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  حجاب روي تو هم روي توست در همه حال

 در کیش هندو» مایا«و  عرفان اسالمی» ِالحجاب«ي  ي تطبیقی نظریه مطالعه
  

  
  1محمد یوسف نیري 

  2الهام خلیلی جهرمی

  

  چکیده
ي چگونگی ارتبـاط خداونـد بـا     کننده هاي عرفان اسالمی است که بیان ترین آموزه ي الحجاب، یکی از برجسته نظریه
مفهوم این آموزه در کیش . است هایی گویا و رسا تبیین شده شیوا و تمثیل این نظریه در عرفان و ادبیات با بیانی. خلق است

جا که منشأ عرفان، فطرت و دلِ حق  از آن. دارد» الحجاب«ي  هاي فراوانی با نظریه شود که اشتراك تعبیر می» مایا«هندو به 
ننده را خواه ناخواه متوجه این امر شود، خوا هاي اقوام مختلف دیده می جوي بشر است، این وجوه مشترکی که بین عرفان

گذرد و در جغرافیاي درون به یگـانگی و   ي عالم است به آسانی از جغرافیاي بیرون می سازد که دل آدمیان که خالصه می
پرداختیم و از میان بزرگـان عرفـان و   » حجاب«در این پژوهش با توجه به متون ادبی و عرفانی به تعریف . رسد وحدت می

القضـات و اندیشـه، نگـاه و بیـان ایـن دو       ایم؛ یکی قاضی سعید قمی و دیگري عـین  ي شایسته را برگزیده نمایندهادب دو 
سپس در مکتب ودانتـاي عـاري از ثنویـت هنـد، نیـروي خالقـه و       . ایم مطرح نموده» الحجاب«ي  بزرگ را در مورد نظریه

» حجاب«و » مایا«را بررسی نمودیم و در نهایت  وجوه مشترك »مایا«هاي  ها و تمثیل و ویژگی» نارادا«، داستان »مایا«استتار 
  . ایم را ارزیابی کرده

  
ي  ، نیـروي خالقـه  »مایا«القضات، مکتب ودانتا، نیروي استتار  ، قاضی سعید قمی، عین»الحجاب«ي  نظریه :هاکلید واژه  

  .»مایا«
 
  مقدمه

                                                
  ادبیات فارسی دانشگاه شیرازاستاد بخش زبان و  - 1
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز - 1

 
 



مهدزای دلج یسراف بدا و نابز جیورت شیامه نیمتفه    

٥ 
 

پاك الهی موجب پیـدایش وجـوه مشـترکی در میـان اقـوام مختلـف        جوي بشر است؛ این منشأ حق منشأ عرفان، فطرت و باطن
،  هاي عارفانی از ادیان مختلف، وجوه مشترك تعابیر عرفا را مطرح کرده تجربه  با بیان» عرفان و فلسفه«استیس در کتاب . است شده

مـذهبی مختلـف، اساسـاً یکسـان یـا       هـا و نهادهـاي   ها و فرهنگ حاالت عرفانی در سراسر جهان، در زمان«رسد که به این نتیجه می
اسـت؛ بـراي    هایی انجام شـده  در مورد وجوه مشترك عرفان اسالمی و هندو پیش از این نیز پژوهش) 23: 1388استیس،(».اند مشابه

س«مثـــال دکتـــر ســـید حســـین نصـــر در کتـــاب ِ مایـــا«و » ي الحجـــاب نظریـــه«اي بـــه تشـــابه  اشـــاره» نیـــاز بـــه علـــم مقـــد «
  )1.(است ي مکتب ودانتا و عرفان اسالمی نوشته شده و مقاالتی نیز درباره) 33ص:1382نصر،.(اند کرده

ي حجاب را تبیین نمودهایم، سـپس بـه بررسـی     هاي اصطالحات عرفانی نظریه گیري از منابع و فرهنگ در این پژوهش با بهره
ا معرفـی مکتـب ودانتـاي عـاري از ثنویـت،      ایم و از طرف دیگر بـ  القضات در مورد حجاب پرداخته نگاه  قاضی سعید قمی و عین

  .ایم ایم و در نهایت وجوه مشترك این دو آموزه را بیان نموده تري مطرح کرده را با بسط بیش» مایا«مفهومِ 
  

  :تعریف حجاب
حجاب به کسر اول در لغت به معنی پرده، سد «: است ي تعریف حجاب چنین آمده هاي اصطالحات عرفانی درباره در فرهنگ

) 164: 4و3ج: 1368گوهرین، . ( »است و در اصطالح هـر چیـز که مطلوب تو را بپوشـاند، حجاب اسـت حائل بین دو چیز آمده و
) و یـا حقـایق  (هايِ کونی و وجودي در قلـب، کـه مـانع از قبـولِ تجلـی حـق تعـالی         حجاب عبارت است از نقش پذیري صورت

 الـذي  الحجـاب  أنّ إعلـم  الصـوفیۀ  قـال « :ات الفنـون و العلـوم آمـده اسـت کـه     در کشاف اصطالح)  26: 1387کاشانی،.(باشند می
) 619-621، 1ج: 1996تهـانوي،  (» .الجسـم  ظلمـۀ  هـو  و ظلمـانی  إما و الروح، نور هو و نورانی إما اللّه قرب عن اإلنسان به یحتجب

حجاب یا نـورانی اسـت و آن نـور    . خداوند شود از نزدیک شدن به بدان که حجاب  چیزي است که مانع انسان می: صوفیه گفتند
تـر مبـین    ، بـیش  است ي حجاب آمده ها ذیل واژه اي که در فرهنگ معانی. روح است و یا ظلمانی است که آن تاریکی جسم است

و  ي گنـاه  هایی در جاي خود درست است؛ مثل حجاب ظلمانی که در نتیجـه  البتّه این چنین معنی. است ي منفی این اصطالح جنبه
م : اسـت  ها کـه در قـرآن آمـده    شود یا حجاب طبع و ختم و رین و امثال این گیر انسان می کارهاي ناشایست گریبان ـتَ ـه  خَ  علـی  اللَّ

قُلُوبِهِم و لیع هِمعمس  و لیع م ارِهصب شَاوةٌ أَ غ  و م لَه اب ذَ ع یم ظ هـر  انایشـ  شـنوایی  بـر  و آنـان،  دلهاي بر خداوند. عبـر  و نهـاده  م 
انَ بلْ  کالََّ ؛)ي البقره ، سوره 7آیه (. است بزرگ عذابی را آنان و است اي پرده دیدگانشان ر  لـیـوبهِِم  ع ـا  قُلُ ونَ  کـاَنُواْ  مـب س کْ نـه . ی 

انَ بلْ  کالََّ ؛)ي المطففین ، سوره14ي  آیه(. است بسته دلهایشان بر زنگار شدندمی مرتکب آنچه بلکه است، چنین ر لی ا قُلُوبهِِم ع م 
نُواْ بونَ کاَ س کْ هـا   ي ایـن  و همـه ) ي التوبه ، سوره87آیه(. است بسته دلهایشان بر زنگار شدندمی مرتکب آنچه بلکه است، چنین نه. ی

ي الحجـاب   مـوزه هاي مطلوب روحانی است؛ امـا آ  رمز دور شدن از خدا و رحمت او و طبعاً از دست دادن سعادت حقیقی و لذّت
مقصود از ایـن حجـاب بـه قـول قاضـی      . که در عرفان اسالمی مطرح است نه تنها معنی منفی ندارد که بسیار پربار و محوري است

پوشاند؛ بلکه او در هـر   اي میان خدا و بنده است؛ نه به این معنی که خدا در حجاب است؛ زیرا چیزي او را نمی سعید قمی، واسطه
اي کـه فـیض و    چگونه چیزي که مظهر اوست حجاب او تواند بود؟ حجاب به اعتبار مخلـوق یعنـی واسـطه    پس. چیز آشکارست

برکت و نورالهی را به شخص برساند؛ به بیان دیگر این حجاب راه رسیدن به حق است یا به تعبیر خـاص، تجلّـی اسـمی از اسـماء     
یابد و این همـه   جا بنیاد معرفت و عبودیت و توحید سامان می یناز ا. دهندگی داري است هم نشان این حجاب هم پرده. الهی است
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ي  چه به طور اجمالی مورد نظرست این است که چرا و چگونه شخص نبی و ولی واسطه آن. گردد در وجود نبی و ولی پدیدار می
کـه   شـود و ایـن   هنمـون مـی  ي ایـن بزرگـان ر   هاي بسیار برجسـته  پاسخ این پرسش ذهن انسان را به ویژگی. اند فیض خداي بزرگ

زند حاکی از ایـن حقیقـت اسـت کـه ایشـان هماننـد        هایی که از وجودشان سر می ها ومعجزه صفات بلند و نورانی ایشان و کرامت
هستی ایشان بسیار واالتر از مخلوقات است و از آن سو در کمال بندگی و تسلیم و رضاي مطلق نسبت . انسان ولو انسان برتر نیستند

اي کـه دسـت بخشـش ایشـان بـراي       اي بس بزرگ از امتیازات خاص الهی اسـت بـه گونـه    وجودشان گنجینه. تعالی هستند به حق
ــائق اســرارامیرالمؤمنین   . دیگــران بازســت ــی حق ــوارالیقین ف ــاب مشــارق ان رســی در کت ــرم)ع(شــیخ رجــب ب ــامبر اک و ) ص(، پی

سازد که  او در شرح این مقام خاطرنشان می. خواند ها می درِآن گنجینه را حاجبان الهی و گنجوران اسرار ربوبی و) ع(امیرالمؤمنین
هـا   ي این کلمه بر عقل صانع جهان به واسطه. ي آن خدا برعالم تجلّی کرد اي هستند که به واسطه ایشان اسم اعظم خداوند و کلمه

  . ها پنهان شد ي همین کلمه از چشم تجلّی کرد و به وسیله
کند والیت  چه این رابطه را تأمین می دهد که آن ي چگونگی ارتباط خدا و خلق است و نشان می کننده ي الحجاب بیان آموزه

ترین رابطه را دارد و هم با مخلوق است نه تنها دست بشر را در دست حـق   جا که هم به خدا نزدیک وجود نبی و ولی از آن. است
به خداي  ـ    که البتّه ماهیت هر دو یکی است و مأموریت هریک متفاوتـ   یا ولی گذارد که سایر موجودات هستی از طریق نبی  می

ي وجـودي   وجه یا صورت رمز ظهور و جلـوه . گویند) وجه خدا (همین سبب شخص نبی یا ولی را وجه اهللا   به. جهان اتّصال دارند
ي توجه دیگران بـه انسـان    ن و وسیلهي توجه خود شخص است به دیگرا به تعبیر خیلی ساده عضوي است که وسیله. شخص است

که حضرت حق ازطریق ایشـان بـه    کنند و هم این اي که دیگران را متوجه حق می ولی و نبی هم وجه اهللا هستند یعنی وسیله. است
  ». کند عالم نظر می

 
  :نگاه قاضی سعید قمی به حجاب

در این . است فی در کتب تراجم مورد غفلت قرار گرفتهقاضی سعید قمی از بزرگانی است که شرح حال او تا حدود غیر متعار
اي که دکتر نجفقلی حبیبی بر شـرح توحیـد الصـدوق     اما در مقدمه) 18: 1379القمی،(است؛ اي نشده کتب به تاریخ تولّد وي اشاره

» هــ   1049ذي القعـدة سـنۀ   و یظهر من مقارنۀ شتی کلماته فی مختلف آثاره انّه ولد فی العاشر مـن  « :است نوشته است، چنین آمده
ي نجفقلـی حبیبـی در    بنـا بـر گفتـه   .(اسـت   بوده  ق زنده1107است و به طور قطع تا  متولّدشده 1049پس در سال ) 3: 1386القمی،(

قاضی سعید قمی در محضر مالرجب علی تبریزي در فلسفه و در محضر مالمحسن فیض کاشانی بـه تعبیـر خـود در    ) شرح اربعین
ي شـرح توحیـد صـدوق،     مجلّـدات سـه گانـه   : هاي زیر اشاره کرد توان به کتاب از  آثار او می. است شاگردي کرده »علوم حقیقه«

ي  وي در کتاب شرح األربعین و شـرح توحیـد الصـدوق دربـاره    ) 19: 1379القمی،.... (شرح األربعین، کلید بهشت، اسرار عبادت،
  :است ألربعین چنین آمدهدر تعریف  حجاب در شرح ا. کند حجاب مفصل بحث می

و . الحجاب عبارة عن حقیقۀ من الحقائق الموجودة، فیکون بعض الحجـب اجسـاماً و بعضـها نفوسـاً، و بعضـها عقـوالً      «
هو کونها واسطۀ بین العبد و مواله، ال أنّـه سـبحانه   » حجباً«و السرّ فی تسمیۀ هذه الحقائق» سرادقات«الحجب النفسانیۀ تسمی

ألنّه ال یحجبه شیء و ال یواریه، بل هو الظاهر فی کل شیء، و کیف یحجبه ما هو مظهر  -ی اهللا عن ذلکتعال -محتجب بها
اشعۀ انواره و مجالی اسمائه و صفاته و مرایا جماله و کماله بل هی حجب للخلق و بـالنظر الـیهم، و البـد لهـم مـن رفعهـا و       
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اما من جهۀ وقوعها : و اما کونها واسطۀ فهی باعتبارین.»یک مقتدرٍفی مقعد صدقٍ عند مل«کشفها حتی یصلوا إلی جوار اهللا 
فی طریق السالک إلی اهللا بقدم الصدق، و اما من حیث کونها واسطۀً فی افاضۀ البرکات و األنوار من اهللا الیه، کما ورد فـی  

  ) 163ص: 1379قمی، (».»و محمد الحجاب«:الروایات من قولهم علیهم السالم
هـا   ها هستند، بعضـی از حجـاب   ها جسم حجاب عبارت است از حقیقتی از حقایق موجود، بعضی از حجاب: عباراتي  ترجمه

ایـن  » حجـب «ها به عنوان گذاري این حقیقت گویند و راز نام» سرادقات«هاي نفسانی را  حجاب. ها هستند نفس و بعضی دیگر عقل
والي او؛ و این بـدین معنـی نیسـت کـه خداونـد سـبحانه و تعـالی بـا ایـن          اي هستند، میان بنده و م ها حجاب و واسطه است که آن

گرداند؛ بلکـه او در همـه چیـز آشـکار اسـت، پـس چگونـه         شود، زیرا که او را هیچ چیز پنهان و پوشیده نمی می ها پوشیده حجاب
بلکـه  . ال و کمـال خداونـد هسـتند   هـاي جمـ   که در حقیقت مظهر  انوار و محل تجلی اسماء و صفات و آینه کسانی او را بپوشانند 

ها را کنار بزنند تـا بـه مقـام     آیند و مردم باید این حجاب هایی براي خلق هستند و به نسب مردم حجاب به حساب می ها حجاب این
ه دو هسـتند، بـ   و اما این که آنـان در واقـع  واسـطه    . »در قرارگاه صدق و نزد پروردگار تواناي خویش«. قرب خداوند نایل گردند

هاي هستند که فیض  جهت که آنان واسطه ها در بین سالک و خداوند و از طرف دیگر از این طریق است، یکی به خاطر وجود آن
و محمـد حجـاب   «:اسـت کـه   خودشـان نیـز آمـده     طور که که در کـالم  همان. رسانند و نورانیت را از خداوند گرفته، به بندگان می

  » .است
( »خلقۀ اهللا الخلـق حجـاب بینـه و بیـنهم    « :است را حجاب دانسته) خلق(وحید الصدوق نفس ایجادقاضی سعید قمی در شرح ت 

خداوند اگرچه همراه تمـام موجـودات   . یعنی آفرینش موجودات خود حجاب بندگان در مقابل خداوند است): 129: 1386القمی،
ائنٌ« :فرمایند می) ع( که حضرت علی است، اما همراهی او از نوع همراهی مردمان نیست و چنان ا کَ دث عنْ لَ ح ودجونْ لَا م مٍ  عـد ع 

عکُلِّ م ی ا ءشَ قَارنَۀٍ لَ بِم رُ و ی ی کُلِّ غَ ا ءشَ ایلَۀٍ لَ زَ یار و همنشین و هست چیز هر با. است نیامده در هستی به نیست از وهست، بوده. »بِم 
اگر چه خلق و آفرینش واسطه و حجابی براي بندگان شد؛ امـا  ) 3 :1378شهیدي، ( .تاس تهی او از که نیست چیزي و نیست، آن

بوساطۀ خلق األشیاء تجلّی صانعها للعقول، حیـث تـري العقـول تلـک األشـیاء      «: ي خلق، موجودات مظهر صانع نیز شدند به واسطه
فیقولـون  » المحبوبیۀ التامۀ«لعارفون بنور اهللا عزّ شأنه، الفائزون بـ وأما ا..... مظاهرَ صنع اهللا و مرایا نوره و جالیا ظهور اسمائه و صفاته

  » مفتقرُ إلیک؟ کیف یستدلّ علیک بما هو فی وجوده «کما ورد فی دعاء عرفۀ عن سیدالشهداء ـ علیه الف سالمٍ و تحیۀٍ و ثناء ـ 
و عـن أمیرالمـؤمنین علیـه    ....ذلک إختفـی بهـا عنهـا   کما أنّه جلّ جالله ظهر باألشیاء و فی األشیاء، کـ : وبها احتجب عن الرؤیۀ

العجب کلّ العجب إنّه تعالی ما ظهر بشیء من «: و عن بعض العرفا» الیجنّه البطون عن الظّهور و الیقطعه الظهور عن البطون« :السالم
  » !فسبحان من احتجب بنور ظهوره و ظهر بإسدال ستره! مظاهر أفعاله الّا و قد احتجب به

إن : راجعاً إلی أشیاء و یحتمل أن یکون راجعاً إلی العقول و المعنی» بها«ي قلنا، أنّما هو علی تقدیر أن یکون الضمیر فی هذا الذ
اهللا تعالی احتجب عن الرویۀ بسبب العقول إذ مادام االنسان یعقل نفسه و یثبت وجوداً و شیئیۀ لذاته، فهو بعید عن رؤیـۀ اهللا بـل عـن    

ک إذا نسیت«: قال عزّ شأنهرؤیۀ ذکر اهللا کما  بـر ایـن تقـدیر اشـیا بـه      ) 173-175: 1386القمی،( » .أي إذا نسیت نفسک» واذکر رب
در و در دعاي عرفه نیز چنان که گذشت به این مسـأله   پوش و هم پرده هم پرده. ي خلق هم مظهر صانع شدند و هم حجاب  واسطه

نیز )ع(و امیرالمومنین ! وجود خویش محتاج خداوند است، مظهر او نیز باشد؟ چه که در شود که آن است که چگونه می اشاره شده
کنـد و عارفـان نیـز بـا تعجـب       فرمودند که بطون و ظهور، پوشیدگی و تجلّی در کنار هم هست و هیچ چیز پروردگار را پنهان نمی
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که انسـان نفـس     ه و خداوند است و تازمانیگویند که خداوند در اشیاء متجلی است و وجود اشیا و ایجادشان خود، حجاب بند می
کند و گرفتار آنهاست، از رؤیت خداوند به دور است و از ایـن روسـت کـه خداونـد در قـرآن       و ذات و عقل خویش را درك می

 توانی گاه که خودت را فراموش کردي، می گاه که که فراموش کردي و این یعنی که آن فرماید که پروردگارت را یاد کن آن می
  . پروردگار را یادکنی

ي الحجاب بود با استناد به روایات و احادیـث و دعاهـایی کـه     چه که ذکر شد در واقع نظر قاضی سعید قمی در مورد نظریه آن
  .است، البته در این مورد سعی کردیم که مطالب بسیار خالصه ذکرشود بیان شده  از امامان شیعه

نمـا   کـه از لفـظ متنـاقض    هسـت، کـه البتـه چنـان     نمـایی در ایـن نظریـه    هیم متناقضشد که مفا پس از تعریف حجاب نشان داده
  .شود شود، این تناقض بر طرف می نماید، اما اگر درست فهمیده آید، در واقع متناقض می برمی
  

  :نگاه عین القضات به حجاب
وي با آن که در عنفوان شباب بـه دسـت   . عین القضات  همدانی در سال چهارصد و نود و دو هجري درشهر همدان تولّد یافت

وي در کالم و حکمـت و عرفـان و ادب پارسـی و    . است متعصبان کشته شد، هم در جوانی جامع کماالت و از نوابغ روزگار بوده
هاي خود او را  داشت که در مکتوب ي جاللت قدر چندان او را دوست می شیخ احمد غزالی با همه. عربی صاحب اطالع وافی بود

کاران آن عصر به نـام   القضات یکی از ستمگران و جنایت دشمن عین) 936ـ943، صص1ج: 1335صفا، . (کرد العین خطاب می رهق
االخـري   ابوالقاسم درگزینی، وزیر سلطان محمود سلجوقی بود که او را در سن سی و سه سالگی در شب چهارشنبه هفتم جمـادي 

  )37: 1384پورجوادي، . (به دار آویخت 525سال 
: کنـد  ي او چنـین قضـاوت مـی    ، دربـاره )2(اسـت  القضـات مقـاالت مختلفـی نوشـته      توشیهیکو ایزوتسو نیز کـه در مـورد عـین   

ي  ي عرفـانی، در نخسـتین مرحلـه    گیـري فلسـفه   اي است که نقش بسیار مهمی در روند شـکل  القضات در واقع متفکّر برجسته عین«
  ) 18ص: 1364ایزوتسو،(».توان پیشرو بالفصل شیخ اکبر، ابن عربی شمرد ا به حق میاز بسیاري جهات او ر. تاریخی آن ایفا کرد

هـا ایـن    وي در تمهیـدات و در نامـه  . الحجـاب اسـت    ي القضات بدان توجه بسیاري کرده، نظریه اي که عین از مباحث محوري
شق و مسـائلی کـه بـین عاشـق و معشـوق در ادبیـات       ع  مفهوم. کند را با نگاهی ادیبانه و سرشار از ذوق و احساس بررسی می  نظریه

کتـاب  » حقیقـت و حـاالت عشـق   «عین القضات این نظریـه را در تمهیـد ِ  . ي الحجاب دارد مطرح است، ارتباط تنگاتنگی با نظریه
  .است تمهیدات مبسوط توضیح داده

هایی کـه بـراي فهـم بحـث      ی آوردن تمثیلکند؛ یک هاي مختلفی استفاده می الحجاب، از روش  القضات براي تبیین نظریه عین
القضات از آیات و احادیث که بـه سـان    هاي منحصر به فرد عین گیري از داستان پیامبران و دیگر تأویل بسیار مؤثر است، دوم بهره

کنـیم و بـه    نمـی  ها را از هم جـدا  ما نیز آن. است  جا که به کار گیري این سه روش درهم تنیده از آن. هاي او مهري است بر نوشته
  :پردازیم ي الحجاب است می گر نظریه هاي او که روشن ها و تأویل ها، تمثیل بررسی داستان

  
 :تمثیلِ آفتاب، سحاب وآینه) 1

است؛ در اصطالح صوفیه نور اسـمی اسـت از    بیانی است، که بارها در ادبیات به کار رفته» خورشید«و » نور«تشبیه پروردگار به 
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مختلف  القضات براي نشان دادن درجات  عین) 80: 10ج: 1383گوهرین،. (»الظاهر«الی، و آن تجلی اوست به اسم اسامی خداي تع
  :داند شود و حجاب سالک مبتدي و منتهی را متفاوت می مردم  براي نور مراتبی قائل می

چنان بیند که ماهتـاب در میـان    مد رسول اللّه همي نور مح در پرده» ال اله االّ اللّه«مقام اول نور : سالک منتهی را دو مقام است« 
  )76: 1386عین القضات،(» .مقام دوم آن باشد که نور محمد را در نور اللّه چنان بیند که نور کواکب رادر نور ماهتاب. آفتاب

  :گوید می» اهللا نور السموات و االرض«در مورد آفتاب » حقیقت و حاالت عشق«سپس وي در  تمهید 
ي جمال محمد رسولُ اللّه دیـدن دیـده بسـوزد، بـه      بی آیینه» أللّه نور السموات واألرض«آفتاب ! گویم انی که چه میدریغا ند«

. واسطه آیینه مطالعه جمال آفتاب توان کردن علی الدوام؛ و چون بی آیینه معشوق دیدن محالست، در پرده دیدن ضـرورت باشـد  
روا إلی « از مصطفی بشنوکه. ءاللّه و عظمت خداي تعالی دیگر نباشدعاشقی منتهی را پرده و آینه جز کبریا ظُ م و بین أنْ ینْ ینَه ب یس لَ

جهِه الکبریاء علی و هم فی الجنۀ إِالّ رداء103: 1386عین القضات، (»رب(  
سـالک را نـور   آورد و واسـطه و حجـاب    در این عبارت، عین القضات براي اتصال سالک به مصدر نـور، تمثیـل آیینـه را مـی    

ي جمال محمد علـی الـدوام    داند که مظهر و مجالي نور اهللا است و جالب است که معتقد است که سالک در آیینه می) ص(محمد
آورد،  داند و حجاب پیامبر را طبق حدیثی که می شود و سپس مصداق سالک منتهی را وجود مبارك پیامبر می قادر به مشاهده می

  :که از نظر لفظی نیز با متن تمهیدات اشتراکاتی دارند. نقد نصوص نیز در مورد این حدیث بحث شده است در. داند رداء کبریا می
اهللا  صلّی النبیعن  عایشهالسالم ربه، أخبر أنّه رآه فأخبر بقول  علیه رؤیۀ النبیاهللا عنهما عن  رضیو لما سئل ابن عباس 

، فقـال ابـن   ذلـک  فـی فراجع السـائل ابـن عبـاس    » أراه؟ أنّینور، «السالم،  علیه ربه و قوله رؤیۀو سلّم، و قد سألته عن  علیه
باعتبار تجرّد الذات عن المظاهر  اإلدراكو  الرؤیۀ یتعذّرإنّما  أي،»هو نوره الذينوره  فی تجلّیإذا  ذاك، ویحک«عباس، 

  :قیل کما، ممکن فاالدراكالمراتب،  حجابیهالمظاهر و من وراء  فیو النسب و اإلضافات فأما 
  وجهها اجتالءك تمنعک کالشمس
  نور رایتزند  فلکچو بر  خورشید

  بر ظهوراز پرده  کند کهدم  نآو 
  

  أمکنا غیم برقیق اکتستفإذا 
  دور زدیده شود  اوخیرهدرپرتو 

  قصور غیرمن  یجتلیهفالناظر 
  

ـ  فـی وجهـه   علی الکبریاءإلّا رداء حجاب  بینهمو  بینه لیسربهم و أنّه  یرونفأخبر عن أهل الجنّه أنّهم  عـدن فنبـه    هجنّ
 )178ص  :1370جامی،(. ذلکفاعلم . المظهر هرتب هی، و الحجابیه هبقاء رتب علیو  علیهاهللا  صلّی

هایی است کـه بـراي تبیـین     تمثیل شود، تمثیل ابر، خورشید و نور خورشید از جمله  می همانطور که در اشعار نقدالنصوص دیده
عین القضات معتقد است آفتاب هیچ خانه را نتواند بـود،  . است ي شعرا و نویسندگان بوده لحجاب به کرّات  مورد استفادهي ا نظریه

و در هیچ خانه نگنجد، آفتاب صد و شصت چندانست که ازمشرق تا به مغرب، در خانه پیرزنان کجا گنجد؟ امـا تـو را بـا همگـی     
اي : گویـد  و بـاز مـی  ) 76: 1386عین القضات،.( (ي تورا همگی روشن کند اشد که خانهآفتاب چه شمار؟ نصیب تو از آفتاب آن ب

عزیز آفتاب که در کمال اشراق خود جلوه کند، عاشق را از آن قوتی و حظی نباشد؛ و چون در سحاب خود را جلوه کند، قرار و 
بع«: گوید بشنو که می -علیه السالم -از مصطفی. سیري نیاید س لّه إِنّ ل    حات ـب س ـت قَ رَ أَح ـفَها لَ ین أَلف حجابٍ منْ نورٍ و ظُلْمۀٍ لَو کَشَ

ه رُ صب کَهرنْ أَدلَّ م جهِه کُ هـاي خـدا    هاي نور صفت ها از نور و ظلمت خواص را باشد؛ اما خواص خواص را حجاب این حجاب» و
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مانی و بعضی نورانی، ظلمانی چون شهوت و غضب و حقد بعضی ظل: ها باشد هزار حجاب باشد باشد؛ و عوام را جز از این حجاب
هاي نورانی چون نماز و روزه  و حسد و بخل و کبر و حب مال و جاه و ریا و حرص و غفلت الی سایر االخالق الذمیمه، و حجاب

 )102:همان.(و صدقه و تسبیح و اذکارالی سایر االخالق الحمیده

  

  :حجاب دنیا) 2
. عاشق مبتدي را که دنیا حجابش آمد، هنوز پخته نبود« : القضات دنیاست لک مبتدي، از نظر عین هاي سا یکی دیگر از حجاب

عشق ازلی را چون آوردند، در میان جان ودل پنهان بود؛ چون که در این جهان محجوب آمد راه به سرّ عشق نبرد و عشق خـود او  
  )108: همان(».پیوسته با حزن و اندوه باشد. وده استداند که او را چه ب داشت و او خود می را شیفته و مدهوش می

  :حجاب کفر و ایمان) 3
اي عزیز «: هایی که در راه خواص سالکان وجود دارد، حجاب ایمان و کفر است و به قول عین القضات یکی دیگر از حجاب

رَ واإلِیمانَ م«: گفت. آن بزرگ را گوش دار که چه گفت مر این دو مقام را فْ ـینَ   إنَّ الکُ و ب ینَ اللّـه جابان برْش ح الع نْ وراء قامانِ م
بد کـه   آن. اند میان خدا و بنده زیرا که مرد باید که نه کافر باشد و نـه مسـلمان   کفر و ایمان باالي عرش دو حجاب شده: گفت» الع

ـه  ک«هنوز با کفر باشد و با ایمان هنوز در این دو حجاب باشد؛ و سالک منتهی جز در حجاب  نباشـد، شـنیدي کـه    »بریاء اللّـه و ذات
لٌ«: گوید چه می -علیه السالم-مصطفی رْس بِی م رَّب والنَ قَ م لک م نی فیه الیسع وقت اللّه عی م دهد بـر اسـرار ایـن     خود گواهی می» ل

 ها که خواهد جستن؟ از این مقام. ها تاأبداألبِدین و دهر الداهرین مقام

ــانه، جــان   ــتاز عشــق نش ــاختن اس   ودل ب
  گــــه مــــؤمن و گــــاه گــــاه کــــافر بــــودن

 

  وین کون و مکان هـر دو بـر انـداختن اسـت     
ــت     ــاختن اسـ ــد سـ ــا ابـ ــام تـ ــن دو مقـ ــا ایـ   بـ

 
  

  :ي الحجاب داستان موسی و نظریه) 4
ي  اسـت، مسـأله    هاي مختلف است؛ یکـی از مـواردي کـه در ایـن داسـتان برجسـته       در ادبیات محمل اندیشه) ع(داستان موسی

  :است چنین آمده) ع(در قرآن کریم در مورد موسی. است حجاب
» اءا جلَم وسیونَا م یقَات مل  وهکلََّم بقَالَ ر هبرْ  أَرِنیِ ر نظُ یکأَ ن   إِلَ انیقَالَ لَ رَ رْ  کنو ل تَ رَّ    إلیانظُ قَ ـتَ ـإِنِ اس بلِ فَ الْج ـه کَانَ م   فـو س فَ
انی لَه  تجَلیفَلَما   تَرَ علِ جب لْج ل هبار کخَرَّ  د وسیوالَ  م قًا  فَلَما أَفَاقَ قَ عصنَک حب س  ت ب یکتُ نَا أَولُ  إِلَ ینَو أَ ن ؤْمبه  موسیو چون «» .الْم
هرگـز مـرا   «: فرمـود » .تا بر تـو بنگـرم   بنمايپروردگارا، خود را به من «: کردما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض  میعاد

جلوه  کوهپس چون پروردگارش به » .دید خواهیمرا  زوديخود قرار گرفت به  جايبنگر پس اگر بر  کوهبه  لیکن، دید نخواهی
و مـن   کـردم به درگاهت توبه ! منزهیتو «: افتاد، و چون به خود آمد، گفت زمینبر  بیهوش موسیساخت، و  ریز ریزنمود، آن را 

تَ« : و )ي اعراف سوره 43ي  بخشی از آیه( ».مؤمنانم نخستین لَما أَ يا اهفَ ن  نُودیم شَاط  اد نِالْو می أَ قْع فی الْ ب ـۀ  ۀالْ کَ ارب رَ   الْمـج ـنَ الشَّ ةم 
ن  نَا اللَّه رب إِنی یا موسیأَ ینَِ أَ الَمرسـید ]  آتـش [پـس چـون بـه آن    ) 30ي القصص، آیه سوره(»الْع   در آن وادي، از جانـب راسـت ،

  ».جهانیان، منم، من، خداوند، پروردگار موسی اي«: که، از آن درخت ندا آمد مبارك جایگاه
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عـین القضـات ایـن    . کنـد، درخـت اسـت    ي پیشین، حجابی که از طریق آن موسی با خدا ارتباط برقـرار مـی   پس بر اساس آیه
  )104: 1386عین القضات،.(گردد یدن و دیدن میداند که کالم و رؤیت بواسطه آن قابل شن درخت را، نور محمد می

در بحار االنوار  نیز کالمی از حضرت موسی بن جعفر علیه السالم نقل شده است که کالم عین القضات به آن بسیار نزدیـک    
ی« :است وسم  رٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّه فَ عنِ جبك ارب یو  تَ ت تَعالَ قَ نُور محمد منِ اخْ ـور   خَلَ ـو نُ ه و هلَال ج و هت ظَمنْ نُورِ ع م هاع ـه رَ ت ی وتي  لَاه ـذ  الَّ
ي دب یو  تَ جلَّ ی تَ وسمیع  ل طُورِ  فنَاء ی لَا أَطَاقَ  س و رَّ لَه قَ تَ ا اسیفَم وسم هت ی رُؤْ ل  لَه ت ب یو لَا ثَ تَّ قاً  ح عرَّ ص یاًخَ ش یه مغْ النُّور  ذَلک انَکَو  علَ

د ص محم را از )ص(خداوند بلند مرتبه نور محمـد : فرمایند می) ع(موسی بن جعفر«) 29: ص ،35: ج بی تا، :عالمه مجلسی (»....نُور
کـه بـر موسـی قـرار     . است که بر موسی در طور سیناء آشکار و متجلـی شـد   و آن نور الهوتی . نور عظمت و جالل خویش آفرید

» .....بـود ) ص(و آن نور، نـور محمـد  . هوش شد بود که او بی موسی طاقت دیدن آن نور را نیاورد و هنوز بر او ثابت نشده نگرفت و
  :و به قول صاحب گلشن راز. بیند،  نور محمدي است همان طورکه ذکر شد دراین کالم نیز، نوري که موسی از درخت می

ــم  ــید اعظـ ــور نبـــی خورشـ   بـــود نـ
 

ــد و   ــی پدیـــ ــه از موســـ ــه ز آدم گـــ   گـــ
 

  )272، ص1385: الهیجی(                                                                 
  

 :ي الحجاب جبرئیل، پیامبر و نظریه) 5

مبتـدي و     که پیش از این نیز دیدیم، حجـاب سـالک   داند، چنان ي آدمیان را داراي مراتب می عین القضات، حجاب  و واسطه
  : توضیح داده است و حجاب پیامبر و خداوند و جبرئیل و خداوند را چگونه  حال ببینیم که وي واسطه. تفاوت بودسالک منتهی م
ـه  « :در عشق، آیینه چه بود؟ گوش دار از حق تعالی بشنو -علیه السالم -مصطفی را: دریغا گویی بنْ آیات ررأي م قَد لَ

ري ب ـه       : فقال«اللّه این آیات کبري چیست؟ ؛ ابوبکر الصدیق پرسید که یا رسول »الکُ ـیس بینـی و بینَ ـلَّ لَ ـی عزَّوجرب أیـتر
نْ یاقوتۀ بیضاء فی روضۀ خضراء م حجاب اي  این نشنیده. کس باد که این سخن را گوش دارد جانم فداي آن. »حجاب االَ

یت ربی« جبریل را پرسید که -علیه السالم -که رسول اللّه أَ لْ رخداي را تبارك و تعالی دیدي؟ جبرئیـل  ! جبرئیل؟ اي »ه
قْت« :گفت رَ تَ اح نَوت واحداً لَ د نْ نورِ لَو جاباً م اللّـه هفتـاد    ام، و میـان لقـاء   میان من که جبرئیـل : گفت»بینی و بینَه سبعون ح
  )103: 1386عین القضات،. .(هاي نور مرا نماید، سوخته شوم باشد از نور؛ اگر یکی از این حجاب حجاب

رأیـت  « :فرماینـد  است؛ پیامبر در جواب ابوبکر می در این عبارت حجاب پیامبر و حجاب جبرئیل بنا بر دو حدیث روشن شده
یس بینی و بینَه حجاب االَحجاب منْ یاقوتۀ بیضاء فی روضه خضراء پروردگار بزرگ و گرامی را دیدم، در حالی : »ربی عزَّوجلَّ لَ

) ص(این حـدیث مربـوط بـه شـب معـراج پیـامبر      . پروردگار حجابی نبود جز حجابی از یاقوت سپید در باغی سرسبز که بین من و
. یـاقوت بیضـاء، کـه آن را عمـا نامنـد     «: اسـت  ي پیامبر با خداست، چنین آمده است، و در مورد یاقوت بیضاء که حجاب و واسطه

اي مراتب او که همه جامع مرتبه الوهیت است که در لسان شرع بـه عمـا   عبارت است از تجلیات ذات حق سبحانه و تعالی بر مقتض
اول کثرت واقعه در وجود و برزخ در میان حضرت احدیت ذاتیه و در میان مظاهر خلقیه اوسـت، کـه ذات حـق بـه     . شود تعبیر می

غیره باعـث گشـت، کـه     حسب مراتب الوهیت و ربوبیت خویش، صفات متعدد، متقابله را چون لطف و قهر و رحمت و غضب و
اول مـا  «: فرمایـد  ) ص(وجود به طور جامع با صفات جمال و جالل حق تحقق یابد که آن را عقل اول نیز گویند، که رسـول اکـرم  
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ة البیضا بنابراین مقصود از یاقوت بیضاء، همان ) فرهنگ جامع اصطالحات ابن عربی(»اول ما خلق اهللا العقل«:و یا گوید» خلق اهللا در
  .زیرا تنها واسطه، پرده و یا حجاب بین پیامبر و خداوند همین مقام است. احدیت است مقام

ت«. ي جبرئیل و خداوند  هفتاد حجاب نورانی است و اما واسطه رَقْ تَ اح نَوت واحداً لَ د نْ نورِ لَوجاباً مبـین  : »بینی و بینَه سبعون ح
ـه   صلیرسول «.تر شوم، قطعاً خواهم سوخت اگر کمی نزدیکمن و پروردگار هفتاد حجاب از جنس نور است که  و آلـه   علیـه اللَّ

  . الحترقت ۀلو دنوت بقدر االنمل : گفت جبرئیل .فراق تو شاق است اخی یا: فرمود) در شب معراج(
  )175 ،1ج): تا بی( ،مازندرانی(» )سعدي( بسوزد پرم تجلیفروغ  /برتر پرم مويسر  یکاگر 

این حدیث در احادیث مثنوي نیـز   )382، 18ج: 1404عالمه مجلسی، . (جبرئیل در بحاراالنوار نیز آمده استاین گفته از زبان 
  :در ذیل این دو بیت آمده است

  چون گذشت احمد ز سدره و مرصـدش 
ــر ان در پـــــیم    ــین بپـــ ــت او را هـــ   گفـــ

 

ــدش    ــل و از حـــ ــام جبرئیـــ   و از مقـــ
ــیم  ــو نــ ــن حریــــف تــ  گفــــت رو رو مــ

 
ــر و داودي،(   )423ص : 1387فروزانفــــ

 
  

را مطرح خواهیم » ي الحجاب نظریه«و » مایا«و سپس وجوه مشترك . پردازیم در مکتب ودانتا می» مایا«اینک به بررسی مفهوم
  .کرد

  

  مکتب ودانتا
. ایـم  برگزیـده » الحجاب«ي  و نظریه» مایا«ي مفهوم  در میان مکاتب فلسفی هند، مکتب ودانتاي عاري از ثنویت را براي مقایسه

توانـد  مـی بـاب   ایندر  تطبیقی بررسی کهو توابع آن پرداخته شده  »مایا«ي  به مسأله خاصیت با دقّ گرا مکتب ودانتاي وحدتر د
شناسـی ایـن مکتـب بـا نظریـات عرفـان اسـالمی         نظریـات جهـان  . در بحث مورد نظـر باشـد  » تطبیقیعرفان «در  راهی گر گشایش
  .نقاط مشترك را برخواهیم شمرد» مایا«تب و تعریف هایی دارد که پس از معرفی این مک اشتراك
همـان   دیگـر  عبـارت  بـه  یـا » وداهـا « عرفانی تعلیماتاست و مراد از آن،  یافته ترکیب» انتا«و  »ودا«ز دو جزء ا» ودانتا« ي کلمه«

 گونـاگونی  هـاي  خهشـا مکتـب بـه    ایـن واحد وجود ندارد، بلکـه   گرایشو  تفسیر یکدر حوزه مکتب ودانتا . است» اوپانیشادها«
و  تـرین  مهـم . انـد  ارائـه کـرده   و خـدا  رابطـه نفـس   ماهیـت در موضـوع   ویـژه  بـه خـاص خـود را    تفسـیر و هرکـدام   یافتـه انشعاب 
  )46: 1389پازوکی و کوکب،(» .است )3(مربوط به شانکارا ثنویت،عدم  آئین، تفاسیر این ترین شده  شناخته

همـواره در علـت    معلـولی و هـر   نیسـت ، خلق از عدم آفرینش ،مکتب ایندر «ه چنین است  کدر مکتب ودانتا  آفرینشفلسفه 
ـ  شـود؛  نمـی در ذات  دگرگـونی هرگـز موجـب    علیـت  ،مکتب ودانتا دیدگاهبر  بنا. خود موجود بوده است مادي ا در پـس همـه   ام

وجـود محـض و   . ا و دوام دارداسـت کـه در همـه حـاالت بقـ      انکارناپـذیر  واقعیتی» وجود«که  یابیم درمی ها دگرگونیو  تغییرات
اسـت و بـا    صورت بی، خودش شود میگوناگون ظاهر  هاي صورتها و  جهان است و در فرم اشیايخالص که علت مشترك همه 

 فناپـذیر و  متنـاهی کـه در اشـکال    و فاقد اجزاء است، و با آن بسیط، خودش باشد می تقسیمو  تجزیهکه به اشکال مختلف قابل  آن
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» برهمن«همه جهان است  ماديعلت  یاکه جوهر  نامتعینو  نامتناهیوجود  این. و جاودان است نامتناهی، خودش دگرد مینمودار 
مانند  هایی تمثیلبا ارائه  اوپانیشادهادر . ندارند وجوديهستند و درواقع اساس  الیتغیرعلت  اینمعلوالت، نمودها و مظاهر  .نام دارد
، ازلـی بازگو شده اسـت کـه وجـود واحـد      حقیقت اینساخته شده از مس،  مسیظروف شده از خاك رس و  ساخته گلیظروف 

  )47:همان(. نیستند بسیطجز ظهورات گوناگون آن وجود  چیزيموجودات  اینمبدأ و منشأ همه موجودات عالم است و درواقع 

  : مایا
طر نشان ساخت که این تعبیر نـاقص اسـت،   ولی باید خا. کنند تعبیر می) illusion cosmique(را به لفظ توهم جهانی»مایا«
گیري، تناسب، ظاهر ساختن، صورت  مشتق شده است ؛ یعنی اندازه» ما«ي  از ریشه» مایا«. را صفات متناقض بسیار است» مایا«زیرا 

  )848:همان. (بخشیدن
شود و ظـاهر و مظهـر و شـاهد و     میي حاجب است که چون ازمیان برداشته بشود، تعادل و نظام عالم از نو بنیاد  آن پرده» مایا«

یابند و آدمی در اعماق وجود خود، سکوت مطلق وصال را که تعـادل جملـه تضـادها و     شوند و تفکیک می مشهود از هم جدا می
  ) 855همان.(کند نفی ماسواي حق است احساس می

  )848:همان. (نیروي خلّآقه و نیروي استتار: منسوب است» مایا«دو نیرو به 
 

  :ي مایا خالقهنیروي 
موجودنـد، حقیقـت     نیروي خالقه، همان  نیرویی است که به موجب آن تمـام امکانـات آفـرینش کـه در وجـود حـق بـالقوه       «
پروراند  خود جهانی را می» ذهن«توان گفت در  ي معرفت و حکمت برهمن است که می این مرتبه. آیند پذیرند و به فعل در می می

نسبت آفرینش به آفریننده نسبت حباب و امواج دریاست به خود . سازد ي خود در خارج منعکس می لهو آن را به مدد نیروي متخی
اند؛ ولـیکن میـان مـوج و کـف و حبـاب       که موج و کف و حباب از یک جوهر مشترك یعنی آب تشکیل یافته با وجود این. دریا

تـوان   امـا نمـی  . امواج از آن دریا هسـتند و از آن جـدا نیسـتند    به عبارت دیگر. کند ها را از هم جدا می اختالفاتی نیز هست که آن
طـور،   خلقت نیـز همـان  . موج دریا است ولی دریا موج نیست. جانبه است گفت که دریا موج باشد و نسبت بین این دو، رابطه یک

  )849:مانه.(»است و با آن که انعکاسی از حق است در برابر او هیچ است» ایزدي«گاه رؤیاي  آیینه و جلوه

  :نیروي استتار مایا
افکنـد   ي مخلوقـات مـی   ي جهـل بـر دیـده    ي احتجابی است کـه سـایه   ي استتار است و مراد از آن پرده قوه» مایا«نیروي دیگر 

ي  سانی که نور وحدت از پس حجاب مظاهر ظاهر نگردد و انسان محجوب را محصور بـه همـان حجـاب بدانـد و از مشـاهده      بدان
اي به مرتبـه ي دیگـر    از مرتبه شود که ما به گمراهی و نادانی بگراییم و پیوسته  بماند، این جهل جهانی موجب می ي او غافل چهره

  .سرگردان بمانیم
سـازد و در   گستراند و آدمی را در چنگال خود اسیر مـی  هاي مهلک می جادوي جهانی است که براي اغواي آدمیان دام» مایا«

. دارد کنـد و او را از حصـول ِ یقـین حقیقـت کـه آرامـش درون و خاموشـی بـاطن اسـت وا مـی           دل او شک و تردیـد ایجـاد مـی   
  )855: 1389شایگان،(

  :هاي مایا معانی و ویژگی
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  : در کیش هندو مایا داراي چندین مفهوم است
  .ـ نیروي سحر و اعجاز1
ها گسترده شده، و دریافت حقیقت را براي  یدهي پد اي است که در برابر همه حجاب نادانی و پرده»مایا«ترین مفهوم ـ  برجسته2

را سراب جهانی که حقیقت را پوشانده و با یکی شدن آتمن ـ برهمن ناپدید و حقیقت   آن. است دیده و درك انسان ناشدنی ساخته
  . نامند گردد، نیز می آشکار می

به یـاري آن جهـان را   ) برهمن(یا خداوند ) هماچون وارونا، رودرا، شیوا، بر(ـ معجزه آفرینش، نیرویی که خداوندان برجسته 3
. یا به تعبیر دیگـر؛ هنـر و خالقیـت الهـی    ) 306-309: 1388نقل  به تلخیص، آشتیانی، ). (نیروي ناپیدا و لطیف برهمن. (آفریند می

  )40: 1343نصر،(
هـم اختفـا و اسـتتار،     و اییپیدهم ظهور است و  مایامفهوم است؛  اینموجود در  ظاهريتناقض » مایا« اساسیخصلت  ـ یک4

 اختفـاي (شـود  مـی وجود نامحدود و کمال برهمـان در ظهـور عـالم کثـرات گـم       ظهور برهمان است و استتار او، چرا که وحدت
ـ  یا رؤیتآن مانع  دائمیو  شدیدعالوه که نور ه ب. در پرتو نورش مستتر است خورشیدکه  ، چنان)متناهیدر  نامتناهی ه بـه آن  توج
  .است
و  مایـا  کریشـنان، رادا  تعبیـر بـه  . آن عیناز آن است و نه  جدايبا برهمان است نه مستقل از آن، نه  متغایرنه  »مایا« چنین مـ ه5

برهمان است،  براي تعینی» مایا«. وجه و چهره برهمان و قدرت خالقه و ظهور است »مایا«چرا که ، ندارند تمایزي جهتیبرهمان از 
از  حقیقـت طـور کـه    ، همـان متمایزنـد  دیگـر شدن برهمان نه و از جهـت   مقید برايا است ام کافیق عالم تحقّ برايکه  تعینیه البتّ

  )38 -36: 1382رحیمیان،(.است متمایزسراب 
« : حکـیم بـزرگ هنـد گویـد    » شانکارا«استاد . غایت، بازي براي بازي بازي عبث، بی. به عبارت دیگر بازي نیز هست» مایا«ـ 6
شده، مانند یک پادشاه، یا یکی از مقرّبان پادشاه، در امـاکنی    ي آرزوهایش برآورده این جهان، کسی که جمله طوري که در همان

طـور نیـز    همـان ... گذراند، و در این بازي هیچ غرض و غایتی ندارد خود را به بازي می» وقت«که از براي تفنّن او آماده شده فقط 
توانـد خـود را بـه فعـالیتی کـه       ی گرفتن وجودش باشد و به ضرورت وجود خود، میبرهمن بدون عطف  به غایتی که باعث کاست

  )157ـ 160: 1371شایگان،.(زمان است» مایا«ي نمایش است و صحنه» مایا«بازي برهمن همین. »صرفاً بازي باشد، مشغول کند
  

  :و مایا» نارادا«داستان 
عارف بزرگ قرن نوزدهم هندي » راماکریشنا«این داستان را «. تأملی استتمثیل قابل »  نارادا«براي شناختن مفهوم مایا داستان 

فرسـا   هـاي طاقـت   پـس از ریاضـت  » نـارادا «. ي یک مرید کامل است او نمونه. است» نارادا«نام قهرمان این داستان . است نقل کرده
  .او خواست که حاجت دلش را روا سازدبه او ظاهر شد و از » ویشنو«. را به خود جلب بکند)4(»ویشنو«موفق شد که نظر لطف 

ویشنو هیچ نگفت و او را همراه خود به راه . »اي امیر کائنات نیروي معجزه آساي مایاي خود را به من نشان ده«: گفت» نارادا«
تشنه  هردو سخت. افروخت رسیدند اي می انداخت و به اتّفاق، به صحراي گرم و خشکی که زیر آفتاب سوزان به سان فلز گداخته

به سوي » نارادا«. »جا برایم اندکی آب بیاور برو از آن«: گفت» نارادا«به » ویشنو«شد،  ي محقّري دیده می  از دور دهکده. بودند شده
مـدهوش جمـال ملکـوتی آن زن گشـت و     » نـارادا «. اي رسید و در زد، ناگهان زن زیبایی نمایـان شـد   دهکده شتافت، جلوي خانه
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نیـز  » نـارادا «. اهل خانه گویی که در انتظـارش بودنـد  . ْرو وارد خانه شد درنگ فراموش کرد و دنبال آن ماه مأموریت خویش را بی
  .کرد و پس از چندي نزد پدر دخترك به خواستگاري شتافت و او را به همسري برگزید خود را میان این جمع خشنود احساس می

هـاي او   ب سه فرزند شد و چون پدر همسرش درگذشت، وارث دارایـی صاح» نارادا«دوازده سال تمام از این داستان گذشت، 
در سال دوازدهم بارانی شدید ببارید، رودها از هر سو طغیان کردد و از تپه و کوهساران سـرازیر شـد، سـیل سراسـر ناحیـه را      . شد

ي   کـودك کوچـک را بـر شـانه     با دستی همسر و دستی دیگر دو فرزند بزرگ را گرفـت و » نارادا«. اهالی ده گریختند. فراگرفت
  .خویش جاي داد و به راه افتاد

ناگهان پاي او لغزید و . گیر ساختند آلود سیل او را غافل هاي گل داشت، گرداب برمی  که در تاریکی شب طوفانی گام هنگامی 
ر را رهـا کـرد و دنبـال طفـل      خـراش دو فرزنـد دیگـ    اي دل بـا نالـه  » نارادا«. اش افتاد و درگرداب ناپدید شد طفل کوچک  از شانه

در همین اثنا امواج دیگري طغیان کردند و این بار دو فرزند دیگر نیز ناپدید . ي خود دوید و لیکن کار از کار گذشته بود گشته گم
هـاي   آب. است ي مشکل بپردازد ناگهان متوجه شد که همسرش نیز از نظر او محو شده که بتواند به چاره پیش از آن» نارادا«. شدند

  .خود شد خروشان او را نیز همراه خود روانه ساختند و او دیگر چیزي نفهمید و از خود بی
ي ِ چنـدي   آلود یافت و چون به خود آمد صحنه کس در ساحلی گل پس از چندي دیدگان خود را بگشود و خود را تنها و بی

پـذیر و فرشـته آسـایی شـنید کـه روانـش را        صداي دل ناگهان. پیش را در نظر مجسم ساخت و از فرط ضعف و ناتوانی بگریست
به خود آمد و به » نارادا» «اي فرزند اینک یک ربع ساعت است که در انتظارت هستم آیا آب آوردي؟«: گفت داد و می نوازش می

: گویـد  است و می دهبا لبخندي اسرارآمیز نزد او ایستا» ویشنو«روز را مشاهده کرد و دید که  جاي آب و سیل ، صحراي سوزان نیم
  )856 -857: 1389شایگان،(»»را درك کردي؟» مایا«حال اسرار «

  :آورند می» مایا«هایی که براي تعریف  تمثیل
هاي گوناگونی بودیم که گویندگان آن سـعی داشـتند کـه در     شد، شاهد تمثیل  گفته» مایا«در مطالبی که پیش از این در مورد 

ي مکاتب فلسفی هند و به طور اخص در مکتـب ودانتـا بـه     در اندیشه» مایا«مسأله را روشن نمایند که ها در واقع این  قالب این مثال
بـا    اگـر در اجـزاي داسـتان   . را تعریف کـرد » مایا«داستانی که پیش از این نقل شد، به صورت تمثیلی . است چه معنایی به کار رفته

کنـد؛ کـه از آن    مطرح مـی » مایا«هاي متفاوتی را براي تبیین  تمثیل» نارادا« تري بیندیشیم، متوجه خواهیم شد که داستان دقّت بیش
ي محقري کـه   شد، دهکده ي محقّر، از آن نام برده که در داستان با تمثیلِ دهکده» دنیا«توان بدین موارد اشاره کرد؛ یکی  جمله می
سـال   دوازده. بـود  ــ آمـده  .ي نمادین داشـته باشـد   تواند جنبه در پی آب ـ آب نیز می » نارادا«. را از هدفش دور کند» نارادا«توانست 

که در قالب ِعشق به زن ِزیبـا و  » عشق«دیگري . است گذشت ولی او نه تنها به دنبال آب نگشت، بلکه فراموش کرد براي چه آمده
رسید؛ بنابراین همسـر،  » نارادا«ه عشق به فرزند در این داستان مطرح شده بود و سرانجام اموالی که در این داستان به صورت ارث ب

دارند، که حقیقت را ـ همـان آبـی کـه      اي هستند، که بشر را چنان به خود مشغول می ها فریبنده مشغولی ـ دنیاـ دل فرزندان و دهکده
  :ایندفرم ي توبه است که خداوند می سوره 24ي  این داستان به نحوي یاد آور آیه. کند در داستان بیان شدـ را فراموش می

سـادها و      « ـونَ کَ شَ جـارة تَخْ تُموهـا و ت ترَفْ م و امـوالٌ اقْ کُ تُ کم و عشیرَ واجم و أز م و أبناؤکم و ِإخوانکُ لْ إِنْ کانَ آباؤُکُ مسـاکنُ  قُ
ی اللّه بأمرِه صوا حتّی یأترب تَ بیله فَ فی س ن اللّه و رسوله و جِهادم م یکُ ب إِلَ اگر پدران و «: بگو«): 9(التوبه ي سوره 24آیه » تَرْضونَها أَح

خـوش   کـه را  سـراهایی و  بیمناکیـد  کسـادش از  کـه  تجارتیو  اید آوردهگرد  که اموالیپسران و برادران و زنان و خاندان شما و 



مهدزای دلج یسراف بدا و نابز جیورت شیامه نیمتفه    

١٦ 
 

] ا دربـه اجـر  [تا خدا فرمانش را  باشیدتر است، پس منتظر داشتنی دوست ويو جهاد در راه  پیـامبرشا از خدا و ـ، نزد شمدارید می
،هـر  اجمعینمن والده و ولده و النـاس   الیهاحب  اکون حتی احدکم یؤمنال  :گفت مصطفی«:در تفسیر این آیه آمده است» .آورد
و از  نیست نامیجز  مسلمانیاز  ويتر دارد بهره و رسول دوست خدايو اسباب از  ضیاعو مال و  پیوندو  خویشو فرزند  عیال که

: ، ص4ج :1371میبـدي، (.نـه  بـویی  حـدیث  ازیـن سر آورد و او را ه ب عمري که کسآن  مسکین، نیست بوییاو را  ایمان حقیقت
122(  

ها که با چشـم   آن«: نویسد سوزوکی در واشکافی مایا چنین می. نامند ها می يِ غیر واقعی بودنِ اشیا و پدیده جستار مایا را نظریه
  ».یابند هايِ دست نایافتنی می ناپذیر و واقعیت هانی از اسرارِ بیانمایا، ج ي  نگرند، پشت پرده حقیقت بین به جهان می

گران این کیش براي توجیه مایا، داستان بازتاب در آب و آینه و همانندي با سـراب را   تر استادان آیین بودیسم و پژوهش بیش
اند و یا چون رویاهـا،   اب چیزها در آب و آینهها و اشیا چون بازت کنند که پدیده سازند و چنین ارزیابی می گواه آوري خود می پایه
  )306-309: 1388نقل  به تلخیص، آشتیانی، (» .حقیقت نیستند... بندي هاي ترفند بازي و چشم ها، پدیده ها، پژواك سایه

  :»حجاب« و» مایا«بررسی وجوه مشترك 
. در  عرفان اسالمی است» حجاب«هاي بسیاري با  اكداراي اشتر» مایا«با توجه به مسائلی که پیش از این ذکر شد، دریافتیم که 

ها گسترده شـده، دریافـت حقیقـت را     ي پدیده اي است که در برابر همه حجاب نادانی و پرده»مایا«ترین مفهوم شد که برجسته گفته
شـد؛ از جملـه    تلفـی آورده هـاي مخ  تمثیل» مایا«براي این مفهوم ِ» نارادا«است و در داستان  براي دیده و درك انسان ناشدنی ساخته

هـایی کـه    از حجـاب . گردد آید و موجب فراموشی هدف حقیقی می هایی که در دنیا براي انسان پیش می مشغولی تمثیل دنیا و دل 
  .رو و فرزندان اشاره کرد توان به حجاب عشق به زن زیبا در این داستان شاهد آن بودیم، می

بدان که حجاب  چیـزي  : گیرند اي که براي حجاب در عرفان اسالمی در نظر می منفی این مفاهیم کامالً منطبق است با معانی 
حجاب یا نورانی اسـت و آن نـور روح اسـت و یـا ظلمـانی اسـت کـه آن        . شود از نزدیک شدن به خداوند است که مانع انسان می

هایی که در کیش هندو براي  است با تمثیل شود، منطبق هایی هم که در ادبیات براي این مورد نقل می تاریکی جسم است و تمثیل
مطرح شده است در عرفـان و ادب اسـالمی نیـز مطـرح اسـت و      » ناردا«که پیش از این در داستان » عشق«و » دنیا«. آورند می» مایا«

ت و در در نگاه عین القضات عشق داراي مراتب اسـ . هاي تنگاتنگی دارند ي عاشق و معشوق با حجاب ارتباط بحث عشق و رابطه
ارتبـاط دارد،  » نـارادا «هاي مختلفی که بـا  داسـتان    هاي زیر حجاب شود؛ در مثال ها نیز متفاوت می هاي مختلف عشق، حجاب مقام

  :مشاهده خواهد شد
  ) 108: 1386القضات، عین. (عاشق مبتدي را که دنیا حجابش آمد، هنوز پخته نبود: حجاب دنیا

عشق به کمال، عاشق را آن باشد که معشوق را فراموش کند کـه عاشـق را    بدایت :معشوق و نفس عاشق حجاب است
حساب با عشق است، با معشوق چه حساب دارد؟ مقصود وي عشق اسـت و حیـات وي از عشـق باشـد، و بـی عشـق او را       

  )101: 1386القضات، عین. (در این حالت وقت  باشد که خود را نیز فراموش کند. مرگ باشد
 

رکَب عشق خداوند است عشق صورت، واسطه هـا در راه نهادنـد؟ از    ها و حجاب دریغا دانی که چرا این همه پرده :و م
اي عزیـز جمـال لیلـی    . که تا عشاق روز به روز دیده وي پخته گردد، تا طاقت بار کشیدن لقاءاللّه آرد بـی حجـابی   بهر آن
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خواست که از نهاد مجنون، مرکبی سازد از آن عشـق،  اي دان بردامی نهاده؛ چه دانی که دام چیست؟ صیاد ازل چون  دانه
گاه به تابشی از آن هالك شدي، بفرمودنـد تـا عشـق     خود که او را استعداد آن نبود که به دام جمال عشق ازل افتد که آن

. ند کردنلیلی را یک چندي از نهاد مجنون مرکبی ساختند؛ تا پخته عشق لیلی شود، آنگاه بارکشیدن عشق اللّه را قبول توا
  )104: 1386القضات، عین(

  
البتـه  . که عاشق را عشق هنوز حجاب راه باشد و عشق حجاب است میان عاشق و معشـوق :خود ِعشق نیز حجاب است

  :عشق باید که عاشق را چنان بخورد و چنان فارغ گرداند که جز این بیت حالت او نباشد
م کردیمرویی خوردیم             کو را ب عشق ماه چندان غم   ه میان اندهش گُ

  اکنون ز وصالش و فراقش فردیم            کو عشق و چه معشوق کرا پروردیم؟
  

متناسـب  » مایا« ظاهريتناقض این . نیروي خلّآقه و نیروي استتار: دانستیم که دو نیرو بدان منسوب است» مایا«در مورد 
شـد و   آورده» و محمد الحجاب«گفته شد، تا جایی که روایت ي الحجاب و مباحثی که درمورد ِنبی و ولی   است با آموزه

دهـد و نیـروي    ي الحجاب را نشان می با نظریه» مایا«نما بودن این مسأله بحث شد که  این مباحث تناسب  در مورد متناقض
یـا  »اول مـا خلـق اهللا العقـل   «یـا  » اول ما خلق اهللا نـوري «: کرد توان با  این احادیث پیامبر مقایسه را  می» مایا«و استتار   خلّاقه

چنین ارتباطی که عقل اول با آفـرینش دارد،   کند و  هم که بحث آفرینش را مطرح می» کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین«
است و مباحثی که در مورد پرده پوشی حجاب در عرفـان اسـالمی مطـرح اسـت بـا نیـروي       » مایا«ِ ي منطبق با نیروي خلّاقه

  .هماهنگی و انطباق دارد» ایام«استتار 
رادا  تعبیـر بـه  . آن عـین از آن اسـت و نـه    جدايبا برهمن است نه مستقل از آن، نه  متغایرنه  »مایا«شد که  گفته» مایا«در مورد  

 ینـی تع» مایـا «. وجه و چهره برهمن و قدرت خالقـه و ظهـور اسـت    »مایا«چرا که ، ندارند تمایزي جهتیو برهمن از  مایا کریشنان،
طـور   ، همـان متمایزند دیگرشدن برهمن نه و از جهت  مقید برايا است ام کافیق عالم تحقّ برايکه  تعینیه برهمن است، البتّ براي
آور  دهنـدگی کـه دقیقـاً یـاد     داري است هم نشان این حجاب هم پرده) 38 -36: 1382رحیمیان،(.است متمایزاز سراب  حقیقتکه 

ه اهللا بودن نبی و ولی ذکر شد و تمثیل آینه نیز براي همـین نـوع از تجلـی آورده شـد کـه در عرفـان       مباحثی است که در مورد وج
ي جمـال محمـد    بی آیینه» أللّه نور السموات واألرض«آفتاب : شود و به قول عین القضات اسالمی با عنوان تجلی مرآتیه مطرح می

  ) 103: 1386القضات، عین(طالعه جمال آفتاب توان کردن علی الدوام؛رسولُ اللّه دیدن دیده بسوزد، به واسطه آیینه م
  
 گیري نتیجه

، امـا از  اند نشستهبر  و زمان به بار طیمتفاوت سرچشمه گرفته و در  ، هرچند از دو مکتب کامالهندوییو عرفان  اسالمیعرفان «
دارد و  آدمـی  جـوي  حـق در بـاطن   ریشـه  ـلق داشـته باشدـ  تع سرزمینبه کدام مکتب و  که اینقطع نظر از  ـ  جا که اساساً عرفان آن

بـه چشـم    فراوانیوجوه مشترك  نیزاز هم،  بیگانهدو عرفان ظاهراً  ایندر  رو این ازاند،  واحد بوده حقیقتی وجوي جستعارفان در 
پـس از بررسـی   در ایـن پـژوهش،   ) 43: 1386پـازوکی و کوکـب،  . (»کنـد  مـی هـا   آن بـاطنی از انس و الفت  حکایتکه  خورد می
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در عرفـان اسـالمی مطـرح    » حجـاب «اگرچه مفاهیمی که پیرامون . ، وجوه مشترك این دو آموزه را بیان نمودیم» مایا«و» حجاب«
است که این مسأله ریشه در نگاه عمیق عرفاي اسالم دارد؛ اما وجوه مشترك این دو نیز ریشـه در  » مایا«تر از  تر و عمیق است وسیع

ي عالم است واز جغرافیاي بیرونی  است و ریشه در دل انسان دارد که خالصه رد که سراسر گیتی را در نوردیدهحقیقت واحدي دا
               .                                                 است گذشته است و در جغرافیاي درون به یگانگی رسیده

  :نوشت پی
مطالعـه تطبیقـی جهـان شناسـی     «ي  در مقالـه  1389: پازوکی، شهرام و کوکـب، محمـد  : (تر رجوع کنید به براي اطالع بیش) 1

ارتبـاط جهـان بـا مبـدأ در مکتـب ودانتـا و       «ي  در مقالـه 1382:  رحیمیان، سعید(و ) در پژوهشنامه عرفان» هندوییو  اسالمیعرفان 
  .تر سید حسین نصراز دک» نیاز به علم مقدس» و کتاب ِ) ي مفید در نامه» عربیابن  عرفانیمکتب 

  .وي رجوع کنید» آفرینش، وجود و زمان«ي عین القضات به کتاب  در مورد مقاالت توشیهیکو ایزوتسو درباره) 2
او در اواخـر قـرن   . عرفانی کتب آسمانی ودا و از مشـهورترین عرفـاي هنـد اسـت     ترین شارح و مفسر جنبه شانکارا، بزرگ) 3

است، مقام او در عرفان هنـدي ماننـد مقـام ابـن عربـی در       ؛ اگرچه عمر او کوتاه بوده سته استزی هشتم و آغاز قرن نهم میالدي می
ي دکتر سید حسین نصـر بـا عنـوان     ي شانکارا رجوع کنید به مقاله تر درباره براي اطالع بیش) 43: 1343نصر،.(است عرفان اسالمی

ي محمد داراشکوه و به سعی دکتر تاراچنـد   جلد اول، ترجمه82صفحهو اوپانیشاد  1343ي مهر، بهار  ي تاریخی ودانتا، مجله سابقه
  )82: 1381تاراچند و جاللی نائینی،(و دکتر جاللی نائینی

  )34: 1381تاراچند و جاللی نائینی،. (موکّل ایجاد: ویشنو) 4
  

  
  منابع
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  .ي انتشارات امیرکبیر مؤسسه: تهران.ي ازلی هاي ذهنی و خاطره بت). 1371(ــــــــــــــ 
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  .منوچهري: تهران. با مقدمه و تصحیح و تحشیه وتعلیق عفیف عسیران. تمهیدات). 1386(عین القضات همدانی 

وزارت فرهنگ و ارشاد : صححه و علّق علیه دکتر نجف قلی حبیبی، تهران ).جلد 3(توحید شرح). 1373(القمی، قاضی سعید 
  .اسالمی
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502  
 يالهوردر  شعر اقبال  نیددرد  

 
  1روز کین وسفی

  
  دهیچک

و اقبال پژوهان  روشنفکراني برا کهی عامي و ادعي افراد براي نه الهور، آرمان و اهداف اقبال  شهیاندشناخت  دیتردی ب
ي و ضروري مختلف ، ها نهیزمي در و تیشخص قیعمي ناشناخته  و ها هیالي واکاو نیبنابرا.نبوده است ، ریپذ امکان تاکنون

  . ست فراهم  شده ا"نیددرد "با عنوان  شانیا شهیاندی از بخشپژوهش حاضردر جهت شناساندن .  دینما یم ریناپذاجتناب 
 نیددرد  وستهیپزمان ،  دركبا  کهي معتقد است شاعري منتقد و روشنفکری اسالم شناس ،لسوفیف، شمندیاندي دانشمنداقبال 

ی و اجتماعي و فردي ها جنبهیی در همه ي شکوفاو  تحركی ، شناسي ، زمان باوري ، خود داریبداشته و مسلمانان را به 
  .                      است  کرده یمي دعوت اعتقادی و فرهنگی ، اسیسی ، علمي ها عرصه

در . است  دهیدی از سده هفتم به بعد به خود اسالمي کشورها کهیی است ها دوره نیتر کیتارعصر اقبال مصادف با  چراکه
غرب  بیفرو ظاهر  بندهیفراز مظاهر  دیتقلی تحت استعمار و استثمار غرب بوده و مسلمانان با نوعی به اسالمي کشورهاآن اغلب 

رو اقبال درد مندانه آنان را به بازگشت  نیای در آمده بودند از علم رکودی و اسیسی و انفعال نیدی واخوردگي و فکربه بن بست 
             .                        نمود یم هیتوصی ترقی و بالندگي همراه باور نیدي متنوع و به خصوص ها مهارتعلوم و  کسبو  شیخو شتنیخوبه 

براساس   کهمتصوفه  التیتاوی بر خرافات و تحجر بوده و مبتناغلب   کهاحتجاجات برخی  فقها ومالها  کهاقبال معتقد است 
ي داشته و تئوري و نظرصرفا جنبه ي  کهاستدالالت فالسفه   نیهمچناست و  نوسیپلوتی و نوافالطونی به خصوص ونانی تفکرات

 دیبااهداف آن ندارد و  شبردیپی جهت اسالمی جامعه اجتماعي و فردی زندگی در اصالح امور نقشد ، فاصله دار نید قتیحقاز 
، نوگرا  ایپو وستهیپ دیباي بخش است شادو  کامل، با نشاط ،  بایز اریبس کهی  نیدي ها آموزهبه نظر اقبال  کردي دوراز آنان 

ی روح  محبوس و محدود بو  خشکی و سنتو صرفا  کهن میمفاهو  ها قالب دیقآنها را در  دینباوهماهنگ با زمان و زمانه باشد و 
  .یی و رونق به روز جامعه شودشکوفاي برای مانعتا  کرد

  

  .                                                    درد ، دین ، شعر، اقبال الهوري :ها واژهکلید 

                                                
 ynikrouz@mail.yu.ac i ی دانشگاهفارس اتیادبی گروه علم اتیه اروعضویاستاد اسوجی - 1
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  مقدمه
ي  دردی وبي نهادی ، دون کورذوقی ،خواهي ، ضعف  استقالل باوروال خود ي، زفکري ،جمود دیعصرنومعصر اقبال ،

  .ی استاسالمجامعه 
  ي او محروم  شوق مالو  مکتبذوق         کورو دون نهاد و  فکرپست                
   دیندي مردعمرها شد ،  با خدا              دینااماز خود   کشور نیامسلم                 

  ی سوز وسرور اندرون                                                        بامت خوار و زبون             زنده  نیااز سه قرن                 
  )                                                  282، ص1361اقبال ،(

ی اسالمي کشورهااغلب .   زندیستده ومسلمانان، متفرق شده و باهم در افتا بیغرجوامع مسلمان   انیماسالم در  نیددوره،  نیادر 
ي طوراست  به  کردهنفوذ و رسوخ  ها آنیی در تار و پود وجود گرااستعمارگر درآمده و فرهنگ غرب  گانگانیببه مستعمره ي 

  . بودند کردهدت برباد رفته خود عا شکوهی بر عظمت و خوان هیمرثو فقر و  أسی انکساروآنان به عجز و  که
  ي نظر داراگر  ابرا در ی نکتهی دگر       نوعهر زمان  نیدغربت                               

  )  351، ص 1361اقبال ،(                                                                                        
   زندینری بر دل دوئبه جز نقش        زندیستدر  شانیخو مسلمانان به                           

  )                                      430،ص 1361اقبال ، (                                                                                        
 نیبزرگتری را به چشم اسالمي جوامع دینومی و روحو ذلت  برد یمی مردم رنج اسالمی و انسان تیشخصی تیهوی باقبال از "
) به خصوص مسلمان(ی انسانعلف هرزه در خون و ذات  نیا کردن کن شهیرخود به  عیوسو لذا با همه توان  ستینگری خطرم
  )8، ص 1382خامنه اي ،کلیات اقبال ،. ( ی همت گماشته بود شرق

  کردی عصر ما با ما چه شناس یمشوق و سوز و درد      ی از ذوق وتهي ا                        
   کرد  گانهیبی   مصطفاز  جمال        کرد    گانهیبعصر ما    ما    را   زما                          

  .)283،ص1361اقبال ،(                                                                                          
 ایدنبه  نید گرانیبازي از ا، ملعبه ي دست عده  نید قتیحق ندیبب که داد ینمي اجازه و) نه متعصبانه (ی نیدآگاهانه  رتیغ

ی و طلبي و عزت سرافرازبه عوض  کهاند  کردهي آن را چنان  مسخ بایزعزت بخش و  ماتیتعلفروش متظاهر شده است و 
  .ی به بار آورده استنیب کمي و حقارت و ریزسر به  ي وریپذی مسلمانان، ذلت خواهاستقالل 

 کهی است مسلمانی ، آن قیحقمسلمان . ستین ممکنو عظمت و قدرت و صالبت  شکوهدر نظر اقبال ،تصور اسالم بدون «:
  » .  نکندی ناتوانو قدرتمند باشد ودر خود احساس ضعف و  روزیپ

) ژانر(دارترین، نوع ادبی  ترین  و ریشه هنر نقالی به عنوان کهن ،1385مدنی ،(                                                                   
این تأتر عامیانه که در بستر ارتباطی مستقیم میان گوینده و . است» نقال«ي کنش و روایت  هاي عامیانه، شکل یافته در نمایش

صحنه،  –یرد؛ محملی مناسب را براي روایتگري نقال و حرکت میان روایت گ ي همذات پنداري آنان شکل می شنونده و در نتیجه
اي در هدایت بیننده  هاي روایت، از جایگاه ویژه سازي حضور نقال به عنوان راوي در بعضی صحنه. قهرمان رقم خواهد زد –نقال 

خذ نقاالن براي داستان گویی داراي به عنوان مأ» طومارها«بر این اساس، .و افزایش ظرفیت هنر نمایشی وي برخوردار است
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در عهد قاجار است که زمان » طومار جامع نقاالن«نیز از جمله » هفت لشکر«. هاي خاصی براي ارائه هنر نمایشی نقال است قابلیت
هاي مشهور نقالی است که از روي  روایت/ گردد؛ و در اصل نام یکی از نبردها هجري قمري بر می 1292کتابت آن به سال 

بنابراین در این پژوهش کوشش شده، به عملکرد روایتی نقال در کنار .شهرت بر یکی از طومارهاي جامع نقاالن اطالق شده است
از آنجا که . پرداخته شود» طومار جامع نقاالن«بازیگري و نقش مهم و تأثیرگذار وي به عنوان راوي در جریان روایت در کتاب 

