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  تمییز يبررسی ساز و کارهاي مترجمان قرآن در ترجمه

  
   1حسن مقیاسی
   2نیا مهدي مقدسی

   3عالیه عباسی
  :چکیده  

جمله به قصد گسترش معنا، به تکاپو انداختن ذهن مخاطب،  تمییز به عنوان یکی از عناصر نحوي، نکره منصوبی است که در آخر
  .کند آید ودر نقش یک متمم معنایی، ازیک کلمه یا یک جمله رفع ابهام می مبالغه و تأکید می

پرسشی که پژوهش پیش رو در صدد پاسخگویی به آن است، شیوه برخورد مترجمان با این پدیده زبانی است و در راستاي  
هاي آقایان انصاریان، برزي و بروجردي مورد کنکاش قرار  رسش فوق، سه ترجمه از قرآن در عصر کنونی یعنی ترجمهپاسخگویی به پ

  . گرفت
دهد از آنجایی که براي چنین ساختاري در دستور زبان فارسی ساختار نحوي مشابه و مشخصی وجود ندارد  ها نشان می بررسی

نادیده گرفتن نقش تمییز و  ترین آن شاید بتوان گفت شایع. شوند ن فارسی دچار لغزش میمترجمان گاهی در انتقال معناي آن به زبا
هیچ کدام از مترجمان یاد . شود باشد که در این صورت از ارزش بالغی تمییز کاسته می ترجمه آن به صورت مبتدا،  فاعل یا مفعول می

اند؛ به طوري که گاهی آیه اي را  در ترجمه این ساختار نحوي نداشته اند و عملکرد واحدي شده از لغزش ترجمه تمییز برکنار نبوده
  . اند درست و آیه ي دیگر را نادرست ترجمه کرده

  
  .تمییز، ترجمه قرآن، نقد ترجمه، انصاریان، برزي، بروجردي :هاکلید واژه

                                                
 استادیار دانشگاه قم - 1
 استادیار دانشگاه قم - 2
 دانشجوي کارشناسی ارشد - 3



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٥ 

  :مقدمه
هاي بیانی بسیار زیبایی است که شنونده  د ساخته شیوههاي قرآن کریم که آن را از سایر متون منحصر به فر یکی از بارزترین ویژگی

هاي بیانی است که همواره در قالب یک ساختار نحوي در آیات قرآن براي یک  تمییز از جمله این شیوه. کند را لبریز از سرور می
در فرایند ترجمه ایجاد  اي است که گاهی مشکالت قابل توجهی را هاي نحوي آن به گونه شود تمییز و حالت غرض بالغی ظاهر می

رسد که در زبان  شود و چون به نظر می اي نامتعادل و نادرست می ي ترجمه کند؛ به گونه ایی که عدم توجه به آن منجر به ارائه می
یا  زدگی شود و گاه از روي شتاب اي عمل می ي آن، گاه سلیقه فارسی ساختاري مانند ساختار تمییز وجود ندارد، مترجمان در ترجمه

هاي قرآنی صورت گرفته با یک دید  از طرفی دیگر نقدهایی که بر ترجمه. کنند تجربگی به صورت موشکافی و دقیق ترجمه نمی بی
اند؛ لذا این نوشتار با هدف دست  اند و از بررسی نکات جزئی و ساختارهاي نحوي چون تمییز غافل مانده نگریسته ها کلی به ترجمه

ي  ي چنین پدیده زبانی در سه ترجمه از قرآن با مطالعه ویژگیهاي تمییز در دو زبان فارسی و عربی به نقد ترجمه یافتن به ترجمه مطلوب
مشکالت ساختاري قرآن کریم در مبحثی  ناگفته نماند حیدر قلی زاده در کتاب. مذکوري با دیدي نقادانه و تحلیلی پرداخته است

  .باب این مبحث را به روي پژوهشگران گشوده است» ي آن هاي ترجمه تمییز و روش«تحت عنوان 
ها صورت گرفته و نیز با هدف برجسته سازي این  ي آن هایی که بر ترجمه علت گزینش مترجمان مذکور فقدان یا اندك بودن نقد

  .  سه ترجمه و معرفی آن به مخاطبان قرآن پژوه بوده است

  

  :تمییز در زبان عربی و فارسی

در نوع اول ابهام کلمه و در نوع دوم ابهام . شود تقسیم می) ذات(و نسبت ) ذات(تار نحوي بر دو نوع تمییز مفردتمییز از نظر ساخ
تمییز بر عامل خود مقدم . باشد عامل در تمییز مفرد اسم مبهم و در تمیز نسبت فعل یا شبه فعل می. شود موجود در جمله برطرف می

  .ینه جایز استحذف آن نیز در صورت وجود قر. شود نمی
رود و به صورت مفرد و جمع در  تمییز از  نظر ساختار صرفی اسمی نکره و جامد است که به ندرت به صورت مشتق به کار می

  .شود جمله ظاهر می
عامل ( معنایی دیگر –کند؛ به عبارتی دیگر از یک عنصر نحوي  تمییز از نظر معنایی نقش یک متمم معنایی را در جمله بازي می

  .کند رفع ابهام می) مییزت
اي در قرآن دارد؛ چرا که تمییز برطرف کننده ابهام است و تغییر در ترکیب اصلی جمله سبب به  تمییز از نظر بالغی جایگاه ویژه

با  نماید سپس آن ابهام کند و او را تشویق به تفسیر آن می شود، ابهامی که ذهن خواننده را درگیر می وجود آمدن چنین ابهامی می
شود یک بار به صورت مبهم و یک بار به  شود تا جایگاه آن مشخص و دانسته شود گویی دو بار تکرار می آمدن تمییز تفسیر می

بیشتر علماء بر آنند که این تحویل به قصد گسترش معنا . صورت تفسیر شده، که این شیوه از بیان براي شنونده لذت بخش است
  ) 41، صص2جرجانی، ج: ك.ر. (گیرد کید صورت میوشمولیت آن و نیز مبالغه و تأ

آید که نه فاعل است نه  گاهی اسم یا کلمه اي در جمله می«: دهند انوري و گیوي تمییز را در دستور زبان فارسی چنین توضیح می
» مرد«: نامند، مانند ز میسازد؛ چنین کلمه اي را در دستور زبان فارسی تمیی مفعول ونه متمم، بلکه نسبت مبهمی را در جمله روشن می
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هاي خاصی نیاز به تمییز دارند  از میان افعال فعل) 124انوري و گیوي، ص. (»این گونه مردان ایران دوست را مرد باید نامید«درجمله ي 
معناي خود به  هایی که براي تمام کردن ها خواندن، نامیدن، یافتن، دانستن پنداشت وغیره است دستور زبانان به چنین فعل ازجمله آن

ي  نکته) 65خیامپور، ص.( تواند جمله تشکیل دهد گویند؛ چون با فاعل و مفعول صریح نمی تمییز نیاز دارند افعال ناقص از نظر معنا  می
همراه است  »را«آید که مفعولی که با  توانند تمییز بگیرند؛ زیرا تمییز با افعالی می دیگر اینکه افعال الزم وافعال متعدي یک مفعولی نمی

  )52هاي تمییز در زبان فارسی، ص بررسی ویژگی.  (شود گیرند که حذف آن باعث بدساخت شدن جمله می می
با توجه تعاریف فوق تمییز فارسی از نظر نحوي با تمییز عربی متفاوت است؛ اگرچه در نام مشابه بوده و کار هردو رفع ابهام 

  .  عادل مفعول دوم افعال دو مفعولی در زبان عربی استدر واقع تمییز در زبان فارسی م. باشد  می
  

  معادل تمییز در زبان فارسی
باشد در این مجال سعی شده است معادل هر کدام  دانیم ساختارنحوي تمییز در زبان عربی شامل تمییز مفرد وجمله می چنانچه می

  .در زبان فارسی مورد بررسی قرار گیرد

شود بار معنایی خاصی در جمله ندارد و در رابط با عدد  ریح و کنایه و مقادیر و شبه مقادیر تقسیم میتمییز مفرد که به تمییز عدد ص
کند که با انطباق بر زبان فارسی باید بگوییم معادل آن صفات شمارشی ساده است و در  و معدود ابهام حاصل از نسبت فعل را رفع می

نیز در زبان ) وزن، پیمانه، مساحت(هاي مقدار عربی اسم. ترجمه شود» چه بسیار«بایست به صورت نکره به دنبال عبارت  کنایه می
  .گیرد معادلند هاي معین که میان صفت شمارشی و موصوف قرار می فارسی با اسم

عرب در زبان فارسی معادل دقیقی براي تمییز نسبت وجود ندارد؛ چراکه  از  جمله منصوباتی است در نتیجه برخورد ایرانیان با 
زبانان در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم وارد زبان فارسی شد و نخستین بار با همان ساختاري که در زبان عربی داشته، بکار رفته است؛ 

به مرور زمان تنوین قید تمییز . کرد شد و به عنوان قید در جمله ایفاي نقش می یعنی به صورت تنوین دار و نکره در آخر جمله ذکر می
و » به«، »در«شد و از آنجا که قید در زبان فارسی معادل یک حرف و یک اسم بود، حرف اضافه جاي تنوین را گرفت، مانند  برداشته

ابتدا در زبان فارسی وجود نداشتند بلکه تحت » از حیث«و » از جهت«، »از لحاظ«باشندعبارات » از حیث«از نظر و «ي که به معناي »از«
؛ فرشیدورد، دستور تاریخی زبان فارسی، ص 241-241عربی درفارسی، صص.( ی به زبان فارسی پدید آمدندتاثیر ترجمه تمییز در عرب

هاي  اند تحت تأثیر ترجمه از زبان هاي قیدي که امروزه با گروههاي حرف اضافه ساخته شده بعضی از متمم«: گوید فرشیدورد می) 208
از «، »ازروي«، »از»: اند عبارت است از ایی را ساخته هاي قیدي ترجمه اینگونه متممکه  هاي حرف اضافه گروه. اند دیگر به وجود آمده

توان نتیجه گرفت فارسی زبان  بنابراین می 1)187، ص1387فرشیدورد، دستور مختصر زبان فارسی، .(»... و» از نظر«، »ازحیث«، »لحاظ
  .  اند همواره تمییز را به صورت متمم قیدي ترجمه نموده

  

  اي ترجمه تمییز در قرآنه روش

                                                
 .187ص ) 1387خاشع، :تهران(خسرو فرشیدورد، دستور مختصرتاریخی زبان فارسی، چاپ اول،  1
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از آنجایی که تمییز مفرد داراي معادل دقیق است؛ بنابراین در ترجمه مشکل نحوي ندارد و در جایگاه خود به راحتی قابل ترجمه 
  از عربی به فارسی است

هایی براي  ترجمه تمییز نسبت به دلیل عدم وجود معادل ساختاري در زبان فارسی تا حدودي مشکل است اما  مترجمان روش
  :برند که عبارتند از  ترجمه آن  بکار می

این روش از : »در«و» از«، »به«: ها است، مانند و آنچه در معناي آن» از حیث«، »از جهت«، »از لحاظ«هاي قیدي  استفاده از متمم -1
» کفی«منقول و تمییز بعد از فعل  تمییز نسبت. باشد ها در الویت می هاي ترجمه تمییز است که به نسبت سایر روش مشهورترین روش

  معروف،: ك.ر. (شود بدین شیوه ترجمه می
که از آن عدول کرده، ) فاعل، مفعول، مبتدا(در این روش تمییز بر اساس نقش اصلی: ترجمه بر اساس محول بودن نقش تمییز -2 

اي غیر مقبول  ل کاهش ارزش بالغی ترجمهاین روش در ترجمه متون عادي فصیح است اما در ترجمه قرآن به دلی. شود ترجمه می
  . باشد می

ي تمییز، به رابطه بین تمییز با  در این روش از ترجمه ):ممیز(نحوي تمییز با عنصر مبهم  -ترجمه بر اساس ترکیب ساختار معنایی -3
و ذم و برخی از موارد منقول از  تمییز افعال مدح. شود شود و معناي تمییز با حالت نحوي عنصر مبهم ادغام می عنصر مبهم توجه می

د«توان با استفاده از این شیوه ترجمه نمود؛ البته در مواردي که عنصر مبهم داراي مفهوم کمی باشد، مانند  مبتدا را می . ر. (»أکثَر«و » أشَ
  )89-87زاده، صص قلی: ك

گنجد؛ لذا نگارنده دست به  ن در این مجال نمیتعداد تمییزهایی که در قران به کار رفته است بیش از سیصد مورد است که آورد
  .ها در سه ترجمه نام برده پرداخته است ها زده و به نقد وبررسی ترجمه آن گزینش آیه

ینَ { .1 عب ی أَر وس نَا م د اع لَۀًوإِذْ و51/بقره( 1}لَی (  

  .سی وعده گذاشتیمچهل شب با مو]  براي نازل کردن تورات[زمانی که ] یاد کنید: [ترجمه انصاریان

 .زمانی را که با موسی چهل شب وعده نهادیم] یاد آرید: [ترجمه برزي

 .نیز بخاطر بیاورید وقتی را که براي نزول تورات چهل شب با موسی وعده گذاشتیم: ترجمه بروجردي

یلَۀً«   )102، ص1، ج1418درویش، ( 2.منصوب، تمییز مفرد براي عدد اربعین است» لَ

اند و کامالً صحیح و معادل  هر سه مترجم، تمییز عدد آیه فوق را، به صورت صفت شماشی ساده ترجمه نموده :نقد و بررسی
  . باشد می

  . زمانی که با موسی چهل شب وعده کردیم: ترجمه پیشنهادي

م  أعطیناهم {.2 یلَ کَ رَ ء نیِ إِس لْ بۀِساینْ ءنَۀٍ  م ی 211/بقره(3}ب(  

                                                
 .51/بقره 1
 .798، ص 10ج ) هـ 1415موسسه االعمی للمطبوعات، : بیروت(الطبعۀ الثانی، . ؛ فضل بن حسن طبرسی، تفسیر مجمع البیان102، ص 1درویش، پیشین، ج  2
 .211/بقره  3
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 .هاي روشن به آنان عطا کردیم چه بسیار نشانه: اسرائیل بپرس از بنی: ترجمه انصاریان 

  .ي آشکاري به آنان دادیم از بنی اسرائیل بپرس چه بسیار معجزه: ترجمه برزي

  .اي پیغمبر از بنی اسرائیل سؤال کن ما چقدر آیات و دالیل روشن براي آنها آوردیم: ترجمه بروجردي

  )87، ص1؛ دعاس، ج433، ص3، ج1318صافی، (1.باشد می» کم«مفرد براي جارو مجرور، تمییز »  من آیۀٍ«

به عقیده ابن هشام بر افتخار . شود اداتی هستند که به وسیله آن از معدود بسیار سوال و خبرداده می» کأین « و » کم « : نقد و بررسی
) 115، ص1387طبیبیان، ،( 3.شوند ید تعجبی نامیده میدر زبان فارسی ق) 546هشام انصاري، بی تا، ص ابن( 2.کنند و تکثیر داللت می

. شود و مانند آن ترجمه می» چه بسا«و » چه بسیار«به یک صورت و با عبارتهاي ) تمییز کنایات(آیند  ها می تمام تمییزهایی که بعد از آن
اي معادل به  قید تعجب، ترجمه شود هر سه مترجم با ترجمه کم و تمییز آن به صورت با دقت در ترجمه هرسه مترجم مشخص می

را به صورت خبریه و مترجم سوم آن را به صورت استفهامیه ترجمه نموده » کم «دو مترجم اول . اند مخاطب فارسی زبان ارائه داده
شده  ها سؤال باشد؛ زیرا در این آیه ممکن است استفهامی و از عدد معجزات و نشانه به هر دو صورت صحیح  می» کم«ترجمه . است

، 1، ج1406نجفی  سبزواري،( 4.باشد، در این صورت استفهام  به  معناي تقریري است و یا ممکن است خبریه و به  معناي تکثیر باشد
شد تا معناي تکثیري که در متن آیه نهفته را به درستی منتقل  به صورت جمع ترجمه می»  من آیۀٍ«در ترجمه دوم بهتر بود ) 249ص

  .باشد تر و رساتر می یگر بیان آن به صیغه جمع در زبان فارسی بلیغاز طرفی د. نماید

  .هاي روشن به آنان عطا کردیم چه بسیار نشانه: ترجمه پیشنهادي

 } ک ال دلُ ذَ ع اأَوامی95/مائده(5 } ص(  

  .دهد روزه بگیردیا برابر تعداد مستمندي که طعام می: ترجمه انصاریان

  .روزه بگیرد یا برابر آن: ترجمه برزي

  .یا روزه بگیرد: ترجمه بروجردي

اما« ی لُ«فراء درباره  6.باشد می» عدل « منصوب،  تمییز مفرد براي شبه مقدار » ص دلُ یعنی چیزي که از جنس شیئی «: گوید می» ع دع
برابر هر نصف صاع یک روز  طبرسی معتقداست منظور آیه این است که در) 320، ص1فراء، بی تا، ج( 1.»نباشد و معادل آن باشد

  .اشاره به طعام است» ذلک«)  377،ص1، ج1383طبرسی، جوامع الجامع،(2.روزه بگیرد

                                                
 .87، ص 1؛ دعاس، پیشین، ج 433، ص 3 صافی، پیشین، ج 1
ص ]). بی تا[دار الفکر، : بیروت(، )محمد محیی الدین عبد الحمید: تحقیق (ذور الذهب فی معرفۀ کالم العرب، جمال الدین بن اهللا بن هشام األنصاري، شرح ش 2

546.  
 .115طبیبیان، ص. 3
 249: ، ص1 نجفی سبزواري، پیشین، ج 4
  .95/مائده  5
 .287، ص 1؛ دعاس، پیشین، ج 21، ص 3درویش، پیشین، ج  6
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ترجمه این جمله به شیوه ترجمه تمییز، فصیح نخواهد بود؛ لذا به ناچار باید آن را به صورت فعلی ترجمه کنیم دو : نقد و بررسی
ا«مترجم نخست  امی مترجم سوم ترجمه صحیحی از این آیه ارائه نداده است؛ زیرا  عامل تمییز . اند جمه کردهرا به صورت فعلی تر» ص

لُ«یعنی  درا ترجمه نکرده است» ع.  

  .یا برابرآن روزه بگیرد: ... ترجمه پیشنهادي

قُونَ{ نف ا یوا مد ا أَلَّا یجِ زَنً عِ حم نْ الدم یض تَف منُه ی ع   )92/توبه(3}أَ

]  در نبرد با دشمنان[یابند تا  ریخت که چرا چیزي نمی در حالی که به خاطر غصه و اندوه از دیدگانشان اشک می: یانترجمه انصار
  . هزینه کنند

  .یابند که انفاق کنند ریخت از اندوه این که چیزي نمی در حالی که چشمانشان اشک فرو می: ترجمه انصاریان

نمایند که چرا چیزي ندارند تا در راه خدا انفاق کنند  ریزند و مراجعت می میاز شدت تأثر و تأسف اشک : ترجمه بروجردي
  .برایشان نیز گناهی بر ترك جهاد نیست

عِ« منْ الد301، ص 2، ج1407زمخشري، ( 4.باشد جارو مجرور، تمییز منقول از فاعل می» م(  

اي اگرچه معناي جمله به زبان مقصد  در چنین ترجمه. اند دو مترجم نخست تمییز را در نقش فاعلی ترجمه کرده: نقد و بررسی
تر است؛ زیرا در تمییز معنا  تعبیر به تمییز، رساتر و بلیغ«: گوید چنانچه زمخشري می. باشد منتقل شده است، اما بالغت آن کامل نمی

» یفیض دمعها«اصل جمله «: گوید همچنین صاحب روح البیان می 5).همان.(»ریزان شده است گویا تمام چشم اشک : چنین خواهد بود
مترجم  6) 486، ص3حقی بروسوي، بی تا، ج. (»بوده اما از اصل خود عدول کرده است تا بر مبالغه در جاري شدن اشک داللت کند

  .به ترجمه نموده است سوم نیز آن را در نقش مفعول

  .یافتند تا انفاق کنند زي نمیشد که چی در حالی که چشمانشان، به غم، پراز اشک  می: ترجمه پیشنهادي

فَها  {- سه قَد شَغَ فْ تاها عنْ نَ راوِد فَ زیزِ تُ الْع رَأَت دینَۀِ ام ی الْم ةٌ فوس ا قالَ نب3/یوسف(7} ح(  

در حالی که عشق آن نوجوان در درون قلبش نفوذ ] مصر[همسر عزیز : گروهی از زنان در شهر شایع کردند که: ترجمه انصاریان
  .کند کرده از او درخواست کام جویی می

                                                                                                                                                      
دارالمصریه : مصر(، الطبعۀ االولی، )احمد یوسف نجاتی و محمدعلى نجار وعبدالفتاح اسماعیل شلبى: تحقیق(انی القرآن، ابوزکریاء یحیی بن زیاد فراء، مع 1

 .320، ص 1ج ])بی تا[للتألیف و الترجمه 
، ص 6ج ) هـ 1382مطبعۀ الترقى،  :دمشق(؛ عبدالقادرمالحویش آل غازي، بیان المعانى، الطبعۀ االولی، 353، ص 1طبرسی، تفسیرجوامع الجوامع، پیشین، ج  2

377. 
 .92/توبه  3
 .6، ص 3؛ درویش، پیشین، ج 301، ص 2زمخشري، پیشین، ج  4
 .301، ص 2زمخشري، پیشین، ج  5
 .486، ص 3حقی بروسوي، پیشین، ج  6
 .30/یوسف  7
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ت شیفته کرده ] یوسف نیز[از غالم خود کام خواسته است، ] مصر[زن عزیز «: و زنانی در شهر گفتند: ترجمه برزي او را از نظر محب
  ».است

  .زنان در شهر گفتند زن عزیز بغالم دلبستگی پیدا نموده و دلش از محبت او لبریز: ترجمه بروجردي

»ب فَها«منصوب، تمییز محول از فاعل براي فعل » اح » شََغف«طبرسی در معناي ) 418، ص4، ج1415درویش،( 1.باشد می» شَغَ
ضمیر موجود ) 250، ص5، ج 1415طبرسی، مجمع البیان، (2.»یعنی به پرده دلش رسیده و قلبش را فرا گرفته است» شغاف«: گوید می

  .گردد در آن به حضرت یوسف بر می

با«مترجم نخست : بررسی نقد و اي بدلیل اینکه بالغت  را بر اساس اصل محول بودن نقش تمییز ترجمه نموده، و چنین ترجمه» ح
تفاوت معنایی » قلب لبریز ازعشق شد « و جمله » عشق قلب را پرکرد «شود ناپسند است؛ چراکه بین جمله  تمییز در آن نادیده گرفته می
رسد چیزي غیر از عشق در قلب وجود  این احتمال به ذهن می» عشق قلبش را فراگرفت«شود  ه گفته میزیادي وجود دارد؛ زمانی ک

ي اول مبالغه اي وجود دارد که در جمله دوم وجود  بنابراین در معناي جمله. اما در جمله دوم گویی تمام قلب عشق است. داشته است
  .اند ي  صحیحی را ارائه نموده م قیدي، ترجمهدو مترجم دیگر باترجمه ي تمییز به صورت متم. ندارد

  . لبریز شد) حضرت یوسف(قلبش از محبت او : ... ترجمه پیشنهادي

}  نَ اللَّهنُ م سح نْ أَ م و  غَۀَ اللَّهب غَۀًصب138/بقره(3} ص(  

چه کسی رنگش نیکوتر از رنگ  و] که اسالم است، انتخاب کنید[رنگ خدا را :] به یهود و نصاري بگویید: [ترجمه انصاریان
  خداست؟ 

  رنگ و نگارگري خداوند است و چه کسی نیکونگارتر از خداوند است؟ ]  دین یکتا پرستی و حق گراي ابراهیم[این : ترجمه برزي

رنگ آمیزي خدا است که به مسلمانان رنگ فطرت ایمان و توحید بخشیده و هیچ رنگی بهتر از ایمان بخدا : ترجمه بروجردي
  نیست 

بغَۀً« نُ«منصوب، تمییزمنقول از مبتدا براي اسم تفضیل » صس ي  صافی درباره واژه) 197، ص1، ج1418درویش، ( 4.باشد می» أَح
فهماند ایمان ، یک نوع رنگ خدایی است، که ما کند، یعنی می از ماده صبغ است و نوعیت را افاده می» صبغۀ«کلمه «: گوید می» صبغۀ«

زمخشري در معناي این جمله  5)312، ص1، ج1415صافی، . (»یم، و این بهترین رنگ است، نه رنگ یهودیت و نصرانیتا بخود گرفته
؛  یعنی خداوند بندگانش را با ایمان رنگ می«: گوید می بغَۀً ص نَ اللَّهنُ مس نْ أَح نماید کند و از کفر پاك و تطهیر می م« ).

                                                
 .415، ص 12؛ صافی، پیشین، ج 481، ص 4درویش، پیشین، ج  1
 .250، ص 5، ج طبرسی، مجمع البیان، پیشین 2
  .138/بقره 3
 .197، ص 1؛ درویش، ج 244، ص 1حقى بروسوى، پیشین، ج  4 
 .312، ص 1صافی، پیشین، ج  5
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سی معتقد است منظور ازآن  همان حالت و نحوه رنگ آمیزي است، و به معناي تطهیر است، طبر  1)196، ص 1، ج  407زمخشري،،
این تعبیر به خاطر این است   2.)84، ص 1طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج .( کند زیرا ایمان به خدا نفس و روان انسانها را پاکیزه می

بردند و این عمل را تطهیر شد، فرو مینامیده می» معمودیه«زرد رنگی که  خود را در آب» نوزادان«که در میان مسیحیان معمول بود که 
   3)138، ص 1فراء، بی تا، ج : ك. ر. (دانستندآن نوزاد می

درترجمه نخست، تمییز براساس اصل محول بودن نقش تمییز ترجمه شده است که به دلیل عدم برقراري تعادل : نقد و بررسی
باشد؛ چراکه در ترجمه تمییز بدین شیوه آن گسترش معنا، درگیرکردن ذهن مخاطب و مبالغه که هدف  نحوي و بالغی غیرمقبول می

بغَۀً«در ترجمه دوم با ادغام معناي . شود اصلی آیه است به مخاطب فارسی زبان منتقل نمی نُ«واسم تفضیلی » صس به صورت صفت » اَح
ترجمه شده، و ترجمه سوم به صورت مفهومی و بدون توجه به نقش نحوي و بالغی » منْ«به درستی در نقش خبر براي » نیکونگارتر«

بغَۀً«عالوه برآن جمله . تمییز ترجمه شده است ص نَ اللَّهنُ م سح نْ أَ به صورت خبري ترجمه شده،  درحالی که جمله استفهامی است»  م .  

بهتر از خدا باشد؟  یا  چه کسی خوش نگارتر از خداوند  ) رنگ فطرت وایمان(کیست که در رنگ آمیزي : ترجمه پیشنهادي
  است؟

}  أَشَد و م ا له یرْ نَ خَ کاَ ظُونَ بِه لَ وعا ی لُواْ م فَع م أَنه 4)77/نساء (} تَثْبِیتًا لَو 

] جهت تثبیت ایمان و[کردند، مسلماً براي آنان بهتر و در  شوند عمل میاگر آنچه را که به آن پند داده می: ترجمه انصاریان
  .تر بوداستواري قدم مؤثرتر و قوي

  .دادند، قطعا بر ایشان بهتر و در ثبات ایمانشان مؤثر بودشوند انجام میاگر آنان آن چه را بدان اندرز داده می: ترجمه برزي

  .تر بودنمودند نیکوتر و با اساس دهند عمل می اگر به آنچه پند و اندرز می: ترجمه بروجردي

یتاً« ثْبِ د«منصوب، تمییزمنقول از مبتدا براي افعل تفضیل » تَ میرزا .( باشد ،  و به معناي تقویۀ یعنی ثابت و محکم بودن می»أَشَ
بِیتاً« «: گوید طبرسی می 5)237، ص 2، ج 1390خسروانی، کنایه از بصیرت، قرار داده شده است؛ زیرا کسی که در کار دینش » تَثْ

، ص 3، ج  415طبرسی، مجمع البیان، ( 6.»تر از آنانی استتر و همیشگی تر و در اعتقادش قوي، در دینش ثابت قدمبصیرت داشته باشد
107(  

                                                
  .196، ص 1زمخشري، ج  1
 .84، ص 1طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، پیشین، ج  2
 .138، ص 1فراء، پیشین، ج : ك. ر 3
  .66/نساء 4
 .237، ص 2میرزا خسروانی، ج  5
 .107، ص 3مجمع البیان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج  طبرسی، 6
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دو مترجم نخست تمییز را به صورت متمم قیدي ترجمه نمودند؛ چراکه تعادل ساختاري در آن به درستی برقرار شده : نقد و بررسی
آقاي بروجردي در ترجمه این آیه، از روش . به زبان مقصد منتقل نشده است» أَشَد«م تفضیلیهرچند درترجمه آقاي برزي مفهو. است

بِیتًا«بهتر بود به جاي ترجمه . معنایی تمییز و عنصر مبهم  استفاده نموده است –ترکیب نحوي  ثْ د تَ با «یا » استوارتر«به » تر با اساس«به » أَشَ
داراي مفهوم کمی است، بنابراین روشی که آقاي بروجردي براي ترجمه این آیه » أَشَد«که از آنجایی . کرد ترجمه می» تر ثبات

یتًا«تراست، که در این صورت با ترکیب معناي  اند مناسب برگزیده بِ د«با » تَثْ   .شود ترجمه می» کان«در نقش خبر » أَشَ

  .تر بوددادند، حتماً برایشان بهتر و با ثباتجام میشدند، اناگر آنان آنچه را که بدان پند داده می: ترجمه پیشنهادي

﴿ ک نْ ذلرٍّ م م بِشَ بئُکُ د اللَّه مثُوبۀً قُلْ هلْ أُنَ نْ 1)60/مائده( ﴾ ع  

گیرید و آنان را سزاوار  از مؤمنانی که به خیال خود از آنان عیب می[آیا شما را از کسانی که کیفرشان : بگو: ترجمه انصاریان
  نزد خدا بدتر است، خبر دهم؟ ] دانید ب میعذا

  آیا شما را به سر انجامی بدتر از آن در نزد خداوند خبر دهم؟ «: بگو: ترجمه برزي

  بگو اي پیغمبر آیا آگاه سازم شما را که کدام قوم نزد خدا بدترین پاداش را خواهند داشت : ترجمه بروجردي

ثُوبۀً« رّ«راي اسم تفضیل منصوب، تمییزمنقول از مبتدا ب» م ؛ 513، ص 2، ج 1415درویش، ( 2.و به معناي پاداش وثواب است»  شَ
ثُوبۀً«صافی در بالغت تمییز ) 208، ص 4، ج  398؛ نجفی خمینی، 392، ص 6، ج 1418صافی،  ۀً (تمییز«: گوید می» مثُوب مجاز به ) م
  3).514، ص 2،ج 1418صافی، . (»باشد ي ضدیه است، ومراد از آن  تهکم می عالقه

اند؛ آقایان آنصاریان و برزي بر اساس اصل محول بودن تمییز  هر سه مترجم ترجمه صحیحی از این آیه ارائه نداده: نقد و بررسی
از طرفی دیگر آقاي . توان ساختاري معادل و درست، در برابر ساختار نحوي تمییز دانست ایی را نمی اند که چنین ترجمه ترجمه کرده

ثُوبۀً«برزي  آقاي بروجردي نیز بدون توجه به . باشد ترجمه کرده است، در حالی که معناي آن پاداش و ثواب می» سرانجام«را به » م
از آنجایی که تمییز یک متمم معنایی بوده و درجمله نقش قیدي دارد؛ یعنی . نقش نحوي و بالغی تمییزکامالً آزاد ترجمه کرده است

را برداریم باعث بد ساخت شدن جمله » پاداش«زند در دو حالت نحوي، بنابراین اگر در ترجمه ایشان کلمه تمییز و عنصر مبهم یک چی
بهترین روش ترجمه این جمله با توجه به کیفی بودن . نحوي و بالغی است –شود،  لذا ترجمه ایشان ترجمه اي  فاقد تعادل معنایی  می

  . ست، ترجمه آن به صورت متمم قیدي ا»شرّ»مفهوم 

  .آیا شما را به بدتر از آن، نزد خدا، از جهت پاداش، خبر دهم: ترجمه پیشنهادي

                                                
  .60/مائده 1
 .208، ص 4؛ نجفی خمینی، پیشین، ج 392، ص 6؛ صافی، پیشین، ج 513، ص 2درویش، پیشین، ج  2
 .514، ص 2درویش، پیشین، ج  3
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-} ی بِاللَّه فَ   ).6/نساء( 1}حسیباکَ

  .خدا براي محاسبه کافی است: ترجمه انصاریان

  .خداوند حسابرسی را کافی است: ترجمه برزي

  . خداوند براي گواهی خلق کافی است: ترجمه بروجردي

»یب س 4، ج 1418صافی، ( 2 .باشد می» کفی«در محل رفع، فاعل » اللّه«. ، یا حال است»کفی«منصوب، تمییز نسبت براي فعل » اح ،
  )161، ص2، ج1415؛ درویش، 441ص

به آقاي انصاریان تمییز را صحیح . را باید به صورت متمم قیدي ترجمه نمود» کفی«چنانچه قبالً ذکر شد تمییز بعد از : نقد و بررسی
ترجمه کرده؛ در حالی » کفی«اما آن را در نقش مفعول به فعل  3را تمییز دانسته،» حسیباً«آقاي برزي اگرچه . متمم قیدي ترجمه کرده 

تمییز کامل کننده معناي یک عنصر نحوي . به با تمییز هم از نظرساختار نحوي و هم ساختار بالغی و معنایی متفاوت است  که مفعول
به برخالف تمییز باعث  عالوه برآن حذف مفعول. ل به خود معناي مستقل دارد و جودش در جمله منوط به چیزي نیستاست، اما مفعو

آقاي بروجردي با اینکه صحیح . اي ارزش بالغی تمییز مغفول خواهد ماند شود؛ بنابراین درچنین ترجمه بد ساخت شدن جمله می
یبا«ترجمه کرده است اما ترجمه  سباشد نادرست می» اهی خلقگو«به » ح.  

  .حسابرسی کافی است) براي(خداوند به جهت : ترجمه پیشنهادي

ی{- فَ لیابِاللَّه  کَ ی و فَ   )45/نساء(4}نَصیرًا بِاللَّه و کَ

  .بس است که خدا سرپرست شما باشد، و کافی است که خدا یاور شما باشد: ترجمه انصاریان

  .کافی است] شما[بس و خداوند یاور ] ماش[خداوند سرپرست : ترجمه برزي

  .کفایت کند دوستی خدا شما را و یاري خدا شما را کفایت کند: ترجمه بروجردي

یا« لیراً«و » و ی«منصوب تمییز نسبت براي فعل » نَص فَ ؛ 226، ص2،ج1415؛ درویش،  42، ص5،ج 1418صافی،. (باشند یا حال می» کَ
  .199، ص1دعاس، ج

یرً«ه واژه طبرسی دربار 5 ی« «:  گوید می» نَص6به معناي زیاد کردن نیروي شخص براي غالب شدن است» نَص  

شود که اگرچه معناي تمییز به نوعی به زبان  نظر در ترجمه آقایی انصاریان از این آیه، مشخص می با کمی دقت: نقد و بررسی
یا«به عنوان فاعل و » اهللا«به عنوان فعل، » کفی«مقصد منتقل شده است، اما حالت نحوي  لیراً به عنوان تمییز نادیده گرفته شده «و » و نَص
                                                

  .6/نساء  1
 .185، ص1؛ دعاس، پیشین، ج161، ص2درویش، پیشین، ج.441، ص4صافی، پیشین، ج 2
 .78برزي، پیشین، ص 3
 .45/نساء  4
 .199، ص1؛ دعاس، پیشین، ج226، ص2؛ درویش، پیشین، ج42، ص5صافی، پیشین، ج 5
 .83، ص3طبرسی، پیشین، ج 6



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

١٤ 

برداشته است؛ به بیانی دیگر کل عبارت ) کفی(ابهام را از عنصر مبهم » که خدا یاور شما باشد«است؛ زیرا در این ترجمه گویا عبارت 
ا«باشد و این  می» کفی«مسند فعل » بِاللَّه«الی که باشد؛ درح می) کفی(مسندالیه براي مسند » که خدا یاور شما باشد« ی لا«و » و است » نَصیرً

ي معادل و  توان ترجمه ي تمییز به صورت فعلی را نمی بنابراین ترجمه. »خدا یاور شما باشد«زداید، نه عبارت  که ابهام را از جمله می
. نموده است؛ و چنین عبارتی در زبان فارسی فاقد فصاحت کالم است مترجم دوم این آیه را کامالً تحت للفظی ترجمه. دقیق دانست

ا«ترجمه سوم بر اساس اصل محول بودن تمییز ترجمه شده؛ یعنی  ی لیرً«و » و نقش » اهللا«درحالی که . اند در نقش فاعلی ترجمه شده» نَص
  . کند فاعل را در جمله بازي می

  .یاوري کافی است) از لحاظ(و براي ) سرپرستی(وستی د) از لحاظ(خداوند براي : ترجمه پیشنهادي

} م هس ا بِه أَنفُ رَو تَ سما اشْ   )90/بقره(1}بِئْ

  .بد چیزي است آنچه خود را به آن فروختند: ترجمه انصاریان

  .چه بد است آن چه خودشان را به آن فروختند:ترجمه برزي

  .کافر شدند بد معامله با خود کردند که بنعمت خدا: ترجمه بروجردي

 2.»بئس شیئاً اشتروا به انفسهم«: باشد؛ و در اصل اینگونه بوده است می» بئس«درمحل نصب، تمییز نسبت براي فعل » ما«
  ).40، ص1؛ دعاس، ج145، ص1، ج1415؛ درویش، 195، ص1، ج1418صافی،(

نحوي تمییز با عنصر  -روش ترکیب معنایی رود، ي تمییزي که با افعال مدح و ذم به کار می بهترین روش ترجمه: نقد و بررسی
انصاریان . گیرد قرار می...) نیک، خوب، زشت، بد و(مبهم است و معادل آن در زبان فارسی اسم به صورت نکره پس از صفت 

را  در ابتداي آن معناي جمله» چه«برزي با آوردن . نحوي تمییز و عنصر مبهم ترجمه نموده است  –براساس روش ترکیب معنایی 
باید به آن توجه داشت این است که بیشتر مترجمان آن را به » نعم«و » بئس«اي که در ترجمه تمییز افعال  تعجبی کرده است مسئله

اند درحالی که هیچ کدام از نحویان نه در مبحث تعجب و نه در مبحث افعال مدح وذم به آن اشاره  صورت تعجبی ترجمه نموده
. اند ي آن به صورت تعجبی، متذکر تعجبی بودن معناي آن نشده ضمن توضیح این افعال، با وجود ترجمه مفسران نیز در. اند نکرده

اند  براي انشاء در مدح و ذم وضع شده» نعم«و » بئس«حسینی در شرحی که بر صمدیه شیخ بهایی نوشته است با بیان این مطلب که 
روند؛ یعنی بر تمام فضائل و عیوب  ند بلکه براي مبالغه در مدح و ذم به کار میشود که این افعال متضمن مفهوم تعجبی نیست یادآور می

به طور عام داللت دارد نه بر شیء مشخص ویا صفت خاص و امري معین؛ بنابراین افعال ذم بر نکوهش چیزي به صورت مبالغه داللت 
بروجردي کامالً به صورت آزاد . غه در ذم یا مدح استکند و داراي معناي تعجبی نیست، بلکه متضمن مفهوم عاطفی از نوع مبال می

  .که تمییز است دقت و توجه نداشته و به معامله ترجمه کرده است» ما«ترجمه نموده و به 

  .بد چیزي است آنچه خود را به آن فروختند: ترجمه پیشنهادي

برَ {  لُونَ  مقْتًاکَ فْع ا تَ قُولُوا ما لَ نْد اللَّه أَنْ تَ 3/صف(1 }ع(  
                                                

 .90/بقره 1
 .40، ص1؛ دعاس، پیشین، ج145، ص1؛ درویش، پیشین، ج195، ص1صافی، پیشین، ج 2
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  . کنید نزد خدا به شدت موجب خشم است که چیزي را بگویید که خود عمل نمی: ترجمه انصاریان

  .نزد خداوند بس ناپسند است که چیزي بگویید و عمل نکنید: ترجمه برزي

  .آورد این عمل که سخنی بگوئید و خالف آن کنید بزرگ است و خدا را بخشم و غضب می: ترجمه بروجردي

برَ«صوب، تمییزنسبت براي فعل من» مقتاً« نْد اللَّه  در محل رفع، خبر مقدم و جمله «، جمله »کَ تًا ع قْ رَ م ب فْعلُونَ«َکَ در محل » قُولُوا ما لَا تَ
لُونَ«نیز طبرسی برآن است که ).337، ص3؛ دعاس،ج231، ص28صافی،  ج( 2.باشد رفع، مبتداي موخر می فْع ا تَ ا لَ قُولُوا م حل در م» تَ

برَ«رفع، فاعل براي  ، 9طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، پیشین،ج( 3.است» کبر هذا القول مقتا عند اهللا«باشد که تقدیرآن  می» کَ
رَ«و» مقتاً«درباره ) 417ص کهف و غافر توضیح داد شد5قبالً درآیه » کَب.  

رَ«: نقد و بررسی ب لَ از جمله افعالی است که ب» کَ گوید شود؛ چنانچه ابن مالک می ه افعال ذم ملحق میبروزن فَع:»  

      ل کَبِئس اجع و»ال» ساء نعم مسجِ ال          من ذي ثالثۀٍ کَ ل فَعاجع 4»و  

اما  دو مترجم نخست معناي . کنند چنین افعالی داري معناي تعجبی بوده و برخی از نحویان آن را مبحث تعجب نیز مطرح می
از طرف دیگر به مفهوم انشایی که در آیه وجود دارد دقت . اند ي خود منعکس نساخته امر عنایت نداشته و آن را ترجمه تعجبی به این
و آنچه به آن » نعم«و » بئس«د حالی که چنانچه در آیه پیش توضیح داده شد افعال . اند وخبري صرف ترجمه نمودند کافی نداشته

. آقاي بروجردي مفهومی ترجمه کرده وبه ساختار نحوي تمییزتوجهی نداشته است. روند به کار میپیوندد براي انشاء در مدح و ذم  می
  . با این حال در هرسه ترجمه، معنا به زبان مقصد منتقل شده است

  .کنید اینکه چیزي بگویید که عمل نمی! نزد خدا چه سخت بغضی است: ترجمه پیشنهادي

 
  جدول آماري کل تمییزهاي کار شده

 رجمانمت
 تمییز غیر منقول تمییز منقول تمییز مفرد

 نادرست درست نادرست درست نادرست درست

 32 31 40 79 6  53 انصاریان

 55 8 34 86 5 54 برزي

 44 19 101 19 17 42 بروجردي

  . دهد  قبل به صورت آماري نشان می هاي درست و نادرست را بر اساس جدول جدول باال تعداد ترجمه

                                                                                                                                                      
 .3/صف 1
 .337، ص3؛ دعاس، پیشین، ج231، ص28صافی، پیشین، ج2
  .417، ص9طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، پیشین،ج 3
 .157، ص 2ج ) ش 1384عراق، قلم، (، )تحقیق محمد محی الدین عبد الحمی(بهاء الدین عبد اهللا بن عقیل المصري، شرح ابن عقیل على ألفیه ابن مالک، 4
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هاي صحیح  وجه به نتیجه آماري جدول فوق، میزان عملکرد مترجمان در ترجمه هریک از انواع تمییز را بر اساس تعداد ترجمهبا ت
  .  توان در قالب نمودارهایی که در ادامه خواهد آمد، نمایش داد می

 

  عملکرد مترجمان در ترجمه تمییز مفرد). 1(نمودارشماره 
  
 

  
  
  
  
  

  
 
 
 

  عملکرد مترجمان در ترجمه تمییز منقول).  2( نمودار شماره 
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 عملکرد نترجمان در ترجمه تمییز غیر منقول).  3( نمودارشماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مقایسه عملکرد مترجمان در ترجمه انواع تمییز).  4( نمودارشماره 
 

 
  



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

١٨ 
 

 

452  
  انامه بر اساس معناي دوم کنش آنهبررسی شخصیت حیوانات مرزبان

  )شناسی ساختارگرابا رویکرد نشانه(
  معصومه منتشلو  

  نوشین غریبی
  : چکیده

هایی است که  فابل مشتمل بر داستان. مرزبان نامه یکی از آثار کالسیک ادبیات فارسی، در زمره ي گونه ي ادبی فابل است
هاي حیوانی، نماد و نشانه ي طبقه یا  دهند  و در حقیقت هر یک از این شخصیت هاي آن را حیوانات تشکیل می غالب شخصیت

دهند که در معنی حقیقی خود به  یعنی با  کنشگري خود،  به  طور ضمنی نشان می. روند صنف خاصی از افراد جامعه به شمار می
آن را استخراج این مقاله سعی دارد ضمن بررسی  نشانه شناسانه ي مرزبان نامه از طریق تحلیل محتوا، دالهاي حیوانی . کار نرفته اند

هاي حیوانی، نشان خواهد داد  این دالها  که در نهایت با توجه به کنشگري شخصیت. ها و معانی ضمنی آنها را بیان کند و مدلول
تا کنون مرزبان نامه . کجا در جایگاه نشانه اي و داراي معنی ضمنی  هستند ودر کدام موقعیت در معنی اصلی خود به کار رفته اند

  . نظر مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته استاز این م
  

 .مرزبان نامه، نشانه شناسی، معنی ضمنی، معنی صریح، کنش: هاکلید واژه
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  :مقدمه
هاي  در فرهنگ .یکی از انواع آن است)fable(گونه اي از ادبیات است که ساختاري پویا دارد و فابل ) Allegory(تمثیل 

هایی است که در آنها حیوانات به کنشگري  مصداق این واژه داستان. ین واژه آمده استفارسی معادلهاي گوناگونی براي ا
هاي افسانه اي ودا،  توان در سروده هاي فابل را می نخستین گونه.  این نوع داستانی در ادبیات جهان کاربرد مهمی دارد.پردازند می

فابل نویس یونانی  ،"ازوپ"بیات غرب این رشته از داستان با به عنوان یکی از منابع اولیه ي مکتوب، جست و جو کرد و در اد
در فرهنگ و ادب فارسی آثار نسبتاً فراوانی وجود ).ذیل واژه ي فابل/ي ادب فارسی  دانش نامه(شروع شده است )م.ق560تا 620(

یکی از این .گردد دور باز می هاي دارد که در آنها حیوانات و پرندگان کنشگران آن هستند که ریشه ي برخی از آنها به گذشته
کلیله و دمنه نیز از .باشد منابع در این زمینه، منظومه ي درخت آسوریک از زمان اشکانیان است که بز یکی از کنشگران آن می

دیگر منابعی است که که نخست در عهد ساسانیان از زبان سانسکریت به زبان پهلوي جنوب و سپس در دوره ي اسالمی هم به نثر 
در منابع حکمی و عرفانی نیز آثاري پدید آمده اند که کنشگران آنه .هم به نظم فارسی برگردانده شد و شاخ و برگ یافتو 

شیخ سهروردي و در اوج "رساله ي عقل سرخ "امام محمد غزالی، و  "رسالۀ الطیر"ابن سینا د،  "قصیده ي عینیه":.. حیوانات است
،نقل به 424 -413/رمز وداستان هاي رمزي در ادب فارسی.(توان نام برد ي مثنوي مولوي را میآنها منطق الطیر و بعضی از حکایتها

این اثر در اواخر سده ي چهارم هجري به زبان .هاي حیوانات است مرزبان نامه نیز از آثاري است که در زمره ي داستان). اختصار
. جوقیان روم و آذربایجان به نثر مصنوع ترجمه شده استطبري کهن نوشته شد، سپس در اوایل قرن هفتم در دو حوزه ي سل

ترجمه ي نخستین از محمد بن غازي ملطیوي با عنوان روضۀ العقول وترجمه ي دیگر از سعدالدین وراوینی با نام مرزبان نامه  است 
  ).364/ جلد اول/تاریخ ادبیات ایران(

هاي حیوانی و بدون داشتن معانی  نخست با ویژگی: هاي مرزبان نامه دو گونه است کنشگري حیوانات در حکایت
هاي رمزي یا نمادگرایانه و سپس کنشگري آنها که داراي معناي ضمنی و انسان  و جنبه )connotation(ضمنی
کنشگري انسان گون حیوانات در فرایند خواندن و دریافت فرهنگی نویسنده، متن و .است) anthropomorphism(گونه

تحلیلی است، تالش شده -در این مقاله که در نوع خود اولین پژوهش و به شیوه ي توصیفی. یابد گوناگونی می هاي خواننده، جنبه
هاي انسان گون حیوانات از کنش اول آنها متمایز، دسته بندي و تحلیل  است بر بنیاد نشانه شناسی ساختار گرا معناي دوم کنش

 .شود

  

 : پیشینه

رزبان نامه گفته شده،فقط به ذکرتمثیلی یا نمادین بودن این شخصیتهاي حیوانی بسنده شده تاکنون درمطالبی که درباره ي م
یاچگونگی نمایان شدن آنهادرمعنی مجازي یانمادین بحثی نشده است و )معنی ضمنی کنشها(ودرباره ي علت نمادین بودن و

  .نوان یک نشانه یانماد، از افراد انسانینیزاینکه این شخصیتهاگاهی هم درمعنی اصلی خود به کار رفته اند، نه به ع
  

 :روش تحقیق
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ابتدا به اختصار، مسیر شکل گیري نشانه شناسی ارائه شده سپس کنش .روش تحقیق دراین مقاله ترکیب کمیت وکیفیت است
گرایانه  هایی که جنبه انسان ها،کنش در این میان کنش.ها تقسیم بندي گردید تمامی حیوانات جمع آوري شد، سپس این کنش

دارد به صورت  symbolicوجنبه نمادین ) connotation(که معناي ضمنی  معناي دوم این کنش.ونمادین داشت انتخاب شد
دست آمده براساس نام ونوع حیوان، باب، نام داستان،  کیفی وبراساس نشانه شناسی ساختارگرا تجربه وتحلیل شده است ونتایج به

  .ه استمعانی اصلی وفرعی درجدول آمد
  

  :نشانه شناسی
از آنجایی که حیوانات در مرزبان نامه در معنی اصلی خود به کار نرفته اند بلکه هریک به عنوان نماد ونشانه ي یک گروه یا 

نشانه .باشد صنف خاصی از افراد گوناگون در جامعه به کار رفته اند، خود مقدمه اي  براي بررسی این اثر، از منظر نشانه شناسی می
هاي عالمتی و  ها، رمزگان ها، نظام زبان: هاي نشانه اي، نظیر دانشی است که به مطالعه ي نظام. ها است ي نشانه ناسی علم مطالعهش

هاي ادبی معاصر، نشانه شناسی، مطالعه ي نظامند همه ي عواملی است که  در دانشنامه ي نظریه). 13/نشانه شناسی(پردازد  غیره می
  ).  326/هاي ادبی معاصر  ي نظریه دانش نامه(ها، یا در فرایند داللت، شرکت دارند  انهدر تولید وتفسیر نش

  

  : تاریخچه ي نشانه شناسی

شناسی مدرن با تکیه بر  بندي نشانه اما استخوان. ها در سنت فلسفی غرب جایگاه پژوهشی باالیی داشته است با وجود اینکه نشانه
، دانشی )semiology("نشانه شناسی "در حالی که براي سوسور  .ر و پیرس پدید آمدمطالعات و تفکرات فردینان دو سوسو

پرداخت، براي چارلز پیرس فیلسوف که کامال مستقل از  ها به مثابه ي بخشی از زندگی اجتماعی می بود که به مطالعه ي نقش نشانه
نامید،نظریه ي  می)semiotics("شانه شناسی ن"کرد، رشته ي مطالعاتی که او  سوسور در آن سوي اقیانوس اطلس کار می

پیرس و سوسور هردو به عنوان بنیانگذاران آنچه امروزه به نشانه شناسی . ها بود که با منطق ارتباط نزدیکی داشت صوري نشانه
  ).30/مبانی نشانه شناسی(شوند  معروف است، شناخته می

وفیلسوفان عالم علم نشانه شناسی مطرح شد که به پیشرفت این علم  از آن زمان تا کنون مباحث گوناگونی  توسط زبان شناسان
،نشانه شناسی ...ساختارگرایی و پساساختارگرایی فرانسوي، نشانه شناسی مکاتب کپنهاك،پراگ،مسکو، پاریس.کمک کرده است

  .ایتالیایی و آمریکایی در پی نظرات سوسور مطرح شده و مفاهیم تازه اي وارد این حوزه کردند

اي از  هاي مرتبطی که تابع مجموعه به عنوان مجموعه نشانه (langue)یکی زبان . کرد وسور زبان را به دو قسمت تقسیم میس
زبان به عنوان . که همان رابطه و ارتباط کالمی میان افراد انسان یا کاربرد فردي زبان است (parole)قواعد است و دیگر سخن

کلمه است که با قواعد و صرف و نحو و دستور زبان سر و کار دارد و ساختار زیربنایی و موضوع زبان شناسی به معناي مرسوم 
بنابراین در نظر او معناي . شناسی سوسور بر تفکیک دال و مدلول یا واژه و معنا قرار دارد اساس زبان .اساسی سخن یا گفتار است
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کنند و در جهان خارج ما به  ژگان در رابطه با یکدیگر معنا پیدا میشود، بلکه وا لفظ به وسیله ي واقعیت مادي و بیرونی ایجاد نمی
  ).71/هاي فرهنگ درقرن بیستم  نظریه(ازاء حتمی ندارند

هاي  توان برداشت هاي مختلف می بدین ترتیب معنا محصول قراردادهاي فرهنگی و محصول خود زبان است و در فرهنگ    
. ننده  ي معنی است و این معنی از زبانی به زبان دیگر ممکن است متفاوت باشدمختلف داشت و از طرف دیگر زبان تعیین ک

معنا صرفاً از . گردد اي از یک حیث دال و از حیث دیگر مدلول است و معناي آن بوسیله امر خارجی تعیین نمی بنابراین هر واژه
زبان منعکس . فرآیند گزینش و ترکیب واژگان استمعنا محصول . خیزد ساختار عینی قواعد زبان و تمایز اجزاء درونی آن برمی

  .سازد دهد و یا می کننده واقعیتی از پیش موجود نیست، بلکه فهم ما از واقعیت را سازمان می

اي قابل  دیدگاههاي سوسور بر این محور استوار است که زبان تقریباً مانند فرهنگ به عنوان نظام تنها از طریق اصطالحات رابطه
داري خود را  توان از ساختار عمومی و عینی قواعد که در آن اجزاء و عناصر ماهیت معنی لعه هستند و معنی را فقط میدرك و مطا

ایی دیگر از نظر تجربی  هاي نشانه این ساختار چه در زبان و چه در نظام. آورند، دریافت از جایگاه خود در ساختار کلی بدست می
   .اط واحدها کشف و مشخص شودثابت نیست، بلکه باید برحسب ارتب

شناسی به  هاي آینده در جهت گسترش توانایی تحلیلی ساختارگرایی و نشانه سوسور براي اثبات نظریه ي خود پایه و اساس تالش
ها مانند فرهنگ مردمی را بنیان نهاد، که بعدها افرادي چون روالن بارت، نظرات سوسور را پایه و اساس دیدگاههاي  سایر نظام

  .شناسی و اسطوره شناختی خود قرار دادند شانهن

 

  :مفاهیم بنیادي

نشانه هر چیزي است . شناسی به تعبیري مطالعه درباره ي هر چیزي است که به عنوان نشانه قابل بررسی است نشانه :شناسی نشانه
اي  اي که نشانه د داشته باشد و یا در لحظهآن چیز دیگر الزم نیست حتماً وجو. که بتوان آن را جانشین معناداري براي چیز دیگر گرفت

نشانه شناسی نه فقط مطالعه ي چیزهایی است که ما ) 76/هاي فرهنگ در قرن بیستم  نظریه. (دهد در جایی موجود باشد از آن خبر می
ها  نشانه شناسی نشانهاز منظر . نامیم، بلکه مطالعه ي هر چیزي است که بر چیز دیگري اشاره دارد می "نشانه"در مکالمات روزمره

 ).21/مبانی نشانه شناسی (توانند به شکل کلمات، تصاویر، اصوات، اطوار واشیاء ظاهر شوند  می

) fable(فابل.ها مراتب متعددي از معنا را تشخیص داد توان در اصطاح ادبی، داستان حیوانات وکنشگري آن می :فابل
عموالً غالب شخصیتهاي  آن حیوانات هستند و هدف آن آموختن و تعلیم یک دراصطالح ادبی، داستان ساده و کوتاهی است که م

ها و  گاهی نیز براي داستانهاي مربوط به موجودات طبیعی یا وقایع خارق العاده، افسانه.اصل و حقیقت اخالقی یا معنوي است
ات اند، اما گاهی اشیاي بی ها در فابل اغلب حیوان شخصیت.رود هاي جهانی و داستانهاي ساختگی به کار می اسطوره

در فابل همواره ). 92/هاي حیوانات درادب فارسی  حکایت(جان،موجودات انسانی یا خدایان هم در آن حضور دارند 
هاي  هاي حیوانی طوري شخصیت پردازي شده اند که اعمال و حرکات انسانی از آنها سر زده است، یعنی این شخصیت شخصیت
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دهد در هر زمانی که  هاي حیوانات نشان می تاریخچه ي حکایت. هاي حیوانی ظاهر شده اند شخصیت انسانی هستند که در قالب
کرده است، روشنفکران و اندیشمندان اهل قلم از آنها براي ابراز عقاید خود و انتقادهاي اجتماعی خود  مناسب بوده و اقتضا می

داده، نویسندگان به طور ضمنی و  اکم اجازه ي ابراز صریح عقاید را نمیدر اوضاعی که شرایط ح). 271/انواع ادبی(بهره گرفته اند 
غیر صریح،عقاید خود را بیان داشته اند، که اینها دلیل واضحی است بر اینکه این حیوانات در معنی اصلی خود به کار نرفته اند، 

گوناگون در اطراف حاکم یا در جامعه، به کار بلکه هر یک از آنها به عنوان نماد و نشانه ي یک گروه یا صنف خاصی از افراد 
  .رفته اند

هر واژه ابتدا داراي معناي صریح و در مرتبه بعد، ضمنی، غیرمستقیم و استنباطی است : معناي صریح و معناي ضمنی
بدین ترتیب که سطح . این تمایز میانسطوح معانی در ارتباط با تحلیل ساختارگرایانه قرار دارد).122/درآمدي برنشانه شناسی هنر (

  A GLOSSary of Cultural(آن است  "اللفظی تحت"یا  "ارجاعی "آشکار نشانه، تصویر یا یک عبارت، معنی مستقیما 
شمار  هاي مزبور به ها قرار دارد، اغلب متضمن داللت صریح واژه در واقع معناهایی که در فرهنگ لغات در برابر واژه). 45/

، مضمون یا معناي ضمنی، اصطالحی است که براي توصیف معانی فرهنگی مرتبط با یک اصطالح و یا مقابل روند، در نقطه می
رود و عواملی مانند طبقه، سن، جنسیت، تعلّق  کار می بسط آن در مورد یک تصویر، شخصیتی در یک متن یا حتی خود متن به

  .گیري معانی ضمنی دخالت دارند ، در شکل...قومی و نژادي مخاطب و
هاي اجتماعی،  بنابراین معانی ضمنی در حوزه ي  ارزش. معانی استعاري و سمبلیک، همگی از جنس معانی ضمنی هستند

کنندگان به  براي اینکه چنین معانی در ذهن ایجاد شوند، خوانندگان، بینندگان یا مصرف. کنند ایدئولوژیکی یا فرهنگی عمل می
ها ممکن  آن. درستی پاسخ بدهند ها بتوانند، به ند؛ تا بعد از دیدن یا شنیدن این واژهیک فرهنگ لغات و آمادگی فرهنگی نیاز دار

  )همان.(جز معانی مورد نظر را شناسایی کنند و تشخیص دهند است حتی معانی ضمنی دیگري به
در معرض تفسیر و  ها را توان آن عبارتی می به. هستند) Polysemic(ها، داراي ماهیت و منشی چندمعنایی  بنابراین نشانه

معناي صریحنشانه، : نویسد چندلر در مورد معانی صریح و ضمنی می).  120/درآمدي برنشانه شناسی هنر (تعبیرهاي متعدد قرار داد 
خاطر  کس را به که هیچ معنایی است که تعداد بیشتري از اعضاي یک جامعه داراي فرهنگ مشترك حول آن توافق دارند؛ در حالی

ي  شود سرزنش کرد؛ هرچند که این خطر وجود دارد که در مورد معانی ضمنی بر سوبژکتیویته اش نمی عانی ضمنیغلط بودن م
  .فردي تأکید شود

شناس دانمارکی، معتقد بود که داللت، در حالت کلی، متضمن سلسله مراتبی است؛  بارت، تحت تأثیر لویی یلمزلف نشانه
داللت صریح، به فرآیندهایی در . هاي متعدد دارند شوند و لذا الیه ي خودشان ساخته میاي بر رو هاي نشانه بدین معنا که نظام

برعکس در داللت ضمنی، پاي یک نوع ). 114/مبانی نشانه شناسی . (دهد ها ارجاع می معانی کمابیش عینی نشانه تر و به مراتب پایین
کنند که از یک سلسله دالالت صریح قبلی  یش پیروي میدالالت ضمنی از این گرا. در بین است) Metalanguage(فرازبان 

هم با کمک  شوند، آن ها ایدئولوژیک هستند و به پیروي از ذات خود، روي دست پیام صریح بلند می آن. مایه بگیرند و بنا شوند
  ).177/درآمدي برنظریه فرهنگی (مضمونی غالب یا فراگیر

ت آن بستگی ایجاد می در این مرحله، میان دالّ و مدلول آنچنان هم دشواري  اي موارد به ها، در پاره شود که تشخیص ماهی
رو یک نشانه،  شود؛ از این یعنی در یک زنجیره  ي خاص داللتی، یک مدلول در مرتبه بعد به یک دالّ تبدیل می. پذیر است امکان
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درآمدي بر نشانه شناسی هنر (نی دیگري باشدممکن است بر چیزي داللت کند، اما در عین حال همین چیز، خود، مشحون از معا
/123.(  

آورد که معناي صریح یک معناي ناب حقیقی و جهانی است؛ که اصال  وجود می    این فرآیند، این وهم قدرتمند را به
نی زمان با یادگیري معا گیریم، هم براساس یک خوانش آلتوسري، وقتی ما نخست معانی صریح را یاد می. ایدئولوژیک نیست

گفته ي چندلر، این معناي ضمنی است که هم معناي صریح، هم  به. گیریم ضمنی غالب، در درون چارچوبی ایدئولوژیک قرار می
براساس . خود معناي صریح، فقط یک معناي ضمنی دیگر است. آورد وجود می زبان شفاف و هم دالو مدلولی که همسانند را به

نشانه شناسی (است ) یا طبیعی جلوه دادن(اي طبیعی نیست؛ بلکه فرآیند طبیعی کردن چنین دیدگاهی، معناي صریح، دیگر معن
  ). 103/کاربردي 

  
نوع شخصیت حیوانی کنشگر وجود دارد که از این تعداد براساس تقسیم  34در مرزبان نامه : حیوانات و کنشگري آنها

مورد 2مورد دوزیست، 1مورد ماهی،1مورد پرنده، 10،)ی و وحشیاهل(مورد پستاندار 18: داران بندي کلی جانوران به دو گروه مهره
این حیوانات براساس نوع کنش خود دراین متن حضور .شوند مورد بندپا را شامل می 1مورد حشره و1:گان خزنده وبی مهره

ها نهفته  هاي آن ريهاي کنشگ هایی که به عنوان تمهید درپس زمینه ونشانه) context(ها براساس بافت متن  هاي آن کنش.دارند
اي کنشگري  هاست که آن کنش طبیعی وحیوان را داراي معنی اصلی کرده است، ویا آنکه به گونه است، یابرخاسته از طبیعت آن

این .باشد ها  نمادین وحیوان داراي معنی ضمنی می ي آدمیان درآمده است که دراین صورت کنش آن داشته است که درزمره
هاي آنها ونیز ظهور آنها درمعنی اصلی خود ویادر معنی  هاي حیوانی وکنش ي هرکدام از شخصیت گانهمطلب رابا بررسی جدا

 .ضمنی بررسی خواهیم کرد

 
در حکایت اول .در باب ششم کنش گري کرده استزیرك و زروي در باب دوم و آهو وموش وعقاب آهو دردو حکایت  :آهو

هاي متن آهو نماد  رسیم که حیوان درمعنی اصلی به کارنرفته است وبنابر نشانه ن نتیجه میبنابر گفتگوهاي حیوان براي نجات خود، به ای
درحکایت دوم یکی از اقشار جامعه است که بادیگر قشرها . کند هاي گرفتاري است که کسی در مصائب ومشکالت یاریشان نمی انسان

عنوان نماینده ي یکی از اقشار جامعه است که با قشرهاي دیگر به ها حاکی ازمعناي ضمنی حیوان به  این نشانه.پردازد به گفتگو می
  ).351و125/مرزبان نامه (پردازد  گفتگو می

در این .به کنش گري پرداخته است گرگ خنیاگر دوست با شبانبزغاله در این متن یک بار در باب اول در داستان  :بزغاله
هاي متن گفت وگوي بزغاله با گرگ و تعقل و اندیشیدن نشان از  بنابر نشانه. حکایت بزغاله از تمام گله ي گوسفندان متمایز است

در این داستان بزغاله جانشین ونماد انسان کاردان و زیرك است که از هوش وفراست خود .معنی ضمنی وشخصیت انسانی آن دارد
  ).68/همان (کند براي رهایش استفاده می

درحکایت .است.درباب پنجم به کنش گري پرداخته است بزرجمهر باخسروحکایت  در باب دوم و روباه با بطبط در حکایت :بط
ها ضمنی بودن معنی بط را نشان  کند؛همه ي این کنش پردازد و از خیانت شوهر اظهار ناراحتی می اول با دیگر حیوانات به گفتگو می

ه انسانهاي نادان وبی احتیاط است که از عقل خود بط در این حکایت نمایند.دهد،زیرا همه کارها وکنش هایش انسان گونه است می
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و  151/مرزبان نامه (درحکایت دوم بط درمعنی اصلی خود به کار رفته است ومعنی ضمنی ندارد. گیرند براي انجام کارها کمک نمی
315.(  

متن حاکی از معنی  هاي در این حکایت نشانه.در باب ششم  به کنش گري پرداخته است زاغ با بچه زاغبوف در حکایت :بوف
  ).394/همان (ضمنی آن است و نماینده انسان عاشق ودلباخته است

در .در باب هشتم به کنش گري پرداخته است شتر وشیر پرهیزگاردر باب هفتم و  شیر وشاه پیالنپلنگ در حکایت  :پلنگ
ضمنی است ونماینده انسانهاي جسور و دور  دهد که داراي معنی هاي متن که شامل گفتگوهاي پلنگ است نشان می حکایت اول نشانه

پلنگ در این حکایت نماینده انسانهاي امین و . رساند درحکایت دوم گفتگوهاي پلنگ معنی ضمنی آن را می. اندیش وبی باك است
  ).560و  457/مرزبان نامه (مورد اعتماد است

در شخصیت اول حس .م به کنش گري پرداخته استدر باب هفت شیروشاه پیالنپیل به عنوان دو شخصیت در حکایت در  :پیل
هاي ستمگر و متجاوز است که براي حس  برتري طلبی و گفتگویش بادیگر شخصیتها نشان از معنی ضمنی آن دارد ونماینده انسان

هستند  هاي متن داراي معانی ضمنی شخصیت دوم دو پیل هستند که براساس نشانه. کنند برتري طلبی به حریم دیگران تجاوز می
  ).457/همان (هستند)زنج(و شریر)هنج(ونماینده انسانهاي صلح جو

دهد که  گفتگوهاي آن نشان می.در باب هشتم به کنش گري پرداخته است شیر وشتر پرهیزگارخارپشت درحکایت :خارپشت
  ). 560/همان (ین وشریر استخارپشت در این حکایت نماینده انسانهاي سخن چ.در معنی اصلی خود به کار نرفته و معنی ضمنی دارد

  

درحکایت اول .در باب دوم به کنش گري پرداخته است برزگر با مار است در باب اول وشغال خرسوار خر درحکایت هاي :خر
 کنند و هاي موجود، حضور آن معنایی ضمنی دارد و نماد انسانهاي مکاري است که با استفاده از مکرو حیله از خود دفاع می بنا بر نشانه

  ).101و  81/مرزبان نامه (دهند و درحکایت دوم در معنی اصلی خود به کار رفته است جان خود را نجات می
بنابر .درباب هشتم به کنش گري پرداخته است شتر وشیر پرهیزگاردر باب پنجم و  دادمه و دادستانخرس در دو حکایت :خرس

درحکایت اول در آخر از . و نماینده انسانهاي حسود وفتنه گر استهاي انسانی در هردو حکایت حضور آن معنی ضمنی دارد  کنش
همان (کند آید اما در حکایت دوم براي رسیدن به منافع خود حق دیگران را ضایع می شود و به جبران آن بر می کار خود پشیمان می

  ).560و  277/

در باب هفتم،  شتر وشترباندر باب ششم،  زیرك و زرويدر باب پنجم،  دادمه و دادستانخرگوش در چهار حکایت :خرگوش
در حکایت اول خرگوش شخصیتی صلح طلب دارد که به کمک شخصیتهاي .در باب نهم، به کنش گري پرداخته است پیاده وسوار
کند که  درحکایت دوم درون جامعه اي زندگی می.هایش داراي معانی ضمنی است و شخصیتی یاریگر دارد کنش.آید داستان می

خرگوش یکی از اقشار .و رفتار سایرحیوانات هم مانند خود خرگوش انسان گونه است و در معنی ضمنی به کار رفته استحرکات 
در حکایت سوم در معنی . شود جامعه است که نماینده قشر روشنفکر وآگاه ومنتقد آن است وبدون آگاهی همرنگ جماعت نمی

در حکایت چهارم خرگوش در . کند و تفکر است ونقش یاریگر را براي شتر ایفا میضمنی خود به کار رفته است زیرا داراي قوه تعقل 
  ).508/همان (معنی اصلی خود به کار رفته است و هیچ کنش انسانی ندارد
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در حکایت اول بنابر .در باب ششم به کنش گري پرداخته است موش با گربه و روباه و خروسخروس در حکایت :خروس
توان گفت که داراي معنی ضمنی  ل گفتگوهاي خروس با گربه وموش وحسادتهاي انسان گونه خروس است، میهاي متن که شام نشانه
درحکایت دوم گفتگوهاي روباه وخروس وچاره . در این حکایت خروس نماینده انسانهاي حسود وسخن چین وفتنه گر است. است

حکایت نماینده انسانهاي مکار وزیرك است که جان خود  خروس در این. اندیشی هاي خروس نشان دهنده ي معنی ضمنی آن است
  ).445و  375/همان (دهند را با زیرکی نجات می

هاي متن حضور او معنایی ضمنی دارد و  بنابر نشانه.در باب نهم به کنش گري پرداخته است راسو وزاغراسو در حکایت :راسو
  ). 679/مرزبان نامه (نماد انسانهاي محتاط و زیرك است

 پرهیزگار شیر وشتردر باب هفتم و  شیر وشاه پیالندر باب ششم،  روباه با خروسدر باب دوم،  روباه با بطروباه در حکایت :باهرو
درحکایت اول روباه براي بدست آوردن سالمتی دوباره خود به دنبال راه چاره .است. در باب هشتم به کنش گري پرداخته است

رساند که نماینده انسانهاي  این کنشها معناي ضمنی جاندار را می. دهد پردازد وبط را فریب می یگردد وبا الك پشت به گفتگو م می
بنابر این . خواهد او را به دست بیاورد پردازد واز راه مکر وحیله می در حکایت دوم با خروس به گفتگو می. مکار وحیله گر است

هاي متن و گفتگوهایی که وجود دارد  در حکایت سوم بنابر نشانه. مکار است ها روباه داراي معنی ضمنی است و نماد انسانهاي نشانه
درحکایت چهارم به دنبال دست یابی به حق ودفاع از آن است . روباه معنی ضمنی دارد ونماینده یکی از اقشار جامعه است

  ).415/همان (نماینده انسانهاي عادل استدر این داستان . رساند دهد همه انسانی بودن کنشها را می وگفتگوهایی هم که انجام می
در باب نهم به کنش گري  راسو وزاغدر باب هشتم و  شتر وشیر پرهیزگاردرباب ششم،  زاغ با بچه زاغزاغ درحکایت  :زاغ

اند وزاغ درحکایت اول هم زاغ وهم بچه زاغ بنابر حرکات انسان گونه ونشانه هاي دیگر متن درمعنی ضمنی به کار رفته . پرداخته است
در حکایت دوم هم بنا بر گفتگوها ونشانه .نماینده انسانهاي دور اندیش و زیرك و بچه زاغ نماینده انسانهاي سطحی نگر و عامی است

درحکایت سوم هم گفتگوهاي حیوان نشان ازمعنی . هاي متن زاغ داراي معنی ضمنی است و نماینده انسانهاي مشاور وبازرس است
  ).679و  560و  394/همان (اینده انسانهاي بی احتیاط و بی فکر استضمنی آن دارد و نم

درحکایت . درباب ششم به کنش گري پرداخته است زن دیبا فروش وکفشگرو  زغن ماهی خوار با ماهیزغن در حکایت :زغن
هاي خود را از دست  عیتدهد که داراي معنی ضمنی است و نماینده انسان نادانی است که موق اول گفتگوهاي زغن وماهی نشان می

درحکایت دوم کنش زغن کامال حیوانی وبر اساس غریزه است وهیچ معنی ضمنی در پس آن . کند دهد واز آن استفاده نمی می
   ).403و  362/مرزبان نامه (نیست

درباب هفتم به کنش گري پرداخته  زیرك و زرويو  سوار ونخجیرگردرباب اول،  شگال خرسوارسگ در حکایت :سگ
در . هاي حیوانی، طبیعی و درنقش اصلی خود به کار رفته است هاي متن حاکی از آن است که کنش در دو حکایت اول نشانه.است

در اینجا .کنند حکایت زیرك وزروي باتوجه به تمهیداتی که درمتن به کار رفته است سگها ازقدرت تفکر برخوردارند و گفتگو می
   ).498و  81/همان(کند دان است وسگ دیگر نقش یاریگر را ایفا میزروي نماینده انسانهاي دانا وکار

به کنش گري پرداخته است که در هردو  روباه با بطو  غالم وبازرگانهاي  سنگ پشت در باب دوم در حکایت :سنگ پشت
؛ بلکه به عنوان یاریگري کند درحکایت اول حیوان درمعنی اصلی خود به کار رفته است ونقشی ایفا نمی.هایش مثبت است داستان کنش
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هاي متن و گفتگو و چاره اندیشی هاي  سنگ پشت حیوان داراي معنی  در حکایت دوم بنابر نشانه. دهد بی اختیار قهرمان را نجات می
  ).151و 101/همان (ضمنی است ونماینده انسانهاي راهنما ویاریگر است

درباب هشتم به کنش گري پرداخته  ر وشیر پرهیزگارشتدر باب ششم وحکایت  شتر باشتربانشتر در حکایت  :شتر
شتر در . درحکایت اول گفتگوهایی که شتر باخرگوش دارد وحس درد و رنج وسنگینی بار نشان دهنده  معنی ضمنی آن است.است

هاي  دوم  نشانه درحکایت. پذیرند این حکایت نماینده انسانهاي ساده لوح ومطیع است که بدون تحقیق و از روي تقلید چیزي را می
  ).560و  351/همان (هاي انسان گونه حاکی از معنی ضمنی آن است که نماینده انسانهاي نیک سیرت و پاك است متن و کنش

دراین دو .به کنش گري پرداخته است) دادمه و دادستانحکایت (وباب پنجم ) شغال خرسوارحکایت (شغال درباب اول :شغال 
در حکایت اول، نماد انسان زیرك وباهوشی است که به درستی از . شخصیتی انسانی نمود یافته است حکایت شغال درمعنی ضمنی وبا

درحکایت دوم برعکس، نماینده ي انسانهاي دوراندیش وزیرك است ودر . افتد برد و درنتیجه به دردسر می ذکاوت خود بهره نمی
  ).277و  68/مرزبان نامه (هاي بی احتیاط ونادان است تقابل با دادمه، نماینده ي انسان

درباب هشتم، در  شتر و شیرپرهیزگاردرباب هفتم و  شیر و شاه پیالندرباب پنجم،  دادمه ودادستانشیر در سه حکایت  :شیر
بنابر . گیرد شود وخشم می درحکایت اول مانند یک انسان از کارهاي غیراخالقی خجل می. موضع قدرت به کنش گري پرداخته است

پردازد و  درحکایت دوم با حیوانات دیگر به گفتگو می. متن داراي معنی ضمنی است و نماینده حاکمان واربابان قدرت است هاي نشانه
در حکایت سوم کنش مثبتی نسبت به دوحکایت دیگر دارد و با زیردستان و رعایاي . ها مشهود است معنی ضمنی آن بنابر این نشانه

و  277/همان (ها داراي معنی ضمنی است و نماینده انسانهاي بزرگ وداراي مناعت طبع است ین نشانهبنابر ا. پردازد خود به گفتگو می
  ).560و  457

. درباب دوم و عقاب و چهره وایرا در باب نهم به کنش گري پرداخته است آهو وموش وعقابعقاب در حکایت  :عقاب
پردازد و با دیگر حیوانات  درحکایت دوم به شکار می. نی ندارددرحکایت اول  عقاب در معنی اصلی خود به کار رفته ومعنی ضم

و  125/همان (کند و حرکات انسان گونه دارد که نشانگر معنی ضمنی عقاب است ونماینده انسانهاي بی رحم وسنگدل است گفتگو می
651.(  

در این حکایت با موش به .در باب هفتم به کنش گري پرداخته است موش خایه دزد با کدخدايعقرب در حکایت  :عقرب
پردازد و این کنشها داللت بر معنی ضمنی آن دارد که نماینده انسانهاي مشاور وامداد رسان ویاریگر  گفتگو و چاره اندیشی می

   ).527/همان (است

یت درحکا.درباب نهم به کنش گري پرداخته است چهره وایرادر باب هفتم و عقاب و  سوار نخجیرگرکبک در حکایت  :کبک
درحکایت دوم دو کبک وجود دارند که باهم گفتگو . اول کبک در معنی اصلی خود به کار رفته و هیچ کنش غیرطبیعی ندارد

  ).651و  498/همان (ها داراي معنی ضمنی هستند ونماینده انسانهاي صلح جو وآرامش طلب هستند بر اساس این نشانه..کنند می

ها وگفتگوهایش نشان از آن دارد که  کنش. باب ششم به کنش گري پرداخته است در زیرك وزرويکبوتر درحکایت  :کبوتر
  ).351/همان (شوند داراي معنی ضمنی است و نماد صلح وآشتی است ونماینده کسانی است که باعث برقراري صلح و آرامش می
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در معنی اصلی خود به در این حکایت کیک .شود کنش گر می دزد با کیککیک یک باردر باب پنجم در حکایت :کبک 
  ).290/همان (کار رفته است وهیچ کنش مستقلی از خود ندارد اما در روند داستان موثر است ونماد رسواگري است

هاي متن  در حکایت اول نشانه.در باب هفتم به کنش گري پرداخته است موش با گربه و سوار نخجیرگرگربه در حکایت :گربه
گربه در این حکایت نماد .شود حاکی از معنی ضمنی آن است نقشه کشی و حیله گري گربه میکه شامل گفتگوي گربه با موش و

 375/همان (هاي گربه کامال حیوانی است و هیچ معنی ضمنی ندارد درحکایت دوم کنش. انسانهاي خون خوار وظالم وعهد شکن است
  ).498و 

سه نمود آن معناي ضمنی دارد ودر یک نمود معناي  در.گرگ چهاربار در مرزبان نامه به کنش گري پرداخته است:گرگ
  .صریح دارد
هاي متن وکنش هاي  است که بنا به نشانه گرگ خنیاگر دوست باشباننمود اول در باب اول در حکایت : معناي ضمنی) الف

نادان و فریب خورده  توان فهمید که گرگ در معنی اصلی خود به کار نرفته است بلکه معنی ضمنی دارد و نماد انسان حیوان می
هاي متن براي درك معنی ضمنی کنش گرگ گفتگویی است که با بزغاله دارد و حس پشیمانی که خاص انسان است  نشانه. است
  ).68/همان (تواند در حیوان وجود داشته باشد همه داللت برمعنی ضمنی گرگ دارد و نمی

کایت گرگ در معنی اصلی خود به کار نرفته زیرا با شگال در این ح.شگال خرسوارنمود دوم در همان باب، در حکایت 
  ).81/همان (کند وشخصیتی انسان نما دارد اما هیچ کنش موثري ندارد ونقش آن خنثی است گفتگو می

هاي متن در  است که گرگ در معنی اصلی خود به کار نرفته وبر اساس نشانه شیروشاه پیالننمود سوم در باب هفتم درحکایت 
هاي معنی ضمنی گرگ در  نشانه.کند ستان جانشین انسان نترس وبی باك است و به عنوان یکی از اقشار جامعه نمود پیدا میاین دا

  ).457/مرزبان نامه (این داستان، قرار داشتن گرگ در دستگاه حکومتی ورسول بودن اوست
گرگ در این حکایت بر . است گ و ماربرزگر با گرمعناي اصلی گرگ در مرزبان نامه در باب هشتم و در حکایت ) ب 

  ).591/همان (هایش کامال حیوانی است هاي متن در معنی اصلی خود به کار رفته است زیرا کنش اساس نشانه

 دهقانداستان (، باب دوم)خنیاگردوست باشبان گرگو خره نما بابهرام گورداستان (هاي اول  در چهار حکایت از باب:گوسفند 
در این چهار حکایت گوسفند جنبه ي نشانه شناختی ندارد .به کنش گري پرداخته است زیرك و زرويم داستان وباب شش) باپسرخود

  ).351و  161و  59/همان (کند و صرفاَ درجایگاه خود نقشی در روند داستان ایفا می

ا منفی وگاهی نیز مثبت، ه هایش دراغلب حکایت مار در مرزبان نامه در هفت حکایت به کنشگري پرداخته است که کنش :مار
  .خنثی ویا دووجهی است

هرچند .است که به صورت دو مار بر دوش ضحاك روییده اند هنبوي و ضحاكنمود اول در حکایت : هاي منفی کنش)الف
یک کنند اما در این حکایت جنبه نشانه شناختی دارند وبر این اساس که از بدن  این مارها ازخود کنشی ندارند ونقشی ایفا نمی

توان فهمید که جاندار در معنی اصلی خود به کار نرفته بلکه نمادي است براي نشان  انسان رسته اند وجزئی از بدن او هستند می
  ).50/همان (دادن هدف نویسنده ومعنی ضمنی هوي وهوس وسیري ناپذیري
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ی اصلی خود به کار رفته است زیرا در این حکایت هم در معن. است برزگرباماربعد در باب دوم، در داستان ) منفی(نمود
شود و آن هم نماد  در این حکایت مار فقط در حد یک نماد جلوه گر می.زند حرکت انسان گونه ویا غیر حیوانی از آن سر نمی

  ).101/همان (ستمکاروجفاکار بودن در دوستی است
هایی که در  با توجه به نشانه.شغال گراستدر این حکایت  مار ا.است موش بامارسوم درباب چهارم، در حکایت )منفی(نمود

کند، خوب وبد را  توان گفت که مار در معنی ضمنی به کار رفته است زیرا مار با خود حدیث نفس می متن وجود دارد می
  ).234/همان (سنجد و این یک کنش انسانی است در قالب حیوان می

توان گفت که مار  هاي متن می هاي مار و نشانه براساس کنش. است در باب هشتممارومارافساي چهارم در حکایت )منفی(نمود
کند که نیاز به اندیشیدن دارد وخاص  زیرا مار از حیله ومکري استفاده می.در معنی اصلی خود به کار نرفته ومعنی آن ضمنی است

  ).588/ان نامه مرزب(گیرد شود که با حیله حق خود را می انسان است وبه نماد انسان حیله گرومکار تبدیل می
هایش یاریگرانه  در این حکایت مار کنش. در باب هشتم است جوالهه بامارنمود مثبت مار در حکایت :کنش مثبت)ب
سخن گفتن مارواندیشیدن و قوه تفکر او نشان دهنده آن است که معنی ضمنی دارد ونماد مشاورو یاور است که در قالب .است

  .)576/همان (حیوان نمود پیدا کرده است
هاي متن هیچ معنی ضمنی  نموداول در باب دوم در داستان شهریار بابل با شهریارزاده است که بنا به نشانه:هاي خنثی کنش)پ

  ).136/همان (ندارد و در معنی اصلی خود به کار رفته است
اصلی به کار رفته در این حکایت مار در معنی .در باب هشتم است برزگر با مارنمود دووجهی در حکایت : دو وجهی)ت

  ).591/همان (وهیچ کنشی ندارد اما در روند داستان موثر است و نماد ستمکار بودن است
درباب نهم به کنش گري ماهی با ماهی خوار  در باب ششم و حکایت زغن ماهی خوار با ماهیماهی درحکایت  :ماهی

تعقلش در مقابل زغن نشان دهنده ي معنی ضمنی آن  درحکایت اول فتگوهاي ماهی بازغن وبه کار گرفتن قوه. پرداخته است
درحکایت دوم . گریزند دهند واز دست دشمن می در این حکایت نماینده انسانهایی است که با زیرکی جان خود را نجات می.است

نهاي ساده ماهی در این حکایت نماینده انسا. دهد حاکی از معناي ضمنی آن است گفتگویی که میان ماهی وماهی خوار رخ می
  ).673و  362/همان (دهند لوحی است که با ساده لوحی خود جانشان را از دست می

هاي آن از روي فکر  کنش. درباب نهم به کنش گري پرداخته است ماهی وماهی خوارماهی خوار در حکایت  :ماهی خوار
  ).673/همان (یله گر استوتعقل است و این نشان دهنده معنی ضمنی آن است که نماینده انسانهاي مکار و ح

درباب هفتم به کنش گري پرداخته موش خایه دزد درباب ششم و  زیرك و زرويگروه عامه مرغان در حکایت :مرغان 
درحکایت دوم یک جفت . پردازند هاي متن گروه مرغان قشري از اقشار جامعه هستند که به بهبود وضع جامعه می بنابر نشانه. است

  ).527و  351/مرزبان نامه(ر معنی اصلی خود به کار رفته ومعنی ضمنی نداردمرغ وجود دارند که د
موش در باب ششم،  موش با گربهدر باب چهارم،  موش با ماردرباب دوم، آهو وموش وعقابهاي  موش در حکایت :موش

حکایت اول آهو از موش در. درباب هشتم به کنش گري پرداخته است شتر و شیر پرهیزگاردرباب هفتم و  خایه دزد باکدخداي
کند همه  هایی که می گفتگویی که موش با آهو دارد وبهانه تراشی.گذارد آید واو را تنها می خواهد اما او به کمکش نمی کمک می

موش نمونه انسانهاي دون صفت .نشان از این دارد که موش به عنوان یک حیوان در این حکایت به کار نرفته و معنی ضمنی دارد
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درحکایت دوم گفتگوهاي موش با مادرش دال بر معنی ضمنی موش است و نشان . است که به یاري دیگري میلی نداردوسنگدل 
دهد که موش به عنوان یک حیوان کنشگر نیست بلکه نماینده انسانهاي ضعیف اما با هوش است که از نیروي جسمی براي  می

درحکایت سوم موش بنا بر حس دوستی ودلسوزي به . گیرند میکنند بلکه از هوش خود کمک  گرفتن حق خود استفاده نمی
ها نشان از معناي ضمنی آن دارد و نماینده انسانهاي نادان و بی احتیاط اسست  این کنش. رساند رود وبه او غذا می کمک گربه می

هاي موش  کنش.کند تگو میافتد و با عقرب گف درحکایت چهارم موش به فکر انتقام می. کنند که به عاقبت کار خود فکر نمی
درحکایت پنجم موش مکرو نامردي را . هیچکدام حیوانی نیستند بلکه معنی ضمنی دارد و نماینده انسانهاي مکارو حیله گر است

موش در این حکایت نماینده انسانهاي مدافع حق .همه این کنشها نشان از معنی ضمنی آن دارد.دهد برنمی تابد وبر حق شهادت می
  ).415/همان (ب استو حق طل

گفتگوي هدهد با مرد نشانه ي .در باب پنجم به کنش گري پرداخته است نیک مرد با هدهدهدهد یکبار در حکایت  :هدهد
  ).296/همان (شود معنی ضمنی آن است و نماینده انسانهاي مغرور ومتکبر است که غرور آنها باعث گرفتار شدنشان می

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٣٠ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٣١ 
 

 



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٣٢ 
 

 



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٣٣ 
 

 
 

  :نتیجه گیري
مقاله ي حاضر مرزبان نامه را از منظر نشانه شناسی که درکل یکی از روشهاي تحلیل متون، درحکم کلیت هاي ساختمند و در 
جستوجوي معناهاي پنهان و ضمنی است، مورد بررسی قرارداد تا در وهله ي اول، امکان کاربست این رویکرد براین متن کالسیک 

د و بعد ضمن بررسی نشانه شناختی دالهاي حیوانی مرزبان نامه، مدلولها ومعانی ضمنی آنها را استخراج کند واینچنین را نشان ده
نشان دهد که اشخاص از نظر ظاهري درقالب حیوانات معرفی شده اند ولی از نظر معنی ضمنی، کنش گرانی در نقش قهرمان، 

هاي گوناگون موجود درجامعه هستند، واز طریق این معانی ضمنی،  اد و گروهو درسطح دیگر، نماد افر... ضدقهرمان، یاریگر
هاي حاکم و موضوعاتی چون ستمگري، ایثار، عدالتخواهی، صلح، نیرنگ وریا، قدرت برتر، هوش، شرایط حاکم  ایدئولوژي

بیان کند ) معنی ضمنی(نشانه اي وجایگاه) معنی صریح(دهند وکاربرد این شخصیتهاي حیوانی درجایگاه اصلی براجتماع رابسط می
وزمینه اي فراهم کند که این رویکرد در مورد دیگر آثارکالسیک هم آزمایش شود ونتایج به دست آمده، دریک جمع بندي 

ز هاي نوینی ا ها ما را به دریافت نهایی، زمینه ي خوانش جدید آثار کالسیک را از منظر نشانه شناسی مهیا کند، شاید که این دیدگاه
 .این آثار برساند
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_Brooker, Peter; A Glossary of cultural theory, Oxford university, New York, 2003 
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453  
  جایی در ادب فارسی و غربهنیرنگ جاب بررسی  

  
  1ایمان منسوب بصیري  

 2حسن زیاري 

  
  :چکیده

توان مضامین مکرر  ساختار جامعه و رسوم و عادات رایج در آن، همواره در ادب هر سرزمینی بازتاب دارد تا حدي که می
مضامین مکرر ادبی در میان اقوام مختلف . انسترا به نوعی بازتاب فرهنگ رایج هر اجتماع در قالب ادبی د) الیت موتیف(ادبی

هاي چشمگیري به یکدگر دارند  گاه به سبب ریشه داشتن در آبشخورهاي همگون یا یکسان و بعضاً از حیث توازي سنن، شباهت
کالسیک هاي انعکاس آن را در ادب  توان با جستجو در کهن ترین منابع و دنبال کردن سیر تکثیر یک درون مایه؛ شیوه که می

  .اقوامی که از دیرهنگام با هم در داد و ستد فرهنگی بوده اند بررسید
ي ادب غرب و ایران که در فرهنگ کهن میان رودان  ي حاضر سعی بر آن است که یکی از ترفندهاي شایع در عرصه در مقاله

عاشق یا معشوق از روي عمد یا از سر ترفند جابه جایی به معنی تعویض : آید سخن رود و روایات سامی دیرین نیز به چشم می
ي نظم و نثر در نظام ادبی شایع در منطقه اي گسترده از  ها، یکی از مضامین بارز بسیاري از متون برجسته اتفاق یا تلبیس شخصیت

یان این دو ي میان رودان در پیوند م گیرد و حوزه جهان است که از ایران کهن تا دورترین مرزهاي امپراتوري روم را در بر می
  .حوزه نقش اساسی داشته است

  
  .ترفند تعویض، ماسکراد، عهد قدیم، نظامی، بوکاچو :هاکلید واژه
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  مقدمه

چنانکه مشهود است مباحث مردمشناختی و جامعه شناختی در رهگیري مضامین مکرر ادبی نقش فراوان دارند، نقش این 
در بادي امر باید گفت که ترفند تعویض آنجا . 1: مال بدین گونه تلخیص کردتوان به اج ي مورد بحث می عوامل را در درون مایه

دهد، اغلب به سبب نبود روشنایی در شب در جوامع  شود، یعنی وجه عمدي خود را از دست می که تبدیل به خطاي تعویض می
کند تا  د و زن نیز عمداً اعتراضی نمیگیر در این مورد اغلب مرد زنی را که قرار است با او همبالین شود اشتباه می .کهن است

ترفند تعویض به صورت عمد و با طرحی از پیش اندیشیده به دالیل گوناگون . 2ي داستان تحقق پذیرد  خطاي جا به جایی در بدنه
هاي  دواجسر باز زدن زنان از روابط ناخوشایند و از) الف: توان به موارد ذیل اشاره کرد آید، که از مهمترین آن می پدید می

ي مرد دیگري است و به یاري ترفند جابجایی از همبستر  در این حالت اغلب زن دلباخته. ي مردساالر ناخواسته و اجباري در جامعه
تمایل پدران به جابه جایی دختران به سبب عدم کمال یکی نسبت به دیگري؛ که این امر ) ب. رهد شدن با شوهر اجباري خود می

ي کهن به تقدم ازدواج دختر بزرگتر بر کوچکتر صورت گیرد، به ویژه در وضعی  به سبب پایبندي جامعه ممکن است براي مثال
هاي قرون وسطایی که به  هاي خاص متون طنز آمیز و داستان شوخی) ج. که دختر کهتر خواستاري صاحب جاه و متمکن دارد

ي مخاطب  توان به راحتی سلیقه هاي خنده آورند و می عیتسبب جذب مخاطب و گاه آموزش او از طریق تمثیل محتاج ایجاد موق
هاي میانی به ویژه در اروپا، با توجه به بی سوادي اکثر مردم بیشتر  ها دید؛ از آنجا که چنین روایاتی که در سده عام را در این داستان

طبعاً عالوه بر آنچه برشمردیم .  نان استشده اند، اغلب برخاسته از طبقات فرودست جامعه و ناظر بدا به صورت شفاهی روایت می
  .توان مجموعه اي از این عوامل را در پیدایش ترفند جابجایی در نظر آورد گاه می

خواند که تمام انواع آن را در بر  masqueradeتوان ماسکراد  هاي اروپایی علی العموم می نیرنگ تعویض را در زبان
) ماسک(ي زبانی رومانس است، چرا که بخش اصلی آن را  از لغات بحث برانگیز حوزه به لحاظ ریشه شناسی، این واژه. گیرد می

توان بود که صورت التین  توان به ریشه اي در التین کالسیک بازرساند و تنها برآن می که امروزه در پارسی نیز مستعمل است، نمی
به  mascheraطریق ایتالیایی به صورت ماسکرا از  mascha,mascaقرون وسطایی واژه یعنی براي مثال وجه مونث ماسکا 

  )Skeat, 2005: 317. (فرانسویی میانه و از آنجا به انگلیسی رسیده است
ي نااستوار رومانس و عدم اتصال آن به متون التین  اما بحث جالب توجه در این باب آن است که عده اي به سبب ضعف ریشه

که بسیار شبیه به ماسکرا در ایتالیایی  1پیشنهاد کرده اند »مسخره«صورت اشتقاقی را در » سخر«ي سه حرفی تازي  کالسیک ریشه
ي سامی براي این لغت از معتقدان این مرام باید پرسید که چرا به جاي باز بردن  در صورت فرض صحت ریشه). Ibidem(است 

                                                
 .دراین باره رك 1

REINHART PIETER ANNE DOZY, W. A. ENGELMANN, GLOSSAIRE DES MOTS ESPAGNOLS ET PORTUGAIS DÉRIVÉS DE 
L'ARABE, LIBRAIRIE DU LIBAN, BEYROUTH, 1982. P. 305. 

    :همچنین
M. DEVIC, DICTIONNAIRE ÉTIMOLOGIQUE DES MOTS D’ORIGINE ORIENTALE, PARIS, 1878.  
H. LAMMENT, REMARQUES SUR LES MOTS FRANÇAIS DÉRIVÉS DE L’ARABE, BEYROUTH, 1890 
GIOVAN BATTISTA PELLEGRINI, GLI ARABISMI NELLE LINGUE NEOLATINE, CON SPECIALE RIGUARDO ALL'ITALIA, 
BRESCIA, PAIDEIA EDITRICE, 1972 
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ي سه حرفی سخر،  ي ریشه مشتق در عربی بر پایهي ایتالیایی ماسکرا که نسبت به التین قرون وسطایی متاخر است به لغتی  واژه
نرسانده اند؟ این مطلب به احتمال بسیار از عدم » مسخ«را به صورت بسیط تر تازي یعنی » ماسکا«صورت کهن تر التین آن، یعنی 

 .  آشنایی کافی محققان فقه اللغه غرب با فرهنگ تازي و سطحی نگري آنان نشات گرفته است

است که مراد از ماسکراد در فرهنگ اروپا اغلب نوعی تلبیس است که ترفند تعویض مورد بحث ما نیز  به هر روي، گفتنی
  . یکی از اشکال آن خواهد بود

  

  ماسکراد در ادب غرب
البان به یعقوب وعده : اشاره کرد) عهد قدیم(توان به داستان یعقوب در تورات  هاي ترفند تعویض می از کهن ترین نمونه

در ازاي شبانی کردن در هفت سال، راحیل را به عقد او در آورد اما در عوض پس از مهلت موعود لئا را به بستر وي  دهد که می
  )26 - 25، سفر تکوین، فصل بیست و نهم، آیات 54: 1380همدانی، . رك.(فرستد می

ونان و روم تا قلمرو ادب ایران و این داستان کهن سامی منبع بسیاري از روایات مشابه است که از عصر کهن ادب کالسیک ی
هاي گوناگون راه جسته است باید  در بررسی سلسله متونی که این مضمون در آنها به شکل. اروپاي بعد از رنسانس رواج یافته اند

ه به خاطر تقدم و تاخر زمانی و تاثراتی را که به گمان غالب یکی از دیگري پذیرفته اند، لحاظ کرد؛ بدین ترتیب نخستین مطلبی ک
رومی و از پس آن  -هندي و یونانی -رسد نقش میانجی فرهنگ سامی و به بیان دقیق تر عبري، در ارتباط میان متون پارسی می

ي کیش ترسایی عنصر سامی را به وجه کالسیک یعنی  چرا که فرهنگ اروپا پس از غلبه. ادب رومانس و انگالساکسون است
از سوي دیگر فرهنگ ایران نیز در ادوار گوناگون خود همواره هم آغوش . تاثیر فراوان پذیرفت رومی خود افزود و از آن -یونانی

یابند که جداکردن عناصر تشکیل دهنده بسیار دشوار  پندارهاي میان رودانی بوده است و گاه این هر دو چنان بر یکدگر انطباق می
توان نشان جست که  براي مثال در متون کهن یونانی نیز از ماسکراد میاما در اروپاي پیش از مسیحیت یعنی . و قریب به محال است

رسد که برآمده از نقاط مشترك فرهنگ بشري و مسائل رایج در میان جوامع و اقوام کهن  این بیشتر نوعی توازي متنی به نظر می
در ادب پارسی و اروپایی با نظر به  با توجه بدین مالحظات، شواهدي را از ترفند تعویض. است که در مقدمه بدان اشارت رفت
  .تبارشناسی متون بررسی خواهیم کرد

ماسکراد یا تلبیس چنانکه از نام آن پیداست نوعی پنهان ساختن هویت و بعضاً گریز از آن است؛ این پدیده آنگاه که در 
ر افتاد، رخ دهد، نزد منتقدان ادب ، آن سان که در داستان یعقوب مذکو)یعنی در بستر(ي پایانی روابط دو طرف ماجرا  مرحله

، Lawrence. رك( .توان آن را ترفند بالین خواند گردد، که در پارسی می مطرح می bed trick1غرب با عنوان انگلیسی 
از معروف ترین شواهد این مضمون در متون پیش مسیحی غرب یکی ماجراي آمفیتریون پدر مفروض هرکول است؛  )51: 1960

گرانت، . (معروف است) هرکول(شود و فرزند این دو هراکلسِ  آید و با آلکمنا همبستر می زئوس به شکل او در می در این داستان
1384 :76-77(  

                                                
  :ي بستر پرداخته است، کتاب ذیل است در این مورد یکی از جامع ترین آثار که مفصال به حیله1

 WENDY DONIGER, THE BEDTRICK  TALES OF SEX AND MASQUERADE,  UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, CHICAGO, 
2000 
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مضمون تعویض با صور و اشکال گوناگون در دکامرون بوکاچو که متاثر از متون فراوان شرق و غرب از جمله هزار و یکشب 
وین با اشاره به نمود ماسکراد در هزار و یک شب که خود بدون شک در شکل گیري ایر .ره یافته)  Graf،20 :1993( است

بینیم که زنان و مردان جامۀ  با آنکه در بعضی از حکایات می« :نویسد هاي داستانی اروپا شکل داشته است، می بسیاري از بافت
شکسپیر نیز از این (س بر جنس دیگر نیست پوشند، این یک تمهید ادبی است، و دلیل بر رجحان و برتري یک جن یکدیگر می

ولی این   پوشد، کند، زمرد نیز لباس مردان می ملکه بدور جامۀ مردانه در بر می). هاي خود استفاده کرده است تمهید در نمایشنامه
ن ربیعه جامۀ زنان نعامۀ اب. کار آنها فقط براي آنست که آسوده تر و در امنیت بیشتر سفر کنند، و بر ثروت و دولت دست یابند

گفتنی است که این نوع ). 201: 1383ایروین،(» .پوشد براي آنکه به دلدار خود که در حرمسرا گرفتار آمده است، دست یابد می
ي پایانی آن، یعنی  ي شکل گیري مرحله توانند خود مقدمه آیند، می ها که ابتدایی ترین نوع ماسکراد به شمار می تعویض و تلبیس

  .لین باشندترفند با
در این داستان . توان حکایت چهارم از هشتمین روز را بر شمرد هاي ترفند جا به جایی در دکامرون بوکاچو، می از نمونه

کشیش به تصور اینکه با بانو همبالین شده است با . کشیش فیزوله دلباختۀ بی قرار بیوه زنی است، ولی این عشق او یکسویه است
خواهد که در طی  سازد و موکداً از او می پیکاردا کنیز خود، چوتاتسا، را با وعدة پیراهنی نو همراه می بانو. کنیز وي می خسبد

 1پذیرد کنیز با کمال میل می). این در حالی است که دو برادر بانو در اتاق کناري به انتظار نشسته اند(معاشرت حرفی به زبان نیاورد 
  ).625-619: 1379بوکاچو،. رك. (گیرد و واقعه به مدد تاریکی اتاق صورت می

هاي میانی است، نیرنگ تعویض در چاسر و شکسپیر بیشتر ظهور یافته  اما در ادب انگلستان که بسیار متاثر از ادب ایتالیایی سده
ت این داستان که در ترتیب ماجراهاي کانتربري سومین اس). 129: 1389چاسر، (»کدخدا«جکایت است، از جمله در چاسر در 

روایت چاسر همریشه با داستان . نام برآورده اندfabliau ي رایج در اروپاي قرون وسطاست که به  هاي عامیانه برگرفته از داستان
آسیابان و دو «ي فرانسه در قرن سیزدهم از جمله در  هاي عامیانه ششم از شب نهم دکامرون بوکاچو است، همچنین در داستان

  ,Graf)423: 1993. رك( .توان از آن نشان جست می )es II clersLe meunier et l( 2»روحانی

ارباب «: »هیاهوي بسیار بر سر هیچ«آید از آن میان در نمایشنامۀ  هاي گوناگون به چشم می در شکسپیر ماسکراد در نمایشنامه
آنچه به نیکی پایان «کمدي  ؛ همچنین در دو)592ـ1/591: 1381شکسپیر،(» به خاطر تاریکی شب آنها را فریب داد …شیاد من

 3، با همین ترفند مواجهیم که شالودة هر دو نمایشنامه بر آن نهاده شده است»کلوخ انداز را پاداش سنگ است«و » پذیرد نیک است

                                                
1 OTTAVA GIORNATA, NOVELLA QUARTA:  
 …Or ben, - disse la donna - io voglio che tu giaccia stanotte con uno uomo entro il letto mio, e che tu gli faccia 
carezze, e guarditi ben di non far motto, sì che tu non fossi sentita da' fratei miei, ché sai che ti dormono allato; e 
poscia io ti darò la camicia. 

خواهم که امشب با مردي در بالین من بخسبی و او را نوازش کنی و بر حذر باش از آن  هان، هم اکنون، من از تو می: زن گفت: ... روز هشتم، داستان چهارم
به نزدیک تو خواهند خفت؛ و زان پس آن جامه را به تو وا  که سخنی بر زبان آري، چنان باش که برادرانم حال تو را در نیابند و تو خود دانی که ایشان

  .خواهم گذارد
 .رك 2

GERMAINE DEMPSTER, DRAMATIC IRONY IN CHAUCER, STANFORD UNIVERSITY PRESS, LONDON, 1932, P. 271 
 . رك 3



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٣٩ 
 

ا فریب سازد و کنت روزیون، برترام، ر ، هلنا با زیرکی دیانا را با خود همراه می»آنچه به نیکی پایان پذیرد نیک است«؛ در کمدي 
، دوك در لباس مبدل، در زي روحانیون از فساد »کلوخ انداز را پاداش سنگ است«و در کمدي ) 2/868:همان. رك(دهد  می

سازد تا با نیرنگ تعویض پرده از هوسناکی آنجلو بردارد  شود و ایزابال را با خود یار و همراه می اخالقی معاونش، آنجلو، آگاه می
 .دو داستان اخیر نیرنگ زنان به قصد رسوا ساختن مردان هوسباره است ؛ در)2/1017: همان. رك(

  
  ماسکراد در ادب فارسی

توان ویس و رامین را نام برد، در این داستان  از نخستین متون غنایی ادب پارسی که ترفند جا به جایی در آن نمایان است، می
معاشقه با وي، در شب سردي زمستانی آنگاه که موبد مخمورانه در ویس که به ناچار به همسري موبد درآمده است، براي فرار از 

ي خویش یاري  دهد، از دایه هاي سوزناك سر می کنار ویس آرمیده است و رامین مجنون وار، در میان برف، از فراق یار ناله
  :رهد جوید و به مدد ترفند جابه جایی از امري نادلپسند می می

 مرا از دست موبد چون رهانی به دایه گفت چار من چه دانی

 سراسر کار ما دشخوار گرددکه او خفتست اگر بیدار گردد                   

 شود بیدار و حال من بدانداگر تنها درین خانه بماند                         

 بر آیینی که خسپد یار با یارترا با وي بباید خفت ناچار                      

 که او مستست و باشد مست ناداندو کن پشت و رو از وي بگردان              ب

 اگر ببسایدت کی باز داند تن تو بر تن من نیک ماند

 چگونه باز داند پوست از پوست بدان مستی و بیهوشی همی کاوست

 به چاره دایه را با شوي بگذاشت بگفت این و چراغ از خانه برداشت

  )168-167: 1337گرگانی، (                                                                                                    
ي فرعی در مسیر حوادث داستان و همنشینی به  از نکات بارز ظهور ترفند تعویض در ویس و رامین یکی قرار گرفتن این واقعه

ه خواهیم گفت این امر در نظامی و مقلدان او آن سان که باید تحقق نیافته است و این شاید به سزاي آن با سایر اجزاست، که چنانک
ي دیگر آنکه در این  نکته. سبب اصالت وافی منابع فخر الدین اسعد گرگانی و آشنایی بیشتر او با وضع ایران پیش از اسالم باشد

                                                                                                                                                  
JANET ADELMAN, “BED TRICKS:  ON MARRIAGE AS THE END OF COMEDY IN ALL’S WELL THAT 
ENDS WELL AND MEASURE FOR MEASURE” (IN SHAKESPEARE’S PERSONALITY, ED. NORMAN N. 
HOLLAND, SIDNEY HOMAN, AND BERNARD J PARIS; BERKELEY AND LOS ANGELES: 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, 1989, PP. 151-174) 
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و مستی یکی از طرفین معاشقه، رضایت یا فداکاري عنصر بدیل  تاریکی شب، بیخبري: مورد تمام اجزاي ماسکراد عمدي یعنی
  .آید و حتی همسانی پیکر عنصر اصلی و جایگزین؛ به چشم می) دایه(

شوند؛ یکبار  در دیگر متن غنایی کالسیک ادب پارسی،  خسرو و شیرین نظامی، دو شخصیت مرتکب نیرنگ جا به جایی می
ي شمع را فرو  ک ساختن مجلس یعنی ایجاد وضع مناسب تحقق ماسکراد عمدي، شعلهشکر براي تاری: شکر و بار دیگر شیرین

  :کشد می
 شکر برخاست، شمع از پیش برداشتچو نوش باده از لب نیش برداشت         

 برون آمد ز خلوتخانۀ شاهبه عذري کان قبول افتاد در راه             

 به حسن و چابکی همتاي او بود     کنیزي را که همباالي او بود            

 فرستاد و گرفت آن شب سرخویشدرو پوشید زر و زیور خویش              

 ستد داد شکر از انگبینشملک چون دید کآمد نازنینش               

 به مصروعی بر، افسونی غلط خوانددرو پیچید وآن شب کام دل راند          

 گمان افتاد او را کان شکر بودشمع سحر بود             ز شیرینی که آن

  )281: 1378نظامی،(                                                                                                                      
با آگاهی از جزئیات در صورت سوال ملک از پاسخ  گوید تا او پس از این ماجرا، کنیز احوال شب گذشته را با شکر باز می

هاي از پیش اندیشیده است که  ي ماسکراد عمدي در نظامی، در شمار نیرنگ این نمونه. درنماند و ترفند جابه جایی فاش نگردد
نین اتفاقی در کند تا چ شوند تا نوعی کمدي موقعیت پیش آید؛ بل پیرنگ داستان اقتضا می ها در آن خطایی مرتکب نمی شخصیت

  . ي تازه اي گردد ي اندیشیده بدنه و ساختار روایی رخ دهد، تا قصه وارد مرحله
خرامد و نصیحت شیرین را در باب پرهیز از مستی  ، چون خسرو سرمست به بستر می»زفاف خسرو و شیرین«همچنین در فصل 

فرستد، ولی  آراید و با لباس مبدل به خوابگاه می وزي را میدهد، بدین قرار که شیرین عج گیرد، حادثه اي مشابه رخ می نادیده می
  : خسرو آن مایه هشیار است که این تلبیس را دریابد و در دام ترفند جا به جایی نیفتد

  که مستی شاه را از خود تهی یافتچو شیرین در شبستان آگهی یافت          

  ...دش جفته اي شیرین تر از جفتنهابه شیرینی جمال از شاه بنهفت               

  ز نسل مادران وا مانده او راعجوزي بود مادر خوانده او را               

فته ماندهمژه ریزیده چشم آشفته مـانده               ز خوردن دست و دندان س  

  عروسانه فرستادش بر شاهبه عمدا زیوري بربستش آن ماه             
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  )388:همان(                                                                                                                         
با وارونه ساختن ماجرا، این بار ) 3426-3424ابیات : 1962 امیرخسرو دهلوي،. رك(از میان مقلدان نظامی امیرخسرو دهلوي 

از سوي شاه در داستان جاري ساخته است؛ بدان قرار که خسرو در شب زفاف با شیرین، بی سبب، یعنی بدون  ترفند جا به جایی را
ي وقایع بعدي باشد، پیرمردي  ي روایی، در امتداد حوادث پیشین، یا مقدمه ي داستان گشایشگر سامانه آنکه این درون مایه در پیکره

ما شوخی دهلوي زشت و زننده است و از شاعري بزرگ همچون او ارتکاب این ا«. سازد از خادمان خود را هم بستر عروس می
  )85: 1372موید، . (»نماید خطا که هیچ معنایی بر آن مترتب نیست، شگفت انگیز می

، در داستان زفاف خسرو به جاي پیرزن زشت، گلرخی جوان را به )1569-1567ابیات: 1977هاتفی،. رك(به تبع او هاتفی  
دانم که خسرو پرویز غرض شیرین را از این حرکت درك کرده و درسی آموخته و حتی  و من بعید می«. فرستاده استآغوش شاه 
  ).85: 1372موید، (» .رنجیده باشد

ي اقتدار دربار ساسانی، از فضاي  رسد که ترفند تعویض در داستان نظامی از همان ابتدا، به سبب دوري شاعر از دوره به نظر می
رسد و گویا پیوندي را که در  خارج شده بوده است؛ چنانکه عمل شیرین نیز در شکل گیري داستان زاید به نظر می اصلی خود

روایت کهن و اصلی با سایر اجزا داشته، از دست داده است و طبعا ًچون این نیرنگ در بافت متن عاشقانه و روایی نظامی که خود 
  .توان از مقلدان او چشم بهبود داشت ید از کار در نیامده، نمیمورد تقلید دو شاعر بعدي است، چنانکه با

ي متن شده و از سوي دیگر  در این میان، امیرخسرو که متوجه تعلیق ترفند جا به جایی و ناهمگونی آن با سایر اجزاي سازنده
زند،  اشقانه دست به توجیه میي روایت ع جاي جاي از آن بهره برده است، به طریق نظامی براي پر کردن فضاي خالی در پیکره

  :ي شکر آورده است نمونه را، درباره
 کند عاشق نوازي به نقل و می همه روز از طر یق عشقبازي

 فرستد سایه اي بر جاي خورشید شبانگه سوي مهمان پرامید

  )1461-1460ابیات : 1962امیر خسرو دهلوي،(                                                                                                               
 کنیزان را در آغوش حریفان دهد زینگونه شبها چون ظریفان       

 سمن در بندو سرو آزاد ماند    خود اندر مهد عصمت شاد ماند       

  ) 1465 -1464همان ، ابیات (                                                                                             
ي شبیه به ماجراهاي طنز  هاي عامیانه عرفانی، در دفتر ششم مثنوي که آکنده از داستان -ماسکراد در میان متون تمثیلی   

دارد و خواجه با همسرش  براي مثال در حکایت غالم هندو که نهان با خداوندزادة خود میلی: قرون وسطی است، راه یافته است
زنند، تا در ظاهر دختر خود را به عقد هندو درآورند، اما براي تنبیه او شبانه امردي را به بسترش روانه  دست به چاره جویی می

  :کنند می
 امردي را بست حنا همچو زنبعد از آن اندر شب گردك، به فن            
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 اکیان، دادش خروسپس نمودش م پرنگارش کرد ساعد چون عروس

 کنگ امرد را بپوشانید اومقنعه و حلۀ عروسان نکو                      

 ماند هندو با چنان کنگ درشت  شمع را هنگام خلوت زود کشت              

 )307-304ابیات: 1379مولوي، (                                                                                                               

ي کلیله و دمنه، هزار  توان ترجمه گردد، از جمله موارد بارز می در میان متون نثر پارسی که نیرنگ تعویض در آنها مشاهده می
خته اي از سه فرهنگ از آنجا که کلیله و دمنه و هزار و یکشب هر دو آمی. ي ابوطاهر طرسوسی را نام برد و یک شب و داراب نامه

ي مکرر در هر سه فرهنگ شرقی اذعان کرد؛ به ویژه فرهنگ هندي که  توان به نقش این درونمایه هندي، تازي و پارسی است، می
  :نویسد دونیگر در این باره می 1.تغییر و تعویض و استحاله در آن نقش اساسی دارد

ساختار چنین معمایی اغلب بر معانی ثانوي . معماگونه، بل خود معما سازند نه تنها لغز و) هندو(زنان در مجموعه آثار این ادب «
همین نکته . پذیرد که ما بتوانیم معناي جانشینی و عنصر جایگزین را در یابیم مفاهیم بنا نهاده شده است؛ ترفند در نقطه اي پایان می

             (Doniger, 1996 : 217).»بنیان بسیاري از ماسکراد هاي جنسی است
، کفشگر که گمان فساد به همسر نابکار خویش برده »زاهدي که پادشاهی او را کسوتی داد«در کلیله و دمنه در داستان      

رسد؛ همسر  بندد؛ با درآمدن شب، زن حجام که میانجی همسر کفشگر و مرد فاسق است، سر می است او را به ستون خانه می
در این میان کفشگر بیدار شد و زن را بانگ کرد زن حجام از «شود،  بر ستون بسته خارج میکفشگر زن حجام را به جاي خویش 

البته ) 77-76: 1382نصراهللا منشی،( » .به نزدیک معشوقه تحفه فرست«پس بینی او را برید و در دست نهاد که » بیم جواب نداد
استفاده از تاریکی شب و عنصر جابه جایی،   ظ نشده است؛ اما،آشکار است که در این داستان، تمامی ابعاد نیرنگ جابه جایی لحا

  .هاي ذکر شده است وجه مشترك این نمونه با دیگر نمونه
هاي خود را  پوران دخت لباس: یازد در داراب نامۀ طرسوسی پوران دخت براي فریب و گریز از اسکندر بدین ترفند دست می

اسکندر در دام شید افتاده، . گریزد هاي میالد می فرستد و با پوشیدن لباس زد اسکندر میپوشاند و او را به جاي خود ن به کنیزکی می
  )62-2/60: 1374طرسوسی،. رك. (فرستد کنیزك را، از سر غفلت به شبستان می

) زیبا رعنا و(= توان از محبوب القلوب در عصر صفوي از میان متون منثور که ترفند جابه جایی در آنها نمایان است، یکی می
ماسکراد هاي به کار رفته در این اثر، همه از پیش اندیشیده و عمدي است و به سبب تدبیر . میرزا برخوردار ترکمان فراهی نام برد

  :از جمله در موارد ذیل. هاي ناخوشایند، پدید آمده است زن براي گریز از موقعیت
فرستم که  با با او در خلوت گفت که ترا به عوض خود به چین میاتفاقا دختر را کنیزکی بود که به او نهایت شباهت داشت زی«

در همان شب که دختر را . در شبستان مناکحت ملک چین درآئی کنیزك خام طمع این معنی شده قبول کرد که چنان نماید

                                                
 :از دونیگر حائز اهمیت بسیار استي ذیل  پیرامون بحث ترفند جا به جایی در فرهنگ هندو مقاله 1

WENDY DONIGER, “ENIGMAS OF SEXUAL MASQUERADE IN HINDU MYTHS AND TALES” IN UNTYING THE KNOT: ON 
RIDDLES AND OTHER ENIGMATIC MODES, ED. GALIT HASAN-ROKEM AND DAVID SHULMAN, (OXFORD: OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, 1996) 
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کنیزك به عزت و عظمت فرستادند کنیزك را به لباس ملوکانه و زیورهاي بزرگانه آراسته نموده خود به گوشه اي پنهان شد و  می
  )584: 1336فراهی، (» .تما در هودج عزت و احترام نشسته او را با فرستادگان شهریار چین روانه کردند

اتفاقا کنیزکی باکره داشتم جمیله که کمال شباهت به من داشت در شب زفاف به او گفتم که مرا امشب عذر مانع است که به «
مشغول دار چون فردا شود ترا آزاد خواهم کرد .آرایم و او را امشب به صحبت خود  فاخر میبغل پسر عم خود آیم ترا به لباس 

  )618-617: همان(»  کنیزك به این معنی تن در داده
بی شک اگر چنان که باید و شاید در متون منظوم و منثور فارسی به غور و استقصا پرداخته شود شواهد متعدد دیگري در 

ان یافت؛ شواهد مذکور مشتی بود نمونۀ خروار که نشان دهندة تعامل و گستردگی مضامین فرهنگی و ادبی تو استعمال این فن می
                                                                  .هاي گوناگون زمانی است ها و دوره در سرزمین

  :گیرينتیجه
هاي داستان با  شد، نوعی پنهان ساختن هویت است؛ عاشق یا معشوق یا شخصیتماسکراد یا تلبیس چنانکه به اختصار باز نموده 

رسانده است؛ اغلب  آمده اند و تاریکی شبانگاه آنان را درین کار یاري می استفاده از این ترفند درصدد فریب شخص مقابل بر می
  .شته استبیهوشی و بی خودي شخص فریب خورده نیز در شکل گیري چنین ترفندي نقش اساسی دا

ي ماسکراد اغلب به سبب اکراه از پیوندهاي  پنهان ساختن هویت و استفاده از عنصر جایگزین در موارد از پیش اندیشیده
اما نباید از یاد . پذیرد ي عاشق و اثبات هوسناکی او تحقق می ناخوشایند زنان است و گاه براي راستی آزمایی و پی بردن به اندیشه

. افزاید هاي خنده آور باشد که بر جذابیت اثر ادبی می ي طنز و ایجاد موقعیت تواند به نوعی دست مایه ارد میبرد که تمام این مو
ي رایج کهن بهره برده اند، حاکی از  هاي عامیانه و قرون وسطایی هر دو از این درونمایه این مطلب که متون فخیم شعري و داستان

هاي  شین رواج داشته و در میان طبقات و اقشار گوناگون اجتماع موجب تراکنشآن است که نیرنگ جا بجایی در جوامع پی
  .شده است متفاوت و ناهمگون می

توان آن را در عداد مکراندیشی هاي زنانه نیز به شمار آورد، با شواهدي  در بررسی فوق، دایرة نفوذ و رواج این دستان، که می
  .از متون ادب غرب و فارسی، نشان داده شد
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454  
  قطر يواژگان فارسی در گویش عامیانه

  رضا مهاجرانیسید حمید
  :چکیده

ایران به عنوان مهد زبان جاودانه  و همیشگی پارسی وارث دو تمدن کهن ایرانی و تمدن واالي اسالمی است که بر خالف بسیاري 
  .نیان معرفی نمود از سرزمین هاي اسالمی با زبان اصل خود به پر معنا ترین شکلی تمدن اسالم را به جها

حضور ایرانیان مقیم در کشور هاي عرب حوزه  خلیج فارس از سویی و نیز ارتباط تاریخی و فرهنگی ریشه دار بین آنها از سوي 
دیگر باعث شده که جاي جاي این سرزمین ها حضور فرهنگ و آداب و رسوم و سنن و عادات و اخالق ایرانی را به خود پذیرا 

  .گردد
ضور فرهنگ ایران در این کشورها رسوخ و نفوذ واژگان و ترکیبات فارسی اعم از اسمی و فعلی و ترکیبات اضافی  و از جمله ح 

  .آنها از یک سو و ضرب المثلهاي کهن آنها از سوي دیگر است که نمودي ملموس یافته است   وصفی در گویش عامیانه
ت این مدعا می باشد که در گویش و لهجه  عامیانه  آنها این واژگان به در میان این کشورها ؛ کشور قطر مثالی روشن جهت اثبا 

وضوح دیده و شنیده می شود تا جایی که می توان با گشتاري در میان مردم اصیل و کهنه سواد سرزمین قطر اعم از قبایل و 
نشست و حضور در میان اصیل ترین و محالت اصیل و قدیمی و حتی قهوه خانه ها و محله هاي پر رفت و آمد و از همه مهمتر با 

  .قدیمترین ساکنان این سرزمین که به  بدویان معروفند این واژگان و ترکیبا ت بکار بسته شده در گویش را مشاهده نمود و شنید 
می باشد و  ما در این تحقیق مختصر با کنکاش در پاره اي از این واژگان که البته در مواردي صورت تغییر شکل یافته اصل واژگان 

مورد غور رسی قرار دادن آنها فهرستی مختصر از این واژگان را در برابر دیدگان خواننده قرار خواهیم داد و به بحث و کنکاش 
  .واژه شناختی در خصوص اصل  آن خواهیم نشست 

به منابع معتبر و دست اول واژگان  الزم به ذکر است که در این پژوهش عالوه بر استفاده از شیو ه  اسنادي و کتابخانه اي و مراجعه
  .شناختی و لغتنامه  به روش تحقیق میدانی و حضور در محالت و مناطق و قبایل و گفتار با مردم عمل شده است

  
 

  .مشترکات فرهنگی، قطر، ایران، زبان  فارسی، زبان  عربی، گویش محلی قطر :هاکلید واژه
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 مقدمه 

  مرد با نامحرمان چون بنـــدي است            همزبانی خویشی و پیونـــدي است  
  اي بســـــا هندو و ترك همزبـــان              اي بسا دو ترك چون بیگانگـــان
  پس زبان محرمی خود دیگر است              همدلی از هم زبـانی خوشتر است

  ن آید ز دلغیر نطق و غیر ایما و سجــــــــل                صد هــــزاران ترجما
  "موالنا جالل الدین"  

همزبانی بنا به تعبیر موالنا جالل الدین رومی نشان از خویشی و پیوندي دارد که اقوام و ملل و افراد را با یکدیگر نزدیک 
دارد غیر از زبان  نماید اما آنگونه که موالنا بیان می کند و بین ایشان رابطه اي دوستانه و گاه در حدي باالتر عاشقانه بر قرار می می

قال انسان را زبانی دیگر است که از آن به عنوان زبان حال تعبیر نموده و اعتقاد دارد که این زبان از زبان قال حدي باالتر دارد و 
توان از شرح این دو عارف  داند پس می کند که حد و مقامش را وراي تقریر می حافظ از آن به عنوان زبان شرح آرزومندي یاد می

نماید و زبان  بزرگ سیر کننده ي انفس چنان نتیجه گرفت که این زبان حال است که پیوندهایی جاودانه بین امم و ملل بر قرار می
  .گیرد قال در مقامی فرودتر از آن قرار می

بر خالف  ایران به عنوان مهد زبان جاودانه  و همیشگی پارسی وارث دو تمدن کهن ایرانی و تمدن واالي اسالمی است که 
  .هاي اسالمی با زبان اصل خود به پر معنا ترین شکلی تمدن اسالم را به جهانیان معرفی نمود بسیاري از سرزمین

  :دارد استاد عبد الوهاب عزام مترجم نام آشناي شاهنامه به زبان عربی بیان می 
طی بود فراموش نمودند و زبان عربی را به مصریان پس از گرایش به دین مبین اسالم زبان اصلی و بنیادین خود را که قب "

عنوان زبان جایگزین برگرفتند و امروزه مگر گروهی اندك و انگشت شمار دیگران کوچکترین آشنایی با زبان اصلی خود یعنی 
ه گیري از علوم و قبطی ندارند اما ایرانیان پس از گرایش به دین اسالم نه تنها زبان اصلی خود پارسی را فراموش ننمودند بلکه با بهر

دانش تمدن اسالم زبان خود را شیرازه اي محکم بستند و حتی بسیاري از واژگان و ترکیبات خود را در دیگر ملل اسالمی و علی 
الخصوص کشورهاي عرب  نیز رواج دادند  که به عقید ه من حفظ و  توسعه ي  زبا ن فارسی در میان ایرانیان بدان سبب بود که 

  1".ند فردوسی را داشتند و مصریان از داشتن چنین چهره اي محروم بودندعظمتی به مان
کشورهاي عرب حوز ه ي خلیج فارس از زمره کشورهایی هستند که هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی و هم به لحاظ 

هستند تا جایی که امروزه هاي اجتماعی از بیشترین نزدیکی و آمیختگی با مردم و طبیعت و محیط اجتماعی ایران بر خوردار  طبیعت
خوریم مگر اینکه جمعیتی قابل مالحظه از ایرانیان در بین آنها همزیستی دیرینه دارند و در حقیقت  در این منطقه به کشوري بر نمی

  . به این نقطه از باور رسیده اند که ایرانیان مقیم در کشورشان جزئی از آنها هستند
از سویی و نیز ارتباط تاریخی ریشه دار فرهنگی و اجتماعی و فولکلوریسم بین آنها از حضور ایرانیان مقیم در این کشورها 

ها حضور آداب و رسوم و سنن و فرهنگ وعادات و اخالق ایرانی را به خود  سوي دیگر باعث شده که جاي جاي این سرزمین
  .پذیرا گردد

                                                
  کویت  - دار سعاد الصباح   -مقدمه  –ترجمه عبدالوهاب عزام  –شاهنامه فردوسی : به رجوع کنید - 1
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وخ و نفوذ واژگان و ترکیبات فارسی اعم از اسمی و از جمله حضور فرهنگ ایران در کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس رس 
فعلی و ترکیبات اضافی  و وصفی در گویش عامیانه آنها از یک سو و ضرب المثلهاي کهن آنها از سوي دیگر است که نمودي 

  ملموس یافته است 
ه ي عامیانه آنها این واژگان باشد که در گویش و لهج در میان این کشورها؛ کشور قطر مثالی روشن جهت اثبات این مدعا می 

توان با هم نشینی در میان مردم اصیل و کهنه سواد سرزمین قطر اعم از قبایل و  شود تا جایی که می به وضوح دیده و شنیده می
 هاي پر رفت و آمد و از همه مهمتر با حضور در میان اصیل ترین و قدیمترین ها و محله محالت اصیل و قدیمی و حتی قهوه خانه

  .ساکنان این سرزمین که به  بدویان معروفند این واژگان و ترکیبا ت بکار بسته شده در گویش را مشاهده نمود و شنید
ما در این تحقیق مختصر با کنکاش در پاره اي از این واژگان که البته در مواردي صورت تغییر شکل یافته ي اصل واژگان  
فهرستی مختصر از آنها را در برابر دیدگان خواننده قرار خواهیم داد و به بحث و کنکاش باشد و مورد غور رسی قرار دادن آنها  می

  .واژه شناختی در خصوص اصل  آن خواهیم نشست
الزم به ذکر است که در این پژوهش عالوه بر استفاده از شیو ه ي اسنادي و کتابخانه اي و مراجعه به منابع معتبر و دست اول 

نامه  از روش تحقیق میدانی و حضور در محالت و مناطق و قبایل و مصاحبت با مردم ان سرزمین نیز عمل واژگان شناختی و لغت
  .شده است

ذَة  - 1   :نوخَ
گیرد در حقیقت بر گرفته از لفظ  این واژه که در گویش عامیانه قطریان در حالت جمع بصورت نواخذ مورد استفاده قرار می

  .ی استپارسی ناخدا به معناي راهبر کشت
نَۀ  - 2    : روشَ

کاربرد لفظ روشنه که در گویش عامیانه قطریان معمول است عبارت است از نورگیرهاي کوچکی که بر سقف گنبدین شکل 
به معناي نور و منفذ کوچک است که مختوم به  روزنو یا  روشنگردد و این لفظ مأخوذ از لفظ فارسی  بازارهاي سنتی تعبیه می

  .برند هاي کوچک نیز به کار می ت و نیز این لفظ را به معناي پنجرهتاء تأنیث شده اس
یوة  - 3 م:  

این لفظ که همان میوه  فارسی است  امروزه کاربرد کمتري بین عامه ي مردم قطر دارد و تنها افرادي قدیم تر از این لفظ 
ه "گویند کنند و به عنوان مثال می استفاده می یو باشد همان فواکه است که  صورت جمع لفظ فاکهه میو مراد از آن 1 "تفضل م.  

ر -4 یس ب:  
این ترکیب وصفی که از دو بخش بی و سر تشکیل یافته در گویش عامیانه قطر به معناي شخص ال ابالی و  یا همان بی سر و پا  

ه عقل در آن دخالتی ندارد و زند ک گیرد و نیز به معناي شخص متهور که دست به اعمال و کارهایی می مورد استعمال قرار می
  .همانگونه که پیداست اصل آن فارسی است

  .گردد البته در گویش عامیانه قطر این لفظ با فتح اول و سکون دوم و فتح سوم تلفظ می 
ه – 5 روازد:  

                                                
  میوه بفرمائید - 1
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از ورودین هاي رود که معموال  این لفظ به معناي در بزرگی است که از دو لنگه  تشکیل شده در گویش عامیانه قطر بکار می
  .باشد ن فارسی میآکنند که اصل  ن به عنوان دروازه یاد میآکاروانسراها و مانند 

  :در بس -6
باشد  در گویش عامیانه قطر به معناي بسته و یا جعبه اي است که در  این ترکیب وصفی که همان دربسته  و یا سر پوشیده می

  .باشد رود و همانگونه که پیداست اصل آن فارسی می ار میآن پوشیده است و نیز به معناي در قفل شده بک
  :سیم – 7

گیرد و  مراد از سیم که همان مفتولی است نازك و مسین در گویش عامیانه قطر به همین معنا و مفهوم مورد استعمال قرار می
  .نمایند در زبان فصیح از آن به سلک تعبیر می

شمۀ – 8   :کَ
باشد که از فارسی گرفته شده و در حقیقت این  شود همان عینک می یانه قطري بکار برده میمراد از کشمه که در گویش عام

  .بدل به کاف شده است "چ"باشد  که در گویش عامیانه  حرف  واژه صورت تغییر شکل یافته چشم می
  .نمایند در زبان فصیح عربی از عینک به نظاره تعبیر می 
  :روح  - 9

به (شود و صیغه ي مضارع آن را نیز از باب یفعل  استعمال می "برو"در گویش عامیانه قطر  به معناي این واژه فعل امر است که 
  .بندند بکار می) ضم عین الفعل

باشد گرفته شده و در  می "رو"شود از مصدر رفتن فارسی که بن مضارع آن  اصل این واژه بر خالف آنچه که تصور می 
شده   "ح"که پس از ورود به زبان عربی در صورت ظاهر تغییر شکل یافته و مختوم به حرف  باشد می "رو"حقیقت این فعل همان 

  .است
هاي عربی مصدري از این فعل که به معناي رفتن باشد درج نگردیده است که  الزم به ذکر است که در هیچیک ار فرهنگ 

  .نماید این امر داللت بر نداشتن اصالت این فعل در زبان عربی می
ردة  - 10     :خُ

هاي کوچک از هر چیزي و هم به معناي پول خرد بکار  این واژه که امروزه در گویش عامیانه قطر هم به معناي قطعات و تکه
  .شود داراي  ریشه فارسی است و از همان خورده و یا خرده برگرفته شده است بسته می
  :ذجسا -ساد  -ساده  -11

شود عبارت از اشیاء و چیزهاي بی  در گویش عامیانه قطري به هر سه شکل بکار بسته می واژه ي ساده و یا ساد و یا ساذج که
  .گیرد که اصل این واژه همان ساده فارسی است هاي ساده لوح نیز مورد استفاده قرار می پیرایه و نیز به کنایت در خصوص انسان

ري -12 رس س :  
کار عجوالنه و از سر شتاب دارد و هم به معناي فردي است که تهوري فاقد این واژه در گویش عامیانه قطر هم کنایت از انجام 

گیرد که در تمامی حاالت و معانی از اصل فارسی بر  تعقل دارد و هم در مورد احساسات بی ریشه و سطحی  مورد استفاده قرار می
  :گویند گرفته شده است  و به عنوان مثال مطابق با معناي نخست و دوم و سوم به ترتیب می
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  ) دهد کار عجوالنه ثمر نمی( 1ال ینتج عمل سرسري 
  )او شخصی متهور و بی کله است(نه سرسري إ

  )عشق سطحی دوام ندارد( 2دومیحب سرسري ال 
  :طازج -13

شود که اصل آن فارسی است و در حقیقت صورت تغییر شکل یافته  این واژه در زبان عربی به معناي تر و تازه بکار بسته می
 .باشد می "تازه"ژه وا

رشی -14   :طٌ
در گویش عامیانه قطر به معناي ترشی و یا همان چاشنی مخلوط میوه و سبزیجات ) به ضم اول و سکون دوم(واژه ي طرشی 

شود که اصل این واژه همان ترشی  فارسی بوده که به صورت تغییر شکل یافته در  است که در سرکه و نمک و ادویه پرورده می
  .گیرد ر گویش عامیانه قطر مورد استفاده قرار میحرف اول د

  :"ال هست "و   "ما هست"و  "هست"  - 15
سه واژه باال به ترتیب به معناي وجود داشتن و یا عدم وجود شیئی و یا چیزي در گویش عامیانه قطر کاربرد دارد به این ترتیب 

ند و وقتی بخواهند بگویند چیزي نیست و وجود ندارد از ما هست بر خواهند بگویند چیزي هست از هست استفاده می که وقتی می
  برند  و یا ال هست استفاده می

شود و در  عامیانه قطر از این دو لفظ صرفا براي وجود و یا عدم وجود اشیاء استفاده میگویش البته باید توجه داشت که در 
  . نمایند ستفاده میانگیزه تحقیر شخص را داشته باشند اوقتی که  طخصوص اشخاص فق

فر -16 ب:  
شود و در گویش عامیانه قطري به  این لفظ همان صورت تغییر شکل یافته ي برف است که در زبان فصیح عربی ثلج نامیده می

  .گردد و همان معنا را دارد شود ولی همین لفظ در گویش عامیانه کویتی برف تلفظ می شکل بفر تلفظ می
  :بافتنی –بافته  -17

گویند  باشد به عنوان مثال می شم و یا کرك و یا کاموا میپفظ نیز در گویش عامیانه قطري به معناي لباس بافته شده از این ل
  ز"ثوب بافته"

  :بادجیر -18
هاي سنتی است که بر فراز بامهاي منازل قدیمی ساخته  این لفظ که از اصل فارسی بادگیر گرفته شده عبارت است از تهویه

  .خورد شهر یزد و کرمان و بعضی نواحی استان خراسان بسیار به چشم می شود که در می
در قطر نیز و علی الخصوص در منطقه خور و دوحه بسیاري از منازل داراي بادگیر هستند که بر فراز بامهاي آنها ساخته شده و  

  .شود بادجیر تلفظ میگیرد و به صورت  هاي مدرن و جدید نیز مورد استفاده قرار می حتی در بعضی ساختمان
  :کش -19

                                                
  دار الکتب القطریه –خلیفه سید محد صالح مالکی  - المختصر فی شرح امثال قطر : رجوع کنید به - 1
  دار الکتب القطریه –ید محد صالح مالکی خلیفه س –ما ذکر من امثال قطر علی لسان البدو و الحضر : رجوع کنید به - 2
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باشد در گویش عامیانه قطر به همین معنی مورد استفاده قرار  کش که در حقیقت همان بن مضارع از مصدر کشیدن می
  .شود گفته می "اجذب و یا امتد "گیرد و در زبان عربی فصیح  می

  :المهر -20
و امروزه در گویش عامیانه قطر به همین معنی یعنی ختم مورد  مهر به ضم اول به معناي ختم است که اصال ریشه فارسی دارد

  .گیرد استفاده قرار می
  :مهرجان -21

شود و عالوه بر رواج آن در کشور قطر  هاي ادبی بکار برده می این لفظ که در زبان عربی امروزه به عنوان جشنواره و نشست
  .در سایر کشورهاي عرب نیز متداول است

فارسی مهرگان برگرفته شده که مهرگان عبارت است از جشن ایرانیان باستان که در روز شانزدهم مهر ماه  این ترکیب از لفظ 
گردیده است و در زمان هخامنشیان باب و تا زمان حکومت غزنویان ادامه داشه است و نیز مهرگان یکی از سی لحن  بر گزار می

  :سراید موسیقی باربد است همانگونه که نظامی می
  و کردي نواي مهرگانی                     ببردي هوش خلق از مهربانیچو ن

  :خیسۀ -22
شود از همان لفظ  این لفظ که در گویش عامیانه قطر به معناي مرطوب و یا هر چیز آغشته به آب و نمناك بکار برده می

 .خیس فارسی گرفته شده است

  :دل مرده نیز به کار بسته شدهاین اصطالح در ضرب المثل عامیانه قطر به معناي مغموم و 
  1"یوم الخمیس من یعقد فی البیت یخیس"

  :میز -23
رود  شود در گویش عامیانه قطر  بصورت میز بکار می عبارت میز که در گویش فصیح عرب طاوله و یا منضده خوانده می

  .که اصل آن فارسی است
  :شنو  - 24

است که این لفظ در  "بشنو"شد و معناي امر دارد همان با که در حقیقت بن مضارع از مصدر شنیدن می "شنو"لفظ 
شود البته این لفظ صورت مودبانه اي نداشته و در  بکار بسته می "اجازه دهید یک بار دیگر بشنوم"عامیانه قطر به معناي 

  .حقیقت صوت بیان این واژه با حالتی از تمسخر و یا تغیر و یا تحقیر و یا عتاب همراه است
  :شیشۀ -24

شود در عامیانه قطر به دو معنا استعمال  که اصل آن فارسی است و در گویش فصیح عرب بدان زجاج اطالق میشیشه 
 .شود یکی به معناي شیشه که همان پوشش در و پنجره است و دیگري به معناي قلیان می

  :قوري -25

                                                
  روز پنج شنبه فرا رسید و هر انکس در خانه بماند مغموم  و دل مرده خواهد شد - 1
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در زبان عامیانه قطر به  قوري که عبارت از همان ظرف بلورین و یا چینی و یا سفالین مخصوص دم آوردن چاي است
  .شود همان معنا به کار بسته می

  :دانۀ -26
شود در عامیانه قطر نیز به همین معنا مورد استفاده قرار  دانه که به معناي انواع تخم و بذر زراعتی در فارسی بکار برده می

  .گیرد می
  :بروانۀ -27

  .گیرد رد استفاده قرار میاین لفظ همان پروانه فارسی است که در عامیانه قطر به همین معنا مو
ردة -28 ب:  

گیرد این لفظ به همین معنا در  باشد که براي پوشش در و پنجره مورد استفاده قرار می این لفظ در حقیقت همان پرده می
  .عامیانه قطر کاربرد دارد

  :بیالۀ -29
ت که در گویش قطري به شود در حقیقت همان پیاله اس این لفظ که در گویش عامیانه قطر به همین شکل بکار برده می

  .شود همان معنا نیز بکار بسته می
  :باآلستۀ  - آستۀ  -30

  "آهسته"شود در حقیقت همان  و هم بدون آن بکار برده می "ب"این لفظ که در گویش عامیانه قطر  هم با حرف جر 
گیرد به  ا مورد استفاده قرار میدهد و در گویش عامیانه قطر نیز به همین معن فارسی است که به معناي حرکت با تأنی معنا می

  :گویند عنوان مثال وقتی از فردي بخواهند کاري را با تأنی و آهستگی انجام دهد می
  1"روح باآلسته و یا روح آسته" 

شتَۀ -31  :کَ

دهد و این لفظ در  کشته به فتح اول در گویش عامیانه قطر به معناي گردش کردن در محلی و یا تفرج در مکانی معنا می
  .قت از گشتن فارسی اخذ شده که به همان معنا استحقی

  :بوشیۀ – 32
شود و عبارت است از لفافی از جنس  باشد که در فارسی بکار برده می این لفظ صورت تغییر شکل یافته لفظ پوشه می

شود اصل این لفظ  نمایند و همانگونه که مالحظه می هاي اداري و یا اسناد و مانند آن را نگهداري می مقوا که داخلش برگه
  .فارسی است

  :کفشۀ  -کفچۀ  -32
باشد که آشپزان در آشپز خانه از آن  این لفظ که اصال فارسی است در گویش عامیانه قطر به معناي کفگیر بزرگ می

  نمایند  استفاده می
ک -33   :کَلَ

                                                
  آهسته برو - 1
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شود و نیز بر وزن  سته میاین لفظ به فتح اول و دوم و سکون سوم در گویش عامیانه قطر به معناي حقه و نیرنگ به کار ب
و نیز به شکل  دهد شود و معناي نیرنگ باز و حقه باز را می که از اوزان صیغه ي مبالغه است نیز بکار بسته می  "کالك "فعال

 .شود نیز بکار بسته می "کلک چی "واژه ي ترکیبی توصیفی 

  
  :شیرة -34

ان و میوه جات است که در گویش عامیانه قطري نیز شیره که لفظی است فارسی به معناي عصاره و چکیده ي برخی گیاه
  :گویند و یا در ضرب المثلی می1 "شیرة العنب  "گویند گیرد و به عنوان مثال می به همین معنا مورد استعمال قرار می

  2الذبان ما یدور إال الشیرة
  گردد  پشه فقط دور شیره  می

  :شود همانگونه که در فارسی گفته می 
  بینی         مگسانند گرد شیرینی ان که میاین دغل دوست 

سمال -35 د:  
از  "ت"این ترکیب اضافی در اصل فارسی است  و همان دستمال است که در گویش عامیانه قطر پس از حذف حرف 

  .شود گیرد و در عربی فصیح بدان مندیل اطالق می آخر بخش مضاف به همان معنا مورد استفاده قرار می
  :بس -36

  :شود که در هر دو معنا اصل آن فارسی است ش عامیانه قطر به شرح زیر در دو معنا بکار بسته میاین لفظ در گوی
  :گویند به عنوان مثال می "پس"به معناي   - 1
  پس چرا به من خبر ندادي ؟: به معنايبس لش ما أخبرتنی؟   

 "در این صورت "ارسی به معناي در ف "پس"در حقیقت همان  "بس"شود لفظ  در این معنا همانگونه که مالحظه می
  .گیرد است که از فارسی برگرفته شده و دقیقا به همان معنا نیز مورد استفاده قرار می

  :سراید و همچنین ابراهیم بن محمد الخلیفی یکی از شعراي نامور و قدیم قطر در بیتی از شعر می
  3کلهم عیال آدم من قدیم               بس جعل آبائهم سام و حام

  : معنی
  هاي سامی و حامی تقسیم نموده اند نیاکان ایشان همگی از تبار آدم بوده اند پس این پدرانشان بوده که آنها را به تیره

  .که از اصل فارسی بسندگی و بس بودن بر گرفته شده است "کافی"به معناي  -2
  

37- ك کَو:  

                                                
  شیره انگور - 1
  دار الکب القطري   -االمثال الشعبیه القطریه : رجوع کنید به - 2
 قطر -)وزاره الثقافه و الفنون و التراث(فرهنگ و هنر قطر وزارت  –دیوان ابراهیم محمد خلیفی : رجوع کنید به - 3
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شود در حقیقت برگرفته از لفظ  ع بکار بسته میاین فعل که در گویش عامیانه قطري هم در صیغه ي ماضی و هم مضار
فارسی کوك و مصدر کوك کردن بر گرفته شده است مثل کوك کردن ساعت و مانند آن و در گویش عامیانه قطر نیز به 

  .گیرد همین معنا مورد استفاده قرار می
عناي فعل یاد شده که ظاهرا به اما تشدیدي که بر سر حرف دوم آن وارد آمده به قصد تکرار است که در این صورت م 

  .دهد باب تفعیل برده شده  تکرار در کوك کردن و یا تکرار عمل کوك کردن را معنی می
قه "شود نظیر عین این کاربرد از تشدید در دیگر الفاظ عامیانه قطر نیز دیده می  به معناي پی در پی خرد و یا تکه  "شقّ

  . کردن چیزي و تداوم آن  تا حد ممکن
  

  :زةنی -38
این لفظ که در گویش عامیانه قطري کاربرد دارد از اصل فارسی نیزه بر گرفته شده و آن عبارت است از چوبی بلند و سر 

  . کنند تیز به مانند نیزه  که صیادان ماهی براي شکار کردن ماهی در ساحل دریا از آن استفاده می
  :صوغۀ -39

شود در  یا تحفه مسافر در زما ن بازگشت از سفر به کار بسته میصوغه که در گویش عامیانه قطر به معناي ره آورد و 
  حقیقت همان صورت تغییر شکل یافته ي فارسی سوغات است 

  :نمونۀ -40
این لفظ در حقیقت برگرفته از لفظ فارسی نمونه است که در گویش عامیانه قطر به همان معنا رواج داشته و استعمال 

  :گویند شود به عنوان مثال می می
  )خواهم به مانند و مثل این می(ها نمونۀ  نبی •
بها • خواهم این را برگردان مثل این نمی(نمونۀ  1عاد  م (  

  :نیشان -41
این لفظ که از اصل فارسی نشان و یا نشانه به معناي هدف تیر اندازي و مانند آن د برگرفته شده در گویش عامیانه قطر  

  .گیرد معنا مورد استفاده قرار می به همان "نون"بعد از  "ي "پس از افزودن حرف
  :سراید به عنوان مثال عمیر بن راشد بن عفیشه الهاجري یکی از شعراي قدیم قطري در این خصوص می 

  2"نیشانۀ"صاد  التفقو ال کل محتزم تسرك حزامته              و ال کل من مد 
  :معنی

ازد و نه هر آنکس که در دست تفنگ دارد تیر انداز ماهري س نه هر آنکس که کمربند فخر بر کمر بسته تو را خشنود می 
  . تواند شکار صید کند است و می

  :فرمایند حضرت حافظ شیرازي در همین معنا می

                                                
  )ما بهذا(مبها   - 1
   2010 –قطر   - ) وزاره الثقافه و الفنون و التراث(وزارت فرهنگ و هنر  - دیوان شعر عمیر بن راشد: رجوع کنید به - 2
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  نه هرکه چهره بر افروخت دلبـــــري داند       نه هرکه آینه سازد سکندري داند
  ــن سروري داندنه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست      کالهداري و آئیــ

فًق - 42   :تٌ
شود و رواج دارد در حقیقت همان صورت تغییر شکل یافته ي تفنگ  لفظ تفق که در گویش عامیانه قطر بکار بسته می

  1.است که لفظی است فارسی
  :سامان -43

ابزار و ادوات  سامان که واژه اي است فارسی در گویش عامیانه قطر به سه معناي اثاث منزل و سر و سامان دادن به امور و
  .گیرد الزم جهت انجام کاري خاص مورد استفاده قرار می

  :سراید به عنوان مثال عمیر بن راشد بن عفیشه الهاجري یکی از شعراي قدیم قطر چنین می 
  2سامانهو اظهر لی و مثلی صنعۀ نشتغل بها         و کل یعدل صناعۀ ایده ب

  :هاون -44
  .امیانه قطري به همان معنا کاربرد داردهمان هاون فارسی است که در گویش ع

  :شاکوش -45
  .شود این واژه صورت تغییر شکل یافته ي چکش است که در عامیه ي قطر به همین معنی بکار بسته می

  :برشت -46
این واژه برگرفته از لفظ برشته  در زبان فارسی است که به معناي بریان و تفتیده بر آتش است و در عامیانه قطر نیز به 

  .شود معنا  بکار بسته میهمین 
  :تنها -47

دهد و در گویش عامیانه قطري به همین معنا  هاي فارسی است که بدون همراه و تکی و مفرد معنا می این واژه همان تن
  :گویند شود براي مثال می بکار بسته می

  )به تنهایی آمدم(جئت علی تنها  
  :کباب -48

شود که در گویش  ر به معناي گوشت بریان شده بر آتش اطالق میاین واژه که اصال فارسی است  در گویش عامیانه قط
  .شود فصیح عرب لحم مشوي گفته می

  :سیخ -49
شود و به عنوان مثال در گویش عامیانه  این واژه نیز که فارسی است در گویش عامیانه قطر به همان معنی بکار برده می

  .  شود نه کباباستعمال می به معناي نه سیخ بسوزد و 1قطر ضرب المثل ال سیخ و ال کباب

                                                
 ) واژه ي چهلم(براي شاهد مثال کاربرد رجوع کنید به بیت شعر مندرج در واژه ي پیشین   - 1
   2010 –قطر   - ) وزاره الثقافه و الفنون و التراث(وزارت فرهنگ و هنر  - دیوان شعر عمیر بن راشد: رجوع کنید به  - 2
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رٍِنیوش -50   :بِِ
برنیوش در میان عامه ي قطر و علی الخصوص تیره بدویان این سرزمین عبارت است از نوعی طعام که از برنج و شکر 

نمایند که اصل این ترکیب وصفی مرکب از دو واژه ي  اطالق می) به کسر اول و دوم و سکون سوم(سازندش و بدان برنیوش 
طعام به شیر برنج شود این  ش و یا همان برنج جوشیده است که بصورت تغییر شکل یافته ي برنیوش تلفظ میبرنج و جو
  .شباهت دارد

  :صاج -51
این واژه  در میان عامه قطر و علی الخصوص تیر ه بدویان عبارت از نوعی نان پخته شده بر آتش است که نازك و 

  .ساج استباشد؛اصل این واژه فارسی است و همان  ظریف می
  :شرشف -52

شود به معناي پارچه اي است بزرگ که در آن رخت خواب پیچند و در  این واژه که در گویش عامیانه قطر بکار برده می
  .چادر شب است و از فارسی برگرفته شدهواژه حقیقت صورت تغییر شکل یافته 

  :دریشۀ -53
باشد که در  ي روزنه و پنجره اي کوچک میاین لفظ که صورت تغییر شکل یافته  واژه فارسی دریچه است به معنا

شود و به عنوان مثال در یکی از ضرب المثل هاي رایج خود  گویش عامیانه قطر رواج داشته و به همین معنا نیز استعمال می
  :گویند می

  2دریشۀ یجیک منها الریح سدها و استریح
   "یال خود را راحت کنوزد ببندش و خ دریچه و روزنه اي را که از ان باد به سمت تو می"

  :کوجا -53
شود و آن هم در  این لفظ که در حقیقت همان لفظ کجا در فارسی است در گویش عامیانه قطر تنها در یک مورد استعمال می

  :ضرب المثلی است رایج که عبارت است از
  کوجا مرحبا؟ 
ار نظري نا مربوط ارائه نماید که معادل آن در رود که شخص در بحثی وارد شده و اظه این ضرب المثل در موردي به کار می 

  :شود هاي زیر بکار بسته می فارسی به گونه
  دهد گوییم و او از رم جواب می ما از ري می 

  او در باغ نیست:          و یا
  :نازیک -54
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عنی بکار بسته این لفظ همان نازك فارسی است که مخالف قطور و یا کلفت است که در گویش عامیانه قطري به همان م
  .شود می

شود و همان معنا را  گفتنی است که این لفظ در گویش عامیانه مردم سوریه و علی الخصوص ناحیه ي حلب نیز بکار برده می 
  .در بر دارد

  :بخشیش -55
خدمت گزار بکار  باشد که در عامیانه قطر به عنوان انعام و یا پاداش کارگر و این واژه نیز برگرفته از واژه ي فارسی بخشش می

  .گویند رود و در فصیح بدان اکرامیه می می
  :بخشوش  -56

این لفظ نیز به مانند لفظ پیشین از واژه فارسی بخشش بر گرفته شده و در عامیانه قطري کاربرد دارد ولی به معناي رشوه بکار 
  .شود بسته می
  :خرضوات -57

باشد از واژه ي فارسی خرده به معناي  شود و مفرد آن خرده می برده میاین لفظ که در لهجه عامیانه قطري بصورت جمع بکار 
شود و معناي دیگر آن در عامیانه قطر  باشد که در عامیانه قطري نیز به همان معنا بکار بسته می قطعات کوچک و خرده ریز می

  .باشد خرازي نیز می
  :خردیق -58

باشد که از اصل فارسی خرده بر گرفته شده و صورت تغییر شکل یافته  ریز میاین واژه نیز به مانند واژه پیشین به معناي خرده 
  .باشد ي آن می

  .شود و آن غذایی است ساخته شده از تخم مرغ و آرد و سبزیجات این لفظ در عامیانه قطري به معناي اشکنه نیز استعمال می 
  :سراید ز شعر خود چنین میسعود بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی یکی از شعراي قطر در بیتی ا

  قالت سلیمی اشتر لنا دقیقا
  1واشتر شحیما نتخذ خردیقا

  :معنا
  .سلیمی گفت براي ما آرد و دنبه بخر تا از آن اشکنه درست کنیم 

  : روزنامه -59
شود در  این ترکیب اضافی که اصل آن فارسی است و در زبان فارسی به معناي جریده و یا همان کاغذ اخبار بکار بسته می

  .شود گویش عامیانه قطر و حتی در مکتوبات فصیح آنها به معناي تقویم و روز شمار بکار بسته می
نار  -60 نار –کَ   :کٌ

به معناي پهلو و ) به کسر اول(این واژه که هم به ضم و هم به فتح اول در گویش عامیانه قطر کاربرد دارد از اصل فارسی کنار 
  .گردد ده و به همان معنا در گویش عامیانه قطر استعمال مییا جنب هر چیزي بر گرفته ش
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  :کهربا -61
باشد که اصل  کهربا که در حقیقت ترکیب وصفی کاه ربا است فارسی است و به تعبیري دیگر صفت فاعلی مرکب مرخم می

  .شود الکتریسته بکار برده می آن کاه رباینده است  و در گویش عامیانه قطر و حتی بقیه ي بالد عرب به معناي برق و یا انرژي
  :شیشه –ارگیله  –نارجیله  -62

هر سه لفظ یاد شده که اصال فارسی است در گویش عامیانه قطري به معناي قلیان و یا همان ابزار تدخین تنباکو بکار برده 
  .شود می

  .د داردگفتنی است که بقیه ي اجزاي قلیان نیز مانند نی و کوزه در گویش عامیانه قطري کاربر 
در مورد شیشه الزم به توضیح است که در گویش عامیانه قطر از آن فعل سازي هم شده و در باب تفعیل مورد استفاده قرار 

  :گویند گیرد و به عنوان مثال می می
  )به معناي قلیان کشیدن(التشییش  
یش فالن     )فالنی قلیان کشید(شَّ

  :گوتی -63
شود و به  طی است که در گویش عامیانه قطر پس ا زتبدیل قاف به گاف  گوتی تلفظ میاین واژه در حقیقت همان لفظ قو

  .شود همان معنا بکار بسته می
ت -64 بِش:  

باشد که در گویش عامیانه قطر به معناي  می پشتبشت به کسر اول و دوم در حقیقت صورت تغییر شکل یافته ي واژه ي  
دهد و وجه تسمیه ي آن نیز بدان دلیل است که این لباس را مردان بر  کنند معنا می تن می عباي مردانه که در مراسم خاص آن را بر

  .اندازند پشت خود می
زِّ -65 ةم:  

باشد در حقیقت همان مزه فارسی است که در گویش عامیانه قطر به همان معنا  این واژه به فتح اول و کسر دوم که مشدد نیز می
  .شود بکار بسته می

شود بلکه تنها توسط باده گساران و به همان معناي خاص بکار  ذکر است که این لفظ به معناي طعم غذا بکار برده نمیالزم به  
  .شود شود کما اینکه در فارسی نیز به همین معنا استعمال می برده می
یۀ -66 ۀ بی ح:  

ساختار برخوردار شده است و عده اي اصل آن را واژه حیه بیه به لحاظ لغوي در خالل گذشت زمان و دوران مختلف از تغییر 
نماید چرا  ریشه گرفته است  که این موضوع به ذهن هم قریب می "حاجی بیا"حاجی بیجی قلمداد نموده اند که از اصل فارسی 

 "بیژي "که امروزه در گویش محلی عرب زبانان حوزه خلیج فارس و علی الخصوص کشور کویت و قطر فعل بیا بصورت 
  .گردد فظ میتل

هایی با مراسم سبزه افکنی در آب که در ایران  امروزه حیه بیه یکی از مراسم کهن و دیرینه قطر است که این مراسم مشابهت
گیرد دارد به این ترتیب که هر خانواده با فرا رسیدن روز پانـزدهم ماه ذي  ها صورت می در روز سیزده بدر توسط افراد و خانواده
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کارند و  کنند و با قرار دادن مقداري خاك در آن بذر ترتیزك و یا ماش در آن می ـته شده از لیفه ي خرما اختیار میقعده سبدي باف
نمایند که نسبت به پرورش این سبزه اهتمام ورزند تا سبزه از آن شکوفا گردد و این  هاي خود را اعم از دختر و پسر متعهد می بچه

حجه که روز حضور حجاج در جبل الرحمه و یا همان جبل عرفات است علی الدوام  داشته باشند توجه و عنایت را تا روز نهم ذي 
هاي خانه آویزان است و سبزه از آن شکوفا  و با فرا رسیدن روز عرفه که تا آن هنگام این سبد حصیرین بر سقف و یا درگاهی اتاق

  .شده با خود به لب نزدیکترین ساحل ببرند
ها براي دختران  پوشند که این لباس هاي سنتی خود را می ها را با خود به لب دریا بـبرند لباس که باید سبزه دخـتران و پسرانی 

گذارند و به همراه عباهاي طال  به فتح اول و سوم است که بر سر می) مأخوذ از فارسی(که اصل آن پختک  1عبارت است از بخنق
هاي سنتی که عبارت از یک کاله موسوم به قحفیه و یک دشداشه است به  شیدن لباسدوزي شده که به تن دارند و پسران نیز با پو

افکنند   هاي خود را در آب می شده سبزه سمت نزدیک ترین ساحل رفته و با خواندن سرودي که از دیربازان در این مراسم ترنم می
  :که قسمتی از آن سروده  بدین شرح است

  راحت حیۀ/  حیۀ بیۀ  
 على درب لحنینیۀ/ویات حیۀ  

یناك  یناك/ عشّ وغد  
یناك   ال تدعین علی/ قطّ

  وابري ذمتی/ حللینی یا حیتی
  2مع السالمۀ یا حیتی

  :کش –کیش  -67
  :شود این واژه که در گویش عامیانه قطري رواج دارد در سه معنا استعمال می

  :معناي اول 
  .باشد ان فعل است که در فارسی کش و یا بکش میبه معناي فعل امر از مصدر کشیدن که در حقیقت بن مضارع هم

  .به معناي فعل کیش در بازي شطرنج  - 2
  به عنوان اسم صوت براي هدایت پرندگان خانگی و ماکیان مانند مرغ و کبوتر و مانند آن به سمت النه    -3

و وارد گویش عامیانه قطري شده شود این فعل با تلفظ کش و یا کیش از اصل فارسی اتخاذ شذه  همانگونه که مالحظه می
  .است

  :کَوارة  -68
شود و هم نام یکی از قبایل و عشایر بزرگ آنها است در  این لفظ که در کشور قطر هم در گویش عامیانه آنها استعمال می

نهند و بر پشت  حقیقت همان لفظ گهواره و یا گاهواره فارسی است که به معناي سبدي است حصیرین که باغبانان در آن انگور می
  .گیرد نمایند و هم چنین این لفظ به معناي گهواره نوزاد هم مورد استفاده قرار می خود حمل می
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گفتنی است که در منطقه ي استهبانات استان فارس باغبانان سبد حمل انگور خود را گواره می نماند و همچنین گوار نام  
  .انگور شهرت دارد روستایی است در استان مرکزي که به داشتن باغهاي

  .گفتنی است که نیاکان نخست قبیله کواره در قطر اصالتا ایرانی بوده و از استان فارس به قطر مهاجرت نموده اند 
  : فتیلۀ -69

  :شود این واژه که در گویش عامیانه قطر رواج دارد به دو معنا به شرح زیر بکار بسته می
  :معناي نخست

هاي قدیمی و فتیله اي مورد استفاده قرار  ز ریسمانی کوتاه از جنس کتان و پنبه که در تفنگفتیله ي تفنگ که عبارت است ا
  .گرفته می

  :معناي دوم 
  .هاي نفتی که عبارت است از پارچه اي فشرده از جنس کتان و پنبه فتیله چراغ 

جمۀ -70 ص:  
باشد که از فارسی برگرفته  همان واژه ي  ساچمه می این واژه که در گویش عامیانه قطر رواج داشته و کاربرد دارد در حقیقت

  .گیرد هاي کوچک از جنس فوالد مورد استفاده قرار می شده و پس از تغییر در حروف به شکل پیش گفته به معناي گلوله
  :الدنکل  -71

ت بزرگ و وسیع که دست گیرد به معناي زمینی اس این واژه که در گویش عامیانه قطري رواج داشته و مورد استفاده قرار می
گرفته شده که به  1پردازند و همانگونه که پیداست این واژه از اصل فارسی دنگال فروشان در آن به عرضه ي کاالهاي خود می

  2.معناي زمین فراخ و بزرگ و وسیع  است و در حقیقت دنکل صورت تغییر شکل یافته ي واژه ي دنگال است
  :الدقَل -72

شود و در حقیقت از اصل واژه ي دکل که فارسی است  عامیانه قطر به معناي دکل کشتی بکار برده میاین واژه در گویش 
برگرفته شده و پس از تغییر در حروف به شکل دقل به کار گرفته شده است  معناي این واژه هم در عربی و هم در فارسی عبارت 

  .گردد استوار می است از ستونی بلند و قطور که در وسط کشتی براي حفظ تعادل
ن -73 رم   :الفَ

گیرد و در حقیقت از واژه ي فارسی فرمان  واژه ي فرمن در گویش عامیانه قطر به معناي سکان کشتی مورد استفاده قرار می
  .برگرفته شده

ایل نقلیه این واژه در فارسی به دو معناي دستور و امر و نیز به معناي وسیله ي هدایت مرکب اعم از ماشین و یا دیگر وس 
  .گیرد کاربرد دارد که در گویش عامیانه قطري صرفا به معناي وسیله ي هدایت کشتی و یا همان سکان کشتی مورد استفاده قرار می

  :السندان -74
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کوبند مورد استفاده قرار  سندان که در گویش عامیانه قطري به معناي قطعه اي است فوالدین که آهنگران بر آن آهن می
  .از اصل فارسی سندان به همان معنا برگرفته شده استگیرد و  می

نادر  -75   :شً
شود و در حقیقت این  باشد که در گویش عامیانه قطر به معناي چنگک بکار برده می این لفظ جمع است و مفرد آن شندر می

  باشد  لفظ صورت تغییر شکل یافته چنگک می
ق -76 واشد:  

باشد که از اصل فارسی دوشک و یا تشک بر گرفته شده و به همان معنا در گویش  این واژه جمع است و مفرد آن دوشق می
  .شود استعمال می) دواشق(عامیانه قطري رواج یافته است البته این واژه در عامیانه قطري بیشتر به لفظ جمع 

  :فشَگ -77
د در حقیقت از فارسی بر گرفته شده و شو این واژه که در گویش عامیانه قطري به معناي فشنگ و یا گلوله بکار بسته می

  .شود باشد که در زبان فصیح عرب به صورت طلقه و یا طلقه ناریه بکار بسته می صورت تغییر شکل یافته ي واژه ي فشنگ می
  :تخته بند -78

عب مستطیل تخته بند که ترکیبی است اضافی از اصل فارسی بر گرفته شده و در گویش عامیانه قطر به معناي الوارهاي مک
  .گویند هاي  افراشته شده با تیر تخته بند می سازند و در حقیقت به سقف شکلی است که با آن سقف می

  : اعمی کور -79
این ترکیب از دو بخش اعمی به معناي نابینا و همچنین کور به معناي نابینا تشکیل شده و در گویش عامیانه قطري عبارت است 

گردد  تا با دست آنها را  بندد و به دنبال بقیه ي دوستان خود می چشمان خود را با دستمال می از نوعی بازي کودکان که یکی
  رود  بگیرد و یا لمس کند و نیز به معناي بازي قایم موشک نیز بکار می

  .همانگونه که مشهود است بخش دوم این واژه  مرکب از لفظ کور تشکیل شده که اصل آن فارسی است 
  :دنچل -80

باشد همان صندل است که از اصل فارسی گرفته شده است و  لفظ که در حقیقت صورت تغییر شکل یافته ي چندل میاین 
  .گیرد امروزه در گویش عامیانه قطري به معناي شناژ ساختمان مورد استفاده قرار می

رزام  -81 م: 

ییر شکل یافته مرزآب است که فارسی است و شود در حقیقت صورت تغ این واژه که در گویش عامیانه قطري به کار بسته می
  .گیرد باشد و در گویش عامیانه قطري نیز به همین معنا مورد استفاده قرار می به معناي ناودان می

  :خوانند به عنوان مثال هنگام ریزش باران کودکان در ترانه اي کودکانه چنین می 
  تق یا مطر تق
  بیتنا الجدید

  مرزام حدید 
  ببار باران چکه چکه
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  بر سقف خانه ي جدید ما 
  و در ناودان آهنی آن جاري گرد 

الطۀ -82   :قَ
این واژه که در گویش عامیانه قطر رواج دارد در حقیقت برگرفته از واژه ي فارسی کالت است که به معناي روستا و یا دیهی 

صورت تغییر شکل یافته ي کالت است که به  شود این واژه و همانگونه که مالحظه می 1کوچک است که بر فراز تپه بنا شده است
  .همان معنی در گویش عامیانه قطر رواج دارد

  :گویند به عنوان مثال در ضرب المثلی می
  2"أخذوا القالطۀ و سمونی نوخذة"

  روستا را از من گرفته اند و نام کدخدا بر من نهاده اند : معنا
ابزار و وسایل الزم براي انجام کاري را گرفته اند و یا او را دست و پا بسته رود که از فرد  این ضرب المثل در موقعی به کار می

  .نگهداشته اند و آنوقت از او انتظار انجام کار و یا اعمال مدیریت دارند
  . البته در این ضرب المثل واژه ي نوخذه نیز بکار رفته که در مورد نوخذه در واژه ي ردیف یکم توضیحات داده شده است

83- خنَقب:  
شود از اصل فارسی بخنک بر گرفته شده و  این واژه که در گویش عامیانه قطري به دو گونه ي بخنق و بخنگ تلفظ می

صورت تغییر شکل یافته ي همان واژه است که عبارت است از پارچه اي رو سري مانند و سه گوش که کنیزکان هنگام کار بر سر 
   3نند تا بر سر بماندز نهند و از پشت گوش آن را گره می می

امروزه این واژه در گویش عامیانه قطر عبارت است از کالهی زر بفت و پولک دوزي شده که دخترکان در مراسم حیه بیه بر 
  4.نهند سر می
  :کُخَۀ  - 84

شکل یافته  شود در حقیقت صورت تغییر این واژه که در گویش  عامیانه قطري به معناي کرم و یا حشرات گزنده بکار بسته می
  5.دهد ي همان کخ فارسی است که به همین معنا ونیز به معناي هر چیز کثیف و آلوده معنا می

نکینَۀ -85 ر:  
شود  باشد در گویش عامیانه قطر به معناي نوعی از شیرینی بکار برده می می "رنگینه "این واژه که صورت تغییر شکل یافته ي 

  .نمایند هاي مختلف است نام رنگینه را بدان اطالق می ن داراي رنگشود و چو که با آرد و شکر ساخته می
کنند و  هاي مختلف آن را درست می این شیرینی اصال نوعی از شیرینی سنتی شیرازي است که کدبانوهاي شیراز در مناسبت 

  .به همین نام می خوانندش

                                                
  حرف قاف  –فرهنگ لغت دهخدا : رجوع کنید به - 1
  دار الکتب قطر  –خلیفه السید محمد صالح المالکی   - المختصر فی شرح امثال قطر  - 2
  حرف ب   - فرهنگ لغت آنندراج : رجوع کنید به - 3
   66واژه  –حیه بیه : رجوع کنید به  - 4
  ماده کخ  –فرهنگ لغت دهخدا : رجوع کنید به - 5



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٦٢ 
 

ی – 86   :نَخّ
گویند و در حقیقت لفظ نخی همان صورت  ست که آن را نخی میدر گویش عامیانه قطري  نخی به معناي رنگ سبز نخودي ا

  .باشد تغییرشکل یافته نخودي است که اصل آن فارسی می
  :کمر -87

نهند و همچنین  در گویش عامیانه قطر کمر عبارت از همان کمر بندي است چرمین که در آن پول و یا اشیاء با ارزش دیگر می
هاي نقره اي رنگ فلز  ه بادیه نشینان هنگام شکار  آن را به دور کمر خود بسته و با میخکمر به معناي کمربندي است چرمین ک

  .گردد نمایند که این لفظ از همان کمر بند فارسی بر گرفته شده است و به همان معنا استعمال می کوب می
 :زري  - 88

شود عبارت از نوعی پارچه طال دوزي شده که  میزر بافت بکار بسته  زري که در گویش عامیانه قطر به معناي زر بفت و یا 
کنند و همانگونه که پیداست این واژه از لفظ فارسی زر به  بانوان در مراسم رسمی و سنتی به عنوان رو سري از آن استفاده می

  معناي طال گرفته شده است 
  :بخت -89

شود و در  قطري بصورت بخت استعمال می شود در گویش عامیانه این واژه که در گویش فصیح عرب حظ بکار بسته می
شود این واژه از اصل  گویند و همانگونه که مالحظه می همین گویش به فرد خوش اقبال و یا نیک اقبال مبخوت بر وزن مفعول می

  .فارسی برگرفته شده و در گویش عامیانه قطري کاربرد دارد
  :التاوة -90

شود از اصل فارسی  سینی فلزین که بر آتش گذارند و بر آن نان پزند استعمال می این واژه که در گویش عامیانه قطر به معناي
  .تابه که به همان معنی است برگرفته شده است

  :بیزة -91
گیرد  و به عنوان مثال در ضرب  این واژه در گویش عامیانه قطري به معناي بهاي سبک و بی ارزش مورد استعمال قرار می

  :گویند المثلی می
  1"ما عنده بیزة ما یسوي بیزة  اللی"

  :که معادل ان در زبان فارسی عبارت است از
  ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 

شاهد مثال در لفظ بیزه است که از اصل پشیز فارسی گرفته شده که پشیز همان سکه ي مسین رایج در زمان ساسانیان بوده 
  2.شده و هر شصت پشیز معادل یک درهم بوده است ل محسوب میاست که تقریبا کمترین واحد پو

  :بوز -92

                                                
  78ص  –فه سید المالکی خلی  - الشرح المختصر فی امثال قطر : رجوع کنید به - 1
 :ابو ریحان بیرونی آنجا که می گوید –التفهیم : رجوع کنید به - 2

  .و همچنان عادت مردمان بر این رفت تا درم را به شصت پشیز کردند: شصت یک درم است
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شود صورت تغییر شکل یافته کلمه پوزه است که به معناي دهان حیوانات و  این لفظ که در گویش عامیانه قطر بکار برده می
المثل عامیانه قطري نیز به شکل زیر به  شود این اصطالح در ضرب باشد که به انگیز ه تحقیر براي انسان نیز بکار بسته می احشام می

 :کار گرفته شده

  1"حامض على بوزك"
شود که دو طرف قصد  که این ضرب المثل معادل گویش رندانه پوز زنی در فارسی است  که معموال در موقعی بکار برده می

  .محکوم نمودن و یا کوبیدن یکدیگر در بحث و یا جدلی را داشته باشند
 :الخٌورجۀ -93

و کمر بند دار که با نقش و ) به مانند گلیم و یا جاجیم(خورجه در گویش عامیانه قطري عبارت است از کیفی بافته شده کنف  
  .نمایند نگار زینت بسته شده و بانوان و دختران از آن استفاده می

  . این لفظ از واژه ي خورجین که فارسی است برگرفته شده است 
رد -94 م:  

گیرد همان مرد فارسی است که تنها در یک مورد در عامیانه قطر  گویش عامیانه قطري مورد استفاده قرار می این واژه که در
  :آن هم در یک ضرب المثل از آن استفاده شده و آن ضرب المثل عبارت است از

  2"دفعۀ مردي و الهوى شرقی"
الم گوینده پاسخی خارج از مبحث مطرح نماید و در شود که مستمع بعد از شنیدن ک این ضرب المثل در موردي بکار بسته می

  :شود فارسی همان است که گفته می
  .دهد گویم و او از رم پاسخ می من از ري می 

  :درد – 95
شود  به عنوان مثال در ضرب  شود در عامیانه قطري به صورت درد بکار بسته می درد که در گویش فصیح عرب الم گفته می

  :گویند المثلی می
  3"درد بیس "

 :در این ضرب المثل دو واژه ي پارسی به شرح زیر بکار بسته شده

  که به معناي ناراحتی است : درد  - 1 
که همان صورت تغییر  شکل یافته بیست است که پس از حذف حرف آخر بصورت پیش گفته در این ضرب : بیس  - 2

  .المثل وارد آمده است 
شود که شخص در حصاري از تنگنا و مشکالت قرار گرفته و یا به قدري مسائل  ه میاین ضرب المثل در مواردي بکار بست 

  .ها به او هجوم آورده اند که نا و توان را از او سلب نموده کاري و روز مرگی

                                                
 106ص  –خلیفه سید الملکی   - الشرح المختصر فی امثال قطر : رجوع کنید به - 1
  116ص  –خلیفه سید الملکی   - ح المختصر فی امثال قطر الشر: رجوع کنید به - 2
  117ص  –خلیفه سید الملکی   - الشرح المختصر فی امثال قطر : رجوع کنید به - 3
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  :شود که عبارت است از این ضرب المثل به شکلی دیگر نیز در گویش عامیانه قطري بکار برده می 
  1 "ۀ من الخمیس درد بیس ال نعرف الجمع "

  :سوك  - 96
شود در  لفظ سوك و یا سوگ که در عامیانه قطري و حتی در گویش فصیح عربی به شکل سوق به معناي بازار بکار بسته می

  .2حقیقت از اصل فارسی سوك که در زند و پازند به معناي بازار و راسته بازار بکار بسته شده برگرفته شده است
  :تیر  -97

شود عبارت از همان صورتی از صور نامدار فلکی است که  صطالح دریانوردي در گویش عامیانه قطر استعمال میتیر که در ا
  .نمودند دریانوردان براي رفتن به مسیر صحیح بدان اقتدا می

  :شود این واژه در ضرب المثلی قطري نیز به شرح زیر بکار بسته می 
   "سناده التیر "

شود که براي تفاخر و فخر فروشی به دیگران مسیري اشتباه و نا صواب را  ي بکار بسته میاین ضرب المثل در خصوص فرد
  3نماید اختیار می

  :جِفت  -  98
شود به همان معناي جفت در زبان فارسی است که در  این واژه که در گویش عامیانه قطر به کسر اول و دوم  بکار بسته می

 . ردگی مقابل عدد فرد و یا غیر زوج قرار می

  

                                                
 117ص  –خلیفه سید الملکی   -الشرح المختصر فی امثال قطر : رجوع کنید به - 1
 یا شوكدر شرح واژه  سوق و   - فرهنگ لغت دهخدا : رجوع کنید به  - 2
  135ص  –خلیفه سید الملکی   - الشرح المختصر فی امثال قطر : رجوع کنید به - 3
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455  

  هاي دیوان خاقانی شروانی بدخوانی

  

  1فر سعید مهدوي

  چکیده

ات سخن خاقانی بوده به جهت این امر و همچنین به دلیل نوآیینی و غرابت . است از دیرباز دشواري و دیریابی یکی از خصوصی
با این . هایی در اشعار شاعر روي دهد دخوانیرسد که ب بسیاري از تعابیر، تصاویر و مضامینِ دیوان خاقانی چندان غریب به نظر نمی

ها بیش از حد جایز است، به طوري که  هاي معاصران این بدخوانی پژوهی وجود به این حقیقت باید اذعان داشت که گاه در خاقانی
وارد شدن برخی از ي خود نه تنها سبب  این کاستی به نوبه. هاي برخی از ایشان دانست ها تالش توان این امر را یکی کاستی می

. است پژوان را نیز در گزارش و تحلیل سخن به بیراهه کشانده تحریفات و تصحیفات در دیوان خاقانی شده، بلکه شارحان و خاقانی
ها را کاهش  تواند با تأمل بیشتر در اشعار، شواهد، زبان و نیز سبک شاعر به مقدار قابل توجهی این بدخوانی حال آنکه پژوهشگر می

  .ها بپردازیم وار مواردي از این بدخوانی برآنیم تا با برآوردن این مهم به تبیین و تصحیح نمونه. دهد

  

  .دیوان خاقانی، بدخوانی، دشواري، مضامین و تعابیر غریب، ضبط فاسد، شرح نادرست :ها کلیدواژه

                                                

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز - 1
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مه مقد  

یر و مضامینِ دیوان خاقانی چندان غریب نباشد شاید با وجود دشوارهاي خاص، نوآیینی و غرابت بسیاري از تعابیر، تصاو  
هاي اخیر نیست، چنانکه در  اي مربوط به دهه این امر از دیرباز وجود داشته و پدیده. هایی در اشعار او دیده شود که بدخوانی
باب سخن خاقانی  اساسی در ي آن تفسیرهاي لغوي بی ها صورت گرفته و برپایه هاي لغت مشهور و معتبر نیز گاه بدخوانی فرهنگ

خوانی ابیات و تعابیر از  هاي موجود در دیوان خاقانی، همین عدم درست و تصحیف ها حتی یکی از عوامل تحریف. ذکر شده است
شود تا شرح  همچنین بدخوانی عمدتاً سبب می. اند امري که مصححان دیوان خاقانی نیز از آن پیراسته نبوده. است سوي ناسخان بوده

هاي معاصران این  پژوهی امروزه به این حقیقت باید اذعان داشت که گاه در خاقانی. ادرستی از سخن ارائه گرددو گزارش ن
در حالی که . هاي برخی از ایشان دانست ها تالش توان این امر را  یکی کاستی ها بیش از حد جایز است، به طوري که می بدخوانی

. ها را کاهش دهد ر، شواهد، زبان و نیز سبک شاعر به مقدار قابل توجهی این بدخوانیتواند با تأمل بیشتر در اشعا پژوهشگر می
گفتی است تاکنون پژوهشی در این . ها بپردازیم وار مواردي از این بدخوانی برآنیم تا با برآوردن این مهم به تبیین و تصحیح نمونه

  .زمینه صورت نگرفته است

بر آب) 1   1)1(باغِ وحدت یافتی از بن بکن بیخ هوا       هوس شربِ عزلت ساختی از سر بِ

؛ حال آنکه باید با کسر شین خواند، که به )6: 1383ثروت، . (»ي تشبیهی به ضم شین، اضافه: شربِ عزلت« : است نوشته شده
هنداخت و مقصود با ضم خواندن شرب بیت را از زیبایی خود خواهد ا. به متناسبی براي عزلت معناي آبشخور خواهد بود و مشب
  .شاعر نیز به درستی بیان نخواهد شد

ر«دیگر آنکه برخی  ر«را » بِبب ؛ که آن نیز نادرست است، زیرا آب را از سرچشمه )9: 1375خاقانی شروانی،  ←. (اند خوانده» بِ
رند؛ یعنی قطع می می رند کنند نه می باند دانسته» کله«ظاهراً در اینجا سر را به معناي سر آدمی یا همان . ب.  

  )28(به دست و آستین باد مجرا           به مهد راستین و حامل بکر) 2

جرا«برخی  م 230و193: 1383ماحوزي، (» باد( جرا«؛ و برخی نیزم اند  خوانده» باد) ،که هر دو خوانش، ) 151: 1387استعالمی
نفخ (معناي دست و آستینی که مجرا و گذرگاه باد  خواهد بود، به» به دست و آستینِ باد مجرا«خوانش صحیح . نادرست است

  2.است) القدس روح

  )32(گـوهران را  او گـوهر تـاج        دریا ز کفش غریق گوهر         ) 3

  )205: 1387زگر خالقی، بر(                                                                                                                            

؛ برخی نیز )212: 1387برزگر خالقی، (؛ »دار کسانی که تاجی از گوهر دارند، پادشاهان تاج: گوهران تاج«: است نوشته شده
او گوهرِ تاج، : ؛ در حالی که باید مصراع دوم را چنین خواند)173: 1387استعالمی، . (»او گوهر، تاجِ گوهران را«: اند چنین خوانده
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دانیم عموماً گوهري درشت  چنانکه می. است) و یا شاهان(هاي اصیل  ؛ یعنی او گوهرِ تاج انسان)مفعولُ مفاعیلُ فعولن(؛ »وهران راگ
  :اند نشانده بها بر میان افسر و تاج می و بس بیش

  اي یا ریخته آب نژاد دیگران، یا برده    اي گوهر تاج سران، ذات تو تاجِ گوهران

  )380: 1374خاقانی شروانی، (                                                                                                                          

  افسر گوهر سامان به خراسان یابم      گوهر افسر اسالم که از خاك درش

  )299: همان(                                                                                                                             

  )39(باز هم در خط بغداد فکن بارِ مرا       جام می تا خط بغداد ده اي یار مرا) 4

  )26: 1375کن،  معدن(                                                                                                                            

  )143: 1381ذاکر الحسینی، . (ي گسسته است به جاي بارِ من اضافه» بار مرا«. زاید است» بار«ي  ي اضافه به اقتضاي قافیه، کسره

  )48(رنگ چون فلک، از عکس خون      کافسر شاهان کشید تیغِ چو صبح از قراب  گشته زمین رنگ) 5

: 1375خاقانی شروانی، (؛ )217: 1387استعالمی، (                                                                                                               
72(  

ز این روي را به صورت غیر اضافی بخوانیم، یعنی چو صبح، تیغ کشیدن بخوانیم، ا» تیغِ چو صبح«رسد بهتر باشد که  به نظر می
شبه آن تیغ کشیدن  است که وجه مانند شده) و نیز صحیح است که آن را مجازاً خورشید نیز بدانیم(به صبح ) ممدوح(افسر شاهان 

شبه در رابطه با صبح استعاره از پرتو و روشنایی صبح و خورشید است که خود از پرکاربردترین تصویرهاي مورد  است؛ این وجه
  : شاعر چند بیت قبل گفته است. شود در این صورت اصالت و غناي تصویري بیت نیز تقویت می. ي خاقانی است عالقه

  دشنه مکش همچو صبح، تشنه مکش چو سراب      ام ي دیرینه من به تواي زودسیر تشنه

  )46: 1374خاقانی شروانی، (                                                                                                                                      

  :و شواهدي دیگر

  به عزم رزم کنند از براي کینه سباق      سحرگهی که یالن تیغ برکشند چو صبح  

  )235: همان(                                                                                                                                     

  راز دل آسمـان بـرآورد            صبح آتشی از نهان بر آورد    
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  خنجر زرفشـان بـرآورد          امروز به کُه عمود زد صبح      

  )502: همان(                                                                                                                                    

  :است نیز آمده الغرایب ختمدر 

  گـل بعـد گیـا نمـود پیکـر          صبح از پس شب کشید خنجر

  )240: 1386وانی، خاقانی شر(                                                                                                                                  

  )49(رود دریاب  کزین رواق طنینی که می      مرا ز هاتف همت رسد به گوش خطاب) 6

  )278: 1387برزگر خالقی، (                                                                                                                                     

خوانده » گوشِ خطاب«؛ پیداست که خطاب مفعول است و نباید )جا همان. (»ي مکنیه استعاره: گوش خطاب«: استه نوشته شد
  .شود

  )55(که این هزبرِ بچنگ است و آن پلنگ بناب    گر           ي خیانت بر و گربه به موش ریزه) 7

  )83: 1375خاقانی شروانی، (                                                                                                                                   

که این هزبر، به چنگ «: رسد؛ زیرا صحیح این است که مصراع دوم را چنین بخوانیم خوانش مصراع دوم صحیح به نظر نمی
اش؛ حال  اش و موش به پلنگ از جهت دندان تیز و برنده نگ قوي، گربه به هزبر مانندشده از جهت چ»است و آن پلنگ، به ناب

با باي (چونان صفتی پیشوندي » بناب«و » بچنگ«اگر مصراع را براساس خوانش فوق تحلیل کنیم، دچار لغزش خواهیم شد؛ زیرا 
وجه است، از سوي دیگر  ر که بیدا دار و پلنگ دندان هزبرِ چنگ: شود تعلق به هزبر و پلنگ دارند و چنین می) پیشوندي صفت ساز

حرف اضافه » به«. رود دار نارواست و اصالت تصویري بیت از بین می دار و تشبیه گربه به هزبرِ چنگ تشبیه موش به پلنگ دندان
  .ساز است نه پیشوند صفت

  )61(از سپیدي پاسبان برخاست           خانه دل کبودي من در سیه) 8

: 1383ثروت، . (»آبروست ه دل، کبودي من از جهت اعمال ناشایست و خفقان این پاسبان بیي سیا در خانه«: است نوشته شده
ْکبودي  خانه دل در سیه«: ؛ از این گزارش پیداست که مصراع اول نادرست خوانده شده است، خوانش صحیح چنین خواهد بود)63
کبود ) خاصه ناخن ایشان(ماران و مشرفان بر مرگ اعضاي بدن بی. ْکبودي تعبیري است براي رنج و ناراحتی و سختی ؛ دل»من

  .از دیگر سو کبود و نیلی رنگ ماتم و عزا نیز هست. است

  )61(ز آهن آواز االمان برخاست         بِل که آهن ز آه من بگداخت) 9
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: 1383علیزاده، (؛ )172: 1372مؤید شیرازي، (                                                                                                                    
33(  

ل«: است نوشته شده ل کوتاه شده: (بِ ؛ حال )307: 1372مؤید شیرازي،  ←(؛ )35: 1383علیزاده، .(»رهاکن، فروگذار) ي بِهِ
از دیگر سو این بیت در پیوند . ه شودآنکه این خوانش و این گزارش در این موضع چندان محملی ندارد، و باید به فتح اول خواند

  :با بیت قبل است

  سیل خونین به ناودان برخاست          ساقم آهن بخورد و از کعبم  

  )61(که گل از راه کهکشان برخاست         خون دل زد به چرخ چندان موج) 10

؛ )35: 1383علیزاده، (؛ )308و172 :1372مؤید شیرازي، . (اند خوانده و آن را خورشید یا ستارگان کهکشان دانسته» گُل«برخی 
ل«در حالی که باید  خوانده شود؛ شاهد دیوان این سخن را قطعی خواهد کرد» گ:  

  گل گرفت و خاك او اندود بس        مه به اشک از خاك راه کهکشان  

  )208: 1374خاقانی شروانی، (                                                                                                              

  )84( من نـه دنبال خـري خواهم داشـت      بخت گویند که در خواب خر است) 11

ظاهراً همان خواب خرگوش است؛ خواب عمیق، کنایه از غفلت و : اند اند و نوشته آورده» خواب خر«بیت را شاهد براي 
تر براي آن تراشیده  ؛ حال آنکه بیت نادرست خوانده شده و معنایی نادرست)خواب خر: 1390چهرقانی منتظر، . (خبري بی

ي خاقانی به این است که در تعبیر رویا  و اشاره. »بخت گویند که در خواب، خر است«: مصراع اول را باید چنین خواند. است شده
ر دیدن در خواب، بخت و بزرگواري بود و نیکی گوید که خ) ع(دانیال: آمده که التعبیر کاملي بخت است، در  و خواب، خر نشانه

و بدي خر به بخت ببینده بازگردد و اگر بیند خري ملک او شد یا در جایگاه او آمد و او را بگرفت و ببست دلیلی است که در 
ال او زیاده خیرات بر وي گشاده گردد و از غم و اندیشه رستگار گردد و اگر خران بسیار بیند، دلیل است که خیر و نعمت و م

ینوري،  ←(؛ )221-219: 1372تفلیسی،  ←. (گردد و بهترین خر که در خواب بیند آن است که فرمانبر و مطیع باشد 1422الد :
  )129: 1411اإلفسی،  ←(؛ )120-118: 1423سیرین،  ابن ←(؛ )174-176

  )103(وند ها شن برسانیم به کم زانکه ز من      ها و ها باشد اگر محمل ما سازي و هم) 12

: 1382کن،  معدن(؛ )103: 1374خاقانی شروانی، (؛ )104: 1316خاقانی شروانی، . (اند ضبط خوانده و شرح نموده» و هم«برخی 
به سنجیده ي بسیارش مشبه است که با توجه به سرعت و پویه» وهم«؛ در حالی که خوانش و ضبط اصیل )95و28 اي براي ناقه و  ٌ

  3.محمل خواهد بود
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  )110( اند از لعابِ زرد مار کم زیان افشانده      4اي آهوي دشت بر لعاب گاو کوهی دیده )13

سرمدي، (؛ )ذیل گوزن: 1387شمیسا، . (اند را امضا و توقیع گرفته» مار کم زیان«را آب طال و » لعابِ زرد«با این خوانش 
ي مصرحه از قلم است،  خود استعاره» زرد مار کم زیان« .؛ حال آنکه زرد صفتی براي مار کم زیان است نه براي لعاب)249: 1387

  :است ساختند و بدین جهت خاقانی مار زرین گفته زردي آن بدان جهت خواهد بود که قلم شاهان و بزرگان را با طال مزین می

  چکدش چون عبیرین لعاب می        نوش مهره دهد مار زرینش  

  )893: 1374خاقانی شروانی، (                                                                                                                              

  هر کرا دردي است چون فرمان طبیبش یافتم    کافکند تریاك کافور از دهان مار زرین

  5)907: همان(                                                                                                                              

ا برافکند       ي زاهد کند صبوح عاشق به رغم سبحه) 14   )133(بس جرعه هم به زاهد قرّ

ا«ي  برخی از شارحان واژه  ←(؛ )565: 1387برزگرخالقی،  ←(؛ )296: 1387کزازي،  ←. (اند را به ضم اول خوانده» قرّ
دي، برز ت داشته باشد که واژه ؛ به نظر می)63: 1383ثروت،  ←(؛ )27: 1379گرخالقی و محم ي مذکور  رسد در این بیت ارجحی

ا«را را با فتح اول، یعنی  عی مراد . ي قرآن بخوانیم به معناي خوش خوان و نیکو خواننده» قَرّ ا، زاهد خواش خوان و مد رّ از زاهد قَ
  )160: 1379امامی،  ←. (است بوده

  )133(تا رنگ صبح، ناخن مـا را بـرافکند         ي شفق ي دیده می لعل ده چو ناخنه) 15

  )234: 1386کزازي، (؛ )308: 1387کزازي، (                                                                                                               

؛ )309: 1387کزازي، ( .ي ایما از سرخی است رنگ صبح، کنایه: وم سبب گشته تا گفته شودخوانش نادرست مصراع د
وار ناخن،  مراد از رنگ صبح. »تا رنگ صبحِ ناخن ما را برافکند«: ؛ حال آنکه مصراع دوم را باید چنین خواند)234: 1387کزازي، (

  .نکه سرخی ناخن نشان صحت و تندرستی استسپیدي ناخن است که نشان از عدم تندرستی و بیماري دارد، چنا

  )134(ْرنـگ روي بحیرا برافکند  بـر زنـگ      رومیان 6از هر دریچه شکل صلیبی چو) 16

دي،  ←(؛ )566: 1387برزگرخالقی، (؛ )234: 1387کزازي، (؛ )336: 1387کزازي، ( 123: 1379برزگرخالقی و محم(  

: 1387کزازي، . (اند بحیرا گرفته و بحیرا را استعاره از تیرگی خرگاه دانسته صفتی براي روي» رنگ زنگ«بنابر خوانش فوق 
دي،  ←(؛ )577: 1387برزگرخالقی، (؛ )234: 1387کزازي، (؛ )338 ؛ حال آنکه خوانش صحیح )133: 1379برزگرخالقی و محم

هاي  شکل) رومیان(ه و آتش تنوره هاي تافت گوید که از زغال شاعر می. »بر زنگ، رنگ روي بحیرا برافکند«: چنین است
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) که سرخ است(افتد، گوییا بر زنگ، رنگ روي بحیرا  بر خرگه می) ي تنوره به جهت منافذ صلیب مانند جداره(گونی  صلیب
ي داخلی خرگه به افتادن رنگ  در حقیقت تشبیه مرکبی در این بیت وجود دارد که در آن انعکاس پرتو آتش بر جداره. است افتاده

  .است ي سرخ بحیرا بر زنگ مانند شدهرو

  )137(بر هر دو نام بنده و موال برافکند     آقسنقري است روز و قراسنقري است شب   ) 17

؛ در حالی یاي هر )589: 1387برزگر خالقی، (؛ »منسوب به قراسنقر: قراسنقري/ منسوب به آقسنقر: آقسنقري«: است شده نوشته
  .ت نه یاي نسبتدو واژه، یاي وحدت یا نکره اس

  )140(بر چشم فتنه خواب مهنّا برافکند         ي بیدار تا ز امن بخت تو خوابِ دیده) 18

  )127: 1379برزگرخالقی و محمدي،  ←(؛ )570: 1387برزگرخالقی، (؛ )593: 1387کزازي، (

ده آنچنان جهان را در آرامی و بخت بلند ستو. است به تشبهی بلیغ، بخت به خواب مانند شده«: اند بنابر خوانش فوق نوشته
بخشد که  پریشانِ ناآرام را آنچنان آسایش و آسانی می دل. پیماي بیدار ماند در چشم شب است که به خوابی می آسودگی فرو برده

  )594و593: 1387کزازي، . (»روند در خوابی خوش و نوشین فرومی

صفتی مرکب است به معنی » دیده خواب«.... ي بیدار دهدی بخت تو خواب: حال آنکه خوانش صحیح مصراع اول چنین است
 ←. (است» نادیده خواب«ي  و در مقابل آن واژه. فرد بالغ و ملتحم، آنکه به حد زنان یا مردان رسیده از پسران یا دختران بالغ

  :کنند آمده از دیوان این سخن را تأیید می    ؛ شواهد به دست)ذیل خوابدیده: 1373دهخدا، 

  فتنه را شیر مست خواب کند          ي او دیده بیدار خواببخت   

    )59: 1374خاقانی شروانی، (                                                                                                                                     

  و هم جفا بـردارهـم وفـادار         بخ بخ اي بخت و خه خه اي دلدار  

  گفتمت، زهی هشیار مست می        خوانـدمت، زهـی بالــغ طفـل می  

  ي بیـدار دیده که تویی خواب        من تو را طفل خفته چون خوانـم  

  )200: همان(                                                                                                                                                           

  ي اوست دیده ز بخت بالغ بیدار خواب        ششم عروس فلک را امید دامادي

  )823: همان(                                                                                                                                                           
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  )162(که شما مشکل این غم به هنر بگشایید       اي همه عاجز اشکال قدر ممکن نیست) 19

) جمع شکل(باید آن را با فتح آغاز . ؛ که البته نادرست است)230و193: 1383ماحوزي، (اند  را با کسر آغاز خوانده» اشکال«
  .گون و متفاوت قدر است ههاي گون خواند که از آن مراد رویدادهاي و سختی

  )166(گوید  صفت عدل شاه می          ي نحل بلکه مزدوردار خانه) 20

  )99: 1383ترکی، (؛ )679: 1387برزگرخالقی، (؛ )ذیل مزدوردار: 1382سجادي، (

بیت بعد  ؛است» ي نحل مزدورِ دارخانه«که نادرست است؛ صحیح  خوانده و تفسیر کرده» مزدوردار«چنانکه نوشته شده، برخی 
  :کند این خوانش را تأیید می

  گوید کوکبی وصف ماه می          گوید بیدقی مدح شاه می

است؛  را ساخته سبب بدخوانی شده باشد؛ ظاهراً خاقانی، خود این واژه» دارخانه«ي  نماید که تازگی و نوآیینی واژه چنان می
  7.ي زنبور عسل است د از آن، همان کندوي پر چشمههاي فراوان است که مرا اي با سراها یا اتاق معناي آن خانه

  )196(نرسد دست بر می بازار؟         گر به مستی رسی و می نرسد) 21

  )379: 1377کن،  معدن(                                                                                                                                   

نوشیدن رسیدي و گوید اگر به حال و هواي می  وجه است؛ زیرا شاعر می باید گفت که عالمت سوال در پایان مصراع دوم بی
  :وجود نداشت، پس این کار را بکن 8)می مغشوش به آب و ناخالص(می نبود و حتی دسترسی نیز به می بازار 

  عیار که نترسد ز تیغ و سر        بر فلک شو ز تیغ صبح مترس  

  ز اختران خواه نز خم خمار      بر فلک خوانچه کن به همت و می  

  وز شفق گیر می چو هست یسار        ماه نو کن قدح چو هست توان  

  دست بر کن ز خوشه می بفشار        ي عنب است ها ثریا خوشه  

  )196: 1374خاقانی شروانی، (                                                                                                                                          

  )221(من در دعا بالش و در حکمِ قنبرش    علم تا ابد            بوبکرسیرت است و علی) 22

. »ش و در حکم، قنبرشمن در دعا، بالل«: زاید است؛ مصراع دوم را باید چنین خواند» حکم«ي  ي اضافه رسد کسره به نظر می
ا  هم وجه» در حکم«دهد، پس باید  شبه را تشکیل می است که وجه» در دعا«ي ما در اینجا  ها، قرینه به دلیل اصالت قرینه شبه باشد؛ ام
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اصل قرینگی در مصراع اول که با تصویر مصراع دوم در ارتباط مستقیم است نیز . ، ادات تشبیه است»در حکم«با خوانش فوق 
  .است، زیرا هر دو تشبیه مؤکد و مفصل هستند مالّ رعایت شدهکا

  )233( تر، هواست مرا کشور سخاش  کز میغِ      بارانی ز آفتاب کنم نز گلیم مصر) 23

: 1375خاقانی شروانی، (؛ )323: 1386کزازي، (                                                                                                                 
286(  

  .صفتی براي هوا است نه براي میغ» تر«ي اضافی خواند، زیرا  حال آنکه باید میغ را بی کسره

  )251(افشان چه کنم؟  دیده از غم نمک      نمکی است چون بر این خوانِ نمک بی) 24

  )91: 1383سرمدي، (؛ )556: 1387سرمدي، (                                                                                                                

، خواهد بود، دنیا خوانی »نمکی است چون بر این خوان، نمک بی«حال آنکه خوانش صحیح . اند را دنیا گرفته» خوانِ نمک«و 
  :است) وفایی و غداري بی(نمکی  است که نمک آن بی

  نمکی تعبیه است در نمک خوان او بی    اي است ما همه مهمان او کاسه دهر سیه  

  )384: 1374خاقانی شروانی، (                                                                                                                                   

  )266(تـا در دم شیـر نـان بینـم           مه ز آن به اسد رسد به هر ماه) 25

  )845: 1387استعالمی، (؛ )400: 1375خاقانی شروانی، (                                                                                            

؛ حال آنکه به )845: 1387استعالمی، (؛ )400: 1375خاقانی شروانی، . (اند شیر خوانده) دهان(برخی چنان که نوشته شده، دم 
؛ را نام فارسی صرفه، منزل دوازدهم ماه )562: 1382رازي،  ←(» ذنب اسد«یا همان » دم شیر«خواند؛ » دم شیر«رسد باید  نظر می
نب«: است آمده صورالکواکبدر . اي است روشی بر دنب اسد صرفه ستاره. اند دانسته نند، یعنی االسد خوا و بیست و هفتم را خُ

غالف قضیب شیر و او را صرفه نیز خوانند، چه منزل دوازدهم قمر است و به وقت طلوع او پیش از آفتاب، گرماي تابستان کم شود 
ینوري، بی قتیبه ابن ←(؛ )155: 1381صوفی، . (»اند پس او را صرفه خوانده (؛ )43: 1375ابونصرقمی،  ←(؛ )60و59: تا ي الد← 

ی،  ←(؛ )110: 1386بیرونی،  ←(؛ )553: 1363بیرونی،  ین عاملی،  شمس ←(؛ )دم شیر/ ذیل صرفه : 1388مصفّ 3ج: 1389الد :
448(  

  )285(که طبع هنر کم ز ضغیم ندارم           به اقبال تو از سگی برنتابم) 26
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؛ و نیز )91: 1383سرمدي، . (»گردانم، چرا که در هنرمندي کم از شیر نیستم از خدمت درگاه تو روي بر نمی«: است نوشته شده
در سگی، یاي مصدري » ي«؛ پیداست که )636: 1387سرمدي، . (از خدمت و وفاداریروي نگردانیدن: از سگی برنتافتن: نوشته شده
  .حال آنکه این یا، یاي نکره یا وحدت است و مراد از سگ، خصم است. است گرفته شده

رناي و چون رباب) 27 301( خالی خزینه از درم و کاسه از طعام    من چفته چنگ و گم شده س(  

  )930: 1387استعالمی، (                                                                                                                                         

رناي، سورناي، ساز سور و شادي است که خا: و نوشته شده است استعالمی، . (قانی آن را گم کرده است و شادي نداردس
رْ ناي شده گم«؛ حال آنکه بهتر است )938: 1387 و اصالت تصویري کالم حفظ شود؛ البته خوانش فوق  بخوانیم، تا زنجیره» س
  :اي در دیوان خاقانی دارد قرینه

  ید نیستي ما هم پد سرناي گم ببوده      دردا که چنگ عمر شد از ساز و بتر آنک

  )749: 1374خاقانی شروانی، (                                                                                                                                           

  :است اما باید گفت که گم شدن سر در بیتی دیگر از خاقانی در باب ناي آمده

  تا پیش ز کس دم نخرم دم نفروشم    سر چو زبان گم شده خواهمچون ناي شدم 

  )791: همان(                                                                                                                                             

  .گیرد ناي جهت نواختن آن در دهان نایی قرار می و این گم شده سر بودن ناي، اشاره به این است که سر

نان       در دین شفاي علّت عالم براي حق) 28 ت آدم پی ج   )310(زي حق شفیع زلّ

  )124 :1386سرمدي، (                                                                                                                              

ت به معناي بهشت باشد حال آنکه جنان با کسره نّ نان به معناي دل است. ي آغاز درست است که جمع ج ج.  

  )323(ي حمراي من  شد تا پذیرد جرعه خاك من      خورم، طلق حالل؛ ایرا که روح در بهشتم می) 29

  )183: 1379مدي، برزگرخالقی و مح ←(؛ )480: 1375خاقانی شروانی، (؛ )494: 1386کزازي، (

  .بخوانیم که طلق حالل کنایه از باده شود و اصالت تصویري کالم حفظ گردد) فعل(» خورم می«بهتر است 

  )325(تو براي رهنمايِ ملک پیک رایگان     چند چون هدهد تهدد بینی از رنج و عذاب) 30
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  )160: 1386سرمدي، (                                                                                                                        

که (تو براي رهنماي ملک، پیک رایگان؛ یعنی تو مانند هدهد : وجه و نادرست است ي ملک بی ي اضافه پیداست که کسره
لک، پیکی رایگان هستی، چه هدهد نیز ) ي سبا شد سبب آشنایی سلیمان با ملکه اجري در بابت این کار دریافت نکردبراي م.  

تان) 31   )329( وز مطبـخ مسیح نیاید جـو، آبشـان      سرسام جهل دارند این خرجبلّ

ت: 1390چهرقانی منتظر، (                                                                                                            )ذیل خرجبلَّ

شایسته . »وز مطبـخِ مسیح نیاید جـوآبشـان«: وم به صورت نادرست خوانده شده است؛ این مصراع را چنین باید خواندمصراع د
غذایش از قبیل آب «: نویسد الرئیس در باب عالج بیماران سرسامی می است بدانیم که جواب از داروهاي درمان سرسام است؛ شیخ

درمان آن با آب جو پخته شده «؛ )96و95و91: 3ج: 1385سینا،  ابن. (»جوشیده باشدي  لوبیا گرگی، نخودآب، آب جو پوست کنده
 ←(؛ )93: 1383چغمینی،  ←(؛ )67و66: 1390بغدادي،  ←(؛ )71: 1389سینا،  ابن. (»با آلوي ترش و کدوي پوست کنده است

  )320: 1386سبزواري، 

  )338( ن تنگ مینا برنتابد بیش از اینگفت بس کای      بست آفتاب رخش همت را ز گردون تنگ می) 32

نگ مینا«برخی  نگ مینا«؛ حال آنکه باید )1065: 1387استعالمی، . (اند ي کبود آسمان گرفته خوانده و آن را حقه» تُ خواند تا » تَ
  .با مصراع او سازگار افتد

  )352(گشاي، صاحب خسرونشان  خواجه گیتی      مکرم دریانوال، صفدر بدخواه مال) 33

: 1386زاده،  اسماعیل. (کند هم قرائت کرد که ایهامکی هم با توجه به نوال و مکرم ایجاد می» بدخواه مال«توان  می: شته شدهنو
  !؛ معلوم نیست این سخن با صفدر چه تناسبی خواهد داشت)107

  )377( زهره شکاف افتاد امشب، از زهره صفرا ریخته    صبح آمده زرین سلب، نوروز نوارهان طلب) 34

  )519: 1375خاقانی شروانی، (؛ )518: 1386کزازي، (                                                                                                 

آمدن صبح ریزد و نیز دلیلی نخواهد داشت که با  بدیهی است که از زهره صفرا می. خواند» زهره«را باید » زهره«حال آنکه 
  :قیاس کنیم با. خورد زهره بترسد و صفرا بریزد؛ بلکه این شب است که در برابر روز قرار دارد و با دمیدن صبح شکت می

  ي صفراي ناب پیکر آفاق گشت غرقه     دهره برانداخت صبح، زهره برافکند شب  

  )45: 1374خاقانی شروانی، (                                                                                                                               

  فشان برافکند  ي خون شب زهره          ي عدل چون روز کشید دهره
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  )509: همان(                                                                                                                                                    

  صید باز و سگی که بوي بر است        رنگریخته زهره من چو کبک آب   

  )63: همان(                                                                                                                                                     

  )389(آن عیسی هر درد کو، تریاق بیمار آمده؟     آن خام خم پرورد کو؟ آن شاهد رخ زرد کو؟) 35

  )551: 1375خاقانی شروانی، (                                                                                                                                   

ي  اي دیگر و با جمله وجه باشد، زیرا شاعر مقصود مصراع اول را به گونه رسد عالمت سوال در پایان مصراع دوم بی به نظر می
از این رو . اي که تریق بیمار نیز هست آن عیسی که عالج هر درد است، باده: گوید است، به این معنا که می خبري بیان کرده

  .درد قرار بگیرد سنجیده است که کاما بعد از

ق) 36 389( در قید گیسو دار بین پایش گرفتار آمده    سار بین، زر رشته در منقار بین آن چنگ زر(  

  )40: 1382 چهرقانی منتظر،(                                                                                                                                      

ق مانند را ببین و رشته: معنی بیت. بافی داربست، مانند داربست قالی: دار: است نوشته شده رهاي زرین در منقارش  آن چنگ ز
؛ حال آنکه )164: 1382چهرقانی منتظر، . (است آن دا ربست را در قید زلف بنگر که پایش در میان زلف محبوب گرفتار آمده. را
  9.است نماید که شارح به جهت غرابت این واژه آن را چنان خوانده واند، چنان میباید خ» گیسودار«

  )436(کرم از حاتم طایی چون خسرو نعمان،       السبق او در سخن از نابغه برده قصب) 37

  )300: 1382چهرقانی منتظر، (                                                                                                                                      

» کرم خسرو نعمان«؛ حال آنکه بدیهی است که باید )301: 1382چهرقانی منتظر، . (شاه نعمان: خسرو نعمان: است و نوشته شده
  .بن منذز است بخوانیم به معناي خسرو که در کرم چون نعمان

  )443(خاك بر سر، بر سر خاك اشک خون پالودمی    پذرفتمی آب غم پاي در گل چون گل پاي) 38

  )آب ذیل پاي: 1390چهرقانی منتظر، (                                                                                                                       

حال . هایی در آن رسته باشد زار یا باتالق مانندي است که گیاهان یا گل در این بیت به معنی لجن: اند نوشته» آب پاي«در باب 
لِ پاي، : اند، مصراع اول را باید چنین خواند رسد مصراع را درست نخوانده آنکه به نظر می ل چون گآبِ غم پذرفتمیپاي در گ .  

  )460(ندگی باز سپید روز بین بسته قباي ز      شبه سپید باز بین، بر سر کوه بر، طله) 39
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  )689: 1375خاقانی شروانی، (؛ )708: 1386کزازي، (                                                                                                 

ره از برف و در اینجا استعا) ذیل برطله: 1382سجادي،  ←(برطله به معناي کاله . »بر، طله«است نه » برطله«خوانش صحیح 
  .است که با قبا در مصراع بعد تناسب دارد

  )484(بـر مـاییـم  کـاران کیسه قلـب          دست غیري مبر که در همه شهر) 40

ر ذیل کیسه: 1373دهخدا، (                                                                                  209و36: 1372مؤیدشیرازي، (؛ )ب(  

ر خوانده شود، تا با یکدیگر، بی ي شعر باید کیسه بنابر قافیه در موضع قافیه همخوانی داشته باشد، زیرا ... بصر، قدر و خبر، بی ب
ادي،  ←. (جائز نیست) حرکت ماقبل روي ساکن(اختالف توجیه  ر ذیل کیسه: 1382سج ب(  

  )573(چو نیلوفر آیمت  من غرقِ نیلِ چشمِ        تو نیل برکشی به مه از بیم چشم بد) 41

  )146: 1375کن،  معدن(                                                                                                                                              

به ) اشک در پیوند با خاقانی(در آب خاقانی خود را از جهت غرق بودن . مورد است ي اضافی چشم بی پیداست که کسره
  .است نیلوفر مانند کرده

  )696(  ي زلف پري، مار نمایی در سلسله      وار نمایی شوم چون تو پري دیوانه) 42

  )839: 1375خاقانی شروانی، (                                                                                                                                  

  :؛ قیاس کنیم با»مار نمایی ي زلف پري در سلسله«: حال آنکه خوانش درست چنین است

ا گوش و گیسویی ندارد        مار چه بینی از عروسان پري   که الّ

  )761: 1374خاقانی شروانی، (                                                                                                                                

ازین زیچی، «: است تحریف شده» پري ناز«نیز آمده که در چاپ محمد روشن به صورت  منشأتدر » مار پري«تعبیر 
صفتی،  فگنی، زهره لطانصفایی، میگون لبی، ازین شوخ شاخ ناشکسته، نقاب بربسته، از این لشکرشکنی، س نمایی، نارنج بازیچه
خاقانی شروانی، . (»]است[ها سرمه کرده  گیسوان مشکین گشاده فروگذاشته؛ چون کرم پیله چشمپري ناز صنعتی، چون  هاروت

  :و دور نیست که خاقانی از او گرفته باشد را آورده» مار پري«نیز  الحقیقه  حدیقه سنایی در 10 ؛)91: 1384

  مـارند پـري آدمی نینـد که        رنددا گوا ها زلف رخ بر دو  

  )357: 1374سنایی غزنوي، (                                                                                                                                
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  )926(ی دیگدان عنصري خسک ساخت                             اگر زنده ماندي در این کور بخل)  43

  )236: 1385زاده،  اشرف(                                                                                                                                     

ت بد، خست بد، تنگ: کُور بخل«: شده استنوشته  خل و خسخل«نکه ترکیب موردنظر حال آ. »چشمی بد و کور برِ بکَو «
ادي،  ←. (جایی را گویند که پشته و شکستگی بسیار دارد و قابلیت آبادانی و زارعت نداشته باشد» کَورِ«است،  ذیل : 1382سج
  .ي سمبلیک دانست ي تشبیهی یا اضافه توان اضافه را می» کَورِ بخل«؛ ترکیب )کَورِ

  

  گیري نتیجه

هاي  پژوهی اشعار خاقانی از دیرباز وجود داشته، اما به این حقیقت باید اذعان داشت که گاه در خاقانیاگر چه بدخوانی   
. برخی از ایشان دانست هاي تألیفات توان این امر را یکی کاستی ها بیش از حد جایز است، به طوري که می معاصران این بدخوانی

ها و تفسیرهاي نادرستی از ترکیبات، تعبیرات و اشعار شاعر  و محققان، گزارش ها سبب شده است تا شارحان عمدتاً این بدخوانی
گرچه با وجود دشوارهاي خاص، نوآیینی و غرابت بسیاري از تعابیر، تصاویر و مضامینِ دیوان خاقانی چندان غریب . داشته باشند

أمل بیشتر در اشعار، شواهد، زبان و نیز سبک شاعر به تواند با ت هایی در اشعار او دیده شود، اما پژوهشگر می نباشد که بدخوانی
  .در این مقاله به تبیین و تحلیل این بایستگی پرداختیم. ها را کاهش دهد مقدار قابل توجهی این بدخوانی

  

  ها نوشت پی

ین سجادي شماره) 1 ي صفحات برابر است با دیوان خاقانی تصحیح سید ضیاءالد.  

تعبیه گشت و از آن به ) ع(القدس است که از راه آستین در وجود حضرت مریم رئیل یا روحمراد از باد همان دم جب) 2
  ):370و369: 1384بوشنجی،  ←(؛ )365و364: 1386نیشابوري،  ←(؛ )228: 1370نیشابوري،  ←. (باردار شد) ع(عیسی

  ي روح شوهري کرده به سان مریمش نفخه    شاخ چو مریم از صفت عیسی شش مهه به بر  

  )429: 1374خاقانی شروانی، (                                                                                                                                    

ف با عالمت فتحه روي حرف اول و عالمت سکون روي حر "وهم"]: مجلس[= مج «: است بدل نوشته سجادي در نسخه) 3
  .»دوم
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دانیم که چشم آهو با سیاهی  می. ي سیاه است  است که استعاره از نوشته» ي آهوي دشت دیده«در مصراع اول ضبط اصیل ) 4
  )198و197: 1389فر،  مهدوي ←. (قابل توجه آن نماد زیبایی است

همچنین . وجه چندان مدنظر شاعر نیستها، زرد است، که البته این  ي نی تواند اشاره به خود قلم نیز باشد، چه بشینه و می) 5
  .مراد از لعاب این مار، همان مرکب است

که  آورده» ز رومیان«ي مجلس  اي داشته است؛ حال آنکه نسخه در بدخوانی بیت نقش عمده» چو«گویا ضبط نادرست ) 6
ي بیت بهنجار خواهد بود، حال آنکه بافت تصویر» ز«برتري دارد؛ زیرا با » چو«بر » ز«براساس اصالت تصویري . است ضبط مرجح

از : گوید هاي آتش است؛ شاعر می هاي تافته و سرخ و شعله بسامان نخواهد بود، رومیان استعاره از زغال» چو«بافت تصویري بیت با 
د، شکل افت ي خرگاه می تنوره بر جدارهاي تیره) هاي صلیب شکل دریچه(هاي  گونی از راه دریچه هاي تافته، شکل صلیب زغال

  :این استعاره در آثار خاقانی، تصویري آشناست. صلیبی سرخی چون رنگ روي بحیرا

ک قلعه رومیان   اند باال از برون خونین سنان افشانده نیزه      ي بام آسمان بین کز مشب  

  )106: 1374خاقانی شروانی، (                                                                                                                                    

  آسا داشته گویان در میان، تن محرم لبیک    رومیانسان، آشفته در وي  منقل مربع کعبه  

  )382: همان(                                                                                                                                    

  کنیـد امـروز رومیـانقبله از           رومیان چون عرب فرو گیرند  

  )483: همان(                                                                                                                                                       

ع نشسته، اما «: است نیز چنین آورده منشأتدر  گرفته در میانش به تضرّع بانگ  احرام رومیانآن منقل نیز چون کعبه مرب
خاقانی . (»...الکلب دارند وار شده، همه بکر مادرزاد؛ اما کس دست به ایشان فرازتبرد که جوع ي شیفته برآورده، بیمارچهره

  )188: 1391فر  مهدوي ←(؛ )295: 1384شروانی، 

  :است پیوند نحل با مزدور در بیت دیگري از خاقانی نیز آمده) 7

  رنج و وبال حاصل از تاب و شتابشان         مزدور نحل و کرم قزند از نیاز و آز

  )329: 1374خاقانی شروانی، (                                                                                                                                   

  :کردند؛ از این رو می بازاري به ناخالصی موصوف است بازاریان میناب را با آب مغشوش می) 8

  اي نیست آب برننهاده هیچ می        بیش ز بازار می مخر که به بازار  
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  )665: همان(                                                                                                                                             

ازي در باب ) 9 بندي که گیسو را  –نماید که خاقانی گیسودار را در معناي گیسوبند  چنان می: نویسد چنین می» گیسودار«کزّ
ساالر  تواند بود که سخن اند؛ می ر چنگ را گیسوي او پنداشتهسخنوران فراوان تارهاي بسیا. است به کار برده -بندند بدان می

گیسودار برنام گرشاسب نیز . اند، گیسوبند او پنداشته باشد اندیش نیز پیکره و چنبر چنگ را که تارهایش در آن جاي گرفته نازك
نیرمی و گرزوري است که بدان است، دو ویژگی دیگر او  ي گرشاسب دراز گیسویی وي بوده گانه هاي  سه هست، یکی از ویژگی

.  است آیا خاقانی دامی را که پاي چنگ در آن گرفتار است، در استواري و سختی به دام گرشاسب مانند کرده. است آوازه برآورده
ازي، ( سو، ي گیسو است و مراد از گی دارنده گیسودار، ظاهراً در این بیت به معنی نگه«: است ؛ ماهیار نیز نوشته)563: 1386کزّ

  )501: 1388ماهیار، . (»گیر چنگ باشد تواند سیم بنابراین می. تارهاي چنگ است

  .64 -49، 1389نژاد،  گلی، و صادقی. 18-16: 1390فر،  مهدوي: مار بنگرید به براي آگاهی بییشتر از این تحریف و پري) 10
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ي  ، سال چهارم، شمارهبوستان ادب، »ترین معیار در تصحیح دیوان خاقانی الت تصویري مهماص«، )1391(، ------------
  .196-175اول، پیاپی یازده، بهار، ص 

، 48و47ي  ي دوم، سال پنجم، شماره ، دورهگزارش میراث، »تصحیحِ تحریفی از منشأت خاقانی«، )1390(، ------------
  .18-16: دي-مهر

  .علمی و فرهنگی: ، تصحیح حبیب یغمایی، چاپ پنجم، تهرانقصص االنبیاء، )1386(منصور،  بن نیشابوري، ابراهیم

  .خوارزمی: ، به اهتمام یحیی مهدوي، چاپ سوم، تهرانقصص قرآن مجید، )1370(نیشابوري، ابوبکر عتیق، 
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456  
  هاي فرمالیست سبک انوري در ساخت تلمیح بر اساس نظریه

  
  1ینیا چوبسید محسن مهدي

  2احمد خلیلی
  

  :چکیده
یکی از نمودهاي هنجارگریزي معنایی است که در محور همنشینی و مجاورت بر اساس ترکیب شکل ) allusion(تلمیح     

سازد که یکی از  در یک مصراع یا یک بیت، تلمیح می) همنشینی(گیرد؛ یعنی شاعر با قرار دادن دو یا چند واژه، در محور افقی می
اي را بازگو کند به دو یا سه واژه بسنده  شاعر بجاي اینکه داستان یا حادثه. ز ایجاز و کوتاه سخنی هم به حساب میایدهاي بار گونه
هر شاعر از بکار بردن تلمیح در شعر خود، اهدافی دارد چون تأثیر بیشتر سخن بر . کند و کلّ ماجرا را به ذهن خواننده میاورد می

فرض بر اینست که انوري در . اما در دیوان انوري کارکردي دیگرگونه دارد.... عناصر تلمیحی و خواننده، آشنا کردن مخاطب با
در این مقاله ما در پی . گیرد از تلمیح بهره می) صله(دیوان خود عموما براي بزرگداشت ممدوح خود و رسیدن به مراد خویش

پرسش اصلی این پژوهش اینست که آیا کاربرد تلمیح . یح هستیماثبات این فرضیه و آشکار نمودن کارکردهاي بالغی و هنري تلم
ي بعدي این سوال مطرح  اي است که بتوان آنها را جزء ویژگی سبکی شاعر بحساب آورد؟ در مرحله در دیوان انوري به اندازه

  شود که خواست شاعر از بکار بردن عناصر تلمیحی چیست؟  می
  

  .زدایی، هنجارشکنی، اغراق انوري، تلمیح، آشنایی :ها کلید واژه

                                                
 Mehdiniya@yahoo.com دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران                            - 1
 Ahmad_khalili64@yahoo.com ي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران              دانشجو - 2

mailto:Mehdiniya@yahoo.com
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  :مقدمه- 1

ت  1صاحبنظران صورتگرا     ه زیادي دارند و بررسی زبان ادبی و شاعرانه در نظر آنان اهمیبر کارکردهاي زبانی در شعر توج
ي  ي بیان هر دو گونه گذارند و معتقدند که در شیوه تمایز می) فراهنجار(و زبان ادبی) هنجار(فرمالیستها بین زبان عادي. فراوانی دارد

اند و معنایی قاموسی دارند ولی در زبان  معنایی ها معموالً تک در زبان عادي واژه. عنصر اساس و بنیادین است» واژه«زبان، 
 علوي(ادبی،معموالً چند معنا دارند، کارکرد اولیه زبان عادي خبر است، حال آنکه خبر و انتقال پیام در زبان ادبی غیر مستقیم است 

ي زبان  هاي بیان، شگردهاي کالمی و کاربرد ویژه اشعار شاعران بر اساس شیوه« 2شکلوفسکی مطابق نظر ویکتور). 66: 1377مقدم،
. کند می 3شاعر با درهم ریختن هنجار و موازین زبان عادي، آشنایی زدایی). 129: 1370احمدي،(» شوند از یکدیگر متمایز می

. سازد زدایی است که شاعر با قرار دادن چند کلمه که باهم تناسب دارند، تلمیح می آشنایی بکارگیري تلمیح در واقع، نوعی
الاقل دو (باید چند جزء داستانی  نظیر استوار است؛ یعنی می توان گفت که اصوالً تلمیح در شعر فارسی بر تناسب و مراعات می«

تعدد و فراوانی تلمیح در دیوان ). 44: 1369شمیسا،(» یح به وجود آیدکه ماهیتاً به هم مربوطند، کنار هم قرار گیرند تا تلم) جزء
العات و غناي فرهنگی  استفاده از تلمیح، نشانه. است... انوري، نشانی از تسلّط او بر دانشهاي اساطیري، نجوم، تاریخ و ي وسعت اطّ

تلمیح را در شعر خود بکار برده ات؛ هم تلمیحات  انوري انواع). 83: 1376میرصادقی،(افزاید  شاعر است و بر لطف و عمق شعر می
در «. ي ششم است بیشتر است و این هم بخاطر شرایط اجتماعی سده) دینی(بسامد تلمیحات اسالمی. اسالمی و هم تلمیحات ایرانی

  ).403: 1381انوشه و دیگران،(» ي اشاره به فرهنگ اسالمی بیشتر شده است ي ششم، جاذبه ادبیات سده

ي چشم اشاره  در لغت بمعنی بگوشه« آوریم؛  یش از پرداختن به موضوع، تعریف تلمیح را از فرهنگ اصطالحات ادبی میپ    
اي شریف و حدیثی معروف یا داستان و  کردن، نگاه و نظر کردن است و در اصطالح بدیع، آن است که در خالل سخن به آیه

  ).86: 1371داد،(» کالم با الفاظی اندك بر معانی بسیار داللت کند یا مثل و شهري مشهور چنان اشاره شود که  واقعه

شود؛ وقتی  شناختی آن بصورتهاي مختلف نمودار می تلمیح در دیوان انوري کارکردهاي گوناگونی دارد و ارزش زیبایی    
. گیرد اه سخنی و اقتصاد کالمی بهره میکند، از ایجاز هنري، کوت شاعر بجاي اینکه کلّ داستان را بیاورد، به الفاظ اندکی بسنده می

نیز با . برد خواند و در دادگري، انوشیروان، از اغراق بهره می وقتیکه با این هنجارگریزي، ممدوح خود را در پهلوانی رستم می
ایرانیان  ي گردد و بسیاري از باورهاي عامه سازد و سبب تداعی معانی می استفاده از این صنعت ادبی، مضمونهاي زیبایی می

انوري در سراسر اشعار خود، بویژه قصاید مدحی خود، براي آنکه . کند هاي پیشین را براي مخاطبان امروزین، بازگو می سده
آمیزد، که این کار  مخاطبان خود را باورمند کند و خبر را برجسته سازد، معموال جمالت خبري را با عناصر تلمیحی درهم می

  .اي داشته باشیم شود تا در ادامه بدانها اشاره که سعی میارزش هنري فراوانی دارد 

                                                
١-Formalist  
٢-Victor Shoklovsky  
٣-Defamiliarization  
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آنچه که فهم و درك اشعار انوري را تا حدودي مشکل کرده است، گستردگی و تنوع تلمیحات است و مخاطب براي     
اش، در  ر دیوان شعريحجم زیاد تلمیح را د. فهمیدن و لذّت بردن از شعر و هنر شاعر باید با اشارات و تلمیحات دیوانش آشنا باشد

هاي مذهبی،  متن مقاله نشان خواهیم داد اما در مورد تنوع تلمیح در دیوانانوري باید به این نکته اشاره کرد که شاعر در تمام زمینه
یزه ي آنها در این وج تاریخی، اساطیري، باورها و اعتقادات و اصطالحات نجومی، تلمیح را بکار گرفته است که پرداختن به همه

ت این امر آنست که در سده. غیرممکن است ي ششم  براي مثال نیمی از تلمیحات دیوان انوري مربوط به دین و مذهب است و علّ
فرهنگ اسالمی در ایران رشد و گسترش زیادي دارد و شاعران فارسی زبان هم گرایش زیادي به استفاده از قصص اسالمی و 

، موسی، عیسی، ابراهیم )ص(پیامبر اکرم: هم اشارات فراوانی به سرگذشت پیامبرانی چون انوري. اشاره به فرهنگ اسالمی دارند
تلمیحات  -3تلمیحات نجومی  -2تلمیحات اساطیري  -1: توان به پنج دسته تقسیم کرد تلمیحات دیوان انوري را می. دارد... و

ین مقاله فقط به تلمیحات اساطیري و تاریخی خواهیم که در ا. تلمیحات به باورها و اعتقادات -5تلمیحات تاریخی  -4مذهبی 
  .پرداخت

  

  :ضرورت تحقیق-1- 1

بدلیل بسامد باالي تلمیح و تعدد و گوناگونی آن در دیوان انوري، شاید برخی از مخاطبان و دانشجویان گرامی، در درك     
هر چند که ال / در شعر سه تن پیامبرانند «فت ي سعدي و فردوسی جاي گر آور شمرده شد و در رده شعر انوري؛ شاعري که پیام

ایم تا به ترفندهاي شاعر در  ، دچار ابهام نشوند، بر آن شده»فردوسی و انوري و سعدي/ اوصاف و قصیده و غزل را // نبی بعدي 
  .  اي داشته باشیم ساخت تلمیح اشاره

  

  :روش تحقیق-2- 1

سپس عناصر . بتدا دیوان دو جلدي انوري را با دقت مطالعه کردیماي است؛ ا روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه    
بندي هر یک از موضوعات و به گردآوري اطالعات درباره موضوع مورد  برداري نمودیم و بعد به طبقه گوناگون تلمیحی را فیش

  .بحث، پرداختیم

  

  :ي تحقیق پیشینه-3- 1

میسا انجام دادند؛ ابتدا فرهنگ یک جلدي تلمیحات و سپس فرهنگ کار بزرگ و ارزشمند را در این زمینه دکتر سیرس ش    
بخشی از کتاب ارزشمند، دانشمند فقید؛ جعفر شهیدي، شرح لغات و . دو جلدي اشارات را به مخاطبان و عالقمندان اهدا نمودند
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اي در این زمینه که به دیوان  لهغیر از موارد مذکور، کتاب یا مقا. مشکالت دیوان انوري، به تلمیحات دیوان انوري مربوط است
  .انوري پرداخته باشد، مشاهده نگردید

  

  :اي تلمیحات اسطوره- 2
اما از قرن ششم به بعد، یعنی : توان گفت که قرن ششم؛ یعنی در سبک خراسانی، اساطیر ایرانی رواج دارد به طور کلی می«    

» یابد یابد و این روند در قرون بعد نیز ادامه می المی استیال تمام میدر سبک عراقی، اساطیر ایرانی عقب رانده شده و تلمیحات اس
  ). 20-21: 1369شمیسا، (

). 49: همان(» توان به محتواي فرهنگ قومی توجه یافت ي آنها می ي داستانهاي فرهنگی هستند و با مطالعه تلمیحات عصاره«    
. اي و ایرانی آوردیم به آنها اشاره شده است، تحت عنوان تلمیحات اسطوره اي را که در دیوان انوري ما تلمیحات اساطیري و افسانه

اي در دیوان  تلمیحات اسطوره. ایم مثالً افراسیاب و یا ضحاك را که نژاد غیر ایرانی دارند، جزء تلمیحات ایرانی به حساب آورده
تواند یک ویژگی  اینگونه تلمیحات در دیوان انوري می انوري، بسامد بسیار باالیی ندارد اما در مقایسه با همعصران شاعر کاربرد

  . سبک شخصی به حساب آید
  

  : رستم و خاندانش -1- 2
این پهلوان . رستم، پهلوان بزرگ ایرانی است که از پدري ایرانی به نام زال و مادري انیرانی به نام رودابه کابلی زاده شد    

توانست به  در هنگام زادن دچار مشکل و گرفتاري کرد، تا حدي که مادرش نمیجثه بود، مادر خود را  بینظیر از بس که بزرگ
  گوید رودابه را باید با می گیرد و سیمرغ می زال به سبب آشنایی دیرینه با سیمرغ، از او کمک می. شکل طبیعی او را به دنیا آورد

آوردن کودك از راه غیر طبیعی نخستین بار در  بیرون. مست کرد و سپس با خنجري شکم او را شکافت و کودك را بیرون آورد
چراکه روسها با خواندن شاهنامه به این . شهرت یافت» سزارین«معروف گردد به » زایی رستم«عملی که باید به . جهان، عملی شد

همتن در شاهنامه فراز در هر صورت، زندگی رستم ت. را بدین شیوه بدنیا آوردند» سزار«دانش پی بردند و اولین بار در جهان متمدن 
انوري در دیوان خود اشارتی به رستم دستان دارد که در ذیل به . رستم جهان پهلوان و تاج بخش است. و فرودهاي زیادي دارد

پردازیم، معموال شاعر براي آنکه ممدوحان خود را در شجاعت بزرگ بدارد و به مراد خویش برسد از این تلمیح بهره  ها می آن
  :  گیرد می

شود، زال با آتش زدن  گردد به زبان دیگر هرگاه رستم دچار مشکل می ارتباط رستم با سیمرغ از طریق پدرش زال ممکن می
  :گیرد بیت زیر به این ارتباط، اشاره دارد خواند و در حل مشکل از او کمک می پري از سیمرغ، او را فرا می

  بس که بر سیمرغ و رستم بذله گفتی
 

   )1(اف اسفندیارتگر بدیدي در مص 
                                          )1 /40( 

   
ی اگر آن شخص رستم یا اسفندیار باشد شاعر در بیت زیر به این نکته اشاره دارد که غم و اندوه بر انسان چیره می   :گردد حتّ
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  خون در جگر پر دالن بجوشد
 

  گر رستم  و اسفندیار باشد 
                                        )1 /132( 

امیر (گیري از عناصر تلمیحی فوق و کارایی رستم در عهد پادشاهان کهن، ممدوح خود را  انوري در بیت زیر با بهره
  :به زبان دیگر از یک اغراق زیبا بهره گرفته و آشنایی زدایی کرده است. داند در پیشرفت امور، بسیار موثر می) الدین ضیاء

  کلک تو ملک  تظم بینباشد من
 

  حدیث رستم است و نقش رستم 
                                        )1 /331( 

ي اغراق بهره برده و ممدوح خود را بسیار بخشنده معرفی کرده است و گفته؛ تو کمان بخشش را  نیز در بیتی دیگر از آرایه
  : کشیده است میکشی که رستم کمان جنگ و ستیز را  آنگونه و آنقدر می

  جا که در زه آرد دستت کمان بخشش  آن
 

  ابراز حسد ببرد زه از کمان رستم 
                                        )1 /334( 

  :شاعر ممدوح خود را در روایی سلطنت به جمشید و مرکب او را در تیزتکی به رخش رستم مانند کرده است
  صدر تو به پایه تخت جمشید

 

  تو به سایه رخش رستم خنگ 
                                        )1 /339( 

  : و چندان زیبا نیست گویی براي پر کردن وزن و قافیه از آنها بهره گرفته است. و در بیت زیر به عنصر تلمیحی فوق اشاره دارد
  اسبی که عنان کش تو باشد

 

  ز اقبال شود چو رخش رستم 
                                        )1 /341( 

آور  اي و مذهبی را به هم  درآمیخت و با استفاده از تشبیه، ممدوح خود را پهلوانی نام در بیت زیر دو عنصر تلمیحی اسطوره
  : معرفی کرد، اینکه ممدوح چون رستم شجاع باشد یا نه، مهم نیست، مهم دریافت صله است

  تو بر پشت رخشی چو رستم خرامان
 

  به کف ذوالفقاري چو حیدر گرفته 
                                        )1 /435( 

  
  جمشید -2- 2

به فرمان او کالهخود، زره و برگستوان ساختند، پوشاك مردمان زمان او از کتان، . یکی از شاهان پیشدادي ایران است«    
آوران، کشاورزان و صنعتگران،  روحانیون، جنگ: هار طبقه تقسیم کردجمشید افراد جامعه را به چ. ابریشم و موي جانوران بود

او تخت روانی داشت که بر دوش دیوان . احجار کریمه چون یاقوت و بیجاده و فلزات گرانبها چون سیم و زر را استخراج کرد
عاي خدایی کرد این پادشاه بزرگ و باشکوه دچار). 81: 1377تودوآ،(» شد و جشن نوروز را بنیان نهاد حمل می غرور شد و اد .

ضحاك پس از جستجوي بسیار جمشید را اسیر کرد و او را با . بدین سبب فرّ ایزدي از او دور شد و مردم از او روي گردان شدند
ه به دو نیم کرد هایش اشاراتی به نام و سلطنت وي دارد که ما در پی به آنها اشاره خواهیم کرد انوري در سروده. ار:  
  اعظم داراي عجم وارث جم خسرو

 

  که ازو رسم جم و ملک عجم نام گرفت 
                                          )1 /96( 
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  :در بیت زیر به سلطنت جمشید اشاره کرده است به همراه تکریم مخدوم خود و به قصد دریافت صله
  صدر تو به پایه تخت جمشید

 

  اسب تو به سایه رخش رستم 
                                        )1 /333( 

ي  شاعر در بیت زیر، مخدوم و ممدوح خود را در جاه و سلطنت و شکوه از جمشید برتر میشمارد، تا بلکه به خواسته هاي ماد
  : خود دست یابد

  اي ز جمشید بر گذشته به ملک
 

  وي ز خورشید بر گذشته به جاه 
                                         )1/422( 

  : انوري هم چنین در بیتی مدح آمیز و اغراق آلود، سرور خود را در کشور گشایی از همۀ شاهان برتر شمرده است
  به یک حمله در خدمت شاه عالم

 

  همه ملک جمشید و دارا گرفته 
                                        )1 /332( 

  : با بهره جستن از اغراق و عنصر تلمیحی فوق، ممدوح خود را اینگونه برجسته کرده است آلود، همچنین شاعر در بیتی مدح
  ي تقدیر   برد یمین ترا سجده خامه

 

  دهد یسار ترا بوسه خاتم جمشید 
                                        )2 /643( 

  :داند نمی» خواجه«در خور عنوان  نشاند، انوري، حاکمی را که به امر خود دیگران را بر تخت شاهی می
  چون خواجه توان گفت کسی را به حکم

 

  جمشید نشان و کیقباد انگیزست 
                                         )2/957( 

   
  : فریدون -3- 2

سط آن پسر ي ضحاك، فرزندي از نژاد کیان به دنیا آمد، منجمین ضحاك، نابودي او را تو در زمان حکومت ظالمانه    
شیر » برمایه«یابد و از گاوي به نام  اما فریدون در داخل غاري پرورش می. گردد پیشگویی کردند، ضحاك به دنبال پسر می

. خیزند مدتی بعد مردم به سرپرستی کاوة آهنگر علیه ضحاك به پا می. شود به دست ضحاك کشته می»آبتین«نوشد پدرش  می
. گوید اجل او فرا نرسیده است دارد و می از دم تیغ بگذراند اما سروش او را از این کار باز می گیرد ضحاك را فریدون، تصمیم می

کند  گیرد و کشور را از نابکاران پاك می و خود حکومت را به دست می. کشد سپس فریدون ضحاك را در کوه دماوند به بند می
روم به سلم، توران را به تور و ایران را به . کند لم، تور و ایرج، تقسیم مینهد و دنیا را بین سه فرزند خود، س و جشن مهرگان بنیاد می

در دیوان انوري، اشاراتی هم به . کشند برند و او را می افتد و بر ایرج رشک می این تقسیم موافق طبع تورو سلم نمی. دهد ایرج می
  : پردازیم حکومت فریدون شده که در ذیل به آنها می

به جاي . اي تشبیه تفضیل به کار برده است نمایی، فرّ فریدون را به فرّ ممدوح نسبت داده و گونه راق و بزرگدر بیت زیر با اغ
  : آنکه بگوید موالي من چون فریدون، فرّ و شکوه دارد، عکس آن را به کار گرفته است

  حکایتی است ز فرّ افریدون
 

  تشبهیست ز عدل تو عدل فریدون 
                                        )1 /357( 
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  :پدر فریدون هم گریز زده است» آبتین«انوري در مدح فیروز شاه به تلمیح مذکور اشاره کرده و به ماجراي 
  مذکور به فرزند تاج بخش

 

  جا به فریدون شد آبتین آن 
                                        )1 /375( 

رانده، باید بیاید و شکوه و عظمت ملکت  با آن همه عظمت و شکوه که بر دنیا فرمان میو در جایی دیگر گفته که فریدون 
  :تگین را ببیند و حظ کند  طغرل

  گو فریدون گو بیا نظاّره کن اندر جهان    
 

  تا ببینی خویشتن در نسبت طغرل تکین 
                                         )1/388( 

کرده و گفته با این بارگاهی که مخدوم من دارد آبروي فریدون را در حکومت و سلطنت » آشنایی زدایی«شاعر در بیتی دیگر 
  : کند برد و آوازه او را به گمنامی بدل می می

  که بدین سده ناموس فریدون بکنی
 

  که بدان پرده آوازة کسري بدري 
                                        )1 /468( 

کند و از هنجارشکنی بهره  را به فریدون در ناماوري و شکوه مانند می) عضدالدین کندکز(ایی دیگر ممدوح خود انوري در ج
  :کند گیرد و آشنایی زادیی می می

  عضد دولت و دین آن همه افریدونی
 

  ناصر ملت و ملک این  همه نوشروانی 
                                        )1 /480( 

و آن شرط این . ی دیگر که در طلب شراب آن را سروده است، مخدوم خود را با وجود شرطی فریدون خوانده استیا در بیت
  : است که اگر براي شاعر شراب بفرستد

  گر فرستی تویی فریدونم
 

  ورنه روزي نعوذباهللا من 
                                        )2 /704( 

  
  : مانی و ارژنگ یا ارتنگ -4- 2

اولین میناتورهاي . کتابهاي او عبارتند از؛ انگلیون، ارژنگ یا ارتنگ و شاپورگان. از مدعیان پیامبري در دورة ساسانیان است    
در ادبیات فارسی مانی نقاش است و نقاشی را در چین آموخته است و پیروان مانی نیز از . هاي مانی بوده است ایرانی ظاهراً در کتا

به قتل رسید و این که خاقانی ) پسر شاپور اول و نوة اردشیر بابکان(چینند، نقاش هستند، مانی به فرمان بهرام اول آنجا که ساکن 
انوري در ). 515-516: 1369شمیسا، (اند  ي مانی گفته است خطاست، زیرا آن دو اساساً معاصر نبوده شاپور ذواالکتاف را کشنده

  : دارد که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کردهایش اشارتی به مانی و کتابش  سروده
در بیت زیر که در اعتدال هوا ومطبوع بودن آن و در ضمن مدح ناصرالدین آمده، به نوعی طبیعت و زیباییهاي آن را به 

  :هاي مانی مانند کرده است نگارگري
  خداي عزّوجل گویی از طریق مزاج

 

  به اعتدال هوا داده جان مانی را 
                                            )1 /1( 
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  :هاي مانی و سپهر را به خودمانی تشبیه کرده است را به نقاشی  هاي رنگین هاي طبیعت همراه با گل در جایی دیگر نیز زیبایی 
  سپهر گفتی نقاش نقش مانی گشت

 

  که هر زمان بنگارد هزار گونه صور 
                                        )1 /214( 

  :گیري از عنصر تلمیحی فوق ارادت خود را به ممدوح نشان داده است در جایی دیگر با بهره 
  پرستی ز بهر عشق تو در بت

 

  طریق مانی و آزر گرفتم 
                                        )2 /871( 

  
  : سیمرغ -5- 2

ازي،(»اي در فرهنگ ایرانی است بنیادهاي اسطورهترین نمادها و  یکی از شگرفترین و گرانمایه«     سیمرغ ). 386: 1379کزّ
یی که زال پسر سام را در کوه البرز پرورش داد و در جنگ رستم و اسفندیار به یاري رستم آمد در منطق الطیر  ي افسانه پرنده

اساطیري اعراب است که نشیمن او کوه  مرغ) نام دیگر سیمرغ(عنقا « . عطار، سیمرغ رمز خداست و مقرّ او  در کوه قاف است
در دورة اسالمی این دو مرغ اساطیري را یکی قلمداد . هاست که نشیمن او البرز است سیمرغ مرغ اساطیري ایرانی. قاف است

 ).677-679: 1375شمیسا، (» سیمرغ پادشاه پرندگان است و رمز خدا. اند، سیمرغ زمانی جفت داشت اما نسل او منقطع شد کرده
هاي هفتخوان او را نابود کرد و بدین جهت در سیمرغ دیگر، حس  سیمرغ شاهنامه جفتی داشت که اسفندیار در یکی از خوان

به رستم نشان ) چشمش(انتقام جویی پرورش یافت و سبب گردید تا رستم را در کشتن اسفندیار یاري دهد و آسیب جاي  او را 
  : آوریم ی به این مرغ اساطیري اشاره کرده است که در ذیل آنها را میانوري در دیوان خود در ضمن چندبیت. دهد

  اي چو سیمرغ جفت استغنا
 

  البین بیش از این باش یا غراب 
                                        )1 /381( 

دن، موثر وصف کرده قدر در سخن گفتن و پنددا آورده، ممدوح را آن» سیدسادات«شاعر در بیت زیر که در مدح و ستایش 
  : که حتی سیمرغ، پارسایی گزیده است

  تو  ي طوطی لب از نکته
 

  سیمرغ گزید پارسایی 
                                        )1 /498( 

گیري از حسن تعلیل، عنقا را آزاد از قفس وصف کرده و دلیلی که آورده این است؛ سپهر با این همه  در بیت زیر با بهره
  :تواند جایگاه عنقا باشد عت، سبب دردمندي و تنگدلی عنقا است، پس قفس نمیوس

  در جوف سپهر تنگدل بود
 

  عنقا به قفس درون نیاید 
                                        )2 /642( 

  : اثر بودن و نشان نداشتن عنقا یا سیمرغ، اشاره دارد و در بیت زیر به بی 
  عالم خیر چیست عنقا به هر دو

 

  که ازو نام هست و نیست اثر 
                                        )2 /651( 
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  : ضحاك مار دوش -6- 2
اند کشتن و  گفته. پنجمین شاه ایران است«. نژاد ایرانی است دهاك است و یکی از شاهان عرب ضحاك عربی شدة اژي    

هزار اسب داشته  پیش از پادشاهی ده«به ضحاك بیوراسب هم گویند زیرا  .خوردن گوشت جانوران در زمان ضحاك معمول شد
به روایت شاهنامه، ضحاك به اغواي ابلیس پدر را کشت و پادشاه . هزار باشد است و به زبان دري بیور به وزن زیور به معنی ده

هاي  بر جاي بوسه. سیده و ناپدید شدابلیس به صورت آشپزي درآمد و به او خدمت کرد و در ازاي آن کتف او را بو. عرب شد
پزشکان از درمان بازماندند اما ابلیس به صورت پزشکی . روییدند کردند باز می ها را قطع می ابلیس دو مار رست که هر چند سر آن

هر روز دو از ان پس . ظاهر شد و به ضحاك گفت که داروي این درد آن است که به ماران مغز آدمی بخورانی تا ترا آزار ندهند
او پس از آن که مردم ایران از ستم جمشید به جان آمدند، بر ایران چیره شد و . دادند کشند و مغز آنان را به ماران می جوان را می

انوري در دیوان بزرگ، خود تنها دوبار از این پادشاه خونخوار نام برده که در ذیل ). 383: 1369شمیسا، (» جمشید را کشت
  : آوریم می

اش در کودکی دست  ترسید و براي نابودي بیت زیر دشمنان ممدوح را در ترسیدن به ضحاك مانند کرد که از فریدون میدر 
  : زد به قتل کودکان می

  ازو دشمن چو دارا از سکندر
 

  ازو حاسد چو ضحاك از فریدون 
                                        )1 /373( 

از عنصر تلمیحی فوق تشبیهی خلق کرده که اگر گزافه نباشد یکی از زیباترین تشبیهات شاعر در  اما در بیت زیر با استفاده
هاي ضحاك مانند کرده و این گونه  شاعر هجوهاي خود را در نیش زدن و گزند رساندن به مارهاي روییده در شانه. دیوان اوست

  : است  زیبا گفته
  هم چو ضحاك ناگهان پیچم 

 

  گردن مارهاي هجات بر 
                                        )2 /704( 

  
  :هاي معروف ایرانی سایرشاهان، پهلوانان و داستان -7- 2

اي دیگر هم اشاراتی دارد که به  شاعر در دیوان خود به شکل جسته و گریخته و گذرا و سطحی  به عناصر تلمیحی اسطوره
  : پردازیم ها هم می آن

کاوه آهنگر بوده و پیشبند جرمی خود را بر باالي نیزه . اره به قیام کاوة آهنگر علیه ضحاك استیکی از آن موارد اش
شوند  او پسران زیادي داشته که همۀ آنها به جز یک تن، کشته می. ایستد شود و در مقابل ضحاك می گذارد و جلودار مردم می می

ستیزي است که  کاوه در ادب فارسی رمزي از پیروزي و دشمنعلم یا درفش . گردند و مغز سرشان خوراك مارهاي ضحاك می
  :در بیت زیر بدان اشاره شد

  در کارکرد کلک تو خسرو چو فتح کرد
 

  ي علم کاویان رسید حالی به سایه 
                                        )1 /152( 
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این جام بعدها به کیخسرو رسید و هم او بند جاي بیژن  دید جمشید، جامی داشت که در آن همه جاي آشکار و نهان دنیا را می
  : آلود، اشاره شده است در بیت زیر به این جام رمز. در سرزمین توران را دید و رستم را براي نجات بدان جا فرستاد

  بزمی نرگس نو شکفته بی 
 

  نماي آرد هاي جهان جام 
                                         )2/591( 

که در زمان حکومتش زرتشت در ایران ظهور کرد و ایرانیان . پادشاه سلطنت طلب ایران اشاره شد» گشتاسپ«ا در بیت زیر به ی
کرد تا تاج  آیین زرتشتی را پذیرفتند و هم او بود که هر بار اسفندیار خود را به براي نابودي به مأموریتهاي خطرناك رهسپار می

اسفندیار پیش از این به وسیلۀ زرتشت . شود به دست رستم کشته می) اسیر کردن رستم(ین ماموریت در آخر. شاهی را به او ندهد
ماند و  پذیر می بدین جهت چشمان اسفندیار آسیب. بندد رود اما هنگام فرو رفتن در آب چشمان خود را می در آب مقدس فرو می

گوید و رستم تیر را به  اورا طبیعی است و این نکته را به رستم میکس از این راز خبر ندارد جز سیمرغ که در شاهنامه موجودي م
  :کشد زند و او را می چشمانش می

  چو گشتاسب یک ماه جشن نهاده
 

  همه قلعه در زر و زیور گرفته 
                                        )1 /436( 

کرده که بارها به ایران حمله کرد و سرانجام به دست نوة دختري  پادشاه بزرگ توران زمین اشاره» افراسیاب«یا در بیت زیر به 
شود و  خواهد که به او جواب منفی داده می این پادشاه تورانی فرّ نداشت و چندین بار از آناهیتا فرّ می. خود، کیخسرو، کشته شد

  . ماند رود و ناکام می چند بار هم براي گرفتن فرّ به زیر دریا می
  قت شويگفت افراسیاب و

 

  گر به دست آوري از آن دو سه من 
                                         )2/704( 

نیز به بیژن که در توران زمین . کاووس، پهلوان بزرگ که در توران زمین، کشته شد شاعر در بیت زیر به سیاوش، فرزند کی
  :شود، اشاره کرده است د کشیده میشود و توسط وي در چاهی به بن عاشق منیژه، دختر افراسیاب، می

  اي چون دم سیاوشان باده
 

  سرخ نه تیره چون چه بیژن 
                                        )2 /704( 

هاي بین ایران و توران، ایرانیان شکست  هاي ایرانی آمده این است که در یکی از جنگ از جمله مسایلی که در اساطیر و افسانه
پیشنهاد کردند که اگر خواهان پس . اکام ماندند و تورانیان براي این که بیش ترکام ایرانیان را تلخ کنند و خوار گردانندخوردند و ن

جا مرز بین ایران و  گرفتن سرزمین خود هستید، شخصی را انتخاب کنید تا از تیري را رها کند و هر جا که آن تیر فرود آمد آن
کند که  رها می  کند و تیري را از البرز کوه کمانگیر که زبدة ایرانیان است این امر مهم را قبول میفردي به نام آرش . توران باشد

پس از این کار از جسم آرش نیز خبري نیست و او جسم و جان خود را . یک روز و نصف در پرواز بود در کنار جیحون فرود آمد
  : کند ست که شاعر در ضمن ابیات زیر به آن اشاره میهاي رازآلود ایرانی ا کند و این یکی از داستان فدا می

داند که آرش در  قدر در تیراندازي و پهلوانی ماهر می شاعر در بیت زیر عالوه بر اشاره کردن ماجراي فوق، ممدوح خود را آن
  : کند مقابل او هیچ و پوچ است به زبان دیگر با استفاده از اغراق، هنجارگریزي می

  نشناختی ز بیم تو ترکش ز دو کالن   ر و کمانت راآرش اگر بدیدي تی



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٩٥ 
 

                                         )1 /364( 

  : در بیت زیر هم به عنصر تلمیحی مذکور اشاره کرده است
  اکنون که از گشاد فلک بر مسام ابر

 

  پیکان باد را گذر تیر آرشست 
                                        )2 /549( 

گردد و  شود و توسط زرتشت، رویین تن می پیش از این هم اشاره شد که اسفندیار شاهزاده و پهلوان، مروج آیین زرتشتی می
  : اش دارد شاعر در بیت زیر اشارتی گذرا به اسفندیار و رویین تنی. شود به دست رستم کشته می

  خواجه اسفندیار میدانی
 

  که به رنجم ز چرخ رویین تن 
                                        )2 /704( 

  
  :تلمیحات تاریخی - 3

هاي ایران قبل و بعد از اسالم، داستانهاي عاشقانۀ ایرانی و غیر  شود از جنگ این نوع از تلیمحات شامل هر نوع ماجرایی می    
بسامد این نوع تلمیح در دیوان انوري از . گردد) شهر آشوب(ایرانی، هجو شاعر، شخص یا شهري را که منجر به فتنه و آشوب 

میان انواع دیگر تلمیح مقام دوم را دارد، یعنی بعد از تلمیحات مذهبی و اسالمی، تلمیح تاریخی بیشترین کاربرد را در اشعار او 
  : کنیم دارد که در ذیل به انواع آن اشاره می

  

  : انوشیروان -1- 3
ب خسرو اول شاهنشاه ساسانی ملقب به دادگر، بیست و یکمین پادشاه ساسانی فرزند غباد لق) داراي روان جاوید(انوشیروان «    

خواست به  ساسانی است و مادر او دختري دهقان بود که غباد به هنگام فرار از بالش در نیشابور به زنی گرفت و چون می) قباد(
پس از غباد . اتور روم بسپرد ولی امپراتور این تقاضا را نپذیرفتسلطنت رسد و پسران دیگر ارشد از او بودند، قصد کرد او را به امپر

او . کشمکش در گرفت و عاقبت انوشروان به همراهی مهبود وزیر به پادشاهی رسید» جام«و » کیوس«بین انوشیروان و برادران او 
دوران . عدل و داد موفق گردیدهاي خارجی با دولت روم و مهاجمان شرقی کامیاب شد و در اصالحات داخلی و اشاعه  در جنگ

» در زمان این پادشاه متولد شد) ص(حضرت محمد. هاي سلطنت ساسانی شمرد ترین دوره توان از درخشان پادشاهی وي را می
زنجیر عدالت انوشروان و تاجی که اطراف آن پند و اندرز نوشته شده بود، در ادب فارسی معروف ). 191: 1377معین، اعالم، (

  : کنیم یل ابیاتی که به این پادشاه بزرگ ساسانی اشاراتی شده است، ذکر میدر ذ. است
) مجدالدین ابوالحسن عمرانی(انوري در بیت زیر نوشروان را که سمبل عدل و دادگري است، نایب و جانشین ممدوح خود 

  : پنداشته و سنت شکنی و هنجار گریزي کرده است تا بتواند به مراد خود دست یابد
  ار با سر انصاف شويباهللا 

 

  نایب عدل تو نوشروانست 
                                          )1 /81( 

  :بن عمر معروف است، شاعر به این موضوع در بیت زیر اشاره دارد عدل نوشروان و عدل علی
  که از راي او به رؤیت نوشیروان رسید   محسود خسروان علی بن عمر که عدل
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                                          )1/152( 

آمده، ممدوح خود را در چند صفت به چند شخصیت مانند کرده است و به عنصر » مودودشاه«در بیت زیر که در مدح 
  :ي این ویژگیها را دارد یا شاعر جهت کامیابی خود چنین گفته است تلمیحی مذکور هم اشاره کرده است، آیا واقعا ممدوح همه

  رستم دستان و عدل نوشروان به زور
 

  به جاه خسرو ساسان و ماتم نوذر 
                                         )1/217( 

  : تاج کسري که اطرافش پند و اندرز نوشته شده بود، در بیت زیر بدان اشاره شد
  گردون چو تاج کسري بر معجزات حسن

 

  وز در و لعل چتر سکندر برونشان 
                                         )1/362( 

  : اي و تاریخی، ممدوح خود را گرامی داشته و مدح گفته است گیري از دو عنصر تلمیحی اسطوره در بیت زیر با بهره
  اي هنرهاي تو افریدونی

 

  وي اثرهاي تو نوشروانی 
                                         )1/483( 

هاي آن در کنار روددجله باقی مانده است و  یوان و کاخی بلند و برافراشته داشت که هم اکنون خرابهکسري انوشروان، ا
  : انوري در بیت زیر به آن اشاره کرده است

  به قدرت مباهات اجرام گردون
 

ي ایوان کسري    به قصرت توالّ
                                         )1/489( 

تکریم کرده است؛ به عدل انوشروان به بخشش حاتم ) پیروزشه(ز چهار عنصر تلمیحی، ممدوح خود را گیري ا شاعر با بهره
  :طایی و به گزر رستم دستان و به خود پیروز شاه اشاره کرده است

  کسري که کمان عدل او کرده بزه
  رستم که به گزر خود کردي چو زره

 

  حاتم که ز کان به جود بگشاد گره 
  سه درین هر یک بهپیروز شه از هر 

                                      )2 /1027( 

  
  : حاتم طایی -2- 3

ي طی، در دوره جاهلیت مردي جوانمرد و بخشنده بود و عرب در  سعد طايِ مکنی به ابوسفانه از قبیله  عبداهللا بن  حاتم بن«    
مورد . ه در ادبیات عرب و فارسی در داد و دهش، دستان استاین شخص ک). 448: 1377معین، (» زدند سخا و کرم بدو مثل می

  : پردازیم ها می توجۀ انوري قرار گرفت و در ابیات زیادي به این عرب کریم اشاره کرده که در ذیل به آن
  گزر حاتم طایی مثل زنند به جود

 

  که نان چند بدادي به رسم بیگه و گاه 
                                         )1/402( 
، )الدین مودود ضیا(در بیت زیر شاعر از اغراق بهره گرفت و پنجاه کس چو حاتم طایی را در مقابل داد و دهش ممدوح خود 

  : غالم و چاکر به حساب آورد
  زهی چو حاتم طایی غالم تو پنجاه   تویی که جان به خطر دادي از حمیت دین  
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                                          )1/402( 

همچنین در بیت زیر، حاتم را در کرم و بخشش در مقابل ممدوح خود، بنده و حقیر شمرده واز سنت شعري شعرا گریز زد و 
  : به اصطالح هنجار گریزي کرده که ارزش زیبا شناختی دارد

  نه حاتم آن که چو حاتم هزار بنده اوست
 

  به بندگانت نویسنده عبده و فداه 
                                         )1/403( 

شاعر در جایی دیگر اغراق را به حد نهایی برده و با زیبایی و ظرافت ممدوح را برتر از حاتم، در کرم و دهش، معرفی کرده 
  : است

  ترا معن و حاتم گر بدیدندي دل و دست 
 

  هر یکی بر بخل آن دیگر نوشتی محضري 
                                         )1/465( 

انوري در بیت زیر مخدوم خود را این گونه توصیف کرد که از بس شیوة بخشش و دهش را پیش گرفته، قلم نسیان و 
  : فراموشی بر روي حاتم کشیده است

  زنطقش در خوي خجلت روان صاحب و صابی
 

  ز دستش در طی نیسان رسوم حاتم طایی 
                                         )1/501( 

ممدوح شاعر آن قدر کریم و بخشنده است که حاتم در مقابل او سائل و دریوزه گراست نه بخشنده و کریم، واین گونه بهره 
  :استفاده کرده است 1زیرا شاعر از پارادوکس. گرفتن از عناصر تلمیحی ارزش هنري و زیباشناسی دارد

  اي به درگاه تو بر قصه رسان صاحب ري
 

  ره نشین سرکوي تو حاتم طی 
                                         )1/507( 

  :از بس که ممدوح و سرور انوري بخشنده است اگر حاتم طایی زنده گردد، بر خاك پاي او بوسه خواهد زد 
  حاتم از خاك گر برآرد سر

 

  خاك پاي ترا سجود کند 
                                         )2/621( 

  : کنند و در عدل به عمر گیرد و موالي خود را در بذل وجود به حاتم مانند می در جایی دیگر شاعر از تشبیه بهره می
  بوده در بذل وجود چون حاتم

 

  گشته در عدل و داد چون فاروق 
 

  : در مقابل دهش ممدوح شاعر، یاد کرد حاتم و معن، امري زاید و بیهوده است
  آن که چون یادش کند گوید جهاناي دریغا 

 

  اي دریغا حاتم طایی و معن زائده 
                                        )2 /717( 

  
  : داستانهاي عاشقانه -3- 3

                                                
١- Paradox  
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شود و برخی  داستانهاي عاشقانه که در دیوان انوري آمده برخی ایرانی هستند و برخی در ادبیات عرب از آنها نام برده می    
  : پردازیم می   داستانی یونانی هستند و ما در این بخش از تلمیحات تاریخی به این داستانهاي عاشقانهاصالً

  
  : فرهاد و شیرین - 3-1- 3

فرهاد در . او سخت فریفته شیرین بود، اما به آرزوي خود نرسید. فرهاد از قهرمانان معروف داستان خسرو وشیرین است«    
فرهاد در آرزوي . خسرو عهد کرد که اگر فرهاد کوه بیستون را بکند، شیرین را به او واگذارد. بود عشق شیرین رقیب خسروپرویز
-443: 1369شمیسا، (» از این روي فرهاد به کوهکن مشهور است و تیشه او معروف است. پردازد وصال شیرین به کندن کوه می

442 .(  
انوري تنها در دو بیت زیر به این . رآمده و فرهاد بر او عاشق شدشیرین نیز کنیزکی ارمنی است که در عقد خسرو پرویز د

  : ماجراي عاشقانه تاریخی اشاره کرده است
  چو با فرهاد شیرین موافق هم 

 

  مساعد هم چو با یوسف زلیخا 
                                        )2 /515( 

  : ی داستان فرهاد و شیرین مانند کرده استو در بیت زیر شاعر، عصر زیباي ممدوح خود را به زیبای
  تویی که عاشق عهد بقاي تست جهان

 

  مگر که عهد تو شیرین شد و جهان فرهاد 
                                        )2 /587( 

  
  : لیلی و مجنون -2- 3- 3 

پدر لیلی با عشق . یکی از افراد قبیله خود بود) قیس عامري(عام   لیلی بنت سعد از قبیله بنی عامر از خردي، معشوق قیس بنی«   
انجامد و از اینرو به او مجنون  کار قیس به جنون می. شود می» السالم ابن«از این رو لیلی به اصرار پدر، همسر . آنان مخالف بود

لی که همواره به مجنون وفادار لی. میرد شود و سرانجام درناکامی می گویند، راه بیابان را در پیش گرفته و با حیوانات دمساز می
شاعران زیادي داستان ). 508:  1369شمیسا،(» گذرد مانده و هیچگاه تسلیم شوهر نشده است سرانجام در اندوه عشق مجنون در می
ن انوري در دیوان خود در چند مورد به ای. اي است عاشقانه لیلی و مجنون را به نظم درآوردند که پیشرو همه آنان نظامی گنجه

  :  آوریم داستان عاشقانه تاریخی اشاره کرده است که در ذیل می
  کجاست مجنون تا عرضی داده دریابد

 

  نگارخانه حسن و جمال لیلی را 
                                            )1 /1( 

لدادگی در میان مردم و در دلشان وجود یا در بیت زیر هم به این داستان عاشقانه اشاره دارد و معتقد است تا زمانی که عشق و د
  : دارد، از لیلی و مجنون به عنوان شاهد و رمز استفاده خواهد شد

  همیشه تا که حسن و عشق باشد
 

  ها شاهد از لیلی و مجنون مثل 
                                        )1 /373( 



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٩٩ 
 

ور به این نکته تأکید کرده تا زمانیکه زیبارویانی چون لیلی در کوي و ي مذک همچنین در بیت زیر با استفاده از داستان عاشقانه
  :برزن باشند، من چون مجنون دلداده آنها خواهم بود

  با چنین فرّ و زیب و حسن و جمال
 

  گرچه لیلی بسی است مجنونم 
                                        )1 /345( 

، شاعر ضمن اشاره به عنصر تلمیحی مذکور، از دلدادگی و عاشقی خود سخن در بیت زیر که از غزلی انتخاب گردید
  :سازد گوید و دیگران را آگاه می می

  قباي عشق مجنون میبریدند
 

  دلم را زان کله وراي بیفتاد 
                                         )2/795( 

  
  : وامق و عذرا - 3-3- 3

در برهان قاطع ذیل . اصل این داستان یونانی است. ي چینی به نام عذرا بود ه عاشق شاهزادهي یمن است ک وامق اسم شاهزاده   
مثنوي ). 598: 1369شمیسا،(» ي وامق است و آن کنیزکی بود بکر و دوشیزه در زمان اسکندر ذوالقرنین نام معشوقه«: عذرا نویسد

انوري هم در دیوان خود در دو بیت به این داستان . ده استسراي قرن پنجم، سرو وامق و عذرا را عنصري شاعر بزرگ و مدیحه
  : عاشقانه اشاره کرده است

. شاعر در بیت زیر عالوه بر اشاره به داستان فوق حسب حال گفته و از غم و اندوه که با شاعر گالویز شدند، سخن رانده است
شد و خلوت  کرده که وامق با دلبر خویش، نزدیک می و تشبیهی زیبا خلق کرده، شاعر آنگونه با غم و بال نزدیک شده و خلوت

  :کرده است می
  سر دامن و آستین بال را

 

  چو وامق سر زلف عذرا گرفته 
                                        )1 /433( 

مطلوب و گیري از عنصر تلمیحی مذکور، وصال با شراب را که  بیت زیر که در التماس شراب، سروده شد شاعر با بهره
  : زیباست به رخسار عذرا مانند کرده است، تا خوشایند ممدوح افتد و شاعر کامروا گردد

  ز زلفش دست من چون روز وامق
 

  ز وصلش روز من چون روي عذرا 
                                         )2/514( 

  :، اشاره کرده استدر بیت زیر به داستان عاشقانه سعد و اسما که دو دلداده عرب هستند
  نشسته ز اقتضاي طالع سعد

 

  به خلوت با رهی چون سعد و اسما 
                                        )2 /514( 

ي عربی است اشاره کرده و با استفاده از آن حسب حال خود  را  شاعر همچنین در بیت زیر به دعد و رباب که داستان عاشقانه
  : گفته است

  ده از حال دیگران بودي بترحال من بن
 

  رباب حال دعد آري بتر باشد که باشد بی 
                                          )1 /26( 
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  : تلمیح به حاکمان -4- 3

و هر یک . اند که برخی شایسته و کاردان و برخی ناالیق و دژخیم بودند در سرزمین پهناور ایران، حاکمانی حکمرانی کرده   
تمام تلمیحات . ي حکومتی خاصی بودند و دست به کارهایی زدند که در تاریخ ثبت و ضبط گردیده است آنان داراي شیوهاز 

  : کنیم که در ذیل به آنها اشاره می. اند انوري در این زمینه به حاکمانی مربوط است که بعد از اسالم در ایران حکومت کرده

  
  : سلطان محمود غزنوي - 4-1- 3

این پادشاه بارها به کشور هندوستان لشکر کشید و با کافران جنگید بدین سبب . ي غزنوي است ادشاهان معروف سلسلهاز پ    
دوستان  فردوسی، در بین ادب  این شاه ترکتبار، شکوه و هیبتی خاص داشت ولی به سبب ضایع کردن حقّ. معروف است» غازي«به 

  :  پردازیم اه غزنوي اشاراتی دارد که در ذیل به آنها میانوري به این ش. ي منفوري دارد فارسی چهره
را به سلطان محمود غزنوي مانند کرده و او را در دادن دهش، ستوده است و در ) مودود شاه(شاعر در بیت زیر مخدوم خود 

  :اي حسن طلب کرده است واقع گونه
  دست انصاف تو بر بدعت سراي روزگار

 

  ومناتهاي س دست محمودست بر بتخانه 
                                          )1 /36( 

  : در روایی و رونق چون سلطنت محمود غزنوي گردد» ناصرالدین«کند که حکومت  و در بیت زیر آرزو می 
  باز گیرد پس از این رونق ملک محمود

 

  تر از زلف ایاز تر و تیره دهر شوریده 
                                        )1 /256( 

   
کند، که شاعران نام شاهان را پرآوازه و  انوري در بیت زیر عالوه بر اشاره به حکومت محمود غزنوي به این نکته اشاره می

در واقع این بیت را رندانه در برانگیختن حس شاعرنوازي امیر وقت . ي محمود شد چنانکه عنصري سبب آوازه. کنند ماندگار می
  ):اي آمده که در نکوهش شاعري است در قصیده اگر چه(سروده 

  مهتران با بیش شعرند ارنه کی گشتی چنین
 

  ي محمود ذکر عنصري منتشر با قصه 
                                        )1 /455( 

  : را ستوده است )صاحب مقامات(کشی سلطان محمود به هندوستان،  قاضی حمیدالدین  در بیت زیر عالوه بر اشاره به لشکر 
  شاد باش اي عنصر محمودیان را روح تو

 

  رو که تو محمود عصري ما بتان سومنات 
                                         )2/523( 

  
  : سلطان سنجر - 4-2- 3
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صر بودن ي سلجوقیان بود که در واقع آخرین شاه از سالجقه بزرگ است که با وجود منح یکی از شاهان بزرگ سلسله    
). 342: 5،ج1377معین،(هجري قمري، عنوان ریاست سالجقه را داشته است  552قلمرو او به خراسان تا سال فوتش یعنی تا تاریخ 

  : پردازیم زیسته در ابیات زیادي به او اشاره کرده است که در ذیل به آنها می انوري از آنجایی که در عصر این سلطان بزرگ می
ره به حکومت این سلطان او را بزرگ داشته و تمام پادشاهان دنیا را تحت امر او پنداشته است، اگرچه در بیت زیر ضمن اشا

  :سنجر را بزرگ نشان داده است ولی انوري براي دستیابی به آرزوهایش، دست به اغراق زده است
  ي امرش شاه جهان سنجر آن بسته

 

  قیصر و فغفور و راي و خان و تگین است 
                                          )1 /86( 

  : یا در بیت زیر، کمترین بنده و غالم او را، سلطان نشان خوانده است
  اش شاه سنجر که کمترین بنده

 

  در جهان، پادشه نشان باشد 
                                        )1 /135( 

  : و در مدح و تمجید او در بیتی دیگر گوید
  کز آب و آتش گرد و گل پیدا کند سنجر آن

 

  مهر و کین او چو باد و خاك از تیر و بهار 
                                        )1 /190( 

سروده به » نامه اهل خراسان به بر خاقان بر/ به سمرقند اگر بگذري اي باد سحر«ي معروف با مطلع  و در بیت زیر که از قصیده
  :رده استاین پادشاه اشاره ک

  دایمش فخر به آنست که در پیش ملوك
 

  پسرش خواندي سلطان سالطین سنجر 
                                        )1 /201( 

  :ي مذکور باز به این پادشاه اشاره نموده است در همان قصیده
  پیش سلطان جهان سنجر کو پروردت

 

  اي چنو پادشه دادگر حق پرور 
                                        )1 /204( 

  : و در جایی دیگر به کارآزمودگی سلطان سنجر اشاره دارد
  ملک اگر در دولت سنجر به آخر پیر شد

 

  شد جوان بار دگر در نوبت طغرل تکین 
                                        )1 /389( 

  : لطان سنجر اشاره کرده استي حکومت س شاعر در بیت زیر ضمن مدح ممدوح به آوازه
  زهی ملک سنجر به خنجر گرفته

 

  ز نامت جهان صیت سنجر گرفته 
                                        )1 /434( 

  : در جایی دیگر به دو خصلت خشم و لطف سنجر اشاره کرده است
  شاه سنجر که کار خنجر اوست

 

  فتنه سوزي و عافیت سازي 
                                        )1 /477( 

  :هم چنین در بیت زیر او را عالوه بر حکومت داري، سلطان دین هم خوانده است
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  گفت بر سلطان دین سنجر که از روي حساب
 

  عقد این صاحبنظران چو عقد سلطان سنجرست 
                                        )2 /541( 

  :رگ سلطان سنجر سروده استدر بیوفایی دنیا پس از م 
  چو عاقبت همه را تا به  سنجر اندر مرو

 

  شدست بستر خاك و شدست بالین خشت 
                                        )2 /573( 

  :ي زیر زمان مرگ او را ثبت نموده است یا در قطعه 
  چاشتکه در شهر مرو آن نامور فخر زمان

  پنجاه و دورفته از تاریخ هجرت پانصد و 
 

  خسرو روي زمین سنجر ز عالم در گذشت 
  االول از بعد سه هشت روز شنبه از ربیع

                                        )2 /574( 

) 713، ص699، ص697، ص648، ص610، ص588ص:2ج: (و در ابیات دیگري هم به این سلطان نامی اشارتی دارد از جمله
  ... و

  

  : ددیگر موار - 4-3- 3
شناسی بسیار  عالوه بر موارد فوق شاعر به حوادث مهم زندگی و عصر خود هم اشاره کرده که از لحاظ تاریخی و جامعه    

  : ارزشمند است
ي غزان که به  به حمله و فتنه» نامه اهل خراسان به بر خاقان بر/ به سمرقند اگر بگذري اي باد سحر«اي با مطلع  در قصیده

ند و زن و کودك و پیر و جوان را از دم تیغ گذراندند و همه جا را به آتش کشیدند، اشاره دارد، بیت زیر از خراسان لشکر کشید
  :توان بوي غم و اندوه را حس کرد ي خروار، که از آن می ي مذکور، مشتی است نشانه قصیده

  خبرت هست که از هر چه درو چیزي بود
 

  در همه ایران امروز نماندست اثر 
                                        )1 /202( 

یکی از این بدخواهان فتوحی . از جمله حوادث دوران زندگی شاعر، بدگویی و سعایت بدخواهان انوري در حقّ اوست 
بود و  او شعري را در ذم و نکوهش بلخ گفته و به انوري نسبت داده. که پیوسته با انوري در رقابت و ستیز بوده است. مروزي است

تش نمودند و انوري ناگزیر شد قصیده اي در  مردم شهر را علیه انوري شوراند تا حدي که مردم بلخ معجر بر سرش افکندند و اذی
  : برائت خویش و رفع تهمت از خود به مطلع ذیل بگوید

  اي مسلمانان فغان از جور چرخ چنبري
 

  وز نفاق تیر و قصد ماه و سیر مشتري 
                                        )1 /469( 

  : اي که فتوحی مروزي در ذم شهر بلخ گفته به مطلع زیر است قطعه
  چهار شهرست خراسان را در چار طرف

 

  که وسطشان به مسافت کم صددرصد نیست 
 

  : شود ي خود سروده است، ذکر می ي مذکور انوري که در تبرئه دو بیت زیر از قصیده
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  ب تهمت اندر هجو بلخخیر خیر کرد صاح
  

  هجو گویم بلخ را هیهات یارب زینهار
 

  تا همی گویند کافر نعمت آمد انوري 
                                        )1 /470(  

  خود توان گفتن که زنگارست زرجعفري
                                        )1 /472( 

  : اشاره کرده است در بیت زیر به حکومت و شکوه برمکیان
  کرده تاریخ رسم او منسوخ

 

  ي برمک سمر رسم دوره 
                                        )2 /670( 

  : ي ناي اشاره دارد ، شاعر نامی قرن ششم، در قلعهمسعود سعد سلماندر جایی دیگر به زندانی شدن 
  ي ناي گشت شخص درو قلعه

 

  جان چو مسعود سعد سلمان گشت 
                                      )2 /1044( 

  :براي خواباندن فتنه و آشوب، اشاره دارد) ع(در بیت زیر به بیعت مردم با ابوبکر و ساکت ماندن حضرت علی
  بیعت ابوبکر و آن فضل اقیلونی چه بود

 

  ها چون خوابنید   مصلحت دید علی وان فتنه 
                                        )2 /647( 

  :شاعر در بیت زیر به ظلم و جور مروان با مردمان ستمدیده و شیعه اشاره دارد
  که چو زود درگذري کل وجود

 

  جور عبدالملک مراون است 
                                          )1 /81( 

بود که شاعر در بیت زیر به » نوبهار«ها  ز این بتخانهیکی ا. هاي زیبا معروف است سرزمین چین در ادب فارسی به داشتن بتکده
  : آن اشاره نموده است

  ساحتت آب قندهار ببرد
 

  صنعتت بیخ نوبهار بکند 
                                        )2 /619( 

  
  :گیري نتیجه
ي که میهمانگونه که در متن مقاله آمده است، انوري از تلمیح بشکل متنوع و گسترده ب     توان آنرا  هره گرفته است تا حد

کاربرد تلمیح در دیوانش عالوه بر اینکه از مختصات سبکی اوست، کارکردي بالغی و . جزء ویژگی سبکی شاعر بحساب آورد
وان نمود دیگر تلمیح در دی. سخنی شاعر است یکی از کارکردهاي زیباشناختی تلمیح در دیوان انوري، ایجاز و کوتاه. هنري دارد

کند که مخاطب را با خود  اي توصیف می بدین شکل که ممدوحی را در داشتن صفتی بگونه. شاعر، اغراق و بزرگنمایی است
کند که مثال ممدوح  شود و باور می مخاطب که در آغاز گمانمند و دودل است در پایان کار، متقاعد و شگفتزده می. همراه سازد

ي تلمیحات انوري این است که عموما هدف شاعر  ي دیگر درباره نکته. تر بوده است دست دهدر داد ودهش از حاتم طایی نیز گشا
اما . به زبان دیگر ممدوح را بخاطر خود و کام دل خود، بزرگ میشمارد. یافتن به سیم و زر و صله است از اغراق، کامیابی و دست
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توان ارزشهاي هنري و  با این وجود، نمی. دهد بروي او را به باد میکند و غم نان آ روي می در بسیاري از موارد در این کار زیاده
 .زیباشناختی تلمیحات او را نادیده گرفت

  :پینوشت
ي  ي محمد تقی مدرس انتخاب گردید و عدد سمت راست شماره جلد و عدد سمت چپ شماره تمامی ابیات از روي نسخه-1

  .صفحه است
  
  

  :منابع
  .نشر مرکز: ، چاپ اول، تهران1ار و تأویل متن، ج، ساخت)1370(احمدي، بابک  -
  .انتشارات علمی و فرهنگی: ، دیوان، تصحیح مدرس رضوي، تهران)1376(ابیوردي  انوري -
  .سازمان چاپ و انتشارات: ، تهران2نامه ادبی فارسی، ج ، فرهنگ)1380(انوشه، حسن و دیگران  -
  . انتشارات دانشگاه گیالن: ت، از پانزده دریچه، رش)1377(تودوآ، ماگایی  -
  .انتشارات مروارید: ، فرهنگ اصطالحات ادبی، چاپ اول، تهران)1371(داد، سیما  -
  .انتشارات فردوس: ، فرهنگ تلمیحات، چاپ اول، تهران)1369(شمیسا، سیروس  -
  .انتشارات فردوس: ، فرهنگ اشارات، چاپ اول، تهران)1375( ____،___ -
  .انتشارات علمی و فرهنگی: ، شرح لغات و مشکالت دیوان انوري، تهران)1383(شهیدي، سیدجعفر  -
  .نشر مرکز: ، از زبان شناسی به ادبیات، چاپ اول، تهران)1380(صفوي، کوروش  -
  .شرکت چاپ و نشر لیلی: هاي نقد ادبی معاصر، تهران ، نظریه)1377(علوي مقدم، مهیار  -
ین  - ازي، میرجالل الد   .انتشارات سمت: ي باستان، جلد یک، تهران نامه، )1379(کزّ
  .انتشارات نبوي: هاي قرآن، تهران ، قصه)1380(محمدي اشتهارودي، محمد  -
  . انتشارات امیرکبیر: ، فرهنگ معین، جلد پنج، تهران)1377(معین، محمد  -
  .انتشارات مهناز: ي هنر شاعري، تهران نامه ، واژه)1376(میرصادقی، میمنت  -
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457  
واژگان  آموزش هايواژگانی در تدوین کتاب - روش طبیعی کارگیري به

  زبانآموزان غیر فارسی فارسی به زبان
  

  1معصومه مهرابی   
  :چکیده

هاي آموزش درباره  هاي روانشناسی زبان و نظریه شود تلفیقی است از یافته آنچه در اینجا از آن به روش طبیعی تعبیر می
یادگیري جمله به عنوان واحد معنایی : ر این پژوهش سه جنبه از فراگیري زبان دوم مورد تأکید خواهد بودد. یادگیري زبان دوم

تأکید بر .  هاي معنایی یادگیري فعل به عنوان واحد معنایی و پردازشی پایه و یادگیري واژگان عام در قالب حوزه گسترده،
لغت داراي یک معناي واقعی است و یادگیري آن دقیقتر، سریعتر و  یادگیري جمله از آن جهت است که جمله غالباً برخالف

. شوند می طور غیرمستقیم آموخته  با یادگیري جمله معانی لغات، حروف و حتی برخی از قواعد دستوري پایه نیز به. راحتتر است
وه ساخت آنها را  به جمالت دیگر توان شی شوند و می شدن نیز سریعتر پردازش می خاطر سپرده شده به هنگام شنیده جمالت به
دهند و از طریق مشارکان معنایی و  اي را شکل می تأکید بر یادگیري افعال نیز به این دلیل است که افعال معناي گزاره. تسري داد

قالب کردن واژگان نیز در  دهی سازمان. کنند بینی می هاي نحوي خود اطالعات نحوي و معنایی موجود در جمله را  پیش متمم
هاي معنایی  توان واژگان فارسی را در قالب خانواده کند؛ بدین معنی که می هاي معنایی یادگیري واژگان را تسریع می حوزه
اي بر اهداف پژوهش حاضر آغاز  است با مقدمه درآمده نگارش این مقاله که برمبناي اصول فوق به. کرد و آموزش داد بندي دسته

هاي عینی از شیوه تدوین  در بخش اصلی مقاله مثالهاي ملموس و نمونه. یابد ي مرتبط ادامه میو سپس با مروري بر پژوهشها
با به کارگیري سه .  شود می آموز غیر فارسی زبان با استفاده از این روش ارائه کتابهاي آموزش واژگان فارسی مناسب براي زبان

وند که جامعند و قابلیت بسط به سطوح پایه تا پیشرفته را خواهند ش اصلی که در باال ذکر آن رفت، کتابهاي آموزشی تدوین می
  .داشت
  

  .هاي معنایی آموزش زبان، روش طبیعی، فعل، جمله، حوزه :ها کلید واژه

                                                
 آموخته دکتري زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی و استادیار دانشگاه آیت اهللا العظمی بروجردي دانش. 1
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  مقدمه.  1

) 1983(1کرشن و ترسی ترل به یکی از روشهاي آموزش زبان دوم اشاره دارد که در ابتدا توسط استفن "رویکرد طبیعی"      
اي طبیعی یعنی برمبناي اصول و مراحلی است که در یادگیري زبان اول  هدف آن اشاعه شیوه یادگیري زبان به شیوه. طرح شدم

در این رویکرد برقراري ارتباط و کاهش دادن اهمیت تدریس آگاهانه اصول دستوري و تصحیح غیرمستقیم . قابل مشاهده است
آموزي و گسترش مهارتهاي ارتباطی  ایت این رویکرد کاهش تنش در محیط زبانغ. آموزان مورد تأکید است اشتباهات زبان

در مراحل ابتدایی آموزش زبان تأکید بر . افتد و هرگز اجباري نیست آموزي به کندي اتفاق می برمبناي این روش زبان. است
آموز باید مراحل طبیعی  روش، هر زبان برطبق اصول موردنظر در این. برقراري ارتباط است، بیش از آنکه بر صورت زبانی باشد

ها، عبارتهاي  اي، فهرستی از واژه خیر، پاسخهاي یک کلمه-و این مراحل شامل ارائه پاسخهاي بلی(کند  آموزي طی را براي زبان
آموز به  افتد که زبان آموزي فقط وقتی اتفاق می در این رویکرد اعتقاد بر این است که زبان). شود کوتاه و جمالت کامل می

دادهاي مناسب  این مهم از طریق قرارگرفتن در معرض درون). 99، 1983:چستن(اي ناخودآگاه به فراگیري زبان بپردازد شیوه
مراحل فراگیري . توان از روش آموزش آگاهانه مطالب استفاده کرد دادهاي زبانی می تنها براي کنترل برون. شود زبانی میسر می

 :صورت زیر خالصه کرد توان به دوم را می زبان

  2مرحله پیش تولید-1
  3مرحله تولید ابتدایی -2
  4مرحله بروز زبان -3

  5اولیه) روانی(مرحله بالغت  -4
  6پیشرفته) روانی(مرحله بالغت -5

رك مطلب در اینجا د. هاي عام و افعال را مورد اشاره قراردهد ژه          شود که وا آموز خواسته می در مرحله پیش تولید از زبان     
وظیفه معلم در این مرحله . جاي صحبت کردن از سرتکان دادن و اشاره استفاده کند آموز سعی دارد به  محدود است و زبان
اي بدهد و  خیر یا یک کلمه-رود که به پرسشهاي معلم پاسخهاي بلی آموز انتظار می در مرحله دوم از زبان. آموزش واژه است

وظیفه معلم در این مرحله آموزش الگوهاي . افعال جمالت او بیشتر زمان حال ساده هستند. یش شده استدرك مطلب بهتر از پ
رود که با عبارات کوتاه پاسخ بدهد، درك مطلب او خوب است  در مرحله سوم از او انتظار می. واژگانی و دستوري صحیح است
در . هاي مناسب را یاد بدهد و عبارات درست کامل نماید و تلفظ و واژه گوید، با ساختار آموز می و معلم نیز بایدآنچه را که زبان

طورکلی  تر به تر از قبل، ساختارهاي دستوري پیشرفته مرحله بعدي درك مطلب او بسیار خوب شده است و  با عبارات پیچیده

                                                
1- Stephen Krashen and Tracy Terrel  
2- preproduction  
3- early production  
4- speech emergence  
5- intermediate fluency  
6- advanced fluency  
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وظیفه معلم در این دو مرحله پایانی  .دهد دهد و در آخرین مرحله با جزییات بیشتر و صحیحتر از همه مراحل توضیح می پاسخ می
  . آموز را چنان راهنمایی کند که تولید زبانی او بیش از پیش مانند مطالب کتابها و سخنگویان بومی شود این است که زبان

به عالوه بر رویکرد طبیعی که ذکر برخی ویژگیهاي آن در باال رفت، رویکردي دیگري نیز در این مقاله موردنظر است        
هاي منفرد و هم در شکل ترکیبهاي  نام رویکرد واژگانی که در آن یادگیري زبان بر اصولی مانند فراگیري واژه هم در شکل واژه

نظر بر این است که پربسامدترین معانی . گیري طرح درس، انتقال معنی است در این نگرش مبناي شکل. واژگانی استوار است
آیند و یاد گرفته  هاي دیگر می ها اساساً با واژه واژه. شوند ها در آن زبان بیان می مدترین واژهمورد نظر در هر زبانی با پربسا

طرح درس معنایی بسیار مفیدتر از طرح . آموز دارند دانستن این ترکیبات واژگانی نقش اساسی در روانی کالم زبان. شوند می
در این . هاي ارتباطی نیست نظر دستوري تضمین پیشرفت تواناییدرس ساختاري است، چراکه تنها یاد دادن انواع جمالت از 

آموز از  آنچه در این رویکرد اهمیت دارد افزایش آگاهی زبان. شود هاي واژگانی یادگیري زبان تأکید می رویکرد بیشتر بر جنبه
  .هاي زبانی است ادهآموز در معرض د اي از مطالب و قراردادن زبان هاي بااهمیت زبان، تأکید بر حفظ پاره جنبه

در بخش نخست  . مقاله حاضر با تلفیقی از دو رویکرد مذکور به نگارش درآمده  و در دو بخش اصلی تنظیم شده است     
در بخش دوم . شود هاي یادگیري آن در فارسی به عنوان زبان دوم اشاره می به اهمیت یادگیري واژه، عوامل دشواري آن  و شیوه

در بخش سوم به یادگیري واحدهاي واژگانی مرکب و ازپیش شکل . پردازیم اي واژگانی اسم و فعل میبه یادگیري واحده
بندي و  در پایان نیز به جمع. گرفته و اهمیت آنها در مراحل مختلف فراگیري زبان فارسی به عنوان زبان دوم اشاره خواهد شد

. آموزان غیر فارسی زبان اشاره خواهد شد آموزش زبان فارسی به زبانارائه راهکارهاي عملی براي تدوین کتابهاي بهتر به منظور 
) 1383(بیاموزیم نوشته ذوالفقاري و همکارانفارسی در این میان باید از تالشهاي انجام شده در این زمینه یاد کرد که در کتابهاي 

و مطالعه این کتابها و بررسی نقاط قوت و  مشاهده. اند تبلور یافته) 2010(بروکشا اثر شعبانی جدیدي وفارسی شیرین است و 
  .ضعف آنها ایده نگارش این مختصر بوده است

  

  فراگیري واژه. 2
این فرایند برخالف یادگیري دستور و اصول دستوري و یا حتی . آموزي است ها هسته اصلی در فرایند زبان یادگیري واژه     

آموزي  آموز زمان زیادي را صرف یادگیري اصول دستوري کند، در زبان اناگر زب. پایان است نظام آوایی فرایندي ضروري و بی
. شود و اگر همان مدت زمان را صرف یادگیري واژه کند، پیشرفت بیشتري قابل مشاهده خواهد بود او  بهبود چندانی یافت نمی
تواند با  د، اما تقریباً همه چیز را میتواند منتقل کن اش نمی آموز مطالب زیادي را با دانش دستوري این از آن روست که زبان

هاي مورد نیاز  تعداد واژه. دانستن واژه یعنی دانستن صورت، معنی و مقوله دستوري آن). 1،1990ویلینز(ها منتقل کند واژه
یره لغت کانونی و توان تعداد دو هزار واژه را به عنوان دا آموزان بستگی به نیازهاي ارتباطی آنها دارد، اما به طور متوسط می زبان
تعداد تقریبی دو . گیرند کارمی هایی اشاره دارد که سخنگویان بومی در زندگی روزمره به این تعداد به واژه. درنظرگرفت 2اي پایه

                                                
1- D. Willins  
2- core vocabulary  
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 هاي هاست که براي تعریف واژه اي از واژه مجموعه منظور از این مفهوم، کاربرد دارد،  1هزار واژه نیز به عنوان دایره لغت تعریفی
اما چه عواملی ). 22، 2004:ثورنبري( شود می هاي پربسامد نیز اینها شامل پسوندها و پیشوندها و ریشه. روند کارمی دیگر به

  :توان در زیر خالصه کرد سازد؟ این عوامل را می آموزان دشوارمی ها را براي زبان یادگیري واژه
  .اشد یادگیري آن نیز دشوار خواهد بوداي دشوار ب بدین معنی که اگر تلفظ واژه: تلفظ کلمات. 1
عدم تطابق میان این . سازد بدین معنی که عدم تطابق میان آواها و امالي کلمات یادگیري آنها را دشوار می: امالي کلمات. 2

     .اندازد مییادگیري را به تعویق ) شود و یا برعکس شود، اما خوانده نمی به عنوان نمونه وقتی حرفی نوشته می( دو 
شوند، بلکه بدین معنی است  می هاي کوتاه سریعتر آموخته این نکته به این معنی نیست که واژه: طول و پیچیدگی کلمات. 3

 .  کند هاي پربسامد معموالً کوتاهند و همین یادگیري آنها را تسهیل می که واژه

به عنوان نمونه، فعل . یادگیري آنها موثرنددر  2بدین معنی که نوع و پیچیدگی متممهاي فعلی: ماهیت دستوري کلمات. 4
بنابراین یادگیري . یابند داراي چند نوع متمم است که در قالب جمالت خبري، پرسشی و گروه اسمی ظهور می "توضیح دادن"

 . پذیرد، دشوارتر است که تنها یک گروه اسمی به عنوان متمم می "آوردن"این فعل از فعل 

که اگر دو کلمه، مثالً دو فعل داراي معانی باشند که با هم همپوشی دارند، امکان اشتباه شدن  بدین معنی: معنی کلمات. 5
 .آنها زیاد و یادگیري دقیق آنها ضیعف است

شود؛  اي دامنه وسیعی از کاربردها داشته باشد، سریعتر نیز آموخته  می بدین معنی که اگر واژه: دامنه کاربرد کلمات. 6
 .است "تحمیل کردن"سریعتر از  "تنگذاش"یادگیري فعل 

هایی با بار معنایی مثبت و منفی و معانی ضمنی فراوان دیرتر از  بدین معنی که واژه: معانی ضمنی و بار عاطفی کلمات. 7
 .شوند که فارغ از این عوامل معنایی هستند هایی آموخته می واژه

الحات و افعال مرکب دیرتر   بدین معنی که اصط: ماهیت ترکیب پذیر و اصطالحی کلمات. 8
 ).  27، 2004:ثورنبري(شوند می فراگرفته

خطاهاي معنایی و خطاهاي : توان به دو دسته تقسیم کرد شوند می آموزان مرتکب می طورکلی اشتباهاتی را که زبان به       
از نوع  4ها آیی باهم آموز در انتخاب نمتنوعی دارند و نیز خطاي زبا 3هاي نامناسب که معانی ضمنی خطا در انتخاب واژه. صوري

انتخاب واژه نامناسب، ساختواژه و اشتقاقهاي نادرست کلمات، خطاهاي امالیی و تلفظی از جمله اشتباهات صوري . معنایی هستند
ها  اژهمنظور از معناي ضمنی، معنایی عاطفی و متأثر از سخنگویان بومی آن زبان است که از سوي آنها بر و .شوند محسوب می
طور مثال، بار معنایی و معناي ضمنی  به. دهند می ها، معناي کلی لغات را           شکل شوند و در کنار معناي اصلی واژه تحمیل می

پذیر  آیی نیز به برخی از ویژگیهاي ترکیب هم با). 96، 1996:باسمن(در زبان آلمانی بخشی از معناي این کلمه است 5"پیشوا"واژه 
هم آیی یک اسم و  به طور مثال، با. دهد کند و توضیح می ها را با یکدیگر پیشبینی می ره دارد که رخداد همزمان واژهکلمات اشا

                                                
vocabulary defining - 1  
2- verb complements   
3-connotations  
4-collocations  
5- fuhrer (leader)  
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 "شیهه کشیدن اسب"یا  "کردن سگ پارس"در ترکیب . شود دیده می "درخت کهنسال"یا  "نان بیات"یک صفت در ترکیب 
 ). 196، 1379:صفوي(شود می آیی یک اسم و یک فعل دیده هم  با

آموز به این نیاز دارد که راهکارهایی به او ارائه شوند تا به او کمک کنند که  براي جلوگیري از بروز این خطاها زبان     
کننده  هایی از روابط تداعی او نیازمند این است که شبکه. بندي نماید واژگان ذهنی خود را با استفاده از آنها مرتب کند و سازمان

ها  آموزي، ارائه  شیوه صحیح کاربرد معناي واژه مخصوصاً در مراحل ابتدایی زبان هاي پربسامد ارائه واژه.  خود بسازد را در ذهن
ها، حوزه یا  آیی ، یادگیري باهممناسب  و مخصوص هر واژه  1)رجستر(در بافت و حتی مشخص نمودن گونه کاربردي یا سیاق 

هاي  هاي موردنظر و ارائه روابط معنایی واژه با واژه خانواده با واژه دارد،آموزش کلمات هم که واژه به آن تعلق 2هاي معنایی حوزه
در زیر به تفکیک به توضیح هریک . کند هایی است که معلم توسط آنها امر آموزش زبان دوم را تسهیل می دیگر از جمله شیوه

 . پردازیم از موارد باال می

عتقد هستند که دانش لغوي، سرعت ادراك واژه و درك مطلب از طریق آموزش م) 2004(3توزکو و کوآدي         
بنابراین، ضرورت دارد که در فرایند آموزش زبان دوم چه در مرحله . شود هایی که بسامد وقوع آنها بیشتر است، تقویت می واژه

اب در این زمینه به عامل میزان بسامد انتخاب کتاب مناسب براي تدریس و چه در مرحله انتخاب مطالب ضروري براي تدوین کت
 . آموزد، توجه زیاد و دقت وافر شود آموز در سطوح مختلف می هایی که زبان واژه

منظور از گونه کاربردي شیوه گفتاري یا نوشتاري است که مختص به کاربرد خاصی باشد و در گستره ارتباطی خاصی           
مذهبی، گونه گفتار والدین با فرزندان یا کارمند با رییس همه و همه از جمله سیاقهاي  طور مثال، زبان مراسم به. کار رود به

 . کالمند

ها در بخش  معنایی که در ابتدا توسط مکتب  زبانشناسی ساختارگراي آلمان مطرح شد، واژه برمبناي نظریه حوزه         
یافته از روابط با دیگر  اي سازمان ها به شکل مجموعه واژه. ارندطور منفرد و مجزا وجود ند خودآگاه ذهن سخنگوي بومی زبان به

مطرح شد تغییر ) 1931(4این نظریه که نخستین بار توسط ترایر. دهند هایی که از نظر معنی به هم مرتبط هستند، شکل می واژه
در این نظریه معناي یک واژه بستگی به .  دهد مند به زبان نشان می گرایانه و نظام کلدیدگاه از رویکرد اتمیک را به رویکردي 

اي  اي از موزاییکهاست که فاصله یک حوزه معنایی شبیه به خانه. هاي دیگري دارد که در همان حوزه معنایی هستند معناي واژه
اي که  واژهاگر . دهند هاي معنایی همه با هم تصویري از واقعیت زبانی را در آن زبان خاص نشان می با خانه دیگر ندارد و حوزه

معتقد است ) 2009(5ژائو. کند می متعلق به حوزه معنایی خاص خود است، دچار تغییر معنایی شود ساختار کلی آن حوزه نیز تغییر
بندي  نظمی هستند، براي خوب فهمیدن آنها ذهن انسان از طریق تجزیه و تحلیل آنها را طبقه که چیزها در جهان عینی در بی

پیوسته است و این رابطه درونی میان  هم معتقد است که دایره لغت در هر زبانی از نظر معنایی یک کل به) 1931(ترایر . کند می
توان آنها  ها به یکدیگر مرتبطند، بنابراین نمی از آنجا که واژه. سازد اجزاي نظام واژگانی نظامی پویا و پیوسته درحال تغییر را می

                                                
5-register 
2-Semantic (lexical) field  
3. A. Tozco and J. Coady  
2- J. Trier  
5- Y. Zhao  
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هاي معنایی درنظر گرفت که  ها حوزه توان براي واژه بنابراین می. یی آنها را مطالعه کردرا در انزوا آموخت و یا تغییرات معنا
این روابط در قالب . است بر روابط جانشینی تأکید دارد آنچه موردنظر ترایر بوده. دارند ها معنی هریک از آنها در این حوزه

یگر، حوزه معنایی را در قالب روابط همنشینی نیز تعریف کرد که اما  برخی زبانشناسان د. ترادف، تضاد و شمول معنایی استوارند
می  در قالب حوزه معنایی واقع "دندان"و "گازگرفتن"و "پارس کردن"و  "سگ"آیی  درآن صورت باهم

بینی، صورت، گوش، "هایی مانند  کند که نه تنها واژه پیشنهاد می) 1997(2در این خصوص، تینکهام). 1،2012چانگهونگ(شوند
هم با یکدیگر یادگرفته شوند مانند ) موضوعی(هاي تمی حوزه باید با هم آموخته شوند بلکه باید اجزاي "فک، دهان، زبان، چشم

  .  "قورباغه، علف، برکه، جهیدن، پریدن و رنگ سبز و غور غور کردن "
رتبط بازي، بازیکن، بازیگر، مثالً آموزش مجموعه کلمات م(یادگیري عناصر واژگانی در قالب کلمات هم خانواده     
توان از آنها براي  و روابط معنایی مانند ترادف و تضاد نیز از زمره راهکارهاي مفیدي است که می) کردن، هم بازي و غیره بازي

  .آموز استفاده کرد هاي واژگانی مفید در ذهن زبان برقراري و ایجاد شبکه
  

 فراگیري واحدهاي واژگانی اسم و فعل.  3

نیز ) 2004(4و همکارانش بورنشتاین. شوند می طور کلی قبل از افعال آموخته اعتقاد دارد که اسمها به) 1982(3جنتنر       
بر این اعتقادند که برخی از ) 2001(6و برون) 1999( 5تاردیف، ژلمن و ژو. معتقدند که این الگویی جهانی در تمامی زبانهاست

یک فعل با حاثه و عمل خاص  7اعتقاد دارد که انطباق و بازنمون ) 1982(جنتر . شوند می افعال از افعال دیگر دیرتر فراگرفته
غالباً توسط . ها براي بیان رابطه و نسبت میان آنهاست هاي مناسب اشیاء پیرامون آسانتر از فراگیري واژه فراگیري واژه. دشوار است

انگلکمپ، . تأکید قرار گیرد اسمهاي موجود در جمله باید مورد اي  از رابطه میان شود چه جنبه فعل جمله است که مشخص می
ها را سریعتر و  آنها اسم. هاي ارائه شده در فهرستی را به خاطر بسپارند هاي خود خواستند تا واژه از آزمودنی)  1990( 8زیمر و مور

را  10رش کردند  که کودکان اسمهاي جدیدگزا) 1997(9توماسلو، آختر،  درسن و رکان.  ها را آوردند تا فعل بهتر به یاد می
 11باین، دیجکسترا و شرودر. برند کنند و آنها را در بافتهاي زبانی بیشتري به کار  می بیشتر از فعلهاي جدید تولید و درك می

ان ي حروف نش که در آن آزمودنی باید تصمیم بگیرد که آیا زنجیره( 12هم با اجراي تکلیف تصمیم گیري واژگانی)  1997(

                                                
1- G. Changhong  
2- T. Tinkham  
3- D. Gentner  
4- Bornstein, M, et al. 

