجود دارد 

اه ابن عربی وجامی در ـ تفاوت مراتب انسانها دربرگیرنده دیدگ 3ـ والیت  وارکان چهارگانه مقام أبدال و  2ـ حقیقت محمدي 1: چون  

  .باب انسان کامل به عنوان فرد است

  

  عجامکون  انسانــ 1 

موجودات عالم  نیتر ستهیکرده و شا دایدر وجود او تحقق پ یکمال اله یاست که تمام مجالی انسان کامل، انساناز دیدگاه جامی 

  .اند شدهجمع  یوجود و صفات و اسماء اله قیکه در وجود خود همۀ حقا یهست

                                                        
  .232- 231، ص 1379، چاپ دوم، انتشارات روزنه، تهران ي، ترجمه محمد جواد گوهرسمیو تائوئ سمیصوف. کویهی، توشزوتسویا 1

 –1378، تهران یرانی، دو جلد، چاپ اول، مرکز مطالعات اگرانیو د شاهیجابلقا داد عل حیو تصح قیهفت اورنگ، تحق يمثنو: ، عبدالرحمانیجام 2
  .129، ص 1ج 

  عـامـج یبـرزخ  ستیچـ یآدم

  نسخۀ مجمل است و مضمونش

  بـروتـج  ـقیدقـا   ـاب  صلـتـم 

  
  

  صورت خلق و حق در او واقع

  چونـشیبـق و صفات ـذات ح

  2ملکوت        قیحـقا         رـب           لـمـشتم
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 دیمشاهده کند، با یعوالم و مراتب هست اتیمظهر که جامع و شامل تمام خصوص کیتمام مظاهر وجود را در  خواهد یم کههر 

صفات جامعه سزاوار مرتبۀ  نیپس انسان به ا. است هیو ملکوت هیو ملک هیو سفل هیعوالم علو عینگرد که او جامع جمبدر انسان کامل «

  1.»خالفت حق است

مقام  انیدر ب یابن عرب. گرفته یبودن انسان را از سخن ابن عرب جامعنسخه  ای برزخ جامع * کون جامعجام اصطالح  خیش

 انشرای، خواست که اعستیکه قابل شمارش ن شیحسنا ياسما ثیچون خواست که از ح _سبحانه_خداوند «: دیفرما یانسان کامل م

امر را در بر  قتیکه از جهت اتصاف به وجود، تمام حق ی، در کون جامعندیخود را بب نی، بگو که خواست عیخواه یو اگر م ندیبب

  2».…رسد یبه ظهور م يو لهی، و راز حق به وسردیگ یم

حق و مدد او  ضیف«است که  تیبرزخ نیانسان مدار استحکام کون است، و به خاطر ا تیکون جامع بودن و برزخ عرفابه نظر     

از  ءیش چی، نباشد هستین ریمغا نیکه با طرف تشیبرزخ نیو اگر ا رسد یم یو سفل ياهللا است، به همۀ عوالم علو يما سو يکه سبب بقا

  3.»تا مدد به آنها برسد ستیمناسبت و ارتباط ن رایز ردیپذ یرا نم یوحدان یعالم، مدد اله

 یناسوت کلیوحدت به شهود کثرت، در ه بیاز غ ينفس بشر لیخلق و تکم تیهدا يـ برا یباورند که حق ـ تعال نیعرفا بر ا

  :دیگو یم یابن عرب. است حقّ نیپس انسان کامل ع. بشر باشد قیخال ي، هادیجسمان تیجنس يشده است، تا به مقتضا یمتجلّ تیبشر

قًا فکُن ا و کُنْ خَلْ ق انًا     حمح نْ بِاهللاِ ر کُ   4تَ

  :یانسان کلیحلول خدا در ه ای یذات، نه به اتحاد یحق است از راه ظاهر و مظهر و به وحدت تجلّ نیبله، انسان ع

  1نه حد فهم عقول  یانیسر                    وهم حلول یب يدر همه سار                               

                                                        
 .70الحقائق، ص  قهی، حق1367، تهران ی، انتشارات موليهرو لیما بی، به کوشش نج)ده رساله مترجم( یرسائل ابن عرب: نیالد یی، محیبن عربا3

  )   132، ص 1ج . هفت اورنگ  ( سر ذات  وصفات از والمع           و جامع یگشت کل يمظهر *

  .48ص؛ 1966 روتی، بی، دارالکتاب العربیفیابوعالء عف قاتیفصوص الحکم، تعل: نیالد ییمح، یابن عرب 1

  1378، تهران یممدالهمم در شرح فصوص الحکم، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم: ، حسنیزاده آمل نیحس 2

  .27ص، ممد الهمم در شرح فصوص الحکم،  

  .143فصوص الحکم، ص  3
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  مآد قَلَخَ اهللاَ انَّ«: یقدس ثیو بارها حد داند یها و صفات حق م نام ی، انسان کامل را جلوة تمامیجام    

یلَع صورتبه  ایاعتقاد دارد که صورت حق، صفات جمال و جالل اوست  يو. کرده است انیو حس شاعرانه ب یبا ذوق عرفانرا 2 »ه

خداوند خواست که ذاتش را در . خود ساخته گاه یو او را تجل دهیتاب یوجود آدم نۀیکه بر آ یو صفات سلب یصفات ثبوت گرید ریتعب

  .و خود را در صورت او آشکار ساخت دیصورت جامع ظاهر کند، انسان را آفر

  از صفات خدا ستیصفت ن کی

  ریو بص عیاست و هم سم میهم عل

  عالم  قیاز حقا نیهمچن

  ریارکان گ یافالك و خواه یخواه

  نهان» کنت کنز«هر چه در گنج …

  ییدایخلق را در ظهور پ

  ب آن راـسـب     بـود     عـرفـان    زانـکـه

  دایکه نه در ذات او بود پ  

  ریو قد یو ح دیمتکلم مر

م يزیهمه چ دغَ بود در او م  

  ریگ وانینبات و ح ایخواه کان 

  انیخدا نمود ع يبود، در و

  ییاوست علّت غا یهست

  3را    عرفان   کـمـال    مـظـهر    اوست    و

اسماء و صفات . به همۀ اسماء و صفاتش است ریغ نۀیجمال و جالل خود در آ تیبه ظهور و بروز ذات و رؤ یاله عالم، حب جادیا سرّ

بطور مثال، ظهور حق . آن ریبه حسب آن مظهر است نه غ يطالب ظهور در مظاهر متکثّر عالم هستند و ظهور حق ـ سبحانه ـ در هر مظهر

،  4یبیو ترک یو انفعال یاناست و در دوم ظلم ینوران یفعل طیبس یاز ظهورش در عالم اجسام است؛ در اول ریدر عالم ارواح غ _سبحانه_

 .آن عوالم است يها یژگیاما ظهورش در انسان کامل شامل و جامع تمام و

                                                                                                                                                                                   
  .588، ص 1هفت اورنگ، ج  4

 ، ص 1361، تهران ریکب ری، چاپ سوم، انتشارات اميمثنو ثیاحاد: الزمان عیفروزانفر، بد 5

  . 130-129، ص 1ج . هفت اورنگ1

  61ـ  60نقد النصوص، ص  2

  کـانسان بود نیاز پـســــــــردة بـــدر پ     ل فرموده مراتب چو تنزّــب یهست  
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 یعالم کلّ روانشیو پ یابن عرب. اند ینامتناه زیهستند ن است، لذا اجزاء عالم وجود که مظهر اسماء حقّ یـ نامتناه یـ تعال اسماء حقّ

اجسام و  ۀ، مرتبۀ ملکوت، مرتبۀ مثال، مرتبتی، مرتبۀ واحدتیاند که عبارت است از مرتبۀ احد وجود را در شش مرتبه منحصر کرده

، نیبنابرا. کند یم دایپ نیمراتب تع نیوجود است که ا یو تجلّ ریو از س کند یم ریمراتب س یوجود در تمام قتیحق. 2مرتبۀ انسان کامل

ها و صفات او  وجود حق و نام یلیمراتب مظهر تفص نیکدام از ا چیه. گاه ظهور حق و مظهر وجود مطلق است مراتب جلوه نیا یتمام

  .را ندارد کامل حقّ تیمظهر تیصالح گریعبارت د ، بهستین

  وعات ظهورـالف تنـز اخت...