یاري خواهد کرد؛ » بازي«و » روایت«در حفظ چارچوب روایتش و در واقع فاصله میان  حضور نقال به عنوان راوي، وي را
زاویه دید (طرف  گاه تودرتو، در کنار برخورداري از راوي بی هاي موازي و گه تمهیداتی از جمله تغییر صحنه و کاربرد روایت

گوناگون متناسب با روایت و همچنین تغییر لحن کالم  هاي میان نقل از طریق اشعار هاي رزم، استفاده از برش در صحنه) نمایشی
استفاده از زاویه دید نمایشی در بطن روایت .در ارتباط با روایت راوي از جمله شگردهاي موردبررسی در داستانسرایی نقال است

روایت به «فت و آمد نقال از هاي موازي را براي ر داناي کل، به عنوان شگردي غیرمفسرانه، امکان تغییر صحنه و استفاده از روایت
هاي میان نقل نیز، حضور راوي و فاصله گرفتن از  در زمینه برش. سازد بیش از پیش فراهم می» بازي به روایت«و از » بازي

ها منجر شده و در نهایت، کاربرد لحن متناسب با روایت از جانب  ها، به همذات پنداري هرچه بیشتر خواننده با شخصیت قهرمان
  .هاي حماسی انجامیده است روایت و خلق فضا و صحنه –در کنار بازیگري وي به حفظ تعادل میان بازیگري  نقال

 ، شاهنامه»هفت لشکر«نقالی، نقال، راوي، طومار جامع نقاالن معروف به : واژگان کلیدي

  

  مقدمه
در مسیر داستانسرایی ایران، راه خویش را گویی با قدمتی به درازناي تاریخ و به عنوان رکن اساسی ادب شفاهی همواره  قصه

ي ابن ندیم در الفهرست است که رواج دادن  ترین سندي که بعد از اسالم در این باب در دست است گفته قدیمی«. پیموده است
  )1079: 1382محجوب؛ (» دهد داستانسرایی در شب را به اسکند نسبت می

ترین گردانندگان فرهنگ عامه؛ یعنی مردم،  واره به خواست و توجه مهمهاي قومی، سنتی و عقیدتی هم قصه گویی با ریشه
هاي گوناگون؛ ظاهراً تا حدي هم از آن رو بود که اینگونه روایات به تخیل  ها و داستان حفظ و نقل  قصه. پیوستگی داشته است

  .ها بازیابند م بودند در این قصهداد تا آنچه را خود، در زندگی محنت بار هر روزینه خویش از آنمحرو آنها میدان می
آفرینش «توجه به ذوق و سلیقه همگنان، به عنوان مهمترین گزاره قصه گویی و داستانسرایی، آن را به مرز بازآفرینی ادبیات و 

سازد  نزدیک می» ها با گره افکنی و گره گشایی از الگوهاي متعارف عوامانه و بازمانده در خاطره) دراماتیک(نمایشی –روایتی 
  ).40: 1364پلووسکی؛ (

هاي متفاوت با شاهنامه و دیگر کتب  هاي گوناگون داستان هاي پهلوانی توسط نقاالن و ساخت و پرداخت تدوین روایت
بنابر آنچه بیان شد، ورود عناصر خاص .حماسی، خود دلیلی بر حضور عناصر فکري و عقیدتی شنوندگان و مخاطبان آن است

  .سوق داد» نقالی«ها، آن را به سمت گونه اي از قصه پردازي نمایشی با عنوان  عامیانه و مردم پسند قصهذوقی در بطن ساختار 
ها به شعر یا به نثر است که شخص آن را در برابر یک شنونده، زنده اجرا و  ي نقل داستان نقالی به معناي هنر یا حرفه

  )117: 1378جعفریان؛ (کند  کارگردانی می
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تعریف ) تماشاگران(براي ) نقال(رویدادي در قالب داستان دانست که یکی «و »نقالی را نمایش یک نفره«وان ت بنابراین می
). 21: 1390نجم؛ (»خود) نقالی(کند؛ به منظور سرگرم کردن و جذب آنها و تأثیر گذاشتن در آنها از طریق هنر روایتگري  می

است که ... ایتگري و نمایشی به همراه شگردهاي بیانی چون تشبیه، تمثیل و نکته قابل توجه در این تعریف، حضور عناصر ویژه رو
  .دهد نشان خاص نقال از تعبیر و تفسیر خاص خویش از داستان موردنظر را به دست می

منظور از نقالی، سرگرم کردن و برانگیختن هیجانها و عواطف شنوندگان و «: توان گفت تر می بنابراین در تعریفی جامع
ي حکایت جذاب، لطف بیان، تسلط روحی بر جمع و حرکات و حاالت القا کننده و نمایشی نقال، به آن  دگان است به وسیلهبینن

حد که بیننده، او را به مردم به جاي یکی از قهرمانان داستان ببیند، به عبارت دیگر، بتواند به تنهایی بازیگر همه اشخاص بازي 
  )65: 1387بیضایی؛ .(»باشد

توان تاریخ  ي زندگی اجتماعی و بروز عواطف و احساساتی است که نمی با وجهی از هنرگوسانی و خنیایی برآیند شیوه نقالی
  .پیدایش آن را به طور دقیق مشخص کرد

اگرچه همان گونه که ذکر شد، تعیین دقیق مبدأ و تاریخ پیدایش هنر نقالی، چندان میسر نیست؛ اما شواهدي از سنت 
از یک سو خواندنِ خواننده از روي متنی «شاهنامه ابومنصوري در دست است که اگر » خواندن«عهد فردوسی از داستانگزاري 

را ... بدانیم و از سوي دیگر احتمال کاربرد حرکات سر و دست و تغییر آهنگ و » نقال«مکتوب و منثور در حضور جمع را مانند 
خواندن شاهنامه ابومنصوري را قدیم ترین اشاره کلی به نقالی در / توانیم نقل  یبه منظور افزایش لذت و هیجان داستان بپذیریم؛ م

آیدنلو؛ (» مقدم بر سرایش شاهنامه فردوسی خواهد بود –البته نه با این اصطالح  –ي هنر نقالی در این صورت پیشینه. ایران بدانیم
1388 :45(  

شده است؛ در  تعبیر می» خنیاگري«و » قوالی«که از آن به » گوسانی سنت«پیش از اسالم، در قالب » نقالی«شایان ذکر است که 
واقعه خوانان «باقی ماند که » واقعه خوانی«چون چنگ و تنبور، به صورت  –ي اسالمی با از دست دادن همراهی سازهایی  دوره

» نقالی«بدین ترتیب  –ر بازیگري براي جبران این کمبود به جهت دیگري روي کردند که آن تقویت واقعه خوانی بود با تأکید ب
  )65: 1387بیضایی؛ (» ي خود طی کرد ي اسالمی نخستین تحول را براي حفظ و ادامه دوره

در کنار ادبیات مکتوب حاکی از تأثیر و تأثر این دو » نقالی«زیستی ادبیات شفاهی به صور گوناگون از جمله  همراهی و هم
بروز یافته؛ رد » راویان و شاعران نه راویان خویش«توسط خنیاگران و راویان در نقش این امر که . نوع ادبی بر یکدیگر است

نه تنها بر آثار متعلق به دوره اشکانی، همچون سمک عیار و ویس و رامین، که در مقامات چه عربی و چه فارسی و نیز «پایش را 
  )49: 1386حسن آبادي؛ (» گلستان سعدي برجاي گذاشته است

در جاي جاي ادب شفاهی و مکتوب، عالوه بر تکامل روایات ملی و » هنر روایی و نقالی«کاربرد گوناگون  براین اساس،
  .حماسی، زمینه را براي ورود عناصر جدید در تاریخ داستان سرایی ایران فراهم آورد

  طومارها
گویی و بازپروري داستانهایی با چنانکه بیان شد، توجه به عناصر جدید در نقل، ذهن و زبان نقاالن را به سمت بداهه 

  .انجامید» طومارها«سوق داد که این امر در نهایت به تدوین ... زیرساخت ملی، اعم از حماسی، مذهبی و 
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هاي دیگر، مانند سمک عیار، اسکندرنامه، به روایت  ها و افسانه طومار، نسخه اي است دستنویس، از روي شاهنامه و حماسه«
: 1390نجم؛ (» گوید؛ به حفظ و انشاي خویش که اغلب بدخط و پرغلط اما آفرینشگرانه است هایی که می شخصی نقال از داستان

هاي تلفیقی، ادبی، داستانی و  بنابراین عالوه بر برخورداري از چارچوب اجرایی بالقوه در متن طومارها، ساخت و پرداخت). 301
  .سازد مبدل می» ویسی شده منثوريداستانهاي بازن«نمایشی از سوي نقال، طومارها را به 

هاي داستانی، نقاالن و داستانگزاران را بر آن داشت که با تدوین آنها و  ها و حماسه هاي گوناگون از منظومه وجود روایت
هاي ملی  ي مردم به بن مایه عقیدتی عامه –هاي ذهنی هاي شفاهی به مکتوب عالوه بر فرهنگ سازي و حفظ یادمان تبدیل روایت

که عالوه بر استفاده از مأخذي تقریباً مشخص » طومارهایی«ها و  آنان با تدوین داستان. داستان سرایی ایران نیز یاري رسانند و
؛ ساخته و پرداخته شیوه داستان پردازي آنان نیز بود؛ زمینه را براي تقویت داستان گویی و روند رو )هاي قدیم ها و داستان حماسه(

  .تانی فراهم کردندبه رشد شگردهاي داس
در همان متن داستان نقال نیز، بسیار مطالب وجود دارد که در مأخذ وي نیست، از جمله نام بسیاري از قهرمانان، شرح و بسط «

آیا قصه . آید بسیاري از رویدادها که مصنف در اصل کتاب به اختصار از آن گذشته است، در ضمن داستان پردازي گوینده می
بینیم که وي بارها داستان را به همان شرح و بسط  چه می. آفریند؛ چنین تصوري درست نیست ب را فی المجلس میخوان این مطال

دیگر اینکه، . کند آیند هرگز اشتباه نمی گوید و در برون نام هیچ یک از قهرمانان که در شاخ و برگ داستان وي می باز می
توان پنداشت که ذوق نقال آن را در  و موافق اصول داستان سرایی است که نمی ها چنان مرتب و به سامان بسیاري از این داستان

  )1097: 1382محجوب، (» همان لحظه آفریده باشد
، نقاالن را به تدوین و انتقال »طومارهاي مکتوب«براین اساس، برخورداري از متن اجرایی و ظرفیت صحنه سازي از طریق 

این امکان را براي داستان گویان و نقاالن » طومارها«متونی مکتوب، همچون  وجود. روایت شفاهی به مکتوب بازداشت
فراهمساخت؛ که ازطریق نقل جزئیات، ریزه کاریها و شرح و بسط وقایع و رویدادها هرچه بیشتر به عامه پسند ساختن هنرخویش 

ات ذهنی داستان گویان به منظور رفع ابهام و ها و تراوش هاي فرعی و تلفیق روایات اصیل با شنیده ایجاد داستان. یاري رسانند
  .هاي داستانی، دلیلی بر این مدعاست روشن ساختن زوایاي تاریک نقل

کار خواندن و نتیجه گیري را براي طبقه کم سواد، امکان پذیر » نقل به متن«عالوه بر این تدوین روایات و انتقال از 
ارد و از سوي دیگر، شاعر، خواه ناخواه به اقتضاي ضرورن شعر و رعایت وزن و چون خواندن شعر به سواد بیشتر نیاز د. ساخت می

پردازد و از هر واقعه، نتیجه  کند و یا در مقام توصف ها به هنرنمایی می قافیه گاهی مطلب را بیش از حد ایجاز و اختصار دراز می
رّ حوادث و حاق مطلب و چارچوبهبراي خوانندگان که مرادشان اطالع . گیرد اي عبرت انگیز و پندآمیز می ي اصلی  یافتن از م

  ).143: همان(گیرد  داستان است؛ تحریر به نثر از روي داستان منظوم صورت می
هفت «. هاي خاصی براي ارائه هنر نقال است به عنوان مآخذ نقاالن براي داستان گویی داراي قابلیت» طومارها«بر این اساس، 

هجري قمري برمی گردد؛ و در  1292، در عهد قاجار است که زمان کتابت آن به سال »جامع نقاالن طومار«نیز از جمله » لشکر
  .هاي مشهور نقالی است که از روي شهرت بر یکی از طومارهاي جامع نقاالن اطالق شده است روایت/ اصل نام یکی از نبردها
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هاي عامیانه فارسی  هاي داستان ایران باستان است و با مایه هاي حماسی و اساطیر ملی این طومار که دربردارنده بیشتر داستان
داستان هفت لشکر نیز که بخش قابل . ي نقاالن داستان پرداز قرون اخیر است تلفیق شده است؛ بیش از همه ساخته و پرداخته

  . مالحظه اي از کتاب به آن اختصاص یافته، ظاهرا مهم ترین داستان این کتاب است
  )Narration(روایت 

روایت به عنوان شاکله و جوهر متون روایی، در معناي عام خویش بیان کننده رویداد یا رویدادهایی است که هر نوع کالم 
به دلیل برخورداري از روند و ... هاي تاریخی و  در این تعریف داستان، خاطرات، متن. شود داستانی و غیرداستانی را شامل می

گیرند؛ اما در روایت شناسی ادبی، روایت، اشکال  داستانی اعم از داستان کوتاه،  روایت قرار می ي بیانی، در ذیل عنوان سلسله
ترین و  شاید بتوان روایت را در ساده«بنابراین . گیرد ها را نیز دربر می ها، حکایات و رمانس ها، قصه بلند، رمان و حتی افسانه

  )8: 1371اخوت؛ (» دارد) راوي(کند و قصه گویی  ترین بیان، متنی دانست که قصه اي را بیان می عام
، از جایگاه ویژه »وجود قصه و حضور قصه گو«بنابراین تعریف، نقش راوي به عنوان یکی از دو رکن اساسی ماهیت روایی، 

با ) Suzet(به داستان ) fabula(ي روایت از طرح  راوي به عنوان میانجی و واسطه. اي در پیشبرد داستانی برخوردار است
هایش  او با حذف و اضافه. کند گشاید و آن را به او عرضه می هاي خویش داستان را در برابر خواننده می شگردها و انتخاب

ساختار و اشکال متفاوتی از گفتار داستانی را براي خواننده  یا شنونده رقم خواهد زد و وي را در مسیر موردنظر خویش هدایت 
: تودوروف، منتقد ساختارگرایی فرانسوي معتقد است که هر داستان داراي دو ساختار مجزا است«براین اساس، . خواهد کرد

» حضور راوي«در واقع این گفتار است که ). 89: 1371اخوت؛ (» )discourse(و گفتار ) یا قصه سرگذشت histoire(روایت 
وش منحصر به فرد راوي در نقل رویدادها و حوادث، شکل ي ایده و ر سازد و به مثابه و ارتباط وي با خواننده یا شنونده را می
  .دهنده قصه و ساختمان کلّی روایت است

و یا خوانندگان را به سمت و سویی ) Suzet(نوع حضور راوي در داستان و استفاده از شگردهاي متفاوت، گفتار داستان 
هاي داستان، در حالت اول، متن روایی است و  صیتشود یا یکی از شخ یا داستان توسط راوي روایت می«. کند خاص هدایت می

البته در حالت اول هم عناصر نمایشی وجود دارد؛ عناصري . آید ها به نمایش در می در حالت دوم نمایشی است و توسط شخصیت
  ).4-103: 1387بی نیاز؛ (» مانند گفتگو و خودگویی

ص راوي و حضور او در بیان خاص داستانی در کنار برخوردراي توان به شکل خاصی از داستان، که به تشخّ بر این اساس می
تواند دو جنبه داشته باشد؛ از یک  داستان گویی می» داستان گویی نمایشی انجامیده است؛ اشاره کرد«از شکل ساده روایی، با نام 

واژگان با نمایش گري پیوند پیدا  شود و از سوي دیگر به لحاظ چگونگی ادا کردن سو به دلیل وجود واژگان به ادبیات مربوط می
چنانچه فرد داستان گو، صرفاً به روایت ساده داستانی محدود نماندو همانند یک بازیگر نمایش گفتار و کردار بازیگران . کند می

  )127: 1385شیخ مهدي و دیگران؛ (» شود را تقلید کند، داستان گویی او نمایشی می
هاي تصویري در ذهن  و نیروي واژگانی راوي متکی است؛ خواننده را به معادل سازياین نوع داستان گویی که به ظرفیت 

  .می انجامد) Showing(و نمایش ) Telling(شود و در نهایت متن به آمیزه اي میان نقل  خویش رهنمون می
. ه اجراي نمایش تبدیل شدالبته شایان ذکر است که این نوع داستان گویی در یونان باستان، سیر تکاملی خود را طی کرد و ب

در پی تغییر مذهب ایرانیان از آیین «اما این روند در ایران که در اواخر دوره ساسانی توسط قصه گویان دورگرد رواج داشت 
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» نقالی«هاي خود را از دست داد و بر بازیگري داستانگو به عنوان  زرتشت به اسالم جوهره خود را حفظ کرد اما برخی از ویژگی
هاي شاهنامه بروز یافت بیش از هر چیز بر هنر داستان  هاي حماسی و نقل این امر که بیشتر در نقالی): 115: همان(» .ا کرداکتف

  .نمایش تکیه کرد» دار میدان تک«گویی نقال به عنوان 
عین حال کامل و  ي کنش ساده و در دهنده شکل» تئاتر داستانی«بنابراین، در این نوع داستان گویی، نقال در حکم راوي  

سیال و پویا و تابع حال و مقام بوده و نسخه و الگوي ثابت و »هاي زبانی و بیانی داستان ساخت و پرداخت«پیچیده اي است که در 
  )115: 1382بهرامی؛ . (تغییرناپذیري نداشت

ها،  انش بازي به جاي شخصیتدر کنار برخورداري از ظرفیت و تو» طومار«نقال در حکم روایتگر و میانجی در متن داستانی 
. و به بیانی دیگر روایت نامستقیم و مستقیم در حرکت است» گفتن و نشان دادن«به منظور حفظ چارچوب روایتش همواره میان 
هنر نقال «. کند کند و از نگاه او روایت می کند و گاه به جاي شخصیت بازي می نقال گاه از جاي راوي و از نگاه راوي روایت می

، »بازي کردن«ي رفت و آمد از روایت به بازي و از بازي به روایت بنا شده است؛ نزد او این گذر میان روایت کردن و  پایه بر
بسیار مهم است و نقال باید کامالً بر آن مسلط باشد، زیرا در غیر این صورت، همه چیز در ابهامی » نشان دادن و زندگی کردن«

داند که کجا باید از پرسوناژها فاصله  نقال بنابر تجربه و مهارت می. ه براي او، چه برا تماشاگرانآزاردهنده باقی خواهد ماند، چ
  )292: 1390نجم، (» .بگیرد، صرفاً به نقل بپردازد و بازي نکند و کجا بازي کند

گفت و «ي کنش نمایشی و استفاده نقال از این شگرد داستان سرایی در نهایت، ظرفیت هنري وي را از روایت به تقلید و ایفا
این امر که خطوط ارتباطی میان خواننده با متن را برعهده دارد از سویی با بیان فشرده . رساند بهتعادل میان نقل و نمایش می» گو

ي متن بازگو کرده و از سویی  دیگر با پنهان ساختن خویش در  هاي داستان را به واسطه ها و رخدادها، شخصیت حاالت، کنش
گفتار «براین اساس . رساند پنداري هرچه بیشتر با آنان یاري می ها ارتباط مستقیم خواننده با قهرمان و همذات شخصیت نقاب

آمیزد و در عین حال فردیت نقل قول یا تفکر شخصیت حفظ  در هم می) جزیی از نمایش(ها  و گفتار شخصیت) نقل(نویسنده 
شود و در همان حال، گفتار  ها به روش مصور نقل قول، شکسته می صیتبه عبارت دیگر احساسات و افکار شخ. شود می

  )161: 1387بی نیاز، (» آمیزد در هم می) بیان نویسنده(با نقل ) بخشی از نمایش(ها  شخصیت
» طومار جامع نقاالن«با توجه به مطالب ذکر شده و به دلیل حضور نقال به عنوان راوي به تمهیدات خاص وي در کتاب 

هایی که پس از این ارائه خواهد شد  البته شایان ذکر است که بیان این  مسئله، بدین شیوه و براساس تقسیم بندي. شود ته میپرداخ
در کنار اشاره به بازیگري نقال ) 1390(» هنر نقالی در ایران«سهیال نجم در کتاب . در هیچ منبع و مأخذي بدان پرداخته نشده است

براي نقال بسیار مهم است که چهارچوب روایت از دستش در نرود و در «. کند به عنوان راوي نیز یاد میاز روایتگري و نقش نقال 
کند و در واقع هم  کند و هم بازي می پیچ در پیچ بازي پرسوناژها گم نشود؛ چرا که او یکه تاز میدان صحنه است و هم روایت می

او در واقع صداهاي مختلفی را که در وجودش «کند  دیگر این گونه بیان میو یا در جاي ) 193: 1389نجم، (» کند کارگردانی می
  )291همان، (» ، صداي بازیگران)راوي(رساند، صداي نویسنده متن  به هم پیوسته به گوش ما می

  

  هاي موازي تغییر صحنه و روایت
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در شعر و به ویژه «سازد  ها فراهم می صحنه و صحنه پردازي که در واقع تمهید نویسنده را براي نمایاندن عملکرد شخصیت
  )  447: 1376میرصادقی، (» پیوندد در آن به وقوع می» عمل داستانی«داستان بیانگر مکان و زمان و محیطی است که 

یاد شده، از جمله مناسب ترین شگرد در پیش برد )  محاکات( صحنه یا نمایش که در بوطیقاي  ارسطو از آن به عنوان تقلید «
. افتد داستان در آن اتفاق می) دیالوگ(یعنی زمان و مکانی که کنش و گفت و گوي «. نمایشی است –داستانی  روایت

  )18: 1387بی نیاز، (» .شود دهد و خواننده با آنها بیشتر و ملموس تر می ها را پیش روي خواننده قرار می بنابراینصحنه، شخصیت
جانب راوي به شکلی منطقی در روند داستان، زمینه را براي گذار مناسب از نقل ارتباط میان صحنه و توصف و نقل داستان از 

موردنظر توسط نقال، ساختار کالن روایت را برعهده دارد؛ با » طومار«سازد این شگرد که در  به نمایش و یا برعکس فراهم می
ال را به عنوان راوي، هرچه بیشتر برجسته هاي موازي در کنار روایت اصلی، حضور نق ها و گه گاه حضور روایت تغییر صحنه
  .ساخته است

این نقال است که با تغییر از نقل به نمایش یا برعکس، حضور فیزیکی و گه گاه ضمنی خویش را به خواننده و یا بیننده 
هاي وي توجهی  لیي ایرانی، هیچگاه به تحلیل روحیات قهرمان قصه و بیان تردیدها و دود هاي عامیانه در قصه«. کند گوشزد می

ظاهراً شرح و تفصیل و شاخ و برگ دادن به آنها و پرداختن به . نشده است و این قبیل مطالب، سخت فشرده و مختصر آمده
هاي بی روح و متراکم  هاي عشقی و رزمی از جمله مسائلی است که به نقال واگذار شده و اوست که می باست، این صحنه صحنه

  )115: 1382بهرامی؛ (» ان شده جان بدهد و با توصیف دقیق آنها، شنوندگان را سرگرم سازدرا که به طور اختصار بی
ي جدال میان ضحاکو کاوه آهنگر، راوي به شکلی متناسب و مستمر میان صحنه گفتگو و جدال دو شخصیت  مثالً در صحنه

  :شود قهرمان حفظ می -موردنظر حضور دارد و بدین وسیله فاصله و تعادل میان نقال
آمدند تا به جایی رسیدند که  مالزمان گفتند که پادشاه به باغ است و کاوه آهنگر روانه باغ گردید، خود با فرزندان می«

ي ضحاك را نوشته بودند و در دست داشتند و  مجلس ضحاك بود  بزگان جا برجا قرار گرفته بودند و همان کاغذ عدالت نامه
و ستم بر کس روا نداشته، که کاوه آهنگر قدم پیش نهاده و چوب دوشاخه در گردن و کردند که ضحاك ظلم نکرده  مهر می

ایم و پادشاهان ایران  عدالت نامه شهریار ایران است که امروز نوشته: این چه کاغذ است؟ گفتند: نظر کاوه بر آن نوشته افتاد گفت
اي : رده است و، کاوه آهنگر بانگ بر ضحاك زد کهکنند که ضحاك پادشاه عادل است و هیچ ظلم و ستمی بر کس نک مهر می
هاي خدا را به ناحق به قتل  تو چگونه در مدت نهصد و پنجاهسال پادشاهی به عدالت کرده اي که هر روز دو نفر بنده! بیدادگر

خواهند  دو نفر را میاند، حال آن  آوري و مغز سر ایشان را خوراك ماران خود داده و من هشتاد پسر داشتم؛ دو نفر باقی گذاشته
گفت، چنانچه هیبت کاوه بر دل  و از این نوع سخنان به ضحاك می! به قتل برسانند، عدل و مروت تو ببین تا چه حد است؟

لرزید، چنانکه هیبت کاوه بند شده  بود، ضحاك  داد، ضحاك بر خورد می ضحاك افتاد و هر نوبت که چوب را حرکت می
ا تو نیز مهر کن که من پسرهاي تو را به تو بخشیدم و محضر را به دست کاوه دادند، چون محضر را این محضر ر! این مرد: گفت

  )20: 1377طومار جامع نقاالن، (» ....نگاه کرد و او را از هم درید، و آنگاه رو به شهریاران ایران کرد که 
رویدادها، حضوري انکارناپذیر دارد،  اما آنگاه نقال در این بخش به عنوان روایتگري آگاه در توصیف صحنه و زمینه سازي 

ي داستان دور ساخته تا بدین وسیله  ها و گفتگوي مستقیم آنان رو به رو سازد؛ خود را به صحنه نیز که او خواننده را با شخصیت
  .خواننده را بیش از پیش در روند داستان پیش ببرد
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پرینوش و . وش داخل حرم پدر خود گردید، اهل حرم شادیها کردندکند که چون پرین اما، راوي اخبار چنین روایت می«
که تو را نجات داد؟ پرینوش ! اي خواهر: شکرنوش و پریدخت، هر سه یکدیگر را دریافتند و احوال از پرینوش پرسیدند که

رضش دمیده و ي خط این زمان به گرد عا چه گویم اي خواهر؟ یک جوانی که گل عارضش ماه را خجل کرده و سبزه: گفت
و در خفا به . اگر گویم خورشید فلک رو بود، هنوز از هزار صفت یکی نگفته باشم و در شجاعت چون شیر غرّان و اژدهاي دمان

سعدان نیست، شهرزاده ایست از ایران و گرفتار تست و از خاطر تو اراده این ] ي زاده[این جوان برادر ! اي خواهر: پریدخت گفت
خواهیم از  ژنده جادو را کشته و مرا از طلسم بیرون آورده و جواهرات طلسم را به پدر تو نثار کرده، می مملکت کرده است و

چون این سخن . براي خاطر من یک بار خود را بدان جوان بنمایی و حکایت شکار آهو و صورت را تمام با پریدخت بگفت
اما، . ي او بود را از رضوان پري شنیده بود و رضوان پري خاله بشنید، هیچ نگفت و دلش دربر طپیدن گرفت، چرا که احوال سام

پرسم و تو صفت پسر ایرانی از جهت من بیان  من احوال خالص شدن از تو می! اي خواهر: پریدخت گره به جبین زد، گفت
  )69: 1377ان، هم(» داشت پیچید و از خواهران پنهان می مرا با جوان ایرانی چه کار؟ و در دل بر خود می! کنی؟ می

) Half -Scence(و موارد ذکر شده آن، به وجود نیم صحنه » طومار جامع نقاالن«هاي موجود در  باید دانست که اکثر نمونه
نویسنده ماجرایی را که در ظرف زمانی طوالنی مدت اتفاق «نیم صحنه اشاره دارد، بدین شیوه که  -و حرکت راوي میان نقل

» نقالی«در این حالت خواننده نوع روایت او را ... کند  رویداد اصلی و چند رخداد فرعی است، نقل میافتد و خود شامل چند  می
) Break(» گسست«او باید جاي جاي نقل، رشته کالم را قطع کند و با آوردن یک صحنه، در شکل روایت خود . خوانند می

» گسست«این . گیرند دند، در نزدیکی و تماس با خوانند قرار میهاي که دور بو ها و مکان در این جا ناگهان، شخصیت. ایجاد کند
  )113: 1387بی نیاز، (» خوانند می» نیم صحنه«را 

هاي موازي نیز حضور نقال  شایان ذکر است که عالوه بر موارد ذکر شده، بازگشت از صحنه اي به صحنه اي دیگر و روایت
  .موس خواهد ساختبیش از پیش براي خواننده مل» راوي«را به عنوان 

لشکر سام با قلواد و قلوش در رسیدند، پیاده شدند؛ ران و رکاب نامدار را بوسیدند و دیدند که رنگ ] حال[در این ... «
اي شهریار، هزار جان ما فداي تو باد؛این چه حالست که ترا رو داده است؟ با : ارغوانیش به زعفرانی مبدل گردیده است و گفتند

ایشان مبالغه از حد گذرانیدند که اي شهریار با . هرچند احوال پرسیدند، جواب نداد. ردر پیش افگند و هیچ نگفتما بگو، سام س
به خداوندي خدا قسم که هر که از پی من بیاید، او را گردن ! از من دست بردارید: سام گفت. ما بگو، شاید با تو موافقت نماییم

و عرض مرا با او برسانید و سالم مرا نیز به پدرم، نریمان، برسانید و بگویید که سام خواهم زد و بروید در خدمت منوچهر شاه 
آورم، بهتر آن است که از پیش  پهلوان قسم یاد کرده است که هر که از عقب من بیاید، او را به قتل می: اما، قلواد گفت: ....گفت

من قسم نخوردم که هرگاه کسی از عقب من بیاید، او را ! ی عماین بن: گفت. سام چون نظر کرد، قلواد را دید. روي سام درآمد
  ).9و  58همان؛ . (»...اي شهریار، هزار جان من فداي تو باد: کنم؟ قلواد گفت هالك می

هاي روایت، تغییر و بازگشت صحنه از اهل حرم به  همانطور که اشاره شد، در این نمونه عالوه بر حضور نقال در نیم صحنه
نقل رو به رو و  -هاي قبل بیان شده بود؛ خواننده را با فاصله گذاري و مرز میان صحنه  ر سخنی از سام که در صحنهقلواد و ذک

  .سازد حضور نقال را به عنوان راوي براي او آشکارتر می
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بود، سام را بدو اي بود، که او را سهیل جانسور نام  القصه چنان کردند و دست و گردن سام را بستند و خاقان را برادرزاده«
سپرده، او نیز سام را برداشته، به منزل خود آورد و او را دربند کشید و خاقان این احوال را با پریدخت بگفت و آن نازنین از 

شنیده ام که بیهوشداري در شراب کرده اند و او را به ! اي خواهر: نهایت اندوه به گریه درآمد و شیون آغاز کرد و پرینوش گفت
  شد؟ فته، وگرنه که حریف او میفریب گر

اما چون سام به هوش باز آمد، خود را در زیر بند گران دید، و خاقان غدقن نموده بود که روزي یک نان خشک و کوزه آبی 
بیشتر به او ندهند که نتواند بند را پاره کند و در آن مدت که در زندان بود، از گرسنگی چنان شد که کسی او را نشناخت؛ تا 

یاري در حق سام بکنید و نامه اي به قمررخ بنویسد که از نان و آب سام با خبر ! اي خواهر: ي پریدخت با پرینوش گفتروز
  )4-73: همان(» : ...باشید و از او مضایقه نکنید، و پرینوش به همین مضمون نامه اي به قمررخ اشاره کرد که

به هوش آمدن : ب نقال و حضور پررنگ او در قالب راوي، رو به روستدر نمونه ذکر شده، خواننده با دو تغییر صحنه از جان
  .ي گفتگوي آنان سام در زندان بالفاصله پس از گفتگوي پریدخت و پرینوش و بازگشت دوباره به صحنه

. ستنددر شراب ریخته و ایشان را به داروي بیهوش کرده،دست و گردن ایشان را ب] و[چون شب شد، وزیر خاقان بیهوشدار... «
  .»وزیر خاقان فرمود تا در برابر لشکر اسالم دارها بر سر پا کردند و ایشان را به دار کشیدند تا فردا تیر بارون کنند

القصه، فرهنگ دیوزاد را چشم در راه بود که سام با سرداران کی داخل بارگاه خود شود، هرچند نشست اثري ظاهر نشد، «
چون نزدیک رسید، خروش و غلغله دیوان را شنید که . ت برخاسته، متوجه ایوان شیطان شدفرهنگ را آتش در دل افتاد، در ساع

وزیر ! اي برادر: کنند، احوال پرسید؟ شخصی گفت دارها بر سر پا کنید، چون بیشتر آمد، دید که دارها را برسر پا می: گفتند می
  )84: همان. (کنیم که در برابر لشکرش تیربارون کنیم سر پا می خاقان سام را با سرداران به داروي بیهوشی گرفته و الحال دار بر

این تکنیک داستان سرایی، امکان پیشبرد چند روایت . هاي موازي نیز، از دیگر تمهیدات نقال در مسیر روایتگري است روایت
راها چنین رویکردي یعنی ساختارگ«. رسند و یا خرده روایت را فراهم کرده، که در نهایت در قصه اي از داستان به هم می

ها بنا به اقتضاي کل  در اینجا هر یک از خرده روایت. نامند می» تناوب«دو یا چند خرده روایت به طور همزمان را » تعریف«
هاي  طبعاً در اینجا پاي رجعت به گذشته و برش... شوند تا دیگري از جایی که قطع شده بود ادامه پیدا کند  داستان، قطع می

  )6-125» 1387بی نیاز، (» زمانی در میان است معمولی
ببینید که : اما، از آن جانب چون آن غالم به نزد ضحاك رفت و جمشید را پیدا نکرد، ضحاك منجمان را طلب نمود، گفت«

 باشد و دختر خاقان را به نکاح خود جمشید در چین می: چون منجمان نظر کردند، گفتند. باشد جمشید در کالم والیت می
ضحاك ظالم بر کردار . درآورده است و از آن دختر پسري به هم رسد فریدون نام که زوال پادشاهی تو  در دست او خواهد بود

اي نامداران اصالح چنان است که من به جانب چین روم، جمشید را با فرزندهاي او : عظیم بترسید و روي به همرأي خود کرد که
ام، هیچ ظلم و ستمی به  سرداران من محضري بنویسند که در این چند مدت که من پادشاه بودهخواهم که جمله  به قتل رسانم؛ می

  ...هیچ آفریده نکرده ام تا این حجت در دنیا و آخرت گواه من بوده باشد، 
بود و  گفتند و او را خداي تعالی هشت پسر کرامت فرموده ي آهنگر می اما شخصی بود از رعایاي مردم عراق که او را کاوه«

در آن مدت که ایام پادشاهی ضحاك بود، نهصد و پنجاه سال از عمر او گذشته بود؛ از آن جمله هفتاد و هشت پسر کاوه آهنگر 
  )19: همان(» ... را به جهت ماران ضحاك گرفته، به قتل آورده بودند و 
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شده و به موازات آن به بیان سرگذشت همانگونه که بیان شد، روایت ضحاك و تالش براي یافتن جمشید، توسط نقال قطع 
  .پردازد کاوه و حضور او در این بخش از خرده روایت می

ي چین  من از لشکر خاطرجمع نیستم، به جهت آنکه خزینه و دفینه با لشکر و سرداران به دروازه! اي نامدار: سام گفت.... «
ن با لشکر بی شمار بر سر ایشان بیاید، که از همین جا متوجه فرستاده ام و خود با فرهنگ متوجه این طرف شدم، مبادا خاقان چی

پس قمرتاش را وداع نمود و مرکب تازي جهت پریدخت گرفته و هر دو بر مرکبان سوار شده و فرهنگ . شهر چین گردیم
کلمه اي از خاقان چین  ایشان را در راه بگذارید و دو. رفتند ي جلو انداخته و راه چین را در پیش گرفته، می دیوزاد را در دهنه

  »:بشنوید
ر لشکر سام در رسیدن کیوان شاه دیو و مکوکال به امرا و خاقان چین و رسیدن سام نریمان « آمدن لشکر چین با خاقان بر س
  :گوید

ده باید دانست که راوي در ادامه از چند خر) 91: همان.... (که چون بشنید که لشکر سام در دامن کوه چنین فرود آمدند و 
بهره گرفته و در نهایت »  ...رفتن سام نریمان همراه پریدخت به شکار و افتادن با پریدخت در طلسم اکثیر و «روایت دیگر از جمله 

  .انجامیده است» ...رزم خاقان چین با سام نریمان و کشته شدن کیوان شاه به دست سام و «با حرکت موازي آنها، به روایت 
در ذکر رفتن «: خورد هاي روایت به چشم می ان شد، رجعت به گذشته و فالش بک نیز، در برخی بخشالبته، همان گونه که بی

، نقال پس از بیان مختصر ماجرا و زادن فریدون از آن دختر، »جمشید، به شهر چین و دادن خاقان چین دختر خود به جمشید بم
رسیدن غالم ضحاك، به نزد او و پیدا نکردن فریدون؛ که پیش  ناگهان با شگرد بازگشت به گذشته و فالش بک به بیان ماجراهاي

  .پردازد که در این امر نیز پاي شگرد روایتی نقال در میان است از ماجراي رفتن جمشید به چین بدان اشاره کرده بود می
نمود تا  و قطع منازل میاز آن جانب، چون جمشید نامدار در آن نیمه شب از شهر کابل بیرون رفته؛ منزل به منزل طی مراحل «

  »....به شهر چین رسید
جمشید را پیدا نکرد، ضحاك . اما، از آن جانب چون آن غالم به نزد ضحاك رفت و جمشید را پیدا نکرد، ضحاك رفت 

  )18همان؛ ... (باشد  ببینید که جمشید در کالم والیت می: منجمان را طلب نمود، گفت
ها زمینه را براي حرکت نقال میان روایت و  مایشی و ذکر جزء به جزء حاالت شخصیتباید دانست که کاربرد زاویه دید ن
هاي جدال یا رزم نمایان است؛ در نهایت با تمایز میان  این امر که غالبا پس از ذکر صحنه. بازي یا برعکس فراهم کرده است

  .صحنه فراخ منظر و نمایشی به ایجاد فاصله هنرمندانه انجامیده است
نمایش دهنده شیوه اي است که نویسنده با آن مصالح و مواد «تعبیر کرد، » گفتار داستان«توان به  دید که از آن می زاویه

  ).385: 1376میرصادقی؛ (» دهد کند و در واقع رابطه نویسنده با داستان را نشان می داستان خود را به خواننده ارائه می
و چگونگی روایت و یا به عبارت دیگر انتخاب زاویه دید مناسب است که عمل بنابراین تعریف، شگرد نویسنده در انتخاب 

  .دهد داستانی را پیش برده و ساختمان روایت را شکل می
نیز، اگرچه نقال به عنوان راوي داناي کل و آگاه به تمامی رخدادها، حوادث و حاالت، به روایت » در طومار جامه نقاالن«

ها،  و اقناع نیاز خواننده در جهت ارتباط مستقیم با شخصیت) Spacing(ا به منظور فاصله گذاري پردازد؛ ام داستانی خویش می
  .گیرد بهره می» داناي کل«در بطن » زاویه دید نمایشی«از تدبیر
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بهره گیري از این شگرد توسط نقال، حرکت او را به عنوان راوي در جهت ارتباط و فاصله میان دو صحنه فراخ منظر و 
صحنه فراخ «. نمایاند کند و قابلیت هنري وي را به عنوان راوي و شکل دهنده اصلی داستان به خواننده می شی فراهم مینمای
هاي  ثبت کننده لحظه (scense)»صحنه نمایشی«شود و  هاي عام و عمومی به کار برده می اغلب براي جنبه panorama)(»منظر

  )430: همان(» شود نمی هایی که هرگز، دوبار تکرار خاص است، لحظه
) نمایشی(توان به دو نوع روایت جزئی  با توجه به تعاریف بیان شده از دو صحنه فراخ منظر و نمایشی، در طومار مذکور نیز می

  .اشاره کرد) فراخ منظر(و کلی 
  صحنه نبرد میان رستم و سهراب

از وقت صبح تا نماز . را چسبیدند] هم[و کمر و گریبان  پس از مرکب به زیر آمدند و دامن زره به کمربند استوار گردانیدند«
آخراالمر سهراب سر بر سینه رستم گذاشت و مقدار هزار . عصر تالش کردند و سر بر سینه هم گذاشتند و بر عقب می دوانیدند

را بر زبان برد، قوت کرده و  بعد از ساعتی نام خدا. فرو کشیده که به زانو دآمد و لنگر بر سرش انداخت] و[قدم او را به عقب برد 
قد و قامت رستم را ا دل زمین بر کند و بر باالي سر برده و بر زمین زد و بر روي سینه اش نشست و خنجر از غالف کشیده، 

اي دالر دستت را نگه دار که مرا با تو حرفست، آنگاه هرچه خواهی بکن، سهراب : خواست که سر او را جدا سازد، رستم گفت
. اي چون در میدان گردان رسمیت است که چون اول کسی را بر زمین زنند، سر او را جدا سازند: رستم گفت. داشت دست نگه

اگر این دفعه !! تو پنداري دیگر او را نتوانم افگند؟: سهراب گفت.... اگر در مرتبه اول سر او را جدا کنند، در سر زبان خلق بماند
  )192و  3: 1377: طومار جامع نقاالن(» .بدن جدا سازم به میدان بیاید، سر  او را از قلعه

  .پردازد راوي پس از ذکر نمایشی صحنه نبرد، به میان آمده و با دوربین و چشم اندازي فراخ به ادامه روایت داستان می
به دامن . ه نیامددیگر به سراپرد. ي سهراب برخاست، گفتی که مدار عالم را بر سر او کوفتند القصه، رستم چون از زیر تنه«

  »...کوهی شد و سر و تن را شست، روي نیاز به درگاه بی نیاز بمالید و چندان گریست که خونابه از چشم او سر کرد 
  

  :ذکر نمونه اي دیگر از صحنه نمایشی
م، تو رستم کدخداي کجا باشد که سخن مرا نشنود و از من مدتیست که ترا فرستاده ا: کیکاووس برآشفت و با گیو گفت«

: من چون رستم را به دار کنم؟ کاووس اغراض کرد و طوس را گفت: گیوگفت. برخیز، زود رستم را بردار کن! آیی؟ حال می
. امر شهریارست که ترا بر دار کنم: طوس از جا برخاست و دست رستم را بگرفت که. تو برخیز رستم و گیو را، هر دو بردار کن
: وس زد که بر عقب دوید و در پاي تخت کاووس بر زمین افتاد؛ و بر کاووس خروشید کهرستم در غضب شد و پشت دستی بر ط

  »کدام کار تو نیک بود؟
زدم  حیف از تخت جمشید نیست که همچون تو ناسزایی بر او نشسته باشد؟ اگر عزت پادشاهی نبود، آنچنان تیغی بر فرقت می

  .کناگر مردي، سهراب را بردار . شدي که به چهارپاره می
  تو سهراب را زنده بر دار کن

  
  بد آشوب و بدخواه را خوار کن  

  اگر من نترسم ز یزدان پاك  
  

  مشت خاك] یک[چه کاوس پیشم چه   
  )187-8: همان.... (اینک من رفتم : و دست بر طرف دامن زده، از بارگاه بیرون آمد، بر رخش سوار شد و ایرانیان را گفت  
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هایی نزدیک، مستقیم و بدون دخالت  ده، مشاهده شد؛ راوي گاه با ذکر جزئیات و ایجاد صحنههاي ذکر ش چنانکه در نمونه
سازد؛ و گاه با حضور خویش و روایت توصیف گونه از  ها و شناخت آنان نزدیک می خویش، خواننده را هرچه بیشتر به شخصیت

ي نقال در این زمینه در نهایت به ایجاد فاصله اي ظرفیت و توانش روایتگر. دهد حوادث، صحنه اي فراخ منظر را به دست می
از این دیدگاه فاصله هنرمندانه به مثابه عنصري مرتبط با کانون روایت به . هنرمندانه میان صحنه فراخ منظر و نمایشی می انجامد

امکان حرکت و ). 424: 1376میرصادقی؛ (» شود فاصله مطلوبی که در آن چشم انداز داستان بر حسب کل یا جز آن بنا می«عنوان 
  .سازد فراهم می» بازي به روایت«و » روایت به بازي«جابجایی نقال را به عنوان راوي میان 

  
  برش میان نقل

. هاي روایتی نقال در جایگاه وي به عنوان راوي نقش بسزایی دارد ها و خالقیت هاي میان نقل نیز به عنوان شیوه مهارت برش
هاي حرفه اي نقال، زندگی تازه اي  ها و خالقیت کند غالباً براي همگان آشناست و بنابر شیوه مهارت یداستانی که نقال نقل م«

ها و عبرت آموزیهاي پایان نقل، ضمن عملکردهاي  هاي میان نقل، بدیهه گویی و پند و اندرز، لطیفه پیش خوانی، برش. یابد می
  )291: 1390نجم، (» ه ویژه و تأثیر خاص آن اجرا را دارندمتداول و همیشگی خود، اما در اجراي هر نقال، جایگا

نیم  -هایی میان نقل و توصیف و یا گاه پس از ذکر صحنه براین اساس در طومار موردنظر نیز، نقال براي ایجاد برش
  .ازدپرد ها می رزمی و به منظور ایجاد توازن به شگردهایی از جمله بیان اشعار و تکیه کالم –هاي نمایشی  صحنه
چرا سر به کوه نهاده و خود را بدین حال کرده اي؟ خاطر ! اي شهریار: خودرا در پاي سام انداختند و گفتند» اما سرداران«

عاقبت شمس الملک، . کرد سام در اصالً هیچ التفات به سخن ایشان نمی. جمع دار که پریدخت زنده است و خاقان مکر کرده بود
من پسر وزیر خاقانم و خبر زندگی پریدخت را به خدمت سرداران و من ! اي شهریار: داخت، گفتپسر وزیر، خود را پاي سام ان

  ....آوردم
به آن خداي که ذات او بی مثل و مانند است، که اگر راست گفتی و پریدخت زنده است، ترا پادشاه ! اي برادر: سام گفت

  :ه است، بیتکل ترکستان کنم و خاقان را به قتل آورم؛ چنانچه استاد گفت
  وگرنه به داراي دارندگان

  
  که او پادشاه است و مانندگان  

  به تابنده خورشید و رخشنده ماه  
  

  به جان عزیز منوچهر شاه  
  که گرزنده بینم پریدخت نام  

  
  ز لعلش رسانم دل خود به کام  

  شکرنوش خاقان اگر خود پریست  
  

  و یا فی المثل شمشه خاوریست  
  با گوهرش در آرم به عقد تو  

  
  رسانم به برج تو چون اخترش  

  108و  9: 1377طومار جامع نقاالن، (      

همانگونه که بیان شد، نقش روایتی نقال و بیان شعر از زبان او پس از ترسیم نیم صحنه اي که نقال در البه الي زاویه دید 
رچه بیشتر همذات پنداري و حضور در فضاي شود، زمینه ه ها رهنمون می بیرونی، خواننده را به کنش شخصیت –نمایشی 

  .موردنظر را به خواننده القا خواهد کرد
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نام تو چیست؟ رستم خواست نام خود را پنهان دارد، باز معاینه سهراب به : برزو گفت. به حرب تو امده ام: رستم گفت.... «
صدچندان : هرچه از رستم گفتند: سندیده گفتبرزو چون رستم را دیده بسیار پ. گویند مرا رستم زال می: خاطرش آمد، گفت

بارالها، : و رستم نیز به درگاه الهی نبید که. بارالها، هنوز اول جوانی منست، مرا در دست این اژدها صولت زبون مساز: گفت. است
  :مرا از شد این برزگر زاده نگاه دار و هر دو بیننده وري مشغول شدند، بیت

  ردو نیزه دو بازو دو مرد دلی
  

  تو گفتی که بودند دو نرّه شیر  
  یکی اهل خیر و یکی اهل شر  

  
  فگندند نیزه ابر یکدیگر  

  به نیزه فراوان برآویختند  
  

  همین خاك تا خون برآمیختند  
  دو دریاي خون آمده موج زن  

  
  دو قهار و ثعبان آتش فکن  

  چه از تیرشان کارنامد به سر  
  

  )کذا(کمان برگرفتند عقاب سر به سر   
  ملخهاي پکان زیرندگی  

  
  شده آفت مزرع زندگی  

  )248و  9: همان(      

هایی بیان  ها آشکار است، برش میان نقل، از طریق اشعار در اکثر موارد پس از ترسیم نیم صحنه یا صحنه چنانکه از نمونه
ه پس از آن با ایجاد شگردي روایتی از ها داستان را به پیش برده ک شود که دوربین روایتی نقال از نزدیک و ازمنظر شخصیت می

  .پردازد طریق اشعار به ترسیم فضا و رنگ موردنظر می
هاي میان نقلی  ها نیز به عنوان نشانه اي از حضور مستقیم نقال به عنوان راوي و توجه وي به مخاطب از طریق برش تکیه کالم

  :که در اینجا به چند نمونه از آن اشاره خواهد شد
  

  میان رستم و هژبر صحنه نبرد
گویند و در این چند روزه، اوالد  مرا هژبر بال می: گویند، تو کیستی؟ اهرمن گفت مرا رستم زال می] اي[گفت اگر شنیده ... «

میل نهصد من را بر . آن حرامزاده. ي دماغش زبانه کشید رستم چون این سخن شنید، دود ناخوش از روزنه. تو را غمدار کرده ام
آن اهرمن سپر بر سپر گرفت که گردن بر سینه سینه بر زنجیر کمر ... لوان زد که ضرب دست دید سپید به خاطرش آمد قبه سر په

  )451و  2: همان(» ...القصه،  دو کلمه از جاسوس کیخسرو گوش کنید ...بر تخت آمد که با فیل  نرم گردید
  صحنه نبرد تمورابن برزو با جهانبخش ابن فالمرز

صدایی از . ر بر سر کشید، کوفت بر قبه سپر و کله عمود که دو دست اسپ از پیش و دو پا از عقب به در رفتتمور پس... 
  ... .مرد و مرکب در هم غلطیدند؛ که تمور برخاست . کمر مرکب بر آمد

  )391و  2:همان... . (القصه، دو کلمه از پیل مندان گوش بشنوید که 
با تجسم بخشیدن به نقش روایتی نقال و . طع صحنه و ایجاد کشش داستانی شکل گرفته اندها که معموالً در جهت ق تکیه کالم

قطع صحنه یکی از «. هاي روایت، به تعلق و انتظار وي از روند داستان انجامیده است جداساختن خواننده از صحنه و نیم صحنه
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خود . لق کند و یا به کشمکش موجود بیفزایدتواند کشمکش خ ابزارهاي روش کار است و اگر به درستی استفاده شود می
دهد خواننده تکیه دهد و در بازي کشدار هر صحنه غرق  دهد؛ زیرا اجازه نمی حرکت چیزي است که کشمکش را افزایش می

  )69: 1387نوبل، (» شود یابد متوجه تر و هیجان زده تر می خواننده همان طور که سطح تنش افزایش می. شود
  

  مراوي و لحن کال
کالم نویسنده، از برخورد آگاهانه و تعمدي وي در ارتباط با اجزا و رخدادهاي داستان حکایت » ضر باهنگ«لحن، به عنوان 

بنابراین لحن، سازنده فضاي ). 59: 1387بی نیاز، (» کند ها و حتی راوي تجلی پیدا می در نهایت دو نوع بیان شخصیت«دارد که 
  .ها و هم راوي دارد ن طریق هم نشانی از زبان شخصیتداستانی است که از ای –کالمی 

نقال نیز به عنوان راوي روایت داستانی و به منظور ایجاد رابطه مناسب با خواننده و شنونده از یک سو و خلق فضاي موردنظر 
اهنگ با حرکات اعضایبدن آنها، هم«. پردازد از سوي دیگر با ابزارها و تدابیر اگاهانه به تغییر لحن و ضربآهنگ کالم خویش می

کوشیدند، حاالت متنوع و  دهند و با فراز و فرود، تکیه،درنگ و تکرار می و کاربرد منشأ، لحن و اهنگ سخن خویش را تغییر می
اگرچه حرکات و رفتار نقال فی البداهه بوده و در متن ). 52: 1388آیدنلو؛ (» داستان و کسانش را به شنوندگان منتقل کنند

  .توان از نحوه روایت دریافت شده؛ لحن کالم خود را می منعکس نمی طومارها
. پهلوان داخل بارگاه گردید و ضحاك او را دربرگرفت و در این اثنا خبر آوردند که منهراس دیو برادر تو را کشته است... «

د، در آن وقت برادر زاده سهل باشد، و آفرین برمنهراس دیو کرد و خلعت شاهانه به گرشاسب بخشی: ضحاك از ترس گفت
ضحاك بانگ بر برادر . خدا تخت تو را زیر و زبر کند: ضحاك با گریبان چاك در برابر ضحاك آمد و خاك بر سر کنان گفت

تو چگونه : که اگر گرشاسب فرزند مرا بکشد، مرا با او سخنی نیست، دیگر باره به ضحاك گفت! بس کن: زاده خود زد که
طومار جامع (» !دور کنید] من[این را بزنید و از بر ! اي جماعت: ضحاك گفت! گویی؟ را بکشند و هیچ نمی پادشاهی که برادر تو

  )51: 1377نقاالن، 
راند و فرهنگ  سام نریمان نمودار شد که بر گردشگاه غراب نشسته و پریدخت نقاب انداخته و دوش به دوش مرکب می... «

... کرد، لشکر خود را دید که لشکر خاقان دور ایشان را چون نگین انگشتر گرفته است،  سام چون نگاه. ي جلو دیو زاد در دهنه
باید که تو پریدخت را به خیمه رسانی پس فرهنگ پیش افتاد و پریدخت در عقب، هر که از ! سام فرهنگ را گفت اي برادر

تخته پل را بیندازید، پس : نعره کشید که دیوان پیش آمدي، فرهنگ او را به ضرب چوبدست نرم کردي، چون به خندق رسید،
  ...تخته پل را انداختند، 

چنانکه پیداست، لحن نقال در این دو توصیف با یکدیگر متفاوت است، در توصیف حرکت لشکر سام به دلیل کاربرد هجاي 
دهنه جلو، کالم سنگین و  هاي خاص نبرد چون گرده گاه، غراب، مرکب راندن، بلند و کشیده در آخر کلمات، استفاده از واژه

در حالی که لحن کالم نقال گفتگوي میان سام و فرهنگ پیرزاد و رساندن پریدخت به خیمه به دلیل . داراي شکوه حماسی است
  .کوتاهی و قطع جمالت شتابزده و نشان از عجله و اضطراب براي رساندن پریدخت دارد
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. ام با سرداران کی داخل بارگاه خود شود؟ هرچند نشست، اثري ظاهر نشدالقصه فرهنگ دیو زاد را چشم در راه بود که س...«
چون نزدیک رسید، خروش و غلغله دیوان را شنید که . فرهنگ را آتش در دل افتاد، در ساعت برخاسته، متوجه ایران شیطان شد

  )84: همان! .... (اي برادر: د، شخصی گفتکنند، احوال پرسی چون آمد، دید که دارها بر سرپا می. دارها بر سر پا کنید: گفتند می
پردازد،سعی در تغییر لحن خویش و  نقال که در این حادثه داستان، به نقل و روایت مستقیم از حرکات فرهنگ دیو زاده می

له کوتاهی وي با استفاده از شگردهایی از جم. ایجاد فضاي اضطراب انگیزه و هیجانی از انتظار وي، از رسیدن سام به بارگاه دارد
نشست و «در پایان جمالت، افعال متضادي همچون » ت«و » د«هاي انفجاري  جمالت و مکث مان اجزاي کالم، کاربرد واج

فضا و حس القایی موردنظر را براي خواننده ایجاد کرده است که طبعاً با روایت ساده و بی پیرانه او، قبل از این صحنه » برخاست
  متفاوت است

شود؛ به تغیر لحن کالم  هاي گوناگون نیز ظاهر می ها و در قالب بازیگري از نقش نقال آنجا که از زبان شخصیتعالوه بر این 
  .هاي موردنظر تکیه دارد از سوي شخصیت

هاي ابریشم انداخته و فرش  هاي منقش دید که ساخته و ایوانها و قالیچه در قلعه باز شد و سام قدم در قلعه نهاد، خانه... «
قدم در آن قصر نهاد، دید که تختی از زر سرخ نهاده اند و دختري بر . کرد تا به در قصري رسید همه را سیر می. انه گستردهملوک

زینهار که بازگرد و برخود رحم کن که ژنده جادو به شکار ! اي جوانمرد: چون چشمش بر سام افتاد، گفت.... باالي او خوابیده 
تو را مژده باد که آن ناپاك را به قتل آورم و اگر ! اي نازنین: سام بخندید و گفت. ا هالك نمایدرفته است و مبادا برسد و تو ر

  )85و  6: همان(» !باورنداري بر در قلعه و مشاهده نماي که او را به توفیق الهی چگونه به دو نیم کرده ام
توانسته با استفاده از ابزارهاي آوایی و به تمایز چنانکه بیان شد، در گفتگوي میان سام و دختر خاقان چین، راوي به خوبی 

در سطرهاي پیشین، به توصیفی ساده اما آهنگین و ) راوي -نقال (لحن میان دو شخصیت دست یابد،  این در حالی است که وي 
م اشاره کرد،  نوسان با توجه به اینکه سطح آوایی به ارتباط عناصر موسیقیایی با معنایی کال. متناسب با فضاي قصر پرداخته است

در کالم دختر، در کنار کوتاهی و مکث میان جمالت که به کاربرد سطح نحوي و محور هم نشینی » افتان و خیزان«میان آهنگ 
در حالی که آهنگ افتان و یکنواخت کالم سام و . سازد ها مربوط است، حس هیجان و تنش وي را به خواننده منتقل می واژه

  .کند آرامش لحن سام را گوشزد می» مرده باد«، و »اي نازنین«، »چون بخندید«ایی ه استفاده از واژه
بازیگر، کارکرد روایتی و نقش راوي را در روند  -نمایش و یا نقال –براین اساس تفاوت لحن کالم نقال در حرکت میان نقل

این افسون نمایشی، که همراه با مبالغه تر « .کند؛ و از سوي دیگر به خلق فضاي مناسب و حماسی می انجامد داستان تثبیت می
زمان واقعی و زمان : گیرد کالم و عمل است از همان دو  عامل بنیادي و در عین حال دو بعدي نمایشی زمان و زبان نشئت می

را نیز توجیه ) رنقال و بازیگ(پرسوناژ  –فرضی داستان و زبان واقعی روزمره و زبان جهان نمایش که ضمناً از ویژگی دوبعدي نقال 
نقال که به زبان تماشاگر عنصر خود و در فضاي واقعی مثل قهوه خانه و معموالً با لحنی روایتگرانه و آزاد و رها از . کند می

گوید، مشروط به شرایط خاص  رسد و به جاي شخصی سخن می گوید، وقتی به نقش آفرینی می هرگونه قید و شرطی سخن می
  )37:  1390نجم، (» دهد لحن می آن نقش، به وضوح تغییر

زواره در نقش کیخسرو آمد اجازت طلبیده به میدان درآمد و . گذارد که به میدان رود زواره دید که رستم بر برزو نمی... «     
و برزو تو کدخداي کجا باشی که رستم یا برزو با تو رزم کنند؟ ! اي ظالم بد کردار: زواره گفت. ... سر راه را بر کوهکش گرفت
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اي سرت در گردنت نهاده ترا !  رستم زال است و شکننده گردنکشان است؟. را خطاب به برزگرمی کنی که پسر سهراب است
  )343: 1377طومار جامع نقاالن؛ (»...چه حد آنکه نام برزو بر زبان رانی؟ 

اده از دیگر شگردهاي ادبی در خلق براین اساس، انتخاب کلمات و عبارات مناسب، آهنگ متناسب با فضاي داستانی و استف
ها و ایجاد لحن هماهنگ با پالت داستانی از جانب نقال، وي را به عنوان راوي در فاصله گذاري و ترسیم چهره  شخصیت

  .روایتگري یاري کرده است
  

  نتیجه گیري
این طومار . حلیل و بررسی شدت» هفت لشکر«در طومار جامع نقاالن معروف به » راوي«در پژوهش حاضر، نقش نقال به عنوان 

هاي حماسی و اساطیر ملی ایران باستان است، به دلیل اختصاص بخش قابل مالحظه اي از کتاب به  که دربردارنده بیشتر داستان
گیرد بیش از همه ساخته  این کتاب که از پادشاهی کیومرث تا بهمن را دربر می. بدین نام خوانده شده است» هفت لشکر«داستان 

  .یحه نقاالن و داستان پردازان استقر
بر این استس، طومارها با توجه به نقش مؤثر نقال در ساختار روایی، و همچنین به دلیل برخوداري از قابلیت آفرینشگرانه 

  .ي مأخذ نقاالن براي داستان گویی، بستري مناسب را براي تثبیت نقش روایتگري نقال فراهم کرده است داستانی، به مثابه
هاي موازي و فالش بک؛ بهره گیري از زاویه دید نمایشی در بطن  طومار موردنظر نیز، در کنار تغییر صحنه، کاربرد روایت در

داناي کل، زمینه را براي حرکت نقال میان بازي و روایت فراهم کرده؛ که این امر در نهایت، با کاربرد صحنه فراخ منظر و 
ها، به شکل توصیف روایتی  هاي میان نقل نیز، کاربرد اشعار و تکیه کالم در برش. نجامیده استنمایشی به ایجاد فاصله هنرمندانه ا

ها و ایجاد کشش و تعلیق داستانی یاري  نقال و فاصله گرفتن وي از قهرمانان، به همذات پنداري هرچه بیشتر خواننده با شخصیت
ها و پالت داستانی، ضمن  ته با ایجاد لحن متناسب با فضا، شخصیتدر نهایت، در زمینه لحن کالم نیز نقال توانس. رسانده است

  .هاي حماسی بپردازد روایت به ترسیم فضا و صحنه -تعادل میان بازیگري
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  منابع 
 .، دستور زبان داستان، اصفهان، نشر فردا)1371(اخوت، احمد 

در ایران از آغاز تا ) نقالی(انه و قصه گویی هاي عاشقانه، چشم اندازي بر چگونگی قصه عامی ، قصه)1387(بهرامی، ایرج 
 .امروز، تهران، ورجاوند

 .انتشارات روشنفکران و مطالعات  زنان چاپ ششم: ، نمایش در ایران، تهران)1387(بیضایی، بهرام 

 .افراز: ، درآمدي بر داستان نویسی و روایت شناسی، تهران)1387(بی نیاز، فتح اهللا 

 .سروش: اي قصه گویی، ترجمه ابراهیم اقلیدي، تهران، دنی)1364(پلووسکی، آن 

 .، ادبیات عامیانه ایران، به کوشش حسن ذوالفقاري، تهران، نشر چشمه)1382(محجوب، محمدجعفر 

 .انتشارات سخن، چاپ سوم: ، عناصر داستان، تهران)1376(میرصادقی، جمال 

 .رنسس: الیی، اهواز، تعلیق و کنش داستانی، ترجمه مهرنوشط)1387(نوبل، ویلیام 

 ).متن(مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنري : ، هنر نقالی در ایران، تهران)1390(نجم، سهیال 

 .رنسس: ، توصیف در داستان، ترجمه نیلوفر اربابی، اهواز)1388(وود، مونیکا 

پژوهشگاه علوم : داینی، تهرانف مقدمه، توضیح و تصحیح مهران فشاري و مهدي م)1377) (طومار جامع نقاالن(هفت لشکر 
 .انسانی و مطالعات فرهنگی

  .حوزه هنري: ، ساختارشناسی نمایش ایرانی، تهران)1379(یاري، منوچهر 
پیاپی (، سال سوم، شماره چهارم )گوهردریا(، پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی »مقدمه اي بر نقالی در ایران«، )1388(آیدنلو، سجاد 

  .64-35صص ، 1388، زمستان 11
، 158؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مشهد، شماره »سمک عیار و افسانه یا حماسه«، )1386(حسن آبادي، محمود 

  .108-81صص 
 131، داستان گویی نمایشی در ایران، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتم، صص )1385(شیخ مهدي، علی و دیگران 

-115.  
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503  
 یتیو بافت موقع) سمیمیآن( بر اساس زبان حال صیه صنعت تشخنو ب ینگاه

 کالم
 

 1روزیوسف نیک
 
  
   دهیچک

، صفات ، اعضا وعواطف  اتیرا نسبت دادن و اضافه کردن خصوص صی، صنعت تشخیسنت انیکتب ب يتاکنون در همه 
 نیدر ا سندهینو ایکه شاعر  یمعن نیبه ا .اند تهجان دانس یو موجودات ب یو امور انتزاع عتیو مظاهر طب ایبه اش ) يجانور( یانسان

 دیجد انیکه در ب یدر حال. است دهیبخش یانسان تیاها خصوص بدان شیخو لیتخ يرویموجودات تصرف کرده و از رهگذر ن
ند و از هست ایهمچون انسان ، زنده و گو)  وانیجماد ، نبات و ح( ها دهیموجودات و پد ي، همه ) سمیمیآن(بر اساس زبان حال 

و آثار شاعران و  ثیتفکر هم در فرهنگ انسان باستان و هم در قرآن و احاد نیا .برخوردارند یاحساسات و عواطف خاص
 ریبه سا یدر نسبت دادن صفات انسان سندهیشاعر و نو لیقدرت تخ نیبنابرا .ته استداش عیوس یزبان بازتاب یفارس سندگانینو

 ریاحساس و عاطفه خود با عواطف پنهان و به ظاهر خاموش سا قیعم وندیپ يه در برقراربلک ستین یموجودات و امور انتزاع
فات را به موجودات نسبت داده گونه ص نیکه ا ستین سندهیو نو شاعر نیا یبه عبارت. داشته است يموجودات نقش برجسته ا

از  و پر وایش یاست که آن را با زبانموجودات  اتیگونه احساسات و خصوص نیبلکه هنر مهم شاعر درك و شناخت ا ،است
 یبرخ احساسات و عواطف و يآن که دارا ریاز غ صیمهم شناخت صنعت تشخ يارهایاز مع یکی نیهمچن. کند یم انیاحساس ب

  .تکالم اس یتیبوده بافت موقع یانسان اعضا و ابزار
  
     .کالم یتیبافت موقع ،سمیمی،آن، زبان حالصی، تشخهیاستعاره مکن  :هایدواژهکل

     

                                                

 ن و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج یار گروه زبااستاد - 1
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  : صیصنعت تشخ فیتعر
بوده که از  هیشاخه استعاره مکن ریز نیرتریو چشمگ نی،  برجسته تررود یشاخه مجاز به شمار م نیکه خود ازمهم تر صیتشخ

 در)  هیمکن(  ییاستعاره کنا ادیبن« اصوال .است  رفته یتا کنون در کالم اغلب شاعران و سخن سنجان به کار م یآغاز ادب فارس
 صیمتداول و معمول تشخ فیتعر)  127، 1387،  يکزاز( » .نهاده شده است  ییو جاندار گرا یگونگ یبرآدم شتریب یادب فارس

جان  یبه عناصر و موجودات ب گریموجودات جاندار د یگاه زیو ن یو عواطف انسان اتیافعال و اعمال و خصوص« ، آن است که
جان تصرف  یو عناصر ب ایذهن شاعر در اش)  167، 1374،  انیپورنامدار( » .اده شود نسبت د یو ذهن یانتزاع میو مفاه یعیطب

 يکه همپا /درازش هیبا سا /ینیاندوه را بب« مانند . بخشد یها حرکت و جنبش م بدان شیخو لیتخ يرویکرده است و از رهگذر ن
 لیعبارت شاعر با تخ نیدر ا .)48ص  1372شاملو ، (  »ندیدر پس پنجره نش /و در کنار تو /دیبه خانه درآ/لغزان لغزان  /غروب

دراز ، لغزان لغزان ، درآمدن به  هیسا(  یانسان اتیاست صفات و خصوص یو انتزاع یذهن دهیپد کیشاعرانه خود به اندوه که 
 اتیحرکت و ح يروین یعنیچشم  ریدر ز اءیرا نهادن اش صیارسطو تشخ«البته . نسبت داده است ) خانه و نشستن در کنار پنجره 

 یدوره اسالم ياز علما« )  154،  1370،الیصور خ( » است تفاوت دارد  هیو با استعاره که اساس آن تشب خواند یم ایبه اش دنیبخش
است که مشبه و مشبه به در آن  یهیتام تشب هیتشب. محذوف  هیتام و تشب هیتشب: بر دو گونه است  هیاند که تشب دهیعق نیبر ا یبعض
بر ) 108،  1370،  الیصور خ( » .  شود یشود و استعاره خوانده م ادیاست که فقط مشبه به  یهیمحذوف تشب هیشود و تشب ادی

را ندارد چون مشبه به  یو ادب يهنر ییبایظرافت و ز صیاز نوع تشخ هیباورند استعاره مکن نیبر ا یفوق بعض فیاساس تعر
آنچه در استعاره مهم و اساس شناخت «  رایاست ز یابیقابل فهم و دست  یو براحت که در ظاهر ستیانسان ن ریغ يزیمحذوف چ
و  ایاش انیدر م قیاست ، همان کشف وجوه شباهت تازه  ودق يهنر ییبایو احساس لذت از ز یشگفت زهیشاعر و انگ  لیقدرت تخ

استعاره نموداري عالی است « یچاردز بر این باور است ر)  208،  1374،  انیپورنامدار( » . شاعر در ارائه استعاره است  انیب وهیش
که به کمک آن اشیاي متفاوتی که تا کنون با هم پیوندي نداشته اند در شعر به خاطر تاثیر بر نگرش و انگیزه اي که از نحوي 

)  212،  1375ریچاردز ، ( » .  ابندی یبا یکدیگر پیوند م شود یحاصل م کند یها برقرار م ها و از الفتی که ذهن میان آن تلفیق آن
به همین دلیل در اصل   ستین صیکه البته این مهم در صنعت تشخ ردیگ یاین همه از نیروي تخیل و قدرت ابداع شاعر سرچشمه م

و کاربرد مختلف آن الزم است زبان  صیصنعت تشخ يو تازه  قیدق یبررس يبرا. استعاره دانست توان یصنعت تشخیص را نم
  .، مورد ارزیابی قرار گیرد  لیکالم به تفص یتیدر بافت  موقع صیتشخ گاهیجا نیگوناگون آن و همچن قیدحال و مصا

   

  )   یادب سمیمیآن( زبان حال
  :  میکن یها اشاره م به آن ریارائه شده است که در ز يمختلف و متعدد فیدر باره زبان حال تعار

 1300، 1356،نیمع» . کند  تیاو حکا یو احوال درون شهیکه از اند یصوضع و حال شخ« آمده است  نیدر فرهنگ مع) الف 
او خبر  یو حاالت باطن یدرون قتیانسان است که از حق ي، زبان حال ، حالت و فعل و انفعاالت رفتار فیتعر نیبر اساس ا) 
( » من لسان المقال  نیلسان الحال اب« : ت از زبان مقال و گفتار روشن تر اس " یدانیم "بنا بر قول ) زبان حال(زبان  نیا.  دهد یم
  . نوع زبان حال است  نیاز ا ينوزاد نمونه ا هیگر)  137،  1284،  یدانیم
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( موجودات  ریسا ایرا اعم از هم نوع  يگریبا زبان خود ، حاالت و صفات و عواطف د یزبان حال آن است که شخص) ب
.  شود یمختلف م يها تیدر موقع يگریهر موجود د ایهم نوع  نیانسان جانش ، قتیدر حق. کند  فیتوص)  وانیجماد ، نبان وح

 ندهیشاعر خود نما یعنی؛  باشد ینوع م نیمناظره است از ا نیطرف انیکه م یمختلف گفتگو و احساسات و عواطف يها در مناظره
شکل از زبان حال در  نیا.  باشد ینوع م نیاست هم از ا یخوان هیاحساسات که در تعز انیگفتگو و ب. هر دو طرف گفتگو است 

  .  شود یکاربرد فراوان دارد که به چند نمونه اشاره م یفارس اتیادب يپهنه 
  :      دیگو یخود از زبان زمانه  م یرودک

  همه پند است    يآزاد وار  داد  مرا              زمانه را چو نکو بنگر يزمانه   پند                  
بسا کسا که به روز تو آرزومند است                                                                                                 يکسان گفت تا توغم مخور کیبه روز ن                

  )                                                                                                                     55،  1365گزیده اشعار رودکی ،   (
  :کند یم فیتوص نیچن نیا اناصر خسرو از زبان خود حالت عقاب ر

  خاك فرو خواست                                         يجگر سوز    وز ابر مراو را به سو ریدر بال عقاب آمد آن ت
                                   ؟که از ماست که بر ماست میگفتا زکه نال           دیبر او د شینگه کرد پر خو ریت يز         

  ) 524،  1353 ،دیوان (  
  :  دیگو یاز زبان کبست  م ییسنا نیهمچن
  روزگار برم  اوردیبه جز کبست ن          دل به طمع   نیکبست کاشتم اندر زم         

   "بخورم یسر مگردان زمن چو کاشت"که        نرم         دیسرا یزبان حالش با من هم          
  ) 367،  1354،وانی، دییسنا(   

و زبان حال  احساسات و عواطف )  وانیجماد، نبات و ح( موجودات  ندهینما سندهینو اینوع  از زبان حال که شاعر  نیدر ا
  .  سازد یرا م صیصنعت تشخ ایاز نوع انسان مدارانه  هی، مشبه به محذوف است که همان استعاره مکن انیاز نظر فن ب باشد یها م آن

( آن است که در مقابل زبان گفتار  باشد یمقاله مورد توجه نگارنده م نیز زبان حال مطرح شده و دراکه ا يگرید فیتعر)ج
 یو هم با برخ گریکدیاست که آن را هم با  یاحساسات و عواطف و حاالت يموجودات هر کدام دارا ریانسان ، سا) مقال 
 یعنیو پنهان است از آن به زبان حال  دهیها پوش بر اغلب انسانحاالت و احساسات چون  نیا انیب.  گذارند یم انیها در م انسان

خاص  یخاموشند و هر کدام به شکل يایموجودات گو يهمه  قتیپس در حق.  کنند یم ریو خاموش تعب يوسر دهیزبان پوش
) موجودات  يمه ه( است که در آن ، سنگ ، کوه ، خاك و آب  " سمیمیآن"همان جهان  نیا.  کنند یم انیاحساسات خود را ب
  :  دیگو یباره م نیحافظ در ا.  زنند یزنده اند و حرف م

   یزبانان بشنو از ن یزبان ب        یحافظ زمان يزبانت در کش ا    
  )  266،    1358حافظ،  وانید(      

  :دیگو یمورد م نیادر  ياست و مولو یعالم اله يبه سو يالبته درك زبان خاموش موجودات ، مستلزم حرکت از عالم جماد
      دیعالم بشنو يغلغل اجزا            دیها رو عالم جان ياز جماد    

   میبا شما نامحرمان ما ناخوش       میو خوش میریو بص میعیما سم     
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  )  1020-1021، دفتر سوم ،  يمثنو(                                                                           
   : ناصر خسرو معتقد است 

                         یزبان یب انیعام ياگر چه تو ز        دانم        کیجهانا زبان تو من ن
 )204،  1353،وانید(
و مرغان و درختان و  انیچهار پا لیزبان از قب یهست که در آن موجودات به ظاهر ب ییها شواهد و داستان یدر منابع اسالم«
 آمده یبه شمار م ایکرامات اول ای ایها را که اغلب جزء معجزات انب داستان نیاز ا يمجموعه ا.  ندیگو یت با مردم سخن مجمادا

  )  30،  1385پورجوادي  ، (» کرده است  يجمع آور "النطق المفهوم من اهل الصمت المعلوم  "به نام  یدر کتاب ياست ابن جوز
و آثار شاعران و  ثی، احادموجودات را از منظر قرآن) ساسات خاموش و ابراز اح يگفتگو( ، زبان حال قسمت نیدر ا

 یقیاحساسات و عواطف حق يروشن شود که موجودات ، زنده و دارا قیموضوع به تحق نیتا ا میکن یم یبررس سندگانینو
  )  سمیمیآن. ( هستند