5- Tardiff, T., Gelman, S. A., & Xu, F.   
6- P. Brown  
7- mapping  
8- J. Engelkamp and H. D.  Zimmer and G.  Mohr  
9- M. Tomassello,  N.  Akhtar,  K. Dorson and L. Rekan  
novel  nouns  -8  
11-R. Baayen ,  T. Dijstra and R. Schreuder   
Lexical Decision Task  -10 



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

١١١ 
 

 1باسانو.  هاي اسمی است هاي  فعلی طوالنی تر از محرك دریافت که زمان واکنش براي محرك) داده شده به او  واژه  است یا نه
که در ) ماندرین(شوند و این در مورد زبان چینی  ها در فرایند زبان آموزي کودك تقریباً دیر آموخته می دریافت که فعل) 2000(

نیز با اجراي )  2001(2روسلر، استرب و هان. ها دارد نیز صادق است در مورد اسمها و نه در مورد فعل آن  صرف نقش چندانی نه
ها است که حافظه در  هاي ذاتی هم دارند و به دلیل این   پیچیدگی ها پیچیدگی دریافتند  که فعل 3آزمون برانگیختگی

با انجام آزمونی به روش برانگیختگی ) 2001(روسلر و همکاران.  کند خاطرسپاري افعال نسبت به اسمها ضعیف تر عمل می  به
باستیانس و .   ها به طور متوسط سی هزارم ثانیه طوالنی تر  از زمان واکنش براي اسمها است دریافتند که زمان واکنش براي فعل

داراي گستره و دامنه محدودي  6و بزرگساالن زبان پریش بروکا  5معتقدند که کودکان داراي آسیبهاي زبانی خاص) 2001( 4بول
و ساختارهاي نحوي ساده و تهی از  "بودن"و  "شدن "، "کردن "هاي   ساده اي مثل  باشند و دائماً  کاربرد فعل ها می از فعل

با انجام آزمونهاي مشابه دریافتند که وقتی از )  2005( 8و ارلز و کرستن) 1966( 7کالرك.  دهند تصریف را ترجیح می
ها دیرتر  هاي اسمی و متمم هاي فعلی نسبت به گروه هاي نحوي را به خاطر بسپارند، گروه شود  که گروه ها خواسته  می یآزمودن

هاي  هاي روانشناسی زبان، مطالعاتی که بر مبناي تصویر برداري عالوه بر یافته.  شوند آیند و یا اصالً  به  یادآورده نمی به یاد می
دهد که متفاوت از  هاي دستوري  اسم و فعل نشان می دارهاي عصبی خاصی را براي پردازش مقولهمغزي صورت گرفته است، م

  .همند
دهندکه  شوند اینگونه پاسخ می به این  پرسش که چرا فعلها دیرتر از اسمها فراگرفته می) 2004(9اسندکر و گلیتمن     

افعال نسبت به اسامی داراي قابلیت . دهند رجسته و ملموسند انطباق میها را به مفاهیمی که از نظر ادراکی ب کودکان در ابتدا واژه
ها طیفی ارائه دهیم یک  آنها معتقدندکه اگر برمبناي زمان فراگیري واژه. شوند تصور کمتري هستند، بنابراین دیرتر آموخته می

حتی در بین اسامی و افعال . یابد یسوي طیف به اسامی و افعال ملموس و سوي دیگر به اسامی و افعال ناملموس اختصاص م
 "مشتري"سریعتر از اسمی مانند  "آمدن "در این دیدگاه فعلی مانند. شوند ملموس نیز اسامی سریعتر از افعال فراگرفته می

ده آموزي کودکان از شواهد بافتی و زبانی براي یادگیري افعال استفا آنها معتقدند که در مراحل بعدي زبان. شود می فراگرفته
قرار دارند و در ) مثل راه رفتن و پریدن( در این طیف در سوي ملموس، اسامی ملموس و خاص و فعلهاي عملکردي. کنند می

مثل باال (و افعال جهتی ) مادربزرگ، عمه، عمو و مشتري( اي رابطه و) مثل آرامش و آرزو(سوي دیگر این طیف اسامی انتزاعی
قرار ) مثل باور داشتن و فکر داشتن(و افعال ذهنی ) مثل ریختن(و فعلهاي عمدي  )و پایین رفتن یا صعود و نزول کردن

  ). 10،2005مگوایر و همکاران(دارد

                                                
1- D. Bassano  
2-F. Rosler , J. Streb and H. Haan   
3-priming  
4- R.  Bastiaanse and  G.  Bol   
specific language impairments= SLI -15  
6- Broca' s aphasic  
7- H. H. Clark   
8-J. L. Earles and A. W. Kersten  
9- Snedeker, J., & Gleitman, L.    
10- M. Maguire et al.  
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آید، براي تعیین معناي آن  معتقدند که تعداد و نوع موضوعاتی که با یک فعل می) 2004( 1رتیتامکول،گولدبرگ و فیشر       
. کنند ز از این اطالعات بافتی براي تعیین معناي افعال جدید استفاده میآموزان نی کودکان و زبان. فعل ضروري است

نیز معتقد است که قراردادن افعال در بافت ) 2007( 4استوارت وب. نیز بر این اعتقاد بودند) 1990(3و نایجلز) 2002(2فیشر
کردن آن فعل با موضوعاتی است که غالباً با هم منظور از بافت، قرار دادن فعل در جمله و همراه . کند یادگیري آنها را آسانتر می

  .   این بافت به اطالعات مدخلی افعال اشاره دارد. آیند و  فعل نیازمند آنهاست می
      

  )5هاي واژگانی اصطالحات و زنجیره( فراگیري واحدهاي واژگانی مرکب. 4
ها یا عناصر  هم پیوسته از واژه هم پیوسته یا غیر به الی بههاي واژگانی تو زنجیره معتقدند که) 2000( 7وري)  2009( 6ژائو     
اند و حتی به طور  اند و با هم به طور یک کل منسجم در ذهن ذخیره شده گرفته رسد از پیش شکل دارند که به نظرمی معنی

کند تا این بخش از زبان را  آموزان کمک می هم پیوسته به زبان حفظ کردن این  اجزاي به. گیرند همزمان مورد دستیابی قرار می
این .اند هایی را از این واحدهاي واژگانی مرکب ارائه داده بندي طبقه) 1992( 8ناتینگر و دوکریکو. کار برند بهتر یاد بگیرند و به

  :توان در زیر خالصه کرد بندي را می طبقه
ی ندارند و ممکن است که کاربردهاي فراوانی هاي چندتایی مانند عبارتهاي  واژگانی کوتاه و ثابتی که تنوع واژه:  االف

  "روي هم رفته"و مختصرسازهایی مانند  "به هر حال"و موضوع عوض کنهایی مثل  "پس افتادن"اصطالحاتی مثل . داشته باشند
  .از این دستند

 "نظرخوبیه"ی، براي احوالپرس "چه خبر"براي ترك مکان،  "ببخشین من عجله دارم"برخی از عبارات اجتماعی مانند . ب
      .براي دعوت دیگران "میشه خواهش کنم"براي پذیرش پیشنهادات، 

کند و یا  مطلبی را اضافه می ".....بلکه .... نه تنها "دهد و مانند اي به دست می جمله سازها یعنی ساختاري که قالب جمله. ج
نماي  نشان "شروع کنم/ بگذار اینطور بگویم"دهد و یا مانند  را نشان می اي مقایسه "......خواه......خواه "، ".......و یا ...... یا"مانند 

 .موضوعی است

معذرت "، "سال پیش..... "طور مثال  به. روند کار می بندي، عذرخواهی و جداشدن از جمعی به عباراتی که براي زمان. د
 ."بینمت می/ فعالً"، "کنم عذرخواهی می/ خواهم می

 :کند بندي دیگري را رائه می دسته نیز) 1993( 9لویس     

                                                
1- T. Ratitamkul, A. E. Goldberg, C. Fisher  

2- C. Fisher  
3- Naigles, L.  
4- S. Webb  
5-lexical chunks  
6- Y. Zhao  
7-  A. Wray  
8- Nattinger and DeCarrico 

9- M. Lewis  
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، "از سوي دیگر"، "به محض اینکه"آموزي الزم است، مانند  ترکیبی از عناصر واژگانی که یادگیري آنها براي هر زبان. الف
 ."صورت/ به همین نحو"، و "با این همه"

  "نان پنیر سبزي"، "قاشق چنگال "هاي اسمی؛ مانند آیی باهم. ب
  "کردن فوتبال بازي"، "دست تکان دادن"ی؛ مانند هاي فعل آیی باهم 

  "آینده روشن"، "بخت سفید"هاي اسم و صفتی؛ مانند  آیی باهم
،  براي ارائه "بگذار کمک کنم"و  براي یاري رساندن مانند  "باکمال میل"عبارات اجتماعی براي پذیرش نظري مانند . ج
  ."اگر جاي تو بودم "فرض
....... ثانیاً......اوالً"، "پردازد که به این موضوع می "،"شود که پیشنهاد می"اي از جمالت مانند  فتهگر قالبهاي از پیش شکل. د

توان در سطوح مبتدي از عباراتی استفاده کرد  بندیهاي باال ذکر آنها رفت، می عالوه بر خاطرنشان کردن مطالبی که در طبقه. "
  :بتواند ارتباط برقرار کند همچون آموز را قادر سازد تا به بیانی ساده که زبان

  یعنی چه؟......        
  ؟.........گویند  چطور می       
  چیست؟........... مترتدف /متضاد      
  را تکرار کنید؟........... شود  می/ توانید می      
  )    چطور است؟....... امالي (را بنویسید؟ ........... شود  می/ توانید می      

  .مطمئن نیستم     
  .ام فراموش کرده    
  .         ...........نوبت من است    
  

  :گیري نتیجه.  5    
توان پیشنهادهایی را براي بهتر شدن کتابهاي آموزش واژگان فارسی به غیر فارسی  باتوجه به مطالب ذکر شده در باال می   

  :زبانان ارائه کرد
ان فارسی به دو بخش آموزش واژگان عام و آموزش افعال به دلیل اهمیتی که افعال در تنظیم کتابهاي آموزش واژگان زب. 1

  .یادگیري زبان دارند
تنظیم کتابها براي سطوح مقدماتی، متوسط، متوسط باال و پیشرفته که اساس این رده بندي باید اصولی مانند میزان بسامد . 2
هاي عام و افعال انتخاب شده براي سطح  این بدان معنی است که واژه. ا باشدها در زبان فارسی و میزان انتزاع پذیري آنه واژه

هایی مواجه خواهند شد که از  آموزان سطوح پیشرفته با واژه اما زبان. هایی باشند که پربسامدترند و ملموسترند مقدماتی باید واژه
  .میزان انتزاع بیشتري برخوردارند و الزاماً بسامد باالئی ندارند
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. آنها ارائه شده باشد 2اي و قالب زیر مقوله 1ارائه افعال در قالب جمله به صورتی که اطالعات مربوط به ساختار موضوعی. 3
اي به عنوان سطوح  اند، از ساختار موضوعی و قالب زیرمقوله ي  فعل انجام پذیرفته ي پردازش مقوله در اغلب تحقیقاتی که درباره
ساختار موضوعی فعل به مشارکان درگیر درکنش و فعالیتی که فعل بیانگر آن است و نقش . برند میانی در پردازش فعل نام می

نظرگرفت که نقشی  توان به مثابه یک  موضوع فعل در در جمله را می 3به عبارت دیگر، هر متممی. شود معنایی هر یک اطالق می
بیان »  4انجام داد چه کسیرا براي  کاري چه، چه کسی«در قالب  هاي معنایی که جمله را به این نقش. گیرد عهده می معنایی را بر

اي آن را شکل  اطالعات معنایی در ساخت نحوي جمله قالب زیر مقوله شیوه بیان این. گوئیم کنند، ساختار موضوعی می می
اي اطالعات مربوط به  مقولهبنابراین، در قالب زیر. هاي یک فعل است اي به طور خاص، متمم منظور از قالب زیر مقوله. دهد می

اي است که به صورتهاي  داراي دو احتمال قالب زیرمقوله "فرستادن"شود؛ به طور مثال، در زبان فارسی فعل  فاعل فعل ذکر نمی
   .یابد تجلی می "به تهران فرستادم/ من نامه را براي علی "و  "من نامه را فرستادم"

توانند  معلم و کتاب آموزشی هر دو       می. بندیهایی از آنها در باال ارائه شد که طبقهتأکید بر یادگیري ترکیبهاي واژگانی . 4
ها آگاه سازند و ذهن او  را نسبت به این  جنبه از زبان  آموز را از این جنبه با تأکید بر یادگیري این بخشهاي مهم از  زبان، زبان

  .خاطرسپاري این ترکیبها بپردازد تواند به حفظ و به میآموز به طور انفرادي  به این وسیله زبان. حساس کنند
دهندبنابراین، آموزش و یادگیري  ، افعال مرکب بخش مهمی از زبان فارسی امروز را شکل می5از آنجا که به بیان ویندفور.  5

ز همان سطوح آموزشی توان ا یادگیري افعال مرکب را می). 454، 2009: 6کامري( آنها نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است
توان از افعال مرکبی استفاده کرد که در ترکیبشان از این  پایینتر نیز آغاز کرد و همزمان با ارائه افعال پربسامد و ملموس می

وزن داشتن، مزیت داشتن، سود داشتن، تجربه داشتن، دستیابی  "در ترکیبهاي "داشتن"به عنوان نمونه،  فعل . شوند استفاده می
  . روند به کار می "داشتن
توان از فرهنگهاي بسامدي و            براي تنظیم منابع واژگانی مناسب براي تدوین کتابهاي آموزش زبان فارسی می. 6
هاي زبان فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و  و یا پیکره داده) 1391(خان و حسینی جن هاي دادگان زبانی فارسی همچون بی پیکره

  .استفاده نمودمطالعات فرهنگی 

                                                
1- argument structure    
2- subcategorization frame  
3 - complement 
4 - Who did what to whom 
5- G. L. Windfuhr  
6- B. Comrie  
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458  
  هاي کلیله و دمنه شاعرانه

  
   1سید کاظم موسوي  

 2ویجهطوبی عزیزي عل

 3وحید بازوبندي

 
  :چکیده

هاي کالم  از خصوصیات ذاتی نثر فنی، آراسته بودن به انواع زینت.ي فنی است کلیله و دمنه از زیباترین آثار نثر فارسی به شیوه
پیدا کند هاي بسیاري به شعر  شود که نثر این کتاب شباهت هاي ادبی باعث می هاي ساده به مدد آرایه واژه.هاي لفظی است و آرایش

هاي دلنشین و تشبیهات زیبا در  وجود استعاره.و کالم تا آنجا به شعر نزدیک شود که گاه نثر بودن آن به دست فراموشی سپرده شود
هاي شعري ادبیات فارسی دیده  ي ایماژها و تصویرهایی است که نظیر آن در برترین و واالترین نمونه کلیله و دمنه پدیدآورنده

در این مقاله سعی شده است .هاي شعري این نثر است التی با وزن عروضی کامل و یا نیمه کامل از دیگر ویژگیوجود جم.شود می
  .عناصر شعري کلیله و دمنه مورد بررسی قرار گیرد

  

  .کلیله و دمنه، نثر فنی، شعر، وجوه شعري :هاکلید واژه

                                                
  فارسی دانشگاه شهرکرددانشیار گروه زبان و ادبیات  - 1
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - 2
  کارشناس ارشد ریاضی - 3
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  مقدمه
ها و عناصر جدیدي نیز برخوردار  ي اول و دوم از ویژگی نثر دورههاي  ي سوم عالوه بر ویژگی قرن ششم و نثر دوره       

ي شعر در این دوره، نثر فارسی نیز از عناصر شعري بهره  با توجه به شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی و حضور فعاالنه. است
آن را اولین کتاب غیرمذهبی نامید که به توان  کلیله و دمنه که می. شود برده و به نوعی نثر شاعرانه در آثار نویسندگان ارائه می

استفاده از حیوانات به . دستور پادشاهان به ترجمه درآمده است، از کتبی است که از چند جهت با آثار این دوره تفاوت دارد
ی از ها و تصویرسازي و استفاده از عناصر بیان ي انسانی از زبان آن عنوان قهرمان حکایات و بیان مسائل روزمره و عمده

به این کتاب ارزش ... چون وزن، تشبیه، استعاره، سجع و حضور عناصر شعري هم. ي این کتاب است هاي برجسته مشخصه
شود که به صورت یک تک مصراع شعري و داراي وزن و بحر  در این کتاب جمالتی دیده می. ادبی خاصی بخشیده است

این نکته بیانگر ذهن . آید ه صورت یک مصراع شعر در میبعضی جمالت نیز با حذف یا تغییر اندکی ب. عروضی است
قافیه و ردیف . تر دریافت نماید تواند از این مسیر مطالب را بهتر و عمیق شاعرانه نویسنده و نیز توجه به مخاطب است که می

نمایند و در  تأمین میها را  که از عناصر مهم ایجاد موسیقی در شعر هستند در این جمالت شعرگونه، هم موسیقی شعري جمله
چون تشبیه به میزان زیاد و  استفاده از عناصر شعري هم. روند یک کاربرد دوسویه به صورت سجع در جمالت نثر به کار می

چه در این مقاله بیش از دیگر عناصر  اما آن. ي نثر کلیله و دمنه است از دیگر شگردهاي هنري شاعرانه... استعاره و کنایه و
  .وجه قرار گرفته است، پرداختن به شکل وزن و بحرهاي عروضی در این کتاب استشعري مورد ت

پردازد که عیناً یا با تغییرات اندك مانند مصاریع شعري بوده و در  ي این پژوهش به بررسی جمالتی می بخش عمده       
ناصر شعري و توضیح اندك هر یک از پس از آن با معرفی ع. گنجند بسیاري موارد با داشتن وزن کامل، در بحور عروضی می

هاي مختلف علم بیان،  بدین ترتیب صورت. موارد، شواهدي اندك از آن عناصر شعري در کلیله و دمنه آورده شده است
در پایان نیز به ارائه . بدیع و معانی در کلیله و دمنه مورد بررسی قرار گرفته و ارزش ادبی و موسیقایی آن نمایانگر شده است

  .ي این کتاب پرداخته شده است ها و توصیفات شاعرانه هایی چند از تصویرسازي هنمون
  )موسیقی بیرونی(وزن 
کالم » موسیقی بیرونی« گردد و در حقیقت، همان  مطالعه می» عروض« وزن در شعر، همان چیزي است که تحت عنوان        

تواند استعداد پذیرفتن آن را داشته باشد، بحثی است که اکنون  هم می اما این که آیا وزن، تنها اختصاص به نظم دارد یا نثر. است
گیرند و  وزن در شعر عبارت است از تقسیم کالم به قرائن متناسب و متشاکل که در برابر و در پی هم قرار می« . پردازیم بدان می

نیست که نثر استعداد پذیرش مراحلی از آن اند آن طور محدود و مشخص  این مفهوم وزن، چنان که برخی از ارباب ادب پنداشته
ت آن گواهی دهد و با این تعبیر، به مفهوم  را نداشته باشد، بلکه عبارت از ترکیب و تألیفی از کالم است که ذوق و عروض، به صح

وزن عروضی  ي این درجات و مراحل، منطبق دانست و توان عنوان وزن را بر همه کلی خود، داراي درجات و مراحلی است که می
ي برخی  ي برخی از ارباب ادب و بالغت، یکی از دو فصل ممیز نظم از نثر است و به عقیده که در زبان فارسی و عربی به عقیده
در ادب فارسی نیز تنها همین فصل ممیز است که نظم را . آید ترین آن به حساب می ترین و تمام دیگر، تنها همین فصل ممیز، کامل

ی را  کند و اگر جز این بیندیشیم، استعداد نثر را براي قبول وزن، هنگامی می میاز نثر جدا  توانیم از آن سلب کنیم که این مفهوم کلّ
از وزن نپذیریم و آن را به همان وزن عروضی کامل، با تمام قیود و موازین آن محدود کنیم یا این که به عکس، نثرهاي فنّی را از 
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شمارند، هم  ن با این تحلیل دقیق و نظر برخی از علماي بالغت که در وزن، ذوق را مقدم بر عروض میلیک. ي نثر نشماریم مقوله
تواند گاه تا حد تساوي تقریبی هجاها موزون باشد، در حالی که  اطالق عنوان وزن به تمام این درجات، صادق است و هم نثر می

کند  ر در مسیر تحول و کمال، پیوسته و به تدریج خود را به نظم نزدیک میهنوز در عرف ارباب ادب، نام نثر بر آن اطالق بشود نث
  ...یابد  و در این مسیر، وزن از نخستین مشخصاتی است که در نثر راه می

ی، نثر مشخصات شعري را هم از نظر الفاظ و ترکیبات و هم از جهت تعبیرات و مضامین اقتباس می کند و در عین  در نثر فنّ
آن چنان که مانند شعر به قطعات متعادل و متقارب و گاه متساوي تقسیم . پردازد سازي و مراعات تناسب وزن نیز می هحال به قرین

گیرد که در مراحل نخست، در حد فاصل بین قطعات نثري و مصاریع  شود و هر قطعه به موازات و در برابر نظیر خود قرار می می
اي موارد، این تقارن به تناسب به تساوي تقریبی  تر است و حتی در پاره شعري نزدیک شعري است و در درجات باالتر، به مصاریع

  )45 -43: 1375خطیبی، . (»رسد و حتی کامل هجاها می
شود که گاه داراي وزن عروضی کامل  اینک با توجه به موزون بودن کتاب کلیله و دمنه، به بررسی عباراتی پرداخته می       

گنجد و گاه وزن عروضی داشته اما این وزن، وزن کاملی نیست ولی به هر صورت، کالم، کامالً  وضی میبوده و در بحور عر
 .نماید اي ایجاد لذّت می آهنگین است و موسیقی بیرونی عبارت، در هر خواننده یا شنونده

  :هاي زیر استفاده شده است الزم به ذکر است در نوشتن بحور عروضی از کتاب       
ین کرمی: عروض و قافیه  بخش نوروزي؛ جهان: عروض و قافیه  سیروس شمیسا؛: روضیفرهنگ ع د حسمحم.  

  عباراتی که داراي وزن عروضی کامل هستند
  )310: 1383مینوي، . (دنیاي فریبنده سراسر عیب است -

  بحر هزج مثمن اخرب مکفوف ازل    مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلن فاع
  )319: همان. (در کشتن او توقفی باید کرد -

  بحر هزج مثمن اخرب مقبوض ازل    مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فاع
ت این حدیث روشن گردد - 321: همان. (تا صح(  

  بحر هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر    مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع
  )240: همان. (ي بسیار اي انبوه بود و میوه که آن جا بیشه -

  ن سالمبحر هزج مثم  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
  )7: همان. (کمال کامگاري حاصل آید -

  بحر هزج مسدس محذوف    مفاعیلن مفاعیلن فعولن
  )163: همان. (مرا نومید از این در بازگردانی -

  بحر هزج مسدس سالم    مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
  )173: همان. (وجه در میان آمد هاي بی تحکم -

  بحر هزج مسدس سالم    مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
  )153: همان. (ي خواجه خفته دیدم دربان را در جامهمن  -
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  بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف    مفعول مفاعلن فعولن
  )18: همان. (بشنودن آن مدد تواند بود -

  بحر هزج مسدس اخرب مقبوض مسبغ    مفعول مفاعلن مفاعیالن
  )201: همان. (چون زاغ بدیشان پیوست -

  رب ازلبحر هزج مسدس اخ      مفعول مفاعیلن فاع
  )317: همان. (از رسم خرد دور افتد -

  بحر هزج مسدس اخرب ابتر      مفعول مفاعیلن فع
  )111: همان. (از اشک بسی در و گوهر بارید -

  بحر هزج مسدس اخرب مکفوف مسبغ    مفعولُ مفاعیلُ مفاعیالن
  )184: همان. (اندیشه به هر چیز کشید -

  وف اهتمبحر هزج مسدس اخرب مکف      مفعولُ مفاعیلُ فعول
  )83: همان. (بینم تو را غمناك می -

  بحر هزج مربع سالم      مفاعیلن مفاعیلن
  )75: همان. (جایی جست که پاي افزار بگشاید -

  بحر هزج مربع سالم      مفاعیلن مفاعیلن
  )47: همان. (به راه راست باز آمد -

  بحر هزج مربع سالم      مفاعیلن مفاعیلن
  )37: همان. (شریف آن کس تواند بود -

  بحر هزج مربع سالم      اعیلن مفاعیلنمف
  )183: همان. (گمان بردند که او را طالبی باشد -

  بحر هزج مسدس سالم    مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
  )233: همان. (آن قدر تواند سوخت که بر روي زمین باشد -

  بحر هزج مربع سالم      مفاعیلن مفاعیلن
  )232: همان. (بدین خبر بشارت داد -

  بحر هزج مربع مسبغ      مفاعلن مفاعیلن
ل واجب است - 78: همان. (قاضی را درین باب تأم(  

  بحر هزج مربع اهتم      مفاعیلن فعول
  )230: همان. (پیري در ماري اثر کرد -

  بحر هزج مربع اخرم مقصور      مفعولن مفاعیل
  )107: همان. (شیر را بران باید داشت -
  بحر هزج مربع ازل      مفاعیلن فاع
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  )225: همان. (تا تو را بدو دهم -
  بحر هزج مربع اشتر مقبوض      فاعلن مفاعلن
  )409: همان. (قضاي آسمانی است -

  ]مسبغ[ بحر هزج مربع محذوف       مفاعیلن فعولن
  )159: همان. (دل از ما برنگیرد -

  بحر هزج مربع محذوف      مفاعیلن فعولن
ر آن کس آید -   )233: همان. (مظفّ

  بحر هزج مربع محذوف      مفاعیلن فعولن
  )77: همان. (د را بر ستون بستو خو -

  ]مسبغ[ بحر هزج مربع محذوف       مفاعیلن فعولن
  )120: همان. (و آتش اندر آن زد -

  بحر هزج مربع محذوف      مفاعیلن فعولن
  )154: همان. (بدان که من گناهکارم و خون من تو را مباح -

  بحر هزج مربع مقبوض      مفاعلن مفاعلن
  )162: همان. (به عقل خود رجوع کن -

  بحر هزج مربع مقبوض      مفاعلن مفاعلن
م زي -   )182: همان. (تو هم به مکارم خویش بناز و شاد و خرّ

  بحر هزج مربع مقبوض      مفاعلن مفاعیلن
  )61: همان. (مستبد به رأي خویش -

  ]مسبغ[ بحر هزج مربع اشتر مقبوض       مفاعلن مفاعلن
  )68: همان. (پنداشت که نصیحتی خواهد کرد -
  ]مسبغ[ بحر هزج مربع مقبوض اخرم       لنمفاعلن مفعو
  )242: همان. (و مدتی بر این گذشت -

  ]مسبغ[ بحر هزج مربع مقبوض       مفاعلن مفاعلن
  )415: همان. (بیار تا چه داري -

  بحر هزج مربع مقبوض محذوف      مفاعلن فعولن
  )232: همان. (ملک از مار پرسید -

  بحر هزج مربع مقصور      مفاعیلن مفاعیل
  )232: همان. (کی در آب افتادناگاه ی -

  بحر هزج مربع مقصور      مفاعیلن مفاعیل
  )416: همان. (زمین بشکاف و بردار -
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  بحر هزج مربع مقصور      مفاعیلن مفاعیل
  )33: همان. (در آن ایمن توان زیست -

  بحر هزج مربع مقصور      مفاعیلن مفاعیل
  )39: همان. (خط کالبد معنی است -

  مربع اخرببحر هزج       مفعولُ مفاعیلن
  )41: همان. (نومید نشاید بود -

  بحر هزج مربع اخرب      مفعولُ مفاعیلن
  )88: همان. (زینهار تا آسیب بر آن نزنی -

  بحر هزج مربع اخرب      مفعولُ مفاعیلن
  )271: همان. (من چون به تو پیوستم -

  بحر هزج مربع اخرب      مفعولُ مفاعیلن
  )302: همان. (معلوم تواند شد -

  بحر هزج مربع اخرب      مفعولُ مفاعیلن
  )176: همان. (تا در د بیارامید -

  بحر هزج مربع اخرب      مفعولُ مفاعیلن
  )330: همان. (هرگز نتواند بود -

  بحر هزج مربع اخرب      مفعولُ مفاعیلن
  )333: همان. (بیرون نتواند بود -

  بحر هزج مربع اخرب      مفعولُ مفاعیلن
  )239: همان. (میراث حالل است -

  بحر هزج مربع اخرب مقصور      لنمفعولُ مفاعی
  )302: همان. (با شوي نسازد -

  بحر هزج مربع اخرب محذوف      مفعولُ فعولن
  )296: همان. (قادر نتواند بود -

  ]مسبغ[ بحر هزج مربع اخرب       مفعولُ مفاعیلن
  )162: همان. (ایمن نتوانم زیست -

  ]مسبغ[ بحر هزج مربع اخرب       مفعولُ مفاعیلن
  )317: همان. (مغرور نشاید بود -

  ]مسبغ[ بحر هزج مربع اخرب       مفعولُ مفاعیلن
  )366: همان. (تأخیر نشاید کرد -

  ]مسبغ[ بحر هزج مربع اخرب       مفعولُ مفاعیلن
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  )333: همان. (هر رنگ که آمیزند -
  ]مسبغ[ بحر هزج مربع اخرب       مفعولُ مفاعیلن

  )231: همان. (قوام معیشت بدان حاصل آید -
  بحر متقارب مثمن سالم    عولن فعولنفعولن فعولن ف

  )232: همان. (یکی را از ایشان بگیرم -
  بحر متقارب مسدس سالم      فعولن فعولن فعولن

  )312: همان. (نظر بر خبر راجح آمد -
  بحر متقارب مسدس سالم      فعولن فعولن فعولن

  )339: همان. (چون این تجربت حاصل آمد -
  المبحر متقارب مسدس س      فعولن فعولن فعولن

  )233: همان. (خرد به که مردي -
  بحر متقارب مسدس سالم      فعولن فعولن فعولن

  )110: همان. (چه حیلت توان کرد -
  بحر متقارب مسدس سالم      فعولن فعولن فعولن

  )37: همان. (ملک را خبر کرد -
  بحر متقارب مسدس سالم      فعولن فعولن فعولن

  )37: همان. (سماع خوش آغاز کرد -
لفعولن فعولن فً بحر متقارب مسدس محذوف      ع  

  )381: همان. (ام در این رنج افکنده -
ل بحر متقارب مسدس محذوف      فعولن فعولن فًع  

  )3: همان. (درودي که امداد آن به امتداد روزگار متصل باشد -
ل بحر متقارب مسدس محذوف      فعولن فعولن فًع  

ر از عاشقی است -   )119: همان. (که خوکردگی بتّ
لفعولن فعولن  بحر متقارب مثمن مقصور    فعولن فًع  

  )72: همان. (رسید آواز او به گوش ملک می -
  بحر متقارب مسدس مقصور      فعولن فعولن فعول

  )61: همان. (هراسی بدو راه یافت -
  بحر متقارب مسدس مقصور      فعولن فعولن فعول

  )188: همان. (دوام و خیرات او بی -
  صوربحر متقارب مسدس مق      فعولن فعولن فعول

  )170: همان. (بترسید و در آب رفت -
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  بحر متقارب مسدس مقصور      فعولن فعولن فعول
  )376: همان. (که خیرات او شامل است -

  بحر متقارب مسدس مقصور      فعولن فعولن فعول
  )276: همان. (دل از خود نشاید برد -

  بحر متقارب مسدس اثرم      فعولن فعولن فاع
  )243: همان. (چون این باب بشنود -

  ]مسبغ[ بحر متقارب مربع       عولن فعولف
  )269: همان. (ام مهربان گشته -
  بحر متدارك مربع سالم      فاعلن فاعلن
  )406: همان. (از سر معذرت درگذر -

  بحر مشاکل مسدس مکفوف ابتر      فاعالتن مفاعیلُ فع
  )322: همان. (دارند حسد روا می -

  بحر منسرح مربع مخبون      مفاعلن مفعوالت
  )110: همان. (نهاد بیضه بباید -

  بحر منسرح مربع مطوي موقوف      مفتعلن فاعالن
  )97: همان. (ام او را امانی داده -

  بحر رجز مربع سالم      مستفعلن مستفعلن
  )41: همان. (ست در هر زیانی زیرکی -

  بحر رجز مربع سالم      مستفعلن مستفعلن
  )158: همان. (نگرم تا چه کند می -

  ع مطويبحر رجز مرب      مفتعلن مفتعلن
  )18: همان. (مرده بدان زنده شود -

  بحر رجز مربع مطوي      مفتعلن مفتعلن
  )77: همان. (و مرا میان خلق، مثله و رسوا نگذاشت -

  بحر رجز مربع مطوي      مفتعلن مفتعلن
  )273: همان. (ایمن نشاید زیست -

  بحر رجز مربع محذوذ مسبغ      مستفعلن فعالن
  )270: همان. (تا به تو پیوندم -

  بحر رجز مربع مطوي محذوذ      لن فع لنمفتع
  )403: همان. (آن مرد را بیرون میار -

  بحر رجز مربع مذال      مستفعلن مستفعالن
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  )211: همان. (باید نهاد ما را قدم در کار می -
ذال    مستفعلن مستفعلن مستفعالن بحر رجز مسدس م  

ه اوست شایسته - 414: همان. (ي امارت این خط(  
  بحر رجز مسدس مخبون مذال    عالنمستفعلن مفاعلُ مستف

  )41: همان. (در کارها ثابت قدم باشد -
  بحر رجز مسدس محذوذ    لن مستفعلن مستفعلن فع

  )162: همان. (آمدم تا شرط افتتاح اندر آن به جاي آرم -
  بحر مقتضب مربع مطوي مقطوع      فاعالت مفعولن

  )404: همان. (انتظار واجب بین -
  ب مربع مطوي مقطوعبحر مقتض      فاعالت مفعولن

  )251: همان. (دل چرا رها کردي -
  بحر مقتضب مربع مطوي مقطوع      فاعالت مفعولن

  )243: همان. (آن کجا به دست آید -
  بحر مقتضب مربع مطوي مقطوع      فاعالت مفعولن

  )392: همان. (شکر تواند گزارد -
  بحر مجتثّ مربع مطوي مقصور      مفتعلن فاعالت

  )395: مانه. (دایم و پاینده باد -
  بحر مجتثّ مربع مطوي مقصور      مفتعلن فاعالت

  )412: همان. (روي به شهر آورد -
  بحر مجتثّ مربع مطوي مخبون مقصور      مفتعلن فاعالت

  )364: همان. (جمله بباید کشت -
  بحر مجتثّ مربع مطوي مخبون مقصور      مفتعلن فاعالت

  )396: همان. (راست نیاد چنین -
  ثّ مربع مطوي محذوفبحر مجت      مفتعلن فاعالت

  )384: همان. (ما را تو ترسانیم -
  بحر مجتثّ مربع مخبون مقصور      مستفعلن فعالت

  )171: همان. (جرأت او را سببی باید -
  بحر سریع مسدس مطوي احذّ    لن مفتعلن مفتعلن فع

  )22: همان. (دارم آن را از ایشان باز می -
  يبحر سریع مسدس مخبون مطو    لن مستفعلن مستفعلن فع

  )206: همان. (جاي بپرداز کز آن من است -
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  بحر سریع مسدس مطوي موقوف    مفتعلن مفتعلن فاعالت
ه بیرون آورد - 283: همان. (بیضه نهاد و بچ(  

  بحر سریع مسدس مطوي مخبون    مفتعلن مفاعلن مفعوالت
  )326: همان. (راه تاریک مانده روشن شد -

  لمبحر خفیف مسدس مقبوض اص    لن فاعالتن مفاعلن فع
  )326: همان. (کار دشوار بوده آسان گشت -

  بحر خفیف مسدس مقبوض اصلم    لن فاعالتن مفاعلن فع
  )236: همان. (گفتی و حدیث به رسم می -

  بحر خفیف مسدس مقبوض اصلم    لن فعالتن مفاعلن فع
  )105: همان. (من چه مانم به صحبت شیر -

  بحر خفیف مسدس مخبون محجوف مسبغ      فاعالتن مفاعلن فاع
  )354: همان. (آخر کار آدمی مرگ است -

  بحر خفیف مسدس مقبوض مخبون مقصور    فاعالتن مفاعلن فعالت
  )413: همان. (تیمار ما بباید داشت -

  بحر مضارع مسدس اخرب ازل      مفعولُ فاعالتن فاع
  )374: همان. (بر وي ثناي وافر کرد -

  بحر مضارع مسدس اخرب ازل      مفعولُ فاعالتن فاع
  )106: همان. (درگذر و تدبیر کار خود کناز این سخن  -

  بحر مضارع مربع اخرب      مفعولُ فاعالتن
  )97: همان. (ي من است او طعمه -

  بحر مضارع مربع اخرب مقصور      مفعولُ فاعالت
  )7: همان. (شک نهایتی است انواع عواطف را بی -

  بحر مضارع مربع اخرب مقصور      مفعولُ فاعالت
  )98: همان. (در این کار چه بینی -
  بحر مضارع مربع محذوف مخبون      فعولن فعالتن
  )101: همان. (بر آن قیاس کند -
  بحر مضارع مربع مقبوض ابتر      لن مفاعلن فع

  )259: همان. (عزیز باید داشت -
  بحر مضارع مربع مقبوض مخبون مقصور      مفاعلن فعالت

  )348: همان. (ي من درنتواند یافت هیچ کس رشته -
  بحر رمل مثمن مخبون محجوف مسبغ    تن فاعفاعالتن فعالتن فعال
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  )179: همان. (آمد او به نزدیک تو می -
  بحر رمل مسدس مخبون محجوف      فاعالتن فعالتن فع

  )111: همان. (رنج هجران تو ما را بیش است -
  بحر رمل مسدس مخبون مقصور    فاعالتن فعالتن فعالت

  )173: همان. (آید و مرا همین به دل می  -
  بحر رمل مسدس مشکول اصلم    لن تن فعفعالت فاعال
  )195: همان. (و در آن غلو نشاید کرد -

  بحر رمل مسدس مشکول محجوف مسبغ      فعالت فاعالتن فاع
  )280: همان. (و من از تو برحذر باشم -

  بحر رمل مسدس مشکول محجوف      فعالت فاعالتن فع
  )401: همان. (اي خالی نیست آن هم از فایده -
  بحر رمل مسدس مخبون مقصور    ن فعالتفاعالتن فعالت
  )167: همان. (یار من آن کس تواند بود -

  بحر رمل مسدس محجوف مسبغ    فاعالتن فاعالتن فاع
  )172: همان. (خود به کار دیگر پرداخت -

  بحر رمل مسدس مکفوف مشعث محجوف مسبغ      فاعالتن مفعولن فاع
  )354: همان. (مرگ از این تدبیر بهتر -

  بحر رمل مربع سالم      تنفاعالتن فاعال
  )282: همان. (جاي باید داد یا نه -

  بحر رمل مربع سالم      فاعالتن فاعالتن
  )281: همان. (محنت از وي دور گشت -

  بحر رمل مربع مقصور      فاعالتن فاعالت
  )195: همان. (رأي ما صبر است و جنگ -

  بحر رمل مربع مقصور      فاعالتن فاعالت
  )232: همان. (دگذرانی خوردي و بر آن می می -

  بحر رمل مربع مخبون      فعالتن فعالتن
  )355: همان. (روي بر خاك نهاد -

  بحر رمل مربع مخبو ن مقصور      فاعالتن فعالت
  )66: همان. (بر حذر باید بود -

 بحر رمل مربع مخبو ن مقصور      فاعالتن فعالت

  )259: همان. (بر حذر باید بود -
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  مقصوربحر رمل مربع مخبو ن       فاعالتن فعالت
  )212: همان. (سازند جنگ را می -

  بحر رمل مربع مخبو ن مقصور      فاعالتن فعالت
  )176: همان. (زیر بالین بنهاد -

  بحر رمل مربع مخبو ن مقصور      فاعالتن فعالت
  )70: همان. (سبب این آواز است -

  بحر رمل مربع مخبو ن مقصور      فعالتن فعالت
  )81: همان. (که در آن خطر نباشد -

 بحر رمل مربع مشکول      فاعالتنفعالت  
  )232: همان. (قصد غوکی کردم -
  بحر رمل مربع اصلم      لن فاعالتن فع

  )231: همان. (اي رفت بر کران چشمه -
  بحر رمل مربع مسبغ      فاعالتن فاعالتان

  )170: همان. (باخه را آواز داد -
  بحر رمل مربع محذوف      فاعالتن فاعلن

  )182: همان. (از کسی نتوان ستد -
  بحر رمل مربع محذوف      فاعالتن فاعلن

  )172: همان. (هر که را خواهی بخوان -
  بحر رمل مربع محذوف      فاعالتن فاعلن

  )400: همان. (عاقالن دانند -
  ]مسبغ[ بحر رمل مربع محجوف       فاعالتن فاع
  )225: همان. (شوي من، این است -
  ]مسبغ[ بحر رمل مربع محجوف       فاعالتن فاع
  )189: همان( .باز باید رفت -
  ]مسبغ[ بحر رمل مربع محجوف       فاعالتن فاع
  )181: همان. (صبر باید کرد -
  ]مسبغ[ بحر رمل مربع محجوف       فاعالتن فاع
  )131: همان. (باز باید گشت -
  ]مسبغ[ بحر رمل مربع محجوف       فاعالتن فاع

  عباراتی که بحر عروضی مشخصی ندارند
  )353: همان. (انتظار باید کرد -
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  عالت مفعوالتفا
  )264: همان. (به پدر سپرد و برفت -

  فعالت مفتعالت
  )233: همان. (آن که ثابت عزیمت است -

  فاعالتن مفاعالن
  )181: همان. (شکر در همه ابواب واجب است -

  فاعالت مفاعیلُ فاعالن
  )171: همان. (که عزیزي رسیده است -

  فعالتن مفاعالن
- 167: همان. (ستجوهر ایشان در مخالفت من چون جوهر تُو(  

  مستفعلن فعول
  )157: همان. (و روزگار داد وي بداد -
  فاعلن فعول
  )12: همان. (یک حد ملک ما سپاهان است -

  مفعولُ فاعالت مفعوالت 
  )68: همان. (خاللی کنند تا گوش خارند -
  مستفعلن فاع
  )67: همان. (مقام صاحب مروت بدو موضع ستوده است -

  فعالتن مفاعلن
  )45: همان. (ید صحت بودکه در وي ام -

  مفاعیلُ فاعالتن فاع
  )30: همان. (ساخته باید شد -
  لن مفتعلن فع

  )30: همان. (آید و مالی خطیر در صحبت تو حمل فرموده می -
  فاعلن فاعالتن فع

  )11: همان. (همیشه پادشاه و بنده پرور باد -
  فاعلن مفاعلن فعالت

  )9: همان. (تا بهر طرف که حرکتی فرماید -
  ت فاعالت مفعولن فعفاعال
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عالوه بر موارد فوق، یعنی عباراتی که بدون هیچ تغییر و تصرفی داراي وزن عروضی هستند، در کلیله و دمنه به موارد فراوانی 
جایی و تغییرات صورت گرفته بسیار اندك  حذف، جابه. گردند جایی یا حذف یا تغییر، موزون می خوریم که با اندك جابه برمی
  .از سر فعل» باء« ه طور مثال حذف حرف عطف، حرف ربط، حرف اضافه یا تنها حذف یک کلمه یا تغییري مانند حذف ب. هستند

  :پردازیم اینک به آوردن شواهدي از این دست می
  شوند عباراتی که با تغییرات اندك موزون می

  . فرح راه یابد بدو ←) 39: همان. (فرحی بدو راه یابد -
  حر متقارب مسدس محذوفب      فعولن فعولن فعل

  .گر توقف را مجالی هست ←) 366: همان. (اگر توقف را مجالی هست -
  بحر رمل مسدس محجوف      فاعالتن فاعالتن فع

  .به نزد خردمند وزنی نیارد ←) 288: همان. (به نزدیک خردمند وزنی نیارد -
  بحر متقارب مثمن سالم    فعولن فعولن فعولن فعولن

  .تا هر کجا خواهد رود ←) 98: همان(. تا هر کجا خواهد برود -
  بحر رجز مربع سالم      مستفعلن مستفعلن

  .چو یکچندي آن جا ببود←) 61: همان. (چون یکچندي آن جا ببود -
  بحر متقارب مسدس مقصور      فعولن فعولن فعول

  .رها کرد و رفت ←) 60: همان. (رها کرد و برفت -
  فعولن فعول

  شوند جایی موزون می عباراتی که با جابه
  .به دست آید او را حیات ابد ←) 41: همان. (حیات ابد او را به دست آید -

  بحر متقارب مثمن محذوف    فعولن فعولن فعولن فعل
  .که پنداشت او هم خر است ←) 257: همان. (پنداشت که او هم خر است -

  بحر متقارب مسدس مقصور      فعولن فعولن فعول
  .د مدديحاصل آی ←) 199: همان. (مددي حاصل آید -
  بحر رمل مربع ابتر      فاعالتن فعلن
  . تو چون آن بدیدي ←) 138: همان. (چون تو آن بدیدي -
  بحر متقارب مربع سالم      فعولن فعولن
  . باید که بدو پیوست ←) 57: همان. (بدو باید پیوست -

  ]مسبغ[ بحر هزج مربع اخرب       مفعولُ مفاعیل
  شوند مواردي که با حذف موزون می

  .اند قرار داده شده[] ذوف درون کلمات مح
  )54: همان. (است] و عذاب[ اطراف عالم پر بال  -
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  بحر رجز مربع سالم      مستفعلن مستفعلن
  )45: همان. (عالم فانی به سر آید] این[ حرص و شره  -

  بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف    مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
  )35: همان]. (نیک[ ي  قوي دل باش اي بنده -

  بحر هزج مربع سالم      مفاعیلن مفاعیلن
  )22: همان. (بینم دینار می] درم و[ ي  همگنان را بنده -

  بحر رمل مسدس محجوف      فاعالتن فاعالتن فع
  )305: همان. (باید نهاد لطف می] رفق و[ تا بناي کارهاي بر  -

  بحر رمل مثمن مقصور  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالت
  )285: همان. (خود را بکشت] نشین و هم[ زاد  که هم -

  بحر متقارب مسدس محذوف      فعولن فعولن فعول
  )273: همان. (دلش به زخم حوادث شکسته باد -

  ]مسبغ[ بحر مجتثّ مسدس مخبون     مفاعلن فعالتن مفاعلن
  )225: همان. (قادر خواهم] توانا و[ شوي  -
  بحر رمل مربع اصلم      لن فاعالتن فع

  )208: همان. (کردي] ور و کینه[ مرا آزرده  -
  بحر هزج مربع محذوف      مفاعیلن فعولن

  )108: همان. (در کار باید داشت] را[ علم خود  -
  بحر رمل مسدس محجوف مسبغ    فاعالتن فاعالتن فاع

  )163: همان. (پنهان نماند] خود هرگز[ هنر  -
  بحر هزج مربع محذوف      مفاعیلن فعولن

  )117: همان( ].است[ سود ناکرده در جهان بسیار  -
  بحر خفیف مسدس مخبون مقصور    فاعالتن مفاعلن فعالت

  )110: همان. (فتنه انگیزد] و مکر[ به حیلت  -
  بحر هزج مربع سالم      مفاعیلن مفاعیلن
  موسیقی کناري

امت شود که در حقیقت ص ها دیده می منظور، تناسبی است که از رهگذر هماهنگی دو کلمه یا دو حرف در آخر مصراع       
این موسیقی کناري همان موسیقی قافیه و ردیف و چیزهایی است که . شوند گوش لذتی ببرد هاي مشترك، سبب می و مصوت

الزم به ذکر است در شواهد موجود در کلیله و دمنه، تنها ردیف . اي از این دست به وجود آورد ها موسیقی بتواند در پایان مصراع
  .داشته باشد، به موسیقایی شدن کالم افزوده و فضایی آهنگین در سخن پدید آورده استاي در پشت خود  بی آن که قافیه

  شواهدي از موسیقی کناري حاصل از ردیف در کلیله و دمنه



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

١٣٣ 
 

ار ظاهر گشت و خردمندان دنیا را معلوم گشت - د کفّ   گشت ⟸) 3: 1383مینوي، . (معاندت و تمرّ
  آید ⟸) 7: همان. (د، کمال کامگاري حاصل آیدهر گاه که این دو طرف به واجبی رعایت کرده آی -
  سیر نگردد ⟸) 23: همان. (هر که را خالفت روي زمین سیر نگردد، از ضیاع یتیمان هم سیر نگردد -
) 23: همان. (تواریخ متقدمان به ذکر آن ناطق است، علی الخصوص غرر سیر تعالی رحمه اهللا بر تفضیل آن مشتمل است -   است ⟸
  بود ⟸) 44: همان. (ي علماي دین زردشت بود ن بود و مادر من از خانهپدر من از لشکریا -
  استی ⟸) 56: همان. (و چنانستی که خیرات مردمان را وداع کردستی -
  است ⟸)  260: همان. (جمالِ حلم و فضیلت وقار است، زیرا که منافع آن عام است -
  کند ⟸) 273: همان. (نبوت بدین دقیقه اشارت کند سوگند دروغ قواعد عمر و اساس زندگانی زود با خلل کند و زبان -
  است ⟸) 298: همان. (غم بالست و فاقه بالست -
ی تولّد تواند کرد - تواند کرد ⟸) 306: همان. (اگر در مصالح بدو استعانتی تواند کرد و از راي و امانت او دفع مهم  
  است ⟸) 310: همان. (استاین دنیاي فریبنده سراسر عیب است، هنر همین دارد که مزرعت آخرت  -
  گویم می ⟸) 329:  همان. (گویم گویم نه از براي آن می و آن چه می -
. کار ایدون حکیم بر جاي است، هر چند اصل او به براهمه نزدیک است، اما در صدق و دیانت بر ایشان راجح است -

  است ⟸) 310: همان(
ت را از عجز و انقیاد آن مشاهدت کندعزّت و هیبت پادشاهی اقتضا کند و خاص و عام و لشکر و ر - 391: همان. (عی (   کند ⟸
. ي مبارك او ظاهر گشت شادي و نشاط بر وي غالب گشت و دالیل فرح و ابتهاج و مخایل مسرّت و ارتیاح در ناصیه -

  گشت ⟸) 392: همان(
 

  توصیفات شاعرانه
اشی شده از توصیفات را  انندههاي کلیله و دمنه به حدي است که هر خو ایماژها و تصویرسازي        اي با خواندن آن تابلویی نقّ

م می کند در پیش چشم خود، مجس. 

  :کنیم ها را به سه دسته تقسیم می در بررسی توصیفات کلیله و دمنه، آن       
  .پردازد هاي عادي زندگی می به توصیف مناظر طبیعت یا صحنه: توصیفات طبیعی -1
  .پردازد هاي چهره و پیکر آدمی می یباییبه توصیف ز: گونه توصیفات غزل -2
هاي  پردازد که به دلیل طنین خاص واژه هایی می با استفاده از عناصر حماسی، به توصیف صحنه: توصیفات حماسی -3

  .سازد دار می ها را از توصیفات طبیعی فاصله استفاده شده، آن
 :شود دمنه پرداخته میدر ادامه به بیان شواهدي از انواع توصیفات در کلیله و        

  شواهدي از توصیفات طبیعی در کلیله و دمنه
ي ریگ  ي عاشق است و غمازتر از صبح صادق، دانه درتر از گریه دانم که آبش به صفا پرده در این نزدیکی آبگیري می -

  )83: همان. (ي ماهی از فراز آن بتوان دید در قعر آن بتوان شمرد و بیضه



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

١٣٤ 
 

ي خوش و مرغزاري نزه بود که از عکس ریاحین او پر زاغ چون دم طاووس نمودي و در پیش در ناحیت کشمیر متصید -
  )158: همان. (جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستی

بیز از نسیم اوج او  ي مشک بندي آموختی و زهره در آن حوالی مرغزاري بود که ماه رنگ آمیز از جمال صحن او نقش -
  )311: 1383مینوي، . (استمداد گرفتی

. ي روان اي بر روي جوي آب در سبزه ي مورچه کشان و ماننده ي آن چون ستاره است در گذرِ کاه گوهر در صفحه -
  )361: همان(

  گونه در کلیله و دمنه شواهدي از توصیفات غزل
  )217: همان. (زنی داشت رویی چون تهمت اسالم در دل کافران و زلفی چون خیال شک در ضمیر مؤمن -
ي شب را  ي صبح صادق را مایه داده بود و رنگ زلفش طلیعه ی پاکیزه اطراف را که عکس رخسارش ساقهزاهدي زن -

  )261: همان. (مدد کرده، در حکم خود آورده بود
اي نوخط که حور بهشت پیش جمالش سجده بردي و شیر سوار فلک پیش رخسارشپیاده شدي، طراوتی  توانگر بچه -

  ) 409: مانه. (نهایت بالطافت، لباقتی بی
  شواهدي ازتوصیفات حماسی در کلیله و دمنه

  )116: همان. (سپاه زنگ به غیبت او بر لشکر روم چیره گشت و شبی چون کار عاصی روز محشر درآمد -
  )197: همان. (دست مریخ سالح نصرتش صیقل کند و قلم عطارد منشور دولتش توقیع کند -
: همان. (و برآرد و اگر دود به آسمان رساند رخسار سپید روز سیاه گرددسوز فراق اگر آتش در قعر دریا زند، خاك از ا -

186(  
ق باشد و مانند نهنگ از میان دریا خویشتن درآویزد، در حمله چون  - دو خرطوم ایشان چون اژدها که از باالي کوه معلّ

  )359: همان. (گردباد مردم ربایند و در جنگ بسان سیل دمان، خصم را فروگیرند
 نعلم بیا

کالم ادبی، کالمی است مبتنی بر احساس و تخیل که در آن کوشش بر این است که رسایی معنا همراه با عنصر عاطفه و        
از آن جا که بر هر زبانی اصول و . کند، همین ویژگی است ها جدا می تخیل زیبا ساخته شود و آن چه زبان ادبی را از سایر زبان

. گویند می» علم بیان« میزانی وجود دارد، در زبان ادبی نیز، معیار و میزانی موجود است که به آن  هایی حاکم است و معیار و روش
هاي مختلف شناخته  ي آن، آوردن یک معنی به راه مجموع قواعد و قوانینی که به وسیله: بیان در اصطالح ادبا عبارت است از« 

. »کند، برخی روشن و واضح و بعضی خفی و پوشیده است مقصود انتخاب می هاي مختلفی که شاعر یا نویسنده، براي بیان راه. شود
 .شود که عبارتند از تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه در علم بیان به چهار مبحث اصلی پرداخته می)30: 1330صفا، (

  تشبیه
رسانند و آن ادعاي  یک مفهوم را میها در واقع  ي آن هاي مختلف بیان شده است که همه براي تشبیه، تعاریفی به صورت       

تشبیه، مانند ساختن کسی یا چیزي، از جهت معنی یا صفت یا « : هاي تشبیه، چنین است یکی از تعریف. شباهت بین دو چیز است
تشبیه بر مبناي طرفین، تعداد طرفین، وجود یا عدم وجود ) 303: 1376نوروزي، . (»شکل و صورت، به کسی یا چیزي دیگر است

الزم به ذکر است . شود کند که براي جلوگیري از اطناب مطلب به آنها پرداخته نمی جه شبه و ادات تشبیه، انواع مختلفی پیدا میو
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شود، توجه به هنر تصویرپردازي و نیروي تخیل  هاي بعدي آورده می هاي تشبیه و سایر شواهدي که در بخش هدف از آوردن نمونه
  .شود گر می ر، جلوهاي است که در یک نث شاعرانه

  شواهد تشبیه در کلیله و دمنه
ه را تیغ قهر دشمنان گردانید - اري که نیش پشّ 2: 1383مینوي، . (جب(  

ی، بلیغ غیر اضافی: تشبیه نیش پشّه به تیغ ی به حسد، مجمل، مقید، مفرد، حس   مؤکّ
ی، بلیغ اضافی: تیغ قهر مؤکّد، مجمل، مفرد، عقلی به حس.  

  )87-86: همان. (ا بر باد تند نشانده بود و فروغ خشم در حرکات و سکنات وي پدید آمدهآتش گرسنگی او ر -
ی، بلیغ اضافی: آتش گرسنگی و فروغ خشم مؤکّد، مجمل، مفرد، عقلی به حس.  

  )160: همان. (چون او را در بند بال بسته دید، زه آب دیدگان بگشاد -
ی، بلیغ اضافیمؤکّد، مجمل، مفرد، حس: بند بال و زه آب دیدگان ی به حس.  

  )193: همان. (و شهاب صولتش دیو فتنه را بسوزد -
ی، بلیغ اضافی: شهاب صولت مؤکّد، مجمل، مفرد، عقلی به حس.  

  وهمی، عقلی به عقلی: دیو فتنه
  )249: همان. (خوري تازي و در دریاي حیرت غوطی می موجب چیست که هر لحظه در میدان فکرت می -

ی، بلیغ اضافی: حیرت میدان فکرت و دریاي مؤکّد، مجمل، مفرد، عقلی به حس.  
ه مرفّه توانم زیست و گمان چنان بود که من در سایه -   )286: همان. (ي او چون کبوتر در مکّ

ی به حسی: تشبیه ب، حس   .مرسل، مفصل، مرکّ
  )410: همان. (در عمارت دستی چون ابر نیسان مبارك و در کسب قدمی مانند کوه ثهالن ثابت -

ی: دو تشبیه ی به حس ل، مفرد، حسمرسل، مفص.  
  )40: همان. (اگر نادانی این اشارت را بر هزل حمل کند، مانند کوري باشد که کاژي را سرزنش کند -

  تشبیه تمثیل، عقلی به حسی
یمار ولع قدر گردانید، چنان که ب شره نفس و قوت حرص بر طلب جاه، راي مرا ضعیف کرد و نصایح تو را در دل من بی -

ت شهوت بخورد به خوردنی، اگر چه ضرر آن می 142: همان. (شناسد بدان التفات ننماید و بر قضی(  
  تشبیه تمثیل، عقلی به حسی

  )3: همان. (ي عطار برآرد خاك از کلبه] درود[ نسیم آن،  -
ی به حسی تشبیه تفضیل، مضمر، حس  

ي  ي چاه زد و سایه دانید، چنان که آفتاب رخسارش آتش در سایهایزد تعالی او را دختر پرداخته هیکل تمام اندام گر -
  )225: همان. (زلفش دود از خرمن ماه برآورد
ی به حسی تشبیه تفضیل، مضمر، حس  

  بسامد تشبیهات در کلیله و دمنه
    تعداد      نوع تشبیه
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  237        مفرد
ب     25      مرکّ

  213      عقلی به حسی
ی ی به حس 165      حس  
  2      عقلی به عقلی

  137      بلیغ اضافی
  19      بلیغ غیراضافی

  93        مرسل
    77      مفصل
  83        تمثیل

  25      مضمر و تفضیل
    3      عکس
  20        جمع
  2        تسویه
    2      وهمی
  استعاره

 ي مشابهتی که میان مفهوم رایج و مفهوم اي در معناي غیراصلی آن، با عالقه استعاره اصطالحاً عبارت است از به کار بردن واژه
  )433: 1376ك نوروزي، .ر. (مجازي آن کلمه است

ي هنر شاعرانه و کالم مخیل  همان طور که در بخش تشبیه توضیح داده شد، بهتر است عبارات استعاري را از دریچه       
ی را به شعر نزدیک می ي این نوع  یا شنونده سازد و ایجاد تلذّذ ادبی در خواننده بنگریم زیرا این نوع هنرهاي شاعري است که نثر فنّ

  .هاست کالم، بیشتر ناشی از همین قسمت
  شواهدي از انواع استعاره در کلیله و دمنه

چون شاه سیارگان به افق مغربی خرامید و جمال جهان آراي را به نقاب ظالم بپوشانید، سیاه زنگ به غیبت او بر لشکر  -
  )116: 1383مینوي، .... (روم چیره گشت

  .ستعاره از خورشید، مصرّحه مطلقها: شاه سیارگان
حه مطلقه: سپاه زنگ   .استعاره از شب، مصرّ
حهمرشّحه: لشکر روم   استعاره از روز، مصرّ

  )351: همان. (گاه مشرق پیدا آمد وار در جلوه و شاه سیارگان عروس -
  . استعاره از خورشید، مصرّحه مجرده: شاه سیارگان
  )59: همان. (داردروزگار حجاب مناقشت پیش مرادهاي او ب -
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  .استعاره مکنیه غیراضافی، تشخیص: روزگار
  )74: همان. (ي بیداري در چشم وي کشید دست حسد سرمه -
  استعاره مکنیه اضافی، تشخیص: دست حسد

  
  مجاز

ه مجاز، آن است ک« . خوریم، مجاز نام دارد هایی از آن برمی یکی دیگر از مباحث علم بیان که در کلیله و دمنه به نمونه
معناي نهادین و قاموسی واژه، معناي راستین آن است و . ور، واژه را در معنایی به کار گیرد که براي آن برنهاده نشده است سخن

ازي، . (»ي خویش از آن خواسته است، معناي هنري آن ور، در سروده معنایی که سخن   )140: 1375کزّ
  شواهدي از مجاز در کلیله و دمنه

ت حق  -   )19: 1383مینوي، . (بر آن نواحی طلوع کردو چون صبح ملّ
  .ي مجاورت مجاز از خورشید به عالقه: صبح

  )9: همان. (و بر اثر آن اگر دیو فتنه در سر آل بوحلیم جاي گرفت -
  ي محل و حال مجاز از اندیشه به عالقه: سر

: همان. (ف کوه از هم جدا گرددگویند بر کوه گویند و آن بشارت به گوش روزگار رسانند، اطرا اگر آن چه براهمه می -
364(  

  ي تضاد مجاز از بدبختی بزرگ به عالقه: بشارت
 
  کنایه

اند و به همین دلیل در  ي غیرمستقیم بیان و اندیشه و گریز از منطق عادي گفتار بوده ادیبان و شاعران همواره به دنبال شیوه       
کنایه نیز . اند ي اداي معانی به طریق غیرمستقیم استفاده کرده ال و شیوههاي گوناگون خی ها، از صورت ها و اندیشه گزارش لحظه

  .هاي پوشیده و اسلوب هنري گفتار است یکی از صور خیال در ادب وشعر و از صورت
ی لبریز از صناعات بیانی و بدیعی، داراي کنایات فراوانی است که گاه بسیار        ي از کتاب کلیله و دمنه به عنوان یک نثر فنّ

ب هستند، در ادبی کردن کالم و باال بردن . ها میان مردم عادي نیز شایع و جاري است آن اغلب این کنایات که از نوع کنایات مرکّ
ی جمالت نقش بسزایی دارند ل می. بار عاطفی و حسسازد که از  گاه وجود یک کنایه در عبارت، آن چنان جمله را آهنگین و مخی

  .مانیم عات در آن عبارت، باز میپرداختن به سایر صنا
  شواهدي از کنایه در کلیله و دمنه

  )10: 1383مینوي، . (تمامی مفسدان اطراف دم در کشیدند و سر به خط آوردند -
  .برداري کردن کنایه از فرمان: سر به خط آوردن    .کنایه از خاموش شدن: دم در کشیدن

  )75: همان( .آمد جوشید و بر کنیزك بس نمی زن از قصور دخل می -
  .ي او بیرون آمدن کنایه از کسی را مطیع کردن و از عهده: بر کسی بس آمدن

  )112: همان. (پذیرم که دم درطرقم و دل در سنگ شکنم من هم می -
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  .کنایه از خاموشی پیشه کردن: دل در سنگ شکستن
  )163: همان. (و آخر به حیلت بال بندي توان کرد  و گربه شانی در میان آورد -

  ).میانه را گرفتن و اصالح ذات البین(کنایه از فریفتن : به شانی کردنگر
  )213: همان. (عاقالن دست گرفتن چنین کس به انگشت پاي جویند -

  .کنایه از با نهایت میل و کوشش جستن: به انگشت پاي جستن
  )295: همان. (فلک در این دیده سپید کرد و در این تگاپوي پشت کوژ -

  کنایه از تالش بسیار کردن: پشت گوژ کردندیده سپید کردن و 
  )موسیقی درونی و معنوي(بدیع 
از نظر ما « . بخشد، علم بدیع است یکی دیگر از علومی که به ادبی شدن کالم کمک نموده و موسیقی عبارات را تعالی می       

کند و یا کالم ادبی را به  یل به کالم ادبی میاست که کالم عادي را کم و بیش تبد) یا بحث از فنونی(ي شگردهایی  بدیع، مجموعه
 ) 11: 1378شمیسا، . (»بخشد تعالی می) از ادبی بودن یا سبک ادبی داشتن(سطح واالتري 

  بدیع لفظی
هاي کلمات  ها و مصوت هایی است که میان صامت ي تناسب ي موسیقی درونی در شعر است و مجموعه بدیع لفظی ایجادکننده

در بدیع لفظی، انسجام کالم ادبی بر اثر روابط متعدد آوایی و موسیقایی در میان کلمات . وجود داشته باشد یک شعر ممکن است
آورد، ماهیت آوایی و  زند و بافت ادبی را به وجود می دیگر گره می ي نامرئی که کلمات را به یک به عبارت دیگر آن رشته. است

  :شود زیر افزوده می موسیقی لفظی کالم به سه روش. موسیقایی دارد
  )13 -12: ك همان.ر(تکرار   -3سازي یا تجنیس    جنس هم  -2  سازي یا تسجیع هماهنگ -1

 
  
  

  تسجیع
یکی از شگردهاي ایجاد موسیقی لفظی در کالم تسجیع نام دارد که عبارت است از آوردن سخن همراه با سجع و آن سخن   

ع و جمله ها، در وزن یا حرف روي یا هر دو مطابق  سجع آن است که کلمات آخر قرینه .گویند هاي مشابه را قرینه می را مسج
  )41: 1374ك همایی، .ر.. (باشند

 شواهدي از انواع سجع در کلیله و دمنه

  )157: 1383مینوي، . (و استتماع از ثمرات مخالصت و برخورداري از نتایج مصادقت -
  سجع متوازي: مخالصت و مصادقت

ارست کامگار  که جباري -   )105: همان. (و غداري است مکّ
ار ف: کامگار و مکّ   سجعمطرّ

  )40:  همان. (تر هر که همت او از طلب دنیا قاصرتر، حسرات او به وقت مفارقت آن اندك -
  سجع متوازن: تر قاصرتر و اندك
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  ازدواج

یابیم که از این  اي از آن را نمی شود و تقریباً هیچ صفحه صنعت ازدواج، صنعتی است که در کلیله و دمنه به وفور یافت می
ترین عناصر شعري  که خود یکی از مهم –آهنگی  بنابراین، ازدواج، یکی از بیشترین عوامل ایجاد موسیقی و هم. صنعت خالی باشد

حرف  دیگر بیاورند که در آن است که در اثناي نثر یا نظم، کلماتی را پیوسته یا نزدیک به یک« در کتاب مذکور است و  –است 
  )47: 1374همایی، . (»روي موافق باشند

  شواهدي از صنعت ازدواج در کلیله و دمنه
  )2: 1383مینوي، . (در فطرت کاینات به وزیر و مشیر و معونت و مظاهرت محتاج نگشت -

  صنعت ازدواج: وزیر و مشیر، معونت و مظاهرت
  )33: همان. (حرمت هجرت و وسیلت غربت را مایه و ساقه گردانیده -

  صنعت ازدواج: رمت و هجرت و وسیلت و غربت،  مایه و ساقهح
  )398: همان. (احتراز او از تحریف و تزویر و تفاوت و تناقض باید که هم تقریر پذیرد -

  صنعت ازدواج: تحریف و تزویر و تقریر
  تجنیس

ها است،  هر چه بیشتر واك روش تجنیس مبتنی بر نزدیکی« .برد، روش تجنیس است دومین روشی که موسیقی کالم را باال می
. »به مصادیق روش تجنیس، جناس گویند. ها به ذهن متبادر شود جنس بودن آن جنس به نظر آیند یا هم به طوري که کلمات هم

  )49: 1374همایی، (
  

  شواهدي از انواع جناس در کلیله و دمنه
  )124: 1383مینوي، . (ي دشمنان خار و بر روي دوستان خال در دیده -

ف: و بنان بیان   جناس مطرّ
  )320: همان. (لکن باید که در مجال حلم و بسطت علم او همه چیز گنجان باشد -
  جناس مضارع: حلم و علم

  )159: همان. (و در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندي -
  اشتقاق: طاعت و مطاوعت

  
  تکرار

ي  تکرار یک صامت یا مصوت در چندین کلمه« سومین روش افزایش موسیقی کالم، روش تکرار است و عبارتست از        
  )57: 1378شمیسا، . (»یک جمله

  شواهدي از انواع صنعت تکرار در کلیله و دمنه
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  )14: 1383مینوي، . (طراز محاسن عالم و جمال مفاخر بنی آدم شده -
  م، آ: تکرار

  )49: همان. (ها زاید زینهار تا این لفظ کسی را نیاموزي که از آن خلل -
  ز :تکرار

  )107: همان. (گشت اشتر شاد شد و در آن بیشه شیر در طلب شکاري می -
  ش: تکرار

  )351: همان. (شبی هفت کرّت هفت خواب هایل دید که به هر یک از خواب درآمد -
  ه: تکرار

  
  بدیع معنوي

ید ولی با در نظر گرفتن این تعبیر ممکن است عجیب به نظر آ. ي موسیقی معنوي در نوشته است بدیع معنوي ایجاد کننده       
هاي  توان تناسب ي تعریفی آهنگ قرار گیرد، توسعاً می تواند در حوزه این نکته که هر گونه تناسبی، خواه صوتی، خواه معنوي، می

اظ نیز اي از حسن و زیبایی ادبی عاید الف بدیع معنوي مستقیماً مربوط به معنی است و اگر بهره« . معنوي را در این حوزه قرار داد
هاي معنوي  اند، همه، تناسب خوانده... النظیر و چه قدما طباق و تضاد و مراعات آن) 225: 1374همایی، . (»بشود تابع معانی است

ها، اگر به طرزي  آورد و رعایت این تناسب ها، خود، نوعی آهنگ در درون شعر به وجود می مفاهیم و کلمات است و این تناسب
  .جه تصنّع هنرمند نشود، بسیار پراهمیت استباشد که خواننده متو

ها که در کلیله و دمنه وجود دارد، پرداخته شده  ي شواهدي از آن بدیع معنوي داراي انواعی است که در ادامه به ارائه       
  .است

  

  تضاد
  »225: ك همان.ر« . در اصطالح آوردن کلمات ضد یکدیگر را گویند

  و دمنه شواهدي از صنعت تضاد در کلیله
  )56: 1383مینوي، . (و عدل ناپیدا و جور ظاهر -

  عدل و جور، ناپیدا و ظاهر
  )56: همان. (و مظلوم محقّ ذلیل و ظالم مبطلِ عزیز -

  .مظلوم و ظالم، محقّ و مبطل، ذلیل و عزیز
د و تواضع چنان که مالیم مصلحت  - تواند بود و عاقل با دشمنان و دوستان در انقباضو انبساط و رضا و سخط و تجلّ

  )279: همان. (کند زندگانی می
د و تواضع   دشمنان و دوستان، انقباض و انبساط، رضا و سخط، تجلّ

  النظیر مراعات
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النظیر است که نویسنده بدان توجه داشته و آن را با نهایت استادي و مهارت در  از جمله دیگر صنایع بدیع معنوي، مراعات
توان تناسب بین  اي است که در عین زیبایی، به آسانی می النظیر در این کتاب به گونه د مراعاتکاربر. ي کالم به کار برده است رشته
  .ها را دریافت واژه

  شواهدي از صنعت مراعات النظیر در کلیله و دمنه 
  )2: 1383مینوي، . (آسمان حق و آفتاب صدق -
  )208: همان. (مهر و ماه از آسمان سنگ اندر آن افسر گرفت -

 و آسمانمهر و ماه 

ت نمی - ی 296: همان. (توانم داشت بینم و سر و گردن فداي تیغ نمی که خود را دست د(  
  .دست و سر و گردن

  شواهدي از صنعت جمع و تقسیم در کلیله و دمنه
ي آخرت و تمهید اسبابِ معیشت و راست داشتن میان  ساختن توشه: کوشش اهل عالم در ادراك سه مراد ستوده است -

ت ن به کمخود و مردما 41: همان. (آزاري و ترك اذی(  
  )67: همان. (صحبت سلطان، چشیدن زهر به گمان و سرّ گفتن با زنان: حکما گویند بر سه کار اقدام ننماید مگر نادان -

  معانی
ي  نین رابطههم چ. پردازد، منتهی در جمله، نه در کلمه هاي مختلف بیان می علم معانی هم مانند علم بیان به بررسی نحوه       

علم معانی از مسایلی مانند فصاحت و بالغت کالم، ) 15: 1383ك شمیسا، .ر. (بین معانی اولیه و ثانویه، تصویري و مخیل نیست
کند که با توجه به موضوع پژوهش حاضر،  بحث می... ضعف تألیف، تعقیدات، قصر و حصر و افسام آن، ایجاز، اطناب، مساوات و

گنجید که به دلیل  ي علم معانی در این مجموعه می بلکه تنها آن قسمت از حوزه. بود ن مرتبط با موضوع نمیموارد یاد شده چندا
 .شد هاي دستوري، کالم، شعرگونه می جایی جابه

  
  جایی فاعل جابه

  )44: 1383مینوي، .... (چنین گوید برزویه -
  )49: همان. (که بر بام دزدانند -
 )72: همان. (ضعیننمود در طبع تو زیادت طمعی توا -

 جایی مفعول جابه

  )22: همان. (بینم مردمان را من می -
  )157: همان. (دل را بازگوي داستان دوستان یک -
  )384: همان. (دخت را به ناحق کشتی ایران -

 جایی فعل یا مصدر جابه

  )38: همان. (مجموعی سازند مشتمل بر مناظم حال و مآل و مصالح و معاش و معاد -
  )80: همان. (از آفت وقت بیرون آوردن نفس -
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 )101: همان. (بیار اي دوست مشفق -

  جایی صفت جابه
  )61: همان. (بانگی بکرد بلند -
 )84: همان. (از دور استخوان ماهی دید بسیار -

  )324: همان. (در این واقعه او را تجربتی افتاد بزرگ -
  جایی حرف اضافه و متمم جابه

  )22: مانه. (هیچ کس را استقامتی نتواند بود بی او -
  )101: همان. (شناسم از اعالم تو چاره نمی -
  )161: همان. (کند میان دانا چنان که نادان را غلبه می -

 جایی مسند و مسندالیه جابه

  )73: همان(کیست این شیر؟  -
  )116: همان. (ست طلب منفعت خویش در مضرّت دیگران از نادانی -
د - 301: همان. (حرام است بر من توقّف در این حیرت و ترد(  

 جایی قید و مضاف الیه جابه

  قید ←)112: همان. (باخه میان آن به دندان بگرفت محکم -
  قید ←)335: همان. (ي شیر است و آن مرد تیرانداز افسانه -
 الیه بخشی از مضاف ←) 396: همان. (راست نیاید چنین -

 
  :گیرينتیجه

ي تمثیل، لبریز از اندرزها و سیاست کلی زندگی  ات که به شیوههایی است از زبان حیوان کلیله و دمنه، مجموعه داستان       
ی که مقدمه و طلیعه. است هاي  گیرد، آراسته به انواع زینت ي نثرهاي مصنوع در ادوار بعد قرار می این کتاب به عنوان یک نثر فنّ

  .دم بر معنی است یا معنی مقدم بر لفظآید که آیا لفظ مق اي که گاه این تردید در خواننده پدید می لفظی کالم است، به گونه
کلیله . گیرد هاي زیبا مد نظر قرار می ترین مسائلی است که در نگاشته انتخاب  و استقرار مناسب کلمات در عبارات از مهم       

در عین حال متین و و دمنه با داشتن تشبیهات زیبا و استادانه، استعارات دقیق و و ظریف و دور از تکلف، کنایات اغلب مستعمل و 
ها، شباهت  آهنگی واژه ي شعري است، به دلیل توازن و خوش زیبا، صنایع متعدد بدیع لفظی و معنوي که همگی از عناصر الزمه

ي مصاریع شعري بوده و حتی در بسیاري موارد  کند که تقابل قطعات و عبارات آن، پدیدآورنده جا نزدیک می خود را به شعر تا آن
  .گنجد زن کامل، در بحور عروضی میبا داشتن و
استفاده از عناصر شعري در کلیله و دمنه به هیچ عنوان تا آن اندازه نیست که سخن به ابتذال کشیده شود و یا مخاطب        

مندي پدید  ي آن، شوق دوباره خواندن در هر شخص عالقه بلکه برعکس با یک بار مطالعه. احساس کسالت و خستگی نماید
عا کاربرد نسبتاً اندك . دآی می اي  زیرا سجع، نویسنده را ناگزیر از انتخاب واژه. در کلیله و دمنه است» سجع« یک گواه بر این مد
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تواند به تکلف  دهد که این مسأله می کند و به این ترتیب مانند قافیه در شعر، نویسنده را در تنگنا قرار می مناسب در جایگاه خود می
  .المزدوج استفاده کرده است تا موزونیت کالم بیشتر جلوه کند هاي مکرر از تضمین تی که به جاي سجعبینجامد، در صور

اي است که نویسنده در آن به  هاي کلیله و دمنه به مدد توصیفات زیبا و در عین حال ساده بیشترین ایماژها و تصویرگرایی       
ان ادوار بعد، آن چنان موصوف را وصف کند که سخن به درازا کشد و این ساده از آن جهت که نه مانند نویسندگ. برد کار می

توانیم چشمانمان را ببندیم  نشیند که می گونه ساده که مانند شعري زیبا چنان بر دل می دار سازد بلکه آن اطناب، روح کالم را خدشه
  .دلنشین آن احساس لذت نماییم و خود را در همان مرغزار یا هر موصوف دیگري تصور کنیم و از زیبایی مناظر

توان چنین گفت که تمام عناصر شعري به کار رفته در کلیله و دمنه، نقش مستقیمی در التزام  بندي کلی می در یک جمع       
ی عاطفی در البه کالم با تصاویر شاعرانه، موسیقی عبارات و انتشار گسترده نثر الي کتاب داشته و سبب گردیده است تا  اي از حس

  .پاي شعر حرکت کند کلیله و دمنه پابه
تکرار معقول . ي شعري کلیله و دمنه است موسیقی حاصل از صنایع بدیعی، لفظی یا معنوي، عامل دیگري در حوزه       
ی عاطفی از شادي  ها که موجد موسیقی داخلی می ها یا مصوت صامت باشد، سبب شده است تا عالوه بر آهنگین شدن سخن، حس

  .ا اندوه یا احساسی از عظمت یا حقارت موصوف در خواننده پدید آیدی
آهنگی کالم شده  هاي متفاوتی که در برخی عبارات به کار رفته، مانند قافیه عمل کرده و موجب خوش هم چنین سجع       

  .، خالی نیستاي از کتاب از این صفت المزدوج که تقریباً هیچ صفحه است و یا آهنگ حسی برخاسته از تضمین
الت شاعرانه نشانده است، به گونه        اي  و در نهایت، تمامی عناصر شعري، کلیله و دمنه را در جایگاهی رفیع از توضیحات و تخی

کند و این گونه است که کلیله و دمنه به  ها و ایماژهاي موجود در کتاب با زیباترین نوع شعري خود برابري می که تصویرپردازي
معنوان  ی، با ترنّ   .ور است هاي دلنشین شاعرانه، در حد فاصل نثر و شعر غوطه یک نثر فنّ

  

  منابع
  .سمت: ؛ تهران1؛ فنّ نثر در ادب فارسی؛ ج )1375(خطیبی، حسین 

 .انتشارات فردوس و مجید؛ چاپ دوم: ؛ فرهنگ عروضی؛ تهران)1370(شمیسا، سیروس 

 .انتشارات فردوس؛ چاپ یازدهم: ران؛ نگاهی تازه به بدیع؛ ته)1378( __________

 .نشر میترا؛ چاپ هشتم: ؛ معانی؛ تهران)1383( __________

 .ي مطبوعاتی امیرکبیر مؤسسه: ؛ آیین سخن؛ تهران)1330(اهللا  صفا، ذبیح

دحسین  ؛ عروض و قافیه در شعر فارسی؛ شیراز؛ انتشارات دانشگاه شیراز)1380(کرمی، محم. 

ازي، میرجالل  .؛ زیباشناسی سخن پارسی؛ تهران؛ ماد، وابسته به نشر مرکز؛ چاپ پنجم)1375(ن الدی کزّ

 .ي انتشارات امیرکبیر؛ چاپ بیست و پنجم مؤسسه: ي کلیله و دمنه؛ تهران ؛ ترجمه)1383(مینوي طهرانی، مجتبی 

 .انتشارات نوید: ؛ عروض آسان و قافیه در شعر نو؛ شیراز)1370(بخش  نوروزي، جهان

 .انتشارات کوشامهر: ؛ شیراز2و 1؛ معانی و بیان )1376( ____________

 .ي نشر هما؛ چاپ یازدهم مؤسسه: ؛ فنون بالغت و صناعات ادبی؛ تهران)1374(الدین  همایی، جالل
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459  

ت و شخصیت پردازي در داستان سیاوشبررسی شخصی  
  1سید کاظم موسوي

  2حسین مدديغالم
  3فخري زارعی

  چکیده 
شاهنامه پژوهان ، در حوزه ي زبان و محتواي . ي  فردوسی گنجینه ي بی بها و گران سنگ زبان و ادبیات فارسی است  شاهنامه

این که شاهنامه از نظر طبقه بندي ادبی جزو کدام نوع ادبی قرار می گیرد و . شاهنامه ، تحقیقات بسیار گسترده اي انجام داده اند 
نوع ادبی را بیش تر در خود دارد ، می تواند پرسشی نو و قابل طرح در  زمینه ي شاهنامه  ویژگی هاي صورت و محتوایی کدام

اشاره ي مکرّر و صریح فردوسی به داستانی بودن شاهنامه و روایی بودن این اثر می تواند نگرشی از دید داستان . پژوهی باشد 
؛ اگرچه به احتمال زیاد شالوده و چهار چوب داستان هاي نویسی و عناصر موجود در آن به روي خوانندگان این اثر بگشاید 

ت و معلولی قوي میان  ت ها ، روابط علّ شاهنامه از پیش   طرح ریزي شده و در اختیار فردوسی قرار گرفته است ؛ پرورش شخصی
ت موجود ، کشمکش هاي مخ ع و متناسب با وضعیتلف و  بهره گیري حوادث ، فضا سازي ، صحنه پردازي ، گفت و گوهاي متنو

عنصر . او از اغلب عناصر داستانی ، شاهنامه را مجموعه اي بسیار منسجم و کارآمد در زمینه ي داستان پردازي قرار داده است
این عنصر متناسب با موضوع و مطابق با اصول و تکنیک هاي داستان پردازي . از عناصر مهم داستان پردازي است » شخصیت «

پردازش هر شخصیت به گونه اي موثر، سبب ایجاد ارتباط عمیق تر میان . داستان هاي شاهنامه حضور دارد نوین درگستره ي 
مخاطب و داستان می گردد؛ تا جایی که شخصیت ها از دنیاي اسطوره اي و حماسیِ اغراق آمیز خارج می شوند و با تصویري 

مورد » سیاوش « پژوهش این عنصر در داستان  در این. تصور می شوند زنده ، ملموس و مطابق با عالم واقع ، در برابر مخاطب م
  . بررسی قرار می گیرد 

  

   فردوسی ، داستان ، عناصر داستان ، شخصیت :ها کلید واژه
  

                                                
  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد 1
  madadi1199@yahoo.com:کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهرکرد رایانامه 2
  fahkri.zarei78@gmail.com : شهرکرد رایانامهکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه  3
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  مقدمه
ت داستان سرایی در ادب فارسی است  وجود قصه ی ات ایران مرس. هاي منظوم نشانگر اهموم بوده و تا این شیوه از دیرباز در ادبی

هاي منظوم است و شمار  درمیان متون ادبی ایران ، سهم بیشتر از آن داستان« . زمان حاضر رونق خود را حفظ نموده است 
هاي منظوم   از میان داستان) 307:  1371وزین پور ، ( » . هایی که به نثر تصنیف شده به نسبت آثار منظوم کمتر است  داستان

. روند  شمار  می ي ایران و جهان به ي اعالي حماسه هاي حماسی شاهنامه نمونه داستان. ي فردوسی اشاره کرد توان به شاهنامه  می
توان مورد بررسی  پردازي ، رعایت اصول و عناصر داستانی می قدر را از زوایاي مختلف از جمله داستان ارزش این اثر گران

  .قرارداد
او در . گرفته است  ویسِ معاصر از عناصر داستانی براي هرچه زیباتر شدن اثر خود کمکن فردوسی با آگاهی و مهارت یک داستان 

د بلخی ، تواناتر عمل کرده است  داستان اي براي  پردازي را وسیله او داستان. سرایی نسبت به دیگر شاعران از جمله دقیقی و ابوالمؤی
ن و فرهنگ ایرانی قرار میرسیدن به اهداف واالي خود یعنی زنده نگه داشتن زبان ، ت هاي خود  پردازي فردوسی با داستان.دهد  مد

اقیت داشته « دهباشی معتقد است   . اي دارد  کند و به تمامی جوانب آن توجه ویژه ي ادبی را ادا می ، حقّ این شیوه وي نه تنها خلّ
  )278:  1370دهباشی ،( »            .نوع شعر است نویسی و یا استاد اول آن  ترین نمایندگان هنر داستان بلکه یکی از بزرگ

ت زیادي دارد ، آن است که او از  سرایندگان اسطوره از موارد دیگري که در هنر داستان ی هاي کهن ایران  سرایی فردوسی اهم
گوها از نسلی به  ن داستانهاي اولیه ، پیرنگ یا خط داستانی سنتی هستند و در میا ترین شکل روایت ها رایج اسطوره. باستان است 

، ایرانیان را به  اي ــ حماسی هاي اسطوره فردوسی با به نظم در آوردن داستان) 16:  1384ك کرنی ، .ر. (یابند  نسل دیگر انتقال می
ن و با پیشینه اي ،  آثار اسطوره ترین هاي شاهنامه از قدیمی داستان. کند  ي فرهنگی بسیار غنی به جهانیان معرّفی می عنوان قومی متمد

ی بی ت این اثر را دو چندان می حماسی و تاریخی هستند که در نوع خود کم نظیر و حتّ کند نظیرند و داستانی بودن آن ها محبوبی  .
یت داستان لین . سرایی نیز مورد بررسی قرارداد  توان از جهت قدمت و سیر داستان هاي شاهنامه را می اهمفردوسی اگرچه او

ي او با دیگر شاعران اثبات  این مدعا در مقایسه. پرداز است  شک از تواناترین شاعران داستان سراي ادب فارسی نیست ، بی نداستا
اگرچه او داستان سراست اما هرگز توان شعري او در داستان سرایی . اشاره کرد » اسدي طوسی « توان به  براي نمونه می. گردد  می

الشّعراي دربار غزنویان و شاعر هم عصر فردوسی است  نیز که ملک» عنصري « . کند  ردوسی برابري نمیبا قدرت داستان پردازي ف
هاي حماسی و غنایی را  هاي عاشقانه پرداخته است ؛در حالی که فردوسی در شاهنامه ، تلفیقی از داستان ها و منظومه ، تنها به داستان
هاي مفصل شاهنامه  ي داستان نویسی ، نقش برجسته ي هنر داستان ز نقطه نظر توسعهالزم به ذکر است که  ا. گذارد  به نمایش می

ت است کشند که  ها واحدهاي مستقلّ بزرگی را دریک چارچوب تاریخی ـ حماسی متوالی ، به تصویر می این داستان.حائز اهمی
ات در قسمت اول داستان اك ، زال ، سیاوش، سهراب ، بیژن و بکرّ ك ادبیات داستانی در .ر . ( شود  دیده می... منیژه و هایی از ضح

  ) 34:  1382ایران زمین ، دوبروئین ، 
. شود بیان می» داستان«و » افسانه « ، » قصه « ترین نوع ادبی است که به شکل  ترین و محبوب ترین ، رایج ادبیات داستانی قدیمی

کند و  است ، گاه به صورت واقعی و گاهی آمیخته با تخیل در داستان ذکر می انسان حوادثی را که تجربه کرده یا براي او نقل شده
هر « : در تعریف ادبیات داستانی بایدگفت . دهد به این طریق فضایل و رذایل اخالقی و تجربیات خود را به دیگران انتقال می

)  24:  1369میرصادقی ، (» . شود  ات داستانی نامیده میهایش برتري داشته باشد ، ادبی ي آن بر دیگر جنبه ي خلّاقه روایتی که جنبه
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ات داستانی را هنري در واقع می ات توان ادبی کلوگ «محققانی چون : ي داستان بایدگفت  در مورد پیشینه. مردمی نامید  ترین نوع ادبی
البته ) 13: 1384ك کرنی ، . ر.    ( دد گر می گویی به یک میلیون سال پیش بر  ي داستان اند که سابقه ثابت کرده» شولز « و » 
آثار داستانیِ غیر ایرانی .تر به قرن ششم میالدي اشاره کرد  ي منسجم ي داستان پردازي به شیوه توان براي نشان دادن پیشینه می

ك ادبیات .ر. ( یافت  نخستین بار از سرزمین هند وارد ایران شد و عمدتاً در این قرن به دربار شاه ساسانی ، خسرو انوشیروان راه
  ) 33:  1382، دوبروئین،  داستانی درایران زمین

باشد ؛  زیرا محدودیت در انتخاب الفاظ به جهت  ي آن در قالب نظم است  که دشوارتر از نثر می هاي بیان داستان ارائه از شیوه 
ي  در گذشته تقریباً همه« . نماید  تر می سخت رعایت وزن ، ردیف ، قافیه و الگوهاي موسیقی ، کارداستان پرداز را به مراتب

ي  تا دوره) عهد باستان در یونان و روم قدیم ( ي کالسیک  از دوره. هنرهاي ادبی ، به شعر یا به قول شاعران به نظم بوده است 
سلیمانی ، ( »      . ت بوده است ي ادبیا دار صحنه نظم و زبان منظوم ، تنها میدان)  18در انگلستان تا اوایل قرن ( نئوکالسیک اروپا 

1369 :105   (  
داستان کوتاه قطعه یا حکایتی است که بسته به بلندي و کوتاهی « : گوید  موام می. داستان کوتاه یکی از انواع داستان است 

ون عناصر داستانی از بحث پیرام)  12: 1370موام ، ( » . توان آن را بین ده دقیقه و یک ساعت خواند  حکایت ، روي هم رفته می
هاي ارسطو  توان در نظریه آثار این بحث را ابتدا می. ي داستان نویسی مطرح است  هاي نوپایی است که امروزه در عرصه بحث

بعدها نویسندگان بزرگی طبق اصولی خاص به داستان پردازي پرداختند و به کارگیري عناصر داستانی  را از . تراژدي دید ؛ پیرامون
داستان از . گردد بررسی عناصر داستان باعث فهم بیشتر اثر و پی بردن به قدرت داستان نویس می. داستان نویسی دانستند لوازم 

تشکیل می گردد که هریک در جهت ... عناصر مختلفی از جمله پیرنگ ، گفت وگو ، کشمکش ، بحران ، صحنه ، سبک و بیان و
  .پیشبرد داستان الزم و بایسته اند 

ت اسیاز اس ت و شخصی ت   هنر داستان. پردازي است   ترین عناصر داستان عنصرشخصی پردازي در گرو پردازش مؤثّر یک شخصی
ت باعث ارتباط بهتر میان مخاطب و داستان می نشان دادن همه. است  ت. گردد  ي ابعاد وجودي یک شخصی پردازي   در شخصی »

کند که خودشان حرف بزنند و رفتار کنند تا از این طریق خواننده شخصاً به خلقیات و  یاي ارائه م ها را به گونه نویسنده شخصیت 
ت  انگیزه نویسنده ممکن است عالوه بر گفتار و اعمال ظاهري . ها که در پس رفتار و گفتارشان وجود دارد، وقوف یابد  ي شخصی

ت  ، اندیشه ت) 45:  1384ایبرمز ، ( » . ویر بکشد ها، احساسات و واکنش او به وقایع را نیز به تص شخصی ها از نظر بیان  شخصی
یت زیادي هستند  اندیشه ت. هاي نویسنده داراي اهم ط آن هر نویسنده از طریق اشخاص و موقعیها  هاي عینی در داستان که توس

ی و انتزاعی خود را بیان کند  تواند اندیشه گردد ، بهتر می ایجاد می   ) 151:  1367انی ، ك سلیم.ر. (هاي کلّ
ت و ت ، عنصري است کـه عینیت . ي عناصر دیـگر وابسته به آن استهستی همه شخصی ی دو نوع شخصی در هر داستان به طور کلّ

ت هاي فرعی  که جهت پر رنگ کردن شخصیت اصلی :وجود دارد  ت اصلی که محور حوادث داستانی است و شخصیشخصی
ت قصه بر« . دهند داستان را تشکیل میي وارد می شوند و پس زمینه ت محوري است که تمامیچرخد  مدار آن می عامل شخصی .

ت کسب می ت وجودي خود را از عامل شخصی ی علّ ت، کمال ، معنا ، مفهوم و حتّ 1348براهنی، (» . کنند  تمام عوامل دیگر عینی :
وجود . گردد  یت دارد و باعث جان بخشیدن به داستان میاهم» شخصیت « تر از در هر داستان شخصیت پردازي بیش) 242
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ت پردازي آفرینش اشخاص با « . هاي واقعی زندگی باشند، باعث تقویت داستان است  هایی که شبیه به شخصیت شخصیت شخصی
  ) 64-7: 1382رضایی، (». ویژگی هاي اخالقی و روحی مشخص در داستان یا شعر روایتی است 

ها  هر یک از شاهان و پهلوانان داستان. وسی از آثاري است که در آن به این عنصر داستانی توجه فراوان شده است ي فرد شاهنامه
هاي اجتماعی ،  هاي شاهنامه داراي ویژگی هاي داستان شخصیت« . از جهاتی با دیگري متفاوت و هیچ یک شبیه دیگري نیستند 

ت خود بروز می شند که در برابر حوادث ، واکنشبا روانی ، فکري ویژه و منحصر به فردي می دهند  ها و رفتارهایی مطابق شخصی .
ت اعم از  داستان سیاوش از داستان) 14: 1371دقیقیان ،(»  راز  هم« ، » فرعی « ،         » اصلی « هایی است که در آن انواع شخصی « ،
اي ایرانی  داستان بیان حماسه. آید  دو گروه ایرانی و تورانی به وجود می حوادث داستان از تقابل. وجود دارد»  منفی « و » مثبت « 

ت. است  ا شخصی کنند ؛  ها در همه جاي داستان از این اصل پیروي نمی معموالً ایرانیان نماد نیکی و تورانیان مظهر پلیدي هستند  ام
ت بدین معنی که شخصیت تی منفی  هاي مثبت لزوماًً در میان ایرانیان و شخصی هاي منفی در میان تورانیان نیستند بلکه گاهی شخصی

تی مثبت در میان تورانیان می در میان ایرانیان ، می تواند  تواند منشأ حوادثی گردد که داستان را به فاجعه کشاند  و گاهی شخصی
ت بیش: از این رو بایدگفت . هاي اخالقی باشد  سمبل ارزش تهاي این داستان شخص تر شخصیمحک و « . هاي جامعی هستند  ی

رو  سازد ؟  اي خـواننده را بــا شگفتی روبه ي مقنع و متقاعدکننده تواند بـه شیوه آزمون یک شخصیت جامع ایـن است کـه آیـا مـی
پرداز  قدرت داستان. هاستهاي این داستان پختگی و همه بعدي بودن آن تر شخصیت ویژگی بارز بیش) 102:  2537فورستر، (» 

هاي شاهنامه چون رستم ، سیاوش،  بسیاري از کارکترهاي داستان« .     شود  هایی به نمایش گذاشته می در خلق چنین شخصیت
ت پردازي در ادبیات امروز جهان بسیار نزدیک هستند ...کیکاووس ، سودابه  13:  1371دقیقیان ،(» .حتّی به معیارهاي شخصی(  

  
  در داستان هاي شخصیت پردازي شیوه

فی شده ي درونی و هم از جنبه هاي این داستان هم از جنبه تر شخصیت بیش ها با توجه به  هریک از این شخصیت. اند  ي بیرونی معرّ
. شوند  دهند و سپس در صورت لزوم از صحنه خارج می گویند ، عملی انجام می شوند ، سخن می نقش خود ، در داستان حاضر می

ت حضور در داستان تبعضی از شخصی فی نمی هاي داستان سیاوش به علّ گردند ، مانند کاووس ، رستم ،  هاي قبل به طور کامل معرّ
هاي  برخی دیگر هم که نقش چندان پررنگی بر عهده ندارند مختصر و گذرا در حد نشان دادن قدرت بدنی ویا ویژگی...طوس و

فی می   ....د، فرشیدورد نستیهن ،کلبا: مانند . شوند  اخالقی معرّ
ت« در هر داستان  ت ، . کند  هاي داستانش را معرّفی می نویسنده به دو طریق مستقیم و غیر مستقیم شخصی در معرّفی مستقیم شخصی

ت او چه جور آدمی است  نویسنده رك و صریح با شرح یا با تجزیه و تحلیل می در معرّفی غیر مستقیم نویسنده ... گوید که شخصی
هاي داستان به چند شیوه عمل  فردوسی در معرّفی شخصیت) 48:  1369الرنس ، (». کند  داستانی شخصیت را معرّفی می با عمل

  :کند  می
فی از زبان راوي  )1   معرّ
فی از زبان دیگر شخصیت )2   هاي داستان معرّ
ت )3 فی از طریق کنش و رفتار شخصی   معرّ
ت در  )4 فی از طریق قرار دادن شخصی   محیطمعرّ
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فی از طریق مونولوگ  )5   معرّ
هاي دیگر  ها یا از طریق شخصیت تر شخصیت استوار است بیش» گفت وگو «ي  تر بر پایه ي بیان این داستان بیشاز آن جا که شیوه

یز مورد توجه  هاي درونی ن ها و ویژگی ي ظاهري ،جنبه  تر موارد عالوه برجنبه در بیش. گردند  و یا با کنش و عمل خود معرّفی می
ت پایه هایی است که جدال داستان سیاوش از داستان. گردد  گیرد و راوي مترجم احوال او می قرار می گذار هاي درونی شخصی

ت پـردازي است و از ایـن طریـق درون بیش ه بـه حـاالت درونی از ضروریات شخصیگـرایـی یا  تر حوادث داستان است  و توج
  .شود  نشان داده می برون گرایی شخصیت

  
  انواع شخصیت در داستان سیاوش 

ت . گردد  داستان سیاوش از دو بخش تشکیل می:هاي اصلی داستان  شخصیت - ل تا پایان مرگ سیاوش که شخصی بخش او
ت اصلی آن دانس ت اصلی ، سیاوش است و بـخش دوم از تـولّد کیخسرو تا به سلطنت نشستن او که بایدکیخسرو را شخصی.  

ت:هاي فرعی  شخصیت - ت شخصیی ه به نقش و اهمتوانند به انواع مختلفی تقسیم گردند  شان در داستان می هاي فرعی با توج .
ه. ترین تعامل را با شخصیت اصلی دارند  بعضی بیش این . گیرند تر قرارمی اي پایین تر هستند و در درجه اي نیز کم رنگ عد
  :  شوند که عبارتند از  قسیم میها به چند دسته ت شخصیت

ت اصلی به او اعتماد می« راز  شخصیت هم:راز  شخصیت هم) 1 ت فرعی در داستان و نمایشنامه است که شخصیکند و با  شخصی
ت پیران ، بهرام ) 70: 1380میرصادقی ،(» . گذارد  را در میان می» اسرارمگو « او  مانند شخصی .  
ك .ر. (گیرند شودکه در مقابل شخصیت اصلی قرار می ت مخالف به شخص یا اشخاصی گفته میشخصی:شخصیت مخالف ) 2

  .مانند گرسیوز ، افراسیاب و سودابه ) 70: 1380میرصادقی ،
ت اصلی« اشخاص دیگري که در برابر « : هاي مقابل  شخصیت) 3 ت« گیرند تا   قرارمی» شخصیرا بهتر یا » هاي مخالف  شخصی

ت مقابل معروفند  نشان  تر برجسته ت پیران در برابر گرسیوز ) 70: 1380میر صادقی،(» . دهند به شخصیمانند شخصی.  
ت شخصیت می دسته تواند در عین آن که درگروه شخصی براي بررسی . ي مخالفان نیز باشد  هاي مقابل قرار دارد جزء

اي از  اند که مجموعه هایی ارائه شده در داستان سیاوش شخصیت .توان مرزبندي مشخّصی انجام داد  هاي داستان نمی شخصیت
هاي عادي  ترین گاهی داراي ضعف ترین است و شجاع ترین گاهی ضعیف قوي« در این داستان . ها را توأمان دارند  ها و بدي خوبی

مس ما تا حدود زیادي نزدیک ي درك و ل هاست که آنان را به زندگی و حوزه ترین هم ممکن است خطا کند و همین ، خردمند
فردوسی اصول و تکنیک هایی براي شخصیت پردازي به کار می گیرد که مطابق با اصول )  58: 1383حمیدیان،(» . سازد  می

پردازان بزرگ ایران است، برآن شدیم تا در این پژوهش  جا که فردوسی از داستان از آن. وعناصر داستان نویسی امروز است 
« و » سیاوش « هاي انجام شده در داستان  بررسی.نویسی امروزي مورد بررسی قرار دهیم  داستانی او را از دیدگاه داستان  اثرحماسی ـ

ي  خانه   چهره« .        پردازي را در اثر خود رعایت کرده است  هاي داستان نشانگر آن است که فردوسی اصول و تکنیک» فرود 
ات کهن اثري با این استحکام در . مانند است  ادبیات کهن جهان بیشاهنامه از حیث غنا و وسعت در  پس از شاهنامه در ادبی

پردازي در داستان سیاوش پرداخته  با این توضیحات به شخصیت)16:   1371دقیقیان ، ( ». پردازي ظهور نکرده است  شخصیت
  .شود می
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  سیاوش 

ت هاي داستان بپردازد  نویسنده می تواند به شیوه هاي متفاوت به معرّفی نوع بهره گیري از این شیوه ها به قدرت خالقیت . شخصی
فردوسی از . خالقیت نویسنده زمانی در اوج است که از تمامی شیوه ها استفاده ي کافی ببرد . و هنر نویسندگی او بستگی دارد 

ت سیاوش . می دهد  داستان پردازهایی است که در این مورد هنر نویسندگی خود را به خوبی نشان او به دلیل پیچیدگی شخصی
ت به کار می برد  فی این شخصی نویسنده براي معرّفی شخصیت -در شیوه ي مستقیم راوي. شیوه هاي مستقیم وغیر مستقیم را در معرّ

ت مورد نظر را به خواننده  ك .ر. (معرّفی می کنداو را به طور مستقیم تعریف می کند و معموال با کلی گویی و تعمیم دادن شخصی
  . اشاره به زیبایی سیاوش از نمونه هایی است که راوي آن را به صورت مستقیم بیان می کند    ) 141: 1371اخوت ،  

  وگوي گشت از آن خـوب پرگفت جــهان
 

  کزان گونه نـشنید کــس مــوي و روي 
                                                                          )            10:  69ب (                                      

  : و یا 
  ســــیاوش چـنان شـد کــه انـــدر جــهان

 

  بـــه مانـنـد او کــس نـــبود ازمـهان 
 )11:  84ب (                                       

فی می شود اشاره ي راوي به هنرهاي رزمی و بزمی سیاوش است که از مصادیق دیگر که شخصیت سیاوش به صورت م ستقیم معرّ
  .نزد رستم آموخته است

هنرها بیاموختش سر به سر                                            
 

  بسی رنج برداشت و آمد به بر 
 ) 11:   83ب(                                      

فردوسی زمانی آشکار می شود که بدانیم او تنها به روایت  هنرهاي سیاوش  نمی پردازد ، بلکه چگونگی هنر شخصیت پردازي 
  .آید  هاي او را نیز به تصویر درمی مهارت

تی است نتیجه  ه. ي یک ازدواج تحمیلی  سیاوش شخصیگاهی به وضوح نشان «. شود  ي تسلیم پذیري مادر در او دیده می روحی
ت چندانی ندارددهد که قا می فردوسی این روحیه را با کنش هاي سیاوش در ) 287: 1383حمیدیان ، (». او اهل سازش است ...طعی

ت است ، نشان می دهد  هاي معرّفی  در این جا به روش. ادامه داستان به شیوه ي غیر مستقیم که از دیگر شیوه هاي معرّفی شخصی
  .گردد  شخصیت سیاوش اشاره می

  
  ها  یاوش از زبان دیگر شخصیتمعرّفی س

توصیف هایی از این نوع می تواند به نویسنده کمک . توصیف هاي جسمانی در شخصیت پردازي از اهمیت زیادي برخوردارند 
بیشاب معتقد است توصیف جسمانی از . کند تا ذهنیت خواننده را در مسیري که می خواهد نسبت به شخصیت داستان تغییر دهد 

این امر کمک    می کند خواننده ارتباط بیشتري با داستان و افراد آن برقرار )  98: 1379ك حنیف ، .ر.( ایه می سازدشخصیت س
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تی سیاوش از روش غیر مستقیم استفاده می کند و اجازه می دهد گاهی دیگر . کند  راوي براي تاکید بر ویژگی هاي شخصی
فی کنند    . ش از زبان کاووس از این نمونه است معرّفی سیاو.شخصیت ها او را  معرّ

  ترا پاك یزدان چنان آفرید
 

  که مهر آورد بر تو هرکت بدید 
 )15:   150ب  (                                     

  :شود   شخصیت سیاوش از زبان پیران تورانی نیز این گونه بیان می
  سه چیزست  بر تو که اندر جهان

  بادي کیق یکی آنک از تخمه
  و دیگر زبانی  بدین راستی
  سه دیگر که گویی که  از چهر تو

 

  کسی را نباشد ز تخم مهان 
  همی از تو گیرند گویی نژاد
  به گفتار نیکو بیاراستی
  ببارد همی  بر زمین مهر تو

 )80-1:  1241-4ب (                            

فی چهره و ظاهر سیاوش از زبان افراسیاب این گون   :آید  ه به تصویر در میمعرّ
  به روي سیاوش نگه کرد و گفت

  
  نه زین گونه مردم بود در جهان

 

  که این را به گیتی کسی نیست جفت 
  

  چنین روي و باال و فرّ مهان
 )83: 1279 -80ب(                                

  :کند  ین معرّفی میدر جایی پیران یگانگی سیاوش را از جهت زیبایی ، برومندي و خردمندي چن
  من ایدون شنیدم که اندر جهان
  به باال و دیدار و آهستگی
  هنر با خرد نیز بیش از نژاد

به دیدن کنون از شنیدن بهست   
  و گر خود جز اینش نبودي هنر
  برآشفت و بگذاشت تخت و کاله

 

  کسی نیست مانند او از مهان 
  به فرهنگ و راي و به شایستگی

  ه نزادز مادر چنو شاهزاد
  مایه و شاهزاد و مهست گران

  که از خون صد نامور با پدر
  همی از تو جوید بدین گونه راه

 )72: 1111-16ب (                            

  
  معرّفی سیاوش از طریق گفت وگو  

ها را به شکلی  داستان پرداز به کمک انواع گفت وگو شخصیت. نقش گفت وگو در معرّفی شخصیت ها بسیار اهمیت دارد 
ت مورد نظر می شود . محسوس و واقعی تر معرّفی می کند  این موضوع سبب تحریک خواننده در پیگیري سرنوشت شخصی  . »

ت از زبان او از روش نویسنده می ت و یا معرّفی شخصی مکالمه که آن نیز  روش غیر مستقیم  تواند به جاي معرّفی مستقیم شخصی



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

١٥١ 
 

ات درونی و بیرونی او استفاده کند  است براي آشکار ساختن فی خواننده ي داستان ) 142:  1371وستلند، (» . خصوصی این نوع معرّ
ت دست بزند و در نتیجه با او بهتر ارتباط برقرار می کند و  را به تفکّر و اندیشه وا می دارد و باعث می شود خود به شناخت شخصی

ت قرار دهد  تا جایی که ممکن است خود را  قهرمان اصلی بداند و این اوج ارتباط و تأثیر داستان گاهی خود را در قالب آن شخصی
ت پردازي است  سخنان سیاوش بــا سودابـه بیانگر . در خواننده است که بیانگر قدرت داستان پرداز و مهارت او در شخصی

« : توان گفت  می. هاي اخالقی اوست  تـرین ویژگی همامتناع سیاوش از خیانت و وفاداري بـه عـهد و پـیمان از مـ. شخصیت اوست 
سخنان ) 180:  1369البرز ، ( » .شود دادگی سودابه و عشق نافرجام او مشاهده می هاي اخالقی سیاوش در ماجراي دل نخستین جلوه

ادیده گرفته شود و نه عهد و پیمان  از دید سیاوش نه باید فرمان یزدان ن. دهد  هاي او را نشان می او با بهرام و زنگه برخی از ویژگی
  :شکسته گردد 

  همی سر ز یزدان نباید کشید
 

  فراوان نکوهش بباید شنید 
 )67: 1039ب(                                    

ت هاي دیگر معرّفی می شوند  ت هاي داستان از کالم و نوع نگرش آن ها در مورد شخصی مورد براي نمونه سیاوش در . گاه شخصی
  :گوید  پیمان شکنی با افراسیاب ، می

  زبان برگشایند هرکس به بد
 

  چون سزد به هر جاي بر من چنان 
 )68: 1046ب (                                    

یشه افراسیاب در ذهن سیاوش  فردي به دور از اند. فردوسی نگاه مثبت اندیش سیاوش را با نگرش او به افراسیاب نشان می دهد 
  :گوید ي افراسیاب می سیاوش پس از شنیدن سخنان گرسیوز درباره. هاي ناروا متصور می گردد 

  سیاوش بدوگفت مندیش زین
  سپهبد جزین کرد ما را امید
  گر آزار بودیش در دل ز من
  ندادي به من کشور و تاج و گاه
  کنون با تو آیم به درگاه او

 

  که یارست با من جهان آفرین 
  ب آرد به روز سپیدکه برمن ش

  سرم بر نیفراختی ز انجمن
  بر و بوم و فرزند وگنج و سپاه
  درخشان کنم  تیره گون ماه او

 )133: 2051-5ب(                                

ت را از طریق دیالوگ هاي او نشان می دهد  اه گفت وگوي سیاوش بـا بهرام در مـورد سـپ.داستان پرداز درست کاري این شخصی
  :کند او هـنگام ترك ایـران بـه بـهرام این گونه سـفارش  می. کاري اوست  گـویـاي درسـت

  سپردم ترا گنج و پیالن کوس
  بدو ده  تو این لشکر و خواسته
  یکایک برو بر شمر هرچ هست

 

  بمان تا بیاید سپهدار طوس 
  همه کارها یک سر آراسته
  زگنج و ز تاج و ز تخت نشست

 )69: 1058-60ب(                                
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کم و کاست به طوس  ي لشکر را بی کند تا همه او به بهرام سفارش می. بیت آخر گویاي امانت داري شخصیت سیاوش است 
 تأیید این» هرچه هست « و عبارت » برشمر« فعل  . در این جا نقش ، تأثیر و چگونگی چینش واژه ها قابل توجه است . تحویل دهد 
ت او هنگام لحظات بحرانی خود را نشان می. ها است  سیاوش مرد لحظه. مطلب است  زمانی که باید میان فرمان یزدان . دهد  شخصی

این اعتقاد درونی . داند  شمرد و آشفتگی را پیامد سر پیچی از فرمان خدا می و فرمان پدر ، یکی را انتخاب کند ، یزدان را برتر می
ت پردازي کمک . و نشان داده می شودبه وسیله ي گفت وگ ت از مواردي است که می تواند به شخصی ارتباط میان زبان و شخصی

  :کند
  چنین داد پاسخ که فرمان شاه
  و لیکن به فرمان یزدان دلیر
  کسی کو ز فرمان یزدان بتافت

 

  برآنم که برتر ز خورشید و ماه 
  نباشد ز خاشاك تا پیل و شیر

  ا نیافتسراسیمه شد خویشتن ر
 )70-: 1069-71ب(                                

بزرگی سیاوش در «درحقیقت . رهاند دهد اما هنگام خیانت به پدر خود را از مخمصه می در بـرابـر سـودابه نیز ابتدا نرمی نشان می
طریق کنش شخصیت به تصویر در می آید ؛ این ویژگی نیز از ) 109:  1349ي فردوسی ، یوسفی ،  یادنامه( » . مردانه زیستن اوست

  . زیرا کنش از عوامل یاریگر براي شخصیت سازي غیر مستقیم است 
  

  معرّفی سیاوش به وسیله راوي 
تی او را پوشیده و ضمنی بیان می ت ، ویژگی شخصی فی شخصی تري بر  او با این شیوه تأکید بیش. کند  گاه راوي درتوصیف و معرّ

  :گوید  ي او می براي نمونه راوي پس از ورود سیاوش به توران درباره. شخصیت داردوجود ویژگی هاي 
  سیاوش به ایوان خرامید شاد

 

  به مستی ز ایران نیامدش یاد 
 )84: 1297ب(                                      

ت ظاهر این توصیف ، توصیف مستی .هنر معرّفی شخصیت را در این بیت می توان دید  ا درکنار این مستی شدسیاوش است  ام
این توصیف به این معنی . تنها مستی قادر است تا سیاوش را از یاد سرزمین خود دور سازد . شود  میهن پرستی سیاوش بیان  می

ي او به  عالقه. کند  ي ایران همیشه در درون سیاوش وجود دارد اگرچه راوي پیوسته و آشکارا به آن اشاره نمی است که خاطره
او با دیدن سرزمین خرّم توران به یاد ایران و رستم . شود  هاي او نشان داده می ایران از طریق راوي بار دیگر با توصیف حالت

  . افتد  می
  سیاوش چو آن دید آب از دو چشم
  که یاد آمدش بوم زابلستان
  همان شهر ایرانش آمد به یاد

 

  ببارید و ز اندیشه آمد به خشم 
  ه تا به کابلستانبیاراست

  همی بر کشید از جگر سرد باد
 )80:   1231-4ب (                              
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  معرّفی سیاوش از طریق اعمال و رفتار او 
ت را واقعی از این طریق می ت را به طور زنده و ملموس به تصویر در می . تر جلوه داد  توان شخصیواقعی شخصی این روش خود

کنش داستانی به دو دسته تقسیم می شود ؛ کنش عادتی و کنش غیر عادتی . یت او را در ذهن خواننده تثبیت می کندآورد و شخص
او .این کنش را می توان در اعمال سیاوش دید ) 144:   1371ك اخوت ، .ر. (کنش عادتی عملی است که مرتب تکرار می شود . 

براي نمونه . این اطاعت همیشگی از اعمال و رفتار او نمایان است . ان و چه در توران چه در ایر. همواره محتاط ، مطیع و پیرو است
هاي این ویژگی است  گري او در مجازات سودابه و پذیرفتن پیشنهاد ازدواج جریره و فرنگیس از نمونه رفتن به نزد سودابه ، میانجی

آورد و به یاري اعمال و رفتارشان خواننده را با  ه جنبش در مینویسنده اشخاص داستان را ب« در شیوه ي توصیف به یاري عمل . 
هنگام تعیین قاصد براي دربار پدرجهت مطرح کردن صلح با توران ) 301:  1379یونسی ،(» . کند  خصوصیاتشان آشنا می
که از پدر شناختی عمیق دارد  او. داستان پرداز کاردانی قهرمان اصلی را با انتخاب قاصد نشان می دهد . شود  خردمندي او دیده می

  .داند به این کار رضایت نخواهد داد از این رو رستم را انتخاب می کند تا بتواند با کالم نافذ خود کاووس را قانع کند  می
  همی راي زد با یکی چرب گوي
  ز لشکر همی جست گردي سوار

 

  کسی کو سخن را دهد رنگ و بوي 
  که با او بسازد  دم شهریار

 )59:  892  -3ب(                                

  
  معرّفی سیاوش از زبان خود شخصیت  

تی درون د او بیان می این ویژگی از طریق کشمکش. گراست  سیاوش شخصیاز ابتداي داستان در مورد . شود هاي درونی متعد
ت اهورایی او جهت همراه و همساخته و پرداخته کردن شخ. زیبایی و پاکی وجود سیاوش بسیار سخن رفته است  دل کردن  صی

ت دارد  ی تی نزد مخاطب می. مخاطب در سرنوشت و اعمالش بسیار اهم داستان  گردد از ابتداي یابد که سبب می از این طریق محبوبی
سیاوش ، خود به  هایی که یکی از ویژگی. گیري زندگی او گردد ، از شادي او شاد و از غمگینی او اندوهگین شود  مند پی عالقه

  :آن اشاره دارد خردمندي اوست 
  که من با جوانی خرد یافتم

 

  بهر نیک و بد نیز بشتافتم 
 ) 76:  1177ب (                                

ت او را نمایان می سازد  دیالوگ هاي سیاوش ناامیدي و یأس شخصی .  
  نزادي مرا کاشکی  مادرم
  که چندین بالها بباید کشید

 

  وگر زاد مرگ آمدي برسرم 
  زگیتی همی زهر باید چشید

 ) 68:  1041-2ب(                               

ت پردازي سیاوش مورد توجه است ، نزدیک کردن شخصیت او به شخصیت آن هاي  کشمکش.هاي واقعی است چه درشخصی
دید او در رفتن به توران ، انتخاب همسر و دودلی او هنگام تر. درونی و تردیدها به واقعی بودن شخصیت داستان کمک می کند 

اگرچه . فردوسی داستان پردازي واقع گراست . کند تر می بناي سیاوشگرد از لحظاتی است که شخصیت قهرمان داستان را ملموس
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ت پ ردازي او و واقعی بودن باید  اغراق را از ویژگی هاي اصلی حماسه دانست اما اجازه نمی دهد این ویژگیِ اثر بر شخصی
  . شخصیت ها اثر گذارد 

تر هم  ها ناگهان متوجه شویم که  این رفتارها را پیش کنند که با خواندن داستان آن بهترین واقع گرایان همواره کاري می«   
نمونه )  20:  1377اسکولز ، (» . ي ادراك آنان از رفتار انسانی سهیم شویم  شوند تا ما هم در نحوه ایم و به این ترتیب سبب می دیده

ت سیاوش به وضوح دید ت سیاوش او را . هاي مختلف رفتارهاي واقع گرایانه را می توان در شخصیفردوسی  گاه در بیان شخصی
مرگ خود و سرنوشت ) 294: 1383حمیدیان ، (» . توانند دید اند و نزدیک را نمی دوربین« نمونه ي افرادي معرّفی می کند که 

ترین تهدید زندگیش  به گرسیوز بزرگ. بیند اما قادر نیست حقایق نزدیک به خود را  لمس کند  ي ایران را می خسرو و آیندهکی
ه اعتماد می دهد  اي بدگمانی نسبت به او در دل راه نمی کند و ذر .  

  
  رستم  

ت با پیشینه ت . تناسب ، هماهنگ و حساب شده است ي پهلوانی خود درکنار وجود سیاوش کامالً م قرارگرفتن این شخصی به علّ
ي غیر مستقیم و ازطریق  تر به شیوه او بیش. هاي قبل به ابعادشخصیت او به ویژه  ابعاد بیرونی پرداخته نمی شود   حضور او در داستان

پذیرش ِ پرورش . شود  می همتایی او در رزم و بزم به طور ضمنی بیان از ابتداي داستان بی. گردد اعمال و رفتارش معرّفی مـی
ت ، هنرمندي اعتماد کاووس به او و آرامشی . هاي رستم به خواننده است  ها و شایستگی سیاوش نوعی معرّفی غیر مستقیم شخصی

  :گوید  کاووس می. شود گویاي وجود امنیت بخش و توانمند اوست  کسب می  که از حضور رستم
  چوبیدار باشی تو خواب آیدم

 

  ابی شتاب آیدمچو آرام ی 
 ) 41:   605ب (                                   

ت دیگر داستان معرّفی می ت رستم به کمک گفت وگو و از زبان شخصیلزوم اطاعت از فرمان شاه از . شود در این جا شخصی
ت رستم است  اننده منتقل می کند و نشان فردوسی در کمال هنرمندي این موضوع  را از زبان رستم به خو. ویژگی هاي شخصی

  :گوید  او در پاسخ به کاووس می) 81،ص1384سامانی ،(» . روا چون جسم بی سر است  رستم بدون فرمان« میدهد که  
  تهمتن بدو گفت من بنده ام

 

  ام سخن هرچ گویی نیوشنده 
 )42:  607ب(                                      

ت هاي ت پهلوانی  داستان  از فکر و احساس آن ها  سرچشمه می ازآن جا که عمل شخصیگیرد ، زمانی که داستان پرداز  حیثی
ترین نقاط داستان او را صحنه خارج  زند و در بحرانی بیند دست به انتخاب می شخصیت داستانش یعنی ؛ رستم را در خطر می

وجود . تا شنیدن خبر مرگ سیاوش در داستان حضور ندارد  رستم پس از بازگشتن از نزد سیاوش و ترك دربار کاووس. کند  می
تش در صحنه رستم با همه در اي جا  رستم به    وسیله ي عملش . آید  سرا به تصویر درمی ي بیرون کشیدن سودابه از حرم ي قاطعی
فی می تی که داستان پرداز می. شود  معرّ ت رستم در انجام عمل . ست توانست در برابر کاووس قرار دهد ، رستم ا تنها شخصی قاطعی

ي است که هنگام مرگ سودابه به کاووس اجازه دهد و سکوت، تنها واکنش  ترین حرکتی را نمی ي نشان دادن کوچک تا حد
  :کاووس در برابر رستم است
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  به خنجر بدو نیم کردش به راه
 

  نجنبید بر جاي کاووس شاه 
 )172: 2627ب(                                    

ت پیدا کند و به واقعیت نزدیک شود جنبه آن چه باعث می ت رستم عینی عاطفی بودن « .  ي عاطفی بودن اوست گردد تا شخصی
ت حماسی و مخصوصاً بزرگترین شخصیت حماسی ایران، ظرفیت بشري او را به خوبی نشان می 1348براهنی ،(» .دهد  یک شخصی 

ت رستم از زبان ) 257:  ت محوري معرّفی گردیده استشخصی به دلیل پیوستگی موضوعی داستان هاي شاهنامه . راوي یک شخصی
و حضور رستم در داستان هاي پیشین و معرّفی کامل او در آن ها در این جا به این شخصیت چندان پرداخته نمی شود اما فردوسی 

ت پردازیش  ایجاد کند ا ز این رو از هر رویداد کوچک  و بی اهمیت بهترین استفاده اجازه نمی دهد این مطلب خألیی در شخصی
ت رستم    می گوید . را می نماید  فی محوري بودن شخصی   :براي نمونه راوي هنگام مرگ سیاوش ، در معرّ

  همه شهر ایران به ماتم شدند
 

  پر از درد نزدیک رستم شدند 
 )172:  2629ب (                                 

روند با این حادثه ي  هر چند کوچک رستم به عنوان  وگواري سیاوش ، مردم به جاي رفتن نزد کاووس به حضور رستم میدر س
ت او پس از حرکت به سمت توران از.یک فرد محوري در داستان به تصویر در می آید  گردد  طریق اعمالش معرّفی می شخصی .

ي آشفتگی  نشانه ي او در ویرانی سرزمین توران شدت حمله. یروي جسمانی اوست جنگ او با پیلسم و افراسیاب بیانگر قدرت و ن
ي رستم و سیاوش درهنگام اقامت و بالیدن سیاوش در زابلستان سخنی به  اگر چه از رابطه. رستم در از دست دادن سیاوش است 
و در سرزمین توران از رستم و رفتار رستم پس از هاي ا هاي رزمی و بزمی سیاوش، یادآوري میان نیامده است اما توصیف هنرنمایی

ت و ارتباط نزدیک آن ت به داستان و . ها در داستان است  قتل سیاوش بیانگر صمیمیت این دو شخصی چگونگی ورود این شخصی
    .پرداز است  پردازي داستان ي بارز قدرت شخصیت خروج او  نمونه

  
  کاووس 

ت هایی متفاوت با اعمال و رفتاري خاص است آن چه داستان را گیراتر نشان می   ت ها . دهد وجود شخصی وجود این گونه شخصی
، باعث تنش در داستان می شود و در پی این تنش و تضاد ، هریک به اعمال و رفتاري دست می زنند که داستان را دستخوش 

فردوسی . سبب بحران هاي زیادي   می شود در این داستان کاووس از اشخاصی است که وجودش . دگرگونی و هیجان می کند 
او در مواردي . از این رو از هر موقعیتی بهره می گیرد . می کوشد ویژگی هاي این شخصیت را از طریق   کنش هاي او نشان دهد 

ت استفاده می کند  فی شخصی کاووس ي بارز  در این داستان ، هوس بازي  که مشخّصه. از حادثه اي هرچند کوچک براي معرّ
آید اما   از خصوصیات ظاهري او سخنی به میان نمی. است از ابیات آغازین داستان ، با تصاحب کنیزك تورانی بیان می شود 

در بعضی موارد فردوسی با استفاده از گفت وگوي . شود  هاي درونی او از طریق اعمالش یا از زبان دیگران بیان می ویژگی
براي نمونه دهن بینی کاووس با اتّهاماتی که  سودابه نسبت . آن ها  را به خواننده نشان می دهد شخصیت هاي  داستان ویژگی هاي 

ي تصمیم  گناهی سیاوش است اما کاووس  در لحظه ي بی ي شواهد نشان دهنده اگر چه همه. به سیاوش می زند  نشان داده می شود 
» . هاي بارز اخالقی کاووس است  ضعف نفس در برابر خوب رویان از ویژگی« . با شنیدن سخنان سودابه از هر اقدامی  باز می ماند
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این ویژگی  از . طلب  او مردي است ستایش. ي دیگر نمایش دادن شخصیت کاووس است گفت وگو شیوه)  227:  1369البرز ، ( 
  :گردد  گفت وگوي او با سیاوش آشکار می

  پس پرده پوشیدگان را ببین
 

  ند آفرینزمانی بمان تا کن 
 )15: 152ب(                                       

راوي این ویژگی . گردد  فرستد مشخّص  می ي توصیف هدایایی که براي سیاوش می طلبی او از طریق راوي داستان و به وسیله جاه
فرستد اما تاج تنها چیزي  ی براي او میکاووس پس از بازگشت سیاوش از زابلستان هدایای. کند  را به شیوه اي غیر مستقیم بیان می
  :شود  است که در میان هدایا دیده نمی

  ز هر چیز گنجی بفرمود شاه
  از اسپان تازي به زین پلنگ

  هاي درم زدینار و از بدره
  جز افسر که هنگام افسر نبود

 

  ز مهر و ز تیغ و ز تخت وکاله 
  ز برگستوان و زخفتان جنگ
  زدیباي و از گوهر بیش و کم
  بدان کودکی تاج درخور نبود

 )13:  124-7ب(                                  

ت است  فرد آمال و اندیشه هاي درونی خود را در شرایط بحرانی نقل می کند . تک گویی درونی از راه هاي ارائه ي شخصی .
گویی درونی استفاده می کند تا جاه طلبی  از تک  فردوسی . بدین گونه می توان به الیه هاي پیچیده و زیرین ذهن او دست یافت 

ت آشکار  و مقام پرستی کاووس را براي خواننده تصویردرمی ت را از زبان خود شخصی آورد و بدین وسیله  نهفته هاي ذهن شخصی
ا به جان فرزند گیري براي گذشتن متّهم از آتش بیان می کند که او نه تنه براي نمونه تک گویی کاووس  هنگام تصمیم. کند 
  . اندیشد بلکه آن چه فکر او را به خود معطوف می سازد در خطر قرار گرفتن پادشاهی است  نمی

  کزین دو یکی گر شود نابکار
 

  از آن پس که خواند مرا شهریار 
 ) 34:  474ب(                                     

ت او نقش به سزایی  کنش ت را نشان   می دهد .  دارند هاي کاووس در معرّفی شخصیعمل و کنش فکر و اندیشه ي درونی شخصی
ت دانست ؛ یعنی به جاي گفتن نشان دهند .  ت قادر . این روش را می توان روش نمایشی در پرداخت شخصی هر حرکت شخصی

جویی کاووس را نشان  برتري تواند حس فرستادن سیاوش به جنگ توران می. است جنبه اي از ویژگی هاي او را معرّفی می کند 
پس از شنیدن پیشنهاد داوطلب شدن سیاوش هیچ . او با فرستادن سیاوش در پی پیروزي و برداشتن موانع ازسر راه خود است. دهد 

طلبی او را براي  سکوت او با توجه به خطر وجود افراسیاب حرکتی است که خودمحوري و جاه. دهد مخالفتی از خود نشان نمی
  :او در این صحنه فرزند را فداي مقام خود می کند . نده به  تصویر در می آورد خوان

  بدین کار هم داستان شد پدر
  از و شادمان گشت و بنواختش

 

  که بندد برین کین سیاوش کمر 
ي یکی پایگه ساختش به نو  

 ) 41:  595 -6ب(                                
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خصیت ها به وسیله ي خواننده کشف می شوند و داستان پرداز از معرّفی مستقیم شخصیت در داستان هاي جذاب اغلب ، ش 
واکنش کاووس پس از . فردوسی نیز در بسیاري از موارد شخصیت هاي داستان را به این شیوه معرّفی می کند . خودداري می کند 

ت کاووس را به  معرّفی است و جنبه ي سیاوش مبنی بر صلح و شنیدن سخنان رستم  از همین نوع خواندن نامه ي دیگري از شخصی
رستم که شناخت کاملی از کاووس دارد . تندخویی او را از طریق گفت وگوي  رستم با سیاوش بیان می شود . آورد  تصویر در می

  :گوید  کند و به سیاوش در مورد پیک حامل نامه می گویی می ، این تندخویی را این گونه پیش
  با اوگو پیلتنچنین گفت 

  همانست کاووس کز پیش بود
 

  کزین درکه یارد گشادن سخن 
  ز تندي نکاهد نخواهد فزود

 )59:  894-5ب(                                  

ت دست به تشریح و تفسیر نمی زند  فی شخصی ت عمل کند و خود را به خواننده . فردوسی براي معرّ او اجازه می دهد شخصی
فی کن براي نمونه شخصیت مغرور کاووس با واکنش او در برابر نوعِ عملکرد سیاوش در برخورد با تورانیان معرّفی   می . د معرّ

انعکاس غرور کاووس از طریق دیالوگ هاي او . کاووس از سیاوش می خواهد پیمان شکنی کند و به جنگ ادامه دهد . شود 
ت کاووس.  نشان داده می شود  ت هرچه تمامي  درصحنه  شخصیشود تر در برابر مخاطب نشان داده می آمدن رستم با عینی .  

او در ابتدا . آید  ي افراسیاب به ایران خودبینی کاووس  از طریق گفت وگویش با موبدان به تصویر در می هنگام رسیدن خبر حمله 
رستم را از یاد می« گیرد خود به میدان نبرد رود  تصمیم می ی پهلوانی ِ   )115:  1371رحیمی ،(» . داند  تر می رد و خود را شایستهب حتّ

  جز از من نشاید ورا کینه خواه
 

  کنم روز روشن بدو بر سیاه 
 )40:  577ب(                                      

  :گوید  گویند پهلوانی را براي این کار برگزین ، می در پاسخ موبدان که می
  نچنین داد پاسخ بدیشان که م

  که دارد پی و تاب ا فراسیاب
 

  نبینم کسی را بدین انجمن 
  مرا رفت باید چو کشتی بر آب

 )40:  584-5ب(                                  

ي ابعاد وجودیش در ایجاد حوادث بحرانی داستان نقش بسزایی دارد و بدین وسیله داستان پرداز ،  شخصیت کاووس با همه
این ویژگی  . سري کاووس عامل  بحران ساز در داستان است  خودکامگی و سبک. قطه ي اوج پیش می برد حوادث را به سمت ن

فردوسی به وسیله ي واکنش افراسیاب از شنیدن نوع برخورد . هاي زیادي ریخته شود  گردد سیاوش کشته و خون او باعث می
ت  در. کاووس با سیاوش این خودکامگی و بی خردي را نشان می دهد  این جا کنش و واکنش بیشترین نقش را در معرّفی شخصی

  .کاووس ایفا می کنند 
  ازآن پس به پیران چنین گفت رد
  که بشکیبد از روي چونین پسر

 

  که کاووس تندست و اندك خرد 
  چنین برز باال و چندین هنر

 )83:  1281-2ب(                            
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خواننده بیشتر . این شخصیت ها هم ادراك شونده اند و هم ادراك کننده . گردان می نامد هنري جیمز شخصیت هایی را آینه
ت آینه گردان به دست می آورد  ت هاي دیگر از شخصیت آینه گردان کنش هاي . اطالعات خود را در مورد شخصی شخصی

در این داستان فردوسی ازسیاوش به عنوان  ) 65:  1379ك تودوروف ، .ر. ( دیگران را ادراك و درباره ي آن ها داوري می کند 
ت که در قالب وجود .  شخصیت اي آینه گردان  استفاده       می کند  ت کاووس از عنصر شخصیفردوسی براي مرور شخصی

فی . کند  سیاوش آفریده شده است و از عنصر گفت وگو استفاده می هر چه دیالوگ هاي  سیاوش، بهرام و زنگه به شناخت و معرّ
  . کند  تر کاووس کمک می بیش

  ز بهر نوا هم بیازارد او
 

  سخن هاي گم کرده باز آرد او 
 )70: 1074ب (                                  

  یکی کشوري جویم اندر جهان
  زخوي بد او سخن نشنوم 

 

  که نامم زکاووس ماند نهان    
  زپیگار او یک زمان بغنوم   

 )71: 1091-2ب(                               

تی است که یک« .هاي پویا قرار دارد  شخصیت کاووس درگروه شخصیت ت پویا ، شخصی ریز و مداوم  در داستان  شخصی
ل باشد و جنبه تی او دگرگون شود  دستخوش تغییر و تحو ت او ، عقاید و جهان بینی او یا خصلت و  خصوصیت شخصی اي از شخصی

ل می شخصیت کاووس در طول حوادث داستان تغییر می) 138094، میرصادقی(».  در پایان سلطنت و در هنگام . گردد  یابد و متحو
  .آید  اي عابد و نیک خواه از او به نمایش در می به تخت نشستن کیخسرو چهره

   
  افراسیاب 

:  1383حمیدیان ، (»  .اند ساخته گویی از روي الگوي ضحاك او را از اغلب جهات«. ضحاك پروتوتیپ افراسیاب است 
سخنان . فردوسی براي  توصیف شخصیت او از شخصیت هاي دیگر بهره می گیرد و او را از زبان آن ها معرّفی می کند )252

  :وجود استثنایی افراسیاب از زبان کاووس معرّفی می شود . کاووس کمک گرفت
  یکی انجمن کرد از ایرانیان

  اسیاببدیشان چنین گفت کافر
  همانا که ایزد نکردش سرشت
  که چندین به سوگندپیمان کند
  چوگرد آورد مردم کینه جوي

 

  خواه کیان کسی را که بد نیک 
  ز باد و زآتش زخاك و ز آب
  مگر خود سپهرش دگرگونه کشت
  زبان را به خوبی  گروگان کند
  بتابد ز پیمان و سوگند روي

 )39-40:  572-5ب(                            

این گونه شخصیت ها در مسیر حوادث داستان تحول . داستان پرداز بعضی از شخصیت هاي داستان را پویا و متغییر ارائه می دهد 
ت ها می « . حوادث بر آن ها اثر می گذارد و ممکن است تغییرات اخالقی و روحی در آن ها به وجود آید . می یابند  شخصی

کی در کار باشد توانند تغییر کنند ولی ب ت افراسیاب وجود )   88:   1368زیلگر ، ( » . راي تغییر باید محرّ ك تغییر شخصی محرّ
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تی پویا در داستان است ، از هنگام حضور سیاوش تا قبل از کارشکنی. سیاوش در توران است  هاي  گرسیوز  افراسیاب که شخصی
تی نیک تی به خوي اصل اندیش می شخصی وگوي او  که از طریق گفت ویژگی بارز افراسیاب .  گردد  ی خود باز میشود و پس از مد

این .  گوید  پوشی از ظلم و ستم خود بر مردم سخن می او بدون پرده. شود صراحت بیان اوست  با بزرگان توران نشان داده می
ت فردوس. صراحت بیان  براي تغییر شخصیت او الزم است و به خوبی به آن توجه شده است شخصی ت افراسیاب را جزء ی شخصی

ك بخشیدن به داستان بهره می گیرد  ت متحول شده ي او براي تحرّ او در بخشی از .هاي پویا قرار می دهد و به این شیوه از شخصی
ت ایجاد کند ؛ بنابراین زمینه سازي این اقدام را در این قسمت داستان انجام می دهد ت ا خواننده شاهد داستان تغییري در این شخصی

تی در داستان نباشد  تضاد شخصی .  
  بدیشان چنین گفت کز روزگار 
  بسا نامداران که بر دست من
  بسی شارستان گشت بیمارستان

  گاه منست بسا باغ کان رزم
  ز بیدادي شهریار جهان
  نزاید به هنگام در دشت گور

  
  نپرَّد ز پستان نخچیر شیر 

 

  نبینم همی بهره جز کارزار 
  شد به جنگ اندرین انجمنتبه 

  بسی بوستان نیز شد خارستان
  بهر سو نشان سپاه منست
  همه نیکوي باشد اندر نهان

  یی باز را دیده کور شود بچه
  

  ...ي خویش قیر شود آب در چشمه
 )52-3:  781-7ب(                             

  . ترین نشانه این ویژگی است ن سیاوش بزرگکشت.شود می داده دلی و قساوت او نیز در پی اعمالش نشان سنگ
  

  سودابه
خواننده بارها همسایه و همسفرند « در داستان هاي بلند . شخصیت پردازي در داستان هاي بلند با داستان هاي کوتاه متفاوتند

:   1384ترابیان ، ( » . ودعالوه بر این از خیاالت و توهمات اشخاص نیز به طور دقیق و گسترده باخبر می ش. شخصیت ها می شود 
فردوسی با آگاهی بر این موضوع خواننده را در شرایط مختلف با شخصیت هاي خود روبه رو می سازد و   آن ها را معرّفی )   68

ت هایی است که به شیوه هاي مختلف معرّفی می شود . می کند  ي اخالقی در میان زنان او از منفورترین چهره.  سودابه از شخصی 
هم از نظر خیانت به همسر و هم از نظر کشته شدن سیاوش که او را در اوج بدي ها . ها شاخص است شاهنامه است و در میان بدي

ت سودابه به عمیق. قرار می دهد در بسیاري از موارد توصیفات . آید  تصویرمی ترین شناخت فردوسی نسبت به زن در شخصی
ل به ستایش براي رسیدن به هدف ، . هاي عمومی زنانه است  یانگر حاالت و اندیشهفردوسی از حاالت و افکار سودابه ، ب توس

ي خیانت و اتّهام راه سودابه از دیگر زنان شاهنامه جدا  هاي فریبانه ؛اما درلحظه قدرت خطرپذیري در لحظات بحرانی و اشک
ت سودابه بیش. گردد  می گردد  داماتش توصیف میتر از طریق گفت وگوهاي او، اعمال و اق شخصی.  

در واقع        می تواند . داستان نویس می تواند به درون شخصیت هایش نفوذ کند و به خواننده نشان دهد آن ها به چه می اندیشند 
 فردوسی به تبعیت از این اصل درون سودابه را از طریق)  20  1389ك تورکو ، .ر. ( رهیافتی به شخصیت داستان داشته باشد 
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گردد  نافذ بودن کالم او را نشان     می دهد زیرا  جمالتی که از زبان سودابه جاري می. دیالوگ ها و رفتارش نشان می دهد  
ت ساده ت  زیرك او را بهتر . ي کاووس نقش مؤثّري دارد  لوحانه درخام کردن شخصی فردوسی با واکاوي درون سودابه شخصی

او قبل از طرح کردن پیشنهاد خود مبنی بر . شود ترتیب جمالت او در برابر کاووس استنباط میزیرکی سودابه  از . نشان می دهد 
  :گشاید  سرا زبان به ستایش کاووس می رفتن سیاوش به حرم

  بدو گفت کاي شهریار سپاه
  نه اندر زمین کس چو فرزند تو
  فرستش به سوي شبستان خویش

 

  که چون تو ندیدست خورشید و ماه 
  بادا به پیوند توجهان شاد 

  برخواهران و فغستان خویش
 )14:  142-4ب(                                  

« و        » تو«تأکید مکرّر سودابه در آوردن ضمیرهاي شخصی . پردازد  سودابه پس از ستایش کاووس ، به ستایش فرزند او می
ت . است  بیانگر زیرکی و شناخت او از شخصیت خودمحورکاووس» خویش فردوسی از این دیالوگ ها تا حدودي شخصی

  . کاووس را  نیز ترسیم می کند 
بدین گونه داستان پرداز اشخاص را . توصیف فضاي پیرامون شخصیت می تواند تا حدود زیادي به ساختن شخصیت کمک کند 

فی می کند  ت سودابه نقش به سزایی دارد صحنه پردازي در این فضا سازي و)  136:  1371ك اخوت ، .ر. ( معرّ معرّفی شخصی 

تی استعاري است . ؛شخصیت هاي داستان را می توان از منظرهاي متفاوتی تقسیم بندي کرد  ت ها  « .سودابه شخصی این شخصی
 و فضاها )  72:   1384ترابیان ، ( ». بیانگر مفهوم خاصی هستند که به صورت یک اسم بیان    می شوند و محوریت پیدا می کند 

ت تنوع طلب او هماهنگ با متناسب و گیردآن قرار می نگاري که سودابه در هاي پررنگ ومحیط از.  شودانتخاب می شخصی 

تأثیر نیست جهت جلب توجه سیاوش به سودابه  و پیش بردن داستان به سمت بحران هاي داستان بی سوي دیگر این رنگارنگی در
ي مقابل هاي عنوان شده نقطهویژگی شخصیت سودابه با وجود.  یف به خوبی به آن پرداخته استي توصزمینه داستان در و

ت بیش. عاري از نیرنگ سیاوش است  شخصیت پاك و ابی تر  برابر قرارگرفتن این دو شخصیت و ایجاد تضاد میان آن دو باعث جذّ
تی گره افکن است و .  داستان کشش بیشتري می یابد گردد ؛ زیرا هرچه تضادها بیشتر جدال ها بیشتر و  داستان می سودابه شخصی

ت بسیار موفق عمل می کند  ت بهره می .  فردوسی در پرورش این شخصی او براي گره افکنی در داستان تا حدامکان از این شخصی
ت سودابه از طر.هاي بسیاري  قرار می دهد  ها و تعلیق گیرد و او را منشا بحران گویی درونیش آشکار  یق تکگاهی شخصی

الزم به ذکر است  . این تک گویی افکار سودابه را نشان می دهد و نیت و هدف او را براي خواننده آشکار می کند  . گردد  می
تی با خود حرف می« ت می وقتی شخصیخواهد افکار خود را برون افکنی کند و تحت تأثیر افکار  زند این نشانه آن است که شخصی

سخنان سودابه با خود پس از امتناع سیاوش از پیشنهاد او و دیدن ) 267:  1348براهنی، (» .دست به انجام اعمال بزند  خویش
  :دهد  کند از اقدامی شوم خبر می هدایایی که کاووس به سیاوش اهدا می

  نگه کرد سودابه خیره بماند
  که گر او نیاید به فرمان من
  بد و نیک و هر چاره کاندرجهان

  به اندیشه افسون فراوان بخواند 
  روا دارم ار بگلسد جان  من
  کنند آشکارا و اندر نهان
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  بسازم گر او سر بپیچد ز من
 

  کنم زو فغان بر سر انجمن
 )24:  311-14ب(                                

  
  فرنگیس 

ر اثر کالسیک  ماندگار ادبیات داستانی ایران و  جهان معرّفی می کنندکه مایه هاي اصلی خود را از آثار بسیاري شاهنامه را اَب
در بسیاري از آثار کالسیک     می )  78:  1389ك سرشار ، .ر. ( داستانی و حماسی مکتوب و شفاهی پیش از خود گرفته است

سیک عواطف و در آثار کال« . عنصر شخصیت در این آثار با ویژگی خاصی دیده می شود . توان شاهد عناصر داستانی بود 
در شاهنامه فرنگیس از شخصیت هایی است که )  18:  1371دقیقیان ، ( » . احساسات زیر بناي شخصیت را تشکیل می دهد 

ت هاي ساده وپویا . از سوي دیگر ساده و ایستا ست. عوطف و احساسات نقش پررنگی در شکل گیري این شخصیت دارد  شخصی
فرنگیس به همسري سیاوش در می آید ، با او همراه می شود و . استان تغییر چشمگیري ندارند شخصیت هایی هستند که در طول د

فی می.تا پایان بر اي شخصیت وفادار پایدار می ماند  گردد ؛از زبان پیران ،از زبان راوي داستان واز طریق رفتار  او به چند شیوه معرّ
هاي  راوي داستان نیز ظاهر و زیبایی)  1451-4ب.ك.ر.  (ه به تصویر در می آید ظاهر او از زبان پیران براي خوانند.و اعمال خود 

  . او را این گونه بیان می کند 
  بیامد فرنگیس چون ماه نو

 

  بنزدیک آن تاجور شاه نو 
 )101:  1545ب(                                

ي بحرانی ، جان خود را به خاطر وفاداري به همسر و  در نقطه او. فرنگیس با عمل ، شخصیت وفادار خود را به نمایش می گذارد 
فی می شود  کمک به فرزند در معرض خطر قرارمی تی وفادار معرّ داند  راز رسیدن به ایران را تنها او می« . دهد و بدین گونه شخصی

بی آن سالح و این اسب . خبر دارد  اوست  که سالح سیاوش را نهان داشته و از جاي شبرنگ بهزاد و راه دست یافتن بر او. 
او به . گذشتگی او به کمک عنصر گفت وگو بیان می شود  از  جان) 145-6:  1354مسکوب ، ( » . گریختن از توران محال است

  :سیاوش می گوید
  فرنگیس گفت اي خردمند شاه

  ي گام زن برنشین یکی باره
  ترا زنده خواهم که مانی به جاي

 

  ما در نگاهمکن هیچ گونه به  
  مباش ایچ ایمن به توران زمین
  سرخویش گیر وکسی را مپاي

 )140:  2173 -5ب(                             

فی می گردد  گشاید و جانش در  هنگام کشته شدن سیاوش زبان به نفرین پدر می. بی پروایی این شخصیت از طریق گفت وگو معرّ
فـرنگیس در تـمام مـدت حضور در . رین صحنه اي است که خود را به خطر می اندازد هنگام فرار کیخسرو آخ. افتد  خطر می

فی می شود  رها ساختن پیران از دست گیو به هنگام گریز به « : هاي او بایدگفت  ي ویژگی درباره. داسـتان با اعمال و رفتارش معرّ
از صفا و وفاي راستین این زن ... شدن سیاوش  از کشته رساند و خواهشگري او از پدر پیش ایران ، حق شناسی فرنگیس را می

  ) 63:  1365فردوسی ، زن و تراژدي ، دبیرسیاقی ، ( » . گویایی خاص دارد 
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  جریره 

ت ها رها می . فردوسی از همه ي انواع شخصیت بهره می گیرد  در بسیاري از موارد در نگاه اول به نظر می رسد بعضی از شخصی
اما هنر داستان پردازي فردوسی در این داستان . چندان ضروري نیست و خواننده نیز پیگیر سرانجام او نمی شود  شوند و حضورشان

ت در داستان سیاوش جریره است.  گاهی در چرایی حضور همین شخصیت هاست  ترین دلیل وجود  مهم. کم حضورترین شخصی
ی براي استحکام طرح داستان فرود که پس از این داستان خواهد آورد ، فردوس. گیري  داستان فرود است  او در این داستان شکل

جریره از زبان پیران معرّفی . از جریره بهره  می گیرد و اجازه نمی دهد روابط علت و معلولی آن داستان دچار کم ترین خللی شود 
  :گوید پیران در معرّفی او می.گردد می

  یکی دختري هست آراسته
  آن راي نیست  نخواهد کسی را که

  ز خوبان جریرست انباز تو
 

  چو ماه درخشنده با خواسته 
  به جز چهر شاهش دالراي نیست
  بود روز رخشنده دمساز تو

 )92-3 1425-7ب(                            

ت او پیدا کرد  درطول داستان اعمال زیادي ازجریره سرنمی اي از  ن تنها  گوشهدراین داستا.  زند تا شناخت بیشتري از  شخصی
الع دادن به سیاوش ، انگشت کودك  را در زعفران زده ، بر . آید  شخصیت خردورز او به نمایش درمی با تولّد فرود ، براي اطّ

آمیز  کوتاهی است که از زبان قاصد در این صحنه  شود پیغام گله تنها جایی که از زبان جریره سخنی گفته می. زند  پشت نامه می
ي  کننده بیان  شود و  دیگر ي ظریفی است؛ یکی سنّ جریره که در این نامه به آن اشاره می این کالم بیانگر نکته. گردد  میجاري 

کند و همین امر  او از سیاوش به خاطر عدم حضورش هنگام تولّد فرود اظهار نارضایتی می. مند و ناراضی اوست  شخصیت گله
ت او را نش جنبه دهد  ان میي دیگري از شخصی :  

  نهادند بر پشت این نامه بر
  بگویش که هر چند من سالخورد

 

  که پیش سیاوش خودکامه بر 
  بدم پاك یزدان مرا شاد کرد

 )118:   1819-20ب(                            

ر ج. آید  شود و دیگر نامی از او به میان نمی بعد از این خبر ، نقش و نام جریره در داستان گم می تی خنثی است نه مؤثّ ریره شخصی
  . تأثیر محض  در داستان و نه بی

  
  گیو 

ت ت گیو از شخصی حضور او در ابتدا ، حضوري کوتاه است . گیرد  هاي مقابل قرار می هاي فرعی داستان است که درگروه شخصی .
هاي فرعی همیشه به دور  شخصیت«. داردي اوج آن بخش  اما در بخش پایانی داستان با اعمال خود تأثیر به سزایی در نقطه

ت شخصیت اصلی داستان می ت درونی شخصی داستان . . . هاي چرخند و در واقع وسایلی هستند تا بعضی از اعمال که روشنگر ماهی
  )223:  1348براهنی ، (» . است وقوع یابد 
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ت کمک به معرّفی شخصیت کنیزك تورانی است  از جمله نقش گردد تا  او با پرسش هاي  خود موجب می .هاي این شخصی
توان در شناخت گیو از این گفت وگو استنباط کرد ، ذهن  اي که می نکته. کنیزك به سخن درآید و خود را معرّفی کند 

تی اوست . جستجوگر گیو است  ي  چنین سخنان او با طوس نشان دهنده هم. پرسش هاي او از کنیزك بیانگر این ویژگی شخصی
  :گوید او در پاسخ تندخویی طوس می. و خرد اوست منطق 

  ي گرم گوي ز بهر پرستنده
 

  جوي نگرددجوانمرد پرخاش 
 ) 8:   47ب (                                 

کنش گیو درایت و . نقش او در یافتن کیخسرو نقش کلیدي داستان است . صفات ظاهري او به طور مستقیم بیان نمی شود 
تنها رفتن او به  توران به  دلیل ناشناخته ماندن ، تسلّط او بر زبان تورانی و کشتن تورانیانی که از آنان  . و را نشان می دهدهوشیاري  ا

. ي عزم استوار او است هاي زیرکی ، درایت و دانش او و بیان زمان اقامت او در توران نشان دهنده  پرسد نمونه نشان کیخسرو را می
هاي جسمی گیو از طریق  توانایی) 295:   1369البرز ، ( » . شود  بـاك و از خـود گذشته ظاهري می هرمانی بـیگیو در سیماي ق« 

: درمجموع بایدگفت . اعمال دالورانه دالوري او در جنگ با تورانیان براي گذراندن کیخسرو از جیحون نشان داده می شود 
فی می گردد  از گفت وگوي او با کیخسرو ، ماهیت وجودي او در داستان مشخّص می .گردد  شخصیت گیو از تلفیق چند شیوه معرّ

:  
  بدو گفت گیو اي شه سرفراز
  پدر پهلوانست و من پهلوان
  برادر مرا هست هفتاد و هشت
  بسی پهلوانست و شاه اندکی
  اگر من شوم کشته دیگر بود

 

  جهان را به نام تو آمد نیاز 
  به شاهی نپیچیم جان و روان

  شد چو نام تو اندر گذشتجهان 
  چه باشد چو پیدا نباشد یکی
  سر تاجور باشد  افسر بود

 )218:  3322-6ب(                              

  :درجایی دیگر آمده است 
  ز مادر تو بودي مراد جهان
  مرا نیز مادر ز بهر تو زاد

 

  که بیکار بد تخت شاهنشهان 
  ازین کار بردل مکن هیچ یاد

 ) 228:  3470-1ب(                             

ت ، ویژگی شخصی گوید  گیو در مورد جنگاوري ِخود می.کند  هاي خود را بیان می گاهی خود:  
  گذشته ز رستم به ایران سوار

 

  ندانم که با من کند کارزار 
 )215:  3278ب(                                    

  
  طوس 
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. راوي نیز در معرّفی او چندان دخالت ندارد . شود  نها از طریق اعمال و رفتارش به نمایش گذاشته میشخصیت طوس مانند گیو ت
در « . گردد  جویی و خودمحوري او با رفتارش بر سر تصاحب کنیزك آشکار می الزم به ذکر است که از ابتداي داستان سلطه

تی ، اشخاص و وقایع فرعی داستان » . شان برجسته جلوه دادن حوادث و اشخاص کانونی    است  ی، گویی نقش اصل  هاي سنّ
ت)  35:  1383حمیدیان ، ( این دسته از شخصی ت پهلوانی او در این داستان چشمگیر نیست . هاست  طوس جزء رستم . شخصی

  : گوید ي او می درباره
  تر از رستم است اگر طوس جنگی

 

  چنان دان که رستم زگیتی کم است 
 ) 64:  975ب(                                     

ت هاي فرعی هر داستان به داستان سیاوش رنگ بهتري می بخشد و سبب  می شود داستان با  ت طوس همانند شخصیشخصی
هنگام کشتن سرخه نیز طوس به انجام این کار . جزئیات ظریف تر که به روشن شدن  وقایع و حوادث کمک می کند ، بیان شود 

کند  گونه توصیف می راوي او را پس از شنیدن سخنان سرخه این. شود  ر نیست و کم دلی او بار دیگر با این عمل نشان داده میقاد
:  

  دل طوس بخشایش آورد سخت
 

  بران نامبردار برگشته بخت 
 ) 180:  2754ب(                                 

  :آید  کم جرأتی او به تصویردرمی ي افراسیاب بار دیگر کم توانی و هنگام حمله
  بیامد خود از قلب توران سپاه
  از ایران فراوان سپه را بکشت

 

  برطوس شد داغ  دل کینه خواه 
  غمی شد دل طوس و بنمود پشت

 ) 187:  2865-6ب(                             

ت ها نقش تعیین کننده اي در داس  ت هاي « . تان دارد در بسیاري از داستان ها ارتباط شخصی ایجاد رابطه ي قوي و پویا بین  شخصی
فردوسی نیز با ارتباط شخصیت هاي فرعی )  134:  1374سیگر ، ( ». اصلی و فرعی به داستان هیجان می دهد و آن را زنده می کند 

ت هاي اصلی ، داستان را از یکنواختی بیرون  می آورد  ی طوس از طریق رفتار و مقاومت سري و نادان خیره.  چون طوس با شخصی
ت نمی. شود کردنش در برابر پادشاهی کیخسرو ، نشان داده می شناسد  او برخالف دیگر پهلوانان ، پادشاهی کیخسرو را به رسمی .

  :کند  گفت وگوي او با گیو ویژگی ِ دیگري از این شخصیت را معرّفی می
  به ایران پس از رستم پیلتن
  یرنبیره منوچهر شاه دل

  جویم  به جنگ همان شیر پرخاش
  همی بی من آیین و راي آورید

 

  سرافرازتر کس منم ز انجمن 
  که گیتی به تیغ اندر آورد زیر
  بدرم دل پیل و چنگ پلنگ
  جهان را به نو کدخداي آورید

 ) 236 -7:  3592 -5ب (                      
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از دالیل مخالفت او با کیخسرو آن . شود  جویی او نیز نشان داده می ي ، سلطهوگو به جز تفاخرطوس  به نژاد و دالور در این گفت
تی  . اند  است که بدون راي او عمل کرده ت او از مشاهده « . حرکت است و بی» ایستا « در هر حال  طوس شخصی دگرگونی شخصی

مسکوب ، (» . هاي بیرونی است  ناشی از انگیزهي کارکرد عوامل درونی نیست بلکه برگشتی سریع و  و تجربه در طی زمان و ثمره
ا پیامد این پذیرش در داستان  پذیرد و در ظاهر دچار تحولی درونی می او در نهایت پادشاهی کیخسرو را می) 222:  1354 شود ام

  .  کند  فرود نمود پیدا می
   

  گودرز 
شخصیت ها را « . در داستان حضور کم رنگی داشته باشند فردوسی  داستان خود را بر شخصیت هایی محکم بنا می کند  حتی اگر

( » . باید پایه هاي یک اثر دانست و هر قدر این پایه ها استحکام بیشتري داشته باشند بناي اثر محکم تر و پایدارتر خواهد بود 
قشِ ابزاري را  دارد تا کار پیرنگ گودرز در این داستان ن. نقش گودرز در این داستان نقش کم رنگی است ) 17:   1371دقیقیان ، 

خواب او و نداي سروش ، تنها یک عامل براي فرستادن گیو و یافتن کیخسرو است و این رابطه . تري  انجام گیرد  با سهولت بیش
 این حضور رفتن گیو را توجیه. حضور گیو باعث استحکام پیرنگ داستان است . ي علت و معلولی پیرنگ را منسجم تر می کند 

ت داده شده است قدرتمندي و نفوذ او در دربار کاووس است  مهم.می کند ت  گودرز  در . ترین شناختی که از این شخصیقاطعی
  :دهد او گیو را پیک سخنان خود قرار می. سخنانش خطاب به طوس آشکار است 

  بدو گفت با طوس نوذر بگوي
  بزرگان و گردان ایران زمین
  وچرا سرکشی تو به فرمان دی

  اگر تو بپیچی ز فرمان شاه
 

  که هنگام شادي بهانه مجوي 
  همه شاه را خواندند آفرین
  نبینی همی فرّ گیهان خدیو
  مرا با تو کین خیزد و رزمگاه

 )236:  3584-7ب(                              

  
  کیخسرو 

د ،  چه از کیخسرو در این داستان به نمایش گذاشته می آن از نظر . رشد و به پادشاهی رسیدن  اوست شود چگونگی تولّ
د کیخسرو از جایی مهیا شود بنابراین مناسب . نگاري ، تصویر دقیقی بیان نشده است  چهره پیرنگ داستان می طلبد زمینه ي تهج

ط چوپانان شود تا توس پس از مرگ سیاوش او به کوه فرستاده می. ترین اقدام در این راستا نوع و جایگاه پرورش کیخسرو است 
دلی و صفاي او دستاورد همین زندگی در کنار مردم ساده دل و بازتاب آرامش شکوهمند روح نواز  چه بسا که پاك« . تربیت شود 

  : کیخسرو تنها شخصیتی است که از دین او نیز سخن رفته است) 240:  1369البرز ، ( » . طبیعت و کوهساران است 
  بدو گفت کیخسرو پاك دین

 

  باد خشنده توران زمین بتو 
 ) 162:  2491ب (                                
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خردمندي کیخسرو در چند صحنه به نمایش گذاشته . شود  هاي بعد از سیاوش و سلطنت او دیده می مصداق این ویژگی در داستان
او خود .  شخصیت  درمعرّفی او نقش مهمی دارد کنش   در این صحنه. ي دیدار او با افراسیاب است  اولین صحنه ، صحنه. شود  می

اگر چه اظهار دیوانگی پیشنهاد و از تدابیر پیران است اما بازیگريِ قوي کیخسرو در این صحنه عمل را . زند  را به دیوانگی می
گیو که سوگند خورده  .ي درایت  وکاردانی اوست  پیشنهاد کیخسرو به گیو هنگام کشتن  پیران  نشانه. دهد  تر جلوه می واقعی

در این جا کیخسرو با پیشنهاد . شود  است تا خون پیران را بر زمین بریزد با خواهش فرنگیس براي بخشیدن پیران روبه رو می
  : گردد  گشا می ي خود راه معقوالنه

  بدو گفت کیخسرو اي شیرفش
  کنونش به سوگند گستاخ کن
  چو از خنجرت خون چکد بر زمین

 

  وگند یزدان مکشزبان را ز س 
  به خنجر ورا گوش سوراخ کن
  هم از مهر یاد آیدت هم ز کین

 )222:  3386-8ب(                              

ت مهربان و متعادل او نیز نمایان است  ي تدبیر کیخسرو اقدام در  آخرین نشانه. در این ابیات عالوه بر خردمندي کیخسرو ، شخصی
او در نامه اي که به قلعه     می فرستد خود را . ي  قابل توجه در اینجا اعتماد به نفس باالي کیخسرو است  نکته. فتح بهمن دژ است 

  ) 3700-8ك ب .ر. ( داند  نامد و فتح دژ را حتمی می شاه جهان می

   
  پیران 

ت هاي دیگر استفاده می کند  تی براي ایجاد دگرگونی در شخصی ت پیران در فر. گاه داستان پرداز از شخصی دوسی از شخصی
ت همراز داستان است . متحول کردن افراسیاب بهره می گیرد  ت پردازي را می. از سوي دیگر پیران شخصیتوان در  اوج شخصی

اولین حضور ) 221:   1354مسکوب ، ( » . آید  پیران مظهر تدبیري است که با تقدیر بر نمی«. ي پیران دید  شخصیت همه جانبه
ي  آید آینده ي خود در صدد بر می پس از شنیدن تصمیم سیاوش ، با سخنان خردمندانه. ن نیز همراه با خردمندي و تدبیر است پیرا

و از آغاز . کند  افراسیاب را داناتر از همه توصیف می. اوج درایت او در سخنانش با افراسیاب نمایان است . توران را تضمین کند 
شروع سخن با بیانِ دانایی افراسیاب ، در حقیقت به معنی پایان سخن با . گرداند  شنهاد خود آماده میذهن او را براي پذیرش پی

ي بعد  درمرحله. کند که دانایی تو است که مخاطب سخنان من قرار گرفته است  پیران به او القا می. پذیرش پیشنهاد از سوي اوست 
ت پیش رقابت را  گر کشورها و شاهان ترسیم میآمده را ابتدا ، براي دی ، محاسنِ موقعی کند و بعد براي توران ، تا بدین گونه حس
  :در افراسیاب برانگیزد 

  که هر کس که بر نیکوي درجهان
  از این شاهزاده نگیرند باز

 

  توانا بود آشکار و نهان 
  ز گنج و ز رنج آنچِ آید فراز

 )72:  1109-10ب(                              

. کند  گوید و در نهایت امتیازات این پناهندگی را براي افراسیاب به خوبی تشریح می هاي سیاوش سخن می از شایستگی سپس
هر جا سیاوش اندوهگین . گردد  بدین ترتیب آرام آرام ذهن افراسیاب براي پذیرش آماده می)73-4: 1111-29ك ب .ر(



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

١٦٧ 
 

تی در . گردد پیران حضور دارد  می ي  کنار سیاوش بایسته و الزم است زیرا اوست که با سخنان امیدوارکنندهخلق چنین شخصی
مات اقامت سیاوش را در سرزمین توران آماده می ت سیاوش دگرگونی ایجاد می کند و مقد کند  خود در شخصی.  

ان نیز به این خصیصه اشاره هاي داست دیگر شخصیت. وفاداري پیران به عهد و پیمان ، هم در کالم و هم در اعمال او دیده می شود 
  :نامد  گونه می سیاوش او را این. کنند  می

  چنین داد پاسخ سیاوش بدوي
  خنیده به گیتی به مهر و وفا
  گر ایدونک با من تو پیمان کنی

 

  گوي که اي پیر پاکیزه و راست 
ز آهرمنی دور و دور از خطا    

  شناسم که پیمان من مشکنی
 )81:  1245-7ب (                               

  :گردد  نژاد و وضیعت پیران نیز از خالل گفت وگوهایش با سیاوش مشخّص می
  مرا نیز خویشیست با او به خون
  همانا برین بوم و بر صد هزار
  همم بوم و بر هست و هم گوسفند
  مرا بی نیازیست از هر کسی
  فداي تو بادا همه هرچ هست
  پذیرفتم از پاك یزدان ترا

  بر تو نیاید ز بدها گزند که
 

  همش پهلوانم همش رهنمون 
  به فرمان من بیش باشد سوار
  هم اسپ و سلیح و کمان و کمند
  نهفته جزین نیز هستم بسی
  گر ایدونک سازي به شادي نشست

  راي و دل هوشمندان ترابه 
  نداند کسی راز چرخ بلند

 )81-82:  1254-60ك .ر(                   

تی پیران . هایش است  دیگري که در مورد  شخصیت پیران بیان گردیده است ، شخصیت درونی او و نگرانیاز موارد   ثبات شخصی
ي سیاوش را  او پس از آن که سخنان مأیوسانه. وجودآید  باعث گردیده است تا  کشمکش درونی در کمترین حد خود در او به

افکند و  بینانه به ماجرا می گردد اما پس از لحظاتی نگاهی خوش پشیمان میشنود ازترغیب سیاوش براي ماندن در توران  می
  :گوید  می

  چنین گفت کز من بد آمد به من
  ورا من کشیده به توران زمین
  وزان پس چنین گفت با دل به مهر
  چه داند بدو رازها  کی  گشاد

  ز کاووس و ز تخت شاهنشهی  
  

  دل خویش زان گفته خرسند کرد
 

  است گوید همی این سخنگر او ر 
  ...پراگندم اندر جهان تخم کین 

  که از جنبش و راز گردان سپهر
  همانا ز ایرانش آمد به یاد

  به یاد آمدش  روزگار بهی  
  

  نه آهنگ راي خردمند کرد
 )110:  1694-1700ب(                        
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دهد که با سخنان  می تر خود را نشان  ً مشهود است و زمانی بیشگرد نزد افراسیاب ، کامال اندیشی او درگزارش او از سیاوش نیک
  )1916-23ك .چنین ر ، هم1777-87ك.ر. (گرسیوز پس از دیدار از آن مکان مقایسه گردد 

 نویسنده می تواند به. در داستان شخصیت ها به دو شکل نشان داده می شوند ؛ از طریق بسط و و تکامل و از طریق  الهام و القا  
ت کامل و پرداخته شده را القا کند ت خود در برابر  خواننده تکامل دهد و یا به مرور یک شخصی1368ك زیلگر ، .ر. ( شخصی   :

تی کامل و پرداخته شده که این کمال در طول داستان به تدریج به تصویر در می آید . پیران از گروه دوم است ) 89 پیران .  شخصی
تی مثبت ، کارآمد تی از عرصه. و مقتدر است  شخصی د فرود تا مد ي داستان غایب و در این مدت گرسیوز فعال است  او پس از تولّ

زیرا از سویی اگر پیران در آن برهه از داستان ، حضور داشت  مرگ سیاوش رخ نمی . از نظر منطق داستانی هم باید چنین باشد . 
هاي گرسیوز به جایی  ز سوي دیگر اگر در صحنه بود تدابیر او در برابر دسیسهداد و نقطه اوج به خوبی پرورش داده نمی شد؛ ا

. یافت ي مقتدر و مثبت و کارایی که داستان پرداز  از ابتداي داستان از او پرورش داده بود تناقض می رسید و این  امر با چهره نمی
وش وارد داستان میکند تا با با تدبیر پیران از مرگ فرنگیس داستان پرداز  پیران را پس از مرگ سیا) 298:  1383ك حمیدیان ، .ر(

ي مجازات فرنگیس به  حضور او در صحنه. کند  فردوسی از او در لحظات بحرانی به خوبی استفاده می.و کیخسرو جلوگیري شود  
  .گیرد  مقتضاي زمان انجام می

ت هایی چون  ت پیران در بعضی از صحنه ها در تقابل با شخصیت کشمکش . گرسیوز و افراسیاب قرار می گیرد شخصی این ضدی
ت ها . داستان را می افزاید  فردوسی با نشان دادن تفاوت نگرش هاي پیران در مقابل اندیشه هاي اهریمنی افراسیاب ، تضاد ِ شخصی

ان با نجات کیخسرو از مرگ خردمندي کامل پیر.  این موضوع در صحنه هاي پایانی داستان به اوج می رسد . را نمایان می کند 
اي  پیران در حضور افراسیاب  به جاي این که بگوید  فرزند فرنگیس به دنیا آمده است از همان ابتدا او را بنده. به نمایش در می آید

  :گوید  او به  افراسیاب می. کند  از بندگان افراسیاب معرّفی می
  به در بر یکی بنده بفزود دوش

 

  دادست هوشتو گفتی ورا مایه  
 ) 159:  2447ب (                                

  :گیرد  ي ضعف افراسیاب را نشانه می سپس نقطه
  نماند ز خوبی جز از تو به کس

 

  تو گویی که برگاه شاهست و بس 
 ) 159:  2448ب (                                

  :رساند  می پس از آن سخن را به شباهت کیخسرو با تور ، فریدون
  اگر تور را روز باز آمدي
  فریدون گردست گویی به جاي

 

  به دیدار چهرش نیاز آمدي 
  به فرّ و به چهر و به دست و به پاي

 )160: 2449-50ب (                             

د است  پیران شخصیتی میهن سرو و فرنگیس دارد ، زمانی که اي که نسبت به سیاوش ، کیخ ي مهر و عالقه او با همه. دوست و متعه
« در حقیقت او . پردازد  ي اجتماعی خود می بیند احساسات خود را رها کرده و به وظیفه کشور خود را در معرض خطر می
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هنگام فرارگیو، کیخسرو ) 214: 1354مسکوب ، (» . خون ریختن نبود فقط جان در گرو افراسیاب و دل به فرمان او داشت  خواهان
  :گشاید  ها می یس زبان به نفرین آنو فرنگ

  سر گیو بر نیزه سازید گفت
  ببندید کیخسرو شوم را

 

  فرنگیس را خاك باید نهفت 
  بد اختر پی او بر و بوم را

 )213:  3253-4ب(                            

سامانی ، (» . گردد  ش و اعتبار میآید فاقد ارز هاي اجتماعی پیش می هاي فردي او در هنگامی که کشمش گرایش« : بایدگفت 
تی پیران باعث واقعی جلوه دادن شخصیت او شده است  ویژگی) 107:  1384 ِشخصی او هم سعی درکمک به فرنگیس . هاي متضاد

ن گویی ای شخصیت او چنان پرداخته شده است که . ایستد  ها می و کیخسرو دارد و هم هنگام درخطر قرارگرفتن توران مقابل آن
تی او  دو جنبه. گیرد  قرار می» ایستا «هاي  پیران درگروه شخصیت. ها حضور دارد  شخصیت در عالم واقع با همین ویژگی ي شخصی

  .پرستی و انسان دوستی او از ابتدا تا پایان داستان باقی است  یعنی حس میهن
او نه در سخن ، بلکه با عمل بر سر . آید  یو به نمایش درمیهاي بارز پیران است هنگام اسارتش توسط گ وفاي به عهد که از ویژگی
کند که به جز گلشهر کسی بند دست او را نگشاید  او نزد گیو، کیخسرو و فرنگیس سوگند یاد می. ماند  عهد و پیمان خود باقی می

هاي مناسب خود را نشان  تخاب واژهگفتن با سیاوش با ان اندیشی پیران هنگام سخن مثبت. ماند  و در نهایت بر عهد خود باقی می
  :گوید  هنگام ناامیدي سیاوش می.  دهد می

  نیابی گذر  تو ز گردان سپهر
  به ایران اگر دوستان داشتی

 

  کزویست آرام و پرخاش و مهر 
  به یزدان سپردي  و بگذاشتی

 )95:  1467-8ب(                                

او با گزینش شایسته ي واژگانی  توانسته است نگاه . براي داستان پردازي خود بهره می گیرد فردوسی از همه ي امکانات زبانی 
ت را نسبت به مسائل نشان دهد ه در فعل  نکته. مثبت اندیش پیران  شخصیاز این رو به جاي آن که به . است » سپردي«ي قابل توج

گویی ایران و یارانش امانتی . اي  ها را به یزدان سپرده آن: وید گ اي و فراموش کن ، می سیاوش بگوید که آن جا را ترك کرده
ترتیب . ي سیاوش را آرام سازد  او از طریق این کالم امیدوارکننده سعی دارد ذهن آشفته. هستند که روزي باز پس خواهد گرفت 

ت پ فی شخصی ر   است گفت وگوي پیران و افراسیاب در مورد ازدواج سیاوش با فرنگیس نیز در معرّ پیران منطق «. یران مؤثّ
گشا که گودرز و زال و رستم براي  براي توران همان قدر خط دهنده است و راه... پذیرد  نیرومندي دارد که هیچ گاه خلل نمی

  ) 296: 1383حمیدیان ، (» .ایران
  

  مادر سیاوش 
در مراحل مختلف داستان، خواننده با آن آشنا می  خلق یک شخصیت می تواند متأثر از مکان ، زمان و موقعیت اجتماعی باشد که

ترین حضور در داستان را دارد  او کم. در این داستان فرصت آشنایی با شخصیت مادر سیاوش براي خواننده ایجاد نمی شود . شود 
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اهر او در مختصرترین ظ.  گردد  گذارد و سپس از داستان خارج می شود ، حوادثی را بنیان می اي ، وارد داستان می او لحظه. 
  :گردد  جمالت توصیف می

  به بیشه یکی خوب رخ یافتند
  به دیدار او در زمانه نبود

 

  پر از خنده لب هر دو بشتافتند   
  برو بر ز خوبی بهانه نبود

 )7:  28-9ب(                                      

  :سخن گیو نیز تأییدي بر زیبایی اوست 
  یبنده ماهبدو گفت گیو اي فر

 

  ترا سوي این بیشه چون بود راه 
 ) 8:  30ب(                                          

او شیرین سخنی کنیزك را با . برد  کند صفتی است که به کار می ویژگی دیگري که فردوسی  در مورد کنیزك بدان اشاره می
در پاسخ کاووس که پیشنهاد رفتن به حرمسرا . کار است  ك سازشکنیز)  8،ص47ك ب .ر. ( کند  بیان می» گرم گوي « عبارت 
  :گوید  دهد می را می

  
  چنین داد پاسخ که دیدم ترا

 

   
  کشان برگزیدم ترا ز گردن

 ) 9:  61ب (                                        

دارد شخصیت تسلیم پذیر  ه گفتن این سخن وا میآن چه کنیزك را ب. در حالی که در داستان سخنی از حقّ انتخاب و اختیار نیست 
  . گردد  کنیزك پس از به دنیا آمدن سیاوش بدون هیچ سخنی از داستان محو می. اوست 

  
  گرسیوز 

ت گرسیوز نقطه شخصی هاي داستان به  ترین  گره افکنی بزرگ. آید  داستان به شمار می» مخالف « هاي  ي مقابل پیران است و جزء
ت انجام میاین ش دست رفتن او به عنوان . گردد  ي اوج در داستان می از این رو حضور او باعث ایجاد بحران و نقطه. گیرد  خصی

ت اصلی او پس از آمدن سیاوش به  دربار تورانیان به  ا شخصیلین حضور او در داستان است امپیک افراسیاب جهت صلح ، او
در ابتداي ورود . گردد  هاي سیاوش پدیدار می هاي مختلف هنرنمایی گرسیوز در صحنه توز درون کینه. گردد  خواننده معرّفی می

اي در دل گرسیوز ایجاد  گذارد ، کینه هر جا سیاوش  هنري را به معرض نمایش می. ي مقابل سیاوش است  سیاوش به توران ، نقطه
ت گرسیوز را بیشگردد موق تر می فردوسی هر چه سیاوش را  به افراسیاب نزدیک. گردد می دهد تا داستان به  تر در خطر قرار می عی

ت منفی.سمت نقطه ي اوج پیش رود  ي  گرد درباره پس از دیدار از سیاوش. گراي اوست  گرسیوز با افراسیاب بیانگر شخصی
  :گوید  سیاوش این گونه می

  سیاوش نه آنست کش دید شاه
  فرنگیس را هم ندانی تو باز

 

  ارد کالههمی ز آسمان برگذ 
  تو گویی شدست از جهان بی نیاز
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 )128:  1972-3ب(                              

گر او در ساختن شهر  زمانی که پیران مشغول انتخاب همسر براي سیاوش و یاري. ي مقابل پیران است  گرسیوز از جهاتی نیز نقطه
شود فردوسی حضور گرسیوز را در کنار سیاوش  سیاوش دور میسیاوش است ، از گرسیوز  خبري نیست اما زمانی که پیران از 

فی می: بایدگفت .  پررنگ تر می کند    .هاي درونی او در طول داستان است  کند ، کشمکش آنچه گرسیوز را به خوبی معرّ

  
  :هاي فرعی کم رنگ  شخصیت

ت گذارند و آن را  ا لحظاتی کوتاه در داستان اثر میهاي دیگري نیز وجود دارند که یا سیاهی لشکرند و ی در داستان سیاوش شخصی
  . . .  از جمله هومان ، کلباد ، اورازاد ، فرهاد ، شیدوش و. به پیش می برند 

  
  نتیجه گیري 

در داستان سیاوش شخصیت پردازي و . داستان خوب ، داستانی است که همه ي عناصر داستان در یک پیوند ارگانیک قرارگیرند
فی شخصی شخصیت ها به .ت ها به روش هاي مختلف ، نشان می دهد که فردوسی با دیدي آگاهانه به این عنصر پرداخته استمعرّ

طور زنده و ملموس در برابر مخاطب نقش آفرینی می کنند و با فاصله گرفتن از دنیاي اغراق آمیز حماسه ، مخاطب را با خود 
فاق         می افتد ورود و خروج شخصیت ها نیز ه. همراه می نمایند  نکته ي دیگر انتخاب . دفمند و در پی جریانی منطقی اتّ

ت هاي فرعی نیز در زمان حضور خود ، بر شخصیت هاست ؛ هیچ شخصیتی بدون  تأثیر در داستان حضور نمی یابد حتی شخصی
ت ها. حرکت داستان تأثیر می گذارند و سپس از صحنه خارج می شوند  در داستان سبب کشش مخاطب می  واقعی بودن  شخصی

ت ها تا پایان داستان همراه راوي  گردد تا جایی که مخاطب با آن ها همدل می شود و براي پیگیري سرنوشت هریک از شخصی
  .پیش می رود 

  
  منابع 

ل ، فردا ،  ت ، احمد ، دستور زبان داستان ، چاپ او1371اخو 

ي پیمان متین ، ابراهیم یونسی، چاپ اول ، امیرکبیر ،  ي ایرانیکا ، ترجمه االت دانشنامهادبیات داستانی در ایران زمین ، از سري مق
1382  

ل ، نشر هنر اسالمی ،  ترجمه) ها ي مصاحبه مجموعه(از روي دست رمان نویس ،  1367ي محسن سلیمانی ، چاپ او  
  1377رکز ، ي فرزانه طاهري ، چاپ اول ، م اسکولز ، رابرت ، عناصرداستان ، ترجمه

ل ، دانشگاه الزهرا ،  البرز ، پرویز ، شکوه شاهنامه در آیینه 1369ي تربیت و اخالق پهلوانان ، چاپ او  
ل ، رهنما ، .ایبرمز ، ام 1384اچ ، فرهنگ اصطالحات ادبی ، مترجم سعید سبزیان ، چاپ او  

ل ، اشرفی  ،  1348براهنی ، رضا ، قصه نویسی ، چاپ او  
  1384اکبر ، کارگاه داستان نویسی ، چاپ اول ، نشر سنبله ،  ترابیان ،علی

   1379تودوروف ، تزوتان ، بوطیقاي ساختارگرا ، ترجمه ي محمد نبوي ، چاپ اول ، آگاه ، 



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

١٧٢ 
 

  1389تورکو  ، لویس ، ترجمه پریسا خسروي سامانی ، چاپ اول ، رمیس ، 
  1383دوم ، ناهید ،  حمیدیان ، سعید ، درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی ، چاپ

    1379راز و رمزهاي داستان نویسی ، چاپ اول ، مدرسه ، حنیف ، محمد ،
ت در ادبیات داستانی ، چاپ اول ، ناشر خود نویسنده ،  1371دقیقیان ، شیرین دخت ، منشأ شخصی  

ل ، شرکت سهامی انتشار ،  1371رحیمی ، مصطفی ، سیاوش برآتش ، چاپ او  
  1382، واژگان توصیفی ادبیات ، چاپ اول ، فرهنگ معاصر ، رضایی ، عربعلی 

    1368زیلگر ، ایزابل ، هنر نویسندگی ، ترجمه خداد موقر ، چاپ اول ، پانوس ، 
  1384هاي شاهنامه ، چاپ اول ، شاهنامه پژوهی ،   سامانی ، جمشید ، تحلیلی از شخصیت

   1389تان در زندگی انسان ، چاپ اول ، کانون اندیشه جوان ، سرشار ، محمد رضا ، پیشینه  ،  نقش  واهمیت داس
  1369سلیمانی ، محسن ، رمان چیست ، چاپ دوم ، نی ، 

ل ، مرکز گسترش سینماي مستند و تجربی ،  هاي ماندگار ، ترجمه سیگر ، لیندا ، خلق شخصیت 1374ي عباس اکبري ، چاپ او  
ل ، کتابفردوسی ، زن و تراژدي ، به کوشش ناصر حری 1365سراي بابل ،  ري ، چاپ او    

  1382،  چاپ ششم ، قطره ،  3فردوسی ، شاهنامه ، به کوشش سعید حمیدیان ، ج
ل ، مدبر ،  ، مجموعه  فردوسی و شاهنامه 1370ي سی و شش گفتار ،  به کوشش علی دهباشی ، چاپ او   

     2537رکبیر ، یونسی ، چاپ دوم ، امی ي هاي رمان ، ترجمه فورستر ، جنبه
ی ، چاپ اول ، ققنوس ،  کرنی ، ریچارد ، در باب داستان ، ترجمه م1384ي سهیل س  

ی دیگر درباب داستان ، ترجمه   1369ي هنري سازمان تبلیغات اسالمی ،  ي سلیمانی ، چاپ پنجم ، حوزه الرنس ،پراین ، تأملّ
  1354مسکوب ، شاهرخ ، سوگ سیاوش ، چاپ سوم ، خوارزمی ، 

  1370ي کاوه دهگان ، چاپ پنجم ، امیرکبیر ،   موام ، سامرست  ، درباره رمان و داستان کوتاه ، ترجمه
  1369میرصادقی ، جمال ، ادبیات داستانی ، چاپ دوم ، ماهور ، 

  1380، عناصر داستان ، چاپ چهارم ، سخن، ........ ، ............... 
  1371پنجم ، فروغی ، پور ، نادر ، برسمند سخن ، چاپ  وزین

ل ، مینا ،  وستلند ، پیتر ، شیوه 1371هاي داستان نویسی ، محمد حسین عباسپور تمیجانی ، چاپ او  
ی ، 27مقاله و 11ي فردوسی مشتمل بر  یادنامه   1349چکامه ، چاپ اول ، انجمن آثار ملّ

  1379یونسی ، ابراهیم ، هنرداستان نویسی ، چاپ ششم ، نگاه ، 
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460  
  پردازي فردوسیبررسی عنصر گفتگو در داستان

  
  1سید کاظم موسوي

  2حسین مدديغالم
  3فخري زارعی

  چکیده
هاي جهان در عرصه ي ادبیات مطرح است،به درستی بیانگر تعریف  شاهنامه فردوسی که به عنوان یکی از بزرگ ترین حماسه

است به درستی زمینه ارائه ي مفاهیم و اهداف فردوسی  روایی بودن که از عناصر مهم تعریف حماسه-حماسه است  داستانی
هاي شاهنامه است   هاي شاهنامه بیانگر آگاهی فردوسی از چگونگی  ارائه ي داستان جایگاه تأثیرگذارعناصرداستان در داستان.است

وگوکه یکی از عناصر و عوامل گفت .هاي برجسته ي داستانی در این اثر بی همتا ست پیوند استوار و مؤثر عناصر داستان از ویژگی
ها قرارگرفته است  تک گویی درونی،  داستانی در ادبیات داستانی معاصر است درشاهنامه نیز به گونه اي شایسته در تنه ي داستان

از انواع و اقسام .. اسنادي، گفت وکنش  -گفت وگوهاي دوسویه،گفت وشنودهاي یک سویه مکتوب، گفت و گوي تمثیلی
  .داستان سیاوش است  در این مقاله به عنصر گفت و گو و نقش آن در داستان سیاوش پرداخته شده است گفت و گو در

  
 

  شاهنامه،داستان، عناصر داستان، گفت وگو: ها کلید واژه

                                                
  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد - 1
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد - 2
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد - 3
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  مقدمه
اي از  هاي منثور بخش عمده تر به صورت نثر است و داستان پردازي بیش در دوره ي معاصر به تقلید از ادبیات غرب داستان

ي غرب در ایران عمر چندانی ندارد  این شیوه از دوران  پردازي به شیوه دهند  داستان ادبیات معاصر را به خود اختصاص می
) 244، ص1371پور،  ك وزین.ر(هاي خارجی به زبان فارسی متداول شد   ي کتاب حکومت قاجاریه یعنی از زمان ترجمه

ت در انتخاب الفاظ به جهت رعایت وزن، ردیف، قافیه و پردازي در قالب نظم بسیار دش داستان وارتر از نثر است  زیرا محدودی
  نمایـد  تر می پرداز را بـه مراتب سخت الگوهاي موسیقی، کار داستـان

، »ومنصوريي اب شاهنامه«، »تاریخ بلعمی « توان به آن اشاره کرد،  می» داستان « و » قصه « ي  ترین آثاري که در زمینه از قدیمی
  است .. و » هاي داستانی نظامی  منظومه« ، »گلستان « ، »دمنه و کلیله«، »نامه  مرزبان« ، »سمک عیار « ، »تاریخ بیهقی « ، »رامین   و  ویس« 

خسرو  آثار داستانی غیر ایرانی نخستین بار از سرزمین هند وارد ایران شد و عمدتاً در قرن ششم میالدي به دربار شاه ساسانی، 
  )33، ص1382ك ادبیات داستانی در ایران زمین، دوبروئین، .ر(انوشیروان رخ داده است  

تر از آثار منثور  تر از نثر بوده است، تعداد متون داستانی منظوم در دوران کهن ادبیات ایران بیش جا که شعر همیشه دلنشین از آن
تر به نثر روي آوردند یکی از دالیل گرایش به نثر در  نویسان بیش نپردازي، داستا داستانی است اما با گذشت عمر داستان

ي مشروطه آن است که فضاي شعري شاعران معاصر از مسائل انتقادي و سیاسی پر شده بود  بنابراین  نویسی دوره داستان
شد؛ موضوع  وعی این آثار میهاي مختلف در جامعه باعث تنوع موض تري یافت  سوژه نویسی در قالب نثر مجال بروز بیش داستان

ه»  گیله مرد«ها گاهی سیاسی و انتقادي چون  این داستان زاده  جمال» کباب غازِ«ي زندگی مانند  بزرگ علوي و گاهی وقایع روزمرّ
ژگی پردازان بزرگ ایران است  اشارات مکررخود او به داستانی بودن اثرش و نیز داستانی بودن که ازوی است  فردوسی از داستان
م حماسه است می م این است که در شاهنامه . تواند توجه به بررسی شاهنامه از منظر داستان نویسی را بیشتر کند هاي مه نکته ي مه

شود که  عالوه بر انواع گفت وگو که در عناصرداستانی رایج  و از آن سخن به میان آمده است، انواع و اقسام گفت وگو دیده می
  .ردوسی ومتناسب با موضوع،شخصیت و حادثه استحاصل ژرف ا ندیشی ف

پردازي را در اثر خود  هاي داستان فردوسی اصول و تکنیک نشانگر آن است که» سیاوش « بررسی عناصر داستانی در داستان 
رده از عنصر گفت وگو نیز به خوبی بهره ب.. رعایت کرده است  او در کنار عناصري چون پیرنگ، شخصیت پردازي ، کشمکش و 

  است و این عنصر را در خدمت پیشبرد داستان قرار داده است   
ي گفت  وگوست  اولین وظیفه وگو یکی از عناصر مهم داستان نویسی است  جان و روح یک داستان وابسته به گفت  گفت

ت است  یک گفت وگوي قوي می فی وگو، معرّفی شخصی ي  کند و نشان دهنده تواند عمل داستانی را پیش ببرد، شخصیت را معرّ
ي نشان دادن روابط بین اشخاص است  در واقع روابط بین اشخاص  گفت وگو بهترین وسیله« هاي داستان باشد   جدال و درگیري

آلش باید آن چنان قوي و مؤثّر باشد که دیگر نیازي به تحلیل و تبیین این  گذارد و در شکل ایده اي واضح به نمایش می را به گونه
  )365، ص 1383سلیمانی، (» نباشد   روابط

رسد  این عنصر به  می. م.ي گفت وگو در داستان به ادبیات یونان در قرن پنجم ق ریشه: ي گفت وگو بایدگفت  در مورد پیشینه
  ) 80، ص 1382ك رضایی،.ر(گیرد  هاي فیلسوفان به ویژه روش سقراطی ریشه می تر از بحث عنوان یک نوعِ خاصِّ ادبی بیش
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توان در بررسی و نشان دادن  وگو می  گویی درونی است  از این نوع گفت کی از انواع گفت وگوهاي داستان، تکی
ت کشمکش ت ها استفاده هاي درونی شخصی آید   ها نیز از طریق این نوع، به نمایش در می کرد هم چنین زیباترین حاالت شخصی

ت طریق آن میاي از جریان سیال ذهن است که از  گویی شیوه تک هاي درونی  ها و نشان دادن کشمکش توان به بررسی شخصی
  آید   می هاي شخصیت به کمک این عنصر یعنی گفت وگو به نمایش در ترین ویژگی ها پرداخت  معموالً پنهان آن

ال ذهن به معناي دقیق کلمه پس از روان شناسی فروید و نظریه نی پدیدارشد  نخستین ها یا سطوح روا ي ساختارالیه جریان سی
ال را   ي  گویی درونی به شیوه میالدي نوشت و در آن براي نخستین بار از تک 1888در سال » ادوارد دو ژاردن « رمان جریان سی

ها دیگر داستان نویسان در داستان خود از این شیوه تقلید کردند  گاهی  بعد) 42، ص 1369ك سلیمانی، .ر.(کرد امروزي استفاده
شود و گاهی در موارد خاص براي نشان دادن حاالت درونی شخصیت در قسمتی از داستان  ستان از ابتدا به این شیوه بیان مییک دا

  شود   و در میان سخنان او به کارگرفته می
ك و هیجانش زیاد است و بر محور عمل جسمانی است درصدي از داستان به کشت و کشتار و تیر  در داستان هایی که تحرّ

گذرد و باقی به گفت وگو اختصاص دارد  در واقع گفت وگو در حکم عمل داستان است زیرا در گفت وگو هم،  نداختن میا
فاق می وگو از عنـاصري  گفت)  414:1337ارسطو، (دهد   افتد  از این نظر حالت ایستایی ندارد و به داستان طراوت می چیزي اتّ

اب ي آن نه تنها داستان است کـه بـه وسیله ت تــر مـیجذّ ها  بیان  هــا معرّفی  و افـکار، تمایالت و اهداف آن گردد بلکه  شخصی
ی دارد گفت وگوي خوب  مایه شود  گفت وگو در فهم موضوع و درون  می دهد،  پیرنگ را گسترش می«ي داستان نیز نقش مهم

  )463، ص1380میرصادقی،(» برد   ل داستانی را به پیش میکند وعم ها را معرّفی می گذارد، شخصیت درون مــایه را به نمایش می
شخصیت « ، »فضا«، »صحنه « ترین کاربرد را دارد گاه با استفاده از آن  به ویژه داستان سیاوش بیش  این عنصر در شاهنامه

اي شاهنامه همگی بر اساس یک ه دیالوگ« : آید  بایدگفت   به خوبی به تصویر در می» محتوا « و » موضوع « ، »وحاالت درونیِ او 
» .مفهومی قصه دارند گیرند و نقش اساسی در تکوین، اوج و پختگی هنري ـ منطق درونی کالمی ــ داستانی شکل مـی

تی،( 98،ص1381محب(  
ت  هـاي شـاهنامـه در جهت طـرح اصلی قرار گرفته گـوهـاي داستان هر یـک ازگفت و اند  در این اثرهرگاه بین دو شخصی
  :شود، یک یا چند وظیفه از وظایف زیر را برعهده دارد  گفت وگویی انجام می

  کند  ي علّت و معلولی حوادث را بیان می رابطه -
فی می - ت داستان را معرّ کند  شخصی  
  کند  ي داستان را بیان می درون مایه -
  آید  می صحنه یا فضایی از داستان درمیان گفت وگو به تصویر در  -
  گردد  کشمکش و جدال در داستان میباعث  -

هاي طبقاتی، اختصاصات نژادي و  ویژگی« هاي خاص دیگري نیز باشد؛ از جمله  ي ویژگی گفت وگو باید در بردارنده
هاي شاهنامه، با توجه به حماسی بودن اثر و منظوم بودن آن ، همه ي  در دیالوگ) 356-61ص1379یونسی،(» اختصاصات شغلی  

هـا به  ي قهرمانان و شخصیت است  در شاهنامه همه  هاي داستان هـا از معایب گفت وگو عدم وجود آن. شود دیده نمیموارد فوق 
لقی آن توان تا حدودي به ویژگی ها می گـویند و تـنها از لـحن آن یـک صـورت سخن مـی ها پی برد  در داستان سیاوش  هاي خُ
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ها مانند داستان رستم وسهراب، از این  که در بعضی از داستان داده است  درحـالی ترین حجم را به خود اختصاص گفت وگو بیش
ي بسیار از این عنصر سبب شـده است کـه راوي بـه نـدرت در جـریـان داسـتان دخــالت  تر استفاده شده است استفاده عنصرکم

وگو از نظر شکل و  یم بندي هستند  انواع گفتوگوهاي شاهنامه از جهت شکل و محتوا قابل بررسی و تقس گفت.  داشته باشد
گردد و هرکدام به   تقسیم می» وگوهاي شفاهی  گفت«و » وگوهاي مکتوب  گفت« ظاهـر در شـاهـنامــه بـــه دو بـخش کلّـی 

اي دیگري قابل تقسیم هستند  در گفت وگوهاي دو سویه ي شفاهی گوینده و مخاطب هر دو حضور دارند و  بخش هاي مجزّ
گردد  این گفت وگو گاه به صورت پرسش و پاسخ و گاهی در قالب جمالت خبري انجام  ها رد و بدل می سخنانی بین آن

و گفت وگوي کاووس و کنیزك تورانی ) 103:  1586-91ك ب .ر(وگوي پیران و سیاوش  توان به گفت براي نمونه می. شود می
ها را  از این نوع  ي مکتوب است  که باید نامه نوع دیگرگفت وگوهاي دو سویه )9:  56-8ك ب .ر(در ابتداي داستان  اشاره کرد  

دهد که مخاطبی در آن زمان حضور ندارد اما در واقع سخنی بین فرستنده  و مخاطب رد  به شمار آورد  اگر چه سیاق نـامه نشان می
ت نامه وقعیت میشود و  باعث گسترش پیرنگ و معرّفی شخصیت یــا توصیف م و بــدل مــی ي  گردد  اهمی ها در داستان به حد

گیرد به گونه اي که  ریچارد سون شکلی از رمان را پایه گذاري کرد که تنها صورت نامه نگاري به خود می 18است که در قرن 
: باید گفت ) 71:  1368ك کوندرا، . ر(کنند   نویسند بازگو می هایی که می هاي رمان، اندیشه و عواطف خود را در نامه شخصیت

کند   هاست و چه بسا آنچه را در زوایاي ذهن قهرمان است بهتر نمایان می ها بیشتر براي نشان دادن عقاید و افکار شخصیت نامه
نامه بر اثر مبادالت افکار سبب آشکار ] گـاه [ ي یـک گفت و شنود را دارد   اي که خطاب به دیگري  است چـند خصیصه نامه«

ت را آشکار می ي چشم انداز پنهانی که به دیگري می شود و به واسطه صیات قـهرمان میشدن خصو کند   اندازد  آن خصوصی «
ها را در  هایی وجـود دارد که نیازمند پاسخ از طرف گیرنده است و باید آن در داستان سیاوش نامه) 231، ص1378بورنوف اوئله، (

تی فـرستاده مـیگروه گفت وگوهاي دو سویه قرار داد  د شود که نیازمند پاسخ  ر این داستان گاه پیامی شفاهی از سوي شخصی
اي کـه افـراسیاب در پـاسخ درخـواست شفاهی سیاوش  توان به نـامـه براي نمونه می. گردد است و پاسخ، در قالب نامه بیان می

ي قـابل توجه آن است که  نکته) 74:  1149 – 54ك ب .ر(خواهد در سرزمین توران اقامت کند، اشاره کرد   فرستد و از او می می
  آید  ها در مورد فرمان یا ابالغ پیامی است و سندي در باب موضوع مطرح شده، به شمار می عموماً نامه

توان گفت وگوها را با توجه به مخاطب مورد بررسی قرار داد  این گفت وگوها به دو دسته  در یک تقسیم بندي دیگر می
گردد؛ اول گفت وگـوهایی که مخاطبِ گوینده، تنها یک نفر است  مانندگفت وگوي پیران و سیاوش در اولین دیدار   م میتقسی

براي . ي کالم یک گروه هستند به گوینده هایی که مخاطب و پاسخ دهنده نوع دیگر گفت وگویی) 79:  1219 – 23ك ب .ر(
  ) 38:  542-4ك ب .ر(یان اشاره داشت  توان به سخنان کاووس خطاب به دربار نمونه می

پس از گفت وگوهاي دو سویه نوع دیگري از دیالوگ وجود دارد که باید آن را گفت وگوي یک سویه یا گفت و شنود 
توان به انواعی  هاي بدون پاسخ است؛ یعنی گوینده ي کالم  منتظر پاسخی نیست  این نوع را نیز می نامید؛ از این رو که شامل گفت

وگو گوینده به فرد یا افرادي فرمانی را صادر  ي فرمانی است  در این نوع از گفت قسیم کرد؛  نوع اول گفت وگوهاي یک سویهت
  ) 38:  542 -4ك ب .ر. (توان به فرمان سخن افراسیاب خطاب به درباریان  اشاره کرد کند  براي نمونه می می
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ال نوع دیگر گفت وشنود یک سویه تی به فرد یا ي پیغامی یا اطّ ع رسانی است در این نوع گفت وگو پیغامی از طرف شخصی
گردد  هدف در این گفت وشنود آگاهی بخشیدن است  سخن افراسیاب به پیران درمورد وضعیت سیاوش از این  افرادي ابالغ می

 ) 83 -4:  1281 – 4(نوع است  

الع وشنود تلفیقی نوع دیگري از این تقسیم بندي است  این   گفت گفت وگو تلفیقی از دو نـوع گفت وگـوي فرمانـی و اطّ
گردد  براي نمونه پیران خبر ازدواج جریره را  شود فرمانی نیز در کالم صادر می رسـانی است؛ یعنی در عین این که پیامی ابالغ می

  ) 93:  1434 -6ك ب .ر(دهد   رساند و به او فرمان آماده کردن جریره را می به گلشهر می
براي نمونه . پاسخ است هاي بی شوند  این نوع گفت وگو شامل نامه به شکل مکتوب بیان می  اهی گفت وشنودهاي یک سویهگ

:  1176 – 86ك ب .ر(سازد، اشاره کرد  فرستد و او را  از رفتن به توران آگاه می اي که سیاوش به کیکاووس می توان به نامه می
7-76 (  

شود  در تک گویی تنها عملِ گفت انجام      و به شکل مونولوگ یا تک گویی نیز استفاده میدر شاهنامه از عنصر گفت وگ
تی بـه شـیوه می ي حـدیث نـفس بـا خـــود ســخن  گیرد و مخاطب، همان گوینده  کالم است  در ایــن تک گویی درونی شخصی

ونی گوینده در اداي اندیشه و افکار خود مخاطبی را در در تک گویی در«ي سخنان اوست   گوید و تنها درون او شنونده مــــی
گویی،کالم نمود آوایی  در این تک)  160:  1385داد، (» نظر ندارد و اصوال از ابراز افکار خود قصد ندارد کسی را آگاه کند  

هاي داستان استفاده کند  خصیتهاي درونی، ذهنیات، افکار و عقاید ش تواند از مونولوگ ها براي بیان کشمکش ندارد  نویسنده می
عاي سودابه را مبنی بر خیانت  و شخصیت را به شیوه ي غیر مستقیم به خواننده معرفی کند   براي نمونه هنگامی که کاووس اد

  ) 30:  411 -12ك ب .ر(گوید   شنود،  با خود سخن می سیاوش می
کار رفته است  آن است که این سخنان نمود آوایی دارند و اي زیبا به  نوع دیگري از تک گویی که در این داستان به شیوه

ي گفت  دیگران نیز قـــادر به شنیدن این حدیث نفس هستند  ایــــن شیوه یکی از ابداعات فردوسی در عصر خود و در زمینه
یدن ایـن خبر رو به سوي وگوست  براي نمونه باید به سخنان رستم هنگام شنیدن خبر مرگ سیاوش، اشاره کرد  رستم کــه بــا شن

  ) 170 -1:  2608- 11ك ب .ر(گوید و دیگران شنونده این تک گویی اند  ایران نهاده است هنگام رسیدن به ایران با خود سخن می
استنادي است که از زبان گوینده و در میان گفت وگوي  –نوع دیگر گفت وگو در داستان سیاوش  گفت وگوي  تمثیلی 

تی دیگر سخنی نغز بـر زبان می میاصـــلی بــه کار  تی در میان سخنان خود از قول موبد، خردمند یا شخصی راند و  رود  شخصی
در مـواردي کـه فـردوسـی تمثیلی کوتاه را از قول خود یا از زبان قــهرمــانــان «شود   اي جدید در شکل گفت وگو ایجاد می شیوه

فاق  ها  نقل می داســتان امی، (گیرد   افتد که شکل پرسش و پاسخ را به کار می میکند، بسیار اتّ براي ) 328-9، ص 1383ر  ك سرّ
  توان به سخنان پیران درباره ي کیخسرو با افراسیاب اشاره کرد   نمونه می

  بــدو گــفت پــیران کــه اي شـهریار
  یکی کودکی خـــرد چـــون بــیهشان
  تـوخـود ایــن میندیش و بد را مکوش

  ـه پـــروردگار از پــدر بــرتـرستکـــ
 

  تـــرا خـــود نــبایـد کس آموزگار 
  ز کار  گـــذشته چـــه دارد نـــشان
  چـــه گفت آن خردمند بسیار هوش
  اگــــر زاده را مــهر بــا مــــادرست
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 )164، ص 2510 -13ب (                        

 ت با مخاطبی غیر انسانی . ت با غیر انسان اشاره کرداز انواع گفت وگو  بایدگفت وگوهاي شخصیدر بعضی موارد شخصی
یابد  گفت وگو با غیر انسان از یک سو با حماسه و اسطوره سنخیت دارد و  گوید  گاهی گفت وگو شرایط ویژه اي می سخن می

هاي زیرین اعتقاد و  را براي  بیان الیه تواند این چنین گفت وگوها  براي چنین شرایطی واقعی است و از سوي دیگر نویسنده می
باورهاي داستان به کار برد  از جمله گفت وگوي سیاوش با بهزاد و گفت وگوي او با روزگار  زمانی که سیاوش آخرین روزهاي 

  ) 143:  2206 – 10ك ب .ر(گوید   گذارند، با بهزاد اسب هوشمند خود سخن می عمر خود را می
ت در سوگ عزیزي  یا در بیان غم و  ویهنوع دیگر گفت وگو، واگ ي داستان است و آن عبارت از سخنانی است که شخصی

ي این داستان است که البته  ي کوتاه افراسیاب در مرگ فرزندش سرخه، تنها واگویه کند  واگویه اندوه خود با صدایی بلند بیان می
  :است  شده راب چندان چشمگیر نیست، اما در حد خود زیبا بیانهاي رستم، رودابه و تهمینه در مرگ سه در مقایسه با واگویه

  همی گفت رادا  سرا موبدا
  چو ماه دریغ ارغوانی رخت  هم

 

  ردا  نامدارا   یال بخردا 
  دریغ  آن کئی  برز و باالي  شاه

 )181، ص2769 -70ب (                          

نامید  » گفت و کنش«باید آن را » گفت وگو « توجه کرد که البته به جاي  دراین داستان به نوع دیگري از گفت وگو باید
تی پرسشی بیان می ت دیگر براي پاسخ بدین معنی که شخصیعمل(گویی، به جاي نمود آوایی از نمود حرکتی  کند و شخصی (

. ر. (کنش کیخسرو در برابر گیو اشاره کردتوان به  دهد  براي نمونه می کند و در حقیقت با عمل و رفتار خود پاسخ می استفاده می
که سخنی بر زبان آورد جواب پهلوان را تنها با  آن پاسخ کیخسرو به پرسش گیو پاسخی کرداري است  او بی)  207:   3151 -5ك 

امی، . ر(دهد   نژادگی خویش می ي نمودن نشانه   )350، ص 1383ك سرّ
کند  در داستان سیاوش گفت وگوها  ن داستان را از دیگر آثار متمایز میهایی دارند که آ گفت وگوهاي هر داستان ویژگی

ابیت و کشش بیش ي آن بـــر آمـــده تر موارد به خوبی از عهده وظایفی برعهده دارندکه در بیش   شوند  تر داستان می اند و باعث جذّ
  

  تأثیر گفت وگو در پیرنگ 
ي حوادث در پی گفت وگویی به طور کامل  شود و رابطه می در بسیاري از موارد گفت وگو باعث گسترش پیرنگ

ك است زیرا محاوره اتفاقی است که واقع می. گردد مطرح شود و جریانی است که میان دونفر صورت  گفت و شنید نوعی تحرّ
د                              گیرد  حالت سکون ندارد و هرگز نباید نویسنده از گفت وشنید دو شخصیت به عنوان حالت سکون استفاده کن می

ك داستان می) 90:  1368زیگلر، ( ها به خواننده  شود و اطالعات کاملی از وضعیت شخصیت گفت وگو هاي شاهنامه باعث تحرّ
آید    این ویژگی در بسیاري از گفت وگوهاي داستان سیاوش به چشم  کند و بدین گونه از حالت کالم محض بیرون می منتقل می

ت و توجه است    توان به گفت وگوي گیو وکنیز ورد  براي نمونه میخ می ی ك تورانی اشاره کــرد کــه از چنـد جهت قابل اهم
ی را ایفا می اول آن گردد  زیرا یکی از دالیل دل باختگی آن دو  کند و باعث گسترش آن می کــه در پیرنگ داســتان نقش مهم

وگوي هر چند کوتـاه بـه معرّفی سه تن  که این گفت زك، آگاهی یافتن از نژاد اوست  دیگر آنپهلوان یعنی؛ طوس و گیو، به کنی
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ت العات را به  ترین کلمات بیش پردازد  در واقع با کم می» تورانی کنیزك«و » گیو « ، »طوس « هاي داستان یعنی  از شخصی ترین اطّ
  گردد  یزك در بیشه و دالیل حضور او در آن مکان به خوبی تبیین میي پیدا شدن کن دهد  از سوي دیگر حادثه مخاطب ارائه می

تر  گردد پیرنگ محکم وگوي رســتم بــا کاووس براي پرورش سیاوش، از دیگر گفت وگوهایی است که باعث می گفت
العات ضر«کند  ایــن گفت وگو حـضور رستم را در داستان توجیه می. شود وري بدهد، ما را یک گفت وگوي خـــوب بــایـد اطّ

، 1385ر ك جمالی، (از حس و موضوعی جدید با خبر کند، خواننده را براي حـــوادث بعد آمــاده کند و باعث پیوستگی شود  
هایی از سیاوش باشد، هم  گرداند تا درآینده، شاهد هنرنمایی در این جا سخنان رســتم بــا کاووس ذهن را آمـاده می) 155ص

خواهی رستم در مرگ  کین ي  با حادثه  دلیل و تصادفی نداند و این حادثه تم را در ابتدا و انتهاي داستان بیچنین وجــود رســ
این . گردد ي دیگر، سخنان سودابه و سیاوش است که در نهایت منجر به درگیري میان آن دو می سیاوش مرتبط به نظر رسد  نمونه

ي بعد، یعنی   داسـتان است  در حقیقت طرح این گفت وگو بیان یکی از علل حادثههـاي  ي یــکی از بـحران ه سخنان ایجادکنند
  ي سقط جنین ِسودابه است  توطئه

ي دیگر، سخنان سودابه با کاووس پس از متّهم کردن سیاوش است  در این صحنه سودابه بیش از سـیاوش سخن  نــمونه
کند، در حالی که از زبـان سودابه واقعه به طور کامل شرح  یان میگوید  راوي شرح ماجرا را از طرف سیاوش دریک بیت ب می

گردد  مخاطب داستان که از  ي این گفت وگو و اتّهام به طور غــیرمـســتقیم به مخاطب القا می شود  از این طریق، نتیجه داده می
گناهی خود  که سیاوش با سخنانی قاطعانه بیطریق راوي داناي کل، به شخصیت پاك ســـیاوش ایــمان دارد، در انتظار آن است 

ا داستان پرداز با نیاوردن متن ِ سخنان او، پیش زمــینه کند و داستان را  ي اوج داستان در ذهن ایجاد می اي براي نقطه را اثبات کند ام
گذشتن از آتش است  دراین ي دیگـر، گفت وگوي کیکاووس، ســـیاوش و سـودابه بر سرِ  نـمونـه. دارد در حالت تعلیق نگه می

  : کند  آید و دالیل سیاوش را براي پذیرفتن گذر از آتش بیان می جا گفت و گو به کمک پیرنگ می
  سرِ پـــر ز شـرم و بـــهایی مــراست

  ور ایـدونــک  زیــن کار هستم گناه    
  بـــه نــیروي یــــزدان نــیکی دهـــش     

 

  یی مراستگــناهم رهــا اگــر بـــی 
  جــــهان آفـــریــنم  نـــدارد نگاه    
  کـــزیــن کــوه آتـــش نیابم تپش     

 )35، ص500-2ب(                                  

ك .ر(گناهی ســـیاوش، نیز شـاهد گسترش پیرنگ داستان خواهیم بود   در گفت وگوي سودابه وکاووس، پس از اثبات بـــی
  )37،ص530-40ب 

گفتار در دست فردوسی در حقیقت چونان ابزاري است که آن را براي شکل دادن به رونــد کـردارها به کار «در حقیقت 
امی، (»گیرد   می ي زال  در این قسمت سخنان سودابه مبـنی بر این که به سالمت گذشتن سیاوش از آتش، حیله) 194،ص1383سرّ

ي رفتن به جنگ افراسیاب و در  گناهی سیاوش ایجاد شود و زمینه ووس نسبت به بیگـــردد تـردیدي در دل کا است، باعث مــی
نتیجه پناهندگی سیاوش به توران آماده گردد گفت وگوي کاووس بـا بــزرگان دربـار و نـظرخواهی براي جنگ با افراسیاب از 

ایـن جا دیالوگ کاووس در تحریک سیاوش براي گوهایی است کــه در پیرنگ داســـتان نـقش به سزایـی دارد  در  گفت و دیگر 
هاي سودابه وکسب  گردد تا سیاوش درتنگناي غرور پهلوانی،  توطئه داوطلب شــدن جنگ مـؤثّـر است  ســخنان او بــاعـث مـی

  شهرت قرار گیرد و خود را داوطلب این امر بزرگ کند  
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  ي متقابل گفت وگو و معرّفی شخصیت   رابطه

براي تمام نویسندگان «هاست   ي گفت وگو معرّفی ابعاد بیرونی و درونی شخصیت ترین وظیفه  ن گــفت مـهمتــوا مــی
ها و  گی پذیر است که گفت وگویی بنویسند که طرز برخــورد و عـواطف شخصیت را انتقال دهد و بسیاري از پیچید امکان
گاه از میان سخنان دیگران وگاه با الفاظ و عباراتی کــه خـود بـه شخصیت )213، ص1374سیگر، (»هاي وي را بیان کند   عقده

برد، به شخصیت درونی او  توان از عباراتی که گوینده در توصیف دیگران به کار می گردد  درحقیقت می برد، معرّفی می کار می
تی به اشخاص دیگر داستان بیانگر ویژگی. پــی برد تی خو چه بسا نگرش شخصی هاي شخصیت  یکی از شیوه« د اوست هاي شخصی

تر گـفت وگـوهـاي  در بیش)  135:  1371اخوت، (» پذیرد سازي غیر مستقیم با به نمایش درآوردن زبان شخصیت صورت می
ت داسـتان ســیاوش می ی تا پایان داستان بــود  بــراي نمونه می توان شاهد معرّفی و توصیف شخصی  توان به گفت وگوي میان ها حتّ

هاي  ي کشمکش ایـــن گفت وگو نشان دهــنده) 1124-61ك ب .ر.(سیاوش و پیران، هنگام  دیدن سرزمین گنگ دژ اشاره کرد
گر سرزمین ایران و وجود رستم است و این امر باعث دل تنگی او  درونی سیاوش است  دیــدن ایــن سـرزمین براي او تداعی

ي این امر بر آمده است  دن درون سیاوش نقش به سزایی دارد و به خوبی از عهدهگردد  ایــن گفت وگو در به تصویر کشی می
ي تغییر وتحولی عجیب در  هاي دیگري است که نشان دهنده ي پیشنهاد صلح، از نمونه گفت وگوي افراسیاب با خردمندان درباره

  :وجود اوست 
  یکی انجمن ساخت با بخردان
  بــدیـشان چــنین گـفت کز روزگار

  ا نـامــداران کــه بــر دست مــــنبس
  بـــسی شـــارســتان گشت بیمارستان
  بــسا بـــاغ کـــان رزمـــگاه مـــنست
  ز بـــــیدادي شــــهـریـــار جـــــهان
  نـــزایـد بــه هنگام در دشــت گــــور
  نــپرّد ز پـــستان نــــــخـچیر شـــــیر

  ي آب خـــشک شود در جـهان چـشمه
  زکـــژّي گــــریـــزان شـــود راستی
  کــــنون دانـــش و داد یـــاد آوریــم
  بــــر آســـایـــد از مــا زمـانی جهان
  دو بــــهر از جـــهان زیر پاي منست
  نگه کن که چـندیــن ز کــندآوران

  داستان گــــر ایـــدونـک بـــاشید هم
  زدرِ آشــــتی بــــا ســـــــیاوش نـــیـ

  هـــشـیوار وکــار آزمــــــوده ردان 
  نـــبـینم  هـــمی بـــهره جز کـارزار
  تــــبه شـــد به جنگ اندرین انجمن
  بسی بوستان نـیز شـــد خـــارســتان
  بـــهر ســــو نـــشان ســـپاه مـنست

  هــــــمه نـیکوي بــاشـد انـدر نهان  
  ـوري بـــاز  را دیـــده کــ شـود بــچه

  ي خـویش قیر شــــود آب درچـــشمه
  نـــگیرد بــه نافه  درون  بـوي مشک
  پـــدیـــد آیـــد از هر سوي کاستی
  بــه جاي غــــم و رنــــج داد آوریم
  نــــبایـــد کــه مرگ آید از ناگهان
  بـــــه ایـران وتـوران سـراي مـنست
  بــیارنـــد هـــر ســال بــــاژ گــران

  رســتم فــرســتم یــکی داسـتان بــه
  بـــجویــم  فـــرستم بی اندازه چیز
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 )52-53، ص780-95ب(                           

ت افــراســیاب تــا زمـــان ســعایـت گـرسیوز دچار تحولی اساسی می آید  این تغییر  اي نیک به شمار می گردد و چهره شخصی
تی شناختی مستقیم  وشنود است که این امکان را مــی گفت«: ود است  بایدگفت از میان سخنان او به خوبی مشه دهــد که از شخصی

بورنوف، اوئله، (» شود   حاصل کنیم زیرا گفتار مثل رفتار واکنشی است به تــصویـري کـه ازجانب دیگري ترسیم می
-92ك ب.ر(وگوهاي طوالنی این داستان است   گفت از» زنگه « و » بــهرام « گفت وگوي مــیان ســیاوش، ) 229-30،ص1378
پردازد  از طریق سخنان ســیاوش  این بــخش از گـفت وگـو بـه تـبـیین دالیل سیاوش مبنی بر رفتن به توران زمین می) 1024
ت غمگین، روحیه می باید در بردارنده  هرجمله گفت وگو« ي افسرده و ناامیدي حاکم بر وجود او پی برد  در واقع  توان به شخصی

ترین تأثیر این گفت  بیش)  366:  1383سلیمانی، (»  افکار شخصیت باشد و یا شخصیت ضمن آن غیر عامدانه خودش را افشا کند  
ت وتحکیم پیرنگ داستان است  وگو در معرّفی شخصی  

ت مــوضوع مـــورد    گفت  ي قـابـــل توجه در ایـن گفت وگو طوالنی بودن آن است  از دالیل طوالنی بودن نکته ی آن، اهم
ترین تصمیم شخصیت اصلـی داستان  وگوست  تصمیم سیاوش مبنی بر پناهندگی به توران موضوع مورد بحث است  این بزرگ
ت آن به تصویر در آید  ی است و سعی شده است تــا از طریـق طوالنی کردن گفت وگو اهم  

کند و سعی بر  پیران و افراســـیاب است  پیران پیشنهاد پذیرفتن سیاوش را مطرح  می وگوي میان ي دیگر اطناب در گفت نمونه
ت  در این جا اطناب الزمه) 72-4، ص1105-40ر ك ب(این دارد تا افراسیاب را متقاعد  کند  ی ه به اهمي گفت وگوست   بـا توج

تر مـوضوع  مد، طوالنی بــودن کالم جـهت بـررســی بیشورود سیاوش به سرزمین توران و خطري که همراه آن به توران خواهد آ
وگو در داستان با توجه به عــوامل مختلفی از جمله  بین دو ســوي  گفت وگو امري طبیعی و منطقی است  به همین دلیل گفت

ت  شکل مــی...محتوا، موضوع، صحنه، شخصیت، کشمکش و ابی گفت وگو و تأثیر گـیرد  البته توجه به این عوامل باعث جذّ
  گردد  تر آن می بیش
ات شخص است  « ات وخصوصیدر این جا براي نمونه باید بـه گفت ) 349، ص1379یونسی، (» گفت وگو نشان دهنده ذهنی

سخنان سیاوش با پدر بیانگر افکار و ذهنیات اوست  او از . وگوي کاووس با سیاوش و درخواست همسرگزینی از او اشاره کرد
دهد  سیاوش  اي پنهانی است  این ترس و نــگرانـی درگفت وگوي او بـا پـدر، خـود را نشان می دیدار سودابه دچار دلهرهابتداي 

  :گوید  پس از اقرار به اطاعت از شاه چنین می
  نــبایـــدکــه ســـودابــه ایــن بشنود

 

  دگــرگــونه گوید  بـه دین نگرود 
 )20، ص 237ب(                               

سخت ترین کار، گفت وگو نویسی است زیرا وظایف زیادي بردوش آن است  باید گفته ي شخص را بیان کند هم چنین « 
» هاي خاص او باشد   آنچه را که او فکر کرده براي خواننده در قالب کلمات به شکلی موجز بیانگر جوهره ي شخصیت و نگرش

ت از طریق دیالوگ، گفت وگوي پیران و ســیاوش در مـورد بناکردن ي دی نمونه)  162:  1379حنیف، ( گر بیان افکار شخصی
  :گرد است  سیاوش

  و بوم فرّخ نهادکــــه ایــنت بـــر    ســـیاوش بـه پیران ســخن بــرگــشاد
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  بسازم من ایدر یکی خـــوب جـــاي
  برآرم یکــی شـــارســــتان فـــــراخ
  نـشستنگـهی  بــــر فــــــرازم بـــه مـاه

  ـیران کـه اي خوب رايبــدو گــفت پـ
  چو فرمان دهد من برآن سان که خواست
  نخواهم که باشــد مـــرا بـــوم وگنج
  یـکـی شــارســـتان ســازم ایدر  فراخ
  سـیاوش بـدو گــفت کـــاي بـــختیار
تست   مـــرا گـــنج  و خـوبی همه زان ِ
 یکـــی شـهر سازم بـدیـن جــاي مـــن

  کــــه بــاشـد به شادي مرا رهنماي
  فراوان کـنم انـــدر و بــاغ وکـاخ

  چون بــود درخــور تـاج وگاه چنان
  بران رو کــه انــدیــشه آرد به جاي
  بـرآرم یکی جـــاي تــا مــاه راست
  زمـــان و زمـین از تــو دارم ســپنج
  اخفراوان بــدو انـــدر ایـــوان وکــ

  درخـــت بـــزرگی تــو آري بـه بار
  بــــهر جــــاي رنــج تو بینم نخست

  کـــه خـــیره بـــمانــد دل انـــجمن     
 )103-4، ص 1586-96ب(                      

زوهاي گشاید  دراین گفت وگو تصورات ذهنی و آر اي تــازه از شـخصیت فــرد در داسـتان می این گفت وگو دریــچه
وگوي سیاوش خطاب به پیلسم در آخرین  چنین گفت ي طبع بلند سیاوش است  هم شود و نشان دهنده سیاوش به نمایش گذاشته می

  :لحظات زندگی بسیار زیبا بیان شده است 
  هـــمی شــد پــس پـشـت اوپــیلسم
  ســـیاوش بـدو گفت پدر ود بــــاش
  درودي ز مـــن ســـوي پــیران رسان

  ــه پــیران نـــه زیـن گونه بودم امیدبـ
  مرا گفته بود او کـه بـــا صـــد هــزار
  چـــو بــر گرددت روز یـــار تــــوام
  کــنون پــیش گــرســـیوز اندر دوان
  نبینم همی یــار بـــا خـــود کســــی

 

  دو دیـده پر از خون و دل پر ز غم 
  زمین تـــار و تــو جـاودان پود باش

  گویش که گیتی دگــر شــد بسانب
  همی پنداد باد بــد مـــن چـــو بـید

  سـوار ور  زره دار و بـــــرگـــستوان
  بــــــگاه چـــرا مــــرغــزار تـــوام
  پـــیاده چــنـیـن خـوار و تـیره روان
  کـــه بـخروشــدي زار بر مـن بـسی

 )152، ص2330 -7ب(                           

کسی او را  پــیام ســیاوش براي پیران در آن لحظه، جانسوزترین سخنان داستان است  سخنان او در این صحنه اوج تنهایی و بی
  . کند آورد  هم چنین لحن کالم، فضاي حاکم بر صحنه را به خوبی القا می به تصویر در مــی

  
  تأثیر گفت وگو بر توصیف صحنه 

با استفاده از گفت و گو باید « دهد   ي مورد نظر را واقعی جلوه می ر گذار است و صحنهگاه گفت وگویی درتوصیف تأثی
اطالعاتی داد و اطالعاتی دریافت کرد  این داد وستد باید با وضعیت صحنه و روابط اشخاص ارتباط داشته باشد  بنابراین نه تنها 
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ه ي طبیعی، بلکه باید وجودشان نیز  باید مثل صحبت وگوي  گفت) 137:  1383بیشاب، (» ضروري به نظر رسد  هاي روزمرّ
ها را به  وگوهایی است که با صحنه و حالت شخصیت افراسیاب با گرسیوز، پس از بیدار شدن از خواب هولناك، از جمله این گفت

  :دهد  خوبی نشان می
  بــبر در گــرفـــتش بــپرســــید زوي
  چنین داد پاسخ کـه پــرســش مـــکن

  تــا به خـــود بـــاز یــابــم یـــکی بمان
 

  کـــه ایـــن داسـتان با برادر بگوي 
  مگو ایـن زمان ایـچ بــا مـن سـخن
  بـبرگـیر و سـختم  بــدار انــــدکی

 )48، ص 717-9ب(                                

ر میهاي گفت وگوي خوب آن است که در توضیح صحنه و فضا سازي و  از ویژگی  باشد   هم چنین انتقال فکر و اندیشه مؤثّ
شود   ي بیدار شدن افراسیاب و هراس او از خـواب بــه زیبایی به تصویر کشیده می جا صحنه در این)28،ص1384ك حنیف .ر(

ت که تا دهد  که پس از بیدار شـدن قـادر به درست اندیشیدن نیست و در پی کسی اس سخنان او حالت آشفتگی فردي را نشان می
  با دیدن او آرامش یابد 

گردد تا گفت و گو قوام گیرد و  ي دیگر گفت وگو در داستان سیاوش گفتار بــا عمل است  این روش باعث می مشخّصه 
توان به گفت وگوي فرنگیس با افراسیاب، قبل از کشته شدن سیاوش اشاره  ها را به وجود آورد  بــراي نمونه می زیباترین صحنه

در ایـن مـوارد نـقش «کند   رنگیس پس از گفتن آخرین جمله به پدر رو به سیاوش کرده، با دیدن او شروع به فغان میکرد  ف
امی،(» تر کردن آن است   کردارِ آمیخته  با گفتار هر چه جدي ترین تأثیر را  عمل فرنگیس پس از سخنانش بیش) 189،ص1383سرّ

  :دهد  اي سخنان ا و افراسیاب را تحت تأثیر قرار می جا که لحظه در گفت وگوي او دارد تا آن
  مده شـهر تــــــوران بــه خیره بـه باد...

  بگفت  این و روي ســیاوش بــدیــد
  دل شــاه تـــوران بــرو بــر بـسوخت

 

  بباید کــــه روز بـــد آیـــدت یـاد 
  دو رخ را بــکند و فـغان بــرکـشید

  بدوختهـمی خـیره چـشم خرد را 
 )151، ص2316 -8ب (                          

ي  توان در گفت وگوي سودابه بــا سـیاوش دید  سودابه که شیفته هــا وگفت وگوهــا را می گونه صحنه ي دیگر این نمونه
نسبتاً طوالنی با او دارد  دهــد و در ایــن میان گفت وگویی  تر، دخترانش را به او پیشنهاد مــی سیاوش است، براي نــزدیکی بیش

ت طبیعی بودن هر چه تمام نکته ی اي بی نظیر در  درکنار هم صحنه» گفت و گو«و » عمل«تر صحنه است  در این جا  ي قابل اهم
ا شود  ها جویا می ي آن دهد، نظر او را درباره کنند  سودابه پس از آن که دختران حــرم سرا را به او نشان می داستان ایجاد می ام

گوید و در  خواهد لب به سخن بگشاید، با ادامه دادن به سخنان خود در حقیقت به جاي سیاوش سخن می همین که سیاوش مـی
  :کند  ي خود را به او القا می دارد و با این عمل اندیشه حین آن قصب از چهره برمی

  بــه پــاسـخ ســیاوش چــو بگشاد لـب
  ه نـــوبدو گفت خـورشــید بـــا مـــا

  نباشد شـــگفت ار شــود مـاه خــوار

  پري چهره بـرداشت از رخ قـصب 
  گــــر ایـــدون کــه بینند  برگاه نو
  توخورشید داري خــود انــدر کنار
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  کســی کـو چو من دید بر تخت عاج
  نــباشــد شــــگـفت ار به مه نــنگـــرد

 

  ز یــاقوت و پیروزه  بر ســرش تـاج
  خوبـی بــه کـس نشمرد کسی را به

 )22، ص272-6ب (                                

نوشتن « ي گفت وگو وعمل است  گـاه هاي به تصویر کشیده شده در زمینه ي ایـن گفت وگـو یکی  از زیباترین صحنه صـحنه
در این گفت وگو )14، ص1371وستلند،(» ترین کارهاي یـک نـویـسنده است ترین مکالمه اغلب از جمله سخت ترین و روان ساده

پرداز بــه  اند، اما تلفیق دو عنصر به شکلی طبیعی، کاري است دشوار که داستان نیز اگر چه کلمات هم چنان ساده انتخاب شده
ت ســودابــه توجه زیــادي شـده است، چــه از ن  خــوبـــی از عهده ظر ظاهري ي آن برآمده است در ایــن گفت وگو بـه شـخصی

) 356،ص1379یونسی، (» .کند هاي تیپی گوینده را آشکار می گفت وگو ویژگی« جا که  هاي اخالقی  از آن وچه از نظر  ویژگی
  .آورد کلمات جاري شده بر زبان سودابه نیز شخصیت هوس باز و خودبین او را به تصویر در می

   
  نقش گفت وگو در کشمکش  

ت است  ایــن نــوع گفت و گو در زمره گردد، رجز خوانـی به کشمکش می یکی از گفت وگوهایی که منجر ي  هــاي شخصی
گردد   گیرد و بــاعـث گــسترش کشمـکش و در نتیجه پیشبرد حادثه و ایجاد حرکت در داستان می هاي لفظی قرار می کشمکش

  :گیو اشاره کرد توان به سخنان پیران قبل از جنگ با  براي نمونه می)32، ص1384رك حنیف، (
یــد گیو چـــو ر   عــد بــــهاران  بــغرّ

  چـــو بــــشنید پـیرانــش دشــنام داد
  چـــو تــنها بــدیــن رزمــگاه آمدي
  کــنون خــوردنـت نـوك ژوبین بـود
  اگـــر کـــوه آهــن بــود یک سوار

  شود خیره سر گرچه خردست مور[
  کنند این زره بر تنش چاك چاك

  داستان زد هژبر دمان یکی
  زمانه برودم همی بشمرد

  زمان آوریدت کنون پیش من
  بدو گفت گیو اي سپهدار شیر
  ببینی کزین پرهنر یک سوار
  هزارید و من نامور یک دلیر

 

  ز ســاالر لــشکر هــمی جست نیو 
  بــدو گــفت کاي بدرگ دیو زاد
  دالور به پیش ســـــپاه آمــــــدي

  چنگ شاهین بودبــــرت را کـفن 
  چـــو مـــور اندرآید به گردش هزار
  ]نـــه مورست پوشیده مرد و ستور

  چو مــردار گردد کشندش به خاك
  کـه چـون برگـوزنی سرآید زمـان

  بیاید دمان پیش من بگذرد
  همان پـیش ایـــن نـامـدار انـجمن
  سزد گــر بـه آب انـدر آیــی دلــیر

  اي نامدارچــــه آیـد تـرا بـر ســر 
  سـر سـرکـشان انــدرآرم به ـزیـر

 )218-19، ص3332-45ب(                     
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گردد، سخنان رسـتم بـا  ي دیگر گفت وگوهایی که باعث تنش، کشمکش و در نتیجه ایجاد بحران در داستان می نمونه
ار کاووس آمده، با سخنان تند خود که کاووس پس از کشته شدن سیاوش است  رستم که از مرگ سیاوش خشمگین است به درب

  : دارد  اي است، داستان را به حرکت وا می حاکی از ایجاد حادثه
  چـــو آمــد بـه نزدیــک کاووس کی
  بدو گفت خوي بــد اي شــهـریـــار
  تـــرا مــهر ســـودابــه و بــد خــوي
  کـــنون آشــکارا بــبـیـنـی هـــــمی

  رد و شـــاه سترگي خــ از انـــدیــشه
 

  سرش بود پر خاك و پر خاك پی 
  پــراگـندي و تــخـمـت آمــد به بار
  ز سـر بــر گـرفت افــسر خـسروي
  کـــه بـــر مـــوج دریـا نشینی همی
  ...بــیامــد بـه ما بـــر زیــانــی بزرگ

 )171، ص2612-22ك ب.ر(                 

هاي تأثیر گفت وگو در ایـجاد  رساند ، از دیگر نمونه ه رستم خبر صلح سیاوش را میگفت وگوي رستم وکاووس هنگامی ک
هــا  دهـد در بـیان کشمکش عـالوه بـر این کـه خواننده را در توصیف شخصیت یــاري می« کشمکش است  گاهـی گفت وگوها 
حنیف، (» برد  ریزد وحادثه را پیش می به هم می جویانه آرامش داستان را گاه لحن پرخاش.و پیشبرد حرکت داستانی نیز مؤثرند

ت منجر به  در ایــن صحنه می) 31،ص1384 تـوان شـاهد تأثیر گفت وگو در ایجاد کشمکش بود  گفت وگوي آن دو شخصی
گردد هم چنین شخصیت کاووس از خــالل سخنانش به  ایجاد کشمکش لفظی و در نتیجه ترك دربارکاووس توسط رستم می

  :گردد  گري او بار دیگر در برابر خواننده متصور می شود وتندخویی و سلطه گذاشته می نمایش
  چو کاووس بشنید شد پــر ز خـــشم...

  بـه رســتم چــنـیـن گــفت شاه جهان
  ي کـــه ایــن درســر او تــو افــگنده

  تــن آســانــی خــویـش جستی برین
 

  بــرآشـفت زان کار و بگشاد چشم 
  ـه ایــدون نـماند سخن در نـهانکـ

  ي چـــنـین بـیخ کین از دلش کنده
  ...نــه افروزش تاج وتخت ونگین 

 )63، ص965-75ر ك (                         

گردد و داستان پرداز به کمک گفت وگو در داستان  ایجاد آرامش  گــاهــی گفت وگو بـاعث کـاهــش تـنش در داستان می
ي این ویژگی در سخنان پیران با افراسیاب هنگام خشم گرفتن بر فرنگیس است  در ایـن صحنه پیران بــا  نهنمو. کند می

گردد تا افراسیاب از فرمان خود پشیمان گردد؛ بدین ترتیب داستان آرام آرام  گـري وکالم آرامش بخش خود باعث می مــیانـجی
  :کند  به جلو حرکت می

  خــاســتیچــو دیـوانه از جاي بــر
  کنون زو گذشتی به فرزنـد خــویــش
  نـجـویــد همــانــا فــرنـگیس بخت
  بـه فرزنــد بـــا کــودکـی در نـــــهان

  ي بــر تــو نــفریــن بــود که تا زنده

  چــنـیـن خــیـره بــد را بـیاراستی 
  رســیدي بــه بــیچاره پیوند خویش
  نه اورنگ شاهی نـــه تاج ونه تخت
  درفــشی مــکن خــویـشتن درجهان
  پــس از زنــدگــی دوزخ آیین بود
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  اگــر شــاه روشــن کــند جــان مـن
  گر ایدونک اندیشه زین کودك است
  البدبـــمـان تـــا جـــدا گـــردد از کـ

 

  فــــرســتد ورا سوي ایـــوان مـــن
  همانا که این درد و رنج  اندك است

  رم بــدو ســـاز بـــدبـــه پـیـش تــو آ
 )157-8، ص2409-2416ر ك ب(       

  گفت وگو و تأثیر آن در ایجاد بحران و تعلیق در داستان  
گردد تا داستان پس از یک  وگو در داســتان ســیاوش، ایـجاد بحران است  گاهی گفت وگو باعث می ویژگی دیگر گفت

ا دوره رکود به طرف نقطه توان در سخنان رستم و سوگند یاد  ي ایـن ویژگی را می تر شود  نمونه بي اوجی حرکت کند و جذّ
گونه گفتارها گذشته از آن که راه را بر قهرمان داستان  ایـن« ) 172-3، ص2635-45ر ك ب. (کردن او پس از مرگ سیاوش دید

ي  نگام خواندن یا شنیدن داستان همهشود که وي به ه گیرد و باعث می ي خــویــش می بندد خیال مخاطب را نیز در محاصره می
امی،(» هوش و حواس خود را جمع کردار قهرمان و چگونگی وفا کردن او به سوگند کند     )286،ص1383سرّ

  

  گفت وگو با توجه به مقتضاي حال  
الع رسا شود  این عمل با دو هدف انجام می اي بیان می ي حادثه گاه از طریق گفت وگو، خالصه نی به غایبین آن گیرد؛اول اطّ

ت بخشی به آن حادثه  براي نمونه مرگ سیاوش چنان حادثه ی ي بزرگی است که نیاز به بیان  صحنه و دیگر بزرگ نمایی واهم
هاي فرعی داستان ـ برادران پیران ـ براي پیران که حاضر در صحنه نبوده  ي مــرگ سیاوش توسط شخصیت دارد  واقــعه دوباره

  : ردد گ است، بازگو می
بــه پیران رســیدنــد هـــر ســـــه سوار  

  سر سخن بــــرو بــــر شــــمردند یک
  یـکی زاریی خاست کـانــدر جـــهان
  ســـیاوش را دست بــسته چــو سنگ
  بـه دشتش کـــشیدنــد پــر آب روي
  تــن پیل وارش بـــران گــرم خـــاك
  یــــکی تــشت بــنهاد پــیشش گروي

  یـــد آن ســر شــاهــوارش ز تــنبــر
  هـــمه شـــــهر پــر زاري و ناله گشت

 

  چو ابر بهار رخـــان پـــر ز خون هم 
  ها چه افگند بن کــه بــخت از بــدي

  نبیند کســی از کـــهان و مــــهان
  فـگندند در گـــــردنش پالــهنگ
  پــــــیاده دوان در بـه پیش گـروي

  ز کس نکردند باكفـگندنــــد و ا
  بـپیچید چـــون گـوسفندانش روي
  فـــگندش چـو سرو سهی بر چـمن
  به چشم اندرون آب چون ژاله گشت

 )154-5، ص2370-2378ب(                    

در ایــن گفت وگو . ترین گفت وگوهاي این داستان، سخنان افراسیاب به سیاوش از طریق گرسیوز است یکی از طبیعی
مندي افراسیاب از سیاوش هستند و روانی جمالت باعث زیبایی کالم  نشینی با یکدیگر، بیانگر شکایت وگله ه خوبی در همکلمات ب

  :شود  می
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  بــــریـن کــوه مـــا نیز نخچیر هست
  گـــذاریـــم یــک چـند و باشیم شاد

  بـه رامــش بـــباش و به شــــادي خـــرام
 

  شیر هستز جام  زبـــرجــد  مـی و  
  چــــو آیـــدت از شـــهر آبـاد یاد
  مـی و جام با من چــرا شـد حـــرام

 )129، ص1995-7ب(                             

ها است  گاه  شود، استفاده از روایت در بین گفت وگوهاي شخصیت ویژگی دیـگري کــه درگـفت وگـوهاي داستان دیده می
افـزایـد  ایـن عمل باعث  پردازد و با این عمل لطفی بر آن مــی داستان بـه روایت آن صحـنه مــیدر بین سخنان شخصیت، راوي 

امی،.ر. (گردد شود و باعث زیبایی داستان نیز می تنوع و دورشدن داستان از یکنواختی مــی   )281، ص1383ك سرّ
  
  گشایی داستان  گفت وگو و تأثیر آن در گره افکنی و گره 

تدر بعضی مو توان بـه سخنان گرسیوز بـا  گردد  براي نمونه مــی ها باعث گره افکنی در داستان می ارد گفت وگوي شخصی
گردد ذهن سیاوش نسبت به افراسیاب بدگمان شود و با سپاهی به سمت دربار شاه توران  ســیاوش اشـاره کــرد که باعث می

  :حرکت نماید 
  بــــدوگــفت گــرســیوز نـــامــدار
  نـــه از دشـــمنی آمــــدســتم به رنج
  ز گــوهـر مــرا بـا دل اندیشه خاست
  نخستین ز تــــور ایــدر آمــد بــدي
  شــنیدي کـــه بـــا ایـــرج کم سخن

  وزان جایگه تا به افراسیاب
  به یک جاي هرگز نیامیختند

  ســـــپهدار تـــرکـان ازان بـــتّرسـت
  گمان بـی بدشنـــــدانـــی تـو خوي 

 

  مـــرا ایــن ســخن نیست با شهریار 
  نـــه از چــاره دورم به مردي وگنج

  هاي راست کــه یاد آمـدم زان سخن
  ي ایـزدي کــه بـــرخــاسـت زو فرّه

  بـه آغــاز کــینه چــه افگند بــــن
  شدست آتش ایران و توران چو آب

  زپند و خرد هردو بگریختند
  یـسه به چرم اندرستکــنون گــاو پــ

  بـــمان تــا بــیایـد بــدي را زمـان
 )132-6، ص2032-2040ك .ر(            

توان به سخنان سیاوش با افراسیاب در آخرین لحظات قبل  گشایی داستان است  براي نمونه می تأثیر دیگر گفت وگو، در گـره
گـشایـی  خــالت گرســیوز در گفت وگوي او بــا افـراسـیاب گـرهاز درگیري اشـاره کرد  از طریق ســـخنان ســــیاوش و د

شود که سعایت گرسیوز باعث ظن وگمان افراسیاب، شده است و پس از آن داستان به  گیرد و سیاوش آگاه می داسـتان انجام می
  :گردد  ي اوج نزدیک می نقطه

  چــنین گفت زان پـس بــه افـراسـیاب
  ا ســپاهچرا جنگ جوي آمــدي بـــ

  ســپاه دو کـــشور پــر از کــین کنی

  کــه اي پــرهـنــر شـاه با جــاه وآب 
  گناه   چـــرا کــشت خـواهی مــرا بی

  ــان و زمـین پـر ز نــــفریـن کنـیزم
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  چـنین گفت گــرسیوز کـــم خـــرد
  گـناه آمدي گــر ایــدر چــنین بـــی

  پذیره شدن زیــن نـــشان راه نـیست
  کار  اوست ســـیاوش بــدانست کان

 

  کزین در سخن خود کی اندر خورد
  چـــرا بــا زره نـــزد شــــاه آمـــدي

  ي شــاه نیست ســـنان و ســـپر هــدیــه
  بــر آشـــفتن شــــه ز بـــازار اوسـت

 )144، ص2220-6ب(                             

هاي این داستان عالوه  گویی گردند  بعضی از تک از ذهن مخاطب براي حوادث بعدي میســ توانند  زمینه گفت وگوها می
یک گفت وگوي خوب بایـد فضا سازي کند  « کند   اي شوم آماده می برنمایش شخصیت درونی فرد، ذهن را براي پذیرش حادثه

  :براي نمونه باید به ابیات زیر توجه کرد ) 155، ص 1385جمالی، (» 
  انـــدیــشه بـــنـشت بـیدار دیرپــــر 

  خواه نـــدانــم کــه گــرســـیوز نیــک
 

  گفت رازیست ایـــن را به زیر همی 
  چــه گــفـتسـت از من بدان بارگاه

 )130، ص 2007-8ب   (                          

نین سخنان گرسیوز بـا خـود در مـورد چ در این تک گویی سیاوش، حوادث بعدي داستان به طور ضمنی اشاره شده است  هم
  : اي ناگوار است   آمدن سیاوش به همراه او به دربار افراسیاب، حاکی از حادثه

  چـــو بشـنید گــفـت خـــردمـند شاه
  بدل گفت ار ایدونک  بـا مــن بــراه
  بدین شیر مــردي و چــندیـن خــرد
  ســخن گــفتن مــن شــود بــی فروغ

  بــایــد کــنون ســاخــتنیکی چـاره 
 

  خـواه بــپـیـچـید گــرســیوز کینه 
  ســـیاوش بــیایــد بــنزدیـک شاه
  کـــمـان مــــرا زیــر پــــی بسپرد

  ي مـــن دروغ شود پــیش  او چــاره
  دلـــش را به راه بـــد انــــداخـــتن

 )131، ص 2016 -20ب  (                    

ت وگو در داســـتان ســـیاوش مــعایـبی نـیز دارد  بعضی از گفتعــنصر گفت  گویی  پیش وگوهاي این داستان به علّ
ك .ر. (گوید از جمله سخنانی که سیاوش با فرنگیس قبل از مرگ می. گردند ها باعث کاهش کشش داستان می شخصیت

ت اصلی، داستان را تا پای در این)139 -430، ص2153-2202ب  کند و با این کار خیال  گویی بیان می ي پیش ان  به وسیلهجا شخصی
ها کیخسرو به پادشاهی خواهد رسید  این عامل باعث افت سیر صعودي داستان  ي سختی کند که با همه مخاطب را راحت می

انسانی برخوردار وگو در این داستان سخن گفتن شخصیت داستان با اسبی است که از فهم و درکی  گردد  از عیوب دیگر گفت می
رك ب (گردید   است  اگر نوع ادبی این داستان حماسه نبود، این گفت وگو باعث برهم زدن منطق داستان و ضعف پیرنگ می

  )   143، ص10-2207
  

  :نتیجه گیري
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سیاوش  از آن جا که یک داستان خوب، داستانی است که همه ي عناصر داستان در یک پیوند ارگانیک قرار بگیرند در داستان
گفتگو نه تنها به عنوان یک عنصر داستانی بلکه در پیوند با عناصر دیگر به گونه اي تأثیرگذار ارائه شده است  تأثیر گفت وگو در 

... هاي  مختلف، صحنه پردازي، کشمکش و ها به گونه پیشبرد پیرنگ داستان، همچنین در شخصیت پردازي و معرفی شخصیت
نکته دیگر مناسب بودن گفت وگو با موضوع براي ارائه ي . دیدي آگاهانه به این عنصر پرداخته است دهد که فردوسی با نشان می

کاربرد انواع گفت وگو که در بحث عناصر داستانی معاصر دیده .درونمایه است که  به خوبی در این داستان ارائه شده است
  .   شود از دیگر شگردهاي فردوسی درکاربرد این عنصراست نمی

  
  

    :منابع 
ل، فردا،  ت، احمد، دستور زبان داستان، چاپ او1371اخو 

ل، امیرکبیر،  ي ایرانیکا، ترجمه ادبیات داستانی در ایران زمین، از سري مقاالت دانشنامه        ي پیمان متین، ابراهیم یونسی، چاپ او
1382      

   1337اندیشه، ، ترجمه فتح اهللا مجتبایی، اول، )بوطیقا(ارسطو، هنر شاعري 
ل، مرکز،  بورنوف، روالن، اوئله، رئال، جهان رمان، ترجمه  1378ي نازیال خلخالی، چاپ او  
  1383ي محسن سلیمانی، چاپ سوم، سوره،  ي داستان نویسی، ترجمه هایی درباره بیشاپ، لئونارد، درس 
  1385جمالی، زهرا، سیري در ساختار داستان، چاپ اول، همداد،  
   1379حمد، راز و رمزهاي داستان نویسی، چاپ اول، مدرسه، حنیف، م 
  1384اي،  هاي نمایشی شاهنامه، چاپ اول، سروش و مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ، قابلیت........، ........ 

  1385داد، سیما، فرهنگ اصطالحات ادبی، چاپ سوم، مروارید، 
ل، فرهنگ معاصر، رضایی، عربعلی، واژگان توصیفی ادبیات،   1382چاپ او  
   1368زیگلر، ایزابل، هنر نویسندگی خالق، ترجمه خداداد موقر، پانوس، چاپ اول،  
امی، قدمعلی، از رنگ گل تا رنج خار، چاپ چهارم، انتشارات علمی و فرهنگی،     1383سرّ
  1369سلیمانی، محسن، رمان چیست، چاپ دوم، نی،  
ل، مرکز گسترش سینماي مستند و تجربی،  ماندگار، ترجمه هاي سیگر، لیندا، خلق شخصیت  1374ي عباس اکبري، چاپ او  

  1382،  چاپ ششم، قطره، 3فردوسی، شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، ج
  1383ي محسن سلیمانی، چاپ چهارم، امیرکبیر،  فن داستان نویسی، ترجمه 

   1368، چاپ دوم، گفتار، کوندرا، میالن، هنر رمان، ترجمه ي پرویز همایون فر
ل،   تی، مهدي، پهلوان در بن بست، سخن ، چاپ او1381محب  
  1380میرصادقی، جمال، عناصر داستان، سخن چهارم،  
  1371پور، نادر، برسمند سخن، چاپ پنجم، فروغی،  وزین 
ل، مینا، وستلند، پیتر، شیوه  1371 هاي داستان نویسی، محمد حسین عباسپور تمیجانی، چاپ او  
  1379یونسی، ابراهیم، هنرداستان نویسی، چاپ ششم، نگاه،  
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461  
 سنایی يهاي مشترك مثنوي و حدیقه ي ساختار و زبان داستانمقایسه

  
  1سید کاظم موسوي

 2حسین مدديغالم

   3فخري زارعی     
  :چکیده

. گیرد ی از تمثیل و داستان کمک میمولوي از داستان پردازان بزرگ ادب فارسی است که براي انتقال مفاهیم عرفان
ها ممکن  ها با مقایسه ي آن هایی دارد که دست یابی به این برتري هاي مثنوي نسبت به دیگر آثار داستانی ـ عرفانی برتري داستان

اق دو اثر کند و بیان وجوه اشتراك وافتر هاي پروراندن معانی است که به روشن شدن مفاهیم کمک می مقایسه، از راه. گردد می
  . دهد ها را نسبت به یکدیگر  بهتر نشان می وجه تمایز آن

هاي مشترك این دو اثر توانایی مولوي نسبت به  هاي مثنوي است که با مقایسه میان داستان حدیقه ي سنایی از منابع داستان  
ت سنایی در چگونگی پردازش داستان، کاربرد عناصر داستانی، به کارگیري عناصر زیبا   ش ناختی، استفاده هدفمند از واژگان و دقّ

هاي ادبی آشکار و نهان در  ها  ارزش در این پژوهش سعی شده است با اشاره به این ویژگی. گردد ها نمایان می نظر در گزینش آن
  .ژرف ساخت مثنوي معنوي نشان داده شود

  

  . مثنوي، حدیقه الحقیقه، داستان، ساختار، زبان :هاکلید واژه

                                                
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد - 1
  س ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکردکارشنا 2
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد - 3
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  همقدم
ی یافته است و وسیله ترین نوع ادبی است که از دیرباز به صورت ادبیات داستانی مردمی اي  هاي متفاوت در قالبِ نظم و نثر تجلّ

مثنوي معنوي از متون ارزشمند ادبی و عرفانی است که . آید به شمار می...  براي انتقالِ مفاهیم مختلف اخالقی، تربیتی،عرفانی و
ی یافته  سوم، اندیشهبسیاري از آداب، ر ها، اعتقادات و فرهنگ ایران و در گستره اي وسیع تر، مفاهیم جهان شمول در آن تجلّ

مولوي در این اثر با آوردن بسیاري از دقایق عرفانی و مطالب نغز اخالقی در قالب داستان و تمثیل، موجب پر بارشدن ادبیات . است
کند و با بیان تجربیات  هاي عرفانی استفاده می ز داستان و تمثیل براي القاي اندیشهاو ا. گردد داستانی منظوم و کهن فارسی می

مثنوي از آثار داستانی و منظوم ادب فارسی است که . دهد ي زندگی، خواننده را در دریافت مفاهیم دشوار عرفانی یاري می ساده
چون محتوا، مفاهیم  و دقایق عرفانی، الگوهاي موسیقی، بیان، توان آن را از زوایاي مختلفی  پردازي می ي داستان عالوه بر جنبه

  .بررسی کرد... اخالقی و
هاي مشترك سنایی و مثنوي مولوي سعی بر این است که به بررسی ساختار، قدرت به کارگیري  ي داستان در این جا با مقایسه

هاي سنایی اشتراکات موضوعی، مفهومی و  این اثر با داستاناز دالیل قیاس . پرداخته شود... پردازي و ي داستان عناصر زبانی، شیوه
هاي مشترك و خواهش حسام الدین چلپی از مولوي پیرامون آفرینش منظومه اي  وجود داستان. تأثیر پذیري مولوي از سنایی است

ز کف وانهد و مریدان و رشته ي غزل ا« حسام الدین از موالنا خواست تا .  به سیاق حدیقه تأییدي بر اثر پذیري مولوي است
) 24،ص1386سجادي،(» . مشتاقان را دیده و دل به دیدار منظومه اي در سبک و سیاق حدیقه الحقیقه یا منطق الطیر روشن کند

  :هاي مشترك سنایی و مثنوي مولوي عبارتند از داستان
  .داستان اختالف کردن در چگونگی شکل پیل -1
  .ه سبب شخولیدن سایساني اسب از آب خوردن ب رمیدن کرّه -2
  .عطاري که سنگ ترازوي او گل سرشوي بود -3
  گوساله پرست را که آن خیال اندیشی و حزم تو کجاست؟) علیه السالم(گفتن موسی  -4
  .شکند هندویی که با دیدن چهره ي خود در آینه، آن را می -5
  .سؤال سایلی از مرغی که بر سرِ ربضِ شهري نشسته باشد -6
  

  بانیعناصر ز
ی است که نویسنده براي بیان مطالب خود از آن استفاده می سبک و زبان شیوه     چگونگی به کارگیري    . کند ي خاص

جایی ارکان جمله وچگونگی کاربرد قواعد نحوي عواملی هستند که سخن و  ها و عناصر صورخیال، جابه ها، استفاده از آرایه واژه
سبک در اصطالح ادبیات عبارت از روش خاص ادراك و بیان افکار به « .کنند دگان متمایز میسبک یک نویسنده را از دیگرنویسن

ي خاص خود را از لحاظ صورت و معنی  سبک به یک اثر ادبی وجهه. ي ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر است وسیله
  )148، ص1374شمیسا، (» . ي حقیقت است یا نویسنده دربارهي خویش وابسته به طرز تفکر گوینده  کند و آن نیز به نوبه القا می

هاي مشترك حدیقه ي سنایی و مثنوي مولوي نشانگر آن است که زبان  ها وشباهت هاي زبان و بیان داستان بررسی تفاوت
عرفانی منظوم، به عنوان  این برتري نه تنها نسبت به زبان سنایی بلکه در مقایسه با اغلب متون. مولوي در داستان بسیار غنی تر است
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مولوي در پی آن است که بر مخاطب تأثیر عمیق تري داشته باشد؛ از این رو براي دست یابی به این . یک شاخص پدیدار است
بدیهی است استفاده از بهترین شیوه ي بیان سبب هم سویی مخاطب با داستان . کند هاي مختلفی استفاده می مقصود از شیوه

این عناصر سبب زیبایی و استحکام زبان شاعر . توان به عناصر زیبایی کالم اشاره کرد امل مؤثر در شیوه ي بیان میاز عو. گردد می
از  پرکاربردترین صنایع ادبی . شود در این میان نقش بعضی از عناصر با توجه به موضوع وهدف شاعر پر رنگ تر می. شوند می

هاي مشترك این دو عارف وارسته به کرات دیده  این صنعت ادبی در داستان. اشاره کرد توان  به کنایه درآثار رمزي و عرفانی می
این موضوع از یک سو نشانه ي توجه هردو شاعر . ها مشابهند نکته، آن که کنایات به کار گرفته شده در بعضی از داستان. شود می

اگر چه دراین زمینه از سنایی پیشی . یري مولوي از سنایی استبه نقش زبان در بیان داستان است و از سوي دیگر بیانگر تأثیر پذ
  :براي نمونه، در شعر سنایی آمده است. گرفته است

ه گفت   برو، بیهده مگوي: مادر بکرّ
 

  کنند تو کار خویش کن که همه ریش می 
 )125مآخذ قصص و تمثیالت مثنوي، ص(       

  :ستدر همین داستان از زبان مولوي نیز چنین آمده ا
  هین تو کار خویش کن اي ارجمند

 

ند                     زود، کایشان ریشِِ خود بر می  نَ کَ
 )4299مثنوي،دفترسوم،ب(

گرد بر «مولوي با آوردن کنایاتی مانند . پرست از موارد قابل تأمل است ي مولوي از کنایه در داستانِ گوساله گیري آگاهانه بهره
ضمن  زیبایی کالم، خواننده را در فهم کنایات و ... ، و»چشم دزدیدن«، »یکدل شدن«، »از بام افتادنطشت «، »تنگ آمدن«، »آوردن

رسد مولوي نیز مانند بسیاري از صاحب نظران معانی و بیان  به نظر می. گذارد ها آزاد می برداشت از معنی حقیقی و مجازي آن
او با ) 209، ص1370همایی، (» . قیقت صرف است نه مجازِ صرفکنایه برزخی است مابین حقیقت و مجاز نه ح«معتقد است 

  . آورد جا و مناسب، موجبات زیبایی اثر خود و برتري آن از آثاري چون حدیقه را فراهم می کاربرد کنایات به
به هم کالم  هاي مشترك و نزدیک  هاي با واج شاعر با آوردن واژه.  هاست از دیگر عوامل مؤثر در زبان، تجنیس کردن واژه

 . هاي قافیه کاربرد دارد این صنعت ادبی در کالم سنایی بیشتر در واژه. کند خود را آهنگین و دلنشین تر می

  چند کور از میانِ آن کوران
 

  بر پیل آمدند از آن عوران 
 )19، ب69حدیقه، ص(                           

ي مناسب از  کند بلکه با استفاده ر قافیه، موسیقی کناري شعر را تقویت میدر مقابل، مولوي نه تنها با به کارگیري جناس د 
گاه که از رغبت احمقان به  براي نمونه آن. جاي شعر خود به آهنگ و موسیقی درونی نیز توجه دارد کلمات متجانس در جاي
  :گوید کند،  می گوساله سامري اشاره می

  باطالن را چه رباید؟ باطلی
 

ه خوش آید؟ عاطلی                     عاطالن را چ 
 )2055مثنوي،دفتردوم،ب(
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. داند شمیسا معتقد است جناس از عوامل تقویت موسیقی شعر است و موسیقی قوي شعر را از مختصات مهم شعر موالنا می
ضمن » طلی و باطلیعا«و » باطالن و عاطالن«در بیت فوق  مولوي با ایجاد جناس بین دو واژه ي ) 227،ص1378ك شمیسا،.ر(

ي خرد مبرّزتر  پرست را از پیرایه بهره بودنِ احمقانِ گوساله تقویت موسیقی شعر با برجسته نمودنِ کلمات متجانس سعی دارد بی
  .نماید

افزاید وگاه سبب تداعی معانی و  ها از عوامل دیگري است که موسیقی شعر را می ها و مصوت ها، هجاها، صامت تکرار واژه
هاي مختلفی تحقق  کند و به گونه ازلحاظ موسیقیایی نقش اساسی ایفا می« تکرار در کالم شاعر . شود ها می ه سازي واژهبرجست

با . شود ها ومصوت هاست که سبب ایجاد واج آرایی می ها تکرار صامت از زیباترین آن) 64،ص1387فشارکی،(» . یابد می
سنایی در بیتی از داستان . برد توان به قدرت زبان این دو شاعر پی دیقه و مثنوي میهاي مشترك ح ي واج آرایی در داستان مقایسه
  :گوید فیل می

  راست چون ناودان میانه تهیست
 

ي تبهیست                            سهمناکست و مایه 
 )11،ب70حدیقه،ص(

در » س«اج درآن پرداخته است؛ اما تکرار واج این بیت از معدود ابیاتی است که سنایی در این شش داستان به تکرار یک و
ها وعدم تداعی  میان واج تکراري، هدفمند نبودن گزینش واژه  وجود فاصله. این بیت در افزایش موسیقی شعر، نقش چندانی ندارد

ستان فیل از واج مولوي نیز در دا. حاصل از این تکرار،از دالیل اصلی کم رنگ بودن نقش واج آرایی در موسیقی شعر سنایی است
  .کند استفاده کرده است؛ اما او دربه کارگیري واج آرایی براي القاي مفاهیم، موفق عمل نمی» س « 

  ست و بس چشم حس، چون کف دست
 

  ي او دسترس نیست کف را بر همه 
 )1269مثنوي،دفترسوم،ب(                   

مولوي با . برد داستان و برجسته سازي مفاهیم عرفانی ـ اخالقی استعناصرزیبایی سخن در کالم مولوي وسیله اي براي پیش
او داستان فیل را تمثیلی براي درك عمیق . دهد برجستگی خاصی می» دست«و » حس«ي کلیدي، یعنی  به دو واژه» س«تکرار واجِ 
از سوي . انتخاب شده است» حس« در بیت براي برجسته کردن  واژه ي» س « آورد؛ از این رو تکرار واج  می» حسی«تر شناخت 

  .شود تر می هم، آهنگ بیت زیبا و قوي هاي نزدیک به در واژه» س«دیگر با قرارگرفتنِ واج 
مقایسه و بررسی . هاي مشترك حدیقه و مثنوي نیز از آن استفاده شده است تشبیه از معمول ترین صنایع بیان است که در داستان

گردد  چه سبب زیبایی تشبیهات مولوي می آن. دهد ولوي را در به کارگیري تشبیه نشان  میها قدرت و کارآمدي م این داستان
نخستین شرط زیبایی تشبیه آن است که در کالم زیبا و فصیح قرار « روانی و فصاحتی است که در کالم و بیانِ اوست؛ در واقع 

ي یک  ي تشبیهاتی که رساننده مقایسه) 43، ص1378طالبیان، (» .شود ي تشبیه زیبا نمی گیرد وگرنه سخنِ سست و نارسا به وسیله
عاست گوید سنایی در تشبیه اعضاي فیل چنین می. مفهوم هستند دلیلی بر این مد:  

  که دستش به سوي گوش رسید آن
  گفت شکلیست سهمناك عظیم

  

  پرسید دیگري حال پیل ازو  
  پهن و صعب و فراخ همچو گلیم 

  )8-9، ب70ص حدیقه(                     
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  یا
  و آن که دستش رسید زي خرطوم

  راست چو ناودان میانه تهیست
 

  
  گفت گشتست مر مرا معلوم

  ي تبهیست سهمناکست و مایه
 )10-11، ب70حدیقه، ص(                 

  :کند گونه بیان می مولوي مفاهیم سنایی را این
  آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد

  رسید آن یکی را دست بر گوشش
 

  همچون ناودانست این نهاد: گفت 
  آن برو چون بادبیزن شد پدید

 )1261-2مثنوي، دفتر سوم، ب(                 

آید، نخست آن که مولوي کالم خود را در عین ایجاز و اختصار آورده  ي اساسی به دست می ي این ابیات دو نکته از مقایسه
براي نمونه، تشبیه .  هاست ت ونکته ي دیگر انتخاب واژگان و چگونگی چینش آناست که دلیلی بر فصاحت و روانی سخن اوس

چنین در توضیح تشبیه دیگرِ سنایی باید گفت آن  هم. تر است گوش فیل به بادبیزن در مقابلِ مانند کردن آن به گلیم بسیار پذیرفتنی
که ناودان در شعر  شود حال آن باران و ایجاد تباهی می تصوري که از ناودان در اذهان وجود دارد آن است که مانع جمع شدن آب

ها اهمیت ویژه اي  ها نیز در این داستان از سویی توجه به وجه شبه. ي تباهی مطرح شده است ناك و مایه سنایی با اوصافی چون سهم
تواند  هاي متفاوت می تعدد وجه شبه .کند سنایی نه تنها به ذکر وجه شبه اصرارمی ورزد  بلکه از چند وجه شبه استفاده می. دارد

کند؛ اما موالنا با ذکر نکردن وجه شبه ذهن خواننده را به کنکاش وا دارد و او را با خود  نوعی سردرگمی در خواننده ایجاد می
اشد مبالغه و تشبیه هر قدر نامعلوم تر و نهفته تر ب« شود از نظر صاحب نظران  حذف وجه شبه سبب نهفتگی تشبیه می. همراه کند

  )   161،ص 1370همایی،(» . تأکیدش بیش تر است
. شود هاي متنوعی دراین اثر عرفانی دیده    می از دیگر عناصر زیبایی سخن و صنایع معنوي در مثنوي ایهام است که به صورت 

  :گوید گیري داستانِ فیل می  مولوي در نتیجه
  چشم دریا دیگر است و، کف دگر

 

  ي دریا نگر دهکف بهل، وز دی 
 )1270مثنوي، دفتر سوم، ب(            

شود  باعث ایهام تناسب می» دریا«ي  است اما قرار گرفتن آن در کنار واژه» دست « در این بیت در معناي مجازي » کف«ي  واژه
در ) تشخیص(ي مکنیه از استعاره. شود هاي سطح دریا در ذهن تداعی می و حباب  که در این صورت معناي دیگر آن یعنی کف

توان به  می.... و» دیگر و دگر« هاي  ، جناس زاید در واژه»دریا«، صنعت تصدیر در واژه ي »ي دریا دیده«و » چشم دریا«هاي  ترکیب
ق مولویوتوجه ي او به عناصر زبان وبیان پی   .برد ذهن خالّ

  

  توجه به قواعد نحوي و انتخاب واژگان 
. توان به آن اشاره کرد استفاده از قواعد نحوي در کالم است مقایسه ي زبان این دو شاعر میاز دیگر نکاتی که در بخش 

ر وجا به جایی اجزایی جمله از ویژگی چه کالم مولوي را نسبت به سخن سنایی  آن.هاي دیگر زبان، در داستان است تقدم، تأخّ
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توان  نتیجه گرفت اغلب  قایسه ي داستان فیل در دو اثر میبا م. جایی است بخشد چگونگی و هدفمند بودن این جابه برتري می
وجود قوافی فعلی . رسد درحالی که این ویژگی در اثر سنایی کاربرد کم تري دارد هاي مولوي با قافیه ي فعلی به پایان می مصراع

شود که  مولوي زمانی مشخّص تر می ها نزد جایگاه واژگان واهمیت آن. در اشعار مولوي نشانگر نزدیکی زبان او به زبان معیاراست
ت  شود به واژه به نظر .  یابد پایان     می» نیست « شود و با فعل  شروع می» بود« داستان  با فعل . هاي نخستین و پایانی داستان دقّ

« فعل .  آورد میرسد آن چه قرار است انسان ازعرفان بیاموزد مولوي  در دو واژه  به صورت رمز، که خاص زبان عرفان است،  می
به عنوان آخرین واژه ي »  نیست « در آغاز داستان  نشانگر وجود و هستی سالک است که در ابتداي راه، با اوست و فعل » بود 

هنر دیگري که بیان و زبان مولوي را . داستان، تداعی کننده ي آخرین مرحله ي عرفان یعنی رسیدن به نیستی و فناي فی اهللا است
ي  توان شاهد تعبیرات بدیع و لغاتی بود که طرز استعمال آن در کالم مولوي می. سازي اوست خشد، ترکیبب برتري می ها تاحد

ك زرین .ر. (شود از سوي دیگر الفاظ و تعبیرات به شکلی هنرمندانه متناسب با مضمون قصه انتخاب می. تازگی دارد
ها را در کالم  زند و به زیبایی آن سازي می ه شده دست به ترکیبگاهی مولوي در میان الفاظ به کار گرفت) 229،ص1379کوب،

  :در بیت زیر اشاره کرد» گیر سحر احمق«توان به ترکیب  براي نمونه می. دهد خود جاي می
  چون خیالت نامد از تزویر او

 

  وز فساد سحر احمق گیر او؟ 
 )2046مثنوي، دفتر دوم ب(          

ت در کاربرد کلمات . کند راي محقق شدن هر امري، از افعالی درخور و مناسب استفاده مینکته ي دیگر این که مولوي ب با دقّ
  :گوید براي نمونه در داستان هندو و آینه می. ي مولوي پی برد هاي شایسته توان به گزینش و افعال مثنوي می

  سوخت  هندو آیینه از درد را
 

  نماید مرد را رو می کین سیه 
 )2688دفتر دوم، ب مثنوي،(       

آید که آینه شکستنی است و کاربرد فعل سوختن براي آن نادرست است؛ اما با اندکی تأمل  گونه به نظر می در ظاهر این
کند  در این بیت این ایراد را وارد می» شکستن « زیرا استفاده از فعل . دلیل نیست اي و بی توان دریافت که انتخاب این فعل سلیقه می
کند  تا از بین  بنابراین مولوي از واژه سوختن استفاده می. هاي آن وجود دارد نمایی در تکه ا شکستن آینه هنوز هنر صورتکه ب

ها که قدرت  این باریک بینی. گردد زیرا آینه در اثر حرارت دچار زنگاري همیشگی می. رفتن صفت آینه را به درستی نشان دهد
ت مولو   .شود هاي سنایی کمتر دیده می بخشد در داستان ي را برتري میزبان، بیان، اندیشه و دقّ

ت دیگري که از مقایسه ي ساختار و زبان این دو داستان به دست می ی آید، انتخاب واژگان و القاب و صفات  نکته ي  قابل اهم
ها با توجه به موضوع و محتواي هایی که ساده باشند و ظریف، سیال، پرمعنا،آهنگین و آسان تلفظ شوند تن انتخاب واژه«.  است

توان گفت زبان مولوي در مقایسه  هاي مشترك سنایی و مولوي می با بررسی داستان) 188،ص1369ابراهیمی،.(داستان مقدور است
ت او در انتخاب واژگان باعث می. با زبان سنایی از لطافت بیشتري برخوردار است ی بیابد دقّ براي . گردد تا کالمش نرمی خاص

  :گوید خوار، سنایی می مونه در داستان گلن
  بود در شهر بلخ بقّالی

 

  کران داشت در دکان مالی بی 
 )4، ب411حدیقه، ص(              
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  : کند مولوي همین داستان را با این بیت آغاز می
  خوار رفت پیش عطاري یکی گل

 

  تا خود ابلوج قند خاص زفت 
 )625مثنوي، دفتر چهارم، ب(    

الی و مولوي به حرفه عطاري اشاره میدر  را از سوي مولوي » عطاري«ي  اگر دلیل انتخاب واژه. کند این ابیات سنایی به شغل بقّ
ت در  هم. یابد، منسوب کنیم ادعاي نا به جایی نیست به لطافت طبع او که به صورت ناخودآگاه در کالم او بازتاب می چنین دقّ

هاي به کار  ها مناسب از نظر حروف و واج مولوي با انتخاب واژه. دیگري بر این سخن است حروف و تلفّظ این دو کلمه دلیل
الی«ي  در واژه» ق«در مقایسه با حرف » عطاري«ي  در واژه» ط«براي نمونه تلفّظ حرف . افزاید ها روانی سخن را می رفته در آن » بقّ

 .کامی است سهولت و لطافت بیشتري دارد که از حروف پس

یت استمقا کند سنایی براي بیان داستان از جمالت بیشتري استفاده می.  یسه ي جمالت وتعدد ابیات نیز از نکات در خور اهم  .
آورد که متناسب با  در حالی که مولوي کالم را موجزتر می. تعدد ابیات وجمالت سنایی نسبت به مولوي نشان از اطناب دارد

هاي سبکی از دوره ي قبل در کالم شاعرانی  وضوع بیانگر آن است که بعضی از  ویژگیاین م. هاي سبک خراسانی است ویژگی
گیرد و از سویی او خود را از بند مختصات سبک  شود و مولوي از این موضوع به نفع کالم خود بهره می چون مولوي دیده می

  .رهاند؛ زیرا او در پی هدفی واالتر از سخنوري ومفاخرات کالمی است عراقی می
اغلب فکاهی و طنز .ها وتعالیم او دارد طنز نهفته در کالم مولوي از دیگر موضوعات زبان اوست وگره خوردگی زیادي با قصه

هاي فکاهی درست بر  بخش منت. شود و بخش واسطی ندارد براي خود ساختاري دارد که به دو بخش مبتدا ومنتها تقسیم می
در . مثنوي بخش سومی نیز دارد وآن تأویل مولوي از مضمون حکایات است عکس مبتداي آن است اما طنز و فکاهی در

هاي واقع گراي طنز  شود که بسیار جلوتر از زمان و پیش تر از پیدایش داستان هاي طنز مثنوي، مخاطب با آثاري روبه رو می داستان
  ) 10-11،ص1386ك  علومی،.ر.(جدید مبتنی بر روانکاوي اشخاص هستند

  
  دازي و استفاده از عناصر داستانیپر داستان

ابیت داستان ي مناسب و درست از عناصر داستانی تأثیر به استفاده با بررسی عناصر داستانی . هاي مثنوي دارد سزایی در جذّ
اگرچه . دهد قلمرو داستان پردازي ها و استفاده از  تمثیل مهارت موالنا را نشان می. برد پرداز پی توان به برتري و قدرت داستان می

ا موالنا در شیوه ي ) 10،ص1358ك جعفري،.ر(ها صحیح است یا نه ؟  وي هیچ توجهی به آن ندارد که آیا همه ي آن داستان ام
  . کند داستان پردازي وچگونگی استفاده از عناصر داستانی متناسب با اصول داستان پردازي امروز عمل می

  
ت شخصی  

ت، عنصري است که در داستا ی برخوردار است نشخصی ع خاصت بیان کننده ي دیدگاه. هاي مختلف از تنوهاي  شخصی
ت در داستان. نویسنده است فلسفی تر نماینده ها، بیش هاي رمزي شخصی براي نمونه در ) 22، ص1383ك اسکولز، .ر. (اند ي دیدگاه

کنایه از حقیقت » پیل«در این حکایت تمثیلی، . ی روندها، حیوانات، اشیا و مفاهیم به صورت نماد به کارم داستانِ فیل، شخصیت
هاي  کوشند حقیقت مطلق را با مقیاس کنایه از کسانی هستند که می» دست سایندگان بر اندام پیل«و ) چون الهی ذات بی(=مطلق 
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ها خود را با  صیتهاي مولوي شخ در داستان) 312، ص3، ج1374ك زمانی، .ر. (محدود و نارساي عقلی و تجربی خود بشناسند
پذیر است که خواننده، داستان را تا پایان ادامه  هاي مولوي زمانی امکان  هاي داستان کنند؛ یعنی شناسایی شخصیت عمل معرّفی می

فی می شخصیت.  دهد ی و قالبی هستن  ها در قصه اما  شخصیت. شوند هاي مثنوي به طور غیر مستقیم معرّ د هاي حدیقه تقریباً همه کلّ
مقدمه و غیرضروري    کند که گاهی این مسأله، بی ها روشن می اند و شاعر موضع خود را نسبت به آن و از همان آغاز معرّفی شده

  :گوید ي شهر کوران شاعر در بیتی در وصف کوران می مثالً در قصه. است
  آرزو کرد هر یکی زیشان

 

  آنچنان گمرهان و بدکیشان 
 )6، ب70حدیقه، ص(               

در کالم سنایی، در ابتدا دلیل گمراهی و بدکیش خواندن مردم کور به درستی روشن نیست  اما شاعر این معرّفی را بدون نیاز 
خوار، سنایی در ابیات  چنین در مورد شخصیت گل هم) ، چاپ اول1385ك تقوي، .ر. (آورده به آن در این مقطع از داستان می

ت را ب فی میآغازین، این شخصی   :کند ا صفت ابله معرّ
  ابلهی رفت تا شکر بخرد

 

  چونکه بخرید سوي خانه برد 
 )7، ب411حدیقه، ص(             

هاي داستان، بیابد از همان ابتدا بازگو  هایی را که خواننده باید با خواندن و کنکاش در اعمال و رفتار شخصیت سنایی ویژگی
ت و کند و باعث می می ت. هیجان داستان کاسته شود شود از جذابیا مولوي گام به گام و همراه با داستان خواننده را با شخصیها  ام

خواننده را وادار » ابله « هاي شخصیت پردازي سنایی آن است که  گاهی او با آوردن صفاتی چون    یکی از ضعف. کند آشنا می
از سویی . کاهد فی پیدا کند که این امر از کشش و جذابیت داستان میکند تا از همان ابتدا نسبت به شخصیت داستان نگرشی من می

به طوري که در اغلب اوقات مخاطب را « . هاي مولوي نسبت به سنایی بسیار عینی و واقع گرایانه است شخصیت پردازي در داستان
ا در عین حال و از جهت دیگر داستان. اندازد به یاد چخوف می نند آثار توماس مان وهرمان هسه استعاري هاي رمزي وسمبلیک ما ام
  )12، ص1368علومی،(».شوند نیز محسوب می

  

  وگو گفت
ی برخوردار است و عنصر گفت ت خاصی ت. گو یکی دیگر ازعناصر داستانی است که از اهمها از رهگذر  زیرا شخصی

یابد و احساسات و  رنگ داستان گسترش میگیرند، پی ها سرعت می یابند، حادثه کنند و تکامل می گو نمود پیدا می و گفت
اي از گفتگوها هستند که در سخن سنایی و  ها نمونه مناظره) 79، ص1382ك رضایی، .ر. (شوند ها تصویر می هاي شخصیت اندیشه

کند  راهی میدر مثنوي خواننده با هر دو طرف مناظره هم. وگو وجود دارد هایی در چگونگی استفاده از این نوعِ گفت موالنا تفاوت
ا در حدیقه این گفت و تا پایان حکایت، مخاطب نمی وگوها کامالً تحکّمی است و از همان آغاز حاکم و  داند حق با کیست ام

  )67-8، ص1385ك شوریده اي در غزنه، .ر. (داند محکوم معلوم است و خواننده از آغاز، نتیجه را می
  

  مانندي  حقیقت 



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

١٩٨ 
 

هاي  در داستان«. ي حقایق ارائه دهد پرداز با رعایت آن سعی دارد داستان را بر پایه داستانحقیقت مانندي عنصري است که 
تواند از وقایع خیالی بهره گیرد مشروط بر آن که دقایق و جزئیاتی براي روشن کردن مقتضیات داستان  تمثیلی و نمادین نویسنده می

ي  در داستان فیل، سنایی همه. سنایی به این اصل توجه بیشتري داردمولوي در مقایسه با ) 202، ص1385داد، (» .به دست دهد
او همه ي مردم را کور . کند در حالی که مولوي داستان را به شیوه ي دیگري آغاز      می. کند مردمان شهر را کور معرّفی می

تر  مانندي پذیرفتنی ع مطابق با عنصر حقیقتداند و این موضو اي را که فیل در آن قرار دارد تاریک می بلکه خانه. کند معرفی نمی
این مطلب از سویی با مباحث عرفانی نیز سنخیت بیشتري دارد؛ زیرا تاریکی فضا نشان دهنده ي جهل و شناخت ناقص افراد . است

.  کند می       از سویی فضاي تاریک زمینه را براي حضور شمع که نماد مراد و شناسنده ي راه است، فراهم  . از حقیقت مطلق است
در بیت  

  گاو را دارند باور در خدایی عامیان
 

  نوح را باور ندارند از پی پیغمبري 
 )65مآخذ قصص و تمثیالت مثنوي، ص(         

ا با توجه به داستان گوساله اگرچه نوح می. کند سنایی دو واقعه را با هم تلفیق می ي  تواند یک مفهوم عام از پیامبري باشد ام
رِ زمانی نیز با      واقعه ي  مري و سرکشی مردم در مقابل حضرت موسی، شایستهسا تر آن بود که به جاي نوح که از نظر تقدم و تأخّ

  . کند گوساله ي سامري تناسب ندارد، از موسی یاد می
  

  چگونگی شروع داستان
تواند با توصیف،  داستان می. هاست شروع داستان آید نوع هاي سنایی و مولوي به دست می نکته ي دیگري که از مقایسه داستان

اب می چه که آن اي شروع شود اما آن وگو، پرسش و یا حادثه گویی، گفت تک ی است در خواننده  ها را جذّ کند برانگیختن حس
اند  بیت بیان شده هایی را که در یک یا دو اگر داستان) 18، ص1384ك مستور، .ر. (که او را به خواندن ادامه داستان ترغیب کند

اب آید که شروع داستان در شمار نیاوریم این نتیجه به دست می او به اصل غافلگیري خواننده . تر است هاي مولوي زیباتر و جذّ
مه وارد داستان می نماید و در بعضی از داستان توجه می ت داستان  هاي خود بدون مقدشود و با این موضوع نه تنها باعث جذابی

که به معرّفی  خوار مولوي بدون این براي نمونه در داستان گل. انگیزد دد بلکه خواننده را براي خواندن همه ي داستان برمیگر  می
ت کند گونه آغاز می ها بپردازد این صحنه و شخصی:  

  خوار رفت پیش عطاري یکی گل
  پس بر عطار طرار دو دل

 

  تا خرد ابلوج قند خاص زفت 
  گلموضع سنگ ترازو بود 

 )625-6مثنوي، دفتر چهارم، ب(                 

تی عمل می ا سنایی به شیوه سنّ ت و مکان داستان را توصیف می امنماید کند؛ یعنی ابتدا شخصی:  
  بود در شهر بلخ بقّالی
  زاهل حرفت فراشته گردن

  هم شکر داشت هم گل خوردن

  کران داشت در دکان مالی بی 
  چابک اندر معاملت کردن

  ... سل و خردل و خلّ اندر دنع
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 )4-6، ب411حدیقه، ص(                         

خوار از بیان  سنایی مانند داستان بقّال و گل. توان در داستان فیل بررسی کرد ي دیگر از چگونگی شروع داستان را می نمونه
فی شخصیت آغاز می   :کند مکان و معرّ

  بود شهري بزرگ در حد غور
  آن مکان بگذشتپادشاهی در 

  داشت پیلی بزرگ با هیبت
 

  و اندر آن شهر مردمان همه کور 
  لشکر آورد و خیمه زد بر دشت
  از پی جاه و حشمت و صولت

 )15-17، ب69حدیقه، ص(       

ا مولوي این داستان را به این شیوه شروع می کند ام:  
  یی تاریک بود پیل اندر خانه

  از براي دیدنش مردم بسی
 

  ا آورده بودندش هنودعرضه ر 
  شد هر کسی اندر آن ظلمت همی

 )1259-60مثنوي، دفتر سوم، ب(                

کند که گویا خواننده از قبل با موضوع و داستانی که او قصد بیانِ آن  اي عمل می او با آوردن لفظ پیل در ابتداي مصرع به گونه
باشد  وردن لفظ فیل به صورت معرفه که در این داستان استعاره از حقیقت میتر آن که آ ي ظریف را دارد آشنا بوده است و نکته

در حالی که سنایی همین لفظ را به صورت نکره . ها وجود دارد ي انسان جویی است که در نهاد همه ي میل به حقیقت تداعی کننده
همراه .گوید که آشنا با حقیقت  کالم اوست میکند که گویی با مخاطبی سخن  اي عمل می مولوي  از این طریق به گونه. آورد می

تر به خواننده انتقال  گیرد تا بتواند هدف خود را عمیق اي است که مولوي به کار می کردن مخاطب از ابتداي داستان با خود، شیوه
  . دهد

  
  توجه به نکات اخالقی و تربیتی
آن است که مولوي عالوه بر نگرش عرفانی به نکات و  آید هاي سنایی و مولوي بر می مطلب دیگري که از مقایسه داستان

ی دارد ه خاصمولوي الفاظ و اصطالحات عرفانی، عامیانه، ناسزا . شوند در مثنوي الفاظ، هدفمند انتخاب می. مسائل تربیتی نیز توج
هاي جنسی یا اعمال وابسته به  الفاظ، تعبیرات مربوط به فحش و شتم و لغات مشتمل بر ذکر اندام. آورد وفحش را در کنار هم می

اسافل اعضا که در شعر قدما اغلب جز در هزلیات وخبیثات مطرح نیست در زبان مثنوي نسبتاً زیاد است اما به کارگیري این واژگان 
ك تمایالت شهوانی نیست  این نکته به زبان مثنوي حتی آن جا که عفت لفظی هم در آن. به گونه اي است که به هیچ وجه محرّ

نمونه ي توجه به نکات تربیتی را در داستان سخن گفتن )    229،ص1379ك زرین کوب،.ر.(دهد نامرعی مانده است مزیتی می
ه اسب با مادرمی توان دید ه اسب از مادر خود می. کرّ پرسد دلیل فریاد و سر و صدا هنگام  سنایی در این داستان آورده است که کرّ

  :گوید خوردن ما چیست ؟ مادر می آب 
ه گفت کنند    تو کار خویش کن که همه ریش می   برو، بیهده مگوي: مادر به کرّ
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 )125مآخذ قصص و تمثیالت مثنوي، ص( 

  :گوید همین مضمون را مولوي چنین می
  آنکه فرمود است اواندر خطاب

  شخولیدند هر دم آن نفر می
ه می   رسید آن شخولیدن به کرّ

ه چرا   مادرش پرسید کاي کرّ
هگفت ک   شخولید این گروه می: رّ

  رود لرزد، از جا می پس دلم می
  ست ازین تا جهان بوده: گفت مادر

  هین تو کار خویش کن اي ارجمند
 

ه و مادر، همی    خوردند آب کرّ
  بهر اسبان که هال هین آب خور

  رمید سر همی برداشت، از خور می
  رمی هر ساعتی زین استقا می

  زاتفّاق بانگشان دارم شکوه
  رسد اق نعره، خو فم میزاتفّ

دند اندر خویش کار افزایان، ب  
  کنند زود، کایشان ریش خود بر می

 )4292-8مثنوي، دفتر سوم، ب(                 

یت چندانی به کودك. توان شاهد رعایت نکات اخالقی و تربیتی بود از مقایسه ي این دو داستان می ه(در کالم سنایی اهم ) کرّ
ی به گونه به پرسش کنجکاوانه ي او پاسخ کاملی داده نمی  عالوه بر اینشود،  داده نمی اي باعث تحقیر کرّه اسب  شود و حتَ

ه نیز  به شرح موضوع براي کرّه می. اما در کالم مولوي مادر مراقب رفتار و حرکات کرّه است. گردد می ت کرّ پردازد و شخصی
از این نکته ظریف . آورد در شعر سنایی می» بیهوده مگوي « را در تقابل با » جمنداي ار«مولوي عبارت . گردد مورد تکریم واقع می

اخالق را به عنوان « بسیاري از صاحب نظران در مورد اخالق در مثنوي معتقدند . توان شاهد توجه مولوي به مسائل تربیتی بود می
  )10،ص1388قانعی، (» .فتتوان یا یک امر سامانمند قابل ارائه در نظامی معرفتی در مثنوي می

  

  ها گیري از داستان ي محتوا و نتیجه اختالف در ارائه
ها است؛ براي  ي محتواي آن  آید اختالف در نوع ارائه هاي سنایی و مولوي به دست می نکته دیگري که از مقایسه ي داستان

ه اسب در سخن سنایی اگر کرّه اسب را استعاره از سالک ر اه حقیقت و مادر را پیر و مرشد در نظر بگیریم، نمونه در داستان کرّ
ت  دهد و نمی ي ارشادي خود را به خوبی انجام نمی متوجه خواهیم شدکه مرشد وظیفه تواند الگو و نمونه ي خوبی براي شخصی

ی به کرّه ي خود دارد و در مقام پیر و مرشد   وظیفه ي ر ه خاصا در کالم مولوي مادر توج هبري خود را به خوبی راهنما باشد ام
شود که پیر و مرشد باید همواره به سالک  پردازد و یادآور می مولوي به وسیله ي داستان به تعلیم نکات عرفانی می. دهد انجام می

  .توجه داشته باشد تا  از راه حقیقت دور نیفتد و در جایی که ممکن است به خطا رود دستگیر او باشد
گیري را بسیار کوتاه و در یکی  دهد که سنایی در بیشتر موارد نتیجه میان سنایی و مولوي نشان میهاي مشترك  مقایسه داستان

گیري و  او اگر اصل داستان را در چند بیت و به طور مختصر بیان کند نتیجه. کند اما روش مولوي این گونه نیست دو بیت بیان می
کند تا هدف از بیان  ن این امر، از چندین تمثیل و یا ابیات مختلفی استفاده میگاه براي بیا. آورد هدف از بیان داستان را مفصل می

توان در  نمونه ي این ویژگی را می.    داستان به طور وسیع و مشروح به مخاطب انتقال یابد و در فهم آن دچار سردرگمی نگردد
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ه اسب و مادرش « هاي فیل،  داستان توان گفت گاهی هر  هاي مورد نظر می ورد محتواي داستاندر م. دید» خوار و عطار  گل« و » کرّ
کنند و یا داستان پیل  ها را بیان می خوار که هر دو توجه به مادیات و زیان رسانی انسان مانند داستان گل. دو شاعر در پی یک هدفند

ا نتیجهپردازند ا گاهی نیز هر دو به یک موضوع می. که اختالف در، برداشت انسان از حقیقت است گیري و هدف شان از بیان آن  م
جا که  کند و از آن براي نمونه در مورد داستان آینه و هندو مولوي توجه خود را بیشتر بر آینه معطوف می. داستان متفاوت است

ا داند و پوشیده به تشابه کار آینه با کار پیامبران و راهنمایان ر آینه نماد روشنی است آن را وابسته به حق می اه حق اشاره دارد، ام
ت جهل و ستایش خردمندي است او محور سخن خود را وجود مرد زنگی و عمل او یعنی، . هدف سنایی از بیان داستان مذم

. هدف سنایی آن است که با این تمثیل برتري خرد را بیان کند. دهد و نگرش او به آینه، نگرشی نمادین نیست شکستن آینه قرار می
  :گوید داند و می ردیف مرگ می رود که آن را هم یش خرد تا جایی پیش میسنایی در ستا

  نیست اینجا چو مر خرد را برگ
 

  مرگ به با چنین حریفان مرگ 
  )5، ب291حدیقه، ص(                          

 

  استفاده از تمثیل 
یی تمثیل براي اثبات یا توضیح واقعیات اعتراف با تمام صراحت به نارسا« اگر چه او .هنر دیگر مولوي استفاده از تمثیل است

  .برد اما از این شیوه براي بیان دقایق و مفاهیم عرفانی بسیار بهره می)  11، ص1358جعفري، (» . نموده است
ه براي نمون. گشاي مشکل مطرح شده در داستان اصلی هستند آورد که راه هایی را می او داستان را نقل و سپس همراه آن تمثیل

او براي پاسخ دادن به پرسش دلیل اختالف در تشخیص فیل به تمثیل . پردازد در داستان پیل پس ازگفتن داستان به طرح مشکلی می
ل می گوید شود و می دیگري متوس:  

  دست است و بس حس همچو کف چشم
  چشم دریا دیگراست و کف دگر

 

  نیست کف را بر همۀ او دسترس 
  کف بهل و زدیده دریا نگر

 )1269-7مثنوي، دفتر سوم، ب(     

او مانند پیر و مرشدي عمل     می . آورد تا هدف اصلی خود را بیان کند هم چنین در توضیح این تمثیل، تمثیل دیگري می
هاي استدالل  در حقیقت مولوي از تمثیل به عنوان یکی از شیوه. کند کندکه تا آخرین مراحل راه حقیقت، سالک را رها نمی

کند و دو چیز که یکی شناخته شده  مولوي از شباهت نسبی بین دو موضوع یا دو چیز در قیاس و تمثیل استفاده می. گیرد یکمک م
اي را اعالم  گونه پیش از آن که نظریه مولوي به این. کند تر است استفاده می هاي مختلف چیز که ناشناخته است براي توضیح جنبه

ا سنایی پس از بیان ) 57-8، ص1385ك عربیان، .ر. (پردازد ي الگوهاي تمثیلی می و به ویژه ارائهو مقایسه » سازي نمونه«کند به  ام
  .رساند پردازد و در چند بیت مطلب را به پایان می گیري می داستان به نتیجه

  
  وزن و الگوي موسیقی
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ابیت یک اثر، موسیقی قوي و متناسب با متن و محتواست  گرچه تنوع شعري سنایی کمتر از مولوي ا. از عوامل مؤثر در جذّ
هاي شعري طبع آزمایی کرده است اما موسیقی موجود در شعر مولوي به دلیل تقویت شعر با موسیقی  نیست و تقریباً در بیشتر قالب

انجامد  شعر می زیبایی و دلنشینی موسیقی درونی شعر که در نهایت به زیبایی. تر از شعر سنایی است کناري و درونی به مراتب قوي
اگرچه شمار ابیات به کار رفته در . است... حروفی، و هایی چون تکرار، ترصیع، موازنه، جناس، هم در گرو استفاده از آرایه

هاي مذکور در ابیات سنایی بسیار کمتر و یا دیده  هاي مشترك سنایی و مولوي تا حدودي برابر است اما کاربرد آرایه داستان
  .شود هاي متوازي باعث ایجاد موسیقی قوي در شعر موالنا می نمونه در شعر زیر تقابل سجعبراي . شود نمی

  باطالن را چه رباید؟ باطلی
 

  عاطالن را چه خوش آید؟ عاطلی 
 )2055مثنوي، دفتر دوم، ب(   

یکی ) 104، ص1370عودي، ك مس.ر(شود به جاي یک قافیه، دو قافیه در کنار هم بیاورد  ذوقافیتین، که در آن شاعر ملتزم می
  .کند از مواردي است که موسیقی کناري شعر مولوي را تقویت می

  گفت اگر رویش به شهر و دم به ده
 

  دان که به روي او از دم او می 
 )132مثنوي، دفتر ششم، ب(                     

آورند که موسیقی کناري را  وجود می ي دومی را به قافیه »به و که«به عنوان قافیه اصلی و قافیه شدن » ده و به«قافیه قرار گرفتن 
  .کنند تقویت می

  

 :نتیجه گیري

کاربرد زبان و عناصر زیبایی .شود مولوي بهترآشکار می معنوي، برتري زبان مثنوي سنایی و هاي مشترك ي داستان   با مقایسه
چگونگی کاربرد عناصر داستانی از دیگر مواردي است  .ستها درمثنوي هدفمند ا ها و هجا ها،واج کالم، انتخاب نوع واژه بخش

هاي خود کمک  براي  جذابیت و زیبایی داستان مولوي از عناصر داستانی. دهد که برتري مولوي را نسبت به سنایی نشان می
آهنگین کردن کالم رعایت الگوهاي موسیقی در مثنوي در .کند ها با خود همراه می گیري گیرد وخواننده را تا پایان نتیجه می

موسیقی درونی شعر را تقویت  ...، موازنه، جناس و  ، ترصیع تکرار  آرایی هایی چون واج او با آوردن آرایه. مولوي نقش بسزایی دارد
اصلی  ها با موضوع ها و تمثیل داستان کنند اما تنوع، تعدد وگره خوردگی اگرچه هردو شاعر از داستان وتمثیل استفاده  می. کند می

 .تر است در مثنوي بیش
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462  
  ي آن در شاهنامهگردانی شدهنمود اساطیري حیوان و صورت پیکر

  

  1سید کاظم موسوي    
  2حسین مدديغالم
  3فخري زارعی  

  
  :چکیده

این اثر ارزش   ویژه اي به آن بازتاب بسیاري از باورهاي کهن در . شاهنامه آینه ي تمام نماي فرهنگ کهن ایرانیان است
ها ست  ها و حیواناتی که دراین      داستان ها ي شاهنامه بازتابی از روایات اساطیري است؛ و شخصیت بسیاري از داستان. بخشد می

ها و حیوانات شاهنامه  مقایسه ي ویژگی مشترك و عملکرد فرا انسانی شخصیت. صورت دگرگون شده ي ایزدان اساطیري هستند
پژوهش حاضر ضمن مقایسه ي نمود حیوانات در اساطیر ایران و غیر . هاي اساطیري مبین این موضوع است با ایزدان و شخصیت

  .شود ها در شاهنامه پرداخته می ایرانی به بررسی تقدس و نقش ماوراي و ایزدگونگی آن
از روح کمال جوي و دریافت نیروي ماوراي در بسیاري از ابیات شاهنامه بیانگر آن است که ایرانیان به دلیل برخورداري 

ن  هاي طبیعی و حیوانات، در ادواري به پرستش آن پدیده ها روي آورده اند که این موضوع خود نشان دیرینگی فرهنگ و تمد
  .ایران و پیدایش ابتداي دین در میان اقوام ایرانیست

  

  .اساطیر، شاهنامه، طبیعت و حیوان: هاکلید واژه

                                                
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد - 1
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد - 2
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد - 2
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  مقدمه
از این رو .شناسی مورد بحث است شناسی، ادبیات و جامعه اي است که در علوم مختلف مانند تاریخ، روان اسطوره، مقوله    
هاي متعددي از اسطوره  صاحب نظران، نظریه. نماید ي تعریف جامعی از آن که مورد پذیرش و فهم همگان باشد، دشوار می ارائه

ی از آن، مورد تأکید قرار می اریف جنبهارائه داده اند که در هر یک از تع توان به  در میان نظریه پردازان مختلف می. گیرد ي خاص
 . ها اشاره کرد شاخص ترین آن

هاي نخستین  ي دوران او معتقد است اسطوره نتیجه. داند ماکسی مولر دانشمند بزرگ آلمانی اسطوره را یک بیماري زبان می    
ها به  گیري اسطوره را به دلیل بدفهمی و سوء تعبیر نام او شکل. هیم مجرّد هنوز تواناي کافی نداشته استاست که زبان براي بیان مفا

هاي دور انسان با وجود برخورداري از تواناي ذهنی قادر به بیان  مطابق با اعتقاد مولر، در زمان. داند هاي آسمانی می ویژه پدیده
  . آید ر پی بیماري زبان به وجود میرو اسطوره د ي مفاهیم نبود از این همه

ت شناختی تأکید دارد اندروالنگ بر جنبه     پردازند و  او معتقد است تمامی اساطیر در جهان به بیان یک علّت می. ي علّ
از  توان گفت به این ترتیب می. ها هستند گیري اسطوره شود، عامل شکل توضیحات و خبري که بر رویدادهاي دنیاي واقعی داده می

ت و معلولی  وقایع هستند که اسطوره نظر اندروالنگ این رابطه   .سازند ها را می ي علّ
کند و  را رد می» هاي طبیعت ي تمثیل اساطیر به مثابه«ي  او نظریه. تري دارد مالینوفسکی بر مناسک و اعتقادات تأکید بیش    

جا آوردن آداب،  چگونگی پرستش و به. عتقادات و مراسم استبرآن است که اساطیر منشورهاي براي رسوم و عادات پرستش یا ا
  . توان در اساطیر ایران باستان نیز دید ترین مباحث در اساطیر اقوام گوناگون است که بازتاب آن را می ها و مراسم از مهم آین

داند که در  هاي قدسی و مینوي می تي سرگذش او اسطوره را نقل کننده. ي اسطوره است پردازان درباره الیاده از دیگر نظریه    
ي اساطیر بازگشت به اصل مینوي هستی  توان گفت مقصود و هدف همه مطابق با اعتقاد او می. هاي نخستین رخ داده است زمان
  )   22-4، ص1369ك مختاري، .ر. (است

ل است دیدگاه روان     اسان پیش از او مسائل روانی افراد را در شن فروید و روان. شناسان در ارتباط با اسطوره نیز درخور تأم
کند؛  را مطرح می» ناخودآگاه فردي«پس از آن فروید نخستین کسی است که موضوع . کردند یابی می ها ریشه نیازهاي جنسی آن

اي بین  ویژهي یونگ پیوند  در نظریه. کند ها بررسی می آن» ناخودآگاه جمعی « ي بسیاري از مسائل روانی را در  اما یونگ ریشه
... اند آگاه جمعی ها بیانی مستقیم از ناخود اسطوره« ي یونگ  با توجه به نظریه. شود اسطوره، ناخودآگاه جمعی و کهن الگو دیده می

ها در میان  اشتراك بسیاري از اسطوره)24، ص1374فرودهام،(». اند ي مذاهب داراي شخصیت آرکی تایپ و کالبد مرکزي همه
ها،  توان گفت اسطوره به عبارت دیگر می. ها هستند نشانگر آن است که ناخودآگاه جمعی، جایگاه اسطورهاقوام مختلف 

  . کنند ها را کشف و روایت می ناخودآگاه جمعی انسان
فاقات و افکار ي باورها، فرهنگ هاي درباره ها، واقعیت اسطوره: توان گفت چه که بیان شد، می با توجه به آن     نیاکان ما،  ها، اتّ

بینی بشر ابتداي و  اسطوره جهان. هاي بسیار دور هستند که تاریخ از آن فاصله گرفته است و در ناخودآگاه ما جاي دارند در گذشته
هاي اطراف خود سبب شده است انسان دست به اسطوره  دانش اندك انسان نسبت به پدیده. شناخت او از جهان پیرامون خود است

فی کند سازي بزند و آن   . چه را که خود قادر به شناخت آن نیست، در قالب ایزدان و نیروهاي ماوراي معرّ
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او همواره در پی شناخت خود، جهان و طبیعت . ها را باز شناسد کوشد تا ناشناخته روح انسان، کمال گراست و می     
است که سهم آدمی در زندگی کم انگاشته شود و ها و اشیاء پیرامون، سبب آن بوده  ناشناختگی پدیده«.پیرامونش برآمده است

شده اندع در کار و زندگی او دخیل و سهیم شود؛ و از این  ها که داراي نیروي همانند انسان تصور می بسیاري دیگر از این پدیده
سهم ... ن و پهلوانان وهاي کاهنان و موبدان، قهرمانا راه، تقدیر و سرنوشت، نیروهاي ناشناخته و مرموز، ایزدان و دیوان، واسطه

ي  ي تجربه دانش امروز نتیجه) 33، ص 1369ك مختاري، .ر(» .عمده را در زندگی انسان، طبیعت، جامعه و جهان بر عهده گیرند
هاي دور به  از سوي قدرت اندیشیدن انسان در گذشته. بهره بوده است ها سال است که بشر نخستین از آن بی انسان در طی میلیون

دادها سبب ایجاد  هاي طبیعی و بسیاري از رخ ناکامی و درماندگی او از شناخت پدیده. تر از انسان امروزي است اینمراتب پ
  .گیرد شود که به صورت نخستین ادیان ابتداي جهان در قالب آنیمیسم شکل می هاي در او می نگرش
  

  حیوان در اساطیر
کردند و ناکامی در رویاروي با  واناتی که همواره زندگی بشر را تهدید میهاي مختلف حیوانی، ترس از حی ناشناختگی گونه    

از این رو در ادواري . گردید که نوعی نیروي ماوراي و فراانسانی در درون حیوانات وجود دارد ها سبب پیدایش این باور می آن
  . توان شاهد پرستش ایزدگونه ي بعضی از حیوانات بود می

اولین . هاي اهوراي از تقدس ویژه اي برخوردار اند گونه. یابند هاي اهوراي و اهریمنی حضور می با گونهحیوانات در اساطیر    
آفریده از پهلوي راست اورمزد وآفرینش کیومرث  آفرینش گاو یکتا.دید» آفریده  گاو یکتا« توان در  ي تقدس حیوانی را می نمونه

جا  پایه برده، در آن با کشته شدن گاو، منی آن به ماه. ان و تقدس واالي حیوان استاز پهلوي چپ او نشانگر ارتباط حیوان و انس
آموز نیستند و سوم  آید؛ نخست حیوانات دد و دام، دوم پرندگان که دست از منی گاو، سه نوع حیوان پدید می. شود پاالیش می

براي نمونه از مغز گاو، کنجد، از . شود گیاه درمانی رویده میاز پیکر گاو نیز پنجاه و پنج گونه دانه و دوازده نوع . جانوران آبی
کنند،  از شُش گاو، اسپنددانه، از جگر گاو، انجیر و آویشن  شاخ او عدس، از بینی، ماش از خون، انگور که میرا از آن درست می

آفریده سبب ارزشمندي و تقدس آن  هاي حیوانی و گیاهی از گاو یکتا پیدایش گونه) 78، ص1380ك فرنبغ دادگی، .ر. (روید می
  . شود می

، روایتی از تازش »فرگرد یکم« ،»وندیداد « در . اوستا از متون کهنی است که در آن از حیوانات سخن به میان آمده است    
کتاآفریده آور نخستین یورش اهریمن به گاو ی ي گاوان آمده است که این خود نشان از اهوراي بودن گاو و یاد اهریمن به گله

گانه معرّفی  در این هات، گاو به همراه اسب و هوم از پاکان سه. توان دید نیز می» هات یازدهم « بازتاب تقدس گاو را در . است
توان  از فحواي کالم در بخش دهم این فرگرد می. کند کنندگی گمیز گاو اشاره می در فرگرد هفتم نیز به قدرت پاك. گردد می

شود با گمیز گاو پاك  آوندهاي که با مردار سگ، آلوده می. آید ها به شمار می گاو در اساطیر از پاك کنندهدریافت که گمیز 
ن آریاي است یکی از پیشرفته« این موضوع . گردد می در زمانی که داروهاي ضدعفونی کننده موجود نبوده است . ترین مظاهر تمد

در متون کهن ) 121، ص1374جنیدي، (» . اند کرده راه ادرار گاو بود سترون میهاي خود را با آمونیاکی که هم بدین وسیله دست
تقدس . حیوانی ایزد بهرام هستند براي نمونه در بهرام یشت وارغن و قوچ کالبد. شود اشاراتی به تقدس حیوانات دیگر نیز می
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شود، از  می  جاي حضرت اسماعیل سر بریدهي حضرت صالح و قوچی که به  ناقه. شوند حیوانات در متون مذهبی نیز دیده می
  . شوند  اي است که قوم صالح به دلیل آسیب رساندن به آن کیفر می ي صالح به اندازه قداست ناقه. حیوانات مقدس هستند

حیوانات اهریمنی خرفسترانی هستند که همواره . در تقابل حیوانات اهوراي، وجود حیوانات اهریمنی نیز قابل تأمل است
. گردد اهریمن اغلب در قالب وجود یکی از این حیوانات ظاهر می. شوند کنند و موجب آزار او می ندگی بشر را تهدید میز
و به ) 81، ص1386هینلز، (» تواند صورت ظاهرش را عوض کند و به شکل چلپاسه و مار یا مرد جوان ظاهر شود  اهریمن می«

. توان شاهد حضور این گونه ازحیوانات بود باورهاي اساطیري و روایات مذهبی میدر بسیاري از .نابودي جهان اهوراي بپردازد
داستان رویاروي مار و آتش و یورش اهریمن . شود هاي اورمزد دیده می هاي اهریمن به آفریده نخستین حضور خرفستران در تازش

  .به زمین از آن نمونه است
ت در نقشی اهریمنی ظاهر  گاه آن. فاوتی حضور میابندهاي مت حیوانات در اساطیر اقوام کهن با نقش     ها در اساطیر یک ملّ

براي نمونه اژدها در اساطیر ایران، هند و اغلب ملل باعث . یابند شوند در حالی که در اساطیر مللی دیگر حضوري اهوراي می می
تی مانند چین در قالب نقش  اهوراي نمود هاي اهوراي است و نقشی اهریمنی دارد؛ در حالی که در فرهنگ ملّ تباهی آفریده

  .یابد می
  

  اژدها در اساطیر
اژدها اگرچه در اغلب اساطیر داراي نمودي اهریمنی . اژدها در اساطیر ایرانی و غیر ایرانی داراي حضوري پررنگ است    

... ها در اساطیر چین منشأ نیکی استاژد« . است؛ اما آن گونه که اشاره شد در اساطیري چون اساطیر چینی صورتی اهوراي میابد
[ چنین نماد خاقان و عامل ریزش باران نیز  اژدها هم. هاي فراوانی از سر این هیوال ساخته شده است در آثار عتیق چینی، نمونه

هاي  شندر اغلب ج. اي نیکو و اهوراي است اژدها در چین داراي دودمانی باستانی و آفریده) 169، ص 1387معصومی، (» ]. هست
اژدهاي باران آور است » لونگ«براي نمونه . زاست ها برآنند که اژدها باران چینی. آورند چین تمثالی از اژدها را به حرکت درمی

در چین گاه اژدها به صورتی که آتشی در نزدیک . پرستیدند ها آن را می که باعث کیفیت محصوالت کشاورزي است و چینی
گریختن اژدها در . رود زاست، نمادي از آذرخش به شمار می این آتش با توجه به این که اژدها، باران .شود دهان دارد، توصیف می
اي بزرگ مانند تولّد یک امپراتور  در فرهنگ چینیان هرگاه اژدهاي بگریزد نمادي براي رخ دادن واقعه. چین نیز قابل تأمل است

بازتاب اساطیر . اهزادگان، درباریان و کارگزاران نشان توتم امپراتور چین استهاي امپراتوري، ش تصویر اژدها بر روي جامه. است
ا » ریو « براي نمونه در ژاپن پس از گسترش بوداي اژدهاي لونگ با نام جدید . توان در باورهاي اقوام ژاپنی نیز دید چینی را می ام

. آید او روح باران به شمار می. ي لونگ است گون شدهدر اساطیر ژاپنی شکل دگر» ریو « . ها گسترش میابد با همان ویژگی
  )21-2، 1387ك هال، .ر. (شده است  به شکل اژدهاي سه پا ظاهر می» جین  -ریو « چنین پادشاه دریاها به نام  هم

است  کشتن اژدها جز در چین که نماد نیکی. گیرد اژدهاکشی در اساطیر از اعمال ماوراي است که به دست ایزدان انجام می
از . شود از موارد مشابهی است که در اساطیر مختلف دیده   می. هاست ها و پلیدي در بعضی باورها برابر با از بین بردن بدي

ي قهرمان  در اساطیر هند الهه« .  النّهرین و یونان اشاره کرد توان به اساطیر هند، بین هاي اژدهاکشی در اساطیر غیرایرانی می نمونه
در یونان باستان . النّهرین باستان، مردوك بود که تیامت را کشت در اساطیر بین. نام داشت) اژدهاکش(ه ورثرغنایندرا بود ک
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ي یونانی کادموس  را و در افسانه  اژدهاي زمین، پیتون»  Apollon« کشد و آپولون خداي برین، تیفون را می»  zeus« زئوس
ایندرا، مردوك، زئوس و کادموس، هر یک از کشندگان اژدها، ) 14، ص1379ساي، رستگار ف(» . کنند و برسیوس با اژدها نبرد می

کادموس هنگام قربانی کردن براي آتنه، ایزد بانوي باکره، مردان خود را جهت آوردن . آیند هاي مختلف به شمار می در اسطوره
اژدها . ادموس از وجود این اژدها آگاه نیستدر حالی که ک. کند اژدهاي از این چشمه نگهبانی می. فرستد اي می آب، به چشمه

کارد؛ از  هاي اژدها را می شود و به سفارش آتنه دندان کشد؛ در نهایت کادموس بر این اژدها چیره می بیش تر افراد کادموس را می
کنند؛ اما هر یک از  ید میآیند و کادموس را تهد سراپا مسلّح برمی» شده  مردان کاشته « درنگ مردان اسپارتی  هاي اژدها بی دندان

ها که  پردازند تا این که پنج تن  از آن ي حمله به اوست  بنابراین با یک دیگر به نبرد می پندارند که دیگري در اندیشه این مردان می
  )292، ص1385ك دیکسون، .ر. (مانند هستند، باقی می» کادمئا « گران کادموس در ساختن  از یاري
هرکول براي توبه کردن  از . ي هرکول دید گانه هاي دوازده توان در خان ن اژدها در اساطیر یونانی را میاي از کشت نمونه    

یکی از . داند گانه می هاي دوازده جا هاتفی راه رهاي از گناه را گذر از خان درآن. آید کشتن همسر و فرزند خود به معبد دلفی می
آید، گوسفندانی را  کند و هر بار که از مرداب بیرون می هیدا در مردابی زندگی می .هاي او کشتن هیدا، اژدهاي نه سر است خان
کند تا از مرداب بیرون آید، اما  هرکول با تیرهاي آتشین خود، او را مجبور می.  رساند خورد و آسیب فراوانی به کشتزارها می می

اش  او براي کشتن اژدها از برادرزاده. شود ي آن ظاهر میکند، دو سر دیگر به جا هربار که یکی از سرهاي اژدها را جدا می
سوزاند تا سر  کند، یوالئوس با آتش جاي آن را می اي که وقتی یکی از سرهاي هیدا را جدا می گیرد، به گونه یوالئوس کمک می
دپناه، .ر. (دیگري بیرون نیاید 18، ص1386ك محم (  

هاي که  توان در اغلب اسطوره موضوع پاسداري اژدها را می. شود ن پدیدار میها اژدها در نقش نگهبا در بعضی از فرهنگ    
مضمون ماري «.نگهبانی از گنج در مورد مار نیز مصداق دارد. ها شاهد بود اژدها در آن نقش دارد به ویژه در پاسداري از گنجینه

توان در  و انعکاس این موضوع را می) 75، ص1382گرین، (» .هاي اروپاي فراوان است کند در اسطوره که از یک گنج حفاظت می
  :اشعار ادب فارسی نیز دید

  ي گنجست و سیاهان عرب ماران گنج کعبه
 

  که صف ماران فراوان آمده گرد گنج آن 
 )371، ص 1382خاقانی، (                    

هاي ایرانی اژدها با دم آتشین خود از گنج  فسانهدر اساطیر و ا. ها ناشی از چنین باوري است ي گنج تصویر اژدها بر صندوقچه    
یابی به گنج مستلزم شکستن  شود و دست کند طلسم می ها با نام اژدهاي که از آن نگهبانی می ها و دفینه گنج. کند محافظت می

هاي طالي  دها نگهبان سیبدر اساطیر یونان اژ. اي دیگر تجلّی میابد این موضوع در اساطیر یونان به گونه. طلسم و نابودي اژدهاست
  ) 20، ص1379ك رستگار فساي، .ر. (شود هسپرایدها دانسته می

سر شش چشم توصیف  ي سه پوزه اژدها در اوستا که از متون کهن ایران است، موجودي اهریمنی است و به شکل سه    
ت که صد اسب، هزار گاو و ده هزار فریدون از کسانی اس. آمیز و درخور پاداش است شود و کشتن آن عملی نیک، ستایش می

ي  کننده خواهد تا بتواند اژدهاي را که زورمندترین دروج، تباه کند و از آناهیتا که از ایزدان تواناست، یاري می گوسفند قربانی می
گان اژدها به  هاي معرّفی شده است که در اوستا از کشند گرشاسب نیز از شخصیت. هاي اهوراي است، نابود کند جهان و آفریده

ي دریاي فراخکرت  گرشاسب این اژدها را در کرانه. نام دارد» گندرو«شود،  ي گرشاسب تباه می اژدهاي که به وسیله. آید شمار می
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هاي است که در آن روایتی از  زامیاد یشت از دیگر یشت) ي نهم و دهم ك اوستا، آبان یشت، کرده.ر. (دارد از میان بر می
ن  اَك« و » خشم « دهاك به همراه    اژي. شده است ر کشیده دهاك به تصوی اژي ت میابند تا  ، پیک»م هاي اهریمنی هستند و مأموری

ه دونیم کنند ا با تهدید ایزد آذر روبه دهاك می با گریختن فرّ از جمشید، اژي. تن جمشید را با اررو  کوشد فرّ را به چنگ آورد؛ ام
  )ي هشتم ك اوستا، زامیادیشت، کرده.ر. (ماند دهاك ناکام می ي دهاك و آذرمزدا، اژ ژيشود و پس از کشمکش میان ا می

  
  شیر در اساطیر
شود یکی از مراحل و  قدرتمندي شیر و دشواري چیره شدن بر آن سبب می. هاي مختلف مظهر قدرت است شیر در فرهنگ

رود شیر نخستین حریف او  به میدان می» اوریسته « هرکول به فرمان در اساطیر یونان آن گاه که  . هاي پهلوانان در اساطیر باشد خان
تن است هیچ یک از  جا که شیر روین کند؛ اما از آن شود و تیرهاي بسیاري به سوي حیوان پرتاب می او مأمور کشتن شیر می. است

سازد  آورد و از آن خفتانی می را بیرون میکند، پوستش  افتد؛ بنابراین هرکول در جنگی تن به تن آن را خفه می تیرها کارگر نمی
. آورد را به وجود می)اسد یا شیر(= رود و صورت فلکی لئو شیر کشته شده، به آسمان می. افتد که هیچ سالحی بر آن کارگر نمی

  )169-70، ص1383ك شفا، .ر(
ر تنگاتنگی با میترا دارد و از همراهان او در ي بسیا شیر رابطه. ارتباط شیر و میترا در آین مهري از نمودهاي آن در اساطیر است 

چنین در بسیاري از  هم. شیر در تصاویر میتراي و کشتن گاو به دست میترا، مظهر و نماد عنصر اهوراي آتش است. شکار است
ورمازرن،  ك.ر. (ارتباط با آتش نیست ي بلند ارغوانی شیر نشان از طبیعت خشک و سوزان این موجود دارد که بی تصاویر جامه

ترکیب نشان شیر و خورشید برگرفته از . هاي کهن در کنار گاو و خورشید قرار دارد شیر در نقوش موجود از دوره) 177، ص1386
شیر در این تصاویر به صورت نمادین گاو . ي تخت جمشید از آن جمله است این تصاویر و باورهاي کهن است که نقوش برجسته

ها و آمدن  نماد نبرد فصل« . برد ها پی توان به ستیز رازآمیز فصل ساخت این ستیز می در ژرف. شود یکشد و بر آن چیره م را می
دهد، مشاهده  نشان می) نماد باران(را در حال کشتن گاو ) نماد خورشید(نوروز را شاید بتوان در بعضی از نقوش برجسته که شیري 

هاي را  انعکاس شناخت این بروج و داستان. شناختند بودند که بروج فلکی را میآریایان از مللی ) 290، ص1387زاده،  قلی(» . کرد
نظران چون هاشم رضی برآنند که کشتن گاو  بعضی از صاحب. توان در آثار کهن دید ها وجود دارد می ي بعضی از آن که درباره

بیعت در زمستان است که در آن فصل روي اي از زمستان گرفت و مرگ گاو در حقیقت مرگ ط توان کنایه در آین میترا را می
ك .ر. (اي از بهار و تابستان است جهد تا او را نابود کند، خورشید است و خورشید کنایه میترا نیز که بر پشت گاو می. دهد می

  ) 326، ص 1387واحددوست، 
  

 مار در اساطیر
توان شاهد  ن رو در اساطیر اقوام مختلف میشود از ای هاي مختلف حیوانی می هاي متفاوت، سبب پیدایش گونه زیستگاه