  اوالً عالم عقول و نفوس

  عوالم با سرها اسما نیز

   اصـخــــاش     از ی   شـــخص     صــــخـــر شــه   ودــــب

  رشد مراتب عوالم مشهو  

  آن مثال بس محسوس یو زپ

  داینشد اال جدا جدا پ

  3اصــــخ    ــگـــــرید    مــــه اســـب    مــــلاوـــع    ـــــــنیز

انسان کامل .   مظهریت خداوند دارد وتنها مرتبه انسان کامل که نه وحدت ذاتی در آن غلبه دار د ونه کثرت امکانی جامعیت الزم براي

شهادت  یعنی  ؛يدارد، از مرتبۀ عنصر یـ است که مراتب و مقامات گوناگون یاز مظاهر حق ـ تعال يمظهر نکهی، و ايسعۀ وجود لیبه دل

  .حق است تیبه احد هیاست که شب یتیکه در بردارندة احد ستیتنها موجود يو. شود یرا شامل م یاله بیتا مرتبۀ غ

  .صفات خداوند است عیکه جامع جم 4انسان است نهیآ نیا يبدون جالء بود، جال يا نهی، عالم آیجام زیو ن یابن عرب ریبه تعب    

  یجمله کون ول نهییآمد آ

  ننمود اندر او به وجه کمال

  يق عددتفرّ نیزانکه بود ا

  ینکرده جل يا نهییهمچو آ  

  ذوالجالل و االفضال صورت

  ياحد یجمع مانع از سرّ

                                                        
  .32، ص .1343، کابل ی، انتشارات انجمن جاميهرو لیرضا ما حی، به تصحیجام اتیشرح رباع: ، عبدالرحمانیجام 3
 51نقد النصوص ، ص  4

  .132، ص 1هفت اورنگ، ج  1

  .49فصوص الحکم، ص 2

  گشود   پردة  دگر   شأن   رخ   ز جا  هر 
  

   مجموع       فه     وصب     ؤونش    ز    کی         هر
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  مرآت نیا يگشت آدم جال

  و جامع یگشت کل يمظهر

  کون را مجمل لیشد تفاص

  ـدــــــــن داره مــــــکــــــمــــل شیـــا يه وـــــب

  فاتصذات او به جمله  انیشد ع

  سر ذات  وصفات از والمع

  اول نیبر مثال تع

  1دـــــاول ش ــــنیه عــــــــــــطــقــــن ـــنیآخــــــــر

و مرتبۀ او  یجمال و جالل اله یهمه کماالت و اسام گر تیحکا کجایتمام نما بوده و  نۀیکه آ يمراتب و مظاهر عالم مظهر نیدر ب

از  يا هر کدام تنها گوشه گرانی؛ چرا که دگریتمام نما انسان کامل است نه موجودات د نۀیآ نیا. مراتب است، وجود دارد عیجامع جم

که در  افتیدر عالم  یقتیحق توان یمرا رونوشت همۀ عالم قرار داد، و ن» انسان کامل«که خداوند  یدر حال انندینما یکماالت حق را م

  2»…انسان وجود نداشته باشد

  بروتـــج ـقیل با دقــاـصتّم

  غرق      وحدت           طیمح    در     باطن

  مـلکـوت ـقیر حـقــاــمل بـتـشــم  

  3فرق         ساحل      به     بـل     خشک   ظاهرش 

خودمان و عالم ظاهر  بیکرده که ما عالم باطن را با جنبۀ غ جادیو شهادت ا بیعالم را به صورت دو عالم غ _جلّ و عزّ_خداوند 

لُ و ﴿ـ چون هم ظاهر است و هم باطن  یحق ـ تعال نی، بنابرا4میکن یرا با جنبۀ شهادت خودمان ادراك م االو االهو رُ و الظَّاه رُ وخ

وفقط به انسان هم جنبۀ ظاهر و هم جنبۀ باطن عطا فرمود، لذا تنها انسان است که صورت   دیو شهادت آفر بیدو عالم غ 5﴾الباطنُ

صورت  یعنیو همانا نشئه روح آدم را  یرش دانستــصورت ظاه یعنیآدم را  نشیا حکمـت آفرـپس همان …«ت حق اس یقیحق

  6.»اعتبار او حق و خلق است نیکه به ا یشناخت زیباطنش ن
                                                        

  .132، ص 1هفت اورنگ، ج  3

 ی، چاپ اول، موسسه فرهنگيدیگل بابا سع حیمحمود محمد الغراب، مقدمه، ترجمه و توض فیانسان کامل، جمع و تال. نیالد یی، محیابن عرب ١
  .43، ص 1378، تهران یدکترداود سلمان يهنر

  .129، ص 1هفت اورنگ، ج  2

  .54فصوص الحکم، ص  3

  .3 هی، آدیسوره حد 4

  .56فصوص الحکم، ص  5



 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 
 

٦٨٥ 
 

 

آن است، و باطن  قیجهان مخلوق و حقا انگریظاهر انسان نما. ردیگ یاست که هم حق و هم خلق را در بر م یتیجامع يانسان دارا

از  یاله يها هر آنچه در صورت«رتبۀ انسان باالتر از مالئکه است،  لیدل نیبه هم. دارد یاز صورت حق و اسماء ذات تیانسان حکا

گونه  نینائل آمده است، و به هم تیِبه رتبۀ احاطه و جامع لهیوس نیبد ینشئه انسان نیاست و ا افتهیظهور  ینشئه انسان نیاسماست در ا

1.»دیت خدا بر مالئکه تمام گردبود که حج  
  

  ریانسان عالم صغـ  2

عالم است و عشق او به همۀ مخلوقات  نندةیخداوند آفر. دارد انیجر یاست که در عالم هست یعشق ۀیانسان و جهان بر پا انیانس م 

 نیا. است ریبا عالم کب ریاز تشابه عالم صغ یانس انسان با جهان، ناش. گر است جلوه یاست و در هر مرتبه به شکل يجار یدر مراتب هست

آنان انسان  ریبه تعب. اند کرده یانسان کامل تلق ۀیاساس نظر کیاسالم، غالباً همچون  يعرفا نیرا در ب ریو عالم کب ریعالم صغ نیتشابه ب

است که روح، همواره مدبر بدن به شمار  یهی، بد 2»انسان روح عالم است، علتش و سببش یعنیعالم اصغر «است » روح عالم«کامل 

  . ردیپذ یحق انجام م يها نام میاست که در آن تعل یاصطالح تحقق عالم انسان نی، منظور از اگرید ي، و از سودیآ یم

است که شامل وجود انسان  ریخوانده شده است؛ عالم از آن جهت انسان کب» ریانسان کب» «یعالم هست«اصطالح اهل معرفت در 

  . ـ است یها و صفات حق ـ تعال نام یجلوة تمام یی، و انسان به تنهاباشد یم

. گردد یاز عالم بزرگ م يا ، نسخهیکه وجود انسان با همۀ کوچک ي، به طوردیآ یعالم به صورت مختصر در وجود انسان جمع م

عالم  ایبخوانند و  ری، عالم صغریبا عالم کب سهیانسان و عالم وجود دارد، سبب شده است که انسان را در مقا انیکه م يا تشابه و موازنه

جهان را ساخت که در بردارندة  نیاز ا یخدا، مختصر مجموع«: سدینو یفراسو م نیدر هم یابن عرب. ریبا انسان، انسان کب سهیدر مقا ریکب

پس انسان مجموع جهان . است دهیرا به صورت خود آفر ينام نهاد و گفت که و» آدم«ها بود، و او را  وجه نیآن به کمال تر یهمۀ معان

   3.»بگو انسان جهان کوچک است یاگر بخواه ایاو انسان کوچک است و جهان انسان بزرگ . است

                                                        
  .50فصوص الحکم، ص  6

  .118، ص 1ج ,)ق.هـ( 1392جلد، مصر م 5، ییحیعثمان  قی، تحقۀیالفتوحات المک: نیالد یی، محیابن عرب1
  .»یابن عرب«، 2، ج یبزرگ اسالممعارف ال ة، به نقل است از دائر11، ص 3، ج ۀیالفتوحات المک 2
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داوند ـخ«وجود دارد  ریاست نمودار آن در عالم صغ ریاست و هر چه در عالم کب ریبار، عالم کب کیبه  انسان است جمله ریهر چه غ

از آنچه در عالم بزرگ و حضرت  يا گردآورد و او را نسخه الم بزرگ را در اوـع یکه معان دهیآفر فیده و شرـانسان را موجود زب

   1.»اسماء است، قرار داد هیاله

 عیجم«: عرفا ابراز کرده و گفته است ریمانند سا یدگاهیمرتبۀ انسان کامل، د حیدر توض» نقد النصوص«در کتاب خود  زین یجام

است و عالم انسان  ریصورت، عالم صغ يانسان از رو يو دةیبه عق. 2»آنچه در عالم است، مفصالً، مندرج است در نشأت انسان مجمالً

موجودات دارد که بر آنها  ۀینسبت به بق ي، مقام برترفهیخل رای؛ زریاست و عالم انسان صغ ریمرتبۀ انسان عالم کب ياست، اما از رو ریکب

، انسان را به ي، بلکه وجود انسان است و استحکام خالفت وستیعالم خود عالم ن جادیهدف ا نکهیبا اشاره به ا يو 3.کند یخالفت م

، بلکه فقط میندار يو یقیوجود حق یه به معن، توجمیخوان یم ریانسان را عالم صغ یکه وقت دهد یمو نشان  خواند یم ریعالم کب قتیحق

  .مینگر یبه ظاهر آن م

  مجآنکه تراست ملک اسکندر و  يا

  جـهل  از     کــنیول  ست ـــت   در   همه عالم

  درم مین یاز حرص مباش در پ  

  4المــــع    در     را    شیو خوتـــ يا پنداشتـه

که وجود ) ع(یاست منسوب به امام عل يمضمون اشعار ادآوریحال  نیو در ع یابن عرب انیب لی، در واقع، تکمیجام انی، بگونه نیبد

  .مشتمل است ریکه دارد بر عالم کب يریانسان با ظاهر حق

 
 
 
 
 