به نظر اغلب مفسران ) 17:14(  " حهمیو ال تفقهون تسب سبحیاال  ءیو ان من ش " دیفرما یموجودات م حیقرآن در باره تسب
موجودات خداوند را با زبان خودشان  يکه همه  نیا یعنی. است  وانی، نبات و ح وانیموجودات اعم از ح يء همه  یمنظور از ش

   دیگو یباره م نیدر ا يمولو. کنند یم حیو پنهان است تسب دهیها پوش که بر اغلب انسان
  را  زییبا تم زییتم یرا      ذات ب زیهر چ يچون مسبح کرده ا                           

  خبر  یب نیو از حال آن ، ا دیدگر          گو یبر نوع حیتسب یکیهر                            
   جماد               و آن جماد اندر عبادت اوستاد حیمنکر ز تسب یآدم                           

  ) 6495-6498، دفتر سوم ،  يمثنو(                                                                           
  :   کند یآن را درك نم یکه هر کس داند یموجودات را اسرار م حیگفتگو و تسب يسعد

  اسرار نیفهم کند ا یمستمع اند        نه همه حیو درختان همه در تسب ایکوه و در                     
النمل  هایوادالنمل قالت نمله ا یاذا اتوا عل یحت " دانند یم یقیو حق یرا واقع مانیمور با سل يگفتگو نیاز مفسر ياریبس

  :  دیگو یباره م نیعطار در ا)  18: 27(  "ادخلوا مساکنکم 
  در کمر  مانیکرد او را با سل  سر          يرا کمر چون مو يبست مور                          
  دهد  یرا سخن دان يدهد                     گاه مور یمانیرا سل ییگه عصا                          

  )   17او32،اتی،اب 334، ص ریعطار ، منطق الط(                                                               
اذا زلزلت االرض زلزالها و اخرجت االرض  ": سوره زلزال  ریدر تفس نیزم) خاموش  يگفتگو( در باره زبان حال  يمولو

  :  دیگو یم "اثقالها 
  باشد گواه قال ها   نیزم نیها         ا که زلزلت زلزال نید ومی                                     

  و خارها  نیزم دیبارها                در سخن آکو تحدث جهره اخ                                     
  )  3276- 3277: دفتر اول  يمثنو(                                                                             
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باره  در نیهمچن. و آشکارا سخن خواهد گفت  حیدر آن روز کامال صر نیاست که زم نیا انگریب) آشکارا (= "جهره  "لفظ 
  :  دیگو یم امبریستون حنانه با پ يگفتگو

  همچو ارباب عقول  زد یاستن حنانه از هجر رسول            ناله م                      
  ستون     گفت جانم از فراقت گشت خون  يا یچه خواه غمبریگفت پ                      
   یبر سر منبر تو مسند ساخت          یمسندت من بودم از من تاخت                      
  چنند  وهیزتو م یو غرب یکنند         شرق یترا نخل یخواه یگفت م                      
  در ابد  یکند         تا تر وتازه بمان يدر آن عالم ترا سرو ای                      
  مباش  یغافل کم از چوب يبشنو ا     گفت آن خواهم که دائم شد بقاش                        

  )  2113- 2118 اتی، دفتر اول ، اب يمثنو(                                                                  
با هم ) ص (  امبری، چوب و پ يحال از نظر مولو نیبا ا کند یم انیرا ب فاتیگونه توص نیخود از زبان  ستون  ا يگرچه مولو

را  یکه اسرار اله یاما کسان.آنان صورت گرفته است آن هم با حرف و صوت  انیموضوعات م نیکرده اند و ا یقیحق يگوگفت
  . مسلم هستند  تیو واقع قتیحق نیو گرفتار عالم صورتند منکر ا دانند ینم

منه الماء و ان منه لما  خرجیف شققی منه االنهار و ان منه لما تفجریو ان من الحجاره لما  "در سوره بقره آمده است  نیهمچن 
است که شکافته  یسنگ گریو د دیآ یم رونیاست که از آن نهرها ب یها سنگ سنگ انیو در م) (  70: 2(  "اهللا  هیمن خش هبطی
را  هیآ نیمعتقد است که ا هیآ نیا ریدر تفس يبدیم) از ترس خداست  افتد یها فرو م و آنچه از آن دیآ یم رونیو آب ب شود یم
احساس ترس در جماد هم وجود  نکهیاست بر ا لیدل نیو ا ترسد یکه سنگ از خدا م یعنیقبول کرد؛ يظاهر يبه همان معنا دیبا

  . دارد 
 ي، معتقد است همه  یو عالمانه به جهان و به خصوص به اجرام آسمان قیکه با نگاه دق ینیاست د يناصر خسرو شاعر

  .  خواند یم "آواز  یقول ب "و او آن را  یزبان یبه زبان ب یسخن گفتن دنیگو یموجودات با انسان سخن م
  کز خرد بگشود گوش دل تمام            ینشنود گفتارهاشان جز کس           
  پا و گام  یرفتن ب يدیچون ند            يآواز را چون بشنو یقول ب          

  )  365، ص  1353،وانید(                                                                       
سخن  گرانیبا هم و با د) خاموش  يگفتگو( زبان حال  قیخاموشند و از طر يایهم معتقد است که موجودات،  گو امیخ

  :  ندیگو یم
                      و خموش ایدو هزار کوزه گو دمید                       رفتم دوش       يدر کارگه کوزه گر      

        کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش                          فتند  ــــــبه زبان حال با من گ کیهر   
  )  117خیام ، رباعیات ، ش ( 

  :  دیگو یباره م نیهم در ا یجام
   ایا به جان جور شیخالق خو         اـــــــــیهمه هستند زنده و گو                      
   ندیپو یراه قرب و رضا هم          ندیگو یحق هم حیحمد و تسب                      
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  )  55، ص 1337هفت اورنگ ، (                                                                              
 شانیا يها و برهان) موجودات و ابراز عاطفه و احساس آنها  سخن گفتن(  غمبرانیپ يها معجزه نیشتریب: معتقد است  يبدیم

 قیوطر. راست است و اعتقاد درست  نیآن د رفتنیقادر بر کمال است و پذ زهایآن است که در فرد محال است و اهللا بر آن چ
و تصرف در  لیو از تاو ینو از ظاهر بنگردا يدار رفتهیاست پذ افتهیاگر چه نادر  میهمه که بر شمرد نیاهل سنت آن است که ا

  .  رفتندیذی، نپ افتندیکه چون در ن ینباش شانیو از جمله ا يزیآن بپره
  )  235ص  1، جلد  1357، يبدیم( 

 يودارا ایگو قتایحق) وانیجماد ، نبات و ح( موجودات  يباور است که همه  نیبا توجه به مطالب گفته شده نگارنده بر ا
 ای سمیمیآن(  است بوده جاندار زیچ همه – است جیرا و زنده اتیادب در هنوزکه – میتفکر بشر قد در« .احساس و عاطفه هستند 

کهن هنوز در زبان روزمره هست و  نشیب نیا يایبقا...  رفت یم و آمد یم دیخورش ای رفت یم شب و آمد یم باد) :  يجاندارانگار
 نیا.  کند یهست که توجه خواننده را به خود جلب م يموارد ین ادباما در زبا کند یشده است که توجه را جلب نم يچنان عاد

مقنع  یراه حل نیاز موارد چن یحال آن که در برخ شوند یم ریو تفس ریتعب هیلییتخ هیبه استعاره مکن یسنت انیموارد با امکانات علم ب
کرده و سپس  هیتشب یگفت که شب را به انسان توان یم ایآ "شب معصوم  يسالم ا " دیگو یفروغ م یمثال وقت.  رسد یبه نظر نم

تر آن است  یرفتنیگونه موارد بهتر و پذ نیاو را که معصوم بودن باشد با مشبه ذکر کرده است ؟ در ا) مالئمات ( از صفات  یکی
با استعاره  يواردم نیچن نیبنابرا. باشد  نییدژآ ایالمثل معصوم  یف تواند یخود شب جاندار انگاشته شده است که م مییکه بگو

  )   62، 1386،  سایشم( » .مضحک است  یو گاه رینادلپذ)  صیتشخ(  هیلییتخ هیمکن
 ینیدر جهان ب یباور شناخت ادیبن نیاز استوارتر یکیهمواره }  سمیمیآن{ یگونگ یآدم ادیبن« باره معتقد است  نیدر ا يکزاز

به  یهست يها دهیهمه پد ینیجهان ب نیدر ا.  دیپو یو م تپد یت ، مدر تب تاب اس زیبوده است که همه چ يو فرهنگ اسطوره ا
ها ،  درختان ، کوه يدر چشم و.  ابدی یو م ندیب یاز خود را م ینشان زیدر هر چ يانسان اسطوره ا.  وندندیدرپ یبا آدم يگونه ا

  )  128،  1387،  يکزاز( »  گرید يونه ااند از گ یانیآدم: گفت  توان یم یگونه اند حت یآدم یتیگ يها دهیپد گریرودها و د
      

  ) Context of situation(کالم  یتیبافت موقع

گیرد و از دیگر سو  متن ادبی بر تفاوت و تمایز استوار است، زیرا از سویی به لحاظ ادبیتش از زبان عادي فاصله می
کنند؛ در واقع همین  تعبیر می» واحد به صورتهاي مختلف اداي معنی«این که علم بیان را . شود هاي دیگر ادبی متمایز می ازگونه

شود که ادراك معناي متن به  وجود این تفاوتها و تمایزها منجر به آن می. ایجاد تفاوت و تمایز در صورتها و عناصر بیان است
خود را پنهان  يمعنا کسرهی، گرفتن از زبان عادي و تغییر صورتهاي بیان به عبارت دیگر متن ادبی از طریق فاصله . تعلیق افتد

 صورتهاي را ادبی متن در معنی هاي تعویق و تفاوتها از زیادي بخش  . شود یمختلفی از متن حاصل م يها و برداشت کند یم
  ..  آورند پدید می) هاي کالم رایهآ(  زبان مجازي

مختلف باز نموده  يها و صورت ها وهیبه ش ییاو معن شهی، اند  يوعناصر شعر ریآن است که با استفاده از تصاو انیاصوال علم ب
متناسب با  يهنر ریعناصر و تصاو تیو موقع گاهیجا لیتحل قیمختلف از طر يخوانش ها انیدر جر یمتن ادب یعنی. شود یم
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 زا زیادي بخش . است  دیجد يمعنا يدر کار بازساز وستهیموجود در سخن ، پ يها نهیقر نیو بافت کالم وهمچن یساختار کل
 رایز.آورند می پدید) کالم هاي آرایه و بالغی صناعات( زبان مجازي صورتهاي را ادبی متن در معنی هاي تعویق و تفاوتها
خلق  دیجد يندارد بلکه اساسا  معنا ینییصرفا نقش تز میو منتقدان قد انیاز بالغ یبرخالف تصور گروه یبالغ داتیتمه
در نخستین مرحلۀ خواندن متن ادبی، را بر عهده دارد  یکردن معنا نقش اصل هیند الو گسترش مفهوم و چ ییبایو بر ز کنند یم
بنا . دهند شود اما عناصر وصورت هاي مختلف بیانی در متن، بالفاصله زمینۀ معناي دیگري را نشان می حاصل می» معنایی موقت«

قرائتها، معناي متن، از یک تفسیر تا تفسیر دیگر به تعویق پایان  کند و در جریان بی اي ظهور می بر این در هر خوانشی معناي تازه
 یو معان رود یم نیو قطعی در آن از ب يمعناي مرکز یعنی؛ شود یم» شکسته و واسازي«متن پیوسته،  افتد و این گونه شالودة  می
شکنی  ساخت  ن اصل که مبناي نظریۀبر اساس ای. ندیآ یبه ذهن خواننده م کنند یم  یرا نف گریاند و همد که گاه متناقض يشماریب
)deconstruction (در  یشکن است، یعنی عناصر و تصویرهاي بیانی  متن ادب ، ذاتاً ساختاتیدر نقد ادبی است، ادب

) 1983ف(پل دومان . . و واسازي آن است شیشکستن ساختار خو در کار  وستهیفرایند قرائتهاوموقعیت هاي  مختلف در کالم ، پ
رفت و کوشید تا نشان  يسراغ علم بالغت و زبان مجاز یشکن ساخت ۀیو تبیین نظر نیتکو يبرا کاین ساختارشکن امراز منتقدا

 صناعات قاعدة بی بازي« به را بالغت او  کنند شکستن ساختارها را در متن ادبی فراهم می دهد که چگونه صناعات بالغی زمینۀ 
 De( »زند می تن آن از و دهد  می نشان را خویش بالغی اقتدار واحد آن در ادبی متن« دیگو یم و کرده تعبیر متن در »بیانی

Man, 1979: 17.(  

» واسازي«معناي دیگر و » بنیاد نهادن«شکنی صرفاً به معنی فروپاشی و ویرانی نظام معنایی متن نیست بلکه به معنی  ساخت 
سازي  ویران( destructionباید میان . مختلف کالم است  يها تیساختهاي معنایی متن بر اساس جایگاه عناصر زبانی در موقع

خانم باربارا جانسون، . تفاوت گذاشت) واسازي( deconstructionو ) اي که نتوان اجزاي از هم گسسته را به کار برد به گونه
 نیست ویرانسازي ادفمتر شکنی ساخت« که است داده توضیح روشنی به  5ص  1950تفاوت نقادانهشاگرد پل دومان در کتاب 

 معنایی نیروهاي دقیق واشکافی طریق از بلکه گیرد، نمی صورت دلبخواهی انهدام و تصادفی حدسهاي با متن شکنی ساخت... 
شود خود متن نیست، بلکه ادعاي سلطۀ  متن ویران می  شکنانۀ آنچه در قرائت ساختار. شود تن انجام میم خود در) مغایر( درگیر

  ). Abrams, 2006: 60.(»هاي دیگر است بر معنیقطعی یک معنی 

التذاذ  جادیو ا یزندگیو قدرت برانگ يهستند و از سرشت هنر یشناخت بایارزش ز يدارا ها وهیواسازي ها و ش نیاز ا یبرخ
پنهان  يو مجاز يثانو یبا معان يظاهر يکشف ارتباط معنا باتروی، نغزتر و ز يهنر ریهرچه تصو نیبنابرا. برخوردار است   يشتریب

مستلزم در  یشناخت بایارزش ز نیبه ا دنیرس. متعدد و مختلف خواهد داشت  یدر انتقال معان يشتریب یشناخت بایتر  باشد ارزش ز
« .. کالم است یمختلف در بافت کل يها نهیو قر يهنر ریتصاو تیو موقع گاهیکالم و مشخص کردن جا تینظر گرفتن کل

 2جلد  دینقد جد خیتار( » .آن است  يو هنر یعناصر ادب يهمه  انیبودن و انسجام م یت شعر در کلمعتقد است که ذا چیکولر
  ) 206ص 
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شعر است که  گریبا عناصر د یشعر ارزش خود را در ارتباط و همبستگ گریاز عناصر د کیمثل هر )   يهنر ریتصاو(  الیخ«  
چون کالم )63-64سفر در مه ٌ ( » کرد  یابیعناصر ارز ریجدا از سااز عناصر شعر را  کیهر توان یو نم.  آورد یبه دست م
و خارج از متن ، مفهوم  ییبه تنها باتیها و ترک واژه.  ردیگ یرا در بر م یمفهوم کل کیاست که  ییها از گزاره يمجموعه ا

. دارد یمتفاوت يمعنا  شیوخاص از کاربرد خ تیوقوع در بستر کالم و در موقع طیخاص و مستقل خود را دارد اما در شرا
کند؛ یعنی  بافت کالم محدودة معانی آن را  استعاره از جمله صناعاتی است  که معناي آن را بافت کالم و ساختار متن، معین می

  .کند مشخص می

  : تیمثال در ب            
   يو مزا سترون شو دیمادر ام يو         نیشو و مب يسعادت تار دهید يا                  

 هیتشب:  دیمادر ام. :خود مادر است  دیکه ام میاگر بر آن باش. انگارندیرسا ب هیرا تشب "دیمادر ام" دیشا نیدر نگاه نخست«
گفت  توان یم.خواهد بود  صیاز نوع تشخ هیاستعاره کنا "دیمادر ام"نه خود مادر ،  میرا از آن مادر بدان دیاگر ام کیل.رساست 

مانند  یبه کودک یبه راست دی، ام میسان گزارش کن نیرا بد "دیمادر ام"اگر . يسترون شو ومزا ییزا یرا م دیام که يمادر يهان ا
را  در خارج  " دیمادر ام " بیترک توان یپس نم)  134، ص  1387، يکزاز( »  دیمادر کودك ام يا یعنیشده است نه به مادر ؛ 

  . هیتشب ایگفت  صیاز نوع تشخ هیآن ، استعاره مکن ياجزا ریارتباط با سا کالم و تیاز جمله و بدون در نظر گرفتن کل
دست ارادت  با آن که دست به اراده بازخوانده و برافزوده شده است ،  "نهاد  نهیدست ارادت بر س یعل "مثال در عبارت  ای

 يو هنر یشناخت بایوارزش ز. ه خواهد شد و الغ مانند شخندی، سخن به ر میبشمار}  صیاز نوع تشخ{ ییاگر آن را استعاره کنا
اضافه ( دارد  يوفقط ارزش دستور. .دست داشته باشد مانند نشده است تواند یکه م ی، ارادت به انسان گرید یبه سخن.  ندارد 
از نوع  هیفشردن استاره مکن نهیدست ارادت با توجه به بافت کالم و  قر "من دست ارات را فشردم  "اما در جمله )  یاقتران
 "دست ارادت  " نیبنا برا) .  134ص  1387، يکزاز انینقل به مفهوم از کتاب ب( است و ارزش و پندار شاعرانه دارد  صیتشخ

با توجه  توان ینم نیبنا برا. شود یم صیاز نوع تشخ يو هم اضافه استعار یکالم ، هم اضافه اقتران یبدون در نظر گرفتن بافت کل
بنا بر این  . کرد  نیآن را تب يآن، اثر بند يساخت دستور ایکلمات به کار رفته در استعاره و  یو تحت اللفظ يلغو يصرف به معنا

کند؛ یعنی  بافت کالم محدودة معانی آن را  استعاره از جمله صناعاتی است  که معناي آن را بافت کالم و ساختار متن، معین می
  .  .دینما یمشخص م

 صیاز  صنعت تشخ ينوو تازه ا لیو تحل یابیکالم به ارز یتیزبان حال و در نظر گرفتن بافت موقع حال با توجه به مفهوم
  .  میپرداز یم

احساسات ،  يدارا) ، نبات و جماد  وانیح( موجودات  يکه همه )  یادب سمیمیآن( =زبان حال  فیبر اساس تعر) الف
ابراز احساسات و  نیو ا شنوند یخاموش را م يگفتگو نیها ا از انسان یهستند و بعض يو سخنور ییایعواطف و قدرت گو
 یعیطب يها دهیمربوط به انسان به موجودات وپد یو عاطف ی، اضافه کردن و انتساب هر حالت احساس کنند یعواطف را درك م

همه  ندیگو یم دیبیان  جد در علم« ؛چون  يو مجاز يو استعار یینه ادعا باشد یم یقیو حق ی، انتساب واقع یامور انتزاع یو برخ
 يهان ا«  مایمعروف ن يبه طور مثال در قطعه )  . 171،  1386،  سایشم( » .  ستیجان ن یجاندار و ب نیب یجاندار است و فرق زیچ
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 (»  رمیروزگار س دنیکز د رمیباز گذار تا بم ایخود فرو کش  يپرده ز رو ای/ به جانم آتش  یتا چند زن/ زیشب شوم وحشت انگ
 یبا احساس مورد خطاب قرار داده و صفت شوم يزنده  يکه خود شب را  به عنوان موجود نیشاعر ضمن ا)   27،  1378نیما ، 

 کیشب را از نزد یواقع ینحوست و نامبارک یعنی.  داند یهم احساس م ينسبت داده است ، خود را با و يبه و يزیو وحشت انگ
نه انتساب  شود یشب شمرده م یقیاز صفات حق " يزیو وحشت انگ ینامبارک "دو صفت  نیبنا برا.  کند یو احساس م ندیب یم

  . بهره است  یب يقو لیو تخ یشناخت بایاز هنر ز میبدان صیاگر آن را صنعت تشخ رایز صیاز نوع تشخ يو استعار ییادعا
ها  ها پنهان ، نفس است ، دست بانیدر گر ، درها بسته ، سرها ریهوا دلگ/ پاسخ گفت  خواهند یسالمت را نم« در عبارت  ای

 يبرا یو دلمردگ يریشاعر صفات دلگ) 99،  1385اخوان ، ( دل مرده ، سقف آسمان کوتاه  نی، زم نیها خسته و غمگ ابر ، دل
.  ییادعاو  ينه مجاز یقیاست حق ینسبت)  یادب سمیمیآن( زبان حال  ریاخ فیبه کار گرفته است که با توجه به تعر نیهوا و زم

که غوره  یدرد خاموش وار تاك هنگام« عبارت  نیدر ا نیهمچن.  شود یها دلمرده و افسرده م همچون انسان نیهوا و زم یعنی
تاك احساس درد  يشاعر برا)  124، ص  1352،  نهیشاملو ، باغ آ/(  زند یجوانه م/ چیپ چیپ یشاخسار طوالن يدر انتها/خرد 

 نیبه قول شاعر خاموش وار است و هر کس ا یاست ول یو واقع یقیاحساس ، حق نیزبان حال ، افرض کرده است که بر اساس 
  . ستین صیدرد خاموش وار تاك صنعت تشخ نیبنابرا.  کند یاحساس را درك نم

، سعدي  اتیگزیده غزل( جنبش سرو مپندار که از باد صباست     نه،که از ناله مرغان چمن در طرب است « تیدر  ب يسعد
 يو با احساس همدرد ییبایناله و آواز مرغان است به ز دنیاز شن یسرو را که ناش يطرب و شاد یاحساس واقع)  118ص  1372
  .  صیاز نوع تشخ هیبوده است نه استعاره مکن یقیو حق یواقع یو انتساب یفیتوص نیچن نیبنابرا.  کند یم فیتوص

کز مبارك دم او آورم / از من  خواهد یصبح م/ نگران با من استاده سحر :  دیوگ یم "مهتاب  تراود یم "در شعر  ماین نیهمچن
شاعر  نجایدر ا)  241،  1378نیما ، (   ". شکند یسفرم م نیاز ره ا/  يخار کنیدر جگر ل/قوم به جان باخته را بلکه خبر  نیا

خود به  يرا با هنر شاعر یاحساس ناراحت نیا ینعی.گره زده است  يخود را با و یسحر را درك کرده و ناراحت یاحساس ناراحت
  . احساس سحر را درك کرده است  نیخود ، ا فیو احساس  لط قیعم دینداده است بلکه با د  يو استعار ییسحر نسبت ادعا

سفر جا ، هوس  نیدل من گرفته ز:  دیپرس میشتابان ؟ گون از نس نیبه کجا چن«  یکدکن یعیشف " ریسفر به خ "در شعر  ای
بوده  یقیو حق یگون را  که واقع یو ناراحت یشاعر احساس دل گرفتگ)   1350شفیعی کدکنی ، ( » ؟  ابانیب نیز غبار ا/  يندار

اگر گون را استعاره از انسان مغموم  نیبنابرا. و احساسش با احساس گون گره خورده است . کرده است  فیتوص ییبایاست به ز
  .  میرا از بستر شعر گرفته ا يو ارزش هنر یرافت ادبو ظ ییبایز میریو محزون بگ

که از  دهد یرا مورد خطاب قرار م یهست ي ها دهیپد یکه خداوند برخ دهد ینشان م "لطف حق  "در شعر  یاعتصام نیپرو
  . :  ندیطفل مواظبت نما نیا

   مکن   رانیشوق را و يبنا نیبحر را گفتم دگر طوفان مکن      ا...            
   زیقطره را گفتم بدان جانب مر     زیصخره را گفتم مکن با او ست              
  گذارد در کنار  ایاز در ردیخوار     گ ریامر دادم باد را کان ش              
  نرم شو     برف را گفتم که آب گرم شو  رشیسنگ را گفتم که ز             
  مکن          مار را گفتم که طفلک را مزن  خار را گفتم که خلخالش             
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  )  309،  1387،  وانید(                                                                        
 نی، ا نیبنا بر ا. هستند  يزیو غر یذات يشعور و احساس و عاطفه  يکه موجودات دارا دهد ینشان م ییها خطاب نیچن نیا

  .  يو استعار ییاست تا ادعا یواقع یها ، نسبت دادنگونه نسبت 
  :  اتیاب نیدر ا نیهمچن 

   دیرس یباد کانجا م شد ینرم م           دیکش یهود گرد مؤمنان خط                  
  اندر هوا  گسست یبود زآن خط جمله را      پاره پاره م رونیهر که ب                  
  )  به بعد  854مثنوي ، دفتر اول ، ابیات ( قوم عاد انیم يکرد یواقف از حق جان باد             فرق ک ينبودگر                  

مورد خطاب خداوند قرار گرفته  نیچن نیهمراه عاطفه و احساس است که ا صیو تشخ زییصفت تم يفوق باد دارا  اتیدر اب
  . است 

از صفات مربوط  شهیاست اما صفت ، هم یعیطب ریو غ یعیطب يماد يایز اشا ایمحسوس و  ریمواقع موصوف ، امور غ یگاه
که با  بیعبوس ، شب مغموم ، باد مهربان ، غروب غمبار ، عصر انتظار ، سنگ صبور و درخت غر لیس: به انسان است مانند 

و ذاتا  قتایحق ها دهیپد نیا رایز ستین صیاز نوع تشخ هیاستعاره مکن ها بیگونه ترک نیا)  یادب سمیمیآن( توجه به اصل زبان حال 
  .  کند یها آنها را درك م انسان یبرخ یصفات و احساسات را دارا هستند و هراز گاه نیا

 صیانسان ، لزوما  صنعت تشخ ریغ يزیصفات  مربوط به انسان به چ یبرخ ایاضافه کردن و نسبت دادن اعضا وابزار ) ب
  : داد  مانند  صیتشخ توان یسخن نوع آن را م نهیو زم يکالم و حال و هوا یتیبافت موقع ياز قرائن موجود و به اقتضا. ستین

است  صیاست به روزگار نسبت داده شده  ،صنعت تشخ یانسان يمعتقدند چون دست از اعضا یکه برخ "دست روزگار  "
 یمجاز به عالقه سبب مسبب در معن بیترک نیدر ا "دست "که  یدر حال. مانند شده است که دست دارد  یروزگار به انسان یعنی
، چون اساس آن بر  ستین صیاز نوع تشخ هیو استعاره مکن يدست روزگار اضافه استعار نیبه کار رفته است ؛ بنابرا "قدرت  "

دست  " رینظ یدر جمالت« :  دیگو یباره م نیدر هم سایشم. شاعرانه به دور است  يرگریو تصو لینهاده نشده  و از ابزار تخ هیتشب
است که روزگار او را ادب کرد و اگر  نیمراد ا رایز. خود به کار رفته است  یاصل یروزگار در معن "روزگار او را ادب کرد 

 نجایدر ا "دست  "مراد از  گریاز طرف د.  "روزگار  "است نه  "دست  "خود به کار نرفته باشد  یاصل يدر معنا یقرار باشد لفظ
 يمجاز ياضافه  قتیدر حق "دست روزگار  "پس . که آن هم مجاز به عالقه سبب ومسبب است نه مشابهت قدرت و عمل است 

  )  62،  1386،  سایشم( » .  ستین حیاست و اطالق استعاره بر آن صح
  )  يمنوچهر( نحس بشکن  يملک بنگر     به دست سعد پا يبه چشم بخت رو:  تیدر ب نیهمچن

ملک و  يرو بیتنها دو ترک "نحس  يپا "و  "، دست سعد  "ملک  يرو "،  "چشم بخت  " بیرکاز چهار ت يبه قول کزاز
مانند شده است  يوینحس ، نحس به د يمانند شده است و در پا ییرو بایملک ، ملک به ز يدر رو. هستند  صینحس تشخ يپا

انسان نسبت  ریچند اعضا و جوارح انسان به غ چشم بخت و دست نحس ، هر بیاما در دو ترک برد یم يرا به هر سو یکه گجستگ
دست نحس "و  "چشم بخت " دیآ یبه نظر م)  136،  1387،  يکزاز( »  ستین صیاز نوع تشخ هیاستعاره مکن یداده شده است ول

   .است  یارزش است و آن هم اضافه اقتران يدارا یندارد و فقط در دستور زبان فارس یادب یباشناختیو ز يارزش هنر "
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از انسان  يکه عضو "زهدان  ")  229ص   1385تازه ،  يهوا( » فتح را در زهدان شکست  دیشما که پرورده ا« در عبارت  ای
 هیو استعاره مکن ياضافه و نسبت داده شده است که در ظاهر و به طور معمول ، اضافه استعار "شکست  " یاست به مفهوم انتزاع

 یکالم و مقصود اصل یتیکه اگر به بافت موقع یدر حال... است که زهدان دارد  یمانند انسان شکست:  اندینما یم صیاز نوع تشخ
 ، باشد یم هم شبه وجهکه  " پروردن " نهیقر به نیهمچن و – است يجار و مشهود جمله موجودارکان  ي همه درکه  – سندهینو

فتح در ان پرورذه ) نطفه ( است که  یمانند زهدانشکست  یعنی ؛ است یهیتشب اضافه "شکست  زهدان " بیترک  شود توجه
و  عی، سر ندهیگو یمصداق دارد و مقصود اصل) زهدان ( به وجه اتم و اکمل در مشبه به مذکور ) پروردن ( وجه شبه .  شود یم

شمرده شود ،  صیتشخاز نوع  هیاگر استعاره مکن یول. دارد  يادیز یباشناختیو عبارت هم اثر ز شود یبه خواننده منتقل م حیصر
  .   شود یم یباشد گسترده و طوالن يازیآن که به آن ن یو بافت سخن ب بیساختار ترک

  معرفت توانا باش  يبازو يباش         و نایچشم خرد به کار ب يا:  تیدر ب ای
کالم و  یاز بافت کل یانسان است به معرفت نسبت داده شده است ول يهرچند بازو که از اعضا "معرفت  يبازو " بیدر ترک

 یهیاضافه تشب بیترک نیکه ا شود یبرداشت م نیاست چن يکه وجه شبه هم هست و در مشبه به به حد اقو " ییتوانا " نهیقر
هم برخوردار  یباشناختیو ارزش ز يگر ریاز عنصر تصو هیتشب نیشده است و ا هیبه بازو تشب "توانا شدن  "معرفت در  یعنی( باشد

از  بیبه اصل ترک) انسان ( با اضافه کردن مشبه به محذوف  رایز.  صیاز نوع تشخ هیو استعاره مکن يضافه استعارتا ا)  است 
  ) انسان معرفت  يبازو( بهره است  یشاعرانه ب لیو تخ يارزش هنر
  )  1،  1326شاملو ، ( »  دیبرق ، دامن دختر شب را بدر بتیشب دشنه پر ه مهین« : در عبارت  نیهمچن
شده  هیبه خود دشنه تشب دنیاول برق در صفت در بیدر ترک. است  یهیاضافه تشب "دختر شب  "و  "دشنه برق  " بیدو ترک

 يدارد ؛ واگر آن را اضافه استعار تینیدر مشبه به کامال مصداق و ع)  باشد یکه مورد توجه شاعر م دنیدر( است چون وجه شبه 
ضرور جمله را گسترده  ریو در ظاهر ، ساختار و بافت غ شود یالزم از جمله استنباط نم مفهوم قتیدر حق میبدان صیو صنعت تشخ

مراد شاعر نبوده و از  هیتشب نیکه ا میشو یعبارت متوجه م یاز بافت کل قتیدر حق( است  یرزنیبرق مانند شمش:  میتر کرده ا
انسان  ریغ يزیمتعلق به انسان به چ ياسناد ابزار نیبنابرا.  درد یرا م يزیکه دشنه دارد و چ) است  یخال يگر ریو تصو الیعنصر خ

  .  ستین صیاز نوع صنعت تشخ هیلزوما استعاره مکن
  . هاست  نمونه نی، قلم سرنوشت از هم ریتقد ی، قاض "عشق  زهیدوش " باتیترک نیهمچن
هستند که به  ییزهایمحسوس چ يایاش نیالبته اغلب ا( محسوس مربوط به انسان  يو ابزار ئیاضافه کردن و نسبت دادن ش)ج
 هیمتعلق به انسان لزوما استعاره مکن یانتزاع میو مفاه یدرون اتیاز حاالت و خصوص یکیبه ) انسان در ارتباط اند  یبا زندگ ینوع

به نظر   معنا و مفهوم عبارت نیموجود در سخن  وهمچن نیکالم و قرا یتیبا توجه به بافت موقع.  ستین صیاز نوع صنعت تشخ
 ندهیکه گو يمنظور و مقصود انیب نیاست و همچن هیمشبه به مذکور که اساس تشب ییو رسا یچون روشن اندینما یم یهیاضافه تشب

  :شده است تیدر نظر دارد به دقت رعا هیاز تشب
  :    مانند 

  برافکنم  معذور باشم ار سپر عجز          رسد یفکرتم به نشانه نم ریچون ت                  
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 یارکان اصل. شده است  هیتشب ریبه ت دنیانسان بوده در به هدف نرس اتیو از خصوص یکه امر انتزاع "فکرت  " تیب نیدر ا
البته در معالم البالغه . است دهیبخش یو ادب یلیو تخ يباشد و به عبارت ، ارزش هنر یدر کالم مذکورم ییو رسا ییبایبه ز هیتشب

را که از لوازم  ریاست و ت)  صیتشخ(  هیاستعاره بالکنا نی، ا راندازیکرده فکرت را به ت هیتشب« : آمده است  نیچن تیب نیدر باره ا
مطلب به نظر درست  نیبه نظر نگارنده ا)  307،  1359،  ییرجا. ( است  هیلییاستعاره تخ نیمشبه به است به فکرت اضافه نموده ، ا

اگر به ظاهر مشبه به . بوده در شعر آورده شده است  یمفهوم اصل يکه در بردارنده  هیشبت یاجزا و ارکان اصل رایز دیآ ینم
تر  یبه کالم ببخشد ، طوالن يو تازه ا دیجد یآن که معن یکالم را ب یهم بافت و ساخت کل میذکر کن بیمحذوف را در ترک

و مدار توجه سخن را ) رسد یفکرت به نشانه نم راندازیت ریت( =  ماند یبهره م یب یانیو ب يهنر ییبایو سخن از ظرافت و ز میکرده ا
را ذکر  ریز تیمطلب ب نیا دییتا يبرا. شود یمعطوف م راندازیاز توجه به فکرت که اساس عبارت است به ت یعنی میبرگردانده ا

  :  میکن یم
  کارگر شود  یکی انهیدعا کرده ام روان         باشد کزآن م ریاز هر کرانه ت    
است که  يراندازیدعا مانند ت.(  صیاز نوع تشخ هیو استعاره مکن ياست نه استعار یهیاضافه تشب "دعا  ریت " بی، ترک تیدر ب

شده است ؛  هیتشب ریهدف و اصابت کردن به آن به ت ياست در حرکت به سو یامر انتزاع کیدعا که .)  . رها کرده است  ریت
  .مقصود ذکر شده است  انیب يدر کالم برا)  ریت= دعا ، مشبه به =به مش(  هیتشب یارکان اصل يهمه  یعنی

  دار طلعت اوست  نهییآ دهیدل سراپرده محبت اوست         د« :  تیدر ب نیهمچن
 یکیبه  يابزار قتیدر حق. ( شده است  هیانسان است به سراپرده تشب يدل که از اعضا. است  یهیاضافه تشب "سراپرده دل  "

اگر دل را به . دارد  يکه محبت در او جا ستیدل همچون سراپرده ا یعنی. ) نسبت داده شده است  یانسان اتیاز خصوص
باشد و  يازیآن که به آن ن یبافت کالم ب قتیدر حق)  صیاز نوع تشخ هیاستعاره مکن( که سراپرده دارد  میکن هیتشب یپادشاه

  . بهره است  یهم ب یباشناختیو از عنصر ز میترده ابه سخن اضافه کرده باشد ، گس یو الزم دیمفهوم جد
 نیاز ا "عشق  ریشمش "و  "صبر  راهنیپ "،  " غیدر غیت "،  "آه  ریت "،  "جامه عصمت "،  " بتیگرز ه ": باتیترک
  مانند . يباشد نه اسناد مجاز یقیو حق یواقع ياسناد نیچن نیمواقع ا یالبته ممکن است در بعض. هاست  نمونه

  :   تیبدر 
  )  434،  1388پور،  نیام(  دیبوس یکه لبان مرگ را م یگفت      بست یلب پلک خسته اش را م یوقت« 

  :        یا در بیت 
  )     447همان ، (  میبوس یما دشمن آه و آوخ و افسوسیم              با شوق لبان مرگ را م 

که  مرگ ،  نیبا توجه به ا. است   نسبت داده است  یانسان ياعضااز  یکیلب را که   "مرگ  " یشاعر به  مفهوم انتزاع
و  بای، زیوانیح ای یانسان( به اشکال مختلف و صفات متفاوت  يدر برابر و ایدن نیتجسم اعمال انسان است که به هنگام رفتن از ا

 یمرگ اسناد واقع دهیزشت به پد ای نسبت دادن هر گونه صفات خوب  نیبنابرا شود یآشکار م)  ندیزشت و ناخوشا ای ندیخوشا
) ع( میابراه«  کند ینقل م میرا از حضرت ابراه یسعادت داستان يایمیدر باره تجسم مرگ در برابر انسان ، در ک یغزال.  باشد یم

گفت چاره .  يگفت طاقت ندار.  نمیبب یترا در آن صورت که جان گناهکاران فرا ستان خواهم یگفت ملک الموت را که م
و دود وآتش از  دهیپوش اهیبرخاسته و جامه س هایو گنده و مو اهیس دید یشخص. نمود  يرا در آن صورت به و شتنیخو.  ستین
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را فقط  یصورت واقع نیالبته ا) 624-625ص 2، ج یغزال( » .و از هوش بشد  فتادیب میابراه آمد یم رونیب يو دهان و ینیب
  :  تیمثال در ب.  دننیب یگنهکاران متتاسب با اعمالشان م

  ال تنفع  مهیکل تم تیانشبت اظفارها        الف هیو اذا المن              
 یقیوحق یانتساب ، واقع نیکه شاعر به مرگ ، چنگال نسبت داده است که با توجه به تجسم مرگ به اشکال مختلف ، ا

کرده به سبع در  هیمرگ را در نفس خود تشب« : آورده است  هیمکناستعاره  يرا برا تیب نیالبته در کتاب معالم البالغه ا.  باشد یم
مشبه که مرگ  يسبع است برا یعنیرا که از مالئمات مشبه به  "ها  ناخن و چنگال "سپس اظفار ...اهالك نفوس به قهر و غلبه 

سبع  تیو آوردن اظفار که از خصوص هیبه سبع که در نفس مضمر است استعاره بالکنا هیمن هیتشب يباشد برا نهیباشد آورده تا قر
موضوع با قبول اصل تجسم مرگ به اشکال  نیکه ا یدر حال)  305، ص 1359،  ییرجا( » است  هیلییاستعاره تخ هیمن ياست برا

  .  رسد یمختلف ، چندان درست به نظر نم
              

  گیري جهینت
  :  میریگ یم جهیشده نت انیمطالب ب انیاز ب

 توان یاست م هیبر تشب یاز اصل استعاره که مبتن يو نابهنجار یراهگیب یرا نوع صیاز نوع تشخ هیره مکناصوال استعا -1
حس  جادیو ا یو ادب يهنر يها جلوه نشیشاعر در آفر لیآنچه در اصل استعاره مهم و اساس شناخت قدرت تخ رایز. شمرد 

 نیکه ا باشد یها م آن انیب وهیو ش ایاش انیم وندیمتنوع در پئ  قی، دق بیغر يها التذاذ و اعجاب است ، همان وجوه شباهت
  . از فروعات مجاز شمرد  یکی توان یرا م صیتشخ نیبنابرا. ستین صیدر صنعت تشخ قیو عم قیدق يها ظرافت

و  ای، زنده و گو یهست يها دهیکه بر اساس آن همه موجودات و پد یادب سمیمیبا توجه به اصل مسلم زبان حال و آن -2
است نه  یقیو حق یگونه موجودات ، نسبتس واقع نیبه ا ینسبت دادن هر گونه صفت و حالت باشند یاحساسات و عواطف م يدارا
  . صیاز نوع صنعت تشخ يو استعار يمجاز
و  ءینسبت دادن ش نیانسان ، همچن ریغ يزیصفات مربوط به انسان به چ یبرخ اینسبت دادن و اضافه کردن اعضا و ابزار  -3
 قیاز طر.  ستین صی، لزوما صنعت تشخ یانسان یانتزاع میمفاه یدرون اتیاز خصوص یکیمحسوس متعلق به انسان به  يارابز
 یوحدت و انسجام يدارا یچون متن ادب. افتیمهم دست  نیبه ا توان یمختلف م يها نهیعناصر بافت و ساختار کالم و قر لیتحل

 تیبه کل یباشناختیعناصر در ارتباط اند و عناصر ز گریه در آن عناصر مختلف با داست ک کپارچهی يو ساختار کینظامندو ارگان
  .شود  یبه طور مستقل بررس توان یمتن مرتبط است و نم
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   منابع  
  .، ترجمه سعید حمیدیان ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران   1375ریچاردز ، اصول نقد ادبی ، . ا. آي 

  ، به کوشش محمد حقوقی ، موسسه انتشارات نگاه ، تهران  1385شعر زمان ما ،  اخوان ثالث ، مهدي ،
  ، چاپ اول ، انتشارات الهام ، تهران  1387اعتصامی ، پروین ، دیوان اشعار ، 

  ، مجموعه کامل اشعار ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات مروارید 1388امین پور ، قیصر ، 
  ، چاپ اول ، انتشارات هرمس ، تهران  1385،  پور جوادي ، نصرااهللا ، زبان حال

  ، انتشارات زمستان ، تهران  1374پور نامداریان ف تقی ، سفر در مه ، 
  ، تصحیح مرتضی مدرس گیالنی ،  تهران  1377جامی ، عبدالرحمن ، مثنوي هفت اورنگ ، 

  ي شیرازي ، چ سوم ، تهران  ، به اهتمام سید ابوالقاسم انجو 1358حافظ شیرازي  محمد ، دیوان اشعار ، 
  ، به کوشش حسن انوري ، شرکت انتشارات علمی ، تهران  1372سعدي ، مصلح الدین ، گزیده غزلیات ، 

  ، به اهتمام مدرس رضوي ، تهران   1354سنایی ، مجدود بن آدم ،دیوان اشعار ، 
  ، موسسه انتشارات نگاه ، تهران  1385شاملو ، احمد ، هواي تازه ، 

  ، انتشارات مروارید ، تهران  1352باغ آیینه ،   -------- 
  ، چ چهارم ، انتشارات مروارید ، تهران  1372آیدا ، درخت و خنجر و خاطره ،   ---------
  ،   1326فراموش شده ،  يها آهنگ ---------

  ، تهران ، چ چهارم ، انتشارات آگاه  1370شفیعی کدکنی ، محمد رضا ، صور خیال در شعر فارسی ، 
  ، انتشارات امیر کبیر ، تهران  1365شعار ، جعفر ، و حسن انوري ، گزیده اشعار رودکی ، 

  ، چ دوم ، نشر میترا ، تهران  1386شمیسا ، سیروس ، بیان و معانی ، 
  ، تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی ، انتشارات سخن ، تهران  1383عطار نیشابوري ، فرید الدین ، منطق الطیر ، 

  ، چ هشتم ، نشر مرکز ، تهران  1387، ) بیان ( کزازي ، میر جالل الدین ، زیبا شناسی سخن پارسی 
  ، انتشارات امیر کبیر ، تهران  1356معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، 

  ، به کوشش علی اصغر حکمت  1357میبدي ، ابوالفضل ، کشف االسرار و عده االبرار ، 
  ، بوالق  1284االمثال ،  میدانی ، ابوالفضل ، مجمع

  ، تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقق ف تهران ، انتشارات دانشگاه تهران   1353ناصر خسرو ، دیوان اشعار ، 
  ، انتشارات سخن ، تهران  1378نیما یوشیج ، اسفندیار ، خانه ام ابري است ، 

جلد ، تهران ، انتشارات نیلوفر                                                                                                2 ، ترجمه سعید ارباب شیرانی ، 1374ولک ، رنه ، تاریخ نقد جدید ، 

Abrams, M.H. (2006). A glossary of Literary Terms. Heinle & Heinle, 8th Ed.   

De man, Paul. (1979). Allegory of Reading. Figural Language in Rousseau, Nietzche, Rilke 

and Proust. New Haven and London: Yale University Press.  
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504  
 پناهی حسین شعر در نوستالژي

 
 1روزنیک یوسف

  2محمدي فرزانه 
 

  چکیده
 ناخودآگاه طور وبه داشته خاطره و فظهحا با قومی ارتباط که است غربت غم یا " نوستالژي" روانشناسی مهم مباحث از یکی

 ها گذشته این با حال زمان تقابل و شیرین هاي گذشته راحسرت نوستالژي شود می ومتجلی کرده بروز نویسنده یا شاعر ذهن در
 در ادبی را آثار از بسیاري ي مایه درون دیرباز از و دارد) ع(  آدم حضرت هبوط قدمت به تاریخی ، نوستالژي مفهوم.  اند دانسته

 میان در را خود نوجوانی و کودکی شیرین دوران چون که است بوده معاصر شاعران جمله از پناهی حسین .است گرفته می بر
 سرزمین از دوري علت به ، بود یافته پرورش وعشایري روستایی زندگی رسوم و آداب با و گذرانده دل ساده روستاییان و عشایر
 با همچنین.  زد می موج  ومستمر برجسته صورتی به شعرش در عمیق اندوهی ، رفته دست از شخو هاي گذشته وحسرت مادري
 خلوت به خویش خویشتن با پیوسته ، گذراند تهران پرازدحام شهر در را اش زندگی دوران بیشترین پناهی حسین که این به توجه
 نخستین دوران به بازگشت آرزوي و بهشت در) ع( مآد زندگی دوران حسرت در ، بشر وزندگی هستی در تفکر با و نشست می
 در هم مهم موضوع این که بود افکنده سایه او وجود بر همیشگی و دائم اندوه و حزن ، ناپاکی و آلودگی از دوري روزگار و بشر
  .است آمده مختلف اشکال به وي آثار جاي جاي
 
  

   .شناسی روان معاصر، شعر پناهی، حسین ،) غربت غم(  نوستالژي :هاواژه کلید 
  
  

                                                
                                                                                                                                                                                                                                                          سوجیا دانشگاه فارسی ادبیات گروه استادیار - 1
 یاسوج دانشگاه فارسی ادبیات ارشد کارشناسی دانشجوي - 2
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  مقدمه 
  نامه حسین پناهیزندگی

روزگارش  60که در روستاي دژکوه به دنیا آمد تا اوایل دهه  1335دژکوه بود، پناهی از سال نامش حسین و شهرتش پناهی
ز فراغت از تحصیل که بعد ادرهمان روستا در استان کهگیلویه و بویراحمد، نزدیک دهدشت به تحصیل و کار و بار گذشت تا آن

بعد از مدتی حسین پناهی در کسوت روحانی به . اهللا گلپایگانی در شهرستان قم رفتمتوسطه در بهبهان، به حوزه درس آیت
اش به با شروع جنگ، پناهی همراه با خانواده. جا به تنظیم امور مذهبی روستا مشغول بودزادگاهش برگشت و مدتی را درآن

حسین . ي هنرجویی بازیگري را در مدرسه آناهیتا گذراند تا نوع دیگري از زندگی را تجربه کندچهارسالهي تهران آمد و دوره
هاي پناهی نارونی، تیرباران ، در مسیر تندباد و گذرگاه از دیگر تجربه. ي بازیگري شدبا فیلم گال وارد عرصه 1365پناهی از سال 
ها پناهی در مجموعه تلویزیونی محلّه در همین سال. با استقبال خوبی مواجه شدندهابوده که هرکدام در زمان خود در این سال

 "جوهی"در فیلم  1367بهداشت که اولین ساخته تیم دونفره بیژن بیرنگ و مسعود رسام بود به ایفاي نقش پرداخت، و در سال 
 1368او در سال . ي نسب بر عهده داشت بازي کرداش را منوچهرعسگرنامه آن را بیژن بیرنگ نوشته بود و کارگردانیکه فیلم

ها دو مرغابی در مه نام مشهورترین این نمایشنامه. تئاتر تهیه شد چند نمایشنامه تلویزیونی نوشت که در شبکه اول سیما به شکل تله
اي بر اساس زندگی منامهمسعود جعفري جوزانی فیل 1369در سال . داشت که در واقع به نوعی زندگینامه شخصی خود پناهی بود

مرد ناتمام ساخته محرم زینال زاده  دیگر اثر سینمایی بود که در آن حسین . نام داشت "سایه خیال"واقعی حسین پناهی نوشت که 
او در دهه هفتاد چندین مجموعه شعر و نمایشنامه به چاپ رساند و در چند . پناهی نقشی مشابه با زندگی واقعی خودش داشت

، آژانس دوستی و آوازمه بیشتر در یادها باقی )ع(هاي امام علیتلویزیونی ظاهر شد که از آن میان حضور او درمجموعهمجموعه 
به کارگردانی او در تئاتر شهر با اقبال  "چیزي شبیه زندگی"مانده است، در اواخر همین دهه به تئاتر زنده روي آورد که نمایش 

  .تماشاگران مواجه شد
 

 نوستالژي - 1

ستالژي یک اصطالح روان شناسی است که وارد ادبیات شده است و به طور کلّی رفتاري است ناخودآگاه، که در شاعر یا نو
هاي اجداد ما در طی تجربه: ناخودآگاه جمعی در روان شناسی یونگ عبارت است از. شود مینویسنده بروز کرده است و متجلّی 

هاي جهان ما قبل تاریخ که گذشت هر قرن تنها باقی مانده است و یا انعکاس رویداد ها ناگفتهها سال که بسیاري از آنمیلیون
هاي ازلی را در ها مشترك است و صورتناخودآگاه جمعی بین تمام انسان). 98 :1375راس، (افزاید مقدار بسیار کمی به آن می

  :زیر اشاره کرد توان به موارداز عوامل ایجاد نوستالژي در فرد می. کندخود ذخیره می

این عامل خود یکی از عوامل احساس . (شود میدادن اعضاي خانواده یاعزیزي که باعث گریستن و مرثیه خواندن از دست-
  )غربت است

هاي شخصی و اجتماعی تن به حبس وتبعید؛ از مهمترین شکل نوستالژي است که شاعر ونویسنده به خاطر افکار واندیشه -
  .دهدز وطن میزندان و یا تبعید ا



مهدزای دلج یسراف بدا و نابز جیورت شیامه نیمتفه    

٥٤ 
 

ي پیشین این مسأله ناشی از آن است که شاعر در دوره. گرددحسرت بر گذشته که عامل گله و شکایت از اوضاع زمان می -
  .بردي حال در نهایت غم و اندوه به سر میزیسته و در دورهدر شادکامی می

آیند، یماي بعدي که عموما در غربت به دنیا هبویژه نسل. مهاجرت؛ مهاجرت نیز عامل اصلی ادبیات نوستالژیک است -
  .برندهمواره یاد وطن را از خانواده به ارث می

  ....یادآوري خاطرات دوران کودکی و جوانی و -
  .ي روحی وروانی داردغم و درد پیري و اندیشیدن به مرگ و سایر مواردي که جنبه-

تالژي فردي که به لحاظ زمانی به نوستالژي فردي آنی و نوستالژي نوس: شودنوستالژي به دو نوع فردي و اجتماعی تقسیم می
. کنددر نوستالژي فردي آنی، نویسنده یا شاعر لحظه یا لحظاتی از گذشته را در اثر خود منعکس می. شودفردي مستمر تقسیم می

  .پردازده خود میاما در نوستالژي فردي مستمر، شاعر یا نویسنده در سراسر اثر خویش تمام و کمال به گذشت
  

  شناسی نوستالژي ریشه لغوي و معنی - 2

به معنی درد ) algos(به معنی بازگشت و ) nostos(ي یونانیاي فرانسوي است، برگرفته از دو سازهواژه) nostaligia(نوستالژي 
ري از سرزمین مادري و است؛ اندوهگینی و گرفتگی روحی به علت دوگونه معنی وتعریف شدهیناها این واژه در فرهنگ. ورنج

ي میل به  دیدار دیار خود تولید شود، حسرت گذشته، میل بازگشت به خانه و کاشانه و احساس حزنی که به واسطه. درد وطن
دلتنگی به سبب دوري از وطن یا دلتنگی حاصل از یادآوري گذشته. استآرزوي چیزي که کسی از گذشته به یاد داشته. غربت

و حسرت گذشته ترجمه ) homesickness(در زبان فارسی این واژه را غالبا به غم غربت واحساس غربت . ینهاي درخشان و شیر
  )2ج: 1371نفیسی، (.اندکرده
  

  نوستالژيمعنی اصطالحی  - 3

به لحاظ روانی، زمانی . هاستنوستالژي یک احساس طبیعی و عمومی وحتی غریزي در میان نژادها و به طور کلی تمام انسان
نوستالژي به رویایی  "شناسی روانیآسیب"از دیدگاه . گیردي خود فاصله میشود که فرد از گذشتهاحساس تقویت میاین 

وقتی . اي که دیگر وجود ندارد وبازسازي آن ممکن نیستي پراقتدار نشأت بگیرد، گذشتهشود که از دوران گذشته  اطالق می
ها رسند اولین واکنش آنافتد یا به پیري میشوند یا سالمتشان به خطر میبرو میافراد در دورانی از زندگی خود با موانعی رو

اي را آرزو میاما در بسیاري از اوقات اگر در واقعیت عینی راهی براي گریز نیابند، بازگشت به گذشته. راهی براي گریز است
  )114: 1375شاملو، (.اندکنند که در آن زندگی باشکوهی داشته

  
  ژي در مکتب ادبی رمانتیکنوستال - 4

آزردگی از محیط و . است "گریز و سیاحت"توان تفکّرات نوستالژي را درآن دید، اصل از اصول مکتب رمانتیک که می
هاي خیال از هاي دیگر، دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی، سفر واقعی یا بر روي بالزمان موجود و فرار به سوي فضاها یا زمان
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 در این سیر و سفرهاي جغرافیایی و تاریخی، طایر فکر نویسنده و شاعر به) 1366:92سید حسینی، . (رمانتیک است مشخصات آثار
در . کندها ونقاط دوردست پرواز میدر سفر جغرافیایی، شاعر و نویسنده به سرزمین. کندها و نقاط دوردست پرواز میسرزمین

دهد که از نظر سوي قرون پر احساس و جالل وجبروت وسطی و رنسانس پرواز میسفر تاریخی، شاعر ونویسنده روح خود را به 
میشل، یرولوويسه( "اي به نام رمانتیسم بودي پریان و خالق پدیدهي پهلوانان وعشق و افسانهدوره") schlegel(فریدریش شلگل 

یک سفرهاي واقعی نیز دارد و خاطرات این سفرها را ي رمانتعالوه بر سفرهاي جغرافیایی و تاریخی، شاعر و نویسنده) 132: 1383
ها درسفرهاي رؤیایی خود در آرزوي یافتن محیطی زیبا و مجلّل و باالخره آن زیبایی رمانتیک. کنددر آثار خود منعکس می

و براي آنچه اغلب با جستج"فردوس گمشده"این نوستالژي براي . مطلوب هستند که هنرمند رمانتیک آرزوي نیل به آن را دارد
ها نه فقط به گذشته متعلق است، بلکه عصر طالیی رمانتیک) lokag(از نظر لوکاچ ". است، همراه استشده و از کف رفتهگم

  )133: همان( ".هدف نیز هست و وظیفه هر فرد رسیدن به آن است
در این حالت شاعر . است "لینوستالژي دوري از بهشت و روح از"یکی دیگر از مبانی نوستالژي در مکتب رومانتیک، 

شگل شاعر معروف . کند میزندگی  "غریبستان"است و مانند یک تبعیدي در این کند از اصل خود دور شدهاحساس می
روح که جایگاه معنویت در انسان است به . گریان تبعید استبیدبنان روح در زیر ": گویدرومانتیک در تعریف این احساس می

این دیدگاه همانطور که الیاده در کتاب ) 131: همان( .کند میي پدري واقعیش در این دنیا زندگی نهدور از خانه و کاشا
موالنا درمیان عارفان اسالمی، غربت روح را به . گوید، در میان عرفاي جوامع مختلف وجود داردمی "راز اسطوره، رؤیا و"

کند، سرمست شدن از لذایذ تنی بر جهل و نادانی دانسته و تصریح میموالنا وجود این عالم را مب. زیبایی به تصویر کشیده است
ي روح آدمی که در قفس جسم بنابراین پرنده. گرددجسمانی ونفسانی موجب کوري عقل و سبب اسارت هر چه بیشتر روح می

  .است، اگر درصدد خالصی و نجات خوي برنیاید، نشان جهل و غفلت اوستو عالم جسمانی اسیر گشته
  

  شناسی نوستالژي و روان - 5

  نوستالژي و خاطره -5-1
داشتن خاطره براي هر فرد طبیعی است، اما وقتی یادآوري خاطرات براي . نوستالژي و خاطره ارتباط تنگاتنگی با هم دارند

حالت این همان . کندشخص به حدي برسد که او را نسبت به واقعیت موجود بدبین کند، شخص احساس نوستالژي و دلتنگی می
طیف دیگر این حالت کمبود خاطره است که روان. نامندمی  )recollection( "تراکم خاطره"روانی است که خاطره شناسان آن را 

بر این . خاطره یادآوري گذشته است و عمدتا مفهوم شخصی وفردي دارد. گویندمی) forgetting( "فراموشی"پزشکان آن را 
  .شودجمعی تقسیم می  فردي و خاطره يخاطره: اساس خاطره به دو نوع

  ي فرديخاطره -5-2
ترین عامل تحوالت و حس دلتنگی را مهم) خاطره، فراموشی و نوستالژي در خانواده درمانی(اي با عنوان در مقاله) ray(ري 

  )ray، 1996 ،82. (داندارتباط خانوادگی می
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است برخی از این ها منعکس شدهآمده، به شکل بارز در آثار آني حوادث گذشته که در زندگی ادبا پیشخاطره ویاد کلیه 
براي کسی که در جوانی یا پس از آن، از زندگی . برداي است که شاعر تماما در فضاي آن زمان به سر میپیشامدها به گونه
  .هاي آن لذّت بخش استي روزهاي کودکی و بازيبرد، خاطرهچندان لذّتی نمی

کنم هرگز فراموش نمی! چه روزهاي خوشی است": نویسدچنین می "روزهاي بچگی"داشتی باعنوان نیمایوشیج در یاد
هر . گشتندخیاالت گوناگون از هر طرف مرا احاطه داشت و به تندي برق در من می. گذشتروزهاي بچگی را که به سرعت می

ها راه شقاوت وخطاکاري در باطن آن. قدسی استخیاالت بچگانه، خیاالت م.... ساختخیالی مرا به کار مخصوصی مایل می
  )193: 1380طاهباز، ( ".ندارد

از دوران نوجوانی و  "آن روزها رفتند"فروغ در شعر . استهاي شاد و بی خیال کودکی، با اشتیاق یاد کردهفروغ نیز از لحظه
اي هفت -رسد؛ گذرد و به هفت سالگی میمی اما در آخرین شعرش از جوانی هم در: کندي جوانی، با حسرت یاد میدر آستانه
اي بود بعد از تو پنجره که رابطه/ بعد از تو هر چه رفت، در انبوهی از جنون وجهالت رفت/ ي شگفت عزیمتاي لحظه/ سالگی

ایی که به عشق و زندگی عاشقانه و سفره .)14: 1378فرخ زاد، ..../ (شکست/ میان ما ونسیم/ میان ما وپرنده/ سخت زنده وروشن
به خاطر نارضایتی از وضع موجود است و منجر به  ها آننوعی در زندگی فرد تأثیر گذاشته، همه خاطرات فردي است که تکرار 

  .گرددایجاد حس دلتنگی می
  ي فرديحسین پناهی و مصادیق خاطره -5-3
 نوستالژي دوري از وطن مادري -5-3-1

ي جدایی مورد انتظار یا واقعی از محیط خانه و داند که به وسیلهگی یا اختاللی میمفهوم غم غربت را درماند) Thurber(توربر
با این حال تعاریف علمی ودقیق تر در مورد احساس غربت تنها در بیست سال ارایه ) Thurber,1999,p88. (شودزندگی ایجاد می

غربت را حالت هیجانی، انگیزشی و شناختی پیچیده احساس ) Hood) (1988-1987(و هود ) Fisher(براي مثال، فیشر . شده است
اصطالح احساس . ي خانه استدانند که حاکی از غمگینی، تمایل به بازگشت به خانه و درماندگی ناشی از تفکّر دربارهمی

دونز ) Archer,1998,p407. (گیردهاي آشنا را در بر میشود که جدایی افراد مورد عالقه و مکانهایی را شامل میغربت، واکنش
)Downs ( نیز نشان داده است که فراوان ترین احساس غربت، اشاره به از دست دادن یا آرزوي در خانه بودن و از دست دادن

احساس غربت را یک حالت روانی و عادي براي انسان می) Tiburg(تیبورگ . اعضاي خانواده و احساس تنهایی و غمگینی است
ي خانه وآرزوي بازگشت به خانه و محیط درباره) Ruminative thoughts(ایت جسمانی و نشخوار فکري داند که باخلق افسرده، شک

در . دارد) depression(و اندوه وافسردگی ) griea(اضطراب جدایی، غم : احساس غربت مفاهیم مشابهی مانند. شود آشنا مشخص می
 ایی از محیط خانه و زندگی فردجد -: توان دالیل احساس غربت را چنین بر شمردنتیجه می

  تغییر مکان دایمی انسان، از دست دادن اعضاي خانواده، مشکالت ناسازگاري و احساس تنهایی -
  از دست دادن اعضاي خانواده، مشکالت سازگاري، احساس تنهایی -

ین باورند همان جدایی از اما آنچه که در پیدایش احساس غربت در انسان نقش اساسی دارد و اغلب روان شناسان نیز بر ا
  )tiburg,1997, p802. (است) وطن(محیط خانه 
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ي گردد که انسان هر روزه و به طور متناوب به گذشتهنشستن در غربت، دوري از دوستان و همزبانان و همدالن موجب می
معین  در افرادي که از وطن  غم غربت و دلتنگی. خود بازگردد تا شاید بتواند کمبودهاي روحی و فکري خود را جبران نماید

و آماتولی ) Bellelli(در زمینه ارتباط نوستالژي و مهاجرت، بیلیلی . اند،بسیار شدید استخود به دور دست مهاجرت کرده
)Amatulli (ي مهاجرت ارتباط دهند که چگونه نوستالژي با پدیدهتوضیح می "ي جمعینوستالژي، مهاجرت و خاطره"ي درمقاله

) interpersonal level( "حالت جمعی"شوند که نباید این حس را به سطح فردي تنزّل دهیم، بلکه این حس در نان متذکر میآ. دارد
  ي ادبیات کالسیک ما، ناصر خسرو قویترین قصاید نوستالژیک را سروده است؛در حوزه) 106: همان. (هم کارکرد دارد

  ت جگر مرا              گویی زبون نیافت ز گیـــتی مگر مراآزرده کـــــــرد کژدم غرب                 
            در حال خویشتن چو همی ژرف بنگرم                صفـرا همی بر آید از اندوه به سر مرا                 

مقر مـــرا                                                                                                              گر بر قیاس فضل بگشتــــی مدار چرخ                جـــــــز بر مقرّ ماه نبودي              
  )                                                                                                1389،11ناصرخسرو،( 

که غم مکان او بیش از آن. دوري از وطن دارد اما غم او غم متعلق به سرزمینی خاص یا مادري نیستحسین پناهی گرچه غم 
را دارد بنابراین او .... هایی که در آن زیسته، گریسته، نشسته، خفته وي سرزمینهاي از دست رفتهخاصی را داشته باشد غم ارزش

  .دغم خاص متعلق به جداشدن از سرزمین مادري را ندار
 نوستالژي دوران کودکی و جوانی -5-3-2

به  "کودك"ي واژه. یکی دیگر از نمودهاي نوستالژي در شعر پناهی، یادآوري خاطرات شیرین کودکی و جوانی است
  :، سادگی، معصومیت، شور و شادمانی، آزادي، مهربانی و صفا، در شعر پناهی به کار رفته استعنوان نماد پاکی

این کودك در آینده یا تیرانداز : گفت کشان می خمیازه/ گیرِ جوان فال/ م که کودکی به دنیا آمده استو اسفند ماه شنید
  )                27: همان!(سازي ماهر یا بادکنک/ خواهد بود
ذر است هاي قدیم، چیزهایی در ذهنم سایه از افسانه همه / هدخوا و من چه قدر دلم می... کودك، خرگوش، پروانه!/ وار در گُ

برگردم ! شان باشند تا سند سوختنِ نویسنده/ ها سوختند در شعله/ ها و شعرها در نامه/ نهایت بار که بی/  ها را بدانم هاي پروانه داستان
  ).                  26: 3، ج1389پناهی، (ي نور بدوزد به پیراهن شب تا که چرخِ خیال وصله!/ به کودکی

خواد کولم  باشه، نمی! باشه: تا به بابام بگم!/ برنجِ سحریت خوردم شیر/ من بودم که اون شب: مادرم بگم تا به/ من باید برگردم
م خونه بسازم با ریگ قول می!/ گند ما ر تو ببر، من به دنبالت میام!/ کنی رَم تا اون ورِ کوه/ دم که نشینَ من ! دنبال مارمولکا، نَ
  )                     28 :همان!! (خوام برگردم به کودکی می

یه چیزي دستم بود، کجا از // من کجا خوابم برد/ چه کبود پاهام/ م چه درازِ سایه/ چه طوري بر گردم؟/ تا کجا من اومدم؟
تلخِ تلخم مثلِ یک / م دنبال نکنم پام بیرون نذارم، سایه/ دم که از خونه قول می... خوام برگردم به کودکی دستم رفت؟ من می

خوام بر گردم به  من می!/ ي سرخ چه غریبم روي این خوشه!/ شم دونم هیچ زمانی دیگه خرما نمی سردمه ُو می! خارك سبز
  )         54: همان!! (کودکی

گاه نیز حسرت دوران کودکی با . به این ترتیب ، کودك در شعر پناهی بیانگر وارستگی کامل از طریق صفا و صمیمیت است
اي مبهم و ناراضی از  خورد و گاه شاعر با ترس از آینده شت به روزگار نخستین و ابتدایی زندگی بشر پیوند میي بازگ اسطوره
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شود و با یادآوري  ور می کند تا در رؤیاي کودکی و صفا و پاکی آن غوطه نگرد و تالش می اکنون و حال با حسرت به گذشته می
  .آن روزها خود را تسکین و تسلی دهد

  
  ي جمعی رهخاط -6 

اي عمیق به مفهوم به گونه "ي جمعیخاطره"جامعه شناس فرانسوي در کتابی با عنوان ) M.Halbowax( "موریس هالبواکس"
شود که با وجود شخصی وي این واقعیت را یادآور می. شماردهاي مختلف آن را بر میکند و جنبهي جمعی توجه میخاطره

اگر منِ نوعی، . یابدشود، مقامی اجتماعی میاي که به اشتراك گذاشته میخاطره. کنیمیم میبودن خاطره، آن را بادیگران تقس
ي یکی عملی اجتماعی که آنا خاطره. توانم خاطراتم را بازگو کنم به این دلیل است که بازگو کردن یک عمل اجتماعی استمی

  .توان آن را تبادل خاطره نامیدیشود که مسازد و چیزي را سبب میي دیگري متصل میرا به خاطره
هاي دیگري نیز از خاطره به عنوان نشانه. ي فردي و جمعی استي ارتباطی میان خاطرهبنابراین عمل بازگو کردن، اولین حلقه

در ایم و یا مثال اکثر خاطرات، خاطراتی شخصی نیستند، بخشی از این خاطرات را ازدیگران شنیده. وجود دارد "مایملک جمعی"
جا که تعداد زیادي از آن. اي تعلق دارند که فرد عضوي از آن استها به حکایت تاریخی جامعهاین خاطره. ایمخانواده فرا گرفته

احساس دلتنگی و نوستالژي ممکن است نسبت . کندي جمعی مشترکند، حس همدردي بیشتري را ایجاد میها در خاطرهاز انسان
این دلتنگی نسبت به سنت و یا گذشته، زمانی به وجود .... مثال ایران باستان، صدر اسالم و . ته باشدبه فرهنگ و اجتماعی در گذش

  .آید که تغییرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عمیقی در یک جامعه شکل گرفته باشدمی
  ي جمعی شاعرخاطره -6-1

اساطیري هر قومی است و در هر نسلی هنرمندانی  ي دور، روزگار باستانی و حتیي جمعی، گذشتههاي خاطرهیکی از جنبه
مثال برخی از مردم . دهنددانند و زندگی سنتی را به زندگی جدید ترجیح می هستند که عهد باستان را برتر از روزگار خود می

ده و هستند هاي عصر محمودند و یا کسانی بوعصر رنسانس دلتنگی قرون وسطی را داشتند و شاعران عصر مسعود دلتنگ بخشش
اند و ذهنیت خود را با زندگی سنتی و با سادگی آن زمان مشغول و که از پیشرفت صنعت و تکنولوژي، ابراز بیزاري کرده

   .اندمشعوف ساخته
  ي جمعیهحسین پناهی و مصادیق خاطر -6-2

بازگشت به عهد . الث استي جمعی ایران باستان حساسیت خاصی دارد مهدي اخوان ثیکی از شاعرانی که در باب خاطره
 "هاي بازگشتاسطوره"رستم و زال و زرتشت و مزدك و به خصوص به : هاي نامیراباستان، به دوران قهرمانان جاودان و اسطوره

ي تاریخی خود با حسرت یاد میي این شاعران است که از گذشتهحسین پناهی نیز از جمله. مانند سوشیانت و بهرام ورجاوند
: ي زرین تاریخ قوم  را به یاد آورده استکند که دورهحکایت از رؤیاي شاعري می "به وقت گرینویچ"پناهی در  حسین. کند

  )76: 7، ج1389پناهی، (وارث موج  نهنگ  تورهاي کهنه!/ منُ هم راهانم، مرد دریا بودیم
آب باد خاك آتش !/ هاي سیاه سفید انِ تنهاي باریک و پرندگشرق جاده!/ چرخانم رو به شرقِ خویشپا می!/چرخانمپا می

  )30-29: همان!(امهاي کهنهکه سلطان رویاهاي نو وافق/ اما به یاد دارم!/ روداز خاطرم می
ي!/ به من قدرتی بده تپهي خورجینبه اندازه!/ اهورامزدا! ا نارهاي سنگبه اندازه!/ هاها و   )94: همان!(ها و کُ
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چون از نژاد زرتشت : من/ ایه؟ پاهامون باریکه؟ما چرا دماغمون پنگوله؟ رنگمون قهوه: نازي/ ایرانی: من /اصلُ تبار؟: نازي
  )30: 3، ج1389پناهی، !(هستیم

هاست که شاعر آن را به صورت شخصی و به طور کلّی فضاي حاکم بر برخی از اشعار او،نومیدي و در هم ریختگی ارزش
  بخشدي افتخارآمیز، دردهاي خود را تسکین مین گونه با پناه بردن به گذشتهکشد و بدیواقعی به تصویر می

  )غم غربت(نوستالژي دوري از وطن ازلی  -6-3
این درد رنگی از غم، . است "درد جاودانگی"اندیشد و درد او پناهی به ابدیت می. غربت عرفانی است "غربت حسین"

او رهروي تنها، در وادي . هنرمندي گریزان و شاعري با لطافت یک گل استوي اندیشمندي منزوي، . سکوت و خاموشی دارد
شاعر با حالتی رمانتیک گونه، انزوایی جویی و آرامش طلبی درونی را . در آینده ظاهراً به روي او بسته است. سلوك عارفانه است

میان ماست ولی . ي او از دنیاي ما جداستهاست، دنیا حسین پناهی تن. کند، شاعر در دور دست خود تنها نشسته استبیان می
  :سرایدهاست، شاعري است که تنها براي دل خویش می تن

هاي دل شکسته از شگردهاي داشته!/ بی تفاوت به شهرت!/ بی نیاز از اسم!/ در این پایان جز راست چیزي براي گفتن ندارم
ري دل دادگی!/ مادي 45: 6، ج1389پناهی،                                      ! (راحت!/ فارغ از دل ب               (  

غربت او غربت شاعري است که در بیکران افق . او در میان ما غریب است. شعر حسین پناهی سرشار از تنهایی و غربت اوست
  :کنداحساس تنهایی و غربت می

  )      15: 1، ج1389پناهی، !(در آمد، سرِ من بوداي که از مرکز کاینات گریخت و بر خالف محورش به چرخش اولین نقطه
  !من اولین سیاه مست زمینم!/ اي بر سرگردانی خود خندیده استي صداي پرندهدر دایره/ من اولین کسی هستم که

  )       16: همان(                                                                                                                                     
از / هابی بند عاصی به دایره/ هاي پا  اي بر پینهو پوتین کهنه/ اي سفال به جاي کاله، آذین زنی نازاجز کاسه!/ ي برهنهبرهنه

ر/ که هزار بار/ اي سفالجز کاسه......انسان کسی نمانده بود پ 20: مانه(خالی گذشته بود/ از کنار دیگ            (  
  )            23: همان!(ي گردوي وجودم در بادبه صداي خش خشِ شاخه شاخه/ سپارمچرخانم و گوش می پا می/ چرخانمپا می

 در "داستان کسی که هیچ کس نبود"ي بارزي دارد، شعرهاي از جمله اشعار حسین پناهی که در آن غربت و تنهایی جلوه

  :ي هر دو شعراندوه و تنهایی استدرون مایه.است) 7دفتر( "هادانمنمی"در دفتر  "چند میلیون"و "ابه آنهایینامه"
یک !/ نه به قید قرعه، نه به حکم عرف!/ میراث من!/ ي من استکه این اشک خون بهاي عمرِ رفته! گُلم! دلم! حرمت نگه دار

این !/ کتیبه خوانِ خطوط قبایل دور! ر متبرك ملعونموم شده به آتشِ سیگامهرُ!/ جا سند زدم همه را به حرمت چشمانت، به نام تو
/ خوابیدهر شب گرسنه می! ي هیچ آرزویی نرسیده استهرگز دستش به شاخه/ که به سر انگشت پا/ سرگذشت کودکی ست

  . کن مرا به طراوت پس گریه/ ي مهربانشبه آیین قبیله/ که گرسنگی شرط بقا بود/ شناخت دلشچند چرا نمی
  :سرایددر جاي دیگر این گونه می

ي بد با بوي کنده/ گذشتکُت بلندي که از زانویش می/ با سرِ تراشیده و!/ در یازده سالگی پا به دنیاي شگفت کفش نهاد
  .هاي کهنهسوز نفت عرق
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م میمی م میرفتُ زیر آسمان وطنی که / از شهري، به شهري/ ییه چهرهیی، باز چهره/ یییی، به صفحهاز صفحه..../ رفتم رفتُ
  .کردنددر آن فقط مرگ را به مساوات تقسیم می
او تنهاییش بیکران است و به همین دلیل . داند، اما در تنهایی پناهی عظمتی نهفته استحسین پناهی خود را تنها وغریب می

  :ورده استاش به تنهایی او هجوم آاست که عشق نیز با تمامی بیکرانی
دیگر حتا / که به غفلت آن سؤالِ بی جواب گذشت/ در گذرِ این لحظات پر شتابِ شبانه/ شود نوشت؟عشق را چگونه می

من : خواندکه در آن دلی می/ دادمش می.و به آوازي گ/ بستمو گرنه چشمانم را می/ فرصت دروغ هم برایم باقی نمانده است
  )                                      48: 1، ج1389پناهی، ! (دارمکسی را دوست می/ او را/ تو را

  .کشداو با تعابیر گوناگونی این تنهایی را به تصویر می. کندعصر خاموشی قرن بیستم است که پناهی درآن احساس تنهایی می
ر از/ به چه گناهی مرا از قرن آرامِ چهارم هجري/ برادري کنید بگویید به چه / ایید؟تنشِ بیستم میالدي تبعید کرده به قرنِ پ