ي  اسطوره. شود هاي متفاوتی در اساطیر دیده می ها و نقش مار از حیواناتی است که با گونه. هاي متفاوتی از حیوانات بود گونه
ماسه و بازتاب ترین ح گیلگمش کهن. هاي مار در اساطیر این منطقه است گاه النّهرین از نخستین تجلی گیلگمش در اساطیر بین
رو پس از گذر از دریاها و  از این. او در پی یافتن راهی براي رسیدن به جاودانگی است. هاي باستان است بسیاري از باورهاي انسان
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مرگی  تیم، به گیاه بی رسد و به راهنماي نیاي   خود، اوتناپیش فرسا به سرزمین مردگان می هاي طاقت ها و رویاروي با سختی خشکی
این . اندازد مار ضمن حرکتش پوست می. برد کند و آن را می ماري، بوي گیاه را استشمام می« میابد؛ اما با غفلت گیلگمش  دست
ت ي داستان یک اسطوره جنبه ي خود را بیاندازد و زندگی  تواند پوست کهنه شناختی است و بیانگر این علّت است که مار می ي علّ

تواند نمودي از رستاخیزي مار باشد و از سوي دیگر  پوست اندازي مار از یک سو می) 62، ص1381هوك،(» . خود را نو سازد
مار در اساطیر مصري نیز .شود انسان  ابتداي، مار را داراي قدرتی فرا انسانی تصور کند قدرت تجدید حیات و نو شدن سبب می

ه و چهار قورباغهدر هرج و مرج نخستین، پیش از این که جه. آفرینی زیادي دارد نقش ي نر  ان به نظم درآید، مارهاي کبراي ماد
ل است» رع « و » آپوفیس « چنین نقش مار در نبرد اساطیري  هم. سازند نظم را در جهان پایدار می در فرهنگ مصري  . نیز قابل تأم »

که در زیر زمین زندگی » آپوفیس «. ، خداي خورشید را از میان بردارد»رع « کوشد تا   خداي است که می -، مار »آپوفیس 
شود و  ي آپوفیس بارها دفع می ، او را از بین ببرد؛ اما حمله»رع « کوشد تا با حمله به قایق  کند، در هر سپیده دم و غروب می می

» رع « ا در ستیز ب» آپوفیس « مصریان سرخی غروب و طلوع خورشید را خونِ . گردد ، گرفتار می»رع « گاهی نیز در نبرد با 
ي  اي است که الهه الهه -ترین مار  مهم) Wadjet(واجت . در مصر باستان مارهاي کبرا حامی فراعنه بودند. پندارند می

هاي که مشرف  کبراي است که بر روي بلندي -  نیز الهه) mertsegar(سگر  مرت. رواي مصر سفلی و حامی فراعنه بود فرمان
کبراي  -نیز الهه » Renenatet«نوتت  رنه. کرد و از آن منطقه پاسبانی نمود د، زندگی میرواي پادشاهان بو بر محلّ فرمان

اي است  الهه -نوتت، مادر  رنه. حیوانی یعنی داراي بدنی انسانی با سر مار است -است که در تصور مصریان به صورت نیمه انسانی 
، 1387ك هال، .ر. (شود می  دهد، دیده ري که کودکی را شیر میپردازد و در تصاویر به شکل ماد که به نگهبانی از فرعون می

  . در فرهنگ ایرانی همانند فرهنگ مصریان گاه مار حامی و نگهبان است) 94-5ص
مار، عقرب، کالغ، سگ و گاو در نقوش . توان دید ي مربوط به آین مهر نیز می حضور نمادین مار را در نقوش برجسته    

پرواز کالغ . کند براي نمونه کالغ پیکی است که پیش از ایزد خورشید به سوي میترا پرواز می. ص دارندمهري هر کدام رمزي خا
مار در این تصاویر خونی را که از گاوِ قربانی شده فرو . به سوي میترا به این منظور است که میترا را از زمان قربانی گاو آگاه سازد

کالغ به دلیل پرواز و ارتباط با هوا، رمز . تواند رمزي از عناصر باشد تصاویر مهري میهر یک از حیوانات در . خورد ریزد، می می
، 1387ك مرکلباخ، .ر. (ي این عنصر است؛ مار نیز که جانوري زمینی است، رمز زمین است باد، شیر، در پیوند با آتش و نماینده

رفتن به اعماق زمین . هاي بعضی از اقوام است ر فرهنگسازي و ایجاد باورهاي د ارتباط مار با زمین سبب اسطوره) 96-99ص
پندارند مار با رفتن به زمین با مردگان  بعضی می. آور تازش اهریمن به زمین باشد تواند صورتی اهریمنی به مار ببخشد و یاد می

بر زمین و غیب شدن ناگهانیش در ] مار [ ظهور اسرارآمیز « .هاي فرا انسانی است کند؛ از این رو داراي ویژگی ارتباط برقرار می
بدین وجه که مار موجودي مافوق . سازي شده است بافی و افسانه ي قصه ي تشحیذ خیال و انگیزه ي زیر زمین، مایه جهان ناشناخته

  )  41، ص1387بوکور، (» . گیرد هاي نیاکان مرده، مدد می انسانی و طبیعت است که از ارواح و جان
توان به چگونگی خوابیدن  براي نمونه می. شود ي مار در فرهنگ ملل مختلف به صورت نمادین دیده میها بعضی از حالت    

در کشورهاي . این ویژگی سبب شده است که بعضی ملل، مار را رمز هوشیاري بدانند. خوابد مار با چشمان باز می. مار اشاره کرد
ي حیوانات  تورات هم مار را از همه. در آفریقا مظهر هوش و داناي استمار « . شود آفریقاي این موضوع به شکل گسترده دیده می

فی می بخشی آن  توان به درمان ي مار می ترین رمزهاي جهان درباره از کهن) 737، ص1386یاحقی،(» .کند صحرا هوشیارتر معرّ
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ها به شفابخشی مار در دردهاي ناعالج  آن .کردند هاي قدیم از مار براي مصارف داروي استفاده می در بسیاري از تمدن. اشاره کرد
النّوع پزشکی است، براي درمان بیماران خود  در یونان پسر آپولون، اسقلبیوس، که رب. انگیز آن اعتقاد داشتند هاي شگفت و درمان

ونانیان برآنند که او ی. اي در وجود زهر مار پی برده بود رسد او به خاصیت اکسیر گونه به نظر می. کرد از زهر مار استفاده می
در درمانگاه بزرگ اپیدور که به نام اسقلبیوس وقف شده بود، معبدي . کرد بخشید و مردگان را زنده می بیماران را با زهر شفا می

هاي ناعالج بیماران را  آمدند، زخم در زیرزمین آن معبد مارهاي شفابخشی بود که در شب به عیادت بیماران می. وجود داشت
هاي کنونی برگرفته از تصاویر  هم پیچیده بر روي داروي تصویر دو مار به. زدند ها زبان می هاي آن یدند و به جراحتگز می

، 1387ك بوکور، .ر. (شود اند، تصویر می اسقلبیوس اغلب با عصاي که دو مار به آن پیچیده شده. اساطیري اسقلبیوس است
  )67ص

پرستش مار را در بعضی . ود تا این  موجود در ادواري مورد پرستش قرار گیردش ناشناختگی و رازآمیزي مار باعث می  
مار در هند . تر زبانزد است ها بیش ها از اقوامی هستند که پرستش مار در فرهنگ آن ها و هندي مصري. توان شاهد بود ها می فرهنگ

ی پرستیده می در هند آین «. انجامید ها زمان زیادي به طول می سک آنرو گاه انجام منا از این. شده است با آداب و در زمان خاص
شود و  کشد یعنی، وقتی ماه تمام است در نخستین ماه موسم باران آغاز می چهار ماه طول می»  sarapabali« پرستش مار 

ت مار  این موضوع از یک) 61، ص 1387معصومی، (» . گیرد باز وقتی که ماه تمام است، نخستین ماه زمستان پایان می ی سو به اهم
  . در فرهنگ هند اشاره دارد و از سوي دیگر نشانگر پیوند ماه، مار و آب در این فرهنگ است

هر کس « قدما برآنند که . ي مار در اعتقاد قدما نیز برگرفته از وجود رازآمیز و نیروي ماوراي مار است تأثیر جادوي مهره  
چنین ناصر  هم) 211، ص46، ج1352دهخدا، (» . همه کس به معاشرت او گرایند. رندي مار دارد، همه کس او را دوست گی  مهره

  : گوید خسرو می
  اگر چه مار خوار و ناستوده است 

 
  ي مار عزیز است و ستوده مهره 

 )17، ص 1384ناصرخسرو، (                  

  گاو در اساطیر
پرستش گاو نر که نماد قدرت و . وام بیانگر  تقدس این حیوان استحضور گاو در اساطیر و پرستش آن در میان بعضی از اق   

. شد ي مصریان، گاو نر نامیده می ، خداي بلندمرتبه» Amun« مادر آمون . ي نیل نمود زیادي دارد نیروي تولیدمثل است، در دره
نمونه گاو نر صفت فرعون و در مفهوم قدرت براي . ها نیز دید توان در بررسی باورهاي آن ارتباط تنگاتنگ مصریان با گاونر را می
ي  ي سلسله خداي بود که در پایتخت مصر، ممفیس، در دوره -گاو »   Apis« آپیس . سلطنتی، نرینگی و مربوط به آپیس بود

هاي  روشد و ساالنه مراسم پرستشی در این شهر، با شرکت فرعون و یک گاو نر مقدس زنده، در مفهوم تجدید نی اول پرستیده می
از دیگر . گاهی داراي سر گاو نر بود» هلیوپولیس « ي شهر   ، خداي آفریننده» Nun«چنین نون  هم. گرفت حیاتی انجام می

چنین  بود و هم»  Thebes« خدا که متعلّق به شهر تبس -، جنگ » Montu« توان به مونتو   گاوهاي نر مقدس مصریان می
از نقوش مربوط به اساطیر . ي هلیوپولیس اشاره کرد خدا و آفریننده -، خورشید » Atum« قاصد آتوم »  Mnevis« ویس  منه
النّهرین به همراه  گاو در تصاویر اساطیري بین. اي دارد النّهرین جایگاه ویژه توان دریافت که گاو در باورهاي بین النّهرین نیز می بین

دار با سر آدمی که نشان نگهبانی  چنین نقش گاو بال هم. ات استخیزي و حی ي حاصل خدایان، آسمان و آب نشانه -خورشید 
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النّهرین اغلب در مراسم و  قربانی کردن گاو در بین. شود دار که نشان از رجولیت است، دیده می است و گاو با سر انسان شاخ
) 85-6، 1387ك هال، .ر.  (دانند خیزي می هاي نر را سبب حاصل ها قربانی کردن گاو آن. گیرد هاي بهاري صورت می جشن
هاي حیوانی و از پیکر آن،  ي آن، گونه با کشته شدن گاویکتاآفریده از نطفه. توان در اساطیر ایرانی نیز دید ي این باور را می نمونه
ز باروري و توان آن را نمادي ا رو می شود از این در حقیقت گاو سبب پیدایش انواع گیاهان می. آیند هاي نباتی به وجود می گونه

هاي اساطیري مشترکی  ایران و هند از کشورهاي هستند که روایت. النّهرین نیز وجود دارد خیزي دانست که در باورهاي بین حاصل
هنوز اقوامی در . در ایران و هند گاو حیوان مقدسی است. شود ها در باورهاي مربوط به گاو نیز دیده می نزدیکی اساطیر آن. دارند

شود، نشانگر تقّدس گاو در  هاي که به بودا داده می در آین بوداي هندیان، صفت. پردازند ارند که به پرستش گاو میهند وجود د
آن چنان که اشاره شد گاو ) 9،ص1380قرشی، (»    . ترین گاو است لقب بودا به معنی بزرگ Gotamaگوتمه « . این آین است

در . گیرد آید و از حیواناتی است که در معرض تازش اهریمن قرار می گانه به شمار می در اوستا نیز از حیوانات مقدس و پاکان سه
ت و تقدس گاو . ي اهریمن به گاوهاي ناحیه سغد، سخن به میان آمده است اوستا از چگونگی حمله ی این موضوع دلیلی بر اهم

  .  ی را دارداست؛ زیرا اهریمن همواره در تازش هاي خود، قصد نابودي نیروهاي اهورای
  

  اسب در اساطیر
» Epona«اي به نام اپونا  الهه -هاي سلتی و حتَی در اروپا، به اسب  در اسطوره. ها، حیوانی اهوراي است اسب در اسطوره    
ي است که از داراي. خوریم که خداي مربوط به تدفین است برمی هاي با ارزش به  ارزشمندي اسب در بعضی از این اساطیرتا حد

ی به خاك سپرده می مار میش   . شود رود و در کنار متوفَ
ي پرورش اسب را به  النَهرین اقوامی بودند که الهه در شمال بین. اسب در خاورمیانه، مصر و هندوستان نیز ارزش فراوانی دارد

توان دریافت، در تصور  ها می کشی را در سرزمین مصریان از آثار باستانی آن ارتباط اسب و ارابه. پرستیدند می» میریزیر « نام 
ها را  هاي آن البته گاه موجوداتی جز اسب، ارابه) 24-5، ص1387ك هال، .ر. (هاي داشتند بسیاري از اقوام خدایان ارابه

  . کشیدند می
یت ویژه سب سواري، دانستند؛ ا ها سه چیز را براي فرزندان خود الزم می آن. اي برخوردار است در فرهنگ ایرانیان اسب از اهم

یشت  در آبان. قربانی کردن اسب از موارد قابل اشاره در اساطیر است) 267، ص 1326ك پورداوود، .ر.(گویی تیر اندازي و راست
از . شود که حاکی از تقدس و اهوراي بودن این حیوان است ها براي ایزدانی چون آناهیتا اشاره می اوستا بارها به قربانی کردن اسب

ن از حیوانات اساطیري شاهنامه ممکن است سبب تکرار بخش نخست گردد، بررسی حیوانات دیگر همراه با جا که سخ آن
  . گیرد اي آن انجام می هاي شاهنامه نمونه

  
  نمود حیوانات اساطیري در شاهنامه

در این حماسه از حیواناتی که . هاي اساطیري این اثر است حضور حیوانات اساطیري در شاهنامه سبب پر رنگ شدن جنبه   
توان صورت  چنین بعضی از حیوانات را می هم. آید، بازتابی از حیوانات در اساطیر ایرانی و غیر ایرانی است ها سخن به میان می آن

از سوي دیگر . ها در شاهنامه است ي اهریمن و خدایان در اساطیر دانست که بازتاب تقدس و عدم تقدس آن شده پیکرگردانی
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یابد، از قرائنی است که بسیاري از  ها انعکاس می هاي حیوانی آن ها و توتم هاي شاهنامه که در نام ی بعضی از شخصیتنسب حیوان
  .کند باورهاي کهن را تأید می

  
  اژدها
. شود هاي اقوام مختلف دیده می وجود اژدها و حضور آن در بسیاري از حوادث اساطیري از باورهاي است که در اسطوره   

نخست صورت . توان در شاهنامه دید حضور اژدها در شاهنامه بیشتر به دو صورت است اب بعضی از این باورها را میبازت
ت ي اپوش، اژدهاي خشک شده پیکرگردانی گردد و دیگر جانوري  هاي انسانی و نیمه انسانی نمایان می سالی که در قالب شخصی

  . شود کشته می اهریمنی که اغلب در رویاروي با قهرمان داستان
مقایسه ظاهر، چگونگی عملکرد و توجه به ریشه واژگانی . ضحاك بارزترین نمود پیکر گردانی اژدهاي خشک سالی است 

دهاك از دو  دهاك است و اژي از نظر واژگانی ضحاك معرب اژي. ها رهیافتی براي اثبات این موضوع است بعضی از شخصیت
) 7، ص1379ك رستگارفساي، .ر. (، اژي به معنی مار و اژدها و دهاك به معنی گزنده استیابد و دهاك ترکیب می  جزء اژي

ي آن با با اساطیر  دهاك و مقایسه توجه به نمود ظاهري اژي. ریشه یابی ضحاك از وجوهی است که نشانگر ماهیت اصلی اوست
ي سه سرِ شش  دهاك در اوستا به صورت سه پوزه ياژ. ایرانی و غیر ایرانی رهیافت دیگري براي دستیابی به این موضوع است

دهاك در اوستا میابد و او را به  هایش، ظاهري چون اژي در شاهنامه نیز ضحاك با رویدن دو مار بر شانه. شود چشم توصیف می
ترانی همانند مار بر اساس باورهاي اساطیري، وجود اهریمن پر از جانوران موذي و خرفس. گرداند اژدهاي اسطوره اي نزدیک تر می

هايِ وجود اهریمنی  رسد وجود ضحاك در شاهنامه نیز پر از خر فستر است و مارهاي ضحاك از نخستین جلوه به نظر می. است
از ترس این که مبادا جهان از موجودات زیان کار چون مار «در تأید این مطلب باید گفت فریدون نیز . اویند که نمود بیرونی میابند

تواند یادآور هیدا  از سوي وجود اژدهاي سه سر می. کشد پس از در بند کردن ضحاك او را نمی) 60،ص1386هینلز،(».ودپر ش... و
هاي خود با اژدهاي نه سر به نام هیدا  آن گونه که اشاره شد در اساطیر یونانی، هرکول در یکی از خان. در اساطیر یونان باشد

. شود کند دو سر دیگر به جاي آن رویده می ول هرگاه یکی از سرهاي هیدا را قطع میدر این رویاروي هرک. شود رو می روبه
اند نیز   تناسب با این ویژگی اژدهاي یونانی نیست؛ مارهاي که بر دوش ضحاك رویده توصیف شاهنامه از مارهاي ضحاك بی

  . شود یخاصیت رویندگی مجدد دارند و با قطع هر کدام مار دیگري بر دوش ضحاك رویده م
  سرانجام ببرید هر دو ز کفت
  چو شاخ درخت آن دو مار سیاه

 

  سزد گر بمانی بدین در شگفت 
  برآمد دگر باره از کتف شاه

 )155-6، ب48، ص1ج(                         

اهریمنی هاي مشترك اژي دهاك و وجودهاي  شود از ویژگی توصیف سیاهی رنگ مارها که در ابیات باال به آن اشاره می 
، 1383ك عفیفی، .ر. (سیاهی و تاریکی زیستگاه و جایگاه اهریمن و روشنی جایگاه انجمن اهورا مزدا و امشاسپندان است. است
هاي اهریمنی ضحاك است که در تقابل با نور و روشناي و   در حقیقت سیاهی رنگ مارها در این داستان از جلوه) 435ص

  .هاي اهوراي قرار دارد جلوه
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طبق باورهاي اساطیري دیوها و . هاي اژدها گونه و  اهریمنی در وجود ضحاك اعمال اهریمنی اوست دیگر ویژگیاز  
ي اورمزد است  که در  انسان بارزترین آفریده. هاي اورمزد هستند موجودات اهریمنی چون اژدها همواره در پی نابودي آفرینش

شود تا از مغز  دهاك سبب کشته شدن جوانان بسیاري می اژي. شوند نابود میدهاك  ها به دستور اژي این داستان بسیاري از آن
  . اند و در حقیقت براي وجود اهریمنی خود فراهم کند سرشان خورشی براي مارهاي که بر دوش او رویده

توان او را  میهاي ضحاك در برابر فریدون به گونه اي است که  توصیف شاهنامه از چگونگی دستیابی به قدرت و ناکامی    
آور  دهاك بر جمشید و رویدادهاي پس از آن یاد چیرگی اژي. سالی دانست ي اپوش، اژدهاي خشک شده صورت پیکرگردانی

چه در شاهنامه آمده است، همانند اپوش زمانی  ضحاك مطابق با آن. سالی در برابر تیشتر است نخستین چیرگی اپوش، دیو خشک
هاي تیشتر است و یاري کاوه، پایان  نماي    هاي فریدون که صورتی از قدرت ا در نهایت با دالوريکند؛ ام برتري خود را حفظ می

، دیو )اپوش(نیروي نیکوکاري است و در نبردي گیهانی با اپوشه «در حقیقت فریدون در این داستان همان تیشتر است که . میابد
در روایات اساطیري اپوش اژدهاي است که ) 36-7، ص1386هینلز، (» . شود ي زندگی است درگیر می سالی که تباه کننده خشک

هاي وجود اهریمن  است، پدید  سالی که از نشانه شود و در نهایت، خشک کشد و مانع  بارش باران می زا را دربند می ابرهاي باران
. شوند ها جاري می  کند و آب زا را آزاد می ي بارانها پردازد، ابر ساز، با اپوش به نبرد می ي باران دراین  روایات تیشتر، الهه. آید می

شهرناز و ارنواز همان . سازد در شاهنامه نیز فریدون پس از نبرد با اژي دهاك،  خواهران جمشید را که نماد باروري هستند، آزاد می
ها را نمایندگان آناهیتا بر روي  ن آنتوا هاي بسیاري در خواهران جمشید وجود دارد که می ویژگی. زا در اساطیر هستند ابرهاي باران
براي نمونه آن دو در طول پادشاهی ضحاك به آن دلیل که در بند اژدهاي ) 47، ص1383ك بیضاي، .ر.   (زمین دانست

هاي حضور اهریمنی ضحاك است،  هاي خشکسالی و نازاي که از نشانه خشکسالی هستند هیچ گونه قدرت باروري ندارند و جلوه
یادآور سترونی ] و این [ کند  ها از فرزندي یاد نمی اند که شاهنامه براي آن شهرناز و ارنواز همسر ضحاك«. شهود استها م در آن

 )63، ص1383بیضاي، (» .سالی است اژدهاي خشک
از در بند پس . توان در داستان نبرد  اسفندیار و جاماسب دید ي دیگر بازتاب رویاروي اسطوره تیشتر و اپوش  را می نمونه    

هاي و اعمال اهریمنی ارجاسب در سرزمین اهوراي ایران، اسفندیار مأمور کشتن ارجاسب و  کشیدن خواهران اسفندیار، تباهی
ي  شده دگرگون   او پس از نبرد با سپاهیان ارجاسب، خواهران خود را که در این داستان صورت. شود آزادسازي خواهران خود می

  .کشد کند و ارجاسب، اژدهاي خشک سالی را  می آزاد می زا هستند، ابرهاي باران
آید و  افراسیاب می«. هاي شاهنامه است که صورت دگرگون شده اژدهاي خشک سالی است افراسیاب از دیگر شخصیت

) 312،ص1381بهار، (» .شوند پس او خشکی آور است و با مرگ او رودها از نو جاري می. خشکاند هاي سیستان را می رودخانه
  .گردد ها، شیر نخجیران و تباه شدن گیاهان می حضور افراسیاب در ایران باعث خشکیدن رودها، آب

  بر آراست بر هر سوي تاختن
  همی سوخت آباد بوم و درخت
  ز باران هوا خشک شد هفت سال
  شد از رنج و سختی جهان پر نیاز

 

  ندید ایچ هنگام پرداختن 
  به ایرانیان بر شد آن کار سخت

  نه شد بخت و برگشت حالدگرگو
  بر آمد برین روزگار دراز
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 )3017-20، ب198، ص3ج(             

سازد و با کشته شدن او به دست کیخسرو که در این جا تیشتر شاهنامه است، ابرهاي  هاي اهوراي را نابود می افراسیاب آفریده 
  . یابد هاي روي زمین از وجود افراسیاب رهاي می و آفریده. لندبا شوند و گیاهان و درختان می زا پدیدار و رودها جاري می باران

بسیاري از شاهان و پهلوانان شاهنامه صورت تنزل یافته ایزدان اساطیري هستند که نه تنها در باورهاي کهن ایرانیان بلکه در 
خداي بعل «براي نمونه .شک سالی بودتوان شاهد رویاروي آن ایزدان با اژدهاي خ هاي آسیاي غربی می اساطیر دیگر مانند اسطوره

» .جنگد جنگد؛ انکی با خداي زندانی کننده ي آبهاي شیرین می جنگد؛ مردوك با دیو خشکی آور می خداي که با دیو خشکی می
هاي   توان در داستان گشتاسب، خان شود، می صورت دیگر اژدها را که در شکل حیوان اساطیري ظاهر می) 309،ص1381بهار،(

متناسب با باورهاي اساطیري اهریمن . اژدها در سومین خان رستم نمودي از پدیدار شدن اهریمن است. یار و رستم دیداسفند
موجود پلیدي است که « اژدها . تواند در قالب یکی از خرفستران ظاهر شود و اژدها از بدترین نمودهاي آن در زمین است می

پشت و وزغ جزو خرفستران گزنده و زهرآگین آفرید و اژدها جزو خرفستران  كاهریمن آن را همراه مار، کژدم، چلپاسه و ال
شود که متناسب با  هاي از اژدها اشاره می  در داستان رویاروي اژدها و رستم به ویژگی) 73،ص1387زاده، قلی(» . زمینی است

  : هاي اهریمنی است ویژگی
  به گرد بیابان یکی بنگرید
   ابا رخش بر خیره پیکار کرد

  دگر باره چون شد به خواب اندرون
ید باز اژدهاي دژم   بغرّ

  بدان اژدها گفت بر گوي نام 
  نام بر دست من نباید که بی

  چنین گفت دژخیم نرّ اژدها
 

  شد آن اژدهاي دژم ناپدید 
  از ان کو سر خفته بیدار کرد
  ... ز تاریکی آن اژدها شد برون

  ... همی آتش افروخت گفتی به دم
  گیتی نبینی به کام کزین پس تو

  روانت برآید ز تاریک تن
  که از چنگ من کس نیابد رها

 )354-76، ب 95-6، ص 2ج(                

نمایاند؛ اما به محض بیدار شدن رستم ناپدید  اژدها  خود را به رخش می. ناپدید شدن سریع اژدها، نخستین ویژگی اوست    
ک لحظه مستلزم داشتن نیروي اهریمن است که با بیرون آمدن آن از تاریکی بی ارتباط بی شک ناپدید شدن اژدها در ی. شود می

به نظر ) 153، ص 1382رضی، (» . ترین عناصر شر، تاریکی و خشکی است ترین عناصر خیر، روشنایی و خطرناك برجسته« . نیست
آید و با بیدار شدن رستم دوباره در تاریکی پنهان  ها که جایگاه اصلی و مظهر اهریمن است، بیرون می رسد اژدها از تاریکی می
ناپدید شدن . کند و قصد نابودي او را دارد روست که خود در را قالب اژدها نمایان می شود در حقیقت  رستم با اهریمنی روبه می

یرانی است، نشان از تجلّی اژدها و بیرون آمدن او از تاریکی که نماد جهان اهریمن و محلَ زندگی او در اساطیر ایرانی و غیر ا
  . باورهاي اساطیري در باره ي اژدها در شاهنامه دارد

هاي  توان شاهد ویژگی در رویاروي اسفندیار با اژدها می: شود ي دیگري از کشتن اژدها در خان سوم اسفندیار دیده می نمونه
  .اساطیري آن بود
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  یکی اژدها پیشت آید دژم
  همی آتش افروزد از کام اوي

  اسپ گرانمایه بسته بر اويدو 
  ز دور اژدها بانگ گردون شنید
  ز جاي اندر آمد چو کوه سیاه

  دو چشمش چو دو چشمه تابان ز خون
  چو اسفندیار آن شگفتی بدید

  همی جست اسپ از گزندش رها
  دهن بازکرده چو کوهی سیاه

  به کامش چو تیغ اندر آمد بماند
  به شمشیر مغزش همی کرد چاك

 

  رد ز دریا به دمکه ماهی برآ 
  ...یکی کوه خاراست اندام اوي
  سوي اژدها تیز بنهاد روي
  خرامیدن اسپ جنگی بدید

  تو گفتی که تاریک شد چرخ و ماه
  همی آتش آمد ز کامش برون
  به یزدان پناهید و دم درکشید
  به دم درکشید اسپ را اژدها
ان بدو در نگاه   ...همی کرد غرّ

  ...چو دریاي خون از دهان برفشاند
  همی دود زهرش برآمد ز خاك

 )133 -164، ب174-175، ص6ج(            

شود، همه چیز را  از دهان او آتشی افروخته می. آید که اژدها اندامی سیاه، سخت و مهیب دارد از ابیات چنین برمی    
ی  هاي اساطیري اهریمن جلوه. گیرد سوزاند و با کشته شدن اژدها همه جا را دود فرا می می در سیاهی و دم آتشین اژدها تجلّ
جا وجود خرفستري چون اژدها، قالبی براي مرئی شدن اهریمن است تا   در این. ایجاد تباهی از دیگر اعمال اهریمنی اوست. یابد می

  . به نابودي جهان بپردازد
کند که اهریمنی  اژدهاي نبرد میگشتاسب در روم با . ي اژدها است هاي است که در شاهنامه، کشنده گشتاسب از شخصیت    

  :بودن آن در توصیفات او آشکار است
  یکی اژدها بر سر تیغ کوه

  همی ز آسمان کرگس اندر کشد
  همی دود زهرش بسوزد زمین

  گر آن کشته آید به دست تو بر 
  بزد تیز دندان بدان خنجرش

  به زهر و به خون کوه یک سر بشست
  به شمشیر برد آن زمان دست شیر

 

  مردم روم زو در ستوه شده 
  ز دریا نهنگ دژم برکشد

  نخواند برین مرز و بوم آفرین
  ... شگفتی شوي در جهان سر به سر

  ها شد به کام اندرش همه تیغ
  همی ریخت زو زهر تا گشت سست

  بزد بر سر اژدهاي دلیر 
 )529 -551، ب 40-42، ص 6ج(            

دمی زهرآگین و کشنده دارد . موجودات دریا و آسمان از او رهاي نمیابند. وجودات استي م کننده در این داستان اژدها تباه    
توان در یافت که یک این همانی بین اساطیر  هاي روس    می با بررسی اژدها در اسطوره. سوزاند که آتش و دود آن، زمین را می

ها و حیوانات، سوزاندن  ی چون کشتن و خوردن   انساندر اساطیر روس اژدها دست به اعمال اهریمن. روس و ایران وجود دارد
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که با اژدهاي شاهنامه ) 105،ص1385ك وارنر،.ر.(زند مراتع و مزارع، دزدیدن آب و نور روز و پدید آمدن خشک سالی می
  .هاي مشترکی دارد ویژگی

  مار
اهریمن در قالب مار . ئی شدن اهریمن استهاي ایرانی است که قالبی براي مر مار در شاهنامه بیشتر بازتابی از اسطوره    

نخستین حضور مار در شاهنامه . هاي اهوراي یا نبرد با ایزدان است یابد و با اعمال تباه کننده خود در پی نابودي آفرینش حضور  می
ی میابد نخستین و داستان  این داستان بازتاب روایتی کهن از پدیدآمدن آتشِ. در داستان هوشنگ و ماجراي پدید آمدن آتش تجلّ

اي از وجود اهورامزداست برابر مار یعنی بدترین نوع خرفستر،  در این داستان آتش که پاره. رویاروي اهریمن و ایزدآتش است
اهریمن در این رویاروي در قالب مار به قصد آسیب رسانی به جهان و نابودي آفرینش ظاهر . پردازد شود و به نبرد می پدیدار می

ی اهورامزدا را بر نمیشود؛ ام می جا که کشاکش میان  از آن. تابد ا مار در مقابل ایزد آتش یاراي ایستاي ندارد و فروغ آتش و تجلّ
چنان که در  شود؛ زیرا آن شود اما کشته نمی انجامد و مار مجبور به گریز می اهریمن و اورمزد، به شکست نیروي اهریمنی می

گریزد و باید تا پایان دنیا که روز نابودي اوست زنده  نبرد میان اهورامزدا و اهریمن، اهریمن می شود، در باورهاي کهن نیز دیده می
اي  ي ضحاك را به چهره رویند، چهره مارهاي که بر دوش ضحاك می. نمود دیگر مار در داستان ضحاك ماردوش است.  بماند

ت در این داستان، می. کند د، تبدیل میتوان شاهد آن بو انسانی که تنها در اساطیر می -نیمه حیوانی  توان دریافت که مارهاي  با دقّ
. اي از اهریمن هستند مارهاي دوش ضحاك سیاه، نازیبا و جلوه. شوند ضحاك با نمودي از حیوانات اهریمنی در اساطیر ظاهر می

اند اهریمن آنان را به هیأت خویش  گفته در توجیه این دسته. ظاهري زشت دارند« که خرفسترانی مانند مار در اساطیر  توضیح آن
هاي ضحاك از اعمالی است که نمود اساطیري مارها و وجود اهریمنی  ایجاد تباهی) 190،ص1387زاده، قلی(» .آفریده است

شدن اسفندیار پس از کشته . توان دید ي دیگر کاربرد مار را در داستان رستم و اسفندیار می نمونه. کند تر می ضحاك را نمایان
  :گوید آذر و مهرنوش به رستم می نوش

  چنین گفت با رستم اسفندیار
  بریزیم ناخوب و ناخوش بود

 

  که بر کین طاوس نر خون مار 
  نه آین شاهان سرکش بود

  )118-19، ب285، ص6ج(                      
 

کاري زواره و  فردوسی با توجه به تباه. رامرز استجا استعاره از فرزندان اسفندیار و مار استعاره از زواره و ف طاوس در این    
فی می فرامرز، آن گر آگاهی او از حضور  این موضوع اگر چه بازتابی از روایات اساطیري نیست اما نشان. کند ها را در قالب مار معرّ

  .مار اغلب در اساطیر قالبی براي حضور اهریمن است. اهریمنی مار در باورهاي کهن است
  

 سیمرغ
هاي فرا انسانی آن سبب  بسیاري از ویژگی. جاي شاهنامه آشکار است اي است که نمود اساطیري آن در جاي سیمرغ پرنده    
. هاي ایزدمهر در باورهاي کهن  است هاي سیمرغ منطبق بر ویژگی ویژگی. ي اساطیري در قالبی ایزدي نمود یابد شود، این پرنده می
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نخستین حضور سیمرغ در . ي ایزدمهر است شده تأیدي بر آن است که سیمرغ، صورت دگرگون ها ویژگی  اشاره به بعضی از آن
  . شاهنامه فرود آمدن از بلنداي آسمان و بردن زال  بر فراز کوه البرز، است

  فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ
  ببردش دمان تا به البرز کوه 

  
  سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال

  دايبرفتم به فرمان گیهان خ
  یکی کوه دیدم سر اندر سحاب

 

  بزد برگرفتش از آن گرم سنگ 
  جا کنام و گروه که بودش بدان 

  )82-3،ب140،ص1ج(                          
  پر از داستان شد به بسیار سال 
  به البرز کوه اندر آن زشت جاي
  سپهریست گفتی ز خارا بر آب

 )191-3،ب148-9،ص1ج(                      

کند تا کسانی را که در پیمان  نشیند و همه را نظاره می او بر کوه البرز می. هاي کوه البرز جاي دارد ایزدمهر نیز بر فراز بلندي    
طبق باورهاي اساطیري جایگاه اصلی ایزدمهر کاخی بلند بر فراز . کنند، کیفر دهد اي اهریمنی رفتار می کارند و به گونه خود فریب

» . بنا به مهریشت، مهر کاخی بلند بر فراز کوه البرز دارد« ت که در متون اوستا نیز به این باور اشاره شده است،کوه البرز اس
  .درشاهنامه نیز در توصیف نشیم سیمرغ از زبان سام به جایگاه اصلی ایزد مهر اشاره شده است) 396، ص 1387زاده،  قلی(

  برو بر نشیمی چو کاخ بلند
 

  سته راه گزندز هر سو برو  ب 
 )194، ب149،ص1ج(                            

آسیب ناپذیري جایگاه مهر که درخور خدایان . نشیم سیمرغ همانند کاخ بلندي است که هیچ گزندي به آن راه نمیابد    
  .شود ترین شکل توصیف می بیت به شایسته  اساطیري است در این

رنگ او نشان از آن دارد که این پرنده فراتر از زمان و مکان است و در هر لحظه و د چگونگی احضار سیمرغ و حضور بی    
ایزدمهر «همان گونه که  . گر خاندان زال باشد رسد سیمرغ همیشه بیدار است تا یاري به نظر می. تواند حاضر شود در هر مکان می

بیدار بودن همیشگی ) 624، ص1383عفیفی، (» . کاپوستدر ت... شکنان همیشه بیدار و براي یاري راستگویان برانداختن پیمان
  .سیمرغ از زبان او و در ابیات شاهنامه آشکار است

  همان پرّ سیمرغش آمد به یاد 
  یکی مجمر آورد و آتش فروخت

  گون شد هوا هم اندر زمان تیره
  

  دلش کرد پدرام و برداشتش
  ز پروازش آورد نزد پدر

 

  بخندید و سیندخت را مژده داد 
  ز آن پر سیمرغ لختی بسوختو

  روا پدید آمد آن مرغ فرمان
  )1477-9،ب236-7،ص1ج(                   

  گرازان به ابر اندر افراشتش
  رسیده به زیر برش موي سر

 )142-3،ب145، ص1ج(                        
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ن زال تأیدي بر این همانی سیمرغ با ایزد درنگ سیمرغ و اعالم آمادگی همیشگی او براي یاري رسانی به خاندا حضور بی    
  . مهر است سیمرغ مانند مهر همیشه بیدار است تا پیروان آین مهر را یاري کند

ها اشاره  توان به نامیراي آن ها می از بارزترین آن. شوند هاي فرا انسانی شناخته می در اساطیر اقوام مختلف، خدایان با ویژگی    
نه . کند که شب و روز مفهوم ندارد میرد و در جایگاهی زندگی می او نمی. یگر خدایان از جاودانان استایزدمهر نیز چون د. کرد

جایی که نه شب است نه  اهورامزدا آرامگاه مهر را بر فراز کوه بلند و درخشان البرز، در آن« . سرماي وجود دارد و نه گرماي
هاي  بازتاب این باوردر توصیف) 625، ص 1383عفیفی، (» . لودگی قرار دادتاریکی نه باد سرد و نه باد گرم، نه ناخوش و نه آ
چنین تفاوتی بین  هم. آید در شاهنامه سخنی از مرگ سیمرغ و زال به میان نمی. شاهنامه از سیمرغ و فضاي اطراف آن نمایان است

رسد سیمرغ نیز چون ایزدان  ه نظر میب. شب و روز نیست و محدودیت زمانی براي یاري رسانی به خاندان زال وجود ندارد
شود  از سوي کالم فردوسی در توصیف کودکی زال حاکی از آن است که او بدون جامه در البرز رها می. اساطیري جاودانه است

بی شک الزمه ي زنده ماندن کودکی برهنه در نشیم سیمرغ، . و پس از آن هم پوشش مختصر او پر پرندگان یا برگ درختان است
  .شود اهم آمدن شرایط مناسبی چون جایگاه ایزد مهر است که در آن سرما و گرما و شب و تاریکی دیده نمیفر

  یکی شیرخواره خروشنده دید
  ز خاراش گهواره و دایه خاك

  
  همی پرّ پوشد به جاي حریر

 

  زمین را چو دریاي جوشنده دید 
  تن از جامه دور و لب از شیر پاك

  )78-9،ب140،ص1ج(                            
  مزد گوشت هنگام پستان شیر

 )202،ب149، ص1ج(                            

هاي کنام سیمرغ و جایگاه ایزد مهر آن است که مکان هر دو عاري و خالی از هر گونه وجود اهریمنی  از دیگر شباهت    
ایطی همانند جایگاه ایزدمهر است؛ از این رو حتی در  هنگام تنها هستند جایگاه سیمرغ در ستیغ البرز، نزدیک به آسمان  و در شر

کند و اهریمن که در قالب هر حیوانی از  ماندن زال درآشیانه ي سیمرغ هیچ خطري از سوي موجودات اهریمنی او را تهدید نمی
  .تواند به او آسیبی برساند دد و دام در آید نمی

  یکی کاخ بد تارك اندر سماك
  ت و کی بود راهره برشدن جس

 

  نه از دست رنج و نه از آب و خاك 
  دد و دام را بر چنان جایگاه

 )122-3،ب143،ص1ج(                        

نماید، دست  ها غیر ممکن می یابی به آن هاي که دست گیرند تا به خواسته ایزدمهر، ایزدي تواناست که همواره از او یاري می    
پادشاهان هخامنشی در امور مختلف از او یاري . هاي هخامنشی آشکار است اري خواستن از این ایزد، در کتیبهي بارز ی نمونه. یابند
ها را  کند و افزارهاي جنگی حریفان آن مهر در میدان نبرد هم، پیروان خود را یاري می)431،ص 1383ك عفیفی،.ر. (خواستند می

کند و راه  در نبرد رستم با اسفندیار روین تن، هنگام ناتوانی رستم، او را یاري می سیمرغ نیز در قالب ایزدمهر،. کند ناکار آمد می
  .آموزد پیروزي بر اسفندیار را به او می



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٢٢٠ 
 

هاي را که  هاي جنگی آن او پیروزي دهنده است و سالح. در این داستان بازتاب رفتار ایزدمهر در وجود سیمرغ آشکار است    
کند سیمرغ ایزد مهر شاهنامه مطابق با خوي ایزدي خود ابتدا در صدد منصرف کردن  اثر می رند، بیقصد نابودي مهرپرستان را دا

و پیروزي او را با راهنماي هاي . شود رستم از جنگ با اسفندیار است اما ناگزیر این ایزد با خرد مندي راهنماي رستم در جنگ می
  .کند ایزدانه خود تضمین می

ي پسر           یک وصف میثره ایرانی، دهنده« . توان به جان آفرینی و فرزندبخشی او اشاره کرد یزدمهر میهاي ا از دیگر ویژگی    
) puthrō-dā (ه... استه تهیي و بخشیدن پسران، بخش و جزئی از توج ت است که   ي آسایش ماد میثره به رفاه  سعادت ملّ

آفرینی و فرزندبخشی ایزد مهر به مهرپرستان  ي جان  بهترین جلوه) 17، ص 1384علیخانی، (» . کند شرایط ثبات داخلی را ایجاد می
شتابد و رودابه را که در شرف مرگ قرارگرفته است، از  سیمرغ که ایزد مهر است به یاري زال می. توان در زایش رستم دید را می

  .بخشد آموزد و فرزندي به او می میاي ماوراي زایش غیر طبیعی را به زال  سیمرغ با نیرو و شیوه.رهاند مرگ می
ت در ریشه     شک  ها تأیدي بر آن است که سیمرغ بی ریشگی آن با خورشید در بعضی از گویش ي سیمرغ و هم ي واژه دقّ

اند و با وارغن  ي سئنه در اوستا را به شاهین و عقاب ترجمه کرده  واژه« بسیاري . ي ایزدمهردر اساطیر است شده صورت دگرگون
ا ) 340، 1386اوشیدري،(» . دانند اوستاي را همان سیمرغ فارسی و نیز حکیمی می) مرغ سئنه(وستاي یکی دانسته و سئن موروا ام

نَ«ریشگی  هم ئدر زبان . ها چون زبان انگلیسی حاکی از این همانی سیمرغ و ایزدمهر است با لفظ خورشید در بعضی گویش» س
ئنَ«رسد با  ت که به نظر میدر معناي خورشید اس sunانگلیسی  هم ریشه اند» س  

آموزد، و از جهانْ پهلوانی رستم به  او راز چگونگی زایش رستم را می. ها یک ویژگی ایزدي است آگاهی سیمرغ از نهفته    
. دهد میي تباهی خاندان رستم خبر  گشاید و از آینده در جاي  راز نابودي اسفندیار را بر رستم می. دهد زال بشارت می

  .ي او است ي سیمرغ حاکی از دانش ایزدي و مهرگونه هاي عالمانه راهنماي
اي  اي افسانه گفتن سیمرغ، برخوردهاي انسانی زال با سیمرغ و کرنش در برابر او، سیمرغ را از قالب پرنده از سوي سخن    

. است دانا، دلسوز، راهنماي است خردمند و آگاه پروردگاري« سیمرغ . کند آورد و در هیأت ایزدي توانا نمایان می بیرون می
گشاید و مولود حماسه را  روا که راز سپهر را بر زال می مرغی است فرمان. بخش، رهاننده از بیماري و مرگ پزشکی است درمان

  )74، ص 1369مختاري، (» . ها، حوادث آینده و تقدیر آگاه است سیمرغ از شدنی. زایاند می
. ي سیمرغ موضوع قابل توجه دیگري است که در این ابیات به آن اشاره شده   است نیدن بوي مهر از آشیانهي سام به ش اشاره

ت با توجه به این که ایزدمهر، نگهبان دوستی ها، مهر و پیمان است تأیدي بر این موضوع  در نظر گرفتن مهر به معناي مهر و محب
  . است

  
  همی بوي مهر آمد از باد اوي

 
  راحت آمد هم از یاد اويبه دل  

 )196،ب149،ص1ج(                            

هاي مختلف خاندان زال را  در صحنه. ي ایزدمهر است شده قرائن موجود شاهدي بر آن است که سیمرغ صورت دگرگون   
  .آید ها درمی کند و به صورت توتم خانوادگی آن یاري می
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  گاو
ی قداست گاو در شاهنام     گاو . ه به عنوان یکی از آفریدگان اهوراي و مرتبط با ایزد ماه و آناهیتا به خوبی آشکار استتجلّ

ي کشتن میترا به جاي  البته بعضی برآنند که اسطوره. آفریده و گاو میترا در اساطیر است برمایه در داستان فریدون، بازتاب گاو یکتا
شود؛ زیرا  است که با اندکی تحریف در اساطیري چون یونان و روم دیده می ي گاو یکتا آفریده در ایران ي همان اسطوره مانده
ي آین میتراي  هاي میتراي رومی را بر بنیادهاي فراموش شده اغلب روایات و اسطوره« ي کشتن گاو  ها در ارتباط با اسطوره آن

  )251، 1381رضی،(» . دانند ایران می
رو برمایه، موجودي  ي ایزد تیشتر است، از این ریدون صورت پیکرگردانی شدهي فریدون است و ف گاو برمایه پرورنده    

  .ترین موجود شاهنامه، است ي این موجود اهوراي، اهریمنی کشنده) دهاك اژي(اهوراي است و ضحاك 
  خبر شد به ضحاك بدروزگار
  بیامد از آن کینه چون پیل مست 

 

  از آن گاو برمایه و مرغزار 
  را کرد پستمر آن گاو برمایه 

 )144-45، ب59، ص1ج(                        

کند و خواهران جمشید را که نماد باروري و ابرهاي باران زا  هستند آزاد  رود او را اسیر می فریدون به جنگ ضحاك می
. کشد بند می او در این داستان الهه ي تیشتر است و ضحاك را که دگرگون شده ي اپوش، دیو خشک سالی است به. کند می

دهاك  با پذیرش این که ضحاك دگرگون شده اژدها و اهریمن است کشته شدن برمایه به دست اژي) 311،ص1381ك بهار،.ر(
در این راستا ظاهر شگفت و رنگارنگ برمایه رهیافت . ي اهریمن در اساطیر است آفریده به وسیله باقی مانده ي کشته شدن گاو یکتا

هاي مختلف نباتی و حیوانی از  ها در وجود گاو برمایه یادآور آفرینش گونه تنوع رنگ.ه این منظور استدیگري براي دست یابی ب
  .ها در وجود برمایه یافت توان در تنوع،    رنگ هاي مختلف را  می انعکاس گونه. وجود گاو یکتا آفریده است

  ز پستان آن گاو طاووس رنگ
 

  برافراختی چون دالور پلنگ 
 )167، ب60، ص1ج(                           

عاي این همانی  ي لغوي گاو برمایه می چنین قرائن موجود در متن و تأمل در ریشه هم     تواند رهیافتی دیگر براي رسیدن به اد
آید  در می» رتوم ف« است که در زبان پهلوي به صورت » نخستین « پتوئیریو، در زبان اوستاي به معنی « . برمایه و گاو نخستین باشد

ب در پهلوي به صورت  ي  یعنی نخستین آموزگار دینی و احتماالً واژه» پوربوتکیشان « شود؛ مانند  تلفّظ می» پور « در کلمات مرکّ
ون توان گاو برمایه را صورت ابدال و تغیر یافته پور مای بنابراین می) 122، ص1374جنیدي، (» . باشد پور در پورترا به همین معنی می

  . و پور مایه دانست که یاد آور اسطوره گاو یکتا آفریده در ایران باستان است
  همــان  گــاو  کــش  نـام  برمـایـه   بــود                             ز گـــاوان  ورا   بـرتـریـن  پـایــه   بــود

  )112، ب57، ص1ج(                                                                                                                        
گیرد اما با چیره شدن فریدون بر نیروهاي اهریمنی دوباره آرامش باز  از سوي با کشته شدن برمایه ابتدا آشوب همه جا را فرا می

ن گاو نخستین به دست اهریمن است که پس از گردد؛ این آشوب و آرامش واپسین یادآور آشوب و نظم اسطوره کشته شد می
  آورد  خود حیات جانوري و نباتی را می
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دهد که آغاز  کشته شدن گاو برمایه نیز تأیدي بر ادعاي همانندي آن با قربانی گاو در آین میترا است توالی داستان نشان می
گیرد که انعکاس آن را از  برمایه نیروي دو چندان  میقیام فریدون پس از کشته شدن برمایه است در حقیقت فریدون با کشته شدن 

  .توان در یافت ابیات شاهنامه می
  بپــویـم  بـه  فرمـان  یـزدان  پـاك                                             بــرآرم  ز  ایـوان   ضحــاك  خـاك        

  )176، ب61، ص1ج(                                                                                                                     
کشته شدن برمایه و افزایش نیروي فریدون بازتابی از قربانی گاو در آین میترا دانست؛ از سوي باقی مانده ي این اسطوره را 

ها انرژي و قدرت  کردند تا مزارع و آدم گاو را قربانی میدر آسیاي غربی . توان در تقدس و قربانی گاو در آسیاي غربی دید می
هاي آریاي نیز گاو مقدس نماینده ي قدرت و نیروست؛ از این رو  در افسانه) 300، ص1381ك بهار.ر.(گاو را به دست بیاورند

                                                            ).                   131،ص1383ك مهین فر،.ر. (قدما معتقد بودند که زمین روي شاخ گاو قرار دارد
   
  اسب
در این میان رخش از . اي در نبردها و حوادث شاهنامه دارد کننده اسب از حیوانات هوشمند در شاهنامه است که نقش تعین    
وجود پهلوانی چون رستم که . گیرد جام میاي ان اي اسطوره ي انتخاب رخش به گونه  شیوه. هاي شاهنامه است ترین اسب آفرین نقش

یاري رساندن رخش به رستم در نبردهاي . کند تر می اي رخش را پررنگ هیچ اسبی تحمل سنگینی او را ندارد، شکل اسطوره
ل در . گردد در خانِ نخست رستم، نیروي ماوراي رخش بهتر آشکار می. شک نشان از توان ماوراي رخش است سخت بی تأم

کشته شدن شیر به . هاي اسطورهاي این حیوانات است ها با ویژگی هاي رخش و شیر در شاهنامه بیانگر انطباق این ویژگی ویژگی
  .وسیله نیروي ماوراي رخش مؤید اسطوره اي بودن این حیوان در شاهنامه است

  دو دست اندر آورد و زد بر سرش
  زد بران خاك تا پاره کرد همی

  نگچو بیدار شد رستم تیز چ
 

  همان تیزدندان به پشت اندرش 
  ددي را بران چاره بیچاره کرد
  جهان دید بر شیر تاریک و تنگ

 )298-300،ب92،ص2ج(                  

هاي حیوانات  هاي رخش در برابر اژدهاست و دلیلی بر انعکاس ویژگی اي براي نمایش ویژگی خان سوم نیز صحنه    
  .اي در وجود رخش است اسطوره

  مان نیز کامد نیابد رهاه
  سوي رخش رخشنده بنهاد روي

  سم همی کوفت بر خاك روینه
  تهمتن چو از خواب بیدار شد
  به گرد بیابان یکی بنگرید

  ابا رخش بر خیره پیکار کرد

  ز چنگ بداندیش نر اژدها 
  دوان اسپ شد سوي دیهیم جوي
  چو تندر خروشید و افشاند دم
  سر پر خرد پر ز پیکار شد
  شد آن اژدهاي دژم ناپدید
  ...ازان کو سر خفته بیدار کرد
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  دگر باره بیدار شد خفته مرد
  بیابان همه سر به سر بنگرید

  بدان مهربان رخش بیدار گفت
  سرم را همی باز داري ز خواب
  گر این بار سازي چنین رستخیز

  پیاده شوم سوي مازندران
 

  برآشفت و رخسارگان کرد زرد
  ندیدبه جز تیرگی شب به دیده 

  که تاریکی شب بخواهی نهفت
  به بیداري من گرفتت شتاب
  سرت را ببرّم به شمشیر تیز

  کشم ببر و شمشیر و گرز گران 
 )350-63، ب95، ص2ج(                   

ي حیوانی او به شمار آید، سخن گفتن رستم با رخش  اگر کوشش رخش در آگاه سازي رستم از خطر، بر اساس غریزه
گوي با رخش در جاهاي دیگر مانند  ي سخن نمونه. توان شاهد آن بود هاي است که تنها در روایات اساطیري می یژگیشک از و بی

  شود  خان دوم نیز دیده می
  تـهمـتن بـه رخـــش سـرایـنــده گـفــت

  اگر دشمن آید سوي من بپوي
 

  که بـا کـس مـکـــوش و مشـــو نـیــز جـفت 
  جوي جنگتو با دیو و شیران مشو 

 )342-3، ب94، ص2ج(                    

  
آید و نابودي اژدها به کمک نیروي  در خان سوم بار دیگر جنبه اسطوره اي توان رخش در مبارزه با اژدها به نمایش در می

  ماوراي رخش تأید دیگري بر اسطوره اي بودن این حیوان در شاهنامه است
  چو زور تن اژدها دید رخش

  ش اندر آمد شگفتبمالید گو
ید کتفش به دندان چو شیر بدر  

 

  کزان سان برآویخت با تاج بخش 
  بلند اژدها را به دندان گرفت
  برو خیره شد پهلوان دلیر

 )383-5،ب96،ص2ج(                          

رسد و از  هی تاریک میدر خان پنجم رستم به جایگا. ي نمایش نیروي ماوراي رخش است ي رستم عرصه هاي هفتگانه خان    
تی از . رسد رستم به جهان اهریمنی که تاریکی مطلق است، پاي گذارده است به نظر می. ماند هر حرکتی باز می در چنین موقعی

  .رساند رخش او را به سرزمین روشناي می. گیرد رخش یاري می
  .اي رخش بود هاي اسطوره توان شاهد نمود جا می در این 

  ه جاي رسیدهمی رفت پویان ب
  شب تیره چون روي زنگی سیاه
  تو خورشید گفتی به بند اندرست
  عنان رخش را داد و بنهاد روي

  جا سوي روشناي رسید وزان

  که اندر جهان روشناي ندید 
  ستاره نه پیدا نه خورشید و ماه
  ستاره به خم کمند اندرست
  نه افراز دید از سیاهی نه جوي

  زمین پرنیان دید و یک سر خوید
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 )426-30،ب99،ص2ج(                        

بهزاد، اسب سیاوش، نیز از حیواناتی است که در شاهنامه به داشتن هوش و خردي انسانی که یادآور حیوانات اساطیري     
انسانی  رازگوي سیاوش با بهزاد و تقاضاي او بر این که تا آمدن کیخسرو رام کسی  نشود، نشان شعوري. است، شناخته شده است

  .هاي اساطیري بهزاد است و در نهایت ویژگی
  ها بگفت  سیاوش چو با جفت، غم

  رخش پر زخون دل و دیده گشت
  بیاورد شبرنگ بهزاد را

  خروشان سرش را به بر درگرفت
  به گوش اندرش گفت رازي دراز
  چو کیخسرو آید به کین خواستن
  ورا بارگی باش و گیتی بکوب

  یاز آخر ببر دل به یکبارگ
 

  خروشان بدو اندرآویخت جفت 
  سوي آخر تازي اسپان گذشت
  که دریافتی روز کین باد را

  لگام و فسارش ز سر برگرفت
  که بیدار دل باش و با کس مساز

  عنانش ترا باید آراستن
  چنان چون سر مار افعی به چوب
  که او را تو باشی به کین بارگی

 )2203-10، ب143، ص3ج(                  

ی در داستان ظاهر می اسب یزدگرد نیز از اسب     ي پزشکان براي بهبود  یزدگرد به توصیه. شود هاي است که با شگفتی خاص
جا اسب سفیدي از چشمه  در آن. گیرد پس از رفتن یزدگرد به چشمه، غرور وجود او را فرا می. برود» سو « ي  بیماري باید به چشمه

زند و او را  شاه، خواهان سوار شدن بر آن است اما با گذاشتن زین بر پشت او بر شاه لگد می. ودش آید و رام یزدگرد می بیرون می
پیدایش اسب سفید از درون آب، رام شدن او و کیفر یزدگرد که غرور وجود او را فرا گرفته است، بازتابی از اسطوره ي . کشد می

  .پگاسوس و بلروفون است
  ي سو رسید چو نزدیکی چشمه

  ن آب لختی به سر بر نهاداز ا
  زمانی نیامد ز بینیش خون

  منی کرد و گفت اینت آین و راي
  کشی کرد شاه رمه چو گردن

  ز دریا برآمد یکی اسپ خنگ
  پس پاي او شد که بنددش دم
  بغرید و یک جفته زد بر برش 

 

  برون آمد از مهد و دریا بدید 
  دهش کرد یار ز یزدان نیکی

  نبخورد و بیاسود با رهنمو
  نشستن چه بایست چندین به جاي
  که از خویشتن دید نیکی همه
  ...سرین گرد چون گور و کوتاه لنگ

  ي سنگ سم خروشان شد آن باره
  به خاك اندر آمد سر و افسرش

  )342-359، ب283-4، ص7ج(                
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کند که  او را به چشمه ي مقدسی  راهنماي میشود و  در اساطیر یونان الهه ي آتنا در خواب پهلوانی به نام بلروفون ظاهر می
خواهد افسار جادوي را به گردن پگاسوس بیندازد  آتنا در خواب از بلروفون می. اسبی به نام پگاسوس در حال آب خوردن است

ن جا اسب رود؛ درآ بیند برمی خیزد و به سوي چشمه می شود و افسار طالي را در کنار تخت خود می بلروفون از خواب بیدار می
. اندازد بیند بلروفون بی هیچ مقاومتی از سوي پگاسوس افسار را برگردن آن اسب زیبا می زیباي را مشغول نوشیدن آب مقدس  می

جنگد با کشتن چیمارو بلروفون بر خود  او در کنار پگاسوس با هیوالي وحشتناکی به نام چیمارو به شکل شیر و دم شبیه مار می
ك .ر.(شود گیرد به مقر خدایان در قله ي کوه اولمپ وارد شود اما غرور او سبب کشته شدنش می یم میشود و تصم مغرور می
توان این داستان را صورت دگرگون شده  با مقایسه ي اسطوره پگاسوس و اسب یزدگرد در شاهنامه می) 26،ص1386محمد پناه،

رد از چشمه ي سو و قرار گرفتن پگاسوس در کنار چشمه ي بیرون آمدن اسب یزدگ. اسطوره یونانی پگاسوس و بلروفون دانست
   .  کند شود این همانندي را پر رنگ تر می مقدس و مغرور شدن یزدگرد و بلروفون که در نهایت باعث نابودي هر دو پهلوان می

  
  شیر

است و چیره شدن برآن شیر مظهر قدرت . دشوار  پهلوانان بستري براي حضور کم رنگ شیر در شاهنامه است هاي وجود خان
ها ي اساطیري است که نمود آن را در اساطیر یونان و  شکست شیر یکی از خان. مستلزم برخورداري از نیروي ماوراي است

در رویاروي هرکول با شیر به دلیل روین تنی شیر تیرهاي که هرکول به سمت حیوان پرتاب . توان شاهد بود هاي هرکول می خان
در شاهنامه نیز رستم . کند کند سپس از پوست حیوان خفتانی آماده می افتد؛ به همین دلیل او را خفه می گر نمیکند بر تنش کار می

هاي یونان به ببر در اساطیر ایرانی تغیر  رسد شیر از اسطوره به نظر می. خفتانی از پوست ببر دارد که داراي خاصیت روین تنی است
  .کرده است
  تـم بـپــوشیــد گـبــر                           نـگـهـبـان  تـن کـــرد بـر گـبــر  بـبــرچــو شـد روز، رس        

  )993،ب278،ص6ج(                         
خان اول، داستان رویاروي رخش و شیر است و .  خان اول رستم همانندي ظریفی نیز با اسطوره پگاسوس و بلروفون دارد

در اسطوره یونانی نیز حریف واقعی شیر اسبی به نام پگاسوس است از آن جا که شیر دمی شبیه مار . تی نداردرستم در این نبرد دخال
شود و بر فراز شیر پرواز  تواند به او نزدیک شود بنا براین بر اسب بال دار خود، پگاسوس،سوار می و دم آتشینی دارد بلروفون نمی

  .نقش رخش در خان اول و رویاروي با شیر کم تر از نقش پگاسوس نیست. ا کندکند تا فرصت تیراندازي به شیر را پید می
نقش شیر بر درفش پهلوانان شاهنامه نیز نشان گر آن است که شیر نزد ایرانیان سمبل قدرت است درفش پهلوانی چون گودرز 

ف قدرت مندي گودرز در رویاروي با دشمن با داراي نقش شیر است این نقش می   .  شدتواند معرّ
  

  میش  
انگیز میش در خان دوم هنگام گرفتارآمدن رستم در بیابان بی آب و علف از حضورهاي رازآمیز حیوانات  ماجراي شگفت    

  :در شاهنامه است



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٢٢٦ 
 

  گه یکی میش نیکوسرین همان
  ازان رفتن میش اندیشه خاست
  همانا که بخشایش کردگار

  بیفشارد شمشیر بر دست راست
  ش به چنگبشد بر پی میش و تیغ

  به ره بر یکی چشمه آمد پدید
  تهمتن سوي آسمان کرد روي

  کس که از دادگر یک خداي هر آن
  برین چشمه آبشخور میش نیست
  به جاي که تنگ اندرآید سخن

 

  بپیمود پیش تهمتن زمین 
  به دل گفت کابشخور این کجاست

  فراز آمدست اندرین روزگار
  دار بر پاي خاست به زور جهان
  ست دگر پالهنگگرفته به د

  جا رسید چو میش سراور بدان
  گوي چنین گفت کاي داور راست

  بپیچد نیارد خرد را به جاي
  همان غرم دشتی مرا خویش نیست 

  پناهت به جز پاك یزدان مکن
 )319-28، ب93، ص2ج(                       

نیست، بلکه صورتی دگرگون شده از ایزدي هاي رستم حاکی از آن است میش کوهی حیوانی معمولی  سخنان و نیایش    
ایزد بهرام ارتباط تنگاتنگی با مهر . ي ایزد بهرام است شده شک قوچ صورت دگرگون بی. است که در قالب قوچ حضور یافته است

وي عنایت ایزدمهر با توجه به ارتباط بهرام با ایزد مهر و از س) 137، ص1387زاده، ك قلی.ر. (آید دارد و از همراهان او به شمار می
ایزد بهرام هشتمین بار . توان میش را صورتی از ایزد بهرام دانست کند، می به رستم که همواره در قالب سیمرغ، رستم را یاري می

گري ایزد بهرام را در  اي دیگر از یاري گونه)  461،ص 1383ك عفیفی، .ر. (یابد در کالبد میش گشن دشتی زیباي حضور می
  .توان دید می قالب شتر نیز

  شتر
ك .ر. (آید ترین حیوان اهلی به شمار می در اساطیر ایران باستان شتر مهم. تري دارد در میان حیوانات اساطیري شتر نمود کم    

تواند در کالبد آن حاضر شود و بی ارتباط با حضور شتر  چنین از حیواناتی است که ایزد بهرام می هم) 78، ص 1380فرنبغ دادگی، 
لشکرکشی اسفندیار براي به بند کشیدن رستم، . اي شتر است داستان رستم و اسفندیار بهترین تجلّی اسطوره. شاهنامه نیستدر 

در حقیقت ایزدبهرام که از مالزمان ایزدمهر است . شود پهلوان میترائیسم زابلی، در آغاز با ماجراي حرکت نکردن شتر روبرو  می
تا از حرکت اسفندیار جلوگیري و او را متوجه ) 288، ص 1387زاده،  ك قلی.ر. (شود دیدار میدر کالبد چهارم خود یعنی شتر پ

  .گجستگی عمل خود کند و به این شیوه مانع آسیب رسیدن به رستم مهرپرست  شود
   

  نمودهاي ازهیأت حیوانات اساطیري در شاهنامه
پیکر موجودات اساطیري ترکیبی . شوند طیر است، پدیدار میهاي جهان حیوانات با ظاهري عجیب که خاص اسا در اسطوره    

مارهاي دوش . شود ي آن در وجود ضحاك دیده می حیوانی است که بارزترین نمونه -از اندام دو حیوان و گاه ترکیبی انسانی 
شود، و  یونان و روم دیده میتر در اساطیر  نمودهاي از این حیوانات را که بیش. کنند حیوانی می -ضحاك ظاهر او را نیمه انسانی 
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. توان در جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب دید می) 80،ص1382ك گرین،.ر. (نشان از پیوند مذهبی این اقوام با حیوانات دارد
  :هنگام عبور کیخسرو از آب زره، ایرانیان شاهد چنین موجوداتی هستند

  شگفت اندران آب مانده سپاه  
  وبه آب اندرون شیر دیدند و گا

  ها چون کمند همان مردم و موي
  گروهی سران چون سرِ گاومیش
  یکی سر چو ماهی و تن چون نهنگ

  نمودي همی این بدان آن بدین
 

  نمودي به انگشت هر یک به شاه 
  همی داشتی گاو با شیر تاو

  همه تن پر از پشم چون گوسفند
  دو دست از پس مردم و پاي پیش
  یکی پاي چون گور و تن چون پلنگ

  دادار بر خواندند آفرینبه 
 )1973-8، ب351، ص5ج(                      

  آمیختگی لشکر پیشدادیان 
این موضوع از نمودهاي اساطیري است که . ها و دد و دام بود توان شاهد لشکرهاي آمیخته از انسان در بسیاري از اساطیر می    

هاي چون جنگ از موضوعاتی   ها در عرصه یوها و در اختیار گرفتن آنبه اسارت درآوردن وحوش، د. در شاهنامه نیز آشکار است
ها در کنار انسان  آن. دهند ي اساطیري را تشکیل می چنین گاه جانوران، جزئی از جامعه هم. شود است که در شاهنامه دیده می

  :شاهی کیومرث آمده استدر دوران پاد.کنند و تسلیم فرمان پادشاهان هستند زندگی و در مرگ عزیزان شاه مویه می
  دد و دام و هر جانور کش بدید

 
  ز گیتی به نزدیک او آرمید 

 )14، ب29، ص1ج(                              

  :نالند پرندگان و حیوانات نیز در مرگ سیامک می    
  دد و مرغ و نخچیر گشته گروه

  برفتند با سوگواري و درد
 

  کنان سوي کوه برفتند ویله 
  ه کی شاه برخاست گردز درگا

 )43-4،ب31،ص1ج(                            

  :دهد هوشنگ براي گرفتن انتقام پدر، سپاهی از دد و دام و پرنده تشکیل می    
  پري و پلنگ انجمن کرد و شیر

  سیاهی دد و دام و مرغ و پري
 

  ز درندگان گرگ و ببر دلیر 
  سپهدار پرکین و کندآوري

 )60-1،ب31،ص1ج(                            

  :در دوران حکومت جمشید پرندگان، پري و دیوها در فرمان اویند    
  زمانه برآسود از داوري

 
  به فرمان او دیو و مرغ و پري 

 )4،ب39،ص1ج(                                 

  هاي حیوانی ها و توتم درفش  
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روند و داراي  شود، تصاویري از طبیعت است که به صورت نمادین به کار می می هاي شاهنامه دیده تصاویري که بر درفش    
ی، « . هاست بسیاري از این تصویرها به ویژه تصاویر حیوانات، توتم خانوادگی آن. مفاهیمی فراتر از یک تصویر هستند به طور کلّ

اي مخصوص دارد و به ندرت  افراد گروه رابطه آزار یا جانور خطرناك و مخوف است که با مجموع توتم یک حیوان مأکول و بی
ي  ي اول نیاي گروه است و در درجه توتم در درجه. گیرد توتم قرار می) باران، آب(نیز یک رستنی یا یکی از نیروهاي طبیعت 

خطرناك است، فرستد و در حالی که براي دیگران  پیام می» نداي غیبی « ي  ثانوي یک روح نگهبان و نیکوکار است که به وسیله
ها سبب رازگشاي از  اشاره به نقش بعضی از آن) 7، ص1351فروید،(» . رساند ها گزندي نمی شناسد و به آن فرزندان خود را باز می

رسد درفش اژدهاپیکر رستم به دو دلیل استفاده شده است؛ نخست آن که نسب مادري او  براي نمونه به نظر می. شود آن تصاویر می
تواند از این  مانند کردن رستم به اژدها در شاهنامه می. رسد دخت مهراب کابلی، به ضحاك یعنی اژدهاي شاهنامه، می یعنی رودابه،
  . تواند به دلیل ایجاد وحشت در دل دشمن باشد چنین گزینش تصویر اژدها می هم. روي باشد

  :درفش رستم    
  درفشی بدید اژدها پیکر است

 
ین س  رستبران نیزه بر شیر زر  

 )566،ب214،ص2ج(                            

  :درفش گودرز    
  یکی شیر پیکر درفشی به زر

 
  درفشان یکی در میانش گهر 

 )556،ب213،ص2ج(                            

  :درفش طوس    
  زده پیش او پیل پیکر درفش

 
ینه کفش  به در بر سواران زر  

 )553،ب213،ص2ج(                            

  :درفش گیو    
  یکی گرگ پیکر درفش از برش

 
ین سرش  برآورده از پرده زر  

 )576،ب214،ص2ج(                            

  :درفش گراز    
  درفشی پس پشت پیکر گراز

 
ین و باال دراز  سرش ماه زر  

 )588،ب215،ص2ج(                            

  :درفش بهرام    
  ی کجا غرم دارد نشاندرفش

 
  ز بهرام گودرز کشوادگان 

 )530،ب43،ص4ج(                              
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  :درفش نستوه    
  درفشی کجا آهویش پیکرست

 
  که نستوه گودرز با لشکرست 

 )529،ب43،ص4ج(                              

  :درفش فرهاد    
  درفشی کجا پیکرش گاومیش

 
  داران ز پیش یزهسپاه از پس و ن 

 )524،ب42،ص4ج(                              

  :درفش زنگه شاوران    
  پسش گرگ پیکر درفشی دراز

 
  ساز به گردش بسی مردم رزم 

 )517،ب42،ص4ج(                             

  
  اکوان دیو  

دیو باد است که در » واي « و » وایو « ، »ویو « . ن استدر ایران باستا» ویو « ي  اکوان دیو در شاهنامه صورت دگرگون شده    
ن  لی فئی« اساطیر چین با نام  ه به شباهت. شود دیده می» اتوان  ان می لی هاي اهریمنی اکوان دیو و فئی هاي ظاهري و جنبه با توج

ن در چین است لی ي فئی دریافت که اکوان دیو، صورت دگرگون شده شود که  یو در قالب گوري ظاهر میدر شاهنامه اکوان د. ا
ی دارد ویژگی او نیروي شیران نر را دارد و به رنگ زرد طالي است. هاي خاص.  

  که گوري پدید آمد اندر گله
  همان رنگ خورشید دارد درست
  یکی برکشیده خط از یال اوي

 

  چو شیري که از بند گردد یله 
  سپهرش به زر آب گوي بشست

  يزمشک سیه تا به دنبال او
 )25-7،ب302،ص4ج(                            

هاي  قدرت. شود اي از دیدگان ناپدید می گذرد و در لحظه همانند باد شمال می. جاي، قدرت عجیبی دارد این دیو در جابه    
  .ماوراي او نشانگر آن است که این گور وجودي است با قدرت فرا انسانی که در این قالب ظاهر شده است

  رم بدیدش گرازان به دشتچها
ین یکی باره بود درخشنده زر  
  چو گور دالور کمندش بدید

 

  چو باد شمالی بروبر گذشت 
  ...به چرم اندرون زشت پتیاره بود
  شد از چشم او در زمان ناپدید

 )38-44،ب303،ص4ج(                          

هاي چین  در اسطوره. شود من باد است که در قالب گور ظاهر میاکوان دیو در شاهنامه صورت پیکرگردانی شده ي ویو، اهری
دیو باد در . یابند ها دیو باد در قلب گوزن و بزکوهی نمود می در این اسطوره.شود و هند همانندي زیادي در این موضوع دیده می

گونه که  ام اکوان در پهلوي، آناز سوي ن. توان دید چین قباي زردرنگ دارد که انعکاس آن را در ابیاتی که اشاره شده، می



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٢٣٠ 
 

. ، خداي جنگ است»گوان یو«یا » گوان دي « : هاي خدایان چینی مانند این نام  یادآور نام. است» گوان « کند  فردوسی اشاره می
  )38-40، 1380ك کویاجی، .ر. (است» مادینه خداي بخشایش « هم چنین گوان بین 

  گوان خوان و اکوان دیوش مخوان
 

  هلوانی بگردد زیانکه بر پ 
 )144،ب311،ص4ج(                             

مشابهت باد و اکوان دیو از نظر رنگ، قالب حضور، ریشه ي واژگانی، نیروي فراانسانی و قدرت جابه جاي  تأیدي است      
ن است لی بر این که اکوان دگرگون شده ي فئی اکوان به صورت اصلی خود یعنی باد بیت زیر نیز  اشاره اي آشکار به بازگشت . ا

  .دارد
  چو اکوانش از دور خفته بدید

 
  یکی باد شد تا بر او رسید 

 )60،ب304،ص4ج(                              

  :نتیجه گیري  
اژدها . ودتوان شاهد این دو نقش ب در شاهنامه می. ي اهوراي و اهریمنی حضور میابند حیوانات در اساطیر مختلف به دو گونه  

هاي  ي ایزد مهر است که منطبق با ویژگی سیمرغ صورت دگرگون شده. و مار از خرفسترانی هستند که قالبی براي حضورِ اهریمنند
عاست این ایزد در شاهنامه حضور میابد ریشه هاي چون رخش داراي شعور  اسب. یابی آن رهیافتی دیگر براي رسیدن به این مد

هاي از شاهنامه صورت پیکرگردانی ایزد بهرام  کوهی و شتر در صحنه میش. اي در نبردها دارند ین کنندهانسانی هستند و نقش تع
گاو یکتا   « ي  ي اسطوره ي گاو برمایه و کشته شدن او باقی مانده آید که اسطوره از قرائن موجود در متن چنین بر می. هستند

در خان اول رستم همانندي زیادي با پگاسوس دارد همچنین صورت تغیر یافته  شیر. و گاه قربانی گاو در آین میترا است»آفریده 
هاي شاهنامه به  توان به صورت روین تنی پوشش ببر رستم در شاهنامه دید در داستان روین تنی شیر در مبارزه با  هرکول را  می

. حیوانی یا ترکیبی از دو حیوان دارند - یخوریم که مطابق با ظاهر موجودات اساطیري است و پیکري انسان موجوداتی بر می
هاي اساطیري در شاهنامه  آمیختگی لشکر پیشدادیان از انسان و دد و دام و حضور حیوانات در میان جوامع بشري بازتابی از ویژگی

  .است
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  1381مطالعات زنان، 

  1386ي ژله آموزگار، احمد تفضلی، چاپ یازدهم، انتشارات چشمه،  هینلز، جان راسل، شناخت اساطیر ایران، ترجمه
دجعفر، فرهنگ اساطیر و داستان وارهیاحق ل، انتشارات فرهنگ معاصر،  ی، محم ات فارسی، چاپ او1386ها در ادبی  
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463  
  نظامی »هفت پیکر«بررسی جریان سیال ذهن در داستان ماهان از 

  
  1سید کاظم موسوي
 2زهـرا هاتف الحسینی

  

  :چکیده
» ویلیام جیمز«سی مدرن محسوب شود، اصطالحی روانشناسانه بود که پیش از آنکه تکنیکی در داستان نوی» جریان سیال ذهن«

بعدها . روانشناس امریکایی، در باب چگونگی شکل گیري خاطرات، افکار، رویاها و احساسات درونی انسان به کار برد
فردي او روي آوردند، از این  ها و عواطف نویسندگانی که بنیان خلق آثار خود را ذهن آدمی قرار دادند و به دنیاي درونی و اندیشه

هایی که جریان سیال ذهن با آن  حوزه. ها سود بردند و جریان سیال ذهن را به عنوان شیوه اي از داستان نویسی به کار گرفتند اندیشه
ر، افکا: ها و نمودهاي حیات درونی و خویشتن حقیقی انسان همچون ذهن و واقعیت ذهنی، حالت: سر و کار دارد به طور کلی

، زمان حسی و زبان پیچیده اي است که با زبان معمولی و روزمره اي که به طور عادي استفاده ...احساسات، تخیالت و رویاهاو
شود که از  از آنجا که از یک سو هفت پیکر نظامی گنجوي در قلمرو داستان پردازي شاهکاري تلقی می. شود، تفاوت دارد می

هاي انسانی  هاي گوناگون را دارد و از سوي دیگر، در سر تا سر آن به شرح کامل و اصیل تجربه هاي مختلف، قابلیت تأویل دیدگاه
پرداخته شده و هستی درونی آدمی با تمامی افعال و نمودهاي آن مورد توجه قرار گرفته است، در این مقاله کوشش شده است تا با 

ها، به افسانه  ماهان در هفت پیکر نظامی پرداخته شود و قرائت  آنو برجسته سازي » جریان سیال ذهن«تکیه بر بعضی از عناصر 
  . جدیدي از این داستان ارائه گردد

  
 .جریان سیال ذهن، دنیاي درونی، زمان حسی، زبان سمبولیک، هفت پیکر نظام :هاکلیدواژه

                                                
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد - 1
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد - 2
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  :مقدمه

گردد و به منظور  ه ي روانی انسان اطالق میپیش از آنکه شگردي در داستان نویسی قلمداد شود، به پدید» جریان سیال ذهن«
عواطف و احساسات و رویاهایش : هاي خویشتن درونی او همچون هاي پنهانی و عمیق وجود فرد و تمامی کنش شناخت آن، الیه

و  خاطرات، افکار«طبق کشف ویلیام جیمز . گیرد به صورتی در هم نفوذ کرده و در فضایی سیال و آزاد، مورد توجه قرار می
شوند بلکه به صورت جریانی  ها بیرون از دایرهء آگاهی اولیه وجود دارند و عالوه بر این به صورت زنجیر بر آدم ظاهر نمی احساس

جریان سیال ذهن به عنوان یک الگوي روانشناختی، با نیازهاي روانی انسان ارتباط ). 7: 1372حسینی،(» .شوند سیال آشکار می
هاي نهفته در ناخودآگاهش، آشکار  اي زندگی درونی و فردي او را از طریق رویاها، احساسات و اندیشهه کند و لحظه برقرار می

هاي پنهانی که  شود تا تمام نیروها و انگیزه در دنیایی که این پدیده ي روانی با آن روبروست، این امکان فراهم می. گرداند می
در جریان . ها و آزادي عمل انسان آشکار گردد ها، ضعف در این راستا قدرتسازد، شناخته شود و  هستی ذهن و روان آدمی را می

ها با یکدیگر یعنی  سیال ذهن، عمق وجود انسان یعنی نسبت خودآگاهی او با ناخودآگاهی اش، همچنین ارتباط ژرفناهاي آدم
ن فرد میان دنیاي درون و بیرونش، شود و در نهایت نوسان و سیال نسبت میان خودآگاه هریک با ناخودآگاه جمعی، سنجیده می

  .شود میان ناخودآگاه و خودآگاهش، بازتاب داده می
بر همین اساس پس از آنکه این اصطالح به عنوان تکنیک ادبی به کار گرفته شد، هسته ي اصلی آن را سیالن تمامی حاالت و 

، شکل داد و در این نظام سیال، دیگر عناصر ها عواطف، افکار، رویاها، تخیالت و تداعی: نمودهاي درونی شخصیت همچون
تحت تأثیر ذهن و روان آدمی دگرگون شد و بر اساس خویشتن درونی، زمان حسی، ... زمان، روایت، زبان، مکان و: داستان مانند

اي است براي شیوه «به عنوان شگردي در داستان، جریان سیال ذهن . به کار گرفته شد... روایت تحوالت درونی، زبان سمبولیک و
ها، خاطرات و تأثرات نیمه دریافت شده ي یک یا چند  ها، تداعی نمایش گویی مستقیم و بدون واسطهء رشتهء سیال افکار، دریافت

  ).202: 1387بی نیاز،(» .آورد تالشی است براي تقلید از حیات کامال ذهنی که در زمان جاري، خود را به نمایش در می. شخصیت
کاود و سرگذشت رویارویی او با  به عنوان شاهکاري در داستان پردازي، ژرفاي هستی انسان را می هفت پیکر نظامی  

کند و تا آنجا به فردیت و دنیاي درونی آدمی  هاي گوناگون، بیان می ها و روایت هاي عمیق روان اش را در قالب قصه الیه
هاي  جستجوي خود، نخی است که الیه«. تن شناسی نیستپردازد که گویی پیام اصلی آن چیزي جز خویشتن نگري و خویش می

زند، نمادها، تصویرها و رویدادهاي داستان هر یک جدا از هم و همه در پیوند با هم، به همین  معنایی و ساختاري را به هم پیوند می
نمونهء بارز این خویشتن » ن ماهانداستا«هاي هفت گنبد،  از میان تمامی داستان). 126: 1374یاوري،(» .کند معناي یگانه اشاره می

قصهء ماهان، داستان سیالن وجود انسان . شود هاي فرد محک زده می ها و خواسته شناسی است که در آن عمیق ترین آرزوها، ترس
 نمادي است از حرکت انسان به سوي خود. است... میان خودآگاه و ناخودآگاه، حیات درونی و بیرونی، زمانمندي و بی زمانی و

شود، آنچه بیش از هر چیز در  به دلیل اینکه خودشناسی مقوله اي ذهنی تلقی می. شناسی و بازتاباندن نور آگاهی در وجود خویش
  .یابد، ذهن و دنیاي ذهنی و روانی شخصیت است این داستان اهمیت می

رد که متن و اندیشه و انسان را از آن از آنجا که از یک طرف هر متن و هر نظامی از اندیشه مانند هر انسان، ناخودآگاهی دا
و از آنجا که در این داستان ) 57: همان.ك.ر(توان معنایی تازه از آن متن بیرون کشید  آگاهی نیست و در هر برخوردي می
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ها و  برگزیده از هفت پیکر، خویشتن درونی انسان و فرایندهاي روانی او نقش اصلی را به عهده دارد و زبان سمبولیک و استعاره
در آن، هم به عنوان الگویی » جریان سیال ذهن«یابد،  کند، کاربرد فراوان می هاي ناخودآگاه انسان را بازنمایی می نمادهایی که جنبه

هاي محوريِ الگوي شخصیت، ساختار  در این مقاله تحت عنوان. روانشناختی و هم به عنوان شگردي ادبی،کارکرد بسیار دارد
  . پردازیم ی، زبان سمبولیک و بن مایه، به بررسی سیالن ذهن در این داستان میزمانی، ساختار مکان

  
  :الگوي شخصیت- 1

روند و جهان ذهن فرد را هستهء اصلی  هایی که رو به درونی شدن می هاي روانشناختی سیال ذهن، به عنوان داستان در داستان
انسان چنانکه «ها  در این داستان. شود رب پراکنده محسوب میها و تجا دهند، شخصیت مجموعه اي از آگاهی کار خود قرار می

هاي گوناگون وجودي و روانی اش به ویژه در زندگی  هایش، در ساحت هاي روحی و ضعف هست چون یک فرد در قدرت
توان  هاي پنهانی و عمیق وجود او می و تنها با نفوذ در الیه). 329: 1377احمدي،(» .درونی و شخصیت پذیرش مطرح است

ها، ستیزها، در  ویژگی خصوصی هر فرد در کشمکش«در نتیجه، . ها و تجارب مختلف درونی اش را به یکدیگر پیوند زد آگاهی
  ).110: 1389مندنی پور،(» .تضادهاي فرد با جمع، در کوره راه حوادث و گیر و دارهاي احساسی احتمال بروز دارند

ن و روانشناختی، داستانی معطوف به شخصیت است که در آن روند شناخت داستان ماهان نیز به عنوان قصه اي نمادی  
هاي عاطفی او، از طریق  هاي اخالقی و پیچیدگی آگاهی درونی شخصیت، ابعاد خودآگاه و ناخودآگاه وجود فرد و دگرگونی

. شود گیرد، دنبال می درونی به کار میپروراند و نمادهایی بیرونی که به عنوان نماینده ي ادراکات  رویاها و تخیالتی که در ذهن می
هاي درونی  داستان ماهان داستان انسانی است که در جریان خویشتن شناسی و به دست آوردن تعریفی از هویت خود، کشمکش

  .گذارد بسیاري را پشت سر می
  

  :خودآگاه و ناخودآگاه-1- 1
هاي او را فرا گرفته، در نوسان  ها و انگیزه وها، ترسماهان میان بخش آگاه وجود خود و ضمیر ناآگاهی که عمیق ترین آرز

آگاهی، فعالیت ما را در هنگام بیداري کامل یعنی هنگامی که با دنیاي واقعیت سر و کار داریم، « به گفتهء اریک فروم . است
حالتی از زیست که در آن به دهد و حال آنکه ناآگاهی، تجربه روانی ماست در هنگام قطع ارتباط با دنیاي واقعیت و یا  تشکیل می

در این داستان، ). 37: 1366فروم،(» .کنیم رفتار و اعمال کاري نداشته، اشتغال ذهنی خود را صرفا متوجه خویش و دنیاي درون می
هاي بیرونی که انعکاس دهندهء احساسات و عواطف عمیق درونی هستند،  خودآگاه و ناخودآگاه شخصیت از طریق سمبل

شود، روز و شب  هاي آگاه و ناآگاه وجود ماهان قلمداد می هاي دنیاي بیرون که بدلی از جنبه مهمترین سمبل. شود بازنمایی می
یابد و به رویاسازي و خیال  ذهن ماهان به هنگام شب یعنی زمان مواجه شدن با دنیاي درونی و ضمیر ناآگاهش، سیالن می. است
هاي بیرونی خویش را مشاهده  شود و جنبه وز که ارتباط او با دنیاي واقعیت برقرار میپردازد، این در حالی است که به هنگام ر می
دهد و تمام  توان چنین برداشت کرد که تمامی وقایعی که براي ماهان رخ می از این رو می. ایستد کند، از سیالن باز می می

ها  هاي ناآگاه وجود خویش و اضطراب او از این طریق الیه شود، زادهء ذهن آشفته اش هستند تا ها روبرو می موجوداتی که او با آن



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٢٣٦ 
 

در حقیقت این حوادث بیش از آنکه در جهان بیرون واقع شوند، در ذهن و در دنیاي . هاي نهفته در آن را به تصویر بکشد و هراس
  .دهند درونی ماهان روي می

  به گر به شب بر آسایم: گفت
  من خود اندر مزاج سودایی

  هاي درشت؟ الچون نباشد خی
  خسبم امشب ز راه دمسازي

 

  شود رایم کز شب آشفته می 
  این هوا خشک و راه تنهایی
  خاطرم را خیال بازي کشت
  تا نبینم خیال شب بازي

 )246: 1388نظامی،(                        

  
یر بدهد و تصور کند، بدون به گفتهء هوسرل انسان براي شناخت خویشتن حقیقی خود کافی است منِ خود را در خیال تغی

در این داستان نیز رویا و خیال، سیالیتی ). 44: 1372ورنور و وال،.ك.ر. (اینکه الزم باشد به مقایسهء خویش با دیگري بپردازد
کند و در این ها را در هم بیامیزد، جابه جا  ها و مکان کنند تا او از طریق این دو فرایند، مدام زمان گسترده براي ذهن ماهان فراهم می

ها و ترسها و آرزوهاي نهفته در ناخودآگاه ماهان  انگیزه. تراکم و جا به جایی، شکل تازه اي از وجود خویش را پی ریزي کند
هاي روان خویش را  سازد تا وي به این وسیله، پریشانی هجوم تخیالت این امکان را فراهم می. عاملی براي خیال پروري هاي اوست

  ). 149: 1385دستغیب،(» هاي فردند ها و اضطراب ها، اشتیاق ها منعکس کنندهء خواسترویا«. بشناسد
  ترس تو بر تو ترکتازي کرد
  گر دلت بودي یک زمان بر جاي

 

  با خیالت خیال بازي کردي 
  نشدي خاطرت خیال نماي

 )252: 1388نظامی،(                    

  

  :شخصیت جامع و پویا-1- 2
هیچ یک از ما، یک سوژه ي «. سازد و متنوع، در فرایند زمان است که شخصیت و هویت آدمی را می هاي گوناگون تجربه

هاي گوناگون شکل گرفته  یابیم و حتی در یک زمان از پاره یک پارچه و به سامان نیستیم، بلکه با هر رنگ زندگی، رنگی تازه می
که روح ناشناخته و رنگارنگ و چندگانه ي انسان، موضوع آن است،  هاي جریان سیال ذهن در داستان). 290: 1377احمدي،(» .ایم

ها تک بعدي نیست و با تمام وجوه انسانی خود در  شوند که شناخت مخاطب از آن هاي تمام عیار و جامعی آفریده می شخصیت
قابل دگرگونی و پویایی  شود که هایی پرداخته می همچنین به شخصیت). 35: 1379ك، مستور،.ر. (کنند داستان حضور پیدا می

کند چرا  خود را جمع آوري می. هاي حوادث برجا مانده هاي ذهن خود است که بر پله پله در جستجوي پاره«شخصیت پویا . هستند
از این ). 108: 1389مندنی پور،(» .کند سازد، بارور، زخمی، ویران یا متکامل می که هر حادثه بخشی از حیات ذهنی او را متجلی می

  .گردد شود و در اثر رویدادهاي داستان متحول می و دچارتغییر میر
به عنوان شخصیت محوري و کانونی آن، داراي شخصیتی جامع و پویاست که در هر بخش از » ماهان«در این داستان نیز 

فردي است در حال شوند و «او . یابد شود و بعدي از ابعاد وجودي او تکامل می زندگی، قسمتی از دنیاي روحی او بازتاب داده می
  ).50: همان(» .یابد سیالی است که در ظرف هر موقعیت خاص، شکل آن را می... مدام در حال بدست آوردن تعریف از خویش
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مردي که به عنوان آشنا خود را . شود هاي پیرامون خویش یگانه می از آنجا که شخصیتی جامع و همه جانبه دارد با همهء پدیده
دهند، مرد سوار بر اسب،  کند، زن و مرد دیگري که در چهره ي منجی و راهنماي راه، خود را به او نشان می یک میبه ماهان نزد

شود، پیر دانا، فرد سبز پوش در هیئت خضرِ مرشد و راهبر، همه و همه بعدي از ابعاد  اسبی که زیر پاي ماهان به اژدها تبدیل می
ماهان با . گذارند و را در جهت دستیابی به خود حقیقی و رسیدن به آگاهی، به نمایش میوجود ماهان اند و جریان سیال وجود ا

تغییر مدام خویش در خیال به وسیله ء این موجودات و ساختن شکل و فرم تازه اي از شخصیت خود، هویت چندگانه و تأویل 
عف و قدرت، پاکی و فریبندگی و در نهایت وجود او سیال در هم جوشی است که با همه چیز، ض. دهد پذیرش را بازتاب می

  .کند روشنایی و تاریکی آمیخته است، از این روست که هر لحظه خود را در شکل و هیئتی متفاوت تصور می
  کردش آگه ز سرگذشتهء خویش

  آن ز محنت به محنت افتادن
  وان سرانجام نا امید شدن

 

  وز بالها که آمد او را پیش 
  نهر شبی دل به محنتی داد

  گه سیاه و گهی سپید شدن
 )250: 1388نظامی،(                        

  
منظور «. هاي مختلف وجود شخصیت ماهان باشند شوند تا بازتاب دهنده ي عرصه هایی خلق می»مصداق-خود«در این داستان، 

-selfاین همانی با خود،(= ت خود ها و اشیاء واقعی است که براي ساختن هوی ، هویت افراد دیگر، سمبل...ها مصداق-از خود

identity (شوند درونی می. «)،چرا که به گفته ي مولوي هر تُوي یک تو نیست، بلکه هزاران تُوِ ). 1390:137محمدي آسیابادي
  :دیگر را در خود نهفته دارد

  تو یکی تو نیستی اي خوش رفیق
  آن تُوِ زفتـت که آن نهصد تُوست

 

  ـــــقبلکه گردونی و دریاي عمی 
  قلزم است و غرقه گاه صد تُوست

  )3/352: 1385مولوي،(                     
 

ماهان شخصیتی پویا نیز دارد و به همین دلیل است که در پایان داستان با تأمل در نفس خویش و نقب زدن به درونی ترین 
شود و در حالیکه با خویشتن خویشش یگانه شده  یابد، دچار دگردیسی می هاي وجود خود، ناجی نهفته در درونش را می الیه

  .رسد است، از آشفتگی و بی نظمی روانش به تمامیت، فردیت و کمال روح می
  چونکه سر بر گرفت، در بر خویش

  من خضرم اي خداي پرست: گفت
  نیت نیک توست کامد پیش

 

  دید شخصی به شکل و پیکر خویش 
  آمدم تا تو را بگیرم دست

  ه خانهء خویشمی رساند تو را ب
 )266: 1388نظامی،(                     

  
  :ساختار زمانی- 2
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گذارد و با شناخت آن،  زمان و ساختار زمانی، یکی از عناصر مهمی است که بر چگونگی شکل گیري داستان و روایت، اثر می
ب وقوع و در توالی یکدیگر روایت شوند، اگر وقایع داستان، به ترتی. ها آشنا شد هاي عاطفی و روانی شخصیت توان با جنبه می

زمان داستان خطی و تقویمی است و چنانچه رویدادها، بر اساس تداعی آزاد و بازگشت به گذشته و سفر به آینده از طریق رویا و 
را متوقف  تواند در ذهن خود زمان پس هرکس می. زمان، بر پایه ي شالوده اي روانی استوار است«خیال در یکدیگر ادغام شوند، 

. یابد هاي سیال ذهن، در یک خط مستقیم ادامه نمی زمان در داستان ).384: 1389پاینده،(» .کند، یا شتاب دهد یا حتی معکوس کند
این داستان هاي گوناگون فرد در  ها تجربه هاست و در آن ها، درون نگري و بیان ذهن و حاالت ذهنی شخصیت از آن جا که هدف ِ

شود، زمان خطی و تقویمی که بر مبناي تاریخ، ساعت، دقیقه و ثانیه  بازنمایی می) خودآگاه و ناخودآگاه( سطوح مختلف آگاهی
ها و تداوم عادي و ملموس زمانی، بلکه به  مفهوم زمان نه در توالی لحظه«ها اهمیت چندانی ندارد و  کند در این داستان عمل می

» .شود چیزي که شامل خاطرات گذشته، موقعیت حال و رخدادهاي آینده نیز می .کند مثابه ي یک جریان پیوسته ي ذهنی عمل می
  ).196: 1387بی نیاز،(

به گفته ي ماریو . در داستان ماهان نیز بیش از آنکه با زمان بیرونی و تقویمی مواجه باشیم با زمانی حسی و درونی روبرو هستیم
زنیم وجود دارد که به شیوه اي کامالً  دهیم یا از انجامش سر می جام مییک زمان روانی در تقابل با آن چه ان«بارگاس یوسا، 

هاي زیادي را  اگر چه ماهان مطابق با زمان خطی روزها و شب). 87: 1389یوسا، (» رود متفاوت با حاالت درونی ما به پیش می
ن، ذهن خویش را به جلو و عقب بر گذارد، اما بر اساس زمان درونی گویی که او در لحظه اي واحد و در یک آ پشت سر می

لحظهء حالی که «. گذارد ها و رویاهاي خود را که دربردارندهء هویت اوست، در لحظهء حال به نمایش می گرداند، و تداعی می
الزمهء وجود آن از بین رفتن لحظات و آنات گذشته نیست بلکه برعکس یک لحظهء حال دائمی است که از گذشته و با گذشته 

. در این داستان به موازات زمان بیرونی، زمان درونی در جریان است). 127: 1383آتش سودا،(» .رود د و در مستقبل فرو میآی می
اگر بپذیریم که حوادث و وقایع قصه زادهء ذهن و روان ماهان هستند باید بگوییم که او با خیال پردازي و رویاسازي، آینده اي 

ی او بوده به زمان حال کشانده و به این ترتیب با یک جریان پیوستهء ذهنی، خط زمان را شکسته ذهنی را که ناشی از گذشتهء روح
  . است

بینیم که او با یک چشم به هم زدن، خود را در جایگاه قبلی اش  شویم می در آخر داستان که با تحول درونی ماهان روبرو می
. وك او بیش از آنکه بیرونی و آفاقی باشد، انفسی و درونی استتوان گفت که سیر و سل به همین دلیل می. کند مشاهده می

»regression  یا باز پس رفتن در مقام یک مکانیزم ناخودآگاه روان، روي برگرداندن از امروز ناخوشایند و رنج خیز است و
  ). 165: 1384یاوري،(» .بازگشت به مرحلهء پیشینی از زندگی که در آن آرامش و لذت بیشتري فراهم بوده است

  دست خود را سبک به دستش داد
  دید خود را در آن سالمتگاه

 

  دیده دربست و در زمان بگشاد
  کاولش دیو برده بود ز راه

 )266: 1388نظامی،(                

  
بار با شناخت و  ماهان به همان جایی که در ابتدا به خوشی مشغول بوده البته این. شود بر همین اساس فرم داستان دایره وار می

در ... کند نه به صورت در زمانی عناصر متشکلهء ساختار به طور هم زمانی عمل می«بنابراین . گردد آگاهی عمیق از خود، باز می
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توان ساختار را به لحاظ هویت مهندسی  شود، اما در امر مقوله شناسی می نتیجه گر چه داستان به صورت توالی رویدادها روایت می
  ).18: 1387بی نیاز،(» .م حجمی مجسم کرد نه سطحیک مفهو

  
  :روایت-2- 1

روایت، تصویر پر جنب و جوشی است که «. از عناصر بنیادینی که با ساختار زمانی رمان، ارتباط تنگاتنگ دارد، روایت است
» .گذارد دهد و دگرگونی زندگی از لحظه اي به لحظه ي دیگر را به نمایش می زندگی را در حال حرکت نشان می

اساس روایت معمول بر این است که وقایع و رویدادهاي داستان را در توالی و پیوند با یکدیگر و به ). 131: 1387میرصادقی،(
ها،  روایت این داستان«کند و  هاي روانشناختی سیال ذهن، این شیوه تغییر می اما در داستان. تعبیري، زنجیروار و پی در پی نقل کند

هاي ذهن راوي را شالوده اي براي بازگویی  شناسیم، تداعی سیر منظم و خطی زمان، آن گونه که در دنیاي عینی می به جاي رعایت
به این ترتیب به جاي روایت کردن رویدادهاي بیرونی، ). 296: 1389پاینده،(» .دهد اپیزودهاي جداگانه و ظاهراً نامرتبط قرار می

د بر زمانی درونی، و دیدگاهی متفاوت که بر کیفیت و چگونگی این تحوالت تأثیر به ها با تأکی روانی شخصیت -تحوالت روحی
در همین راستا بسیاري از نویسندگان و نظریه پردازان در باب روایت به این دیدگاه رسیدند که، . شوند سزایی دارد، بازتاب داده می

: 1389مارتین،(» .تضا کند به گذشته رود یا به تجسم آینده بپردازدتواند واقعیت انسانی زمان را به کار بگیرد و اگر اق روایت می«
79 .(  

شوند و از آغاز  از یک سو وقایع داستان در توالی یکدیگر، نقل می. کند روایت در داستان روانشناختی ماهان دوگانه عمل می
ها و خیال پردازي هاي اوست که  و تداعی و میانه و انجام برخوردارند و از سوي دیگر تحوالت روحی و روانی ماهان و رویاها

توان گفت که در این قصه بیش از آنکه روایت، نقل حوادث بیرونی را در مرکز خود  به همین دلیل می. کند داستان را روایت می
، به درون نماید مکانی را کم رنگ می-کند، مرزهاي زمانی هاي عاطفی و درونی را دنبال می قرار دهد، واقعیت ذهنی و دگرگونی

افتد، بیان  زند و تجربیات و احساسات و افکار شخصیت را با همان سرعت و شدتی که اتفاق می ها نقب می آگاهی شخصیت
  . کند می

هاي  هاي شخصیت ، تک گویی هاي درونی و حدیث نفس"جریان سیال ذهن"هاي  هاي روایتی داستان ها و شیوه تکنیک
هاي درك متن براي  عدم انسجام ظاهري و باز گذاشتن افق... ها ویژگی اصلی در آن«ست که داستان و دیدگاه داناي کل محدود ا

  ).76: 1387بیات،(» .خواننده ي اثر است
در نگاه کلی راوي داستان ماهان سوم شخص و داناي کل محدود است که همهء حوادث و وقایع را از زاویه دید شخصیت 

ت سوم شخص، نویسنده ممکن است یک یا چند شخصیت را انتخاب کند و از دید و زبان در روای«. کند روایت می) ماهان(اصلی 
در این داستان، ). 164: 1387میرصادقی،(» .ها داوري کند و حوزه ي زاویه دید را محدود کند ها نسبت به حوادث و شخصیت آن

را که راوي با احساسات شخصیت اصلی و کانونی شود، چ با به کارگیري شیوه ي داناي کل محدود، زاویه دید روایت، مستقیم می
نامد  می» گفتمان دو لحنی«میخائیل باختین این شکل را «. کند هاي او را نقل می شود و تک گویی ها و حدیث نفس داستان یکی می

  ).103: همان(» .آمیزد که همواره راوي و شخصیت را در هم می
  این چه پیوند و این چه پرگاریست؟   عجب کاریست: گفت با خویشتن
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  ستانیدوش دیدن شکفته ب
  گل نمودن به ما و خار چه بود؟
  واگهی نه که هر چه ما داریم
  بینی ار پرده را بر اندازند

 

  دیدن امروز محنتستانی
  حاصل باغ روزگار چه بود؟
  در نقاب مه اژدها داریم

  بازند کابلهان عشق با چه می
 )265: 1388نظامی،(                     

توان چنین پنداشت که، راوي داستان در قالب یک دوم  به دلیل همین آمیختگی راوي و شخصیت است که با نگاهی جزئی می
تواند یک من ِآگاه درون باشد که به دو نیمه تقسیم شده و درباره ي خودش اما در قالب یک  این راوي می«. شخص پنهان است

با همان تمهید دو نیمه ) و گاه خودش(ي رمان که هویتش را از چشم خواننده ها شخصی درگیر صحنه. کند صحبت می...تو،
توان  ماند و تنها از روي شواهد درونی داستان، می در حقیقت راوي، مبهم باقی می).67: 1389یوسا،(» .کند ساختن خود، پنهان می

خویشتن درونی و حقیقی شخصیت اصلی یعنی این راويِ مبهم، این منِ آگاه در قالب دوم شخص، کسی جز . او را تشخیص داد
هاي مختلف حتی به چهرهء راوي آغشته است و در قالب یک تو و یک مخاطب دربارهء  نیست که وجودش به چهره» ماهان«

  .نشیند کند و وجود خود را به تماشا می صمیمی ترین و عمیق ترین عواطف و ادراکاتش صحبت می
  

  :ساختار مکانی- 3
افتد، در چگونگی  ن، ظرف وقوع رویدادها و حوادث داستانی است و به تعبیري هر داستان در محلی اتفاق میاز آنجا که مکا

گیرد که نویسنده خود را در حیطه  ساختار مکانی، مرز جغرافیایی اي را در بر می«. شکل گیري ساختار داستان، نقش به سزایی دارد
موقعیت زمانی و مکانی «هاي آن جدا ناپذیر است، زیرا  هاي داستان از زمان مکان). 273: 1387میرصادقی،(» .کند ي آن محدود می

، که هدف، "جریان سیال ذهن"هاي  در داستان). 46: 1379مستور،(» .دهد وقوع حوادث داستان، صحنه ي داستان را تشکیل می
شود و این دو موقعیت فرصتی  ي میهاست، از صرف بازگویی موقعیت زمانی و مکانی خوددار بازتاب آگاهی درونی شخصیت

ها، زمانی درونی  به این ترتیب همان گونه که در این داستان. ها، عمق زندگی روانی، بهتر نشان داده شود گردد تا به وسیلهء آن می
و به لحاظ  کند شود، تغییر می کند، مکان نیز جا به جا می به موازات زمانی بیرونی در جریان است و لحظات آن در هم نفوذ می

  . یابد، تا حرکات و تحوالت عمیق وجود افراد داستان را منعکس سازد روانی میان واقعیت و خیال، نوسان می
مکان اصلی این داستان باغی است . کند ها و نوسانات ذهن ماهان تغییر پیدا می در داستان ماهان نیز مکان همراه با سیالن  

گویی ماهان سر جایش ایستاده است و ذهن اوست که زمان و مکان را . کند تانش سپري میکه ماهان لحظات خود را همراه با دوس
ها ترجمان حاالت روحی  مکان. آفریند ها و فضاهایی خیالی را می ریزد و متناسب با حاالت روحی و روانی اش مکان به هم می

گزیند و از این طریق میان  به جهان پیرامون را بر میکند، نگاهی ذهنی  بیند توصیف می آنچه را از وراي چشمان خویش می. اوست
تمام چیزها در . فضایی محو شده اند/تزاحمات مکانی«هاي ذهنی ماهان،  بر اساس موقعیت. یابد دو مکان واقعی و خیالی نوسان می
نواخت، مستمر و غیر قابل  هاي مداوم و مستمر جغرافیایی قرار دارند و به گونه اي ثابت، یک معرض تغییرات پی در پی و سیالن

. بیند، گاهی در گریوه اي تنگ او گاهی خویش را در غار می). 223: 1387بی نیاز،(» .پیش بینی در حال جا به جایی و تغییر هستند
بیند و گاهی خارستان و  گاهی باغ می. کند و زمانی دیگر در چاهسار یک زمان خود را در کوه و صحراي پر از دیو مشاهده می



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٢٤١ 
 

مکان بیش از «در حقیقت در این داستان، مکان و فضا کارکردي استعاري دارد و  .مانی در بستان است و زمانی دیگر در محنتستانز
آن که محلی براي روي دادن حوادث یا نموداري از جایگاه اجتماعی شخصیت داستان باشد، حاکی از حاالت ذهنی شخصیت 

  ). 291: 1389پاینده،. (»است
خواند و  هاي سهمناك را فرا می هاي درونی است، ذهن او مکان ن زمان که در مسیر خودشناسی درگیر کشمکشماهان تا آ

رسد و در وجود  میان فضاهاي ناخوشایند در سیالن است اما هنگامی که با توجه به نیروهاي برتر و قدرتمند درونش به شناخت می
بیابان، نمادي از بی برگ . زند فضاي لذت بخش و خوشایند گذشته نقب میکند، ذهن او به  خویش تمامیت و کمال را احساس می

... باغ«و این در حالی است که ) 163: 1385ك،دستغیب،.ر(و باري و خشک سالی روحی، مرگ، نیست انگاري و نا امیدي است 
  ). 227: 1382بال،(» .ندک همیشه با پذیرفتن خود عاطفی و درك رازهاي ذات خود یا جهان معنوي خود ارتباط پیدا می

  
  :بن مایه- 4

شود تا به وسیله ي آن، وقایع داستان با هم ارتباط  هاي جریان سیال ذهن به کار گرفته می یکی از شگردهایی که در داستان
شود  اطالق میبن مایه، به هر عنصر وحدت دهنده اي «. هایی درهم تنیده است برقرار کنند و به یکدیگر بپیوندند، استفاده از بن مایه

تواند یک شخصیت کهن الگویی یا رویداد، یا ایماژ، یا نماد، یا وضعیت،  بن مایه می. کند که اجزاء یا عناصر داستان را تقویت می
: 1389پاینده،(» .کند باشد که راوي به نحوي داللتمند و به دفعات به آن اشاره اي می) ترکیب چند واژه(یا شیء، یا حتی عبارت 

تکرار بن مایه در اثر واحد آن را در جهت هماهنگی و یکپارچگی «. ها در رمان است ها تکرار آن ارزترین ویژگی بن مایهب). 165
  ).276: 1387میرصادقی،(» .کند برد و تأثیري را که متضمن آن تکرار است، تقویت می داستان پیش می

هاي  دهد و با تکرار او رویاها و خیال خود را نشان می هاي گوناگون اصلی ترین بن مایه در داستان ماهان که در قالب  
آرکی تایپ پیر دانا که به تعبیر یونگ بازتابی است از آب «. ست»پیر دانا«خورد، کهن الگوي  متنوع ماهان به یکدیگر پیوند می

پیر . گیرد ماهان قرار میدیدگی و سرد و گرم چشیدگی ناخودآگاه جمعی، در این گنبد چندین شب و به چندین چهره بر سر راه 
ماند که در دستی دارو دارد  دانا که هم راهدان است و هم گمراه کننده، هم زندگی آفرین است و هم مرگ آفرین، به پزشکی می

» پیر دانا«در آغاز داستان و ابتداي سلوك ماهان آرکی تایپ ) 145: 1374یاوري،(» و انگشتان دست دیگرش به زهر آغشته است
تا . دهد هاي وارونه می دهد، در هیئت آشنا و راهنما، خود را به او می شناساند و آگاهی یطانی خویش را به ماهان نشان میجنبهء ش

زمانی که ماهان غرق در تاریکی شب دنیاي ناآگاه خویش است و نیروهاي درونش با یکدیگر متحد نشده اند با شتاب به دنبال این 
شود و از بی نظمی و  اما آن هنگام که نور آگاهی در درونش تابیده می. ماند سرگردان به جا می دود و گمراه و بعد شیطانی می

شوند و جنبهء پاك و روشن پیر دانا در قالب راهدان و  هاي اهریمنی ناپدید می رسد، چهره آشفتگی روحی به تمایت و کمال می
وي پیر دانا بن مایهء واحدي است که در هر لحظه و هر زمان به شکلی در حقیقت کهن الگ. شود راهبري نیکوکار، به او نمایانده می

و در تصویري، گاهی در قالب دوست و گاهی در کالبد دشمن، یک زمان در هیئت آشنا و راهدان و زمانی دیگر در قالب ناشناس 
وت از هم روي داده اند و در شکل کند و هر یک از وقایع و حوادث را در شرایطی که جداگانه و متفا و گمراه کننده، تجلی می

  . کند بیرونی خود با یکدیگر فاصله دارند، به یکدیگر متصل می
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  :زبان و بیان- 5
هاي پی  توجه به ضمیر نیمه آگاه و ناآگاه انسان، کاهش اهمیت رویدادهاي بیرونی و توجه هر چه بیشتر به درون نگري، تداعی

جریان سیال "هاي  در داستان... هاي حاالت روحی و درونی انسان و آدمی، پیچیدگیدر پی براي بازنمایی تجارب عمیق و سیال 
  . ها نیز به ساز و کارهاي ذهنی نزدیک گردد شود تا زبان این داستان ، سبب می"ذهن

ه تواند گویاي ضمیر پنهان و ناآگا کند، نمی زبان عادي اي که برخاسته از خودآگاهی است و از قواعد منطقی پیروي می
روانی فرد گفته -جریان سیال ذهن به کل حوزه آگاهی و واکنش عاطفی«زیرا . شخصیت در این شیوه از داستان نویسی باشد

شود و به باالترین سطح که سطح کامال مجزاي تفکر منطقی است  شود که از پایین ترین سطح یعنی سطح پیش تکلمی آغاز می می
ابراین به زبانی که از هنجارها و قراردادهاي روزمره آزاد باشد و بتواند به عنوان نماد و ، بن)358: 1387میرصادقی،(» .می انجامد

زبان سمبولیک زبانی است که تجربیات درونی و «: اریک فروم معتقد است. سمبلی از عواطف درونی عمل کند، نیازمند است
کند و منطق آن با منطق معمول و روزمره ي ما  یان میهاي حسی و وقایعی در دنیاي خارج ب احساسات و افکار را به شکل پدیده

کند و به عکس تحت تسلط عواملی چون درجه ي شدت احساسات و  هاي زمان و مکان تبعیت نمی فرق دارد، منطقی که از مقوله
   ).7: 1366فروم،(» .تداعی معانی است

گیرد،  ناآگاه او بیش از هر چیز مورد توجه قرار می از آنجا که در داستان ماهان نیز دنیاي نهفته در درون انسان و ضمیر  
هاي عینی و  در این داستان نشانه. شود با زبانی سمبولیک و بیانی تصویري و نمادین به شخصیت و حوادث پیرامون او پرداخته می

و درونی وحدت برقرار  هاي بیرونی شوند و از این طریق میان جنبه هاي درونی تبدیل می بیرونی به نمایشگر عواطف و اندیشه
تنها راه بیان عاطفه و احساس به شکل هنري، یافتن آن چیزي است که به گفته ي «الیوت بر این باور است که، .اس.تی. کنند می
مجموعه اي از چند شیء یا وضعیت یا سلسله اي از رخدادهایی که تصویرگر آن عاطفه و "است، یعنی » رابطه عینی«یک ... او

اساس سمبل بر این است که هم دالّ واقعی و بیرونی داشته باشد و هم در حقیقت، ). 9: 1375چدویک، (» ".اشنداحساس خاص ب
هاي بیرونی و درونی به کار گرفته  ها در بیشتر مواقع براي وحدت بخشیدن بین جنبه زیرا سمبل. ها مجموعه اي نمادین از مدلول

  ). 25: 1383چایلدز،.ك.ر. (شوند می
شوند که گویی از یک سو، با  هاي عینی در حالی توصیف می ، عناصر و پدیده»ماهان«این دیدگاه در داستان نمادین  بر مبناي

هاي عینی و ظاهري خود، در دنیاي بیرون حضور دارند و از سوي دیگر، حامل بسیاري از مفاهیم انتزاعی هستند و  همه ي ویژگی
توان به روز و شب، دیو، غار، اژدها، غول،  هاي داستان می از مهمترین سمبل. دهند یاحساسات و افکار عمیق انسانی را بازتاب م

  :پري، درخت و پیر اشاره کرد
  

  :روز و شب- 1
هنگام روز یعنی . روز در این داستان با آگاهی و شناخت ماهان ارتباط دارد و شب با نیمهء تاریک وجود او و ضمیر ناآگاهش

شوند در حالی که در شب یعنی آن زمان که ماهان از  آید، ابلیسان و دیوان و غوالن ناپدید می زمانی که ماهان به خویش می
  .شوند خویش غافل است و از خود حقیقی اش دور شده است، ظاهر می
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بختی ها و گشادگی کارها به روشنایی روز متصل است و پلیدي و اندوه و تیره  ها و نیکی عالوه بر اینکه در نمادشناسی زیبایی
هاي  روز مظهر خودآگاه ماهان و شب سمبلی از نیمهء پنهان و الیه) 190-185: 1380کزازي،.ك.ر(با تاریکی شب ارتباط دارد 

  :ناآگاه وجود اوست
  تا بدانگه که نور صبح دمید
  پردهء ظلمت از جهان برخاست
  آن خزف گوهران لعل نماي

 

  آمد آواز مرغ و دیو رمید 
  خاستوان خیاالت از میان بر

  همه رفتند و کس نماند به جاي
 )262: 1388نظامی،(                

  :دیو و غول- 2
دیو نشانهء بخش منفی و غیر قابل کنترل «از نظر روانشناختی . یکی از مهمترین تصاویر نمادین در داستان، دیو و غول است

برد و شاید نشانهء از دست دادن  کار لذت فراوانی میکند و از این  وجود ماست، بخشی که به طور غریزي هرج و مرج ایجاد می
دهد، بخش سرکش وجود ماهان  ناشناسی که به عنوان شریک مال ماهان خود را به او نشان می). 315: 1382بال،(» .اختیار است

  :کند شود که درونش را دچار هرج و مرج و آشفتگی می تلقی می
  اي جوان زیباروي: مرد گفت

  دمش خوانیدیو بود آنکه مر
 

  به یکی موي رستی از یک موي 
  نام او هایل بیابانی

 )240: 1388نظامی،(                

شوند،  نیروهاي غول آسایی که آشکار می«. غول نیز کارکردي شبیه به دیو دارد و نشانهء بعضی از تمایالت درونی است
زن و مردي که در ظاهر به عنوان یار و همراه ماهان جلوه ). 459: 1382بال،(» هاي وحشی و رام نشدنی وجود ما هستند بخش
گردد، در  هاي این دو آگاه می کنند در حقیقت نیروهاي مهار نشدنی و سرکش درون او هستند و در زمانی که ماهان از آسیب می

  :گیرند هیئت غول قرار می
  نر و ماده دو غول چاره گرند

  ماده هیال و نام نر غیالست
 

  راه خود ببرندکادمی را ز  
  کارشان کردن بدي و بالست

 )242: 1388نظامی،(                

  غار- 3
اگرچه نخست ممکن است ترسناك به نظر . نشانهء ورود به ناخودآگاه است... غار«. غار نیز از نمادهاي برجستهء داستان است

پس از اینکه ماهان از دیوان و غوالن ). 455: 1388بال،(» .ردتوان به وجود پیوندهایی محکم با درون خود پی ب بیاید، اما با تعمق می
کند، با نگریستن در جهان پیرامون خویش، تنها غار  فریبنده اي که نمایندهء تمایالت منفی و رام نشدنی درون او هستند پیروي می

  :بیند می
  دیده بگشاد بر نظارهء راه

  باغ گل جست و گل به باغ ندید
  خویش غار بر غار دید منزل

  گرد بر گرد خویش کرد نگاه 
  جز دلی با هزار داغ ندید

  مار هر غار از اژدهایی بیش



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٢٤٤ 
 

 )238: 1388نظامی،(                 

گذشتن از یک غار نشانهء تغییر حالت و «. راه رسیدن به آگاهی و رهایی و آزادي ماهان در گرو خارج شدن از غار است
در اواخر داستان که ماهان ). 455: 1388بال،(» .گاهی معنوي و آیین تولدي دوباره استپناه. درك عمیق تمایالت منفی ماست

بیند که نور ماه  هاي سرکشانه در حال تغییر و تحوالت روحی است، رخنه اي می هاي درونی و خواسته خسته و رنجور از کشمکش
شود و با خارج شدن از رخنه باغی چون بهشت  بیرون میکند، به امید رهایی از آن  شروع به فراخ کردن رخنه می. در آن تابیده

بیرون شدن از رخنه اي غارگونه نمادي از رهایی روح و روان ماهان است و نور ماهی که بر آن تابیده، سمبلی از تابش نور . بیند می
ن خود عاطفی و درك همیشه با پذیرفت... باغ«. آگاهی بر درون اوست که دست مایهء رسیدن به شناخت و درك حقیقت است

  ). 227: همان(» .کند رازهاي ذات خود یا جهان معنوي خود ارتباط پیدا می
  رخنه اي دید، داده چرخ بلند
  چون شد آگه که آن فوارهء نور
  چنگ و ناخن نهاد در سوراخ
  تا چنان شد که فرق تا گردن

  سر برون کرد و باغ و گلشن دید
  دید باغی نه باغ بلکه بهشت

 

  تاب را بدو پیوندنور مه 
  تابد از ماه و ماه از آنجا دور
  تنگیش را به چاره کرد فراخ
  می توانست از او برون کردن
  جایگاهی لطیف و روشن دید
  به ز باغ ارم به طبع و سرشت

 )247: 1388نظامی،(                

    
  :اژدها- 4

موجودي ترسناك و در عین حال قابل . کیهانی است اژدها نمادي پیچیده و«. نقش نمادین اژدها در داستان پر رنگ است
با غلبه بر اژدها از نظر معنوي، . اژدها نگهبان قدرت است... کنترل که در شرایط معینی نشان دهندهء طبیعت رام نشدنی ماست

ن و دیوان نفس سرکش هایی که با دنیاي درونش دارد و با غوال ماهان در درگیري). 78: 1388بال،(» .شویم نگهبان آیندهء خود می
هاي درونی شدهء جامعه  درگیري با اژدها نمادي از کشمکش با ارزش. شود کند با اژدها نیز درگیر می خویش دست و پنجه نرم می

  ).132: 1374یاوري،.ك.ر. (بندد است که راه را بر بزرگ شدن و استقالل از دیگران می
  زیر خود محنت و بالیی دید

  پر اژدهایی چهارپاي و دو
  فلکی کو به گرد ما کمر است
  او بر آن اژدهاي دوزخ وش

 

  خویشتن را بر اژدهایی دید 
  وین عجب تر که هفت بودش سر
 چه عجب کاژدهاي هفت سر است

  کرده بر گردنش دو پاي به کش
 )244: 1388نظامی،(                

  
  :پري- 5
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پریان «. گذارند هاي روانی او را به نمایش می گري هستند که گرایشهاي دی شود نیز از سمبل پریانی که ماهان با آن روبرو می
خواهد  از نظر روانشناختی شاید مظهر وجهی از وجود ما باشد که میل ندارد کنترل شود و می... مظهر نیروهاي بنیادین هستند

ري سمبلی از تعلق او به نیروهاي نزدیک شدن ماهان به پ). 169: 1382بال،(» .آزادي واکنش دادن و خودجوش بودن داشته باشد
هر چه ماهان بیشتر به این ). همان(» شود جنبهء پلیدتر پري به شکل دیو و جن برجسته می«. کنترل نشده و رام نشدنی وجودش است

ر به دهد و این حاکی از آن است که هر چه ماهان بیشت شود، سویهء شیطانی و اهریمنی او بیشتر خود را نشان می پري نزدیک می
  .خورد زند بیشتر در هرج و مرج و غفلت غوطه می هاي درونش دامن می آشفتگی

  چونکه ماهان به ماه در پیچید
  در بر آورد لعبت چین را 

 چون در آن نور چشم و چشمه قند

  دید عفریتی از دهن تا پاي
  ز اژدها درگذر، که اهرمنی

  
 

  ماه چهره ز شرم سر پیچید 
  گل صد برگ و سرو سیمین را
  کرد نیکو نظر به چشم پسند

  هاي خداي آفریده ز خشم
  از زمین تا به آسمان دهنی

 )261: 1388نظامی،(                

  
  :درخت- 6

شود با راهنمایی پیر  هاي ذهنی و درونی، به شناخت جهان پنهان در درونش نزدیک می ماهان زمانی که پس از بی نظمی
» روید و سر بر آسمان می ساید، نماد سیر انسان به آگاهی است از آن رو که از زمین می درخت«. رود خردمندي از درخت باال می

  ). 146: 1374یاوري،(
  رفت ماهان بر آن درخت بلند

  بر سریر بلند پایه نشست
 

  برکشید از زمین دوال کمند 
  زیر پایش همه بلندان پست

 )256: 1388نظامی،(                

  
  :پیر- 7

ها بر این است که پیر، همان اندیشهء هدف دار است و تمرکز قواي روحی و  ناسان دربارهء ظهور پیر در داستانعقیدهء روانش
در حقیقت خرد متمرکز در ناخودآگاه جمعی فرد، به صورت پیري فرزانه و یاري دهنده، مجسم . جسمی خود قهرمان است

بیند و هم شخص سبز پوشی که با نام  پیري که در باغ، ماهان را میدر این قصه هم ). 152و151: 1380شایگان فر،.ك.ر. (شود می
دهد، نمایندهء منِ به آگاهی رسیدهء ماهان هستند که وجود آشفته و سرگردان او را به وحدت و  خضر خود را به او نشان می

  .کنند رسانند و راستی و نیکی درونش را جایگزین دروغ و پلیدي آن می یکپارچگی می
  اي زبند غم رسته :پیر گفت

  وان بیابانیان زنگی سار
  به حریم نجات پیوسته 

  دیو مردم شدند و مردمخوار
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  راست خوانی کنند و کج بازند
  در خیال دروغ بی مددي است
  راستی را بقا کلید آمد

 

  دست گیرند و در چه اندازند
  راستی حکمنامهء ابدیست
  معجز از سحر ازان پدید آمد

 )252و251 :1388نظامی،(         

  
هاي  توان گفت که زبان هفت پیکر و خصوصا گنبد پنجم از این منظومه، به دلیل اینکه با الیه با توجه به آنچه گفته شد می

شوند و مفاهیم درونی را  ها و تصاویر به صورت رمزي به کار گرفته می عمیق و درونی شخصیت سر و کار دارد، نمادین است، واژه
  . کنند منتقل می

  
  :نتیجه گیري

سرگذشت انسانی است که . هاي مختلف و صداهاي متنوع یک انسان است گنبد پنجم از هفت پیکر نظامی، داستان چهره
هدف این داستان، . تضادهاي روحی خویش را کنترل کرده و با پناه به نیروهاي خالق درونی خود، بر این تضادها پیروز شده است

هاي گوناگون  ن و عین، واقعیت و رویا، گذشته و حال و در نهایت ایجاد وحدت میان کثرتپیوند خودآگاه و ناخودآگاه، ذه
نظامی با به کارگیري نمادهایی که با نیمهء . یابد است که از طریق مونتاژ رویدادها و اتصال یک رویداد به رویداد دیگر، تحقق می

هاي ذهنی ماهان را  کند، انگیزه هنگ با نیازهاي روحی عمل میهاي وجود انسان سر و کار دارد و هما تاریک و عمیق ترین بخش
ها،  کند و روح ناشناخته، بی حد و مرز و آزاد آدمی را از طریق تداعی به عنوان تمثیلی از انسان کلی به صورت عینی ترسیم می

هایی  با داشتن چنین ویژگی. کند قرار میشناسند و از این طریق میان گذشته و حالش پیوند بر رویاها و خیاالت پراکنده اش به او می
چرا که . شود هایی که با تکنیک جریان سیال ذهن نوشته شده اند نزدیک می است که داستان نمادین و روانشناختی ماهان به داستان

. ش استاز یک سو، داستان جریان سیال ذهن، داستان نوسان آدمی میان سطوح مختلف وجودش، میان دنیاي درونی و بیرونی ا
ها تشکیل بدهد، این شیوه ازداستان از طریق جریانی از  ها، افکار و کنش اگر زندگی روزمره ي انسان را مجموعه اي از احساس

است، این زندگی چندگانه را در طبیعی ترین ... اندیشه و احساس که حاصل آن تداعی خاطرات، رویاپردازي و خیال سازي و
سازد و از سوي دیگر در داستان ماهان نیز  و ضعف و قدرتی که در خود نهفته دارد، منعکس می شکلش، با همه ي شادي و اندوه

شود و زمان،  هاي روانشناختی سیال ذهن، تمام عناصر داستان بر اساس موقعیت ذهنی شخصیت سنجیده می مانند بسیاري از قصه
  . شوند رایط روحی و درونی فرد به کار گرفته میکنند و بر مبناي ش روایت، مکان و زبان از الگوي عادي پیروي نمی
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  :منابع
  .دانشگاه آزاد اسالمی فسا، چ اول: ؛ رویاي بیداري؛ فسا)1382(آتش سودا، محمدعلی 

 .نشر مرکز، چ اول: ؛ آفرینش و آزادي؛ تهران)1377(احمدي، بابک 

رایی در رویا؛ ترجمه آزاده بیداربخت، راهنماي الفباي نمادگ]: ده هزار تعبیر خواب[10000؛ )1382(بال، پامال 
 .کتاب سراي تندیس، چ اول: تهران

 .فرهنگی، چ اول-انتشارات علمی: ؛ داستان نویسی جریان سیال ذهن؛ تهران)1387(بیات، حسین 

 .انتشارات افراز، چ اول: ؛ درآمدي بر داستان نویسی و روایت شناسی؛ تهران)1387(بی نیاز، فتح اهللا 

 .انتشارات نیلوفر، چ اول: ؛ تهران2؛ داستان کوتاه در ایران، جلد)1389(نپاینده، حسی

 .نشر ماهی، چ اول: ؛ مدرنیسم؛ ترجمه رضا رضایی، تهران)1383(چایلدز، پیتر 

 .؛ سمبولیسم؛ ترجمه مهدي سحابی، تهران، نشر مرکز، چ اول)1375(چدویک، چارلز 

 انتشارات نیلوفر، چ سوم: و و شازده احتجاب؛ تهران؛ بررسی تطبیقی خشم و هیاه)1372(حسینی، صالح 

 .انتشارات نوید شیراز، چ اول: ؛ گفتارهایی در نقد ادبی؛ شیراز)1385(دستغیب، عبدالعلی 

 ؛ نقد ادبی؛ تهران، دستان)1380(شایگان فر، حمیدرضا 

 .رات مروارید، چ چهارمانتشا: ؛ زبان از یاد رفته؛ ترجمه دکتر ابراهیم امانت، تهران)1366(فروم، اریک 

 .؛ از گونه اي دیگر؛ تهران، نشر مرکز، چ دوم)1380(کزازي، جالل الدین 

 .انتشارات هرمس، چ چهارم: هاي روایت؛ ترجمه محمد شهبا، تهران ؛ نظریه)1389(مارتین، واالس 

انتشارات : تهران؛ )عرفان،فلسفه و بوطیقاي خاموشی(؛ مولوي و اسرار خاموشی)1390(محمدي آسیابادي، علی 
 .سخن، چ اول

 .نشر مرکز، چ اول: ؛ مبانی داستان کوتاه؛ تهران)1379(مستور، مصطفی 

 .انتشارات ققنوس، چ سوم: ؛ کتاب ارواح شهرزاد؛ تهران)1389(مندنی پور، شهریار 

روزنه، چ انتشارات : ؛ مثنوي معنوي؛ به تصحیح دکتر توفیق سبحانی، تهران)1385(مولوي، جالل الدین محمد 
 .ششم

 .انتشارات سخن، چ اول: ؛ راهنماي داستان نویسی؛ تهران)1387(میرصادقی، جمال 

؛ هفت پیکر؛ تصحیح و حواشی حسن وحیدي دستجردي، به کوشش )1388(نظامی گنجوي، الیاس بن یوسف 
 .دکتر سعید حمیدیان، تهران، نشر قطره، چ هشتم

هاي هست بودن؛ ترجمه و برگردان یحیی مهدوي،  دیدارشناسی و فلسفه؛ نگاهی به پ)1372(ورنو، روژه و ژان وال 
 .انتشارات خوارزمی، چ اول: تهران

؛ تهران، نشر )»از بهرام گور تا بوف کور«دو متن،دو انسان، دو جهان(؛ روانکاوي و ادبیات)1374(یاوري، حورا 
 .تاریخ ایران، چ اول

 .انتشارات نیلوفر، چ اول: ؛ زندگی در آینه؛ تهران)1384(یاوري، حورا 
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انتشارات مروارید، چ : هایی به یک نویسنده جوان؛ ترجمه رامین موالیی، تهران ؛ نامه)1389(یوسا، ماریو بارگاس 
 .دوم

  
  

464 

  نقد سبک و اصالت سبک در آثار عصمت بخاري
  

  1سیده زهرا موسوي
  2محسن ذوالفقاري

  چکیده
بنـد،   ه به ترتیب انواع ادبی غزل، قصیده، ربـاعی، قطعـه، مسـمط، ترکیـب    بیت دارد ک 7500دیوان عصمت بخاري قریب   

هاي سبکی دیوان عصمت از حیث نقد نوعی، نقـد و   تحقیق حاضر به اصالت. شود مخمس، بحر طویل و تک بیتی در آن دیده می
الت سبکی شعر عصمت بخاري از حیث به عنوان مثال اص. پرداخته است... شناسی، نقد زبانی و محتوا، نقد و موسیقی، نقد و زیبایی

زبان قصیده و غزل عصمت بخاري همان زبان غـزل  . شود هاي غزل شاعر در این تحلیل بررسی می نقد نوعی غزل است که ویژگی
در نقـد رویکردهـاي   . و قصیده شاعران سبک عراقی است و به زبـان شـعري امیرخسـروي دهلـوي و معاصـرین او نزدیـک اسـت       

شـود و سـپس    آغـاز مـی  ) ع(و امـام علـی  ) ص(توان گفت که قصاید با توحید، ستایش رسول اکرم عصمت می محتوایی در دیوان
کند  آید که سیاق شعر عراقی را تداعی می می... مدح معاصران شاعر مثل خلیل میرزا الغ بیگ، محمد جهانگیر، امیرزاده جوکی و

شود که از این حیـث غـزل او    اي و از این قبیل مربوط می میخانهو در غزل اصالت محتوایی به عشق، عاشق، معشوق، اصطالحات 
در بخشهاي دیگر مقالـه از اصـالتهاي سـبکی ـ زیبـایی قصـاید و غـزل شـاعر بـه          .است... یادآور غزل سعدي، حافظ، امیر خسرو و

  .تفکیک و در پایان اصالتهاي سبکی ـ موسیقیایی دیوان او تحلیل و تشریح شده است
  
  

  .نقد، سبک، دیوان عصمت بخاري :اهکلید واژه  

                                                
 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اراك - 1
  دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اراك - 2
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  مقدمه
الدین مسعود بخاري از دانشمندان و شاعران اوایل عهـد تیمـوري اسـت کـه وفـاتش بـه روایـت         خواجه فخرالدین عصمۀ  

 840الـدین کاشـی    و خالصه االشـعار تقـی  ) 550ص (به گفته صاحب تاریخ حبیب السیر ) 403ص .(است 829دولتشاه سمرقندي 
دانشنامه ادب فارسـی  .(رسد می) ع(پدر او از بزرگان بخارا بوده است و منقول است که نسبش به امام جعفر صادق. ذکر شده است

النهر و سمرقند به سر برده است و مدتی نیز در جوار  هر چند که عصمت به جز بخارا مدتی در ماوراء) 613و آسیاي مرکزي، ص 
بـوده اسـت کـه از لقـب نخسـتین      » نصـیري «لص او در آغاز بویژه در قصـاید  تخ. سلطان خلیل به ري و عراق مسافرت کرده است

  .که نام خود شاعر است تخلص کرده است» عصمت«ممدوحش نصرالدین خلیل نواده تیمور برداشته است و در غزل 
در پرداختن به بحثهاي سبک شناختی در دیوان شـعرا از دیرزمـان در عرصـه تحقیقـات ادبـی رسـم بـوده اسـت و قطعـاً            

شناسـی   گـذاران سـبک   از جمله مرحوم بهار که از پایه. بازشناسی سبک و سیاق آثار شعرا و تمایز آنها از یکدیگر مفید بوده است
با این وجود آنچه جاي خالی آن در عرصه تحقیقات ادبی . اند در ایران است و خدمات ارزنده و ماندگاري از خود به یادگار نهاده

به عبارت دیگر بیان ویژگیهاي سـبکی در تحلیـل آثـار نویسـندگان و     . ي مربوط به اصالت سبک استشود رویکردها احساس می
تحقیـق  . رود شناختی به شمار می شاعران کافی نیست بلکه یافتن ویژگیهاي خاص و منحصر به فرد آثار از اهم رویکردهاي سبک

شناختی با  پردازد و از سویی به تلفیق بحثهاي سبک ي میهاي سبکی دیوان عصمت بخار حاضر از سویی به تبیین و تشریح اصالت
بـدین منظـور آثـار عصـمت بخـاري را      . شناختی و نقد موسیقایی توجـه دارد  رویکردهایی چون نقد نوعی، نقد محتوایی، نقد زبان

دیگر با رویکردي جدیـد  برگزیدیم تا از سویی با شاعري از خطه بخارا، سمرقند و ماوراءالنهر آشنا شویم و از سویی دیگر گامی 
  .شناختی برداریم در وادي تحقیقات سبک

دولتشاه سـمرقندي، تـذکره الشـعرا، ص    .(اله فرزند خواجه مسعود بخاري از شاعران اوایل تیموري است خواجه عصمه)1  
رازي، امـین  (» .پیوندد لیه میجفعر بن امیرالمؤمنین سالم اهللا ع«نسب او به ) 286، ص 4اهللا، تاریخ ادبیات ایران، ج  صفا، ذبیح/ 269

تحصیالتش را در بخارا آغـاز کـرد و در علـم ریاضـی، تـاریخ، فـن شـعر، عـروض و معمـا از          ) 432، ص 3احمد، هفت اقلیم، ج
نفیسی از جایگـاه واالي عصـمت و پـدرش در بخـارا     ) 613دانشنامه ادب فارسی و آسیاي مرکزي، ص . (سرامدان عصر خود بود

النهـر   هـاي مـاوراء   زاده و صاحب مجالس النفایس او را از بـزرگ ) 966، ص 1، تاریخ نظم و نثر فارسی، ج نفیسی(گوید  سخن می
اهللا،  صـفا ذبـیح  (کـرد   تخلص می» نصیري«مدتی، مداح نصرالدین خلیل نوادة تیمور بود در قصاید ) 187بهشت اول، ص . (داند می

بعـد از مـرگ   . عصمت مدتی نیز مالزم سلطان خلیل در عراق و ري بود .مدتی نیز در شمار مداحان الغ بیک بود) 287همان، ص 
وفـات عصـمت بخـاري را    ) 613دانشنامه، همان، ص . (در ري ترك مداحی سالطین کرد و انزوا گزید 814سلطان خلیل در سال 

  :کند نقل می 840آبادي مرگ او را  نصر) 296نفیسی، مان، ص (اند  ذکر کرده 829عمدتاً 
ــا ــاریخ وفــــــــ ــمتتــــــــ   ت عصــــــــ

 

ــت     ــنید گفـ ــه شـ ــس کـ ــر کـ ــت(هـ   )تمـ
کننـد و   بیت نقـل مـی   7500ولی عمدتاً مقدار ابیات دیوان او را ) نفیسی، همان(هزار بیت دارد  20دیوان عصمت به قولی    

مذهب عصـمت  ) 613دانشنامه ادب فارسی و آسیاي مرکزي، ص : رك(کند  نسخه موجود و چاپی در ایران همین امر را تأیید می
  .مؤید همین مطلب است) ع(ابیات آغازین دیوان در مدح امام علی) 289اهللا، همان، ص  صفا، ذبیح(ي، شیعه ذکر شده است بخار
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قصـاید مـدحی   . اصالت سبک شعري عصمت بخاري در رویکردهاي محتوایی در عرصه قصـاید همانـا مـدح اسـت     2ـ1  
) 12-20صـفحات  (اي که شاعر بـا قصـاید توحیدیـه     ؛ به گونههاي سبک خراسانی و عراقی است شاعر به شیوة شعراي مداح دوره

-200صـص  ) (ص(در البـالي قصـاید سـتایش رسـول اکـرم     . پـردازد  می) 20-25صص ) (ع(کند سپس به مدح امام علی آغاز می
رباریـان  آنگاه بیشـتر قصـاید را بـه مـدح شـاهان و د     . آورد را می) 204-206صص (و فرزندان او ) ع(طالب ، مدح علی بن ابی)197

) قصـیده  6(و امیرزاده جوکی ) قصیده 20بالغ بر (، خلیل میرزا )قصیده 10بالغ بر (دهد که از این میان مدح الغ بیک  اختصاص می
الدوله، شاهرخ میرزا  اهللا، یحیی مغیث خورد، به ندرت نیز قصایدي را به مدح افرادي چون خواجه لطف بیش از دیگران به چشم می

  .دهد اختصاص می... ده بایسنقر، خواجه محمد پارسا، ابراهیم سلطان وگورکانی، امیرزا
اي  دهد که اصالت سبک شاعر همانا کاربرد مضامین عاشقانه است؛ بـه گونـه   تأمل در محتواي غزل عصمت نشان می 2ـ2  

بازي، ساقی، میکده، عشق، بیداد، غم هجر، نظر . که همان سبک و سیاق شعرایی چون حافظ و سعدي در غزل شاعر مشهود است
شـود و از ایـن حیـث تفـاوت سـبکی       ها بسیار در غزل شاعر مشاهده می میخانه، ساغر، پیمانه، رندي، وصل، فقر و از این قبیل واژه

دهد که این غزل از عصمت  در بیت پایانی غزلها نشان می» عصمت«جز این که تخلص . خاصی با شعراي قرن هفتم و هشتم ندارد
  .بخاري است

، )2(بنـد   ، ترکیـب )4(، مسـمط )5(، قطعه )53(، رباعی )79(، قصیده )466(هاي غزل  از حیث نقد نوعی شاعر به قالب 3ـ1  
توان گفت شاعر اصالت سبکش غزل است و بعد  توجه دارد و از این حیث می) صفحه 4(و بحر طویل ) 8(، تک بیتی )1(مخمس 

ز حیث کمیت ابیات در این دو نوع ادبی گفتنی است که تعداد ابیات غزل شاعر دهد و ا از آن قصیده اصالت سبک او را نشان می
  .بیت است 2962و ابیات قصیده  2650

تـوان   اي که مـی  به گونه. شود همانا کوتاه بودن غزلهاست نخستین شاخصه و اصالتی که در غزل عصمت مشاهده می 3ـ2  
غزلهاي شش یا هفت بیتـی در دیـوان او بسـیار نـادر اسـت      . آید اعر میگفت بیشتر غزلها پنج بیتی است و در بیت پنجم تخلص ش

  .بیت است 95بیتی است جز قصیده توحیدیه که  30-35قصاید عمدتاً 
شود از سویی مدح  تناسب نوع ادبی غزل عصمت با محتواي عارفانه و عاشقانه حاکم بر غزلیات به خوبی مشاهده می 3ـ3  

در قصاید شاعر به خوبی بیانگر تناسـب  ... در آغاز دیوان و بعد از آن مدح شخصیتهاي درباري و) ع(و ستایش خداوند و امام علی
  .نوع ادبی و محتواي حاکم بر آن است

زبان قصاید بویژه واژگان در ترکیبات به ندرت به دورة خراسانی گرایش دارد و از حیث لطافـت بـه سـبک عراقـی      3ـ4  
  .تمایل بیشتري دارند

نی مربوط سبک خراسانی گرچه خیلی نادرنـد ولـی هنگـامی کـه بـا نکـات بالغـی رایـج در قصـاید دوره          این نکات زبا  
تلفیـق واژگـان انـدر،    . دهنـد  خورند به خوبی سبک شاعر را به سوي قصاید منوچهري و نهایتاً خاقانی سـوق مـی   خراسانی گره می

بـه عنـوان نمونـه    ...) ادات و(و عناصر تشبیه ) مفرد به مرکب(بیه و ساختار تش... همی، بهر، سوده، دیجور، مستدیر، مستنیر، سعیر و
  .بیانگر همین امر است

ــر   ــارم اثیـ ــه از طـ ــه راه کـ ــبی بـ ــودم شـ   بـ
 

  هــر ســو ســپاه رزم روان کــرد، ز مهریــر      
ــود      ــان نم ــاري چن ــب ت ــرف در ش ــار ب   رفت

 

ــر      ــر قی ــد ز بح ــامواج ســیم در روش آی   ک
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  گویــا زمــین نمونــۀ صــحن بهشــت بــود      
 

  اد غالیــه بگشــاد جــوي شــیر   کانــدر ســو  
  یا بـود عکـس ظلمـت شـب در میـان بـرف       

 

ــر    ــر و عبیـ ــا عنبـ ــرزده بـ ــوده بـ ــافور سـ   کـ
ــزه  ــا ری ــوا   ی ــاي ســیم همــی ریخــت از ه   ه

 

ــتدیر    ــرخ مسـ ــین چـ ــرم زمـ ــار جـ ــر نثـ   بهـ
  صحن چمـن بـه بـرف نهـان گشـته آنچنـان       

 

ــد اســیر    ــاز ســفید اوفت ــگ ب ــه چن   طــوطی ب
  بازش ز سـیم سـوده غنـی سـاخت روزگـار      

 

ــرگ شــد فقیــر   ــاغ چــون ز زر و ب   اطــراف ب
ــرف     ــاض بــ ــور بیــ ــع نــ ــو لوامــ   از پرتــ

 

ــتنیر      ــور مس ــب دیج ــد ش ــیم روز ش ــو ن   چ
  )70-71صص ( 

  :در مطلع قصاید است... و یا نمونه زیر یادآور قصاید منوچهري از حیث توصیف طبیعت، زبان و  
ــاي چــــرخ مــــدور     ــز زوایــ   شــــبی کــ

 

ــور   ــید انـ ــت خورشـ ــدرون رفـ ــر انـ ــه قیـ   بـ
ــا  ــوت نگـــ ــار کســـ ــري روي زنگـــ   ر پـــ

 

  رداي معتبـــــر فروشســـــت بـــــر ســـــر    
ــبانه    ــزم شــ ــت بــ ــون بیاراســ ــک چــ   فلــ

 

  ...شــفق چـــون زبـــاده تهـــی کـــرد ســـاغر  
  )104ص ( 

  :و یا در قصیده زیر  
ــاز  ــرور گشــت ب ــاد بهــاري روح پ ــت ب   عاقب

 

  وز ریاحین باغ چون فردوس اکبر گشت باز 
  سبزه از برگ بنفشه چـون پـر طـاووس بـود     

 

  ...له پر از خـون کبـوتر گشـت بـاز    از گل ال 
  )124ص ( 

عمـدتاً بـه سـبک عراقـی گـرایش دارد و یـادآور غـزل        ... از حیث زبـان، موسـیقی، بالغـت و   » عصمت«سبک غزل  3ـ5  
همـین طـور مضـمون    ... هاي خمار، مست، جمـال، اهـل دل، شـیخ، سـاقی، میکـده و      واژه. فخرالدین عراقی، سعدي و حافظ است

  :ه غزل زیر مصداق سخن فوق استعاشقانه و عارفان
  اي از خمــار چشــم تــو اهــل صــالح مســت

 

  لطفی که در جمال پري نیست در تو هسـت  
  هـر دم خیــال قــد تــو چــون بخــت بــر ســرم  

 

ــی  ــی   م ــودم م ــام خ ــد و زم ــت آی   رود زدس
  گر پیش از این خلیل شکستی بت این زمان 

 

ــت   ــاق ب ــل و شــد همــه آف   پرســت آمــد خلی
  خلـوت ببسـت شـیخ   عمري بـر اهـل دل در    

 

  سـاقی بـر اهــل میکـده یـک روز در نبســت     
  عصمت چو محتسب به خرابات رفت دوش 

 

  شکسـت  شکست سـاغر و او توبـه مـی    او می 
  ) 262ـ3صص ( 

بندي و تبویت رویکردهاي موسیقی بیرونی در شعر عمصت در خـور بیـان اسـت اسـتفاده      یکی از نکاتی که در دسته 4ـ1  
توان گفت شاعر در مبحث تنوع اوزان صـاحب اصـالت سـبک نیسـت      اوزان اندك است به نحوي که میشاعر از بحور محدود و 

درصـد اصـالت    22درصـد و مجتـث    30بحرهاي رمل . دهد مندي به سه یا چهار وزن رایج اصالت کار او را تشکیل می بلکه عالقه
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درصـد بـه ترتیـب     26درصـد و مضـارع بـا     40مـل  دهد؛ در غزل بحـر ر  موسیقی بیرونی شعر عصمت را در عرصه قصاید نشان می
  .دهد اصالت سبکی موسیقایی شعر او را تشکیل می

توان گفت که همه بحور با زحافاتشان در عرصه وزن شـعر فارسـی بـویژه دنیـاي      در تحلیل اوزان غزل عصمت می 4ـ2ـ1  
، »مفعول مفاعیـل و مفاعیـل و مفاعیـل   «چون هاي سبکی غزل شاعر است کاربرد اوزانی  غزل رایج است و شفافیت وزن از اصالت

ترین اوزان غزل عصمت است که کاربرد زیـادي هـم    رایج» مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن«و » فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعلن«
بـه ترتیـب از   » مفعول فاعالت مفاعیـل فـاعلن  «و » مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن«، »فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعلن«دارد و اوزان 

از اوزان رایج دیگر که تعدادشان در غزل و قصـاید شـاعر زیـاد    . رود ترین و پرکاربردترین اوزان قصاید عصمت به شمار می رایج
  .اشاره کرد) یک مورد(و بحر خفیف ) مورد 4(توان به بحر رجز  هم نیست می

» فعـولن مفـاعیلن فعـولن مفـاعیلن    «بحر طویل مثمن سـالم؛  توان به دو مورد  در نقد اوزان غیر رایج در نگاه اول می 4ـ2ـ2  
  :اشاره کرد

  بهار آمد و هر کـس بـه سـروي پـري پیکـر     
 

  بــه پــاي گلــی دارد هــواي مــی و ســاغر      
  )66دیوان، ص ( 

ــور     ــه ان ــذارت م ــرو و ع ــی قامتتــت س   زه
 

خط و خد شب و شـمع و رخ و لـب گـل و     
ــکر   )91ص (  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گرچه ایـن وزن بـه نـدرت در قصـاید     . ارب در یک مورد از قصاید عصمت استاز نکات در خور بحث کاربرد بحر متق  
هـاي   شود در هر حال در نقد طولی با عنایت به ادوار شعر فارسی باید گفـت کـه ایـن وزن از اصـالت     سبک خراسانی هم دیده می
  :موسیقایی قالب مثنوي است

  :مطلع قصیده  
  شــــبی کــــز زوایــــاي چــــرغ مــــدور    

 

ــت خ   ــدرون رفـ ــر انـ ــه قیـ ــوربـ ــید انـ   ورشـ
  )104دیوان، ص ( 

دهد که اوزان عمدتاً نـرم و لطیفنـد    عنایت به تندي، پویایی و نرمی و لطافت اوزان شعري در دیوان عصمت نشان می 4ـ3  
به صورت سالم و به ندرت همراه با زحاف بیانگر همین » فاعالتن«و رمل برگرفته از » مفاعیلن«توجه به اوزان بحر هزج برگرفته از 

  .کته استن
توان گفت که شاعر بیشتر تنها به حـرف روي ونهایتـاً بـه ذکـر ردیـف       در تحلیل موسیقی کناري قصاید عصمت می 4ـ4  

تـوان قصـایدي را یافـت کـه از حیـث       و به ندرت مـی » ...ا، ـ ب، ـ ر، ـ م، ا م، ـ ن، ال، اع و   «از جمله . کنند مفرد و روي بسنده می
تـوان بـه    توان به قصاید مردفی اشاره کرد که با ردیف مفرد همراه است از این جمله مـی  ین نوع میاز ا. موسیقی کناري قوي باشد

توان گفت قصاید مجموعاً از این  در هر حال می. اشاره کرد» ...آید، ار پیدا شد، ار انگیخته، ان دریچه و ار می«قصایدي با ردیف 
و همین نکته . درصد از قصاید فاقد ردیفتند 81درصد قصاید مرد فندو  19توان  گفت حدود  حیث ضعیفتند و در نتیجه آماري می

  .دهد اصالت سبکی ـ موسیقیایی قصاید شاعر را نشان می
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توان گفت بر عکس موسیقی قصاید شاعر عمدة غزلهـا را مـردف بـه کـار      در نقد موسیقایی غزل عصمت بخاري می 4ـ5  
درصد غزلها غیر مردفنـد و از ایـن میـان جـز شـش       18-20درصد مردفند و حدوداً  80توان گفت حدوداً  به نحوي که می. برد می

غزل که مردف به ردیف حرفی هستند ما بقی غزلها همه ردیفهاي فعلی هستند و این نکته از اصالتهاي سبکی موسیقی کناري غزل 
  .کناري قصاید او نیست توان گفت غناي موسیقی کناري غزل شاعر اصالً قابل مقایسه شاعر است و نهایتاً می

در تحلیل جایگاه الفاظ مربوط به موسیقی کناري و ارتباط این الفـاظ بـا کلمـات مجـاور در بیـت یـا در طـول غـزل          4ـ6  
توان یافت که الفاظ قافیه و ردیف تناسب محتوایی با کلمات دیگر موجود در بیـت   گرچه به ندرت مواردي را می: توان گفت می

جه این نکته اصالت سبکی شاعر نیست به عبارتی شاعر سعی کرده است که در تصویرها یا اندیشـۀ حـاکم بـه    دارند ولی به هیچ و
کلمات قافیه نقش دو چندان بدهد بلکه در بسیاري از مواقع کلمات قافیه تنها وظیفۀ قافیه سازي دارند و از مواردي که واقعاً شـاعر  

توان بـه غـزل زیـر بـا      توجه دارد می) قافیه و ردیف(فاظ مربوط به موسیقی کناري به تناسب کلمات در نقد عرضی ابیات غزل با ال
آتـش، آتشـکده، سـوزجگر، سـوزدل، سـوخت، پروانـه، دل       «اشاره کرد طوري که مخاطب با تأمل در کلمات » سوزد می«ردیف 

بـرد   وسیقی کناري از سوي دیگر پی میواقعاً به عمق سوز و ساز غزل از سویی و سوز موجود در م» ... سوخته، آتش سودا، داغ و 
  .برد کند و لذت می و این امر تصویر زیبایی از سوختن و کلمات مناسب با آن را در ذهن مجسم می

  
ــی    ــو جــان و جگــرم م ــش هجــر ت   ســوزد آت

 

ــی     ــاردگرم م ــوخته ب ــدم س ــون ش ــوزد چ   س
  چشمم از بس که زسـوز جگـر آتشـکده شـد     

 

ــی     ــاب نظــرم م ــید زت ــرض خورش ــوزد ق   س
  دیده عمریست که از گریه خون محروم است  

 

  سـوزد  کز دل سـوخته خـون در جگـرم مـی     
  عصمت از آتش سوداي تو کـم سـوخته بـود    \

 

  ســوزد داغ هجــر تــو کنــون بیشــترم مــی     
  )291دیوان، ص ( 

بـا کلمـه   » رینشی«که کلمه قافیه است در نقد عرضی بیت و همین طور » با ،صیاد« کشتن، تیغ، خون  صید،«و یا تناسب کلمات 
 .خورد که قافیه است در دو بیت از یک غزل به چشم می» فرهاد«

ات خواهـد کـه ریـزد     چشمت به تیـغ غمـزه  
 خون من

  چون صید گیرد عادت کشتن بـود صـیاد را   
  اي دل از آن نامهربان بوي وفادارب مجـوي  

 

شیرین از آنها نیست کو رحمی کنـد فرهـاد    
 )259دیوان، ص(  را

افتن قوافی و ردیفهایی که در تصویرسازي و ایجاد تناسب با کلمات مجاور یـا در طـول غـزل نقـش ایفـاء کننـد       در هر حال ی
  .بسیار کم است و شاعر در این خصوص صاحب اصالت سبک نیست

دهد که رویکردهاي زیباشناختی قصاید و غزلیات همان طور که خاصیت این دو  تأمل در دیوان عصمت بخاري نشان می 5ـ 1
با عنایت بـه ادوار سـبک شـعر فارسـی و خصـایص بالغـی موجـود در اشـعار عصـمت          . وع ادبی است،کامالً با یکدیگر متمایزندن

توان گفت که شاعر در قصاید به سبک و سیاق شعراي سبک خراسانی کمتر و به سبک قصاید قرن ششم و هفتم بیشتر تمایـل   می
شـود   شعرایی چون منوچهري، خاقانی و انوري در قصاید در غزل عصمت دیده میهایی از بالغت شعري  اي که رگه به گونه. دارد
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توجه به تشـبیه مضـمر، تفضـیل ، ملفـوف، غیـر      .  شود هاي عناصر بالغی به سبک شعري عراقی و سعدي مشاهده می و بیشتر ریشه
نی و عراقی است که البته بـا زبـانی   ملفوف و عنایت به زیبایی وصف در آغاز قصاید از مهمترین گرایشهاي شاعر به سبک خراسا

  .آید که در بندهاي زیر به خوبی مشهود است تر از گذشته در شعر او می فصیح
همان طور که در مبحث محتواي قصاید آورده شد، عمدة قصاید عصمت بخاري مدحی است و ساختار زبـانی، بالغـی و    5ـ 2

از این رویکردها در قصاید شاعر که اصالت سبک شعري قرن پنجم  یکی. نوعی آن همان ساختار قصاید گذشته شعر فارسی است
هاي تاریخی است، در نمونه زیر ممدوح اضـماراً   و ششم و هفتم است تشبیه ممدوح به صورت مضمر به عناصر طبیعی و شخصیت

  .شود ده میشود و از حیث وجه شبه برتري و تفضیل دا مقایسه می» ... خورشید، گردون، فلک، حاتم، دارا و «با 
ــبش  ــد زنهی ــت آی   خورشــید چــو در خرگه

 

ــر اعضــا   ــرزه ب ــد ل ــن مصــروع فت   همچــون ت
ــو گـــردون     ــاز تـ ــی در بـ ــوق غالمـ   از شـ

 

ــوزا    ــتۀ جــ ــر بســ ــاید کمــ ــز نگشــ   هرگــ
  اي سدره جنـابی کـه فلـک بـا همـه رفعـت       

 

ــت واال     ــی همـ ــو زهـ ــدر تـ ــدة قـ ــد بنـ   شـ
ــاتم   ...   ــۀ ح ــت نام ــرات کرم ــرده ب ــی ک   ط

 

ــوکت    ــدمت شـ ــکوه خـ ــته شـ   دارا بشکسـ
  )26دیوان، ص ( 

آیـد و   در قالب تشبیهات صریح در مقام مشبه به می» ...نه چرخ، گردون، حور، خورشید و«و در نمونۀ دیگر الفاظی چون   
  :شود ها تفضیل داده می به آیند، به عبارتی اضماراً ممدوح بر این نوع مشبه در مقابل مقام ممدوح چندان به حساب نمی

ــه  ــال کـ ــدرشآن ذروة اقبـ ــرض قـ   در معـ
 

  نـــه چـــرخ نمایـــد چـــو یکـــی ذره محقـــر 
  ز آن کعبــۀ آمـــال کــه از فـــرط حقـــارت   

 

ــر آن در     ــه ب ــد حلق ــه زن ــد ک   گــردون نتوان
  و آن روضۀ فردوس که جاروب کنـد حـور   

 

ــر    ــف معنبـــ ــلۀ زلـــ ــۀ او سلســـ   در حلقـــ
  و آن بارگه عـرش کـه خورشـید بـه بـزمش      

 

ــی   ــبح مــ ــر صــ ــدح زر  هــ ــد در قــ   کشــ
  )60دیوان، ص ( 

هاي دیگر قصاید عصمت آوردن تشبیهات پیاپی در قالب ملفوف و غیر ملفوف است که گاه بـه صـورت    از شاخصه 5ـ2  
  :شود و یادآور شعر گذشتۀ فارسی با همان عناصر بالغی است مرکب بیان می

  زهــی قامتــت ســرو و عــذارت مــه انــور     
 

گـل و    خـط و خدشـب و شـمع ورخ و لـب     
ر ــکّ ــه راســت    شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــت م ــرین موی ــتشــب عنب   ین روی

 

ــوثر     ــت چشــمۀ ک ــت لب ــرین کوی   بهشــت ب
ــا درو مــدغم   ــرص خورشــید و ثری   رخــت ق

 

ــت قفــل یــاقوت و درو درج در مضــمر       لب
  بر اطراف رو زلفت چو سنبل عیـان بـر گـل    

 

  در انــوار رخ لعلــت چــو ذره نهــان در خــور 
لبت چون سخن گویـد رخـت چـون عـرق      

ــزد   ریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  چکانـــد در از لعـــل و فشـــاند زمـــاه اختـــر 

مرا زنده ساز و کش گـه مسـتی بـه چشـم و      
ــب   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  گـه غمـزه قصـاب و گـه خنـده جـان پـرور        
  )91دیوان، ص ( 
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  :و یا توصیف طبیعت در قصیده ذیل  
ــر   صــبحدم ز موکــب خورشــید پیــدا شــد اث

 

  کــردم از راه تماشــا جانــب بســتان گــذر     
ــاغ را      ــایق بـ ــرار حقـ ــدم از انـــوار اسـ   دیـ

 

ــورت   ــر ن ــرین پ ــردوس ب ــزار ف   رصــدره از گل
ــر اوراق گــل  قطــره  ــه گــاه صــبح ب   هــاي ژال

 

ــان آمــد زاطــراف گلســتان در نظــر         آنچن
ــار   ــراف بهـ ــی بـــازار صـ ــراي گرمـ ــز بـ   کـ

 

  لعــل و مرواریــد را آمیختــه بــا یکــدیگر     
  دایـــۀ ابـــر بهـــاري بـــر کنـــار بوســـتان      

 

ــه را پــرورده از خــون جگــر    نــو عــروس الل
  غنچۀ گل گشته بر یاقوت احمر خـرده گیـر   

 

  روان بـر شـاخ طـوبی طعنـه گـر      قامت سرو 
  )107-108دیوان، ص ( 

توان گفت که این رویکردها کامالً متمایز از عناصـر   در نقد رویکردهاي زیباشناختی در غزلیات عصمت بخاري می 5ـ5  
مجـاز و   دهد که عناصر بالغت قدمایی همچـون تشـبیه، اسـتعاره،    تأمل در دیوان شاعر نشان می. زیباشناختی در قصاید شاعر است

ولی با این وجود . توان این نوع عناصر را زیاد یافت اي که با مطالعه چندین غزل نیز نمی کنایه در غزل او جایگاهی ندارد؛ به گونه
به عبارتی اصالت زیباشناختی غزل عصمت . غزل عصمت دلچسب و زیباست و این امر مدیون اندیشۀ زیباي حاکم در اشعار است

  .شود کم بر غزل است که با زبان فصیح بیان میهاي حا وجود اندیشه
. شـود و بـدیع نیسـت    هـاي عاشـقانه و عارفانـه در غـزل حـافظ و سـعدي نیـز بسـیار دیـده مـی           هر چند که این نوع اندیشه  

حاکی از  ها و الفاظ رایج در غزلهاي عارفانه عمدتاً نامه هاي رایج در ساقی رویکردهاي مربوط به عشق، عاشق، معشوق توأم با واژه
  :کند جهت نمونه غزل زیر بسنده می. مضامین عاشقانه و عارفانه دیوان عصمت بخاري است

  اهل دل را جانب مقصود راهی دیگـر اسـت  
 

  ملک معنی را فروغ از پادشاهی دیگر اسـت  
ــازکش    کشــتۀ رفتــار آن ســروم کــه چشــم ن

 

گنـاهی دیگـر    هر زمـان در قصـد خـون بـی     
ــت ریسـت امـا چـون    گرچه می خـوردن گنهکا   اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنم
  توبه هم بر مذهب رندان گناهی دیگر است 

  کعبۀ حاجـات مـا کـوي خراباتسـت و بـس      
 

کز حقیقـت جانـب آن کـوي راهـی دیگـر       
ــت   عصمت ار کردي گناهی دامن معشوق گیـر   اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  کاهل دل را دامن لطفش پناهی دیگر اسـت  
  )263دیوان، ص ( 
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  هاي پرداخت آن در رمان نقد و تحلیل شخصیت و شیوه
  »هاي درخت آلبالو ترکه« 

  
  1موسويسیده زهرا 

  2محسن ذوالفقاري
  :چکیده

نشان . هاي درخت آلبالو، موضوع اصلی مقاله حاضر است تبیین جایگاه شخصیتها و شیوه پرداخت آنها در رمان ترکه  
اي مهم از ادوار شعر و نثر فارسی است از سویی و تبیین عناصر ساختاري   دادن خصائص آثار ذي ربط به دفاع مقدس که خود دوره

هاي  هاي پرداخت شخصیت از سوي دیگر؛ بویژه رمان ترکه مرتبط به ادبیات مقاومت با تأکید بر عنصر شخصیت و شیوهرمانهاي 
هاي مختلف شخصیتی و بیان  بندي طیف دسته. رسد درخت آلبالو که تا کنون از این حیث بررسی نشده است، ضروري به نظر می

ها، استفاده از توصیف ظاهري، معرفی در قالب گفتگوها و نشان  ستقیم شخصیتخصائص آنها، تبیین شیوه پرداخت مستقیم یا غیرم
ها در رفتار و کردارشان و نوع نامگذاري شخصیتها از جمله رویکردهایی است که در رمان مزبور بررسی و تحلیل  دادن شخصیت

تها از جمله رویکردهاي مقاله حاضر ها، ثبات یا عدم ثبات در اسیرت، سادگی و بغرنجی شخصی تحلیل سیرت شخصیت. شده است
  .ایم باشد که حاصل آن را در بخش نتیجه مقاله آورده می

  
  

  هاي درخت آلبالو،نقد، تحلیل شخصیت، ترکه: هاکلید واژه
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  :مقدمه
دهد که در یک دورة  اند، نشان می تأمل در ادبیات جهان به ویژه ادبیات کشورهایی که به نوعی درگیر جنگ بوده  

توان از آن  و به طور کلی در ادبیاتشان گشوده شده است که می... ، نمایشنامه، سرود و خی باب جدیدي در عرصه شعر، داستانتاری
ها و ایثارگریهایی است که ملت ما براي  ها، شجاعت دادخواهی ادبیات مقاومت صداي مقاومت،. به عنوان ادبیات مقاومت یاد کرد
نامه داستان  واژه... جمال میرصادقی و: رك. (اند شرف، دین، فرهنگ و تمدن از خود نشان دادهدفاع از تمامیت ارضی، ناموس، 

گرچه وجود آثار به جامانده در ادبیات مقاومت سایر ملتها غیرقابل انکار است ولی آنچه ادبیات مقاومت ایران را ) 16نویسی، ص 
سازد همانا زیرساخت دینی و خدا محوري و  متمایز می همین زمینه، در هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن از آثار ادبی دیگر در

  .نامید» دفاع مقدس«دفاع هشت ساله است که با هستی آن را 
ور شدن آتش جنگ میان عراق و ایران و به عبارتی تحمیل جنگ به ایران در پایان  باگذشت اندك زمانی از شعله  

به نقلی از سال . نامیم ستیم که آن را ادبیات مقاومت یا ادبیات دفاع مقدس میشاهد دوران جدیدي در ادبیات ه 1359تابستان 
هاي سربازها در بازداشتگاههاي دشمن،  ها، عملیات نظامی، شکنجه نویسنده از زندگی روزانه در جبهه 258بیش از  1373تا  1359

  )889، ص 3، ج)نویسی نی، صد سال داستانحسن میرعابدی. (اند سخن گفته... آشفتگی در مناطق غیرنظامی، جنگ شهرها و

زمین سوختۀ احمد «اي چون  با تأملی در آثار داستانی دهه شصت بویژه در عرصه رمان و داستان بلند با رمانهاي برجسته  
هاي درخت  ، ترکه)1363(، نخلهاي بی سر قاسمعلی فراست )1362(، رمان عروج ناصر ایرانی )1361اولین رمان جنگ، (محمود

  .شویم آشنا می... و) 1369(، عقابهاي تپه شصت محمدرضا بایرامی)1368(بالو اکبر خلیلیآل
نقد و تحلیل محتوا و ساختار این آثار از مسائل ضروري است که خوانندگان را با عظمت ادبیات هشت سال دفاع مقدس   

ها و شخصیتهاي رمان و بیان  ا ضمن شناخت تیپرا برگزیدیم ت» هاي درخت آلبالو ترکه«بدین منظور رمان . کند بیشتر آشنا می
. پردازي این رمان بپردازیم از نگاه اکبر خلیلی در این اثر به بیان ویژگیهاي شخصیت... جایگاه زنان، مردان، کودکان، نظامیان و

اه هر یک از پردازي رمان مزبور کاري انجام نشده است و از سویی تحلیل جایگ گفتنی است که در تحلیل شخصیت و شخصیت
ها  ها از حیث قیافه ظاهري، گفتگوها، رفتار و کردار و نام شخصیت هاي پرداخت شخصیت هاي اجتماعی در رمان و تبیین شیوه تیپ

  :حاصل پژوهش حاضر از قرار زیر است. آید هاي درخت آلبالو به حساب می کار بدیعی در خصوص رمان ترکه
  
  ـ درونمایه1

را دربارة حوادث پس از پیروزي انقالب در » هاي درخت آلبالو ترکه«نی است که اکبر خلیلی در باب درنمایه اثر گفت  
شود، بیان یک واقعیت تاریخی مد نظر نویسنده بوده است؛ اکبر  آنگونه که از محتواي رمان برداشت می. کردستان نوشته است

این رمان به بیان حوادث واقعی زندگی شهید سعی دارد در » مجید حداد عادل«خلیلی بنابردرخواست دوست شهید خود 
زاده در تهران سرنخی در  از شهید نصرت«: نویسد زاده می نامه شهید نصرت خلیلی در مورد نحوه تهیه زندگی. زاده بپردازد نصرت

در نیروي  داري بود دست نبود تا بتوانم به زندگی آن شهید و طریقه شهادتش آشنا شوم جز یکی از بستگانش که آن هم درجه
هاي  اکبر خلیلی، ترکه(» ...هوایی و اطالع چندانی از چگونگی حال آن شهید نداشت مگر مختصر اطالعاتی دست و پا شکسته که 

  ).563درخت آلبالو، ص 
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اصرار مجدد مجید حداد عادل، خلیلی را وامی دارد تا بعد از جستجوي فراوان جهت آشنایی با عملیات آزادسازي   
زاده را در زندان اوین بیاید و در آنجا با محمد کچوئی؛  از کردستان درآورد و نیز رد پاي شهید سرهنگ نصرتکردستان سر 

شود تا شخصیت اصلی رمان را  آشنا شود و شیفته او شود و این آشنایی باعث می» بزرگ مردي مجاهد از خیل شهیدان بزرگ«
  .گیرد شکل می» هاي درخت آلبالو ترکه«رتیب رمان بدین ت) 562همان، ص : رك. (مانند محمد کچوئی بسازد

رمان مزبور از سویی نداي مظلومیت مردم ایران است و از سویی به معناي اخص به احوال مردمانی شکست ناپذیر و   
همچون  ها، در برابر سرما و برف ها، خیانت مردمانی که در برابر توطئه. پردازد مقاوم در مناطق سرد و کوهستانی کردستان می

گر فداکاریها، ایثارگریها، رشادت، شهامت و انسانیت  رمان از سویی بیان. ناپذیر، پایدار و مقاومند شکست» هاي درخت آلبالو ترکه«
قسمتی از . گذارد بیدار مردان و زنان کرد است و سوي قساوت و سنگدلی نیروهاي دمکرات، خیانتها و توطئه آنان را به نمایش می

  .شود ه قبل از انقالب اسالمی مربوط میحوادث رمان ب
  

  ـ خالصه اثر2
شود و  که از فرماندهان حکومت نظامی تهران است، پس از پیروزي انقالب دستگیر می» سرهنگ حمیدرضا مدنی«  

را در حالی که منتظر حکم دادگاه است خاطرات کودکی و منزلگاه پدري . برد حدود چهار ماه و هفده روز در زندان به سر می
در سن یازده سالگی به . پدر و برادرش روحانی و اهل بازار هستند. اي مذهبی به دنیا آمده است در خانواده» حمید«کند؛  مرور می

دارد اما از » هاي درخت آلبالو ترکه«عبدالعظیم، پدرش قصد تنبیه او را با  خاطر برداشتن دو اسکناس ده تومانی از صحن حرم شاه
شود و سرانجام به  مند می در خانه پدري به خاطر عالقه به عمو سرهنگ به کارهاي نظامی عالقه. کند میگناه او چشم پوشی 

قبل از پیروزي انقالب اسالمی در جنگ ظفا و عملیاتی در کردستان شرکت داشته است ولی هرگز . رسد درجات باالي نظامی می
در زندان به آموزش . ر حمله به مردم را صادر نکرده استدستش به خون آلوده نشده است و حتی در حکومت نظامی دستو

شود و با اصرار خود و با همکاري  از زندان آزاد می» صنوار«هاي همسر فداکارش،  سرانجام پس از تالش. پردازد پاسداران می
یري با دمکرات شهید دهد و سرانجام در درگ در کردستان رشادتهاي زیادي از خود نشان می. رود رئیس زندان به کردستان می

از پاسدارانی است که توسط سرهنگ مدنی آموزش دیده است؛ یوسف در ادامه راه سرهنگ مدنی، در منطقه » یوسف«. شود می
  .شود ایستد و تالشهاي او و ایثار رزمندگان اسالم سرانجام به آزادسازي کردستان منجر می کردستان در مقابل دمکرات می

  

  هاي داستان ـ شخصیت3
رغم وجود شخصیتهاي زن در رمان بایست اذعان داشت که عمده  علی: توان گفت هاي اثر می در نگاه کلی به شخصیت  

توان به بازاریان،  بندي شخصیتهاي اثر را می در یک دسته. دهند را مردان تشکیل می» هاي درخت آلبالو ترکه«شخصیتهاي 
هاي فوق به تفکیک  در تحلیل هر یک از تیپ. تفکیک کرد» ا، زنان و کودکانروحانیان، دیوانگان، زندانیان، نظامیان، دمکراته

  :توان گفت می
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عمدتاً شخصیتهایی فعال، معتقد، مورد اعتماد و همگی مبتنی بر واقع هستند؛ کربالیی احمد، » هاي درخت آلبالو ترکه« بازاریانـ 3ـ1
مصادیق و . باشد ب اهللا پدر حمیدرضا که بسیار شبیه پدر خود میپدر بزرگ حمیدرضا مدنی، از بازاریان معتمد محله است، حبی

  .شود، نشانگر اوج اعتقادات مذهبی آنهاست هایی که از کردار و رفتار مذهبی این دو شخصیت ذکر می نمونه

انقالب  نیز از بازاریان با وجدانی هستند که پس از پیروزي» علی روغنی حاج آقا مینایی، حاج آقا محمد بلورچی، حاج«  
این اقدامات » شیخ احمد و شیخ حسینی«هاي  زدة کردستان هستیم که با راهنمایی  هاي آنها به مردم بحران اسالمی شاهد کمک

  .دهند انسانی را انجام می
هاي منفی اثر سمسار و شاگردش هستند که در مقابل گروه، فوق هستند و به دنبال فرصتی براي چاپیدن  تنها شخصیت  

  .مردم
از » شیخ احمد و شیخ حسینی«. هاي مبارز و تأثیرگذار به سرنوشت انقالب اسالمی هستند از جمله شخصیت روحانیونـ 3ـ2

هستند که در راه کمک به مردم ستمدیده ... افرادي مبارز، معتقد، فداکار، انسان دوست و. بارزترین شخصیتهاي این گروه هستند
و فرزندانش در » معصومه«او همراه زنش . کند ر بزرگتر حمیدرضا در مغازه پدر کار میبراد» شیخ احمد«. باشند بسیار کوشا می

مدتی متواري . گردد شود و شکنجه می چند بار توسط ساواك دستگیر می. بسیار فعال و مبارز است. کنند خانۀ پدري زندگی می
رسانی به مردم بحران زدة کردستان فعال  الب در کمکپس از پیروزي انق. دهد هاي سیاسی ادامه می است و در عین حال به فعالیت

از مخالفان حکومت . دیگر روحانی داستان است، پدر زن حمید است» شیخ حسینی«. شود سرانجام توسط گروهکها شهید می. است
شروطی چون طاغوت است که به خاطر نظامی بودن حمید حاضر نیست دخترش را به ازدواج اودر آورد، ولی سرانجام با گذاشتن 

بسیار مورد احترام . اي نورانی دارد امام جماعت محله است، چهره. کند با ازدواج آنها موافقت می... بندي اخالقیات و یاد خدا و پاي
. شود او هم مجروح می» شیخ احمد«سرانجام در جریان ترور . کند از او اطاعت می» شیخ احمد«فردي مبارز است که . مردم است

هاي حضرت امام را پخش  سخنان و اعالمیه. از دیگر روحانیان داستان است که با روحانیت داستان ارتباط دارد» لشیخ اسماعی«
  ...کند و می

زمان » حمیدرضا«. از این نوع هستند» گدا علی«و » آق حسن خله«. از جمله شخصیتهاي دیگر این رمان هستند دیوانگانـ 3ـ3
  .یابد می» آق حسن خله«کودکی خود را در چهره 

اي است که با کله کوچک به اندازه یک طالبی نارس، اندامی متوسط، حضورش  پیر مرد پنجاه ساله» آق حسن خله«  
کودکان او را . ترسند زنان از او می. دار، راه رفتنش و غذا خوردنش تماشایی است صحبت کردنش خنده. جا غیرمنتظره است همه

عبدالعظیم  اش به حرم شاه عالقه. کند اش است، جانبداري می دار سرپرستی یره زنی که عهدهپ» شوکت«به شدت از . کنند اذیت می
  .حمیدرضا او را خیلی دوست دارد. حمیدرضا چند بار در دام او گرفتار شده است و از او سیلی خورده است... فطري است و

گذارد  نشیند و نمی می» زاده حمزه امام«شاه و  رالدینسر قبر ناص. است» زیر بازار«نیز از دیگر دیوانگان محله » گدا علی«  
  ...ها باال برود کسی از میله

با . شود پس از پیروزي انقالب دستگیر می» حمیدرضا مدنی«. دهند اي دیگر از شخصیتهاي داستان را تشکیل می دسته زندانیانـ 3ـ4
که نویسندة رمان، اکبر خلیلی شیفته اخالق اوست، تا » ئیمحمد کچو«شود از جمله رئیس زندان،  شخصیتهایی در زندان آشنا می

  .سازد حدي که شخصیت اصلی داستانش را مطابق با خلقیات او می
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اي مهربان دارد  پوشد، قیافه تکلف است، یک دست کت و شلوار کهنه و قدیمی می آالیش و بی مردي بی» رئیس زندان«  
» شیخ احمد«لسوزیهایش،  شب بیداریهایش، چهره مبارزاتی او از او شخصیتی چون محبتهاي او، د. است» شیخ احمد«و بسیار شبیه 
قبل از انقالب رئیس زندان بوده است که بعد از . شصت سال دارد» تیمسار محمدي«. بسیار شیفتۀ اوست» حمیدرضا«. ساخته است

  .سربازانش داده است در جریان انقالب نیز دستور شلیک به. کند دستگیري به تمام گناهانش اعتراف می
به تمام . پرستی و خبر چینی به درجه تیمساري رسیده است که از درجه گروهبان سومی، به خاطر شاه» تیمسار نوبخت«  

  .گذارند کند، طلب عفودارد و همه وقتش را به توبه و عبادت می گناهانش اعتراف می
به پانزده سال زندان محکوم شده . گناه را داده است ردم بیکه معاون فرمانده بوده است و دستور کشتار م» سروان بخشی«  

  .و دیگر زندانیان، بالتکلیف و منتظر حکم دادگاه هستند» افسر بازنشسته«و » بختیاري«، »سروان نوربخش«افرادي چون . است
یکی : دسته قابل تقسیم هستندنظامیان اثر به سه . هستند» هاي درخت آلبالو ترکه«بیشترین تعداد شخصیتهاي رمان  نظامیانـ 3ـ5

  .ند و دسته سوم نظامیان بعد از انقالب اسالمی نظامیان قبل از انقالب، دیگر نظامیانی که قبل و بعد از انقالب را درك کرده
الگوي . است» هاي درخت آلبالو ترکه«نخستین نظامی . است» حمیدرضا مدنی«عموي » سرهنگ جواد مدنی«  

برخالف چهرة . بند به اخالق است فردي معتقد و پاي. به کردستان عالقه زیادي دارد. امی استدر کارهاي نظ» حمیدرضا«
  .شود سرانجام در عملیاتی در کردستان شهید می. عبوسش، فردي رئوف و مهربان است

یش او از نظامیان قبل از انقالب که به خاطر عالقه به عمو. ، شخصیت اصلی داستان است»سرهنگ حمیدرضا مدنی«  
در مأموریت به کردستان به دلیل سرپیچی از دستور به عمان تبعید . رسد به درجه سرگردي می. گري شده است شیفته کار نظامی

در طول . افتد شود و به زندان می پس از پیروزي انقالب دستگیر می. رسد شود و بعداز جنگ ظفار به درجه سرهنگی می می
رود و پس از رشادتها  پس از آزادي از زندان به کردستان می. ور حمله نیز نداده استخدمتش خون کسی را نریخته است و دست

  .شود توسط نیروهاي دمکرات شهید می
فرمانده پادگان » سرهنگ منجی«. از شخصیتهاي نظامی منفی قبل از انقالب هستند» سرهنگ منجی و ستوان جهانبخش«  

. رسد پیوندد و به واسطه آنها به درجه تیمساري می اجراي کردستان به دموکراتها میاو در م. است و از نیروهاي وفادار به شاهنشاه
ستوان ولی اهللا «. آورد ولی سرهنگ همچنان وفادار به کشورش است می» سرهنگ مدنی«چندین بار وعدة پول و سفر خارج براي 

رسانی  کند و ماجراي آذوقه به او خیانت می رود ولی به کردستان می» سرهنگ مدنی«در یکی از عملیاتها همراه » جهان بخش
  .شود دهد و همین امر باعث تبعید سرهنگ مدنی به عمان می سرهنگ مدنی را به کردستان گزارش می

برادرزاده » عبداهللا«. کنند اي به وطن خود خیانت می عده. نظامیان بعد از انقالب نیز همگی داراي یک طرز تفکر نیستند  
پس از مدتی به . نفوذ اودر کمیته دموکراتها و چریکهاي فدایی براي همه روشن است. است» میرزا«مرگان کمیتۀ از پیش » ماموستا«

اولین پاسداري است که » یوسف«. شود اش به دست دموکراتها می و خانواده» ماموستا«کند و سبب کشته شدن  عمویش خیانت می
سرانجام با . گیرد را از سرهنگ مدنی یاد می... خوانی و تیراندازي، نقشه زندگی چریکی،. بیند تحت نظر سرهنگ مدنی آموزش می

  .اي متعهد و وفادار است سرگرد خداپرست نیز چهره. شود کمک سرگرد خداپرست و سربازانش باعث آزادي سنندج می
» رحمان«. شوند ساله هستند که به دست نیروهاي دموکرات اسیر می 18-20هر سه پاسداران » جالل، رحمان و جواد«  

فرمانده پاسدارخانه نقده است که » مصطفی«. شود اي در مراسم جشن دموکراتها کشته می است که به طرز وحشیانه» یوسف«برادر 
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همگی سربازان فداکار هستندکه عده زیادي از » ...قاسم، اکبر، احمد، امیري، کرمی، و«. شود سرانجام توسط دموکراتها شهید می
  .شوند آنها شهید می

آنها به همراهی کومله و چریکهاي فدایی شهر . کنند ـ دموکراتها از جمله نیروهایی هستند که در داخل کردستان خیانت می3ـ6
شیخ مردوخ ثانی، دکتر خسرو، اسمیت، تیمسار منجی، سرگرد عراقی و «سران دموکرات افرادي چون . اند سنندج را اشغال کرده

  .هستند» قاسم عسگر
فردي ظالم و مستبد که با . رهبر نیروهاي دموکرات که قبل و بعد از انقالب در داستان حضور دارد» دوخ ثانیشیخ مر«  

  .در کردستان جنایات بسیاري مرتکب شده است. رسد به وساطت او به تیمساري می» سرهنگ منجی«. تیمسار منجی ارتباط دارد
پادگان معروف  2انگلیس است که به عنوان مرد شماره سازي  سرپرست تدارکات شرکت راه» اسمیت شادي رسان«  

از نیروهاي » قاسم عسگر«نیز از نیروهاي دموکرات و » دکتر خسرو«. شود بعد از انقالب نیز با نیروهاي دموکرات همدست می. است
  .و از اهالی کرکوك عراق است و همچنین رابط کردهاي عراق در دستگاه دکتر» دکتر خسرو«

. شوند برند و تعدادي از آنها توسط سربازي کشته می را از بین می» سرهنگ ناظمی«افرادي هستندکه نیروهاي » ها کومله«  
ها و مردم هستند که مانع از خروج مردم از سنندج  چریکهاي فدایی نیز غارتگر مغازه. گیرند اي از آنها سنندج را در اختیار می عده

  .شوند نیز می
عزیز و بی «زنان این رمان، مادرانی مهربان همچون . بعد از مردان از جایگاه دوم برخوردارند» آلبالوهاي درخت  ترکه«ـ زنان3ـ7
بند به سنتهاي  زنی معتقد و پاي» بی بی«. هستند» عاطفه«بند اخالق همچون  و یا دخترانی پاي» صفورا«یا زنانی وفادار همچون » بی

که خیلی مهربان » آقاي حسینی«زن » سمیرا«. تمام وجودش را فراگرفته است زنی مهربان که مهر مادري» عزیز«قدیمی است و 
زن صبور شیخ احمد است » معصومه«. نیز وفادار و فداکار است» عمه سمیرا«دختر » صفورا«. زنند صدا می» عمه سمیرا«او را . است

  .ید و شهادت شیخ احمدحتی در حین تبع. خرد که تمام مشکالت زندگی با یک روحانی مبارز را به جان می
را دوست دارد ولی سرانجام با » یوسف«که » ماموستا«دختر » عاطفه«. هستند» حمیدرضا«خواهران » زهرا و فاطمه«  

که زنی قانع، شجاع و وفادار به شوهرش » ماموستا«دختر خواهر » روناك«. شود اش توسط نیروهاي دموکرات شهید می خانواده
  .شود هایش به دست نیروهاي دموکرات شهید می ن بچهاست که جلو دیدگا» فؤاد«

هاي گدایی را  تمام پول» آق حسن«را به عهده دارد و » آق حسن خله«پیر زنی که به مدت سی سال سرپرستی » شوکت«  
  .آورد براي او می
ي نیروهاي شخصیت منفی زن وجود ندارد؛ و به جز زنانی که صدایشان از بلندگوها» هاي درخت آلبالو ترکه«در   

  .ها پرداخته شده است شود که کمتر به ویژگیهاي آن دموکرات در کردستان شنیده می
وقتی به بیان خاطرات » سرهنگ مدنی«. نیز تعدادشان در خور توجه است» هاي درخت آلبالو ترکه«رمان » کودکان«ـ 3ـ  8

بخش ... ها، عالئق و ها، بازي باکیها، شیطنت ها، بی عتشجا. شود پردازد، خلقیات و روحیات او ساخته و پرداخته می کودکیش می
شش ساله که خواهر و برادر حمید » حامد«چهار ساله، » فاطمه«. مهمی از ویژگیهاي این شخصیت است که در رمان آمده است

همه ... ید است وساله که پسر حم 15ساله، سهیل  13ساله که عضو بسیج محله است، سهیال دختر  13هستند، خواهر یوسف، سعید 
  .کودکانی هستند با همان احساسات و عواطف کودکانه که محبت، صداقت و صمیمیت آنها در رمان محسوس است
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  پردازي هاي شخصیت ـ شیوه4

ها استفاده  توان گفت که نویسنده از هر دو شیوة مستقیم و غیرمستقیم در پرداخت شخصیت در یک نگاه کلی می  
سرهنگ «شود؛ به ویژه در معرفی شخصیتهاي اصلی در داستان همچون  شیوه مستقیم بیشتر مشاهده می ولی پرداخت به. کند می

هاي  دهد؛ گرچه از شیوه کند و گاهی صفحاتی چند از رمان را به توصیف او اختصاص می بیشتر از این شیوه استفاده می» مدنی
  .شود بیشتر دیده می» هاي درخت آلبالو ترکه«ي رمان پرداز هاي زیر در شخصیت شیوه. پردازي غافل نیست دیگر شخصیت

خلیلی در . توجه به قیافه ظاهري شخصیتها است» هاي درخت آلبالو ترکه«ـ یکی از مشخصات پرداخت شخصیتها در رمان 4ـ1
ن دادن براي نشا... توصیف قیافه ظاهري افراد بیش از هر چیز متوجه حاالت صورت و چهره، پوشاك، نحوه پوشیدن لباس و

  .دهد اجتماعی آنها است؛ از سویی با این شیوه، دیدگاه خود را نیز به خوبی به مخاطب انتقال می طبقه

هاي  شلوارهاي اتو کشیده و مرتب، صورتهاي تراشیده و سبیل در این رمان، نظامیان قبل از انقالب همگی داراي کروات،  
رنگ و «و لباسهاي نظامی » پر پشم و پیلی«انقالب با لباسهایی گشادتر، صورتهاي  اند در حالی که نظامیان بعد از از بناگوش در رفته

از آن . ها فرق کرده بود  چهره«: کند شود این تفاوت را احساس می سرهنگ مدنی وقتی از زندان آزاد می. شوند ترسیم می» رو رفته
م  لشکل که نظم را به شکل کلیشه شدههاي مرتب و کراواتهاي مشکی و متحدا هاي تراشیده و صاف و لباس صورت اي مجس

هاي خشک و برخوردهاي مصنوعی که همه به هم با دیده تحقیر نگاه  چهره«گوید که نظام دیگر با  بعد می» .کرد خبري نبود می
  ).189هاي درخت آلبالو، ص  اکبر خلیلی، ترکه(» .شد کردند اداره نمی می

کربالیی «. روحانیون همه مؤمن و معتقد هستند. افه و نوعی پوشش خاصی استدر این رمان هر طیف اجتماعی داراي قی  
هاي یقه آخوندي، صورتهاي نورانی و با محاسن بلند در رمان  با عباهاي مشکی، پیراهن» اهللا، شیخ احمد، شیخ حسین احمد، حبیب

  :شوند ظاهر می
محاسن سفید و صورت سرخ و . پیچی کرده بودند کتفش را باند. آقا با لباس تمام قد سفیدي روي تخت نشسته بود«  

  )269همان، ص (» .افزود اش همراه با مالفه سفیدي که روي پایش انداخته بود به حالت روحانیش می نورانی
کودکی حمیدرضا تا زمان شهادتش در . دهند نکته مهم دیگر این که شخصیتها مناسب با سن و سالشان تغییر قیافه می  

و در دوره نوجوانی در دانشکده افسري داراي قامتی بلند و ... سرهنگ در یازده سالگی نحیف و الغر و. است رمان تصویر شده
  :شود اي آفتاب سوخته و در هنگام شهادت به شیوة زیر ترسیم می استوار و با چهره

اش را جلو داده  سوراخ شده هایش بلند شده بود و سینه آرنج. چهرة نیمه نشسته سرهنگ به طرز عجیبی زنده به نظر آمد«  
یکی از پاهایش از زانو قطع شده بود، اما همچنان زنده و انتقامجو به دکتر خیره شده بود،  هنوز انگشتان دست راستش به شکل . بود

همین روش در پرداخت قیافه ظاهري ) 498همان، ص (گرفت  چکاندن ماشه تفنگ باقی مانده بود، انگار قلب دکتر را نشانه می
  .شود دیده می... در کودکی و جوانی و» ..عزیز، فاطمه، زري، صفورا، آق حسین و«هاي  شخصیت

ها است یکی دیگر از  ـ گفتگوها و لحن حاکم بر گفتگوها که عمدتاً متناسب با روحیات، طبقه اجتماعی و سن و سال شخصیت4ـ2
به فرض مثال . در خور ذکر است» هاي درخت آلبالو کهتر«پردازي در عمل و غیر مستقیم است که در رمان  هاي شخصیت شیوه

خلیلی از ابتدا تا . دهد زند، لحن گفتار و لکنت زبانش، وضعیت روحی و عقلی او را نشان می وقتی که حرف می» آق حسن خله«
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یه یه قرون به « :کند کند، آن را به صورت مقطع و با لکنت ذکر می را نقل می» آق حسن خله«پایان داستان هرگاه گفتگوهاي 
  )245همان، ص (» ..........به ده .......... 

لباس مرتب و باوقار عمو سرهنگ و آن لهجه صریح و جمالت شمرده ... «: خوانیم و یا درباره عمو سرهنگ می  
  )19همان، ص (» .برد کرد که از هر حرکت او لذت می کرد، حمیدرضا را طوري شیفته عمویش می اي که ادا می شمرده

: نیز از روحانیون مبارز رمان هستند، گفتگوهایشان حکایت از روحیه مبارزه طلبی آنها دارد» آقاي حسینی و شیخ احمد«  
» .ها نداریم حاج آقا ما از این شانس«: شیخ احمد با خنده جواب داد. خداوند مزه شهادت نصیب شما کند: آقاي حسینی گفت«
هایشان را ترك  ها در زمستان النه لک لک... «: که نشان از عقاید و اعتقادات سنتی او داردبی  و یا گفتگوهاي بی) 243همان، ص (

  )47همان، ص (» ...بردند رفتند و روح آدمهاي عاقبت به خیر رو به خانه خدا می گفتند و به قول مادر بزرگ مکه می می
نویسنده هم بر همین نکته . توان دریافت کرد می یکی از پاسداران است که اعتقادات راسخ او را از گفتگوهایش» احمد«  

. ها را از بر کرده بود انگار همه سوره. خواند تو خواب هم قرآن می. زد احمد حرفی از خودش نمی... «: دربارة احمد، اذعان دارد
  )508همان، ص (» ...داد خواند تسکین می هایی که می دردش را با آیه

. آنهاست» رفتار و کردار«ها از طریق  تبیین شخصیت» هاي درخت آلبالو ترکه«شخصیتها در رمان هاي پرداخت  ـ از دیگر شیوه4ـ3
به فرض مثال از عملکرد روحانیون در . کمتر با شخصیتی منزوي و منفعل روبرو هستیم. شخصیتهاي رمان مزبور همگی فعال هستند

» سرهنگ جواد مدنی«. بینیم که شجاعت و رشادت زیادي دارند یابیم که افراد مبارزي هستند و یا نظامیان را حین عمل می می
عالقمندي خود را نسبت به کردستان بر روي نقشه موجود در اتاقش عمالً نشان داده است و سرانجام در راه دفاع از سرزمین 

ز نظر روحی سبک شده عبدالعظیم رفته است و ا بینیم که به حرم شاه را وقتی می» سرهنگ حمیدمدنی«. شود محبوبش شهید می
پردازي در  بیشتر به این شیوه شخصیت. کنیم را در جریان پیروز انقالب مشاهده می» حمید«است و پا وقتی که روحیه ظلم ستیزي 

  .شویم عمل در رمان خلیلی واقف می
بل از خواندن رمان هاست که خواننده را ق گذاري و نوع اسامی شخصیت ها نام هاي پرداخت شخصیت ـ یکی دیگر از شیوه4ـ4

سازد؛ به عبارتی نوع اسامی گویاي فکر حاکم در داستان و به نوعی نشان دهنده سیرت  غیرمستقیم، با شخصیتهاي اثر آشنا می
  :پردازي در رمان حاضر از این حیث از قرار زیر است ترین ویژگیهاي شخصیت برجسته. هاست شخصیت

کربالیی «: وادة مدنی، نامهاي بیشتر افراد مذهبی است و گاه با القاب عامیانه استـ با توجه به فضاي مذهبی و سنتی خان4ـ4ـ1
  ».اهللا، شیخ احمد، حمید، حامد، جواد احمد، مشد حبیب

کربالیی «نام پدرش » اهللا مشد حبیب«. شود هاي بعدي هم تکرار می موروثی است و در نسل» مدنی«ـ این نامها درخانواده 4ـ4ـ2
  .نهد را بر فرزندش می» اهللا حبیب«نام پدرش » شیخ احمد«کند و  انتخاب می» شیخ احمد«سرش را براي پ» احمد

فاطمه، زهرا، معصومه، سکینه، شوکت و القابی «هاي حاکم بر خانواده را دارند؛  ـ زنان نیز نامهایی در خور اعتقادات و سنت4ـ4ـ3
  »چون عزیز و بی بی

  :نامشان نشان از روحیات آنها داردـ پاسداران و نیروهاي مسلح نیز 4ـ4ـ4
  »حمید، صالح، یوسف، سروان خدابخشی، علی خادم صفت«  



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٢٦٥ 
 

شیخ «: شود نامهایی عمدتاً خارجی و یا ایرانی مثل  ـ در مقابل، نامهایی که براي نیروهاي اخاللگر و دموکرات انتخاب می4ـ4ـ5
  »...مردوخ، دکتر خسرو، عسگر، اسمیت، ژیرو و

به کار » خل و گدا«رسد انتخاب نامهاي حسن و علی است که براي دو شخصیت  اي که در خور انتقاد به نظر می تهـ  تنها نک4ـ4ـ6
آل نام  براي مخاطب معتقد به نامهاي اسالمی خوشایند نیست کاش شخصیتهایی با صفات ایده» آق حسن خله و گدا علی«. برد می
  .دادند یرا در رمان مزبور به خود اختصاص م» حسن و علی«
توان به سیرت مثبت عمده شخصیتها اذعان داشت؛ به عبارتی به  می» هاي درخت آلبالو ترکه«هاي  ـ در تحلیل سیرت شخصیت 5ـ 1

اگر در . جز طیف شخصیتی مربوط به گروهکهاي کومله و دموکرات، دیگر شخصیتهاي رمان عموماً از صفاتی مثبت برخوردارند
بینیم و یا در بین  طلب می رسد و یا در میان بازاریان سمسار و شاگردش را فرصت ه دشمن به گوش میبین زنان صدایی از زنان جبه

  .بسار اندك است... نظامیان تعدادشان نسبت به شخصیتهاي روحانی، نظامی مثبت، کودکان، زنان و
ات کردستان بویژه در اوایل انقالب با یادآوري اتفاق. شود ـ تناسب سیرت شخصیتها با توجه فضاي رمان به خوبی احساس می 5ـ2

هاي  هاي حاکم در جبهه دموکرات و کومله در آن مناطق از سویی و اندیشه توجه به نیروهاي مستقر در آن منطقه و مرور اندیشه
به امر » لبالوهاي درخت آ ترکه«دهد که اکبر خلیلی در رمان  مثبتی بر ایثار و شهادت در بین نیروهاي مذهبی از سوي دیگر نشان می

  .ها به خوبی توجه داشته است با سیرت شخصیت» زمان و مکان(تناسب فضا 
گرچه عمده شخصیتهاي اثر در صفات خویش از ایستایی برخوردارند ولی : توان گفت ـ در تحلیل شخصیتها از نگاهی دیگر می5ـ3

هاي منفی که همه در جبهه  ایستایی شخصیت. شوند پویایی شخصیتهاي نظامی که نهایت راهشان شهادت است در رمان مشاهده می
  .هاست شوند از خصایص این گونه شخصیت دمکرات و کومله دیده می

هاي اثر  ـ نهایت سخن در باب شخصیتهاي اثر این است که نویسنده سعی دارد با کمال صراحت و سادگی به طرح شخصیت 5ـ 4
  .شود شاهده نمیاي که شخصیت بغرنج در داستان م بپردازد؛ به گونه

  

  :گیرينتیجه
ناپذیر است که در منطقه کردستان شاهد ایثارگیریهاي آنها  نداي مردمان شکست» هاي درخت آلبالو ترکه«ـ رمان   

  .ایم بوده
  .گرچه زنان نیز از جایگاه خوبی در این رمان برخوردارند. هاي این رمان از طیف مردان هستند ـ عمدة شخصیت  

تها از حیث طبقات اجتماعی وجود پررنگ بازاریان، روحانیان، زندانیان زنان و کودکان را در اثر ـ در تفکیک شخصی  
  .شاهد هستیم

ها پاي بند به مذهب و  بندي هستند؛ عموم شخصیت ـ شخصیتها از حیث سیرت و اعتقاداتشان به دو طیف قابل دسته  
  .ر اثر شاهد هستیمبه ندرت طیفهاي منفی را د. اخالقیات مبتنی بر مذهب هستند

  .ـ ثبات در سیرتها از صفات عمدة شخصیتهاي رمان مزبور است  
شود گرچه عمدتاً شخصیتها مستقیم توصیف  ـ پرداخت شخصیت به شیوه مستقیم و غیرمستقیم هر دو در اثر دیده می  

  .شوند می
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شخصیت و نوع نامگذاري آنها از ها، پرداخت به شیوه گفتگو، نشان دادن عمل  ـ پرداختن به قیافه ظاهري شخصیت  
  . پردازي این رمان است نکات مهم در شخصیت

  .پردازي در اثر است هاي شخصیت ـ تناسب سیرت شخصیت با محیط اثر و سادگی شخصیتهاي رمان نیز از ویژگی  
  

  :منابع
 .1375هاي درخت آلبالو، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر،  ـ خلیلی، اکبر، ترکه  

  .1377نویسی در ایران، جلد سوم، تهران، چشمه،  سن، صد سال داستانـ عابدینی، ح  
  . 1377تهران، مهناز، ... نویسی و نامه هنر داستان ـ میرصادقی جمال و میمنت میرصادقی، واژه  
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466  

  هاي دستوري در شعر معاصر با نگاهی شکنیبررسی هنجار

  به اشعار سهراب سپهري

 1انسیه موسویان

  چکیده

بیان تفاوت زبان شعر با زبان علم و یا زبان   و  تعریف شعر از دیدگاه صورتگرایان  مقاله ، نخست ضمن رائه يدر این 
با زبان شعر به هنجار شکنی هایی که موجب برجستگی زبان و نزدیک شدن آن به شعر می ) رسمی و معیار(هنجار یا نرم

در ادامه ضمن مروري بر هنجار شکنی  .شعر پرداخته شده است  شود ، اشاره شده و سپس به ارتباط قواعد دستور زبان با
کالسیک، تفاوت این هنجارشکنی ها با هنجارشکنی هاي    هاي دستوري در شعر کهن و ذکر نمونه هایی از شعر شاعران

اي بخش بعدي که مهمترین و اصلی ترین بخش مقاله است ، به بررسی شعره .دستوري در شعر معاصر بیان گردیده است
پرداخته و جنبه هاي مختلف هنجار شکنی هاي دستوري در این شعرها را که سبب » هشت کتاب«سهراب سپهري در 

سپهري یکی از ادامه دهندگان راه نیمایوشیج است که صاحب .ایجاد زیبایی و برجستگی در شعر شده ، بیان نموده است
ي مختلفی بررسی و دسته بندي شده اند از جمله این هنجارشکنی ها در بخش ها.سبک و زبان خاص خود می باشد

کاربرد فعل الزم در معناي متعدي و بالعکس، جابه جایی صفت و موصوف ، انحراف صفت، ابتکار در به کارگیري :
  ....صفت تفضیلی ، ترکیب سازي و

 
 

هنجار شکنی، سهراب سپهري  زبان شعر ، دستور زبان،:  کلید واژه ها

                                                

  نیمه حضوري -دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبائی - 1
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 :مقدمه

عملی در زبان انجام می  شعر خود، گوینده ي شعر با  ي است که در زبان روي می دهد و در حقیقت،شعر حادثه ا"
  1"میان زبان شعري او و زبان روزمره و عادي تمایزي احساس می کند  دهد که خواننده،

 3.خوانده است "رستاخیز کلمات "شعر را   2یکی از صورتگرایان روسی"

و به هیچ روي جلب توجه ما را نمی   به کار می روند که اعتیادي و مرده اند زیرا در زبان روزمره کلمات طوري
  4".این مردگان زندگی می یابند ولی در شعر و اي بسا با مختصر پس و پیش شدنی،  .کنند

تفاوت اصلی   .می شود      زبانی است که با آن چیزي گفته می شود اما از طریق آن چیز دیگري خواسته زبان شعر،"
توش و توانی مضاعف می یابند و خود را در   شعر واژه ها با یافتن جانی تازه،  در .علم با زبان شعر همین جا است  زبان

در بیشتر اوقات باعث نوعی ابهام می شود که بدان ابهام  معنا ها و کارکردهاي مختلف می گسترند و همین گسترش معنا،
  5".هنري گفته می شود

زبان و واژه هاي آن می روند متناسب با استعداد خود از توانایی هاي آن بهره می شاعران هنگامی که به سراغ "
  6".را به کار می گیرند) معناي صریح و قاطع آن(در حالی که غیر شاعران فقط یکی از توان هاي واژه .جویند

می شود و رستاخیز  حال باید دید تفاوت زبان شعر با زبان عادي در چیست و چه عواملی سبب ایجاد زبان شاعرانه
  .آن سخن می گوید چگونه اتفاق می افتد  دکتر شفیعی کدکنی از کلماتی که

در نظر بگیریم،تغییر و  را زبان رسمی و معیار،) norm(زبان هنجار   اگر طبق آراء نظریه پردازان زبان شناسی،"
ق می دهد هنجار گریزي به شمار می تحوالتی که آن را به سمت و سوي دیگري غیر از قواعد حاکم بر زبان معیار سو

زبان را به سطح هنري نزدیک   ممتاز باشد،  در صورتی که این برجستگی، .آید و می تواند موجب برجستگی زبانی شود
  7".می انجامد "آفرینش شعر"می کند و به 

   

  زبان شعر و دستور زبان 

عدول کرده و برخی از هنجارها   حاکم بر آن   واعدگفتیم که شعر زمانی آفریده می شود که شاعر،از زبان معیار و ق 
ساختمان زبان که در توصیف جهان و  از آن جا که جهان واقعیت همیشه در تغییر است، ".در هم بریزد را بشکند و

ه ي در دور...پس دینامیسم واقعیت باید در زبان هم نمایان باشد...واقعیت به کار برده می شود هم باید مدام در تحول باشد
بود ساختمان زبان یعنی الگوهاي   )منجمد(استاتیک  آن جا که دید و نگرش مردم درباره ي جهان و واقعیت، انحطاط از
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اما همین که جنبش مشروطیت در جامعه ي ایران پدید  .یعنی تغییر ناپذیر به نظر می رسید .دستوري هم استاتیک بود
 8".بان فارسی شکستیخ الگوهاي ثابت و منجمد دستوري هم در ز آمد،

نویسندگان متن هاي علمی و تاریخی معموال ساختارهاي دستوري و قراردادهاي نحوي زبان را پاس داشته و حفظ "
پیوسته در پی شکستن این قراردادها و گریختن از این هنجارهاي معمول  اما شاعران براي آفرینش سخن نو، .کرده اند

 9 ".زبان بوده اند

بسیاري از واژه ها و   .نوشته اند دستور زبان واقعی را شاعران .سلسله قواعد ازلی و ابدي نیستیک   دستور زبان،"
امروز جزء واحدهاي زبان شده چندان که گاه در زبان گفتار و روزمره نیز  ساختهاي نحوي ابداعی شاعران گذشته،

چوب هاي معمول دستوري محبوس نموده اند، برخالف نثر نویسان که غالبا بیانشان را در چهار .کارکرد پیدا کرده اند
را با زبان درگیر کرده،کلیشه هاي دستوري را تغییر می دهند تا به سبک و زبان خاص خود دست  خود اصوال شاعران،

  10".یابند

    

  هنجار شکنی هاي نحوي در شعر قدیم

گاه نمونه هاي زیباي خروج از ...سعدي و  حافظ،  به ویژه آثار شاعران بزرگی چون موالنا، در شعر قدیم فارسی، 
البته الزم به ذکر است که برخی از این هنجارشکنی ها در کتابهاي فنون بالغت و معانی و  .مشاهده می شود) norm(نرم

  .در زمره ي عیوب کالم شمرده شده اند بیان،

ت را تنافر عیوب فصاح .در علم بالغت،فصاحت،صفت کلمه،کالم و متکلمی است که از عیوب خالی باشند
 :در تعریف مخالفت قیاس صرفی می خوانیم.اند غرابت استعمال،کراهت در سمع و مخالفت قیاس صرفی دانسته  حروف،

پاك (پاکیدن :مانند کلماتی چون .خالف قاعده دستوري زبان فارسی باشد  مخالفت قیاس صرفی یعنی کالم،"
یدن  ،)غارت کردن(غارتیدن ،)کردن   :در ابیات زیر  )کّهزیارت کردن شهر م(و مکّ

  نیست از پاکیدن کفار تیعت را ستوه 

 نیست از بخشیدن اموال طبعت را مالل

  رشید سمرقندي                                       
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 اندر دوید و مملکت او بغارتید

 با لشکري گران و سپاهی گزافه کار

   

  منوچهري                              

 کّیدیمکه ما م   شکر هللا

  11"تربت پاك پیمبر دیدیم

   

  طرزي افشاري                               

  

  :پس از توضیحی درباره ي بحث مخالفت قیاس می نویسد» بیان و معانی« در کتاب» سیروس شمیسا«دکتر 

یعنی )  norm(رمن  اما در علم معانی گاه غرض از قیاس،  هرچند بحث مخالفت قیاس عمدتاًً ناظربه دستور زبان است،"
 ....هنجارهاي معمول و متعارف در زبان است

گاهی  زیرا شاعران و نویسندگان بزرگ،  .کرد  باید با احتیاط بررسی آثار بزرگان ادب، مخالفت قیاس را در
می کنند و چه بسا که جعل ایشان با ظاهر قوانین دستوري مطابق ) coinage(خود،وضع و ضرب لغت و به اصطالح،جعل

اما در این .درست نیست "بهاریات"مثال علی الظاهر  .اما مطابق روح زبان باشد و مقبول ذوق هاي سلیم قرار گیرد .نباشد
  12:مولوي بسیار خوش نشسته است   بیت

   

  آن لطف بهاریات بود  این از

 یا ز پاییزي پر از آفات بود؟

و از شگردهاي  "واج آرایی"ف خوانده می شودتنافر خرو بخشی از آن چه را در کتابهاي بالغت، نقد ادبی امروز، "
پاره اي از تکرارها نیز به .مشروط بر این که مزاحم تلفظ راحت و آسان نباشد  .موسیقی می داند  درخشان خلق زیبایی و
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و تشخص دادن به   از تکنیک هاي شاعر در تاکید  خوانده شوند، جاي آن که از موارد ضعف و عیب فصاحت و بالغت،
  13".و اعتبار زیبایی شناختی می یابند  معنا بوده

آغاز نشده و در شعر   با شعر امروز تالش براي شکستن هنجارها و قواعد متعارف دستور زبان، آن گونه که اشاره شد،
در شعر معاصر با   اما آن چه سبب تمایز این شگردها  .گذشته ي فارسی نیز نمونه هایی از این تجربه ها اتفاق افتاده است

در حالی که در  .جنبه ي آگاهانه و تعمدي دارد این است که این هنجار شکنی ها در شعر معاصر، قدیم می شود،شعر 
رخ داده و گاه نیز جنبه ي  چنین تجربه هایی گاه در اثر ضرورت هاي شعري و تنگناي وزن و قافیه، شعر شاعران گذشته،

 .اتفاقی و نا خود آگاه داشته است

   

  اه تازه به زبان شعرنگ نیما یوشیج و

شاید بتوان گفت هنجار گریزي هاي نحوي   .یا همان شعر نیمایی است  مبدع شعر نو  )علی اسفندیاري(  نیما یوشیج 
 14.اولین بار در ادبیات معاصر به طور جدي و پیگرانه،توسط نیما آغاز شد  براي ایجاد یک زبان متفاوت و شاعرانه،

به جز اصل عدم رعایت تساوي طولی مصراع هاي   .گوناگونی قابل بررسی است در محورهاي  نو آوري نیما در شعر،
  نیما تالش هاي ارزشمندي دارد-شعر نیمایی است   که دو محور اصلی و اساسی -شعر و ارائه ي شکل تازه اي از قافیه

به  .قدیم با آن درگیر بودنددر انحراف از قرارداد هاي کلیشه اي زبان و رها شدن از قید و بند هایی که شاعران، در شعر
 .گونه اي که این شگردها جزء ویژگی هاي اساسی شعر نیما و پیروان او محسوب می شود

توانستند  نیما و پیروانش به دنباله روي از برخی شاعران نو آور که تجربه هاي اندك و محدودي در این عرصه داشتند،
به گونه اي مورد استفاده  اژه ها را در ترکیب و ساخت تازه اي از کالم،آنها و .به افقهاي جدیدي در زبان شعر دست یابند

  .کمتر سابقه داشته است قرار دادند که در شعر گذشتگان،

کوشید تا در سروده هایش از زبان رسمی پیش از خود و از هنجارهاي مالوف  نیمایوشیج با تالشی پیگیر و بی وقفه،"
نزدیک کند و گونه اي دیگر در شعر  زبان شعرش را به زبان مردم،  بان فاخر ادبی،گذشته فاصله بگیرد و با پرهیز از ز

به کارگیري ساخت هاي تازه و استفاده   اما او از سویی دیگر ناگزیر بود با شکستن هنجارهاي نحوي، .فارسی پدید آورد
  15".شعر خود را از افتادن در دام نثر نجات دهد...از ترکیب هاي نو و

   

  سهراب سپهري هاي دستوري در شعرنو آوري 
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دادن راه نیما در شعر، به سبک و    ضمن ادامه  معاصر و پیروان نیما است که توانسته یکی از شاعران ، سهراب سپهري 
در شعر سپهري با اشکال مختلفی از نو آوري و هنجار گریزي هاي دستوري روبه رو .زبان خاص خود نیز دست یابد

 .پردازیم  برخی از مهمترین آنها با ذکر مثال هایی از سروده هاي او می هستیم که در ادامه به

  

  کاربرد فعل متعدي در معناي الزم /کاربرد فعل الزم در معناي متعدي:یک

 :در مبحث فعل می خوانیم 1در کتاب دستور زبان فارسی جلد

مانند .اشد،فعل الزم یا ناگذر نامیده می شودفعلی که بی مفعول معنی جمله را تمام کند و یا به مفعول نیاز نداشته ب "
 سعید آمد   :در این جمله» آمد«

دارد تا معنی خود را کامل کند و از   و یا به سخن دیگر به مفعول نیاز و فعلی که بی مفعول معنی جمله را تمام نمی کند
  16"...سعید کتاب را آورد :ملهدر این ج» آورد« :مانند  .می شود فعل متعدي یا گذرا نامیده  فاعل به مفعول برسد،

آن چه دستور نویسان درباره ي فعل هاي الزم و متعدي گفته اند،یک قرارداد زبانی است و زبان در ایجاد و ارتباط با "
چندان که انتقال و درك معنا را با مشکل .در غیر این صورت دچار ابهام معنایی می شود.محیط، ناگزیر از حفظ آن است

موارد جهت ارتباط مبتنی بر شکستن هنجار   بسیاري از  که در-خصوصا شعر معاصر-اما زبان شعر.ندرو به رو می ک
متعدي کارکرد فعل الزم را می .می شود  فعل الزم جایگزین فعل متعدي...است،گاه این قرارداد دستوري در هم می ریزد

  17".یابد بی آن که هیچ یک تغییري در ساختمان خود پذیرفته باشند

  :د این شگرد در شعر سپهري باال نیستبسام

   

  در هم دویده سایه و روشن

 لغزان میان خرمن دوده

  در آذر سپید می فروزد  شب تاب

   

  کتاب مرگ رنگ-شعر سپیده                        
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ن احتمال هم چنی.در شعر فوق در معناي الزم به کار رفته است فعل متعدي است و نیاز به مفعول دارد، که »می فروزد« 
 )افروخته می شود(به کار برده باشد  معناي مجهول  دارد شاعر این شکل از فعل را در

  

 و هیاهوي سبز پایین را می اندیشم  آبی بلند را

 کتاب آوار آفتاب-شعر خوابی در هیاهو                     

آبی «آن  ناي متعدي به کار رفته و مفعولاما در شعر مذکور در مع.فعل الزم است و نیازي به مفعول ندارد» می اندیشم«
به کار رفته » به«در این جا نشانه ي مفعولی نبوده و به معناي » را«البته این احتمال هم مطرح است که .است»بلند
 .دبه همراه فعل هاي الزم در شعر معاصر نمونه هاي فراوانی دار» را «این نوع کاربرد .»یشم  به آبی بلند می اند« :یعنی.باشد

  

  جا به جایی صفت و موصوف:دو

جا به جایی صفت و موصوف به .از شگردهاي نو آوري در زبان شعر معاصر،جا به جا کردن اجزاي جمله است  یکی
در این شیوه،صفت بر موصوف مقدم می .آن جمله است که در شعر معاصر کاربرد فراوان دارد شکلی تازه و متفاوت از

 :در شعر نیما می خوانیم.یابد و از این طریق معناي گسترده تري را انتقال می دهدشود و در نتیجه نقش اسمی می 

  

  پایان این شب

 نیست روشن ِ روزِ سفید  چیزي به غیر

   

  مجموعه کامل اشعار-نیما یوشیج                             

 :این است آن که شکل دستوري صحیح 

  

  پایان این شب

 فید نیستچیزي به غیر روزِ روشن ِ س
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  :به صورت محدود دیده می شود این کاربرد در شعر قدیم نیز

 

  خفتن بر سر ِناب نهنگ  عمیق ِ بحر در

 18خاك را دادن شتاب و آب را دادن درنگ

  ناصر خسرو                                        

 :دارد   در شعر سپهري نیز این شیوه نمونه هایی 

 

  ن نوشمی دهد ای خالص اکسیر صداي

 هشت کتاب-شعر مسافر                                 

 صداي اکسیر خالص می دهد این نوش :یعنی

 ریخته سرخ ِ غروب

 جا به جا بر سر سنگ

  کتاب مرگ رنگ-شعر روبه غروب                   

 :شکل صحیح این جمله به این صورت بوده 

 ...سرخ ریخته غروبِ

مورد مذکور،شاعر با جا به جا کردن صفت و موصوف،صفت را در معناي مصدري به کار  البته در برخی موارد نظیر
  ریخته سرخی ِ غروب:ریخته سرخ ِ غروب یعنی :پس .می برد

  :نمونه زیر هم از این دست است 

 خالی یک زنبیل جنگ زیباي گالبی ها با

  هشت کتاب– شعر صداي پاي آب                                    
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 »خالی بودن« یعنی.معناي مصدري به کار رفته خالی در  زنبیل خالی که البته جنگ زیباي گالبی ها با یک:عنیی

   

  انحراف صفت:سه

در چنین ترکیباتی گاه .صفت تشکیل شده اند+مضافالیه+گاهی در شعر به ترکیباتی برمی خوریم که از یک مضاف 
بر ظرفیت معنایی شعر می  وازاین طریق  مضاف نسبت می دهدنسبت دادن صفت به موصوف،آن را به  شاعر به جاي

 :این شیوه در شعر سپهري کاربرد گسترده اي دارد.افزاید

 من به آغاز زمین نزدیکم 

 سرنوشت ترِ آب،عادت سبز درخت آشنا هستم با،

  هشت کتاب-شعر صداي پاي آب                                

در .نسبت داده شده» عادت«است که به » درخت«صفت» سبز«نسبت داده شده و  »سرنوشت«صفت آب است که به » تر«
 سرنوشت آب ِ تر و عادت درخت ِ سبز: حالی که مطابق هنجار زبان باید گفته می شد

  مضاف الیه+صفت+مضاف:صفت را به این شکل تغییر داده است+مضاف الیه+بنا بر این،در این جا شاعر فرمول مضاف

  :ر نیزاز این شیوه استفاده شده استزی  در نمونه هاي

  باد نمی آید  پشت سر، 

 ،بسته استپنجره ي سبز صنوبرپشت سر،

  هشت کتاب-شعرصداي پاي آب                                

 پنجره ي صنوبر ِ سبز:یعنی  

 شبنم مهتاب می بارد

 بخار آبی گل هاي نیلوفر  دشت،سرشار از

  کتاب آوار آفتاب-شعرگل آینه                               
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 بخار گل هاي نیلوفر آبی:یعنی

 افتاد   خواب طالیی ماهیان ستاره اي در

 کتاب آوار آفتاب-شعر تارا                              

 خواب ماهیان طالیی:یعنی 

 :در ادامه ي همین شگرد گاه نیز اسم در معناي صفت به کار می رود 

 اشانهم در بیابان ک و یک بار 

 شد  ابر  هوا

  کتاب حجم سبز-شعر به باغ هم سفران                         

دستور زبان فارسی « در کتاب» ژیلبر الزار«خوب است در این باره به گفته ي .به کار رفته است» ابري« به جاي» ابر« 
 :اشاره کنیم که می نویسد» معاصر

عبارت است از کاربرد اسم   زبان فارسی به شمار می رود و آنکه از ویژگی هاي  مورد متفاوت دیگري وجود دارد"
 .تقریباً در مقام صفت با تغییري مهم در معنی

  :مثال 

 19")زخمیه(دستش زخمه:زخم:یا) در حال تعطیل است(کارخونه تعطیله:تعطیل

  قیدها،ضمیرها  کاربرد ویژه و متفاوت: چهار

نامیم،در شعر معاصر تغییر می یابد و در جایگاهی تازه با کارکردي می  مطابق دستور زبان،قید و ضمیر  ما  را  آن چه 
 :نمونه هاي زیادي از این تغییر کارکردها در شعر سپهري قابل مشاهده است.ویژه قرار می گیرد

 همیشه هاي سیاه در وسط این 

 !حرف بزن خواهر تکامل خوش رنگ

  کتاب حجم سبز-شعر همیشه                         
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 ه گشتمباز ک

  زن دم درگاه بود

  همیشه هاي جراحت با بدنی از

  کتاب حجم سبز-شعر نزدیک دورها                          

 ،جوان بودپریروزهاي فکر مثل 

 کتاب حجم سبز-شعر تا نبض خیس صبح                        

 .بسته نمی شودقید هستند و طبق قواعد دستور زبان،قید جمع » پریروز« و» همیشه«کلمه هاي 

 :در برخی شعرها قید در معناي صفت به کار رفته است

  دلخوشی ها کم نیست 

 مثالً این خورشید

  ِ پس فردا  کودك

  کفتر ِ آن هفته

           

  کتاب حجم سبز-شعر جنبش واژه زیست             

به کار گرفته » گذشته«ر معناي صفترا د» هفته  آن«و قید » آینده«را در معناي صفت » پس فردا«در شعر فوق شاعر قید  
شاید اگر این جسارت در شکستن هنجار،به کار نمی رفت به جاي این کلمه،براي اداي مفهوم مورد نظرش باید از .است

  .یک جمله استفاده می کرد

با   حال آن که.»کفتري که آن هفته دیدم«و یا» کودکی که پس فردا به دنیا خواهد آمد«:می گفت   به عنوان مثال
شده  کاربرد قید به جاي صفت، یک ترکیب بسیار موجز و فشرده ساخته و همین امر سبب زیبایی و برجستگی زبان شعر

 .است

  ابتکار در به کارگیري صفت تفضیلی: پنج 



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٢٧٨ 
 

صفت برتر صفتی است که به وسیله ي آن موصوفی را در صفتی مشترك با یک یا چند ":در دستور زبان می خوانیم 
به آخر » تر«صفت برتر با افزودن .آن را بر موصوف یا موصوف هاي دیگر،برتري می دهیم می سنجیم و موصوف دیگر

 .علی از احمد باهوش تر است: مثال.صفت مطلق پدید می آید

ل بدان برتري داده شده، مفضّل علیه) برتري داده شده(آن چه را برتري می دهیم مفضّل برتري (و آن چه را که مفضّ
 20".می نامند)ر آنداده شده ب

  :در شعري از سپهري می خوانیم

  آبی تر آسمان،

 آب، آبی تر

  من در ایوانم،رعنا سر حوض

  کتاب حجم سبز-شعر ساده رنگ                   

می بایست مفضل علیه آورده شود تا مطابق هنجار شکل  »  آسمان آبی تر و آب آبی تر  «در بافت طبیعی جمله هاي"
را حذف )مفضل علیه(سوررئالیستی وي، بخش مهمی از ساختمان عبارت        موجز سپهري و نگاهلیکن زبان .بگیرد

خواننده در می یابد آن چه شاعر ...آن که جاي خالی آن در جریان تاثیرگذاري شعر مشکلی ایجاد کند بی.کرده است
ست که جایگیري آن در زبان یک کل ا.ترجیح داده است یک عنصر مفرد نیست  به آن آسمان آبی را در آبی بودن

هاي سپهري را به صورت ذیل بازسازي  با توجه به آن چه گفتیم می توانیم جمله.موجز سپهري تقریباً غیر ممکن است
 .کنیم تا اهمیت بخش حذف شده عبارت ها و نقش آن در انتقال معنا روشن شود

  :به زیبایی دست یافت هم چنین دریابیم که با حذف بخش اساسی ساختار جمله نیز می توان

  آسمان،آبی تر از هرچه آبی است 

 21"آب، آبی تر از هرچه آب است

  دیگري از نو آوري در کاربرد صفت ها  گونه هاي :شش

آن هنگامی است که اسمی به  در شعر سپهري با نوع دیگري از نو آوري در حوزه ي صفت رو به رو می شویم و" 
مطابق هنجار زبان و قراردادهاي .اي موارد حتماً یکی از صفت ها نکره استدر پاره .می شود  وسیله دو صفت وصف

این  لیکن سپهري تنها در یک مورد.صفت معرفه می آید و ساخت وصفی را تمام می کند دستوري، صفت نکره بعد از
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ر را به کا)صفت+صفت نکره+موصوف(را به هم ریخته و صورت)صفت نکره+صفت+موصوف(قرارداد دستوري یعنی 
 :می برد

 کاج هاي زیادي بلند 

 زاغ هاي زیادي سیاه

  آسمان،به اندازه آبی

  کتاب ماهیچ ما نگاه-تنهاي منظره  شعر                   

هیچ ضرورت وزنی وجود ندارد که براي شاعر محدودیت ایجاد کرده و او را ملزم به به چنین تغییري در ساختمان 
 22 ".بسیار قابل توجه است...سی و توان انتقال معنالیکن از نظر زیبایی شنا.عبارت نماید

و تعجب گوینده را از چگونگی یا مقدار موصوف بیان می کند و  صفت تعجبی صفتی است که همراه اسم می آید"
 :در جمله ي زیر  »چه« مانند.خود با آهنگ مخصوص شگفتی ادا می شود

ف فرمودید !چه سعادتی!به به   .مشرّ

 23"حاجی آقا-هدایت                          

به یک موصوف و صفت » چه«هنگامی که .یعنی قبل از موصوف می آید.از صفتهاي پیشین است» چه«صفت تعجبی  
را » چه«سپهري در چنین موردي به جاي آن که ! چه ابرهاي سیاهی:مثالً.دیگر اضافه می شود،باید در ابتداي ترکیب بیاید

 :آن را در وسط ترکیب به کار برده است در ابتدا ي ترکیب وصفی بیاورد

 !دشت هایی چه فراخ 

 !کو هایی چه بلند

  کتاب حجم سبز-شعر در گلستانه                

 !چه کوه هاي بلندي!چه دشتهاي فراخی:که شکل معمول آن این گونه باید باشد 

 .ستگی خاصی به زبان شعر بخشیده استاین تغییر به نوبه ي خود نوعی ریتم و موسیقی در شعر ایجاد کرده و نیز برج

  کاربرد تازه ي منادا:هفت 
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در .اسم اگر در جمله مورد خطاب قرار بگیرد منادا نامیده می شود.نقش منادا یا ندایی یکی از نقش هاي اسم است 
 :و به جاي اسم،نقش منادا گرفته است بوده   شعرهاي سپهري، گاه صفت مستقیما مورد خطاب

 !اي عجیب قشنگ

  ...با نگاهی پر از لفظ مرطوب

  کتاب ما هیچ ما نگاه-شعر تنهاي منظره                 

 در غم گداختم

 !اي تابان! اي بزرگ

  کتاب آوار آفتاب-شعر موج نوازشی اي گرداب                

 :گاه حتی یک جمله مورد ندا قرار می گیرد که یک اسم محذوف در خود مستتر دارد 

 !ي سبز نجومیاي میان سخن ها 

 کتاب ما هیچ ما نگاه-شعر متن قدیم شب                     

  )....کسی که(اي :یعنی  

 !اي کمی رفته باال تر ازواقعیت 

 کتاب ما هیچ ما نگاه-شعر اینجا پرنده بود                     

 )...کسی که(اي :یعنی

 ترکیب سازي:هشت 

سخن سرایان توانمند .هاي مختلف در زبان رواج دارند به گونهترکیب ها از سازه هاي زبانی هستند که "
ع زبانی و خلق معانی تازه دست زده اند همواره با آمیزش واژه گذشته، ها و ساختن ترکیب هاي گوناگون به توس. 

ان یکی از شگردهایی است که به نو شدن زب  آفرینش ترکیب هاي تازه اي که پیشینه اي در ادب گذشته نداشته اند،
 24".شعر کمک می کند و اغلب در ایجاز سخن کارساز می افتد
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بخش توانش زبانی   واژگانی الزم را براي بیان اندیشه ي تازه ي شاعر ندارد،به ناگزیر،  وقتی گنجینه ي زبان،عناصر"
بیان   د که برايفقط شاعران بزرگند که افکار تازه دارند و شاعران کوچک،چندان بلند نمی اندیشن....شاعر فعال می شود

  25".آن نیاز به آفرینش عناصر تازه داشته باشند

وخالق دارندو نمونه هاي بی شماري از ترکیب هاي بدیع و    ذهنی فعال  ،  ي ترکیب سازي شاعران معاصر،در زمینه
ساخته شده » انست« پسوند+در شعر معاصر به ترکیباتی برمی خوریم که از تلفیق اسم  گاه.زیبا در شعر آنها مشاهده می شود

ساخته » گلستان«این ترکیبات به قیاس کلماتی چون .در شعر اخوان ثالث و نیمایوشیج» مردستان«و » سنگستان «مثل   .اند
اما ...است»ستان«صورت معمولی و بهنجار چنین ترکیباتی در زبان پارسی ترکیب اسم ذات با پسوند مکانی ".شده اند

کم و بیش می تواند گریز از هنجار » ستان«آن با پسوند مکانی   و پیوند)و انسانی(ا ترکیبات واژگانی با جزء اسمی معن
  26".شود محسوب

با ) کاج(در شعر سپهري،ترکیبات تازه اي هستند که اولی از ترکیب اسم ذات»هیچستان«و » کاجستان«دو نمونه ي 
  :با پسوند ساخته شده است)هیچ(اسم معنا  پسوند و دومی از ترکیب

  برف کاجستان،پشت  

 یک دسته کالغ  برف،

  کتاب حجم سبز-شعر جنبش واژه ي زیست                  

 به سراغ من اگر می آیید 

 پشت هیچستانم

  کتاب حجم سبز-شعر واحه اي در لحظه                 

شعر و نثر عرفانی در ادب فارسی ودر .از واژه هایی است که از پشتوانه ي فرهنگی ویژه اي برخوردار است»هیچستان«"
ناکجا آباد مکان آرمانی عارف .و صوفیانه،نا کجا آباد همان مفهومی را داراست که سپهري از هیچستان طلب می کند

هیچستان نیز ساختی پارادوکسی .ناکجا آباد یک ترکیب اسمی پارادوکسی است از دیدگاه صور خیالی،.است
دو جزء هیچستان هم چون دو جزء .د معنی ساز مکانی استپسون »ستان« یک واژه ي خنثی است و »  هیچ«.دارد

 27".هیچستان سپهري همان نا کجا آباد عارفان است  زبانی ساده تر، به.آباد، نافی یکدیگرند  ناکجا

  

  تغییر ساختمان فعل:نُه
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ذیر و برخی نیز غیر که برخی از آنها زیبا و دلپ.در شعر امروز نمونه هاي بی شماري از تغییر در ساختمان فعل را شاهدیم
 :در شعر احمد شاملوست "بشکوفید"از جمله نمونه هاي موفق این تغییرات فعل.طبیعی و ناپسند هستند

  اگر  بشکوفید  از زره جامه تان

  باد دیوانه

  یال بلند اسب تماشا را

  دیوانه کرد خواهد

  کتاب هواي تازه-شعر دختران دشت                              

  .موسیقی مصراع را کامل کرده است)id:ید(وند پایانی .نشسته است"شکفت"ه جاي ب"بشکوفید"

  :همین شکل در شعر زیر از سپهري به کار رفته است

   

  شب یکدست نیایش، افشاندم دانه ي زر  شیاریدم و

 و شکستم آویز فریب

                           ........  

در سطر اول و موسیقی )ش   تکرار  علی رغم واج آرایی زیبا".خته استرا سا"شیاریدن "شیار کردن"سپهري از فعل « 
  28»".رسایی الزم را ندارد"شیار کردم"به جاي "شیاریدم"اي که از این رهگذر به وجود امده 

  

  :  گیري نتیجه

ري و آو  نو  اما نمی توان به آسانی هرگونه  ،  آوري و هنجارگریزي هاي دستوري جزء ذات زبان شعر است  اگرچه نو 
 .را پذیرفت انحراف از هنجارها

آوري چه در حوزه ي زبان و ساختار و چه در عرصه ي محتوا و مضمون باید تابع قوانین و چهارچوب خاصی   نو
هرگاه نو آوري و .سلیم مورد پذیرش و اقبال واقع نمی شوند  ها موفق نبوده و از سوي ذوق هاي همه ي این نوآوري.باشد
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نه ي آگاهی عمیق از سنت هاي گذشته صورت بگیرد،بر ارزش هنري کالم بیفزاید،با هوشیاري و هنجار شکنی به پشتوا
حسن و   آن را پذیرفت و توان  همراه باشد و نیز با طبیعت هنري زبان و کالم سازگاري داشته باشد،می   شناخت وآگاهی

 .به حساب آورد  شعر نقطه ي قوت

چنان که برخی از سهل انگاري .و روح زبان،موجب پس زدن آنها می شود ناسازگاري برخی از این شگردها با ساختار
به بهانه ي نو آوري و هنجار شکنی،که عمدتاً از نا آگاهی و  هاي دستوري و وضعف هاي زبانی در شعر جوان امروز،

  .قواعد زبان ناشی می شود، قابل پذیرش نیست  عدم تسلط کافی به

از جمله کسانی است که در شعر به زبان و سبک خاص خود دست یافته  در میان شاعران معاصر،سهراب سپهري
برخی از نو آوري هایی که در اشعار او مشاهده می شود،به پیروي از نیما و با تاثیر پذیري از ذهن و زبان او صورت   .است

  .نمی خورددیگر شاعران معاصر به چشم    برخی از این نو اوري ها هم خاص خود اوست و در شعر.گرفته است

  :پانوشت 

 11 ص -محمد رضا شفیعی کدکنی– موسیقی شعر .1

2. v.shoklovsky  
3. the resurrection of the words 
 13ص  -محمدرضا شفیعی کدکنی -موسیقی شعر .4

 102 ص -حسن لی کاووس -گونه هاي نو آوري در شعر معاصر .5

 104صفحه  -همان .6

 327 ص -پروین سالجقه -از این باغ شرقی .7

 (55 ص -مصطفی علی پور-به نقل از ساختار زبان شعر امروز) -اسماعیل خویی -جدال با مدعی .8

 109 ص -کاووس حسن لی -گونه هاي نوآوري در شعر معاصر .9

 56 ص-مصطفی علی پور -ساختار زبان شعر امروز .10

 22و  21 صص-رضا اشرف زاده-محمد علوي مقدم -معانی و بیان .11

 13صفحه -سیروس شمیسا -بیان و معانی .12

 231 ص-مصطفی علی پور-زبان شعر امروزساختار   .13

اما این تالش ها بسیار .قبل از نیما و یا همزمان با او برخی شاعران دست به چنین نو آوري هایی زده بودند .14
 .محدود بوده و ادامه نیافتند

 107 ص-کاووس حسن لی-گونه هاي نو آوري در شعر معاصر .15

 47ص-نوريحسن احمدي گیوي و حسن ا -1جلد-دستور زبان فارسی .16

 78و77 صص -مصطفی علی پور-ساختار زبان شعر امروز .17
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 509 ص-مهدي اخوان ثالث-به نقل از بدعتها و بدایع نیمایوشیج .18

 288 ص-ژیلبر الزار-دستور زبان فارسی معاصر .19

 160 ص-حسن انوري-حسن گیوي-2جلد -دستور زبان فارسی .20

  121 ص-مصطفی علی پور -ساختار زبان شعر امروز .21
 122صفحه -همان .22

 170ص-حسن انوري و حسن احمدي گیوي-2جلد -دستور زبان فارسی .23

 164 ص-کاووس حسن لی-آوري در شعر معاصر گونه هاي نو .24

 237 ص-مصطفی علی پور-ساختار زبان شعر امروز .25

 258 ص -همان .26

 260 ص -همان .27

 217 ص همان .28
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467 
  ي عطار نامهیکی از اصطالحات رمزي و تمثیلی در مصیبت» پل«

  
 1مؤذنی محمدعلی

  2سبیکه اسفندیار
  :  چکیده

ندن صفات و مقامات طریقت در مسیر کمالی در مثنوي مصیبت نامه و درجهت نمایا) ق627 -553(عطار نیشابوري       
سالک، از انبوه تصاویر یا واژگان رمزي مدد جسته و در این راه، هر یک از کائنات آسمان و زمین را به عنوان رمزي از معانی 

ي  در منظومه به عنوان یکی از رمزهاي پنهان» پل«در این مقاله به بررسی . اخالقی مورد تأکید و توجه قرار داده است -عرفانی
ي پیوند میان  در سطح رمز و تمثیل، و ارایه» پل«شود تا از طریق بررسی و طبقه بندي تصویر  سترگ عرفانی مصیبت نامه پرداخته می

این تصویر با مفاهیم خاص به عنوان تصویري فرارونده، نگرش بنیادین عطار در پس آن تبیین شود که در مصیبت نامه داراي 
 .باشد از دنیا و آخرت می معنایی دو سویه

  
  

  .پل، تصویر زبانی، تصویر مجازي، تمثیل، رمز: ها کلید واژه

                                                
  al-moazzeni@yahoo.com: آدرس پست الکترونیکی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران - 1
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران - 2

mailto:al-moazzeni@yahoo.com
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  مقدمه
ي  در مثنوي مصیبت نامه، هر یک از صاحبان مقاالت چهلگانه، حامل رمزي از معانی مورد نظر عطار هستند که الزمه      

ر جهت نمایاندن معانی رمزي، در کنار رمزهاي انسانی، از عطار د. شوند طریقت سالک براي رسیدن به حقیقت مطلق محسوب می
نیز بهره برده ... و امور جاندار غیر انسانی مانند عنکبوت، پرنده، فرشته و... هاي طبیعی چون کوه، دریا، گیاه،آسمان رمزهاي پدیده

عرفاي شاعر . براي خواننده ملموس تر سازداست تا خواننده را به سوي معانی نهفته در این تصاویر داللت کند و مفاهیم عرفانی را 
پردازند و آثار آنان جلوه گاه حاالت و تجربیات ناب عرفانی و در عین حال  هاي خود می با این نمادها به بیان تصویري اندیشه

هاي خود  شهاما باید دانست که بعد از کشته شدن حسین بن منصور حالج، عرفا از بیان آشکار اندی. فردي و تکرارناپذیر است
از آن زمان، متصوفه . کرد خودداري کردند و الفاظشان آمیخته با رمز و ابهام خاصی شد که فهم آن را براي بسیاري مشکل می

نمود با تأویالت خاص، عارفانه نمایانده شدند و عرفایی جون شیخ شهاب  اشعاري که عاشقانه می. داراي اصطالحات خاصی شدند
عطار نیز اگرچه زبان شعریش تا . آورد مزگونه به وجود آوردند که جز اهل فن کسی از آن سر در نمیالدین سهروردي آثاري ر

دهد، اما رموزي را در شعرش بکار  هایی شرح و بسط می ي عرفانی را در قالب داستان نماید، حتی مطالب پیچیده حدي ساده می
: 1373اشرف زاده، . (ان گرفته تا انتخاب سیمرغ، رمزي از گروهی خاصندباشد که از عنو ي بارز آن می برد که منطق الطیر نمونه می
اگر بخواهیم از میان آثار عطار به رمزگونه ترین اثر او اشاره کنیم؛ باید گفت که مثنوي مصیبت نامه با دارا بودن چهل مقالت ) 48

عطار هر یک از تصاویر رمزي را در مقالت . است که هر یک رمز مقام یا صفتی خاصند، بیش از منطق الطیر داراي رمزهاي عرفانی
براي نمونه در مقالت کوه، رمز سیرنفسانی و در مقالت آسمان، رمز سرگشتگی سالک . کند خاص آن و از زبان پیر رمزگشایی می

ار، حامل التذاذ ادبی و ي عرفان عط ي هنرمندانه کند؛ اما برخی از رمزها در البالي حکایات پنهان مانده اند که در عرصه را بیان می
نقش کلیدي این واژه در ارتباط با . است» پل«یکی از این واژگان رمزي که در حکایات مصیبت نامه مکتوم مانده، . معنوي هستند

یعنی تطبیقی خواهد بود میان دو جزء، که یک جزء مربوط به امور حسی و جزء دیگر مفهوم انتزاعی . جهان مادي و اخروي است
ي ترتیب ومضوع،   ي حاضر و شیوه گفتنی است که الگوي مقاله. باشد ي بنیادین عطار در عالم معنا می ت که اندیشهواژه اس

  .باشد می» تحلیل تصویر دریا در مثنوي«ي دکتر محمود فتوحی تحت عنوان  براساس مقاله
ی از بنیادهاي فکري این شاعر را تشکیل که در زبان شعري عطار، میان دو جهان مادي و غیبی در نوسان است و یک» پل«    

  :مورد بررسی قرار خواهد گرفت تااهداف زیر تبیین شود) قاموسی، تمثیل و سمبل(دهد؛ در این مقاله، در سه سطح تصویري  می
  ي پل بررسی سطوح کاربرد تصویر زبانی و مجازي واژه -1
  ي پل با مفاهیم مکرر بیان مالزمات واژه -2
 پنهان در تصویر پل  ي کشف اندیشه -3

  ي تصویري ترسیم خوشه -4             

  چهار چوب مفهومی
ي پل صراط است  در اوستا پل آیینی چینود به مثابه. توان یافت ي پل در اسطوره و تاریخ مطالب زیادي نمی دربارة پیشینه     

بر سر ) 241: 1385کزازي، . (بررسیده و سنجیده شودرسد تا کارهاي او  که روان درگذشتگان در پناه سروش به این پل نمادین می
بر اساس ) 163: 1374بویس، (» .روند شوند و هر یک به راهی که خود در زندگی ساخته اند می نیکان از بدان برگزیده می«این پل 
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از این . واقع است) هشتب(یک سر آن بر کوه البرز و سر دیگر آن در گروثمان . بندهشن، پل چینود بین زمین و آسمان قرار دارد
ي دویست ساله روئیده است تا به باالي آسمان برسد، روان نیکوکاران با گذشتن از این پل به  رو، جون البرز کوه در چهار دوره

  ) 76: 1374کربن،. (کند گروثمان صعود می
ء انتزاعی آن مربوط به جهان از آنجا که پل در مصیبت نامه رمزي است که جزء حسی آن مربوط به دنیاي مادي و جز     

ي اوستایی  ي پل، به پیشینه آخرت است؛ با پل آئینی چینود مطابقت بسیاري دارد و بعید نیست که عطار در کاربرد معناي دوسویه
شود؛ چنانکه در گذر از پل چینود نیز وجدان هر  ي شاهان بر سر پل بیدار می به خصوص که وجدان خفته. آن نظر داشته باشد

در حقیقت دئنا توان گزینش راه . ایستد تا او را به بهشت یا جهنم ببرد ي پل در انتظار روان صاحبش می دین، بر آستانه/ص دئناشخ
روایتی نیز از مسیح یاد شده است که برخی آن را به عنوان سخنی از رسول ) 28: 1376آموزگار، . (بخشد ها می اهورایی را به انسان

و عجلونی،  62: 1347العبادي، (» الدنیا قنطره فاعبروها و ال تعمروها«: که در آن، دنیا، پل خوانده شده است یاد کرده اند) ص(اکرم
1351 :1/412(  
ازاین رو طبقاتی از مردم .کنند هاي فرهنگی یی که در جامعه وجود دارد استخراج می ها را از زمینه شاعران معموال سمبل«     

) 213: 1381شمیسا، (» .ي فرهنگی مطرح است به هر حال در سمبل معموال یک قرینه. دارند براي درك آن آمادگی بیشتري
توان به این امر اشاره کرد که غالبا در راه اصلی شهر که محل ورود و خروج بوده  ي تاریخی و اجتماعی پل می ي پیشینه درباره

گذشت؛ از این رو  کرد، ناگزیر باید از سر آن پل می را میاست، پلی وجود داشت که چون شاهی قصد وارد یا خارج شدن از شهر 
م کنند دادخواهان بر سر این پل منتظر می   .نشستند تا تظلّ

هاي مفهومی پل، الزم است که براي بررسی تصویر پل در سطح زبانی و مجازي به توضیح این دو مفهوم  پس از بیان ویژگی    
  :پرداخته شود

ساحت حقیقت همان ساحت داللت اولیه و واقعی کلمه است و . احت حقیقت و مجاز قائل استبالغت براي زبان دو س«   
زبان حقیقی تهیدست . ي عناصر طبیعی است زبان مجازي ترکیب خالقه. هاست ها از معناي واقعی آن ساحت مجازي انتفال واژه

هاي ذهنی ارزنده اي که یونانیان مجاز نامیده اند کامل  است و از آنجا که قادر نیست تمام مکنونات آدمی را بیان کند، با گستره
: 1385فتوحی، (» .شود که یکی واقعی یا زبانی است و دیگري ساختگی یا مجازي بنابراین دو نوع ساحت زبانی حاصل می. شود می
کنیم،  زبانی و مجازي تقسیم میهاي ادبی، به دو نوع  را طبق تقسیم بندي معمول در واژه نامه) image(ما در این مقاله، تصویر) 47

  :شود با این تفاوت که پل در مصیبت نامه، برخالف دریا در مثنوي، کالن نماد محسوب نمی
شود و محصول  از رهگذر کاربردهاي قاموسی و حقیقی واژگان در ذهن حاصل می) verbal image(تصویر زبانی. الف     
ي پرتقال را بر زبان  وقتی واژه. شود ال فاصله تصویر زبانی آن در ذهن حاضر میبا ادراك هر نشانه ب. ي حسی قبلی ماست تجربه

  )48 -47: همان. (آید و تخیل ما در آن تصرفی ندارد آوریم، بال فاصله تصویر آن از حافظه به ذهن می می
یز است که به ظاهر حاصل کشف رابطه یا ایجاد پیوند میان دو یا چند چ) figura- live image(تصویر مجازي. ب     

آفریند که در عالم خارج سابقه ندارد؛ مانند تصویر  افتد و واقعیت نوینی می این ارتباط در خیال ما اتفاق می. ارتباطی باهم ندارند
یک سوي تصویر، محسوس و سوي دیگر با ادراك ... هایی چون نماد، تمثیل، اسطوره، تشبیه، استعاره و در آرایه. دریاي آتش

  )67و  52: همان. (آدمی پیوند داردعمیق 
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شود و در یک طبقه  ي تصویر پل در مصیبت نامه، کاربردهاي زبانی وادبی این واژه بررسی می براي رسیدن به معانی نهفته     
  :گردد بندي، به دو بخش و سه سطح تقسیم می

  کاربرد قاموسی -1تصویر زبانی      . الف   
  مثیلت -2تصویر مجازي      . ب   

  نماد -3                                     
رسد که همان  آفریند و در سطح نماد به انتزاعی ترین مفهوم خود می پل در کاربرد قاموسی، تصویري ملموس و حسی می   

ي پل یک  واژهبکار رفته است که با » قنطره«ي پل در مصیبت نامه تنها یک بار معادل  واژه. نگرش خاص عطار در پس آن است
ي کاربردهاي بالغی این واژه را شامل  همه«میگوییم که ) image(رود و از آن جهت به آن تصویر  تصویر مشترك به شمار می

 verbal(کند که ما به آن تصویر زبانی حاصل می) picture(در معناي قاموسی اش هم صورتی در ذهن ] پل[شود؛ زیرا  می

image (و صرفا زمانی که . آید ي زبانی به حساب می در معنی زبانی و قاموسی اش نیز یک تصویر ساده] پل[بنابراین . گوییم می
  )3: 1389فتوحی، (» .سازد در قالب تشبیه و استعاره یا نماد بیاید یک تصویر خیالی یا مجازي را می

  

  تصویر زبانی    . الف
پردازد  ي این کلمه به بیان مفاهیمی می کند و در سایه استفاده میي پل را در معناي قاموسی آن  عطار در سطح زبانی، کلمه   

در حکایت شش از مقالت نهم، وجود تصویر پل، نشان از معناي اصلی کلمه دارد و به . که مقصود او از حکایت و داستان است
. یوانه اي در زیر آن خفته استکند که د عطار نظام الملک را در حال گذر از پلی وصف می. ظاهر حامل رمز و معنی غیبی نیست

عطار براي تبیین این مفهوم که دنیا و دین جمع ناشدنی اند و خواهان دین باید از دنیا بپردازد؛ از زبان دیوانه به نظام الملک که 
و اگر  دهد که فراغت دیوانه از آن روست که او به هر دو جهان پشت پا زده است خورد، هشدار می حسرت آسودگی دیوانه را می

  :او نیز خواهان چنین فراغتی است، باید از سر دین یا دنیا به نفع دیگري بگذرد
  شد نظام الملک شاد             چشم او ناگه به زیر پل فتاد  بر پلی می   
  ي پل رفته بود              فارغ از هر دو جهان خوش خفته بود بیدلی در سایه   
  )2358 -2357ب: 1386مصیبت نامه، (  
  در این تصویر، پل در معناي قاموسی و در خدمت هدف شاعر از بیان حکایت بکار رفته است؛ البته اگر   

ي بنیادین عطار در پس  ي رمزي معنا کرد، حکایت، تمثیلی خواهد بود از اندیشه بتوان با کمی مسامحه، این تصویر را در حیطه
  .خواهد شداز این دیدگاه در بخش سمبل سخن گفته . حکایت

عطار . در حکایت اول از مقالت ششم نیز، عالوه بر کاربرد تصویر پل در سطح مجازي، معناي قاموسی پل بکار رفته است     
  :گوید که ماجراي شکایت پیرزنی است از خورده شدن گاوش به عنوان تنها عامل ارتزاق، می در آغاز حکایت

  )1837(پیش آن پل شد که پیش راه بود     جملۀ شب در نفیر و آه بود                
  :گردد همچنین در آغاز حکایت اول از مقالت هجدهم، آنگاه که عبداهللا طاهر از شکار باز می     

  )3545(بود در راهش پلی جاي نشست               پیر زالی از پس آن پل بجست      
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  :در معناي قاموسی اش بکار رفته است در آغاز حکایت بیست و یکم نیز، پل در بیت آغازین     
  )3997(بود بهلول از شراب عشق مست               بر سر راهی مگر بر پل نشست      
گردند، عطار آن را به عنوان یکی از عناصر مهم حکایت پردازي، یعنی مکان  ي حکایاتی که حول محور پل می در آغاز همه   

کند که    برد، اما در طی داستان، آن را به عاملی رمزي تبدیل می قاموسی کلمه بکار می کند و در سطح وقوع حادثه محسوب می
ها  ي حکایاتی که تصویر پل در آن در واقع پیش درآمد همه. مضمون حکایت و هدف اصلی سراینده در پس آن نهاده شده است
  . مجازي است و در حکم سمبل و تمثیل هستند؛ تصویر زبانی پل است

  
  ویر مجازي تص. ب

گیرند، یعنی جزء اول که مربوط به جهان حس است و جزء دوم که انگیزه  در تصویر مجازي دوجزء در کنار هم قرار می      
در این سطح، جزء اول که حسی است، مشبه به، مستعارمنه، . باشد و مربوط به جهان معناست و هدف اصلی شاعر از آن تصویر می

این جزء دوم . و جزء دوم که نگرش بنیادین است، مشبه، مستعارله و مفهوم نهفته در تمثیل و رمز استو رمز است ) مثال(تمثیل 
. هاي جهان بیرونی هاي جهان درونی به کمیت ابزاري است براي عینیت بخشیدن به معانی و مفاهیم و به عبارتی تبدیل کیفیت

طح تشبیه واستعاره، تنها در یک مورد به کار رفته است که در تصویر پل در مصیبت نامه داراي دو ساخت بالغی است و در س
  :ي سمبلیک و سمبل است حقیقت امر، همان اضافه

  )3996(کنی    کنی               خیز گر ره توشه حاصل می بر پل دنیا چه منزل می   
  )         4001(جملۀ دنیا پل است و قنطره ست         بر پلت بنگر که چندین منظره ست        
اگر کسی این بیت را خارج از متن مصیبت نامه و بدون در نظر گرفتن عرفانی و رمزي بودن اثر بخواند و معنا کند؛ پل دنیا      
ي تشبیهی خواهد گرفت؛ اما از آنجا که ما در آثار عرفایی چون موالنا و عطار، بیشتر با سمبل مواجه هستیم تا استعاره و  را اضافه
همواره بایددر نظر داشته باشیم که برخی از کلمات کلیدي عرفانی، عالوه بر معناي محدود ظاهري، داراي معناي فراتر و  تشبیه،

  .شود از واژها استباط کرد، دانست ي تشبیه و استعاره که تنها یک معنا را می ها را از زمره توان آن برتري در لباس رمز هستند و نمی
ي دنیا  جمله«ي سمبلیک نهفته است؛ چه دنیا توضیح پل است و در مصرع  اضافه» پل دنیا«اهر تشبیهی در ترکیب اضافی به ظ   

همانندي در کار نیست، بلکه همانی مدنظر است که در مصرع دوم بیت دوم، به صورت ظاهرا استعاري » پل است و قنطره ست
چنانکه در کتب بیان آمده است، دونوع سمبل داریم که یکی . شود که ما سمبل را با آن اشتباه بگیریم تکرار شده و باعث می

ها شخصی است، مانند  و برخی سمبل. شود؛ مانند خر رمز نفس و عیسی رمز روح هاي مبتذل می قراردادي است و مربوط به سمبل
شمیسا براي متمایز . دیگر نیستدر مصیبت نامه؛ زیرا هم تکراري نیست و هم کاربرد آن به فراوانی تصاویر یا وازه هاي » پل«سمبل 

هاي خصوصی، مشبه دقیقا روشن نیست و چند مطلب نزدیک به هم را به ذهن  در سمبل«گوید که  ساختن سمبل و استعاره می
اما در تعبیرات استعاري، داللت به ... هاي خصوصی هستند، باید تفسیر کرد ازاین رو آثاري را که مشتمل بر سمبل. کند متبادر می

هاي ابتکاري و خصوصی وسیع  ي معنی در سمبل پس دامنه. ي صارفه همواره ثابت و دست یافتنی و روشن است وجود قرینه سبب
  )216: 1381شمیسا، (» .دارند) Rich Saggesliveness(است و اینگونه به قول فرنگیان القاي گسترده اي 



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٢٩٠ 
 

ها ذکر شده است و همانگونه  ي حسی آن کار داریم که فقط سویه ما در مصیبت نامه و در تصویر پل، تنها با تصاویري سر و    
در . ي سمبلیک بکار رفته است ي حسی و انتزاعی آن ذکر شده باشد، تنها یک مورد در اضافه که بیان شد، تصویري که دو سویه

ي  که که همان اندیشه این دسته از تصاویر پل که یک سویه هستند، جزء اول که جزء حسی پل است ذکر شده، اما جزء دوم
  :شود بنیادین و پنهان است، از فحواي اثر عرفانی به ذهن متبادر می

  
  تمثیل - 1

باشد؛ اما در آثار ادبی غالبا با  ي تشبیه و استعاره است که در حد یک یا چند جمله می تمثیل، در مباحث بالغی از خانواده    
گوییم که تنها  یا الیگوري می» تمثیل داستانی«ک از آن یاد کرده و ما به آن حکایت و قصه آمده است که ارسطو در کتاب رتوری

ي معنایی دارد  تمثیل داستانی، روایت گسترش یافته اي است که حداقل دو الیه. جرجانی از میان قدما به این اصطالح نزدیک است
: 1386فتوحی، . (توان جست در وراي صورت میي دوم معناي عمیق تر و ثانوي است که  ي اولی صورت قصه و و الیه که الیه

ي داستان؛  هاي مصیبت نامه که ساخته شده از رمزهایی است در خدمت هدف اصلی شاعر، به عنوان بن مایه در تمثیل) 258 -257
یلها پیرنگ هر چند تمث«: ي استاد شفیعی به گفته. باشد جزء حسی موجود و جزء انتزاعی در پس تمثیل قابل به تفسیر عرفانی می

داستانی منسجمی دارند؛ اما نویسندگان آنها از خوانندگان انتظاردارند تا یک معناي ثانوي و عمیق تر اخالقی، سیاسی، فلسفی یا 
  )    85: 1366شفیعی، (» .دینی را در وراي قصه تشخیص دهد

توان  قهرمان این حکایت خواند، میشود او را  در حکایت شش از مقالت بیست و یکم، به دلیل شخصیت دیوانه که می   
ي اصلی عطار از بیان حکایت بر آن  تمثیل را تمثیل دیوانه نامید؛ اما به دلیل وجود رمز پل که عامل اصلی حکایت است و اندیشه

  :نهاده شده است، باید آن را تمثیل پل خواند
  شستبود بهلول از شراب عشق مست               بر سر راهی مگر بر پل ن   
  بود پیش افکنده سر می گذشت آن جایگه هارون مگر            از خوشی می   
  »خیز از اینجا چون توان بر پل نشست؟            اي بهلول مست«گفت هارونش که   
  )3400 -3997(»   این با خویشتن گوي اي امیر          تا چرا بر پل بماندي جایگیر؟«گفت    
تواند همواره  گیرد که دنیا فانی است و آدمی نمی براي تبیین این حقیقت بهره می -دیوانه–ثر عرفانی خود عطار از قهرمان ا   

آنچه عطار را به استفاده از تصویر پل در معناي رمزي دنیا کشانده است، وجه شبهی . به آن دل خوش کند و آن را جاودانه بیانگارد
ي شاعر  ارد و از آنجاکه هدف از بیان این حکایت تمثیلی، ملموس ساختن اندیشهاست که میان جزء حسی و انتزاعی پل وجود د

ي  توان اینگونه تبیین کرد که اگر به پل ناپایدارِ ساخته ي عرفانی عطار را می اندیشه. باشد است؛ وجه شبه در جزء حسی ظاهرتر می
پل در تمثیل ذکر شده، رمز جهان . ي فانی دل خوش کندتوان دلخوش بود، پس به طریق اولی، آدمی نباید به دنیا دست بشر نمی

کند  بیند و با این تمثیل آدمی را تعجیل می مادي و رو به فنا است که گویی چشم باطن بین عطار ویران شدنش را از هم اکنون می
  .    تا زودتر از تعلق به آن دل بکند

ي تصویر مجازي اشاره  زبانی به قابلیت قرار گرفتن آن در زمره در حکایت شش از مقالت نهم که پیشتر ذیل عنوان تصویر     
نظام الملک که طرف خطاب و هشدار عطار از زبان دیوانه، به دنیاداري است؛ از روي پلی در حال . شد، دو نکته مورد نظر است
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در حکایت . نه زیر پل استي دیگر، خوش خفتن دیوا نکته. عبور است که یکی از معانی رمزي آن در مصیبت نامه، دنیا است
حال، اگر پل را نه در معناي قاموسی، بلکه در سطح رمزي معنا کنیم؛ حکایت، . پیشین نیز بهلول بر روي پل خوش نشسته بود

تمثیلی خواهد بود که جزء انتزاعی آن، نگرش عطار است به ترك دنیاداري و ثمثیل پل در خدمت هدف حکایت، تصویر مجازي 
  :انند تمثیل پیشین؛ اگرجه تمثیل قبل از قابلیت بیشتري برخوردار بود تا در سطح تمثیل بررسی شودخواهد بود، هم

  شد نظام الملک شاد             چشم او ناگه به زیر پل فتاد  بر پلی می   
  ي پل رفته بود              فارغ از هر دو جهان خوش خفته بود بیدلی در سایه   
  »اگر آشفته اي            هر چه هستی فارغ و خوش خفته اياگر عاقل «: گفت   
  اي نظام             کی دو تیغ آید به هم در یک نیام؟«بیدل دیوانه گفتش    
  )2361 -2357(»آن همه داري و این می بایدت؟« ملک دنیا هست دین می بایدت               

خورد، نشانگر این مطلب است که عطار، خوشی دیوانه را  از خوشی او میسخن دیوانه در برابر حسرتی که نظام الملک      
ي نظام را معادل دنیا قرار داده است تا به تبیین این اندیشه بپردازد که دنیاداري با مشغله و رنج حقیقی، و  معادل دین و مشغله

  .  دینداري با خوشی حقیقی توأم است
  

  سمبل - 2
که در آن افکار و عواطف از  خواند کند؛ نوعی که آن را سمبولیسم انسانی می تقسیم میچدویک، سمبل را به دو بخش     

شود و آنی و محدود است؛ و نوعی که آن را سمبولیسم فرارونده  طریق اشاره و نمادهاي بی توضیح در ذهن خواننده ایجاد می
ها واحساس هایی محدود به ذات  ي اندیشه د که نمایندهشو در آن تصاویر عینی به عنوان نمادهایی به کار گرفته می«خواند و  می

: 1375چدویک، (» .شاعر نیست، بلکه نمادهاي جهان گسترده و عام و آرمانی است که جهان موجود تنها نمایشی ناقص ازآن است
ي آگاه ایحاد  هاست و بیشترین لذت و پویایی فکري را در ذهن خوانند) مجازي(سمبل، انتزاعی ترین سطح تصویر خیالی  )21
همان طور که پیشتر به آن اشاره شد، سمبل شباهت ظاهري به استعاره دارد و  ساختی چون استعاره، یعنی جزء حسی آن . کند می

  :در مصیبت نامه رمز پل داراي دو مفهوم متفاوت است. ماند آن پنهان می) مشبه(شود و جزء انتزاعی  ذکر می) مشبه به(
  رمز دنیا. الف   
  )پل صراط(رمز آخرت . ب   
  پل رمز دنیا. الف

اخالقی عطار، یک بار رمز دنیاي فانی قرار گرفته است و در اینجا از ذکر  -تصویر پل در مصیبت نامه و در برداشت عرفانی   
ي  سیلهدر حکایت اول از مقالت ششم، پیرزنی که و. شود مجدد برخی ابیات  که پیشتر در بخش تمثیل بیان گشت، خودداري می

خواهد که بر سر همین پل داد او را  را غالمان شاه خوردند، بر سر پلی که سر راه ملکشاه قرار دارد، از او می) گاو(امرار معاشش 
در اینجا با توجه به مقایسه اي که بین دو پل، یکی در جهان این . خواهد ستد) صراط(بدهد، وگرنه داد خویش را بر سر آن پل 

جهان آن سویی صورت گرفته است؛ پل، رمز دنیا است و اشارت عطار بر اینکه تا آدمی زنده است در همین  سویی و دیگري در
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) صراط(مانع عبور از پل آن جهانی ) دنیا(جهان باید داددهی کند؛ زیرا آن جهان، زمان پاسخ گویی است و ستم بر پل این جهانی
  :خواهد شد

  )1841... (رستی از درد دل و فریاد من      گر برین سر پل بدادي داد من           
خواهد که بر سر همین پل داد بستاند که او را  شاه نیز در پاسخ پیرزن، پل دنیایی را در برابر پل صراط قرار داده و از او می   

  :طاقت آن پل نیست
  ) 1853( خواهی بر این سر پل بخواه   اي مادر مگردان دل زشاه            هر جه می«گفت    
ي پل پرداخته است و همچون موالنا  ها به رمزگشایی مستقیم از واژه ابیاتی در مصیبت نامه آمده که در حقیقت، عطار در آن    

به درون اثر آمده و به توضیح واژگان رمزي و هدفی که در پس آن است، ابیات ناب عرفانی سروده و در مقام واعظ، زبان به 
دهد پل در معناي پل  در این گونه ابیات، پل در معناي دنیاي فانی رمزگشایی شده است که نشان می. نصیحت آدمی گشوده است

  :  صراط، رمزگونه تر است
  جملۀ دنیا پل است و قنطره ست           بر پلت بنگر که چندین منظره ست    
  گر بسی بر پل کنی ایوان و در             هست آنجا زان سوي پل سر بسر   
  گردنت را خانه بر پل چیست؟ غل           کی شود با مرگ این بیرون به پل   
  )4004 -4001...   (تا توانی زیر پل ساکن مباش              چون شکست اورد پل ایمن مباش   

  

  پل رمز صراط. ب   
گیرد و در تصویر دیگر،  یاي فانی قرار میدر یک تصویر، رمز دن. نماید تصویر پل در مصیبت نامه، دو مفهوم  متناقض را می    

ي عطار که در تضاد با یکدیگر قرار دارند، هر  این دو اندیشه. ي جزء و کل، جهان پس از مرگ رمز پل صراط و مجازا به عالقه
قرار  پل آنگاه که سمبل دنیا و آخرت. کنند یک تصویر جداگانه اي هستند که در سطح رمزهاي متقابل، یکدیگر را کامل می

پل رمز (به سالمت از آخرت ) پل رمز دنیا(هاي در بند دنیاست تا با ترك آن  ي انذار و هشدار عطار به انسان گیرد، عرصه می
در حکایت اول از مقالت ششم که شرح حال پیرزنی است خواهان گاوش، شاعر ضمن سود جستن از تصویر . بگذرند) صراط
  :خواند ي پل، آن را رمز پل صراط می دوگانه
  )1844(هان و هان دادم بر این پل ده تمام        تا بر آن سر پل نمانی بر دوام    
     
  خواهی بر این سر پل بخواه اي مادر مگردان دل ز شاه           هرچه می«گفت    
  )1854 - 1853(تا به پل بیرون برم باتو جواب          کان سر پل را ندارم هیچ تاب      

عالوه بر آنکه یک بار رمز جهان فانی و یک بار رمز پل صراط قرار گرفته است؛ در یک نگاه نمادینتر، مرزي است  پل      
شود و این ورود، ورودي باطنی است که  کند، وارد سعادت دنیاي آخرت می میان دنیا و آخرت، آنگاه که ملکشاه از پل عبور می

  :گوید دهد، عطار می داد پیرزن را می پس از آنکه ملکشاه. در آینده رخ خواهد داد
  )1857(این بگفت و آن غالمان را بخواند       زجر کرد و سبز خنگ از پل براند        
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عطار با قرار دادن دو معنا . معنی رمزي پل در این بیت، میان پل به عنوان رمز دنیا و پل به عنوان رمز آخرت در نوسان است    

دهد و از سوي دیگر، عبور  سو داددهی ملکشاه و رد شدن او را نمادي از ترك دلبستگی او به دنیا قرار میدر یک تصویر، از یک 
  . ي رحمت او بر پیرزن حاصل آمده است دهد که به واسطه نمادین او را از پل صراط نشان می

در این حکایت، پیرزنی از عبداهللا . این حکایت نمادین در حکایت اول از مقالت هجدهم، به نحو دیگري تکرار شده است   
کند که از سر پل نخواهد گذشت تا جوان را آزاد کند و بار دیگر، پل در  عبداهللا قسم یاد می. جوید طاهر، جوان اسیرش را می

رمز پل خواهد از آن بگذرد و هم  گیرد که عبداهللا از ترس پل صراط جز به دادخواهی نمی معنایی دوسویه، هم رمز دنیایی قرار می
تواند بگذرد مگر آنکه داد ستمدیده را  توان گفت که منظور عبداهللا این بوده است که از پل صراط نمی گیرد و می صراط قرار می

  :  هاي فرارونده، بخصوص در آثار عرفانی است این نوسانی در چند معنا، خاصیت سمبل. بدهد
  ر پل نگذرم من این زمانز س«خورد سوگندي دگر آن مهربان                ك    
  )3562 -3561(تا سپارند آن پسر را سوي من                تا ببینم روي او او روي من   
     

  تصاویر مرتبط با پل - 3
  :ها را در دو بخش تقسیم بندي کرد توان آن هایی مرتبط و همراه است که که می تصویر پل در مصیبت نامه، با شخصیت    
  انه، شاهپل، دیو. الف   
گیرد و در عین حال آنان را از دنیاخواهی بر  را به سخره می) رمز دنیا دوستان(دیوانه تصویر منذري است که شاه و وزیر    

در این دسته از حکایات، پل تنها رمز دنیاي فانی است و عطار خوشی . شود در این تصاویر، نشانی از تنبه دیده نمی. دارد حذر می
  .دهد جهان را در برابر گیرودار شاهان دنیا طلب قرار میدیوانه از ترك 

    پل، پیرزن، شاه. ب   
خواهد داد او را بر سر  می) رمز ستمگر تنبه یابنده(دراین دسته از تصاویر، پیرزن رمز ستمدیده و دادخواهی است که از شاه      

شود و با  در اینگونه از حکایات، شاه متنبه می. دامنگیراو نشود )صراط(بدهد  تا آه او در قیامت و بر سر آن پل ) در همین جهان(پل 
  .  دادخواهی، گذري نمادین از پل دارد که یادآور گذر او از صراط است

  

  ي تصویري خوشه - 4
  :توان تصاویر مرتبط و مکرر در نظام فکري عطار را اینگونه نشان داد ي تصویري محدود می در یک خوشه   

  ستمگر تنبه یافته                                                                   
  ي تنبه                     ملکشاه                   مایه                        
       دیوانه                                                  نظام الملک                                         
  ـــــــ دنیا     هارون الرشید پلبهلول        آخرت ـــــــ                         
  عبداهللا                        
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  عدم تنبه                                                    
  دنیادوست تنبه نیافته                                           

  :باشد هاي زیر می یري ارائه شده بر اساس ویژگیي تصو خوشه
  .دنیا سبب تعالی آنان که اهل تنبه اند -1   
  . ي هالك دنیا دوستان دنیا مایه -2   
  .گذر از دنیا و عبور از صراط در یک نگاه نمادین -3   
  

  :گیر ينتیجه
ي عطار، بیانگر  بر معناي قاموسیش و در خدمت اندیشه بار تکرار شده است که عالوه 30واژة پل در مصیبت نامه، بیش از       

هاي بنیادین عرفان عطار  پل در مصیبت نامه، در دو سطح رمز و تمثیل، یکی از اندیشه. مفهوم دو سویه از دنیا و آخرت است
عی واژه در جهان آن دهد که یک جزء آن مربوط به امور حسی و جهان این سویی، و جزء دیگر مربوط به مفهوم انتزا راتشکیل می
ي مفاهیم حسی و شخصی عطار، نشان  شود؛ زیرا فراتر از محدوده پل در سطح رمز از رمزهاي فرارونده محسوب می. سویی است

شود که  بیشترین نوسان معناي رمزي پل، در حکایاتی دیده می. ي نگرش آرمانی شاعر به جهان معنا و مفاهیم فرازمینی است دهنده
توان مرز  در این گونه حکایات، نمی. پذیرد ل قصد دادخواهی از پادشاهی را دارد که با تنبه توأم با داددهی پایان میپیري بر سر پ

ی و در درون یک واژه می توان هر دو معناي رمزي  مشخصی میان پل به عنوان رمز دنیا و یا جهان آخرت قائل شد؛ در یک نگاه کلّ
هایی که در برابر شاه قرار  گفتنی است در تمامی حکایات یاد شده، شخصیت. رد توجه قرار دادپل را با دو گونه تفسیر مختلف مو

ها از یک سو رمز جهان ناپایدار و از سوي دیگر  ي آن لحن انذارگونه و هشدار دهنده دارند و پل در همه)  دیوانه و پیر(گیرند،  می
  . نقبی است به جهان پس از مرگ و رمز صراط
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 :منابع

  .تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوري، چاپ اول، تهران، نشر اساطیر) 1375(شرف زاده، رضا ا
  . ي مهدي عباسی، سمبولیسم، چاپ ششم، نشر مرکز ترجمه) 1375(چدویک، چارلز 

  .صور خیال در شعر فارسی، تهران، نشر آگاه) 1366(شفیعی کدکنی، محمدرضا 
  .نهم، تهران، نشر فردوسبیان، چاپ ) 1381(شمیسا، سیروس 

ا اشتهر من االحادیث علی السن الناس، قاهره) 1351(عجلونی، اسماعیل بن محمد  کشف الخفا و مزیل األلباس عم.  
با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی، مصیبت نامه، ) 1386(عطار نیشابوري، فرید الدین محمد بن ابراهیم 

  .نشر سخن
صوفی (تصحیح غالمحسین یوسفی، التصفیه فی احوال المتصوفه ) 1347(الدین ابوالمظفر منصور بن اردشیر العبادي، قطب 

  .، نشر بنیاد فرهنگ ایران)نامه
  .بالغت تصویر، چاپ اول، نشر سخن) 1386(فتوحی، محمود 
  .31ش  ه شهید بهشتی،ي ادبیات و علوم انسانی دانشگا مجله» تحلیل تصویر دریا در مثنوي«) 1380(فتوحی، محمود 
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468  
  هاي ادب فارسی و عربی از یکدیگرپذیرينخستین اثر

 
  1امیر مؤمنی هزاوه

  چکیده
این روابط پس از . ارتباط ایرانیان و اعراب و پیوند زبان وادبیات فارسی و عربی با یکدیگر از دیر باز وجود داشته است

تر شد و زمینه را براي تأثیر پذیري ادب  به دست اعراب بسیار بیشتر و عمیقاز سوي ایرانیان و سپس فتح ایران   پذیرش اسالم
بر این اساس در مقاله حاضر، ضمن مروري مختصر بر سابقه روابط ایرانیان و اعراب، . فارسی و عربی از یکدیگر فراهم آورد

: أثیر فارسی بر عربی و عوامل آن شاملنخستین اثر پذیري هاي ادب فارسی و عربی از یکدیگر به اختصار بررسی خواهد شد؛ ت
نیاز اعراب به مفاهیم جدید، ترجمه آثار پهلوي به زبان عربی، عربی آموختن ایرانیان، فارسی آموختن ادیبان عرب و تأثیرعربی بر 

ثر و شعر فارسی ورود مفردات و ترکیبات عربی در فارسی، تغییر خط فارسی، تأثیر نثر و شعر عربی بر ن: فارسی و نتایج آن شامل
  .شود از موضوعاتی است که در مقاله حاضر بررسی می

  
  .  ادب فارسی، ادب عربی، تأثیر ادب عربی بر ادب فارسی، تأثیر ادب فارسی بر ادب عربی :ها کلید واژه

  

                                                
  am.hezaveh@gmail.com          :زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان؛ پست الکترونیکی استادیار گروه 1 -

mailto:am.hezaveh@gmail.com
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  مقدمه
ها  در میان سایر ملت ارتباط فرهنگی ملل مسلمان در سایه پذیرش اسالم به عنوان آبشخور مهم فرهنگی، از نظر عمق و وسعت

اسالم به عنوان عنصري مشترك و مهم در زمانی اندك موجب پیوند و ارتباط ممالک و قلمروهاي بسیار و نژادها، . کم نظیر است
العرب، از  کوب هنوز یک ربع قرن از هجرت پیامبر نگذشته بیرون از جزیره طوایف و اقوام فراوان شد؛ چنان که به قول زرین

داد به وحدانیت خداوند و  جا قلمرو اسالم بود، با بانگ اذان که شهادت می انی گرفته تا اسکندریه بیزانسی، همهتیسفون ساس
و امروز این عنصر مشترك پس از گذشت هزار و اندي سال، حلقه اتصال ) 14ص،:الف1369کوب،  زرین(رسالت پیامبرش

سایه فرهنگ اسالم متولد شد، در قالب سه زبان عمده و اصلی  ادبیاتی که در. کشورهاي بسیاري در نقاط مختلف جهان است
  .و آثار برجسته و ارزشمندي را پدید آورد1عربی، فارسی و ترکی ظهور پیدا کرد

ارتباطات ایرانیان با اعراب و پیوند زبان وادبیات فارسی و عربی با یکدیگر به شهادت روایات تاریخی واقوال مورخان و نیز به 
شود؛ بلکه سابقه این ارتباطات  ي اسالمی محدود نمی و ستدهاي فراوان زبانی و ادبی بین فارسی و عربی، صرفاً به دورهاستناد داد 

جزیره و  النهرین و یمن و به طور کلی مناطق آباد شبه این ارتباطات بیشتر در نواحی بین. گردد نیز باز می  هاي پیش از اسالم به دوره
در مورد روابط ایران و نواحی مرکزي . گرفت سیاسی و نظامی حکومت ایران بر آن نواحی صورت میعمدتاً بر اثر استیالي 

نبوده است؛ زیرا نه دولت   و مناطق  عربستان یعنی حجاز باید گفت روابط ایران با این مناطق به گستردگی و استحکام دیگر نواحی
این قسمت از شبه جزیره وجود داشته است؛ فقط شهر مکه به لحاظ در اي و نه شرایط اقلیمی مطلوبی در  شده و نه حکوت شناخته

هاي زیارتی و منافع حاصل از جذب هدایا ونذورات و نیز داشتن شرایط تجاري  برداشتن خانه کعبه و برخورداري از جاذبه
به تصریح برخی مورخان نوفل  کما اینکه 2ساز برقراري ارتباط ایرانیان با حجاز شود توانسته است تا حدودي زمینه مساعد، می

ي عهد تجاري او، با ایرانیان به  برادر هاشم جد پیامبر داراي روابط تجاري با ایران بوده است و دیگر تجار قریش نیز به واسطه
  ).62، ص 1ابراهیم حسن، بی تا، ج. (شده است اند و کسی متعرض آنها نمی پرداخته تجارت می

ـ  3قدیم به احترام خانه کعبه و جدشان ابراهیم  ایرانیان«با نواحی مرکزي عربستان نوشته است   اني روابط ایرانی مسعودي درباره
بردند و آخرین  رفتند و بر آن طواف می الحرام می السالم ـ و نیز توسل به هدایت او و رعایت نسبت خویش، به زیارت بیت علیه

: گوید و در جایی دیگر می» ...ر بابکان، سرِملوك ساسانی بودهکسی از ایشان که به حج رفت ساسان پسر بابک جد اردشی
. 4)237 -236، ص1، ج1344مسعودي، (» کردند ایرانیان در آغاز روزگار مال و گوهر و شمشیر و طالي بسیار هدیه کعبه می«

هایی از اعراب  و تغلب، دسته قول طبري نیز مبنی بر این که شاپور اول پس از پیروزي در نبرد با قبایل مختلف عرب از جمله بکر

                                                
ی، بنگالی، تامیلی اردو، بربري، سواحلی، سومالیایی، آلبانیایی ازبکی، کردي، بلوچی، پشتو، سندي، گجرات: هاي دیگري نیز مانند عالوه بر این زبانها، زبان - 1
 .16ص :الف1369،  کوب زرین: اند؛ براي تفصیل بیشتر آثار ادبی قابل توجهی ابداع کرده  تحت تأثیر اسالم... و
 . و بعد 45، ص1381یار شاطر،: براي اطالع بیشتر بنگرید - 2
کننده نسبت خویش با او دانسته  ایرانیان را متوسل به هدایت او و رعایتو  ایرانیان نام برده است السالم ـ به عنوان جد این که مسعودي از ابراهیم ـ علیه - 3

الذهب،  مسعودي، مرج: داند؛ بنگرید السالم ـ می ابراهیم ـ علیه اسحاق بن یعقوب بن را از فرزندان یوسف بن  اي است که ایرانیان است، بر اساس عقیده
1/230. 
و اعراب در روزگار   الی از صحت و درستی است؛ اما در عین حال مؤید این نکته است که بین ایرانیانشک خ روایت مسعودي به قراري که ذکر شد بی - 4

داشته است با فرستادن هدایا به مکه و احترام  هاي تجاري، ایرانیان را وامی شاید مبارزه با روم و کوشش براي دست یافتن به بهره. جاهلیت ارتباطاتی بوده است
 .234، ص 1354آذرنوش، : براي تفصیل بیشتر بنگرید: اهلی، نظر آنان را به خود جلب کنندبه مقدسات اعراب ج
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طبري، بی (است  ها در روزگار قبل از اسالم و عرب  قبیله بکر بن وائل را در نواحی کرمان اسکان داده است، مؤید ارتباط ایرانیان
اثیر به  چنان که ابن. تواند بود از سوي دیگر وجود صحابیان ایرانی پیامبر نیز خود دلیل دیگري بر این امر می). 57، ص2تا، ج

و براي درك محضر پیامبر رحل اقامت در نواحی مختلف حجاز افکنده بودند  1اند تعدادي از اصحاب رسول خدا که ایرانی بوده
  .2کردند، اشاره کرده است و آنجا اقامت می

و   رانیانکثرت واژگان فارسی در شعر عرب و واژگان عربی در زبان فارسی مؤید دیگري بر وجود ارتباط دیرین میان ای
اما واژگان بسیاري از زبان . است  البته استعمال واژگان عربی در زبان فارسی عمدتاً مربوط به دوران پس از اسالم. اعراب است

یابی واژگان فارسی به شعردوران جاهلیت، تحقیقاتی صورت  در باره راه. فارسی در دوران جاهلیت به شعر عربی راه یافته است
و اعراب در روزگار جاهلیت و توجه اعراب آن روزگار به مفردات،   یج آن حاکی از وسعت ارتباط ایرانیانگرفته است که نتا

نظران مسائل ادبیات  غنیمی هالل که خود عرب و از صاحب. ترکیبات و حتی مضامین امثال و حکم رایج در زبان فارسی است
بررسی واژگان فارسی که به زبان عربی راه یافته است، این واقعیت « :گوید هایی در این زمینه می تطبیقی است پس از ذکر نمونه

اند، بلکه وسعت  بخشیده دهد که اعراب از طریق به کار گرفتن کلمات فارسی نه تنها زبان خود را غنا می را به خوبی نشان می
از ). 156، صهمانغنیمی هالل، (»ساختند گیري از آن آشکار می پذیري زبان عربی را در راه بهره اطالعات خویش و انعطاف

هاي فارسی در شعر  همراه با واژه(هاي نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان تازي  دیگر تحقیقات ارزشمند در این زمینه، کتاب راه
هاي مختلف  با بخش  هایی دقیق درباره روابط ایرانیان ایشان در این کتاب ضمن ایراد بحث. از آذرتاش آذرنوش است)جاهلی
تان در روزگار جاهلیت، کلمات فارسی به کار برفته در شعر جاهلی یا معربات شعر جاهلی رادر حد مقدور فهرست کرده عربس

و اعراب پس از   روابط ایرانیان. 3از این نوعند... ، تابستان، تاج جوهر، خندق و)بنفشه(، بنفسج )آفتابه(است؛ واژگانی چون ابریق 
به عنوان نقطه مشترك   تر شد؛ زیرا اسالم و سپس فتح ایران به دست اعراب بسیار بیشتر و عمیقاز سوي ایرانیان   پذیرش اسالم

بر اثر این پیوند، . ، عامل پیوند بیشتر بین ایرانیان و اعراب شد فرهنگی و زبان عربی به عنوان زبان دین ودولت در جهان اسالم
هایی از ادب  ونی یافت و در ادبیات فارسی و عربی که به صورت جلوهعناصر مشترك میان فرهنگ ایرانی و عربی روز به روز فز

ادب «: کوب نوشته است اسالمی درآمده بود، ظهورپیدا کرد و نقاط مشترك بسیار متعدد و متنوعی را خلق کرد چنانکه زرین
و فرهنگ پهلوي نیز ـ مثل ذوق شک نیست که زبان . اي مثل قرآن داشت، منبع الهامی شد براي فارسی عربی که زبان آن پشتوانه

در شعر اسلوب ساده و طبیعی جاهلی ـ که در اصالت آن تردیدي . و نبوغ ایرانی ـ در توسعه ادب عربی تأثیري قوي داشت
اي شد براي  هاي تازه داد چنان که نثر نیز در دست نویسندگان درباري وسیله آمیز اظهار شده است ـ جاي خود را به شیوه مبالغه
در واقع شکوه و تمدن عهد عباسی در شعر عرب آن روزگاران نیز انعکاس یافت و ادب عربی را . ر قدرت در لغت و بالغتاظها

ها در خمریات سبق  ابوفراس شاعر مسلمان دربار هارون الرشید از اخطل، شاعر مسیحی دربار اموي. سرایان کرد سرمشق فارسی
سرایی شهرت بحري و ابوتمام را  ابو الطیب متنبی در قصیده. و منوچهري نیز الهام داد برد و بعضی آثار او به رودکی، بشار مرغزي

                                                
 .به قلم عباس احمدوند آمده است 1375/ 5/ 29در روزنامه اطالعات مورخ » اسالم  صحابه ایرانی پیامبر«اي با عنوان  اسامی برخی از این افراد در مقاله - 1
ی، 12تا  8، فصول همانآذرنوش، : یرانیان و اعراب در ادوار پیش از اسالم بنگریدبراي اطالع بیشتر از روابط ا - 2 ؛ مسعودي، 51و 50، ص1، ج1366؛ حتّ

، مباحث مربوط؛ 1365، مباحث مربوط؛ یاقوت حموي؛ بی تا، ذیل زمزم؛ گوتشمید، 1358، مباحث مربوط؛ طبري، بی تا، مباحث مربوط؛ نولدکه، 1، ج1344
 .  163- 15، ص 1381مباحث مربوط؛ یار شاطر،  ،1987جواد علی، 

 .»الدراسات االدبیه«ي مجله  ؛ همو، دوره1964؛ محمدي، 1966؛ جوالیقی، 1372؛ جفري، 127، صهمانآذرنوش، : براي اطالع بیشتر بنگرید - 3
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ي شاعر . تقریباً در سایه افکند و مثل آنها منشأ الهام شد براي بعضی شاعران ایران عنصري، منوچهري و حتی سعدي ابوالعالء معرّ
هاي  اي کرد براي بیان اندیشه رتباط داشت، شعر را وسیلهو فیلسوف نابیناي عرب، که با خیام و حافظ درفکر وحیرت و شک ا

الزمان و حریري آن را به اوج رسانیدند درفارسی، هم در پیدایش مقامات حمیدي تأثیر  نویسی که بدیع در نثر مقامه. آمیز حکمت
،  کوب زرین. (»سی و عربیداشت و هم درایجاد گلستان سعدي و بسیاري از شاعران فارسی ـ نه عرب ـ ذواللسانین بودند؛ فار

و اعراب که سابقه آن به دوران قبل از   توان چنین نتیجه گرفت که روابط فرهنگی ایرانیان نهایتاً می). 161و  160ص: الف1369
هاي مشترکی بین ادبیات فارسی و عربی باشد که نحوه ظهور و  گردد، موجب پدید آمدن نقاط تالقی و زمینه باز می  اسالم

در این جا از بحث درباره قبل از . قابل بررسی و مطالعه است  هاي آن در ادب فارسی و عربی قبل و بعد از اسالم جلوهچگونگی 
  .بررسی خواهد شد  ترین داد و ستدهاي ادبی فارسی و عربی درروزگار پس از اسالم المقدور مهم شود وحتی نظر می اسالم صرف

  
  تأثیر زبان و فرهنگ فارسی بر عربی

  بر فرهنگ اسالم  شود، تأثیري است که ایرانیان اي که به طور واضح نمایان می نکته  مطالعه تاریخ قرون نخستین اسالم با
یابد که مرکز خالفت اسالمی ابتدا از مدینه و سپس از دمشق به عراق منتقل  این تأثیر زمانی شدت و بسط چشمگیر می. اند گذاشته

امیه عاملی مؤثر در روي کار آمدن  هاي آنان با خاندان بنی و مخالفت  ایرانیان. ار آمدن عباسیانشود؛ یعنی از روزگار روي ک می
هجري و تشکیل  129رخدادي که نهایتاً با قیام ابومسلم خراسانی درسال . امیه بود  ي بنی خالفت عباسی و فروپاشی سلسله

در دستگاه خالفت و به تبع   بعد زمینه نفوذ هرچه بیشتر ایرانیاناز این زمان به . هجري واقع شد 132عباس در سال  حکومت بنی
ي  وسیله عباس به روي کار آمدن بنی«: صفا در این باره نوشته است. آن تأثیرگذاري بر تمام اجزاي حکومت اسالمی فراهم آمد

ند از آن پس عرب و تمدن و خالفت و مصمم شده بود  مایه نفوذ کلی آنان در حکومت اسالم شد چنان که گویی ایرانیان  ایرانیان
یکی از پیامدهاي این نفوذ، تأثیر فرهنگی ایران بر فرهنگ اسالمی ). 38، ص1375صفا، (سلطنت او را مطیع ایران و ایرانی کنند

نیستی تأثیري که هیچگاه راه . است و نخستین جلوه آن در قالب شیوع زبان و ادب ایرانی و تأثیر آن بر زبان و ادب عربی است
توان در  عوامل و نتایج این تأثیر را می). 46، همانصفا، (نگرفت وتا زبان و ادب عربی بر جاي باشد، به قوت خود باقی خواهد بود

  :موارد زیر خالصه کرد
  

  نیاز اعراب به بیان مفاهیم جدید
ی نجات یافتند و قدم در جاده تمدن و نشین اعراب بدوي پس از آنکه به برکت تعالیم اسالم از تفرقه و پراکندگی و بیابان  

هاي گوناگون روبرو شدند که براي بیان آنها امکانی در زبانشان وجود  شهرنشینی نهادند، با مفاهیم و معانی مختلفی در عرصه
اي از  تن گنجینههاي ایرانی با پشتوانه فرهنگ و تمدنی دیرین و با در اختیار داش طبیعتاً درچنین شرایطی وام گرفتن از زبان. نداشت

بر همین اساس کثیري از لغات و اصطالحات . ي نیاز زبان عربی باشد کننده توانست تأمین لغات و اصطالحات مختلف می
هاي مختلف خصوصاً امورکشوري، لشکري و مفاهیم مربوط به زندگی شهرنشینی، در این مقطع از  هاي ایرانی در زمینه زبان

موزه، (، الموزج )بوستان(، البستان )نیزه(، النیزك )مارستان،بیمارستان(المارستان : واژگانی چون .تاریخ به زبان عربی وارد شد
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ه(، الکرَّج )نرمه(، نرمق )شاهدانه(، شاهدانج )کفش بان )کرّ اي است که برخی  فزونی این لغات به اندازه... و) مرزبان(، المرز
 . 1اند یابی آنها در متون و منابع عربی بوده آوري و ریشه محققان از دیرباز در صدد تشخیص، جمع

 
 ترجمه آثار پهلوي به زبان عربی

پدید آمد، عامل بسیار مؤثري در اننقال آثار )  قرون دوم و سوم(هاي اسالمی  نهضت ترجمه و نقل علوم که در نخستین سده
کتب بسیاري در موضوعات مختلف تاریخی، بر اثر پدید آمدن این نهضت، . شد  علمی و ادبی ایران به فرهنگ و زبان عربی

ي  انگیزه. به زبان عربی ترجمه شد... هاي دینی و داستانی، حکمی، موعظه و اخالقیات، عهود، قصه و افسانه، عقاید و افسانه
دن فضائل در این نهضت از یک سو احیاي آثار و مفاخر آباء و اجدادي خود و از سوي دیگر اثبات فرهیختگی و نشان دا  ایرانیان

آمد و  آسان نمی  امیه بر ایرانیان هاي حکومت بنی علمی و فرهنگی ملت ایران درطول تاریخ بود؛ زیرا تحمل تحقیر وتوهین
ت این امر هرچه بود، براي زبان و فرهنگ عربی. کوشیدند به هر تدبیر نادرستی این رفتارها را آشکار کنند می اي  نتایج ارزنده  علّ

زیرا از یک طرف به غناي زبان عربی افزود و از طرف دیگر موجب آمیزش هرچه بیشتر دو فرهنگ ایرانی و به همراه داشت؛ 
الذهب مسعودي، الفهرست ابن ندیم و نیز برخی منابع  ها در برخی منابع و مآخذ تاریخی مانند مروج نام این قبیل کتاب. عربی شد

. 2الشعرا به همراه نام مترجمان آنها جز درمورد مترجمان ناشناخته، آمده است شناسی ملک متأخر مانند تاریخ ادبیات صفا و سبک 
هاي دیگري چون شاهنامه، سیرالملوك، سیرالفرس، تاریخ ملوك  خداي نامه، که به نام:برخی از مهمترین آنها عبارت است از

نامه، داستان بهرام چوبین، داستان  نامه، گاه ینداستان اسکندر، بلوهر و بوذاسف،کتاب السکسیکین، آی. الفرس نیز نامیده شده است
رستم و اسفندیار، داستان پسران ویسه؛ داستان دارا و بت زرین، کتاب زادانفرخ در تأدیب پسرش، عهد کسري به پسرش هرمز و 

ج، آیین پاسخ هرمز بدان، عهد اردشیر، کتاب بنیان دخت، کتاب بهرام دخت، کتاب زجرالفرس، کتاب الفال، کتاب االختال
، زیج شهریار، کارنامه انوشروان، داستان )بیطره(تیراندازي از بهرام گور یا بهرام چوبین، آیین چوگان زدن، کتاب ستور پزشکی 

، 1، ج1372صفا، (نامه، کتاب جاماسب در کیمیا، گزارش شطرنج، نامه تنسر، داستان خسرو پرویز شهربراز با اپرویژ، سهراب
هاي هزار افسان، کلیله و دمنه  هاي ایرانی در ادبیات عربی از کتاب ها و افسانه ي قصه یل بحث دربارهو محمد محمدي ذ) 134ص

 ).199 - 179، ص 1374محمدي، (برد نامه نیز نام می و مزدك

  
   عربی آموختن ایرانیان

به   توجهی است که ایرانیانیکی دیگر از عواملی که موجب تأثیر زبان فارسی و فرهنگ ایرانی بر زبان و فرهنگ عربی شد، 
هر چند در این امر از . السالم ـ بود ـ علیه  علت اصلی این توجه، فهم قرآن و سخنان پیامبر. آموختن زبان عربی از خود نشان دادند

نقش عوامل دیگري نیز چون ضعف زبان پهلوي، گسترش علوم دینی، مالزمت امور سیاسی و اجتماعی با زبان عربی، اقامت 
مرکزي   مختلف ایران و مهاجرت برخی اقوام و طوایف عرب به ایران و اقامت آنان خصوصاً در نواحی  ریان عرب در نواحیلشک

                                                
 . و بعد 70، صهمان؛ یارشاطر؛ 1374؛ امام شوشتري، 1908؛ ادي شیر، همان ، جوالیقی،1375، صفا، همانآذرنوش، :به عنوان نمونه - 1
 -48، ص1375، صفا، 202 - 140، ص1374؛ محمدي، 159 –153ص  1، ج1370بهار،   :ها و نام مترجمان آنها بنگرید براي اطالع بیشتر از این قبیل کتاب - 2

55. 
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این توجه نتایج ارزشمندي براي زبان و ادبیات عرب به همراه داشت؛ زیرا از یک سو با . 1نظر کرد توان صرف و شرقی ایران نمی
به زبان عربی   شد و از سوي دیگر توجه ایرانیان گرفت برغنا و ثروت این زبان افزوده می تألیفاتی که به زبان عربی صورت می

تدوین   بر همین اساس نخستین کتاب لغت عربی به دست ایرانیان. داد قواعد زبان عربی سوق می  آنان را به کار ضبط و تدوین
نظر از این نتایج، عربی  صرف. 3لی فارس پدید آمدونخستین کتاب در قواعد صرف و نحو عربی به دست سیبویه از اها 2شد

و بعد اهتمام آنان به تألیف کتاب به زبان عربی، مدخل مهمی شد براي راهیابی عناصر فکري و زبانی فارسی به   آموختن ایرانیان
اي خواه ناخواه  سندهاي از ذهن و ضمیر هر نوی زیرا بخش عمده. زبان عربی و به تبع آن تأثیر فرهنگ ایرانی بر فرهنگ عربی

  کند چه رسد به این که ایرانیان تحت تصرف و اشراف ملیت و نژاد اوست و آگاهانه یا ناآگاهانه آن را در آثار خود منعکس می
کوشیدند تفوق و برتري فرهنگی و فکري خود را از  در آن روزگار از تحقیر و سرزنش اعراب سخت رنجه بودند و آگاهانه می

 .اعراب بنمایند طرق مختلف به

  

  فارسی آموختن ادیبان عرب
عده زیادي از ادبا در عهد . عامل دیگري که در اثرپذیري عربی از فارسی قابل توجه است، فارسی آموختن ادیبان عرب است

ترجم این افراد هرچند م. گرفتند اول عباسی ادبیات ایرانی را براي استفاده در ادب عربی و افزودن بر دانش خویش فرا می
پذیرفتند و در حقیقت  آوردند، از اطالعاتی که فراهم آورده بودند، تأثیر می اما هرگاه اثري پدید می 4هاي ایرانی نبودند کتاب

نمونه این افراد از شاعران عرب العتابی است ). 50، همانصفا، (گرفت و تحت تأثیر آن بود  آثارشان از منشأ ایرانی سرچشمه می
وي ادیبی ممتاز و صاحب معانی  5گرفت از راه تحصیل فراگرفته بود و معانی خود را غالباً از ادبیات پهلوي میکه زبان پهلوي را 

کردند و در مجالس بزرگان  گشت و آوازخوانان آنها را حفظ می فراوان و تازه بدیع بود و اشعارش دست به دست می
توان یافت که غالباً از کلمات قصار پهلوي  ه به سخنان ابن مقفع میعالوه بر این در سخنان او مواعظ و حکمی شبی. خواندند می

قدر  اگر چه زبان فارسی هیچ وقت مانند زبان عربی آن«: بهار نیز سخنی نیکو در این باره دارد). 51، همان(گرفته شده است
ارسی شعر گفته یا نثر نویسند و شاید موجب حاجت قرار نگرفته است که نویسندگان و شعراي تازي بتوانند یا قصد کنند به زبان ف

به خالف ذوق ادبی ایرانی که در عربی و هندي و هر زبانی که . ذوق ادبی عرب هم این معنی را هیچ وقت تأیید نکرده است
ه و اند کسانی که نژاد و زبانشان عربی بوده است و به فارسی شعر گفت تواند شعر بگوید و چیز بنویسد مع ذلک بوده قصد کند می

به زبان فارسی و تازي شعر ) 570 -566(اند چنانکه گویند  المستضیء بنور اهللا، محمد بن المستنجد باهللا خلیفه عباسی  چیز نوشته
ي سلجوقیان و فتوحات آنان که از حلب تا کاشمر امتداد داشته است،  سروده است و این زمانی است که زبان فارسی به وسیله می

                                                
 . 258، ص 1، ج1370؛ بهار،151، ص1، ج1372صفا،   :براي تفصیل بیشتر این مطلب بنگرید - 1
خلیل ابن احمد نحوي : دهخدا به نقل از ابوعبداهللا محمد ابن خلکان در رساله فرهنگ نوشته است. مقصود کتاب العین ازخلیل بن احمد فراهیدي است - 2

اهرون بدانجا عروضی و بصري در اصل از اوالد ملوك عجم بوده است یعنی از  ابناء ملوکی که انوشیروان ایشان را پس از فتح یمن در تحت سپهساالري 
 ).763، ص1377، ذیل خلیل بن احمد فراهیدي؛ الفاخوري، 1377دهخدا، (فرستاد و نیز سیبویه از همین خاندان است 

 ).765، صهمانالفاخوري،(مقصود کتاب النحو از سیبویه شیرازي است  - 3
. زبانی که فارسی آموخته بودند، به شمار آورد آنان را جزء ادیبان عربتوان  اند؛ لذا می نژاد بوده برخی از مترجمان کتب فارسی به عربی، اصالً عرب - 4

 .است) یا شهریار(نمونه این افراد جبله بن سالم مترجم رستم و اسفندیار و بهرام شوبین و علی بن زیاد تمیمی مترجم زیج شاهی 
ابیابن عمرو بن » کلثوم«، ذیل هماندهخدا، : براي شرح احوال این شاعر بنگرید - 5  .التعلبی مکنی به ابوعمرو معروف به عتّ
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نمودند و قبل از آن هم زنی شاعره از طایفه بنی کعب، معروف  یافته بود که خلفاي عباسی نیز بدان رغبت می در بغداد چنان رونق
به رابعه قضداري بنت کعب معاصر سامانیان بوده است که به فارسی شعر گفته است و نیز شیخ ابوالفضل دکنی و شیخ فیضی 

فارسی ). 257، ص1، ج1370بهار،(اند اد و در نظم و نثر شهره زمانه بودهالشعرا برادر او پسران مبارك یمنی به پارسی است ملک
آموختن برخی ادیبان عرب که چند نفري را از آنها نام بردیم، آنقدر گسترده و فراگیر نبوده است که بتوان میزان تأثیر آن را 

هاي زیاد و به اصطالح بسامد قابل  د نمونههاي تاریخی نیازمن همسنگ و هم اندازه عوامل پیشین دانست؛ زیرا این قبیل تحلیل
توان گفت که فارسی آموختن  گیري قرار گیرد؛ اما این اندازه می تواند مبناي نتیجه توجه است و صرفاً وجود موارد معدود نمی

 .تأثیر نبوده است برخی ادیبان عرب در گسترش زبان و فرهنگ فارسی بین اعراب بی

  

  فارسی تأثیر زبان و فرهنگ عربی بر
. آن در عالم پدید آورد، بسیار پرقدرت و در عین حال گسترده و فراگیر ظاهر شد  هاي پیامبر انقالبی که تعالیم اسالم و تربیت

هاي سیاسی و نظامی آن روزگار یعنی  گواه این ادعا آن است که ظرف زمانی کمتر از نیم قرن توانست یکی از بزرگترین قدرت
خبر از هر نوع ترقی و پیشرفتی بودند و جز  همان اعرابی که غرق در جاهلیت و بی. غلوب و منقرض کندامپراتوري ساسانی را م

به قدرتی دست یافتند که چون   و با به کار بستن دستورات اسالم،  دانستند، بر اثر رهبري پیامبر قتل و غارت و تفرقه چیزي نمی
ها و تمدنهاي اقوامی کهن و باستانی مانند قبطیاتن و نبطیان و آرامیان و  نگگردبادي توفنده به سرعت عالم را در نوردید و فره

انگیز اصالت و استقالل خود را  با مقاومتی شگفت  اما در این میان فرهنگ و تمدن ایرانی. سریانیان را در خود محو و ناپدید کرد
ت این پایداري و شگفتی این مقاومت کافی است براي پی بردن و درك عظم. در مقابل این توفان سهمگین به خوبی حفظ کرد

. اي شود رو به گسترش نهاده بود، مقایسه  بین وضع سرزمین ایران و مصر در مواجهه با فرهنگ عربی که در مالزمت اسالم،
ن آن به هاي بشري بوده است به طوري که تاریخ تمد ها و تمدن ترین فرهنگ سرزمین مصر در شاخ آفریقا از دیرباز مهد قدیمی

این حقیقت   رسد و آثار تاریخی آن مانند اهرام ثالثه ومعابد بیشمار همگی مؤید می) ع(چهار هزار سال پیش از میالد مسیح 
این کشور کهن و باستانی در روزگار خالفت عمر بن خطاب به تصرف اعراب مسلمان درآمد و پس از گذشت . تاریخی است

اي که هم زبان ملی و هم آداب و رسوم خود را از دست داد و امروز در  ضم شد به گونهمدتی به طور کامل در فرهنگ عربی ه
اما ایران درعین همجواري با . شود هاي زبان عربی محسوب می ي کشورهاي عربی قرار دارد و زبان آن یکی از لهجه زمره

بان خود را از دست داد و نه هیچ یک از مظاهر زیر استیالي سیاسی اعراب قرارداشتن، نه ز 1عربستان و تقریباً شش قرن و نیم
هاي  شده دنیا است و در اکثر دانشگاه هاي زنده و شناخته دیگر فرهنگ و تمدن خود را چنانکه امروز زبان فارسی یکی از زبان

ی و میهنی سرزمین ایران محفوظ و چون گ. معتبر جهان کرسی تدریس و تعلیم دارد ذشته مورد همچنین اکثر آداب و رسوم ملّ
آنچه در ایران رخ داد در حقیقت آمیزش تعالیم اسالمی با ذوق و نبوغ سرشار و تجربه گرانسنگ و کهن . توجه و احترام است

اما استیالي . هاي مختلف معرفت دینی و علمی بود که نه از روي اجبار بلکه با رضایت کامل صورت پذیرفت در زمینه  ایرانیان
هاي  در براندازي سلسله  ي ایرانیان وقفه گواه این امر تالش بی. قرار نگرفت  رد قبول و پذیرش ایرانیانسیاسی اعراب هیچگاه مو

                                                
هجري جمعاً به مدت ششصد و  656هجري تا زمان حمله هالکو به بغداد و انقراض خالفت عباسیان در سال  21از زمان فتح ایران به دست اعراب در سال  - 1

 .و سی و پنج سال ایران به طور مستقیم تحت استیالي سیاسی اعراب قرار داشت
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و عربیت   بین اسالم  حق آن است که ایرانیان. است  و راه ندادن عناصر عربی مالزم با فرهنگ اسالمی به فرهنگ ایرانی 1خالفت
را با طوع و رغبت و از سر شناخت و معرفت پذیرفتند و در طول تاریخ خود   المتفکیکی هوشمندانه اعمال کردند به نحوي که اس

دار آن دانستند اما عربیت را هیچگاه به خلوت فرهنگ خود راه ندادند و پیوسته آن را پس زدند؛ زیرا در مقابل مدنیت  را منت
ن زبان عربی و پشتوانه آن یعنی ادبیات عربی به عنوان در این میا. اي براي نمودن نداشت حرفی براي گفتن و جلوه  دیرین ایرانیان

توان به قرار  این عطف نظر و توجه منشأ تأثیراتی در ادب فارسی شد که اهم آن را می. قرار گرفت  زبان اسالم مورد توجه ایرانیان
 :زیر دانست

  
  ورود مفردات و ترکیبات عربی

توان در موارد زیر  ي این امر را می دالیل عمده. ی در زبان فارسی هموار شدبه ایران راه براي نفوذ زبان عرب  با ورود اسالم
  :خالصه کرد

داد که قبالً با آن سر و کاري نداشتند و در زبان فارسی  که طبیعتاً آنان را در مقابل مفاهیمی قرار می  اسالم آوردن ایرانیان -1
  .شد اي براي بیان آن یافت نمی کلمه
ب بر ایرانیان که به اقتضاي آن، ورود در امور سیاسی و مسائل اجتماعی مستلزم آموختن زبان عربی و غلبه سیاسی اعرا -2

 .تکلم و کتابت بدان زبان بود

این آمیزش و مجاورت موجب ورود . مهاجرت برخی قبایل عرب به داخل ایران و آمیزش آنان با اقوام و طوایف ایرانی -3
 .شد رسی میعناصري از زبان عربی به زبان فا

هاي علوم دینی که منحصر به تدریس علوم شرعی و ادبی  تدوین علوم اسالمی به زبان عربی و گسترش مدارس وحوزه -4
 .بود

 .سرایان ایرانی به تألیف، تصنیف و شاعري به زبان عربی اهتمام عده زیادي از دانشمندان و سخن -5

مختلف ایران و آمیزش   ن که منجر به اقامت سربازان عرب در نواحیهاي متعدد اعراب به نواحی مختلف ایرا لشکرکشی -6
 .شد آنها با مردم ایران می

گروه نخست لغاتی بودند که معادلی . بر اثر این عوامل کلمات زیادي از زبان عربی راه ورود به زبان فارسی را پیش گرفتند
شدند که بر اثر گسترش  و مسائل اداري و حکومتی می  ین اسالماین لغات معموالً مربوط به مفاهیم د. در زبان فارسی نداشتند

و استیالي سیاسی اعراب به زبان فارسی وارد شدند؛ واژگانی چون مسلم، مؤمن، کافر، منافق،آیه، قرآن، قبله، طالق،   اسالم
هاي فارسی نیز داشتند؛  ز این لغات معادلبسیاري ا. اند از این قبیل... المال، مولی، موالی، مقام، بیعت و خالفت، خلیفه، سلطان، بیت

هاي فارسی این لغات مورد  هاي کشوري که در دست اعراب قرار داشت، غالباً معادل اما به دلیل نفوذ اداري و تأثیر سازمان

                                                
هجري اتفاق افتاد 129و سرانجام قیام ابومسلم خراسانی در سال   هاي ایرانیان با دستگاه اموي امیه بر اثر عواملیگوناگون از جمله مخالفت الفت بنیسقوط خ - 1

وپاشی خالفت و نیز تحریکات خواجه نصیر الدین توسی وزیر ایرانی هالکو، از عوامل مؤثر در حمله هالکو به بغداد و متعاقب آن سقوط بغداد و فر
 .العباس بوده است بنی
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آمد یا در  میکار نگارش  صورت مترادف به عالوه بر این لغات، برخی لغات دیگر عربی نیز که بعضاً به . 1گرفت استعمال قرار نمی
همچنین برخی کلمات کوتاه و فصیح عربی که در مقابل آنان کلمات بلند و غیر فصیح فارسی قرار  رفت  کار می قوافی اشعار به

شد، به زبان فارسی راه  هاي بدیعی و ایجاد موازنه و ترادف در مالم استفاده می گرفت و نیز برخی لغات که در ساختن آرایه می
که  نمود؛ چنان یرش این لغات در زبان فارسی همراه با تغیراتی بود که قواعد و اصول زبان فارسی آن را اقتضا میالبته پذ. 2جست

اجزاي . 3خوانی و تناسب داشت نادیده گرفته شد تمام مخارج حروف عربی جزء در مواردي که با نظام آوایی زبان فارسی هم
ها که در زبان  بسیاري از اسم. 5ی معناي وصفی یا اسمی به خود گرفتبرخی افعال و عبارات عرب. 4برخی کلمات حذف شد

اعمال این . 6هاي جمع فارسی، صورت جمع به خود گرفت رفت، مفرد تلقی شد و دوباره با نشانه کار می شکل جمع به عربی به 
 .خود را محفوظ نگه داشت قبیل تغیرات حکایت از آن دارد که زبان فارسی در رویارویی با زبان عربی استقالل و هویت

  
  تغییر خط

خط میخی در اصل . شد قبل از آمدن اعراب به ایران خطوط میخی، پهلوي و اوستایی یا دین دپیري در ایران استفاده می
هاي جنوبی عراق سکونت داشتند و داراي فرهنگ  سال قبل از میالد مسیح در بخش 300متعلق به سومریان بود که در حدود 

خط . ایرانیان در دورانی که تاریخ  آن به درستی مشخص نیست، این خط را اقتباس و در کتابت استفاده کردند. ندوتمدن بود
ها و نوشتن فرامین و اموري از این  شده است؛ به همین دلیل براي نگارش نامه حک می ها و دیوار غارها  میخی عمدتاً روي سنگ

ي آسیاي صغیر رواج داشت، جایگزین آن  خط آرامی که از زمان کلدانیان در منطقه رو به تدریج قبیل مناسب نبوده است از این
شد، انشعاب  بعدها زبان و خط آرامی به آرامی شرقی یا عراقی و آرامی غربی که در نواحی سوریه و فلسطین استعمال می. شد

  ).71، صهمانبهار، (یافت و از آرامی عراقی خط پهلوي پدید آمد 
این خط براي . شد؛ پهلوي اشکانی در شمال و پهلوي ساسانی در جنوب و جنوب غربی سه شکل کتابت میخط پهلوي به 

شد، با حروفی متصل به  رغم دو قسم پیشین که با حروف منقطع نوشته می رفت و علی کار می هاي معمولی و غیررسمی به نوشته
ودن شکل حروف آن باعث شد خط پهلوي جایگزین خط اشکاالت خط میخی از جمله دشواري و بزرگ ب. 7آمد نگارش درمی

دهند، خط اوستایی یا دین دپیري یا زند  خط دیگري که محققان زمان ابداع آن را در دوران ساسانیان احتمال می. میخی شود
                                                