                                                        
  .105انسان کامل، ص 3

  .92نقدالنصوص، ص  4

  .همانجا 5

  .92همان، ص  1

  .92نقد النصوص، ص  2

ك فـــ اؤُ ویدـشـا تَـــو م کرُـع  

  ـرٌیصـغ رمــجِ أنَّــک مـزعـو تَ

تـاب     تأنـَ   و بِ     الـک يالـذ     نُیالـم  

نـــک و م   م ك اؤُ ـــا تُـو دربص  

یو فـک يانـطَـو الَالعرُ ماالکب  

  5رُضـمالـم       ـظهـرُی          هـِفـأحـرُبِ
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  انسان کامل ــ  3

  نشیهدف آفر

  

 شیاست و عرش و فرش و همۀ کائنات بواسطه وجود او خلق شده، او پ نشیآفر ییکه هدف نها داند یم ي، انسان را موجودجامی

  .نشیدرخت آفر وةیو م یاست و گل سرسبد عالم هست يعوالم و مراتب وجود یهمۀ موجودات و تمام نشیدرآمد آفر

  انتها کـه قرآن راست و ابتدا

  ساــن    از  ابتدا  و  اس نبر   ختم

  هر دو شرح کمال انسان راست  

  1بشناس      انیم      نیاز   انسان   قدر

  .، اما در واقع، اصل و منظور اصل خلقت اوستدینما یم گریموجودات د نیفرع و واپس يهر چند به حسب ظاهر وجود و

  2اول فکر و آخر العمل است    است زلیو لم  زالیاوال وصف

اند، همانگونه  و از عدم پا به عرصۀ وجود گذاشته دهیپوش یموجودات به تبع او لباس هست ریاست و سا دگانیآفر نیانسان کامل اول

و چون مالحظه . نکند، درخت ننشاند وهیدرخت در ظاهر فرع و در واقع اصل درخت است؛ نشانندة درخت تا نخست مالحظه م وةیکه م

در مرتبۀ  وهیپس م. ندهد وهیو شکوفه نکند، م اردین رونید و برگ بها نجهان کرد و درخت نشاند، تا ساق درخت بلند نشود و شاخه وهیم

  .3اجزاء عالم ریآدم بر سا یاست نسبت بن اسیق نیو بر هم. مقدم است و در مرتبۀ وجود از همه مؤخر نهایعلم بر ا

انسان کامل، ستون آسمان است که « دیگو ی، مکند یم نییتب بایز يریجهان را در تعب يانسان کامل و استوار وندیپ یابن عرب

، آسمان فرو ابدی، آنگاه که انسان کامل کناررود به عالم برزخ ره دارد یفرو افتد، نگه م نیبر زم نکهیاو آسمان را از ا لۀیخداوند بوس

ت السماء فَهِ﴿: دیبزرگ فرما يکه خدا زدیر یم قَّ اه ومئذی یو انْشَ ومان بر شکافت، در آن روز آسمان سست و تباه آنگاه که آس یعنی ﴾هی

، که يا آنگاه آسمان، گهوارة گسترده و تو بام برافراشته. دیبا ی، پس فرش و عرشافتد یفرو م نیزم یعنی. شود و مانند کاه پراکنده گردد

                                                        
  .144، ص 1هفت اورنگ، ج  3

  .همانجا 4

  .25-24، ص یجام اتیو شرح رباع 66، انسان کامل، ص دیبنگر 1
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گفتار  ایآ. است وستهیپ بیپنهان است و به غ دهیاما آن ستون از د. است که هفت آسمان محکم بر او استوار است یشما ستون انیم

که  شود یمفهوم م نیعبارت چن نیاز ا. »آنرا برافراشت دینیب یکه م یبدون ستون«: که گفت يدیکه آنرا بوجود آورده است، نشن یکس

، شیس هر که آنرا با رفتن خوپ ستیو او جز مالک ن دیبا يا ، پس آنرا نگهدارندهندیب ینم یآنرا کس: اما گفت. ستون را انکار نکرد يو

که انسان کامل در  یتا زمان 1»باشد یاست، نم ریشامل و فراگ يجز انسان کامل، که امر یو او کس. کند، آن ستون در نهان اوست لیزا

  . مضبوط است یاله نیباشد، عالم محفوظ و خزا ایدن

  2یان محکمهزو کار ج افتهی                      یست آدمــهمه ه نیا مهتخا                          

خداوند در  فۀیشود و خل یصف به کماالت الهنباشد که متّ یافراد انسان کس نیکشد و در ب گرید يعالم رخت به سرا نیو چون از ا

تا «و خالفت به آخرت افتد،  يبروند و کار خزانه دار رونی، از خزانه بیباشد از کماالت و معان ایدن نیگردد، هر چه در خزا یظاهر هست

حق در  يها رفت و از خزانه برگرفته شد اندوخته انیاز م) انسان(که چون او  ینیب ینم ایآ. انسان در جهان است، عالم محفوظ است

  .3»؟.…ابندی یال مو به آخرت انتق وندندیپ یم گریکدیو به  روند یعالم به در م نیو همه از ا مانند یجهان بجا نم

  

  خدا فهیانسان کامل خلـ  4

است؛ هر که  ابتیو ن ینیجانش يخالفت به معنا یدر نظر ابن عرب. االرض است یاهللا ف فۀیدارند که انسان کامل خل دهیتمام عرفا عق

رسولُ  قولی«داند یانسان م فهیرا خل یحق تعال یابن عرب ی، لذا گاهشود یم دهینام فهیاو باشد، خل نیجانش يگریدر تصرف در ملک د

به ف یف) ص(اهللاِ  ر عائه ف ید باحالص ت ره أنْ فَ الخَل یس رِ و فَ هلِاألی ف فۀیالس .علَفَما جیف هیفخَل ه  ن الَّإأهله دع قد م إفَ هییفَ اهن  نوباهللاُ ع

لِّ شَ قام ذلک الشَّ هیف قُومی يأ ءیکُ یمو ءیبهخالفت بر دو قسم است نیبنابر ا .4»ته:  

  . خود در عالم قرارداده است فۀیکه خداوند انسان را خل خالفت مطلق _1

                                                        
  .50-49انسان کامل، ص  2

  .471، ص 1هفت اورنگ، ج  3

  .50فصوص الحکم، ص  1

  .148، ص 4، ج ۀیالفتوحات المک 2
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  1.دهد یقرار م فهیـ را در حال و احوال خود خل یکه انسان حق ـ تعال دیخالفت مق _2

تَخْلف﴿: دیفرما یخالفت است، چنانکه خداوند ـ سبحانه ـ م نیا يدارا یاز افراد نوع انسان يهر فرد سم م کُ قُوا مما جعلَ ف ،  2﴾هیف نَیوأَنْ

بر کلّ عالم  ینفس خود هستند و برخ فۀیخل یاست، برخ فهیـ خل یبه اندازة وسع خود از طرف حق ـ تعال کیهر  یلذا افراد نوع انسان

  .3خالفت دارند

و  ریق است تدبآنچه را به او متعلّ بینص نیدارد، و بد یبیخالفت نص نیاز افراد انسان از ا يباور است که هر فرد نی، بر ازین یجام

 بینص نیا. بدن توسط شخص است ریحد آن، تدب نیتر نیصاحب منزل خود، و پائ ریسلطان ملک خود و تدب ری؛ مانند تدبکند یاداره م

  4.انسان کامل حاصل است يا برا، تنهیاما خالفت عظم. فرزندان به حکم وراثت از والد اکبر حاصل است يخالفت برا

  . را دارد یخالفت عظم یستگیاست، شا» تیجامع« يانسان از آن جهت که دارا

  به هم یشد زره صورت و معن

  علم االسما رقم دفترش

  دیوجودش به لطافت رس ریس

  ـتـــرفـگـ ی   الـهـ   ـمـاء ـاس      کـشـور

  حدوث و قدم نیمجمع بحر  

صدف گوهرش نهیر طخم  

  دیدور کمالش به خالفت کش

  5گـرفت      ینــامـــتـنـاه ی   مـملــــکــتـ

نداشته باشد  یخدا، صورت خدائ فهیاگر خل نیبنابرا ؛قرار داده است، باشد فهیکه او را خل یتمام صفات کس يدارا دیبا فهیچون خل

 ریرا داراست و عالم تحت تدب یـ تمام صفات کمال یخداوند ـ تعال رای، ز6فرمانش نخواهد بود ذیو همۀ صفات حق را نشناسد قادر به تنف

که  ییاگر درآدم جمع آنچه رعا«. او گردد نیعالم تا جانش ریصف به کماالت او باشد و قادر بر تدبمتّ دیبا زیاو ن فۀیپس خل. اوست

                                                        
  .299، ص 3همان، ج  3

  .7 هی، آدیسوره حد 4

  .43، ص هـ1401 روتی، بیالمعجم الصوف. میسعاد، الحک5

  .104نقدالنصوص،  6

  .501، ص 1هفت اورنگ، ج  1

  .29، ص 1321شرح فصوص، مصر : ، عبدالرزاقیکاشان 2
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است واجد باشد و گرنه  ازیآنچه را که بدان ن دیناچار با، پس ستین فهینباشد، انسان خل خواهند یم دیگردان فهیرا بر آنان خل يخداوند و