  که محکوم سکوت جوابش باشم؟/ گناهی؟ آیا کسی سالمی گفته است
اکنون که نه در دنیاي !/ دهدکه ساعت به ما نشان می/ زمان طوالنی تر از آن چیزي ست!/ هاي با شکوه انسانیضرورت! آه
که خورشید را به مرور از دست / هاي انسانی یخ زده استن تاق تاقِ استخوانای/ و نه در تخیالت خود هستم، کجایم؟/ واقعیت
رخو گرنه سرگردانی این همه سیاره/ کسی قادر به باال نگریستن نیست!/ داده 7، ج1389پناهی، (باید معنایی داشته باشند/ هاي س :
37(  

او در این . کشدی آن را به زیبایی به تصویر میبند فوق تصویري خوفناك و سراسر سرگردانی از قرن بیستم است که پناه
هاي او را جواب خواهد تا سؤالاز هم نوعان خود می. بیند و از آن هراسان استفضاي تاریک و مبهم، خود را تنها و غریب می

انی از آرامش در دنیاي تنهایی و غربت پناهی به این علت است که او هیچ نش. داده  و او را از این سرگردانی و تنهایی نجات دهند
تواند این غربت و تنهایی خویش را در پیوستن به آن از یاد در نهایت شاعر با پناه بردن به طبیعت است که می. بینداطرافش نمی

و در پایان در ! ي شروعو باید بر گردیم به نقطه/ اي ستتا بفهیم که زندگی چیز ساده/ کافی است به طبیعت نگاه کنیم: ببرد
. شودخندي، صاف تر میچرخد و هنگامی که تو میهوا، آن چیزي است که به دور سرت می: گویدطاب به مادر خود میخ
  )40-1ص  7دفتر(

  )غربت انسان در جهان(حسین پناهی و نوستالژي دوري از بهشت  -6-4
کند؟ د، چه جور احساس غربت میبردر ادبیات عرفانی، انسان در دنیا حکم یک فردي را دارد که در بالد غربت بسر می

کند؟ مسأله این است که انسان در این جهان یک نوع احساس بیگانگی با همهکند؟ احساس عدم تجانس میاحساس بیگانگی می
ي واقعی "ما"گویند براي این است که ما، آنکه کند؛ چرا؟ میي عالم میکند و یک نوع احساس غربت در همهي این عالم می

اش جا افاضه شده و باید برگردد، وطن اصلیهست، از جاي دیگر به این "و نفخت فیه من روحی"همان روح الهی،  ماست که
جا وطن سنگ است، جا نیست، اینجا برگردد، پس وطنش ایناش جاي دیگر آمده است و باید به آناین جا نیست، وطن اصلی

است، وطن حیوان است، یعنی موجود ات صد در صد طبیعی،  وطن خاك است، وطن کلوخ است، وطن گیاه است، وطن سگ
جا  جاست، ما را از آنولی ما یک موجود صد در صد طبیعی نیستیم، آن واقعیت ما واقعیت ماوراءالطبیعی است، وطن اصلی ما آن

هم به طور مستقیم و هم  پناهی در مجموعه اشعارش). 125:1373مطهري،. (جا غریب هستیماین است که ما در این. اندجدا کرده
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درست . کشدغیر مستقیم بارها این نوستالژي و دلتنگی دوري از بهشت و روح ازلی و غربت انسان در این دنیا را به تصویر می
مطمئنا . ها معنا پیدا کردزمانی که خلقت آغاز شد و ماشین زمان به حرکت در آمد و گذشته شکل گرفت، حسرت از دست رفته

در این حالت ". از بهشت بوده است) ع(ها در روح جمعی بشر، هبوط و رانده شدن آ دم و فراگیرترین این حسرت قدیمی ترین
). 66:1387شریفیان،( "کندزندگی می "غریبستان"است و مانند یک تبعیدي در این کنداز اصل خود دور شدهشاعر احساس می

او در ادامه، حیرت خود .دهدري از آن معصومیت نخستین، به انسان دست میي جدایی از عالم معنا و دو این حسرت که در نتیجه
  :کندگونه مطرح میشدن و دوري از وطن ازلی را ایناز رانده
: 1، ج1389پناهی، . (رومها با اسکی میانگار روي شیبِ برف/ بردانگار قایقی مرا می/ انگار چرخُ فلک سوارم/ دانی؟می

40-42              (    
  :گویدجاکه میدهد آنگشتگی را براي دیگران هم سر میدر جاي دیگر او، این گم

ی؟ کجا؟: و گفتی/ چشم از دیوار گرفتی غروب، با چشمانِ خیس / کی؟ کجا؟/ به راستی: و گفتم/ چشم از دیوار گرفتم/ ک
م شدیم/ از هم جدا شدیم   )                     64: همان! (راستی، کی کجا به/ دانستنددر شهري که هیچ یک از ساکنانش نمی/ و گُ

هاي فلسفی، بعد از غم غربت انسان در دنیا قرار دهیم و ي غمتوانیم آن را در ردهالبته حسین پناهی غم دیگري دارد که ما می
ترسد، می.اوست داند چه سرنوشتی در انتظارمنظور این است که نمی. مشخص بشر استآن غم سرگشتگی یا غم سرنوشت نا
  :گرددحیران و سرگردان به دنبال پناهگاه می

م به زمین می/ آلود اندیشهاسب مه پا !/ کس که تقدیرمان بودهر که بگویی بودیم، مگر آن!/ کشدکوبد و شیهه میبی تاب س
سر در گریبانی بشر جاودانه !/ ودشسرِ زمین پهن میتابر سر/ ي سیاهم چون هولو سایه/ چرخانم رو به سمتی که سمتی نیستمی
  )    31: 1، ج1389پناهی، (آمین ! باد

میانِ دو / که در آن دلِ کوچکش را/ و براي جیرجیرکی شعر بگوید/ شناسی تا بنشیندبگو بدانم، تو شاعر جوانی را نمی
  )                   32: همان(باشد؟ دریاي بی درخت گم کرده

در ذهنِ کوچک / که انعکاسِ لرزانی از حسِ ترس امید را/ ي چیزي مبهم،ها در اندیشهآن!/ نتصور ک!/ آخ!/ هاپروانه
  )                           47: همان! (شوندها نزدیک میبه گل/ رقصاند،رنگارنگشان می

در ذهن کاغذهایش / ها را نقل پشکل یی که طرحِ حملُ و قورباغه/ بود و کالغی را دیدم که چهار جهت اصلی را گم کرده
 )                  39: 2، ج1389پناهی، ! (کرد کروکی می

نار خاك/ ي انسان بال بالِ معصومانه/ هیچ؟/ هیاهوي بسیار براي چه؟ بر دوشِ فیلِ زمان چشم / ما چون گنجشکی!/ بر کُ
              )           44: همان. (رویم و براي بقا با او به نامعلوم می/ چرخانیم می

هاي حسین پناهی غم غربت انسان در دنیا و اعتراض به  جا یادآور شد که با این وجود تمام دغدغه اي را در این البته باید نکته
نوعانش  کرد این غم براي هم دنیاي مدرنیته بود اما یک غم فلسفی دیگري داشت که شاید براي خود غمی نبود اما احساس می

  وجود دارد
م غم ماندن در این دنیا بود یعنی حاال که آمده، بشر دوست دارد که بماند اما چگونه؟ شاید این نداي درون حسین و آن غ

  نبود
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  :دهد گونه سر می آن را براي بشر این "نام زندگی به"ي  اما در دفتر دوم در قطعه
ردآبِ سبزُ سیاه وسیع/ یی دیدم گشوده چارطاق امروز را من پنجره/ ها یی از نشانه بی هیچ نشانه هاي  که پروانه/ رو به این م

سفرانِ زیادي تاکنون این راه  با هم!/ که حماالنِ ناآگاه اندکی کربنیم/ براي درختان از آن رو محترمیم!/ سفیدش تنها دلیل تأملند
  /ام را رفته

  ....با کسی دیگرُ کفشی دیگر/ ي برگشتن بودندو دوباره اشیاء بهانه
ي تور میدلیل را در نور و سوسههاي بیپروانه/ که به یمنِ عادت دیرینه/ مانیعنکبوت مسیري را می/ ي زندگیا! زندگی

نی و چه غمی دارد معصومیت این همه رنجِ ناهم/ همه بال رنگین استاز غبارِ رنگ آن/ که آسمانُ زمین/ زین روست به یقین/ کُ
  !آهنگ

ي زندگی! زندگی نبودهابمادرِ بی/ ا عطرهرچه درخشندگی/ دیلِ بود همنثار چشم/ ست گسِ شاه/ سفرانمهاي شفاف با لذت
ز نگاه ما/ اي زندگی! زندگی!/ هاشانزیرِ دندانِ تنفس/ بلوط حیات خود را/ اما آیا به ج چه مخلوقی در آیینه/ زلف ي صورت
     )                    65-64: همان(کرد؟ شانه خواهی

شاید او بیشتر غم رفتن داشت تا غم . البته این غم فلسفی را حسین پناهی در جاي دیگر و در دفترهاي دیگرش تکرار نکرد
  !ماندن
  شهر نوستالژیکحسین پناهی و آرمان -6-5

احساس گوید که مطلوب شاعر است و از این که از آن شهر دور است، حسین پناهی در آثار خود از شهر آرمانی سخن می
  .کنددلتنگی می

طولُ / ماهی دریاهایشنامه ارهو شناس/ کنندهاي والیتش با خار به چشم دلش اهانت نمیکه گل/ تی،.خوشا به حالُ ئی
زیر الیه/ و خیالِ حملِ استخوان/ ریزدطرح ساخت تابه نمی/ یی از دیدنِ تخم بلدرچینو هیچ گرسنه/ هایش نیستعرض دندان
                                 )59-58: 1، ج1389پناهی، / (کشانَدهیچ شیري را به خمیازه نمی/ وست بوفالوي پهاي سوخته
و در مه خاکستري رنگ آن/ رنگ نامحدودآسا در فضاي تیرهکه به شکلی معجزه/ دست در دست دستی گرم:/ امبرگشته
ها از راه سنجاقکهم/ ها را دارداه صدایش که کهنه و غریب طراوت آبرهم/ شکندها میتصاویر را در چشم/ هاسوي پنجره
اید، مرا به چیدن تمشک دعوت کرده/ از این که درآن جنگل دور:/ کردو پیوسته براي دلم تکرار می:/ آمدها میسطح برکه
                    )38: 2، ج1389پناهی، ! (کنمتشکر می

تا صبح کنارش / آتشی روشن کنیم/ ي خشکبا مشتی هیمه/ هاماننیم در اولین خط نوشتهتوامی/ هر وقت سردمان شد
ام فکر ام و به درخت گمشدهمن اکنون کنارِ آتشی نشسته/ و حتا به دنبالش بگردیم/ مان فکر کنیمبنشینیم به درخت زیباي گمشده

خواند و درآوازش او می!/ امکنارِ اولین درخت ایستاده/ هاست من هنوز در ابتداي اولین کوچشب به نیمه رسیده/ کنممی
فتمهایش من به لرزه میگرید از گریهمی/ خواهدجا میخورشید باران را یک : همان(ي من استاما آیا او همان درخت گمشده/ اُ

84.(               
درختی . داند که همیشه زنده و سرسبز و پابرجاستشهري میرسد حسین، در این اشعار، درخت را نمادي از آرمانبه نظر می

  .شوندمند میبهره) دنیاي آرمانی مد نظر(ي مردم از طراوت وسرسبزي آن که همه
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  ها ارزشنوستالژي از دست رفتن  - 7
یز این ، به طور خاص ندانند میرا صفت روحی فردي و جمعی بشر در طول تاریخ  ها رفتهجدا از این نظر که حسرت از دست 

این دسته، اعتقاد دارند نوستالژي از . دانند میحسرت را  صفت روحی سرآمدان و روشنفکران سنتی در برخورد با دنیاي مدرن 
. از دست رفته هاي سننتو  ها ارزشعصر جدید و حاصل سرخوردگی روشنفکران از دنیاي مدرن است و حسرت  هاي پدیده

و در  دهد میماجرا، قدرت، لذّت، رشد، دگرگونی خود و جهان را  ي وعدهکه به ما مدرن بودن، یافتن خود در محیطی است "
.... دهد میچیزي که هستیم در معرض نابودي قرار  ي همه، دانیم میعین حال، همه چیزهایی که داریم، همه چیزهایی را که 

مدرن بودن بخشی از جهانی است . افکند میدلتنگی فروپاشی و نوسازي دائمی، مبارزه و تناقض، ابهام و  ي ورطهمدرنیته ما را به 
 روسو ژاك ژان). 60:1382کالینیکوس، ( "رود میو به هوا  شود می، همه چیز دود است گفتهکه مارکس  گونه همانکه در آن 

، کند مییشنهاد که روسو براي مقابله با فساد و انحراف در جوامع پ اي چارهراه عالج و . شود میمعتقد است فساد از تمدن ناشی 
: 1380ست، فور. (نامد می "حالت اجتماعی اولیه"است، بازگشت به آن چیزي که آن را  "بازگشت به طبیعت"عبارت معروف 

55(  
، با پرندگان کشید میاویی که در روستا با طبیعت نفس . کند میبا حسرت فراوان از گذشته و سادگی آن یاد  حسین پناهی 

، او کشک شور روستا رابر کرد میبازي  هایش پروانهدوست بود و با  هایش سگبا  کرد میوهایش پرواز با پرست خواند میآواز 
فرهنگ و هنر به دست اورده است، از میان  ي زمینهدر  ها قرنرا بشر طی  چه آنجامعه ماشینی . دهد میقند سفید شهر ترجیح 

فرانسوي، ماشین بیش از  ي نویسندهصنعتی، به قول فرانسوا موریاك در تمدن . شود میدر تمدن ماشینی انسانیت تحقیر . برد می
سعادت او . که همانند ماشین شود کند میانسان وقتی ارزش پیدا . انسان ارزش دارد زیرا ماشین دقیق است و بازدهی بیشتري دارد

با ماشین همانند شود که هویت  وقتی که انسان چنان": گفته است 25رمان ساعت  ي نویسندهویرژیل گئورگیو، . مطرح نیست
  )72:1387امیري، (  ".زمین باقی نخواهد ماند ي پهنهماشینی پیدا کند، در آن موقع دیگر انسانی در 

رَش/ که انسان را همه دیدند/ بعد از آن شب بود س بزرگتر / با بادکنک علم شد میکه بزرگ و تماشاچیان تاجر / به فوت
ر از کاله علوفه بست/ هزار اسب االغ را شود می/ بزرگ ي استوانه که در این زدند میتخمین  و همه دیدند که / به هزار آخورِ پ

شلواري از / از پوست وال یی بارانی/ با کالهی از یال شیر!/ از انگشت خود بیرون کشید/ انگشترِ اعتقاد به سپیدارها را/ آن شب او
همه از طالي ناب و  هایی استخوانو / از عاج فیل هایی دندان/ ایی از یالِ بلند اسبموه/ کفشی از پوست گاومیش/ چرمِ کرگدن

به آتش / همه سوخته بودند/ که زنبورانش در دفترِ شعرِ شاعري/ یی نوساختهکندوي !/ تنها قلبش قلبِ خود او بود.../ قلبش
                   )19-18: 1، ج1389پناهی، ! (سرخُ زرد هاي گل

از محدوده به محدوده  ها کالغکه / به یاد دارم خواهم می!/ مرا به دیاري دیگر ببر ي هستهو !/ اي کالغِ محال! بیا!/ بیا
   )24: همان!(پرند می
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و / کنم میرا با تعصب کروکی  ها طویلهطرح نظافت !/ بود تر راحتگاهی بدونِ جوراب / چون برادرم آلبرت اینشتن/ راحتم
راستم  ي گونهبر / زیرا که جهان زیر سیگاريِ من است/ یی واهمهبی هیچ .../ تکانم میگارم را در قابِ پنجره در هیئتی شایسته سی

           )26: همان!(بر هر چه که نارواست گریم می....گریم می/ چپم خون ي گونهبر / اشک
به هین خاطر به خودم !/ زنده مانده بودند ها مورچهنسلِ / ولی باور کن که در قرنِ بیستم هنوز!/ دانم می/ باورش مشکل است

در  کنندتا میآنان تالش / داند می ها تمساحکه به چِشمِ / هاشان مسخرهبزرگ  هاي عینکبا آن / جاي زیست شناسان خالی/ گفتم
                              )32: همان.(رازهاي بزرگ کشف کنند/ صداي شاخک جانوران کوچک

 وقت هیچ ش همسایه ي عرعربچه/ شعاعِ طالییِ خورشید درك نکرد؟/ گُلِ رز را نشناخت؟/ خندید؟ن وقت هیچکافکا 
        )52: 3، ج1389پناهی، (نشنید؟

و بعد سرش / قرارداد هفتاد میلیون دالري خواهدبست/ با باشگاه رئالِ مادرید/ جوان فوتبالیستی به نامِ لوئیس فیگو/ خیلی دور
زن شاعري به نام ماریا تسوه تایوا خود را در تنهاییِ / در شهرکی به اسم یالبوگا گفت میو / داد میسف تکان به تأ دلیل بیرا 

به نام  آمد خواهدو کشوري به وجود / که قرنی خواهد آمد به نام قرنِ بیستم داد میو ادامه / به دار خواهد آویخت انگیزش اسف
، آدامسِ تند چق چقو  پوشند میو شلوارك کوتاهی / جو آببه نام  خورند میاین کشور مایعی  جمهورهاي رئیسو / آمریکا

: بپرسد که ها ازآن کند نمیجرأت  کس هیچو / سازد میاین کشور سپرِ ضد موشک / کنند میبادکنک درست  ها آنبا  جوند می
                              )43-42، 4ج، 1389پناهی، .(خواهد میناوگانِ جنگیِ شما در خلیجِ فارس چه / آخر بی پدرمادرها

و  ها سنتمدرنیسم و تقابل آن با  هاي ویژگیرا تا حد زیادي باید در  ها ارزشنابودي  هاي زمینههمچنان که گفته شد، 
و  وانتقاد ها ارزشو  ها سنتدر رمانتیسم، بازگشت به گذشته و احیاي . گرفتاري بشر در عصر هیاهو، آهن و سرعت جستجو کرد

در آثار برخی نویسندگان و شاعران رمانتیسم، مانند گسز، . دید توان میصنعتی مدرن را  ي جامعهو  داري سرمایهعصیان علیه نظام 
زیبایی در  جوي و جست، عشق به طبیعت و زندگی چوپانی و آرزوي سعادت رؤیایی و کرد میآنچه بیش از همه جلب توجه "

  ).173، 1 ج:1387سیدحسینی، ( "این زندگی بدوي و چوپانی بود
به دامان طبیعت نیز  بردن پناهدر شعر پناهی نیز اعتراض به دنیاي جدید و آرزوي بازگشت به دوران نخستین بشر و 

  .شود می دیده
راویا هاي شبدر شبی از  آورم میبه یاد  م آبستنی را پناه دادم/ وحشی خود ي  کلبهدر / سرد که پشمش / کنارِ اجاق سگ

                        )22: 1، ج1389پناهی، (داد میزمستان مرا  ي همهفاف پوشش ک
، وقتی جغدها خواندم می/ بخشیدم میگرسنه  هاي بلدرچینسهمِ گندم خود را به / -در حسرتی مجهول -آن روزها من

    )23: همان( کردم میاز پاهایم مراقبت / و به یاد دارم که به جاي کشتنِ مارها خواندند می

  
                         نتیجه گیري 

پناهی در تمام آثار . دید توان میرا  ها ارزشانسانی و دعوت به احیاي این  هاي ارزشدر شعر حسین پناهی حسرت نابودي 
یکی از . است خوردهاز دست رفته، حسرت و تأسف  هاي ارزشو بسیار براي  است پرداختهخود از همان دفتر اول به این مسأله 

صفا و صمیمیت زندگی  کند میشدن آن در دنیاي امروزي شکایت  رنگ کمکه پناهی بسیار بر آن تأکید دارد و از  هایی ارزش
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 اش مدرسهخورده، جوانی که دوران  کودکی بلوط ترد و شکننده هاي بابونهآري حسین مردي بود از دیار . گذشته است ي ساده
او مردي بود که توي هر نیم . دید میکسی که قلبش بهتر از چشمانش . ت روزهاي بارانی گذراندتنگ و خاطرا هاي کفشرا با 

رخ چحسین پناهی همان مردي بود که به نظرش انسان آسانسورچی فقیري است که . وجب خاك وطنش هزار تا فامیل داشت
وسبب غم و  هویت و تنهایی گشتگی گمرا علتی براي و آن  پردازد میاو از همان ابتدا با مدرنیته به مخالفت  دزدد میتراکتور 
  .داند می هاي روانی  اختالل
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505  
  »راوي«بررسی نقش نقال به عنوان 
 »هفت لشکر«در طومار جامع نقاالن معروف به 

  

  خوعاطفه نیک
  یداهللا جاللی پندري

  چکیده
» نقال«ي کنش و روایت  هاي عامیانه، شکل یافته در نمایش )ژانر(دارترین، نوع ادبی  و ریشهترین  هنر نقالی به عنوان کهن

گیرد؛  ي همذات پنداري آنان شکل می این تأتر عامیانه که در بستر ارتباطی مستقیم میان گوینده و شنونده و در نتیجه. است
ضور نقال به عنوان راوي ح. قهرمان رقم خواهد زد –صحنه، نقال  –محملی مناسب را براي روایتگري نقال و حرکت میان روایت 

بر این .اي در هدایت بیننده و افزایش ظرفیت هنر نمایشی وي برخوردار است هاي روایت، از جایگاه ویژه سازي در بعضی صحنه
هفت «. هاي خاصی براي ارائه هنر نمایشی نقال است به عنوان مأخذ نقاالن براي داستان گویی داراي قابلیت» طومارها«اساس، 
گردد؛ و در  هجري قمري بر می 1292در عهد قاجار است که زمان کتابت آن به سال » طومار جامع نقاالن«ز از جمله نی» لشکر

 .هاي مشهور نقالی است که از روي شهرت بر یکی از طومارهاي جامع نقاالن اطالق شده است روایت/ اصل نام یکی از نبردها
وایتی نقال در کنار بازیگري و نقش مهم و تأثیرگذار وي به عنوان راوي در بنابراین در این پژوهش کوشش شده، به عملکرد ر

از آنجا که حضور نقال به عنوان راوي، وي را در حفظ چارچوب . پرداخته شود» طومار جامع نقاالن«جریان روایت در کتاب 
هاي موازي و  تغییر صحنه و کاربرد روایتیاري خواهد کرد؛ تمهیداتی از جمله » بازي«و » روایت«روایتش و در واقع فاصله میان 

هاي میان نقل از  هاي رزم، استفاده از برش در صحنه) زاویه دید نمایشی(طرف  گاه تودرتو، در کنار برخورداري از راوي بی گه
بررسی در طریق اشعار گوناگون متناسب با روایت و همچنین تغییر لحن کالم در ارتباط با روایت راوي از جمله شگردهاي مورد

استفاده از زاویه دید نمایشی در بطن روایت داناي کل، به عنوان شگردي غیرمفسرانه، امکان تغییر صحنه  .داستانسرایی نقال است
در . سازد بیش از پیش فراهم می» بازي به روایت«و از » روایت به بازي«هاي موازي را براي رفت و آمد نقال از  و استفاده از روایت

ها  ها، به همذات پنداري هرچه بیشتر خواننده با شخصیت هاي میان نقل نیز، حضور راوي و فاصله گرفتن از قهرمان زمینه برش
روایت  –منجر شده و در نهایت، کاربرد لحن متناسب با روایت از جانب نقال در کنار بازیگري وي به حفظ تعادل میان بازیگري 

  .تهاي حماسی انجامیده اس و خلق فضا و صحنه
  

  .، شاهنامه»هفت لشکر«نقالی، نقال، راوي، طومار جامع نقاالن معروف به   :هاکلید واژه
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  مقدمه
گویی با قدمتی به درازناي تاریخ و به عنوان رکن اساسی ادب شفاهی همواره در مسیر داستانسرایی ایران، راه خویش را  قصه

ي ابن ندیم در الفهرست است که رواج دادن  باب در دست است گفته ترین سندي که بعد از اسالم در این قدیمی«. پیموده است
  )1079: 1382محجوب؛ (» دهد داستانسرایی در شب را به اسکند نسبت می

ترین گردانندگان فرهنگ عامه؛ یعنی مردم،  هاي قومی، سنتی و عقیدتی همواره به خواست و توجه مهم قصه گویی با ریشه
هاي گوناگون؛ ظاهراً تا حدي هم از آن رو بود که اینگونه روایات به تخیل  ها و داستان قل  قصهحفظ و ن. پیوستگی داشته است

  .ها بازیابند داد تا آنچه را خود، در زندگی محنت بار هر روزینه خویش از آنمحروم بودند در این قصه آنها میدان می
آفرینش «ی و داستانسرایی، آن را به مرز بازآفرینی ادبیات و توجه به ذوق و سلیقه همگنان، به عنوان مهمترین گزاره قصه گوی

سازد  نزدیک می» ها با گره افکنی و گره گشایی از الگوهاي متعارف عوامانه و بازمانده در خاطره) دراماتیک(نمایشی –روایتی 
  ).40: 1364پلووسکی؛ (

هاي متفاوت با شاهنامه و دیگر کتب  داستان هاي گوناگون هاي پهلوانی توسط نقاالن و ساخت و پرداخت تدوین روایت
بنابر آنچه بیان شد، ورود عناصر خاص .حماسی، خود دلیلی بر حضور عناصر فکري و عقیدتی شنوندگان و مخاطبان آن است

  .داد سوق» نقالی«ها، آن را به سمت گونه اي از قصه پردازي نمایشی با عنوان  ذوقی در بطن ساختار عامیانه و مردم پسند قصه
ها به شعر یا به نثر است که شخص آن را در برابر یک شنونده، زنده اجرا و  ي نقل داستان نقالی به معناي هنر یا حرفه

  )117: 1378جعفریان؛ (کند  کارگردانی می
تعریف  )تماشاگران(براي ) نقال(رویدادي در قالب داستان دانست که یکی «و »نقالی را نمایش یک نفره«توان  بنابراین می

). 21: 1390نجم؛ (»خود) نقالی(کند؛ به منظور سرگرم کردن و جذب آنها و تأثیر گذاشتن در آنها از طریق هنر روایتگري  می
است که ... نکته قابل توجه در این تعریف، حضور عناصر ویژه روایتگري و نمایشی به همراه شگردهاي بیانی چون تشبیه، تمثیل و 

  .دهد ر و تفسیر خاص خویش از داستان موردنظر را به دست مینشان خاص نقال از تعبی
منظور از نقالی، سرگرم کردن و برانگیختن هیجانها و عواطف شنوندگان و «: توان گفت تر می بنابراین در تعریفی جامع

ایشی نقال، به آن ي حکایت جذاب، لطف بیان، تسلط روحی بر جمع و حرکات و حاالت القا کننده و نم بینندگان است به وسیله
حد که بیننده، او را به مردم به جاي یکی از قهرمانان داستان ببیند، به عبارت دیگر، بتواند به تنهایی بازیگر همه اشخاص بازي 

  )65: 1387بیضایی؛ .(»باشد
توان تاریخ  نمیي زندگی اجتماعی و بروز عواطف و احساساتی است که  نقالی با وجهی از هنرگوسانی و خنیایی برآیند شیوه

  .پیدایش آن را به طور دقیق مشخص کرد
اگرچه همان گونه که ذکر شد، تعیین دقیق مبدأ و تاریخ پیدایش هنر نقالی، چندان میسر نیست؛ اما شواهدي از سنت 

ي متنی از یک سو خواندنِ خواننده از رو«شاهنامه ابومنصوري در دست است که اگر » خواندن«داستانگزاري عهد فردوسی از 
را ... بدانیم و از سوي دیگر احتمال کاربرد حرکات سر و دست و تغییر آهنگ و » نقال«مکتوب و منثور در حضور جمع را مانند 

خواندن شاهنامه ابومنصوري را قدیم ترین اشاره کلی به نقالی در / توانیم نقل  به منظور افزایش لذت و هیجان داستان بپذیریم؛ می
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آیدنلو؛ (» مقدم بر سرایش شاهنامه فردوسی خواهد بود –البته نه با این اصطالح  –ي هنر نقالی ر این صورت پیشینهد. ایران بدانیم
1388 :45(  

شده است؛ در  تعبیر می» خنیاگري«و » قوالی«که از آن به » سنت گوسانی«پیش از اسالم، در قالب » نقالی«شایان ذکر است که 
واقعه خوانان «باقی ماند که » واقعه خوانی«چون چنگ و تنبور، به صورت  –همراهی سازهایی  ي اسالمی با از دست دادن دوره

» نقالی«بدین ترتیب  –براي جبران این کمبود به جهت دیگري روي کردند که آن تقویت واقعه خوانی بود با تأکید بر بازیگري 
  )65: 1387بیضایی؛ ( »ي خود طی کرد ي اسالمی نخستین تحول را براي حفظ و ادامه دوره

در کنار ادبیات مکتوب حاکی از تأثیر و تأثر این دو » نقالی«زیستی ادبیات شفاهی به صور گوناگون از جمله  همراهی و هم
بروز یافته؛ رد » راویان و شاعران نه راویان خویش«این امر که توسط خنیاگران و راویان در نقش . نوع ادبی بر یکدیگر است

تنها بر آثار متعلق به دوره اشکانی، همچون سمک عیار و ویس و رامین، که در مقامات چه عربی و چه فارسی و نیز نه «پایش را 
  )49: 1386حسن آبادي؛ (» گلستان سعدي برجاي گذاشته است
ی و در جاي جاي ادب شفاهی و مکتوب، عالوه بر تکامل روایات مل» هنر روایی و نقالی«براین اساس، کاربرد گوناگون 

  .حماسی، زمینه را براي ورود عناصر جدید در تاریخ داستان سرایی ایران فراهم آورد

  طومارها
چنانکه بیان شد، توجه به عناصر جدید در نقل، ذهن و زبان نقاالن را به سمت بداهه گویی و بازپروري داستانهایی با 

  .انجامید» طومارها«نهایت به تدوین  سوق داد که این امر در... زیرساخت ملی، اعم از حماسی، مذهبی و 
هاي دیگر، مانند سمک عیار، اسکندرنامه، به روایت  ها و افسانه طومار، نسخه اي است دستنویس، از روي شاهنامه و حماسه«

 :1390نجم؛ (» گوید؛ به حفظ و انشاي خویش که اغلب بدخط و پرغلط اما آفرینشگرانه است هایی که می شخصی نقال از داستان
هاي تلفیقی، ادبی، داستانی و  بنابراین عالوه بر برخورداري از چارچوب اجرایی بالقوه در متن طومارها، ساخت و پرداخت). 301

  .سازد مبدل می» داستانهاي بازنویسی شده منثوري«نمایشی از سوي نقال، طومارها را به 
االن و داستانگزاران را بر آن داشت که با تدوین آنها و هاي داستانی، نق ها و حماسه هاي گوناگون از منظومه وجود روایت

هاي ملی  ي مردم به بن مایه عقیدتی عامه –هاي ذهنی هاي شفاهی به مکتوب عالوه بر فرهنگ سازي و حفظ یادمان تبدیل روایت
فاده از مأخذي تقریباً مشخص که عالوه بر است» طومارهایی«ها و  آنان با تدوین داستان. و داستان سرایی ایران نیز یاري رسانند

؛ ساخته و پرداخته شیوه داستان پردازي آنان نیز بود؛ زمینه را براي تقویت داستان گویی و روند رو )هاي قدیم ها و داستان حماسه(
  .به رشد شگردهاي داستانی فراهم کردند

از جمله نام بسیاري از قهرمانان، شرح و بسط در همان متن داستان نقال نیز، بسیار مطالب وجود دارد که در مأخذ وي نیست، «
آیا قصه . آید بسیاري از رویدادها که مصنف در اصل کتاب به اختصار از آن گذشته است، در ضمن داستان پردازي گوینده می

شرح و بسط بینیم که وي بارها داستان را به همان  چه می. آفریند؛ چنین تصوري درست نیست خوان این مطالب را فی المجلس می
دیگر اینکه، . کند آیند هرگز اشتباه نمی گوید و در برون نام هیچ یک از قهرمانان که در شاخ و برگ داستان وي می باز می

توان پنداشت که ذوق نقال آن را در  ها چنان مرتب و به سامان و موافق اصول داستان سرایی است که نمی بسیاري از این داستان
  )1097: 1382محجوب، (» شدهمان لحظه آفریده با
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، نقاالن را به تدوین و انتقال »طومارهاي مکتوب«براین اساس، برخورداري از متن اجرایی و ظرفیت صحنه سازي از طریق 
این امکان را براي داستان گویان و نقاالن » طومارها«وجود متونی مکتوب، همچون . روایت شفاهی به مکتوب بازداشت

نقل جزئیات، ریزه کاریها و شرح و بسط وقایع و رویدادها هرچه بیشتر به عامه پسند ساختن هنرخویش  فراهمساخت؛ که ازطریق
ها و تراوشات ذهنی داستان گویان به منظور رفع ابهام و  هاي فرعی و تلفیق روایات اصیل با شنیده ایجاد داستان. یاري رسانند

  .ر این مدعاستهاي داستانی، دلیلی ب روشن ساختن زوایاي تاریک نقل
کار خواندن و نتیجه گیري را براي طبقه کم سواد، امکان پذیر » نقل به متن«عالوه بر این تدوین روایات و انتقال از 

چون خواندن شعر به سواد بیشتر نیاز دارد و از سوي دیگر، شاعر، خواه ناخواه به اقتضاي ضرورن شعر و رعایت وزن و . ساخت می
پردازد و از هر واقعه، نتیجه  کند و یا در مقام توصف ها به هنرنمایی می بیش از حد ایجاز و اختصار دراز میقافیه گاهی مطلب را 

رّ حوادث و حاق مطلب و چارچوبه. گیرد اي عبرت انگیز و پندآمیز می ي اصلی  براي خوانندگان که مرادشان اطالع یافتن از م
  ).143: همان(گیرد  وم صورت میداستان است؛ تحریر به نثر از روي داستان منظ

هفت «. هاي خاصی براي ارائه هنر نقال است به عنوان مآخذ نقاالن براي داستان گویی داراي قابلیت» طومارها«بر این اساس، 
هجري قمري برمی گردد؛ و در  1292، در عهد قاجار است که زمان کتابت آن به سال »طومار جامع نقاالن«نیز از جمله » لشکر
  .هاي مشهور نقالی است که از روي شهرت بر یکی از طومارهاي جامع نقاالن اطالق شده است روایت/ نام یکی از نبردها اصل

هاي عامیانه فارسی  هاي داستان هاي حماسی و اساطیر ملی ایران باستان است و با مایه این طومار که دربردارنده بیشتر داستان
داستان هفت لشکر نیز که بخش قابل . ي نقاالن داستان پرداز قرون اخیر است پرداخته تلفیق شده است؛ بیش از همه ساخته و

  . مالحظه اي از کتاب به آن اختصاص یافته، ظاهرا مهم ترین داستان این کتاب است
  )Narration(روایت 

هایی است که هر نوع کالم روایت به عنوان شاکله و جوهر متون روایی، در معناي عام خویش بیان کننده رویداد یا رویداد
به دلیل برخورداري از روند و ... هاي تاریخی و  در این تعریف داستان، خاطرات، متن. شود داستانی و غیرداستانی را شامل می

گیرند؛ اما در روایت شناسی ادبی، روایت، اشکال  داستانی اعم از داستان کوتاه،  ي بیانی، در ذیل عنوان روایت قرار می سلسله
ترین و  شاید بتوان روایت را در ساده«بنابراین . گیرد ها را نیز دربر می ها، حکایات و رمانس ها، قصه بلند، رمان و حتی افسانه

  )8: 1371اخوت؛ (» دارد) راوي(کند و قصه گویی  ترین بیان، متنی دانست که قصه اي را بیان می عام
، از جایگاه ویژه »وجود قصه و حضور قصه گو«کن اساسی ماهیت روایی، بنابراین تعریف، نقش راوي به عنوان یکی از دو ر

با ) Suzet(به داستان ) fabula(ي روایت از طرح  راوي به عنوان میانجی و واسطه. اي در پیشبرد داستانی برخوردار است
هایش  او با حذف و اضافه. ندک گشاید و آن را به او عرضه می هاي خویش داستان را در برابر خواننده می شگردها و انتخاب

ساختار و اشکال متفاوتی از گفتار داستانی را براي خواننده  یا شنونده رقم خواهد زد و وي را در مسیر موردنظر خویش هدایت 
: تودوروف، منتقد ساختارگرایی فرانسوي معتقد است که هر داستان داراي دو ساختار مجزا است«براین اساس، . خواهد کرد

» حضور راوي«در واقع این گفتار است که ). 89: 1371اخوت؛ (» )discourse(و گفتار ) یا قصه سرگذشت histoire(روایت 
ي ایده و روش منحصر به فرد راوي در نقل رویدادها و حوادث، شکل  سازد و به مثابه و ارتباط وي با خواننده یا شنونده را می
  .دهنده قصه و ساختمان کلّی روایت است



مهدزای دلج یسراف بدا و نابز جیورت شیامه نیمتفه    

٧١ 
 

و یا خوانندگان را به سمت و سویی ) Suzet(حضور راوي در داستان و استفاده از شگردهاي متفاوت، گفتار داستان نوع 
هاي داستان، در حالت اول، متن روایی است و  شود یا یکی از شخصیت یا داستان توسط راوي روایت می«. کند خاص هدایت می

البته در حالت اول هم عناصر نمایشی وجود دارد؛ عناصري . آید یش در میها به نما در حالت دوم نمایشی است و توسط شخصیت
  ).4-103: 1387بی نیاز؛ (» مانند گفتگو و خودگویی

ص راوي و حضور او در بیان خاص داستانی در کنار برخوردراي  بر این اساس می توان به شکل خاصی از داستان، که به تشخّ
تواند دو جنبه داشته باشد؛ از یک  داستان گویی می» ویی نمایشی انجامیده است؛ اشاره کردداستان گ«از شکل ساده روایی، با نام 

شود و از سوي دیگر به لحاظ چگونگی ادا کردن واژگان با نمایش گري پیوند پیدا  سو به دلیل وجود واژگان به ادبیات مربوط می
محدود نماندو همانند یک بازیگر نمایش گفتار و کردار بازیگران چنانچه فرد داستان گو، صرفاً به روایت ساده داستانی . کند می

  )127: 1385شیخ مهدي و دیگران؛ (» شود را تقلید کند، داستان گویی او نمایشی می
هاي تصویري در ذهن  این نوع داستان گویی که به ظرفیت و نیروي واژگانی راوي متکی است؛ خواننده را به معادل سازي

  .می انجامد) Showing(و نمایش ) Telling(ود و در نهایت متن به آمیزه اي میان نقل ش خویش رهنمون می
. البته شایان ذکر است که این نوع داستان گویی در یونان باستان، سیر تکاملی خود را طی کرد و به اجراي نمایش تبدیل شد

در پی تغییر مذهب ایرانیان از آیین «د رواج داشت اما این روند در ایران که در اواخر دوره ساسانی توسط قصه گویان دورگر
» نقالی«هاي خود را از دست داد و بر بازیگري داستانگو به عنوان  زرتشت به اسالم جوهره خود را حفظ کرد اما برخی از ویژگی

ز هر چیز بر هنر داستان هاي شاهنامه بروز یافت بیش ا هاي حماسی و نقل این امر که بیشتر در نقالی): 115: همان(» .اکتفا کرد
  .نمایش تکیه کرد» دار میدان تک«گویی نقال به عنوان 

ي کنش ساده و در عین حال کامل و  دهنده شکل» تئاتر داستانی«بنابراین، در این نوع داستان گویی، نقال در حکم راوي  
تابع حال و مقام بوده و نسخه و الگوي ثابت و سیال و پویا و »هاي زبانی و بیانی داستان ساخت و پرداخت«پیچیده اي است که در 
  )115: 1382بهرامی؛ . (تغییرناپذیري نداشت

ها،  در کنار برخورداري از ظرفیت و توانش بازي به جاي شخصیت» طومار«نقال در حکم روایتگر و میانجی در متن داستانی 
. یانی دیگر روایت نامستقیم و مستقیم در حرکت استو به ب» گفتن و نشان دادن«به منظور حفظ چارچوب روایتش همواره میان 

هنر نقال «. کند کند و از نگاه او روایت می کند و گاه به جاي شخصیت بازي می نقال گاه از جاي راوي و از نگاه راوي روایت می
، »بازي کردن«یت کردن و ي رفت و آمد از روایت به بازي و از بازي به روایت بنا شده است؛ نزد او این گذر میان روا بر پایه

بسیار مهم است و نقال باید کامالً بر آن مسلط باشد، زیرا در غیر این صورت، همه چیز در ابهامی » نشان دادن و زندگی کردن«
له داند که کجا باید از پرسوناژها فاص نقال بنابر تجربه و مهارت می. آزاردهنده باقی خواهد ماند، چه براي او، چه برا تماشاگران
  )292: 1390نجم، (» .بگیرد، صرفاً به نقل بپردازد و بازي نکند و کجا بازي کند

گفت و «استفاده نقال از این شگرد داستان سرایی در نهایت، ظرفیت هنري وي را از روایت به تقلید و ایفاي کنش نمایشی و 
خواننده با متن را برعهده دارد از سویی با بیان فشرده این امر که خطوط ارتباطی میان . رساند بهتعادل میان نقل و نمایش می» گو

ي متن بازگو کرده و از سویی  دیگر با پنهان ساختن خویش در  هاي داستان را به واسطه ها و رخدادها، شخصیت حاالت، کنش
گفتار «براین اساس  .رساند پنداري هرچه بیشتر با آنان یاري می ها ارتباط مستقیم خواننده با قهرمان و همذات نقاب شخصیت
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آمیزد و در عین حال فردیت نقل قول یا تفکر شخصیت حفظ  در هم می) جزیی از نمایش(ها  و گفتار شخصیت) نقل(نویسنده 
شود و در همان حال، گفتار  ها به روش مصور نقل قول، شکسته می به عبارت دیگر احساسات و افکار شخصیت. شود می

  )161: 1387بی نیاز، (» آمیزد در هم می) بیان نویسنده(نقل با ) بخشی از نمایش(ها  شخصیت
» طومار جامع نقاالن«با توجه به مطالب ذکر شده و به دلیل حضور نقال به عنوان راوي به تمهیدات خاص وي در کتاب 

س از این ارائه خواهد شد هایی که پ البته شایان ذکر است که بیان این  مسئله، بدین شیوه و براساس تقسیم بندي. شود پرداخته می
در کنار اشاره به بازیگري نقال ) 1390(» هنر نقالی در ایران«سهیال نجم در کتاب . در هیچ منبع و مأخذي بدان پرداخته نشده است

در براي نقال بسیار مهم است که چهارچوب روایت از دستش در نرود و «. کند از روایتگري و نقش نقال به عنوان راوي نیز یاد می
کند و در واقع هم  کند و هم بازي می پیچ در پیچ بازي پرسوناژها گم نشود؛ چرا که او یکه تاز میدان صحنه است و هم روایت می

او در واقع صداهاي مختلفی را که در وجودش «کند  و یا در جاي دیگر این گونه بیان می) 193: 1389نجم، (» کند کارگردانی می
  )291همان، (» ، صداي بازیگران)راوي(رساند، صداي نویسنده متن  میبه هم پیوسته به گوش ما 
  هاي موازي تغییر صحنه و روایت

در شعر و به ویژه «سازد  ها فراهم می صحنه و صحنه پردازي که در واقع تمهید نویسنده را براي نمایاندن عملکرد شخصیت
  )  447: 1376میرصادقی، (» پیوندد ر آن به وقوع مید» عمل داستانی«داستان بیانگر مکان و زمان و محیطی است که 

یاد شده، از جمله مناسب ترین شگرد در پیش برد )  محاکات( صحنه یا نمایش که در بوطیقاي  ارسطو از آن به عنوان تقلید «
. افتد داستان در آن اتفاق می) دیالوگ(یعنی زمان و مکانی که کنش و گفت و گوي «. نمایشی است –روایت داستانی 

  )18: 1387بی نیاز، (» .شود دهد و خواننده با آنها بیشتر و ملموس تر می ها را پیش روي خواننده قرار می بنابراینصحنه، شخصیت
ارتباط میان صحنه و توصف و نقل داستان از جانب راوي به شکلی منطقی در روند داستان، زمینه را براي گذار مناسب از نقل 

موردنظر توسط نقال، ساختار کالن روایت را برعهده دارد؛ با » طومار«سازد این شگرد که در  فراهم می به نمایش و یا برعکس
هاي موازي در کنار روایت اصلی، حضور نقال را به عنوان راوي، هرچه بیشتر برجسته  ها و گه گاه حضور روایت تغییر صحنه
  .ساخته است

یا برعکس، حضور فیزیکی و گه گاه ضمنی خویش را به خواننده و یا بیننده این نقال است که با تغییر از نقل به نمایش 
هاي وي توجهی  ي ایرانی، هیچگاه به تحلیل روحیات قهرمان قصه و بیان تردیدها و دودلی هاي عامیانه در قصه«. کند گوشزد می

و برگ دادن به آنها و پرداختن به  ظاهراً شرح و تفصیل و شاخ. نشده است و این قبیل مطالب، سخت فشرده و مختصر آمده
هاي بی روح و متراکم  هاي عشقی و رزمی از جمله مسائلی است که به نقال واگذار شده و اوست که می باست، این صحنه صحنه

  )115: 1382بهرامی؛ (» را که به طور اختصار بیان شده جان بدهد و با توصیف دقیق آنها، شنوندگان را سرگرم سازد
ي جدال میان ضحاکو کاوه آهنگر، راوي به شکلی متناسب و مستمر میان صحنه گفتگو و جدال دو شخصیت  صحنهمثالً در 

  :شود قهرمان حفظ می -موردنظر حضور دارد و بدین وسیله فاصله و تعادل میان نقال
دند تا به جایی رسیدند که آم مالزمان گفتند که پادشاه به باغ است و کاوه آهنگر روانه باغ گردید، خود با فرزندان می«

ي ضحاك را نوشته بودند و در دست داشتند و  مجلس ضحاك بود  بزگان جا برجا قرار گرفته بودند و همان کاغذ عدالت نامه
کردند که ضحاك ظلم نکرده و ستم بر کس روا نداشته، که کاوه آهنگر قدم پیش نهاده و چوب دوشاخه در گردن و  مهر می
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ایم و پادشاهان ایران  عدالت نامه شهریار ایران است که امروز نوشته: این چه کاغذ است؟ گفتند: وشته افتاد گفتنظر کاوه بر آن ن
اي : کنند که ضحاك پادشاه عادل است و هیچ ظلم و ستمی بر کس نکرده است و، کاوه آهنگر بانگ بر ضحاك زد که مهر می
هاي خدا را به ناحق به قتل  هی به عدالت کرده اي که هر روز دو نفر بندهتو چگونه در مدت نهصد و پنجاهسال پادشا! بیدادگر

خواهند  اند، حال آن دو نفر را می آوري و مغز سر ایشان را خوراك ماران خود داده و من هشتاد پسر داشتم؛ دو نفر باقی گذاشته
گفت، چنانچه هیبت کاوه بر دل  ه ضحاك میو از این نوع سخنان ب! به قتل برسانند، عدل و مروت تو ببین تا چه حد است؟

لرزید، چنانکه هیبت کاوه بند شده  بود، ضحاك  داد، ضحاك بر خورد می ضحاك افتاد و هر نوبت که چوب را حرکت می
این محضر را تو نیز مهر کن که من پسرهاي تو را به تو بخشیدم و محضر را به دست کاوه دادند، چون محضر را ! این مرد: گفت
  )20: 1377طومار جامع نقاالن، (» ....اه کرد و او را از هم درید، و آنگاه رو به شهریاران ایران کرد که نگ

نقال در این بخش به عنوان روایتگري آگاه در توصیف صحنه و زمینه سازي رویدادها، حضوري انکارناپذیر دارد،  اما آنگاه 
ي داستان دور ساخته تا بدین وسیله  یم آنان رو به رو سازد؛ خود را به صحنهها و گفتگوي مستق نیز که او خواننده را با شخصیت

  .خواننده را بیش از پیش در روند داستان پیش ببرد
پرینوش و . کند که چون پرینوش داخل حرم پدر خود گردید، اهل حرم شادیها کردند اما، راوي اخبار چنین روایت می«

که تو را نجات داد؟ پرینوش ! اي خواهر: دریافتند و احوال از پرینوش پرسیدند کهشکرنوش و پریدخت، هر سه یکدیگر را 
ي خط این زمان به گرد عارضش دمیده و  چه گویم اي خواهر؟ یک جوانی که گل عارضش ماه را خجل کرده و سبزه: گفت

و در خفا به . غرّان و اژدهاي دماناگر گویم خورشید فلک رو بود، هنوز از هزار صفت یکی نگفته باشم و در شجاعت چون شیر 
سعدان نیست، شهرزاده ایست از ایران و گرفتار تست و از خاطر تو اراده این ] ي زاده[این جوان برادر ! اي خواهر: پریدخت گفت

یم از خواه مملکت کرده است و ژنده جادو را کشته و مرا از طلسم بیرون آورده و جواهرات طلسم را به پدر تو نثار کرده، می
چون این سخن . براي خاطر من یک بار خود را بدان جوان بنمایی و حکایت شکار آهو و صورت را تمام با پریدخت بگفت

اما، . ي او بود بشنید، هیچ نگفت و دلش دربر طپیدن گرفت، چرا که احوال سام را از رضوان پري شنیده بود و رضوان پري خاله
پرسم و تو صفت پسر ایرانی از جهت من بیان  من احوال خالص شدن از تو می! خواهراي : پریدخت گره به جبین زد، گفت

  )69: 1377همان، (» داشت پیچید و از خواهران پنهان می مرا با جوان ایرانی چه کار؟ و در دل بر خود می! کنی؟ می
) Half -Scence(به وجود نیم صحنه  و موارد ذکر شده آن،» طومار جامع نقاالن«هاي موجود در  باید دانست که اکثر نمونه

نویسنده ماجرایی را که در ظرف زمانی طوالنی مدت اتفاق «نیم صحنه اشاره دارد، بدین شیوه که  -و حرکت راوي میان نقل
» نقالی«در این حالت خواننده نوع روایت او را ... کند  افتد و خود شامل چند رویداد اصلی و چند رخداد فرعی است، نقل می می
) Break(» گسست«او باید جاي جاي نقل، رشته کالم را قطع کند و با آوردن یک صحنه، در شکل روایت خود . خوانند می

» گسست«این . گیرند هاي که دور بودند، در نزدیکی و تماس با خوانند قرار می ها و مکان در این جا ناگهان، شخصیت. ایجاد کند
  )113: 1387، بی نیاز(» خوانند می» نیم صحنه«را 

هاي موازي نیز حضور نقال  شایان ذکر است که عالوه بر موارد ذکر شده، بازگشت از صحنه اي به صحنه اي دیگر و روایت
  .بیش از پیش براي خواننده ملموس خواهد ساخت» راوي«را به عنوان 
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ب نامدار را بوسیدند و دیدند که رنگ لشکر سام با قلواد و قلوش در رسیدند، پیاده شدند؛ ران و رکا] حال[در این ... «
اي شهریار، هزار جان ما فداي تو باد؛این چه حالست که ترا رو داده است؟ با : ارغوانیش به زعفرانی مبدل گردیده است و گفتند

ي شهریار با ایشان مبالغه از حد گذرانیدند که ا. هرچند احوال پرسیدند، جواب نداد. ما بگو، سام سردر پیش افگند و هیچ نگفت
به خداوندي خدا قسم که هر که از پی من بیاید، او را گردن ! از من دست بردارید: سام گفت. ما بگو، شاید با تو موافقت نماییم

خواهم زد و بروید در خدمت منوچهر شاه و عرض مرا با او برسانید و سالم مرا نیز به پدرم، نریمان، برسانید و بگویید که سام 
آورم، بهتر آن است که از پیش  پهلوان قسم یاد کرده است که هر که از عقب من بیاید، او را به قتل می: ا، قلواد گفتام: ....گفت

من قسم نخوردم که هرگاه کسی از عقب من بیاید، او را ! این بنی عم: گفت. سام چون نظر کرد، قلواد را دید. روي سام درآمد
  ).9و  58همان؛ . (»...هزار جان من فداي تو باداي شهریار، : کنم؟ قلواد گفت هالك می

هاي روایت، تغییر و بازگشت صحنه از اهل حرم به  همانطور که اشاره شد، در این نمونه عالوه بر حضور نقال در نیم صحنه
نقل رو به رو و  -هاي قبل بیان شده بود؛ خواننده را با فاصله گذاري و مرز میان صحنه  قلواد و ذکر سخنی از سام که در صحنه

  .سازد حضور نقال را به عنوان راوي براي او آشکارتر می
اي بود، که او را سهیل جانسور نام بود، سام را بدو  القصه چنان کردند و دست و گردن سام را بستند و خاقان را برادرزاده«

ین احوال را با پریدخت بگفت و آن نازنین از سپرده، او نیز سام را برداشته، به منزل خود آورد و او را دربند کشید و خاقان ا
شنیده ام که بیهوشداري در شراب کرده اند و او را به ! اي خواهر: نهایت اندوه به گریه درآمد و شیون آغاز کرد و پرینوش گفت

  شد؟ فریب گرفته، وگرنه که حریف او می
ن غدقن نموده بود که روزي یک نان خشک و کوزه آبی اما چون سام به هوش باز آمد، خود را در زیر بند گران دید، و خاقا

بیشتر به او ندهند که نتواند بند را پاره کند و در آن مدت که در زندان بود، از گرسنگی چنان شد که کسی او را نشناخت؛ تا 
و آب سام با خبر یاري در حق سام بکنید و نامه اي به قمررخ بنویسد که از نان ! اي خواهر: روزي پریدخت با پرینوش گفت

  )4-73: همان(» : ...باشید و از او مضایقه نکنید، و پرینوش به همین مضمون نامه اي به قمررخ اشاره کرد که
به هوش آمدن : در نمونه ذکر شده، خواننده با دو تغییر صحنه از جانب نقال و حضور پررنگ او در قالب راوي، رو به روست

  .ي گفتگوي آنان تگوي پریدخت و پرینوش و بازگشت دوباره به صحنهسام در زندان بالفاصله پس از گف
. در شراب ریخته و ایشان را به داروي بیهوش کرده،دست و گردن ایشان را بستند] و[چون شب شد، وزیر خاقان بیهوشدار... «

  .»تا فردا تیر بارون کنند وزیر خاقان فرمود تا در برابر لشکر اسالم دارها بر سر پا کردند و ایشان را به دار کشیدند
القصه، فرهنگ دیوزاد را چشم در راه بود که سام با سرداران کی داخل بارگاه خود شود، هرچند نشست اثري ظاهر نشد، «

چون نزدیک رسید، خروش و غلغله دیوان را شنید که . فرهنگ را آتش در دل افتاد، در ساعت برخاسته، متوجه ایوان شیطان شد
وزیر ! اي برادر: کنند، احوال پرسید؟ شخصی گفت رها بر سر پا کنید، چون بیشتر آمد، دید که دارها را برسر پا میدا: گفتند می

  )84: همان. (کنیم که در برابر لشکرش تیربارون کنیم خاقان سام را با سرداران به داروي بیهوشی گرفته و الحال دار بر سر پا می
این تکنیک داستان سرایی، امکان پیشبرد چند روایت . یدات نقال در مسیر روایتگري استهاي موازي نیز، از دیگر تمه روایت

ساختارگراها چنین رویکردي یعنی «. رسند و یا خرده روایت را فراهم کرده، که در نهایت در قصه اي از داستان به هم می
ها بنا به اقتضاي کل  ینجا هر یک از خرده روایتدر ا. نامند می» تناوب«دو یا چند خرده روایت به طور همزمان را » تعریف«
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هاي  طبعاً در اینجا پاي رجعت به گذشته و برش... شوند تا دیگري از جایی که قطع شده بود ادامه پیدا کند  داستان، قطع می
  )6-125» 1387بی نیاز، (» معمولی زمانی در میان است

ببینید که : مشید را پیدا نکرد، ضحاك منجمان را طلب نمود، گفتاما، از آن جانب چون آن غالم به نزد ضحاك رفت و ج«
باشد و دختر خاقان را به نکاح خود  جمشید در چین می: چون منجمان نظر کردند، گفتند. باشد جمشید در کالم والیت می

ضحاك ظالم بر کردار . درآورده است و از آن دختر پسري به هم رسد فریدون نام که زوال پادشاهی تو  در دست او خواهد بود
اي نامداران اصالح چنان است که من به جانب چین روم، جمشید را با فرزندهاي او : عظیم بترسید و روي به همرأي خود کرد که

ام، هیچ ظلم و ستمی به  خواهم که جمله سرداران من محضري بنویسند که در این چند مدت که من پادشاه بوده به قتل رسانم؛ می
  ...ده نکرده ام تا این حجت در دنیا و آخرت گواه من بوده باشد، هیچ آفری

گفتند و او را خداي تعالی هشت پسر کرامت فرموده بود و  ي آهنگر می اما شخصی بود از رعایاي مردم عراق که او را کاوه«
هفتاد و هشت پسر کاوه آهنگر  در آن مدت که ایام پادشاهی ضحاك بود، نهصد و پنجاه سال از عمر او گذشته بود؛ از آن جمله

  )19: همان(» ... را به جهت ماران ضحاك گرفته، به قتل آورده بودند و 
همانگونه که بیان شد، روایت ضحاك و تالش براي یافتن جمشید، توسط نقال قطع شده و به موازات آن به بیان سرگذشت 

  .پردازد کاوه و حضور او در این بخش از خرده روایت می
ي چین  من از لشکر خاطرجمع نیستم، به جهت آنکه خزینه و دفینه با لشکر و سرداران به دروازه! اي نامدار: سام گفت.... «

فرستاده ام و خود با فرهنگ متوجه این طرف شدم، مبادا خاقان چین با لشکر بی شمار بر سر ایشان بیاید، که از همین جا متوجه 
مود و مرکب تازي جهت پریدخت گرفته و هر دو بر مرکبان سوار شده و فرهنگ پس قمرتاش را وداع ن. شهر چین گردیم
ایشان را در راه بگذارید و دو کلمه اي از خاقان چین . رفتند ي جلو انداخته و راه چین را در پیش گرفته، می دیوزاد را در دهنه

  »:بشنوید
ر لشکر سام در رسیدن کیوان شاه د« یو و مکوکال به امرا و خاقان چین و رسیدن سام نریمان آمدن لشکر چین با خاقان بر س
  :گوید

باید دانست که راوي در ادامه از چند خرده ) 91: همان.... (که چون بشنید که لشکر سام در دامن کوه چنین فرود آمدند و 
بهره گرفته و در نهایت »  ...ر و رفتن سام نریمان همراه پریدخت به شکار و افتادن با پریدخت در طلسم اکثی«روایت دیگر از جمله 

  .انجامیده است» ...رزم خاقان چین با سام نریمان و کشته شدن کیوان شاه به دست سام و «با حرکت موازي آنها، به روایت 
در ذکر رفتن «: خورد هاي روایت به چشم می البته، همان گونه که بیان شد، رجعت به گذشته و فالش بک نیز، در برخی بخش

، نقال پس از بیان مختصر ماجرا و زادن فریدون از آن دختر، »د، به شهر چین و دادن خاقان چین دختر خود به جمشید بمجمشی
ناگهان با شگرد بازگشت به گذشته و فالش بک به بیان ماجراهاي رسیدن غالم ضحاك، به نزد او و پیدا نکردن فریدون؛ که پیش 

  .پردازد که در این امر نیز پاي شگرد روایتی نقال در میان است اره کرده بود میاز ماجراي رفتن جمشید به چین بدان اش
نمود تا  از آن جانب، چون جمشید نامدار در آن نیمه شب از شهر کابل بیرون رفته؛ منزل به منزل طی مراحل و قطع منازل می«

  »....به شهر چین رسید
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جمشید را پیدا نکرد، ضحاك . مشید را پیدا نکرد، ضحاك رفت اما، از آن جانب چون آن غالم به نزد ضحاك رفت و ج
  )18همان؛ ... (باشد  ببینید که جمشید در کالم والیت می: منجمان را طلب نمود، گفت

ها زمینه را براي حرکت نقال میان روایت و  باید دانست که کاربرد زاویه دید نمایشی و ذکر جزء به جزء حاالت شخصیت
هاي جدال یا رزم نمایان است؛ در نهایت با تمایز میان  این امر که غالبا پس از ذکر صحنه. اهم کرده استبازي یا برعکس فر

  .صحنه فراخ منظر و نمایشی به ایجاد فاصله هنرمندانه انجامیده است
ن مصالح و مواد نمایش دهنده شیوه اي است که نویسنده با آ«تعبیر کرد، » گفتار داستان«توان به  زاویه دید که از آن می

  ).385: 1376میرصادقی؛ (» دهد کند و در واقع رابطه نویسنده با داستان را نشان می داستان خود را به خواننده ارائه می
بنابراین تعریف، شگرد نویسنده در انتخاب و چگونگی روایت و یا به عبارت دیگر انتخاب زاویه دید مناسب است که عمل 

  .دهد اختمان روایت را شکل میداستانی را پیش برده و س
نیز، اگرچه نقال به عنوان راوي داناي کل و آگاه به تمامی رخدادها، حوادث و حاالت، به روایت » در طومار جامه نقاالن«

ها،  و اقناع نیاز خواننده در جهت ارتباط مستقیم با شخصیت) Spacing(پردازد؛ اما به منظور فاصله گذاري  داستانی خویش می
  .گیرد بهره می» داناي کل«در بطن » زاویه دید نمایشی«تدبیراز 

بهره گیري از این شگرد توسط نقال، حرکت او را به عنوان راوي در جهت ارتباط و فاصله میان دو صحنه فراخ منظر و 
صحنه فراخ «. یاندنما کند و قابلیت هنري وي را به عنوان راوي و شکل دهنده اصلی داستان به خواننده می نمایشی فراهم می

هاي  ثبت کننده لحظه (scense)»صحنه نمایشی«شود و  هاي عام و عمومی به کار برده می اغلب براي جنبه panorama)(»منظر
  )430: همان(» شود هایی که هرگز، دوبار تکرار نمی خاص است، لحظه

) نمایشی(توان به دو نوع روایت جزئی  کور نیز میبا توجه به تعاریف بیان شده از دو صحنه فراخ منظر و نمایشی، در طومار مذ
  .اشاره کرد) فراخ منظر(و کلی 

  

  صحنه نبرد میان رستم و سهراب
از وقت صبح تا نماز . را چسبیدند] هم[پس از مرکب به زیر آمدند و دامن زره به کمربند استوار گردانیدند و کمر و گریبان «

آخراالمر سهراب سر بر سینه رستم گذاشت و مقدار هزار . و بر عقب می دوانیدند عصر تالش کردند و سر بر سینه هم گذاشتند
بعد از ساعتی نام خدا را بر زبان برد، قوت کرده و . فرو کشیده که به زانو دآمد و لنگر بر سرش انداخت] و[قدم او را به عقب برد 

ن زد و بر روي سینه اش نشست و خنجر از غالف کشیده، قد و قامت رستم را ا دل زمین بر کند و بر باالي سر برده و بر زمی
اي دالر دستت را نگه دار که مرا با تو حرفست، آنگاه هرچه خواهی بکن، سهراب : خواست که سر او را جدا سازد، رستم گفت

. جدا سازنداي چون در میدان گردان رسمیت است که چون اول کسی را بر زمین زنند، سر او را : رستم گفت. دست نگه داشت
اگر این دفعه !! تو پنداري دیگر او را نتوانم افگند؟: سهراب گفت.... اگر در مرتبه اول سر او را جدا کنند، در سر زبان خلق بماند

  )192و  3: 1377: طومار جامع نقاالن(» .به میدان بیاید، سر  او را از قلعه بدن جدا سازم
  .پردازد ن آمده و با دوربین و چشم اندازي فراخ به ادامه روایت داستان میراوي پس از ذکر نمایشی صحنه نبرد، به میا
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به دامن . دیگر به سراپرده نیامد. ي سهراب برخاست، گفتی که مدار عالم را بر سر او کوفتند القصه، رستم چون از زیر تنه«
  »...که خونابه از چشم او سر کرد کوهی شد و سر و تن را شست، روي نیاز به درگاه بی نیاز بمالید و چندان گریست 

  
  :ذکر نمونه اي دیگر از صحنه نمایشی

رستم کدخداي کجا باشد که سخن مرا نشنود و از من مدتیست که ترا فرستاده ام، تو : کیکاووس برآشفت و با گیو گفت«
: غراض کرد و طوس را گفتمن چون رستم را به دار کنم؟ کاووس ا: گیوگفت. برخیز، زود رستم را بردار کن! آیی؟ حال می

. امر شهریارست که ترا بر دار کنم: طوس از جا برخاست و دست رستم را بگرفت که. تو برخیز رستم و گیو را، هر دو بردار کن
: رستم در غضب شد و پشت دستی بر طوس زد که بر عقب دوید و در پاي تخت کاووس بر زمین افتاد؛ و بر کاووس خروشید که

  »یک بود؟کدام کار تو ن
زدم  حیف از تخت جمشید نیست که همچون تو ناسزایی بر او نشسته باشد؟ اگر عزت پادشاهی نبود، آنچنان تیغی بر فرقت می

  .اگر مردي، سهراب را بردار کن. شدي که به چهارپاره می
  تو سهراب را زنده بر دار کن

  
  بد آشوب و بدخواه را خوار کن  

  اگر من نترسم ز یزدان پاك  
  

  مشت خاك] یک[چه کاوس پیشم چه   
  )187-8: همان.... (اینک من رفتم : و دست بر طرف دامن زده، از بارگاه بیرون آمد، بر رخش سوار شد و ایرانیان را گفت  

هایی نزدیک، مستقیم و بدون دخالت  هاي ذکر شده، مشاهده شد؛ راوي گاه با ذکر جزئیات و ایجاد صحنه چنانکه در نمونه
سازد؛ و گاه با حضور خویش و روایت توصیف گونه از  ها و شناخت آنان نزدیک می واننده را هرچه بیشتر به شخصیتخویش، خ

ظرفیت و توانش روایتگري نقال در این زمینه در نهایت به ایجاد فاصله اي . دهد حوادث، صحنه اي فراخ منظر را به دست می
از این دیدگاه فاصله هنرمندانه به مثابه عنصري مرتبط با کانون روایت به . نجامدهنرمندانه میان صحنه فراخ منظر و نمایشی می ا

امکان حرکت و ). 424: 1376میرصادقی؛ (» شود فاصله مطلوبی که در آن چشم انداز داستان بر حسب کل یا جز آن بنا می«عنوان 
  .سازد فراهم می» بازي به روایت«و » روایت به بازي«جابجایی نقال را به عنوان راوي میان 

  
  برش میان نقل

. هاي روایتی نقال در جایگاه وي به عنوان راوي نقش بسزایی دارد ها و خالقیت هاي میان نقل نیز به عنوان شیوه مهارت برش
اي  هاي حرفه اي نقال، زندگی تازه ها و خالقیت کند غالباً براي همگان آشناست و بنابر شیوه مهارت داستانی که نقال نقل می«

ها و عبرت آموزیهاي پایان نقل، ضمن عملکردهاي  هاي میان نقل، بدیهه گویی و پند و اندرز، لطیفه پیش خوانی، برش. یابد می
  )291: 1390نجم، (» متداول و همیشگی خود، اما در اجراي هر نقال، جایگاه ویژه و تأثیر خاص آن اجرا را دارند

نیم  -هایی میان نقل و توصیف و یا گاه پس از ذکر صحنه ل براي ایجاد برشبراین اساس در طومار موردنظر نیز، نقا
  .پردازد ها می رزمی و به منظور ایجاد توازن به شگردهایی از جمله بیان اشعار و تکیه کالم –هاي نمایشی  صحنه
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را بدین حال کرده اي؟ خاطر  چرا سر به کوه نهاده و خود! اي شهریار: خودرا در پاي سام انداختند و گفتند» اما سرداران«
عاقبت شمس الملک، . کرد سام در اصالً هیچ التفات به سخن ایشان نمی. جمع دار که پریدخت زنده است و خاقان مکر کرده بود

من پسر وزیر خاقانم و خبر زندگی پریدخت را به خدمت سرداران و من ! اي شهریار: پسر وزیر، خود را پاي سام انداخت، گفت
  ....آوردم

به آن خداي که ذات او بی مثل و مانند است، که اگر راست گفتی و پریدخت زنده است، ترا پادشاه ! اي برادر: سام گفت
  :کل ترکستان کنم و خاقان را به قتل آورم؛ چنانچه استاد گفته است، بیت

  وگرنه به داراي دارندگان
  

  که او پادشاه است و مانندگان  
  نده ماهبه تابنده خورشید و رخش  

  
  به جان عزیز منوچهر شاه  

  که گرزنده بینم پریدخت نام  
  

  ز لعلش رسانم دل خود به کام  
  شکرنوش خاقان اگر خود پریست  

  
  و یا فی المثل شمشه خاوریست  

  در آرم به عقد تو با گوهرش  
  

  رسانم به برج تو چون اخترش  
  108و  9: 1377طومار جامع نقاالن، (      

یان شد، نقش روایتی نقال و بیان شعر از زبان او پس از ترسیم نیم صحنه اي که نقال در البه الي زاویه دید همانگونه که ب
شود، زمینه هرچه بیشتر همذات پنداري و حضور در فضاي  ها رهنمون می بیرونی، خواننده را به کنش شخصیت –نمایشی 

  .موردنظر را به خواننده القا خواهد کرد
نام تو چیست؟ رستم خواست نام خود را پنهان دارد، باز معاینه سهراب به : برزو گفت. به حرب تو امده ام: رستم گفت.... «

صدچندان : هرچه از رستم گفتند: برزو چون رستم را دیده بسیار پسندیده گفت. گویند مرا رستم زال می: خاطرش آمد، گفت
بارالها، : و رستم نیز به درگاه الهی نبید که. این اژدها صولت زبون مساز بارالها، هنوز اول جوانی منست، مرا در دست: گفت. است

  :مرا از شد این برزگر زاده نگاه دار و هر دو بیننده وري مشغول شدند، بیت
  دو نیزه دو بازو دو مرد دلیر

  
  تو گفتی که بودند دو نرّه شیر  

  یکی اهل خیر و یکی اهل شر  
  

  فگندند نیزه ابر یکدیگر  
  نیزه فراوان برآویختندبه   

  
  همین خاك تا خون برآمیختند  

  دو دریاي خون آمده موج زن  
  

  دو قهار و ثعبان آتش فکن  
  ....      