، »سخت«، دومی »پرخاش«و » جنگ«، »آویز«، »نبرد«، »کارزار«، »رزم«هاي اولی در فارسی  که معادل» هایل«و » هول«، »صعب«، »حرب«هاي  مانند واژه - 1
فت« 262ص، 1، ج1370بهار، . (است» دهنده بیم«و » ترساننده«و چهارمی » بیم«، سومی »دشخوار«و » ز(. 
 154-151، ص1، ج1372؛ صفا،266-259، ص1، جهمانبهار، : براي اطالع  بیشتر از چند و چون این قبیل کلمات بنگرید - 2
، خاء، مثالً سین، صاد، ثاء یا ذال، زاء، ضاد و ظاء که هر یک در زبان عربی تلفظی خاص دارد، در فارسی به یک صورت تلفظ شد و تلفظ همزه، حاء - 3

 ، مباحث مربوط1374نیساري، : کار رفت؛ براي تفصیل بیشتر بنگرید ین و هاء که در زبان عربی بصورت حلقی است در فارسی بصورت غیر حلقی بهعین، غ
د فا بوده که در اصل عربی به تشدی» مصاف«ي  بوده است یا کلمه) اسم فاعل ثالثی مجرد از ریشه صفو(» الصافی«که در اصل عربی » صاف«ي  مانند کلمه - 4

 .مباحث مربوط: الف1373فرشیدورد، : بوده است؛ براي تفصیل بیشتر بنگرید) حرف عطف(که در اصل عربی لکن» لیک«ي  است و یا کلمه
عد: نادان؛ الیعنی: بی پروا؛ الیعقل: مانند الأبالی - 5 براي نمونه هاي بیشتر ( ...طعام اندك و: پیش آمد؛ ما حضر): ماجري(بی شمار؛ ماجرا : بی معنی، پوچ؛ الی

 ).، بخش دوم، ترکیبات خارجی4، ج1371معین، : بنگرید
که ) جمع عجیبه(» عجائب«؛ )جمع لحن(» الحان«؛ )جمع نزل(» منازل«؛ )جمع ملک(» ملوك«؛ )جمع مولی(» موالی«؛ )جمع احور و حوراء(» حور«مانند  - 6

 .اند به صورت جمع در آمده» ها عجائب«، »الحانها«، »ها منازل«، »ملوکان«، »موالیان«، »حوران«در فارسی مفرد تلقی شده، به شکل 
 .79-77، ص1، ج1370بهار، : خط پهلوي اقسام  فرعی دیگري نیز دارد؛ براي اطالع بیشتر بنگرید - 7
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دید آمد ي روحانیون زرتشتی در اواخر عهد ساسانی با هدف حفظ و نگهداري از کتاب مقدس آیین زرتشت پ وسیله که به. است
پس از ورود اسالم به ایران و فروپاشی حکومت ساسانیان خط ). 83، صهمان بهار،(صدا دارد چهل و جهار حرف با صدا و بی و

عالوه بر . ي سیاسی آن به دنبال فروپاشی حکومت ساسانیان از بین رفت زیرا پشتوانه: پهلوي در معرض زوال و نابودي قرار گرفت
در این زبان، خواندن آن را در برخی موارد حتی  2مال یک حرف براي نشان دادن دو یا چند صداو استع 1آن وجود هزوارش

این عوامل در کنار عوامل دیگري چون نیاز ایرانیان به فرا گرفتن الفباي عربی . کرد براي موبدان و دانشمندان دینی هم دشوار می
ي گسترش اسالم بین ایرانیان و آشنایی روز  ی به زبان فارسی در نتیجهبراي خواندن قرآن و نیز ورود تعداد زیادي از کلمات عرب

افزون آنان با تعالیم دین اسالم، موجب شد رفته رفته الفباي عربی جایگزین الفباي پهلوي شود و نهایتاً در کنار زبان دري که به 
ترتیب بر اثر اسالم آوردن  ایرانیان و حمله بدین . شد، خط عربی نیز جاي خط پهلوي را بگیرد تدریج جانشین زبان پهلوي می

اعراب به ایران، زبان پهلوي  و خط آن از میان رفت و جاي خود را به زبان و خط جدید داد و فصلی تازه در تاریخ ادبیات 
به جاي خط  البته جایگزینی خط عربی. ي کامالً متمایز و متفاوت از یکدیگر تقسیم کرد فارسی پدید آمد که آن را به دو دوره

هاي رایج در زبان  زیرا خط عربی در تمام موارد هماهنگ با صوت. پهلوي تمام مشکالت نگارش فارسی را برطرف نساخت
که خاص زبان فارسی است، حرفی در الفباي عربی ) o(» و«و » ژ» «چ» «پ«هاي  اي بارز براي صدا عنوان نمونه به. فارسی نبود

حرف . مشکل سه صامت زبان فارسی برطرف شد» ز«و » ج«، »ب«سرانجام با افزودن دو نقطه به ها گذشت تا  قرن. وجود نداشت
ها پدید آوردند و براي نشان  گاف را ابتدا با قرار دادن دو یا سه نقطه روي کاف و سپس با افزودن سرکش کوچک به جاي نقطه

الخط همزه، واو  مشکالتی شامل رسم. 4بی را استفاده کردندعر) va(» و«و سپس  3افزودند» ف«ابتدا دو نقطه به ) o(» و«دادن 
، مباحث مربوط؛ 1374نیساري، (روست، معلول همین امر است  که امروزه زبان فارسی با آن روبه... و 1، هاي بیان حرکت5معدوله
  ).71و  70، ص»رابطه خط و زبان«، 1371؛ باطنی، 156، ص1، ج1372صفا، 

                                                
ها  هاي پهلوي چه در سنگ نبشته اسر نوشتهدر سر. به معنی  بیان کردن، تفسیر نمودن و شرح دادن است) uzvartan(هزوارش اسم مصدر از اوزوارتن - 1

کار رفته  ي آرامی به ي سامی از لهجه هزارها کلمه) به استثناي آثار تورفان مانوي(اسالم  هاي پیش و پس  از  و در نامه) زند(= وچه در گزارش پهلوي اوستا 
اي  به عبارت دیگر هزوارش ایدئوگرام یا عالمت و نشانه. اند گفته» زوارشه«شد،  آمد و به زبان رانده نمی به این گونه کلمات که فقط در کتابت می. است

: ي آرامی هایی که بایستی به لهجه شناندند؛ مثالً به جاي ایدئوگرام ي ایرانی می ي آرامی که به جاي آن در خواندن، یک کلمه بوده است به هیأت یک کلمه
، ص 1361تبریزي، (آورند به و استادن باشد، به زبان می= دیوانه، پوست، شاه، وه: آنها را که لغات ایرانیشیدا، جلتا، ملکا، شپیر و یقیمون بخوانند، معادل 

 ).دوازده
داشته » و«داده است، گاهی صداي  نیز می» ژ«و » ف«که صداي » پ«نشسته است و یا حرف  می» ذ«و گاهی به جاي » ث«گاهی به جاي » ت«مثالً حرف  - 2

 .)74، ص1ج، 1370بهار، (است
 .در زبان انگلیسی است» V«الخط جدید عربی این حرف معادل  در رسم - 3
به احتمال زیاد واو هایی که » va«شود نه  شنیده می» O«ي مردم نیز همه جا  در مکالمه. که تلفظ عربی است» va«است نه » O«در زبان فارسی » و«تلفظ  - 4

رسد قومی تلفظ حرف ربط را از قوم  نظر می بعید به. است شده تلفظ می» O«آمده است، ) شعار رودکیمثالً ا(در آغاز مصاریع در شعر کهن فارسی 
صورت  بوده است و هنگامی که آن را به خط عربی درآوردند، به» u«اتصال و در موقع » ud«توضیح اینکه تلفظ این حرف در پهلوي . دیگري اخذ کند

 .)183ص : ب1377شمیسا، (باعث اشتباه در تلفظ شد نوشته و این شباهت امال خردك خردك» و«
و«حرف  - 5 و«در زبان دري قدیم حرف : دهخدا نوشته است. از اصوات کهن زبان فارسی است) xova(» خُ این حرف . وجود داشته است» واو معدله«یا » خُ

و«در اوستا و پهلوي  کند که حروف الفباي  سپس در حاشیه از قول دستور اللغه نطنزي نقل می. تلفظ می شده است و در اوستا نشانه اي خاص داشته است» خُ
و«حرف است و  29فارسی  این صوت در ) »و«، ذیل 1377دهخدا،(یکی ا ز حروف مختص فارسی است » پ، چ، ژ، گ«یکی از آنهاست و در ردیف » خُ
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  تأثیر عربی بر نثر فارسی

ي کامالً متفاوت و متمایز قابل تقسیم است؛ ادبیات فارسی باستان که آثار مکتوب آن  ادبیات ایران پیش از اسالم به دو دوره
جاي مانده از آن به زبان  هاي اوستایی با خط اوستایی و فارسی با خط میخی است و ادبیات فارسی میانه که آثار به مربوط به زبان

). 11، ص1387تفصیلی، (شود  ي زمانی زبان اوستایی شامل قرن هشتم تا قرن دهم قبل از میالد می همحدود. و خط پهلوي است
ي فارس و  زبان فارسی باستان در ناحیه. این زبان زبان آئین زرتشتی است و اوستا کتاب مقدس زرتشتیان، بدان نوشته شده است

ترین آثار  ي زمانی در حدود دویست سال است به نحوي که قدیمی هاین زبان دربردارند. در دوران هخامنشیان رواج داشته است
ادبیات ). 11، صهمان(نگاشته شده به آن مربوط به قرن پنجم قبل از میالد و متأخرترین آنها مربوط به قرن سوم قبل از میالد است

ایرالن و بخش دیگر منسوب به شود؛ یک بخش منتسب به نواحی شمال و شمال شرقی  فارسی میانه خود به دو بخش تقسیم می
نامند که در روزگار اشکانیان رواج  بخش نخست را پارتی یا پهلوانیک یا پهلوي اشکانی می. جنوب و جنوب غربی ایران است

بخش دوم موسوم به زبان پهلوي در ) 11، صهمان(گرفته است ي ساسانی تألیفاتی بدان صورت می داشته است و تا اوایل دوره
شود که  هایی خالصه می آثار مربوط به ادبیات فارسی باستان در کتیبه. رفته است شمار می ت ساسانیان زبان رسمی بهدوران حکوم

نحوي مربوط به این کتاب است، اثر  و از ادبیات اوستایی جز کتاب اوستا و آثاري که به 2جاي مانده است از عهد هخامنشیان به
جاي مانده از ادبیات قبل از اسالم متعلق به فارسی میانه است و چون از پهلوي  ي به آثار عمده. 3دست نیامده است دیگري به

دست آمده از زبان فارسی میانه مربوط به زبان پهلوي ساسانی  ، تمام آثار ادبی به4اشکانی یا پارتی اثري ادبی به جاي نمانده است
  .5است

، با 6پیش از اسالم، اگر به تحقیقات محققان رجوع شودجاي مانده از ادبیات  ي مشخصات سبکی نثرهاي به درباره
ها که در  اهم این ویژگی. شویم که کما بیش در مراحل نخستین نثر فارسی پس از اسالم نیز وجود دارد هایی مواجه می ویژگی

                                                                                                                                                  
لفظ این صوت دستخوش فراموشی شد و واو آن از تلفظ افتاد و ادباي پس از جایگزین شدن خط عربی به جاي خط فارسی، ت. زبان عربی معادلی ندارد

 .  ي این صوت را دارند صورت تغییر یافته... کلماتی مانند خواب، خواهر، خواهش و. فارسی آن را واو معدوله نامیدند
گ و: شد، مانند کلماتی که در فارسی به کاف یا گاف ختم می - 1 ی شده، کاف یا گاف آنها حذف شد و از آنجا که دچار دگرگون... نامگ، خانگ، دان

بعدها اتصال این کلمات به عالمت . اضافه گردید و هاي بیان حرکت نامیده شد» ه«خواندن فتحه قبل از کاف یا گاف به تنهایی دشوار بود، به آخر آنها 
ي آخر این کلمات در بسیاري  کار اشکاالتی پدید آورد و نیز فتحه و ایني نسبت و پسوندهایی از این قبیل، باعث شد آنها به اصل خود بازگردند  جمع، نشانه

 ). »ه«، ذیل هماندهخدا، : براي اطالع بیشتر بنگرید(ها به کسره تبدیل یافت لهجه
هاي بیستون، فارس، شوش، سوئز،  کتیبه: ي داریوش شامل ي کوروش، کتیبه ي ارشام، کتیبه ي اریارمنه، کتیبه کتیبه: ها عبارت است از مهمترین این کتیبه - 2

تفصیلی، : هاي مذکور بنگرید هاي خشایارشا در تخت جمشید، شوش، وان و همدان براي تفصیل بیشتر و اطالع از مندرجات کتیبه الوند و همدان، کتیبه
 .31-22، ص1378

 .متن موجود اوستا شامل پنج بخش است؛ یسنها، ویسپرد؛ وندیداد، یشتها و خرده اوستا - 3
هاي نسا، آثار جنوب ترکمنستان،  سفال نوشته: ها عبارتند از مهترین این کتیبه. ها و مهرهاست ها، سکه جاي مانده از پهلوي اشکانی شامل کتیبه آثار به - 4

 . 79- 76، صهمان: الع بیشتر بنگریدهاي الخ مزار؛ براي اط هاي کال جنگال و کتیبه ي شوش، کتیبه ي هرکول، کتیبه ي پارتی بر مجسمه بنچاق اورامان، کتیبه
 .  ، بخش ادبیات پهلويهمان: براي اطالع از این آثار بنگرید - 5
سبک شناسی از بهار، فن نثر در ادب پارسی از حسین خطیبی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، از احمد تفضلی، ایران در زمان : تحقیقاتی چون - 6

 .ساسانیان از کریستین سن
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بودن، استفاده از  سادگی و طبیعی:  هاي مختلف اوستایی، فارسی باستان و فارسی میانه مشترك است عبارت است از آثار دوره
ي  نثر فارسی در آغاز دوره. هاي مکرر، عدم استفاده از مترادفات، عدم حذف ارکان جمالت و استفاده از  جمالت کوتاه جمله

جدید خود یعنی پس از اسالم، تحت تأثیر نثر فارسی قبل از اسالم، ساده، روان، عاري از توصیفات و تشبیهات و خالی از وجوه 
اي که حتی از این جهت بر نثر عربی نیز مؤثر واقع شد و موجب پدید آمدن شیوه اي در نثر عربی شد  گونه به. بودتکلف و تصنع 

ي سبک مرسل شهرت  شناسی، به دوره این دوره در دانش سبک). 490، ص1353زیدان، (نامند می» 1توقیع«که آن را 
داند که اولین کتاب نثر فارسی تألیف یافت، یعنی زمانی که  و بهار مبدأ آن را زمانی می) 23ص : الف1377شمیسا، (دارد

  ).284، ص1، ج1370بهار، (ي اول قرن چهارم هجري است حکومت نوح بن منصور سامانی که مقارن با نیمه
که از اواخر چنانکه با پدید آمدن نثر بینابین . بینیم از این تاریخ هر چه پیشتر رویم، تأثیر نثر عربی را بر نثر فارسی بیشتر می

هاي نثر فارسی که عبارت بود از سادگی، تکرار، کوتاهی جمالت،  ي اول قرن پنجم تا اوایل قرن ششم امتداد یافت، ویژگی نیمه
تر از همه تقلید  اطناب، توصیف، استشهاد و تمثیل و مهم: هایی چون جاي خود را به ویژگی.... ایجاز، عدم استفاده از مترادفات و

) 244، ص2، جهمانبهار، (و چون نثر فارسی به قرن ششم هجري رسید، به قول بهار) 50-49، ص همانشمیسا، (داد از نثر عربی
هاي آن کثرت لغات عربی، استفاده از آیات و احادیث و  ترین ویژگی انقالبی ادبی در آن رخ داد و نثري پدید آمد که از مهم

). 76، صهمانشمیسا، (ي نگارش و انشاي عربی است  ذیري فراوان از شیوهطور کلی تأثیرپ االمثال، اشعار عربی و به ضروب
نامه، نفثه المصدر،  هاي مهمی چون کلیله و دمنه، مرزبان شناسی نثر فنی نام گرفته است، کتاب مطابق این نوع نثر که در سبک

زشمندي چون گلستان سعدي و تألیف یافت و از آمیختن آن با سبک مرسل آثار ار... تاریخ جهانگشا، تاریخ وصاف و
  . شود العباد پدید آمد که هر یک فصل مهمی در ادبیات منثور فارسی محسوب می مرصاد
  

  تأثیر شعر عربی بر شعر فارسی
ي شعر در ادبیات ایران قبل از اسالم در برخی ادوار به دلیل کمی آثار، مبهم و در برخی دیگر به مدد آثار  چند و چون مقوله

ي شعر  اي از شعر وجود ندارد؛ بنابراین بحث درباره جاي مانده از فارسی باستان نشانه در آثار به. شناخته شده تر است مانده باقی
ي  توان تا حدودي درباره ، می2صورت منظوم است هایی از اوستا به در ادبیات اوستایی از آنجا که بخش. نتیجه است این دوران بی

جاي مانده از این زمان نیز  رد فارسی میانه نیز وضع تقریباً به همین شکل است؛ زیرا اشعار بهدر مو. چند و چون شعر بحث کرد
  .3کاري نیز شده است زیاد نیست؛ در عین حال که آنچه از این دوران به دست رسیده، در برخی موارد دچار تحریف و دست

                                                
توقیع خلفا در . شود خوانده می) به عربی تأشیر(نوشتند و امروزه زیرنویس  می ها یا گزارش ها توقیع جمله هاي کوتاهی بوده است که خلفا در پاي عریضه - 1

 .)388، ص1353زیدان، (پایین مراسالت متنوع بوده است و غالباً آیه یا حدیث یا شعر مهمی را در آن به کار می بردند
 .، فصل ادبیات اوستاییهمانتفصیلی، : ها؛ براي تفصیل بیشتر بنگرید گاثاها و یشت: ي منظوم اوستا عبارت است ازبخشها - 2
ي اندرز دانایان  ي شاه بهرام، سرود کرکوي، منظومه آباد، چامه ي حاجی کتاب شاپورگان از مانی، کتیبه: برخی آثار منظوم ادبیات پهلوي عبارت است از - 3

ي اندرز بهزاد و فرخ  اي در وصف خرد در رساله ي خیم و خرد فرخ مرد، قطعه ي درباره اي در مدح خرد در رساله اندرز دانایان به مزدیسنان قطعه ي در رساله
، 1، ج1371 بهار،(تر از سایر آثار شعري این دوره است  ي اخیر نسبتاً مفصل دو منظومه. ي یادگار زریران ي درخت آسوریک و منظومه پیروز، منظومه

 ).280، صهمانتفضلی، : ؛ و نیز124ص
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هاي بسیار  عرب، شعر فارسی در معرض تطورات و دگرگونی متعاقب ورود اسالم به ایران و بر اثر آشنایی ایرانیان با ادبیات
  .این تحوالت از جهت قالب، وزن، بالغت و مضامین قابل بررسی است. قرار گرفت

 
  هاي شعري قالب

بهار معتقد است پایه شعرهاي آن روزگار بر . طور مشخص و معین شناخته شده نیست قالب اشعار فارسی قبل از اسالم به
هاي بعد مصطلح نبوده است و تا  مصراع مانند زمان. شده است قرار داشته و هر پارة شعر یک بیت محسوب می )سیالب(هجاها 

، 1371بهار، (بندي از اختراعات اواخر ساسانیان باشد اواخر ساسانیان به اغلب احتماالت قافیه هم در کار نبوده است و شاید قافیه
سرود، . ها و حکایات المثل کند؛ سرود، چامه، ترانگ، ضرب دسته تقسیم می او اشعار این دوره را به چهار). 126، ص1ج

و شهنشاهان و مدح و آفرین آفتاب و ماه و آتش و امثال آن بوده ) مقدسان(قصایدي در آفرین و ستایش ایزدان و ورژاوندان 
شده است و البد هر کدام  نگ خوانده میي مخصوصی مطابق با آه ها و پیشگاه  شهنشاهان به طریقه است و در عبادات و آتشخانه

رسد مختص شرح  چامه، به نظر می. نامی داشته که تنها سرودهاي مدح شاهنشاه که نام آن سرود خسروانی بوده به ما رسیده است
ازي ب هاي کوتاه از پهلوانی سواران یا غرائب کار شاهنشاهان در جنگ یا شکار و یا حاالت و حکایات عشق روایات و داستان

ترانک، که بعدها . ي مردان و جوانان شجاع و یا به عکس آن بوده است بزرگان با دوشیزگان و نقل قول زنان و دختران درباره
اي که شمس قیس و صاحبان فرهنگ براي آن  نظر از وجه تسمیه شود، صرف ترنگه و ترنگ و رِنگ و امروز ترانه گفته می

هاي نام برده قرار داشته و خاص همگان و متعلق به عموم بوده است و از دو  مادون قسمت ي اند، چنین پیداست که در درجه گفته
هاي قدیم بوده است و شاید قافیه بار اول در این بخش از شعر ره یافته و نیز  کرده و در واقع شبیه تصنیف یا چند بیت تجاوز نمی

مثل و پند، . ي قدیم عربی قرار گرفت ي شعرهاي  ساده و پایهشاید همین قسم شعر با موسیقی خاص خود به اعراب آموخته شده 
 .)127و  126، صهمانبهار، (» هم حالش معلوم و هنوز از میان نرفته است

مقارن ورود اعراب به ایران قالب شعري رایج بین آنان قصیده بود و قالب دیگري  که به آن شعر سروده باشند، از آن زمان  
هاي فارسی  به نظر برتلس، نخستین قصیده. گو به تقلید از عرب قصیده سرودند نخستین شاعران فارسی رو از این. در دست نیست

هاي بعدي قابل فهم نبوده است و به همین  الباب از آنها نام برده است، احتماالً به زبانی بوده است که براي نسل که عوفی در لباب
ي کاملی که امروزه در دست داریم از آنِ  ترین قصیده ز آنها در دست است؛ اما کهنهایی ا اند و امروزه فقط تکه دلیل از بین رفته
هاي دیگر شعري مانند، غزل، دوبیتی، رباعی،  بعدها قالب). ، مدخل قصیده1376ي ادبی فارسی،  نامه فرهنگ( 1رودکی است

  .2آنها محتاج مقام و مقالی دیگر استدر ادب فارسی ابداع و استعمال شد که بحث تفصیلی هر یک از ... مثنوي، مسمط و
  

  وزن

                                                
 ي او را گرفت وکرد به زندان   مادر می را بکرد باید قربان       بچه      : مطلع این قصیده چنین است - 1

 .234- 205، ص1373شفیعی کدکنی، : باره بنگرید در این - 2
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البته در مورد زبان فارسی باستان احتمال دیگري نیز مطرح است . صورت هجایی بوده است وزن اشعار فارسی قبل از اسالم به
، 1361ناتل خانلري، (شود  دانسته شده است؛ اما این احتمال ضعیف تلقی می 1که براساس آن وزن در فارسی باستان ضربی

بدین معنی که عامل پدید آمدن این نوع وزن، وجود نظم و . آید پدید می 2وزن هجایی براساس تساوي و برابري هجاها). 40ص
هجا در هر لخت، موجب پدید   مثالً در شعر زیر استفاده از شش) 32، صهمانخانلري، (تناسب میان هجاهاي کوتاه و بلند است

 .آمدن وزن شعر شده است

  وشن،فرخت بادا ر
  همی پر است از جوش،

  آگوش) ؟(دوست بد
  همیشه نیکی کوش
 شاها خدایگانا،

  خندیده گرشاسب هوش،
  نوش،] ا[نوش کن می ] ا[

  گوش) نه؟(به آفرین نهاده 
  وي گذشت و دوش،] که[

 به آفرین شاهی

  ي شعر ترجمه
  وش گرشاسبافروخته باد روشنایی                        عالمگیر باد ه                
  همی پر است ازجوش                        نوش کن می نوش               
  دوست بدار در آغوش                       به آفرین نه گوش                
  همیشه نیکی کن و نیکوکار باش           که دیروز و دیشب گذشت                

  3 ...یگانا                      با آفرین شاهیشاها خدا                      
پس از اسالم ایرانیان قواعد سنجش وزن شعر را از اعراب اقتباس نمودند و از اصطالحات عروض عرب براي توصیف و 

ن میان اما در ای. تبیین اوزان شعر فارسی استفاده کردند و مبناي وزن شعر فارسی را همچون شعر عربی، بر کمیت هجاها نهادند
ي تاریخی شعر فارسی را نیز وارد ساختند در نتیجه با اعمال دخل و تصرفاتی در  هاي زبانی و سابقه اقتضاهاي آوایی، ویژگی

خانلري به نقل از کریستین سن در کتاب اعمال پادشاهان نوشته است . عروض عربی آن را متناسب با شعر جدید فارسی کردند
از اعراب است و اصطالحات آن نیز همه عربی است و مبناي وزن در شعر فارسی جدید مانند  قواعد نظم فارسی جدید مقتبس«

اما در این میان نکته . زنند که اصالً به زبان عربی اختصاص داشته است قافیه را نیز حدس می. عربی بر کمیت هجاها قرار دارد
مانند طویل و کامل و وافر و بسیط و متقارب و سریع فقط جالب توجه آن است که از میان بحور کثیراالستعمال در شعر عربی 

ترین اوزان در فارسی هزج و خفیف است که به  در حالی که متداول. یک بحر که متقارب باشد در فارسی استعمال فراوان دارد
بینیم گذشته از اصول  راین میبناب. قطع نظر از وزن رباعی که کامالً ایرانی است. رود کار می تر در عربی به نسبت بحور مذکور، کم

کار  کمی که از عروض عرب مأخوذ است، بحر متقارب و حتی شکل مثنوي در فارسی پیش از اسالم وجود داشته و قافیه را نیز به

                                                
 .»وزن«، ذیل 1376ي ادبی فارسی،  نامه ؛ فرهنگ45- 31، ص1361تل خانلري، نا: براي اطالع از اقسام وزن شعر و چگونگی هر کدام بنگرید - 1
نزله گفتار عبارت است از یک سلسله ارتعاشات صوتی که پیاپی به گوش شنونده می رسد؛ اما شنونده در این سلسله، قطعاتی تشخیص می دهد که به م - 2

 ).137، 1361ناتل خانلري، (می خوانیم  (Syllable) این حلقه ها را هجا یا مقطع. حلقه هاي متصل زنجیر است
 ).89، ص1، ج1371بهار، (اصل شعر و ترجمه آن نقل از بهار است  - 3
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ناي ي قافیه باید خاطرنشان کرد در هیچ یک از آثار فارسی میانه قافیه به مع درباره). 49-48، صهمانناتل خانلري، (» اند برده می
خورد  در این آثار به چشم می» هاي اتفاقی هم صوتی«ها و یا به قول دکتر خانلري  شود؛ هر چند برخی قافیه مصطلح آن یافت نمی

، اما به هر حال )52، صهمانخانلري، (هاي پهلوي قافیه به معناي مصطلح و دقیق آن به کار رفته است  و حتی در یکی از منظومه
 ).29: الف1371زرین کوب، (مأخوذ از شعر عربی است تردیدي نیست که قافیه 

  
  بالغت

این کتاب که تنها  سند . ي بالغت در ادبیات فارسی قبل از اسالم پیوسته مالزم با ذکر کتابی به نام کاروند است بحث درباره
انه به روزگار ما نرسیده توانست باشد، متأسف ي چگونگی بالغت در ادب فارسی پیش از اسالم می مستقل و مدرك روشن درباره

به همین دلیل، . است و از آن جز نامی که در آثار برخی نویسندگان عرب مانند جاحظ آمده است، نشان دیگري در دست نیست
اي قرائن و  مگر پاره. سند مستقیم و صریحی براي پی بردن به چند و چون بالغت و مسائل آن در ادبیات قبل از اسالم وجود ندارد

هاي مربوط به پادشاهان و بزرگان  اي حکایات و داستان ها که در مطاوي آثار و کتب پیشینیان و در ضمن پاره قل قولبرخی ن
از آن جمله . ها اشاره کرده است کوب در جلد نخست کتاب نقد ادبی به برخی از آن قرائن و این حکایت زرین. ایران آمده است

اند و هر کس بخواهد رموز  ها در باب بالغت داشته ان در ادوار قبل از اسالم کتابایرانی«است سخن جاحظ از قول شعوبیه که 
ي  و یا داستان مواجهه) 182ص 1ج: ب1369کوب،  زرین(بالغت را بیاموزد باید به کتب آنها مانند کتاب کاروند رجوع کند
پس اعشی شعري » اسروذ گوید تازي«: فتندکیست این؟ گ: خسرو با اعشی میمون که چون او را در حال خواندن شعر دید پرسید

خوابی  کشیده  هیچ رنجوري یا عشقی همه شب بی گفتند گوید که بی. این سخن را براي ما ترجمانی کنید: خسرو گفت. بخواند
به حکم این نوع قرائن و ). همان(خوابی  کشیده است، پس دزد باشد  هیچ رنجوري و عشقی بی اگر بی: خسرو گفت. است

توان دریافت که فنون بالغت و سخنوري بین ایرانیان پیش از اسالم از امور شناخته شده و از مقوالت مورد توجه بوده  می شواهد
اما بعد از اسالم چون شعر فارسی از بدو پیدایش، راه تتبع و تأثر از شعر عرببی را پیش گرفت، از جهت مسائل و موازین . است

ي  وسیله در ادب عربی به) معانی، بیان و بدیع(زمان با تدوین علوم بالغی اقع شد و همبالغی نیز تحت تأثیر شعر عربی و
دانشمندانی چون ابوعبیده معمر بن مثنی، جاحظ، قدامه بن جعفر، ابن قتیبه دینوري، مبرّد و عبداهللا بن المعتز، ادبا و دانشمندان 

که مثالً  ألیف آثار ارزشمندي در این زمینه پرداختند؛ چنانایرانی نیز به بحث و فحص در مفاهیم بالغی و تدوین کتب و ت
هاي بالغی روي آورد و با این  اي به نقد اشعار متنبی و ذکر معایب آن پرداخت و در ضمن آن به بحث بن عباد در رساله صاحب

را بنویسد و » خصومه الواسطه بین المتنبی و «عصر صاحب ـ کتاب  کار باعث شد ابوالحسن عبدالعزیز جرجانی ـ ادیب هم
صفا، (را در تدوین اصول بالغت تألیف کند» اسرار البالغه«و » دالئل االعجاز«عبدالقاهر ابن عبدالرحمن الجرجانی نیز کتاب 

که  پس از اسالم بالغت عربی از دو جهت بر ادب فارسی تأثیر نهاد؛ نخست از جهت  مخلص کالم آن ). 355، ص 1، ج1372
ان ایرانی از مفاهیم و موازین و موضوعات آن در آثار منظوم و دیگر از جهت تدوین و تألیف آثار و کتب ي گویندگ استفاده

 .ي ادبا و دانشمندان ایرانی وسیله متعدد با موضوع علوم بالغت بطور خاص و جمع و تدوین و تبویب مسائل مربوط به آن به

  
  مضامین شعر
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هاي اوستا که مشتمل بر مضامین دینی و آیینی کیش  نظر از گاتاها و یشت م صرف غالب مضامین در اشعار فارسی قبل از اسال
هاي  زرتشت است، شامل موضوعاتی چون ستایش ایزدان و مقدسان، شاهنشاهان، آفتاب، ماه، آتش و شرح روایات و داستان

رگان با دوشیزگان، نقل قول زنان و بازي بز کوتاه از سواران، غرائب کار شاهنشاهان در جنگ و شکار، حاالت و حکایات عشق
بعد از اسالم مضامین شعر فارسی تحت تأثیر مضامین . ي مردان دلیر و جوانان شجاع و بالعکس و پند و مثل است دختران درباره

دست  البته این سخن بدان معنا نیست که مضامین ادب پیش از اسالم کامالً به. شعر عرب و تعالیم دین اسالم یکسره دگرگون شد
فراموشی سپرده شد؛ بلکه ضمن حفظ برخی از آنها مضامین نشأت گرفته از ادب عربی و مفاهیم اسالمی نیز مورد توجه ادیبان و 

بر این اساس ادب فارسی پس از اسالم در بر دارنده سه نوع مضمون عمده و اصلی شد؛ مضامین . سرایان ایرانی قرار گرفت سخن
هاي  سنت. رگرفته از سنن ادبی عرب و مضامین ریشه دارد و فرهنگ، آداب، رسوم و تعالیم اسالمیبرخاسته از اسالم، مضامین ب

ي گویندگان قرار گرفت چنان که زرین کوب  جا که با تعالیم دین اسالم منافات و مغایرت نداشت، استفاده ایران باستان تا آن
هاي باستانی  همان عهد سامانیان به نحوي گذاشته شد که سنتبناي شعر فارسی در دوران رواج سبک خراسانی از «نوشته است 

که  رو امیران خراسان با آن از این. فرهنگ ایران نیز تا آنجا که با روح تعالیم اسالم منافات نداشت، مجال ظهور و دوام یافت
هاي نژاده و  گونه که نزد دهقان هاي باستانی را آن ریگ سنت دادند، مرده همواره در ظاهر خود را تابع خالفت بغداد نشان می

چنان که مثالً رودکی در )203ص : الف1371کوب،  زرین(»هاي محلی خراسان باقی مانده بود، تشویق کردند بازماندگان خاندان
نامه و فردوسی در خلق شاهنامه از طرف  ي منظوم کلیله و دمنه و سندبادنامه، دقیقی توسی در به نظم کشیدن گشتاسب ترجمه

  ).204و 202، همان(شدند ران تشویق و حمایت میامی
هاي نخست ادب فارسی بعد  شود، از دوره مضامین برگرفته از سنن ادبی عرب که شامل ادب عربی در دوران جاهیلیت نیز می

از اسالم  در شعر فارسی راه جست و اشعار گویندگانی چون رودکی، کسایی مروزي، فرخی سیستانی، عنصري، منوچهري، 
 2ویژه ابونواس ها و تصاویر شعراي عرب به ، از مضمون1مثالً رودکی خصوصاً در سرودن خمریات. جلوه گر شد... فغانی ودا

ي جاي خالی معشوق سفر  و یا گریستن بر اطالل و دمن و مشاهده) 418، ص1372شفیعی کدکنی، (هاي بسیار گرفته است  بهره
کند و یا توصیف ممدوح همراه با مبالغه  ن شاعر مرکب خود را هم وصف میکرده، وصف سفر به قصد زیارت ممدوح که در آ

شمیسا، (هاي فراوان دارد  روند، در شعر منوچهري دامغانی نمونه که همگی مضامین خاص و رایج در اشعار عرب به شمار می
  ).374-327، ص 1372شفیعی کدکنی، : و براي اطالع بیشتر 142و  141، ص1376

، از نخستین )ص(و رسوم دین اسالم با دو منبع بزرگ خود یعنی قرآن کریم و احادیث و اقوال پیامبر اکرم فرهنگ و آداب 
هاي پیدایش ادب فارسی بعد از اسالم، در شعر فارسی راه یافت و اندك اندك با بیشتر شدن آگاهی ایرانیان از فرهنگ  دوره

رار داد آن گونه که از نخستین گویندگان شعر فارسی، کسانی چون گاه خود ق اسالمی، بخش وسیعی از متون فارسی را جلوه

                                                
 ).89، ص1، ج1371بهار، (اصل شعر و ترجمه آن نقل از بهار است  - 1
ي دوم هجري بوده است؛ براي اطالع از شرح احوال  دهگوي در س بن عبد األول بن الصباح الحکمی االهوازي، شاعر ایرانی االصل عربی حسن بن هانی  - 2

 .415و  388، ص387، 1377؛ الفاخوري، 44و  43ص 3، ج1419/1998افرام البستانی، : بنگرید
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هاي بعد، هر یک به نوعی از مضامین  گرفته تا شعرا و گویندگان دوره... محمدبن وصیف، محمدبن مخلد، فیروز مشرقی و
  .1مندرج در قرآن و حدیث متأثر شدند و کالم خود را با آن درآمیختند

  
  :گیرينتیجه

گمان هر یک از عناوینی که در  بی. ي اجمالی و گذرا بر نخستین داد و ستدها بین ادب فارسی و عربی بودآنچه گذشت مرور
ترین  توان به یکی از مهم به تنهایی موضوع کاوشی مستقل و پژوهشی گسترده است که از طریق آن می. این مقاله طرح شد

ترین عوامل پیدایش آن را بازشناخت و در پرتو آن به ریشه و آبشخورهاي ادبیات فارسی دري راه جست و یکی از تأثیر گذار
ي که  بنیاد بسیاري از مفاهیم موجود در فرهنگ ایرانی و مسطور در متون نظم و نثر فارسی پی برد و در نهایت به خدمات ارزنده

رزشمندي که از آنها دریافت فرهنگ و ادب ایرانی به فرهنگ و ادب اسالمی  و عربی ارزانی داشته است و متقابالً خدمات ا
ها بکر و دست نخورده مانده است و همچنان همت و ذوق پژوهشگران را  راهی که در بسیاري از زمینه. کرده است، وقوف یافت

  .خواند به خود فرا می

                                                
 .1396؛ حلبی، 1376، ذیل مدخل قرآن و ادب فارسی؛ راستگو، 1376ي ادب فارسی،  نامه فرهنگ: براي اطالع بیشتر بنگرید - 1
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469  
  انتقاد موالنا از قشرهاي جامعه در مثنوي معنوي

 
  1محمد میر
   2زهرا بهمدي

  
  :چکیده

ي انسان در نظام آفرینش با خدا، خود و  ي معنوي دنیا که در آن به مباحث انسان شناسی و رابطه یکی از بزرگترین گنجینه
ایل اجتماعی و جایگاه و مسوولیت قشرهاي برتر و و مس –ترین موضوعات مثنوي معنوي  ترین و جذاب به عنوان اصولی –طبیعت 

نماي  ي تمام آن را آیینه -مولوي –تأثیرگذار در جامعه توجه زیادي شده، مثنوي معنوي است که حکیم و عارف عاشق و آگاه 
ي دریاي گوهر یکتا  اي و بنیادي توجه عمیق، ریشه. اوضاع اجتماعی روزگار خویش و تمام اعصار در حیات بشر ساخته است

به مسائل اجتماعی و بیان پند و اندرز و دستورات الهی به اقشار برتر و انتظارات و انتقادهایی که  -مولوي –معرفت و ابدیت 
ي غیرمستقیم و در قالب  هاي اجتماعی از اقشار مختلف به شیوه در زمینه  -موالنا –ي اندیشه و تخیل بشر  کاروان ساالر قافله
را راهنما و منشور  –مثنوي معنوي  –ي معارف و حقایق  هاي زیبا، جذاب و تأثیرگذار دارد، این گنجینه یلحکایات و بیان تمث

در این مقاله انتقاد موالنا از . بسیار جامع و کاملی جهت شناخت اقشار و تأثیر آنها بر جامعه در طول حیات بشر قرار داده است
اد و اندیشه در عالی... ن، علما، فقها، قاضیان وپادشاهان، صوفیا: قشرهاي مهم جامعه از جمله  –ي عمیق بشري  ترین مولود ذهن وقّ

  . مورد بررسی قرار گرفته است –مثنوي معنوي 
 

  . مولوي، مثنوي معنوي، اقشار مهم، اجتماع، انتقاد :ها کلید واژه

                                                
 نشگاه زابلاستادیار دا - 1
 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه زابل - 2
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مه مقد  
هاي زندگی گذشتگان،  ی با امور اجتماعی و شیوهآشنای. هاست اجتماع یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شخصیت انسان

گیري اندیشمندان و بزرگان هر عصر نسبت به مسائل اجتماعی روزگار، از دیرباز مورد توجه  ها و جهت روابط اجتماعی انسان
ر و تأمل در هاي دینی و دستورهاي الهی مبنی بر تفک اندیشمندان و محققان اسالمی نیز با توجه به آموزه. محققان بوده است

گرفتن از سرنوشت آنان، به آثار بر جاي مانده از اعصار گذشته توجه دارند که بررسی متون گذشته   زندگی گذشتگان و عبرت
تواند این امر را  هاي اندیشمندان، می نگري در افکار و اندیشه هاي پیشینیان با هدف شناخت روابط اجتماعی و ژرف -و داستان

  . محقق سازد
ویژه  هاي برجاي مانده از بزرگان به در شناخت احوال روزگار بهره گرفت، نوشته توان از آن بهترین منابعی که می یکی از

د هر دوره است به مسائل اجتماعی  -مثنوي معنوي -موالنا از جمله شاعران عارفی است که در اثر ارزشمند خود. شاعران متعه
  . ي زیادي پیرامون اقشار ناباب جامعه ارائه داده استتوجه خاص دارد و پند و اندرز و انتقادها

دارد که برخورد  پردازد و بیان می اعمال دون انسانی قشرهاي برتر وتاثیر گذار اجتماع  می این پژوهش به انتقاد مولوي از 
است که حقایق و انتقادهایی را او شاعري آزاده و عارفی آگاه . اي و بنیادي است هاي اجتماعی، ریشه موالنا با مسائل و نابسامانی

عدالتی شاهان، شکمبارگی و  توان به صراحت گفت، در قالب داستان بیان نموده است و بدین صورت ظلم و ستم و بی که نمی
  . نمایان، دنیا طلبی دنیاخواهان و فساد و طمع قاضیان و نا اهلی عالمان را مورد نکوهش قرار داده است شاهدبازي صوفی

  
     

 نتقاد از پادشاهان و امراا. 1

شاهان به عنوان . در گذشته پادشاهان، مدیریت جامعه را بر عهده داشتند. نظم هر جامعه مستلزم حاکمیت و رهبري است
یت و جایگاه را دارا بودند؛ اما از آنجا که گرفتار نفس و قدرت شدند، براي رسیدن به  طلبی می حاکمان جامعه، بیشترین اهم

کردند که اعتراض صاحبان اندیشه هم نسبت به شاهان، از همین امر  نفسانی، از ظلم و ستم به زیردستان کوتاهی نمی هاي خواسته
موالنا که از مدار جهان و تاریخ ایران با «. بینیم هاي شاعران و نویسندگان می ها را در نوشته شود و امروزه این اعتراض ناشی می

الع بوده، منصب دهد که زیانش هم به خود شخص و هم به جامعه باز  أس همه ي شهوات انسانی قرار میطلبی را در ر اطّ
کشی براي تصاحب چند روزه ي  کشی و برادر شود که پدر در راه رسیدن به مناصب، سجایاي انسانی زیر پا گذارده می. گردد می

ر ریاست بوده است که موجب کشتار و دربدري و هاي جهان بر س هاي متعدد در تاریخ دارد و تعداد زیادي از جنگ ملک، نمونه
  :گوید مولوي می) 601:1384اسالمی ندوشن، (» اي عاید آنان گردد شده، بی آن که از آن کمترین بهره عذاب مردم بینوا می

شند  پادشاهان بین که لشکر می   کَ
 

شند از حسد خویشان خود را می    کُ
 )1202/5:مولوي(                    

به . پایه و اساس ریاست بر منازعه و ستیز است -مثنوي معنوي  –تقاد سراینده ي بزرگ ترین حماسه ي روحانی بشریت به اع
ا دو ریاست همدیگر را  طلبی، جو از حرص پادشاهی و ریاست همین دلیل است که صد خورنده بر گرد خوانی بگنجند، ام

ل کنند و حتّی براي رسیدن به اهد نمی کنند طلبانه، با همه ي خویشان قطع رابطه می اف جاهتوانند، تحم:  
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  صد خورنده گنجد اندر گرد خوان
آن نخواهد کین بود بر پشت خاك                                    

قیم: آن شنیده ستی که ع الملک  
  

 

  جو نگنجد در جهان دو ریاست 
  تا ملک بکشد پدر را زاشتراك

  مجو ز بی قطع خویشی کرد ملکت
 )526/5-8:همان(                      

  
  ضعف معنوي شاهان) 1- 1

داند و معتقد است پادشاهان به دلیل خود بزرگ بینی و غرور، بندگی  طلبی و پادشاهی را مانع بندگی خدا می موالنا ریاست
کاهد، و شخص را  روح می به طور کلی، ریاست از معنویت«: معتقد است» باغ سبز عشق«نویسنده ي کتاب : کنند خدا نمی

  ):601:1384اسالمی ندوشن،(» کند که فروکشنده ي گوهر است ي عوارضی می دستخوش کلیه
درگی   پادشاهان جهان از ب  

  وار سرگردان و دنگ   ورنه ادهم
 

  بو نبردند از شراب بندگی 
  درنگ ملک را بر هم زدندي بی

 )667/4-68:مولوي(                 

طلبی خود را کنار بگذارند، چون ابراهیم ادهم، براي رسیدن به حق،  اگر پادشاهان بدرگی وحسادت و قدرت به اعتقاد او
  :رسند کنند و از در بارگاه  به صدر جایگاه می پادشاهی را رها می

  اي  بند است آن که تختش خوانده تخته
  پادشاهی نیستت بر ریش خود   
  تا ببینی کاین جهان چاهی است تنگ

 

  اي در پنداري و بر در ماندهص 
  ...پادشاهی چون کنی بر نیک و بد؟
  یوسفانه آن رسن آري به چنگ

 )661،62،73/4:همان(               

  شاه آن باشد که از خود شه بود 
تا بماند شاهی او سرمدي                         

 

  ها و لشکر شه شود نه به مخزن 
  همچو عزِّ ملک دین احمدي

 )3208/2-9:همان(                   

. اند که حرص حکومت دارند، در مقابل شاهان معنوي یعنی عارفان و ابداالن منظور شاهان«: گوید دکتر اسالمی ندوشن می
 اشاره به ابراهیم ادهم دارد که پادشاهی را رها کرد و به درویشی گروید، و به یوسف که با اخالص توانست از چاه بدر آید و به

  ). 591:1384اسالمی ندوشن، (» اوج جاه برسد
  

  ظلم و ستم شاهان) 2- 1
سوره  91کند و با استمداد از آیه  هاي جبار با طعن و لعن یاد می ها و حکومت از دولت -مولوي –سراینده ي قرآن پهلوي 

رنا بکمقال« : سوره یس 18و آیه » فَلم تقتلون انبیاء اهللا من قبل ان کنتم مومنین... «: بقره ا تطی روش آنان را به شدت مورد » ... وا انّ
شمارد، که انبیاء و بزرگان و آزادمردان به دست آنها به شهادت  دهد و این گروه را مردم سفیه و فرومایه می انتقاد قرار می
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عنوي اند، از دست حسادت شوند و به همین دلیل او معتقد است که اولیاء اهللا که یوسفان م رسند و یا به زندان گرفتار می می
  : مانند نااهالن مستور می

چون که حکم اندر کف رندان بود    
  رود شاه عظیم   یک سواره می

اري بود چون قلم در دست غد  
  چون سفیهان راست این کار و کیا    

  انبیا را گفته قوم  راه گم   
  اند یوسفان از رشک زشتان مخفی

 

  الجرم ذوالنون در زندان بود  
  ...در کف طفالن چنین در یتیم

  گمان منصور برداري بود بی
قتُلونَ األنبیاء الزم آمد ی  
رنا بکم ی   ...از سفه، انّا تَطَ

  زیند کز عدو خوبان در آتش می
 )1393/1 -1405: مولوي(       

، استبداد، خودکامگی و در جاي جاي مثنوي از خلق و خوي ضد انسانی شاهان از جمله  -موالنا –مصلح و عزیز عرش نشین 
هر چند هم از روي  -توانند حرف حق را بشنوند و صداي معترضان را گوید که شاهان نمی ظلم و ستم انتقاد کرده و می

موالنا این مطلب را در . توان زد در روزگار چنین پادشاهانی حرف حق را فقط در نهان می. شکنند در هم می -خیرخواهی باشد
  : کند بیان می» دلقک شاه ترمذ و«حکایت 

ی توان حق گفت جز زیر لحاف   کَ
  اي تو مات و من ز زخم شاه مات  

 

  آورِ آتش سجاف با تو اي خشم 
  شَه به زیرِ رختهات زنم شَه می

 )3515/5-6:همان(               

توانسته به صراحت  نمیگیرد که با وضع خودکامگی شاهان و زورمندان حرف حق را کسی  مولوي از این داستان نتیجه می
بگوید، بلکه مردم مجبور بودند یا سکوت اختیار کنند و یا مانند شاعري آزاده و عارفی آگاه چون مولوي ناچار حقایق را در 

قدرت و غلبه هم از اسباب عمده اي است که انسان را در غفلت نگه «: نویسد دکتر زرین کوب می. ها بیان نمایند اینگونه داستان
دهد که دلیل دعوي الوهیت کردن و کفر و طغیان فرعون، همین  د و استمرار در آن وي را احیاناً به کفر هم سوق میدار می

» جمعی شیر و گرگ و روباه شکار دسته«در جایی دیگر مولوي در داستان ). 2:643، ج 1379زرین کوب، (قدرت و غلبه بود 
ی بیان میمفهوم عدالت را در اندیشه ي  صاحبان قدرت و خود ي که شنونده یا خواننده را به  کامگان، با طنز خاص نماید، به حد

 :دهد شدت تحت تأثیر قرار می

  گفت شیر اي گرگ این را بخش کن 
  گفت اي شه گاو وحشی بخش تست 
  بز مرا که بز میانه است و وسط

 

  ...معدلت را نو کن اي گرگ کهن 
  آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست

  غلط وش بستان بیروبها خرگ
 )3042/1-5:مولوي(                   

  :داند تو تقسیم کن، روباه هر سه را سهم شیر می: گوید کند و سپس به روباه می شیر گرگ را هالك می
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  سجده کرد و گفت این گاو سمین  
  و آن بز از بهر میان روز را 

  و آن دگر خرگوش بهر شام هم 
 

  زینچاشت خوردت باشد اي شاه گ 
  یخنیی باشد شه پیروز را   

  چرة این شاه با لطف و کرم شب
 )3105/1-7:همان(                      

  :داند شیر که نماد قدرتمندان و ستمکارات است، این تقسیم را عین عدالت می
  اي روباه تو عدل افروختی: گفت

از کجا آموختی این اي بزرگ؟                         
 

  ین قسمت ز که آموختی؟این چن 
  اي شاه جهان از حال گرگ: گفت

 )3108/1-9:همان(                     

فردوسی که الهام گرفته و سیراب شده ي تعالیم ناب اسالمی است، درباره ي عدالت و توجه شاهان به انسانهاي پارسا 
  : گوید وعدالت پیشه می

  کسی را که یزدان کند پادشاه    
شاه بخشایشست                                                   ي که سرمایه

 

  بنازد بدو مردم پارسا 
  زمانه زبخشش به آسایشست

 )1604/2:فردوسی(               

 –نیز که قطعاً از حکمت نامه ي حکیم طوس تأثیر پذیرفته است، در حماسه ي بزرگ روحانی بشریت  –موالنا -حکیم بلخ 
هاي ستمکار  هاي امین و انسان کنند و بین انسان از پادشاهان به خاطر اینکه عدالت را رعایت نمی -نوي و مکمل شاهنامهمثنوي مع

  :هایی را نباید شاه نامید کند و معتقد است، این چنین انسان شناسند، انتقاد می تفاوتی نمی
  پادشاهی که به پیشِ تخت او     

و                                  لرزد ز بیمِ رد ا آن که می
ش   رَ فرق نبود هردو یک باشد ب  

 

  جو   فرق نبود از امین و ظلم 
د او و آن که طعنه می زند در ج  

  شاه نبود، خاك تیره بر سرش  
 )3142/5-4:مولوي(                   

کند که سنگینی آنان بر دوش مردم بوده و مردم  می هایی تشبیه موالنا در نگرشی دیگر، شاهان و قدرتمندان را به جنازه
ل آنها را می هزینه   :پردازند هاي عیاشی و خوشگذرانی و زندگی مجلّ

  نامِ میري و وزیري و شهی  
بنده باش و بر زمین رو چون سمند                

 

  دهی در نهانش مرگ و درد و جان 
  چون جنازه نه، که بر گردن نهند       

 )323/6-4:همان(                      

ی به مبارزه با خدا برخاست،  -مولوي –این عارف روان شناس  غرور شاهان را به غرور فرعون که ادعاي خدایی نمود و حتّ
ه در وجود همه هست تشبیه می کند و معتقد است، اخالق فرعونی بالقو.  

آنچه در فرعون بود آن در تو هست                  
اي دریغ این جمله احوال تو هست                   

  کند؟ نفس لعین   چه خرابت می

  لیک اژدرهات محبوس چه است 
  ... تو بر آن فرعون برخواهیش بست 

  اندازدت سخت این قرین دور می
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 )971/3-4: همان(                       

  :یا      
نفس اژدرهاست او کی مرده است             

گر بیابد آلت فرعون او                                 
ند آن  گه او بنیاد فرعونی کَ

  از غــم و بــی آلتی افسرده است 
  رفت آب جو که بــه امـــر او همــی

ند راه صـــد مــوسی و صد هارون ز  
 )1053/3-5: همان(                    

  
  تأثیر خوي شاهان در جامعه) 3- 1

لوکهم«: نا با توجه به حدیثموال لی دین مع النّاس نگرند و تحت تأثیر  ، مردم به پیشوایان خود می)28:1366فروزانفر، (» و
  :گوید گیرند، با تمثیلی زیبا می رفتار آنها قرار می

ت جا کند  خوي شاهان در رعی  
ها                     حوضی دان و هر سو لوله شه چو

 

  را خضرا کند چرخ اخضر خاك 
  وز همه آب روان، چو گوله ها

 )2820/1-1:مولوي(                    

  :داند کندن می کند و حضورشان را در نزد شاهان جان آورند، انتقاد می او از کسانی که رو به این شاهان می
نی       پیش این شاهان هماره جان کَ

 

در و روشنی بی    خبر ایشان ز غَ
 )3146/5: همان(                        

  
       انتقاد از صوفیان دروغین. 2

تی بلند داشتند و . خواستند بیرون از رسوم متداول، راهی به سوي حقیقت بیابند تصوف در آغاز، روش کسانی بود که می هم
ف ارائه کرده. دربند شکم و شهوت نبودند جریري را پرسیدند از «: سدنوی قشیري می. اند صوفیان، تعاریف زیادي در مورد تصو

ف در قرن دوم بسیار ساده و ). 469:1385قشیري، (» نیکو خویی اختیار کردن و از خوي بد پرهیزیدن: گفت. تصوف تصو
ی نداشته و به روش و سنّت رسول اکرم  بی نات خاص ولی در . رفته است و صحابه پیش می) ص(تکلّف و زاهدانه بوده و تعی
ظاهراَََ  «: نویسد سجادي می. ها رونق بیشتري یافت و آداب و رسوم خانقاهی تدوین و تألیف شد ف و خانقاههاي بعد، تصو قرن

ی از دنیا در بعضی از صوفیه از همین دوره پیدا شده است صوفیگري و درویشی منفی، یعنی انزوا و گوشه » گیري و انقطاع کلّ
  ).49:1385سجادي، (

  

  نمایان ریاکاري صوفی) 1- 2
ف، هر نوع زشتکاري و نامردمی  با رواج صوفیگري، عده اي هم تنها به اسم قناعت کرده بودند و با انتساب خود به اهل تصو

ف را به سه گروه صوفی، متصوف و مستصوف تقسیم کرده. دادند را انجام می صوفی «: نویسد هجویري می. اند صوفیان، اهل تصو
ف آن که به مجاهدت این  ق باقی، از قبضهآن بود که از خود فانی بود و به ح ي طبایع رسته و به حقیقت حقایق پیوسته و متصو
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کند، و مستصوف آن که از براي مال و جاه و حظ دنیا خود  طلبد و اندر طلب، خود را بر معاملت ایشان درست همی درجه را می
ي که گفتهرا مانند ایشان کرده باشد، و از این هر دو و از هیچ معنی خبر ندا الذّباب و «: اند رد، تا حد الصوفیه کَ ند ع ستَصوِف الم

ئاب مستصوف به نزدیک صوفی چون مگس بود و آنچه این کند، به نزدیک وي هوس بود، و به نزدیک » عند غیرهم کالذّ
تش دریدن و لختی مردار خوردن باشد دیگران چون گرگ پر فساد که همه ستان مرید و دا«). 49:1386هجویري،(» ي هم

دار رواج دارد، در  ها که در بساط شیخان سالوس ریاکار و صوفیان دکان ها و خودفروشی مرادبازي و عوام فریبی، و رعونت
ی  ها و دغلی دستگاه مولوي به هیچ وجه وجود نداشت، و حریم مسلک و طریقه ي  قول و عمل او از این قبیل شیادي ها به کلّ

ه بود نماید و به  نما انتقاد می موالنا در موارد متعدد، از جماعت صوفیان ریاکار و شیادان درویش). 388:1385ی،همای(» پاك و منزّ
ت و بیان خطر آنان براي مریدان ساده پردازد لوح می نکوهش و مذم:  

  حرف درویشان بدزدد مرد دون   
کار مردان روشنی و گرمی است                        

  راي کد کند شیر پشمین از ب
 

  تا بخواند بر سلیمی زان فسون 
  شرمی است کار دونان حیله و بی

  بومسیلم را لقب احمد کند      
 )319/1-21:مولوي(                   

  نقش صوفی باشد او را نیست جان 
 

  صوفیان بدنام هم زین صوفیان 
 )3806/5:همان(                       

  فروختند ورنه این زاغان دغل ا
ی                           تَ  بانگ هدهد گر بیاموزد فَ

ي عارفان                  حرف درویشان و نکته
 

  بانگ بازان سپید آموختند  
با رازِ هدهد کو و پیغامِ س    ...  

  حیایان بر زبان اند این بی بسته
 )1700/4-3،1:همان(                   

طلب  فوتهست صوفی آنکه شد ص  
 صوفیی گشته به پیشِ این لئام

اطی و دب  نه از لباسِ صوف و خی  
الم واطه والسیاطه و الل اَلخ  

 )363/5-4:همان(                       

کنار این  اما در. باشند به اعتقاد موالنا، ابدال و اولیاي حق واسطه ي بین خدا و انسانها بوده و قادر به تغییر سرنوشت انسانها می
کنند، اما  هاي ظاهري را تکرار می کنند و ضوابط و باید اولیاي حق، شیوخ مزور و دروغینی هم هستند، که تظاهر به ابدال بودن می

هایش را آشکار سازد، مرید قبل  طلبد تا ضمیر انسان، ژرفا و راستی اي را می از آن رو که زمان طوالنی. بو یا نشانی از خدا ندارند
تواند از طریق شیخ کاذب به  گه گاه سالک صادق می. گذارد شدن صفات واقعی شیخ، شاگردي را پشت سر می مشخّصاز 

  :بصیرت معنوي دست یابد
  از خدا بویی نه او را نه اثر 

دیو ننموده ورا هم نقش خویش                 
حرف درویشان بدزدیده بسی                            

 

  فزون ز شیث و بوالبشراش ا دعوي 
  او همی گوید ز ابدالیم بیش  

  تا گمان آید که هست او خود کسی
 ) 2272/1-4: همان(
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عاي عارف -مولوي–مصداق بارز انسان کامل  کنند و در ظاهر با  بودن و معرفت الهی می معتقد است که صوفیان ریاکار، اد
کنند وداعیه ي عشق و عرفان  یقت و عارف وداناي به حق معرّفی میحیله و مکر، خود را چون عارفان حقیقی حیرت زده ي حق

  :شوند دارند،ولی در عمل رسوا می
  خویشتن را عارف و واله کنی     

  که مرا از خویش هم آگاه نیست  
  الف درویشی زنی و بیخودي

  این چنین رسوا کند حق شید را  
 

  زنی خاك در چشم مروت می 
  ...  ستدر دلم گنجاي جز اهللا نی

  ...   هاي و هوي مستیان ایزدي
  این چنین گیرد رمیده صید را  

 )667/3-681: همان(              

کردن مریدان بر گرد  کند و عمل آنان را در فریب دادن و جمع مولوي در جایی دیگر نیز از شیخان ریایی اهل تزویر انتقاد می
  :شوند خورند و کور می کام از آن آب می تشنه گوید که مریدان نادان خویش، همچون آب شوري می

  ترك این تزویر گو شیخ نفور  
  کاین مریدان من و من آب شور   
  آب خود شیرین کن از بحر لدن

 

  آب شوري جمع کرده چند کور 
  گردند کور خورند از من، همی می

  آب بد را دام این کوران مکن
 )1049/4-51:مولوي(                 

عیان باطل، آنها را ابلیسان آدم -مولوي -حکیم بلخ          این حکیم منتقد در این ابیات، . خواند رو می با انتقاد شدید از مد
متشبهان به عارفان، مدعیان سلوك، صورتگران و قشریان را صرف نظر از مرام و مذهب و مسلک آنان، مورد نقد و بررسی قرار 

  :داده است
ست                 روي ه چون بسی ابلیس آدم

اد آورد بانگ صفیر       زآنکه صی  
  حرف درویشان بدزدد مرد دون   

 

  پس به هر دستی نباید داد دست 
  ...  گیر تا فریبد مرغ را آن مرغ

  تا بخواند بر سلیمی زآن فسون 
 )316/1-9،7:همان(                

    

  نمایان  شکمبارگی صوفی) 2- 2     
موالنا در جاهاي بسیاري و به مناسبت، صوفیان . نمایان، پرخوري و شکمبارگی است بارز صوفی یکی از خصوصیات

  :شود شکمباره و آدمیان بد نهاد ظاهرالصالح را به باد انتقاد گرفته است، که به چند مورد اشاره می
  خوار خسیس کیست آن صوفی؟ شکم

 

  تا بود با چون شما شاهان جلیس 
 )2177/2:همان(                      

  بر قفاي صوفی حمزه پرست
 

  کرد از براي صفع دست راست می 
 )1331/6:همان(                      

  شو  دالن و همچو گربه، روي سگ   جو     خوار لقمه صوفیان طبل
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 )405/2:همان(                        

کوبی  ورزند و پاي کشد، که به سفره ي تهی آویخته عشق می می نمایان را به تصویر در جایی دیگر موالنا شکمبارگی صوفی
  :کنند می

  صوفیی بر میخ روزي سفره دید  
  نوا  نک نواي بی: زد بانگ می

  چون که دود و شور او بسیار شد  
 

  درید  ها را می زد جامه چرخ می 
  ها و دردها را نک دوا قحط

  هر که صوفی بود با او یار شد     
 )3014/3-16:همان(               

مولوي . کردند شده، که به ندرت به غذاي کافی دسترسی پیدا می از نظر موالنا، پرخوري صوفیان ریاکار از آنجا ناشی می
  : کند دلیل این پرخوري را ذکر می

  دیر یابد صوفی آز از روزگار      
 

  خوار زان سبب صوفی بود بسیار 
 )532/2:همان(                      

  
  نمایان شاهدبازي صوفی) 3- 2

ها به  هاي اجتماعی که به شدت بین صوفیان دروغین رواج داشته، شاهدبازي است، به طوري که خانقاه یکی از ناهنجاري
دو برادر کوسه و «مولوي این موضوع را در حکایت . پرست در آمده بود صورت مرکز فساد و مجمع لوطیان و صوفیان شهوت

رَد کند ین بیان میچن» اَم :  
  اي در انجمن      امردي و کوسه

  مشتغل ماندند قوم محتجب    
  خانه نرفتند آن دو کس زان عزب

  کوسه را بد بر زنخدان چارمو      
 

د در وطن  آمدند و مجمعی ب  
  روز رفت و شد زمانه ثلث شب
  هم بخفتند آن سو از بیم عسس
  لیک همچون ماه بدرش بود رو

 )3843/2-46: همان(              

مانست، از ترس، قبل  برادر کوچکتر با اینکه چهره ي زشتی داشت، اما چون مویی بر صورتش نروییده بود و به ظاهر زنان می
  :از خواب چند خشت در پشت خود انباشت، اما به بیان موالنا

  لوطیی دب برد شب در انبهی    
دست چون بر وي زد او از جا برست          

خانقاهی که بود بهتر مکان                                
 

  ها را نقل کرد آن مشتهی خشت
  ...پرستگفت هی تو کیستی اي سگ 

  من ندیدم یک دمی در وي امان
 )3848/6-56:همان(                        

بر اوضاع اجتماعی و فساد اخالقی صوفی نمایان آن دوران  در اینجا موالنا از ناامنی خانقاه انتقاد کرده و این ابیات نقدي
  :باشد می

  چون بود، خر گلّه و دیوان خام   خانقه چون این بود، بازار عام  
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 )3859/6: همان(                    

  
  اهمیت علم و عالمان و انتقاد موالنا از عالمان و فقیهان بدون تعهد و نااهل .  3

اي دارند و  دانشمندان در جامعه جایگاه ویژه. شود هاي اجتماعی محسوب می معه از ارکان مهم پیشرفتعلم و دانش در هر جا
یت قائل است. ها مهم و برجسته است در پیشبرد اهداف هر جامعه نقش آن موالنا نیز به علم و دانش اهم:  

خاتم ملک سلیمان است علم                          
 

  و جان است علمجمله عالم صورت  
 )1030/1:همان(                       

  ي دانش است  این محبت هم نتیجه
 

  کی گزافه بر چنین تختی نشست 
 )1532/2:همان(                        

اسم هر چیزي تو از دانا شنو                          
 

م  األسما شنو سرّ رمز علّ َ  
 )1238/1:همان(                        

مه ي معرفت الهی  شکافی می ها تعلّق ندارد، موي اما مولوي از کسانی که در علومی که به آن کنند و از خودشناسی که مقد
عاقالن ذو «ها را به طنز  وي در مثنوي با نگاهی انتقادآمیز از این عالمان یاد کرده است و آن. کند اند، انتقاد می است، دور افتاده

سوره  7ها به کار برده است و آنان را مصداق مضمون آیه ي  را درباره ي این» الیعلمون«خدا در قرآن : گوید نامیده و می» فنون
  : داند می» یعلمون ظاهراً من الحیوه الدنیا و هم عن االخره هم غافلون«: روم

  همچنان لرزانی این عالمان 
از پی این عاقالن ذوفنون                       

هر یکی ترسان ز دزدي کسی                          
  صد هزاران فصل داند از علوم     

ت هر جوهري                         داند او خاصی
 دانی که چیست قیمت هر کاله می

  که بودشان عقل و علم این جهان 
بی   الیعلَمون   : گفت ایزد در نُ

  یخویشتن را علم پندارد بس
  نداند آن ظلوم جان خود را می

  ...در بیان جوهر خود چون خري
  قیمت خود را ندانی احمقی است

 )2642/3- 48،44-52:همان(      

علمی که از نتایج عقل جزوي است، دفترها سیاه سازد و شوقی که از آثار عشق کلی است، دلهاي تیره «: گوید خوارزمی می
عقل رقیب انسان و نقیب احسان است، گشاینده در فهم است، زداینده ي زنگ وهم است، اگر چه . را روشن تر از ماه سازد

پابسته ي تکلیفات است و شایسته ي تشریفات و گلزار خردمندان و دست افزار هنرمندان، اما عشق ربوده ي جذبه ي معیت است 
  ). 598: خوارزمی، بی تا، دفتر سوم(ت است و ستوده حلیه المقیب است، پروانه ي شعله ي شوق است، تاج سر سالکان بی مق

  
  انتقاد از آموختن علم به نا اهل) 1- 3
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کند و تعلیم علم به گمراهان را  مولوي از آموختن علم به افراد بدگهر که شخصیت آنان گرایش به فساد دارد، هم انتقاد می
ی از تیغداند که در دست دزدان است بلکه تعلیم به انسان گمراه را ح چون تیغی می تر و  دادن به دست زنگی مست خطرناك تّ
  :داند باعث فتنه می

  بدگهر را علم و فن آموختن   
تیغ دادن در کف زنگی مست                              

 علم و مال و منصب و جاه و قران

  زن دادن تیغی به دست راه 
  به که آید علم ناکس را به دست
  فتنه آمد در کف بدگوهران

 )1436/4-8: مولوي(                   

  
  انتقاد از آموختن علوم ظاهر) 2- 3

جهانی است که طبعاَ آگاهی محدود  یا از راه علوم ظاهري و این: موالنا معتقد است که آگاهی و رشد ذهنی دو صورت دارد
ه است  ار که مرحله ي کمال آن آگاهی از اسرار ، یا علمی است مبتنی بر رابطه بنده با پروردگ)هاي اهل حس علم(= به عالم ماد

ي به نظر او علم می. غیب است تواند از شیر علم دین بنوشد شود که نمی بندي می آید، همین برایش پوزه کسی که علم ماد :  
  هاي اهل حس شد پوزبند علم

 

  تا نگیرد شیر زآن علم بلند         
 )1016/1:همان(                      

  
  :دهد کند و هشدار می کنند، انتقاد می از عالمانی که به ظاهر توجه میموالنا 

  پرست  چند صورت آخر اي صورت
گر به صورت آدمی انسان بدي               

 

  جان بی معنی ات از صورت نرست؟ 
  احمد و بوجهل خود یکسان بدي

 )1018/1-9: همان(                   

  :تواند یار انسان و هم باري براي او باشد کند که علم هم می میمولوي در جایی  دیگر اشاره 
هاي اهل دل حمالشان                            علم

علم چون بر دل زند، یاري شود                    
 

  هاي اهل تن احمالشان علم 
  علم، چون بر تن زند باري شود     

 )3446/1-7:همان(                

رساند  شود، آنان را به آرامش یقین می هاي اهل دل که به طریق کشف و ذوق حاصل می علم«: نویسد مثنوي معنوي می شارع 
  ).271: 1اکبر آبادي، بی تا، ج (و همیشه یاورانسان است و صاحبان علوم ظاهري، هماره در زیر بار شک و اضطراب هستند 

  : کند سرچشمه ي آن جهانی داشته باشد، راهنمایی می موالنا براي هدایت، افراد جامعه رابه علمی که
دانشی باید که اصلش زان سر است                

 

  زان که هر فرعی به اصلش رهبر است 
 )1124/3: مولوي(                        

ي و تخلیه ي دل از آن دانش عبارت از کشف و وجدان است و طریق تحصیل آن تعطیل قوت نظر«: اکبر آبادي معتقد است
از نظر مولوي، علم ). 34: 3اکبر آبادي، ج (» باشد خواطر خمیده و ذمیمه و دوام توجه به جناب عزّت و تخلّق به اخالق الهی می
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. هاي انسانی در تحصیل آن علم نیز محلّ تردید است نظري و دشوار فهم نه تنها در کمین عقل ومنطق است، بلکه درستی انگیزه
ها  کردن خویش یا کسب منصب تعلیم به دنبال کسب علم نباشیم، چه این خواهد، به این سبک یا با اهداف بزرگ ما می مولوي از

  :توانست به حقیقت دست یابد، دیگر دلیلی نداشت، خدا انبیا را بر انسان بفرستد اگر انسان از این طریق می. اشکال شهوت هستند
                 گر به فضلش پی ببردي هر فضول       

  عقل جزوي همچو برق است و درخش 
  نیست نور برق بهر رهبري  

 

  کی فرستادي خدا چندین رسول؟ 
  در درخشی کی توان شد سوي وخش؟

  گري می: بل که امر است ابر را که
 )3318/4-20:مولوي(                    

ها  کند و معتقد است که این علم قادر به نجات جان آن انتقاد میمولوي از عالمانی که مغرور علم اکتسابی خویش هستند، نیز 
  :آفرین نحوي به هنگام فرو رفتن کشتی در طوفان، بیهوده افتاد نیست، درست همانطور که علم غرور

  آن یکی نحوي به کشتی درنشست
  هیچ دانی آشنا کردن بگو  

  گفت کل عمرت اي نحوي فناست 
 

... رسترو به کشتیبان نهاد آن خودپ 
  رو جواب خوب گفت نی اي خوش

  هاست زان که کشتی غرق این گرداب
 )2835/1، 39-40:مولوي(              

ین دکتر      دهد، که غرور و فضول مدعیان دانش، موجب هالك جان  موالنا با نقل این لطیفه نشان می«: کند کوب بیان می زر
ي زمان  کس که در دعوي یا واقع عالمه سبکبار نسازند، امید رهایی ندارند، و آن هاست، تا وقتی خود را از این متاع سنگین، آن

ي غرور اوست، خالی نکند، از طوفان ابتال و گرداب  است، نیز تا وقتی از اوصاف بشري نمیرد و خویشتن را از آنچه سرمایه
ین(» امتحان، روي رهایی ندارد بان علوم دنیوي انتقاد کرده، چرا که آنان علم را براي موالنا بار دیگر از طال). 329:1386کوب،  زر

  : در این مورد هشدار موالنا شنیدنی است. خواهند، نه براي اصل معرفت کسب مواهب دنیا می
  چند دزدي حرف مردانِ خدا   
  رنگ بر بسته تو را گلگون نکرد   
  عاقبت چون چادرِ مرگت رسد  

  چونکه آید خیز خیزِ آن رحیل    
  لم خاموشی آید پیش بیست    عا

 

  تا فروشی و ستانی مرحبا؟ 
رجون نکرد   شاخِ بر بسته فنِ ع  
  از رخت این عشرها اندر فتد 

نونِ قال و قیل     گم شود زان پس فُ
نسیش نیست    واي آنکه در درون اُ

 )1282/6-6:مولوي(                    

از عالمان  و صوفیان دنیاداري که بزگ نمایی » ها پر کرده بود ا از کهنه پارهفقیهی که عمامه ي خود ر«موالنا در داستان 
  : کند کنند،  انتقاد می می

ها در چیده بود                           یک فقیهی ژنده
تا شود زفت و نماید آن عظیم                           

بوح                      روي سوي مدرسه کرده ص
  کن  ره تاریک مردي جامه در

  ي خویش در پیچیده بود در عمامه 
  ...چون درآید سوي محفل در حطیم
  تا بدین ناموس یابد او فتوح
  منتظر استاده بود از بهر فن
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در ربود او از سرش دستار را                          
پس فقیهش بانگ برزد کاي پسر               

  را به دست خود بمال  باز کن آن
گریخت                                چون که بازش کرد آن که می

بر زمین زد خرقه را کاي بی عیار                
  

 

  پس دوان شد تا بسازد کار را
  ...باز کن دستار را آنگه ببر

  آنگهان خواهی ببر، کردم حالل
  ...صد هزاران ژنده اندر ره بریخت

  بر آوردي ز کار زین دغل ما را
  )    1578/4....91:مولوي(                  

 
این داستان تعریض طنزآمیزي است به کسانی که باید از حرص جسمانی دور باشند، ولی «: در کتاب باغ سبز عشق آمده است

  ). 256:1384اسالمی ندوشن،(نیستند 
  

  انتقاد از دنیا طلبان . 4
  :دیثمذمت دنیا در قرآن و احا) 1- 4

و متون اسالمی آیات و )ع(و اهل بیت ) ص(وفایی آن و نکوهش دنیاطلبان در قرآن کریم و سخنان پیامبر  در مذمت دنیا و بی
ر  نماید، پستی مرتبه. روایات فراوانی به دست ما رسیده است ل و تدبي دنیا و حماقت و  هر کس دراین آیات و روایات تأم

  :فهمد سفاهت دنیاپرستان را می
ار اآلخره- لد ب و لَهو و لَ ا إلَّا لَعنی الد ا الحیاتم لونَ   وال تَعق تقون أفَ یرُ لَلّذینَ ی و زندگی دنیا جز بازي و ).32/ انعام(ي خَ

  اندیشید؟ کنند، بهتر است آیا نمی سرگرمی نیست و قطعا سراي بازپسین براي کسانی که پرهیزگاري می
ا الحیات ال -  م إنَّم الَکُ م أمو سئَلکُ لَا ی م و م اجورکُ کُ ؤتقوا ی تَّ نُوا و تَ ن تُؤم ب و لَهو و إِ ا لَعنی36/ محمد(د.(  

در [دهد و اموالتان را  پاداش شما را می] خدا[زندگی این دنیا لهو و لعبی بیش نیست و اگر ایمان بیاورید و پروا بدارید 
  . خواهد نمی] عوض

ه ا -  ذا ه م اآلخرهو ار إِنَّ الد و ب و لَع ا إلَّا لَهو نیالد ونَ  لحیاتعلَمانُوا ی انُ لَو کَ وی الح ی این زندگی دنیا جز ). 64/ عنکبوت(ي لَهِ
  .دانستند سراي آخرت است اي کاش می] در[سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقی همانا 

عالقه و محبت به دنیا، سر هر خطا » حب الدنیا رأس کل خطیئه و مفتاح کل سیئه«: دفرمای درباره ي دنیا می) ص(پیامبر اکرم 
در روایات اسالمی، دنیا به مار تشبیه شده، چرا که دنیا چون سم مار کشنده ).  286:1386نهج الفصاحه، (و کلید هر گناهی است 

م «: فرماید ا میدر ضرورت شناخت دنی) ع(امام علی. کند است و طالبان خود را هالك می الس ا وهس نُ می یه لَ ثَلِ الح ا کَمنی ثَلُ الد م
ب العاقلُ حذَرها ذُو اللُّ ی لُ واهرُّ الج ا الغ یه ي إلَ ی جوفها یهوِ ف عدنیاي حرام چون مار سمی است، پوست آن نرم است ولی سم «. النَّاق

  ).464:1373نهج البالغه،(» گراید، و هوشمند عاقل از آن دوري گزیند خورده به آن میکشنده در درون دارد، نادان فریب 
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  نکوهش موالنا از دنیا و دنیاطلبان
دنیا نزد محقیقن صوفیه هر چیزي است که انسان را از خدا مشغول دارد و حظّ نفس در آن باشد و بدین معنا حالتی است از 

ذت عاجل و هر چه مانع سالک از راه حق و حجاب او از وصول به کمال انسانیت باشد احوال قلب و آن توجه دل است به ل
این زر و سیم و انواع اموال نه عین دنیاست که «: نظیر این مضمون در تفسیر کشف االسرار نیز آمده است).381: 1367فروزانفر،(

ه داشت مکروه نبود، باز چون از او حقوق حق تعالی قارون آن هم زر و سیم و انواع اموال ک... این ظروف و اوعیه ي دنیاست
، ج 1357میبدي،(» طلب کردند، امنتاع نمود، حقوق حق بنگزارد، آن کشش دل او به جانب زر و سیم و اموال دنیا مکروه بود

ست به هر چیزي موالنا معتقد است که دنیا صورت عالم ماده و مال و زن و فرزند و زر وسیم نیست، بلکه تعلق قلب ا).390ص:10
  ).197: 1375کاشفی، (، )160: 1، ج 1385همایی، (که سالک را از خدا غافل سازد 

موالنا در مواضع متعددي از مثنوي شریف، دنیا را نکوهش کرده و آن را به گلخن و تون حمام تشبیه نموده و بشر را از دنیا 
ضعیف و جان را قوي و نیرومند پرورش دهند البته مراد از دنیا در جا سفارش کرده است که تن را زبون و  پرستی بیم داده؛ و همه

  : باشد نظر موالنا حیات اجتماعی مثبت نیست، بلکه غرق شدن در ظواهر حیات می
شهوت دنیا مثال گلخن است                      

 

  که از او حمام تقوي روشن است 
 )238/4:مولوي(                       

ت دنیا و بیموالنا د هاي زیادي آورده است ارزشی آن مطالب ومثال ر مذم :  
جوز پوسیده است دنیا اي امین                    

 

  امتحانش کم کن از دورش ببین 
 )3471/6:همان(                    

فروزانفر، (» کافراً منها شربه ماء لو کانت الدنیا تعدل عنداهللا جناح بعوضه ما سقی«: در جایی دیگر مولوي با عنایت به حدیث
  :گوید ، می)201: 1366

جمله دنیا را پر پشه بها                              
ین جهان                      گردنت زین طوق زر

 

  سیلیی را رشوت بی منتها   
ست در دزد و ز حق سیلی ستان چ  

 )1640/6-41:مولوي(                     

  فنا جا، چون جهان بود نیست     این
 

  بازگشت عاریت بس سود نیست 
 )3393/3:همان(                             

دنیا را ) 151نهج البالغه، خطبه (» و یتکالبون علی جیفته مریحه«): ع(در جایی دیگرمولوي با توجه به فرمایش حضرت علی 
  :ارزش است و نباید انسانها بر سر مرداري با هم به ستیز برخیزند بیداند، تا نشان دهد که دنیا  اي می چون الشه
  )4551/3: مولوي(کاین جهان جیفه است و مردار و رخیص          بر چنین مردار چون باشم حریص            

  : گوید اد نموده و میاند، انتق داند و از دنیاطلبان که قهر با خدا را اختیار کرده موالنا دنیا را قهرخانه ي  کردگار می
ي کردگار                                هست دنیا قهرخانه

 

  قهر بین، چون قهر کردي اختیار 
 )1890/6:همان(                    
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داند که دهان باز کرده و براي جذب طعمه، دهان را پر از کرم کرده  جهان را چون تمساحی می -مولوي –حکیم عرش نشین 
  : کند ها هستند که دنیاطلبان را به خود جذب می هاي دنیا همان کرم ظواهر و جاذبه. است

  کرده تمساحی دهان خویش باز 
  از بقیه خور، که در دندانش ماند 

مرغکان بینند کرم و قوت را                                                                                     
  پر شد ز مرغ، او ناگهان چون دهان 

ر ز نان    ر ز نُقل و پ این جهانِ پ  
 

  گرد دندانهاش کرمان دراز 
  ها رویید و بر دندان نشاند کرم

  مرج پندارند آن تابوت را
  در کشدشان و فرو بندد دهان
  چون دهانِ بازِ آن تمساح دان

 )4082/6-86:همان(              

که دنیا ) 137: 1366فروزانفر، (» احذروا الدنیا فانها اسحر من هاروت و ماروت«): ص(اکرم  مولوي با استناد به حدیث پیامبر
منظور از این پیرزن : گوید اشاره کرده و می) 4/سوره فلق(» و من شر النفاسات فی العقد«: را جادو گر خوانده است، به آیه ي

  :کند ایجاد می جادوگر دنیاست که با جادوگري و سحر کاري خود، در کارها گره
کابلی جادو این دنیاست کو                              

زان نبی دنیات را سحاره خواند                         
هین فسون گرم دارد گنده پیر                           
در درون سینه نفاثات، اوست                          

ی ست                        ساحره ي دنیا قوي دانا زن
 

  ...کرد مردان را اسیر رنگ و بو 
  کو به افزون خلق را در چه نشاند
  کرد شاهان را دم گرمش اسیر
  عقده هاي سحر را اثبات اوست
  حل سحر او به پاي عامه نیست

 )3190/4 -96: مولوي(              

اي  رساند و آینده والنا، دنیایی است که انسان را به آرامش اجتماعی نمیآید که دنیاي نکوهیده، در نظر م چنین به نظر می«   
  ). 284:1363گولپینارلی، (» دهد کند و او را به حیاتی آزاد از بندها و سرشار از صفاي درون سوق نمی مطمئن براي وي تأمین نمی

منظور این است که یکسره دل به دنیا نبندیم و مقصود موالنا این نیست که تن را عمداَ ضعیف و رنجور و ناسالم کنیم، بلکه 
به عبارت دیگر منظور . تمام وجود خود را یکباره وقف ماده و مادیات نکنیم و به امور روحانی معنوي نیز توجه داشته باشیم

است و ناچار با امور مولوي از دنیا همین جاه و تجمل و خواسته و مال و زن و فرزند نیست، یعنی انسان در عین اینکه در این دنی
کند، بالمره غافل نماند  دنیوي سر و کار خواهد داشت، باید از امور معنوي روحانی، و از خدا و آنچه او را به خدا نزدیک می

  ):1، ج385 160:1همایی، (
چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن                 

 

  نه قماش و نقره و میزان و زن      
 )983/1:مولوي(                      

  :اي براي رسیدن به آخرت باشد، مذموم نیست بنابراین چنانچه مال دنیا، وسیله
مال را کز بهر دین باشی حمول                  

 

خواندش رسول      » نعم مال صالح« 
 )984/1:همان(                      
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شود، از قبیل مسکن و خوراك  و هر چه از امور دنیوي شمرده میمقصود آن است که مال «: شارح مثنوي شریف معتقد است
و لباس و زن و فرزند و باغ و کشتزار، هرگاه سبب فراغ دل و اطمینان خاطر و آمادگی براي ذکر و فکر و عمل نیک باشد و 

موالنا با ). 383:1367روزانفر،ف(» سالک را در نیل به حقیقت مدد کند و او را در طریق خیر یاري دهد از قبیل دنیاي مذموم نیست
دنیا باید وسیله و نردبانی در رسیدن : معتقد است» ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون«سوره ذاریات  56اقتباس قسمتی از آیه ي 

  :در حقیقت دنیا پلی براي رسیدن به آخرت است، زیرا دنیا هدف خلقت نیست، بلکه هدف، عبادت است. به حق باشد
قت الجِنَّ و اإلِنس، این بخوان                  ما خَلَ

 

  جز عبادت نیست مقصود از جهان      
 )2988/3:مولوي(                         

مند گردد که براي زندگی و حرکت در مسیر صحیح الزم است، در غیر این صورت اسیر ثروت  انسان باید آنقدر از دنیا بهره
  : خواهد شد

ي ضرورت، زین مگیر                    جز به اندازه
 

  تا نگــردد غــالب و بــر تــو امیــر       
 )2260/3:همان(                          

وفایی دنیا، به نصیحت  دهد و با بیان بی در جایی دیگر از زبان دنیا، اهل دنیا را مخاطب قرار می -موالنا -واعظ و حکیم بلخ
  :ازدپرد دنیاطلبان می

  گفت بنمودم دغل لیکن تو را
  هم چنین دنیا اگر چه خوش شکفت
  نرگس چشم خمار هم چو جان
  پس مگو دنیا به تزویرم فریفت
  طوق زرین و حمایل بین هله
  همچنین هر جزو عالم می شمر
ر بین تر، او مسعودتر هر که آخ  

 

  از نصیحت بازگفتم ماجرا
  ...بانگ زد هم بی وفایی خویش گفت

  ...مش بین و آب از وي چکانآخر اع
  گریخت ورنه عقل من ز دامش می

  غلّ و زنجیري شدست و سلسله
ل و آخر در ارش در نظر او  

ر بین تر، او مطرودتر   هر که آخُ
 )1592/4 -1593، 1605، 1611 -1614: همان(

، از جمله به داستان یوسف و انداختن دهد که جنبه ي تمثیلی دارد مولوي از داستانهاي پیامبران نیز دریافتهاي خاصی ارائه می
  :توان از آن نجات یافت می» صبر«داند که فقط با ریسمان  او در چاه، دنیا را مانند چاهی می

  یوسف حسنی و این عالم چو چاه 
یوسفا آمد رسن، درزن  دو دست                       

 

  وین رسند صبر است بر امر اله 
  ستاز رسن غافل مشو بیگه شده 

 )1276/2 -7: همان(                   

چون قوم بنی  -کند که انسانها  درجایی دیگر مولوي با اشاره به سرگردانی قوم بنی اسرائیل در تیه، دنیا را به بیابانی تشبیه می
  :به واسطه ي گناه در آن سرگردان هستند –اسرائیل 

  این جهان تیه است و تو موسی و ما   
 

  یه مانده مبتالاز گنه در ت 
 )2484/2: همان(                     
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معرفی » روح«را تمثیلی از » یونس«و » جسم«را رمزي از » ماهی«، »جهان«مولوي در داستان یونس نیز دریا را تمثیلی از 
  :نماید می

  یونس محجوب از نور صبوح  این جهان دریاست و تن ماهی و روح
 )3140/2: همان(                      

  
  ثروت به عنوان عامل اصلی دنیا طلبی ) 2- 4

لّا إِنَّا اإلِنسانَ لیطغی«: فرماید خداوند در قرآن می. شود که انسان، سرکش و مغرور شود مال و ثروت موجب می اه ) 6(کَ ن ر أَ
موالنا ) 6-7/علق(» بیند نیاز می ا بیبه خاطر اینکه خود ر. کند طلب باشد، مسلماَ طغیان می ؛ چنین نیست که انسان حق)7(استَغنی 

  :گوید می
  زان که انسان در غنا طاغی شود   

 

  همچو پیل خواب بین یاغی شود 
 )4201/3:مولوي(                  

هر کس به دنیا دل ببندد، دل کندن از دنیا براي او سخت خواهد بود، و هر . شود از نظر موالنا ثروت و غنا، مانع از مردن نمی
قات دنیایی باشد، بیشتر از مرگ هراس دارد   :چه بیشتر در بند تعلّ

زید او تلخ مرد                هر که شیرین می
کشند                  گوسفندان را ز صحرا می

 

  هر که او تن را پرستد، جان نبرد 
شند تر مر او را می آن که فربه   کُ
 )2302/1-4:همان(                

ها و لذات حیات دل  گویند، براي کسی است که بر خوشی تلخی مرگ که آن را سکرات می«: نویسد وزانفر میمرحوم فر
ایستد و آدمی مرگ را به معناي  نهاده و رنجها را بر خویش آسان نکرده است وگرنه، هنگام عروض مرگ، حواس از کار فرو می

مال و ثروت و زر و سیم را مانع حرکت  -مولوي  –اف معرفت عنقاي ق). 980:1367فروزانفر،(» کند علمی آن ادراك نمی
  : گوید داند؛ چنان که می آزادانه و تکاملی انسان در زندگی می

بند بگسل باش آزاد اي پسر                    
 

  چند باشی بند سیم و بند زر؟ 
 )19/1:مولوي(                      

  انتقاد از دنیاطلبان) 3- 4
کسی که به دنیا مبتال شود، . کند مند به دنیا شود و همه چیز را در طلب دنیا ببیند، امکان تهذیب نفس پیدا نمی القهکسی که ع

) ص(پیامبر اکرم . شود دهد و آن وقت است که هر خطایی را مرتکب می کند و زمام زندگی را از دست می به آن عادت می
نیا رأس کُلِّ خَط«: فرماید می الد بنهج (» سرآمد هر گناهی است) و دلبسته بودن به آن(یئه و مفتاح کل سیئه؛ دوستی دنیا ح

سراینده ي مثنوي معنوي در این تمثیل، دنیا را . مولوي از دنیا طلبان، در موارد متعددي انتقاد کرده است). 286:1386الفصاحه، 
  :گران آتش خانه تشبیه کرده استبه آتش خانه ي حمام و دنیا پرستان و اغنیا را به تونیان و کار

  ي سرگین کشان   اغنیا ماننده
اندر ایشان حرص بنهاده خدا                          

  بان بهر آتش کردن گرمابه 
  تا بود گرمابه گرم و با نوا
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ترك این تون گوي و در گرمابه ران                  
 

  ترك تون را عین آن گرمابه دان
 )240/4-2:مولوي(                

کنند، زیرا سیم و زر این جهان مانند خاك و  دنیاطلبان از نظر مولوي چون کودکانی هستند که دامن از سنگ و خاك پر می
  .فهمند ارزش است ولی دنیاطلبان نمی سنگ بی

  هاشان را به سحري دوختند دیده
این گهر از هر دو عالم برتر است                      

  ر، خَرمهره و گوهر یکی است پیش خ
 

  تا چنین جوهر به خس بفروختند 
  هین بجز زین طفل جاهل، کو خر است  
ک را در در و دریا شکی است   آن اشَ

 )999/6-1001:همان(                      

قلِ دنیا پیچ پیچ                             عقلشان در نُ
 

  فکرشان در ترك شهوت، هیچ هیچ 
 )120/6:همان(                               

  :داند که در نهایت در این دام گرفتار و هالك خواهند شد موالنا در انتقاد از دنیاطلبانی، آنان را اسیر ملک دنیا می
مال دنیا دام مرغان ضعیف                              

 

  ملک عقبی دام مرغان شریف         
 )647/4:همان(                      

  :گوید موالنا با لحن طنز به اسیران دنیا می
  اي مقیم حبس چار و پنج و شش  

 

  دیگران را هم بکش      ! نغز جایی 
 )2237/3: همان(                   

  :گوید یکند و م شود، با لحن تندي انتقاد می شان نمی مولوي از دنیاطلبان که حتی پیري، مانع از حرص و طمع
  ساله را نگر   این سگان شصت

پیر سگ را ریخت پشم از پوستین                                      
 

  هر دمی دندان سگشان تیزتر 
  پوش بین این سگانِ پیرِ اطلس

 )1230/6-1:همان(                

دسته تقسیم کرده و  4نهج البالغه که مردم را به  32در فقره ي سوم از خطبه ) ع(موالنا به استناد فرمایش حضرت علی     
ره«: فرماید درباره نخستین دسته ي آنان می دسته اي » منهم من ال یمنعه الفساد فی االرض اال مهانه نفسه و کال له حده و نفیض وفْ

نهج (یغ و کمی امکاناتشان دارد، جز درماندگی و کندي ت از مردم کسانی هستند که هیچ چیز آنان را از تباهی و فساد باز نمی
  :شوند ور می ي متعفّن دنیا به یکدیگر حمله دنیاطلبان بر سر الشه:  گوید می) 32البالغه، خ 

  تا که مرداري در آید در میان 
چون در آن کوچه خري مردار شد                    

هاي رفته اندر کتم غیب                         حرص
دندان شده                        مو به موي هر سگی 

 

  نفخِ صورِ حرص کوبد بر سگان 
  صد سگ خفته بدان بیدار شد
  تاختن آورد، سر برزد ز جیب
  وز براي حیله دم جنبان شده

 )628/5-31:مولوي(               
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ینی الهی، انسان آمیزه اي از عقل انگیزه ي خوبی و بدي در باطن هر انسانی وجود دارد، زیرا در جهان ب«: نویسد مال صدرا می
وي اضافه . و شهوت و نزعه ي رحمانی و شیطانی است و این دو آمیزه و نزعه تا قیامت با آدمی است و هرگز از او جدا نگردد

اما چون صورتهاي برزخی در آن جهان آماده گردند، فتیله ي استعداد آنها مانند زغال براي افروختن آماده خواهد بود، : کند می
پس . شود گردند و آنچه بالقوه در آنهاست، با نفخه ي نخستین، یکباره آشکار می این صورتها از آتش درونی خود افروخته می

: 1360مال صدرا، (» سازند کنند و بطون خود را ظاهر می صورتهاي برزخی به جانهایی که در آنها مکنون است، جلوه گري می
پوش خود قرار داده و نسبت به رفع عیوب خود اقدام  دنیاطلبان از نظر موالنا  مال دنیا را عیب). 104: 1341مال صدرا، (، ) 296
  :کنند نمی

مال و زر، سر را بود همچون کاله                        
آنکه زلف جعد و رعنا باشدش                           

خواجه در عیب است غرقه تا به گوش                 
ز طمع عیبش نبیند طامعی                               ک

ور گدا گوید سخن چون زرکان                         
 

  کل بود او کز کله سازد پناه
  ...چون کالهش رفت، خوشتر آیدش

  پوش خواجه را مال است و مالش عیب
  ها جامعی ها را طمع گشت دل

  ي او در دکان ره نیابد کاله
 )2343/1-49،4-51:مولوي(             

آوري مال دنیا پرداختند و  هایی که با حرص و طمع به جمع چه بسیار بودند انسان: گوید موالنا در نصیحت دنیاطلبان می
  :اي از آن ببرند، آن را ترك نمودند آنکه بهره بی

  اي بسا کس همچوآن شیر ژیان  
 قسمتش کاهی نه و حرصش چو کـــوه

  خورده رفته از جهانصید خود نا 
  وجه نه و کرده تحصیل وجوه

 )464/2-5:همان(                      

آشامی مشغول است  شود و دنیاطلبان، همچون جنین که به خون مولوي بر این عقیده است که دنیاطلبی مانع دیدن حقیقت می
  :شناسد، از آخرت غافل و مشغول دنیاي خویشند و عالمی غیر از رحم نمی

  مچنان که آن جنین را طمع خونه
  از حدیث این جهان محجوب کرد

 

  کان غذاي اوست در اوطان دون 
  خورد نداند چاشت غیر خون او می

 )67/3-8:همان(                      

ذَ م«: فرمود) ص(پیامبر اکرم  کفیه أَخَ فَوق ما ی نه ذَ م أَهلها فَإِنَّه من أَخَ نیا ل کُوا الد ترُ ؛ دنیا را به کسانی که أُ رُ شعال ی وه و هتف ن ح
بیشتر از نیاز خود بخواهد، هالك خود را خواسته است در ) ي به اندازه(ي او هستند رها کنید، زیرا کسی که از دنیا  اهل و دلبسته
  : گوید موالنا در این باره می). 285:1386الفصاحه، نهج(» داند حالی که نمی

  نیا که ابتر است   خاصه خرقه ملک د
  ملک دنیا تن پرستان را حالل 

 

  اش درد سر است پنج دانگ مستی 
  ما غالم ملک عشق بی زوال 

 )4420/6-21:مولوي(                  
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  انتقاد از قاضیان   . 5
دالت در جامعه قاضیان صالح عادل در هر زمان، مجریان ع. هایی است که هر جامعه بدان نیاز دارد قضاوت یکی از شغل

در مثنوي، در جاهاي متعددي به قاضی ناصالح اشاره شده، که بیانگر رواج برخی فسادهاي اجتماعی در بین این طبقه از . هستند
  :داند مولوي قاضی صالح را رحمت می. اند شدن دور نگه داشته البته بسیاري از قاضیان هم هستند که خود را از آلوده. جامعه است

  حق است و کیله اشکه ترازوي 
  هست او مقراض احقاد و جدال

  هست قاضی رحمت و دفع ستیز 
  ي عدل حق نایب حق است و سایه 

  کو ادب از بهر مظلومی کند  
 

  مخلص است از مکر دیو و حیله اش 
  ...قاطع جنگ دو خصم و قیل و قال

  ...اي از بحر عدل رستخیز قطره
ق و مستحق آینۀ هر مستح  

  شم و دخل خودنه براي عرض و خ
 )1490/6، 1495-6، 1512-3:مولوي(

در مثنوي به برخی از . شدند که حاضر بوده اند با دریافت رشوه، حق مظلومان را زیر پا بگذارند گاهی قاضیان طماعی پیدا می
قاضی فاسد در قالب حکایت قاضی و زن جوحی، مولوي از . معضالت اجتماعی از این قبل به صورت داستان، اشاره شده است

  : کند انتقاد می
جوحی هر سالی ز درویشی به فن                         

چون سالحت هست، رو صیدي بگیر                    
شد زن او نزد قاضی در گله                               
قصه کوته کن که قاضی شد شکار                        

ین غلغله                 اندر محکمه است ا: گفت
  گر به خلوت آیی اي سرو سهی           

 

  !اي دلخواه زن: رو به زن کردي که 
  ...تا بدوشانیم از صید تو شیر

  »مرا افغان ز شوي ده دله«: که
  از مقال و از جمال آن نگار
  من نتانم فهم کردن این گله
  از ستم کاري شُو شرحم دهی

 )4449/6-4454،50-7:مولوي(        

اندازند، و حتی به  هاي انحرافی به کار می در مثنوي معنوي، جوحی نماینده ي طبقه ي بینوایی است که فکر خود را در راه
ي گروه فاسدي است که به نام علم و دین بر جان و مال  قاضی نماینده«. فروشی ابا نداشته باشند کنند که از زن اي نزول می درجه

اسالمی ندوشن، (» ورزند اندازي به آن کوتاهی نمی اند و در حالی که باید حافظ ناموس مردم باشند، از دست مردم استیال یافته
قاضی که . به عمد یک قاضی، قهرمان داستان قرار گرفته است تا وضع نابسامان و منحط را بنماید«در این داستان ). 179: 1379

شود، از نوشیدن شراب و ارتکاب زناي محصنه که خود به  ربوده ي شهوت میباید فرد پارسا و مورد اعتماد باشد، اینگونه 
در نظر مولوي، کسانی که گرفتار هواهاي نفسانی هستند، ). 315:1384اسالمی ندوشن، (» دهد، ابا ندارد مجازات آن حکم می

  .       غالب آید دهد که بر هواي نفس خود کسی ظالم و مظلوم را از هم تشخیص می. توانند قضاوت کنند نمی
  ظالم از مظلوم کی داند کسی   

ظالم از مظلوم آنکس پی برد                                           
ور نه آن ظالم که نفس است از درون           

  ي هوا همچون خسی کو بود سخره 
  کو سر نفس مظلوم خود برد

  خصم هر مظلوم باشد، از جنون
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 )2434/3 -36: همان(                   

دلی که اراده و میل نفس و خود بینی و از این قبیل بر او مسلّط است، چونان قاضی فاسد از درك «: نویسد نیکلسون می
خواري در نظر موالنا یکی از معضالت هر جامعه است که بسیاري از  رشوه). 73: ، دفتر اول1374نیکلسون، (حقیقت عاجز است 

کند و در  به اعتقاد وي رشوه، رأي و اندیشه قاضی را دچار دگرگونی می. ز آلوده ي این فساد اجتماعی بوده اندقاضیان طماع نی
  :شود نماید و در ستمکاري بهایی براي عدل یافت نمی این حالت، قاضی به عدالت قضاوت نکرده، ستمکاري می

  چون دهد قاضی به دل رشوت قرار
 

  ؟کی شناسد ظالم از مظلومِ زار 
 )335/1:مولوي(                    

) ، به نقل از معجم المفهرس430: ، دفتر سوم1387زمانی، (» لعن اهللاُ الراشی و المرتشی«: مولوي با عنایت به حدیث نبوي
  :کند احوال قاضیان دانشمند و روي زرد آزمند چنین بیان می

  
برِ نیک خو                        اي بسا قاضی ح

 

  گلو و رشوتی او زرد رو از 
 )1697/3:مولوي(                  

  :دارد کند و از دیدن حقیقت باز می ورزي و حرص و طمع انسان را کور می بنا به عقیده مولوي، غرض
  و آن دو عالم را غرضشان کور کرد 

تی عالم کند                                               جهل را بی علّ
اي                         رشوت نستدي بینندهتا تو 

 

ت اندر گور کرد    علمشان را علّ
ت کژ و ظالم کند   علم را علّ
  اي چون طمع کردي ضریر و بنده

 )2751/2-3:همان(                     

خود ثابت هاي منفی و مثبت  هاي داستانی او در نقش هاي خاص موالنا در نقل حکایات این است که شخصیت شیوه
شوند و این خود دلیل دیگري است بر این  مانند، بلکه به اقتضاي مقام و به مناسبت ایراد نکات و مطالب معنوي دگرگون می نمی

که هدف موالنا در مثنوي داستان سرایی نبوده است، بلکه حکایات در نظر او پیمانه اي است براي اظهار معانی و مقاصد و در 
  .   شود هاي داستانی توجه شود  وگرنه سر رشته ي مطالب گم می نهاي مثنوي به تغییر نقش شخصیتنتیجه باید در داستا

  

  :گیرينتیجه
ها و دعوتهاي دروغین دارد و به هر حال، به  از آنجایی که حقیقت جویی و خلوص اندیشه، خود، تعارضی جوهري با دعوي

ها و  شعر مولوي نیز به دلیل خلوص و حقیقت گرایی آن، از این گونه تعارضآویزد،  ها در می ها و فریبکاري گونه اي با ناخالصی
آویزش ها تهی نمانده است و اصوالً شیوه سلوك و نوع اندیشه و آیین او، که سیري بدیع و بیگانه با آراء و سنتهاي اجتماع 

هاي مختلف اعتقادي آن و در نتیجه  هخویش داشته، خود نوعی اعتراض و نکته جویی در کار اصناف و طبقات، مسلکها و طریق
موالنا از شاعرانی است که بنا به امواج بیکران معارف الهی که از مغز او سر . ها بوده است ها و دشمنی پدید آورنده ي مخالفت

تقاد از ظلم و هاي جامعه را به خوبی درك کرده و بهترین راه براي ان کشیده است، به مسائل پیرامون خود توجه داشته و نابسامانی
انتقادهاي او فراتر از اجتماع اطراف اوست و تمام . فساد موجود در جامعه را بیان این مسائل در قالب تمثیل و حکایت دانسته است
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طلبی، ظلم و ستم، بی اعدالتی، ضعف معنوي، غرور و  موالنا جاه. گیرد هاي آن در بر می رسمی ها و بی دنیا را با تمام ناهنجاري
داند که سنگینی  هایی می دهد و آنان را مانند جنازه شود، مورد انتقاد قرار می طلبی پادشاهان را که مانع بندگی خداوند می ریاست

ت  صوفیان ریاکار و شیادان درویش -موالنا -سراینده ي قرآن پهلوي. ها بر دوش مردم بیچاره است آن نما را مورد نکوهش و مذم
خورند و کور  کام از آن می داند که مریدان تشنه لوح مانند آب شوري میدادن مریدان ساده  ا در فریبدهد و خطر آنان ر قرار می

رو دانسته و شکمبارگی و شاهدبازي  مدعیان باطل را ابلیسان آدم -مولوي  –این عالم بی بدیل و فاضل بی نظیر . شوند می
 -این عزیز عرش نشین. داند پرست می را مجمعِ این صوفیانِ فاسد شهوتها  دهد و خانقاه نمایان را مورد انتقاد قرار می صوفی
داند و عالمانی را  تر می دادن به دست زنگی مست خطرناك در انتقاد از عالمان و فقیهان، آموختن علم به نااهل را از تیغ -موالنا

خواهند نه براي اصل معرفت، مورد  ا میکه به علم خویش مغرورند و طالبان علوم دنیوي که علم را براي کسب مواهب دنی
ها را نکوهش کرده و دنیاي  دنیاطلبان نیز درتعلیمات و جهان بینی مولوي از قشرهایی هستند که وي آن. دهد نکوهش قرار می

اي  رساند و آینده نکوهیده در نظر مفسر قرآن و سراینده ي مثنوي معنوي، دنیایی است که انسان را به آرامش اجتماعی نمی
موالنا قاضیان صالح را مایه ي رحمت در جامعه دانسته و قاضیانِ فاسد و گرفتار هواي نفس را به . کند مطمئن براي وي تأمین نمی

  .       داند که بسیاري از قاضیان طماع آلوده ي این فساد اجتماعی هستند خواري را از معضالت هر جامعه می باد انتقاد گرفته و رشوه
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470  
  سیر و سلوك وآفات و موانع آن از نظر موالنا در مثنوي معنوي

  

    1محمد میر
  2ملیحه صحرانورد

  چکیده
کتاب تعلیم طریقت از گذرگاه  -مثنوي معنوي -حماسه ي بزرگ روحانی بشریت و تفسیر عرفانی و شاعرانه ي قرآن کریم

و عدم تقید به عالم حس براي نیل به  -ک التی بین جنبیکاعدا عدوك نفس –شریعت به منظور رهایی از تهدید نفس اماره 
کْمۀَ« -با توجه به مضامین عالی قرآن کریم  -مولوي –عنقاي قاف معرفت . باشد حقیقت می الْح و تَاب ک م الْ هلِّمعی و یهِم کِّ زَ ی و...« - 
ت انسان قایل است، چون شیخ تربیت و معلم و مشفق و اهمیتی که به اخالق و تربی -» من عرف نفسه فقد عرف ربه« -و احادیث 

سیراب شده از آبشخور صاف و زالل تعالیم اسالمی، کوشیده است تا با تأویل و تفسیر آیات، احادیث و داستانهاي پیامبران و 
نی، سبب خودبی: تربیتی، آفات و موانع سیر و سلوك از جمله -بیان رموز اخالق شرعی در قالب قصص و تمثیالت اخالقی

را با بیانی بسیار شیوا، دلپسند، حکیمانه و مستند به مضامین منشور انسان ساز ... اندیشی، اعتقاد به جبر، کبر و انانیت، حسد و
که بر اثر  -مثنوي معنوي -این عزیز عرش نشین در شرح منظوم قرآن پهلوي و فقه اهللا االکبر. معرفی نماید -قرآن کریم -اسالم

شور عرفانی وي بیان شده است، طلب وصل و رسیدن انسان به مرحله ي کمال تا معراج روح را که غایت اطوار جذبه ي شوق و 
باشد، در گرو تمسک به شریعت و سیر در طریقت در پرتو نور  نفس و موجب ترقی آن به کمال مرتبه ي نفس مطمئنه می

و گذر از آفات معرفتی دانسته و با بیان و تعلیم  -حجابهابه عنوان عوامل تهذیب و ترویض نفس و از بین برنده ي  –شریعت
ها و ذکر موانع سیر و سلوك، خواسته است تا انسان را از خود بیرون آورده و ضمن به تعادل آوردن نفس و پرورش  آسیب

  .  استعدادهاي خفته ي انسانی و رسیدن به موت اختیاري و حیات طیبه، از وي انسان کاملی بسازد
  
  . قرآن، احادیث، مثنوي معنوي، مولوي، سیر و سلوك، آفات و موانع  :ژه هاکلیدوا

                                                
 استادیار دانشگاه زابل - 1

 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه زابل - 2
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 مقدمه

ها، تابیدن  بیش از هفتصد سال است که خورشید مثنوي معنوي مولوي از گریبان عرفان شرق سربرکشیده و بر کرانه ي قلب
پیامبران و شکوه و جالل مردان، ایقان و  گرفته است و در آن از دیدگاه فلسفی و کالمی تا رازهاي ناب عرفانی، سیرت پاك

مثنوي شگفت دارویی است که بزرگ ترین دردهاي انسان را درمان . رود سادگی و بی پیرایگی عاشقان جان بر کف سخن می
کالمی است که در عین بی رنگی، رنگین است و سرانجام، معنایی است که گفت بی گفت است و هر کس به قدر . است

مسلمانان از قالب ظاهري آن، شریعت را و . گیرد خور لیاقت و وسع بشري اش، از این چشمه ي معرفت بهره میاستعداد و فرا
سالک از قالب باطنی آن، طریقت را و عارف از تقرب و توصل آن، حقیقت را دریافته و دانشمند از نکات علمی و دقیق آن 

گیرد وادیب از دقایق ادبی صناعات آن و سرانجام عامی هم  هره میچیند و عاشق از سوز و شوریدگی و پاکبازي آن ب خوشه می
  .گردد از کالم ساده اش خرسند می

. هاي این نردبان کمال، در جاده ي طریقت براي سالک بی دستگیري پیرصادق و پاکدل میسر نیست بنابراین، عروج بر پله
او بعد . کند حانی و در صحبت و ارشاد شیخ کامل طی میسالک، مسیر کمال و عروج در مدارج و مقامات را به قدم سلوك رو

از عقد ارادت که اولین گام براي پیمودن این مسیر است، از طریق التزام مجاهده و ریاضت، خویشتن را از هر آن چه در طی آن 
  .برساندکند، این راه را با موفقیت طی کند و به پایان  دهد و تالش می مسیر ممکن است، مانع آید، رهایی می

  

  موانع سیر و سلوك در مثنوي
این موانع از دیدگاه موالنا، مورد . در مسیر سیر و سلوك آفت و موانع بسیاري وجود دارد که سد تکمیل نفس سالکند

موانع سیر و سلوك عبارتند . کند، اجباري است هاي روحی، بر سالکی که طی طریق می بررسی قرار گرفته و شناخت این بیماري
ل بستن به دنیا، مقام و جاه طلبی، تکبر و فخر فروشی، پیروي از وساوس شیطان، کینه توزي، همنشینی با نادرستان، فقدان د: از

رهبر معنوي، نفاق، پشیمانی و حسرت بر گذشته، ظلم و ستم، مدح و تملق، رها کردن اصل و چسبیدن به فرع، استدالل عقلی و 
که ... و فریب، حفظ ننمودن اسرار، ظاهر نگري، توجه  به  حواس ظاهري و غیبت وتوجه به عقل جزیی، تقلید، حسد، مکر 

ها احتراز کند و شناخت این آفات، منوط به پیروي از پیر الهی است که مطابق مذاق و حال و  سالک باید در سیر و سلوك از آن
کند و دستورالعملی براي سالک تجویز  یپیر چون پزشک ماهر، عمل م. هاي معرفتی تجویز کند شأن سالک براي او، نسخه

. کند تا این که آفات یاد شده، مبتال نشود و راه کمال را طی نماید اگردر  عالج روحی او تأثیر نکرد؛ آن را عوض می. نماید می
  :شود موارد مهمی از این موانع، به صورت مبسوط به استناد مثنوي معنوي در این پژوهش بررسی می

  
  :اعتقاد به جبر

  :گوید موالنا در این باره می.یکی از آفات سلوك، اعتقاد به جبر است
  جبر تو خفتن بود در ره مخسب

  مخسب اي جبري بی اعتبار! هان
  تا نبینی آن در و درگه، مخسب 

  جز به زیر آن درخت میوه دار
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 )940/1-41:مولوي(                  

دارد، به تدریج این  ر اعتقاد به جبر و عجز انسان، از تدبیر و عمل معذور میکند، سالکی که خود را به خاط موالنا اذعان می
کشاند؛ زیرا این بیماري روحی به منزله ي مرگ روح  گیرد و او را به عجز و درماندگی می فکر باطل، در وجودش قوت می

است از ناتوانی شخصیت از نظارت و نوع یکم جبر پست است که عبارت «: عالمه جعفري ضمن بیان انواع جبر معتقد است. است
هاي محیط و هوي و هوس و موالنا این نوع جبر را مذموم و  سلطه بر دو قطب مثبت و منفی کار و سپردن خود به علل و انگیزه

ده این جبر به معنی نادی«: فروزانفر نیز عقیده دارد). 168: 1370عالمه جعفري،(داند که ناشی از باختن شخصیت است  محکوم می
گرفتن خود است، نه ترك عمل و طاعت، موالنا این مسأله را در شصت و پنج مورد از مثتوي مطرح کرده و گاه جبر و گاهی 

پسندد و صوفیه این نوع جبر را جبر مذموم  اختیار را ترجیح داده است و عقیده ي جبریه را به معنی سلب اختیار بطور مطلق نمی
جبر جزیی،جبر تیقن، جبر تخلق، جبر کلی یا جبر  –در لب لباب مثنوي، جبر به چهار دسته ). 264-5: 1367فروزانفر،(دانند  می

تقسیم شده و جبر جزیی ضد اختیار و در بدایت حال سالک مطرح شده که نفس او را اختیاري است و امر و نهی و وعد  -تحقیق
هایش بسته باشد، خود را عاجز  ه جبر، مانند پرنده اي که بالدر نتیجه مرید معتقد ب) 65: 1383کاشفی،(و وعید بر آن متفرع است 

شود، زیرا هر گاه کسی به زمین نشیند و هرگز راه نرود، به تدریج قدرت او بر  و ناتوان می شمارد و به یأس و ناامیدي گرفتار می
به تمرین و ممارست نیز افزایش می گردد و ممکن است زمینگیر شود و همان گونه که هر یک از انواع قدرت  راه رفتن زایل می

  ).371-2:1367فروزانفر، (گیرد  افتد، سرانجام حکم عدم و نیستی به خود می یابدو بدون ممارست، قدرت از کار می
جبر در منظر صوفیانه ي موالنا، دیدن مسبب االسباب است و ال غیر، زیرا در این افق اعلی، سببیت و علیت به شأن باز می 

موالنا و سایر عرفاي . تاباند کند و فقط فعال مایشاء بودن حضرت حق را باز می ع ممکنات، جنبه ي مرآتی پیدا میگردد و جمی
البته این شیوه ي بیانی قرآن کریم، بدین معنی نیست که مطلقاً دخالت علل و .بزرگ، این نگرش را از قرآن کریم گرفته اند

موالنا . ي دیگري از آیات، نقش طولیه ي علل و اسباب را یادآور شده استبلکه در دسته . کند اسباب طبیعی را نفی می
کند؛ اما همین که بدان مقام رسید  سالک تا وقتی مرتبه ي معیت حق را شهود نکرده، در خود احساس نوعی اختیار می: گوید می

تعبیر کرده است ) عارفانه(م جبر خاصه داند و از این جبر به نا و در هستی مطلق، فانی شد، دیگر خود را صاحب اختیار نمی
  ):264:1367فروزانفر،(

ر و بال کامالن جبر باشد پ  
  همچو آب نیل دان این جبر را
  بال، بازان را سوي سلطان برد

 

  جبر هم زندان و بند کاهالن 
  آب مومن را و خون مرگ را
  بال، زاغان را به گورستان برد

 )1442/6:مولوي(                    
دارد که خداوند فعال ما  خواند و اذعان می والنا براي رهایی از این آفت، مریدان خود را به بازنگري در اعمالشان فرا میم

زیرا مشیت . یشاء است؛ از این رو باید بنده در جهت رضایت حق بکوشد، نه آن که دست روي دست بگذارد و هیچ تالشی نکند
  :دالهی، با اختیار بنده، تناقضی ندار

  یاوه کم گو خدمت او برگزین   هر چه او خواهد همان یابی یقین
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 )3123/5:مولوي(                     
اختیار . دهد کند که به مجادله ي بین جبر و اختیار، پایان می موالنا براي ریشه کن کردن این آفت، درمان عشق را تجویز می

بیند، این حالتی رنج آور است، از این  یشه بر دو راهه ي تردید و دو دلی میچون آدمی خود را هم. آدمی، اختیاري نیم بند است
خواهد که او را چنان در دریاي عشق و مستی غرقه سازد که یکسره مجذوب حق گردد و اختیار  رو موالنا از درگاه خداوند می

  :نیم بند خود را در اختیار حق مستهلک سازد
  پوز بند وسوسه، عشق است و بس

  شو، شاهدي خوبی بجو عاشقی
  کی بري زآن آب، کان آبت برد؟

  ها ها، معقول غیر این معقول
 

  ورنه کی وسواس را بسته است کس 
  صید مرغابی همی کن جو به جو

  کی کنی زآن فهم، فهمت را خورد
  یابی اندر عشق با فرّ و بها

 )43230/5-مولوي(                     
  

  بها دادن به استدالل عقلی 
موالنا به پیروي از غزالی، استدالل عقلی و یا معرفت را مایه ي سعادت نمی . ی دیگر از موانع، توجه به استدالل عقلی استیک

گذارد که انسان به معرفت شهودي که وصال یا تقرب  شود و نمی داند و معتقد است که توقف در دلیل، مایه ي حجاب مدلول می
  :به معشوق است، نایل آید

  اللیان چوبین بودپاي استد
 

  پاي چوبین سخت بی تمکین بود 
 )2128/1:همان(                          

  :گوید موالنا می. یکی دیگر از آفات که سد معبر مریدان راه حق است، وهم و خیال و خیال بافی هاي بشر است
  خفته آن باشد کـه او از هر خیـال

دیو را چون حور بیند او به خواب چونک 
م نسل او در شوره ریخت ضعف سر تخ

 بیند از آن وتن پلیــــــــــد

  دارد اومید و کند با او مقال 
  پس زشهوت ریزد او با دیو آب

  او به خویش آمد، خیال از وي گریخت
  آه از نقش پدید ناپدید

 )413/1-16:همان(                         
گراید و  کند، بیان حال کسی است که به امور خسیس دنیوي می ه میحکایت این حال خفته اي که خواب حسی به او غلب«

خورد؛ زیرا در تمام  کند و سرانجام هم چیزي بدست ندارد و حسرت عمر تلف شده را می عمر خود را در طلب آن صرف می
رمی خیزد که آن چه کوشد، خطا از آن جا ب برد، بر امید منفعت و حصول کمال می مواردي که آدمی کوشش خود را به کار می

شود، همچنان که خواب آدمی، خیال را واقع  به حقیقت، کمال و منفعت نیست، به صورت کمال و خیر در چشم او آراسته می
صیاد « شود، تمثیل آن هاي بی پایه و اساس که مانع رشد مرید می موالنا در باره ي این خیال). 191: 1367فروزانفر،(» پندارد می
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بیند و تمام تیرهاي تیردانش را به قصد شکار، پران  کند که به خیال خود، عکس مرغ پرانی را به آسمان می ن میرا بیا» ابلهی
  : سازد، اما حاصل این خیال وهم انگیز، جز از دست رفتن عمر و دویدن در پی سایه چیزي نیست می

  مرغ بر باال و پران سایه اش
  ابلهی صیاد آن سایه شود

  مرغ هواست بی خبرکآن عکس آن
  تیراندازد به سوي سایه او

  ترکش عمرش تهی شد عمر رفت

 

ران مرغ وش می  دود بر خاك پ  
  می دود چندانک بی مایه شــود

  بی خبر که اصل آن سایه کجاسـت
  ترکشش خالی شود از جست وجو

  از دویدن در شکار سایه تفت
 )417/1-21:مولوي(                       

ات را «: نویسد یمرحوم فروزانفر م غرض موالنا از این تمثیل آن است که آدمی بدرون خویش متوجه شود و سرچشمه ي لذّ
هاست، به امور حقیقی منعطف گرداند تا به لذت و خوشی  در دل خویش بجوید و آن نیاز  و خواهش را که منبع جوشان خوشی

شود؛  برد و گاه منکر شهود حقیقت می به شهود حقیقت نمی این عقل جزوي راه). 194: 1367فروزانفر،(پایدار و جاوید برسد 
از دیدگاه موالنا، تنها عصاي وحی و الهام از دست مراد . هاي عقل جزوي مصون بماند بنابراین مرید باید از آفات این استدالل

  :تواند به عقل جزوي، اندیشه ي راستین بخشد و وسیله ي نجات او شود واصل می
  از مرصاد خویش راند دیوان را حق

 
  عقل جزوي را زاستبداد خویش 

 )3339/4: مولوي(                          

  :آورد شود و او را به جهان برین به پرواز در می آن گاه در مقابل عقل جزوي، این عقل کلی است که پر پرواز مرید می
  عقل ابداالن چو پر جبرئیل

 
  پرد تا ظل سدره میل، میل می 

 )4139/6:همان(                          

  تقلید کورکورانه
تقلید وبال جان و روح و مانع تکمیل نفس و پرده ي شهود . یکی دیگر از آفات طی طریق سالک، تقلید کورکورانه است

ي روح را می از نظر موالنا علم تقلیدي پا.است و یکی از موانعی است که براي مرید نقش بازدارندگی بیشتري در راه کمال دارد
  : کنیم و باید عقل جزیی را رها کرد بندد و ما بیهوده به آن فخر می

  پرد گرچه عقلت سوي باال می
  علم تقلیدي وبال جان ماست

 زین خرد جاهل، همی باید شدن

  چرد مرغ تقلیدت به پستی می 
  عاریه است و مانشسته کآن ماست

  دست در دیوانگی باید زدن  
 )232/2-8:مولوي(                         
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موالنا در نود و پنچ موضع از مثنوي درباره ي عقل سخن گفته و آن را بیشتر جاها ستوده و گاهی نیز مذمت کرده است و آن 
دیدگان عقل نظري «: نویسد عالمه جعفري می). 565:1367فروزانفر،(داند  را عقل خردك نگرش و حساب گر در امور دنیا می

هاي عقالنی که با اصول پیش ساخته و  تواند، بخواند و آن فعالیت بیند وغیر آن چیزي را نمی جهان هستی را میجزیی تنها خطوط 
گردند، ولی پیش از آنکه به واقعیات برسند، سست  افتند، با احساس قدرت و سرعت نمودار می اصطالحات فریبنده به کار می

در لب ). 210:1370عالمه جعفري، (پاشد  اندازد ولی آب روي آن نمی به راه میبا سرعت گرد و غبار . افتند شده و از پاي در می
. بدان که تقلید کمند اضطراب اضالل و رسن اغوا ي  شیاطین است و طلب تحقیق هادي منهاج یقین«: لباب مثنوي نیز آمده است

مگر تقلید محقق که آن عین تحقیق است و  بدان که تقلید در این راه آفت بزرگ است و سالک را از او خطر عظیم روي نماید،
به اعتقاد موالنا، محقق کسی است که در طریقت پیش رفته و به حقیقت ). 244:1383کاشفی،(بی آن تقلید کس به تحقیق نرسد 

) مراد(واصالن به حقیقت . گوید، اما واصل نشده است واصل شده است، اما مقلد کسی است که سخنانی درباره ي این وادي می
مانند داوود نبی منبع صوت خوش اند و مقلدان بی ذوق مانند انعکاس صدا در کوهستان، مرید مقلد، حضرت حق را به خاطر 

خواهد و منشأ  کند، اما مرید محقق خدا را براي خود خدا می خواهد و فقط الفاظی را براي مطامع دنیوي ورد زبان می نعیم می
  :سخن او سوز دل و اخالص است

  هاست ــــحقق تا مقلد فرقاز مـ
  منبــع گفتـــــار این سوزي بود
 هین مشو غره بدان گفت حزین

  کین چو داوود ست و آن دیگر صداست 
  و آن مقــلد کـــــــــهنه آموزي بـــود
  بار بر گاوست و بر گــــــردون حنین

 495/2-7:مولوي(                          

  
. شود ا تقلید را در آغار کار مرید، امري مثبت می شمارد، زیرا گاه این تقلیدها منجر به تحقیق میالبته در جایی دیگر موالن

تأثیر مراد و بازتاب شخصیت او در کمال یابی مرید، موثر است، به شرط آن که مرید را در راهی اندازد که از دریاي هستی مطلق 
والنا مرید مقلد تا زمانی که به مرتبه ي محقق نرسیده است، باید همچنان آب برگیرد و بهره مند شود و به نظر م) بحر بی عکس(

افتد و به مروارید بدل می شود و تا این  همنشینی با مراد خویش را ادامه دهد، درست مانند قطره ي بارانی که درون صدف می
  :شکافد مروارید شکل نگیرد، صدف را نمی

  عکـــس چندان باید از یاران خوش
ل زد، تو آن تقلید دان تا عکس کاو

  نشـــــد تحـــــــقیق، از یاران مبر

 

  که شوي از بحر بی عکس، آب کش 
  چون پیــــــاپی شد، شود تحقیق آن

  از صدف مگسل، نگشت آن قطره در  
 )568/2-70:همان(                         

ست که اگر این حال، تکرار شود و به صورت پی در دهد، لذت بخش ا حالی که از شور معنوي تقلید، به صاحبدل دست می
با توجه به دیدگاه مولوي،تقلیدي که انسان فکر نکند، نیندیشد و چراغ . گردد پی باشد، به مرحله ي تحقیق و رویت حق نایل می
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یق پی برد و در عمل دهد که باید از راه عقل، دل و جان به حقا اما موالنا تعیلم می. استعدادش را خاموش گرداند، مردود است
  :گردد نشان داد و سالکی که در مقام تقلید توقف نماید، هیچ گاه به معرفت که نتیجه ي تحقیق است، نایل نمی

  مر مرا تقلیدشان بر باد داد

 
  که دو صد لعنت بر آن تقلید باد   

 )564/2:همان(                             

است که آیینه ي دل صاف و درخشان نشده، همین که دل از غبار شرك و گناه پاك  تقلید تا وقتی«: خوارزمی معتقد است
گشایند و تا در  صوفیان واصل تا به تحقیق نرسند، قفل از لب نمی). 322: خوارزمی، بی تا، دفتر دوم(شد، احتیاج به تقلید نیست 

بر . آورند بینند، به زبان می و آن چه در خود می گویند پس از سر درد خویش، معانی می. آیند خود حالی نبیند، در قال نمی
خالف مدعیان که بیشتر عبادات، برزبانشان عاریت است و طوطی وار به تقلید آموخته اند، از این رو گفتار صوفی صاحب دل 

ست، اما سخن بخشد و انسان ساز، حرکت خیز و مایه ي سعادت ابدي ا ، مرید را به وجد آورد، دل مرده اش را حیات می)مراد(
موالنا تقلید را از بزرگ ترین موانع سالک الی اهللا . شود دهد و مایه ي تباهی و گمراهی جان می مدعی، نتیجه ي عکس می

داند و آن را باعث حجاب دل، ناشنوایی، پست کننده ي شخصیت آدمی، بر باد دهنده ي هویت انسانی، تنزیل دهنده به مرتبه  می
داند و مرید مقلد را نیز به دزد، میمون، موش، طوطی پر کاه،  می... ها و ي عقل و خرد وآفت همه ي نیکیي حیوانی، تباه کننده 

  ):820: 1386زمانی؛ (کند  کشتی بی لنگر و صبح کاذب تشبیه می
پس مقلد نیز مــــــــــانند کراست                   

 
  اندر آن شادي که او را در سر است     

 )1277/5:مولوي(                           

ماند و فاقد سمع و هوش و بصر بوده و بر همین اساس، قرآن کریم بارها اعمال  بنابراین مرید مقلد، از دریافت حقیقت باز می
نه ي اسوه یابی از نمو(و به جاي تقلید، دعوت به تأسی نیکو )  53/ و انبیاء 21/لقمان(تقلیدي را مورد نکوهش قرار داده است 

. این تأسی نیکو بر خالف تقیلد، پیروي است که مبنایش علم و معرفت است نه تقلید کورکورانه). 21/احزاب(کرده است ) نیک
هاي تقلید را در تمامی دفاتر مثنوي بر شمرده است و این که تقلید کورکورانه از نظر موالنا تا چه اندازه  موالنا آفات و زیان

  :شود به برشمردن اندکی از این آفات از نظر وي بسنده می زیانبار و ویرانگر است،
  :هاست تقلید، حجاب دل و آفت تمام خوبی) الف

  زآنکه تقلید آفت هر نیکویی است

 
  که بود تقلید اگر کوه قوي است 

 )485/2:مولوي(                           

  :کوه محل طنین باشد نه منشأ طنین شود که حقیقت در شخص، ریشه ندواند و همچون تقلید باعث می) ب
  چون تو عاشق نیستی اي نرگدا
  کوه را گفتار کی باشد زخود؟

  همچو کوهی بی خبر داري صدا 
  عکس غیرست آن صداي معتمد
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 )4659/6-4660: همان(                    

  :کند تقلید عقل را تباه می) ج
  زآنــــــکه آن تقلید صوفی از طمع

 آن ذوق و سماعطمع اوست و طمع 
  عقل او بربست از نور و سمع 

  مانع آمد عقل او را زاطالع
 )571/2-4460:همان(                     

  تکیه بر حواس ظاهري
  :گوید موالنا در این باره می. یکی دیگر از موانع سیر و سلوك، تکیه بر حواس ظاهري است

  پنبه اندر گوش حس دون کنید
  پنبه آن گوش سرگوش سرست

  بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید

 

  بند حس از چشم خود بیرون کنید
  تا نگردد این کر آن باطن کر است

  تا خطاب ارجعی را بشنوید
 )566/1-567:همان(                     

مشغول به اهل سلوك عقیده دارند، مرید نباید در آن واحد در یک زمان به دو نوع از احوال مشغول باشد، زیرا مادام که 
که نتیجه ي گسستگی از  -پردازد و تا وقتی که مست و هم و فکر و حواس ظاهري است، واردات غیبی ظاهر است، به باطن نمی

تا وقتی گوش ظاهر را نبندید، از آن چه در ماوراي  دنیاي «: نویسد دکتر زرین کوب می. شود جلوه گر نمی -حس ظاهري است
حس ظاهر چون خودش از جسم و تن که خشک و صلب و مادي است، متولد می شود، به . حسی هست، بی بهره خواهید ماند

ا حس باطن از سیر در دریا که عالم محو و سکر و فناست، پاي واپس  آنچه در وراي دنیاي خشک ماده است، راه نمی برد، ام
  )90: 1382زرین کوب،(کشد  نمی

عتقدند، هر گاه چشم و گوش به وسیله ي ریاضت از بند حس آزاد گردد، صوفیه م«: نویسد مرحوم فروزانفر در این باره می
هاي روحانی و صور مثالی و مجردات را بشنود و ببیند و درآن صورت است که به صفت اطالق متصف  تواند اصوات و نغمه می
واهد بود و بنده ي خدا که پس بنده اگر بخواهد مطلق را ادراك کند، بدون رهایی از قید و حصول اطالق میسر نخ. گردد می
در یکی از ). 1367:241فروزانفر،(» .گردد که محدودیت بدان راه ندارد شنود، دید و شنید او، سمع و بصر الهی می بیند و می می

او  هر که حواس ظاهر را در قید کند،«: آید، آمده است متون باستانی هندو که در واقع شرح ساده و موجز اوپا نیشادها به شمار می
را مستقیم العقل گویند وکسی که در بند تحصیل مقتضیات حواس باشد، او گرفتار کمند محسوسات گردد و از این گرفتاري، 
آروز پیدا شود و از آرزو، غصه بوجود آید و از غصه، غفلت رو نماید و از غفلت، فراموشی مستولی گردد و از فراموشی، عقل 

الصی از دست رود و کسی که حواس ظاهر را مغلوب ساخته، عقل او به سوي کمال ترقی زوال پذیرد و از زوال  عقل، راه خ
زمانی، (کند و کسی که این چنین عقل ندارد، به او مراقبه دست ندهد و بی مراقبه آرام نگیرد و آدم بی آرام به راحت نرسد 

کند، آن گاه  ه معرفت ذات و صفات خود بینا میوقتی حق تعالی چشم مریدش را ب). به نقل از بگوت گیتا213:، دفتر اول1387
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: یابد و لذا موالنا عقیده دارد یابد و جز این عالم محسوس، عوالم دیگر را در می پیوندد و وسعت می علم او به علم باري تعالی می
تواند به  ارد، میاگر انسان به دستورات الهی عمل کند و وجود خود را با صیقل ریاضت در بوته ي مجاهده و خودسازي بگذ

کند که تمام عالم و همه ي کائنات از حیات و حرکت برخوردارند و  در آن صورت درك می. ماوراي عالم حس راه پیدا کند
  :همه مشغول ذکر و تسبیح حق اند و نداي حق را درمی یابند

  استن حنانه ازهجر رسول          

 
  زد همچو ارباب عقول ناله می
 )2113/1:مولوي(                         

داد و با  آن ستون چوبی که قبل از درست شدن منبر، پیغمبر در مسجد مدینه بدان تکیه می«: گوید دکتر زرین کوب می
نیز آن را شنید و به همین سبب هم بود که وقتی رسول خدا آن را به خاطر منبري که براي وي  -گفت پیروان خویش سخن می
بر آن دست ننهاد و او را هم به دلخواه خودش چون ) ص... (به ناله و حنین درآمد تا زمانی که رسول اساخته شد، ترك کرد؛ 

  :گوید موالنا در این باره می). 173: 1382زرین کوب؛ (» .انسان وارسته اي دفن نکرد و وعده ي حشرش نداد، آرام نیافت
  فلسفی کو منکر حنانه است

 
  از حواس انبیا بیگانه است

 )2117/1:مولوي(                         

) منکر دنیاي ماوراي حس(کند، حال این فلسفی  داند و خاطر نشان می موالنا دنیاي ماوراي حس را قطعی و انکار ناپذیر می
نا، از دیدگاه موال. ها، در کف پیامبر تسبیح گفت و او آن را باور نکرد حکم حال ابوجهل را دارد که در پیش او سنگ ریزه

حواس ظاهري، حجاب حقیقت است و مرید باید حجاب حواس ظاهري را بدرد و این حواس را در ضبط روح لطیف به کار 
  :یکی از شرایط، تعطیل کردن حواس ظاهري است. ببرد، تا معرفت حاصل شود

چشم خاکی را به خاك افتد نظر                    
   چشم حس، اسب است و نور حق، سوار       

  پس ادب کن اسب را از خوي بد
  چشم اسب از چشم شه رهبر بود

 

  ...بادبین چشمی بود، نوعی دگر
  بی سواره اسب، خود ناید به کار
  ورنه پیش شاه باشد اسب، رد

  چشم او بی چشم شه، مضطر بود
 )284/21-88:مولوي(                   

جهانی است، اما در مقابل حس دینی و باطنی نردبان آسمانی، مرید باید حواس ظاهري، اسباب نردبان این : فرماید موالنا می
  :بجوید تا به معرفت شهودي نائل شود) مراد خود(صحت این حس باطنی را از طبیب 

  حس دنیا، نردبان این جهان
  صحت این حس بجویید از طبیب
  صحت این حس، زمعموري تن

  حس دینی، نردبان آسمان 
  حبیب صحت آن حس بخواهید از

  صحت آن حس، زویرانی بدن
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 )303/1-5:مولوي(                        

درست همان گونه که سالمت جسمی و موفقیت دنیوي به زندگی و فعالیت حواس طبیعی وابسته «: نیکلسون معتقد است
به معرفت خدا نایل  است، سالمت و رستگاري روح نیز به پاالیش حواس روحانی وابسته است که عارف بوسیله ي این حواس

بیند که بر روي آب حقیقت  موالنا، مدرکات حسی را مانند خس و خاشاك می). 65: ، دفتر اول1374: نیکلسون(شود  می
  : زند تا تاللو آب حقیقت نمایان شود پوشاند و مرید مستعد این خس و خاشاك را با دست عقل کنار می نشیند و آن را می می

  دیشه بر آـب صفاهـــــــــــا و ان حس
  برد دست عقل، آن خس به یک سو می

 

  همچو خس بگرفته، روي آب را
  شود پیش خرد آب پیـــــــدا می

 )1826/3-1827: مولوي(                

اگر مرید بتواند در طی سلوك، شعله ي روح خود را در فانوس . داند موالنا راه درمان این آفت را، تبدیل حواس به هم می
تواند عالوه بر انجام وظیفه ي خود، وظایف  بد، فروزان نگه دارد و روح را از مقتضیات جسمانی رها کند، هر حسی میکال

  : تواند، ببیند و هم بشنود و هم بچشد و هم لمس کند و هم ببوید در این صورت چشم هم می. حواس دیگر را نیز انجام دهد
  این چنین دان جامه شوي صوفیان

  ...زند خویش بر تو میجان پاکان، 
  داند شدن گوش و بینی چشم می

  چشم گردد مو به موي عارفان
  در رحم بود او جنین گوشتین

  ورنه خواب اندر ندیدي کس صور

                       

  مدتی حس را بشو زآب عیان
  چون شدي تو پاك، پرده برکند

  پس بدانی چون که رستی از بدن... 
  ن زفانراست گفت ست آن شه شیری

  چشم را چشمی نبود اول یقین
  علت دیدن مدان پیه اي پسر

 )2400/4-3:همان(

هاي  موالنا ضمن قبول حواس دهگانه، به وجود حواس برتري در بشر عقیده دارد که محل الهامات و اشراقات و منشأ تجربه
تعبیر » حس دیگر«و » حس دل«و » حس جان«، »حس درپاش«، »حس دینی«، »حس زر «عرفانی و شهودي است و از آنها به 

  :کند می
پنج حس هست جــز این پنج حس                          

اندر آن بازار کایــــــشان ماهــرند                                
 خورد حـــس ابدان قوت ظلمت می 

  ها چو مس آن چو زر ســرخ و این حس
  حس مس را چون حس زر، کی خرند؟

چرد جـــــــــــان، از آفتابــــی می حس  
 )49/2-51:همان(                         

  توقف در اسباب و سببب اندیشی
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در جهان بینی موالنا علت حقیقی حوادث، خداوند است و . یکی دیگر از این آفات، توقف در اسباب و سبب اندیشی است
بنابراین تمام هستی،تجلی تکرار ناپذیر و بدیع حق تعالی . هایی بیش نیست یهاي ظاهري، روپوش زنجیره ي به هم پیوسته ي علت

  : است و سالکان باید از اسباب بگذرند و به مسبب االسباب برسند
هر چه خواهد آن مسبب آورد                                  

  هاست ها بر نظرها پرده این سبب
  دیده اي باید سبب سوراخ کن

  
 ند اندر المکانتا مسبب بی

  ...ها بر درد قدرت مطلق سبب
  که نه هر دیدار، صنعش را سزاست

  تا حجب را برکند از بیخ و بن
  )1551/5-1552:همان(                    

  هرزه داند جهد و اکساب و دکان
 )1548/5-53:همان                        

کوشد، تا نشان دهد که کار حق موقوف علت نیست و  سراسر مثنوي میهمواره در  -موالنا -سلطان بالمنازع عشق و وموقت
طبیعت و علت هم مثل هر امر دیگري مخلوق و مقهور اوست؛ از این رو از آن چه در باب لطافت روح و عقل انسان و وجهه ي 

طبع است، آتش و هوا را اگر خالف آن چه اقتضاي . گیرد که فعل حق موقوف اسباب و علل نیست حق به بیان آورد، نتیجه می
  ):40/آل عمران(» کذلک اهللا یفعل ما یشاء«: سفلی کند و خاك و آب را علوي کند، مانعی ندارد، چون حاکم است

  گر کند سفلی هوا و نار را
  حاکمست و یفعل اهللا مایشاء

 

  ور زگـــل او بگــــذراند خــــار را
  او زعیـــــن درد، انگیــــــــزد دوا

 )1618/2-19:مولوي(                      

  :گوید در جاي دیگري مولوي می
  آتشی را گفت رو ابلیس شو

  آدم خــاکی برو تو بر سها

 

  زیــر هفتم خـــاك، با تلبیـــس شــو
  اي ابلیــس آتشــی، رو تــا ثــري

 )1623/2-1624:همان(                    

این است که همه چیز به مشیت حق بستگی دارد و هیچ یک از دالیل و ضوابطی که در در این ابیات، خالصه ي کالم موالنا «
کند که در کار حق، در جستجوي دلیل و علت نباید  موالنا تأکید می. تواند معیار کارهاي خدا باشد این دنیا حاکم است، نمی

  : بود، همه چیز او تقدیر او است
  کار من بی علت است و مستقیم

بگردانم به وقت                               عادت خود را

 

  همت تقدیرم، نه علت اي سقیم 
  این غبار از پیش بنشانم به وقت

 )1629/2-30:مولوي(                     



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٣٤٩ 
 

یگرباز دهد که مبادا علل و اسباب ظاهر، پرده ي پندارتان گردد و شما را از سفر و توجه به جهان د موالنا به مریدان هشدار می
بیند و به اصطالح علیت به  مریدي که در این مقام به هستی بنگرد، جز حضرت معشوق و مسبب االسباب، چیز دیگري نمی. دارد

شوند  گردد؛ بدین معنی، مریدي که در آن مرتبه ي واال قرار گیرد، مقام جهان از ذره تا کهکشان به آینه اي بدل می تشأن باز می
  :بیند و ال غیر را در آن میکه او تنها جمال یار 

  صورت عاشق چو فانی شد در او
  حسن حق ببینند اندر روي حور

 

  پس در آب، اکنــون کـه را بیند؟ بگو
  همچــو مــه درآب، از صنــع غیــور

 )3465/6-3646:همان(                    

موالنا همین معنا . ه ور شد و از مسبب غافل ماندپس باید از سبب به سوي مسبب االسباب توجه کرد، نه اینکه در سبب غوط
شدند،  از یک مشک آب، سیراب می) ص(را در مثنوي به حکایت کاروانی تشنه که به تصرف باطنی حضرت ختمی مرتبت 

  :دهد بسط می
  مشک خود رو پوش بود موج فضل

  آب از جوشش همی گردد هوا

 

  رسید از امــر او از بحــر اصل می
  ...ها دد ز ســردي، آبو آن هوا، گر

 )3149/3-3151: همان(                   

ت  موالنا به نظام سبب و مسبب و یا علت و معلول در جهان معتقد است، منتهی او طبق مشرب عارفانه ي خود معتقد به معی
حیطه ي ناچیز شناخت  قیومی حضرت حق تعالی است، از این رو بر این باور است که نظام سبب و مسبب به حوزه ي تنگ و

شود، بلکه در پشت پرده ي طبیعت، قوانین و علل و اسبابی حاکم است که هر چشمی قادر به دیدن  بشري محدود و  مقهور نمی
کشد تا این مطلب را به اثبات برساند که علل  موالنا به کرات در مثنوي موضوع معجزات انبیاو کرامات اولیا را پیش می. آن نیست
  .ظاهري تحت سیطره ي علل و اسباب باطنی استو اسباب 

   

  حسد
تمناي زوال نعمت و خیر و : حسادت، رذیله ي درونی است که درتعریف آن گفته اند. یکی از موانع راه معرفت، حسد است«

  :گوید می -حسد -موالنا درباره این صفت مذموم. خوشی از دیگري
  ور حسد گیرد تو را در ره گلو

  از حسدکوزآدم ننگ دارد 

 

  در حسد ابلیس را باشد غلو
  با سعادت جنگ دارد از حسد

 )429/1-430: مولوي(                     

که ... حسد صفتی است که منشأ آن احساس نقص خود و کمال غیر است به همراه کینه توزي و«: نویسد مرحوم فروزانفر می
کند که اگر خود نتواند، حوادث روزگار آن کمال را از فرد  می گیرد و شخص حسود همواره آرزو از شرارت نفس سرچشمه می



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٣٥٠ 
 

حسد عقبه و گردونه ي ناپیمودنی و عقده ي حل نشدنی سلوك و . سوزد برد و می زایل کند، پیوسته از این اندیشه رنج می
لی در کتاب کیمیاي امام محمد غزا) 199:  1367فروزانفر؛ (» .یابد رهروان مسیر معرفت است و کمتر کس از آن رهایی می

معالجه ي علمی آن است که .یکی معالجه ي عملی و دیگري علمی: سعادت دو راه  معالجه ي بیماري حسد را برمی شمارد
مبارزه ي عملی آن است که هر چه نفس می خواهد، . درباره ي آیات و احادیث که در نکوهش حسد وارد شده است، بیندیشد

حسد از دیدگاه موالنا، دشوارترین گردنه ي ). 519، 2ج: 1362غزالی؛ (» .م نفسش را رام سازدبر خالف آن رفتار کند تا کم ک
  : سلوك است که باید مرید روشن ضمیر، ازآن به سالمت بیرون بیاید

  عقبه ي زین صعب تر در راه نیست
 گر جسد خانه ي حسد باشد و لیک... 

  ...اي خنک آن کش حسد همراه نیست 
  رد اهللا نیکآن جسد را پاك ک

 )571/2-4460:مولوي(                    
را به » حسد کردن حشم بر غالم خاص شاه«موالنا از زبان تمثیل بهره جسته و عواقب این رذیله ي اخالقی را در حکایت 

شخصیت خود را  خواهد که نفوذ او از حسام الدین می. تصویر کشیده است تا مبادا مریدان راه حق در این ورطه گرفتار شوند
  :هر چند آنان از درك حقیقت عاجزند. براي درمان این کوران باطن به کار برد

  هان ضیاء الحق، حسام الدین تو زود
 

  داروش کن، کوري چشم حسود 
 )1123/2:همان(                        

ماند،  خ دارد و رازي در آن باقی نمیدلش مثل گلیم کهنه اي است که هزار سورا: گوید موالنا در باره ي مرید حسود می
  :خنده آور است که بخواهد از چنین دلی، پرده اي بسازد و مانع دید مرشد خود شود

  از دل سوراخ چون کهنه گلیم
 خندد بر او با صد دهان پرده می

  پرده اي بندد به پیش آن حکیم 
  هر دهانی گشته اشکافی بر آن

 )1583/2: همان(                       
کند که مرید باید حسادت را ترك کند و هرگز با مردان واصل، حسادت نورزد وگرنه همچون ابلیس مورد  موالنا تأکید می

مریدي که در ابتداي راه است، نباید خود را با مردان حق مقایسه کند زیرا به تعبیر موالنا، آنان اگر زهر . نفرت واقع خواهد شد
شود و این همه، در سایه ي  سالک مبتدي اگر شهد نوشد به زهري مهلک تبدیل می. خواهد شد نوشند، به شهدي شیرین مبدل

  .قدرت و عنایت حق است
خواهد در سایه ي مراد از این  کند و از آنان می موالنا مریدان را از انگیزش مهیب حسد در میدان سیر و سلوك آگاه می

داند،آن گونه که ابلیس از ننگ و عار کمتري از انسان،  سد را، حس حقارت میموالنا سرمنشأ ح. رذیله ي اخالقی، مصون بمانند
  :خودش را در ابتري انداخت

  تو حسودي، کز فالن من کمترم؟
خود، حسد نقصان و عیبی دیگر است آن 

  می فزاید کمتري در اخترم 
  ها بتّرست بلکه از جمله کمی

  خویشتن افکند در صد
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 )804/2-6:مولوي(                        بلیس از ننگ و عار کمتري
مرید باید از خدا بخواهند که درونش را به چنان اشتعال تابناك . از دیدگاه موالنا درمان حسد فقط با عنایت الهی است

  : هاي مادي و معنوي دیگران رشک نبرد ملکوتی برساند که به داشته
  دتا خدایت وارهاند از جس  از خدا می خواه دفع این حسد

 )2681/4:همان(                        
  )200:1360طوسی، : (تباه ترین انواع حسد نوعی بود که میان علما افتد: گوید خواجه نصیرالدین طوسی می

  رها کردن اصل و متوسل شدن به فرع
نازعت آن چهار کس نمودار این رذیله در مثنوي، م. یکی دیگر از این موانع، رها کردن اصل و متوسل شدن به فرع است

در این تنازع آن جماعت به جنگ برخاستند، . جهت خریدن انگور است، که به قول موالنا هر یک به نام دیگر، فهم کرده بود
  :گوید موالنا می. ها غافل بودند و ابلهانه به جان هم افتادند ها و از حقیقت آن چرا که از سرّ نام

جا گر بدي آن    صاحب سري عزیزي صد زبان
  بدادي صلحشان

                        
 )3688/2:مولوي(

ها و ظواهر نیست و حقیقت ذلت را در وراي آن می  آن کس که معرفتش محدود به نام«: دکتر زرین کوب معتقد است
شدن به فروع، نتیجه ي متصل ). 457: 1382زرین کوب، (»...کند شود، حل می ها حاصل می شناسد، این اختالف خلق را که از نام

کند و سالک باید دست از ظواهر امر و تشریفات بشوید و به اصل توجه  گریز از اصل است، پرداختن به اصل، ایجاد مسئولیت می
براي کسانی که بر اساس : کند و معتقد است به این رذیله اشاره می» حدود معرفت انسان«در جایی دیگرموالنا در داستان . کند

دي، از پرداختن به اصل ناتوان بوده و در واقع دچار اختالف و دگرگونی در تشخیص حقیقت گشته اند، آگاهی و ادراك فر
  :ضروري است -خواند پیر و مرشد و صاحب سري که همه را به راه حق می -وجود شمع

  اختالف از گفتشان بیرون شدي  در کف هر کس اگر شمعی بدي
 )1268/3:مولوي(                        

ي، عزیزي، صد زبان   گر بدي آن جا، بدادي صلحشان  صاحب سرّ
 )3688/2: همان(                       

  شرك
: و آن بر دو نوع است) لغت نامه(شرك یعنی شریک قائل شدن براي خداوند . از دیگر آفات سیر و سلوك، شرك است

آیند که مرید را از حوزه ي  ین این موانع به حساب میباید اذعان نمود که کفر و شرك از مخرب تر. شرك جلی و شرك خفی
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. توان آن را ریشه کن کرد اندازد که با ریاضت و مجاهده، می گرداند، اما آفات دیگر، تنها گره در کار سالک می ایمان خارج می
  :گوید دارد و در معرفی آن می موالنا در مثنوي، مرید را از این آفت بر حذر می

جفت و زوج نیست  بحر وحدان است و
  اي محال و اي محال اشراك او
  نیست اندر بحر، شرك و پیچ پیچ
  روکزین جو بر نیایی تا ابد

 

  گوهر و ماهیش غیر موج نیست
  دور از آن دریا و موج پاك، او
  لیک با احول چه گویم هیچ هیچ

  )2030/6-32:مولوي(                   
  لم یکن حقاً له کفواً احد

 )626/6: همان(                          
کشد زیرا خاصیت عشق آن است که جمیع آرزوها و  عشق، انسان را به کمال می. درمان شرکت و دو قبلگی، عشق است«

سازد و آیین شرك را از بیخ و  کند و یک چیز یا یک شخص را قبله ي دل، می آمال انسانی را به یک آرزو و منظور تبدیل می
پس عشق کیمیاي تبدیل کثرت به وحدت و آتشی است که بنیاد شرك و دویی را . و این نوعی یکتا پرستی است افکند بن بر می

بخشد و به سوي حصول کمال، رهنمون  این حالت، مرید عاشق را از هواپرستی و کام جویی رهایی می. سوزاند یکباره می
  )84 -5: 1367فروزانفر؛ (» .شود می

  ها جداست علت عاشق ز علت
  عاشقی گرزین سر و گر زان سر است

  
 

  عشــق اسطــرالب اســرار خـداست
  عاقبت ما را بدان سر رهبر است

  )110/1-111: مولوي(                  
  

  شهرت و نام
یکی از موانع عملی سلوك، پرهیز از شهرت و نام و نشان است که سالک باید همه را در خاك مدفون نماید تا جوهر 

کند که باید از اشتهار  آید، خاطر نشان می موالنا در پایان حکایت رسول قیصر که به نزد خلیفه دوم می. اش نمایان گرددوجودي 
شود، اجتناب کند و تأکید دارد که شهرت، بندي محکم  و شهرت میان مردم به عنوان امري که مایه ي غرور و خودخواهی می

یافت؛ همان گونه که اشتهار به زیبایی، سخن گویی، خوش آوازي و یا رنگ و نگار پر توان رهایی  است که از آن به آسانی نمی
  :گوید کشاند و در این باره می ها را به بند قفس می و بال مرغان، آن

  دشمن طاووس آمد پر او
  گفت من آن آهوم کز ناف من

 

  اي بسی شه را بکشته فر او 
  ریخت این صیاد خون صاف من

 )208/1-209:مولوي(                
پوشیدن فتوحات . مرید باید از نام جویی بپرهیزد و به دنبال گمنامی باشد. از دیدگاه موالنا، درمان این آفت، ستر کمال است

دهد، محسود  و واردات قلبی از لوازم سیر و سلوك است، چون اظهار کمال عالوه بر آن که مرید را در خطر خودنمایی قرار می
وقتی طوطی در قفس، با . کند موالنا این مطلب را ضمن حکایت طوطی و بازرگان بازگو می. گرداند ودان نیز میبددالن و حس

  :کند شود، از قول همتاي هندي خود موضوع ستر کمال را مطرح می پیام یکی از طوطیان هند از قفس آزاد می
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  زآن که آوازت تو را در بند کرد
  یعنی اي مطرب شده با عام و خاص

  انه باشی، مرغکانت برچنندد
  

  هر که داد او حسن خود رادر مزاد... 

 

  خویشتن مرده پی این پند کرد
  مرده شو چون من که تا یابی خالص

  ...غنچه باشی، کودکانت بر کنند
  )1831/1-2: مولوي(                     

  صد قضاي بد، سوي او رو نهاد
 )1/ 1835:همان(                             

  عیب جویی 
هاي روحی و شخصیتی این است که بخشهاي  نا مطلوب شخصیت  یکی دیگر ازاین موانع سیر و سلوك و از جمله ي پلیدي

قرآن کریم در . خود را به دیگران نسبت داده و دیگري را محکوم کرده تا منکر وجود آن عنصرناپسند در شخصیت خود گردد
الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و االخره و اهللا یعلم و انتم  ان«: فرماید سوره نور می 19آیه 

خسی را در چشم «: در این مورد فرموده است) ع(حضرت عیسی . دهد نیز عیب جویان را به کیفر دردناك هشدار می» ال تعلمون
  :موالنا در این باره می گوید). به نقل از انجیل متی 721،1382:انیزم(» بینی بینی اما چوبی را در چشم خود نمی دیگري می

آن یکی در چشم تو باشد چو مار                       
ز آنک در چشمت خیال کفر اوست                     

 

  هم وي اندر چشم آن دیگر، نگار
  ...وآن خیال مومنی درچشم دوست

 )602/2-603: مولوي(                  

دیدند،  در داستان حضرت یوسف، به خاطر بدي ذات، برادرانش، او را چون ستور می: گوید می -مولوي -اعجوبه عالم تفکر
  .در حالی که یوسف به چشم یعقوب نور بود و ریشه ي این بد دیدن در ذات بد برادران سرشته شده بود

یوسف اندر چشم اخوان چون ستور                        
از خیال بد مر او را زشت دید                                 

  چشم ظاهر، سایه ي آن چشم دان
 

  هم وي اندر چشم یعقوبی چو حور
  چشم فرع و چشم اصلی ناپدید
  هرچه آن بیند بگردد این بدان

  )2/ 610:همان(                            
از این رو سالکان باید در قضاوت درباره ي . هاي انسان، تابع احوال درونی و دید ظاهري اوست به عقیده موالنا، داوري  

بینند، باید ژرف بیندیشند که شاید ریشه ي آن زشتی در  اگر چیزي یا کسی را که بد می. دیگران، جانب احتیاط را رعایت نمایند
  :خودشان باشد

شد همیشه زشت کار                            بد گمان با
آن خسان که در کژي ها مانده اند                         

 

  نامه ي خود خواند اندر حق یار 
  انبیا را ساحر و کژ خوانده اند

  )1981/5-1982: مولوي(               
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). 471: 1367:فروزانفر(» .هرکس عیب  بگوید تا آن عیب در او نباشد، در دیگري نبیند«: ر این عقیده اندکهصوفیان همگی ب

  :گوید مولوي چنین می
کند                             هرکه را بینی شکایت می

  این شکایت گر، بدان که بد خوست

 

  که فالن کس راست طبع و خوي بد
  د گوستکه مر آن بد خوي را او ب

 ).772/4-773:مولوي(                  

شود و این حقیقت را در  از دیدگاه موالنا عیب دیگري دیدن و عیب خود ندیدن، موجب گمراهی مرید از وصال حق می
  : کند این گونه بازگو می» چهار هندو و مسجد و موذن«داستان 

پس نماز هر چهاران شد تباه                         
ي خنک جانی که عیب خویش دید                ا

 

  عیب گویان بیشتر گم کرده راه
  ...هرکه عیبی گفت، آن بر خود خرید

 )3034/2-3035: همان(            

  
  :گوید داند و می موالنا علت رسوایی و بد نامی ابلیس را ریشه در آفت عیب جویی اش می

                           ها ابلیس نیکو نام زیست           سال

 
  گشت رسوا بین که او را نام چیست؟

 )3040/2:همان(                          

  کبر و انانیت 
شود تا انسان متکبر، دیگران را حقیر شمرده و خود  این آفت اخالقی باعث می. تکبر از آفات مهم اخالقی و شخصیتی است

  :گوید مولوي می. ت دیگران را بر زبان نیاوردرا همیشه در صدر قرار دهد و کماال
این تکبر زهر قاتل دان که هست                           

دبري  چون می پر زهر نوشد م  
  گرنه زهر است آن تکبر، پس چرا

 

  از می پر زهر شد آن گیج مست
  ...از طرب یک دم بجنباند سري

  کشت شه را بی گناه و بی خطا
 )2747/4-53: مولوي(                 

نردبان خلق این ما و منی ست                              
  هر که باال تر رود ابله تر است

  عاقبت زین نردبان افتادنی ست
  کاستخوان او بتر خواهد شکست

 )2763/4-4: مولوي(                    
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اي شکایت از دست باد،یکی از آفات سیر و سلوك سالک که بر» آمدن پشه به بارگاه حضرت سلیمان«موالنا در حکایت 
  :کند مبنی بر کبر و انانیت است، را به وضوح معرفی می

گفت اي شه، مرگ من از بود اوست                             
  او چو آمد من کجــا یابم قــرار 

 

  خود سیاه این روز من از دود اوست
  کو بر آرد از نهاد من دمار

 )4655/3-6:همان(                       

وقتی سالک توانست در گستره ي روح حقیقت جویی خود، نسیم رحمت الهی را به جریان آورد، پشه ي انانیت وجود او به 
 :شود و نابودي سر نگون می» ال«زبان رانی 

هـم چنین جـویاي درگاه خــدا                             
  اندر بقاستگرچه آن وصلت بقا 

  
  هـــایی که بود جـــویاي نور سایه

 

  چون خدا آمد شود جوینده ال
  لیک ز اول آن بقا، اندر فناست

  ) 4658/3: مولوي(                      
  نیست گردد، چون کند نورش ظهور

 )4659/3:همان(                          

ند، بی اتصال و انفصال واسطه، بقا در بقاست اما در سطوت اول اگر چه وصول به حضرت خداو«: خوارزمی معتقد است 
خوارزمی، بی تا، (» سالک را مورث فناست، زیرا که تا ظلمت وجود سایه از میان بر نخیزد، هستی او با نور هستی آفتاب نیامیزد

که از مواریث هندوان و بودائیان پرسه زنی موالنا براي درمان آفت کبر و غرور در میان مریدان، به سنت ). 692: دفتر سوم
در صوفیه رسم بر این بوده است که صوفیان «. خواهد که مرید خود را بدین شیوه درمان کند کند و از مراد می است، اشاره می

ند انداخت خواندند و در اثناي راه رفتن، برخی از مردم، چیزي در کشکول آنان می گشتند و اشعاري می قلندر در کوي و برزن می
گاهی به صالح دید مراد و مرشد، باید مرید پرسه بزند و .کرد و آن قلندر پرسه زن، موجودي کشکول را میان فقرا تقسیم می

شیخ محمد «موالنا در حکایت ). 660: 1382زمانی؛ (» اشعاري بخواند تا بدین وسیله خوي کبر وخود بینی را در خود محو کند
که این عارف به اشاره غیبی به کسوت گدایان درآمد تا از اغنیا بگیرد و به فقرا بدهد و بدین به بیان این سنت پرداخته » سررزي

پس از دو سال پرسه زنی به مقام روشن بینی رسید، به طوري که بی سوال، . طریق، شکوه کاذب نفس اماره را در هم بکوبد
  :بخشید خواند و بر حسب حاجتشان به آنان می ضمیر اشخاص را می

من از خود نمایی نآمدم                              گفت
  نیستم در عزم قال و قیل، من
  بنده فرمانم که امرست از خدا

  جز به خواري و گدایی نآمدم
  در به در گردم به کف زنبیل، من
  که گدا باشم، گدا باشم، گدا
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لّ نفس   گفت خدمت آن که بهر ذُ

  مدتی از اغنیا زر می ستان 

 

  )5/ 2689-91:مولوي(                  
  خویش را سازي تو چون عباس دبس
  پس به درویشان مسکین می رسان

 )2680/5-14: همان(                    

    کفر
خداوند به همه ي موجودات، وسیله ي تکامل را عطا و براي هدایت انسان، عالوه بر استعداد فطري و عقلی، پیامبرانی نیز «

آفرینش هستی با آن نظام دقیق و . است» اهللا«ن بداند که ستایش مخصوص حضرت پروردگار و کرنش، ویژه ي فرستاده تا انسا
هاي ذات پاك و آیینه ي درخشان قدرت و علم و یگانگی  همه جلوه. هاي یک زنجیر پیوسته است عجیب خود که چون حلقه

ب و با خلوص کامل، به یگانگی خداوند معترف و واقف گردد کند که انسان از صمیم قل ها ایجاب می همه ي این نعمت. حق اند
  :گوید مولوي می). 13-14: 1353مکارم شیرازي؛ ... (و این خلوص قلبی خود را عمل به نیایش بگذارد

کفر هم نسبت به خالق حکمت است                      

 
  چون به ما نسبت کنی کفر آفت است

 )1997/1:مولوي(                      

  :فرماید داند و می موالنا علت پیدایش کفر را نقصان عقلی می
کفر و فرعونی هر گبر بعید                                 

 
  جمله از نقصان عقل آمد پدید

 )1540/2:مولوي(              

ه و فرودین است ولی در جهان برین و نسبت گویند شرّ از لوازم عالم کون و فساد و جهان ماد حکما می«: نویسد فروزانفر می
ي وجود ندارد به عقیده متکلمین، کفر هم نسبتی به آفریننده و خالق دارد و آن خلق و ابجاد است و ... به نظام کلی آفرینش شرّ

و به  پس از جهت نخستین دلیل قدرت خداست بر خلق و آفرینش اضداد. نسبتی به کافر دارد به اعتبار آنکه محل کفر است
به عقیده ي موالنا، کافر به ظاهر، ). 821: 1367فروزانفر، (» لحاظ دوم عیب و آفت و سبب محرومی از بهشت جاودانی است

گردد؛ زیرا بندگی  کند و اگر هدایت شود، عاشق ذات کبریایی حق می کند و به معبودهاي خیالی رو می حقیقت الهی را انکار می
منتهی بر اثر جهل کافر، جهت . واقع بدین خاطر است که عبودیت حق، در او سرشته شده است و پرستش که ذاتی بشر است؛ در

  :پرستش عوض شده است
کفر و ایـمان عاشق آن کبریا                              

  موسی و فرعون معنی را رهی

 

  مس و نقره، بنده ي آن کیمیا
  ظاهر، آن ره دارد و این بی رهی

 )2446/1-2447: ويمول(         
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ربنا الذي اعطی کل شیء ... «: سوره طه 50صوفیان با توجه به مضمون آیه «: مرحوم فروزانفر در شرح این بیت آورده است
تقسیم نموده اند  -حقیقت تشریعیه -ایمان ایجابی) و ب -حقیقت کونیه –ایمان ایجادي ) الف: ایمان را به دو نوع» خلقه ثم هدي
و فرعون تفاوتی نبود، ) ع(انقیاد از قوانین تکوینی، میان مومن و کافر تفاوتی نیست، پس به این لحاظ میان موسی و در تبعیت و 

و فرعون ) ع(زیرا هر دو بر فرمان تکوینی و ایجادي حق تعالی گردن نهاده بودند و در این بیت منظور موالنا رهرو بودن موسی 
ر مشیت ازلی میبه ایمان ایجادي اشاره داردو موسی و ف شناسد واز این رو میان آن دو فرق  رعون را در تصرف قدرت و مسخّ

هر یک از موسی و فرعون، مظهر اسمی از اسماء الهی بوده اند این، : آورد مرحوم فروزانفر توجیه دیگري نیز می. گذارد نمی
بدین جهت هر . اللی و جمالی، ذات حق استبود و مرجع همه اسماء متضاد از ج» مضّل«و آن، مرآه اسم » هادي«مظهر اسم 

شود، به  پس بازگشت همه به خداست و اختالفی که فرض می. کسی در حکم اسمی است که جنبه ي مظهریت آن را دارد
در البته مرحوم فروزانفر اعتقاد ابن عربی مبنی بر اینکه فرعون مومن بوده و با ایمان مقبول از جهان رفت، را نیز . حسب ظاهر است

موالنا راه درمان این آفت را، ایمان خالص مرید به حق و حقیقت ). 1040-1: 1367فروزانفر، (» مثنوي شریف یاد آور شده است
  :کند معرفی می

کفر، ایمان گشت و دیو،اسالم یافت            
  

  علت و پرهیز شد، بحـــران نماند

 

  آن طرف کان نور بی اندازه تافت
  )2075/6: مولوي(                 

کفراو ایمان شد و کفران نماند                                                              
 )3611/5:همان(

  کینه و کینه توزي
کسی که روحش در وهله ي کین توزي هاي وحشیانه سقوط . یکی دیگر از موانع سیر و سلوك کینه یا کینه توزي است

به مقام معرفت و کمال نائل آید،زیرا خاستگاه اصلی کینه، جهنم است و کسی که کینه ور است،خود را  تواند کرده است، نمی
  :گوید موالنا در این باره می.جزئی از جهنم گردانیده است

کین مدار آنها که از کین گمرهند                          

 
  گورشان پهلوي کین داران نهند

 )273/2:يمولو(                  

  مکر و فریب
بندند، البته ناپسند  مکرهایی که خلق بکار می«: دکتر زرین کوب معتقد است. یکی دیگر ازاین موانع، مکر و فریب است«

است؛ اما مکر و سعی وقتی براي رهایی از قیود و تعلقات و به قصد ترك کردن فضول زخارف باشد، به جا و مناسب است و 
این که انسان براي فرار از زندانی که دنیاي حسی است، نقب بزند و راه گریز بجوید، البته زیرکی است، . دنباید ناپسند تلقی شو
آن چه زشت و نارواست، مکري است که حاصلش قصد ماندن در حبسگاه عالم حس باشد و ما را از رهایی . زشت و ناروا نیست

  :گوید انواع مکر میموالنا در تفسیر و )  139: 1382زرین کوب؛ . (مانع آید



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٣٥٨ 
 

مکرها در کسب دنیا بارد است                         
  مکر آن باشد که زندان حفره کرد 

  این جهان زندان و ما زندانیان

 

  مکرها در ترك دنیا وارد است
  آنک حفره بست آن مکري است سرد
  حفره کن زندان و خود را وارهان

 )980/1-2: مولوي(                 

مقصود از مذمت مکر و حیله و چاره گري، مصروف داشتن قوه ي عاقله و تدبیر در امور دنیا و کوشش و : النا معتقد استمو
  .حرص آوري در جمع مال و هر چیزي است که انسان را از حقیقت و کمال انسانی و بالمآل از خدا بدور دارد

  نفاق
عنی دورویی کردن، کفر پوشیدن و ایمان آشکار کردن و منافق آن نفاق ی. از آفات دیگر و مهم سیر و سلوك نفاق است

قرآن در توصیف ). لغت نامه(کسی است که در آشکار دعوي مسلمانی کند و در نهان کفر ورزد، داراي نفاق و دورویی در دین 
منافق فکر و اندیشه و زبانش یکی ). 145/نساد(» ان المنافقین فی الدرك االسفل من النار ولن تجد لهم نصیراً «: فرماید منافقان می

. بیمار ساخته است... او در واقع بیمار است و روحش را به وسیله ي گناه و دورویی و تزویر و. نیست و داراي دو چهره است
را ترسیم سوره توبه در معرفی منافقان در داستان مسجد ضرار، به خوبی سیماي منافقان  110تا107موالنا با توجه به مضامین آیات 

  :گردد کرده و معتقد است که نفاق، پرده و بندي بسیار محکم است که سد راه معرفت مرید می
  این چنین کژ بازیی در جفت و طاق

  کز براي عزّ دین احمدي
  نزد پیغمبر به ال به آمدند

  مسجد روز گل است و روز ابر
  اي دریغا کان سخن از دل بدي

               بر رسول حق فسونها خواندند       
  کین خبیثان مکر و حیلت کرده اند

  هــر منافق مصحفی زیر بغل

 

  باختند اهل نفاق با نبی می
  مسجدي سازیم و بود آن مرتدي

  ...همچو اشتر پیش او زانو زدند
  ...مسجد روز ضرورت، وقت فقر
  تا مراد آن نفر حاصل شدي

  ...راندند رخش دستان و حیل می
  ...آورده اندجمله مقلوب است آنچ 

  سوي پیغمبر بیاورد از دغل
 )2830/2-2871:مولوي(               

نباید انسان را جلب کند؛ چرا که آن  لطف به پل  -که بر وفایشان اعتمادي نیست-کند که لطف منافقان  موالنا تاکید می
  :ماند ویران می

  گر قدم را جاهلی بر وي زند

 
  بشکند پل و آن قدم را بشکند

 )2843/2: همان(                         
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سازد که شرط عبادت، خالص بودن آن است که از نفاق  موالنا در مثنوي به کرات، مرید را از این رذیله ي اخالقی آگاه می
  : بپرهیزد

  در نماز و روزه و حج و زکات
  مومنان را برد باشد عاقبت

 

  با منافق، مؤمنان در برد و مات
  اندر آخرتبر منافق، مات 

 )286/1-287مولوي(                     

شود؛  هاي نفاق و ریاکاري اگر در سالک راه حق، نمایان شود، کامالً بر پیر روشن ضمیر عالئم آن ریاکاري نمایان می نشانه
  :زند، نشانه ي شکستگی آن است آن گونه که وقتی دستی برکوزه ي شکسته بزنی، بانگی که می

باشد، نغز و هول                       گر منافق زفت
  خري ها را می چون سفالین کوزه  
  زنی دستی بر آن کوزه چرا؟ می  

 

  واشناي مر ورا در لحن و قول
  !کنی اي مشتري  امتحانی می

  تا شناسی از طنین، اشکسته را  
 )791/3-793:مولوي(         

  یأس و ناامیدي
و التیاسوا من روح اهللا انه ال ...«:سوره ي یوسف 87با الهام از مضامین بلند آیه -مولوي –ن مفسر قرآن کریم و عزیز عرش نشی
معتقد است که تنها با نشاط و کشاکش در عرصه ي حیات است که از دوزخ مرگبار بی » ییاس من روح اهللا اال القوم الکافرون

را از خاکسترهاي رنج بزرگ و پرتکاپو است که حیات جدید ایمنی و توفان خانمان برانداز ناامیدي، نجات خواهیم یافت، زی
الجرم مرید باید پرچم امید واري بر صفحه ي دل بگستراند و روزنه ي ناامیدي . نفسانی، چون ققنوس واحد، به پا خواهد خواست

  : را با توکل بر حق از خود دور کند
  نیستم اومیدوار از هیچ سو

  گر چه مازین ناامیدي درگویم 

 

  ...آن کرم می گویدم ال تیأسوا و
  چون صال زد، دست اندازان رویم

 )4741/6 -43:مولوي(             

    

  :گیرينتیجه
و اهللا اخرجکم من بطون امهاتکم ال تعلمون شیئاً و جعل «: از آنجایی که انسان از نظر علم حصولی بنا به مفاد آیه ي کریمه ي

نادان به  دنیا آمده و در علوم حضوري و شهودي مانند ) 78آیه / سوره نحل(» تشکرون لکم السمع و االبصار واالفئده لعلکم
فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت اهللا التی فطر الناس علیها ال تبدیل «: به استناد آیه شریفه... معرفت حق و اسماء و صفات خداوند و

با سرمایه فطرت توحیدي آفریده شده است، روح ) 30آیه / ره رومسو(» لخلق اهللا ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس ال یعلمون
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یعاً بصیراً«: وي در عین حال که ملهم به فجور است، بنابه مفاد این آیه مس ناه یه فَجعلْ تَل ب شاجٍ نَ فَۀٍ أَم طْ نْ نُ سانَ م نْ نَا الْإِ قْ ا خَلَ  «إِنَّ
گردد و خود را  این رذایل عارضی زدوده شود، آن فضایل فطري شکوفا می گرایش به تقوا هم دارد و در نتیجه اگر) 22/.دهر(

مثنوي معنوي موالنا به عنوان بزرگترین حماسه ي . تواند آن را تحصیل و تکمیل کند دهد و در عین حال انسان می بهتر نشان می
وهر یکتاي دریاي ابدیت و شمس هاي ایمانی و عرفانی است که گ روحانی بشریت و چکیده ي تمامی معارف نظري و تجربه

کَّاها«: با توجه به رسالت خطیر هدایت انسان با عنایت به منشور آیه -مولوي -تابناك آسمان عشق ن زم فْلَح د أَ ن . قَ م خَاب د و قَ
اها ساین کتات . نماید نع سیر و سلوك، انسان را به مرحله تکامل و حیات طیبه دعوت میبا بیان آفات و موا) 10-9/شمس(» د

باشد که از چشمه ي جوشان  جاري گشته است اما در حقیقت ترجمانی از قرآن کریم می -موالنا -شریف، گرچه به زبان بشري
توان  از این رو بر نردبان این کتاب مستطاب می .خواند فیض الهی تراوش یافته و همانند کتاب وحی، زمینیان را به آسمان فرا می

هاي ناگفته از بقعه ي اعلی به حقیقت جویان نیوشا،  این صحیفه ي جاودانه، بسی نکته. پایه پایه تا لقاي حضرت معشوق، فراز آمد
ند و دل از شواغل سایه هدیه نموده تا با تمسک به پیر و فایق آمدن بر آفات و موانع معرفتی، توسن نفس را به لگام ترویض آر

  : و حیات طیبه و مرتبه وصال و کمال انسانیت نایل آیند» موتوا قبل ان تموتوا«وار دنیا، بپردازند تا به موت اختیاري 
  اي برادر تو همان اندیشه اي

  گر گلست اندیشه تو گلشنی 

 

  مابقی تو استخوان و ریشه اي
  ور بود خاري، تو هیمه گلخنی

 )278/2 -9:مولوي(                  
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471  
  اسالمی در قصاید ناصرخسرو گرایی انسان

  

  1مصطفی میردار رضایی
  
    :چکیده

در حقیقت انسان قهرمان این مکتب است و در آن نشانی از خدا و خدایان . گیرد در مکتب اومانیسم، انسان جاي خدا را می
اگرچه اصول این مکتب در طول . بودن است» خود خداي خویش« :هاي خدا و به قول نیچه اومانیسم جهان من. شود نمیدیده 

صورت خاص و رسمی، و نه اسمی، پس از  شود، ظهور و بروز و حضور این مکتب به تاریخ به انحا و انواع مختلف دیده می
کند، اومانیسم اسالمی دیگر  خدایی را ترویج می ایستد و بی خدا می حال که اومانیسم درست در مقابل مذهب و. رنسانس است
) قرآن(پردازد؟ در اسالم و کالم خداوندش  ي انسان می است چگونه به مساله اسالم که خدا در  مرکز و محور  آن! چیست؟

انسان همان اقتدار و ! و بعديیک مخلوق د. شود انسان از خاك پست آفریده شده است، اما از روح پروردگارش نیز سرشار می
این جستار پس از . اختیار اومانیستی را دارد، با این تفاوت که جانشین خدا و مسئول اعمال، رفتار و افعال نیک و بد خویش است

هستی،  معرفی مکتب اومانیسم و تشریح اومانیسم اسالمی، به نقد، بررسی و تبیینِ نقش انسان و میزان اراده و اختیار او در جهان
جایگاهش در مقایسه با دیگر مخلوقات و مسئول بودنش در قبال رفتار و اعمال و افعال خود، در دیوان و نظرگاه حکیم 

  .پردازد ناصرخسرو می
  

  .اسالمی، ناصرخسرو، خرد و طاعت، اراده و اختیار اومانیسم، اومانیسم :هاکلید واژه

                                                
  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران -  1
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  :ـ مقدمه1
  اومانیسم1ـ1

 شاعري/ سیگارپشت قوطی / در کوچه«

  :نوشت این حماسه را /استاد و بالبداهه
   .انسان خداست

  گر کفر یا حقیقت / حرف من این است
                       محض است                                                                                                                      

  .ان خداستانس /این سخن
  )427: 1377شاملو، (»...آري این حرف من است  

. به معنی خاك یا زمین است humusاز واژه التین    humilis  (humble(ریشه این واژه  ،)اومانیسم(محوري انسان«      
ایر موجودات به معنی خاکی یا انسان است این واژه از آغاز در تقابل با س humanusبه معنی هستی زمینی و  homoلذا 

در اواخر دوران باستان و . گیرد ها، یعنی ساکنان آسمان و یا خدایان قرار می و مرتبه دیگري از هستی) حیوانات، گیاهان(خاکی
 گرفت و هایی از معرفت و فعالیت که از کتاب مقدس نشئت می به معنی حوزه divinitasقرون وسطا، محققان و روحانیون میان 

humanitas ي دوم  جا که این حوزه از آن. شد، فرق گذاشتند هایی که به قضایاي علمی زندگی دنیوي مربوط می زهیعنی حو
گرفت، مترجمان و آموزگاران این  هاي رومی و به طور فزاینده، یونان باستان می بخش اعظم الهام و موارد خام خود را از نوشته

طور که در سطور باال  همان)1383،170: تونی دیویس(».ها نامیدند ا اومانیستی umanistiآثار که معموالً ایتالیایی بودند خود را 
رنسانس یا نوزایی، بعد از . یافت اومانیسم که انسان را جانشین خدا نمود، بعد از رنسانس در غرب جاري گردید ره«اشاره شد 

از جمله جهان و خدا بر اساس منافع انسان در تفکر اومانیستی همه موضوعات . در اروپا شکل گرفت 15ي کلیسا در قرن  سلطه
بر اساس تفکر اومانیستی انسان موجود . در تفکر اومانیستی بین انسان و هیچ موجودي رابطه طولی وجود ندارد. گردد تفسیر می

 ).215: 1386جراحی، (» .خودمدار است که در مقابل هیچ موجودي حتی خداوند مسئول نیست

در دوران «: کند نامیده، صراحتاً به این امر اشاره می» بحران دنیاي متجدد«اب خود که آن را رنه گنون هم در کت       
این واژه، . کرد رنسانس، یک واژه مورد احترام و اعتبار قرار گرفت و از پیش، سراسر برنامه تمدن را در خود خالصه می

در واقع، منظور ازاین واژه این بود که همه چیز را محدود به  .است) داند اي که بشر را معیار ارزش هر امري می فلسفه(اومانیسم
موازین و مقادیر بشري محض سازند و هر اصل و طریقی را که خصلت معنوي و برین داشت، به صورت انتزاعی و مجرد در 

: 1372رنه گنون، (».تابندتوان گفت مقصود این بود که به بهانه تسلط بر زمین، از آسمان روي بر آوردند و حتی بر سبیل تمثیل می
رنسانس منظومه پیچیده و رعب آوري از تحوالت سیاسی، فرهنگی و فکري قرن «: گوید دیویس هم دراین باره می تونی)18

اي دیگر  که عده حال آن.کردند و آن را افسانه پنداشتند پانزده اروپا بود که بعضی از مورخان قرن بیست موجودیت آن را نفی می
  )9: 1383تونی دیویس،  .(آورند را زادگاه دنیاي مدرن به شمار می هنوز هم آن
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مفهومی که در آثار . نقش تاریخی اومانیسمِ رنسانس در پدید آوردن مفهوم جدید و مشخصاً مدرن از فردیت انسان است«     
از جمله . نوزده جدایی ناپذیر بوداما شکل گیري آن از شرایط و مالحظات قرن . هاي قرن پانزده و شانزده ریشه داشت اومانیست

هاي امریکا  هایی که به دنبال انقالب رها شدن نیروهاي سیاسی و ناپایداري: توان موارد زیر را برشمرد این شرایط و مالحظات می
گون آن؛ طبقه کارگر صنعتی؛  داري همراه با معارض شبح و فرانسه در قرن هجده حادث شد؛ شتاب انفجاري تولید سرمایه

و )27: همان(»...عنوان منع اقتدار اخالقی و ایدئولوژي ملی منسوخ شدن مسیحیت به... هاي ملی بزرگ اروپایی گسترش دولت
ي سنتی و  ها را به دو گزاره ي انسان ها وجوه اختالف و فصل ممیزهایی است میان دوران پیش و پس از رنسانس که اندیشه این

ي سنتی، هرچند آدمی در جهان منزلت واالیی دارد،  دراندیشه«. افتد اك تا خدا فاصله میمتجدد، تفکیک، و مابین این دو از خ
انسان سنتی واقعیت و هویت خویش را در . ي خداوند است و ازین رو، مکلّف به انجام تکالیف الهی است آفریده و دست پرورده

اما بر پایه اومانیسم، انسان محور . یافت و قرب معبود میکرد و کمال خود را در بندگی  پرتو ارتباط با آفریدگار جست و جو می
هاست و همه چیز، حتی خدا و دین نیز، باید در ارتباط با او توجیه و تفسیر شوند؛ انسان موجودي  ي واقعیت و ارزش و اساس همه

نافع، از همه چیز و به هر خودمدار است که در مقابل هیچ مقامی غیر از خود، مسئولیتی ندارد و مجاز است به منظور کسب م
انسان متجدد تحت تأثیر اومانیسم، همه چیز را با مقادیر و موازین انسانی سنجید و از همه امور . برداري کند صورت ممکن بهره

  ).18: 1385سعیدي مهر، (».مقدس تقدس زدایی کرد
ي اومانیستی شاید بد نباشد  افکار و ایده و عقیدهتر شدن موضوع و آشنایی بیشتر با  براي روشن. باري انسان و دیگر هیچ       

مجموعه . هاي برین است هاي متعالی و فضائل و ارزش انسان داراي قدرت«:گوید او می. در نظریه فویرباخ تأمل و درنگی کنیم
و ) خدا(بخشد  ها را در خارج از خویش شخصیت می افکند و آن ها و صفات متعالی را از خود بیرون می ها و فضیلت این قدرت

شناسد و دراین راه هرچه این معبود  آید و خود را فقیر و عاجز، و او را غنی و تواناي مطلق می گاه در برابر او به زانو در می آن
شود و تنها بصورت یک نیاز و تضرع در  تر می تر و مجهول تر و دانی گردد، خود او ضعیف تر می تر و شناخته تر و متعالی قوي
ي را که از وي "خود"گونه انسان مذهبی   جوید و بدین شناسد و می تواند در غیر خود می چه را خود دارد و خود می و آنآید  می

تو خود حدیث مفصل «و )92: 1374شریعتی، (» .شود پرستد و با خود بیگانه می خارج شده است، به عنوان موجود دیگري می
  »!بخوان ازین مجمل

  
  !ـ اومانیسم اسالمی2ـ1

  )141/ بقره(»لکم ما کسبتم و لها ما کسبت«
ي  طور که در باال اشاره شد دراندیشه سنتی، هرچند آدمی در جهان، منزلت واالیی دارد، آفریده و دست پرورده همان      

ا آفریدگار انسان سنتی واقعیت و هویت خویش را در پرتو ارتباط ب. خداوند است و ازاین رو، مکّلف به انجام تکالیف الهی است
هاست که  یافت و این درست عکس نظریه فویر باخ و اومانیست کرد و کمال خود را در بندگی و قرب معبود می وجو می جست

آید که وقتی نظریه اومانیسم درست در مقابل مذهب و خدا  کنند و حال این پرسش پیش می ي حیات حذف می خدا را از دایره
است چگونه به  اسالم که خدا در  مرکز و محور  آن! کند، اومانیسم اسالمی دیگر چیست؟ میخدایی را ترویج  ایستد و بی می

شناسد یا مانند  پردازد؟ آیا آن هم به مثابه دوران پیش از رنسانس، انسان را بی هویت و مجهول و عاجز می ي انسان می مساله
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رد؟ در اسالم و کالم خداوندش ـ قرآن ـ انسان از خاك پست گی افتد و خدا را نادیده می ها از آن سوي بام فرو می اومانیست
. اي در امتداد خاك تا خدا معلق در فضا و فاصله! یک مخلوق دو بعدي. شود آفریده شده، اما از روح پروردگارش نیز سرشار می

بر او زانو نزند گویا که بر من  هرکس! جانشین من! او انسان است! رسد بر تمام فریشتگان، که زانو بزنید پس از آفرینش فرمان می
  ! سجده نکرده

پس انسان، نایب و جانشین خداست، نه مجهول . تا و همتاي خودش. این مقام انسان است در نزد خداوندگارش در اسالم       
مگر نه این است که «)3ي آیه/انسان(» انا هدینه السبیل إما شاکراً و إماکفورا«.مختار است راهش را انتخاب کند. اراده و عاجز و بی

دار خود کرد، پس انسان در روي زمین جانشین و خویشاوند خدا است و روح  خداوند از روح خود در انسان دمید و او را امانت
یعنی خدا از روح خودش که تنها کسی است و تنها . شود، و آن، داشتن اراده است انسان از یک ویژگی و فضیلت سیراب می

تواند هر کاري که بخواهد بکند، حتی بر خالف منظومه و بر خالف قوانین، در  ي مطلق دارد و می الم ارادهموجودیست که در ع
تواند مانند او  انسان قادر است مانند خدا دست به خالقیت و ابتکار بزند، اما نه به مقدار او، صرفاً از نظر شباهت می. انسان دمید

بنابراین وجه اشتراك یا خویشاوندي انسان و . ت فیزیولوژیک خودش عمل نمایدهرجور که بخواهد، برخالف قوانین و سرش
در اسالم، انسان در برابر خدا «)11: 1336شریعتی،(».خدا همین اختیار است، همین آزادي به بد یا خوب بودن، به طغیان یا اطاعت

زمین است، تعلیم یافته خدا و مسجود همه  دار و خویشاوند او در شود، چون او همکار خداوند و دوست و امانت ذلیل نمی
و مخلوقی دو بعدي و با چنین مسئولیتی را دینی الزم است که او را به آخرت گرایی صرف یا دنیاگرایی مطلق . فرشتگان است

یعنی که یک دین دو بعدي الزم است تا مسئولیت بزرگ بشر را تحقق . دارد منحرف نکرده و همواره به حال تعادل نگه
خورد بسان دوران  هاي غربی، و نه انسان خط می شود به مانند اومانیست در اومانیسم اسالمی نه خدا حذف می) 16: همان(».شدبخ

مسئولیت نیست و خدا غایب و  اراده و مجهول و بی انسان پست و بی. پیش از رنسانس؛ بلکه هردو باهم و در تعامل با یکدیگرند
انسان جانشین خداوندگارش است و مسجود همه فریشتگان و از سالحی . ر معنی تفکر اومانیستیمحو، و یا تواناي مطلق و غنی د

کند، گاه طاغی و  دهد، آزادانه زیست می آفریند، فرمان می کند، می برخوردار است که با آن انتخاب میاراده خدایی به نام 
شود و اشرف خالیق و به روح خدایی که در  مه انسان میاش نزدیک، و گاه در معناي واقعی کل شود و به سرشت خاکی یاغی می

) ق481ـ394(در قصاید حکیم ناصرخسرو گرایانه هاي انسان این جستار به تحلیل اندیشه. پیکرش به ودیعه نهاده شده، نزدیک
  .سازد پردازد و نقش و مقدار توانایی و اراده و اختیار انسان را در مسیر حیات و زندگیش نمایان می می

  

  :ـ بیان مسأله2
  :ـ نوع نگاه ناصرخسرو به انسان1ـ2

. ست از افکار متناقض؛ و این بدان دلیل است که او محاط در محیط جبرهاي مختلف است اي دیوان ناصرخسرو ملغمه     
ایران و  متأثرست از جبر اقلیم و فرهنگ از طرفی یک ایرانی و. اند جبرها و حصارهایی که او را در دل خود محصور کرده

او یک اسماعیلی متعصب است و در راه این . گاه خود؛ از دیگرسو جبر تاریخ بر او و افکارش سایه افکنده است زادگاه و بالیدن
فلسفه یونان و بخصوص فلوطین، از . رود تعصب تا مرز تبعید و تصغیر جایگاه واال و باالي اجتماعی و حکومتیش پیش می

این تشتّت و . همه در تناقضات فکري و فلسفی او دخیلند کند و این کننده محبوس می هاي تعییندیگرسو او را در زندان جبر
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بعضی گویند که موحد و عارف است و بعضی بر او «: تناقض آرا کار را به جایی کشاند که به قول تذکره الشعرا و هفت اقلیم
راستی اینگونه  که آیا به مجال نقد و چونی این) 32:1371عار،ش(».است کنند که طبیعی و دهري بوده، ومذهب تناسخ داشته تعن می

گنجد اما در برسی این تناقضات سواي در نظر گرفتنِ جبرهاي مذکور یک نکته را نباید  دان این جستار نمی بوده یا خیر، در چینه
ست، زیرا شعر حاصل فوران گویی یکی از خصایص شعر ا که ناصرخسرو یک شاعر است و اصالً تناقض نادیده گرفت و آن این

دالیل فوق . اي او متغیر و متفاوت است هاي آنی و لحظه ها و سیر و سلوك و غلیان احساس شاعر است و بسته و وابسته به تجربه
ر باشد باعث شده تا نوع نگاه ناصرخسرو به مسأله ي انسان و انسانگرایی نیز متغی .  

در جاي جاي اشعارش به بحث و مجادله با . هاي دینی و مذهبی بود، شکی نیست هکه ناصرخسرو مردي با اندیش این         
شورد و اصالً دین و طاعت یکی از اصول اخالقی و انسانیِ مورد نظر اوست  ها می ایمانی آن پردازد و بر بی می... دهریون و کفار و

د در این مقاله بصورت جداگانه بحث خواهد شد اما در در این مور. کند هاي این اصول براي او با حیوان فرقی نمی و انسان من
  :   شود ي او بسنده می اینجا براي آشنایی خوانندگان با شخصیت مذهبی و دینی ناصر، تنها به یک مثال در راستاي این اندیشه

  شناسی جهان آفرین را          سزاوار هر نعمت وآفرینی اگر می« 
  )117:1388: دیوان،الف(»خود نبینی بد جز بدي مکافات             او را  و نشناسی وگر بدسگالی  

ي قلمرو  خود او را از دایره این امر خودبه. خدا در نظر ناصرخسرو نه تنها حاضر و ناظر، که آفریننده و قدیم و سابق است
گرایی اسالمی و رابطه مخصوص مابین  انسانپس نگاه او به انسان از منظر . آورد اومانیستی ِمحض ـ به معناي غربی آن ـ بیرون می

او از پس تفکیک و جداسازي مقام انسان و سایر مخلوقات، در نهایت به انسان اخالقی و . انسان و خدا در این مذهب است
ر در همین راستا ناصرخسرو جایگاه و مقام انسان را از سای. مذهبی که فراتر از همه خالیق و فروتر از خداست، معتقد است

ـ این تفکیک .داند ـ البته نه هر انسانی، انسانی که داراي شرایطی خاص باشد که به آن اشاره خواهد شد مخلوقات سوا و جدا می
  : طور مختصر به شرح زیر است و جداسازي و نوع نگاه او به انسان به

  

  :ـ مقام انسان نسبت به سایر مخلوقات1ـ1ـ2
  )146: 1388دیوان،ب(» ست یکسر مردم بهین ومهینچومردم زحیوان بهست ومهست او     ز«

هستی براي انسان آفریده شده و بی او معنایی ندارد و . است ها به انسان در مقابل دیگر مخلوقات، دیگرگونه نگاه اومانیست
اي او بوجود کند که جهان بر انسان محکوم به آزادي است و با داشتن این آزادي مطلق در ضمن اعمال خود ثابت می«چنین  هم

خود هستی بخشیده، پس هردو الزم و  آمده و جهان در برابر انسان حکم معلول را دارد زیرا چون انسان بوجود آمده، جهان هم به
ناصرخسرو هم ) 392ـ393:سارتر(»ملزوم یکدیگرند و این یکی وابسته هستی دیگري و دیگري از هستی او بوجود آمده است

  : داند دمی و جز او را بر سري میهدف و مراد از خلقت را مر
  )601: 1388دیوان ب، (»مراد خداي ازجهان مردمست         دگر هر چه بینی همه برسریست«

جهان از براي او خلق شده و او . در نگاه او انسان دیگرگونه مخلوقی است که با هیچ یک از خالیق دیگر قابل مقایسه نیست
داند و ستور را کهین و  خواند و مهین و بهینِ موجودات می و سرو و جویبار  می چون شاه و شهریار را با القابی هم

کردگاري به او اعطا کرده ) 191:همان(سرنگون و سایر خالیق فاقد این ) 189: همان(و این سروري و پادشاهی را خداوند به حق ِ
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را که عالم صغیر است به تفکر و تعقل ز بهرِ چرایی دهد، هردم او  اند؛ ناصر در همان حال که عظمتی خدایی به انسان می خصیصه
  :                                                                                               که) 567: همان(خواند ِ این دنیا یا عالم کبیر فرا می

  اي حصاري بند         از بهر چرا گشتهکاندر این  سخت کنی و اندیشه« 
  )191: همان(»جانوران جمله شهریاريبند           بر  اندرین  دادستت گاه، که  وآن

  

  انسانِ آرمانی ناصر: ـ دین ورزي و دانش و خرد2ـ 1ـ2
انسانی در نگاه ناصرخسرو، شاه و شهریار مخلوقات است که داراي . شود البته این عظمت و سروري شامل هر انسانی نمی

چنین کسی که این  این شرایط شامل دین ورزي، طاعت، علم، دانش و خرد  است و هم. هاي خاص باشد یژگیشرایط و و
ناصر یک اسماعیلی ! اي موجود نباشد ي فاضله خصایص را دارا باشد انسان آرمانی و اتوپیایی او نیز هست، اگرچه هیچ مدینه

این . ترین طرفدار را در این مذهب دارد ه بعد از اثنی عشر، بیشهاي شیعه است ک اسماعیلیه یکی از فرقه. مسلک متعصب است
گردد، بطور کلی جبر مذهبی و حکمی او، که  هاي عقیدتی و مذهبی و تا حدي حکمت او بر می بخش از تفکرات او به جنبه

  :هاست مداري و طاعت و علم در صدر ویژگی دین
  

   :علم و طاعت 3ـ1ـ2
  »ذنب علم  و طاعت گاو باشد بی مردم بی    ه علم وطاعتستمردم از گاو، اي پسر، پیدا ب«

   ) 53: 1388دیوان، الف(
طاعت ـ دین ـ باشد، در نظرگاه ناصرخسرو انسان نیست و این علم و شود آدمی که فاقد  طورکه در بیت باال مالحظه می همان

دین را چون خر  و هستند و در جاي دیگر او مرد بیاو از گا پیداییبخشند و عامل  اند که به او شخصیت انسانی می دو ویژگی
و » 499: همان«هم با دین از خر جدا شده) انسان(طور که شین با سه نقطه از سین جدا شده است مردم و همان» 224: همان«داند می

                                                                                         :                                دین و علم، همیشه خر و گاو  نیستند، گاه البته مشبه به انسان بی
  »بشنو این پند به دین اندر و بر حق بایست     خویشتن کژ منگر خیره چو آهو وگراز«

  )             612: همان(
بید بی باري زنادانی ولیکن زین «: کشد را به میان می ي حیات دد و دام و بهایم خارج شده و پاي دیگر خالیق و گاه از حیطه

  )166: دیوان(»سپس   گر به دانش رنج بینی بید را زیتون کنی
اند،  شعور که خیره خلق شده دین و دانش با حیوان و گیاه و سایر مخلوقات بی در حقیقت در اندیشه ناصرخسرو، انسان بی

  :                              خدا نیز مسئول و سزاوار سزاستشعوري، در پیشگاه  برابر است و ضمن این بی
  دانی که ترا  کردگار عالم   داده ست به حق داد ِ کردگاري«

 »گر تو ندهی داد او به طاعت       در خورد ِ عذابی و ذلّ خواري

  )346: همان(
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اعت و سایر خالیق نهاده است، چرا که آنان سزاوار سزا علم و ط شود شاعر اندکی تمایز میان انسان بی یافته می از این ابیات در
اگرچه همین آدم مسئولِ ! بایست پاسخگوي خداوندگار خویش باشد و ذل و خواري نیستند اما انسان، صرف انسان بودن می

یعنی . نیست انسان کند؛ هرچه که هست دین و دانش در کل و سواي این ذل و عذاب، براي شاعر، خر باشد یا بید فرقی نمی بی
شود  یابد و چون ساالر دین و علم شود جهان به ناچار پیشش رهی می انسانی نیست که دنیا براي او خلق شده و با او معنا می

و )239: 1388دیوان، الف(گراید  ي عظمتش به چشم او به پرّ پشّه نمی و اگر به حکمت بگراید دنیا با همه) 134: 1388دیوان،ب(
باري . »147: همان«آورد؛ و حتی روز حشر هم این همه براي او قیمت و بازار و بهاست یلوفري را به زیر میاوست که چرخ ن هم

اگر به علم و ) انسان(مدار در نظرگاه حکیم ناصرخسرو هدف و غایت خلقت است اما بدا به حال مردمی انسان دین و دانش
  :            ه شایسته و سزاوار سوختن و سوزانده شدن نیز هستبر و بی بر، ک حکمت نگراید که نه تنها بسان سپیدار، کم

  سپیدار مانده ست بی هیچ چیزي        ازیرا که بگزید او کم بري را«
  اگر تو ز آموختن سر بتابی            نجوید سر تو همی سروري را

  بسوزند چوب درختان بی بر           سزا خود همین است مر بی بري را
  »گر بار دانش بگیرد           به زیرآوري چرخ نیلوفري رادرخت تو 

  )46: 1386دیوان،(
خواند و انسان آرمانی و اخالقی خود را در این  اندوزي و حکمت می پی انسان را به دین ورزي و دانش در پس ناصرخسرو پی 

ل است نه زور بازو و سرکشی که اگر اینگونه گوید آنچه که ارزش نازش دارد علم و فض یابد و مکرّّر می جامه و قالب  باز می
  :                                                                    نشست بود نمرود بر عرش برمی

  »به مردي و نیروي بازو مناز         که نازش به علمست و فضل و کرم«
  )                     247: 1388دیوان ب،(

  »ی به زور و جهد شرف    عرش بر بنشستی به سرکشی نمروداگرکسی بگرفت«
  )345: 1388دیوان الف،(

  : خرد4ـ1ـ2
  »بار نگیري        با بید و سپیدار همانند و همالیخرد اي خوب نهال ار ز «

  )256:همان(
و ورجی بسیار دارد و  خرد در ایده و عقیده ناصر ارج. خرد نیز مانند علم و طاعت، اساس و اصول انسان آرمانی شاعر است

رها باشد در بند است و  خرد اگرچه در نگاه او انسان بی. ي تفکرات او بر آن بنا شده است توان گفت که مایه و پایه حتی می
ي آن بسوزد و  بایست در کوره داند که هر آدمی می او خرد را آتشی سوزاننده می)146: همان(خردمند اگرچه بود بسته، رهاست

فخر و شرف آن است که انسان خرد را به کاراندازد، «از نظر او . انسان بودن برسد دیده شود تا به جاه و جایگاه ذوب و آب
را بشناسد و رموز طبایع واسرار کاینات را درك "گنبد نیلوفري"علت این. ي ظاهر را بشکافد و به دورن اشیاء رسوخ کند پرده
خرد مولوي و عاشقانه نیست، بلکه خرد در نزد ناصر خسرو حکمت است و به واسطه خرد او از نوع ) 98:1386کوب، زرین(».کند

است  و با این حربه) 610: 1388دیوان، الف(و باز، انسان را بنده شدستند هوا باشهو به  شیر و پلنگ زمین همین خرد است که به
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خرد نیز به همان  کند، آدم بی دد و دام و درخت فرقی نمی طاعت و علم، با چنانکه انسان بی هم). 405: همان(که برستور ساالرست
  : ي انسان بودن خارج است روال و منوال از دایره

  »اگر بار خرد داري،  وگرنی          سپیداري سپیداري سپیدار« 
  )131: همان(

  :ـ اراده و اختیار انسان3
د افکار او پراکنده و نسبی است و قطعیت و ثبات خاصی بررسی بحث جبر و اختیار و اراده انسان در دیوان ناصرخسرو مانن

داند و گاه بواسطه حکیم و مذهبی بودن،  گاه بر اثر تأثیرپذیري از فالسفه یونان، ستارگان را پیشکاران قضا و قدر می. ندارد
نظر و نگاه کامالً  اومانیستی و داند و گاه  نگاهی متعادل و پندآمیز دارد و افعال انسان را مابین جبر و اختیار و قضا و قدر می

جنگ درونی اوـ بین . نماید ها، در برخورد ناصر با فلک، جامعه و خرد رخ می ي دیگر این چندگانگی نمونه. گرایانه دارد انسان
ساحت گرایی ـ به راستی شخصیت او را چند پاره ساخته است و به تعبیر دشتی عقیده و اندیشه او را در دو  آزاد فکري و جزمیت
 :سراید که ناصر از یک سو با خردگرایی تمام و با قطعیت می) به بعد208ك.ر:1362دشتی،.(است جدا گانه درگیر نموده

  نکوهش مکن چرخ نیلوفري را           برون کن زسر باد خیره سري را«
  دان از افعال چرخ برین را        نشاید زدانا نکوهش بري را بري

  »یش را بد      مدار از فلک چشم نیک اختري راچو تو خود کنی اختر خو
  )13:1386: دیوان(

کند اما همین او در چندین مورد به چرخ و فلک و طبیعت وجامعه و  وهمین نکته را بارها و بارها در دیوانِ خود گوشزد می
او را از  -جز رنج عاقل بیچاره-دشادي برنیای» یله گو باره«تازد که این چرخ بلند جاهل بیدادگر که هرگز از این حتی خرد می

گناه است تازش  اگر این چرخ کوتاه کار است بایدش سرزنش کرد و گر بی. است مان رانده و به بیچارگی و غربت کشانده و خان
  :از جمله) 300:1379حجتی،(ها در اندیشه و آثار ناصر بسیار است، بر او از چه روست؟ نظیر این تناقض

  من جاي           که گردون خیر داند کرد یا شرنگیرد هرگز اندر عقل 
  هیچ مکن اي پسر ز دهر گله             کزوي شکر است صد هزار بار مرا

  )12:همان(
  کاري کارو کردار تو اي گنبد زنگاري          نه همی بینم جز مکر و ستم

  )6:همان(
اي آشنایی با افکار او، جهت یافتن ِ نوع نگاه او به انسان از در اینجا قصد بررسی گفتار و افکار متناقض او نیست اما بر    
توان سه نگاه کلی را براي شاعر  ي مبحث جبر و اختیار و اراده، نیاز به ذکر این موارد بود با این همه در مورد این مسأله می زاویه

  :قائل شد
  :تأثیر کواکب1ـ3

این نوع نگاه، حاصل آشنایی او با آراي افالطون، . گی انسان استنخستین نگاه، تأثیر کواکب و افالك و ستارگان بر زند
البته این آرا را بطور مستقیم از یونانیان نپذیرفت . ي مسافرت او به مصر بود طور کلی فلسفه یونان، و نتیجه ارسطو، فلوطین و به
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عه فلسفه یونان گرفتند و از دیگرسو مرکز اسماعیلیان هم این افکار را با مطال. بلکه بیشتر تحت تأثیر اسماعیلیان أخذ کرد
ي مادیات  ي دل بریدن از آسمان و نگاه برزمین، فلسفه فلسفه. مصر هم، جایگاه و پایگاه فالسفه یونان بود. خالفتشان نیز قاهره بود

و و صورت و جسم  شد، مانند نفس کل و هیوال و تأثیر اجرام آسمانی و بسیاري از اصطالحات دیگر که در فرهنگ ما یافت نمی
 :پس خواه و ناخواه این اصطالحات و افکار وارد حوزه زبان و شعر ناصرخسرو شده است.... مکان و

  »پدر توست         در تن خاکی نهفته جان سمائیو آسمان مادر تو خاك «
  )512: 1388دیوان الف، (

  قضا و قدرندقیبان و رمن       پیشکاران سوي  ولیکن ست تو ستاره زي نامشان«
  »من نگرند؟ سويبه  بصر ایشان هزارانز قضا، یا زقدر، من چوهمی         به  گریزم چون

  )379: همان(
گونه است که البته اندیشه غالب روزگار او هم بوده و تسلیم و رام قضا و قدر  در این اشعار نگاه ناصرخسرو تا حدي اشعري 

  .وز و همیشه ـ ایران چندان غریب و بعید نیستبودن در جامعه آن روز ـ هن
  

  :نگاه متعادل و پندآمیزانه:ـ2ـ3
  اگر کار بوده ست و رفته قلم        چرا خورد باید به بیهوده غم؟«

  وگر ناید از تو نه نیک و نه بد      روا نیست بر تو نه مدح و نه ذم
  عقوبت محالست اگر بت پرست      به فرمان ایزد پرستد صنم
  »ستم کار زي تو خدایست اگر        به دست تو کرد برمن ستم

  )244: 1388دیوان، ب( 
بیند و از ستارگان که پیشکاران قضا و قدرند و به هزار بصر او  در این نگاه، ناصرخسرویی که خویشتن را اسیر قضا و قدر می

بیرون آمده،  از آن حالت جبرگرایانه)27: همان(» در سخننام قضا خرد کن و نام ق«نگرند، تغییر عقیده داده و با شعارِ  را می
و هم اختیارگرایان محض ) اشاعره(در این نگاه، هم جبرگرایانِ صرف . گزیند تر شده و راه میانین را بر می اندکی مالیم

ـ بارها هردو .له استکوبد ـ اما بازهم نه با صراحت و یقین بلکه بیشتر حواس و توجه او به سمت و سوي معتز را می)معتزله(
خداوند  افعالهمه : اینت گوید«ها راه نجات و سعادت نیست و اگرچه  هیچ کدام این: گوید کند و با قاطعیت می اندیشه را نقد می

بدبخت  اي بدي/ و لیک ز خدایستنیکی  همه: وانت گوید/ و رضاستو تسلیم  خاموشیهمه کار بنده / کند کار همه اُمت ِ
کند که  زد می انسان مسئول اعمال و افعال خود است و شاعر با زبانی پندآمیز، مدام به او گوش) 146: 1388دیوان، الف(»ماستش

  :باید پاسخگوي رفتار خود باشد و اصالً انسانی اهل خرد  است که در پیشگاه خدا می
  »و رجاست خوفره دو ي  میانهدانا به  خرد،     راه قدر و جبر نرود اهل میان به«

  )145: همان(
بند و  آورد و دیگري حیوانی ولنگار و  بی اراده بار می هر دوگروه ـ که یکی انسان را حیوانی مجبور و مقهور و بی اینزیرا 

ند که ار نباشد، و جزاست و چون مرا ـ انسان را ـ کروزِ مکافات  آن که نیستشک بزرگ خواهد بود که هیچ  روزي بارـ مقرّ
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صرف یا  پس انسان براي یافتن سعادت و راه راست می) 146: همان(» جزااهل نبوم  بایست راه میانین را برگزیند و به سراغ جبر ِ
اراده محض نرود که بیراهه است و از آنجا که انسان غایت و هدف خلقت است در قبال این آفریده شدن مسئول است و هرچه ز 

و اگر راه را اشتباه رود، براي آن گمراهی عذري نباشد ) 178: همان(ا باید همه را ناکام و کام پاك بدرود نیک و بد کاشت، فرد
  :و هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست) 202: همان(زیرا که خدا راه راست را نشان داده است

 قضاست؟ تقدیر وبه  بد و نیککه با وعد و وعید      چند گویی آمده  رسول که آن از پس«

  کار سفهاستمعنی  بیگفتن  چنینقضا بر چه نهی؟       که خود به  و کاهلیگنه 
تراستتو قول بر سر تو    پس گناه گر خداوند قضا کرد گنه    »تو خداوند ِ

  )144: همان(
وعید از چه رو بود؟ ناصرخسرو اگر قرار بود انسان بر گناه و کاهلی نام قضا و قدر بنهد پس دیگر فرستادن رسوالن با وعده و 

داند، زیرا خداوند با فرستادن رسول حجت را بر انسان تمام کرده،  این اندیشه را که بد و نیک به تقدیر و قضاست را کار سفها می
مام ي حجت خراسان، این ات و البته در اندیشه) 144: 1388دیوان ب، (کارد همان را فردا باید بخورد پس هر تخم که امروز می

  . شود زیرا خداوندگار عالم ابزار دیگري را نیز براي سعادت به انسان نمایانیده است حجت، تنها به فرستادن رسوالن ختم نمی
  اي سپرده عنان دل به خطا         تنت آباد و دل خراب و یباب«

  »بر خطاها مگر خداي نکرد           با تو اندر کتاب خویش خطاب؟
  )178: 1388دیوان الف،(

تواند راه را از چاه و سعادت را از  سواي کتاب و رسول، خدا عنصر دیگري نیز در انسان نهاده که به واسطه آن انسان می
تواند او را براي یافتن این طریق یاري  عنصري که می. ي قضا و قدر و بی اراده و رام نبیند شقاوت باز شناسد و خود را دست بسته

ي این خرد با انسان  ي خداي در انسانست و رابطه همان که نهاده. باري خرد. »کجاست رد را بنگر راهخقول  اندر این«: کند
پس با وجود این ابزار دیگر اعمال بد انسان قابل توجیه نیست و )245: 1388دیوان، ب: (چون نور در نار و شم در مشک است هم

ستمگاره  خداوند، گرگ سوي چرا که: باید پاسخگوي اعمال خود باشداو مسئول تمام افعال خویش است و البته تنها اوست که 
  : دهد حاال که و شاعر به او پند می) 404: 1388دیوان، الف(اما ما گرفتاریم  نیست،گرفتار و مسئول  خویش فعلبه 

  ست و کردار خط      به جان بر مکن جز به نیکی رقم ترا جانت نامه«
  »توست اي برادر قلم در دستنویس           که  یکین جملهدرون  نامه به

  )245: 1388دیوان، ب(
  :ـ نگاه اومانیستی محض3ـ3

  »خطاست قول خود واین پس توي خویش خویش   صانع برتنتقدیر چنین کردي  توخود ور«
  ) 143:1388دیوان،الف(

ی و ناصر خسرو هنگام جست«سرانجام هاي اجتماعی به  ویژه در بررسی نظام هاي عالم به هومعلولی در پدید جوي روابط علّ
تواند  اختیار در زندگی شخصی و اجتماعی که می وانسان مد نظر او، موجودي است صاحب اراده . رسد ي او می انسان و اراده

را مطابق خواست خود تغییر دهد و اصالح  محیط جامعه و زندگی خود را تحت تصرف درآورد و آن
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ي محض و ناب داشته  گونه افکار انسانگرایانه توان یافت که این در ادب فارسی کمتر شاعري را می) 104:1388سب،پارسان(».کند
ي آن روزگار که  تسلیم محض قضا و  زده که در جامعه اشعري تر آن سان به انسان آزادي و اختیار بدهد و عجیب باشد و تا این

، فیلسوف )م1844ـ1900(ها پیش از نیچه ب است، او با نبوغ کم نظیر خود و قرني غال قدر بودن و جبرگرایی، پیشه و اندیشه
دهد، انسان را بار خداي جهان خویش  نهایت آزادي و اختیار را به انسان می» خود خداي خویش«ي  معروف آلمانی که با جمله

  :کند معرفی می
  گوهر نباشداز گوهر تو، بِه       خویشی جهانِ خداي ˚تو بار«

  »را پسر نباشد چو تو کس فرزند هنرنماي خویشتن شو    تا هم
  )359-360:1357دیوان،(

ي مذهبی، افکار فلسفی در اشعار او  شود و بیش از اندیشه گر و یاغی می و حتی گاه از این حد نیز در گذشته شاعري عصیان
ها به عقاید  ي دلبستگی گاه با همه نیست و حتی گهاز نظر ناصر ذات اندیشه و سرشت خرد چندان بسته و وابسته . زند موج می

کشاند و مثالً راست و گستاخ خداوند را مخاطب  دارد و همه چیز هستی را به سوال می جزمی سر به شورش بر می
  :که) 299:1379محبتی،(سازد می

  آباد و ویران عالم داند     خداوند ایننابوده که آن جهان  خداي
  بود خواهد ز کافر مسلمان کمرا چو دانست   که  جهان چرا آفرید این

  )320: 1386دیوان، (
هاي فلسفی خویش و مبانی  ناصرخسرو حکیمی است به معنی دقیق کلمه ـ حکیم واقعی ـ با اندیشه«تر اشاره کردیم که  پیش

اجتماعی و فلسفی او، بر اساس احترام به هاي اخالقی و  یعنی براي خرد ارج بسیار قائل است و نهاد ِ آموزش...منطق خاص خود
او به آزادي اراده و حق انتخاب سرنوشت براي انسان ... رسد خرد است و در یک تقسیم بندي عام به نوعی تفکر اعتزالی می

هاي پیشین خویش با صراحت تام و تمام چرخ و فلک را  پس بر خالف گفته) 38ـ39: 1388شفیعی کدکنی،(»اعتقاد کامل دارد
کند و نیک و بد و آنچه صواب و خطاست نتیجه  داند و انسان را مسئول مستقیم اعمال و رفتار خود معرفی می ري از افعال میب

  )  357: 1388دیوان الف، (کارکرد خود انسان است
  را سري ز سر باد و خیره کن را    برون نیلوفري چرخ مکن نکوهش«

  ...نشاید زدانا نکوهش بري را    رابرین چرخ زافعال دان  بري
  »اختري را نیک چشم را بد   مدار از فلک اختر خویش چو تو خود کنی

  )46: 1386دیوان،(
  .ترین شاعر کالسیک زبان فارسی بدانیم اغراق نیست اگر او را اومانیستی

  

  ـ نتیجه گیري4
ي مکتب اومانیسم غربی خارج و در حوزه و  و را از دایرههاي دینی و مذهبی است که همین امر ا ناصرخسرو شاعري با اندیشه

که گاه تحت تأثیر فلسفه اسماعیلیه و  شاعر بودن، مذهب، حکمت  و این. کند گرایی مذهبی ـ اسالمی ـ وارد می محور انسان
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تناقض و یک دست و یونانی، و گاه تحت تأثیر فرهنگ ملی و ایرانی خود بوده، باعث پراکندگی و تشتت آرا و افکارش تا حد 
درجایی متعصبانه و مذهبی و در جایی فیلسوفانه و اومانیستی محض، در جایی حکیمانه . صریح و قطعی نبودن عقایدش شده است

اما درکل بحث خردورزي و اراده و اختیار انسان در نظرگاه او بر دیگر افکارش . ي اینها است ي همه و پندآمیز، و در جایی میانه
داند و شاه و  خدا می و طاعت، جانشین ورزي و خرد، دانش، حکمت دین: انسان را با ذکر شرایطی خاص از جملهچربد و  می

داند، و گاه آنان را در تغییر  گاه اعمال و رفتار انسان را متأثر از ستارگان و کواکب می. شهریار ِستور و سپیدار و دیگر خالیق
گوي رفتار خود باشد زیرا خداوند  بایست پاسخ د انسان حق انتخاب دارد اما در نهایت میگوی داند و می تأثیر می سرنوشت بشر بی

با فرستادن رسوالن و کتاب و نهادن خرد در ضمیر انسان، او را یله و ولنگار و بیهوده و آزاد در معنی بی مسئولیتی خلق نکرده 
  .خود نیست کاره نیز پاسخگوي رفتار است، اگرچه غیر از انسان حتی گرگ ستم

  
  :منابع

  .3ي انسان آیه ؛ و سوره141سوره بقره آیه . ـ قرآن مجید
، انتشارات مدرسان 1386، چاپ هفدهم )خیراهللا اسماعیلی(ـ جراحی محمد،کاردانی به کارشناسی، قسمت معارف اسالمی

  .  شریف
  .1357مک گیل، تهران،  ـ دیوان ناصرخسرو، چاپ مینوي و محقق، انتشارات موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه

  .، نشر مرکز1383ـ دیویس تونی، اومانیسم، ترجمه عباس مخبر، چاپ دوم 
  .ـ سارتر ژان پل، هستی و نیستی،ترجمه عنایت اهللا شکیباپور، موسسه انتشارات شهریار

نامه ریزي و تدوین مرکز بر.، مجموعه معارف1385چاپ هشتاد و نهم )1(ـ سعیدي محمد مهر و امیر دیوانی، معارف اسالمی 
  .متون درسی

 .، انتشارات نگاه1377ـ شاملو احمد، مجموعه آثار، مجموعه آثار دفتر یکم، چاپ نهم 

  .                                             ، انتشارات حر4/4/1336ـ شریعتی علی، اومانیسم اسالمی، 
  .، انتشارات الهام1374پ چهارم ـــــــــــــ، بازشناسی هویت ایرانیِ ــ اسالمی، چا

  1371نشرقطره: تهران)همراه با متن سفرنامه(ي ناصرخسرو ـ شعار، جعفر، تحلیل سفرنامه
  .، موسسه انتشارات امیرکبیر1372ـ گنون رنه، بحران دنیاي متجدد، ترجمه ضیاءالدین دهشیري، چاپ دوم 

  .، سلسله انتشارات آثار و مفاخر فرهنگی1388چاپ دوم :ـ محقق مهدي، شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو، الف
  .، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی1388چاپ دوم : ـ ــــــــــــ، شرح سی قصیده حکیم ناصر خسرو قبادیانی،ب

 .، انتشارات توس1386ـــــــــــــــ، شرح سی قصیده حکیم ناصر خسرو قبادیانی، چاپ شانزدهم، 

ي ادبیات وعلوم انسانی،دانشگاه شهیدباهنر  ي دانشکده ،نشریهسنایی تا عقلـ پارسانسب محمد،ازعقل ناصرخسرو 
  1388زمستان)23پیاپی(26ي  ي جدید،شماره کرمان،دوره

  .1362:ـ دشتی علی،تصویري از ناصرخسرو،اول،انتشارات جاویدان،تهران
، موسسه انتشارات 1388،چاپ دهم هاي سلوك، نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنائی ـ شفیعی کدکنی محمدرضا، تازیانه

  .آگاه
.1379سخن،:تهران-درآمدي بر سیروتحول عقالنیت در ادب فارسی:ـ محبتی مهدي، سیمرغ در جستجوي قاف.
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472  
  بندي تاریخ ادبیات ایراننگاهی به دوره

 
   1میرزا مال احمد   

 : چکیده

تها و ارزشهاي خاص  ترین و غنییکی از قدیمی) اش به مفهوم وسیع تاریخی(ادبیات ایران      ترین ادبیاتهاي عالم بوده، سنّ
هرچند تحقیق این ادبیات در قرون وسطی از طریق تذکره و . اند هزارساله صورت گرفته دارد، که در درازناي تاریخ چندین

هاي زیاد آن مورد بحث و  هدر اروپا با روش علمی شروع شده است، ولی متأسفانه،  هنوز مسئل 19هاي گوناگون و از قرن  رساله
ي قرار نگرفته انگیز دوربندي تاریخ ادبیات  هاي بحث از جملۀ همین گونه مسئله. یابند اند و به طور گوناگون توضیح می تحقیق جد

رانی و ها و کتب و دستورهاي زیاد تاریخ ادبیات، که دانشمندان ای در منابع تاریخی و ادبی امثال تذکره و رساله. باشد مذکور می
  . اند، دوره بندي ادبیات به طور گوناگون صورت گرفته است تاجیک و اروپایی نوشته

آغاز دوره بندي در ادبیات پارسی دري را «طوري که دانشمند تاجیک عبدالنبی ستارزاده درست تأکید کرده است،     
در  1».هجري و یا دهم و یازدهم مسیحی، نسبت دادهاي چهارم و پنجم  ها، یعنی به سده توان به زمان نگارش نخستین تذکره می

محمد عوفی بخارایی دوره بندي عملی » االلباب لباب«واقع در نخستین تذکرة تا امروز بر جاي ماندة ادبیات فارس و تاجیک 
ل تذکره دسته. توان مشاهده کرد تاریخ ادبیات را می ملوك، امرا، علما، بندي ادیبان از روي طبقات، یعنی سالطین،  در قسمت او

سپس روش منسوبیت به خاندانهاي حکمران چون سالله آل طاهر، آل لیث، آل سامان، آل . فضال و غیره صورت گرفته است
 .ناصر و آل سلجوق استفاده شده است

» الشّعرا  ي تذکره«(بندي ادیبان صورت گرفته است، امثال زمان تاریخی هاي قرون بعد روشهاي گوناگون دسته در تذکره     
ین کاشانی،  تقی» ي االفکار ي االشعار و زبده خالصه«دولتشاه سمرقندي،  جغرافیایی یا ...)دانشورخان» تذکرة ندرت«الد ،

فاضل خان » انجمن خاقان«سام میرزاي صفوي، » تحفۀ سامی«(اي  ، طبقه)قانع،» مقاالت الشّعرا«آذر، » آتشکده«(مکانی
خان  رضاقلی» ریاض العارفین«خلیل، » ي الکالم خالصه«ملّا عبدالنبی قزوینی، »  تذکرة میخانه«(دبی، موضوع و انواع ا...)گرّوسی
عرا«(، الفباي...)شهره»  بوستان السصنایع«ملک الکیتاب شیرازي، » ي الخواتین تذکره«هدایت،  اختر، » آرا انجمن«واله، » ریاض الشّ

و ...) خلیلخانی» صحوف ابراهیمی«آزاد بلگیرامی، » خزانۀ عامیره«ین دوست،  میرحس» تذکرة حسینی«سرخوش، » کلما ت الشّعرا«
، )جغرافیایی(آذر روش زمانی و مکانی» آتشکده«مثالً در . توان دید بندي را می ها کاربرد چند روش دسته در بعضی تذکره. غیره

  .ده استمحمود میرزاي قاجار روش طبقویی و جغرافیایی کاربست ش» لمحمود ي ا سفینه«
                                                

  می علوم جمهوري تاجیکستان عضو   وابستۀآکادمی علوم جمهوري تاجیکستان، معاون سردبیر علمی آکاد پروفسور، - 1
 -Email: mirzomulloahmad@mail. ru  
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قان معاصر نیز می     گروهی از دانشمندان امثال شبلی نعمانی، . توان مشاهده کرد همین گونه دوره بندي را در آثار محقّ
ین عینی، ملک الشّعرا بهار، ذبیح براگینسکی از روي زمان تاریخی، گروه دوم مثل ادوارد براون، حسین . ص. اهللا صفا، ا صدرالد

العابدین معتمن بر مبنی موضوعات و احمد تفضلی بر اساس زبان تاریخ  ها، گروه دیگر چون هرمان اته، زین فریور به نسبت سالله
  .اند ادبیات را دوره بندي کرده

  
  .، دوره بندي، تذکره، روش تاریخی، روش جامعادبیات ایران :ها کلید واژه  
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  :مقدمه
قان روس ا مسئلۀ دوره بندي تاریخ ادبیات فارس و تاجیک را به    . ن.براگینسکی و ا. س.طور جداگانه و علمی بار اول محقّ

العابدین معتمن، نکهت سعیدي، اسداهللا حبیب، محمود فتوحی،عبدالنبی  همچنین زین. اند بلدیریف مورد بحث و بررسی قرار داده
براگینسکی دوره بندي تاریخ ادبیات را بر . س.از جمله ا. اند ستارزاده راجع به مسئلۀ دوره بندي تاریخ ادبیات فارسی توقف نموده

به نظر ما دوره بندي تاریخ ادبیات فارس و  2.حسابد می» شده دوره بندي سالله ي را کامالً کهنه«مبنی قرنها پیشنهاد نموده، 
هاي تاریخی  رههاي مهم ادبی نه همیشه با دو زیرا حادثه و پدیده. باشد تاجیک را فقط بر مبنی قرنها انجام دادن کافی نمی

  .سازگاري دارند
کند، که  دانشمند ایرانی محمود فتوحی نیز به مسئلۀ دوره بندي تاریخ ادبیات فارسی توقف نموده، به طور قطعی تأکید می    

ی ساختمان کتابهاي خود را بر اساس این تسلسل تاریخی و سلسله« هاي پادشاهی  تقریباً همۀ مورخان ادبیات فارسی روند خطّ
  3».اند افکنده رح ط

او در اثر . باشد الشّعرا بهار می یکی از اولین دانشمندانی، که به دوره بندي عملی تاریخ ادبیات ایران دست زده است، ملک    
  :تاریخ نثر فارسی را به چهار دوره تقسیم کرده است» شناسی سبک«معروف خود 

ل قرن . 1 م 11-10قرنهاي (ه  5تا آخر قرن . ه4نیمۀ او.(.  
ل قرن . 2 م 13-12قرنهاي . (ه 7تا ابتداي قرن . ه 6نیمۀ او.(.  
  .).م 18-13قرنهاي . (ه 12-7قرنهاي . 3
  .).م 20ابتداي قرن - 18قرن . (ه 14نیمۀ قرن -.ه 12آخر قرن . 4

قان. بینیم، این دوره بندي بر مبنی سبکهاي نثر فارسی صورت گرفته است طوري که می    آن را چون دوره  ولی اکثر محقّ
از جمله احمد تمیمداري دوره بیندي بهار را دوره بندي نظم و نثر فارسی دانسته، به آن دورة . اند بندي تاریخ ادبیات پنداشته

هاي تاریخ ادبیات جدا نیست، ولی طوري که در موردش  هاي سبک از دوره هرچند دوره. معاصر را عالوه نموده است-پنجم
  .نه همیشه با هم توافق دارندخواهیم دید، آنها 

مخالسکی، ارژي . مینارسکی، ژیلبر الزار، س. ف.شناسان معروف امثال و براگینسکی با سؤال نامه به چندي از ایران. س. ا    
خ آذر موراجیعت نموده، نظر آنها را راجع به ضرورت دوره بندي تاری. عثمانوا، ا. گ.رازنفیلد، ز. ز.بولدیریف، ا. ن.بچکا، ا

اندیشۀ هاي آنهارا جمعبندي نموده،نظر   پرسد و ادبیات فارس و تاجیک، نوع و طرزهاي دوره بندي این ادبیات و امثال اینها می
رشد «شدة سالله اي دست کشیده،  رسد، که در این امر باید از دوره بندي کهنه او از جمله به چنین نتیجه می. دارد خود را ابراز می

   4.ارزیابی شود» هاادبیات از روي قرن
زیرا حادثه و . باشد طوري که ذکر شد، دوره بندي تاریخ ادبیات فارس و تاجیک را فقط بر مبنی قرنها انجام دادن کافی نمی

، بهار و تمیمداري ادبیات قرنهاي . هاي تاریخی سازگاري دارند هاي مهم ادبی نه همیشه با دوره پدیده را -.م11-10 \.ه5-4مثالً
ل . اند دانسته یک دوره هرچند در . تفاوت نظررس دارد 10با هدف و محتواي خود از ادبیات قرن  11در حالی که ادبیات نیمۀ او

داشت، ولی در موضوع و محتوا و هدف و آرمانهاي اجتماعی و زیباشناختی ادبیات تغییرات   این دوره سبک خراسانی ادامه
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ي به وجود آمد ن عهد غزنویان خالف آرمانهاي دورة سامانیان بود، که به طور برجسته در مناسبت آرمانهاي اجتماعی شاعرا. جد
طوري که معلوم است، . یک دوره شماریده شده است. ه11-7یا خود ادبیات قرنهاي 5.گردد فردوسی ظاهر می» شاهنامه«آنها با 

که در حیات ادبی هم ایران و هم ماوراءالنهر و پس از فوروپاشی سلطنت تیمور نه تنها در حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، بل
، چه طور می. خراسان تغییرات جدي به وجود آمد هجري را، که دورة رواج تصوف در ادبیات است، با  7توان ادبیات قرن  مثالً

ك دانست؟  ، که زمان رشد ادبیات دینی بوده، اهل تصوف تنقید و تعقیب می.ه 11ادبیات قرن    شدند، مشترَ
. دهندة هر دورة ادبیات را به طور مشخّص تعیین کرد بنا بر این براي دوربندي تاریخ ادبیات باید قبل از همه عاملهاي تشکّل   

در تشکّل دورة معین ادبیات گاه زبان، گاه محیط سیاسی و . توانند متفاوت باشند هاي آن می این عاملها براي هر ادبیات یا دوره
فارس و تاجیک . م 10-9مثالً، براي ادبیات قرنهاي . باشند کننده می رهنگی یا عوامل دیگر اساسی و حلاجتماعی و گاه محیط ف

اندیشه و  ادبیات مذکور نه زبان، بلکه روحیه و . م 8-7زبان عامل اساسی بود، در حالی که براي دورة قبل از آن، یعنی قرنهاي 
ل قرن ولی برا. آرمانهاي اجتماعی و سیاسی مهمتر بودند محیط سیاسی و اجتماعی مهم بوده، بدون . م 11ي ادبیات نیمۀ او

  . نظرداشت سیاست غزنویان درك کردن حیات ادبی دشوار است
از این رو هنگام دوربندي تاریخ ادبیات به نظر گرفتن عوامل و معیارهاي گوناگون ضرور بوده، نادیده گرفتن بعضی از آن 

براگینسکی دوره بندي تاریخ ادبیات را بر مبنی قرنها پیشنهاد نموده، . س.طوري که ذکر شد، ا .دهد عاملها نتیجۀ مطلوب نمی
هنگام دوربندي تاریخی و ادبی تأثیر «: نویسد جاي دیگر باز هم قطعی تر می 6.حسابد می» شده دوربندي ساله اي را کامالً کهنه«

  7».تواند اصل راهنما و استوار باشد ها نمی سالله
شناسی بحث نموده، از جمله دو روش  اً دانشمند تاجیک عبدالنبی ستارزاده در بابت دوره بندي ادبیات از نگاه روشاخیر

یکی بر اساس منسوبیت به خاندانهاي فرمانروا و دیگري «: هاي فارس و تاجیک تأکید کرده است معمول دوره بندي را در تذکره
هاي  ه سبب باشد، که او بیان شرح حال شاعیران را، که از لحاظ مکان، منطقهولی از چ 8»).گیکرونولو(به اساس سبقت زمان

دوره «ها شده است،  رسد و در مقالۀ او هم به آنها اشاره ها زیاد به نظر می جغرافی، طبقه یا قشرهاي جامعه، الفبایی در تذکره
دهد و درست  وده، نقصانهاي آنها را به قلم میاو روشهاي گوناگون دورهبندي تاریخ ادبیات را بررسی نم. شمارد نمی» بندي

استفادة روشهاي دوره بندي دیگر را » .ادبیات را به صفت پدیدة هنري مستقل شناخت و دوره بندي کرد«کند، که باید  تأکید می
  9. نماید توصیه می» دهنده به عنوان روشهاي یاري«او 

هاي  یق تر نظر کنیم، پی بردن دشوار نیست، که بعضاً در تشکّل پدیدهولی اگر به روند تاریخ ادبیات فارس و تاجیک عم    
، طوري که بارها ذکر شد، روند ادبیات نیمۀ اول قرن . اند هاي معین نیز نقش مؤثر بازیده ادبی سالله به سیاست دولت . م 11مثالً

ادبیات عهد «سبب نیست، که اکثراً آنها را  بی. ایران به سیاست دولت صفویها ارتباط قوي دارند. م 16غزنویان و ادبیات قرن 
  .نامند می» ادبیات دورة صفوییان«و » غزنویان

محمدي خراسانی و امثال   زاده، عثمان کریم اف، علی دانشمندان تاجیک عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، رسول هادي   
ادبیات «مؤلفانش در کتاب  زاده و هم رسول هادي. اند استفاده نموده آنها اساساً دوربندي بر مبنی قرنها را پذیرفته، در آثار خود

، که دستور تعلیمی براي دانشگاههاست، تاریخ ادبیات را از روي قرنها دو ره بندي »)20و ابتداي عصر  19-16عصرهاي (تاجیک 
نشده است، عنوان بابهاي آن به این داللت   هرچند کتاب بدون مقددمه بوده، به دوره بندي اشاره. اند کرده، مورد بررسی قرار داده
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اند،  محمدي خراسانی در کابل به طبع رسانده  زاده و علی ، که رسول هادي»تاریخ ادبیات فارسی«ولی اخیراً در کتاب . نماید می
مۀ آن در این باره می رسول هادي سلطنت خاندانهاي  را ما مطابق با دورة-20-16دوره بندي ادبیات قرون «: نویسد زاده در مقد

نی  حکمران قرار دادیم، زیرا سلطنت هر خاندان به حیات سیاسی، اقتصادي، فرهنگی دورة حاکمیت آن خاندان نقش و تأثیر معی
ی در حیات   چنانچه تسلّط روسیه در آسیاي میانه.گذاشت می نه تنها به محیط ادبی ترکستان، که در زیر حکومت روسیه بود، حتّ

از این . شد، هم در مضمون و هم در شکلهاي نظم و نثر تغییرات بارزي وارد نمود ه به نام دولت مستقل محسوب میادبی بخارا، ک
ن و مشخّص دارند جاست، که دوره از عناوین بابهاي  10.»هاي ادبی عهد حکمرانی شیبانیان و اشترخانیان و منغیتیان تفاوتهاي معی

اکتفا نکرده، روشهاي دیگر دوره » مطابق سلطنت خاندانهاي حکمران«به دوره بندي آید، که مؤلفان تنها  کتاب مذکور برمی
ل«: اند بندي را نیز استفاده نموده شیبانیان.(م 16وضعیت ادبی قرن . فصل او(« ،»مم 17وضعیت ادبی قرن . فصل دو).اشترخانیان( ،

تا  19از نیمۀ دوم قرن (پروري تاجیک  ادبیات معارف. فصل چهارم«، ».م 19و نیمۀ اول قرن  18وضعیت ادبی قرن .فصل سوم«
  .»)انقالب اکتبر

چنین دوره بندي را . بینیم، در کتاب مذکور دوربندي بر اساس روشهاي گوناگون صورت گرفته است طوري که می   
دوره بندي سالله اي بیشتر به  اند، که در آن قرار داده» تاریخ ادبیات فارس و تاجیک«جمعی  شناسان چیک نیز مبنی اثر دست ایران

، (رسد نظر می و امثال » دورة صفوییان«، »دورة تیمور و وارثانش«، »دورة سلجوقیان«، »دورة غزنویان«، »ادبیات عهد سامانیان«مثالً
  ).آنها

ه اعتبار گرفتن به این ترتیب به نظر ما در دوره بندي تاریخ ادبیات ایران یا فارس و تاجیک استفاده کردن روش جامع و ب  
  .باشد اند، ضرور می معیار و عاملهاي گوناگونی، که در تشکّل و رشد حیات ادبی اثر گذاشته

  
   نوشتپی   

  .168. ، ص2004، »ادیب«شناسی، کهنه و نو، دوشنبه،  دوره بندي ادبیات از نگاه روش. عبدالنبی ستارزاده 1
از تاریخ ادبیات . براگینسکی.س.در کتاب ا. خ ادبیات فارس و تاجیکراجع به مسئلۀ دوره بندي تاری. براگینسکی. س.ا 2

  .29.، ص1972تاجیک و فارس، مسکو، 
  .256. ، ص1387نگاري در ایران، تهران،  بررسی انتقادي تاریخ ادبیات. نظریۀ تاریخ ادبیات.محمود فتوحی3
  .29. اثر مذکور، ص. براگینسکی. س.4
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اجتحلیل معناشناختی واژگان فارسی در شعر رؤبه بن عج  
  

 1سید محمود میرزایی الحسینی

  :چکیده
ی بررس. به شمار می آید) ادب سنجشی(تأثیر وتأثر میان دو زبان فارسی وعربی یکی از مباحث مهم وقابل توجه در ادبیات تطبیقی 

واژگان معرّب فارسی در دواوین شاعران عرب سیر نفوذ اندیشه وفرهنگ وتمدن ایرانی را در زبان وفرهنگ وادب عربی به خوبی 
اج شاعر دوره اموي، واژگان فارسی به . نمایان می سازد در این مقاله سعی شده است تا با مطالعه ي دقیق ومکرر دیوان رؤبه بن عج

بر اساس پژوهش هاي معرّب پژوهان ولغت شناسان عرب ) واژه می رسد 30که تعدادشان به (امبرده کار رفته در دیوان شعر ن
وتغییرات بوجود آمده » تحوالت معنایی«واژگان پرداخته شده  وسپس به » واژه شناسی«در این مقاله ابتدا به . وایرانی بررسی گردد

  .آن ها بررسی وتحلیل گردیده است» حوزه هاي معنایی«ان در صامت ها ومصوت هاي واژگان معرّب اشاره شده ودر پای

  
  

  رؤبه بن عجاج، شعر عربی دوره اموي، تحلیل معناشناختی، ادبیات تطبیقی  :کلید واژه ها

                                                
        mahmudalhosaini@gmail.comلرستاناستادیار زبان وادبیات عرب دانشگاه - 1

mailto:mahmudalhosaini@gmail.com
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  مقدمه
گیر اثر گذاري واثرپذیري میان زبان ها وفرهنگ ها امري طبیعی است ودر این میان تعامل میان دوزبان فارسی وعربی کـامالً چشـم  

روابـط  . دو فرهنگ ایرانی وعربی پیش وپس از اسالم رابطه اي تنگاتنگ وبسیار نزدیک با هم داشته اند. وروشن تر از آفتاب است
سیاسی وتجاري میان ایرانیان وعرب ها بی شک زمینه ي مناسبی براي انتقال فرهنگ وتمدن بویژه راهیـابی واژگـان دو زبـان بـوده     

ي زبان وادب فارسی در زبان وادب عربی، معرّب پژوهان تحقیقات ارزشمندي انجام داده انـد کـه از آن   در زمینه ي اپرگذار. است
در روزگـار مـا اسـتاد آذرتـاش آذرنـوش کتـاب       . اشـاره کـرد  ادي شـیر  و جوالیقیمیان می توان به دوشخصیت ارجمند به نام هاي 

به نگارش درآورده است وضمن بررسی تـاریخ فرهنـگ جزیـره    را » راههاي نفوذ فارسی در فرهنگ وزبان عرب جاهلی«ارزشمند 
  )144-122: 1374آذرنوش، : نک.(العرب واژگان فارسی در شعر جاهلی عرب را مورد بررسی وتحلیل قرار داده است

» رجـز «در این مقاله مختصر، نگارنده به بررسی واژگان فارسی در شعر رؤبه بن عجاج یکی از شاعران دوره اموي وسـرآمدان شـعر   
ابتدا شرح مختصري از زندگانی وسبک شعري رؤبه ارائه شـده ودر ادامـه نخسـت واژگـان معـرّب فارسـی در       . عربی پرداخته است

گونـه شناسـی تعریـب واژگـان     «ارجوزه هاي رؤبه به ترتیب الفبایی وبا ذکر شاهد مثال شعري مورد بررسی قرار گرفته وس مباحثی
  .مطرح شده است» ن معرب فارسیحوزه هاي معنایی واژگا«و» فارسی

  :سیري گذرا در زندگانی وسبک شعري رؤبه - 1
از همان ابتداي کودکی مورد توجه وعنایت پدر شاعر خـود قـرار   . هجري قمري بدنیا آمد 65رؤبه بن عجاج تمیمی در حدود سال 

. یـدا کـرد، سـپس بـه بصـره نقـل مکـان کـرد        همراه پدرش در بادیه نشو ونما پ. گرفت تا اینکه به زودي قریحه شاعري او بیدار شد
ــاي گذاشــت    ــد پ ــه ســرزمکین هن ــه جرگــه لشــکریان درآمــد وب ــه دمشــق فرســتاد وب ــز در عــراق ســکنی  . حجــاج اورا ب مــدتی نی

در عالم شعر وشـاعري بـه   . بارها به سند وخراسان سفر کرد. وي از جوانی شیفته سفر به شرق بود) 502/ 1: 1986الفاخوري، .(گزید
  )402-401: 2002ضیف، .(ان عراق پرداختمدح والی

شـعر  «:فراهیدي درباره او گفت خلیلرؤبه در میان اهل فضل از جایگاه واالیی برخوردار بود، به گونه اي که زمانی که از دنیا رفت 
ده نموده انـد وبـه   او داراي توانایی عجیب زبانی بود؛ به طوریکه بزرگان اهل لغت از او استفا. »وزبان وفصاحت را به خاك سپردیم

  ) 1/502: الفاخوري.(شعرش استناد کرده اند
رؤبـه در خراســان وکرمـان بــه امـر تجــارت مـی پرداخــت ومحـل زنــدگی ثـابتی نداشــت ومـدام بــه بصـره نقــل مکـان مــی کــرد          

گریخـت ودر   زمانی که ابراهیم بن عبداهللا بن حسن علوي بصره را تصرف کرد رؤبـه از تـرس بـه بیابـان    ) 1/282: 1993بروکلمان،(
  ).11/150: یاقوت الحموي، بی تا.(هجري درگذشت 145سال 

مسلمه بـن عبـدالملک   . رؤبه صاحب دیوان رجزي است که در اغراض شعري گوناگون چون مدح وهجاء وغیره شعر سروده است
ن محمد آخرین خلیفـه  وخالد القسري والی عراق منصوب شده از سوي هشام بن عبدالملک وولید بن یزید بن عبدالملک ومروان ب

  )1/502: الفاخوري.(بنی امیه را مدح کرده است
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او در اراجیزش نسـبت بـه معرفـت وآگـاهی بـی نظیـر لغـوي خـود فخـر          . رجز به دست رؤبه به مرحله ایده آل ومطلوب خود رسید
پژوهشگران معتقدند کـه  ) انهم.( »و با الفاظ نامأنوس وسبک نامتعارف خود شگفتی لغت شناسان را برانگیخته است«.فروخته است

  )402: ضیف.(رؤبه مسلک جبري داشته است وبر این باور بود که عمل انسان مقدر شده وگریزي از آن نیست
در دیـوان اراجیـز رؤبـه    . یکی از ویژگی هاي برجسته شعر رؤبه مانند شعر پدرش عجاج بازتـاب فرهنـگ ایرانـی در اشـعار اوسـت     

شود که نشان می دهد وي با استفاده از توان شاعري خود به خوبی استفاده کرده وگاهی از اسم واژگان معرب فارسی اي یافت می 
بررسـی  «نگارنـده در مقالـه مسـتقلی تحـت عنـوان      . فارسی مشتقاتی ساخته استف درست همان کاري که پدرش انجـام داده اسـت  

میرزایـی الحسـینی،   : نـک .(ی وتحلیل قرار داده اسـت آن واژگان را مورد بررس» وتحلیل معناشناختی واژگان فارسی در شعر عجاج
1391 :1646-1662 .(  

  :واژگان معرب فارسی در شعر رؤبه بن عجاج -2
دانسته » پر گیس«معرب پژوهان آن را معرب ) 1/168: برهان.(یکی از نام هاي ستاره مشتري می باشد» برجیس« :البِرجیس* 
  : مانند) 1/113: 1963؛ ابن األثیر، 22: 1908ادي شیر،.(اند

ره البرجیسا    )70: دیوان رؤبه(کافح بعد النثّ
به معنی سینه » بر«) 113؛ ابن قتیبه،33؛ الرازي،46ص12ابن منظورج.( واژه اي فارسی ومعرّب معرفی شده است» برسام« :البرسام* 

ي شیر» مرگ«به معنی) 156ص(از نظر جوالیقی» سام«عربی و» صدر«معادل  وبه اعتقاد » التهاب«ه معنی ب) 19ص(واز نظر اد
  :در شعر رؤبه یک بار استفاده شده است. است» ورم«به معنی ) 171ص1ج(برهان

م والبرسام رهاً  قُالس َ الس   )148: دیوان( کَ
به فتح اول وثانی وسکون کاف، نوعی از قماش زمین اطلس گرفته اند که بر آن گل هاي زربفت » بنک«را معرّب ّ» بنق«:بنق* 
نّق«، اسم مفعول »بنق«در شعر رؤبه از اسم ).1/208: برهان.(شدبا بمشتق شده است» م:  

قا  بنّ 110: دیوان.(موشّح  التبطین  أو م(  
  
نک« :البنک*  1/107: 1296؛ صفی پوري، 28: ماده بنک؛ أدي شیر: 1366ابن منظور، .(آمده است» اصل وریشه«به معنی » ب(  

ن ناً  وبعدا فی األکرمین م   )119: دیوان( کَ
؛ 1/194: ماده حمس؛ صفی پوري: ابن منظور.(می باشد» گاو میش«فارسی معرّب » جوامیس«با جمع » جاموس«:الجاموس *

  )2/376: برهان.(نیز ضبط شده است به عنوان مخفف گاومیش» گامیش«البته ) 104: الجوالیقی
بینَ ا        واألقه موسا الفیلَ:  لیثٌ یدقُّ األسد اله وسام69: دیوان(والج(  

ؤذَر * ؛ اما بعضی از )2/428: برهان.( به معنی بچه گاو یعنی گوساله وبچه گوزن گفته اند» گودر«اصل این کلمه را  :ج
ي بن زید، عامر بن طفیل ولبید » گوذر«پژوهشگران معاصر آن را معرّب  دانسته اند وآن را در شعر امرؤالقیس، اعشی، ابوذؤیب، عد

در شعر رؤبه ) یک بار به صورت مفرد ویک بار به صورت جمع(این واژه دو بار) 132: 1374آذرنوش، .( معنی گوساله یافته اندبه 
  :به کار رفته است

ی جؤذَر   )58: دیوان. (تَرمی المرامی بعینَ



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٣٨٢ 
 

  )51: دیوان. (فقد أُري  األدمانَ  والجآذَر
ودر جایی دیگر ) 1/466: برهان.(ربع زیر بغل جامه ومیان تنبان وشلوار را نیز گویندبه معنی پارچه م» خَشتَک«معرّب  :الخَشتَق* 

در جایی دیگر به ) ماده خشتق 1852: الفیروزآبادي.(به کسر اول وفتح جیم فارسی به معنی خشتک آمده است» خشتچه«معرّب 
  ) 54: ادي شیر.( معنا شده است» ابریشم«معنی 

د سلَ قُطناً  أو یقاأَرم شتَ   )110دیوان ( ي  خَ
ه«خندق بروزن جعفَر به معنی گودال وحفره اي است که اطراف دیوار شهر کنده می شد ومعرّب  :الخندق*  ند به معنی » کَ
ندقَ حولَه یعنی : از این اسم، فعل مشتق شده است وگفته اند) 15؛ الجزائري،93ص10ابن منظورج. (است) حفرشده(»محفور« خَ

ه«ر فارسی اسم مفعول به معنی د. حفر خندقاً ند   )280الجوالیقی،.( بوده است kandakیعنی محفور می باشد ودر پهلوي » کَ
به فتح اول بروزن بنده، جوي وکوي را گویند که برگرد حصار وقلعه ولشگرگاه کنند تا مانع آمدن دشمن » کنده«در برهان قاطع نیز

  )334ص2ج.( گردد ومعرّب آن خندك است
هماذا  یمهدقاً  ویند نِّی خَ 186: دیوان. (ب(  

  )1/525: برهان.(به معنی افیون ودفع کننده زهر گرفته اند» دریاك«دریاق را در اصل  :دریاق* 
مِ  الس  فَاء اقی شریی ود یق   ))142: دیوان(رِ

صاحب مختار ) 564ص1برهان،ج .(به معنی زراعت کننده ومزارع باشد» دهگان«واژه اي فارسی معرّب » دهقان« :دهقان* 
الصحاح نیز آن را معرّب می داند ومی گوید اگر نون آن را اصلی درنظر بگیریم منصرف است واگر نون زائد باشد غیر منصرف 

  .به کاررفته است» تَدهقَن«در شعر رؤبه به صورت مصدر از فعل ) 10/107:ابن منظور: ؛ نک108الرازي، .( است
یشِ ات الع برَ دهقُنِ  من ح   )161: دیوان(ذي التَّ

 *ده ،یعنی اگر هم اکنون » أال ده فال ده«در لسان العرب ). 1/562: برهان.(»بده«است به معنی » دادن«به کسر اول امر به » ده« :ده
« ست به معنی صاحب النهایه معتقد است که این یکی از امثال عربی ا). ماده ده، ده.(کار صورت نگیرد ازاین پس نیز رخ نمی دهد

  )2/146: ابن األثیر. ( وي نیز اصل آن را فارسی دانسته است» اگر اکنون به آن دست نیابی هرگز دست نخواهی یافت
لٌ وقُو : فال ده 165: دیوان(أال ده(  

جنگ نوعی جامه پشمین است بسیار درشت که در روزهاي » دیو«و) 1/567: برهان.(قماشی باشد از حریر» دیبا« :دیباج* 
ي شیر140: جوالیقی.( را معرب دیبا ودیباگ فارسی دانسته اند» دیباج«) 2/572: همان.(پوشند 1/356: ؛ صفی پوري60: ؛ اد(  

یباجِ  الد  ا  خالص ی حهلُ  الم33: دیوان( س(  
ن«به کار نرفته بلکه از آن اسم مفعول » ربن«در شعر رؤبه واژه  :ربن * رَب ن«. مشتق شده است» مب » رانین«از . معرّب فارسی است» مرَ

؛ 1/581: برهان.( گویند گویند وزرهی را نیز گفته اند که در روز جنگ رانها را بپوشاند» رانان«به عربی . به معنی شلوار باشد
  )159: جوالیقی

ن رب ه ملٌ  فی آلرو س187. (م(  
ق*  زد؛ صفی پوري3/501: ؛ ابن درید205: ؛ جوالقی1/592: برهان( .ذکر شده است» صف«به معنی » رسته«معرّب » رزدق« :ر :
1/446(  
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باب الغلفقا             ضوابعاً  ترمی بهنّ  الرزدقا    فرُقن الع 110: دیوان( فی الماء ی(  
  )1/600: برهان.(بر وزن نمک به معنی رمه است که گله گوسفند وایلخی اسب وغیره باشد» رمک« :رمک* 

مک یربِض فی ا رذَون الرَّ بِ   )117: دیوان(لرَّوث کَ
نام وي زاب بن توکان بن منوچهر . آمده است که زاب یکی از پادشاهان قدیم ایرانی بوده است» معجم البلدان«درکتاب :الزَّاب *

یاقوت، .(گردید این نهرها به نام او نامگذاري. وي دستور داد که چندین نهر در عراق کنده شود. بن ایرج بن فریدون بوده است
1873 :2/902(  

ی  به  اهللاُ  جنان  األعناب سقابِ        ی یلِ الزّ یل حینَ استَنّ أو س   )11: دیوان( کالنّ
ق*  رادقَ«رؤبه از این اسم، فعل  :س رد رادق، فارسی معرّب واصل آن . مشتق کرده است» سبه معنی دهلسیز است » سردار«س
به معنی پرده بلندي است که به منزله ي دیواري باشد که بر دور » سراپرده«معرب » سرادق«می رسد که  ؛ اما به نظر)248: جوالیقی.(

  )1/707: برهان.(خیمه گاه کشند
ا  ردقَ لیلٍ  س  م  فی لُج تُه نَّ 110: دیوان(ر(  

ه«رامعرّب » سرق« :سرَق*  رَ ئ ماده سرق؛ جوالیقی:الفیروزآبادي :؛ نک1/724: برهان.(به معنی شقّه حریر سفید علم را گویند» س :
ي شیر182 90: ؛ أد(  

قِ  رَ عن لَونِ  الس ابانج  ي رَوِ 105: دیوان(کَاله(  
در . »شروال«وبعضی دیگرمعرّب ) 234ابراهیم،.( دانسته اند» شلوار«را معرّب » سروال«و» سربال«برخی از محققان  :السروال* 

روال، س ربل عربی با شکل هاي مختلف س ل، س سرو ل، تَ رو رویل، سراوین، سراویل وشروال به کار رفته است وافعالی چون س
ي شیر،335ص11ابن منظورج.( وتَسربل از آن مشتق شده است در شعر رؤبه این واژه یک بار به صورت اسم مفعول ) 88؛ اد

رول( سبه کار رفته است) م:  
ن رب ه ملٌ  فی آلرو س187. (م(  

  
تعریف وآن را واژه اي » نی اي که بافنده نخ را به دور آن می چرخاند«به عنوان » شهرق«در فرهنگ لسان العرب  :قالشَّهرَ* 

آمده وآن را ریسمان تاب » شهلنگ«نزدیک به این واژه در برهان قاطع واژه ي . فارسی می داند که عرب ها بسیار بکار می برند
اف گویندگویند وآن شخصی است که ریسمان وطناب خی 2/75: برهان.( مه وامثال آن می تابد وبه عربی لو  (  

ي أدار الشَّهرَقَا  فَلکَه الطّاوِ   )110: دیوان(کَ
ي شیر.(فارسی است» سرد«معرّب » صرد«:الصرد*  این واژه دوبار در دیوان رؤبه به کار رفته است) 107: أد:  

 رد لجٍ  ص رٍ  لیس بثَ   )48: دیوان( بِمطَ
  )42: دیوان.(   وشماالً  صردابادر لیالً

). 2/96: برهان.(وبه کسر اول جامه وامثال آن را گویند. یکی از معانی طراز، لباسی است ابریشمی در نهایت نفاست :طرز، طراز* 
  )112: ؛ أدي شیر224: جوالیقی.(این واژه به معنی لباس ودر مورد بهترین هر چیز به کار رفته است

من جی  رت رزِ فَاختَ   )66: دیوان(د  کلّ طَ
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ي شیر256: ماده قوش؛ جوالیقی: ابن منظور.(»کوچک«فارسی معرّب است به معنی » قوش« :قُوش*  ؛ صفی پوري130: ؛ اد :
ک«در برهان قاطع، معرب).1067 وشَ   )349: 2ج .( به معنی کوچک ضبط شده است ومردم کوچک اندام را نیز گویند» کُ

ب نکَ الم  79:دیوان(ینِ  قُوشِ فی جِسم شَخت(  
ي شیر333:جوالیقی: نک.(به معنی لباس نرم وسفید است » نرمه«فارسی معرّب » نرمق« :نَرمق*  ؛ 152: ؛ ابن منظور ماده نرمق؛ اد

  )1240: صفی پوري
قَا  رّ أخطاالً  له ونَرم 109: دیوان.(أَج(  

أقاموا هفتقاً : در لسان العرب آمده است) 1366: ه هفتق؛ صفی پوريماد: الفیروزآبادي.(فارسی است» هفته«معرب » هفتق« :هفتَق* 
  )ماده هفتق: ابن منظور.(أي أسبوعاً یعنی یک هفته اقامت گزیدند

ا  قَ فتَ وا هار ابین ز110دیوان، ( کأنّ  لع(  
  ) 350: ؛ جوالیقی158: أدي شیر.( دانسته اند» هملَه«به معنی ستور بارکش وراهوار آمده است وآن را معرّب » همالج« :الهِملَاج* 

الهِمالج  م  بِ اً   أَهعخَتضاجی         م ت  َنضرَة من تَهد ب جِ 30:دیوان(قد ع(  
  
 *کی:»ک واژه اي است فارسی که عیناً بدون تغییر به کار رفته است» ی.  

 ک یل ک من ی ی الرُّوم  ي د 117: دیوان.(تَح(  
  
؛ 2/737: برهان.(یلمه به فتح اول ومیم وسکون ثانی، قبا وجامه پوشیدنی را گویند.فارسی است» یلمه«عرب م» یلمق«:یلمق* 

ي شیر403: جوالیقی 161: ؛ الفیروزآبادي،ماده الیلمق؛ أد  (  
  )113دیوان، (  تَرَي  له برانساً  ویلمقَا

  

  :گونه شناسی واژگان فارسی در شعر رؤبۀ بن عجاج - 3
ولذا معرّب واژه اي ) 3: الجزائري.(تعریف کرده اند» انتقال یک کلمه از زبان غیر عربی به عربی« از نظر اصطالح شناسی » تعریب«

باتأمـل در واژگـان فارسـی در    ) همـان .(است که از زبانی غیر عربی به عربی منتقل شده است، خواه با تغییر باشد وخواه بدون تغییـر 
  :ن گونه هاي مختلف تعریب را به موارد زیرطبقه بندي کردشعر رؤبه به طور اجمال می توا

  :تعریب بدون تغییر) الف
را به کار برد، یعنی واژه ي بیگانه اي که وارد زبان عربی شـده اسـت   » دخیل«شاید بتوان بجاي تعبیر مذکور همان اصطالح مرسوم 

خراسـان،  همان شکل وقالب اصلی خود به کار مـی برنـد ماننـد    بدون اینکه کلمه اي از آن مشتق شده باشد؛ لذا عربها آن واژه را با 
نک، برسام، یک، رمک، زاب وطراز«در شعر رؤبه واژگان ) 13: 2005التونجی،: نک.( کالسیک ومرهم از این گونه تعریـب بـه   » ب

  .شمار می آیند
  :دیگر) صامت(به یک یا دو حرف) صامت(تبدیل یک یا دوحرف) ب 

  :اسم می رسد، مانند 16این گونه از تعریب حدوداً به تعداد واژگان مربوط به 
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نک: تبدیل کاف به قاف، مانند نَق( ب ق( ؛ خشتک)ب شتَ   ).دریاق( ؛ دریاك)خَ
  ).دیباج(دیباگ : تبدیل گاف به جیم، مانند
  ).صرد( سرد: تبدیل سین به صاد، مانند
ره: تبدیل هاء به قاف، مانند ق( س رَ یلمق(؛ یلمه )قهفت( ؛ هفته)نرمق( ؛ نرمه)س.(  

  :گاهی در یک کلمه دو صامت به دو صامت دیگر تبدیل شده است، مهمترین این کلمات عبارتند از
  ).برجیس( به باء وگاف به جیم » پ«تبدیل حرف : پرگیس
  ).جاموس( حرف گاف به جیم وسین به شین: یا گاومیشگامیش 
  ).جوذر( تبدیل گاف به جیم ودال به ذال: گودر
  ). خندق( دیل کاف به خاء وهاء به قافتب: کنده
  ).رزدق( تبدیل سین به زاء وهاء به قاف: رسته

  )قوش (تبدیل کاف به قاف وچ به شین وحذف کاف آخر: کوچک
عالوه بر تغییراتی که در تعداد صامت ها به وجود آمده است در بعضی از کلمات مصوت هم دستخوش تغییر شده است، به عنـوان  

در فارسی واو معدوله تلفظ نمی شود ولی » خوان«ویا در واژه ) جوذر(فتحه به ضمه تبدیل شده است » گَودر یا گَوذر«مثال در واژه 
ودر میان واژگان معرّب تنهـا واژه  . این واژه در عربی با ضمه وکسره حرف خاء تلفظ می گردد وواو نیز معدوله به حساب نمی آید

رسام« ب به شم» ب ر«ار می آید که ترکیبی است از دو کلمه یک واژه معرّب مرکّ سام«و» ب«.  
  
  اشتقاق ) ج

این مبحث، مبحـث درازدامنـی اسـت ودراینجـا از     .یکی دیگر از مباحث مهم زبان پژوهی بویژه فقه اللغه عربی مبحث اشتقاق است
ومبرهن است پدیده زبانی اشتقاق  اما آنچه در شعر رؤبه بویژه در حوزه ي واژگان معرب فارسی واضح. ورود به آن پرهیز می شود

  : صاحبنظران آن را اینگونه تعریف کرده اند. صغیر یا اصغر می باشد
در ایـن  . اشتقاق صغیر عبارت است از انتزاع کلمه اي از کلمه اي دیگر ، به طوریکه میان آن دو تناسب معنایی وجود داشته باشـد « 

  )207: 1999قدور،.( »ث افزایش معنایی می شودمیان در واژه نخست تغییري صورت می گیرد که باع
در این حوزه چهار واژه شناسـایی شـده   . یکی از جلوه هاي اشتقاق صغیر در شعر رؤبه اشتقاق فعل واسم از کلمات فارسی است     

بق«یکی واژه . است نَ رول«است که از واژه معرب نبق مشتق شده است، دومی » م سوال مـی باشـد،   اسـت کـه اسـم مفعـول از سـر     » م
بن«سومی واژه  ن«گرفته شده است وچهارمی واژه » ربن«است که از » مرَ   . ساخته شده است» دهقان«است که از اسم جامد » تَدهقُ

ردقَ«یکی دیگر از واژگان این حوزه، فعل رادق«است که از » س معرّب سراپرده مشتق شده است ویک فعل اسمی بـه شـمار مـی    » س
  .آید

  

  :اي معنایی واژگان معرّب فارسی در شعر عجاجحوزه ه - 4
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حوزه ي معنایی یا حوزه ي قاموسی مجموعه «. است» حوزه هاي معنایی«یکی از حوزه ها وموضوعات مهم معناشناسی مبحث 
رنگ  به عنوان مثال کلمات مربوط به. کلماتی است که با هم ارتباط معنایی دارند ومعموالً تحت عنوان یک لفظ عام می گنجند

احمر، ازرق، أصفر، «در زبان عربی در یک حوزه قرار دارند ودر زیر مجموعه اصطالح رنگ جاي دارند وشامل الفاظی چون 
   )79: 1982عمر، .( »می باشند... أخضر ،أبیض و

  :کرد با بررسی واژگان فارسی به کاررفته در شعر عجاج می توان این واژگان را در حوزه هاي معنایی زیر طبقه بندي
الخشتق، دیبـاج، مسـرول،   : در میان واژگان معرّب رؤبه بن عجاج بیشترین تعداد واژگان مربوط به البسه می باشد، مانند: لباس) الف

  . مربن،سرق، طراز، نرمق و یلمق
  .مک، همالجالجاموس، جوذر، ر: دومین حوزه واژگانی واژگان معرّب در شعر رؤبه مربوط به حیوانات است، مانند: حیوان) ب
  .خوان وشهرق: وسایل به کاررفته معرّب در شعر رؤبه عبارتند از: وسایل ولوازم) ج
  .است» دهقان«تنها واژه به کاررفته در این حوزه واژه : طبقه اجتماعی) د
  .به کار رفته است» زاب«در این زمینه نیز اسم علم : اسم علم) ه
  .کاربرد داشته است» ریاقد«و» برسام«در این مورد دو واژه ي : طب) و
  . در شعر رؤبه به کار رفته است» خندق«در زمینه ي نظامی واژه : نظامی) ز
  .می باشد» برجیس« تنها واژه این حوزه واژه ي : ستاره شناسی)ح
  .را می توان واژگان معرّب فارسی صفت به شمار آورد» قُوش وصرد«دو واژه ي : صفات) ط
  
  :گیرينتیجه

مختصر سعی شد که واژگان معرّب فارسی در دیوان اراجیز رؤبه بن عجـاج شـاعر رجزسـراي دوره ي امـوي از منظـر       در این مقاله
نگارنده ادعایی ندارد که تمام واژگان فارسی در دیوان رؤبه را بررسی کـرده  . معناشناسی وحوزه هاي معنایی بررسی وتحلیل گردد

ك واژه فارسی بیانگر رواج وگسترش زبان فارسی ونفوذ زبان، فرهنگ وتمدن ایرانی است؛ اما بر این باور است که همین تعداد اند
نکته دیگر اینکه شماري از واژه ها در دواوین شاعران جاهلی به کار رفته است ورؤبه نیز همـان واژگـان را   . در فرهنگ عربی است

ده واز اسامی جامد فارسی، افعـال واسـمایی را مشـتق    به خدمت گرفته است؛ اما در مواردي، خود شاعر دست به ابتکار ونوآوري ز
اج. گرفته است که هـردو از شـاعران   -شاید بتوان گفت که یکی از دالیل استفاده از واژگان فارسی در شعر رؤبه وپدر شاعرش عج

با معـادل هـاي عربـی    سالست، روانی وزیبایی واژگان فارسی در مقایسه -طراز اول وتأثیرگذار در شعر رجز عربی به شمار می آیند
  .آن بوده است

با بررسی واژگان فارسی در دواوین شاعران عرب از دوره جاهلی به بعد پژوهشگران این توانایی ودانش را کسب می کننـد کـه بـا    
تحوالت معنایی واژگان فارسی در عربی وسیر نفوذ فرهنگ، زبان وادب فارسی در زبان وادب عربی آشنا شوند وحتـی از رهگـذر   

  .رسی واژگان معرب، اصل واژگان فارسی ریشه شناسی ومشخص گرددبر
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  .المکتبه والمجله السلفیه: ، التقریب ألصول التعریب، مصر)بی تا(الجزائري، صالح 
عبدالرحیم،الطبعه .، المعرّب من الکالم األعجمی علی حروف المعجم، تحقیق الدکتور ف)1990(جوالیقی، موهوب بن احمدال 

  .دارالقلم:األولی، دمشق
  .المکتبه العصریه: بیروت-، مختار الصحاح، تحقیق یوسف الشیخ محمد، صیدا)2006(الرازي، محمدبن أبی بکر بن عبدالقادر 
الکویت، دار ابن : ولیم بن الورد البروسی: ، دیوان الشاعر فی مجموع أشعار العرب، اعتنی بتصحیحه وترتیبه)2008(رؤبه بن العجاج 

  .قتیبه للطباعه والنشر والتوزیع
  .طهران: ، منتهی األرب فی لغه العرب، مجلدان)1296(صفی پوري، عبدالرحیم بن عبدالکریم 
  دارالمعارف: عصر اإلسالمی، الطبعه العشرون، القاهرهال-، تاریخ األدب العربی)2002(ضیف، شوقی 
  .مکتبه دارالعروبه: ، علم الدالله، الطبعه األولی، الکویت)1982(عمر، أحمد مختار 
  .دارالجیل: لبنان–، الجامع فی تاریخ األدب العربی ،الطبعه األولی، المجلد الثانی، بیروت )1986(الفاخوري، حنّا 
  . 2القاموس المحیط، نشره البابی الحلبی، ط  ،)1852(الفیروزآبادي  
  .دارالفکر: ، مدخل إلی فقه اللغه العربیه، الطبعه الثانیه، دمشق)1999(قدور، أحمد محمد. 
،مجموعه مقاالت همایش ملی »بررسی وتحلیل معناشناختی واژگان فارسی در شعر عجاج«، )1391(میرزایی الحسینی، سید محمود 

  .گاه رازي کرمانشاه،جلد دومادبیات تطبیقی دانش
  .لیبزیغ: وستنفلد: مجلدات،، تحقیق 6، معجم البلدان، )1873(یاقوت الحموي، أبوعبداهللا الرومی البغدادي  

  .بیروت: ، معجم األدباء، تحقیق إحسان عباس)بی تا(----------------------------
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474 

 طب در »گنج بخش« يخطی کتابخانه يترین نسخهمعرفی کهن

 
 1میرزایی) پدرام(علی 

  

 چکیده

احیايِ نسخه هاي خطیِ فارسی گشودن و ورق زدنِ . نسخه هاي خطی بازگویندة گذشتۀ درخشانِ تمدن وفرهنگ و زبان است 
رج از کتابخانۀ گنج بخشِ اسالم آباد ، بزرگ ترین ثروت ایران را در خا. برگ هايِ زرینِ تاریخ وتمدنِ ایران و زبان فارسی است 

در این کتابخانه گنج هایی نهان شده است که پس از زدودنِ گرد و غبار زمانه درخششِ آنها چشم را . کشور در خود نهفته دارد 
یکی از این گنجینه هاي فراموش شده کتابی در طب از قرن ششم یا اوایل قرن هفتم است که با . خیره و انسان را مسحور می کند 

نسخه داراي . اول و آخرِ این نسخه  افتادگی دارد ،  یک طرف آن جلد ندارد . ج خانه نهان مانده است در این گن 15597شمارة
صفحۀ آغازین اثر را  236متنِ اصلیِ نسخه . کتابِ دیگري در طب به متنِ اصلی افزوده شده است  237صفحه است ، از صفحۀ 266

) . تقریباً رقعی(است  5/12وعرض آن 5/17طول کتاب . است شامل می شود که با خط نسخِ تحریريِ قدیم نوشته شده 
در این مقاله سعی می . کلمه درج شده است  70در هر صفحه حدود . سانتیمتر است  10سطر دارد وطول هر سطر  11هرصفحه

علمیِ  زبانِ فارسی  پی  شود تا اهم ویژگی هاي این نسخۀ منحصر به فرد شناسانده شود تا بتوان بیش از پیش به توانایی هايِ زبانِ
. برد و از سویی دیگر واژگانِ کهنِ از یاد رفتۀ  معرفی و معنا شوند و غنايِ زبانی بیشتر گردد  

  

  .نسخه خطی ، زبان فارسی ، طب ، گنج بخش :هاکلید واژه 

                                                
  عضو علمی دانشگاه پیام نور - 1
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  مقدمه
نه اي است براي نگارش این مقاله چه احیايِ این میراث بی بهايِ پر بها بها.نسخه هاي خطی میراث گرانبهايِ گذشتگان است

راه شناخت راستینِ .نهفته در خزانه ها هر چند دشوار اما ضروري است  از چهرة مستورِ این پري رویان زدودنِ گرد و غبارِ زمانه
 مرز وبومِ سرزمینِ مادري با معرفی وتصحیح نسخه هاي خطی ممکن است وباکشف نسخه هاي پوشیده برگی زرین از تاریخ

  . هویداوچهره اي نوازمیراث فرهنگی گذشتگان ودانشی مردان آشکارمی شود
کتابخانۀ گنج بخشِ مرکزِ تحقیقات فارسیِ ایران و پاکستان در درج خانۀ فراموش شدة خود گنج هاي بسیاري را پنهان 

از .ابان فرا راه محققان روشن می شودبا گشودن این دفینه ها ، چهرة درخشانِ این شاهدانِ خاموش آشکار و چراغی ت. کرده است 
وبه احتمال به خط مولف درطب ازنویسنده اي ناشناس است که سعی می شود در  جملۀ این گنجینه ها نسخه اي است منحصر بفرد

فرین است این نسخه متنی علمی و ناشناخته به زبان پارسی از  روزگاران کهنِ این سرزمین افتخار آ.این مقاله به درستی معرفی شود
: 1353واسطی،(» تحقیقات نوین غربیان در اصل از حکما و اطباي ایران سرچشمه می گیرد« و براین نکته صحه می گذارد که  

ندي شاپور سپس باترجمه ها و تعلیمات دسته یی از این طبیبان که از ) . نوزده علمِ طب درمیان مسلمانان نخست به همت پزشکان گُ
این مترجمان به نقلِ کتاب هاي طبیبانِ مشهورِ دنیايِ قدیم مانند بقراط و جالینوس و جز . اشتند بنیان گذاشته شدزبان یونانی اطالع د

اطباي نخستین ایرانی مانند آل بختیشوع وآل ماسویه وغیره کتاب هاي بسیاري از منابع مختلف یونانی،ایرانی «آنان نیز اشتغال داشتند
-109: 1384براون،(»وردند وطبِ اسالمی بر همین مبانیِ استوار نهاده شد و به سرعت پیش رفتو هندي براي مسلمانان فراهم آ

بعدها بسیاري از این یافته ها را غربیان اخذ کرده وبا پوششی تازه به دیگر ممالک به نام خود ارائه « هرآینه).112
اصطالحات و ترکیبات علمی است با ازسویی دیگر این نسخه متنی ناشناخته در زمی).بیست:1353واسطی،(»دادند نۀطب و حاوي ِ

براي نمونه به عبارت هاي زیر فقط .شناخت چنین متونی می توان بهتر به توانِ زبان فارسی درمعادل سازي اصطالحات  نوین پی برد
  :در موردبیماري هاي چشمی  توجه کنید
  ).1 57(و آب گرم را که اندر چشم آید باز دارد

  ).142(و سوختن و سپیدي چشم را ،بگیرد... را و سوختن چشم را و خارش  رمد گرم]رد[مر د
  ). 144(چشم را سود دارد ...نافع است مرسپیدي چشم و آب دویدن و سرخی چشم و گرانی 

  ). 146(نافع بودمرخارش چشم راوآب دویدن وآغازآب فرود آمدن وتاریکی چشم و همه آفت ها را از چشم باز دارد
البته درحاشیۀ معرفی این . این مورد بیشتر مد نظر نگارندة مقاله بوده است. تن حاوي اطالعات فراوان زبانی است همچنین این م

  .نسخه، معلومات دیگري نیز آشکارخواهد شد
  معرفی نسخه

بی، متن کهن ط: طب «:اثر محمد حسین تسبیحی چنین آمده است فهرست الفبایی نسخه هاي خطی کتابخانۀ گنج بخشدرکتاب 
  ). طبذیل :1384تسبیحی،(»ص 266، جدول وشنگرف ، )یک طرف جلد ندارد( ق، .هـ  6، تحریر قدیم، ك قرن ) طب ، ف ، نثر(

از استاد احمد منزوي  فهرست نسخه هايِ خطیِ کتابخانۀ گنج بخشاست متاسفانه درکتابِ 12/1/1380چون تاریخ خرید این نسخه
 .از آن ذکري نشده است

                                                
 .ا شمارة صفحۀ نسخۀخطی استتمام  شماره مذکور درپایان شاهده. 1
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و عرضِ  17/  5طولِ هر صفحه .اول وآخر نسخه افتادگی دارد.در کتابخانۀگنج بخش نگهداري می شود15597اشمارةنسخه ب این
در هر صفحه . سطر دارد  11هر صفحه . سانتمیتر است  10سانتیمتر و عرضِ آن 12طولِ نوشته  در هر صفحه . است  12/  5آن 

 237از صفحه . عنوان بدلِ داروها در آن ذکر شده است 40بدون رعایت الفبا وعنوانِ دارو  291.کلمه به کار رفته است 70حدود 
احتماالً کتابدارِ وقت (در صفحۀ اول با خطی جدید. خط و کاغذ عوض می شود وبه احتمال بعدها به نسخۀاصلی افزوده شده است 

ه آخرِ اثر شماره گذاشته شده است به جز بین نوشته شده است وازآن پس تا صفح 3بر باال و وسط صفحه شمارة ) مرکزِ تحقیقات
  .بدون شماره مانده باشد) ممکن  است با اشتباه شماره گذار(دو صفحه 194-193صفحۀ 

 ).3(شربتی دو درم دربیست درم کار برد .ویک من شکر اسپید بر وي و بجوشاندتا به قوام رسد:...آغازنسخه

  ) .236(و مغز تخم خربزه از هریکی برابر بساید وبه شیرگاو بگیرد صمغ عربی وکتیرا ونشاسته : انجام نسخه

   :دربعضی صفحات مهري چنین وجوددارد.در متن هیچ تاریخی ذکر نشده است .تاریخِ تألیف نسخه به درستی معلوم نیست 
  رسم الخط نسخه

خط نسخه ویژگی هايِ .نا نوشته شده است به خط نسخِ متوسط با حروف نه چندان خوا) 233تا  3از صفحۀ (متنِ  نسخۀ مورد نظر
خاصِ رسم الخط نسخِ قدیم را دارد مثالً الم آخر زاویه دار وبدونِ پیچِ دنباله به باال و از نظر شکل مانند کاف یا دال 

نقطه هاي زیر وزبرِ حروف در بسیاري از موارد حذف یا جا به جا گذاشته شده .است

سین وشین در اکثر موارد با .اص نوشتن، خواندن متن را دشوار می کند ترتیب نقطه گذاري و شیوة خ.است

به ترتیب به » پ«و» چ«.نوشته شده است و گاف با یک سرکش دندانه
). 6(زدب...برد و]ر[س به کاب؛ )174(وبی در آن روغن زنندجکه :نوشته شده است» ب«و» ج«صورت

کوفتنی است  آنچ:...نوشته شده است» چندانک«و» آنک«،»چنانک«،»آنچ«تبه ترتیب به صور»چندانکه«و»آنکه«،»چنانکه«،»آنچه«
شربتی از وي :گفته آمده است چنانک). 17.(حل کردنی است حل کند با مثلث ویا عسل مصفی معجون کند آنچبکوبد وبوپزد و

شکر چندانک خواهد ودر دیگ  بیارد).59(تریاق فاروق ساخته شد تریاق این بود  آنکپیش از ).110(دو درم بخورد به آب پخته
  ).5(سنگین کند وآب ریزد چندانک شکر را بپوشد

حل کند وبا عسل معجون کند شربتی از وي چهار مثقال  کردنیستبکوبد و آنچ حل : در همه جا حذف شده است» است«همزة  
وي برین معجون نهاده ونام :دراتصال به کلمات قبل بخصوص حروف حذف می شود»این«و»او«همچنین همزه).19(نیک آید

کلمات عربی ).27(دارد  بکار حاجت بوقتبرد و  بجایگاه و: حرف اضافه همه جا به کلمۀ بعد از خود چسبیده است» به«).165(اند
دیگر نسخه  ودر). 25(استادي نسختصفت شراب خشخاش دیگراز : آمده است» ه « وگاه به صورت » ت«گاه به صورت 

درچندمورد نسخه ).159(ابوبکر اخوینی رحمه اهللا نیک مجرب است کتباین بر :ذکر شده است» کتب«به صورت » کتاب«).85(
مر سرفه تر را وسینه وسوخته را پاك لعوق تخم کتان نافع بود  ]برد  [به قوام آورده معجون کند وبه کار:خط ترقین وجود دارد 

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است خط ترقین ).185(اردخداوند ریو را  و کسانی را بلغم سطبر برآید به دشواري بی کند
.                             خط ترقین کشیده شده است» کند«که بر رويِ کلمۀ ) 110(جداکندگانه بکوبد:.داردوهمچنین در این مورد

که.  :بسیاري ازکلمات بویژه کلمات و اصطالحات یونانی به درستی خوانده نمی شود نگی و بقایايِ آثارِ
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گذرِ مدید و طوالنیِ زمانه را اضافه بر پوسیدگی و آثارِ فراوانِ رطوبت در جاي جاي نسخه از جا به جایی و افتادگی نه چندان کم 
  . نسخه نیز می توان دریافت

  جابه جایی
مر کسري را که ملک ساخته  معجون عنبرکه:آمده است 84در صفحۀ: از نمونه هاي جابه جایی می توان به مورد زیر اشاره کرد 

د . اند ود مرهمه بیماري ها را که از سردي بومعجون را در قرابادین جوارش الخسروي المعروف بجوارش العنبر می گوید نافع ب
د وباه را زیادت کند ومعده را  ودماغ را قوي کند وفرامشتی را ببرد و حفظ را زیادت کند وسردي را که  نَ ه را گرم کُ رد برهمه وگُ

چنین شروع می  85و صفحۀ...من به شهر بلخ یکی: مشایخ را نیک موافق است وصاحب ذخیره می گوید.اندام ها غلبه کند ببرد
ادامۀ  97خشکی را وخارش را ؛بگیرد ودرصفحه:آمده است  96زردخایه مرغ پخته زیاده کرده اند نافع بود  ودرپایان صفحه :شود

بسیار عالج کردند از هیچ دارو شفا نیافت بدین شفا . را دیدم که او را درد معده بودي: ست به شرح زیرآمده ا 84مطلب صفحۀ
  .یافت اخالط وي

  : افتادگی
همچنین در نوشتن .مطلبی از کتاب درج نشده است11تا اواسط صفحه ، متن ادامه یافته و بعد از آن تا ابتداي صفحۀ  9در صفحه 

بخورد و بر زبر وي  ]ل [و وقت خفتن دو مثقا:ه ناکامل آمده است وافتادگی دارد براي مثالکلمات نیز به مواردي برمی خوریم ک
در مواردي که دو حرف یک ). 15( انگور سپید شیرین وي را بکوبد و بفشارد  ]رد [سپید بود بیا :...یااین مورد).179(اندکی شراب

یا در این ). 6/7(آب بر وي ریزد وبجوشد ) نیم من(نیمنو یک شباروز ود:شکل کنار هم قرارگیرد یکی از حروف حذف می شود
بیان حرکت »ه«). 71(سود دارد)بواسیر را(سخت سودمند است ودیگر از خواص وي آن است که بواسیرا)جگر را(وجگرا :مورد

حذف شده است »شبانه روز«ي کلمۀ»نه«در تمام موارد ).58(بود رودهااندرمعده و :ي جمع حذف می شود»ها« هنگام اتصال به 
  ).4(،پس جوشاند تا به مقدارنیمی بازآید شباروزوصندل را اندرین سرکا وآب فرغار کند دو:آمده است» شباروز«وکلمه به صورت 

مرهم زنگار ).185(سوخته راپاك کند ووسینۀ :گاهی به نظر می رسد حرف یا حروفی به اشتباه در متن افزوده شده وآمده است
گاهی جمله بندي به هم ).163(کند وگوشت مرده را بخورد و ناصور و ریش هاي پلید را بصالح آرد کهن را خشک را ریش ها

  ). 194(آماس صلب را که ببرد در زبان باشد:ریخته یا مقدم وموخر است
  تنوع کاربرد

ر این نسخه به چند گاهی یک کلمه د.دراین نسخه چندگانگی نوشتن کلمات ،استفاده  از شنگرف  وحتی درعنوان ها وجود دارد 
دیگر بیارد شکریک من و بروي افکند آب نیمن و به آتش نرم بپزد و کفک وي بردارد  جالبصفت : ...صورت نوشته شده است

اندر زدي نیکو پدید  سرکاتابدان مقدار که ترشی :یا).5(نیمن و به آتش نرم بپزد تا بقوام باز آید گالبو باز بر وي افکند 
این یک دست نبودن حتی در نوشتن کلمات یا ). 95(ترکند و برانداید ویک ساعت باشد باز بشوید سرکهبا:...بامقایسه شود )6(آید

روغن که :در مواردي عنوان کامالًبه رنگ سیاه و درمواردي به شنگرف نوشته شده است. عبارت ها به شنگرف نیز وجود دارد 
گاه یک .که تمام عبارت مشخص شده به شنگرف نوشته شده است).87(گیرد ،بموي را از ریختن باز دارد وآنچه ریخته باز برآرد

گاهی .با شنگرف نوشته شده است» صفت«که فقط کلمۀ)25(صفت شراب خشخاش دیگراز:کلمه به شنگرف نوشته شده است
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؛که )194...(ببردغرغرة دیگر که گرانی زبان که از بلغم بود :حروفی از یک کلمه را شنگرف وحروفی را سیاه نوشته شده است
  .به شنگرف است»غرغره دیگ«سیاه نوشته شده و»دیگر«درکلمۀ»ر«فقط 

نافع بود درد :  شراب سنبل .)196(، اخالط سوخته از تن پاك کندمطبوخ چهار شیر: گاهی اسم دارو عنوان قرارداده شده است
ه مو را از ریختن باز دارد وآنچه ریخته باز روغن ک :گاهی به جاي اسم ، مورد کاربرد آن دارو آمده است). 3(معده و جگر

براي دستور تهیه دارو نیز تنوع وجود دارد گاهی بدون هر گونه مشخصه ). 87(،بگیرد مازو وپوست هلیلۀ کابلی وبرگ موردبرآرد
ده می اخالط ، بگیرد ، بیارد  استفا: اي وارد بحث می شودواجزاي تشکیل دهندة دارو ذکر می شود،گاهی هم از کلمات 

آن مصطکی یک  اخالطفرود آرد و معده را سود دارد وفضول از تن بیرون آرد و بر سیري و گرسنگی خوردن روا با شد؛ :شود
که از رطوبت بود، ).53(زعفرانبگیرد حتی که بوي دهان را نافع بود خاتونان ملوك استعمال کردند؛ .)178 (جز شکر دو جز

ندر بیاردخاصه مردم مشایخ را؛    ).182(کُ
  موضوع نسخه

دارو ).33: 1371اذکایی،(»شاخۀپزشک دارو از سه رشتۀ مهم پزشکی باستان است«موضوع این نسخه پزشکی یا دقیق تر بیان کنم 
شناسی به مثابۀ نخستین مرحلۀپزشکی است زیرا هرکس که خود را وقف پزشکی کرده بود پیش از همه می بایست شناخت الزم 

گاهی هم این تخصص از مراحل پزشکی محسوب نمی شد بلکه آن را مستقل وجدا از سایر رشته هاي . یرداز مواد دارویی را فراگ
تشریح تمام عیار دارو با التفات به حساسیت این مبحث جایگاه خاصی در آثار مدونِ دراین زمینه داشته .پزشکی می دانستند

مصرف دارو وانتخاب بهترین آنها وهمچنین تهیۀداروهایی  زیرا از عمده وظایف داروشناس گردآوري مواد دارویی،نحوة.است
در این راستا نویسندة این متن نیز تاحد امکان تالش کرده است حق . مرکب از روي دستورهاي موجود یا تجربیات شخصی بود

  .مطلب رابه درستی اداکند
  انواع داروها

داروسازي موفق بوده که با استفاده ازتمام مواد، داروي .باشددارو  در دارو سازي سنتی می توانست گیاهی ، حیوانی و معدنی 
ازتمام این مواد براي ساخت دارو استفاده می شد در این اثر نیز از تمام این امکان داروي سازي استفاده شده .مناسب را آماده کند

  :است اما بیشتر داروها گیاهی بودند
  ).35(گرم زبر خشت بر نهند تابسوزدرا درکوزه کنند واندر تنور  صدفصفت سوختن صدف؛ 

 ).63(را دانه بیرون کنند و بکوبند چنانک پوست از وي جدا شود مویزو این چنان باشد که 

  ).55(،دو مثقالکهربا ،سی درم روغن گاوکابلی بریان کرده به  هلیلۀبگیرد 
  ).164(بی نمک کوهان شترو  مغز ساق گاوو  پیه بط
  ).149/150(سرخ ، پودة نان،کفک نان، نوشادر؛از هریکی سدس جزء زرنیخنیم جزء  رزنگاسوخته یک جزء زاكبگیرد 

  بدل دارو
آگاهی از بدل داروها  در طب سنتی با توجه به محدودیت هاي موجود   اهمیت زیادي داشت زیرا در روزگاران کهن ممکن 

هاي داروشناسی رساله هاي خاصی دربارة بدل ها نبود در هر زمان داروي مورد نیاز در دسترس باشد به همین دلیل در کتاب 
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زوفا بدل وي عصارة :بدل دارو ها ذکر شده است 220تاپایان صفحه ) به ناگاه( 213در این کتاب نیز از صفحه  .نوشته می شد
  ).220(انجیر است

  داروهاي گیاهی
با داشتن این . یاهان یا نوع ویژه آن نیز بود یکی دیگر از موارد حایز اهمیت در تجویز داروي گیاهی تعیین مناطق رشد ونمو گ

برپایۀ این روش .اطالعات می توان تصویر روشنی از تنوع داروهاي تولید شده وبه کار رفته در این نواحی به دست آورد
  :مکرراً نویسندةاثربه نقاط جغرافیایی دارو اشاره می کند

  ).106(کابلیي نور اهللا قدره پوست هلیله زرد پوست هلیله اطریفل گشنیزي از نسخه استاد سیف الدین نور          
  )111/112(اصفهانیبیماري ها که از گرمی بود یا از صفرا ؛بیارد بنفشه 

  )180(،پنج درم زعفرانسلیمانی دو درم شکر
  )50(دودانگی ، سنگ غاریقون نیم مثقال هندي ملح         

  باب هاي نسخه      
ترتیب درج درمتن به شرح زیر است همان گونه که  مالحظه می شوداین باب ها به ترتیب نوشته  نسخه داراي شانزده باب به

  :وصحافی نشده است
  )از میانه آمده است( باب اول   3ص
  باب دوم اندر حبوب 16ص 
  باب سیوم اندر بیان معاجین و گوارش ها و تریاق ها  58ص 
  باب هشتم اندر روغن ها 92ص 
  ندر اقراصباب چهارم ا 124ص 
  باب پنجم اندر داروهاي چشم 140ص 
  باب ششم اندر شافه ها و حقنه ها  155ص 
  باب هفتم اندر مرهم ها و ضمادها و طلی ها  161ص 
  باب دهم اندر لعوق ها  184ص 
  باب یازدهم اندر داروهاي غرغره  193ص 
  باب دوازدهم اندر مطبوخ 195ص 
  باب سیزدهم اندر پرورده ها  208ص 
  باب چهاردهم اندر داروهاي زفان و دندان  224ص 
  باب پانزدهم اندر داروهاي رعاف 232ص 
  باب شانزدهم اندر داروها که تن را خوش بو می کند 236ص 

  ویژگی هاي متن
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نشان کهنگی نثر وقدمت .بسیاري از ویژگی هاي متون نثرپیش از قرن ششم بویژه متون نثر مرسل در این متن نیز وجود دارد
:بک نگارش را می توان از موارد زیر دریافت که به صورت نمونه بدان ها اشاره می شودس  

  
  :تکرار  .1

 ).16(و بردارد و نگاه دارد دو بهره برود و ثلث  بماندبر نیاید و آتش نرم بجوشد و کفک بر می دارد تا 

  ).80(می کندرا اسهال بود فایده و صاحب بواسیر  می کندو شکم رفتن کنانه را فایده  می کندو رنگ روي خوب    
  ).40(سر و تهیکاه را سود دارد درد زانو و درد خداوند   

  اسهال صفرایی را بازدارد وتشنگی بازدارد خداوند(126).
  

  :به کاربردن جمله هاي کوتاه ومستقل .2
  ).95(همه را بکوبد وبوپزدوبا سرکه تر کند وبرانداید ویک ساعت باشد وباز بشوید             

).173(روغن کنجد یک من بیامیزد و بپزد و روغن بماند و استعمال کند  

  

  :استعمال فراوان افعال پیشوندي.3
  ).37(باز داد، فرو داردو آب را که اندر چشم .  فرو داردو صفرا و بلغم را 
  ).37(فرو داردو صفرا و بلغم را  اندرزدي که ترشی سرکا

 باسرکه ترکند و برانداید ویک ساعت باشد باز بشوید(95).
  

  :آوردن متمم با دو حرف اضافه.4
  ).143(چکاند  به چشم اندربه آب سردیابه گالب یابه آب غوره و 

 که چوبی در آن روغن زنند و به آتش بر  بدارند(174).

  

  :آوردن این و آن تعریف.5
  ).14/15(را که بر ایشان سودا غالب بود جوانان آنسکنگبین افتیمون نافع بود مرهمه علتها سودایی و و بلغمی را مر 

 روغن مورد  مو را از آن ریختن باز دارد و بر آرد (169).

  

  : را...استعمال مر یا مر.6
  ).146(و  مرخارش چشم رانافع بود 

  ). 90(که اندر جگر و اندر معده و احشا بود  مر آماس هاي گرم را 
 نافع بودمرهمه بیماري ها راکه از سردي بود و گرده را گرم کند (84).
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  :»اندر«کاربرد . 7

سینه وسوخته بود بر آرد  اندرلعوق طباشیر؛ نافع بود مرسرفۀکنانه را و ریو را و اخالط سطبررا که : لعوق ها اندرباب دهم 
)184.(  
  :را....را،از بهر....کاربرد از جهت .8

  ).136(اندر  از جهت قولنج رابا جالب دهند و 
 از بهر تنقیذ سر و معده را ، و درد سر بلغمی را نافع بود (47). 

  

  :جمع.9
  :جمع بسته شده است» ها«کلمات معموالً با 

  ).84(غلبه کند ببرد  اندام هاو سردي که بر همه ...را که از سردي بود  بیماري هامرهمه  
  :اما در مواري نیز جمع مکسر عربی آمده است

  ). 182(را مشایخخاصه مردم 
  ).111(اندام ها و درد مفاصل را سود دارد و درد همه

  :جمع فارسی نیز به ندرت استفاده شده است» ان«همچنین از 
  ).14(را که برایشان سودا غالب بودجوانان سودایی وبلغمی را ومرآن 

  :براي غیر جاندار» وي « و » او« آوردن ضمیر .10
  ).15(بکشد  ويد و آب را بکوبد و بفشار وي انگور سپید شیرین ]رد[سپید بود بیا

  :»آمدن « ساخت مجهول با فعل . 11
  ).110(چنانک گفته آمده است شربتی از وي دو درم بخورد                

  :ابدال یا شاید هم استعمال کلمه با تلفظ محلی. 12          
  ).67(و با عسل معجون کند بعد از شش ماه بکار بردن  بوپزندهمه را بکوبند و 

رد سودایی راوتوحش  ب7(ب.(  
  ).140(بود در صمغ عربی زیاده کند سلفه و اگر

  ).224(ودندان زفانباب چهاردهم اندر داروهاي 
  :استعمال کلمات پارسی که اکنون معادل عربی آن معمول است.13

  ).29(خداوند فالج ولقوه ودرد پیوندهاي بلعمی را نقرس و درد پشت را سود دارد:پیوند به جاي مفاصل 
  ).69(مردرد گرده راو مثانه را سود دارد:گرده به جاي کلیه ، قلوه

  ).58(منفعت کند مر صالبت جگر و سپرز را و بیماریهاي معده و سرفه بلغمی را :سپرز به جاي طحال
  ).14(واگر خواهدبا پودینه سازد بروي اندازد یک دسته پودینه وبپاالید: پودینه به جاي نعناع
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  :همزه کلمات مصدر به. 14
  ).3(ویک من شکر اسپید بر وي بجوشاند تا به قوام رسد

  :باي تاکید بر سر افعال. 15
  ).72(وبماند وبپاالیند ویک فانید یا عسل بدین آب بجوشاندتا قوام گیرد 

 :کاربرد محدود مترادفات. 16

  ).212(را دفع کند وترکیب وي مثل ترکیب گل سرخ است غثیانو قیو
  :اضافهکاربرد راي فک . 17

  ).63(بیرون کنند و بکوبند چنانک پوست از وي جدا شود مویز را دانهو این چنان باشد که 
  :صفت مقلوب. 18

  ).73(روي لغو می کند زرد رنگشیب نیارد و بی وقت و هضم نیکو کند و     
  :حذف فعل به قرینه لفظی. 19

  ).174(روغن صافی شده است وآب رفته،واگر
  :لقاتتقدیم فعل بر متع.20

  ).132( رب سوس و کتیرا زیادت کنددو درم شربت دو مثقال با سکنگین ساده واگر سرفه بود درین قرص 
  :»نه«به جاي » نی«استفاده از .21

  ).61(ازبهر آنک اندر تن که نداده باشد هر چند از این تریاق دهند قی نکند نیبه این تریاق  پدید آید که داده اندیا 
  :»با« در معناي» به«. 22
  ).35(آب گرم بخورد بهشر بتی سه درم نا شتا             
  ).142(آب بجوشد بهصفت وي سماق را             

  :براي ساخت ماضی استمراري» همی «و »  ي« کاربرد . 23       
  ).137(سود دارد مر استسقا را همیشه محمد بن زکریا این قرص را استعمال کردي ، بگیرد

تا قوت  همی آید یا حیوانی زهر ناك گزیده باشد این  تریاق دهند... از وي نگاه داشت قوت دل فایدها بودي از داروها و 
  ).60(زهر پاك از تن وي بیرون آید

  :کاربرد سیوم به جاي سوم.24
  ). 40(وقت خفتن خورد و بماند دو سه روز و باز بخوردو باز بماند و سیوم بار و چهار بار شفاء تمام یابد

  :»ماندن«به معنی » آمدن«. 25
  ).23(دیگر روز بپزد تا نیمه باز آید وبمالد و بفشارد

  :»همه«آوردن اسم مفرد بعد از . 26
  ).134(و نسخه همه کتاب دارچینی است

  :ماندن به معنی گذاشتن «.27
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  ).232(باز نباید داشتن می باید ماندن تا برود مگر بسیار رود آن گه عالج کند
  :استعمال کلمات عربی درصد کم.28

معجون       فالج نافع بودمرفالج ولقوه :لغات تازي معموالً لغاتی است علمی که باکتب علوم وارد زبان فارسی شده است
  ).78(سبب برودت می شود]که به[واسترخاراونسیان را واوجاع مفاصل را وهمه بیماري ها 

  کلمه ها و واژگان کهن
میت در این متن به غیر موارد ذکر شده استعمال کلمات و واژه هاي کهن و اکنون ناآشنا یا از جمله دیگر موارد حایز اه

  :کلماتی است که معناي آنها در گذشته با آنچه امروزه استعمال می شود تفاوت دارد است
  )قبول کردن(احتمال کردن  

  ).143(کتیراسماق کوفته و سوده آن قدر که احتمال کند و شاف ها سازد و کافور و      
  )مخمور،اندوهگین(بزمانی 

نافع بود مرجنون و صرع و فالج لقوه وترسیدن ). 98(فالج و لقوه و ترسیدن و بزمانی و فکرتهاي بد را و استرخاي اعصاب 
  ). 77(وبزمانی وفکر ت هاي بد و استرخاي اعصاب 

  جایگاه کردن/ به جایگاه بردن
  ).27(دارد و به جایگاه برد و به وقت حاجت به کار 

  ).17(آن روغن را  به رگوي می گیرد و می فشارد و جایگاه کند وقت  حاجت به کار می برد
  )دیگ ، تیان ( پاتیله 

  ).16(و به آتش نرم بجوشد ... چنانک فروغ آتش گرد برگرد پاتیله 
  )قندمکرر(فانید/پانید

  ).224(یک مشت پودینه و یک مشت پانید می کوبدتا تمام شود
  )الک(پرویزن

  ).114(شباروز فرغار کند بعد از آن به دست بمالد و با پرویزن چوبین فراخ صافی کند 
  )ترکیب خاصی از ادویه که طبیبی دستور دهد(تالیف کردن

  ) .47(ابن ماسویه می گوید این حب را تالیف کردم
  )ته، بن چیزي(تک

  ).85(تا  آهک تک آب نشیند 
  )چسباندن(چفساندن 

  ).231(صهاربخت می گوید مازریون جفساند...فساندوبن دندان را چ
  )آواز داغ شدن روغن مخلوط به آب(چکچک

که چو بی در آن روغن ز تند و به آتش بر بدارند اگر آتش درگیرد و چکچک نکند روغن صافی شده است و آب رفته 
  ).174(است و اگر آواز اید عالمت آن است که هنوز آب باقی است
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  )چغندر(چکندر
  ).195(دواستیر آب چکندر بپزد تا نیمه بازآیدهمه 

  )مالک،صاحب(خداوند 
  ).30/  29(خداوند فالج و لقوه و درد  

  )ظرفی باشد که شراب وامثال آن در آن کنند(خنب
  ).210(و در خنبی کنند وسر آن به کرباس بندد وچهل روز در آفتاب نهند وهر روز

  )کوزة کوچک آب که دهان آن تنگ باشد(خنبره
  ).224(بعد از آن چهل روز در خنبره کند وبه وقت حاجت استعمال کند

  )آزاري است که در گلو به هم رسد، خنازیر(خوك
  ).164(وآماس هاي سودایی را وخوك را سود دارد

  )برابر، مساوي(راستا راست 
  ).194(مرزنگوش خردل راستا راست همه را بکوبد وبا عسل معجون کند

  )جامۀ کهنه (رگو 
  ).171(د و روغن بیرون می آید و آن روغن را به رگوي می گیرد و می فشارد سوز 

  )سودن،ساییدن(سحق
  ).229(برابرسحق کند وبر مالد

  )سرفه کردن(سرفیدن
  ).51(وبچگان را فایده می کندبه سبب سخت سرفیدن قی می کند 

  ) شراب شیرین(سالفه      
  ).     27(یک رطل به آتش نرم بپزدو بپاالید و بر افکند بروي سالفه انگور سپید 

الق  صالبتی است در پلک چشم (س(  
شاف اخضر نافع بود مرسبل را و چرب را و سالق را و ناخته را بگیرد ز اك سوخته یکی جزء زنگار نیم جزء و رزنیخ سرخ 

  ).150/  249(پودة نان کفک دریا نوشادر از هریکی سدس جزء 
  )له هاي اندرونین سینهآماسی دردناك وگرم اندرعض(شوصه

  ).69(ومر خون برآمدن از سینه وشوصه باز دارد
  ) هرگونه داویی که برتن مالند (طال 

  ).196(طال که نافع باشد مر کس  
  )برمالیدن(طال کردن

  ).91(و اندر گرمابه طال کنند و یک ساعت باشد پس بشوید از سه بار طال کردن حاجت نباشد 
  )ننسیا(فرامشتکاري/فرامشتی
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  ).109(بیماري هاي سر را  ]و [منفعت کند مر درد معده را و فرامشتی را و کندي حفظ را  
  ) 174(و سواس و تباهی فرامشتکاري را ببرد و طعام بگدازد و بوي دهان  خوش کند و مفرح است

  )خیسانیدن(فرغار کردن
  ).4(و صندل را اندر این سرکا  وآب فرغار کند دو شباروز

  )در صورت انسان پدید آیدلکه که (کلفه
  ).90(نافع بود مر بوش وغش و کلفه را و گونه نیکو کند و سپید گرداند

  )خال،در میان چیزي نداشتن(کاواك
  ).226(واندر کاواکی دندان نهد

  )کهنه(کنانه
  ).20(وهمه بیماري هاي کنانه را پاك کند وتب هاي کنانه را پاك کند

  ) کنجد(کنجید 
  ).173(افی روغن کنجید بیامیزد و به آتش خاکستر بجوشاند و نیمه وزن آن آب ص

  ) بول(میزك      
  ).113(نافع بودمرقولنج را ومیزك گرفتن را و اسهال کند بی زحمت      

  مقادیر  ومعیار ها
یز از دراین اثر ن.باتوجه به اهمیت مخلوط کردن به اندازةمواد،مقادیر در داروسازي سنتی جایگاه ویژه اي داشته است

  : مقادیرمتنوعی استفاده می شود از جمله
  )مقداري باشد معین و آن شش درم و نیم است (استیر 

  ).119(روغن بادام شیرین دو استیر شربتی یک استیز واز بهر مداومت سه درم با آب گرم 
  ) معادل هفت مثقال باشد(اوقیه

  )78(عود بلسان یک اوقیه... از هر یکی سه اوقیه ومزاج سرد را بدل کند بیارد بلبل سپید و سیاه و دار بلبل 
  بهره

  )7/8(ودیگر آن بود که بیارد عسل یک بهره ،آب دو بهره
  جزء

  ).149/150(بگیرد زاك سوخته یک جزء ،زنگار نیم جزء          
  )معادل دوقیراط(دانگ     

  ). 37(از وي وزن چهار دانگ سنگ تا یک درم          
  )دانگ معادل شش(درم     

  ).40(و در ترکیب یوحنا بن سرابیون ترید شش درم است شربتی دو درم سنگ
  )نیم من(رطل 
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  )204(کشک جو شش درم ،همه را به چهار رطل آب عذب به آتش معتدل بپزدتا یک رطل بازآید
  عدد

  ).203(درد سینه ودرد پهلو را بگیرد عناب بیست عدد سپستان سی عدد انجیر سپید ،دو عدد
  )به اندازه یک عدس(عدسه

  ).121(ومرکودکان را قدر عدسه؛در نسخۀعیسی 
  کف 

  ).173(ازین دو جنس هر کدام خواهد یک کف در یک من آب بجوشاند تا آب
  ) بیست قیراط(مثقال

  ).67(از هریکی نیم مثقال همه را بکوبد 
  مشت

رغار کند یک ندر آب ف ]ا [را   ]ن [یک مشت مورد و یک مشت آمله و یک مشت پر سیاو شا 
  )171(شباروز

  )ششصد مثقال(من
  ).209(وشکر پاك کرده بکوبد وبه غربیل فروگذارد وبه هر ده منی شکر سه من گل کند

  نویسندة نسخه
به دلیل ذکر نشدن نامی از نویسنده در متن،نام صاحب اثر مشخص نیست اما با تدقیق در متن می توان به آگاهی هاي زیر دست 

  :یافت
تمام استادان وکسانی که در متن نام برده .س نگارنده نویسنده می بایست پیش از قرن هفتم این اثر را تالیف کرده باشد به حد.الف 

  .شده اند پیش از قرن هفتم می زیسته اند
  :شده استدر چند جاي متن از استاد خودبه نام سیف الدین نوري نام می بردکه متاسفانه تاکنون از این استاد هم نشانی پیدا ن.ب

 ).13(از ترکیب استادم سیف الدین نوري نور اهللا مرقده

  ).25(از نسخت استادي نور اهللا مرقده آواز روشن کند وسرفه را نافع باشد
  ).103-102(پنجاه سال عمل وتجربه کرده است... استاد من سید افاضل سیف الدین نوري نور اهللا مرقده درین نسخه

  ).106(تاد سیف الدین نوري نور اهللا قدره،پوست هلیله زرد اطریفل گشنیزي از نسخه اس
  ).179(از نسخت استادم سیف الدین نوري نور اهللا مرقده ؛بگیرد سورنجان

  ).205(از ترکیب موالنا نور اهللا مرقده
از نسخه موالنا رحمه اهللا  هم...نافع بود مسلول را که از نفث ریم آغاز کرده بود از نسخت استادم سیف الدین نوري نور اهللا مرقده

  ). 207/208(صاحب نزله را فرموده بود
نویسنده ضمن رعایت امانت علمی وطبق سنت از استادان بزرگ داروشناسی وداروسازي تقلید می کند واز آنان نام می .پ  

د برابر دارو ها ومن زعفران واستاد احمد فرح اندرقرابادین کتابه آورده است که بعضی اطبا بدین تریاق اندر زعفران کنن:برد
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ولی گاه درجه اجتهاد خود را نیز به رخ می کشد و به این ترتیب خواننده را آگاه می سازد که ).59(کردمی نیمه یکی 
ریوند چینی می . مرا چنین می نماید که دارچینی تصحیف است:اسمعیل صاحب ذخیره می گوید:خودنیزدراین زمینه استاداست

  ).134(کتاب دارچینی است ونسخه همه. نماید
نویسنده به راحتی ازسرمطالب علمی نمی گذردواگرنسخه ذکر شده نیازبه آزمایش داشته باشد،روش آزمایش را نیز ذکر می .ت 

ونیمه وزن آن آب صافی ، روغن کنجید بیامیزد وبه آتش خاکستر بجوشاندآهسته چندانک آب برود وروغن بماندصافی :کند
غن وتمام رفتن آب آن است که چوبی در آن روغن زنند وبه آتش بر بدارند اگر آتش در گیرد وچکچک ؛ونشان صاف شدن رو

  ).173/174(نکند روغن صافی شده است وآب رفته است واگر آواز آید عالمت آن است که هنوز باقی است
ب هاي تعلیمی منظوم درطب است شواهدي نویسنده صاحب ذوق هم بوده، در دوسه مورد در این اثر ابیاتی که احتماالً از کتا.ث 

نسخۀ نوش دار و را نظم کرد ضیاء الدین : ودراین مورد .)52(نظم کرده  1این حب را ضیاء الدین خجندي: آورده شده است
    .)72(خجندي
  :نویسنده می بایست به زبان یونانی آشنایی داشته باشد. ج

  .)16(اهل یونان داروي مسهل را ایارح نام نهاده اند
  .)43(اصطحقون به لغت یونانی پاك کننده را گویند

 :ابوبکر اخوینی دارد نمونه را هدایت المتعلمیننگارش این نسخه شباهت زیادي به .چ

  ).291:1344اخوینی،(نباید باز داشتن و به جاي باید ماندن تا برود مگر بسیار رود
  ).232(باز نباید داشتن می باید ماندن تا برود مگربسیار رود 

به گمان نگارنده ، نویسنده می بایست اهل خراسان بوده باشد  این مطلب را می توان از به کار گرفتن اصطالحات و ترکیبات آن  
  .والیت دریافت 

  دقت علمی نویسنده
یر ذکر می براي اثبات این مدعا موارد ز.نویسنده آگاه وامین بوده تا حد امکان با دقت درخور تحسین مطالب را ذکر کرده است

  :شود
به آب  نا شتاشر بتی سه درم :       زمان استفادة دارو؛وقتی دارویی را ذکر می کند زمان به کار بردن آن را نیز قید می کند. الف 

  ).35(گرم بخورد
 مستانزخواه در  تابستاننافع بود مرقولنج را ومیزك گرفتن را و اسهال کند بی زحمت و هر وقت که خواهد بخورد خواه در 

 ). 113(بگیرد

  .178(وبر سیري وگرسنگی خوردن روا باشد
  :سن یا قشرخاص مصرف کنندة دارو.  ب

  ).14/15(را که بر ایشان سودا غالب بود جوانانسکنگبین افتیمون نافع بود مرهمه علت هاي سودایی و و بلغمی را مر آن 
ندر مشایخکه از رطوبت بود، خاصه مردم    ).182(را؛ بیارد کُ

                                                
 . آیاهمان شاعرقرن ششم  خواجه جالل الدین خجندي است؟اگرچنین باشداشعارمندرج درنسخه درذیل اشعارضیاءخجندي نیامده است. 1
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  ).53(استعمال کردند خاتونان ملوكی که بوي دهان را نافع بود حت
  ).174(ساخت  اسکندر شفوف ارسطاطالیس که از بهر 

  :مقدار مصرف دارو.پ 
  ).119(از بهر مداومت سه درم به آب گرم     
  ).175(از یک درم تا سه درم پیش از طعام و پس از طعام  روا باشد    

  : کند در جایی خاص مصرف کرد نویسندة آن را نیزذکر می  اگر دارویی را می بایست.ت 
         ) .   91(طال کنند و یک ساعت باشد پس بشوید از سه بار طال کردن حاجت نباشد ،این طال سخت مفید استاندر گرمابه  
  عواقب مصرف دارو. ث

گرم می کند درساعتی و عرق می آرد        می و درد سینه و درد معده را نسخه محمد بن زکریا این دارویی شریف است تن را 
  ).63(باید که بعد از خوردن خود را بپیچد تا عرق کنند 

  :اگردارویی چند نوع ساخت داشته باشد آنها را ذکر می کند.ج
  ).23(ساده ؛بگیرد تخم خشخاش نیمن ]ش[صفت شراب خشخا 

  ).24(صفت شراب خشخاش دیگر؛ بگیرد خشخاش سپید سی عدد
  ).24(اب خشخاش دیگر نافع بود خداوندصفت شر

  ).25(صفت شراب خشخاش دیگر از نسخت استادي نور اهللا مرقده
  :یا به این مورد توجه کنید

و دیگر آن بود که بیارد عسل ... و این ماء العسل وماء الشکر را دو گونه پزند یکی آن بود که بگیرد شکر باعسل هرکدام که بود 
  ).7/8(یک بهره آب دو بهره 

  مجرب بودن یا نبودن دارو.چ
  ).154/155(و استعمال کنند زود شفا یابد اهللا اعلم 

  ).135(سه درم شربتی یک قرص با شراب بنفشه دهد این نسخه است آزموده است
من آزموده ام این شافه وهمه عمرخویش به وي عالج کردم :وي گفت .این برکتب ابوبکر اخوینی رحمه اهللا نیک مجرب است 

  ).159(امیدوارم که خداوند عز وجل از من بپذیرد وبر من رحمت کند.مه رانیک آمدوه
  :نحوه مصرف دارو که می بایست با خوردنی دیگري آمیخت واستعمال کرد یا به تنهایی می توان آن را استعمال کرد. ح

  ).27(ی ریزدوبه وقت حاجت به کاردارد،خواهددرکشکاب حل کندوگرم فرمایندخوردن وخواهد به کفجه م
رِ وي اندکی شراب یا جالب بخورد، مجرب است ب179/180(وبر ز.(  

  ).143(وقت حاجت به سنگ بمالد به آب سرد یا  به گالب  یا به آب غوره وبه چشم اندر چکاند
  :تا حد امکان توصیف ساخت دارو را به دقت ذکر می کند.خ

  ). 114(افی کند بعد از آنبعد از آن به دست بمالد و با پرویزن چو بین فراخ ص 
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کل سرخ تازه یک من، روغن کنجد سپیده کرده سه من در قدح آبگینه فراخ سر کند یا در قرابه و در آفتاب نهد چهل روز پس از 
  ). 92(آن بپاالید وقفل بیندازد و روغن را در جایگاه کند وبه وقت حاجت به کار برد

  ).72(دارو ها را پزند و با چوب بید جنبانند تا
  :یا اگر دارویی با افزودن یا کاستن براي بیماریی دیگر مناسب باشد آن را نیز ذکر می کند

اما خداوند صداع گرم زعفران کمتر کنند یا عوض آن گل سرخ کنند وهمچنین از جهت غثیان وقی زعفران نشاید ، عوض آن 
  ).21(گل کنند

  ).101(اسهال شش درموبه عسل معجون کنندش از بهر گوارش دو درم واز بهر 
  :ذکر وجه تسمیۀ دارو.د

معجون ابو مسلم، به این معجون را فریادرس گویند همه داروها را ساکن کند وسواس را سود دارد این معجون در عهد           وي 
  ).165(تالیف کرده اند و نام وي برین معجون نهاده اند

هم اثنا عشر می گویند این مرهمی است که حواریون عیسی علیه السالم مرهم رسل یعنی مرهم پیغامبران است و بعضی مردمان 
  ). 162(ساخته اند و داروهاي این دوازده عدد است

معجون عنبر که مر کسري راکه ملک ساخته اند معجون را در قرابادین جوارش الخسروي المعروف به جوارش العنبر می گوید 
)84  .(  

  ).16(م نهاده اندتفسیرایارح داروي الهی است واین نام داروي اسهال راازبهرآن  نهاده اند کهاهل یونان داروي سهل را ایارح نا
  :براي رعایت امانت سازندة دارو یا منبع اخذشده را ذکر می کند. ذ

  ).66(و در بعضی نسخت ها مروارید و مشک...اندر قرابادین ایضاح گل ارمنی باگل مختوم از هریکی دو درم زعفران پنج درم
و نسخه همه کتاب .اسمعیل صاحب ذخیره می گوید مرا چنین می نمایید که دار چینی تصحیف است ریوند چینی می نماید 

  ).134(دارچینی است
  ). 119(از بهر مداومت سه درم به آب گرم ،این نسخه از قرابادین ایضاح است هم موافق است به نسخه نجیب سمرقندي

  :ودبراي نمونه به صفت هاي آتش درمثال هاي زیرتوجه کنیدنحوةطبخ دارونیزبسیارمهم ب.ر
چنانک فروغ ... نهد  دانیانگور سپید شیرین وي را بکوبد و بفشارد و آب وي بکشد و در باتله کند و بر آتش  ]رد [سپید بود بیا  

  ).15/16(بپزد تا سطبر شود نرمباتیله  وبه آتش  گرد بر گردآتش 
  ).171(می کند و مرورا به تابه بر می جنباند بجوشد اریکببه تابه افکند و زیرآتش 

  ).204(بپزد تا یک رطل باز آید  معتدل همه را به چهار رطل آب عذب به آتش
  ).173(بجوشاند آهسته چندانک آب برود و روغن بماند خاکسترونیمه وزن آن آب صافی ، روغن کنجید بیامیزد وبه آتش 

  اسامی استادان داروشناس 
تی بر اساس مشاهده و تجربۀ عالمانه بودداروش ت ؛ سنّ ارتقاي این علم هم با آموزش نزد استادان میسر می .ناسی بر مبناي سنّ

وبا دقت علمی . پس هرنویسندة کتاب دارو شناسی می بایست از تجویزات استادان متأخر و متقدم آگاهی داشته باشد.شد
پایۀ علمی اثر خود را ارتقا دهد هم ثابت کند که از متون معتبر گذشته آگاه  درجاي جاي آثار خود به آنها اشاره کند تا هم
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در این اثر نیز چون دیگرآثار .حتی در مواردي هم اظهار نظر هاي صریح وقاطعی دربارة آراي استادان ارائه دهد .بوده است 
  :وکتاب هاي آنها در این اثر به قرار زیر استاسامی استادان .دارو شناسی معتبر کهن به استادان وکتاب هایی اشاره شده است 

  ابن ماسویه .1
  ).47(این حب  را تالیف کردم:ابن ماسویه می گوید

  ).44(حبی که مسهل است. گویند 1این نسخت را حب اسطمخیقون محمد ماسویه
  ).230(بگیرد:یحیی بن ماسویه می گوید

  ابو بکر اخوینی .2
  ). 38(دارد ترکیب صاحب هدایه ابوبکر اخوینی سود

  ).38(از بهر آنک) ؟(من این حب را دوست می دارد: صاحب هدایه می گوید 
  ).39(این چنین نیکو است:صاحب هدایه می گوید

  ).159(این بر کتاب ابوبکر اخوینی رحمه اهللا نیک مجرب است            
  ابو علی سینا .3

 ).29(مقل حل کند من صواب آن می بینم که:سید الحکما ابوعلی سینا می گوید 

  ). 211:... (شیخ ابو علی سینا رحمه اهللا اندر کتاب قانون می گوید
  ارسطاطالیس.4

  ). 174(شفوف ارسطاطالیس که از بهر اسکندر ساخت و درد و تباهی معده 
  اسمعیل.5

  ).134(مرا چنین می نماید که دار چینی تصحیف است : اسمعیل صاحب ذخیره می گوید
  ).150(ره ،افیون یک درم بکوبددر قرابادین ذخی

  ).84(من به شهر بلخ: صاحب ذخیره می گوید
  ).87(این نسخه از قرابادین ذخیره است

  اهرن.6
  ). 18(به نسخه اهرن نافع بود مر همین بیماري ها را، بیارد ...
  2البرن؟.7

ادم پس او را بکشتیم سپرز را من خوك را سه روز این قرص د:آن طبیب که این قرص ساخت می گوید : البرن می گویند
  ).127(گداخته بود 

  احمد فرح.8
  ).59(و استاد احمد فرح اندر قرابادین کتابه آورده است که بعضی از اطبا بدین تریاق اندر زعفران کنند

                                                
 !بن ماسویه اسم داروسازمشهور است نه محمد ماسویه؟) یوحنا(ابوزکریا یحیی . 1
 به نظرم همان بیرونی باشد. 2
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  ).235(استاد احمد فرخ می گوید این داروها را چون به پلیته خواهد به کار بردن
  )؟(اسقف. 9

  ).100/101(که من نمی دانم پیش کسی دارویی ازین فاضل تر ... ست اسقف سوگند خورده ا
  بدر الدین قالنسی.10     

  ). 34(واندر قرابادین بدر الدین قالنسی دو حب یا پانزده حب وقت خفتن  
  ).42(از ترکیب بدر الدین قالنسی ، بگیرد .حب قابض، شکم رفتن را سود دارد

  ).45(از نسخه بدر الدین قالنسی ،بگیرد 
  ).47... (از قرابادین بدر الدین قالنسی

  ).100(از قرابادین بدر قالنسی،نافع بود
  ). 117(و بوي دهان خوش کند بیارد هر یکی یک درم مشک تبتی نیم درم و در قرابادین قالنسی مشک 

  ). 142(شیاف سماق دیگر از قرابادین بدر الدین قالنسی، نافع است مر 
  حنین بن اسحق.11
  ).37(م دربه آب گرم و در وصف حنین بن اسحق شربتی از ويدونی

  ) .45(و اسهال خون را باز دارد و این نسخه را قرابادین حنین بن اسحق و از کامل الصناعه است 
  ).48(از نسخه حنین بن اسحق ،بگیرد تخم خیار مقشر.سرفه را سود دارد و تب را خشک کند
  ).160(ق این شافه نیز نیک مفید است و مجرب، بگیردشافه دیگر از قرابادین حنین بن اسحا

  ).229(این :حنین بن اسحق می گوید           
  جالینوس.12

  ).11(صفت آن، جالینوس به نسخه معروف، نافع بود 
  ).18(جالینوس به نسخه اهرن نافع بود مرهمین بیماري ها 

  ).30(حب قوقایاي جالینوس، نافع است درد سر را
  ).36(ینوس به نسخه شاپور بن سهل سود داردهو حب جال

  ).49[(صفت حب سعال ،جالینوس نزله را سود دارد
  ).51(حب مانع السعال از قرابادین جالینوس سود دارد مرسرفه

  ). 52(ازجالینوس است اجزاي مساوي همه را چند نخودي حب بندد بخورد
  ).57(دردسر را ببرد وچشم را روشن کند...حب جالینوس

  ). 70: (می گوید)؟ (لینوس اندر کتاب حرصاصو جا
  ).127(این قرص جالینوس ساخته است             

  ).230(از قرابادین جالینوس است
  زکریاي رازي.13
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  ). 53(واین ترکیب محمدبن زکریا الرازي است
  ).63(نسخه محمد بن زکریا ، این دارویی شریف است
  ).82(ت وي معجون حب الغار تألیف محمد زکریا است صف

  ).123(گوارش عجیب استسقا را ، از کتاب محمد رازي ؛ ریوند چینی ، ترید سپید
  ). 137(سود دارد مر استسقارا همیشه محمد بن زکریا این قرص را استعمال کردي ، بگیرد

  شاپور بن سهل.14
  ).12...(نسخت دیگران ،نسخه شاپور بن سهل 
  ).21(ز هریکی دو درم سنگو در نسخت شاپور بن سهل و صهار بخت، ا 
  ).37(وهو حب جالینوس به نسخه شاپور بن سهل سود دارد مر درد سینه را  

  ).38(حب سوزنجان به نسخه شاپور، سود دارد اوجاع مفاصل             
  ).120(از نسخه شاپور بن سهل، بگیرد            
  ).168(درم سنگاز نسخت شاپور بن سهل بگیرد آب صافی پانزده             
  ).190(دیگر از قرابادین شاپور بن سهل، نافع بود مرسرفه را            
  صهاربخت.15

  ). 12(و اندر نسخت صهاربخت سه دارو زیاده است 
  ).21(و در نسخت شاپور بن سهل و صهار بخت از هر یکی دو درم سنک 

  ).127(و مر کودکان را قدر عدسه در نسخه عیسی 
  ).231(مازریون:صهاربخت می گوید استاد عیسی بن

  طاهر سجزي.16
  ).4(فاما فی اعطفیات و :استاد فاضل طاهر سجزي در کتاب ایضاح می گوید ...