  1.»انسان کامل يخالفت مگر برا ستین حیصح نیبنابرا. ستین فهیخل شانیبرا

  

  يمحمد قتیحقـ  5

، اءیکه بعد از همۀ انب ستین) ص(رسول اکرم اسالم  یوجود خارج يمحمد قتیگران آراء او از حق و گزارش یمقصود ابن عرب     

است  یقتیدر اصطالح حکما و حق » هیوالي کلی« و »عقل اول«معادل که  یعیما بعدالطب ستیقدم به عرصه امکان نهاده ، بلکه موجود

ت و رسالتش در مرتبۀ نبو ثی، که از حیکل تیت و هم مرتبۀ رسالت و هم مرتبۀ والهم مرتبۀ نبو یعنیبا داشتن مراتب مضاعف؛  ینیع

که اکمل و افضل ) ص(د گرفته تا خاتم، ظاهر گشته و با ظهور شخص محم) ع(و رسل از آدم  اءیبه صورت انب يادوار و اعصار متماد

  . است افتهیو خاتمه  رفتهیاست، انقطاع پذ عیو شرا انیاد عیناسخ جم عتشیو شر نیاست و د شانیو رسل و خاتم ا اءیانب

از اسماء  یمظهر اسم يگرچه هر موجود. است که حق در او ظاهر شده است ییو مجال گاه یتجل نیتر کامل يمحمد قتیحق

اهللا » اسم اعظم« ای» اسم جامع«، مظهر 2»است قیالحقا قهیحضرت حق قیمبدأ و معاد جملۀ خال«که  ياست، اما تنها نور محمد یاله

   3.است

  

  4اسم اعظم نهییجمال تو آ  ی       زاسماء حسن يا کیسالم عل

مرتبه  نیثابته است ـ ا انیاز اع يا مرتبه ندهیاست که از ازل وجود داشته است و نما یجهان یهست کیبه عنوان ) ص(محمد 

  . حق است يظاهر یکه تجل یحق مطلق و جهان انیاست م یموجود ـ برزخ ریاست که نه موجود است و نه غ یاز هست يا مرتبه

                                                        
  .55فصوص الحکم، ص 3

  .275نقد النصوص، ص  4

  .122، ص4، ج ۀیالفتوحات المک 5
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  1انیبغیاز کرم شد برزخ ال انشانیاو در مم           به ه انیامکان و قدم بودند در طغ يایدر           

  :دی، گوکند یاست، بازگو م يمحمد قتیکه همان حق» لعقل او«را بر زبان  يمحمد قتیواسطۀ حق زین یابن عرب

قَاب ل االْع قامی أنَ الم فاالرع  

ناف  هجور ون و یالسام ضَـۀُیأَ ود  

.. أَنَاالذيو ت بضَ مازِلْ جودۀ قَ ويم  

  رُنـیفـَ   ونــــأد   وجــوده  الُ مـــج     یـبـْــهـِ

ور البهِ     نُ و النُّ الحس وی طَعاالس  

 فَ ينَا الذأو جودو الوع یأَدْخضع  

ودج ود يفالج قُ تُوضع الئ الخَ و  

نآ   2عــــاالرف     اءــهبـــــَال ی  ـدعـــُونیفَــ ي    اَ

وجود را از باال  یضیف قتیحق نیا. دارد یبه آن بستگ انیال است که وجود اعفع یو أصل انیل جامع اعصا يمحمد قتیحق

  . کند یو آنها را موجود م بخشد یم اتیو ماه انیو به اع ردیگ یم

حال در ارتباط با جهان مخلوق در نظر گرفته  نیاگر در ع یاست ول یدر نظر گرفته شود، اله یمرتبه اگر به لحاظ علم اله نیا

  . است یو خلق یانسان اشود، ذاتً

  3عیروز جزا را شف رانیاس   عیو خدا را مط جهان رامطاع                

است و اگر ) دیمستف(قابل  میدو جنبه است که اگر نسبت به حق بسنج يدارا يمحمد قتیحق نی، ایابن عرب یعرفان ینیدر جهان ب

) هیالمحمد قهیالحق( قلُذالعه زالُی الَو«: دیو عبد و س لیو ذل زی، عزیو غن ریعقل فق نیاست، ا) دیمف(فاعل  مینسبت به مخلوقات بسنج

رَتَمدا ب نَید الِاالقب ارِواالدب ،لَ قبِلُی ارِ یعیبستف هایم فَد ،لَ یتجلّیفَ هیفل یف کشع واه عضِ من بع یذاتهه…  ولَ قبِلُییع ونمن دف ه ایم ا  د هکَذَ

قاداالب دبأ ن رُی، فَهو الفَ الدلی، العزیالغَ بد السلُیزُ الع ،ید تیدر فصوص الحکم از قابل یابن عرب 4»دد قتیحق ای يروح محمبه  يمحم

 ادتیس) کسب( يشد و هرگز سر خود را برا دهیاساساً به عنوان عبد آفر امبریپ«. کرده است تیبه ربوب ریآن تعب تیو از فاعل تیعبود

بود در حال انفعال بود، و لذا خداوند از او کائنات را بوجود آورد و به ) ستادهیا(برنداشته، بلکه همواره در حال سجده بود و گر واقف 

                                                        
  .50، ص 1همان، ج  2

  .40، ص یابن عرب وانید3

  .420، ص 2هفت اورنگ، ج  4

  .52ق، ص . هـ  1331 دنیالمستوفر، ل ۀعقل. نیالد ییمح ،یابن عرب 1
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و به خلق  افتیرا از حق در اتیاست که بازتاب انوار و تجل یقتی، حقيمحمد قتی، حقنیبنابرا. 1»دیدر عالم انفاس بخش یفاعل ۀرتباو 

 افتی؛ از حق درکند یه مبه دو تا حضرت توج ینگاه کیاو در . عطا کرد رویاست که خداوند به او ن یکلمۀ جامع يو« کند یافاضه م

انسان  ینیو در همان حال، در سطح تکو) ص(د محم قتیحق ی، به لحاظ بعد انسانیانیم قتیحق نیا 2.»بخشد یو به خلق م دینما یم

  . کامل است

 يو . مخلوق خداست نیاول یحق است، و به لحاظ کالم نیتع نیاول ینیبه عنوان انسان کامل، در سطح تکو) ص(حضرت محمد 

  . دیآفر يگرید زیاز هر چ شیجهان او را پ دگاریمبدأ خلق عالم است که آفر

  ناتیاختر برج شرف کا

  قدم طیجنبش اول ز مح

  کرد از ســــ     مـو رقــچ ــتیعنـــا      کـــلک 

  ناتیدف کاصوهر درج ک  

  سلسله جنبان وجود از عدم

  3کـــرد    ازــآغ مــــرق    ــنیأ ـــشیپ  ه ـمـــه  از

  

  .دیجو یآنان از او مدد م عی، و ارواح جماستیو اول ایس، مصدر و منبع تمام علوم و معارف انبمقد قتیحق نیا

  

  

  

                                                        
  .220فصوص الحکم، ص  2

  .446، ص 2، ج ۀیالفتوحات المک 3

  .477، ص 1هفت اورنگ، ج  4

  .2اللمعات، ص  ۀاشع 5

 رونیبـ   اقوال من است همه عتیام شـرکحا

  ستین          رــگید   یــقتیحق   مــن   از

  وال من استحا همه قتیرار طرسا              

  4تـاس  من    مال ـاج  آدم و   لیتفصــ  الم عــ
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 مینور قد نیا. دیگو یم زین يرا نور محمد يمحمد قتیحق 1»نور من بود دیرا که خدا آفر يزیچ نیاول« :ثیبا استناد به حد یابن عرب

 یعنیخود؛  یتجلّ نیجلوه کرده، تا آنکه به آخر امبرانیپ انیدر م یاست، و قبل از همه مخلوقات وجود داشته است، و به طور متوال

  2.است دهیرس) ص(حضرت محمد 

  مکرم شد زعالم نسل آدم

  داد شیخدا بر سروران سردار

  قدم زد یچوآدم در ره هست

  وحـفتـــراه م یودش گــرنـگــــشتجـــز

  از هر مکرم ستیمکرمتر و   

  داد شیساالر ایانب لیز خ

  صبح آراش دم زد يز  مهر رو

  3نوح یکشـــت يه جـــودـــره ب ينـــبرد

  :زیو ن

  ریمقصد کارگاه تقد يا

  کـــشــت      ــنیاولـــ    ارادت    در خـــاك

  ریمقصود چهل صباح تخم  

      نیآخــــر  بوت ـــن   خــــاك  در 

  4شتــخ

، اءیهمۀ انب. و کل به جزء قتیبه رق قتیاتصال اصل به فرع و حق ی، ولاستیانب ریمتصل به وجود سا) ص(اکرم  امبریپ یکلّ قتیحق

کدام جز از مشکات خاتم  چیه غمبریپ نیاز آدم تا آخر غمبرانیتمام پ« رندیگ یم اءیس خاتم انبرا از مشکات وجود مقد شینبوت خو

: رو فرمود نیاز ا. موجود بود شیخو قتیاو به حق رایشده باشد؛ ز داریاو در آخر پد نتیاند، هر چند ط نکرده افتینبوت را در نییالنّب