  چه از تیرشان کارنامد به سر
  

  )کذا(کمان برگرفتند عقاب سر به سر   
  ملخهاي پکان زیرندگی  

  
  شده آفت مزرع زندگی  

  )248و  9: همان(      
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هایی بیان  ها آشکار است، برش میان نقل، از طریق اشعار در اکثر موارد پس از ترسیم نیم صحنه یا صحنه چنانکه از نمونه
ها داستان را به پیش برده که پس از آن با ایجاد شگردي روایتی از  شود که دوربین روایتی نقال از نزدیک و ازمنظر شخصیت می

  .دپرداز طریق اشعار به ترسیم فضا و رنگ موردنظر می
هاي میان نقلی  ها نیز به عنوان نشانه اي از حضور مستقیم نقال به عنوان راوي و توجه وي به مخاطب از طریق برش تکیه کالم

  :که در اینجا به چند نمونه از آن اشاره خواهد شد
  

  صحنه نبرد میان رستم و هژبر
گویند و در این چند روزه، اوالد  مرا هژبر بال می: فتگویند، تو کیستی؟ اهرمن گ مرا رستم زال می] اي[گفت اگر شنیده ... «

میل نهصد من را بر . آن حرامزاده. ي دماغش زبانه کشید رستم چون این سخن شنید، دود ناخوش از روزنه. تو را غمدار کرده ام
ینه سینه بر زنجیر کمر آن اهرمن سپر بر سپر گرفت که گردن بر س... قبه سر پهلوان زد که ضرب دست دید سپید به خاطرش آمد 

  )451و  2: همان(» ...القصه،  دو کلمه از جاسوس کیخسرو گوش کنید ...بر تخت آمد که با فیل  نرم گردید
  صحنه نبرد تمورابن برزو با جهانبخش ابن فالمرز

صدایی از . رفت تمور پسر بر سر کشید، کوفت بر قبه سپر و کله عمود که دو دست اسپ از پیش و دو پا از عقب به در... 
  ... .مرد و مرکب در هم غلطیدند؛ که تمور برخاست . کمر مرکب بر آمد

  )391و  2:همان... . (القصه، دو کلمه از پیل مندان گوش بشنوید که 
با تجسم بخشیدن به نقش روایتی نقال و . ها که معموالً در جهت قطع صحنه و ایجاد کشش داستانی شکل گرفته اند تکیه کالم

قطع صحنه یکی از «. هاي روایت، به تعلق و انتظار وي از روند داستان انجامیده است ساختن خواننده از صحنه و نیم صحنهجدا
خود . تواند کشمکش خلق کند و یا به کشمکش موجود بیفزاید ابزارهاي روش کار است و اگر به درستی استفاده شود می

دهد خواننده تکیه دهد و در بازي کشدار هر صحنه غرق  یرا اجازه نمیدهد؛ ز حرکت چیزي است که کشمکش را افزایش می
  )69: 1387نوبل، (» شود یابد متوجه تر و هیجان زده تر می خواننده همان طور که سطح تنش افزایش می. شود

  
  راوي و لحن کالم

ا اجزا و رخدادهاي داستان حکایت کالم نویسنده، از برخورد آگاهانه و تعمدي وي در ارتباط ب» ضر باهنگ«لحن، به عنوان 
بنابراین لحن، سازنده فضاي ). 59: 1387بی نیاز، (» کند ها و حتی راوي تجلی پیدا می در نهایت دو نوع بیان شخصیت«دارد که 
  .ها و هم راوي دارد داستانی است که از این طریق هم نشانی از زبان شخصیت –کالمی 

انی و به منظور ایجاد رابطه مناسب با خواننده و شنونده از یک سو و خلق فضاي موردنظر نقال نیز به عنوان راوي روایت داست
آنها، هماهنگ با حرکات اعضایبدن «. پردازد از سوي دیگر با ابزارها و تدابیر اگاهانه به تغییر لحن و ضربآهنگ کالم خویش می

کوشیدند، حاالت متنوع و  از و فرود، تکیه،درنگ و تکرار میدهند و با فر و کاربرد منشأ، لحن و اهنگ سخن خویش را تغییر می
اگرچه حرکات و رفتار نقال فی البداهه بوده و در متن ). 52: 1388آیدنلو؛ (» داستان و کسانش را به شنوندگان منتقل کنند

  .توان از نحوه روایت دریافت شده؛ لحن کالم خود را می طومارها منعکس نمی
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. گاه گردید و ضحاك او را دربرگرفت و در این اثنا خبر آوردند که منهراس دیو برادر تو را کشته استپهلوان داخل بار... «
سهل باشد، و آفرین برمنهراس دیو کرد و خلعت شاهانه به گرشاسب بخشید، در آن وقت برادر زاده : ضحاك از ترس گفت

ضحاك بانگ بر برادر . خدا تخت تو را زیر و زبر کند :ضحاك با گریبان چاك در برابر ضحاك آمد و خاك بر سر کنان گفت
تو چگونه : که اگر گرشاسب فرزند مرا بکشد، مرا با او سخنی نیست، دیگر باره به ضحاك گفت! بس کن: زاده خود زد که

طومار جامع (» !دور کنید] من[این را بزنید و از بر ! اي جماعت: ضحاك گفت! گویی؟ پادشاهی که برادر تو را بکشند و هیچ نمی
  )51: 1377نقاالن، 
راند و فرهنگ  سام نریمان نمودار شد که بر گردشگاه غراب نشسته و پریدخت نقاب انداخته و دوش به دوش مرکب می... «

... سام چون نگاه کرد، لشکر خود را دید که لشکر خاقان دور ایشان را چون نگین انگشتر گرفته است، . ي جلو دیو زاد در دهنه
باید که تو پریدخت را به خیمه رسانی پس فرهنگ پیش افتاد و پریدخت در عقب، هر که از ! م فرهنگ را گفت اي برادرسا

تخته پل را بیندازید، پس : دیوان پیش آمدي، فرهنگ او را به ضرب چوبدست نرم کردي، چون به خندق رسید، نعره کشید که
  ...تخته پل را انداختند، 

نقال در این دو توصیف با یکدیگر متفاوت است، در توصیف حرکت لشکر سام به دلیل کاربرد هجاي  چنانکه پیداست، لحن
هاي خاص نبرد چون گرده گاه، غراب، مرکب راندن، دهنه جلو، کالم سنگین و  بلند و کشیده در آخر کلمات، استفاده از واژه

سام و فرهنگ پیرزاد و رساندن پریدخت به خیمه به دلیل  در حالی که لحن کالم نقال گفتگوي میان. داراي شکوه حماسی است
  .کوتاهی و قطع جمالت شتابزده و نشان از عجله و اضطراب براي رساندن پریدخت دارد

. القصه فرهنگ دیو زاد را چشم در راه بود که سام با سرداران کی داخل بارگاه خود شود؟ هرچند نشست، اثري ظاهر نشد...«
چون نزدیک رسید، خروش و غلغله دیوان را شنید که . ل افتاد، در ساعت برخاسته، متوجه ایران شیطان شدفرهنگ را آتش در د

  )84: همان! .... (اي برادر: کنند، احوال پرسید، شخصی گفت چون آمد، دید که دارها بر سرپا می. دارها بر سر پا کنید: گفتند می
پردازد،سعی در تغییر لحن خویش و  مستقیم از حرکات فرهنگ دیو زاده می نقال که در این حادثه داستان، به نقل و روایت

وي با استفاده از شگردهایی از جمله کوتاهی . ایجاد فضاي اضطراب انگیزه و هیجانی از انتظار وي، از رسیدن سام به بارگاه دارد
نشست و «الت، افعال متضادي همچون در پایان جم» ت«و » د«هاي انفجاري  جمالت و مکث مان اجزاي کالم، کاربرد واج

فضا و حس القایی موردنظر را براي خواننده ایجاد کرده است که طبعاً با روایت ساده و بی پیرانه او، قبل از این صحنه » برخاست
  متفاوت است

؛ به تغیر لحن کالم شود هاي گوناگون نیز ظاهر می ها و در قالب بازیگري از نقش عالوه بر این نقال آنجا که از زبان شخصیت
  .هاي موردنظر تکیه دارد از سوي شخصیت

هاي ابریشم انداخته و فرش  هاي منقش دید که ساخته و ایوانها و قالیچه در قلعه باز شد و سام قدم در قلعه نهاد، خانه... «
از زر سرخ نهاده اند و دختري بر قدم در آن قصر نهاد، دید که تختی . کرد تا به در قصري رسید همه را سیر می. ملوکانه گسترده

زینهار که بازگرد و برخود رحم کن که ژنده جادو به شکار ! اي جوانمرد: چون چشمش بر سام افتاد، گفت.... باالي او خوابیده 
رم و اگر تو را مژده باد که آن ناپاك را به قتل آو! اي نازنین: سام بخندید و گفت. رفته است و مبادا برسد و تو را هالك نماید

  )85و  6: همان(» !باورنداري بر در قلعه و مشاهده نماي که او را به توفیق الهی چگونه به دو نیم کرده ام
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چنانکه بیان شد، در گفتگوي میان سام و دختر خاقان چین، راوي به خوبی توانسته با استفاده از ابزارهاي آوایی و به تمایز 
در سطرهاي پیشین، به توصیفی ساده اما آهنگین و ) راوي -نقال (ر حالی است که وي لحن میان دو شخصیت دست یابد،  این د

با توجه به اینکه سطح آوایی به ارتباط عناصر موسیقیایی با معنایی کالم اشاره کرد،  نوسان . متناسب با فضاي قصر پرداخته است
یان جمالت که به کاربرد سطح نحوي و محور هم نشینی در کالم دختر، در کنار کوتاهی و مکث م» افتان و خیزان«میان آهنگ 

در حالی که آهنگ افتان و یکنواخت کالم سام و . سازد ها مربوط است، حس هیجان و تنش وي را به خواننده منتقل می واژه
  .کند آرامش لحن سام را گوشزد می» مرده باد«، و »اي نازنین«، »چون بخندید«هایی  استفاده از واژه

بازیگر، کارکرد روایتی و نقش راوي را در روند  -نمایش و یا نقال –ساس تفاوت لحن کالم نقال در حرکت میان نقلبراین ا
این افسون نمایشی، که همراه با مبالغه تر «. کند؛ و از سوي دیگر به خلق فضاي مناسب و حماسی می انجامد داستان تثبیت می

زمان واقعی و زمان : گیرد در عین حال دو بعدي نمایشی زمان و زبان نشئت می کالم و عمل است از همان دو  عامل بنیادي و
را نیز توجیه ) نقال و بازیگر(پرسوناژ  –فرضی داستان و زبان واقعی روزمره و زبان جهان نمایش که ضمناً از ویژگی دوبعدي نقال 

خانه و معموالً با لحنی روایتگرانه و آزاد و رها از نقال که به زبان تماشاگر عنصر خود و در فضاي واقعی مثل قهوه . کند می
گوید، مشروط به شرایط خاص  رسد و به جاي شخصی سخن می گوید، وقتی به نقش آفرینی می هرگونه قید و شرطی سخن می

  )37:  1390نجم، (» دهد آن نقش، به وضوح تغییر لحن می
زواره در نقش کیخسرو آمد اجازت طلبیده به میدان درآمد و . میدان رودگذارد که به  زواره دید که رستم بر برزو نمی... «     

تو کدخداي کجا باشی که رستم یا برزو با تو رزم کنند؟ و برزو ! اي ظالم بد کردار: زواره گفت. ... سر راه را بر کوهکش گرفت
اي سرت در گردنت نهاده ترا !  ؟رستم زال است و شکننده گردنکشان است. را خطاب به برزگرمی کنی که پسر سهراب است

  )343: 1377طومار جامع نقاالن؛ (»...چه حد آنکه نام برزو بر زبان رانی؟ 
براین اساس، انتخاب کلمات و عبارات مناسب، آهنگ متناسب با فضاي داستانی و استفاده از دیگر شگردهاي ادبی در خلق 

ب نقال، وي را به عنوان راوي در فاصله گذاري و ترسیم چهره ها و ایجاد لحن هماهنگ با پالت داستانی از جان شخصیت
  .روایتگري یاري کرده است

  نتیجه گیري    
این طومار . تحلیل و بررسی شد» هفت لشکر«در طومار جامع نقاالن معروف به » راوي«در پژوهش حاضر، نقش نقال به عنوان 

ران باستان است، به دلیل اختصاص بخش قابل مالحظه اي از کتاب به هاي حماسی و اساطیر ملی ای که دربردارنده بیشتر داستان
گیرد بیش از همه ساخته  این کتاب که از پادشاهی کیومرث تا بهمن را دربر می. بدین نام خوانده شده است» هفت لشکر«داستان 

  .قریحه نقاالن و داستان پردازان است
در ساختار روایی، و همچنین به دلیل برخوداري از قابلیت آفرینشگرانه بر این استس، طومارها با توجه به نقش مؤثر نقال 

  .ي مأخذ نقاالن براي داستان گویی، بستري مناسب را براي تثبیت نقش روایتگري نقال فراهم کرده است داستانی، به مثابه
گیري از زاویه دید نمایشی در بطن هاي موازي و فالش بک؛ بهره  در طومار موردنظر نیز، در کنار تغییر صحنه، کاربرد روایت

داناي کل، زمینه را براي حرکت نقال میان بازي و روایت فراهم کرده؛ که این امر در نهایت، با کاربرد صحنه فراخ منظر و 
روایتی  ها، به شکل توصیف هاي میان نقل نیز، کاربرد اشعار و تکیه کالم در برش. نمایشی به ایجاد فاصله هنرمندانه انجامیده است
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ها و ایجاد کشش و تعلیق داستانی یاري  نقال و فاصله گرفتن وي از قهرمانان، به همذات پنداري هرچه بیشتر خواننده با شخصیت
ها و پالت داستانی، ضمن  در نهایت، در زمینه لحن کالم نیز نقال توانسته با ایجاد لحن متناسب با فضا، شخصیت. رسانده است

  .هاي حماسی بپردازد روایت به ترسیم فضا و صحنه -تعادل میان بازیگري
  

  منابع
 .، دستور زبان داستان، اصفهان، نشر فردا)1371(اخوت، احمد 

در ایـران از آغـاز تـا    ) نقـالی (هاي عاشقانه، چشم اندازي بر چگونگی قصه عامیانه و قصـه گـویی    ، قصه)1387(بهرامی، ایرج 
 .امروز، تهران، ورجاوند

 .انتشارات روشنفکران و مطالعات  زنان چاپ ششم: ، نمایش در ایران، تهران)1387(بیضایی، بهرام 

 .افراز: ، درآمدي بر داستان نویسی و روایت شناسی، تهران)1387(بی نیاز، فتح اهللا 

 .سروش: ، دنیاي قصه گویی، ترجمه ابراهیم اقلیدي، تهران)1364(پلووسکی، آن 

 .امیانه ایران، به کوشش حسن ذوالفقاري، تهران، نشر چشمه، ادبیات ع)1382(محجوب، محمدجعفر 

 .انتشارات سخن، چاپ سوم: ، عناصر داستان، تهران)1376(میرصادقی، جمال 

 .رنسس: ، تعلیق و کنش داستانی، ترجمه مهرنوشطالیی، اهواز)1387(نوبل، ویلیام 

 ).متن(جمه و نشر آثار هنري مؤسسه تألیف، تر: ، هنر نقالی در ایران، تهران)1390(نجم، سهیال 

 .رنسس: ، توصیف در داستان، ترجمه نیلوفر اربابی، اهواز)1388(وود، مونیکا 

پژوهشگاه علـوم  : ف مقدمه، توضیح و تصحیح مهران فشاري و مهدي مداینی، تهران)1377) (طومار جامع نقاالن(هفت لشکر 
 .انسانی و مطالعات فرهنگی

  .حوزه هنري: شناسی نمایش ایرانی، تهران، ساختار)1379(یاري، منوچهر 
، سال سوم، شماره چهارم )گوهر دریا(، پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی »مقدمه اي بر نقالی در ایران«، )1388(آیدنلو، سجاد 

  .64-35، صص 1388، زمستان 11پیاپی (
، 158دبیات و علوم انسانی، مشهد، شماره ؛ مجله دانشکده ا»سمک عیار و افسانه یا حماسه«، )1386(حسن آبادي، محمود 

  .108-81صص 
 131، داستان گویی نمایشی در ایران، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتم، صص )1385(شیخ مهدي، علی و دیگران 

-115.  

    



مهدزای دلج یسراف بدا و نابز جیورت شیامه نیمتفه    

٨٣ 
 

506  
  هاي خاقانی و انوريهجویه يمقایسه

  
   1محمدحسین نیکداراصل
   2الهه جهاندیده

  
  دهیچک

قرن،  نیادر . اند ستهیز یمعصر  نیای هر دو در خاقاني و انوری است، فارسي پر بار شعر ها دوراني از رهجقرن ششم 
  . هجو است نیمضام نیای از کی. اند ي گذاردهجا بهي آثارو  کردهیی هنرنماو شاعران در انواع شعر  افتهي تنوع یشعرموضوعات 

ي پرداخته شده، سپس شواهدي از انواع انوری و خاقانقطعات  انیمهجو در  لیدالو  زهیانگی نوع، بررسمقاله ابتدا به  نیادر 
یی و بسامد به هجوگوي هجا،  دربارهدر بخش بعد به نظر دو شاعر . آورده شده است شده واقعمورد هجا  تیشخصهجو و 
ي و جرأت هر دو شاعر در شرویپو  یوانیحي نهادهای، اخالقبسامد صفات ضد  انیپاي تابو پرداخته شده و در ها واژهي ریکارگ

ي  وهیشبه  کهمقاله  نیا. ي پرداخته شده استریگ جهینتی شده و سپس به بررس، ردیگ یممورد هجا قرار  کهی شخصانتخاب 
ی لیتحلي  گونه  ي عمل و بها کتابخانهي  وهیشی به ادب قاتیتحق، براساس روش معمول در کردهي، اطّالعات خود را فراهم سندکاو

  .ی استخاقان وانیدي و انور وانیدي پژوهش،  جامعهو  کردهی ارائه فیتوص و
  

  . یفارسی، هجو، شعر خاقاني، انور: ها واژه دیکل
 

                                                
 استادیار دانشگاه یاسوج - 1

 دانشجوي کارشناسی ارشد     - 2
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  مقدمه
ی فارسسوز مغول است، شعر  ي خانمان حملهمقدم بر  کهعصر  نیادر . ی استفارسي پر بار شعر ها دوراني از هجرقرن ششم 

 خیتاری در فارسشاعران و نام آوران شعر  کثرتقرن به علّت  نیا). 9: 1388ي، سجاد( ابدی یمد از جهات گوناگون وسعت و رش
دید و هجوسرایی امري رایج در آن  توان یمی اشعاري هجوآمیز، وانیهرددر قرن ششم، تقریباً در . ی ارجمند داردمقامشعر، 

. اند ي سبقت ربودهگو، شیخوشاعران روزگار  گریدي از ورانی و سوزن: گفت دیبا سهیمقادر مقام  کنیلروزگار بوده است، 
، کاسب. (یخاقاني و انور کوتاهي ها قطعهي تا انوری طوالن دیقصااز . است کردهروزگار در انواع شعر رسوخ  نیاهجو در 

1366 :55 (  
ي جامعه وجود دارند ایزوای تمامدر  کهی مسائل... ی استفارسی شعر اجتماعی مسائل بررسي ها نهیزم نیتر یغنی از کهجو ی

... و نینفری، لعن و کسیی به ناسزاگوی و فحاشی، کسیی از بدگو) 9: همان. (زدیانگ یمبر  اریبس راتیتأثها،  و آثار و عوارض آن
ی در شعر و ضد فحاشیی و ناسزاگوی معنی گرفته شده و به عربهجو و هجا از مصدر هجا، هجو، هجواً، هجاء و تهجاء . است
  )27: 1380، کوبختین. (ح استمد

ی به سر حد گاهو  شود یمبنا  زیدردانگي نقد گزنده و  هیپابر  که شود یمیی اطالق غنای شعر نوعی به ادبهجو در اصطالح 
  )28: همان. (انجامد یمو دردآور  زیآم مسخره شخندیر ادشنام ی

: 1374ی، کدکنی عیشف. (، هجو استقتیحقو خواه به  خواه به ادعا زیچ کي یوجودي ها یزشتي بر دیتأکو  هیتکهرگونه 
52(  

. اند یهزلي و هجوي شعر ها قالب نیتر عمدهاز  بیترتی، به رباعدو قالب قطعه و  که میابی یمی در فارسبا دقّت در اشعار 
ی گفتن. اند کردهه ی عرضرباع، اشعار متضمن هزل و هجو را در دو قالب قطعه و گو یفارسي شعرااغلب ) 31: 1380، کوبختین(

با  سهیمقااما در . است زیناچ اریبسي هجاگو، شاعرا اکثر وانیدی، نسبت به تعداد قطعات در معان نیادر  اتیرباعتعداد  کهاست 
  ) همان. (ردیگ یمي دوم قرار  رتبهقوالب شعر، بعد از قطعه در  گرید

  

  ي هجوها زهیانگو  لیدال - 1
. یی متفاوت استهجوسراي براها  آن لیدالی ول، اند کردهیی هجوسراشاعران  شتریب. تی، هجو اسفارسی از اغراض شعر کی

ي تنزل فاحش ذوق  دهندهدر هر روزگار، نشان  زیهجوآماشعار  رایزو بارور شده است؛  دهییزای، طیمحی عوامل ریتأثهجو تحت 
  )177 :1380،کوبختین. (جامعه است کي در یبارو  بند یبو اخالق و رواج فساد و 

  . او دارند تفکّری در فراوانسهم  کهي هستند وي شاعر، معاصران و معاشران  شهیاندعوامل و عناصر مؤثر در  گریداز 
و اوضاع  مکانیی دارد، گاه در زمان و سزا بهی، نقش ادبانواع  نشیآفردر ... ی واجتماع طیمح، نژاد، مکانهر چند زمان، 

و  عیطباتفاوت اغلب معلول اختالف  نیا. شود یمی دو شاعر مشاهده ادب سبکو  نیاممض نیبی فاحشی واحد، تفاوت اجتماع
  )179: همان. (ی استآدم حیقرا

در شعر تمام شاعران ... ي وهنری، اسیسی، اجتماعی، رواني ها ه زیانگ. شاعران، متفاوت است انیمیی در هجوسراي ها زهیانگ
ی خاقاني و انوردر اشعار  که شود یم میتقسي گریدي ها نهیگزبه  ها زهیانگ نیا. ، متفاوت استزانیمی در ولهجاگو وجود دارد، 
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شعرا و  گریدی شاعر، مشاجره خصمانه با نیخودبرتربیی و فخرجوي صله، اعطاتعلل ممدوح در  احرص و طمع شاعر، خست ی
 دهیددو شاعر  نیاراوانی در اشعار به ف کهي است مواردي از شعر بیرقیی تواناي و سلب هنرمندخاندان خود شاعر، اثبات 

  . شود یم
  

  يانورهجو در دیوان  - 2
دبن اسحاق  بن یعل نیاوحدالدشاعران نامبردار قرن ششم و از مداحان بزرگ دربار سنجر  نیتر برجستهي، از وردیابمحم

 رهیغ، پند و اندرز، حسب حال و حکمت، لغز، هیمرث، تقاضا، شکوه، بهیمطاي اقسام شعر مانند مدح، هزل، هجو،  همهاو در ... است
تمام انواع سخن،  انیماز  ایگو. و گستاخ است هتّاكمتملّق و خوشامدگو؛ و در هجو،  اریبس، حهیمدي در انور. دست داشته است

و  ی و ظرافتشیاند کیباری نغز و معانو  بکر نیمضامابداع . ي داشته استسازگاري وي خوو خلق و  عتیطببا  شتریبیی هجوگو
 کهي بود حدي هزل و هجو به  هیماي در انورشهرت . فن بالمنازع ساخته است نیاي را در وي هزل و هجو،  هیماي در قو لیتخ
  )274: 1380، کوبختین. (کردند یم عیشاي در افواه مردم انوررا با انتساب به  شیخوي هجومعاصر او، اشعار  انیهجوگو گرید

 نیای از میعظو بخش  وانیدسوم  کي در حدود یزیچ. ي اوستها یرباعها و  ي قطعهرانوي از شعر ا مالحظهحجم قابل 
ی او ادب اتیحي  ادامهی از علل کی دیشا)51: 1374ی، کدکنی عیشف. (دهد یم لیتشکي انوري طنزهاها و  حجم را هجوها و هزل

  )52 :همان. (طنز و هجوها باشد گونه نیهمی، فارسشاعران طراز اول زبان  کناردر 
ي، وقطعه منسوب به  535از مجموع  که چنان، دهیبرگزی هزل و هجو معاني  عرضهي براي قالب قطعه را انور رسد یمبه نظر 

 گریدی تیشخص نیمبمتنوع و  اریبسي انورموضوعات هزل و هجو در قطعات . ی سروده شده استمعان نیاقطعه در  105به  کینزد
  )277: 1380، کوبختین. (از شاعر است

در مدح و تقاضا  ای دارد، اما قالبشان یاخالقي  جنبهقطعات البتّه  نیای از بعض. است افتهی اریبسي در نظم قطعات شهرت انور
 نیا. کند یم، هجو ستیني دیامو  میبي  هیماها  وجود آن کهی را کسانو  کند یم دیتهدی را بعضی حتّاو ... در هجو ااست و ی
نشان  حهیقري و خوش قوي خود را چندان انور کهسخنان است  نیهمشاعران الهام شده است و در  برامیپ نیاچه به  است آن

  )148 -149: 1353، کوب نیزر. (اند شمره رانیاشاعران بزرگ  فیرددر  میقداو را از  که دهد یم
ر، چهره و اندام ایشان را به ی و غلو بسیارحم یبو با  رود یمانوري در هجویات خود گاه عیوب جسمانی اشخاص را نشانه 

  .ردیگ یمریشخند 
 گونه نیاطبعاً . است نکردهو او طمع شاعر را برآورده  کردهي طلب زیچی کساز . ی داردخصوصی حالتي گاه، انورهجو 

. است سروده شیخودر هجو افراد مختلف عصر  کهي از قطعات اریبسمانند . ي عام داشته باشدهنرارزش  تواند ینمهجاها، امروز 
از  شیبهجوها، به علّت اغراق  نیاگاه . داشته باشد تواند یمی کلّی قیمصاد که اند افتهی کالیپیتی عام و حالتهجوها،  نیای گاهاما 

  )52: 1374ی، کدکنی عیشف. (شود ریتصوي از آنان کاتوریکار که، سبب شده است اءیاش احد شاعر بر مشخصات افراد ی
ی، دست خشکبخل و . تازد یماو  بر عیوب شخصیتی افراد . یگر کارکردهاي انوري در هجو استي اخالقی از دها یژگیو

گویی هیچ چیز در دنیا . افراد دارد گونه نیادارا است و این نشان از نفرت انوري از  شوندگان هجوبسامد را در اخالق  نیتر شیب
این بخشش در پاسخ طلب کدو، یخ، جو، شراب، کاه، کاغذ، حتی اگر . ی و بخشندگی نیستدست گشادهبراي او ارزشمندتر از 
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ي جوشان  چشمه، با کرد یمواگر این ممدوح ارزشمند، امتناع ! پنبه، روغن، کفش، هیزم، شکر، عود و پیراهن کتان سنبلی باشد
  .شد یمي هجاي انوري آشنا  حهیقر

یکی او که در طلب پنبه و . هستیم رو روبهی با دو انوري گوی. میخور یمي دیوان انوري به دو بعد شخصیت شاعر بر  مطالعهدر 
  : دیسرا یمروغن 

  ایا خورشید و مه در پیش رایت تیره و تاري
  

  ي روزن ثقبهبه روز و شب گهی خورشید و ماهم 
  

  از این سردي و تاریکی به اندك پنبه و روغن  پس این سردي و تاریکی که در من هست بازم خر
  

  
  :دهد یمسر  ها سخنکه در وصف علو همت و مناعت طبع خود  دار شتنیخوانع و و دیگر انوري ق

  ما را برون ز حکمت یونانیان چو هست
  

  تقلید مکّیان و قیاسات کوفیان
  

  نان حالل کسب خوریم از طریق علم
  

  ادرار چون خوریم چو جهال صوفیان
  

  
  )704: 1372انوري، ( 

  قدرت دادن اگر نیست مرا باکی نیست
  

  همت نا ستدن هست و للّه الحمد
  

  )608: همان(
  اي به دریاي عقل کرده شنا

  
  وز بد و نیک این جهان آگاه

  
  چون کنی طبع پاك خویش پلید

  
  چه کنی روي سرخ خویش سیاه

  
  ي خویش دهیدنان فرو زن به خون 

  
  وز در هیچ سفله، سرکه مخواه

  
  )713و  712: همان( 

ي شراب، مارهاي ا جرعهتا دست پیش کسی دراز نکند، براي  برد یمکه نان به خون خویش فرو چگونه ممکن است انوري 
  :سدینو یمبیتی  11ي  قطعه، در آخرین بیت یک طلبد ینمو او که از هیچ سفله، سرکه  چاندیپ یمهجا را بر گردن ممدوح خویش 

  این قصه چنین بر آب منویس
  

  !هم سرکه بده، هم آبکامه
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  )721 :همان(  
و به محض  شناخته ینمي در هجو، دوست از دشمن باز و کهاست  نکته نیا انگریبي انور وانیدی هجوشدگان در اسام کثرت

لفظ، هم چون اراذل و  رکاکتی و زباندر هجو اشخاص، در بد . است دهیورز یمی، بدان مبادرت کسخاطر شدن از   دهیرنج
گرفتن تمام عوامل قوت و قدرت هجو، از جمله  کار بهو با  نکردهي ابا در پرده ی وزشت چیهاوباش و طبقات پست جامعه، از 

، دمار از روزگار آنان الیخي و صور شعر عیصناو به استخدام درآوردن  انیبیی رسای شعر و کوتاهو  تهکّمو  هیکناو  ضیتعر
  )278: 1380، کوبختین. (برآورده است

ی توجه یب، ممدوح انوري بوده و او اشعار بسیاري در مدحش سروده، به انوري ي بسیاريها ماههر گاه کسی که روزها و 
ی، بهاي گزافی توجه یبو براي این  گرفت یمقرار  ها طعن، مورد شدید ترین کرد ینمو نیازهاي مادي او را برآورده  کرد یم
  .بهایی به گرانی بد نامی تمام تاریخ ادبی. پرداخت یم

ی اسیسی و اجتماعی، خیتار تیشخصمهم نبودن  لیدلبه  -اند ي ما ناشناختهبرااغلب  کهي انور وانیدی از هجاشدگان بعض
  : عبارتند از  -ها آن اکثر

، )658: همان(ی صالح، صالح )641: همان(ی مهتاب عل، )579: همان(صالح   ، خواجه)525: همان( ی خیتاری محمد صف
: همان( نیالد فیس، )181: همان(، مقبل )564: همان( بیبوط، )652و  628: نهما(ی هرات قاض، )529و  733: همان(ی ناصح قاض
ی، مستوف کمالی،  نائب، )578: همان(موفّق  نیالد یصف، )529: همان( مجدالملک، تاج صالح و )756: همان(، عماد )749
، )596: همان(، خواجه شمس )566: نهما(ي حداد نیمعو  ثیاحمدلی، سرخس نیملنگ، ی دیفر، لیثقي، راز، محمد میکرقوام،

  )631: همان( دلنگیفر، )515: همان( نیدالدیحم، )516: همان(خواجه شهاب 
  : کند یمخطاب  ریامها را با لقب  آن» وسفی«و » طغرل«ي ها نامي دو نفر با هجاو در 

  مکشسخن دراز  وسفیریم
  

  است کوتاهچگونه  نیب یموقت 
  

  )559: همان(
  و من گفتمبمرد  رطغرلیم

  
  کردمردان  کار الموت ملک

  
  )597: همان(

  : نهد یمي برتر عنصرشاعران، خود را بر  گریدي هجاو در 
  افتی صله یمي گر به شعر عنصر

  
  ستیاي برترنه زابناء عصر 

  
  )568: همان(

  :ي او در امان نمانده است گزندهفتوحی شاعر از کسانی است که از زبان . او بر شاعران معاصر خویش نیز ابقا نکرده است
  ي بر در بامداد پندارا

  
  فارغ چو همه خران نشسته
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  )714: همان(
، روزگار، فلک«ي بر ادیزدر قطعات  نیچن هم. را هدف هجو خود قرار داده است نایسی بوعل، وانید نینخستو در قطعات 

 دهینرسها  ي برخوان آناحددست  ای اند نکردهآورده ي شاعر را برتقاضا ای که نام یبی خواجگانپرست،  و پول سیخسمردمان 
  . تازد یم» نام یب انیوالو  رانیاماست و 

این مسأله از دیرباز در هجویات شاعران فارسی و عربی . ي هجو انوري، استفاده از نمادهاي حیوانی استها یژگیواز دیگر 
  .خورد یمزبان به چشم 

  .ي منفی داردا چهرهاشعار انوري  تر شیبزن در . ي دیگري از دیوان اوست مشخصههجو زنان، 
  زن چو میغ است و مرد چون ماه است

  
  ماه را تیرگی ز میغ بود

  
  بدترین مرد اندر این عالم

  
  به بهینه زنان دریغ بود

  
  هر که او دل نهد به مهر زنان

  
  گردن او سزاي تیغ بود

  
  )630: همان(  

  او ارادت یببه خدایی که 
  

  رنج و شادمانی نیست خلق را
  

  کاندر این روزگار زن کردن
  

  از محض قلتبانی نیست جز به
  

  )571: همان( 
  :که عقل، زیر دست شهوتشان است داند یمي از زن را کار کسانی بردا فرماناو 

  کرا عقل باشد زبردست شهوت
  

  چرا زیر دستی کند هیچ زن را
  

  )517: همان( 
  !افکندگی بزرگ، جدایی استو تنها راه رهایی از این سر

  مار نون نکاح چون بزدت
  

  اي بحرّي و رادمري طاق
  

  هان و هان تا ز کس طلب نکنی
  

  هیچ تریاق به ز طاي طالق
  

  )666: همان(                
  یخاقانهجو در دیوان  - 3
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ي آزاده، شاعری، اخالقاز نظر . ی استفارس زبان مقدار یعالی، از سخنوران شروانی نجار عل بن لیبد نیالد افضلالعجم،  حسان
 کانینزدي از دوستان و زیچ اندكي زودرنج است و به ا هیروحو  فیلطی احساسي داراي و. ي مناعت طبع استدارابلند همت و 

و استادش ی مربی بر پدر، حتّ کهو آن گشوده، چنان  نیامالمت، زبان به قدح و مذمت  نیاي  واسطهخاطر شده و با  دهیرنجخود 
، کوبختین. (است نکردهابقا  زین -یلقانیب نیالد ریمج -و شاگردش -وطواط نیالد دیرش -، دوست شاعرش-يگنجوابوالعال 

1380 :288(  
. ي در قطعه، هجو استوي ها سروده نیپراهتزازترو  نیتر حساسی مراثپس از . ینیبدبو  تیشکای پر است از خاقان وانید

و از مجهول ماندن  دهیننالی تنگدستاو از فقر و .... ی اواخالقي است روشن، هم از مشاعر و هم از اوضاع ا هنییآهجو در شعر او، 
. ی داردعمومي  جنبه شتریب بلکهو بند او هم اختصاص ندارد،  دیقي او به روزگار ها تیشکا... است نکرده تیشکا شیخوقدر 

  )152: 1355ی، دشت. (دهد یمرا نشان  ی از اوضاع اجتماعناراضو  نیبدبمرد  کي ی افهیق
ج داردروح. و زودرنج است ریالتأث عیسری خاقان ی برافروخته مینامالآمده و از مختصر  جانیهي به مهر اندكبه . ی متمو

: انهم. (ییبایزی و خوبي او است به فطر شیگراي نظر و بلندی از ناش  ، غالباًدیشد تیحساس نیا کهشد  منکر توان ینم. شود یم
145- 149(  

مأنوس و (ی معني سرشار خود در برآوردن هرگونه  حهیقري توانا و  شهیاندي طبع بلند و روینبه  کهاست  انیسرا سخناو از آن 
. اند داشته تینهاي به اقتداری صعب، معان کردنالفاظ، توانا بوده و در رام  کسوتدر  نیمضامي  همه اندنینماو ) نامأنوس

  )253 :1378، زاده یعل(
 اساس یبیی و ادعاصفات را  نیا، کردهاز او سلب  داند یمها را به خود منسوب  فرد آن کهی را صفات کوشد یم کنندههر هجو 

ي ریکارگ به، با افتد یمي در نداریدی مدع کبا ی کهگاه  او آن. است کردهاستادانه عمل  اریبس، نهیزم نیای در خاقان. کندی معرف
او،  فیحر کهگاه  و آن تازد یمو بر او سخت  خواند یمی، او را به چالش فرا اسالمی غنتمداد از فرهنگ ی و اسنیداصطالحات 

خود و  دنیبرکشي به شاعري و ریاساطی، زباني ها توانشي  همهی است، با بهره جستن از خاقاني با برابری مدع کهي باشد شاعر
  )65 :1385پارسا، . (پردازد یماو از مقام خود  دنیفروکش

ها را هجو  ی از اشعار آنان پاسخ داده، آنبعضو مراوده داشته، به  مکاتبهي اریبسی، با شاعران و بزرگان زندگی طی در خاقان
  )26: 1375، کن معدن. (ی از آنان برخاسته استبرخ، با دشنام به سخنان و اشعارشان جواب داده و به معارضه با کرده

از  کهچنان ) 291: 1380، کوبختین(ی، هم چون اغلب شاعران معاصرش در قالب قطعه است خاقان اتیهزلو  اتیهجوي  غلبه
  : شود یمی است که به مواردي اشاره معان نیاقطعه در  35قطعه منتسب به او، حدود  370مجموع 

  شهر آشوب -1-3
  چند قطعه در هجو بغداد  -1-1-3

  ییجوبه بغداد اهل وفا چه  ایخاقان
 

  ...زدینخ ایمیک نیا رانکا قلبشهر  کز
 

  )851: 1388ي، سجاد(
  یکرم یبصفت  میگومن ز بغداد چه   ي ندهندریپبه  که نمیبی از دجله چو آب
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  )928: همان(

  
  خود انیهمشهردر هجو  -2-1-3

  یخاقان انیهمشهرهمه 
  ندیجا کچه عجب را وزا به ی

 

  زندیامیندر  کبري از وبا 
  زندیامین کدگربا ی کیل

 
  )866: مانه(

  
  شیخو کانینزدهجو  -2-3
  به طور خاص شیخوچند قطعه در هجو زن به طور عام و زن  -1-2-3

  ی زن رسد هزار بالکاز ی
  سنگ باران ابر لعنت باد

 

  تا ز ده به صد چه رسد نیببپس 
  تا به بد چه رسد کینبر زن 

 
  )876: همان(

  و 
  بود حاش هللا نیشیپزن چو  نیپس
  يشهر دیارز کهآن  خاكي به سپرد

 

  رزدینی سماکصد نسر واقع  که
   رزدینی خاک کهي ز شهر آن دیگز
 

  )882: همان(
  
  در هجو پدرش -2-2-3
  ي دارمپدرخام قلتبان  نیز

  همزاد بوده آزر نمرودش 
 

  جهاندارش  دیآفرآتش  کز
  نجارش  وسفاستاد بوده ی

 
  )892: همان(
  :هجو دخترش -3-2-3
  ن خداش مرگ دهاداگرچه هست بدین سا...

  
  تر یاولکه گور بهتر داماد و دفن 

  
  برو برخوان الختن نعماگر نخواندي 

  
  شو بنگر البنات دفنو گر ندیدي 
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  دختر چه تهنیت گویند زادن بهمرا 
  

  که کاش مادر من هم نزادي از مادر
  

  )884:همان( 
  گریدهجو شاعران  -3-3
  یرودکي و عنصر -1-3-3
  ی مراستمعانخوان  شاعر مفلق منم، 

 

  يعنصری و رودکخورخوان من  زهیر
 

  )927: همان(
  مردمان نیاي ها زخواني نخورد

  ي شددو نان  شیپي دو نان بوبه  
 

  ي عنصري وار جز استخوان پر 
  ي عنصري بوسه چون پرّ نان زد 

 
  )926: همان(
 
  يمعزّ -2-3-3

  ي فروگذارمعزّ ثیحدبا شعر من 
 

  ي نقص سوبرد آن به  کمالي سوره  نیکا
 

  )896: همان(
 
  وطواط دیرش -3-3-3
  جغد دمن است کهغر غرچه  نیا

 

  میکري اصل همااو را چو  ستین
 

 )903: همان(

  يخرد سبکي و مغزی تهز  دکایرش
 

  یگرانجانبس  کهی دان همي بپوست، پر
 

 )931: همان(

  ی به شهر مافرستسقط چه  کیبلخي ا
 

  کاهي عقل فزااي هوس  سقاطه نیچند
 

  )919: همان(
 
  قطران -4-3-3
  ي نبودا قطرهقطران ز بحر خاطر من  

 

  ي نداشتا فضلهفضلون زخوان همت تو  
 

  )822: همان(
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  یلقانیب ریمج -5-3-3

  روند یمتو  قیطر کهخسان  ایخاقان
 

  زاغند و زاغ را صفت بلبل آرزوست
 

  )839: همان(
  ابوالعال گنجوي -6-3-3

  ه گناه تا کی باشم بگويهیچ نکرد
  

  ي هر ناسزا بستهي هر ناحفاظ  خسته
  

  از لگد حادثات سخت شکسته دلم
  

  بسته خیالم که هست این خلل از بوالعال
  

  پیش بزرگان ما آب کسی روشن است
  

  بر صفت آسیا خورد یمکاب ز پس 
  

  )39:همان( 
  :هجو خودش -4-3

  نه سگ اصحاب کهفم نه خر عیسی ولیک
  

  سگ وحشی نژادم هم خر وحشت چرمهم 
  

  چون هماي اندك خور و کم شهوتم دانند و من
  

  پرورم شهوتزانی و  نیچ دانهچون خروس 
  

  )250و  249: همان(  
  هجو بزرگان -5-3
  )نام ذکربدون (هجو پادشاه  -1-5-3
  زکارشاه محجوب است و من آگه  

  من آزادم او در بند آز  بلکه 
 

  من فارغ ز جاه شاه مشغول است و 
  من آگاهم او غافل ز راه  بلکه

 
  )918: همان(
  .زنند یماو  چون همدم از طبع  که یکسانهجو حاسدان و  -6-3

فرهنگ جامعه و آزاري است که او در محیط بسامد را در هجاي خاقانی دارد که نشان از سطح  نیتر شیبي هجو،  گونهاین 
  :تافت ینمخاقانی، رشک حسودان و بدخواهان را بر  زیآم هیگالذهن . شد یمناشایسته ساالر آن روزگار متحمل 

  اگر خري دم این معجزه زند که مرا است
  

  دمش ببند که خر گنگ بهتر از گویا
  

  که چار مرغ خلیل اندر آورد ز هوا  ي گبران ندارد آن مهره گروههکمان 



مهدزای دلج یسراف بدا و نابز جیورت شیامه نیمتفه    

٩٣ 
 

    
  )31:همان(  

  مشتی خسیس ریزه که اهل سخن نیند
  

  قران کنند و قرینان من نیند با من
  

  چون ارقم از درون همه زهرند و از برون
  

  ...جز پیس رنگ رنگ و شگال شکن نیند
  

  ) 174: همان( 
  در غیبت من آید پیدا حسودم آري

  
  چون زادن مخنث در مردن پیمبر

  
  )195: همان(

  هوس زانیب خاك ها نیامن قرین گنج و 
  

  ران هواروزکو ها نیامن چراغ عقل و 
  

  دشمنند این ذهن و فطرت را حریفان حسد
  

  منکرند این سحر و معجز را رفیقان ریا
  ج

  نسل یأجوجند و نطق من چو صور اندر صدا  لشکر عادند و کلک من چو صرصر در صریر
  

  خاقانی شمارند از سخن نام همخویشتن 
  

  ...پارگین را ابر نیسانی شناسند از سخا
  

  )19: همان(
  

  دح و قدحم - 4
استاد و پدرزنش، ابوالعال،  شاگردش مجیر، شاعران و دوستان . خاقانی گاه افرادي را مدح کرده و گاه قدح گفته است

رشید وطواط و نیز اعضاي خانواده مثل پدر و همسرش از کسانی هستند که در دیوان خاقانی هم مورد لطف و  چون همدیگرش 
و غر غرچه نامیده  خرد سبک، مغز یتهبراي نمونه رشید که در اشعار هجایی خاقانی، جغد،  .اند گرفتههم مورد قهر و هجا قرار 

  :شود یم، در جایی دیگر سیدالشعرا و صدرالزمان خوانده شود یم
  مگر به ساحت گیتی نماند بوي وفا

  
  که هیچ انس نیامد ز هیچ انس مرا

  
  کبوتر و پیک زحمت یبچنان که دوشم ...

  
  صبا دست بهصدرالزمان ي  نامهرسید 

  
  الشعرا دیسبهار خاص مرا شعر   بهار عام جهان را ز اعتدال مزاج... 
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  که او به پنج انامل به فتح باب سخن...

  
  ز هفت کشور جانم ببرد قحط و وبا

  
  )30و  29:همان(  

 
  ي هجا دوبارهنظر دو شاعر  - 5

است، بتازد و او را  دهیورزتعلّل   ادر ارسال صله، خست ی کهی ممدوحر تا ب کند یمی استفاده سالحي از هجو به عنوان انور 
  :ي او نشانه خواهد رفتسوهجو را به  ریت که کند یم دیتهد

  
  دینرس یمي و ا گفته شکری ن

 

  ي هجاشاعرم هم به مدح و هم به  
 

 )515: 1372ي، انور(

  دمیتراش یمی دو تیبدوش  
 

   گاهست یب زیخخردم گفت  
 

 )560: همان(

  :داند یم کفری از بابهرگز زبان به هجو نگشوده است و هجو را  کهی است مدع وانیدیی از جای در ول 
  ام ی زبان ناوردهطدر  که میگو ینمآن  

 

  يکافری بود از بابنزد من  کانآن هجا 
 

 )739: همان(

  : داند یمي از هجا برهزل دارد، خود را ی حتّی در هجو و قطعات کهو با آن  دیجو یمي تبرّاز هجو  زینی خاقان
  يدري و تازبه  وانمیددر دو 

 

  دیند کسي فحش هرگز هجا کی 
 

 )894: 1388ي، سجاد(

  ینینبمن دو هجو  وانیددر همه  
 

  ی ابیخارندر همه گلزار خلد دو  
 

 )918: همان(

به حال اشعار در ... نشده است دهیکشز به هزل و هجو شاعر هنو کهی است زماناشعار، مربوط به  نیا کردبتوان تصور  دیشا 
ی زشتصراحت دارد و آن اعتراف شاعر به  نکته کی شاعر مربوط باشد، بر یزندگی از مقطعي از هجو و هزل به هر تبرّخصوص 

  )72: 1380، کوبختین. (و وهن هزل و هجو در شعر است
  

  :ي تابوها واژهي ریکارگبه  - 6
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. شعرا متفاوت است زیهجوآمي ها سرودهها در  و بسامد آن خورد یمبه چشم  ندگانیسرا اتیهجودر  شیبو  کمها  واژه نیا 
: 1387ي، مراد. (رود یمي جامعه ممنوع به شمار  رفتهیهنجارپذي آنها در عرف و ریکارگبه  کهی هستند الفاظمنظور از الفاظ تابو، 

14(  
و زننده  کیرکی زباني، انوری ولدارد  فیعف باًیتقری زباناو . است کردهه ي مستهجن استفادها واژهقطعه از  4ی در خاقان 

 کانینزدی به حتّاو ). ي او، تنها در این معانی است قطعه 13(است  کردهي مستهجن استفاده ها واژهي از اریبسدارد و در قطعات 
  .است نکردهابقا  زین شیخو

  
   گیريجهینت

ها را به  ، آنواناتیحبه نام  ریتحق کافی با افزودن گاهی خاقان، کنند یمی استفاده وانیحي نمادهاي هجو از براهر دو شاعر  
  .دهد یمي برترمورد هجا قرار داده است،  کهي فرد

ی و ابلهی، احمقي، خرد یبی، گنگي، کري، کور. یی ندارندابای ذهنی و جسم تیمعلولهر دو شاعر در هجو از نسبت دادن  
  .مینیب یم کرّاتها به  یی آنهجادر اشعار  کهیی است فاکتورهااز ی انسان بودن نفی حت

  .هاست ي آنهجوي اشعار ها مشخصه گریداز ) یستینطلب مرگ و (  نینفري تابو و مستهجن، ها واژهدشنام،  
ی اخالقد صفات ضّ انیمی و ناروا به شخص و زن و دختر او، خست و بخل، در ناموسي ها نسبتي، گذشته از انوردر دیوان  

ي بسیاري از ها باباین نکته . ی استخاقاني اول بسامد در دیوان  درجهي در خرد یبي برخوردار است و تر شیباز بسامد 
  .دیگشا یمشخصیت فردي این دو شاعر را 

  .است فیعفی نسبتاً خاقان، اما زبان شود یم دهید کرّاتي به انوري مستهجن در اشعار ها واژه 
قدر گوهر شعر او را  که یکسان، ولی خاقانی از ردیگ یم، به باد ناسزا اند کردهه تقاضاي مادي او را رد انوري کسانی ک

  .ردیگ یم، به باد ناسزا دانند ینم
  .اند کردهرا هجو  گریدهر دو شاعر، شاعران 

ص منصببه پادشاه و صاحب  که اند افتهینهر دو شاعر جرأت آن را  ی کی یخاقان وانید، در نندک نیتوهی بزرگ، به طور مشخّ
ي رقباو  انیشهر همو  شانیخوتا حد دوستان و  تر شیبی نام و مشخّصه ندارد و او ولدو مورد هجو با عنوان پادشاه آمده است 

  .رفته است شیپي خود شعر
ص  تیشخصآنان هم  که(دارد  وسفی ریامطغرل و  ریامهجو با عنوان  کهجز دو مورد  زیني انور  پا را ) ی ندارندخیتارمشخّ

  .نگذارده است رونیب، کوچک انیوالاز حد خواجگان شهر و 
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507  

 تاریخ بیهقینمود فرهنگ در 
  

  1مهوش واحددوست 
 2دلگشایی یاؤر

  چکیده
 ،اندیشمندایرانی و نویسندگان وسروده هاي شاعران يها گذشته در نوشته يها سده ي نمود انسجام اجتماعی حاکم برجامعه

یکی از این آثار واال تاریخ بیهقی  .طلبد یبطور قوي م، جمله بعد جامعه شناسانه ارزشمند را از ابعاد مختلف از بررسی این آثار
بطور  ،بر اوراق تاریخ ،چهارسلطان غزنوي ي ستهیدبیر شا ،ابوالفضل بیهقی تواناي ماندگار که با قلم زر نوشته اي غنی و .است

  .جاودانه حک گردیده است
ی این کتاب ادبی جاذب را از بعد جامعه شناسی، برجسته ساخته و بررسی ي فرهنگها یبرجستگکه این مقاله بر آنیم در 
ي اجرایی، سلسله مراتب، جنگ، ها ضمانتنهاد سیاست، رهبري، نظارت و کنترل، جرایم، : برخی از این ابعاد، عبارتند از. نماییم

یشنهاد همه پرسی، مشرف نهانی گماشتن، طریقه ، پها نامهنامه، گشاد  توقیع پادشاه بر": که در این کتاب به مصادیق آن از قبیل
سنگسار کردن مجرم، سرگشتگان را بر سه پایه نهادن، به چوب بستن فراشان، درجه نشستن و ایستادن در حضور پادشاه، منجنیق 

  .میخور یمبر  "...بر کار کردن و جنگ ریشاریش و 
و آیین خنیاگري، رسوم خلعت ... مهرگان، فطر، نوروز و  يها جشنهمچنین هنجارها و آیین و رسوم متعدد از جمله مراسم 

دادن و خلعت پوشیدن، رکاب بوسیدن، اسب خواستن، طرز استقبال از خلیفه، خدمت کردن پادشاه، خوازه زدن در مراسم پیشباز، 
  .جاي گرفته است هنجارهاکه در طبقه  باشد یمموجود ... شکار پره و 

آموختن قرآن در ": ، تعلیم و تربیت"امه دامادي خداوند زاده در عقد نکاح و عروسیج": نیز مواردي از قبیل ازدواج
به ... و  "تطهیر کردن فرزند": ، مناسک گذر"فریفتن زنان از روي نصیحت": ، جایگاه زنان"ي جوانانها اضتیردبیرستان و 

  .که در این مقاله بحث و بررسی شده است باشد یمي جامعه شناسی نهادهاکه نشانگر غناي تاریخ بیهقی از  خورد یمچشم 
  

 .جامعه شناسی، تاریخ بیهقی، نهاد، فرهنگ :ها واژه کلید

                                                
 mahsa.vahedy@gmail.comدانشگاه  ارومیه دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،  .1

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی مدرس دانشگاه هاي غیر انتفاعی.  2

mailto:mahsa.vahedy@gmail.com
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  مقدمه
بیهقی، استادي توانمند بود که بیست و دو سال از عمر خویش را صرف نگـارش و تـدوین تـاریخ نمـود و ایـن کـار را در            

  .ا ارزشش، جاودانه ساختشصت و سه سالگی، آغاز کرد و تمام تجاربش را در اثر ب
ي دقیق علمی را در نگارش تاریخ به کار برده و از آغاز کار در  وهیشبه اعتقاد پژوهندگان و اهل فن تاریخ نگاري، بیهقی،      

بـه   هـا  سـال دیوان رسالت غزنوي، مقدمات این کار بزرگ را فراهم آورده و به مطالعه کتب معتبر تاریخی اهتمام ورزیده اسـت و  
ي توانـاي وي تـراوش    خامـه ، پرداخته بدانگونه که هرچه از ها میتقوبر  ها آنت و ضبط وقایع روزانه و تعلیق و یادداشت کردن ثب

بیهقـی،  . (کرده و یا به چشم خویش دیده و یا از کسانی که بر گفتارشان اعتماد توان کرد ، شنیده یا در کتب معتبر خوانـده اسـت  
  ).شانزدهم: 1381

بـه شـغل دبیـري، مشـغول بـود کـه       » سلطان محمود، محمدبن محمود، مسعود و مـودود «: دربارهاي سالطین غزنوي وي در     
ي سیاسـی و اجتمـاعی عصـر غزنویـان     هـا  عرصـه ي خویش و به تبـع آن، نشـانگر تجـرّب وي در     حرفهخود، نشانگر تبحر وي در 

و همچنین اجتماعی، حائز ارزش واالیی است و بررسـی دقیـق و   و از این رو تصانیف وي از جهات متعدد ادبی، تاریخی  باشد یم
  .دینما یمي پر بار وي را ضروري ها نوشتههمه جانبه 

کـه محـل   ( "خزینه حجت"حضور طوالنی بیهقی در دربار پادشاهان و نزدیکی وي به ارکان دولت و قدرت و عهده داري      
ي سیاست منجـر گردیـده اسـت کـه بـا بررسـی و تحلیـل        ها عرصهنگ وي در به ارتباط تنگات) نگهداري اسناد رسمی و مهم بوده

 گـردد  یمـ شرایط زمانی وي، بطور مشخص تبحر وي در تحلیل و پردازش امور سیاسی و همچنین اجتماعی عصر خویش نمایـان  
تـا حـد امکـان بـه بحـث در      ي حاضـر   مقالـه ي فضل نموده است کـه در   افاضه، ها نهیزمکه وي به زیبایی و دقت، تقریباً در تمامی 

 .میپرداز یمي فرهنگ  مجموعهدر زیر  ها نهیزمخصوص این 

  
 نقد و بررسی

مردم در ضبط و نقل و نشـر   کهي اقوام و امم عالم فکری و ذوق ثیموارو  ریذخاعبارتست از تمام  کوب نیزربه گفته  اتیادب
از حـد سـخنان    کـه ی سـخنان . شناخته اند شیخوی و اهتمام سع هیما نیاو در خور  قیالاند و آن آثار را در واقع  کردهآنها اهتمام 

آنها دگرگونه گشته اند و  دنیشني برتر و واالتر بوده است و مردم آن سخنان را در خور ضبط و نقل دانسته اند و ازخواندن و عاد
  ).25: 1383 ،کوب نیزر.(ي تفاوت دارد و از آن سخنان برترستعادو  مکررسخنان ناچار با سخنان  نیا

از افراد بی سواد گرفته که ادبیات را با اشعار  و داستانهاي ادبی که . تقریباً ، عموم مردم، به نوعی با ادبیات زبان خود مأنوسند 
بصورت سینه به سینه نقل شده و به آنها رسیده است ،شناخته اند ، تا تحصیلکردگان این رشته که بطور تخصصی ،ادبیات را مورد 

ي متعدد ، جالب توجه و ها هیزاوکه بحث و بررسی آن را از  دهد یم، ادبیات را جزء علومی قرار  دهند یمه و بررسی ، قرار مطالع
  .گردد یم» جامعه شناسی« و این خود موجب نقد و بازنگري آثار  ادبی از جهات مختلف، از جمله دید رساند یمضروري  به نظر 
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در آثار  کهی را قیدقاي، واسطه شود و لطائف و عادی با خواننده ادباثر  سندهینو نیب که نستیا کارشی، ادبي، نقاد آثار بارو 
، عیبداو آنها را بدان لطائف و  کندبمانند، معلوم  بینصی باز آن غافل و  کهی توجه ندهد، بسا کسی هست و عامه مردم را اگر ادب

  ).30: 1383، کوب نیزر. (باشد نیمعمعلوم و  ی،ادبار از آث کی هر یواقعي بهای و قیحق متیقتا  دینمامتوجه 

محقق و  بانیاد کهي است کاری، ادب دگاهیدتنها از  سندهینوشاعر و  کی ادوره ی کی شعر و ادب یبررسمسلماً، مطالعه و 
است بر ی گواهادب دوست، خود،  نیمحققروشنگر  کوششتالش و . ندیآ یمی از عهده آن بر بخوبسنج،  نکتهسخن شناسان 

ی سرچشمه  و خاستگاه بررسیی در جو شهیري و ژرفکار کهاجتماع  نشان داده است  تکاملفرهنگ و  شرفتیپی ول، قتیحق نیا
 کالفخود،  کهی اجتماع -ی اجتماعزندگمظاهر  گریدهنر با  نیاي متقابل ها یبستگدر  قیتوف، ژهیبوی شعر و ادب، اجتماع

یی و ژرف جو شهیرو  کوششی، به شناسجامعه  دگاهیداز  - هاست دهیپدابط و امور و ي گوناگون روها شبکهي از ا دهیچیپ
  . دارد ازین شتریبي نگر

ی شناسجامعه  که ستیا فهیوظ، گریدي سوی از اجتماعیی و علوم سواز  اتیادب انیمپل  جادیا نیاو پژوهش و  کوشش نیا
  ). 4: 1385ی، تراب. (است کردهتعهد  اتیادب

ادبی، چنان با علم جامعه شناسی آمیخته  اند و نویسندگان و نویسندگان این آثار ، چنان در ژرفاي جامعه ،  بعضی از آثار
  .  دارد یمعالمانه ، سیر نموده اند ،  که این تعمق آگاهانه  ، انسان را به شگفت و تحسین وا 

ی آن اجتماع طیشراو  طیمحاثر را با توجه به  کهرگاه ی کهیبطوری است نسبي کردیروجنبه،  کی از یشناختجامعه  کردیرو
  ). 284: 1370خواه،  هنیم. (میای قرار داده شناختنقد جامعه  طهیح، آن را در میکنی بررسرا 

 نیا انیبي برای اجتماعمورخ  کمکما غالباً به  قتیحقی اش دارد در اجتماعي از منشاء ای غالباً، در بافت خود نشانه ادباثر 
ی کی نیاو  ستیچبه واقع  زیچدانست آن  دیبا، کردی ابیارزي را زیچبتوان  آنکهاز  شیپ، میازمندینی واقعاًٌ جهت، باداثر  کی که
 میببری پی اوقات اگر بعض. ی استابیارزشاثر و از لحاظ  نیتکونگرش از لحاظ  نیبی و ادبی با نقد شناسجامعه  نیبي وندهایپاز 
 بیترت نیاو به  میکن دركی آن را واقع تیماه کهبود  میخواهی موضعآمده، آنگاه در هست، در  کهی بصورتي زیچچگونه  که

آن  اي نصب شود یگالر کدر ی کهاست  نیای نقاشتابلو  کی میترسمنظور از  ایآ. میدهی قرار ابیارزهست مورد  کهآن را چنان 
بلند  اي عود، همراه گردد، ینوابا  کهوده شده است یی براي آن سرغناشعر  کی ایآبخشد،  نتیزیی را معني سایکلي وارهاید که

 ااست و ی کودکاني برای پرماجرا از داستان وریگالي سفرها ایآ، ردیگمورد تامل و مطالعه قرار  کتابخانهدر  اخوانده شود و ی
صورت جامعه  نیار د ستیچی بداند واقعاً ادبی ببرد اثر پ کهاست  نیاهدف منتقد  نینخستاگر . ي درباره نوع بشراستهجو
با  کهنبرد  بکاري را اریمع دیبا، ستیچآن اثر  کهی برده شد پ کهی وقتاما . ي مدد رساندوبه  تواند یمی، مانند مورخ، غالباً شناس
  ) 551: 1358دیچز، . (است سازگار باشد کرده دركآنچه  عتیطب
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 میبمانمصون  میداري رو شیپ کهیی ادباثر  تیماه نهیزمدر اشتباه  ارتکابتا از  کند کمکبه ما  تواند یمی شناختنقد جامعه 
شود تحقق  دهیفهم دیباي اثر ها جنبهی برخبا توجه به آنها،  کهیی دادهاقرار  اآن اثر و ی کارروشن ساختن  قیطراز  کمک نیاو 
  . ردیپذ یم

جامعه  توان یمی آن باشد، ابیارزبر مقدم  دیبااثر  حیصح فیتوصو چون . ی داردمهمی فیتوصی عمل شناسجامعه  نیبنابرا
  ) 552: 1358دیچز،. (دینامنقد » خدمتگزار«ی راشناس

نقد، . دینما یمی انیشا کمک سندگانینو نیاي نگري ماهرانه جامعه ظرافتهابه بروز  شکی بی ادبی آثار شناختنقد جامعه 
  ).592: 1358دیچز،.(تر از آن  قیعم. ی و التداد ادب اثر شتریبي فهم براي است ا لهیوس بلکه، ستینخود بذاته، هدف و مقصود 

ی آنها و موجبات معاننظام و  نهیزمی در آگاه -یادبی در درباره آثار آگاهی سودمندست و معرفتدر نظر فرد متمدن، هر 
مدد  زین دركو  فهم شیافزابه  کهولو آن -. موجد آنها بوده است کهی تمدنی آنها با وستگیپی و شناختی و جامعه شناختروان 

  ). 593:  1358دیچز،(  شود یمنوع معرفت با حسن استقبال روبرو  کنرساند، به عنوان ی

ي متفاوت و فراتر از دیدنموده و از  آشکاری، شناسو حفایاي تاریخ بیهقی از بعد جامعه  ایزوااست  دهیشن کهمقاله حاضر 
  . ی محض، بدان بنگردادباثر  کی

  
  فرهنگ
ي دقیق و ظریف هنري، ادبی ها قهیسلي متعالی ذهنی و ها فرآوردههنگ، در بیان محاوره اي، غالباً اشاره اي به اصطالح فر     

یی که یک گـروه معـین دارد و هنجارهـایی    ها ارزش«ولی کاربرد جامعه شناسی آن بسیار وسیع تر و عبارتست از . و موسیقی دارد
. وامـی گـذارد، فرهنـگ نـام دارد     هـا  انسـان و بـه   ندیآفر یمو در واقع، آنچه جامعه  )63: 1373گیدنز، (».کند یمکه از آنها پیروي 

  ).133: 1375: اگبرن ونیم کوف(
چـون آنهـا سـعی    . ي اشـخاص اسـت  ها تیفعالبلکه ودیعه یا سپرده اي از . باشد ینمهیچ قسمتی از فرهنگ، ذاتی یا فطري      

ي گذشـته دریافـت داشـته و    هـا  نسلافراد هر نسل، وراثت فرهنگی را از . ل کننددارند واقعیت را براي رضایت آرزوهایشان، کنتر
آنهـا از فرهنگـی کـه بـه      دهنـد  یمي دیگر محیط، خـود را تطبیـق ها جنبههمانطور که با آب و هـوا و . دهند یمخود را با آن وفق 

: 1358مک کالنـگ لـی،   .(ندینما یمندان خود واگذار و به آن مقداري اضافه کرده و آن را به فرز کنند یمارث برده اند، استفاده 
173.(  

، اگرچه انتقال فرهنگ زبـانی، بیشـتر در جوامـع    2و هم بصورت نوشتاري ردیگ یمانجام  1انتقال فرهنگی هم بصورت زبانی     
رهنگ زبانی نیـز حـاوي   که کمتر داراي فرهنگ نوشتاري تاریخی هستند اما حتی در کشورهاي اروپایی، ف ردیگ یمابتدایی انجام 

                                                
1.Oral  culture  

2. Writing  culture   
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رفیع .(ي جدید انتقـال یافته استها نسلي قدیم به طور زبانی، به ها نسل، از )حتی از بزرگان و حکما(تجربیات گرانبهاي فرهنگی 
  ).301: 1382پور، 

قالب فرهنگ  ي بعد درها نسلي مختلف زندگی به ها بخشو  ها نهیزمدر کتاب تاریخ بیهقی نیز، دانش و اطالعات در اکثر      
 .گردد یمنوشتاري منتقل 

 
  فرهنگ سیاسی

و محتواهـاي فعالیـت    هـا  شکلي امور کشور و تعیین  ادارهدر  ها حکومتسیاست در مفهوم خاص خود، تدابیري است که      
ان، انسـ «انسان، موجـودي سیاسـی اسـت کـه بعـدها حکمـاي اسـالمی، بدرسـتی آن را بـه          : گفت یمارسطو . کنند یمخود، اتخاذ 

  ).399: 1370آراسته خو، . (بدل کردند» موجودي اجتماعی است
که به کمک آنهـا از قـدرت بـراي تـأثیر گـذاردن بـر دامنـه و         گردد یم، سیاست به وسایلی مربوط "آنتونی گیدنز"از نظر      

  ).361: 1376گیدنز، . (شود یمي حکومتی استفاده ها تیفعالمحتواي 
ي هـا  نهضتي سیاسی، از جمله اشکال مختلف دولتی و حکومت، ها دهیپدعه و نحقیق، پیرامون موضوع علم سیاست، مطال     

ي مختلـف و کشـف روابـط    هـا  مکـان و  هـا  زمـان انقالبی و روابط قدرت و مبانی مادي و اخالقی و اعتقـادي هر یـک از آنهـا در   
ابوالحمـد،  . (اره جـامعه کشـوري و روابـط بین الملل استي اد دربارهي سیـاسی و علـل پیـدایش آنهـا و مطـالعه و نحقیق ها دهیپد

1370 :31.( 

  

  رهبري
برخی از خصوصیاتی که براي ارزیابی توانایی رهبر . شوند یمرهبران یک گروه، معموالً بر اساس ضوابط مختلف انتخاب      

ي  افـه یق«: تأییـد شـده اسـت، عبارتنـد از    . . . بی و مورد نیـاز است و از جانب اکثر دانشمندان بـزرگ اسالمی نظیـر ابن سینـا، فـارا 
ي یـک مملکـت، شجــاعت و     ادارهي چگــونگی   نـه یزم، تخصـص در  هـا  ارزشظاهري و رفتـار، شخصیت مقتــدر، انطبـــاق بـا    

  ).119: 1382رفیع پور، .(»شهـامت
: راهکــارهاي الزم بـراي کشــور داري را   ، "جامعه شناسی مسایل اجتمـاعی ایــران"ستوده در کتاب ... همچنین، هدایت ا     

مردم داري، توجه به رعیت، گزینش کارگزاران الیق، خوشـخویی و بخشـندگی و تعمـق و ژرف نگـري در مجـازات کجـروان       «
  ).144: 1348ستوده، . (، ذکر کرده است»اجتماعی

و امیر، دیگر روز بار داد بـا قبـایی و   «: ملهبیهقی نیز در تاریخ خود به مواردي در مورد خصوصیات رهبر اشاره کرده، از ج     
سـه روز تعزیتـی   . ردایی و دستاري سپید و همه اعیان و مقدمان و اصناف لشگر به خدمت آمدند سپیدها پوشیده و بسیار جزع بـود 

ید و همه اولیاء و حشم و دیگر روز با دستار و قبا بود، سپ) 13: 1381بیهقی، (».ملکانه به رسم داشته آمد، چنانکه همگان بپسندیدند
  .که نشانه توجه وي به وضعیت ظاهري سلطان است). 441: 1381بیهقی، (».و حاجبان، سپید آمدند

دیگر روز، فوجی قوي از اعیان بیرون آمدند علویان و قضـاة و ائمـه و فقهـا و بسـیار     «: همچنین در جاي دیگر آورده است     
میر رضی اهللا عنه فرموده بود تا کوکبه اي و تکلّفی ساخته بودند سخت عظیم و بسیار غالم بر مردم عامه از هر دستی اتباع ایشان و ا
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و سپس سخن بگشـاد و چـون ایـن پادشـاه بـه سـخن آمـدي،        . . . در خیمه ایستاده و سوار و پیاده بسیار در صحرا در سالح غرق و
، که نشان از شخصیت مقتـدر سـلطان   )17: 1381بیهقی، . (». . . جهانیان بایستی که نظاره بودندي که در پاشیدي و شکر شکستی و

  .دارد
دیگر روز، چهارشنبه هفتم صفر، خواجه به درگاه آمد و امیر مظالم کرد و روزي سخت بزرگ بود با نام و حشمت « : و نیز     

، حسن سلیمان را که او از بزرگان و امیران جبال هراة بود، نه ما فـردا بخـواهیم   : بخواند و بنواخت و گفت تمام و امیر، رضی اهللا ع
رفت و این والیت به شحنگی به تو سپردیم و سخن اعیان را بشنوي، هشیار و بیدار باش تا خللی نیفتد به غیبت ما و با مردمان ایـن  

ایـن نـواحی    ي شـه یاندنواحی نیکورو و سیرت خوب دار و یقین بدان که چون ما به تخت ملک رسیدیم و کارها به مراد گشـت،  
بداریم و اینجا ساالري محتشم فرستیم با لشکري و معتمدي از خداوندان قلم که همگان بر مثال وي کار کنند تا باقی عراق گرفته 
آید، اگر خداي بخواهد باید که از اعیان و رعایا از تو خشنود باشند و شکر کنند و نصیب تو از نواخت و نهمت و جـاه و منزلـت   

که اشاره به گزینش کارگزاران الیق، بخشندگی و خوشخویی و تخصـص  ) 20: 1381بیهقی، .(»از حسن رأي ما سخت تمام باشد
  .سلطان دارد

مرا مقرّر است و مناصـحت شـما و ایـن    : امیر گفت«: و در مورد غزو هانسی و پیشنهاد همه پرسی از وضیع و شریف، آمده     
ـزَّ  نذر است که بر گردن من آمده است و به تن خو یش خواهم کرد و اگر بسیار خلل افتد در خراسان، روا دارم که جانب ایزد، ع

، نگاه داشته باشم  که خداي تعالی، این همه راست کند کره ي مـذهبی و  هـا  ارزشکه اشاره بـه انطبـاق بـا    ) 754: 1381بیهقی، (».ذ
  .قدرت تفکّر دارد

  
  جنگ

ي حیـات  هـا  یژگـ یوروهی منظم و خشن و صلح یا همزیسـتی اجتمـاعی، از   ي گ زهیستاز دیدگاه جامعه شناسی، جنگ یا      
  ).37: 1385ترابی، . (و زاده مقتضیات اجتماعی ـ اقتصادي ملل و اقوام در طی تاریخ بوده و هست ها انساناجتماعی 

گفـت، جنـگ    انتـو  یمـ ، باشـد،  "بیان تاریخ بـه صـورتی دیگـر   "گفته است،  "دورکیم"اگر جامعه شناسی، آن گونه که      
ي  عرصـه ي معروف، در اثر جنگ از بین رفته یا پـا بـه   ها تمدنتقریباً تمام ) Bouthoul ،1368 :1بـوتـول . (آفریننده تاریخ است

: 13کالیـن بـرگ،   ( وندنـد یپ یمدیده شده است که جنگ، غالباً بر اثر علـل دینـی به وقـوع ) 103: 1381ستوده، . (وجود نهاده اند
  ).188: 1376کالین برگ، . (ه افتخار و جست و جوي آبرو نیز یکی از رایج ترین علل ستیزه جویی استو میل ب) 17

ي نظـامی خـاص   ها شیآراي متعدد که به عنوان ابزار سیاسی و نمایش قدرت با ها جنگدر جاي جاي تاریخ بیهقی، شرح      
و منجنیـق   سـاختند  یمبر چهار جانب، فرود آمدندد و همه شب کار امیر آنجا فرود آمد و لشگر را فرمود تا «: از جمله. آمده است

بر کار کرد و سـنگ روان کردنـد و    ها قیمنجنچون روز شد، امیر، برنشست و پیش کار رفت و به نفس عزیز خویش و . نهادند یم
  ).170: 1381بیهقی، .(». . .سمج گرفتند از زیر دو برج

گان که ایستانیده بود در ساقه بدو پیوستند و جنگ سخت تر شد، فرمود تا بیکبار بوقها پس سواران آسوده و پیاد«: همچنین     
و طبلها بزدند و مردم عامه و غوغا به یکبار، خروشی بکردند، چنانکه گفتی زمین بدرید و سواران آسوده از کمینها برآمدند و بوق 

  ).653: 1381بیهقی، . (». . .برآمد و زدند و بانگ دار و گیر
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  )قوانین، جرایم و مجازات(اجرایی ي ها ضمانت
، هر واکنشی نسبت به رفتـار یک فرد یا گـروه است که هدفش، تـأمین اطالعات از هنجار معینـی  "ي اجـراییها ضمانت"     

دادگـاه و  ي اجرایی هستند که در نظام کیفري کـه  ها ضمانتي اجرایی رسمی در جوامع امروزي، ها ضمانتانواع اصلی . باشد یم
گیدنز، . (ي اجرایی رسمی منفی هستندها ضمانتجریمه، حبس و اعدام کالً، انواع . شوند یم، نماینده آن هستند، مشاهده ها زندان
1376 :132.(  

از آنها پیروي کننـد، تعریـف    ستیبا یمبه عنوان اصولی که شهروندانشان  ها حکومتقوانین، هنجارهایی هستند که توسط      
هر جا قانون وجود دارد، جرم . شود یمي اجرایی رسمی استفاده ها ضمانتاز  کنند ینمو علیه کسانی که از قوانین پیروي  شده اند

  .)133: 1376گیدنز، .(کند یمنیز وجود دارد، زیرا ساده ترین تعریف جرم، عبارتست از هر شیوه رفتاري که قانون را نقض 
  :از جمله. شود یمی به اشکال مختلف دیده ي اجرایها ضمانتدر تاریخ بیهقی،      
  :به چوب بستن فرّاشان     
. و در حلم و ترحم به منزلتی بود، چنانکه یک سال به غزنین آمده، از فرّاشان تقصیرها پیدا آمد و گناهـان نـادر گذاشـتی   «     

و حاجب پنداشت کـه هـر یکـی را بیسـتگان      این فرّاشان، بیست تن اند، ایشانرا بیست چوب باید زد«:امیر، حاجب سراي را گفت
هـر یکـی را یکـی چـوب     : امیر گفت. چوب فرموده است، یکی را بیرون خانه فرو گرفتند و چون سه چوب بزدند، بانگ برآورد

  ).182: 1381بیهقی، (».همگان خالص یافتند. فرموده بودیم، و آن نیز بخشیدیم، مزنید
  :بتآب کشیدن در ستورگاه به نشان عقو     
در راه ابوالفتوح بستی را دیدم خلقانی پوشیده و مشگکی در گردن و راه بر من . پس مرا بار خواستند و در وقت بار دادند«     
ي بـزرگ خـوش شـده     خواجـه ، شفاعتی بکنی که دانم که دل کشم یمقریب بیست روز است تا در ستورگاه آب : گفت. بگرفت

      ).215: 1381بیهقی، (».باشد و جز به زبان تو راست نیاید
  :قباله نبشتن مجرم امالك خود را با نام پادشاه در حضور قضاة 

روز سه شنبه بیست و هفتم صفر چون بـار بگسسـت، امیـر خواجـه را     . پس ازین مجلس نیز بوسهل البتّه فرو نایستاد از کار«     
زکیان تا آنچه خریده آمده است، جمله بنام ما قباله نبشـته و  بطارم باید نشست که حسنک را آنجا خواهند آورد با قضاة و م: گفت

  ).231: 1381بیهقی، (».گواه گیرد بر خویشتن
  :دار بر کنار مصلّی زدن     
ي پیکـان کـه از    جامـه و آن روز و آن شب تدبیر بر دار کردن حسنک در پیش گرفتند و دو مرد، پیک راست کردند بـا  «      

ي شـهر را   فـه یخلو در شـهر  . . . ي خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بر دار باید کرد و به سنگ بباید کشت نامهبغداد آمده اند و 
  ).233: 1381بیهقی، (».فرمود، داري زدن بر کرانِ مصلّاي بلخ، فرود شارستان

  :خواندن قرآن در هنگام بر دار کشیدن     
ایستـانیـده بـودنـد که از بغــداد آمـده انـد و قــــرآن خـوانــان، قـــرآن    و حسنـک را بپـاي دار آوردنـد و دو پیــک را «     

  ).234: 1381بیهقی، (».خواندند یم
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  :سنگسار مجرم بر باالي دار     
و حسنک را سوي دار بردند و به جایگاه رسانیدند، بر مرکبی که هرگز ننشسته بود، بنشاندند و جلّـادش، اسـتوار ببسـت و    «     
پس مشتی را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلّادش رسن به . . . رود آورد و آواز دادند که سنگ دهیدرسنها ف

  ).235: 1381بیهقی، . (»گلو افکنده و خبه کرده
  :بر دار کردن و به تیر و سنگ کشتن     
  ).242: 1381بیهقی، (».ه تیر و سنگ بکشتندتا الجرم چون قصه بغداد گرفت، فرمود تا او را بر دار کردند و ب«     
  :سر کشتگان را بر سه پایه نهادن     
دیگر روز حسن گفت تا اسیران و سرها را بیاوردند، هشت هزار و هشتصد و اند سر و یک هزار و دویست و اند تن اسـیر  «     
ند و سرها را بر آن بنهادنـد و صـد و بیسـت دار بزدنـد و از     برزد ها هیپامثال داد تا بر آن راه که آن مخاذیل آمده بودند، سه . بودند

  ).36: 1381بیهقی، (».آن اسیران و مفسدان که قویتر بودند، بر دار کردند
  :شیوه بند بر نهادن     
ن چون به صفّه رسید، سی غـالم انـدر آمدنـد و او را بگرفتنـد و قبــا و کـاله و مــوزه از وي جــدا کردنـد، چنانکـه از آ          «     

فـرّاشـان ایشان را بـه پشـت برداشـتند کـه بـا بنـد گـــران        . بـرادرش کرده بودند و در خـانه اي بردند که در پهلـوي آن صفّـه بود
  138بیهقی، (».بودند

  :بر دندان پیل نهادن کشتگان     
اه، که به قلعت بـاز داشـته بودنـد،    و عاقبت کارش آن بود که در روزگار امارت عبدالرّشید تهمت نهادند که با امیر مردانش«     

موافقتی کرده است و بیعتی بستده است، او و گروهی با این بیچاره کشته شدند و بر دندان پیل نهادند با چند تن از حجاب و اعیان 
  ).511: 1381بیهقی، (».و سرهنگان و از میدان بیرون آورند و بینداختند

  
  نظارت و کنترل

ي نسـبتاً  هـا  تیـ موقعي امروزي، هرکسی حتی در ها سازماندر . شود یم، اطالق ها سازماندر  ها تیعالفنظارت به سرپرستی      
اما هر چه فردي در مراتب پایین تر قرار گرفتـه باشـد، معمـوالً رفتـارش بیشـتر از نزدیـک، مـورد        . باالي اقتدار، تابع نظارت است

و دومین نوع نظـارت،   ها مافوقیکی سرپرستی مستقیم زیردستان توسط : شود یمنظارت به دو صورت انجام . شود یممراقبت واقع 
ي مـوردي کارکنـان   هـا  یبررسـ و  هـا  گزارش، ها پروندهاین گونه نظارت، شامل نگه داشتن . ظریف تر، اما بهمان اندازه مهم است

  ).312: 1376گیدنز، .(است
 رفت یمو شغل درگاه همه بر حاجب غازي «: اراتی داشته، از جملهبیهقی نیز به انواع نظارت در سیستم نظامی آن زمان، اش     

که سپاه ساالر بود و والیت بلخ و سمنگان، او داشت و کدخدایش، سعید صرّاف در نهان بروي مشرف بود کـه هـر چـه کـردي،     
  ).188: 1381بیهقی، (».پوشیده باز نمودي

کردنـد تـا بـروي     ها هیتعبز فرزندان داشتی، بفریفتند به فرمان سلطان و در نهان حاجبش را طغرل که وي را عزیزتر ا«: و نیز     
 ).399: 1381بیهقی،(».مشرف باشد و هرچه رود می باز نماید تا ثمرات این خدمت بیابد به پایگاهی بزرگ که یابد
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  1سلسله مراتب

سلسله مراتـب بـه   . یم گیري، الزم است، یک سلسله مراتب از تصمها بخشتردیدي نیست که براي نظام اجتماعی در همه      
و در سطوح پـایین تـر،    رندیگ یمي باالتر، در سطوح باالتر تصمیم گیري قرار ها ییتوانااین معنی است که در یک گروه، افراد با 

  ).28: 1381رفیع پور، . (شود یماین تصمیم گیري پذیرفته و اجرا 
در غیر ایـن صـورت هـیچ نـوع انتظـار کـار       . ک سلسله مراتب، الزامی استدر هر سازمان، براي داشتن کارکرد، رعایت ی     