  ).25(واندر قرابادین ایضاح از هریکی پانزده درم سنگ
  ).61(اندر قرابادین ایضاح ، روغن بقر است

  ).66(درم اندرقرابادین ایضاح گل ارمنی با گل مختوم، از هریکی دو
  ).99(در قرابادین ایضاح مشک سه مثقال، عسل چندانک

  ). 119(این نسخه از قرابادین ایضاح است
  علی بن عباس مجوسی االهوازي.17

  ) .45(و اسهال خون را باز دارد و این نسخه را قرابادین حنین بن اسحق و از کامل الصناعه است 
  ).102(اندر کامل الصناعه ، هلیله سیاه است

  ).120(یک درم سنگ ، از قرابادین کامل الصناعه
  ).165(این نسخه از قرابادین کامل الصناعه است
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  ).203(مطبوخ زوفا از قرابادین کامل الصناعه ،نافع بود مر سرفه را
  نجیب الدین سمرقندي.18

  ). 46(ازنسخه نجیب الدین سمرقندي بگیردترید
  ).119(اح است هم موافق است به نسخه نجیب سمرقندي سه درم به آب گرم این نسخه از قرابادین ایض

  ).121(تخم گشنی، تخم خیار از هر یکی چهار درم، شربتی یک مثقال از قرابادین نجیب سمرقندي
  یوحنا بن سرابیون .19

  ).34(حب مقل ، ترکیب یوحنا بن سرابیون ؛ سود دارد مر اصحاب بواسیر را
  ).39(ون بگیرد سوزنجان صفت حب سوزنجان تالیف یوحنا بن سرابی

  ).40(و در ترکیب یوحنا بن سرابیون ترید شش درم است شربتی دو درم سنگ 
  )43. (صحیح و مجرب است)؟(از نسخه یوحنا بن داود بن سرا       

  ).228(یوحنا است؛ بگیرد)؟(این نسخه ازکناش
  ).230(از قرابادین یوحنا؛ بگیرد
  ). 234(ه ،هنوز گرم بود، اندکی سرکا بر وي شاشد وبفشارد و دربینی چکاندسرگین خر تاز:یوحنا بن سرابیون گوید

  

  نتیجه گیري
نسخه هاي خطی فراوانی به زبان فارسی در اطراف واکناف جهان وجود دارد که با شناساندن آنها می توان دید بهتر وروشن 

خه منحصر به فردي است که در گوشه کتابخانه یکی از این گنجینه هاي زبان فارسی نس. تري از ایران وزبان فارسی یافت
این نسخه کهن . این نسخه در طب احتماالً به خط نویسنده است وحاوي بسیاري اطالعات ممتاز است.گنج بخش یافته شد

با آگاهی از این دست نسخه هامی . متعلق به پیش از قرن هفتم وقدیمی ترین نسخه موجود کتابخانه گنج بخش در طب است
از سویی دیگر با مطالعه . به توان علمی بخصوص داروشناسی وپزشکان ایرانیان وجایگاه آنان در طب سنتی بهتر پی بردتوان 

نسخه هاي کهن معناي بسیاري از واژگانی که هم اکنون از دایره واژگان فعال زبان فارسی حذف شده اند وشاید معناي آنها 
از جهتی دیگر به توان واژه سازي زبان فارسی براي از عهده . است روشن می شودحتی نگارش متنوع آنها بر ما پوشیده مانده 

برآمدن ساختن معادل اصطالحات جدید بیشتر می توان آشنا شد و در صورت عنایت گسترده به این واژگان وجانشینی آنها با 
بسیاري از ویژگی هاي سبکی وزبانی بامرور این نسخه هاي کهن .معادل غیر فارسی اصالت زبان فارسی بهتر حفظ خواهد شد

نسخه هاي خطی شناسنامه هر جامعه است پس بذل توجه به این اسناد مهم وگرانبها باید مد نظر دانشی .تایید یا هویدا می شود 
  .مردان ودل سوزان این مرز وبوم قرار بگیرد
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 :منابع

  قمري؛القانون؛لکنهو1324ابن سینا ؛
  قمري؛کلیات قانون؛مترجم مالفتح اهللا بن فخرالدینی شیرازي؛لکنهو1307ابن سینا ؛ 

  ؛تاریخ طب در ایران؛چاپ اول؛دانشگاه علوم پزشکی همدان؛همدان1371اذکایی،پرویز؛ 
  ؛هدایت المتعلمین فی الطب؛به کوشش جالل متینی؛دانشگاه مشهد؛ مشهد1344البخاري،ابوبکر ربیع ابن احمد االخوینی؛

  ؛تاریخ طب اسالمی؛مترجم مسعود رجب نیا؛چاپ چهارم؛انتشارات علمی فرهنگی؛تهران1364؛براون،ادوارد
  ؛سبک شناسی؛انتشارات امیر کبیر؛تهران 1388بهار، محمد تقی؛
  ؛الصیدنه فی الطب؛مترجم فارسی باقرمظفرزاده؛چاپ اول ؛فرهنگستان زبان وادب فارسی؛تهران1383بیرونی،ابوریحان؛

ایرج افشار؛ /؛صیدنه؛ترجمه فارسی قدیم از ابوبکر علی عثمان کاسانی؛به کوشش منوچهر ستوده 1352؛بیرونی ، ابوریحان 
  شوراي عالی فرهنگ و هنر مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی 

؛فهرست الفبایی نسخه هاي خطی کتابخانه گنج بخش؛ویرایش دوم؛مرکزتحقیقات فارسی ایران 1384تسبیحی،محمدحسین؛
  م آبادوپاکستان؛اسال

ایرج افشار؛جلد /؛ذخیره خوارزمشاهی ؛به       کوشش محمد تقی دانش پژوه 1344جرجانی ،اسمعیل بن حسن الحسینی؛
  اول؛چاپ اول؛دانشگاه تهران ؛تهران
ایرج افشار؛جلد /؛ذخیره خوارزمشاهی ؛به       کوشش محمد تقی دانش پژوه 1350جرجانی ،اسمعیل بن حسن الحسینی؛

  ؛دانشگاه تهران ؛تهراندوم؛چاپ اول
  ؛لغت نامه؛زیر نظر محمدمعین وسید جعفر شهیدي؛دانشگاه تهران؛ تهران1360-1325دهخدا، محمد؛
  ؛سبک شناسی نثر؛نشرمیترا؛تهران1390شمیسا،سیروس؛
  ؛تاریخ فرهنگ ایران؛چاپ دوم؛دانشگاه تهران؛تهران1338صدیقی،عیسی؛

  ج بخش؛مرکزتحقیقات فارسی ایران وپاکستان؛اسالم آبادمنزوي،احمد؛فهرست نسخه هاي خطی کتابخانه گن
  ؛چهارمقاله؛به کوشش محمد معین؛چاپ نهم؛امیرکبیر؛تهران1366نظامی عروضی ؛

  ؛تاریخ نظم ونثر در زبان فارسی؛جلد اول؛کتابفروشی فروغی؛تهران1344نفیسی،سعید؛
  کتابفروشی فروغی؛تهران؛تاریخ نظم ونثر در زبان فارسی؛جلد اول؛1344؛...................
  ؛تاریخ روابط پزشکی ایران وپاکستان؛مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران وپاکستان ؛ اسالم آباد1353واسطی،نیر؛

  ؛تاریخ ادبیات در ایران؛جلد اول؛چاپ دوازدهم؛فردوس؛تهران1371صفا،ذبیح اهللا ؛
  مجید؛تهران/پ سیزدهم؛فردوس؛تاریخ ادبیات در ایران؛جلد دوم؛چا1373؛......................

  ؛نثرفارسی از آغاز تا عهد نظام الملک طوسی؛ ؛چاپ اول؛کتابفروشی ابن سینا؛تهران1347؛...................
  ؛االبنیه عن حقایق االدویه؛چاپ اول؛بنیاد فرهنگ ایران ؛ تهران1344الهروي، موفق الدین ابومنصور علی؛
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  تجلّی ایهام در دستور

  
  1میرزایی فروغ  

  :چکیده
آفرینی در شعر دو معنایی بودن واژگان است و  یکی از موارد زیبایی. آفرینی، زیباشناختی و احساس است شعر زبان زیبایی

ترین آرایۀ درونی است که سخنور با به  ایهام زیباترین و هنري. انگیز خواهد نمود این دو بعدي بودن، سخن را بدیع و شگفت
ناي متفاوت را در سخن خویش گنجانده است و ذهن خواننده را به تکاپو در دریافت مقصود خود وا کارگیري آن دو مع

زمان در یک بیت  انگیز بودن ایهام تا بدان جاست که گاه واژة داراي ایهام دو نقش دستوري متفاوت را هم شگفت. دارد می
ۀ ایهام در آنها به کار رفته، به نمایاندن و شرح دو معناي واژة در مقالۀ حاضر با استخراج برخی ابیات که آرای. گیرد برعهده می

  .بندي شده است هاي دستوري متفاوت که در آن شعر پذیرفته است بیان و دسته موردنظر پرداخته شده و سپس نقش
  

  .زیباشناختی، ایهام، نقش دستوري، آرایۀ درونی، دگرسازي :ها کلید واژه
 

                                                
 Fmirzaei7@gmail.com ارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتردانشجوي ک  - 1

mailto:@gmail.com
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  مقدمه

با استفادة هنرمندانه و خردمندانه از . بینی بشر است ترین پایۀ جهان ترین ابزار انتقال اندیشه و اساسیترین و واال سخن مهم
هاي هستی دانست و آنگاه که سخن به هنر آراسته گردد ارزشی دوچندان خواهد  توان آن را از رمزآلودترین پدیده سخن، می

  .یافت
اند،  هاي زیباشناختی آنچنان با تار و پود سخن در آمیخته ارزش). 17: 1387کزازي، (گوهره و جانمایۀ هنرانگیزندگی است 

این نهان زیبا . ها را از پیکرة سخن گسست و جدا از آن، بررسید و باز نمود توان آن اند، که نمی آنچنان سرشتین و درونی شده
  ).19-20: همان(آراید  آنچنان پر فرّ و فروغ است که آشکار سخن را می

بخشد پس اصل و جوهر  ینش زیبایی با زبان است یا به عبارت دیگر زیبایی است که زبان را به درجۀ شعر تعالی میشعر آفر
  ).12: 1388وحیدیان کامیار، (شعر زیبایی است و هنر همۀ ترفندهاي شاعرانه آن است که زبان را زیبایی بخشند 

ترفندهاي بیانی یا صور خیال دوبعدي «: وحیدیان کامیار گوید .گیري از صور خیال است یکی از عوامل انگیزندگی شعر بهره
ها از میان برود دیگر زیبا نیستند  هاست و اگر یکی از دو بعد آن ها مرهون همین دوبعدي بودن آن هستند و زیبایی اصلی آن

  ).122: همان(
هاي  اندیش و نهانکاو، الیه تواند ژرف میسنج  بین خرده ترین آرایۀ درونی است؛ سخنور باریک ایهام پندارخیزترین و هنري

سان درهم فروتند  هاي گوناگون شاعرانه را بدین ها و نگاره گون معنایی را به یاري الهام در سرودة خود بیافریند؛ و اندیشه گونه
  ).128: 1387کزازي، (

این صنعت ادق صنایع و «: اند ردهآو –میرزاحسین واعظ کاشفی تبریزي  –هوشمند اسفندیارپور به نقل از نویسنده بدایع 
نوعی «: و به نقل از شفیعی کدکنی در اندیشیدن دربارة معانی لفظ ایهام گوید) 150: 1384اسفندیارپور، (» الطف بدایع است

  ).همان(» کنیم موسیقی معنوي است که هر چه دربارة بیت بیشتر بیندیشیم امتداد این موسیقی را بیشتر احساس می
  
  ایهام

ل در لغت به معنی به گمان وهم افکندن؛ و توریه به معنی . گویند ایهام را تخییل و توهیم و توریه می صنعت سه کلمۀ او
  ).269: 1385همایی، (سخنی را پوشیده داشتن و در پرده سخن گفتن است 

مات دیگر کالم، رابطه و ممکن است با آن معانی مختلف با کل) حداقل دو معنی(در این روش کلمات موهم معانی مختلفند 
  ).101: 1378شمیسا، (ایجاد کنند 

نماید زیرا واژة مورد  تقی وحیدیان کامیار معتقد است که ایهام زیبایی ذاتی دارد و این زیبایی در دستور دوچندان رخ  می
دار  را عهده در حالی که هر واژه در جمله تنها یک نقش دستوري خاص. پذیرد نظر دو نقش متفاوت را در یک جمله می

  .شود می
). 5: 1389گیوي، (هاي دیگر دارد  مقصود از نقش، وظیفه و عملی است که کلمه در داخل جمله و در ارتباط با فعل و کلمه

  .ایهام باعث دگرسازي شده و واژه نقشی دوگانه یا چندگانه خواهد یافت
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 شیرین  : محور ایهام

 شیرین  : محور ایهام

 شیرین  : محور ایهام

  
  :هایی همچون نقش

  الیه صفت و مضاف -1
  بدان گفتار شیرین گوش داده  دهگفت و شیرین هوش دا سخن می

  )173: 1386نظامی، (
  ).صفت(شیرین در مقابل تلخ یا شور                                                        

  ).الیه مضاف(معشوقۀ فرهاد و خسرو                                                            
  :هاي دیگر نمونه

  شده هوش از سر فرهاد مسکین  تن و گفتار شیرینز شیرین گف
  )301: همان(

  :این نوع از دگرسازي در اشعار حافظ بسامد باالیی دارد
  شور شیرین منما تا نکنی فرهادم  شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه

  )923: 1383خرمشاهی، (
  دمد از خون دیده فرهاد که الله می  بینم ز حسرت لب شیرین هنوز می

  )315: 1383اهی، خرمش(
  ماند ز من هاي شیرین باز می بس حکایتگر چو فرهادم به تلخی جان برآید باك نیست

  )1113: همان(
  شکنج طره لیلی مقام مجنون است  حکایت لب شیرین کالم فرهاد است

  )314: همان(
  غرق آب و عرق اکنون شکري نیست که نیستاز حیاي لب شیرین تو اي چشمه نوش

  )315: همان(
  که عنان دل شیدا به لب شیرین داد  من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم

  )همان(
  که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم      بنیاد ازین فرهادکش فریاد جهان پیر است و بی

  )101: همان(
  ).صفت(اشتنی و عزیز و گرامی د مزة معروف، دوست: شیرین                                                         

  ).الیه مضاف(شخصیت تاریخی معروف که معشوقۀ فرهاد بود                                                             
  گفتم افسانه شیرین و به خوابش کردم           مرد ز حسرت فرهاد غرق خون بود و نمی

  )رهی معیري(
  ).صفت(دلنشین و شیرین                                                                 
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 قلب  : محور ایهام

 سوخته دل: محور ایهام

 مدام  : محور ایهام

 شرب مدام: محور ایهام

 مدام  : محور ایهام

  ).الیه مضاف(معشوقۀ فرهاد و خسرو                                                                 
  گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد                 امشب صداي تیشه از بیستون نیامد

  )حزین الهیجی(
  .محور ایهام و دگرسازي نقش دستوري این بیت مانند موردهاي ذکر شده است

  تر از این حراجی ندیدم مناسب  فروشند  به یک سکه قلب دل می
  )پور قیصر امین(

  ).الیه مضاف(دل                                                             
  ).صفت(ناسره                                                              

  که مگو حال دل سوخته با خامی چند       پیر میخانه چه خوش گفت به دردي کش خویش
  ).الیه مضاف(سوخته است  سوخته به معنی کسی که دل                                                                       

  .)669: 1383خرمشاهی، () صفت(در معنی سوخته براي دل                                                                   
  خروش و مستی ما بر دوام خواهد بود         اگر دو چشم تو مست مدام خواهد بود

  )161: همان) (خواجو(
  ).الیه  مضاف(شراب                                                        

  ).صفت(همیشه                                                         
  ریخته آب رخ به شرب مدام  زده راه خرد به نغمه چنگ

  )همان) (خواجو(
  ).صفت(دام م: همیشه نوشی، پیوسته نوشیدن و رطل دمادم کشیدن                                                                   
  ).الیه مضاف(مدام : نوشیدن شراب                                                                  

  .ها مانند بیت فوق است هایی از شعر حافظ که محور ایهام و دگرسازي دستوري در آن نمونه
  و همدم و شرب مدام بازي و جوانی و شراب لعل فام                    مجلس انس و حریف عشق

  )912: همان(
  ساقی ار باده ازین دست به جام اندازد               عارفان را همه در شرب مدام اندازد

  )588: همان(
  خبر ز لذت شرب مدام ما ایم                      اي بی مادر پیاله عکس رخ یار دیده

  )160: همان(
  پیوسته چو ما در طلب عیش مدامست           با محتسبم عیب مگوئید که او نیز        

  )284: همان(
  ).صفت(همیشه و پیوسته                                                        

  ).الیه مضاف(شراب                                                          
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 ...دستی: محور ایهام

 هاي معنایی ساخت  ژرف

 محور ایهام 

 ناب محمود نماید اط

 
  

  

 روان: محور ایهام

  قید و بخشی از فعل -2
  باخت فلک      که کس نبود که دستی از این دغا ببردفغان که با همان کس غایبانه 

  )حافظ(
  .قید به معنی یک دست، یک بار                                                            

  .بخشی از فعل مرکب دست برد، به معنی برنده شود                                                             
  .افسوس که کسی نبود که حتی یک دست و یک بار از این فلک دغا برنده شود                                                                 

                                                                                                                                  
  .باز دست برد و از او برنده شود افسون که کسی نبود که از این فلک دغل                                                                    

  )46: 1370راستگو، (
  کرده بود دوش           بشکست عهد چون در میخانه دید باز صوفی که بی تو توبه ز می

  )حافظ(
تواند تمیز و مکمل فعل باشد و به معنی گشاده، و  گونه که می تواند قید تکرار باشد و به معنی دوباره، همان می» باز«ي  واژه

  :سازد پذیر میساخت  پذیري واژة باز است که روساخت بیت یاد شده را به دو ژرف همین دوساختارگی و دو معنی
  .را شکستچون دوباره در میخانه را دید، توبۀ خود ... صوفی که. 1
  )49: همان(. چون در میخانه را گشاده دید، توبۀ خود را شکست... صوفی که. 2
  
  فاعل و مسند -3

  قصه زلف ایاز ار نشود کوته به              کین مقامی است که محمود نماید اطناب
  )خواجو(

  ).فاعل(سلطان محمود                                             
  ).مسند(پسندیده                                              

  
  .سلطان محمود اطناب نماید و اقامت را طول دهد                                                         

  نماید اطناب پسندیده و محمود می                                                           
.  

  .دهد سلطان محمود اقامت در آن و سخن گفتن از آن را طول می                        
  .نماید اطناب و دراز شدن آن پسندیده می                         

  )52: 1370راستگو، (
  حافظ از بهر تو آمد سوي اقلیم وجود          قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد

  ).مسند(روانه                                                           
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 دور: محور ایهام

 هاي معنایی صورت

 »افسانه«دومین : محور ایهام

 هاي معنایی صورت

 در پرده: محور ایهام

 قصد جان: محور ایهام

  ).فاعل(جان                                                                 
خواهد که به نزد وي برود و با او بدرود کند؛ زیرا رهسپار و  معناي نزدیک روانه است؛ حافظ از یار می: روان را دو معناست

  ).133: 1387کزازي، (معناي دور جان است  روانه خواهد شد؛
  

  متمم و قید - 4
  دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد           که چو سرو پاي بندست و چو الله داغ دارد

  )734: 1381سودي، (
  ).متمم(عهد و زمان حکومت جمال تو                                                           

  ).قید(گرداگرد و پیرامون                                                              
  

  .نیاز است دل ما به روزگار جمال تو از دیدن باغ بی                                                            
  .گریستن به گرداگرد جمال تو از باغ فارغیمبا ن                                                              

  ترك افسانه بگو حافظ و می نوش دمی      که نخفتیم شب و شمع بافسانه بسوخت
  )185: 1383خرمشاهی، (

  ).متمم(اي که جریان داشت  همزمان و همراه با افسانه                                                                          
  ).قید(بیهوده و هرزه                                                                             

  
  .اي که جریان داشت سوخت شب نخوابیدیم و شمع همزمان و همراه با افسانه                                                          
  .شب نخوابیدیم و شمع بیهوده سوخت                                                           

  دهدت پند ولیک           وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی چنگ در پرده همین می
  )حافظ(

  ).متمم(با نوا و آهنگ                                                        
  ).قید(پوشیده و با رمز و راز                                                        
کند که لیاقت داشته  دهد، اما آن گاه در تو اثر می چنگ با آهنگ و نوایش به راز و رمز تو را پند می :زیرساخت معنایی

  ).41: 1370راستگو، (باشی و پذیرنده باشی 
  مسندالیه و مسند -5

  کوشم تو مرا بین که در این کار بجان می                قصد جان است طمع در لب جانان کردن 
  )حافظ(

  ).مسندالیه(میل جان                                                               
  ).مسند(خودکشی                                                               
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 هاي معنایی ساخت ژرف

 کنار: محور ایهام

 هاي معنایی صورت

 برآید: محور ایهام

 باقی: محور ایهام

 هاي معنایی صورت

 »کی«دومین : محور ایهام

 عناییهاي م صورت

  .طمع در لب جانان کردن قصد جان کردن و خودکشی است                                                                
  .قصه و آهنگ جان، طمع در لب جانان کردن است                                                                 

  )51: همان(
  مسندالیه و قید -6

  کنار دامن من همچو رود جیحونست   از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز       
  )317: 1383خرمشاهی، ) (حافظ(

  ).مسندالیه(ساحل                                                    
  ).قید(قریب و نزدیک                                                     
  .ساحل دامن من همانند رود جیحون است                                                        

  .نزدیک دامن من همانند رود جیحون است                                                         
  مسند و متمم -7

  گرم حیات بماند نماند این غم و حسرت           وگر نمیرد بلبل درخت گل به برآید
  )603: 1373سعدي، ) (سعدي(

  ).مسند(شکفته شود                                                         
  ).متمم(در آغوش آید                                                        

  عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده             بجز از عشق تو باقی، همه فانی دانست
  )289: 1383خرمشاهی، ) (حافظ(

  ).مسند(پایدار نقطۀ مقابل فانی                                                              
  ).متمم(باقیمانده                                                                  

  .دانست و بقیه را ناپایدار شمردفقط عشق تو را پایدار                                                           
  .اعتبار شمرد غیر از باقیماندة عشق تو، همه را ناپایدار و بی                                                          

  فاعل و قید پرسشی -8
  خامند کسانی که به داغت نرسیدند                 من سوخته آن که به من کی رسد آن کی

  )44: 1378ذکایی ساوجی، ( )سلمان(
  ).قید پرسشی(چه زمان، چه وقت                                                                                   

  ).فاعل(پادشاهان کیانی                                                                                     
  رسد، چه زمانی؟ او به من چه زمانی می                                                            

  رسد؟ آن پادشاه به من چه هنگام می                                                           
  فعل و مسند - 9

  ن کرد و این از آن دادستدال منال ز بیداد و جور یار که یار                  ترا نصیب همی
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 دادست: محور ایهام

 آشفته: محور ایهام

 محور ایهام

 نقش

 یارا: محور ایهام

 هاي معنایی صورت

  )244: 1383خرمشاهی، ) (حافظ(
  

  ).فعل(داده است                                                              
  ).مسند(عدل                                                              

  صفت و قید - 10   
  کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو        اي   در چین زلفش اي دل مسکین چگونه

  )حافظ(
  ).صفت(باد صبا، شرح حال آشفتۀ تو را گفت                                                          
  ).5: 1384محسنی، () قید(، حال تو را گفت )پریشان(باد صبا، آشفته                                                          

  .نیز آورده شده است 17مورد فوق به تعبیري دیگر در شمارة 
  رود طی زمان ببین و مکان در سلوك شعر            لیک طفل یکشبه ره صد ساله می

  )حافظ(
  .رود کین طفل یکشبه، ره صد ساله می                                             

  .رود کین طفل، یکشبه ره صد ساله می                                            
  )54: 1370راستگو، (

  ).صفت(طفلِ یکشبه                                     
  ).قید(طفل، یکشبه                                     

  منادا و مفعول -11
  هست و ما را نیست یارا گاهش             مجال خاکبوسی خنک باد سحرگاهی که در کوي تو گه

  )45: 1378ذکایی ساوجی، ) (سلمان(
  ).منادا(و یار ) حرف ندا(اي = اي یار                                                     
  ).مفعول(توان و توانایی و طاقت                                                      

  خوشا باد سحرگاه که گاهی در کوي تو مجال خاکبوسی دارد اما ما طاقـت و                                                      
  .توانایی نداریم                                                       

                               
  شا باد سحرگاه که گاهی در کوي تو مجال خاکبوسی دارد اما اي یار ما را خو                                                        

  .مجالی نیست                                                  
  متمم و فعل -12

  آوریم اینک بچشم      خاکسار آنکس که با دریا به آتش ماجراست خواهشت آب است و ما می
  )42: 1378ذکایی ساوجی، ) (سلمان(
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 بچشم: محور ایهام

 شب: محور ایهام

 گرفت کاسه می: محور ایهام

 سر مویی: محور ایهام

 هاي معنایی صورت

 خوان قرآن: محور ایهام

 دن نهادیمگر: محور ایهام

  ).متمم(به وسیلۀ چشم                                                                    
  )).فعل(بخشی از فعل (فرمانبري و اطاعت بردن                                                                    

  نهاد و مسند -13
  اش دراز کنید شب خوش است بدین قصه     معاشران گره از زلف یار باز کنید       

  )حافظ(
  ).مسند(شبی خوش است ) امشب(                                                             
  ).نهاد(خوش است ) زلف یار(شب                                                              

  .)6: 1384محسنی، (یار است در گزارش دوم شب استعاره از زلف 
  

  )فعل(مفعول و بخشی از فعل  -14
  زدم گفتم این سرود و میناب می گرفت           می ساقی به صوت این غزلم کاسه می

  )حافظ(
  ).فعولم) (کرد یا پر می(گرفت  را می) جام(کاسه                                                                            
  .)7: همان() فعل مرکب) (کنایه از اداي احترام(گرفت  کاسه می                                                                          

  فاعل و قید -15
  زلف تو مرا عمر درازست ولی نیست                 در دست سر مویی از آن عمر درازم

  )133: 1387کزازي، ) (حافظ(
  ).فاعل(سر زلف                                                                  

  ).قید(بهرة بسیار اندك                                                                     
  .د ندارددر دست من سر زلف وجو                                                           
  .در دست من اندکی از آن عمر دراز نیست                                                            

  مسند و مفعول -16
  زاهد ار رندي حافظ نکند فهم چه باك        دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

  )708: 1383خرمشاهی، (
  ).مسند(خوان هستند  قرآن                                                                     

  ).مفعول(خوانند  قرآن می                                                                         
  گر تیغ بارد در کوي آن ماه                 گردن نهادیم الحکم باهللا

  )1138: همان) (حافظ(
  ).مسند(تسلیم شدیم                                                                         

  ).مفعول(نهادیم  –بارد  تیغی که در کوي آن ماه می –گردن به زیر تیغ                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٤١٩ 
 

 عین: محور ایهام

 هاي معنایی ساخت ژرف

  قید و مفعول و مسند -17
  بینم              که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم در آن میحالیا مصلحت وقت 

  )1004: همان) (حافظ(
  ).مسند(نشین شوم  اجاره                                                                                    

  ).قید(نشینم خوش بنشینم                                     مستانه ب: محور ایهام
  ).مفعول(آسایش بیابم                                                                                   

  بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد         زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست
  )همان) (حافظ(

  ).مسند(نشین نشد  اجاره                                                                             
  ).قید(خوش ننشست                                      مستانه ننشست : محور ایهام

  ).مفعول(آسایش نیافت                                                                                
  اي          کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو نهدر چین زلفش اي دل مسکین چگو

  )حافظ(
  قید                                   

  آشفته      مفعول: محور ایهام
  مسند براي مسندالیه محذوف                                   

  .گفت) به آشفتگی(باد صبا شرح حال تو را آشفته                                              
  .را در بیان شرح حال تو به کار برد –آشفته  –هاي معنایی         باد صبا وصف  ساخت ژرف

  .او آشفته است: باد صبا در پاسخ این سؤال که او چگونه است گفت                                             
  .)46-47: 1370راستگو، (

  حرف اضافه و متمم یا تمیز -18
  آنکه لعلش عین آب زندگانی یافتم        در رهش مردن حیات جاودانی یافتم

  )خواجو(
  ).حرف اضافۀ تشبیهی(مانند                                                        
  ).ا در نقش تمیزي و مکمل فعلاسم در نقش متمم با حذف حرف اضافه ی(چشمه                                                        

  .آن که لبش را چون آب زندگی یافتم                                                                      
  .)52: همان(آن که لبش را چشمۀ آب زندگی یافتم                                                                      

  قیدي و متممی –) دعایی(معترضه جمله  - 19
  دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم       سیالب سرشک آمد و طوفان بال رفت

  )حافظ(
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 دور: محور ایهام

 هاي معنایی ساخت ژرف

  دعایی                                                          
  قیدي و متممی                                                           

  ...از رخ تو دور باد این بال که دم به دم از گوشۀ چشم من                                                                                
  .)48: همان(... در فراق رخ تو بود که دم به دم از                                                                               

  . ها همانند بیت ذکر شدة فوق است هایی از حافظ که محور ایهام و دگرسازي دستوري در آن مونهن
  مشتاقی و مهجوري دور از تو چنانم کرد      کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی

  )1252: 1383خرمشاهی، (
  تس هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم           دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده

  )همان(
  پیشه من بی تو دور از روي تو                    پشت دست از غم به دندان کندنست

  )همان) (الدین اسماعیل کمال(
  

  :گیرينتیجه
ترین آرایۀ درونی است که با داشتن معنایی دوبعدي و گاه چندبعدي، ذهن ژرف کاو  بدیل انگیزترین و بی ایهام شگفت

یابد که با  اي نغز و شگرف می دو معنایی بودن ایهام آنگاه جلوه. نماید دارد و زیبایی سخن را آشکار می یخواننده را به تأمل وا م
ی ایهام در دستور، واژه دو یا سه نقش را می سازي نقش دستوري  پذیرد و به عبارت دیگر ایهام باعث دوگانه یا چندگانه تجلّ

  .گردد می
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476  
 ياصفهانی در چارچوب نظریه يلهجه برخی از فرایندهاي واجی در
  شناسی زایا واج

  1سادات میرسعیدي عاطفه
  2فرد رها زارعی

  
  :چکیده
تواند  می ها ها و لهجه دهند، لذا تحلیل دقیق هر یک از گویش نشدنی از زبان را تشکیل می بخش جدا 4»لهجه«و  3»گویش«

دراین راستا مقایسۀ هر گویش یا لهجه ا زنظر آوایی، واژگانی، ساختواژي، و نحو با زبان معیار بخش عمده و . ارزشمند باشد
هاي مختلف زبان فارسی امریست  دراین رابطه بررسی فرایندهاي آوایی و واجی موجود در لهجه. شود کلیدي تحلیل را شامل می
لهجۀ «هاي واجی موجود میان  مقالۀ حاضر، تفاوت. عالقۀ استادان و دانشجویان زبانشناسی بوده استکه همواره مورد توجه و 

هاي  براساس مشخصه6و تنظیم قواعد واجی 5دهد و به تحلیل فرایندهاي واجی و فارسی معیار را مورد بررسی قرار می» اصفهانی
ز هاي الزم از طریق ضبط گفتار عادي  بدین منظور، داده. پردازد می9 »مدل معیار«و  8 »شناسی زایا واج«در چارچوب نظریۀ  7ممی

. آوري شده، به دست آمده، با فارسی معیار مقایسه شده است شناسان جمع زبانان و نیز استفاده از آنچه توسط دیگر زبان اصفهانی
ز را از یک سو و برتري واج تحلیل و بررسی حاضر اهمیت کاربرد مشخّصه دهد،  سی زایا را از سوي دیگر نشان میشنا هاي ممی

ز می بدین صورت که با استفاده از مشخّصه تر قواعد واجی دست یافت و از طرفی با کاربرد مدل معیار  توان به تنظیم دقیق هاي ممی
تواند در انجام  نتایج این تحقیق می. توان به دانش واجی ناخودآگاه یک زبانمند بومی با لهجۀ خاص پی برد شناسی زایا می واج

  .هاي بعدي لهجۀ اصفهانی مؤثر واقع شود تحلیل
، 11، همگونی10شناسی زایا، مدل معیار، ابدال هاي ممیز، واج فرایندهاي واجی، قواعد واجی، مشخصه :ها کلیدواژه

  .4، قلب 3، اضافه2، حذف1ناهمگونی
                                                

  )اصفهان(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خوراسگان   1
 عضو هیات علمی دانشگاه جهرم  2

1dialect 

2accent 

3phonological processes 
4phonological rules 
5 distinctive features 
6Generative Phonology 
7Standard Model 
8sound alternation 
9assimilation 
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  مقدمه  - 1

، دستخوش ...ها و عوامل جغرافیایی، فرهنگی، برخورد زبانتاثیر عواملی چند از جمله  هر زبان در طول تاریخ خود تحت
 5 بنابراین در یک جامعه زبانی. گردد هاي زبانی متفاوتی پدیدار می ها و صورت شود که در پی آن، گونه هاي فراوان می دگرگونی

توان این دو  آمده، می» لهجه«و  »گویش«شناسی براي  با جمع بندي تعاریفی که در متون زبان. هاي متفاوت زبانی وجود دارد گونه
اي از یک  به عنوان مشهودترین گونۀ تنوع در یک جامعۀ زبانی، صورت تغییر یافته» گویش»  :مفهوم را بدین صورت تعریف کرد

مثل طبري و . ها قابل فهم نیست شود و براي سخنگویان دیگر صورت زبان است که به یک منطقه جغرافیایی خاص مربوط می
هاي زبانی به کار  هاي تلفظی، دستوري و واژگانی گونه این اصطالح در مورد تفاوت. اند هاي ایرانی قدیم مشتق از زبان کردي که

هاي آن زبان  صورت تغییر یافته از یک زبان است که براي سخنگویان دیگر صورت» لهجه«). 1370کلباسی،(گرفته شده است 
شود مثل مشهدي، شیرازي، یزدي و اصفهانی که مشتق از زبان فارسی  محدود می قابل فهم باشد و تنها به اختالف در تلفّظ

توان  اي از فارسی دري است و به همین دلیل می صورت تغییر یافته» اصفهانی«براساس تعاریف داده شده، ). 1370همان،(اند  دري
اي از  هاي واجی فراوانی است که در اینجا به پاره اوتاین لهجه در مقایسۀ با فارسی معیار، داراي تف. نامید» لهجۀ اصفهانی«آن را 

آورد تنظیم قواعد واجی فرایندهاي واجی حاصل از تفاوت  مسئلۀ مورد نظر در این تحقیق این است که ره. شود ها پرداخته می آن
شناسی زایا چه  نظریۀ واج ها در چارچوب مدل معیار هاي تمایزدهندة واج لهجۀ اصفهانی با فارسی معیار با استفاده از مشخصه

  . خواهد بود
  

  ها تحلیل داده - 2
ها در  به بیان دیگر، واج. شود گفته می» فرایندهاي واجی«هاي آوایی و تظاهرات ناشی از آن  به تاثیرگذاري و تاثیرپذیري

هاي واجی از  معنا که مشخصه پذیرند، بدان اي تغییر می گذارند و درنتیجه به گونه بر یکدیگر تاثیر می 6هاي آوایی برخی بافت
شود که یک واج بر حسب بافت آوایی خاص با تاثیرپذیري  یابد و موجب می صدایی به صداي مجاور قبلی یا بعدي گسترش می

ها، موارد بسیاري وجود دارد که تغییر  در همۀ زبان). 1370دیهیم،(هاي واجی مجاور با تغییر خاصی به تلفظ درآید  از مشخصه
هاي سطح صوتی زبان با سطح  فرایندهاي واجی نمایانگر رابطۀ ویژگی. دهد هاي آوایی گوناگون نشان می را در بافت ها واج

. یابد می 8ها و تکواژها چگونه تحقق آوایی زنجیرة واجی واژه 7 دهد که صورت انتزاعی و زیربنایی واجی است، یعنی نشان می
، »حذف صدا«شود،  تقسیم می» ناهمگونی«و » همگونی«، که خود به دو نوع »الابد«: ترین این فرایندها عبارتند از عمده

                                                                                                                                                  
10- dissimilation  

11- deletion  
12- consonant epenthesis  

13- metathesis 
1- speech community  

2- phonetic environment  
3- underlying form  

4- phonetic representation 
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. ي مخصوص آن عنوان خواهد شد ها ارائه، تحلیل و بررسی شده و قاعده در این قسمت مجموعه داده. »قلب«و » شدن صدا اضافه«
  .بندي کرد ر دستهصورت زی پیوندد به ي اصفهانی به وقوع می توان فرایندهاي واجی را که در لهجه می

  
  ابدال -1- 2

ابدال واکه را در . گویند» ابدال«گیرد  اي را در اثر مجاورت با همخوان یا واکۀ دیگر صورت می تبدیل همخوان یا واکه
صداهاي مجاور » همگونی«در . اند دو نوع ابدال» ناهمگونی« و» همگونی«. اند هم نامیده 1»اي هماهنگی واکه«مجاورت واکۀ دیگر 

ارزش مشخصۀ واجی صدایی در مجاورت صدایی که » ناهمگونی«در . شوند پیاپی و یا نزدیک به هم تا میزانی به هم شبیه میو 
  .کند رود یا تغییر می همان مشخصۀ واجی را دارد، از بین می

  
  ابدال همخوان - 1-1- 2

  :شود تبدیل می [d]د، به قرار گیرد و پس از آن واکه بیای { x,f,∫}هاي  هرگاه بعد از همخوان /t/واج 
  

   2اصفهانی  فارسی معیار   
  [suxdæn] [suxtæn]  سوختن
  [poxdæn]  [poxtæn]  پختن

 [rixdæn]  [rixtæn]  ریختن

  [ko∫dæn] [ko∫tæn]  کشتن
  [kâ∫dæn]  [kâ∫tæn]  کاشتن
  [gerefdæn] [gereftæn]  گرفتن
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واك هستند،  که بی /∫/و   /f/,/x/هاي  واك است در مجاورت هریک از واج که بی  /t/ شود واج همانطور که مشاهده می
ترکی را که با صداي مختصۀ مش (/t/)یعنی صدایی . هستیم» ناهمگونی«درنتیجه شاهد پدیدة . شود تبدیل می [d]واکدار یعنی به 

قرار گرفته مشخصۀ  /t/اي که بعد از  توان گفت واکه از طرفی می. دهد از دست می) واك بودن بی(داشته  (x,f,∫)مجاور خود 
 .  با واکۀ بعد از خودش (/t/)» همگونی«واکداري خود را به آن داده یعنی 

  :شود تبدیل می [d]در آغاز کلمه، قبل از واکه به  /t/واج 

                                                
1- Vowel Harmony  

  .داده هایی که در سمت راست آوانویسی شده اند فارسی معیار و آنهایی که در سمت چپ آوانویسی شده اند مربوط به لهجه اصفهانی می باشد -2
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  [dilæk] [tiræk]  تیرك
 [dogme] [tokme]  تکمه

  [do∫ek] [to∫æk]  تشک
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واکۀ  با واکۀ بعد از خودش به نحوي که مشخصۀ واکداري را از  /t/شود، همگونی  مشاهده می» همگونی«در اینجا پدیدة 
 .شود تبدیل می [d]گیرد و به  بعدي می

  :[s]شود یا به  تبدیل می [d]در مرز دو هجا یا به  /s/بعد از همخوان  /t/واج 
   [pæsdu] [pæstu]  پستو

   [pæræsdâr] [pæræstâr]  پرستار

   [dæsse] [dæste]  دسته
   [bæssæn] [bæstæn]  بستن
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− cons  

 /t/مدنظر است  که هر دو بی واك هستند و  /s/و   /t/میان » ناهمگونی«قبالً مطرح کردیم مسئلۀ   [d]به   /t/درمورد تبدیل 
 .شود بعد از خودش نیز مشاهده میبا واکۀ   /t/شود، همچنین همگونی  واکدار می [d]با تبدیل شدن به 

که  /s/یعنی واج . باشد می» همگونی کامل«را مطرح کرد که از نوع  /t/و  /s/» همگونی«توان  می /s/به /t/در مورد تبدیل 
  .گردد تبدیل می /s/به  /t/دهد و  هاي خود را به آن می قرار گرفته تمام مشخصه /t/قبل از 

شود، بعد از آن یک  تبدیل می [d]به  /t/بینیم که در همۀ مواردي که واج  هاي مذکور، می دهبا بررسی هرسه مورد دا      
توان یک قاعدة واجی  ترتیب می تواند تاثیر مستقیم بر این تبدیل داشته باشد، بدین واکه قرار گرفته، پس حضور این واکه می

  :ها نوشت واحد براي هر سه مورد داده
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 :شودتبدیل می [t]گیرد، به  وقتی در آخر کلمه قرار می /d/واج 

  [dzævât] [Ĵævâd]  جواد
 [sæbæt] [sæbæd]  سبد

 [gært] [gærd]  گرد

  :شود تبدیل می [t]در میان کلمه قبل از واکه به  /d/از طرفی واج 
  [qænâti] [qænâdi]  قنادي
  [moxættæ] [moxæddæ]  مخّده

 
 [t]در آخر کلمه و نیز بعد از واکه در آخر کلمه، به  /r/قبل از واکه، و بعد از  /d/شود، واج  ها مالحظه می چنانچه در داده

  . تبدیل شده است























−
+
+
+
+

cont
cor
ant
voice
cons

 " 















− voice  / 

[ ]

[ ] 































−−

−























+
+
+
+
+

−

#

#

___

cons
voice
wr
ant
cont
cons

cons

      

ل آنکه اصوالً صداهاي واکدار در پایان کلمۀ واکرفته جیه آوایی میدو تو شوند می 1توان براي این تبدیل درنظر گرفت، او .
محیط  3دوم آنکه در هر . گردد تبدیل می [t]که مشخصۀ وکداري را داراست، در آخر کلمه واکرفته شده به  [d]پس واج 

معناکه چون  بدان. شود هاي قبل یا بعد از آن پدیدار می و واکه /d/همچنین میان  و /r/و /d/میان واج » ناهمگونی«آوایی نوعی 
یا واکه است مشترك است، خصوصیت واکداري را از دست   /r/در مشخصۀ واکداري با واج مجاورخودش که   /d/واج 
 . گردد تبدیل می [t]واك شده به  دهد و بی می

  :شود تبدیل می [z]به  /z/در مرز دو هجا بعد از  /d/واج 
  [yâzzæ] [yâzdæh]  یازده

  [dævâzzæ] [dævâzdæh]  دوازده

                                                
1- devoiced 
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 [dozzi] [dozdi]  دزدي
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 /z/هاي آوایی  تمام مشخصه  /z/واج در مجاورت  /d/یعنی واج . کنیم را مشاهده می» همگونی کامل»  در این تبدیل فرایند
ها به جز پیوسته بودن و تیزي مشترکند که تغییر و  البته این دو واج از لحاظ همۀ مشخصه. را گرفته و به آن تبدیل شده است

 .باشد، در همین دو مشخصه است تبدیل آنچنان که در قاعدة واجی باال نمایان می

  :شود تبدیل می [x]در مرز دو هجا و در پایان کلمه به  {∫,t,č,s}هاي  در مجاورت همخوان /q/واج 
  [næx∫e] [næq∫e]  نقشه
  [mæ∫x] [mæ∫q]  مشق

  [tæxsir] [tæqsir]  تقصیر
  [toxs] [toqs]  تقس
  [ræxs] [ræqs]  رقص
  [bâxtse] [bâqče]  باغچه
  [tâxtse] [tâqče]  طاقچه
  [boxtse] [boqče]  بقچه
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که  /t/و  /s/,/č/,/∫/هاي  غیرافراشته است و در مجاورت واج  /q/هستیم، جایی که واج » ناهمگونی«در اینجا شاهد فرایند 

 .شود می [x]دهد و مشخصۀ افراشته بودن را به خود گرفته تبدیل به  اند، این مشخصه را از دست می ها هم غیرافراشته آن

  :گردد تبدیل می [q]به  {s,∫}هاي  بعد از همخوان /x/واج 
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  [mæsqære] [mæsxære]  مسخره
  [nosqe] [nosxe]  نسخه

  [ri∫qænd] [ri∫xænd]  ریشخند
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گیرند، پس دراثر فرایند  که در مجاورت آن قرار می /s/,/∫/هاي  هم واج باشد و داراي مشخصۀ پیوسته بودن می /x/هم واج 
که هر سه غیر  /â/,/æ/,/e/هاي  واکه /x/ازطرفی چون بعد از واج . دهد مشخصۀ پیوسته بودن را از دست می /x/، »ناهمگونی«

 .شود ها، غیرافراشته می با آن /x/» همگونیِ«اند، قرار دارد، در اثر  افراشته

  : شود تبدیل می [g]قرار گیرد و بعد از آن واکه بیاید به  {∫,s}هاي  وقتی بعد از همخوان /k/واج
  [mo∫gel] [mo∫kel]  مشکل
  [læ∫gær] [læ∫kær]  لشکر

  [xo∫gid] [xo∫kid]  خشکید
  [doro∫ge] [doro∫ke]  درشکه
  [bæsgi] [bæske]  بسکه
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واك است وقتی کنار واکه قرار بگیرد دراثر فرایند  که بی /k/توان گفت واج  واکه آمده، می /k/در همۀ موارد به دنبال واج 
اند و در همۀ  تشکیل داده که یک طبقۀ طبیعی را} ∫,s{هاي  اما مسلماً همخوان. گردد تبدیل می [g]واکدار شده به » همگونی«

، /∫/,/s/بی واك است هم  /k/هم واج   :شود مشاهده می» ناهمگونی«فرایند   :شوند، در این تبدیل نقش دارند ها مشاهده می داده
 .شود دهد و واکدار می هاي مجاور خود را از دست می این مشخصۀ مشترك با واج  /k/پس 

  :شود تبدیل می [q]به  /q/با » همگونی«در اثر  /k/واج 
  [qelâq] [kælâq]  کالغ

 [yeqqerun] [yekqerân]  یک قران
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ان و دو واکه میان باشد یعنی یک همخو می 1»همگونی بافاصله«است که در مورد اول » همگونی«شود فرایند  آنچه مشاهده می
در اثر این . دهد قرار گرفته، و در مورد دوم همگونی میان آن دو بدون فاصله است ها همگونی رخ می که بین آن /q/و /k/واج 

پس . گردد تبدیل می [q]شود و به  که غیرافراشته است، غیرافراشته می /q/که افراشته است در مجاورت  /k/همگونی واج 
 .باشد می» همگونی کامل«

  :شود تبدیل می [v]اي قرار بگیرد و در آخر کلمه اگر بعد از واکه قرار گیرد، به  که قبل از واکه هنگامی /b/واج 
  [xâkruve] [xâkrube]  خاکروبه

  [kevere] [kebere]  کبره
  [urvâ∫] [urbâ∫]  شوربا
  [dovâre] [dobâre]  دوباره
  [otuvân] [otubân]  اتوبان

  [vâz] [bâz]  باز
   [vazek] [bæzæk]  بزك
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این مشخصه را از واکۀ مجاور   /b/ها پیوسته هستند، واج  همۀ واکه: و واکۀ قبل یا بعد از آن /b/میان » همگونی«در اثر فرایند 
 .شود می [v]د و پیوسته تبدیل به گیر خود می

  :شود تبدیل می [b]در مجاورت واکه به  /v/واج 
  [nâbdun]  [nâvdân]  ناودان
 [bâfur] [vâfur]  وافور

 [gâb]  [gâv]  گاو

                                                
1- Distant Assimilation  
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اند،  و واکۀ مجاور آن، که هر دو در مشخصۀ پیوسته بودن مشترك  /v/واج را درنظرگرفت میان » ناهمگونی«توان فرایند  می
/v/  دهد و تبدیل به  این مشخصه را از می[b] شود می. 

  .شود تبدیل می /v/با آن در مشخصۀ واکداري، این واج واکدار و به  /f/واکۀ مجاور واج » همگونی«در اثر 
  :دشو تبدیل می [f]در مجاورت واکه به  /p/واج 
  [eyfur∫] [eypur∫]  شیپور
  [kæfe] [kæpæk]  کپک
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ل  ه را از آن میبا واکۀ مجاور، مشخصۀ پیوست» همگونی«که غیرپیوسته است در اثر  /p/واج  همگونی «گیرد که در مورد او
 .است» بافاصله

  :شود تبدیل می [b]به  {∫,s}در مجاورت  /f/واج 
  [nesb] [nesf]  نصف
 [kæbš] [kæfš]  کفش
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 /č/دررابطه با مشخصۀ رهش تاخیري، واج  /k/یا  /v/و همخوان مجاور آن یعنی  /č/میان واج  »همگونی«در اثر فرایند 
 . دهد بوده که این مشخصه را از دست می [del  rel+]داراي مشخصۀ 

 :شود تبدیل می [l]در مجاورت واکه به  /r/واج 

  [bælg] [bærg]  برگ

 [kolk] [kork]  کرك

 [solfe] [sorfe]  سرفه

 [sulâx] [surâx]  سوراخ

 [zæ:le]   [zæhre]  زهره
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ها شبیه است که مانعی بر سر راه تولید آن آنچنان که براي  ازنظر شیوة تولید از آن جهت به واکه /l/که واج  ازآنجایی
شود  خیلی ظریف در اینجا دیده می» همگونی«توان گفت نوعی  ید، پس میآ وجود نمی شود، به ها تولید می همخوان

 .تبدیل کرده است [cons-]به  [cons+]بر آن تاثیر گذاشته و آن را از حالت   /r/که واکۀ مجاور  صورت بدان

  :شود تبدیل می [r]به  {â,u}هاي  بعد از واکه /y/واج 
  [be∫ur] [be∫uy]  بشوي 

 [gu∫ăkenâre] [gu∫e-væ-kenâye]  گوشه و کنایه

  [pâ∫ure] [pâ∫uye]  پاشویه
 



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم
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مشخصۀ هجایی بودنش را  /y/و واکۀ بعد از آن پدید آمده که در اثر آن واج  /y/میان واج » همگونی«توان گفت نوعی  می
 .شود تبدیل میدهد و به همخوان  از دست می

  

  ابدال واکه  - 1-2- 2
  :شود تبدیل می [i]به  {n,č,Ĵ,∫}هاي  بعد از همخوان /e/واکۀ 
  [dziger] [jegær]  جگر 

 [gondzi∫g] [gonje∫k]  گنجشک

 [tsikâr] [čekâr]  کار چه

  [kutsik] [kuček]  کوچک
 [tsitou]  [četour]  چطور

 [nigâ] [negâh]  نگاه

 [ikæm∫] [kæm∫]  شکم

 [ikær∫] [ekær∫]  شکر
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که  /e/، واکۀ {n,č,j,∫}هاي طبقۀ طبیعی  و همخوان مجاور آن، یکی از همخوان /e/میان واکۀ » همگونی«در اثر فرایند 
 .دهد را از دست می [high-]شود، یعنی مشخصۀ  می غیرافراشته است مثل همخوان مجاورش، تبدیل به افراشته

  :شود تبدیل می [i]به   /i/در اثر همگونی با واکۀ  /e/واکۀ 
  [kilit] [kelid]  کلید
 [sifid] [sefid]  سفید

 [sibil] [sebil]  سبیل

 [nimidunæm] [nemidânæm]  دانم نمی

 [bigir] [begir]  بگیر

  [bi∫in] [bene∫in] بنشین



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم
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 [bibin] [bebin]  ببین
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بودن  از حالت غیرافراشته /e/اثر گذاشته و در نتیجه   /e/بر  /i/واکۀ . پدیدار است» همگونی کامل و بافاصله«در این حالت 
 .باشد نیز می» اي  هماهنگی واکه«تغییر یافته؛ این فرایند  [ATR-]به  [ATR+]بودن و از  به افراشته

  :شود تبدیل می [o]به  /o/با » همگونی«در اثر  /e/واکۀ 
  [omordæn∫] [emordæn∫]  شمردن
 [sopordæn] [sepordæn]  سپردن

 [bopors] [bepors]  بپرس
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هاي پسین بودن و گرد بودن  مشخصه  /e/سروکار داریم که در اثر آن واکۀ » اي هماهنگی واکه«از نوع » همگونی«با فرایند 
 . تبدیل شده است [o]گرفته و کامالً به  /o/ را از واکۀ

  :شود تبدیل می [â]به  /æ/واکۀ 
  [bâhâr] [bæhâr]  بهار
 [tsâqâle] [čæqâle]  الهچق

 [lâhâf] [læhâf]  لحاف
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-]و  [back+]هاي  پس از گرفتن مشخصه /æ/هستیم که براین اساس  /â/ و  /æ/ میان واکۀ» اي هماهنگی واکه«شاهد 

ATR]  از/æ/ ، به/â/ گردد تبدیل می. 

  :شود تبدیل می [i]به  /i/در اثر همگونی با  /æ/واکۀ 
  [zimin] [zæmin]  زمین



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم
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 [mikidæn] [mækidæn]  مکیدن
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  . شود میi/، [+high]/تاثیر  تحت /æ/هستیم که واکۀ  /i/و /æ/ن میا» اي هماهنگی واکه«شاهد 
  :شود تبدیل می [u]به   /u/در اثر همگونی با  /o/واکۀ 
  [rufuze] [rofuze]  رفوزه
 [buruz] [boruz]  بروز

 [vujud] [vojud]  وجود

 [furuq] [foruq]  فروغ
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 .مواجه هستیم [u]به آن و تبدیل آن به [high+] و دادن مشخصۀ  /o/بر  /u/و د رپی آن تاثیر » اي هماهنگی واکه«با 

  :شود تبدیل می [u]به  /v/در مجاورت  /æ/واکۀ 
  [dzuvâb] [jævâb]  جواب
 [suvâr] [sævâr]  سوار

 [duvâzza] [dævâzdæh]  دوازده
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را دارد و هم واج مجاور  [back,-round,-high-]خصوصیات  /æ/هستیم که طبق آن هم واکۀ » ناهمگونی«شاهد فرایند 
 .گردد تبدیل می [u] دهد و به خصوصیت را از دست می 3، پس این /v/آن یعنی 

  :شود ، غیرافتاده بوده، افتاده می/æ/که  /e/با » اي هماهنگی واکه«در اثر  [e]به  /æ/تبدیل واکۀ 
  [peder] [pedær]  پدر 



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم
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 [xedmet] [xedmæt]  خدمت

 [peser] [pesær]  پسر

 [qesmet] [qesmæt]  قسمت
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  اضافه -2- 2
آن است که تحت شرایطی صدایی به زنجیرة گفتار اضافه شود وآن وقتی است که ترکیب آواها بر خالف نظام » اضافه«

  .گیرد اضافه گاهی همراه با حذف یا ابدال صورت می. صوتی آن زبان و یا ثقیل باشد
  

  اضافۀ همخوان - 2-1- 2
  1 همخوان مشّدد -1- 2-1- 2

  :[p]فۀ همخوان اضا
  [bepper] [bepær]  بپر
 [seppây] [sepâye]  پایه سه

 [soppi-zud] [sobhe-zud]   صبح زود

 

Ø " 
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 :[t]اضافۀ همخوان 

رك    [betterek] [betæræk]  بتّ
 [dottâ] [dotâ]  دوتا

                                                
1- Geminate  
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Ø " 
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 : [j]اضافۀ همخوان 

  [bozmedzdze] [bozmæje]  بزمجه
 [midzdzæm] [mijæham]  جهم می

 

Ø " 
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 :[k]اضافۀ همخوان 

  [bikkâri] [bikâri]  بیکاري
 [yekki] [yeki]  یکی

 

Ø " 
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 :[s]اضافۀ همخوان 

  [mædresse] [mædrese]  مدرسه
 [miressed] [miræsæd]  رسد می

 

Ø " 
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 :[d]اضافۀ همخوان 

  [qæddâqâmet] [qædoqâmæt]  قدوقامت
 [ræddi] [rædi]  ردي

 

Ø " 
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 .هاي باال، همخوان در مرز دو هجا و قبل از یک واکه اضافه شده است در همۀ داده

  :در پایان برخی کلمات [r]اضافۀ همخوان 
  [qurbâqer] [qurbâqe]  قورباغه

 [bivre] [bive]  وهبی

 

Ø " 
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  1همخوانی میانجی -2- 2-1- 2

  . شود همخوان میانجی بین دو واکه ظاهر می
 )یاء مصدري( /i/قبل از  [g]اضافۀ 

  [porru-g-i] [por-ru-i]  پررویی
 [biyâberu-g-i] [bi-âberu-i]  آبرویی بی

  

Ø " 
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1- Consonant Epenthesis  
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  :ضمایر شخصی پیوسته و beبین حرف اضافۀ  [∫] اضافۀ
  [be-∫-am] [bem]  ) به من(بم
 [be-∫-ed] [bet]  )به تو(بت

 [∫be-∫-e] [∫be]  )به او(بش

 [be-∫-emun] [bemân]  )به ما(بمان

Ø " 























+
+
+
+
+

voice
stri
cor
cont
cons

 / 























−
−
+
+
+

round
high
front
ATR
syll

               



















−
−
+
+

round
front
ATR
syll

 

شدن،  یابد، محیط آوایی این اضافه با واکه پایان می» be«چون تمام ضمایر شخصی پیوسته با واکه شروع و از طرفی پیشوند 
 .شود اضافه می  /∫/بین دو واکه است چون در فارسی توالی دو واکه در ساخت هجایی نداریم، همخوان

  :{o,u}هاي  بعد از واکه [v]اضافۀ 
  [mu-v-es] [mu æst]  مواست

 [mu-v-â] [muhâ]  موها

 [bâto-v-æm] [bâ to hæstæm]  با تو هستم

Ø " 
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  :[y]شدن  اضافه
    [beyter] [behtær]  بهتر
 [pæyn] [pænj]  پنج

 [beyzar] [begozâr]  بگذار

 

Ø " 
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 حذف -3- 2
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  .گردد از زنجیرة گفتار حذف می) همخوان یا واکه(به دلیل سهولت تلفظ، گاهی یک یا چند صدا 
  

  :حذف همخوان - 3-1- 2
  :در مرز دو هجاي پایان کلمه {x,f,∫,s}هاي  بعد از همخوان /t/حذف 
  [dus] [dust]  دوست
 [qes] [qest]  قسط

 [pus] [pust]  پوست
 [sef] [seft]  سفت

 [ræf] [ræft] رفت
 [ræx∫ur] [ræxt∫ur] شور رخت

 [∫gu] [gu∫t]  گوشت
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راحتی تلفظ  با همخوان بعد از خود مشابه است، براي [del  rel , -voice-]هاي  در مشخصه  /t/توان گفت چون واج  می
/t/ شود حذف می. 

  :در پایان کلمه {zd,nd}هاي همخوانی  از خوشه /d/حذف 
  [tsæn] [čænd]  چند
 [tsæræn] [čærænd]  چرند

 [bolæn] [bolænd]  بلند

 [doz] [dozd]  دزد

 [yæz] [yæzd]  یزد
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مشترك است  براي  /z/یا  /n/با واج قبلی خودش یعنی  [ant , +cor+]هاي  در داشتن مشخصه /d/توان گفت چون  می
  .پذیرد ، از طرفی حذف غالباً در آخر کلمه صورت می شود سهولت تلفظ حذف می

  :در آخر کلمه /m/حذف 
  [tox] [toxm]  تخم
 [∫tse] [če∫m]  چشم
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 :ر پایان کلمهد /r/حذف 

  [tsæqæd] [čeqædr]  چقدر
 [qæh] [qæhr]  قهر

 [sæb] [sæbr]  صبر

 [tsitou] [četor]  چطور
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 : )غالباً با کشش واکۀ قبل همراه است(از پایان کلمه  /h/حذف 

  [:ku] [kud]  کود
 [:de] [deh]  ده

 [râ] [râh]  راه

 [:tæ] [tæh]  ته

 : قبل از همخوان پایانی /h/حذف 

  [mo:r] [mohr]  مهر
 [æ:r∫] [æhr∫]  شهر  

 
  :در ابتداي هجا /h/حذف 
  [mây] [mâhi]  ماهی 
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 [mæ∫æd] [mæ∫hæd]  مشهد

 [dæ:n] [dæhæn]  دهن

 [ko:ne] [kohne]  کهنه
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 حذف واکه  - 3-2- 2

  :پایان هجادر  /i/حذف واکۀ 
  [per∫æb] [pæri∫æb]  پریشب

 [qeymerze] [qeymerize]  قیمه ریزه

 [dæqqe] [dæqiqe]  دقیقه
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 :در پایان هجا یا کلمه /u/حذف 

  [gis] [gisu]  گیسو
 [golle] [golule]  گلوله
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 :از پایان کلمه یا پایان هجا /e/حذف

  [kerây] [kerâye]  کرایه
 [nændzun] [nænejân]  ننه جان
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 [tâyfe] [tâyefe]  طایفه
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همراه  -beو -miوقتی با وندهاي وجه » رستادن،شمردن،سپردن،شکافتن،شنیدنشکستن،ف«از هجاي آغاز افعال  /e/حذف
 :گردد

  [mi∫gened] [mi∫ekænæd]  شکند می
 [mifressed] [miferestæd]  فرستد می

 [mi∫nâsed] [mi∫enâsæd]  شناسد می
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 :و نفی با آن همراه گردد -be و  -miوقتی وندهاي وجه » فروختن«از هجاي آغاز فعل  /o/حذف

  [mifru∫æm] [miforu∫æm]  فروشم می
  [befru∫æm] [beforu∫æm]  بفروشم
 [næfruxt] [næforuxt]  نفروخت
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 قلب - 4- 2

گوئیم و گاهی با ابدال، حذف یا اضافه همراه » قلب«د را با هم عوض کنند به آن هر گاه دو همخوان در یک کلمه جاي خو
  .است

  :[fr]قلب درگروه همخوانی 
  [∫ferfu] [∫beforu]  بفروش
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 [berfest] [beferest]  بفرست
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 :[gs]قلب در گروه همخوانی 

  [besgul] [begosæl]  بگسل
 [misguled] [migosælæd]  گسلد می
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 :[mč]قلب در گروه همخوانی 

  [tsomâle] [močâle]  مچاله
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 :گیري نتیجه - 3

ها در چارچوب نظریۀ  هاي ممیز واج مشاهده کردیم، با استفاده از مشخصه» لهجۀ اصفهانی«چنان که در بررسی فرایندهاي 
دستیابی به دانش   -2.  تنظیم قواعد واجی کلی و فراگیر و دقیق -1: ان به دو مهم دست یافتتو شناسی زایا و مدل معیار، می واج

درنتیجه به پاسخ مثبت سؤالی رسیدیم که در . واجی ناخودآگاه گویشوران اصفهانی، یا هر لهجه یا گویش و یا حتی زبان دیگر
  .مقدمۀ این تحقیق مطرح کرده بودیم
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  هاي ترسیم حیوانات در دیوان رودکی گونه

  1مهدي ناصحی
  2محبوبه شادپی

  : چکیده
شود  هاي طبیعت وبخش عمده اي ازطبیعت یعنی حیوانات در میان ملل با سابقه نظیر هند ویونان وایران یافته می تمام داستان

اولین . عت به عنوان عمق هستی، نگریسته اندها به دلیل ریشه داشتن تحوالت ذهنی خود،بیش از جوامع نوپا به طبی این ملت
. هاي تشخّص بخشی به جانوران نیز به آنان تعلق دارد هاي مربوط به طبیعت وبه طور اخص اولین جلوه ها، اولین داستان اسطوره

تا کنون . انگیزه پرداختن به این موضوع هم در این مقاله، نشان دادن خالقیت شعري رودکی درترسیم چهره حیوانات است
به ویژه .  مجموعه مدونی که موقعیت جانورن را در شعر وادب وفرهنگ فارسی، یک جا تکمیل وعرضه کند، فراهم نیامده است

ها بر اساس حروف الفبا  در این نوشتار مدخل. این که پژوهشی هم در توصیف حیوانات دیوان رودکی صورت نگرفته است
نام یا بیشتر شهرت داشته، بر اساس نام معروف تر در فهرست قرار گرفته است و سایر اسامی تنظیم شده است و اگر مدخلی با دو 

در آغاز ریشه واژگانی، سپس نوشتارهاي اوستایی و نوشتارهاي پهلوي، ذکر گردیده است، پس از . در خالل متن قید شده است
ون جانوران در حوزه خیال و تصویر پردازي هاي متنوع هاي گوناگ آن به تحلیل و بررسی نقش زیبایی شناسی و نشان دادن جلوه

هاي وصفی  هاي ادبی که بر پایه تشبیه بنا شده و ترکیب هاي تشبیه و سایر آرایه جنبه. دیوان رودکی سمرقندي پرداخته شده است
نتیجه اي که . ه شده استبه ابیاتی که در وصف حیوانات است و حکم مثل سائر پیدا کرده، نیز توج. شود به این بخش مربوط می
هاي آغازین  شود عالوه بر قدرت بیان رودکی در پردازش و معرّفی خصوصیات جانواران، آن هم در دوره از این مقاله حاصل می

رسید مجموعه اي  تواند مبین این نکته باشد که اگر آثار کامل او به دست ما می شعر، بسامد باالي نام حیوانات است و می
  . ز حیات حیوانات پیش رویمان قرار داشترنگارنگ ا

  
  

شناسیهاي توصیف، نقش زیبایی دیوان رودکی، خالّقیت هنري، طبیعت، خصوصیات حیوانات، گونه :هاکلید واژه

                                                
  Mehdi_Nasehi@yahoo.com: کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی   ایمیل - 1
 کارشناسی زبان وادبیات فارسی - 2

mailto:Nasehi@yahoo.com
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مه  مقد  
به  هاي درونی آن نفوذ کرد یعنی هاي حسی باید بتوان به عمق الیه براي دریافت دقیق و واقعی هر چیز، عالوه بر شناخت جنبه

یل امکان پذیر است در ادبیات . صورت پاره اي از هستی آن موجود درآییم و در جوهره آن شناور گردیم و این کار به مدد تخّ
. عالی ترین شکل فعالیت فکري و هنري ما در زندگانی، شعر بوده است. یابد عناصر هستی در دل تخیل به حیات جاوید دست می

هاي انسانی ما شده  ه هنري ارزشمند در فرهنگ، تاریخ و ادب ملّت ما باقی مانده و جزو دانستنیشعرهاي فارسی  به صورت ارثی
بخش عمده اي از طبیعت، یعنی حیوانات توانسته اند به سرزمین شعر قدم بگذارند و این استحاله غریب را پشت سر گذاشته . است

  . و حیاتی از نوع دیگر را آغاز کنند
ار و هوشیار زبان فارسی، ابوعبداهللا رودکی است و این که از آن همه آثار ارزشمند او تنها حدود هزار یکی از شاعران ماندگ

بیت در اختیار داریم حسرتی است که داغ آن بر دل همه مشتاقان رودکی است و چهره اي فروگرفته از او در هاله اي از ابهام 
م گردیده است انه محقّ. پیش دیدگان ما مجس قان عرصه ادب به مقدار زیادي غبار از چهره پدر شعر فارسی زدوده تالش مجد

با نگاهی به کتابشناسی ومجموعه . هاي خلّاقیت شعري او پرداخته اند هاي فراوانی به زوایاي شخصیت و ویژگی است و در حوزه
ت درمعدود اشعار مقاالت وسخنرانی هایی که درمورد رودکی صورت گرفته دریافتیم که به موضوع بررسی حیوانا

  . رودکی،تاکنون کسی اشاره اي نکرده است
تواند فضایی براي جوالن حیوانات  بیت پراکنده کلیله و دمنه نمی 129طبیعتاً ورود در این مبحث با ابیات اندك دیوان و

فاقاً هدف اساسی از این تحقیق اثبات این مطلب است که توجه ویژه رودکی را نسبت به. فراهم کند جانواران بنمایانیم و اگر  اتّ
هاي حیوانات به سود این نوشته رقم  آن گاه قضاوت قدرت نمایی رودکی در ترسیم چهره» از لونی دیگر درآمدي « کلیله وي 

  . خورد می
اق در مقدمه شاهنامه . در این که رودکی کلیله و دمنه را قطعاً نظم کرده است، تردید نیست دبن عبدالرز ابومنصور محم

ابومنصوري و فردوسی در شاهنامه اشاره کرده اند که رودکی سمرقندي شاعر نامی سامانیان به دستور امیر نصربن احمدسامانی، 
نظم شدن کلیله و دمنه به وسیله رودکی در تاریخ ادب ایران حادثه اي « به هر روي . کلیله و دمنه را به نظم پارسی درآورده است

هیچ حادثه اي به این بزرگی و با این )ق.هـ 320ظاهراً سال (ست و شاید بتوان گفت که تا آن تاریخ بزرگ و قابل مالحظه بوده ا
فاق نیفتاده بوده است   1».شدت در تاریخ ادبی ایران اتّ

  

  وصف در شعر رودکی 
ود؛ ذهن ش هاي طبیعی بسیار ساده و واقعی است و هیچ گونه تعقیدي در آن مشاهده نمی وصف رودکی ازطبیعت و پدیده

در میان . برد خواننده بدون این که در پیچ و خم تخیالت و استعارات تو در تو گرفتار شود، به راحتی از توصیفات وي لذّت می
توان تصویري یافت که امري تجریدي را به امري تجریدي ویا حتّی امري محسوس را به امرمعقول  صورخیال او به سختی می

  1. پیوند داده باشد

                                                
 41و 40، ص )نصراهللا منشی(شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه  - 1
  416صور خیال در شعر فارسی، ص   1
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  : کنیم یکی از مواردي که تشبیه معقول به محسوس را در مورد حیوانات، بیان داشته به عنوان نمونه ذکر میالبتّه 
  2)دیوان107ص (برکشتی عمر تکیه کم کن                                           کاین نیل نشیمن نهنگ است 

  تخیل شعري رودکی بسیار نیرومند است و. اره از مرگ استبه کشتی و رود نیل تشبیه شده است، نهنگ استع) روزگار(عمر 
در توصیف اسب چنین .هاي آن را با قدرت خیال به او نشان دهد کوشد تا خواننده را به طبیعت نزدیک کند و زیبایی می 

  : گوید می
ه نماید جوال 121ص (ن آفتابی که ز چابک قدمی                                             بر سر ذر(  

  . در این بیت آفتاب استعاره از اسب است
  

  خصوصیات حیوانات در اشعار رودکی 
هاي حیوانات در اشعار رودکی متنوع است، زمانی مطلق حیوان مدنظر است و گاهی صفاتی که به صورت یک  ویژگی

ل را یافته و در مواقعی تمثیلی از یک برخی ابیات که نام حیوانی در آن قید شده حکم امثا. شود ترکیب وصفی جلوه گر می
تواند  ارتباط و تقابلی که حیوانات با هم دارند، بیانگر اعمال غریزي آنهاست و در عین حال می. پدیده طبیعی و یا معنوي است

رانه وي در هاي ماه هاي رودکی از جانوران است و نهایتاً تصویرگري نمادي از ابناي بشر باشد و این شکل دیگري از بهره گیري
ترتیبی که براي معرفی . هاي ادبی میدانی فراخ براي حضور پرندگان، جوندگان و خزندگان فراهم کرده است هیئت آرایه

حیوانات در این مقاله رعایت می شود به این شکل است که ابتدا نام حیوان از جنبه ریشه واژگانی در اوستا، سانسکریت، فارسی 
هاي متعددي که براي یک حیوان در فرهنگها ذکر گردیده بیان  شود، سپس معانی و نام م بررسی میباستان و متون پیش از اسال

ات فارسی به شکل خالصه به محورهاي داستان می هاي ایرانی پیرامون حیوان مورد نظر  شود و پس از آن در حوزه  ادبی
هاي دشوار که ضرورت تبیین و  نقل خواهد شد معانی واژهپردازیم و نهایتاً شاهد مثال درگونه هاي متفاوت آن از رودکی  می

  . روشنگري ابیات است به صورت زیر نویس ذکر گردیده است
  

  هاي ترسیم حیوانات در اشعار رودکی  گونه
  آهو            

هاي  داستانجانوري است که در تازي غزال خوانند در . گرفته شده است 1به معنی تیزرو  asuãکلمه آهو از صفت اوستایی 
  . هاي این حیوان به قرار زیر است ویژگی. افتد ایرانی حکایت مربوط به آهو اغلب در شکارگاه و حین شکار اتفاق می

  خرامیدن
شیوه راه رفتن و نوع دویدن آهو که هم لطف و خرام دلبرانه و هم سرعت و چاالکی را یک جا داراست، چشم تیزبین و 

  :ه کرده استزیباجوي شاعر را به خود متوج
  )72ص(خرامد چون کسی کومست گشت  و خرّمی آهو به دشت                                          می 2با کروز

                                                
  .خواهد بود "جعفرشعار"در این مقاله هر کجا بیتی از رودکی نقل می شود از دیوان شعر رودکی به تصحیح و شرح    2
 ن قاطعبرها 1
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  تک وپویه 
  :براي رفتار و حرکت اسب قرار داده شده است"مشبه به  "سرعت و راهواري آهو، به عنوان

  )121ص ( 4آهویی نام نهاده یکران                  نسل پذیرفته زدیو                           3ضیغمی 
  صفت ترسویی براي آهو 

  :کند ناصرخسرو، کم دل و جرئت بودن آهو را در این بیت بیان می
  5از پس شیران نیاري رفتن از بس بد دلی                                  از پس شیران برو، بگذار خوي آهویی 

  :ی به زعم رودکی این گونه استوعالج این زبونی و بد دل
نده شیر گردد و نندیشد از پلنگ ]                         باده[     آهو به دشت اگر بخورد قطره اي از او    )58ص (غرّ

  آهو به عنوان شکار و صید 
ات تربیت شده شکاري دانسته اند و اینان اغلب از حیوان از دیر باز شکارگران حرفه اي شکار آهو را از افتخارات خود می

  :بیش از حیوانات تربیت شده شکاري در این میان سهم داشته است "یوز "آید  به نظر می. کردند استفاده می
ک نیمروز و خسرو پیروز                               دولت او یوز و دشمن، آهوي ناالن  ل38ص (آن م(  

  :دانند ا شکاري مناسب میحیواناتی همچون شیر و عقاب و پلنگ نیز، آهو ر
غده   )68ص (که بیرون جهد از خانه به صید                   تا به چنگ آرد آهو و آهوبره را  1شیرآلُ

  آهو و بهار 
در ادبیات فارسی نوعی پیوستگی میان فرا رسیدن بهار و حضور آهو وجود دارد که تقریباً در تمام بهاریه ها به آن اشاره شده 

  :کند فصل بهار جست و خیز آهوان را در ذهن شاعر تداعی میاست، گویا 
  )99ص(بر سبزه باده خوش بود اکنون، اگر خوري                         2آهو ز تنگ و کوه بیامد به دشت و راغ 

  :آهو در معنی مطلق حیوان
  )74ص ( 4*به دانش باز داد  3آهو از دام اندرون آواز داد                                      پاسخ گرزه

  اسب 
 asaو در فارسی باستان  asvaو در سانسکریت  aspaدر اوستا کلمه . واژه اسب از دیر باز تاکنون تغییر چندانی نداشته است

ات فارسی، اسب از جنبه. دانند که به معنی تند رفتن است می asیا  akبرخی واژه اسب را از ریشه. شده خوانده می اي ه در ادبی
 "خنگ "اسب اسامی گوناگون دارد که یکی از آنها . گوناگون به عناصرطبیعت همچون باد، کوه، شب و روز تشبیه شده است

فغفور است و او جز دیباي زر نپوشد و جز اسب ) چین(بزرگ ترین ملکان : آمده است 8، س 574در زین االخبار ص. است
  :ندارد جز وي، رودکی گوید خنگ     برننشیند و اندر همه چین این دو چیز

                                                
 148شرح سی قصیده ناصرخسرو، ص  5
 )233اسدي، ص (دامن کوه باشد به صحرا : راغ  2
 موش : گرزه  3
 . مشخّص شده اند ازکلیله و دمنه منظوم رودکی است* ابیاتی که با  4
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  )43ص (آب جیحون از نشاط روي دوست                                 خنگ ما را تا میان آید همی  
  : آمده است همچنین است باره، که به جاي اسب می

  )98 ص( 5نشسته به صد چشم بر باره اي                                    گرفته به چنگ اندرون باره اي
  اسب در معنی مطلق حیوان 

آورده ) 352-311(کند، بیتی در ستایش و مدح بوجعفر احمد، امیر صفاري  تعریف می "می"در قصیده اي که رودکی از 
  : است

نو سوار به میدان  37ص (سام سواري، که تا ستاره بتابد                                    اسب نبیند چ(  
تابد هنوز اسب، سوار کاري چون او در میدان نبرد  که از زمانی که ستاره می) جد رستم(است همچو سام سوار دالوري : یعنی

  :بیت زیرین هم معناي حقیقی اسب است 1.ندیده است
  )43ص (اسب ما را ز آرزوي رويِ او                                    زیر ران جوالن کنان آید همی 

 هبه اسب در جایگاه مشب  
  )28ص (، به راي خویشت تاز       زمانه گوي و تو چوگان، به راي خویشت باز 2زمانه اسب و، تورایض

  . قرار گرفته است که مراد غلبه بر زمانه است "مشبه به  "دنیا همچون اسب است که در این جا اسب 
  تشبیه اسب به شیر، دیو، آهو و آفتاب 

  آهویی نام نهاده یکران                                   ضیغمی نسل پذیرفته زدیو          
  )121ص ( 3آفتابی که زچابک قدمی                                              بر سر ذره نماید جوالن

ام اسب مورد نظر گویی شیري است در خروشیدن و از تبار دیو است؛ در سرعت سیر، آهویی است که یکران و اسب ن: معنی
ات هوا تاخت و تاز می. گرفته است پرد کند و می این اسب همچون آفتابی است که با چابکی و سرعت بر روي ذر .  

  در مذمت اسب خود
رُو، چون کالغو براعور   د اعور و کوسج و لنگ و پس من                                  نشسته بو81ص (ب(  

  4چون تو یکی سفله و دون و ژکور                                    چرخ فلک هرگز پیدا نکرد          
  )56ص (خواجه ابوالقاسم از ننگ تو                                             بر نکند سر به قیامت ز گور 

  

  باز
در متن پهلوي . رفته شده استبه معنی پریدن گ vazبه معنی پرنده مشتق شده است و آن هم از مصدر اوستایی  vazaباز از 

اولین کسی که باز را براي شکار آموخته کرد طهمورث است و پس از او ملوك . ثبت شده است bãjو  bãzبند هش این کلمه 
بی  است که بر  اغلب تشبیهاتی که به باز مربوط می. یونان و روم و عرب و عجم و دیگران، باز نگه داشتند شوند، تشبیهات مرکّ

  :وي شکارگري این جانور بنا شده استپایه خ

                                                
 120انش پژوه، ص منوچهر د: دیوان رودکی، مجموعه اشعار به جاي مانده از ابوعبداهللا جعفربن محمد رودکی، شرح و توضیح 1
 .این دو بیت منسوب به رودکی است 3
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  )115ص ( 1که باز شانه کند همچو باد، سنبل را                               به نیش چنگُلِ خون ریز، تارك عصفور
باز به عنوان . به داشتن چنگال قوي و خون ریز شناسانده شده است) گنجشک(در این بیت عالوه بر دشمنی با عصفور 

تعددي را به سوي خود جلب نکرده است و به طور معمول به شکاري و شکارگري وصف شده ولی به عکس موصوف صفات م
  . دارد "باز  "دیگر شاعران، رودکی اوصافی از 

  تشبیه 
  )82ص ( 2به حقّ آن خمِ زلف، به سان منقار باز                            به حقّ آن روي خوب، کزوگرفتی براز

دین وتنش زرین                                       "بازکردار "ري از آن کوز اب س92ص (کلفتش ب(  
  .وتنی زرین دارد)قرمز(منقار مرجانی ) پرنده شکاري(از آن قدحی که مانند باز : یعنی

  )93ص(به چنگال قهر تودر،خصم بد دل                              بود همچو چرزي به چنگال شاهین 
  )71ص(بمانم همی                                        اگر کبک بگریزد از من رواست  4باز کریزي به
  
  بلبل

ی یافت نشد نامهاي . درباره معناي لغوي بلبل ونیز ریشه واصل این کلمه که آیا بنیانی فارسی یا غیر فارسی دارد مطلب خاص
بلبل آمده است خوش نوایی ونغمه سردادن بلبل از شایع ترین مضامین شعر  دیگري همچون هزار و هزاردستان وعندلیب مترادف

در . نکته قابل توجه آن است که در اشعار متقدمین در موارد بسیار، نواي بلبل، سرخوشانه و شاد توصیف شده است. فارسی است
  : بینیم این بیت عالقه مندي بلبل را به درخت بید می

  )13ص( 5ر بید                                   سار از درخت سرو مر او را شده مجیب بلبل همی بخواند در شاخسا
  )95ص(اي بلبل خوش آوا، آوا ده                                             اي ساقی، آن قدح با ما ده 

  . در بیت فوق از خوش آوایی بلبل یاد شده است
  تشبیه 

  )11ص( 6را                                      سحرگاهان چو بر گلبن هزارا به حق نالم ز هجر دوست زا
  صفت بلبل : لحن غریب

ن بر، با نغمه کهن                                      بلبل به شاخ گل بر، با لحنک غریب  14ص(صلصل به سروب (  
اي بلبل ذکر کرده البد نام این لحن دانسته نبوده است که با را بر "سرکش آیین  "با توجه به شعر قطران تبریزي که لحن 

  عبارت
  :خوانده شده است "لحنک غریب  "

                                                
 )کله سر(سرگنجشک : چنگال، تارك عصفور: چنگٌل  1
راز  2 برازگرفتن، زینت یافتی : گرفتی ب 
رز  4 مرغ پر ریخته : چکاوك، کریزي: چ 
جیب  5 جواب دهنده : م 
  بلبل: هزار 6
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  1ناالن بر چنار "باربد کردار "در چمن                    سار و قمري  "سرکش آیین "بلبل و صلصل سرایان 
  اسطوره گل و بلبل 

م . ر مشهور است، اما ریشه و بنیاد آن به درستی معلوم نیستداستان شیدایی بلبل برگل، در ادبیات فارسی بسیا در اشعار متقد
  :فارسی، از عشق بلبل به گل در قدیمی ترین متون رد پا و نشانه اي وجود دارد

  2هزار آوا همی بر گل سراید                                             به سان عاشقی بر روي دلدار
. خورد و تنها به جنبه خوش خوانی بلبل توجه شده است ر شاعر فحلی چون رودکی این مضمون به چشم نمیاما در میان اشعا

با وجود این . هاي این شاعر را از ما ربوده است البتّه این نتیجه گیري بر اساس بازمانده اشعار رودکی است که روزگار، سروده
در ابیاتی که پیش از . توان چنین حکمی کرد هاي بعد منتقل نشده می ورهچون این مضمون چندان شایع و مستعمل نبوده و به د

  : بینیم این آمد و همچنین در این بیت که منسوب به رودکی است چیزي از دل بستگی بلبل به گل نمی
سن، چو یوسف اسیر زندانی  رم حد نظمم                            به ج 129ص(به حسن صوت، چو بلبل مقی(  

ی(وزینه ب کپ(  
ی، میمون را «: دهد دهخدا در این باره چنین نظر  می. هاي فارسی با الفاظ گوناگون نامیده شده است این حیوان در فرهنگ کپ

ی می کب به . گویند و آن جانوري است شبیه به آدمی گویند عموماً و میمون سیاه را خصوصاً و به زبان علمی هند نیز میمون را کپ
    3».دارد، به پارسی این نام یافته ست، چون بوزنه نخود و امثال آن را در دهن نگاه میمعنی دهان ا
در . هاي معروف کلیله و دمنه، حکایت بوزینگان و کرم شب تاب است که آن را آتش پنداشته و بر آن هیزم نهادند از قصه

سرودن این داستان پرداخته، لیکن تنها این دو بیت  دهد رودکی به دیوان بازمانده از رودکی چند بیتی وجود دارد که نشان می
  : باقی مانده است

ی سرد یافت                                 کرمک شب تاب ناگاهی بتافت  شب زمستان بود، کپ*  
رو بر داشتند  یان آتش همی پنداشتند                                         پشته هیزم ب 47ص(کپ(  

  .است) االسد و الثور(یت از کلیله و دمنه منظوم رودکی در باب شیر و گاو این دو ب
  
  پرستو 
ک رسد نام به نظر می« ک، فراستو، فراشتَََََََََََََ ها مأخوذ از تقلید  ها و گویش که بر اساس  لهجه...هاي متعدد پرستو، پرستوك، پرستُ

  1».ن که کلمه چلچله نیز احتماالً به همین نوع ساخته شده استهاي این پرنده باشد، چنا صوت یا صداي به هم خوردن بال
ی منوچهري از پرستو یک بار با لفظ خطّاف نام  در ادبیات فارسی تا سده پنجم، از پرستو چندان گفت وگویی نشده است، حتّ

  .شب پرك هم نامیده شده است. برده است

                                                
 9، ب 137دیوان قطران، ص  1
  256، ب60دیوان کسائی، ص 2
 لغت نامه دهخدا، زیر عنوان کپی 3
 47فرهنگ نام هاي پرندگان،ص 1
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  رمز عمر کوتاه
  :داند و شاید او را در مقابل کرکس رمز زندگی ناپایدار میرودکی به عمر کوتاه پرستو اعتراض دارد 

ک                            نماند فزون تر ز سالی، پرستو  93ص(چرا عمر کرکس دو صد  سال ویح(  
  

  پروانه
  )11ص(چو عارض بر فروزي  می بسوزد                                چو من پروانه بر گردت هزارا 

  

  جغد
  1. به معنی دوست داشتن است Šzaoاسم مفعول از ریشه  taŠzuاییدراوست

در ابیات فارسی، ویرانه نشینی، شومی و نوحه . و جغد به یک معنی آمده است)کوف(= هاي مختلف بوم و بوف  در فرهنگ
که به عسجدي نیز نسبت این بیت . گري از اساسی ترین مضامینی است که در اطراف این پرنده و بر پایه خصائل او بنا شده است

  :رود به عنوان امثال فارسی به کار می 2داده شده است
  )73ص( 3جغد که با باز و کلنگان پرد                                       بشکندش پرّ و بال و گردد لت لت

  
  چکاوك

  : پرنده اي خوش آواز که به تازي قبره و ابوالملیح گویند و از گنجشک بزرگ تر است
  )83ص(بینی رستخیز                                        دشت بر گیرد بدان آواي تیز  1وز چکاوك نوف

  

  خر
و"در آن جا تلفّظ این کلمه . خربه معناي حیوان معمولی، یک بار در وندیداد آمده است ثْ عالوه بر آن در . ثبت شده است "کَ

  :حداقل ثروت، داشتن خر است. به کار رفته است ،xarاوستا و بندهش کلمه خر با تلفظ معمولی 
  ) 99ص(خواهم و اسب تازي  آن جاي رسیدم که همی                   موزه چینی می 2از خر و پا لیک

  )کنایه(پا در گل ماندن خر 
یان شلکا 68ص( 3چوگرد آرندت کردارت به محشر                           فرو مانی چو خر بم(  

  )کنایه از ناتوانی(خر لنگ 

                                                
 22، پاورقی شماره 189بندهش، ص 1
  لغت نامه فارسی دهخدا، مرز.ك.ر 2
  پاره پاره: لت لت 3 
  فریاد و غوغاي انسان وحیوان: نوف  1
  .ز رودکی است اما به علی قرط اندکانی نیز نسبت داده شده استدر بیشتر مآخذ ا. چارق، پاي افزار از چرم گاو و رشته ها در آن بسته: پالیک 2
  گل چسبنده: شلک 3
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رَسان هرزه خرلنگ ش                     پیش تازي فَ   )  82ص(متاز  4اي هنرمند، مکن عرض هنرهات برَ
  

  خرگوش
  خانه خان من                           خیز خاشاکت ازو بیرون فکن:گفت با خرگوش

  )50ص* (را نیاز آید بدوي 1چون یکی خاشاك افکنده به کوي                       گوش خاران
  

  خروس
به معنی خروشیدن و غریو برآوردن، و خروشان و مویان مشتق شده است و همین  xraosyaو xraosواژه خروس از ریشه 

  .2در آمده است hÕrx،sÕxrکلمه در زبان پهلوي به صورت
تاج خروس نماد سرخی، زیبایی  .تاج خروس هم از جهت رنگ و هم از جهت شکل ظاهر، موضوع تشبیه قرار گرفته است 

  .و آتش است
  )74ص(سگالنده چرخ مانند غوچ                                 تبر برده بر سر چو تاج خروچ 

کاي   )83ص(خروس  1تبر از بس که زد به دشمن کوس                         سرخ شد همچو اللَ
  
  روباه

مطابق متن بندهش در دسته بندي جانوران، روباه در گروه سگان . شده است فظ میتل urupi2روباه در زبان اوستایی، اوروپی 
آید که مضامین  از بعضی ابیات رودکی بر می. هاي زیادي درباره روباه ثبت نشده است در کتب نثر فارسی حکایت. گیرد قرار می

هاي  هاي روباه از زمان ان به این نکته پی برد که داستانتو ها مربوط به داستان و حکایاتی درباره روباه بوده است و از آن جا می آن
  .ها در دست نیست قدیم رایج بوده است و درمثنوي هاي منظوم رودکی راه یافته اما به جز ابیات پراکنده اثري از اصل داستان

  )77ص* (خویشتن را زان میان بیرون فکند                       3کرد روبه یوزواري یک زغند
رد، مانده خیر خیرگر 82ص* (4سنه روباه شد تا آن  تبیر                           چشم زي او ب(  

م این که گوشت حیوانی است بدرید و الحق  این بیت مربوط است به داستان آن روباه که طبل به درخت آویخته را به توه
  .جز پوستی نیافت

  

                                                
  بیهوده: سواران اسب تازي؛ هرزه: تازي فرسان 4
 آن که گوش خود را می خارد: گوش خار 1
  141فرهنگ فارسی به پهلوي،ص 2
  تاج خروس: اللَکا 1
  293، ص1فرهنگ واژه هاي اوستا، ج  2
  )38لغت فرس، ص. (سهمگین است و بیم زده نیز باشدبانگ یوز که : زغند 3
 متحیر : ؛ خیرخیر)145اسدي، ص(دهل باشد : تبیر 4
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  )غَلیواژ(زغَن 
پند و زغن و خاد و غلیواج و غلیو، نام مرغ «: ذکر شده است، چنان که در لغت فرس آمده استنامهاي متعددي براي غلیواژ 

زغن جزو بازهاي ... زغن از راسته شکاریان روزانه از دسته بازها که در حدود هفت گونه از آن شناخته شده 5.گوشت رباي است
او همه پستانداران کوچک . دم وي دو شاخ است. وار استمتوسط القامه است و بسیار متهور، چابک، تندحمله، قوي و خونخ

ات فارسی اصلی ترین وجه و مهم ترین جلوه غلیواژ، شکارگري و ربایندگی است  16.کند مخصوصاً جوندگان را شکار می درادبی
  : هایی چند آفریده شده است و از این صفت مضمون
  تمثیلی از مرگ

  ما چو صعوه مرگ برسان زغن                  جمله صید این جهانیم اي پسر         
  )61ص( 1هر گلی پژمرده گردد، زو، نه دیر                         مرگ بفشارد همه در زیر غَن

  امثال
  )75ص(باشد  2هر که را راهبر زغن باشد                               گذر او به مرغزن

  

  )کبت(زنبور 
Ž زنبور از ریشه اوستاییakaŽvaw صورت پهلوي زنبور . گرفته شده استwabz  است و به فارسی بوز و زنبور گردیده
نج«و » کبت«هاي  همچنین اسدي طوسی در لغت فرس، واژه. است مگس انگبین : کبت«.را به معنی زنبور عسل آورده است» م

  3»بود، اعنی زنبور
  داستان تمثیلی موجز 

  چون بماند داستان من برین                    همچنان کبتی که دارد انگبین       
  کبت ناگه بوي نیلوفر بیافت                           خوشش آمد سوي نیلوفر شتافت
  وز بر خوشبوي نیلوفر نشست                        چون گه رفتن فراز آمد نجست

  )50ص* (زیر آب ماند از ناگهان تا چو شد در آب، نیلوفر نهان                          او به 
  
  سگ

ن  spanسگ در اوستا سپن  وو در سانسکریت سsvan همچنین در اوستا، سون . خوانند میsun 4نیز به معنی سگ است .
لب و : هزوارش( sagتلفّظ امروزي کلمه سگ از تلفّظ پهلوي  اوستایی به معنی سگسان و سگ مانند گرفته شده  spakaکََ

فی شده انددر اوس 5.است   . تا سگ گلّه، سگ خانگی و سگ شکاري هر کدام با صفاتی خاص معرّ
                                                

  9، س40لغت فرس، ص 5
  فرهنگ فارسی معین ذیل زغن 6
اري بندند:غَن ؛زود: گنجشک، هر پرنده کوچک به اندازه گنجشک؛ زو: صعوه 1 اري، سنگی که بر تیر چوب عص سنگ عص  . 
  رستان گو: مرغزن 2
 35اسدي، ص 3
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  تشبیه و ضرب المثل 
  )129ص(براي پرورش جسم، جان چه رنجه کنم؟                   که حیف باشد، روح القدس به سگبانی 

ه جبرئیل، فرشته آسمانی، وظیفه چرا برا ي پروراندن بدن، جان وروح را در رنج و عذاب بیفکنم؟ حیف است که ب: معنی
  1.شاعر روح را به جبرئیل و جسم را به سگ تشبیه کرده است. سگبانی سپرده شود

  
  سمندر

گویند مثل موش بزرگی است و چون از آتش برمی آید . شود نام جانوري است که در آتش متکون می«سمندر بر وزن قلندر
گیرند و از پوست او کاله و رومال  در آن وقت او را می. ی برمی آیدمی میرد و بعضی گویند همیشه در آتش نیست، گاه

شود؛ و بعضی گویند به صورت سوسمار  سوزد و پاك می هاي او می اندازند چرك شود در آتش می سازند و چون چرکین می می
ي گرم پوشند محافظت گرما کند و و چلپاسه است از پوست او چتر سازند تا گرمی را نگاه دارد و از موي او جامه بافند و در هوا

سمندر جانوري است از رده دوزیستان  3».مرغی است که به آتش نسوزد« 2» .بعضی دیگر  گویند به صورت مرغی است، اهللا اعلم
  .شود که سوزاننده است دم دار ماده اي لزج از پوست آن ترشح می

  )121ص( 4* به آب اندرون بر مثال نهنگان   به آتش درون برمثال سمندر                               
  

  سوسمار
  )80ص(خورده ست سوسمار : چنان بار بر آورد به خویشتن                               که من گویم

  

  )سار(شتر 
تْرَ. در متون اوستایی به ویژه یشت ها چندین بار از شتر نام برده شده است ر نر نامیده یعنی شتatrŠuاین حیوان در اوستا اوشْ

به گفته ابراهیم .شود در متون اوستایی به اوصاف یک شتر خوب و آرمانی و به جنبه قدرت و زورمندي شتر، اشاره می. شده است
رت و اشترا و به معنی دارنده شتر زرد و یا شتر خشمگین است 5.پور داود کلمه زرتشت مرکب است از دو جزء ز  

  6».شتربان بودشتر را نامند و ساربان و : سار« 
  )79ص* (داشتی آن تاجري دولت شعار                              صد قطار سار اندر زیر بار 

  تشبیه شراب به شتر 
                                                                                                                                                  

  208و  207فرهنگ ایران باستان،ص 4
  1463، ص3فرهنگ واژه هاي اوستا، ج 5
  97دیوان رودکی، شرح منوچهر دانش پژوه، ص 1
  1166برهان قاطع به تصحیح محمد معین، ص 2
 135اسدي، ص 3
  .این بیت به شاکر بخاري نسبت داده شده است 4
  23و22گاثاها، ابراهیم پورداود، ص 5
  261، ص1جهانگیري، ج 6
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ود مست                              کفک بر آرد زخشم و، راند سلطان  33ص(باز به کردار اشتري که ب(  
  تشبیه درختان به قطار شتر

  ویل و روي بر کردار نیل                  ساق چو سوهان و دندان بر مثال اَستُرَهپشت کوژ و سر ت
  )62ص( 1بر کنار جوي بینم رسته بادام و سرو                          راست پندارم قطار اشتران آبره

  
  شیر

شیر، » گیل گمش « در حماسه . فت نشداز شیر در اوستا نامی به میان نیامده است، در منابع موجود، ریشه لغوي این کلمه یا
هاي متأخّراغلب نماد قدرت و شجاعت است، شکار شیر و غلبه بر آن نشانه پهلوانی و مردانگی است، تا آن جا که  همچون دوره

پردازد یکی بهرام  هاي ایرانی به دو موضوع می اصلی ترین محورهاي داستان. تن پوش اختصاصی گیل گمش از پوست شیر است
هاي متعدد مربوط به شکار  ر و این که در این حکایت، شیر مستقیماً با تاج و تخت شاهی مرتبط دانسته شده و دیگر، داستانگو

بن مایه این هردوحکایت یکی است و هدف نهایی نشان دادن زور و شجاعت ممدوح است که با غلبه بر قوي ترین . شیر است
هاي ایرانی اولین کسی که آهنگ شکار شیر کرد هوشنگ بود و سپس بهرام  اسطوره در. یابد نمونه ممکن یعنی شیر، بروز می

هشت شیر در یک روز «.هاي متأخّر، مسعود غزنوي بیش از همه در شکار شیر شهرت دارد از اشخاص تاریخی دوران. گور
  2» .حدیث آن شیران خاست و هر کس ستایشی گفت... بکشت

  شیر به عنوان شکارچی حیوانات 
  )68ص(که بیرون جهد از خانه به صید                     تا به چنگ آرد آهو و آهوبره را  3یر آلغدهش

  )84ص(پیش  4شیر غُژم آورد و، جست از جاي خویش                        و آمد این خرگوش را اَلفَغده
  اغراق

ش دشت بر گرگان خباکاکمندش بیشه بر شیران قفس کرد                                ف کَ   )68ص( 5یلَ
  )70ص( 6ز قلب آن چنان سوي دشمن بتاخت                           که از هیبتش شیر نر آب تاخت

  امثال
ن و91ص * (شیر تا تیمار دارد خویشتن                             1کرد باید مر مرا و او را ر(  

  

  )تَز(صعوه 

                                                
  شتران آبراه : داس کوچک دندانه دار، تیغ دالکی؛ اشتران آبره: به مانند؛ استره: طاس، باالي پیشانی که مو نداشته باشد،اصلع؛ برکردار:تویل 1
 17تا6، س127تاریخ بیهقی، ص 2
 حریص وخشمگین : آلغده 3
ژم 4   اندوخته، دستاورد: خشم، کینه؛ الفغده: غُ
 آغل گاو وگوسفند: تیر یا پیکان دو شاخه، بیلک؛ خباك: فیلک 5
 شاشیدن: آب تاختن 6
  )برهان قاطع(آزمایش :رون 1
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ز آمده استدر لغت نامه و لغت فرس،  و نیک نتواند پریدن و در ) سفید(مرغکی بود کوچک و لونش خشینه : زیرعنوان تَ
  .دهخدا آن را مرغی برابر با گنجشک که سینه سرخ دارد آورده است. گویند آن را به عربی صعوه می... ها بیشتر بود گلستان

خنیاگري و نغمه سرایی قرین است و این شاید به دلیل  تز با آن که از جهت معنایی تفاوتی با صعوه ندارد، اما لفظ تز با
  :به عنوان صوت و کلمه مجرّد باشد که نسبت به صعوه آهنگین تر و گوش نوازتر است "تز "ویژگی و کیفیت صوت 

  )82ص(چون لطیف آید به گاه نوبها ر                         بانگ کبک و بانگ رود و بانگ تز 
  تمثیلی از انسان

ن جمل غَ 61ص(ه صید این جهانیم اي پسر                         ما چو صعوه مرگ برسان ز(  
  صید باز و زغن شونده

  )  21ص(هم باز و صعوه را پرواز         ز حکم توست شب و روز را به هم پیوند  2ز عدل توست به
             

  طاووس 
حیوه "این کلمه درمنابع عربی نظیر. سی، مطلب مورد توجهی یافت نشددرباره ریشه واژگانی کلمه طاووس، درمنابع موردبرر

دهخدا در لغت نامه این کلمه را عربی دانسته و به نقل . به کار رفته است) طاووس(نیز با همین تلفظ و به همین صورت   "الحیوان
اخ و فلیسا نیز نامندطاووس پرنده اي است معروف و آن را ابوالح: از منتهی االرب و آنندراج نوشته است . سن و ابوالواشی و صرّ

هاي زیبایی  عمده ترین نقشی که طاووس در ادبیات فارسی بر عهده دارد، مربوط به جنبه. جمع آن اطواس وطواویس است
  . اوست و از این جهت مصدر تشبیهات و تمثیالت گوناگون گردیده است

  تشبیه به خورشید
  )49ص(خرامد شاد و خوش  سوي خاور می                  بردمد طاووس وش      3از خراسان

  تشبیه به معشوق محبوب و زیبا
خت کسري ز نسل کیکاووس                          درستی نام، نغز چون طاووس  83ص(د(  

  
  فاخته

نیز  "کوکو"آن را آن را قلیل االلفت دانسته اند و به جهت آوازش .فاخته مرغی است خاکستري رنگ مطوق به طوق سیاه
    1.صلصل، فالنجه، ورشان، کالنجه، و کرچغوس نیز نامند. گویند

  مشبه به نور و روشنی
بک، فاخته گون آب    )69ص(فاخته گون شد هوا زگردش خورشید                    جامه ي خانه به تَ

                                                
 باهم: به هم 2
  )332فرهنگ جهانگیري، ص. (مشرق را گویند= خوراسان: خراسان 3
 لغت نامه دهخدا، زیر عنوان فاخته و صلصل 1
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ابریشمی خانه همچون آب ) شپوش(خاکستري رنگ شد و جامه ) نزدیک غروب(هوا به سبب گردش خورشید : معنی
  2.خاکستري رنگ گردید
  صفت خوش خوانی

  )14ص ( 3صلصل به سروبن بر، با نغمۀ کهن                       بلبل به شاخ گل بر، با لحنک غریب
  )81ص(به طنبور  4فاخته بر سرو شاهرود برآورد                           زخمه فروهشت زندواف

  .یعنی هر چه به رنگ فاخته باشد یعنی خاکستري رنگ "فاخته گون  "ات و ترکیبات هم در زمینه اصطالح
  
  فیل

  .در متون اوستایی، واژه فیل به کار نرفته است و در متون پهلوي، جز در دو مورد مطلب دیگري در خصوص فیل وجود ندارد
آمده است که نمایانگر  "پیل"دارد در پازند به صورت واژه فیل اصل ایرانی : هاي دخیل در قرآن مجید آمده است در کتاب واژه

در متون . واژه فیل در شعر قدیم عرب نیز به کار رفته و لذا بایستی واژه قرضی قدیمی باشد. یک صورت ایرانی قدیمی تر است
ند مورد اندك نیز فارسی بیشترین مواردي که نامی از این حیوان به میان آمده است، مربوط به جنگ و لشکر کشی است و در چ

  . به سیاست راندن و تنبیه مجرمان به وسیله فیل، توجه شده است
  صفت دمنده

ت                               پیل دمنده 98ص(به گاه کینه گزاري  1نیل دهنده تویی به گاه عطی(  
  )اغراق(جثّه بزرگ و مهیب 

ت                       فتان     باز به روز نبرد و کین و حمی   گرش ببینی میان مغفَر و خَ
ان    )37ص(خوار نمایدت ژنده پیل بدان گاه                          ور چه بود مست و تیز گشته و غرّ

اگر روز نبرد و جنگ مردانگی او را در وسط کاله خود و زره بنگري، پیل خشمگین در برابر تو کوچک و خوار : معنی
  .است) 52-311(این دو بیت در توصیف بوجعفراحمد، امیرصفاري  2.روشان و غرّنده باشدشود، هر چند مست و خ می

  
  کبک

این پرنده از . معرّب کلمه کبک، قبج است. بوده است injataakapریشه سانسکریت این کلمه  . کبک مرغی است معروف
بک دو قسم است دري و غیر دري، هر دو به ک 3.کنند ها است که به جهت استفاده از گوشت وي آن را شکار می دسته ماکیان

  .یک شکل و شمایل لیکن دري بزرگ تر و غیر دري کوچک تر است

                                                
  .ابریشم که با آن جوراب وکاله بافند: تبک 2
  )کاف ظرافت و لطافت(نغمه، آواز : فاخته، کوکو؛ لحنک: لصلص 3
  زندباف، زندخوان؛ بلبل : نوعی ساز، شهرود، سیم بزرگ آالت موسیقی؛ زندواف: شاهرود 4
 خشمگین، خروشان: بخشنده؛ دمنده: دهنده 1
  121دیوان رودکی، شرح منوچهر دانش پژوه،ص 2
  لغت نامه دهخدا، ذیل لغت کبک 3
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  تصویر پردازي هاي گوناگون درباره کبک
در شعر فارسی شکل ظاهري کبک بیش از هر پرنده دیگري توصیف شده و پر بال و خطوط روي بدن کبک و چشم و پاي 

  .تاو به وجهی دقیق بررسی شده اس
  صفت نغمه سرایی

  )82ص( 4چون لطیف آید به گاه نوبهار                             بانگ رود و بانگ کبک و بانگ تز
  

  ) کَربسه(کرباسه 
  )90ص* (مار و غنده کربسه با کژدمان                            خورد ایشان گوشت روي مردگان 

کربسه غنده، مارمولک فراهم آمده، : اي دارد و مقصود از غنده کربسه یعنیجانوري است چون مار کوتاه ولیکن دست و پ
  5.نامیده شده است "کربش"در فرهنگ لغت اسدي. گرد و گلوله شده

  کرکس
 رکاستلفّظ اوستایی کرکس، کَهasãhrkka ب از   = کرك( kahrkaذکرشده، درمورد این واژه گفته شده که کلمه اي مرکّ

درمتون ادب فارسی، به طور کلی کرکس، چهره اي مذموم و ناخوش دارد  1.جمعاً یعنی مرغ خوار) هخورند(=  asaو ) مرغ
ات فارسی بر خالف متون قبل از اسالم، روي خوشی به این جانور نشان نداده اند رودکی هم به صفات منفی دیگري چون . و ادبی

سه با پرندگان محبوب کوتاه عمر خصلتی منفی به حساب حرص وطمع ودرازي عمر، گرچه به خودي خود مذموم نیست، درمقای
  :  آورده است

ک َ93ص* (نماند فزون تر زسالی پرستو                         2چرا عمر کرکس دو صد سال، ویح(  
  
  کرم

سمان پرتاب شدن ستاره که کرمی شکل در آ. کرم ماننده است«:به معنی  ãmérékهاي اوستا، لفظ کرما  در فرهنگ واژه
ي به معناي کرم داللت دارد وبا اندك اختالفی براي نامیدن آن، به کار برده  واژه) شهاب(» .کشد پرتو درازي می هاي متعدد

نک، کناغ، کرم بهرامه، کرم سک: (شود از آن جمله است می کرمی است سیاه در آب و به تازي :و مکل ]کرم سرکه=[دیوچه، فَ
وجه شبه در این . ر فارسی، معدود ابیاتی وجود دارد که مضمونی تشبیهی از کرم را پرورانده انددر کتب شع 3. آن را علق خوانند

از تأثیري منفی و نامطلوب حکایت می هاي گوناگون این جانور اشاره می ابیات به جنبه ا عمدتاًَ  کند کند ام         .  
  تشبیه بدیع از مضمون کرم ابریشم و پیله آن 

                                                
 )170فرهنگ اسدي،ص(و آوازي حزین دارد ... خوش آواز که بیشتر در بوستان باشد مرغکی: تز 4
  451لغت فرس اسدي، ص 5
  حاشیه برهان قاطع، زیر عنوان کرکس 1
  اي، عجبا: ویحک 2
  14لغت فرس اسدي، ص 3
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لّه شد کرم 68ص( 4بهرامه را                                کز ابریشم جان، کند جامه را  کفن ح(  
  امثال

م ابرِشَ نَد  5دیوه هر چند کَ نَد                                هر چه آن بیشتر، به خویش تَ   )76ص(کُ
ردارکه در موسم گرما شب ه به آن جیرجیرك ها، آواز کند نام دیگرآن ز زلّه نیز نوعی کرم است، کرم پنجیره است و عام

  : گویند و سبز رنگ است می
  بانگ زلّه کرد خواهد کرّ گوش                        ویچ ناساید به گرما از خروش 

  )49ص(سه چند آواي است  1بر زند آواز دونانک به دست                            بانگ دونانکش
رد در آب، خورش او ماهی خُرد بود": دکبودر هم کرم آبزي است، اسدي گوی    2کبودر کرمکی خُ

ت کبودر  3ماهی دیدي کجا   )80ص(کبودر گیرد                            تیغت ماهی است، دشمنانْ
  )الك پشت(کشف 

  )79ص* (مردمان، خشم آورید 4چون کشف انبوه غوغایی بدید                           بانگ و ژخّ 
  

  غزا= کالغ 
در فرهنگ . عربی دانسته اند "غراب"در فرهنگهاي فارسی میان کالغ و زاغ، تفاوتی ویژه قائل نشده اندو آن را معادل  
نماید که در زمانهاي پیشین، نویسندگان و گویندگان میان کالغ ابلق که همان کالغ سیاه  چنین می«: هاي پرندگان آمده است نام

نامند، چندان تفاوتی قائل نبوده اند و هر دو را  در فارسی آن را کشکرك و زاغی و زاغچه میو سفید معمولی است با قشقره که 
  »  .شده است تلفّظ می kãravدر زبان پهلوي، کالغ . خوانده اند به یک نام می

  مکّار و فریب دهنده 
نام شده                   زمکر روبه و زاغ و ز گرگ بی خب   )67ص(را چنان که اشتر ابله سوي کُ

  دشمن جغد 
در ادب پارسی داستان مربوط به کلیله و دمنه و به ویژه احتیال دمنه مثل زدنی است و این بیت رودکی مسلّماً به داستان فتنه 

  :انگیزي، نفاق و حسد دمنه اشاره دارد به عکس کلیله که محافظه کار و دوراندیش است
  )79ص(وز بد زاغ بوم را چه رسید             گاو مسکین  زکید دمنه چه دید                

  زاغ در مفهوم اصل کلمه 
  )85ص( 5برسر شاخ چنار استاده زاغ                                 بانگ بر برده زهر سو کاغ کاغ

                                                
 کرم ابریشم: کرم بهرامه 4
  که ابریشم: کرم ابریشم، کرم پیله؛ کابرشم: دیوه 5
  .وري باشد که بانگ بدي دارددونانک شاید جان 1
 160اسدي طوسی، ص 2
  کرم آبزي: که؛ کبودر: کجا 3
  بانگ و آواز و هیاهو: مردم شرانگیز بسیار؛ ژخ: الك پشت؛ انبوه غوغایی: کشف 4
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  گاو

تصاصاً براي نامیدن اخ  ûdaen gavaبه معنی گاو نر و ترکیب gavaاست و واژه گَوgav   "گَو"ریشۀ کلمه گاو در اوستا  
ي جهان از  1.گاو ماده به کار رفته است لین موجودي که اهورا مزدا آفرید گاو بوده است و زایش مادطبق اساطیر زرتشتی او
در متون پهلوي هم بارها از گاو سخن به میان آمده است از جمله قدیمی ترین متون که از . گیرد تخمه پاك او انجام می

در . سه گیل گمش است که درآن، گاو اغلب نماد قدرت است چه در مقام تشبیه و چه به معناي معمولیگاوسخن رانده حما
  :شخصیت فریدون، بیش از همه قهرمانان، با گاو پیوند دارد) غیر از متون زرتشتی(هاي ایرانی اساطیر و داستان

باً  -1   . شود تکرار می "گاو "در نسب نامه او مرتّ
رمایه است که از گناهان نابخشودنی ضحاك که بارها فریدون به آندایه فریدون گا -2  کند، کشتن همین گاو  ها اشاره می و پ
جنبه تقدس گاو در متون فارسی همچنان به حیات پنهانی ادامه داده . سالح مخصوص فریدون، گرزه گاو سر است -3. است
  . است

  تشبیه 
  )28ص(شیر  2خود باز بشکند به کرانه خنور                 گیتی چو گاوِ نیک دهد شیر مر تو را        

  بیان جلوه منفی گاو 
ست زي تو                               هم بشوي گاو و، هم بخایی برغَ 72ص( 3خاك کف پاي رودکی نَس(  

  امثال
  )91ص( 4باشد، که گاوان را کند ریخنیکی آلوده اي باشد که شهري را بیاالید                           چو از گاوان یکی 

  گاو به عنوان مطلق حیوان 
رو ازبهرگاو                                  شور شور اندرگرفت و کاو کاو 93ص( 5*تنگ شد عالم ب(  
  )79ص* (گاو مسکین زکید دمنه چه دید؟                             وز بد زاغ، بوم را چه رسید؟

  
  گربه 

  : زیر جهان به بی حیا بودن و اصطالحاً بی چشم و رو بودن گربه تشبیه شده استدربیت 
  تشبیه  

سندر کینه دارد همچو با دختندرا       جز به مادندر نماند این جهان گربه روي          67ص( 1با پ(  

                                                                                                                                                  
گ کالغ، قارقار: کاغ کاغ 5  بان
  471، ص1فرهنگ واژه هاي اوستا، ج 1
 ظرف، کاسه، کوزه: خنور 2
  .ه دو لپه اي ها و پایا، گل هایش آبی، سفید یا قرمز،گیاهی شبیه اسفناج؛ بیشتر خوراك خراستگیاهی است از رد: برغست 3
  .آدم یا حیوانی که دچاراسهال شود، شکمش روان باشد: ریخن 4
  )419اسدي، ص(ژکیدن بود : کاوش، تجسس؛ کاوکاو: کاو کاو 5
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  گرگ 

در اوستا  3.درآمده است gurgت خوانده شده است و در زبان پهلوي، به صور kaéhrév2 "وِهرِکه"کلمه گرگ در اوستا 
گیرد و سگ از عمده ترین درهم کوبندگان آن، محسوب  گرگ همواره منفور است و در میان دزدان و تبهکاران قرار می

هاي ایرانی، چندان نمودي ندارد و هرگاه اثري ازآن پیدا شده از جهت جنبه اهریمنی و بد کرداري  گرگ در داستان. شود می
  :زیر مربوط به داستان شتر و مکر روباه و زاغ و گرگ است که اصل آن از میان رفته است بیت. بوده است

نام شده                               ز مکر روبه و زاغ و ز گرگ بی خبرا    )             67ص(چنان که اشتر ابله سوي کُ
  قوي بودن گرگ وتبختر وي

  )31ص( 4باز را کی رسد نهیب شخیش؟                      گرگ را کی رسد مالمت شاة؟              
رسد؟گویا  زند، کی به باز می رسد؟ همچنان که نهیبی که شخیش می کند، کی به گرگ می مالمتی که گوسفند می: معنی

  .نیستندها قابل مقایسه  مراد این است که گوسفند در برابر گرگ و شخیش در برابر باز بسیار ضعیف اند و این دوگانه
  

  )عصفور(گنجشک 
نامهاي چغک، چغوك، چغو، چغنه، ملیچ و . هاي متعددي خوانده شده گنجشک به معنی پرنده معروف در زبان فارسی با نام 

توك براي این پرنده وجود دارد ه . ملوچ و عصفور و چوزه و مرقکو و چردي و حقارت گنجشک را مورد توج تشبیهات، بیشتر خُ
  . قرار داده است

  تصویر عینی و واقعی از شکار شدن گنجشک 
  )115ص(که باز شانه کند همچو باد سنبل را                              به نیش چنگل خونریز، تارك عصفور 

  

  گوسفند 
مرکب  andpsÕgپهلوي  gaospentaدراوستا . درحاشیه برهان قاطع آمده است که گوسفند نام مطلق جانوران اهلی است

  از گو
اسم  1.پاك) اهلی(، یعنی جانور )به معنی مقدس spenta:اوستا(سپند )+ گاو به معنی مطلق جانوران اهلی سودمند، بقره( 

دهخدا نوع نر گوسفند را قوچ، ماده آن را میش و یک ساله آن را . شود، میش است اصلی جانوري که امروزه گوسفند نامیده می
، به معنی چارپا، گلّه کوچک، گوسفند و  anumayaگوسفند ذکر نشده و واژه  درمتن اوستا، واژه. بره ثبت کرده است ی اَنوم

                                                                                                                                                  
  نادختري،دختر از شوهر دیگر یا از زن دیگر:دیگر؛ دختندر پسر زن از شوي: گربه صفت؛ پسندر:نامادري؛ گربه روي: مادندر 1
 1376،ص3فرهنگ واژه هاي اوستا،ج 2
  299فرهنگ فارسی به پهلوي،ص 3
 مرغکی کوچک خوش آواز: گوسفند؛ شخیش: شاة 4
 برهان قاطع زیر عنوان گوسپندکشان 1
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ه در آن نقش اساسی ایفا کنند، وجود ندارد و  2. بز آمده است در متون ادبی و تاریخی فارسی، داستانی که گوسفند یا میش یا برّ
شود؛ در متون  ا نمادي از ثروت و دارایی محسوب میاین حیوان در حوادث فرعی و اغلب به عنوان خوراك و وسیله ارتزاق ی

درشعررودکی به صورت تمثیلی در مورد . اساطیري ایرانی در اشاراتی کوتاه، اهلی کردن گوسفند را به هوشنگ نسبت داده اند
  .مرگ و جهان آمده است

  تمثیل مرگ 
  )76ص(گه خواب، سوي نُغَل باید شد چون                            3گوسپندیم و جهان هست به کردار نُغَل

ا مفهوم قربانی به معنی  4.قدیمی ترین متنی که از قربان کردن گوسفند، یاد شده است مربوط به کتاب بندهش است ام
ر و به ویژه متعلّق به فرهنگ اسالمی است و همین مفهوم رایج است که در سایر متنهاي  مصطلح، مسلّماً مربوط به متون متأخّ

  :وشعر و ادبیات گسترده شده است فارسی
شان  نشان                                             جشن نوروز و گوسپندکُ   )90ص(باد بر تو مبارك و خُ

  
  ) تشبیه(قوچ 

  )74ص ( 5سگالنده ي چرخ مانند غوچ                                       تبر برده بر سر چو تاج  خروچ
ه در   : معنی حقیقی میش و برّ

  )97ص(زنده، نی رمه  6پس بیوبارید ایشان را همه                                        نی شبان را میش
رَخشه   )84ص(بر خوانش  1بسا کسا که جوین نان همی نیابد سیر                         بسا کسا که بره ست و فَ

ز به عنوان امثال فارسی  ب  
شود اما درفرهنگهاي مختلف، اندك تفاوت معنایی براي این کلمه قائل  ن سم دار اهلی و وحشی اطالق میکلمه بز به حیوا

رودکی به عنوان ضرب . ، معنی کرده است»] باشد[گوسفند اعم از آن که دنبگی یا غیر دنبگی«فرهنگ آنندراج بز را . شده اند
  :المثل استفاده کرده است

  فت                                 هیچ نادان را داننده نگوید زه زه دانا را گویند که داند گ
ز به پچ پچ« سخن شیرین از زفت نیاید بر                                   62ص(» بر، هرگز نشود فربه 1ب(  

  

  مار 

                                                
  78، ص1فرهنگ واژه هاي اوستا، ج 2
غَل 3  آغل گوسفند: نُ
  4، س82و 81بندهش، ص 4
 خروس: قوچ؛ خروچ: اندیشنده، جوینده، خواهان؛ غوچ: سگالنده 5
  .معنی کرده است"ماده گوسفند پشم دار"بلعیدن، نابود کردن؛ فرهنگ معین میش را اختصاصاً : اوباریدن 6
رَخشه، فرخشته وقطاب 1   نان کوچک پر از مغز پسته و لوزینه: فَ
فت 1 نقل از امثال و حکم دهخدا(پان بز را با آن می نوازد لفظی که چو: خشن و ترشروي؛ پچ پچ: ز(  
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به    iŽaو  agiصورت این واژه در پهلوي به. خوانده شده است mairyaومئیري    iŽaدر اوستا مار با دو لفظ اژي 
شود و معنی آن بر روي شکم رونده و زود خزنده و  در فارسی اژدها و ضحاك گفته می. کاررفته است و به معنی مار است

ست و چابک است ر . چ در داستانهاي ایرانی، مار جلوه اي منفی و نا مطلوب دارد و آلت دست دیوان است و دشمن آدمی تصو
  .ضرب المثل است دو نمونه زیر. شود می

  امثال 
  )129ص(کند گاه درهمی  2کی مار ترسگین شود و گربه مهربان                           گر موش ماژ و موژ

  مار را، هر چند بهتر پروري                                     چون یکی خشم آورد کیفر بري 
  )63ص(جهد کن تا روي سفله ننگري              سفله طبع مار دارد، بی خالف                     

آدم پست بدون تردید سرشتی . اگر در پروردن مار هر چه بیشتر بکوشی همین که خشم گیرد سزاي تو را خواهد داد: معنی
  3. چون مار گزنده دارد، بکوش تا با سفله روبرو نشوي

  تشبیه دشمن به اژدها 
  )37ص(گردد چون موم پیش آتش سوزان                     دشمن اگر اژدها ست، پیش سنانش       

ی"است و در قصیده   352-311این بیت که در توصیف بوجعفراحمد امیر صفاري  دشمن او « : آمده به این معناست "مادر م
  اگر

  1» .شود اژدها هم باشد در برابر سنان او مانند موم در برابر آتش نرم می
  
  ماهی 

ی در اوستا، ماهی ب سا لفظ مmasya 2 ر"سه بار آمده است ودر تمام موارد به نوعی جانور اساطیري به نام کر  "یا  "ماهی کَ
ماهی در پهلوي . در متون پهلوي به ویژه در بندهش بارها به معنی جانور آبزي معروف، اشاره شده است. نظر دارد "ماهی

kihãm  3.شود تلفّظ می  
  )87ص( 4از آن به که ماهی بیوباردم)                                 بگزاردم(به دشت ار به شمشیر بگذاردم 

  )رمز(تصویر گري ماه و ماهی 
ل وتشبیه معشوق .تقابل معنایی و تشابه اسمی از ماهی فلک و ماهی دریا، به ماه وماهی نیز منتقل شده است عالوه بر آن در تغزّ

ماه باالي جهان و . بینیم که ماهی رمز پستی است ست به عنوان نمونه در بیت زیر میبه ماه نیز مضمون آفرین و کارساز بوده ا
  .گیرد ماهی در قعر دریا، پایین ترین مکان قرار می

                                                
 .فریاد موش آن گاه که گربه را ببیند یا ماري قصد گرفتن او را کند: ماژ وموژ 2
 98دیوان رودکی، شرح منوچهر دانش پژوه، ص 3
  122همان، ص 1
  1109، ص3فرهنگ واژه هاي اوستا، ج 2
 فرهنگ فارسی به پهلوي 3
  بلعیدن، فرو بردن: کشتن با آن؛ اوباریدن: ه شمشیرب)گذاردن(گزاردن  4
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ش رسیده به ماه بر  به بلندي                                     و آنِ معادي   )40ص(به زیر ماهی پنهان  5سرْ
  

  )تیتو(مرغابی 
لغت نامه زیر عنوان . هاي خشنسار، ماغ، مرغابی و اردك معروف است پرنده اي است که در فارسی به نام بط نام عربی

سیاه می «ماغ در برهان قاطع به معنی نوعی مرغابی است که. اسم فارسی اوز است... مرغابی، مرغ آبی، بط: مرغابی آورده است
در دو  6.، مرغی باشد سیاه فام و  بیشتر در آب نشیند"ماغ": س آمده استدر فرهنگ فر» .آید با شد و از گوشت او بوي لجن می

ه"بیت زیر مرغابی در جایگاه  قرار گرفته و به جنبه تیرگی و شناوري آن توجه شده است "مشب .  
  تشبیه 

  )78ص(د ماغ در آبگیر گشته روان                                            راست چون کشتی اي است قیر اندو
اص                                   ماغ در آب در جوي شده است  د غوو72ص(همچو هندو که او ب(  

  صفت شنا گري و آب دوست
  )84ص( 1بود زودا که آیی نیک خاموش                                  چو مرغابی زنی در آب پا غوش

  )74ص(سپرد  2خانه و بچه بدان تیتو                        پادشا سیمرغ دریا را ببرد               

  مگس 
تلفّظ پهلوي کلمه مگس، نزدیک به تلفظ امروزي است و با کلمات  3.بیان شده استÎŽ maxدر اوستا مگس با واژه مخشی 

makas وŠmax در متون . تدر حماسه گیل گمش مگس نماد خُردي و کوچکی و حقارت شمرده شده اس. شده است بیان می
فارسی به ویژه متون علمی و حکمی، از مگس براي تمثیل و تشبیه استفاده شده تا گوینده مقصود خود را بهتر بیان کند و شنونده 

  :مثالً در شعر رودکی شواهدي است در اثبات حق تعالی. آسان تر دریابد
  )15ص(بگشا ببین کنون پیداست  یار تو زیر خاك مور و مگس                                     چشم

  .   توان عالم پس از مرگ را به چشم دید با اندکی دقّت می
  مزاحم و آزاردهنده 

  )30ص( 4او مرا پیش شیر بپسندد                                          من نتاوم بر او نشسته مگس
  

  موش

                                                
 دشمن : معادي 5
  235اسدي، ص 6
 غوطه کردن: پاغوش 1
ی بر وزن تیهو: (طیطو 2  418؛ نیز اسدي، ص1364برهان قاطع تصحیح دکتر معین، ص. ، نوعی از مرغابی باشد و طیتو نیز گفته اند)باطاي حطّ
 1077، ص2فرهنگ واژه هاي اوستا، ج 3
  تحمل کردن: تاویدن 4
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در سه . هاي اوستا از آفرینشهاي اهریمنی است نوشته در. اخذ شده است  kaŠumو  ãkiŠmuموش از ریشه سانسکریت 
  :بیت زیر که از کلیله و دمنه منظوم است، موش در معنی حقیقی خود به کار رفته است

  )74ص * (به دانش باز داد  5آهو از دام اندرون آواز داد                                       پاسخ گرزه
رَد                            اندر آن شهري که موش آهن خورد  رّد در هوا، کودك ب 74ص* (باز پ(  

  )78ص * (بود 6گفت دینی را که این دینار بود                                   کین فژاگن موش را پروار
  

  نهنگ
مترادف یکدیگر به دهد در متون متقدم نهنگ وتمساح به یک معنی و  شواهدي از شعر فارسی در دست است که نشان می

  :کاررفته است
  )58ص(زان می که گر سر شکی از آن در چکد به نیل                       صد سال مست باشد از بوي او نهنگ 

  .و نشانگر این است که در رود نیل نهنگ بوده است
  استعاره

  )107ص (یل نشیمن نهنگ است بر کشتی عمر تکیه کم کن                                              کین ن
در بین . ها است این بیت جزو اشعار منسوب به رودکی است و نهنگ استعاره از حوادث روزگار و در کام کشیدن انسان

ل بار رودکی به ویژگی اوباریدن و به ناگاه در کشیدن توجه کرده است شاعران او.  
  

  )شانه سر، پوپک(هدهد 
دهد نام عربی پرنده اي است کلمه . شود که در زبان فارسی، پوپک و پوپو و پویه و نیز پویش و پوپ و پوپوك خوانده می ه

  puth – hup , hup " 1 "کنند  کنند، بدون انقطاع فریاد می پوپک اسم صوت است زیرا وقتی دو هدهد نزاع می
ار هدهد یا شانه سر، پرنده مشهوري که قاصد و پیک حضرت سلیمان به سوي بلقیس ملکه س یر عطّ با بود و در منطق الطّ

واقع شده و او را به اشکال  "مشبه  "قرار گیرد، اغلب  "مشبه به "هدهد به جاي این که . نیزراهنماي مرغان به سوي سیمرغ است
تشبیه گوناگون توصیف و تشبیه کرده اند در شعر زیر، شاعرعالوه بر صداي بلند هدهد، بالهاي رنگارنگ او را به چادر رنگین 

  .  کرده است
اب    تشبیه و توصیف صداي بلند و جذّ

  پوپک دیدم به حوالی سرخس                                   بانگک برده به ابر اندرا
  )12ص (چادرکی دیدم رنگین بر او                                      رنگ بسی گونه بر آن چادرا 

  

                                                
  .موش، مار گزنده هم ذکر شده است: گرزه 5
 مایه نیرومندي، پشتوان: چرك آلوده، چرکین، پلید؛ پروار: که این؛ فژاگن: کین 6
 404اساس اشتقاق فارسی، ص 1
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  یوز پلنگ = یوز 
: طع، یوز نام جانوري شکاري و کوچکتر از پلنگ ثبت شده است و در حاشیه از قول تحفه حکیم مؤمن آمدهدر برهان قا

در اوستا و فرهنگ فارسی به پهلوي ».کنند حیوانی است مانند پلنگ و او را رام نموده مانند سگان شکاري صید وحوش به او می«
  .از یوز نامی نیامده است

  تشبیه 
ک نیمروز و  ل38ص(خسرو پیروز                     دولت او یوز و دشمنْ آهويِ ناالن آن م(  

هاي ادب فارسی است هم از  هاي رودکی سمرقندي هستیم که در شمار اولین بدین ترتیب ما شاهد اوصاف زیبا و خالقیت
ه حیوانات اختصاص یافته و این شود که قریب صد بیت از هزار بیت رودکی ب مالحظه می. جنبه مقام و هم ازحیث موقعیت زمان

تواند بیانگر این باشد که رودکی عالوه بر شناخت دقیق خصوصیات فیزیکی و عملکرد حیوانات به  محاسبه ده درصدي می
فانه فقط نام آنها را . احتمال زیاد بسامد در خور توجهی از نامهاي حیوانات را در آثار متنّوع خود داشته است آثاري که متأس

منظومه کلیله و دمنه، سندباد نامه، دوران آفتاب و شش مثنوي دیگر با اوزان متفاوت و مثنوي عرایس النفائس بنا به : ایم شنیده
نون و آثاري دیگر همچون منظومه ارداویراف نامه که در اصل به زبان پهلوي بوده و شاید  گفته حاج خلیفه در کشف الظّ

  . هاي بی نام دیگر مثنوي
توانست فضایی گسترده و آماده براي قلم نقش آفرین خود فراهم  تواند کلیله ودمنه باشد که شاعر می آنها می مهمتر از همه

طبیعت مقاله طالب ویژگی ایجاز از ناحیه نویسنده است لیکن هدف از آوردن همه شواهد این بود که احصایی صورت . آورد
  .ا پیش چشم خواننده بیاید و مبنایی براي قضاوت ایجاد شودگیرد تا نقاط قوت سراینده در کنار نکات ضعف یک ج

ی است و تنوع نام گذاري هاي ویژگی هر حیوانی  اصطالحاتی نیز که به نوعی با حیوانات مرتبط است خود مبحث مستقلّ
ت فهرست شده اند در این پژوهش منحصراً این اصطالحا. دهد هاي مربوط به هر دوره  را نشان می آگاهی جامعه شناختی و پیشه

  . برخی از اصطالحات هم در خالل شواهد متن بیان شده است. تا بیانگر احاطه و تمایل شاعر نسبت به این واژگان باشد
  

  :اصطالحات مختص حیوانات
  پهند -1
ند را نیکو                               قید شد در پهند او آهو  ه94ص( 1چو نهاد او پ( 

 چاو -2

  )53ص(در است و چونان است  2ي که بچه زو ببرند                            چاو چاوانمرغ دید
  چنگل  -3

  )95ص( 3*پرّ کنده، چنگ و چنگل ریخته                        خاك گشته باز و خاکش بیخته

                                                
  دام آهو باشد، تله: پهند 1
  چاوچاوان، بانگ کنان، ناله کنان) 410اسدي، ص(بانگ مرغ است : چاو 2
  الک کردن، غربال کردن: ناخن باز و شاهین را گویند، بیختن :چنگل 3
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  حمالن -4
  )38ص( 1ازگردد و حمالن شاعر زي او رود فقیر و تهی دست                            با زر بسیار ب

  خزّ -5
م و خرگاه                                    بدل باغ و بوستان آمد  لح 19ص( 2خزّ به جاي م(  

  رمه شبان رفته -6
  )89ص (شبان  3خواسته تاراج گشته، سر نهاده بر زیان                      لشکرت همواره یافه، چون رمه ي رفته

  زاور -7
  )90ص( 4شنگان اند بی تو شگان                                که بیچارگان اند و بی زاورانجگر ت

نج -8 وز  
نجت و81ص(نخوردم گهی                              تو اکنون بیا و زونجم بخور  5اگر من ز(  

ند  -9   زغند= ژغَ
  )77ص* (خویشتن را زان میان بیرون فکند                              6کرد رو به یوزاوري یک زغند

  سپنج -10
  )90ص(خویش جویان و روان 7از پی الفغده و روزي به جهد از بامداد                    جانور سوي سپنج 

فّه -11 غ  
  )94ص (، سموریشان کاله 1روي هر یک چون دو هفته گرد ماه                       جامه شان غفّه 

  فسیله -12
  )82ص(اسب و نُهاز  2زیان دوان همی آید                                        همچو اندر فسیلهتا

  کریز -13
  )57ص( 1همی بر آیم با آن که بر نیاید خلق                          و برنیایم با روزگار خورده کریز

  کسیمه -14
رَد                           2اشتر گرسنه کسیمه کی شکوهد زخار؟ چیره خورد            ب  

                                                
  .ستور بخششی که داراي بار باشد: حمالن 1
لحم: خَزّ 2 خیمه بزرگ، سراپرده: نوعی پارچه اي که تار آن از ابریشم است، خرگاه: پوست سمور؛ م 
  بی نظم ونسق، پراکنده: مال، ثروت؛ یافه: خواسته 3
 .آن سوار شوند و آن را به تازي راحله نامندحیوانی که بر: زاور 4
نج 5 ولکانه . روده هاي گوسفند که با گوشت و پیه پرکنند و خشک وبریان کنند و خورند: ز  
  )98اسدي، ص. (بانگی تند بود که ددي بزند به زودي، بر روي چیزي از جانوران چون یوز پلنگ: زغند 6
 اه جانوران، جایگاه موقّتچراگ: اندوخته، دستاورد؛ سپنج: الفغده 7
ه بسیار نرم ونیکو؛ سمور: غفّه 1  .ازنوع روباه که به پوست آن پوستین سازند: پوستین برّ
 )154فرهنگ قطران، ص . (گلّه رمه اسب باشد و رمه گوسفند را نیز گویند: فسیله 2
 کریز خورده : خورده کریز 1
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نام -15   کُ
نام   )67ص(شده                        زمکر روبه و زاغ و ز گرگ بی خبرا  3چنان که اشترِ ابله سوي کُ

  کیل= کیال  -16
  )68ص( 4هر آنچه مدح تو گویم درست باشد و راست             مرا به کار نیاید سریشم و کیال 

  شانگوسپند کُ -17
  )90ص( 5باد بر تو مبارك و خنشان                                   جشن نوروز و گوسپند کشان

کا -18 ک و اللَ   اللَ
  )83ص (خروس  6تبر از بس که زد به دشمن کوس                          سرخ شد همچو اللکاي

  ماهار  -19
  )74ص(در بینی باد کرد  7که ماهار         که بر آب و گل نقش بنیاد کرد                   

  نُغَل  -20
ل باید شد                  8گوسپندیم و جهان هست به کردار نُغَل   )76ص(چون گه خواب بود، سوي نُغَ

  نُهاز  -21
  )82ص( 9تازیان دوان همی آید                                       همچو اندر فسیله اسب و نُهاز

  اتگرو -22
  )54ص(است  1چو پوست روبه بینی به خان واتگران                     بدان که تهمت او دنبه اي به شد کار

  یشک  -23
  و آتش  چگونه یابد؟)مردمک چشم(دریا دو چشم و، بر دل آتش همی فزاید                 مردم میان دریا 

رد خاید   نهنگ دارد، دل را همی خساید                  2یشک م که ناگوارد، کایدون نه خُ هند  
  . کند چگونه دلم را و چشمم را به او بدهم که هر دو را نابود می: یعنی. این دو بیت  در توصیف یار است، مردم هم ایهام دارد

 :منابع

   1319نه مجلس، چاپخا: اسدي طوسی، ابومنصور علی بن احمد؛ لغت فرس اسدي؛ به اهتمام عباس اقبال آشتیانی؛ تهران

                                                                                                                                                  
 )500اسدي، ص. (خار اشتر بود: کسیمه 2
 )349اسدي، ص(انیدن اشتر باشد، گویند اشتر را به کُنام بر یعنی به چرا بر چر: کُنام 3
  .، خمیده وکج، نمد، پوست بز، الف در آخر آن الف اطالق استκιλکیل = کیال  4
 خجسته، مبارك: عید قربان؛ خُنشان: گوسپند کشان 5
  )208فرهنگ جهانگیري، ص. تاج خروس را گویند: اللکا 6
 )215، ص1فرهنگ جهانگیري، ج(تر را خوانند مهار ش: ماهار 7
غل 8 غَل: نُ نده اي باشد از براي گوسپندان و راه گذریان بکنند تا به شب بدان خانه اندر شوند دردشت  و دامن کوه : آغل گوسفندان؛ نُ   )327اسدي، ص(کَ
  .پیشرو رمه، گوسفند یا بزي که در پیش گله رود: نُهاز 9
 شیار، زمین شکاف دار براي زراعت        :  ؛ شدکار)141اسدي،ص. (ین دوز بودپوست: خانه؛ واتگر: خان 1
 مصدر گواریدن، گوارش : اکنون؛ گواردن: با دندان زخم می کند؛ کایدون: چهار دندان پیشین درندگان، ناب؛ خساید: یشک 2
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  : ؛ شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات)ق شارح 7قرن (اسفزاري، فضل اهللا بن عثمان 
  1380نشرمیراث مکتوب، تابستان : ، تهران1بهروز ایمانی؛ چ 

ین حسن؛ فرهنگ جهانگیري، چاپ لکنهو ین حسین بن فخر الد ق .هـ 1293، اینجو، سید جمال الد  
  1345انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، اسفند : بهار، مهرداد؛ واژه نامه بندهش؛ تهران

   1362انتشارات خواجو، بهار: ، تهران3بیهقی، ابوالفضل محمدبن حسین؛ تاریخ بیهقی؛ به اهتمام غنی و فیاض؛ چ
                                                             1355شارات دانشگاه تهران، شهریورماهانت: ، تهران2؛چ )بخش نخست(پور داود، ابراهیم؛ فرهنگ ایران باستان 

   1356ـــــــــــــــــــــــــــ؛ یشت ها؛ انجمن زرتشتیان ایرانی،
   1372توس، : ، تهران1فریدون بدره اي؛ چ: هاي دخیل در قرآن مجید؛ مترجم جفري، آرتور؛ واژه

انتشارات دانشگاه تهران، خرداد : ، تهران4تحقیق در زندگانی وآثار او؛ چ : هدي؛ اشعار حکیم کسائی مروزيدرخشان، م
1375   

  دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه فارسی؛ امیر کبیر
  1352امیر کبیر، فروردین: ، تهران3ــــــــــــــــــــــــــــ؛ امثال وحکم؛چ 
  ها با بیت نما و نمایه عام؛ تصحیح و  اوي همه اشعار مستند بر پایه تازه ترین یافتهح: رودکی سمرقندي؛ دیوان شعر رودکی

   1380نشر قطره، : ، تهران2جعفر شعار؛ چ: شرح
  مؤسسه مطالعات و تحقیقات : کتایون مزدا پور؛تهران: متنی به زبان پارسی میانه؛ آوا نویسی و ترجمه: شایست ناشایست

  1369فرهنگی،
د رضا؛ صور خیال در شعر فارسی؛چ شفیعی کدکنی، 1366آگاه، : تهران: 3محم  

ی : فره وشی، بهرام؛ فرهنگ فارسی به پهلوي؛ تهران   1352، )103شماره (انتشارات انجمن آثار ملّ
  1354انتشارات دانشگاه تهران، : تهران: 3سرودهاي زرتشت؛ گزارش پور داود، چ: گاثاها

د ناظم، تهران: خبار؛ مصححگردیزي، عبدالحی بن ضحاك؛ زین اال ق.هـ1347نشر ایرانشهر،: محم  
د دبیر سیاقی؛ تهران)متخلّص به شاد(محمد پادشاه  ام، دي ماه : ؛ فرهنگ آنندراج؛ زیر نظر محم1335انتشارات کتابخانه خی   

  1330امیر کبیر، : ن، تهرا4؛ برهان قاطع؛ به اهتمام محمد معین؛چ)متخلّص به برهان(محمد حسین بن خلف تبریزي 
د؛ فرهنگ فارسی  1375امیر کبیر، : ، تهران9جلدي؛چ 6معین، محم   

کري، محمد؛ فرهنگ نامهاي پرندگان در لهجه 1361امیر کبیر، : ، تهران3؛ چ )هاي کردي لهجه(هاي غرب ایران  م  
   1372توس، زمستان : ، تهران3محقّق؛چ دکتر مهدي : ناصرخسروقبادیانی؛ شرح سی قصیده از ناصر خسرو قبادیانی؛ به اهتمام

  تاریخ ادبیات، : هاشم محمدي؛ عنوان مقاله: نفیسی، سعید؛ محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی؛ نقد و بررسی کتاب از
1383کتاب ماه ادبیات و فلسفه، اردیبهشت
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478  
  ي نظامی هاي ادبیات غنایی در سه منظومه ترین جلوه بررسی اصلی

  پیکر شیرین، لیلی و مجنون، هفت خسرو و

  1فرشته ناصري

  2عبدالحسین فرزاد

   3امیرحسین ماحوزي

  :چکیده

ي بخش بزرگی از احساسات و تفکرات انسانی است که تمامی وجوه زندگی فردي و اجتماعی آن  ادبیات جهان در بردارنده
اي بزرگ از متون دارند که هر یک به  شاره به مجموعههمگی ا... ادبیات حماسی، پایداري، غنایی، عرفانی و. گیرد را در بر می

  .فراخور موضوع، حقایقی از تمدن بشري را در بردارند

چون و چراي ادبیات  ي بی تردید نماینده ي ادب فارسی، بی ترین و تواناترین شاعران عرصه نظامی، به عنوان یکی از بزرگ
خسرو و «ي  در میان آثار وي، سه مجموعه. ادباي زیادي قرار گرفته استبدیلش الگوي شاعران و  ي بی گانه غنایی است که پنج

که به . روند ترین آثار غنایی ادبیات فارسی به شمار می جزء مهم» پیکر هفت«و اثر قدرتمند و داستانی » لیلی و مجنون«، »شیرین
ها، جزوي از این گنجینه محسوب  ی در آنهاي آشکار عشق، زن، بزم و طرب و موسیق شناسانه و جلوه هاي زیبایی دلیل ویژگی

ي  ها در سه منظومه هاي ادبیات جهان و کاویدن آن ترین شاخه هاي ادبیات غنایی، به عنوان یکی از اصلی بررسی ویژگی. شود می
را به ) غنایی(دست ایرانی چگونه و تا چه اندازه توانسته است حق این نوع ادبی  دهد که این شاعر توانا و چیره مذکور نشان می

ي نظامی به کار گرفته شده و مطرح  هاي ادبیات غنایی که در سه منظومه ترین ویژگی در این مقاله به بیان محوري. خوبی ادا کند
  .پردازیم گشته است می

  

  پیکر نظامی، ادبیات غنایی، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت: هاکلید واژه

                                                
 دانشجوي دوره دکتري،مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالمی - 1

 .أت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبدانشیار و عضو هی  - 2

 استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد دماوند - 3
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  :مقدمه

ي  ترین زمینه مطالعه در تطور انواع غنایی در ادب فارسی، گسترده. است شعر غناییافق معنوي، افق ترین  در شعر فارسی وسیع
دهد، تقریباً تمام موضوعات رایج است بجز  ي شعر غنایی را تشکیل می موضوعاتی که در ادب فارسی، حوزه. بحث است

همگی  وصف طبیعتو  عرفانی، مذهبی، هجو، مدحعاشقانه، فلسفی، در یک نگاه اجمالی شعرهاي ) حماسه و شعر تعلیمی(
اند و یک قطعه شعر  ي قابل مالحظه اینکه در ادبیات فارسی این مفاهیم اغلب با یکدیگر آمیخته نکته. مصادیق شعر غنایی هستند

  .ي این مفاهیم باشد تواند ترکیبی از همه می

مضامین در ادب پارسی در کنار قالب غزل، براي بیان . شود میدر زبان فارسی از قرن چهارم آغاز ي کمال اشعار غنایی  دوره
است که بسیار زود در شعر فارسی سرایی از انواعی اصوالً داستان. هاي عاشقانه نیز رواج دارد، استفاده از مثنويعاشقانهو  غنایی

ورقه «عیوقی نیز داستان . را به نظم کشید» اوامق و عذر«عنصري در قرن پنجم چند داستان و از جمله . مورد توجه قرار گرفته است
  .به شعر در آمد» ویس و رامین«هاي کهن ایرانی  قرن، داستانرا به نظم درآورد و در همین » و گلشاه

، خسرو و شیرین ي نظامی گنجوي در سه اثر ها به ویژه داستان بزمی و غنایی به وسیلهدر پایان قرن ششم هجري، نظم داستان
در بین سرایندگان . زمان خود را به نظم درآوردوي چند داستان معروف . به حد اعالي کمال رسید پیکر هفتو  جنونلیلی و م

هاي این شاعر در ضمن داستاننمایی نیافته است؛ هنرنماییتوفیق قدرت تر از نظامی هاي بزمی و عاشقانه، هیچ شاعري بیشقصه
در تاریخ تحول این هنر، وي را صاحب دستاورد پرباري در شعر غنایی کرده است، تا جایی او سرایی فراوان است و تأثیرگذاري 

  . اندپردازي او قرار گرفتهي داستانهاي عاشقانه، دانسته یا ندانسته، تحت تأثیر سبک و شیوهکه اکثر سرایندگان منظومه

  

  مدخلی بر شعر غنایی

را  و دومی  1»الولیریک«را  اولی  که  است  » مثنوي« عاشقانه  هاي  و در داستان » غزل« فارسی  اشعار غنایی در زبان    قالب
ادبی  نوع  از این  فارسی  در ادب   و رامین ویس و    ، خسرو و شیرین و مجنون  لیلی  چون  هایی  منظومه. نامند می 2»لیریک دراماتیک «
  ).54: 1381شمیسا، (روند  شمار می به  

در . تر اوقات سخنگو خود شاعر است، برخالف حماسه که نقل داستان از سوي فرد سوم شخص است بیشدر شعر غنایی 
کند و به لفظ امروزي تصویرسازي  نهد و واقعیات درونی خویش را مطرح نمی شعر غنایی گاه شاعر نقاب بر چهره خود می

  .افتد خلط نمود ق مینماید؛ بنابراین نباید شخصیت شاعر را با آنچه در روند شعر اتفا می

. دهد شود، بنابراین طیف وسیعی از معانی و مضامین شاعرانه را به خود اختصاص می شاعر مربوط می» حسنِ«شعر غنایی به 
، ...و شاديو  غم، مرگو  پیري، تا جوانیو  عشقدهند از  ي شعر غنایی را تشکیل می موضوعاتی که در ادب فارسی حوزه

                                                
1- Love Lyric 
2-Dramatic Lyric 
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ي شعر غنایی قرار  هاي منظوم ادب فارسی، هم در مقوله حتی داستان. رایج است بجز حماسه و شعر تعلیمیتقریباً تمام موضوعات 
  .گیرند می

برخی از منتقدان ادبی اشاره دارند که . شاعر قلمداد کرد هاي عاشقانهو  عواطفو  احساساتتوان  منشاء ادبیات غنایی را می
است که قبایل مادرساالر بوده و زن حاکم بر قبیله یا جامعه در حکم حاکم، ارباب، اشعار عاشقانه مربوط به دوران زن ساالري 

شده، به طوري که در جوامع کشاورزي مدایح و اورادي در ستایش ایشان رواج داشته در بسیاري از  محسوب می... النوع و رب
شوند؛  ها به ذات احدي پیوند داده می عاشقانهشود و در تأویل عرفانی این  ها به جاي خدا، معشوق تصور می اوراد و مناجات
مزامیر اي شبیه به اشعار عاشقانه در  همچنین نمونه. رسد این چنین به نظر می شیخ ابوسعید ابوالخیر، اسرارالتوحیدهمچنان که در 

  .شود به صورت اشعار ملحون که همراه با موسیقی بوده دیده می داوود نبی

  

  پردازي تاننظامی، ادبیات غنایی و داس

است که شاعر در  فراقو  وصالمربوط به  احساساتو  حاالت، داستان در بیان )هاي منظم داستان(در ادبیات داستانی ایرانی 
باید به این مطلب توجه کرد که در ادبیات . آورد پرداخته و از بلندمرتبگی و عظمت او سخن به میان می زنآن به ستایش قهرمان 
پردازد ولی در ادبیات غنایی شاعر اصوالً به بازگویی  کمتر به دخل و تصرف در داستان و نقل واقعه می حماسی شاعر معموالً

در میان اشعار غنایی، نمایش و قصه، آثار بزرگ بر مبناي «از این جهت است که . پردازد خویش می آرزوهايو  امیال
شناختی، به معنایی محدود،  رزش عقالنی همراه با ارزش زیباییسایر آثار به سبب شهرت یا ا. شوند برگزیده می شناختی زیبایی

این یک طریقه معمول براي . هاي برگزیده این آثار سبک، ساختمان و قدرت کلی ارائه مطالب است خصلت: گردند انتخاب می
  ).1373:10ولک، (» متمایز کردن ادبیات و سخن گفتن از آن است

 ادبیات غناییاز جمله آثار بازمانده در  لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکرنظامی، با این تفاسیر باید گفت، سه منظومه 
در آنها، جزوي از این  موسیقیو  طربو  عشق، زن، بزمهاي آشکار  و جلوه شناسانه زیباییهاي  ایران است که به دلیل ویژگی

خاطر شیفتگی فراوانی که به شاهنامه داشت، کوشید تا در  نظامی به«: اند کوب نوشته چنانکه دکتر زرین. شود گنجینه محسوب می
سازي  هاي غنایی، حماسی و حکمی شاهنامه را در داستانی مستقل و متفاوت، نظیره ها و داستان ي خود، هر یک از مضمون خمسه

ماعی دوران خود، هاي هنري و نمایشی و لفظی شاهنامه را با سبک و سیاق خاص شاعران قرن ششم و فرهنگ اجت کند و جنبه
هاي بزرگان پیش از خود را زنده ساخته باشد، بتواند استقالل و خالقیت هنري خود را  جایگزین سازد تا در عین آن که اندیشه

کوشد نفوذي را که فردوسی از جهت ماده و محتوا در  به عبارت دیگر نظامی با نهایت زیرکی و دقت می. هم به نمایش بگذارد
خسرو، هفت گنبد و اسکندرنامه به روي گذاشته است، به حداقل برساند و از برخورد با فردوسی و تکرار  مثنویات شیرین و

  )64: 1363کوب، زرین(» .روایات شاهنامه اجتناب ورزد

بوده، درك کرده است؛ به عالوه هاي نظامی آن است که وي روح داستانی را که موضوع شعرش  ي مهم در منظومه نکته«
ي وي با تاروپود داستان درآمیخته است که صداقت و اصالتی بارز از شعر او  اندیشهو  تخیلو  احساسن غرق شده و چنان در آ
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گویی وي خود همه احوال اشخاص داستان و فرازونشیب حیات آنان، برخوردها و حوادث ناشی از آن را لمس و . تراودمی
هاي انگیزش احساسات و اندیشهوه بر وسعت دید و غناي تجربه، توانایی به عبارتی او عال. تجربه کرده و به قلم آورده است

  ).170: 1369یوسفی، (» داشته استمتنوع را از طریق بیان گفتار و نمایش رفتار اشخاص داستان 

و متناسب  است، صورت ادبی و فرم الزمهاي عاشقانه خویش توانسته است براي انتقال آنچه در ضمیر داشته نظامی در داستان
هاي کار بزرگ فردوسی در آفرینش زبان و تعبیر و فرم هنري براي داستانرا بیافریند و پیشگامی او در این زمینه شباهت دارد به 

ها و ها در همین بیان هنري و گرم و شورانگیزست که آن سرگذشتهاي بزمی نظامی در طول قرنراز تأثیر مثنوي. حماسی
است که نظامی گنجوي را مبتکر و آفریننده زبان و  به این سبب. د پرورانده و جاودانگی بخشیده استمضامین دلکش را در خو

). 172ص: همان(توان شمرد و نفوذ انکارناپذیر او در این نوع از این رهگذر است می هاي عاشقانه فارسیمنظومهطرز بیان در 
او با قهرمانان داستان که گاه در خالل وقایع به یاد سرگذشت خویش نیز  دیگر اینکه قدرت تخیل نظامی و همدلی و پیوند عاطفی

ر نظامی از مرگ همسر جوان خودي  نظیر صحنه(افتد می و حسن قریحه و استعداد او در سرودن شعر ) خودکشی شیرین و بیان تأثّ
  .، او را در این عرصه یگانه ساخته استعاشقانهو  غنایی

هاي نظامی نقش عظیمی داشته، استفاده او از زبان و  هاي منظومه تعالی بخشیدن به غنا و عاشقانگی هایی که در یکی از ویژگی
کلماتی است که با خوش نشستن در زنجیره کالم توانسته است در خدمت مضمون اشعار او باشد و نظامی توانسته است با آفریدن 

ي کالم حکیم نظامی آن است که وي در انتخاب الفاظ  هاي برجستهگیاز ویژ«. ترکیبی زیبا از واژگان به آفرینش هنر دست یازد
مناسب، ایجاد ترکیبات خاص تازه، ابداع و اختراع معانی و مضامین نو و دلپسند در هر مورد، تصویر جزئیات، نیروي و کلمات 

ت در وصف، ایجاد مناظر بدیع، توصیف طبیعت و اشخاص و احوال، به کار بردن تش بیهات و استعارات مطبوع و نو، به تخیل، دقّ
نواز و نرم و متناسب که از واژگانی غنی و ترکیب آفرین برخوردار است و مبتنی بر کارگیري شیوه بیان رسا و توانا و زبان گوش
  ).438: 1372ثروت،(» اي داردحسن تألیف اجزاء کالم است، مهارت ویژه

گاه و گه استعارهو  تشبیهانگیز آهنگ و سرشار از تصویرهاي خیالخوش با وجود این که زبان نظامی زبانی است پرمایه،
کند، اما به دلیل برخورداري از کالم و میاي موارد، کالم او را دچار ابهام و پیچیدگی هاي دور از ذهن که در پارهاستعاره

تر شده؛ یافته، درك و فهم شعر او آسان طور طبیعی در اثناي کالم او انعکاسکه به«باورهاي نجومی اصطالحات مربوط به 
شود، گرم، استوار انگیز، نااستوار میکرده تا پیوند خود را با مخاطب، که گاه با استفاده از عناصر خیالگویی شاعر خود را ملزم 

  ).224: 1374، کوبزرین(» سازدنوا و همدل میو مبتنی بر تفاهم نگه دارد و بدین وسیله، خواننده عامی را با خود هم

به نظر . ي مذکور بازنماییم را در سه منظومه ادبیات غناییهاي  هایی از ویژگی در این مقاله سعی ما بر آن است که جلوه
خسرو و هاي  چنانکه آشکار است محور اصلی منظومه. رسد چند عنصر مهم در این حوزه بسیار مورد توجه نظامی بوده است می

بوده است و نظامی در قالب مثنوي و با  زنو  عشق، )هاي حماسی آن صرف نظر از جنبه( هفت پیکر و لیلی و مجنونو  شیرین
. گذارد هاي ادبیات غنایی را در قالب داستان به نمایش می ترین مایه پرداخته است و اصلی سرایی تغزلسرایی درحقیقت به  داستان

؛ »عاشق«؛ »عشق«، »؛ چهره، شخصیت و نقش او»زن«نی همچون ها را در چند بخش و ذیل عناوی در این بخش ما این جلوه
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ي خسرو و شیرین، لیلی و  و متعلقات آن در سه منظومه موسیقی؛ شاديو  غمي  و جلوه هاي طبیعت زیبایی؛ وصف »معشوق«
  . مجنون و هفت پیکر مورد بازبینی و بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد

  

  :ي نظامی منظومه هاي اصلی ادبیات غنایی در سه جلوه
  ؛ چهره، شخصیت و نقش او در آثار نظامی»زن« - 1

به طور کلی در ادبیات فارسی سه دیدگاه مختلف   به زن وجود دارد که الزاماً در تناقض با یکدیگر نیستند و درجاتی از 
: 1380جودي، ( دیدگاه آرمانی. 3؛ دیدگاه منفی. 2؛ دیدگاه زیباخواهانه. 1:توان در آثار اغلب شاعران مشاهده کرد هریک را می

155.(  

  دیدگاه زیباخواهانه) الف

و حتی  عاشقانهو  غناییالهامی نگرفته باشد اشعار  هاي زنانه زیباییو  ها ظرافتتوان در حوزه ادبیات، شاعري یافت که از  نمی
ی، پاکدامنی و حفظ شرافت و ناموس نظامی طرفدار پاک«. هاي این نعمت الهی است هاي طبیعی شاعران سرشار از جلوه توصیف
دامنی زن از نظر وي اموري بسیار قابل  پاکی و پاك» دارد در تمام آثار خود به این مساله اهمیتی خاص مبذول می. زن است

 )167: 1369بیگدلی، . (اند توجه

ین دلیل است که هیچ زن مثبتی را در دقیقاً به هم! زنان هر نقش مثبتی که در ادبیات داشته باشند، باید پیش از آن زیبا باشند
هاي  ها را در عرایس شعري خود، یا در شخصیت شاعر براي تحقق هدف مذکور، تمام زیبایی. توان زشت یافت این حوزه نمی

هاي موجود  ها و خالقیت یابد با همه تفاوت پوید که خواننده منتقد امروزي درمی کند و چنان ره اغراق می اش جمع می داستانی
و  قامت همگی نخل سیمین! در توصیفات مورد بحث، گویی همگی وصف یک تن است و این معشوقان چقدر شبیه یکدیگرند

شکن گیسوي مشکینشان بر و  کند رویشان خورشید را شرمسار می. چشم آهو پیش چشمشان هزار عیب دارداست و  سرو سیمین
  .ریزد اگر لعل لب باز کنند، مروارید میو  گیرد می شکر از گفتار آنها چاشنی؛ افکند چشمه خورشید سایه می

شیرین در . توان در توصیف شیرین و دخترانی که در بارگاه مهین بانو جمعند، مشاهده نمود ها را می ي این توصیف نمونه
  )78 – 77: ؛ هفت پیکر80و  53 – 50خسرو و شیرین،  (چشمه و پیکرهاي هفت شاهدخت اقالیم در قصر خورنق بهرام 

  

  دیدگاه منفی) ب

ساز نوعی نگرش منفی بدیشان شده است که به دست جایران فرهنگی بسط  برخی خصایل منفی اخالقی و نفسانی زنان، زمینه
توان به  یافته  و بدان منجر گشته است که زن موجود درجه دوم تلقی شود و زن بودن دشنامی باشد که هنگام اهانت به مرد می

رسد که به  داند و بدانجا می نگرش رشد کند، دیگر کاري به خصایل منفی هم ندارد، زن را ذاتاً معیوب میوقتی این . کار برد
دهد؛  گیرد؛ دو مورد صریح در آثار نظامی عقیده وي را در تعریض به زنان نشان می طور تلویحی دامن سرور بانوان عالم را نیز می
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گوید مراقب باش تا مانند زنان فریبکار نباشی، چون تو مرد هستی  ري که مییکی در نصیحت فرزندش محمد و منع او از ستمکا
  :نه زن

  در چنیــن ره مخســب چـون پیران        گرد کن دامن از زبون گیران

  نفریبی چو زن که مردي مرد)      آسمان(= تا بدین کاخ باژگونه نورد 

  )51: هفت پیکر(                                                                                              

  :اند اند و آراستگی ظاهر پیشه کرده و دیگر در نکوهش زمامدارانی که از رعایت رعیت غافل شده

  مصحف و شمشیر بینداخته                 جام و صــراحی عوضش ساخته

  زن رعنا شده گیسوپرستآینه و شانه گرفته به دست                  چــون 

  چند کنی دعوي مرد افکنی                 کم زن و کم زن که کم از یک زنی

  )89:االسرار مخزن(                                                                                               

او زن است، اما زن سیرت نیست؛ «: گوید د زن خاصی میشود که در تعریف و تمجی مواردي هم در شعر نظامی یافت می
 ذم شبیه به مدحاین تمجیدها نیز که در واقع ). 218؛ هفت پیکر، ص 424و  180خسرو و شیرین، ص (» بلکه مرد سیرت است

پذیر  است، توجیه هایی که نظامی در آثار خود به زنان داشته اما اغلب تعریض. گردد است، خود از اعتقاد به برتري مرد ناشی می
تقریباً تمام موارد مذکور، در گفتگوها و عقاید و . تواند نظامی را از نگرش منفی به زنان مبرا سازد اي دارند که می هستند و نکته

کند که سرانجام خالف آنها ثابت  ها را چنان هدایت می شوند، اما نظامی سیر حوادث داستان اعمال قهرمانان داستانها ابراز می
  .ودش

نزد خسرو  شیریناز  مریمهاي  اش بدگویی ترین نمونه شاید جالب. توان یافت در آثار نظامی نظایر این موارد را باز هم می
  :باشد که برخاسته از حسد اوست

  بسا زن کو صد از پنجه نداند
  عطارد را به زرق از ره براند

  زنان مانند ریحان سفالند
  درونسو خبث و بیرونسو جمالند

  د یافتن در هیچ برزننشای
  وفا در اسب و در شمشیر و در زن

  وفا مردي است، بر زن چون توان بست
  چو زن گفتی بشوي از مردمی دست

  سازي بسی کردند مردان چاره
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  ندیدند از یکی جز راست بازي
  زن از پهلوي چپ گویند برخاست
  مجوي از جانب چپ جانب راست

  )197-196سرو و شیرین، خ(                                   

  

  دیدگاه آرمانی) ج

شاعر یا داستانسرا با چنین . عمدتاً در متون روایی و داستانی ادبیات فارسی ظهور و بروز یافته است زناین نوع نگرش به 
خلقت پردازد و صرف نظر از اینکه تلقی عرفی و سنتی از وي چیست، از او مثل اعالي  نگرشی، به بازآفرینی آرمانی زن می

در آثار نظامی، . است و برخی صفات مردانه را هم داراست حکیمو  معشوق، مادر، مربی، سیاستمدارزن در این نگرش . سازد می
خاورشناس روسی » برتلس«چنانکه . گیرد ها غلبه آشکار دارد و زن در کانون توجه قرار می نگرش آرمانی به زن بر دیگر نگرش

خسرو و شیرین، قهرمان واقعی داستان و نقطه مرکزي آن، شیرین است نه خسرو؛ در این داستان هم یادآوري کرده، در منظومه 
پندارد، اما نظامی با قاطعیت از  اي قابل خرید و فروش براي ارضاي امیال خود می خسرو مانند مردم روزگار خود، زن را بازیچه

  ).83: 1355برتلس، (گوید  و ذکایش سخن میها و شعور  احترام به زن، از شخصیت انسانی او و از قهرمانی

هاي نظامی قدرت بالقوه رهبري و اداره کشور و اخذ حکمت و خردمندي را دارد و در ارضاي امیال شهوانی  در داستان زن
و  پاکدامنی، خردمنديو  جنگ، عفتو  دانش، دالوريو  سیاست، حکمتو  حکمرانیشود؛ مانند مردان در  مرد خالصه نمی

: 1370ثروت، (، حتی بر مردان ترجیح دارد استقامتو  عشقکند و در بسیاري از موارد، به ویژه در  عرض وجود می ريدادگست
224 – 225(  

، شخصیت او و نقش او در ایجاد داستان اهمیت به سزایی دارد و در این میان باید زني مورد بحث ما، چهره  در سه منظومه
پردازي اهمیت بیشتري  به لحاظ شخصیت» لیلی و مجنون«ي  در منظومه» لیلی«و » شیرین خسرو و«ي  در منظومه» شیرین«گفت 

نقش  تیپیکتوان گفت در این منظومه زنان به شکل  رو نیستیم و تقریباً می دارند چرا که در هفت پیکر ما با یک زن خاص روبه
مضمون و ساختاري خاص به پردازش شخصیت لیلی و  ي دیگر نظامی آگاهانه و براي آفرینش کنند اما در دو منظومه بازي می

  . پردازد شیرین می

تر به  گردد اما از آنجا که نظامی در هفت پیکر بیش می زنها حول یک  نیز همه داستان هفت پیکري  در هفت داستان منظومه
توانیم  زند نمی را نقش می )و یا سیر و سلوك او(از سرگذشت بهرام گور  هایی عرفانی مایهروي آورده و حتی  رمزپردازي
توان این مساله را انکار کرد که زنان در هفت پیکر  ها را در مقابل شیرین و لیلی قرار دهیم؛ اگرچه نمی هاي زن داستان شخصیت

این منظومه  هاي غنایی  جلوهداستان بهرام، در حقیقت  حماسیو رزمی هاي  گو در کنار جنبه به ویژه در قالب شهرزادي قصه –
  . هستند

  :گیرد که عبارتند از چندین ویژگی خاص در نظر می» زن«هاي خود براي  هاي یاد شده، نظامی در منظومه عالوه بر دیدگاه
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  : عفاف - 1

هاي مختلف آثار نظامی به  در بخش. است داري خویشتنو  عفافهاي مهمی که نظامی براي زن قایل است،  یکی از ویژگی
لیلی و . است خسرو و شیرینو باالخص داستان  هاي عاشقانه داستاني آن  اما محل ظهور عمده این فضیلت اشاره شده است،

اي و  هاي قبیله افتد و عاشق و معشوق به دلیل محدودیت اي اتفاق می مجنون با آن که داستانی عاشقانه است، در محیط بسته
ي آنها در دوران افشاي عشق در چند پیغام و نامه و یکی  قانهي عاش یابند، چنانکه تمام رابطه اجتماعی مجال ارتباط نزدیک نمی

گردد، چنانکه در نخستین دیدار، لیلی  کامالً رعایت می عفافالبته در همین مقدار هم جانب . شود دو دیدار شتابزده خالصه می
 :گوید بیند و می در ده قدمی مجنون ایستاده یاراي جلوتر رفتن در خود نمی

  گـر پیــشـتـرك روم بســـوزم  فـروزم ع میزین گونه کـه شم
  در مذهـب عشق عیبنـاك است  زین بیش قدم زدن هالك است
  زین بیش غرض بر او حرام است  او نیـز کـه عاشـق تمـام اسـت

  )213 -212: لیلی و مجنون(                                                                                                              

ي  نقش یک شاهزاده خسرواست و  زیباییو  پارساییو  پاکیدر سرتاسر داستان پرشور خسرو و شیرین نیز، شیرین مظهر 
ي  خوشگذران را به عهده دارد و شاعر ساحر آذربایجان بدین بهانه، نیک و بد دربار ایران در زمان خسرو را با اعمال این شاهزاده

هاي شیرین و خسرو و فرهاد و شکر و مریم و شاپور ساخته و تاریخ ایران را  به نظم کشیده و داستانی جاودانه از شخصیتجوان 
  )58: 1376ثروتیان، . (ي شعر بیان داشته است و با زیبایی تمام در جامعه اشارهو  کنایهو  رمزبه زبان 

، دیگري نماد تجسیماست و قابل  جسمیکی نماد . و عاشق شود است که باید تصویر خسرو را ببیند روح خالصشیرین مظهر 
هاي او را بیان کرد و جمال وي را  توان ویژگی آید؛ تنها به یاري زبان و قوه تفکر است که می در نمی تجسماست و به  روح

  )36-45: 1374ستاري، . (توصیف نمود

و  بردباريپیروزي : ن به خسرو، یک پیروزي نمادین استاما باید گفت، پیروزي شیرین در قبوالندن کابین و رسم و آیی
نظامی را باید  آرمانشهر و مدینه فاضلهدهد که  این پیروزي نشان می کامجوییبر  غلبه عشقو  هوسبازيو  خودکامگیبر  شکیبایی

: 1374کوب،  زرین( .شود و انضباط اخالقی او ساخته می زن ها جستجو کرد دنیایی که تحت نفوذ یک در دنیاي مقید به سنت
177(  

  

  وفاداري - 1

خسرو پادشاه ساسانی؛ جفاهاي : ي کاملی دارد وفایی زنان نیست، اما جفاي مردان نمونه هاي نظامی نشانی از بی در منظومه
شود،  رو می او هر گاه با دورباش عفاف شیرین روبه. خسرو به معشوق که سراپا نیکی و نیکویی است، امري نابخشودنی است
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گردان شده با دیگران خوش خواهد  هایش را اجابت نکند، از او روي کند که اگر خواسته گردد و تهدیدش می فته میبرآش
  :گذراند

  رهـم نزدیـک شد در بـازگشـتـن  چو دورت بینم از دمساز گشتن

  به حلواي دگر شـیرین کنـم کـام  به جلّاب دگر نوشین کنم جام

  کرنـامی به چنـگ آرم شکـربـارش  زشیـرین مهـربردارم دگـر بار

  هاي شیرین گـر کنم گوش  ز تلخی  کنـم نوش نبـید تلـخ با او می

  )330: خسرو و شیرین(                                                                                                  

ماند، سرگرمی او را با زنان دیگر تحمل  می وفاداراست، به وي او عجین گشته  عشقاما شیرین از آنجا که سرنوشتش با 
وفاداري شیرین . داند خود می» جهانی برادر خوانده آن«کند و حتی فرهاد کوهکن را که با اخالص و شیفتگی به او دل سپرده،  می

ع نابسامان کشور چیره شود و دل از او سالها به انتظار خسرو مانده است تا وي بر اوضا. رسد در پایان داستان به اوج خود می
شیرویه پسر . آورد رسد، سرنوشت بازي دیگري پیش می دیگران برداشته به عشق وي باز گردد؛ اما پس از آن که به وصال می

تیمارداري شیرین از خسرو در ایام . کند ورزد و پدر را که رقیب او در عشق و حکومت است، حبس می مریم بر شیرین طمع می
ورزد،  داند، از یاري خسرو دریغ نمی او که این ایام را فرصت حقیقی ابراز عشق می. دهد کمال وفاداري زنانه را نشان می حبس،

  .گرداند سازد و تحمل حبس را بر وي آسان می دهد، به آینده امیدوار می او را دلداري می

وصال است؛ عشقی فنا  عشق او با مجنون، عشقی پاك و بی. ردتوان سخن از وفاداري زنان را بدون یاد لیلی به پایان ب البته نمی
دهند که او  لذا لیلی را به مردي می. اي مانع از ازدواج آن دو است هاي قبیله تفاوت. شده در نظام اجتماعی قرون وسطی

ي  ا یار بپیوندد، اما در درون خانهتواند با پدر و نظام قبیله بستیزد، از ترس بدنامی هم یاراي گریز ندارد تا ب لیلی نمی. خواهد نمی
ماند و هم از  هم از معشوق محروم می: کشد در واقع به خاطر وفاداري، محرومیت مضاعف می. دهد شوي، او را به خود راه نمی
که لیلی گشاید که مجنون آواره را بگو  پذیرد و در لحظه مرگ، راز با مادر می یابد؛ درد جانکاه را می زندگی زناشویی بهره نمی

  . با مهر تو مرد، در زیر خاك درد عشق تو دارد و همواره چشم به راه توست

اگر خسرو . وفاي زنانهقهرمانی در عشق و قهرمانی در . گیرد را به خود می قهرمانشیرین در پایان داستان نظامی، چهره یک 
آلوده و  بیدار کند در عوض شیرین نیز دست خون شود شیرین را از خواب ناز غلطد راضی نمی پرویز به دست فرزند در خون می

درد و در کنار دوست، جان به جان آفرین تسلیم  ي خسرو، جگرگاه خویش را می زند و در دخمه انگیز شیرویه را پس می وسوسه
  .کند می

  

  خردمندي و هدایتگري - 2
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ات زنان قهرمان را به عقل و خردشان زنان نیز توجه کرده و به ک خردورزيپردازي قهرمانان آثارش به  نظامی در شخصیت رّ
را با هم  عشقو  عقلاصوالً او شخصیتی دارد که . به رفتار خردمندانه شیرین در معاشرت با خسرو پیشتر اشاره رفت. ستوده است

رازوي راست هاي خویش را غالباً با ت کند، بلکه کرده گرد آورده است، اما خرد دوربین را در پاي عشق عنان گسیخته قربانی نمی
؛ چنانکه یک بار وزیر خسرو پرویز که پیام ناموجه او را به شیرین رسانده و )165-149:  1371راشد محصل، (سنجد  عقل می

  :جوابی سزاوار دریافت کرده بود، اعتراف کرد

  همه گفتار تو بر جاي خویش است        که از تدبیر ما راي تو بیش است 

  )215خسرو و شیرین، ص ( 

ي  ي عاشقانه برشمرده شد، در راستاي بررسی دو منظومه» زن«ي  هایی که تا کنون براي مقوله گونه که گذشت، ویژگی همان
لیلی و مجنون و خسرو و (ي هفت پیکر تا حدي از این دو منظومه  جایی که نظام اندیشه و ساختار منظومه از آن. نظامی بود

  .نماییم فت پیکر را به طور جداگانه مطرح میمتمایز است، تحلیل شخصیت زنان در ه) شیرین

  

  در هفت پیکر» زن«ي  جلوه

است، بدین معنی که بخش هفت گنبد تماماً داراي  غناییو  حماسیي  اي ازجنبه ي هفت پیکر، آمیزه دانیم منظومه چنانکه می
اي حماسی براي بهرام بوده،  گونه، اگرچه سعی شاعر بر ترسیم چهره است ولی بخش تاریخی تخیل رمانتیکو  روح غنایی

از یک : یابد هاي جمال این دو با هم پیوند می در هفت پیکر زمین و آسمان و جلوه. اي از جنبه حماسی و عناصر غنایی است آمیزه
سو هفت گنبد است ساخته بر زمین و هفت روز و هفت رنگ و هفت اقلیم و هفت عروس که جملگی زمینی است، و از سوي 

، و واسطه این دو با همدیگر گنبدي است که )چون هفت سیاره و هفت فلک(هاي آسمانی »هفت«قرار دادن اینها با  دیگر نظیره
  .چرخ زنان آهنگ عروج به گنبد دوار دارد

اي از بهرام گور است بدین مضمون که بهرام گور که بنا به دستور پدر، نزد فردي به نام نعمان تربیت  شروع کتاب با افسانه
. بیند که هر یک، دختر یکی از شهریاران کشورهاي دیگر است دختر زیبا روي را می 7اي در بسته، تصویر  افت، در حجرهی می

؛ )شاه مغرب(؛ آزریون )سقالب(؛ نسرین نوش )خوارزمشاه(؛ نازپري )خاقان(؛ یغماناز )هند(فورك : نام آنها عبارت است از
اند و پیشگویی شده  بیند که زیر آن اسمش را بهرام نوشته ویر جوانی را میو تص). دخت کسري(؛ دژستی )دخت قیصر(هماي 

سازد تا در  پس هفت قصر به رنگ روزهاي هفته و به نام هفت سیاره می. است که آن جوان، آن هفت عروس را خواهد گرفت
قبل از عیش و نشاط، حکایتی را  بهرام در هر شب،. روزي که منسوب به آن سیاره است با یکی از آن دختران عیش و نشاط کند

  .شنود که هفت پیکر نظامی، در واقع آن هفت حکایت است از زبان آن زنان می

تشخّص چندانی  -چنانکه به شیرین و لیلی در دو منظومه دیگر شخصیت بخشیده بود -»زن«نظامی در هفت پیکر،  به 
رند و هرکدام دختر پادشاهی از هفت اقلیم هستند، اما براي نظامی، ها، در این منظومه، اگرچه نام و اصل و نسبی دا زن. دهد نمی

گویی را دارند که قرار است هر شب براي بهرام با روایت یک حکایت پندآموز، او را از وادي اول شناخت و   این زنها حکم قصه
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شی نظیر عدد هفت و شکل شک نیست که نظامی با عناصر تکامل بخ. معرفت به وادي هفتم آن یعنی تکامل او سوق دهند
و نیز راهی شدن از رنگ سیاه به سوي رنگ سفید سعی در تکامل بخشیدن به شخصیت بهرام گور دارد؛ ) یا گنبد(هندسی دایره 

کنند  هاي هفت پیکر زنها نیز همین نقش را دارند و حتی در خود داستانهایی که زنهاي بهرام تعریف می بنابراین در حکایت
  .هستند کمال، و حقنمادي از  -کنند جلوه می شاهزاده و ملکهکه بیشتر در شکل  –ها  هرکدام از زن

  :ها اشاره خواهیم کرد اي از برخی حکایات هفت پیکر، به نقش زنان در این داستان در اینجا با خالصه

پادشاهی عادت به «کند که  دختر، داستانی بدین مضمون تعریف می. رود می دختر پادشاه هندبهرام نزد : روزشنبه: گنبداول -
سالها پیش به شهري سفر کرد که تمام مردم آنجا : گوید پرسد؛ و پادشاه می کنیزك پادشاه، علت را از مالک خود می. سیاهپوشی داشت
آنجا را  رود؛ و پادشاه براي یافتن علت سیاهپوشی مردم شهر، بر سبدي سوار شده، به سرزمین پر نعمتی وراي آسمان می. سیاهپوش بودند

دهد، جز  بانویی در آن سرزمین فرمانرواست که به پادشاه اجازه استفاده از تمامی نعمات و صحبت با حوریان را می. یابد سراي حوریان می
به  دهد و اما عنان طاقت را از دست می. شود تا مدت سی شب، پادشاه، با خودداري و قناعت، از دیگر خوشیها متنعم می. همنشینی با خود را

شود و در غم از دست دادن آن نعمات، سیاهپوش  به مکافات این عهدشکنی، دو باره به زمین خاکی برگردانده می. کند بانو تعرض می
  ».شود می

شاهزاده «: کند رود و دختر، ماجراي بانوي حصاري را تعریف می می دختر پادشاه سقالببهرام نزد : شنبه ، روز سهگنبد چهارم -
این قلعه آهنین، . کند که از وجود خواستگاران بسیار به ستوه آمده بود، حصاري در کوه بلند براي اقامت خود انتخاب میخانمی زیبارو 

تا اینکه جوانی با . شد نهد، به واسطه آن طلسمها کشته می هر کسی هم قدم در آن راه می. تواند به آنجا راه یابد طلسم شده است، و کسی نمی
بعد از پاسخگویی به رمزي از . یابد آموزد، و با طی مراحلی، به قلعه راه می شگرد گشودن طلسم و راه یافتن به قلعه را می راهنمایی پیر خود،

  .رسد به وصال او می بانو، 
همسفر دو نفر به نامهاي خیر و شر با هم : کند ، ماجراي خیر و شر را براي بهرام بیان میدختر پادشاه چین: شنبه ، روز پنجگنبد ششم -
اما شر، پس از درآوردن . دهد که خیر چشمانش را در عوض آب بدهد شود و شر به شرطی به او آب می در راه، خیر تشنه می. شوند می

دهد، و با برگهاي جادویی،  یابد و به او آب می پس از مدتی، دختري کرد خیر را می. کند دهد و او را رها می چشمان خیر به او آب نمی
خیر، سپس با . شود کند؛ و پس از مدتی دختر کرد راضی به ازدواج با خیر می خیر هم به خانواده آنها خدمت می. دهد را شفا میچشمان خیر 

کند  یابد؛ و نیت می روزي خیر، به طور اتفاقی شر را می. شود دهد، و شاه آن سرزمین می آن گیاهان جادویی، دختر شاه و وزیر را نیز شفا می
  .کشد داند و او را می اما دختر کرد، شر را سزاوار مرگ می. ذرد و او را عفو کنداز جرم او بگ

مردي پارسا، با وسوسه ابلیس، : شنود رود و از آن بانو چنین می می )ایران(دختر پادشاه اقلیم پنجم بهرام نزد : ، روز جمعهگنبد هفتم -
کند با زن  قصد می ّاله،  او، به واسطه دو دل. ، عاشق یکی از آن زنان شده استاند و مرد کند که در باغ او جمع شده قصد زنان زیبایی را می

رسد که تمام آن پیشامدها براي دفع گناه و حفظ  عاقبت، مرد به این نتیجه می. شود اما هر بار اتفاقی، باعث جدایی آن دو می. صحبت شود هم
  ».بیش کنم خدمتش زآنچه بود،  /به حاللش عروس خویش کنم«: گوید پس می. پارسایی بوده است

بانویی وراي آسمان، دختر کرد، زنی زیبا که مقدر : در هر یک از حکایات، زنان اغلب نقشی مهم و کلیدي بر عهده دارند
دیگر اینکه، راوي تمام حکایات، دختر پادشاهان . شرعی و قانونی همسر مرد پرهیزگار شود و یا بانوي حصاري  شود به گونه می

و قابلیت   ،داري خویشتنکنند؛ چونان  را به بهرام گور گوشزد می پیامی کناییقلیمند؛ و گویی هر یک با گفتن روایتی، هفت ا
مرتبه و شایسته، در فضایی مناسب  از آنجا که این تعالیم، در قالب داستان از زبان زنان بلند …و  پارسایی، نیت خیر، شایستگی
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، بهرام گور، با عدالت، به »هفت پیکر«که در قسمت آخر  چنان. آمیزند شوند و با وجود او می می) مبهرا(مقبول شاه  شوند،  بیان می
  . شود کند و در غاري ناپدید می رسد؛ و سرانجام پادشاهی را رها کرده، ترك تعلق می دادخواهی مظلومان می

م حکایات را از زبان بانوان، به گونه غیر مستقیم، است که پیا نظامیاگر از سطحی فراتر به این منظومه بنگریم، راوي اصلی، 
  .رساند به گوش ممدوح خود، کرپ ارسالن، می

 گیرند و در این قالب، با حضور گسترده نصایح از وجود نظامی نشأت می. اشاره کنیم آنیمایا  عنصر مادینهدر اینجا باید به 
اي جدي به احساسات،  گیرد که مرد به گونه ینه هنگامی نقش مثبت میعنصر ماد«. رسند ، به زیباترین نوع بیان هنري خود میزنان

هاي ادبی،  مثالً به صورت نوشته. کند؛ توجه کند، و به آنها شکل بدهد هایی که از آن تراوش می خلق و خو، خواهشها و نمایه 
  )281: 1378یونگ، (» .نقاشی، هنرهاي تجسمی و موسیقی

این ظهور، داراي . دنیاي درونی مرد هنرمند است، تا آثار هنري یا ادبی خود را ظاهر کند، راهنماي عنصر مادینهدر واقع، 
ترین حالت، تا واالترین درجه خرد و  ترین و زیستی شود، و از غریزي درجاتی است؛ که گاه در قالب و شکل زن در آثار بیان می

ه کار گرفته شده در آثار هنري، به خصوص چگونگی نمود به عبارتی، با بررسی شخصیتهاي ب. بندي است پارسایی، قابل درجه
در زندگی شخصی نظامی، . اش، پی برد ي او با ناخودآگاه وي و مقدار هماهنگی درونی توان به رابطه زن توسط هنرمند، می

، همو دانسته »یرینخسرو و ش«همسر وي ـ آفاق ـ چنان عزیز و گرامی بود، که مرجع تعبیرات و توصیفات او از شیرین در منظومه 
که شاهد این ادعا را در این . ترین تا واالترین حد معنوي در نوسان است درجات ظهور ماهیت مؤنث، از غریزي. شود می

در گنبد هفتم تنها به وصال مرد پارسا و زن، در شرایط شرعی و حالل اشاره شده؛ که جنبه غریزي بیشتر نمایان : بینیم حکایات می
اگر به خیر به عنوان اسم خاص نگاه نشود و ماهیت خوبی و خیر مورد . شود ششم، دختر کرد باعث بینایی خیر میدر گنبد . است

. یا زن، دیده خوبیهاست. دهد توجه قرار گیرد، گویی هدف این حکایت بیانگر آن است که زن به خوبی، بینایی و بصیرت می
  . برد کند و شر را از بین می خیر را زنده می

چنان مقام وي واال » هر که در این بارگاه راه ندارد«به قول خواجه حافظ . مقام باالتري دارد  نبد چهارم، بانوي حصاري،در گ
  .توان به او رسید و با ارزش است، که حتی دادن جان نیز بهاي وصال او نیست؛ و تنها با کسب معرفت و راهنمایی پیر می

شود و اجازه تمتع از بقیه  مکانی فرازمینی، با زنی که حاکم آن جایگاه است آشنا می پادشاهی با صعود به: و اما، پیکر اول
ساختار این . شود پادشاه با زیر پا گذاشتن این قانون، گرفتار هبوط و از آن مقام محروم می. نعمات را دارد جز همنشینی با بانو را

در اینجا، زن . ده از میوه ممنوعه به زمین هبوط کرد، شبیه استکه به خاطر استفا) اهللا خلیفه(حکایت، به ماجراي حضرت آدم 
  .کند جایگزین میوه ممنوعه شده؛ که مقام پادشاه را از نظر زمینی یا آسمانی بودن، تعیین می

هاي مهمی در  بانوان نقش. شود تا زنان را به بهترین شکل، وصف کند ، باعث می)آنیما(هماهنگی شاعر با درون خود 
هاي جهان نیز، که ریشه در ناخودآگاه  ها و افسانه در بسیاري از اسطوره. کنند، و در تغییر مسیر حوادث، مؤثرند ایفا میحکایات 

  .شوند جمعی افراد بشر دارند، زنان گاه در نقش هادي و رهبر ظاهر می
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  »معشوق«؛ »عاشق«؛ »عشق« - 2

اي جز  کند و این عشق، ثمره بیان می اخالقیو  پاكرا با زبانی  نهي عاشقا ها داستاناست و  عشقنظامی در آثار خود ستایشگر 
ي امروزي همان  هاي عاشقانه در آثار نظامی با داستان» عشق«تفاوت نگرش به . تعالی روح بشر و جاودان ساختن نامش ندارد

که بخواهد، در پنج گنج  آن نظامی بی .تفاوت نگاه انسان امروزي به دنیا با نگاه استادانی چون نظامی، سعدي، حافظ، موالنا است
شود تا اگر عاشق به  نگرد که دست در تغییر سرنوشت خود دارد و شاید همین دیدگاه باعث می انسان را به دید موجودي می

تر ساختن  آسا نیز درافتد دست از تالش ندارد و در تالش براي تعالی روح خویش، براي هرچه درخشان ي عشق جنون ورطه
  . عشق خویش به تکاپو بپردازد ي شعله

اي نیست تا  عشق شعله. شود تا درونشان را درخشان نگه دارد عاشقان از دیدگاه نظامی کسانی هستند که عشق، شوري می
طور که گفته شد ناشی از تفاوت دیدگاه استادانی چنین به زندگانی  این تفاوت اساسی همان. جان معشوق را با آن به آتش کشند

پس وقتی کسی در دنیاي . متأسفانه در دنیاي کنونی تمرکز از خویش بریده و به حواشی زندگانی معطوف شده استاست که 
اش لذت ببرد به مقصد آخر که همان وصل  که از این رویداد یگانه در زندگی نهد پیش از آن ي عشق قدم می امروزي به جاده

تمام . هاي میانبر را بپیماید کند تا راه دارد و  تالش می مشغول می قعه دلبه حواشی عشق بیشتر از خود این وا. اندیشد است می
توان در آثار امروزي  انعکاس چنین رفتارهایی را می. ي وصلش سیراب شود کند تا به معشوق برسد و از چشمه تالش خود را می

اش  موزیم ـ اولین و بهترین نتیجهآ این درحالی است که عشق ـ همانطور که در مکتب نظامی می. به خوبی مشاهده کرد
همانطور که خسرو پرویز در پایان حکایت و با افتادن به دام عشق شیرین دیگر آن جوان . و تغییر و تعالی عاشق است خودشناسی

  .شرور ابتداي داستان نیست

  )155: 1380جودي، : (شود هاي نظامی سه نوع عشق دیده می در منظومه

  

  عشق قهرمانانه) الف

یوسفی، (؛ »زمینی است، اما پروازي آسمانی دارد و جلوه گاه کمال شعر عاشقانه نظامی است«که  شورانگیزو  فعالعشق،  این
عاشقان در . توانند سد راه آن گردند هاي آن است و مشکالت و موانع نمی از مشخصه پایداريو  پاکبازي، وفا) 178: 1369
ي بارز آن  نمونه شیرینعشق . ها را به جان بخرند و از پا ننشینند وشند، دشواريک گونه عشق، براي رسیدن به یکدیگر می این

  .است

  

  عشق اندوهبار و تراژیک) ب

دارند و چون  سوزند و با خیال هم دلخوش می می معشوقو  عاشق، عشقدر این . است حب عذرياین عشق، منفعل و از نوع 
لیلی و مجنون در این وادي سروده شده . جویند د و وصال را در فراسوي مرگ مینالن شوند، به درگاه حق پناه برده، می نومید می

  .هم از آن صورت گرفته است هاي عرفانی تأویلکه 
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  عشق زمینی و غریزي) ج

است که معموالً زر و زور شاهانه اسباب حصول آن است و همواره به کامیابی  هوسناكو  غریزياین عشق، کامالً سبک، 
ي هفت پیکر نمونه کامل این نوع عشق است که در آن، بهرام گور هفت شاهدخت از هفت اقلیم آورده و در  ظومهمن. انجامد می

گون و سبزساخته، نشانده است تا هر  هاي سیاه، سندلی، سرخ، زرد، سپید، پیروزه هفت گنبدي که بر طبع هفت سیاره و به رنگ
کند که هدف از این  نظامی تصریح می. ت آن گنبد برایش داستانی سرایدروز هفته در یکی از گنبدها به عیش نشیند و شاهدخ

  ).146: هفت پیکر(بوده است  شهوانی و ماديها کامالً  افسانه

واگذار کرده، اما در نوع اخیر که متعلق به جانب حیوانی انسان  عشق به زناننظامی نقش اول قهرمانان را در نوع اول و دوم 
هاي مذکور  گردد که بدانیم شاهدخت این حفظ حرمت آنگاه آشکارتر می. ا کامالً حفظ کرده استاست، حریم حرمت زنان ر

کنند که  هایی را در این زمینه بازگو می اند، داستان انگیز براي بهرام گور مأمور شده هاي شهوت در هفت پیکر که به نقل افسانه
گردند؛ مثالً در داستان  منجر می معنويو  حکمی ،اخالقیند و به نتایج ده غالباً ستیز جانب حیوانی و روحانی انسان را نشان می

  :خوانیم گنبد پیروزه رنگ می

  به جاي» آیین بانوانه«آرد                خواست تا بانوي فسانه سراي ] بهرام[ 

  داستــانی بــه دلنوازي او                   گـــویـــد از راه عشـــقبــــازي  او

  )235همان، ص (                                                                                                    

دارد و نفس را  گوید که کامالً اخالقی و تربیتی است و پرده از کار ابلیس و شیاطین برمی اما شاهدخت این گنبد، داستانی می
  .آید به نمایش درمی زنانوم عشق نیز شخصیت برتر گونه در نوع س بدین. کند رسوا می

کند و از میان این دو، تنهـا  نشین و خسرو پرویز شاه ایران دو نوع عشق را تجربه می او با مجنونِ بادیه. سراید نظامی عشق را می
زیرا عشق لیلی و مجنون . دهد ست تن در می ي سرنوشت که همان جدایی ا زیرا مجنون به خواسته. داند پیشه می مجنون را عاشق

هاي جگرسوز لیلی؛ عشقی  امان مجنون و گریه هاي بی ست، عشقی سراسر سوز و گداز؛ ناله ي کاملی از یک عشق عذري ا نمونه
کند، زیرا بیماري عشق را عالجی جز وصال  توأم با محرومیت؛ همین محرومیت خودخواسته است که قیس عامري را مجنون می

  .رسد ست که با وجود فراز و فرودهاي دشوار سرانجام به واقعیت می ان خسرو و شیرین حقیقتی ااما داست. نیست

  .اند خوانیم که باد صبا و نسیم صبح و خاك بیابان یادآور لیلی در لیلی و مجنون می

  با باد صبا خطاب کردي              گه مژه را پرآب کردي  وان

  با خاك زمین غم تو گوید                 از باد صبا دم تــو جویــد

است،  عشق عذرياین خصوصیت . اندازند نیافتنی می تمام عناصر طبیعی در این داستان عاشق دلخسته را به یاد معشوقِ دست
عبدالجلیل، . (یعنی سبب مرگ خود عشق است نه دست یافتن به معشوق» چون عاشق شوند، از عشق بمیرند بنی عذره«: گویند
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 عذري در آفاق. بالد می عشق شهوانیو  عشق عذري: دو گونه عشق عصر امويهاي اجتماعی در  به موازات نابرابري) 79 :1373
گیر و پرناز و اداست، آنچنان که در داستان لیلی و مجنون، قهرمان از  این مرد است که خدمتگزار و فرمانبردار بانویی سخت

که  عفاف. آفریند ، کشاکشی ناگشودنی میتمنابا  عفافلب است نه آزارگر تقابل شناختی، آزارط شناختی و جامعه لحاظ روان
دادگی  چرا که در این نوع دل) 19: 1376ادونیس، ( پارسایی مذهبیزبان حال تسلیم و تمکین است، بهره جنون است نه مبین 

اندان و مورد طعن و تمسخر جوانان است از ي ننگ خ مجنون که مایه. شوند نیافتنی می اند که دست قدر آرمانی همیشه زنان آن
گذراند و یاد لیلی  گان روزگار می او درمیان وحوش و درنده. گیرد زندگی میان افراد کناره گرفته راه دشت و بیابان در پی می

ارهاي در دیداري که لیلی با هزاران نیرنگ و نثار کردن گوشو. غیرت و مردساالري در این داستان در اوج است. کند می
و در جایی دیگر . شود خوانیم که مجنون از روي غیرت و مردانگی به لیلی نزدیک هم نمی دهد، می گرانبهاي خود ترتیب می

اند، با ناخن نام  کند که کودکان روي درختی نام لیلی و مجنون را در کنار یکدیگر حک کرده هنگامی که مجنون مشاهده می
دانند، تصمیم به قتل مجنون  لیلی نیز که به خاطر عشق سودایی مجنون خود را تحقیرشده میمردانِ قبیلۀ . زداید لیلی را می

  ...گیرند، اما می

  در عشق چه جاي بیم تیغ است                 تیغ از سر عاشقان دریغ است

  عاشق ز نهیــب جــان  نتـرسد                   جانان طلــب از جهان نترسد

تازد تا فرجام شوم فرا رسد و  همچنان می. او را به رازگویی نیازي نیست. انتظار جنون نشسته است عشق نزد مجنون، در
خواست و براي نیل به این فرجام  ي عشق چنین می زیرا که افسانه. ي عشق، دیوانه عشق لیلی مجنون پاکباز دیوانه شود، دیوانه

  )492: 1372کلودواده، . (سپرد شی میدردناك شتاب بسیار داشت، چندانکه جزئیات را به فرامو

نهد، چرا که عاشق شدند  داند و مقام آنان را در نزد خداوند ارج می ي شهدا می نظامی در پایان لیلی و مجنون، آنان را در زمره
هرکس : کهبه این معنا » .من عشق و کتم ثم مات، شهیدا«: گی کردند؛ یادآور حدیث معروف و در این راه تا پایان جان ایستاد

گونه است که شهید شدن در راه خدا چندان هم  عاشق شود و در راه عشق عفت ورزد و کتمان کند، پس بمیرد، شهید است؛ این
شوند، چون  روند، اما شهید محسوب نمی گذارند و از دنیا می با وجودي که خسرو و شیرین هم جان بر سر عشق می. آسان نیست

شنوند و از آن پس  روند و پاسخ منفی می مجنون و پدرش یک بار به خواستگاري لیلی می. با سرنوشت سر سازگاري ندارند
  .سپارد مجنون تن به تقدیر می

البته لیلی هم در این سرنوشت با او مشترك است ولی قدرت عزم . ي لیلی و مجنون، نقش مجنون کامالً مشهود است در قصه
بود و در صحرا با وحشیان، انس یافته بود و از شوریدگی، خور و خواب و آرامش  قراربیمجنون که از عشق . مجنون را ندارد

ایست دیوانه. پوشی نیستاو در بند رازداري و پرده حب عذري. ایستدنداشت، با عزمی راسخ و عشقی حقیقی تا پاي جان می
ي دیگري از حب عذري و  لیلی هر چند جلوهگفتنی است که عشق . ي ذهنیت اوست دري الزمه که قید نام و ننگ ندارد و پرده

آداب و  هایی که رعایتبینیهاي زنانه و مصلحتنام مجنون بر آن روي آن است؛ لیکن، باز حسابگريروي دیگر سکه است که 
 کند، گهگاه خلوص و سادگی عشقتحمیل می ریگ اجدادي را در حیات بادیه و حتی در جامعه شهري بر جنس زن رسوم مرده

  ).127: 1374کوب، زرین(نماید وي را مشوب می
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هاي همراه با خشونت و حرمان و عشقاي هاي قبیلهها و کشمکشدر لیلی و مجنون رنگ محیط عربی که شامل بیابانگردي
ل تا تها در شعر نظامی به این محیط ساکن و بیجزییات مناظر و صحنه ي اصلی مضمون قصه است و با این حال است، مایه بد

عربی است بیرون میروح بیابان دهد و آن را از سکون و یکنواختی که اقتضاي محیط بیالعاده می حدي حرکت و هیجان فوق
ي عرب با جانوران صحرا، راز و نیاز با ستارگان، اسارت لیلی در  مواردي چون توصیف احوال مجنون، بیابان، انس دلداده. آورد

از مواردي است که با زندگی ... لیلی به حکم پدري خودکامه، تحمل شوهر ناخواسته وکوم بودن زنجیر آداب خشن بدوي، مح
  .در بادیه و رسم حیات بدوي سازگاري دارد

بینیم کامالً مغایر با شخصیت زنان دوران جاهلیت است؛ چرا که نظر  گیرد، می مورد بررسی قرار می لیلیزمانی که شخصیت 
اجازه و  دیدار معشوق بی«. دهد الشعاع قرار می اش مهم نیست و عقیده پدر و قبیله، نظر او را تحت شت آیندهو عقیده او براي سرنو

جدایی و فراق، گاه عبارت از . غالباً هستی و خواست معشوق در برابر اراده قبیله هیچ است. رخصت قبیله معشوق ممکن نیست
سرنوشت قبیله و سرنوشت عشق به هم پیوسته . کند ن عاشق و معشوق بروز میاختالفی است که میان عاشق و قبیله معشوق یا میا

. تقدیر چنین خواسته که این عشق دیري نپاید و زود به سر آید. زودرس استمرگ و  زوالاما این عشق از آغاز محکوم به . است
ش سراب گونه را که هرگز از نیش زبان شاعر نیز از این قسمت محتوم آگاهی دارد، با این همه چند صباح خوشی و شادي رؤیاو

گونه  تهمت زنان و حسودان مصون نمانده و همیشه پردغدغه و تشویش بوده است، بر همه راحت زندگی رجحان نهاده و بدین
تواند  ترین فداکاري است که شاعر به خاطر معشوق می این نجیبانه. رضاي دهند که در بقیت عمر اسیر درد و رنج خاطر باشد

  )99: 1352جرجی، . (»ام دهدانج

هاي کتاب،  سازد، تیپ عاشق دلسوخته و حرمان کشیده، که در بسیاري از صحنه می» تیپ«یک  لیلی و مجنون نظامی در
شناسی فردي ساخته است  را بر اساس نوعی روان» تیپ«نظامی این . کند ي خود می شروع به تشریح و توصیف موقعیت عاشقانه

اگر موقعیت ایوب، از معصومیتی پیامبرانه و . جزء به جزء گرچه خیلی اغراق شده، توصیف گردیده است طوریکه حاالت مجنون
گرایی عاطفی و از تغزلی بدبینانه  ناشی شده است، موقعیت مجنون از شیفتگی فردي، از درون  موقعیت رستم از محبوبیتی پهلوانانه

لیلی «بیند و  س و دنیا و بینش خود را متمرکز در وجود لیلی میسرچشمه گرفته است که در آن شخصیت تمام هوش و حوا
اند و چون با وجود زبان  ها و اعمال شخصیت از عشق درونی و سوزناك او ریشه گرفته حرف. شود روانه می» زنان بهرسوي لیلی
. با مجنون هویت مشابه پیدا کنندتوانند  آمیز نظامی، وجود مجنون از صمیمیتی عاشقانه لبریز است، فرد فرد عاشقان می مبالغه

  )260 -261: 1362براهنی، (

در تاریخ فریاد  زنآید که نظامی از اولین کسانی است که غیرمستقیم در برابر مظلومیت  از فحواي کل داستان چنین برمی«
عاً در روزگار نظامی نیز به رنگ اعتراض برآورده و مرد و زن را بر این بیداد جاهالنه به گریه و تأمل واداشته است؛ بیدادي که قط

دارد انسان به امید زنده است و او خود وقتی  در پایان داستان، لیلی غیرمستقیم اعالم می. ي او حاکم بوده است مذهبی بر جامعه
به . کند در سراي دیگر به وصال مطلوب خود برسد دهد و آرزو می شود، تن به مرگ می هاي امید به رویش بسته می تمام روزنه

کز کشیدن / توسنی کردم، ندانستم همی. رسد مجنون قربانی عشق سرکش خود شد و او را از رسیدن به مطلوب بازداشت نظر می
  )451: 1335صفا، . (»تر گردد کمند تنگ
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وان با تاگرچه برخی از رفتارهاي خسرو را نمی. حضور داردهمیشه در حد اعتدال  عقلو  عشقاما در داستان خسرو و شیرین، 
نظري و کوتههاي کوتهایم و ناظر کامل ماجرا هستیم، عیبعقالنی توجیه کرد، اما پایان کار براي ما که از دور ایستادههیچ منطق 

البته از خصایل مردان (کند با مریم ازدواج میخسرو با منطق عقالنی . سازدفکري برخی از درباریان و مشاوران خسرو را فاش می
تواند به راحتی از خسرو نمی. عقل، حسابگر و سودجوست). جواب رد بشنوند، از در انتقام درآیندن در عشق است که چو

را به سوي خود گذرد، ناچار است نظر پادشاه روم کند به خاطر شیرین از آن میپادشاهی صرف نظر کند؛ اگرچه ادعا می
هاي دل دور مید؛ اما رسیدن به این خواست عقالنی، او را از خواستهبگیر اش را بازپسرفته معطوف کند تا پادشاهی از دست

ي  رتبه هایی هم در داستان وجود دارد که او را همخسرو پادشاه است؛ حسابگري در کار او اصلی مهم است؛ اما جلوه. کند
ریم همسر اول خسرو است؛ به او م. در برخی موارد، زندگی خسرو شباهتی با زندگی عادي دارد. دهدراستین نشان میعاشقان 

داستان این است که گویی خسرو هاي اصلی یکی از گره. داشته باشد یا او را به همسري برگزینددهد با شیرین رابطه اجازه نمی
رین را اندیشه، ذهن شیهمین . خواهد او را به عنوان کنیزي در کنار خود داشته باشدخواهد با شیرین ازدواج کند؛ بلکه مینمی

  .آمیز با خسرو واداشته است نگران کرده و او را به رفتار احتیاط

هاي تکراري به روند داستان به تدریج با کشمکش. دمدمی اي را در آن وارد شدن فرهاد به فضاي داستان، حس و حال تازه
شحال و ناراحت است؛ خوشحال از این خسرو از آمدن او خو. گذاردآید که فرد سومی پا به میدان میکننده درمیکسلحالتی 

ناراحت از این بابت که غیرت . شودبیند انتخاب او خواهان دیگري دارد؛ پس به نوعی به انتخاب خود امیدوار میجهت که می
و  افزایدورود فرهاد، بر رونق بازار شیرین می. سازد که مبادا شیرین را از دست بدهدشود و نگرانش میدر نهادش بیدار می

هاي ماندگار این داستان، آن است که خسرو یکی از صحنه. کند که بر همگان معلوم استکشمکش داستان روندي تازه پیدا می
  :خواندوگو فرا میفرهاد را به گفت

  ...نخستین بار گفتش کز کجایی؟            بگفت از دار ملک آشنایی

ترین نمود رفتار وگو منطقیگفت. فرا بخواند وگوگفتی خود را به رود رقیب عشقاز یک پادشاه مقتدر کمتر انتظار می
ن ا خسرو با همه غرور پادشاهانهاست؛ همان چیزي که در داستان لیلی و مجنون کمتر میانسان متمد اش، توان از آن نشان یافت؛ ام
هاي آورد، باز از راهکه در مناظره کم می تیوق. کشدندارد و جبر و سیطره سلطنت را به رخ زیردست خود نمی اياز آن واهمه

خواند؛ آنها زر و سنگ را تنها راه عقبدرباریان را به مشاوره فرا می. شودرقیب از صحنه متوسل نمی جائرانه به بیرون کردن
  :کنندمینشینی فرهاد و پیروزي خسرو معرفی 

  از شیرین برآیـدبه زر نز دلستان، کز دین برآید            بدین شیرینی 

  به سنگی بایدش مشغول کردن            گرش نتوان به زر معزول کردن

  گذارد عمر در پیکار آن سنـگ           که تا آن روز کآید روز او تنگ

  )228:خسرو و شیرین(                                                                                                             
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دارند و هرگز تهدید و آدمکشی را که حربه ضعیفان و ناتوانان است، سرانجام هم او را به سنگ، یعنی کندن کوه، وامی
  .دهندعاشق پایان می، به حیات )معشوق(سازند؛ بلکه با ترفند اعالم مرگ شیرین چاشنی کار نمی

عشق مجازي عشق در زندگی زناشویی یعنی  -داستان فرعی عشق شیرین و فرهادبه استثناي  –در خسرو و شیرین «: باید گفت
اي مطرح است؛ ولی در لیلی و مجنون اگرچه ظاهراً عاشق و معشوقی در کار است؛ ولی این دو وسیله زن به مرد و مرد به زن

در دنیاي خاکی و  -د ویس و رامینمانن -به عبارت دیگر عاشقی و معشوق در خسرو و شیرین. عشق عرفانیهستند براي بیان 
  ).   235: 1370غالمرضایی، (» کنند ولی در لیلی و مجنون در وراي دنیاي محسوسزمینی سیر می

اصفهانی است،که » شکر«خسرو پس از درگذشت مریم، با  هاي داستان خسرو و شیرین، ازدواجانگیزترین صحنهاز نفرت
معرفی کردند و تالش نمودند او را از چشم شاه  آنها شیرین را زنی خودخواه.یانندعاطفۀ درباراصلی آن، جماعت بی عامل

  .بیندازند،که تا حدودي هم در کار خود توفیق یافتند

ا با در نظر گرفتن موقعیت انسان آزاده را به درد می شود که دلهایی از نامردمی دیده میاگرچه در این داستان رگه آورد، ام
منشی و رفتار توان بزرگتر از او، میهاي مشابه و چه بسا ضعیفامپراتور بزرگ ایران، در مقایسه با شخصیت خسرو به عنوان

ي شیرین  این نکته نباید از نظر دور بماند که خسرو نامزد یا اولین خواستگار و دل باخته. خسرو را مشاهده کرد نزدیک به انصاف
ي  به گفته. تقدم دارد ي ازدواج با اوست؛ لذا از هر جهت بر فرهاد حق م کردن زمینهاست؛ براي او قصر ساخته و در صدد فراه

  : کوبدکتر زرین

 -شوریدگان و نامرادان عشق -ي عشق بزرگان را چاشنی عشق واقعی و دردي دارد که قصه انگیز دو دلداده، سوزيپایان غم«
شود، در میان رزندي که در دل خویش رقیب او نیز هست، کشته میبر دست ف هنگام در کنار شیرینخسرو که شب . دهدمی

 شیرین. کنددهد و از بس دلش در بند آسایش معشوق است، او را از خواب خوش بیدار نمیامواج خون خود به سختی جان می
انگیزي پهلوي داري شگفترود، با وفاي خسرو می دخمه دارد، وقتی بهي وصل خوش می هم که روز بعد دل شیرویه را به وعده

ي داستان، که خود پر از  قوت و تأثیر، با همه گونه، پایان داستان از حیثبدین. دهددرد و آرام در کنار خسرو جان میخود را می
  ).196: 1370کوب،  زرین(» رسدکند و شور و هیجان آن به نهایت میلطف و شور و زیبایی است، برابري می

بود که فقط به کاخ خسروان منتهی » شاهانه  راه«اما این . کامجوییبر  عشق پیروزي. گونه پایان یافت یننامه نظامی ا هوس
توانست از حضیض خودنگري سیر خود را آغاز کند و در بحبوحه کام و هوس به اوج قله  فقط فرمانروایی مثل خسرو می. شد می

یافتند این تحول ممکن  با سرنوشت او ـ با فرمانروایی او مربوط میاما براي کسانی که سرنوشت خود را . غیرنگري عروج کند
کرد  رهایی از هرگونه قید و بند که حیات فردي خسرو را از طریق عشق و تحت نفوذ شیرین به انضباط اخالقی منتهی می. نبود

بر روي عام  آباد ناکجاازه این درو. کشانید اي را که تحت حکم او بود فقط به هرج و مرج ناشی از کامجویی فردي می جامعه
گشت  می مدینه فاضله یی که دنبال یک از این رو، جوینده. خلق بسته بود وکلید آن را خسرو در دست خود محکم نگه داشته بود

-108: 1374کوب،  زرین. (ها جستجو کند بندوبار بلکه در یک دنیاي مقید به سنت داد آن را نه در یک دنیاي بی به خود حق می
109(  
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که حیات هریک از دو  ملموس است؛ به طوري عشق متقابلي  ، رابطه»خسرو و شیرین«و » لیلی و مجنون«ي  در هر دو منظومه
کند؛ با شکافتن ي حیات احساس نمی خسرو چون درگذشت، شیرین در خود قدرت ادامه. دلداده به حیات دیگري وابسته است

رود؛ و لیلی نیز در سوخته انتظار میکند که از یک عاشق دلمی ساند و چنانرپهلوي خود، روحش را به وصال دوست می
 مجنون به عنوان عاشق، بر سر تربتش. بنددچشم از جهان فرو می افتد و ناکامفضایی آکنده از یأس و ناامیدي در بستر بیماري می

ن که اگر شیرین و مجنون نیز قبل از دو یار خود به حاصل ای. کندگوید و جان به دوست تقدیم میشود، اي دوست میحاضر می
  .اینان رفتند رفتند کهي دیگر همان راهی را می شتافتند، آن دو دلدادهدیار باقی می
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است و شعر غنایی در اصل همراه با در اصطالح ادبی به معنی موسیقی » غنا«ي  خوانیم که واژه در تعریف شعر غنایی می
ي عواطف گوناگون انسانی را نظیر  تر است و همه ي آن بسیار گسترده شده است؛ اما در حقیقت، دامنه موسیقی خوانده می

ي  غم غربت، شکایت از زندان، مرثیهمانند مسایل شخصی و  جامعهو  عاشقانه، مذهبی، عرفانی، هجو، وصف طبیعتاحساسات 
ات و تأثرات روحی و دوستی بنابراین شعر غنایی آیینه. گیرد نظایر آن را در بر میو  عزیزان است و  ... ها و ها  و عشق ي آالم و لذّ

  .دهد ي ادبیات ما را تشکیل می بخش عمده

هر شاعري سبکی مخصوص به خود دارد . ي بیان و سبک شاعر و آفرینش تصاویر شعري امري فردي و شخصی است شیوه
سبک . گردد ها و خصوصیاتی وجود دارد که باعث امتیاز آن شاعر از شاعر دیگر می رت دیگر در شعر هر شاعري، ویژگیبه عبا

اي سبکی فردي و خاص  در مقابل هر سبک دوره. زند آن مهر و نشان یا امضایی است که شاعر یا نویسنده برپاي اثر خود می
یسنده و به طور مطلق هر هنرمندي چون نگرش خاصی نسبت به جهان آفاقی و وجود دارد و آن بدین معناست که هر شاعر یا نو

پردازد و  انفسی دارد و این نگاه با نگاه دیگران احتماالً تفاوت دارد، با همین نگرش به درك وقایع دو جهان برون و درون می
و آلت یا ابزار بیان او در انتقال این ادراك، زبان و کند  ها و تعبیرهایی بیان می ها و ترکیب سپس این ادراك را با استفاده از واژه

  .قواي مختلف زبان است

توان  پس می. گردد ي بیان هنرمندان قابل توجیه و باورکردنی می باتوجه به آنچه گفته شد، اختالف در سبک شخصی یا شیوه
در میان شاعران . کند ي دیگر ممتاز میها و خصوصیاتی وجود دارد که آنان را از شعرا گفت در سبک برخی از شاعران ویژگی

ي بیان خاص و توأم با ابتکار و خالقیت دانست، بسیار اندك و  ادب فارسی، شاعر یا شاعرانی را که بتوان صاحب سبک و شیوه
 اي آذربایجان، کسی است که در سبک عمومی یا دوره نظامیسبک،  از این شاعران صاحب. شاید به تعداد انگشتان دست باشند

  .ي بیان خاص و نوینی ایجاد کرد سبک و شیوه

پردازي توجه داشته و در این عرصه در بیان  یکی از نکات قابل توجه در سبک نظامی این است که او عمدتاً به داستان
احساسات و عواطف لطیف خود کوشیده است و خود را مثل دیگران در امور پست و کوچکی چون تقاضا و مدح و هجو، 

ده است، و به همین دلیل موضوعات شعري نظامی نسبت به موضوعات شاعران دیگر از جاذبه و کشش بیشتري مشغول نکر
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. نظامی غیر از غنا به حماسه نیز پرداخته است و در منظومه خسرو و شیرین نیز به اشعار حماسی نیز برمی خوریم. برخوردارند
زبان شعري نظامی زبانی کامالً . است استعارهبدیل  ت و او استاد بیرا برگزیده اس استعارهنظامی از میان صور خیال شعري، 

یعنی او برخالف شعر حرفی، تنها قصد انتقال پیام ندارد بلکه با به کاربردن صور خیال متعدد و پروراندن . است کناییو  تصویري
  . ه نهایت بهره و حظ را ببردکند که خواننده یا شنوند معانی در کارگاه خیال خود تصویر و فضاهایی را ترسیم می

در قالب تعبیرات بدیع و تازه بسیار گسترده است و هرکدام از این  ادبیات غناییهاي نظامی، مضامین گوناگون  در منظومه
براي مثال؛ در هر سه منظومه، توصیف . هاي دلنشین است آثار خود دربردارنده یک یا چند گونه از این مضامین مخیل و تصویر

اما در لیلی و مجنون از همان آغاز، حرمان و هجران . بسیار است نوازندگیو  سازندگیو  سرورو  عیشو  وصف و بزممجالس 
پایان داستان نیز بر همین منوال . ي جانسوز عاشق و معشوق است خورد و در تمام داستان وصف زاري و نالهعاشق به چشم می

را مقید به ترجمه و نقل حکایات از زبان عربی به فارسی کرده است؛ حواشی و از آنجا که نظامی در این داستان خود «. است
و آسمان و خطاب با  شود و مضامین شاعرانه اغلب به راز و نیازهاي عاشق و معشوق با خداي زمیندیده نمی فروع بسیار در آن

ی هفت -ینگونه که وسعت میدان خیال و بسط سخن در خسرو و شیرستارگان درخشان است و آن وجود دارد در لیلی  -پیکرحتّ
هاي داستان در دل ریگزارهاي سوزان عربستان و بادیه ي آن توصیف صحنه خورد، شاید از علل عمدهو مجنون به چشم نمی

  ) 440، 1ج : 1372ثروت، . (وچادرهاي صحرانشنیان باشد،که اثري از کاخ و بوستان و مجالس بزم در آنجا وجود ندارد

ندي ممکن است دید و نگرش خاص و نویی به جهان آفاق و انفس داشته باشد و در ادراك حقایق عالوه بر نگرش هر هنرم
اي خاص تعبیر کند چون طبیعت بالقوه در اختیار و  نو، در کارگاه تخیل خویش واقعیت هستی و جهان درون خویش را به گونه

یا از قواي زبانی موجود در : گیرد راك شده خود دو راه پیش میحال براي بیان نگرش و واقعیت اد. ي هنرمند است سلطه
اي دقیق بیان  زند که بتواند آنچه را دریافته به گونه ها و ترکیبات نو می گیرد و یا خود دست به خلق واژه ي زبان کمک می گنجینه

ها و ترکیبات تازه ابداع  اندیشه،  واژه نظامی از هنرمندانی است که جهان اندیشه و تفکر نویی دارد و براي انتقال این. کند
هاي نو  ها و ترکیب االسرار به انبوهی از واژه بخصوص در مخزن. هاي زبان نظامی است سازي از ویژگی ترکیب. کند می

ت از هر قسم. این ویژگی در خسرو و شیرین نیز مشهود است. اند خوریم که براي اولین بار از طبع نازك و خالق او تراویده برمی
توان به موارد زیر اشاره  براي نمونه می. زند ها و ترکیبات تازه در آن موج می ي خسرو و شیرین را که ورق بزنیم واژه منظومه

  :کرد

دیوار )/ 118ص (دریاي فرهنگ )/ 103ص (سپند مادرانه )/  101ص (خنجر زبانی )/ 101خسرو و شیرین، ص(هفت فغفور 
افیون خورمهتاب )/ 283ص (مرغ نیم کشت )/ 284ص (راست آمد )/ 121ص(شش انداز )/ 119ص (تن روز )/ 119ص (زردي 

ص (جان درازي )/ 111ص (هاتف دل )/ 101ص (موي معانی )/ 101ص(طغان شاه سخن )/ 251ص(کیمیاي صبح )/ 284ص (
گ بر دل زدن سن)/  284ص(به آمد )/ 122ص(خرگاه شش طاق )/  121ص (طاعت خانه )/ 119ص (غوري غالم )/ 119

رواق همت ) / 102ص(روي در گوشه کردن )/ 101ص(فراخان قلم )/ 284ص(داور داور )/  284ص (لفظ مادگان )/ 283ص(
)/ 285ص (جینس افروخته )/ 125ص (خیزران دم )/ 123ص (زندان سراي پیچ درپیچ )/ 119ص (حصار الجوردي) / 111ص(

  )284ص (برخون نشسته  خون)/ 284ص (دامن پاکی )/ 283ص (پرگار ابرو 
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انگیز آن است که از تصرف  هاي خیال دل کند محاکات شاعرانه و تصاویر شعري یا صورت آنچه سخن را شاعرانه می
اگر هنرمندي واقعیتی را درك کند . پس شعر کالمی است که داراي صور خیال است. گیرد شاعرانه در واقعیت خارج نشأت می

مختلف زبان، بیان کند، کالم او عادي است ولی اگر همین هنرمند در سر راه واقعیت ادراك شده تا و آن را با استفاده از قواي 
بیان کارگاه تخیل را قرار دهد و در آنجا واقعیت را در تخیل خود بپرورد و صورتی از خیال و کسوتی از تخیل بپوشاند و بعد به 

سرایی یگانه و  ود در مقام آفرینش بدایع افکار و خلق مضامین تازه داستاننظامی که خ. گردد بیان آورد کالم او ادبی و تخیلی می
پردازي پیرو شعراي دیگر خواهد در سخنداند و نمینمی ها را دلخواهها و افسانه گویی داستان مانندست و دوبارهسخنوري بی

همه از طبع سرشار  کنیم کهیع و بکر زیاد برخورد میتر و ترکیبات بدباشد و از این رو در سراسر دیوان اشعار وي به مضامین تازه
اي از آثار خود فردوسی را مورد توجه قرار داده و دیگران در پاره وي تراوش کرده ولی با همه عدم تمایل نظامی به اقتفاي

  .فردوسی در طرز سرودن این داستان در نظامی مؤثر افتاده است اسلوب سخن

انگیز و پر ماجرا که لعبتان هفت گنبد براي شاه نقل  ي شگفت با آن هفت قصه» هفت پیکر«، هاي نظامی در میان منظومه
ي خویش غیر از  شاعر در ترکیب قصه. آید انگیزترین و پر رنگ و نگارترین منظومه از پنج گنج وي به شمار می کنند، خیال می

ایات دیگر از جمله روایات نانوشته نیز بهره جسته است هاي آن به عمد خودداري کرده، از رو قصه» بازگفت«شاهنامه که از 
ها، لطف طبع، ذوق سرشار و مهارت و خالقیت خویش را، آمیخته با این افسانه نظامی در پردازش). 146: 1374کوب،  زرین(

اند، رنگ گرفتهتوصیفات نغز و جاندار او که در پرنیان لطیفی از جوهر خیال، . اش، تجسم بخشیده استبینی آرمانیجهان
دستی و تبحر وي را در آفرینش به رقص درآورده و از این رهگذر، چرب مناظري شگفت و تماشایی را در برابر دیدگان خواننده

  .تابانندهاي بدیع برمیصحنه

ریخته  را پینواز اندازهاي چشمنظامی، که تصاویر ناب و چشمهاي پیکر، گذشته از تجسم هنرآفرینیهاي الوان هفتتندیس
چرا که وي با گزینش نظم کیهانی و . دهدو هماهنگی جهانی خبر میشمول و گرایش روان وي به نظم است، از بینش جهان

پیکر، یعنی با آفریدن هفت گنبد و نامیدن هر گنبد به نام یک سیاره، از نه توي زمین به هزار توي گسترانیدن آن بر ساختار هفت 
پیکر، زمین و  در هفت. کندآشفتگی و پلشتی زمینی آرزو می و تمامی انتظام و تقدس آسمانی را به جايزند آسمان نقب می
از یک سو هفت گنبد است ساخته بر زمین و هفت روز و هفت رنگ و . یابد هاي جمال این دو با هم پیوند می آسمان و جلوه

چون هفت سیاره و (هاي آسمانی  نظیر قرار دادن اینها با هفت هفت اقلیم و هفت عروس که جملگی زمینی است، و از سوي دیگر
هفت پیکر ستایش داد و . زنان آهنگ عروج به گنبد دوار دارد و واسطه این دو با همدیگر گنبدي است که چرخ) هفت فلک

از شاهکارهاي داستانپیکر نظامی به عنوان یکی هفت«از این روست که محققان معتقدند . مهربانی و نکوهش ستم و بیراهی است
بر آثار پس از خود نهاد و بازتابی عمده در ادب هاي پیش از خود، اثري ژرف و عمیق ایرانی، ضمن اثرپذیري از سنّتپردازي 

: 1385ذوالفقاري، (» تقلید شده استپیکر نظامی اثر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از هفت 21پس از نظامی، . فارسی داشت
12.(  

سرایی به نیکی نشان دهد و  نیز نظامی توانسته است قدرت خود را در شاعري و داستان» لیلی و مجنون«ي  ظومهدر من
هاي  پردازد و چنان صحنه انگیز و زیبا و خواندنی می شناسان را به اعجاب وادارد، به ویژه که او این داستان را با ایجازي دل سخن
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کشد که روح و حیات و شور و احساس شاعرانه خود را به نحو  ت به تصویر میزندگی صحرا و بادیه را با مهارت و قدر
اند همچون او، شور واقعی عاشقانه به  گذارد، آن چنان که هیچ یک از مقلدان لیلی و مجنون نتوانسته انگیز به تماشا می حیرت

  .هاي محلی و بومی آن را حفظ کنند و به تصویر در آورند داستان و صحنه

  

  :گیري نتیجه

توان  پس می. گردد ي بیان هنرمندان قابل توجیه و باورکردنی می با توجه به آنچه گفته شد، اختالف در سبک شخصی یا شیوه
در میان شاعران . کند ها و خصوصیاتی وجود دارد که آنان را از شعراي دیگر ممتاز می گفت در سبک برخی از شاعران ویژگی

. ي بیان خاص و توأم با ابتکار و خالقیت دانست، بسیار اندك است ه بتوان صاحب سبک و شیوهادب فارسی، تعداد شاعرانی را ک
  .ي بیان خاص و نوینی ایجاد کرد کسی است که سبک و شیوه نظامیسبک،  از این شاعران صاحب

است و هرکدام از این  هاي نظامی، مضامین گوناگون ادبیات غنایی در قالب تعبیرات بدیع و تازه بسیار گسترده در منظومه
ترین  عشق نیز به عنوان یکی از اصلی. هاي دلنشین است آثار خود دربردارنده یک یا چند گونه از این مضامین مخیل و تصویر

ي  هاي نظامی از اعتبار واالیی برخوردار است، نگرش نظامی به این مقوله و همچنین شیوه هاي ادبیات غنایی در منظومه ویژگی
و » لیلی و مجنون«ي  در هر دو منظومه. هاي عاشقانه از زبان نظامی نگرشی خاص و منحصر به فرد است ضامین و داستاني م ارائه

  . که حیات هر یک از دو دلداده به حیات دیگري وابسته استي عشق متقابل ملموس است؛ به طوري  ، رابطه»خسرو و شیرین«

را به  دامنی پاكو  عفاف، همراه با عشقی پاكظامی نهایت حق را ادا کرده و ي زن و به عبارتی معشوق نیز ن در باب مقوله
هاي نظامی، همان گونه که گذشت، تصویري جامع است که تمامی زوایاي شخصیت  تصویر زن در منظومه. تصویر کشیده است

نظامی، تصویري کامال موجه و سراسر  ي  هاي عاشقانه به نحوي که زن در داستان. او به عنوان معشوق مورد توجه قرار گرفته است
ات زنان  خردورزي زنانپردازي قهرمانان آثارش به  نظامی در شخصیت. دامنی دارد با عفاف و پاك نیز توجه کرده و به کرّ

ده ها به زنان نسبت داده ش هایی است که در تمامی داستان وفاداري نیز از دیگر ویژگی. قهرمان را به عقل و خردشان ستوده است
.هاي غنایی نظامی است ي خصوصیات بارز معشوق در منظومه و از جمله



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٤٩٣ 
 

  

 :منابع

  .نیستی، تهران، انتشارات فکر روز، اول ، ترجمه کاظم برگدرآمدي بر شعر عربی پیش، )1376(ادونیس، 

  .، تهران، نشر نو، اولنویسی قصه ،)1362(براهنی، رضا، 

  . ي حسین محمدزاده صدیق، تهران، پیوند، اول ، ترجمهربایجاننظامی شاعر بزرگ آذ،  )1355(ا، . برتلس ي

 .، چهره اسکندر، تهران، آویشن، اول)1369(بیگدلی، غالمحسین، 

 .، تهران، امیرکبیر، اولآیینه حکمت در آثار نظامی، )1370(ثروت، منصور، 

،اسماعیل سده تولد حکیم نظامی گنجوي المللی بزرگداشت نهمین مجموعه مقاالت کنگرة بین، )1372(ـــــــــــــــــ، 
 .تبریز، انتشارات دانشگاه،  اول 1حاکمی،نظامی شاعر بزم پرداز،چ

 .، تهران، آیدین، اولاي هاي نظامی گنجه اندیشه ،)1376(ثروتیان، بهروز، 

 جواهرکالم، تهران، اول  ، ترجمه علیتاریخ تمدن اسالم، )1352(جرجی، زیدان، 

  . ي دوازدهم، تابستان ، مجله کتاب زنان، شمارهزن در آیینه شعر فارسی  ،)1380(جودي، اکرم، 

 .تهران، نشر نیما، اولهاي عاشقانۀ ادب فارسی، منظومه،  )1385(ذوالفقاري، حسن،  

،شیرین آمیزهاي از عقل وعشق،فرهنگ، موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی،کتاب )1371(راشد محصل،محمد تقی، 
 ، سیري در شعر فارسی، تهران، نوین، اول)1363(  کوب، عبدالحسین، نزری.  دهم،پاییز

  .،پیر گنجه در جستجوي ناکجا آباد،تهران،علمی، اول)1374(-----

  .،با کاروان حله،تهران،علمی،ششم)1370(----

  .تهران، فردوس، پنجم نقد ادبی،،  )1381(شمیسا، سیروس،   

  .نشر توس،اول،نماد ونمایش،تهران،)  1374(ستاري،جالل،

  ، تهران، ابن سینا، جلد اول1، چ تاریخ ادبیات در ایران ،)1335(اهللا،  صفا، ذبیح

 .، ترجمه آذرنوش، تهران، امیرکبیر، اولتاریخ ادبیات عرب ،)1373(م، . عبدالجلیل، ج 

 .، تهران، فردابه، اولفتمقرن ههاي غنایی منظوم از آغاز شعر فارسی دري تا ابتداي  داستان، )1370(غالمرضایی، محمد، 

  .، ترجمه جواد حدیدي، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، اولحدیث عشق در شرق، )1372(کلودواده، ژان، 

 .، تصحیح محمد وحید دستگردي، تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی، اولخمسه ،)1318 -1313(نظامی گنجوي، الیاس،  

 .اء موحد و پرویز مهاجر، تهران، سخني ضی ، ترجمهنظریۀ ادبیات،  )1373(ولک، رنه، 

 .، تهران، علمی، اولچشمۀ روشن، )1369(یوسفی، غالمحسین، 

 . ، ترجمه محمود سلطانیه، تهران، جامیانسان و سمبولهایش، )1378(یونگ، کارل گوستاو،  



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٤٩٤ 
 

 

479 

  ماس در بررسی داستانی از مثنويیکارکرد نظریه تحلیل روایی گر
  )از بهر تعصب کشت یمه نصرانیان را داستان پادشاه جهود ک(

  
 1لورضا نبیعلی

  چکیده
از مثنـوي مولـوي انتخـاب شـده و پـس از بیـان       »از بهـر تعصـب   کشـت  یمـ پادشاه جهود که نصرانیان را «در این مقاله داستان 

ناسـان سـاختارگرایی   گریماس از روایـت ش .مقدماتی دربارةساختار روایی، این داستان با توجه به نظریۀگریماس تحلیل شده است
روایی،شیوةنوینی را در بررسی و تحلیل روایـت   يها رهیزنجمتقابل در آنها و  يها جفتاست که با طرح نظریۀکنشگرانِ روایت و 

روایت،سازگاري خوبی با بسیاري از انـواع   يها تیشخصپدید آورد و الگوي مورد نظر او با توجه به تمرکز بر روابط حاکم میان 
  .ان و ادبیات فارسی داردداستانی زب

در این پژوهش ضمن معرفی نظریۀاو،سعی شده است داستانی از مثنوي با این نظریه تحلیل شود تا نظام مندي رواییِ مثنـوي و  
چنان که دیـده خواهـد شـد در ایـن داسـتان شـش کنشـگر مـورد نظـر گریمـاس عبارتنـد            .طرز روایتگري موالنا بهتر نمایان شود

دیـن  :امیر،رقیـب  12نصـارا و  :حفظ دین یهود وممانعت از نشر دیـن عیسـوي،یاریگر  : وزیر ،هدف:اه جهود،فاعلپادش: فرستنده:از
هر کدام از کنشـگرها نقـش مهمـی در پیشـبرد روایـت دارنـد و        .پادشاه جهود و سایر یهودیان: عیسی و تفکرات مسیحی،گیرنده

دین عیسی است و سایر کنشگرهاي دخیل در روایت،حول این کانون مرکزي روایت،وزیر و حفظ دین یهود و ایجاد شکست در 
از سوي دیگر در این روایت سه زنجیرةرواییِ اجرایی،انفصالی و پیمانی قابل ترسیم است که بـه ترتیـب از   .چرخند یمدو کنشگر 

این بررسی نشـان   .کنند یمت و قول و قرارهاي حاکم بر این داستان حکای ها مانیپ،عهد و ها برگشتنو  ها رفتن،ها نزاعو  ها کوشش
  .روایتی جامع و منظمی برخوردار است که داستان مذکور از ساختار و زنجیرة دهد یم

  
 

  ي روایتی، ساختارها رهیزنجداستان پادشاه جهود،روایت ،گریماس ،کنشگر،  :ها دواژهیکل
.  

                                                
 dr.ar_nabiloo@yahoo.com   دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم - 1

mailto:dr.ar_nabiloo@yahoo.com
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  پژوهشۀنیشیپ
  :آثار اشاره کردبه این  توان یممرتبط با موضوع مقاله  يها پژوهشاز منابع و 

: 1337مرتضـوي، (،)83: 1335همـان، (،)15: 1362ژوزف،( ،)اغلب ضـفحات : 1376تقوي،(،)اغلب ضفحات: 1362فروزانفر،( 
ــزر (،)293 ــوب، نی ــلدن،(،)91: 1382شــوهاتی،(،)350: 1374ک ــگ(،)134: 1384س ــجودي ،(،)  109: 1383،روی ( ،)140: 1388س

ــودوروف،  ــان، (، ) 163: 1385ت ــن،(، )63: 1388هم ــراپ،( ،)335: 1387تایس ــفحات :1371پ ــب ص ــان ،(،)اغل ــب :1368هم اغل
: 1386مـارتین،  ( ،)اغلـب صـفحات  : 1386تـوالن،  (،)112: 1388کالر، (،)118،: 1388مکوئیالن، (،)67: 1384برتنس، (،)صفحات

   .)اغلب صفحات
  

  مقدمه -1
دسته  توان یمی استفاده نموده که آنها را از جهات مختلف متنوع اتیحکاو  ها داستانافکار خود در مثنوي از  انیبموالنا براي 

  :شود یمبندي کرد که به چند دستۀ مهم اشاره 
  .که از قصص قرآن برگرفته شده است ییها داستان -1
  .و صحابه اخذ شده است ایانبکه بر اساس سرگذشت  ییها داستان -2
  .آمده است دیپد واناتیحکه با استفاده از  ییها داستان -3
  .شده است جادیااي از قرآن  هیآ تیمحورکه بر اساس  ییها قصه -4
  .مرتبط است یخیتار يها تیشخص ایدارد و با نام پادشاهان  یخیتارکه جنبۀ  ییها قصه -5
پادشـاه جهـود کـه نصـرانیان را     کـه داسـتان   انتخـاب شـده   طبقـات اجتمـاعی مختلـف    آنها از  يها تیشخصکه  ییها قصه -6

،سرگذشـت  واناتیح تیـ حکا،ینید،یخیتاراعم از (تمام انواع داستانها بایتقردر مثنوي «.ر تعصب از این نوع استاز به کشت یم
  )16 :1376تقوي،(».وجود دارد...)و یلیتمث،داستانهاي خیمشا
سـتاد  از آنهـا را ا  يریـ کثمثنـوي مآخـذ احتمـالی تعـداد      التیتمثـ قصص و  نیبدر «از مآخذ متعددي اخذ شده اند ها قصه نیا
و تا حـدي   یسیانگلمصحح و مترجم و شارح مثنوي به  کلسونینکمتر و مجمل تر استاد  اریبسبه تعدادي  شانیاانفر،و قبل از فروز

  )350: 1374کوب، نیزر(»کرده اند ادیبه ترکی  يۀمثنویپرماشارح و مترجم و محقق  ینارلیگلپهم استاد عبدالباقی 
دشواري مطالب :شده است ادبی نیااز  يریگعوامل متعددي سبب بهره تفاده نموده البته شکل اس نیبهترطرز به  نیامولوي از 

،توجـه بـه    -که از اصول عرفـان اسـت   -،کتمان اسرار و رازپوشی میمفاهمخاطب به خاطر خشکی و صعوبت  یزندگیگرعرفانی،
 ییگـو از قصه  يریگبودن مطالب،بهره  يریتقرکودك تا بزرگساالن،ماندگاري مطالب در ذهن خوانندگان، نیمخاطبپسند انواع 

اسـتناد آن بـه    تیـ فیکموالنا مانند اکثر متصوفه به صـورت قصـه و   «.شده است و قصهمولوي از داستان  يریگسبب بهره ...قرآن و
رو  نیـ اقالب است از بـراي معـانی و مطالـب و از     ـتیحکاوقوع آن در زمان و مکان مشخص نظر ندارد و قصه و  ای نیمعشخص 

به آنها منسوب است بـه   اتیحکانام اشخاصی که  لیذدر  اتیحکا نیااست قسمتی از  کسانیشخص و زمان و مکان در نظر وي 
   )21: 1376فروزانفر،(»شناخت توان یمو گاه از روي تصادف اصل و مستند آن را  اریبسو با تتبع  دیآ ینمدست 
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و  انبـه اعتبـار شـنوندگان آن یعنـی کودکـ      ها داستانطبقه بندي  البتهرا براي مخاطبین مختلف بیان کرده است، ها قصهمولوي 
نوع مخاطب سبب بروز تفاوت سبکی ت ادبیات است زیراو تحلیل وجوه بررسی از یکی ادبی و حث مهم مبایکی از ...و نبزرگساال

از خصوصـیاتی  مثنـوي   يها قصه .ورندآ یمو نویسندگان به تناسب مخاطبان،آثار متفاوتی پدید  شود یم ها داستانو ساختاري میان 
،همسانی نامشخص ،زمان و مکان یی،پیرنگ ضعیف، مطلق گراییچون تکرار،زبان یک نواخت،اتفاق و حادثه،خرق عادت،ایستا

بررسـی و   قابـل نوع ادبی مانند دیگر انواع ادبـی   به عنوان یک ها قصهاین  .برخوردارند...تاثیر سرنوشت،شگفت آوري و،ها قهرمان
و نظـام منـدي برخـوردار     مشـخص نیز مانند سایر انواع روایی و داستانی از ساختار و ضوابط  مثنوي يها داستانزیرا ،استیابی ارز

عامیانـه ذاتـا داراي    يهـا  قصـه از نظـر گـروه اول   «:دو دیدگاه وجـود دارد  ها قصهدر خصوص بودن یا نبودن ساخت در  البته است
دوم الگوهاي ساختاري اي که محققانی نظیر پراپ،برمون،گریماس و لـوي اسـتراوس بـه     ساخت هستند و حال آنکه از نظر گروه

کـه در هـر شـکل از وجـود نظـام روایـی و       )9: 1368پـراپ، (».نیست بلکه بر آنهـا تحمیـل شـده اسـت     ها قصهدست داده اند ذاتی 
 ییگووجود دارد و  یۀمشابهیدرونماوضوع و مسنتی، يها داستانمانند  مثنوي يها داستاندر  .کند یمحکایت  ها قصهساختاري در 

بـا تعـداد    تـوان  یمـ را ]یدةداسـتان یا ایـ [هیاولطرح  کی«زیرا افتی توان یم ها داستان نیادر تمامی  یکسانیمشابه و  ۀیاولطرح  کی
 يهـا  روشو  لاشـکا بـه   توان یم مثنوي يها قصهو  ها داستانبراي بررسی ساختار )49: 1384برتنس،(»کرد انیب ییرواطرح  يادیز

مـورد مطالعـه قـرار     توانـد  یمـ از وجـوه مختلـف    هـا  داسـتان ،عناصر سازنده مختصات کلی قصه انیبو عالوه بر مختلفی عمل کرد 
ــري چـــون  بگیرد ــ،عناصـ ــاده،   جینتا،راوي،کنش،تیشخصـ ــارق العـ ــدي   اخالقی،حـــوادث خـ ــدســـته بنـ ــا تیشخصـ  يهـ

داسـتانها   یخطشونده و  تکرار يها هیمااخالقی ،اشاره به بن  جینتا نیهمترم انیب،داستانهاي کنش دار و فاقد کنش،انیراوداستانها،
  .از این زمره اندو مشخص نمودن مختصات زمانی و مکانی 

نظـر ایـن   ختار روایـی آنهـا در قالـب نظریـۀگریماس مـورد      اسـ بررسی نیست بلکه  ها داستاندر این مقاله هدف بررسی عناصر 
و بررسـی نظـام منـد و روشـمند     تـازه   يهـا  افـت یدرجدید به آثار سنتی سـبب   ن نوع نگرشگفتنی است که ای.استپژوهش بوده 

  .کند یمجدید و کاربرد آن در قالب ادبیات سنتی و معاصر کمک  يها هینظرو به شناخت  خواهدشدادبیات 
  

  ساختار و ساختارگرایی در داستان -2
داشته اند و از کوچکترین عناصر داستانی تـا بزرگتـرین آنهـا و     ها صهقو  ها داستانساختارگرایان بیشترین اهتمام را در بررسی 

روابط حاکم میان آنها را مورد مطالعه قرار داده اند،آنها به جاي بررسی امور انتزاعی و مجرد به روابط حاکم میان آنهـا و سـازمان   
وس را در برابر امر مجرد و انتزاعی قرار دهـد و  ساختگرایی برخالف صورتگرایی از اینکه امر واقع و ملم«.پرداختند یمدهی معنا 

،و مضـمون امـري بالـذات    شود یمصورت در مقابل محتوا یا مضمون تعریف .ورزد یماهمیت بیشتري براي مجردات قائل شود،ابا 
جـا   خود آن مضمون و محتواسـت،و سـازمان منطقـی اي کـه در آن    :،اما ساختار،مضمون یا محتواي متمایزي نداردگردد یمتلقی 

  )45: 1371پراپ،(».شود یمافتاده خاصۀواقعیت تصور 
ماننـد سـایر موضـوعات و انـواع، بایـد بـه دنبـال کشـف سـاختار بـود و بـراي ایـن غـرض بایـد                ها قصهو  ها داستاندر بررسی 

و موضوعات یک اثر،منحصر به یک نوع ادبی نیست  يها سازهالبته بررسی روابط حاکم میان .کوچکترین سازةداستانی را شناخت
سـاختگرایی یعنـی بررسـی روابـط     «.در عین حال روابطی باید بررسی شود که به تولید معنا منجر گـردد .ردیگ یممتعددي را در بر 
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روش ...عامیانه و اسطوره نیست يها قصهه تنها محدود ب] ساختگرایی.[متقابل میان اجزاي سازاي یک شیء یا موضوع فولکلوریک
  ) 7: 1386،همان(» .دربارةهر موضوعی به کار بست توان یمساختگرایانه را 

ساختار را نباید با فرم اشتباه گرفت زیرا ساختار بسیار فراتر از فرم است،فرم در مقابل معناست ولی ساختار به ظهور معنـا خـتم   
گیـري معنـا را ممکـن     بسیار بنیادي تر از فرم است،فرم مقید به معنا است،اما ساختار آن چیزي اسـت کـه شـکل    1ساختار«شود یم
یکـی از مزایـاي   )69: 1384بـرتنس، (».رسـاند  یمـ و به ارائۀآن یـاري   آورد یمساختار آن چیزي است که معنا را به وجود .سازد یم

  .شود یمساختاري آزمون پذیري آن است زیرا این تحقیقات روشمند است و نتایجش خدشه ناپذیر  يها لیتحل
به سـاختی مشـترك    توان یمو روابط اشخاص  ها کنشم تفاوت دارند ولی با تمرکز بر نوع اگرچه از جهات متعدد با ه ها قصه

را از لحاظ ترکیب بندي و ساختارشان مقایسه کنیم و به این ترتیب شباهتشان در پرتـو تـازه    ها قصه میتوان یم«.در آنها دست یافت
پریان با این که از لحـاظ ظاهر،سن،جنسـیت،نوع دل    يها قصه يها تیشخصمالحظه کرد که  توان یم.اي خود را نشان خواهد داد

مشغولی،موقعیت اجتماعی و دیگر خصوصیات ایستا و ووصفی بسیار با هم متفاوت اند،در جریان کنش، کارهـاي یکسـانی را بـه    
  ) 264: 1385تودوروف،(».رسانند یمانجام 
  

  نگاه گریماس ازروایت شناسی  -3
از  اوکـرد،  ییهـا  ينوآور،سـاختارهاي روایـت  از کسانی است که در شناخت  )م1992تا 1917(س داس جولیوس گریما آلژیر

سـاختار روایـت را    سگریمـا .نظر مبانی فکري در زمرةمکتب نشانه شناسی است و به ساختارگرایی فرانسـه وابسـتگی نظـري دارد   
آنچـه  «،ابـد ی یمـ و سـاختار   الگـو متاثر از یـک   انشیها تفاوترا با وجود  ها داستانو  داند یمبسیار نزدیک به ساختار گرامري زبان 

عالوه بر این،گریماس اعتقاد دارد که ...براي گریماس حائز اهمیت است دستور زیر بنایی و سازندةروایت هاست نه متنهاي منفرد
ن اقـدامات  از جملـه مهمتـری   هـا  تیـ رواتـالش بـراي یـافتن توصـیفی از دسـتور      .دستور روایت نیز مانند دستور زبان محدود است

سایر ساختارهاي روایی را  ،این ساختار کلی عالوه بر قصه و داستان )110: 1383گرین و لبیهان،(».شود یمساختارگرایی محسوب 
هدف گرماس آن است که با بهره گیري از تحلیل معنایی ساخت جمله به دستور زبـان جهـانی روایـت دسـت     « .ردیگ یمنیز در بر 

ایـن تقابـل    .توجـه زیـادي دارد  در داستان و روایت دوگانه  يها تقابلاو به تاثیر از نشانه شناسی به نقش ) 144 :1384سلدن،( »یابد
  :شود یمزیر در الگوي گرماس دیده  ي گونهدوگانه به 

  2رقیبیاریگر و /دریافت کنندهو  اعطا کننده/فاعل و هدف
فاعل در برابر مفعول،فرستنده در برابر :شناسد یمباز  واندخ یمگریماس چند رابطۀاساسی را میان آنچه که آن را الگوي کنش «

رابطۀمیان فاعل و مفعول به رابطـۀمیان فاعـل اسـمی و مفعـول اسـمی در جملـه       .یاري دهنده یا مخالف يها نهیگزدریافت کننده،و 
  )363: 1385هارلند،(»شباهت دارد

مـورد نظـر   )کنشگر(که شش نقش کند یمیی پیشنهاد وي به جاي هفت حوزةعمل پراپ،سه جفت تقابل دو تا به عبارت دیگر
  .مخالف/گیرنده؛کمک کننده/موضوع شناسایی؛فرستنده/شناسنده:شود یماو را شامل 
  :افتد یمکه شاید در همۀانواع روایت اتفاق  کنند یمفوق سه انگارةاساسی را توصیف  يها جفت

  )موضوع شناسایی/شناسنده(آرزو،جستجو یا هدف.1
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  )گیرنده/ندهفرست(ارتباط.2
  ) مخالف/کمک کننده(حمایت یا ممانعت 3 .3

در هـر پـی رفـت روایـت وجـود حـداقل دو مشـارك ضـرورت دارد و         «شـود  یماز نظر گرماس داللت با تقابل دوتایی شروع 
یک روایت در اساس عبارت است از انتقال یک ارزش یا .جدایی و وصال،مبارزه و آشتی:پایه عبارتند از فصل و وصل يها کنش

  )147: 1383اسکولز،(»شیء از یک مشارك به مشارك دیگر
هر زنجیرةروایت،با بـه  .کند یمگریماس کار خود را با مفهوم بنیادي تقابل دو شقی،که منش اصلی ادراك انسان است،آغاز « 

همین رابطۀتقابل یا .بخشد یمکارگیري دو عامل کنش که باید یا متقابل هم باشند یا معکوس همدیگر،به این منش ادراکی عینیت 
مطلبی کـه  ) 66: 1384سجودي،(».کند یمتضاد است که کنش بنیادي گسست و پیوست،هجر و وصل،قهر و آشتی و غیره را خلق 

از  یگرماس بر آن تاکید دارد آن است که ممکن است در یک روایت هر شش عنصر مورد نظر حضـور نداشـته باشـند و یـا یکـ     
را از  ها تیرواپروپ را اصالح نموده و  با طرح الگوي کنشی خود کوشید تا الگوي گرماس .کند عناصر نقش دوگانه اي را بازي

با درکی عملی تر از طرح پروپ توانست با )1966( ساختار معناییدر کتاب  سگریما.ج.آ«4.منظري دیگر مورد ازریابی قرار دهد
مفهوم نه قصه اي خاص و نه حتی یـک شخصـیت بلکـه مفهـومی     این .استفاده از مفهوم کنشگر به مختصرتر کردن کار او بپردازد

عمـل گونـاگون    يهـا  حـوزه  توان یمبا توجه به شش کنشگر ذهن و عین،فرستنده و گیرنده،یاري دهنده و دشمن .ساختاري است
  )144: 1380ایگلتون،(»پروپ را استنتاج کرد و حتی به سادگی زیباتري دست یافت

ــن شــش کنشــگ    ــاس ای ــابراین گریم ــی  بن ــراپ یعن ــت شخصــیت پ ــا هف ــل ب ــراهم  :ر را در تقاب شــخص خبیث،بخشــنده و ف
طـرز نگـاه    سبـه نظـر گریمـا   «.دهـد  یمـ آورنده،مددکار،شخص مورد جستجو و پدرش،اعزام کننده،قهرمان،قهرمان دروغین قرار 

که بسیار انتزاعی  کند یمح در نتیجه او الگوي کنشی را مطر.پروپ بسیار درگیر درون مایه است و به اندازه کافی ساختاري نیست
است و باید بتواند روایت به مفهوم عام را توصیف کند و تمامی عناصر احتمالی یک روایت و انواع ترکیبات این عناصر در متون 

گریماس شش نقش یا کنشـگر را اسـاس بررسـی سـاختار     چنانکه ذکر شد  )85: 1384برتنس،(».ادبی و غیر ادبی را مشخص سازد
را تشـکیل   هـا  تیـ رواکنشی شش گانه و روابط ثابت بین آنهـا چـارچوب اصـلی تمـامی      يها نقشبه نظر گرماس «اندد یمروایت 

در نظر پراپ حوادث و رویدادهاي داستان نقش برجسته اي دارند ولی در دیدگاه گریمـاس   چنانکه دیدیمو  )86:همان(»دهند یم
گرماس عکـس طـرح   «،شود یمماس با محوریت این عنصر روایتی انجام و ارزیابی گری شود یمداده  ها تیشخصبیشترین نقش به 
که فقط شش نقش یا به تعبیر خود او  کند یماو پیشنهاد . تبعی هستند ،که در آن وقایع نسبت به شخصیت کند یمپراپ را پیشنهاد 

اعطـا  :دهنـد  یمـ تشـکیل   ط بـا هـم را  عملگر به منزلـۀمقوالت کلـی در زیـر بنـاي همـۀروایات وجـود دارنـد کـه سـه جفـت مـرتب           
فاعل عنصر محوري کنش داستان است و کسی یـا چیـزي    )150: 1386توالن،(»رقیب+یاریگر؛هدف+فاعل؛دریافت کننده+کننده

هـر  .فاعل به هدف میـل دارد .در پی دستیابی به آن است ییها کنشهدف چیزي است که فاعل با .دهد یماست که کنشی را انجام 
فرستنده فاعل یا کنشگر را به دنبال موضوع شناسایی  .است یا رقیب ضد قهرمان ردیگ یمبه هدف قرار چیزي که بر سر راه رسیدن 

در این بین دو نیروي یاریگر و مخـالف در صـدد   .از این جستجو گیرنده یا دریافت کننده برخوردار خواهد شد فرستد یمیا هدف 
ایـن  « .افراد،اشیا و امور دیگر را شـامل شـود   تواند یمشخصیت است و  کنشگر اعم از مینیب یمچنانکه  .یاري و ممانعت برمی آیند

به رغم سادگی ...ریان سنتی سازگار استپ يها داستانعامیانه و  يها قصهبه طرز چشمگیري با طرح بسیاري از  ]شش کنشگر[مدل
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مختلف ادبـی،این طـرح را    يها گونههتر با این مدل و همچنین به رغم نیاز به ارائۀتوضیح هاي متنوع از آن به منظور تطبیق یافتن ب
  )151: همان(».به نحو سودمندي در مورد طیفی از متون به کار بست توان یم

  
  داستان پادشاه جهوددر گریماس  الگوي کنشگر -4

نظـر   اسـاس  بـر  هـا  داستاناین دارد و فارسی  يها قصهو  ها داستانماس مطابقت بسیاري با دیده خواهد شد الگوي گریچنانکه 
قابل پیگیـري و   ها داستانو بسیاري از اجزاي این نظریه در این  هستندگریماس به گونه اي علمی و روشمند قابل تحلیل و تشریح 

  .ارزیابی است
که با آیین نصرانی سر مخالفـت داشـت،او وزیـر فریبکـاري      زیست یمپادشاهی یهودي در عهد عیسی :ابتدا اجمالی از داستان

فائق آمدن بر عیسویان با او مشورت کرد تا بتواند با کمک او نصرانیان را بکشد او به شاه گفت گوش و دسـتم   داشت و شاه براي
 گـویم  یمـ من به آنهـا  .را ببر و بینی و لبم را بشکاف،پس از ان مرا به پاي دار ببر تا شفیعی مرا شفاعت کند سپس مرا از خود بران

ترسـایان گـرد او   .شاه با وزیر جهـود چنـان کـرد   .بدهم و از جهودان دوري گزیده امنصرانی هستم و به خاطر عیسی حاضرم جان 
شاه بـه او گفـت   .این وضعیت شش سال به طول انجامید.وزیر از سر حسادت به دنبال نفاق افکندن بود.جمع شدند و به او دل دادند
نوشت و در هر کدام فکر و روشی را طرح کرد امیر مسیحی را فریفت و طوماري براي هر یک  12 وا.زودتر خیال مرا آسوده کن

وزیر گفت عیسی از من چنین خواسته و مـن سـکوت و   .سپس وعظ را رها کردو خلوت گزید و مردم و مریدان را به اندوه افکند
را  دپـس خـو  .امیر را خواند و هر یک را پنهانی نایب خود خواند و گفت تا زنده ام به کسـی مگوییـد   12و  کنم یمخلوت اختیار 

  . شد و مسیحیان بسیاري کشته شدند کشت و میان امیران نزاع واقع
  گداز ینصرانو  یسیعدشمن   در جهودان ظلم ساز یشاهبود 

  )325و324: 1مثنوي،(جان او یوموساو  یموسجان                             بود و نوبت آن او یسیععهد 
  )337: 1همان،( و پشترا  یموس یندپناهم  که  کشتصد هزاران مومن مظلوم 

  )338: 1همان، (  گره یبستبر  مکربر آب از  کاو  دهداشت گبر و عشوه یريوزاو 
    یستچ یرتزوو ان  مکرآن  ي چاره  یستچ یرتدبشاه گفتش پس بگو 

  ییپنهان ینو  یند یداهو ین  یینصرانتا نماند در جهان 
  مر محکو لب در  بشکافام ینیب  شه گوش و دستم را ببر ياگفت 

  گر مراشفاعت یکتا بخواهد   دار آور مرا یرزبعد از آن در 
  باشد چار سو که یراهبر سر   تو کار ینا کنگاه  يمنادبر 
  )347تا342: 1همان، ( شر و شور یشاناتا در اندازم در                         گهم از خود بران تا شهر دور آن

  نهفت مکرمانده ز ان  یرانحخلق   گفت که يکارشاه آن  يوبا  کرد
  )362و361: 1همان، (  آن در دعوت شروع او بعد از کرد                                یاننصرانراند او را جانب 

  او يکوجمع شد در  اندك اندك  او يسوصد هزاران مرد ترسا 
  و دام بود یرصفدر باطن  یکل  بود احکاماو به ظاهر واعظ 
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  )365تا363: 1همان، ( و زنار و نماز یونانگلسر   به راز یشانابا  کرد یم یانباو 
  را پناه یسیعاتباع  یروزشد   مدت شش سال در هجران شاه

  )456و455: 1همان، (  مرد خلقیماو  حکمامر و  یشپ                         بدو بسپرد خلق کلو دل را  یند
  یرامدو و  یرامده  حاکمانشان  یرگرا بد اندر دار و  یسیعقوم 
  خود را از طمع یرمبنده گشته   را تبع یرياممر  یقیفرهر 

  بدنشان یروزگشته بند آن   و قومشان یرامدو  یناده و  ینا
  جمله بر رفتار او ياقتدا  اعتماد جمله بر گفتار او

  )465تا461: 1همان، ( یربم یگفتگر بدو  يبدادجان                           یراماو در وقت و ساعت هر  یشپ
  وعظ را بگذاشت و در خلوت نشست  از خود ببست یروزآن  یگرد مکر
  بود در خلوت چهل پنجاه روز  از شوق سوز فکنددر  یدانمردر 

  )554تا552: 1همان، ( از فراق حال و قال و ذوق او  شدند از شوق او یوانهدخلق 
  اندحرف ر یکتنها به هر  یکبه  یک  را بخواند یرانامآن  یگهانو آن 

  يتومن  ي یفهخلحق و  یبنا  یسويع یندرا به  یکگفت هر 
  را مجو یاستر ینا یرمنمتا   وامگو یناام تا من زنده یکل

  و از وجود خود برست کشت یشخو  در ببست یگردبعد از آن چل روز 
  )666و665: 1همان، (  گاه شدیامتقبر سر گورش   خلق از مرگ او آگاه شد کهچون 

  مست یالنپافتادند چون درهم  به دست يطومار و یغترا  یکیهر 
  )706و705: همان، 1( پشته شد یدهبر يسرهاتا ز   شد کشتهصد هزاران مرد ترسا 

تا الگوي داستانی آن و جایگاه  شود یمداستان پادشاه جهود بر اساس الگوي گریماس و مطابق زنجیرةزیر تلخیص در این جا 
  :ین گرددشش کنشگر گریماس در آنها بهتر تبی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فاعل رقیب یاریگر

 هدف گیرنده فرستنده

امیر 12نصارا و   وزیر تفکرات مسیحی 

 حفظ دین یهود یهودیان پادشاه جهود
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مـانع نشـر دیـن     ،ضمن حفـظ دیـن یهـود   تا  فرستد یموزیر را به سوي نصارا ،پادشاه جهود :شود یمنمودار فوق چنین توصیف 
ود و پادشـاه جهـ   ،گیرندهو  دین عیسی و تفکرات مسیحی رقیب است ،کنند یمامیر با اغفال به او کمک  12نصارا و ،عیسوي شود

  .دیان هستندسایر یهو
که ضمن شکستن داستان،ابیات به تفکیـک کنشـگرها بیـان     کند یممولوي براي هر کدام از این کنشگرها موضوعاتی را ذکر 

  :شود یم
  پادشاه جهود 

  گداز ینصرانو  یسیعدشمن   در جهودان ظلم ساز یشاهبود 
  )325و324: 1همان،(جان او یموسو او  یموسجان                               بود و نوبت آن او یسیععهد 
  وزیر 

  )338: 1همان،(  گره یبستبر  مکربر آب از  کاو  دهداشت گبر و عشوه یريوزاو 
  عام یدتقلخود چه باشد قوت   تمام یانترسادل بدو دادند 

  )372و371: 1همان،( پنداشتندیم یساشع یبنا  کاشتندمهرش  ینهسدر درون 
  حفظ دین یهود
  ) 343: 1همان،( ییپنهان ینو  یند یداهو ین  یینصرانن تا نماند در جها

  )460: 1همان، ( هافتنه یسیع ینددر  کافکنم  شها کارماندر آن  ینکاگفت 
  مست یالنپافتادند چون درهم  به دست يطومارو  یغترا  یکیهر 

  )706و705: 1همان، ( پشته شد یدهبر يسرهاتا ز   شد کشتهصد هزاران مرد ترسا 
  امیر  دوازدهنصارا و 

  او يکوجمع شد در  اندك اندك  او يسوصد هزاران مرد ترسا 
  و دام بود یرصفدر باطن  یکل  بود احکاماو به ظاهر واعظ 

  )365تا363: 1همان،( و زنار و نماز یونانگلسر   به راز یشانابا  کرد یم یانباو 
  یرامو دو  یرامده  حاکمانشان  یرگرا بد اندر دار و  یسیعقوم 
  خود را از طمع یرمبنده گشته   را تبع یرياممر  یقیرفهر 

  بدنشان یروزگشته بند آن   و قومشان یرامدو  یناده و  ینا
  جمله بر رفتار او ياقتدا  اعتماد جمله بر گفتار او

  )465تا461: 1همان، ( یربم یگفتگر بدو  يبدادجان                             یراماو در وقت و ساعت هر  یشپ
  در شناعت آمدند یدانمرو آن   در شفاعت آمدند یرانامآن 
  )561تا559: 1همان، (  یتیمتو یبمانده ما  ینداز دل و                       یمکر يااست ما را  یبختچه بد  ینکا

  )562: 1همان، (  یما خوردهتو  حکمت یرشما ز   یما کردهما به گفتار خوشت خو 
  تفکرات مسیحی
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  گداز ینصرانو  یسیعدشمن   جهودان ظلم ساز در یشاهبود 
  )325و324: 1همان،(جان او یموساو و  یموسجان                           بود و نوبت آن او یسیععهد 
  )348: 1همان، (  امدانی یمراز دان  يخدا يا  امینصرانمن به سر  یمبگوپس 
  )354: 1همان، ( امپاره يبکرداو جهودانه   امچاره یسیعجان  ينبودگر 

  پادشاه جهود و سایر یهودیان
  )337: 1همان، ( را و پشت یموس یندپناهم  که  کشتصد هزاران مومن مظلوم 

  شاه را پنهان بدو آرامها  یغامهاپشاه و او  یانمدر 
  دلم کنوقت آمد زود فارغ   مقبلم يکااو بنوشت شه  یشپ

  )460تا457: 1همان، ( هانهفت یسیع ینددر  کافکنم  شها کارماندر آن  ینکاگفت 
 مناسـبات و روابـط حـاکم میـان    با توجه به اینکه رویکرد گرماس کل به جزءگراست،شیوةاو مدل خوبی براي تامل بیشـتر بـر   

را مــد نظــر  هــا تیــماهبپــردازد مناســبات میــان ایــن  هــا تیشخصــگریمــاس بــه جــاي آنکــه بــه ماهیــت خــود « هاســت تیشخصــ
با توجه به سادگی و فاقد تکنیک داستان نویسی بودن آنها بهتر قابل بررسی اسـت و   ها قصهامر در  و این)144 :1384سلدن،(».دارد

گریمـاس در بررسـی پیرنـگ     .بر روابط و مناسبات حاکم میان آنهـا توجـه نمایـد    ها تیشخصکه به جاي  دهد یمامکان  محققبه 
مانند نزاعی کـه بـه   ،شود یمره گشایی در داستان ایجاد شمکش و گو تضادها نیز توجه دارد که به شکل ک ها تقابلروایت به تبیین 

مسیحی در نظـر پادشـاه جهـود ایجـاد شـده      دین در این داستان عداوتی که میان دین یهود و .آشتی یا جدایی که به وصال بینجامد
و  رسد یمکشمکش به اوج ن،براي فریب مسیحیاو با رفتن وزیر  شود یمسبب بروز کشمکش و تالش براي مقابله با تفکر مسیحی 

  .می انجامد مسیحنهایتا به ایجاد اختالف و شکست در بین پیروان 
  

  مورد بحث يها قصهدر  سه گانه روایی يها رهیزنج -5
 :روایتی است که به نظر او در سه قسم قابـل بررسـی اسـت    يها رهیزنجیکی دیگر از مباحث روایت شناسی گریماس،توجه به 

  .انفصالیاجرایی، میثاقی و 
گرمـاس سـه نـوع    و  براي کامل شدن دستور زبان روایت به فهرست ساختارهاي نحـوي یـا اصـول سـاختار دهنـده نیـاز اسـت       

  :یافته است ها تیروازنجیرةمجزا را در 
  . ...با نزاع و ها شیآزماانجام وظایف یا )ها مبارزه،ها آزمون(اجرایی.1
  .و جدایی و سازش ها تیممنوع،برقراري یا زیر پا گذاشتن ها توافقستن ایجاد یا شک)ها مانیپبستن و شکستن (میثاقی.2
  5. رسیدن و خارج شدن ،سفر یا حرکت )ها بازگشتنو  ها رفتن(انفصالی.3

که بخشی از هر روایـت بـه ایـن     شود یمو کارکردهایی از این دست پرداخته  ها تالش،ها مبارزه،ها آزموندر زنجیرةاجرایی به 
پـی رفـت اجرایی،طـرح    « .که این بعد در آن وجـود نداشـته باشـد    شود یماختصاص دارد و کمتر روایتی دیده  موضوعات و امور

در زنجیرةمیثـاقی بـه عهـد و    )162: 1382احمـدي، (»و سـاختار روایـی هـر داسـتان متکـی بـه آن اسـت        سـازد  یمـ اصلی داستان را 
در زنجیرةانفصالی سیر و .خصلتی برخوردارنداز چنین  ها قصهاغلب  ،شود یم،قول و قرارها و بستن و گسستن آنها پرداخته ها مانیپ
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این ویژگی را دارند و جریان داستان با این نوع سـفرها و گشـت و    ها داستاننظر است که غالب سفرها و رفت و برگشت ها مورد 
  .رود یمگذارها پیش 

  :ه زنجیره را در آن بهتر تبیین گرددجایگاه این س پردازیم تادر این جا به زنجیرةروایی داستان مورد بحث 
  اجرایی

  )324: 1مثنوي،( گداز ینصرانو  یسیعدشمن   در جهودان ظلم ساز یشاهبود 
  )337: 1همان، ( پشترا و  یموس یند پناهم که  کشتصد هزاران مومن مظلوم 

  باشد چار سو که یراهبر سر   تو کار ینا کنگاه  يمنادبر 
  )347تا342: 1همان، ( شر و شور یشانادر  در اندازمتا   رتا شهر دو خود برانگهم از  آن

  او يکودر  جمع شد اندك اندك  او يسوصد هزاران مرد ترسا 
  بود و دام یرصفدر باطن  یکل  بود احکامواعظ او به ظاهر 

  )365تا363: 1همان، ( و زنار و نماز یونانگلسر   به راز یشانابا  کرد یم یانباو 
  )371: 1همان، (  عام یدتقلخود چه باشد قوت   تمام یانترسا بدو دادنددل 
  جفت او یتلخو  دید یم یلذت  صاحب ذوق بود از گفت او کههر 
  یختهر يزهردر جالب قند یختهآماو  گفتیمها نکته

  )450تا 448: 1همان، ( سست شوگفت جان را یموز اثر                    چست شوگفت در ره یمظاهرش 
  پناهرا  یسیعاتباع  یروزشد   شاه هجرانر مدت شش سال د

  )456و455: 1همان، (  خلق مردیماو  حکمامر و  یشپ                          خلق بسپردبدو  کلو دل را  یند
  یرامو دو  یرامده  حاکمانشان  یرگدار و را بد اندر  یسیعقوم 
  خود را از طمع یرمگشته  بنده  تبعرا  یرياممر  یقیفرهر 

  )463تا461: 1همان، (  بدنشان یروزآن  بندگشته   و قومشان یرامدو  یناده و  نیا
  یمسلک یگردنقش هر طومار   یکیبه نام هر  يطومار ساخت
  تا به سر یانپاخالف آن ز  ینا  دگر ینوع یکیهر  يها حکم

  )468تا466: 1همان، (  رجوعو شرط  کرده توبه رکن  جوعرا و  یاضترراه  یکی در
  چهل پنجاه روز خلوتبود در   از شوق سوز فکنددر  انیدمردر 

  )554تا552: 1همان، ( از فراق حال و قال و ذوق او  شدند از شوق او یوانهدخلق 
  یستن دستور آمدن یرونب یکل  یستنگفت جانم از محبان دور 

  آمدند شناعتدر  یدانمرو آن   آمدند شفاعتدر  یرانامآن 
  )562: 1همان، (  یما خوردهتو  حکمت یرشما ز   یما کرده خوما به گفتار خوشت 
  )597: 1همان، (  مشغولم به احوال درون کهز آن   برون خلوت ینامن نخواهم شد از 

  )653: 1همان،(حرف راند یکتنها به هر  یکبه  یک                              بخواندرا  یرانامآن  یگهانو آن 
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  )655: 1همان،(یراس دارشیهمخود  یا بکش یا  یربگگردن  کشد کو یريامهر 
  )656: 1همان،(را مجو یاستر ینا یرمنمتا   وامگو یناام زندهتا من  یکل

  و از وجود خود برست کشت یشخو  ببست در یگردبعد از آن چل روز 
  )666و665: 1همان، (  شد گاهیامتقبر سر گورش   خلق از مرگ او آگاه شد کهچون 

  نشان یشجابر  یستک یراناماز   انمه يا گفتند خلق یماهبعد 
  )672و671: 1همان، (  یمدهدست و دامن را بدست او                                  امام یمششناساو  يجاتا به 
  رفت یشاندآن قوم وفا  یشپ  رفت یشپ یرانامز آن  یريام یک

  ) 700و699: 1همان، (  منم اندر زمن یسیع یبنا  آن مرد من یبنا ینکاگفت 
  مست یالنپچون  افتادنددرهم  به دست يطومارو  یغترا  یکیهر 

  )706و705: 1همان، ( پشته شد یدهبر يسرهاتا ز                                  شد کشتهصد هزاران مرد ترسا 
  انفصالی

  )347تا342: 1همان، ( رشر و شو یشاناتا در اندازم در                          بران تا شهر دورگهم از خود  آن
  )362و361: 1همان، (  آن در دعوت شروع او بعد از کرد                               یاننصراناو را جانب  راند

  یستن کار یمگوبا گفت و  ینابعد از   یستنگفتار  يدستور ینابعد از 
  امبر برده فلکرخت بر چارم   امدوستان من مرده يا الوداع
  من نسوزم در عنا و در عطب  چون حطب ينارچرخ  یرزتا به 
  )652تا646: 1همان، ( ینچارمبر فراز آسمان   ینابعد از  ینمنش یسیع يپهلو

  پیمانی
    یستچ یرتزوو ان  مکرآن  ي چاره  یستچ یرتدبپس بگو  گفتششاه 

  ییپنهان ینو  یند یداهو ین  یینصرانتا نماند در جهان 
  مر حکمدر  و لب بشکافام ینیب  برشه گوش و دستم را ب ياگفت 

  مرا گرشفاعت یکبخواهد تا   دار آور مرا یرزدر بعد از آن 
  باشد چار سو که یراهبر سر   تو کار ینا کنگاه  يمنادبر 
  )347تا342: 1همان، ( شر و شور یشاناتا در اندازم در                          گهم از خود بران تا شهر دور آن

  عام یدتقلخود چه باشد قوت   تمام یانترسا ددل بدو دادن
  )372و371: 1همان، ( پنداشتندیم یساشع یبنا  کاشتند مهرش ینهسدر درون 

  شاه را پنهان بدو آرامها  یغامهاپشاه و او  یانمدر 
  دلم کن فارغوقت آمد زود   مقبلم يکاشه  بنوشتاو  یشپ

  )460تا458: 1همان، ( هانهفت یسیع ینددر  کافکنم  شها کارم آن اندر ینکاگفت 
  جمله بر رفتار او ياقتدا  جمله بر گفتار او اعتماد
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   )465تا461: 1همان، ( یربم یگفتگر بدو  يبداد جان                    یراماو در وقت و ساعت هر  یشپ
  یمسلک یگردنقش هر طومار   یکیبه نام هر  يطومار ساخت
  )467تا466: 1همان، (  تا به سر یانپاخالف آن ز  ینا                               دگر ینوع یکیهر  يها حکم
  )552: 1همان،( وعظ را بگذاشت و در خلوت نشست                         از خود ببست یروزآن  یگرد مکر

  راند حرف یکتنها به هر  یکبه  یک  بخواندرا  یرانامآن  یگهانو آن 
  )654و653: 1همان،( يتومن  ي یفهخلحق و  بینا  یسويع یندرا به  یکگفت هر 

  )657: 1همان،(را مجو یاستر ینا یرمنمتا   وامگو یناام تا من زنده یکل
موجود در این داستان بعـد از تفکیـک،بهتر نمایـانگر     يها مانیپ،رفت و برگشت ها و قراردادها و ها تالشو  ها کشمکشانواع 

  .دهد یمن آنها فارغ از سایر اجزاي داستان امکان تشخیص و تمرکز بیشتري به مخاطب ساختار روایی آن است و کنار هم قرار داد
  

  يریگ جهینت
اشاره  ایرانی و از جمله مثنوي يها داستانبا به اهمیت نظریۀگریماس و امکان بررسی و تطبیق آن  توان یماز نتایج این پژوهش 

از الگـوي سـاختاري و روایتـی     رغـم سـادگی ظـاهري    بهمثنوي  يها داستانهدف موالنا نیست ولی  ،اگر چه داستان گویی ،کرد
کنشـگر گریمـاس کـامال بـا     الگـوي  .روایـت شناسـی قابـل بررسـی و ارزیـابی اسـت       يها هینظرکاملی برخوردار است و در قالب 

انسـجام روایـی کـاملی    نظـم و   ،هـا  داسـتان در وراي ظاهر ساده و بی پیرایۀاین  که دهد یممطابقت دارد و نشان  مثنوي يها داستان
داسـتانی از   يهـا  تیشخصـ و روابط حاکم میـان   شود یمیت رؤ ها داستاني مکرري در اغلب این زنجیره ا يها هیمابن .وجود دارد

جسـتجوي دسـتور و نحـو    فرمالیسـتی و سـاختارگرایی درصـدد     يهـا  هینظراین نظریه نیز مانند سایر .نظام و منطقی برخوردار است
که دو به دو بـا هـم    -گریماسشش کنشگر .ساختار روایی داستان است و در این مورد نتیجه بخش و موثر استداستان یا الگوي 

  .است مثنوي يها داستانتقابلی در  يها نقشو  ها کنشنشانگر وجود  -ارتباط دارند
  :داستان پادشاه جهود داراي شش کنشگر زیر است

دیـن  :امیر،رقیـب  12نصـارا و  :یهود وممانعت از نشر دین عیسـوي،یاریگر  حفظ دین: وزیر ،هدف:پادشاه جهود،فاعل: فرستنده
  .پادشاه جهود و سایر یهودیان: عیسی و تفکرات مسیحی،گیرنده

داسـتان مـذکور از   .هر شش کنشـگر در پیشـبرد روایـت درگیرنـد ولـی کـانون روایـت،وزیر و شکسـت دیـن عیسـوي اسـت           
جرایی دستور پادشاه و تنبیه ظاهري وزیر و نزاع افکندن وزیـر میـان مسـیحیان و    زنجیرةروایی سه گانه برخوردار است،در زنجیرةا

،در زنجیرةانفصالی اعزام وزیر و رفت و آمد او در میان مسیحیان و در زنجیرةپیمانی عهـد و پیمـان و قـول و    شود یمامیر مطرح 12
  .شود یمدیده امیر  12قرار شاه با وزیر و پنهانی عهد بستن وزیر با 

  
  داشتادی

  .)7: 1386توالن،:(ك.ر -1
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 1383سـجودي، (،)36: 1386استن،(،)110: 1383گیرو،(،)66: 1387خدیش،:(دربارةنظریۀگریماس به این منابع رجوع شود -2
  .)77: 1386مارتین،( و )146: 1386چندلر،(،)127: 1380ینه سن،د(،)73:

  .)147: 1383اسکولز،(و)151: 1386توالن،( ،)144: 1384سلدن،:(ك.ر -3
ــراي  -4 ــاس  بـ ــۀدیدگاه پـــرپ و گریمـ ــود بـــه   مقایسـ تمـــام :1368پـــراپ،(، )153و152: 1383اســـکولز،(: رجـــوع شـ

: 1383سـجودي، ( )142و141: 1384سلدن،(، )52و49،50،51: 1384برتنس،(،)109: 1383،رویگ(،)144: 1383،گلتونیا(،)صفحات
آنها به عنـوان صـفت و اعمـال     اتیخصوصرا به مثابۀاسم،و  ها تیشخص زینتزوتان تودوروف ؛)109: 1383و لبیهان، نیگر(و ) 73

  .)145: 1383،گلتونیا.(کند یم یسیبازنو طیجملۀبس کیرا به شکل  ها قصهاز  کیو هر  کند یمآنها به منزلۀفعل قلمداد 
  .)154: 1383اسکولز،: (ك.ر -5

  
  منابع

  .نشر مرکز،چاپ ششم: ساختار و تاویل متن،تهران).1382.(احمدي،بابک
  .سوره مهر:نشانه شناسی متن و اجراي تئاتري،ترجمۀداوود زینلو،تهران). 1386.(استن،الن و جرج ساوانا

  .نشر مرکز،چاپ دوم:درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات ،ترجمۀفرزانه طاهري ،تهران). 1383.( اسکولز،رابرت
  .نشر مرکز،چاپ سوم:ن،ترجمۀعباس مخبر ،تهرایۀادبینظرآمدي بر  شدریپ.)ش1383(.،تريگلتونیا

  .نشر ماهی،چاپ اول:ادبی،ترجمه محمد رضا ابوالقاسمی ،تهران هینظرمبانی ). 1384.(برتنس،هانس
  .توس،چاپ اول:بدره اي ،تهران دونیترجمۀفر،انیپر يها قصهشناسی  ختیر). 1368.(ریمیوالدپراپ،

  .توس، چاپ اول: بدره اي ،تهران دونیفرترجمۀپریان،  يها قصهتاریخی  يها شهیر). ش1371.( ـــــــــــــــ
حکایـت  /نشر نگاه امـروز :نقد ادبی معاصر، ترجمۀمازیار حسین زاده و فاطمه حسینی تهران يها هینظر). ش1387.(تایسن،لیس

  .قلم نوین، چاپ اول
  .روزنه،چاپ اول:،تهران واناتیح يتهایحکابررسی ).ش1376.(تقوي،محمد
سـمت،چاپ  :انتقادي،ترجمۀفاطمه علوي و فاطمـه نعمتی،تهـران   -درآمدي زبان شناختی:یروایت شناس).1386.(توالن،مایکل

  .اول
  .اختران، چاپ اول: نظریۀادبیات، ترجمۀعاطفه طاهایی، تهران).1385.(تودوروف،تزوتان

  .نشر نی،چاپ اول:بوطیقاي نثر،ترجمۀانوشیروان گنجی پور،تهران).1388.(ــــــــــــــــــــــ 
  .سوره مهر:مبانی نشانه شناسی متن،ترجمۀمهدي پارسا،تهران).1386.(لچندلر،دانی

  .علمی و فرهنگی،چاپ اول:،تهرانجادویی يها افسانهریخت شناسی ).1387.( خدیش،پگاه
  .نشر پرسش:درآمدي بر نشانه شناسی،ترجمۀمظفر قهرمان،آبادان). 1380.(دینه سن،آنه ماري

  .357تا350،صيدینامۀشهمثنوي، يها قصهاز ). 1374.(نیعبدالحسکوب، نیزر
  .،چاپ دومریرکبیام:و خرگوش ،تهران ریشو  رانینخجبحثی دربارةداستان  رانینخج).1362.(ژوزف،ادوارد

  .99تا83،ص4تهران،ش اتیمجلۀدانشکدةادب،رانینخج). 1335.(ـــــــــــــــــــ 
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  .سوره مهر، چاپ دوم:تهرانساخت گرایی،پساساخت گرایی و مطالعات ادبی،).ش1388.(سجودي، فرزان 
  .نشر فرهنگ کاوش،چاپ اول:نشانه شناسی و ادبیات،تهران).1384.(ــــــــــــــــــــــ 
  .نشر قصه،چاپ دوم:نشانه شناسی کاربردي ،تهران). 1383.(ــــــــــــــــــــــ 

  .اپ سومطرح نو،چ:معاصر،ترجمۀعباس مخبر ،تهران یۀادبینظرراهنماي ). 1384.(سلدن،رامان
  .106تا91،ص2پردازي مولوي در مثنوي معنوي،پژوهشهاي ادبی،ش تیشخصداستان پردازي و ). 1382.(رضایعلشوهاتی،
  .چاپ سوم،ریرکبیام:مثنوي ،تهران التیتمثمآخذ قصص و ).1362.(الزمان عیبدفروزانفر،

  .،چاپ اولمینوي خرد:بوطیقاي ساخت گرا،ترجمۀکوروش صفوي،تهران).1388.(کالر،جاناتان-25
  .روزنگار،چاپ اول:درسنامۀنظریه و نقد ادبی،ترجمۀگروه مترجمان ،تهران).1383.( گرین،کیت و لبیهان،جیل

  .آگه،چاپ دوم:نشانه شناسی،ترجمۀمحمد نبوي ،تهران). 1383.(ری،پی رویگ
  .هرمس، چاپ دوم: روایت، ترجمۀمحمد شهبا،تهران يها هینظر). 1386.( مارتین،واالس

  .315تا293،صزیتبر اتیۀدانشکدةادبینشرمثنوي، التیتمثاز  یکی لیتحل ).1337.(نوچهرمرتضوي،م
  .مینوي خرد،چاپ اول:گزیدةمقاالت روایت،ترجمۀفتاح محمدي،تهران). 1388.(مکوئیالن،مارتین

  .سورةمهر، چاپ اول:ابرساختگرایی، ترجمۀفرزان سجودي، تهران.)ش1380(.هارلند ریچارد
ـــ ــاپور    ). 1385.(  ــــــــــــــــــ ــومی و شـ ــۀعلی معصـ ــا بارت،ترجمـ ــون تـ ــۀادبی از افالطـ ــر نظریـ ــاریخی بـ ــدي تـ درآمـ

  .نشر چشمه، چاپ دوم:جورکش،تهران
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480  
  فرهنگ الفبایی کنایه در کلیله و دمنه

  

   1سلما نتنج
  2یجوکار تنگ کرم زهرا

  
و به بررسی نحوة به کار گیري کنایات و . ي شده است این مقاله که تحت عنوان فرهنگ الفبایی کنایه در کلیله و دمنه گرد آور

ی نوشته شده است. انواع آن در کتاب کلیله و دمنه می پردازد  می توان انواع کنایه را در آن .از آنجا که کتاب کلیله و دمنه به نثر فنّ
  .ضوح و خفا مورد بررسی قرار می گیرداین فرهنگ الفبایی، کنایه و انواع آن از لحاظ نوع مکنی عنه ، از نظر و درمشاهده کرد 

  

  .کلیله و دمنه، فرهنگ، کنایه :کلیدواژه ها

                                                
 یفارس اتیارشد زبان و ادب یکارشناس - 1
 یفارس اتید زبان و ادبارش یکارشناس - 2
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. و البته این مهمترین و با ارزش ترین اثر وي است . نصراهللا منشی کتاب کلیله و دمنه را از عربی به پارسی ترجمه آزاد کرده است 
کمی است ، سه رباعی به فارسی که در لباب االلباب بدو نسبت  شعر و نثري که عالوه بر این کتاب به دست ما رسیده است چیز

داده شده است ، دو بیت از قصیده اي به عربی که خود در کلیله و دمنه آورده و گوید که از زبان بهرامشاه انشا کرده ام ، و قطعه 
،  1371ی ، نشمنصراهللا (آمده است » یلهلصاحب الکل«اي به نثر در شکایت از حادثه اي ناگوار که در مجموعه منشأتی تحت عنوان 

ی همراه کرده است .     )مقدمه یا نصراهللا منشی صاحب ترجمه کلیله و دمنه اثر خود را با آرایش هاي لفظی و معنوي و زیبایی خاص
در کتابت تنوقی  و یا دی نویسلتتا دور آخر زمان و انقراض عالم ، هر کس رسا«عوفی در لباب االلباب در ستایش او می نویسد . 

و از منشأت . چه ترجمه کلیله و دمنه که ساخته اوست ، دست مایه کتّاب و اصحاب صنعت است . تبس فوائد او تواند بود قکند م
  ) .92،  2،  ج  1361عوفی ،(» پارسیان هیچ تألیف آن اقبال ندارد

  .شود  کنایه از لحاظ داللت مکنی به ، به مکنی عنه به سه دسته تقسیم می    
آن است که صفت یا صفاتی را به صورت کنایه در سخن بیاورند و از آن اسم یا موصوفی ) اسم(کنایه از موصوف  – 1  

» مقصود از آن ذات و شخص باشد ، مثل پادشاه ددان که کنایه از شیر درنده است « . خاص را اراده کنند یا وصف اسمی را بگویند 
مقصود از آن « ه از صفت  آن است که صفتی را بگویند و از آن ، صفت دیگري را اراده کنند کنای – 2) 209،  1370همایی ، (

کنایه از بدین معنی است که فعلی یا مصدري یا جمله اي در معناي فعل یا  – 3). 209،  1370همایی ، (»  صفتی از اوصاف باشد
ست که هم در زبان عامه مردم وجود دارد و هم شاعران و مصدر یا جمله اي دیگر به کار رود و این رایج ترین نوع کنایه ا

  )255،  1373همایی ، (نویسندگان درسخن خود به کار می برند 
کنایه قریب آن است که پی بردن از معناي ظاهري به معناي پوشیده آن به آسانی و بدون واسطه و میانجی یا حداکثر و یا قریب    

  ).495،  1376نوروزي ، (میانجی میسر باشد 
  ) .134،  1377صفا ، (زیاد باشد ) مکنی به و مکنی عنه(آن است که وسائط بین معنی حقیقی و مجازي بعید     
  .وسائط اندك و ربط بین معنی اول و دوم آشکار است . اشاره کردن به چیزي از نزدیک است  ایماء    
و ) مکنی به(ست و در اصطالح علم بیان کنایه اي است که بین معنی اصلی در لغت به معنی اشاره به دور یا اشاره فهماندن ا تلویح    

یعنی وسائط میان الزم و ملزوم متعدد باشد . چندین واسطه باشد و دریافت معنی کنایی تا حدي دشوار گردد ) مکنی عنه(معنی کنایی 
  .از این رو تلویح عکس ایما است . 