ب« که آب و گل  ي، واضح است که با وجودبیترت نیبد. 5»نبودند مگر هنگام بعثت ینب گرید اءیو انب. »نِیالماء و الطِّ نَیو آدم ب اًیکنت نَ

و مبعوث به  دیکه به وجود آ نیو روح او در عالم موجود بوده است؛ او قبل از ا قتیا حقاست، ام امبرانیپ ریر از سامتأخّ اءیخاتم االنب

                                                        
  .113، يمثنو ثیاحاد 1

  .249، ص سمیو تائوئ سمیصوف 2

  .25، ص 2هفت اورنگ، ج  3

  . 230، ص 2هفت اورنگ، ج  4

  .64ـ  63فصوص الحکم، ص  5
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، اءیقول، آن است که خاتم االنب نیا لیدل. رسند یت م، فقط هنگام بعثت، به مقام نبوگرید امبرانیاما پ. بوده است یرسالت گردد، نب

.  ندیآ یم دیآنچه مرتبۀ او شامل آن است، پد افتنی لیعالم، با تفص انیکه اع شود یموجود در علم حق شمرده م نیو اول نشیمقصود آفر

 دهیپوش دیکه در نور خورش یاند، اما همچون ستارگان بوده شانیت در اشدن نبو آشکارطالب  زین اءیانب ریسا انی، اعيصریق ریبه تعب

  1.اند  افتهیظهور و بروز ن يمحمد قتی، با وجود انوار حقشوند یم

ـد قتیحق« رندیگ یم ضیکائنات از او ف ۀـو هم چرخد یم بر مدار او مـوجود است و عال ـرةیت کـه مرکز داـاز آن جه» يمحم ،

  . شود یم دهیقطب نام

  نقطه وحدت چو قد افراخته

  میکرده چو قطر آن الف مستق

  دمــــق    ان ـــهجــــ   وســـــق   آن   از یـــمین

  ساخته  یاحمد الف یاز پ  

  میدو ن تیهو بیغ رةیدا

  2دمــــع  در    رو     ممکـــن  رگـــد  وســق

قطب هم مرکز است و هم . که جامع است يمحمد قتیبه حق یعنیمدد وجود و بقا و ثبات عالم و دوران افالك به قطب است؛ 

تمام عالم ظاهر است  يها او در صورت قتیهمه عالم به اوست، مرکز است و از آن جهت که حق ياز آن جهت که ثبات و بقا ؛طیمح

  .است طیاوست، مح از مراتب يا از عالم مرتبه یو هر جزئ

در اخالق و وجود  يو نرویاز ا. قطب بندة خدا، بندة جامع است«است  یدر تمام هست يو عام و سار یمبدأ کل قطب،  یاز نظر ابن عرب

  3.»ریصاحب وقت، چشم زمان، راز تقد. مظاهر حق يو مجال یحق و مظهر صفات قدس نۀیاوست آ. موصوف به همۀ اسماء است

هر که . است نشیو آفر اتیف در آن و موضع نظر حق و اصل هر علم و ححق و مدار عالم و متصرّ نۀیوجود و آ رةیقطب مرکز دا

  :دیگو یم ياست؛ چنانکه مولو ضیمف، قیو نسبت به خال ضیمستفقطب نسبت به حق، . از اوست کند یم افتیهر چه در

  کــردن کار او دیوصــ ریقطب، ش

  تن ياو چو عقل و خلق چون اعضا

  خواراو یبـاق لقـــخ نیا انیباق  

  دنــب ـریاست تدب لـــبستۀ عق

                                                        
  .467، 466، شرح فصوص الحکم، ص يصریق 1

  .477، ص 1هفت اورنگ، ج  2

  .125انسان کامل، ص  3
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  او   ردـگ   افـالك    ردشــگـ  تند    ودـخ  گرد    د کـهــباش قطب آن 

  1بود

      

  تیوالـ  6

قرب  یبه معن ی، ماخوذ از ول»تیوال«. محبت است یبه معن» واو«و سلطت، و به فتح  تیامارت، تول یبه معن» واو«به کسر » تیوال«

حق، و منشأ ظهور و بروز مبدأ  یاز شؤون ذات یاست که شأن یکل قتیدر اصطالح اهل معرفت، حق» تیوال« 2.هم استعمال شده است

  . است یدر حضرت علم یاله يها نام نی، بلکه مبدأ تعیخلق قیت ظهور و بروز حقا، و علّیاله یصف به صفات ذات، و متّناتیتع

تمام  نۀیاتم و آ يمظهر و مجال یاله يایدارد که اول دهیت عق، همچون خداوندان معرفت و اهل ذوق و محبیعبدالرحمان جام

، آنان نیبنابرا. خود نشانه یاست و نه از هست ينه از وجود خود خبر _.یتعال _حق  یهست يتمام نما نۀیاند، بلکه آ اسماء و صفات 

 اهللاِ عنا ملَ«: مأثور وارد شده است اتیاز روا یسبب است که در بعض نیبه هم. ياعتبار نیهستند به اعتبار همان تع» هست نما ستین«

الَحات هحنُو نَ حنُنَ و هو و هو ه3»حنُنَ حنُو نَ و.  

  يشنو یهمـ یان ولــدر نش                   يمصطفو ثیآنچه تو از حد

  4ادیآمد  شیف خداـتوق یب                  نظر چو گشاد یکس شیرو که به

                                                        
 تیب ،5، دفتر 1373، تهران ریرکبی، انتشارات امي، به اهتمام نصر اهللا پورجوادکلسنین نولدیر حی، تصحيمعنو يمثنو: محمد نی، جالل الديمولو 4

  .2345و  2343و  2393

، من حضرات القدس نفحات االنس: ، عبدالرحمانیجامو  1377، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران لغتنامه دهخدا: اکبر یدهخدا، عل: ك.ر1
  .141، ص 1370، انتشارات اطالعات، تهران يمحمود عابد قاتیو تعل حیمقدمه، تصح

  .148، ص یی، کتابخانه سناي، شرح مثنوي، مالهاديسبزوار 2

  .90، ص 1هفت اورنگ، ج 3
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 شانیدل آنان عرش خدا و  قدرت ا. نور و جمال و کمال است نیآنها ع يهستند و سرتاپا نیحق، همچون چشم خدا در زم يایاول

 زی، فعل آنها ناند دهیگرد یشده و به حق باق یصفاتشان متصل به صفات خداست، و چون از خود فان ریقدرت خدا و اراده و علم و سا

  :دیسرا یم نیمضام نیدر هم یابن عرب. گردد یفعل حق محسوب م

لُجهللا در رِ وم د الٍ مالَه  

 ت نَ م ع ألَههج د و   هاالمالك ساجِ

م عـــالنَّـ یهنـــُه    نمو     یعــل    کُونُی  

       م هوهرِ ی ما ف مونَیقیولِمالدن د  

م  مالَه إورلَ هعل یف ب   العلَ

لِی فـــــ      فیالتـَّصر    هفــــل  ا قُـلتُـهـــم   1الملَ

حق و  انیم یبه وحدت ذات دنیدر خدا و رس يفنا یژگیو نی، مهمتریاسالم تیوال اتیخصوص انی، در میو ابن عرب یبه نظر جام

 ابدی یجهت حق در وجود خود، به باطن وجود مطلق انتقال م تیو تقو رحقیپشت سر گذاشتن غ قیانسان کامل، فقط از طر. خلق است

ابن . از مشکات وجود او ظاهر گردد ییرا با ذوق مباشر خود لمس خواهد کرد، تا آنجا که صفات و افعال خدا زیهمه چ قتیو حق

  :به تفاوت قائل است 2سه مرحله در فنا انیم یعرب

 یشده، به صفات اله یخود فان یعارف از همۀ صفات انسان. نام دارد» قتخلّ«است که  یاز صفات انسان افتنیفنا  :مرحله اول

  . دیگو یو م نامد یم» اصحاب مکاشفه«مرحله را  نیا انگریعارفان نما یجام. گردد یق ممتخلّ

  ایاش یمجالدر  یکیآن 

  یصفـــت یمعنبه  ندیبه ـــهـر چ

  نایبود بحق  يصفتهابه   

 لیســـبردداو را گـــ

  3یمــــعرفـــــت

اند و  ساخته یکه خود را فان _ارباب مشاهده  _ یعارفان. نام دارد» تحقق«فنا ساختن ذات خود در ذات حق است که : مرحله دوم

  .دهند یرا تحقق م» وحدت با حق«در خود 

  باشد نیچندر شهود جهان     باشد نیب زیته کارف عچشم 

                                                        
  .216، ص یابن عرب وانید4

  . 136فصوص الحکم، ص  1

  .277، ص 1هفت اورنگ، ج2
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  ذات کیهمه جهان  اندر ندیب

  چیه ندینباز جهان جز خدا …

  شؤون وصفات با گر گشته جلوه

 ندینبا جــــ چیهق ــــح ریغ

  1چیهـ

 یوابستگ يبه معنا يبه لحاظ لغو» قتعلّ«واژة . نام دارد عبارت است از فنا ساختن افعال خود در افعال حق» قتعلّ«مرحله که  نیسوم

 یکه هست ابدی ی، در مافتهیق تعلّ تیوال يگوهر تیمرحله، چون به خصوص نیاست که انسان در ا قتیحق نیا انگریاست، و نما دیشد