  .خواهد شد 3و بی کارکردي 2داشت و سازمان دچار آشفتگی توان ینمکردن از آن سازمان 
در تاریخ بیهقی، درجه نشستن و ایستادن در حضور پادشاه و خلیفه را آورده است که حمل بـر رعایـت سلسـله مراتـب در          
دیگر روز، فوجی قوي از اعیان بیرون آمدند علویان و قضاة و ائمه و فقها و بزرگان و بسیار مـردم عامـه و   «. باشد یمزنویان دربار غ

از هر دستی و امیر فرموده بود تا کوکبه یی و تکلّفی ساخته بودند، سخت عظیم و بسیار غالم بر در خیمه ایسـتاده و سـوار و پیـاده    
غرق و بار دادند و اعیان و بزرگان  لشگر در پیش او بنشستند و دیگـران بایسـتادند و پـس اعیـان ري را      بسیار در صحرا در سالح،

  ).17: 1381بیهقی، .(». . .تنی پنجاه و شصت از محتشم تر، و امیر اشارت کرد تا همگان را بنشاندند دورتر و. پیش آوردند
ه نشستن داشت در این مجلـس و زمـین بوسـه داد و پـس بایسـتاد و      حسن سلیمـان بر پاي خاست و درج«: و در جاي دیگر     
آنچه جهد آدمـی اسـت، در خـدمت بجـاي     . بنده و فـرمـان بردارم و مـرا این محـل نیست، اما چون خداوند ارزانی داشت: گفت
  ).20: 1381بیهقی، .(». . .آرم و

وزیـر و اصـحاب مناصـب و ارکـان دولـت و حجـاب و سـپاه        چون امیرالمؤمنین بار داد، هر کس از اعیان چون «: همچنین     
عبداهللا طاهر که حاجب بزرگ . ي خویش پیش رفتند و بایستادند و بنشستند و بیارامیدند مرتبهساالران و وضیع و شریف به محل و 

که فرمـان بـود او را    بود پیش امیرالمؤمنین مأمون رفت و عرضه داشت که بنده فضل ربیع به حکم فرمان آمده است و بر آن جمله
  )28: 1381بیهقی، (»در سراي بیرونی جاي کرده ام و به پایگاه نازل بداشته، در پیش آوردن، فرمان چیست؟

و در آن روزگار، ایشان را در نشستن بـر  «: و نیز در مورد ترتیب نشستن سلطان مسعود و سلطان محمد و امیر یوسف آورده     
  ).165: 1381بیهقی،.(»و اگر چیزي دیدي ناپسندیده، بانگ برزدي داشت یمنگاه  آن جمله دیدم که ریحانِ خادم

  
  ي سیاسیها سازمانجایگاه زنان در 

ي گذشته، زنان گاهی به عنوان رؤساي دولـت، نفـوذ زیـادي را    ها دوراندر . زنان هیچ گاه با قدرت سیاسی بیگانه نبوده اند     
به عنوان فرمانروا، گمـارده نشـده بودنـد، گـاهی بـه طـور غیـر رسـمی از قـدرت زیـادي            در جایی که زنان رسماً. اعمال کرده اند

ي دیگر زندگی اجتماعی، زنان در میان نخبگـان سیاسـی   ها حوزهبا وجود این، به طور کلی، همانند بسیاري از . برخوردار بوده اند
  ).348: 1376گیدنز، . (شوند یمکمتر دیده 

                                                
1. Hierarchy   

2  desintegration  
3 . dysfunction  
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محمودیان تا بدان جاي حیله ساختند کـه زنـی بـود    «: یی برمی خوریم از جملهها نکتهخصوص به  در کتاب بیهقی، در این     
حسن مهران را سخت خردمند و کاردیده به نیشابور، دختر ابوالفضل بستی و از حسن بمانده به مرگش و هرچند بسیار محتشمان او 

زکی بود که همه حرم سراي غـازي او داشـت و آنجـا، آمـد و شـد      را بخواسته بودند او را شوي ناکرده و این زن مادر خوانده کنی
داشت و این زن خط نیکو داشت و پارسی سخت نیکو نبشتی و کسان فـرا کردنـد، چنانکـه کسـی بجـاي نیـاورد تـا او را از روي        

  ).278: 1381، بیهقی.(». . .این زن بیامد و با این کنیزك بگفت و کنیز آمد و با غازي بگفت و. . . نصیحت بفریفتند و
مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنودم که دو سه ماه از او «: میخوان یمي حسنک وزیر نیز  قصهو همچنین در      

بلکه بگریست به درد، چنانکه حاضـران از درد وي خـون   . این حدیث، نهان داشتند، چون بشنید، جزعی نکرد، چنانکه زنان کنند
مردا که این پسرم بود که پادشاهی چون محمـود، ایـن جهـان بـدو داد و پادشـاهی چـون مسـعود، آن         بزرگا: پس گفت. گریستند

  ).236: 1381بیهقی، .(».جهان و ماتم پسر سخت نیکو بداشت و هر خردمند که این بشنید، بپسندید و جاي آن بود
و بوده است در جهان، ماننـد ایـن کـه    «: شته استو در پی آن در قصه عبداهللا بن زبیر، مشورت وي را با مادرش آورده و نو     

. همه حالها با وي بگفـت، اسـماء، زمـانی اندیشـید    . . . وي نزدیک مادر آمد و. . . چون عبداهللا بن زبیر به خالفت نشست به مکّه و
: گفـت  یمـ  و دوخـت  یمـ و بغلگـاه   کـرد  یمو مادرش زره بروي راست . . . صبر کن بر مرگ و کشتن و مثله کردن و: پس گفت

و البتـه جزعـی نکـرد، چنـان کـه زنـان        فرسـتد  یمـ دندان فشار با این فاسقان تا بهشت یابی، چنانکه گفتی او را به پالوده خـوردن  «
  ).237: 1381بیهقی، (».کنند

  
  مناسک گذر

ک فـرد از  در کتابی بهمین نام، براي مشخص کـردن مراسـم و مناسـک گـذر یـ      1"وان ژنب"این اصطالح را نخستین بار      
در فرهنـگ جامعـه   . ي دیگر و یا از پایگاهی به پایگاه دیگـر بـه کـار بـرده اسـت      مرحلهحالتی به حالت دیگر و یا از مرحله اي به 

مناسک گذر، آداب و مناسکی است، کم و بیش مذهبی، تقریباً در تمامی جوامع که به هنگـام وقـوع حادثـه    «: شناسی آمده است
تولد، نام گذاري، بلوغ، ازدواج، بهبودي از بیماري، مرگ و یا گذر از پایگاهی بـه پایگـاه اجتمـاعی     :اي بزرگ در زندگی مانند

بعبارت دیگر، این اصطالح، مراحلی را که فرد از دوره اي به دوره دیگر از زندگی فردي و اجتمـاعی خود با انجـام آداب  . دیگر
  ).50: 1371طیبی، .(، دربرمی گیردگذرد یمو مناسک ویژه 

و سلطان، یک هفته به باغ صد هـزاره ببـود و مثـال    «: در کتاب بیهقی به مراسم تطهیر کردن فرزندان امیر، اشاره شده است     
ي بـه زر و بسـیار   هـا  جامـه داد تا کوشک کهن محمودي زاولی بیاراستند تا از امیران فرزندان تطهیر کنند و بیاراستند به چند گونه 

زرین و عنبریها و کافورینها و مشک و عود بسیار در آنجـا نهادنـد و آن تکلّـف کردنـد کـه کـس بیـاد         يها خانهجواهر و مجلس 
  ).497: 1381بیهقی، (».ندارد و غرّه ماه رجب مهمانی بود همه اولیا و حشم را

و امیر مردانشاه «: ، توضیحاتی آورده از جملهباشد یمهمچنین در خصوص مراسم ازدواج امیران نیز که جزء مناسک گذر      
را به کوشک ساالر بگتغدي آوردند و عقد نکاح آنجا کردند و امیر مردانشاه را قباي سیاه پوشانید موشّـح بـه مرواریـد و کالهـی     

                                                
1. Van  seneep   
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ع به جواهر و کمر به میان بست همه مکلّل به جواهر و اسبی بود سخت قیمتی نعل زر زده و استام به  چهارپر زر بر سرش نهاد، مرص
  ).748: 1381بیهقی، (».ي قیمتی از هر رنگی جامهده غالم ترك با اسب و ساز و خادمی و ده هزار دینار و صد پاره  جواهر و
و امیر، رضی اهللا عنه، بوالقاسم کثیر و بوسهل زوزنی را بفرستاد «: در جاي دیگر از مراسم تعزیت بونصر، سخن رانده است     

تـابوتش را بـه صـحرا بردنـد و     . ایشان بیامدند و همه روز بنشستند تا شغل او را راست کردندتا بنشینند و حق تعزیت را بگزارند و 
بسیار مردم بر وي نماز گزاردند و آن روز سپاه ساالر و حاجب بزرگ آمده بودند با بسیار محتشمان و از عجایب و نـوادر، ربـاطی   

ایشان شدي وي را در آن ربـاط گـور کردنـد و روزي بیسـت     بود نزدیک آن دو گور که بونصر آن را گفته بود که کاشکی سوم 
 ).931: 1381بیهقی، (».بماند، سپس به غزنین آوردند و در رباطی که به لشگري ساخته بود در باغش دفن کردند

  

  تعلیم و تربیت
، معیارها، روابط ها نقشو فرایندي است که از طریق آن، افراد به یادگیري  "جامعه پذیري"آموزش و پرورش، مترادف با      

  ).129: 1381ستوده، .(پردازند یماجتماعی و بطور کلی فرهنگ جامعه خود 
و  دهـد  یمـ و بـه او شخصـیت    آمـوزد  یمـ ي زندگی کـردن در جامعـه را   ها وهیشجـامعه پذیري، فرایندي است که انسـان،      
بـه نقـل از سـتوده،    (، )363: 1371کـوئن،  .(بخشـد  یمه را در جهت ایفاي وظایف فردي به عنوان عضو جامعه، توسع شیها ییتوانا

1381 :24.(  
و من سخت بزرگ بودم، بـه دبیرسـتان، قـرآن    «: در تاریخ بیهقی نیز در مورد آموزش جوانان مواردي آورده است از جمله     

او را بسـالمی گفتنـدي،   خواندن رفتمی و خدمتی کردمی، چنانکه کودکان کنند و بازگشتمی تا چنان شد که ادیب خویش را که 
وي قصیده اي از دیوان متنبی، مرا بیاموخـت و بـدین سـبب گسـتاخ     . عبدالغفار را از ادب چیزي بباید آموخت: امیر مسعود گفت

  ).165: 1381بیهقی، (».شدم
چـون زور  و هم بدان روزگار جـوانی و کـودکی خویشـتن را ریاضـتها کـردي      «: ي جوانان، آمدهها اضتیرو نیز در مورد      

 ).177: 1381بیهقی، (». . .آزمودن و سنگ گران برداشتن و کشتی گرفتن و آنچه بدین ماند و

  
  و آیین و رسوم 1هنجارها
در امور اجتماعی، هنجارها، یک سلسله قضایاي انشایی، دستوري و قاعـدتی هسـتند کـه انسـان اجتمـاعی را در شـناخت            

هـم از بیـرون   . (در اجرا و رعایت هنجارها، الزام و اجبار در کار اسـت . دهند یممعه، یاري کارها و اعمال شایسته و هماهنگ با جا
  ).فرد و گروه و هم از درون

و هنجارهاي اخالقـی کـه در طـی زمـان در      شود یمهنجارهاي قانونی که از سوي قانونگذاران وضع : هنجارها دو دسته اند     
لزام آنها از درون آدمی بعنوان عضو جامعـه، شـکل و کـارکرد دارنـد کـه از سـوي مراجـع        و ا ابندی یمجامعه، نشو و نما و تکوین 
حـد میانـه ایـن دو، آداب و    . رندیگ یمو زمانی نیز در هنجارهاي قانونی و قوانین موضوعه جاي  شود یممذهبی، پیگیري و نظارت 

                                                
1. Norm   
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خلـق و خـو و   (و هـم متضـمن پـذیرش درونـی     ) جامعـه (رسوم است که الزام و اجبار در رعایت آنها، هم مربوط به خارج از فرد 
  ).553: 1370آراسته خو، . (است) ي مربوطهها تیترب

و پـاره اي در طـول زمـان و بـه تـدریج، ضـرورت وجـودي         شـوند  یمـ برخی از هنجارها، از سوي فرمانروایان جامعه نهاده      
و موافق بسترهاي فرهنگی جامعه شـکل و   گردند یمامعه، رایج ي معمول در جها يدئولوژیاو بعضی نیز از جانب ادیان و  ابندی یم

ي هـا  ارزش، عـرف معمـول و   هـا  سـنت آنچه غیر قابل انکار اسـت، اینسـت کـه هنجارهـا بـا آداب و روسـوم،       . کنند یمعمل پیدا 
  ).554: 1370آراسته خو، .(اجتماعی، مناسبت دارند

  :میکن یمتعددي شرح داده شده است که در زیر به برخی از آنها اشاه در تاریخ بیهقی نیز، آداب و رسوم و هنجارهاي م     
  

  :رسم خلعت دادن و خلعت پوشیدن     
چون راست شد، نزدیک اعیان ري باز آمـد و  . طاهر برخاست و جایی بنشست و خازنان را بخواند و خلعتها راست کردند«     
و پسندیده آمد و اعیان شما را که بر شغل اند، خلعتی بـا نـام و سـزا     جواب که داده بودید، با خداوند بگفتم، سخت خوش: گفت

بیهقـی،  (».سیاه داران پنج تن را به جامـه خانـه بردنـد و خلعتهـا پوشـانیدند     . فرمود به جامه خانه باید رفت تا به مبارکی پوشیده آید
1381 :20.(  

می ماند کـه طـالعی نهـاده بـود، جاسـوس فلـک، خلعـت        و خواجه برخاست و به جامه خانه رفت و تا نزدیک چاشتگاه ه«     
پوشیدن را و همه اولیا و حشم بازگشته، چه نشسته و چه بر پاي و خواجه خلعت بپوشید و به نظـاره ایسـتاده بـودم، آنچـه گـویم از      

ي قصـب   عمامـه و معاینه گویم و از تعلیق که دارم و از تقویم، قباي سقالطون بغدادي بود، سپید سـپید، سـخت خـرد نقـش پیـدا      
در  هــا روزهیـ پبـزرگ، امـا بـه غایـت باریـک و مرتفــع و طـرازي سـخت باریـک و زنجیـره اي بــزرگ و کمـري از هـزار مثقـال             

  ).204: 1381بیهقی، (».نشانده
هقی، بی(».کمر زر و کاله دو شاخ و استام زر هزار مثقال: و امیر فرمود، تا خلعتی سخت نیکو و فاخر، راست کردند تاش را«     

1381 :414.(  
  

  :سه جاي زمین بوسه دادن و رکاب بوسیدن     
و امیرمسعود به روستاي بیهق رسید در ضمان سالمت و نصرت و غازي سپاه ساالر خراسان بـه خـدمت اسـتقبال رفـت بـا      «     

امیر فرمود تا او را . ن را بوسه دادامیر بر باالیی بایستاد و غازي پیش رفت و سه جاي زمی. بسیار لشگر و زینتی و اهبتی تمام بساخت
سـپاه  . بکنـیم  دیبا یمآنچه بر تو بود کردي، آنچه ما را : امیر گفت. کرامت کردند و بازو گرفتند، تا فراز آمد و رکاب امیر ببوسید

زمـین بوسـه    ساالري دادیم ترا امروز، چون در ضمان سالمت به نیشابور رسیدیم، خلعت بسزا فرموده آید و غـازي سـه بـار دیگـر    
  ).31: 1381بیهقی، (».داد

  
  :اسب خواستن     
  ).31: 1381بیهقی، (».سیاه داران، اسب سپاه ساالر بخواستند و برنشاندند و دور از امیر بایستاد و نقیبان را بخواند«     
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  ).206: 1381قی، بیه(».و چون دهل درگاه بزدند، نماز پیشین خواجه بیرون آمد و اسب وي بخواستند و بازگشت«     
  

  :قرآن خواندن در مراسم استقبال     
دیگر باره برنشست و قصد شهر کرد و مسافت سه فرسنگ بود، میان دو نماز حرکت کرده بـود و بـه خوابگـاه آمـد و در     «     

نـان قـرآن همـی    و قـرآن خوا  کردنـد  یمـ شهر نیشابور، بس کس نمانده بود که همه بخدمت استقبال یا نظـاره آمـده بودنـد و دعـا     
  ).31: 1381بیهقی، (».گفت یمامیر، هر کس را از اعیان نیکوییها . خواندند

  
  :خوازه زدن در مراسم پیشباز     
امیر دستوري داد، شهر را بیارایید و هر تکلّفی که بباید کرد، بکنید تا رسول خلیفه بداند که حال این شهر چیست و امیـر  «     

فرمانبرداریم و بازگشتند و کـاري سـاختندکه   : گفتند. گیرد که این کرامات او را در شهر ما حاصل ببودنیز این شهر را دوست تر 
ي شهر تا بازار، خوازه بر خوازه و قبـه بـر قبـه بـود تـا شارسـتان       ها دروازهکسی به هیچ روزگار بر آن جمله یاد نداشت، چنانکه از 

چون این کارها ساخته شد و خبر رسید که رسول به دو فرسنگی از شهر رسـید،   .مسجد آدینه که رسول را جاي آنجا ساخته بودند
  ).37: 1381بیهقی، (». . .مرتبه داران پذیره رفتند و

  
  :طرز استقبال از رسول خلیفه     
ر دو پیش از روز کار همه راست کردند، چون صبح بدمیـد چهـار هـزار غـالم سـرایی د     . غرّه این محرم روز پنجشنبه بود«     

طرف سراي امارت به چند رسته بایستادند، دو هزار با کاله دو شاخ و کمرهاي گـران ده معـالیق بودنـد و بـا هـر غالمـی عمـودي        
سیمین و دو هزار با کاله چهارپر بودند و کیش و شغا و نیم لنگ بر میان بسته و هـر غالمـی کمـانی و سـه چوبـه تیـر بـر دسـت و         

ي فاخرتر و ها جامهي بودند و غالمی سیصد از خاصگان در رستهاي صفّه نزدیک امیر بایستادند با همگان با قباهاي دیبایی شوشتر
  ).440: 1381بیهقی، (». . .کالههاي دو شاخ و کمرهاي بزر و عمودهاي زرین 

  
  :رسم مواضعه و سوگند و خلعت پوشی     
ز مجلس عالی و لفظ مبـارك بیافـت و بازگشـت بدانکـه     و وزارت قبول کرد و پیش امیر آوردند و دل گرمی و نواخت ا«     

مواضعه نبیسد برسم و درو شرایط شغل در خواهد و اسبش هم به کنیت خواستند و مردمان را چـون مقـرّر شـد وزارت او، تقـرّب     
ود و التمـاس  نمودند و خدمت کردند و مواضعه نبشت و نزدیک استادم فرستاد و امیر به خطّ خود جواب نبشت و هر چه خواسته ب

  ).510: 1381بیهقی، (».نموده این شرایط اجابت فرمود
  

  :شکار پره     
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و هم در شوال امیر به شکار پره رفت با فوجی غالم سرایی و لشگر و ندما و رامشـگران و سـخت نیکـو شـکاري رفـت و      «     
جه بونصر نبود و بر جمازگـان شـکاري بسـیار    نشاط کردند بر نهاله جاي و شراب خوردند و من بدین شکارگاه حاضر بودم و خوا

  ).747: 1381بیهقی، (».بغزنین آوردند و اولیا و حشم و امیران فرزندان با سلطان بودند
  

  :رسم فرستادن مجلس خانه زرین با صراحیهاي پر شراب     
ین با صراحیهاي پر شراب و خانهپس از بازگشتن ایشان، امیر فرمود دو مجلس «      نقلدانها و نرگسـدانها راسـت کردنـد     ي زر

بر سپاه ساالر غازي رو و این را بر اثر تو آرنـد و سـه مطـرب خـاص بـا تـو آینـد و        : دو ساالر را و بوالحسن کرجی ندیم را گفت
  ).271: 1381بیهقی، (».بگوي که از مجلس ما ناتمام بازگشتی، با ندیمان شراب خور با سماع مطربان

  
  :دنمراسم شراب خور     
چون بنشست، امیر پرسید کـه  . سپاه ساالر غازي بر بادي دگر بدرگاه آمد با بسیار تکلّف زیادت. و امیر دیگر روز بار داد«     

امیـر  . او عادت دارد سه چهار شبان روز شراب خـوردن، خاصـه بـر شـادي و نواخـت دینـه      : اریاق چون نیامده است؟ غازي گفت
مـرو و آغـاز   : غازي زمین بوسه داد تا بازگردد، گفـت . باید شراب خورد و اریاق را دوري فرستیمما را هم امروز : بخندیدو گفت

شراب کردند و امیر فرمود تا امیرك سیاه دار خمارچی را بخواندند و او شراب نیکو خوردي و اریاق را بر او الفی تمام بود و امیر 
: امیـر گفـت  . در آن ماه که گذشته شد امیرك پیش آمد: ه بیاید و باز گرددمحمود هم او را فرستاد به نزدیک اریاق بهند تا بدرگا

پنجاه قرابه شراب با تو آرند، نزدیک حاجب اریاق رو و نزدیک وي می باش که وي را بتو الفی تمام است، تا آنگـاه کـه مسـت    «
امیـرك برفـت، یافـت اریـاق را چـون       ».شود و بخسبد و بگوي ما ترا دستوري دادیم تا به خدمت نیایی و بر عادت شراب خوري

  ).272: 1381بیهقی، (».زدند یمو مطربان  خورد یمو شراب  گشت یمگوي شده و بر بوستان 
  

  :رسوم اعیاد متعدد     
و طـرف و سـتور آورده    هـا  هیـ هدو روز دوشنبه، دو روز مانده از ماه رمضان به جشن مهرگان بنشست و چنـدان نثارهـا و   «     

و . . . حد و اندازه بگذشت و سوري صاحب دیوان بی نهایت چیزي فرستاده بود نزدیک وکیل درش تا پـیش آورد و  بودند که از
  ).422: 1381بیهقی، (».روز چهارشنبه عید کردند و تعبیه اي فرموده بود امیر، چنانکه به روزگار سلطان ماضی پدرش دیده بودم

گ فرمود از حد و اندازه گذشته و هرات شهري است که آن سالح که آنجا بـود  و عید اضحی فراز آمد، امیر تکلّفی بزر«     
به هیچ شهر نبودي، روز عید چندان سوار و پیاده تمام سالح به میدان آمد که اقرار دادند پیران معتمد که بهیچ روزگـار، ماننـد آن   

عرض کرد امیر بدشت خدابان و هر کس که نظاره آن پس عید لشگر . یاد ندارند و عید کرده آمد و خوانها نهادند و شراب دادند
  ).921: 1381بیهقی، (».روز بدید اقرار داد که به هیچ روزگار چنین لشگر یاد ندارد

  
  :آیین بستن شهر در استقبال عروس و آداب پذیرایی و خلعت دادن     
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ادها حاصل کرده و مواضعتی درست با کالیجار و عبدالجبار پسر خواجه بزرگ در رسید با ودیعت و مال ضمان و همه مر«     
بنهاده و نزدیک امیر به موقعی سخت تمام افتاد و فرمود تا رسوالن گرگان را به روز درآوردند بخوبی و سپس مهـدها کـه راسـت    

جار بردنـد و بـر نـیم    کرده بودند با زنان محتشمان نیشابور از آن رئیس و قضاة و فقها و اکابر و عمال به شب پیش مهد دختر با کالی
دم و قوم گرگانیها را به عزیزیها در شهر درآوردند و سراي و کوشکهاي حسنکی چون درجات فـردوس   فرسنگ از شهر بود و خَ

  ).622: 1381بیهقی، (».االعلی بیاراسته بودند به فرمان امیر
  

  :مراسم بر تخت نشستن     
تخت . . . آن زینت بدید، پس از آن هر چه بدید وي را به چشم هیچ ننمودو کوشک را بیاراستند و هر کسی که آن روز «     

همه از زر سرخ بود و تمثالها و صورتها چون شاخهاي نبات از وي برانگیخته و بسیار جـوهر درو نشـانده همـه قیمتـی و دارافزینهـا      
چهار پالش دو برین دست و دو بـرآن دسـت    برکشیده همه مکلّل به انواع گوهر، شادروانکی دیباي رومی به روي تخت پوشیده و

و زنجیري زراندود از آسمان خانه صفّه آویخته تا نزدیک صفّه تاج و تخت و تاج را در او بسته و چهار صورت رویین سـاخته بـر   
  ).871: 1381بیهقی، (». . .مثال مردم و ایشان را بر عمودهاي انگیخته از تخت استوار کرده

  
  :ا کردن سوگندنامهرسم سوگند و امض     
و دیگر روز بدرگاه آمد و امیر با خواجه بزرگ و خواجه بونصر صاحب دیوان رسالت خالی کرد و احمد را بخواندنـد و  «     

مثالها از لفظ عالی بشنود و از آنجا به طارم آمدند و این سه تن خالی بنشستند و منشور و مواضعه جوابها نبشـته و هـر دو بـه توقیـع     
ده با احمد ببردند و سخت سوگندنامه پیش آوردند و وي سوگند بخورد، چنانکه رسم است و خطّ خـود بـر آن نبشـت و    مؤکّد ش

 ).418: 1381بیهقی، (».بر امیر عرضه کردند و به دوات دار سپردند

  

  نتیحه گیري
. گر پیوند و تداخلی عمیق دارندبه وضوح دریافت که این دو علم با یکدی توان یمبا بررسی متون ادبی از دید جامعه شناسی 

به عبارتی . باشد یمي خود، تجلی گاه زندگی اجتماعی مردم در قالبی ادبی و هنري ها ظرافتي ادبی، با تمام ها نوشتهبطوریکه 
ت و ي مختلف اسها دورهي اجتماعی و همچنین انعکاس دهنده مسایل جامعه در ها دهیپددیگر، ادبیات بیان هنرمندانه و استادانه 

از این رو . براي شناخت هر دوره از تاریخ ادبی باید مسایل جامعه را در آن دوره شناخت تا از آن طریق به بطن متون ادبی پی برد
  .دینما یمبررسی متون ادبی از بعد جامعه شناسی به دریافت و درك این متون کمک شایانی 

نیز کامال مشهود است که در این مقاله تا حد  "تاریخ بیهقی"ر زیباي ي جامعه شناسی در اثها نهیزمدر میان آثار ادبی موجود، 
  . پرداخته است "تاریخ بیهقی"ي فرهنگی و جامعه شناسی ها هیمابه استخراج بن ) ي یک مقالهها تیمحدودبه لحاظ (امکان 
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508  
  الولد و مولوي شناسانه در دیدگاه بهاءتوحید معرفت

  بر اساس مثنوي و معارف
  

  1بتول واعظ
  چکیده

هاي معرفت شناسانه مولوي و بهاءالولد، در زمینه توحید، وحدت وجود، بحث ذات  ي دیدگاه این مقاله، پژوهشی است درباره
در بخش نخست مقاله مفهوم توحید و اصطالح وحدت . ي آنان هاي مشابه و متفاوت اندیشه فات و اسماء خداوند و بیان جنبهو ص

وجود در مکتب برخی از عرفاي مشهور بیان شده است، سپس خداشناسی معرفت شناسانه مولوي و بهاءالولد در مورد معناي 
هاي حق به  هاي آنان، فناي ذاتی، بحث رؤیت، مظاهر معرفت و جلوه ف نظرگاهها به دلیل اختال توحید، تفاوت توحیدي انسان

در بخش سوم . مورد بررسی، تحلیل و مقایسه قرار گرفته است... عنوان یکی از ابزارهاي معرفت توحیدي، مقوله عشق، طلب و 
هاي آنان  شده و اختالف و اشتراك دیدگاهي ذات و صفات و افعال خداوند بیان  هاي این دو عارف بزرگ درباره مقاله، دیدگاه

در زمینه خلق باواسطه یا بی واسطه خداوند، فاعل حقیقی بودن خداوند، عین ذات بودن صفات خداوند یا عارض بودن صفات بر 
  .ذات، علت ناپذیري افعال خداوند، به بحث گذاشته شده است

  
  .ت و صفات و اسماء خداوند، فناي ذاتی، رؤیتبهاءالولد، مولوي، توحید، وحدت وجود، ذا :ها کلید واژه

    

                                                
 E_mail: batulvaez@yahoo.com شگاه عالمه طباطباییاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دان  -1

mailto:batulvaez@yahoo.com
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  مقدمه
بهاءالولد پدر موالنا جالل الدین از مذکّران و واعظان بزرگ بلخ بود که مشربی عارفانه و ذوقی لطیف در بیان رابطه عاشقانه 

و را متفاوت از سایر عرفا ها و مشاهداتی است که بینش معرفت شناسانه ا انسان با خدا داشت، کتاب معارف او سرشار از مکاشفه
هاي عرفانی بهاء، در زمینه خداشناسی اعم از وحدت وجود، ذات و صفات و اسماء خداوند، مرتبه  بسیاري از اندیشه. دهد نشان می

ن اما ای. بازتافته است -بویژه در مثنوي -ي معرفتی موالنا،  در اندیشه... فناي فی اهللا، چگونگی بحث رؤیت، جبر و اختیار و 
شیوه و مبناي فکري با هم ها از نظر  تأثیرپذیري به معنی انطباق فکري کامل این دو شخصیت عرفانی نیست بلکه در بعضی از زمینه

ي عرفانی مولوي و  در این مقاله تالش بر این بوده است تا وجوه اشتراك و افتراق نظام اندیشه. هاي چشمگیري دارند تفاوت
  : از این رو مقاله حاضر بر چهار بخش استوار است. سی مورد بررسی و تحلیل قرار گیردبهاءالولد در زمینه خداشنا

  ي وحدت وجودي در کالم عرفا مروري مختصر بر بحث توحید و اندیشه: الف
  ي عرفانی بهاءالولد و موالنا توحید در اندیشه: ب
  ذات و صفات و اسماء الهی در دیدگاه بهاءالولد و موالنا : ج
  گیري نتیجه: د
  

 :ي وحدت وجودي در کالم عرفا مروري مختصر بر بحث توحید و اندیشه: الف

خداي . نوع نگرش به خداوند و معرفت ذات و صفات و افعال اوست... فصل ممیز عرفان با مکاتیب دینی، فلسفی، کالمی و 
حیث ذاتی، حیث فعلی، حیث عرفان با خداي مکاتب دیگر از جهات متعددي، متفاوت است؛ حیث وجودي، حیث ماهیتی، 

  کند  هائی است که خدا را در عرفان متفاوت و دیگر گونه از مکاتب دیگر معرفی می توحیدي و بسیاري دیگر، از نظرگاه
تعریف توحید درعرفان با تعریف آن در شریعت، متفاوت است؛ شریعت، توحید را ایمان به یگانگی خداوند و نفی غیر او 

رود و  اما در عرفان، مقوله معرفتی توحید از این تعریف فراتر می. شود خالصه می» ال إله إال أللّه«توحیدي داند که در کلمه  می
 ).268:1386نجم آبادي،(یابد  باور به یگانگی خداوند به باور به یگانگی کل هستی تعمیم می

عرفا و صوفیه در این مقال ممکن نیست اما ي اقوال  بیان همه. هاي مختلفی تعریف شده است توحید در آثار صوفیه به صورت
  :رود ها اشاره می براي روشن شدن بحث به برخی از این دیدگاه

: کند در شرح تعرّف، توحید به معناي بیرون آمدن از خود و توجه نکردن به چیزي است که انسان را از خداوند دور می
. »نگردد چه بر تو است به تمامی به جاي آري و چیزي به تو بازتوحید آن است که از همگی خویش بیرون آیی به شرط آنکه هر«
  )1668: 2، ج1373مستملی بخارایی، (

هجویري بین توحید و تفرید تفاوت قائل شده است؛ تفرید را حکم کردن به جدا شدن کسی از آفات دانسته و توحید را 
داند اما در توحید اثبات کسی غیر از خداوند  ا روا و جایز میاو در فردانیت یا تفرید، اثبات غیر ر. حکم کردن به وحدانیت چیزي

  ).361:  1381هجویري، . (کند را شایسته تلقی نمی
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فریدون سپهساالر دو اصطالح توحید و اتحاد را با هم به کار برده و از تعارف معمول توحید صوفیانه فراتر رفته و بین توحید و 
که توحید را یکی دانستن و یکی گفتن تلقی کرده و معنی اتحاد را یکی شدن و برتر از  اتحاد قائل به تمایز شده است؛ آنگونه

  ).52-53:  1385سپهساالر، . (مقام توحید دانسته است
برخی وحدت وجود را تحت عنوان . است ي وحدت وجود نیز در آثار عرفا و صوفیه سخن به تفصیل گفته شده درباره

و برخی به وحدت وجود و کثرت موجود . اند اند و بین این دو تفاوت گذاشته رح کردهمط» وحدت موجود«و » وحدت وجود«
معتقد هستند و جماعتی دیگر، وحدت وجود و موجود را در عین کثزت وجود و موجود تلقی کرده اند؛ اینان وجود و موجود 

  ).28-29: 1376آشتیانی،(ارند شم دانند و مراتب امکانیه را از تجلیات و مظاهر حق تعالی می حقیقی را خدا می
این مقام . مفهوم وحدت و کثرت براي وجود به معناي این است که کثرت در مقام تفصیل و وحدت در مقام اجمال است

اجمال، همان مقام ذات خداوندي است که تعین و کثرت در آن راه ندارد اما مقام تضیل، مقام تعینات و مظاهر و شئونات متجلی 
  ).187:همان(دت است از ظهور و وح

دانند و وجود سایر مظاهر و تعینات را مجازي و  برخی از عرفا به طور کلی، کثرت را نفی کرده، وجود را منحصر به حق می
کنند و این امور را اموري اعتباري  شمارند و وجود این مظاهر و کثرات را نسبت و اضافه به وجود واحد تلقی می خیالی می

  دارند  محسوب می
  )482گلشن راز، بیت (وجود اندر کمال خویش ساري است                    تعینها امور اعتباري است 

مفهوم اتحاد ظاهر و مظهر، عینیت شیء با ذات حق نیست زیرا مقام ذات خداوند، منزه از قید اطالق و تقیید است بلکه تجلی 
اما آنچه از آن به . ا هیچ موجودي در مقام ذات، اتحاد و وحدت نداردخداوند ب. حق در اشیاء تجلی و ظهور افعالی است نه ذاتی

  )125آشتیانی،. (شود وجود منبسط و فیض مقدس است که منشأ ظهور مظاهر و تعینات است اتحاد با مظاهر یاد می
و ذهنی آن، مراد از وحدت وجود که مورد توجه عرفا است وحدت آن در مفهوم و عالم اندیشه نیست زیرا وحدت مفهومی 

وحدت تجلی، : برخی وحدت را به سه مرتبه. چندان محل اختالف نیست بلکه مراد از وحدت وجود، وحدت خارجی است
اند و  را نوعی اعتدال و میانه روي در وحدت گرایی تلقی نموده» وحدت تجلی«اند  وحدت شهود و وحدت وجود تقسیم کرده
است بین خداوند و خلق، مرزي » وحدت موجود«هر دو اذعان دارد اما آنکه قائل به استدالل آنها بدان گراییده، به حق و خلق 

آنکه به وحدت وجود و تجلی آن در مظاهر عقیده دارد کثرت را از نظر دور ندارد ولی نه آن . داند شناسد و همه را یکی می  نمی
ضیاء نور، . (د و مراتب هستی نشأت گرفته استکثرتی که در مقابل وحدت و نوعی از ثنویت است بلکه آن کثرتی که از حدو

1369 :41.(  
اي درویش، هرکه توحید را به نهایت رساند «: داند عزیز الدین نسفی آخرین مقام وحدت را یکی دیدن موسی و فرعون می

این است . ی بیندعالمت باشد که اگرچه نمرود را با ابراهیم به جنگ ببیند و فرعون را با موسی، دشمن بیند، یکی داند و یک
  )179نسفی،. (»چون توحید به نهایت رسد، مقام وحدت پدید آید. وحدت آخرین

داند؛ اینکه با رشد و پیشرفت یکتا  دیدگاهی وجود دارد که بر اساس آن، وحدت وجود را غایت و نهایت یکتاپرستی می
و وجود چیزي جز خدا نیست و این معنی از پرستی این معنا عمق و وسعت یافت که هر چه موجود است به خدا موجود است 

رفته رفته،خداي مدبر و حامی نظام آفرینش به موجودي تبدیل شد که از رگ گردن انسان .آید می برخی آیات قرآن به خوبی بر
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» لّا وجههکلُّ شیء هالک ا«: این وجود، نور السموات و األرض است و همه چیز در برابر او فانی است. هم از او نزدیکتر است 
  ).162:2536عبدالحکیم،) (88:قصص(

هاي محسوس و  داند که به واسطه صورت ابن عربی در فتوحات مکیه، مقام وحدت خداوندي را داراي اعیان متعددي می
چنانکه صورت انسان در نفس خودش مختلف . از این جهت بود که صور عالم مختلف گردید« : معنوي، حاصل شده است

اش  با این همه درباره. هاي محسوس و معنوي عین متعددي دارد او متنوع و گوناگون است یعنی بواسطه صورتپس ... باشد می
  )56:1384ابن عربی،. (»کند اش صدق می است و این یگانگی درباره» واحد«شود که  گفته می

برخی از متصوفه که «: ده استاي چنین وصف کر مال صدرا، مسلک وحدت وجود و معتقدان به آن را با بیان انتقاد گونه 
» هویت عینی«که عارفان آن را » مقام احدیت ذات« اند که ي تقلید به گردن داشته و بر اثر سستی خرد چنین پنداشته رشته

باشد که مشتمل  اند به طور انفراد و جداي از جهان، تحقق و فعلیت نداشته و آنچه در خارج موجود است جهان صورت می خوانده
  ).245مالصدرا،( »وهاي روحی و جسمی است و خداوند عبارت از مجموعه آن استبر نیر
 
  ي عرفانی بهاءالولد و موالنا یشهاندید در توح: ب

عرفا در ارتباط انسان با خدا بر آن استوار است،  یرسا یدگاهکه د یاز اصول کدام یچبهاء و رابطۀ او با خدا به ه یخداشناس
آمدن از  یرونو بعد از ب گیرد ی، صورت میدر عالم مکاشفه و واقعات عرفان یوستهرابطۀ او با خدا پ آن جهت که از. یستن یبندپا
به و اقرار یداز مقولۀ توح یگرانچه د هر. یستو وجود بها باق یشهشناسانه و عارفانه آن همچنان در اند روان یر، تأثیزحالت ن ینا

به کائنات -توجه آن مستغرق است که خدا را با و وصال او مشغول و در یدارد ن بهاو در حالت لقا چنا زنند یم خداوند دم یگانگی
 ینبنابرا. کند یبا او، تلق یسراسر هست یگانگیبه  یااو  یگانگیبه  و اقرار یمانرا ا یدتوح ینکهتا ا نگرد یاو، نم یاتو مظاهر و تجل

  . است فرد شکل گرفته به منحصر یو نگرش یشهاساس اند-او بر یخداشناس
کس خدا را  که هر داند یم يجهات و وجوه متعدد ياساس نوع نگرش آنها، دارا و معرفت مردم به خداوند را بر یدبهاء، توح

 یزن یمبنا، شناخت و درك آنها از مقام ربوب ینو بر هم نگرند ینظر فقر و قدم م-او را با ی؛ برخنگرد یمتفاوت م یو حالت ينظر با 
  . ر استنظ ینبا هممتناسب 

شوند؛ به همین و به گروه مشبهه موصوف می کنند یبرخی دیگر او را با تصور متصف بودن به صورت و جهت تلقی م
و آنکه با بینشی عاشقانه به او روي  شناسد یاو را با صفت جباري او م کند یصورت، آن که خدا را با نظر جبر، مشاهده م

نظر بهاء، بحث  رو بهین ا از ) 11ص  1، ج1352بهاءالولد، (پندارد  یم» یحبونهو  یحبهم«به وصف  ، او را متصفنماید یم
  .یابد ی، تفاوت و تعدد مها ینشنسبت به نظرها و ببلکه  شود یمحدود نم یوهش یاروش  یکبه  یخداشناس

هر چند به بحث تعدد  يمولو یراز. متفاوت است يحدود ، تا ینظر نوع نگرش و حاالت عرفان با پدرش، از يمولو یخداشناس
 ، باوریداست که توح یناو بر آن استوار است ا یديتوح یشۀو اند یدگاهمعتقد است اما آنچه د ها یها و اختالف خداشناس نظرگاه

 یدهمان مرتبۀ توح یناز او وجود ندارد و ایر غ یقیحق وجودي یچچه هست خداست و ه-با خداست؛ هر یسراسر هست یگانگیبه 
  :ذات است

  یستمـوج نـ یرازغـ یشگوهر و مـاه  یستاست جفت و زوج ن یبحر وحدان           
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  و مـــوج پـــاك او یـــادور از آن در    مــحال اشـــراك او يمـــحال و ا يا          
  )2030-6/2(یچهـیچ ، هـیمگـو با احـول چـه یکل       یچپـــیچ انـدر بـحر شـرك و پـ یستنـ  

و  یدهمقام فنا و مکاشفه نرسکه به یدر حالت یگرو د يحالت فنا و وحدت وجوددر یکی: وجه استدوخداوند بر رابطۀ بهاء با
 یراباشد ز يبشر یتو انان ینفسان» من«همان » من« ینکه ا رسد ینظر نمالبته به. دهد یبرابر هم قرار ماهللا را در» ییتو«خود و » یمن«
حق،  يوجود لقا اوست که با یهمان وجود ذات» من« ینبلکه ا گرفت یصورت نم یازل بوببا مح یصورت لقا و وصالین ا در
و  ماند یم یذات خود باق ، بریزمراتب سلوك ن یندر باالتر یاست که حت» یمن«. است یدهاهللا نرس» ییتو«اتحاد با -نشده و بهی فان

 ینا یزموالنا ن. کند یوجود مدر مقام اضافه، اظهار یزن یزیدبا» یمااعظم شأن یسبحان«و در  آورد یبرم ، سریزحالج ن» الحقأنا«در 
 که ازی وقت«: شود یو زوال نم ییردچار تغ گاه یچانسان است، ه یآنچه ذات یراز داند یم یانسان یتحذف از بشر قابلیر را غ» من«

 دست من چه  اهللا در ییکه از تو بینم یو م یرمکنار گاهللا را در  ییخود بجنبم تو ، چند برینماهللا ب ییشوم همه جهانرا تو یدارخواب ب
  ).147همان، ( »یدآ

یترؤ يبا ادعا» اعرفوا اهللا باهللا« یتروا يمبنا او بر. دهد یم يحالت مکاشفه رو در یشتربها، ب یديو معرفت توح یخداشناس
است که هم در جهان  یی، خداشناسد یاو مخود  یلۀوس که بهاءالولد به ییخدا. نماید یخود او درخواست م حق، معرفتش را از
 یاد البالغه به را در نهج) ع(یعل یرالمؤمنینام ي، سخن واالیدهعق ینا. از آن یروناز آن و نه در جهان است و نه ب است و هم خارج

  :کرده است یانب یگرد یريمفهوم را با تعب ینموالنا ا دهد یاو را شکل م یديمعرفت توح يکه مبنا آورد یم
  یانعــ ینشتــو بــرو در کــارگه بــ        کــارکن در کـــارگه بـــاشد نـــهان               
  یـــدد یشخـــارج آن کـــار نـــتوان        یدکـار چـون بـر کــارکن پــرده تــن               
  )762ـ2/4... (غـافل اسـت ياست از و یرونآنک ب       بـاش عـامل اسـت يکارگه چون جـا                

ها و مظاهر  ؛ جلوهداند یآنها م یديها و معرفت توح انسان یخداشناس هاي یوهاز شیکی حق را ذات يها بهاء، مظاهر و جلوه
ها، اختالف وجود  انسان ینسبت هم در معرفت و خداشناس ینهم اسماء اوست گوناگون و متعدد است و به یحق که حاصل تجل

  ...موجب و عدم و یگريو د کند یم ینجم تلق یکی؛ پندارد یاو را دهر م یگريو د نهد یدا را طبع نام مخ یکیدارد؛ 
معرفت خدا  یکی؛ بیند یحق را متفاوت م یشناس ظروف، معرفت ها به مختلف و توجه انسان يها به نظرگاه توجه ، بایزن يمولو
  :یابد یو حکم موحد م نهد یم یدهدمظروف -به یگريو د شود یو مشرك م نگرد یظروف مرا در

  در لــــهــبها نــــبود إال اتّــــحاد        الجـرم در ظـرف بــاشد اعــتداد             
  اندر نورشان اعـــداد و چـند یستن        یختندچـون آمـ یلنور شـش قـند             
  )2881-5/3(ست آن مؤمن و مدرك شده یدد نور         ست آن جهود از ظرفها مشرك شـده             

در  یترؤ ي ، مسئلهینرواز ا. بندد ی، شناخت و معرفت او، صورت نمدیدن یاوست و ب یدنگرو دنظر بهاء، شناخت خدا، در از
نظر دارند  فکه اشاعره و معتزله دربارة آن اختال یستن یتیمفهوم رؤ ، بهیترؤ ینالبته ا شود یمسلّم پنداشته م يبها، امر یشۀاند

است که  یحالت ینو ا شود یانسان حاصل م ياست که تنها در حالت مکاشفه و شهود برا یباطن یداريو د یت، رؤیترؤ ینبلکه ا
و  یندترا چگونه شناسد تا نب یکس«: کشف و شهود استوار است عرفان او، بر يمبنا یعبارت خود او تجربه شده است و به  يبارها برا
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آنکس  نهاد یشبخدمت چگونه باشد تا پ یلرا م یاند خود کس تواند ترا نشناخته یدن تو محال باشد آنها که منکر د، شناختدیدن یب
  ).91همان، ( »محال باشد یتنباشد مع یداجزاء تا د يا. و هو معکم آنست یتتو نباشد، مع یدد

 ي، برتریمعرفت هاي یوههمه ش حق، بر یشناس معرفتمقام دانسته شده است که در  ین، واالتریزن يدر مثنو یتمقام و مرتبۀ رؤ
  :و مشاهده است یت، مقام رؤيمثنو يکجا در هر» چشم«قرب و مراد او از  یستهقول موالنا، چشم اهل وصال است و شا به. دارد

  چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال  گوش دالل است و چشم اهل وصـال           
  )861ـ2/2(ذات یل، تــــبدها یـــدهد یاندر عـــ    اتصــف یلدر شــنود گــوش تـــبد

نظر بهاء، قلمرو  از یو استدالل یاسیق هاي یشگرا. ممکن باشد یتعقل یاتشدن به خدا با الهیکاست که نزد ینبهاء، منکر ا
 ).100، 1382فریتس مایر، ( که خدا الهام داده است دهد یرا قرار م ینادرست، دانش يزعم و آغازِ به ینبرابر ا است او در یطانش

  .نماید یرا مطرح م یدهعق ینهم یشناس در مبحث معرفت یزموالنا ن
 رسد ینظر م به. او یقتحق یگرصورت خدا و د یکی: گیرد ینظر م وجه در خدا دو يخود، برا یخداشناس یشۀبهاء در اند

... ، ذوق، وجد ویچون خوش یوارض و حاالتع ي برابر ذات او؛ همه مقصود بهاء از صورت، همان صفات خداوند باشد در
حق  یقتبهاء، حق یدد از. مبرّاست یديق است که از هر يا خداوند، مرتبه یقتحق یراز. او یقتحق است نه حق برخاسته از صورت

شناخت مرتبه  ینشناخت حاصل کرد و در ا توان یصفات او مقرار دارد اما به یبمقام غ در یراز یستن یفو توص یفقابل تعر
آن،  یو چگونگ یفیتتصور ک-، بدونیزخداوند را ن یتهست یشناخت معن یبهاء، حت. آن محال است بر یتصور صورت خدا بدون

 یدةاگر مقصود از آن ذات خداوند باشد که بنابر عق. یستچندان روشن ن» اهللا یتهست«البته مقصود بهاء از . داند ینم یرپذ امکان
  ).145، 1بهاءالولد، ج(د صفات او را اراده کرده باش» حقیتهست«که از  رسد ینظر م به ینبنابرا. خود او شناخت ذات محال است

وجود او -قاطع بر یلیو صنع و مظاهر وجود را، دل جوید یتوسل م یفلسف يها بهاء گاه در اثبات وجود خداوند به استدالل
است  یهیهستند که وجودش بد یزياثبات چ یپ که در کند یه انتقاد مگاه به فالسف ینکهبا ا یزموالنا ن )142همان، (کند  یم یتلق

  :کند یمطرح م يرا در مثنو یمنطق یلدال یناز ای اما خود، برخ
  هست  يا که با جنبنده، جنباننده    هست يا به نزد عـقل هر داننده

  .جویند ی، تمسک میلبه آوردن دال ییهدانست که در امور بد یزبه فالسفه ناعتراض توان یموالنا را م یانب ینالبته ا
 و در داند یاثر شدت ظهور ماو بر يحد خداوند به انسان و خفا-از یشب یکیرا نزد یقیشناخت و معرفت حق بهاء علت عدم

 يا واسطه یلۀوس-ناتوان است مگر به  یدنحد به انسان، از د ازیش ب یکینزد یلدل که به آورد یرا مثال م یدهآن، مردمک د یانب
که  بینی یکلمات منست نم ینمن و بصر منست و هم یترؤ ینکه اهللا هم بینم یآن نم-خاطرم آمد که اهللا را ازباز در«: ینهچون آ

  ).213همان، ( »...است یکترمن نزد یدمن بد یدةآنکه مردمک د یتغا از یدند تواند یخود را نم یدةبصر من مردمک د
چون عقل و علم و قدرت و مزه و شهوت منزه  يبشر یزچ که از همه  کند یم یلتأو هگون یناهللا را به ا یبهاء، صفت سبحان

 یندبا او ندارند اما خداوند خود دربردارندة همۀ آنهاست و همه صنع او یشباهت یناو دورند و کوچکتر است، همه اشکال جهان از
 يوحدت وجود ياز عرفای نقد برخ در یگرد يا هگون به ياست که مولو يا همان نکته ینا. به او یاما بدون صفت مانندگ

گل و خار استفاده  یلنکته از تمث ینا یانب و در کند یمطرح م انگارند یم یکیمقام فنا و وحدت، با او  ، که انسان را دریافراط
  :تیسحالت اتحاد با او هست اما خود او ن؛ دریستطور که خار جزء گل است اما خود او ن که همان نماید یم
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  ، خار مقرون گل است یخورخار م    کل است یوستۀجزو پ ییور تو گو
و تصور دارد اما بنده در  یهخود، تشب يها و مظاهر وجود که خداوند در همۀ صنع دارد یبحث، بهاء اظهار م ینادامۀ همدر
  .، تصور کندیهیخداوند صورت و تشب يکه بخواهد برا یستن یشأن

 يها تجربه یفکه به توص رود یم یشحد پآنخداشناسانۀ خود تا یشۀو اند یديبهاء در معرفت توح ،»یرما یتسفر«به گفتۀ بنا
خدا  يسو فعاالنه خود را به يمنعکس شده باشند، او طور يبعد سه یها در جهان تجربه ینا ییچنانکه گو پردازد یخود با خدا م

  ).1382فریتس مایر، ( ها قرار دارد مکان که در محدودة جهات و ییگو کشد یو از خدا کنار م کشاند یم
چند  هر یراز یابد ی، تفاوت و اختالف ميشناسانه مولو معرفت یدگاهبا د ها ینهزم ینبهاءالولد در ا یديتوح یشۀاند ینبنابرا

االت و سخنان ح ینو به ا شناسد یم يگذاشته شده است اما او در رابطۀ خود با خدا، حد و مرز عشق بنا یۀپا عرفان موالنا بر
  . شود یگونه مشغول نم شطح
محور بر یزوحدت وجود ن یشۀاند يمبنا یراز رسد ینظر م متفاوت به یعرفا، کم یرسا هبهاء نسبت ب يوحدت وجود یشۀاند

ن، از تلوي قرارگاه و دور یکبه  وصول يکه برا برد یاو گاه در عالم مکاشفۀ خود با خدا، آرزو م. استوار است یديمعرفت توح
طبق ارادة او  بر... چون قبض و بسط و فنا و وجود و یمراد او باشد و تمام حاالت به یزهاچ-که همه يا گونه خود اهللا شود به

به یدن به مقام اتحاد و خدا شدن باشد بلکه مقصود او رسیدن شدن، رسکه مقصود بهاء از اهللا رسد ینظر نم-البته به . یردصورت گ
کل  و در نماید یمعرفت، تصرف م یقو در احوال سالکان و روندگان طر شود یخدا ماو در کارها دست است که دست يا مرتبه

چشم  به يباهللا، در سراسر مثنو یانو باق اهللا یف یانو فان یانمورد منته سلوك، در مرتبه از ینا. گردد یحق متصف م به صفات کمال
  .خورد یم

وجود اوست و  یقتمطلق و حق یاز هست دارد که عبارت» أنا« یک؛ خدا داند ینم یرپذ هم امکان را با» أنا« بهاء، وجود دو
ساخت و  یأنا را فانیک  باید یبه مقام وحدت، میدنرس يبرا. اوست يو ضعف بشر یاز هست دارد که عبارت» أنا« یک یزانسان ن

یابد  ی، ظهور ميأنا بشر يخداوند، با فنا یائیام کبرو مق شود یمحو م يبشر» أنا«حق، » أنا«برابر  در. یستن يبشر یتآن جز انان
گفته باز یلتفص به» بزد یاريآمد در  یکیآن «و » و گرگ و روباه یرش« یتحکا مبحث را در دو ینموالنا، ا) 150، 1، جالولد بهاء(

  .است
به اتحاد انسان با خدا  اهگ یچخود ه یشۀاست که او در اند ینا شود یبهاء، مطرح م يوحدت وجود یشۀمورد اند آنچه در

 مواقع در یدر برخ ینکها-او با. شده است یدهکش یجهان و خدا مرز و خط پررنگ ینب یوستهاو پ ینیب و در جهان شود یمعتقد نم
ور طخداوند به» ییتو«برابر  او در» ییتو«اما باز  رسد یبا حق م یتمقام مع که به رود یم یشآنجا پ مورد ارتباط خود با خدا تا

را با  يمدار بهاء قصد دارد من«: دهد یشرح م گونه ینبهاء را ا يوحدت وجود یشۀاند مایر یتسفر. روند یم یشهم پ با يمواز
و خدا اول و آخر و . آید یگرفتار م یزآم مبالغه هاي يساز یکیکه در  گیرد یچنان در او باال م یلم ینخدا عوض کند و ا يِتومدار

 يوجود یتمع یو حت یجاديا یتمع یحاًخدا تلو یزناپذیريو گر یتمحض به حتم یاقاشت سر بها از ینبرابنا. بهشت و جهنم اوست
باشد  یروحان -ینفسان هاي ییتا آنجا که حامل توانا یزن يمن بشر یعتاًو طب یزچ راستا هر یندر ا. کند یموضوع داخل م ینرا در ا

فریتس مایر، ( »مقابل او قرار دارد بسا در کنار او و چه دوم در ه به عنوان نقشبلکه هموار شود یاز خدا محسوب نم يا هرگز پاره
389.(  
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مرتبۀ سلوك که  ترین ییدر نها یزجهت که او ن یناز ا خورد یم یوندبها پ یشۀبا اند ینجادر ا یزموالنا ن يوحدت وجود یشۀاند
فاصله،  ینا یچحالتیکه در ه شود یرا قائل م يا و فاصله يرزبندذات انسان و خدا، م یناست همواره ب اهللا یف يبه مقام فنایدن رس

  :شود یحذف نم
  گشته وصف او در وصف هـو یستن    ذات او يبـــقا يهـــست از رو

  )3670-3/1... (باشد هست باشد درحساب یستن    آفــتاب یشچـون زبـانۀ شـمع پـ 
 رسد یآن دو وجود ندارد به بحث وجود و موجد م ینب یریتیغهستند و  یکیدو بهاء در موضوع رابطۀ عاشق و معشوق که هر

 یشهکالم بهاء با اند ینا. یستن یریتیآنها غ ینب ینعاشق و طالب وجود است بنابرا یزو موجد ن اند یگانههم  با یزدو نین که ا
 گونه ینا یرالبته نظ. گیرد یقرار م تناقض ، درپندارد یو متحد نم یکی حالتی یچاو که خدا و انسان و جهان را در ه يوحدت وجود
کم  تناقض را دست ینا آورد یادامه مکه در یبه سخن توجه تأمل و با یاندک اما با. در معارف، فراوان است یضنق و سخنان ضد

و طالب  یاعاشق و معشوق  ینهست بنابرا یزمقام معشوق ن که در داند یم یاو خود را عاشق. توان حل کرد-مورد می یکدر 
مقام، محبوب است و  یکدر  یز، خدا هم محب است و هم محبوب و معشوق نیعرفان یشۀاند در. است یکیمطلوب در نظر او 

نوع رابطه و  ینا یزن يدر مثنو. است یهحل و توج قابل یوهش ینهم به یزبودن وجود و موجد نیکی  ینبنابرا. ، محبیگرد یدر مقام
  .عشق است یکشش متقابل جزء مبان

مثل آب  شود یکشش در او محو م یناثر ا که بر آورد یمفهوم جذب و کشش حق م شدن خود با خدا را در یکیبهاء، گاه 
دست  اما ذاتش را از گردد یو جزء او م شود یدر هوا محو م يا لحظه يآب اگرچه برا ینا کند یکه هوا آن را نشف م یفیلط
و من  کند یمن در دلم آنست که اهللا مرا جذب م یناکنون تخم مزة د«: گردد یم باز ینزم شکل آب به  بار بهیگر و د دهد ینم
و بخود  کند یمرا نشف م یفهمچنان اهللا روح لط کند یرا نشف م یفچنانک هوا آب لط شوم یو او م شوم یمحو م يو در
  ).413فریتس مایر، ( »کشد یم

 یاديمرحلۀ سلوك، فاصله و راه ز ینآن و آخر ینو ب شمارند یحق م یقطر قدم در ینکه طلب را اول یگرانخالف دبهاء بر
است  ینا نماید یجدا م یگراناو را از د یشۀکه اند يا و نکته کند یم یبه مطلوب تلقیدن با رس ، طلب سالک را برابرکنند یتصور م

 به کند یم یانبا محبوب را ب یدنیگانگی رسمقام اتحاد و به یبلکه در آن نوع داند یبا وصول م تنها برابر که او، مرتبۀ طلب را نه
 بلکه به یناییتنها به مرز بسر نهاده باشد نهاز آنکه فاصله را کامالً پشتیشطلب، عارف پ یرس یعنی یرس ین، در ایرما-یتسگفتۀ فر

  ).همان(یابد  یوحدت دست م ینوع
 يها برداشتن موانع و عقبه یانمز و آن را موجب ا دکن یم یبه مقصود معرفیدن عامل در رس ینموالنا اگرچه، طلب را مهمتر

 ، درنماید یرا که بهاء از طلب، برداشت م یمفهوم یناما ا کند یم یرتعب» مفتاح مطلوبات«آن به  از ینو همچن داند یراه سلوك م
، بدانک به مطلوب یباش قرار یب و در طلب اهللا یابیاگر تو خود را هماره طالب . یستخوشتر از طلب اهللا ن یحالتیچ ه«: نظر ندارد

آن محبوب تو را به ياست و امتزاج بودن است اجزا یدنمراد رساست و به یافتنخود آن طلب تو، مطلوب را . اي یدهو قرارگاه رس
  ).220، 1بهاءالولد، ج( »و اتحاد شدن است

  یستشطلب در راه حق مانع ک ینا                یستمبارك جنبش يطلب گار ینک      
  )1442-3/3(تـست یـاتسپاه و نـصرت را ینا    طلب مـفتاح مـطلوبات تـست ینا        
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بلکه  یستاو در خدا ن یقیحق يفنا يمعنا به گاه یچه پردازد یآن مقام م یفتوص و به برد یم که بها از آن نام یاتحاد و وحدت
گذشتن از مراحل  یجۀاتصال نت ینو ا یندهم مجزاامالً ازاست که در آن حالت جزء و کل ک یکنزد یاربس یوستنپ بهم یکتنها 

عارفانه شباهت  يبه سکر یشترکه ب گیرد یبهاء صورت م يحالت مکاشفه برا یکبلکه تنها در  یستبه مرتبۀ فنا نیدنسلوك و رس
مقام فنا و وحدت است  بهیدنو رس یمراحل سلوك روحان کردن یموالنا حاصل ط يوحدت وجود یشۀاما اند. دارد تا مرتبۀ فنا

  .است یمقام عرفان-یکحال مکاشفه باشد در يتجربۀ عارفانه گذرایکاز آنکه -یشاو ب يکه برا
است  یندارد، بلکه حال اي یاصل ازلیچاتحاد بها ه«: شرح داده است یقو دق زیبا یاربهاء را بس یحالت عرفان ینا یرما یتسفر
 یتنها با خدا و در یدرون یونديوهلۀ اول، تجربۀ پو در یارتفاع حس یک، دهد یم-خاست که در شعور ر یی، اوج ماجرایینها

  ).426فریتس مایر، ( »، ضمن حفظ دو بودنیذهن یتمع یلۀاست بوس یشتنخو ينابود
رف يوحدت وجود یشۀاز آنکه اندیشبهاء که ب تداشته باشد، مسئله مع یصرا ، وجود خود کند یانسان با خدا را مطرح م ی

و از  کند یم یرو علم تعب یعنوان مقام آگاه، بایآن وجه الهاو از. او یاله وجه یگرياو و د يبشر وجه یکی: داند یوجه مدو يدارا
با  يبشر وجه گاه یچبها ه یشۀاند-که در بینیم یم ینبنابرا. است ياز هر علم و خبریکه ته يعنوان جمادخود، با يبشر وجه
قسم آمدم، اکنون من دو«: ماند یم ینامحسوس در وجود انسان و رابطۀ او و خدا باق یتیو همچنان ثنو رسد ینماتحاد به یاله وجه
که آن را اهللا بلطف و کرم پرورده  يو جماد خبر یب يآن اجزا یگرو قسم د بینم یباخبر و آن اهللا است که او را م ياجزا یکی
سخن  یاربس یزن یتمورد مقام معنظر دارد و دربهاء، اتفاق یدگاهو د یدهاز عقیبا بخش ینکها موالنا با ) 127، 1بهاءالولد، ج( »است

  :رسد یمقام وحدت مو به رود یفراتر م یتحد معاو از يوحدت وجود یشۀگفته است اما اند
  یختندآمــ یــکدگرعـــاشقان بــا     یختنددر شــکر آمــ یريبـاز شــــ    
  یختندبـــا قـــمر آمــــ یآفـــتاب    بــرداشتــند یانـروز و شـب را ازم    
  یختندو زر آمـ یمجمله همچون سـ    رنـگ مـعشوقان و رنـگ عـاشقان    
  یختندو هـم عــمر آمــ یهـم عـل    انـگشت در دنـدان گـرفت یرافض    
  ).810، غزل1کلیات شمس، ج(تندیخشاخ خشک و شـاخ تـر آمـ                   یدحـق رســ يچـون بـهار سـرمد    
  

  سماء و افعال الهی در دیدگاه بهاء الولد و موالناذات، صفات و ا: ج
و  یراو به صورت و تصو هاي یژگیو و یفیاتاست که صفات و ک ینخدا مستلزم ا یاست که شناخت هست یدهعق ینا بهاء، بر

اوست که  یات، مظاهر و تجلآید یدرم یرواقف است که آنچه به تصونکته  ینا شود اما خود بر یرپذ تا شناخت امکان یددرآ یهتشب
 یستن یمو تجس یهو تشب یرتصو-چون ذات خداوند قابل ینبنابرا. او یقیمطلق و ذات حق-ینه هست شود یم یضاز ذات مقدسش فا

  .یستن یرپذ امکان یزآن ن یقیشناخت حق
به صفات و افعال و  يبلکه معرفت شهود یستو شناخت ذات ن یت، رؤگوید یحق سخن مذات یتو رؤ یدنآنچه بهاء، از د

 -از معرفت استکه عبارت -یدنجهت د ینبه هم داند یحق جدا نمصفات و افعال را از ذات یناو ا. مظاهر استتصرفات او در
آن  یتنچه او از رؤدارد که آ یدنکته تأک ینا او خود بر. حکم شناخت و معرفت نسبت به ذات اوست صفات و افعال خداوند در

از مجموع ذات خداوند عبارت ینبنابرا شود یذات صادر م یناست که از ا یبلکه آثار و صفات یستمجرّد ذات حق ن زند یدم م
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 یمندذات او هستند و چون ذات قد ینبها، صفات خداوند ع یشۀبر اندپس بنا. یستندمجزا و جدا ن یکدیگرصفات است که از  ینا
او  یدةبلکه عق دانند یبر ذات مو نه چون اشاعره که صفات را عارض و زائد یستندقائل ن یخدا صفات يه که اصالً برانه چونان معتزل

است و صفات را جزء  یدهعق ینهم در مورد ذات و ارتباط او با صفات بر یزموالنا ن. است یکنزد یهامام یعۀش یدةعق به ینهزم یندر ا
  :کند یحق تصور م یمقد ذات
نظر کنم  اش یو چون برحمان ینمو عظمت ذات اهللا را بب ینمبه ذات اهللا دارد بب که تعلق یهادر ذات اهللا نظر کنم همه هست چون«

از ذات اهللا نه مجرّد  ینمآثارست که بب ینچون مقصود ا... او تعلق دارد مشاهده کنم یها که برحمان همه رقتها و رحمتها و شفقت
  ).180: 41بهاءالولد، ( »یکدیگراست از  ینفکصفات بود که ال ینذات اهللا مجموع اعجب باشد اگر ذاتست پس چه

صفات و اسماء او  یمنظور او از صورت خداوند، تجل رسد ینظر م-که به دهد یاو قرار م یقتبرابر حق بهاء، صورت اهللا را در
 یطی، او، ذات حق را وجود بحت و بسینروا از. یستشناخت ن اهللا، ذات اقدس و مقدس او که قابل یقتاز حق باشد و مقصود

، ها ی، خوشیو روح یرونیموضوع، تمام مظاهر ب ینبه ا اطالق و با توجه یحت یستن یفیتیو ک یدق  یچبه هیدکه مق کند یتصور م
  .دهد یمخدا که همان ذات اوست نسبت ن یقتحق را به  یک  یچو ه کند یم یاسماء او تلق یرا از صفات و تجل... ها و لذت

. شود یمربوط م ي با واسطه یا واسطه یطور ب به موضوع خلق خداوند به شود یمطرح م» معارف«که در  یاز مسائل مهمیکی 
خلق  واسطه یرا ب يموجودیچ است که خداوند ه یجهنت ینبه ا مورد آن بحث شده است منتج موضوع که در فلسفه فراوان در ینا

 یدهعق ینو اثبات ا ییدتأ اول هستند و استدالل آنها در عقل یدةو تمام مظاهر خلقت، آفر یدهرا آفرنکرده است بلکه ابتدا عقل اول 
  .»عنه إال الواحد یصدرالواحد ال«: یشترنه ب شود یصادر م یکیتنها » واحد«است که از  ینا

واسطۀ -وخلقت را به ینشاو همه آفر .فالسفه است یدگاهبه دیه شب يحدود تا نماید یمطرح م ینهزم ینکه بهاء در ا یدگاهید
که  ینجاستنکته جالب ا. گیرند یهمه از صفات او نشأت م آید یچه در عالم وجود م که هر یمعن  ینبد. داند یصفات خداوند م

آن  و سپس از کند یواسطه قدرت را مطرح م جا فرض خلقت بهیک در  یراز پندارد یبهاء، قدرت حق را جزو صفات او نم
 یقبل-مورد یشترازصورت تعلق موجودات به خداوند بین ا که در داند یصفات م ي واسطه و خلقت را به کند یرجوع م

 یستبها ن یشخص یشۀو اند یدگاه، دشود یآن مطرح م یفیتمورد اصل خلقت و ک آنچه در رسد ینظر م البته به . است) اهللا قدرت(
 چه«: یستن یبندپا ها یشهاند یناز ا یچ یکه و خود به کند یها عنوان م فرقه یرسا یدمورد تصورات و عقا را در ییها تنها فرض یراز

ناظر  کند یاگر به قدرت هست م ینو همچن آید یو سمع و بصر و عقل از تو چگونه برون م! ارادت اهللا يا کنی یحالتها هست م
و اگر صفات  یشرا ب  تو مر یمت تو و تعظباشد و مؤانس یشاهللا، پس تعلق ب کند یجمله صفات هست م-بلکه به باشد یم يو

 »باشد یشب) خالق و مخلوق یانم(پس تعلق  یندچنانکه معتزله گو کند یذات هست م ه هست کردن را بلک بمر یستندواسطه ن
  ).85، 2همان، ج(

طور در انسان به خدا یمنظور است نه صفات فرض یاءمطلق اش ینجااست که در ا یدهعق ینا مورد سخن فوق بردر یرما یتسفر
  ).306فریتس مایر، ( خاص
 شود یم یواسطه ذات او ناشبه یاداشته باشد که خلقت از صفات خدا  یدگاهید ینموالنا دربارة خلقت، چن آید ینظر نمبه

 یزو خلقت ن ددان یم یزيو بدون واسطه چ علت یافعال او را ب خلق و کند یاهللا تصور م یتو مش یرتقد یطۀح را در یزچ بلکه او همه
  :اوست یاز صفت افعال
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  یممــن بــاق یــماًدر تــصرف دا    یمنـــ یچـار طـبع و عـلت اولــ
  )1625-2/6(یمسـق ينه عـلت ا یرمهست تقد        یمو مــستق علتست یکـار مـن بـ 

صفات  ینو از ا کند یور مو سرچشمۀ همۀ افعال خداوند را، صفات او تص رود یحد هم فراتر م ینمورد صفات از ابهاء در
است با عقل و مزة معقوالت از آنست پس همه تصرفات  یواهللا را صحبت«: در نور نورند و مؤثر که همه از برد یکرم و نور را نام م

، بهاءالولد( »اوصاف همه نور و مؤثر نور است یناز رحمت و کرم و ا یستاهللا ن صفات یمن و فعل اهللا ب ياهللا است در همۀ اجزا
  ).134: 1ج

یشهافعال خداوند ر ینکهبه ا یحصر يا مفصل بحث کرده اما اشاره يمورد افعال خداوند با تمام جوانب آن در مثنو موالنا در
 شود یم یدهصریح دیرغ يا همه افعال خداست، اشاره یفاعل اصل ینکها یانب مورد در  یکدر صفات او دارند وجود ندارد تنها در 

که خداوند در  آنجا. گیرد یرا برداشت نمود که فعل خداوند از صفات او سرچشمه م یمعن ینآن ا-از یطور ضمن به توان یکه م
که صفاتش در صفات خداوند  داند یم یاو را کس یش، در مقام ستا»یولکن اهللا رم یتإذ رم یتمارم«: فرماید یم یامبرخطاب به پ

طول  که در) ص(یامبرنمود که فعل خدا و فعل پ یلو تحل یرتفس گونه ینرا ا يولوبتوان نظر م یدشا ینروا مکنون و مکتوم است از
  :گیرند یهم قرار دارند از صفات آنها نشأت م

  ینصـفاتت در صـفات مـا دفـ يا  یـقینتو که من کـردم  ينکرد ینا              
  )2945-4/6(یحـامل ینـ یزانـک مـحمول مـن  یعـامـــل ینـ یمـستعمل یـنتـو در              
 ینبلکه معتقد است که ا داند یاز روح خداوند م يرا جزو یتنها روح انسان نه» یمن روح یهونفخت ف« یۀبه آ استناد بهاء، با

او صفات  یدگاهد ینخود اختصاص دهد بنابرا نه نام به و ، نودیصفت اهللا شود و همانند اسماء و صفات اله ینع تواند یروح م
 يبرا ییها تنها معادل ينکته هم اذعان دارد که صفات بشر یناگرچه به ا اند یوستهپ که بهم داند یم یادامۀ صفات اله را یانسان

و خود  کند یم يو فرد یمفهوم را شخص ینا یرةبحث، دا ینا ي ادامه او در. آن باشند ینع ینکهنه ا شوند یصفات خدا محسوب م
باور  ینبر ا نماید یبه صفت اهللا م مقصود او از خود، همان روح اوست و چون خود را متصف واقع که در داند یصفت اهللا م یزرا ن

 اي یطور که صفات خداوند از هرگونه تحول و دگرگون در او راه ندارد همان یزن یو زوال یو دگرگون ییرتغ گونه یچاست که ه
  .یرپذمخلوقند و فنا يهمه، معتقد است که صفات بشرین ا با. مبرّا هستند

تصور کرده است که آن نقطه خود اهللا و ذات  ينقطه مرکز یکشهر گرد  یکاز صفات خداوند را به شکل ی بهاء برخ
 یو دوم شود یدر نظر انسان نحس شمرده م ینموده است که اول یمتقس یو جمال یدسته جالل صفات را به دو یناوست آنگاه ا

  ).29، 2همان، ج( ...و يو قهار يو جبار یو نحس صفت ملکاست  یمیو کر یمیو رح یسعد، صفت رحمان. سعد
مذهب  یکنام خداوند را تجسم  او هر. اند کار رفته معنا بهیک خداوند در ) اسماء(خداشناسانۀ بهاء، صفت و نام  یدگاهدر د

نار و  يب اباحت و فنا، تجسم مذه»یمرحمن و رح«: و شک است یرت، تجسم جبر و ح»اهللا«که نام  يا گونه به داند یو مشرب م
نظر بهاء،  کدام از اسماء جاللۀ حق، از صورت هر ینهم ، تجسم اصحاب فنا و عشق و به»قدوس و سبوح«خلود در جهنم،  ینف

  .کنند یرا مجسم و ممثّل م يبشر یحالت و صفت
و  یهدو صفت جمال ینا یرازصفات او توجه نشان داده است  یگراز دیش صفت لطف و قهر بصفات خداوند، به دو ینب بهاء از

ثبت است  یاله يو قضا یتصفت در مش دو ینا یو همراه یهمزمان. دهند یم یلتمام صفات او را تشک يحق، اصل و مبنا یهجالل
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کمال ذات خداوند -هم، از صفت با دو ینمحض است و نه قهر محض، بلکه تقارن ا-به لطف که خداوند نه متصف يا گونه به
، سبقت »یعلی غضب یسبقت رحمت« یتبه روا قهرش بنا حال بهاء معتقد است که صفت لطف حق برین ا اما با کنند یم یتحکا
 ياز سو یبانقش زشت و ز یدنطور که کش همان داند یکمال خداوند م بر يدو صفت لطف و قهر را گواه و سند یزموالنا ن. دارد

  .و مهارت اوست ياز استادی نقاش، حاک
است که نسبت صفات حق به صفات خداود مانند  یدهعق ینا اما بر داند یرا ادامۀ صفات خداوند م يفات بشرص ینکهبهاء با ا

تر بود از صفات  کمال-در او به یدبا یزالوجود است پس صفات ن چون خداوند واجب. است ينسبت صفات انسان به صفات جماد
به صفات  و ارادت یفات اهللا از رحمت و قدرت و علم و جمال و پاکص... «: شود یاو اطالق م الوجود بر که حکم ممکن یانسان

چنانکه از صفات محدثات  یامدين یداز صفات اهللا رحمت و قدرت و ارادت مخلوق بد يمحدثات نماند که اگر بدان مانند بود
  ).10همان، ( »آید ینم

 ینا او بر کند یهم جدا تصور نم ذات حق را ازکه صفات و  شود یم یانمورد صفات خداوند آنجا نما بهاء در یشخص یدگاهد
و  یندذات او ین، صفات خدا عیدهعق ینمبرّا هستند پس بنابرا یفیتو ک یچون ذات خداوند از چگونگ یزاست که صفات ن یدهعق

 يجا او نه ياست که جا یگرگفتم خود عالم اهللا د یستن ذات و صفات او روا بر یچون و چگونگ...«: یزاز محدثات متما
چون  یکه صور و چگونگ بینم یم کنم یاو را مشاهده م یچونو صفات ب یچوناست که چون ذات ب ینمحدثات است بلکه هم