به طور که . یعنی وسائط در آن خفی است . دك ، اما معناي کنایی چندان آشکار نیست کنایه اي است که در آن وسائط ان رمز    
می توان گفت اصالً نمی توانیم وسائط را دریابیم و در نتیجه انتقال از معنی ظاهر به باطن دشوار و گاهی غیر ممکن است و بیشتر در 

  .کنایه صفت دیده می شود 
  .  و دمنه از نصراهللا منشی است ، به تصحیح مجتبی مینوي ، که در منابع آورده شده است  ارجاع این بخش به کتاب ترجمه کلیله

  
  فرهنگ الفبایی کنایه و انواع آن به لحاظ مکنّی عنه و وضوح و خفا
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کنایه به لحاظ 
ی عنه   مکنّ

کنایه از لحاظ 
  وضوح و خفا

ی به ی عنه  مکنّ   مکنّ

اب
 کت

حه
صف

ره 
شما

  

سم  
ا

فت  
ص

  

عل
ف

ماء  
ای

  

تل
یح

و
  

  رمز

      *      *    160  اشک  آب دیده
آب سرد روي کسی 

  ریختن
    *    *        224  نا امید کردن

      *  *        113  کسی را آزار دادن  آتش بر کسی باریدن
      *  *        319  آن چیز به کمال رسیدن  آتش چیزي باال گرفتن

  آتش در کسی افتادن
جوشش و قلقی براي 

  انجام کاري
51        *  *      

  گرفتنآسان چیزي 
بی اهمیت بودن نسبت 

  به آن چیز
337        *  *      

  آینه فرا روي کسی داشتن
شرح دادن واقعه ، فاش 

  مردن حقیقت
113        *  *      

      *  *        29  بخشیدن  ارزانی داشتن
      *  *        165  نیکو پروردن  از آستین سله کردن

  از اوج ثریا گذشتن
به نهایت بلندي و کمال 

  رسیدن
209        *  *      

ز پاي در آمدن یا در ا
  آوردن

      *  *        90  نابود شدن ، نابود کردن

      *  *        416  ناتوان شدن ، نابود کردن  از پاي در آمدن
      *  *        78  کشتن  از پاي در افکندن
      *  *        187  تالش کردن  از پاي ننشست

      *  *        364  مضطرب شدن  از جاي بردن خود
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      *  *        88  عصبانی شدن  از جاي شدن
      *  *        154  عصبانی شدن  از جاي شدن

      *  *        90  نابود کردن  از دست بر باید داشت

ی به ی عنه  مکنّ حه  مکنّ
صف

  

سم  
ا

فت  
ص

  

عل
ف

ماء  
ای

یح  
تلو

  

  رمز

      *  *        216  ترك کردن  از سر چیزي برخاستن
      *  *        192  چیزي را فهماندن  از شربت چیزي چشاندن
      *  *        95  اقب خود بودنمر  اطراف خود فراهم گرفتن

      *  *        52  پیش آمدن مشکل  افتادن حسک در راه
      *  *        34  ترسیدن  اندیشیدن از کسی
      *  *        60  حسرت خوردن  انگشت گزیدن

      *  *        193  قدرت داشتن  اوج کیوان را سپردن
      *      *    179  غرور  باد

      *  *        89  مغرور شدن  باد خانه ساختن
    *      *      382  ضایع کننده  باد دست

  بارنامه کردن
تفاخر کردن و فخر 

  فروشی کردن
241        *    *    

  بازي کردن با جان
جاي را بی ارزش 
  شمردن در راه هدف

293        *  *      

      *  *        52  پیش آمدن مشکل  باالیی تند پیش آمدن
      *      *    86  گل  بچه خار

      *      *    86  باران  بخار چشم هوا
      *      *    86  گل ها  مینبخور روي ز
      *      *    193  دشمن  بدخواه

      *  *        329  کسب کردن  بدست آوردن
      *  *        197  قدرت داشتن  بر آسمان مسکن کردن
      *  *        95  غافلگیر کردن  براي کسی شام ساختن

      *  *        113  نابود کردن  بر باد دادن
    *    *        50  فریب دادن  بر باد نشاندن
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    *    *        100  فریب دادن  ندنبر باد نشا
    *    *        86  عصبانی کردن  بر باد تند نشاندن
      *  *        232  مردن  بر جاي سرد شدن
      *  *        76  مردن  بر جاي سرد شدن

      *  *        397  آزمودن  بر سنگ امتحان زدن

ی به ی عنه  مکنّ حه  مکنّ
صف

  

سم  
ا

فت  
ص

  

عل
ف

ماء  
ای

ویح  
تل

  

  رمز

      *    *      193  سریع  برق
      *  *        49  تالش کردن  و بازو زدن بر

  بریدن از چیزي
به کلی جدا شدن و 
  دیگر گرد آن گشتن

51        *  *      

      *  *        353  تصرف کردن  بریدن جایی را
      *  *        67  اهمیت داشتن  به کار بودن
      *  *        67  اهمیت داشتن  به کار بردن

  بودن کار کسی
از بین رفتن و از رونق 

  افتادن
173        *  *      

      *      *    57  )فرشته مرگ(مرگ   بویحیی
      *      *    224  کمال خبث و گناه  به آب پاك نشدن
      *      *    224  کمال خبث و گناه  به آتش نسوختن

  به انگشت پاي جستن
با نهایت میل و کوشش 

  جستن
213        *  *      

      *  *        79  نابود کردن  به باد دادن
به جان خریدار بودن 

  چیزي
      *  *        166  ش بودنبا ارز

      *  *        378  استفاده بردن از آن چیز  به دست گرفتن چیزي

  به قعر ثري رسیدن
پستی کامل یافتن و ریشه 

  گرفتن
209        *  *      

      *  *        87  به جهنم فرستادن  به مالک سپردن
      *  *        83  زالل بودن آببیضه ماهی از فراز آن 
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  بتوان شمرد
      *  *        339  كزمان اند  به یک صفقه
      *      *    355  خلوتگاه  بیت االحزان

پاي از سر و کفش از 
  دستار

سر در گمی و گیجی 
  شدن

235    *      *      

      *  *        138  قدرتمند  پاي آور
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  پاي از حد بیرون نهادن
حد خود را نشاختن ، 

  گستاخی کردن
9      *    *      

      *  *        45  خطا کردن  پاي از جاي شدن
      *  *        75  استراحت کردن  پاي افزار گشادن
      *  *        182  بی ارزش شدن آن چیز  پاي بر چیزي نهادن

      *  *        121  بزرگی و شوکت رسیدن  پاي بر فرق آسمان نهادن
      *  *        52  دچار مشکل شدن  پاي در سنگ آمدن
      *  *        187  ل شدندچار مشک  پاي در سنگ آمدن
      *  *        411  دچار مشکل شدن  پاي در سنگ آمدن

      *  *        135  عاجز و ناتوان  پاي شکسته
      *  *        276  عجز و ناتواتی داشتن  پاي کشان رفتن

      *    *      83  غماز ، سخن چین  پرده در
      *  *        205  عاجز شدن  پرنهادن

  پشت به پشت بودن
دنبال رو هم ، همراه هم 

  بودن
332      *    *      

      *  *        124  به آن رسیدن  پشت به دیوار چیزي دادن

  پشت پا زدن به چیزي
ترك کردن و اهمیت 

  دادن به آن چیز
52        *  *      

      *  *        53  دچار گمراهی شدن  پشت پاي خوردن
      *  *        117  افسوس خوردن  پشت دست خاییدن
      *  *        126  غلبه کردن بر اوپشت کسی به زمین 
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  آوردن
      *  *        295  پیر شدن  پشت کوژ کردن

  پنبه از گوش بیرون کردن
به هوش بودن ، کامالً 

  توجه کردن
215        *  *      

      *  *        319  مغلوب کردن او  پوز بند کردن کسی
      *  *        339  مردن ، از بین رفتن  پوست باز کرده

پوست روي چون زرد 
  زعفران شدن

      *  *        189  ترسیدن
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پوستین سوي باران 
  گرداندن

طبق مصلحت عمل 
  کردن

279        *  *      

پوستین سوي باران 
  گرداندن

طبق مصلحت عمل 
  کردن

399        *  *      

      *  *        183  مقاومت نکردن  پهلو تهی کردن
      *    *      123  ضعیف  پیاده

      *  *        238  ودنبی بهره ب  پیاده بودن
      *  *        48  دریافتن و بدست آوردن  پی بیرون بردن از جایی
      *      *    177  پیش رو ، سر آغاز  پیش آهنگ

      *  *        69  ارزش چیزي را نداشتن  پیرایه پاي بر سر آویختن
      *  *        267  توجه کردن  پیش چشم داشتن

      *    *      257  بسته و مسدود  )براي راه(تاریک 
      *    *      249  نابینا شدن  یک شدن چشمتار

      *  *        182  شاد شدن  تازه ایستادن
      *  *        337  انجام دادن ، اقدام کردن  تخم چیزي پراکندن
      *  *        396  حمله کردن  ترك تازي کردن

تنور گرم ایستاده فطیر 
  خویش بستن

استفاده از فرصت در 
  حصول به عرض خود

316        *  *      

      *  *        247سرکشی و نافرمانی   توسنی کردن
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  کردن
      *  *        99  خود را در عذاب افکندن  تیشه بر پاي خویش زدن

  تیغ بر سر کسی بودن
در آستانه خطر مرگ 

  بودن
142        *  *      

  جان مردم خوردن
آزار فراوان دادن ، 

  سختی و مشقت رساندن
17        *  *      

      *  *        223  دچار مصیبت شدن  جگر سوخته شدن

  جوشیدن ، جوش زدن
اضطراب داشتن و 

  ناراحتی
75        *  *      

      *  *        171  با تجربه بودن  جهان گشتن
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  چرب زبان
مخاطب فریب ، خوش 
  سخن ، چاپلوس

139      *      *    

    *    *        32  چاپلوسی کردن  چرب زبانی کردن

  چشم داشتن
اشتن ، انتظار امید د

  داشتن
244        *  *      

      *  *        295  انتظار داشتن  چشم داشتن

  چشم داشتن
انتظار داشتن ، امید 

  داشتن
337        *  *      

  چشم را دوختن به چیزي
توجه نکردن و بی اهمیت 

  به چیزي
182        *  *      

      *  *        228  اشتیاق داشتن  چشم سرخ کردن
      *  *        228  آن چیزتباه شدن   چیزي بر کسی سیاه شدن
حلیت سر در پاي بستن و 
  پرایه پاي سر آویختن

      *  *        69  ارزش چیزي را ندانستن

      *  *        177  بسیار ئشوار بودنحمال چیزي بر پشت 
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چرخ نهادن و آرمیدن 
  چرخ مثل کوه

      *  *        186  از بین بردن چیزي  خاك از چیزي بر آمدن
      *  *        3  از بیخ برکندن  خاك بر آوردن
      *  *        93  نابود ساختن  خاك بر آوردن

    *      *      225  پست و ذلیل  خاك پاي
خاك پشت سر کسی 

  ریختن
    *    *        50  تمناي باز نیامدن کسی

ار 396  )دنیا(زمین   خاك تودة غد    *      *      
      *  *        88  ناپدید شدن،نابود شدن  خاك خورد شدن

خاك در چشم کسی 
  کردن

      *  *        200  اامید کردنکور کردن ، ن
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  خاموش راشعار ساختن
عمل و عقیده اي را ظاهر 

  ساختن
32        *  *      

      *      *    303  خورشید  خسرو سیارگان
      *  *        359  به او دست نیافتن  خلخال کسی را پسودن

      *  *        152  کشتن  خون ریختن
                100  دوري کردن  ن بر چیدندام

      *  *        191  دوري کردن  دامن در چیدن
      *  *        237  دوري کردن  دامن بر چیدن
      *  *        95  دوري کردن  دامن در چیدن

      *    *      368  وسیع  دامن گیر
دانه ریگ در قعر آن 

  بتوان شمرد
      *  *        83  زالل بودن آب

      *      *    52  باطن  دثار
      *  *        224  کمال خبث و گناه  اك نشدندر آب پ

  *        *      100  احمق  دراز گردن
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      *  *        196  جنگیدن  در آویختن
      *  *        80  منزل آباد کردن ، مردن  در خاك منزل ساختن

  در خاك جستجو کردن
تکاپوي براي انجام 

  کاري
91        *  *      

  در شیشه کردن شیطان
ضعیف و ناتوان کردن ، 

  چیره شدن
65        *  *      

      *      *    27  زمان بسیار  درصد هزار قرن
در کاري ناقه و جملی 

  داشتن
دخالت داشتن ، سود 

  بردن
135        *    *    

    *    *        108  فریب دادن  در کوزه فقاع کردن

  در گرداندن
غالب شدن ، پیروز شدن 

  ، به زمین زدن
79        *  *      

      *  *        115  سریع بودن آن چیز  در گرد چیزي نرسیدن
      *  *        252  مردمی نمودن  در مجلس مردان نشستن
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      *  *        229  ترك کردن آن چیز  دست از چیزي گرفتن

  دست برد نمودن
ضرب و شست ، قدرت 

  نمایی
146        *  *      

  دست بردي نمودن
ضرب شست و قدرت 

  نمایی
192        *  *      

      *  *        92  غلبه کردن  دست برد نمودن
      *  *        62  کتک زدن ، مجازات  دست برد نمودن

دست به خون کسی 
  آلودن

      *  *        261  کشتن

      *  *        292  غرور یافتن ، خود آرایی  دست خویش مطلق دیدن
دست دراز کردن در 

  کاري
      *  *        126  اقدام نمودن

      *      *    179  دزدي  دست درازي به چیزي
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  دست در چیزي زدن
توجه کردن و اهمیت 

  دادن به چیزي
182        *  *      

      *  *        340  آغاز کردن  دست در شاخ تازه زدن
      *  *        121  چیره شدن  دست در کمر کسی زدن

دست رد به سینه کسی 
  زدن

      *  *        416  مانع کردن،مانع شدن

  دست کسی بر تافتن
کسی را از کاري نا امید 

  ردنو جدا ک
187        *  *      

      *  *        395  اختیار و قدرت داشتن  دست کسی گشاده بودن
      *  *        213  کمک و یاري کردن  دست گرفتن
      *  *        4  تدبیر امور  دست گشادن
      *  *        183  کمک و یاري کردن  دست گیري
      *      *    250  یاور  دست گیري
      *  *        86  غلبه و به دست آوردن  دست یافتن
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      *  *        91  ترسیدن  دل از جاي بردن
      *  *        339  ترك کردن  دل از چیزي برداشتن
      *  *        229  ترك کردن آن چیز  دل از چیزي گرفتن
      *  *        256  ترسیدن  دل از خود برون
      *  *        223  دچار مصیبت شدن  دل بریان شدن

      *  *        189  توجه کردن زیاد به او  به کسی بستن دل
    *    *        112  تحمل کردن  دل در سنگ شکستن

      *  *        333  امید و اطمینان بهود دادن  دل گرمی دادن
      *  *        256  مهربانی کردن  دل نمودگی

      *      *    50  سخن  دم
    *    *        96  به هالك رساندندمار از سر کسی بر 
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  آوردن
      *    *      359  وشان و انبوهخر  دمان

  دم در کشیدن
سکوت کردن ، تسلیم 

  شدن
10        *  *      

      *  *        148  سکوت کردن  دم در کشیدن
      *  *        109  فریفته شدن  دم خوردن
      *  *        112  سکوت کردن  دم طرقم

      *  *        158  زشت نمودن زیبا  دم طاووس پر زاغ دانستن
      *  *        247  فریب دادن  دمیدن در کسی
      *  *        239  طمع کردن  دندان تیز کردن
      *  *        121  خمشگین شدن  دندان نمودن
      *  *        232  نشان دادن خشم  دندان نمودن

      *  *        249  متحیر و گیج شدن  دود برسر کسی آمدن
دود از چیزي به آسمان 

  رساندن
      *  *        93  نابود کردن

      *    *      115  بسیار سریع  دواسپه
      *  *        197  سرعت داشتن  دواسپه کردن

      *      *    201  دو تن ، دو نفر  دو سر و چهار گوش
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      *  *        295  کور شدن  دیده سپید کردن
راز در دل داشتن چنان 
  که دل آن را باز نیابد

در پنهان کردن بسیار 
  کوشیدن

99        *  *      

      *  *        257  کوچ کردن  رخت بردن به جایی
      *    *      303  نا امید و خایب  رخ زرد

رشته با خویش خراج 
  گرفتن

      *  *        326  خود را از قید آزاد کردن

      *  *        348  سر در کار او در آوردن  رشته کسی را تافتن
      *  *        116  با سرعت رفتن  رکاب گران کردن
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      *  *        291  فتنسریع ر  رکاب گران کردن
      *      *    311  نقاش  رنگ آمیز
      *      *    27  رونق  روز بازار
      *    *      192  ناتوان  روز کور

      *  *        96  فرصت پیدا کردن  روزگار بردن
      *  *        96  فرصت پیدا کردن  روزگار یافتن
      *  *        257  باز شدن راه  روش شدن راه

  روي از چیزي گرداندن
ه ترك کردن و توج

  نکردن
124        *  *      

      *  *        355  سجده کردن  روي بر خاك نهادن

  روي به کاري آوردن
اقدام نمودن به انجام 
  کاري و مایل شدن

30        *  *      

  روي به کسی آوردن
توجه کردن ، به سوي 

  کسی رفتن
113        *  *      

      *  *        245  دست پیدا کردن و یافتن  روي چیزي دیدن
      *  *        117  افسوس خوردن  روي سینه خراشیدن

      *      *    368  هدایت گر  رهنما

  زبان در کسی گشودن
در مورد او با تندي 

  صحبت کردن
60        *  *      

      *    *      139  ظاهر فریب  زراندود
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  زرد روي شدن
شرمنده شدن ، ناراحت 

  شدن
228        *  *      

    *  *        295  نا امید شدن  روي شدنزرد 
  
  

      *  *        189  ناراحتی و رنج کشیدن  زرد گردانیدن

  زنجیر گسستن
خود را به ترتیب نجات 

  دادن
112        *  *      
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    *        *    389  سخنان بیهوده  ژاژ
      *  *        212  آماده شدن  ساختن چیزي

      *  *        30  آماده شدن و مجهز شدن  ساخته شدن براي کاري
    *      *      225  نادان  ک سرسب

    *      *      382  احمق  سبک سر
      *  *        244  بی وزن بودن  سبک سنگ بودن
      *    *      27  عاجز و ناتوان  سپهر پیاده رو

  سجاده روي آب افکندن
انجام کارهاي خارق 

  العاده
50        *  *      

  سجده گاه شدن
محل رفت و آمد ومطیع 

  و منقاد شدن
14        *  *      

      *  *        156  شایع شدن  واه افتادنسخن در اف
      *      *    123  شرمنده  سر افکنده

      *  *        416  فدا کردن جان  سر انداختن

      *  *        127  حسرت خوردن  سر انگشت خاییدن
      *  *        200  بیدار شدن  سر بر کردن

    *    *        391  تسلیم شدن  سر به خط آوردن
سر به خط کردن یا 

  آوردن
    *    *        10  )شدن تسلیم(مطیع شدن 

      *  *        258  راه نجات پیدا کردن  سر به قفس زدن
      *  *        257  شاد شدن  سرخ روي شدن

      *  *        147  مردن  سرد شدن
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      *  *        183  سر را از دست دادن  سر در باختن
      *  *        352  را یافتنسر نخ موضوع   سر رشته بدست آوردن
      *  *        171  با تجربه بودن  سرد و گرم چشیدن

      *  *        37  شاد شدن  سر و رو سرخ روي شدن
      *  *        138  حیران و مبهوت  سرگردان شدن
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      *  *        205  تسلیم شدن  سر نهادن
  *        *      399  ابله  سست بروت
      *    *      166  رام و زون  سست عنان
      *  *        22  محتاج کردن  شتنسگ را گرسنه دا
      *  *        393  ارزش داشتن  سنگ آوردن

      *  *        208  حمله کردن ، نابود کردن  سنگ در انداختن

  سنگ در کیسه کردن
جمع آوري حطام بی 

  ارزش
369        *  *      

  سنگ ریزه
نهایت خردي و بی 

  ارزشی
208      *    *      

      *    *      208  بی ارزش  سنگ و سفال
ر پشت سوز چیزي ب
  چیزي

      *  *        177  بسیار دشوار بودن

      *    *      166  رام و زبون  سهل القیاد
      *  *        186  بدبخت شدن  سیاه شدن سپیدي

    *    *        240  فریب دادن  سیر در میان لوزینه بودن
      *      *    116  خورشید  شاه سیارگان

      *  *        235  سر درگمی و گیج  شب از روز نشناختن
      *      *    52  ظاهر  شعار

شمشیرهاي مخالف از نیام 
  بر آمدن

      *  *        80  آماده جنگ

      *  *        382  شنیدن سخنان آزارنده  شنیدن سردي
      *  *        92  گستاخی کردن  شوخ چشم بودن
      *      *    409  خورشید  شیر سوار فلک

ی به ی عنه  مکنّ حه  مکنّ
صف

  

سم  
ا

فت  
ص

  

عل
ف

ماء  
ای

ویح  
تل

  

  رمز

    *    *        112  ی شدنعصبان  صفرا تیز کردن
      *    *      67  با ارزش  طاووس

ار بصره       *      *    216  شخص بد  طرّ
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      *      *    216  شخص خوب  طرفه بغداد
      *    *      222  به اندازه یک لحظه  طرفه العینی

عرصه بر کسی فراخ 
  گذاشتن

مجال خودنمایی و 
  اظهارکردن خود دادن

22        *  *      

      *  *        291  سریع رفتن  عنان سبک کردن
      *  *        300  سریع رفتن  عنان گرد کردن
      *    *      82  سریع  عنان گشاده
      *    *      100  سریع  عنان گشاده

      *    *      116  سریع  عنان گشاده کردن

  فرصت چاشت یافتن
دست به هر عمل آغازین 

  زدن
95        *  *      

      *  *        23  مردن  فرمان یافتن
      *      *    23  شخص ناشناس  فالن

      *  *        329  استفاده کردن از او  با بر دوختن از کسیق
      *  *        211  اقدام نمودن  قدم در کاري نهادن

  قدم زدن
اقدام نمودن و در کاري 

  داخل شدن
90        *  *      

      *  *        126  اقدام نمودن  قدم گزاردن در کاري
      *  *        25  اقدام نمودن  قدم گزاردن در کاري
      *  *        126  اقدام نمودن  قدم گذاشتن در کاري

      *    *      35  شجاع  قوي دل
      *    *      395  شجاع  قوي دل

  کارد به استخوان رسیدن
بسیار دشوار بودن و 
  عرصه تنگ شدن

109        *  *      

      *    *      24  نادان  کر
      *  *        270  دوري کردن  کرانه کردن
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      *    *      121  نادرست  کژ
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      *  *        224  غلط بودن آن چیز  کژ بودن چیزي
کسی به یک اشارت 

  کفایت
      *  *        31  زود فهمیدن ، تیز هوش

  *        *      108  احمق  کشیده باال
کعبتین حریف به لطف 

  مالیدن
به نرمی و مالطفت عمل 
  دشمن را خنثی کردن

194        *    *    

کعبتین کژ در میان 
  آوردن

    *    *        272  فریب دادن

      *    *      293  صادق ، بی فریب  کعبتین راست
      *  *        53  بسیار زود گذشتن  کمتر از ساعت گذشتن
      *  *        329  استفاده کردن از او  کمر بستن از کسی
      *  *        400  درستی و امانت داري  کوتاه دست بودن

      *    *      24  نادان  کور
      *  *        208  طمع داشتن  کیسه دوختن

      *      *    193  بلندي زیاد  کیوان
      *    *      200  سنگین  گران

      *  *        50  زحمت کم کردن  گرانی بردن

    *    *        163  تملق و چاپلوسی کردن  گربه شانی کردن
      *  *        26  نابود کردن  گرد برخاستن

  گرد پاي کسی شکافتن
نهایت سرعت او ، دست 

  نیافتن به او
359        *  *      

      *  *        197  مطیع شدن  گردن نهادن
      *  *        139  سخنور با قدرت  گرم سخن
    *    *        137  طمع بسار داشتن  گرم شکمی

      *    *      160  با تجربه  گرم و سرد چشیده

  گرمی سینه
ناراحتی و اضطراب 

  داشتن
235        *  *      
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  رمز
  گرو بردن

سرعت داشتن، پیش رو 
  بودن از او

360        *  *      

      *  *        71  تنبیه کردن  گوشمال دادن
      *      *    192  پیر  گوژپشت

      *  *        100  ترسیدن  لرزیدن جان و تن
      *  *        96  قوي شدن  مار شدن

  مالیدن
تنبیه کردن و آزار 

  رساندن
7        *  *      

      *  *        55  تنبیه کردن  مالیدن
      *      *    52  دنیا  متاع غرور

  مدت یافتن
زندگی کردن و زنده 

  ماندن
23        *  *      

      *  *        128  یافتن راه حل ومداخله  مدخل جستن چیزي را
      *      *    289  ارث  مرده ریگ
            *    311  عطر ساز ، عطار  مشک بیز
      *    *      67  بی ارزش و کوچکی  مگس
      *    *      96  ضعیف  موران

      *      *    292  بده بازيشع  مهره بازي کردن
      *  *        100  آماده شدن  میان بستن

میان دوکس یک موي 
  بودن

رابطه آن دو به حداقل 
  ممکن رسیدن

347        *  *      

      *  *        50  آماده نشدن  ناساخته بودن

  ناقه و جملی داشتن
دخالت داشتن و سود 

  بردن
135        *    *    

  نان کسی را پخته شدن
قصد و غرض او به 

  ل رسیدنحصو
255        *  *      

    *    *        126  قاتل گرفتار می شود  نخسبیدن خون
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      *    *      308  بسیار خرد و کوچک  نقیر و قطمیر
    *      *      409  جوان ، بی تجربه  نوخط
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  رمز

      *    *      339  تازه دوران رسیده  نوکیسه
ی وداع کردن خیرات کس

  را
      *  *        56  ترك کردن

هر روز سر و دستاري 
  نداشتن

هر روز چیزي براي از 
  دست دادن نداشتن

327        *  *      

      *    *      416  بسیاري  هزار
      *    *      415  بسیار زیاد  هزاران
      *      *    235  زمان زیاد  هزار سال
      *    *      121  بسیار  هزار فرسنگ
      *  *        139  وفاق داشتن  هم داستانی
      *    *      345  همراه ، هم شأن  هم تگ
      *    *      345  همراه ، هم شأن  هم عنان
      *    *      33  سریع  یک اشاره

      *  *        242  همراه و صمیمی بودن  یک جان در دو تن بودن
      *    *      386  مصمم  یکدل

      *    *      68  مصمم و صمیمی  یک دلی
      *  *        242  همراه و صمیمی بودن  یک دل در دو سینه بودن



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٥٢٧ 
 

  
  :منابع

  1، فرهنگ کنایات سخن ، سخن ، تهران ، ج ) 1383(انوري ، حسن ، 
  ، انواع ادبی ، فردوس ، تهران) 1383(شمیسا ، سیروس ، 

  ، بیان ، فردوس ، تهران) 1371(ـــــــــــــــ  ، 
  ، بیان و معانی ، میترا ، تهران ) 1374(ــــــــــــــــ  ، 
  ، معانی ، میترا ، تهران ) 1384(ـــ  ، ـــــــــــــ

  ، دانشگاه پیام نور ، تهران   1، معانی و بیان ) 1382(ــــــــــــــــ  ، 
  ، سبک شناسی نثر ، میترا ، تهران ) 1377(ــــــــــــــــ  ، 
  ، سبک شناسی شعر ، فردوس ، تهران ) 1378(ــــــــــــــــ  ، 

  ، تاریخ ادبیات ایران ، فردوس ، تهران )1378(صفا ، ذبیح اهللا ، 
، تذکره لباب االلباب ، ترجمه دیباچه انگلیسی به فارسی به قلم محمد عباسی ، با مقدمه و تعلیقات ) 1361(عوفی ، محمد ، 

  2عالمه محمد قزوینی و تحقیقات سعید نفیسی، قمر رازي ، تهران ، ج 
  بیر ، تهران ، ج، فرهنگ فارسی ، امیرک) 1375(معین ، محمد ، 

  ، فرهنگنامه کنایات ، امیرکبیر ، تهران)  1378(میرزانیا ، منصور ، 
  ، ترجمه کلیله و دمنه ، به تصحیح مجتبی مینوي، امیرکبیر ، تهران ) 1371(نصراهللا منشی ، ابوالمعالی ، 

ان و توضیح و شرح محمد روشن ، اشراقی ، ، ترجمه کلیله و دمنه ، با انتقاد محمد فروز) 1374(نصراهللا منشی ، ابوالمعالی ، 
  تهران

  ، میزان سخن پارسی ، کوشا مهر ، شیراز) 1376(نوروزي ، جهانبخش ، 
  ، تصویر سخن در آینه ادب ، وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی تهران ) 1371(هادي ، علی ، 

، به کوشش ماهدخت بانو همایی )رباره معانی و بیان یادداشتهاي استاد عالمه د( ، معانی و بیان ) 1370(همایی ، جالل الدین ، 
  ، نشر هما ، تهران
  1، دیداري با اهل قلم ، علمی ، تهران، ج ) 1367(یوسفی ، غالمحسین ، 
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481 

 يها در مثنوي مولوي و زیر متن »موسی و شبان«داستان  گري یتروا يشیوه
  آن بر اساس نظریه ژنت

 
   1فاطمه نجاتی خالقی

   2رادمردعبداهللا 
  

  چکیده
ادبی بر ساختار روایی متکی است، که جامع ترین و قائم  ي ادبی بوده است و مطالعه ي یهنظریه روایت شعبه اي فعال از نظر      

 )narrative Discource(به ذات ترین چارچوبی که تاکنون براي تحلیل متون روایی پیشنهاد شده ریشه در گفتمان روایی
  يها ه دلیل آن که ادبیات داستانی کهن پارسی با داشتن روایات منظومی همچون مولوي سرشار از جلوهب. ژرار ژنت دارد

گوناگون کاربرد روایت است  بر این عقیده شدیم  براي نشان دادن چگونگی شیوه روایتگري  راویان انان به مقایسه میان داستان 
شرح نهج البالغه و حلیه االولیا که در حکم ماخذ مثنوي است، مشترك  موسی و شبان که میان تفسیر ابوالفتوح، عقد الفرید،

داستان پردازي بیشتري از راویان  يها فرض مسلم ما این است که مولوي از روش. ژنت بپردازیم ي یهبراساس نظر باشد یم
صیت از طریق کنش و دیگراستفاده کرده است وي از طریق ارزش گذاري مکرر در روایت خویش به اصالح نظام ارزشی شخ

در روایات تفسیر ابوالفتوح و حلیه االوالیا با . گفتار پرداخته و همچنین عنصر زمان در روایت مولوي پویاتر از روایت دیگر است 
  .نوع جدیدي از بسامد آشنا شدیم که تعریفی براي این نوع از بسامد در نظریه ژنت نیامده است

 
 

  .و داستان موسی و شبانروایت شناسی، ژنت  :هاکلیدواژه

                                                
 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد - 1
 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد - 2
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 مقدمه
، بلکه به منزله یک شیوه فهم و استدالل در مورد زندگی آید یامروزه دیگر روایت، صرفا به عنوان یک ابزار ادبی به شمار نم

روایت . روایات جهان بی شمارند«: گوید یروالن بارت م. دیگر علوم نیز کاربرد دارد يها و جهان و همچون یک ابزار در شاخه
ها  از تمامی این گروه اي یافتهسامان  ي  یزهبه کالم گفتاري یا نوشتاري به تصویر متحرك یا ثابت به ایما یا اشاره یا به آم تواند یم

المللی، فراتاریخی و ورا فرهنگی  حضور روایت بین. وجود دارد.روایت دراسطوره، قصه، تراژدي، کمدي، حماسه و. تکیه کند
  )45: 1380ابرگر،آس(»است همچون زندگی

مشترك مثنوي وآثار پیش از خود، که در حکم ماخذ مثنوي هستند، براي نشان دادن چگونگی شیوه  يها مقایسه میان داستان
روایت متفاوت یک  ي مشترك صورت بگیرد تا نحوه يها روشن است که این مقایسه باید بین داستان. روایتگري آنان است

این مقاله به تحلیل و بررسی داستان موسی و شبان که در دفتر دوم مثنوي، تفسیر ابوالفتوح  در. داستان مشترك معلوم گردد
بنابراین . پردازیم یعقدالفرید،شرح نهج البالغه و حلیه االولیا آمده است، م)باشد یکه از مفسرین شیعه قرن ششم هجري م(رازي

ر، سپس داستان  هر روایت را براي مقایسه بهتر به صورت نموداري داستان موسی و شبان در آثار دیگ يها ابتدا به بررسی سرمتن
آورده و به توصیف سطح داستانی و بررسی تطبیقی هر روایت پرداخته و در ادامه به تحلیل گفتمان براساس سه مقوله از نظریه 

روایتگري راویان را آشکار  ، کانون و لحن پرداخته و وجوه شیوه)نظم و ترتیب، دیرش و بسامد(ژنت که عبارتند از زمان 
  .نماییم یم

  بررسی موقعیت زیر متن داستان  .1.1

زیرا مفاهیم واالي داستان و . و شبان است) ع(معروف، مهم و کلیدي مثنوي مولوي داستان موسی يها  یکی از داستان
دین «جا که  از آن، تبدیل کرده استچالش برانگیز  يها عمیق و متفاوت دینی موالنا، این داستان را به یکی از داستان هاي یشهاند

او  يها این داستان موالنا هم مثل بسیاري از داستان). 207: 1364میرصادقی،(»تمثیلی ماست يها و اسطوره منبع بسیاري ازقصه
داشته، به یک شکل در متون  ي در ادب فارسی بازتاب گسترده) ع(حضرت موسی يها  داستان. دارد يا دینی و اسطوره ي یشهر

تفکر قدرتمند  ي واقعیت این است که داستان موسی و یک چوپان گمنام، زاده«.دیگر نیامده است يها ادب فارسی یا کتاب
معرفی کند، نه درتورات و نه در هیچ  گونه ینهیچ مآخذي وجود ندارد که داستان را ا. حال و هواي اوست دهنده مولوي و نشان

قید زمان و مکان هم در این داستان وجود ندارد که در چه زمانی موسی با آن  گونه چیهمچنین ه. یک از آثار دیگر عهد عتیق
رو شد یا در چه مکانی آن چوپان براي خداوند سرود گفت؛ مولوي هم مانند هر هنرمند بزرگ دیگري اسطوره  چوپان روبه

  ).27: 1372طهماسبی،(» آفریند یم

  .ذکر کرده به قرار زیر است داستان ي مآخذي را که استاد فروزانفر درباره

که روایت اول را داستانی متعلق به . تفسیر خود، چهار روایت متفاوت آورده است 179صفحه  2ابوالفتوح که در ج -1
است و شبیه این  205، صفحه 4ج عقد الفریدروایت دوم ابوالفتوح همانند روایت ابن عبدربه در کتاب . داند یزمان پیامبر اکرم م

روایت . آمده است 132ص1، باب الجنون و الحمق و االلی المصنوعه، جربیع االبرارو 38،ص2ابن قتیبه ج ون االخبارعیروایت در 
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حلیه روایت چهارم ابوالفتوح همانند روایت . است 267،ص4ج شرح نهج البالغهسوم ابوالفتوح همانند روایت ابن ابی الحدید در 
 .شده است روایات در صفحات آینده آورده نمودار تمامی این.  است 223، ص3ج االولیا

باشد » برخ اسود«و شبان ماخوذ از مناجات ) ع(که داستان موسی کند یگمان م) 60: 1368(روایت غزالی، زرین کوب -2
دوم از ربع  ي یمهدر ناحیاء العلوم  ي داستان برخ در ترجمه. ، نقل کرده استاحیاءالعلوم الدینکه امام محمد غزالی آن را در 

که ظاهر آن  آورد یغزالی این داستان را براي مناجات گروهی شاهد م. به تفصیل آمده است) 950: 1358خوارزمی،(منجیات 
 :چنین است»برخ اسود«داستان ي خالصه.که در مقام انس است، مقبول است شود یکفر است اما چون بر زبان کسی رانده م

، شود یو اجابت نم کند یهفتاد هزار بار طلب باران م) ع(ال هستند و موسیهفت سال به قحطی مبت) ع(وقتی قوم موسی       
تا  شناسد یو کسی او را نم رود یبه دنبال او م)ع(موسی . از برخ سیاه بخواهد که طلب باران کند خواهد یحق تعالی از وي م

موسی وي . ار سجده در چشمان وي پیدا استگلیمی بر گردن دارد و آث بیندکه یسیاه را در بین راه م ي اینکه روزي حضرت بنده
و طلب باران  گوید یطلب باران کند وي با درخواست موسی با درشتی فراوان با خداوند سخن م خواهد یو از وي م شناسد یرا م

موسی که تحمل  .»حق تعالی در نیم روز گیاه رویانید و چنان ببارید که به زانو برسید«؛ چنانکه بارد یدر حال که باران م. کند یم
برخ هر روز سه بار مرا به « کندکه یبرخ را برنجاند که حق تعالی به او وحی م کند یآن چنان درشت گویی را ندارد، قصد م

 .»ضحک آرد، اي چیزي گوید و کند که مخلوقان را از آن جاي خنده باشد

 روایت عطار -3

به این داستان اشاره شده   قوت القلوبهمچنین در ). 85-83 :1380عطار،(داستان برخ زاهد را آورده  مصیبت نامه، عطار در
 :که هدف غایی لطف الهی نسبت به او آن است که  داند یعطار نام برخ را برخ اسود م). 2/54: 1310مکی،(است

 چو گلبرگ بهار بخنداند یلطف ما را او به هر روزي سه بار                م

 کار تو نیست این ولیکن کار اوست               لطف ما را خنده از گفتار اوست    

 :گیرد یو چنین نتیجه م

  )85:همان(هرکسی خاصیتی یافت از اله                        بود این خاصیت برخ سیاه

  سطح داستانی  بندي رفت یپ. 2.1
  و شبان یموس يومول یتروا ابوالفتوح یتروا عقدالفرید یتروا نهج البالغه یتروا حلیه االولیا یتروا

ان نبیا من االنبیا امر 
ان یقرضوا ربهم 

عزوجل فقال رجل 
منهم یا رب لیس 

االتبن  عندي
حماري فان کان 

لک حمار علفته من 

موسی علیه السالم 
یدنی رجال من بنی 

اسرائیل بطول سجوده 
و طول صمته فال یکاد 

اال و  یذهب الی موضع
هو معه فبینا هو یوما 
من االیام ادمر علی 

کان  فی بنی اسرائیل عابد 
جاهل قد ترهب فی 

صومعته و له حمار یرعی 
حول الصومعه فاطلع علیه 

 من الصومعه فراه یرعی
فرفع یده الی السماء فقال 
یا رب لو کان لک حمار  

 یهرسول عل یک
السالم  نماز بامداد 

 ی، اعرابگزارد یم
عهد  یبکه او قر

بود به اسالم در 
رسول نماز  يقفا
 یامبرو پ کرد یم

حضرت  يروز
 یبه چوپان) ع( یموس

برخورد کرد که با 
 پیرایه یساده و ب یزبان

. کرد یم یادخدا را 
 يا: گفت یچوپان م

  یخدا،  تو کجا هست

گفتگو چوپان 
 با خدا



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٥٣١ 
 

بین حماري هذا قال 
فکان یدعو بذلک 

 فی صلواته

ارض معشبه تهتز فتاوه 
الرجل فقال له موسی 
علی ماذا تاوهت قال 

تمنیت ان یکون  لربی 
حمار و ارعاه هیهنا 

 فاکب

سوره و النازعات را  کنت  ارعاه مه حماري
 ینتا به ا خواند یم

 يکه خدا یدجا رس
از فرعون  یتعال

که او  خبرکرد 
گفت انا ربکم 

از  یاعراب  یاالعل
سر اعتقاد  پاك و 

، یند یتعصب
طاقت نداشت تا در 

نماز گفت کذب 
 یهابن الزان

تو   يکه من نوکر
ات را رفو  هکنم، موز

کنم و شانه بر 
، کشم  یسوانتگ

ات را  جامه يها شپش
 یربکشم و از ش

گوسفندان به تو غذا 
دهم، دستان و 

را نوازش  یتپاها
 يکنم و خواب جا
 یزهتو را پاك و پاک

 کنم

قال فنهاه نبیه عن 
 ذلک

موسی طویال ببصره 
الی االرض اعتماما بما 

 سمع منه فنحط

ما کان یشق علی فهم و 
 نبی کان فیهم

اکرم  یامبرچون پ
سالم باز داد 
به  ياصحاب رو

مالمت در او 
نهادند و گفتند 
و  ينماز تباه کرد

در نماز سخن 
و سوءادب  یگفت

 .یکار بست

که حضرت  تا آن
برآشفت ) ع( یموس

. و او را نکوهش کرد
دل شکسته  یزچوپان ن
شده راه  ینو غمگ

 گرفت یشدر پ یابانب
 .و رفت

برآشفتن 
حضرت 

از ) ع( یموس
 سخنان چوپان

فاوحی اهللا عزوجل 
الیه الي شی نهیته 
قد کان یضحکنی 

فی الیوم کذا و کذا 
 مره

علیه الوحی فقال ما 
الذي انکرت من مقاله 
عبدي انما آخذ عبادي 

 علی قدر ما آتیتهم

فی ذلک الزمان فاوحی 
اهللا الیه دعه  فانما اثیب 

 ر عقلهکل انسان علی قد

آمد و  یلجبرئ
 یتگفت خدا

و  کند یسالم م
قوم  ینا گوید یم

را تا زبان مالمت از 
او کوتاه کنند که 

من آن چه او گفت 
از فحش از او به 

 یاز آن سو حق تعال
 یوح یبه موس

فرستاد و ضمن آن، 
سخت او را مورد 
عتاب قرار داد که 

 يچرا آن بنده 
ما جدا مخلص را از 

 ؟يکرد

 یحق تعال یامپ
 )ع( یبه موس
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 یلو تهل یحتسب
 .برگرفتم

-------- -------- ------- ------- 

به  یدرنگب یموس
و  یددنبال چوپان دو

را  ها یابانها و ب دشت
تا به  یددر نورد
خداوند را  یامچوپان پ

 .بدهد 

عذرخواهی 
موسی از 

 چوپان

  
  بررسی تطبیقی سطح داستانی . 3.1

روحی  هاي یژگیداستان، فضا، اشیا و محیط آن و و ي درباره 1رمزگان اطالعاتی ي یلهیات به وسروا ي راویان در ابتداي همه
رمزگان کنش  ي یلههمچنین مولوي در روایت خویش به وس. دهد یاطالعاتی را به خواننده م ها  یتو روانی و فیزیکی شخص

  .کند یاشاره م) ه بودن خداو اعمالششبی(، به نگرش چوپان گیرد یگفتگویی که میان چوپان و خداوند صورت م
در . شوند یرو م با کنش متقابل از طرف فرد نهی شده روبه کنند یروایات، وقتی پیامبران فرد را نهی م ي دوم همه رفت یدر پ

در روایت » شکسته و غمگین شده و راه بیابان در پیش گرفت و رفت چوپان نیز دل«: رو روایت مولوي با کنش روانی روبه
اما در روایت نهج البالغه و . »و ما کان یشق علی فهم نبی کان فیهم «: در روایت عقد الفرید آمده» اعرابی بازماند«: بوالفتوح آمدها

  .بینیم یما رمزگانی از طرف فرد مورد نکوهش قرار گرفته نم االولیاء یهحل
و این کنش در مقابل کنشی است که  شویم یرو م چهارم روایت مولوي با کنشی از طرف حضرت موسی روبه رفت یدر پ

بنابراین نیاز به پیرفت چهارم داریم اما بقیه روایات چون » راه بیابان در پیش گرفت و رفت«انجام داده است   2 رفت یچوپان در پ
نسبت به  تر یطقتر و پرداختی من روایت موالنا طرحی مفصل. دیگري ندارند رفت یچنین اتفاقی برایشان رخ نداده است نیاز به پ

است؛ از این رو خداوند از  شده یچوپان در سه روایت غزالی، عطار و حلیه االولیا موجب خنده خدا م. روایات قبل از موالنا دارد
ولی موالنا دالئل انسانی،  رسد یاو را نرنجاندکه این گره گشایی اندکی دور از واقع به نظر م خواهد ییا پیامبر وقت م) ع(موسی
  .برد یداستان را به اوج م شودکه یی و الهی را یادآور معرفان

  
 2زمان - 1

  1نظم-1- 1

                                                
  

1 - Information 
2 - time 
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  .که شرح آن بدین گونه است باشد یزمان این داستان در روایت مولوي متغیر م

  اله ي  ینندهاي گز گفت یدید موسی یک شبانی را به راه                   کو هم -

  .برد یو با حال پیش م کند یزمان گذشته شروع م راوي ابتدا داستان را با
  تو کجایی تا شوم من چاکرت                     چارقت دوزم کنم شانه سرت  -

  .گردد یبه گذشته برم 1725دوباره داستان در بیت    
  آن شبان               گفت موسی با کیست این اي فالن گفت یاین نمط بیهوده م -
  این زمین و چرخ از او آمد پدید         گفت با آن کس که ما را آفرید            -

  .باشد یم 2بنابراین زمان داستان گذشته نگر مرکب

و بدین گفتار زشتی سخن  سوزد یو خلق جهان را م آید یاگر ادامه به سخن گفتن بدهی آتشی م گوید یموسی به شبان م
  .کند یو عبارت را به صورت آینده بیان م کند یشبان را به او یادآوري م

 )1731(گر نبندي زین سخن تو حلق را                آتشی آید، بسوزد خلق را  -

، گذشته است و در ادامه راوي داستان را با زمان حال روایت گردد یزمان داستان در ابیاتی که موسی به دنبال چوپان م
  .کند یم

  ) 1777(...که موسی این عتاب از حق شنید        در بیابان در پی چوپان دوید چون -
  1790و در بیت

  ، نه احوال من استگویم یحال من اکنون برون از گفتن است            این چه م  -
  پس زمان گذشته نگر مرکب است .بنابراین زمان بین زمان گذشته و حال در حرکت است

  ».سول نماز کرداعرابی که او قریب عهد بود به اسالم در قفاي ر«زمان داستان در روایت ابوالفتوح گذشته است 
در روایات عقدالفرید، نهج البالغه و حلیه االولیا ابتداي روایت را به زمان گذشته است سپس روایت به زمان حال روایت 

  .شود یم
  

     3دیرش-1- 2
 ها یت؛ بازنمود چندگانگی و تکثر آگاهی شخصشود یشتاب ثابت که به وسیله گفتگو یا چندآوایی در اثر ادبی ایجاد م       

نه  ها یتاین شخص. اند یختهاست که با حقوق برابر و جهان مشخص خود در کنار هم، زیست اندیشگانی دارند و با یکدیگر در آم

                                                                                                                                                  
1  -  Order 
2 - mixd 
3 - Duration 
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چندآوایی در اثر ادبی ناظر بر این . باشند یتنها مخاطب گفتمان خالق اثر هستند که فاعل گفتمان مستقیم و تعیین کننده خود نیز م
هدف ). 7-6: 1984باختین،(اند  نوان محملی براي بیان ایدئولوژي شخص نویسنده به خدمت گرفته نشدهبه ع ها یتاست که شخص

 هاي یتما این چندآوایی را در بین شخص. گوناگون انسان و زندگی است يها چندآوایی فقط ارائه تضادها و نشان دادن جنبه
خویش را به تصویر بکشد  ي یشهداستان اند هاي یتهریک از شخصکه  شود یو این امر سبب م بینیم یدر روایت راویان م داستان

شوند و سپس به داوري در بین  ها یتبتوانند همسو با شخص ها شنو یتراوي در داستان جریان نداشته باشد و روا ي یشهو تنها اند
  .آنان بپردازند

این مورد یک ویژگی  باشند یبر هم منطبق مدر شتاب ثابت زمان داستان و زمان متن روایی تقریبا یکسان هست و         
تا بخشی از روایت، یکی از  شود ینمایش م ي روایی نمایشی است یعنی داستان بیشتر شبیه به صحنه ي یوهتعریف کننده ش

 دیالوگ محض ي یهها منحصرا بر پا برخی از داستان. است ها یتمولوي مکالمه میان شخص يپرداز محورهاي داستان ترین یاساس
 ها یتو بدون ایجاد هیچ نوع گسستی از سوي راوي در جریان مکالمه میان آنان بنا شده است و گفتگوي شخص ها یتمیان شخص

و با افزایش هیجان و  شود یدر داستان م نواختی یکو  ییصدا گفتگو  سبب کاهش حالت تک. سازد یشالوده اساسی داستان را م
؛ به خصوص که هریک از طرفین گفتگو به کند یان خشک و سنگین استداللی متمایل مپویایی داستان مخاطب را به شنیدن سخن

به واسطه شنیدن  میلی یرا از مالل و ب شنو یتو روا پردازد ینیز م ییگو منظور اقناع حریف و اثبات حقانیت عقیده خود به داستان
سخنان خود را  تواند یبه واسطه ساختار گفتگو راوي م. )289-285: 1380پورنامداریان،(آورند یسخنان طوالنی استداللی بیرون م

 شنوهاي یتسخنان خود را به روا ها یتبگوید؛ در این داستان هم راوي از زبان شخص ها یتبا حفظ قالب داستانی از زبان شخص
  .کند یخویش بیان م

ا ثابت است زیرا در این روایت راوي ابتدا با چند دیرش داستان در روایت ابوالفتوح،عقد الفرید، نهج البالغه و حلیه االولی       
 يا درونه و داستان گر یکه بین اشخاص صورت گرفته را بدون هیچ آگاه ییها و سپس گفتگو پردازد یجمله به روایتگري م

  .آورد یم

و  یماز سخن گفتو در ن يبه مالمت در او نهادند و گفتند نماز تباه کرد ياکرم سالم داد اصحاب رو یامبرچون پ«      
 کند یسالم م یتآمد و گفت خدا یلباز ماند جبرئ یاعراب. ی، که در مسجد درنمازحضرت رسول  فحش گفت یسوءادب کار بست

  ».برگرفتم یلو تهل یحقوم را تا زبان مالمت از او کوتاه کنند که من آن چه او گفت از فحش از او به تسب ینا گوید یو م

عرفانی را براي  يها بیت داستان را به تاویالت اختصاص داده تا فهم آموزه 96بیت از  42 اما در روایت مولوي راوي
  .کند یرا ایجاد م 1سهل کند اما این امر شتاب منفی شنو یتروا

  
  2بسامد. 3.1

                                                
1 - deceleration 
2  -  Frequency   
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بان در مثنوي موسی و ش داستان. است 2اما روایات دیگر راویان تنها داراي بسامد مفرد 1روایات مولوي داراي بسامد مکرر    
به صورت کلی اشاره شده پس از آن در ) 1815-1720(اول در دفتر دوم مثنوي بیت  ي مرتبه اند به این داستانچند بار تکرار شده 

  :گوید ی، چنین مشود یدفتر پنجم، وقتی که متوجه نارسایی تمثیل خویش م
  تمثیل مناي برون از وهم و قال و قیل من              خاك بر فرق من و 

  هر دمت گوید که جانم مفرشت بنده نشکیبد ز تصویر خوشت                 
  )3321-3318: 5همان،(چارقت دوزم ببوسم دامنت       تا شپش جویم من از پیراهنت                

خود را با  يا به گونه ندک یتشبیهی مدح و نیایش اشاره م ي جا که ابوبکر در خطاب به پیامبر به جنبه در دفتر ششم نیز آن
  .بیند یو شبان در دفتر دوم همسان م) ع(موسی 

  هست این نسبت به من مدح و ثنا              هست این نسبت به تو قدح و هجا
  کلیم) ع(همچو مدح مرد چوپان سلیم                     مر خدا را پیش موسی

  )                                  1092-1091: 6همان،(دوزم من و پیشت نهم      که بجویم اشپشت، شیرت دهم                  چارقت
مختصر  يا بعدي تنها اشاره يها طور کامل این داستان را روایت کرده است و در تکراربنابراین مولوي فقط در دفتر دوم به 

  .ه شرح و بسط مفاهیم عرفانی است، دور شودکه مولوي از آن هدف مورد نظر خویش، ک شود یزیرا اطناب سبب م. کند یم
واحد ذکر شده است؛ یعنی روش این راویان بدین گونه  مختلفی از داستان هاي یتاما درتفسیر ابوالفتوح و حلیه االولیا روا      

جزئیات و  که این روایات در کند یمختلف این داستان را ذکر م هاي یتاست که در جایی که یک داستان آمده، تمامی روا
ژنت نیامده است و دلیل نبودن نمونه تفاوت ژانر  ي یهدر نظر ها یتبراي این نوع روا يا اختالف داشته، اما نمونه ها گر یآگاه

، بلکه باید گیرند یاین نوع روایات ابوالفتوح نه در بسامد مفرد و نه در بسامد مکرر قرار م. تفاسیر با ژانر مورد بررسی ژنت است
  .یدي در مورد بسامد این نوع روایات ارائه کردتعریف جد

  

  3کانون روایت. 2
کانون در روایت ابوالفتوح، عقد الفرید نهج البالغه و حلیه االولیاء  فقط از نوع بیرونی است اما مولوي عالوه بر کانون      

) ع(و ادامه از نگاه موسی کند یید شبان کانونی ممولوي پنج بیت اول داستان را از د. کند یمتغییر استفاده م ي ساز بیرونی از کانون
و در  دهد یدید محدود شبان را نشان م ي دامنه کند یابیات شبان نقل م ي در این ابیاتی که در ادامه) ع(موسی. شود یکانونی م

  . یابد یبه خداوند، و از درونی به بیرونی  تغییر م) ع(از موسی  کننده یداستان، کانون ي ادامه
  ما را ز ما کردي جدا ي آمد سوي موسی از خدا                               بندهوحی 

                                                
1  -  Repetitive  Frequency 
2  -  singulative Frequency   
3  -  Focalization 
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به خواننده شناخت محدود موسی را نشان دهد و  خواهد یبه خداوند به دلیل این که مولوي م) ع(از موسی  کننده یتغییر کانون
این توانایی را بدهد که  شنو یتد بنابراین باید به روادرك بهتري از درون مایه داستان داشته باش شنو یتراوي براي این که روا

  .ها نگاه کند به داستان ها یتبتواند از نگاه شخص

ممکن است بین راوي و یکی از  يساز در بیشتر روایات کانون. در روایات مختلف یکسان نیست يساز میزان تداوم کانون     
 يساز بنابراین اگر راوي از کانون. صورت کانون سازي متغیر داریم یا بین چند شخصیت در نوسان باشدکه در آن ها یتشخص

 ياندازها داستانی از چشم ي ماجرا ي متغیر یا چندگانه بهره جوید امکانات و امتیازات بسیار بیشتري در اختیار دارد و با ارائه
همان طور که ژنت خاطر نشان کرده است . دهد یبدست م ي تر و شاید موثق تر یچیدهگوناگون و گاهی به صورت مکرر روایات پ

کل یک اثر به کار  ي به طورکامل و بی هیچ دغدغه درباره توان یرا نم يا العمل از پیش طرح ریزي شده هیچ دستور
  ).31: 1993سیمپسون،(بست

  1وجوه کانون. 1.2

  2مکان.1.1.2
و در پیرفت چهارم . ان دقیقا مشخص نیستمک» روزي حضرت موسی به چوپانی برخورد کرد«: در روایت مولوي آمده     

مکان رخداد در  شودکه یبا توجه به این عبارت مشخص م. »در نوردید ها یابانها و ب موسی به دنبال چوپان دوید و دشت«آمده 
  . طبیعت است

رسول  يسالم در قفاعهد بود به ا یبکه او قر ی، اعرابگزارد یالسالم  نماز بامداد م یهرسول عل یک«در روایت ابوالفتوح -
  .در مکان نماز این اتفاق رخداده است اما مسجد بودن یا نبودن مشخص نیست »کرد ینماز م
مکان داستان بیرون از صومعه بوده . »فی بنی اسرائیل عابد جاهل جاهل قد ترهب فی صومعته  کان« در روایت عقد الفرید -
  .است
  .باشد یمکان در این روایت مشخص م» مر علی ارض معشبه تهتز فتاوه الرجل یوما من االیام اد« در روایت نهج البالغه  -
  .در روایت حلیه االولیاء  نامی از هیچ مکانی نیامده است -
  

  3زمان. 2.1.2
  در زمان حضرت موسی   »       روزي حضرت موسی«:در روایت مولوي آمده    
  زمان پیامبر اکرم و در هنگام نماز صبح »        دادرسول علیه االسالم نماز بام«در روایت ابوالفتوح  -
در زمان بنی اسرائیل در یک روز و ولی مشخص نیست که »       ...کان  فی بنی اسرائیل عابد جاهل« در روایت عقد الفرید  -

  .در زمان کدام پیامبراین اتفاق افتاده است
                                                

1  -  facets of focalization 
2  -  space 
3 - time 
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 من بنی اسرائیل بطول سجوده و طول صمته فال یکاد یذهب الی موسی علیه السالم یدنی رجال« در روایت نهج البالغه  -
  .در زمان حضرت موسی اتفاق افتاده است  »       موضع 
  . مشخص نیست در زمان کدام پیامبراین اتفاق افتاده رخ داده است  »      ان نبیا من االنبیا « در روایت حلیه االوالیا آمده -

  .مشخص نیست و ابهامی در موقعیت داستانی وجود دارددر روایت چهارم  زمان و مکان 
  ..شوند ییعنی رخدادها فقط بعد از آن که حادث شدند روایت م باشند یدر کل روایت راویان از نوع روایت بعد از وقوع م

  

  وجه روان شناختی. 3.1.2
تو کنم، ي که من نوکر یکجا هست خدا، تو يا«: کند یبه ساده بودن شخصیت اشاره م گونه یندر روایت مولوي ا       

را  یتگوسفندان به تو غذا دهم، دستان وپاها یرات را بکشم و از ش جامه يها کشم، شپش  یسوانتات را رفو کنم و شانه بر گ موزه
فرفع یده  .«: در روایت عقد الفرید »  یهکذب ابن الزان« : در روایت ابوالفتوح» کنم یزهتو را پاك و پاک ينوازش کنم و خواب جا

تمنیت ان یکون  لربی حمار و ارعاه هیهنا « : در نهج البالغه» الی السماء فقال یا رب لو کان لک حمار  کنت  ارعاه مه حماري 
این عبارتی که » رجل منهم یا رب لیس عندي االتبن حماري فان کان لک حمار علفته من بین حماري « : در حلیه االولیا» فاکب

، نگرد ی، نشان دهنده، سطح نگرش و بینش آنان از خداوند متعال است و راوي که از باال به داستان مشود یرده ماز زبان افراد آو
  .ها را به نوعی ازگفتارشان تبرئه کند با آوردن این عبارات، سعی دارد با بیان رفتار و کردار ساده آن

  

  یدئولوژیکوجه ا.4.1.2
؛ مثال مولوي به برآشفتن شویم یرو م روبه یشاند ختلف در مورد سخن افراد سادهم يها در داستان موسی و شبان با واکنش

به مالمت در او نهادند و گفتند نماز تباه  ياصحاب رو« کند یابوالفتوح ذکر م. کند یو نکوهش او اشاره م) ع( یحضرت موس
و در روایت نهج » .علی فهم نبی کان فیهم و ما کان یشق« و در عقدالفرید» یو سوء ادب کار بست یو در نماز سخن گفت يکرد

لوح  داستان در تقابل با افراد ساده هاي یتکه شخص ییها واکنش» موسی طویال ببصره الی االرض اعتماما «  کند یالبالغه اشاره م
نظر . ن استعصر آنا ي گر این است که کنش افراد ساده مورد نکوهش و در تقابل با  ایدئولوژي جامعه نشان دهند یانجام م

خود را  ینیب سازها جهان کانون. از طریق اعمال و کردارشان در دنیاي داستانی استنباط کرد توان یها را م ساز ایدئولوژیک کانون
عاري از ایدئولوژي نیست و اگر  يا چون هیچ جمله. دهند یآشکارا و بی واسطه از طریق گفتگوها در اختیار خواننده قرار م

اوضاع و  ي هاشان درباره ها و قضاوت ها به گفته آنان را بررسی کنیم به میزان تعهد آن يها به کار رفته در گفتهساختارهاي وجهی 
  .بریم یشرایط پ

  

  1راوي پذیري یافتمیزان در.4
   2شخصیت پردازي. 1.4

                                                
1 - degree of perceptibility 
2 - characterization 
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  1 یتشخص یممستق یفتوص. 1.1.4
 یادخدا را  یرایهپ یساده و ب یکه با زبان«  کند یشاره ما گونه ینمولوي در داستان موسی و شبان، به شخصیت چوپان ا      

که حضرت  کند ییا اشاره م. به احتمال زیاد وقتی کسی زبانش ساده و بدون تکلف است، داراي شخصیتی ساده است» .کرد یم
ز خداوند موسی برآشفت و او را نکوهش کرد، که واکنش حضرت موسی در برابر چوپان به دلیل شناخت بیشتري است که ا

اعرابی از « .کند یدر روایت اول ابوالفتوح راوي شخصیت اعرابی را آشکار م. دارد و تفاوت بینش و نگرش آن دو را دربردارد
چنین شخصیتی هیچ  کند یاعرابی شخصیت متعصب و معتقدي است و بیان م: گوید یدر این عبارت، راوي م» ...سر اعتقاد پاك و

در . کند یو از باورهاي دینی خود جانبداري م ایستد یعت در برابر هر سخنی که مخالف دین باشد مگونه تحملی ندارد و به سر
راوي با آوردن دو صفت، عابد و جاهل در مورد این » .کان  فی بنی اسرائیل عابد جاهل قد ترهب فی صومعته« روایت عقدالفرید 

ایت نهج البالغه راوي در توصیف مستقیم خود از شخصیت در رو. کند یآشکار م شنو یتشخص، شخصیتش را در برابر روا
موسی علیه السالم یدنی رجال من بنی اسرائیل بطول سجوده و طول صمته فال یکاد یذهب الی موضع اال و هو « : گوید یداستان م

دیگر راویان  هاي یتر روادر حالی که د کند یاشاره نم ها یتدر روایت حلیه االولیا، راوي به طور مستقیم به چگونگی شخص» معه
  .اند پرداخته به توصیف مستقیم از شخصیت

. چند مسئله بیان کند ي و شبان دو شخصیت نمادین و کلی هستند تا موالنا بتواند دیدگاه خود را درباره) ع(موسی       
ر این قصه، شبان مظهر قول تشبیه د«: نویسد یو م داند یرا مظهر قول تنزیه و شبان را مظهر قول تشبیه م) ع(، موسیکوب ینزر

، شبانی او نشان عاري بودنش از آید یچه از ظاهر قصه برم است که خود آن رمزي از حال اهل انس است و بدین گونه به رغم آن
که چشم وي از دیدن خبر ندارد،  عشق و معرفت نیست، خدا را در درون خویش،که قلب عبد مومن است، دیده است و با آن

مظهر قول تنزیه ) ع(اما موسی. بخشد یتشبیه م ي او احساس انسی عاري از تکلف دارد که به مناجات و نیایش وي صبغهدلش با 
و البته عبادت حق و تبعیت از حکم الهی بودن آن به عنایت سلوك،که تصفیه از خودي  کند یاست که شریعت آن را الزام م

ناجات شبان و لحن آمیخته به تشبیه، که در این مناجات عاشقانه او هست، بر م) ع(و اینجاست که موسی شود یاست، منجر نم
  ).59: 1368زرین کوب،(».کند یاعتراف م

  
  2توصیف غیر مستقیم. 2.1.4

  3کنش.1.2.1.4
این واکنشی که حضرت موسی در برابر . »برآشفت و او را نکوهش کرد) ع(موسی«در روایت مولوي آمده حضرت موسی  

که شناخت بیشتري نسبت به خداوند دارد،  بدلیل آن.  باشد یدهنده تفاوت بینش و نگرش آن دو م نشان دهد یچوپان انجام م
  .کند یچوپان را نهی م

                                                
1 Direct definition 
2 Indirect presentation 
3 Action 
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موسی علیه السالم یدنی رجال من بنی اسرائیل بطول سجوده و طول صمته فال یکاد یذهب الی موضع « در نهج البالغه آمده  
ه صورت مستقیم به شخصیت فرد نپرداخته بلکه به صورت غیر مستقیم که این مرد این گونه بود در در این روایت ب» .اال و هو معه

 شناسیم یما شبان را از خالل مناجاتش با خدا م. شخصیت اصلی این داستان شبان است. نتیجه فردي عابد و خداشناس بوده است
پیامبري ) ع(و موسی یابد یم) ع(ول روحی، مقامی برتر از موسیاما سخت شیفته است که بر اثر تح آالیش یکه فردي ساده لوح، ب

  .کند ی، طرد مبیند یاست بی تحمل که چون شبان را با قوانین رفتاري و دینی مرسوم، موافق نم
  

  1گفتار.2.2.1.4
 يها از خصلت یا خصلت يا محتوا و شکل خود، چه در مکالمه و چه در ذهن نشانه ي گفتار شخصیت به واسطه        

تو   يکه من نوکر  یخدا، تو کجا هست يا«؛ روایت مولوي در داستان موسی و شبان این گونه   آمده آید یشخصیت به شمار م
گوسفندان به تو غذا دهم، دستان و  یرات را بکشم و از ش جامه يها کشم، شپش  یسوانتکنم، موزه ات را رفو کنم و شانه بر گ

از خالل گفتگوي ساده شبان با خداوند در قالب مناجات معلوم » .کنم یزهتو را پاك و پاک يارا نوازش کنم و خواب ج یتپاها
در روایت ابوالفتوح آمده که اصحاب پیامبر به آن مرد که در نماز صحبت . دل و مخلص است که  وي انسانی ساده شود یم
» .یو سوءادب کار بست یو در نماز سخن گفت يباه کردبه مالمت در او نهادند و گفتند نماز ت ياصحاب رو« : گویند یم کند یم

که  دانند یو م اند یدهاین است که اصحاب آن حضرت به شناخت بیشتري رس ي این گفتار اصحاب پیامبر به اعرابی نشان دهنده
فرد چون داراي تعصب اما این  شود یاگر سخنی حتی ناحق به نظر برسد  اما نباید در نماز واکنش نشان داد زیرا سبب ابطال آن م

خر خداوند و  ي چه در روایات عقد الفرید، نهج البالغه و حلیه االولیاء درباره آن. درك کند تواند یزیادي است این موضوع را نم
نیز همین پرداخت در مورد تعریف شخصیت دارد مسلما اگر کسی از روي درك  شود ینیاز او به چرا به زبان شخصیت جاري م

این گفتار نشان دهنده . ؛ زیرا خداوند یکتا و تنها و بی نیاز استآورد یادت بپردازد هرگز چنین سخنی را بر زبان نمو فهم به عب
  . جهالت این افراد است

  

  نقد و نظر راوي. 2.4
 مولوي. 1.2.4

و آن را به عنوان  کند یمموالنا داستان را پس از آن نقل . آمده است) 1815-1720(و شبان در دفتر دوم ) ع(داستان موسی      
  .:سه بیت قبل از داستان این چنین است. دهد یپروردگار قرارم ي مثالی براي نشان دادن تصویر کوتاه فکران درباره

  نیست الیق مر مرا تصویرها     از ذکر شما           گفت اگر چه  پاکم          
  ر نیابد ذات ما را بی مثالد و خیال               لیک هرگز مست تصویر         
  )1718-1716:همان.(ها خالص است ذکر جسمانه خیال ناقص است                  وصف شاهانه از آن          

  : کند یزمانی در شرح مثنوي مقاصد مهم موالنا  از این حکایت بدین گونه ذکر م
 دینی هاي یشهدر اند گري يو قشر ییگرا نفی صورت -

                                                
1 Speech 
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 او ي حق، مطابق است با شأن و مرتبهشناخت هرکس از  -

 .بیان احوال اولیاي مستور، چنان که در انتهاي حکایت شبان تمثیل آنان است -

تشبیه و تجسیم اهل عشق، کمتر از تنزیه و تقدیس اهل شریعت نیست چرا که خداوند به قلب خاشع نظر کند نه به  -
 .صورت لفظ

آداب شرع باشد، باز در مقایسه با مقام بی چون الهی ارزشی ندارد و  حمد و ثناي انسان هر قدر هم که کامل و مطابق -
 .رحمت حق است ي مقبول افتادن آن فقط بواسطه

 .رساند یهر آیین و مذهبی را که آدمی خالصانه باورکند آن آیین او را به وصال حق م -

انسان کامل است،از این رو در مثنوي فرد و بی همتاي  ي ،اکمل پیامبران و نمونه)ص(البته از نظر موالنا حضرت محمد -
قائل است و آیین و سنت نبوي را حاوي شریعت و طریقت و حقیقت دانسته است و او را  يا براي او تعظیم و تقدیس بی سابقه
 :جامع جمیع مراتب انبیا شمرده است

  .تنام احمد نام جمله انبیاست                   چون که صد آمد نود هم پیش ماس       
  )437-436:  1386زمانی،(  

حدثنا سلیمان بن احمد اسحاق بن ابراهیم اخبرنا عبد الرزاق « : این عبارت آمده االولیا یهدر قبل از این داستان در روایت حل
 تعالی  ان رجال کان فی االمم الماضیه یجتهد فی العباده و شدد علی نفسه، و یقنط الناس من رحمه اهللا: عن محمد عن زید بن اسلم 

انک کنت تقنط الناس من رحمتی :النار  قال یا رب و ابن عبادتی و اجنهادي ؟ فقیل له :قال .فقال اي رب مالی عندك . ثم مات 
   کند یاي به عبارت بعد م-که به اشاره» .فی الدنیا  و انا  اقنطک الیوم من رحمتی

و داستان  شود یدر روایت موالنا، شبان دچار تحول روحی م. روایت مولوي با روایات بقیه راویان متفاوت است بندي یانپا
؛ یعنی روایت کامال مدور نیست که به همان جایی که شروع شده است، کند یدرجه گردش پیدا م360نسبت به وضعیت اولیه 

غافلگیري و . دهد یدیگر مثنوي، شکوهی عرفانی به روایت خود م يها موالنا در مراحل تکوین قصه، مثل داستان. شود یختم م
، خواننده انتظار دارد رساند یو بشارت حق را م یابد یم شبان را در) ع(داستان نیز در همین جاست؛ وقتی موسی یزيانگ شگفت

  :دهد یخود را آغاز کند، اما شبان واکنشی غیر منتظره از خود نشان م يها شبان سر از پا نشناسد و دوباره مناجات
  ام                   من کنون در خون دل آغشته ام بگذشتهاز ان ) ع(گفت اي موسی 

  ...ام ام                        صد هزاران ساله زان سو رفته منتهی بگذشته ي من ز سدره
پیامبر الهی، با شبان ساده، وحی الهی در مورد شبان ساده اندیش، همگی بر )ع(غیر معمول شبان، برخورد موسی يها مناجات

  .تا پیرنگ داستان گسترش یابد افزاید ی، حالت تعلیق و انتظار و هول و وال میزيانگ شگفت ياه جنبه
داستان موسی و شبان، تالش موالناست تا به صد زبان به خشکه مقدسان و زاهد نمایان بفهماند که هرکس براي خود راهی 

. فهم اوست ي اش با خداوند تنها به اندازه که رابطه با شبانی ساده دل است) ع(این داستان گفتگوي موسی. به سوي خدا دارد
هر کس نسبت به حق  که ینو ا ریاست  یکه شرط قرب و رضاي الهی داشتن قلبی پاك و ب دهد یموالنا در این داستان نشان م

  .نگاهی خاص دارد
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  :گیرينتیجه
  .در بررسی شیوه روایت گري داستان موسی و شبان بدین نتایج دست یافتیم 

  کاربرد رمزگان اطالعاتی در ابتداي تمام روایات -1
 کاربرد بسیار رمزگان  کنش گفتگو بعلت ایجاد پویاي  در روایت مولوي  -2

 ها در روایت مولوي نسبت به روایات دیگر و ایجاد صحنه سازي  افزایش کنش -3

زیرا هدف این  کند یر پیدا نمنگر مرکب است اما در روایات دیگر،زمان تغیی زمان در روایت مولوي متغییر و گذشته -4
 . راویان نقل داستان اما هدف مولوي داستان پردازي است

شتاب  تمام راوایات ثابت است اما مولوي به دلیل آن که از تاویالت در درون  ها یتبه علت کاربرد گفتگو بین شخص -5
 .کند یشتاب داستان را منفی م کند یداستان استفاده م

براي بسامد  تفسیر ابوالفتوح  و حلیه االولیا  يا کرر است اما در بقیه روایات مفرد است نمونهبسامد در روایت مولوي م -6
 .در نظریه ژنت  یافت نشده است زیرا نوع  روایات ژانر مورد بررسی ژنت متفاوت با این نوع روایات است

نوع بیرونی است اما مولوي از کانونسازي  کانون درروایات ابوالفتوح، عقد الفرید، نهج االبالغه و حلیه االولیا فقط از -7
 .داستان را آشکار نماید يها متغییر استفاده کرده است تا به خوبی تمام جنبه

اند و تنها در روایت حلیه االوالیا این امر حذف شده  همچنین  در تمام روایات راویان به توصیف مستقیم شخصت پرداخته
 .اند  به توصیف شخصیت پرداخته ها یتراویان به طریق توصیف کنش و گفتار شخص
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  سعیدا نقشبندي یزدي و سبک هندي
  

د اریانمحم1رضا نج  
  2فربهاريفاطمه 

 

    چکیده
 سعید نقشبندي یزدي متخلّص به سعیدا از شاعران یزدي تبار قرن یازدهم هجري قمري و معاصر شاه سلیمان صفوي است کـه 

ل قوي و اندیشۀ ژرف خود نغمه ي سبک هندي را  به گوش جان ها خوش نواخت  با تخی:  

ت فکر و خیال، مضمون آفرینی، ترکیبات بدیع ،غرابت در تشبیهات و استعارات،  از ویژگی        هاي شعر سعیدا ، سعی در رقّ
  .است» معنی بیگانه«تکرار قافیه و ایراد نکات باریک و به اصطالح خودش 

هاي سبکی و ادبی دورة پـیش از او و سـبک هنـدي اسـت و بسـیاري از       از آنجا که سبک و زبان سعیدا آمیخته اي از ویژگی
ا شاخص شده اسـت در دیـوان او در حـد تعـادل وجـود دارد ؛ نگارنـدگان برآننـد تـ        »کثرت«هاي سبک هندي که با واژة  ویژگی

  .جایگاه شاعر را در سبک هندي تبیین کنند
  

  ،مضمون آفرینی،تکرار سعیدا نقشبندي، سبک هندي، شعر فارسی :هاکلید واژه

                                                
 reza_najjarian@yahoo.comدانشگاه یزد -استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی  -  1
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی  -  2

ــر وزن ابــروي تــو مصــراعی    نگفتــه هــیچ کــس ب
  

  ت لـب تضـمین ابـرو را    مگر خطت کنـد بـر پشـ   
  ) 15، ص دیوان(

ــم      ــد ز آب چش ــنا ش ــه خواهــد آش ــی بیگان   معن
  

  خــواهم کــرد آخــر خارخــار خــویش را   ر ســی  
  ) 7 دیوان، ص(

mailto:reza_najjarian@yahoo.com
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  :مقدمه
تیبه سبب عالقه و جد یانصفو عتش یجکه در کار ترو ی یـن بـا وجـود ا   کردنـد  یمـ  یتهدا يبدان سو یزداشتند، گاه شعر را ن ی 

 ها خانهیس قهوه تأس). 7مقدمه: 1369گلچین معانی،.(اند یدهکوش شاعران عموماً یقسلسله در تشو یناپادشاهان و شاهزادگان  یشترب
 ي،سـفر یارسـفر بـه هنـد و گشـت و گـذار آن د      .داده بود یبه زندگ يتازه ا یمعن یانقهوه و قل وصرف آنهاذوق در  اهلتجمع و 

رین همه در ا. ی شده بودآسان و معمول   )64: 1371دریا گشت،.(گذاشت یمران اثر ید شاعدمردم و  تفکّ
ي هنرهـا تمـام   آنچنانکـه ی خـاص یافـت   تجلّینی ظهور و بیک باریشی و اندیال خیه به صورت صفوآثار حملۀ مغول در دوره 

یه شاعران بـه تـازه   صفودر سراسر دورة . ي را فرا گرفتمعماري و کاری کاشیب و تذهی و خط و نقّاشي اعم ازشعرو صفودورة 
در  کـه  -ی شاخص سبکین دوران ادر .شود یمیده دیل در شعرشان تماین این والفاظ تازه توجه داشته اند و مضامو آوردن  ییگو

  )392-391: 1377غالمرضایی،. (گرفت شکل -شود  یمیده نامی اصفهاني یا هندی فارسیبان اداصطالح 
ت غزلی بابا فغانی است بنابراین  .سرود یمسعیدا همچون اکثر شاعران هم عصر خویش به سبک هندي شعر  او ادامه دهندة سنّ

هاي  یژگیونگارندگان در این مقاله پس از معرفی مختصر سعیدا .  خورد ینمهمۀ اختصاصات سبک مذکور در دیوان او به چشم 
  .کنند یمسبک هندي را در دیوان او با جدولهاي آماري  تحلیل و بررسی 

  

  سعیدا نقشبندي یزدي
کرد،از شاعران یـزدي تبـار قـرن یـازدهم هجـري       یمتخلّص » سعیدا«وبیشتر » سعید«ي یزدي که در شعرخود گاه سعید نقشبند

اسـت کـه در بـاب او    » تذکرةنصـرآبادي «ترین کتابی که از او یاد کـرده اسـت،    یمیقد.  قمري و معاصر شاه سلیمان صفوي است
  :چنین گفته است

در فنّ نقشبندي مهارت حاصل نمـوده درفـنّ شـعر هـم گـاهی      .زنده دلی داشت سعیداي یزدي با وجود پیري نهایت شوخی و«
مؤلّـف  ) 334،ص1379نصـرآبادي، (».چنـد پسـر داردکـه بـه شَـعر بـافی مشـغولند       .در اصفهان سـاکن بـود  .بست یمنقشی بر صفحه 

اشته و صائب او را مدح کرده شاعري یزدي وساکن اصفهان دانسته که در صناعت تصویر و نقوش وابنیه مهارت د«او را »الذّریعه«
  :در باب او نوشته است»شمع انجمن«) 453-452ق، ص1403طهرانی،( ».وسعیداي نقشبند نامیده است

سعیدا نقشبندیزدي نقشبند کارگاه خوش تراشی است وصورت آفرین هیوالي خوش قماشی ومیرزا صائب او را به زبان ادب «
  :گوید یمکند و  یمیاد 

  )199: 1386بهادر،(».او نزد اکابر وقت نیز معزّز و محترم بوده است
فانه آنچه از  کنـد  ینمـ دربارة احوال سعیدا به دست آمده است پر مایه نیست و کمک مؤثري به باز شناسـی وي   ها تذکرهمتأس .

ی کـه شـامل   ربـاع ي، قطعـه و  مثنویده، قصغزل، : قالب شعر 5ي خود را در استاددگار شاعر دیوان اوست که مهارت و تنها اثر مان
ر . یش قرارداده استآزمابیت است؛ مورد  5181 ص و تبحیی عرصۀ سرا غزلخورد و  یمیدا در قالب غزل به چشم سعی اصلتخص

ــه جــذ  ــن خــوش غــزل ب   ب ســعیداي نقشــبندای
   

ــت     ــل رســـیده اسـ ــر دل بـــه انامـ   صـــائب ز بحـ
  ) 64دیوان، ص (
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م اوست؛ به هنر  افکاري حاویر و دلپذیدا سعي ها غزل. ین قالب اختصاص داده استارا به  یوانشدیادي از زیکه حجم طوري مسلّ
  . ی استعرفانهاي  یشهاندیات تجلعاشقانه و 

  :سعیدا نقشبندي یزدي و سبک هندي
  :الفاظ عامیانه -1

و  ها واژهري از شاعر سبک هندي از محدودة زبان ادبی دیرین که زبان طبقۀ منتخب ادبیان و فرهیختگان بود بیرون آمد و بسیا
 1366صـفا، .(در متون ادبی یا اصالً سابقه نداشت و یا بسیار نادر بـود  ها آنهاي متداول زمان خود را به کار برد که استعمال  یبترک

ع اهل ذوق در آنها و صرف قهوه و قلیان معنی تازه اي بـه زنـدگی داده بـود    ها خانهتأسیس قهوه )554: 1371دریـا گشـت،  (و تجم 
شود؛  یمشود و جایگاه بالیدن آن وشنوندگان آن دگرگون  یمهنگامی که شعر از سریر پادشاهی به تخت قهوه خانه منتقل و ) 64:

رو آوردن طبقات مختلـف مـردم   )28: 1379حسن زاده،.(پس باید شعر به زبان چنین شنونده اي سروده شود و او را راضی گرداند
باعث شد که زبان کوچه وبازار به شعر راه یابد و از این رو خـون تـازه اي در زبـان     -که عمدتاً تحصیالت ادبی نداشتند –به شعر 

این نزدیکی به زبان کوچه و بازار ، خود موجب گسترده شدن دایـره ي واژگـان شـعري ایـن     ) 296: 1374شمیسا،.(شعر دمیده شد
ی در ویژگی سبکی او دارد؛ وجـود  استفادة گسترده از زبان عامه و محاوره اي، در دیوان سعیدا ن. دوره گردید واژة  232قش مهم

  . کنایه نشانۀ گرایش شاعر به این نوع زبان است  240عامیانه و 
  :هاي مورد نظر در دیوان  اینک چند نمونه از واژه

  :بی پیر

  :کیف

  :رگ خواب

  :بی مروت

  :رونما

  :کوچه

ــت   ــرد خــدا راســت نرف ــک م ــی ی ــدم در پ   دو ق
  

  اسـت  ) بـی پیـري  ( نفس اماره سعیدا چـه عجـب    
 ) 68دیوان، ص (

ــی    ــا کــس گفتن ــا ســعیدا نیســت ب   شــرح حــال م
   

ــی   ــه از م ــف(شــوي دیوان ــرس ) کی ــا مپ   شــراب م
  ) 175دیوان، ص ( 

ــاب مــی     ــی ت ــن ب ــش چهــا م ــم دور از رخ   کش
     

ــت ز درد، خــون ز    ــی) رگ خــواب(مّن   کشــم م
  ) 219دیوان، ص (

ــن چــرخ ــروت( ز ای ــی م ــی نخــواهی ) ب   کــام دل
     

  تاق تــا ریــزد آبرویــیکــاین تشــنه اي اســت مشــ  
 ) 263دیوان، ص (

ــود    ــان خــ ــه افتادگــ ــاي بــ ــار رونمــ ــک بــ   یــ
  

ــراي   ــان بـ ــا(صـــد جـ ــت ) روي نمـ ــتاده اسـ   ایسـ
  ) 60دیوان، ص (
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  :بی عار

  :خداش خیر دهد

   
  :تالش براي جستن مضامین باریک ونکته سنجی به حد اعلی -2

ر گفته اند به نازکی خیـال ودقّـت فکـر و وسـعت نظـر و سـاختن مضـامین بـدیع و بـه اصـطالح           شعرایی که به شیوة هندي شع
  )95: 1364مؤتمن،.(ممتازند» معنی بیگانه « خودشان

ي پیشین هـم بـی سـابقه نبـود ؛امـا فراوانـی       ها دورهتوجه به این نوع مضامین و شیوة ارتباط دادن آن با مایۀ شعري ، اگرچه در 
قـانی  .این دوران است کاربرد آن مخصوص شاعران دورة صفوي به این شیوة مضمون یابی بسیار توجه داشتند؛ آنچنانکه همۀ محقّ

  )415: 1377غالمرضایی،.(هاي این عصر شمرده اند یژگیوکه دربارة شعر این دوره بحث کرده اند ؛مضمون یابی را از 
  .دستی دارد»معنی بیگانه«اصطالح خودش سعیدا نیز در ایراد نکات باریک و ساختن مضامین تازه و به 

  :اشعار ذیل،نمونه اي از موشکافی و دقیقه یابی در دیوان اوست
   

ــه زور   ــزد خــون دل را دل ب ــده ری   ســرخ ناگردی
  

حیف این میرا که از خم سـاقی مـا خـام ریخـت       
 ) 34دیوان، ص (

  نگفته هـیچ کـس بـر وزن ابـروي تـو مصـراعی       
  

ت کنـد بـر پشـت لـب تضـ          مین ابـرو را  مگر خطّ
  ) 15دیوان، ص (

ــد     ــر نیفتـ ــه غیـ ــه بـ ــا نگـ ــته ام تـ   از آن گذاشـ
  

ــان را      ــت مژگـ ــود خاربسـ ــدة خـ ــرد دیـ ــه گـ   بـ
  ) 12دیوان، ص (

  هـا بـه نـام اوسـت چـه سـود؟       اگر چه خـاتم دل 
  

  کـه چــون نگـین ســلیمان بـه دســت اغیـار اســت       
 ) 38دیوان، ص (

  از سبک روحی به خاکم بال و پـر بخشـیده انـد   
   

ــا    ــی ب ــدوش م ــویش را  صــبا هم ــار خ ــازم غب   س
  ) 7دیوان، ص ( 

   

  بــه یــاد تیــغ آن ابـــرو بلنــد آوازه شــد شـــعرم      
  

  گـردد   و بـازار مـی  ) کوچـه (چو حرف مـاه نـو در  
  ) 103دیوان، ص (

ــه دارد و   ــر گنــ ــعیدا  دل فکــ ــه ســ ــب توبــ   لــ
     

ــو   ــس مثـــل تـ   ندیـــده نشـــنیده )بـــی عـــار (کـ
  )  252دیوان، ص (

  کسی کـه چشـم تـو را شـوخ و دلربـا گفتـه اسـت       
  

ــر دهــد(   هــر دو را بجــا گفتــه اســت ) خــداش خی
  ) 59دیوان، ص (
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. گیـرد  یمـ یابد وبه عنوان وسیله اي براي مضمون سـازي ، در خـدمت شـاعر قـرار      یمتمام مظاهر هستی درشعرسعیدا انعکاس 
عاست. . . هاي اسمی چون عشق ، آفتاب ، دل ، گل و  یفردبسامد باالي  دلیلی بر این اد:  

  

  :فراوانی تمثیل -3
یـا برقـرار کـردن    مشهورترین شیوة مضمون سازي و به عبارت دیگر شگرد کار در سبک هندي زدن نقـب از ظـاهر بـه بـاطن     

شـاعر دائمـاً میـان دو قطـب محسـوس و نامحسـوس در آمـد و شـد و تـرددي شـاعرانه           . ارتباط بین محسوس و نامحسـوس اسـت  
کوشد مفاهیم معقول ذهنی رابا استفاده از شـبیه سـازي آن بـا دنیـاي محسـوس بـه        یمبه این شکل که او )19: 1376حسینی،.(است

شاعر این سـبک مـواد تمثیـل را از محـیط و امـور مربـوط بـه زنـدگی روزانـه          ) 52: 1385،فتوحی.( شکل مادي وملموس درآورد
گیرد و چون شعر در  دوران صفویه به میان عموم مردم و اهل کسب و حرفه راه یافته،مواد آن براي عوام امروزین نیـز مـأنوس    یم

شـد و در زبــان مــردم حکـم مثــل ســایر   همــین امـر ســبب آمــده اسـت کــه اشــعار سـبک هنــدي بـراي عــوام خوشــآیند با    . اسـت 
  )420: 1377غالمرضایی،.(یابد

و دکان و حجرة کسـب و کـار بـاز کـرده      ها خانهابیاتی از این دست ،پاي شعر هندي را به کوچه و بازار ،کوي و برزن ، قهوه 
حسـینی،  .(امحسـوس اسـت  نماید ؛زاییدة مقارنۀ محسـوس و ن  یماست چراکه بخش قابل توجهی از اشعار هندي که سهل الوصول 

1376 :25.(  
تمثیل در دیـوان شـاعر از دو حالـت    .ي خود را با تمثیل که بارزترین ویژگی سبک هندي است، آراسته استها سرودهسعیدا  

  :خارج نیست
عاي شاعر است و مصراع دوم تمثیلی براي اثبات آن -الف ل مد مصراع او:  

ــی  ــارکونی« معن ــا ن ــل »ی   نیســت مخصــوص خلی
  

  آتشی بر هـر کـه زد آخـر گلسـتان کـرد عشـق        
 )194دیوان،ص(

ــاب       عرش باشد حلقۀ مهري به انگشت صفا ــت آفت ــش نگــین اس ــروزه و نق ــمان فی   آس
 )29دیوان،ص(

  مـالم و شـادم   به خاك آن کف پا روي خود می
  

ــه زر گــرددکـ    ه مــس بــر کیمیــا چــون برخــورد البّت
  )100دیوان،ص(

ــران   ــیدگه مـ ــري از صـ ــب الغـ ــه عیـ ــا را بـ   مـ
  

ــه صــد دل رســیده اســت    ــیض ب ــار ســبحه ف   کــز ت
  )64دیوان،ص(

  تیــغ ابــرو مــانع ظلــم اســت چشــم شــوخ را      
  

ــت   ــیر نیسـ ــه از شمشـ ــافر بـ ــر کـ ــر سـ ــبانی بـ   پاسـ
 )75دیوان،ص(

ــب اســتاد  ــی نباشــد عی ــه دان طفل   شنگــردد نکت
  

  چو بی جوهر بود تیغی چه نقصان اسـت سـوهان را  
  )12دیوان، ص ( 
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ل تمثیل است و مصراع دوم مدعاي شاعرمص -ب راع او:  

  . تمثیل استخراج گردید 157بررسی شده در دیوان سعیدا  ) بیت 2669(غزل 350از 
  

  :مخالف خوانی -4
تی ، مجموعه اي قرارداد ادبی وجود داردکه شاعران ، نسل اندر نسل آن را عمالً پذیرفتـه انـد و سـابقۀ تـار     یخی در شعر هر ملّ

هایی ثابت و پذیرفته شـده   یهمامعموالً شاعران را دست ) 321: 1379شفیعی کدکنی،.(بعضی از این قراردادها،گاه عمري دراز دارد
سرو از قامت و اندام یار حکایت دارد و نی از دوري شکایت؛ واین . کند یمدر مکتب اینان لب،لعل را و گل،بلبل را تداعی . است

تی و گاه خرافی است و هرچه هست قولی است که جملگی برآنندها نشأت گرفته از باو   .رهاي اجتماعی،فرهنگی،مذهبی، سنّ
ا شاعران سبک هندي با این باورها از در خالف درآمدند و نغمۀ مخالف را چنـان خواندنـد کـه بـه گـوش       خـوش   هـا  جـان ام

تی تنهـا در شـعر سـبک    تغییر . دهد یم ها آننشست و این خبر از نوعی تخیل قوي و اندیشۀ ژرف  زاویۀ دید نسبت به موتیوهاي سنّ
  .نگریستن از دو جنبه ي کامالً متفاوت به یک تم یا موتیو توسط شاعر ،به نوعی نشان از  قدرت نمایی اوست .شود یمهندي دیده 

  :یی از این ویژگی در دیوان سعیداها نمونه

  خوشتر از دل نیست جاي ذکر جانان هـوش دار  
 

ــاب   ــا نقـــ ــر از مینـــ ــد بهتـــ   دختـــــر رز را نباشـــ
  ) 31دیوان، ص (

ی می   شـود حـرص از هجـوم مـال و جـاه       در ترقّ
  

  تشـنگی افـزون شـود نزدیــک چـون گـردد ســراب     
  ) 32دیوان، ص ( 

  شــــود  صــــهبا نصــــیب کــــوزة سربســــته مــــی
 

ــی    ــاموش مـ ــب خـ ــر لـ ــه بـ ــی همیشـ ــد معنـ   زنـ
 )142دیوان،ص(

  هـا کـه خاکسـتر نشـد، از تـابش برقـی       چه خرمن
  

  کند یک جرعه مـی افشـا هـزاران راز پنهـان را      
 ) 12دیوان، ص (

  ا؟زمین شوره، اي جان، کی شناسـد قـدر بـاران ر   
  

ــد صــفاي چشــم گریــان را   ــدوهگین دان   دلــی ان
  )12دیوان، ص (

ــت  ــد اسـ ــون جامـ ــه اش خـ ــه ذایقـ ــا بـ   آب بقـ
     

ــه از چشــمه ســار عشــق آن کــس کــه کــام یا     فت
  )  195دیوان، ص (

  نخواهم رفت چون خضر از پـی آب بقـا هرگـز    
 

  که تا ممکن بود یک قطره می در جام من باشـد    
  ) 128دیوان، ص (

ــی    ــه م ــیه چ ــی آب س ــر در پ ــردي چــو خض   گ
    

  بیــــا بــــه میکــــده جــــام شــــراب احمــــر زن  
  )  238دیوان، ص (
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ن را نشانۀ لطف حق دانسته و خضر که بدان سرچشـمه دسـت یافتـه بـه دیـدة رشـک و       شاعران آب بقا را ستوده و دستیابی بدا
بنابراین تا یک قطـره  . غبطه نگریسته اند اما در ذائقۀ سعیدا،آب بقا خوشایند نیست زیرا از چشمه سار عشق شیرین کام گشته است

  .می در جام اوست چون خضر به دنبال آب بقا نخواهد رفت

  
و خاقـانی  » بدي بدتر از عمر کوتـاه نیسـت  «داند  یمدارند و فردوسی بدترین چیز را عمر کوتاه  یمرا عزیز  شاعران پیش، عمر

داند؛ زیرا توانسته است زندگی در دنیا را  یمرا جان سخت ) ع(کند؛اما سعیدا،حضرت خضر یمبراي ممدوح خود عمر نوح آرزو 
  .تا این زمان تاب آورد

ما سعیدا بر این اعتقاد است که مناعت طبـع و بلنـدي همـت در انسـان مـانع از آن      ي او مایۀ خوشبختی است اها بالهما و سایۀ 
  .شود که در کنف بال هما قرار گیرد و در پناه زلف یار بودن از نشستن در سایۀ هما بهتر است یم

  :دهد یمدر بیت زیر شاعر هجران را بر وصال یار ترجیح 

در شعر سبک هندي عالوه برگسترش حوزة تداعی و شبکه ي تصویرها در پیرامون موتیوهـاي رایـج بـین شـاعران دورة قبـل      
  )71: 1379شفیعی کدکنی،.(خورد یم،کوشش براي وارد کردن موتیو هاي جدید هم فراوان به چشم 

ــر ز خضــر   ــد جــان ســخت ت   ســعیدا کســی ندی
    

  آورده اســت تــا بــه چــه حــد تــاب زنــدگی        
  )259دیوان، ص ( 

ــر      ــر دراز خض ــت ایــن همــه عم ــت اس   از غفل
  

  بــدتر ز خــوابِ مــرگ بــود خــواب زنــدگی       
 ) 259دیوان،ص(

ت ز حیوان می ــن          کشی  عمرها شد اي خضر منّ ــر مک ــده اي دیگ ــا زن ــا ت ــر از آب بق ــب ت   ل
 )241دیوان،ص(

ــینی    ــی بنشـ ــه خرابـ ــدي بـ ــو جغـ ــر  همچـ   بهتـ
  

ــال همـــا        ــف بـ ــه روي در کنـ ــت کـ ـ ــزد هم   نـ
  ) 3دیوان، ص (

  دلــی کــه یافــت ســـعیدا پنــاه در خــم زلـــف      
  

ــا دارد      ــر همــ ــال و پــ ــایۀ بــ ــم ز ســ ــه غــ   چــ
 )105دیوان،ص(

ــع   ــه از طمـ ــا آن کـ ــت مـ ــیش همـ ــت پـ   رد اسـ
  

ــت      ــا گرفــ ــال همــ ــایۀ بــ ــاد و ســ ــی نهــ   دامــ
  )85دیوان،ص(

  مــرا بجـــز مــی هجـــران دگــر نصـــیب مبـــاد    
  

ــت    ــر دارد   کــــه عاقبــ ــل دردســ   قــــدح وصــ
  )106دیوان،ص(

ــت   ــد لبـ ــر امیـ ــده سعیداســـت بـ ــه زنـ   همـــین نـ
  

ــوا     ــن ه ــل تصــویر کــه ز ای ــکفت  گ ــاغ ش   در ای
  )87دیوان،ص(

  در بیابـــان طلـــب بســـکه نظـــر گـــرم رو اســـت
  

ــن   ــدة مـ ــی ریـــگ روان ســـرمه در دیـ ــردد مـ   گـ
  )104دیوان،ص(
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  :یوجود اصطالحات سبک شناسی و نقد ادب -5
 :بیت مشاهده شد  56در دیوان سعیدا  این اصطالحات در

 :مصرع برجسته

  :غزل گفتن

  :تضمین کردن

  :معنی رنگین

  :معنی بیگانه

  :غلبۀ روح عجز و انکسار در مقابل معشوق  -6

  ها نبخشـد جـان کـه تصـویرت     چرا یاد تو در دل
  

  گــردد بگــذرد بیــدار مــی خــواب مخمــلاگــر در   
  )102دیوان،ص(

  
ــه  ــی بیگان ــد ز آب   معن ــنا ش ــد آش ــم  خواه   چش

  
ــار خــویش را         ــرد آخــر خارخ ــیر خــواهم ک   س

  ) 7دیوان، ص (
ــاد    ــه بـ ــده ام کـ ــزان دیـ ــت خـ ــر درخـ   آن دفتـ

  
ــتن      ــر بسـ ــه فکـ ــم بـ ــیرازةدایـ ــت  شـ ــن اسـ   مـ

  )54دیوان،ص( 
ــر دارد      ــانش کجــــا خبــ ــرّ میــ ــی ز ســ   کســ

  
ــر     ــه غیـ ــهبـ ــر دارد  بهلـ ــتی در آن کمـ ــه دسـ   کـ

  )106دیوان،ص( 

ــی   ــوخ مــ ــت آن شــ ــان قامــ ــد دل را  نشــ   دهــ
  

  از آن بــــه مصــــرع برجســــته ســــرو جــــا دارد  
 ) 105دیوان، ص (

ــروز  ــعیدا امــ ــاره ســ ــد پــ ــاب دل صــ   در کتــ
   

ــتم       ــدم گفــ ــو دیــ ــوان تــ ــق دیــ ــزل الیــ   غــ
  )  211دیوان، ص (

ــر وزن ابــروي تــو مصــراعی  نگفتــه   هــیچ کــس ب
  

  مگر خطّـت کنـد بـر پشـت لـب تضـمین ابـرو را         
  ) 15دیوان، ص (

ــراعم  ــوس مصـ ــل از هـ ــه گـ ــده بـ ــرو درمانـ   سـ
  

  گــل پریشــان شــدة معنــی رنگــین مــن اســت        
  ) 54دیوان، ص (

ــد آشــنا شــد ز آب چشــم     ــه خواه ــی بیگان   معن
  

ــار      ــر خارخ ــرد آخ ــواهم ک ــیر خ ــویش را س   خ
 ) 7دیوان، ص (

ــی ســگت   شــهره ــه غالم   ي شــهر شــد ســعیدا ب
     

  گـر بکَشـی زهـی طــرب گـر بکُشـی رضـاي تــو        
 ) 247دیوان، ص (

ــانی      به خوي و بوي و به افعـال مـن مگیـر و بـبخش     ــه دربـ ــه را بـ ــگی خانـ ــت سـ ــه الزم اسـ   کـ
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اساسـاً وقتـی سـلطان عشـق     : در رد این اعتراض باید گفت.شود یمزجمله اعتراضاتی است که به این سبک وارد این ویژگی ا
هرچند این گونه اشعار  در دیوان سعیدادر . بندد یمبرمسند دلی قدم نهاد؛دیگر صبر و شکیبایی و اظهار بی نیازي و استغنا رخت بر 

ت او را نشان حد خود پرسوز و دلنشین است،ابیاتی که منا هم دهد هم کم نیست یمعت طبع و علو:  

   

  :توجه به تجربیات ساده و روزمره ي زندگی  -7
یعنی برگرفتن فکر و مضمون و نکته از . هاي شعر در عهد صفوي اقتران با طبیعت و محیط زندگانی شاعرانست یژگیویکی از 

اما شاعران سبک هندي بـرخالف شـاعران قـدیم    ) 561: 1366فا،ص.(آنچه در دور و بر آنان ،در دسترس و در چشمرس ایشان بود
را آنچنانکه خـود   ها آنرا همچون نقّاشی چیره دست تصویر نکرده اند بلکه با خیال پردازي و نازك خیالی خویش،  ها آنفارسی 

بـا اجـزاي طبیعـت و     ي شـاعران گذشـته  هـا  مضمونها و  یفتوصخواسته اند به خدمت شعر خویش گرفته اند به همین سبب میان 
  )433-432: 1377غالمرضایی، .(محیط اطراف خود، با آنچه اینان آورده اند تفاوت بسیار است

حـوادث زنـدگی و   . اندیشد یمکند و چون آنها  یمشاعر همچون مردم زندگی . این وضع نتیجۀ آمدن شعر در میان مردم است
 :ي روزمره ، در شعر سعیدا نیز انعکاس دارد ها تجربه

  :شکایت از روزگار و بخت و سرنوشت -8

  )279دیوان، ص (  

  شــــهباز اوج همــــت مــــا زاغ گیــــر نیســــت
  

ــا       ــکار مـ ــردد شـ ــال نگـ ــطّ و خـ ــه خـ ــا بـ   دنیـ
  ) 19دیوان، ص (

ــا    ــت م ــالی اســت هم ــد خاکســاریم ع ــر چن   ه
  

  بــر صــدر کــس نــدادیم زان آســتان خــود را       
  )5دیوان، ص (

  بی خواهش ما هر چه رسد از تـو حـالل اسـت   
  

ــ   اســت    در م ــرام اســت تمنّ ــا آن کــه ح   ذهب م
  )46دیوان، ص (

ــینۀ بریــــان    ــوخته و ســ ــر ســ ــت جگــ   لخــ
  

  پیوســـته کبــــاب و مــــزة خــــوان سعیداســــت   
 ) 37دیوان، ص (

ــی   ــه مـ ــلّاخ خانـ ــۀ سـ ــه گوشـ ــان بـ ــد جهـ   مانـ
ــی    ــه دالّلــ ــی بــ ــد یکــ ــع مقیــ ــه بیــ ــی بــ   یکــ

  

  یکـــی گرفتــــه زر ودیگــــري گرفتــــه رســــن   
ــردن   ــري گـ ــت و  دیگـ ــر و دسـ ــده سـ ــی بریـ   یکـ

  )275دیوان، ص (
ــق   ــازار عشــــــ ــم دوش در بــــــ   از تبســــــ

  
ــا    ــر مـــ ــت  دلبـــ ــرده اســـ ر ارزان کـــ ــکّ   شـــ

  )61دیوان،ص(
ــان خودفروشــان جــنس اســتغنا مجــوي     از دّک

  
ــت      ــازار ماس ــازي خاصــه در ب ــی نی ــاع ب ــن مت   ای

 )47دیوان،ص(
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شکایات فلسفی این دسته از . کند یمي خود را بازگو ها غمسعیدا در شکایت از روزگار و اشاره به رسم بی وفایی آن، آالم و 
  :پردازیم یمکند که به ذکر ابیاتی در این خصوص  یمیش بیشتر جلوه گري ها شکوهاو نسبت به سایر 

  
  تکرار -9

هاي مشترك شـاعران سـبک هنـدي اسـت ؛ در      یژگیوبا وجود تنوع و گونه گونی سخن در دیوان سعیدا، تکرار که یکی از 
  .کند یماشعار او نیز خودنمایی 

  :پردازیم یمدر این بخش به دو نوع تکرار در دیوان شاعر 
  :تکرار قافیه-الف

در باب تکرار قافیه در شعر بیدل مطلبـی آورده انـد کـه دربـارة صـائب و دیگـر       » شاعرآینه ها«دکتر شفیعی کدکنی در کتاب 
در نظرشاعران سبک هندي ،مبناي استتیک قافیه بیش از آن که در جنبۀ موسیقائی «. تواند صادق باشد یمشاعران سبک هندي نیز 

نگـرد کـه صـیادي بـه تـور و شـبکۀ صـید خویش،یـا          یمشاعر سبک هندي به قافیه چنان .تآن باشد؛ در ابزار تداعی بودن آن اس
سعیدا براي بیان مضامین بدیع خود از تکرار قوافی باکی نداشـته اسـت   ). 72-71: 1379شفیعی کدکنی،(».شکارچی یی به تفنگش

  .شود یمغزل این تکرار دیده  145به طوریکه در 
  :ي گردانها جفتتکرار  -ب

  تــــا دیــــد اعتبــــار ورق در شکســــتن اســــت 
 

  ي دل مــــا انتخــــاب کــــرد   دوران صــــحیفه  
  ) 117دیوان، ص (

ــدار   ــی مــ ــی وفــــایی دوران بــ ــام بــ   جــــز نــ
 

ــرخ     ــین چـ ــر نگـ ــر بـ ــد دگـ ــده انـ ــی نکنـ   نقشـ
  ) 97ص دیوان، (

ــت      ــا پیوســ ــا هــــر کــــه دل رمیــــدة مــ   بــ
ــان      ــده آبـــــاد جهـــ ــن میکـــ   القصـــــه در ایـــ

  

ــت       ــا را خســ ــت دل مــ ــدیم کــــه عاقبــ   دیــ
ــه دادیـــم شکســـت     ایـــن شیشـــه بـــه دســـت هرکـ
 )295دیوان، ص (

ــد  ــت نشــ ــان یافــ ــرم راز در جهــ ــک محــ   یــ
ــدیم    ــا گردیــــ ــرِ کیمیــــ ــه فکــــ ــیار بــــ   بســــ
   

ــد    ــی کافـــت، نشـ ــی کـــرد و بسـ   دل جهـــد بسـ
ــی   ــیر، هــ ــه حصــ ــن کهنــ ــد ایــ ــت نشــ   چ زربافــ
 ) 299دیوان، ص (

ــر      ــوي مــن نظ ــرده فلــک س ــده هــم نک   دزدی
   

ــافلم    ــم تغــــ ــرمۀ چشــــ ــار، ســــ   در روزگــــ
  ) 221دیوان، ص (

  سعیدا هـیچ گـه بـی غـم ندیـدم خـاطر خـود را       
   

ــاکنی دارم    ــان سـ ــم میهمـ ــه دایـ ــن ویرانـ   در ایـ
  ) 217دیوان، ص (

  نشد تارِ مخالف راسـت بـا مـن چـرخ را هرگـز     
  

  رقصـم بـه قـانونش    ازد مـن نمـی  نـو  که او بد مـی   
  )  181دیوان، ص (
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کنند و نـوعی ارتبـاط منطقـی     یمي گردان عبارتند از عناصري که همیشه به صورت دوتایی در یک بیت حضور پیدا ها جفت
دي،.(شود یمهاي مختلف تکرار  یتببین آنها برقرار است و از طرفی دائم هم در )چه معنایی و چه لفظی( 182: 1374محم(  

  :سعیدا عبارتند ازدر شعر »ي گردانها جفت«عمده ترین و پرکاربرد ترین 
  )بارتکرار 1: (آیینه و اسکندر

  )بارتکرار 3: (آیینه و خاکستر
 .مالیدند یمخاکستر  ها آنگذاشتند یا به  یمها در میان خاکستر  یینهآدر قدیم براي صیقلی کردن 

  )بارتکرار 5: (آیینه و طوطی

  )بارتکرار 51: (بلبل و گل

  )بارتکرار 30: (تیر و کمان 

  )بارتکرار 6: (دریا و حباب 

  )بارتکرار 4: (سرو  و فاخته
  .گیرد یمي ادبی سبک هندي،فاخته ،عاشق و دلباختۀ سرو است و به همین دلیل در باالي این درخت آشیانه ها سنتدر 

  )بارتکرار 1: (سمندر و آتش
  .کند یمي آن به راحتی زندگی ها شعلهسوزد و در بین  ینمآمده است که این جانور در آتش  ها انهافسدر 
  

ــت   دیــــدیم تــــا در آینــــۀ دل جمــــال دوســ
   

ــیم      ــم جمـ ــام و هـ ــم جـ ــه و هـ ــکندر زمانـ   اسـ
 )233دیوان،ص(

  ي سـیه را کـرده اسـت اکثـر سـفید      هـا  فقر ، دل
  

ــگ ، خاکســتر ، ســفید     مــی   ــه را از زن ــد آیین   کن
  )158دیوان،ص( 

ــود     ــا نشــ ــاي دل دانــ ــه نمــ ــی قبلــ ــر بتــ   هــ
  

ــود     ــا نشــ ــه گویــ ــر آینــ ــل ز هــ ــوطی عقــ   طــ
  )150دیوان،ص( 

ــق   در     بلبل طبعم سعیدا پیش از این خاموش بود  ــی  غزلخــوان کــرد عش   تماشــاي گــل روی
  )194دیوان،ص( 

ــن      ــپر مکـ ــان سـ ــر آه غریبـ ــه تیـ ــود را بـ   خـ
  

ــا      ــاي مـ ــه زور دعـ ــرخ بـ ــان چـ ــد کمـ ــم شـ   خـ
  )25دیوان،ص(

ــی   ــه چــه م ــالم    هســتی ب ــن ع ــئۀ ای ــد در نش   مان
  

  بحــري اســت حبــابی  را پوشــیده بــه بــر دارد        
  )107دیوان،ص( 

  عاشـــق از جلـــوة معشـــوق نمایـــان گــــردد     
  

  ســـرو تـــا ســـر نکشـــد فاختـــه پیـــدا نشــــود        
  )150دیوان،ص(

ــی       هـا بـه کـار    دیـدم ز غربـت سـرد وضـعی     تا نمی ــن م ــش وط ــاش در آت ــمندر ک ــو س ــتم چ   داش
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  )بارتکرار 10: (سنگ و دیوانه

  )بارتکرار 15(: شمع پروانه

  )بارتکرار 1: (شیرین و فرهاد

  )بارتکرار 2: (سنگ وشیشه

  )بارتکرار 3: (صدف و گوهر

  )بارتکرار 5: (فغفور و کاسه
  .عالوه براین به معناي کاسۀ چینی هم هست.نام عمومی پادشاهان چین است فغفور

  )بارتکرار 3: (کاه وکاهربا
  .کند یمسبک را پیدا  کاهربا یا کهربا ماده اي زرد رنگ است که وقتی آن را مالش بدهند قابلیت جذب اجسام

  )بارتکرار 1: (کتان و ماه
  .شود یمي کتانی ها پارچهبرطبق یک سنّت ادبی،نور ماه سبب پاره شدن 

  
  )بارتکرار 1: (گره و گوهر

  )210دیوان،ص(      

  بــت پرســتان کــام از بــت یافتنــد اي دلبــران      
  

ــ   ــر از سـ ــی آخـ ــه مـ ــما دیوانـ ــراد نگ شـ ــد مـ   یابـ
  )99دیوان،ص(

  چسان نسبت دهم پروانه را اي شـمع بـا سـوزت    
  

  تـو آتـش بـر زبــان داري و او آتـش بـه جــان دارد       
  )109دیوان،ص( 

ــت     ــارگر اسـ ــۀ او کـ ــاس دم تیشـ ــو المـ   همچـ
  

  نظــري اســتتــا بــه فرهــاد جگــر خســته ز شــیرین   
  ) 67دیوان،ص(

  دل پیش از این نداشت رواجـی بـه چشـم عشـق     
  

ــه ســنگ ، انتخــاب شــد     ــا شکســت ب ــن شیشــه ت   ای
  ) 132دیوان،ص(

ــوهر ســـــــخن امـــــــروز       صـــــــدف گـــــ
  

  اي ســـــعیدا لـــــب خمـــــوش مـــــن اســـــت        
  )53دیوان،ص (

ــبیل       ــش و س ــی ری ــم ن ــر داری ــانی در نظ ــا مع   م
  

ــی      ــور مـ ــود فغفـ ــل بـ ــی گـ ــۀ مـ ــا  کاسـ ــیم مـ   دانـ
  )22دیوان،ص(

ــا کــه چــو کــاه     ــان ســبک شــده ام در ره وف   چن
 

ــی    ــا نمــــ ــدد کهربــــ ــیدنم مــــ ــد کشــــ   خواهــــ
  ) 152دیوان،ص(

ــت    ــد گرفـ ــاب نتوانـ ــف او دل تـ ــکنج زلـ   در شـ
  

ــاب ن     ــان ، کــام از شــب مهت ــت چــون کت ــد گرف   توان
  ) 85دیوان،ص(
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برمبناي اعتقاد عوام ،در نتیجه ي چکیده شدن یک قطرة باران به درون صدف ایجاد شده و آن را قطـرة آبـی   ) مروارید(گوهر
  .آورند یمگره خورده به حساب 

  )بارتکرار 2: (گل و گالب

  )بارتکرار 2: (مار و گنج
خـاك مسـکن   و زیـر   ها خرابهباتوجه به این که مار معموالً در . ي زیر زمینی استها گنجکردند که مار ،حافظ  یمقدما گمان 

  .شود یمدارد وگنج بیشتر در این دو مکان یافت 

  )بارتکرار 1: (مخمل و خواب
  . یدپارچۀ مخمل اولین بار در روزگار صفویه بافته شد و به همین دلیل یک موتیو رایج در شعر این دوره گرد

  )بارتکرار 20: (منصور و دار

  )بارتکرار 40: ( موج و دریا

  )بارتکرار 3: (مور و سلیمان

  )بارتکرار 2: (مومیایی و استخوان شکسته

  
  )بارتکرار 3: (نگین و نام

ــر    ــر گــرهش مشــکل ت ــاك درون ت   هــر کــه او پ
  

  کــــه گهــــر وا نشـــــود بحــــر اگــــر واگـــــردد      
  ) 100دیوان،ص(

  کنـد چشـم دل خـود را ز خـواب     غنچه کی وا می
   

  تــا نیفشــاند ســحر بــر روي گــل شــبنم گــالب ؟        
  )32دیوان،ص(

ــر خـــراب      ــن دیـ ــردیم در ایـ ــنج نکـ ــع گـ   طمـ
  

ــس        ــا را ب ــان م ــه ده ــاکی ب ــف خ ــاري ک ــو م   همچ
  )173دیوان،ص(

  هـا نبخشـد جـان کـه تصـویرت       چرا یاد تـو در دل 
  

ــی       ــدار م ــذرد بی ــل بگ ــواب مخم ــر در خ ــردد اگ   گ
  ) 102دیوان،ص(

ــار اي دل      ــا زینهـ ــاي دار دنیـ ــر پـ ــر زیـ ــه سـ   منـ
  

  گـردد  که در ایـن دار هرگـز کـی سـري منصـور مـی        
  ) 103دیوان،ص(

  از مالمــــت تردامنــــی خــــالص     تــــا گــــردد  
  

ــوج    ــه گــــردن رداي مــ ــت بحــــر بــ   افکنــــده اســ
  ) 91دیوان،ص(

ــا تــو حــال خــویش را  ــا کــه گــویم گــر نگــویم ب   ب
     

ــی      ــلیمان مـ ــا سـ ــب بـ ــرض مطالـ ــورم وعـ ــنم مـ   کـ
  )225دیوان،ص(

ــتر دار  ــان  بیشـ ــرم خویـ ــاطرم از نـ ــتخـ   د  شکسـ
  

ــتم     ــایی نیسـ ــخت و  مومیـ ــنگ سـ ــن حریـــف سـ   مـ
  )209دیوان،ص(
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  .بردند یمکردند و آن را به عنوان مهر بکار  یمدر قدیم با تراشیدن روي نگین ،نام مورد نظر را بر آن حک 

  )بارتکرار 9: (هما و استخوان
  .هما نام پرنده اي است که غذاي او فقط استخوان است

  )بارتکرار 19: (هما و سایه

  )بارتکرار 5: (یوسف و زلیخا

  )بارتکرار 8: (یوسف و یعقوب

  
  

ــام بــــی وفــــایی دوران بــــی مــــدار       ــز نــ   جــ
   

ــرخ      ــین چــ ــر نگــ ــر بــ ــد دگــ ــده انــ ــی نکنــ   نقشــ
  )97صدیوان،( 

ــی  ــت جــا   همــا را آشــیان م ــود اگــر در طــور هم   ب
  

  کشـید از اسـتخوان منّـت    به سنگ سرمه اي کـی مـی    
  )88دیوان،ص(

ــه از طمـــع       ــا آن کـ ــیش همـــت مـ   رد اســـت پـ
  

ــ    ــاد و ســـ ــی نهـــ ــت دامـــ ــا گرفـــ ــال همـــ   ایۀ بـــ
  ) 85دیوان،ص(

ــار     ــاي روزگــ ــت زلیخــ ــر ز دســ ــف اگــ   یوســ
  

ــت    ــدان رود  رواســـ ــه زنـــ ــده بـــ   پیـــــراهن دریـــ
  ) 57دیوان،ص(

ــودن   ــد بــ ــوب نخواهــ ــدة یعقــ ــین دیــ ــه یقــ   بــ
  

  کــــه رســــد پیــــرهن یوســــف و بینــــا نشـــــود       
  ) 150دیوان،ص(
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  :نتیجه گیري

بنـابراین  .او ادامه دهندة سنّت غزلی بابا فغانی است.سرود سعیدا همچون اکثر شاعران هم عصر خویش به سبک هندي شعر می
 .خورد همۀ اختصاصات سبک مذکور در دیوان او به چشم نمی

ی در ویژگی سبکی او دارداستف ه ،در دیوان سعیدا نقش مهمادة گسترده از زبان عام. 

تمام مظاهر هستی به عنوان .دستی دارد» معنی بیگانه«سعیدا در ایراد نکات باریک و ساختن مضامین بدیع و به اصطالح خودش
 .گیرد وسیله اي براي مضمون سازي در خدمت شاعر قرار می

 .را با تمثیل به عنوان بارزترین ویژگی سبک هندي،آراسته است هاي خود سعیدا سروده

ل قوي و اندیشه ي ژرف او می تی در دیوان سعیدا خبر از نوعی تخی عـالوه بـر   . دهد تغییر زاویه ي دید نسبت به موتیو هاي سنّ
 .ردخو به چشم می...هاي جدید چون خواب مخمل،گل تصویر، موتیوهاي رایج،کوشش شاعر براي بیان تم

 .هاي روزمره انعکاس دارد در اشعار سعیدا حوادث زندگی و تجربه

 .کند هاي خود را بازگو می در جاي جاي دیوان سعیدا شکایت او از روزگار و بی وفایی آن اشاره شده،دردها و غم

عار او خودنمایی هاي مشترك شاعران سبک هندي است؛در اش با وجود تنوع سخن در دیوان سعیدا ،تکرار که یکی از ویژگی
 .کند می
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  : منابع
د صدیق حسن خان، د محمد کاظم کهدویی،یزد)1386(بهادر،امیرالملک سیدانشگاه یزد:،تذکره شمع انجمن،تصحیح محم. 

  .داراالضواء:،الذریعه الی تصانیف الشیعه الطبعه الثالثه،بیروت)ق1403(تهرانی،شیخ آقابزرگ، 
د حسین، دانشگاه یزد:هندي و شاعران برگزیده آن،یزد،سبک )1379(حسن زاده،محم.  

  .سروش:،بیدل،سپهري و سبک هندي،تهران)1376(حسینی،حسن،
  .نشر قطره:،صائب و سبک هندي در گستره ي تحقیقات ادبی،تهران)1371(دریا گشت،محمد رسول،

درضا، آگاه:ها،تهران ،شاعر آینه)1376(شفیعی کدکنی،محم.  
  .فردوس:ی شعر،تهران،سبک شناس)1374(شمیسا،سیروس،
ات در ایران،جلد پنجم،تهران)1366(صفا،ذبیح اهللا، فردوس:،تاریخ ادبی.  

د، نشر جامی:،سبک شناسی شعر فارسی از رودکی تا شاملو،تهران)1377(غالمرضایی،محم.  
  .سخن:،نقد ادبی در سبک هندي،تهران)1385(فتوحی،محمود،

  .مؤسسه ي چاپ و انتشارات  آستان قدس  رضوي:مشهد،کاروان هند،جلد اول،)1369(گلچین معانی،احمد،
  .بنگاه مطبوعاتی افشاري:،گهرهاي راز از دریاي اندیشه صائب،تهران)1364(مؤتمن،زین العابدین،
دحسین، دي،محم نشر میترا:،بیگانه مثل معنی،تهران)1374(محم.  

د طاهر، یزد:یزد،تذکره نصرآبادي،به کوشش احمد مدقّق یزدي،)1379(نصرآبادي،محم.  
  .ثریا:،دیوان، تصحیح رضیه رضایی تفتی،تهران)1387(نقشبندي یزدي،سعیدا،
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483 
  

  ي عرفانیها نامه مناقبي ادبی و جایگاه تاریخی ها یژگیو
  

 1بهمن نزهت 

  
   چکیده

رسـی بـه کمـال    کـه در عرفـان و ادب فا   هسـتند  ي عرفانی از لحاظ نوع شناسی یکی از انواع برجستۀ ادب فارسیها نامهمناقب 
نمونـۀ عـالی و مقتضـی کـه مناقـب       .انـد  شـده رسیده و به عنوان کتاب راهنماي مشایخ بزرگ عرفان اسالمی سندي معتبـر قلمـداد   

و در آن  اند آمدهبه نگارش در ) ص(، کتبی است که در سیرت حضرت نبی اکرم اند دادهي عرفانی آن را سرمشق خود قرار ها نامه
نیز به تقلید از این سیره نویسـی شـکل    ها نامهمناقب . اند نمودهار و خوي و خصلت حضرت را به تفصیل بیان سخنان و اعمال و رفت

 ها نامه مناقباهمیت و افادت  .گرفته و سعی شده تا ابعاد واقعی عرفان اسالمی در رابطه با مشایخ بزرگ عرفان تشریح و تبیین شود
محتـوا و   .کنـد  یمـ ز و مسلم است و تا حدودي معضالت تاریخ ادبیات عرفـانی را حـل   به عنوان منبع بسیار مهم و درجۀ اول محر

ي عرفانی کـه بـا زبـان و بیـان خاصـی روایـت       ها آموزهي فارسی هم به لحاظ روش کار و هم به سبب تعالیم و ها رسالهسبک این 
رفین احمد افالکی را از آثـار برجسـتۀ عرفـان و    و مناقب العا از این میان مناقب اوحد الدین کرمانی. ، وضع شاخصی دارداند شده

ي هفـتم و هشـتم در دو مکتـب مهـم     هـا  سـده تحوالتی که در خالل  نامه مناقببا مقایسۀ این دو . قلمداد کرد توان یمادب فارسی 
و  هـا  نامـه  اقبمني نوع ادبی ها یژگیوهدف اصلی ما در این جا مطالعه و بررسی محتوا و . شود یمعرفانی روي داده است، آشکار 

مـورد توجـه    توانـد  یمیی از آن است که در عرصۀ مطالعات عرفانی و نحوة رشد و گسترش عرفان اسالمی ها جنبهبرجسته ساختن 
  .واقع شود

  

  .افالکی، اوحد الدین کرمانی، عرفان اسالمی، مناقب العارفین، مناقب نامه، مولوي :ها واژهکلید 
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  مقدمه 
کـه در عرفـان و ادب فارسـی بـه کمـال       هسـتند  از لحاظ نوع شناسی یکی از انواع برجستۀ ادب فارسی ي عرفانیها نامهمناقب 

نمونـۀ عـالی و مقتضـی کـه مناقـب       .انـد  شـده رسیده و به عنوان کتاب راهنماي مشایخ بزرگ عرفان اسالمی سندي معتبـر قلمـداد   
و در آن  اند آمدهبه نگارش در ) ص(در سیرت حضرت نبی اکرم ، کتبی است که اند دادهي عرفانی آن را سرمشق خود قرار ها نامه

نیز به تقلید از این سیره نویسـی شـکل    ها نامهمناقب . اند نمودهسخنان و اعمال و رفتار و خوي و خصلت حضرت را به تفصیل بیان 
در طی قـرون ششـم و هفـتم     .بیین شودگرفته و سعی شده تا ابعاد واقعی عرفان اسالمی در رابطه با مشایخ بزرگ عرفان تشریح و ت

ي ژرف و عمیق عرفانی خود نوعی از مکتب عرفانی را مطرح کردند که بعدها از ها دگاهیدقونیه مجمع بزرگان مشایخی بود که با 
در در باب این مکتب و پایه گذاران آن سـه منبـع از نـوع اولیـا نامـه      . سوي مریدان آنان این مکتب به مکتب مولویه مشهور گشت

، مناقب العـارفین نگـارش شـمس    )712(دست است که عبارتند از رساله سپهساالر به مناقب خداوندگار، تألیف فریدون سپهساالر 
در کنـار مکتـب    .که منبعی نسبتا جدیـد و متـأخر اسـت   ) 954(و ثواقب المناقب جالل الدین همدانی ) 761(الدین محمد افالکی 

و به موازات آن مکتب به وجود آمد که به شیخ اوحد الدین کرمـانی منسـوب اسـت و  از آن    مولوي، مکتبی نیز در همان روزگار 
ي اوحـد الـدین در بـاب ایـن مکتـب در کتـاب       ها دگاهیدي این مکتب و نیز ها یژگیو. کنند یمیاد » جمال پرستی « تحت عنوان 

این آثار در طـی قـرون هفـتم و هشـتم در ایـامی کـه        .مناقب اوحد الدین آمده است که ما دراین نوشته به بررسی آن پرداخته ایم
ي یاد شده اطالعات شایان توجهی را در بـاب شـیوخ،   ها رساله. موالنا در آسیاي صغیر اسم و رسمی یافته بود به نگارش در آمدند

و رویدادهاي سیاسـی   این منابع در گزارشهاي خود از افعال و اقوال، کرامات. دهند یممریدان و فعالیتهاي مکتب مولوي به دست 
و براي شناخت جامعـه  سـالجقۀ روم آن روزگـار و     کنند یمو دیگر مسائل اجتماعی را در رابطه با موالنا و شیخ اوحد الدین بیان 

لیکن در این میان اهمیت و افادت مناقب العارفین افالکی به عنوان منبـع بسـیار مهـم و    . مسائل سیاسی آن عصر منابع مهمی هستند
در حقیت مناقب العارفین احمد افالکی . کند یماول محرز و مسلم است و معضالت تاریخ ادبیات مولویه را تا حدودي حل درجۀ 

ي سلوك چندین عارف بزرگ و نامی را در خود حفظ کرده است، از لحاظ روش شناسی ها روشي و ها دگاهیدبه سبب این که 
  .ي عرفانی حائز اهمیت استها دگاهید

  
 ین کرمانیاوحد الد

از زمرة مشایخ بزرگ عرفان است که در قرن هفتم در ایران و روم و عـراق اسـم و رسـمی    )  635فوت ( اوحد الدین کرمانی 
. ي عرفانی خاص خود مریدان قابل توجهی از  نواحی مختلف روم و عراق گـرد او حلقـه زده بودنـد   ها شهیاندیافته بود و به خاطر 

که از اوحد الدین در تاریخ ادبیات صوفیه و نیز در مناقب او گزارش شده است، در طی سلسله اسنادي با توجه به زندگی عرفانیی 
  ) 23-21: مناقب اوحد الدین.( ونددیپ یمطریقت عرفانی او از طریق رکن الدین سجاسی و ابو النجیب سهروردي به جنید بغدادي 

و بیداري است که به طـور کلـی رعایـت اصـول و مبـادي شـرع و       طریق جنید در عرفان طریق هوشیاري  میدان یمهمچنان که 
ي دیگر ها شهیانداما گویا اوحد الدین بعدها تحت تأثیر محیط یا برخی از . دانند یمپایبند بودن به ظواهر را از اصول طریقت خود 

. موسوم است» جمال پرستی « رفانی به از رعایت ظواهر پاي فراتر نهاد و شیوه اي را در طریق خود راه داد که در میان نحله هاي ع
هر چند این شیوه قبل از اوحد الدین در قرن سوم از سوي ابو حلمان صوفی مطرح شده بود لیکن اوحد الدین گویا بـدان رنـگ و   
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« او به سبب انتخاب این شیوه در میان هم عصران خود مورد طعن و تعریض واقع شده اسـت تـا جـایی کـه او را     . رویی دیگر داد
  :اوحد الدین جهت دفاع از خود در رباعیات خود به این موضوع اشاره کرده است. خوانده اند» اباحتی و مبتدع 

  خندند یمبر ریش و سبال خویشتن                  بندند یمقومی که اباحتی به من 
  ندمعروف و جنید و شبیلی ار زنده شود          و اهللا   که     اباحت    مرا   بپسند

  )39: مناقب اوحد الدین( 
که در میان معاصران خود دیـدگاه تقریبـا تـازه و بـه      رسد یمبا این همه به گمان اوحد الدین با انتخاب چنین شیوه اي، به نظر 

 ي خود موفق نبوده و از سوي عرفـاي ها دگاهیددر طرح  میدان یمنوعی غیر همسو با دیدگاه آنان مطرح کرده است اما تا آنجا که 
شمس در مقاالت خود از دیدگاههاي عرفانی و شـیوة  . بزرگی چون موالنا و شمس تبریزي مورد طعن و تعریض قرار گرفته است

  )102/ 2: شمس تبریزي( » . اوحد نزدیکتر بود به تمامی هوا« : کند یمتصوف اوحد الدین چنین انتقاد 
وضع دو شـیوة عرفـان    توان یملدین که در کتاب مناقب او مندرج است با مطالعۀ آرا و افکار اوحد ا ها دگاهیدبا عنایت به این 

  .را که در قرن هفتم در دیار روم و عراق مرسوم بوده سنجید و به جایگاه اجتماعی و وسعت دامنۀ دید و تفکر هر دو شیوه پی برد
  

 مناقب اوحد الدین

مؤلف آن نیست، فروزانفر که به تصحیح نسخه اصلی مناقب  با توجه به این که در نسخه اصلی مناقب اوحد الدین هیچ نامی از
در  )  55: مناقب اوحد الـدین . ( پرداخته است بر آن است که مناقب را یک یاز مریدان و شاگردان اوحد الدین تألیف کرده است

د، نحـوة ارشـاد و جـذب    هاي علمی و عرفان عملی و سیر و سلوك اوحد الدین، رابطۀ او با هم عصران خو مناقب احوال، دیدگاه
مرید و آداب و رسوم طریق عرفانی اوحد الدین، رفتار او با پادشاهان، نحوة برخورد و رفتار او با دیگر نحله هاي عرفـانی در طـی   

  .شود به برخی از این موارد اشاره می.حکایات و کرامات پردازي هایی که خالی از ابهام و غلو نیست، بیان شده است
  یی شیخ اوحد الدین و ارادت شیخ شهاب الدین سهروريبزرگ نما -1-2
حضرت شیخ بر سر سجاده مبـارك خـود چهـار کـس را نشـانده اسـت، اول شـیخ معظـم اکبـر مشـایخ شـیخ شـهاب الـدین              «

مناقـب  ( »  .شیخ شهاب الدین را فرموده است از زمان والدت تا این غایت خالف رضـاي تعـالی بـر وي نرفتـه اسـت     ... سهروردي
به گفته فروزانفر در این حکایت غلو شده است زیرا میان طریق شیخ شـهاب بـا طریـق اوحـد الـدین اخـتالف       )  208: الدیناوحد 

  ) 58: همان. ( بسیاري است
  بردباري شیخ -2-2
و ! گوینـد کـه اي سـگ    دهند و می آن مالعین و مخذوالن حق به خدمت شیخ دشنام می. باشد حضرت شیخ جایی نشسته می«

گوینـد کـه او را اسـتحقاق آن اسـت کـه       اصـحاب مـی  . فرماید که به هر دشنام یک دینار زر به وي دهند شیخ می! خر اي مردك
گوید  گوید که شما را معلوم نیست او مداح من است مرا ثنا می فرماید، شیخ می خدمت شیخ تعهد می. بکشیم و بزنیم و زجر کنیم

ید آنچه سگ گفت یعنی اي با وفا و نگهبان در خدائند خود و آنچـه خـر گفـت    فرما گویند چون؟ شیخ می می. کند و تحسین می
  )19: مناقب اوحد( » . یعنی اي حمول و بردبار و  بارکش این همه اوصاف من است نه دشنام
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و رسد که بیشتر حکایاتی که از کرامات و رفتارهاي اوحد الـدین بیـان شـده اسـت بیشـتر نقـش تعلیمـی         با این همه به نظر می
یعنی آنچه در مناقب اوحد الدین بیان شده است بیشتر بیانگر این . تبلیغی در طریقت عرفانی اوحد الدین دارد تا نقش اجتماعی آن

داده است و جهت رسیدن به این هـدف خـود    نکته است اوحد الدین چقدر به  جذب مریدان و افزایش هواداران خود اهمیت می
  . چقدر سعی و تالش کرده است

شیخ با اظهار کرامات خـود سـلطان و   . به عیان دید توان یمان که این نکته را در رابطه با رفتار او با پادشاهان روزگار خود  چن
و شیخ بدون این که به پند و اندرز شاه و اطرافیان او بپردازد  موضوع هـدایت و راهنمـایی را تـا     کند یماطرافیان او را شیفته خود 

در حکایتی شیخ اوحد الدین شخصی را که مورد سوء ظن سلطان عالء الدین کیقباد . رساند یمو به انجام  ددان یمهمین حد کافی 
. ( شـود  یمـ ، و سلطان با شنیدن این موضوع ارادتش نسبت به شـیخ بیشـتر   کند یمي سلطان محافظت ها شکنجهواقع شده است، از 

  ) 140:همان
یات مناقب العارفین افالکی این اصل مهم نمایانتر خواهـد شـد و نـوعی سـطحی     با مقایسه حکایات مناقب اوحد الدین با حکا
  . هاي طریق اوحد الدین کرمانی نمایان است، روشنتر خواهد شد نگري که در مؤلف مناقب اوحد الدین و آموزه

  

  مناقب العارفین
ویسی اسـت کـه در آسـیاي صـغیر بـه کمـال       رسالۀ مناقب العارفین از لحاظ نوع شناسی یکی از انواع برجستۀ ادبی در منقبت ن

محتوا و سبک ایـن رسـاله فارسـی هـم بـه لحـاظ       . رسیده و به عنوان کتاب راهنماي طریقت مولویه سندي معتبر قلمداد شده است
احمد افالکی به طریقت . روش کار و هم به سبب تعالیم طریقت مولوي که با زبان و بیان خاصی روایت شده، وضع شاخصی دارد

ي دقیق عالوه بر ذکر جزئیات ها یموشکافافالکی با . ي برجستۀ عرفان و تصوف آسیاي صغیر استها چهرهلویه تعلق دارد و از مو
تـا مسـایلی از قبیـل     کوشـد  یمـ و بـدین گونـه    پـردازد  یمزندگی موالنا با ارائۀ اسناد معتبر، به تأویل و تعبیر اشعار و آثار هنري او 

قی و عاطفی موالنا، حشر و نشرش با اشـخاص، سـفرهایش، سـنتی کـه او در آن پـرورش یافتـه و       چگونگی پرورش فکري، اخال
کتاب مناقب العارفین در دو جلد به کوشش استاد تحسین یازیجی به صورت علمی .تأثیراتی که ذهن او را شکل داده، تشریح کند

اصـلی مـا در ایـن تحقیـق مطالعـه و بررسـی محتـوا و        هـدف  . و انتقادي و همراه با مقدمه اي عالمانه تصحیح و چـاپ شـده اسـت   
یی از آن است که در عرصۀ مطالعات مکتب مولوي و نحوة رشد و گسـترش آن  ها جنبهویژگیهاي این نوع ادبی و برجسته ساختن 

  .مورد توجه واقع شود تواند یمدر آسیاي صغیر 
  

  آداب و آثار آن   : مکتب مولویه-4
انـک لعلـی   ( نیکوي فردي تأکید شده و نمونه عالی آن در قرآن کریم در باب خلق نبی اکـرم   در دین اسالم به خلق و خوي 

عرفان اسالمی نیز در باب رفتار و آداب فردي و اجتماعی انسان در طی سلوك باطنی اهمیت داده است و . آمده است) خلق عظیم
حال سخنان برگزیده اولیا و رفتار وافعال دنیوي آنان به یی است که در شرح ها نمونهمالك آن در تفحص آداب و رفتار برگزیده 

آن را سرمشـق قـرار داده انـد، کتبـی اسـت کـه در سـیرت         هـا  نامـه اما بالطبع نمونه عالی و مقتضی  که اولیـا  . دیگران رسیده است
. تفصیل بیان نموده اندحضرت نبی اکرم به نگارش در آمده اند و در آن سخنان و اعمال  و رفتار و خوي و خصلت حضرت را به 
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موالنا رهبري مکتب عرفانی خود را در آسیاي صغیر بر عهده داشـت  . زندگی نامه موالنا نیز به تقلید از این سیره نویسی بوده است
یی کـه از او  هـا  نامـه و حکایات افسانه آمیـز مـروي و    ها نامهاز گزارشهاي اولیا .و چهرة مذهبی، سیاسی و اجتماعی موجهی داشت

که مولوي به عنوان شیخ بزرگ روزگار خود شخصی صاحب نام و مورد احترام بـود  و همـواره    شود یمقی مانده چنین استنباط با
یی تـا بـه امـروز    هـا  یژگـ یودر مسایل سیاسی و اقتصادي شخص مورد اعتماد سالطین و مشاوري امین بـود، شخصـیت او بـاچنین    

 . ونی استدرمیان مردم حفظ شده و روز به روز رو به فز

افالکی حجم زیادي از رساله خود را به زندگی شخصی و عرفانی موالنا اختصاص داده و بیش از یک سـوم مناقـب العـارفین    
حکایاتی که در مناقب در باب موالنا و دیگر مشایخ بزرگ مکتب مولوي آمده است بیشتر به حوادث . در باب مناقب موالنا است

ي سیاسی و اقتصادي و رفتارهاي فردي و اجتماعی پیونـد دارد و سـعی دارد   ها عرصهسایل اقتدار در و وقایعی تأکید دارند که با م
این حکایات علـم، عرفـان، تقـوا و کرامـات او را بـه صـورت عینـی بـه         . که شیخ را در موارد مذکور کامل و بی نقص جلوه دهد

اسات و عواطف دینی در آنها بسـیار قـوي اسـت و لحـن     لیکن چون در چنین حکایاتی جنبۀ بزرگ نمایی و احس. کشد یمتصویر 
امـا  . مورخان و تاریخ نگاران نسبت بـه ایـن حکایـات بـی توجـه هسـتند       باشد یممولف آن نیز مطابق عواطف و احساسات رقیقی 

بطـن ایـن   هیچ وقت محدود و تقلیل نیافتـه اسـت بلکـه گـاهی در برخـی مـوارد مولـف در         ها نامهارزش ادبی و تاریخی این اولیا 
که ممکن است در کتب تاریخ ذکري از آن نیامده  کند یمحکایات اغراق آمیز و عجیب به موارد تاریخی بسیار ذي قیمتی اشاره 

 .  باشد

غیـر از ایـن کـه او نـوادة جسـمانی و      . دهنـد  ینمـ منابع در باب زندگی افالکی و سرنوشت تاریخی او هیچ  اطالع مهمی ارایه 
که بر اساس گفتارهاي مردم عامه فراهم آمده و  دهد یمثاقب دده اطالعاتی در بارة افالکی ارائه . لوي استمیراث دار روحانی مو

با این همه افالك از مریدان مستقیم مولوي است و بین او موالنـا فاصـلۀ تـاریخی زیلـدي     ) 190: 1386: گولپینارلی. ( مستند نیست
حضور مستقیم داشته و با بسیاري از افراد که موالنا را دیده بودند دیـدار داشـته و    او در محافل عرفانی مکتب مولویه. وجود ندارد

  .ي خود را از مریدان و اطرافیان موالنا با ذکر سند روایت کرده استها دهیشنو  ها دهید
گـار  از ویژگیهاي بارز مکتب مولوي روش و انضباط خاص در سلوك و خدمات فرهنگی و اجتمـاعی آن بـه جامعـۀ آن روز   

به گمان تا سدة هشتم که موالنا به اوج شهرت خود رسیده بـود، مبـانی نظـري و عملـی عرفـان اسـالمی بـه عنـوان یکـی از          . است
مواریث ادبی و دستاوردهاي معنوي خـانوادة عرفـانی   . ي مهم معارف اسالمی در آسیاي صغیر پی ریزي و تثبیت شده بودها شاخه

با این همه قبل از این که افالکی رساله خود را تألیف کند . شده اند گواه گویاي این نکته استموالنا که تا به امروز ثبت و ضبط 
تعدادي رساله در باب عرفان اصیل اسالمی با شور و ذوق خاصی به صورت آثار اصیل و معتبـر درآمـده و در محافـل عرفـانی آن     

بهاء ولد، معـارف برهـان الـدین محقـق ترمـذي، مقـاالت شـمس         معارف: این آثار عبارتند از . روزگار نفوذ چشمگیري داشته اند
که طرح و ساختار آنها بـر   شود یماز فحواي این آثار چنین استنباط . الدین تبریزي، فیه ما فیه و مثنوي مولوي، معارف سلطان ولد

عرفـانی و  تجـارب شخصـی و اصـیل     ي عرفانی ایرانی اسالمی سامان یافته است و عمدتاً پدیدة برآمده از معارف ها شهیاندمبناي 
شاید تجزیه و تحلیل این آثار به منظور شناخت نوع آنها در گسترة ادبیات عرفانی و مکتب مولوي مفید فایـده  . باشد یممولفان آن 
افالکی در مقدمه یا جاي خاصی از کتاب خود به منابع و ماخذي کـه از آنهـا بهـره گرفتـه اسـت بـه صـراحت اشـاره         . خواهد بود

» معـارف  « شروع به تدوین اثر خود نموده و مطالب را از  718که از سال  کند یملیکن در جاي جاي کتاب خود تصریح  کند یمن
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آثـاري  ) 4: 1362: افالکـی .( عرفانی مشایخ بزرگ کتب مولوي  برگرفته و یا از راویان ثقه آن مطالب را شنیده و ثبت کرده است
معارف بهاء ولد، معارف برهان الدین محقق ترمـذي،  : مستقیم از آنها بهره گرفته است عبارتند ازکه افالکی به طور مستقیم یا غیر 

  .مقاالت شمس الدین محمد تبریزي، مثنوي، غزلیات شمس، مجالس سبعه و فیه ما فیه موالنا و معارف و ولد نامه سلطان ولد
  

  اعتبار تاریخی مناقب العارفین-5
. تاب مناقب العارفین وقایع و حوادث آن را از منظر نقد تاریخ نگارانه مشتی افسانه قلمـداد کنـیم  شاید در نخستین برخورد با ک

اما آنچه در این بین اهمیت بسزایی دارد شخصیت فرا تاریخی موالنا است و مناقـب نامـه نویسـان نیـز بـه نوبـۀ خـود  بـه ایـن بعـد           
هاي عرفـانی او را از طریـق همـین شخصـیت فـرا تـاریخی او تبلیـغ و         وسعی دارند که تعالیم واندیشه کنند یمشخصیتی او تأکید 

ي عرفانی را براي ها آموزهیا داستانهاي سور رئالیست عرفانی رکن اساسی تعالیم و  ها افسانهشایان ذکر است که این .تشریح نمایند
و آنها را تعبیرات  برند یمآموزشی به کار  يابزارهادر حقیقت عرفا چنین حکایتهایی را به عنوان . محافل صوفیه فراهم کرده است

  ) 363میراث تصوف،ص(».نندیب یماستعاري مناسبی از قدرت خویش در رفتن به فراسوي زمان و ورود به ابدیت 
در مورد شخصیت تاریخی موالنـا تحقیقـات و پژوهشـهاي عالمانـه اي از سـوي محققـان و پژوهنـدگان         میدان یمهمانطور که 

موالنا پژوهانی  نظیر نیکلسون، شیمل،گلپینارلی فروزانفر،زرین کوب ،موحد و اخیرا دیـن لـوییس در شـرح     .صورت گرفته است
ي افالکی استناد کرده و وقایع و حـوادث آن را بـا همـۀ افسـانه آمیـز و      ها گفتهزندگانی و افکار موالنا در جاي جاي آثار خود به 

به عنوان مثال لوییس در کتاب خود در ذکر احوال و زندگانی حسام الـدین  . ساختگی بودنش چون سندي معتبر مد نظر داشته اند
که ،بـدون مناقـب    دارد یمچلبی هیچ منبعی غیر از مناقب العارفین نیافته و در این باب تنها به این کتاب استناد کرده است و اذعان 

  )281ص:لوییس( ؟».میابی ینمن دست العارفین  افالکی تقریباً به هیچ نکته اي دربارة اوصاف شخصی حسام الدی
تا امروز بحـث  . نیز یک مسألۀ مهم تاریخی دیگر نیز است که مربوط به بهره گیري موالنا از کتاب حقایق التفسیر سلمی است

در این مورد در حد یک فرضیه یا حکایت بیش نبود اما اخیرا مطالعات نسخه شناسی نیز این گفته مهـم افالکـی را در بـاب شـیوة     
کتاب فیه ما فیه که در موزة موالنـا نگهـداري مـی شـودکاتب نسـخه       75در حواشی نسخۀ خطی شمارة  .تفسیر مولوي  اثبات کرد

اما حکایـت   .تصریح کرده است که موالنا با دست خود فقراتی از حقایق تفسیر سلمی را در حاشیۀ فیه ما فیه یادداشت کرده است
در مناقب العارفین بدین شرح است که شخصی به نام فخرالدین  دیو دست ملک نهـاد  کتـاب    بهره گیري موالنا از حقایق التفسیر

حقایق سلمی را براي موالنا کتابت کرد و چون تمام شد موالنا جهت تحسین و نکو داشت او فرجی مبارك خود را بـر او پوشـاند   
 دهیـ نادقبـا را   نیـ اي معنوارزش  کاتب تیحکا نیاسر آغاز در  نکهیابا . کرد اما او از دریافت چنین مزدي اندك ابراز نارضایتی

بـه   نیالعـارف موضـوع را در مناقـب    نیای افالک چنانکه شود یم آشکاري او براي آن معنوی ارزش امیااما بعد از گذشت  ردیگ یم
فسیر سـلمی و شـیوة تفسـیر    داشته، وگویا هدفش از بازگویی این حکایت  طرح مسئلۀ مهم آشنایی موالنا با حقایق الت انیب لیتفص

   )604-5/ 2افالکی،(. مولوي است
و داستانهاي عرفانی در عـین سـور رئالیسـتی و فـرا تـاریخی بودنشـان در شـناخت و         ها افسانهبنابر این  باید بپذیریم که  ارزش 

و آموزشـی داشـته و بـراي اهـل     تفسیر افکار ، آرا و شخصیت عرفانی عرفا نه تنها از وقایع تاریخی کمتر نیست بلکه جنبۀ تعلیمی 
گفت تنۀ اصلی آنهـا از   توان یمبه قدري  است که  ها نامهي فرا تاریخی در مناقب ها گزارهحجم این . عرفان  ارزش خاصی دارند
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 ي فرا تـاریخی یـا داسـتانهاي سـور    ها گزارهشکل گرفته و گاهی  وقایع و مسایل بسیار مهم تاریخی نیز در بطن همین  ها گزارهاین 
  .رئالیستی به دست ما رسیده است

  
 ساختار و محتواي کتاب مناقب العارفین -6

و چون « : که شیخش عارف چلبی او را بر نوشتن مناقب تحریض و تشویق کرده است دیگو یمافالکی در مقدمه کتاب خود 
اقـب بـدین مراتـب نبشـته شـود بـر       که این من خواست یمعنایت بی نهایت حضرت شیخم شامل حال و مآل این بیچاره بود و البته 

موجب وصیت و تحریض آن حضرت به صد گونه ترس و ادب ترك ادب کرده ، امتثال واجـب دیـده ایـن مقـدار حکایـات در      
به عنوان یک طرح و الگوي کلی گویا افالکی در ذکر وقـایع و اشـخاص   ) 5/ 1: افالکی( » .شرح کرامات حضرتشان به قلم آمد

ة تذکرة االولیا نظر داشته است، بدین گونه که او ابتدا شخصیت مورد نظـر خـود را بـه طـور کلـی و اجمـالی       عرفانی بیشتر به شیو
ي عرفانی، کرامات و اطرافیانش به تفصیل و با جزئیات بیشتر تشریح ها شهیاندسپس وقایع زندگی او را در رابطه با  کند یممعرفی 

 .کند یم

هاي عملی عرفان اسالمی و کراماتی  مناقب العارفین بیشتر مربوط است به جنبه. ستساختار کتاب افالکی مرکب از ده فصل ا
بعضی از این کرامات ابعاد روحـانی و معنـوي مشـایخ را بـه     .که در این حوزه به عرفا و مشایخ بزرگ مکتب مولوي منسوب است

ده و بیرون از این محافل در میان مردم راهنمـاي  کند که در محافل عرفانی داراي جنبه تعلیمی بو طور گسترده در جامعه بازگو می
  :باشد عناوین فصول مناقب العارفین به شرح زیر می.آنان بوده و هنوز هم هست

فصل اول در ذکر مناقب سلطان العلما بهاء ولد، فصل دوم در ذکر مناقب برهـان الـدین محقـق ترمـذي، فصـل سـوم در ذکـر        
شمس الدین تبریزي، فصل پنجم در ذکر مناقب صالح الدین زرکوب، فصـل ششـم در    مناقب موالنا، فصل چهارم در ذکر مناقب

ذکر مناقب حسام الدین چلبی، فصل هفتم در ذکر مناقب سلطان ولد، فصل هشتم در ذکر مناقب چلبی امیر عارف، فصل نهـم در  
  .ذکر مناقب چلبی امیر عابد، فصل دهم در ذکر اسامی نوادگان و اخالف موالنا

  

 ي عرفانی افالکیها دگاهیدیت و شخص-7

شخصیت عرفانی افالکی در جاي جاي کتابش با اسلوب بیان ساده اي که در بیان وقایع عرفانی به کار گرفته به وضوح نمایان 
و  هـا  يسـاز تا از لحاظ مطالب تعلیمی عرفان، علمی تر و روشمندتر عمل کند لیکن در کرامات  کوشد یمبا این که افالکی . است
البته در این باب افالکی . امات پردازي ها این شیوه را رعایت نکرده و دیدگاههاي ذوقی و سلیقه اي خود را دخالت داده استکر

بیشتر جنبۀ تعلیمی کرامات را در ذکر وقایع عرفانی مد نظر داشته است و این موضوع رساله او را بسیار خوانـدنی و جـذاب کـرده    
وشایند بودن آن به مذاق اهل عرفان و مریدان از حکایات، نقل قولهاي مسـتند و اشـعار عرفـانی    او جهت اثبات موضوع و خ. است

  :موالنا و دیگران استفاده کرده است
در  دیـ آ یمـ روزي حضرت موالنا به دیر افالطون که در دامن کوه است آمده بود و در آن مغاره که از آنجا آب سرد بیـرون  « 

شد و من بیرون غار مراقب آن حال شدم که تا چه خواهد کـردن؟ تـا هفـت شـبان روزي در میـان آب      آنجا رفته تا قعر غار روانه 
سرد نشسته بود بعد از آن شور کنان بیرون آمد و روانه شد حقّا که اثر تغییر اصال در جسم مبارکش نبـود و سـوگندان خـورد کـه     



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٥٦٨ 
 

طالع کرده بودم و همچنـان عظمـت ورزش انبیـا را کـه در     آنچ در صفت ذات مسیح خوانده بودم  و در صحف ابراهیم و موسی م
/      اي محو عشق گشته جانی و چیز دیگر   : چنانکه در اسرار خود فرمود و نمود. تواریخ سلف دیده بودم و در او همان بود و زیاده

  )24/ 1: افالکی( » اي آنک آن تو داري آنی و چیز دیگر 
فصل مستقل بر اساس شخصیتهاي عرفانی مورد نظر خود تقسیم نموده اسـت لـیکن هـیچ     افالکی هر چند رساله خود را به ده 

فصل بندي یا تبویبی سامانمند و نظام یافته از آداب و اصول طریقت و مکتب آنان ارایه نداده است به همین دلیل مخاطب نخسـت  
افکـار  شخصـی و عرفـانی مشـایخ بـزرگ پـی        سپس در روند این آشنایی بـه آداب و  شود یمبا شخصیت مورد نظر عرفانی آشنا 

بـه عنـوان    کند یماز این روي مناقب به همان اندازه که از شخصیت عرفانی شیخ، شخصیتی روحانی و قابل احترام ترسیم . برد یم
  .شود یمکتاب راهنمایی در عرفان عملی در روزگار خود مطرح 

ر باب مکتب و طریقـت موالنـا بـه آن اشـاره شـده بـدین شـرح        به طور کلی آداب و اصولی که در جاي جاي کتاب مناقب د 
آراء و عقاید عرفا در باب خدا و حقیقت ایمان، ماهیت عرفان و تصوف اسالمی، احوال و مقامـات عرفـانی، حقیقـت حـال     : است

ي آن، هـا  یژگـ یوعارف و شیخ کامل، شطحیات و اقوال عرفانی، نحوة انجام اعمال عبادي خواندن نماز و تالوت قـرآن، نفـس و   
آداب معاشرت و رفتار با دیگران، برتري روحانی و معنوي مقام شـیخ، آداب وقـف و اداره امـور موقوفـه، آداب خانقـاه و نحـوه       
اجراي مراسم سماع، آداب خلوت و ذکر، آداب رعایت اخالق در امور فردي و اجتماعی از قبیل، نحوه خـوردن، سـخن گفـتن،    

  . پوشیدن
  :ي زیر به برخی از اصول مکتب مولوي اشاره داشته استافالکی در گفتارها

  :راه عرفان موالنا
روزي از حضرت موالنا پرسـیدند کـه راه شـما    « : است) ص( راه عرفانی موالنا بنا به تصریح افالکی همان راه رسول اهللا    

صیرَةً أنَا وب لیهللاِ ع ی أَدعوا إِلی اَ یل بِ س ه ذنیِ چیست؟ فرمود که قُل ه عب به سوي خدا بر بینایی  خوانم یمبگو این راه من است ( » منِ اتَّ
  ) 105/ 1:افالکی(  108/ 12).  من و هر که پیرویم کند

  :نحوة ذکر در مکتب موالنا
روزي معین الدین پروانه از حضرت موالنا سوال کرد که مشایخ ماضی را علی االنفراد اورادي و ذکـري بـوده اسـت، عجبـا     « 
و باز بـه اهللا   مییآ یمو از اهللا  میانی اهللارت خداوندگار را طریقۀ ذکر چگونه است؟ فرمود که ذکر ما اهللا اهللا اهللا است از آنکه ما حض

  )250/ 1: افالکی( » . میرو یم
  : مقام پیر در مکتب موالنا

در وقت دخول حمام تا از جامها و غیـره  که وجود شیخ کامل بر مثال حمام است، چنانکه  همچنان در معرفت فرمود ]موالنا[« 
همچنان تا پیش شیخ راستین نیز . ی و از جنابت پاکنمی شويابی ینمتجرید نشوي طهارت ظاهر حاصل نشود و از اوساخ بدن تنقیه 

ر از هستی و خومد پرستی مجرد نشوي به عیش مجد  نزنی و به طهارت قیامت نرسی و از جنابت باطن که خیانت نفس اسـت طـاه  
  ) 1/322: افالکی( » .نگردي

  :سماع و خرقۀ موالنا



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٥٦٩ 
 

او دلیـل ایـن پوشـش و نحـوة     ) 188: همـان . ( دیپوشـ  یم» دستار دخانی و فرجی کبود « افالکی بر آن است که موالنا همواره 
غیبـت نمـود   حضرت موالنا شـمس الـدین   « : دهد یمو آن را چنین گزارش  داند یمسماع موالنا را در ناپدید شدن شمس تبریزي 

قرب ماهی طلب او کردند اثري پیدا نشد که چه شد و به کجا رفت پس حضرت موالنا فرمود تا از هندي باري فرجـی سـاختند و   
و قاعدة قـدما آن بـود، همچنـان     دندیپوش یمکالهی از پشم عسلی بر سر نهاد و گویند در آن والیت جامۀ هندي باري را اهل عزا 

رده پوشید و کفش و موزة مولوي در پا کردند و دستار با شکرآویز پیچیدند و فرمـود کـه ربـاب را شـش     پیراهن را نیز پیش باز ک
  )89 -88/ 1: افالکی( » . خانه ساختند، بعد از آن بنیاد سماع نهاد

   

  دیدگاه افالکی در باب اصول مکتب مولوي-8
ت حقیقی و تاریخی مشایخ عرفانی را به صـورت  افالکی در مقدمه و بخش نخست کتاب خود بر آن است که حقیقت و ماهی

ایـن مقـدار   « : واقعی ترسیم نماید سپس آداب و طریقت عرفانی آنان را جهـت اطـالع و آگـاهی مریـدان و طالبـان تشـریح کنـد       
 حکایات در شرح کرامات حضرتشان که صفت صورت ظاهرِ طاهرِ ایشان است به قلم آمد و آن هم بـه قـدر افهـام مبتـدئان راه و    

  ) 5: همان( » . سالکان سبیل شاه است
چنان کـه پیشـتر گفتـه شـد عنصـر      .افالکی در رساله خود از آیات و احادیث و  اقوال و اشعار عرفانی بهره فراوان جسته است

کلیدي دیگر در گزارشهاي افالکی عنصر کرامات و حاالت خاص عرفانی است  در مناقـب روحانیـت، زهـد و پارسـایی مشـایخ      
در این اثر شخصـیت موالنـا بـه صـورتی بـه      . جستگی خاصی دارد و تصویر ایده آلی از شخصیت آنها ترسیم شده استبزرگ بر

موالنا با پایبندي کامل به اصـول شـریعت بـه    . سازد یمتصویر کشیده شده است که او را الگوي کامل رفتار و اعمال انسانی نمایان 
حـق و خلـق احسـاس مسـولیت عمیقـی دارد و از عـدالت و رفتارهـاي درسـت          صورت شیخی که هوادار دین الهی است در برابر

رفتارها و اعمال شخصی او که مطابق بـا اصـول شـریعت شـیوة عرفـانی او اسـت در مسـایل سیاسـی          کند یماجتماعی شدیدا دفاع 
ن معـین الـدین پروانـه را بـه     روزگار خود نیز موثر بوده است، مثال هم مناقب و هم تاریخ مهم آن روزگار مسـامرة االخیـار رسـید   

موالنا در حل اختالفات سیاسـی دربـار    ندیگو یمو همچنین  دانند یمصدارت کیقباد به کمک و حمایت معنوي موالنا بسیار موثر 
افالکی این نقش برجسته موالنا به روشنی بیـان  . نقش مهمی داشته و براي سالطین آن روزگار مشاوري روحانی و امین بوده است

  :اردد یم
بوي التفاتی نفرمود به معارف و نصـایح   دیبا یمروزي سلطان عزالدین کیکاوس به زیارت حضرت موالنا آمده بود، چنانک  «

تـرا شـبانی   . فرمود کـه چـه پنـدي دهـم    . تا حضرت موالنا به من پندي دهد: سلطان اسالم بنده وار تذلل نموده گفت. مشغول نشد
ی، همانـا کـه   کنـ  یمـ ی، رحمانت سلطان کرد به سـخن شـیطان کـار    کن یمت فرموده اند دزدي ی، پاسبانیکن یمفرموده اند گرگی 

  )443-4: همان( » .کرد ها توبهسلطان گریان بیرون آمد بر در مدرسه سر برهنه کرده 
م و سـالطین  ي رفتاري که در گزارشهاي اولیا نامه یا مناقب آمده است در باب رابطـه موالنـا بـا حکـا    ها نمونهیکی از مهمترین 

در باب نقش موالنا به عنوان مشاوري امین و روحانی سالطین و نیز به عنوان فرد معنوي که حامی حکومت عدل حکایتهاي . است
که براي حفظ نظم و عدالت در جامعه با جهـان بینـی    شود یمدر این مناقب نامه از موالنا به عنوان عارفی یاد . فراوان موجود است
و بـه گفتـه گولپینـارلی ایـن شـیوه کـامال        پـردازد  یمو به خدمت  کند یمنظر رجال مملکتی و شاهان را جلب عرفانی خاص خود 
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در حقیقت این موارد جو اجتماعی و سیاسـی روزگـار   ) 120-111: گولپینارلی. ( کند یمعقیده خدمت در طریقت مولوي را تأیید 
مولـوي خـود را بـه وضـوح     . جال و بزرگان مملکتی قونیه روابط نزدیـک داشـتند  زیرا مولویه با ر دارد یمموالنا و بعد از او را بیان 

  :شود یماین مطلب از فحواي مطالبی که در مناقب آمده استنباط  داند یمحافظ نظم و امنیت و عدالت حکمرانی سالم و درست 
فکر مانده بود سر مبـارك برداشـت و   روزي پروانه از حضرت موالنا التماس نمود که وي را پند و نصیحت فرماید، زمانی مت« 

که قرآن را یاد گرفته اي، گفت آري، دیگر شنیدم که جـامع االصـول احادیـث را از خـدمت      شنوم یمگفت که امیر معین الدین 
نبغی بحث خوان یمچون سخن خدا  و رسول را : بلی، گفت: شیخ صدر الدین سماع کرده اي، گفت ی دانـ  یمی و کن یمی و کما ی

ی از من کجا خواهی شـنیدن و متابعـت نمـودن؟     کن ینمو بر مقتضاي هیچ آیتی و حدیثی عمل  شود ینمآن کلمات پند پذیر و از 
( » .پروانه گریان برخاست و روانه شد و بعد از آن به عمل و عدگستري و احسان مشغول گشـته خیـرات نمـود و یگانـه آفـاق شـد      

  )165/ 1: افالکی
ه دیدار موالنا با حکمرانان و امرا بیانگر این نکته است که او خود را در مقـام ناصـح در مواقـع نـا     بسیاري از حکایات مربوط ب

در هنگام بروز تنشهاي سیاسی بین سلطان رکـن الـدین سـلجوقی و    ) 133: افالکی. ( کند یمآرام و وضع آشفته در میان امرا تلقی 
مولـوي  . شـود  یمـ با میانجیگري و دخالت او صـلح و آرامـش برقـرار     دیگر امراي مملکت نقش مشاوري امین و شفیق را دارد که

از سلطان که در مقابل دشمن چگونه باشد و جانب صلح را نگه داراد و از جنگ و ویرانگري که بـراي مسـلمانان و    کند یمتقاضا 
  :ضعیفان  و نیازمندان فاجعه و مصیبت بزرگی است پرهیز کند

سرا دعوت کردند تا در دفع تاتار کنگاجی کنند سلطان برخاست و به حضـرت موالنـا آمـد تـا     را به آق ]رکن الدین [سلطان «  
چون اخبار متواتر شد ناچـار عزیمـت نمـوده چـون بـه آقسـرا رسـید در        . استعانت خواسته روانه شود، فرمود که اگر نروي به باشد

( » .گفـت  یمـ و موالنـا موالنـا    کـرد  یمانیدند فریاد خلوت جائی در آورده زه کمان در گردنش کردند و در آن حالت که می تاس
  )148/ 1: افالکی 
نخست این که عـارف در جامعـه بـه مثابـه رهبـر      . ي بسیاري که در مناقب است بیانگر چندین نکته استها نمونهو  ها نمونهاین 

دیگر این که مانع از ظلم و تجاوز . ردازدمعنوي جامعه است و باید از مسلمانان حمایت کند و به پند و اندرز شاهان و حکمرانان بپ
و نکتـه آخـر ایـن کـه دخالـت در امـور       . و تعدي شاهان شود و نقش حقیقی شاهان را که مسوول بودن آنـان اسـت یـادآور شـود    

د او با توجه به چنین نکاتی در مکتب مولویه دخالت خانواده عرفـانی و احفـا  . مملکتی براي عارفی چون موالنا الزم و بایسته است
کـه شـیخ و    رسـد  یمـ این شیوه به نظر . شود یمدر امور سیاسی و مملکتی شهر قونیه و شهرهاي اطراف در قرن هفتم و هشتم تأیید 

و از دیدگاه طرفداران شـیخ، عـارف پادشـاه عـالم ملکـوت و سـلطان        شود یمعارف در جامعه در کنار شاه و هم رتبه با آن نهاده 
  : ه به خاطر این که به نظم و امنیت برسد ناگزیر است که این دو را در کنار هم داشته باشدپادشاه عالم ملک است و جامع

کـه در   دمید یمهمچنان خدمت ملک االدبا موالنا صالح الدین ملطی رحمه اهللا فرمود که چون به حضرت موالنا مرید شدم « 
  )355: افالکی( » . ل حاجات را دوا شدي و هیچ خطا نکرديروزي ده و دوازده رقعه به خدمت پروانه و غیره فرستاد مساکین و اه

  :کند یمنیز موالنا معین الدین را به رعایت حق مردم و حقوق مدنی آنان سفرش 
پروانه التماس نمود که البته موعظه بشنود، فرمود که امیر معین الدین تا توانی بی توانی چهار قبله را خدمت کن و خدمت آن «

سه قبله دیگر کدام است؟ فرمود که اول قبله نماز اسـت بـه   . میدان یمپروانه سر نهاد که ما قبله یکی . خود الزم دان چهار قبله را بر
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روزي پنج بار، دوم آسمان قبله دعا است تا چون احتیاج افتد روي به سوي قبله دعا کنی و به زاري تمام ملـتمس خـود را دریـوزه    
ندگان اند و ملجا مظلومان تا چون مظلومی و درمانده اي روي به سوي تو آرد حاجـت او را  سوم پادشاهان قبله حاجات درما. کنی

روا کنی تا حق تعالی حاجت دینی و دنیاوي تو روا کند چهارم دل مردان خدا قبله نظر حق است و از مکونات عالیتر و برتر زینهار 
  )446-7: افالکی( » .دازينگاه داري تا سنگ فجور در آن دلها نیندازي و با غیر او نپر

که ضمن کرامت سـازي در آن بـه شخصـیت سیاسـی موالنـا کـه در دفـاع از اسـالم و          کند یمافالکی گاهی حکایاتی را نقل 
  : کند یممسلمانان شخصا در جنگ با کفار به جهاد پرداخته است اشاره 

بود و چهـل روز تمـام دسـتار مبـارکش را عربانـه      روایت کردند که روزي موالنا را از عالم بی چون شوري عظیم ظاهر شده « 
از ناگاه دیدم که غرق عرق شده به هیبت تمام از در درآمد و من بیچاره وار سـر نهـادم و متحیـر مانـدم      گشت یمتحت العنق بسته 

کشیدیم سوار  فرمود که آن فالن اسب حسان را به زین کن با سه نفر خدمتگاران جوان به صد هزار جهد و شکال زین نهاده پیش
شب هنگام دیدم که گردآلود گشته باز رسید و آن چنان اسب فیل جثه به غایت نحیف و دو تا شده بود . گشته برابر قبله روانه شد

روز دوم دیدم که بازآمد و اسبی دیگر بهتر از آن خواسته سوار شد و برفـت و وقـت نمـاز شـام بـاز آمـده اسـب تـازي ضـعیف و          
روز سوم باز آمد و اسبی دیگر سوار گشته روانه شد، همچنان نماز مغـرب بیامـد و از   . اصال نیارستم دم زدنچنگال شده بود و من 

بعد از چند روز از طرف شام کاروانی عظیم رسیده خبر دادند که لشکر . مرکب فرود آمد به خانه درآمد و به فراغت تمام بنشست
ل شهر دمشق را قوي به تنگ آورده است، و اهال ی دمشق حضرت موالنا را آنجایگاه معاینه دیدند که به معاونـت لشـکر اسـالم    مغُ

ل را شکستند و به کلی منهزم گشته خایباً و خاسراً مراجعت نمودند   )94-5: افالکی( » . رسیده مغُ
دي سـالطین  اوضاع سیاسی و اقتصا تواند یماین حکایات ضمن این که به نکات اخالقی و تربیتی اجتماعی جامعه توجه دارد 

با این همه عرصه سیاست تنها زمینه ظهور کرامات عرفانی و دخالـت موالنـا در ایـن امـور نیسـت،گاهی      . روم را نیز منعکس نماید
افالکـی  . دارد یمـ عرفـانی را بیـان     مجموعه داستانهایی است که از رقابت بین مولوي با علماي برجسته روزگار خود و دیگر فرق

و ابـراز ارادت   کنـد  یمـ بیان » در جمیع علوم عقلی و نقلی شافعی ثانی بود« ا با قاضی سراج الدین ارموي که رقابت علمی موالنا ر
  ) 410-11: همان( » شود یماز حضرت موالنا عذرها خواسته محب مخلص « قاضی : کند یمقاضی به موالنا را چنین توصیف 

رفان ابن عربی که عرفانی برجسته و مشهور در آن ایام بود مشـاهده کـرد و   رقابت او را با ع توان یمدر زمینه مسایل عرفانی نیز 
  :بی پروایی او را در بیان موضعش به عیان دید

کـه عجـب    گفتنـد  یمهمچنان از عرفاي اصحاب منقول است که بعضی علماي اصحاب در باب کتاب فتوحات مکی چیزي « 
قوال از در درآمد و سرآغاز اسرار کرد. قایل نا مفهوم کتابی است که اصال مقصودش نا معلوم است و سر حکمت از نا گاه زکی .

  )471: افالکی( » .حضرت موالنا فرمود که حالیا  فتوحات زکی به از فتوحات مکی است و به سماع شروع کرد
، در رسـانند  یمـ او نیز چشم و هم چشمی او با  حاجی بکتاش خراسانی که فرقه  بکتاشیان در ترکیه نسب معنـوي خـود را بـه     

  :گردهمایی عرفانی نیز جالب توجه است
مرید مخلص مولوي روزي در بندگی حضرت موالنا از کرامات حضرت حاجی بکتاش خراسانی حکایت کرد که روزي به « 

کردم  و خدمت او رفتم، فرمود که برو آب بیار تا وضو سازم و طهارت حاصل کنم، همانا که به دست خود مشربه را از چشمه پر 
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چون بر دست او ریختم آب صافی خون شده بود و من در آن حالت او !پیش او بردم مشربه را برگرفت و به دست من داد که بریز
  )498-9: همان( » .حضرت مولنا فرمود که کاشکی خون را آب کردي چه آبِ صافی را نجس کردن هنر نیست. حیران شدم

و گـاهی نیـز    کنـد  یمـ یت اقتصادي نداشته است اما فعالیت سیاسی او بیشتر جلب توجـه  با این همه مولوي گویا هیچ گونه فعال
ي انسـان دوسـتانه   هـا  تیـ فعالو گزارشـها از   هـا  نامـه کسب حالل مال از راه شرعی، وقف . شود یمموجب رشک و غبطه اطرافیان 

  :کند یمن نکته را تأیید مولوي نظیر وقف مساجد، مدارس، خانقاه، استخدام روستاییان در جرگه مریدان ای
همچنان نقل است که جمعی تجار که از قدیم العهد با جالل الدین فریدون دوستان بودند روزي از خدمت او التماس کردند « 

که به حضرت موالنا ارادت آورند و حساب مال خود را نبشته به مذکور تسلیم کردند تا شکرانه یاران باشد و ایشان به کلی از دنیا 
غ گشته درویش شوند و به جد گرفتند که این ارادت ما را به حضرت موالنا عرضه کن تا چه فرماید و آن اموال را بر چه نسـق  فار

فرمود که سرج . به مصرف رسانیده آید؟ همانا که چون چلبی جالل الدین احوال تجار را به حضرت موالنا کَما کانَ عرضه داشت
لطف کن و از ایشان عذر ما را بخواه تا بـه دسـت خـود باربـاب البـاب      ... ما را کی دنیا بوده است الدین ما از کجا و دنیا از کجا و

ند بی سمعه و ریا   )346: افالکی( » . واستحقاق قسمت کنند اگر صادق راه حقّ
  

  گیرينتیجه-9
منبـع   توانـد  یمـ ات نامتعارف، لیکن مناقب العارفین افالکی هر چند رساله اي است با وقایع تاریخی نامعتبر و آمیزه اي از کرام

سودمند و درجه اول در شناخت و بررسی تحول عرفان و تصوف اسالمی در منطقه خاصی از جهـان غیـر فارسـی زبـان باشـد کـه       
افالکی در این رساله موالنا را بسان بسیاري از مشایخ بـزرگ صـوفیه،   . توسط موالنا به زبان فارسی بیان شده و گسترش یافته است

ي عرفـانی  ها دگاهیدکه بر قشر وسیعی از جامعه و افراد گوناگون آن نفوذ فوق العاده دارد و  کند یمعنوان انسانی متعالی ترسیم  به
با توجه به اندك مطالب و شواهدي که از مناقب العارفین در ایـن  . کند یمو معنوي خود را به نحو مقتضی و شایسته بر آنان اعمال 

ي عملـی عرفـان اسـالمی اسـت،     هـا  آمـوزه میراث معنوي و فکري موالنا را که گنجینه اي غنی از حکمـت و  مقاله معروض افتاد، 
ي عمیـق عرفـانی مکتـب    هـا  شهیاندو مطالب برگزیده اي که در این مقاله ذکر شد تا حدودي حیطه تعالیم و  ها قطعه. دید توان یم

ي معنـوي  هـا  آمـوزه چنین استنباط کرد که اعمـال و   توان یمب موالنا از مجموعه گفتارهاي افالکی در با. دهد یممولوي را نشان 
  . موالنا در جامعه به شیوه اي بسیار جذاب و متناسب با اوضاع معنوي و مادي روزگار خود بوده است
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در عرفان و ادب فارسی با  تأکید بر   تذکرة االولیاء مطالعه و  بررسی نوع ادبی
  عطار» تذکرة االولیاء«

  
 1بهمن نزهت

  2مدینه مهدوي
  

  چکیده
فرهنـگ و ادب اسـالمی    در هـا  این تـذکره  .آثار تاریخی و معنوي یک ملت است ینتر و مهم ینتر ارزش ها از باتذکرةاالولیا

 یۀالصـوف  طبقـات  و ابتدا به زبان عربی و به صورت بسیار روشمند و منسجم تألیف یافت و سـپس در ادب فارسـی نیـز متـداول شـد     
آثـار یـاد    .عالی آن در ادب فارسـی اسـت   يها االنس جامی نمونه و نفحات خواجه عبداهللا انصاري، تذکرةاالولیاي عطار نیشابوري

هاي گونـاگون عرفـانی را    ها و فرقه شده در حقیقت از اهم منابع عرفانی هستند که گاهی به عنوان یک منبع متقن و موثقی دیدگاه
زئیات زندگی آنـان را در خـود حفـظ    کنند و گاهی نیز به صورت یک منبع مهم تاریخی سرگذشت عرفا و برخی از ج معرفی می

ت تألیف مجموعه. اند کرده هاي حاوي سخنان اولیاء ریشه در کار سترگی دارد که از قرن دوم هجري براي گرد آوري افعال و  سنّ
و  نکتابی فراهم آمده از حکایات و اقوال عارفار تذکرةاالولیاء عطا .ي آن حضرت آغاز شد و صحابه)ص(پیامبر) احادیث(اقوال 

عرفانی عرفا را در خود حفظ نموده و هم جزئیات زندگی آنـان   يها و تعالیم و آموزه ها یدگاهمشایخ بزرگ صوفیه است که هم د
لـف آن شـاعر بـزرگ    ؤعرفانی بسیار شیوا و ارزشمندي است کـه م  -این کتاب یک اثر ادبی .را به زیبایی به تصویر کشیده است

آنات زندگانی و تجارب عرفـانی   این کتاب بیانگر لحظات و. باشد یعرفانی نیز م هاي يمثنوعرفان و ادب فارسی است که داراي 
در حقیقـت  . شـاعرانه تـألیف کـرده اسـت     ي یوهاولیا و عرفاي مشهوري است که عطار آن را  با اسلوب بیان خـاص خـود و بـا شـ    

 يها در حقیقت در این اثر داستان. شود یاثر عطار آغاز مدر عرفان و ادب فارسی با این  گفت که نوع ادبی تذکرةاالولیاء، توان یم
خیـال خـود بـه زیبـایی پـرورده و بیـان        ي زندگی عرفا و اولیا با حکایات و روایات اسالمی عجین شده است و عطار آنها را با قوه

  .نموده است

                                                
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه   -  1
 ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه آموخته دانش -  2
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زبان عربی و در آثار سـلمی و در زبـان غربـی از    ي آن را در  ریشه تذکرةاالولیاء،هاي مهم نوع ادبی  در این مقاله براي شناخت جنبه
یه و الصـوف  طبقـات در ادامه براي روشـن شـدن چگـونگی ایـن سـیر، در ضـمن بررسـی        . ایم بیوگرافی تا هاگیوگرافی بررسی نموده

  .شده استعطار پرداخته  تذکرةاالولیاءهاي  یژگیوهاي هر یک از این آثار بیان شده است؛ سپس به بررسی  یژگیو، االنس نفحات
  
  

  .، عرفان و تصوف اسالمی، نوع ادبیاالنس نفحات ،یۀالصوف تذکرة االولیاء، طبقات :هاکلید واژه
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  مقدمه
بر اهل ادب روشن است که ادبیات عارفانه همیشه با رازوارگی همراه بوده است و درك مفاهیم، اصطالحات و مضامین شـعر  

  .هاي خاص خود است است که دلیل آن هم عجین شدن آن با نمادها و سمبل دهو نثر ادب عرفانی هیچ گاه به سادگی ممکن نبو
شـود، در    عطار از عرفایی است که در نگاه اول به آثارش، شاید آن پیچیدگی و راز آلودگی که در آثار دیگر عرفا دیـده مـی  

  .آید ؤاالت بسیاري براي آدمی پدید میتر، ابهامات و س تر بنماید ولی در بررسی عمیق  آن به چشم نیاید و زبان عطار ساده
هاي اولیا به معناي امروزي پدید نیاورده، بلکه همان طور که )بیوگرافی(اي از زندگینامه مجموعهتذکرةاالولیاء عطار در کتاب 

ث شده است ي کتاب توضیح داده است از دوران کودکی عشق به اولیا و عرفا در دلش نهادینه شده بوده و همین امر باع در مقدمه
اگر به عنوان کتـاب آن گونـه کـه    . آوري اقوال و احوال اولیا و بزرگان تصوف نماید که او عزم خود را جزم کند و اقدام به جمع

هـدف عطـار بـه وجـود     . ذاتاً کتابی عرفانی اسـت کـه شـأن ادبـی دارد     تذکرةاالولیاءفهمیم که   مقصود عطار است دقت کنیم، می
به کسانی کـه  ) ص(هاي دین اسالم و دوران طالیی حیات پیامبر ایمانی و دوري از آموزه دوران شیوع بیآوردن اثري است که در 

  .در جستجوي راه درست زیستن و ایمان واقعی هستند کمک نماید
ت تألیف مجموعه« هاي حاوي سخنان اولیاء ریشه در کار سترگی دارد که از قـرن دوم هجـري بـراي گـرد آوري افعـال و       سنّ
ت و قـرآن مجموعــه     و صـحابه )ص(پیــامبر) احادیـث (ال اقـو  انــد کـه قــوانین   ي مکتـوبی  ي آن حضــرت آغـاز شــد، زیـرا کـه ســنّ

  ) 158: 1381اگل،(» .بر آن استوار است) شریعت(اسالمی
و ي اسالم اصیل دانسته شده است، از دیدگاه ادبی از طریق روایـت اقـوال    عرفان اسالمی نیز، که همچون صورت کمال یافته«

هـاي عرفـا در قیـاس بـا آراء تصـوف       ها جزئیات صـرفاً مربـوط بـه زندگینامـه     در این نوشته. افعال بزرگان روحانی بیان شده است
ي تصـوف را   ها وجـه زنـده   در عین حال همین نوشته. یابد ي دوم دارند و غالباً در آنها منقبت بر واقعیت برتري می جایگاهی درجه

  )160: 1381اگل،(» .بخشد هاي اعتقادي و مکتبی، ارزشی بزرگ می ها، در کنار رساله کته به این نوشتهسازند، و همین ن نمایان می
فرهنـگ و ادب اسـالمی    در هـا  این تـذکره  .و مهمترین آثار تاریخی و معنوي یک ملت است ینتر ارزش تذکرةاالولیاها از با

 یۀالصـوف  یافت و سـپس در ادب فارسـی نیـز متـداول شـد و طبقـات       ابتدا به زبان عربی و به صورت بسیار روشمند و منسجم تألیف
آثـار یـاد   . عالی آن در ادب فارسی اسـت  يها خواجه عبداهللا انصاري، تذکرةاالولیاي عطار نیشابوري و نفحات االنس جامی نمونه

گوناگون عرفـانی را   يها و فرقه ها یدگاهشده در حقیقت از اهم منابع عرفانی هستند که گاهی به  عنوان یک منبع متقن و موثقی د
و گاهی نیز به صورت یک منبع مهم تاریخی سرگذشت عرفا و برخی از جزئیات زندگی آنـان را در خـود حفـظ     کنند یمعرفی م

و مشایخ بزرگ صوفیه است کـه هـم    ندر این میان تذکرةاالولیاء عطار نیز  کتابی فراهم آمده از حکایات و اقوال عارفا. اند کرده
عرفانی عرفا را در خود حفظ نموده و هم جزئیات زندگی آنـان را بـه زیبـایی بـه تصـویر کشـیده        يها و تعالیم و آموزه ها گاهیدد

تـاریخ زنـدگانی عرفـا آشـنا      بالیکن باید توجه داشت که این اثر تنها یک منبع صرفاً تاریخی نیست که با رجوع به آن تنها . است
لف آن شاعر بزرگ عرفـان و ادب فارسـی اسـت    ؤعرفانی بسیار شیوا و ارزشمندي است که م -شد، بلکه این کتاب یک اثر ادبی

آنات زندگانی و تجـارب عرفـانی اولیـا و عرفـاي مشـهوري       این کتاب بیانگر لحظات و. باشد یعرفانی نیز م هاي يکه داراي مثنو
گفـت کـه نـوع ادبـی      توان یدر حقیقت م. کرده است شاعرانه تألیف ي یوهاست که عطار آن را  با اسلوب بیان خاص خود و با ش
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زنـدگی عرفـا و اولیـا بـا      يهـا  در حقیقت در این اثر داسـتان . شود یدر عرفان و ادب فارسی با این اثر عطار آغاز م ، تذکرةاالولیاء
  .نموده استخیال خود به زیبایی پرورده و بیان  ي حکایات و روایات اسالمی عجین شده است و عطار آنها را با قوه

  
  سیر تذکره نویسی -1

  سلمی و آثارش -1-1
در . ین نویسندگان صوفی در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم استتر پرکارین و تر مهمابو عبدالرحمان محمد بن حسین، یکی از 

ازي بـود و مطالـب   سلمی همچنین شـاگرد ابـوبکر ر  «. ق در همان شهر از دنیا رفت 412ق در نیشابور زاده شد و در سال  325سال 
ي خـود را بـه تقلیـد از     یهالصوفبسیاري از او در کتاب طبقات الصوفیه آورده و حتی خواجه عبداهللا انصاري گفته که سلمی تاریخ 

  )727/1: 1384پورجوادي،(» .کتاب رازي نوشته است
یشابوري، که یکی از شـاگردان او بـود،   ، چنان که ابوالقاسم قشیري ناند بودهبیشتر نویسندگان صوفی پس از او مدیون آثار او 

) 804: 1389عطـار، (ابوسعید ابوالخیر نیز، که از دست او خرقه پوشیده بود. ي قشیریه نقل کرده است رسالهمطالب بسیاري از او در 
  .ي به خط خود او یاد کرده استا رسالهسخنان او را نقل کرده و حتی از چگونگی نوشتن 

فارسی گویی مانند علی بن عثمان هجـویري و خواجـه عبـداهللا انصـاري و رشـیدالدین ابوالفضـل       نویسندگان فارسی نویس و «
آثار . اند دانستهآثار سلمی را متجاوز از یک صد کتاب و رساله . اند بودهمیبدي و فریدالدین عطار نیشابوري نیز از آثار سلمی متأثر 

  )728/1: 1384پورجوادي،(» .سلمی همه به زبان عربی است
  :ی شامل موارد ذیل استسلمین آثار مهمتر

 :حقائق التفسیر -1

، کـه جداگانـه اسـتخراج و    )ع(ي است از تفاسیر عرفانی، و در رأس آنها تفسـیر  منسـوب بـه حضـرت امـام صـادق      ا مجموعه 
  .تصحیح و چاپ شده است

 :طبقات الصوفیه -2

یاض آ دربارهکتابی است   سلمی در این کتاب، . شود یمغاز و به ابوعبداهللا دینوري ختم ي زاهدان و صوفیان که با ُفضیل بن ع
ي  برجسـته هـاي   یتشخصـ او در شرح احـوال و سـخنان   . پس از معرفی کوتاه هر یک از مشایخ، سخنان ایشان را نقل کرده است

بـا نـام ذکرالنسـوه    ي زنـان عابـد و زاهـد و صـوفی      دربـاره ي اسـت  تر حجمدینی آثار دیگري نیز دارد که یکی از آنها کتاب کم 
  .یه استالصوف طبقاتي  دنبالهالمتعبدات الصوفیات، که به نوعی 

 :تاریخ الصوفیه -3

یی از آن، که در آثار دیگران به صورت پراکنده نقل ها قسمتاثر مهم دیگري از سلمی است که اصل آن مفقود است و فقط  
 . شده، به دست ما رسیده است

. شـود  یمبوده است و با این مختصر توضیحات اهمیت و تأثیرگذاري آثار او تا حدودي روشن  اي بسیار پرکار یسندهنوسلمی 
ي تاریخ اسالم، به خصوص در  یهاولي ها قرناگر آثار سلمی نبود، بی شک ما از بسیاري از مطالب دینی و عرفانی و اجتماعی در «

  )728/1: 1384پورجوادي،(» .بودیم یمایران، محروم 
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: 1389هجـویري، . (خوانده است» نقال طریقت و کالم مشایخ«ل است که هجویري در کشف المحجوب سلمی را به همین دلی
122(  

  از طبقات سلمی تا نفحات جامی -2-1
همان طور که در ذکر سلمی آورده شد، او اولین کسی از صوفیان است که اقدام به نوشتن شرح حـال و اقـوال اولیـا و مشـایخ     

ي هود کـه بـه    سوره 12ي  یهآاز طبقات سلمی تا نفحات جامی  ها تذکرهي   همهدر . لیه اسالم و تصوف نمودي اوها قرنبزرگ در 
ي دل انگیـزي بـود کـه در طـول روزگـاران، آثـار گرانبهـایی مثـل طبقـات           یـه داعدفعات از زبان مشایخ در آنها نقل شـده اسـت،   

این آیه . نیشابوري و نفحات االنس من حضرات القدس جامی نوشته شدندعطار  تذکرةاالولیاءي خواجه عبداهللا انصاري و  یهالصوف
  :ي انصاري به نقل از زبان جنید چنین آمده است یهالصوفدر طبقات 

نود اهللا «: جنید گفت« من ج ند لقلوبِ –حکایات المشایخ جیعنی ل ، این حکایات چـه منفعـت   «: از وي پرسیدند که. »عزّ و جلّ
ه –گوید  یماهللا «: جواب داد که» کند مریدان را؟ ك     «: که -عزّ ذکرُ بـه فُـؤاد ـتب ثَ نباء الرُّسـلِ مـا نُ قُص علیک من أَ لا نَ قـرآن  (» وکُ

کنیم تا  یمخوانیم و از احوال ایشان ترا آگاه  یمي پیغامبران و اخبار ایشان بر تو ها قصه: که -عزّ ذکره –گوید  یم). 12:کریم، هود
  ) 1: 1362انصاري، (» ... .ن ثبات باشد و قوت افزاید ودل تو را بدا

ــدایش نخســتین  ــذکرهدر پی ــان فارســی،   ت ــه زب ــداهللا انصــاري   یهدســتماي مشــایخ ب ــدایی خواجــه عب ) 481:درگذشــت(ي ابت
ي  لهجـه خواجه عبداهللا از این کتاب که به زبـان تـازي بـود، بـه     . بود) 412:درگذشت(ي شیخ ابوعبدالرحمان سلمی یهالصوف طبقات

ي محـض و   ترجمـه ي خواجـه عبـداهللا   ها گفتهالبته . نوشت یمي او را ها گفتهفرمود و یکی از مریدان و شاگردانش  یمهروي امال 
ي  ترجمهدقیق کتاب سلمی نیست و خواجه عبداهللا عالوه بر مشایخ کتاب سلمی، از کسانی هم که نامشان در آن کتاب نیامده بود 

بـدین گونـه اثـري تـازه بـه وجـود       ) 2: 1370جـامی، (» .افـزود  یمبعضی از اذواق و مواجید خود بر آن « آورد و یمحال و سخنانی 
  .آورد یم

سـخنان و روایـات بزرگـان     هـا  سـال ورزیـده و تـا    یمبعد از خواجه عبداهللا این عطار است که از کودکی به اهل طریقت عشق 
را بـا زبـانی سـاده و شـیوا و سـوزناك، بـراي        تـذکرةاالولیاء د کـه  ي دردمندي بو سوختهاو . کرده است یمتصوف را جمع آوري 

 هـا  سـخن ي ایشان که چنین کارها و از این شیوه ها جانآگاه گردند که این چه درد بوده است در «طالبانی نوشت تا با خواندن آن 
  ) 8: 1389عطار،تذکره،(» .از دل ایشان به صحرا آمده است

بـر آن   هـا  سالپدید آمد و  گون گونهیی ها شاخهشته طریق تصوف بسط و فراخی یافت و در آن باز، بیش از گذ ها سالاز این «
ي  یـه زاوي  شکسـته عبـدالرحمان بـن احمـد الجـامی و پـاي      «گذشت تا در قرن نهم عارف و شاعري باز هم از هرات، یعنی موالنا 

یافـت، و از ایـن روي بارهـا بـه     » مجموعـه اي شـریف  کتابی لطیـف و  «ي انصاري را  خواجهي  جاودانه، یادگار »خمول و گمنامی
آنچه معلوم شود به عبارتی کـه متعـارف روزگـار    . که به قدر وسع و طاقت در تحریر و تقریر آن کوشش نماید«خاطرش گذشت 

  )  2: 1370جامی،. (»... است در بیان آرد و آن را که مفهوم نشود در حجاب ستر و کتمان بگذارد
  تا هاگیوگرافیاز بیوگرافی -1 -3

ي هسـتی او از   چرخهروایت رویدادهاي زندگی فردي از افراد جامعه است از طریق ترسیم منحنی  )biography(زندگینامه 
  .گهواره تا گور در مورد رفتگان و تا زمان نوشتن زندگینامه در مورد زندگان
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 اش سازندهي تخیل  یهدستماصیت اصلی اثر خود را به ي مستند مرتبط با واقعیات زندگی قهرمان یا شخها دادهزندگینامه نویس 
ي مستند تاریخی در شکل گیري محتواي آن از یک سو و نقش عامل تخیل ریخت بخشنده در زبان ها دادهنقش . بخشد یمانتظام 

ـ    (ي میان تاریخ و داستان  فاصلهروایت آن از سوي دیگر، زندگینامه را در  . دهـد  یمـ جـاي  ) ییا رمان و به عبـارت دیگـر آثـار ادب
  )پنج: 1388، تذکرةاالولیاءبه پیشگفتار . ك.ر(

ي هـا  فرهنـگ ي  همـه ي آن را تقریبـاً در  هـا  نمونـه گـردد و   یمـ در مفهوم  سنتی آن به عصر باستان باز تاریخ زندگینامه نویسی 
سـی جـاي خـود را بـه     ي سیاهـا  چهـره هـاي عصـر مسـیحیت یـا قـرون وسـطی،        ینامـه زندگدر . تـوان یافـت   یمـ ي باستانی  یشرفتهپ

دهند که در رأس آنها حضرت مسیح و رسوالن او قرار دارند و قدیسان دیگر نیز تـدریجاً بـه آنهـا افـزوده      یمهاي دینی  یتشخص
عمومـاً بـراي ایـن نـوع زندگینامـه نویسـی بـه کـار رفتـه          ) ي نوزدهم بـه بعـد   سدهاز (اصطالحی هم که در ادبیات غربی . شوند یم

hagiography  )ازhagio-  یا ) »قدسی، مربوط به قدیسان«یونانی به معنیhagiology  اسـتفاده از اصـطالح سـنتی    است که با
را برابـر مناسـب آن   » سـیره نویسـی  «شاید بتـوان  ) و توسعاً امامان و اولیا) ص(گزارش اعمال و اقوال پیامبر اسالم ( »سیره«اسالمی 
  )2/ 291: 1386/کند یمرا پیشنهاد » اولیانامه«نصراهللا پورجوادي در برابر آن اصطالح (دانست 

به هر تقدیر، سیره نویسان قرون وسطی در گزارش خود از زندگی رسوالن و قدیسان مسیحی که با هدف تبلیغ و تعلیم دینـی  «
کردنـد   یماري گرفتند و از ساختار روایی آنها الگو برد یمهاي چهارگانه الهام  یلانجگرفت عمدتاً از عهد جدید یعنی  یمصورت 

پرداخته، سخنان مهم او را گرد ) ع(اي همانند به ستایش و بزرگداشت حضرت عیسی  یوهشکه هر یک جداگانه و در عین حال به 
اند که خوانندگان خود را قانع کنند که پرداختن به زندگی و اعمال و اقوال وي در تحول و تعالی  یدهکوشآورده و تفسیر کرده و 

  )8-7: 2002پارك، .ان( » .اخالقی آنان ضروري استمعنوي و تهذیب 
دیدند؛ و در نظرشـان هـر دو قلمـرو واقعیـت و      ینمسیره نویسان مذهبی در واقع ضرورتاً تعارضی میان جهان واقعیت و افسانه «

 هـا  نشـانه وختن ایـن  شدند؛ و آم یمي حقیقت بنیادي نهفته در سرشت موجودات در ارتباط با امر معنوي تلقی ها نشانهافسانه حاوي 
چون و چرا و گریز ناپذیر بود؛ و نیروي تخیل هم به مثابـه عدسـی دقیـق تمرکـز در مشـاهده و       یبمظهر حقیقت قدسی و ازلی هم 

  . درك حقیقت، در فرآیند آموختن نقشی سازنده داشت
آسـمانی، جهـان بینـی حـاکم بـر      بدین ترتیب، در اصل پیوند متقابل میان عقل و وهم، تخیل و حقیقت و قلمروهاي زمینـی و  

رنسـانس اروپـایی   . کـرد  یمـ بخشید و اصالت آنهـا را تضـمین    یمهاي قدسی قرون وسطاي مسیحی را انتظام  ینامهزندگها یا »سیره«
اندك اندك به این اسلوب زندگینامه نویسی پایان داد و محصول آن هم زندگینامه نویسـی مـدرن بـود کـه، دسـت کـم بـه نحـو         

پردازد و نه به نکوهش و فروداشـت هـر کـه جـز      یمند، نه به ستایش و بزرگداشت شخصیت اصلی یا قهرمان خود آشکار و هدفم
  ).8:  همان(» .ي نگارش آن هم تعلیمی و تهذیبی نبود یزهانگاوست، و 

واقع سـیره هـا و اولیانامـه     یا در –ها  ینامهزندگقهرمانان . تر بود یمتعالي ا گونهلیکن زندگینامه نویسی در ایران پس از اسالم به 
از آنجـایی کـه در صـدر اسـالم     . انـد  بـوده ، اولیـا و عارفـان   )ع(، امامـان )ص(هاي دینی و در رأس آنان پیامبر اکـرم  یتشخص -ها

هـاي   یتشخصـ و به نـدرت توسـعاً در مـورد    ) ص(پیامبر -یعنی اعمال و اقوال –تنها در اشاره به گزارش زندگی » سیره«اصطالح 
اي اسـتفاده   یـژه وي امامان و نیز زاهدان و پارسایان برجسته و عارفان از اصطالح  ینامهزندگرفت، بنابراین در مورد  یمار دیگر به ک

  )....ي ششم سده(و اسرارالتوحید ) ي پنجم سده(، کشف المحجوب)ي پنجم سده(براي مثال، طبقات الصوفیه. شد ینم
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و در لغـت بـه   » ذکر«این واژه مشتق از . شود یمدر عنوان آن دیده » تذکره«ح ي است که اصطالا نمونهنخستین  تذکرةاالولیاء«
شود که حاوي یاد و نـام و احـوال و آثـار     یمو در اصطالح، به طور کلی، به کتابی گفته ... معنی آنچه بدان چیزي را به یاد آورند

یی با این عنوان از ها کتاب... ال شعرا نوشته شده باشدي مختلف علوم باشد؛ و در ادبیات کتابی است که در آن احوها رشتهمشاهیر 
  )2/ 302: 1386فتوحی، (» ...شود یمدر فرهنگ عربی دیده . قرن چهارم ق

بـدون  » بیـوگرافی /زندگینامـه «فارسی کالسیک دقیقاً در معنا و مفهـوم عـام    –در فرهنگ عربی » تذکره«ي  واژهبدین ترتیب، 
ــذکرةالخطاطین، : رفتــه اســت؛ بــراي مثــال یمــي اجتمــاعی بــه کــار هــا گــروهاي از  هیــژوي  حــوزهمحــدودیت و اختصــاص بــه  ت

  و غیره؛  تذکرةالشعراء،
سیره نویسان سنتی بیشتر به شخصیت و زندگی معنوي و تاریخی و سخنان قهرمان یا قهرمانـان اثـر خـود توجـه داشـتند تـا بـه        

اي از افسـانه و رویـدادهاي خـاص     یـزه آمهـم در سـاختار مـتن    ي او؛ و به همـان قیـاس    روزمرهشخص و زندگی ملموس زمینی و 
هایی انجامیده بود که در آنها از سـویی مـرز میـان زمـان و مکـان       یرنگپفراطبیعی با واقعیت و رویدادهاي عام روزمره به آفرینش 

ز ظاهر شده و در تحلیل نهـایی  حقیقی و زمان و مکان مجازي فرو ریخته و از سوي دیگر در زبان روایت ترکیبی از استعاره و مجا
براي ایجاد یا تقویت دینی در کسانی که آنها «ي پورجوادي،  گفتهاي، به  یلهوسها کارکرد تمثیلی قدسی یافته بودند و به  ینامهزندگ

جوادي،همـان  نصـراهللا پور (» کردنـد  یمخواندند و تکرار  یمشنیدند، مانند ادعیه و اورادي که در حین عبادت  یمخواندند یا  یمرا 
  .بدل گشته بودند) جا

یی ماننـد اسـرارالتوحید کـه حـاوي     هـا  نمونـه  – انـد  پرداختـه ي واحـدي   چهرهها به ندرت به  یانامهاولها یا  یرهسنویسندگان این 
 انـد  ردهآوها فراهم  یتشخصیی از زندگینامه ها مجموعهبلکه غالباً  -اند اندكگزارش اعمال و سخنان ابوسعید ابوالخیر است بسیار 

ــري  ــه تعبی ــهزندگ«کــه ب ــی ینام ــده  collectiv  biography)(»هــاي جمع ــخوان شــوند کــه داراي ســاختارهاي قاموســی   یم
)dictionary(  ــد، و ایــن ویژگــی ســاختاري آثــار مــورد بحــث را از جهــت ارزش کــاربردي از  هــا مــدخلو ــهي متعددن ي  مقول
  .ساخته است» ي مرجعها کتاب«

. سـنج (انـد  نکـرده یچ یک از این سیره نویسان کتاب خود را با هـدف خلـق یـک اثـر ادبـی تـألیف       و سرانجام اینکه، گرچه ه
ي حاصـله  ها متن، اما نثر فاخر و زبان واالیش یافته در روایت، )تذکرةاالولیاء در» آرایش ادبی«پورجوادي، همان جا، در اشاره به 

  .کالسیک فارسی قرار داده استرا اعتبار ادبی بخشیده و در ردیف آثار ماندگار هنر کالمی 
  

  خواجه عبداهللا انصاري و طبقات الصوفیه -2
... . ابواسمعیل عبداهللا ابن ابی منصور محمد االنصاري الهروي از علمـاي متعصـب حنبلـی و از پیشـوایان و بزرگـان عرفاسـت       

  ) 911/4: 1369صفا،  به تاریخ ادبیات. ك.ر(
در . ري و هجویري بوده، سومین شخصیت بزرگ تصوف ایرانی در قرن پنجم اسـت عصر قشی خواجه عبداهللا انصاري، که هم«

انصـاري در   .اولیاي مسلمان است که از عربی به فارسـی ترجمـه شـده اسـت     ي ینامهزندگ ناولی یهالصوف میان آثار او کتاب طبقات
  )168: 1379اگل،(» .گرفته استپیروي از استادان سلف خود در تصوف، از تألیفات قدما مخصوصاً از آثار سلمی بهره 
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مشهوري اسـت کـه از او بـه     يها ها و کتاب علت اصلی شهرت او به دلیل اشعار کمی که از او مانده نیست بلکه به خاطر رساله
  .هروي ي لّمی است به لهجهس ي یهالصوف از میان این آثار یکی ترجمه و امالء طبقات« .یادگار مانده است

مجلس گویان صوفی و اهل منبر اسـت و آن را واسـط نثـر مرسـل و نثـر مصـنوع        ي یوهر واقع همان شسبک خواجه عبداهللا د«
اگر چه خواجه کوشیده است تا در بیشتر این موارد ایـن  . گردد یبرشمرد که نوعی وزن و حالتی از شعر در آن احساس م توان یم

تفاق افتاده است که تنها به وزن بسـنده کـرده و از آوردن سـجع و    سازد بسیار هم ا تر یکنثر موزون را با آوردن قوافی به شعر نزد
  )  3: 1362انصاري، ( ».ماند یمدار  یهقافیه چشم پوشیده است و گاهی نیز کالم او به اشعار هجایی قاف

ب در واقـع  این کتـا . معتبر پارسی است وآثار بسیار ارزشمند  از کتب مشهور خواجه عبداهللا انصاري و یکی از یهالصوف طبقات
سلمی این کتاب را به عربی تألیف نموده اسـت کـه شـامل ذکـر     . ابوعبدالرحمن سلمی نیشابوري ي یهالصوف از طبقات یستا ترجمه

آن را در « :جامی کاري که خواجه عبداهللا انصاري انجام داده این است که ي بنابر گفته. باشد یاحوال و اقوال پنج طبقه از مشایخ م
اند، و سخنان دیگر بعضی از مشایخ که در آن کتاب مـذکور نشـده، و    فرموده یجامع تذکیر و موعظت امال ممجالس صحبت و م

، و آورده ی، و در قیـد کتابـت مـ   کـرده  یو یکی از محبان و مریدان آن را جمع مـ  افزوده یبعضی از اذواق و مواجید خود بر آن م
ـ ... علیه، امـا   ي یفهحقایق و معارف صوفیه، و دقایق لطایف این طاشریف مشتمل بر  ییست الحق آن کتابیست لطیف و مجموعه ه ب

  ) 3-2: 1370جامی،( ». ...زبان هروي قدیم که در آن عهد معهود بوده وقوع یافته 
بهاء ولد، و فیه مـا فیـه مولـوي و همـین     معارف این رسم مجالس صوفیه بود و بسیاري از آنچه از صوفیه در دست داریم مانند «

آن  ي و از مجموعـه نوشـتند   یو آن شاگرد و دیگر شاگردان مـ  گفت یخواجه م. و امثال آنها از همین راه فراهم آمده استکتاب 
  )913/4:  1369صفا،( ».پارسی انصاري باقی مانده است ي یهالصوف امالی امروز کتاب طبقات

نه تدوین و تألیف کتـاب، و از ایـن روي میـان ایـن     ارشاد و تعلیم مریدان بوده است  یهالصوف قصد پیر هرات از تقریر طبقات«
ها و اقوال مشایخ بوده اسـت   فراهم آوردن کتاب و تدوین احوال و نقل گفتهان اساسی در تألیف آن ي یزهکه انگ ییها کتاب با متن
  )1: 1362انصاري،( ».وجود دارد يا تفاوت عمده

عبـارات عربـی سـلمی اسـت و      ي ، ترجمهیهالصوف خ در طبقاتحال مشای ي درست است که برخی از جمالت به هنگام ترجمه
پیـر هـرات    ي میان این دو کتاب وجود دارد با این همه این داوري که مبناي کار پیر هرات طبقات سلمی یا به گفتـه  ییها مشابهت

  :زیرا ؛ادرست استپیر هرات به عمل آمده باشد، ن ي یهالصوف تاریخ سلمی بوده است بدون آنکه تأملی شایسته در طبقات
  .در طبقات پیر هرات روش طبقه بندي سلمی رعایت نشده است -1
 ي اطالعات بسیاري از منابع دیگر که قریب ده تاي آن در متن ذکر شده است و همچنـین اطالعـاتی کـه او بـا آن حافظـه      -2

 فرادي که با آنها طی این مدت دراز، دیدارشگفت انگیز خود از دوران کودکی تا زمان تقریر طبقات از استادان و مشایخ خود و ا
  .و صحبت داشته در این کتاب وجود دارد که در طبقات سلمی نیست

که شمار مشایخی که ذکر آنها در طبقات انصاري آمده سـه برابـر    بینیم یبا نگاهی کوتاه به فهرست مشایخ در این کتاب م -3
  . تعداد مشایخ کتاب سلمی است

مهـم   يهـا  پیـر هـرات در ایـن کتـاب وجـود دارد کـه از بخـش        يهـا  و مواجید و مناجـات  ها یافتز درمستقلی ا يها فصل -4
  . و از موجبات تمایز این کتاب با طبقات سلمی است آید یبه شمار م یهالصوف طبقات
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قـرار گرفتـه اسـت و    ها مورد نقد، تفسیر و تحلیل  در این کتاب نه تنها احوال و اقوال مشایخ آمده بلکه این حاالت و گفته -5
پیـر هـرات در    ي یـده طریقت و احوال و مقامات طی این نقد و تفسیر و تحلیل به مریدان نموده شده است و نظر و عق هاي یکیبار

ایـن کتـاب بـا     يهـا  مسائل و موضوعات مهم عرفان و تصوف بیان شده است و این مورد یکـی از تفـاوت   ي اینگونه موارد درباره
  .عرفانی است يها متنکتاب سلمی و دیگر 

تقسـیم علـوم،   : مستقلی وجود دارد که در آن اصول نظرات و آرا و عقاید وي وجـود دارد ماننـد   يها فصل یهالصوف در طبقات 
      .... صوفی و تصوف، عقل و علم، صوفی و کرامت، سماع و  ي شریعت و طریقت، اقسام معرفت و شناخت، درباره ي درباره

  :تقسیم کرد توان یبیان به سه بخش م ي یوهرا از نظر ش یهالصوف قاتمطالب و مندرجات طب
  :احوال و اقوال مشایخ ي ترجمه -الف 

کتاب که ذکر نام مشایخ و اشارت به هر حال و مقام و استادان و مشـایخ آنـان، و سـال وفـات و      يها بیان مطالب در این بخش
  :ها مناجات –به فهرستی از امتیازا ب  توان یاز آن مکه  یستا نقل برخی از سخنان را در بر دارد به گونه

ها بیان شـده   مسائل و موضوعاتی که در این مناجات. هرات است پیر هاي یافتدر ي ها که در حقیقت بیان آزادانه این مناجات 
ي حالـت راز و  است در عین باریکی و عمق از اهم مسائل و موضوعات عرفان و تصوف است که با وجود سادگی و روانی ظـاهر 

  .ت مشایخ تعبیر کرد. رمز دارد
  :خاص یا مستقل يها فصل –ج 

است که پیر هرات در آنها مسائل و موضوعات اساسی عرفان و تصوف ماننـد توحیـد، معرفـت، شـناخت، دیـده،       ییها بخش 
  .را تحلیل و تفسیر کرده است... یافت ودرو بیننده و  دیدار
  جامی و نفحات االنس -3

ابوالبرکات عبدالرحمن بن نظام الدین احمد بن محمد جامی شاعر و نویسنده و دانشمند و عـارف نـام آور قـرن نهـم      نورالدین
  . است
کشـد، و   ي ارادتش به خواجه عبداهللا احرار نقشبند مـی  جامی از علما و عرفا و شعرا و نویسندگان بزرگ ایران است، و سلسله«

  ) 219: 1381بهار،(» .ي نقشبندیه را در ایران و خاك عثمانی وي رونق بخشید و سلسلهخود پیشواي این طریقه از متصوفه است 
ترین کتـب ادبـی و حکمـی و     االنس تألیف موالنا عبدالرحمن بن جامی در قرن نهم هجري قمري، یکی از مهم کتاب نفحات

ي شـهرتی   صوفیه تدوین گشته و به واسـطه در شرح حال متجاوز از ششصد تن از علما و فضال و مشایخ «این کتاب . عرفانی است
اصل کتـاب بـه زبـان تـازي اسـت کـه بـه        . نیاز و مستغنی است که در میان ارباب دانش و عرفان داراست از تعریف و توصیف بی

را  الصوفیه، و بعد خواجه عبداهللا انصاري مطالب آن ي محمد بن سلمی نیشابوري تألیف یافته و موسوم است به کتاب طبقات وسیله
ایـن  . آورده است و با اضافه کردن ترجمه احوال مشایخ تا زمـان خـودش آن را تکمیـل نمـوده اسـت      به فارسی ادبی و شیرینی در

ي آثار گرانقدر و باارزش راجع به تصوف و بزرگان این طریقت است و غالباً توسط نویسندگان شـرقی و غربـی از    کتاب از جمله
  )  163: 1337جامی، (» .شود آن نقل قول می

الصوفیه سلمی، کتاب مرجعی در شرح حال اولیا اسـت و قصـد داشـته راه سـلمی را در زنـده نگاهداشـتن        از نظر جامی طبقات
 :تعلیمات عرفا ادامه دهد
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زیرا که در دل کسانی که نامشان در این کتاب آمده علوم ظاهر و علوم باطن جمـع شـده اسـت و آنـان انـوار والیـت و آثـار        «
  )1: 1370جامی،(» .اند علمان بودههدایت مت

هـاي   ترتیـب بـاب  . االنـس را نگاشـته اسـت    اي متفـاوت نفحـات   هـا بعـد از عطـار و در شـرایط متفـاوت و انگیـزه       جامی سـال 
. الصوفیه منـدرج اسـت   عارفی است که در طبقات 120اساس کار جامی شرح حال . است دایرةالمعارفاالنس همانند یک  نفحات

تن و از زنـان صـوفی    13از اولیاي متأخر (شود  هایی را که در کتاب طبقات یافت نمی نفر دیگر از شخصیت 447سپس شرح حال 
  .شرح حال را تا روزگار خود نقل کرده است 614بر آن اضافه نموده است که در کل ) تن 34

مردان جدا کرده اسـت و در قسـمت    عطار است و جامی شرح حال زنان را از تذکرةاالولیاءتر از  ها منظم بندي شرح حال طبقه
ها نظـم تقـویمی را رعایـت کـرده      در هر دسته از شرح حال. هاي شیوخ را از شاعران جدا کرده است شرح حال مردان، شرح حال

  .است
بعـد از آن هـم فصـلی در بـاب     «. هاي خود را از نوشتن کتاب شـرح داده اسـت   جامی در دیباچه همان طور که گذشت انگیزه

مختلـف  ) مراحـل (در این بخش جامی کوشیده است تا درجـات  . ري تصوف و طبقات مختلف صوفیان و زاهدان داردمباحث نظ
این بخش تقریباً به تمامی بر اساس کتب قدما، که عیناً نقل کرده، تـدوین شـده   . ولی و نیز طبقات مختلف زاهدان را تعریف کند

  )182-181: 1379اگل،(» .است
  

  تذکرةاالولیاءر نیشابوري و شیخ فریدالدین عطا -4
) ؟(ي کدکن از توابع نیشابور است وفات و یـا شـهادت او   هجري قمري بوده است و محل تولد او در قریه 540تولد او در سال 

ي تصوف ایرانی، یعنی جالل الـدین   عطار، در میان سه شاعر برجسته. هجري قمري اتفاق افتاده است 618در حدود ماه صفر سال 
  .سنائی و عطار، قرار دارد مولوي و

بی سببی از کودکی باز دوستیِ ایـن  «: گوید می تذکرة االولیاءي  ي عالم تصوف بوده و خود در مقدمه عطار از کودکی شیفته«
هـایی کـه در بـاب تغییـر حـال       بنـابراین افسـانه  » .زد و همه وقت مفرّح دل من، سخن ایشـان بـود   در دلم موج می) صوفیه (=طایفه 
اند، بی بنیاد است و اي بسا که این شیفتگی نسبت به صوفیه حاصـل محـیط خـانوادگی او باشـد چـرا کـه بـه         نی او نقل کردهناگها

  )31: 1375عطار،مختارنامه، (» .احتمال قوي پدرش نیز در سلک این قوم راه داشته است
ترین منبع براي اطالع دقیق  مهم. رسی بوده استعطار همیشه موضوع جالبی براي تاریخ نگاران ادبیات فا» آثار واقعی«ي  مسأله

اي کـه بـر مختارنامـه     آقاي دکتر شفیعی کدکنی در مقدمـه «. ي منثور مختارنامه است از آثار عطار، مختارنامه و به خصوص مقدمه
تـوان حـدس زد کـه     می«: اند ي منثور مختارنامه در مورد آثارش ذکر کرده، گفته اند از روي ترتیبی که عطار خود در مقدمه نوشته

البتـه در  . »نامه، دیوان و مختارنامـه  ، مصیبت)الطیر منطق(نامه، اسرارنامه، طیورنامه  الهی: ترتیب تاریخی آثار او به این صورت است
  )39: 1369نیا، صنعتی(» .نماید تر می توان داد اما نظر اخیر پذیرفتنی این مورد رأي قطعی نمی

انـد و دیـوان شـامل قصـاید و غزلیـات عطـار اسـت و مختارنامـه          اولی در قالب مثنـوي سـروده شـده   از بین این آثار، چهار اثر 
است کـه در شـرح احـوال و اقـوال و کرامـات اولیـا و        تذکرةاالولیاءتنها اثر منثور باقی مانده از عطار . ي رباعیات اوست مجموعه

ها و کتبی است به نثر و گـاه   نوع اول رساله. شود یافت می هاي عرفانی به چند صورت نوشته«. عرفاي بزرگ تصوف و عرفان است
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ي شناختن پروردگار و چگونگی آفرینش و کیفیت نفس و روح و عوالم و شرط سلوك و حاالت و مقامات در  به نظم که درباره
ي  م ترجمـه نـوع دو . اسـت  کشف المحجوب هجویري و مصباح الهدایـۀ و گلشـن راز   ي آن کند؛ نمونه طی فصول منظم بحث می

عطـار اسـت در ایـن گونـه آثـار       تذکرةاالولیاء کند که مثال آن احوال اولیاء و مشایخ است که گاه به صورت شاهکاري جلوه می
اي بسیار مؤثر و پر شور حـاالت مـردان آن جهـانی را بـه کمـک گفتـار و        ي کتاب نامبرده برسد نویسنده به شیوه مخصوصاً به پایه

  )چهارده: 1339نامه، عطار،الهی(» .دکن رفتار آنان مجسم می
نخسـتین ایشـان حضـرت    . شده است تن از بزرگان دین ذکر 72در بخش نخست شرح حال . این کتاب داراي دو بخش است

اج) ع(امام جعفر صادق  کتاب نیز فقط از همین بخش  ي عطار در مقدمه ).ق309متوفی ( است و آخرین آنان حسین بن منصور حلّ
اد، بایزیـد بسـطامی، سـهل      ي بزرگان و مشاهیري مانند حسن بصري، رابعه .یاد کرده است عدویه، حارث محاسبی، ابوحفص حـد

از در این بخش معرفی شده    )219: 1386پورجوادي، (» .اند تستري، جنید بغدادي، ابوالحسن نوري، و ابوسعید خرّ
ایخ و اولیاء دین آمـده اسـت کـه نخسـتین آنـان ابـراهیم       تن دیگر از مش 25در بخش دوم تذکرةاالولیاء شرح احوال و اقوال «

انـد از مشـایخ بـزرگ خراسـان      بیشتر کسانی که در این بخش معرفی شـده . است) ع(خواص و آخرینشان حضرت امام محمد باقر
پورجـوادي،  ( ».است و ذکر ابوسعید ابوالخیر هم در این بخش آمده اسـت  یخرقان فصل مربوط به ابوالحسن ینتر اند و بزرگ بوده

1386 :220/2(  
  )86: 1353فروزانفر،( ».در این کتاب ترتیب تاریخی معتبر نیست و مصنف در این باب خود را آزاد گذاشته است«
در زمـان   617را در  آن تذکرةاالولیاء یگانه کتابیست که از عطار به فارسی مانده و از اینکه از عطار است هیچ تردید نیسـت، «

نثـر   يهـا  فصـاحت و روانـی زبـان فارسـی و یکـی از بهتـرین نمونـه        ي وشته و این کتابیسـت در منتهـی درجـه   محمد خوارزمشاه ن
شیواي فارسی در قرن هفتمست، منتهی در آغاز تراجم دو سه سطري مسجع و مقفی آورده و پیداست کـه دریـن بـاب     ي پیرایه یب

در آن زمان بسیار پسـندیده بـوده اسـت بنمایـد وگرنـه بـاز        است هنر خویش را درین روش هم که خواسته یتعمد کرده و شاید م
  )110 :1320نفیسی ،( ».روانی و شیرینی نوشته شده ي مطالب در منتهی درجه ي مانده
و در آن  آورد یو سـپس کلمـات و اقـوال او را در ضـبط مـ      کنـد  یپس از آن عطار چند حکایت از صـاحب ترجمـه نقـل مـ    «

متوجه است به ایجاد ایمان و حسن اعتقاد نسبت به مشایخ و اکابر  اش یخی نیست بلکه نظر اصلحکایات هم مقصود او مسایل تاری
باطن و تکمیل اخالق و تلطیف حس انسانی و در این  ي یهصوفیه و هدایت خوانندگان به معارف الهی و طرق تهذیب نفس و تصف

ت برافروختـه و       زمینه عطار توفیق عظیم یافته و تذکرة االولیاء چراغی اسـت کـه فـ    را پـیش طالـب و سـالک حقیقـت و راه انسـانی
فه و صاحبدالن قرن نهم پیروان خود را موظف کرده  برافراشته است و بدین جهت است که قطب بن محیی جهرمی از اکابر متصو

نند و ایـن چهـار کتـاب را    بود که تذکرة االولیاء را به همراه مثنوي شریف و احیاء علوم الدین و کیمیاي سعادت پیوسته مطالعه ک
  )86: 1353فروزانفر،( ».ایشان قرار داده بود ي ورد روزانه

دم متن، با مالحظه: اهمیت این کتاب یعنی تذکرةاالولیاء از چند راه است اما قدر و« ت وجود نثر در زبـان   ي یکی از حیث ق قلّ
ن فارسی در حدود قـرن پـنجم و ششـم هجـري نوشـته شـده       اگر بخواهیم کتبی که در زبا. فارسی عموماً و در آن اعصار خصوصاً

پس در این صورت کتابی که از آن عصر به ... است بشماریم شاید براي رسانیدن عدد آنها به عقد عشرات باید مقداري فکر کنیم 
  )40: 1389عطار،( ».دست بیاید و به این درجه شیرین و ساده نوشته شده باشد خیلی قدر خواهد داشت



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٥٨٥ 
 

ي  مقدمـه یکـی  . تـوان دو ویژگـی را مـورد بررسـی قـرارا داد      یمـ وشن شدن برتري این کتاب نسبت به دو کتاب قبـل  براي ر
هـاي مشـترك    یـت حکایاء و دیگري بررسی ارتباط تنگاتنگ این کتاب با آثار منظوم عطار از طریق مشـخص کـردن   االول تذکره
  .است
  تذکرةاالولیاءي  مقدمهاهمیت  -الف

همان اندازه که در شناخت قصد و هدف عطار از نوشتن ایـن کتـاب و روش کـارش اهمیـت دارد، در     ولیاء تذکرةاالي  مقدمه
اي این چنین روشـن،   توان یافت که مقدمه در ادبیات فارسی کمتر متنی را می. آگاهی از بنیان بینش عرفانی عطار هم اهمیت دارد

که در تصـحیحی کـه توسـط دکتـر اسـتعالمی       -عربی در دو صفحه آمده  در ابتداي مقدمه متنی. صریح و تأثیر گذار داشته باشد
  .هاي او نوشته شده است که در ستایش خداوند و شکر نعمت -ي ادبی از آن وجود دارد صورت گرفته ترجمه

ان است که کتاب خود را از کتب مختلـف کـه در بیـ   عطار در آغاز کتاب براي تألیف آن علل متعددي ذکر کرده و نیز گفته 
چون از قرآن و احادیث گذشتی، هیچ سـخن بـاالي سـخن    «: است با رعایت اختصار فراهم کرده استاحوال مشایخ وجود داشته 

ي حفـظ و قالسـت، و از عیـان اسـت نـه از       ي کار و حالست نه ثمـره  مشایخ طریقت نیست رحمه اهللا علیهم، که سخن ایشان نتیجه
و از علم لدنیست، نه از علـم کسبیسـت، و از جوشیدنسـت نـه از کوشیدنسـت، و از علـم       بیانست، و از اسرارست نه از تکرارست، 

نی ابی است، که اینان ورثه است نه از علم علَّم نی ربی ب4: 1389عطار،(» ... .ي انبیا اند، صلوات اهللا علیهم اجمعین و اد (  
تقابـل آن بـا علـم کسـبی یعنـی منطـق اسـتداللی و        اسـت، هـم    در همین عبارت کوتاه بنیان باور عرفانی مشایخ وصـف شـده  «

این نیز نشان داده شده که اساس بـر سـرّ و راز   . آموختنی روشن شده، و هم اصل آن که استوار است به مکاشفه یا جوشیدن درون
  )24: 1376احمدي،(» .آید است و نه بر آنچه به بیان در می نهاده

  :دکن عطار آن سخنان را به چند دلیل تفسیر نمی
  ؛»طریق ایجاز و اختصار سپردن سنّت است کما فخر رسول اهللا«به قصد ایجاز؛  -الف
  ؛»نامحرمان و نااهالن«بر آن نیست که کالم خود را با سخن اولیا بیامیزد مگر به قصد حمایت از آنان در برابر  -ب
  نیازند؛ آن سخنان از تفسیر بی -ج
  .آنکه سخن به درازا کشد، ناشدنی است وعاتی از آن دست، بیانواع اولیا بسیارند و بحث در باب  موض -د

  :واداشت تذکرةاالولیاءآوري  هاي زیر او را به گرد انگیزه
  .التماس برادران دینی از او به انجام آن -1
  .راهم آیدبه امید آنکه مگر برخی از خوانندگانِ اثر، مؤلف را دعاي خیر کنند تا شاید اسباب رستگاري او در آن جهان ف -2
توانند آنها را به کار بندند، تا جایی که قوي همت گردند و دعـوي   او بر آن است که سخن اولیا حتی براي کسانی که نمی -3

  .از سر خود بیرون کنند، سودمند است
از آن سخن ایشان لشکري است از لشکرهاي خداي تعالی که بدان مرید را اگر دل شکسته بود قوي گردد و «: جنید گفت -4

  ».لشکر مدد یابد
اي نهد که بـر آن مائـده رحمـت     -اگر کسی مائده«: و نیز» از یاد کرد پارسایان رحمت فرود آید«): ص(به فرمایش پیامبر  -5

  . »فایده باز نگردانند بارد تواند بود که او را از آن مائده بی
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ي روزگـار رسـد و پـیش از اجـل او را در      ین شـوریده ي ایشان مددي بـد  از ارواح مقدسه«عطار بر این امید است که مگر  -6
  ».ي دولتی فرو آید سایه

کسی که (من تشبه بقومٍ فهو منهم : خود را به آن شغل درافگندم تا اگر از ایشان نیستم باري خود را به ایشان تشبیه کنم که -7
  ).خود را به قومی شبیه سازد از آنان است

توان دریافت و چه بسا بسیاري مردم نتوانند از آنها بهره گیرند، و سخنان اولیا که  تازي نمی زبان تازي را بدون دانستن زبان -8
در نتیجه، مؤلف آن همه را به پارسی برگردانـد تـا همگـان را    . اند اند به همان سیاق و غالباً به تازي بیان شده تفسیر قرآن و احادیث

اي کردن تفکر مذهبی و خـارج کـردن آن از انحصـار     یعنی این تالش براي تودهدر غرب این تغییر زبان، «. ها دسترسی باشد بدان
نیـز بسـان پروتستانیسـم،     تـذکرةاالولیاء در مقابل، گـر چـه   . کشیشان مقارن تجدد، و در بطن پروتستانیسم مذهبی، صورت گرفت

گـرا و در ذم ایـن جهـان و     صوف نخبهاي کند، اما چون جوهر ت خواست تفکر مذهبی را که پیشتر در انحصار خواص بود توده می
  ) 56: 1378میالنی، (» .مدح عالم ملکوت بود، الجرم در جهت مخالف تجدد گام زد

چون سخن باطل را در نفس تو چندین اثر است، سخن حق را در دل تو هم اثر تواند بود هزار چندان، اگر چـه تـو از آن   « -9
خواند آن را هـیچ اثـري    داند که چی می خواند و نمی کسی قرآن می: ف پرسیدند کهچنان که از امام عبدالرحمن اسکا. خبر نیابی

  ».کند خورد اثر می داند که چی می خورد و نمی بود؟ گفت کسی دارو می
اي ساختم اهل روزگار را تـا بـود    الجرم از سخن ایشان وظیفه... توانستم گفت و شنید  دلی داشتم که جز این سخن نمی« -10

  »...اي یابم مائده هم کاسهکه بدین 
گفـت هـر روز هشـت    ... این طایفه روي در نقاب تواري آرند چـه کنـیم   ... امام ابویوسف همدانی را پرسیدند که چون « -11

  ».پس وردي ساختن اهل غفلت را فرض عین دیدم. خوانید ورق از سخن ایشان می
ایـن عهـدي   ... زد و همه وقت مفرح دل من سخن ایشان بـود  میبی سببی از کودکی باز، دوستی این طایفه در دلم موج « -12

است و مدعیان به لباس اهل معـانی بیـرون آمـده و اهـل دل چـون کبریـت       ي سخن بکلی روي در نقاب آورده  است که این شیوه
  ».به قدر وسع خویش سخن ایشان را جلوه کردم... احمر عزیز شده 

رٌّ  بینم که روزگاري پدید آمده چون می« -13 یرُ شَ خَ ، و اشـرار النـاس اخیـار النـاس را     ]نیکترین آدمیان، شرّ است[است که األَ
  »... .تا اهل خسران روزگار اهل دولت را فراموش نکنند... اي ساختم اولیا را  تذکره. اند فراموش کرده

... آخـرت را بـا یـاد مـرد دهـد      ... رد کنـد  دنیا را بر دل مرد سـ ... ها بود از چند وجه  این سخنی بود که بهترین سخن... « -14
و توان گفتن که در آفرینش به از این کتـاب نیسـت از آنکـه    ... پایان ساختن گیرد زاد راه بی ... دوستی حق در دل مرد بدید آید 

آگـاه   خوانـد،  هر که این کتاب چنان کـه شـرط اسـت بـر    ... هاست ي سخن سخن ایشان شرح قرآن و اخبار است که بهترین جمله
ها از دل ایشـان بـه صـحرا آمـده      ي سخن هاي ایشان که این چنین کارها و این چنین شیوه است در جان گردد که آن چه درد بوده

  ».است
دیگر باعث آن بود که تا فردا نظر شفاعتی در کار ایـن عـاجز کننـد و مـرا چـون سـگ اصـحاب کهـف، اگـر همـه بـه            « -15

  ».استخوانی بود، نومید نگردانند
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به «زد و  در دلش موج می» بی سببی از کودکی باز دوستی این طایفه«کند که  ي کتاب خاطر نشان می اینکه خود او در مقدمه«
ي سـخن ایشـان بـراي خـود و هـم بـراي دوسـتان از آن         داشت، الجرم همه وقت ضمن مطالعه» میلی عظیم» «ي حال ایشان مطالعه

هاي بعد از عهد  ها باید از همان سال پس، اقدام به گردآوري این یادداشت. گزید مد برمیآ سخنان آنچه را بیشتر به دلش پذیره می
توان تعیین کـرد امـا از    هاي کتاب را اکنون نمی البته زمانی براي دست زدن به تحریر نهایی هر یک از باب. مکتب آغاز شده باشد

هـا را در   ي یادداشـت  است تا وقتی تألیف و تصنیف مجموعـه  زدهقراین پیداست که از وقتی دست به التقاط سخنان مشایخ و ائمه 
  )51: 1378کوب،  زرین(» .هاي زیادي بر وي گذشته باشد است باید سالهاي جداگانه به پایان آورده »باب«

  :ي تألیف او دانست توان شیوه این سخن عطار در قسمتی از مقدمه را می
. ي احوال و سخن ایشان دیدم به سخن این قوم، و مرا نیز میلی عظیم بود به مطالعه جماعتی از دوستان خود را، رغبتی تمام می«

و ... اي، بـراي تـو نیـز     شد و التقاطی کردم دوستان را و خویشتن را، و اگر تو نیز از ایـن پـرده   کردم، دراز می اگر همه را جمع می
در کتـابی از شـیخی دیگـر، و اضـافات حـاالت و حکایـات       اسانید بیفگندم، و سخن بود که در یک کتاب، نقل از شیخی بـود و  

سبب شرح نادادن آن بود که سخن خود در میان سـخن ایشـان   ... آن قدر که توانستم احتیاط به جاي آوردم . مختلف، نیز هم بود
دادم،  و اگر شرح میآوردن، ادب ندیدم و ذوق نیافتم، مگر جایی اندك اشارتی براي رفع خیال نا محرمان و نا اهالن کرده آمد، 

  ). 6و5: 1389عطار،تذکره،(» ...شد  کتاب از حد اختصار بیرون می
  -ب هاي عطار يمثنودر پیوند با  تذکرةاالولیاء

 هاي یتدر حکا توان یاین مسأله را م. اند یاد کرده ها يشماري از پژوهشگران از وجود نسبتی معنوي میان تذکرةاالولیاء و مثنو
  :هلموت ریتر عقیده دارد نامه یبتمثالً در مورد مص. بررسی کرد ها يرةاالولیاء و مثنومشترك میان تذک

ممکن است آنچه در تـذکرةاالولیاء از سـفرهاي روحـانی بایزیـد     . شرح سیر روح در خلوت تفکر روحانی است نامه یبتمص« 
 نامـه  یبتدر مصـ . ن کتـاب برانگیختـه باشـد   است وي را بـه نظـم ایـ    گزارش کرده) 261درگذشته به سال (بسطامی عارف مشهور 

است کـه همچـون مریـدي     مشخص شده» سالک فکرت«به صورت  پردازد یروحی که به سیر و تفکر در جهان طبیعی و معنوي م
حالت روحی این سالک فکرت نیاز باطنی و سرگشتگی و تردد و نومیدي است و مانند حالتی . در برابر مرشد و پیر خود قرار دارد

  )1/ 24 -23: 1374ریتر،( ».داشتند» حیرت«مرغان در وادي  یرالط ت که در منطقاس
رسید، و  تر یدیگر نیز درست دانست، و به حکمی کل هاي ياگر این نسبت را بر قرار بدانیم، شاید بتوان نکته را در مورد مثنو«

پس از همـه نوشـته    -بنا به باوري مشهور -هر چند که ، هاست يمعنوي و بنیان فکري و عرفانی مثنو ي گفت تذکرةاالولیاء پشتوانه
  )21: 1376احمدي،(» .است شده
کـه در خـود آن    آن ی، بـ کنـد  یمرجع است که در نهایت، صحت احکام دیگر آثار عطار را ثابـت مـ   يا تذکرةاالولیاء، گونه«

  )22: 1376احمدي،(» .نیازي به هیچ اشارت تفسیري باشد
کـه تنهـا اثـر منثـور      تذکرة االولیاءهاي مشترك میان چهار مثنوي معروف عطار و  یتحکاعداد در این جا با مشخص کردن ت

هـاي   یـت حکاتوان رسـید کـه    یمهاي صورت گرفته به این نتیجه  یبررسبا . توان پی برد یماوست، تا حدود زیادي به این ارتباط 
 21حکایـت و بـا مصـیبت نامـه      18حکایت و با منطق الطیر  3ه حکایت و با اسرار نام 24و الهی نامه حدود  تذکرةاالولیاءمشترك 
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هایی است که مشخص است و با بررسی بیشتر شاید نکات مشترك دیگـري هـم وجـود داشـته      یتحکاها  یناالبته . حکایت است
  )نیشابوري عطار هاي يقصص و تمثیالت مثنو مآخذ :1369به صنعتی نیا،. ك.ر. (باشد

توان دو رویکرد مهم را  یمبه عنوان کتابی که هم از نظر ادبی و هم از نظر عرفانی مورد توجه است،  تذکرةاالولیاء در بررسی
  .تذکرةاالولیاءو دوم رویکردي ادبی به  تذکرةاالولیاءاول رویکردي عرفانی به . مورد برسی قرار داد

  :تذکرةاالولیاءرویکردي عرفانی به  -الف
. کـه او عـارفی بـزرگ اسـت کـه در بطـن عرفـان اسـالمی رشـد و نمـو یافتـه اسـت            تمام آثار عطار مؤیـد ایـن مطلـب اسـت     

 در ایـن رویکـرد مطـالبی را مـواردي کـه بیشـترین بسـامد را در       . کنـد  یمـ تذکرةاالولیاء نیز خود به تنهـایی ایـن مطلـب را تأییـد     
  :شامل موارد ذیل است کهدارد، مورد بررسی قرار گیرند  تذکرةاالولیاء

  در عرفان عطارمفهوم تعصب  -1
و به معناي شدت و غلظت است و اصطالحاً به معناي سر سرختی در برابر حق آمـده  » عصب«ي تعصب در عربی مشتق از  واژه

  )ي تعصب دهخدا،ذیل واژه. (است
کنـد و   ي بیان عطار، از اولین مواردي که به خـوبی خودنمـایی مـی    و واقف شدن بر شیوهتذکرةاالولیاء ي ابواب  بعد از مطالعه

ي ایـن   عطار در مقدمـه . رسیده، تعصب عطار نسبت به اولیایی است که ذکر آنها را در این کتاب آورده است شاید قبالً به نظر نمی
توضـیحی بـر سـخن اولیـا     » خیال نامحرمان و نـااهالن «کتاب بیان کرده که در مواردي که نیاز بوده براي جلوگیري از گمراهی و 

شود که بیشتر این توضیحات، در واقع توجیحات او در مورد کرامات اولیـا، آن هـم    دیده می ذکرةاالولیاءتبا بررسی . آورده است
چـون و   کند کـه بـی   زند ایمان دارد و خواننده را هم وادار می اي متعصبانه است و از طرف کسی است که به حرفی که می به گونه

. گیـرد  نسبت به معشوق یا خدا به بنده است، در عرفان غیرت نـام مـی  تعصب مثبت که شامل تعصب عاشق . چرا سخنش را بپذیرد
ي کرامـات اولیـاء اسـت، ایـن غیـرت و       که دربردارنده تذکرةاالولیاءهاي  توان به جرأت بیان کرد که تعداد زیادي از حکایت می

  .شود هاي او نیز بسیار دیده می البته این مورد در مثنوي. تعصب را هم در درون خود دارد
  تذکرةاالولیاءجدال با نفس در روایات  -2

ایـن مقولـه یکـی از    . گیـرد  هـاي عمـر اولیـا را در هـم مـی      شناسی و شکستن خود و کشتن نفس تمامی لحظه ي خویشتن مقوله
بخشند که چون به سوي شرّ و دوري از  شود و نفس را در صورتی انسانی تجسم می ها مشاهده می ي ذکر مواردي است که در همه

  .دا رهنمون است باید با آن مبارزه کرد و چه بسا نابود هم کردخ
  :خوانیم کشی و مبارزه با نفس بسیار است چنانکه در شرح جنید بغدادي می هاي نفس از نمونه تذکرةاالولیاءدر 
فس در یـک سـجده بـا مـن موافقـت نکـرد       : گفت] جنید[و « و هـیچ  وقتی در شب به نماز مشغول شدم، هر چند جهد کردم، نَ

خواستم که از خانه بیرون آیم، در بگشادم، جوانی دیدم گلیمی پوشیده و بر در سراي سر در . دلتنگ شدم. تفکر نیز نتوانستم کرد
آري، : اي؟ گفـت  قـرار کـرده   اي که مرا بـی  پس تو بوده: گفتم. تا این ساعت در انتظار تو بودم: چون مرا دید گفت. گلیم کشیده

: چه گویی در نفس که آیا هرگز ممکن است درد او درمان پذیرد؟ و درد او داروي خود او گردد؟ گفـتم ! ي مرا جواب ده مسأله
چـون ایـن   . آري، درمان پذیرد اگر با هواي خود مخالفت ورزد و هر آنچه خواهد ندهی و هـر چـه خواهـد خـود مخالفـت ورزد     
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. ر همـین جـواب را از مـن شـنیدي، اکنـون از جنیـد بشـنو       چندین با! اي نفس: بگفتم، جوان سر در گریبان فرو نگریست و گفت
  )375: 1389عطار،(» .برخاست و برفت و ندانستم از کجا آمده بود

گوها و حتی طنزها و  و شود که بیشتر مذاکرات و گفت در باب شکستن نفس با بررسی احوال بزرگان و اولیاي خدا معلوم می«
هـاي خـاردار همـراه بـا      هشدار ایشان به جهت بیداري است که گاهی با پاسـخ  جدهاي ایشان براي شکستن نفس یکدیگر است و

  )17: 1385ثروتیان،(» .گزش و تلخی است
  
  تذکرةاالولیاءزبان و تجارب عرفانی در  -3

ین مورد آموزشی، براي تعلیم سـالک مبتـدي نـه تنهـا از طریـق سـخن گفـتن نیسـت بلکـه یـاد دادن           تر مهمدر عرفان اولین و 
ي مهـم در تربیـت   هـا  انگـاره یکـی از  » صمت«خاموشی و در اصطالح اهل طریقت «. سکوت و تفکر در خویشتن استچگونگی 

یی مانند عزلت، جوع، سهر به عنوان یکی از طرق ریاضت و مراقبه جهت نیل اهل طریقت به مراتب ها روشسالکانست و در کنار 
  )83: 1390پاشاپور،(» .گیرد یمواالي عرفانی قرار 

ي این عقاید در قرآن و احادث پیامبر و ائمـه اسـت چـرا کـه اصـوال عرفـان ریشـه در اسـالم و          یشهروبی روشن است که به خ
توان به اشعار موالنا و حافظ و بـه   یماز آن میان . این موضوع در ادبیات عرفانی هم نمود بسیاري یافته است. فرهنگ اسالمی دارد

، حقیقت را داراي ده جزو ذکر کرده و یکی را کم گفتن دانسته و نه جزو دیگـر را  نامه اسرارعطار در . خصوص عطار اشاره کرد
  :خاموشی

  به چین شد پیش پیري مرد هوشیار                           کـه ما را از حقیقت کـن خبـردار
  حقیقت جـوابـش داد آن پـیـر طـریـقـت                             کـه ده جزوست در معنی    

  بـگـویـم با تو گـر نیکو نیوشـی                             یکی کم گفتن است و نُه خموشی 
  )226: 1388عطار،اسرارنامه، (                                                                         

نوع اول آثاري هستند که به زبان معمولی و مورد شـناخت  :  توان به دو نوع تقسیم کرد یمآثار و گفتار عرفا و اهل تصوف را «
اما نـوع  . االنس نفحاتو  تذکرةاالولیاء یه،الصوف طبقاتتوانند از آن آثار مطالبی دریافت کنند مانند  یمعموم نوشته شده و همگان 

ي   یامپدوم آثاري هستند که در بیان باورها و ارسال  ي عرفـانی و  هـا  واژهان رمـزي اسـت و از   ایـن آثـار بـه زبـ    . انـد  نوشـته هاي سـرّ
). 254: 1384ضـرابیها، (» .تواننـد از آن چیـزي بفهمنـد    ینمـ اصطالحات اهل تصوف اسـتفاده شـده اسـت کـه افـراد غیـر صـوفی        

هاي بسیار و شیرین و زبانی ساده به راحتی بـراي همگـان قابـل فهـم      یتحکاکتابی است که از طرفی به دلیل وجود  تذکرةاالولیاء
ي این کتاب بـه آن   مطالعهو از طرفی بسیاري از اصطالحات و واژگان مخصوص اهل عرفان را هم در بر دارد که اهل آن با  است

  . همین موضوع خود به تنهایی دلیلی بر استادي و اهل ادب بودن عطار است. برند یمپی 
  تذکرةاالولیاء هاي عرفانی حماسه -4

هـاي   در تقسیم بنـدي » ي عرفانی حماسه«کند آوردن اصطالح  هایی که جلب توجه می هاي انواع ادبی یکی از بخش در کتاب
  : دکتر شمیسا در کتاب انواع ادبی خود، در تقسیم حماسه بر حسب موضوع، این گونه آورده است. حماسه است

  .ي عرفانی حماسه -4هاي دینی یا مذهبی  حماسه -3هاي پهلوانی  حماسه -2ي اساطیري  حماسه-1
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ي غُـزان و   در ایران هم بعد از حمالت خانمان سوزي از قبیل حمله«: اند که بیان علت به وجود آمدن این نوع حماسه آوردهدر 
هـاي عرفـانی، جـاي     مغوالن و تیموریان، زنـدگی درونـی و درونگرایـی بـر زنـدگی بیرونـی و برونگرایـی غالـب آمـد و حماسـه          

  )68: 1389شمیسا،(» .هاي پهلوانی را گرفت حماسه
ي  آید، اولین موضوع ترکیب متناقض نماي آن است که از نظر ادیبان و در حوزه سخن به میان می» ي عرفانی حماسه«وقتی از  

ي نـوع   غالباً اهل ادب برآنند ادبیات عرفانی در زیـر مجموعـه  «زیرا، . آید فرهنگ و اصطالحات ادبیات جهان، ناسازگار به نظر می
گیرد و گاه این احساس وجـود دارد کـه میـان ایـن دو نـوع       قرار می Epic» حماسه«در مقابل نوع ادبی بوده و  Lyricادبی غنایی

دانند که  زیرا اغلب منتقدان ادبی، حماسه را با دنیاي حس و ماده مرتبط می. خورد ادبی تباین و بعضاً تناقض و تعارض به چشم می
امـا در  . پـردازد  بین اقوام و ملل، براي کسب استقالل و هویت نژادي مـی  ساز هاي رزمی سرنوشت با نگرشی این جهانی، به روایت

ي تن، نفی لذات  هاي تیره متون عرفانی از دنیاي معقوالت، لطایف روحی، عواطف درونی، آراستن روح و پیراستن آن از آالیش
با این ). 2: 1381قبادي،(» .آید سخن به میان می) انفسی(قدر دانستن جسم خاکی و باالخره بر کنار بودن از دنیا و مافیها  دنیوي، بی

  .هاي عرفانی وجود دارد هاي بسیاري از حماسه ي دکتر شمیسا نمونه وجود در زبان فارسی به گفته
هاي مبدع  توان یکی از بارزترین شخصیت را می) ق 587وفات(الدین سهروردي اسالمی، شیخ شهاب –در تاریخ تفکر ایرانی «

  )161-3: 1367طباطبایی،(» .شه دانستو طراح این اندی
تـوان مهمتـرین    و بـه ویـژه مولـوي را مـی    ) ق 618وفـات (، عطـار  )ق 545تـا   525وفـات بـین   (ي شعر عرفانی سنایی  در حوزه

و شیخ فریدالدین عطار در آثاري چـون  ) ق 645وفات (الدین رازي ي ادبیات منثور شیخ نجم در عرصه. شخصیت این باور دانست
هـاي   در پـردازش قطعـه  ) ق 309مقتول به سال (، به خصوص در وصف حال حسین بن منصور حالج تذکرةاالولیاءباد و مرصادالع
  .عرفانی سهم بسیار مهمی داشتند –حماسی

توانـد   لـذا مـی  . تواند پیامی انسانی و جهان شمول داشته باشد و محدود به اقوام و نژادي خاص در نظر گرفته نشـود  حماسه می«
. تاریخی، اساطیري و از جمله عرفانی باشد؛ یعنی یک موضوع و درونمایه و تم متعالی بیانگر عشق بـه معبـود ازلـی باشـد     اخالقی،
  )4: 1381قبادي،(» .تر است تر و اصیل ي آنها پررنگ اند، حماسه هایی که داراي تمدن و تاریخ البته ملت

سفر روحانی بندگانی بزرگ به بلنداي آسـمان معنویـت و سـیر    هاي عرفانی موضوع اصلی که بسیار هم مهم است،  در حماسه
  .شود بندگان به سوي معبود از خاك به افالك است که به زبان و سبک حماسی بیان می

نهـد تـا بـا پیوسـتن بـه       پس قدم به راهی پر خون مـی . ي عرفانی، پهلوانی است که در آرزوي جاودانگی است قهرمان حماسه«
دشمن او دیو یا اژدهایی است که به نام نفس که مسلح به تعلقات دنیوي . اهللا جاودانه سازد از طریق فناءفی خداي جاودانه، خود را

هاي خونین یا آتشـین، نهنـگ ال، دریـاي     در این جنگ سخن از نعره. گیرد است، میان آنان جنگی دراز آهنگ و تن به تن در می
» .گاهی سخن از سگ نفس و خـوك نفـس و گـاو نفـس اسـت     . حماسی است توحید، زنجیر جنون، چاه تن و سایر امور و اشیاء

  ) 121: 1389شمیسا،(
ي او و در ذکر حالج و سرگذشـت پـر    نامه ي عرفانی در تذکرةاالولیاء در ذکر بایزید بسطامی و معراج ي بارز حماسه دو نمونه
ي بایزید بسطامی در شکل گیري  نامهه عطار از معراج البته بعضی از پژوهشگران از جمله جناب ریتر اعتقاد داردند ک. خون اوست

ي  همـه ي حماسی این عروج روحانی، در مبارزه با نفس و موانـع راه و کنـار نهـادن     جنبه. موضوع مصیبت نامه استفاده کرده است
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ي ممکـن اسـت بـا    ا همرحلـ کند دیو نفس است که در هر  یمین افریتی که راه عارف را سد تر بزرگ. کند یممخلوقات نمود پیدا 
کند که موفق به شکست آن شـده همـین فکـر ممکـن      یمحتی زمانی که عارف احساس . رنگی متفاوت خود را بر عارف بنمایاند

ین منصور حـالج  حس. گردد و او را از مسیر صحیح منحرف گرداند -که از خصوصیات مربوط به نفس است –است باعث غرور 
رفانی از شهرت بسـیاري برخـوردار اسـت و شـاعران و نویسـندگان پارسـی از  سرگذشـت و        کسی است که در ادبیات فارسی و ع

، آن شـیر  اهللا یلفـی سـب   اهللا یـل آن قت«ذکر حسین منصور حالج در تذکره با کلمات . سخنان او در آثار خود بسیار استفاده کرده اند
آغـاز  )509: 1385عطـار، (» اهللا علیـه  ر حالج، رحمـه دریاي مواج، حسین منصو ي تحقیق، آن شجاع صفدر صدیق، آن غرقه ي یشهب
راه  ي کـه کشـته شـده    داند یعطار او را کسی م. شویم یتوجه به آغاز این ذکر متوجه نظر مثبت عطار نسبت به حالج م با. شود یم

  . فنا نائل آمده است ي به درجه هبا شجاعت در راه عشق به خدا ایستاده و در این را.  عشق خداست
  تذکرةاالولیاءمات اولیا در کرا -5

ي جمـع   هاست و در اصطالح صوفیان استعمال آن به صیغه ها و بخشندگی کرامات جمع کرامت و در لغت به معنی بزرگواري
در . شـود  ي صوفی کامل و واصل صادر مـی  یی است که به سبب عنایت خداوندي از ناحیه العاده بیشتر و مقصود از آن امور خارق

کرامـت  . هایی است که در آن سخن از کرامات اولیاء اسـت  شود وجود حکایت ء یکی از مواردي که بسیار دیده میتذکرةاالولیا
بدان که ظهور کرامت جایز است بر ولـی  «.  شد در زمان عطار نه تنها غیر ممکن نبوده بلکه ظهور آن از سوي ولی جایز شمرده می

اند، و اندر عقل نیز مستحیل نیست از آنچه ایـن نـوع    ت و جماعت بر این متفقاندر حال صحت تکلیف بر وي و فریقین از اهل سن
مقدور خداوند است تعالی و تقدس، و اظهار آن مشافی هیچ اصلی نیست از اصول شرع و ارادت و کرامـت عالمـت صـدق ولـی     

که به تعریف حـق بـر وجـه اسـتدالل     و آن . و آن فعلی بود ناقص عادت اندر حال بقاء تکلیف. بود، ظهور آن بر کاذب روا نباشد
کرامت درست است اما نه تا حد معجز و همچون استجابت  : و گروهی از اهل سنت گویند که. صدق از کذب بداند نیز ولی باشد

در جـاي جـاي ایـن کتـاب     ). 276: 1389هجـویري، (» .دعوت، و حصول مراد، و آنچه بدین مانـد چنـان کـه عـادت نقـض نکنـد      
مثالَ در ذکر رابعه حکایت رفتن حسن بصـري و شـاگردانش بـه نـزد او و روشـن      . توان یافت ی از این مورد را میهاي فراوان نمونه

دهد، امـا ظـاهراً آن را در همـان     عطار تعریف مشخصی از کرامات به دست نمی«... . بودن انگشت رابعه همچون شمعی تا صبح و 
به کـار   –گردد  ي تفضیل او بر دیگران می راند و مایه حق بر دست بنده می یعنی خیراتی که –معنایی که مراد غالب صوفیه است 

اي  کند و ظاهراً آن را مغایر مذهب عشق و رندي و وسیله ي خود از آن به طعنه یاد می همچنین در قلندریات و اشعار رندانه. برد می
  )359: 1389صارمی،(» .داند براي زهدفروشی و ریاکاري می

  تذکرةاالولیاء اء به روایت عطار درداستان انبی -6
ي  اشاره«. با زمان ورود اسالم به درون سرزمین ایران مقارن است) چه نظم و چه نثر(زمان ورود داستان انبیاء در ادبیات فارسی 

تـرین   العـاده  ترین و مشهورترین اعمال و حوادث زندگی و بـارزترین و خـارق   شاعران به داستان انبیا، در آغاز، محدود به برجسته
  )7: 1388پورنامداریان،(» .هاي معجزه آفرین پیامبران است صفات و خصوصیات شخصی و قدرت

هـاي عرفـانی عطـار پیونـد دارد و در حکـم       در موارد باال توضیح دادیم که تذکرةااللیاء  با وجود اینکه نثر است ولی با مثنوي
هـا وجـود دارد در    هـاي انبیـا بـه صـورت تمثیـل در مثنـوي       ور کـه داسـتان  همان طـ . هاي عطار است اي معنوي براي مثنوي پشتوانه
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ماننـد داسـتان   . هم وجود دارد با تفاوت اینکه بیشتر این اشارات توسط عرفا و در قالب اقوال و حکایات آنان اسـت  تذکرةاالولیاء
  ... .حضرت آدم و همسرش حوا، حضرت ابراهیم، نوح، یوسف، یحیی، یو نس و 

  تذکرةاالولیاءت مهم در زبان عطار در اصطالحا -7
ي اول اصطالحاتی اسـت کـه دیـد عطـار را نسـبت بـه        دسته. در نظر گرفت توان در دو دسته در این قسمت اصطالحات را می
ي دوم اصـطالحات عرفـانی    دسـته . بینی عرفانی دارد دهد که عطار جهان کند در واقع نشان می جهان و زندگی در آن مشخص می

 الطیر بـا  هاي عطار، به این نکته اشاره شد که منطق با مثنوي االولیاءةتذکردر بخش پیوند . هم نمود دارد تذکرةاالولیاءدر  است که
الطیـر   ي دوم اصطالحات در واقع مشخص نمودن همان هفت شهر عشق منطـق  پیوند معنوي دارد به همین دلیل دسته تذکرةاالولیاء

در مـورد  . اي است که سالک باید طی کند تا به عشق الهی یا فناء فی اهللا برسـد  ار از هفت مرحلهست که تعبیر عطتذکرةاالولیادر 
آخرت، دنیا، دین، فقر و درد نام بـرد کـه اصـطالح درد از نظـر پژوهشـگران اصـطالحی اسـت        : ي اول از اصطالحاتی مانند دسته

  .مختص به خود عطار
ایـن اصـطالحات  بـه    . تـوان نـام بـرد    ت، استغنا، توحید، حیرت و تحیـر مـی  ي دوم از طلب، عشق، محبت، معرف در مورددسته

  .اي قابل بررسی است شود و به صورت مقایسه هاي عطار دیده می اي هستند که مواردي از آن در مثنوي گونه
  رویکردي ادبی به تذکرةاالولیاء -ب
ي  رفانی دیگـر بـه دلیـل ارزش ادبـی واالیـش در حـوزه      متنی عرفانی است و مانند آثار ع تذکرةاالولیاء کهروشن است  کامالَ

اثري منطبق بر ادب است، ادب و احترامـی کـه نویسـنده     تذکرةاالولیاء .ادبیات وارد شده است و این شأن ادبی انکار ناپذیر است
هاست و متن کتاب بـه   هاي بزرگ و وارسته از تعلقات مادي و دنیوي قائل است و بناي کارش هم بر این انسان اش نسبت به انسان

  .خوبی بیان گر این موضوع است
براي . ها بتوانند راه خوب و زیبا زندگی کردن در این دنیا را بیابند تا در آن دنیا هم به سعادت برسند عطار آرزو دارد که انسان

ي  در زمـره  تذکرةاالولیاءهدف  با همین. ها کمک کند که در این راه گام بردارند تحقق این آرزو کتابی تألیف کرده که به انسان
  :نهاده که معنی آن این گونه است که تذکرةاالولیاء عطار نام کتابش را. گیرد آثار ادبی خاص قرار می

. ي ذکر به معناي یادآوري و آنچه موجب یادآوري گرفته شـده اسـت، یعنـی یادگـار یـا یادداشـت و یادنامـه        تذکره از ریشه«
و  72ین و ایمان در دوره اي است که به قول او فراموش شده است، از طریق ذکر احوال و اقوال مقصود عطار یادآوري حقیقت د

  )42: 1382پازوکی،(» .کرده اند ولی که در سه قرن اول هجري زندگی می 97با احتساب ملحقات، 
تاري مشـابه بـه چشـم    ي ذکرهـا سـاخ   خورد این است کـه در همـه   از جمله مواردي که در بررسی ادبی این کتاب به چشم می

  .ي ذکرهاي کتاب آن را مشاهده نمود و تقسیم بندي کرد توان تقریباً در همه خورد که می می
همان طـور کـه   . همگی ساختی مشابه دارند هم، به نظر من، بی اهمیت فلسفی نیست تذکرةاالولیاءالبته این واقعیت که ابواب «

هم این سـاخت مشـابه آن    تذکرةاالولیاءگیرد، در  به کمال از طریق تکرار صورت میدر معماري و شعر و مینیاتور ایرانی، رهیابی 
. گفـت  مـی » انـاالحق «رسد که خود به کمال عرفـانی دسـت یافتـه بـود و      شود تا باالخره در بخش حلّاج به کمال می قدر تکرار می

ستان نویسـی را، کـه تـا کنـون همـه را ملهـم و       هاي بسیاري از فنون جدید دا زیبایی ساخت این باب چنان است که گلشیري ریشه
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» شـاهکار بـی نظیـر   «کند و آن را از لحـاظ شـگردهاي سـبکی اش، یـک      دانستیم، در داستان حالج سراغ می برخاسته از غرب می
  ) 58: 1378میالنی، (» .خواند می

  :تواند باشد بندي ذیل می موارد تکرار شده شامل تقسیم
هاي مسجع به خصوصیات اخالقی و طریقه و سلوك شخص نیـز   او در هر یک از این جمله: رروایت مسجع ابتداي هر ذک -1

را بـه  » ي عشق و اشتیاق سوخته«مثالً در مورد رابعه، که به داشتن محبت نسبت به خدا شهرت داشته است، تعبیر . اشاره کرده است
استاد فروزانفر اعتقاد داشتند که عطار این شیوه را . وانده استخ» پیر ارباب ذوق«و » ي مالمت نشانه«کار برده، یا حمدون گازر را 

  .اند از ابی نعیم اصفهانی و هجویري که قبل از او در زمینه عرفان و تصوف به زبان فارسی دست به قلم برده
ی آمـده اسـت   ها، بالفاصله پس از اوصاف اجمالی ابتداي ذکر که به صورت مسجع است، نام پیران و اولیـای  در اغلب باب -2

  .اند که مرشد و دلیل راه ولی مورد بحث آن باب بوده
  : روایت مربوط به چگونگی ورود به طریق تصوف ویا تحول و توبه -3

بجز مواردي چون ذوالنون . خوریم -ي عارف مورد نظر برمی بعد از ذکر نام پیران، به علت توبه تذکرةاالولیاءدر اغلب ابواب 
کننـد و   ي دنیوي را به خاطر جستجوي عشق حق رهـا مـی   اغلب اولیا زندگی بیهوده. »بوده است از شکم مادر واقعه با او همبر«که 

ي ابـراهیم   مثالً توبـه . در این میان روایات تکراري هم وجود دارد. کنند معاصی گذشته را ترك کرده و زندگی نوینی را آغاز می
ي دست کم یک صوفی دیگر  ي ابوعلی تفحص شباهتی تام به روایت روال توبه توبه اند و سبب ي بودا مانند دانسته ادهم را به توبه

  .دارد
  :ها روایت کرامات و بزرگی -4

ي  مالک دینار وقتی در سایه«: کند که در جایی نقل می. هاي او یافت توان در بعضی روایت ي عطار را می هاي نثر شاعرانه نشانه
یکی از تصاویر براستی ). 43: 1389عطار،(» .کرد ک شاخ نرگس در دهان گرفته او را باد میماري آمده بود و ی. درختی خفته بود

تـو هنـوز در هفتـاد حجـابی از روزگـار      «نـدا آمـد کـه    . رابعه سوداي حق داشـت . در ذکر رابعه آمده است تذکرةاالولیاءشگرف 
م دیدار نداري، » خویش نَ 64: 1389عطار،(» ن دید در هوا ایستادهرابعه برنگریست، دریایی خو. ولکن بر نگر«و ج .(  

  :روایت اقوال -5
پردازد و سپس سـخنان او را کـه اغلـب در منـابع      هاي او می عطار پس از عبارات مسجع، به بیان سرگذشت شخص و حکایت

و سـاده و در عـین   جمالت عطار کوتاه است و بدون حشو و زواید، و اسلوب نثر او روان . عربی بوده است به فارسی برمی گرداند
ارزش . ي اولیـاء هسـتند محـل اعتبارنـد     هاي اولیاء فی نفسه، به سبب آن که گفتـه  از نظر عطار، گفته«. حال دل انگیز و مؤثر است

گفتار آنان نه در ذات روایت که در سرشت راویان نهفته است و راویان همه جا خود در واقع محملی براي بیـان حقـایق ملکـوتی    
گیرند و در به روي خرد نقـاد   الم، قول اولیاء مدخلی ست به منبع فیض الهی و بدین سان اقوال جاي استدالل را میدر یک ک. اند

  )57: 1378میالنی،(» .ماند بسته می
  :روایت چگونگی مرگ و یا سرانجام بعد از مرگ -6

آخرین اتفاق مربوط بـه او   بخش آخر شامل فقط یک حکایت است و آن آخرین حکایت در ذکر عارف است که مربوط به
برد؛ یا حکایت آخر را به سخن و کرامتی از او، قبـل از مـرگش    به این ترتیب که عطار دو شیوه را به کار می. یعنی مرگ اوست 
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در . دهـد  آیـد و از رسـتگاري اش در آن دنیـا خبـر مـی      دهد و یا عارف بعد از مرگ به خواب فرد سوم شخصی می اختصاص می
آید که عطار از این موارد براي اثبات سخن خود درباره این مردان با  به نظر می. آیند م هر دوي این موارد با هم میبعضی موارد ه

  . برد خدا و همچنین اثبات کرامت و بزرگی آنها به کار می
انـد پایـان    ي او دیـده  هـایی کـه دیگـران در شـب مـرگش دربـاره       با مرگ صوفی و خواب تذکرةاالولیاءهاي  بسیاري از باب«
باید . بینند ي وي خوابی صافی می انگار حتی تأیید کرامت و عصمت صوفی به کرامت صوفیان دیگر باز بسته که درباره. گیرد می

بـه  . به خاطر داشت که در نظر عطار و اولیاي مورد ذکرش، خواب نه کلیدي به درون انسان که رمزي دیگـر از رمـوز الهـی اسـت    
  ).58: 1378میالنی،(»  .»اب راست جزوي ست از نبوتخو«قول ابو علی تفحص، 

  نتیجه گیري
بعد از بررسی جداگانه سه منبع فارسی تذکره که در دسترس است و از بزرگان فرهنـگ وادب فارسـی بـه یادگـار مانـده، بـه       

  .شود هاي منحصر به فرد هر یک مشخص می ها و ویژگی خوبی تفاوت
اي از کتاب سلمی است کـه او بـراي شـاگردانش بـه همـراه مطالـب تعلیمـی         واقع ترجمه الصوفیه خواجه عبداهللا در طبقات -1

این کار به پیروي از سنتی بـوده کـه در میـان اهـل     . کرده است نموده و یکی از آنها یادداشت برداري می عرفان و تصوف امال می
ان عقاید خود بـوده، از وجـوه تفـاوت ایـن اثـر      هدف خواجه در تقریر مطالب این کتاب که تعلیم و بی. تصوف رواج داشته است

  .باشد ارزشمند در مقایسه با نفحات و تذکره می
االنـس را تـألیف کـرده     جامی در قرن نهم یعنی بعد از انصاري و عطار با هدفی متفاوت و شیوه اي متفاوت کتاب نفحـات  -2
نظیري از عرفا و اولیاي عرفـان و تصـوف    به اطالعات بی الصوفیه سلمی و انصاري مرجع مهمی در دستیابی از نظر او طبقات. است
از نظـر جـامی فهـم مطالـب     . اولی عربی است و انصاري دومی را از روي اولی ترجمه کرده و مطالبی هم بدان افزوده است. است

رگ دیگـري بـه   ي هروي آن مشکل است و از طرفی بعد از انصاري و حتی عطار عرفـا و اولیـاي بـز    کتاب انصاري به خاطر لهجه
پس او با چنـین هـدفی اقـدام بـه تـألیف کتـابی       . ها باقی بماند اند که باید یاد و نام آنها همیشه در خاطر انسان ي وجود آمده عرصه

او از منابع بسیاري بهره برده و چون بـه آوردن اسـناد هـم    . عرفا و اولیا کاربرد داشته باشد دایرةالمعارفکند که بعدها به عنوان  می
ولی جامی که نویسنده و شاعري چیره دست و معـروف اسـت نثـري    . نماید هایش غیر یک دست می یبند بوده، کمی زبان نوشتهپا

  .ساده و بی تکلف از خود به یادگار گذاشته است
و  اش کسی است که شاعري بزرگی است و بـراي اولـین   نویسنده. هاي آشکاري با دو اثر دیگر دارد تفاوت  تذکرةاالولیاء -3

عطار نـه تنهـا عـارف اسـت بلکـه      . هاي عرفانیش بسیار معروف هستند شاعري که مثنوي. آورد آخرین بار اثري منثور به وجود می
او اثرش را با هدف یادآوري دوران طالیی زندگی پیامبر و یادآوري کسـانی کـه   . عاشق عرفاي بزرگ تصوف اسالمی نیز هست

عطـار عاشـق آنهـا و زندگیشـان و سـخنان و      . اند، بـه نگـارش درآورده اسـت    یشان گذشتهي زندگ در راه خدا و عشق الهی از همه
ي عشق هم در سرشت نویسنده و هم در موضوع  یهمابا دو اثر دیگر، وجود بن  تذکرةاالولیاءترین تفاوت  اعمالشان است و بزرگ

شود بلکه به همراه نویسنده وارد عـالمی   ها خسته نمیي این کتاب با خواندن آن، نه تن به همین دلیل است که خواننده .اثرش است
تـرین میـراث    را یکی از بزرگ تذکرةاالولیاءهمین ویژگی است که . اش و خیالش ساخته است هاي واقعی شود که او با دانسته می

نظیـر را بـا هـم     کتـاب بـی  هاي عرفانی و ادبی این  اي شگفت انگیز جنبه عطار به گونه. سازد ادبی و عرفانی زبان و ادب فارسی می
 .      اي که جدا کردن این دو جنبه از هم کار بسیار دشواري است تلفیق نموده، به گونه
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485  
 ي پریان در ایرانها قصهقرائت فمینیستی 

  

 1اکرم نظري

 2ي یزد نیا زادهوبه حسنمحب

  

  چکیده
و همواره در  دهند یمدر بی زمانی رخ  ها قصهاز آنجا که این . نقشی مهم در روند اجتماعی شدن افراد دارند ها افسانهو  ها قصه

اهـداف،  در این خـاطرات اسـطوره اي، از   . به ناخودآگاه جمعی قوم نسبتشان داد توان یم، شود یمآنها از قهرمانانی خاص تجلیل 
نظـر بـه   . شـوند  یمـ و تابوهایی سخن به میان آمده است که شاخصی مهم براي تعیـین هنجارهـاي یـک جامعـه محسـوب       ها آرمان
؛ چرا که مهمترین مخاطبان این نوع ادبـی کودکـان هسـتند    کند یم، ظرافت اهمیت آنها را بیشتر ها قصهي مورد خطاب این  جامعه

و در بزرگسالی همین  شوند یمیی غالباً تکراري، از اصول، عقاید و عرف اصلی جامعه مطلع ها قصهکه با شنیدن و به خاطر سپردن 
اینان همان دختران و پسرانی هستند که مردان و زنان آینـده و آموزگـارانِ فرهنـگ بـه نسـل پسـین       . رندیگ یمرا به کار  ها آموخته

یی کـه بنـا بـه خواسـت سـنت مردسـاالر، زنـانی        هـا  افسانه. دینما یمامري ضروري  ها قصهاز این رو بررسی محتواي این . شوند یم
ي ایرانی از دید نقد ها قصهدر این پژوهش، ساختار محتوایی . منزوي، مطیع و پله اي براي تکامل مردان به اجتماع هدیه نموده اند

  .االري بهتر شناسانده شودي کهن به مردس جامعهتا از این رهگذر دید غالب  ردیگ یمفمینیستی مورد بازخوانی قرار 
  

  .ي پریان، اجتماع، مرد ساالري، فمینیستی، ایرانها قصه: هاهواژکلید
  

                                                
 انشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیالند -  1
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی -  2
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 مقدمه 

. دیـ گو یمـ  قصه و افسانه به عنوان یکی از مهمترین نمودهاي اسطوره اي یک قوم، از دوران کهن زندگی جمعی بشـر سـخن   
نه فقط در طـول زمـان سـفر کـرده      ها قصهکتابت وجود داشته اند، این قرنها پیش از چاپ وحتی قبل از وجود خط وفن «این آثار 

در طول این سـفراز صـورت   . اند، بلکه به کمک نقّاالن و فروشندگان دوره گرد و همراه کاروانیان از دیاري به دیار دیگر رفته اند
اما مایـه و سـاخت آنهـا دسـت     . کل یافته اندابتدایی خود در آمده و در هر زمان و مکانی مطابق نیازهاي روانی واجتماعی تغییر ش

بـه نقـش و کـارکرد     تـوان  یم ها آناز این رو با کنکاش در ساختار و محتواي ). 26:1371هاشمی نسب،(» نخورده باقی مانده است
، غیـر  گذارنـد  یمـ بر قشر مخاطب خود  ها افسانهبدون تردید تأثیر مستقیمی که این . نهادینه سازي هنجارها در بطن اجتماع پی برد

عمیق تر از هر متن دیگري توانسته اند با روان وعاطفه کودکان در پیوند قـرار بگیرنـد و   «قابل چشم پوشی است چرا که این متون 
وچه بسا در درونی کردن فرهنگ غالـب بـر آنـان    ) 15:1380مخبر،(» نهانی ترین تارهاي تمایالت درونی آنها را به صدا در آورند

ي جنس غالب وبرتر اجتماع اسـت و مـردان بـازیگران اصـلی ایـن انتقـال        وپرداختهفرهنگی که ساخته . ا نمایندنقش مهمی را ایف
ي جهان، خاص مردان نیست بلکه زنان نیز آن را درك کرده انـد و از دوران کهـن در    تجربه؛ هر چند شوند یمفرهنگی محسوب 

ي شبانه خود پنهان کـرده و بـه   ها ییالالزنان نگرش خود به آفرینش را در . انتقال این تجارب به فرزندانشان نقش مهمی داشته اند
ي مـردان اسـت کـه روح    هـا  قصـه لیک به دلیل چیرگی روح مـرد سـاالري، ایـن    . روح پاك کودکان خفته شان تسلیم نموده اند

  .دهد یمکودك را پرورش 
یی که ناخودآگاهانه، مفهوم جنسیت ونقش هاي ها قصه، میپرداز یمي ایرانی ها قصهدر این پژوهش با بینشی فیمینیستی به نقد 

  . کند یمتلقینی جنسی را به کودکانمان القا 
  

 پیشینه تحقیق

نخستین بار در       جزوه اي سـی و   1310در سال «صادق هدایت . به گونه اي علمی سابقه اي طوالنی ندارد ها قصهگردآوري 
و دل نگرانیهاي خود را از این لحاظ بیـان کـرد و ضـرورت     ها دغدغهان اوسانه ، تحت عنو) آریان کوه(شش صفحه اي در تهران 

؛ خواننـد  یمـ هنگـام بـازي    هـا  بچهیی که ها ترانهصادق هدایت در این دفتر سعی کرد    . پرداخت علمی در این زمینه را ابراز کرد
  ).16:1384ن القرایی،سلطا(» ي مخصوص عقد وعروسی را جمع آوري نمایدها ترانهبازیها ، رمزها و 

پس از وي افراد زیادي به گرد آوري این دسته از ادبیات فولکوریک همـت گماشـتند و در مـدت زمـان کوتـاهی دفترهـایی       
کمتـر مـورد    ها افسانهلیکن بررسی ساختار و محتواي این . ي مردمِ جاي جاي ایران به بازار عرضه شدها افسانهانباشته از داستانها و 

، بـه  »یرانـ یا يهـا  افسـانه  از یلـ یتحل - ها افتهی و ها بافته«، در مقاله اي تحت عنوان )1378( سجاد پور. کاش قرار گرفت توجه و کن
ي ایران پرداخته است وي نقش اقلیم ، فرهنگ و سنّت را در شکل گیري سـاختار داسـتان بررسـی کـرده     ها افسانهبررسی تطبیقی 

  . است
  

 قصه و افسانه
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مفهوم قصه و افسانه به عنوان شاخه اي ادبی، تعاریف متعدد ومتفاوتی از این نوع، عرضه شده است که به طـور  از بدو توجه به 
ي هـا  سنتموجود در ) وگاه منظوم(اصطالحی است عام که به انواع روایتهاي ادبی و منثور  1قصه عامیانه «: گفت توان یممختصر 

، شوند یمي فرهنگ عامیانه است که شنیده و به خاطر سپرده ها شاخهیکی از زیر قصه عامیانه . شود یمشفاهی سراسر جهان اطالق 
و  هـا  افسـانه ، هـا  اسـطوره ي عامیانـه را  ها قصهانواع اصلی . رندیگ یمدر معرض تغییرات گوناگون قرار  ها ییبازگوو در جریان این 

  ).1:1380مخبر،(» دهند یمتشکیل ي پریان ها قصه
تا به اهدافی چـون   کند یمیانه ، جادویی بودن آنان است که قهرمانی عادي، از مراحل دشوار عبور ي عامها قصهویژگی اصلی 

ي پیدایش ایـن نـوع ادبـی مشـخص      سابقه. کسب ثروت ، ازدواج با زوجی مناسب و یا به دست آوردن حقوق موروثی خود برسد
  .ي اولیه از هر قوم داردها انسانگفت که ریشه در ناخود آگاه جمعی  توان یمنیست لیکن به یقین 

یی هـا  شـاخه آخـرین  ) فولکوریـک (ي عامیانه ها سرودهو  ها افسانهي حماسی ، ها منظومهي پریان مصنف ندارند و مثل ها قصه«
منشأ آنها . روند یمگفت که نمایشگر خاطرات دوران کودکی نوع بشر به شمار  توان یمهستند که از تنه اساطیر منشعب شده اند و 

، ده  دیگو یمو بنا براین پیش از هر گونه ادب مکتوبی وجود داشته اند و با این حساب چنانکه الیزه رکلو  رسد یما قبل تاریخ به م
  ).20:1386دالشو، -لوفر( » هزار سال قدمت دارند

قصـه گـویی   قصـه و  «: دانـد  یمرا محصول تجارب بشر و پس از شروع زندگی جمعی او  ها قصه، پدایش این )1380(اندرسون
رویارویی انسـان  . شد ها محفلگرما بخش      ها قصهاز زمانی که انسان، خانواده واجتماع را تشکیل داد، . پیشینه اي بس دراز دارد

قصه چون . ي بعد قصه شکل گرفتها نسلبراي حفظ تجارب و انتقال آنها به . با انسان و انسان با طبیعت سبب ایجاد تجربه گردید
بـا ایـن   ). 9:1380اندرسـون ودیگـران،  (» دارد یماي، مظروف خود یعنی تجارب انسان را از گزند فراموشی در امان ظرف وپیمانه 

ن احساسات و نوع نگرش مردم آن نسبت به مسـائل   رندهیگدر بر  ها قصهادعا نمود  توان یمتوصیف  ي آداب و رسوم هر قوم و مبی
 مسـتحکم  و قدرتمنـد  يهـا رشـته  هنـوز  کـه  انـد یقوم ریاساط و هاافسانه شناس،فولکلور کی يرهنمونها نیمهمتر«. زندگی هستند

 در انـد، کرده رییتغ اریبس گذشته به نسبت ستن،یز طرز و شتیمع ي وهیش در حاال که نیا با ما مردم .اندداشته نگاه را حال و گذشته
 متفـاوت  شیشهاینما و نمودها بوده، که است همان تفکر اساس. شندیاندیم پدرانشان مانند هم هنوز ،یقوم ناخودآگاه و تفکر بن

  ).147:1378پور، سجاد(»افتی دست ملت و قوم هر تفکر اساس به آنها از توانیم که اندییقالبها از یکی ها،افسانه .شده

 نقش قصه در فرایند اجتماعی شدن کودکان

امـروز هـم مثـل    «گفـت کـه قصـه     تـوان  یمسالیان متمادي نظر به محبوبیت قصه نزد افراد وماندگار شدن آنها پس از گذشت 
  ).9:1380مخبر،(» صدها و هزاران سال پیش، هنوز بخش عمده اي از فرایند جامعه پذیري کودکان و نوجوانان را برعهده دارد

ان و ي اطرافیـ هـا  آموختـه و بـالطبع محـیط،    ردیـ گ یمـ همزمان با رشد جسمانی کودك، رشد اجتماعی و روانـی او نیـز شـکل    
شـاید علـت وجـود ناخودآگـاه     . نـد یآ یمـ ي تعیین کننده براي رشد این بخش از وجود او به شـمار  ها گزارهفرهنگ، اصلی ترین 

و همچون میراثـی گرانبهـا    آموزند یمجمعی در بین انسانها همین مطلب باشد که آدمیان تجارب خود را به طور مکرر به یکدیگر 
بـه ایفـاي نقـش     ها گزارهي تبادلی، قصه نیز همچون سایر  چرخهدر این . سپارند یمود به یادگار ي پسین ومتأخر خها نسلآن را به 

برونـو بتلهـایم، در   . کند یمچراکه با تخیل و دنیاي ساده اش الفتی خالص پیدا  شود یمو براي کودك بهترین آموزگار  پردازد یم
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قیـت      ها قصهم که چرا این هرچه بیشتر کوشیده ام بفهم«: که دارد یماین باره اذعان  در غنی سازي حیات کودك تـا ایـن حـد موفّ
کـه وجـود روانـی و     کننـد  یمبه مراتب عمیق تر از هر خواندنی دیگر از آنجا آغاز  ها افسانهدارند، بیشتربه این نتیجه رسیده ام که 

کـه بـه طـور     نـد یگو یمـ اي بـا او سـخن   از فشارهاي درونی شدید کودك به گونه  ها افسانهاین . عاطفی کودك قرار گرفته است
  ).27: 1384برونو بتلهایم، (» فهمد یمناخودآگاه آن را 

الع از  ي آموزش مدرن، بهترین راه را براي انتقال فرهنگ خویش به کـودکش  ها وهیشبشر همچون معلمی فی نفسه ، بدون اطّ
را تشکیل  ها يفانتزکودك است که محور اصلی «. وآن استفاده از خود کودك به عنوان بازیگر صحنه قصه است کند یمکشف 

  ).330:1378محمدي،(» شود یمیا قصه براي آن گفته  دهد یم
الت کودکانه ها قصهگرچه بعضی،  لیکن باید دانست که باشند یمو یا منکر نقش تربیتی آن  انگارند یمي پریان را مشتی تخی ،

الت به ظاهر کودکانه به سم ي هـا  هیـ الت عمق اسطوره اي آن حرکت کنیم، شاهد کشـف پنهـانی تـرین    وقتی از سطح همین تخی
بلکه این داستانها نیز متقابالً تحت تأثیر  ردیگ یمتنها افکار مردم نیست که تحت تأثیر داستانهاي عامیانه قرار «. میشو یمهستی بشر 

اه شناختن یک ملت این است که ببینیم به کودکان ر«: و گفته شده است که). 38:1384سلطان القرائی،(» شوند یمافکار مردم واقع 
  .»ندیگو یمخود چه 

  
تی 1-4 پیکاربا تبعیض جنسی:  

بر موشکافی متون، عقاید، رسوم و در کل همه تولیدات فکري بشر نهاده شده است محصوالتی کـه زن  1ي نقد فیمینیستی سازه
حقیر کننده جنس زن نه ناشی از اراده خداوند است، نه حاصـل  تفاوتهاي ت«حال آنکه . کنند یمرا به عنوان جنسی ضعیف معرفی 

  ).18:1376میشل،(» یک نظم طبیعی، نه مبتنی بر زیست شناسی، بلکه نتیجه رفتار اجتماعی نادرست و ناعادالنه با زنان است
اد زایـش وبالنـدگی   هـم اویـی کـه نمـ    . زن، به عنوان مظهر تجلی جمال الهی، از دیر باز مورد ستمی خاموش قرار گرفته است

نگاه تند و غضب آلـود و  . ماند یمو از نیل به کماالت انسانی اش محروم  پژمرد یماست، در دستان نامراد اجتماع آلوده به تبعیض 
، موجی که با کشف آهن، جنگ و زور آزمایی مردان شروع شـده اسـت و   زند یمي مردان موج ها نوشتهتحقیر و طعنِ زن در قلم 

  . برد یماقتصادي واجتماعی جوامع همچنان در جزر و مد و تالطم به سر با وجود رشد 
سرشـار از  «که ایـن متـون    مینیب یمکه در بازنویسی آنها  باشد یمي این مکتوبات شفاهی ها نمونهقصه، یکی از تأثیر گذارترین 

» انباشـت ثـروت توسـط مـردان اسـت     ي نژادپرسـتانه، ایثـار وانفعـال زنـان وفعالیـت، رقابـت و      هـا  دگاهیـ دمضامین تعصب جنسی، 
  ). 17:همان(» پدرساالر، سلطنتی واقتدارگرا است«، ها قصهو فضاي غالب این  زند یمقدرت حرف اول را ). 17:1380مخبر،(

ت مردساالري در جوامع  در فرهنـگ عـوام، ضـرب المثـل هـاي      «. باشـد  یمـ فرهنگ عامه، بهترین بستر براي بررسی و نقد سنّ
کـه در مکـر زنـان     هـا  داسـتان و ... میز در حقّ زنان یا امثالی که حاکی از مذلّت و درماندگی آنهاست، کـم نیسـت  نیشدار وتحقیرآ

م زمانه  اري، (» نوشتند یمساخته شده، نیازي به شرح و توضیح ندارد که براي حظ وتفریح خاطر مردان متنع   ).276:1383ستّ
  
  :نقش هویت بخشی جنسی قصه  2-4  
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، حـاکی از نـوعی گـزینش جانبدارانـه از سـوي      شـود  یمـ ي کودکانـه ارائـه   هـا  قصـه کـه از دختـر و پسـر در     هایی 1شخصیت
تی کـه حاصـل    ردیـ گ یمطی فرآیند همه جانبه رشد کودك، شخصیت جنسی او نیز شکل . باشد یم ها قصهآفرینندگان این  ؛ هـوی

کـه دختـر و پسـر باشـند و ایـن چیـزي        آموزند یمتر و پسر از همان اوان کودکی، دخ. ي القا شده از سوي جامعه به اوستها نقش
ت تا از او زن یا  شود یمي تبعیض جنسی است که به گونه اي هدفمند، آموزگار کودك  شهیکلاین همان . آنان است 2سواي جنسی

خانوادگی آنـان ترسـیم   در مورد دختران و زنان فقط و فقط نقش عاطفی و مادرانه و« ها قصهدر تمامی . مردي در بزرگسالی بسازد
اما پسران ... شود یمي اجتماعی،حرفه اي، سیاسی، بر آنان بسته ها نقشو ستوده شده و نتیجه منطقی این امر آنست که راه دیگر     

ت یابی بسیار متنوعی روبرو  30:1376میشل؛(» شوند یمبا الگوهاي هوی.(  
؛ کارهـایی سـخت وطاقـت فرسـا را تجربـه      شـود  یمـ مردان برگزیده  قهرمان قصه که محور اصلی داستان است، اصوال از میان

 لیـ تما ان،یـ پر يهاقصه در«. و بی باك وجسور در پی وصال دخترکی معصوم است گذرد یم، از گذرگاههاي خطرناکی کند یم
 و آزار تـالش  در کـه  صـفت  یطانیشـ  ينامـادر  أتیـ ه در هاآن اکثر که شود ارائه مؤنث ياشهیکل تیشخص کی که است نیا بر
 از مـرد  تیشخصـ  کیـ  ای بایز شاهزاده کی تا منتظرند که شوندیم ظاهر اورییب و بایز جوان، يدختر ای است، جوان دختر تیاذ

 ... مـذکر  و مؤنـث  جـنس  دو هر از ياشهیکل يسازتیشخص.....  »یبرف دیسف«مانند کند؛ کمک هاآن به و برسد راه از گر،ید نوع
خواسـته  بـه  تـا  دارد قـرار  هاآن کنار در شهیهم مؤنث، تیشخص کی و برندیم لذت خود يکارها انجام از پسرها ] مثال يبرا[  که
  ).1383:147ي،فرا( »دنبرس شان

تی آرام، مطیع، پاکدامن و زیبا باشد که  شود یماین نقش کمتر به یک زن داده  و اگر او عهده دار این افتخار شود باید شخصی
وي همواره در انتظار مردي، که روزي سوار براسـبی سـپید بـراي نجـات او     . شده از سوي مردان اجتماع پایبند است به سنن وضع

تقویت وتوجیه وابستگی، فرودستی «را  ها شهیکل، هدف وضع این )1376(میشل. باشد یمخواهد آمد، به رفت و روب خانه مشغول 
  ).32:انهم(» داند یمو نابرابري موقعیت زنان در جامعه 

 هـا  قصـه ي منفی و مثبتی که بـه زن داده شـده اسـت را در ایـن     ها کنشو  ها نقشي دو تایی ها تقابلبراي تبیین این مسئله باید 
  .از این زاویه زنان، گاهی بد و منفور تصویر شده اند و گاه خوب و خواستنی. ردیابی کرد

  
  :ها قصهي منفی ارائه شده از زنان در ها نقش 3-4

کـه عمـدتا زنـان را     میخور یمي منفی وضد قهرمان زیادي بر ها نقشي شهرهاي مختلف ایران، به ها قصهري اجمالی بر با مرو
پیرزن، زن جادوگر، نامادري، نـاخواهري و در مـواردي   : میخور یمبه این عناصر بر  ها تیشخصدر رده بندي این . شوند یمشامل 

  .  هوو و مادر شوهر
  :پیرزن 

ي گیاهان را بر عهده داشته و در طی این عمل، براي اولین بار از فرایند ها دانهیی انسانی، زنان وظیفه جمع آوري درجوامع ابتدا
اع یافتند و رفته رفته ابتکار عمل در کشاورزي را به دست گرفتند در این سیر، آنان بـه مـرور از خـواص    . رشد و تکثیر گیاهان اطلّ
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ن تر بودند تجربه بیشتري از این علم اندوختند و این امر باعـث شـد تـا مـردان کـه      زن. شفابخشی گیاهان نیز آگاه شدند انی که مس
کسانی که همـه  . اطالعی ازاین دانش نداشتند از قدرت آنان به ترسی موهوم گرفتار شوند و پیرزنان را موجوداتی رازگونه پندارند

و با همان نقش و کارکرد درك شده از سوي مردان به جامعه عرضه  جا باز کرد ها قصهاین چهره به مرور در . چیز دانند و مخوف
ي ایرانی، پیرزن نقشی مرموز دارد که اصوالً به تنهایی و در جایی دوردست مثالً وسط جنگل یا پشت کوههـا  ها قصهدر اکثر . شد

تـا از   دیـ ربا یمـ ، کودکـان را  هـا  قصهاز  که با آنها قادر به مسخ آدمیان است و در بسیاري داند یم؛ اوراد واذکاري کند یمزندگی 
البته این نقش مربوط به دورانی است کـه پدرسـاالري در بطـن جوامـع     . آنان براي بازگشت جوانی خود اکسیري اسرارآمیز بسازد

  .ي مثبت از پیرزنان بودها نقششاهد ارائه  توان یم ها قصهرسوخ یافته است و تا قبل از آن با بازگشتی اسطوره اي به 
   

  :جادوگر
 افتنـد  یمـ در چرخه اي رازآلود از وقایع اتفاق  ها قصهاین . ، جادویی بودن آنهاست1ي پریانها قصهي اصلی ها هیمایکی از بن 

، )41:1371(پـراپ  . دیـ نما یمـ که احتمال پیش آمد چنین رویدادهایی براي انسان در عالم خارج از قصه، ماورایی وغیـرممکن      
در هـر حـال   . دانـد  یمـ  هـا  نییآرا، نوعی آموزش براي آماده سازي افراد در اجراي عملی  ها قصهمندي این  افسون وارگی و آیین

ي ایرانی جادوگران، زنانی مخوف نمایانـده شـده انـد    ها قصهي     همهدر . شود یمجادوي ساري در قصه، بیشتر توسط زنان اعمال 
کـه   دهد یماین نیز گوشه اي از عقده و عقیده مردانی را نشان . به مقصود باز دارندتا او را از نیل  شوند یمکه سد راه قهرمان واقع 

این تبعیضات گاه تا مـرز بـروز   . با خلق تبعیضات جنسی، سعی در سرپوش گذاشتن بر قدرت این جنس به ظاهر ضعیف داشته اند
زن بـراي جبـران یـا طلـب حقـوق      . کـرد  یمـ تمند و زنان بی گناه را قربانی ترس مردان قدر رفت یمرفتارهاي هیستریک نیز پیش 

که معموال براي مردان ناخوشـایند بـود ولـی چـون بـا       شد یمپایمال شده اش ناگزیر به استفاده از هوش و زیرکی خاص زنانه اش 
ازي ودلبري همراه بود مردان از آن  س از شـورش  ترس از اخته شدن به دست زن، تر«ترس از حیله و کید زن و یا . دندیترس یمطنّ
 شـد  یمتا این ترس به پسران همان پدرها منتقل  ستیبا یم؛ پس راهی )10:1373ستاري،(» زنان که کاخ آمال مردان را ویران کند

  .وآن راه چیزي نبود جز قصه
    

  :نامادري
این گـره قهرمـان   . دریگ یمو نامادري جاي او را  ردیم یمکه مادرخانواده  شود یماولین گره در روند حرکت قصه وقتی ایجاد 

یی که قهرمان پسر است، باید با عشق ممنوعـه اي کـه از سـوي نامـادري بـه او      ها قصهدر . کند یمقصه رابراي جدالی سخت آماده 
و حتـی بـه توطئـه بـراي مـرگ او       کنـد  یمـ ، مقابله کند و در این راه، نامادري خطـرات زیـادي را بـراي او ایجـاد     شود یمعرضه 

. کنـد  یمـ و در اغلب آنهـا زن، تابوهـاي جنسـی را نقـض     . ي سیاوش نیز نمودي عینی دارند اسطورهدر  ها قصهع این نو. شدیاند یم
ي مردسـاالر بـه ایـن جـنس      جامعـه بر شهوتی بودن، مکّاري، بی و بندوباري آنان است که نشانگر دیدگاه قبـیح   ها قصهتأکید این 

در ظاهر یا رفتارشان از لحاظ جنسـی وقـیح هسـتند و    . گذارند یمنحوي زیر پا زنان بد، هنجارهاي جنسی مردساالرانه را به «. است
  ). 161:1387تایسن،(» همخوابه هاي متعددي دارند

                                                
1 fairytale 
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کـه در پـی    ابـد ی یمـ ، نامادري جلوه اي حسد گونه شود یماز سوي دیگر هنگامی که یک دختر به عنوان قهرمان قصه معرفی 
در نگاه ایدئولوژي . ي ایرانی ظهور یافته است که مبین هم نوع آزاري زنان استها قصهثر این نقش نیز در اک. آزار و اذیت اوست

نامادري با چهره اي زشـت و  . کنند یممردساالر، این زنان هستند که با حسد و توطئه چینی زندگی را بر همنوعانشان تلخ و دشوار 
، در پـی  ابـد ی یمـ ي غالـب جامعـه    طبقهچون او را مطابق خواست و  ورزد یمکه به زیبایی قهرمان قصه حسد  شود یمبدخو معرفی 

، دقیقـاً خواسـت   شـود  یمدقت در نقش قهرمان زن قابل توجه است چرا که تصویري که ازاین قهرمان ارائه . نابودي اش برمی آید
ایـن  . شـود  یموادگی به زنان داده ي مهمتر خانها نقشهنگام مقایسه ي مردان با زنان، « ها قصهدر این . باشد یممردان آفریننده اش 

ي سنتی زنان گذشـته اسـت کـه در درون خـانواده، در زمینـه ي مراقبـت از فرزنـدان وخانـه داري، وظـایفی          ها شهیکلامر ناشی از 
  ).41:1376میشل،(» کردند یمگسترده تر را به زنان تحمیل 

تا باور کنند که یگانه عناصر زنـدگی آنهـا    شوند یمدختران آشکارا تشویق «: واضح و مبرهن است ها قصههدف آموزشی این 
  ).30:همان(» ازدواج و مادرشدن است

در لطیـف   هـا  قصـه وي معتقد اسـت کـه ایـن    . توجه ویژه نشان داده است ها قصه، به نقش آموزشی این )1371(هاشمی نسب  
. فقـط عاشـق جـوانمرد و بردبـار وپیـروز اسـت       ي عاشـقانه عامیانـه،  هـا  افسانهدر    «: کنند یمسازي روح کودکان نقش مهمی ایفا 

ر نیست بلکه در تلطیف عواطف آنـان و تحکـیم    ها افسانهخواندن این قبیل  ي انسـانی  هـا  ارزشبراي اطفال و نوجوانان نه فقط مضّ
از نیـل بـه   زنـان را   توانـد  یمـ ي کلیشه اي ها آموزهلیکن اشاره نکرده است که همین ). 28:1371هاشمی نسب،(» نقش فراوان دارد

چـه بسـا حاصـل     میبر یمدنیاي بی رحمانه اي که در آن به سر «. درجات عالی اجتماعی و مردان را از شکوفایی احساسی باز دارد
« و مـردان بـه سـوي خشـونت، رقابـت، پرخاشـگري و بـی اعتنـایی وبـی احساسـی اسـت            هـا  پسـربچه همین پـرورش تـک بعـدي    

  ).49:1376میشل،(
  

  : ناخواهري
نقـش ایـن شخصـیت    . ردیـ گ یمـ یی که در آن زن شخصیت اول است را ناخواهري بر عهـده  ها قصهاصلی قهرمان نقش رقیب 

ناخواهري که دسـت   ).152:1387سجادپور، ( »است خودش چهرهء انعکاس قایدق که دارد يدختر«او . برابر با نقش نامادري است
رویی و مورد توجه قرار نگرفتن از سوي مردان، به حسـادت و  ي مادري هنجارشکن است، به دلیل غیرمنطقی، چون زشت  پرورده

در این نگاه، باز به طرز ناخودآگاه به دختـران جـوان آمـوزش داده    . ستیز با خواهر ناتنی اش که زیبا و پر متقاضی است برمی آید
همـین  . ه شده در قصـه رفتـار کننـد   که اگر در آرزوي ازدواج و رسیدن به  مرد رؤیاهایشان هستند، باید مطابق الگوي ارائ شود یم

در این طرز تلقی، باز همان ترس نهفته و یا امیـال سـرکوب شـده ي    . تزریق آرمان به دختران از کودکی نیز گزینشی و نا بجاست
  .کند یممردان از سوي زنان نقش اساسی را ایفا 

بـا  ). 21:1385دوپیزان،(» ت به زنان بوده استانگیزه مردان براي زن ستیزي، اغلب ناکامی در عشق و تنفر شخصی مردان نسب«
  .این توصیف، خانه نشین کردن دخترجوان، راهی براي کسب او در آینده اي نه چندان دور است

  : هوو
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ی زنان نسـبت بـه خودشـان              ها قصهاین شخصیت که در بعضی از  ، بـا  باشـد  یمـ حضور یافته است، بازهم نماد ظلم وتشفّ
غیرتـی  «بـراي زنـان در مقابـل    » حسـد «صـفت  . پردازد یممنفی الصاق شده به زن یعنی حسادت، به ایفاي نقش ي ها یژگیوهمان 
این تقابل مفهومی در فرهنگ واژگان ملل مختلف جاي تأمل دارد؛ چرا کـه واژگـانی بـا بـار معنـایی      . ردیگ یممردان قرار » بودن

مثال براي توصیف زنی که با مردان متعدد «: رندیگ یمزن و مرد تعلق مشترك، به دو قطب مثبت ومنفی تقسیم شده و به دو جنس 
واژه ي مثبـت   خوابـد  یمـ و حال آنکه براي توصیف مردي که با زنان متعدد  میکن یماستفاده » هرجایی«ي منفی  واژهاز  خوابد یم
هوو براي از . زند یمي جهان موج ها قصهاین ساختارگرایی دو قطبی در سرتاسر ). 163:1387تایسن،(» میبر یمرا به کار » شهوتی«

تالشـی  . رود یمـ آنِ خود کردن مردش، مدام در حال نزاع با رقیب خویش است و مکر اندیشی جزء مالزم ایـن تـالش بـه شـمار     
  .مظلومانه که جاي ترحم دارد نه سرزنش

  
 :مادرشوهر

دارد چرا که مردان نسـبت بـه مـادر خـود حـس       ي ایران نمودها قصهي گفته شده در ها نقشنقش این شخصیت کمتر از سایر 
یی کـه نسـبت بـه ایـن زن     هـا  ينگـر با تمام مثبـت  . احترام و ادب دارند تنها زنی که کمتر مورد طعن وکنایه قرار گرفته هم اوست

د، بـه مقابلـه   ي ایرانی، مادرشوهر، به عنوان یار و مددکار پسـر خـو  ها قصهدر . میباش یماعمال شده است، باز شاهد حضور منفی او 
  . پردازد یمخود » بد«با عروس 

  
  :ها قصهي مثبت ارائه شده از زنان در ها نقش 4-4

زنانی مطیع، مهربان، باگذشت، باوفـا، زیبـا، متواضـع و بـه ادعـاي جامعـه       . ي مردان هستند فاضلهاین دسته همان ساکنان مدینه 
فرهنگ مرد ساالر او را به مانند تندیسی بر روي ستونی رفیـع قـرار    پاداش زن خوب به دلیل رفتار خوبش این است که«و . »خانم«

، چـون مـوم در دسـتان توانمنـد آنـان شـکل       کننـد  ینمـ این دسته به قدرت مـردان هـیچ لطمـه اي وارد    ). 161:1387تایسن،(» دهد
ا «؛  -شده است این سالح را از ازل قدرتمند فرض- رندیگ ینمو از سالح زیبایی شان علیه مردان بهره  رندیگ یم از هنگامی که حو

قـویترین مـردان را نیـز از     توانست یمهمچون تمثیلی از زن معرفی شد، چهره و اندام برهنه زن آنچنان توانمند تصور شد که حتی 
  ).25:1385دوپیزان،(» مردي بیندازد

معرفـی شـده   -نی از دو طبقـه متضـاد  یع-ي دختر پادشاه و دختر خارکنها تیشخصي ایرانی، این نوع زنان در قالب ها قصهدر 
  .ردیگ یمپیر زن بزا نقش هدایتگري نیز جزو این دسته قرار . اند

  :دختر پادشاه
. وآن، معرفی او در سطح داشتن فرزنـدي دختـر اسـت    ابدی یمي ایرانی پادشاه از مقام خدایی به مرتبه نازلتري نزول ها قصهدر 

مردي قدرتمند با گذران مراحـل مختلـف تعیـین شـده در قصـه، در پـی       . دیده استاین دختر اکثراً اسیر جادویی شده و مسخ گر
 باشد یماین دختر مهربان که از خانواده اي اصیل و سلطنتی است، مظهر خیر . کند یمو در نهایت با او ازدواج  دیآ یمنجات او بر 

  .شود یمل حاصل از این اتصال تکام. وندندیپ یمو با قهرمان قصه که او نیز مظهر خیر است، 
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  :دختر خارکن
ي ایرانی، دختر خـارکنی  ها قصهدر . برند یموصف زنان طبقه  پایین اجتماع است که در آرزوي رسیدن به مراتب باالتر به سر 

در . کننـد  یمو تا آخر عمر با خوشی زندگی  کند یم، با او ازدواج ردیگ یممقبول نظر پسر پادشاه قرار » خوب بودن«فقیر، به دلیل 
فقط براي پرورش رؤیاهاي دخترانه  ها قصهاین نوع  رسد یمبه نظر . دیآ ینماین داستانها، گره خاصی براي وصال این دو به وجود 

  .ساخته شده اند و همان هدف تزریق آرمان گزینشی را بر عهده دارند
  

 :پیرزن هدایتگر

ي اصـلی   هیـ مااز آنجا کـه  گـره بـن    . زبراي آنان قائل شدي فرض دانشمندي پیرزنان، جامعه نقش هدایت کنندگی نی ادامهدر 
برخورد پیرزن هدایتگر با مردان و . شود یم، قهرمان براي مقابله با موانع مختلف نیازمند راهنمایی آگاه رود یمبه شمار  ها قصهاکثر 

آگاهند و گاه کلیدهاي قفـل گشـاي    ، پیرزن او را از خطرات پیش رو میشود یمآنجا که مرد قهرمان . زنان قهرمان متفاوت است
در جامعه سنتی گذشته دختـران جـوان   «: اما در برخورد با زنان قهرمان رفتاري دیگر دارد. کند یماسرار آمیز قصه را براي او فاش 

ز نجابـت و  وتازه بالغ هیچ آشنایی با آناتومی بدن جنس مخالف نداشته اند و الزاما نزدیک شدن به این حوزه مساوي با دور شدن ا
پیرزن یا فرد با تجربه اي او را از حوادث خوشایند تا ناخوشایندي که  ها قصهبنابراین به طور ناخودآگاه در ... پاکدامنی دختر است

  .یعنی هدایت براي پرورش هویت جنسی برخاسته از بطن اجتماع). 92:1386دالشو، -لوفر(» در آینده منتظر اوست می آگاهند
  

  گیرينتیجه
عـدالت اجتمـاعی از سـویی دیگـر،        ها قصهت زنان در مذم ي ایرانی از یک سو، و پرورش افکار دختران در پـائین تـرین حـد
  . یی رام و مظلوم از زنان ما ساخته و تحویل اجتماع داده است که با هزاران روش آموزشی قابل تغییر نیستندها چهره

و  سندیر یمي تکراري و روزمرگی زندگی را هر روز          چرخهل انسانی این زنان، منزوي و به دور از تجربه ي هر نوع کما
  .ي خویش در ناآگاهیشان خشنودند شدهبدون هیچ اطالعی از حقوق فراموش 

چنان فرهنگ نیرومندي را پایه نهاده اند که هیچ انقالبی قادر به ریشه کـن   ي تبعیض جنسی،ها شهیکلي پریان، با ایجاد ها قصه
تشان از استقالل محروم  ها شهیکلاین . نخواهد بودکردن آن  برابري شوند یم، مانع پیشرفت آنان سازند یمدختران را به سبب جنسی ،

و عادات کلیشه اي را، از شکوفایی بـاز   ها شهیاندي خالق دختران و زنانِ اسیر ها ییتواناو از سویی دیگر  کنند یمامکانات را نفی 
  .ندیآفر یمي انسانی سرشاري است که در هر قرن تکرار اسف باري را ها هیسرماتی، محرومیت جامعه از نتیجه چنین آف. دارند یم
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486  
بررسی قهرمان و قربانی در سنت ادبی ایران، با رویکردي فمنیستی به کتاب 

 کلیله و دمنه
 

   1اکرم نظري

  2سیده مانلی هاشمیان

  
ــار ادبــی ر ســتیزي بــه عنــوان رســمی شــایع همــه در ادبیــات کالســیک ایــران، زن    تقابــل دوتــایی . ا شــامل شــده اســتي آث
ایـن دیـد، در   . انگـاري افـراد جامعـه اسـت     ي شخصـیت  قربانی در فرهنگ لغت مردساالر، نشان از نگاه جنسیتی به مقولـه _قهرمان
هـاي اول داستانشـان بـوده     ي پـرورش شخصـیت   بخش خالقان آثـار دربـاره   هاي ادبی ما نیز رسوخ پیدا کرده و الهام پردازي داستان
کننـد؛ چـرا کـه     شوند، در واقع نقش قربانی را ایفـا مـی   هنگامی که زنان به عنوان شخصیت اول و قهرمان داستان معرفی می .است

هـا   در اینگونـه داسـتان  . پذیر و ضعیف بوده اسـت  ،کنش ي آثار ادبی همواره منفی هاي ارائه شده از مفهوم زنانگی در کلیه مترادف
اي که از مـردان ایـن    شوند و چهره کاري و خیانت مشغول می گري، فریب پایان روایت به جلوه زنان به صورت قهرمانی کامیاب تا

در اثر کلیله و دمنه موارد . خورده است که مورد ستم جنسی ضعیف قرار گرفته است شود، فردي مظلوم و فربب ها ارائه می داستان
لیـل شخصـیت زنـان در نقـش قهرمـان و قربـانی و بـا توجـه بـه          یافتـه اسـت کـه بـا تح      هاي زنانـه نمـود   پردازي زیادي از شخصیت

ي ادبی ایران را نسبت به این جـنس در آن دوره مـورد نقـد و بررسـی      توان دید جامعه گذاریهاي ارائه شده نسبت به زن، می ارزش
رهگـذر دریـافتیم ایـن دنیـاي      سازند ، پـرداختیم و از ایـن   در این اثر به بررسی این موضوع که مردان چگونه زنان را می. قرار داد

 .آفریند مطلوب مردان است که شخصیت زنان را می

  

 .    پردازي ادبیات کالسیک ایران، داستان، قهرمان، قربانی، زن، شخصیت :هاکلید واژه

 

                                                
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیالن - 1
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - 2
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  مقدمه -1

ده و مکـررا بـه   اي اصیل و مانـدگار جـاخوش کـر    داستان،صحنه بازسازي شده از واقعیت است که در ناخودآگاه فرد،به گونه
عینیت آنچه در ضمیر فرد ریشه دوانده است به وضوح قابل رویت نیسـت وتنهـا    در این تکرار،.شود هاي مختلف بازتولید می گونه

شـود و اجتمـاعی عظـیم از عقایـد و      تنها زیسـته نمـی   از آنجا که فرد، .برد توان به عمق هستی آن پی با موشکافیهاي روانکاوانه می
و انسـان عمـل   . دهنـد  او را نیز تحت تاثیر قـرار مـی   ،    اند گهاي مختلف پیرامون او به صورت اشتراکات قومی در آمدهسنتها و فرهن

آثار ادبی خلق شده در ادوار مختلـف زنـدگی بشـر، از ایـن قاعـده مسـتثنی       . آفریند مگر اینکه متأثر از گروه باشد کند و نمی نمی
نقـش زنـان در تولیـد فرهنـگ را     . شود، جنسیت خالقـان ادب مکتـوب اسـت    شتر برجسته میلیکن آنچه در این واکاوي بی. نیستند
دهـد   ها را تحت الشعاع قرار می گیرد، آن دیگري توان از نظر دور داشت اما زمانی که قدرت در دست گروهی خاص قرار می نمی

این معمایی ابدي است که چـرا هـیچ زنـی    «: کند میویرجینیا ولف آن را اینگونه تفسیر . کند و قدرت، همه چیز را از آن خود می
از خـود پرسـیدم زنـان    . توانستند شعر و غزلی بسرایند العاده را ننوشته در حالیکه ظاهراً بیشتر مردان می اي از آن ادبیات خارق کلمه

افتد هـر چنـد    ز آسمان نمیکردند؛ زیرا داستان و اصوالً هر کار خالق و ذهنی، مثل سنگریزه ا در چه شرایطی زندگی زندگی می
  ).71:1383وولف،(» امکان دارد این امر در مورد علم صادق باشد

هـا و بیـنش    گمان آثارشان را مبناي بر تفکرات، خواسته شوند و بی با این تفسیر، مردان عضو پیوسته کارخانه تولید فرهنگ می
هـایی کـه مـردان در آن شخصـیت آفرینـی       داسـتان . باشـند  کنند؛ بدون آنکه شناختی از دنیاي واقعی زنان داشـته  خویش خلق می

و زنـان  . شـوند  هاي آرمـانی یـک مـرد ترسـیم مـی      اند و با ویژگی جنس نویسنده بینند که عمدتاً هم کنند، قهرمانانی به خود می می
از نسل فرزندانشان فریـاد   کنند تا زنانی ي این نویسندگان که عمدتاً سواد خواندن و نوشتن ندارند سکوت پیشه می دوره منزوي هم

و حتـی  (زنان باید هنگام خوانـدن آثـار ادبـی مـردان     «: گوید این است که جودیث فترلی می. انتقاد برآورند که ما اینچنین نیستیم
  ).217:1388سبزیان ،(» نگاه انتقادي داشته باشند) زنان

ي سـنتی مـا،    گونـه  هاي حکایـت  در داستان. اند آفریده نقشاند که قلم فرسایی کرده و  در سنت ادبی ایران نیز، این مردان بوده
پردازي و ضعیف جلوه دادن زنان در آثـار   است که بیانگر ضعف شخصیت رنگ از حضور زنان نمودار شده هایی کم همواره نقش

  .باشد می
بـه نقـش قهرمـان یـا همـان       ها عمدتاً در تفسیر داستان. هاي داستانی هستند قهرمان و قربانی، دو اصطالح در پردازش شخصیت

شاید اصطالح ضد قهرمـان کمـی بـه شـرح ایـن واژه      . شود شود و کمتر به شخصیت قربانی توجه می شخصیت اصلی  پرداخته می
حسن انتخـاب قهرمـان تـراژدي عامـل بـر      «قهرمان داستان، اغلب نقشی پررنگ و مثبت دارد و بنا به تعریف ارسطو، . کمک نماید

عیب باشد بلکه باید در   به این خاطر قهرمان تراژدي نباید انسانی کامالً بی. ي ترس و رقت در تماشاگر است طفهي دو عا انگیزاننده
امـا در مجمـوع   . اش بشـود  بختـی  عین عظمت و قدرت از نقطه ضعفی مثل غرور برخوردار باشد کـه نهایتـاً سـبب سـقوط و نگـون     

  ).382:1385داد،(»عادي استهاي  قهرمان تراژدي انسانی بهتر و برتر از انسان
در سنت ادبی ایران، همه جا پیکار بر سر . انگیزاند و اما قربانی، شخصی ضعیف و مظلوم است که حس دلسوزي آدمی را برمی

هـا همـه تصـاویري از زن     پیکر زن است، زن گناهکار و زنی که نجابت و باکرگی خود را از دست داده است؛ زن خیانتکـار، ایـن  
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هـا گـاه زنـان     در این داسـتان . باشند و بیانگر دید غالب جامعه به این جنس ضعیف می.اند متون مختلف پرورش یافته هستند که در
پردازند بدون آنکه  شوند و با شخصیتی خبیث تا انتهاي داستان به ایفاي نقش می گر می جلوه -البته ضد قهرمان-صورت قهرمان  به

هـا تـوهین بـه شخصـیت      کنند ولی در پس این کـامجویی  ر آنان موفق و شادکام بروز میدر ظاه. کوچکترین آسیبی به آنان برسد
مهـري   شود و مورد خیانت و کم ي انسانی مظلوم و فریب خورده نمایان می ها به گونه مرد در این داستان. آنان قابل پوشاندن نیست

  . گیرد زن قرار می
مترادفادت ارائه شده نسبت به دو جنس زن ومـرد، بـه بسـط ایـن مطلـب      نگاهی اجمالی به واژگان، استعارات، اصطالحات و  

  یافتـه  اي جالـب دسـت   ، در آزمایشی در باب دو مفهوم قهرمان و قربانی بـه نتیجـه  )1988(زیگرید وایگل . نماید کمک بیشتري می
هنگـام بررسـی لغـاتی کـه در     . اسـت  ي جنسیت قهرمان بیهوده است؛ قهرمان طبیعتاً مـرد  ظاهراً پرسش درباره«: نویسد او می. است

امـا هنگـام جسـتجو    . شماري قهرمـان وجـود دارد   رسد که تعداد بی ي قهرمان  به کار رفته است، چنین به نظر می تعریف شان واژه
    بریم که فرهنگ لغات مترادف به استثناي دو مورد ناقص که به خودي خود گویـا اسـت،    می  ي مؤنث قهرمان، پی براي یافتن واژه

  ).143: 1389نجم عراقی ،(» در این باره خاموش است
شوند اصوالً نمادهایی از زنـانگی پیـدا    نفس و دنیا که مکروه شمرده می. شود در فرهنگ ادبی ایران نیز این سوگیري دیده می

و ایـن  . انـد  کمـال ایسـتاده   هـاي بلنـد   مردانی که به زعم خـود بـر پلـه   . کند کنند و دنیا به شکل زنان خود را بر مردان عرضه می می
ناشایست، کارنامـه اردشـیر بابکـان، ارداویرافنامـه،                       دینکرد، شایست(هاي پهلوي  در نوشته: ها سابقه اي کهن و طوالنی دارند تحقیر

هایی که بـار مثبـت و منفـی     مرد و زن با واژه«هاي تحقیرآمیز و ناخوشایند هست و  ها و گفته ، درباره زن نکته)مادیان هزاردادستان
ي هرمـزد کـه    نیـک، آفریـده   زن) (narig(و نائیري، نائیریکـا یـا ناریـگ   ) مرد دالور و درست و راستین(نر: شوند دارند نامیده می

زن بدکاره و گناهکار و پتیاره و جادوگر و روسپی و نیز آنکه پرهیز ) jeh(، هرمزي وبهشتی اند، و وجه )سپندارمذ نگاهبان اوست
، )ایست که اهریمن با بوسه زدن بـر سـر دختـرش جهـی، بـه زنـان ارزانـی داشـته اسـت          دشتان یا حیض نکند، و دشتان خود تحفه

هاي ناپسند مادینه و از دستیاران اهریمن است، چنانکه یک از آنـان،   نیز در اوستا از چهره) پریکا(پري . »دوزخی و اهریمنی است
  ).19:1373ي،ستار(» فریبد تتئی، گرشاسب را می

ایـن  . رسـد  ي مردساالر، جدایی بین زن و مرد و شکافی فرهنگی که بین این دو ایجاد شده، امري طبیعی به نظـر مـی   در جامعه
بندي قاطعانه ایسـت کـه    بر اساس احترام متقابل و یقین قبلی از ضرورت زن براي مرد، استوار نسیت؛ بلکه مبتنی بر درجه«جدایی 

؛ یکی قوي است و دیگري . برد ه تالقی و همکاري را از بین میگون عمالً امکان هر بدین معنی که یکی خیر است و آن دیگر، شرّ
ي  خـورده  توان دانست که وجه مشترکشان چیست و در نتیجه، زن عنصري خطرناك و خصم قسـم  و این چنین دیگر نمی. ضعیف
  ).99:همان(» شود مرد می

آینـد و زن را خطـري بـراي     مـی  نامی بر چرا که مردان در پی نیک. شود م پررنگ تر مینگري پس از ورود اسال ولی این منفی
پـردازیم و زنـانی کـه در جایگـاه      در این پژوهش به بررسی نقشهاي زنانه در قالب قهرمان و قربـانی مـی  . بینند حفظ ایمان خود می

  .دهیم اند را اساس قرار می شخصیت اول در داستان، قربانی شده
ــه  ــا ب ــر فیمینیســت بن ــاد اکث ــوار   اعتق ــه دوب ــد نمــی «هــا و از جمل ــی  شــخص زن متول ــدیل م ــه زن تب ــد شــود بلکــه او را ب » کنن

  ).216:1388سبزیان،(
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  ي تحقیق پیشینه -2

بررسی دو طیف قهرمان و قربانی در داستان پردازیهاي کهن و نوین با دیدگاه فیمینستی، کمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت؛   
 ، بـه »پـاتر  هـري  هـاي  کتـاب  در جنسـیت  و اسـطوره  نقش مرد، و زن قهرمانان«، در پژوهشی تحت عنوان )1383(اي فر تنها میشل

مـی 2 »پـاتر  هـري «هـاي  کتـاب  در جنسیت و اسطوره نقش از گیريبهره عدم و گیريبهره در ،1»رولینگ. کی.جی«روش بررسی
 اسـطوره  کلیشـه  بـا  رولینـگ  مبـارزه  روش و نیـز  پاتر هري و »رگرنج هرمیون«پردازي شخصیت روي خاص تأکید با پردازد؛ وي

 زیـر  ايکلیشـه  مؤنـث  شخصـیت  عنوان ، به»هرمیون«ي  منتقدانه، درباره منظر از را وسیعی ي گستره دارد بیستم، قصد قرن قهرمانی
  .ببرد سؤال

 زن سـیماي «، در مقاله اي با عنوان )1384(هاي قهرمان و قربانی، توسط حیدري  بدون توجه به نقش) فیمینیستی(این طرز تلقی 
 و کلیله ترجمه در منشی نصراله ستیززن هاينگرش بررسی به مقاله وي در این. پردازش شده است» منشی نصراهللا دمنه و کلیله در

  .پردازدمی دمنه
  

   علل بدبینی مردان نسبت به زنان -3
  :کاال شدگی زن 1-3
بـا آغـاز نظـام پدرسـاالري، زنـان انـدك       «: کنـد  ن در نظام مردساالر را چنـین توجیـه مـی   ، علت بدرفتاري با ز)1373(ستاري 

از ایـن رو خصـلت   . نگرند شوند و مردان در آنان به چشم کاالي خویش می یابند و خریده یا فروخته می اندك،حکم اموال را می
ي مرد احتمال زناکـاري زن اسـت    دغدغه. ستساالري به مفهوم مطلق کلمه، ضبط سفت و سخت مناسبات جنسی زن ا جامعه پدر

انگیزد که مـرد،   و تصور اینکه وي نام و اموالش را به فرزندي عطا کند که خون بیگانه در رگهایش جاریست، چنان دهشتی برمی
  ).9:1373ستاري،(»اي نشود دارد تا متحمل چنین خواري و سرشکستگی ها را در قبال زن معمول می بدترین سختگیري

زنانی کـه بـه   . بینیم هاي مختلفی از این نوع زنان می ساخته، چهره هاي مرد ها و حکایت همین دلیل است که در اکثر داستانوبه 
  .زنند ي دارایی خود، دست به خیانت می محض خروج همسر از محدوده

  :ترس از شورش زنان و به هم ریختن کاخ آمال مردان 2-3
در   3پردازان، جنس جسمی براي این نظریه. قدرت نرینه نهفته در شکل فیزیکی بدن استبه زعم سردمداران جوامع مردساالر، 

کنـد   و ترس از اخته شدن توسط زنان و از دست دادن قدرت، دیدي منفی براي مردان این چنینی ایجاد می. گیرد اولویت قرار می
هاي ایرانی، زنانِ جـادوگر   ها و داستان ر جاي جاي قصهاین است که د. باشد ي آن اعمال خشونت آنان نسبت به زنان می که نتیجه

این طرز تلقی از . دانند گري و آشوب و هرج ومرج را خوب می ها فنون فنته شوند؛ چرا که آن و پیرزنان نمادي از شیطان تلقی می

                                                
1 . j.k.rowling 
2 . harry Potter 
3 . sex 
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ا همچون تمثیلی از زن معرفـی شـ  «: هنگام ورود اولین زن به زمین رواج پیدا کرد ي زن  د، چهـره و انـدام برهنـه   از هنگامی که حو
  ).25:1385دوپیزان،(» توانست قویترین مردان را نیز از مردي بیندازد آنچنان توانمند تصور شد که حتی می

  
  :فرافکنی 3-3

در ایـن  . است 1ها فرافکنی یکی از این مکانیسم. جوید هاي دفاعی متفاوتی بهره می روان فرد در مقابله با اضطراب از مکانیسم
هاي غیر قابل قبـول خـود را بـه محـیط بیـرون از خـود نسـبت            فرد به طور ناخودآگاه تمایالت، عقاید و رفتارها و برداشت«، روش
» کنـد  هـاي وجـودي خـود قلمـداد مـی      فرد از این طریـق فـرد یـا افـراد یـا شـرایطی را مسـئول کمبودهـا و محـدودیت         ... دهد  می

ها یا مشکالت یا امیال گناه آمیزمان به سایر افراد و تخطئه ایشان به خاطر آن تـا   دن ترسنسبت دا«به بیان دیگر، ) 41:1388شاملو،(
  )44:1387تایسن،. (»از این طریق وجود این چیزها را در خودمان انکار کرده باشیم

د جامعه در پی کشی، افرا داري و نفس هاي آنان بر خویشتن هاي مذهبی در جوامع مختلف، و تأکید آموزه پس از بروز انقالب
هـاي جـنس زن، بـه انکـار      ها بودند، براي فـرار از جـذابیت   تکامل روحانی خویش برآمدند و مردان که مخاطبان اصلی این آموزه

مردانـی کـه قـادر بـه کنتـرل      . هایی که از این رهگذر نسبت به زنان به وجود نیامد ها و زشت انگاري ها پرداختند و چه بدگوئی آن
چون زن را موجودي گمراه و خطاکـار مـی   «این است که در آئین بودا . انداختند ، گناه خود را به گردن زنان نفس خویش نبودند

آئینی که برخاسته از خاستگاه کتاب کلیله ). 35:1357علویقی،(» کنند که از ازدواج امتناع شود شمارند، براي رستگاري توصیه می
  .و دمنه است

  الفت هراسی 4-3
هـاي دردنـاك گذشـته، شـکل      این واکنش روانی که براي اجتناب از تکـرار تجربـه  . د رابطه با دیگران استکه ترس از ایجا

داشتن بیش از یک معشوق یا بر هم زدن روابط عاشقانه وقتی در حـال گـذار   : دهد هاي مختلفی خود را نشان می گیرد، به گونه می
سـتیزي مردانـی باشـد کـه بـه خلـق        گریـزي و زن  دلیـل خـوبی بـراي زن   توانـد    این تحلیل روانی مـی . ي شیفتگی هستند از مرحله
ي مردان براي زن ستیزي، اغلب ناکامی در عشق و تنفر شخصی مردان نسبت به زنان بـوده   انگیزه«اند؛  هاي ضد زن پرداخته داستان
  ).21:1385دوپیزان،(» است

  

  در فضاي کلیله و دمنه -4
هـاي اجتمـاعی    صـورت بنـدي  «از آنجـایی کـه همـواره    . زنـد  ادبیـات جهـان مـوج مـی    قدرت و ایدئولوژي مردانه، در سراسر 

ي نوشـتن و بیـان اندیشـه را بـه زن نـداده و       ، جنس غالب اجازه)1388: 265تسلیمی،(» ساخته است سرسختانه زنان را محدودتر می
 .است که زنـان از دیـدن آن واهمـه دارنـد     ي زن را به تصویر کشیده هرجا که خود قلم به دست گرفته، ناتورالیستی تلخ از چهره

 بـا  قهرمـانی  خلـق  معیـار  را خـود  جنسهم آشنایان و دوستان یا خود وخويخلق  اندتوانستهمی مذکر قهرمانان درآفرینش« مردان
 جانـب  از »واسـطه  بـه «کـه   داشته وجود اساسی اشکال این زن، همواره قهرمانان آفرینش در دهند، اما قرار متفاوت وخوهايخلق 
 اصـالت  از ايانـدازه  تـا  »هابودن واسطه به«این  و اندبوده هاآن احساسات و ي عواطف کنندهبیان »واسطه به«و  اندگفته سخن زنان

                                                
1.projection 
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نظر بـه  . کتاب کلیله و دمنه نیز از این نوع آفرینش مستثنی نیست:) 13پندري، جاللی(» است کاسته آنان ي گرایانهواقع هايداستان
ي نصـراله منشـی خـود را     هاي مندرج در این کتاب از صافی عقاید ملل و نحل گوناگونی گذشـته و بعـد در ترجمـه    ه داستاناینک

کتابی اخالقی که مـروج روح هـم   . باشد ي جهانی در آن قابل بازتشخیص می هاي زن ستیزانه تقدیم طبع ایرانیان کرده است، سایه
اجتمـاع کـه فاقـد    ) plebe(ي فرودسـت   آنـان در ایـن جامعـه طبقـه    . ي سوم است جامعه جامعه زنان در کلیله،«. نوع آزاري است

-149: 1386شـریفیان، (» هسـتند » گوهرهاي صدا دهنده«آیند و به تعبیر بودلر فقط  حقوق سیاسی و اجتماعی هستند، به حساب می
150.(  

دك ولیک قابل تأمل اند؛ زنانی که در ادامه به بحث و ي دید مردان معرفی شده اند، ان در این کتاب قهرمانان زنی که از زاویه
  : باشند پردازیم، در فضاي داستان فعال و کنش گر می هایشان می بررسی شخصیت

کنیزکان آنکـاره داشـت و یکـی را از آن کنیزکـان کـه در      «، شاهد حضور زنی هستیم که »زن و کنیزکان آنکاره«در داستان  
لد بود،  در این میان کنیز حاضر بـه همخـوابگی بـا    ). 75:1383منشی،(» مفتون شده بود... ببرنائی نوخط. ..جمال رشک عروسان خُ

کند، در جستجوي راهکاري براي بازگردانـدن کنیـز زیبـا روي     شود و رئیس آن خانه که نقشی زیرکانه و فعال ایفا می مردان نمی
» بضـرورت در حیلـت ایسـتاد تـا برنـا را هـالك کنـد       ... مـد  جوشید و با کنیـز برنمـی آ   زن از قصور دخل می«: خویش برمی آید

ي مردساالر دربـاب همجـنس آزاري زنـان     شود، گویاي تفکر جامعه نقش منفوري که از این زن به تصویر کشیده می). 75:همان(
ا از گناه، در حاشیه در این دیدگاه این زنان اند که به خویش ظلم می. است ها لذت  بیان این داستان ي زندگی از کنند و مردان مبرّ
  .برند می