. دیآ یاست که معموال شناخته تر است و آن مرحلۀ بقاست که بعد از مرحله فنا م یحالت فیمرحله تعلق هم رد«جز به خدا وجود ندارد 

را نه در خود بلکه در حالت استغراق در ذات  يخود نیاو ا کنیل، ابدی یبود، باز م افتهیاز آن فنا  کباریدر مقام فنا، عارف خود را که 

  2.»افتیحق باز خواهد 

  :کند یم انیکه روش ارباب تصوف است، ب قتیدر معرض طلب وصول به شهود حق یجام

  خود پاك شده یاز هست یجام

  خواهد یتو فنا م يدر بقا

  دار یاز خود و کار خودش فان

  انسبر شیـه بقـاــون فـنا شـد بـچ

  در ره فقر و فنا خاك شده  

  خواهد یو ز فنا در تو بقا م

  دار یارزان يوان فنا را به و

  3بنشان شیر صدر صفــاــبر س

، به ابدال افتهی رییکه در وجود آنان اوصاف ناپسند به اوصاف ستوده شده تغ ییایاول. است مقام بدلیت  تیوال يها از مقام یکی  

قُونَیو«: دیگو یم یراستا ابن عرب نیدر ا 4.، چهل نفرندیو از جمله جام ها ینزد بعض آنان هفت نفرند و. معروفند ن  یاالبدالَ عل طل م

حمو الم ت اَوصافُه المذمومۀُ بِ دلَ ب فَ یعل طلقُونَهیو  چهتَ صم ل ند بعضهِ ونَ ععم اَرب ه خاصٍ و دد هع ونَیعم  هایف جتَم هددن قالَ عم م نه م و

                                                        
 .همانجا3

  .278، ص سمیو تائوئ سمیصوف4

  .591-590، ص 1هفت اورنگ، ج 1

  .15نفحات االنس، ص  2
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بع نیگاه زم چیاو را خواهد گرفت و ه يجا يگری، دردیاز آنها بم یکیکه هرگاه  ندیابدال گو اءیجهت رجال هفتگانه از اول نیاز 1.»هس 

قالُوا سموا«نباشد  یاز آنها خال أ ولَهدرُ ب نهم کانَ االخَ م د واح م، إذا مات نهِ کَو 2.»بداالً ل   

آمده و  یابن عرب 3»االبدال هیحل«براساس آنچه در . اند  افتهینزد پروردگار دست  میخاصان خدا که به ابدال معروفند، به مقام عظ

 قتیاست، طالبان حق دهیاکبر آنها را به نظم کش خیش هیبا در نظر داشتن به حل یکه جام»  تحفه االحرار«و » الذهب هسلسل«براساس اشعار 

  :آورند یچهار رکن به دست م تیمقام را با رعا نیا

یبیالوال تت س ت قُ مه   أرکانُ

  دائم   اعـتزالٌ     و     مـتصـ نَیمـابـ

نا ف     من االبدالِ هیساداتُ

و ـالجهر    ـوعالـس یالنَّـزُ  و4یالعال     ه  
                                                        

  .160، ص 1، ج ۀیالفتوحات المک 3

  .همانجا4

 يها رساله را به خواهش دو نفر از دوستانش به نام نیا يو. اکبر خیاست، از ش ي، رساله موجز»عنها من المعارف واالحوال ظهریاالبدال و ما ۀیحل5
 یآداب عمل یدررساله ذکر شده به بررس ینوشته است ابن عرب. هـ 599در سال  هیفتوحات مک فیقبل از تال» یابن خالد صدف«و » یعبداهللا بدرحبش«

و  وستیپ قتیبه زمرة سالکان طر دیکه پس از آنکه مر کند یخاطر نشان م يو. پردازد یم ستین يزیو گر ریاز آن گز قتیکه راهروان مسلک حق
سالک  دیمقام نخست محتاج توجه شد نیبه ا دنیبه مقام ابدال محصور کند، و رس دنیتمام اهتمام خود را در رس دیصاحب وجد و وجدان شد، با

 قتیطر میکه مفاه منیقیو  متیصدق، توکل، صبر، عز: و عزلت از خلق، و پنج رکن باطن ی، گرسنگیخوابی، بیخاموش: ه چهار رکن ظاهراست ب
بدان که «کند و خود را به آن ملزم کند  شیارکان نه گانه را در وجودش آزما نیا یستیبا شیخو ریبه پ دنیو سالک قبل از رس دهند یم لیرا تشک
را به نه خصلت  شتنیخو دیمدت که در طلب استاد است با نیاست، و در ا ییواجب است استاد جو یاله یکه بر رهروان راه شرع يزیچ نینخست

و شب  ی، گرسنگيریآن ناگز تیآنچه در ظاهر از رعا. ملزم کند که چهار خصلت آن مربوط به ظاهر و پنج صفت آن مربوط به باطن است
 نیالد ییاالبدال مح ۀیرساله حل ریتاث« .ی، عل یاالسالم خیبه نقل از، ش277، ص 1، ج ۀیالفتوحات المک(  .»يریگ هو گوش یو خاموش يدار زنده

 ← )1354، ي، انتشارات دانشگاه پهلو3، ج یرانیا قاتیکنگره تحق نی، مجموعه مقاالت چهارم»یالذهب عبدالرحمان جامۀ در سلسل یبن عرب

ابوالمفاخر «برخوردار بوده؛ عالوه بر  یاز شهرت کاف قتیعارفان و سالکان طر انی، در مشوند یکه در آن مطرح م یرساله مزبور به علت مسائل
 شتریدر سرودن ب زین یکرده، جام نیاز آن و در کتابش تضم ییرساله نظر داشته و قسمتها نینصف دوم کتاب اوراداالحباب به ا فیکه در تال» ییحی

  )36ص  مقدمه ده رساله مترجم، دیبنگر. (االبدال قرار گرفته است ۀیحل ریخود تحت تاث» االحرار ۀتحف«از  یو قسمت» الذهب ۀسلسل«از  تیاز هزار ب

المعارف  ةدائر ۀیجمع ۀ، مطبعیاالول ۀجزء، الطبع 2من المعارف واالحوال،  ظهریاالبدال و ما ۀیکتاب حل: یرسائل ابن عربب. نیالد یی، محیابن عرب 1
  .10، ص 2، ج 1948الدکن  درآبادی، حۀیالعثمان

  :اتیترجمه اب
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  :دیسرا یگونه م نیارکان چهارگانه، ا نیا نییاکبر در تع خیاز ش يرویبا پ زین یجام

  

  

  :چهار رکن عبارتند از نیا

  عزلت _ا

عزلت ارادت : وعزلت به دو قسمت است« و عزلت محققان دانیعزلت مر: کند یم میابتدا عزلت را به دو دسته تقس یابن عرب

به جز  يزیچ ينباشد جا شانیپس در دل ا. هایو عزلت محققان آن به دل بود از بودن. گرانیبا د ختنی، و آن به تن باشد از آمزندگانیآم

  .2»دهنده حق باشد، و از بهر مشاهده در آن دلها حاصل بود یعلم به خدا، که آن گواه

 يآنان در خانه به رو. شوند یبا آن مأنوس م دانیاست که مر یعزت سالکان، عزت جسم یجام ریبه تعب ای :دانیت مرلعز - 1

و سود و  ندیگو یاضافه نم یسخن، روند ینم یکس داریو به د دهند یبه خود راه نم و چه عام کس را چه خاص چیو ه بندند یمردم م

  . است کسانیآنها  يبرا گرانید انیز

                                                                                                                                                                                   
  د نهالــان دهـمول نهـر رکــن معاچه        را ـــتیه والنــخدا خا دگــانیرس 

  ـالیا و خـببستن دل و چشمت ز خوابهی       است و کناره ز خلق و گرسنگ یخموش 

  )19االبدال، ص  ۀی، ترجمه حلیده رساله مترجم ابن عرب( 

  .168، ص 1هفت اورنگ، ج  2

  .13االبدال ، ص  ۀی، ترجمه حلیده رساله مترجم ابن عرب3

  که بپرسم ازو به وجه سؤال

  گفت از آن چار خصلت مشهور

  رـهــوع و ســـوج یعـزلت و خـامـش

  اند ابدال کز چه ابدال گشته  

  که به قوت القلوب شد مسطور

  1ریده خصال و ســمـــود عـب نیکـ

  آن بود عزلت جسد که مدام

  يدر بر اهل زمانه دربند

  از خروج و دخول یینفرسا ای

  از همه چه خاص و چه عام یبگسل  

  يبجز کنج خانه نپسندجا 

  از کالم فضول ییاالیلب ن
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عزلت مخصوص عارف است که تنها به خدا  نی، اکند یاشاره م یعزلت به هوش و خرد، همانطور که جام ای: عزلت محقق - 2

  .نام و نشان اما جاودانه است یب. شود یخود بنده م یبندگ يو تمام بندها دهیاز همه بر شی، و تمام وجود خوشدیاند یم