  ).169همان، ( »ینهاستایر که اهللا و صفات اهللا غ دانم یو من م شود یبرگ و شکوفه از حضرتش متساعد م
 یاهللا را با القاب ابداع یدنطرف، نامیک او از  شود یم یدهبهاء د یدگاهکالم و د در یو تعداد آنها تناقض یمورد اسماء اله در
صفات خداوند را نامحدود و  یگرد ياما از سو شمارد یرا معتبر م» یاسماء حسن«به  معروف یجنُه اسم را و و تنها نود داند یروا نم

  ).2همان، ص (کند  یم یتلق کرانه یب
به  ینکهضمن ا داند یبلکه آنها را نامحدود م گیرد ینظر نم در يمرز و داوند حدصفات خ يبرا یزن يکه مولو رسد ینظر م به
نظر او -در یدارد که اسماء و صفات اله یناز ایت خود حکا ینو ا کند ینم يا اشارهیچ ه یزن ینُه اسم بودن اسماء حسن و نود

  .یستمحدود ن
 یاو سع. پردازد یم ینشعدم است و در آنجا به خلق و آفر ياو در کو يکه جا دارد یمورد مکان خداوند، اظهار م بهاء در

شدن در خدا را راه  و محو يصفات بشر يرو فنا ینا از  یندعدم، خدا را ب يسو و آن یابد به عدم راه یصفات اله یقطر دارد از
جا بهاء، صفات یک صورت است که در  ینو آن به ا گیرد یشکل م یگريتناقض د ینجاا. داند یبه معرفت خداوند میدن رس

تناقض  ینبه ا مایر یتسفر. دهد یخدا و صفاتش قرار م یانعدم را م ینجاو در ا کند یخداوند را بالواسطه به ذات او متعلق تصور م
. خدا و صفاتش یانعدم است م یدنتر است و آن گنجان پنهان یهم هست که از اول یگريخوشۀ مشابه د«: پرداخته است گونه ینا
صفات بالواسطه به  ینکها یعنیاست  یمدر آن سه یزاست و بهاء ن تر یرفتهکه معموالً پذ یگريد یدگاهمنافات دارد با دمطلب  ینا

 یکه صفات اله یمقبول کن ینکهجز ا ماند ینم یباق یگريراه دیچ ه یمنظر آور آن را در یکل ذات تعلق دارند و اگر طرح
  ).169: 1د، ج؛ بهاءالول319فریتس مایر، ( »...اند مخلوق
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همه فعل و کردة حق است و خود  زند یم که از او سر یفعل است که هر یدهعق ینا او بر ي اما نظر بهاء دربارة افعال خدا و بنده
به یم ها را قا و لذت ها یهمه خوش. تحت تصرف حق است او همه در یدنو خواب یستادنکه ا کند یتصور م یرا چونان شتر بارکش

  .نماید یم یبه ذات او تلقیم فعل خدا را قا و داند یفعل م
 یزبار فعل خداوند را نین و معرفت حق فرض کرده بود، ا یتدر رؤ یو عامل یقیصفات خداوند را طر یناز ایش بهاء که پ

 به. تمنزلۀ شناخت خود اوس افعال به یناز افعال حق است و شناخت و معرفت به ا جهان عبارت یراز انگارد یعامل شناخت او م
از صفات حق را، صفت فعل او قلمداد کرده یکی  ینکها یاتصور، فعل را هم جزء صفات حق دانسته  ینکه بهاء با ا رسد ینظر م
او ممثّل  یاتمظاهر و تجل شناخت افعال حق را که در یزنکرده اما او ن يا موالنا دربارة تعلق افعال حق به صفات او، اشاره. است

  .به معرفت او دانسته است نیافت-شده، موجب راه
و  یاربلکه اخت. او باشد یقیفاعل حق ینکهجهت آلت است نه ا مورد فعل بنده بهاء معتقد است که نسبت انسان به فعل تنها از در

  ).106، 2همان، ج(گیرد  یفعل حق قرار م يو او تنها مجرا. به فعل خداوند استیم قدرت او همه قا
-نه فاعل آن و فعل انسان و خدا طول هم قرار دارند نه در داند یاست و انسان را تنها آلت فعل م موالنا به این عقیده معتقد

  :یندتناقض نما یجادعرض هم که ا
  یستبـحکم خـلق نــ یدشو آن مـوال    یستاثــرها زادنــ یبفـعل را در غــ              
  )1661-1/2.. (ار چه نسبتـــشان بـه مـاست یدآن موال    جـمله مـخلوق خــداست شریکی یبـ             
مورد  از آلت و علّت است و آنچه درنیاز  یاست که افعال خداوند ب ینا دارد یم یانحق، ب مورد فعل که بهاء در یگرينکتۀ د

  ).همان( اوست» یشاییما یفعل«، صفت گیرد یفعل خداوند اصل و مبنا قرار م
  :است کرده یدتأک یارخداوند بسافعال  یريناپذ علت بر یزموالنا ن

  ور ز گــل او بــگذراند خــار را    هــوا و نــار را یگـر کـند ســفل              
  )1622ـ2/3(دوا یزددرد انــــگ ینعــــ او ز        یشاءاهللا مـا یـفعلحـاکم اسـت او                

  
  نتیجه گیري

در زمینه خداشناسی معرفت شناسانه مورد بررسی و تحلیل قرار  -پدر موالنا-لولد هاي مولوي و بهاءا در این جستار دیدگاه
ها و اشتراکات فکري و معرفتی آن دو در زمینه توحید، وحدت وجود و بحث ذات و صفات و  گرفت که منجر به بیان تفاوت

بهاءالولد و مولوي هر دو، معرفت حقیقی : زیمپردا ها به طور مختصر         می نخست به اشتراك دیدگاه آن. افعال خداوند گردید
خدایی که . دانند پذیر می از جانب خود خداوند امکان» اعرفوا اهللا باهللا«به خداوند یا به عبارتی معرفت توحیدي را، بر مبناي روایت 

ي دیگر، بهاءالولد و از سو. ي آنهاست هم در جهان است و هم خارج از آن، نه در درون آن است و نه از آن جدا در اندیشه
دانند و اختالف  ها و مظاهر حق که حاصل تجلی اسماء اوست می هاي خداشناسی را، از طریق تأمل در جلوه مولوي یکی از شیوه

در زمینه رؤیت حق نیز، هیچ کدام به . ها را نیز ناظر به همین اختالف مظاهر حق در طبیعت می شمارند در معرفت شناسی انسان
دانند که تنها در حالت  مانند بلکه رؤیت را، مشاهده اي باطنی می اشاعره و معتزله و دیگر مذاهب کالمی محدود نمی هاي دیدگاه

ها فناي ذاتی به هیچ روي  در زمینه فناي فی اهللا نیز، هر دو دیدگاهی مشابه دارند، از نظر آن. شود مکاشفه براي انسان حاصل می
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ي وحدت وجودي این دو با عرفاي  از این رو اندیشه. فناي صفات و افعال سالک در حق استگیرد بلکه منظور تنها  صورت نمی
  . وحدت وجودي دیگر متفاوت است

اما با وجود این . در مورد صفات و اسماء خداوند هم، هیچکدام محدودیتی براي صفات و اسماء خداوند قائل نیستند
ي توحیدي بهاءالولد با دیدگاه معرفت شناسی مولوي  اندیشه. گیرند یاشتراکات فکري در برخی جهات نیز از هم فاصله م

ي خود با خداوند حد و مرزي  ي عشق بنا شده است اما در رابطه زیرا هرچند عرفان موالنا بر پایه. یابد اختالف و تفاوت می
طح گونه در کالم بهاءالولد بسیار در حالی که سخنان ش. شود شناسد و چندان به این حاالت و سخنان شطح گونه مشغول نمی می

بهاء، . ها در زمینه طلب است اختالف دیگر آن. کند چشمگیر است تا جایی که او رابطه اش با خدا را به ازدواج قدسی تعبیر می
اگرچه کند بلکه در آن به نوعی اتحاد با محبوب قائل است اما مولوي  طلب سالک را نه تنها برابر با رسیدن به مطلوب تلقی می
داند اما طلب  کند و آن را موجب از میان برداشتن موانع راه سلوك     می طلب را مهمترین عامل در رسیدن به مقصود معرفی می

رسد  از سوي دیگر در اندیشه بهاء، هیچ گاه وجه بشري با وجه الهی به اتحاد نمی. داند نه عین مطلوب می» مفتاح مطلوبات«را تنها 
ماند اما موالنا با اینکه با بخشی از عقیده بهاء، اتفاق نظر  ي او و خدا باقی می نامحسوس در وجود انسان و رابطه و همچنان ثنویتی

رود و به مقام  ي وحدت وجودي او از حد معیت فراتر می دارد و در مورد مقام معیت نیز بسیار سخن گفته است با این حال اندیشه
  .رسد وحدت می

دیدگاه بهاء تا حدودي در مبنا شبیه . شود موضوع خلق خداوند به طور بی واسطه یا باواسطه مربوط میمسئله مهم دیگر به 
دانند با این تفاوت که بهاء، آفرینش خداوند را به واسطۀ  دیدگاه فالسفه است که عقل اول را واسطه صدور دیگر مخلوقات می

ي  چنین دیدگاهی داشته باشد که خلقت از صفات خداوند یا به واسطهي خلقت  آید مولوي درباره داند به نظر نمی صفات او می
کند و خلق افعال را از سوي او بی علت و بدون  شود بلکه او همه چیز را در حیطه تقدیر و مشیت اهللا تصور می ذات او ناشی می
  .داند واسطه چیزي می

منطبق است؛ هر دو فاعل حقیقی را خداوند دانسته و انسان  دیدگاه مولوي با پدرش در مورد فعل بنده و فعل خداوند نیز بر هم
  .را تنها مجراي فعل می شمارند

هاي بهاءالولد درباره توحید خداوندو بحث ذات و صفات و افعال او با توجه به قرآن و روایات در بسیاري  این گونه دیدگاه
دیشه توحیدي بهاءالولد با مولوي بوده است این موضوع جهات قابل نقد و بررسی است اما از آنجا که موضوع مقاله بررسی ان

  .طلبد که نگارنده در حال انجام این نقد و بررسی است فرصتی دیگر می
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509  
  ي علویان نشانه :گیسو   

  بازتاب آن در ادبیات پارسیو  
 

  1بتول واعظ

  2رقیه کاردل ایلواري

  چکیده
ي گیسو، معانی لغوي، اصطالحی و عرفانی آن و سیر تحول معناي گیسو در شعر شاعران  وشتار حاضر به بررسی تاریخچهن

شناختی گیسو  ایم به بحث نشانه در این مقاله بر آن بوده. پردازد پارسی زبان به ویژه ناصر خسرو که شاعري علوي مذهب است، می
و هم در اشعار عارفانه و هم در نزد قلندریان و صوفیان به صورت ) اشعار ناصر خسرو(گراي فارسی  که هم در شعر شرعی و زهد

اي با توجه به  اي و در نزد هر فرقه و نشان دهیم که گیسو و بلندي آن در هر دوره. است، بپردازیم یک اصطالح یا نشانه به کار رفته
  .است عنا و مفهومی متفاوت بودههاي متفاوت فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی داراي م زیرساخت

  

  .ناصرخسرو، علویان، شیعیان، فاطمیان، قلندریان، گیسو: ها کلید واژه

                                                
 E_mail:batulvaez@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادب پارسی دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران   1

 )E_mail: lateletka@yahoo.com کارشناس ارشد زبان و ادب پارسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران  2
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  پرسش پژوهش
آیا آنها در . ي گروه خاصی بوده مورد توجه گروهی دیگر به نام صوفیه قرار گرفت اینکه چه اتفاقی افتاد که گیسو که نشانه 

  جستند؟ ی میتأس) ص(گیسوي بلند داشتن از پیامبر 
ي زهد قرار  ي زهد بود، از کارکرد خود تهی شد و تراشیدن موي سر، نشانه چه روي داد که گیسو که  پیش از این نشانه

  گرفت؟ 
  .است ي برخی از جوانان ما قرار گرفته ي فرهنگی دیگربار مورد توجه و عالقه چرا در عصر حاضر این نشانه

  دانند؟ ي علوي بودن می داشتن را نشانهآیا آنها نیز چون اسماعیلیان گیسو 
  است؟ گیسو از نظر قلندریان چه تفاوتی با گیسو در صوفیه داشته

شناسی ادبیات و از خالل اشعار فارسی اعم از عاشقانه و عارفانه و زاهدانه در  اینها سؤاالتی است که این مقاله از رهگذر جامعه
  .پی پاسخ دادن به آنهاست

  
  مقدمه

نشانه گاه از بستر یک . گیرد سرشار از رمز و نشانه است هاست و کالم و متنی هم که در این نظام شکل می از نشانه زبان نظامی
نوردد؛ گاه از این هم فراتر رفته و یک متن را که به مثابه یک گفتمان است،   آورد و گاه متن یک عبارت را در می واژه سر بر می

- ها نشانه یک چیز است؛ دالی که بر مبناي یک بافت فرهنگی اما در هر کدام از این زمینه .کند در سیستمی رمزي کد گذاري می
ي فردي  عالوه بر جنبه-خاستگاه نشانه برخالف نهاد و سمبل که . اجتماعی قرار گرفته و از بطن یک ایدئولوژي برخاسته است

بینی و ایدئولوژي برخاسته از یک نظام دینی،  ه و جهانبلکه اندیش. ایدئولوژي و تفکري شخصی نیست -ي جمعی نیز دارند جنبه
  .ي آن یک تفکر جمعی است نه فردي و شخصی به عبارت دیگر شالوده. فرهنگی یا سیاسی و اجتماعی است

بندي شده که هر کدام  هایی مشخص و طبقه نشانه. ها سروکار داریم اي از نشانه در ادبیات که زبانی ادبی است، با مجموعه
ها و انواع  متعددي با  براي مثال در شعر فارسی که قالب. است ي تعریف شده ب به یک صنف، نظام، سیستم یا اندیشهمنسو

اشعار عاشقانه، عارفانه، حماسی، تعلیمی، . هاي به کار رفته در آنها نیز متفاوت است مضامین دیگرگون دارد، ماهیت نشانه
هاي ادبی نیز، همین ساختار مشابه  در مورد نمادها و سمبل. به مبناي فکري خود دارندهاي خاصی وابسته  دراماتیک هر کدام نشانه

  .  وجود دارد
ي تنگاتنگی داشته و نیز دارد، مکتب تصوف و عرفان است  هاي فکري که از دیرباز با ادبیات فارسی رابطه یکی از این نظام

هاي  ترین نظام مکتب عرفان و تصوف یکی از بزرگ. است داده که بیش از نیمی از ادبیات و شعر فارسی را به خود اختصاص
ها و نمادها شکل گرفته  به عبارت دیگر هر مفهوم و اصطالحی در آن خود  ي ایرانی است که بر مبناي نشانه ایدئولوژي جامعه

ز مرز نماد هم فراتر رفته و در ي معناشناختی ا بسیاري از نمادهاي عرفانی به خاطر گستردگی و توسع دایره. یک نشانه و رمز است
کنیم،  که گرچه آنها را به عنوان نمادهاي عرفانی تلقی می... نمادهایی چون زلف و شاهد و شراب و . گیرند ي نشانه قرار می حوزه

ي آن  زمینهاند و مدلول آنها تنها چند مفهوم عرفانی نیست بلکه از معرفتی عمیق حکایت دارند که  اما اینها از سطح نماد گذشته
  .یک تفکر و ایدئولوژي عمیق است
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ي آثار و مؤلفات زبان و ادب پارسی در قلمرو فکر عرفانی و تصوف پرداخته  بر همگان پیداست که سه بهره از چهار بهره«
از آنگاه . است شده و در اینگونه آثار بیش از آنکه دستگاه واژگان لغوي مورد توجه باشد، دستگاه واژگان اصطالحی عنوان شده

اي غیر معمول و وابسته به  ها و کلمات زبان به گونه ي اسالم عنوان شد، صوفیه از واژه که تصوف در قلمرو فکر عالم و اندیشه
ي واژگان  هاي زبان بهره بردند و دیري نپایید که زبان صوفیه وارد حوزه هاي راه و رسم معامالت صوفیانه از واژه دریافت

  ).18: 1377بریزي، الفتی ت(»اصطالحی شد
هاي فکري و اجتماعی که در شعر فارسی نمود و حضوري آشکار دارند، نظام دینی اسالم و مذاهبی چون تسنن  از دیگر نظام

هر کدام از این مذاهب در . است... اي چون اشاعره و معتزله و  عشري و مذاهب کالمی و تشیع اعم از شیعه اسماعیلی و شیعه اثنی
ها  این نشانه. گیرند هاي خاص خود بهره می ي و مکتب فکري خاص خود و متمایز شدن از دیگر مذاهب، از نشانهبیان ایدئولوژ

دانند، آن  است و اسماعیلیه هم که خود را علوي می ي علویان بوده ي عینی و مصداقی دارند مثل گذاشتن گیسو که نشانه هم جنبه
ي خود  و یا کالمی و مفهومی است مثل اصطالحات و عباراتی که براي القاي اندیشهاند  ي مسلک و مذهب خود قرار داده را نشانه

  .اي زبانی است که ایدئولوژي و تفکر خاصی پشت آن پنهان است گیرند و هر کدام در حکم نشانه به کار می
و هم در اشعار ) ناصر خسرواشعار (شناختی گیسو که هم در شعر شرعی و زهد گراي فارسی در این مقاله بر آنیم به بحث نشانه

اي با توجه  اي و در نزد هر فرقه گیسو و بلندي آن در هر دوره. است، بپردازیم عارفانه به صورت یک اصطالح یا نشانه به کار رفته
  .است هاي متفاوت فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی داراي معنا و مفهومی متفاوت بوده به زیرساخت

  :است ر شش بخش تنظیم شدهاز این رو پژوهش حاضر د
  معناي لغوي و اصطالحی گیسو: الف
  ي علویان و بازتاب آن در شعر ناصر خسرو گیسو نشانه:ب
  گیسو و ارتباط آن با قلندریه و مالمتیه: ج
  گیسو در شعر و ادب فارسی: د
  گیسو در عصر حاضر: ه
  گیري نتیجه:و
  

  معناي لغوي گیسو: الف
گیسو موي درازي که از دو جانب سر کشیده باشد و این غیر از زلف : احب آنندراج گویدص: ي دهخدا نامه گیسو در لغت

است اما بیشتر اطالق آن بر موي سر زنان باشد و گاه در مردان و انگاه اختصاصاً موي پیش سر را کامل و دو جانب سر را زلف 
از جمله صاحب دهار گیسو را مرادف زلف . ست هر چند که زلف نیر در تداول شعرا بر تمامی موي سر اطالق شده. گویند
  .است دانسته
  ).638: 1335دهخدا، (داراي گیسو بودن کنایه از علویان: صاحب گیسوي یعنی-
  .المتین عبارت از آن است گیسو، طریق طلب را به عالم هویت گویند و حبل«

  ش نیستي زنجیر هیچ دلی نیست که دیوانه/ هیچ سري نیست که سودائی گیسویش نیست
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  )679: 1383سجادي، (»اي بود که در گردن ما بود خوش سلسله/ گیسوي تو هرچند کمندي ز بال بود
  

  :معناي اصطالحی گیسو
ویژه شاعران اهل تصوف، از دقیقی تاکنون، معناي اصطالحی  ي گیسو در شعر شاعران، به همانطور که بیان شد، منظور از واژه

  .صال بین خدا و بنده استآن بوده که گیسو رابط و عامل ات
  : است منوچهر دانش پژوه در کتاب فرهنگ اصطالحات عرفانی خود در صفت موي آورده

  :است چنانگه اثیرالدین اخسیکتی فرموده. آنچه از بناگوش فرود آید و بر گردن پیچد وي را گیسو گویند«
  ).81: 1379پژوه،  دانش(» اوبر بنا گوشش چرا گردن نهد گیسوي / از بناگوش ار ندارد آرزوي گردنش

  :است جوییم که آورده در پایان نیز از فرهنگ بزرگ سخن در تعریف معناي لغوي گیسو بهره می
سه ستاره در خارج از صورت فلکی  -4نوعی نان فانتزي شبیه نان شیرمال -3درنزد قصابان، زردپی و تاندون-2موي بلند سر-1
  .دار ي ستارگان دنباله دنباله -5اسد

  

  ي علویان و بازتاب آن در شعر ناصر خسرو گیسو نشانه: ب
رفتند، مردم مقدمشان را گرامی  ي علویان بود که از احترام خاصی برخوردار بودند و هر جا می در عهد صفویه گیسو مشخصه

بودن گیسو براي علویان آنگونه نشانه . باشد تاکنون نیز، بر همین منوال بوده و می) 7و 6و  5(البته در قرون دیگر چون . داشتند می
سعدي در گلستان در . آید، قدمتی بیشتر از عهد صفویه دارد هاي پنجم و ششم و هفتم بر می  که از خالل شعر و نثر فارسی سده

ن االنبیاء نیز به گیسو داشتن علویا در قصص). 81: 1384سعدي، (» شیادي گیسوان بافت که من علویم«: است آغاز حکایتی نوشته
پس موسی قصد هارون کرد وموسی ریشش و موي سرش را » )انَّ هی الّا فتنتک(موسی چون ان بدید گفت« است اشارت رفته

  ).320: اسحاق نیشابوري، بی تا(» ...موسی گیسوان هارون بگرفت و گفت. چون هارون مثل علویان گیسویی بلند داشت-بگرفت
یکی از آن شعارها، آویختن . شدند و شعارهایی بودند که با آن شناخته می سادات و علویان در طول تاریخ داراي نمادها

آنست که از ....«است  است که عبدالجلیل قزوینی در کتاب النقض به آن اشاره کرده گیسوي بلند تافته در طرفین صورت بوده
ها و  یست که بناي مذهبشان بر مشعركتر از مذهب واقعی ن تر و مقالتی رکیک هفتاد و اند فرقه از فرق اسالم، مذهبی واهی

و در ادامه ) 567: تا قزوینی، بی(» است گیسو بر افکنده و همه گورپرست باشند اي به خواب دیده ها باشد و فالن کس علوي مغازي
 است گیسو در بر افکنده و است فالن کس علوي را به خواب دیده اما جواب آنچه که گفته: نویسد می 39در جواب فضیحت 

  ).557همان، (» اند هاي سادات است، خواب سنیان دیده است که در بیشتر بقاع که تربت ندانسته
در ) اصلح لنا ازواجنا(از قرآن است و روا باشد که « کند که در مورد گیسوي علویان در جاي دیگر از کتاب النقض نقل می

ي طاهرین و برخی  زایل باشد و فرزندانش خود برخی ائمهبعضی زمان مستجاب باشد و در بعضی نه که نه معصومانند تا شبهت 
ي خودف دوست تر  ي مجبران و خارجیان هستند که مجبر و خارجی اگر مار سیاه بیند بر سینه سادات بزرگوارند که میخ دیده

  ).638: همان(»دارد که گیسوي سیاه علویان و فاطمیان
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تب عرفانی و دینی وجود دارد که داشتن گیسو را براي او اثبات اشارات زیادي در ک) ص(در مورد گیسوي شخص پیامبر 
تر دانسته ولی در همان حال گذاشتن  المتقین، تراشیدن موي سر را براي مردان شایسته براي مثال عالمه مجلسی در حلیۀ. اند کرده

یکی از دو «: است وان نمونه ذکر کردهرا به عن) ص(موي سر را در صورت رسیدگی به آن نیز نیکو دانسته و در این مورد پیامبر 
یعنی . چیز براي مردان سنت است یا اینکه موي سر را بتراشند و این بهتر است یا اینکه موي سر را بگذارند و به آن رسیدگی کنند

) ص(حضرت رسول . آن را بشویند و شانه کنند و چون تراشیدن مو در صدر اسالم در نزد عرب جاهلی کار قبیح و زشتی بود
  )122: 1388مجلسی، . ( تراشیدند گذاشتند و در حج و عمره می ي چهار انگشت می موي سر را به اندازه

اند بلکه تنها موي سرشان  است، نداشته گیسو به آن معنا که وصف و تعریف شده) ص(آید، پیامبر  آنگونه که از متن باال بر می
  :است رفانه، از دو گیسوي بلند و سیاه پیامبر سخن رفتهاما در بسیاري از اشعار عا. اند تراشیده را نمی

  )83: 1386عطار، گوهرین، (در بر افکنده دو گیسوي سیاه/ آمد چو ماه مصطفی را دید می
  سید آخر ویی گر اولی یا آخري/ سید اول وي است و سید آخر وي است

  آید کلیگیسو از شرمت فرو ریزد پدید / گر کند با تو کسی دعوي به صاحب گیسوي
  ).297: 1338سوزنی سمرقندي، (بوینده چومشک تبت و طفقاج / گیسوي تو  شهپر هماي نبوي دان

جویند،  دانند و در گیسو داشتن خود به او تأسی می که علویان خود را پیرو او می) ع(اما در رابطه با گیسو داشتن حضرت علی
است،  ي علویان داشتن موي بلند و گیسو دانسته شده مبناي اینکه نشانه لذا. است اي نرفته در اشعار و متون فارسی چندان اشاره

به گیسوي او اشاره ) ع(تنها در تعداد اندکی از منابع در وصف و منقبت و ستایش مقام امام علی . چندان روشن و مشخص نیست
  :است که در بیشتر موارد هم زلف است نه گیسو شده

  ي بتان بهار ي تو اي شمسه به رنگ چهره/ به بوي زلف تو اي آفتاب غالیه موي

  همی نباشد بر گرد گلستان گلنار/ همی نروید بر طرف بوستان سنبل

  به چین زلفت از مشک سوده یک خروار/ به باغ رویت از الله یک برگ خرمن

  کمان غالیه رنگ و کمند غالیه بار/ دو ابروي کمان و دو گیسوي تو کمند

  )301: 1380رهی معیري، (کمند گیسوي تو بست پاي خلق به تار/ ل به تیرکمان ابروي تو دوخت چشم عق

گرویدن ناصر خسرو به فاطمیان مصر یا مذهب اسماعیلی بیش . پردازیم حال به بررسی ارتباط فکري ناصر خسرو با علویان می
ي که ان را باید اوج تضادهاي فکري در قرن پنجم و ششم هجر. اي سیاسی است اي دینی داشته باشد، معلول اندیشه از آنکه صبغه

هاي بارز  ها و کشمکش ي دو مذهب تسنن و تشیع یکی از درگیري هاي فرهنگی دانست، اختالف متعصبانه و مذهبی و گسست
حکومت سلجوقی که . چرخید سیاسی بر محور آن می –ي عصر سلجوقی بود که دیگر اختالفات و تضادهاي اجتماعی  جامعه

کرد و با شیعیان، رفتاري مبتنی بر  گرفت، از مذهب سنیان پیروي و حمایتی می ي بغداد می ود را از خلیفهمشروعیت سیاسی خ
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دادند و  ي مقابل سلجوقیان، فاطمیان مصر بودند که مذهب تشیع را تبلیغ کرده و رواج می نقطه. خشم و تندي و خشونت داشت
. داد ولیان و مدرسان آن همه سنی مذهب بودند، قطب مخالف را تشکیل میي بغداد که مت دانشگاه األزهر مصر در برابر نظامیه
داري سلجوقیان مخالف بود، براي علنی کردن مخالفت خود به فاطمیان مصر  ي حکومت ناصر خسرو که با سیاست و شیوه

ها،  رو بعد از گرایش به فاطمیدر مجموع عقاید و اخالق ناصر خس. پیوست و در تبلیغ افکار و عقاید آنها به مقام حجت نائل آمد
ي او گفته شد، خود را حجت  نامه کامالً مطابق با عقاید اسماعیلیه و آراء پیروان خلفاي فاطمی است و همانطور که در زندگی

  .ي خراسان است نامد و مبلغ این فرقه در منطقه می

در سراسر دیوانش به ) ع(سن و امام حسینو امام ح) ع(و وصی بر حقش امام علی ) ص(عشق ناصرخسرو به پیامبر اکرم 
  :وضوح مشهود است

  جز علی گنجور نی و جز علی بندار نیست/ بر سر گنجی که یزدان در دل احمد نهاد

  )314: 1353ناصر خسرو، (جز علی مرتضی در جهان دیار نیست/ وانکه یزدان بر زیان او گشاید قفل علم

  ه این جهال خود بی ابر می باران کنندزانک/ با سبکساران از آل مصطفی چیزي مگو

  )150: 1353ناصر خسرو، (خر ز هیبتش  برمد یمزیرا همیشه / شیر خداي بود علی، ناصبی خر است

از . کند ي علوي بودن خود را نیز، داشتن گیسو قلمداد می داند از این رو نشانه بنابراین ناصر خود را دوستدار آل مصطفی می
ي امتیازها  ولی امتیاز دین بر همه. ي تأسی به خاندان مصطفی است آید که گیسو دار بودن نشانه ر خسرو بر میبسیاري از ابیات ناص

هاي دیگر شرایط فرق کرده  شایان ذکر است که گیسوي بلند داشتن در این دوره یکی از امتیازات بوده ولی در دوره. برتري دارد
  .کند میو گیسوي بلند داشتن چنین معنایی را القا ن

  گیسویی دل مکن مشغول اگر با دینی وگر بی/ خویشتن را ز اهل بیت مصطفی گردان به دین

زیرا شهرت علوي یعنی پیرو متابع علی چنانکه عثمانی به پیرو متابع عثمان . احتمال اینکه او اصالتاً علوي باشد ضعیف است
است » انّما انا لکم الولد لوالده«ن نسبت روحانی مستند به حدیث و ای. ویا اینکه این نسبت روحانی است نه جسمانی. اطالق شده

  :است که خود ناصر خسرو نیز به این نسبت اشاره کرده

  جز شیعت و فرزند وي اوالد زنااند/ گر احمد مرسل پدر امت خویش است

  :ستا آید، خود او نیز داراي گیسویی بلند بوده آنگونه که از خالل آثار ناصر خسرو به دست می

  )162: 1352ناصر خسرو،(گر به چشم تو همی تافته مار آید / گیسوي من به سوي من ند و ریحان است
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بودیم باشد که ما را دمکی زیادتر در گرمابه بگذارند که شوخ  سه ماه بود که موي سر باز نکرده«: نویسد و در جاي دیگر می 
  ).155: 1354ناصر خسرو، (از خود باز کنیم 

  

  هاي قلندریه و مالمتیه و ارتباط آن با فرقهگیسو : ج

دادند و مقدس مآبی را که بر  تفکر مالمتیه جریانی بود در مقابل و مخالف با زاهدان و صوفیانی که بیماري ریا را گسترش می
انه و نظام یافته بر ي واکنشی تند و البته زیرک به عبارت دیگر مالمتیه نماینده. کردند انداخت، تبلیغ می ي اخالص خدشه می چهره

واکنش . اي داشت ي سوم پیروان قابل مالحظه هایی که در خراسان سده جنبش. هایی بود که به زهد مفرط شهره بودند ضد جنبش
بن  ي زهد دنیایی آن روز تفکرات محمد ي گرایش ضد زهد دنیاگراي ابتداي اسالم بود و مهمترین نماینده مالمتیه دقیقاً دنباله

  ).27: 1386خالصی، (رفت  مار میکرام به ش

در روزهایی که اصحاب ابونصر سراج و کسانی مانند ابوعلی دقاق و امام قشیري، تصوف را مبتنی بر حفظ شریعت و اجتناب «
ي دیگر هم وجود داشت که هم تظاهر به حدود و ظواهر   در خراسان یک مکتب صوفیانه. کردند از شطح و دعوي بود، تعلیم می

مشایخ . کرد دید و هم اظهار احوال ناشی از سکر و غلبه را نوعی ریا و خودنمایی تلقی می ا خالف در اخالص عمل میشریعت ر
دادند با احتراز تمام آنچه که صوفی و عارف را نزد عوام مقبول  این مکتب براي آنکه از قبول عام اجتناب کنند ترجیح می

این مکتب که ظاهراً از روزگار بایزید بسطامی . قادي عوام سازند و هدف مالمت آنهااعت ي تحقیر و بی خویشتن را  عرصه. کند می
  ).334: 1363زرین کوب، (شد ي مالمتیه و اهل مالمت خوانده می یا مقارن آغاز فعالیت کرّامیان در نیشابور به وجود آمد، طریقه

ي حمدون  حلقه. ي نیشابور وجود داشتند متمایز در مالمتیه ي توان دریافت که دو حلقه ي سلمی می ي مالمتیه با توجه به رساله«
روتر که به ابوحفض و ابوعثمان منتهی  ي میانه قصار که از لحاظ پیگیري در مالمت نفس، تند و سازش ناپذیر بودند و حلقه

ري معنویت و دیانت هاي ظاه ي مشایخ بر اصلِ مخفی بودن تمام نشانه هاي حمدون بیش از همه در افکار و اندیشه. شد می
  ).36: 1386خالصی، (» بینیم پافشاري می

پوشی صوفیان و مرقع  ي اعمال شرعی و تزکیه و تهذیب درون بودند و از خرقه مالمتیان، مخالف با هرگونه تظاهر در زمینه
ها از ریا  این نشانهي  جستند زیرا همه ي زهد و پارسایی بود، سخت بیزاري می دوزي آنان وموي بلند گذاشتنشان که نشانه

از اینروست که سعدي حقیقت . فریبی و کسب قدرت و اعتبار در نزد حاکمان و صاحبان قدرت بود خواست و اسباب عوام برمی
  .داند ي ژنده و موي سترده می درویشی را دل زنده و نفس مرده و حاصل آن را جامه

نی است که تنها سر تراشیدن را عامل در زي قلندران واقعی البته این سخن سعدي بیشتر در تعریض به برخی قلندر نمایا
  .نه هر که سر بتراشد قلندري داند: است آنچنانکه حافظ نیز در غزلی به آن اشاره کرده. دانند درآمدن می
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ي خاصی تمایز  قهاند که پیش از آنکه نام آنها به عنوان سلسله یا فر ي دیگري به نام قلندریه سر برآورده در کنار مالمتیه فرقه«
اند که برخالف مشایخ اهل خانقاه و  داده پیدا کند، در ادب صوفیه سیماي روحی مجذوبان و مخصوصاً کسانی را نشان می

انکه به طرز تلقی و داوري خلق توجهی داشته باشند، به احوال نفسانی  اصحاب سالسل به رد و  قبول خلق اعتنایی نداشتند و بی
  .پرداختند خویش می

در دمشق، رسم  620ي  الدین ساوجی بود که در حدود سنه یی به نام قلندریه تأسیس کرد، شیخ جمال کسی که سلسله
بطوطه در  ابن. تراشیدن موي سر و ابرو را بنیاد نهاد و محمد بلخی که شاگرد و  پیرو او  بود، رسم پوشیدن جوال را بر آن افزود

به موجب این حکایت شیخ . دهد ارتباط ان را با شیخ جمال ساوجی نشان میکند که  ي خویش حکایتی نقل می سفرنامه
ي  ي انکه نامه یک روز به بهانه. الدین مردي خوبروي بود زنی از اهل ساوه نسبت به وي اظهار عشق کرد و او امتناع داشت جمال

اي اندیشید از زن  حیله. چ راه گریز نیافتوي چون در آنجا هی. ي خود کشید پیر زنی را برایش بخواند شیخ را به دهلیز خانه
درآنجا با یک تیغ تیزي که داشت ریش و ابروان خویش را تراشید و . درخواست تا نخست طهارت جاي را به وي نشان دهد

و  بدینگونه این تراش شیخ را از دام گناه رهانید. ي خود بیرون کرد وقتی بیرون آمد چنان هیبتی داشت که زن او را از خانه
  ).366زرین کوب، (» پیروانش نیز از آن پس تراشیدن سر و روي را شعار خویش کردند

ي مربوط به  نامه و رساله ي تراش است، و منظومه ي تراش سر و روي که نزد جاللیه با آداب و رموز خاص همراه شده مسأله
است،  الدین ساوجی معمول بوده پیروان شیخ جمال در این مرد نیز مثل آنچه در نزد. دارند تراش، رمز و حکمت آن را بیان می

گوند معنی  در این رساالت، تراشیدن موي که ان را چهار ضرب می. مبنی بر فکر تخریب عادات و عصیان بر ضد آداب جاریست
یابد  میراند و حاجب را هم بین خود و مطلوب حجاب ن رمزي دارد و حاکی از آنست که طالب، مهر دنیا را از وجود خویش می

  ).375همان، ص(

ي  اي عرفانی مانند چهار تکبیر زدن معناي کنایی پشت پا زدن به همه بنابراین در آیین قلندریه رسم چهار ضرب به مثابه نشانه
ي ساسانی  ي رسم چهار ضرب قلندریه را مربوط به دوره شفیعی کدکنی پیشینه. تعلقات مادي و بشري را در خود پنهان دارد

آید ما را به یاد بعضی مسائل در  تراشیدن موي سر و ریش و ابرو که در تعالیم قلندریه که جزو اصول اولیه به شمار می« :داند می
از جمله ترشیدن ریش و ابرو که بعدها هر کدام از اینها یکی از چهار ضرب ابدال قلندري به حساب . اندازد عهد ساسانی می

  :فته استاست و شاعري در عهد صفویه گ آمده می

  تا هیچ کس نگوید باالي چشمت ابروست/ در چهار ضرب ابدال ابرو تراشد آن ماه

ي بسیاري از مشایخ اهل زهد دیده  نامه با این همه در زندگی. اي کهن دارد رسم تراشیدن ابرو در ایران عهد ساسانی پیشینه
توان دریافت که این کار را خالف شرع  شان میتراشیدند و از این رفتار ای شود که گاه در مصائب ریش خود را می می
  ).75: 1386شفیعی، (» اند دیده نمی
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جاحظ سر تراشیدن را جزو طاعات و . رفت البته سر تراشیدن پیش از قلندریه نیز مرسوم بود و از بنیادهاي مذهبی به شمار می
است و براي آن دلیل نیز  اعمال حج بیان شده و حتی در قرآن مجید یکی از) 3،119البیان و تبیین، ج(شمارد عبادات بر می

برو مویی را که در زمان کفر بر تو : به او گفت) ص(اند که واثلۀ بن االسقع از افراد گروه صفه چون اسالم آورد پیامبر  آورده
کرد که آنگونه توان این معنی را برداشت  ي اخیر می از جمله). 136: 1386خالصی، (» روییده بتراش و با آب سدر شستشو کن

تراشند در راه سلوك نیز، سالک مهجور از وصال حق و اسیر در دام دنیا  پوشند و ریش خود را می ها لباس سیاه می که در مصیبت
شاید یکی از دالیل سر و . سیاه بپوشند و سرو روي بتراشند) محروم بودن از قرب حق(شایسته است که بر این مصیبت بزرگ 

بسیاري . ي هستی و ارتباط خداو انسان در جهان هستی داشته باشد ه به طور ناخودآگاه ریشه در همین فلسفهروي تراشیدن قلندری
ي  نمونه. ي آن را قرار داشتند در محرومیت از دیدار حق و قرب به او عنوان کردند پوشیدند و فلسفه از صوفیه نیز لباس سیاه می

  .بینیم سیاه هفت پیکر نظامی نیز میمصیبت را در داستان گنبد  پوشی بی این سیاه

فرهنگی در طول زمان و متناسب با شرایط زمانی و مکانی مختلف تغییر  -هاي اجتماعی همانگونه که پیش از این گفتیم نشانه
ابرو را راه فریبی بود و تراشیدن سر و  گیسو نیز که در بین قلندریه، نشان زهد ریایی و عوام. شوند کنند و دچار تحول معنایی می می

  .دانستند، به ضد آن یعنی گذاشتن ریش و موي بلند تغییر یافت  رهایی از این زهد ریایی می

است و غالباً تبدیل به ضد آن  همان گونه که یک یک شعارها و رفتارهاي قلندریان درطول تاریخ دگرگون شده«
است، اندك اندك تبدیل به عکس شده و  رهاي ایشان بودهي رفتا تراشیدن سر و ریش و ابرو هم که از اصول اولیه. است گردیده

اند و این بیت بسیار معروف  گذاشته به جاي تراشیدن سر و ریش، موي سر و ریش خود را بلند می) عهد صفویه(قلندریان قرن دهم
آن روزگاران قلندریان به چون در . نه هر که سر بتراشد قلندري داند/ هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست: گوید حافظ است که می

  )78-77: 1376شفیعی، (اند کرده جاي اینکه سر بتراشند، بالعکس رفتار کرده و موي سر و ریش خود را رها می

اي  ي زهد بوده و دیگر بار در دوره شاید بتوان علت چرخش تاریخی این نشانه را که زمانی گذاشتن موي و ریش بلند نشانه
است در تحوالت  لقی شده و باز با یک چرخش زمانی دیگر همان معنا  مفهوم نخستین خود را باز یافتهي زهد ریایی ت دیگر نشانه
زیرا همانطور که پیش از . است سیاسی و فرهنگی دانست که خاستگاه ان تحول نظام فکري حاکم بر آن دستگاه بوده -اجتماعی

مت سخت گریزان بودند، در ادامه بسیاري از آنها براي کسب این گفتیم صوفیان که در ابتداي امر از دستگاه خالفت و حکو
جستند و متقابالً حاکمان سیاسی نیز براي مشروعیت دادن به حکومت و  قدرت و شهرت به دربار پادشاهان و خلفا تمسک می

ه ویژه در قرن ششم و هفتم ها ب دهد خانقاه هاي غلط خود نیازمند تأیید صوفیه بودند تا جایی که آنگونه که تاریخ نشان می سیاست
و هشتم خود تبدیل به یک مرکز قدرت شده بودند و حتی در کار سیاست و عزل و نصب حاکمان و پادشاهان نیز دخالت 

ي  در دوره. ها و خوشایند امراي عصر بود هاي مسلکی آنها متناسب با سیاست بنابراین تغییر و انتخاب شعارها و نشانه. کردند می
شعارهاي صوفیان . زدند می) ص(هب تشیع رسمی شد و پادشاهان صفوي دم از علوي بودن و عشق به خاندان پیامبر صفویه که مذ

براي اینکه . گذاشتند و قلندریان نیز تغییر کرد در این زمان قلندریان به جاي تراشیدن موي سر و ریش خود، آنها را بلند می
ي علوي بودن قلمداد  چراکه از دیرباز گیسو را نشانه. ه  قدرت نیز منزلتی پیدا کننداي بر علوي بودن آنها باشد و در دستگا نشانه
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با اینکه پیش از این نیز متذکر شدیم که در کتابهاي دینی و ادبی و تاریخی سخنی دال بر گیسو داشتن حضرت علی . کردند می
لبته همانگونه که ذکر شد، شاید منظور از علوي بودن پیرو و ا. سخن رفته بود) ص(بلکه همه جا به گیسو داشتن پیامبر . نیافتیم) ع(

اند و دیگران نیز  کرده چنین رسمی را رعایت می) ع(یعنی پیروان و متابعان حضرت علی . باشد نه خود آن حضرت) ع(متابع علی 
  .اند به آنها تأسی جسته

گردد و در عهد ساسانیان و آیین حج و موارد  یه برمیي سر تراشیدن به پیش از زمان قلندر شایان ذکر است که اگر چه سابقه
تفکري که در پشت آیین سر . دیگر هم مصداق دارد، باید توجه داشت که دراین موارد بنا یکی است ولی مبناها متفاوت است

  .تراشیدن قلندریه وجود دارد، به طبع غیر از تفکري است که در موارد دیگر نمود دارد

  

  دب پارسیگیسو در شعر و ا: د

زلف را در برابر خال که نماد . در شعر و تفکر عارفانه زلف به عنوان یک نماد و در سطحی باالتر نشانه، بسامد باالیی دارد
ي فرودین طریقت سالک که  وحدت است، نماد کثرت دانسته و سیاهی آن را نماد ظلمت و تاریکی عالم ماده و جسم و مرحله

  .است دههنوز از تعلقات مادي رها نش

  :است المتین سالک در راه طلب تعبیر شده گیسو در نمادشناسی عارفانه به حبل

و در اثري ). 132: 1378قوچانی، (» هاي دیرباز زین پس من و خیالش و شب/ چون کوته است دستم از آن گیسوي دراز«
  :است دیگر نیز آمده

  ).679: 1383سجادي، (» گردن ما بوداي بود که در  خوش سلسله/ گیسوي تو هرچند کمندي ز بال بود

گیسو در شعر کالسیک و تا حدودي شعر معاصر فارسی زیاد به کار رفته و در اغلب این موارد شعر در ستایش پیامبر اکرم 
  :کنیم هایی از این اشعار توجه می به نمونه. است بوده) ص(

  :خواجوي کرمانی

  )652خواجوي کرمانی، ص (ر ساي مصطفیگیسوي روز پوش قم/ معراج انبیاء و شب قدر اصفیا

  :خاقانی شروانی

  )53ب: 3خاقانی، شرح کزازي، چامه (بر هر کجا که اثر کرد اخرج المرعی / دو شاخ گیسوي او چون چهار بیخ حیات 

  :امیر معزي
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  ).366: 1362امیر معزي، (بود همیشه خداوند گیسو و افسر/  نه از ملوك نسب دارد نه از اشراف

  :قصاید/ار نیشابوريدیوان عط

  ).703: 1345عطار نیشابوري، (صد چشم شد گشوده از این طارم دو تا/ اندر نظاره کردن مشک دو گیسوش

  :ي عطار در نعت رسول نامهاسرار 

  )13: عطار نیشابوري، بی تا(به سر تاج لعمرك بر نهاده/ درآمد گیسوي مشکین گشاده

عد از عطر موي او معطر ور روي او منوردو کون از ن/ سه ب  

  که هر مویست و صد جان در پناهش/ زهی مشک دو گیسوي سیاهش

  :مثنوي اسرارالشهود/ اسیري الهیجی

  آن شفیع خلق عالم یوم دین/ نیالعالم ربآن حبیب خاص 

  خم گیسوي او ها جانمنزل / گشته تابان مهر و مه از روي او

  )45و  44: 1365اسیري الهیجی، (ا نواگشته از خوانش دو گیتی ب/ از جمال اوست عالم را صفا

  ):ص(دیوان سنایی در نعت رسول 

  نیست دارالملک جز رخسار و زلف مصطفی/  کفر و ایمان را هم اندر تیرگی هم در صفا

  کافري بی برگ ماندستی و ایمان بی نوا/ موي و رویش گر به صحرا ناوریدي قهر و لطف

  این زوالّلیت شود معلوم آن از والضّحی/  تي جبر و قدر در شکل و روي و موي اوس نسخه

  )34: 1344سنایی، (کی قسم گفتی بدان زلف و بدان رخ پادشا/ گر قسیم کفر و ایمان نیستی آن زلف و رخ

  :ي نظامی خمسهکلیات 

  آتش سوداي تو آب حیات/ اي شب گیسوي تو روز نجات

  ).21: 1344نظامی، (ي شیفتگان موي تو سلسله/ ي روي تو فتهیشعقل شده 
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  گیسو  در عصر حاضر: ه
هاي پیش گرویده و رسم آنان را  و علویان دوره) ي دوم دوره(در زمان ما بسیاري از جوانان دیگربار به آیین و سنت قلندریان 

مثبت خود اي و  این در حالی است که در زمان ما گیسو داشتن از  معناي نشانه. اند تازه کرده و به موي بلند گذاشتن اقدام نموده
هاي علمیه داشتن موي کوتاه  اکنون در حوزه. رود ي زهد نیست بلکه بدعتی در جامعه به شمار می خارج شده و دیگر نه تنها نشانه

و بیشتر مردم نیز گیسوي بلند را براي مردان شایسته و مناسب . دهند مرسوم است و به جوانانی که موي بلند دارند، صفت الواط می
اي آداب و رسوم  باید متذکر شد که در هر دوره. کنند فقط گروه خاصی تحت عنوان دروایش اقدام به این کار میدانند و  نمی

ي جامعه دچار تغییر و تحول  اجتماعی و حتی حس زیبایی شناسانه–اجتماعی و طرز تفکر عامه تحت تأثیر عوامل فرهنگی 
اگر بخواهیم سنت گیسو داشتن و در مقابل تراشیدن موي سر . ري استشود و این یک امري طبیعی و متناسب با اجتماعات بش می

یکی اینکه در بین بعضی از قشرها تراشیدن موي سر جزو آداب . بریم ي کنونی خود بررسی کنیم به چند نکته پی می را در جامعه
حوزوي ملزم به داشتن موي کوتاه هستند  آموز و  طلبه و رود براي مثال قشر سرباز و دانش هاي الزامی آن قشر به شمار می و آیین

هاي عمومی لزوم رعایت بهداشت بیشتر  زیرا در محیط. توان در بهداشت فردي و جمعی جستجو کرد و دلیل آن را هم می
کند، و در عین حال دشوار است به  شود و از آنجایی که تمیز کردن و شستشوي موي بلند وقت زیادي صرف می احساس می

گذارند و اغلب هم در میان قشر  ي دیگر اینکه برخی از جوانان امروز که موي بلند می نکته. است ن امر شدهکوتاه شدن آ
دلیل دیگر . کنند ي عرفان عنوان می نامند و موي بلند را نشانه پیشه می شوند، خود را درویش مسلک و عارف هنرمندان یافت می

ي آنیما  یکی از دالیل را شاید بتوان غلبه. د از بعد روانشناسانه مورد بررسی قرار دادموي بلند گذاشتن برخی از جوانان امروز را بای
ها و  در مردان و زنان دانست که ناخودآگاه متمایل به داشتن صفت) روح مردانه در روان زن(و آنیموس ) روح زنانه در روان مرد(

توان یک تابو شکنی قلمداد کرد یعنی  شتن پسران را میاز طرف دیگر موي بلند گذا. شوند هاي جنس مخالف خود می خصیصه
کند و عدول از آن را  هایی را مشخص می اي که براي زن و مرد مرز ها و قراردادهاي فرهنگی و دینی یک نوع اعتراض علیه سنت

د ولی آنچه حس منفی شو شایان ذکر است که داشتن موي بلند براي پسران، گناه و جرمی تلقی نمی. دانند خالف دین و آیین می
. شود انگیزد یک نوعی عادت شکنی علیه عرف اجتماعی است که موجب جلب توجه می مردم را نسبت به این رفتار بر می

ي ما صرفاً تأسی به آیین قلندریان و دراویش نیست بلکه عوامل جامعه  ي موي بلند داشتن برخی از جوانان در دوه بنابراین فلسفه
  .تواند داشته باشد که خود موضوع پژوهش دیگري است میي دیگري  شناسانه
  

  نتیجه گیري: و
هاي متفاوت  ي گیسو در سیر گذشت زمان بار معنایی متفاوتی داشته و براي فرقه است که واژه در این پژوهش اثبات شده
به گیسوي پیامبر با دید  بیشتر شاعران مداح در ابتداي قصاید خود در نعت حضرت رسول. است کاربردهاي گوناگونی داشته
دانستند سپس در  ي تصوف و عرفان و علویت و زهد می اي، داشتن گیسوي بلند را نشانه در دوره. کالمی و عرفانی اشاره داشتند

کردند و همین قلندریه در عهد صفوي  ي زهد و عرفان تلقی می تراشیدن موي سر و ریش و ابرو را نشانه) قلندریه(اي دیگر  دوره
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ي زهد و پارسایی قلمداد  هاي سیاسی و اجتماعی و دینی مبناي فکري خود را تغییر داده و گذاشتن موي بلند را نشانه تغییر زمینهبا 
امروزه نیز برخی از جوانان دیگر بار به همان سنت پیشین روي آوردند و با داشتن گیسوي بلند به عنوان قشري متمایز در . کردند

شناسانه و رفتارشناسی اجتماعی  ي این تجدید سنت را باید در مسائل روانشناسانه، جامعه فلسفه. ندکن جامعه حضور پیدا می
هاي ایدئولوژیکی در بین جوانان موجب این نوع رفتار  فارغ از جنبه گاه نیز تنها حس زیبایی شناسانه. ي امروز جستجو کرد جامعه

بن  از حضرت علی« وانی در تجارب السلف در رابطه با بیان صورت پیامبرسپس با توجه به سخن هندوشاه نخج. است جتماعی شده
نه سخت دراز و نه کوتاه، رویش سفیدي که به . مردي بود میانه باال: گفت. اهللا عنه پرسیدند که صفت پیغمبر بگوي ابیطالب رضی

ش دراز و گشن و سیاه و در طول سرخی زدي و چشمهایش سیاه بود ومویش جعد و رویش در غایت نیکویی و جمال، موي سر
پیشانی : اند گفته) ص(در وصف سیما و باالي محمد « کوب در کتاب بامداد اسالم  و سخن زرین» )7: 1344نخجوانی، (تا کتف 

رنگش روشن داشت آمیخته به سرخی و چشمانی سیاه و گشاده با . میانه باال بود و فراخ شانه. بلند داشت و دست و پاي درشت
توان نتیجه گرفت که پیامبر  می) 54: 1384کوب،  زرین(» اي پر مو، موي سرش غالباً تا بناگوش و به روایتی تا شانه ریخته بوده مژه

  .کرده و مسلمان و صوفیان و دراویش نیز در این امر از ایشان تأسی داشتند گیسو داشته و از ان به عنوان عامل زیبایی استفاده می
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  .1383فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، سید جعفر سجادي، چاپ هفتم، انتشارات طهوري، تهران، 
  .1379فرهنگ اصطالحات عرفانی، منوچهر دانش پژوه، انتشارات فرزان، تهران، 

  .1381فرهنگ بزرگ سخن، حسن انوري، سخن، تهران، 
  .ابواسحاق ابراهیم بن منصوربن خلف نیشابوري، زرین، تهران، بی تا، )داستانهاي پیامبران(قصص االنبیاء 

  .1386، تهران، 1قلندریه در تاریخ، دکتر شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، چ 
  .1344، نظامی گنجوي، انتشارات امیر کبیر، تهران، کلیات خمسه

  .1380کلیات اشعار، رهی معیري، به کوشش رضا سجادي، انتشارات زوار، تهران، 
  .1384گلستان سعدي، شرح و توضیح غالمحسین یوسفی، خوارزمی، تهران، 

  .1335، تهران،  638لغتنامه دهخدا،  علی اکبر دهخدا، چاپ مجلس، ص 
  .1365مثنوي اسرارالشهود اسیري الهیجی، به تصحیح برات زنجانی، تهران، امیرکبیر، 

  .1378یق سبحانی،چاپ اول، انتشارات روزنه، تهران، مالمت و مالمتیان، عبدالباقی گولپینارلی، ترجمه توف
  .1378مفهوم و معانی اصطالحات عرفانی، حسینعلی اکبري قوچانی، انتشارات سخن گستر، مشهد، 

  .1386نقشی از مستی و مستوري، محمد رضا خالصی، چاپ اول، انتشارات نوید، شیراز، 
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510 

  هاي چینی و فارسیالمثلحیوانات در ضرب
  

  1نگ زینگ رونگ وا
  

به روشنی . ضرب المثل، یکی از فرمهاي زبان است که هم از فرهنگ تأثیر می پذیرد، و هم در فرهنگ تاثیر می گذارد
پیداست که انواع حیوانات در متون ادبی، بویژه در ضرب المثلهاي  زبان فارسی و چینی به کار می روند؛ اما کاربرد و معانی آنها 

ن رو تمرکز این تحقیق، مبتنی بر این سؤال اصلی است که علت تفاوت کاربرد حیوانات در ضرب المثلهاي از ای. یکسان نیست
چینی و فارسی چیست؟ بر اساس مطالعات صورت گرفته، دربارة کاربرد وعلت این تفاوت، از جملۀ آنها، تأثیرات فرهنگی و 

  .جغرافیایی بر یک زبان را می شود پیدا کرد
اربرد حیوانات در امثال، در دو زبان چینی و فارسی و اهمیت آنها در زندگی روزمره، و اینکه حیوانات مختلف در این مقاله ک

  .در ضرب المثلها چگونه به کار برده می شوند، بررسی خواهد شد
  

  فارسی، اژدها، شیر، اسب ، توتمضرب المثلهاي ضرب المثلهاي چینی،  :کلید واژه ها
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  :مقدمه
ها، سخنان برجسته، روشن، پندآمیز و مستقلی است که در زبان مردم رایج است و انسانها، بر اساس تجربه و المثل ضرب

المثل وعبارات و اصطالحات اخالقی  هاي موجود، طبق نیاز و شرایط خود، به ساختن ضرب برخورداري از اساطیر و داستان
اند، و  ها از یاد رفته بسیاري از این داستان. ها نهفته است س بعضی از آناند و معموالً تاریخچه و داستانی پندآموز در پ پرداخته
حال، در ادبیات هر سرزمین وجود دارد و تا امروز هم به کار برده می  برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست؛ بااین ◌ٔ پیشینه
  .شود

ر دست نیست و اولین گوینده یک ضرب المثل، گونه اطالعی د  پیدایش و رواج امثال و اصطالحات مثلی هیچ خصوصدر 
گان و نویسندگان اشعار فولکلوریک و اساطیر باستانی، فقط می توان گفت که از دوران قبل  به همان اندازه ناشناس است که گویند

از گفتارهاي نانوشته در ادبیات کهن ملل متمدن ضبط  قول  نقلاز کتابت و نوشتارهاي ادیبانه باستانی پدید آمده و بعدأ به صورت 
  .اند شده

ها در زبان و گویش عامیانه مردم رایج و سایر بوده  بسیاري از امثال پیش از اینکه در آثار نویسندگان یا شعرا ظاهر شوند، مدت
در کنار منابع شفاهی و گویشی، امثال و اصطالحات مثلی، بسیاري از اشعار . اند ها، سینه به سینه نقل شده و قصه ها افسانهو همانند 

. اند در دور و نزدیک، به قلمرو امثال و حکم راه یافته و با اقبال مردم مواجه شده ها پسند نیز به لحاظ تکرار مداوم و انتشار آن  مردم
  )ِدهخدا با استفاده از مقدمۀ امثال و حکم(

گسترش این روابط با توجه به . چِین و ایران از روزگاران گذشته و طی روابط طوالنی خود، تاثیرات عمیقی برهم داشته اند   
آشنایی با فرهنگ متقابل نیز در توسعۀ روابط دو کشور، نقشی بسزا و مهم ایفا می . اهمیت بسیار است شرایط کنونی جهان، واجد

کند؛ در این تحقیق، ما، با توجه به وجوه تشابه و افتراق موجود، به تفاوت کاربرد و جایگاه بعضی حیوانات مطرح در ضرب 
ورت گرفته، دربارة کاربرد وعلت این تفاوت، از جملۀ آنها، به تأثیرات المثلهاي چینی و فارسی می پردازیم و بر اساس مطالعات ص

  : فرهنگی و جغرافیایی آنها نیز اشاره خواهیم کرد؛ مثالً آنچه در این  ضرب المثل فارسی آمده که 
  ) فردوسی( زن و اژدها هر دو در خاك به

  :چینیان می گویند چونکه. براي چینیان قابل فهم است که چرا زن باید در خاك دفن شود
  .زیبارویان بدبختی را به وجود می آورند

  . ولی اژدهایی که سمبل و به عنوان جد چینیان به شمار می آید، در نظر ایرانیان جنبۀ بدي و شومی دارد
: یلبا توجه به کثرت حیوانات و طوالنی شدن مقاله ، فقط چند حیوان که اهمیت بیشتري دارند، انتخاب می شوند؛ از قب 
به علت آنکه از طرفی آنها نمونۀ کاربردهاي مختلف ضرب المثلند، و از طرف دیگر، بیشتر  1.شیر، و اسب ،مار، ببر ،اژدها

                                                
برخی کشورهاي دیگر نیز به دلیل اینکه زیستگاه . اند بسیاري از کشورهاي جهان یک حیوان را به عنوان نماد خود انتخاب کرده . 1

 . موجود شهرت دارندجانوري خاص هستند به نام کشور این 

در پرتغال خروس نماد . هاي فرانسوي بیشتر است البته شهرت خروس. خروس، یکی از نمادهاي کشور فرانسه و نیز پرتغال است
  . ایمان و عدالت است

  . کنند دار در کشور استرالیا زندگی می گونه این جانور کیسه 63کانگورو، نماد کشور استرالیاست و حدود 
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عالوه بر این، دالیل این تفاوتها هم مطالعه شده و نتیجه براي  2و ایرانی مطابقند؛ 1حیوانات انتخاب شده با حیوانات تقویم چینی
  .هم فراهم خواهد ساخت تحقیق آینده این موضوع

  
  :تعبیر و نقش  ضرب المثل در دو زبان چینی و فارسی. 1

ترکیبی  معموالً واصطالح نامیده می شود  آنکه یکی ؛در این مقاله از دو نوع اصطالح و ضرب المثل چینی بحث می شود
به . دوکه پسرش اژدها ش است امیدوار("لونگوانگ زي  چنگ   ": مثال ؛است از چهار کلمه، و بیشتر در آثار ادبی به کار می رود

به معنی پیروزي  .رسیدن اسب موجب موفقیت می شود( "مه  داو  گنگ  چنگ"  ) .معنی آرزوي موفقیت پسر خود در کارش
  )دست آوردن، به موفقیت فوري رسیدنه آنی ب
شان جونگ  او  ال هو،  ":؛ مثالی شوددیگري ضرب المثل است که شکلی آزاد دارد و در گفتگوي روزمره زیاد استفاده م 

  .)در مملکت کوران یک چشم سلطان است: اگر در کوه ببر نباشد، میمون پادشاه خواهد شد؛ مانند( "هو زي چنگ ده وانگ

                                                                                                                                                  
تصویر . اد کشور کانادا است و در تاریخ توسعه این کشور به دلیل تجارت پوست در دوره استعمار بریتانیا نقش داردسگ آبی، نم

  .شود هاي کانادا و نیز تمبرهاي پستی این کشور مشاهده می سگ آبی بر روي برخی از سکه
هاي واحد پول این کشور نقش بسته  برخی از سکهها و عالیم سلطنتی و  شیر، نماد کشور بریتانیا است و تصویر آن به روي نشان

  .است
تصویر این گونه عقاب روي مهر . میالدي به عنوان نماد ملی ایاالت متحده انتخاب شد 1782عقاب ماهیخوار، سر سفید از سال 

  .شود هاي آن دیده می ریاست جمهوري ایاالت متحده و نیز نیروي هوایی این کشور و برخی از سکه
ن مرکزي زیستگاه پاندا ست و نام پاندا مترادف با نام کشور چین بوده که این جانور را به عنوان یک گنجینۀ ملی خود پاندا، چی

  .کند تلقّی می
  .جگوار، یا پلنگ آمریکاي جنوبی نماد کشور آرژانتین است

  .شود شاهده میهاي رسمی آن م الما، نماد کشور بولیوي بوده و تصویر آن روي پرچم این کشور و نیز نشان
  . ببر، یکی از نمادهاي ملی کشور هند است     
  شیر و عقاب نشان هاي تاریخی ایرانیان از چند هزار سال پیش بوده است      

 )برگرفته از سایت تابناك. (و نماد کشور روسیه خرس سفید است) بوزقورد(نماد کشور هاي ترك، گرگ سفید 

ها نشان دهندة سرنوشت سرزمین چین در  شوند که بنا به باورهاي قدیمی، این نماد ماد شناخته مین 12ها با  در تقویم چینی، سال. 1
این .شود؛ درست مثل تقویم شمسی  حیوان شناخته می 12ها به نام این  حیوان هستند و سال 12ها در واقع  این نماد. طول آن سالهاست

: نمادهایی که عبارتند از. هرکدام به مدت یک سال حکمرانی خواهند کرددوازه نماد جانوري، هر یک داراي خصوصیاتی هستند و 
در تقویم چینی  2012ها، مار، اسب، گوسفند، میمون، خروس، سگ و خوك؛ بنا بر این تقسیم بندي، سال  موش، گاو، ببر، خرگوش، اژد

شده و بخشنده آب و باران به حساب  پرستیده میها حیوان مقدسی بوده که  سال اژدهاست و از آنجا که در باورهاي قدیمی چینی اژد
آید و براي همین، آغاز سال نو چینی، با جشن و  ها به حساب می هم سال فرخنده و پر خیر و برکتی براي چینی 2012آمده است،  می

 .شادي فراوان و نیایش در معابد همراه بود

اي باز می گردد که طی آن بودا در آغاز سال نو همه   انسان به افسانه چرایی تأثیر این دوازده حیوان بر سرنوشت زمین و .        2
حیوانات را دعوت کرد و از همۀ حیوانات، تنها دوازده حیوان مذکور، همچون موش، گاو، ببر، گربه، اژدها، مار، اسب، بز، میمون، 

ست این دوازده حیوان باشد که یکی پس از خروس، سگ و خوك دعوت بودا را پذیرفتند و بودا مقدر کرد که سرنوشت جهان به د
 .ل پدیدار می شونددیگر در هر سا
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کنایه از . هر چند گنجشک کوچک است، اما داراي همه دستگاههاي حیاتی است(  "مه  چو سی شیا، او زنگ جو چیان "
  )بودن چیزي کوچک ولی کامل

ة چینی قدیمی ارتباط دارند  چینیان . هر دو شکل با داستان تاریخی، اسطورة باستانی و آثار ادبیات معروف و گفتگوي روزمرّ
ضرب المثل و  و به وسیلۀو در زمینۀ کتبی و شفاهی از آنها استفاده می کنند  مندندعالقه  بسیاربه ضرب المثل و اصطالح 

هنگ و تجربۀ مردم زمان قدیم را منعکس کرده، هم به آسانی نظرهاي خود را بیان می کنند و هم به اصطالحی که تاریخ، فر
  . دیگران می فهمانند

مظهر تاریخ و فرهنگ خود و نشان دهندة دانش مردم است که  ضرب المثلهاي چینی، نیز همچونضرب المثلهاي فارسی 
  .منظوم و منثور: ضرب المثلهاي فارسی به دو نوع تقسیم شده. و سیاست و غیره می شود آداب شامل اخالق و رسوم و

حتی در حال حاضر ضرب المثلهایی منسوب به  ؛قبل از حملۀ عرب به ایران زمین، ضرب المثل در فارسی رایج بوده است
مدرن، کاربرد و نمود  بعد از به وجود آمدن فارسی. انوشیروان، و اردشیر بابکان هم می تواند در کتابهاي گوناگون خوانده شود

ضرب المثل بیش از پیش، در آثار ادبی و گفتگوي روزمره پیدا گشته است؛ بویژه در آثاري چون شاهنامه فردوسی، مثنوي معنوي 
  .... موالنا، کلیات سعدي، دیوان حافظ و آثار سنایی و 

  
  کاربرد حیوانات مختلف در زبان فارسی و چینی . 2

  ها یا مار؟کدامیک دیو است، اژد 2.1
بدون شک مار حیوانی وحشتناك به نظر می آید و . مار و اژدها دو حیوانند که در ضرب المثلهاي فارسی به کار می روند

هر چند که مثل بعضی از حیوانات وحشی خیلی بزرگ و درنده نیست، ولی آدمی که به وسیلۀ مار زهردار . خطرناك نیز هست
  :این روست که وضعیت خطرناك و آدم جنایتکار به مار تشبیه می شوند؛ چنانکه میگویند از؛ گزیده می شود، بزودي می میرد

  . افعی کشتن و بچه نگهداشتن کار خردمندان نیست
  .افعی گزیده می رمد از شکل ریسمان

  .مار بد به از یار بد
  )مولوي(حق ذات پاك اهللا الصمد    که بود به مار بد از یار بد 

  )جامی، سلسلۀ الذهب(ته است    مار بد بِه که یار بد گفته است فد سبخردي گوهر خر:  یا
  تا توانی می گریز از یار بد    یار بد بدتر بود از مار بد: یا

  :یا دیگر امثالی که در خصوص مار به کار برده می شود
  .مار پوست بگذارد، خوي نمی گذارد

مراد این است که آدمی گهگاه به چنان سختی و دشواري گرفتار می شود که (. عقرب جرّاره به مار غاشیه پناه می برد ز ترسا
  .)رنج و مصیبت سهل و ساده تر از مصیبت اولی را فوزي عظیم می داند

  !مار خورده افعی شده  
  !مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه 
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شمار گیر را آخرش مار می    ! دکُ
، در اینجا بیشتر به ظاهري زیبا و درونی گزنده »خط و خال مار خوش« یه می کنند؛ مثل تشبمار  هزیبارویان را بگاهی  ،ایرانیان
  .در نظر استمار  بودن  نگیزهر آو  خطرناك و نفرت انگیز کهرناك اشاره دارد،  و خط

  :انندم. را حیوانی وحشتناك و جنایتکارمی داننددر زبان چینی هم ضرب المثل هاي زیادي وجود دارد که مار 
  .دل کینه دار مثل مار و عقرب است

  . مار گزیده بعد از ده سال از ریسمان سیاه و سفید می ترسد
مار به معنی آدمی که ظاهرش مهربان و زیباست، ولی درونش پلید و زهرآگین، مثل درون مار؛ همچون ( : سخن بودا، دل مار

  )ر ادبیات ایراند خوش خط و خال
  )به معنی کلمات کینه جوي و بد خواه( دهان مار و نیش زنبور

  )به معنی وضیعت خیلی خطرناك(  دست گرفتن مار و سوار شدن بر ببر
نظیر این مطلب را در تذکرة االولیاي عطار نیشابوري و مثنوي معنوي می توان دید که به ابوالحسن خرقانی نسبت داده شده که 

  :شسته، یا هیزم بار کرده و ماري را به عنوان تازیانه در دست گرفته استبر شیري ن
  ...رفـــت درویشـی ز شهر طالقــــان           بهر صیــت بوالحســن خارقــان

  زود پیش افتاد بر شیــري سوار                     اندرین بود او که شیخ نامــــدار     
  بر سر هیزم نشــسته آن سعید                    شیر غران هیزمش را می کشیـد    

  مار را بگرفته چون خرزن به کف             تازیانه ش مـار نـر بود از شـرف
  )69مثنوي معنوي، دفتر ششم،حکایت (

  .به سبب شباهت کاربرد مار در هر دو زبان، ضرب المثل هاي راجع به مار، براي مردم هر دو ملت قابل فهم است    
به نظر ایرانیان اژدها حیوان مجازي زمینی است که بدتر و وحشتناکتر از . ها به معناي متفاوت در دو زبان به کار می روداژد   

  :چنان که می گویند. مار به شمار می آید
  )فردوسی( زن و اژدها هر دو در خاك به
  . از بیم مار در دهان اژدها رفتن

  .آنقدر مار خورده است که اژدها شده است
  .مار چون مدتی بماند، اژدها می شود

چینیان . می دانند یولی این وضیعت در زبان چینی بر عکس است؛ زیرا اژدها، حیوانی آسمانی است که آن را سمبل پادشاه
را  اژدها با شکلی وحشتناك، با وجود این که در همۀ ضرب المثلهاي چینی معنی مثبت ندارد، اما آن. فرزندان اژدها تلقی می شوند

یک نوع حیوان می دانند که غالباً ، به عنوان نمایانگر پادشاهی، قدرت، موفقیت و توانمندي تعریف می شود؛ چون ضرب المثلهاي 
  :زیر

  )به معنی آرزوي موفقیت پسر خود در کارش .( امیدوارند که پسرشان  اژدها شود
  .)شان مخفی و پوشیده است به معنی آدمهاي ماهر که مهارت( اژدهاي نهفته و ببر دراز کشیده
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  .)به معنی اینکه پادشاه عاقل با وزیران توانمند بر خورد می کند(  غرش ببر باد را به وجود می آورد و حرکت اژدها ابر را
در .) در زمان قدیم چینیان می گفتند که اگر ماهی از دروازة اژدها بجهد، اژدها می شود.( می جهد 1ماهی از دروازة اژدها

بعضی وقتها هم به معنی . مدرن به معنی موفقیت کسی در کار خود است، چون گرفتن مقام باالتر یا موفق شدن در امتحانچینی 
  . کوشش افراد براي رسیدن به مقصود خود است

  .)به معنی اینکه آدم خوب با آدم بد باهم زندگی می کنند( اژدهاي آمیخته با مار
یعنی آدم توانمند، به سختی آدم ناتوان را که با وضعیت محلی آشنایی خوبی .( را شکست دهد اژدهاي قدرتمند نمی تواند مار محلی

  .)دارد، شکست می دهد
  

  است، ببر یا شیر ؟ سلطان کیدامک.  2.2
  . جنگل به حساب می آورند و سمبل پادشاهی، موفقیت و قدرت در زبان فارسی است سلطانحیوانی است که آن را  شیر

 "شیر زن "و " شیر مرد "ه عنوان یک حیوان با اصالت و با ارزش به حساب می آمده و استفاده از لقبهایی مانند شیر، همیشه ب
  .براي توصیف افراد شجاع، واالم مقام، پاك، مهربان و در عین حال قدرتمند و باشکوه، امري رایج در فرهنگ ایرانی است

ا نشان می دهد، و در پرچم ایران باستان نقش شیر قدرت و عظمت در تخت جمشید هم شکوه و جالل شیر به خوبی خود ر
  .ایران بزرگ را به رخ می کشید و جلوه می داد

از  "شیر دمنده"و  "شیر خدا"به ترتیب به معناي "حیدر کرار"و  "اسداهللا"پس از پذیرش دین اسالم توسط ایرانیان، نامهاي
از تقدس باالیی در میان مسلمانان برخوردار بوده  ،و حتی به همین دلیل، شیر القاب حضرت علی، علیه السالم، به شمار می آیند

  .است
است که به خوبی پیوستگی فرهنگ ایران باستان و ایران  مذهبی - شیر یک نماد ملیبنابراین می توان گفت که در ایران، 

  .پس از اسالم را منعکس می سازد
  :رسی برجا مانده استضرب المثلهایی نیز در خصوص شیر در ادبیات فا

  .شیرِِ آدم در، بهتر که پادشاه ستمگر
  .شیر را بچه همی ماند بدو

  )شیر به معنی موفقیت( ؟ه شیري یا روبا
 :نیز گفته است مولوي؛ شیر بی یال و دم

 شیر بی یال و دم و اشکم که دید           این چنین شیري خدا هم نافرید 

زبان چینی این گونه ضرب المثل هم هست؛ ولی براي بیان معنی یکسان، از حیوانی متفاوت  باید به این نکته توجه کرد که در
پادشاه جنگل و نشانۀ پادشاهی و  ،ببر ،انآنرا به کار می برند که به نظر ببرایرانی، چینیان بیشتر  شیربه جاي . استفاده شده است

  :در ضرب المثل آمده است 1.قدرت است
                                                

می گویند اگر ماهی ازاین دروازه بجهد، . در زمان قدیمی دروازة اژدها اسم جایی در باریکترین نقطۀ تنگۀ جین شیا بوده است- .4  
 .اه واقع بود، دروازة اژدها نامیده می شدطبق گفتۀ دیگر، دروازه اي چون رو بروي کاخ پادش. اژدهاي آسمانی می شود
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  .وزیران مثل گرگ هستند و ،ببر ، همچونپادشاه
نظیر آنچه در زبان فارسی می .) خطرناك است يیعنی خدمت به پادشاه کار( .زندگی پیش پادشاه مثل زندگی با ببر است

  .با دم ِشیر نباید بازي کرد: گویند که
  .حکومت ستمگر از ببر بی رحمانه تر است

  .ببر را بچه همی ماند بدو
  !ت و نه شبیه سگتوله هاي یک ببر، شکل ببر اس 

  پسر کو ندارد نشان از پدر   تو بیگانه خوانش، نخوانش پسر: نظیر
  عاقبت گرگ زاده گرگ شود     گرچه با آدمی بزرگ شود: و یا

  
   :هر دو کشور حیوانی کارآمد دراسب،    2.3
و عالوه بر اینکه در جنگ به  از دیرباز اسب، وسیله اي مهم در بیشتر مناطق چین بوده. جایگاهی ویژه دارد اسب در چین 

  :در ضرب المثلها نیز چنین آمده است. کار می رود، هم بار می برد و هم در سواري به کار گرفته می شود
.( با طی کردن مسافت طوالنی، به قدرت اسب خود پی می بري و با سپري شدن زمان طوالنی، به حاالت قلبی و درونی افراد

این ضرب المثل به صورت ) خصیت افراد در طول زمان طوالنی، بروز می کند و قابل شناخت استمفهوم این مثل آن است که ش
  .مثبت در مدح یک دوست واقعی و هم به صورت منفی در انتقاد از دوستی که جنبه ندارد، به کار می رود

  .هم می خواهد اسبش خوب بدود و هم می خواهد علف نخورد
  .رما راهم خدا را می خواهد هم خ: نظیر

 )به معنی روح مقاومت( روح اژدها و اسب 

  .)که در کارش مسلط است مجربی به معنی آدم. ( راهش را خوب می شناسد ،اسب پیر
 )دست آوردن، به موفقیت فوري رسیدنه به معنی پیروزي آنی ب. ( رسیدن اسب موجب موفقیت می شود