م زمانـه مـی      «ها را  و نیازي به تکرار این مطلب نیست که این داستان سـتّاري،  (» نوشـتند  براي حظ وتفـریح خـاطر مـردان متـنع
م ولی در نهایت قربانی و محکو. گیرد زن اول این داستان بی توجه به احساس کنیز خود تصمیم به قتل معشوق او می). 276:1383

ماند، باز قربانی اي بـی   هرچند اگر زنده می. گویا سزاي این زن از پیش تعیین شده و او محکوم به نیستی است. گردد به مرگ می
باید به زنـدگی اسـف   ... و » خائن«، »روسپی«هاي ننگینی چون  شد؛ کسی که از اجتماع طرد شده است و با برچسب یاور تلقی می

  . بار خویش ادامه دهد
هاي قهرمانانه هسـتند، شـاهد بـی وفـایی      که هر دو از ایفا کنندگان اصلی نقش» زن کفشگر و دوستش زن حجامی«ستان در دا
کفشگر مست بازرسید، او را بر در خانه دید «: نشاند ترس مرد کفشگر از خیانت زن به او، شبانگاه او را به کمین می. باشیم زنان می

در  )1383: 76منشـی، (» خشم در خانه آمد و زن را نیک بزد و محکم بر ستون بست و بخفت و پیش از آن بدگمانی داشته بود، به
بافت قصه براي خیانت زن به شوهرش، دلیل محکمی آورده نشده است و این موضوع طبیعی است چرا که آفرینندگان مـرد ایـن   

مرد کفشگر » مست بازگشتن«حال آنکه ما شاهد . ندي دارایی شان را پذیرا نیست اثر، هیچ توجیهی براي خارج شدن اموال از حیطه
کمک کردن . هستیم؛ کسی که هیچ ارزشی براي دوام و ثبات خانواده قائل نیست و تا پاسی از شب به خوشگذرانی مشغول است

یـا  گو. کنـد  زن حجامی به زن کفشگر، و فریب خوردن همسران این دو، کمدي اي غیر قابل قبول در مظلومیت مـردان خلـق مـی   
خالقان این داستان هیچ درك و شعوري براي مخاطب خود فرض نکرده اند و فقط محـض اظهـار ظلـم و جفـاي زنـان نسـبت بـه        

برد، زن کفشگر که از دیـدار معشـوق    کفشگر خشمگین بینی زن حجام را به اشتباه می.  هایی را به هم بافته اند مردان چنین صحنه
اي «: کند و براي تحمیق شوهرش دست به دعا برمی دارد کـه  د و از دوستش عذر خواهی میبند گردد، خود را به ستون می باز می
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: همـان (» دانی که شوي با من ظلم کرده است و تهمت نهاده است تو به فضل خویش ببخشاي و بینی به من بـازده  خداوند، اگر می
هـایی   دهـد دقیقـاً همـان    دو صفتی که او به زنش مـی  »اي نابکارِ جادو این چه سخن است؟«: گوید کفشگر در پاسخ به زن می) 77

او که دیروقـت بـه خانـه بـازمی گـردد      . فریبد از دیگر سو زن حجامی شوهر خویش را می. دهد هستند که جامعه به زنان نسبت می
ب از خشـم  حجـام در تـاریکی شـ   . سـتره تنهـا بـدو داد   «آورد و  درخواست حجام براي آماده کردن وسایل حجامی را دیر بر مـی 

» حجـام متحیـر گشـت و همسـایگان او را مالمـت کردنـد      . بینداخت، زن خویشتن از پاي درافکند و فریاد برآورد کـه بینـی بینـی   
توان نقشـی   خورد، لیکن قهرمانانی اند مرد ساخته که جز نقش قربانی نمی گرچه پایانی خوش براي این دو زن رقم می). 78:همان(

  .ددیگر به آنان الصاق نمو
داستان«رود، باز هم شاهد خیانت زنان هستیم  هاي اصلی به شمار می که زن بازرگان از نقش» زن بازرگان و نقاش«در داستان  
داستان این در .ورزندمی تأکید آن بر و دهندمی نشان را مؤنث /مذکر شخصیت بین )ثنویت(دوگانگی  از ايقهرمانانه، نمونه هاي
متفـاوت، مـنحط   «ي دیگـري   مثابـه  مؤنـث، بـه   جـنس  و دارد تعلـق  مـذکر  جـنس  به که است تعادلی به رسیدنانسانیت،  معناي ها
در این داستان زن بازرگان با مرد نقـاش همسـایه بـه عشـقبازي     ). 144: 1383فراي،(» شودمی گرفته نظر در »خطرناك و )منحرف(

بدون در نظر گرفتن علل و عوامل این مطلب «در بیان خیانت این زن  .مرد بازرگان هیچ حضوري در این داستان ندارد. پردازند می
این زن بـه  . پرداختند ها به نیاز حمایتی زنان آنها را رها کرده، به تجارت می چه بسا مردانی که ماه. توان زن را گناهکار دانست نمی

خـوردار نیسـت و مجبـور بـه مانـدن در خانـه و       دلیل تجارت همسر و نبود او در منزل از هیچگونه حس امنیت و آرامش روانـی بر 
غـالم  . دهد ساده لوحی زن در فریب خوردن از غالم، معصومیتی دلگیر به او می). 75: 1389هاشمیان،(» نگهداري از فرزندان است

چـون نقـاش   . فهمـد  خوابـد و زن هـیچ نمـی    ي نقاشی را قرض گرفته و با زن مـی  شود، پرده که از قرارداد بین زن و نقاش آگاه می
  ).138:1383منشی،(» !اي دوست، هنوز این ساعت بازگشتهاي، خیر هست که برفور بازآمده اي«: گوید کند می تقاضاي دیدار می

شـود و   دهد، نه قهرمانانه بر کسی چیره می قهرمان این داستان در واقع هیچ رنگی از قهرمان ندارد؛ نه کارهاي عجیب انجام می
  .گیرد او فقط خواهان عشق است که اینچنین مورد سوء استفاده قرار می. دکن نه توطئه اي طرح می

قهرمان داسـتان کـه بـه عنـوان     . شویم ي مردي فریب خورد مواجه می ، با چهره»درودگر و زن او و دوستگان زن او«در داستان 
همسایه اي را «باشد ولیک  ي زن خود می در این مورد مرد شیفته. فریبد شود، همسر خویش را می زنی فریبکار و بی وفا معرفی می

رود ولـی   اقوام مرد او را می آگاهانند و او به ظاهر به روستا مـی ) 218: همان(» بدو نظري افتاد و کار میان ایشان بمدت گرم ایستاد
کنـد و   طرح می شود دسیسه اي زن که از موضوع باخبر می. شود شود و شاهد عشقبازي زن و معشوقش می در زیر  تخت پنهان می
آواز بلند کن و بپرس که مرا دوستر داري یا شوي را؟ چون بپرسـید جـواب داد کـه زنـان را از روي     «: گوید خطاب به معشوق می

سهو و ذلّت یا از روي شهوت از این نوع حادثها افتد و از این جنس دوستان گزینند که بحسب و نسـب ایشـان التفـات ننماینـد، و     
دت نامحمود ایشان را معتبر ندارند و چون حاجت نفس و قوت شهوت کم شد بنزدیک ایشان همچون دیگـر  اخالق نامرضی و عا

هاي زن، بدترین توهین به زنان از زبان خودشان است؛ چرا که دفع شهوت، عدم توجه بـه   این گفته). 219: همان(» بیگانگان باشند
ي  این تلقی، همان روح حاکم بر جامعـه . ها هستند اي حیوانیِ انسانه اصل و نسب واخالق و عادات ناپسند جفت، همگی ویژگی

زنـان بـا آن اسـتخوان بنـدي نـازك و لطیـف و انـدام        «: آورد ي بهره کشی به حساب مـی  فرهنگی که زن را وسیله. مردساالر است
از جزء جزء ... بل مقال، خلق شده گوئیا براي غنج و دالل و دلربایی در مقا... باریک و ظریف، نرم بدن، شیرین سخن، نیکو روي 
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یش مردان خلق شده اند،  و محض آبـادي دنیـا و احیـا و بقـاي اسـاس دنیـائی کـه        . خلقت آنها پیداست که فقط براي مصالح و تع
ي مـردان   ي آنها هـم ماننـد قـواي دیگـر آنهـا، بـه مثابـه        ي عاقله ي آن توالد است، آفریده شده و به همین جهت است که قوه مایه

لذا بیش از امور خامه داري و شیر دادن و تربیت اطفال و تحمل بار گران حمل، بالجمله کارهایی کـه نزدیـک بـه اعمـال     ... نیست
شـود،   گرچه مرد این داستان واقعاً با چهره اي مظلوم پدیدار می). 60:1305مدنی کاشانی،(» حیوانات است، نباید از آنها متوقع بود

  .شود هاي زشت جامعه می پس کامجویی خود، قربانی تفکرات و توهینلیکن این زن است که در 
شوند که در پی برهم زدن دوستی خـالص دو   ، زن باخه و همسایه اش دو فریبکار ناجنس معرفی می»بوزینه و باخه«در داستان 
شـود و پـس از    ن همسایه مـی زن باخه مستأصل از غیبت طوالنی شوي، در جستن راهکاري مفید، دست به دامان ز. مرد برمی آیند
  ).243:1383منشی،(» هر دو رایها در هم بستند، هیچ حیلت و تدبیر ایشان را واجب تر از هالك بوزینه نبود«مشورت با او، 

گرچـه در نهایـت قـادر بـه کشـتن بوزینـه       . کنـد  بی پناهی زن باخه پس از رها شدن توسط همسرش، او را مجبور به مکـر مـی  
ایـن نـوع  شخصـیت پـردازي از     . شـود  هدف اصلی خود یعنی به دست آوردن مجدد شوهر خـویش، نائـل مـی   شود، لیکن به  نمی

گویـد   گوید کار کن، بـه مـن مـی    دنیا به تو می«این زن در بند و گرفتار شده است . باشد قهرمان نیز نمودي دیگر از ستم به زن می
). 38:1389نجـم عراقـی،  (» ....اده، گرفتار شده، به چنگ افتاده و دربنـد تک افت. راند و تو بر من خداوند بر تو فرمان می. جلوه کن

شدند  ي مردي می چه بسیار دخترانی که هیچ نقشی در تصمیم گیري براي ازدواج با مرد دلخواه خود نداشتند و باالجبار وارد خانه
دیدي این چنینی باید تا  شاید بتـوان بـه   . استکه هیچ احساسی نسبت به او نداشته و چه بسا حس انزجار آنان بر عشق غلبه داشته 

  .داوري یک سویه پایان داد
  

  نتیجه گیري -5
شود که کنش قربانی شدن این  کلیله و دمنه، چنین برداشت می» زن قهرمانِ«هاي  هاي صورت گرفته در داستان بر اساس تحلیل
هاي ننگـین خـائن، بـی وفـا، هرجـایی و حیلـه گـر در         رچسبزنانی که با ب. ها بر قهرمان بودن آنان چیرگی دارد دسته از شخصیت

پردازند، و از دید خالقان اثر در جایگاه اول خلق داستان نهاده شده اند، هیچ رنگی از قهرمانی بـه   ي داستانها به هنرنمایی می صحنه
هـا   زنان ایـن قصـه  . و به فکر وامی دارد سوزاند هاي عینی آنان در جهان خارج دل می قهرمانانی اند قربانی که نمونه. بینند خود نمی

شوند تا هویت واقعی و بی گناه آنان در  لب دوخته از اعتراض، چشم به دهان فرزندان خویش، ، در هر بار خوانده شدن تکرار می
زنـانی انـد بـی    از هم نسالن خویش چنین انتظاري ندارند که یا مردانـد و یـا   . هاي گذشته بر همگان نمایان شود قالب قربانیان نسل

  . دهند سواد و در پستو نشسته که نادانسته تن به هر نوع ستمی می
ي ایـده آل و کامـل    بنابراین نه تنها زن دیروز بلکه زن امروز هم خواهان این مطلب است که گذشته و آینده از او یک چهـره 

ي اول یک انسان است؛ انسانی که محکوم  رجهانسانی که بدون در نظر گرفتن جنسی خاص، در د. بسازد و به اجتماع تحویل دهد
تواند با پرورش روحش، به عـالی تـرین    به لقب  و نامی  خاص نباشد و برچسبی ننگین بر او درج نشود؛ چنین انسانی است که می

  .درجات کمال و تعالی برسد



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٦١٥ 
 

  منابع
: فاطمه حسینی، ویرایش دکتر پاینـده، تهـران   هاي نقد ادبی معاصر، ترجمه مازیار حسین زاده و ، نظریه)1387(تایسن، لویس، 

 .نشر نگاه امروز، چاپ اول

 .نشر آمه، چاپ اول: هاي ادبی و کاربرد آنها در ادبیات فارسی، تهران ، نقد ادبی، نظریه)1388(تسلیمی، علی، 

 .مرواردي، چاپ سوم: ، فرهنگ اصطالحات ادبی، تهران)1385(داد، سیما، 

 .نشر قصیده سرا، روشنگران ومطالعات زنان، چاپ اول: ، شهر زنان، ترجمه نوشین شاهنده، تهران)1385(دوپیزان، کریستین، 

، )هاي وابسـته  واژگان ادبیات و حوزه(، فرهنگ نظریه و نقد ادبی )1388(سبزیان مرادآبادي، سعید، کزازي، میر جالل الدین، 
 .مروارید، چاپ اول: تهران

 .نشر مرکز، چاپ اول: ر فرهنگ ایران، تهران، سیماي زن د)1373(ستاري، جالل 

 .نشر مرکز،چاپ اول: ، تهران)هاي جاودان از مجموعه پژوهش در قصه(، سایه ایزوت و شکرخند شیرین، )1383(، ------

 .انتشارات رشد، چاپ نهم: ها در روانشناسی شخصیت، تهران ها و نظریه ، مکتب)1388(شاملو، سعید، 

 .دانشگاه بوعلی سینا، چاپ اول: ، افسانه، واقعی تر از واقعیت، همدان)1386(شریفیان، مهدي، 

 .شرکت چاپ، چاپ اول: ، زن در آئینه تاریخ، تهران)1357(علویقی، علی اکبر، 

مجلـه    آزاد، پاتر، ترجمه مینـا اخبـاري   هري هاي کتاب در جنسیت و اسطوره نقش مرد، و زن قهرمانان ،)1383(فراي، میشل، 
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487  
  بررسی شخصیت کودك و نوجوان در آثار داستانی هوشنگ مرادي کرمانی

  

  1عبدالناصر نظریانی

  2زاده اصلعلی علی

   

   چکیده
 ها تیشخصرادي کرمانی کودك و نوجوان هستند؛ اگر چه ایفاي نقش این ي اصلی آثار داستانی هوشنگ مها تیشخصاکثر 

ي اصلی و فرعی مرد استفاده ها تیشخصاین امر نشان می دهدکه نویسنده ترجیح داده بیشتر از . بر عهده مردان گذاشته شده است
شخصـیت  عنصـر اصـلی    . شـود  یمـ ي شخصیت در عناصر داستانی به ایستا و پویا، ساده و جامع، اصلی و فرعـی تقسـیم بنـد   . کند

  . تشکیل دهنده ي داستان است
هم از لحاظ عناصر داستانی و هم از لحاظ روانشناسـی شخصـیت،  خصوصـیات اخالقـی و روانـی،       ها تیشخصدر این  مقاله 

، وصف ...و بی جان و رفتار با خانواده، خویشاوندان، همسایگان، معلم، موجودات زنده: ي مختلف از قبیلها گروهرفتار با افراد و 
مورد ارزیابی قرار گرفته  ها تیشخصجسمانی، وصف لباس، وصف خانه، رفتارهاي اقتصادي، باورهاي مذهبی و باورهاي خرافی 

 ها داستاناز آنجایی که این . که نویسنده به خصوصیات اخالقی و خانواده اهمیت بیشتري قائل است دهد یمنشان  ها یبررس. است
ي داسـتانی   هـا  تیشخصـ ، سعی کرده ایم تا با بسط کامل رفتار گذارد یمد آگاه در تربیت کودك و نوجوان تاثیر به صورت ناخو

  .نویسنده، تاثیر آنها بر خوانندگان، افزون تر و نمایان تر گردد
  
  

  .ادبیات داستانی، هوشنگ مرادي کرمانی، شخصیت، کودك و نوجوان :ها واژهکلید 
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  مقدمه
ي کـودك و  هـا  دغدغـه ي او به ها داستان. یکی از نویسندگان ادبیات کودك و نوجوان است) 1323(انیهوشنگ مرادي کرم

ي کـودك و  هـا  تیشخصـ او بـه خـوبی   . کـودك و نوجـوان هسـتند    شیهـا  داستاني اصلی ها تیشخصاغلب . پردازد یمنوجوان 
، داراي کننـد  یمـ ي فقیر زنـدگی  ها خانوادهدر ي کودك و نوجوان با اینکه ها تیشخص. کند یمخلق  شیها داستاننوجوان را در 

ي کـودك و نوجـوان در آثـار داسـتانی     هـا  تیشخصدر این مقاله برآنیم تا با روش کیفی ـ کمی به بررسی  . اعتماد به نفس هستند
  . ي کودك و نوجوان بپردازیمها تیشخصهوشنگ مرادي کرمانی از لحاظ عناصر داستانی و روانشناسی 

  

  شخصیت -1
یعنـی مجموعـه کیفیـات مـادي و     . در داستان، عبارت است از مجموعه غرایز و تمایالت و صفات و عـادات فـردي  شخصیت 

و طبیعـت اکتسـابی اسـت و در کـردار و رفتـار و       معنوي و اخالقی که فرایند عمل مشترك طبیعت اساسی و اختصاصات مـورثی 
شخصیت، رکن اساسـی هـر داسـتان     .)289: 1348یونسی، (سازد یمز و وي را از دیگر افراد متمای کند یمگفتار و افکار فرد جلوه 
تمـام  .چرخـد  یمـ عامل شخصیت محوري است که تمامیت قصه بـر مـدار آن   « ردیگ یمشکل  ها تیشخصاست و داستان با وجود 

  .)242: 1362براهنی،(»کنند یمعوامل دیگر، معنی و مفهوم و حتی علت وجودي خود را از عامل شخصیت کسب 
عمل با حضـور آنهـا بـه    . شوند یممنظور از شخصیت، افراد داستان اند که تقریبا همه کاره داستان شمرده «قیده عبداللهیان به ع
از دید او به محـض   .)50: 1381عبداللهیان، (»کند یممفهوم پیدا  ها آنو فضا و مکان و زمان به خاطر بودن و فعالیت  دیآ یموجود 

مگر شخصیت چیـزي اسـت   « :پرسد یمهنري جیمز در مقاله خود تحت عنوان هنر داستان . ردیگ یمخلق شخصیت، داستان شکل 
  )51: 1381همان، (».باشد تواند یمو حادثه چیزي جز تشریح و تصویر اشخاص قصه  کند یمجز آنچه حادثه ي قصه تعیین 

نده بـدان فردیـت و تشـخص بخشـیده     شخصیت، شبه شخصی است تقلید شده از اجتماع که بینش جهانی نویس«به نظر براهنی 
جامعـه و سـاخت ذهـن نویسـنده      ها تیشخصترکیبی از  شوند یمیی که در داستان ساخته ها تیشخص .)249: 1362براهنی،(»است

ي شخصـیتی آنهـا اضـافه و کـم     ها جنبهدر ذهن خود خصوصیاتی  به  کند یمیی را که در جامعه مشاهد ها تیشخصاست نویسنده 
و  نـد یآ یمبه وجود  شود یمي داستانی با مجموعه اي از رفتار، گفتار و افکار که توسط نویسنده بیان ها تیشخصع در واق«.کند یم

   .)33: 1384مستور، (»در داستان نقش ایجاد کنند توانند یمتنها در همین محدوده 
، با مقابله با     صحنه ي وقوع حوادث، ها تیشخصبا مقابله یا مقایسه با سایر  توان یمشخصیت در داستان را «: سدینو یمیونسی 

یونسـی،  (»ارائـه کـرد   هـا  تیشخصیا وضع و حالت روحی او، یا با سنجیدن با سایر  ها زهیانگبا توصیف مستقیم ،با تجزیه و تحلیل 
و  میشـو  یمـ ي داستانی از آن جهت براي ما جذابند که ما از نزدیک با اتفاقـات زنـدگی آنهـا آشـنا     ها تیشخص). 53و  53: 1384

در جـدول زیـر   . ي شخصـیت را پـر رنـگ نشـان بدهـد     هـا  جنبـه مجبـور اسـت بعضـی از     هـا  تیشخصـ نویسنده بـراي نشـان دادن   
 .ي کوتاه مرادي کرمانی را از لحاظ عناصر داستانی بررسی کرده ایمها داستاني ها تیشخص

 
 

  ي کوتاهها داستان. 1جدول
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  کتاب نام تنور لبخند انار پلو خورش ي مجیدها قصه

37 21 14 15 
  تعداد داستان

 

 تعداد شخصیت 78 97 113 313

 تعداد شخصیت کودك ونوجوان 27 25 37 74

 تعداد شخصیت اصلی 15 15 23 37

37 15 8 11 
تعداد شخصیت اصلی کودك و 

 نوجوان

 شخصیت فرعی 63 82 90 276

 شخصیت ایستا 75 97 112 279

  شخصیت پویا 3 _ 1 37

239 112 97 77 
 
 ساده

74 1 - 1 
 جامع
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  ي کوتاهها داستاني ها تیشخصدرصد . 1نمودار

 نام داستان
تعداد 

 شخصیت

شخصیت 
کودك 
 ونوجوان

شخصیت 
 اصلی

شخصیت 
 فرعی

ساده   ایستا
 پویا جامع

 40 )نوجوان(مراد 10 41 نخل

شخصیت 
مراد 

 پویاست

مراد   
 جامع

 19 39 خمره
آقاي 

 )جوان(صمدي
 ساده ایستا 38

مرباي 
 شیرین

 32 )نوجوان(جالل 5 33

شخصیت 
جالل 
 پویاست

جالل 
 جامع

مثل ماه 
شب 
 چهارده

15 7 
آقاي اکبري 

 )بزرگسال(
14 

 
 ساده

 ایستا

مشت بر 
 پوست

 32 )نوجوان(جعفر 7 33

شخصیت 
موشو 
 پویاست

جعفر 
 جامع

 ساده ایستا 28 )جوان(مهربان 3 29 ناز بالش

داستان 
 اول

 ساده ایستا 19 )نوجوان(مکون 4 20

 هاي بچه
      

 قالیبافخانه
  

 13 )نوجوان(رضو

شخصیت 
اسدو 
 پویاست

 ساده
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داستان 
 دوم

16 4 
) جوان(خجیجه
    )جوان(،اسدو

       

       

نه تر نه 
 خشک

12 3 

 )نوجوان(کلپر

10 

شخصیت 
کلپر 

وشباب 
 پویاست

کلپر و 
شباب 
 )نوجوان(شباب جامع

ه شما ک
غریبه 
 نیستید

144 37 
 هوشنگ

143 

شخصیت 
هوشنگ 
 پویاست

هوشنگ 
 جامع

 )نوجوان(

مهمان 
 مامان

18 6 
عفت 

 )بزرگسال(
 ساده ایستا 17
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  ي بلندها داستان. 2جدول 
  
  
  

  شخصیت پویا. 1ـ  1
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پایدار نخستین تـا حالـت پایـدار     و منش شخصیت در فاصله بین حالت رفتارهاتحول شخصیت در داستان یعنی دگرگونی در  
ي بلنـد  ساختارهادر . ردیگ یماصوال در ساختارهاي کوتاه، در مقایسه با ساختارهاي بلند، تحول شخصیت کمتر صورت . فرجامین

ي کوتاه ادبیات ساختارها، تا در ساختارهاي کوتاه با این وجود در کند یمبه خاطر مدار گسترده، تحول شخصیت منطقی تر جلوه 
براي اینکه شخصـیت داسـتانی کـودك ونوجـوان بـر       .)209: 1378محمدي، (شود یمداستانی کودکان نیز، تحول شخصیت دیده 

ي متفـاوتی را  ها تجربهروي کودك ونوجوان تاثیر بگذارد تحول شخصیت نقش اساسی دارد؛ به خاطر این که کودك و نوجوان 
از ایـن رو کـودك ونوجـوان  بـه تحـول      . شخصیتش به پختگی کامل برسد و مدام در حال تغییر است تا زمانی که کند یمکسب 

  .ي مرادي کرمانی پویا هستندها داستاني اندکی از ها تیشخص؛ ولی دهد یمشخصیت عالقه نشان 
 شـود  یم، جهت داستان نیز عوض کند یموقتی شخصیت اصلی تغییر «: آمده است "درسهایی درباره داستان یونسی"در کتاب 

اگر چیزي در داستان تغییر نکند، داستان بـی  . کند یمخط داستانی شخصیت اصلی عوض شد، کل خط داستانی نیز تغییر و وقتی 
اما تغییرات مشخص شخصیت به معنی وجود کشـش نمایشـی و تحـرك در داسـتان، و داسـتان متغیـر نیـز        . تحرك و ساکن است

و بـاز حادثـه ي بحرانـی باعـث ایـن       کنـد  ینمـ یبی نکند، تغییـر  تا شخصیت مکاشفه ي درونی عج.داستانی جذاب و پیچیده است
، دیگر خط داسـتانی در مسـیر قبلـی پـیش     افتد یماتفاق  دهد یموقتی این حادثه که شخصیت را تغییر . شود یممکاشفه ي عجیب 

ي کوتاه و بلند مـرادي  ها ستاندادر  .)225: 1374بیشاب، (»کند یمبنابراین داستان نیز در اثر تغییر شخصیت اصلی، تغییر . رود ینم
ي کوتاه مجال اندکی براي تحول شخصیت است  و ها داستاناین به خاطر آن است که در . پویا هستند ها تیشخص%2کرمانی تنها 

پویـا باشـد بـراي اینکـه       تواند یمي اصلی ها تیشخصدر داستان فقط . ي اصلی پویا نیستندها تیشخصي بلند همه ي ها داستاندر 
  . کند یمو تنها شخصیت اصلی تغییرپیدا  افتد یماتفاقات بر سر شخصیت اصلی همه 

  
  شخصیت ایستا . 2ـ  1

شخصیت ایستا، شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا اندك تغییري را بپذیرد به عبارت دیگر در پایان داستان همان باشد 
ي فرعی ایستا هستند ها تیشخصاغلب . یا اگر تاثیر بکند، تاثیر کمی باشدکه در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او تاثیر نکند 

ي فرعـی در  هـا  تیشخصـ ي بلنـد مـرادي کرمـانی و همـه     هـا  داستاني اصلی ها تیشخصتعدادي از ). 94،93: 1388میرصادقی، ( 
ي هـا  تیشخصـ %98ادعـا کـرد کـه     وانت یمبا این حساب . ، ایستا هستندشود یمي او از آنجایی که به آنها کمتر پرداخته ها داستان
  .و بلند مرادي کرمانی ایستا هستند ي کوتاهها داستان

   

  شخصیت ساده. 3ـ  1
 توانـد  یمخواننده  شود یمشخصیت ساده ي داستانی چنان که از نام آن پیداست ساده است و هر آن که در داستان ظاهر    

و به هر حال اعمال و رفتارش طوري نیست که خواننده  دهد یمی نشان چه واکنش ردیگ یمحدس بزند که در برابر وضعی که قرار 
، 1بـا توجـه بـه نمـودار      .)34: 1384یونسـی،  (اعمال شخصیت ساده به راحتی قابل پـیش بینـی اسـت   . را در بهت و حیرت فرو برد

ي ساده ها تیشخصلند او را ي بها داستاني ها تیشخص% 99هستند و % 94ي کوتاه مرادي کرمانی ها داستاني ساده ي ها تیشخص
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رفتار آنها را پیش بینی کند؛ به این دلیل که خلق شخصـیت سـاده آسـان تـر اسـت،       تواند یمو خواننده به راحتی  دهند یمتشکیل 
  .ي فرعی داستان ساده هستندها تیشخصاغلب 
  

  شخصیت جامع. 4 -1
و این چنین شخصیتی گاه بـا عملـی    بندد ینمان طرفی خواننده در مواجهه با شخصیت بغرنج داستانی از این بازي حدس و گم

ي جـامع از پیچیـدگی    هـا  تیشخصـ . کنـد  یماو را غرق در حیرت  دهد یمیی که از شخصیت درون نشان ها جلوهو با  کند یمکه 
هستند وتنها % 6ي کوتاه مرادي کرمانی ها داستاني جامع ها تیشخص، 1با توجه به نمودار  .)34: 1384یونسی، (خاصی برخودارند

تعـداد شخصـیت جـامع بـه خـاطر پیچیـده بـودن خلـق ایـن گونـه           . ي بلند او شخصیت جامع دارنـد ها داستاني ها تیشخصاز % 1
ي هـا  تیشخصـ گفـت اکثـر    توان یم. ي جامع، شخصیت اصلی داستان نیز هستندها تیشخصخیلی کم است و اغلب  ها تیشخص

  .پویا، جامع نیز هستند
  

  شخصیت اصلی . 5ـ1
و شاید عناصر قصه، همه و همه بر اي تعیـین سرنوشـت او دسـت بـه      ها تیشخصخصیت اصلی، مرکز حوادث است و دیگر ش
در ضـمن شخصـیت اصـلی شناسـنامه یـی      . و یا در بیان آن نقش اساسی دارد کند یماو مهمترین پیام داستان را بیان . شوند یمکار 

دو تا باشد این کـه کـدام شخصـیت اصـلی در نمـایش از همـه        تواند یملی شخصیت اص. دارد ها تیشخصکامل تر نسبت به سایر 
مهمتر است و بار حوادث داستان بر دوش اوست و درگیري بیشتري با حـوادث داسـتان دارد، خـط طـرح نویسـنده را در انتخـاب       

% 72تـاه مـرادي کرمـانی    ي کوهـا  داسـتان ، در 1با توجه بـه نمـودار شـماره   ) 348، 1374بیشاب،.(کند یمشخصیت اصلی راهنمایی 
کـودك و نوجـوان بـا    . شـود  یمـ را شـامل  % 57ي بلنـد  هـا  داسـتان و در  دهد یمي اصلی را کودك و نوجوان تشکیل ها تیشخص

  . شود یمو باعث ایجاد حس همذات پنداري  کنند یمشخصیت اصلی داستان بهتر ارتباط برقرار 
   

  ي فرعیها تیشخص. 6ـ 1
نماینده ي رفتاري و فکري شخصیت اصلی و القاي درون مایه از کارکردهـاي شخصـیت فرعـی     پیشبرد ساختار روایی داستان

ي مرادي کرمـانی  ها تیشخصاغلب ) 20: 1378جزینی، (ي فرعی در داستان زیاد است ها تیشخصمعموال تعداد . در داستان است
ي ها تیشخصدر واقع این . بسزایی دارند ي فرعی در پیش برد داستان نقسها تیشخص. شخصیت فرعی هستند و این طبیعی است

  . تا شخصیت اصلی بیشتر شناخته شود شوند یمفرعی هستند که باعث 
  

  ـ روانشناسی شخصیت2
  خصوصیات اخالقی و روانی . 1ـ 2

کلمات به کار رفته، تاکید بر هجاهاي خاص، . ي روحی شخصیت داستان استها یژگیوگفتگو نیز مانند عمل نشان دهنده ي 
ي زبـانی، همـه نشـان دهنـده     هـا  لغـزش ، پستی و بلندي صدا، تلفظ نادرست و یا غلـط و  ها مکث، گفتگوهاستوع و مضمون موض
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گفتگـو و   .)72: 1381عبـداللهیان،  (گفتکو عامل اصـلی شـناخت شخصـیت اسـت    . پیشینه ذهنی، تجربی و روانی افراد داستان اند
کنش عـادتی اعمـالی   : را به دو دسته تقسیم کرده اند ها تیشخصاعمال «. ودش یماعمال انسان به مرور زمان جزئی از شخصیت او 

و از همـین تکـرار و اتفـاق     افتد یم؛ در صورتی که کنش غیر عادتی آنست که فقط یک بار اتفاق شود یماست که مرتب تکرار 
  .)71: 1381همان ،(»به روحیه شخصیت پی برد توان یم

با دیگران ارتباط بـر قـرار کننـد؛ از آنجـایی کـه اخـالق        توانند یممانی به راحتی شخصیت هاي کودك ونوجوان مرادي کر 
مرکز توجه قـرار بگیـرد تـا     خواهد یمدر واقع نوجوان  بالند یموقتی کسی به آنها توجه کند، آنها پیش دوستان به خود  هاست بچه

مراد کاسـه  «. ردیگ یمنب درویش مورد توجه قرار شخصیتش از سوي دیگران مورد پذیرش قرار گیرد در داستان نخل مراد از جا
خدا عمرت بـده خانـه تـان کجاسـت؟ پـیش همـین       . را نیم باز کرد شیها چشمدرویش . اي دوغ آورد و جلوي درویش گذاشت

ي هـا  تیشخصـ ). 12ــ 11: 1387مـرادي کرمـانی،  (»نگاه کرد، لبخند زد و به خـود بالیـد   ها بچهبه . مراد سر برگرداند. درخت است
از جاهایی که رفتـه   ها بهیغرو دوست دارند تا آن  کنند یمخیلی توجه  ندیآ یمیی که به روستاي آنها ها بهیغرودك ونوجوان به ک

  .شود یمدر داستان نخل این حس کنجکاوي کودك و نوجوان نمایان . اند براي آنها صبحت کنند
ار اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر، رفتـار او در مقایسـه بـا        مراد با وجود سن کم، به نحوي عجیبی کـم حـرف، صـبور و خویشـتند    «

در گفتگـو بـا درویـش،    . ، قدرت درك باالیی  داردرود ینممعموال ساکت است و با وجود اینکه مدرسه . همساالنش ،یگانه است
اسـت کـه    این رفتار، رفتـاري بـزرگ منشـانه   . سکوت او در بر مال کردن دردهایش، از پسرکی تنها با سن و سال او، عجیب است

  ).218: 1383سالجقه، (»کند یممراد را از همساالنش، ممتاز 
موفقیـت در  . دهنـد  یمـ ، بـا دل و جـان انجـام    کننـد  یمشخصیت کودك ونوجوان کارهایی را که بزرگ ترها به آنها واگذار 

ي فقیـر  هـا  خـانواده انی در ي مرادي کرمـ ها تیشخصتا آنها به استقالل شخصیتی برسند و از آنجایی که اکثر  شود یمکارها باعث 
  . و اخالقشان رشد کند آورد یماین کار شخصیت آنها را پخته بار . رندیگ یم، از کودکی مسولیت به دوش شوند یمبزرگ 

در . یی که متعلق به خودشان هسـت را بهتـر از چیزهـاي دیگـران بداننـد     ها يزیچکه دوست دارند  هاست بچهاین خصوصیات 
  .ي دیگر آورده اندها بچهکه  داند یمو کوزه را بهتر از چیزهایی  آورد یمکوزه اي به مدرسه  ها هبچداستان خمره یکی از 

 آورنـد  یمـ ، روي به شیطنت و بازیگوشی شود یمي کودك و نوجوان مرادي کرمانی هر زمانی که سرشان خلوت ها تیشخص
د قرار دارند، انرژي زیادي دارند به نحوي باید و این با خصوصیات کودك و نوجوان سازگار است کودك و نوجوان در سن رش

  .این انرژي را تخلیه کنند
ایـن خصوصـیات    "مشـت بـر پوسـت   "در داسـتان  . خودشان را جوان مرد نشان دهند خواهند یمي مرادي کرمانی ها تیشخص

: کنـد  یم، خالص کردند یما و او را از دست طرف مقابلش که دعو کند یماز موشو حمایت  ها بچهیکی از . شود یماخالقی دیده 
سـرش را انـداخت   . را از هـم بـاز کـرد    شیهـا  دسـت قهرمان . زدند یمکف زدند مثل وقتی که تو سینما براي قهرمان کف  ها بچه«

مـرادي کرمـانی،   (»نگاهش کردند و بـاز بـرایش کـف زدنـد     ها بچهسنگین و مغرور باز گشت باد تو غبغب انداخت و رفت . پایین
 خواهـد  یمکه بعد از دو روز دیگر بیاید هنگامی که  گذارد یمر داستان نه تر نه خشک  وقتی پرنده با سلطان قرار و د). 31: 1390

او با بال و پر خودش بـه  . بابا این جوانمردي نیست«.کند یمرا ببندند گلپر گریه  ها پنجره دهد یماز قصر خارج شود سلطان دستور 
  ).20: 1389مرادي کرمانی ،(»دیگر برمی گردد دو روز. این جا آمده، بگذارید برود
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ي کودك و نوجوان توجه دارد و در داسـتان شخصـیت دخترهـا را احساسـی تـر نشـان       ها تیشخصمرادي کرمانی به جنسیت 
معلم با حالت قهر  "خمره"و در داستان  کند یم، گریه ندیب یموقتی مریم کاریکاتورش را  "مثل شب چهارده"در داستان . دهد یم
  ). 123: 1389مرادي کرمانی، (»کردند یممعصومه و لیال نشسته بودند دم کالس و هق هق گریه «.از روستا برود خواهد یم

رفتارشـان را درسـت    کننـد  یمو سعی  کنند یمي اشتباه خود اعتراف کارهاشخصیت کودك ونوجوان در داستان به راحتی به 
اشـتباه کـردم    دیـ گو یمـ و به او  کند یمسر قبر پدر بزرگش گریه  دیآ یمساله  پسر بچه دوازده "مشت بر پوست"کنند در داستان 

  .        تا کارش را اصالح کند کند یممادر موشو او را راهنمایی . ببخش
تـا   کنـد  یمـ ي مرادي کرمانی از روحیه جستجوگري برخودارند و این امـر کمـک   ها داستاني کودك و نوجوان ها تیشخص

ایـن  . دلیـل کـار نکـردن سـاعت را بدانـد      خواهـد  یمـ قت ببرند در داستان ناز بالش روح جستجوگر مهربان پی به حقی ها تیشخص
در شیشـه مربـا را    خواهد یمجالل با سماجت هر چه تمام . بیشتر جلوه کرده است "مرباي شیرین"روحیه جستجوگري در داستان 

تا همکالسهایش باز  برد یماو شیشه مربا را به مدرسه . بازکند تواند یمن؛ او هم برد یمباز کند آن  را پیش همسایه شان آقاي زینلی 
مـرادي کرمـانی،   (»کننـد  یمبازش . همکالسی هام خیلی زور دارند! ي؟ عجب بچه اي بر یمشیشه را کجا «.دیگو یمکنند مادرش 

1389.( :  
خصوصـیات اخالقـی  کـودك و    ي کودك و نوجوان داراي روحیه سوال و جواب هسـتند ایـن روحیـه یکـی از     ها تیشخص

ي کـودك و  هـا  تیشخصـ . به خوبی نشان داده شـده اسـت   "مثل شب چهارده"نوجوان هست این خصوصیات اخالقی در داستان 
 هـا  یسـخت براي رسیدن به هدفشان و زنـدگی مطلـوب تـر بـا همـه اي       کند یمخلق  شیها داستاننوجوان را که مرادي کرمانی در 

شخصیت نوجوانش، هوشنگ براي رسیدن بـه آرزویـش بـا     "شما که غریبه نیستید"در کتاب . ي برسندتا به شرایط بهتر سازند یم
  . تا به هدفش برسد شود یمي مستمر و روحیه نا آرامش باعث ها تالش دیآ یمکنار  ها یسختتمام 

کـار بـه روسـتاي بـاالیی     نمکو را بـراي   کنند یمگریه  شوند یمي کودك و نوجوان وقتی که از خانواده شان جدا ها تیشخص
  ).56: 1390مرادي کرمانی،(»خورد یمیاد مادرش افتاد، گریه اش گرفت میان گریه آبگوشت و نان «.برند یم

ي مـرادي   هـا  داسـتان ي کودك و نوجوان نسبت به هم سـن و سالهایشـان وجـود دارد، در    ها تیشخصحس حسادتی که میان 
این حس در داستان مهمان  ورزد یمتاب پلورش خورش مانی نسبت به نیما حسادت از ک "توت"در داستان . شود یمکرمانی دیده 

کـه چـرا امیـر ماشـین      شود یمحس حسادت بهاره برانگیخته  رود یمبهاره براي باز کردن در   شود یممامان پر رنگ تر نشان داده 
تربیت داشته بـاش دختـر، بـرو،    : دیگو یممادر ! دیوانه ي بد جنس. کنم ینماگر امیر باشد در را به روش باز ". سواري کرده است

در  دهـد  یمـ شخصیت پسران را در داستان نسبت به دختران بـی خیـال تـر نشـان      مرادي کرمانی).37: 1375مرادي کرمانی، ("بدو
هـم از ایـن    امیـر «.نیسـت  ها مهمانچه چیزي بخورم او به فکر  پرسد یماز مادرش  دیآ یمداستان مهمان مامان امیر وقتی از مدرسه 

در صـورتی کـه   ). 9: 1375مـرادي کرمـانی،   (»!چی بخورم مامان؟ امان از شکم این بچـه : دیگو یمتو آن اتاق و هی  رود یماتاق 
  .پذیرایی کند  ها مهمانبه بهترین شکل ممکن از  خواهد یمو  ردیگ یمبهاره چپ و راست ایراد 

و دوسـت دارنـد آن را    کننـد  یمـ یزهاي تازه حس خوبی پیـدا  یکی از خصوصیات کودك ونوجوان این است که نسبت به چ
فروشـنده خواسـت آنهـا را بگـذارد تـوي      . مادر پول چکمه را داد«.شود یماین خصوصیات دیده  "چکمه"داشته باشند در داستان 
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سـرد شـد بپـوش     موقعی که هوا: هرچه مادرش گفت. با آن برود خانه خواست یم. چکمه را بکند خواست ینمجعبه اي ولی، لیال 
  ). 79: 1390مرادي کرمانی ،(»بزند زیر گریه خواست یم. زیر بار نرفت

یکی از خصوصیات کودك ونوجوان حرف زدن با موجودات و اشیاست تخییل درکودك و نوجوان بسیار قوي است و    
، "ي مجیـد ها قصه"در  کند یمحبت مراد با نخل ص "نخل"تا آنها به همه چیز شخصیت انسانی بدهند در داستان  شود یماین باعث 

ی که حال به دست نیب یمخدایی اش را بخوایی، تو گربه خوش قلب و با ادب و درستی هستی اگر «.کند یممجید با گربه صحبت 
مرادي کرمـانی ،  (»یشیمدنیا را چه دیدي ان شاءاهللا عاقبت به خیر . من ،بدبخت و بیچاره شدي زیاد سخت نگیر، صبر داشت باش

1390 :28 .(  
و در عین حال  آورند یمبه دست  خواهند یمي کودك ونوجوان مرادي کرمانی با سماجت آن چیزي را که ها تیشخص   

و آنهـا را بـا    گـذارد  یمـ این تاثیر مثبتی بـر روي کـودك و نوجـوان     رسند یم شانیها خواستهو به  دهند یمخودشان را پررو نشان 
 هـا  حـرف اما، من هم کسی نبودم که با این «.شود یماین خصوصیات بیشتر دیده  "ي مجیدها هقص"در . آورد یماعتماد به نفس بار 
آن قدر از اهمیت و الزم بودن توپ و خاصیت دشمن کور کن اش گفتم و گفتم تا به سـتوه آمـد و قـرار شـد     . از میدان به در برم

  ). 167: 1390مرادي کرمانی،(»ترتیب توپ را بدهد
  

  نواده  رفتار با خا. 2ـ 2
ي هـا  تیشخصـ . آنها بیشترین ارتباط را با خـانواده دارنـد   گذرد یمنوجوان در خانواده  زمان بسیار زیادي از زندگی کودك و

 دهند یمبرسد با گریه کردن خانواده را تحت فشار قرار  شانیها خواستهي مرادي کرمانی براي اینکه به ها داستانکودك ونوجوان 
اگر گریه کنی آن . برو بخواب«.کند یمبراي اینکه پدرش به مدرسه بیاید و خمره را درست کند، گریه  قنبري "خمره"در داستان 

  ).22: 1389مرادي کرمانی ،(»قدر می زنمت که بمیري
بر پوست در قبرسـتان   "مشت"موشو در داستان . کنند یمبه خانواده کمک  کارهاکودك و نوجوان داستان مرادي کرمانی در 

و  داشـت  یمـ مـراد کـوزه اي بـر    «.آورد یمو براي خوردن آب  چراند یمگاو را  "نخل"مراد در داستان . کند یممک به مادرش ک
میان باغ چشمه کوچکی بود که هنوز آّب، قطره . تو باغ رفت یمو  رفت یمباالي آبادي، از چینه باغ مش غالمحسین باال  رفت یم

مـرادي  (»تـا کـوزه پـر شـود     نشست یمرو به روي کوزه . گرفت یم ها قطرها زیر مراد کوزه  ر. دیچک یمقطره، از الي سنگ هاش 
  ). 80: 1388کرمانی، 

 "مثل شب چهارده"تا اختالف در خانواده به وجود بیاید در داستان  شود یمي کودك و نوجوان باعث ها طنتیشگاهی مواقع 
ادرمان را کشیدیم، از ما بدش آمد، گفت برو عکس بابات را ما عکس م! استاد« .کشد یمکاریکاتور مادرش را  ها نوجوانیکی از 

  ).20: 1390مرادي کرمانی،(»مادرم قهر کرد و رفت خانه مادر بزرگمان. پدر و مادرمان دعواشان شد. بکش
مـادر   "مرباي شیرین"در داستان  کنند ینمي خانواده خود گوش ها حرفي کودك و نوجوان داستان به ها تیشخصبعضی از 

هوشـنگ بـه    "شما که غریبـه نیسـتید  "در داستان . رود یمو به پاسگاه  کند ینمشکایت نکند؛ ولی او گوش  خواهد یماز او  جالل
همـین  . آن صبح، صبحی که شبش عمو پولدار شده بود، با خودم شرط کـردم دنبـالش بـروم   «.کند ینمحرف مادر بزرگش گوش 
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ژاکـت کهنـه و   . يخـور  یمهوشو، سرما : ننه بابا دنبالم دوید. اري قشنگی بودصبح به. برنگشتم. برگرد: هرچه گفت. کار را کردم
  ). 19: 1390مرادي کرمانی ،(»آمد یمبوي بهار . چه صبح خوبی بود. رنگ و رو رفته ام را داد که بپوشم
خالـه ي  مـراد شـوهر    "نخـل "در داسـتان   شـتابد  یمـ ي حساس به یاري خانواده ي خود ها زمانشخصیت کودك ونوجوان در 

و راه حل جلـوي او   کند یمي پدرش را پاك ها اشکدر داستان ناز بالش آویشن  آورد یمزخمیش را به کمک خاله اش به خانه 
بعد که ساعت درست شد و مردم از گوشه و کنار دنیا آمدند بـه تماشـاي   . میریگ یمغصه نخور پدر جان، از بانک وام «.گذارد یم

  ).105: 1389مرادي کرمانی ،(»میده یمواش پول بانک را ساعت و پول خرج کردند یواش ی
عفـت خـانم پهلـوي بهـاره را نیشـگون       کنـد  یمـ قهـر   کنـد  یموقتی در داستان کودك و نوجوان با خانواده اش اختالف پیدا 

بـزنم تـو   . متکه تکه ات کـن  خواهد یمرا همین جور گذاشتی رو هم؟ بچین دور سفره دلم  ها بشقاب«.زند یمزیر لب غر  ردیگ یم
این لیـوان کثیـف را چـرا آوردي سـر سـفره؟      . صورتت که جاش براي همیشه بماند هر وقت بروي جلو آینه یادگار امشبت بیفتی

  ).73: 1375مرادي کرمانی، (»!ذلیل مرده
شـش  "در داستان. شود یمتنبیه  کند یمبه خاطر کاري که  کند یمگاهی شخصیت کودك و نوجوانی که مرادي کرمانی خلق 

موقع رفتن بچه نگاهی به خوشه موز انـداخت و گـردن مـادرش    «:زند یمي لبخند انار مادر بچه اش را ها داستاناز مجموعه  "تا موز
  ).  65: 1389مرادي کرمانی،(»مادر هم شتلق خواباند تو صورت بچه. را گاز گرفت

یچی نداریم امروز صبح رفـتم احوالپرسـی کبـري    تو خونه ه«:کند یمي بی بی اعتراض غذاهاو نسبت به  خورد ینممجید غذا 
، اما آب داغو خورم یممن نون خالی . می خواي برات آب داغو درست کنم اخم هام را کشیدم تو هم. خیاط، نرسیدم چیزي بپزم

  ). 280: 1390مرادي کرمانی،(»شاید هم نشنید. ی  جوابم را ندادکن یمي ؟ گردو هم قاتی اش خور یمکشک . خورم ینم
دوست دارد سوغاتی خوبی براي آنها ببرد ولی بی بی از آنجـایی کـه پـول     رود یموقتی که مجید براي مسافرت نزد دایی اش 

این بود که حسابمان بـا هـم جـور نبـود و آبمـان تـوي یـک جـوي         « .چیز خوبی براي آنها بخرد تواند ینمدرست و حسابی ندارد 
مـرادي  (»کـرد  یمـ لب و لوچه ام آویزان بود و بی بی خدا بیامرز ناله و نفـرینم  . نق زدمسرتا سر بازار هی ایراد گرفتم و . رفت ینم

   ). 88: 1390کرمانی،
 

  رفتار با خویشاندان   . 3ـ  2
از «.کند یمو با احترام با او برخورد  گذارد ینممجید لحظه اي او را تنها  دیآ یموقتی دایی براي دیدن بی بی به خانه آنها     

مرتب آفتابه اش . دست به سیاه و سفید بزند دادم ینماجازه . دمیپلک یممدام دور و برش . دایی آمد آنی تنهاش نگذاشتمروزي که 
تا بیرون بیایـد، دنبـالش راه بیفـتم و     زدم یمکه الزم بود حتما تنها باشد، تو حیاط قدم  رفت یمو اگر جایی  کردم یمرا براش آب 

ي کـودك و نوجـوان بـه خـاطر رفتـار بـدي کـه        هـا  تیشخصـ بعضـی از  ). 205: 1390انی،مـرادي کرمـ  (»روي دستش آب بریـزم 
و بـراي نخـل اتاقـک درسـت       گذارد یمرا کنار نخل تازه رویید  ها سنگمراد وقتی  ندیگو یمدروغ  کنند یمخویشاوندان با آنها 

. ی؟ مـراد دسـتپاچه شـد، رو برگردانـد    کن یمه کار چ...چه«.ندیب یمتا از گاو و گوسفند در امان بماند شوهر خاله اش او را  کند یم
افتـاده بـود تـو جـو، راه اّب بنـد آمـده بـود،         هـا  سـنگ : مـراد جویـده جویـده گفـت     شد یمشوهر خاله سوار بر االغ از کوچه رد 

  ). 38: 1388مرادي کرمانی، (»برداشتم
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او وقتـی کـه در امتحـان رد      شـود  یمـ ی قائـل  نسبت به خویشاوندانش احترام خاص "شما که غریبه نیستید"هوشنگ در داستان 
  .  در روي عمویش نگاه کند تواند ینم شود یم

حتـی   کند یمبا شوکت زن پسر خاله به خوبی ارتباط بر قرار  دهد یمبه نیکویی کارها را انجام  "مهمان مامان"بهاره در داستان 
  .خانه آنها آمده خوشحال استسر زبان تر از شوکت است او از اینکه پسر خاله و تازه عروس به 

   
  رفتار با همسایگان  . 4 -2

در واقـع آنهـا بـا     دهنـد  یمـ یی است که با خانواده خود انجام رفتارهامثل  کنند یم ها هیهمسارفتارهایی که کودك ونوجوان با 
کجـا  «.پایین بیاید خواهد یمامیر  و از ندیب یمصدیقه خانم  همسایه شان امیر را پشت فرمان . ي خود رابطه نزدیکی دارندها هیهمسا

مـرادي  (»امیـر ایسـتاده بـا صـدیقه چـاق سـالمتی کنـد       . یکنـ  یمی، بچه اي را زیر کش یمی کسی را زن یم. ي امیر؟ بیا پایینرو یم
  ).25،24: 1375کرمانی، 

  

  رفتار با معلم  . 5ـ  2
ه صمیمیت بین شان است احترام خاصـی هـم   در عین اینک دهند یمرفتاري که شخصیت کودك و نوجوان با معلم انجام     

هیچ کـس بـا   «.شود یمبه یاري معلم خمره درست  "خمره"در داستان  رندیگ یمو در مشکالت از او کمک  شوند یمبه معلم قائل 
منظـورم ایـن اسـت کـه     : آقا صمدي هم لبخند زد و گفت. خندیدند ها بچهپس با کجامان آب بخوریم، آقا؟ . دهانش آب نخورد

 هـا  بچـه و در داسـتان مربـاي شـرین    ).  98: 1389مرادي کرمـانی،  (»لیوان را دست به دست کنید. پوزه اش را توي آب نکند کسی
  .عصبانی شوند ها معلمتا  شود یمباعث  ها بچهعلت باز نشدن در شیشه را از معلم بپرسند ولی بعضی موقع پر حرفی  خواهند یم

  
  رفتار با دیگران. 6ـ  2

پس «.خواهد یمدر شیشه را باز کند جالل پولش را  تواند ینماحمد آقا  رود یمجالل پیش مغازه دار  شود ینما باز در شیشه مرب
 ).21: 1389مرادي کرمانی، (»ردیگ ینمکارخانه اش پس . زدي در شیشه را ناقص کردي! این شیشه را ور دارید، پول مرا بدهید

از مدرسه دویـدم بیـرون و رفـتم دم    «.یادش بدهد خواهد یمم از استاد خطاطی روي پارچه بنویسد با احترا خواهد یمهوشنگ 
حـروف پخـش    سـم ینو یمـ استاد چه کار کنم که وقتی روي پارچه : نوشت یمدکان خطاطی، استاد داشت روي پارچه اي چیزي 

مـن را از دکـانش   . ی گیرمون بیـاد صناري سه شاه. باید ما بنویسیم. ی؟ این کاره نیستیکن یمتو چرا دخالت . نشه؟ این کار ماست
شماها کاري می کنـین کـه قـدر مـا را     . زحمت کشیدم تو سري خوردم تا کار یاد گرفتم ها سالمن . بیرون انداخت برو پی کارت

 ).333: 1390مرادي کرمانی، (»ندونن

برخـورد کننـد  در داسـتان     با آنها ترهاتا بزرگ  شود یمباعث  دهد یمیی که شخصیت کودك و نوجوان انجام رفتارهاگاهی 
و در داستان مثل شب چهارده بابک به خاطر کشـیدن کاریکـاتور پیـر     شود یممش اسداهللا از دست مجید گالفه  "ي مجیدها قصه"

 ها شانهچند ضربه محکم زد به . یک روز پیر مردي، توي پارك دنبال بابک دوید و با عصا به حسابش رسید« .خورد یممرد کتک 
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بد جوري زد بعد هم دفترش را گرفت و پاره کرد و قلمش را پرت کـرد تـو حـوض    . گریه بابک در آمد. و کپل اوو پس گردن 
  ).16: 1390مرادي کرمانی،(»میان پارك

  
  رفتار با موجوادت زنده  . 7 -2

قالیبافخانه ایـن اتفـاق    يها بچهدر داستان شما که غریبه نیستید و . کنند یمبراي اینکه سرگرم بشوند موجودات را اذیت  ها بچه
سـیخ را از میـانش گذرانـد،    . علو یکی از پاهاي دولو را از زانو شکست و کند، ران خالی بود، نمکو برگ را  دو ال کرد« .افتد یم

نمکـو  . دیکشـ  یمدرد . رفت یمو شکمش بیشتر باال و پایین  دیچیپ یمدولو تو خودش . سر سیخ را به ران توي خالی دولو فرو کرد
یکـی از  ). 30: 1389مـرادي کرمـانی،   (»بی بلند، کلفت تر از سیخ، آورد، میان برگ تا شده گذاشت و دو سر چوب را گرفتچو
ي هـا  داسـتان از مجموعـه   "جنگـل "با موجودات است در داسـتان   ها تیشخصحرف زدن  شود یمدیده  ها داستانیی که در زهایچ

مهمان هر روز من آمد لیوان چایی اش را بـر  : گنجشک را نگاه کرد و گفت سرباز«.زند یمتنور سرباز نوجوان با گنجشک حرف 
آنجا چه خبر بود؟ و اشـاره کـرد بـه جبهـه دشـمن تـو جاسـوس آنهـایی یـا          : به گنجشک گفت. داشت و رفت کنار بشکه نشست

  ).41: 1390ی،مرادي کرمان(»خورد یمجاسوس ما گنجشک روي شیر بشکه نشسته بود، سرش را خم کرده بود و داشت آب 
   

  رفتار با موجودات بی جان.  8ـ  2
را بغل  ها نخل. ها نخلطرف  پرم یم«. رود یمدر داستان شما که غریبه نیستید با پدر بزرگش به روستاي شهداد زادگاه مادرش  

تنـه نخـل    .چسـبانم  یمـ صورتم را بـه تنـه ي نخـل    . شود یمپوست سخت وسفت وخشن تنه ي نخل، آغوش گرم مادرم . رمیگ یم
، بوسـش  چـرخم  یمـ دور نخـل  . چـرخم  یمـ ، چـرخم  یمـ . درسـت بغـل بگیـرم    تـوانم  ینمـ ي مـن کوتـاه،   هـا  دسـت گلفت اسـت  

  .  افتد یماین اتفاق در داستان نخل نیز ). 75: 1390مرادي کرمانی ،(»کنم یم
  

  وصف جسمانی  .  9ـ  2
بـاال   هـا  پلهي کندم را از ها یگونیک تنه . شد یمزیاد  زورش. دیکش یم جعفر قد« .کند یمیی که نویسنده از جعفر ها فیتوص

  ). 74: 1390مرادي کرمانی، (»توي مخزن ختیر یم، برد یم
در داسـتان   کنـد  یمـ ي الغـر و چـرك خیلـی اسـتفاده     هـا  واژهمرادي کرمانی براي اینکه فقر را نشان دهد هنگام توصـیف از  

مـرادي  (»ي درشت و هوشیاري داشـت ها چشمه و الغر و چرك بود؛ ي پسرك سیاها دست«.شود یمپلوخورش این توصیف دیده 
  ).71: 1390کرمانی ،

امیر جلو آینه بود و داشت به جوش بغـل دمـاغش   «.دهد یمي نوجوان را نشان ها دغدغهنویسنده با نوشت این جمالت یکی از 
  ).11: 1375مرادي کرمانی ،(»رفت یمور 

  

  وصف لباس . 10ـ  2
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نظر مساعد، همدردي یا نفرت خواننده را نسبت به شخصیت داستان جلب کند باید او را چنـان بیارایـد و   اگر نویسنده بخواهد 
 1384یونسـی،  (در چنان حوادثی شرکت دهد که واکنش او طبیعـی بنمایـد؛ لبـاس اشـخاص، متناسـب بـا مقتضـیات فصـل باشـد         

  )163ـ162:
لبـاس درسـت و حسـابی ندارنـد فقیـر مـالی در جـاي جـاي         ي مرادي کرمانی ها داستاني کودك ونوجوان ها تیشخصاکثر  

ي کوچک، الغر، سیاه ها دستبا  ها بچه« .کنند یمي پاره و رنگ رفته استفاده ها لباسآنها از  شود یمداستان مشت بر پوست دیده 
. کوتـاه و تنـگ   رخـت هاشـان  . ي جلو گیشه چنگ زده بودند، نگاهشـان هوشـیار و پـر از شـیطنت بـود     ها لهیمو آفتاب خورده به 

    ).30: 1390مرادي کرمانی،(»و پشت شلوارها وصله خورده زانوهاي پیراهن جا به جا کنده، سر ها دگمه
ي قالیبافخانه دور کماجدان بزرگـی جمـع شـده    ها بچهدختر « .شود یمفقر به تلخی نشان داده  "ي قالیبافخانهها بچه"در داستان 

ي هـا  رشـک و  هـا  شـپش . دیجوشـ  یمـ آب توي کماجدان . ي پاره پوره شندره پندرهها لباس. توي کماجدان پر از لباس بود. بودند
را از آب جـوش در مـی    هـا  راهنیـ پو  شـلوارها ، بـا سـر چـوب،    هـا  بـاف یقال. مردنـد  یمـ و . دنـد یترک یمـ ، تـو آب جـوش   ها لباس

 ).100: 1390مرادي کرمانی،(»آووردند

آویشـن هفـده سـاله    «. در رابطه با شهر اسـت  ها داستاناکثر این . شوند یمخوش پوش ظاهر  ها تیشخص ها داستاندر بعضی از 
نـه  . بیش تر نداشت؛ اما خیلی ساده و بی ریا و خوش سر زبان بود خیلی هم باهوش وتیز و خوش لباس بود قدش هم به اندازه بود

  ).100،99: 1389مرادي کرمانی، (»کوتاه نه بلند
  

  وصف خانه . 11ـ  2
را بـراي خواننـده ترسـیم     کنـد  یمـ با توصیف خانه شرایطی را که جعفر در آن زنـدگی   "مشت بر پوست"ستان نویسنده در دا

ي زنانـه و  هـا  رخـت . ي کهنه و دست دوم گرفتـه بـود  ها رختمادر نشسته بود گوشه ي اتاق، دور تا دورش را کوهی از  « .کند یم
  ).66: 1390،مرادي کرمانی(»ي از این و آن گرفته بودها سالمردانه که 

خانه کوچک بود « .پی برد ها تیشخصبه کلیات  توان یمتا حدودي  دهد یماز وصفی که نویسنده در رابطه با خانه انجام    
پر از . وچیز هاي  بی خود و خراب و شکسته بود ها پرتپر بود از خرت و   ها اتاقدور تا دور حیاط و . دو تا اتاق داشت. و قدیمی

ي صندوق بود و تو ها یقوطتوي اتاق پشت . روي هم چیده شده بودند ها تیپو  ها یقوط. پیت زنگ زده بود قوطی خالی روغن و
و چراغ خوراك پزي کهنه، پیت نفـت،   ها قابلمهي کهنه ودست دوم، دو چرخه شکسته، ها رختپر از  ها یقوطو روي  ها صندوق
  ).25: 1390مرادي کرمانی،(»پوست پاره گوشه ي اتاق افتاده بود تنبک کج شده و. ي جور وا جور کهنه و به در نخورها چراغ
مـش مـریم یکـی از همسـایه      دیـ گو یمـ . شب پیش آنهـا بماننـد   خواهد یمعباس آقا از مهمان  "مهمان مامان"در داستان    

کـه حتـی    کنـد  یمـ صـف  نویسنده به طور غیر مستقیم خانه فقیرانـه را و  خوابد یمدر اتاق ما  دیآ یمرختخواب تمییز دارد خودش 
  . رختخواب درست و حسابی ندارد

: کنـد  یمـ با نشان دادن خانـه فقیـر بـودن را نمایـان      کند یموقتی که خانه را توصیف  "ي قالیبافخانهها بچه"نویسنده در داستان 
بـی شـعله اجـاق    کتـري سـیاه، میـان آتـش     . یداهللا روي حصیر بغل اجـاق، نشسـته بـود   . شب بود. چراغ موشی سر تاقچه اتاق بود«
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و بـه   رفـت  یمـ و  دیـ چیپ یمو  شد یمدود از زردي جدا . سر شعله دود بود. دیلرز یم. شعله چراغ موشی زرد کوتاه بود. دیجوش یم
  ).41: 1390مرادي کرمانی،(»دیچسب یمسقف 
  

  اقتصادي   رفتارها. 12ـ  2
، نسبت بـه پـول   کنند یمفقیر زندگی  ها خانوادهي مرادي کرمانی از آن جایی که در ها داستاني کودك ونوجوان ها تیشخص

ي هـا  چشـم عاقبـت مشـدي بـا دسـت لـرزان و      «. شود یمدیده  "ي مجیدها قصه"ي ها داستاناین نیاز در اکثر  کنند یماحساس نیاز 
! همـین؟ همـش  ...همین: پول را جوري نگاه کردم که یعنی. را برداشت و یواشکی گذاشت تو مشت من ها پولنگران دو تومان از 

پول دار شـدم  . پنج قران دیگر هم گذاشت رو دو تومان و از در خانه زد بیرون. شست پیرمرد خبردار شد که واقعا کم لطفی کرده
« .کنـد  یمـ در داستان شما که غریبه نیستید هوشنگ پیش اوس علی رحمان کـار  ). 382: 1390مرادي کرمانی، (»وضعم خوب شد

  ).170: 1390مرادي کرمانی،(»کنم یمپول هام را جمع . کف دستم گذارد یمغروب به غروب  اوستا پنج قران 
  

  باورهاي مذهبی. 13ـ  2
به خـاطر اینکـه مـن همیشـه دنبـال سـر سـبزي و        : دیگو یم؟ درویش ندیگو یمچرا به او خضر : پرسد یممراد از درویش    

چشـمه ي خضـر، درخـت خضـر، جـوي خواجـه       . خضر استاینجا تو این آبادي، پر از گذر گاه « : دیگو یممراد . آبادانی هستم
شیرشـان، گوشتشـان، پشمشـان     شود ینمکم . کشند یمهر چه . همه ي گوسفندها مال خواجه خضر هستند. ندیگو یمخضر، مردم 
یاید و که خضر بعد از چهل روز ب کشد یم، انتظار کند یمخاله ام هر روز صبح پیش از آفتاب در خانه را آب و جارو . برکت دارد

آمد و از جلومان رفت، و ما او را نشناختیم  ندیگو یمو دست آخر  کنند یمي آبادي این کار را ها زنمراد و مطلبش را بدهد بیشتر 
  ).23ـ22: 1388مرادي کرمانی ،(»چون در لباس یکی از مردم بود

طال اسـم چوپـانی بـود    : ر بزرگش شنیده بود کهطال کی بوده، خاله؟ مادرم از ماد: مراد از خاله اش پرسید. به خانه که آمدند«
هـر وقـت خشـک    . آدم با خدا و ساده و خوش قلبـی بـوده  . آمده یمکمتر به آبادي . کرده یمزندگی  ها کوهي دور، تو ها سالکه 

  ). 73: 1388مرادي کرمانی، (»گرفت یمو فوري، به امر خدا، برف و باران همه جا را  داشت یم، دست به دعا بر شد یمسالی 
بـی بـی، از زیـر آینـه و قـران ردم      «: دیگو یمدر مسابقه شرکت کند،  خواهد یموقتی مجید  "ي مجیدها قصه"در داستان    
گفتم بی بی یه خورده اسفند حاضر کن که وقتی آمدم خونه بریزي رو . دعا خواند و به قد و باالم مخصوصا پاهام فوت کرد. کرد

  ).654: 1390مرادي کرمانی،(»کنم یم، من برات اسفند دود باشه تو اول بشو. آتش چشم نخورم
  

  باورهاي خرافی. 14ـ  2
مریض کـه  «.از دین است ها تیشخصدلیل این امر هم بی خبري . شود یمي مرادي کرمانی دیده ها داستانباورهاي خرافی در  

یی که روي خشت بـود، روغـن   ها چشمبه  ،ها شیخوو قوم و  ها هیهمسا، چشم به تعداد دیکش یممادرش روي خشت چشم  شد یم
میان چهار کوچـه خشـت   . برد یم، دیرس یم، خشت چشم دار و روغن مالیده را تا چهار راه، سر چهار کوچه اي که به هم دیمال یم

روي خشـت، روي تخـم    دیـ د یمـ ي خشت، تخم مرغ را ها چشم. کاشت یمروي خشت چشم دار تخم مرغ . گذاشت یمرا زمین 
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که نمکو کوچک  ها وقتآن . پراند یمو نمکو مریض و تب کرده را سه بار، از روي آتش  زد یمو آتیششان  ختیر یممرغ هیزم 
وقتی : گفت یمو به نمکو  خواند یمو پنج الحمداهللا و قل هو واهللا  دیپر یمو خودش به همراه  او از روي آتش  کرد یمبود، بغلش 

تو : گفت یمو  داد یمرض و تب دور می شه دفعه آخر، بار سوم، کاسه آبی به نمکو از رو آتش پریدیم پشت سرت را نگاه نکن م
 سـت یبا یمـ ، آن وقت نمکـو  شکست یمو  دیلرز یمآب نگاه کن و صورت زرد رنگ و بیمار نمکو تو آب صاف موج دار کاسه، 

و صـدا   دیـ ترک یمـ ي خشت، ها چشموي رو به قبله بایستد و آب را از باالي سر به پشت سرش بپاشد تخم مرغی که میان آتش، ر
، هـا  چشـم و روغـن   دیـ ترک یمـ چشمی کـه نمکـو را چشـم کـرده بـود      . چشم حسود ترکیده بود شد یم، خیال لیلو راحت کرد یم

  ).  57:  1390مرادي کرمانی،(»تا دیگر نمکو را چشم نزنند سوزاند یم، سوزاند یمي حسود را، تا ته ها چشمي خشت را، ها چشم
هنـوز  . زیاد اعتقاد داریم ها وانیحو  ها پرندهبه نفرین «.شود یمبه وفور باورهاي خرافی دیده  "شما که غریبه نیستید"ن در داستا

  ).  88: 1390مرادي کرمانی،(»گربه اي را که نفرینم کرد به یاد دارم
. تـوي تنـور   افتـد  یمـ و  چسـبد  ینمـ نـور  خوب به دیواره ي ت ها نانخمیر یکی از « .پزد یمبرایمان نان  ها هیهمساسکینه یکی از 
بچه مردینـه کـه بیـاد سـر تنـور نـون مـی تـره تـو          . چند بار بگم بغل تنور وا نه ایستا: می توپد به من که. شود یماوقات سکینه تلخ 

  ).63: 1390مرادي کرمانی،(»تنور

  
  نتیجه گیري

 کنـد  یمو کم کم رشد  شود یمي داستان معرفی شخصیت در ابتدا. ندیآ یمهمه ي عناصر داستان به خاطر شخصیت به وجود 
ي خود را به صورت غیر ها تیشخصمرادي کرمانی اغلب . شخصیت ممکن است غیر انسان باشد. ردیگ یمو شکل کاملی به خود 

و ي اصلی داستان کودك ها تیشخصاکثر . سدینو یمرا براي کودك و نوجوان  ها داستان؛ از آن جایی که کند یممستقیم معرفی 
نوجوان هستند و مردها این نقش را برعهده گرفته اند؛ این امر نشان می دهدکه  نویسنده ترجیح داده از شخصیت اصـلی و فرعـی   

کودك و نوجـوان بهتـر بـا     شود یماین کار باعث . دهد یمي کودك و نوجوان را نشان ها دغدغهنویسنده . مرد بیشتر استفاده کند
ي داستان دارند، بیشترین ها تیشخصخصوصیات اخالقی که . استان تاثیر زیادي بر روي آنها بگذاردداستان ارتباط برقرار کند و د

خصوصـیات اخالقـی   . کنـد  یمـ ي اخالقـی آنهـا پـر    هـا  یژگـ یودر واقع عمده وجود شخصیت را . حجم داستان را در برمی گیرد
ي داستانی مرادي کرمـانی یـک نـوع بـدبینی،     ها تیشخصدر پشت . ي داستان ارتباط تنگاتنگی با خود نویسنده دارندها تیشخص

نمـود   شیهـا  داستاناضطراب و نا آرامی وجود دارد دلیلش این است که خود نویسنده با اضطراب بزرگ شده و این اضطراب در 
وجه کرده ، نویسنده به این امر خیلی تگذرد یمپیدا کرده است؛ از آنجایی که اغلب ساعات زندگی کودك و نوجوان با خانواده 

خـوب   شـان یها خـانواده ي کـودك و نوجـوان بـا    هـا  تیشخصـ در داستان اغلـب  . در داستان نقش پر رنگ دارند ها خانواده. است
ي مرادي کرمـانی زیـاد   ها داستانهستند و  فقر مالی در  ها خانوادهکودك و نوجوان از نزدیک درگیر مشکالت . کنند یمبرخورد 
فقیر . مشکالت خود را حل کنند  توانند یماز اعتماد به نفس کافی بر خوردار هستند و  ها تیخصش؛ با این وجود خورد یمبه چشم 

تا شخصیت آنها بـه اسـتقالل برسـد بـه خـاطر اینکـه آنهـا از بچگـی          شود یم؛ بلکه باعث گذارد ینمبودن بر روي آنها تاثیر منفی 
ي مـرادي کرمـانی در کارهـا بـه     ها تیشخص. آنها رشد کند تا شخصیت شود یممسولیت کارها باعث . کشند یممسولیت به دوش 

  .کنند یمو بعضی از آنها حتی در جامعه کار   کنند یمکمک  ها خانواده
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  غالمحسین ساعدي »گاو«پردازي در داستان شخصیت و شخصیت
  

 1عبدالناصر نظریانی 

   2زاده اصلعلی علی 

  

  چکیده
خـوب شـناخته شـوند، نیـاز بـه       هـا  تیصـ شخبـراي اینکـه   . رونـد  یماز مهمترین عناصر در ساختار داستان به شمار  ها تیشخص

در شخصـیت پـردازي غیـر مسـتقیم     .  شـود  یمشخصیت پردازي به دو طریق مستقیم و غیر مستقیم انجام . شخصیت پردازي هست
. نـد یب یمـ را  هـا  تیشخصـ ي متفـاوتی از  ها جنبهي مختلف ها تیموقعو در  شود یمآشنا  ها تیشخصخواننده به طور ناخود آگاه با 

اینگونـه  . شخصیت پردازي از طریق رفتار، گفت و گو ، نـام و محـیط  . شود یمردازي غیر مستقیم از چهار طریق انجام شخصیت پ
آشکارتر  ها تیشخص رود یمبهتر در ذهن مخاطب بماند و همان طور که داستان جلو  ها تیشخص شود یمشخصیت پردازي باعث 

و غالمحسین ساعدي از مجموعه عـزاداران بیـل و انـواع شخصـیت پـردازي غیـر       در این مقاله با نقد و بررسی داستان گا. شوند یم
؛ از آنجایی که غالمحسین ساعدي نمایشنامه نـویس بـوده اسـت، از روش شخصـیت پـردازي غیـر       میرس یممستقیم، به این نتیجه 

آورده  شیها داستاننامه را در ي نمایشها یژگیوگفت ساعدي تا حدودي  توان یمدر یک کالم . مستقیم بیشتر استفاده کرده است
 . است

  

  .داستان کوتاه، داستان گاو، شخصیت، شخصیت پردازي، روانشناختی، غالمحسین ساعدي :ها واژهکلید 
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  مقدمه
ي هـا  داسـتان ساعدي به خـاطر پزشـک بـودن دسـت بـه خلـق       . یکی از داستان نویسان معاصر است)1314(غالمحسین ساعدي

از مجموعه عزادران بیل به جنبه » گاو«در داستان . پردازد یمدر داستان  شیها تیشخصشتر به جنبه روانی او بی. زند یمروانشناختی 
در ایـن مقالـه سـعی داریـم بـه شخصـیت و       . دهـد  یمـ ي روانی آنهـا را بیشـتر نشـان    دردهاو  کند یمزیاد توجه  ها تیشخصروانی 

  .شخصیت پردازي در داستان  گاو غالمحسین ساعدي بپردازیم
  

  شخصیت-1
پـس  . گفـت داسـتان بـدون شخصـیت وجـود خـارجی نخواهـد داشـت         توان یم. شخصیت یکی از عناصر اصلی داستان است

مهمترین عنصر منتقل کننده ي تم داستان و مهمترین عامـل  «: سدینو یمیونسی . باشند یم ها داستانجزء جدایی ناپذیر  ها تیشخص
ي داسـتانی یـاري   هـا  تیشخصدر گسترش طرح وارائه تم خود از  ها داستانیباً تمام تقر. ي داستانی استها تیشخصطرح داستان، 

ي داسـتان را حیوانـات تشـکیل    هـا  تیشخصـ  "کلیلـه و دمنـه  "ي هـا  داسـتان در ). 33: 1384یونسـی،  (»که معموال انسانند ندیجو یم
عامل شخصیت محوري است که تمامیت قصه بر «: سدینو یمرضا براهنی . باشند یمکه نماینده ي انسان یا طرز فکر بشري  دهند یم

مگر . کنند یمکلیه عوامل دیگر، عینیت، کمال، معنا و مفهوم و حتی علت وجودي خود را از شخصیت کسب . چرخد یممدار آن 
قصه اي یافت که در آن دگرگون شدن شخصیت موجبات دگرگونی حوادث، جدالها، طرح، توطئه و سایر عوامل دیگر  توان یم
قصـه اي   تـوان  یمـ چیزي جز رشد و تکامل شخصـیت قهرمـان در طـول زمـان باشـد؟ و آیـا        تواند یمفراهم نیاورد؟ و آیا قصه  را

شخصیت پـردازي در داسـتان   ). 243ـ 242: 1362براهنی،(»پیداکرد که در آن از شخصیتی واقعی مستعار و یا تمثیلی خبري نباشد؟
را وادار بـه   هـا  تیشخصـ و  گـردد  یمـ  هـا  تیشخصـ حوادث در داستان حـول   دیآ یمود به وج ها تیشخصبا اعمال، رفتار و گفتار 

  . کند یمعکس المعل 
افکار و عقایـد بـراي   . نوع دیگر شخصیت، شخصیتی است در حال ساختمان وتکوین و در حال زیستن«به عقیده براهنی    

مل پیدا کرده، صورتی عاطفی و درونی یافته اند بـراي  او مطرح نیستند و اگر باشند چنان به شدت حس گردیده اند که فردیت کا
او عواطف و دگرگونی ناشی از گردن نهادن به یک زندگی عینی و واقعی اهمیت دارد و اگر او در وسـطها یـا در پایـان قصـه بـه      

حتی بـه وسـیله    ي فردي او در چار چوبه ي قصه است و افکاري از خارجها تجربهنتیجه ي خاصی رسیده باشد این نتیجه، حاصل 
ي قصه نویس به او تحمیل نشده است گرچه بدون شک، وجود او به عنوان یک موجود زنده از جهان بینی عمومی قصـه نویسـی   

ي ساعدي با ها قصه. یی به عنوان  نماینده ي افکارها تیشخصکه در حال تجربه کردن احساس و اندیشه هستند نشان داده اند نه از 
  ).295ـ 294: همان(»و این ادراك، اصالت هنري بیشتري دارد.نوشته شده اند ها تیشخصاین ادراك از 

  روانشناسی شخصیت در داستان گاو. 1ـ 1
ي عزاداران بیل دنیاي غیـر از دنیـاي   ها تیشخصدنیاي «.پردازد یمبیشتر به جنبه رواشناسی شخصیت » گاو«ساعدي در داستان 

ي هـا  دهقـان ي است بی شناسنامه و غریب، اگر چه اهـالی بیـل بـا مشـکالتی مشـابه      بیل دهکده ا. معمولی و شناخته شده ي ماست
ي غریـب  ها چهرهامروزي دست به گریبانند و خرافات مذهبی و جهل و فقر گرسنگی بر تار و پود زندگی آنها پیچیده؛ اما باز هم 

ه بر این روستا حاکم است مرگ و وحشت و فقر آنچ«: سدینو یمشهریار زرشناس ). 656ـ 655: 1366میر صادقی، (»و ناآشنا دارند
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جهان ساعدي جهانی ترس زده و اسیر اضطراب و هول و هـراس  . و فجایع ناشناخته و نیاز و گریز و هراس و حسی از تعلیق است
ضاي داستان او در این داستان، ف). 40: 1387زر شناس،(»کند یمکامال خود نمایی "عزاداران بیل "است؛ و این هراس ویرانگر، در 

که گاو یکی از اهالی به خاطر پیچیده شدن طناب دور گردنش خفه شده است ساعدي مشدي حسـنی را   کند یمروستایی را بیان 
که بر اثر بدبینی در پایان  دهد یمدر واقع ساعدي شخصیت خودش را نشان . شود یمکه بر اثر این حادثه دیوانه  کشد یمبه تصویر 

  .گذارد یمو زندگینامه او مهر تایید را بر  پاي این ادعا  شود یمزندگی دیوانه 
و  هـا  یـی چرابلکه بیشتر به تشریح  کنند ینماکتفا  دهد یمي روانشناختی به آنچه رخ ها داستانمحتواي «میرصادقی معتقد است 

و بـه   دهنـد  یمـ عمول اهمیت ي داستان بیشتر از مها تیشخصو به زندگی عاطفی  پردازد یم ها واکنشو  ها کنشي اعمال و ها علت
ي سرمی زند توجه بسیاري دارد و بر نتایج اخالقی اعمال کـه اسـاس توجیـه اعمـال     ها تیشخصانگیز هاي اعمال و رفتاري که از 

میـر  (»پـردازد  یمـ را وادار بـه عمـل کـرده اسـت      هـا  تیشخصـ و بیشتر به محرك که  کند یمکمتر تکیه  هاست قصهي ها تیشخص
  .ي عزاداران بیل روانکاوي ترس و وحشت مشدي حسن از فقر است مجموعهاز » گاو«داستان  ).98: 1388صادقی، 

ي داسـتان سـاعدي بـه خـدمت گـرفتن      هـا  خصـلت یکی از مهمترین «:دیگو یمي ساعدي ها داستانجمال میرصادقی در مورد 
ایـن داسـتانها بـا فضـا و رنـگ       دهـد  یمـ ي روانی حاصل از آن را نشان ها یناراحتمضامین که لبه ي مخوف و ترسناك زندگی و 

ي نویسندگی ساعدي ایجاد همین اتمسفر و فضـا و رنـگ بـراي    ها قدرتمرموزي و وهمناکی احاطه شده است یکی از ) اتمسفر(
ایـن مضـامین   . ؛ اما در میان نویسندگان ایرانی از این نظـر بـی ماننـد اسـت    کند یماست که اگر چه مبالغه آمیز جلوه  شیها داستان

  ). 652: 1366میرصادقی، (»ردیگ یمنیز به  خود ) سمبلیک(ي تمثیلی و رمز و راز گونه و نمادینها جنبهس انگیز و غریب که هرا
را از مـوقعیتی خـارج کنیـد و در موقعیـت      هـا  تیشخصي موثر و شگفت انگیز در داستان نیز همین است که ها روشیکی از «

حادثـه ي کـه مشـدي حسـن     ). 28: 1387اسـکارت کـارد،   (»خصیت شان جلوه گر شودي متفاوتی از شها جنبهدیگر قرار دهید تا 
  .شود یمقبول کند و دیوانه  تواند ینم

؛ مرد که ابزار کار و وسـیله  ردیم یموقتی گاو مشد حسن . مرثیه بر مرگ عاطفه در شرایطی چنین غیر انسانی است«داستان گاو
ــی     ــراي نف ــت، ب ــار خــود را از دســت داده اس ــاه    ي اعتب ــویش پن ــاي خ ــه درون وهمه ــت، ب ــشکس ــرد یم ــون   ب ــه وادي جن و ب

  ).116: 1368میرعابدینی، (»زدیگر یم
  
  در داستان ها تیشخص.2ـ 1
  مردان . 1ـ 2ـ 1

شخصیت مشدي حسن در داستان ازآغاز تا پایان حضوري چشمگیر دارد و طرح وپیرنگ داستان بـا اعمـال و رفتـار او شـکل     
  این است که آیا به گاو آب داده است؟ پرسد یماولین چیزي که از زنش  گردد یمکارگري بر  مشدي حسن وقتی از. ردیگ یم

گـاو  : دیـ گو یمـ و  کند ینمگاوش فرار کرده و اسماعیل دنبالش رفته است؛ ولی مشدي حسن باور : دیگو یممش  اسالم به او 
ي بیـل  هـا  کوچـه و نعره کنـان در   کند یمتصور شب هنگام مشدي حسن خودش را گاو . داخل طویله است. من فرار نکرده است

مشـدي حسـن سـرش را از تـوي کاهـدان      «. مشدي حسن سرش را در کاهدان کرده اسـت  ندیب یمصبح مش طوبا  دهد یمجوالن 
؛ مردهـا  دیـ جو یمدهانش پر بود از علف که  دیچرخ یمي خسته و آشفته اش در حدقه ها چشمصورتش خونی بود و . آورد بیرون
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بعد از اینکه مشدي حسن خودش را گاو ). 144: ساعدي، بی ـ تا(»کرد، توي گلو غرید و دوباره سرش را برد توي کاهدانرا نگاه 
 کند یمدر راه به دره یی سقوط . برند یماو را براي درمان به شهر . که گاوش مرده بود داخل چاه انداختیم ندیگو یمبه او  داند یم

  . ردیم یمو 
مش اسالم، کد خدا، اسماعیل، عباس، مش جبار، بابا علی، پسر مشدي صـفر، مشـدي بابـا، مـش     : ستاني فرعی داها تیشخص

اسـالم روشـنفکر روسـتا    . و پورسی ها  که از اهـالی روسـتاي دیگـري هسـتند و کارشـان دزدي اسـت       باشند یمجعفر و موسرخه  
کدخدا که بایـد همـه کـاره    . داستان نقشی پر رنگ دارد، در این کنند یمکه اهالی بیل به کمک او مشکالت را بر طرف  باشد یم

  .رود یمپیش  ها تیشخصداستان با گفتگوي . کند یمو مسولیت خود را به دیگران واگذار  آورد ینمباشد از چیزي سر در 
  
  زنان . 2ـ2 -1

ا توصـیفی از زن مشـدي   داسـتان بـ  . باشـند  یمي زن داستان، زن مشدي حسن، ننه خانوم، خواهر عباس و ننه فاطمه ها تیشخص
 دیـ گو یمـ و ماجراي مردن گاو را بـه اهـالی بیـل     زدیر یمو خاك بر سرش  دیآ یماو گریه کنان کنار استخر . شود یمحسن آغاز 

  . کند یمو او را آرام  دیآ یمننه خانوم نزد مش طوبا ). 127:ساعدي، بی ـ تا(»دیشب، دیشب ،گاو مشد حسن مرده«
  .کند یمفقط گریه . دیآ ینمکه کاري از دستش بر  باشد یمداستان، زن مشدي حسن مطرح ترین شخصیت زن در 

  
  کودکان . 3ـ 2ـ1

؛ حتی زمانی کـه مشـدي حسـن    رود یمتنها کوکی که در داستان است، موسرخه پسر اسالم است که همراه بزرگان به همه جا 
عبـاس رو کـرد بـه مـو سـرخه      « ترسد یمي مشدي حسن کارها و از رود یم، به همراه اهالی به داخل طویله داند یمخودش را گاو 

  ).144: ساعدي، بی ـ تا(» !نترس بابا جان مشد حسنه، مشدي حسن خودمونه بیا، بیا تو: گفت
  
  شخصیت از لحاظ عناصر داستانی. 3ـ 1
  شخصیت اصلی. 1ـ 3ـ 1

ادث، شخصـیتی اسـت کـه همـه ي     در طـرح داسـتان محـور و مرکـز حـو     «. بار حوادث داستان بر دوش شخصیت اصلی است
و از همه مهمتر سرنوشـت و پایـان مـاجراي     برد یماوست که حوادث مهم را پیش . پردازند یمبه معرفی او  ها تیشخصحوادث و 

بـه عبـارت دیگـر، مهـم تـرین شخصـیت       . مییگو یمما به چنین شخصیتی، شخصیت اول یا اصلی . کند یماوست که اهمیت پیدا 
وري است که همه ي طرح و پرداخت داستان در جهت معرفی و مشخص کردن سرنوشت او به کـار گرفتـه   داستان، شخصیتی مح

شخصـیت اصـلی   ). 307: 1387بارونیـان، (» ردیـ گ یمـ و محوریت حوادث بر رفتار، اعمـال و اندیشـه و احساسـات او قـرار      شود یم
    .داند یمخودش را گاو و با مردن گاوش  چرخد یمکه حوادث حول او  باشد یمداستان، مشدي حسن 

  
  شخصیت فرعی . 2ـ3ـ 1
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هستند و اصوال نسـبت بـه شخصـیت اصـلی در داسـتان      ... یی را که در کنار شخصیت اصلی در مقام دوم یا سوم وها تیشخص
  ).309: همان(ي فرعی زیاد استها تیشخصدر هر داستان تعداد . مینام یماهمیت کمتري دارند، شخصیت فرعی 

براي کمک به شخصیت پردازي عمیق در مـورد شخصـیت اصـلی داسـتان      شود یمکه در داستان استفاده ي فرعی ها تیشخص
  .کنند یماست و با کارهاي خود زمینه را براي بروز رفتار از شخصیت اصلی مهیا » گاو«

   
  شخصیت ایستا . 3ـ 3ـ 1

به عبارت دیگر، در پایان داستان همـان باشـد   . شخصیت ایستا، شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا تغییر اندکی بپذیرد
). 313: همان(در داستان، ایستا هستند ها تیشخصاکثر . که در آغاز بوده است؛ حوادث داستان بر او تاثیر نکند یا تاثیر اندکی بکند

  .به جز مشدي حسن شخصیت ایستایی دارند ها تیشخصدر این داستان همه ي 
  
  شخصیت پویا . 4ـ3ـ 1

یی از شخصیت او، عقایـد و جهـان   ها جنبهپویا، شخصیتی است که در طول داستان، دستخوش تغییر و تحول شود و شخصیت 
. این دگرگونی ممکن است عمیق باشد یا سطحی، پردامنه باشد یا محدود. بینی او یا خصلت و خصوصیت شخصیتی او تغییر کند

ن او؛ یعنی در جهـت متعـالی کـردنش پـیش بـرود یـا در زمینـه        ممکن است در جهت ساختن شخصیت عمل کند یا در ویران شد
، »گـاو «در داستان ). 314: 1387بارونیان، (ي پویا در داستان اندك استها تیشخصتعداد . این تغییر، اساسی و مهم است. تباهیش

، خـودش را گـاو   ددهـ  یمـ او در اول داستان  سالم است؛ ولی در وقتی کـه گـاوش را از دسـت    . مشدي حسن شخصیت پویا دارد
  .  دهد یمو کامال تغییر شخصیت  کند یمتصور 
  

  شخصیت پردازي. 2
  شخصیت پردازي مستقیم . 1ـ 2

که شخصیت او چه صفات و خلق و خویی دارد و یا از طریق شخصی دیگر او  دیگو یمدر شیوه ي مستقیم نویسنده خود به ما 
در این شیوه بعضـی از  ). 244: 1382رحمانی خیاوي، (شناسد یمشخصیت را خواننده به صورت خود آگاه . کند یمرا به ما معرفی 

  . پردازند یم ها تیشخصنویسندگان به توصیف ظاهري 
در روش شخصیت پردازي مستقیم، نویسنده دیدگاههاي خود را درباره ي یک شخصیت و یا دیدگاههاي دیگـران را دربـاره   

این روش احتمال دارد  خسته کننده و احمقانـه باشـد، بـه    . دهد یمودش شرح ي او، یا دیدگاههاي خود شخصیت را درباره ي خ
ویژه اگر نویسنده مبتدي باشد؛ اما اگر به وسیله ي یک مشاهده گر باهوش و با سبکی پخته در داستان بلنـد بـه کـار بـرود روشـی      

ي کوتـاه در صـورتی   هـا  داستاندر . باشد یماین روش سودمند . موثر است تا زمانی که نویسنده بخواهد شخصیتی را معرفی نماید
  ). 243: همان(که به طور خالصه از آن استفاده شود، روشی موثر خواهد بود

زن مشدي حسن را دید که چادر سیاهش را بسته دور گردن و کنار استخر پهن شـده روي خـاك مرتـب مشـت بـه کلـه اش       «
  ).123: ساعدي، بی ـ تا(»کند یمو گریه  کوبد یم
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آخه من چه کار کنم ؟ اگه مشدي حسن برگرده و ببینه گاوش مرده، جابجا مـی افتـه و سـکته    :ي حسن دوباره گفتزن مشد«
  ).128:همان (»می کنه

  . آره، کار از کار گذشته، حاال باید مواظب باشیم که مشدي حسن به خودش صدمه نزنه: اسالم گفت«
  ).131:همان (» اون نمی تونه پا بگیره و آدم بشهمشدي حسن دیگه از دست رفت، : اسماعیل سرفه کرد و گفت

مشدي حسن خورجینش . مشدي حسن وقتی آمد توي خانه، عباس و خواهرش نشسته بودند پیش زنش و گرم صحبت بودند«
  ).135:همان(» را کند و انداخت جلو پنجره، با عباس خوش و بش کرد شیها کفشرا گذاشت زمین و 

  ).136: همان(» من تو این خراب شده نباشم حیونکی باید از تشنگی جونش در بیاد؟اگه یه روز : مشدي حسن گفت«
مشدي حسن همان طور که وایستاده بود جرأت نکرد «.کند یمدر اینجا نویسنده یکی از خلق و خوي مشدي حسن را توصیف 

  ). 138: همان(»برگردد و طویله را نگاه کند
اسـالم دوبـاره   «کنـد  یمـ واقعیت را باور کند و این کار دیوانـه اش   خواهد یمني مشدي حسن این است که ها خصلتیکی از 

هیچ کار، میگه گاوش گم نشده، میگه گاوه مـن گـم نمـی شـه، در نمیـره، اون      : چه کار می کنه؟ زن مشدي حسن گفت: پرسید
  ).139-138:همان(»همین جاس، دارین به من دروغ میگن

. دیـ چرخ یمـ خسته و آشفته اش در حدقه  شیها چشمصورتش خونی بود .بیرون مشدي حسن سرش را از توي کاهدان آورد«
  ). 144: همان(»؛ مردها را نگاه کرد، توي گلو غریدو دوباره سرش را برد توي کاهداندیجو یمدهانش پربود از علف که 

کـه مشـدي گـاوش را     خدا دونه، اما من میـدونم : ی دوباره حالش خوب بشه؟ اسماعیل گفتکن یمخواهر عباس گفت فکر «
  ).  145: همان(»بیشتر از خواهرم دوس داره

  
  شخصیت پردازي غیر مستقیم . 2-2

و ما او را  شود یمدر این روش شخصیت داستان در حین عمل پرورده . روش دیگر پروش شخصیت شیوه ي غیر مستقیم است
  ).245: 1382رحمانی خیاوي، (ستتاثیر این روش بر خواننده بیشتر ا. میشناس یماز طریق گفتگو و رفتار 

 کنـد  یمدر روش شخصیت پردازي غیر مستقیم، نویسنده با عمل داستانی، شخصیت داستان را معرفی «بارونیان عقیده دارد که 
در این شیوه، شخصیت داستان اگر مغرور و خـود خـواه   . میشناس یمو ما از طریق افکار، کردار و گفتگوهاي خود شخصیت او را 

 زنـد  یمـ این شخصیت داراي چنین خصلتی است، بلکه با رفتار و گفتاري که از شخصیت در داستان سر  دیگو ینمویسنده باشد، ن
  ).286: 1387بارونیان،(»برد یمي او پی ها خصلتخواننده به 

  : یاري جست توان یمبراي شخصیت سازي غیر مستقیم از این روش «
  ـ کنش1
  ـ گفتار2
  ـ نام 3
  )142: 1371اخوت،(»ـ محیط 4
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  شخصیت پردازي از طریق رفتار. 1ـ 2ـ 2
و قصه نویس از طریق رفتار متفکرانه، عـاطفی و یـا    شود یمرفتار انسان، قسمت اعظم تفکرات، احساسات واعمال او را شامل 

). 283: 1362براهنـی، (هاسـت  تیشخصـ در واقع تفکـر سـامان دهنـده ي رفتـار     . برد یمپی  ها تیشخصعینی اشخاص، به موقعیت 
اگـر   هـا  تیشخص. هاست تیشخصآنچه در جهان داستان تعیین کننده است، عمل «رفتارهاي شخصیت برمال کننده تفکر آنهاست 

: 1387بارونیـان، (»؛ به ویژ با گفتار شان که نوعی عمل اسـت سازند یمزنده خلق شوند خود با عمل شان عیار وجود خود را آشکار 
288 .(  

گریـه   دهـد  یمـ انجـام   ها یسختتنها کاري که در . دیآ ینمزنان روستاست که کاري از دستش بر زن مشدي حسن نمونه ي از 
مرتب مشت به  ها خاكزن مشدي حسن را دید که چادر سیاهش را بسته دور گردنش و کنار استخر پهن شده روي «. کردن است

  ).123:ساعدي، بی ـ تا(»کند یمو گریه  کوبد یمکله اش 
نمـی تونـه حـرف بزنـه،     : ننه خانم گفـت «. زنند یمهوش آوردن زن مشدي حسن دست به دوا و درمان سنتی  زنان بیل براي به

خواهر عباس یک تکه کهنه آتش زد و . حالش به هم خورده مردها برند کنار، برین کنار، یه تکه کهنه آتیش بزنین و بدین به من
رفتنـد و   مردهـا . له ي آتش توي پارچه خفه شد و دود سـیاهی بیـرون آمـد   شع. ننه خانوم کهنه را گرفت و پیچید. داد به ننه خانوم

  . دستاشو بگیرین تکونش بدین: ننه فاطمه گفت. آمدند و حلقه زدند دور زن مشدي حسن ها زنو . جمع شدند زیر بید
دماغش چند لحظه ي  ي زن مشدي حسن را گرفتند و تکان دادند و ننه فاطمه کهنه را گرفت جلوها دستدو نفر زن نشستند و 

  ). 125: همان(»را باز کرد شیها چشمکه گذشت مش طوبا 
مردنش را باور کند او دچار عذاب روحی و جسـمی   خواهد ینمشخصیت اصلی داستان به خاطر عالقه اي که به گاوش دارد 

. دهـد  یمري که عقلش را از دست ؛ طوکشد یممشدي حسن به همان اندازه که به گاوش عالقه دارد، به همان اندازه درد   شود یم
و هر چنـد قـدم کلـه     انداخت یمو شلنگ تخته  دیدو یممشدي حسن یک دفعه خیز برداشت، در حالی که دیوانه وار دور طویله «

چند لحظه سینه اش باال و پایین رفت بعد سـرش را بـرد تـوي    . ، تا رسید جلو کاهدان ایستاددیکش یمبه دیوار و نعره  زد یماش را 
  ). 147ـ148: همان(»اهدان و دهنش را پرکرد از علف و آمد ایستاد روي چاهک

تا پوست گاو مشدي حسـن را بکننـد    ندیآ یمبه بیل  کنند یمپوروسی ها از اهالی روستاي دیگري هستند که با دزدي زندگی 
من اینجا مواظـب  . شما برین تو: ول گفتپوروسی ا. پوروسی دوم و سوم طناب را باز کردند«.کنند یمولی با دیدن اهالی بیل فرار 

را دیدنـد کـه پشـت سرشـان      هـا  لیـ ب. اول و دوم همین که برگشتند عقب را نگاه کننـد . کاردش را محکم گرفت و ایستاد. هستم
کار اسماعیل در پایان داستان نشان دهنده ي این است که او بـه مشـدي حسـن و خـواهرش ارزشـی      ). 152:همان(»ردیف شده اند

؛ در حالی که خواهرش پشت کند یمبا خواهر عباس عروسی  برند یمنشده است، به محض اینکه مشدي حسن را از ده بیرون قائل 
که تک و تنها بـا فـانوس روشـنش نشسـته بـود پشـت بـام طویلـه          آمد یمتنها صداي گریه ي زن مشدي حسن «. کند یمبام گریه 

  ).161: همان(»شد یمتر رفته رفته نزدیک و تند ها زدنوصداي دایره و کف 
  
  شخصیت پردازي از طریق گفت و گو . 2ـ 2ـ 2



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٦٤١ 
 

در واقع روابط بین اشخاص را به گونه اي واضـح و روشـن   . گفتگو بهترین وسیله ي نشان دادن روابط بین اشخاص است   
ي ها تیشخص. این روابط نباشددر شکل ایده آلش باید آن چنان قوي و موثر باشد  که نیازي به تحلیل و تبین  گذارد یمبه نمایش 

با استفاده از گفتگو که قدرتمندترین و عینی ترین عمل متقابل اشخاص است کمتر به اعمال جسمانی، ستیز، قتـل و   تواند یمرمان 
را نشـان   هـا  تیشخصـ چرا که گفتگوها نمایانگر اعمال متقابـل اشـخاص اسـت و گفتگـو درون     . روابط متقابل عاطفی دست زنند

  ).365: 1370سلیمانی، (دهد یم
ي درونـی و خلقـی افـراد را    هـا  یژگیوتا فعل و انفعال فکر و  کند یمرا ارائه  ها تیشخصرد بدل شده میان  ها صحبتگفتگو «

  ).472: 1388میرصادقی، (» میبر یمي روحی آنها ها خصلتي خلقی و ها یژگیوبا هم پی به  ها تیشخصما از گفتگو . نشان بدهد
نویسنده به کمـک  . شود یمکه گفتگو در آن بیشتر جنبه ي نمایشی دارد، افکار و اندیشه به طور غیرمستقیم بیان » گاو«داستان 

گفتگو مانند عمل و حتی بیشتر «.کشد یمي داستان را به تصویر ها تیشخصگفتگو خصوصیات طبیعی، اجتماعی، اخالقی و روانی 
ي هـا  لغـزش ي نادرست یا غلـط و  ها تلفظکلمات به کار رفته، . تان استي روحی شخصیت داسها یژگیواز عمل، نشان دهنده ي 

ي داسـتان بـا   هـا  تیشخصـ ). 72: 1381عبـدالهیان، (» زبانی همه نشان دهنده ي پیشینه ي ذهنی، تجربی و روانی افراد داستان اسـت 
ي نمایشنامه نیـز در داسـتانهایش   ها یژگیوبه خاطر اینکه غالمحسین ساعدي نمایشنامه نویس است به نوعی  ردیگ یمگفتگو شکل 

زن مشـدي  : چه خبر؟ مشدي بابا گفـت : کدخدا پرسید«.برد یمخواننده از طریق گفتکو به شغل مشدي حسن پی . وارد شده است
نمـی دونـم، شـاید بالیـی سـر      : چرا؟ مشـدي بابـا گفـت   : کدخدا پرسید. حسن اومده کنار استخر، خودشو می زنه و گریه می کنه

در داسـتان گـاو   ). 124: سـاعدي، بـی ـ تـا     (»مشدي حسن توي ده نیس، رفته سید آباد عملگی: کدخدا گفت. دهمشدي حسن اوم
و سـومی همـان    پرسد یمدومی همان را به صورت سوال از سومی . دیگو یمیکی چیزي . جالب است زنند یمیی که حرف ها آدم

آره : ببریمش کجا؟ کدخدا گفت: مشدي جبار گفت«). 62: 1378، سیف الدینی(گفته را به تایید یا شک به نفر اول بازمی گرداند
کدخدا سرفه کـرد و  . نه دره نمیشه یه وقت میره پیدا می کنه: اسالم گفت. می اندازیمش دره میبر یم: عباس گفت. کجا ببریمش

: ساعدي، بـی ـ تـا   (»دره میبر یمننه : اسالم و اسماعیل باهم گفتند.  آره، مشدي حسن هر روز از دره رد میشه و میره صحرا: گفت
یـا  : نجوا کردند وننه فاطمـه گفـت   ها زن«دهد یمي داستان را نشان ها تیشخصنویسنده در اینجا از طریق گفتگو اعتقادهاي ). 132

شب که رفتم طویله، . نه؛ طوریش نشده بود: آخه چرا؟ مگه طوریش شده بود؟ زن مشدي حسن گفت: ننه خانوم گفت! امام زمان
: از کجا معلوم کـه چشـمش نـزده ن؟ اسـالم گفـت     : بابا علی از وسط مردها گفت. خورد یممر گنده، ایستاده بود پاي آغل و سرو

ننه خـانوم آه کشـید و   . خدا همه را از چشم بد حفظ کنه. شما نمی دونین: چشمش زده ن؟ کی این کارو می کنه؟ بابا علی گفت
  ). 128ـ 127:همان!(آمین یا رب العالمین: گفت

گونـه   نیاشوهرش را  تیشخصو اخالق او آشناست  اتیروحي حسن است و با مشدبه  کس نیکترینزد کهي حسن مشدزن 
ی افتـه  مگاوش مرده، جابجا  که نهیببي حسن برگرده و مشد؟ اگه کنم کارآخه من چه : ي حسن گفتمشدزن «.کند یم فیتوص
  ). 128: همان(»کنهی م سکته

  ؟میکن کارشچه : اسالم گفت«.روستاست روشنفکراو  شود یممشخص  شیاگفتگوهاسالم از  تیشخص
  ). 129: همان(»یدونی می دونم، تو بهتر از همه نممن : گفت کدخدا
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ی بـ  زنـد  یم کهیی ها حرفي حسن  با مشد دیگو ینمي زیچي؟ مش طوبا دادبه گاو آب  پرسد یمی از زنش وقتي حسن مشد
 کاگه یـ : ي حسن گفتمشد«. کند یمخطاب  کهیزناو را  زیآم ریتحقي ها حرفو با  کند یم آشکاررا نسبت به زنش  شیاعتماد

روز تو این خراب شده نباشم حیونکی باید از تشنگی جونش در بیاد؟ و سطل خـالی را از روي سـکو برداشـت و بـدو بـدو رفـت       
که مشدي حسن را دید و با صـداي بلنـد سـالم     کرد یمداشت مال بندها را محکم . اسالم گاریش را شسته بود. بیرون کنار استخر

: همان(» حیونه خدا داره از تشنگی می میره.همین حاال اومدم: مشدي حسن، کی اومدي؟ مشدي حسن گفت: علیک مرد و گفت
136   .(  

را  به نظر نویسنده اگر مشدي حسن مرگ گـاوش . کند ینمکه گاوش فرار کرده؛ ولی او باور  دیگو یماسالم به مشدي حسن 
نه گاوه، گاو تـو  : کی در رفته؟ اسماعیل؟ اسالم گفت: مشدي حسن گفت«. باور کند، در واقع مرگ خودش را تایید کرده است

بـه پاهـا و پاچـه ي شـلوارش و      دیپاشـ  یمو  زد یممشدي حسن شروع کرد به دویدن در حالی که آب از لبه ي سطل شته . در رفته
  ). 137: همان(»در نرفته، گاوه من در نمیرهدروغه، گاو : دیکش یمیک ریز فریاد 

  ).149: همان(»من گاو مشدي حسن هستم. من مشدي حسن نیستم من گاوم: گفت کرد یممشدحسن همان طور که نشخوار «
به عنوان مثل موسرخه بـا اینکـه   . زنند ینمي داستان هر کدام با توجه به طبقات اجتماعی و عقل و سن خود حرف ها تیشخص
حتی رفتار و اعمال او نیز مثل بزرگ ترهاست فقط یک جا به شخصـیت بچـه بـودنش    . زند یمحرف  ها بزرگمثل آدم  بچه است
موسـرخه  . دیگه داره درست و حسابی یه گاو میشـه . مشدي حسن نفله بشه ترسم یم: اسالم رفت تو فکر و گفت«. شود یمنزدیک 

چه کـار بکنـیم بـریم    : چه کار کنیم؟ اسالم گفت: کدخدا گفت! گاوآره، : گاو؟ اسالم گفت: ترسید و عقب عقب رفت و گفت
نترس بابا جان، گاو نـیس، مشـدي حسـن خودمونـه، بیـا، بیـا       : عباس رو کرد به موسرخه و گفت. شاید بتونیم یه کارش بکنیم. تو
 ).144: همان(»!تو

زن مشـدي  . البتـه کـه میـام   : بار گفـت مشدي ج«.که مشدي جبار تازه عروسی کرده است شود یماز البه الي گفتگو مشخص 
  ).157: همان(»راس میگه تازه عروس را نباید تنها گذاشت: عباس گفت. حسن هم بیاد خونه ي من که عیالم تنها نمونه

  
  شخصیت پردازي از طریق نام . 3ـ2ـ2
شخصـیت کـه مـورد    آن بعدي از  کند یمسرنخی که کمک . باشد ها تیشخصسرنخ شالوده ي  تواند یم ها تیشخصنام «   

. دیـ آ یمـ ي یک بعدي این منظور بسیار مستقیم و در نتیجـه غیـر واقعـی از آب در    ها تیشخصنظر است، برجسته تر شود در مورد 
براي شخصیت محوري یک نمایش یا داستان، همـواره مخاطـب را از دریچـه ي موقعیـت شـغلی و       "آقاي کارمند نیا"انتخاب نام 

در مجموع عوامـل قابـل محاسـبه اي کـه در     . کند یمده، ابعاد دیگر را تحت تاثیر این بعد مطرح کاري آن شخصیت به خود خوان
  :انتخاب نام شخصیت موثرند، عبارتند از

  ـ دادن سرنخ از درون شخصیت و کمک به تکامل درونی 1
  ـ افشاي تناقضات درونی و ظاهري 2
   .)298ـ 297: 1387بارونیان،(»ها تیشخصدر ـ رعایت و تاکید بر استناد جغرافیایی و تاریخی داستان 3
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داراي لفظ مشدي هستند و این بیـانگر   ها تیشخصي ها اسماکثر  باشد یم ها تیشخصنام شخصت ها در داستان بیانگر ویژگی 
وستا را انتخـاب  ي متناسب با رها اسم. افتد یمنویسنده با توجه به اینکه داستان در روستا اتفاق  باشد یمبه ظاهر مذهبی بودن روستا 

، اغلب بـرعکس پیشـینه ي   شود یمگذاشته  ها تیشخصیی که در داستان بر روي ها اسم. نویسنده انسانی غیر مذهبی است. کند یم
اسـماعیل کـه بایـد نفـس دنیـا      . شـود  یممشدي حسن که باید نماینده صبر و شکیبایی باشد به خاطر گاو دیوانه . تاریخیشان هستند

تکلیـف دامادشـان مشـخص بشـود بـا خـواهر عبـاس ازدواج         دهد ینمعد از بردن مشدي حسن به شهر اجازه طلب خود را بکشد ب
بـه خـاطر احترامـی کـه در روسـتا نسـبت بـه        . شـود  یممشدي طوبا که اسمش بیانگر خوش بختی است برعکس بد بخت . کند یم

و  باشـد  یمـ اسالم رهبـر و روشـنفکر روسـتا    . شوند یمري ي باتجربه بابا علی و ننه خانوم نام گذاها تیشخصبزرگترها قائل هستند 
پوروسـی هـایی کـه در داسـتان کارشـان دزدي      .  شـود  یماسم کدخدا باتوجه به شغلش انتخاب . شود یمکارها به کمک او انجام 

 کردنـد  یمرا غارت  و همه چیز کردند یمحمله ) تبریز(ي بعد به شهر نویسنده ها دورهاست شاید روسها بودند که در دوره قاجار و 
  . این وقایع را یا نویسنده در بچگی به چشم دیده بود و یا از گذشتگان به او رسیده بود

  
  شخصیت پردازي از طریق محیط . 4ـ2ـ2

و واقعیتـی دیـدنی را تصـویر     گـذارد  یمـ مثال بر درسـتی زمـان صـحه    . ي گوناگونی در داستان داردکارکردهاجزئیات محیط 
تا بتوانند در بیرون از محـدوده ي عالیـق    گذارد یمو دست نویسنده را باز  کنند یمنقش خود را در آن ایفا  اه تیشخصتا  کند یم

باالخره نویسنده براي . افراد مختلف را نیز وصف کرد توان یمشخصیت، جهانی فراخ تر خلق کند؛ به عالوه از طریق این جزئیات 
زد، باید از جزئیات به عنوان بخشی از احساسات و افکـار شخصـیت اسـتفاده کنـد     و محیط را خوب با هم بیامی ها تیشخصاینکه  

  ).301: 1387بارونیان، (محیط در داستان در فضا سازي نقش زیادي دارد
داسـتانهاي تمثیلـی وي کـه    . کنند یمداستانهاي کوتاه غالمحسین اغلب از محدوده ي رئالسیم فراتر رفته فحوایی نمادین پیدا «
ماواي افراد رانده شده اي است که به بـن بسـت رسـیده انـد ایـن داسـتانها بـر        . آورد یمي عامیانه را به خاطر ها افسانهو  اه قصهگاه 

  ).100: 1383گروه نویسندگان،( »ورزند یم، تاکید ها قصهي شدیداً محذور ها تیشخصي روحی، روانی ها شیتشواضطراب و 
اهالی روستا مردمانی صاف و ساده هستند و همه ي آنها بسیج . تاي کوچکی استروس افتد یممحیطی که در آن داستان اتفاق 

داستان روان شناختی است به جاي پرداختن به مسـائل بیرونـی و اجتمـاعی    » گاو«داستان . تا به مشدي حسن کمک کنند شوند یم
بـه   افتـد  یمـ اتفاقی که براي مشدي حسن  کند یمو براي این کار از سورئال استفاده  پردازد یمبیشتر به روان و درون مشدي حسن 

و این  کند یمنوعی غیر واقعی است نویسنده از همان آغاز داستان با نشان دادن الشه ي مرغی، مردن گاو مشدي حسن را گوشزد 
دند دور زن رفتنـد و جمـع شـ    هـا  لیـ بننه خانوم و کدخدا اول و بعـد تمـام   «. شود یمالشه مرغ در جاي دیگر داستان نیز نشان داده 
و ذرات چربی را کـه روي آب شـناور    دندیچرخ یمدور و برش  ها یماهکه  کرد یممشدي حسن، روي استخر الشه ي مرغی شنا 

ایـن عـدد شـاید     شـود  یمـ در سه جاي داستان به الشه ي مـرغ و سـنگ سـیاه اشـاره      ). 124ـ 125: ساعدي،بی ـ تا (»دندیبلع یمبود 
و مـردن گـاو    شـود  یمحساب  ها مردهوبا که بدون مشدي حسن هیچ ارزشی ندارد و جزوه مرگ مشدي حسن و مش ط خواهد یم

کدخدا گفت که هیشکی به مشدي حسن کـه بـر گشـت نگـه کـه      : اسالم رفت روي سنگ سیاه مرده شوري و گفت«.را بیان کند
ت، نشـان دهنـده فصـل بهـار     یونجـه تـر و تـازه اسـ     بـرد  یمـ اسالم یونجه اي کـه بـراي مشـدي حسـن     ). 129: همان(»گاوش مرده
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اسالم سطل را آویزان کرد زیر گاري بعد رفت باالي چرخ و یک بغل یونجه ي تازه را که پیچیده بود توي گونی برداشت «.است
زن مشدي حسن نسشته بود روي پشت بام طویله و صورتش . از کوچه ي اول رد شد و رسید به خانه ي مشدي حسن. و آمد پایین

  ). 154: همان(»را ریخت تو و برگشت ها ونجهاسالم دربچه ي طویله را کنار زد و ی. خواب رفته بودرا پوشانده به 
  

  نتیجه گیري 
تـا پیـام و هـدف     کنـد  یمـ که به عناصر دیگر داستان کمک  باشد یمشخصیت، مهم ترین عناصر داستانی در ساختار یک اثر  

خصیت از اهمیـت ویـژه اي برخـوردار اسـت و دیـدگاه نویسـنده را در مـورد        داستان به خوبی به خواننده منتقل شود؛ از این رو ش
ي صاف و ساده ي و بـه ظـاهر مـذهبی    ها تیشخصي داستان گاو غالمحسین ساعدي ها تیشخص. کند یممسائل مختلف منعکس 

نویسـنده  . کننـد  ینمغ ، براي کمک به او از هیچ چیزي دریدهد یمروستایی هستند که وقتی یکی از روستاییان گاوش را از دست 
در داسـتان بـه جنبـه    . رود یمـ که بـا از دسـت دادن گـاو خـود حسـن نیـز از دسـت         داند یمزندگی مشدي حسن را وابسته به گاو 

تا از شخصیت پردازي غیر مستقیم استفاده کند با ایـن کـار، شخصـیت     کند یمنویسنده تالش . روانشناختی بیشتر توجه شده است
تا بـه بـروز    کند یمشیوه اي که خواننده را در گیر  رود ینمو داستان صرفا توصیفی پیش  شود یماقعیت نزدیک داستانی بیشتر به و

تا خواننده به داستان فکر کند پس  شود یمي شخصیت داستان پی ببرد شخصیت پردازي غیر مستقیم باعث ها منشرفتار، گفتار و 
و  رود یمـ داسـتان از طریـق گفتگـو پـیش     . با داستان ارتباط برقرار کند تواند یمو او بهتر  شود یمداستان در ذهن خواننده تداعی 

  . شود یمي داستان آشنا ها تیشخصخواننده به طور غیر مستقیم با 
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  مختصات زبانی استعاره در شعر معاصر

   
  1عفت نقابی

  2سیده مینا مصطفوي

  

  چکیده
نیما، اخوان ،شاملو : در شعر پنج شاعر برجسته ي معاصر در این مقاله برآنیم که مختصات زبانی استعاره در شعر امروز را 

  .،نادرپور و سپهري بررسی نماییم
به همین جهت ابتدا به کاربرد انواع واژه هاي عامیانه ،فرنگی ،کهنه و نو در حوزه ي استعاره پرداخته و سپس ساختارهاي نحوي 

وصفی، ترکیبات نو و صفت هاي متعدد براي یک  –ب ،اضافی استعاره را در انواع ترکیبات وصفی اعم از ترکیبات وصفی مقلو
  .موصوف بررسی نموده ایم

و در پایان از انواع استعاره ي تبعیه در شعر معاصر سخن گفته و کاربرد برجسته ي آن را در شعر معاصر توضیح داده و به ساختار 
  .استعاره ي نوینی در شعر امروز اشاره کرده ایم

  

 تعاره، مختصات زبانی استعاره ، شعر معاصر، ساختارهاي نحوي  استعاره  اس :ها کلید واژه

                                                
 Email: Neghabi -2007 @ yahoo.com          استادیار دانشگاه تربیت معلّم تهران - 1
   Email: mmostafavi82@yahoo.com      مدرس دانشگاه آزاد واحد شهرقدس - 2
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   مقدمه

از آن استعاره از محور هاي اساسی نوگرایی در شعر معاصر به شمار می رود و شاعران  عموماً به آن توجه داشته و کاربرد و ساختارهاي متفاوتی 
  .در شعر معاصر مختصات زبانی آن است که با ویژگی هاي استعاره در شعر کهن تمایز دارد یکی از برجسته ترین مشخصات استعاره. ارائه داده اند

البته شاعران کهن سبک خراسانی .در شعر کهن تنها لغات خاصی حق ورود به دایره ي صورخیال از جمله استعاره را داشتند
و شاعر نمی . شعر داراي واژگان خاصی بود  دچار چنین معضلی نبودند اما از عهد سلجوقی تا پایان سبک عراقی صورخیال

در سبک هندي استفاده از واژگان و تعابیر کهن کمرنگ شد و به تدریج لغات و . توانست پا از هنجار هاي موجود فراتر نهد
زبان زنده اما به صورت جدي از انقالب مشروطیت به بعد بود که فکر استفاده از امکانات . تعبیرات تازه اي جاي آن ها را گرفت

  . ي روز در اذهان پیدا شد 
موضوع شعر تغییر کرد و مضامینی نو نظیر آزادي ، وطن ، قانون . همراه با انقالب مشروطه ، در شعر ایران نیز جرقه هایی از نو اندیشی ایجاد گردید 

  .وارد تصاویر استعاري شدند که جرقهایی در تاریکی بودند... و 

ر اندك بود بطوریکه اگر چه شاعران سعی داشتند که از عناصر زندگی مدرن سخن گویند اما در شیوه ي بیان اما در زبان استعاري تغیی
این بدان معنا است که زبان استعاره تغییر نکرده و تحول تنها در حیطه ي محتوا صورت گرفته بود زیرا . از حافظه ي ادبی خود سود می جستند

  .ه دور از هنجارهاي ادبی زمان ، واژه هاي نو را وارد تصاویر استعاري خود کند هنوز شاعر به خود اجازه نمی داد ب

. با این همه باید گفت ادبیات مشروطه نقش اساسی و تعیین کننده اي در مسیر ادبیات معاصر و صور خیال در شعر امروز داشته است 
. مله استعاره ، تحت تأثیر انقالب مشروطه بسته شد نا بجا نیست در نتیجه اگر بگوییم نطفه ي نوگرایی در صور خیال شعر معاصر ، از ج

تجدد واقعی در ادبیات معلول تحول در زندگی و فکر مردم است و تا جامعه اي شیوه ي زندگی و فکرش تحول نپذیرد به طور « زیرا 
  )  495و496:1382شفیعی کدکنی( »مصنوعی نمی توان هر چیز را دگرگون کرد 

عی بر آن بود که از بیشتر امکانات زبانی استفاده شود و در پی آن بسیاري از صور خیال و اصطالحات معمول بین در شعر نو س  
آمد، کنار گذاشته  ي امروز نمی شده بود و به کار شعر بالنده» نما نخ«شاعران که به علت فراوانی استعمال مبتذل ، فرسوده یا به تعبیر دیگر 

ط، خال، گل، بلبل، وصل، هجران و از این قبیل رنگ و بویی جدید به خود گرفت و استفاده از لغات زلف، خ: واژگانی چون. شد
  .عامیانه، جدید، فرنگی و غیره در ساخت تصویرهاي شعري باب شد

وه تفاوت ویژگی هدف ما آن است که با این شی. در این مقاله برآنیم مهم ترین  مختصات زبانی تصاویر استعاري شعر معاصر را بررسی کنیم
  .هاي زبانی شعر معاصر را نسبت به شعر کهن فارسی نشان دهیم

مورد کاوش  –نیما،اخوان،سپهري،نادرپور،شاملو –در میدان این بررسی محدودگرایانه، تنها شعر پنج شاعر برجسته ي معاصر 
پرداختن به مختصات زبانی استعاره در شعر  اماقبل از. قرارگرفته وهر آنچه خواهد آمد بر اساس داوري بر روي شعر آن ها است

  .معاصر به تعریف استعاره می پردازیم
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  استعاره در لغت و اصطالح

 1گروهی از بالغیون منشا استعاره را مجاز دانسته. در لغت مصدر باب استفعال و به معنی عاریت گرفتن است) Metaphor(استعاره 
ي این نظر، استعاره، نوعی مجاز است، با این ویژگی  بر پایه. معنی حقیقی خود به کار رودگویند لفظی است که در غیر  و در اصطالح می
ي تشبیه  شماري دیگر استعاره را در تعریف فشرده و خالصه. باشد ي بین معنی حقیقی و مجازي در آن، مشابهت می که ارتباط و عالقه

از این . ام ارکان تشبیه، فقط مشبه به یا مشبه ذکر می شود ، منشاء آن تشبیه استبا این توضیح که چون در استعاره، از میان تم 2.اند شمرده
  .آید پس استعاره همان گونه که از مجاز قابل اخذ است از تشبیه هم بیرون می. اند جهت استعاره را تشبیه محذوف االدات نیز نامیده

  .یه و مصرحه تقسیم کرده اند و به اعتبار لفظ مستعار، آن را اصلیه و تبعیه نامیده اندبالغت نویسان استعاره را به اعتبار طرفین آن به استعاره ي مکن

  مختصات زبانی 

  کاربرد واژه ها- 1

وبرجستگی تصاویر شعري در گرو واژه هاي به کار رفته درآن . شعر تابع زبان است و واژه ها  ابزار اصلی آن به شمار می آیند
در . ر شعر امروز سبب شناخت و تمایز آن ازتصاویر شعري دیگر اعصار شعر فارسی شده  است کاربرد این نوع واژه ها د. است

شعر معاصر استعاره از یک سو با زبان عامه ي مردم و از سوي دیگر با لغاتی که در شعر کهن جایگاهی نداشته آمیختگی عمیق 
فارسی از آشکارترین مختصات زبانی تصاویر استعاري این حضور واژه هاي فرنگی ، عامیانه ، لغات کهن و مرده ي زبان . دارد 

  . دوره به شمار می رود 
  

   هاي عامیانه واژه1- 1

چون نیما و پیروانش زبان روزمره را در سرودن شعر سر لوحه ي خود قرار دادند ، واژه هاي عامیانه در شعر آنان حضور 
چون شاملو و اخوان که به زبان و ادب گذشته ي فارسی توجه بسیار  بطوري که این واژه ها در شعر شاعرانی. بیشتري پیدا کرد

این . داشته و تالش کرده اند به کمک واژه هاي ادبی ،دایره ي لغوي زبان شعر خود را وسعت و گسترش دهند ،نیز دیده می شود
میزان استفاده از . قرار می دهد واژه ها در شعر اخوان چنان حضورشان پررنگ است که گاه واژه هاي ادبی را تحت الشعاع خود

بر اساس بسامد، به ترتیب اخوان، نادرپور، سپهري و شاملو بیشترین توجه را . لغات عامیانه در تصاویر استعاري پنج شاعر مورد بحث، متفاوت است

                                                
؛ ) 358، 389ص ( فـردوس  :،تهران. به کوشش سیروس شمیسا . المعجم فی معاییر اشعار العجم. 1373. رازي، شمس قیس:  به. ك .ر-1

 ). 104ص (مرکز : ین کزازي، تهراني میرجالل الد بدایع االفکار فی صنایع االشعار، ویراسته. 1369کاشفی سبزواري، میرزاحسین

ي جلیـل   اسـرارالبالغه، ترجمـه   1361؛ جرجـانی، عبـدالقاهر،  )54ص (اسـاطیر : ترجمان البالغه، تهران 1362رادویانی، محمدبن عمر، -2
 ).27و  26، 17ص ( دانشگاه تهران :یل،تهرانتجل
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  . داده است اما نیما به عنوان آغازگر راه این نوع واژگان  را کمتر به تصاویر استعاري خود راه.نشان داده اند 

  :مثال

افک جادو    )استعاره از رادیو(حرّ
  /آدمک بر شیشه ، با آن حال و آن منوال ،/من نمی دانم   

  یا حریفانی که هوش و گوششان با اوست؟/ نقش آن حرافک جادوست،
  )1383:92اخوان (

  )ي مکنیه استعاره(لولوي سرگردان 
  هامان بخزیم بیا در سایه/ پیش آ،!/ لولوي سرگردان

  )102: 1383سپهري(
  )ي مکنیه استعاره(خمیازه ي نسیم 

  هاي خوابناك، به خمیازه ي نسیم نی
  از یکدیگر به نرمی مژگان جدا شدند

  )390: 1381نادرپور(
  )صفت خط خطی براي پریا استعاره در صفت است(پریاي خط خطی 

خت و عریون ، پاپتی!/ پریايِ خط خطی - تخمه می شکستیم و بارون می / رسی، چیک و چیک که تو ک/ شباي چله کوچیک ! / لُ
  اومد صداش تو ناودون می اومد

  )200: 1382شاملو(
  گذر لنگ لنگان زمان

  از برابرم بگذرد/ لنگ لنگان/تا زمان / من ایستاده بودم 
  )671:1382شاملو(

  :ودیگر
) فت شلخته براي جاز استعاره در صفت از ناموزونص(ي اسرافیل  جاز شلخته) 430: 1383سپهري) (ي مکنیه استعاره(عصمت گیج پرواز 

کلنگی (زن کلنگی  )326:1386نیما ( )استعاره مکنیه ( آفتاب سمج)300: 1383اخوان) (ي مکنیه استعاره(جنگلِ اخم آلود ) 486: 1382شاملو(
استعاره مکنیه ( ماه سراسیمه  )15: 1382اخوان)(علیل براي شط استعاره در صفت (شطّ علیل )285:1381اخوان ( )براي زن استعاره در صفت 

 )58:1381نادرپور ) ( استعاره مکنیه ( همهمه ي باد  )61: 1381نادر پور) ( استعاره مکنیه (مهتاب بی رمق  )662:1381نادرپور ) ( 

  

  هاي فرنگی  واژه1- 2
هاي فرنگی  از اصطالحات و واژه اي به دلیل تأثیر عمومی جامعه از برخی مظاهر تمدن و فرهنگ غرب در عصر جدید، پاره

هاي عربی در میان فارسی  ي زبان گفتار و نوشتار شد و مانند شماري از واژه که غالباً معادل روشنی در فارسی ندارند، وارد حوزه
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هاي فرنگی  ه از واژهبه دنبال این روند، شعر امروز به طور طبیعی از این تأثیر بر کنار نماند و استفاد. اي آشنا پیدا کرد زبانان چهره
. اي فرنگی است در میان شعر شاعران امروز تصاویري استعاري وجود دارد که یکی از طرفین استعاره واژه. در شعر رواج یافت

  :مثال

  تلفن
  کرده ست معده ي تلفن یک سو

ي و مدخـلِ اَمـعـارا   بـستــه مرّ
  )124: 1381اخوان(

  هلیکوپتر
  !/آي هلیکوپتر نجات/ یي جغراف جست زدم روي کوه نقشه

  ...طرح دهان بر عبور باد به هم ریخت   
 )413: 1383سپهري(

  
  ودکا

  سوخت در صراحت ودکا حنجره می:/ آن جا نان بود و استکان و تجرع
  )416: 1383سپهري(

  المپ 
  تا نعشِ سرد المپ را/ در تیرگی آن قدر کاوید
  در زیرِ آوارِ حبابش یافت

  )815: 1381نادرپور(
  
  مفونیس

  چکد و میانِ در سمفونی یأس و تاریک می... و بوي تلخ سروها
  آسمانِ بی ستاره و زمین خواب آلود، شب لجوج را از معجونِ عشق و

  .کند مرگ سرشار می
  )242: 1382شاملو(

  جاز
  /مرا و تو را اجداد ما را به بازي گرفته است/ زمین

  ي اسرافیل به انتظارِ آن جازِ شلخته/ و اکنون
  .هیچ به از نیشخند زدن نیست/ شود آغاز می
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  )486: 1382شاملو(
  فلوت

ر نمی حخفاش/ دمد اندر فلوت خویش شوق س  
  .خورد از جاي خود تکان شب نمی    

  )132: 1382شاملو(
  تیر تلگراف

  
  در آن سکوت بیابان، همیشه وحشت داشت

  همیشه تیر تلگراف، پاي در گل بود
  رعت داشتهمیشه سیم، به قدر نسیم، س

  )562: 1381نادرپور(
  
  لغات جدید 3-1

ا در شعر سنتی استفاده از آن. توان گفت عامیانه است رود که نمی گاهی در تصاویر استعاري شعر معاصر واژه هایی به کار می ها  ام
  :از قبیل. مرسوم نبوده است

  )تشخیص براي نبض که می خواند و خونریزي می کند (نبض 
  ریزد خون، با هم و میخواندمان  نبض می

  ...به دلم نیست که دریابم انگشت گذار/ لیک کنون 
  )759: 1386نیما(

  
  )استعاره از بمب(و فضله ) تشخیص براي قرن که خون آشام است(قرن 

  کاندران/ قرنِ خون آشام، قرنِ وحشتناك تر پیغام
  .آشوبند نی بر میچار رکن هفت اقلیم خدا را در زما/ ي موهومِ مرغ دور پروازي با فضله

  )72: 1384اخوان(
  )استعاره از خورشید( چپق طالیی 

  مـشـرق چـپـقِ طـالیـیِ خـود را
  برداشت، به لب گذاشت، و روشن کرد

  )227:1381اخوان(
  )تشخیص براي آهن که درد حقارت دارد (آهن  

  که درد/ نشتر نفرتی شده است/ اکنون/ آهن
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  کاود در گلوگاه تو می/ اش را حقارت
  )898: 1382شاملو(

  )تشخیص در لبخند زدن  جمجمه(جمجمه 
  بر آن همه تالش/ عریان/ ات اکنون جمجمه

  زند لبخند می/ فیلسوفانه/ و تکاپوي بی حاصل
  )485: 1382شاملو(

  )تشخیص براي پل( پل
از کلبه /در شیب گاه گرده ي خویش /هاي جستجو را که به خمیازه ي خوابی جاودانه دهان گشوده است و سرگردانی            / در آن سوي پل ده 

  ي پا بر جاي ما
  .می گریزاند /به پیچ دوردست جاده / 
  )502:1382شاملو (

  )استعاره مصرحه از اتومبیل ها(سوسک هاي فلزین
رد درخشان ،با شاخ با چشم هاي گ/ این رهروان زنده ي بیجان ،:/هموار ،از دو سوي روانند/انواع سوسک هاي فلزین ، بر این نوار
  .هاي نازك نورانی ، بی اعتنا به آدمیانند

 )627:1381نادر پور (

  
  ي زبان فارسی  واژگان کهن و مرده1- 4  

ي مردم براي ساخت  هاي رایج در زبان روزمره با ورود مسائل اجتماعی در شعر معاصر دایره ي لغات شعري گسترش یافت و واژه 
توان  به طوري که با بررسی اجمالی به وضوح می. ، کاربرد لغات کهن در شعر معاصر به طور کلی منسوخ نشد اما. تصاویر استعاري باب شد

ساخت استعاره با لغات کهن و مرده در شعر نیما، اخوان، شاملو  قابل مشاهده و . رد پاي لغات کهن شعر فارسی را در تصاویر استعاري یافت
  .شعر سپهري و نادرپور وجود ندارد در حالی که این ویژگی، در.تأمل است

  :مثال

  ) استعاره از آسمان(ي آبنوس  پرده
  !/بپاش از هم اي پرده ي آبنوس /صداي سگ است و صداي خروس 

  که درز پیش شیري چه ها می چرند                
  که این نعمت تو که ها می خورند؟                

  )82: 1386نیما(
  )ناستعاره از زاغا(زورق 
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  ...بر آبدان سپید، هزار زورق آواز خوان سیر و سیاه
  )54: 1384اخوان(

  
  )استعاره از زندان(این مغاك  

  /اکنون در این مغاك غم اندود، شب به شب
  کنم هايِ خالی در خاك می تابوت      

  )100: 1382شاملو(
  

  :ودیگر
) 634: 1382شاملو(ذروه ي دردناك یأس ) 634ص : 1382شاملو(تضار تشنج اح )172: 1383اخوان() استعاره از شکم(این بی هنر اَنبان 

  )114: 1381نادرپور(کام سبو )465:1382شاملو (زهدان خاك ) 501:1382شاملو ( گرده ي پل)78: 1384اخوان(زمام حسرت 
  

  ساختار هاي نحوي زبان استعاره در شعر معاصر- 2

نواع  واژگان در ساخت تصاویر  استعاري که  تغییر و تحول  ساختار نحوي نوآوري در شعر معاصر نه تنها در زمینه ي کاربرد ا
مهم ترین این ویژگی ها ، در ساختار هاي ترکیبی فشرده ، نیمه فشرده و گسترده استعاره هاي . زبان استعاره را نیز به همراه داشته است 

  .ه بررسی این موارد می پردازیم در ادامه ب. مصرحه و مکنیه  و افزایش کاربرد استعاره ي تبعیه  است

  استعاره مصرحه با ساختار ترکیب وصفی1-2

شاعر با افزودن صفت یا صفاتی به اسم آن . اي متداول در شعر معاصر است ي مصرحه با ساختار ترکیب وصفی شیوه استعاره
  .دهد را به صورت ترکیب وصفی در آورده و سپس این ترکیب را در جایگاه استعاره قرار می

  :مثال

  )استعاره از آسمان(بام تن بشسته به قیر

  ماند صبحگاهان که بسته می
  مـاهـی آبـنـوس در زنـجیـر

  افـشـانـد دم طـاووس پـر می
  روي این بامِ تن بشسته ز قیر

  )423: 1386نیما(
  )استعاره از خورشید( عنکبوت زرد 
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  سپهر افروخت با شرمی که جاوید است و گاه آید
  .و خیس خسته را پر چشم حسرت کرد/ زرد،برآمد عنکبوت 

  )80: 1382اخوان(
  )وزد استعاره از باد که به هر سو می(پیل ناپیداي وحشی 

  / مست و دیوانه/ پیل ناپیداي وحشی باز آزاد است
  کوبد و آشوبد و بر خاك اندازد/ بر زمین و زمان تازد

  )118: 1384اخوان(
  )دابهاي نیلوفر مر استعاره از برگ(چشم سبز 

  !....در کجا هستی نهان اي مرغ
  پري از روي چشم سبز یک مرداب می

  اي ادراك بال و پر؟ شویی کنار چشمه یا که می
  )70: 1383سپهري(

  
  )استعاره از دریا(آسمان باژگونه 

  ماهی دیگر است / در آب/ ي کدر فلس ماهیان و نقره
  ... در آسمان باژگونه

  )599: 1382شاملو(
  صفی با قرینه ي  این و آنترکیب هاي و2- 2

بطوري که در میان دیگر ساختارهاي  . اي دارد ي این و آن ، در شعر معاصر کاربرد گسترده ي مصرحه با قرینه ساخت استعاره 
این ساختار در شعر اخوان نسبت به دیگر شاعران معاصر . استعاره پس از ساخت ترکیب وصفی در درجه دوم قرار گرفته است

  .تري دارد و در شعر سپهري این ساختار مشاهده می شودکاربرد بیش

  :مثال 

  )استعاره از خورشید(این مرغ طالیی 
  سحر هنگـام، کایـن مـرغ طالیی

  ست پرهاي زر افشان نهان کرده
  )334: 1386نیما(

  )استعاره از زندان با توجه به محور عمودي شعر(ي بیداد  این کوره
  د تو را، آبی همه تیغ پوال/ ي بیداد، آتش این کوره
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  ...جوهر، گر تو را بن بازو در رو، گر مرا بن بست
  )197: 1383اخوان(

  )استعاره از کراوات(آن عصاي قورت داده در گلو 
  ي خود را دزد آقا، پوزخند دزد آقایانـه

  ي خود محترم تر کرد اندکی در چهره
  آن عصاي قورت داده در گلویش را فرو تر برد

د بوي پروت خویش کمتر کرد باد ب.  
  )197: 1383اخوان(

  )استعاره از گیسوان طالیی(آن صبح طالیی
  می دانیم کان صبح طالیی را-هر دو  -ما

ام ی ا  مد جا  برف کردست    .کافورگون 
  )830:1381نادرپور ( 

  )استعاره از جامعه زمان شاعر (این دوزخ بی عدالت 
  ن ها که دانستندآ - !اي آشناي خون من اي هم سفر گریز  –ودریغا

  !از گناهانِ تو کم ترند/ در شماره /چه بی گناه در این دوزخِ بی عدالت سوخته ام  
  ) 491:1382شاملو(                 

  
  ترکیب وصفی مقلوب2- 3

با ساختار ترکیب وصفی، به ) مصرحه و مکنیه(هایی جا گردیده و استعاره در مواردي دیگر نیز جاي موصوف و صفت جابه 
اینک ذکر . باشد این ساختار به طور شاخص در شعر اخوان قابل مشاهده می. ورت ترکیب وصفی مقلوب ارائه شده استص

  :هایی از شعر او نمونه

  )ترکیب وصفی مقلوب، استعاره از کبوتران(افسونگر پریزادان 
  نرم نرمک/ گردند، گرد بام دوست می

  گیرند، افسونگر پریزادان  اوج می
  )64: 1384اخوان(

  )ترکیب وصفی مقلوب، استعاره از دنیا(مسکین خراب آباد 
  پریشاندخت / نهان شد جاودان در ژرفناي خاك و خاموشی

  نهان شد، رفت/ چه بیرحمند صیادان/ شعرِ آدمیزادان
  ازین نفرین شده، مسکین خراب آباد
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  )71: 1383اخوان(
  )استعاره از دل مکدر، آزرده و سنگی(چرکمرده صخره 

  که نشوید / اي در سینه دارد او رده صخرهچرکم
  همت هیچ ابرو بارانش

  )129: 1384اخوان(
  چه دیدي –! اي بینوا دل –آخر 

  که ره رستگاري بریدي؟ 
  )50: 1386نیما(

  به عزاي عاجلت اي بی نجابت باغ،
  هر چه هر جا ابر/ بعد از آن که رفته باشی جاودان بر باد،

  مچو ابر حسرت خاموشبار منه/ خشم از اشک نفرت باد آبستن
  )100: 1382اخوان(

  !ها، اي گردبادها اي مرمرین ستون
  شمع بلند قامت پیچان خویش را 
  .در زیر طابق پر ترك آسمان زنید

  )336: 1381نادرپور(
  
  استعاره مصرحه با صفات متعدد درساختی اضافی4-2

اعث نوعی تشخص زبانی شده است آوردن صفات متعدد براي از دیگر ساختار هاي قابل ذکر در استعاره هاي شعر معاصر که ب
این ساخت استعاري نوعی ابداع و ابتکار به شمار می آید و در شعر اخوان نمود بیشتري . یک موصوف در کنار یکدیگر است

  .دارد
  :مثال 

  )استعاره ي مصرحه از دنیا(میهمانخانه ي مهمان کشِ روزش تاریک
چند تن خواب :/که به جان هم نشناخته انداخته است/میهمانخانه ي مهمان کش روزش تاریک/ن من دلم سخت گرفته است از ای

  چند تن ناهموار/آلود
  )778:1386نیما(

  )استعاره ي مصرحه از یار شاعر(واپسین خیالِ شبح وارِِسایه رنگ
  .تو بدرود می کنم با یاد دلفریب/از پشت پرده هاي بلورین اشک خویش،!/اي واپسین خیال شبح وار سایه رنگ

  )127: 1381اخوان(
  )استعاره مصرحه از معشوق(شط پر شوکت هرچه زیبایی پاك
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روشنترین /آنجا بگو تا کدامین ستاره ست!/اي رفته تا دور دستان!/اي شط زیبایپرشوکت من!/اي شط پر شوکت هرچه زیبایی پاك
  !اي همنشین قدیم شب غربت من/همنشین قدیم شب غربت تو؟

  )67: 1384ناخوا(
  )استعاره از چرخ فلک(این پیرِ پر حسرت بی امان 

ی بگو باد دامانِ ایشان،/پچ پچ و خنده و برق چشمان ایشان این پیرِ پر –انگار گردنده چرخِ زمان را /می شد نهیبی که بی شک/حتّ
  )105:1382اخوان. (از کار گردش می انداخت ،مغلوب می کرد/-حسرت بی امان را

  
  هاي استعاري نو بترکی6-2

با آن که شاعر شعر معاصر هنوز در برخی . هاي دیگر زبانی در تصاویر استعاري، ساخت ترکیبات استعاري جدید است از ویژگی
جوید امادر بسیاري از موارد ترکیبات جدیدي ساخته که به صورت استعاره ي مکنیه و  ي ادبی خود سود می موارد از حافظه

ها از این رهگذر  آن. ي ذهن شاگردان نیما است این ترکیبات جدید، بیشتر ساخته و پرداخته. راه یافته است تشخیص در شعر معاصر
  .کمک شایانی به غناي زبان فارسی کرده اند

  :مثال
  مفصل جهان

  باد در مفصل جهان افتاد
  هر که سر سوي راه خویش نهاد

  )275: 1386نیما(
  ها ي ناودان ضجه

  ها بود ي ناودان هباران جرجر بود و ضج
  ریخت هایی که فرو می و سقف

  )50: 1382اخوان(
   

  بازوان چرب خیابان
  /بر بازوان چرب خیابان روبرو/ عطر اقاقیا
  ...ساق سپید و لخت زنان، چون گلوي قو/ ها خال چراغ

  )303: 1381نادرپور(
  هاي مرگ سرفه

  /پایم من ز راه گوش می/ ماسد غمی در باغ شب که می
  پوسد ام که می ي زنجیر دستان ي مرگ را در نالهها سرفه

  )177: 1382شاملو(
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  :ودیگر
هاي انتظاري  خمیازه) 113:1384اخوان(غرور تشنه ي مجروح) 73: 1384اخوان(پایتخت قرن) 353:1386نیما ( چرك زندگی) 668: 1386نیما(جبین شب دلتنگ

نادر پور ( مشت هزار ماتم )444:1381نادرپور ( خورشید هراسان)500: 1381نادرپور( امیدي بن بست ها  نا) 515:1382شاملو ( شب بی حوصله) 467: 1382شاملو(طوالنی
  ) 444:1383سپهري (تبخیر تدریجی موهبت ها )232:1381نادرپور (گونه ي خیس خیابان) 48:1381

  
  )وصفی -ترکیب اضافی(ترکیب هاي استعاري نیمه گسترده 7-2
ها را اندکی  ي استعاري، آن هاي اضافه ي تمام، گاه با اضافه کردن یک صفت به مستعارله ترکیبشاعر شعر معاصر با هنرمند 

  .این گونه، در شعر سپهري، شاملو و نادرپور قابل رؤیت است. اي نو در شعر خود ارائه نموده است  گسترش داده و به شیوه
  :مثال 

)/ 431:1382شاملو(ي خاموش مفاهیم  گرده)/ 606: 1381پورنادر(چشم خشک لوله )/ 80: 1383سپهري(چشم ناپیداي خطا 
: 1382شاملو(گرده سرگردانی باد )/ 150: 1382شاملو(وارِ باد  هاي و هوي و شیون دیوانه)/ 363: 1382شاملو(ي سرد باد  پنجه
939.(  

  استعاره تبعیه 2- 8

  1.، استعاره را تبعیه گوینداگر در میان ارکان استعاره، لفظ مستعار، صفت ، فعل یا مشتقات آن باشد

به این صورت . توان از طریق استعاره ي مکنیه نیز توضیح داد بیان این نکته ضروري است که استعاره در فعل و صفت را می 
  .ي مکنیه دانست ي وصفی و استعاره در فعل را جزء ساختار غیر اضافی استعاره که استعاره در صفت را ذیل ساختار اضافه

    

  ستعاره در فعلا8-2- 1

در حالی که ما کاربرد این استعاره را در . استعاره ي تبعیه با ساختار فعل در شعر معاصر نسبت به گذشته بیشترمورد توجه  شاعران است
از این در شعر گذشته بالغیون عموماً استعاره هاي تبعیه را از طریق استعاره ي مکنیه توضیح می دادند و .یابیم شعر کهن فارسی اندك می

امادر شعر معاصر این گونه استعاره ها در ساختمان زبانی به گونه اي ظاهر می شوند که دیگر جز از طریق . طریق آن را قابل فهم می کردند
  .قابل توضیح نیست) فعل(استعاره ي تبعیه 

به . ز سیري نسبی را طی کرده استي تبعیه با ساختار نحوي فعل در شعر معاصر از آغاز شعر نیمایی تا به امرو کاربرد استعاره
ا پس  در تصاویر شعري شاعران اندك می 1320تا  1300ي ابتدایی شعر معاصر از  اي که ما این استعاره را در دودهه گونه بینیم؛ ام

از این نوع از این دوره، استفاده و کاربرد آن رو به افزایش نهاده  به طوري که در شعر نادرپور، سپهري و سپس شاملو استفاده 
                                                

دارالعلمیــه : بیـروت  . االشـارات و التنبیهـات فـی علـم البالغـه     .م 2002. جرجـانی، محمـد بـن علـی     :  بـه . ك.بـراي آگـاهی بیشـتر ر    -3
 ) 183ص . (دارالنهضه العربیه : بیروت. علم البیان. م1985. عتیق، عبد العزیز).175ص(
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استعاره نسبت به شعر کهن فارسی در سطحی گسترده تر وبه شکلی برجسته تر قابل مشاهده است  و از لحاظ عاطفی برمخاطب 
ي شاعران امروز است که در نهایت  ي مکنیه، صورت خیال مورد عالقه استعاره در فعل پس از استعاره.تأثیر شگرفی می گذارد

ا در شعر . اي مورد کاربرد قرار گرفته است استعاره در فعل در شعر نادرپور به طور نسبتاً گسترده. اند هنرمندي به تصویر کشیده ام
ي میانی و پایانی  شاعري او چون  هاي دوره و در سروده. خورد ي ابتدایی او کمتر به چشم می سپهري در بین اشعار دو مجموعه

استفاده از این ساختار . شود بز بسامد استفاده از این استعاره بیشتر میي حجم س هاي صداي پاي آب، مسافر و مجموعه منظومه
  .نحوي استعاره، در شعر سپهري در خور تأمل است

با دو »جراحی می کنند «فعل »تبسم را بر لب ها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان «براي مثال در عبارت زیر از شعر شاملو 
درك مفهوم این تصویر  استعاري از طریق استعاره ي مکنیه امکان پذیر نیست  . استعاري قراردارد واژه ي تبسم و ترانه در ارتباطی

پس تنها از طریق استعاره ي تبعیه مفهوم آن قابل دریافت . زیرا فعل جراحی کردن در غیر معناي قاموسی خود به کار رفته است. 
  .خند مصنوعی است براي تبسم استعاره از لب» جراحی کردن« فعل. خواهد بود

  
  با کنده و ساتوري/ ها مستقر بر گذرگاه/ اند آنک قصابان

  و تبسم را بر ./ روزگار غریبی ست نازنین / خون آلود
  و ترانه را بر دهان/ کنند ها جراحی می لب

  )825: 1382شاملو(
  :و یا در شعر سپهري آمده

  ي زهد زمان خواهد پوسید ریشه/ راز، سر خواهد رفت
  )456: 1383سپهري(

از آن جا که در . قرار گرفته و استعاره اي برجسته در فعل به وجود آورده است» راز«در موقعیتی مجازي براي » سر رفتن«فعل 
سر رفتن . نیست، تشخیص این فعل از طریق  محور جانشینی کالم،قابل توضیح است» سررفتن«قابل » راز«قراردادهاي عادي زبان، 

  . است) استعاره در فعل(ز آشکار شدن راز براي راز، استعاره ا

  ام  نسیم سیاه چشمانت را نوشیده: او را بگو
  مرا تنها گذار!/ جهنم سرگردان./ ام که پیوسته بی آرامم نوشیده

  )84: 1383سپهري(
  .ام ت لذت درك کردهیعنی نگاه چشمان سیاه تو را مشتاقانه و در نهای. در تصویر  باال نوشیدن استعاره از نهایت درك و لذت است

  مبادا که گفته باشی/ بویند ات را می دهان
  ست، نازنین روزگارِ غریبی/ بویند ات را می دل/ دارم ات می دوست

  )34: 1382شاملو(
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  . پس بوییدن براي دل استعاره در فعل از تفتیش افکار و عقاید است» بویید«توان  را نمی» دل«در قراردادهاي عادي زبان، 

  :هایی دیگر و نمونه

  قطره/ قطره/ من/ خون رگان خود را/ توانستم اي کاش می
  تا باور کنند/ بگریم/ قطره

  )658: 1382شاملو(
  هاي در باغچه/ ها را پرواز گیرم خواهم نفس سنگین اطلسی می

  ...به نخستین ساعات عصر/ خیس و گرم/ تابستان،
  )740: 1382شاملو(

  بریدیم بر لب رود پهناور رمز، رویاها را سر
  )193: 1383سپهري(

  ي کف بر  در پست و بلند جاده/ لغزي تاکی می!/ فانوس پر شتاب
  رقص پریان پایان یافت/ هاي شب پژمرد زمزمه/ لب پر آهنگ؟

  )81: 1383سپهري(
  /خوابش بخار شد/ دیري گذشت/ کوه از خوابی سنگین پر بود

  هایش وزید اي به رگ طنین گمشده
  )95: 1383سپهري(
  

  /شبی بی رحم و روح آسوده، اما با سحر نزدیک./ استشب 
  گرید دگر در دخمه سقف پیر نمی

  )95: 1381اخوان(

  موي پریشان او ز شیطنت باد
  دید یک نفس آرامش و قرار نمی
  زد از وزش باد شب که قهقهه می
  دید پیکر زارش به جز فشار نمی

  )79: 1381نادرپور(
  ددا در آن دیار مه آلود، روز جان می

  .کردم و من، نگاه به سیماي ماه می
  )427: 1381نادرپور(
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  خندید و ذرات ستاره چشمه می
  هاي ماهی در دهانش همچو پولک

  ها ز مروارید غلتان یا چو دندان
  با شکـر خنـد نسیـم شامگـاهی

  )98: 1381نادرپور(

  در صفت   استعاره2- 2-8

در این جا به ذکر چند نمونه از استعاره در . جه شاعران معاصر قرارداردبر خالف شعر گذشته بیشتر مورد تو  این نوع استعاره
  .کنیم بسنده می) تبعیه(صفت 

  ) خاموش براي پنجره استعاره در صفت از بسته بودن(پنجره ي خاموش 

  ي من کنی به خانه تو هر غروب، نظر می
  .پنجره خاموش و خانه تاریک است! دریغ

  )422: 1381نادرپور(
  )کال براي مشعل استعاره در صفت از خاموش(مشعل کال 

  بی شبنم و / هم آن مشعل کال است/ اگر این آفتاب
  که نخستین سحرگاه جهان را آزموده است/ بی شفق

  )809: 1382شاملو(
  

  )تنگ براي عصر استعاره در صفت از دلگیر(عصر تنگ 

  ر تنگنک، بامداد  ظهر شد و ظهر عص/ ها از آمد شد مداوم و جاوید لحظه
  )196: 1381اخوان(

  
زیرا تشخیص آن که صفت مورد استعاره، در محور همنشینی به جاي . اند هاي صفت در شعر امروز با ابهام همراه شماري از استعاره

معاصر  ي استعاري در شعر وجود ابهام در این گونه. نماید و بیشتر قابل درك است تا قابل بیان کدام یک از صفات موصوف آمده دشوار می
  . قابل تأمل است

  : نمونه
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  گفت؟ از خرام تو می/ که نسیم/ کی بود و چگونه بود
  گذرد؟ ات چند گاه می از آخرین میالد کوچک

  )936: 1382شاملو(
که اسم مفهوم » میالد«اما در اینجا براي . رود براي اسامی ذات، به کار می» کوچک«هاي سنجش، صفت  در هنجار مقیاس

نماید و از  به جاي کدام صفت از صفات میالد آمده دشوار می» کوچک«تشخیص این که صفت . ته شده استاست به کار گرف
  .همین گونه است مثال زیر که در آن صفت خیس براي ارتفاع ذکر شده است

  شود ساخته می/ ي نور صومعه/ کم کم، در ارتفاع خیس مالقات
  )421: 1383سپهري(

  زد برق می/ هاي فراغت هنوز یگر/ در مسیر غم صورتی رنگ اشیا
  )444: 1383سپهري(

  هاي شرمگین من نیز، در میانِ علف
  شدم ي دلخواه می مفتون آن نظاره

  )771: 1381نادرپور(
ي  توان آن را استعاره این ترکیب را عالوه بر استعاره در صفت می(شرمگین استعاره در صفت از خمیده و سر به پایین است 

  ).مکنیه نیز دانست
  

  ي نوین استعاره9-2

توان  ي گفتار، ترکیبی نوین از استعاره حاصل شده که از آن می ها در زنجیره ي برخورد تصادفی واژه در شعر معاصر در نتیجه
این نوع . این صورت خیال مشخصاً در شعر شاملو و گاه در شعرسپهري در خور شناسایی است. یاد کرد» استعاره ي نوین «با نام 

ي توالی اضافات براي ایجاد موسیقی در شعر بوده  و مکنیه به وجود آمده ، زاده) صفت(ي تبعیه که از تلفیق دو استعارهاستعاره 
براي » بام «ي تبعیه از نوع صفت و  استعاره» ظلمت «براي » بیمار «در عبارت  زیر که صفت » بام ظلمت بیمار«مانند تصویر . است

  .ظلمت استعاره ي مکنیه است

  می گرید/گرسنه روسبی یی/تکبیر می گوید/ کودکی/بربام ظلمت بیمار/فریادي خراشندهبه 
  )896:1382شاملو( 

ت جاودانه انفجار بی حوصله«  خفّت «براي » انفجار« ي تبعیه در صفت و استعاره» انفجار«براي » بی حوصله«صفت . » ي خفّ
  .، استعاره ي مکنیه  است» جاودانه

  ي خفت انفجار بی حوصله/( شنید وش میاما غریو مرگ را به گ
  «):جاودانه را در پیچ و تاب ریشخندي بی امان
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کشی کنم در برزخ احتضار رها می -   »!...ات تا بِ
  )904: 1382شاملو( 

ایجاد کرده ) صفت(استعاره تبعیه »صمیمیت«براي »گیج «در عبارت شعري زیر که صفت»صمیمیت گیج فواره ي حوض«
  . تشخیص ساخته است» فواره ي حوض« به» صمیمیت «ناست و از نسبت داد

با صمیمیت گیج فواره ي /با افول وزغ در سجایاي ناروشن آب،/با شیوع پر یک کالغ بهاره /روبرو می شدم با عروج درخت،/ من
  .باطلوع تر سطل از پشت ابهام یک چاه/حوض 

  )445: 1383سپهري(
  :نمونه هاي دیگر 

  
  نازك مهتاب بود نفس کوچک باد بود و حریر

  و باغ بود  و  فواره
  )414: 1382شاملو(

  رقصِ مهتابِ مهرگان زیباست
  .اش نیم سرد و سرسنگین با دم

  »کاپه«هم چو برگردنِ سطبرِ  
رخِ تیغه بوسه يِ گیوتین ي س!  

  )149: 1382شاملو(
  جریان گل میخک در فکر،/تپش قلب شب آدینه  

  ش ماده را می شنوم من صداي وز/شیهه ي پاك حقیقت از دور
  )287: 1383سپهري(

  

  نتیجه گیري

عمده ترین آن ها تحول در کاربرد واژه ها و سپس تغییر در ساختار هاي نحوي زبان . زبان استعاره در شعر معاصر با تغییرات برجسته اي همراه است 
نظر قرار گرفت و در پی آن بسیاري از صورخیال و اصطالحات کهنه و  در شعر نو  استفاده از بیشتر  امکانات زبانی ، زبان روزمره مورد. استعاره است

در شعر کهن  فرسوده ي معمول بین شاعران کهن  کنار گذاشته شد و استفاده از واژه هاي عامیانه ،فرنگی ولغات جدید؛یعنی لغاتی که در حوزه ي استعاره
ه هاي تازه و پیش آمدهاي نوظهور، بود که موجبات ساخت تصویرهاي تازه  با این روبرو شدن جامعه ي ایران با پدید.  کاربردي نداشتند باب شد 

  .ویژگی هاي زبانی را  فراهم کرد
ی درمورد ساختارهاي نحوي زبان استعاره نیز باید گفت در گذشته استعاره ها بیشتر در یک اسم جنس و یا نهایتاً در یک ترکیب وصفی ارائه م
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. استعاره ها گاه به صورت تتابع اضافات ، ترکیب هاي وصفی مقلوب ، ترکیب هاي استعاري نو و نیمه گسترده قابل مشاهده اند اما در شعر معاصر.  شدند 
ل  در شعر گذشته عموماً استعاره هاي تبعیه از طریق استعاره ي مکنیه قاب .از شاخصه هاي دیگر استعاره در شعر معاصر کاربرد برجسته ي استعاره ي تبعیه است 

و نکته ي . قابل توضیح نیست) فعل(در شعر امروز این گونه استعاره ها در ساختمان زبانی به گونه اي ظاهر می شوند که دیگر جز از طریق استعاره ي تبعیه  فهم بود اما
به ابهام   وجه بیشتري نشان داده اند که در بعضی مواردبرجسته ي قابل ذکر دیگر آن که شاعران معاصر به گونه ي دیگر به استعاره ي تبعیه؛ یعنی  استعاره در صفت ت

  .در پایان باید گفت که استعاره اي با ساختار نوین در شعر معاصر در اثر توالی اضافات ، شکل گرفته است . شعر منجر شده است 
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  ان و عشق نفسانی در اشعار موالنا وي تطبیقی تلفیق عرفمطالعه

  جان دان 
  

   1صغري نوده

  :چکیده
شباهت افکار و اشعار موالنا و جان دان خود را در ایماژها، صنایع ادبی و زبان این دو شاعر که در مقایسه با شاعران قبل و بعد 

متداول به کار رفته در اشعار این دو شاعر و در  ایماژهاي عاشقانه و نفسانیِ. از خود بسیار برجسته و متمایز هستند، نشان می دهد
چنین تلفیقی از . مقابل زبان غیرمتداولِ  شعر این دو، به واقع شیوه اي براي شرح رویکرد عاشقانه ي جویاي حق به سوي حق است

ایرانی جست و جوي -سالمیدر فلسفه ي ا. عشقِ نفسانی و عرفان نه در فلسفه ي اسالمی و نه در نوعِ نصرانی آن غیر متداول نیست
در اشعار عاشقانه ي موالنا مخاطب با نگاهی تمثیلی به عشق به عنوان رابطه اي زمینی بین . حق با عشق یکسان انگاشته شده است

عاشق و معشوق ابدي رو به رو است؛ این همان عشقی است که موالنا به وسیله ي آن سعی بر روشن کردن رابطه ي عمیقِ فلسفیِ 
جان دان نیز در اشعار الهی خود رابطه ي بین جویاي حق و خود حق را از طریق عشق نفسانی به . ار حق و خود حق دارددوستد

او به عشق زمینی به عنوان تجلی عشق الهی می نگرد و به گونه اي افالطونی، به واسطه ي عشق زمینی به سوي . تصویر کشیده است
رو، پژوهش حاضر به بررسی مفهوم عشق که عموما به گونه اي تمثیلی در اشعار فلسفی و  از این. عشق فراي زمینی اوج می گیرد

الهی موالنا و جان دان ارئه شده و همینطور اشعاري که هر یک از این دو شاعر در آن ها از طریق تقابل عشق زمینی و عشق الهی، 
  .تقارب این دو را به تصویر می کشند، می پردازد

  
  .عرفان، عشق نفسانی، رویکرد تمثیلی به عشق، موالنا، جان دان :کلید واژه ها

                                                
 گاه شیرازکارشناس ارشد داش - 1
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  مقدمه

، با اشاره به این ویژگی مشترك عرفا اظهار 1آندرهیل. میل روح براي پیوستن و یکی شدن با روح الهی غایت امیال عرفاست
اي منزل نهایی اش یعنی پیوستن به اشتیاق روح براي روحانیت، و بر"می دارد که اشتیاق همه ي عرفا به یک سو است و آن هم 

جان دان و ) 15. (این اشتیاق، اشتیاق روح براي عبور از مرز فناپذیري به سرچشمه ي فناناپذیر عشق الهی است. روح متعالی است
خود به موالنا هر دو بسیار درگیر دین و عقاید مذهبی بودند و هر دو تالش بر این داشتند که این گرایش روحانی را در اشعار 

پژوهش حاضر به بررسی ظهور این گرایش روحانی در قالب تمثیلیِ ایماژهاي نفسانی در . زیباترین صورت ممکن به تصویر کشند
  .اشعار موالنا و جان دان می پردازد

  
  پیشینه ي تحقیق

محتواي عرفانی آثار او گرچه حجم وسیعی از آثار منتقدان ادبی به موشکافی ویژگی هاي مختلف شعر موالنا از جمله بررسی 
پرداخته اند، اما هیچ پژوهش جدي اي به بررسی تطبیقی آثار این شاعر از لحاظ محتوا و گرایش با شاعر برجسته ي انگلیسی، جان 

/ این در حالی است که یکی از برجسته ترین و چشم انگیزترین ویژگی هاي شعر این دو شاعر گرایش عرفانی. دان، نپرداخته است
اساسی ترین نقطه ي تشابه این دو . زمینی در اشعارشان است/ ی هر دو آن ها در پرده ي گرایشی به ایماژها و محتواي نفسانیروحان

. شاعر استفاده ي آن ها از قالب تصویر عشق ناپایدار زمینی به منظور به تصویر کشیدن و دست یافتن به عشق جاودانه ي الهی است
دن این شکاف در نقد پارسی، پژوهش حاضر به موشکافی اشعار موالنا و جان دان از طریق بررسی بر این اساس، براي برطرف کر

  .تطبیقی آثار این دو شاعر می پردازد

 بحث و بررسی

موالنا، به واسطه ي رشد یافتن در فضایی روحانی، از همان بدو کودکی آموخت که به دنیاي اطراف در قالب جهان ماوراء 
این تحول روحانی در موالنا به حدي چشم گیر بود که باعث شد در مالقاتی که او . و به عارفی پرشور مبدل گشتبنگرد و از این ر

با عطار، شاعر برجسته ي زمان خود، داشت، عطار که از رشد روحانی او در شگفت شده بود، پیش بینی کرد که این مرد جوان 
پیوند موالنا با جهان ماوراء و اشتیاق او براي پیوستن به حق ) 50ن کوب زری.  (یکی از پیشروان روحانی زمان خود خواهد شد

  .تعالی به روشنی در اشعار او به تصویر کشیده شده است
دان یک شاعر " 2بر اساس گفته ي والتون. شعر و زندگی جان دان نیز چنین ترکیبی از شعر و مذهب را منعکس می کند  

از دید جان دان هم  ".مذهب نبود بلکه مردي مذهبی با تمایلی به سمت دنیاي شعر بود قرن هفده اي با تمایلی شدید به سمت
که بخش اعظمی از جوانی این شاعر را درگیر خود کرده (زندگی و هم هنر بی تردید در الوهیت ریشه دارند؛ و این همین دیدگاه، 

 )1 3نقل در سلین. (بود که بر تمام زندگی او و همینطور بر اشعار او تاثیر گذاشت) بود،

                                                
1  Underhill 
2  Walton  
3 Sellin 
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بسیاري از منتقدان معتقدند که این دو حیطه از تجربه ي بشریت، دو حیطه ي کامال مجرا و نامرتبط هستند که نمی توانند   
معتقد است که هنر و عرفان هرگز نمی توانند در یک تجربه در کنار یکدیگر قرار  1واتکین. در یک متن در کنار هم قرار گیرند

با توجه ). 12( "جایی که یکی از این دو باشند، دیگري نمی تواند باشد". هر کدام از این ها دیگري را دفع می کند گیرند چرا که
به این دیدگاه می توان به اهمیت و برجستگی اشعار موالنا و دان که این دو حیطه از تجربه ي بشریت را در قالب یک تجربه به 

  .تصویر می کشند، پی برد
البته تفاوت هاي ناچیزي در رویکرد . اعر جست و جوي شاعر براي یکی شدن با حق تعالی را به تصویر می کشدآثار هر دو ش

این دو و نحوه ي به تصویر کشیدن این مفهوم در آثارشان وجود دارد که آن هم ریشه در تفاوت هاي عرفان اسالمی و نصرانی 
اسالمی بیشتر با اخالقیات درون سازي شده اي در -ابراین، ادبیات فلسفیعرفان اسالمی مسیري روحانی را طی می کند؛ بن. دارد

) 3نصر . (شعر موالنا بیشتر با جنبه ي توحیدگراي فلسفه در ارتباط است. سرو کار داردارتباط است که با تغییر اساسی در انسان ها 
 شمسدیوان و  مثنويدر بسیاري از داستان هاي واین موتیفی است که . موالنا وجود حق تعالی را در همه ي کائنات می بیند

  :برجسته است
  جهان کفست و صفات خداست چون دریا           ز صاف بحر کف این جهان حجاب کند

  شکاف تو کف را که تا به آب رسی             به کف بحر بمنگر که آن حجاب کند  همی
  هاي زمین و زمان حجاب کند    نقشهاي زمین و ز آسمان مندیش                  که  ز نقش

  ها ز جمال بتان حجاب کند براي مغز سخن قشر حرف را بشکاف                که زلف
  تو هر خیال که کشف حجاب پنداري                 بیفکنش که تو را خود همان حجاب کند

  . نشان حجاب کندولی ز خوبی حق این  نشان آیت حقست این جهان فنا                       
  )311 شمسدیوان موالنا، (

موالنا زیبایی تمام کائنات و موجودات جهان از جمله زنان را به عنوان انعکاسی از وجود و زیبایی حق تعالی می بیند گرچه او 
ر شعر باال در این زمینه د "زلف بتان"ایماژ . هرگز زیبایی دنیوي را با زیبایی فناناپذیر حق تعالی قابل قیاس در یک تراز نمی داند

نشان "چون کف دریا که نشان از دریا ولی در عین حال حجابی بر آن است،  "زلف بتان"و  "مغز سخن". بسیار روشنگر است
  .به جهان ماورائی، یعنی جهانی فراتر از این جهان اشاره دارد "ز خوبی حق این نشان حجاب کند،"و، در عین اینکه  "آیت حقست

و  دیوان شمسنگاهی گذرا به اشعار الهی جان دان و همینطور به . ردي در شعر جان دان نیز ملموس استچنین رویک  
ین این دو شاعر به موضوعات عاشقانه و عشق نفسانی در به تصویر کشیدن عشق الهی بر می داردمثنوي معنوي رابطه ي . ، پرده از د

ایرانی جست و /در فلسفه ي اسالمی. ر نوع نصرانی آن رابطه اي بنیادین استعاشقانه ي فرد با حق هم در فلسفه ي اسالمی و هم د
اسالمی و همینطور در نوع نصرانی آن منجر به -تلفیق عشق و عرفان در اشعار الهی. با عشق یکسان انگاشته شده استجوي حق 

نابراین توصیف مکرر و نمادین ویژگی هاي ب. نگاهی تمثیلی به عشق به عنوان رابطه اي زمینی بین عاشق و معشوق ابدي می گردد
ظاهري و جسمانی معشوق در اشعار فلسفی موالنا و دان اغلب با پیوند فیزیکی عاشق و معشوق خاتمه می یابد که با نگاهی تمثیلی 

                                                
1 Watkin 
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به بررسی  موالنا از همان ابتداي کار، به عنوان شاعري صوفی و جان دان در نیمه ي دوم حرفه ي شاعري اش. قابل توجیه است
  . رابطه ي بین جویاي حق و خود حق از طریق رویکردي تمثیلی به عشق نفسانی پرداخته است

عرفانی موالنا را مرهون گرایش تمثیلیِ ذهن این -شعر پارسی وجود چنین ترکیبی از عشق نفسانی در فضاي اشعار فلسفی  
تینش با شمس تبریزي او را به حق متصل کرد، عشق تنها راه ایمن ، براي موالنا که رویارویی نخس1به گفته ي نیکلسون. شاعر است

با نواي نی آغاز می گردد، نی اي که نماد روحی  مثنويبه همین دلیل . براي صوفی بود که او را به منشأ حقیقی عشق پیوند دهد
  ).31( "خالی از منیت و مملو از روح الهی است

  کند از جداییها حکایت می    کند            بشنو این نی چون شکایت می
  اند اند                           در نفیرم مرد و زن نالیده کز نیستان تا مرا ببریده

  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق                تا بگویم شرح درد اشتیاق
  هر کسی کو دور ماند از اصل خویش            باز جوید روزگار وصل خویش

  حاالن شدم معیتی ناالن شدم                      جفت بدحاالن و خوشمن به هر ج
  ن هرکسی از ظن خود شد یار من                    از درون من نجست اسرار م

  )3 مثنويموالنا، (
ردد ، شعر بلند دیگري می آید که داستان پادشاهی است که گرفتار عشق کنیزکی می گمثنوياز پسِ این شعر موالنا در   

در روشن کردن ماهیت واقعی عشق و  مثنوياهمیت این شعر و بسیاري دیگر از اشعار . که خود در دام عشق دیگري گرفتار است
حق سرچشمه ي تمامی عشق هاست و همه ي کائنات "در فلسفه ي موالنا، . در متمایز کردن عشق واقعی از عشق کاذب است

بنابراین، عشق و ). 195 2چیتیک( "ي کائنات عاشقانی هستند در راه معشوقی ابدي مشمول عشق الهی می گردند؛ از این رو همه
در نتیجه در فلسفه ي موالنا عشق زمینی، عشقی چون عشق پادشاه براي . کشش بین انسان ها نیز از عشق الهی سرچشمه می گیرد

ن پلی صوفی و یا عارف را به حق تعالی کنیزك، گرچه عشقی کاذب است اما رابطه اي روشن گر و هدایت کننده است که چو
اما با این حال، او اصرار بر این . به عبارت دیگر، در فلسفه ي موالنا جسم همچون روح تعیین کننده و با اهمیت است. پیوند می زند

عشق حقیقی را لمس و دارد که فرد نباید در مرحله ي عشق زمینی ثابت بماند بلکه باید به مرحله ي فراي عشق زمینی اوج بگیرد تا 
تجلی اي از  براي او سر راه عشق الهی نمی داند بلکه بالعکس زیبایی زمینی و عشق زمینیموالنا عشق زمینی را مانعی بر . تجربه کند

صوفیان به گونه اي افالطونی معتقدند که انسان به واسطه ي عشق زمینی به سوي عشق فراي زمینی . زیبایی الهی و عشق الهی است
ایرانی، حق در اشعار شاعران صوفی اغلب به -بر اساس این تفکر در عرفان، در تاریخچه ي طوالنی شعر عرفانی .وج می گیردا

صورتی تمثیلی در قالب زنی زیبا و یا مردي جوان و زیبارو پدیدار می شود و رابطه ي بین آن دو نیز اغلب به شکل رابطه اي 
شعر زیر از دفتر پنجم نمونه ي زیبایی از توصیف تمثیلیِ زن در اشعار . کشیده می شودجسمانی بین عاشق و معشوق به تصویر 

  . است مثنويموالنا در 
  [...] شکارآدام زفتی خواهم این                          گفت ابلیس لعین دادار را

                                                
1 Nicholson 
2 Chittick 
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  فزود که ز عقل و صبر مردان می چونک خوبی زنان فا او نمود                  
  زد انگشتک به رقص اندر فتاد            که بده زوتر رسیدم در مرادپس 

  قرار که کند عقل و خرد را بی  چون بدید آن چشمهاي پرخمار                
  وآن صفاي عارض آن دلبران                   که بسوزد چون سپند این دل بر آن

  ق تافت از پرده رقیقرو و خال و ابرو و لب چون عقیق            گوییا ح
  ک چون تجلی حق از پرده تن دید او آن غنج و برجست سبک                

  )7-676 مثنويموالنا، (
استفاده کند با  "دامی مردانداز و حیلت ساز سخت"تا از زیبایی زنان به عنوان  در صدد استاین حقیقت که ابلیس   

براي موالنا همانند . همانطور که ابیات بعدي در اینجا گفته می شود، در تضاد نیست زیبایی نمادین زنان به عنوان تجلی زیبایی حق،
زیبایی، "به گفته ي چیتیک، موالنا از طریق تصویر زیبایی زنان . همه ي شاعران صوفی دیگر، زیبایی زنان تجلیِ زیبایی الهی است

این رو، پیوند عاشق و معشوق در این اشعار استعاره اي از  از). 286( "بخشایش و مهر الهی را در اشعار خود به تصویر می کشد
  .پیوند جویاي حق و خود حق است

  من جوي و تو آب و بوسه ي آب                  هم بر لب جویبار باشد
  . از بوسه ي آب بر لب جوي                         اشکوفه و سبزه زار باشد

  )240 شمسدیوان موالنا، (
منتهی می  "اشکوفه و سبزه زار"ت مکرري به ویژگی هاي ظریف و زیباي معشوق و پیوند عاشقان که به تصویر چنین اشارا

بوسه بده به روي خود راز بگو به گوش "همینطور این بیت . شود، نماد نزدیکی الزم در رابطه ي بین جویاي حق و خود حق است
بر اهمیت قرب عاشق و  دیوان شمسبرگرفته از ) 707 شمسدیوان النا، مو( "هم تو ببین جمال خود هم تو بگو ثناي تو/ خود

این ابیات به طور نمادین به یکی بودن این دو و یا اشتیاق دوستارِ حق براي پیوستن به حق تعالی و ناپدید شدن . معشوق اشاره دارد
ي بیرون به دنبال حق بگردند بلکه حق در درونشان به عبارتی دیگر، نیازي نیست که دوستداران حق در دنیا. در او نیز اشاره دارند

  .  می زید
دیوان و هم  مثنويکه هم در  "می، ساقی و میخانه"چنین دیدي به شعر موالنا هنگامی که به ارجاعات و استعاراتی چون   
در ذهن، می توان به  با در نظر داشتن جنبه ي نمادین و شهوانی این ایماژها. وجود دارد، می نگریم روشنگرتر می گردد شمس

موالنا از طریق چنین ایماژهایی رابطه ي عمیق بین جویاي حق و خود حق را به صورت تمثیلی از . جنبه ي تمثیلی آن ها نیز پی برد
  .زاویه ي زمینی آن به تصویر می کشد

ناپدید شدن در او از آن موسیقی نیز وسیله اي دیگر است که موالنا براي به تصویر کشیدنِ یکی شدن با حق تعالی و   
بر . یکسان تلقی می کند) در قالب استعاره(او اغلب آلت موسیقی را با عاشق، و نوازنده ي آن را با معشوق ابدي . استفاده می کند
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د یا است و این که آیا با او تماس برقرار کن) استعاره اي از حق(اساس این استعاره زندگیِ آلت موسیقی در دستانِ نوازنده ي آن 
  :نمونه ي چنین استعاراتی را در ابیات زیر می توان یافت) 13-212 1شیمل. (نه

  ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی                زاري از ما نه تو زاري می کنی
  ما چو ناییم و نوا در ما ز تست              ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست

  )45 مثنويموالنا، (
  :زیرو یا در ابیات 

  اي مطرب جان چو دف به دست آمد                این پرده بزن که یار مست آمد
  .چون چهره نمود آن بت زیبا                           ماه از سوي چرخ بت پرست آمد

  )234موالنا، غرلیات شمس (
ر می برد جسمانیت و یا به عبارنی وسیله ي دیگري که موالنا براي به تصویر کشیدن پیوند ابدي با معشوق ابدي به کا  

بگیر لیلی شب را ". موالنا معتقد است که براي عاشق هم چون براي سارقان شب بسیار دراز است. دیگر همان عشق نفسانی است
این بیت این ایده را منتقل می کند که ). 320 شمسدیوان موالنا، ( "شب است خلوت توحید و روز شرك و عدد/ کنار اي مجنون

از این رو، از . براي مجنون مقدس است چرا که در آن هنگام است که او می تواند لیالیش را در آغوش گیرد و نوازشش دهد شب
توحید و یا یکتاپرستی یاد می شود چرا که تنها اجازه ي پیوند عاشقان و ایمان و وفاداري عاشقان  "حجله ي پنهانیِ"شب به عنوان 

 "مه بوسه دهد هر شب انجم شمري را/ شاید که نخسبیم به شب چونک نهانی": س دیگر را می دهدبه معشوق ابدي و نه به هیچ ک
تا اینکه  "انجم شمرد"و اصرار عاشق در این که شب را بیدار ماند و  "توحید"در این ابیات این مفهوم ). 49 شمسدیوان موالنا، (

اشق درگاه الهی این فرصت و این صالحیت را می دهد که توسط از معشوق ابدي اش در تمام طول شب آگاه باشد، است که به ع
"معشوق ابدي بوسیده شود "مه.  

اهمیت اینگونه اي که به پیوند عاشق و معشوق نسبت داده شده است و اقتضا و تناسبِ این قیاس تمثیلی، همه از گرایش   
اما، ). 2امامی و عبدي ( "امتیاز انسان را در عشق می دانند"عارفان . اسالمی است که ریشه در عرفان دارد-هاي بنیادین شعر عرفانی

در انسان ها، یعنی هنگامی که هیچ گونه عاملی  "منیت"عالوه بر این، عرفا معتقدند که پیوند با معشوق ازلی تنها پس از نابودي 
دیوان و اشعار  مثنويی داستان هاي از این رو ماهیت نفسان. فاصله اي بین جویاي حق و حق وجود ندارد، به واقعیت می پیوندد

به عبارت دیگر، اشعار نفسانی موالنا به . عرفانی اشعار موالنا مورد بررسی قرار گیرد-نیز باید با توجه به پیش زمینه ي فلسفی شمس
موالنا پس . دواقع تمثیل هایی هستند که شاعر در صدد است که به وسیله ي آن رابطه ي عرفانی جویاي حق و حق را به تصویر کش

موالنا بر این باور . از رویارویی با شمس، به این درك از حقیقت دست یافته بود که نزدیکی به حق تعالی، نزدیکی اي درونی است
بود که داستان هاي عاشقانه و روایت هاي عشق نفسانی در قالب تمثیل به گونه اي بهتر و زیباتر می توانند رابطه عاشقانه ي ماورایی 

  .ه تصویر کشندرا ب
جان دان نیز، برخالف نیمه ي نخست فعالیت ادبی اش که بر سرودن اشعاري عاشقانه که تنها بر جنبه ي گمراه کننده و   

به عشق از منظر دیگري می  سروده ها و غزل هایشنفسانیِ عشق زمینی پایبند بود، در نیمه ي دوم زندگی ادبی اش به ویژه در 
                                                

1 Schimmel 
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به وضوح می توان تحسینِ دان را در مورد  "وداع"به عنوان مثال در شعري چون . ف واالتري بهره می گیردنگرد و از آن براي اهدا
  :عشق پاك و بی آالیش و عشق حقیقی لمس کرد

  عشق راکد عاشقان زمینی
  که روحشان را نفس در بر گرفته، توان آن ندارند

  که غیاب را پذیرا باشند چرا که غیاب، نابود می کند
  .ه را که به این عشق هستی بخشیده بودآن چ

  اما از براي ما، با عشقی چنین بی آالیش
  که خود نیز ماهیتش ندانیم

  دلگرم به روحی که ما را به هم می پیوندد
  )18دان ( 1.فراق چشم و لب و دست آزاري نیست

دید جان دان در این حیطه به صورت . ددان در این شعر بین عشق حقیقی و وابستگی نفسانیِ بین زن و مرد تفاوت قائل می شو
موالنا نیز در بسیاري از اشعار روایی اش عشق حقیقی را از وابستگی شهوانی جدا می . شگفت انگیزي به دید موالنا نزدیک است

ر صحت عاشق شدن پادشاه بر کنیزك رنجور و تدبیر کردن د"داستان . سازد و عشق ازلیِ آسمانی را بر آن دیگري برتري می دهد
جان دان را  "وداعِ"است که محتواي شعر  مثنويبا آن آغاز می شود، تنها یکی از بسیار داستان هایی از  مثنوي معنويکه  "او

پس از توصیف شرایط دردآور کنیزي که وابستگی عاطفی اش به زرگري که گمان می کرد به او دل باخته، . منعکس می کند
ق راستین شده بود، و همینطور پس از شرحِ پی بردن کنیزك به دروغین بودن ماهیت این عشق، مانعی بر سر راه پیوند او با عش

موالنا کنیزك داستانش را درمان می دهد و او را به وصال پاشاه نیز می رساند، وصالی که تصویري از عشق حقیقی در مقابل عشق 
  ).45 مثنويموالنا، ) ("عاقبت ننگی بود عشق نبود/ عشق هایی کز پی رنگی بود"(هاي کاذب و رنگین است، 

شعر دان در نیمه ي دوم اندیشه ي ادبی . با این حال، این ویژگی تنها در نیمه دوم زندگی ادبی جان دان نمایان می شود  
بر می  اش تماما اشعاري روحانی و فلسفی می شوند که در تضاد با نیمه ي نخستین زندگی ادبیِ این شاعر که تنها اشعاري را در

به واقع، دان در اشعار الهی خود . گیرد که به جنبه ي نفسانیِ عشق زمینی می پردازد، تنها به خدا و رابطه ي شاعر با او می پردازد
  .تالش بر این داشت که رابطه اي پایدار با خداوند برقرار کند و آن را به تصویر کشد

ن دان، استفاده ي این شاعر از ایماژهاي عاشقانه ي نفسانی بسیار شگفت با این وجود، برخالف جنبه ي روحانیِ اشعار الهی جا
  :به عنوان یک نمونه بسیار روشنگر است "غزل مقدس چهاردهم". انگیز است

  [...]بر قلب من بکوب پروردگارا، چرا که 
  با وجود آن که صادقانه به تو عشق می ورزم

  اما به خصمت پیوند زده شده ام
  کن، یا دگر بار بگشا آن گره را جدایم ساز، رهایم

  به سوي خود ببرم، محبوسم ساز، چرا که
                                                

  .ترجمه ي اشعار توسط نویسنده 1
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  هرگز رها نخواهم شد، مگر اسیرم سازي
  )14دان . (هرگز وارسته نخواهم شد، مگر مسحورم سازي

می جان دان از طریق ایماژهاي عاشقانه ي نفسانی اي که در آن دوستدار حق با به تصویر کشیدن رابطه اي نفسانی از حق 
چنین تشبیه اي که در آن رابطه ي . با حق ترسیم می کند) به عنوان جویاي حق(خواهد که مسحورش سازد، رابطه ي شاعر را  

فلسفی پارسی به ویژه در -نفسانی فرد با حق به رابطه ي نفسانی و زمینیِ یک عاشق و معشوق مانند شده است، در ادبیات عرفانی
اجازه ي حضور ) نیز(پیشینه ي عرفان نصرانی " 1به عقیده ي ناکس. یرمعمول و غیرمتداولی نیستاشعار روحانیِ موالنا تشبیه غ

چنین ایماژهایی به عنوان تمثیلی براي ). 256 2نقل در کلمنتز( "در ادبیاتش می دهد 'اگر'چنین سمبول هایی را به عنوان نوعی 
  .رابطه ي عرفانی فرد و حق عمل می کنند

ویژگی نفسانی اشعار دان و ترکیب شدن جنبه ي روحانی و نفسانیِ وجود بسیار  "رثیه ي نوزدهمم"در اشعاري چون   
قیاس تمثیلی پیچیده و مفصلی میان اوج سکر آورِ رابطه ي فیزیکی در "می گوید، این مرثیه  3آن طور که هانت. برجسته می گردد

 ".لسه ي روحانیِ یک مکاشفه ي مذهبی را به تصویر می کشداین رابطه ي زمینی و اوج خلسه آور عشقی تماماً روحانی در خ
و این از طریق چنین بهره گیري هایی از گرایش هاي نفسانی در خدمت عرفان است که شعر جان دان به ). 190نقل در کلمنتز (

این شعر به ایماژهاي اشعار نگاهی گذرا به ابیات زیر از این مرثیه شباهت شگفت انگیز ایماژ محورین . شعر موالنا نزدیک می شود
  . موالنا که پیش از این بررسی شد را نشان می دهد

  .جایی که دستانم قرار دارد، روحم را نیز در بند دارد
  همه ي لذت ها از تو سرچشمه می گیرد! عریانیِ تمام

  چون روح، جسم نیز باید عریان باشد
  )36دان . (تا که همه ي لذت ها را بچشد

عشق . ه اي افالطونی زیبایی زنان را تنها وسیله اي می داند که از طریق آن جویاي حق به حق نائل می گرددجان دان به گون
  :زمینی از دید جان دان وسیله  اي است براي دست یافتن به عشق ازلی فرازمینی

  جواهراتی که شما زنان به کار می برید
  می شوند، چون گوي هاي آتالنتا هستند که در چشمان مردان افکنده
  آن هنگام که چشمان ابله اي بر آن جواهرات روشن گشت

  )38دان . (روح زمینی اش شاید چشم بر آن جواهرها ببندد نه آن دیگري
موالنا . قیاس تمثیلی بین زیبایی زنان و ویژگی هاي حق تعالی در شعر موالنا نیز، همان طور که اشاره شد، قیاسی محوري است

زنان را به عنوان تجلی زیبایی الهی به تمام تمجید می کردند؛ ایماژ محورین زنان زیبا در اشعار هر دو شاعر، و دان هر دو زیبایی 
  :همان طور که در شعر زیر از جان دان خواهید دید، دلیلی بسیار خوب بر این مدعاست

                                                
1 Knox 
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  چونان تصویر هاي مه گونه و یا چون پوشش هاي زیباي کتاب ها
  نان نیز این گونه آراسته گشته اند؛براي افراد بی سواد، ز

  آن ها خود کتاب هایی عرفانی هستند، که تنها ما
  )کسانی که مالحت زنان به اوجشان خواهد برد(

  )44-40دان . (باید آشکار و پرده برداشته بینیم
را به سوي حق متمرکز  براي دان، زنان نمونه هایی از جوهره ي عرفان هستند که می توانند به انسان کمک کنند که افکارش

این جا بی شک تاکید بر برتري زیبایی حقیقی بر زیبایی کاذب است، موضوعی که همواره موضوعی محوري در فلسفه ي . کند
براي موالنا و دان زیبایی زنان و هر گونه زیبایی ) 108بیانی . (طریق برتر اشعارش بود "طریق عشق"موالنا بوده است، شاعري که 

عشق نفسانی . ق نفسانی، همان طور که افالطون می گوید، تنها نردبانی است براي دستیابی به زیبایی و عشقی واالترزمینی و عش
  .براي این دو شاعر تنها وسیله اي است براي به تصویر کشیدن و دست یافتن به عشق واالي روحانی

  
  نتیجه گیري

مفهوم عشق به عنوان . ار خود را بر محتواي عشق استوار کرده اندموالنا و دان هر دو، به عنوان شاعر و عارف، پایه ي آث
به واقع، این دو شاعر عشق زمینی را در تقابل با عشق الهی قرار می . مفهومی تمثیلی در شعر عرفانی موالنا و دان عمل می کند

وحانی و الهی شان استعاره اي از ماهیت ایماژهاي نفسانی متداول و زبان غیر متداول و برجسته ي این دو شاعر در اشعار ر. دهند
چنین تلفیقی از عشقِ نفسانی و عرفان نه در فلسفه ي اسالمی و نه در نوعِ نصرانی آن . رابطه ي عمیق جویاي حق و خود حق است

ن دو شاعر به ای. این اساسی ترین نقطه ي تشابه در تالقی عشق نفسانی و روحانی در اشعار موالنا و دان است. غیر متداول نیست
عشق زمینی به عنوان تجلی عشق الهی می نگرند و و راوي اشعارِ این دو، به گونه اي افالطونی، از عشق زمینی به عنوان واسطه اي 

چنین گرایش شدید فلسفی در اذهان و در نتیجه در آثار این . بهره می گیرد که از طریق آن به سوي عشق فراي زمینی اوج بگیرد
طریق ایماژها، صنایع ادبی و زبان این دو، که در مقایسه با شاعران قبل و بعد از خود بسیار متفاوت و برجسته اند، نمایان  دو شاعر از

این چنین ارجاعاتی به فلسفه، منطق، الهیات و مذهب که به وفور در آثار موالنا و دان یافت می شود، آثار آن ها را به . می شود
  .ر از هم مرکبان شان می کندمراتب پیچیده تر و سخت ت
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491  
  گفتگومنديِ باختینی

  در شعر مهدي اخوان ثالث ها کالمکنش  
  

  1صغري نوده

   2رضا انوشیروانیعلی

  
  چکیده

، نامد یم 5دیگرزبانیکه در آن فرد، از طریق آنچه که او  نگرد یم 4طی گفتگومندبه ادبیات به عنوان محی 3باختینمیخائیل 
به همراه مجموعه اي از  -ها یتشخص کالمراوي، و  کالمنویسنده،  کالمشامل  -افراد مختلف کالممجموعه اي از  تواند یم

 هاي یهادبیات، از نظر باختین، متشکل از ال. شده اند را بیابدکنار هم چیده که به صورت هنرمندانه اي  تفاوتافراد م يها زبان
مختلف سنی یک جامعه  يها ها و گروه ، رفتار خاص یک گروه، و زبان نسلمختلف افراد گویشمختلف یک زبان شامل 

چند گانه، که در این شرایط با آن  یدهایی، خواننده با دآورند یمختلف جامعه سر بر م هاي یهدر میان این صداها که از ال. باشد یم
رد پایی از چنین نوع متنی در آثار مهدي . شود یمتن م که در نهایت منجر به درك عمیق تر او از گردد ی، آشنا مشود یروبرو م
شعرها عمدتا به صورت  در آن که ،اما باز باید زیست :گوید یزندگی مدر دهمین مجموعه شعر او یعنی  ویژه، به ثالث اخوان

هاي مختلف اجتماعی در از طریق استفاده از صداي افراد متعلق به گروه ثالث اخوان. داستانی نوشته شده اند، قابل مشاهده است
، یک گذارند یخود را به اشتراك م هاي یدگاهو د نظراتو  گیرند یدر کنار هم قرار مگفتگومند  شعرش که در یک رابطه ي

 در مجموعه شعر ثالث اخوان مهدي در اشعار گفتگومنديبنابراین، هدف این مقاله بررسی . آورد یرا به وجود م گفتگومند متن
  . باختین است گفتگومندياز طریق تئوري  اما باز باید زیست :گوید یم زندگی

  

  .  ها کالم کنش، گفتگومندي، دیگرزبانیباختین،  میخائیل ،اما باز باید زیست :گوید یزندگی م، ثالث اخوان مهدي :ها واژهکلید

                                                
 کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز - 1
 دانشیار دانشگاه شیراز - 2

3 Mikhail Bakhtin  
4 dialogic  
5 heteroglossia   
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  مقدمه
منتقدانی (ض و قافیه بسیاري از منتقدان در وادي عرو. دیدگاه هاي متناقضی در میان منتقدان درباره ي شعر اخوان وجود دارد

دانند در حالی که بسیاري از منتقدان  یمي برجسته در شعر نو و در صف عروض نیمایی ها نمونهاخوان را یکی از ) همچون شاملو
زرگترین در واقع حقوقی اخوان را به عنوان آخرین و ب. دانند یماخوان را به عنوان نماد شعر کالسیک ) همچون حقوقی(دیگر 

ي ها قالباو علت تمایز مهدي اخوان از دیگر هم عصرانش را در توانایی او در سرودن شعر در . شناسد یمشاعر کالسیک جهان 
ي نئوکالسیک چهارپاره، دوبیتی پیوسته، آن هم در زمانی ها قالبکالسیکی چون غزل، قصیده، قطعه، مثنوي، دوبیتی، رباعی و 

یی در میان نظرات منتقدان ها تناقضچنین ) 16حقوقی . (داند یمیی چیره گشته است، ها قالبنین ي شعريِ نو بر چها قالبکه 
. دارد) هم در موضوع و هم در فرم و سبک اشعار این شاعر(مختلف درباره ي اخوان و آثارش ریشه در گستره ي وسیع آثار او 
هاي مغایر نبوده، درگیري اخوان با دردهاي زندگی  یدهاونه اما در میان همه ي این نظرات متناقض، آنچه که هرگز آماج اینگ

دهمین مجموعه شعر . گردد یمها در اشعار اخوان  یتشخصو گفت و شنودهاي  ها مکالمهاست، موضوعی که منجر به غالب شدن 
ن گفت و شنودهایی که نقطه ي تمرکز پژوهش حاضر است، نمونه ي برجسته ي چنی اما باز باید زیست،: گوید یمزندگی اخوان، 

  .در آثار اخوان است
تعداد زیادي از این اشعار به صورت روایتی . برده است یماشعار این مجموعه حاصل کار دورانی است که شاعر در بند به سر 

زندان  هاي داستان که اکثرا زندانیانی هستند که به همراه اخوان در آن زمان در یتشخصنگاشته شده اند که گفت و شنودهاي بین 
آنطور که اخوان او را  "فیلسوفی اُمی،"شخصیت اصلیِ این اشعار در مواردي شاتقی یا . کشند یمبردند را به تصویر  یمبه سر 

کند، است و در مواردي دیگر راوي یا پرسونایی است که خواننده صداي درونیِ تامل او را بر روي گفت و  یمتوصیف 
با در نظر داشتن این نکته، تمرکز پژوهش حاضر بر روي جنبه ي گفتگومنديِ این اشعار و . شنود یمشنودهاي رخ داده در روایت 

/ برخورد کالم افراد مختلفی است که از طبقات مختلف جامعه در این اشعار برمی خیزند و در نهایت منجر به آفرینش متنی روایی
  . شوند یمشعري گفتگومندانه 

  

  اهمیت و ضرورت تحقیق
هاي مختلف شعر اخوان از جمله موضوع، وزن و سبک آثار او  یژگیویعی از آثار منتقدان ادبی به موشکافی گرچه حجم وس

این در حالی . پرداخته اند، اما هیچ پژوهش جدي اي به بررسی گفتگومندي در اشعار این شاعر برجسته ي پارسی نپرداخته است
اما باز باید : گوید یمزندگی هاي شعر اخوان به ویژه در مجموعه شعر  یژگیواست که یکی از برجسته ترین و چشم برانگیزترین 

که یادگار دورانی است که اخوان در بند بوده و در نتیجه حاصل به تصویر کشیدنِ گفت و شنودهاي بین هم بندهاي شاعر  زیست
بزیند و با کنش و واکنش خود دهد که در یک محیط  یماست، ویژگی گفتگومنديِ آن است که به کالم افراد مختلف اجازه 

بر این اساس، براي برطرف کردن این شکاف در نقد آثار اخوان، پژوهش حاضر به موشکافی شعر . محیطی گفتگومند بسازند
  .پردازد یماخوان از طریق نظریات گفتگومنديِ باختین 

  
  پیشینه تحقیق
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شنا کردن مخاطب با گرایش کلیِ نقد نوشته شده بر به منظور محسوس تر کردن اهمیت پژوهش حاضر و همچنین به منظور آ
  . آید یمي انجام شده بر روي آثار این شاعر ضروري به نظر ها پژوهشآثار اخوان، ارائه ي پیشینه ي کوتاهی از 

به بررسی تحول شعر اخوان و تاثیر گرایش سنتی اولیه ي او بر آثار ) 1390( "مهدي اخوان"عابدي در پژوهشی تحت عنوان 
پردازد؛ به عقیده ي عابدي تمام آثار اخوان تحت تاثیر مرحله ي نخستین آفرینش ادبی اوست که با گرایش به  یمنو این شاعر 

کند که اخوان حتی زمانی که با اندیشه ي نو نیمایی نیز آشنا شد به  یماو اظهار . برد یمسمت ادب کهن فارسی دست به سرودن 
در . توان یافت یمبنابراین حتی در آثار نوگرایانه ي او رد پاي زبان و فرهنگ کهن فارسی را کلی از فضاي شعر کهن دور نشد؛ 

آورد اما حتی در نوگرایی اش نیز به  یمي کهن به نوگرایی روي ها سنتتوان شاعري در نظر گرفت که از دل  یمواقع اخوان را 
در واقع این تاثیر ادب . اظ شیوه ي بیانی به لحن روایی نزدیکنددهد و به همین دلیل است که اشعار او به لح یمسنت توجه نشان 

  .     شود یمکهن فارسی و گرایش روایت پردازي منظوم در آنهاست که در آثار اخوان پدیدار 
به موضوع مرگ، به عنوان یکی از مفاهیم برجسته در شعر اخوان، ) 1384( "مرگ در آثار اخوان ثالث"خسروي در   

دارد که شعر اخوان، به دلیل فقدان بسیاري از نزدیکانِ شاعر از جمله اعضاي خانواده  یمدر این مقاله خسروي اظهار . پردازد یم
اما آنچه خسروي بر آن تاکید فراوان دارد این است که اخوان به . کند یماش، در اکثر مواقع با مفهوم مرگ دست و پنجه نرم 

کند بلکه از آن به عنوان راهی براي آزادي روح از زندان تن و  ینمو زوال جسم نگاه مرگ فقط به عنوان فرایند فقدان زندگی 
  )14. (کند یمیش یاد ها محنتو  ها غمزندان اجتماع با همه ي ظلمات، 

پردازد به پیدایش  یمدر بخشی که به تکوین سنت ادبی نو ) 1384( طلیعه ي تجدد در شعر فارسیدر کتاب  کریمی حکاك
او معتقد است که چنین گرایشی در شعر فارسی با دهخدا . کند یممیان شعر کهن و شعر نو در عصر مشروطه اشاره  نوعی آمیزش

شود و بعدها در آثار شاعرانی  یمو عارف که دست به در هم شکستن مرزهاي تثبیت شده در حوزه ي شعر فارسی زدند، آغاز 
ي نو و ها قالبیعنی ترکیب ( "گرایش دوگانه"شاره به شعر اخوان و این حکاك با ا. کند یمچون اخوان نمود ملموس تري پیدا 

هاي دگرگون شونده ي  يبندتحت تاثیر فشارهاي ناشی از صورت "کند که این اشعار که  یمدر اشعارش، اینطور اظهار ) کهن
  )490-488. (توان و ظرفیت واالتري در مقایسه با نظام شعر کهن دارند "اجتماعی

در بخشی که به بررسی شعر نو فارسی و نحوه ي شکل گیري آن اختصاص ) 1375(چون سبوي تشنه تاب یاحقی در ک
کند شعر  یمیکی از انواع اشعاري که او در این قسمت معرفی . پردازد یمدهد به عصر نیما، شعر نیمایی و شاعران دنباله رو او  یم

یاحقی معتقد است که در این نوع شعر که ریشه در . ه ترین هاستنو حماسی است، شعري که مهدي اخوان در آن یکی از برجست
آورد و حماسه ي  یمروح حماسی و مردم گرایی ادب فارسی به ویژه در عصر فردوسی دارد، شاعر به اجتماع و مردم روي 

ش از او در این است که اما تفاوت این نوع شعر در اخوان با اشعار حماسی پی. سراید یمي محروم و مظلوم عصر خود را ها انسان
نزدیک باشد؛ بنابراین در مجموعه شعر  "طبیعت زبان"اخوان اعتقاد دارد که زبان این نوع شعر در این عصر باید به زبان مردم و به 

و و از این ر(آورد  یمهاي بارز شعر حماسی نیز هست، روي  یژگیوو آثار پس از آن خود به زبان نقالی، که یکی از  آخر شاهنامه
و سپس در قالبی نو، متناسب با شعر نو ) کند، یمي هر قصه گوي دیگري به سمت توصیف سوق پیدا ها داستانشعر اخوان بیش از 

  )123-117. (پردازد یمزمان، به سرودن شعرهاي حماسی 
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او معتقد . دهد یمبخشی را نیز به تحلیل شعر مهدي اخوان اختصاص ) 1370( تاریخ تحلیلی شعر نوشمس لنگرودي در کتاب 
تم "و دیگري اشعاري با  "تم تغزلی"توان به طور کلی به دو دو دسته تقسیم کرد، یکی اشعاري با  یماست که شعر اخوان را 

گزیند؛ از این رو، منِ این  یماخوان در اشعار تغزلی اش، برخالف دیگر شاعران، از رومانتیک گرایی افراطی دوري  ".روایتی
از طرف دیگر، اخوان در اشعار روایتی  ".یابد یمبلکه بر احوال دیگران نیز تعمیم "خصوصی و فردي نیست اشعار تنها یک منِ 

بیند را به تصویر  یمکند بلکه ناامیديِ مردم ستم دیده اي که در اطراف خود  ینماش نیز تجربیات شخصی خود را روایت 
شعر اخوان بیان صریح او در این اشعار است، به ویژه هنگامی که از  هاي بارز یژگیوکند که یکی از  یملنگرودي تاکید . کشد یم

اما نکته ي قابل توجه از نظر لنگرودي این است که ناامیدي اخوان در این اشعار یک یاس منحط و . گوید یممردم و جامعه سخن 
ي ها سنتکشد و اخوان با نوپردازي در  یماست که حقیقتی عریان از جامعه را به تصویر  "ناامیدي سازنده"منفی نیست بلکه یک 

  )7-632. (کهن شعري به تصویرگري این اندوه سازنده پرداخته است
که یک فصل آن به بررسی آثار اخوان اختصاص ) 1368( انسان در شعر معاصر یا درك حضور دیگريمختاري در کتاب  

کند که اخوان از طرفی شاعري اجتماعی  یماینطور اظهار  او. داند یماجتماعی -داده شده، شعر اخوان را به عنوان شعري سیاسی
است که با تمایالتی وطن پرستانه به بررسی زندگی و سرنوشت مردم ایران پرداخته است و از طرفی دیگر شاعري سیاسی است 

عنوان نمونه اي از  بنابراین، مختاري به اخوان به. دهد یمکه با تمایالتی سیاسی بر روي مفاهیمی چو عدالت و آزادي مانور 
. کند یمهاي ناشی از آن است، یاد  یديناامشاعران مدرنی که تفکر شعري اش عمیقا تحت تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی و 

)433(  
به ایده ي گفتگومندي و برخورد ) از همان ابتداي نقد آثار اخوان تا کنون(کنید، هیچ اثر منتقدانه اي  یمهمانطور که مشاهده 

این در حالی است که یکی از برجسته ترین ویژگی آثار اخوان . اجتماعی مختلف در شعر مهدي اخوان نپرداخته است صداهاي
، که ماحصل دورانی است که اخوان در بند به سر اما باز باید زیست: گوید یمزندگی به ویژه در دهمین مجموعه شعر او یعنی 

است که گفتگوهاي بین هم بندهاي شاعر در زندان و یا تفکرات پرسونا و یا راوي کتابی که پر از اشعار روایتی (برده است،  یم
  .غالب این اشعار است 1ویژگی گفتگومندي این اشعار در گفتمانِ) کشد، یمرا به تصویر  گفتگوهادرباره ي این 

  

  روش تحقیق
انگرهاي مشترك انتزاعیِ زبان شناسی وهم کند که زبان، چه در متن و چه در گفتگو، گرچه که هم در نش یمباختین تاکید   

کنند، یگانه و فردگرا است، اما حقیقت زبان، به عنوان سیستمی کالمی براي  یمیی که این نشانگرهاي انتزاعی را تعریف ها فرمدر 
- اهیِ زبانیِ اجتماعیآگ"بنابراین، باختین معتقد است که . و نه فردگرا، است "3و دیگرگرا، 2طبقه بندي شده"انسانها، منظومه اي 

یگانه، "رود، دیگرگرا یا به زبانی دیگر گفتگومند است و نه  یمبه ویژه هنگامی که براي ادبیات خالق به کار  "ایدئولوژیکی،
رو برو هستیم و نه تنها با  "ها"به عقیده ي باختین در همه ي آثار ادبی اي که وارثش هستیم، با زبان  ".فردگرا، غیرقابل نقض

                                                
1 discourse  
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کند که دلیل چنین ادعایی این  یماو اشاره . سازند یمیی که در برخورد و گفتگو با یکدیگر متنی را ها کالمو  ها زبانزبان؛  "یک"
ي ها دستهایدئولیژیکی بین گذشته و حال، بین اعصار مختلف در گذشته، بین -ي اجتماعیها تناقضهمزیستیِ "است که زبان 

را در یک  "هاي مختلف یشگراها، مکاتب و  یدهامختلف در زمان حال، بین رویکردها، ي ها گروهایدئولوژیکی در -اجتماعی
  )7-676 "1گفتمان در رمان"(. دهد یمپیکره نشان 

ي منحصر به فرد در متون گفتگومند این است که فقط با حضور یک ها جنبهدر هر صورت، باختین معتقد است که یکی از   
توان او را به  یمتواند به اشکال مختلف در متن ظاهر شود؛ به عنوان مثال  یماین مخاطب . یردتواند شکل بگ یممخاطب  در متن 

 "فراخوانی از خود آینده"دهد و یا به شکل  یمدهد و گهگاه واکنشی نشان  یمصورت شخصیتی تخیلی که به گوینده گوش فرا 
ها نمود پیدا کند و یا  یتشخصصورت تجدید خاطرات یکی از ها تجلی پیدا کند، و یا شاید به  یتشخصي نویسنده و یا یکی از 

، با اشاره به انواع 2ماکووسکی. تجلی پیدا کند "یک انسان واقعی که ممکن است حتی در متن نیز حضور نداشته باشد"به صورت 
بانِ متکی بر قاعده ي در متن منجر به ارائه ي ز ها آناستفاده از "کند که  یممختلف مخاطب در یک متن گفتگومند، اشاره 

  ).5( "شود یمگفتگومندي 
در حالی که منجر به خلق متنی گفتگومند (توان در اشعار روایتی اخوان،  یمهمه ي این انواع مختلف مخاطب را      

با استفاده  ،ها آنبنابراین، پژوهش حاضر، با در نظر داشتن نظریات باختین در زمینه ي متون ادبی و گفتگومندي . یافت) شوند، یم
مجموعه اي که (، اما باز باید زیست: گوید یمزندگی از اصطالحات نظري باختین، به موشکافی اشعار اخوان در مجموعه شعر 

  . پردازد یم) بیشتر اشعار آن به صورت روایی سروده شده اند،
  

  بحث و بررسی
براي منتقل کردن  "عوامل در خلق یک اثر ادبیاساسی ترین "که باختین آن را به عنوان یکی از (، ها کالمگوناگونی  

کالم نویسنده، راوي، ژانرهاي وارد شده در متن، و "شامل ) داند، یمموضوع اصلی یک متن از طریق گفتگومندي آن متن، 
و  شود یمخواننده با دیدهاي چندگانه اي در متن رو به رو  ها کالمدر میان این . شود یم "هاي متن یتشخصهمینطور کالم 

داند یعنی پدیده  یمبر این اساس، باختین تولیدات زبانی را به عنوان تولیداتی گفتگومند . کند یممفهومی عمیق تر از متن دریافت 
عالوه بر این، باختین بر این باور است که تولیدات  ".محیطی متالطم و پر از تنش، کنش و واکنش بین واژگان بیگانه"اي در 

یابد و تحت تاثیرِ عمیق واژگانی که  یمحیط اجتماعی خود آن چیز یا آن کس که روي سخن با او دارد را زبانیِ گفتگومند در م
  )80-276 3خیال گفتگومندي. (کند یمکند که مخاطب در پاسخ به او ممکن است ادا کند، عمل  یمگوینده پیش بینی 

او باور . کند یمتمان حاضر در ژانري چون رمان خالصه اما مشکل اینجاست که باختین ویژگی گفتگومندي زبان را به گف     
و  ها زبانرابطه ي بین واژگان و زبان، انتقال موضوعِ متن از طریق "هاي برجسته ي زبانی اي همچون  یژگیودارد که چنین 

گفتمان در ". (افتتوان در ژانري چون رمان ی یمرا تنها  "ي مختلف زبانی، دیگرزبانیِ اجتماعی، و گفتگومندي زبانها گونه
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دارد که برخالف دنیاي رمان که مخاطب در آن با صداي  یمشود اظهار  یمباختین هنگامی که به وادي شعر وارد ) 674 "رمان
، او کامال خود اوستزبان شاعر زبان "هاي اجتماعی و اعتقادي مختلفی رو به روست، در دنیاي شعر  ینهزمافراد مختلفی با پیش 

کند که این  ینمق شده است بدون اینکه بتواند از آن رهایی یابد؛ شاعر در اشعار خود از عالمت نقل قول استفاده در این زبان غر
فقط در افکار شاعر و در نتیجه بیان مستقیم احساسات و مقصود او  ها واژهخود نشاندهنده ي خالقیت او در متن و ریشه داشتن آن 

. ن معتقد است که گفتمان شعري، برخالف گفتمان رمان، کامال بسته و تک زبانی استبنابراین، باختی. است) و نه کس دیگر(
  )296 "خیال گفتگومند"(

وجود متنی که به طور کامل تک زبانی باشد "پذیرد  یمبا این وجود، باختین خود نظریات خود را در این زمینه، هنگامی که 
و اگر هم بماند به  -ماند ینمک نظر در خودآگاه فردي شخص باقی ی"کند که  یماو تاکید . کند یمنقض  "غیر ممکن است،

توان به عنوان یک گفتمان تماما تک زبانی دانست  ینماز این رو، شعر را ). 88 1داستایوسکی مسایل هنر( "رود یمتدریج از بین 
  . ده اش از بین رفته بودچرا که اگر گفتمانی تک زبانی بود پیش از آنکه بتواند به شعر در آید در ذهن پدید آورن

شوند را  یمها و سوابق اجتماعی مختلفی ظاهر  ینهزمي مختلف که با پیش ها کالمچنین متون گفتگومندي که در آن برخورد 
اکثر اشعار گردآوري شده در این . یافتاما باز باید زیست، : گوید یمزندگی توان در شعر اخوان به ویژه در مجموعه شعر  یم

. هستند که به فرم روایی نوشته شده اند "نثر منظوم"کند مجموعه اي از  یماري منثور یا آنطور که خود اخوان بیان مجموعه اشع
همچون رمان که باختین به آن اشاره (هاي انحصاري متون نثر روایی،  یژگیوبنابراین، حتی اگر گفتگومندي را به عنوان یکی از 

همانطور که اشاره شد، اخوان خود در . گیرد یمنوان نثر رواییِ منظوم در این مجموعه جاي بدانیم، شعر اخوان نیز به ع) کند، یم
  :کند که یممقدمه اي بر این مجموعه شعر، با تالش براي روشن سازي این شیوه ي نو در شعر خود، اینگونه اظهار 

خیال و تصور و ' ها آنماده ي اصلی یی که عنصر و ها نوشتهیی یعنی ها نوشتهداریم، یعنی  'شعر منثور'همچنان که 
ي گوناگون است و به قول قدما مخیل است، اما در قالب و شکل شعري و موزون است، ها گونهو  ها صورتدر  'تخیل

هم داشته باشیم و من در این مجموعه مفصل  'نثر منظوم'توانیم به جاي خود و براي مقاصد و اغراض خود  یمهمچنین 
  )134 مجموعه شعر. (زده ام دست به چنین آزمایشی

: گوید یمزندگی همینطور اخوان در مصاحبه اي با مرتضی کاخی در دفاع از شیوه ي نویی که در این اشعار در مجموعه شعر 
از شعرهاي محض و نابی که فقط فرم "گوید که او این اشعار را با پایه ي روایی شان  یمبه کار بسته است،  اما باز باید زیست

  ).201-200( "دانم یمبرتر  -اندازد ینمکلمه اي که به هیچ جاي دل آدم چنگ  -فقط تشریفات و آراستن به کلمه استاست و 
برخی از اشعار این مجموعه شعرِ اخوان، مستقیما به صورت شعرهایی مکالمه وار و گفتگومند هستند که در واقع گفتگوهایی 

بنابراین، این اشعارِ گفتگومند که . آورند یمپذیرد را به واژه در  یموقوع  هاي به تصویر کشیده شده در شعر یتشخصکه بین 
کشند،  یمهایی که زمانی هم بند شاعر در زندان بودند و ریشه در واقعیت دارند را به تصویر  یتشخصبین  نقل قول شدهگفتگوي 

و اساسا تنها ریشه  "بدون عالمت نقل قول است"ه داند، یعنی متنی ک یمبا نقض آنچه که باختین به عنوان ویژگی برجسته ي شعر 
هاي  یتشخصتوان به عنوان متونی گفتگومند دانست که به صداي  یم، را )296 خیال گفتگومندي(دارد  "افکار شاعر"در 

  . دهد تا اینکه متنی گفتگومند را خلق کند یممختلف در روایت اجازه ي برخورد، کنش و واکنش 
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هاي هستی  یدهپددیالکتیک یا سیر جدالی در ذات همه ي "کند که  یمره به شعر اخوان اینگونه اظهار فوالدوند با اشا     
در هنر متعالی ناشی از حیات همیشه در حال صیر و رت و . گرفته تا ریزترین ذرات هستی ها کهکشانجریان دارد، از بزرگترین 

با . هاي شعر اخوان نیز هست یژگیووند معتقد است که این یکی از فوالد ".دگرگونی اجتماعی نیز این اصل الیتغیر جاري است
شاعر فردي ست ": گوید یماثر گراهام هوف که در آن منتقد با اشاره به حرفه ي شاعري  "گفتاري درباره ي نقد"نقل قولی از 

فوالدوند اشاره  "ک هستند،کند، همه تک گویی ها دراماتی یمکند اما او به وسیله ي داستان صحبت  یمکه با افراد صحبت 
شعري )  27(کند،  یمکند که گویی این نقد هوف نقد حال اشعار اخوان ثالث را در ذهن مخاطب آشنا با شعر اخوان بازگو  یم

  . کند یمکند و با استفاده از این شیوه متنی دیالکتیک  را خلق  یمکه در آن شاعر از طریق یک روایت با مخاطب خود سخن ساز 
باختین معتقد است که در یک اثر ادبی . بر این اساس، نظریات گفتگومندي باختین قابل پیاده کردن در اشعار اخوان هستند     

ي مختلفی که به ها کالمي مختلف زبانی و ها گونهي بیان، گاهی اوقات حتی ها گونهانواع مختلف "تواند  یمگفتگومند مخاطب 
طبقه بندي درونی هر زبان ملی به صورت "در واقع چنین آثاري . را بیابد "ار گرفته اندصورتی هنرمندانه در کنار یکدیگر قر

بنابراین، در . گیرد یمرا در بر  "ي سنی مختلفها گروهو  ها نسلي اجتماعی خاص، زبان ها گروههاي اجتماعی، رفتارهاي  یشگو
کلمات "او نه . کند ینمحذف  1بر قاعده ي دیگرزبانی اشیک اثر گفتگومند نویسنده کالم دیگران را از اثر گفتگومند و متکی 

مانند کالم مسئوالن و افراد مهم سیاسی  "کلمات مهم"کند و نه  یممانند کلمات مربوط به کار و زندگی روزمره را حذف  "ناچیز
گفتگومند پیش روي فرد ي ها زبانکه [...] اجتماعی -ي فرهنگیِ ایدئولوژیکیها افقآن "نویسنده، به عقیده ي باختین، . را
 "گفتمان در رمان"( "هایی بهره مند سازد یژگیوکند، بلکه سعی بر آن دارد که اثر خود را از چنین  ینمگشایند را نقض  یم

اما باز  :گوید یزندگی ماخوان اکثر اشعار خود را در . این دقیقا همان چیزي است که ما در شعر اخوان شاهد آن هستیم). 674-8
آورد که  یمکند اما بالفاصله بعد از آن، شعر را به صورت روایی در  یمبه صورت شعر بزمی و یا موسیقیایی آغاز  ستباید زی

به زبانی دیگر، در . شود یمي گفتگومند در فضاي تاریخی و اجتماعی موجود در شعر ها کنشطبیعتا منجر به حرکت متن به سوي 
ها هدایت  یتشخصکند و سپس متن را به سوي گفتگوي بین  یمشعر را آغاز  2یهر یک از این اشعار اخوان با تاملی درون

در شعرهاي خودمحور را  3بر این اساس، اخوان در دهمین مجموعه شعر خود شیوه ي مرسوم و قدیمیِ تک گوییِ درونی. کند یم
د در این اشعار روایی که در آن راوي موجو 4از طریق استفاده از گفتمان با افراد و محیط اجتماعی موجود در جامعه ي کوچک

هاست، کسی که کالم تحلیلگرش به عنوان کالم دیگري که در  یتشخصو گفتگوهاي بین  ها کنشتنها یک شاهد و گزارش گرِ 
تغییر  5کند، به شیوه ي گفتمان گفتگومند یمکنش با کالم افراد موجود در جامعه ي کوچک به تصویر کشیده شده در متن عمل 

  . دهد یم
شنویم که مسئول منتقل کردن وقایع و  یمي چندگانه ي موجود در این گفتگوها ما کالم پرسونا یا راوي را ها کالمدر بین 

هاي موجود در متن،  یتشخصکالم . هاي موجود در متن که گفتگوهایشان در متن به تصویر کشیده شده، است یتشخصکالم 

                                                
1 heteroglossic  
2 introspection   
3 interior monologue   
4 microcosm   
5 dialogic discourse   
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سنی و اجتماعی مختلف سربرآورده اند و اکنون در یک رابطه ي گفتگومند عقاید و  يها گروهکالم افراد مختلفی است که از 
غم "به عنوان مثال، در شعر . کنند یمگیرد، بیان  یمهاي مختلفی سرچشمه  یدگاهدهاي مختلف خود را که از اذهان و  یدگاهد

اد از راوي گرفته، که کالم فردي از طبقه ي فرهیخته ي مختلفی از افرها گروهمخاطب با کالم  "،تو تنها نیستی اینجا! مخور، جانم
خواند، رو به رو  یم "فیلسوف اُمی من"و برترِ جامعه است، تا کالم افراد عادي و حتی اُمی مانند گرگعلی و شاتقی که راوي او را 

در ابتدا براي مخاطب به در این شعر مخاطب در ابتدا با کالم راوي رو به روست که فضاي شعر را ) 160 سه کتاب. (شود یم
اما به همراه راوي، ما با کالم بالقوه و یا نهانیِ گرگعلی رو به رو هستیم که زندگی را مورد خطاب قرار داده و از . کشد یمتصویر 

خواند و سعی بر پاسخ  یمشویم که گرگعلی را  یمکند و سپس با کالم شاتقی رو به رو  یمهایش شکایت  ییوفاها و بی  یانتخ
یی که مخاطب با کالم گرگعلی، شاتقی ها قسمتدهد و یا  یمیی که شاتقی گرگعلی را مورد خطاب قرار ها قسمت. گفتنِ او دارد

افتد، همه فضایی گفتگومند  یمو یا کالم راوي که در حال تامل بر آن چیزي است که در فضاي شعر بین این دو شخصیت اتفاق 
  . کشند یمرا به تصویر 

و زبان  'ژنی،'و یا  'تخصصی'ي ها زباني مختلف اجتماعی، ها گروهزبان "باختین با تعریف ظهور  گومنديخیال گفتدر 
هاي مختلفی از  یهال"کند که یک نویسنده  یمآن متن، اینطور اظهار  "دیگرزبانیِ"در فضاي یک متن با عنوان  "ي مختلفها نسل

ي مختلف پیش زمینه اي را براي کالم خود ها زبانو  ها کالمورد؛ این آ یمزبان دیگران را در کنار زبان خود به تصنیف در 
بنابراین، در اشعار اخوان به ). 278( "آفریند یمتوان درك کرد،  ینمهاي ظریف هنريِ متن را  یژگیونویسنده، که بدون آن 

. کند یماي براي کالم شاعر عمل  "پیش زمینه"هاي شعر به عنوان  یتشخصعنوان متونی گفتگومند و متکی بر دیگرزبانی، کالم 
هاي خود را در زمینه ي موضوعات مختلف از طریق کالم شاتقی و یا کالم راوي که تقریبا  یدهااخوان در این مجموعه شعر 

تنها تو ! غم مخور، جانم"هایی را در شعر  یژگیوچنین . کند یمهمیشه در حال نقل، پشتیبانی و یا تایید سخنان شاتقی است، منتقل 
  :شود یمتوان به وضوح یافت؛ شعري که اینگونه آغاز  یم "،نیستی اینجا

  !آه، باور کن فالنی جان
  من درین زندان بی فریاد،

  .بی نوایانی که خود را نیز نشناسند شناسم یم
  تیره بختانی که حتی اسم خود را نیز شناسم یم

  )217 سه کتاب... (برده اند از یاد
ها را به عنوان سخنان شاعر و ایده ي اصلی  ي آغازین شعر برداشته شده است که مخاطب در ابتدا آنها این سطرها از قسمت

شود که حاکی از ریشه  گیرد و این در حالی است که در پایانِ شعر همین کلمات از زبان شاتقی نقل می او در شعر در نظر می
کند، در واقع  راوي که با نقل مجدد سخنان شاتقی از او حمایت می بنابراین، کالم شاتقی و یا. داشتن آن در افکار شاتقی است

  . انعکاس و یا پیش زمینه اي از کالم شاعر است
هاي گفتگومند، برخی از اشعار این مجموعه شعر اخوان به وضوح  جدا از در برداشتن ویژگیِ دیگرزبانی و شمول کالم

ها به  در این اشعار هستند که به صورت گفتگو و مکالمه ي بین شخصیت هایی اشعاري گفتگومند هستند، به عبارت دیگر، قسمت
   ":اژدها عفریته اي منحوس"به عنوان مثال، در این سطور از شعر . تصویر کشیده شده اند
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  هر چه این بیچاره خوب و صادق و ساده ست' -
  .'در عوض آن ناکس بی معرفت معکوس

  مثل ماري خوش خط و خال است،' -
  د گفت بلکه بای

  اژدها عفریته اي منحوس،
 '.روبهی مکار و محتال است

  شاتقی ده یازده سال است ' -
  .با تزویر آن پتیاره زندانی ست

  )241 سه کتاب( '.چه وقت آزاد خواهد شد داند یو نم
ها اشاره  آنهاي مخاطبین در یک اثر گفتگومند به  مخاطبینی که باختین در دسته بندي(اینجا ما با گروه اول مخاطبین 

دهد، کسی که حضورش در  یک شخصیت تخیلی که به سخنان شخصیت اصلی گوش فرا می"، رو به رو هستیم، یعنی )کند می
است، یک  "مجموعه اي ازکالم ها"این شعر شامل ). 5ماکووسکی ( "شود متن منجر به معرفی گفتگومندي و دیگرزبانیِ متن می

  ) 332 خیال گفتگومندي. (شود شکل گیريِ یک متن گفتگومند می که منجر به "طبقه بندي شده"گفتگوي 
از طریق نیروي بالقوه اش  "خود"هاي یک متن گفتگومند این است که در چنین متنی  عالوه بر این، یکی دیگر از ویژگی     

خودآگاه "آن را به عنوان  یا آنچه که باختین "خود،". شود در ایجاده رابطه با دیگران و همچنین گفتگو با دیگران، درك می
با اشاره به همین  1هنر و تعهدباختین در کتاب . توان شناخت هاي دیگر می نامد، را فقط از طریق رابطه اش با انسان می "فعال

من [...] گویم  کنم و سخن می کنم، تالش می من در نغمه سرایی با دیگر انسانهاست که تجربه می": کند که موضوع تاکید می
توان در  چنین ویژگی اي را می). 121( "آیم من تنها در رابطه ام با دیگران است که به فعل در می: دهم خود آوا سر نمی براي

یافت؛ در بسیاري از اشعار این مجموعه سخنگوي  ت،اما باز باید زیس: گوید یزندگی مبسیاري از اشعار اخوان در مجموعه شعر 
شود، از طریق رابطه و گفتگوهایش با دیگران است که به درك  یق کالم راوي منعکس میاصلی، یعنی شاتقی، که کالمش از طر

هاي  حتی در برخی از این اشعار شاتقی در گفتگوهایش با دیگر شخصیت. یابد نویی از زندگی و حتی از خودش دست می
ها او به درکی  اما از طریق همین نقض کردن کند ها را در شعر نقض می ها یا سخنانِ آن روایات نقل شده در این اشعار، خود آن
که البته نظر خود او هم (ها درباره ي زندگی  یابد که منجر به تایید نظر دیگر شخصیت عمیق تر از زندگی و از خود دست می

د با دیگر بدین ترتیب، این رابطه ي گفتگومن. شود توسط او می) ها داشت، بودند اما او با درماندگی بسیار تالش بر نقض آن
شود که شاتقی به درك دیگري از خود و از زندگی دست یابد و دریچه ي جدیدي از زندگی به روي او  ها منجر می شخصیت
  .باز شود
اغلب به صورت (یک گفتگو، "به عنوان  "خود"کنند،باختین به  اظهار می 2عالوه بر این، همانطور که امرسون و مورسون     

هاي مختلف، با درجات مختلف اعتبار  هایی که از زبان افرادي از جایگاه هاي مخالف یا متناقض، کالم بین کالم) بحث و جدل،

                                                
1 Art and Answerability  
2 Emerson and Morson   
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هاي مختلف با  هاي مخالف یا متناقض که از جایگاه هاي بین کالم اخوان چنین مباحثات و جدل. کند نگاه می "برمی خیزند،
. کشد به تصویر می ،اما باز باید زیست: گوید یزندگی مود در درجات اعتبار مختلف برمی خیزند را در بسیاري از شعرهاي خ

 "دزد آقا،"اخوان کالم شاتقی و راوي در کنش و تقابل با کالم  "که زندان چیست؟ دانی یهیچ م! هی فالنی"براي مثال، در شعر 
) گذارد راوي و شاتقی است، میعنوانی که شاعر بر یکی از هم بندهاي خود که دیدگاه و نظراتش متناقض با دیدگاه و نظرات (

  )8-217. (دهد قرار می
  دزد آقا، پوزخند دزد آقایانه ي خود را
  .اندکی در چهره ي خود محترم تر کرد

  . باد بدبوي بروت خویش کمتر کرد
  'هی فالنی با شما بودم ببینم گوشت اینجاهست؟'در جواب 

  :دزد آقا گفت و پنداري به جد هم گفت
 '.خود شرفیابم با تمام هوش و گوش'

  :پیش خود گفتم
  )197 سه کتاب( .که داري همچو خرگوش و بزرگانه بینم یگوش م

  .گیرد یماینجا به وضوع مشخص است که کالم راوي، که حامی کالم شاتقی است، چطور در مقابل کالم دزد آقا قرار 
از دیگران، درکی که به گوینده  "درکی فعال"شود،  یمعالوه بر کالم مخالف یا متناقض که باعث خلق متنی گفتگومند      
، کند، منجر به ایجاد رابطه اي )که آن ذهن مخاطب است( "سیستم ادراکی جدید،"دهد نظرات خود را وارد یک  یماجازه 

مخاطب را به درکی از سخن خود و سیستم "گوید، تالش براي آن دارد که  یمهنگامی که کسی سخنی . شود یمگفتگومند نیز 
را از طرف ) هاي متون گفتگومند است، یژگیوکه یکی از (برساند؛ به عبارتی دیگر، هر گوینده انتظار درکی پویا  "راکی خوداد

به دنبال چنین درکی از  "تو تنها نیستی اینجا! غم مخور، جانم"مخاطب خود دارد؛ و کالم نهان یا بالقوه ي گرگعلی در شعر 
سیستم "خاص خود در این شعر تالش بر آن دارد که سخن خود را در  "سیستم ادراکیِ"گرگعلی، با . طرف مخاطب خود است

بدین شیوه، او به دنبال درکی . که با آن روبه روست، یعنی سیستم ادراکی مربوط به شاتقی و راوي، جاي دهد "ادراکی جدیدي
خیال (آید؛  یمشود، به دست  یمگفتگومند است که از طریق واکنش و یا پاسخی کنشگر از طرف مخاطب که باعث ایجاد متنی 

  :توان در پاسخ شاتقی به گرگعلی یافت یمو این همان واکنشی است که ) 282 گفتگومندي
  گوي ما، این بار  'هی فالنی'

  .گرگعلی خان را مخاطب داشت
  . تو تنها نیستی اینجا! غم مخور، جانم' -

 'وانگهی، پیشینیان، گوشت به من باشد

 '... .ا توستگوش من ب' -

  گرچه ما از بس که بد آورده و بدبخت،
  :بس که دلتنگیم و از جان سیر، میگوییم
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  مردن از این زندگیها بهتر است، اما
  !شاید این تکلیف ما باشد؟

  لیک پر غمگین مباش از این
  )219 سه کتاب( .ما همه هستیم و همدردیم

خیال (گیرد،  یمسرچشمه  "درکی کنشگر"پاسخی که از (لی، بینید، شاتقی در پاسخ به گرگع یمابتدا، همانطور که 
در کنار همدردي کردن با او، سعی بر آرام کردن او را دارد اما در سطرهاي بعدي شعر، او سخنان خود را نیز )) 282 گفتگومندي

  :رساند یمکند و کالم خود را با این جمالت به پایان  یمنقض 
  .لحن او خشم و خشونت داشت'

 کم نومیدانه و ناچیزحاز این  او خود

  .خویش هم راضی نبود انگار
  پس کمی خاموش ماند، آنگاه با لحنی 

  خشمناك و قاطع و غمگین،
  :گفت

  )220 سه کتاب( '...مرگ بی شک بهتر است از این'
هاي روابط  گییژوباختین، در حالی که از . توان از طریق نظریات گفتگومنديِ باختین توجیه کرد یماین عملِ شاتقی را 

دیدرسِ خود "یی از بدن انسان هست که از ها بخشکند که  یمگوید، به این نکته اشاره  یمسخن  ها انسانگفتگومند در روابط 
هنر و ( "شود یمنگریم دو دنیاي کامال متفاوت پیش روي چشمانمان باز  یمنیز خارجند، بنابراین، هنگامی که ما به یکدیگر  "فرد
یابد که حتی  یمیی از ذهن خود دست ها گوشهاین شعر نیز شاتقی، از طریق رابطه ي گفتگومندش با گرگعلی، به در ). 23 تعهد

بنابراین، شاتقی برخالف تالش ابتدایی اش در . یی که تاکنون از دیدرس او خارج بوده اندها گوشهبراي خود او نیز غریب است، 
یی از ذهنش که ها قسمتبه ) از طریق رابطه اي گفتگومند با گرگعلی،(ش به زندگی، سعی بر تقابل با گرگعلی و دیدگاه بدبینانه ا

  .گیرد یمیابد، خاطراتی که در مقابل خوش بینی او به زندگی قرار  یمهاي زندگی به اوست، دست  یانتخمرتبط با زندگی و 
. افتد یممورد شاتقی و راوي نیز اتفاق  شود، در یمو همدردي، که باعث ایجاد متنی گفتگومند  "درك فعال"همین فرایند 

راوي نسبت به سخنان سخن  "درك فعالِ"کند واکنشی از طرف راوي است که از  یمداستانی که راوي با همدردي فراوان نقل 
 کند، سخن گو با این شیوه و همینطور از طریق یمهمانطور که باختین اشاره . گیرد یمگوي اصلی متن، یعنی شاتقی، سرچشمه 

 "سیستم درکیِ"یعنی یک ( "ي خود در قلمرویی ناشناس،ها واژهي فکري ناشناسِ گوینده و به کار بردن ها افقشکستن "
  )282 خیال گفتگومندي. (کند یمرابطه اي گفتگومند با مخاطب خود برقرار ) ناشناس،

تجربه کردن زندگیِ "ر دیگري و همچنین در خود ب "1فرافکنیِ"به عالوه، باختین احتمال برقراري ارتباطی گفتگومند را در   
توان دردهاي یک فرد را درك کرد و با او  بیند، چرا که به عقیده ي او این تنها راهیست که از طریقِ آن می می "او از درون او
دیگري باید با  فرافکنی فرد بر "در هر واقعه اي"کند که باید به این نکته توجه داشت که  اما باختین تاکید می. همدردي کرد

                                                
1 Projection   
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دهد؛ شاتقی تنها پس از  این همان چیزي است که شاتقی اینجا انجام می) 6-25 هنر و تعهد. (بازگشت فرد به خود همراه باشد
فرافکنی خود بر گرگعلی و بازگشت به خودش بود که توانست با هم بند خود در زندان همدردي کند، همدردي اي که منجر به 

  .د شدخلق رابطه اي گفتگومن
تواند  می) هاي پر از رنج و درد شامل حتی متن("کند،  یک گفتگو و یا رابطه ي گفتگومند، همانطور که ماکووسکی اشاره می

بنابراین، حتی داستان تلخ زندگیِ شاتقی که از زبان خود شاتقی ). 91-90( "'وسیله اي براي رهایی از دردهاي زندگی باشد'[...] 
اژدها "شعر (هاي دیگر  یا از زبان راوي و یا حتی از زبان شخصیت) "زندگی شاید همین باشد،! فالنیهی "شعر (نقل شده است 

 "رهایی از دردهاي زندگی"نقل شده است، منجر به ایجاد جامعه اي گفتگومند به عنوان راهی براي ) "،عفریته اي منحوس
هایش  هاي روایت مملو از رابطه اي گفتگومند بین شخصیت بدین ترتیب اخوان، به عنوان شاعر شکست، اشعار خود را. شود می
گیرند اجازه ي کنشِ با  هاي اجتماعی مختلف در کنار هم قرار می کند، متونی که به کالم افراد مختلفی که با پیش زمینه می

  .شود دهد، کنشی که راهی براي رهایی آنها از دردهاي زندگی می یکدیگر را می
  

  نتیجه گیري
ه آثار اخوان در ظاهر و شاید اساسا به ژانر شعر تعلق دارند، اما این شعار به ویژه اشعار مجموعه ي دهم او یعنی گرچ     
هاي برجسته ي رمان، ژانري که باختین تنها ژانرِ  یکی از ویژگی(عمدتا به گونه ي روایت، ت اما باز باید زیس: گوید یزندگی م

ها به رشته ي تحریر در آمده اند و  هاي روایت و در قالب گفتگوي بین شخصیت) داند، بالقوه براي ایجاد متنی گفتگومند می
اخوان در این مجموعه شعر دست به آزمایشی جدید در عرصه ي شعر . هاي کاملی از یک متن گفتگومند هستند بنابراین نمونه

یژگی اي جدید دیگري را نیز با خود به همراه شوند اما و سراید که در وزن و ظاهر، شعر نو محسوب می زند و اشعاري می می
  .  دارند و آن ویژگیِ گفتگومنديِ این اشعار است

گیرند، از  هاي اجتماعی تلخی که تمام جامعه آن را زیر پا نهاده اند سرچشمه می فضا و مفاهیم اشعار اخوان از تجربه     
ها را به  از طریق داستان سرایی و روایت، دردهاي زندگی انسان باید توجه داشت که اخوان. ها زندگی مردم عادي و دردهاي آن

هاي اخوان در مجموعه  هاي درون روایت بنابراین به منظور رهایی از دردهاي زندگی، که تمام زندگی شخصیت. کشد تصویر می
را در بر گرفته است، ) تکه ماحصل دوران اسارت شاعر در زندان اس( اما باز باید زیست: گوید یزندگی مشعر دهم او یعنی 

ها متنی گفتگومند  هاي بین این شخصیت بدین ترتیب، کنش. دهند هاي این روایات جامعه اي گفتگومند را تشکیل می شخصیت
هاي اجتماعی متفاوتی هستند، اجازه ي برخورد، کنش و واکنش با یکدیگر را  سازد که به کالم افرادي که متعلق به گروه را می

  .شود هاي مختلف در یک متن واحد می ی که منجر به برخورد کالمدهد، عمل می
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492  

  بررسی کهن الگوي انیما

  بازتاب تصویر زن آرمانی در آثار شاملو
  

   1صغري نوده

   2فریده پورگیو

  چکیده

نوافالطونی است که چهره ي آرمانیِ افالطونی از یک زن، به » روحِ جهانِ«همان ) »روح،«برگرفته از واژه ي التین براي (انیما، 
این کهن الگو وجود تصویري آرمانی از جفت مونث را در ذهن مرد به . کند یمي مونث و پنهان روح مرد، را تداعی  عنوان نیمه

گذارد که به واقع تصویري سرکوب شده از مادر در ذهن فرزند مذکر در دوران کودکی اش است، که منجر به تحسین  یمنمایش 
را با قوه ي تخیل خود ترکیب کرده است، تا اینکه با تصویر سرکوب شده ي شود، در حالی که فرد آن  یمیک زن در واقعیت 

به عقیده ي یونگ تخیل انسان که با همین درون مایه شکل گرفته است،  این زن آرمانی  .ذهنی اش، یعنی انیما، سازگاري پیدا کند
ي را  در آثار شاملو شاعر برجسته ي پارسی بازتاب چنین زن آرمانی ا. کند یمرا بر نمودهاي مختلف این کهن الگو فرافکنی 

شاملو در اشعارش تمایل به خلق تصاویري آرمانی از زنان دارد؛ زن آرمانیِ شاملو ابتدا در تصویر رویایی زنانی چون . توان یافت یم
و دسته ي رکسانا و آیدا، این از این رو، با تقسیم اشعار شاملو به د. پیوندد یمشود و در نهایت در آیدا به واقعیت  یمرکسانا دیده 

  .پردازد یمي انیماي یونگ، به عنوان تصویر زن آرمانیِ سرکوب شده در ذهن مرد، در آثار شاملو ها نشانپژوهش به بررسی 

  

  

  . کهن الگو، انیما، یونگ، شاملو : ها واژهکلید 

                                                
 کارشناس ارشد دانشگاه شیراز - 1
 استاد دانشگاه شیراز - 2
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 شتهایی از زندگیبردامن به این حقیقت معتقدم که شعر . آثار من خود اتوبیوگرافی کاملی ست«
  )2: 1389شاملو، ( ».است خود زندگینیست، بلکه یکسر 

خلق هنري خود یک فعالیت روانشناختی است و، بدین گونه، از یک زاویه ي روانشناسانه «
  )65 :1978یونگ، ( ».مورد بررسی قرار گیرد تواند یم

 

  مقدمه

که فردیت خود را  دهد یاجازه م به زنان در شعرش ی است کهانشاعر یکی از معدودشاملو  ی،در میان شاعران چهره آشناي پارس
پیش از این، شاعران پارسی، به خصوص شاعران کالسیک با آفریدن زنانی که عشق به آنها مساوي با عشق به . داشته باشند

ا از جسم خود بلکه از زنِ این اشعار نه تنه. خلق کردند ستمگر ییها با معشوقه 1اشعار پترارك همانندجسمشان است، اشعاري 
بسیاري از منتقدان به این تفاوت در رابطه با تصویر زنان در ) 20پاراگراف : 1389نفیسی، . (هویت فردي خود نیز محروم شده است

شعر شاملو در مقایسه با دیگر شاعران پارسی گوي، به عنوان شروع جاده اي به سمت نگاهی جدید به زنان که آزادي را براي آنها 
که گرچه در شعر شاملو این عشقِ جسمانی نیست که مهم است، اما در باید توجه داشت اما. نگاه کرده اند ،ارمغان خواهد آورد به

، بلکه در عوض، خواننده در شعر شاملو به تصویري از زنِ شود یرو به رو نمنیز این اشعار خواننده با یک تصویر انسان گونه از زن 
همان تصویرِ مادر به عنوان ( یا حداقل به عنوان یک تصویر آرمانی »یفراي انسان«زن به عنوان یک موجود یعنی  »ما قبلِ تاریخ،«

  )68 :1968، 2یونگ( .بازمی گردد )یک زن آرمانی و فراي انسانی در ذهن فرزند پسرش

  

  پیشینه پژوهش

ف آن در عرصه ادبیات صورت گرفته است که هاي بسیاري در زمینه مفهوم کهن الگو، ظهور و کارکردهاي مختل تاکنون بررسی
که چندي از آنها نیز به بررسی آثار شاملو از این (هر کدام به بررسی یک یا چند جنبه از کهن الگوهاي مختلف در بطن آثار ادبی، 

از جمله اشعار همینطور مقاالت بسیاري در زمینه ي جایگاه زن در شعر معاصر، . پرداخته اند) دیدگاه اختصاص داده شده است،
هاي انجام شده در این راستا در اشعار  شود نمونه اي چند از پژوهش آثاري که به آن اشاره می. احمد شاملو، نگاشته شده است

  . احمد شاملو است

ي حر» کارکرد کهن الگوها در شعر کالسیک و معاصر فارسی در پرتو رویکرد ساختاري به اشعار شاملو،«در مقاله اي به عنوان 
به بررسی جایگاه و نقش کلی کهن الگوها به عنوان تصاویر همگانیِ نهفته در ضمیر ناخودآگاه جمعی که به صورت ) 1388(

تمرکزِ این پژوهش بر نوعی تحلیل ساختاري از . پردازد شود، می یابند و از طریق زبان نمادین به خواننده منتقل می اسطوره تجلی می

                                                
1 Petrarch   

2 C. G. Jung   
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از شاملو است که در قالب نقد کهن الگویی و تصویر کهن الگوییِ فدایی مبارز گسترش » ستنبرخا«و » مرگ ناصري«اشعار 
  .شود یابد و بدین طریق در این مقاله به تحلیل و بررسی کهن الگویی شعر شاملو با قرار دادن آن در کنار اشعار قدما پرداخته می می

به تجزیه و ) 1385(صفري و محمودنژاد » گوها در اشعار احمد شاملو،بررسی برخی از کهن ال«در مقاله اي دیگر نیز تحت عنوان 
این پژوهش با . هاي شاملو پرداخته اند ها در سروده تحلیل تجلی کهن الگوهاي مختلف با توجه به ساختار و بسامد استفاده از آن

با تاثیر بر ذهن و زبان شاعر به ظهور رسیده  تاکید بر این نکته که این کهن الگوها گاه در قالب نمادهاي محسوس و گاهی دیگر نیز
هایی چون آب، زمین، دریا، شهر و میهن، و آفتاب و  که در قالب(است، به بررسی کهن الگوهایی همچون مام بزرگ یا مادر مثالی 

  . پردازد و همینطور تربیع، نقاب، مانداال و امثال آن می) یابد فصل نمود می

کند، در مقاله اي تطبیقی  ه اي نیمه ي ناتمام زن و مرد که اریستوفانس در ضیافت افالطون بازگو میهمینطور، با اشاره به اسطور
به بررسی این اسطوره در اشعار شاملو و ) 1385(محمدي بدر » بررسی تطبیقی نیمه ناتمام در اشعار فروغ و شاملو،«تحت عنوان 

کند و در  به عنوان یک زن در انتهايِ این جستجو به تنهایی خویش ایمان پیدا میاین نوشتار با تاکید بر اینکه فروغ . پردازد فروغ می
  .پردازد دهد، به بررسی تطبیقی اشعار عاشقانه ي این دو شاعر می مقابل، شاملو آیدا را در راس جستجوي آرمانی خویش قرار می

ن و نقش آنها در رابطه عاشقانه در اشعار شاملو و هاي روانی و جسمانی ز ویژگی«نیز در مقاله اي تحت عنوان ) 1386(تبریزي 
از دید تبریزي زنِ شعر شاملو روح . پردازد به بررسی تطبیقی جایگاه زن در شعر نظامی و شاملو می» خسرو و شیرین نظامی گنجوي

شعر شاملو برخالف آنچه در  ها برتري دارد؛ رابطه ي عاشقانه در بسیار بزرگی دارد که در اوج گمنامی به سایر زنان و سایر انسان
بینیم پیامد میلی شور انگیز براي وصال با یک اسطوره ي زیبایی نیست بلکه پیامد همدلی و یگانگی دو انسان ظاهرا  اشعار قدما می
  .معمولی است

به ) 1387(ز شکیبی ممتا» جایگاه زن در شعر و اندیشه ي احمد شاملو و نزار قبانی،«در یک بررسی تطبیقی دیگر تحت عنوان 
در این جستار، پژوهشگر به بررسی چهره ي زن اثیري و . پردازد تحلیل جایگاه زن در آثار شاملو و نزار قبانی، شاعر عرب می

گردد، در  فرضی به عنوان نشانی از بعدي ناشناخته از وجود انسان که گاه به صورت فرشته و گاه به صورت شبحی بر او نمایان می
از دید نویسنده چهره ي زن در شعر شاملو در گذر زمان از چهره ي یک زن اثیري که خالی از هویت . پردازد عر میآثار این دو شا

شاملو در پس . شود فردي است و فقط به عنوان نمادي براي عشق، امید و آزادي به حساب آمده است به چهره اي انسانی تبدیل می
کلمه یک زن واقعی است؛ در آیدا انسانی با گوشت و پوست و احساس و اندیشه و آفریند که به معناي ناب  هیلت آیدا زنی می

  .  شود هویتی فردي جلوه گر می

ها و گفت  ها، مصاحبه با استفاده از سروده ،نشان زن در زندگی و آثار احمد شاملو: مسیح مادرنیز در کتاب ) 1383(پوران فرخزاد 
در این . پردازد ن در شعر شاملو در مراحل مختلف زندگی شخصی و هنري شاعر میو گوهاي شاملو به نقد و بررسی جایگاه ز

تصویري محسوس و ملموس که نخستین بار به شکل مادر و . 1: کتاب تصویر زن شعر شاملو به طور کلی به دو صورت متمایز شده
هیت آرمان گرا و اوج دهنده ي خیال شاعر، تصویر انتزاعی و آرمانی که به واسطه ي ما. 2. یابد سپس در چهره ي آیدا تجلی می

تصویر دومی که فرخزاد از زن در شعر شاملو ارائه . پیوندد می) به معناي ناب کلمه(ّنوردد و به قلمرو زنانگی  مرز واقعیت را در می



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٦٩١ 
 

اشعار شاملو، و با توجه به  در پرتو این دو چهره از زن در. دهد، پرده از چهره ي بلندمرتبه ي زن در ناخودآگاه شاعر برمی دارد می
پیوند رخدادهاي درون و برون ذهن شاعر، فرخزاد به نقد و بررسی افت و خیز فردي و اجتماعی شاملو در درازاي زمان پرداخته 

  .است

و در هاي شامل با ترکیب نقد کهن الگویی با بررسی جایگاه زن در آثار شاملو، جستار حاضر به نقد و بررسی جایگاه زن در سروده
از این رو ابتدا به نظریات یونگ در زمینه ي ناخودآگاه . پردازد پرتو کهن الگوي انیما و در قالب نظریات یونگ در این زمینه می

هایی از ظهور این کهن  سپس نمونه. شود جمعی انسان و بزرگ بانوي روح مرد یا انیما و نحوه ي تجلی آن در آثار ادبی اشاره می
  .هاي شاملو مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت ویر مختلف از جمله چهره ي زن آرمانی در سرودهالگو در قالب تصا

  

  بحث و بررسی

شاعر پر از  يها که نوشته شود یگروه اول به زمانی مربوط م. شود یعشق به زن در شعر شاملو به طور کلی به دو گروه تقسیم م
شعرش، یعنی  مجموعهاین گونه اشعار از همان اشعار نخستین شاعر در اولین . ستاحساس تنهایی و اشتیاق براي عشقی سرشار ا

گروه دیگري از این گونه اشعار شاملو، . یابد یادامه م هواي تازه مجموعه شعر  و تا اواسط شود ی، آغاز م)1323(ها و احساس  آهن
ا نسبت به اشعار دیگر شاملو وجود دارد، تفاوتی که به که زیرگروهی از همین گروه اول اشعار اویند و فقط تفاوت کوچکی در آنه

که ) 1334(» بدرود«و شعر  هواي تازهدلیل تغییر در زندگی شاعر و بنابراین در دیدگاه او نسبت به عشق به وجود آمد، از اواسط 
ته شده در این دوره از زندگی اشعار نوش. یابد یادامه م آیدا در آینهو تا کتاب  شود یبا عشقی گذراست آغاز م اعرخداحافظی ش

که نشان دهنده ي تنهایی شاعر در زندگی واقعی اش است که در تصویر زنان  کشند ی، فضایی تیره و تار را به تصویر ماملوش
براي آغاز عشقی پایا و سرشار به تصویر کشیده شده است، نیز  شاعر و یا در اشتیاقی که در اشعار» رکسانا«خیالی اي همچون 

چرا که من دیرگاهی است جز این هیبت / قلب زنی که مرا کودك دست نواز دامن خود کند«اب پیدا کرده است؛ انتظار براي بازت
خود فریاد کشیده است نبوده  جز منی که از وحشت تنهاییِ -تنهایی که به دندان سرد بیگانه گی ها جویده شده است نبوده ام

  ).117 :1384سالجقه، (»ما

، دوره اي کشند یرا به تصویر م» از سعادت عشق) شاعر(دوره ي برخورداري «که  شود یعار شاملو شامل اشعاري مگروه دوم اش 
و تا پایان زندگی هنري شاعر، یعنی  شود یآغاز م آیدا در آینه،، سال آشنایی شاعر با آیدا و انتشار مجموعه شعر 1341که از سال 

به طور کلی به  توانند یبنابراین اشعار شاملو م) 119 :1384سالجقه، . (یابد ی، ادامه مانقراري ماه حدیث بیتا پایان مجموعه شعر 
دو دسته ي رکسانا و آیدا تقسیم شوند؛ یعنی دوره اي که شاعر به دنبال تصویر زنی آرمانی است که انعکاس این تصویر را در 

؛ زنی که عشقش، همانطور که از نامش که به معنی بینیم یماشعار شاعر در این دوره و در تصویر زن خیالی اي همچون رکسانا 
و دوره ي دوم دوره پیوستن  )5پاراگراف : 1389نفیسی، . (آورد یروشنایی است پیداست، نور و رهایی براي شاعر به ارمغان م

  .استشاعر با زن آرمانی و رویایی اش در تصویر واقعیت یافته ي رکسانا، یعنی آیدا
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روانشناختی که  روندخلق آثار هنري به عنوان یک روند ما را به عقیده ي یونگ درباره ي  به از اشعار شاملوتوجه  به این جن
تصویر چنین زن آرمانی اي ) 65 :1978یونگ، . (کند یمهدایت » از یک زاویه ي روانشناسانه مورد بررسی قرار گیرد،« تواند یم

یونگ درباره باور  ریشه داشتنِ آن در ناخودآگاه شاعر است،که حاکی از   به صورت یک تصویر مبهم نیز توصیف شده است، که
به عقیده ي یونگ . آورد ینیمه ي مونث روحش را به ذهن منتقد م و اشتیاق مرد براي پیوستن به) یا بزرگ بانوي روح مرد(ي انیما 

نیمه «کهن الگویی که در فلسفه ي چینی به عنوان  انیما یکی از کهن الگوهایی است که اهمیت بسیار باالیی در روح انسان دارد،
جفت «این بخش از روح انسان در طول تاریخ بشر وجود داشته است و ریشه در . از آن یاد شده است» مونث و پنهان روح انسان

در آن جفت مفاهیمِ و فلسفه ي چین باستان دارد که  »2فرضیات فلسفی«نیز ریشه در  1ها این جفت الهه. دارد» زن-و-مرد يها الهه
ها از همان ابتداي خلقت زن و مرد وجود داشته  بنابراین، این جفت الهه. به صورت مذکر و مونث طراحی شده است 3عالم وجود

درون مایه اي که تخیل انسان بارها و بارها آن را بر » تصور انسان نیز با همین درون مایه شکل گرفته است،«اند و بر این اساس 
ها و این حقیقت که همیشه یک محتواي  درون مایه ي این جفت الهه. کرده است 4مختلف این کهن الگو فرافکنینمودهاي 

فرافکنی کند، این ) در اینجا رکسانا و آیدا(احساسی در ناخودآگاه انسان آماده است تا خود را در زمانی خاص بر یک جسم مادي 
یونگ این عنصر مونث را انیما » با یک عنصر مونث جفت شده است؛ یک عنصر مذکر همیشه«که  دهد یحقیقت را نشان م

  )65: 1968یونگ، . (نامد یم

در ناخودآگاه انسان پنهان «تصویر انیما، که ریشه در نگاه فرزند پسر به مادر به عنوان یک موجود فراي انسانی دارد، در طول زمان 
آماده  ،بنابراین، این تمایل در ناخودآگاه انسان پنهان شده است» .داما بدون اینکه قدرت و شدت خود را از دست بده شود یم

که  فراي زنِ عادي است، از  کند یکه این حس را منتقل م بیند یدر اولین موقعیت، در لحظه اي که زنی را م«براي اینکه 
یل چنین کهن الگویی بر قاعده ي یونگ، پروسه ي تشکعقیده ي بر اساس » .دناخودآگاه بیرون جهد و خود را بر آن زن فرا فکن

. رود یاین قاعده به عنوان راهی براي جبران عدم تعادل بین خودآگاه و ناخودآگاه انسان به کار م. استوار است »5جبران سازي«
گاه ناخودآ توسط«آنچه که خودآگاه انسان آن را نادیده گرفته و یا سرکوب کرده است  رونداز طریق این ) 112 :2008، 6آدامز(

بدو «یعنی عشق فرزند پسر براي مادرش که در : آن هم از طریق بازگرداندن آنچه که از خودآگاه رانده شده است» او جبران شده،
بنابراین، ما ). 65: 1968یونگ، (» کودکی به وجود آمده، ارزش یافته و بعدها به خاطر تصور احتمال زنا، سرکوب شده است

و اشعار او به عنوان عملی ناخودآگاه یاد کنیم که توسط آنها، آنچه را که خودآگاه او سرکوب  به شعرسرایی شاملو توانیم یم
  :ه استزدتایید  بر این نظر مهرکرده، به تصویر در آورده است؛ شاملو خود نیز، بی آنکه بداند، 

                                                
1 syzygies     
2 gnoticism   
3 cosmogonic pair of concepts   
4 projection   
5 compensation  
6 Adams   
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من فکر . زندگی يها بهبکنم که شعر اثر مستقیم زندگی نباشد یا چیزي باشد جدا از ضر توانم یهیچ وقت تصور نم
چنین کوششی بکنم که  توانم یمنتهی من نم. در این هیچ شکی نیست. هاست این اصال صداي آن ضربه کنم یم

 نقل در. (شود یخود به خود این کار م. ها به یک نحوي به صورت شعري در بیاید و نوشته بشود این ضربه
  ) 83 :1374پورنامداریان، 

ا نگاهی زندگی نامه گرایانه، تالش شاملو در یافتن عشق در زن و جستویش در پی یک زن آرمانی، هم بر همین اساس، فرخزاد ب
ه زندگی او که تصویر زن آرمانی براي او نیز بود» نخستین زنِ«در زندگی و هم در آثارش، را در عشق شاملو براي مادرش، یعنی 

عشقش براي زن خیالی اش را » غزل آخرین انزوا«ست که شاملو در شعر به همین دلیل هم ه) 21: 1383. (کند ی، ریشه یابی ماست
قلب زنی که : ها، تمام خدایان چیزي عظیم تر از تمام ستاره«: داند یمادر ظالمِ گمشده اش م) محبت(همچون عشق کودکی براي 

  )9پاراگراف : 1389نفیسی، (» !مرا کودك دست نواز دامن خود کند

، این نکته را نیز خاطر نشان ر کنار اشاره به نگرش پسر به مادرش به عنوان ریشه ي وجود انیما در روح مردعالوه بر این، یونگ، د
؛ یعنی اگر مادر تاثیري منفی بر پسر خود گیرد یشکل متوسط مادر در زندگی هر مردي  ااساس اانیم کهن الگویی چون که شود یم

که منجر  شود یظاهر م» یک پذیر، عدم اطمینان، نا امنی، حساسیت و زودرنجیحاالت روحی تحر«داشته است، انیماي او به شکل 
؛ این در حالی است شود ی، منامند یم» 1زن افسون گر«ان را  ها يکه فرانسو» انیما-تصویر مادر«منفی از  يبه به وجود آوردن تصویر

، تصویري که کمک کننده و راهنما سازد ینی از زن مکه اگر، از طرف دیگر، مادر تاثیر مثبت بر پسر داشته باشد، تصویري آرما
قسمت ، نقشی که بئاتریس درکند یرا براي مرد ایفا م» راهنمایی درونی«؛ رويِ مثبت انیما نقش گردد یبراي پسر در یافتن راهش م

به خاطر  زنانی  شود و یفت مدر آثار شاملو نیز یا چنین تاثیري )183-177 :1964یونگ، (. ایفا کرد براي دانته کمدي الهی بهشت
زنی همچون رکسانا و آناهیتا، نمادهایی براي روشنایی و پاکی، را در اشعارش به  هاي یتهمچون مادرش بر اوست که شاملو شخص

مادر شاملو، آنطور که خود او معتقد . و در تمام زندگی اش به دنبال چهره ي حقیقت یافته ي چنین زنانی است کشد یتصویر م
/ زنی شب تا سحر نالید تا من«: بود که همه نوع سختی را به جان خرید تا به روشنفکري انقالبی زندگی دهد» چراغی خرد« است،

  ).22 :1383 فرخزاد،(» چراغی خرد و آویزم به برزن/ سحرگاهی برآرم دست و گردم

چنین تصویر . ویر زنی آرمانی است نه زنی افسون گرتص او بر اوست که تصویر انیما براي شاملو بنابراین، به خاطر تاثیر مثبت مادر
 بهآرمانی اي از زن که توسط خودآگاه مرد به ناخودآگاه او منتقل شده و در آنجا سرکوب گشته است، بسیاري از اشعار شاملو را 

رویاي رنگ «زنی آرمانی،  رد پایی از اشتیاق شاملو براي توانیم یم» کبود«به عنوان مثال، در شعر . است در آوردهسیطره ي خود 
رویاي رنگ دختر / از ظلمتش به روي خورد یسایه م«: که الهام بخش این شعر در شاعر بوده است را بیابیم» دختر دریاي دور،

 بارِ خودآگاه مرد باشد که تواند ی، مافتد یسایه اي که اینجا بر روي رویاي دختر آرمانی راوي م). 116 :1372شاملو، (» دریاي دور
گفت این جستجو براي زن آرمانی در تمام طول  توان یم. مانع از ظهور انیمایی شده که در ناخودآگاه او سرکوب شده است

به اعتقاد یونگ، ). 271: 1372شاملو، (» شنوم یفریاد رکسانا را م/ زیر ضرب پاهاي گریز آهنگ/ و من«: یابد یزندگی شاملو ادامه م

                                                
1 femme fatale  
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از جفت مرد » کامال بیگانه و سنجش ناپذیر« و ی یک مرد این است که وجود بازتابی آرمان وارعلت رخداد چنین چیزي در زندگ
در «جفتی که تصویرشان در ذهن انسان به بیگانگی و آرمان گونه گیِ یک انسان ) که تصویر انیماي مرد را نیز در بر دارد،(و زن، 

در  ،)ن، یعنی تصویر پدر براي دختر و مادر براي پسر، نیستتصویري که چیزي جز تصویر آرمانی والدی(است، » هیئت خدا
تا اینکه با تصویر سرکوب شده » تحسین واقعیت در حالی که آن را با قوه ي تخیل خود ترکیب کرده اند،«به  شود یها منجر م انسان

این اساس، شاملو نیز حتی گاهی  بر) 65: 1968 یونگ،. (ي ذهنی شان، یعنی انیما در مرد و انیموس در زن، سازگاري پیدا کند
، با تالش در سازگار کردن زنانی که برد یگمشده ي درونی اش به سر مو هنگامی که در اوج یاس و ناامیدي از یافتن زن آرمانی 

را  دي خوبا تصویر آرمانی زن درونی اش، سعی بر این دارد که به خود بقبوالند که نیمه ي گمشده  یابد یدر زندگی بیرونی اش م
حقیقتی که در رابطه ي شاملو با همسر دومش که منجر به ازدواجی ناموفق شد، هویداست؛ خوش بینی اي کاذب و . یافته است

/ مهتاب ام را در شب -من امیدم را در یاس یافتم«: بینیم یساخته ي ذهن شاعر که بازتابش را در اشعار شاعر نیز در این دوره م
این همان خوش بینی کاذب و ساخته ي ذهن اوست که » .گر گرفتم شدم یهنگامی که داشتم خاکستر م/ عشقم را در سال بد یافتم

  ).9-77 :1383فرخزاد، (» نهم یبازت نم/ آه اي یقین گمشده،-«: خواند یمفرا ها  این واژه سرایشاو را به 

ها یا پیوند مذکر و مونث است، که به  نه ي جفت الههسازگار شده با ایده ي کهن الگویا« بنابراین، انیما، تصویر آرمانی افالطونیِ
به عقیده ي فرخزاد، شاملو همیشه در حال شکل ). 67: 1968یونگ، ( »آرمانی و فراي انسان نمود یافته است به صورت همین علت

سپس نام رکسانا، به معناي  او ابتدا نام آناهیتا، به معناي پاك و خالص، و» .زایش نیافته«دادن به رویاي زنی بوده است که هنوز 
این زنان را عامل نور و روشنایی  که، شاملو بر آن است ییها با انتخاب چنین نام. گزیند یروشنایی، را براي زن رویاهایش م

  )46: 1383(. در زندگی خود سازد) آناهیتا(و پاکی ) رکسانا(

تمام «او تصویر . شاملوست يها ساخته ي آرمان» و زندگی،روح دریا و عشق «و  ها یکیرکسانا، زن روشنایی و عامل زدودن تار
رکسانا تصویر کلی » .و در جهان ملموس واقعی بودي ندارند کنند یتنها در دورترین رویاها نمود م«است که » پندارهاي پریانه اي
ویر زنان دیگري که اشعار زنِ پیش از رکسانا و همچنین در تص» گل کو،«در تصویر او را  توان یکه م استزن آرمانی شاملو 

بنابراین . یابد یاو گاهی اوقات نیز تصویر واقعی خود را در آیدا م. او، را در برگرفته اند، نیز یافت يها شاملو، به خصوص عاشقانه
. ، وامی نهدهمچون بئاتریسِ دانته» مادینه اي راهنما«همه ي افکار آرمان گرایانه اش را در پیکره ي رکسانا،  گراآرمان  راین شاع

  )48 :1383فرخزاد، (

 چنین تصویر ناامیدانه اي از زنِ آرمانی» .هدفی مه آلود، گریزان و دیر به دست«رکسانا فقط تصویري مبهم است، از طرفی دیگر، 
اما ) 221 :1383سالجقه، . (که پر از یاس و ناامیدي ست، شده است» رکسانا«شاملو است که منجر به خلق اشعاري چون  در شعر

نام دیگري . نفیسی معتقد است که نه تنها در دنیاي بیرونی بلکه در دنیاي درونی اش نیز شاملو قادر به دسترسی به چنین آرمانی نبود
مهر تایید  نظربر این  است،صاحب نام  نشانگر دست نیافتنی بودننامی که » گل کو،«که شاملو براي رکسانا برگزیده بود، یعنی 

به دلیل دست ناپذیر بودن چنین زن آرمانی اي است که رکسانا تبدیل به تصویر زن آرمانی گمشده  )11پاراگراف : 1389. (زند یم
  .گردد یي شاملو، یعنی انیماي او م
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مرد شناخته » تصویر روحِ«، به عنوان گیرد یسرچشمه م» )زندگی(نفسِ «یا » روح«یونگ واژه ي انیما را که از واژه ي التین براي 
نقل . (اشاره دارد» 1نوافالطونی روحِ جهانِ«مفهوم  نیز معتقد است که انیما به معنی روح است که به به همین صورت، هیلمن. است

چنین تصویري . نامد یم» روح دریا«رکسانا تصویري مثالی است از چنین تصوري از انیما، یا آنچه که شاملو ) 119 :2008در آدامز، 
در . ،  احاطه کرده استشود ینیز م» رکسانا«را، که شامل شعري با نام زن آرمانی اش  هواي تازه عه شعرمجمواز انیما بیشتر اشعار 
بگذار هیچ « : داند ییکسان م» روح دریا و عشق و زندگی«، شاملو رکسانا را با هواي تازهاین شعر از کتاب  يها بسیاري از قسمت

شاملو، (» باز رساند -روح دریا و عشق و زندگی -روح مرا به رکسانا ]...[تاب کس نداند، هیچ کس نداند تا روزي که سرانجام آف
1372: 253.(  

وضعیت شاعر در «که اشعار این مجموعه بیانگر  کند یم اظهار، سالجقه اینطور هواي تازه، یعنی مجموعه شعربا اشاره به همین 
اجتماعی و  هاي یريي که شاعر پس از رها کردن ذهن خود از درگاین اشعار متعلق به دوره ي تنهایی شاعرند، دوره ا. است» لحظه

، کند یدرونیِ ناشی از جدایی از معشوقه اش م هاي یريسیاسی، آغاز به نوشتن از خود و به تصویر کشیدن دقایق دردناك درگ
یوند با نیمه ي گمشده اش که رکسانا براي پ راوي در دسته اشعارِ) 20-219: 1384(. دهد یرخ م» رکسانا«همان چیزي که در شعر 

  :، اشتیاق فراوانی داردیابد یدر رکسانا م

  بگذار هیچ کس نداند، هیچ کس نداند تا روزي که سرانجام آفتابی که باید

  ها بتابد، آب این دریاي مانع را بخشکاند و مرا ها و جنگل به چمن

  چون قایقی فرسوده به شن بنشاند و بدین گونه، روح مرا به رکسانا

  .باز رساند -روح دریا و عشق و زندگی -

فضایی سورئالیستی است، این نکته را » رکسانا،«، همچون در شعر مجموعهسالجقه، با اشاره به اینکه فضاي اشعار شاملو در این 
، از شود یافت مکه در شعر رکسانا نیز ی» پسران دریایی،«از » دختران دریایی«همچون جدایی  هایی یهکه درون ما شود یخاطرنشان م

نوشته  3و رئالیسم جادویی 2چون سورئالیسم ییها رایج در ادبیات فارسی هستند، به ویژه آثاري که تحت تاثیر مکتب هاي یهدرون ما
که در شعر  »مونث و مذکر، به یکدیگر است هاي یهمیل دو سویه ي سو«آنچه که در این آثار بسیار قابل توجه است . شده اند

  ). 234 :1384( .شود یمه وضوح یافت برکسانا نیز 

» زن مه آلود«همچون میل به پیوند دوباره با نیمه ي گمشده و یا انیما که در تصویر  هایی یهعالوه بر این، در کنار استفاده از درون ما
) ی مبهم و مه آلود است،زنی که مه آلود بودنش نماینده ي ریشه داشتن او در ناخودآگاه مرد به عنوان مکان(، شود یشاملو یافت م

همانطور که سالجقه اشاره . کند یها نیز وجود چنین رویکردي در شعر شاملو را بیشتر اثبات م استفاده ي شاعر از سمبولیسم رنگ

                                                
1 neo-Platonic world-soul   

2 surrealism   
3 magic realism    
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به صورت تصویري رویایی که با » آشفتگی تیره و روشن بخار و مه باالي قایق«، رکسانا در هاله اي از بخار دریا و در کند یم
، پوشیده تابد یم» شنل سرخ راوي«اي که بر » نور زرد تابنده«گذشته از این، او با . شود ییکی شب احاطه شده است، ظاهر متار

به ریشه داشتن تصویر  تواند ی، که م)231 :1384(آن است » کم رمق بودن«زردي نور نشان دهنده ي رنگ پریدگی و . شده است
نشاندهنده ي  عشق و هوس به عالوه، سمبولیسم رنگ قرمز نیز، به عنوان رنگ. اره داشته باشداین زن در ناخودآگاه مبهم انسان اش
تاریک ناخودآگاه او که  هاي یهیعنی تصویر مبهم و مه آلود انیماي شاعر در ال» زن مه آلود،«میل فراوان راوي ست براي پیوند با 

مه آلود که رخسارش از انعکاس نور زرد فانوس بر مخمل سرخ و زن «: کند یخود احساس م» روح«شاعر وجودش را همیشه در 
: یابد یشعر اینگونه ادامه م ».کردم یخودم احساس م/ و من سایه ي بزرگ او را بر قایق و فانوس و روح گرفت یمن رنگ م/ شنل

قدمی از جاي خود فراتر  توانی یتو نم/ توانی یبیایی، نم توانی یاما تو نم ]...[./ بردم یبیایی، تو را با خودم م توانستی یاگر م«
اشاره داشته باشد به در بند شدن راوي توسط خودآگاه او، که به عنوان مانعی  تواند یاین ابیات م )3-262: 1372شاملو، (» !بگذاري

، اما نستیتوا یم-«): 65: 1968 یونگ،( .کند یعمل م» زمانی خودآگاه بوده«براي دست یابی راوي به نیمه ي مونث روحش که 
» که بر زمین سرگردانند ییها و انسان/ و میان من و تو به همان اندازه فاصله هست که میان ابرهایی که در آسمان/ توانی یاکنون نم

  ).263: 1372شاملو، (

، استفاده ي نامد یم» ها یانهذ«که سالجقه آنها را ) ،هواي تازه به ویژه در(مهم این دسته از اشعار شاملو،  هاي یژگییکی دیگر از و
عالوه بر این، تکنیک غالب در این . سازد یاست که این اشعار را بیشتر به هذیان و یا حدیث نفس شبیه م» توالی اضافات«شاعر از 

برجسته ي این تکنیک، چه در  هاي یژگیاز و. دقیقا قابل لمس است» رکسانا«اشعار تکنیک جریان سیال ذهن است که در شعر 
» سیال بودن اندیشه و بی وقفگی رود جاري گفتار است که بدون هیچ گونه انقطاعی در بستر شعر جریان دارد«نثر،  شعر و چه در

در به تصویر کشیدن افکار و احساسات در این کتاب، که بیشتر از هر کتاب  هایی یکاستفاده از چنین تکن). 219-20 :1384(
را در بر دارد، نشان دهنده ي ریشه داشتن این افکار و احساسات در ناخودآگاه دیگري در بین آثار شاملو تصویر زن آرمانی او 

  .دارد یشاعر است که برخالف خواسته ي خودآگاه او، که تمایل به پنهان کردن این افکار دارد، پرده از آن بر م

همان طور که در مورد شاملو نیز صادق ( که مردان کند ییونگ، در میان نظریاتش درباره ي انیماي مردان به این نکته اشاره م     
  :که نیمه ي مونث روحشان را از دید عموم پنهان دارند کنند یتالش م )است

قطعا جنبه اي پست و پایین مرتبه در مقایسه با دنیاي اطراف، به ویژه زنان، است که با دقت ویژه اي  'مونث'این بعد 
ه عبارتی دیگر، گرچه شخصیت قابل رویت هر فردي ممکن است ب. از دیگران و همچنین از خود پنهان شده است

یونگ، . (خود را پنهان سازد 'زنِ درون'...  -کامال عادي به نظر آید، او ممکن است از دیگران و حتی از خود
1964: 31(  

نشان دهنده » بگذار«کلمه ي تکرار مکرر » رکسانا،«شعر برگرفته از  در این ابیات. شود یاین چیزي است که در آثار شاملو یافت م
 :1384سالجقه، (» شود یاو م هاي یاناست که خود موجب کشش و انبساط هذ 'گفتن و نگفتن'منطق دوسویه ي میل شاعر به «ي 

225.(  
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  .بگذار پس از من هرگز کسی نداند از رکسانا با من چه گذشت

 يها ه ي چوبین ساحلی رفت و آمد کفشکف این کلب يها بگذار کسی نداند که چه گونه من از روزي که تخته
مرطوب این ساحل متروك کشیده شد، تا  يها سنگینم را بر خود احساس کرد و سایه ي دراز و سردم بر ماسه

شاملو، . (نتابد، با شتابی امیدوار کفن خود را دوخته ام، گور خود را کنده ام یمها روزي که دیگر آفتاب به چشم
1372: 251(  

 هاي یهاست که سا» ساحلی متروك«بر » کلبه اي چوبین«در  کنند یي و زن براي نخستین بار یکدیگر را مالقات ممکانی که راو 
؛ این کنند یاین تصویر نشان دهنده ي قدمت مکانی است که آنها مالقات م. آن فرافکنده شده است» مرطوب يها ماسه«راوي بر 
و » کلبه ي چوبین«عالوه بر این، تصاویري همچون ) 68: 1968یونگ، . (داشته باشداشاره » ما قبل تاریخ«به مکانی  تواند یمکان م

، به تنهایی شاعر دراین مکان یابد یخاتمه م» 'رکسانا'نجوایی هذیان وار در بیان حضور و شخصیت رازآلود «که با » ساحل متروك«
 هاي یهیر تنهایی مردان در مکان تاریک و مبهمی چون الاین تصویر، به طور کلی تصو) 224 :1384سالجقه، . (اساطیري اشاره دارد
  .زید یست، مکانی که انیما در آن مآنهاتاریک ناخودآگاه 

پنهانی خود با زن آرمانی اش را، بر  يها تجربه» رکسانا،«بنابراین، شاملو، ناخودآگاهانه در جریان سیال ذهنش در اشعاري همچون 
  .سازد یداشتن این راز در درون خود، آشکار مخالف میل خودآگاهش براي پنهان نگه 

ها را به دنبال خود کشیده  ها و رنج همه ي حوادث را، ماجراها را، عشق: اگر چه همه چیز را به دنبال خود کشیده ام
را  ها یناما من هیچ کدام ا -ام و زیر این پرده ي زیتونی رنگ که پیشانی آفتاب سوخته ي من است پنهان کرده ام،

هنوز چون نسیمی سبک از سر بازمانده ي عمرم بگذرم و بر  گذارم یاهم گفت الم تا کام حرفی نخواهم زد منخو
همه چیز را دنبال خود بکشم و زیر پرده ي زیتونی رنگ . ستم و در همه چیز تامل کنم، رسوخ کنمیهمه چیز با
رازي مثل سري پشت این پرده ي ضخیم به ها را مثل  ها را و رنج همه ي حوادث و ماجراها را، عشق: پنهان کنم

  )252 :1372شاملو، ... (چاهی بی انتها بریزم، نابودشان کنم و از آن همه الم تا کام با کسی حرفی نزنم

پرده ي ناخودآگاه مرد باشد که  تواند یخود را در آن پنهان سازد، م يها ماجراهاي عشق خواهد یاي که راوي م» پرده ي ضخیم«
هم در (، آگاهانه آغاز گشته، کم کم بینید یاما فرایندي که همانطور که در این ابیات م. کوبی انیما را بر عهده داردوظیفه ي سر

ضمیر ناخودآگاه شاعر، با پرده برداشتن از روایت رویارویی اش با » چاه«و در  پیوندد یبه ناخودآگاه م) محتوا و هم در تکنیک
روح دریا و عشق و [که به دامن رکسانا آویختم و از او  شبی این است ماجراي«: یابد یمه م، اداشبدر  راوي نیمه ي مونث روح

  ).254 :1372شاملو، (» خواستم که مرا با خود ببرد ]زندگی

» روح دریا و عشق و زندگی«، چنین تصویر مبهمی از رکسانا به عنوان زن آرمانی شاملو و هواي تازه، یعنی مجموعه شعردر همین 
، نامی که رکسانا را به طور واضح نامد یم» نیم دیگر خود«و شاعر او را  شود یمبدل م» غزل بزرگ«در » زن مهتابی«صویر یک به ت

  :کند یتري به عنوان تصویر انیماي شاملو اثبات م
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  .این طرف، در افق خونین شکسته، انسان من ایستاده است

  :شناسم ی، او را مبینم یاو را م

  :کشد یدرد منیم دیگر خود  انتظارروح نیمه اش در 

  !مرا نجات بده اي کلید بزرگ نقره -'

  '!مرا نجات بده

  و آن طرف

  در افق مهتابی ستاره باران رو در رو،

  ...زن مهتابی من

  :کند یبنفش درد طلوع م يها و شب پر آفتاب چشمش در شعله

  !مرا به پیش خود ببر -'

  )285 :1372شاملو، ( '!سردار بزرگ رویاهاي سپید من

در : مواجهیم» که یک شقه ي آن در میان دو شقه ي دیگر که هر کدام در یک افق ایستاده اند،«اینجا ما با روح سه تکه ي شاعر، 
» من او«این  ) 245 :1384سالجقه، . (ایستاده است» من او«او و بین این دو » زن مهتابی«و در طرف دیگر » مرد شکسته«یک طرف 

اه مرد باشد که بین میل مرد براي زن آرمانی اش و زن آرمانی یا انیماي او که در ناخودآگاه او سرکوب شده خودآگ تواند یم
  .است، قرار گرفته است

پس از ناامیدي در به دست آوردن نیمه ي . کشد ینمدرازا  تالش خوش بینانه ي شاعر براي پیوند با نیمه ي مونث روحش چندان به
بیایی،  توانی یاما تو نم ]...[./ بردم یبیایی، تو را با خودم م توانستی یاگر م«: شود یدیده م نیز ن ابیاتگمشده ي خود، که در ای

بنابراین، در . گذارد یکه بر فضاي اشعارش نیز تاثیر م کند یشاملو نگرش دیگري به عشق پیدا م) 3-262 :1372شاملو، (» توانی ینم
اما این بار این تصویر، تصویري  شویم یا تصویر زن آرمانی گمشده ي اشعار شاملو روبرو مما ب» چشمان تاریک«شعري دیگر به نام 

/ مرثیه ي دردناك من بود/ چشمان تو شبچراغ سیاه من بود،«: است شپیوستن به نیمه ي گمشده ي روح در شاعر ناامیدانه از امید
  ).307 :1372ملو، شا(» ...مرثیه ي دردناك و وحشت تدفین زنده به گوري که منم، من

که انیما یکی از  کند ی؛ یونگ، با اشاره به همین بعد از روح مرد، تاکید مشود یکم کم تصویر شاملو از انیما تصویري خشن تر م
همه ي روابط احساسی در آثار مرد را «انیما . باشد یمهمترین فاکتورهاي روانشناسی مرد، جایی که احساسات در میان است، م

همه ي تخیالت یک مرد کار انیماي اوست که او را » .سازد یو اسطوره وار م کند ی، تحریف مبخشد ی، اغراق مندک یتشدید م
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منفی اي  هاي یژگیبنابراین، یونگ پیدایش و. فکند یو این ناخشنودي را در همه چیز در پیرامون او فرا م کند یم» ناخشنود«
که  داند یدر مردان را مربوط به انیماي آنها م» اطمینان، ناامنی و زودرنجیحاالت روحی افسرده و تحریک پذیر، عدم «همچون 

و این چیزي است که ما در شاملو، زمانی که ) 178 :1964 یونگ،( شود یحتی در بعضی موارد منجر به تنفر فرد از انیماي خود م
  :بینیم ی، منامد یم» اجنبی خویشتن«را  خود انیماي

 اکنون این منم

  ر زیرزمین خاطرمبا گوري د

  ام خاك سپرده که اجنبی خویشتنم را در آن به

  …اش در تابوت آهنگهاي فراموش شده

  )76 :1389شاملو، . (بسان همه خویشتنی که بر خاك افکند والدیمیر

نترل خود را در که مردان قوي، احساسات غیر قابل ک کند یماظهار نیز که همین عقیده را درباره ي انیما در مردان دارد،  1فوردهام
او این ایده را با متنی باستانی از چین حمایت . هم احساساتی و هم غیرمنطقی باشند توانند یو بنابراین م کنند یخلوت خود نمایان م

که در آن به این نکته اشاره شده که اگر مردي سحرگاه با حالت روحی بدي از خواب برخیزد، این نیمه ي مونث روح  کند یم
با نجواي موضوعات نا به جا و محال، کوشش وي را براي «این کهن الگو در روح مرد . ر حال عرض اندام استاوست که د

و روزش را با ایجاد این احساس نامطبوع که گویا یک ناراحتی جسمانی  سازد یتمرکز فکر با زمزمه کردن مفاهیمی پوچ آشفته م
مردي که به تصرف انیماي خود در آید » .کند یتجسمات مفتون کننده احاطه م و یا خواب وي را با کند یدر او وجود دارد، تباه م

روشن گر یکی از دالیلی باشد که شاملو براي آن این  تواند یاین م) 109: 1966(. قربانی احساسات غیر قابل کنترل خواهد شد
  :دارد یمم بر گونه دست به قل

  سحر به بانگ زحمت و جنون

  کنم یز خواب ناز چشم باز م

  کنار تخت چاشت حاضر است

  -بیات وهن و مغز خر -

  کنم یبه عادت همیشه دست سوي آن دراز م

  تمام روز را پکر

                                                
1 Fordham   
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  )6-55 :1379 شاملو،. (کنم یبه کار هضم چاشتی چنین غروب م

، کتابی که پس از یابد یادامه م آیدا در آینه  و تا شود یآغاز م هواي تازهکتاب  هاي یمهچنین فضاي تیره و تاري در شعر شاملو از ن
منجر به بازگشت  که یابد یآشنایی شاملو با آیدا، زمانی که شاعر ایمانی دوباره به عشق و امیدي نو به یافتن نیمه ي مونث روحش م

یونگ  باور توان با یمرا ها در شعر شاملو اینگونه تناقض. ، نوشته شده استگردد یدوباره ي شعر او به فضاي خوش بینانه ي قبلش م
شیفتگی بی حد و مرز، ارزش گذاري بی اندازه، شیدایی و یا تنفر از «خود را به شکل  ي انیماکه کهن الگو کرداینگونه توجیه 

بنابراین، در کنار نمایش احساسات خشمگینانه، انیما منجر به ایجاد احساسات ) 69: 1968یونگ، ( .سازد ینمایان م» جنس زن
 آیدا در آینه مجموعه شعرعشق شاملو به آیدا که در اشعار او در این دوره در . گردد ینیز در مردان م لطیفی مانند عشق و شیفتگی

  . از این دیدگاه توجیه کرد توان یرا م ملموس است

و دست خوش  گیرد یاین بعد از مالقات آیداست که شعر شاملو که تاکنون با ناامیدي و یاس احاطه گشته شکل دیگري به خود م
ما احمد شاملویی را که حاال داریم و «فرخزاد معتقد است که اگر به خاطر حضور چنین زنی نبود، . گردد یییرات زیادي متغ

و او که سراپا نبوغ و استعداد بود به دلیل  داشتیم یمغرورانه بر تارك ادبیات معاصر نشانده ایم، هرگز به این شکل و شمایل نم
او همان زن آرمانی اي بود که شاملو در رویاهایش، چه در شعر و چه در » .گذاشت یکاره وا م تنهایی و بی مادري راه را نیمه

او زنی بود که شاملو تمایل ناخودآگاهانه اش را براي پیوند ) 106: 1383. (بوداو همتاي زمینی رکسانا . پروراند یزندگی واقعی، م
درك و یا رابطه با «، هم انیموس و هم انیما، که نوعی کند یاشاره م 1ئلزومبا زن آرمانی درونش بر او فرافکنده بود؛ همانطور که س

اما . دهند یخود را نشان م) در اینجا آیدا،(را در خود به همراه دارند، از طریق فرافکنی بر یک مرد و یا زن واقعی، » جنس مخالف
مقدم بر تجربه هستند و تجربه را «ن الگوهایی باستانی که نکته اینجاست که انیما و انیموس به عنوان که کند یتاکید م سموئلز 
و مرکز اصلی  'شخصیتی درونی،'«را به عنوان ) »تصویر روح«(بر اساس گفته ي سموئلز، یونگ، روح و انیما » .دهند یشکل م

ی فقط به عنوان راهی براي بنابراین، یونگ بر این اعتقاد است که فرافکنی انیما و انیموس بر یک انسان واقع. شناسد یم» وجود فرد
به بیانی دیگر فرافکنیِ » فرافکنیِ پتانسیلی ناخودآگاه ]یعنی[عملی فراجنسی، «نیست بلکه راهی براي » تسهیل روابط بین دو جنس«
، ابدی یناخودآگاه وجود خود را م يها که در او بخش بیند یبر این اساس، هنگامی که یک مرد زنی را م. انسان است» تصویر روحِ«
» شود یاز درون به بیرون کشیده م«روح او ) که گرچه ناخودآگاه او هنوز به وجود این بعد از ناخودآگاه خود نیازمند است،(
، آیدا کند یاین همان چیزي است که در مورد خاص شاملو نیز اتفاق افتاده است؛ همانطور که تبریزي اشاره م). 172-3: 2005(

  )124: 1386. (که زاده ي ذهن شاعر استزاده ي جهان بیرون نیست بل

نه ( شود یکه در فرایند فیزیکی بازتاب داده م» بی اختیار روح هاي یافتهتصاویر کهن و «یونگ چنین کهن الگوهایی را به عنوان 
ن الگوها به که که کند یعالوه بر این، یونگ تاکید م) 54 :1968 یونگ،. (شناسد یم) اینکه فرایندهاي فیزیکی را بازتاب دهد،

» ها محتواي خودآگاه این نمونه«هستند که در روح انسان حضور دارند و تصاویر کهن الگویی » ناخودآگاه ییها نمونه«طور کلی 
تجربه ي فرد از واقعیت «که این بعد از روح انسان  کند یروح موروثی هستند، اشاره م يها یونگ با این اعتقاد که این جنبه. هستند

                                                
1 Samuels   



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٧٠١ 
 

آرمان گونه  هایی یلپتانس«بر این اساس، او معتقد است که کهن الگوها . دهد یشکل م» ن را به شیوه اي نمادین یا الگوواردنیاي بیرو
به محتواهایی «این کهن الگوها به اعتقاد یونگ، . در فرد هستند، که در جهان بیرون باید واقعیت یابند» 'امکان درونی ایده ها' ]و یا[

ساختارهایی انتزاعی هستند که «آنها » .بخشند یشخصی فرد به دست آمده است، شکل قطعی م يها جربهکه تاکنون از طریق ت
بر همین اساس، در مورد خاص شاملو، این ). 8-107 :2008آدامز، (» دهند یدست یابی افراد به محتواهاي واقعی خاص را شکل م

  .دهد یواقعی همچون آیدا شکل م یه محتوایگونه ي انتزاعی کهن الگوي مونث روح در وجود شاعر است که ب

او بر این اعتقاد است که . دندار» فرمی خاص و یا کهن الگووار«است که » تصاویري«که منظور یونگ از محتوا  گوید یم آدامز
رابطه با  و این همین جنبه ي دوم اشاره شده توسط یونگ در. شوند یپدیدار م» تصاویر و هم احساسات«کهن الگوها هم به صورت 

آیدا در این احساسات در بسیاري از اشعار نوشته شده در ) 108 :2008. (سازد یهمراه م» اثري پویا«کهن الگوهاست که آنها را با 
کهن الگوهایی همچون  ظهور. یابد یهاي بعدي شاملو تا پایان عمر ادبی او ادامه ممجموعه شعرو در همه ي  شود یپدیدار م آینه

زنانه اي همچون آبستن شدن، زایش، و مادر شدن براي به  هاي یژگیدر استفاده ي شاملو از و توان یاحساسات را م انیما از طریق
  :تصویر کشیدن احساساتش یافت

  خاطره ام که آبستن عشقی سرشار است

  کیف مادر شدن را

  انتظاري طوالنی هاي یازهدر خم

  )15 :1360شاملو، . (کند یمکرر م

بنابراین او به زن رویایی وجودش به . زاده ي عشقش به زن آرمانی اش است سراید یکه هر شعري که او م ویسدن یشاملو اینطور م
را  شعر که باروري ذهن شاعر و سرایش ي هم اوستها نوازش عشق و حاصل سراید یکه هر شعري که او م نگرد یعنوان مادري م

: 1389شاملو، (» نطفه بسته است/ گرم تو يها زندي ست که از نوازش دستفر/ چرا که هر ترانه«: آورد یمبراي شاعر به ارمغان 
 ،خاك هاي یهمرث مجموعه شعراز » حسرتی«ش، مانند شعر مجموعه اشعارچنین تصویرهایی در اشعار دیگر شاملو در سایر ). 467

  . شود ینیز یافت م داند، یزایشی در چهل سالگی براي خود مچون که در آن عشقش براي آیدا را 

  

  نتیجه گیري

رابطه ي بین عاشق و معشوق برخالف اشعار کالسیک و بسیاري از اشعار مدرن که در آنها با نوعی  بینید یبنابراین، همانطور که م
عاشقانه ي  اما اگرچه اشعار) 434 :1384سالجقه، . (عشق زمینی و جسمانی روبه رو هستیم، در شعر شاملو رابطه اي جسمانی نیست

ار عاشقانه ي زمینی محدود به توصیفات فیزیکی درباره ي معشوقه اش نیستند، در عوض آنها تصاویري از زنان به عنوان او اشع
تا اینکه بتواند فردیت  ستزن در این اشعار به عنوان انسان به تصویر کشیده نشده ا. کنند یو فرا زمینی ارائه م آرمانیموجوداتی 
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همانطور که قبال اشاره شد، (آرمانی مادرگونه اي هستند،  يها ر شاملو، در بهترین حالت معشوقهخود را داشته باشد؛ زنان در شع
که به عنوان سرپناهی ایمن براي ) ،گیرد یتصویر مرد از انیما از عشق پسر به مادرش به عنوان موجودي فراي زمینی سرچشمه م

از / اندیشه ي مرا[...]  -باکره تر از فریب -زیبایی ات«: کنند یمبه بالندگی فکري آنها کمک  و کنند یعاشقان مذکر خود عمل م
بنابراین، شاملو در اشعارش تمایل به خلق تصاویري آرمانی از زنان دارد که ). 16 :1360شاملو، (» کند یبارور م ها ینشتمامی آفر

ر به فدا کردن ض، زنی که حتی حایابد یم ؛ زنی که در نهایت در تصویر آیدا واقعیتشود یدر تصویر زنانی چون رکسانا دیده م
در پاسخ به این ) به عنوان تصویر واقعیت یافته ي زنان آرمانی در شعر شاملو،(حقیقتی که آیدا، . فردیت خود نیز براي شاملو است

نه، من هیچ «: که شخصیتش تحت سیطره ي نام بزرگ شاملو در آمده است، با چنین پاسخی انکار کرد کند یسوال که آیا فکر نم
؛ ادعایی که ما را به )110 :1383فرخزاد، (» کنند یفردیت مثل دوچیزي است که همدیگر را کامل م. وقت چنین حسی نداشته ام
دو نیمه ي یک کل هستند که «که بعد مذکر روح به هیچ وجه به بعد مونث برتري ندارد، بلکه آنها  اندازد یم یاد این ایده ي یونگ

  ).65 :2008، 1نقل در سلمان(» هر فردي وجود دارندهر دو در درون 

                                                
1 Salman  
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493  
  تأملی در سیر قافیه و ردیف قصاید پارسی

  
  1زاده چگینی وحیده نوروز

 
  :چکیده

قافیه و ردیف نشان . در غناي موسیقی شعر دارند قافیه و ردیف از مهمترین لوازم شعر فارسی هستند که پس از وزن، نقش بسیاري
از آنجایی که شاعران ایرانی عالوه بر محتواي . و عامل حفظ وحدت احساسات و حاالت او هستند ي شاعر دارند از فکر و اندیشه

کرد تا حدي که در شعر به ظاهر و ساختار بیرونی آن نیز توجه بسیار داشتند، قافیه و به خصوص ردیف، روند رو به رشدي پیدا 
  .هاي ششم و هفتم شاهد انسجام و استحکام ردیف در شعر فارسی و به خصوص قصیده هستیم قرن

قصیده ي اول دیوان شعراي مهم هر قرن انتخاب شده  50پردازد،  در قصاید فارسی می در این مقاله که به بررسی قافیه و ردیف
عالوه بر این، سیر و تحول انواع ردیف یکی دیگر از موضوعات . کند می است که بسامد قافیه و ردیف را در آن دوره مشخص

  .مورد بررسی ماست که در طول مقاله به آن خواهیم پرداخت
  

  قافیه ، ردیف ، بسامد قافیه و ردیف ، انواع ردیف، قصیده     :هاکلید واژه
  

                                                
  ي دکتري زبان و ادبیات فارسی آموخته دانش - 1
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  تعریف قافیه و جایگاه آن در قصاید فارسی  - 1
رونده و از پس  گویند و در لغت به معنی از پی قافیه را در فارسی پساوند می. اساسی شعر و مکمل وزن استقافیه یکی از امور 

آید و بیت بدو تمام  قافیه را از بهر آن قافیت خواندند که از پس اجزا شعر درمی« :گوید شمس قیس می. درآینده است
  ) 192: 1373رازي، (».شود می

هاي بعد از آن در هجاي آخر است و به بیان دیگر کلمات آخر ابیات است که آخرین حرف  قافیه، همسانی مصوت و صامت
هرچه حروف مشترك قافیه بیشتر باشد یعنی قافیه به صورت کاملتري رعایت شده باشد، استحکام و . اصلی آنها یکی است

  . استواري شعر بیشتر خواهد بود
ي و معنایی با هم متفاوتند، اما از نظر لحن و آهنگ یکی هستند و همین امر ها در یک شعر از لحاظ ظاهر درست است که قافیه

: 1367مالح،(».سازي است براي القاي موسیقی شعر در ذهن آدمی نوعی زمینه«در واقع قافیه . شود باعث ایجاد لذت در خواننده می
. سرودند و به جنبه ي موسیقایی آن توجه داشتند ه میشاعران ایرانی از ابتداي تاریخ ادب فارسی، اشعاري موزون و داراي قافی) 83

هاي سختی را براي شعر  اند و بعضی از شاعران خود را به سختی انداخته و قافیه هاي مختلف از قافیه استفاده کرده شاعران در دوره
» ج«اي، حرف بریزي در قصیدهقطران ت. ي آن، کم آوردن واژگان و کوتاهی قصایدشان است اند که البته نتیجه خود انتخاب کرده

  :سراید بیت نمی 14دهد و جز  را حرف روي قرار می
  )60: 1362قطران،(ایا به تیغ و قلم رنج خصم و دشمن گنج     تن عدوي تو را داده روزگار شکنج

  :گوید چنین می» گ«بیتی با حرف روي 11اي  و یا ازرقی در قصیده
  )53: 1336ازرقی،(همره او می است و مطرب و چنگشاه کرده است روي زي پوشنگ             

ساخت که واژگان عربی دیگري  دادند و همین امر آنان را وادار می برخی از شاعران، واژگانی عربی را به عنوان قافیه قرار می
افیه انتخاب کرده و اي کلمات عربی را به عنوان ق براي مثال عبدالواسع جبلی در قصیده. انتخاب کنند و در شعر خویش بگنجانند

  :آورده... کلماتی چون مفتاح، وضاح، تفاح، راح، صالح و
  )72: 1361عبدالواسع جبلی،(رسول خیر و برید ثواب و وفد صالح          سفیر عفو و بشیر نجات و پیک فالح

  :گوید ي معروفش چنین می و یا خاقانی در قصیده
  )41: 1368خاقانی،(ي روحانیان کرد معنبر طنابزد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب        خیمه 

خاقانی در این قصیده از کلمات عربی بسیاري چه در جایگاه قافیه و چه در خالل شعر استفاده کرده است که این کار باعث ازدیاد 
  .اش گشته است کلمات عربی و در نتیجه مشکل شدن فهم قصیده

ي  براي نمونه ازرقی در تهنیت عید و مدح طغانشاه سلجوقی از قافیه. شوند عر میهاي بسیاري در ش حروفی قافیه و ردیف باعث هم
  :گردد  می» ر«حروفی و تکرار حرف  کند و وجود حرف روي آن، باعث هم یی استفاده می»را«

  )25: 1336ازرقی،(چون چتر روز گوشه فروزد به کوهسار       برزد سر عالمت عید از شب آشکار
  :گوید گري با این مطلع میي دی یا در قصیده
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  )75:همان(به مژده خواستن آن نور چشم و راحت جان    بر من آمد پروین نماي و ماه نشان
 .شده است» ن«، باعث هم حروفی و تکرار حرف »ن«که وجود حرف روي 

حرف، پیش از آن قافیه، هشت حرف دارد که چهار . موضوع دیگري که در این مبحث قابل ذکر است، وجود حروف قافیه است
  :گیرد و چهار حرف پس از آن قرار می

  قافیه در اصل یک حرف است و هشت آن را تبع          چهار پیش و چهار پس این نقطه آنها دایره
  حرف تاسیس و دخیل و ردف و قید آنگه روي             بعد از آن وصل و خروج است و مزید و نایره

روي مشتق از روا است و روا «. شود رین حرف اصلی قافیه است که در آخر همه ابیات تکرار میاست و آن آخ» روي«بناي شعر بر 
هایی که در این مقاله مورد بررسی  قافیه% 90بیش از ) 144: 1368شاه حسینی،(».در لغت عرب ریسمانی است که بار بر شتر بندند

دلیل این امر، نوع اوزان . روف قافیه کمتر استفاده شده استقرار گرفت، داراي ردف هستند و این در حالی است که از دیگر ح
  . هاست عروضی قصاید و هجاي قافیه

هجاي صامت  -1: صورت خارج نیست 6هجاي قافیه از این . هجاي قافیه نیز از مباحثی است که در قسمت قافیه قابل بررسی است
+ مصوت بلند + هجاي صامت  -4 صامت+ کوتاه  مصوت+ هجاي صامت  -3مصوت بلند + هجاي صامت  -2مصوت کوتاه + 

  . دو صامت+ مصوت بلند + هجاي صامت  -6دو صامت  + مصوت کوتاه + هجاي صامت  -5صامت 
هجاي کشیده به دو « زیرا . هستند 3و  4هجاي قافیه در اشعار فارسی و قصایدي که مورد بررسی قرار گرفت، براساس شماره ي 

پذیرد و آخرین هجاي مصراع باید به سکون ختم شود از  شود و هجاي کوتاه به مصوت کوتاه پایان می هجاي بلند و کوتاه بدل می
پس آنچه براي پایان دادن به مصراع ضرورت دارد، وجود یک هجاي بلند ... شود این روي هجاي کشیده به هجاي بلند تبدیل می

آید و مطمئناً در انتقال عاطفه مؤثرتر از دیگر  آخر هر مصراع میپس این هجا به طور طبیعی در هجاي ) 164: 1387فضیلت،(».است
  .هجاهاست

  

  تعریف ردیف و جایگاه آن در قصاید فارسی - 2
هاي  ترین غزل دلنشین. خوانند اي عیناً در آخر اشعار تکرار شود، آن را ردیف و کلمه پیش از آن را قافیه می در صورتی که کلمه

در موسیقی کناري شعر، ردیف همراه قافیه است و به آن غنا و زیبایی . ارسی داراي ردیف هستندفارسی و استوارترین قصاید ف
تواند  ي هنرنمایی شاعران سخنور براي شنوندگان و خوانندگان خاص خود است و تکرار آن نمی ردیف، وسیله«البته . بخشد می

ي  بنابراین ردیف جنبه. با ذهن گروه بسیاري بیگانه استشود و  زیرا در زبان از آن استفاده نمی. همگان را به شوق آورد
  )50: 1377رادمنش، (».زدایی دارد آشنایی

در شعر عرب « .شود که ردیف خاص ایرانیان و اختراع ایشان است از بررسی شعرهاي فارسی و عربی و ترکی به خوبی دانسته می 
اي از آنگونه که در شعر فارسی دارد، ندارد و  اند اما جلوه هردیف وجود ندارد اگرچه بعضی از ایشان به تکلف، ردیف آورد

  )130: 1370شفیعی کدکنی، (».هاي زبان موجب این امر چیزي نیست جز ویژگی
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قافیه و ردیف یادگاري از تکرار دعاهاي باستانی و وردهاي افسونی است که به منظور تأثیر بخشیدن «ي دکتر اسالمی،  به گفته
مکث در نفس است که در . کنند قافیه و ردیف پایان یک آهنگ را اعالم می. شوند ا دمبدم تکرار میکلمات خاصی در آنه

  )288: 1374اسالمی ندوشن، ( ».رسد اي فرا می هاي معین و منظم و مساوي فاصله
ها در شعر  اییصد ها و هم حروفی ردیف، محور بسیاري از هم«در واقع . مهمترین نقش ردیف، نقش موسیقایی و صوتی آن است

. عالوه بر این بعضی از حروف هستند که به دلیل طنین زیاد، تأثیر موسیقایی بیشتري در کالم دارند) 13: 1382محسنی،(».است
  :ي پروین در این قصیده» ش«مانند حرف) 75: 1367مالح،(

  )79: 1373پروین اعتصامی،(اي شده شیفته ي گیتی و دورانش         دهر دریاست بیندیش ز طوفانش
  :در این بیت» ر«مانند حرف . کنند و برعکس بعضی از حروف، طنین کمتري در کالم ایجاد می

  )202: 1371وحشی بافقی، (اي بخته خفته خیز و نشین خوش به اعتبار    زیرا که با تو بر سر لطف آمده است یار 
  . تر هستند تر و آهنگین نیاز به پاسخ نیست که در این دو بیت، کدام یک پرطنین

همانند این بیت . ها دارد ي مجازها و استعاره هاي ردیف تأثیري است که در ایجاد تعبیرات خاص زبان شعر و توسعه از دیگر نقش 
  : مسعود سعد سلمان

  )25: 1362مسعودسعدسلمان،(ببرد خنجر خسرو قرار از آتش و آب           اگرچه دارد رنگ و نگار از آتش و آب 
  :و، شاعران دیگري نیز از این ترکیب به عنوان ردیف استفاده کردندبعد از ا

  )62: 1362سنایی،(بتی که گر فکند یک نظر بر آتش و آب        شود ز لطف جمالش مصور آتش و آب
  )65: 1380قاآنی،(چه جوهرست که هست اعتبار آتش و آب     چه گوهرست که زیبد نگار آتش و آب

کند، در این ابیات بگنجانند و به  اند تمام مواردي که با آتش و آب ارتباط پیدا می شاعران سعی کرده همانگونه که پیداست این
  .اند ها و تشبیهات زیبایی را خلق کرده راستی که از این راه استعاره

، شعر را متکلف و مالل آور آورد و عدم توافق آن با قافیه ردیف در بسیاري از قصاید، تنها اسباب پرگویی شاعر را فراهم می«البته  
هاي سخت و دشوار است که هم براي  کنم یکی از دالیل این تکلف، آوردن ردیف گمان می) 11: 1384طالبیان، (».خواهد کرد

بیتی،  33براي مثال سیف فرغانی در قصیده اي. گردد آور می کند و هم تکرار آن براي خواننده مالل شاعر اسباب زحمت ایجاد می
  :را ردیف قرار داده است » حروف«ي  واژه

  )20: 1364سیف فرغانی،(ایا ندیده ز قرآن دلت وراي حروف           به چشم جان رخ معنی نگر به جاي حروف
  :را ردیف قرار داده است» فتح«اي، کلمه ي و یا مسعودسعد در قصیده

  )79: 1362مسعودسعدسلمان،(فتحاي عزم سفر کرده و بسته کمر فتح      بگشاده چپ و راست فلک بر تو در 
اگر . تواند با برجسته کردن یک کلمه در ردیف آن را مهمتر جلوه دهد هاي ردیف این است که شاعر می یکی دیگر از نقش

هاي مناسب را جذب  کهربایی است که مضامین و واژه« در واقع ردیف . ي شاعر است ردیف درست بیاید، روایتگر فکر و اندیشه
  )17: ب1379محسنی، (». کند می

  : کند را براي تأکید وحدانیت خداوند تکرار می» او«مانند این بیت عراقی که در توحید خداوند است و ردیف  
  )70: 1373عراقی،(قبله ي روي صوفیان بارگه صفاي او        سرمه ي چشم قدسیان خاك در سراي او 



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٧٠٩ 
 

  :را در هر بیت تأکید کرده » برفت«است و ردیف  ي عزالدین احمدبن یوسف یا این بیت سعدي که در مرثیه
  )760: 1376سعدي،(دردي به دل رسید که آرام جان برفت       وان هر که در جهان به دریغ از جهان برفت

  : تقاضاي خود را مؤکد کرده است» اسب«بیتی در طلب اسب دارد که با ردیف قرار دادن  35اي  ایرج میرزا قصیده
  )7: 1353محجوب،(ره انتظار اسب         پیدا نشد ز جانب سوران سوار اسبچشمم سپید شد به 

براي . کند قافیه را مرتبط با ردیف بیاورد به این معنا که شاعر سعی می. یکی از فواید ردیف، هماهنگی بین قافیه و ردیف است
هایی را بیاورد که  که در تمام این ابیات، قافیهاو سعی کرده . اي به مدح سلطان سنجر پرداخته است نمونه، امیر معزي در قصیده

  :او در مطلع این قصیده چنین سروده. سازگار شود» سلطان سنجرست«هاي ممدوح را دارا باشد و با ردیف یکی از صفات یا ویژگی
  )86: 1362امیرمعزي،(هفت کشور در خط فرمان سلطان سنجرست    هفت گردون در کف پیمان سلطان سنجرست 

هایی مرتبط با ردیف  را ردیف قرار داده و سعی کرده قافیه» نشکند«ظهیر فاریابی در قصیده اي در مدح ممدوح خود فعلو یا 
  :بیاورد

  )69: 1361ظهیر فاریابی،(هرگز صبا ز زلف تو یک تار نشکند            تا قدر چین و قیمت تاتار نشکند
ف به  ي قابل توجه آخر در باب ردیف این است که در نکته ممکن است که شاعر، قافیه و ردیف را در هم » است « شعرهاي مرد

بسامد باالي این نوع از ردیف معموله نشان آن است که شاعر از چنین «. آمیزد و ردیف معموله بسازد؛ مثل دوست و اوست
به عبارت دیگر قافیه  )74: 1382محسنی،(».دهد کند و موسیقی شنیداري را مالك قرار می ساختی، آهنگ ناخوش حس نمی

قرار دهند و لفظی را که جزء » روي«آن چنان است که لفظ مرکب را در حکم بسیط قرار داده و به تدبیر شاعرانه، حرفی را معموله 
  :همانند این بیت ناصرخسرو. کلمه نیست با آن ترکیب کنند و قافیه سازند

  )98: 1378ناصرخسرو،(دل اندیشه کنی زین رواستآن که بنا کرد جهان زان چه خواست              گر به 
  

  اختالف نظر در مورد ردیف و حروف بعد از قافیه - 3
و آن حروفی باشد یا کلماتی که بعد از روي موصول یا غیر موصول مکرر « :گوید  خواجه نصیرالدین طوسی در تعریف ردیف می

آید، جمله از حساب ردیف شمرند و همچنین حروف وصل را چون و اولی آنکه هرچه بعد از روي و وصل ... شود در همه قوافی 
  )149: 1369طوسی، (».متحرك شود از حساب ردیف شمرند 

نظران عروض و قافیه، دکتر شفیعی کدکنی با خواجه نصیر موافق است و الف اطالق، یاء خطاب و ضمایر متصل را  از میان صاحب
ي عالمت جمع  دکتر محسنی نیز به متابعت از ایشان، تمام این موارد را به اضافه) 153-149: 1370شفیعی کدکنی،.(داند ردیف می
بدانیم و .. پیوندد اگر از وندها باشد و استقالل نداشته باشد، آن را از حروف الحاقی مثل وصل و آنچه به روي می«:داند  ردیف می
و نشانه، قید، صفت، اسم، شبه جمله پس از روي بیاید، آن  هاي مستقل مانند فعل کوتاه شده، ضمیر، حروف ربط و اضافه اگر واژه

  )44-43: 1382محسنی،(».را ردیف بدانیم و بنامیم و تنها به پیوستگی و گسستگی آن نظر نداشته باشیم
  )263: 1373شمس قیس رازي،.(دانند این در حالی است که قدما همچون شمس قیس رازي، موارد باال را حروف الحاقی قافیه می

هاي عروضشان، این موارد را همچون شمس  در کتاب) 151-149: 1373(و یا دکتر فشارکی) 231-227: 1370(دکتر مسگر نژاد
براي مثال آنها عقیده دارند که ضمیر متصل بعد از قافیه، حروف الحاقی است ولی ضمیر منفصل، ردیف . دانند قیس می
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، این موارد را حروف الحاقی قافیه »شناخت شعر« نیز در کتاب حسینی  دکتر شاه) 151: 1373محمدي فشارکی، .(است
  ) 161-160: 1368شاه حسینی، .(اند دانسته

-119: 1378شمیسا،.(اند اند و به تعریف جزیی اکتفا کرده و مثال شعري نیاورده دکتر شمیسا از این مسأله بدون توضیحی گذشته
121(  

، به جز -که البته این تحقیق بر اساس نظرات این بزرگان است -قانش پیروي کنیماگر از نظریات خواجه نصیرالدین طوسی و مواف
اند، شمس قیس  زیرا مواردي که این اساتید ردیف دانسته. کنیم مواردي از حرف وصل و خروج به حرف مزید و نایره برخورد نمی

  :زامثالً در این بیت ایرج میر. اند رازي و پیروانش در شمار حروف قافیه آورده
  ) 47: 1353محجوب، (مردم از حسرت آهو روشان و رمشان        می ندانم به چه تدبیر به دام آرمشان

  .داند داند اما خواجه نصیر، ضمایر متصل را نیز ردیف می را حروف وصل و خروج و نایره می» شان«شمس قیس، ضمیر 
  

  سیرقافیه و ردیف درقصاید فارسی - 4
این جدول، حاصل بررسی قافیه و . است جدول بسامد قافیه و ردیف در قصاید فارسی آورده شود قبل از شروع این بخش بهتر