  يخدا ریعزلت هوش آنکه غ

  شهیاندك اندك اند یواکن

  شود شهیپ تیشگیاند کیچون 

  گردد  یهر چه بند تو بندگ

  ياحـد ي     شــو ي    ا بـنـده  نـشان  یبـ

  يجا ابدیدلت ن میدر حر  

  شهیاند کی ياز همه تا شو

  شود شهیدولت گه گهت هم

  گردد یجمله زندگ یبندگ

  2يابد ي    شـو ي   ا زنـده  ان ـان فشــجـ

به سه  ،بارة نیآنان افراد را در. و روشنتر است قتریدق یاول میکه از تقس کنند یمطرح م زیرا ن يگرید يبند میتقس یو ابن عرب یجام

  .کنند یم میدسته تقس

ن«در امان باشند  گرید يها از شر انسان نکهی، به جهت اکنند یکه عزلت را انتخاب م یکسان :لاو ۀدست •   .3»اسِالنَّ شرِّ اءاتقَ ۀِیبِ

  هدـهان بجـمه جـاز ه یکـیآن 

  يو ضرشان حذر عـکنـد از نف

  ارــهـج   و    رارـس   در   قـلـخ  از    دـرم

  رهدـرهان بـمـگ بیا زآســت  

  يرشان شـررـز ش نـدیا نـبـت

  4رارــــــش   رار وـشَ   از   مــنیا   ـدیز تا 

                                                        
  .159، ص 1هفت اورنگ، ج 1

  .159، ص 1هفت اورنگ، ج  2

  .5االبدال، ص  ۀی، کتاب حلیرسائل ابن عرب 3

  .159، ص 1هفت اورنگ، ج  4

  یبه مقاالت خلق دم نزن

  يسود انگار نیخسرشان ع

  همه  ل زـاج  رد ــب  ان کـت  از   ـتشیپـ

  یبه مالقاتشان قدم نزن

  يبخلشان محض جود پندار

  1هــمـــهـ   ز   ـــلـــام   ه ــــرشـت ي   بــبــر
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خود از  يکردن بد زیاز بهر پره«برسد  یبیاز آنها به مردم آس ترسند یکه م نندیگز یهستند که عزلت را بر م یکسان: مدو ۀدست •

  1.»مردم

  وان دگر رخت و بار برده به غار

  ـودهـآس   ــچیهــــ   آنـکـــــه   ــتــشینــ

  وز صغار و کبار کرده کنار  

  2رسودهــف      رزهــــه هـبـ  نـگـردد   زو 

به  یدارند، و بدگمان یگروه به خود بدگمان نیگروه بهتر از گروه اول هستند، چرا که گروه اول به مردم بدگمان هستند، و ا نیا

تَعد تهین و«. تر است به مردم، که انسان به نفس خود شناس یتر است از بدگمان ینفس خود اول الم ه تقاء شَرِّ رِیالغَ یإل يا وه ن أ و م فَعر

لِاالو لَ سفَإنَّ االونِ بالنَّ وء ک أولَ یالثَّان یاسِ و فالظَّ فْس نَ نِ بِ سه و سوء الظَّ فْ نَ ک أَ یسوء الظَّنِ بِ فْس نَ ک بِ فالنَّ مراقبند که از  نانیا. 3»عرَ

  . در راهشان نگذارند يبر دوش مردم و خار يخود بار

  منصف متصف به هوش و خرد

  دیبهتر د شیهمه کس را ز خو

  يکم کشد از و بار یتا کس

  نگذاشت   شانــدوش  ه ـب   را  ـودــخ  ار ـب

  و خود را بد دید کیخلق را ن  

  دیبد خود را به خلق نپسند

  يکم خلد از و خار یدر دل

  4تـبرداش   راهشان   را ز   ودـــخ   ارـخ

 نیاند، و علت عزلت آنها ا با خدا را انتخاب کرده ینیافراد همنش نیا. باالتر دارند يا ، مرتبهشیگروه از دو دستۀ پ نیا: مسو ۀدست •

باشد که دور شود از نفس خود از بهر  یمردم کس نیو بلندتر« دهند یم تیارجح ایصحبت را بر همه دن نیاست که با خدا باشند و ا

  .5»او ریغ ندیرا، برگز ریخود غ يخدا ختنیبرآم يدور دیپس هر که برگز …جالله ـ  صحبت با حق ـ جلّ

                                                        
  .13ص  االبدال، ۀی، ترجمه حلیده رساله مترجم ابن عرب 1

  .161، ص 1هفت اورنگ، ج  2

  .5االبدال، ص  ۀی، کتاب حلیرسائل ابن عرب ٣

  .162-161، ص 1ج  هفت اورنگ، 4

  .14ـ13االبدال، ص  ۀی، ترجمه رساله حلیده رسال مترجم ابن عرب 5
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  صمت -ب

گفته اند، و سکوت است یخاموش ایم از ارکان چهارگانۀ مقام ابدال، صمت رکن دو »مرَن علبِبقَ اهللاُ فه کَلَّ لانُسآنکه به دل (= » ه

  . 2)بازماند انیحق را بشناخت زبانش از ب

 يبرا ایبا خدا  ایسالک،  کیسخن آنان بر این عقیده اند که .  دهند یم یاهل معرفت حکم به خاموش شتریمانند ب یو جام یابن عرب

شر  يخدا ریو غ. گفتن، به هر حال خطاست يخدا ریو سخن با غ«باشد، بهتر است سکوت کند و خاموش باشد  نیاز ا ریخداست اگر غ

  .3»یاست از هر وجه

به زبان از  یخاموش یکی: بر دو بخش است یخاموش«، ارائه کرده یدر مبحث خاموش یکه ابن عرب یماتیتقس با نظر داشتن به یجام

  :کند یم میرا به دو نوع تقس ی، خاموش4»به دل است از خاطر از جز حق یخاموش گریو د. خدا ریسخن ناگفتن با غ

  

  5یت پنهانـو صم ـدایمت پـص    یبر دو قسم است صمت اگر دان  

  .6از منازل عامه است ینوع از خاموش نی، و ابندد یکه ظاهراً سالک لب از سخن فرو م :يصمت ظاهر -1

  1نفسانـان ز همـزب يکـه ببنـد    هست قسم نخست صمت لسان      

                                                        
  .166، ص 1هفت اورنگ، ج  6

  .465، ص 1336، تهران ریرکبیچاپ اول، انتشارات ام ،یژوکوفسک نیوالنش حیکشف المحجوب، تصح. بن عثمان ی، ابوالحسن عليریهجو 1

  .12االبدال، ص  ۀی، ترجمه حلیده رساله مترجم ابن عرب 2

  .11االبدال، ص  ۀی، ترجمه حلیده رساله مترجم ابن عرب 3

  .170، ص 1هفت اورنگ، ج 4

  .11االبدال، ص  ۀی، ترجمه حلیده رساله مترجم ابن عرب 5

  و آن دگر آن که صحبت موال

  دیگز يروز و شب محبت خدا

  را   ودـــخ  ق ــلـخ   ـاـز م ی  خـال کــرد 

  ایبر همه دن ثاریکرد ا  

  دیماسوا ببر وندیز پدل 

  1را  ودـخ  ق ـه حـب ی  ـکبـارگــــی  داد 
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از صفات  یصفت نیو ا«. دیبگو یسخن تواند ینم گرید ثیدل که نفس خب یو آن عبارت است از خاموش :یصمت پنهان -2

  2.»درگاه خدا و اهل مشاهدت است کانینزد

  3ثیفس خـبــه نـنـکنـد در درون                ثیو ان دگر صمت دل بود که حد                    

و «: ابدی یو ثبات قدم م شود یحق م ی، جان او محل تجلجمع کرد دل یخاموش بالب را  یخاموش شیکه در وجود خو سالکیهر

  4.»کرد یجل جالله او را تجل يشد و خدا دایزبان و هم به دل، سر او را پهر که خاموش شد هم به 

  دن حکمت است و مخزن هوشـمع     اموشـد زبان و دل خـهـرکـه را ش

  دمــات قــبــاودان ثـــج ـافـتــهی          دمــق ـــاتیان او در تـجــلـــج

  5ودـشــدا نـــدا جــاز خ ـســفـنـ              ودــاز خـدا شن ـدیدا گوـبـا خ   

 

  جوع_ج

راستا  نیدر ا یجام .6»یراه اله نیم است از ارکان ارکن سو یبدان که گرسنگ«است  ی، گرسنگتیرکن از ارکان وال نیسوم

  .کند یاشاره م

  7اهل هوا يمحنت و ابتال    اهل صفا يباشد غذا جوع

  1:انواع دارد یمانند عزلت و خاموش زی، نیو ابن عرب یجام یجوع، در منظومه عرفان
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عادت نکرده و  یتا نفس با خوش کند یاعراض م ها یخودش از خوش یعنی. است دیکه مختص سالک و مر: ياریجوع اخت -1

  2.ابدیو سکون جوارح دست  یشیو درو يو خوار یچارگیو ب یسرکش نشود، و تا به مقامات خشوع و فروتن

  روندة مرتاض دینما یم

  نکند یبا خوش يخوتا دلش 

  امدـانـج     صـدـمـق    ه ـآخـر ب    راهـش

  اعراض شیاز مطاعم به قصد خو  

  نکند ینفسش آهنگ سرکش

  3ـارامـدیبـــ   ـدــرس    صـدـمـق    ه ـبـ چـون 

و  ابدی یلذت خوردن را در نم گریت حق غرق است که داو آنچنان در لذّ. که موقوف عارف و مرشد است :يجوع اضطرا -2