  : هاي مختلف شعر فارسی است قصیده در قرن 1590ردیف روي 
  

ی و مردف در قصاید فارسی   جدول بسامد قصاید مقفّ
 درصد قافیه درصد ردیف کل 

 %80 24 %20 6 30 4قرن

 %65 231 %35 125 356 5قرن

 %29 108 %71 265 373 6قرن

 %58 61 %42 44 105 7قرن

 %32 33 %68 70 103 8قرن

 %41 52 %59 74 126 9قرن

 %62 87 %38 53 140 10قرن

 %47 33 %53 38 71 11قرن

 %32 20 %68 43 63 12قرن

 %45 45 %55 55 100 13قرن

 %51 63 %49 60 123 معاصر

  %48  757  %52  833  1590  کل
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در ادبیات «. پیدایش قافیه و ردیف باید گفت که از نظر تاریخی ظاهراً در اشعار قدیم فارسی قافیه وجود نداشته استدر باب 
اما با ) 227: 1378داد،(».ي ساسانی رایج شده است گذاري تحت تأثیر ادبیات عرب، و تنها از اواخر دوره فارسی، توجه به قافیه

هاي ایرانیان و  اما ردیف از ساخته. ه جزء اصول تغییرناپذیر و ثابت شعر به حساب آمده استرواج شعر فارسی در قرن چهارم، قافی
  .مخصوص شعراي ایرانی است

هاي انجام شده، در قرن چهارم که هنوز قصیده و در کل شعر فارسی به تکامل نرسیده بود، شاعران به پیروي از  با توجه به بررسی
قصیده داراي  6قصیده ي سه شاعر بزرگ این قرن، تنها  30از مجموع . کردند ردیف استفاده میاشعار عربی، از قافیه بیشتر از 

ی هستند ردیف است و سایر قصیده عالوه بر این بیشتر . بردند، به صورت افعال ساده بوده است آنان اگر ردیفی نیز به کار می. ها مقفّ
هاي کهن و یا  شاعران این قرن بنا بر ساخت زبان، از فعل. دن ردیف داردردیفها، کلماتی فارسی هستند که این نشان از فارسی بو
را ردیف شعر خود قرار داده و اینگونه » همی آید«مثالً رودکی فعل. کردند حروف رایج در آن زمان به عنوان ردیف استفاده می

  : سروده
  )512: 1336ی،نفیس(بوي جوي مولیان آید همی                  یاد یار مهربان آید همی

در این قرن، . آزمایی کردند و باعث تکامل آن شدند در قرن پنجم که زمان رواج قصیده است، بیشتر شاعران در این قالب طبع
ف بیشتر از قرن پیش می ف استفاده می شمار قصاید مردی بیشتر از قصاید مرد . کردند شود اما همچنان شاعران از قصاید مقفّ

شود و شاعران خود را مقید به آوردن  تر می هایشان نسبت به گذشته سخت تر است اما قافیه ن قرن سادههاي شاعران ای ردیف
هاي دشوار،  اما در اشعار منوچهري، وجود قافیه. اي دارند هاي ساده شاعرانی مثل عنصري و فرخی، قافیه. کنند هاي دشوار می قافیه
کنند و  هاي دشوارتري استفاده می این قرن، ناصرخسرو و مسعودسعد، قافیه ي دوم شود و در نهایت در نیمه کم محسوس می کم

  .اندازند خود را به تکلف می
ي آن  در اوایل این قرن، ردیف شعر فارسی مانند قافیه. داراي قافیه%65قصاید داراي ردیف هستند و %35قصیده،  356از مجموع 

اما در اواخر این قرن، التزام . هاي فعلی ساده استفاده کرده است ی فقط از ردیفبسیار ساده و ابتدایی است و شاعر توانایی مثل فرخ
گردند و انواع ردیف  تر می تر و متنوع تر، پخته رویم، ردیفها سخت شود و هرچه به جلو پیش می ردیف در قصاید شاعران بیشتر می

در این دوره ناصرخسرو براي . شود اربرد ردیف دیده میي دوم قرن پنجم تحولی در ک به این ترتیب از نیمه. کند رواج پیدا می
ف می اولین بار، اسمهاي خاص را در ردیف شعرهایش قرار می ردیف را به مدد «او . آورد دهد و بیش از نیمی از قصایدش را مرد

  ) 99: 1382محسنی،(».برد ها می آفرینی و تداعی معانی از آن بهره رساند و در مضمون اندیشه شعري می
کند و خود را به تکلف  هاي دشوار را در قافیه و ردیف شعر فارسی آغاز می و یا مسعود سعد عالوه بر کاربرد اسمهاي خاص، التزام

  :دارد » آتش و آب« براي مثال او سه قصیده با ردیف . اندازد می
  )30: 1362د سلمان،مسعود سع(ز خاك و باد که هستند یار آتش و آب      قوي تر آمد بسیار کار آتش و آب

ف بر قصاید مقفّی است سرایی است، قرن غلبه قرن ششم که زمان اوج قصیده در این قرن، قصیده مهمترین قالب . ي قصاید مرد
آنان از بحرهاي مختلف عروضی استفاده . به همین خاطر شاعران تا حد توان سعی کردند که به آن رونق ببخشند. شعري است

اي را به کار بردند و موضوعات  ن بیشتر شد؛ قصاید طوالنی تري سرودند؛ صنایع ادبی متفاوت و پختهکردند؛ شمار قصایدشا
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با این اوصاف تعجبی ندارد که بگوییم ردیف و قافیه نیز . جدیدي اعم از زهد و پند و عرفان و تصوف را وارد شعر فارسی کردند
  . ز به اوج خود رساندندبه تکامل رسید و شاعران این دو رکن موسیقی شعر را نی

شود و  بینیم که در این قرن کاربرد ردیف در معانی مختلف بیشتر می کنیم، می وقتی در قصاید شاعران قرن ششم تفحص می
توان گفت در این عصر تحولی اساسی در تنوع  بدین ترتیب می. کنند هاي دشوار می ها و ردیف شاعران خود را ملزم به آوردن قافیه

قصیده  50در این قرن، امیرمعزي در . شود ي قبل خارج می هاي دوره آید و از سادگی ردیف هاي فارسی به وجود می ردیفو تعدد 
ف می ی ي اول دیوان خویش، نیمی از قصاید را مرد « یا » آتش و آب « هاي مشکلی چون  او از ردیف. آورد و نیمی دیگر را مقفّ

  .  سرایی و موسیقی شعر دارد استفاده کرده که نشان از تسلّط او به قصیده »سلطان سنجرست « و یا » ابر و آفتاب 
و یا سنایی، دیگر شاعر بزرگ این قرن که عرفان و تصوف را وارد شعر فارسی کرد، بیشتر قصایدش را با ردیف آورده و البته از 

هایی همچون  اند و  فعل هاي او از سادگی درآمده ردیف فعلی بیشتر از سایر انواع ردیف استفاده کرده است با این تفاوت که فعل
  . در قصایدش به کار رفته است... آمده است ، باید نهاد ، بندد ، کشد ، سازد بماند و 

سرایی است، کاربرد ردیف را در قصیده بیشتر کرده و از انواع ردیف در قصایدش استفاده  انوري که از استادان بزرگ قصیده
هاي مشکلی چون آفتاب ، ماه و آفتاب ، شکست  قصیده را مردف آورده و ردیف 42قصیده ي اول دیوانش،  50او از . کرده است

  .هاي دشواري استفاده نکرده است با این حال از قافیه. را به کار برده است... و 
هاي او تازه و مشکل  ردیف. ي فراوانی برده است هاي مختلف، بهره ي دیگر این قرن در قصایدش از ردیف خاقانی، شاعر برجسته

قصیده  132خاقانی هاي دکتر محسنی،  بر طبق بررسی. هستند و در اغلب اشعارش، تناسب ردیف با موضوع شعر رعایت شده است
سرایان فارسی رتبه اول را در کاربرد ردیف  در میان قصیده«قصیده ي آن مردف است که از این جهت 100دارد که 

  )111: 1382محسنی، (».دارد
هاي اسمی در قصاید او کم است و در  ردیف. ها و مجازهاي بدیع در زبان شعر است هاي خاقانی، ایجاد ترکیب ویژگی برتر ردیف

هاي فعلی مشکلی همچون برخاست،  خاقانی از ردیف. دیده شد» آفتاب«ي مورد بررسی، یک قصیده با ردیف  قصیده 50این 
  .استفاده کرده است... ت، ندوخته اند، آمیخته اند، برافکند، شدنم نگذارند، بگشایید و نکوتر است، افشانده است، خواهم داش

در قرن هفتم که . رسد می پس از این قرن، دوران انحطاط قصیده و در نتیجه تکراري بودن مضامین و بحرها و ردیف و قافیه فرا
فت، دیده شد که با وجود پختگی ردیف، بسامد قصاید مورد بررسی قرار گر -عطار، عراقی، سعدي -قصاید سه شاعر بزرگ آن
ف نسبت به قبل کم می شود که مهمترین دلیل آن اینست که شاعران این قرن، غزلسرا هستند و همین امر باعث از رونق افتادن  مرد

  . سرا شده است قصاید، عدم توجه کافی به سرودن قصاید محکم و کم شدن شاعران قصیده
هایی چون دریغا، دراوفتاد، روزه، سبحانه  ردیف. با این حال از ردیف، بیشتر از قافیه استفاده کرده است. ندارد عطار قصاید زیادي

ي یکی  به گفته. آفرینی و از طرف دیگر نشانگر پختگی ردیف در این عصر است سرایی و مضمون نشانگر تسلط او به قصیده... و 
هاي فعلی  ي اسمی که خودجوش بوده بسیار افزون تر از ردیف هاي ساده رخی ردیفها در ب تداعی«از محققان در اشعار عطار 

  ) 66: 1378مالمیر، (».ها و عناصري است که در بطن ابیات آمده است و البته سبب آن فقط ردیف نیست بلکه واژه
ی آورده است و  ی % 70سعدي،  عراقی شاعر دیگر قرن هفتم، نیمی از قصایدش را مردف و نیمی دیگر را مقفّ قصایدش را مقفّ

هاي شاعران این قرن، ساده و فعلی هستند که همین امر، عدم  بیشتر ردیف. گویا عالقه ي زیادي به ردیف نداشته است. آورده است
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دح تنها نوآوري سعدي، تغییر در م. اند در ردیف و قافیه نوآوري کنند رساند که سعی نکرده عالقه و توجه آنها به قصیده را می
  . او قصایدش را با پند و نصیحت همراه کرد و مدح و پند را به هم آمیخت. است

رو شاعران  کردند دنباله زیرا شاعران این قرن سعی می. رود در قرن هشتم برخالف قرن پیش، باز هم بسامد قصاید مردف باال می
شوار استفاده کردند و شاعري مثل سیف فرغانی، انواع هاي د ها و قافیه آنان از ردیف. سراي قرنهاي پنجم و ششم باشند قصیده

در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که ادبیات کالسیک فارسی سرشار از یک سري مسائل . ردیف را در قصایدش به کار برد
هاي ادبی را حفظ کنند و کردند که این سنت شاعران این قرن و قرنهاي بعد، تالش می. کلی و غیر قابل تغییر به نام سنت ادبی است

تکرار و ابتذال اثر موجب کاهش رسایی و تقلیل « ي دکتر فرشیدورد  هاي دشوار و تکراري استفاده کنند اما به گفته از ردیف
شاعران این قرنها چه در صورت قصاید و چه در معنا، تابع شعراي پیش بودند و ) 117: 1، ج1382فرشیدورد،(» .شود زیبایی آن می

  .  حولی در ردیف و قافیه ایجاد نکردندهیچ ت
قصیده ي آن  36قصیده ي بررسی شده در دیوان سیف فرغانی،  50از . قصاید قرن هشتم داراي ردیف هستند% 68خالصه اینکه 

هاي  او ردیف. هاي مشکل دارد سیف، تبحر خاصی در استفاده از ردیف. دهد اشعار را تشکیل می% 72داراي ردیف است که 
چون حروف، اندیشه، حسن، آینه، حقیقت، سنگ، آفتاب، سایه، دندان، شکوفه، گل و نفس را در قصایدش به کار برده و اسمی 

  .ها و تشبیهات فراوانی شده است که در نوع خود بی نظیر است ها باعث ایجاد استعاره وجود همین ردیف
ي زیادي کرده و خود را به دشواري  استفاده» است«یف او از رد. قصاید سلمان، دیگر شاعر این قرن داراي ردیف است66% 

  .  را به کار برده است... برد، آورد، بگشاید و هاي فعلی دیگري چون شکست، گرفت، می با این حال ردیف. نینداخته است
ف شاعران شود که تعداد قص معلوم می -جامی، بابافغانی، اهلی -با توجه به بررسی دیوان سه شاعر بزرگ و مهم قرن نهم اید مرد

ی است  74قصیده،  126از مجموع . ها دشوار است و انواع ردیف هم به کار برده شده است ردیف. این قرن بیشتر از قصاید مقفّ
ی%41قصاید مردف هستند و % 59قصیده داراي قافیه که در واقع  52قصیده داراي ردیف هستند و   . مقفّ

ی استفاده جامی برخالف دو شاعر دیگر این عهد از ي او، ساده و  ي شده هاي به کار برده ردیف. ي بیشتري برده است قصاید مقفّ
هاي زیاد و دشوار،  وجود ردیف. سراست و قصاید زیادي نسروده است دلیل این امر این است که او شاعري مثنوي. فعلی هستند

  . خورد قصاید او به چشم نمی سرایی است که این موضوع در نشان از رونق قصیده و تبحر شاعر در قصیده
قصاید % 90. آزمایی کرده و در غزل و مثنوي و قصیده دستی داشته است اهلی شیرازي دیگر شاعر این قرن، در تمام قالبها، طبع

ف و تنها  ی است% 10اهلی شیرازي، مرد و او از انواع ردیف استفاده کرده . ي اهلی داراي ردیف است قصیده 45در واقع . آن مقفّ
  .هاي نسبتاً مشکلی را در قصایدش آورده است ردیف

ف می. شود در قرن دهم باز هم وضعیت دگرگون می ی بیشتر از قصاید مرد زیرا شاعران . شود به این صورت که شمار قصاید مقفّ
قصیده داراي  53و  قصیده داراي قافیه هستند 87قصیده بررسی شد که  140در این دوره . سراي زیادي در این قرن نبودند قصیده
هاي اسمی مشکلی چون آفتاب، روزگار، نرگس،  شود و تنها عرفی از ردیف هاي فعلی و ساده در این دوره بیشتر می ردیف. ردیف

هاي دشواري در قصاید او بعید به  عرفی شاعري قصیده سراست و وجود چنین ردیف. کند گل، آفرینش، علم و توبه استفاده می
کند و قصاید مقفّی او بیشتر از قصاید  هاي زیادي استفاده نمی سراي دیگري چون محتشم، از ردیف شاعر قصیده اما. رسد نظر نمی

ف هستند مرد.  
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ف از قصاید مقفّی بیشتر می هاي  ردیف. کنند ي بیشتري می شود و شاعران از ردیف استفاده در قرن یازدهم باز هم شمار قصاید مرد
استفاده کرده ... هایی چون برنخاست، خوش نکرد، درآورم، تربیت و ساده است اما نظیري از ردیف کلیم کاشانی، فعلی و نسبتاً

  . هایش است نظیري شاعري غزلسرا بوده است و قصایدش به لطافت غزل. است
یف توجه فراهانی بررسی شد، مشخص شد که شاعران این قرن نیز به رد مقام در قرن دوازدهم که قصاید حزین الهیجی و قائم

در این قرن تحول . خاصی دارند و همچون قصاید شاعران پیشین، ردیف فعلی بسامد بیشتري نسبت به دیگر انواع ردیف دارد
  . هاي گذشته است دهد و از این جهت ردیف و قافیه ي قصاید نیز همچون دوره خاصی در قصیده رخ نمی

ف هستند  32قصیده ي قاآنی ،  50از مجموع . دیف استقصیده داراي ر 55قصیده،  100در قرن سیزدهم از مجموع  قصیده مرد
استفاده کرده است و در مجموع » آتش و آب«او نیز به تقلید شاعران پیشین از ردیف . شوند کل قصاید را شامل می% 64که 
بلکه در مضمون قصاید هم پیرو قاآنی نه تنها در کاربرد ردیف و قافیه . هاي نسبتاً مشکلی را در قصایدش به کار برده است ردیف

اما . پرداخته است ي روزگار خویش به مدح شاهان و بزرگان می توجه به اوضاع آشفته او بی. شاعران گذشته بوده است
ی هستند و  % 54. الممالک برخالف قاآنی به سرودن قصاید مقفّی بیشتر تمایل داشته است ادیب % 46قصاید ادیب الممالک مقفّ

ف کنم دلیل این امر، توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور و در  گمان می. هاي او، ساده و فعلی است بیشتر ردیف. قصاید مرد
  .کرده است کل توجه به مضمون قصاید بوده است که خود را مقید به آوردن ردیف نمی

ی بیشتر از قصاید مردف مورد ي معاصر دیده می و در دوره قصیده مورد  123در این دوره  . اعران استتوجه ش شود که قصاید مقفّ
ف و % 49بررسی قرار گرفته است که  بیشتر ردیفها در این دوره، ساده . آن را قصاید مقفّی تشکیل داده است% 51آن را قصاید مرد

هاي مشکل و  دیفاو از ر. شود قصیده را شامل می 26ي دیوان بهار داراي قافیه هستند که  قصاید بررسی شده% 52. و فعلی هستند
ي تسلط و قدرت  بدیعی چون دریغ من، درست است، اي مشارالسلطنه، به چه کارید و اي ملک استفاده کرده است و این نشانه

  .هاي دشوار هماهنگ و منسجم کند سرایی است که توانسته است ابیات متفاوتی را با این ردیف بهار در قصیده
ی است که  20ي او ،  قصیده ي بررسی شده 30ردیف ندارد و از مجموع ي زیادي به آوردن  ایرج میرزا عالقه % 67قصیده ، مقفّ

توانسته خود را مقید به  سراست و تسلط کافی به قصیده ندارد و پیداست او نمی ایرج، شاعري مثنوي. شود کل قصاید را شامل می
ي مردف خویش از انواع ردیف استفاده کرده  ه قصیدهبا این حال او در د. آوردن ردیف خاصی بکند و قصایدي طوالنی بسراید

  : گوید اي به تبعیت از شاعران کهن از ساخت کهن فعل استفاده کرده و چنین می او در قصیده. است
  )56: 1353محجوب،(سخت است گرچه مرگ پدر بر پسر همی     هان اي پسر مخور غم از این بیشتر همی

اند، اما تعداد قصاید آنها زیاد  ي عشقی هم بوده اند که قصیده هم سروده پروین و میرزادهدر این قرن، شاعران دیگري همچون 
شاعرانی هم که در این قالب شعري سروده اند، به مضامین تکراري . ي معاصر چندان رونقی ندارد در واقع قصیده در دوره. نیست

ي عشقی به  پروین به صورت غیرمستقیم و میرزاده. اند آوري کردهاند و از این جهت نو نپرداخته... چون مدح و مرثیه و شکایت و 
پرداختند و نارضایتی خویش را نسبت به وضعیت موجود در قالب اشعارشان نشان  صورت مستقیم، به انتقاد از اوضاع زمان می

هاي  مقید به ردیف و قافیهدر واقع شاعران این عهد، شعر را در خدمت بینش سیاسی خود درآورده بودند و خود را . دادند می
ی نسبت به قصاید مردف بیشتر می دشوار و دیگر صنایع ادبی نمی   .  شود کردند و به همین دلیل شمار قصاید مقفّ
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  : گیرينتیجه - 
 شود و این نشان از آن است که با وجود اینکه ردیف در قرن چهارم هنوز رواج نداشت، با این حال در قصاید شاعران دیده می -

  .ردیف جزء الینفک شعر فارسی است
. شود اند و ردیف اسمی دیده نمی هاي ساده یا ضمایر به کار برده شده ها ساده هستند و اغلب، فعل ي قرن پنجم نیز ردیف در نیمه -

ف بیشتر از شود که هم قصیده و هم ردی در این دوره کاربرد قصیده هم بیشتر می. شود هاي اسمی زیاد می اما در قرن ششم، ردیف
تر شدن شعر فارسی همین کاربرد بیشتر ردیف است  هاي فارسی یکی از نشانه«در حقیقت . گیرد قبل رنگ فارسی به خود می

  )28: الف 1379محسنی، (».
گاه  رسند که اي می ي ساده و ابتدایی تغییر شکل داده و به مرحله یابند و از مرحله ها نیز تحول می با تکامل شعر فارسی ردیف -

در حقیقت شعر « . هاي بسیاري به کار رفته است مثالً در دیوان خاقانی ردیف. گیرند نیمی از یک مصراع یا تمام آن را دربرمی
کنند با این تفاوت که او کامالَ از عهده اداي فکر و  خاقانی اوج بازي با ردیف است و پس از او دیگران از همین حدود تجاوز نمی

ي صفوي که در قصیده همواره خاقانی را  خصوص در دوره شوند به گویی می ید و آیندگان اغلب دچار یاوهآ مضامین خود برمی
  )153: 1370شفیعی کدکنی، (» .اند داده سرمشق قرار می

ن با سپري شدن قرن ششم، شاعرا. رسد هاي دشوار و بدیع نیز به پایان می ها و ردیف ي قافیه با انحطاط و زوال قصیده، دوره -
ها باال  در واقع در قرن ششم، هم تعداد ردیف. ها پرداختند و از خود خالقیتی نشان ندادند ها و قافیه قرنهاي بعدي به تکرار ردیف

  .    شدند تر انتخاب می تر و مناسب ها هم پخته عالوه بر این قافیه. بود و هم تنوع آن
سایر انواع ردیف است که این امر به خاطر ساختار نحوي زبان فارسی است ها، بسامد ردیف فعلی بسیار بیشتر از  در تمامی دوره -

  .هاي فعلی بسیاري دارند شاعران نیز بر همین اساس، ردیف. گیرد که همیشه فعل در آخر جمالت قرار می
  . هاي شعري هستند  از پرکاربردترین ردیف» است « و » را « ها،  در شعر فارسی و در تمامی دوره -
اند که به  بیش از دیگر حروف در حرف پایانی قافیه و ردیف تکرار شده» ي«و » د«، »ت«، »ر«هاي صاید مورد بررسی، حرفدر ق -

  .توانستند قصایدي طوالنی بسرایند دلیل فراوانی کلمات در این حروف است و شاعران با چنین کلماتی می
  .کند آن نقش بسیار مهمی ایفا میهاي اسمی در تأکید آن اسم و اهمیت دادن به  آوردن ردیف -
اند، نسبت به دیگر شاعران از  هاي دشواري را آورده اند و به خصوص ردیف شاعرانی که از ردیف بیشتر از قافیه استفاده کرده -

  .  توانایی باالتري در سرودن قصیده برخوردارند
شود  کل اشعار را شامل می% 52راي ردیف هستند که قصیده دا 833اي که مورد بررسی قرار گرفت،  قصیده 1590و در مجموع  -

  :شود گردد که نمودار آماري آن به این صورت می اشعار را شامل می% 48قصیده داراي قافیه هستند که  757و  در مقابل، 
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  :منابع

  : ها فهرست کتاب)الف
 دانشگاه تهران: ، تصحیح علی عبدالرسولی، تهران »دیوان ازرقی هروي«، )1336(ازرقی هروي،

 قطره: ،تهران»جام جهان بین«، )1374(اسالمی ندوشن،محمدعلی،

دیوان کامل ادیب «، )1312(ادیب الممالک فراهانی، میرزا صادق خان ادیب الممالک فراهانی امیري قائم مقامی،
 ، تصحیح و حواشی وحید دستگردي، ارمغان»الممالک

، با مقدمه و تصحیح ناصر هیري، تهران »کلیات دیوان معزي«، )1362(الملک،امیر معزي نیشابوري، امیرالشعرا محمدبن عبد
 مرزبان : 

 علمی و فرهنگی : به اهتمام محمدتقی مدرس رضوي، تهران  ،1ج، »دیوان انوري«، ) 1364(انوري ، اوحدالدین،

 کتابخانه سنایی: ، به کوشش حامد ربانی، تهران »کلیات اشعار موالنا اهلی شیرازي«، )1344(اهلی شیرازي،

 اقبال:احمد سهیلی خوانساري، تهران: ، به سعی و اهتمام »دیوان اشعار بابافغانی شیرازي«، )1362(بابافغانی شیرازي،

 توس : ، تهران )ملک الشعرا(»دیوان اشعار محمدتقی بهار« ،)1368(بهار، محمدتقی،

 روایت : عظیم صاعدي، تهران ، مقدمه عبدال»دیوان پروین اعتصامی«، )1373.(پروین اعتصامی

، زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب، )مقدمه و تصحیح(ج، اعالخان افصح زاد2،»دیوان جامی«، )1378(جامی، عبدالرحمان،
 مرکز مطالعات ایرانی: تهران

 امکتابفروشی خی: بیژن ترقی،تهران: ،با تصحیح و مقابله و مقدمه »دیوان حزین الهیجی«،)1362(حزین الهیجی، 

، به کوشش دکتر ضیاءالدین سجادي، »دیوان خاقانی شروانی«، )1368(خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل بن علی نجار،
 زوار : تهران

 جامی و ناهید : ، تصحیح دکتر جلیل تجلیل ، تهران »معیاراالشعار«، ) 1369(خواجه نصیرالدین طوسی،

 مروارید: ان، تهر»فرهنگ اصطالحات ادبی«، )1378(داد، سیما،

 علمی : ، تهران »کسایی مروزي؛زندگی، اندیشه و شعر او«، ) 1373(ریاحی، محمدامین،
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 امیرکبیر : ، به اهتمام محمدعلی فروغی ، تهران  »کلیات سعدي«، )1376(سعدي ، مصلح بن عبداهللا

 من آثار و مفاخر فرهنگی انج: ، تصحیح دکتر عباسعلی وفایی، تهران »کلیات سلمان ساوجی«، )1376.(سلمان ساوجی

، به سعی و اهتمام مدرس رضوي، کتابخانه »دیوان حکیم سنایی غزنوي«، )1362(سنایی، حکیم ابوالمجدمجدودبن آدم،
 سنایی 

سید محمدتقی مدرس رضوي، : ، تصحیح و مقدمه»دیوان سید حسن غزنوي ملقب به اشرف«، )1362.(سیدحسن غزنوي
 اساطیر: تهران 

، با تصحیح و مقدمه دکتر ذبیح اهللا صفا، )3-2-1ج:دوره کامل(»دیوان سیف الدین فرغانی«، )1364.(انیالدین فرغ سیف
 فردوسی : تهران 

 هما : ، تهران » عروض و قافیه:شناخت شعر«، ) 1368(شاه حسینی، ناصرالدین،

 آگاه : ، تهران »موسیقی شعر«، )1370(شفیعی کدکنی، محمدرضا،

، به کوشش دکتر سیروس »المعجم فی معاییر اشعارالعجم«، )1373(دین محمد بن قیس،شمس قیس رازي، شمس ال
 فردوس : شمیسا، تهران 

 فردوس: ، تهران» آشنایی با عروض و قافیه«، )1378(شمیسا ، سیروس،

 فروغی  :، به سعی و اهتمام حاجی شیخ احمد شیرازي، تهران »دیوان ظهیرالدین فاریابی«، )1361.(ظهیرالدین فاریابی

 امیرکبیر : ، به اهتمام و تصحیح و تعلیق ذبیح اهللا صفا، تهران »دیوان عبدالواسع جبلی«، )1361.(عبدالواسع جبلی

 درویش ، جاویدان .، مقدمه سعید نفیسی ، حواشی م »دیوان عراقی«، ) 1373(عراقی، شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی،

 کتابخانه سنایی : ، تهران )وجدي(، به کوشش جواهري»کلیات اشعار موالنا عرفی شیرازي«عرفی، 

علمی و : ، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی ، تهران » دیوان عطار«، ) 1362(عطار نیشابوري، شیخ فریدالدین محمد،
 فرهنگی 

 کتابفروشی فروغی: ، تصحیح سعید نفیسی ، تهران » دیوان عمعق بخاري«عمعق بخاري، 

 ، تصحیح دکتر سید محمد دبیرسیاقی ، کتابخانه سنایی » یوان عنصري بلخید«، )1363(عنصري بلخی،

 زوار : ، به اهتمام محمد دبیرسیاقی ، تهران »دیوان حکیم فرخی سیستانی«، )1363(فرخی سیستانی،

 امیرکبیر: ج، تهران2، »درباره ي ادبیات و نقد ادبی«، )1382(فرشیدورد، خسرو،

 جامی: ، تهران»برگرفته از کتاب المعجم:قافیه به زبان سادهعروض و «،)1373(فشارکی،محمد،

) خوانساري(، براساس نسخه میرزا محمود خوانساري ، به تصحیح امیر صانعی»دیوان حکیم قاآنی شیرازي«، )1380(قاآنی،
 نگاه : ، تهران 

، »ام فراهانی به انضمام مثنوي جالیرنامهدیوان اشعار میرزا ابوالقاسم قائم مق«، )1366(مقام فراهانی،میرزا ابوالقاسم، قائم
 شرق : سید بدرالدین یغمائی، تهران: ها تصحیح و حواشی و فهرست

 ققنوس: ، از روي نسخه تصحیح شده محمد نخجوانی، تهران »دیوان قطران تبریزي«، )1362.(قطران تبریزي

 زرین : ن ، مقدمه مهدي افشار ، تهرا»دیوان کلیم کاشانی«، ) 1362(کلیم کاشانی،
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 ، به کوشش مهرعلی گرکانی ، کتابفروشی محمودي»دیوان موالنا محتشم کاشانی«محتشم کاشانی، 

 ، »تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او«، )1353(محجوب،محمدجعفر،

 شهد دانشگاه فردوسی م: ، مشهد » ردیف و موسیقی شعر«، )1382(محسنی، احمد،

 پانوس : ، تهران » هجري قمري 5-4-3هاي  شرح احوال و اشعار بی دیوان در قرن«، ) 1370(مدبري، محمود،

 امیرکبیر : ، تصحیح رشید یاسمی، تهران  »دیوان مسعود سعد سلمان«، )1362.(مسعود سعد سلمان

 ارغنون : ،تهران»بدیع،عروض،قافیه:زبان شعر«، ) 1370(مسعودي، امید،

 دانشگاه عالمه طباطبایی : ، تهران » مختصري در علم عروض و قافیه«، ) 1370(اد ، جلیل،مسگرنژ

 فضا: ، تهران»پیوند موسیقی و شعر«، )1367(مالح، حسینعلی،

 جاویدان : ، تهران )کوروش(، به کوشش سید هادي حائري» کلیات میرزاده عشقی«، )1375(میرزاده عشقی،

 توس : ، تهران »وزن شعر فارسی«، )1373(ناتل خانلري، پرویز،

 زوار : ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران »دیوان منوچهري دامغانی«، )1363(منوچهري دامغانی، احمدبن قوص،

 توس : ، تهران » وزن شعر فارسی«، ) 1373(ناتل خانلري ، پرویز،

 دانشگاه تهران : مهدي محقق ، تهران  ، به تصحیح مجتبی مینوي و»دیوان ناصرخسرو«، ) 1378(ناصرخسرو قبادیانی،

 امیرکبیر : ، تهران »محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی«، ) 1336(نفیسی، سعید،

، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردي، »گنجینه حکیم نظامی گنجه اي«، )1383(نظامی گنجه اي،الیاس بن یوسف،
 قطره: به کوشش دکتر سعید حمیدیان، تهران 

 نگاه: ،تهران)حسرت(، تصحیح و تعلیقات محمدرضا طاهري»دیوان نظیري«،)1379(نیشابوري، نظیري

: درویش، تهران . ، مقدمه و شرح حال سعید نفیسی، حواشی م»دیوان وحشی بافقی«، )1371(وحشی بافقی، کمال الدین،
 جاویدان 

  ستان قدس رضوي آ: ، مشهد» بررسی منشأ وزن شعر فارسی«، )1370(وحیدیان کامیار، تقی،
 

  :فهرست مقاالت)ب
-50،ص49، رشد آموزش زبان و ادب فارسی ، ش » اهمیت و التزام ردیف در شعر فارسی«، )1377(رادمنش ، عطامحمد ،

51  
  28-7، ص8هاي ادبی، شماره  ، پژوهش» ارزش چندجانبه ردیف در شعر حافظ«، )1384(طالبیان،یحیی ، مهدیه اسالمیت،

( ، مجله ي دانشکده ادبیات و علوم انسانی»تأمالت تاریخی در وزن و قافیه ي شعر فارسی«، )1387(فضیلت، محمود،
  178-161،ص186،دوره )دانشگاه تهران

 66-65، ص152، کیهان فرهنگی، شماره » تأثیر ردیف در صور خیال عطار نیشابوري« ،)1378(مالمیر، تیمور، 

 29-26، ص 168، کیهان فرهنگی ، شماره » فارسیردیف ؛ همزاد شعر «الف، )1379(محسنی، احمد، 

 22-12، ص56، رشد آموزش زبان و ادب فارسی ، شماره » کارکرد هنري ردیف«ب )1379(، ---  ---------



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٧١٩ 
 

 

494 
 

  پذیري جمیل صدقی زهاوي  از خیام نیشابوريبررسی تأثیر
 

   1زاده چگینی وحیده نوروز 
  2الهام مریمی 

  
  : چکیده

آید کـه در درك بیشـتر مفـاهیم     ي ادبیات ملل مختلف به حساب می هاي مطرح در حوزه امروزه یکی از رشتهادبیات تطبیقی 
در این میان، دو ادب فارسی و عربی . کند یماشعار، تأثیر و تأثر شاعران از هم و بررسی ادبیات با نگاه فرا ملی کمک چشمگیري 

هاي ادبیات تطبیقی در آثـار خـود دارنـد؛ بـه ویـژه ایـن کـه شـاعران و          مؤلفهبا وجوه مشترك فراوان سهم بسزایی در پیاده سازي 
  . اند ي افکار و آراء، مشابه و منطبق برهم عمل کرده نویسندگان هر دو ادب در ارائه

که به بررسی افکار دو شاعر بزرگ ایران و عـراق، خیـام و جمیـل صـدقی زهـاوي       میکردبر همین اساس در این مقاله تالش 
زیم و از آنجایی که صدقی زهاوي، رباعیات خیام را ترجمه کرده است، به موارد تأثیر پذیري او از مضامین فکري نهفتـه در  بپردا

هایی از تأثیر پذیري صـدقی   براي این مهم، با معرفی مختصري از دو شاعر و افکار آنها به بررسی جلوه. کنیم اشعار خیام اشاره می
  . پردازیم زهاوي از خیام می

  

   .ایی، حیرت، لذت پرستی، جبرگرخیام، جمیل صدقی زهاوي، مرگ و بی وفایی دنیا، پوچ گرایی :هاکلید واژه 
  

                                                
 v.norouzzadeh@yahoo.com ي دکتري زبان و ادبیات فارسی آموخته دانش - 1
  maryami_elham20@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی - 2

mailto:v.norouzzadeh@yahoo.com
mailto:@yahoo.com
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  مقدمه - 1
ي پژوهشگران،  اند و به گفته هاي بسیاري نموده عربها در خدمت به زبان و ادب فارسی اعم از قدیم و جدید آن تالش

هاي قدیم در جایگاه دوم قرار  این زمینه، عراق به دلیل مرکزیت تعامل تمدن در. ها بوده است ترین نقش از آن مصري عمده
  .  گیرد می

شاعران و نویسندگان بزرگ در ادبیات کهن پارسی و همچنین آثار برجسته ي آنان مورد توجه ادبا و پژوهشگران ادب عربی 
. اند شاعران بزرگ پارسی در ادب عربی مطرح شدهخیام، سعدي، حافظ، مولوي، عطار و دیگر : شاعرانی چون. اند قرار گرفته

ي خیام مورد توجه قرار نگرفته و شک نیست  هاي عرب به اندازه مبالغه نیست اگر گفته شود هیچ شاعر ایرانی در سرزمین« البته 
خود ایشان را اهتمام دانشمندان عرب به خیام به حدي است که تعجب . که شهرت خیام در میان اعراب به سبب رباعیات اوست

  ) 897: 1336بکّار، (».نیز برانگیخته است
از آغاز قرن بیستم، زبان عربی به مرور با رباعیات خیام آشنا شد و ادباي بسیاري چون ابراهیم عبدالقادر المازنی، ابراهیم  

ریض، احمد رامی، احمد زکی ابوشادي، جمیل صدقی زهاوي، عباس محمود عقاد، عبدالرحمان شکري  این اشعار را ... و الع
منجر  ها این ترجمه« : گوید این تاثیر تا بدانجاست که دکتر محمد جمال الدین می. ترجمه کردند و اشعاري به سبک خیام سرودند

جمال (».ي خیامی ادبیات معاصر عربی نامید توان آن را پدیده نظیري با ابعاد مختلف شد که می ي ادبی بی به وجود آمدن پدیده
   )166.: م1989 الدین،

اي دیگـر در بـاب او    اما دلیلی که ما را بر آن داشت تا مقالـه . شده است  هاي بسیاري نوشته ي عمر خیام مقاالت و کتاب درباره
هـاي خیـام و ابـوالعالء     هـا و تفـاوت   اگرچه به شباهت. بنگاریم، بعد جهانی خیام و تاثیرپذیري شاعران در سرتاسر جهان از اوست

از  .ي چنـدانی نشـده اسـت    خصـوص شـاعران معاصـر اشـاره     اند، اما به تاثیرپذیري شاعران عربی به هاي بسیاري کرده معري اشاره
رباعی از خیام را به عربی ترجمه کرده، این خود دلیلی شد که به تاثیرپذیري او از خیـام و   130آنجایی که جمیل صدقی زهاوي، 

  . تطبیق افکار آنها بپردازیم
ي خیـام را در   هـایی از اثرگـذاري اندیشـه    اله، با در نظر گرفتن مضامین اصلی در رباعیات خیام بر آنیم تا جلـوه پس در این مق

اشعار جمیل صدقی الزهاوي شاعر عراقی که خود به تقلید از خیام رباعیاتی سروده ، فراروي عالقـه منـدان بـه دو زبـان فارسـی و      
 .عربی قرار دهیم

  
  ي و افکار او نگاهی به خیام نیشابور- 2

ي  آشناي زبان و ادب پارسی در دوره ي پنجم هجري، از جمله شعراي بزرگ و نام حکیم عمر خیام نیشابوري، شاعر سده
از جمله کارهاي مهم او، اصالح گاهشماري ایران در عهد وزارت خواجه . سلجوقی است که رباعیات او شهرت جهانی دارد

اند که مهمترین مسأله در مورد او این است که خیام در تمام علوم  افکار او بسیار نوشتهي شخصیت و  درباره. الملک است نظام
  : چنانکه خود گوید. زمان خود سرآمد بوده و بر آنها اشراف تمام داشته است

  من ظاهر نیستی و هستی دانم     من باطن هر فراز و پستی دانم       
  اي وراي مستی دانم رتبهبا این همه از دانش خود شرمم باد    گر م
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  )51: 1371خیام، (                                                                                    
  است  رباعیاتی  شود، مجموعه  کشیده  شخصیت  این   ي بر چهره  ابهام  ي پرده  شده  موجب  که  آنچه. دارد  پیچیده  شخصیتی  خیام 
و   با عقاید فلسفی  که  است  گرایی  و پوچ  پرستی  لذت  به  مربوط  محتوایی  داراي  رباعیات  از این  گروهی.  است  منسوب  وي  به  که

اند و  گروهی او را عارف خوانده. اي از ابهام فرو رفته است شخصیت او در پردهبه همین دلیل، .  ناسازگار است  وي  مذهبی
« : گوید می) 31: 1365(براي نمونه عالمه محمدتقی جعفري. دانند و گروهی او را مذهبی را کافر می گروهی او. گروهی فیلسوف

اگر فلسفه و مقداري از مطالب او را که در کتابهاي خود آورده و همچنین با نظر به مقدار اندکی از رباعیات او مورد توجه قرار 
  ».بایست مردي مذهبی بوده باشد بدهیم، می

شده خیام  گردد که باعث می می این اختالف نظر که ناشی از فهم رباعیات اوست، به اوضاع اجتماعی روزگار خیام برظاهراً  
دو عامل باعث چنین تفکراتی در خیام شده ) 134-133: 1372(کوب  ي دکتر زرین به گفته. نتواند بدون ابهام نظراتش را بیان کند

ن از سویی و حنفیان و شافعیان از سویی دیگر و به تبع آن حاکمیت مطلق فقها و متکلمان اختالف بین رافضیان و شافعیا -1«: است
اندیشی و عقالنیت و متهم ساختن   رواج بازار صوفیگري و زهدگرایی و ممنوعیت فلسفه و آزاد -2ي معتزله  اشعري و ضعف فرقه

شفته بازار آن روزگار سروده و مطمئناً اگر آزادي بیان افکار خیام رباعیات خود را در آ» .دینی فالسفه به الحاد و بددینی یا بی
  . خود را داشت، اختالف نظر در میان ادباي امروز نیز وجود نداشت

هاي معنایی  چون و چرا در کار خلقت، انکار برخی از مبانی دینی و اعتقادي، جبرگرایی، ناتوانی انسان در برابر مرگ از مؤلفه
  :کند اش این چنین مسائل را استدالل می او با افکار فیلسوفانه. ودر شعر خیام به شمار می

  گویند هر آن کسان که باپرهیزند     زانسان که بمیرند چنان برخیزند  
  )38: 1371خیام، (ما با می و معشوق چنانیم مدام      باشد که به حشرشان چنان انگیزند

هاي  هاي شعري خیام، جلوه در واقع یکی از مهمترین ویژگی. کند ده میاو براي بیان افکارش از مظاهر طبیعت بسیار استفا
  : هایی فراوان دارد او به سبزه و گل و ابر و دیگر مظاهر طبیعت اشاره. طبیعت در رباعیات اوست

  باید زیست باده گلرنگ نمی ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست      بی
 ) 22: همان(زه خاك ما تماشاگه کیست؟این سبزه که امروز تماشاگه ماست    تا سب

باقی مانده که رباعیات او از جمله آثار ... الوجود و  فی  الطبیعیات، رساله  فی  از خیام آثار بسیاري چون نوروزنامه، رساله
باعیات خیام از نظر ر«. اند؛ در آنها نه از تکلف خبري است و نه ابهام پیرایه سروده شده رباعیات او بسیار ساده و بی. معروف اوست

ي اتصال بین شعر  ي آن، حد واسط و حلقه گونه ها و اصطالحات مربوط به میگساري و نیز از جهت شکل فلسفی بسامد واژه
ي مهمترین مسائل جهان و انسان در تنگناي  ي خود را درباره گونه هاي فلسفی شود، زیرا او اندیشه نامه محسوب می خمریه و ساقی
  )  10: 1388پارسا و آزاد، (».باعی و با محدودیت زبانی بیان کرده استقالب کوتاه ر

  . پردازیم کنیم و به معرفی صدقی زهاوي می در مورد خیام سخن فراوان رفته است و در اینجا به همین مختصر اکتفا می
  

  نگاهی به زندگی و افکار جمیل صدقی زهاوي - 3
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اي که در دین،  در بغداد از پدر و مادري کرد به دنیا آمد و در خانواده1863 یونیو سال12جمیل صدقی زهاوي در چهارشنبه «
الزیات، بی ( » پدر او محمد فیضی زهاوي مفتی داراالسالم و برادرش فقیهی از فقهاء بود. فقه و ادبیات سرآمد بودند، بزرگ شد

شهري که هم اکنون وابسته ( جدش احمدبک به زهاو ي خود او شهرت این خانواده به زهاوي به دلیل مهاجرت به گفته). 508: تا 
و اقامت طوالنی مدت او در آنجا و ازدواج با دختري زهاوي بود که حاصل این ازدواج، پدر جمیل معروف به ) به ایران است 

ي سالگی به بیمار 25جمیل در سن «. جمیل زهاوي علوم بسیاري را به طور خصوصی نزد استادانی فراگرفت. زهاوي شد
ي پا فلج شود و دچار یأس و ناامیدي و  العالجی در نخاع شوکی دچار شد که تا پایان عمر همراهش بود و باعث شد از ناحیه

  ). 508: همان( »بدبینی گردد
از . ها چاپ کرد و کتابهایی نوشت اش به فارسی شعر سرود، مقاالتی را در مجالت و روزنامه صدقی زهاوي در طول زندگی

الکائنات، الجاذبیۀ و تعلیلها، الدفع العام و الظواهر الطبیعیۀ و الفلکیه، المجمل مما اري و رباعیات خیام و «توان به  یآثار او م
اشاره ) 415: 1986الفاخوري ، ( » هاي شعري به نامهاي الکلم المنظوم، رباعیات، دیوان الزهاوي، اللباب، الوشال و الثماله  دیوان
  . کرد
شاعر، او نخستین کسی است که از حقوق زنان دفاع کرد و در مقابل استبداد سلطان عبدالحمید مقاومت کرد، به ادعاي خود  

زیست، توانست با سرعت عجیبی خود را از  یمزهاوي که در عهد عثمانی «. برمفاهیم قدیم شورید و به نوگرایی روي آورد
، ابیات زیر مصداق این دیدگاهش است ) 245:  2007جیوسی، ( »کند مفاهیم راکد و قدیمی که دامنگیر زندگی و هنر بود، آزاد 

:  
  من کل شئ هوي     نفسی الجدید الجدید 

 بین الجدید و بین       القدیم بونٌ بعید  
  هذا یفیض شعورا       وذاك فیه جمود  
  ) 271-272: 1928الزهاوي ،  ( هذا یجود علینا        و ذاك لیس یجود 

جدید سرشار از دانش و . بین قدیم و جدید اختالف زیادي است . فس من از هر چیزي شیفته  جدید آن است ن:  ترجمه 
  .بینش است و قدیم در آن رکود است و جدید مفید و بخشنده است و آن دیگري هیچ چیزي براي بخشیدن ندارد 

اش به  گرایانه ي او به آزادي و دعوت افراط عالقه«. بوده است 20ترین اندیشمندان و نوگرایان اوایل قرن  او یکی از عجیب
مندي به تجارب علمی و دعوت به مذهب الئیک و تمسخرهاي زیرکانه نسبت به عالمان دین، تناقضات روحی  آزادي زن و عالقه

ي شاعران،  مرهاش عللی شده تا بسیاري از ادیبان و نویسندگان قرن او را در ز و اقوال فیلسوفانه) 245: 2007جیوسی ، (» وي
دانند و شعر او را انکار  یمالبته در این میان نیز برخی از مردم او را شاعر و برخی فیلسوف . کاتبان، عالمان و فیلسوفان جاي دهند

کنند، اما زهاوي شاعري است که گرایش فکر علمی بر شعرش غلبه کرده و داراي اسلوب تعلیلی و تحلیلی  می
وي در میان شاعران معاصر نخستین کسی بود که بار دیگر به سرودن شعر فلسفی پرداخت «. )415: 1986الفاخوري،(»است

و بر این اساس شعر نزد او داراي نبض فکر جدید و معارف علمی است و نیروهاي عصر عقل گرایی بر ) 10: 1997ناجی ،(»
از این روست که با ) 82- 74: 1959، ضیف. (ي مادي بخشیده است این گرایش علمی به شعر او صبغه. شعرش هیمنه دارد
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ي غربی، کشکولی از  مطالعات فراوان در علوم مختلف زمان و به اقتضاي رویارویی با علوم جدید از طریق متون ترجمه شده
  . ي کائنات، قانون جاذبه، ظواهر طبیعت، افالك و علوم طبیعت در قالب کتاب و گاه مقاالتی در آورد آرائش را در زمینه

وي از جمله شاعران عرب زبانی است که به ادبیات فارسی اهتمام ورزیده و خود قصایدي به این زبان سروده است؛ این زها
فردوسی که ) همایش (ي عراق در جشنواره  زهاوي به عنوان نماینده« : کند یمهنر او را میر بصري در کتابش اینگونه بیان 

ي زیبایی را در حضور شاه ایران و  د حامد الصراف حضور یافت و قصیدهدر تهران برگزار شد، همراه شاگردش احم1934
مردان و مستشرقین قرائت کرد که هنگام پایان قرائتش جلسه مملو از تشویق حاضران شد و نخست وزیر دست او را به  دولت
رپا شده در ایران، ترجمه و توجه به وي با مطالعه و شرکت در محافل ادبی  ب). 103-102: 1994میربصري، (» ي احترام بوسید نشانه

ي ایرانی که توجه زهاوي را به خود  از شاعران برجسته. مضامین شاعران فارسی زبان، تأثیر چشمگیري از ادبیات ایران گرفته است
ت به ي رباعیا شاعران بسیاري تا کنون موفق به ترجمه. خوانی فکري بینشان برقرار شد، خیام نیشابوري است جلب کرد و هم

و .) کنیم به کتاب عمرخیام نوشته احمد حامد الصراف مراجعه شود یمکه براي اطالعات بیشتر پیشنهاد (اند هاي مختلف شده زبان
اي شد تا شاعر  گویی این ترجمه دریچه. زهاوي از جمله شاعرانی است که تا کنون رباعیات حکیم نیشابور را ترجمه کرده است

  . هاي شعري خود بگنجاند فکري خیام را برگرفته و در دیواناي از مضامین  طیف گسترده
  

  بررسی و تطبیق افکار خیام و جمیل صدقی زهاوي  - 4
هاي حکیم نیشابور را در مطالبات فلسفی شـاعر مشـاهده    توان ردپاي اندیشه با نگاه اجمالی اما موشکافانه در دیوان زهاوي، می

باده نوشی و بـی   -1: چهار موضوع همواره محور توجه ادب شناسان قرار گرفته است در رباعیات خیام و نیز صدقی زهاوي . کرد
طرح سوال (حیرت و معما  -3حتمی بودن مرگ و رفتن بی بازگشت   -2) مندي از زندگی  زدودن غم، بهره( خیالی نسبت به دنیا 

بندي مضامین مشترك آنهـا بـه    کردیم که با طبقهما در اینجا سعی . گرایی جبر -4) و پرسش براي سر در آوردن از رازهاي خلقت
  . مورد به طور جداگانه اشاره نماییم 8

  نوشی اغتنام فرصت، خوشباشی و دعوت به می -4-1
ین اگرچه ). 18:  1377یت، هدا( ي پرداخته اندشادیش و عیق طریام به موضوع اغتنام وقت از خیات رباعیک سوم از  یباًتقر

 کهیده گرفت نادرا  نکتهین اید نبای ولرود،  یمیش از اسالم به شمار پ یراناي فکری مباننیست و از  یامخیز خاص ن تفکرطرز 
  . اشعار از چنین تفکراتی است ي ین نمونهبهتررباعیات خیام 

ار اغتنام بهترین ک. تواند دریابد که سرانجام او بعد از مرگ چه خواهد بود به باور خیام دنیا فاقد اعتبار است و انسان نمی
پس خوشباشی به معناي عیاشی نیست بلکه به معناي لذت بردن از زندگی و نیز از . فرصت و لذت بردن از زندگی است

کند که او به سرانجام هستی آگاه نیست و از همین رو  او بارها تاکید می. هایی است که خداوند براي انسان آفریده است نعمت
  : کند از زندگی لذت ببرد داند و سعی می فرصت را غنیمت می

  من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت     از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت 
  )24: 1371خیام، (جامی و بتی و بربطی بر لب کشت      این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت

  : اغتنام دم و وقوف بر لحظات حاضر و زنده و خوشباشی از مهمترین نتایج علمی خیام است
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  ی نوش که عمر جاودانی این است     خود حاصلت از دور جوانی این استم
  )17: 1371خیام، (هنگام گل و مل است و یاران سرمست      خوش باش دمی که زندگانی این است 

ل پیوند گرایی در عم ذهن خیام به اغتنام فرصت و شادمانی و دلیري در تفکر و مثبت« : اهللا رضا در این زمینه معتقد است فضل
  ) 94: 1379رضا، (».آسایی منظور نیست گساري و تن دارد و نقش باده

  : خوشباشی از مهمترین مضامینی است که زهاوي هم به آن اعتقاد دارد
ع حیاتک و ارضع     دنیاعلیک تجود      متِّ
  ) 402: 1924زهاوي، (فانت إن سرت عنها        یوما فلست تعود 

  .گردي  ینماگر از آن جا بروي دوباره باز . کند بهره گیر یمببر و از دنیا که بر تو جود  از زندگیت بهره: ترجمه 
  : این ابیات درست مطابق این رباعی خیام است

  نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز!     ي ناز وقت سحر است خیز اي مایه
  )47: 1371خیام، (آید باز کاینها که به جایند، نپایند دراز           و آنها که شدند کس نمی

  : بینیم هاي این تفکر است که به وفور در رباعیات خیام می نوشی از بارزترین مصداق یادکرد می و دعوت به می
  سودا را  شود کسی فردا را      حالی خوش دار این دل پر چون عهده نمی

  )11: مانه( که ماه     بسیار بتابد و نیابد ما را ! می نوش به ماهتاب اي ماه
کند، از  ینمي مرگ جوابی پیدا  در جاي جاي رباعیات، پس از آنکه خیام براي سواالت و قضایاي مطرح شده از جمله مسأله

لکن زهاوي هم همین نظر را دارد اما با بسامد کمتر از خیام؛ چرا که او توانسته تا حدودي بر . زند طلبی دم می گساري و دنیا می
توان از اشعاري دریافت که فراوان در باب وطن، جنگ، مصائب بشر، زندگی مردم و  این موضوع را می. آید افسار دنیاطلبی فارغ

  ) رجوع شود به دیوان الزهاوي. ( مسائل علمی وغیره سروده است
  گذر عمر و ناپایداري دنیا -4-2

خیام . ترین عبارات اختصاص دارد تاههاي فلسفی در کو خیام در رباعی دست توانایی دارد که این قالب به بیان اندیشه
و انسان را به کوتاهی عمر و از  دهد یمي گوناگون زندگی را اشاعه ها جنبهفیلسوفی است که خردگرایی معتدل درعین توجه به 

یداري اپانیا شناخته شده و دناعتباري  یبي  یندهسراین نامدارتریام خی فارسدر زبان . دهد ارزش توجه می هاي با دست رفتن فرصت
ها  ین نمونهبهتري فراوان دارد اما ها نمونهیز نیگر شاعران دگرچه در شعر  کهاوست  تفکرین موضوعات مهمتری از آدمو زوالِ 

وار است، انکار دنیا کردن است نه در معناي زهد افراطی  دیدگاه خیام که هم صوفیانه هم بودایی«  .یشابوري استنیام خمتعلق به 
  )128: 1385امین رضوي، ( ».منطقی و اپیکوري بلکه در معنایی

یاد . مرگ و زوال نمودي برجسته دارد. است خیامي  ي همیشه و لحظاتی که حسرت بر دل شاعر گذاشته، دغدغه عمر گذر
  : مرگ با گریزهایی به سبو و خاك و صاحبان قدرت همراه است

  به پاي ي چرخ دیدم استاد گري کردم راي     در پایه در کارگه کوزه
  )64: 1371خیام، (ي پادشاه و از دست گداي کرد دلیر کوزه را دسته و سر    از کله می

  :وفایی دنیا و گذر عمر این رباعی است هاي او در باب بی از دیگر رباعی
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  یاران موافق همه از دست شدند     در پاي اجل یکان یکان پست شدند 
  )37: همان(سه پیشتر ز ما مست شدند خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر    دوري دو

  :کند زهاوي نیز در ابیات بسیاري به ناپایداري دنیا اشاره می
  ) 24: 1924زهاوي، (رب مالٍ یفنی ذووه و یبقی    و بناء یبقی  وتفنی البناة 

ماند وچه بسیار بنایی که ثابت  یمکند و خود باقی  یمآورد و فنا  یمچه بسیار مال و دارایی که صاحبانش را از پاي در : ترجمه
  . شود ماند و خود بنّا و سازنده هالك می می

ل علی الحیاة کثیرا        إنّها لو فکرت فیها غرور  39: همان(التعو (  
  . زیاد بر زندگی این دنیا شیون و ناله نکن چرا که این زندگی غرور و فریبی بیش نیست: ترجمه

  به دنیا اندیشی و عدم دلبستگی مرگ -4-3
ي مرگ در جاي جاي سخنان و رباعیات او حضوري آشکار یا پنهان دارد و همواره  اندیشه. خیام شاعري مرگ اندیش است

در نظر خیام . توان از زندگی بهره گرفت از نظر خیام جز با تسلیم رضایتمندانه به مرگ نمی. هاي اوست ها و گفته اساس اندیشه
  .کند ن است و از همین روست که به لذت بردن از دنیا توصیه میتنها فرصت ما همین مهلت اکنو

ي مردگانی  هاي از هم پاشیده آلود است و حکایت از سرهاي پوسیده و استخوان براي خیام، تمام ذرات زمین، فسرده و مرگ
  :ي این دنیاي خاکی شده بودند همانند کیقباد و پرویز یا زیبارویانی دارد که فریفته

  زاري بوده است      از سرخی خون شهریاري بوده است که الله در هر دشتی
  )18: 1371خیام،(روید       خالی است که بر رخ نگاري بوده است هر شاخ بنفشه کز زمین می

  : داند اندیشد و آن را حتمی می او همواره به مرگ می
  تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد؟    چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد؟

  ) 36: همان(گر چشمه زمزمی و گر آب حیات     آخر به دل خاك فرو خواهی شد
  : داند که در پی رهایی از آن است او همچون عارفان دنیا را همچون زندانی می

  بر شاخ امید اگر بري یافتمی   هم رشته خویش را سري یافتمی 
  ) 69: مانه(تا چند زتنگناي زندان وجود    اي کاش سوي عدم دري یافتمی 

او هم در پی انکار مرگ نیست و معتقد است که مرگ حتمی است و به سراغ . بینیم نظیر این ابیات را در اشعار زهاوي نیز می
  :رود ي انسانها می همه

  رضی الموت و مـاأنـ      کـران یلقی الحتوفا             
  ) 395: 1924ي ، الزهاو(ن لعمري فیلسوفا        -هکذا یفعل من کا         

  .کند ینمبه جانم سوگند انسان فیلسوف به مرگ راضی است و رویارویی با مرگ را انکار : ترجمه 
  )  104: همان (سأرجع فیه بعد موتی الی أصلی          اذا کان أصلی من تراب فإننی         

  .  بر خواهم گشت) خاك (صل وجودم ام از خاك است، پس من یقینا بعد از مرگم به ا اگر اصل و ریشه: ترجمه 
  دي بعد عام أم غداً             -بل أنت التدري أتر 
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  )55-54: همان(ال ریب فی الموت وهل     من أحد قد خلدا  
میري یا فردا ، هیچ شک و شبهه اي در مرگ نیسـت وآیـا کسـی جاودانـه      می) در این سال(دانی که آیا امروز  تو نمی: ترجمه

  .ماند می
  ) 30: همان(ک من قصورك فی الیفاع منازل   والقبر آخر منزل لک فاعلم ل

  .تو در یفاع منازلی داري و باید بدانی قبر آخرین منزل توست:  ترجمه 
البته استقبال از مسائل جدید قرن و آشنایی  با مذاهب غربی در افکار اعتقادي زهاوي ثأثیر گذار بود و باعـث شـد پیـدایش و    

ي نشـو و ارتقـاء شـد و اینکـه کائنـات زنـده ، طـی مراحلـی          مند به نظریـه  او عالقه« . ا با دیدگاهی مادي تفسیر کندمرگ انسان ر
الرشـودي ،  (». کند رسیده انـد   یمتدریجی از پایین ترین مرتبه حیوانی به باالترین مرتبه یعنی فرزند آدم که بر روي زمین زندگی 

در این باره ابیاتی چنـد در دیـوان   . بسیاري به آن  خرده گرفتند و زیر ذربین انتقاد قرار دادند همان نظریه داروین که ) 338: بی تا 
بـه انسـان پرداختـه را از قلـم دکتـر شـوقی       ) میمون (زهاوي بیان شده اما قصیده اي که به طور مجزا به نظریه سیر تدریجی حیوان 

در زیـر ابیـاتی   . قبل وفات زهاوي به چاپ رسید1936ر مجله الرسالۀ سال کنیم ؛ قصیده اي به نام سلیل القرد که د یمضیف عنوان 
  :از این قصیده را ذکر کرده ایم 

  ولد القرد قبل ملیون  عام       بشراً فارتقی قلیالً  قلیالً      
  إنه لوال العقل  کان ضعیفا          و علیه الحیاة عبثاً ثقیال    

  )339: همان ( ر علی أربع  زمانا طویال و علی رِجلیه مشی بعد أن سا    
داشـت، ضـعیف و    پس اندك اندك رشد کرد و اگـر عقـل نمـی   . ها سال پیش میمون درجلوه انسان متولد شد میلیون: ترجمه 

  . رفت این موجود روي دو پایش راه رفت بعد از آنکه زمانی طوالنی با چهار پا راه می. اش بیهوده بود زندگانی
  علم انسان در برابر واقعیات عالم هستی محدودیت  -4-4

ي اختیار  هاي فلسفی خیام مسائل انسانی است؛ معناي هستی انسان در این جهان و سرانجام او پس از مرگ، دامنه محور پرسش
ت غائی آفرینش انسان و اینکه پس از زندگی در این جهان به کجا خواهد رفت و چه سرنوشتی پیش رو دارد؟ و از  …انسان، علّ

هاي او  پرسش«: گوید هاي او می ي پرسش اهللا رضا درباره فضل .رود هاي فلسفی خیام در مورد انسان به شمار می جمله پرسش
ي بدایت و نهایت جهان و آغاز و فرجام آدمی و چراها، همه حکیمانه و شاعرانه و زیباست و بنده در آن کار هنري و ادبی  درباره

  )94: 1379رضا، ( ».نگرم به دید کفر و الحاد نمی
بزرگترین پرسش او این آمدن و رفتن . کند و نه انکار خیام به اینکه هستی آفریدگاري دارد یا نه کاري ندارد؛ نه اثبات می

ي علمی بر  راز بزرگ هستی در نگاه موشکاف و دقیق این دانشمند ریاضیات و نجوم همین است که چرا با وجود احاطه. ماست
ي، کوچکبسیاري از  گوید او به صراحت می. هاي دانایی انسان بر ماهیت این جهان بسته است ترین روزنه مظاهر جهان ماد :  

  هرچند دلم ز علم محروم نشد     کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد
  ) 35: 1371خیام، (نگرم   معلومم شد که ، هیچ معلوم نشد اکنون که به روي کار درمی

  :گوید ي میو یا در رباعی دیگر
  از جمله رفتگان این راه دراز     باز آمده کیست تا بما گوید گوید راز 
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  )47: همان(آیی باز  ینمپس بر سر این دو راهه ي آزو نیاز   چیزي نگذاري که  
  :داند ماند و عقل را در برابر حقایق گمراه می زهاوي نیز در برابر حقایق هستی درمی

               م و العقل ی ظلَ خبط إلکتشاف سبیله    فی جوف لیل العمایۀ م  
م                 علَ   )31: 1924الزهاوي، (علمت من األشیاء فیه ظواهر    وبواطن األشیاء لما تُ

فقـط ظـاهر اشـیاء بـا عقـل قابـل       . افتـد  ها براي پیدا کردن راهش به گمراهی می عقل در اعماق شب ظلمانی و تاریکی: ترجمه
  . ست و  عمق و باطن آن قابل فهم نیست شناسایی ا

  )13: همان(  أسائلنی عن غایۀ الخالق أُسکتی     فمالی علی هذا السؤال جواب          
  . کنی ساکت باش که من جوابی براي این سوال ندارم از هدف و غایت خالق سوال می: ترجمه

  شک و بدبینی  -4-5
، هرگز نکند شکی هستي در مسائل شمندیاندی است و تا هستیی جهان ساشناي برامهم  اریبسي ها دهیپدی از کی شک

ی و فلسفی و اضطراب نگران، موجب نشیآفراز حد در جهان  شیب شکالبته . ابددست ی اتیواقعي از اریبسنخواهد توانست به 
ي از اریبسي مرگ  شهیاندت، ی اسپوچی و نیبدبانسان به  شیگراي بر گریدی اساسمرگ عامل  قتیحق. شود ی مینیبدب جهینتدر 

  .کشاند یمی نیبدبو  أسي یسورا به  شمندانیاندو  متفکران
عقیده دارند که بدبینی خیام ناشی از اوضاع و ) 15: 1358چون جعفر آقایانی، (برخی. ي آگاهی اوست بدبینی خیام نیز نتیجه

دید  اي از عدالت و آزادي نمی ست که در اطراف خود نشانهبنابراین حزن و اندوه او، غم و اندوه انسانی ا. اش است احوال جامعه
  از لذات  توانست تا میالبته خیام مثل ابوالعالء معري خود را منزوي نکرد بلکه . داشت و تصور آن همه فریب، خاطر او را رنجه می

 : رها با بدبینی تاکید کرده استاو به عاقبت جهان اعتقادي ندارد و با. شمرد می  را غنیمت  شد و دم مند می بهره  زندگی

  هرچند روي و موي زیباست مرا     چون الله رخ چو سرو باالست مرا     
  )11: 1371خیام، (معلوم نشد که در طربخانه خاك   نقاش ازل بهر چه آراست مرا   

  خیام اگر ز باده مستی، خوش باش     با ماهرخی اگر نشستی خوش باش
  )49: همان(تی است    انگار که نیستی چو هستی خوش باشچون عاقبت کار جهان نیس

اما . نیاز کند  کرد که با داشتن عقل خود را از ایمان بی یمدانست و سعی  زهاوي به عقل ایمان داشت و آن را چراغ وجود می
او خود را سردرگم در ). 99: 1994بصري، . (عقل هم از ادراك آغاز و پیدایش وجود و تصور مکان و زمان نامتناهی عاجز است

این همان طریق خیام ریاضیدانی است . کند که از تردید و شک و بدبینی خالی نیست یابد و سواالتی را مطرح می برابر هستی می
  :گرش یاراي جواب دادن به شکیات و دریافتن حقیقت نبود که عقل محاسبه

  )  25: 1924، زهاوي(ماتفکرت فی الحقیقۀ إال    ساورتنی الشکوك و الشبهات
  . آورد یمتفکر در حقیقت، شک و ابهام را به سراغم :ترجمه 

  لست ادري کخابط فی الظالم    أ ورائی سعادتی أم أمامی 
  ی الحیاة قد صدفتنی     عن بلوغی  من الحیاة مرامی فحیرةُ 

کوك و األوهام     )11: 1928الزهاوي ، ( و قضت أننی اطیل وقوفا        فی ممرّ الشُ
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سرگشتگیم . دانم آیا سعادت در پشت سرمن است یا در مقابلم ینمزند،  یمهمچون کسی که در تاریکی دست و پا : ترجمه 
  . کنم یمدر زندگی مرا از رسیدن به آرزوهایم بازداشت و اینگونه شد که  توقفم را در گذرگه شک و تردیدها  طوالنی 

  اساس بودن  هستی  پوچ گرایی و بی -4-6
آفرینش در وي وجود دارد و راه را براي اظهار نظر در مورد  یی از شک و تردید نسبت بهها رگهولی  پوچ گرا نیست، خیام

البته باید دانست که این اندیشه از دوران باستان در میان ایرانیان رواج داشته و اندیشمندان مختلفی به . او باز گذاشته است
   .بیهودگی زندگی فانی اشاره کرده اند

. ی یا اجتماعیذاتعلل و عوامل برون . 2ي؛ فردی یا ذاتعلل و عوامل درون . 1: اند یی بر دو گونهگرا پوچعلل و عوامل 
همانگونه که در پیش ذکر کردیم، شرایط اجتماعی روزگار خیام، علم او و دست نیافتن به حقایق هستی به کمک علوم مختلف 

  : کند از پوچی بگریزد و از زندگی لذت ببرد با این حال خیام سعی می. استاي شده  گرایانه باعث چنین تفکرات پوچ
  » .بهشت و حور عین خواهد بود       آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود« : گویند

  )41: 1371خیام، (گر ما می و معشوق گزیدیم چه باك؟       چون عاقبت کار چنین خواهد بود
هاي  دهد، سرگردانی آمیز در مورد آفرینش و سرانجام انسان سوق می وي سخنان تردیدعاملی که زهاوي را به سمت و س

  :شود دینی متهم می اوست تا جایی که گاه به کفر و بی
  أحقا تري أن الهدي غیر ما ندري        وأنا جمیعا فی ضالل من األمر  
  )55: 1924زهاوي، (فأیقنت أن لیس الهدي غیر ضلۀ       و الفیت ان الخیر ضرب من الشر 

یقیناً دانستی که . بریم یمدانیم همگی در گمراهی به سر  یمبینی که هدایت غیر از آن چیزي است که  یمبه حق :  ترجمه 
  . هدایت گمراهی است و دریافتی که خیر هم نوعی از شر است

  :طلبد  وند از او آمرزش میگردد و با اقرار به یگانگی و قدرت مطلق خدا اما اندکی بعد از حرف خود برمی«  
  لقد قلت قوال باطال بجهالۀ                   حنانیک اللهم یا خالقی غفرا 

ی علی فواخسرا  ا کنت معتقداً له                   فإن لم تتب ربعم 116: 1997ناجی ، ( » فقد تبت(  
پس . بر من رحم کن از آنچه بدان معتقد بودم توبه کردم! لق منخدا یا خا. یقیناً با جهالت و نادانی سخنی باطل گفتم: ترجمه 

  ! ام را نپذیري، پس چه خسرانی است بر من  اگر خدایا توبه
  جبرگرایی -4-7

جبرگرایی به این معناست که هر رویدادي از رخدادهاي پیشین . جبر موضوعی فلسفی است که در سنت شرقیان وجود دارد
  .رسد یمیش از اسالم پیران ایش از آن به فرهنگ پی و فردوسدر ایران به شاهنامه ي  تفکرن یایشه ي ر. نشأت گرفته است

او از عدم قدرت اختیار و  .ي امور وجود دارد او اعتقاد به بازي تقدیر دارد که در همه. از نظر خیام جبر کامالً مشهود است
  :گوید یمانتخاب 

  به من بدي کی شدمی گر آمدنم به من بدي نامدمی     ور نیز شدن 
  ) 69: 1371خیام، (به زان بندي که اندرین کون و فساد     نه آمدمی نه شدمی نه بدمی

  :نگرد ي انکار می هاي ما به تدبیر خداوند ازلی است و به قیامت به دیده خیام بر این اعتقاد است که تمام کرده
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  و فکر کنشت؟تا چند زنم به روي دریاها خشت؟       تا کی غم مسجد برم 
  ) 24: همان(خیام که گفت دوزخی خواهد بود؟       که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت؟ 

  : کند  یمزهاوي هم متأثر از خیام خود را بی اختیار توصیف 
  قد عاتبونی من جهالتهم علی      ما قد أتیت کأننّی مختار  
  )  35: 1924زهاوي، (المجئِ خیار ما جئت أستبقُ الحیاة مسارعا        لو کان لی قبل   
اگر قبل از آمدن مختار بودم، شتابان . با جهالتشان مرا بر آمدنم سرزنش کردند گویی من صاحب اختیار هستم: ترجمه  
  . آمدم که بر زندگی سبقت و پیشی گیرم نمی

کند، در  که، خداوند را توصیف میآنگاه که شاعر در پاسخ به سؤاالت مالئ -ي انقالب اهل جهنم قصیده-در جاي دیگر نیز
  :ي اجبار بود نه اختیار  گوید که آنچه با زبان وصف گفتم به دیده انتها چنین می
               نقالً          أنّ ما قد أتیتـُه مقدور ما عقابی من بعد ما صح  
              جبورنی فی جمیعه  م   ) 114: 1983الزهاوي ، ( لیس لی فی ما جئتُه  من خیارٍ       إنّ

من  .  هایم درست باشد، دیگر مجازاتی برایم نیست؛ چرا که این امر از قبل مقدر شده است بعد از آنکه گفته: ترجمه  
  .ام ي آنچه بازگو کردم، هیچ اختیاري ندارم و به گفتنشان مجبور شده درباره
  حیرت -4-8

ي برایان مین ارود؟ در  یم کجاي چه آمده است؟ و به براآمده است؟  کجااز  کهخواسته بداند  یمیخ همواره تاریر سبشر در 
ی را هستي معماي اندکی  ی عدهول. اند ی گذشتهسادگآن به  کناریجه از نتي مسائل فوق به حالت گذرا مطرح شده و در ا عده
او . خیام نیز از این دسته است. یابندبي آن برای پاسخیش خویی تواناو  امکاناند تا در حد  یدهکوشو  کردهي مطرح جدي خود برا

ی فرومانده و در برابر هست کارخیام در . یرت در امور جهان و ندانستن راز او سروده استحیات خود را در مورد رباعي از تعداد
گیرد،  م دنیا نمیي زندگی و سرانجا هایش را درباره پرسد و پاسخ وقتی از حقایق هستی می. رود یمیرت فرو حهاي آن به  یشگفت

  : شود دچار حیرت می
  این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت   کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت 

  )27: 1371خیام، (داند گفت هر کس سخنی ازسر سودا گفتند   زانروي که هست ، کس نمی 
  از آمدن نبود گردون را سود    وز رفتن من جاه و جاللش نفزود   

  )41: همان(دو گوشم نشنود   کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود وز هیچ کسی نیز  
خیزد و  ي او از مبدأ عقالنی برمی بین ایمان و الحاد آشفته است و تا پایان عمر دامنگیر حیرانی است، چرا که اندیشه« زهاوي 

دینی که خواهان تمسک به آن است و  ي شک بین عقیده آوردند و بی ها و احساس ایمان می ها و شنیده تجارب علمی  که با دیده
و این چنین او نیز دچار حیرت ) 416:  1986الفاخوري، ( » یابد یمآمیز که متمایل به آنهاست، این درگیري ادامه  هاي کفر جریان

  :شود می
  لک لهو فوق التراب قصیرٌ     ثم نوم تحت التراب طویل      
  ا من بعد حین نزول    لیتنی عارف لماذا حیینا        ولماذ    
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    )35: 1924زهاوي،(قیل لی التقل  فکان جوابی      أنا إن لم أقل فمن ذا یقول 
اي کـاش  . خوشگذرانی تو بر روي این خاك مدتی کوتـاه خواهـد بـود، امـا خـواب تـو زیـر خـاك طـوالنی اسـت          : ترجمه

به من گفته شد که نگو پس جواب من ایـن بـود   ) اهیم مرد خو(ایم و براي چه بعد از مدتی خواهیم رفت  دانستم براي چه زنده می
  . که اگر من نگویم که بگوید

  أنا ال أري أنّ الحقیقۀَ مثلما          شعرت به االسماع و االبصار
  )34: همان (ان الطبیعۀ لم تزل مجهولۀ          ولقد أحاط بنا لها أسرار 

طبیعت پیوسته ناشناخته است و اسراري از آن ما . بینم کنم نمی احساس میها  من حقیقت را مثل آنچه چشمان و گوش: ترجمه
  . را احاطه کرده است

  لست أدري و ال طبیعۀ تدري         کیف أبدت أم الحیاة نتاجا   
  )  43: همان(کیف حاز االنسان حذقا و نطقا     بعد ان کان نطفۀ أمشاجا   

ونه شروع شده ایم یا چگونه زندگی حاصل شده است چطور انسـان بعـد از اینکـه    داند چگ دانم و طبیعت هم نمی نمی: ترجمه
  .نطفه اي بوده به مهارت و زبان دست یافته است 

  )  31: همان(مازال هذا الکون سراً طاویا   فی نفسه لحقیقۀ لم تفهم 
  . همواره این هستی رازي پیچیده اي است حقیقتش قابل فهم نیست:  ترجمه

   گیرينتیجه
خیام به دلیل دانش فراوان از علوم مختلف . در این نوشته، به موارد مختلفی از تاثیرپذیري صدقی زهاوي از خیام اشاره کردیم

آور روزگار خود، تفکراتی را به شعر فارسی وارد کرده که بعد از او شاعران بسیاري با او  خصوص فلسفه و نیز اوضاع خفقان به
ي رباعیات خیام به  عالوه بر شاعران فارسی زبان، شاعران عرب زبان نیز با ترجمه. اند ن او استفاده کردهاند و از مضامی صدا شده هم

اي که با نگاهی به اشعار  تا اندازه. عربی مفاهیم فلسفی او را به شعر خود وارد کردند و خواسته یا ناخواسته با او موافق شدند
  . هایی مشخص نمودیم نمونه صدقی زهاوي، تاثیرپذیري او را از خیام با

مندي از دنیا، شرح  خیالی نسبت به دنیا، زدودن غم و بهره نوشی و بی در رباعیات خیام و صدقی زهاوي موضوعاتی چون باده
آوردن از رمز و راز آفرینش و اعتراف به محدودیت علم انسان به  ي مرگ، حیرت و طرح سؤال براي سر در وفایی دنیا و قضیه بی

ي موضوعات قبلی دانست، بروز تفکرات نیهیلیسمی و نگاه بدبینانه در  موضوع دیگري که شاید بتوان آن را نتیجه. آید یچشم م
  . هاي آورده شده قابل مشاهده است ذهن دو شاعر است که در نمونه

عر است یا فیلسوف و یا در اینکه خیام، شاعر یا فیلسوف و یا عالم است و به ظن برخی عارف است یا نه و اینکه زهاوي شا
  . دانشمند، هنوز هم بین عالمان ، ادیبان و محققان فارسی و عربی اختالف نظر فراوان است و این اختالف همچنان ادامه دارد
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 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٧٣٢ 
 

  

495  
  المالئکهزاد و نازكطبیقی تصویر مرگ در شعر فروغ فرخبررسی ت

  

 1علی نوروزي

 2یسرا رابحی

  چکیده
روش کار . باشد هدف این مقاله بررسی تطبیقی استعاره ي مفهومی مرگ در دیوان فروغ فرخزاد و نازك المالئکه می
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  مقدمه
از اینرو همواره در کوشش خود براي شناخت و تعریف این . مرگ همواره براي انسان قلمرویی ناشناخته و مروز بوده است
ها ما را در  تحلیل و بررسی این استعاره.ها پناه آورده است ارهقلمرو انتزاعی به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه به آغوش استع

  .شناخت بهتر این مقوله و همچنین شناخت کیفیت اندیشه انسان در این حوزه، یاري خواهد کرد
ها  رههایی با ذوق واال و حساسیت هنري بیشتر، قطعاً در فرآیند درك و تبیین این مقوله به وسیله استعا شاعران به عنوان انسان

دو شاعر معاصري هستند که ازجمله ) م2007 -1923(و نازك المالئکه ) ش1345 -1313(فروغ فرخزاد .اند تر عمل کرده ظریف
موضوع مرگ به صورت جداگانه در اشعار هر یک از این شاعران توسط . هاي غالب اشعارشان، مقوله مرگ است تم

هاي مفهومی مرگ را در اشعار این دو شاعر بررسی  برآنیم که استعاره در این مقاله. پژوهشگران بررسی و تحلیل شده است
هاي  تر عمل کرده  است و توفیق خلق استعاره ها به این نکته پی ببریم که کدام شاعر در این حوزه موفق کرده و با تطبیق آن

  .هاي متعارف زبان روزمره را یافته است تري فراتر از استعاره تازه
  

  تعاره مفهومیمعرفی نظریه اس

 زیبایی برد تا بود،در خدمت زبان مجازي و ادبی  بالغی ابزاري مثابه به استعارهها که از دیدگاه بالغت سنتی  پس از مدت

و مارك ) م1941(جورج لیکاف  1980؛ در سال )120: 1389هاشمی، (ببخشد  آن به بیشتري جذابیت گاه و کند بیشتر را زبان
  .، دیدگاه سنتی اهل بالغت را به چالش کشیدندکنیم ها زندگی می هایی که با آن  استعارهر کتاب با انتشا) م1949(جانسون 

 صور از یکی یا ادبی آرایه فقط استعاره ، آن براساس که کرد تعریفاین دیدگاه جدید، ماهیت جدیدي براي استعاره 

برخالف بالغت سنتی که استعاره را ابزاري ). 120.مانه(شود  می محسوب بشر شناختی نظام در فعال فرایندي بلکه نیست، کالم
 اند؛ قائل مفهومی و ادراکی ماهیتی آن براي بلکه دانند؛ نمی زبانی اي فقط پدیده را استعارهنامید،  لیکاف و جانسون  زبانی می

 & Lacoff(شود می نمودار زبان در که است ذهنی و شناختی فرایندي خود بنیان در استعاره که معنا این به

Johanson,1980: 3 ،اش شده ایم این است بمهم ترین چیزي که تا به حال مدعی : نویسد لیکاف می. )92: 1389به نقل از بهنام
رف واژگان نیست بلکه برعکس، ما باید نشان دهیم که فرایندهاي اندیشه ي انسان . که استعاره، تنها، مسئله ي زبان به معناي ص

نظام تعقلی انسان به گونه اي استعاري سازمان یافته و تعریف شده  مییگو یاین است مراد ما وقتی که م. اره اند عمدتاً مبتنی بر استع
  ).1386شعاعی،( است

 . است دیگر چیز عبارات و اصطالحات در چیزي» تجربه و فهم« اصل در )conceptual metaphor(مفهومی  استعاره
 آنها . نامند می» نگاشت«گیرد  صورت می مجموعه دو میان تناظرهایی شکل به که را رابطه این اساس جانسون و لیکاف

 مفاهیم داراي که را مجموعه دیگر و  منبع یا مبدأ است،  قلمرو تر متعارف و تر عینی مفهومی داراي که را اي مجموعه

  ).125: 1389هاشمی، (خوانند  می هدف یا مقصد قلمرو است، تر ذهنی و انتزاعی
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 جهتی، هاي استعاره اصلیِ دسته سه به را آمده دست به هاي نمونه ، روزمره زبانی شواهد بر تکیه با جانسون و لیکاف

  ).127.همان( کردند ساختاري تقسیم هاي استعاره و  شناختی هستی هاي استعاره

 دیگر مفهومی چارچوب رد مفهوم یک دهی سامان را ساختاري ستعارها اًاساس جانسون، و لیکاف: ساختاري هاياستعاره 

 . )129.همان(هستند  نوع این از اي گزاره هاي استعاره اکثر که اند برآن و دانند می

 را ما تلقیِ و تجربه از هایی قسمت شناخت امکان جوهرها، و اشیا شکل در تجربیاتمان ادراك: شناختی هستی هاي استعاره

  .)129.همان(کند  می فراهم واحد، نوعی مجزايِ )entity(اي جوهره و) substance(مثابه هستومندها  به آنها از

 فضایی، گیري جهت براساس را مفاهیم عمدتاً که هستند هایی ه استعار جهتی یا وضعی هاي استعاره: جهتی هاي استعاره
  .)127.همان(کنند  می ومفهومی دهی سازمان ،... و نزدیک دور، جلو، عقب، پایین، باال، مانند

دهد که این امکان وجود دارد که دو بخش یک جمله به طور همزمان از دو  مقاله نظریه معاصر استعاره توضیح میلیکاف در 
ها و استفاده از آنها براي استدالل  امکان انتخاب این بخش از نگاشت )1(اصل تغییرناپذیري...نگاشت استعاري متمایز استفاده کنند

  ).  229-228: 1383سجودي،(آورد  به وجود می هاي مختلف قلمروي مقصد را درباره جنبه
  هاي ساختاري استعاره.1

  هاي ساختاري در شعر فروغ فرخزاد استعاره. 1.1
ها دور و  در افق/ روح من چون بادبان قایقی/ شود هرچه برجا مانده ویران می/ مانم ز خویش  رهم از خویش و می می •

 ).282: 1379فرخزاد،(شود  پنهان می

 ).312.همان(تا سرزمین مرگ / رانم آرام می/هاي سبز تابستان در آب/هاي مهجورم با بار شادي/ یک برگتنهاتر از  •

سپرم  ره تاریک مرگ می/ گمشده در غبار شوم زوال/ همچو آبی روان که در گذرم/ غافل از آنکه تو بجایی و من •
 ).286.همان(

نگاشت اصلی . است که مقصد و نهایت آن مرگ است ازي شدهس هاي ذکرشده زندگی در قالب یک سفر مفهوم در تمام مثال
جا قلمرو مفهومی سفر بر قلمرو مفهومی  در این.است "مرگ به مثابه مقصد"و  "زندگی به مثابه سفر"ها  ذهن شاعر در این مثال

  . زندگی نگاشته شده است
  

  قلمرو مقصد                                     قلمرو مبدأ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تناظرها     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زندگی                       سفر  
  تولد               نقطه شروع سفر
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  انسان                       مسافر
  مسیرزندگی                        جاده 

  عمرسپري شده انسان              راه طی شده     
  مرگ                       مقصد 

  
  هاي بین قلمرو مبدأ و مقصد تناظر)  1(نمودار 

  تاري در شعر نازك المالئکههاي ساخ استعاره.2.1
 ).51: 1971المالئکه،(آه فألرحل الیه، فلقد حانَ رحیلی / و غداً رحلتی الکبري إلی وادي االفولِ •

  .آه، بگذر به سوي آن بروم چرا که وقت کوچ من فرا رسیده است. فردا هنگامه کوچ بزرگ من به وادي خاموشیست
 ).24: 1970المالئکه،(بعالم األموات  فی سکونٍ/ رحلوا عن حمی الوجود و الذا •

  .از پناهگاه هستی کوچ کردند و به سکوت عالم مردگان پناه آوردند
بینی إذ أنا عشت فی العا • رحیلی / فاصح 238.همان(لم أو حانَ عن ثراه.( 

  .مرا همراهی کن؛ چه اینکه در این جهان بزیم و چه آنکه هنگامه کوچ من فرا رسیده باشد

 "مرگ به مثابه کوچ"ست و نگاشت اصلی  ا هاي ذکر شده قلمرومفهومی کوچ بر قلمرومفهمومی مرگ نگاشته شده در مثال
  .باشد می

  
  قلمرو مقصد                                               قلمرو مبدأ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تناظرها     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مرگ              کوچ          

  کوچنده                    انسان 
  باروبنه              انسان اعمال

  این جهان              مبدأ کوچ     
  جهان دیگر              مقصد         

  هاي بین قلمرو مبدأ و مقصد تناظر) 2(نمودار 
  

  هاي هستی شناختی استعاره.2
  هاي هستی شناختی در شعر فروغ فرخزاد استعاره.1.2

 ).441: 1379فرخزاد،(کشید  ربزرگ نفس میو مرگ زیر چادر ماد/ ها روي آوردیم بعد از تو ما به قبرستان •
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 ).442.همان(و مرگ روي آن ضریح مقدس نشسته بود  •

 ).281.همان(خواند مرا هردم به خویش  خاك می •

 ).286.همان(ام سیاه شود  روي آیینه/ ورنه گر مرگ بنگرد در من •

بخشیدن به مرگ به عنوان یک انسان با تشخص . است ها شاعر مرگ را به مثابه یک هستومند تصویر کرده در این نمونه
 "رویداد کنش است"در واقع استعاره عام . دهد صفاتی همچون نفس کشیدن، نشستن، خواندن و نگریستن را به آن نسبت می
  .دهد باعث شده که مرگ به مثابه یک کنشگر فرض شود که کنش مردن را انجام می

  
  ئکهدر شعر نازك المال هاي هستی شناختی استعاره .2.2
 

فأندبوا ما دعوتموه انتصارا  / وله النصر و الفخار علینا/ ـر ونحن الصرعی الضعاف الحیاري/ هکذا الموت غالب أبد الدهـ •
 ).58: 1970المالئکه،(

شود  و اوست که بر ما پیروز می. اینگونه است که مرگ همواره حریف پیروز است و ما شکست خوردگانِ ناتوانِ سرگردانیم
  .پنداشتید، فرابخوانید فروشد پس اکنون آنچه را پیروزي خود می و فخر می

 

 ).62.همان(ـر لکی یسقطوا أساري الشقاء؟/ هل نجوا من براثن الموت و األسـ •

  هاي مرگ و اسارت رهیدند تا کنون گرفتار شوربختی شوند؟ آیا آنان از چنگال
  

 ).35.همان(ـم لعینی قاطف األزهارِ/ کلما شمت زهرةً صور الوهـ •

  .کند بویم، خیال در برابر چشمانم گلچین را مجسم می هرگاه گلی را می
 

ی الموت قلباً • حب الحیاةِ / ها أنا بین فکّ 40: 1971المالئکه،(لم یزل راعشاً ی.( 

  .ام ورزد، در دهان مرگ افتاده اکنون این منم که همچون قلبی لرزان که هنوز به زندگی عشق می
 

 ).40.همان(ت شبابی فی عالم األموات / فنِ اآلنَ یا موفحرام أن تد •

  .دریغ است که اکنون جوانیم را در عالم مردگان به خاك بسپاري! اي مرگ
 

طفیء أفراحی و أحزانی الممات / فوداعاً ایها الرکب وداعاً یا حیاة • 52.همان(آنَ أن ی.( 

  .هایم را خاموش کند ها و غم شادي) شمع(سیده است که مرگ وقت آن فرار! خداحافظ اي زندگی! خداحافظ اي همراهان
 

است که فاعل  باشد، مرگ به مثابه کنشگري تصویر شده می "رویدا کنش است"ها که استعاره عام آن  در تمامی این استعاره
  .این رویدادهاست
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  "مرگ به مثابه کنشگر"استعاره کالن             
  
  

  هاي خرد استعاره          
  مرگ به مثابه          

  
  
  
  

                                
  حریف پیروز       حیوان درنده       گلچین       خاموش کننده      دفن کننده                                           

  
  هاي خرد کالن استعاره و استعاره) 3(نمودار 

  
  هاي جهتی استعاره.3

  
مرگ به مثابه حرکت رو به "هاي شعري شاعر دریافتیم که کالن استعاره ذهن فروغ فرخزاد در تصویر مرگ،  ونهبا بررسی نم

در بیشتر «: نویسد آقاي دستغیب می.گیرد هاي جهتی براي تبیین و تصویر مقوله انتزاعی مرگ بهره می او از استعاره. است "پایین
بیند که در مرداب  خود را نیلوفري می.تعبیر کرد "فرو رفتن"توان به  ن را میاي مشترك وجود دارد که آ اشعار او درونمایه

کند  افرازد اما در همان زمان حس می هاي خود را به سوي آن بر می کشد و دست روییده است، هر بامداد به سوي خورشید قد می
خواهم همه چیز را  می: نویسد به ابراهیم گلستان میاي  فروغ نیز در نامه). دستغیب(کند  که همه چیز اورا ناچار به فرو رفتن می

ها سبز  جایی که دانه جا است، در آن عشق من در آن. خواهم به اعماق زمین برسم می. سوراخ کنم و هرچه ممکن است فرو بروم
شته پیش از تولد و دهد، گویی همیشه وجود دا رسند و آفرینش در میان پوسیدگی خود را ادامه می ها به هم می شوند و ریشه می

 ).445: 1384مرادي،(بعد از مرگ 

تو فرو / تو هیچگاه پیش نرفتی/ نگاه کن:/ گفت که بر دریچه گذر داشت، با دلم می/ و آن بهار، وآن وهم سبز رنگ •
 ).382: 1379فرخزاد،(رفتی 

رسند؟  تالقی و پایان نمی به نقطه/ درآن دهان سرد مکنده/ هاي پیچاپیچ مگر تمامی این راه/ کدام قله، کدام اوج؟ •
 ).380.همان(
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/ آنان که در خط سقوط خویش/ هاي سهمگین کندند بر سنگ/ هاي کوه این را بر روي قله/ »ها رازیست در انتظار دره« •
 ).313.همان(یک شب سکوت کوهساران را از التماسی تلخ آکندند 

 

 ).417.همان(و غربت واصل گشتن  و به چیزي در پوسیدگی/ سهم من پایین رفتن از یک پله متروکست •

 

 ).427.همان(آمد  آن روز هم که دستهاي تو ویران شدند، باد می/ این ابتداي ویرانیست/ آید در کوچه باد می •

 

ها  ژرفنایش گور ماهی/ ها شود جانش اقلیم تباهی/از سکون خویش نقصان یابد آب/ چون به مردابی ز جریان ماند آب •
 ).359.همان(شود 

 

 ).360.همان(مرگ در مرداب را یادآورید / آن بیخواب را یادآوریدخواب  •

 

 ).389.همان(انگار که آب جفتشو جست و توخودش کشید  •

 

 ).447.همان(میرند  شوند و می لوحی خود پرت می از ارتفاع ساده/ ها همیشه خواب •

 

 ).463.همان(وار  فواره: حرکت افق عمودیست و/ اند ها به جستجوي جانب آبی رفته پرنده/ چرا توقف کنم، چرا؟ •

  )صعود(زندگی به مثابه حرکت رو به باال 
  
  
  

  
  )سقوط(مرگ به مثابه حرکت رو به پایین 

  
  حرکتی استعاره) 4(نمودار 

  
 

در واقع شاعر زندگی را مساوي با جاو دانگی و مرگ را .ها یک حرکت رو به پایین و سقوط محسوس است در همه این مثال
زندگی براي او . استعاره جهتی حرکت رو به پایین بر قلمرو انتزاعی مرگ نگاشته شده است. است هی تصور کردهمساوي با تبا
اما همین حرکت رو به باالي فواره عاقبت به سوي پایین سقوط خواهد . وار و روبه باال است و افق زندگیش عمودي حرکت فواره

  .وسیله مرگ، سقوط خواهد کرد عاقبت بهاي در اوج آسمان که  درست مثل پرواز پرنده.کرد
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 ).465.همان(اي که مرده بود به من پند داد که پرواز را به خاطر بسپارم  پرنده •

 

پنداشته است، اکنون  او که تاکنون مرگ را مساوي با تباهی و زوال می. رسد اندیشه شاعر درست در همین نقطه به بلوغ می
پرنده مردنیست اما پرواز . سقوط او ازآسمان خواهد شد؛ پرواز او را نابود نخواهد کردحتی مردن پرنده که موجب : معتقد است

  !جاودانه
  

  هاي همزمان نگاشت.4
  هاي همزمان در شعر فروغ فرخزاد نگاشت. 1.4

هاي  جنبه به این معنی که شاعر گاه براي تبیین.تر از زبان روزمره است هاي مفهومی در قلمرو شعر گسترده استفاده از استعاره
 هاي فروغ فرخزاد و نازك این موارد در اشعاري که از دیوان. کند هاي همزمان استفاده می مختلف قلمروي مورد نظر، از نگاشت

هاي  هاي همزمان در اشعارش از مرز نگاشت این دو شاعر با استفاده از نگاشت. المالئکه استخراج کردیم، به وفور وجود دارد
  :  اند؛ و اینک چند نمونه و تصاویر زیبایی آفریدهمتعارف فراتر رفته 

 .تا سرزمین مرگ/ رانم آرام می/هاي سبز تابستان در آب/هاي مهجورم با بار شادي/ تنهاتر از یک برگ •

رانم، بازتاب استعاره  هاي سبز تابستان آرام می باشد و در آب ، می"هاي روحی شئ است حالت"ها بازتاب استعاره  بار شادي
  .باشد ، می"زمان حرکت است گذر"

 .سپرم ره تاریک مرگ می/ گمشده در غبار شوم زوال/ همچو آبی روان که در گذرم/ غافل از آنکه تو بجایی و من •

گذر زمان حرکت "من همچو آبی روان که در گذرم فرافکندن حرکت آب بر گذر آرام زمان است و بازتاب استعاره 
توان دید و استعاره  انگیزد که اگر هوا غبارآلود باشد، پس نمی زوال این دانش را برمی گمشده در غبار شوم. باشد ، می"است

ره تاریک مرگ نیز همین حالت را دارد . شود بنابراین غبار زوال مانع از دیدن حقیقت می.آورد را به یاد می "دانستن دیدن است"
رود  داند به کجا می توان دید؛ در نتیجه انسان نمی ک باشد، پس نمیاگر راه تاری. باشد ، می"دانستن دیدن است"و یادآور استعاره 

  .انگیزد را برمی "مرگ یک قلمرو ناشناخته است"و این مسئله استعاره 
 رسند؟  به نقطه تالقی و پایان نمی/ درآن دهان سرد مکنده/ هاي پیچاپیچ مگر تمامی این راه/ کدام قله، کدام اوج؟ •

هاي  راه. باشد ، می"زندگی صعود به قله است"باشد و بازتاب استعاره  می "ها مقصد هستند هدف"ه قله برانگیزاننده استعار
انگیزد که زمین  دهان سرد مکنده استعاره از قبر است و این دانش را برمی. باشد ، می"زندگی جاده است"پیچاپیچ بازتاب استعاره 

صفت مکنده در کنار دهان یادآور جاذبه زمین است که کوهنوردان را  .یک موجود زنده است که دهان دارد و دهان او قبر است
  .کشد در هنگام سقوط به سوي دره می

  
 .و به چیزي در پوسیدگی و غربت واصل گشتن/ سهم من پایین رفتن از یک پله متروکست •
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رود و این  در زیر آن میپایین رفتن از پله متروك بر انگیزاننده این دانش است که شخص از مکانی روي زمین به جایی 
زیرزمین این دانش را . زمین این خانه است پس دنیاي پس از مرگ نیز در حکم زیر. باشد ، می"جهان خانه است"بازتاب استعاره 

تواند بداند در آنجا چه چیزي قرار  انگیزد که زیرزمین تاریک است، پس اشیاء قابل دیدن نیستند، بنابراین انسان نمی برمی
شود و آوردن کلمه چیزي به صورت نکره بر معناي نامعلوم و مرموز  ، بازهم به ذهن متبادر می"دانستن دیدن است"ستعاره ا.دارد

  .کند بودن تأکید می
  

  نازك المالئکه هاي همزمان در شعر نگاشت.2.4
 .فأندبوا ما دعوتموه انتصارا/ وله النصر و الفخار علینا/ ـر ونحن الصرعی الضعاف الحیاري/ هکذا الموت غالب أبد الدهـ •

بنابراین زندگی پیروزي است و مرگ . باشد ، می"زندگی نبرد است"، بازتاب استعاره "مرگ حریف پیروز است"استعاره 
  .شکست است

  
 .ـم لعینی قاطف األزهارِ/ کلما شمت زهرةً صور الوهـ •

مرگ نیز . باشد این یادآور استعاره جهان باغ است، می و  "انسان گیاه است"بویم گل بازتاب استعاره  هرگاه گلی را می
  .گلچین این باغ است

  
ی الموت قلباً • حب الحیاةِ/ ها أنا بین فکّ لم یزل راعشاً ی. 

  .باشد ، می"مرگ حیوان درنده است"و دهان مرگ بازتاب استعاره  "انسان طعمه مرگ است"من در این بیت یادآور 
  
طفیء أفراحی و أحزانی الممات/ اً یا حیاةفوداعاً ایها الرکب وداع • آنَ أن ی. 

  .باشد ، می"است) نور(زندگی شمع "بازتاب استعاره  "مرگ خاموش کننده است"در این بیت استعاره 
  

  پی نوشت
به  قلمروي مبداء را) هاي انگاره _یعنی، ساختار طرحواره(هاي استعاري، مکان شناسیِ شناختی  نگاشت: اصل تغییرناپذیري-1

  ).221: 1383سجودي،(کنند طریقی سازگار با ساختار ذاتی قلمروي مقصد حفظ می
  
  گیري نتیجه

اند، در توصیف و تبیین آن  از  نازك المالئکه و فروغ فرخزاد که در سراسر دیوان خود با مقوله مرگ در کشمکش بوده
البته این دو شاعر به وسیله ذوق شاعرانه خود و با . روزمره است هاي متعارف زبان اند که بازتاب استعاره هایی استفاده کرده استعاره
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اند چندین نگاشت مختلف را در یک بیت شعر به صورت همزمان به کار برده و  هاي همزمان استعاره، توانسته استفاده از نگاشت
  .بدین وسیله زبان شعر خود را از زبان متعارف روزمره تمایز بخشند

در حالی که فروغ . خود تنها از دو نوع استعاره مفهومی ساختاري و هستی شناختی بهره برده است نازك المالئکه در شعر
تري در شعر خود  فرخزاد عالوه بر استفاده از این دو نوع استعاره مفهومی با استفاده از استعاره جهتی توانسته است از زبان ناب

تواند ریشه در تجربیات روزمره بشر داشته باشد  می "رگ به مثابه سقوطم"و  "زندگی به مثابه صعود"گرچه نگاشت . بهره بگیرد
  .برانگیز خواهد بود گمان تحسین اما کاربرد زیبا و شاعرانه آن در شعر فروغ فرخزاد، بی
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-119صـص  . 1389، تابسـتان  12ش . مجله ادب پژوهـی . »نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون«. هاشمی، زهره
140. 
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496  
  عربی بر آثار عراقیابن »فصوص الحکم«ثیر أت

  

  1)خوش رودباري(علی نوري محمد

  

  چکیده 
آن چنان کـه مشـهور اسـت او لمعـات     . ي ابن عربی با یک واسطه یعنی صدرالدین قونوي به فخر الدین عراقی رسیدها شهیاند

  .مقصود صاحب فصوص جز این نیست :استادش هم بعد از خواندن آن گفت. خود را در اثناي درس فصوص قونوي نوشت
جالب توجه است که تاج الدین حسین خوارزمی شارح معروف فصوص به تـأثیر پـذیري عراقـی از ابـن عربـی پـی بـرد و در        

  .مواضع متعددي از اثر خود، شواهدي را از آثار عراقی دالّ بر موضوع مذکور، نقل کرد
ی و عشق، اعیان ثابته، خ لع و لبس، انسان کامل، خیال و بویژه وحـدت وجـود و آثـار منـتج از آن     عراقی در زمینه حرکت حب

  .ي ابن عربی متأثر شده استها شهیاندیقیناً از 
چرا کـه عراقـی بـا زبـان شـعر سـخن       . این تأثیر در کالم عراقی کامالً واضح و مبرهن است و گاه غیر مستقیم و پوشیده است

  .دیگو یم
  
ی، عشق، اعیان ثابته، انسان کامل، خیال، خلع، لبس، وحدت وجود، تمثیل ابن عربی، عراقی، :ها واژهکلید  حرکت حب.  

                                                
 يسار انیفرهنگدانشگاه  - 1



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٧٤٣ 
 

هنگـامی کـه غیـاث الـدین     . ق در مکه با مجدالـدین اسـحاق، پـدر صـدرالدین قونـوي، آشـنا شـد       . هـ  600ابن عربی در سال 
شد، نامه اي به دوست نزدیکش مجدالـدین  ) مقلمرو سلجوقیان رو( فرمانرواي قونیه ) ق. هـ  608-601: فرمانروایی (کیخسرو اول 

مجدالدین در راه بازگشت به قونیه، پـس از رسـیدن بـه بغـداد ،     . که در شام بود، نوشت و از وي دعوت کرد که به قونیه باز گردد
  .یدندق به قونیه رس. هـ 60ابن عربی را که در آن هنگام ، در آن شهر بود، هم سفر خود ساخت و هر دو در ذیقعده سال 

او مشـهورترین  . در قونیه صدرالدین قونوي فرزند مجد الدین اسحاق تحت تعلـیم و تربیـت و ارشـاد ابـن عربـی قـرار گرفـت       
  .را در شرح و تبیین آثار استادش به رشته تحریر درآورد) مفتاح الغیب، نصوص، فکوك و نفحات الهیه(آثارش 

در این مورد تردیدهایی ابراز شده اسـت امـا دکتـر زریـن     . ازدواج کرد آن چنان که مشهور است ابن عربی با مادر صدرالدین
 توانـد  ینمـ این که محیی الدین و صدر الدین هیچ یک به این موضوع اشاره نکردند،  دیگو یمو  داند ینمرا پذیرفتنی  ها آنکوب 

محیی الدین با مجدالدین صحت خبر را از طرفی شهرت و تواتر خبر و ارتباط . دلیل مناسب و درخوري براي رد این موضوع باشد
  ) 120و  1: 1366زرین کوب، .( تا تکذیب دهد یمبیشتر قابل تصدیق نشان 

هم چنین گفته شده است که عراقی در اثناي درس فصوص، کتاب لمعات خود را نوشت و بعد از اتمام کار آن را به استادش، 
و  8همـان،  .( مقصود صاحب فصوص جز این نیست: بر دیده نهاد و گفت صدرالدین آن را بوسید و. صدرالدین قونوي، نشان داد

147(  
ی  ابن عربی و عراقی: حرکتی حب  

  :حرکت در عرفان
ی . موجودات عالم مطلقاً اعم از مادي و روحانی همه از حرکت پدید آمده اند آن . نامـد  یمـ عارف این حرکت را حرکت حب

ی را فاعلیت به معنی ایجاد تدریجی و اظهار کمال هم دانسته اندحرکتی ح. دهد یمرا به واجب الوجد اسناد  ب.  
ی اشـتیاقی،ایجادي،  . »والمحبه هی اصل الوجود« . مگر از محبت ابدی ینمحرکت ابداً و مطلقاً وقوع  در قوس نزول حرکت حب

  .تکمیلی است و در قوس صعود، استکمالی
  :ده استابن عربی در فص حکمه علویه فی کلمه موسویه آور

ی است اگر چه در ظاهر اسبابی مثل خوف و غضب داشته باشد ی بودن هر حرکت به این اسـت کـه اصـل    . هر حرکتی حب حب
  . حرکت، حرکت عالم از عدم است به سوي وجود

  )1023:  1379خوارزمی، ( 
ی، مطالبی آورده است که ما به همین مور عراقی هـم  . میکن یمد بسنده او در مواضع دیگري از فصوص هم درباره حرکت حب

ی  ار « و آن را با تعبیر  داند یمحرکت را حب کند یمبیان » انّ المحب لمن یهواه دو:  
عشق مسـتولی  . هنوز روي معشوق ندیده بود که نغمه قول کن او را از خواب عدم برانگیخت. عاشق با بود و نابود آرمیده بود« 
ار« ي  ترانهسکون ظاهر و باطن را به . گشت به رقص و حرکت درآورد تا ابداآلبدین نه آن نغمه منقضـی  » ان المحب لمن یهواه دو

  . »شود و نه آن رقص منقرض
  ) 505:    1328عراقی، ( 
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ی را در اسناد به موجد، ایجاد تدریجی هم دانسته اند ات به این مسـئله اشـاره کـرده اسـت    . گفتیم که حرکت حب . عراقی به کرّ
  :دیگو یممثالً 

ــاي اول  ــان نمـــــــــ ــام جهـــــــــ   در جـــــــــ
ــر برآمــــــد     ــام از مــــــی عشــــــق پــــ   جــــ
ــکال  ــوش و اشـــــ ــن نقـــــ ه ازیـــــ ــر ذر   هـــــ
  یــــــک جرعــــــه و صــــــد هــــــزار ســــــاغر

  

ــل    ــان ممثـــــ ــه جهـــــ ــش همـــــ ــد نقـــــ   شـــــ
ــه   ــن همـــ ــت ایـــ ــشگشـــ ــا نقـــ ــکل هـــ   مشـــ

ــل   ــان مفصـــــــ ــه جهـــــــ ــود همـــــــ   بنمـــــــ
ــل   ــدهزار منهــــــ ــره و صــــــ ــک قطــــــ   یــــــ

  
  )281و  2: همان (

  . بعد خداوند به خاطر عشق آنها را از علم به عین آورد). ثابته عالم اعیان( ابتدا نقش تمام جهان در علم خداوند ممثل شد 
  .بیت سوم و چهارم بیانگر تدریجی بودن ایجاد هستند

  )323، 2ج: هـ  1395ابن عربی، . ( ابن عربی عشق را اصل هستی می شمارد
دا اصل هستی است، عشـق را اصـل   عراقی نیز بارها در دیوان و لمعات عشق را مترادف خدا به کار برده است و از آنجا که خ

  .هستی می شمارد
ــت  ــانم پدیـــد نیسـ ــه در دو کـــون مکـ   عشـــقم کـ

  
ــت       ــد نیسـ ــانم پدیـ ــه نشـ ــربم کـ ــاي مغـ   عنقـ

  
  )454:  1382عراقی ، ( 

و از  پردازد یمدر این مرحله عاشق به خود عشق  دیگو یمو  برد یمنام » عشق به عشق «ابن عربی از یکی از مراحل عشق به نام 
ــی، . ( شــــــــــــــــــود یمــــــــــــــــــنصــــــــــــــــــرف معشــــــــــــــــــوق م    1395ابــــــــــــــــــن عربــــــــــــــــ

  ) 325، 2ج: هـ 
  :عراقی تمام لمعه ي بیست و سیم را به همین مطلب اختصاص داده است

...( عشق آتشی است که چون در دل افتد، هرچه در دل یابد، همه بسوزد تا به حدي که صورت معشـوق نیـز از دل محـو کنـد    
  )518: 1382عراقی، 

ــو  ضــــمناً عراقــــی در ایــــن لمعــــه ا ــوق را از دل عاشــــق محــ ــن مســــئله را کــــه چگونــــه عشــــق، صــــورت معشــ   یــ
  :می کند، بیان کرده است

جملگی شرح این رموز آن است کی . با تو نماید که محبوب مغلوب عشق چگونه گردد» فنیسهم« اگر نظر باالتر کنی اشارت 
آویزد و چـون هـر دو را بـه سـمت دوي و کثـرت      سر از گریبان عاشقی برزند، آنگاه به دامان معشوقی در» احببت« عشق به حکم 

موسوم یابد، روي عاشق از معشوق بگرداند و روي معشوق از عاشق و لباس دوي از سر هر دو بکشد و هر دو را به رنگ خود کـه  
  )519همان ، . ( یگانگی است، برآورد

حـدیث کنـت کنـزا مخفیـا فاحببـت ان اعـرف       » تاحبب«است و منظور از ) 67/توبه  ( آیه نسو اهللا فنسیهم » فنسیهم« منظور از 
  .فخلفت الخلق لکی اعرف
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و در خود  ردیگ یمکه در آن عشق، عاشق را یک باره و یک پارچه دربر  کند یمابن عربی به حالت و وضعیت ویژه اي اشاره 
چ جزیی در عاشق نیست مگر در این صورت هی. این هنگامی است که محبوب، خدا یا یکی از همنوعان او باشد. سازد یممستغرق 

: ، هــ   1395ابن عربـی،  . ( گردد یمظاهرش شیفته ظاهر محبوب و باطنش شیفته باطن او . شود یمکه همانند آن در محبوب یافت 
  )325و  6، 2ج

  :عراقی در لمعه ي بیست و چهارم از لمعات خود به موضوع مذکور پرداخته است
به اصـالت صـفت محبـوب    ... خود هر صفتی که عاشق بدان متصف شود، . ستطلب و جستجوي عاشق، نمونه طلب معشوق ا

  ) 520و  1:  1382عراقی، ... (پیش محب امانت است و او را هیچ شرکت نیست. تواند بود
  )114،  1ج : هـ  1395ابی عربی، . (ابن عربی معتقد است که خداوند در هر معشوقی بر چشم هر عاشقی ظاهر است

  :دیگو یمه اول از لمعات خود عراقی هم در لمع
عشق بهر اظهار کمال از آن روي که عین ذات خود است و صفات خود، خود را در آینه معشوقی و عاشـقی بـر خـود عرضـه     

  )457و  8:  1382عراقی، . (کرد
ابـی  . (دانـد  یمابن عربی بر آن است که خداوند در موجودات جز خودش را دوست ندارد و این مسئله را ناشی از غیرت الهی 

  )114،  1ج : هـ  1395عربی، 
  :پردازد یمعراقی هم این گونه به موضوع باال 

هر لحظه از روي معشوقی پرده براندازد و هـر نفـس از راه عاشـقی پـرده     . با غیر خود نپردازد. بازد یمعلی الدوام با خود عشق 
  ) 452:  1382عراقی، . (آغازد

  :کند یملهی را این گونه بیان و نشأت گرفتن این مسئله از غیرت ا
الجرم خود را عین همه کرد تا هرچه . غیرت معشوقی آن اقتضا کرد که عاشق غیر او را دوست ندارد و به غیر او محتاج نشود

  . را دوست دارد و به هر چه محتاج شود، او بود
ــت ــان نگذاشــــــ ــر در جهــــــ   غیــــــــرتش غیــــــ

  
ــد    ــیا شـــــ ــه اشـــــ ــین جملـــــ ــرم عـــــ   الجـــــ

  
  )464:  1382عراقی، (

ــقند     ــان عاشـــ ــودات جهـــ ــام موجـــ ــه تمـــ ــت کـــ ــد اســـ ــی معتقـــ ــن عربـــ ــی،  . (ابـــ ــن عربـــ ـــ  1395ابـــ   ج: هـــ
  :دیگو یمعراقی هم از سریان عشق در تمام موجودات سخن ) 114،  1 

  )473:  1382عراقی، (فکیف ینکر العشق . عشق در همه ساري است، ناگزیر جمله اشیاست
عراقـی هـم در لمعـه    ) 326،  2و ج  114،  1ج : هــ   1395ابن عربی، . (اندد یمابن عربی علت عاشق بودن خدا را زیبا بودن او 

بعد از محبت ذاتی که موجبش معلوم نبود یا بهر حسن دوست دارند یا بهر احسان و این هر دو غیر : دیگو یمهفتم از لمعات خود 
  )464،  1382عراقی، . (او را نیست
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خواسـت او،  . و آن خواست او و خواست معشوق است کند یمد را جمع ابن عربی بر آن است که عاشق در عشق خود، دو ض
ــران  ــوق، هجـــــــــــ ــت معشـــــــــــ ــت و خواســـــــــــ ــال اســـــــــــ ــی، . (وصـــــــــــ ــن عربـــــــــــ   1395ابـــــــــــ

  )337،  2ج : هـ  
  :دیگو یمعراقی در لمعه ي بیست و دوم از لمعات خود درباره ي موضوع مذکور چنین 

چون داند که دوست آن دوست دارد، بعدش مقرب تر از . بلکه باید فراق را دوست تر دارد از وصال و بعدش خوشتر از قرب
عراقـی،  . (قرب بود و هجرش از وصل، زیرا که در قرب و وصال به صفت مراد خودست و در بعد و فراق به صفت مـراد محبـوب  

1382 ،517 ،518 (  
که در عشـق   کند یمن نکته اشاره و به ای پردازد یمابن عربی در پیوند با نقش خالق خیال در عشق به رویارویی مجنون و لیلی 

و چون آن دو صورت در خیال عاشـق سـخت بـه     زدیآم یمطبیعی گاه صورت محبوب در خیال عاشق، با صورت بیرونی او درهم 
، بنـابراین دچـار خسـتگی و پریشـان     ابـد ی ینمـ و او را در آن  کنـد  یمهم نزدیک شوند، عاشق محبوب را در خیالش جست و جو 

به همین علت هنگامی که لیلی نزد مجنون آمد و گویی مجنون او را مزاحم آن صورت خیالی یافت . شود یمفکري و سرگشتگی 
و  111، ص  1هــ ، ج   1395ابـن عربـی،   . (که از وي داشت و به او گفت از من دور شو، عشق تو مرا از تو منصـرف کـرده اسـت   

112(  
  . عراقی همین مسئله را در لمعه ي بیست و سیم آورده است

. عشق آتشی است که چون در دل افتد، هرچه در دل یابد، همه بسوزد تا به حـدي کـه صـورت معشـوق نیـز از دل محـو کنـد       
  . گفــــــت مــــــن خــــــود لیلــــــی ام   . مجنــــــون در ایــــــن ســــــوزش بــــــود کــــــه گفتنــــــد لیلــــــی آمــــــد       

  )518،  1382ی، عراق(                                                                                    
عراقی هم ) 113و  112،  2هـ ، ج  1395ابن عربی، . (داند یم» نور«و » جمیل«ي الهی ها نامابن عربی انگیزه ي عشق الهی را از 

  : دیگو یمدر لمعه ي هفتم 
مجنـون   اوست کـی بـه چشـم   . ان اهللا جمیل، غیر او را نشاید که جمال باشد و هو یحب الجمال؛ چه جمال محبوب لذاته است

  . دارد یمــــــــدر لیلــــــــی و بــــــــدو خــــــــود را دوســــــــت  کنــــــــد یمــــــــنظــــــــر بــــــــه جمــــــــال خــــــــود 
  )475،  1382عراقی، (                                                                                     

  ابن عربی و عراقی :اعیان ثابته
اعیـان ثابتـه در عرفـان ابـن عربـی و      . تـه را وضـع کـرده اسـت    ابن عربی نخستین اندیشمند اسالمی است که اصطالح اعیان ثاب

به بیان دیگر صورت علمی اشیاست که از ازل آزال در علم حق ثابـت  . پیروانش، حقایق و ذوات و ماهیات اشیا است در علم حق
  .  بوده و تا ابد آباد نیز همچنان ثابت خواهد ماند

  :دیگو یمابن عربی در خصوص عدم مجعولیت اعیان ثابته 
،  1379خـوارزمی،  . (االعیان التی العدم الثابته فیه، ما شمت رائحه من الوجود، فهی علی حالها مع تعداد الصور فی الموجودات

308 (  
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اعیان در عدم ثابت هستند، رائحه اي از وجود را استشمام نکرده اند، پس با وجود تعداد صور در موجودات هم چنان معـدوم  (
  )هستند

  . اعیان ثابته سخن گفته است) نه وجود(بع ابن عربی بارها از ثبوت عراقی به ت
  :دیگو یممثالً 

ــادم  ــدا افتـ ــرا از تـــو جـ ــه چـ ــم کـ ــه دانـ   مـــن چـ
  

ــادم     ــرا افتــ ــدم، دور چــ ــک بــ ــک نزدیــ   نیــ
  

  )210،  1382عراقی، (
  .والم خمسبه حضرات و ع» دور افتادن«، اشاره دارد به ثبوت علمی اعیان در علم خداوند و » نیک نزدیک بدم«

  :دیگو یمابن عربی در فص حکمه نفثیه فی کلمه شیثیه در خصوص ارتباط علم خداوند با اعیان ثابته 
ــق           ــب مطلـ ــوت در غیـ ــت ثبـ ــد در حالـ ــه عبـ ــین ثابتـ ــابع عـ ــوال تـ ــع احـ ــده در جمیـ ــه بنـ ــق بـ ــم حـ ــعلـ ــد یمـ   . باشـ

  )179،  1379خوارزمی، (                                                                                  
  :دیگو یمعراقی هم در قصیده اي که بخشی از آن در توصیف عالم اعیان ثابته است، 

  ازل آنجــــا ابـــــد یــــابی، ابـــــد آنجــــا ازل یـــــابی   
ــه      ــن لمح ــد دری ــد ش ــود و خواه ــت و ب ــه هس ــی هرچ   ببین

  

ــانی  ــابش کـ ــی تـ ــان، ببینـ ــابش کیهـ ــور تـ   ز نـ
  ی اند یمی، ببینی آنچه نیب یمبدانی آنچه 

  )36،  1382عراقی، (
ما ابتدا در علم حق، اعیان ثابتـه بـودیم سـپس مراحلـی را     : دیگو یمابن عربی هم چنین در فص حکمه نبویه فی کلمه عیسویه 

  . پشت سر نهادیم تا در این نشئه ظاهر شدیم
  فاحیـــــــــــاه الـــــــــــذي یـــــــــــدري   
ــا  ــه و اکوانــــــــــــ ــا فیــــــــــــ   فکنــــــــــــ

  

ــا    ــین احیانـــــــــ ــی حـــــــــ   بقلبـــــــــ
ــا ــا و ازمانــــــــــــــــــ   و اعیانــــــــــــــــــ

  
  ) 717،  1379می، خوارز(

کسی که به دل من و استعداش در ازل آگاهی داشت، آن را زنده کرد، حال که ما در غیـب حـق و علمـش، اکـوان و اعیـان      (
ثابته بودیم و هنگام نزول به سماوات و ارض و گذشتن از منازل معادن و نباتات و حیوانات تا زمان رسیدن بدین صـورت انسـانیه،   

  .)راندیم تا درین دیار بدین نشئه ظاهر شدیمو روزگار گذ ها زمان
ل، مثالً درجائی به اختصار چنین  دیگو یمعراقی هم بارها به این سیر اشاره کرده است گاهی مختصر، گاهی مفص:  

ــت   ــه اوســــ ــداي نغمــــ ــالم صــــ ــه عــــ   همــــ
  

  کـــــه شـــــنید ایـــــن چنـــــین صـــــداي دراز  
  

  )453،  1382عراقی، (
  . تا عالم خاك استهمان از عالم اعیان ثابته » صداي دراز«
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  ابن عربی و عراقی :انسان کامل
ابن عربی در فص اول فصوص الحکم یعنی فص حکمه الهیه فی کلمه آدمیه، انسان کامل یا کون جامع را آیینـه خداونـد مـی    

 91: 1379خـوارزمی،  . (خداوند اعیان اسماي خود را در کون جامع که حصر کننده اسما و صفات اوست، دید دیگو یمشمارد و 
(  

  :دیگو یمیی دارد مثالً ها اشارتعراقی بارها به این موضوع 
ــود را     ــورت خـ ــد صـ ــن دیـ ــه مـ ــرد بـ ــاه کـ   نگـ

  
ــانش    ــه راز پنهــــ ــکار ز آیینــــ ــد آشــــ   شــــ

  
  ) 330:  1382عراقی، (

  . آن چنان که گفتیم ابن عربی بر این باور است که خداوند انسان را آفرید تا اسما و صفات خود را در او مشاهده کند
  :دیگو یممثالً در جایی با تعبیر شاعرانه چنین . گاه مستقیم و گاه شاعرانه. یی داردها اشارهعراقی هم به این موضوع 

ــان   ــتی اي جــ ــان پیوســ ــن آن زمــ ــا مــ ــو بــ   تــ
ــن  ــق مـــــــــ ــتی عاشـــــــــ   از آن دم بازگشـــــــــ

  

ــانی    ــابش کـ ــی تـ ــان، ببینـ ــابش کیهـ ــور تـ   ز نـ
  کـــــه در مـــــن روي خـــــوب خـــــود بدیـــــدي

  
  )334همان ، (

  )101:  1379خوارزمی، . (و عالم را انسان صغیر داند یمان را عالم کبیر ابن عربی انس
و بر آن است که خداوند عالم را به وسیله انسان کامل حفظ )  108همان، . (داند یماو هم چنین انسان کامل را علت خلق عالم 

  ) 61همان ، . (کند یم
  . میکن یمبراي هر مورد به یک نمونه اکتفا . ي فراوان داردها اشارتعراقی هم در خصوص موضوعات باال 

  :مورد اول
  برتر از کون و مکان جـایی اسـت یعنـی درگهـش    

  
  خشــت قصــر کائنــات از خــاك آن ملجــا زننــد  

  
  )45: 1382عراقی، (

  )درگهش یعنی درگه انسان کامل(
  : مورد دوم

ــتنیر   ــان مســـ ــرد جهـــ ــع ي روي او کـــ   شعشـــ
  

ــتطاب     ــان مسـ ــرد جنـ ــوي او کـ ــه ي خـ   لخلخـ
  

  )47ان، هم(
شعشـعه روي او جهـان را نـورانی کـرد یعنـی اگـر او       . تعبیر شاعرانه اي است از این که انسان کامل باعث پیدایش عالم اسـت 

  .... افتی ینم، جهان وجود بود ینم
  ) 61همان، ) ( انسان کامل= او ( هر دو عالم درون قبضه اوست 
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ات به این موضوع اشاره کـرده  )  137تا  135:  1379،  خوارزمی. ( داند یمابن عربی انسان را به صورت خالق  عراقی هم به کرّ
  .است

  : دیگو یممثالً در جایی 
ــی  ــاه کنـ ــن نگـ ــوي مـ ــود سـ ــورت خـ   بـــراي صـ

  
  وگرنــه ســوي عــدم کــی کنــی نظــر؟ حاشــاك   

  
  )331:  1382عراقی، (

) 941تـا   937: 1379خـوارزمی،  . (دانـد  یمـ ابن عربی در فص حکمه ایناسیه فی کلمه الیاسیه انسان کامل را وحـدت وجـودي   
ابتدا توصـیفی از  ) تصحیح دکتر نسرین محتشم(دیوان خود  20و  19و  18عراقی هم در سه بند از ترکیب بند مندرج در صفحات 

  . کند یمو در انتها به وحدت وجودي بودن او اشاره  دهد یمانسان کامل به دست 
  :دیگو یممثالً در انتهاي یک بند 

ــیش آف  ــون پــ ــو ذره وار  چــ ــوم محــ ــاب شــ   تــ
  

ــم    ــمس دم زنــ ــا الشــ ــم ار ز انــ ــدور باشــ   مغــ
  

  )19،  1382عراقی، (
  ابن عربی و عراقی: خلع و لبس

ــر          ــود را از بــ ــوت وجــ ــه کســ ــر لحظــ ــالم هــ ــه عــ ــن کــ ــی ایــ ــبس یعنــ ــع و لــ ــی خلــ ــن عربــ ــطالح ابــ   در اصــ
  :دیگو یمهمان که مولوي . کند یممی کند و همان لحظه دوباره در بر 

  دنیــــا و مـــــا  دشــــو  یمـــــهــــر نفــــس نــــو    
ــو    ــوي نونـــ ــون جـــ ــر همچـــ ــعمـــ ــد یمـــ   رســـ

ــت   ــکل آمدســـــ ــتمر شـــــ ــري مســـــ   آن ز تیـــــ
ــنع  ــزي صــــــ ــدت از تیــــــ ــن درازي مــــــ   ایــــــ

  

ــا     ــدر بقـــ ــدن انـــ ــو شـــ ــر از نـــ ــی خبـــ   بـــ
ــتمري  ــمســــــ ــنما یمــــــ ــد دیــــــ   در جســــــ

ــه دســـت       ــانی بـ ــرر کـــش تیـــز جنبـ   چـــون شـ
ــنع  ــزي صــــ ــرعت انگیــــ ــد ســــ ــی نمایــــ   مــــ

  
  )71بلخی، بی تا، (

 دهـد  یمارتباط ) 5/رعد (» بل هم فی لبس من خلق جدید«خلع و لبس را با آیه ابن عربی در فص حکمه قلبیه فی کلمه شعیبیه 
او در فـص حکمـه رحمانیـه فـی کلمـه سـلیمانیه       ) 629تـا   625:  1379خوارزمی، . (و خلق جدید را برابر با خلع و لبس می شمارد

آصـف ایـن    دیگو یمو  کند یمتوجیه  آوردن آصف بن برخیا تخت بلقیس را در یک چشم به هم زدن نزد سلیمان با خلع و لبس
  )779تا  777همان، . (کار را با اعدام و ایجاد یا خلع و لبس انجام داد

  : میکن یمما محض نمونه به یکی دو مورد اشاره . شواهد دال بر خلع و لبس در کلیات عراقی بسیار زیاد است
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ــازد    ــر ســــ ــه اي دگــــ ــس نغمــــ ــر نفــــ   هــــ
  

  انچــون نگــار مــن بــه هــر رنگــی برایــد هــر زمــ        
  

ــاز       ــا ســ ــد بــ ــه اي کنــ ــان زخمــ ــر زمــ   هــ
  )227:  1382عراقی، (                       

ــون   ــر دم دگرگ ــرم ه ــالج ــود یم ــوان دل ش   ال
  )298همان، (                                   

  
. دانـد  یمـ » ینالیتجلی فی صوره مرتین و الیتجلی فی صـوره الثنـ  «ابن عربی در فتوحات علت تعدد آثار و مخلوقات را قاعده 

  :عراقی هم به تبع از او بر همین باور است) 248،  4ج : هـ  1392ابن عربی، (
ــون  ــه روي دیگرگــــــــ ــر آینــــــــ   در هــــــــ
ــوا  ــوت حــــــ ــه کســــــ ــد بــــــ ــه برآیــــــ   گــــــ

  

ــنما یمــــــــ   ــر دم دیــــــ ــال او هــــــ   جمــــــ
ــورت آدم  ــه صـــــــ ــد بـــــــ ــه برایـــــــ   گـــــــ

  
  )155:  1382عراقی، (

عراقی هم به ) 172،  3ج : هـ  1395ابن عربی، . (داند یم» لهیتوسع ا«نکته شایان توجه این که ابن عربی علت قاعده یاد شد را 
  : تبع او هم چنین

ــزاران روي داشــــت   چــــون جمــــالش صــــد هــ
  

  بـــــــود در هـــــــر ذره دیـــــــداري دگـــــــر  
  

  )1469: 1382عراقی، (
  .صد هزاران روي داشتن جمال الهی برابر است با توسع الهی

  :استیا در جایی دیگر صریح تر به این مسئله اشاره کرده 
  خذ حیث شئت فان اهللا ثم و قل ماشئت فان الواسع اهللا

. هر طرف که خواهی گیر به درستی که به سوي خداوند است و هرچه خواهی بگو چـرا کـه خداونـد فراگیرنـده همـه اسـت      
  )466همان، (

  :عطار از توسع الهی اینگونه یاد کرده است
ــت؟    ــو کیســ ــز تــ ــت جــ ــی نهایــ ــدا بــ   اي خــ

  
  یـت جـز تـو چیسـت؟    چون تویی بـی حـد و غا    

  
  )13:  1368عطار نیشابوري، (

  ابن عربی و عراقی :خیال
ی، اعتباري و اضافی به کار برده است   . ابن عربی در مواضع متعددي از فصوص خیال را در معنی وجود ظلّ

  :مثالً
ــه   ــی الحقیقـ ــق فـ ــو حـ ــال و هـ ــون خیـ ــا الکـ   انمـ

  
  کــل مــن یفهــم هــذا، حــاز اســرار الطریقــه        
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  )488 :1379خوارزمی، (
هر کسی که این مطلب را فهم کند، اسرار طریقت را فرا گرفته . عالم کون خیال است و این مسئله حقیقتاً حق و درست است(
  )است

  :دیگو یمیا در جاي دیگر 
  کــــل مـــــا فــــی الکـــــون و هــــم او خیـــــال   

  
  او عکــــــوس فـــــــی مرایــــــا او ظـــــــالل    

  
  )150،  3ج : هـ  1395ابن عربی، (

  :خیال خوانده است عراقی هم جهان را بارها
  در حقیقــت عــالم هســـتی خیــالی بــیش نیســـت    

  
ــه       ــان انداخت ــا را در گم ــد م ــالش چن ــن خی   وی

  
  )8:  1382عراقی، (

تاثیر بیت اولی که در این قسمت ذکر شد، بر این بیت عراقی کامالً آشکار است به گونـه اي کـه مصـراع اول بیـت عراقـی را      
  . ترجمه ي بیت ابن عربی دانست توان یم

ی یا اعتبـاري آن   ابن عربی تعبیرات دیگري هم درباره عالم به کار برده است که مترادف خیال بودن عالم و به معنی وجود ظلّ
یا در جایی عالم را وهم یا متـوهم یـا متـوهم الوحـود     ) 151،  4ج : هـ  1395ابن عربی، . (مثالً عالم را سحر خوانده است. باشد یم

یـا در جـایی دیگـر    ) 493همـان ،  (» فالوجود کله خیال فی خیال«: دیگو یمدر جایی دیگر ) 488:  1379خوارزمی، . (دانسته است
  )480همان، (»  سوي الحق او مسمی العالم هو بالنسبه الی الحق کالظل للشخص فهو ظل اهللا«: داند یمعالم را سایه 

  :عراقی هم با این تعبیرات از جهان سخن گفته است
  )280: 1382عراقی ، . (نمیب یمست و من در وي جمال یار جهان خواب ا :خواب

  
  :سراب یا صدا

ــت    ــان اســ ــو در جهــ ــز تــ ــه بجــ ــود هرچــ   خــ
  

ــدایی   ــراب یـــــا صـــ   هســـــت آن چـــــو ســـ
  

  )254همان ، (
  :هبا

ــویی  ــه تـ ــو را چنـــان کـ   ندیـــد چشـــم عراقـــی تـ
  

ــت      ــات هباس ــه کاین ــرش جمل ــه در نظ   از آن ک
  

  )260همان، (
  :سایه

ــود      ــه بـ ــت چـ ــی رخـ ــن بـ ــیش از ایـ ــان پـ ــراب     جهـ ــراي خــــ ــدم ســــ ــایه اي در عــــ   ســــ
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  )262همان، (
  :هیچ

ــاب روي تـــو      ــروغ آفتـ ــالم بـــی فـ ــت عـ   چیسـ
  

ــه      ــوان انداخت ــتم ه ــت در ک ــیچ اس ــر از ه   کمت
  

  )146همان، (
  :ابن عربی است» خیال فی خیال«خوانده است که یادآور » هیچ در هیچ«حافظ هم جهان را 

ــیچ اســت   ــیچ در ه ــه ه ــان جمل ــان و کــار جه   جه
  

  بــار مــن ایــن نکتــه کــرده ام تحقیــق       هــزار  
  

  )202:  1367حافظ شیرازي، (
  :دیگو یممثالً در فص حکمه حقیه فی کلمه اسحاقیه . ابن عربی خیال را در معنی عالم خیال هم به کار برده است

،  1379خوارزمی ، . ( یعبرها و المنام حضره الخیال فلم» انی اري فی المنام انی اذبحک«ان ابراهیم الخلیل علیه السالم قال البنه 
381 (  

مثالً عالم مادي را که پس از عالم مثال یا خیـال واقـع شـده    . عراقی هم بارها خیال را در معنی حضرت خیال به کار برده است
  :است، ظلّ خیال خوانده است

ــان  ــرد جهــــ ــره گــــ ــردیم خیــــ ــد گــــ   چنــــ
  

ــال     ــل خیــــ ــیر ظــــ ــیم اســــ ــد باشــــ   چنــــ
  

  )226:  1382عراقی، ( 
  ابن عربی و عراقی :وحدت وجود 

  .وجود ما سوي اهللا پرتوي است از وجود خداوند. وحدت وجود یعنی هر چه هست، اوست و جز اویی نیست
ات با تعابیر مختلف از این موضوع سخن گفته است؛ مثالً   ابن عربی به کرّ

ــین ــق تــــــــراه العــــــ   و مــــــــا خلــــــ
  

ــق   ــه حــــــــــــــــ   اال عینــــــــــــــــ
  

  ) 513: 1379خوارزمی ، ( 
  : دیگو یمعراقی هم 

ــر ــت   گــ ــه پوســ ــز ور همــ ــت مغــ ــه هســ   همــ
  

ــت       ــه اوسـ ــل همـ ــت بـ ــود ازوسـ ــه موجـ   همـ
  

  ) 374:  1382عراقی ، ( 
  :دیگران هم در این زمینه این گونه گفتند
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ــنم   ــه بیـــ ــحرا تـــ ــرم صـــ ــحرا بنگـــ ــه صـــ   بـــ
  

ــنم      ــه بیـــ ــا تـــ ــرم دریـــ ــا بنگـــ ــه دریـــ   بـــ
  

  )18: 1366باباطاهر عریان، ( 
ــرد  ــمــ ــبا یمــ ــناس   دیــ ــه شــ ــد شــ ــه باشــ   کــ

  
  هــــر لبــــاس تــــا کــــه بینــــد شــــاه را در      

  
  )8:  1368عطار نیشابوري، ( 

  
  هـــر لحظـــه بـــه شـــکلی بـــت عیـــار برآمــــد      
ــد     ــار برآمـــ ــران یـــ ــاس دگـــ ــه لبـــ ــر دم بـــ   هـــ

  

  دل بـــــــــــــرد و نهـــــــــــــان شـــــــــــــد  
ــوان شـــــــــــد ــه پیـــــــــــرو جـــــــــ   گـــــــــ

  
  ) 573،  1365بلخی، ( 

  .یکی از نتایج و پیامدهاي اعتقاد به وحدت وجود آن است که هر موجودي بر صراط مستقیم است
  

  : دیگو یمخصوص  ابن عربی در این
فهـو غیـر   . فکل ماش فعلی صـراط الـرب المسـتقیم    ) 56/ هود ( » ما من دابه اال هو آخذ بناصیتها انّ ربی علی صراط مستقیم« 

  ) 509،  1379خوارزمی ، . ( مغضوب علیهم من هذا الوجه و ال ضالّون
یعنی به حسب اسـمایش در او تصـرف دارد و او   ( . هیچ موجودي نیست مگر این که حق تعالی موي پیشانی او را گرفته است

پس هر رونده اي بر صراط مستقیم است و وي از این روي . خداوند بر صراط مستقیم است). برد یم خواهد یمرا به هر طریقی که 
ین  و از  اشدب یمپس متقاضی اسم خودش . زیرا او مظهر اسمی است که رب او در آن طریق است( نه مغضوب علیهم است نه ضالّ

ی که در حکم با او مخالف است از جمله ایشـان  . جمله مغضوب علیهم و ضالین نیست مغضـوب علـیهم و   ( = اگر چه نسبت به رب
  )است مثل عبید مضل نسبت به عبید هادي) ضالین

  )552،  551همان، . ( ابن عربی حتی بر آن است که اهل جهنم بر صراط مستقیم رب خود هستند
  .عظم لمعه ي یازدهم را به این موضوع اختصاص داده استعراقی بخش ا

ان ربی علی . سایه از نور کی جدا باشد؟ و چون در پی او رود کژ نرود. محب سایه  محبوب است؛ هر کجا رود در پی او رود
  ) 494:  1382عراقی ، . ( صراط مستقیم

صراط مستقیم است پس بناچار بنده هم بر صراط مسـتقیم  چون خداوند بر . بنده سایه ي خداست دیگو یمکه عراقی  مینیب یم
  .باشد یم

در این خصوص ابـن عربـی در فـص    . دیگر از نتایج و فروعات بحث وحدت وجود این است که هر معبودي برابر است با اهللا
تـا حـق در صـور     داند یمحکمه امامیه فی کلمه هارونیه، عدم موفقیت هارون در بازداشتن مردم از گوساله پرستی را حکمت الهی 

  ) 974:  1379خورازمی ، . ( اکوان پرستیده شود
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  : دیگو یمدر ضمن در جاي دیگر هم . عراقی تمام لمعه ي هفتم را به موضوع مورد نظر اختصاص داده است
ــه هـــر بتـــی بنگـــرد    اگـــر چـــه چشـــم عراقـــی بـ

  
ــانی        ــو جان ــز ت ــه ج ــدارد ب ــه ن ــو ک ــان ت ــه ج   ب

  
  )223، 1382عراقی، ( 

  .پرستم یمراقی از این بیت این است که من در هر بت هم تو را مقصود ع
. حق در ظهور و تجلی و خلق در وجود. دیگر از پیامدهاي بحث وحدت وجود این است که حق و خلق به همدیگر نیازمندند

  ) 359: 1379خوارزمی ، . ( فانت غذاوه باالحکام و هو غذاوك بالوجود
ت جـانبین  . درباره ي این موضوع سخن گفته است عراقی در لمعه ي نهم و دوازدهم در لمعه ي دوازدهم آشکارا از عدم حری

  :سخن در میان آورد و در لمعه ي نهم ضمن مطالبی از موضوع مذکور با تعبیر شاعرانه چنین گفته است) حق و خلق( 
ــاي مــن روي طــرب فــزاي تســت      ــام جهــان نم   ج

  
ــو      ــاي ت ــان نم ــام جه ــت ج ــن اس ــت م ــه حقیق   گرچ

  
  ) 480:  1382عراقی، (

  :دیگو یمحافظ با رعایت ادب درباره ي موضوع مذکور چنین 
ــد؟      ــه ش ــق چ ــر عاش ــاد ب ــر افت ــوق اگ ــایه معش   س

  
ــود     ــا مشــتاق ب ــه م ــودیم او ب ــاج ب ــه او محت ــا ب   م

  
  ) 140،  1367حافظ شیرازي، (

  گونه ادب را در مقابل خالق رعایت نمودهاو به ما مشتاق بود و این : او به ما محتاج بود، گفت: حافظ به جاي این که بگوید
  .یکی دیگر از نکاتی که در خصوص وحدت وجود در فصوص و آثار عراقی مشهود است، استفاده از تمثیل است

فهـو مرآتـک فـی رویتـک نفسـک و انـت مرآتـه فـی رؤیتـه اسـمائه و ظهـور            ( ابن عربی در این خصوص از تمثـیالت آینـه   
والعین واحده و ان اختلف االحکام و ال سبیل الی جهـل مثـل هـذا    ( ، عدد یک و دیگر اعداد )  196: 1379خوارزمی، )(احکامها

یعلمه کل انسان من نفسه و هو صوره الحق فاختلطت االمور و ظهرت االعداد بالواحد فی المراتب المعلومه فاوجد الواحد العـدد و  
) قول علیه سوي الحق او مسمی العالم هو بالنسبه الی الحق کالظل للشـخص ان الم( ، سایه و نور ) 315همان ، ) ( فصل العدد الواحد

الحق و بالنسبه الی ظل خاص صغیر و کبیر و صاف واصفی کالنور بالنسـبه الـی حجابـه عـن     ( ، آبگینه الوان و نور )  480همان ، ( 
  .ته استبهره جس) 489همان، )(الناظر فی الزجاج یتلون بلونه و فی نفس االمر ال لون له 

، عدد یک ) 123:  1382عراقی، ) (یک مجمل و این همه مفصل/ یک روي و هزار آینه بیش  ( عراقی عالوه بر تمثیالت آینه 
/ ز اسـتوا مهـر طلعـت تـو بتاقـت      ( ، سایه و نور ) 468همان، ) ( احد در اشیاء چنان ساري است که واحد در اعداد( و دیگر اعداد 

پس به رنـگ هـر یکـی تـابی     / آفتابی در هزاران آبگینه تافته ( آبگینه الوان و نور ) 229همان ، ) (ضابسایه از رنگ مهر یافت خ
صورت هر یک خالفی / جمله یک چیزست موج و گوهر و دریا ولیک ( ، از تمثیالت موج و دریا ) 319همان ، ) ( عیان انداخته

، )99همـان،  ) ( چون سوي دریا شود دریا شـود / اي کز دریا برون آیدهمی قطره ( ، قطره و دریا ) 319همان ، ) ( در میان انداخته 
ه  چنانکه نور مهـر  ( آفتاب و ماه )254همان ، )( از غایت ظهور عیانم پدید نیست/ چون آفتاب در رخ هر ذره ظاهرم  ( آفتاب و ذر
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در هـم  / از صفاي می و لطافت جـام  ( م و می، جا)462همان ، ) ( را به ماه اضافت کنند، صورت محبوب را به محب اضافت کنند
، احول و دو بینـی او  )132همان،)( یا مدام است و نیست گویی جام/ همه جام است و نیست گویی می / آمیخته رنگ جام و مدام 

و ظرف  و چندین تمثیل دیگر مثل دایره و نقطه ، آب) 123همان، ) ( نقش دومین چشم احول/ و اشکال   ها نقشهست این همه ( 
ی، روز و شب، آب و هوا، آتش و دود، آب و یخ، و  استفاده کرده است... ، اسم و مسم.  

  
  منابع

  دنباله جستجو در تصرف ایران، چاپ دوم، تهران، امیر کبیر) 1366(زرین کوب،عبدالحسین
  دیوان، برادران شاهرودي، چاپ چهارم، تهران، طلوع)1366(عریان، باباطاهر

دیوان ، به اهتمام محمد قزوینی و دکتر قاسم غنـی ، چـاپ پـنجم، تهـران،     )1367(واجه شمس الدین محمد حافظ شیرازي، خ
ار زو  

شرح فصوص الحکم، تحقیق آیت اهللا حسن زاده آملی، چاپ دوم، قـم، دفتـر تبلیغـات    ) 1379(خوارزمی ، تاج الدین حسین 
  اسالمی 

  ابراهیم مذکور، مصر. عثمان، راجعه د.تحقیق و تقدیم دالفتوحات المکیه، ) هـ 1359(ابن عربی، محیی الدین
ار) 1382(عراقی، فخر الدین  کلیات، تصحیح و توضیح دکتر نسرین محتشم،چاپ دوم، تهران، زو  

گزیده غزلیات شمس، به کوشش دکتر محمد رضا شفیعی کـدکنی، چـاپ ششـم ، تهـران،     ) 1365(بلخی، جالل الدین محمد
  یي جیبها کتابشرکت سهامی 

  مثنوي معنوي، به همت رینولد الین نیکلسن، تهران، انتشارات مولی) بی تا(بلخی، جالل الدین محمد 
منطق الطیر، به تصحیح دکتر سید صادق گـوهرین، چـاپ ششـم، تهـران، انتشـارات      ) 1368(عطار نیشابوري، شیخ فرید الدین 

 علمی و فرهنگی 
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497  
  ا مضمون عشق در شعر فروغ فرخزاددر ارتباط ب» باد«ي واژهتصویر پردازي 

  
  1زهرا نوري

  

  چکیده
ي دقیق دیوان شعر فروغ فرخزاد این نکته قابل تأمل است که فرخزاد در اشعاري که مضمون عشق دارد مخصوصاٌ   مطالعهبا     

مهم این است . اژه ساخته استي زیبایی از این و شاعرانهي باد استفاده نموده  و تصویرهاي  واژهي دوم شاعري، مکرراٌ از  دورهدر 
که ارتباط منسجم و معنا داري  بین این تصویر پردازي ها با مضمون عشق وجود دارد؛ نگارنده در این مقاله سعی نموده است با 

ي  شعري، چگونگی تصویرپردازي، ارتباط معنادار و نمادین واژه باد را با مضمون عشق در دیوان فرخزاد بررسی ها نمونهارائه 
  .نماید
  

  .باد، عشق، شعر، فرخزاد :هاکلید واژه

                                                
 ن و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیهکارشناس ارشد زبا - 1
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  مقدمه
ي  بـاره تفکر و کاوش در . ي طبیعت، همواره در نزد ایرانیان از ابتدا تا کنون اهمیت داشته است اربعهواژة باد یکی از عناصر    

ي ایرانـی اسـت،    فرشـته اد یـک ایـزد و   در تمدن و فرهنگ ایران باستان، ب. ابدی یمي  کهن ارتباط ها افسانهاین  واژه به اسطوره و 
آریائیان قـدیم بـراي بـاد، دو لغـت داشـته انـد از       «. ي بسیاري نیز مربوط به این ایزد در متون  کهن وجود داردها افسانهو  ها داستان
بـا   بعـدها ت کـه  که هر دو خداي قادري بوده اند با دو معناي متفـاو ) 134: 1388باقري،(»vayuي وایو واژهو نیز  vataي واته واژه

هم ایزدي  بوده بزرگ، قاهر و قادر، ایزدي ازلـی   vayي ایرانی باد با نام واي فرشته« شود یمبه طوري که گفته  شوند یمهم یکی 
نیکوکـار و در عـین   «ي دو گانهها یژگیوي متفاوت و  چهرهداراي دو ) 133:همان(»و زندگی بخش و نیز پایان دهنده و مرگ آور

  )همان(»ه  هم ایزد زندگی و هم خداي مرگ بوده استحال شوم، چرا ک
ي باد با معناهاي متفاوتش در ادبیات فارسی نمودهاي مختلفی یافته است مثالً نمـود اسـاطیري و منفـی     واژهجالب است که     

با گذشت زمـان و  ، نمود مثبت و زندگی بخش آن در اشعار شاعران گذشته، برجسته است اما کم کم شود یمآن در شاهنامه دیده 
از همـین رو   گردد یمو با توجه  به صفت طبیعی اش، عامل ارتباط  دهد یمي اساطیري اش را از دست  چهرهواقعی شدن شعر، باد 

باد بیشتر به صورت باد و نسیم سحر، در سراسر تاریخ ادبیات فارسی عنصر و عامل ارتباط و پیوند عاشـق  «:پورنامداریان گفته است
که نام بادي است در شـعر حـافظ اخبـار    » صبا«به عنوان نمونه ) 6: 1387پورنامداریان، (»ي ارتباط آنها بوده است لهیسوو معشوق و 

  :رساند یمعاشق را به معشوق 
  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را                        که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را 

  )1،ب4غزل (
ي اسـاطیري آن بـه صـورت نمـاد مـورد اسـتفاده قـرار        نمودها، کم و بیش کند یماصر کاربرد این واژه تغییر اما در ادبیات مع 

و دیگر چون گذشته تنها رابط بین عاشق و معشوق نیست بلکه باد در شعر هر کدام از شـاعران نمـود خاصـی دارد و هـر      ردیگ یم
باد در شعر نیما نقش یـک ویرانگـر   : پردازي نموده است به عنوان نمونهي شعري اش  از این واژه تصویر شهیاندشاعري با توجه به 

  :را دارد
  )446: 1371یوشیج، (ي ترسان را  جاده روبد یم، کوبد یمباد 

  :در شعر شاملو در نقش ترسو و سخن چین است که البته قدرت چندانی ندارد
  )132: 1363شاملو، (در بستر شب، باد  شود یموز هراسی  کور پنهان  

  :  ردیگ یمدر شعر اخوان گاهی مفهوم فلسفی 
  ي بادیم یکسر چهیبازهمه 

  )27: 1361اخوان ثالث، (کسی جاوید در این رهگذر نیست   
  :در شعر سهراب سپهري نقش منتقل کنند دارد

  )150: 1372سپهري،(ي سرو  گلدستهکه اذانش را باد گفته باشد سر  خوانم یممن نمازم را وقتی 
ي سیاسی و نگرش خاص شـاعران ایـن دوره، کـارکردي جدیـد     ها کنشد در شعر معاصر، به دلیل منش اجتماعی، با«در کل 

پورنامـداریان،  (»، کارکردي که از ذهن و شعور سیاسی نیما و پیروان ادبی او در زمـان و مکـانی خـاص مایـه گرفتـه اسـت      ابدی یم
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دیگر رابط بین عاشق و معشوق نیست و ارتباط کمتري بـا مضـمون عشـق    باد  شود یمبا دقت در شعر این شاعران دانسته ) 6: 1387
دارد و بیشتر در ارتباط با مضامین اجتماعی است که البته در این راستا باید تحقیقات گسترده اي انجام شود تا تأکیـد بـر ایـن امـر     

شعر او اسـت، فرخـزاد از شـاعرانی اسـت کـه      اثبات شود اما در این مقاله سخن از شعر فروغ فرخزاد و ارتباط باد با مضمون عشق 
ي بسیار باالیی دارد، شاعر کامالً احساس خـود را از زنـدگی  و مسـائل     عاطفهشعرش از جوهر شعري  قوي اي برخوردار است و 

تنهـا   به نظر من شعر، شعله اي از احساس اسـت و «: زندگی  و دنیاي زندگانی اش بیان کرده است، خود او در نامه اي نوشته است
به یک دنیاي  رؤیـایی و زیبـا ببـرد، یـک شـعر وقتـی زیباسـت کـه شـاعر تمـام            تواند یمچیزي است که مرا در هر حال که باشم 

هیجانات  و التهابات روح و جسم خود را در آن منعکس کرده باشد، من عقیده دارم که هر احساسی  را بدون هیچ قید و شرایطی 
بـه نقـل   .(»دهـد  یمـ حدي قائل شد و اگر جز این باشد هنر روح اصـلی خـود را از دسـت     شود ینمر باید بیان کرد، اصوالً براي هن

  )316: 13 76آزاد، .از،م
ي خود  را  عاشقانهباید گفت فرخزاد همانطور که خود گفته است هر احساسی را بدون قید و شرایطی باید بیان کرد ، احساس 

کرده است، مضمون عشق، پرکاربرد ترین مضمون شعري دیوان فرخزاد است  و با دقت از عشق و معشوق بی پروا و صادقانه  بیان 
در شـعرش دارد  و از آغـاز شـاعري تـا     »  بـاد «ي  واژهي وافري به استفاده  از  عالقهکه شاعر  شود یمي او دانسته  عاشقانهدر اشعار 

با تأکید گفت این تصاویر فقـط در اشـعار    توان یمه است که ي متنوعی انجام دادها يرپردازیتصوپایان  آخرین شعر  با این واژه، 
عاشقانه است و با مضمون عشق ارتباط دارد در این مقاله  شعر او با هدف اثبات  ارتباط منسجم  و معنادار با مضمون عشق بررسـی  

  .شود یم
  

  مضمون عشق در دیوان فرخزاد
 میبگـو  تـوانم  یمـ به جرأت  کهفروغ فرخزاد است  شکی بشاعر زن،  نیماهرتر، رانیامعاصر  اتیادبیی در سرادر عاشقانه    

و  کنـد  یمـ ی طـ ی را تکامل ریس کاو عشق ی وانیددر . حضور مداوم دارد کی. ي استجارمضمون عشق در لحظه لحظۀ شعر او 
 ریـ تعب کیـ  توانـد  یمـ  در نـوع خـود   کـه  رسد یمي واال و برتر از عشق ریتعبی به احساسو  کودکانهی عشقاز  تکامل نیافروغ در 

 دیـ گو یمی پروا،  از عشق سخن وبو تند  حیصر کهی است زن نیاولاو . شود یم انیبی اجتماع کامالًي دیدالبته با  کهعارفانه باشد 
در بسـتر شـعر قبـل از او     کـار  نیاي  نهیزمالبته  که کشاند یمی روزمره زندگاو عشق را به . دهد یممرد را معشوق خود قرار  کو ی
ی لـ یخیی غنـا معشوق در شـعر   اتیکلدوره  نیادر «: سدینو یمي فروغ شاعردورة  حیتوضی در کدکن یعیشف دکترشده بود،  جادیا

. کنـد  یمی از معشوق مردش صحبت زنبه عنوان  که زیندر اشعار فروغ .شود یمو مشخص تر  آشکارترشده و چهرة معشوق  کمتر
. »ی روزمره اسـت زندگي و مربوط به عادی لیخروابط عاشق و معشوق . ستین کیکالسی و موهوم الیخآن معشوق  گریدمعشوق 

ي از برخـوردار شعر زنانه است، او بـا   کی زیچگفت، شعر فروغ قبل از هر  دیبای به شعر او کلبا نگاه ) 62: 1383شفیعی کدکنی،(
شعر او «. ی سرشار شدزنانگعرش از حس و آنگاه ش کردزن بودن را در شعر متداول  فیلطي زنانه، نخست روح ها خصلتي  همه

 شـکل بـر اسـاس آن    شیشـعرها همـواره محـور شـعر او بـوده اسـت و اغلـب        کـه مـنِ فـروغ اسـت     نیـ ا. ی نامه اسـت زندگخود 
  )1372:67نیک بخت، (»ردیگ یم
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ی کـدکن ی عیشـف ، چنـان چـه   ردیـ گ یمـ ی او سـر چشـمه   زندگي ها لحظهی اوست و از لحظه شخصي ها تجربهشعر او  حاصل 
 کـه شده باشـد   ریتصوی خصوصشعر فروغ، ده لحظۀ  کاست در ی ممکنی عنی است یشخصتمام شعر فروغ، تجارب «: دیگو یم

  ) 23: 1383شفیعی کدکنی، . (»در مجموعۀ شعر شاعران قاجار وجود ندارد ها لحظه نیای از کحتا ی
  

  ي اول شاعري دورهي باد در  واژهتصویرپردازي 
ي اول شاعري فرخزاد است، او در این دوره  بـا توجـه بـه اینکـه هنـوز بـه پختگـی شـعري          دورهمون عشق، اصلی ترین مض   

ي اوسـت سـخن    مشخصـه نرسیده است، بی پروا و با اشعاري ساده  از احساس خود نسبت به معشوقی که البته بی وفایی مهم ترین 
ي مترادف آن مانند نسـیم و طوفـان، اسـتفاده  شـده اسـت و      ها هواژي باد  و  واژهشعر عاشقانه  در این دوره است که  10. دیگو یم

  :باشد یمبه سه صورت  رهایتصو
  مورد 2:ـ استعاره1
  مورد 6: ـ تشبیه2
  مورد 6: ـ تشخیص3

  این ارتباط به چند طریق نمود یافته است
  

  ي مترادف آن، نمایانگر عشق شاعر و معشوق استها واژهـ باد و 1
کـه در وصـف عشـق شـاعر بـه معشـوق  اسـت،        » دوست داشتن«ورت برجسته کاربرد دارد،  در شعر شعر این نمود به ص 8در  

  :طوفان، استعاره  از عشق است
  آنچه در من نهفته دریائی است 

  کی توان نهفتنم باشد
   ها طوفانبا تو زین سهمگین 

  کاش یاراي گفتنم باشد
  )25: 1382فرخزاد، (

  :کند یمدر شب تاریک، کنار شط کارون است، عشق خود را به طوفان مانند  که در یادکرد معشوق»  اندوه«در شعر
  بیچاره دل که با همه امید و اشتیاق 

  بشکست و شد  به دست تو زندان عشق من 
  در شط خویش رفتی و رفتی از این دیار

  )75:همان(ي شکسته ز طوفان عشق من  شاخهاي 
د و حسرت نیافتن  معشوق است، شاعر در تشـبیه دوسـت داشـتن معشـوق     که در  توصیف عشق تندخو» با کدام است«در شعر

  :دیگو یم
  دوست دارمش 
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  مثل دانه اي که نور  را 
  مثل مزرعی که باد را 

  مثل  زورقی که موج را 
  یا پرنده اي که اوج را  
  ) 87:همان(

  :دیگو یمي فرادي شاعر است،  دلهرهو اندوه امروز و   آرزوهاکه در بیان  از بین رفتن »  اندوه پرست«در شعر 
  ي من  نغمه

  همچو آواي نسیم پر شکسته 
  بر دلهاي خسته ختیر یمعطر غم 

  )104:همان(
، گویی عشـق در زبـان او جـاري اسـت  و در     کند یمي خود را به آن تشبیه   نغمهنسیم ، استعاره از عشق  است  که ابتدا شاعر 

رده است که پرشکسته شده است هم چنان  که شاعر بـه وصـال نرسـیده اسـت  و دچـار      تشبیهی  دیگر آن را  به پرنده اي  مانند ک
  .شکست عشقی شده است، استفاده از نسیم  نیز زاللی و طراوات  عشق او را دارد

  :در بیان آمیزش شاعر  با  معشوق  در شب تیره است، شاعر عشق معشوق را مانند به نسیم کرده است» ترس«شعر  
  داند یم؟ کس چه بر ما چه گذشت

  من او شدم او خروش دریاها
  ي  وحشی نیازي گرم  بوتهمن 
  ي نسیم صحراها  زمزمهاو 

  )141:همان(
  :کند یم، خود را به نسیم صبح مانند دهد یمشاعر وقتی به مرد جواب آري » رؤیا«در شعر

  و هم چون نسیم صبح »  آري«گفتم خموش 
  لرزان و بی قرار  وزیدم  به سوي تو 

  ما تو هیچ بودي  و دیدم هنوز هم ا 
  در سینه هیچ نیست به جز آروزي تو  
  )160:همان(

  : آمدن  معشوق  و یکی  شدن  با او را به نسیم گمشده مانند کرده است» گره«در شعر 
   تیها نفسدیدم که بال گرم  

  سائیده  شد به گردن  سرد من
  گویی نسیم  گمشده اي پیچید 

  من  ي وحشی دردها بوتهدر 
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  )164:همان(
  

  ي مترادف آن همدرد و دلسوز شاعر استواژهاـ باد  و 2
، بـا شـاعر همـدرد    نـد یب یمـ باد که در واقع نمود عشق درونی فرخزاد  است وقتی  فضاي بیـرون و واقعیـت تلـخ  شکسـت را       

احساس شاعر  نسبت به معشوق  شریک ي تشخیص، باد ، جاندار انگاشته شده  و در  هیآرا، در این نمود  با تصویرپردازي  شود یم
، شـاعر  »صـدایی در شـب  «ي  بی قراري  فرخزاد  است،  در شعر ها لحظهشعر  که مضمونی مشابه دارند، باد همدم  3؛ در گردد یم

و  شـود  یمـ معشـوق  از او دور   رود یمـ اما وقتی به طـرف او   ندیب یمي خود  خانهدر رؤیاي خود در نیمه شب، معشوق را در دهلیز 
  :شود یم، در اینجا نسیم  با او همدرد کند یمشاعر با حالتی غمگین،  دور شدن او را  تماشا 

  روح نسیم  ها پنجرهگویی از 
  دید اندوه من تنها را 

  ي من  آشفتهریخت بر گیسوي 
  عطر سوزان اقاقی ها را 

  تند و بی تاب دویدم  سوي در 
  )86:همان(
  :ي درونی فرخزاد است نالهکه در واقع این ناله،  کند یمباد ناله  شود یماز دهلیز  خارج در ادامه شعر وقتی  معشوق کامال  

  لیک در ظلمت دهلیز خموش 
  ي پاها ، لغزید و گذشت ضربه

  باد آواز حزینی سر کرد
  )همان(
و  زود  مانـد  ینماما   شود یمي او  خانههمانند شعر قبلی، معشوق در رؤیاي شاعر در نیمه شب وارد » قصه اي در شب«در شعر  

  :دیآ ینمکه او دیگر   داند یمو شاعر خوب  رود یم
  در دل مردان کدامین مهر جاوید است؟

  به دیدارم دیآ ینمنه  دگر هرگز 
  )123:همان(

  :  بندد یمدر را  شود یمبنابراین باد وقتی از آمدن معشوق ناامید 
  در ظلمت دهلیز شود یمپیکري گم 

   بندد یمخشک  در را با صدائی باد
  ي گوري  حفرهمرده اي  گویی درون 

  خندد یمبر امیدي سست و بی بنیاد 
  )همان(
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ي  مـرده ، گـویی روح  دیآ یمبا مضمون دو شعر قبلی، سخن از آمدن مرد در رؤیاي شاعر است، هنگامی که او » ستزه«در شعر
  :کند یمبراي معشوق باز و نسیم که رمز عشق پاك و آرام شاعر است راه را  شود یمفرخزاد زنده 

  
  چون الله اي وحشی  کشد یمزندگی سر .... 

  از شکاف گور 
  از زمین دست نسیمی سرد 

  ...ي خشک را با خشم می ربدها برگ
  آه باز کن در اوست

  ) 132:همان(
است همچنـان  براي همین دست نسیم سرد  رسد ینمکه این فقط یک رؤیاست و هرگز در واقعیت به وصال  داند یماما  شاعر 

امیدي به آمدن نیست چنانچه در آخـر شـعر بـه رویـابودن      داند یمزیرا   روبد یمرا  ها برگو با خشم   باشد یمکه دست مرده سرد 
  :کند یمواقعه اشاره 

  بازهم رؤیا
  آن هم این سان تیره و درهم 

  باید از داروي تلخ خواب 
  عاقبت بر زخم بیداري نهم مرحم

  )135:همان(
  

  ي دوم شاعري دورهي باد در   واژهدازي  تصویرپر
ی زندگ نیبی توانسته است خوبي دورة دوم به ها عاشقانهفروغ در . همان سرشار شدن از عشق است در نگاه فروغ، قانون عشق

تـازه   یعشـق و احساسات زن امروز را به ساحت شعر عاشقانه وارد نموده و عواطـف   تیذهناو . کند جادیای تناسبعاشقانه  افکارو 
بـه همـان نسـبت نیـز      کنـد  یمـ ي دوم، سبک شعر سرایی فرخـزاد تغییـر    دورهدر . آورده است دیپدی فارسي شعر  حوزهي را در ا

بلکه باد به صورت رمز  کند یمي تشبیه، استعاره و تشخیص استفاده ها هیآرا، شاعر کمتر  از کند یمي باد تغییر  واژهتصویرپردازي 
ي اول ، متغیـر   دورهي مهم  در ارتباط با مضمون عشق این است که  معنا و مفهوم  بـاد در مقایسـه  بـا     نکته ،شود یمو نماد استفاده 

که مفهوم منفی دارد و باعث ویرانی  زنـدگی اوسـت     شود یم، باد نماد عشق بی ثبات  معشوق جفاکار  و بی وفاي شاعر گردد یم
ي اول آرامش بخـش   دورهاما باد  چون نسیم و باد  شود یمشاعر  به باد عاشق  ،شود یمبدین صورت که باد  در زندگی شاعر وارد 

  .کند یمبلکه باد ویرانگري است که زندگی فرخزاد  را ویران  کند ینمو پاك نیست و با احساس شاعر همدردي 
 شود یمبا دقت  در اشعار او دانسته ي باد به کار رفته است،  واژهدر این دوره بیش از ده  شعر عاشقانه وجود دارد که در آنها    

  تصویرپردازي باد، سیر مضمونی دارد و شاعر  این واژه را آگاهانه به کار برده است
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  بررسی  واژه باد در دفتر تولدي دیگر 
احساس  فـروغ از معشـوق   «در دفتر تولدي دیگر، شاعر یک عاشق زخمی است که در رد یا قبول  عشق حالت تناقض دارد،   
ي او درد تـاریکی   گفته، خواستن به جنگد یمو هم با آن  کند یماس دوگانه اي است، احساسی که هم در آن خود را تسلیم احس

  )532: 1372دست غیب، به نقل از جاللی،(» است  به سوداي به دست آوردن آسایشی
  ا داردکامالً آشکار است به گونه اي که باد دو مفهوم مجز ها يرپردازیتصواین تناقض در  

  
  ـ باد نماد عشق شاعر و معشوق 1 

اما شاعر بارها از عشق  گذرا و بی ثبات، تنهایی، بـی وفـایی و دردهـاي     شود ینمتنفر از عشق، هیچگاه در شعر  فرخزاد دیده 
الی پنهانی نالیده است و صداي ناله اش از زوایاي  اشعارش گویاست، عشق فرخزاد یک عشق روحـانی اسـت امـا معشـوق او متعـ     

با این حال شاعر هرگز از عشق  گریزان نیست و گاهی در رؤیا و یـا   تپد یمي ویرانی در قلب او  دلهرهنیست، از همین رو همواره 
  شعر نمود دارد 6که در دفتر تولدي دیگر در  دیگو یمواقعیتی گذشته  از عشق محبوب  قلب خود و معشوق 

آشفتگی زندگی و زخم عشقی است که شاعر تجربه  کرده است، بـاد نمـاد   که مضمون اصلی آن بیان » روي خاك«در شعر   
  :تا به زندگی ادامه دهد  خواهد یمعشقی است که شاعر از آن مدد 

  روي خاك ایستاده ام  
  ي گیاه  ساقهبا تنم که مثل 

  باد و آفتاب  و آب را
  می مکد که زندگی کند 
  )193: 1382فرخزاد،(
  :برد یمي نسیم را به کار  واژهو  کند یمه اینکه  منتظر نوازش عشق است اشاره در ادامه شعر  بار دیگر ب 

  روي خاك ایستاده ام 
  ستایشم کنند  ها ستارهتا 
  نوازشم کنند ها مینستا 
  )همان(

  دیـ آ ینمگرچه او  خواند یمو به خود  زند یمشاعر هواي معشوق را دارد و پیوسته  در یادش او را صدا » میان تاریکی«در شعر
  :کند یماما شاعر در پایان شعر، عشق خود را  نسبت به او اعتراف 

  درخت کوچک من  
  به باد عاشق بود 
  به باد بی سامان 

  ي باد؟ خانهکجاست 
  )206:همان(
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: 1372شمیسـا، (»درخت به طور کلی، زندگی و گاهی یکی از اجزاي زندگی و گاهی رمز خود شاعر اسـت «:ي شمیسا گفتهبه 
با باد به رویش و سرسبزي برسد اما  باد همانطور  که خـود  گفتـه اسـت     خواهد یماین شعر، درخت خود شاعر است که  در) 103

گرچـه گذارسـت عالقـه دارد و هنـوز در عمیـق تـرین       ) رمـز معشـوق  (که شـاعر بـه بـاد    دهد یمبی سامان  است اما این شعر نشان 
  .گردد یمي تنهایی دنبال او ها لحظه
  :که نمایانگر عشق معشوق است کند یماز واژه  وزیدن استفاده  دیگو یموقتی چگونگی عاشق شدنش را » لوص«در شعر  

  دیدم که در وزیدن دستانش 
  جسمیت وجودم 

   رود یمتحلیل 
  )212: 1382فرخزاد،(
   

نند کرده است که بـه او  ي معشوق را به نسیم ماها نفسکه توصیف دل انگیز عشق  فرخزاد به مرد است، او، » عاشقانه«در شعر 
  :بخشد یمآرامش 

  اي نفسهایت نسیم نیم خواب 
  شسته از من لرزه هاي اضطراب

  خفته در لبخند فرداهاي من 
  رفته تا اعماق دنیاهاي من 

  )218:همان(
البتـه    شاعر خود را با تشبیهی مضمر به مردابی مانند کرده است که روزگاري جویبـار روان شـادابی بـود کـه    » مرداب«در شعر 

  :عشق را تسخیر قلب خود کرده بود و یال اسب  باد را در چنگال داشت
   ها دشتآهوان اي آهوان 

   ها گشتگاه اگر در معبر گل 
  جویباري یافتید آوازه خوان 

  رو به استغناي دریاها روان 
  جاري از ابریشم جریان خویش 

  ي طغیان خویش  گردونهخفته بر 
  یال اسب باد در چنگال او 
  ...روح سرخ ماه در دنبال او 

  )236:همان(
  
  :زند یمي هم خوابگی  نفس  رهیتي ها لحظهباد در عمق گود ترین  » وهم سبز«در شعر   
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  و باد، باد که گویی
  )255:همان( زند یمي  هم خوابگی  نفس  رهیتي ها لحظهدر عمق گودترین  
، فرخزاد بـه زیبـایی دلیـل جداشـدن از دوران کـودکی را عشـق        و نهایت در آخرین شعر این مجموعه با عنوان تولدي دیگر 

  :که باد در آن وزید و شاعر را با خود برد دیگو یمي کودکی اش  کوچهو در ترسیم این بخش از زندگی اش  از   داند یم
  کوچه اي هست  که در آنجا 

  پسرانی  که به من عاشق بودند هنوز 
  و پاهاي الغر   ي باریکها گردنبا همان موهاي درهم و 

  که یک شب او را باد با خود برد شندیاند یمي  معصوم  دخترکی ها تبسمبه 
  )291:همان(

  

  ـ باد نماد عشق بی ثبات، گذارا و ویرانگر 2
از «ي شمسـیا   گفتهفرخزاد همواره در شعرش به دنبال امید و خوشبختی و عشق بود اما هرچه تالش کرد کمتر به آن رسید به   
ي امور خوش  در گذشته  تمام شده اسـت، آینـده    همه، امیدي به آینده نیست، شود یمشعار فروغ  یک لحن ناامیدانه شنیده اکثر ا

  )136و135:  1372شمیسا،(» را سیاهی  و شکست و سقوط  فرا گرفته است
چـه خـود بارهـا گفتـه     دالیل بسیاري براي سقوط شاعر وجود  دارد اما شکست در عشق  بـاالترین سـهم سـقوط اوسـت، چنان    

  )60: 1376به نقل از جاللی، (» ي مرا متزلزل کرد ندهیآي زندگی ها هیپاآن عشق و ازدواج  مضحک، «:است
ي باد  از زبـان او گفتـه    واژهاین گفته به خوبی در اشعار او نمایان است و در چندین شعر به صورت برجسته  با تصویرپردازي  

  .شود یم
  : ي دیدار دارد وعدهباد با برگ درختان » خواهد بردباد ما را «در شعر   

  در شب کوچک من، افسوس 
  باد با برگ درختان میعادي دارد

  )196: 1382فرخزاد،(
ي ویرانـی در او   دلهرهي   بالفاصلهنیست بلکه یک باد ویرانگر است  چنانچه ) رمز خود شاعر(اما این باد باعث رویش درختان

  :گردد یمنومیدي خود معتاد  و شاعر به  شود یمایجاد 
  ي ویرانی ست  دلهرهدر شب کوچک من 

  ي؟شنو یمگوش کن وزش ظلمت را 
   نگرم یممن غریبانه به این خوشبختی 

  من به ناامیدي خود معتادم 
  )197:همان(
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بی سامان عاشق اسـت  اما شاعر همچنان عاشق است و باد را با وجود ویرانی دوست دارد همچنانکه قبال نیز گفته بود که به باد 
  :با او همراه شود و خود را به باد بسپارد خواهد یمبنابراین  از معشوق 
  اي سراپایت سبز

  دستهایت را چون خاطره اي سوزان 
  در دستان عاشق من بگذار 

  و لبانت را چون حسی گرم از هستی  
  ي لبهاي عاشق من بسپار ها نوازشبه 

  باد ما را خواهد برد  
  واهد بردباد ما را خ

  )198:همان(
در اینجـا بـاد نمـاد عشـقی گذارسـت کـه شـاعر از آن         دیـ گو یمي بی اعتبار عشق  هیسااز تنهایی و » ي سبز تابستانها آب«در 

  :ترسد یم
   میترس یمما از صداي باد 

  ي شکها هیساما از نفوذ  
  ) 201: همان(
  :در یک غروب  ابدي مانده است آغاز شعر چنین استکه  ندیب یمشاعر خود را فردي بازنده » در غروبی ابدي«شعر  
  روز یا شب  

  نه اي دوست غروبی ابدي است 
  با عبور دو کبوتر در باد 

  چون دو تابوت سفید 
  و صداهایی از دور، از آن دشت غریب 

  بی ثبات و سرگردان همچون حرکت باد 
  )230:همان(
ي تابوت نشان مرگ است  و  واژه،  رندیم یم کنند یمکه در باد پرواز  باد نماد عشق است  اما زندگی بخش نیست  و کبوترها 

که نشان عشقِ گذاري مرد است که باعـث سـرگردانی هـر دوي آنهـا      دهد یمشاعر در ادامه صفت بی ثباتی و سرگردانی را به باد 
  : دیگو یموزها ي شعر، بعد از بیان تنهایی  و حسرت روزهاي خوب گذشته و نابودي آر ادامهدر . شده است

   شمیاند یممن به آوار 
  ي سیاهها وزشبه تاراج 

  ) 233:همان(
  .ي معشوق است که باعث تاراج زندگی او شده است  عالقهي سیاه نماد عشق و ها وزش
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ي اجتماعی فرخزاد است  و شاعر در عمق  مضـمون اجتمـاعی  از عشـق     شعرهاکه از برجسته ترین » ي شگفت چهره«در شعر  
که چگونه باعث شده که او یک زن تنها و سرگردان در اجتماع خود باشد، حرف اصلی فرخزاد در این شـعر تنهـایی و    دیگو یم

ي نابودي است و دلیل نابودي او  آستانهي شگفت خود شاعر است که در  چهرهویرانی یک زن ایرانی در زندگی اجتماعی است، 
  :ردیگ یمو آرامش زندگی را از او  کند یمي او را محو  چهرهباد ویرانگر است که خطوط 

  :دیگو یمدر توصیف خود 
  ي شگفت چهرهو 

  با آن خطوط نازك دنباله دار  سست
  که باد طرح جاریشان را 

  ...کرد یملحظه به لحظه محو و دگرگون 
  داد زد 

  باور کنید 
  من زنده نیستم 

  )248و247همان،(
  :کند یمو بالفاصله به مرگ اشاره  دیگو یمبار دیگر در چند بند بعدي شعر از باد سخن 

  سرد است 
   کنند یموبادها خطوط مرا را قطع  

  آیا در این دیار کسی هست که هنوز 
  ي خویش  شدهي فنا  چهرهاز آشنا شدن با  

  وحشت نداشته باشد؟
  )253:همان(
 هـا  فرصـت ه در اجتماع، خـود در انتهـاي   عشق گذرا و ویرانگر از شاعر یک فرد ناامید ساخته است ک دهد یماین نمونه نشان  

کـه تـرك کـردن  ایـن       کـنم  یمـ بعضی وقتهـا فکـر   «: سدینو یماو در نامه اي به بردارش  دهد یمنبودن را به بودن ترجیح  ندیب یم
  )118: 1376به نقل از جاللی،.(»زندگی  براي من  در یک ثانیه امکان دارد چون به چیزي دلبستگی ندارم، آدمی بی ریشه هستم

  
  تصویرپردازي باد در دفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد 

یی شـعر ادبیـات   هـا  منظومه، این منظومه یکی از بهترین شود یمي ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد شروع  منظومهاین دفتر با     
اثر بزرگ و برجسـته   کگ، معموال یهر هنرمند بزر کهمعروف است «: سدینو یممنظومه  نیا لیتحلدر آغاز  ایشمس. معاصر است

ي اوست و به هر حال اوج هنري و وجود ستیفیمانی اوست و به اصطالح زندگمهم و هنر و  اتینظرهمه آراء و  دهیچک کهدارد 
 نیـ او مقـدمات   هـا  هیـ پاي نحـو آثار هنرمند همه به  ریسا کند یم انیبو  دهد یم، شاعر را نشان گریداز آثار  شیبي اوست و کارها
مضمون اصلی آن، اظهار یأس و ناتوانی شـاعر در برابـر شکسـت هـاي زنـدگی      ) 22: 1372شمیسا،(» ...مرور دوباره آنند  ایواثرند 
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فروغ در این شعر با زبان ادبی فارسی امروز، با لحنی بسیار عاطفی و مؤثر ماجراي شکست خود را در زنـدگی و مخصوصـاً   «است 
  )23:همان(» کند یمي پراکنده مرور ها خاطرهدن از مردي را که دوستش داشت به صورت در زندگی زناشویی و چگونه جدا ش

شـاعر بـر ایـن صـفت تأکیـد دارد  و       دهـد  یمدر این منظومه ارتباط باد با مضمون عشق  کامال صفت ویرانگري عشق را نشان 
  : دیآ یمباد در کوچه  که ناگهان دیگو یمابتدا از دوران کودکی اش . آگاهانه آن را به کار برده است

   دیآ یمدر کوچه باد 
   دیآ یمدر کوچه باد 

   شمیاند یم ها گلو من به جفت گیري  
  ي الغر کم خون ها ساقیی با ها غنچهبه 

  ي مسلول  خستهو این زمان   
  گذرد یمو مردي از کنار درختان خیس  
  )296: 1382فرخزاد،(

، همچنانکـه در   کنـد  یمـ و او را از کـودکی اش جـدا     شـود  یمد قلب فروغ آمدن باد در کوچه، همان عشق مرد است که وار
نیز از کوچه اي گفته بود که باد در آن آمده بود  و فروغ را برده بود، درخت نیز رمز خـود شـاعر اسـت ، بنـابراین     » تولدي دیگر«

بنابراین در دو بند بعدي بـاردیگر   رسد یمناما همانطور که مشخص است این عشق به سرانجامی  شود یمو شاعر عاشق  دیآ یممرد 
  :اما هنوز این ویرانی به اثبات نرسیده است کند یمي ویرانی استفاده  واژه، شاعر از دهد یمو خبر ویرانی را  دیآ یمباد در کوچه 

   دیآ یمدر کوچه باد 
  ي منفرد آنزواها کالغ

   چرخند یمي پیر کسالت  ها باغدر 
  )267:همان(
، دهد یم، فضاي شعر تنهایی وجودي شاعر را نشان کند یمزیرا معشوق او را ترك  شود یمهایی و انزواي شاعر عشق باعث تن 

  :که زندگی بخش است کند یمي نسیم استفاده  واژهو از  ندیب یمدر ادامه، شاعر عشق و محبت  مرد را فقط در تخیل خود 
  انگار از خطوط سبر تخیل بودند 

  زدند یمر شهوت نسیم  نفس ي تازه که دها برگآن 
  )298:همان(

و شاعر شاهد این است  که مـرد باعـث    رسد یمو به اثبات  شود یمو ویرانی آن کامالً آشکار  دیآ یمسومین بار، باد در کوچه 
  :ویرانی او شده است 

   دیآ یم باددر کوچه 
   دیآ یم باد در کوچه

  و این ابتداي ویرانی است  
   آمد یم باد ي تو ویران شدند اه دستو آن روز هم که  
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  ) 299:همان(
  :که دیگر معشوق را نخواهد داشت زیرا داند یمو شاعر خوب   
   دانستند یمي سعادت ها لحظهتمام  

  ي تو ویران خواهد شدها دستکه 
  )303:همان(

ارد  ایـن خواسـته را چنـین    اما گفته ایم که فرخزاد هرگز از عشق رویگردان نبوده است او میل بازگشت به سوي معشـوق را د 
  :کند یمبیان 

  شانه خواهم زد؟ باد  آیا دوباره گیسوانم را در
  )همان(

ي شـانه زدن  و مرتـب    اجـازه در باد موها را شانه زد، صفت بارز باد، پریشانی است کـه   توان ینماما طبیعی است که هیچ موقع 
 دانـد  یمـ که فرخزاد خوب  دهد یمو عالمت سؤال نشان  شود یمگفته براي همین مصراع با استفهام انکاري  دهد ینمشدن موها را 

  رسد ینمکه دیگر به آرزویش 
ي باد استفاده نموده است که البته شعرها مضمون عاشقانه نداشته اند و بیشتر از نظـر   واژهبعد از این منظومه شاعر چند بار نیز از 

کـه  » هفـت سـالگی  «در شعر . ه گونه اي با عشق و زندگی شاعر ارتباط داردمضمون زندگی مورد توجه اند، در این اشعار نیز باد ب
مضمون اصلی آن حسرت روزهاي خوب کودکی  و بیان این موضوع است کـه بعـد از کـودکی در انبـوهی از جنـون و جهالـت       

تولـدي  «در شـعر   زیرا باد او را از دوران خوش کـودکی جـدا کـرده اسـت همچنانکـه      ترسد یمگذشته است، شاعر از صداي باد 
  :به این موضوع اشاره کرده است» ..ایمان بیاوریم«و » دیگر

   دیآ یمصداي باد 
  اي هفت سالگی  دیآ یم صداي باد

  برخاستم و آب نوشیدم 
  و ناگهان به خاطر آوردم  

  چگونه ترسیدند ها ملخکه کشتزارهاي جوان تو چگونه از هجوم 
  )314:همان(

و . چـون ترسـیده اسـت    نوشـد  یمبراي همین شاعر آب  دهد یمي است که خبر نابودي او را صداي باد، صداي عشق ویرانگر
اسـتعاره   هـا  ملخو  ها یروشنکه شاعر تلخی شکست را به یاد بیاورد، کشتزارهاي جوان استعاره  از امید و  شود یمصداي باد باعث 

ي جوانی او و ناامیدي کنونی اش  عشق گذاري ویرانگر دهایامي زندگی است که او فرا گرفته است و دلیل نابودي ها يدینااماز  
  . است

و  دیـ آ یمـ که  دیگو یماز آمدن کسی » کسی که مثل هیچ کس نیست«اثبات کرد که شاعر چرا در  شعر  توان یمبا این گفته 
  : دیگو یمو جالب است که  کند یمعدالت را اجرا 
  کند یمکرده باشد قسمت  باد هر چه را که
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   دهد یمما را هم و سهم  
  من خواب دیده ام 

  )332:همان(
  :دیگو یم» ماند یمتنها صداست که «و یا در شعر 

  پوسند یمي بادي ها ابیآسطبیعی است که  
  )334:همان(

  
  :نتیجه گیري

مون ي کلیدي است که ارتبـاط معنـاداري بـا مضـ     واژهي باد در دیوان فروغ فرخزاد یک  واژهکه   دهد یمنتیجه پژوهش نشان 
ي تصاویر شاعرانه، سعی در بیان  لهیوسعشق دارد، گویی شاعر با انتخابی آگاهانه  با توجه به مفهوم  نمادین باد در ادب فارسی، به 

  .و احساسات عمیق عاشقانه دارد ها شهیاند
آن، طوفـان و نسـیم، را بـا    ي متـرادف  هـا  واژهي بـاد و   واژهاسیر، دیوار، عصیان، : ي اول شاعري، فرخزاد در سه دفتر مهیندر   

استعاره، تشبیه و تشخیص  مکرراً در شـعرهاي عاشـقانه بـه کـاربرده اسـت کـه کـاربرد آن در ارتبـاط  بـا حـس           :تصاویري شعري
ي عشق پـاك و   دهندهي نسیم است که نشان  واژهي استفاده شده،  واژه، بیشترین باشد یمي شاعر نسبت به معشوق  شعرش  عاشقانه

و کمتر  عشق معشوق  نسبت به شاعر بیان شـده اسـت و اگـر چنـین اسـت در رؤیـاي شـاعر اسـت و          باشد یماعر زندگی بخش ش
  .واقعیت ندارد

و بـه صـورت نمـاد و رمـز،      کند یمي دوم شاعري، با توجه به تغییر سبک شعرسرایی فرخزاد، کاربرد این واژه تغییر  دورهدر   
و  شـود  یمـ گویا عشق چون بادي ویرانگر به زندگی شـاعر  وارد   شود یمسبت به شاعر نمایانگر عشق بی ثبات و ویرانگر معشوق ن

با وجود ویرانی باد، شاعر همچون گذشته معشوق را دوست دارد و در واقع باد  نمـاد  » تولدي دیگر«، در دفتر کند یمآن را ویران 
بـاد مطلقـاً نقـش    » ایمان بیاوریم به آغاز فصـل سـرد  «ي  منظومهاما غالب اشعار باد باعث شکست است، در  شود یمعشقی محبوب 

  . کنند یمویرانگر را دارد و شاعر با سیري آگاهانه ماجراي عشق و شکست عشقی اش را  با نمادپردازي باد براي خواننده توصیف 



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دهم

٧٧١ 
 

  منابع 
  .، انتشارات مروارید، چاپ پنجمارغنون) 1361(اخوان ثالث، مهدي

، 16ي  شـماره ي مطالعـات ایرانـی، سـال هشـتم،      مجلـه ،  ي بـاد  اسـطوره اکوان دیو و واي ) 1388(باقري حسن کیاده، معصومه
  140ـ 133صص

ي زبان و ادب ها پژوهشي  نامه، فصل دگر دیسی نمادها در شعر معاصر )1387(پور نامداریان، تقی، خسروي شکیب، محمد، 
  147ـ162ي یازدهم، صص شمارهفارسی، 
  .، چاپ اولدیمروار، انتشارات )دربارة فروغ فرخزاد( در اوج ماندن ستنیز جاودانه) 1372(ی، بهروزجالل

، انتشـارت  )ي فـروغ فرخـزاد  هـا  نامـه ی نامه، مجموعـۀ آثـار منثـور، مصـاحبه و     زندگ( يابدی غروبدر ) 1376(جاللی، بهروز  
  ، چاپ اولدیمروار

  پ چهارم، انتشارات علمی و فرهنگی، چاحافظ نامه) 1376(خرمشاهی، بهاء الدین
  .، انتشاران طهوري، چاپ داوزدهم)هشت کتاب( صداي پاي آب) 1372(سپهري، سهراب

  .، انتشارات نیل، چاپ هفتمهواي تازه) 1363(شاملو، احمد
  .، انتشارات سخن، چاپ پنجم)تا سقوط سلطنت تیمشروطاز (یفارسادوار شعر ) 1383(شفیعی کدکنی، محمد رضا

  ، چاپ اولدیمروار، انتشارات فروغی به نگاه) 1372(روسیس، سایشم
  .، چاپ اولنیراستي، غزاله، انتشارات وریغ: کننده میتنظ،اشعار کامل وانید) 1382(فرخزاد، فروغ 

  .، نشر ثالث، چاپ اول)ی و شعر فروغ فرخزادزندگ(شعر شادختیپر) 1376(ی، محمودتهرانمشرف آزاد  
  .انتشارات مشعل، اصفهان، چاپ دوم) ی فروغ فرخزادزندگو شعر (ییرهای تا گمشدگاز ) 1383(بخت، محمود کین 

.، به کوشش طبري، سیروس، انتشارات نگاه، چاپ دومي کامل اشعار مجموعه) 1371(یوشیج، نیما
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498  
  صادق هدایت» زنی که مردش را گم کرد«بررسی داستان 

  بر مبناي مکتب ناتورالیسم 
  

  1زهرا نوري
  2زهرا نجفی

  
  چکیده

ي ادبیات داستانی معاصر است که آثار تأثیر گذاري در ادبیات  عرصهاز نویسندگان برجسته و صاحب سبک  در  صادق هدایت
از آثار این نویسنده از لحاظ بینش و نگرش هدایت » زنی که مردش را گم کرد«معاصر خلق کرده است در این مقاله داستان کوتاه

ي مکتب ها یژگیورار گرفته است و با مشخص نمودن موارد جزئی اصول و بر مبناي مکتب ناتورالیسم مورد بررسی و کاوش ق
در این داستان پیروي کرده و تا چه اندازه از عقاید آنها دور  ها ستیناتورالناتورالیسم، بیان شده است که هدایت تا چه حد از عقاید 

  .بوده است
  

  .داستان، ناتورالیسم، هدایت، زن :هاکلید واژه

                                                
 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه کارشناس ارشد - 1
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه - 2
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  مقدمه
ي به نام دستان اطبقه . رسد یماز اسالم  شیپ رانیایی گسترده  و قابل مالحظه دارد و سابقه آن به  نهیزم رانیاي در پرداز داستان

 ادبه عنوان نقال ی ها آني بعد از ها دوره که گفتند یمي آنها قصه براو  کردهو بازار مردم را به دور خود جمع  کوچهگزاران در 
شناخته شدند، مثالً )Recit(شد و اغلب آنها با عنوان حکایت  ریتحری اسالمي  دورهدر   اندك اندكی شفاهي ها تیروا نیا. شد

ی لغت، تیحکاي گلستان یا مثنوي بوستان نقل کرده است، از نظر لغوي، ها تیحکاي بسیاري را در قالب ها داستانسعدي شیرازي، 
  : چناچه حافظ) 202: 1387،سایشم، ك.ر(ي است ساز هیشبي نامعبه  که» یحک« شهیری مجرد از ثالثی است از مصدر عرب

  انداخت  انیمزلف تو در  تیحکاصبا                     زد یمبنفـشه طـره مفتـون خـود گـره 
  ).25: 1385حافظ، ( 
. دیآ یمی اصل ی  در درون داستانفرعی داستان عنی»  ی زوداپ«معموال به صورت  که رساند یمي را ساز هیشبي معنا تیحکا 

و  اتیادببا گذشتن روزگاران  و نو به نو شدن  کهاست  کهني، ساده و مربوط به جهان معنوي و صوربه لحاظ ساخت  نیبنابرا
 انیپورنامدارالبته ) همان.(شد کوتاهبه داستان  لیتبدو  کرد دایپ رییتغ تیحکای ادب،  نوع اتیادببه  دیجدي  ها اصطالحوارد شدن 

 لیتمث، مثل، تیحکاداستان ،قصه،  کلماتنام جدا و خاص خود ندارد و  کی انواع گوناگون داستان هر یفارسدر زبان «: دیگو یم
سابقه  رانیادر ..  ، داستان بلند، رمان وکوتاهاصطالح داستان  )  142: 1386،انینامدارپور ( » رود یم کاربه  گریگداغلب مترادف ی

( شد  جیراما  اتیادباصطالح در  نیاپا گرفت و  رانیادر  تیمشروطبعد از  کهغرب بوده است  اتیادبی ندارد و مربوط به چندان
  )197: 1387، سایشم رك

که نویسنده به  شود یمبه نوشته اي  کوتاه در بیان رخداد واقعی یا تخیلی گفته  nouvelleداستان کوتاه «: در تعریف آن گفته اند 
که در مجموع تأثیر واحدي را در خواننده  دهد یمی را در یک واقعه به گونه اي  نشان منظم، شخصیتی اصل plotیاري طرحی

ي ادبی گوناگونی به وجود آمد که هر کدام ها مکتباما نکته این است که با تولد داستان، ) 175: 1371رزمجو،(».کند یمالقاء 
ته اند، پیروان هر مکتب از عقاید خاص آن مکتب در ي مشخصی داشتند و تأثیر خاصی بر داستان نویسی گذاشها یژگیواصول و 

شکل گرفت، این مقاله به مکتب  ها مکتبي  هیپاداستان خود استفاده نمودند و به اصطالح طبقه بندي موضوعی داستان بر 
بررسی قرار  از صادق هدایت مورد» زنی که مردش را گم کرد«ناتورالیسم تأکید دارد و اصول و عقاید این مکتب را بر داستان 

  .دهد یم
  

  تعریف مکتب ناتورالیسم
 هر فلسفی تفکرات تأثیر تحت و سویی از وتاریخی سیاسی ي،اقتصاد اجتماعی، اوضاع از خاصی شرایط تحت ادبی مکتب هر

 و شرایط چنین از آگاهی و مطالعه بدون آن افول و بلوغ رشد، ماهیت، درك بنابراین .ردیگ یم شکل دیگر يسو از يعصر
 را دیدگاه ناتورالیسم که بودند کسانی نخستین گنکور برادران و آمد پدید رآلیسم بطن از ناتورالیسم نیست آسان خیلی ها نهیزم

 زوال طرف از 1868 درسال روشن تر طور به مکتب این نظریات اصول اما )ي ناتورالیسم واژه ذیل :1377 کادن(کردند  مطرح

 خود گروه جلسات تشکیل محل را آنجا و خرید را مدان ملک فقر، از رهایی از پس الزو .شد تشریح» راکن ترز «مقدمه در

 این حلقه (Huysmans)، هنیگ لئونHennique)(، هویسمان (Henry Ceard)سئار يهانرپاسان،  گی دومو .داد قرار
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 ناتورالیسم«:اتورالیسم آمده استدر تعریف ن )به بعد 247: 1ج:1358حسینی،  سید( بودند مدان حلقه به معروف که شدند انجمن

اعتقاد  این اساس بر فلسفه است در یافته راه ادبیات به فلسفه از که است اصطالحی اصل در ي،باورطبیعت  یا طبیعت گرایی یا
 وجود ماده، وراء در چیز هیچ و دارند يجا تجربی و عملی دانش محدودة  در و طبیعت در هستی، يها دهیپد تمام

ي ماده معنا در که«دارد  کهن بسیار سابقه آن اصطالح حتی و فلسفی اعتقاد از نوع این )ي ناتورالیسم واژهذیل : 1371داد،(»ندارد
 کمااینکه .است بوده فلسفه اهل بحث مورد )1:29،بخش 4ولک،ج(»يویدن امور اصالت به اعتقاد نوع هر یا ماتریالیسم یا يباور

  )30 همان( است طبیعت پژوهنده يمعنا به مانگلیسی،ناتورالیس و يفرانسو زبان در
 )محیط( زمان جبر شرایط بستر در رمان، شخصیت در ـ انسان کلی اوضاع تشریح و توضیح يمعنا به ناتورالیسم ادبیات، اما در 
 يموجود اوکه  را انسان دربارة تازه نظر این کوشد یم که است رمانی ناتورالیستی، رمان نگاه، این با .است وراثت برپایه و

 بر )51: 1375لیلیان، فورست،(»بگذارد به نمایش علمی عینی گرایی حداکثر با است لحظه يفشارها و محیط و وراثت از متعین

 انحطاط یا بودن الکلی قبیل زاغه نشینی، از نکاتی از برخی صرف وجود و حضور که داشت توجه باید تعریف این اساس

 بر دلیل تواند ینم رمان هر در است، ناتورالیست نویسندگان مورد توجه غالباً که يگري الادر و يگرضداخالقی  حتی و جنسی

روش  به است موضوع گرو در که اندازه همان به دست کم ادبیات در حقیقی ناتورالیسم«بلکه  مکتب باشد بدین اثر آن انتساب
تحلیل  دانشمند یک عینی گرایی نویسنده با که بگوییم سخن ناتورالیستی آثار از میتوان یم موقعی تنها ما .برمی گردد نیز کار
  ) 52:همان(« بپردازد موضوع به گر

این مکتب نیز همانند مکاتب دیگر اصول و عقاید مشخصی دارد که نویسنده در نوشتن داستان و ورمان به آن عقاید پاي بند است   
توجه به عامل وارثت، جبرگرایی، توجه به علم، ضدیت با : از مهم ترین اصولی که در مکتب ناتورالسیم وجود دارد عبارتند 

که در  باشد یم... ي زشت جامعه و ها تیواقعخالق، پایان غم انگیز، توجه به عشق به عنوان یک نیاز جسمانی، به تصویرکشیدن 
  .شود یمدر داستان هدایت توضیح داده  ها یژگیواین مقاله این 

 
  خالصۀ داستان

موقعیت خوبی در خانوده ندارد و همواره . چهارده سال سن دارد. ي روستایی،  اهل الویز شهریار است سادهختر زرین کاله یک د
، در آنجا با پسري به نام گل ببو که اهل روستاي کند یم، او در باغستان انگور، انگور چینی ردیگ یممورد اهانت مادرش  قرار 

سرانجام با  دهد یمو گل ببو نیز جواب دلباختگی او را  بازد یمزرین کاله به او دل  ، شود یم، آشنا باشد یمزرین آباد مازندان 
و زرین کاله نیز از  کند یم، در آنجا گل ببو کار دیآ یمو به تهران  کند یمي مادرش، زرین  کاله با او ازدواج ها مخالفتوجود 

اما گل ببو توسط  کنند یمماه با خوبی و خوشی با هم زندگی ي پدري بیرون آمده خوشحال است، دو  خانهاینکه زن او شده و از 
و هر روز به زرین کاله ایراد  شود یمو البته بدخلق و خشمگین  دهد یم، سرمایه اش را از دست شود یمدوستش، گل غالم، معتاد 

از زندگی اش راضی است و بعد از  ، زرین کاله با وجود آزارهاي او  همچنان او را دوست دارد وزند یمو با شالق او را  ردیگ یم
اما او  گردد یمبعد از بیست روز بر  دیگو یمو  رود یمو  گذارد یمنه ماه پسري به دنیا می اورد اما گل ببو یک روز او را تنها 

بچه را رها  که گل ببو زن و دیگو یم، گل غالم به او گردد یم، بعد از یک ماه زرین کاله به دنبال همسر دیآ ینمو دیگر  رود یم
و او را  رود یمکرده و به روستاي خودش، زرین آباد رفته است، زرین کاله که همچنان به گل ببو عالقه مند است به زرین آباد 
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، زرین کاله نیز از او متفر شناسد ینمکه زرین کاله و بچه اش را   کند یمکه زن دیگري گرفته و ادعا  ندیب یماما  کند یمپیدا 
که اندامش مانند گل ببو است و مثل او خر  ندیب یم، در راه برگشت، مردي را گردد یمو بر  گذارد یمه را پشت خانه و بچ شود یم

  .که کاش او نیز چون گل ببو عاشق او شود کند یمو در دل آروز  شود یمسوار خر او  دهد یمدارد و بوي طویله 
  

  :عناصر داستانی
  زن و بی وفایی مردان: موضوع داستان 

  جدي : لحن
  داناي کل : ي دید هیزاو

  زرین کاله و گل ببو: اصلی ها تیشخص
  الویز شهریار، تهران، زرین آباد مازندران: صحنه
  ناتورالیستی: فضا

  ي ناتورالیسم در داستان زنی که مردش را گم کردها یژگیو
  ـ توجه به عامل وراثت

ي جسمی و روحی هر فرد از پدر و مادرش به او ها یژگیوتقد بودند که ناتورالیست ها بر امر وراثت تأکید زیادي داشتند و مع 
ي مادر زرین کاله به او ارث رسیده است، هم چنانکه مادر ها یژگیوي این عقیده،  هیپاارث رسیده است، در داستان هدایت نیز بر 

 زمانی که لباسی براي عروسی زرین کاله آماده مثالً: کند یمزرین کاله او را دوست ندارد و از او بیزار است و بارها او را نفرین 
ي مرده شور خونه بیفتی، ور بپري، عروسیت عزا بشود، الهی دختر جز جگر بگیري، حسرت به  تختهالهی  رو «: دیگو یم، کند یم

  )10:هدایت(»دلت بماند، جوانمرگ بشی با این شوهر لر پاپتی که پیدا کردي
بچه اش مانده علی هم یک وجودي بود که هیچ « شود یمد از رفتن گل ببو از بچه اش بیزار زرین کاله نیز همانند مادرش بع 

و ) 15:همان(همان طوریکه مادر خودش براي او عالقه اي نشان نداده بود کرد ینمانتظارش را نداشت و عالقه اي براي او حس 
بچه آرام و فرمانبردار مثل « رود یمو  گذارد یمدر خانه اي بچه را پشت  خواهد ینمکه دیگر گل ببو او را  فهمد یمسرانجام وقتی 

عروسک پنبه اي  آنجا نشست ولی زرین کاله دیگر خیال نداشت که برگردد و حتا ماچ هم به بچه اش نکرد چون این بچه به درد 
ه  او را گل ببو وازده بود و فقط یک بار سنگین و نانخور زیادي بود و حاال آن را از سرش  باز کرد، همان طوریک خورد ینماو 

  )20: همان(»مادر خودش او را رانده بود همانطوریکه مهر مادري را از مادرش آموخته بود، نه او احتیاجی به بچه اش نداشت
  

  ـ توجه به عشق به عنوان یک نیاز جسمانی مشروع
، همواره بر بعد شانیها داستانآن را تجربه کنند و در  باید ها انساني  همهعشق یک نیاز جسمانی است که  ها ستیناتورالي  دهیعقبه  

 شانیها فیتوصو در  کنند یم، تأکید شود یمنیازمندي عشق که ناگهان و به طور اتفاقی بر قلب شخصیت اصلی داستان وارد 
به گونه  کند یم؛ در داستان هدایت نیز عشق یک نیازي است که زرین کاله احساس کشند یمي جسمانی عشق را به تصویر  جنبه

اما تمام این افکار را که زرین کاله از عشق «: اي که تأکید بر جسمانی بودن آن دارد و عشق او را یک عشق طبیعی و مشروع است
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. و شهوت پیش خودش  تصور کرده بود، نگاه گل ببو تغییر داد، پایش سست شد و احساسی نمود که ممکن نبود بتواند بگوید
و از این ساعت محتاج به او بود و زندگی بدون گل ببو برایش غیر  خواست یمکه تمام ذرات تنش گل ببو را  دانست یمهمین قدر 

  )5:همان(»ممکن و تحمل ناپذیر بود
  

  :ي ایستا و بی ارادهها تیشخصـ 
و در برابر  کنند یممل ي داستان به خاطر اینکه مقهور یک جبر تاریخی اند، بی اراده عها تیشخصي نگرش ناتورالیستی،  هیپابر   

ي  داستان هدایت نیز، افرادي بی اراده هستند و به نوعی در آنها نفی آزادي شده است همان ها تیشخصهر اتفاقی ایستا هستند؛ 
که در سنت اجتماعی رایج است، زرین کاله که شخصیت اصلی داستان است آنقدر بی اراده است که در  دهند یمکاري را انجام 

و شالق سیاه چرمی که سر  زد یمي دریده بی حالت او را دور ها چشمآن وقت  «: بکند تواند ینمي گل ببو  اعتراضی ها قشالبرابر 
، زرین نواخت یمو به بازو، به ران و کمر زرین کاله   دیگردان یمدور سرش  زد یم ها االغآن دو گره داشت، همان شالقی که به 
  )12:همان(».کرد یمو آه و ناله  دیچیپ یمش کاله هم چادر نماز را به دور  خود

، رفت یماما زرین کاله  براي همین «:او حتا به نوعی مازوخیست دچار است و در آروزي شالق خوردن از دست گل ببو است
الق و زمانی که گل ببو او را ش )4:همان(».تا از دست گل ببو شالق بخورد رفت یمو شاید اصالً  کرد یمهمین شالق را آرزو 

 )12:همان(»شد یمعالقه اش به گل ببو بیشتر  خورد یمهر چه بیشتر شالق «:شد یمو به او عالقه مند  کرد یماز این کار کیف  زد یم
او فقط با  شود یمبراي ماندن در کنار او کاري انجام داد بیشتر نمایان  تواند ینمو  رسد یمشخصیت ایستاي او آنجا که به گل ببو 

ي زن ها شالقزرین کاله فهمید که اصرار زیاد بیهوده است و با حسرت جاي «:گردد یمو بر  کند یمزنش نگاه حسرت به او و 
  )20:همان(».جوانی را که خودش را به گل ببو چسبانده بود نگاه کرد بعد با یک حرکت از روي بی میلی برگشت

  
  ـ توجه به جزئیات و توصیف عینی واقعیت

و هر آنچه را که براي  کردند ینمبودند و اغلب در بیان واقعیت چیزي را تحت عنوان عفت کالم رعایت  ناتورالیست ها واقع گرا 
ي نگرش ناتورالیستی واقع گراست، او با  هیپاهدایت نیز بر . دندیکش یمتشریح جزئیات یک واقعیت از زندگی الزم بود به تصویر 

واقعیت دارد و باید گفت در توصیف عینی واقعیت موفق است و جرئیات را به که  دیگو یمهمان چیزي را  ها ستیناتورالپیروي از 
ي او درشت، سیاه، ها چشم«:کند یمي زرین کاله تمام جزئیات صورت او را بیان  چهرهمثالً در توصیف  کند یمخوبی توصیف 

ت، پوست صورتش تازه، گندمگون و ي تو رفته داشها گونهي گوشتالو و  برجستهي ها لبابروهاي قیطانی باریک، بینی کوچک، 
ي سرخ، موي بور، ها لبهمین که زرین کاله، اندام ورزیده، گردن کلفت، «: دیگو یمیا در توصیف گل ببو  )2:همان(»ورزیده بود

ي مکانی نیز در داستان به خوبی انجام شده است، ها صحنهتوصیفات )5:همان(»بازوهاي سفید او که رویش مو درآمده بود دید
ي داستان است، مثالً در توصیف تنفر مادر زرین کاله از او، به خوبی ها یژگیوچنین بیان واقعیت، واقعیتی که زیبا نیست از هم

ي کوچک بود، مادرش یک مشت به سر  بچهاز همان وقت که «: کند یمواقعیت تلخ زندگی کودکی زرین کاله را این چنین بیان 
، هرگز یک کرد یمي کچل و چشم دردي بازي ها بچهو او با  نشاند یمو پشت در خانه  داد یمو یک تکه نان به دستش  زد یماو 

  )7:همان(»روي خوش یا کم ترین مهربانی از مادرش ندیده بود
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  ـ سرنوشت محتوم و نفی آزادي

ع، وراثت و تکامل زیست ي عوامل از جمله اجتما همه، انسان مقهور یک جبر تاریخی است که ها ستیناتورالي  دهیعقي  هیپابر    
 شود ینممحکوم به سرنوشتی محتوم است که  ها تیشخص، بنابراین تالش برد یمشناسی او را به سوي یک سرنوشت محتوم پیش 

در داستان هدایت نیز سرنوشت زرین کاله گویی از ابتدا معلوم بوده است، چنانچه وقتی او به سراغ گل ببو  آن را عوض کرد،
زرین کاله فهمید که قافیه را باخته است، نگاه خودش را به صورت گل ببو «،که او دیگر خواهانش نیست ندیب یمو   رود یم

 داد یمحالتی بود که نشان . به حالت درنده اي بود که تاکنون در او سراغ نداشت شیها چشمانداخت ولی صورت او خشمناك و 
ي راه بدهد و از نگاه تحقیر آمیزي که  دغدغهبه خودش  خواهد ینم زندگیش تأمین شده، ارباب شده و به آروزي خودش رسید،

و بی اراده از  ردیپذ یمبنابراین زرین کاله سرنوشت خود را  )20و19:همان(»پیدا بود که اصالً حاضر نیست او را ببیند کرد یمبه او 
ي آهسته به طرف میدان ها گامزرین کاله با «:داند یمزیرا تقدیر را چنین  رود یمو به مسیري نامعین  گردد یمي گل ببو بر  خانهدر 

  )20:همان(»برگشت
  

  ـ پایان غم انگیز
، فرد تحت تأثیر جبر تاریخی و اجتماعی است، اغلب آثار آنها پایان غم انگیز دارد البته پایان ها ستیناتورالاز آنجا که در مکتب   

امالً متفاوت است، در داستان هدایت نیز، پایان آن به خوبی و خوشی نیست، ي تراژدي کها داستانبا پایان  ها ستیناتورالغم انگیز 
، وقتی او کند یمو بار دیگر با او زندگی  رسد یمکه به او  کرد یمزرین کاله که در جستجوي همسرش بود و در خیال خود تصور 

 شود یمو هنگام بازگشت با مردي آشنا  گردد یمو بر ي ا خانه، بی اراده از خواهد ینمکه گل ببو دیگر او را  فهمد یمو  ندیب یمرا 
ي اینها با  همه، ولی با وجود رود یمچرا سوار شد و به کجا  دانست ینم«: شود یمکه همچون گل ببو است، زرین کاله با او همراه 

این پایان  )22:همان(»داالغ و سر طویله بده شاید این جوان هم عادت به شالق زدن داشته باشد و تنش بوي کرد یمخودش فکر 
گرچه تراژدي نیست و ظاهر خوبی دارد اما غم انگیزي آن این است که زرین کاله بار دیگر به خاطر سرنوشت محتوم عاشق 

  .که چون گل ببو بی رحم و بی وفاست شود یممردي 
  

  ها ستیناتورالنگرش متفاوت با 
امید و از این حیث بررسی کرد اما در مواردي نمایان است که او به یک داستان ناتورالیستی ن توان یمداستان هدایت را گرچه 

توجهی ندارد و بر عکس آنها عمل کرده است مهم ترین تضادي که در داستان با عقاید ناتورالیستی دیده  ها ستیناتورالعقاید 
، انسان جزئی از نظام مادي ها ستیناتورالد با قرارداده هاي  اخالقی و مذهبی است، به اعتقا ها ستیناتورالي مخالفت  دهیعق شود یم

ندارد، آنها هر  شود یمکه هیچ گونه ارتباطی با عالم غیر مادي  که در مذهب یا اعتقادات اجتماعی مطرح  شود یمطبیعت محسوب 
بلکه  شود ینمه اما در داستان هدایت این نگرش اصالً دید. کنند یمي خرافات تلقی  گونهگونه ایمان و اعتقاد و مذهبی را از 

و البته آن را خرافات  دیگو یمبرعکس هدایت در جاي جاي داستان از اعتقاد  زرین کاله به نذر و دخیل بستن و مذهب سخن 
، ابتدا وقتی گل ببو را کند یمنذر و نیاز  خواهد یماز آغاز داستان تا پایان زرین کاله پیوسته براي رسیدن به آنچه . نمی شمارد
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با خودش نیت کرد که اگر  به مقصودش «:که اگر به او برسد در امام زاده شمع روشن کند کند یمنذر  شود یماشق او و ع ندیب یم
یک کبوتر بخرد  و آزاد کند و یک شمع  شود یمي پدري آزاد  خانهبرسد و زن گل ببو بشود همان طوریکه خودش را از زندان 

شن بکند چون ستاره، دختر نایب عبداهللا میر آب همین نذر را کرده بود و شوهر هم شب جمعه در امام زاده آغا بی بی سکینه رو
ي پیرهنش  خهدست کرد و از ی«:بندد یمیا باز براي همین مقصود به درخت چنار که یک اعتقاد عامیانه است دخیل  )8:همان(»کرد

  )همان(»ي درخت چنار نیت کرد و گره زد شاخهیک تریشه در آورد و به 
به او سپرد که شب ... «:ردیگ ینمو هدایت اعتقاد او را به سخره  کند یمبه مقصودش رسید و زن گل ببو شد نذر خود را ادا  و وقتی 

هم چنین وقتی به دنبال گل ببو است یک  )11:همان(»جمعه یک شمع در اغا بی بی سکینه روشن کند و یک کبوتر هم آزاد بکند
وزي که تصمیم گرفت دنبال شوهرش برود، یک شمع به سقاخانه نزدیک منزلشان نذر کرد تا همان ر«:کند یمشمع به سقاخانه نذر 
،این است که او تأکید زیادي بر بیان کند یممتفاوت  ها ستیناتورالتضاد دیگري که هدایت را با  ). 15:همان(»گل ببو را پیدا کند

داستان، باورها و . کند ینمازیباست اما هدایت در بیان زشتی افراط و واقعیت گرچه تلخ و ن دیگو یمفجایع ندارد او فقط واقعیت را 
  .ي مذهبی را خرافات نمی شماردها عاداتو  ردیگ ینم، رسومات محلی را به سخره دهد یمي ایرانی را نشان  سادهعقاید یک زن 

  

  نتیجه گیري
بناي مکتب ناتورالیسم، نتیجه این است که در با بررسی نگرش و بینش صادق هدایت در داستان زنی که مردش را گم کرد بر م

داستان هدایت دو گونه نگرش مطابق و متفاوت با مکتب ناتورالیسم وجود دارد، در نگاه اول، او پیرو مکتب ناتوارالیسم است و 
کارا در این عقاید اصلی آنها از جمله عامل وراثت، سرنوشت محتوم، پایان غم انگیز، توصیف عینی واقعیت و عقاید دیگر آش

همان چیزي را نوشته است که واقعیت دارد اما در نگاه دوم عقیده بر این است  ها ستیناتورالداستان دیده می شودو هدایت  چون 
اما در واقعیت فقط  سدینو یمواقعیت را  ها ستیناتورالبی اعتناست، مثالً چون  ها ستیناتورالي ها یژگیوکه هدایت به برخی از 

و  کند ینم، او با قراردادهاي اخالقی و مذهبی مخالفت سدینو یمرا هم  ها ییبایزو فجایع زندگی نیست بلکه  ها یزشتدنبال بیان 
بنابراین باید گفت گرچه با عقاید  برد یمو به پایان  کند یممطابق با قراردادهاي اجتماعی و فرهنگی سنتی ایران داستان را آغاز 

ي ایرانی و با تأثر از  هیروحي ایرانی است که با  سندهینوت غلبه دارد اما او  قبل از هر چیز یک ي بر داستان هدایها ستیناتورال
، قراردادهاي اجتماعی و سنتی ایرانی را زیر پا ها ستیناتورالمکتب ناتورالیستی داستان را نوشته است و به خاطر پیروي از عقاید 

  .نگذاشته است
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499  
  هوشنگ مرادي کرمانی هاي کودکانه در داستان) رئالیسم(گرایی واقع
  »خمره«و » بر پوستمشت «، »خانه باف هاي قالی بچه«هاي  ي موردي داستان مطالعه

  
  1محمود نوریان محمدي
  2محمد حسینایی
  3اکبر شامیان ساروکالیی

  چکیده
هاي  مایه گرایی در ادبیات کودك، به نقد و تحلیل درون ب واقعي نقش مکت این پژوهش، ضمن بحثی اجمالی درباره

هایش را از واقعیات و  هاي داستان مایه مرادي کرمانی درون. هاي هوشنگ مرادي کرمانی اختصاص دارد گرایانه در داستان واقع
گیري  وي نیز در شکل دوران کودکی. اش آمیخته است ها را با مهارت نویسندگی ي زندگی برگرفته و آن مسائل روزمره

هاي او نه تنها شخصیت، مکان و زمان بسیار عینی و ملموس توصیف  در داستان. سزایی داشته است ي مذکور نقش به ها داستان
در این مقاله با استفاده از روش  نگارنده. هاي بطن جامعه نشأت گرفته است اند، بلکه بازتاب مشکالت کودکان نیز از واقعیت شده

، هاي مرادي کرمانی شامل معضالت اقتصادي هاي استخراج شده در داستان محتوا نشان داده است که درون مایهتحلیل 
مرادي کرمانی در . هاست ترین و پرکاربردتـریـن آن ، مشکالت آموزشی و تربیتی است و البـته فقـر از مهمهاي اجتماعی ينابرابر

توجهی ویژه به دوران کودکی و مشکالت و مسائل آن داشته » مشت بر پوست« و» خمره« ،»خانه هاي قالیباف بچه« سه داستان
گرایی انتقادي را نیز با آن  گرایی اجتماعی است اما نویسنده گاهی واقـع ها مبـتنی بر واقع گرچه ساختار این داستان. است

 . درآمیخته است

  

.هاي هوشنگ مرادي کرمانی ك و نوجوان، داستان، تحلیل محتوا، ادبیات کود)رئالیسم(گراییواقع :ها کلید واژه

                                                
 mnurian1364@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند                          -1
 mohammadhoseinaei@yahoo.com                      استادیار دانشگاه بیرجند         - 2
                        com.gmail@85ashamiyan  استادیار دانشگاه بیرجند                                     - 3
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mailto:mohammadhoseinaei@yahoo.com
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  مقدمه

ي  هایش را در عرصه ماجراجوییاو از وقتی خود را شناخت . ته استهوشنگ مرادي کرمانی زندگی پر فراز و فرودي داش
بیش نبود در این دوران با اینکه کودکی . دوران ابتدایی را در روستاي خود سیرچ گذراند. زندگی، فکر و اندیشه شروع کرد

دوران دبیرستان را که به اتمام رساند با اینکه مشکالت . داد ها نشان می ها و داستان ي خود را به درك حقایق، خواندنی عالقه
هاي زیادي را  در کرمان شغل. زد تا بتواند سرپاي خویش بایستد فراوانی داشت، در کنار کسب دانش دست به هر کاري می

هنگامی که . اند ازآن جمله ...خوانی و نویسی، خطاطی، نسخه نامه فروشی، نویسندگی رادیو، نمایش بتجربه کرد؛ نانوایی، کتا
گوید  وقتی عمویش به او می. دبیرستان را به اتمام رساند تصمیم گرفت به تهران برود که با مخالفت عموي خویش مواجه شد

ري باشی، ازدواج کنی و سروسامانی به زندگی خود دهی، اي کافیست، وقت آن است که به فکر کا دیگر هرچه سختی کشیده
اما نه اینقدر ! قبول. روم ناخواه همین راه را می خواه. این آرزوهاي من نیست. اهل این چیزها نیستم«: گوید وي در جواب می

روم تهران هر چه  می. ام سختی بکشم آماده. هایی دارم که باید بزنم، اونم در لباس هنر من حرف. سرراست و راحت و کوبیده
کوه با نخستین . چوله و درآمدن کار منه افتادن تو چاله. فهمیدم که زندگی خوابی راحت نیست. ام به سختی عادت کرده. باداباد
مرادي (» در من زندگانیِ ستمگري بود که هرگز به آواي زنجیرش خو نکرد. شود و انسان با نخستین درد ها آغاز می سنگ

گاه از حرکت  مرادي کرمانی در عین شجاعت، سري پرشور داشت و در پی یافتن راه درست، هیچ).  34: 1384کرمانی، 
هاي وي  از دالیل اینکه داستان. ها را تحمل کرد ها و تنهایی وي براي رسیدن به اهداف خود تمام مشکالت، سختی. بازنایستاد

اب داده، الهام وي از دوران کودکی خود و به تصویر کشیدن آن ها و مشکالت دوران کودکی و نوجوانی را بازت سراسر سختی
گیرند و  ي کارهاي خود را از زندگی و اجتماعشان می مایه ي نویسندگان بن البته این اصلی کلی است که همه. ست ها سختی

جنگ و صلح چیزي که در . ي بشري، قابل تطبیق بر تاریخ خاص و یا زندگی شخصی نویسنده است گاهی آثار برجسته
مانند دیدوبازدید و از  -ي ایرانی نویسنده -هاي جالل آل احمد شود یا داستان گراي روسی دیده می ي واقع تولستوي، نویسنده

  .نویسی است بریم، حاکی از این ویژگی داستان رنجی که می
هاي فوق و مشابه آن در  با داستـانهاي وي  شود اما تفاوت داستـان هاي مرادي کرمانی نیز چنین ویژگی دیده می در داستان

ي خاص  در واقع هوشنگ مرادي کرمانی نویسنده. ي دوران کودکی و نوجوانی است ها بازتاب دهنده این است که این داستان
واقعیات و مشکالت اجتماعی  -هاي مورد بررسی در این مقاله به خصوص داستان -هاي وي  داستان. باشد کودکان ونوجوانان می

  .ط به دوران کودکی استمربو
نویسندگان متعهد همواره در بطن وقایع اجتماع خود حضورداشته اند و فعاالنه رویدادهاي مرتبط با جامعه و مردم خود را 

گذارد  هاي مرادي کرمانی، نمایی از دوران کودکی وي و یا شبیه به دوران کودکی وي را به نمایش می داستان. اند انعکاس داده
ها به دلیل  این داستان. رود ي اطالعات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی عصر مربوط، به شمار می منابع خوب در زمینه و گاهی از

  .هاي این دوران، براي خوانندگان قابل توجه است گرایی و التزام به شرایط خاص کودکی و نوجوانی و بحران برون
ام و  آوري کرده قعیات زندگی شخصی و غیرشخصی را جمعمن وا«: گوید می» هوشنگ دوم«مرادي کرمانی در کتاب   

در جاي دیگر از همین ). 224: 1388فیضی، (» ام ام و به شکل کتاب داستان درآورده ها را با تخیل خویش آمیخته سپس آن
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و آن را یعنی به زندگی خودم چنگ زدم  زدن و تالش من در زندگی است،ها حاصل چنگاین داستان«: کند که کتاب ذکر می
سعی کردم آن دهند،مرا گوش نمی که دیدم مردم دردهايزمانی .در زندگی من دارند هایم همه ریشهداستان به تصویر کشیدم؛

  ).186: 1388همان، ( »رنج بگویم ها را به زبان
از هوشنگ » مشت بر پوست«و » هخمر«، »هاي قالیبافخانه بچه«با توجه به مطالب فوق، نگارنده در این مقاله سه داستان؛         

هاي فوق،  مرادي کرمانی عالوه بر داستان. گرایی مورد بررسی قرار خواهد داد مرادي کرمانی را از دیدگاه مکتب واقع
مهمان «، »پلوخورش«، »تنور«، »چکمه«، »نخل«، »هاي مجید قصـه«توان به  ها می ترین آن هاي زیادي نوشته است که از مهم داسـتان

  .اشاره کرد... و» شما که غریبه نیستید«، »لبخند انار«، »مرباي شیرین«، »انمام
  

  خانهبافهاي قالی بچه
هایی که مربوط به کارکردن کودکان  ها در قسمت داستان. هاي قالیبافخانه از دو داستان مجزا شکل گرفته است داستان بچه

  .است، باهم اشتراك دارند هاي آنان در این محیط در قالیبافخانه و مشکالت و سختی
چنانچه در این داستان سبک زندگی اوسـتا و . تأثیر دو قطبیِ برآمده از تضاد طبقاتی محسوس است» نمکو«در داستان 

این داستان برخالف . گیرد درپی شکل می هاي پی طرح داستان با بحـران. وابستگان او با کارگران قالیـبافخانه متـفاوت است
نویسنده براي باورپذیربودن اثر، از زبان و گویش محلی . اي مرادي کرمانی، از حوادث بیشتري شکل گرفته استه دیگر داستان

این شگرد، افزون بر توجه به . بهره جسته است) شخصیت، مکان و زمان(مردم روستاي مورد بحث و همچنین از عنصر توصیف
  .کند عنصر باورپذیربودن اثر، زبان داستان را عاطفی می

اند، زندگی  تن هاي اصلی داستان نیز همین سه که شخصیت» رضو، اسدو و خجیجه«هاي قالیبافخانه یعنی  در داستان دوم بچه
نویسنده در این داستان افزون بر انعکاس فقر و . شود کارگران قالیبافخانه که کودکان، زنان و مردان هستند، به تصویر کشیده می

ي داستان، با ناتوانی این  لحن مشوش و غمزده. کند گی بافت فرش را در سیر داستان روایت میتضاد اجتماعی و طبقاتی، چگون
  .شود، هماهنگ است ها می فرودستان در برابر ستمی که به آن

 سیر فرودین در این. رسد هاي داستانی، به پایان می انگیز یکی از شخصـیت هاي قالیبـافخانه با مرگ غم هر دو داستان در بچه  
  .کند که داستان اینگونه به پایان برسد و نوعی تراژدي شکل بگیرد داستان ایجاب می

  

  خمره    
موضوع اصلی داستان کمبود امکانات آموزشی در این روستا . فضاي داستان روستایی با کمترین امکانات و دور از شهر است

لیوانی . خمره شیر نداشت«: شود استان در آن بیان میشود که مضمون کلی د داستان با نوعی براعت استهالل آغاز می. است
شد، باال  فرستادند، پر آب که می ها لیوان را پایین می بچه. حلبی را سوراخ کرده بودند و نخ بلند و محکمی بسته بودند به آن

کالسه را  اي پنج مدرسهي کویر که  روستایی در حاشیه). 9: 1383مرادي کرمانی، (» خوردند؛ مثل چاه و سطل کشیدند و می می
ي اول و  ها آموزان روستا از محـیط آموزشی تنـها دو کالس است که پایه کند و سهم دانـش یک معلم به طور همزمان اداره می

  .هاي دوم، سوم و پنجم در کالسی دیگر مشغول به تحصیل هستند چهارم در یک کالس و پایه
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مضمون . پردازد و نویسنده به طرح روابط و فرهنگ مردم روستا می گیرد داستان خمره در کشمکش با طبیعت شکل می
در این روستا مردم به شدت . ي افق تنگ زندگی روستایی است محوري دراین داستان، رفتار مردم روستاست، رفتاري که نتیجه

کان شخصیت اصلی هاي نویسنده که کود برخالف دیگر داستان. زنند کنند و پشت سر هم حرف می در کار هم دخالت می
  .داستان هستند، در اینجا معلم مدرسه شخصیت اصلی داستان است

کودکان قربانیان اصلی این کمبود . اند و کمترین امکانات زندگی را دارند ي تحتانی جامعه در این داستان اقشار مردم از طبقه
ترین مشکل نیز همین است، اما در کنار آن از  لیشود که در نگاه اول اص خوردن خمره شروع می مشکالت که با ترك. امکاناتند

  .شود بسیاري واقعیات پرده برداشته می
  

  برپوست   مشت
هاي اول زندگی پدرش را از  وي که در سال. کند را از کودکی به نوجوانی گزارش می» موشو«این داستان سیر زندگی 

  .ع، روایت زندگی مردم محروم استداستان در واق. شود دهد با مشکالتی در جامعه مواجه می دست می
کشمکش اصلی داستان براساس کشمکش شخصیت با اجتماع شکل . شود داستان با بیانی توصیفی و روایتی آغاز می

ي امرارمعاش  اش است که براي ادامه ي این کشمکش، موقعیت اجتماعی شخصیت و خانواده ترین بخش سازنده عمده. گیرد می
زن و مادر  اي که پدر تنبک مرادي کرمانی در این داستان، افزون بر تصویر محرومیت در قالب خانواده. دشون رو می با مشکل روبه

خواهد  اگرچه موشو می. آبریز قبرهاست، تاحدودي به فرهنگ این مردم و همچنین فرهنگ مردم در برخورد با آنان توجه دارد
کند؛ بلکه آن را بخشی از سرنوشت  این کوشش نه تنها همراهی نمی خود را از زندگی گذشته جدا سازد، محیط پیرامونی او با

  .داند محتوم موشو می
تر باشد از قدرت  دهد و بر این باور است که کار هرچه سخت گرایی اجتماعی در این داستان به موضوع کار اهمیت می واقع

شود نویسنده به کار کودکان  نویسنده، باعث می همین توجه ویژه به سازندگی کار در باور«. سازندگی بیشتري برخوردار است
دادن سیر داستانی براي یافتن شغلی خوب و آبرومندانه براي موشو است که در کنارش  توجه نکند و بیشترین کوشش وي، سوق

  ).132: 1382حاجی نصراهللا، (» به موسیقی بپردازد
  
  گرایی به رنگ رمانتیسم واقع
بایست  رفت که در آینده، رئالیسم می کرد، این مکتب همان راهی را می ان رمانتیسم فعالیت میقبل از رئالیسم، مکتبی با عنو«

اي از قواعد  هایش در پشت پرده با ثبات و استحکام در آن قدم نهد، یعنی به جهت تشریح دنیاي مجردي که اشکال و رنگ
ي  هاي واقعی بود و از گذشته راي اشکال و رنگکرد که دا محدود و عرف ادبی در هم ریخته باشد، دنیایی را تصویر می

  ).269: 1، ج1376سیدحسینی، (» گرفت ي معاصر الهام می تاریخی یا دوره
ي تخیل بیشتر به تصورات و احساسات توجه  سخن فوق این مطلب را دربردارد که اثري یا رمانتیسم است و با استفاده از قوه  

واقعی هستند ... کشد که تمام عناصر آن از قبیل شخصیت، زمان ، مکان و  به تصویر میدارد یا واقعیت محض است و دنیایی را 
  .اند و در دنیاي بیرون اتفاق افتاده
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تواند تمام مسائـل  ي تخیل و احساس می ي یک اثر بدون دخالت دادن قوه شود این است که آیا نویسنده سؤالی که مطرح می
نویسی هنري است که هنرمند با استفاده از امکاناتی  داسـتان. مسـلماً جواب منفی است واقعی را در یک داسـتان بازتاب دهد؟

  .پردازد چون تخیل و احساس خود در کنار عناصر داستانی به خلق داستان می
البته مفهوم این سخن آن نیست که . هایی است که از تخیل نویسنده تراوش کرده است ادبیات داستانی عبارت از نوشته«

تواند آفرینشی  یک آفرینش مبتنی بر تخیل، می. یسنده در این نوع آفرینش، واقعیت را در کار خود هیچ در نظر نگرفته استنو
گرایانه باشد و حتی از الگوهاي بیرونی نیز استفاده کرده باشد، اما در ادبیات داستانی، تخیل نویسنده همواره واقعیات بیرونی  واقع

  ).37: 1384پوالدي، (» کند کند و آن را براي منظور خود به روش خاصی بازآفرینی می یرا با ذهن خود پردازش م
دادن تمام واقعیات یک زمان و مکان  توان این نتیجه را حاصل کرد که یک داستان واقعی در کنار بازتاب از سخن باال می

هاي خاص مکتب رمانتیسم است و از  سات از ویژگیبه دلیل اینکه تخیل و احسا. تواند از عناصر واقعی نیز بهره ببرد خاص می
هایی از رمانتیسم را در  تواند جنبه گرا می کاربردن این عناصر است، پس هر اثر واقع گرا ناچار از به ي واقع یک طرف نویسنده

  .خود بپروراند
ت دارند اما آثار رمانتیک سعی بر بودن بر واقعی شویم که چنان کتبی سعی بر متکی در مسیر بررسی آثار رئالیستی متوجه می«

کوشد تا مبتنی بر مشاهده و تجربه حرکت کند، اثري رمانتیک از طریق کشف و شهودي  اثر رئالیستی می. شهودي بودن دارند
  ).115: 1386یوسفی، (» شود  انگیر به دنیاي خویش نزدیک می خیال

ها، تأثیرپذیري از واقعیت بیرونی است،  نخستین گام مشترك آنکند، یعنی  گرایی و رمانتیسم را به هم نزدیک می آنچه واقع
رود در حالی که اثر رمانتیک بیشتر به دنبال ذهنی کردن  گرا به سوي تفسیر و تعبیر جهان واقعی می با این تفاوت که اثري واقع

عیت، رد یا تأیید آن است، رمانتیسم نیز جایی واق گرا در پی جابه اثر واقع. پرورانـه از آن است جهان و پرداختی شاعرانه و تخیل
  .اي که متکی بر حس و عاطفه است همین منظور را دارد اما به گونه

تصویرکشیدن واقعیات به صورت افراطی، گاه  این نویسنده در کنار به. هاست چنین داستان هاي مرادي کرمانی از این داستان
ناپذیر از داستان است و با واقعیات  دهد که جزء جدایی نرمندانه پیوند میاي ه عناصر رمانتیکی را در کنار واقعیات به شیوه

رمانتیسم مستقیم شامل . خورد هاي وي به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم به چشم می رمانتیسم در داستان. پیوندي ناگسستنی دارند
نی از آن بهره برده است و رمانتیسم غیر مستقیم توصیفاتی است که نویسنده با استفاده از تشبیهات و استعارات، در فضاي داستا

ي نوعی احساس در خواننده است، مانند عشق،  ي بیرونی دارند اما برانگیزنده مربوط به آن دسته از واقعیات بیرونی است که جنبه
  .هاي داستان همدردي کند شود خواننده با شخصیت که باعث می... یتیمی، تنهایی و 

چندجا به توصیفاتی از » هاي قالیبافخانه بچه«در داستان . این نوع ارتباط مستقیم با تخیل نویسنده دارد :رمانتیسم مستقیم -1
  : اند این تصاویر در خیال نویسنده به صورت متحرك توصیف شده. خوریم طرح قالی و تصاویر روي آن برمی

روئیدند و  ها در هواي پربوي کارگاه می گل. گرفتند ها شکل می ها و نقش ها و برگ نشست و گل ها کنار هم می رنگ«       
رقصیدند، بوي خوش نداشتند و شبنم رویشان  خوردند، نمی حرکت بودند با نسیم پاك و خنک صبح تکان نمی شکفتند، بی می
  ).61: 1388مرادي کرمانی،( »نشت نمی
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اي حکایت  با اینکه موضوع از قالیبافخانه. شود که در این توصیف چقدر عناصر رمانتیکی غلبه دارد مالحضه می        
کند که واقعی و عینی است و توسط نویسنده تجربه شده است، اما نویسنده در متن واقعیت، با کمک تخیل خود توصیفاتی از  می

متن فوق چنین  ي مشابه با در جایی دیگر از همین داستان و در نمونه. رساند دهد که خود توانمندي وي را می قالیبافی ارائه می
  :آید می

بریدند، تا  کشیدند، می گذاشتند، از هر دوطرف می نخی پشمی، از هر رنگی، پشت نخ کشیده و عمودي و سفید می«        
  ).60: 1383مرادي کرمانی، ( »گریخت شکفت یا آهویی می رویید، یا گلی می اي، برگی، بر متن می شاخه

خواننده . گیرد گرایی قرار می ي مقابل واقع قالی، دور از واقعیت است و درست در نقطهاین توصیف از چگونگی بافتن         
کند چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد که قالی تبدیل به زمینی شود و گل در آن بروید و آهویی در این  از خود سؤال می

اي که با فضاي کارگاه  نویسنده. کنند خورد میاین همان جائیست که واقعیت و تخیل با هم بر. گلزار به دویدن مشغول شود
گذارد  اش نمی داند این توصیفات با واقعیات در تضادند، اما هنر نویسندگی قالیبافخانه آشناست و آن را تجربه کرده، با اینکه می

تري در آغاز داستان روي  هاي قالیبافخانه این نمونه به شکل گسترده در داستان دوم بچه. که از این تصاویر به سادگی گذر کند
. دهد شود و خود را در نهایت با واقعیت پیوند می ها آغاز می داستان با تصاویري تخیلی از فضاي کارگاه و قالی. دهد می

  .نویسی پی خواهیم برد اینجاست که به درك درستی از داستان
خمره با استفاده از تشبیه . خوریم با رمانتیسم برمی» افخانههاي قالیب بچه«اي متفاوت از داستان  به گونه» خمره«در داستان         

  :تواند در عناصر رمانتیکی دخیل باشند خیزد می تشبیه و استعاره چون از تخیل نویسنده برمی. و استعاره جاي انسان را گرفته است
کشید  انگار انتظار می. صمدي حالش خوب نبود و زل زده بود به در اتاق آقاي. خمره به درخت چنار تکیه داشت«        

  ).36: 1383مرادي کرمانی، (» کسی بیاید و حالش را بپرسد
این ارتباط و آمیختگی داستان را جذاب و . دهد این بخش از داستان ارتباط تنگاتنگ بین تخیل و خواننده را نشان می        
  .کند تر می خواندنی
گیرد و موضوع  از رمانتیسم در واقع طرح اصلی داستان براساس واقعیات شکل میدر این نوع  :رمانتیسم غیرمستقیم -2        

شدن احساسات و عواطف خواننده  ي بیان نویسنده باعث برانگیخته افتد اما نحوه اي است که اتفاق می همان مسائل روزمره
درواقع در این . کند ت خواننده پیوند برقرار می، بین واقعیات و احساسا... نوع بیان از فقر، یتیمی، تنهایی، مرگ، عشق و. شود می

شدن و گاهی  نوع برخالف نوع اول که مستقیم با تخیل، احساسات و عواطف نویسنده مواجهیم، در اینجا برانگیخته
  .دارشدن احساسات و عواطف خواننده مطرح است جریحه

شود، اما اوج این  را در کنار نوع ادبی رمانتـیسم درك میگ هـاي واقع مایه در هرسه داستان مرادي کرمانی، بیان درون        
کشد که در کنار  اي را به تصویر می این داستان، کودکان فقیر و رنجیده. شود درك می» هاي قالیبافخانه بچه«رمانتیسم در داستان 

و گاهی در حد مرگ کتک شوند  شوند، حبس و زندانی می هایی که دارند، به بیگاري کشیده می تمام مشکالت و بدبختـی
این مسائل در خواننده . رسد و دادخواهی ندارند دستشان به جایی نمی. خورند و در عین حال راهی جز تحمل ظلم ندارند می

  .گذارد تأثیر می
  :رسد هاي اصلی داستان به پایان می انگیز مرگ یکی از شخصیت هاي قالیبافخانه با تراژدي غم هردو داستان بچه        
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صداي جیغ و . به پیراهن رسید، پوست و گوشت را سوزاند. آتش باال و باالتر آمد. صفرو با آتش کلنجار رفت«        
: 1388مرادي کرمانی، ( »شد تر می صداي صفرو ضعیف و ضعیف. نمکو مانده بود که چه کند. دادوبیدادش غار را پرکرده بود

76.(  
او یتیمی است که وضعیت . شود کسی است که در قالیبافخانه با نمکو آشنا می هاي داستان، صفرو یکی از شخصیت       

صفرو .شوند ها مواجه می گرفتن درمنه برند و آنجا با آتش هنگام فرارکردن از کارگاه قالیبافی شبانه به غاري پناه می. خوبی ندارد
این پایان ناخوشایند احساس . شود ربانی آتش مییابد اما خود ق کند و نمکو نجات می تر است راه باریکی باز می که قوي

  .کند ناخوشایندي را نیز در خواننده ایجاد می
اي که در شکم  هاي اصلی داستان است، با بچه در پایان داستان دوم از همین مجموعه نیز، خجیجه که یکی از شخصیت        

  :روند تی از بین میدارد، به خاطر نبود امکانات کافی در روستا و نیز فقر و تهیدس
اسدو . سکینه ماما از اتاق بیرون آمد. ... کف اتاق غرق خون بود. ... خجیجه چنگ انداخت دامن سکینه ماما را گرفت«        

 »رفت تو بهشت خجیجه رفت تو بهشت -چی شد؟  –. اسدو طاقت داشته باش: سکینه صدایش را بلند کرد. هنوز روي بام بود
  ).127: 1388مرادي کرمانی، (

مخاطب گاهی تاب . اند ها پر است از وقایع این چنین که واقعیات با رنگی عاطفی پرداخت شده سرتاسر این داستان        
هاي زیادي از این نوع وقایع به خصوص راجع به کودکان در  نمونه. شود هاي داستانی می شنیدن ندارد و همدرد شخصیت

ها را در این مختصر بگنجانیم، قلم تاب نوشتن ندارد و در  وجود دارد که اگر بخواهیم آنهاي هوشنگ مرادي کرمانی  داستان
  .هایی اکتفا کرده است نگارنده در این مقاله فقط براي آشنایی بیشتر به نمونه. ماند این پژوهش جایی براي مباحث دیگر باقی نمی

  

  واقعیات اجتماعی و پیوند آن با کودکان
گرایی در ادبیات کودکان نه گنجاندن مواعظ اخالقی است و نه دادن شعار بلکه منظور این است که  اقعهدف از و«        

هـاي  کوشد تا قربانی هاي واقعی یک بعدي نیست بلکه می این داستان. کودك با زندگی واقعی و روزمره آشنا گردد
یعنی خیر همیشه بر شر پیروز . هاي عامیانه نیستند رو افسانههاي واقعی دنباله  داسـتان. هاي اجتماعی را تصویر کند عدالتـی بی

بلکه باید . رسد و نباید از طریق اینگونه آثار میان کودك و واقعیت حجاب کشید نیست و بدکار همیشه به سزاي اعمال خود نمی
  ).13: 1363حري، (» ها آگاه است او را نسبت به اوضاع و احوال حاکم بر جامعه و ضوابط موجود در روابط انسان

هایی مربوط به کودکان  شود این است که چرا هوشنگ مرادي کرمانی این واقعیات را در داستان سؤالی که مطرح می        
ي  چهره«اي که از خود نویسنده با عنوان  روسـتا وارد کرده و هدف وي از این کار چه بـوده است؟ جواب این سؤاالت در مقاله

  .شود نوشته شده است، پاسخ داده می» هاي ایرانی قصه کودکان روستایی در
ها خیلی ساده و معصومانه با  کنند، درحالی که بچه هاي روستا را تصویر می اکثر نویسندگان ما تنها فقر و ظلم و بدبختی«        

  ).111: 1372مانی، مرادي کر(» شوند و در نهایت بدبختی شادي و نشاط زندگی را با خود دارند رو می ماجراها روبه
هوشنگ مرادي کرمانی عقیده دارد که باید احساس، دید، شجاعت و تعهد نویسندگانی که به روستائیان و به خصوص         

ها، فقر، مرض و ظلم،  دادن مشکالت و سختی اند را تحسین کرد، نویسـندگانی که در نشان مشکالت کودکان روستایی پرداخته
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وي چون در چنین محیطی به دنیا آمده، عقیده دارد که این مسائل چیزهایی است که در . اند نشان دادههنر نویسندگی خود را 
کن شود و طرحی  فالکت ریشه... شاا توان از آن سراغ گرفت و پرده را پس زد و مشکالت را برمال کرد تا ان بیشتر روستاها می

  .ودکان روستایی استهاي ک شناسی و حل بحران پس هدف وي آسیب. نو درانداخت
آفریند که گرچه ممکن است عیناً اتفاق نیفتاده  گیرد و داستانی می نویسنده از زندگی و ماجراي گوناگون آن الهام می«        

شوند زیرا کودکان قبـل از  ها آشنا می اطفال از سنین خردي با این داسـتان. باشد ولی بدون شک امکان وقوع آن بسیار است
به همین دلیل . شناسند و هرچه در آن هست براي آنان قابل توجه است بینـند چیز دیگري نمی سـتان به جز دنیـایی که میسنـین دب

گرچه در حدود هشت،نه . ي واقعیات زندگی و محیط آنان باشد شود بهتر است درباره هایی که براي آنان گفته می اولین داستان
بار براي  آورند و این هاي واقعی می بنـدند ولی بعد خیلی زود، بار دیگر رو به داستان میها دل  سالگی اغلب کودکان به افسانه

  ).108: 1387حجازي، (» مانند همیشه به آن وفادار می
ي  هاي واقعی مربوط به آنان، عالقه پس، از دالیل دیگر توجه مرادي کرمانی به دوران کودکی و نوجوانی و داستان        

عباس . رسد ها در این سن به اوج خود می کنجکاوي آنان براي دریافتن واقعیات و روابط آن. هاي واقعی است ستانکودکان به دا
  :کند این موضوع را چنین تحلیل می» گرایی در ادبیات کودکان واقع« اي با عنوان  حري در مقاله

کم پایگاه خود را در میان بزرگساالن و  شود و کم ها ارضا نمی کودك از سنین ده سالگی به بعد، دیگر با افسانه«        
رود  هایی می شود، به سراغ داستان کنجکاو می –یعنی آنچه خارج از خود اوست  -یابد و نسبت به محیط بیرونی  ساالن درمی هم

سازندگی شخصیت هاي واقعی در جهت  در این مرحله است که مسئولیت خطیر داستان. ها را تعبیر کند که بتواند روابط انسان
  ).11: 1363حري، (» شود کودك و نوجوان احساس می

از دالیل دیگر مرادي کرمانی، این است که وي چنین محیطی را تجربه کرده و واقعیات تلخ و شیرین را دیده و چشیده         
اتی مشابه آن براي خلق داستان ي خود الهام بگیرد و از موضوع ي تاریخی خود و جامعه طبیعی است که نویسنده از گذشته. است

  .استفاده کند
در سه داستان مورد بررسی در این مقاله نیز واقعیات و مسائل اجتماعی از قبیل فقر و نابرابري اجتماعی، بیسوادي،         

همگی با ...مشکالت آموزشی و تربیتی، یتیمی، ظلم، مرگ، خودکشی، گرسنگی و وضعیت بد خوراك و تغذیه و
  .یابند اي داستانی که بیشتر کودك هستند پیوند میه شخصیت

  

  ها        گرا در داستان هاي واقع مایه درون
گردانند و به  روي برمی... ها که با دیدن مشکالت ااجتماعی مانند فقر و فحشا و محرومیت و  برخالف رمانتیک«        

دانند و مصداق و  ي خود را دقیقاً به همین مسائل معطوف می نهها نگاه کاوشگرا برند، رئالیست هاي خود پناه می پروري خیال
از نظر نویسندگان رئالیست، آن . کنند ي نوشتن می مایه اي خاص از زمان و نیز در مکانی خاص دست هاي آن را در برهه نمونه

وقایعی از زندگی اکثریت محروم  تر است که به منظور تالش براي وفاداري به واقعیت، به جاي رویدادهاي نادر، هنري واالمرتبه
کوشد تا برداشتی  نویسی است که نویسنده از طریق آن می رئالیسم سبکی از داستان: توان گفت پس می. جامعه را تصویر کند

  ).31: 1، ج1388پاینده، (» دهد عینی از چندوچون زندگی روزمره، به ویژه زندگی اقشار محروم در دست می
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نویسنده به دلیل . گیرد هوشنگ مرادي کرمانی این واقعیت در ارتباط با کودکان و نوجوانان شکل می هاي در داستان        
ي  مایه ترین درون اصلی. ها بازتاب داده است اینکه دوران کودکی را در چنین شرایطی تجربه کرده، این واقعیات را در داستان

هاي وي به طریقی متفاوت بیان  عی است؛ موضوعی که در تمام داستانها مشکالت اقتصادي، فقر و نابرابري اجتما این داستان
عالوه بر آن بیکاري، بیسوادي، معضالت و مشکالت آموزشی و تربیتی، تنهایی، یتیمی، اعتیاد، ظلم و ستم، ضعف . شده است

هاي این  مایه دروننیز از ... حکومت در برقراري عدالت اجتماعی، مرگ، بیگاري، قحطی، خودکشی، گرسنگی، مهاجرت و
ها در پیوند با کودکان، معناي  هاي این داستان مایه درون. گیرند می گرایی جاي ها در مکتب واقع مایه این درون. هاست داستان
هاي مورد  ها به ترتیب اهمیت در داستان مایه براي آشنایی بیشتر، تعدادي از این درون. رساند گرایی کودکان و نوجوان را می واقع

  :ظر در ادامه بررسی خواهد شدن
  
در . ي آغاز هرسه داستان فقر و مسائل مربوط به آن است نقطه. هاي مهم هرسه داستان فقر است مایه یکی از درون :فقر -1        

مجبور  آوردن قوت روزانه، دست او براي به. پدر شخصیت اصلی داستان از طبقات محروم جامعه است» هاي قالیبافخانه بچه«داستان 
مرادي (اش را برطرف سازد است اول صبح با االغی که از شخصی دیگر گرفته، باري هیزم بیاورد و با فروختن آن نیازهاي اولیه

  ).7-8: 1382کرمانی، 
  :شود ي فقر در کمبود امکانات مدرسه نشان داده می مایه درون» خمره«در آغاز داستان         
ها لیوان را پایین  بچه. نی حلبی را سوراخ کرده بودند و نخ بلند و محکمی بسته بودندبه آنلیوا. خمره شیر نداشت«        

  ).9: 1383مرادي کرمانی، ( »خوردند؛ مثل چاه و سطل کشیدند و می شد، باال می فرستادند، پرآب می می
ن کمبود امکانات، کودکانی هستند که در این داستان امکانات محدود روستایی به تصویر کشیده شده است و قربانی ای        

  .حل آن قابل توجه است در این داستان نوع برخورد با مشکالت و پیدا کردن راه. کنند در این روستا زندگی می
نیز کودکی به تصویر کشیده شده است که همراه پدر فقیرش به گدایی و » برپوست مشت«در شروع داستان         

  :گري مشغول است تکدي
از . قد بلندي داشت. جنبید پدر می. گذاشت کف دست پدر اي می آمد و سکه آمد، دستی باال می اي پیش می گاه کله«        

  ).7: 1388مرادي کرمانی، ( »شد می ها رد جلوي دکان
اي  ه گونهدر هریک از سه داستان فقر ب. ي فرودست جامعه است نگاه این داستان بیشتر به زندگی محرومان و طبقه        

  .متفاوت به تصویر کشیده شده است
  

هاي  در دوداستان بچه. خورد، یتیمی است داستان به چشم می اي که در هرسه ي برجسته مایه دیگر درون :یتیمی -2        
امی برند و تبعات آن در زندگی آنان باعث بدسرانج هاي اصلی داستان از این موضوع رنج می قالیبافخانه، یکی از شخصیت

  :کودکانی یتیم هستند» رضو«و در داستان دوم » صفرو«در داستان اول . ها شده است شخصیت
 »زنند از اون کفشاي شهري که برق می. خره دائیم گفت اگه اینجه بمونم وشم کفش می. من بابا ندارم، ولی دایی دارم«        

  ).67: 1382مرادي کرمانی، (
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  .اش او را به قالیبافخانه سپرده است برد و دایی هاي قالیبافخانه از نبود پدر رنج می صفرو در داستان اول بچه        
هاي اول زندگی پدرش را از دست  که در همان سال -شخصیت اول داستان -، موشو »برپوست مشت«در داستان         

  :کند وپنجه نرم می دهد، از همان دوران کودکی با مشکالت دست می
نان آور من . جناب سروان این یتیم است -: بعد روکرد به افسري که پشت میز، باالي اتاق نشسته بود. خشید سرکاربب -«        
  ).14: 1388مرادي کرمانی، ( »است

به جرم . شود شود راه وي را ادامه دهد تا بیکار نباشد ولی یک روز دستگیر می موشو بعداز مرگ پدرش مجبور می        
  .اییتنبک زنی و گد

اینبار آقاي . هاي مرادي کرمانی، شخصیت اصلی داستان کودك نیست در داستان آن خمره بر خالف دیگر داستان        
هاي اصلی برخوردار است؛ مانند  هاي دیگر شخصیت شخصیت اصلی داستان است ولی گاهی از ویژگی -معلم مدرسه -صمدي 

  ).53: 1383مرادي کرمانی، (شود  رش براي او فرستاده است، درك میاي که ماد این موضوع از نامه. یتیمی و تنهایی
 
هاي اصلی داستان  ها گاه براي شخصیت مرگ در این داستان. گرا مرگ است هاي آثار واقع مایه از دیگر درون :مرگ -3        
مرگ صمدو » هاي قالیبافخانه بچه«و داستان در هر د. ها با آنان ارتباطی نزدیک دارند افتد و گاهی براي افرادي که شخصیت اتفاق می

در . برد انگـیزي به پایان می ها را با تراژدي غم در داستان اول و مرگ خجیجه و نوزادي که در شکم دارد در داستان دوم، این داستان
نوشت وي در طول شود و سر هاي قهرمان داستان شروع می با مرگ پدر نمکو، آغاز مشکالت و بدبختی» برپوست مشت«داسـتان 

آقاي صمدي که معلم روستاست،به خاطر مرگ پدر در دوران کودکی » خمره«در داستان . شود داستان پر از فراز و نشیب می
  .ي اوست شود و سرپرستی مادر و خواهرش برعهده مشکالتی را متحمل می

در همین مقاله آورده شده است که تکرار آن  »گرایی به رنگ رمانتیسم واقع«مایه در بخش  هایی از این درون نمونه        
  .اطنابی بیش نیست

  
این داستان . است» خمره«مایه در داستان  بیشترین بازتاب این درون :مشکالت و معضالت آموزشی و تربیتی - 4        

. ی و تربیتی اشاره داردي آموزش ي جدید است، به موضوعاتی دیگر در زمینه عالوه بر موضوع اصلی که شکستن خمره و نبود خمره
ترین مشکل در این داستـان  اگرچه اصلی. بردند آموزان از نبود معلم کافی براي تحصیل رنج می مدرسه از نبود کالس کافی و دانش

  .رسد اما این مسئله باعث شده است که به دیگر مسائل آموزشی و تربیتی در داستان توجه شود خوردن خمره به نظر می ترك
ها و  ها، سومی ها تو یک کالس، دومی ها و چهارمی اولی. دوتاشون کالس بود. مدرسه چهار اتاق داشت، ردیف هم«        
  ).27: 1383مرادي کرمانی، ( »خوابید ها آنجا می اتاق بعدي هم مال آقاي صمدي بود، که شب. ها تو کالس دیگر پنجمی

  .روستا مشهود استدر این پاراگراف کمبود امکانات آموزشی در         
احمدي تو برو سر کالس . ها همه بروند سرکالس، جز سومی. ها تو حیاط باشند سومی. ها بروند سر کالس پنجمی«        
ها ریاضی  پنجمی. ها دیکته بگو به چهارمی. ها ساکت باشند و از روي درس دیروز مشق بنویسند ها، اولی ها و چهارمی اولی

  ).28: 1383مرادي کرمانی، ( »سر کالستانآیم  خودم می. کارکنند
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شود که خواننده مشکل اصلی را که  گاه باعث می... مشکالت و مسائل آموزشی چون نبود کالس و معلم کافی و         
عالوه بر این مشکالت، مضمون محوري در این داستان رفتار مردم روستاست که در کودکان تأثیرگذار . خمره است حس نکند

  :زنند کنند و پشت سر هم حرف می ین مردم به شدت در کار هم دخالت میا. است
آقا، عباس  _. خواسته برود سینما می. خورده داشته کباب می. اند آقا اجازه؟ توي ده پیچیده که عباس را توي شهر دیده«        

. ها نزنید دیگر از این حرف. ها سیار خوب بچهب _. شود از در خانه بیرون بیاید مادرش رویش نمی. ها را باال کشیده پول و جنس
  ). 113: 1383مرادي کرمانی، ( »گناه دیگران را نشویید. کارتان را بکنید

خاور یکی از زنان روستاست که از مردم روستا براي خریدن خمره کمک گرفته است و پسرش عباس را براي خریدن          
تمام مردم روستا به خاور و پسرش تهمت . چندروز هنوز از وي خبري نیست خمره به شهر فرستاده است و بعد از گذشتن

در این داستان در موارد بسیاري این مشکل . این موضوع در مدرسه هم مطرح است. کنند زنند و پشت سرشان غیبت می می
  .اخالقی وجود دارد و نویسنده از آن پرده برداشته است

ي شخصیت داستان   مایه در ارتباط با موشو، شخصیت اصلی داستان است و آینده درون این» برپوست مشت«در داستان         
  :کند و به عنوان مشکل آموزشی و تربیتی در داستان مطرح است شاید تحت تأثیر همین مسئله تغییر می

. گذاشتند سرم می بهها سر توي مدرسه بعضی از بچه _یعنی چه؟ مدرسه رفتی و سواد یاد نگرفتی؟ خنگ بودي؟  _«        
موشو تنبکی، تنبکه وردار بیار ": خواندند گرفتند و می دم می _. ... خواندند کردند برایم شعر ساخته بودند، باهم می ام می مسخره

مرادي کرمانی، ( »...کالس و مدرسه به هم ریخت آخرش هم. ها دعوایم شد چندبار با آن ".بیا جلو کالس، وایستا خبردار _
1388 :13.(  

ي  آموزانی که در طبقه گیرد و از سوي دانش موشو به خاطر شغلش که تنبکی است در مدرسه مورد تمسخر قرار می        
  .شود که وي مدرسه را رها کند این موضوع باعث می. گیرد اجتماعی باالتر از او قرار دارند مورد آزار و اذیت قرار می

این موضوع در . اکی که در ارتباط با کودکان داستان وجود دارد، خودکشی استهاي دردن از صحنه :خودکشی - 5        
کنند، گاه به خاطر مشکالتی چون فقر و گرسنگی و  کودکانی که در قالیبافخانه کار می. منعکس شده است» هاي قالیبافخانه بچه«

  :کودکان رضو، شخصیت اصلی داستان است یکی از این. گرفتند تحمل نکردن ظلم و ستم اربابان کار، تصمیم به خودکشی می
هاي قالیبافخانه، خود را با خوردن  بارها ظرف همین یک سال دیده بود که بچه "رضو". کوچه پر از ظلمت بود«        

ها رفت،  چشماش برگشت، سیاهی. اش زور آورد معده. کم گردنش شل شد کم. کنند ت خالص می.د.تریاك و سوخته و د
تا شد، . زانو زد. سوخت. اش به هم پیچید، چنگ خورد دل و روده. ي لبش کف کرد گوشه. کمی باال آورد ها آمد، سیاهی

  ).102: 1382مرادي کرمانی، ( »آمد مچاله شد، ناله کرد، سکسکه کرد، صداش درنمی
ت را ندارد و به فکر شود که شخصیت داستان با اینکه سن و سال زیادي ندارد، دیگر تاب و توان مشکال مشاهده می        

کند و در سیر داستان به  نویسنده در گذر تاریخی خود به حوادث و اوضاع نابسامان قالیبافخانه اشاره می. خودکشی افتاده است
  .اند تعدادي از کودکان قالیبافخانه قبالً خود را به خاطر این اوضاع کشته. پردازد بیان آن می
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کودکان گاه . ها که در ارتباط با کودکان شکل گرفته است، گرسنگی است ر در این داستاناز مسائل دیگ :گرسنگی - 6        
رضو که کارگر قالیبافخانه است در شرایطی قرار گرفته که . برند به خاطر شرایط بد اقتصادي و اوضاع اجتماعی از سوء تغذیه رنج می

  ... :شود تاب گرسنگی را ندارد و گاهی مجبور می
رد بود، از هم پاشید و دانهپِ«         هاي تر و ترد و  رضو یکی از دانه. هاي تر، بادکرده، سفید و سالم جو نمایان شد هِن تُ

  ).82: 1382مرادي کرمانی، ( »بادکرده را برداشت و تو دهانش گذاشت، جوید، قورت داد
        ...  
رد و بادکرده می«         . رنگش زرد بود. ها و گردنش الغر بود پاها، دست. رده بودشکمش باد ک. خورد رضو تو طویله جو تُ

زرد عین شعله 84: 1382مرادي کرمانی، ( »ي چراغ موشی زرد.(  
موشو به خاطر وضعیت بد خانوادگی و . خورد این موضوع باز با قهرمان داستان پیوند می» مشت بر پوست«در داستان         

  :برد سنگی رنج میتهیدستی دچار سوء تغذیه است و از گر
آب . تخمه شور و خوشمزه بود. ي آفتابگردانی پیدا کرد و خورد جیبش را گشت و تخمه. موشو دست کرد تو جیبش«        

  ).18: 1388مرادي کرمانی، (» نزدیک ظهر بود. گرسنه بود. دهانش راه افتاد
  

درست است که این موضوع ارتباط مستقیم با . رد، اعتیاد استها جریان دا از دیگر مسائلی که در این داستان :اعتیاد - 7        
مشت «داستان. تواند تبعات بدي داشته باشد ي غیر مستقیم خود با این قشر، می کودکان داستان ندارد، اما این معضل اجتماعی در رابطه

  :اك وابسته هستندبه زندگی کودکی اشاره دارد که پدر و مادرش عالوه بر اوضاع بد مالی به تری» بر پوست
یک روز حالش بد شد .وقتی من زنش شدم بنّا بود. زدن؟ از تنبلی، از اینکه نرود کار بکند چرا پدرم افتاد تو کار تنبک«        

  ).28: 1388مرادي کرمانی، ( »کنم دیگر کار نمی: گفت. و بعد تریاکی شد
دري و فقر و بیکاري موشو در آینده  ي این اعتیاد و دربه نتیجه. دشود از کار بیفت در واقع اعتیاد پدر موشی باعث می        

  .باشد
به عنوان معضلی اجتماعی مطرح است؛ کدخداي روستا در کنار » هاي قالیبافخانه بچه«این موضوع در سرتاسر داستان         

صاحبان کار و افرادي که دستشان . تهاي منفی که دارد و حاضر است حق اقشار فرودست را پایمال کند، معتاد اس تمام خصلت
هاي  بچه«در داستان دوم . ها حاضرند از حق کارگران بزنند تا خود را از خماري در بیاورند آن. رسد نیز معتادند به دهنشان می

  :کشد ي روستایی، نیز تریاك می هاي اصلی داستان و از طبقات فرودین جامعه اسدو یکی از شخصیت» قالیبافخانه
 »کشید ي تریاك می سوخته. کشید اسدو پشت منقل بود و داشت وافور می. روي اسدو نشسته بود خجیجه، روبه«        

  ).96: 1382مرادي کرمانی، (
هایی که در ارتباط با کودکان  مایه درون. گرایانه زیاد است هاي واقع مایه هاي مورد نظر از این دست درون در داستان        

بیکاري، بیسوادي، تنهایی، مسایل اخالقی، خستگی و کار زیاد، فقر عاطفی، ظلم و ستم ظالمان، . کنند دا میداستان مفهوم پی
هاي  مایه همگی از درون... ضعف حکومت حاکم، بیگاري، افسردگی، قحطی، مهاجرت، رشوه، وضعیت بد خوراك و تغذیه و

ها همگی حکایت از واقعیات تلخ  مایه این درون. ها اشاره کرد دن آنتوان به بو ها هستند که فقط می گرایی در این داسـتان واقع
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گناهی هستند که سهمشان از زندگی، جز مشکل و  کند که قربانیان اصلی آن کودکان بی ي روستایی را گزارش می جامعه
  .بدبختی چیز دیگري نیست

  
  گرایی از منظر توصیف واقع

وقایع و مکان وقوع داستان بپردازد که توهمی از واقعیت به وجود آورد، بدین  نویسنده باید طوري به توصیف ذکر«        
معنا که گرچه داستان از تخیل نویسنده نشئت گرفته است، اما خواننده هنگام خواندن داستان احساس کند که عین واقعیـت به او 

شکل ظاهري اشیاء بی اهمیت مفصال شرح داده  هاي رئالیستی حتی هاي داستان نشان داده شده است و به همـین سبب، در صحنه
کند شرحی غیر واقعی از مکان واقعی یا توصـیفی عینی از اشیاء واقعی در آن مکان  شود، چندان که خواننده گاه احساس می می

  ).53: 1388پاینده، (» خواند و نه داستانی برآمده از تخیل را را می
باشد که هر سه در  گرایی شامل سه عنصر شخصیت، مکان و زمان می ت واقعگرا توصیفا هاي واقع در داستان        

  :هایی از این توصیفات آورده خواهد شد در ادامه نمونه. خورد هاي مرادي کرمانی به چشم می داستان
  

 نمایانه و پردازي واقع هاي رئالیستی، شخصیت است و شخصیت ترین عنصر داستان مهم« :توصیف شخصیت - 1        
 - هاي داستان رئالیستی معموال از جایگاه اقتصادي شخصیت. ي رئالیستی است ترین اهداف هر نویسنده متقاعدکننده، یکی از عمده

ي آنان در سلسله  گذرانند که با جایگاه فرومرتبه هایی را از سرمی شوند یا تجربه اجتماعی سطح پائینی برخودارند و دچار مشکالتی می
ها، واقعی هستند و هنر براي مرادي  هاي مرادي کرمانی نیز در این داستان آدم). 47: 1388پاینده، (» بق داردمراتب اجتماعی تطا

ي واقعی، از یک دوران خاص اجتماعی رده  ها انسان حقیقی و به جنبش درآوردن صدها حادثه کرمانی این است که با آفریدن ده
قهرمانان مرادي کرمانی، از درون جامعه . هایش پدیدار کرده است ها و سایه روشن برگرفته و سیر واقعی آن را با تمام زیر و بم

شود، آنان افرادي  ها دیده نمی جوشیده و وجودشان طبیعی است، خالق ورزیده آنان را طوري آفریده که تصنع و ظاهر سازي در آن
ها از آن موقعیت اجتماعی کم و بیش در جامعه و دور و  لالعاده نیستند بلکه اشخاصی هستند که هنوز هم با گذشت سا نمونه یا خارق

ي ناشناسی در  نویسنده در شناساندن قهرمانان و خصوصیات گوناگون ایشان موفق است تا آنجا که نکته. بر خواننده وجود دارند
  .اشخاص داستان باقی نگذاشته است

ها شده است، واقعیات  ي توصیفی که از آن ان به دلیل شیوههاي داست گراي مرادي کرمانی شخصیت هاي واقع در داستان        
  :اجتماعی و مسائل و مشکالت روزمره را با خود به همراه دارند

  ).59: 1382مرادي کرمانی، (  »خون بود رگی، سیاه و زرد و کشیده و بی ها الغر و رگ دست«        
توان جایگاه اقتصادي و  اند که از یک سو می ري توصیف شدهافرادي که در قالیبافخانه به کارگري مشغولند طو        

  .اجتماعی آنان را تصور کرد و از سویی دیگر پی به مشکالت و مسائل زندگی آنان برد
ها،  ها، گالش ها را، نعلین دید و کفش از زیر چشم پاها را می. نشست و سرش پایین بود موشو در کنار بازار می«        
کـشان از میان جمعیت برده  کـشان... ها را  ي بچه هاي پاره ها و پاهاي برهنه و کفـش ي روستایی، پوتـین هاي گنده گیوه
  ).11: 1388مرادي کرمانی، (» شوند می
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ي کودکان  هاي پاره کفش. این توصیف از اشخاص و کودکان در داسـتان نیز بازنمود فقر و فرودسـتی در جامعه است        
  .ها تصویري جز فقر و تهیدستی اقشار تحتانی جامعه نیست ي آن و پاهاي برهنه

  
انتخاب مکان . گرایانه دارد هاي مرادي کرمانی، کارکردي واقع عنصر مکان نیز در بیشتر داستان :توصیف مکان - 2        

ست در مکانی متناسب با موضوع و نیز بای وقایع هر داستان می. ي داستان است هاي نویسنده ترین تصمیم رویدادها، همواره یکی از مهم
  .هاي همان داستان رخ دهد شخصیت

هاي مرده و خشک شده و توخالی، میان تارها گیر کرده  مگس. هاي سیاه سقف، تار عنکبوت بود جاي تیرها و نی جابه«        
ي  صداي سرفه هم بود، سرفه. رسید، نم داشت کاهگل ریخته بود دیوارها، تا آنجا که دست دخترك تازه بالغی می. بودند
  )61: 1382مرادي کرمانی، ( »خشک

تر از  هاي وي پائین ها در داستان این نوع مکان. گرایی دارند ها، توصیفی واقع هاي مرادي کرمانی مکان در داستان        
نیز در » هاي قالیبافخانه بچه«ن داستا. اند ها در سطحی فرودین قرار گرفته گیرند و مانند شخصیت هاي سطح زمین قرار می مکان

این بازنمود واقعیت از مکان نشانگر اوضاع بد اجتماعی، ظلم ظالمان و اربابان کار را . گیرد بیشتر مواقع از این توصیفات مایه می
  .رساند می

ها و  ها، سومی ها تو یک کالس، دومی ها و چهارمی اولی. دوتاشان کالس بود. مدرسه چهار اتاق داشت، ردیف هم«        
انبار هیزم و  -اتاق آخري، انباري بود. خوابید ها آنجا می اتاق بعدي هم مال آقاي صمدي بود، که شب. ها تو کالس دیگر پنجمی

  ).27: 1383مرادي کرمانی، ( »هاي دیگر خرت و پرت
در . باشد ت آموزشی برخوردار میاي روستایی به تصویر کشیده شده است که از کمترین امکانا در متن باال مدرسه        

پنجم این مدرسه را تنها یک  هاي اول تا تمام پایه. شود کنار مشکل محدودیت کالس، کمبود معلم نیز در مدرسه احساس می
  .این توصیف، مشکالت آموزش و پرورش را به تصویر کشیده است. کند معلم اداره می

ي فرودین و تحتانی جامعه توصیف  اي از طبقه زندگی فقیرانه» شت بر پوستم«در تصویر دیگر و اینبار در داستان         
  :ي پدري موشو، شخصیت اول این داستان اینگونه توصیف شده است خانه. شود می

دور تا دور حیاط و . دوتا اتاق داشت. خانه کوچک بود و قدیمی. موشو و مادرش به خانه رسیدند، شب شده بود«        
توي اتاق .ها روي هم چیده شده بودند ها و پیت قوطی. خود و خراب و شکسته بود ها و چیزهاي بی وپرت ز خرتها پر ا اتاق

ها و  ي شکسته، قابلمه دوچرخه. هاي کهنه و دست دوم ها پر از رخت ها و روي قوطی ها صندوق بود و تو صندوق پشت قوطی
ي اتاق  اي گوشه پاره تنبک شکسته و پوست. نه و به دردنخورهاي جورواجور که پزي کهنه، پیت نفت، چراغ چراغ خوراك

  ).25: 1388مرادي کرمانی، ( »افتاده بود
  
ها به عنصر زمان این است که آنان به ویژه به زمان معاصر نظر  ي توجه رئالیست ي مهم درباره نکته« :توصیف زمان - 3        

هاي جاري  رئالیسم، در یک کالم، عطف توجه به واقعیت. خودشان را بکاوند ي کوشند مسائل و مشکالت اجتماعی زمانه دارند و می
ي نگارش داستان قرار دهد، تاریخ متأخر را  مایه خواهد تاریخ را دست نویس رئالیست حتی وقتی می داستان. ي پیرامون ماست و زنده
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پاینده، (» ندارند، همچنان در زندگی امروز ما پیدا هستندي زمانی بسیار زیادي با ما  زیرا تبعات رویدادهایی که فاصله. گزیند برمی
1388 :65.(  

ي عنصر زمان در  درباره. ي ادبیات کودك و نوجوان است هوشنگ مرادي کرمانی نیز از نویسندگان معاصر در حوزه        
شهر کرمان گذرانده است هاي وي همین نکته کافیست که وي دوران کودکی و نوجوانی خود را در روستاي سیرچ و  داستان

ها  هایی که فضاي شهري در ساخت آن ند و چه آن هایی که در فضایی روستایی نوشته شده چه داستان -هاي وي بیشتر داستان
اگر چه . از فرهنگ عامیانه و واقعی و نیز محیط اجتماعی که نویسنده در آن رشد کرده، گرفته شده است -نقش داشته است

که بیشتر خاطرات کودکی و نوجوانی » شما که غریبه نیستید«ي این ویژگی را دارا هستند اما در داستان هاي و تمام داستان
  .نویسنده است، این موضوع بیشتر نمود دارد

هاي مورد بررسی در این پژوهش، باید به این نکته اشاره شود که با توجه به شواهد و  درمورد عنصر زمان در داستان        
بعضی از اصطالحات مانند . اي گذرا به وقایع قبل از انقالب دارند فضاي داستانی اشاره. ها وجود دارد که در داستان اصطالحاتی

، دلیل بر این »مشت بر پوست«و پاسبان در » هاي قالیبافخانه بچه«هاي عدلیه و شاه در  و واژه» خمره«ي فرهنگ در داستان  اداره
  :ادعاست

 »ي نویی برایمان بفرستد ي فرهنگ خمره توانیم بکنیم، جز اینکه صبر کنیم تا اداره کار کنیم؟ کاري نمیآقا، حاال چه «        
  ).71: 1383مرادي کرمانی، (

خواي بري شهر، به عدلیه عارض بشی،  که می. یه؟ خب حاال دیدي چقدر شوورت ساده: عبداهللا خندید و به لیلو گفت«        
  ).24: 1382مرادي کرمانی، ( »عریضه ور شاه بنویسی؟

پاسبانی سوال و . زانوهایش را بغل گرفته بود. ها، ولگردها و گداها نشسته بود فروش موشو تو کالنتري کنار دست«        
  ).13: 1388مرادي کرمانی، ( »نوشت کرد و روي کاغذ می جواب می
زمان، در به تصویرکشیدن هرچه بهتر واقعیات نقش هاي مرادي کرمانی سه عنصر شخصیت، مکان و  پس، در داستان        

، در کنار بیان صریح و واقعی مسائل »مشت بر پوست«و » خمره«، »هاي قالیبافخانه بچه«گرایی در سه داستان  مهمی دارند و واقع
  .باشد اجتماعی، مرهون این سه عنصر می

  
  گرایی اجتماعی و انتقادي واقع

کند و با اصالت دادن به روایت واقعیت مرکزیت توجه  هاي خود را در رئالیسم جستجو می یشهگرایی اجتماعی ر واقع«        
ساچکوف، (» کند ها معطوف می خود را به زندگی مردمان فرودست، بیان مشکالت طبقاتی و بعضاً روند مبارزات و انقالب

1362 :35.(  
هاي مرادي کرمانی از نوع  شود که بیشتر داستان اثبات می گرایی این ادعا با توجه به تعریف فوق از مکتب واقع        

هاي این مکتب پرداخته شد و حال با توجه به درکی که  مایه در مطالب پیشین به بررسی درون. گرایی اجتماعی هستند واقع
ي  زندگی طبقه توان از تعریف باال کرد، مرادي کرمانی به دلیل انعکاس واقعیات و مسائل اجتماعی و توجه کردن به می

هاي  وي با آفریدن تیپ. گرایی اجتماعی است گرایی وي نیز واقع گراست و واقع اي واقع فرودست و تحتانی جامعه، نویسنده
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واقعی از مردم سرزمینی که در آنجا زندگی کرده است و با کشف و تحلیل خصوصیات زندگی و دردهاي اجتماعی این مردم، 
گرا در کنار  ي واقع نویسنده. آید ي ادبیات کودك و نوجوان به شمار می گرا در حوزه واقع ترین نویسندگان یکی از مطرح

. دارد... اي به انتقاد از نابسامانی و موضوعاتی مربوط به جامعه چون فقر، تضاد طبقاتی و بازتاب دادن مسائل اجتماعی، توجه ویژه
پردازد ولی در پی کشف و تحلیل و  و اتفاقات و مشکالت جامعه می گرایی اجتماعی به بیان واقعیات این مسلم است که واقع«

گرایی انتقادي دقیقاً در  عظمت واقع. آید در اینجاست که پاي رئالیسم انتقادي به میان می. باشد یافتن راه حل براي آن نمی
گرایی  تواند واقع انتقادي میگرایی  سبب همین است که واقع. کاوش این تضادها و وقوف بر مسیر پر پیچ و خم تاریخ بود

  ).188: 1349لوکاچ، (» اش یاري کند هاي از خود خورده عالجی براي زخم اجتماعی را در یافتن راه
هاي مرادي کرمانی، این جمله که نظر مرادي کرمانی نیز  در اینجا الزم است براي اثبات این موضوع در داستان        

این مسائل چیزهایی است که در بیشتر «در چنین محیط مشابهی به دنیا آمده، عقیده دارد  وي چون. باشد، دوباره ذکر شود می
کن شود و طرحی نو  فالکت ریشه... شاا ها سراغ گرفت و پرده را پس زد و مشکالت را برمال کرد تا ان توان از آن روستاها می
هاي  داستان. هاي کودکان روستایی است بحران شناسی و حل پس هدف وي آسیب). 111: 1363مرادي کرمانی،(» درانداخت

در این . گذارد تر از آنچه خود مشاهده و تجربه کرده است، به نمایش می گرایی را به صورت افراطی وي در نگاه اول واقع
ی مواجه گرایی اجتماع است، خواننده با واقع ها به دلیل اینکه نویسنده مشکالت و معضالت اجتماع خود رابیان کرده داستان

است براي مرحله اصلی؛ در این مرحله که نویسنده به بازنمایی  این مرحله از بازنمایی واقعیت مقدمه و پیشگفتاري. شود می
در این . کند ي نابسامانی که آن را در دوران کودکی و نوجوانی تجربه کرده است، انتقاد می پردازد، از جامعه ها می اندیشه

گرایی را  این نوع واقع. اي از واقعیات اجتماعی و مسائل انتقادي است گرایی مرادي کرمانی آمیزه توان گفت واقع صورت می
  .انتقادي نامید -گرایی اجتماعی توان واقع می

هاي پیرامونی است که بستر نامالیمات  تیزي نگاه نویسنده به شرایط موجود و نقد و نظر پدیده» گرایی انتقادي واقع«در         
البته تفکیک و تقسیم آثار به این گونه بسیار سخت است و منتقدین و کارشناسانی هستند که بیشتر با . هاي بسیار است تیو سخ

اینگونه آثار اغلب از پایانی ناخوشایند برخوردارند و فضایی تلخ را بازگو . کنند ي اثر آن را چنین تفسیر می مایه نگاه به درون
  .کنند می

  

  گیرينتیجه
به تشریح واقعیات و » مشت بر پوست«و » خمره«، »هاي قالیبافخانه بچه«هاي  اگرچه هوشنگ مرادي کرمانی در داستان         

این شیوه به همراه استفاده از توصیفات . خود پرداخته، اما آن را با نوعی بیان رمانتیکی در آمیخته است مسائل اجتماعی جامعه
اند  ها تصویر شده بیشـتر واقعیاتی که در این داستـان. ها افزوده است مان به صمیـمیت داستاني شخصیت، مکان و ز گرایانه واقع

هاي این  مایه ترین درون مهم. ها نیز کودکان هستند هاي اصلی داستان گیرند و البته، بیشتر شخصیت در پیـوند با کودکان شکل می
ها از واقعیاتی چون یتیمی، مرگ، معضالت آموزشی و  مایه این دروندر کنار . ها فقر، تضاد اجتماعی و طبقاتی است داستان

تربیتی، خودکشی، گرسنگی، اعتیاد و بسیاري دیگر که همگی با زندگی کودکان داستان ارتباطی مستقیم دارد، سخن گفتـه 
ها را برمال سازد و با  خواهد با به تصویرکشیدن مشکالت، آن هدف نویـسنده از ذکر این وقایـع این است که می. شده است
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هاي دوران  شناسی، به منظور حل بحران هاي وي نوعی آسیـب داستان. کن کند آمیز بکوشد تا فالکت را ریشه نگاهی انتقاد
توان  گرایی را می این نوع واقع. اي از واقعیات اجتماعی و مسائل انتقادي است گرایی مرادي کرمانی آمـیزه واقع. باشد کودکی می

  .انتقادي نامید -رایی اجتماعیگ واقع
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500  
  ريخدا، طبیعت، کودکی و مرگ در اشعار هنري وان و سهراب سپه

  
 1آزاده نیرومند 

  چکیده
هنري وان، شاعر قرن هفدهمی و متافیزیک انگلستان، و سهراب سپهري، شاعر معاصر ایرانی، دو شاعري هستند که هرچند از 

 ي گوناگون و اندیشه و عقاید،ها دهیپدنظر زمانی، زبانی و فرهنگی هیچ گونه آشنایی و قرابتی با یکدیگرندارند، اما از نظر نگاه به 
این شاعران، از نظر عرفانی، دیدگاه خاص خود به آفریننده جهان هستی، طبیعت،ارتباط انسان با خدا و . اشتراکات بسیاري دارند

هردو شاعر به عرفان طبیعت روي آورده و سخن از سایه ابدیت و نزدیکی به خدا . مقوله ي مرگ از عقایدي مشابه برخوردارند
نگی اندیشه و اشتراکات ذهنی وان و سپهري، همچنین در خصوص نزدیکی طبیعت و کودك به یگا. ندیگو یمدر دوران کودکی 

  . ي روحانی قابل تعمق و بررسی استها تیواقع
  
 خدا، کودکی، طبیعت، مرگ، هنري وان، سهراب سپهري    :ها واژهکلید 

 

                                                
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی مربی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد دورود - 1
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  مقدمه
، آثار گذارد یات و اشتراکات بسیاري را به نمایش متأمل و تعمق در اشعار بسیاري از شاعران فارسی و انگلیسی زبان تشابه

  . باشند یمختلفی از جمله شباهت ساختاري، سبکی، زبانی و مفهومی قابل بررسی و مقایسه م يها دگاهیاین شاعران از د
، تشابهات افکار دینما یةنجا که این شاعران فاصله زمانی چندانی ندارند و بیش از زمان، زبان و مکان آنها را از یکدیگر جدا م

آنها نیز ملموس تر و قابل درك تر است، اما هنگامی که دو شاعر از دو سوي کره ي خاکی عالوه بر مکانی دور و زبانی بیگانه 
  . دینما یبسیار دور از هم نیز زیسته باشند، یگانگی افکار و اعتقاداتشان شگفت انگیز تر م يها در زمان

زبان که در دیار کاشان زیسته و با عرفان و خدا و طبیعت انس گرفته و از مرگ هراسی  سهراب سپهري شاعر معاصر پارسی
اهل ولز انگلستان به نام    (Anglo-Welsh)ولشی -شاعري انگلو. شود یندارد، با شاعر انگلیسی زبان قرن هفدهمی مقایسه م

بین این دو شاعر اختالفات زبانی و فرهنگی هرچند سه قرن فاصله ي زمانی .  (1695-1622) (Henry Vaughan)هنري وان 
، اما تشابهات فکري و اعتقادي آنها درباره خدا، طبیعت، کودکی و مرگ آنچنان مشهود و قابل توجه است دینما یآنها را بیشتر م

  . سازد یکه وجود این اختالفات فقط بررسی آنها را زیباتر و دلنشین تر م
پس از اینکه دو جلد شعر دنیوي نوشت، . به پزشکی پرداخت 1650ستان از دهه ي هنري وان شاعر وذهبی اهل ولش انگل

او . را خواند و دست از سرودن اشعار دنیوي و مادي کشید (George Herbert)اشعار شاعر مذهبی آن دوران، جرج هربرت، 
عران اصلی شعر متافیزیک محسوب اساسا به خاطر دید و تخیل روحانی مشهور در اشعار مذهبی اش، معروف است و یکی از شا

 Silex به نام التین   The Fiery Flintسنگ آتش زنه    دهند یمذهبی او را نشان م يها دگاهیآثاري که عمق د. گردد یم

Scintillass   کوهستان زیتونو اثر نثر او به نام    Mount of Olives  او همجنین آثار مذهبی و اخالقی و دو اثر . است
   (Safra and Yeshua, 2002). ا نیز ترجمه کرده استپزشکی ر

که تصاویري از نور و رنگ  گردد یشاهکار ادبی محسوب م ”Retreat“» بازگشت«از میان اشعار این شاعر متافیزیک، شعر
   (Crystal, 2004). برد یوضعیت روحانی نام م يها طبیعی به عنوان نشانه يها دهیایجاد کرده و از پد

  

  عی و روستایی در شعر مناظر طبی
مادري، جایی که شاعر زیسته و بزرگ شده و در جوانی شاید به ناچار آن مکان را  يها نیمناظر طبیعی و یاد و خاطره سرزم

ها و اشتراکات شعري دو شاعر  ترك گفته، در اشعار شاعران زیادي به نمایش گذارده شده، اما هنگامی که صحبت از شباهت
هنري وان که در منطقه ي ولش انگلستان زیسته، چنان از مناظر طبیعی و زیباي . ها خالی از لطف نیست مکانباشد توجه به این 
، تنوع Uskکه گویی خاطره این نواحی هرگز از ذهن و فکر او زدوده نخواهد شد، رودخانه آسک  دیگو یاین منطقه سخن م

ولز جنوبی همه و همه براي وان خاطره  يها ها و کوهستان تپهانبوه این نواحی وجود دارد و  يها حیات وحشی که در جنگل
 Olorو نام التین The Swan of Usk   قوي آسکستودن مناظر طبیعی ولز در کتاب شعر معروف او به نام . انگیزند

Iscanus به روخانه ي ایسکا«در شعر . با توصیفات دقیق آن از طبیعت قابل توجه است «“To the River Isca” ،  وان
ها در این شعر نمایان  ها و جنگل عالقه ي او به چشمه. کند یدیگر در آثار ادبی دیگر مقایسه م يها رودخانه آسک را با رودخانه
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عشق هنري وان به دریاچه ي آسک و دره ي زیباي آن . شود یاشاره به عناصر طبیعت به اشکال مختلف در اشعار او دیده م. است
 :فهمید توان یاین دفتر شعر مرا از تکه شعر زیر در 

  
Hence th’ Ancients say that from this sickly air 
They pass to regions more refin’d and fair, 
To meadows strew’d with lilies and the rose, 
And shades whose youthful green no old age knows, 
Where all in white they walk, discourse and sing, 
Like bees’ soft murmurs or a chiding spring. 
But, Isca, whensoe’er those shades I see, 
And thy lov’d arbours must no more know me, 
When I am laid to rest hard by thy streams, 
And my sun sets where it first sprang in beams, 
I’ll leave behind me such a large, kind light, 

As shall redeem thee from oblivious night.’ (Friends of Brecon Cathedral,2004, 1-2) 

  که از این هواي نامطبوع ندیگو یم ها یمیازینرو قد
  ،روند یبه مناطقی لطیف تر و پاك تر م

  سوسن و رز پوشیده شده اند، يها به مرغزارهایی که با گل
  ،شناسد یکه سبزي جوانشان پیري نم ییها هیو سا

  ،خوانند یو آواز م کنند یجایی که همه در لباس سفید قدم می زتتد، گفتگو م
  بهار،  يها هیمالیم زنبورها یا گال يها همانند زمزمه

  ، نمیب یرا م ها هیاما، ایسکا، هروقت که آن سا
  و درختان دوست داشتنی تو نباید دیگر مرا بشناسند، 

  ، میآسا یه براي استراحت کنار نهرهاي تو مآنگاه ک
  ،دینما یو خورشید من در جایی که در ابتدا پرتو افشانی کرده غروب م

  ،گذارم یپشت سرخود چنان نور بزرگ و شفقت آمیزي باقی م
  .که تورا از شب فراموشکار رهایی بخشد

درحالی که طبیعت را پایدار و همیشگی  و شود یدر شعر وان حس نوستالژي بخصوص درباره طبیعت و کودکی دیده م
  .خورد ینمادهاي مربوط به طبیعت نیز در اشعار او بسیار به چشم م. ندیب یافراد بشر را فناپذیر م داند یم

. کنند یطبیعی یاد م يها دهیو یا از عناصر و پد پردازند یدر میان اشعار سپهري نیز کم نیستند اشعاري که به توصیف طبیعت م
است که خاطرات کودکی و جوانی اش را به همراه دارند  ییها نیاو از آنجا که یادآور سرزم» در گلستانه«این بین شعر  اما در

  :باشد یقابل توجه تر م
  !هایی چه فراخ  دشت
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  !هایی چه بلند  کوه
  !آمد در گلستانه چه بوي علفی می

  لب آبی
  ها را کندم ، و نشستم ، پاها در آب گیوه

.........  
  .هر تابستان است ظ

  .دانند ، که چه تابستانی است  ها می سایه
  هایی بی لک ، سایه

  اي روشن و پاك ، گوشه
..........  

  .در دل من چیزي است ، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح 
  خواهد و چنان بی تابم ، که دلم می

  )205-204، 1391سپهري، . (بدوم تا ته دشت ، بروم تا سر کوه 
  

 .فهمید داند یکه او آن را بهترین جاي دنیا م» گلستانه«از اشارات او به  توان یعاشق طبیعت است و عشق او را به طبیعت ماو 

عناصر طبیعت نه تنها . جایگاه خداست و حکم معبد را دارد و تمام عناصر آن حرمت دارد«طبیعت براي او مقدس است چرا که 
» نقض حرمت یکی از این اجزاء نقض حرمت بقیه اعضاست. رخت در پیوند با یکدیگرندحرمت دارد، بلکه همه مانند اجزاي د

ریگی از «: کند یبودن را احساس م» وزن«و » شور خواستن«او در همه اشیاء به ظاهر بیجان طبیعت ).  23، ص 1379حسینی، (
و » سرنوشت تر آب«، با ردیگ یرا م» ها گل نبض«او که ). 174، 1391سپهري،(» وزن بودن را احساس کنیم/ روي زمین برداریم

» به آغاز زمین نزدیک «، زیرا که شنود یرا م» صداي وزش ماه«و حتی » صداي نفس باغچه«آشناست، » عادت سبز درخت«
  :است

  .من به آغاز زمین نزدیکم 
  . رمیگ یها را م نبض گل

  .آشنا هستم با ، سرنوشت تر آب ، عادت سبز درخت 
.....  

  . دانم یحشره وزن سحر را م مثل بال
  .گوش به موسیقی روییدن  دهم یمثل یک گلدان ، م

 .....  
  من به سیبی خوشنودم
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  .و به بوییدن یک بوته ء بابونه 
.....  

  ، شناسم یمن صداي پر بلدرچین را ، م
  .)170همان،(رنگ هاي شکم هوبره را ، اثر پاي بز کوهی را 

 
  از طبیعت تا خدا
و آفریننده هستی ر اشعار شاعران متافیزیک امري بدیهی است چراکه از نمودهاي شعري ایشان مسائل توجه به خداوند 

در اشعار شاعر عارفی همچون سهراب سپهري نیز توجه و عالقه به خالق و آفریننده .  روحانی و فرامادي و موارد روحانی است
د را در طبیعت و جاي جاي هستی و حتی در موجودات جهان هستی مشهود و نمایان است چرا که سپهري عارفی است که خداون

  : دیگو یم» سوره ي تماشا«او که خدا را در برگ درخت نیز همانند تمامی مخلوقات جهان آفرینش دیده و یافته در شعر . ابدی یم
  .زیر بیدي بودیم  

  :برگی از شاخه ء باالي سرم چیدم ، گفتم 
  ؟ دیخواه یین مچشم را باز کنید ، آیتی بهتر از ا

  : گفتند یکه بهم م دمیشن یم
   !، سحر  داند یسحر م

 چی، به هیبرهان عقل چیاو به ه یشگفت اتیآ نهمهیا انیدر م"و  ابدی یم عتیطب يها دهیدر تمام پد شیآال یاو خدا را ساده و ب
و  يآشور. (است "برگ درختان سبز" نیچرا که حجت او هم "اوردیب مانیندارد تا ا ازین يو شق القمر ضایب دی چیمعجز، به ه

  )24،ص1371،گرانید
و معتقد است خداوند در تمامی  داند یچرا که خدا را منبع الهام م کند یهنري وان نیز توجه به خدا را در اشعارش بیان م

و در هر جزیی از این دنیا براي وان حجابی است که روح جاودانه و فناناپذیر را پوشانده، هرچند حضور ا. موجودات وجود دارد
عشق وان به طبیعت و نواحی روستایی و ییالقی بخصوص مناطق اطراف . شود یدنیا حتی در کوچکترین قسمت آن احساس م

  :گردد یاو را به خالق و آفریننده راهنما م Breconبرکان 
‘Fresh fields and woods, the Earth’s fair face, 
God’s footstool and man’s dwelling-place: 
I ask not why the first believer 
Did love to be a country liver; 
Who to secure his pious content 
Did pitch by groves and wells his tent, 
Where he might view the boundless sky 
And all those glorious lights on high, 
With flying meteors, mists and show’rs, 
Subjected hills, trees, meads and flow’rs, 
And ev’ry minute bless the King 

And wise Creator of such thing …’ (Friends of Brecon Cathedral,2004, 3-4) 
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  خرم و سرسبز، چهره ي لطیف زمین، ییها دشت هاو جنگل
  :منزلگاه انسان و صندلی خدا

  معتقدکه چرا اولین  پرسم ینم
  دوست داشت ساکن روستا باشد؛

  که اعتقادات پرهیزگارانه اش را محفوظ بدارد
  ،کرد یآب برپا م يها چادرش را در کنار درختستان و چاه

  دید یجایی که آسمان نامتناهی را م
  و تمام آن نورهاي باشکوه را در باال،

  بسرعت گذرنده، مه و رگبارها، يها با شهاب
  ،روند یها را نشانه م ها و گل دشتها،  ها، درخت که تپه

  و هر لحظه پادشاه و خالق خردمند
  ...نمود یچنین چیزي را دعا و تقدیس م

که باید خالق را دعا و تقدیس کند و به خاطر  داند یو م افتد یم ها ییبایبا اشاره به طبیعت و مخلوقات، شاعر به یاد خالق این ز
اما تنها این نیست که زیبایی و شگفتی اطراف او، او را به یاد خالق و سپاسگذاري . ار باشدآثار خالقانه و گرانقدرش از او سپاسگذ

  :که دیگو یو شاعر از زمانی سخن م دیگشا یاز او بیندازد، بلکه بلکه این پنجره اي رو به سوي خدا براي او م
‘When on some gilded cloud or flow’r 
My gazing soul would dwell an hour, 
And in those weaker glories spy 
Some shadows of eternity …’(Ibid. 4) 

  هنگامی که بر گل یا ابري طالیی
  ،شود یروح خیره من ساعتی ساکن م

  و در آن نورهاي ضعیف تر 
  ...کنند یاز جاودانگی جاسوسی م ییها هیسا

  :که چگونه او کند یو در چند خط بعد شاعر توصیف م
‘… felt through all this fleshly dress 
Bright shoots of everlastingness.’ (Ibid. 4)  

  ازمیان تمام این لباس جسمانی و دنیوي 
  .رویش درخشان ابدیت را احساس کرد

نشان داده  ها دهیاز جالل و جبروت خداوند که در زیبایی و نظم آفر  Brecknokوان در نواحی ییالقی و روستایی برکناك 
  :دیگو یو م ندیب ی، آگاه است و خودش را در مواجهه با خداي زنده مشود یم

‘Observe God in his works; here fountains flow, 
Birds sing, beasts feed, fish leap, and the Earth stands fast.’ (Ibid. 4)  
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  ها جریان دارند، خدا را در آثارش مشاهده کن؛ اینجا چشمه
  . ستدیا ی، و زمین محکم و استوار مجهند یم ها ی، ماهخورند ی، چهارپایان غذا مدخوانن یها م پرنده

ها، حیوانات و پرندگان به خاطر همان چیزي که هستند، وجود دارند و خلق شده اند که باشند و انجام دهند خالق  بادها، آب
  .  ستوجودشان خودش پیروزي نامه بزرگی از ستایش خالق ا. کنند یخود را ستایش م

که پشت خانه اش است باال  Allt yr Esgairاو مکررا از په . خداست يها یبراي هنري وان شب نیز مانند روز پر از شگفت
  :این تجربه باعث خلق یکی از اشعار زیباي او شد. که آسمان شب را با تلسکوپش تماشا کند رود یم

‘I saw Eternity the other night Like a great Ring of pure and endless light, 
All calm as it was bright …’ (Ibid. 5)  

  آن شب جاودانگی را همانند حلقه بزرگی از نور خالص و بی پایان دیدم،
 ...همه آرام همانطور که روشن بود

ات وسیله اي که محیط اطرافش و به راستی تمام مخلوقات را ببیند، چرا که این مخلوق کند یهنري وان به خواننده کمک م
  .به خالق نزدیک تر شد توان یهستند که بوسیله آنها م

  :کند یمسپهري نیز با طبیعت پیوندي ساده، صمیمی و سرشار از عشق برقرار 
   دستم را به سراسر شب کشیدم ،

  .زمزمه نیایش در بیداري انگشتانم تراوید
  خوشه فضا را فشردم،

 ) 94، 1391سپهري، .(قطره هاي ستاره در تاریکی درونم درخشید

. کند یشاید غنی ترین و از نظر دینی پیچیده ترین شعري باشد که چنین مفهومی را بیان م وان ”The Book“  »کتاب«شعر  
، مخلوقاتی که کند یکه چگونه خالق از تمام مخلوقات آگاه است و به آنها توجه م رود یدر این شعر، وان عمیقا به فکر فرو م

، شود ی، علفی که کاغذ از آن درست مشود یدرختی که صفحه و تخته از آن درست م. آورند یبوجود مکتاب آفرینش را 
 تواند یاز آنجا که خدا از همه آگاه است و به همه توجه دارد پس وان م. دیآ یحیوانی که چرم جلد کتاب از بدنش بدست م

  :باشدو اینگونه نیایش کند زهایمنتظر تجدید حیات همه چ
‘O knowing, glorious Spirit, when 
Thou shalt restore birds, beasts and men, 
When thou shalt make all new again, 
Destroying only death and pain, 
Give him, amongst thy works a place 

Who in them lov’d and sought thy face.’ (Ibid. 7-6)  
 

  که اي روح آگاه و با شکوه، هنگامی
  ،یکن یها را دوباره احیا م ها، چهارپایان و انسان تو پرنده

  ،يساز یهنگامی که تو همه چیز را دوباره نو م
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  ،یکن یتنها مرگ و درد را نابود م
  به او، در میان آثارت جایی بده،

  .که در آن چهره ي تورا بجوید و دوست بدارد
او . دیگو ی، وان درباره سمفونی طبیعت سخن م ”The Morning Watch“» مشاهده صبحگاهی«در خط هجدهم از شعر 

این شعر که نمایش هارمونی . داند یاین سمفونی را نوایی براي هماهنگی عناصر مختلف براي ایجاد هارمونی زیبایی شناانه م
و او آن را درك  شود یخداوند در طبیعت است، اشاره اي به سخت بودن قلب وان دارد تا اینکه اراده ي خدا بر آن وارد م

تکلیفش را انجام بدهد، واضح است که تکلیف و خدمتش به خدا این است  خواهد یو م شود یهنگامی که شاعر بیدار م. کند یم
شگفتی دنیاي  ندیب یآنچه که او م. که نشان بدهد که او از طبیعت و از خودش به عنوان قسمتی از دنیاي مخلوق خدا آگاه است

تمام . سمفونی طبیعت، یک گواهی به نظم الهی است. ندیب یحاضر شده و او خودش را قسمتی از طبیعت مخداست که مقابل او 
  : کنند یموجودات آفرینش خداي خود را  ستایش م

The rising winds, 
And falling springs,  
Birds, beasts, all things 
Adore him in their kinds.  
Thus all is hurl’d  
In sacred hymns and order; the great chime 
And symphony of nature. Prayer is 
The world in tune. (Pattison, 2012,2) 

  بادهاي باال رونده،
  فروریزنده، يها چشمه
  ها، چهارپایان، همه چیزها پرنده

  ندیستا یاو را به نوع خود م
  بنابراین همه در 

  یقی بزرگ، موسرندیگ ینظم و سرودي مقدس قرار م
  دعا. و سمفونی طبیعت

  .دنیاي هماهنگ و سازگار است

  :نوشد یاو را م» آب تجلی«و  کند یخود را نیز سرشار از او احساس م ندیب یسپهري نیز که خدا را در همه جاي هستی م
  .....درآ، که کران را برچیدم،

.....  
  .جامه نهادم. آیینه شکستم ، تا سرشار تو من باشم و من

 .رشته گسستم                                                                     

.....  
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  آمد، به صدا نیرو، به روان پر دادم، آواز بوي تو می
  .سر دادم» درآ«                                                                       

  .لغزیدم، و شنیدم پیچید، چکه شدم، از بام صدا پژواك تو می
  .یک هیچ ترا دیدم، و دویدم

  )148، 1391سپهري، . (آب تجلی تو نوشیدم، و دمیدم
 ییوخدا: ینیتا او را بب ياندازیب یاست نگاه یاست وتنها کاف کینزد اریبراي او نیز طبیعت و همه جا  پراز خداست وخدا بس

او ). 159، 1391، يسپهر( اهیقانون گ يآب، رو یآگاه يرو./ بلند آن کاج يبوها، پا شب  نیا يال: / است یکینزد نیکه در ا
اما براي مردمانی که صاف و صادق و با ). 197، 1391سپهري،(» و چنان روشن کوه که خدا پیدا بود« : ندیب یخدا را درهمه جا م

، 1391سپهري، (» جا پاي خداست،بی گمان پاي چپرهاشان «خدا مشهودتر است و  دانند یخدا را م يها صفا هستند و قدر نعمت
203.(   
کافی است چشم بگشاییم تا در برگی . گذرد یفلسفه پیچ در پیچ نم يها رسیدن به شعور و آگاهی به نظر شاعر از شاهراه«

غبار عادت را از  بایز اریبس يسپهري  به گونه ا).157، ص 1381قائمی، (» ساده، همه آیات خدا وندي را ببینیم و حس کنیم
خود  یوادارد و او را به فطرت انسان یبه تأمل و شگفت ستهیعادت ز لیرا که تاکنون بر سب یتا انسان زند یکنار م نندهیب دگانید

  .گرداند کینزد
  کودکی و خدا

سپهري، در نهایت کودکی که از درخت همیشه سبزي باال رفته تا به نور و خدا برسد نشانی خانه دوست را بـه  » نشانی«در شعر 
سپهري به جاي شیخ و پیر و مرشد، تأکید دارد که از کودکی که از درخت باال رفته تـا از النـه ي نـور کـه     . هگذر خواهد گفتر

کودك بنا به فطرت خود، پاك اسـت و  . که خانه ي دوست کجاست یپرس یاستعاره از ملکوت و جبروت است جوجه بردارد، م
پـس تنهـا راهنمـاي تـو بـراي یـافتن خانـه ي دوسـت         ) 271-272، 1376شمیسـا،  . (نه با وجود حصـولی  ندیب یبا وجود حضوري م

  .  کودك است چرا که با پاکی درونش به خدا نزدیک تر است و هنوز آلوده ي زندگی دنیایی نشده است
تنی  بر ایده اصلی این شعرمب. کند ی، هنري وان  دنیاي منور کودکی را ترسیم م  ”The Retreat“» بازگشت«در منظومه ي  

این اعتقاد است که روح بشر پیش از تولد وجود داشته و زندگی این دنیا تنها وقفه اي است کوتاه که روح انسان پس از آن 
  : بیت اول این شعر به خوبی گواه این ادعاست. دوباره به وضعیت سابق برخواهد گشت

Happy those early days! when I 
Shined in my angel-infancy, (Honarvar, 1985, 243) 

  شادباد آن روزهاي قدیم، هنگامی که من
  ،دمیدرخش یدرکودکی فرشته گونه م

بنابراین کودك که به دنیاي . شود یروح پاك انسان به شکل بشر تجسم یافته و روي زمین به اغواهاي دنیا آلوده به گناه م
وان مفهوم معصومیت . باشد یخداوند نیز نزدیک تر م پاکی روح پیش از آلوده شدن به گناهان دنیوي نزدیک تر است، به

  :دهد یکودکی را در چهار خط بعدي شعرش این گونه ادامه م
Before I understood this place 
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Appointed for my second race, 
Or taught my soul to fancy ought 
But a white, celestial thought;(Ibid.) 

  را بفهممپیش از اینکه این مکان 
 مرابراي مسابقه دومم منصوب کرد،

  یا روحم را براي وهمی فقط 
  تفکري سفید و آسمانی آموزش داد؛

دنیاي طبیعی براي یک کودك جذبه بیشتري دارد چرا که به آسمان و خدایی که به تازگی از نزدش  يها ییبایاز نظر وان ز
  :آمده نزدیک تر است

 When yet I had not walked above 
A mile or two from my first love, 
And looking back—at that short space— 
Could see a glimpse of His bright face; 
When on some gilded cloud, or flower, 
My gazing soul would dwell an hour, 
And in those weaker glories spy 
Some shadows of eternity;(Ibid.) 

  هنوز یکی دو مایل بیشتر از وقتی
  عشق اولیه ام دور نشده ام، 

  _در آن فضاي کوتاه_نگرم یو به عقب م
  چهره ي روشن او را لحظه اي ببینم؛ توانستم یم

  هنگامی که بر گل یا ابري مطال، 
  روح خیره ي من ساعتی قنود،

  ضعیف تر  يها و در آن درخشش
  ؛نمودند یاز جاودانگی جاسوسی م ییها هیسا

که این پرده براي کودك بسیار شفاف است اما براي  کند یوان معتقد است که پوشش یا پرده اي انسان را از خدا جدا م
در قسمت دوم شعر، وان آرزوي برگشت می کندو افسوس . بالغ به علت آلوده شدن به گناهان ضخیم و محکم است يها انسان

  . ن در راهش مردد استکه روحش با ماندن بسیار در دنیا اکنو خورد یم
و معتقد است که  کند یدر خطوط پایانی شعر، امیدش را براي بدست آوردن حالت قبلی روح پیش از آمدن به این دنیا بیان م

در زندگی زمینی وظیفه ي روح این است که پاك و سالم باقی بماند تا روزي بتواند به همان حالتی که به این دنیا آمده بود به 
 ”in that state, I came, return“: ز آن آمده برگرددجایی که ا

 . و این بازگشت در اشعار او انعکاس یافته است شود یبازگشت به دوران کودکی در اغلب ابیات شعر سپهري دیده م

  باغ ما در طرف سایه دانایی بود
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  باغ ما جاي گره خوردن احساس و گیاه      
  نه بودباغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آی

  باغ ما شاید،قوسی از دایره سبز سعادت بود
  در خواب دمیجو یمیوه کال خدا را درآن روز ،م

  خوردم یآب بی فلسفه م
   دمیچ یتوت بی دانش م

  زندگی چیزي بود، مثل یک بارش عید، یک چنار پر سار 
  زندگی در آن وقت،صفی ازنور و عروسک بود
  ض موسیقی بودیک بغل آزادي بود، زندگی در آن وقت، حو

 )161، 1391سپهري، . (کند یخوب کودکی به نیکی یاد م ياو در بازگشت به این دوران از روزها

  :خورد یوان افسوس کودکی از دست رفته را م  ”Childhood“» کودکی«در شعر 
I cannot reach it; and my striving eye 
Dazzles at it, as at eternity.(Vaughan, 2012,12) 

  برسم، و چشمان تالشگر من) کودکی(به آن  توانم ینم من
 . ، همانطور که به جاودانگیشوند یبه آن خیره م

او که در حسرت دنیاي پاك و آرام کودکی که او را . نامد یم» دوره ي رازها«، و » دوره ي بی ضرر گرامی«وان کودکی را 
، از دیگو یمانده، همانند سپهري که از شهري پشت دریاها م دهد یبه دنیاي پاك و جاودان زندگی ابدي پیش از تولد پیوند م

 :دیگو یم ”Peace“» صلح و آرامش«در شعر . که دور است اما پر از آرامش است دیگو یشهري و سرزمینی سخن م

My Soul, there is a country 
Far beyond the stars, 
…….. 
There above noise and danger,  
Sweet Peace sits crown’d with smiles,(Ibid.30) 

  اي روح من، کشوري وجود دارد
  ها، ماوراي ستاره

........  
  آنجا باالي سرو صدا و خطر،

  ،ندینش یصلح وآرامش در حالی که تاج لبخند به سر دارد م
وجود دارد که و تنها یک حامی و نگهبان  شود ی، گلی که هرگز پژمرده نمدیرو یو دراینجا گل آرامش و صلح و صفا م

  :و آن خداست شود یهرگز عوض نم
For none can thee secure, 
But One, who never changes, 
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Thy God, thy life, thy cure. (Ibid.30) 

  از تو محافظت کند،  تواند یزیرا که هیچ کس نم
  ، کند یغیر از یکی، که هرگز تغییر نم
  .  خداي تو، زندگی تو، شفاي تو

  :دارد ییافتن شهر آمال و آرزویش را اینچنین بیان م سپهري آرزوي
  پشت دریاها شهري است

  .ها رو به تجلی باز است  که در آن پنجره
  .نگرند یها جاي کبوترهایی است ، که به فواره هوش بشري م بام

  .دست هر کودك ده ساله شهر ، شاخه معرفتی است
  نگرند یمردم شهر به یک چینه چنان م

  .ه ، به یک خواب لطیف که به یک شعل
  شنود یخاك ، موسیقی احساس ترا م

  .در باد  دیآ یو صداي پر مرغان اساطیر م
    

  پشت دریاها شهري است
  .که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحر خیزان است

  .شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند 
    

  !پشت دریاها شهري است 
  .قایقی باید ساخت 

  مرگ در شعر
پررمز و راز در زندگی بشر بوده در اشعار شاعران زیادي نمود یافته است، چرا که از مهم  يها دهیگ که همواره از پدمر

شاعرانی که به جهان ابدي و جاودانگی معتقدند همواره مخاطبین خود را . بشر در تمام ادوار تاریخ بوده است يها ترین دغدغه
  . مرگ را زیبا، دوست داشتنی و الزمه ي زندگی دانسته اندبه نترسیدن از مرگ دعوت نموده اند و 

، هنري وان  (!They Are All Gone into the World of Light)»!آنان همه به دنیاي نوررفته اند« در منظومه ي 
اسراري  که فراسوي آن) 81: 1387ابجدیان، ( پندارد ی، زیرا مرگ را دري براي ورود به ابدیت مپردازد یبه ستایش مرگ م

  :است که بشر از آن آگاه نیست
Dear, beauteous death! The jewel of the just, 
Shining nowhere but in the dark; 
What mysteries do lie beyond thy dust, 
Could man outlook that mark! (Honarvar, 1985: 249)  

  اي مرگ عزیز و جمیل، اي جواهر دادگران
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  ،یدرخش ییکی مکه تنها در تار
  فراسوي خاك تو چه اسراري است؟

 )81: 1387ابجدیان، (؟ دید یاي کاش بشر آن نشانه را م

به   (Departed Friends)» دوستان رخت بربسته«، در منظومه ي داند یاو که مرگ را آزادي روح از قید هستی مادي م« 
او معتقد است که ) همان(» .هاي نور از طریق مرگ استو در انتظار گشودن در ندینش یتماشاي سعادت آسمانی قدیسان م

حتما آن را زیباتر و عزیز تر از  دید یفراسوي مرگ اسراري نهفته است که بشر چندان از آن آگاه نیست اما اگر بشر آن را م
  : نامد یده مدر دو بند انتهایی شعر خدا را پدر زندگی جاودانه و تمام شکوه و جالل آفریده ش. افتی یدنیاي مادي م

O Father of eternal life, and all 
Created glories under Thee!(Honarvar, 1985,249) 

  اي پدر زندگی جاودانی، و تمام
  ! جالل و شکوه آفریده شده زیر فرمان و اراده ي تو

  :داند یچرا که مرگ را پایان نم کند یسپهري خواننده را مستیما به نترسیدن از مرگ دعوت م
  و نترسیم از مرگ

  مرگ پایان کبوتر نیست
  )174-175: 1380سپهري،. (مرگ وارونه یک زنجره نیست

  :تا با یکی دیگري را نیز به اثبات بکشاند دهد یاو که عاشق زندگی است مرگ و زندگی را کنار هم قرار م
  زندگی بال و پري دارد با وسعت مرگ

  )170: 1380سپهري، . (پرشی دارد اندازه عشق
  :دیگو یم» و«در شعر کوتاه  میشو یاو که معتقد است با مرگ ما درواقع شکوفا م

  .آري، ما غنچه یک خوابیم
  شکفیم؟ می آیا خواب؟ غنچه –
  .برگ جنبش بی روزي، یک –
  اینجا؟ –
  .مرگ دره در نی، –
  .تنهایی ، تاریکی –
  )136 ،1391 سپهري،. (زیبایی خلوت ، نی –
  

  نتیجه گیري
و به زبان انگلیسی آن روزگار که پر از  ستهیز یبه نظر بیاید که اشعار شاعري از ولز انگلستان که در قرن هفدهم مشاید کمتر 

هنري وان و سهراب  يها اما وقتی به عمق سروده. با اشعار شاعر معاصر فارسی زبان قابل بررسی باشد گفته یالتین است شعر م يها واژه
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مهم ترین این مضامین همانا توجه به خالق و آفریننده . میابی یها م مفاهیم مشترك بسیاري را در آنمضامین و  میکن یسپهري توجه م
هر دو شاعر جهان آفرینش را لبریز از آفریننده و وجود او را در . جهان هستی به خصوص از طریق توجه به طبیعت و مخلوقات است

کودکی پاك ترین دوران زندگی انسان است چرا که کودك به خدا نزدیکتر  از نظر دو شاعر دوران. ابندی یهمه جا حاضر و ناظر م
تصویر مرگ موردي دیگر در اشعار دو شاعر است که . است و حسرت از دست دادن دوران کودکی حسرتی دائمی در دل شاعر است

  . دهد یمشابهت و نزدیکی اشعار آنها را به خواننده نشان م
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