در  یجام 4.شود لینا» تیصمد«به مقام  نکهی، تا اردیگ یخو م یو الطاف ربان یو با انفاس اله دیزدا یرا از وجودش م ياوصاف بشر

  . کند یخدا مربوط م تیادامه سخن خود را به صمد

  لذت قرب افتیمرد عارف چو 

  اکل و شربش چه باشد انس به حق

     یتـجــلــ    در     او      انـجـ…

  يصــمـــد

  نه به اکلش فتد کشش نه به شرب  

  او در حق است مستغرق میدا

  5يابـــد   ی  تـــسـلــ   ــقـحـ    از        دارد

  سهر _د

عمل دل باشد و ارتقا به منازل  ]استمرار[ یخوابیب دةیپس فا …«، دانند یحق م ضیبه ف دنیرس يبرا یرا راه يداریعارفان شب ب

استفاده » وتوالمأخُ ومالنَّ« ثیاز حد یجام 1.»زنده داشتن وقت باشد خاصه سالک را يداریو حال ب. خدا مخزون باشد کیبلند، که نزد

  !دی، دل بستۀ برادر او که خواب است، هستدیاز مرگ وحشت دار نکهیچرا با ا: دیگو یکرده، م

                                                                                                                                                                                   
    ).187، ص 1هفت اورنگ، ج (جوع عارف به اضطرار بود   بود اریاختجوع سالک به 4
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  ستیداریب اتیخواب مرگ و ح

  مرگ     تـرـنـش     زخـم   ز   يـزیگـر یمـ

  ستیزاریب اتیصلح مرگ از ح  

  2رگـم      ـرادرـب  در     يروی  چـه کنـ

  تفاوت مراتب انسانهاـ  7

است، در  از کمال معرفت بهره گرفته شیخو يوجود تیاز آنها به اندازة ظرف یاند، هر نوع شده دهیموجودات عالم به مراتب آفر

و  زتریشگفت انگ يموجود شاهکار خلقت است و خداوند موجود نیبرخوردار است؛ ا یخاص یژگیموجودات وجود انسان از و یتمام

   .دهیافریاز انسان، ن تر میعظ

اهللا، توان کاملتر شدن از همه  یال ریسو  یباطن یروحان ي؛ به اعتبار قوارهیدو جنبه است و مخلوط و معجون از دو خم يانسان دارا

حرکت کند و از  یشهوان يقوا ریس دراگر. ردیگ یقرار م واناتیح فیدر رد یو شهوان یجسمان يموجودات را دارد، و به اعتبار قوا

و عشق و  مانیو ا تی، و اگر در شاهراه کمال با بال معنوشود یم زتریخونر يا منحرف شود، از هر جانور درنده یانسان میصراط مستق

 یآدم«؛ شود ینائل م» انا الحق«و به مقام  پرد یملکوت  م قیحقا يبرتر در فراسو زیپرواز کند، از فرشته ن اءیو اول اءیانب تیتمسک به وال

و به  ردیآرد حکم آن گ يبه هر چه رو. لطافت است تیدر نها تیکثافت است، اما بحسب روحان تیدر غا تیاگر چه به سبب جسمان

ق شود و به احکام صادق آن متحقّ یمتجلّ قیچون نفس ناطفه به طور مطابق حقا: اند لهذا حکما گفته. ردیه کند رنگ آن پذهر چه توج

نه  قتاًیرا به خود، حق» انسان«حمل نام  یستگی، شادیآ یمرتبه نائل م نیکه به ا یانسان فقط هنگام. 3»گردد، صارت کانه الوجود کلّه

،   . کند یم دییهمنوع خود را تأ یبر باق يفائق آمدن و يامر مدعا نی، و ادهد یاختصاص م مجازاً

  و بال نیهر که از زم نیهمچن

  فتاده بر خاك است اهیچون گ

  مگر از تاب علم و آب عمل

  صفات نقصان گم يگردد از و

  ست سر به اوج کمال دهینکش  

  نام مردم بر او نه ز ادراك است

  همه احوال او شود مبدل

  گندم شود یکه م یاهیچون گ

                                                                                                                                                                                   
  .17االبدال، ص  ۀی، ترجه حلیده رساله مترجم ابن عرب 1

  .193، ص 1هفت اورنگ، ج  2

  .450همان، ص 3
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  همواره يشود اندر خدا

  قینوع خود شود فا یبر بن

  آن انسان ییگر بازجو کیل

  دوالب    ـد ــبــنــگ      ــریز  ـشیبـــ ــای

  چون غذا محو در غذا خواره

  قیاسم را بود ال نیآن که ا

  سان نیا رتشیکه بود فعل و س

  1ابینا    ایمیو ک   ـمـرغیسـ    چـوـمـــهـ

اند، در  فرشتگان تنها مظهر جمال حق. عالم باال باالتر است انیاز فرشتگان و کرّوب یقیدارد که انسان حق دهیعق زین یابن عرب

اند،  که خداوند در انسان نهاده غافل مانده يفرشتگان از اسرار 2.که انسان هم مظهر صفات جمال حق است و هم صفات جالل یصورت

  سرباز زدند، دینما یو فساد م زدیر یخون م نیزم يبهانه که او در رو نی، به ايو از سجده به و رفتندیانسان را نپذ یلذا مقام خالفت اله

  3.اند بهره یآن ب تیاز مظهر شانیاز مظاهر صفات جالل حق است که ا زین  و فساد، يزیخونر نکهیاز ا خبر یب

اوست؛ انسان از آن جهت که او صاحب امر و بر  تیعقل و فکر و معنو ثیت انسان از حت و قوهمه عزّ نی، ایابن عرب دگاهیدر د

 نیجسم و جسد اوست، که از ثیو نه از ح 4.را دارد» انسان«لقب  یستگیشده و دارندة فکر و نفس ناطقه است، شا دهیآفر یصورت اله

از خلق » أکبر« نیقرآن خلق آسمانها و زم حیاست که به تصر نترییندارد، بلکه از اکثر آنها پا يموجودات برتر گریجهت، نه تنها بر د

است که  یشد، نه دربارة انسان انیب» اهللا«انسان و استحقاق خالفت او از  لتیپس، تمام آنچه دربارة عظمت و شرافت و فض 5.انسان است

  .وانیان است و در باطن حبه صورت انس

  حد انسان به مذهب عامه

  يپهن ناخن برهنه پوست ز مو

  القامه يمستو ست یوانیح  

  يبه دو پا رهسپربه خانه و کو

                                                        
  .136، ص 1هفت اورنگ، ج  1

  .216، ص 1، ج ۀیالفتوحات المک 2

  .51ـ 50فصوص الحکم، ص  3

  .331، ص 1، ج ۀیالفتوحات المک 4

لقُ« 5 رُ م االرضِو اتماوشالس لَخَ 216، ص 1ج : هیالفتوحات المک: ك.ر زین .57 هیسوره غافر، آ»  اسالنَّ لقِن خَأکب.  
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  1است    انسان  کـه   ان ـگم   برندش یم  است   نسانیکا    دـنـگرنـب    را     کـه  هـر 

تر، در  روشن ياست و به معنا یانوار ربان يدلش مجال نهیو آ یاله قیاست که مظهر خالفت و حقا یبلکه در خصوص انسان

  .نامند یاست که عرفا او را انسان کامل م یقیخصوص انسان حق

  کامل و تام آن بود الحق

  بهره ورش     شیخو       اسم ز  قـح    ساخت

  که در اسم حق است مستغرق  

  2خبرش      وا ـس   اـحـال ه   از    سـتینـ

آنهاست نشیها بسته به دانش و ب به نظر عرفا، مراتب و کماالت انسان. ستین انیهمه اصناف آدم يمقام برا نیا اام .  

کمال انسان با عشق  يقوس صعود دنیرس انیبه پا یعنی. باهللا است ياهللا و بقا یف يانسان فنا یاستکمال ریس تیاز نظر عرفا، نها

ترانه  نیتر افسانه و مطبوع نیتر مقبول« ، چرا که عشق ابدی یرا در م یعالم هست قیانسان حقاعشق است که  قیو از طر ردیگ یصورت م

  .است 3»

 ایو با بال عشق مراتب عروج  اوردیب يرو تیکند که به حرمگاه ذات احد لیفراق را به وصال تبد نیا تواند یم یانسان  تنها وقت

به مقام بقا برسد و به  تواند یباز گردد، تنها آن هنگام م» تیالنۀ اصل« یجام ریبه تعب ای» مبدأ کل«را پشت سر بگذارد تا به  يقوس صعود

  . ق گرددمتحقّ تیذات احد

  از کـنـمت بـال هـب یجـام زیخـ

  ـشیابود خـوـدر کـلبه ن یا کـنـج

  يشو کرویو  کدلیاز جان  يا وـب

  تـمام    یفــانـ يشـو     او ي   بـقــا      در

  رواز کنـپ ـتیوکــر اصـل يسـو  

  شیه مقصود خـوـدر قبل یرو نـه

  ياو شو يبلکه خود را محو سـاز

  4السالم       و ی  بـاشـ   ـدیجـاو     دةـزنـ
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