  !به هیچ کس به جز خودت و اسبت اعتماد نکن
  

  :هنگ ایرانیاسب در فر
در متون اوستا و در ادبیات باستانی ایران،هیچ حیوانی چون . اسب، در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی جایگاهی ویژه دارد

 .نشده است  اسب، به شکوه و زیبایی توصیف

 .اند یاد کرده  انگیز از این حیوان اصیل نهاي خود به صورتی ستایش شاعران ایرانی در دیوا

                                                                                                                                                  
  البته می دانیم که ببر در ایران، بویژه مازندران وجود داشته و از جایگاه خاص خود برخوردار بوده که . 5     

  .به دالیلی نسل آن منقرض شده است
 .ه استمیالدي دوره هن در تاریخ چین بود 220قبل از میالدي تا سال  202از سال . 6     
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ترین  عنوان شریف نورد دانسته، به پیما و عرش آسمان  گ ایرانی در ادبیات سمبولیک، این مرکب سترگ را معراجیعارفان بزر
 .اند توصیف کرده  سویی و المکان و الیتناهی به سوي بی -) ص(پیغمبر اکرم  -ترین انسان  شایسته  وسیله براي عروج

س و تیزهوشی را از نام پردازان، اسب مظهر هوش در پیشگاه خردمندان و نکته » فرس«یاري و فراست است و فراست و تفرّ
 .اند کرده  برگرفته، ویژة آدمیان دانا و تیزهوش

 .در نظر پادشاهان و امیران و گردان و دلیران، اسب مظهر نجات و پیروزي و خوشبختی و رستگاري تلقّی شده است

 .اند شناخته می  نی و سرمایۀ زندگیدهقانان و کارورزان ایرانی،آن را نشانۀ برکت و فراوا

جنگاوران و پیکارگران، در عرصۀ نبرد با دشمن، آن را مایۀ فرخندگی و سرافرازي و امید و اطمینان یافته، با آن زندگی 
  .بالیدند کردند و بدان می می

مهدي (.  دوران جدایی و مالل استدر ادبیات بزمی و غنایی، اسب پایه و مایۀ پیوند دلدادگان و شیفتگان و نشانۀ بسر آمدن 
  )210. ص 147و  146ماحوزي،  شماره 

باره، بارگی، نوند، فرس، بارگیر، شولک، خیل و غیره، و آن را به : ها خوانده شده است اسب در ادبیات فارسی، بدین نام
ردي و ویژگی ، اسب " أشدف"ب بزرگ تن را براي مثال، اس: گوناگون است  هایی  هاي رفتاري و عضوي نام نسبت بزرگی و خُ

حیر"بزرگ شکم را  و را "سف"سفید را ، اسب پیشانی" کودن"، اسب پاالنی را"راهوار"، اسب تیزرتکاور"و اسب پرپویه را " اَسع" 
  .نامند " اسب جنگی"و 

، اسب سرخ یا اسب گلگون: گوناگون نامیده شده است  هاي هاي شاعران، اسب بر حسب رنگی که دارد به نام در دیوان
نگ نوبتی، اسب چاپارخانه، اسب  یت، اسب الغرمیان، اسب مادیان، اسب عجوز، اسب نبرد، اسب نجیب، اسب نوینی، خ کُم

 .)219و  218. همان، ص(تندرو، اسبِ آل، اسب عربی و مرکب  نعل، اسب نیکوروش، اسب یدك، اسب تازي، اسب آتش

  :اسب در امثال فارسی نیز چنین آمده است
 !اسبِ دونده، جو خود را زیاد می کند

  ! اسب را گم کرده، پی نعلش می گردد
  ! اسب و خر را که یک جا ببندند، اگر همبو نشوند همخو می شوند

  !از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم
که سعدي نیز، ارزش یک می بینیم که در هر دو فرهنگ، به دوندگی و راهواري و قدرت و تغذیۀ اسب توجه شده است؛ چنان

 . »همچنان از طویله اي خر، بِه/ اسب تازي وگر ضعیف بود «. اسب الغر را از یک طویله خر، باالتر دانسته است

 
   :دالیل تفاوت کاربرد ضرب المثل چینی و فارسی.3

ی ها هم براي بیان معنی بعض. در بسیاري از ضرب المثلها، از حیوانات مشابه استفاه می شود، اما معناي مختلف می دهند
  . یکسان، حیوانات متفاوت به کار می برند

علل این پدیده که مسألۀ اصلی این تحقیق نیز هست، این نتیجه را  به دست می دهد که اسطوره ، توتم، شرایط زندگی و 
طیر هر دو کشور نقش دارد، حیوانی اسب در اسا: جغرافیایی، در این تفاوتها بسیار مؤثّر و یا علت اصلی بوده است؛ به عنوان مثال
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شرایط اقلیمی مشابه در ایران وبخش اعظم . نجیب و بارکش و وسیلۀ حمل انسانها، و بهترین وسیله در میدانهاي نبرد بوده است
  .چین، زمینه را براي استفادة مشابه از این حیوان فراهم آورده است

  
 اژدها در افسانه هاي فارسی 3.1

 :در نظر ایرانیان چهرة اژدها 3.1.1

طبق هنر اسالمی، چهره و رفتار . شبیه اژدهایی است که در ادبیات انگلیسی نیز تصویر شده است ،فارسی در ادبیات اژدها
آن حیوان از آن جهت که بدون بال و پر و در نهایت سهمناکی، زشت . اژدهاي فارسی ترکیبی است از اژدهاي اروپایی و آسیایی

، داراي خصوصیت اژدهاي آسیایی است و از آنجا که آتش فواره می زند و آدم می خورد، همچون اژدهاي رویی و پلشتی است
  :اروپایی است؛ عالوه بر ایِِن

  .محدودة حرکت اژدهاي فارسی در گستره و سطح زمین است و اژدهاي چینی، فراتر از آن
  .ندارد اژدهاي چینی قابلیت پریدن و شنا کردن دارد؛ ولی اژدهاي فارسی 
  .اژدهاهاي دیگر معموال دو شاخ دارند یا هیچ ندارند. اژدهاي فارسی یک شاخ دارد 

  )lhtm.index/net.animals.orion://http: (برگرفته از سایت
  

  :در فارسی "اژدها"منابع کلمه  3.1.2
به معنی ماري افسانه اي و . حاك یکی است و صورتهایی دیگر چون اژدر، اژدرها و اژدهات دارداژدها و ض ةریشۀ واژ

 "اهی" و در زبان سانکریت "از "، در زبان پهلوي ساسانی "اژي "اژدها یا اژدر که در زبان اوستایی. گشاد بزرگ، با دهان فراخ و
گاه این واژه به گونۀ عام به کار می رود و زمانی نیز با . است"سهمگین مار یا افعی مهیب و  "به معنی ،خوانده و نامیده می شود
را پدید می آورد که در تاریخ  "اژي سروره"و "اژي دهاکه"در می آمیزد و"سروره "و "دهاکه  "کلمات خاصی همچون

 ,Encyclopedia Iranica, article Azdaha ). (اساطیري ایران، هماوردان سهمگین فریدون و گرشاسب  هستند

pp.191-205  
  )76: 1386سلطانی ، .( رساند به کار رفته است و همین معنی را می» آهی«آژي در اسطوره هاي هند به صورت 

  

  : اساطیر راجع به اژدها در فارسی.3.1.3
ند که آفرینش آنها از نخستین یاران اهریمن. سیماي اژدها در تاریخ اساطیر ایران، در نهایت سهمناکی، زشترویی و پلشتی است

  .نیکوي اورمزد را آشفته می نمایند، ولی توانایی تباه آن را ندارند
ست که او را به » اوستا«تنها در نوشته هاي پس از . با او می جنگد) فریدون ( اژدهایی است که ثریتونا  "ضحاك "» اوستا«در

  .شکل یکی از مردمان می بینیم
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شناسانده که دو مار به انگیزة بوسۀ اهریمن از شانه هایش در آمده  "ضحاك "به نام فردوسی، آن را مردي عربی » شاهنامه« در
بود و سالیان دراز در ایران به ستمکاري و کشتار جوانان و سود جویی از مغز آنان براي خورش مارهاي روي شانه هایش می 

  .گیر و در دماوند زندانی گردیدپرداخت تا سرانجام با رستاخیز کاوه آهنگر و فریدون پورآبتین ، ضحاك، دست
او قیافه خود را به . نام و شکل اژدها هم چند بار ظاهر شده؛ چون امتحان فریدون از سه پسرش» شاهنامه « در داستانهاي دیگر

یم با عمل پسران در مقابل اژدها، حیوان وحشتناك و بزرگ ، تصم. یک اژدها تغییر داد و در سر راه برگشتن سه پسرش پنهان شد
  .گرفت چطور پسرانش را نامگذاري و کشور خود را تقسیم کند

  . در داستان هفت خوان رستم، نیز اژدها در خوان سوم دیده می شود
جنایتکار دارد و مردم را  رونیخواه در اساطیر فارسی، و خواه در آثار معاصر، اژدها حیوانی زشترو و وحشتناك است که د

بدین سبب در ضرب المثلهاي فارسی که مستقیما فرهنگ خود را منعکس می . است نه حیوان واقعی او نه آدم واقعی. آزار می دهد
 .کند، اژدها حیوانی بدتر از مار به شمار می آید

تواند مایۀ گزند عده زیادي از مردمان شود؛ به همین  خطرناکی اژدها، در شاهنامه، به طوري است که یک اژدها به تنهایی می
کاربرد آن در شاهنامه، به مبارزة پهلوانان دلیري چون گرشاسب، رستم، گشتاسب،  )مورد 175حدود(یمی از سبب بیش از ن

در بقیۀ موارد، استفادة فردوسی از اژدها، این جانور یا مشبه به  .گردد با این جانور تنومند خطرناك بر می... اسفندیار، بهرام و
در  ها سخت ناتوان  باشد که آدمی در مقابل آن یا جانوري قوي یا چیزي چون آسمان و آز میبزرگی است یا استعاره از پهلوانی قَ

 .است

 به رزم اندرون تیزچنگ اژدهاست       به بزم اندرون آسمان وفا ست

 )67: 1385، 1فردوسی، ج(

 :در شاهنامه، از اژدهاي هفت سر نیز سخن به میان آمده است   

 )24: 1385، 4همان، ج(تو گفتی ز بند آمده ستی رها      سرش هفت، همچون سر اژدها

 
روند؛ مثالً در بیت زیر مارهایی را که بر دوش ضحاك روییده است،  در این کتاب گاهی مار و اژدها به جاي هم به کار می 

 :شود اژدها نامیده می

  )45: 1385، 1همان، ج(مر آن اژدها را، خورش ساختند     سر بابت از مغز پرداختند
 

 :اژدها و نقش آن بر پرچم ها

ها که  هاست؛ این پرچم هایی همراه خود دارند که نشان ویژة آن ها پرچم پهلوانان بزرگ اسطوره هاي ایران و جهان در جنگ
هاي مختلفند؛ یکی از این تصاویر نقش اژدها است؛ درفش رستم و پسر او فرامرز به  ها و نقش به درفش نیز موسومند، داراي رنگ

 :ن نقش آراسته است؛ بر فراز درفش رستم، که مزّین به نقش اژدها ست، نیزه اي است با نشان شیرای

 پدید آمد و شیر زرین سرش    درفشی دگر اژدها پیکرش 

 )112: 1385، 4همان، ج (

 :درفش فرامرز با نشان اژدهاي هفت سر است                     
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 نبودي ز رستم گذرکه کس را     درفشی چو آنِ دالور پدر

 )24: 1385، 4همان، ج (

  شود که بستن نقش جانورانی مثل شیر، فیل و اژدها بر ابزار و آالت  از اساطیر ایران چنین استنباط می
جنگی، از نظر روحی و روانی بر جنگ جویان و پهلوانان تأثیر مثبت داشته و براي آنان دلیري افزا و مایۀ قوت بوده است و 

 .ز عظمت و توانایی بیش از حد این جانور استاین ناشی ا

یر هند و ایرانی، ایندرا خداي جنگاور و برکت بخشنده، اژدهایی به نام ورترا که آورندة خشکی است، می کشد، در طدر اسا
شیر بابکان پی این الگوي نخستین، شاهان و پهلوانان هم همین کار را تکرار می کنند؛ گرشاسب، رستم و اکثر پادشاهان حتی ارد

که کرم هفتواد را می کشد، باید اژدها کشی کنند تا در جو ازلی قرار گیرند که ایندرا ایجاد کرده و جهان را پر برکت و مردم را 
 )141. 42: 1385بهرامی، (» . سعادت مند گردانیده است

دنی داشته اند و همین عامل در کنار اژدهاها نیز همچون شیران و فیالن داراي نیرویی بس عظیم بوده اند و قدرتی مثال ز
عوامل دیگري چون مخرب بودن و اهریمنی بودن این هیوالي عظیم باعث شده است که پهلوانان اسطوره اي که داراي قواي قوي 

اخته ، بشري بوده اند، براي اثبات عظمت خود اقدام به مبارزه با این موجود اهریمنی کنند و اژدهایی که عالمی را زبون خود می س
 .از پاي در آورند و نام خود را در ردیف اژدها کشان ثبت نمایند و بدین گونه در تاریخ اسطوره جاودان بمانند

پنداشتد که اژدها نمایشگر سّر و انگیزه پیشرفت بشر است و سرگذشت بشر سراسر کوششی  روزگاري دراز، اساطیرشناسان می
 .دة اژدهااست براي رهائی یافتن از قدرت درهم شکنن

اژدها تنها موجود اساطیري است که در تمام ملل جایگاه داشته و در کتب تاریخی چین، ژاپن، ایران، مصر، یونان، رم، و 
  .شمال اروپا از این موجود یاد شده است

  

  :اژدهاي چینی، برگرفته از اژدها در نگارگري

بر روي کتف . ی شود که دست و پاهایی همچون شیر دارددر نگارگري دورة اسالمی ، اژدها، به شکل ماري بزرگ ترسیم م
اژدها . پشتش حالتی شبیه پولک دارد و زیر شکمش، خط هایی موازي است. ها و باالي پاهاي این جانور، پشم هایی دیده می شود

 .در هیچ یک از نگارگري هاي ایرانی، بال ندارد

گاهی نیز شعلۀ آتشی . دهانی باز دارد که زبانش از آن بیرون است پوزه اي دراز و. سر اژدها، معموالً همچون سر گرگ است
 .از آن می جهد

با توجه به شباهت زیاد اژدهاي نگارگري هاي اسالمی با اژدهاي نگارگري چینی، و نیز با توجه به این که تصویر کردن اژدها 
به ایران، رواج یافته، می توان حدس زد  مغوالنو انتقال فرهنگ چینی توسط  تیموریاندر نگارگري هاي اسالمی، پس از دورة 

  .ي نگارگران اسالمی، بر گرفته شده از اژدهاي چینی استکه طرح اژدها
  htm.1451-view/ir.mirasmaktoob.www       بر گرفته شده از سایت

  اژدها در توتم چینی 3.2
  :چهره اژدها به نظر چینیان 3.2.1
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انه اي است که در اساطیر قدیمی چینی به وجود آمده که چهار پا و دو شاخ دارد و روي بدن به نظر چینیان، اژدها حیوانی افس
اژدهاي چینی، حیوانی . به آسانی شکل خود را تبدیل می کند و باران را به زمین می آورد. مارمانندش فلس هم دیده می شود
  .آسمانی و دریایی به شمار می رود

در کاخ . می کنند؛ مخصوصا در زمان فؤدالیسم، اژدها نماد و سمبل پادشاهی را به عهده دارد اژدهاي چینی را به پادشاه تشبیه
  .چون رختخواب اژدها، لباس اژدها و غیره. در نامیدن وسایل پادشاهی از کلمۀ اژدها استفاده می کردند سلطنتی، مردم معموالً

  :منابع گوناگون وجود دارد ،دربارة اژدهاي چینی
این . که اژدها یک نوع توتم به شمار می آید و فقط در توتم وجود دارد ه، بیان کرد» اساطیر و شعرا« در کتاب ،وون بی د 

  .است ترکیبی از چند توتم یموجود مجازي و جسم
اظهار داشته که اژدها یکی از رب النوع هاست که فرمانرواي همۀ » ادیان قدیمی چین در تحقیق« ، در کتاب زو تیان شون 
  .آن حیوان واقعی نیست، بلکه فقط در خیال مردم قدیمی چین وجود دارد. انات استحیو

، نوشته است که اژدها موجودي مجازي نیست، ولی پدیده اي طبیعی »آفرینش همۀ رب النوع ها« در کتاب  ،هی شین 
. حیوان و پدیده طبیعی می دانداژدها را مخلوط ترکیبی از چند » آداب و رسوم اژدها« در کتاب خود به نام ینجپان . است

  )4־1.، ص 1993پانگ جین، (
  

  : توتم، پدیدآورندة اژدهاي چینی 3.2.2
توتم معموالً به عنوان یادمانی از . توتم ها، اجسامی نمادین هستند که در اقوام بومی بیشتر قاره ها کاربردهاي آیینی دارند

توتم باوري، . ا داراي نیرویی براي حمایت و حفاظت از طایفه می دانندنیاکان یک ایل یا طایفه عمل می کند و افراد طایفه توتم ر
  :شامل دو قانون و تابوي مهم است

  . حیوان توتم را نباید کشت.1
  .با افرادي از جنس مخالف و از توتم مشترك نباید روابط جنسی بر قرار کرد.2

 " ،در اسطورة چینی. خود را حفاظت می کردند ،توتم قبیله مردم هم با استفاده از ،دانشمندان چینی عقیده دارند در چین قدیم
تلفظ نام . او سر آدم و بدن اژدها دارد که خداي اژدها خوانده می شود. رعد می دانستند زدپادشاه قدیمی چین را پسر ای "فوشی

  .از صداي رعد در می آید و بدنش شبیه شکل برق است "لون "او 
او تصمیم . پادشاه قدیمی، همۀ قبایل دیگر سرزمین چین را شکت داد ،شیوان یوانقدیمی، عالوه بر این طبق گفتۀ مردم  

گرفت یک کشور متحد و صلح آمیز تشکیل دهد؛ ولی قبایل دیگر توتم مخصوص به خود داشتند که طبق دانش آنها درباره جهان 
  .و طبیعت با هم فرق دارد

یک قسمتی از توتمهاي گوناگون انتخاب، وآنها را با هم وصل کرد تا یک  براي یکی کردن دانش و باور همه قبایل، پادشاه
، ص 1993پانگ جین، . (همین توتم اولین شکل اژدهاي چینی است. توتم نو بسازد که مورد قبول و پسند همۀ قبیله ها قرار گیرد

  )4־1.
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شکل و نام اژدها باالخره مورد قبول همۀ  با روش و هدف صلح آمیز و متحد توتم اژدها به وجود آمد؛ بدین وسیله صورت و
آن موجود شکل جدید به خود گرفت که داراي شاخ گوزن ، سر شتر، . قبایل قرار گرفت و کم کم آن سمبل فرهنگ چین شد

این توتم ترکیب دیگر سمبل نسل . چشم میگو، بدن مار، شکم قوباغه، فلس ماهی، چنگال عقاب ، پنجه ببر و گوش گاو است
  .ت و به همین سبب چینیان خود را فرزندان اژدها می دانند و اژدها مظهر خوشبختی و اتحاد همه مردمان به شمار می رودس»شیا«

وجه (در کاخ سلطنتی چین، پادشاه دستور داد که وزیران و نقاشان شکل اژدها را روي پرچم، ستون یا وسایل دیگر بکشند
غم اینکه امپریالیسم ساقط شده بود ، شکل اژدها دیگر فقط سمبل پادشاه نبوده ، بلکه علی ر. و مجسمه بسازند) اشتراك با شاهنامه

  .به عنوان سمبل همۀ مردم چین پذیرفته شد
معبد : سنتی چین زیاد دیده می شود که از این قبیلند و مراسم گذشته از ضرب المثلهاي چینی ، کلمه و صورت اژدها درعیدها

نمونه اي از ضرب ) اسم دیگر میوه مخصوص چینی به نام لی چی( ها، رقص اژدها ،چشم اژدها پادشاه اژدها، عید کشتی اژد
  :المثلها

رم با پول به قدرتمندي اژدها هستید، و بدون پول یک ک  
  .معبد پادشاه اژدها پر از آب شده است

  بهرام که گور می گرفتی همه عمر      دیدي که چگونه گور بهرام گرفت : نظیر
پادشاه اژدها یک موجود افسانه اي است که در قعر دریا زندگی می کند و بر وضع طبیعی آب و بارش باران کنترل و : توضیح
  .معموال مردم به معبد این اژدها می روند و از او می خواهند که از بروز سیالب جلوگیري کند. نظارت دارد

 )افتادناز چاله به چاه  (: از بیم مار در دهان اژدها رفتن؛  نظیر

، آورده، گاهی به اژدهاي چینی شباهت پیدا می کند و گاهی در تضاد با آن »مروج الذهب«، در »مسعودى«  اما آنچه که 
هاى آن اژدها  به دریاى حبشى و در همۀ خلیج... دریاى اقوام عجم، اژدها فراوان دارد، به دریاى روم نیز اژدها فراوان است«: است

: دارد آن گاه تصوراتى را که قدما درباره ي اژدها داشتند، چنین بیان مى» شود ریاى اقیانوس نمودار مىنیست و بیشتر در حدود د
مردم چنان . رود رسد، مانند طوفان به طرف ابرها مى  بعضى برآنند که اژدها بادى سیاه است که در قعر دریاست و چون به هوا مى «

آید  اى است که در قعر دریا به وجود مى اند اژدها جنبنده بعضى دیگر گفته. مده استپندارند که مارهاى سیاه است که از دریا برآ
فرستد تا آن را از میان حیوان دریا بیرون آرند و  کند و خداوند، ابر و فرشتگان را مى  شود و حیوانات دریا را آزار مى و بزرگ مى

ناى بزرگ یا درخت یا کوهى رسد، آن را در هم کوبد، گاه باشد به شکل مارى سیاه است که برق و صدایى دارد و دم آن به هر ب
  .»که تنفس کند و درخت تنومند را بسوزد

بارانى، دشمن  اژدها، در ادبیات ملت هاي گوناگون، به معنى و نماد اقتدار، هرج و مرج، ابر، استبداد، ظلم، خشکى و بى
  .باران و آب به کار رفته است حقیقت، بت پرستى، جهل، دزدى دریایى و نیز نخستین دریا،

سان تاج  شود؛ بر فرق سرش برجستگى به اى بال دار و بزرگ توصیف مى اژدها، هیوالیى است که عموما به شکل خزنده
اژدها به عنوان تجسمى از اصل شر، همچنین به . جهد خروس هست و چنگال هایى دهشتناك دارد و از دهانش آتش بیرون مى

ها، مورد  ترساند و به عنوان خداى زمین و سرور دنیاى زیرزمینى و نگهبان گنجینه ر آب، همگان را مىعنوان غاصب و محتک
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اى که درخت دانش یا حیات بر آن سایه افکنده، ساکن بود و نگهبانى آن درخت را  گرفت و گاهى در برکه پرستش قرار مى
  ) 6. ، ص1383منصور رستگار فسایی، ( .داشت

  :هرام با اژدها، اژدهایی با شمایل دیگر نیز آورده استفردوسی، در جنگ ب
  به نخجیر شد شهریار دلیر    یکی اژدها دید چون نرّه شیر
  به باالي او موي زیر سرش    دو پستان بسان زنان از برش

  )12و11ب  19قسمت(
چین به . و طبیعی داشته باشد، شاید دلیلی جغرافیایی تفاوت اژدها در نزد چینیان و ایرانیاندر یک بررسی اجمالی ، 

اما . سبب اینکه مرزي طوالنی با دریا دارد و بارانهاي شدید، و گاه همراه با طوفان می وزد، باد و باران را می توان از آن دانست
اي شدید و بسیاري از مناطق ایران، به سبب قرار گرفتن در دل کویر، یا کوهستان و حاشیۀ کویر، همواره با ابرهاي سیاه و طوفانه

سرماي بسیار و بدون بارش مواجه است و بعید نمی نماید که از این حوادث طبیعی، با نام موجودي خیالی و وهمی به نام اژدها یاد 
کنند و هر شر و بدي و خشکی و طوفانهاي مخرب را به آن موجود نسبت دهند؛ چنانکه هرکدام از حوادث را مانند خشکسالی و 

  . می دارندبه دیوي منسوب ... 
  :در موارد متعدد، دو حیوان قدرتمند، چون شیر و اژدها را یکجا می آورند

  درفشی پدید اژدها پیکر است    بر آن نیزه بر شیر زرین سر است
  )40ب13شاهنامه،داستان رستم و سهراب، ق(

  درفشی پدید اژدها پیکرش       پدید آمد و شیر زرین سرش
  )271ب3شاهنامه،ق(

  د شهریار دلیر    یکی اژدها دید چون نرّه شیربه نخجیر ش
  )11، ب 19.همان،ق( 

  :نظامی گنجوي در هفت پیکر، آورده است
  )هفت پیکر( تاج مه در میان، دو شیر سیاه        چون به کام دو اژدها، یک ماه 

  

  جغرافی و شرایط زندگی 3.3
می گویند شیر . شرایط جغرافیایی این دو کشور چشم پوشیدوقتی که از شیر فارسی و ببر چینی بحث می شود، نمی توان از 

با توجه به شرایط . در زمان قدیم، در آفریقا و آسیاي غربی زندگی می کرده و ایران هم سرزمین شیر و خورشید نامیده شده است
ن، محیطی مناسب براي خاص این سرزمینها، که داراي بوته هاي زیاد و حیواناتی چون گاو، گوسفند و گوزن بوده است، ایرا

  .وجود شیر فراهم می ساخت
. سالیان درازي این کشور به عنوان کشور شیر معروف بوده و باورها و رسوم گوناگون درباره شیر در سرزمین رایج بوده است

 . خوانده شد محل کمفیروز، دشت ارژن، گهواره شیر 12طبق نوشتۀ فارس نامۀ ابن بلخی، یکی از جغرافی دانان ایرانی، در قرن 
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در . در دین زرتشتی آتش، هوا، آب ، و خاك را چهار عنصر مهم و قابل احترام می دانند و  شیر سمبل آتش معین شده است
دوران هخامنشی و ساسانی، شیر سمبل پادشاهی و قدرت بوده است و قبل از به وجود آمدن دین اسالم در ایران شیر نشانۀ پرچم 

  .حتی در حال حاضر هم شیر هم در هنر تزیینی دیده می شود. ملی ایران نیز بوده است
  )/Jan/arts/com.iranian.www://http98html.index/LionRugs: (بر گرفته از سایت 

طبق نوشتۀ کتابهاي قدیمی، . دیم، شیر در چین وجود نداشتبدین سبب که در زمان ق. اما در چین، ببر جانشین شیر شده است
این هم یک ارمغان گرانبهاي پادشاه . از زمانی که فرستاده هاي سیاسی به آسیاي غربی اعزام شدند، چینی ها شیر را شناختند

به جاي . ار شیر را دیدنداست که توسط جادة ابریشم که شهرت جهانی پیدا کرده، چینی ها براي اولین ب 1هنبه پادشاه  پرتیان
نه تنها به دلیل اینکه . به نظر چینی ها، ببر سلطان حیوانات جنگل است. شیر، در چین ببر وجود دارد که حیوانی بزرگ و قوي است

  .چین سرزمین ببر نامیده می شود، بلکه به علت اینکه ببر، یکی از توتم هاي قبایل چین بوده است
است؛ گفته "رهبر و شاه  "وجود دارد که به زبان چینی به معنی  "王"وسط صورت ببر، عالمت نکتۀ مهمتر این است که در 

  .می شود که ببر در زمان قدیم در ایران وجود نداشته و از هنگامی که از کشور چین برده شد، ایرانیان براي اولین بار ببر را دیدند
براي ایرانیان شیر سمبل قدرت است؛ چونکه در ایران قدیم، . ردبا توجه به نظر هر ملت، جنگل، پادشاه مخصوص به خود دا 

که بدون . به عقیدة آنها، مهمترین خصوصیت یک مرد شجاعت و قدرت است. بیشتر مردم به صورت قبیله اي زندگی می کردند
  .شک این خصوصیتها در شیر وجود دارد

ه ایران معموالً به شکار می رفت و با حیوانات وحشی می ضمناً در آن زمان براي نشان دادن قدرت خود به دیگران، پادشا
از بهرام خواستند تاج پادشاه را به دست بیاورد که بین دو شیر گذاشته شده ) در شاهنامه ( در داستان بهرام گور ساسانی. جنگید
  .سرانجام او در مبارزه با شیرها پیروز شد و تاج را از آن خود کرد. بود

ین همین نقش را ایفا می کند؛ و با شناخت محیط زیست این دو حیوان، تفاوت کاربرد را به آسانی می توان بنابراین، ببر در چ
 .فهمید

  
  : شرایط و ویژگیهاي اقلیمی

کشورهاي . اسب ایرانی و چینی بحث می کنیم، باید اوالً جغرافی و شرایط زندگی این دو کشور را ذکر کرد دربارةوقتی که 
کشور چین در شرق قارة آسیایی و غرب اقیانوس آرام قرار دارد و در آسیا بزرگترین . و داراي مساحت بزرگندچین و ایران هر د

کیلومتر مربع معادل یک  1648195ایران امروز، با وسعت  .کشور و در جهان سومین کشور بزرگ پس از روسیه و کانادا است
  بیشتر از مجموع مساحت شش کشور اروپایی آلمان، فرانسه، انگلستان، خاك ایران به تنهایی،. آسیاست ةبیست و هفتم وسعت قار

در روزگار قدیم براي سفر، حمل و نقل کاالهاي سنگین یا فرستادن نامه باید از اسب استفاده می شد  .ایتالیا، هلند و بلژیک است
  .که حیوانی تند رو و زحمتکش به شمار می آید

از زمان قدیم با زندگی مردم . دارد و بر زندگی و تولید مردم تاثیر بسزایی گذاشته استاسب در این دو کشور تاریخ دیرینه 
از دورة بهار و پاییز . ارتباطات نزدیکی داشت؛ از جمله تولید، حمل و نقل  و کارهاي نظامی،  بخصوص در جنگهاي قدیم

                                                
 .قبل از میالد، دورة  بهار و پاییز در تاریخ چین بوده است 476قبل از میالد تا سال  770از سال . -7 
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چون قوة .  "بر اسب حاکمیت خود را برد  ياربا سو": می گویند. پادشاهان چین توسط اسب حاکمیت خود را به دست گرفتند
اگر اسب سواران قویتربودند ، ارتش آن کشور هم . اراده و سرعت اسب سواران، در جنگهاي قدیمی منحصر به افراد است

  . چین راجع به اسب  اصطالحات زیاد وجود دارد از این رو در آثار ادبی. قدرتمندتر بودند
با اسب آشنایی داشته، آن را پرورش داده و با آن همزیستی داشته اند، مؤید عالقۀ ایرانیان به اسب، ایرانیان نیز از روزگار کهن 

. تن از نیاکان زرتشت، با واژة اسب همراه است چهارنام . است که با نام اسب همراه است... اسامی بزرگان، پادشاهان داستانی و 
ومین نیاي زرتشت پیتراسپ، یعنی دارندة اسب تندرو، چهارمین نیاي زرتشت پوروشسب نام پدر زرتشت، یعنی دارندة اسب پیر، د

از جمله ایرانیان دیگري که نامشان با نام اسب آمیخته است، موارد زیر را می توان . هچدسپ، یعنی دارندة اسب شستشو شده است
: تهماسب)= جاماسب(ة اسب تندرو، دارند: دارندة اسب ارجمند، لهراسب: دارندة اسب الغر، ارجاسب: گرشاسپ: ذکر کرد

دارندة اسب از کار افتاده و یا به قولی صاحب اسب ): گشتاسپ(دارندة اسب درخشان، ویشتاسب : دارندة اسب زورمند، شیداسب
  )222.ص. ص 147و  146مهدي ماحوزي،  شماره ( .جنگی

. خورشید تیز اسب یکی دانسته شده است بعدها با این ایزد،.عهد و پیمان است  ایزد فروغ و پیکار و پاسبان ،مهر
جنگ در گردونۀ او انباشته شده است تا دیوان و   شتابد و ابزارهاي گردونۀ چهار اسبه برنشسته، از خاور به باختر می"مهر"خود

  )225. همان، ص(.شده است ابزارها، به تندي نیروي اندیشه پرتاب می  این. دروغگویان را بسزا رساند
شود، در بین چهارپایان، نام اسب نیامده و اسب و  ان تاریخی آن از پایان سدة سیزدهم پیش از میالد آغاز میدر چین که زم

 .تیانشان که در ترکستان شرقی یا ترکستان چین است، به چین رسیده است  هاي هاي اسبی، از کوه گردونه

سیر " هاي ها بوده، بویژه کرانه تمدن آریایی  اصلی شود، مرکز سرزمینی که امروز ترکستان چین و ترکستان روس نامیده می
  )223.همان ص(.که مهد تمدن ایرانیان و تورانیان است) جیحون(و آمودریا )سیحون(دریا

بنابراین می توان خاستگاه اسب چینی و ایرانی را حدودآً یکی دانست و این را به عنوان یکی از وجوه اشتراك آنها به حساب 
 .آورد

 
  :یرينتیجه گ

هاي زبان است که نه تنها داستانهاي تاریخی و اساطیر باستانی را نقل کرده، بلکه آداب و رسوم، شکلضرب المثل یکی از 
  .ادیان و شیوة تفکر یک ملت را منعکس می کند

مردم بدون دانش و آشنایی اصلی با فرهنگ کشور دیگر، سخت است که مردم دو کشور آثار ادبیات دیگر را بفهمند و با 
. توسط دانشمندان ملتهاي گوناگون مشخص و معین شده است ها و بارهابار ،ارتباط فرهنگ و زبان. کشور مقابل تبادل نظر کنند

که با تحقیق در ضرب المثلهاي چینی و فارسی، مخصوصا بعضی موارد که مربوط به حیوانات است،   بودمنظور اصلی این مقاله این 
  :این نتیجه به دست آمد که ،بعد از تحقیق مختصر ، ودکنآشکار  راآنها  علت تفاوت کاربرد

نوع اول حیواناتی که در جهان واقعی زندگی می کنند؛ : حیوانات ذکر شده در این مقاله را می توان به دو گروه تقسیم کرد. 1
  .آنها را ساخته است؛ مثل اژدها گروه دیگر در طبیعت وجود ندارند و فقط خیال مردم زمان قدیم. چون مار، ببر، شیر و اسب
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اژدهایی که به . دربارة حیوان خیالی، با توجه به فرهنگ متفاوت کاربرد آن در دو زبان، تفاوتهاي بزرگ هم پیدا می شود. 2
  .نظر چینیان سمبل پادشاه و پادشاهی است در نگاه ایرانیان سمبل دیو و شرّ و پلیدي است

که نشانگر . که درجهان واقعی وجود ندارند، معناي کامال متفاوت را به وجود می آورند حیواناتی یا شاید موجودات دیگري
  . نوع تفکر و بینش آن مردم است

حیوانات واقعی براي بیان معناي مشابه، هر چند که مردم حیوانات مختلف انتخاب می کنند، ولی سمبل آنها  خصوص رد. 3
ببر و شیر هر دو نشان . حشتناك و جنایتکار دانسته می شود در دو زبان چینی و فارسیگاهی شبیه هم می شود؛ مثالً مار، حیوان و

اسب براي چینیان و ایرانیان، یار خوب و مهم به شمار می آید؛ بنابراین حیوانات واقعی طبیعت یک . دهندة قدرت و پادشاهی است
  .ن یک کشور را بدون آشنایی با فرهنگش تحلیل کنیمما نمی توانیم زبا. خواه طبیعت، خواه فرهنگ. ملت را منعکس می کند

به همۀ آنها پرداخت و براي مطالعه باید به منابع .بحث در خصوص ضرب المثل بسیار است، و در یک مقاله نمی توان 
 .مختلف رجوع کرد
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   1374نشر گزاره، : تهران . اسالمی ندوشن، محمد علی، ضرب المثلهاي منظوم فارسی

  .، ابوالقاسم؛ شاهنامه، تصحیح برتلس، چاپ مسکوفردوسی
  .1330کوشش دکتر معین، تهران،   به. برهان قاطعمحمدحسین، خلف تبریزى،  

  .1335کوشش دکتر دبیرسیاقى، تهران،  به. آنندراجمحمدپادشاه، 
  .، انتشارات توس1379رستگار فسایی، منصور، اژدها در اساطیر ایران، تهران 

 .1383تیر ماه  24روزنامۀ اطالعات، » نگاهى به استوره هاي ایران«نصور، مقالۀ رستگار فسایی، م 

انسانی دانشگاه تهران، تابستان و پاییز .، مجلۀ دانشکده ادبیات و علومو فرهنگ ایرانی اسب در ادبیات فارسیماحوزي، مهدي؛ 
  .147و  146شماره  - 1377

  پایگاه اینترنتی سایت تابناك
  خصصی نورپایگاه مجالت ت 
  .)اصل متنهاي منابع زیر به زبان چینی و انگلیسی است(

  
 PangJin, The Culture of Dragon during 8000 years, The People Newspaper Publisher ,1993 
ZengYansheng，Dictionary of Persian and Chinese Proverbs，The Commercial Press,  2003 

 ZhouHongming，Student's Dictionary of Proverb, The Xuelin Publisher，1999  
 Dictionary Department. Institute of Linguistics. Chinese Academy of Social 
Sciences，Dictionary of Modern Chinese，The Commercial Press，1978  

 Ciyuan (the revised version) , The Commercial Press，the 28th  year of the Republic of 

China  www.iranian.com/arts/jan98/lionrugs/index.html 
 Encyclopedia Iranica, article Azdaha, pp.191-205, through an     

http://www.iranica.com/newsite electronic version see: 
 http://www.answers.com/topic/zahhak 
 http://orion.animaltracks.net/Persian.html 
  http://sommerland.org/ordragons/mythology/mythology_1.html 

 
    

http://www.iranian.com/arts/jan
http://www.iranica.com/newsite
http://www.answers.com/topic/zahhak
http://orion.animaltracks.net/Persian.html
http://sommerland.org/ordragons/mythology/mythology_
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511  
 )دفتر دوم(يمولوي معنوي مثنوي در نوستالژ

  
  1زادهیول دیحم

  
  دهیچک

ی متجلّو  کردهبروز  سندهینو اشاعر ی انیمناخودآگاه در  کهي رفتار يمعنای است، به شناس رواناصطالح   کي ینوستالژ
 باًیتقر. در زمان حال آنها را از دست داده اند کهیی زهایچبه گذشته و به آن  ها انسانی و حسرت دلتنگي حس نوستالژ. شود یم

رُُق گوناگون اشاره ها یدلتنگي و نوستالژدر آثار خود به  ي از انحاءنحوو شاعران به  سندگانینوی تمام ي حاصل از آن به طُ
موضوع تا به حال  نیا کهیی آنجااز . باشد یم)دفتر دوم(يمولوي معنوي مثنوي در نوستالژی بررسمقاله  نیاموضوع . اند کرده

شده و  يمولو تیشخصی عرفاني ها جنبه شتریبمنجر به شناخت  تواند یمچندان مورد توجه محققان و پژوهشگران واقع نشده، 
  .یی را در برداشته باشدبایزی عرفان جینتا

  
 
 .يمولوي، نوستالژي، معنوي مثنو :هاواژه دیکل

                                                
   com.yahoo@53valizadeh_h  یفارس اتیادبارشد زبان و  کارشناس  - 1
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  مقدمه - 1
ي بشرعلوم مختلف  نیبي در ا رشته انیمي ها رشتهی، باعث به وجو آمدن علمآثار  ادیازدامروزه گسترش علوم مختلف و 

  . باشد یمی انساني در علوم ا رشته انیمي ها شاخهمصداقِ  نیبارزتری از کي ینوستالژموضوع  کهاست،  دهیگرد
بازگشت به خانه و  اي زادبوم یمعنابه  nosto،nosto  ،nostیوناني ی سازه، برگرفته از دو واژه نیا«: ينوستالژي لغوي معنا
algos،algia ای log تواند یم اریدبه خانه و ي بازگشت فرساي طاقت آرزواساس  نیابر . به معنا ي رنج، آرزو و حسرت است 

  )1(».ي باشدنوستالژی کلّو  هیاولي معنا
  

  ينوستالژی اصطالحي معنا - 2
ي خانواده برای دلتنگ، غم غربت، حسرت گذشته و )2(ي از دست رفتها دورهو  تیوضعي بازگشت به برامفرط  اقیاشت«

     ) 3(».باشد یماصطالح در مآخذ مختلف  نیای معان نیترمتداول 
ي احساس نامگذار نیا لیدل. وضع شد سییسو کشوراهل  پزشک» هافر وهانسی«ي  لهیوسبه  1688ي در سال نوستالژي  هواژ«
ی و محلّي ها آهنگ دنیشنبا  کهی سربازانداشتند؛  کشورها ریسایِ دور از خانه و سپس سربازان سییسوسربازان  کهی بود غربت

نام  medical nostalgia اش رسالهاصطالح در  نیاهافر با استفاده از . دنددا یمنشان  واکنشی بومي  سادهي سوپهاخوردن 
ي عنوان درد و نوستالژ، هینظر نیابر اساس . کردی ماندگار پزشک خیتاردر  ساز شگفتو  قیدقي ا هینظرخود را به عنوان واضع 

هرگز آن جا را  گرید کهآن دارد  میب ای ستین شیخوي مادر نیسرزمدر  آنکه لیدل؛ به کند یماحساس  ماریب کهی است رنج
  )4(».ندینب

 :کرد اشاره ریز موارد به توان یم فرد در ينوستالژ جادیا عوامل از 

 عوامل از یکی خود عامل نیا.(شود یم خواندن هیمرث و ستنیگر باعث که يزیعز ای خانواده ياعضا دادن دست از -1 

 .)است غربت احساس

 .دیتبعحبس و  -2 

ي  دوره در شاعر که است ازآن یناش مسأله نیا. گردد یم زمان اوضاع از تیشکا و گله عامل که برگذشته حسرت -3 
 .کرد یمی زندگ یشادکام در نیشیپ

 .مهاجرت -4 

 ...و یجوان و یکودک دوران خاطرات يادآوری -5 

 .مرگ به دنیشیاند و يریپ درد و غم  -6

  .رددا یروان و یروح ي جنبه که يموارد ریسا و
  

  اتیادبي و نوستالژ - 3
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 اطالق نگارش از يا وهیشبه  یادب يها یبررس در. است شده اتیادب وارد که باشد یمی روانشناساز موضوعات  ينوستالژ

 را ادشی که ینیسرزم ای دارد نظر در که را يا گذشته ،شیخوي  نوشته ای سروده در سندهینو ای شاعر آن ي هیپا بر که شود یم
 .کشد یم قلم به و کند یم میترس ودردآلود پرحسرت ،دارد در دل

 . کنند یم میتقس یاجتماع و یشخص ي گونه دو به را ينوستالژ ی،ادب دیجد يها یبررس در

 ی،اجتماع ينوستالژ در اما دارد، نظر شیخو يفرد یزندگ از يا دوره به سندهینو ای شاعر ی،شخص ينوستالژ ي هیپا بر«

 از نظر را )يفرد( یشخص ينوستالژ توان یم يبند میتقس نیاي  هیپا بر. است تیاهم حائز شیبرافرد  ي ژهیو یاجتماع تیموقع

 از یلحظات ای لحظه میترس به اثر ي نندهیآفر شیگرا یآن و يفرد ينوستالژ در. کرد میتقسی و مستمر آننوع  دو به یزمان

  )5(» .است شیخو اثر در گذشته
  

  خاطره و ينوستالژ - 4
 يادآوری و ییبازگو ينوستالژ یاصلي ها ستون از یکی گرید عبارت به. دارند هم با یتنگاتنگ ارتباط خاطره و يلژنوستا

 قیطر از یشخص ي تجربه نیهم نیابنابر . دینام خیتار از یشخص ي تجربه کی توان یم را خاطره. است خاطره حد از شیب
 يبرا ي خاطراتادآوری یوقت اما است، یعیطب فرد هر يبرا خاطره داشتن. ندک یم مرتبط سنت و گذشته خِیتار با را خاطره، ما
 همان نیا. کند یم یدلتنگ و ينوستالژ احساس شخص کند، نیبدب موجود تیواقع به نسبت را او که برسد يحد به شخص

 عمدتاً و گذشته است يآورادی خاطره. نامند یمRecollection) (»خاطره تراکم«را  آن شناسان خاطره که است یروان حالت

  .شود یم میتقس یجمع ي خاطرهو  يفرد ي خاطره: نوع دو به خاطره اساس نیبرا. دارد یشخص و يفرد مفهوم
ي  رندهیبرگدر  زینی جمعي  خاطره. کند یمرا تجربه  ها آن شیزندگفرد در طول  کهی است حوادثی شامل شخصي  خاطره

  .ی دارندلّم ای یقومي  جنبه کهیی است دادهایرو
 و است شده منعکس آنها درآثار بارز شکل به آمده، شیپ بانیاد یزندگ در که يساز خاطره ي برجسته حوادث ي هیکلّ
 از آن، از پس ای یجوان در که یکس يبرا. برد یم سر به زمان درآن شهیهم شاعر که است يا گونه به شامدهایپ نیا از یبرخ

 یزندگ و عشق .بخش است لذت کودکانه يها يباز و ها غفلت و یبچگ يروزها ي هخاطر ،برد ینم یلذّت ی چندانزندگ
 از یتینارضا خاطر به آنها تکرار که است يفرد همه خاطرات گذاشته، ریتأث فرد یزندگ در ینوع به که ییسفرها عاشقانه،

  .گردد یم یدلتنگ حس جادیابه  منجر و است موجود وضع
یی مثل جنگ، انقالب و فقدان ها نمونهبا . ی دارندملّ ای یقومي  جنبه کهیی است دادهایروي  دهرنیبرگدر  زینی جمعي  خاطره

  .یاسیس ای یمذهبي شوایپ کی
 یهنرمندان ینسل هر در .است یهرقوم يریاساط یحتّ و یباستان روزگار دور، ي گذشته ی،جمعي  خاطره يها جنبه از یکی
ي ها نمونهاز . دهند یم حیترج دیجد یزندگ به را یسنّت یزندگو  دانند یم خود رروزگا از برتر را باستان عهد که هستند
 یکسان ای و عصرمحمودند، يها بخشش دلتنگ  کهي را نام برد مسعود عصر شاعران توان یمی در شاعران، جمعي  خاطره
 زمان آن یسادگ با و یسنّت یزندگ با ار خود ذهن و اند کردهي زاریب ابراز يتکنولوژ و صنعت شرفتیپ از که هستند و اند بوده

  .اند ساخته مشعوف و مشغول
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  ي از وطندوري و نوستالژ - 5

ي فاصله گرفتن از دور نیا قیمصاد نیمهمتری از کی. یدلتنگي و دور انیبي برای است اصطالحي نوستالژگذشت  کهچنان 
  -.ي شدنوستالژي  کلمه جادیاباعث  کههمان  -.وطن است
و  ملکوتو عرفا وطن عبارت است از روح و  هیصوفاما از نظر . وطن عبارتند از زادگاه و محلّ پرورش هیاولی معانو  میمفاه

  .انسان از آن جدا مانده است کهعالم قدس 
ی در ادب نیوزی سترگ و عرفانآمدن آثار  جود وباعث به  کهی است موضوعی اصلجدا افتادن روح و انسان از وطن  نیا
 بستانیغر نیاي در دیتبعاز اصل خود دور شده است و مانند  که کند یمحالت شاعر احساس  نیادر . شده است یجهانی و فارس
  . کند یمی زندگ
    

  کیرمانت مکتبي و نوستالژ - 6
 و طیمح از یآزردگ .است"احتیسو  زیگر"اصل  ،داستیهو آن در ينوستالژ تفکّرات که ،کیرمانت مکتب اصول از«
 الیخ يها بال يرو بر ای یواقع سفر یی،ایجغراف ای یخیتار سفر به ، دعوتگرید يها زمان ای فضاها يسو به ارفر و موجود زمان

   )6(».هاست کیرمانتآثار  مشخصات از
. کند یم پرواز دست دور نقاط و ها نیسرزم به سندهینوشاعر و  ي شهیاند ی، مرغخیتار و ییایجغراف يسفرها و ریس نیا در

 پرواز و رنسانس یوسط قرون جبروت و جالل و پراحساس يسالها يسو به را خود روح سندهینو و ی، شاعرخیتار سفر در«

  )7(».بود سمیرمانت نام به يا دهیپد خالق و انیپر ي افسانه و عشق و پهلوانان شلگل، دوره ي شیدریفر نظر از که دهد یم

 در را سفرها نیا خاطرات دارد و زین یواقع يسفرها کیرمانت ي سندهینو و شاعر ی،خیتار و ییایجغراف يسفرها بر عالوه« 

 ییبایز آن باالخره و مجلّل و بایز یطیمح افتنی يآرزو در یی خودایرؤ يسفرها در ها کیرمانت . کند یم منعکس خود آثار

 آنچه يبراجستجو  با باغل "گمشده بهشت"يبرا ينوستالژ نیا. دارد را آن به لین يآرزو کیرمانتهنرمند  که هستند مطلوب

 است، متعلق گذشته به فقط نه ها کیرمانت  "ییِطال عصر"جوانِ  "لوکاج" نظر از. است همراه است، رفته کف از و شده گم

 )8(».است آن به دنیرس هر فرد ي فهیوظ و هست زین هدف بلکه

 شاعر حالت نیا در. ی استازلوح ر و بهشت از يدور "ينوستالژ"، کیرمانت مکتب در ينوستالژ یمبان از گرید یکی

 معروف شاعر شلگل. کند یم یزندگ بستانیغر نیا در يدیتبع کی مانند و است شده دور خود اصل از کند یم احساس

است،  در انسان تیمعنو گاهیجا که روح. است دیتبع انِیگر بنان دیب ریز در روح« : دیگو یم احساس نیا فیتعر در کیرمانت
  )9(».کند یم یزندگ ایدن نیا در شیواقع و يپدر ي کاشانه و خانه از دور به

  

  ينوستالژي و مولو - 7
ي در اشعارش اشاره نوستالژي  مسألهبه  کهی است شاعراني از بارزي  نمونه، رانیای عرفاني شعرای از سردمداران کي یمولو
تا   گذارد یممقصد  ذکر کنارنام مبدأ را در  و زند یمی را به حالوت بازگشت گره دلتنگموالنا در اشعارش حزن . است کرده
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 دیتأک ایدنی به مقوله غربت نسل بشر در عرفانی سنّتي شعر  دوارانهیامبر نگاه  ها آني ریناپذي باورها، به گسست ادآورضمن ی
است و در  زیناچانسان : رسد یم، در شعر موالنا به اوج خود کند یم دهیچیپي را نوستالژساختار  که نما متناقض میمفاه. باشد کرده

مذموم است و  ایدنسان  نیهمو به . ی بخشتعالاست و زاد بوم روح  نیآفری، حقارت جسماناصل  کهی مقام؛ چرا عالحال  نیع
  .ممدوح

ي توجه نوستالژي مختلف به موضوع ها داستانو  اتیحکابارها و بارها در ضمن  –ي معنوي مثنو -موالنا در اثر بزرگ خود
  :کرداشاره  ریزبه موارد  توان یم ها نمونه نیااز  کهست؛ داشته ا
صدر جهان،  لیوکی و بازرگان، باز و پادشاه، طوط، زكیکنمشهور است، داستان شاه و  "ی نامهن "به  کهي مثنواول  تیب18

  .کردی اشاره خانگبط و مرغ 
 .ی شرح داده شوداندکاستخراج و  يمثنوموارد مورد نظر از دفتر دوم  کهی بر آن است سع اندكمجال  نیادر 

  )10.(باشد یمي معنوي مثنواز شرح جامع  اتیاب هیکلّ
  

  رزنیکمپداستان باز و خانه  - 8
  :کهگونه است  نیاي داستان  خالصه
زن  ریپ. ی فرتوت پناه بردرزنیپو به خانه ي محقّر  ختیگرشاهانه  کاخي از روزي شاه بود،  پروردهدست  کهي پروازباز بلند 

از آن سو شاه . دیچي بلند او را ها ناخنيِ نابخردانه، شاهبال و دلسوزرا گرفت و از سرِ  بایزآرد بود، آن بازِ  ختنیبسرگرم  که
؛ شاه با کرد دایپ، باز را رزنیپي  کلبهدر اواخر روز، در  نکهیاتا . کند دایپتا مگر او را  دیکش یمنگران باز خود بود و به هر جا سر 

 نیای و به ختیگرشاهانه  کاخاز  کهي تو سزا نستیا: بدو گفت کنانباز، دلش به حال زار او سوخت و ناله  شانیپرع اوضا دنید
  .يآوردخانه محقّرانه پناه 

 زانیگر اش یاصل گاهیجای خود از نادانی خود دور افتاده و بنا به اصلاز خانه و موطن  کهی است انسانداستان باز نماد  نیادر 
ي نا کاهای از اندکدر مدت زمان  که گردد یمیی ها بتیمصدچار غم و  شیها جهالت نیهم لیدل؛ و به کند یمار شده و فر

  .کند یمی را اصلي بازگشت به خانه و موطن آرزوو  کند یمگشته و توبه  مانیپشآگاهانه خود 
ی و موطن روح خود دور مانده و اصل گاهیجااز  کهي است بازهمانند آن  زینانسان  که دارد یم انیب لیتمث نیاي در مولو
ي  نابخردانهي کارهای و ناآگاه جهینترا  شود یمبه آن دچار  ایدن نیادر  کهیی بالهاي بازگشت به موطن خود را دارد و آرزو
موطن ي بازگشتن به مأمن و آرزوانسان همواره در  فکرذهن و  که کند یم انیبمسأله را  نیا تیحکا، و در ضمن داند یمخود 
  .شود لیناي خود ابد اتیحی خود است تا در آنجا به اصل

  :باشد یم لیذمقاله به شرح  نیااما مطالب مد نظر، در 
ي جاهاخود به  الیختا به  کند یمشاه فرار  شیپي از از کنجکاودر ناز و نعمت شاه بزرگ شده بود، به خاطر حس  کهباز 

  :شود یمی رزنیپ ریاس االتشیخي بد و بر خالف قضاز ی اول، ابدي دست یشتریبي ها نعمتی و دنید
  ختیگراز شه  کوي است بازنه چنان 

  ختیبی آرد م کو ریکمپي آن سو



مهدزای دلج یسراف بدا و نابز جیورت شیامه نیمتفه    

١٦٥ 
 

  ی پزد اوالد راتتماج کهتا 
  )324-323ب(آن باز خوش خوش زاد را دید
 کوتاهي بلند او را پرهاو  ها خننا – ستینباز و سر و سامان دادن او  فکرِی به کس نکند که الیخ نیابا  -باز دنیدزن با  ریپ

  :کند یم
  کرد کوتاهبست و پرش  کشیپا

  کرد کاهو قوتش  دیببرناخنش 
  به ساز نکردندتگفت نا اهالن 

  )326-325ب(پر فزود از حد و ناخن شد دراز
  :اندازد یم ادهارا به ی "ی خاله خرسهدوست"، رزنیپجا محبت و مهر  نیادر  که

  قیرف يادان  نیچنمهر جاهل را 
  )328ب(قیطردر  شهیهمرود جاهال  کژ

ي خود  کاشانهي بازگشتن به خانه و آرزوباز در ذهن خود  زینو از آن سو  کند دایپتا او را  گردد یمبه هر حال شاه دنبال باز 
  :را دارد

  شد گاهیبروز شه در جست و جو 
  )329ب(و آن خرگاه شد ریکمپي آن سو
  :است نیااز خانه ي خود دور شود  کهی کسي سزا دیگو یمو  پردازد یمو به مذمت باز  کرده دایپشاه باز را  نکهیاتا 
  ناگه باز را در دود و گرد دید

  کردزار و نوحه  ستیبگرشه برو 
  توست کاري جزا نیاگفت هرجند 

  ي ما درستوفای در نباش که
  ی از خلد در دوزخ قرار؟کنچون 

  )332-330ب(ي اصحاب نار؟ستوغافل از ال ی
ي کارهاگشته و آواز حسرت سرداده و از  مانیپشخود  کاربود از  دهیچشي خود ار  کاشانهي و رنج فراق از دوري  مزه کهباز 

  :دیگو یمی زبانی بو باز با  کند یمخود توبه 
  پر بر دست شاه دیمال یمباز 
  گناه کردممن  گفت یمی زبان ب

  .گردد یمگشته و پادشاه به موطن و بارگاه شاه بر  مانیپشد ي خو کردهبا زبه خود آمد و از  کهو آخر سر آنجا 
  

  یخانگداستان بط و مرغ  -9
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ي گریدي جای اگر رشد و نمو او حتّ؛ گردد یمی خود باز اصلي آخر سر به موطن زیچهر  کهاست  نیای داستان اصلي محتوا
  :شرح جامع آورده است کتابی در زماناستاد  کهآنگونه . باشد

ي  پرندهدر اصل همانند  زینو انسان . زند یمی مثل خشکي را به مادو عالم  ایدری را به روحانی، عالم لیتمث تیاحک نیا«   
  )11(».است کردهی نهاده و اصل خود را فراموش خشکی تعلّق دارد، و چون قدم در روحانبه عالم  کهیی است ایدر

  :باشد یم لیذمقاله به شرح  نیامطالب مد نظر، در 
 انیب کنندبر ذات غلبه  توانند ینم ها یعارضدر ذات انسان نهفته است و  زیچاصل وجود هر  که نیا انیبداستان با  نیانا در موال

ی اصلموطن -ی مختلفلیدالبه -انسان  نیاشده است و هر چند  هیتعبی انسان همواره در ذات انسان  اصل گاهیجا، موطن و دارد یم
  :دیرسي به عرصه ي ظهور خواهد روزی در گذر زمان به وضوح مشخص شده و ولی سپرد، اموشفرو ذات روح خود را به دست 

  یخانگی گرچه مرغ بطتخم 
  یگیدا کردت شیخوپرّ  ریز

دست ایدرمادر تو بطّ آن  ب  
  )3767-3766ب(ی پرستخشکی بد و خاکات  هیدا

ي بازگشت را در دل آرزوو  دهد یمنب اصل خود سوق خود را به جا لیمزمان انسان  ریسو  امیادر گذر  دارد یم انیبي مولو
  :کند یمخود روز به روز افزون 

  دل تو اندر است که ایدر لیم
  جانت را از مادرست عتیطبآن 
  است هیدا نیزی مر تو را خشک لیم
  )3769-3768ب(است هیرااو بد  کهرا بگذار  هیدا

  :دهد ینمي از خود نشان ا واهمه، انسان زینجود راه ي موخطرهااز  نکهیاتا  شود یم ادتریز لیم نیاو هر روز 
  و بران خشکرا بگذار بر  هیدا

  )3770ب(ی چون بطانمعناندرآ در بحر 
  :ی داشته باشد و از آن بترسدترس دینباانسان از اصل خود هر چند دور افتاده باشد،  رایز

  گر تورا مادر بترساند ز آب
  )3771ب(ران شتاب ایدري سوتو مترس و 

ي زمان مقتضاي انسان هر چند تو از اصل خود دور مانده و به ا، دیگو یمداشته و  انیبی را اساسي ا نکته تیب نیاوالنا در م
تو االن  رایزی باشی داشته ترسی خود اصل گاهیجااز ورود به  دینبا کنیلي، اي داده سازگاري گرید طیمحروح و جسمت را با 

  :یباشی از آنها نداشته هراس چیهخود ادامه داده و  اتیحبه  طیمحدر هر دو  کهي ا کرده دایپآن را  اقتیلی و ستگیشا
  ياو بر تر زنده  خشکی بر بطتو 
  )3772ب(يای چو مرغ خانه، خانه گنده ن
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 همان کهخود  گاهیجای موجودات، بلند مرتبه بوده و به تماماز  کهعظمت و عزّت را داده  نیای به انسان تعالیباري خدا رایز
  :ی اهللا است برسدالوصل 
  یشهی آدم بن زکرّمناتو 

  ینهپا  ایدری هم به خشکهم به 
  ي به جانالبحری علحملناهم  که

  ران شیپی البر علاز حملناهم 
  ستیني بر راه سورا  کیمالمر 

  )3776-3773ب(ستینهم ز بحر آگاه  وانیحجنس 
 ستانینی و روحاني ایدرتعلّقشان به  کهی هستند مرغابهمانند  ها انسان یتمام که دارد یمامر اذعان  نیاموالنا در آخر داستان به 

  :دیرسخواهد  ستانینو  ایدري به آن روزگار کهدور افتاده از آن است؛ 
  ي غالما میانیمرغابما همه 

  )3779ب(زبان ما تمام داند یمبحر 
  
 گیريجهینت

 چنان و دادند انجام ياریبس تالش آن اصول و اجزا کشف و درون يایدن به افتنی راه يبرا دانشمندان ستمیب قرن در

 اگر. دندینام یروانشناس قرن را ستمیب قرن یبرخ که کردند حاصل دراز چندان نه يها سال یط را در يا کننده رهیخ قاتیتوف

 یعنی -رانیا عاشق ارفع شیپ ها قرن اما دیگرد اتیادب يایدن وارد یروانشناس از ناخود آگاه رفتار کی عنوان ي بهنوستالژ چه
 بازگشت دلتنگ يمثنو سراسر کهي طوربه . است گفته سخن اریبس خود در اشعار یازل بهشت از يدور و ينوستالژ از -موالنا

  .است خود اصل به
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512  
  رمانشاهي کرسی نگرش کرد زبانان منطقهبر

   گویش کردي کرمانشاهی نسبت به زوال
                  

   1زادهسبا ولی
 2نسترن توکلی

 
  چکیده

عوامل اجتماعی و فرهنگی . هاي اخیر کاربرد زبان کردي در منطقه ي کرمانشاه تا حدودي کاهش یافته است در سال         
ه روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکردي جامعه شناختی بر مبناي دو از این رو پژوهش حاضر ب. متعددي در این امر دخیل هستند

هاي مختلف اجتماعی و  متغیر جنس و سن به بررسی نگرش کردزبانان منطقه ي کرمانشاه به گویش کردي کرمانشاهی در حوزه
که به طور مساوي توسط  باشد هاي این پژوهش عمدتا میدانی و برگرفته از سی عدد پرسش نامه می داده. فرهنگی پرداخته است

زنان و مردان کردزبان منطقه ي مورد تحقیق در چهار گروه سنی پانزده تا سی، سی تا چهل و پنج، چهل و پنج تا شصت و شصت 
هاي این پژوهش همراستا با  تحلیل. بنابر فرض نگارنده گویش کردي کرمانشاهی رو به زوال است. به باال پاسخ داده شده است

  . ن دهنده ي تغییر زبان از زبان کردي به سوي زبان فارسی استاین فرض نشا
  

    .گویش شناسی، جامعه شناسی زبان، گویش کردي کرمانشاهی، نگرش گویشوران، زوال زبانی :ها کلید واژه
 

                                                
  واحد علوم و تحقیقات، گروه زبان شناسی همگانی، فارس دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، - 1

Email:s_valizade2000@yahoo.com  
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زبان شناسی همگانی، فارس، ایران                     - 2
com.yahoo@yt_nastaran: Email 
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  مقدمه. 1
یجان و ارمنستان  زبان کردي در منطقه ي وسیعی در غرب ایران و نیز کشورهایی چون عراق، ترکیه، سوریه، آذربا        

هاي ایرانی نو غربی است که خود در  زبان کردي از زیر گروه زبان). 1373باقري ( هاي متعددي است متداول و داراي گویش
این زبان به چهار گروه شمال شرقی، شمال غربی، . شود هاي هند و اروپایی دسته بندي می شاخه ي هند و ایرانی و خانواده ي زبان

کردي شمال شرقی در خارج از مرزهاي جغرافیایی ایران در کشورهایی چون آذربایجان، . گردد تقسیم می مرکزي و جنوبی
مهم ترین گویش شاخه ي شمال غربی ، کرمانجی و مهم . شود ارمنستان، ترکمنستان، قزاقزستان، قرقیزستان و گرجستان تکلم می

هاي  هاي مهم این زبان است خود به گویش از زیر مجموعه شاخه ي جنوبی که. ترین گویش شاخه ي مرکزي ، سورانی است
توان گفت بیشترین  هاست که می کردي کرمانشاهی یکی از این گویش. شود کرمانشاهی ، سنجابی ، کلهري و لکی تقسیم می

ب کشور مرکزیت کرمانشاه در غر. شود گویشور را در بین شاخه ي جنوبی دارد و در شهر کرمانشاه و اطراف آن تکلم می
هاي سایر نقاط کشور در تعامل باشد و از این رو فارسی در این گویش  موجب آن شده است که کردي کرمانشاهی با فارسی زبان

  ). 1388رنجبر (نقش یابد
داند که سخن گویان آن دو، فهم متقابل ندارند و گویش را دو  زبان را دو گونه ي زبانی می "از آنجا که دبیرمقدم،         

هاي آوایی،  کند که سخن گویان آن دو، فهم متقابل دارند اما در عین حال بین آن دو گونه تفاوت ونه ي زبانی تعریف میگ
؛ در این پژوهش به کردي کرمانشاهی لفظ گویش اطالق )1387دبیرمقدم ("شود  واجی، واژگانی و یا دستوري مشاهده می

هاي کردي متفاوت وجود دارد، به  حدودي فهم پذیري متقابل بین گویشوران گونه اول این که تا: شود و نه زبان، به دو دلیل می
طور مثال یک گویشور کردزبان سنندجی فهم متقابل از گویش یک گویشور کرمانشاهی دارد هرچند که یک گویشور کردزبان 

باشد، و دوم این که نگارنده به  کرمانشاهی فهم پذیري چندانی از زبان یک گویشور سنندجی ندارد مگر این که آموزش دیده
هاي آوایی، واجی، واژگانی و دستوري تا حدودي فهم متقابل از گویش  عنوان یک فارسی زبان آموزش ندیده به رقم تفاوت

  . یک گویشور کرمانشاهی دارد
ی در نقشی که زبان کند، عوامل فرهنگ عوامل شخصی و فرهنگی نگرش هر گویشوري را نسبت به زبان خود تعیین می "        

از این رو هدف از این پژوهش ). 1387سامارین، ترجمه ي عطاري ("کند، نهفته است  در در فرهنگ سخن گوي زبان بازي می
  . بررسی نگرش گویشوران کردزبان منطقه ي کرمانشاه به گویش کردي کرمانشاهی با رویکردي جامعه شناختی است

  

  تحقیقات پیشین  . 2
ات اندکی در زمینه ي زبان کردي و نیز گویش کردي کرمانشاهی با رویکردي جامعه شناختی صورت گرفته تحقیق        

اخیرا . هاي کردي کرمانشاهی در روستاي گرمابسرد دماوند پرداخته است نیکدل به بررسی تفاوت بین نسلی در کاربرد واژه. است
و این امر وابسته به عوامل اجتماعی متعددي است که یکی از آنها . ستکاربرد زبان کردي در این روستا تا حدودي کاهش یافته ا

به . ها نشان داده است که ارتباط بین سن گویشوران و کاربرد واژگان کردي مثبت و معنادار بوده است نتایج یافته. عامل سن است
  ). 1389نیکدل ( ارسی است طور کلی نتایج به دست آمده در پنج گروه سنی حاکی از تغییر زبان کردي به زبان ف

  روش کار . 3
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هاي این  داده. ها پرداخته است پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی با رویکردي جامعه شناختی به بررسی داده        
مرد گویشور کردزبان بومی کرمانشاه در  15زن و  15باشد که به طور تصادفی توسط  پژوهش برگرفته از سی عدد پرسشنامه می

 15نفر داراي سن  12نفر گویشور زن،  15از میان . به باال پاسخ داده شده است 60و  60تا  45، 45تا  30، 30تا 15چهار گروه سنی 
، 30تا  15نفر در گروه سنی  9نفر گویشور مرد،  15از میان . باشند می 60تا  45نفر داراي سن  2و  45تا  30نفر داراي سن  1، 30تا 
پرسشنامه ي پژوهش . گیرند به باال جاي می 60نفر در گروه سنی  1و  60تا  45نفر در گروه سنی  4، 45تا  30نی نفر در گروه س 1

متشکل از چهار حوزه ي متفاوت است که عبارتند از حوزه ي خانواده، حوزه ي مدرسه، حوزه ي جامعه، حوزه ي مذهب، هنر و 
هایی مطرح شده  یشوران نسبت به زوال گویش کردي کرمانشاهی پرسشسرگرمی و نیز در آخر پرسشنامه درباره ي نگرش گو

هاي مختلف اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی  این پژوهش بر مبناي دو متغیر جنس وسن نگرش گویشوران را در حوزه. است
  . تها نگارنده از مشاهدات خود نیز بهره برده اس قابل به ذکر است که در برخی از تحلیل. قرار داده است

   

  بحث و تحلیل . 4
هاي به دست آمده از پرسشنامه که متشکل از چند حوزه است با توجه به  در این بخش از پژوهش به تحلیل داده        

  . متغیرهاي سن و جنس پرداخته شده است
  

  حوزه ي خانواده . 1.4
ها به منظور فراگیري در  اولویت بندي زبان هاي دو یا چند زبانه اصلی ترین مبحث روان شناختی زبان در خانواده        

گاهی دو یا چند زبان به روش همزمان که مختص کودکان است و گاهی به روش متوالی که هم کودکان و هم . کودکان است
  ). 1381استاینبرگ، ترجمه ي گلفام ( شود توانند از آن بهره ببرند فرا گرفته می بزرگساالن می

شود که از ابتدا  زبانه که قصد دارند کودکانشان در یک موقعیت دو زبانه تربیت شوند توصیه میبه والدین دو  "        
کودکانشان را در محیط هر دو زبان قرار دهند و نباید منتظر باشند تا فرزندانشان به سن یک تا دو سالگی برسند و بعد در معرض 

چراکه در مدت یکی دو . موزش زبان دوم با مشکل مواجه خواهد شددر صورت به وجود آمدن این وقفه آ. زبان دوم قرار گیرند
شود و استفاده از زبان دیگر او را با مشکالت روان شناختی جدي مواجه  سال کاربرد یک زبان براي کودك تا حدي تثبیت می

د ایجاد روابط اجتماعی با اگر با کودك از ابتداي تولد فقط از طریق یک زبان روابط اجتماعی به وجود آمده باش. خواهد کرد
طبق مشاهده ي نگارنده در منطقه ي کرمانشاه ). 1381استاینبرگ، ترجمه ي گلفام ( زبانی دیگر کار ساده اي نخواهد بود

گیرند و صرفا اهل خانواده از زبان  کودکان از بدو تولد در حوزه ي خانواده در معرض گویش کردي کرمانشاهی قرار نمی
  . گذارد هاي موجود در پرسشنامه نیز بر این مطلب صحه می داده. کنند عامل با کودك استفاده میفارسی به منظور ت

نفر  6گویشور مرد تنها  15و از میان . باشد نفر ابراز داشته اند که زبان اول ایشان فارسی می 13گویشور زن،  15از میان         
 19گویشور کرد زبان  30در کل از میان . دانند ، زبان اول خود را فارسی میجاي دارند 30تا  15نفر از آنها در گروه سنی  5که 

تفاوت آماري میان متغیر جنس نشأت گرفته از بافت اجتماعی حاکم در . دانند نفر کردي می 11نفر زبان اول خود را فارسی و 
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، مردان تعامالت اجتماعی بیشتري نسبت به تعصبات بومی و زبانی مردان کرد زبانزد است و همچنین در جوامع سنتی. منطقه است
  . زنان دارند و دیگر این که تمایل به تغییر زبان و لهجه در زنان بیشتر از مردان است

قرار  30تا  15نفر از آنها در گروه سنی  7نفر بر گویش کردي کرمانشاهی که  15گویشور زن از میان  9عدم تسلط         
جاي دارند حاکی از این است که اخیرا  30تا  15نفر از آنها در گروه سنی  5نفر که  15مرد از میان گویشور  6دارند و عدم تسلط 

  . زبان فارسی و نه کردي براي فراگیري زبان اول در منطقه ي مذکور در اولویت است
ه گویش محلی خود به می توان نتیجه گرفت که در حوزه ي خانواده نگرش گویشوران کردزبان منطقه ي کرمانشاه ب        

دهند که این خود به تدریج به زوال  آنگونه که زبان فارسی را به عنوان زبان اول ترجیح می. عنوان زبان اول نگرشی منفی است
  . زبانی می انجامد

  
    حوزه ي مدرسه. 2.4

تعامل زبانی در حوزه ي خانواده . شوند افراد پس از اجتماع کوچک خانواده وارد اجتماع بزرگ تري به نام مدرسه می        
اما مدرسه با توجه به جو رسمی و سنگینی . کند محیط صمیمی خانه تعامل زبانی را تسهیل می. متفاوت از حوزه ي مدرسه است

ها در این حوزه بررسی چگونگی  هدف از تحلیل داده. کند که دارد ارتباط زبانی را به ویژه براي کودکان مقطع ابتدایی سخت می
  . برخورد با گویش کردي کرمانشاهی در مدارس آن منطقه است

نفر بیان داشته اند که در تمامی مقاطع تحصیلی در ارتباط زبانی با تمام اعضاي مدرسه از قبیل  9گویشور زن،  15از میان         
دارند که در مقطع  یشور زن ابراز میگو 6و . شود مدیر، معاون، معلمان، همکالسی ها و مستخدم صرفا از زبان فارسی استفاده می

  . شود دبیرستان و بعضا در مقطع راهنمایی فقط با همکالسی ها و گاهی با مستخدم در تعامل زبانی از گویش محلی استفاده می
ر در کنار نفر دیگ 7و . برده اند نفر صرفا زبان فارسی در ارتباط با اعضاي مدرسه به کار می 8گویشور مرد،  15از میان         

ساله ابراز  60تا  45گویشور مرد  1تنها . کرده اند فارسی از گویش محلی در ایجاد ارتباط با همکالسی ها و مستخدم استفاده می
  . کرده است دارد که با معلمان نیز با گویش کردي کرمانشاهی صحبت می می

رس منطقه ي دو زبانه ي کرمانشاه نسبتا با زبان رسمی اطالعات آماري فوق حاکی از آن است که تعامل زبانی در مدا        
برند که داراي  موقعیت اجتماعی پایین  بعضا گویش محلی در حوزه ي مدرسه را در ارتباط با کسانی به کار می. گیرد صورت می
دکان در منطقه ي دو شود و این نشانگر این است که کو و دیگر این که گویش محلی در مقطع ابتدایی استفاده نمی. تري هستند

شود که پس از تثبیت  و این باعث می. گیرند زبانه ي کرمانشاه گویش محلی را نه به روش همزمان بلکه از طریق متوالی فرا می
  . زبان فارسی تسلط بر گویش محلی به عنوان زبان دوم کاهش یابد و تعامل زبانی و اجتماعی از طریق گویش محلی دشوار گردد

شود و آموزش گویش کردي کرمانشاهی  نجا که در مدارس به ویژه مدارس ابتدایی صرفا از زبان فارسی استفاده میاز آ       
توان گفت که والدین و دست اندرکاران تعلیم و تربیت به آموزش این گویش  در برنامه ریزي درسی هیچ جایگاهی ندارد،  می

  . این گویش خواهد شدنگرشی منفی دارند که این نیز منجر به کمرنگ شدن 
  

  حوزه ي جامعه. 3.4
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این حوزه . شوند حوزه ي جامعه اجتماع بزرگ تري است که افراد پس از حوزه ي خانواده و مدرسه بدان وارد می        
ارتباطات زبانی در ادارات، مطب یک پزشک، به هنگام خرید، پرسیدن یک آدرس و یا . تعامالت زبانی وسیعی را در بر دارد

رود که در این حوزه به دلیل حضور بزرگساالن  طبعا انتظار می. گیرند هاي استان همه در بافت جامعه صورت می سفر به شهرستان
  . دهند ها اینگونه نشان نمی ارتباط زبانی به  گویش محلی انجام گیرد، اما داده

ن حوزه، از اداره تا پرسیدن آدرس از یک فرد پیر را به نفر متفق القول، ارتباط زبانی در ای 8گویشور زن،  15از میان         
هاي  نفر دیگر تنها از گویش محلی در مواقعی چون پرسیدن آدرس از یک فرد پیر یا سفر به شهرستان 7و . دانند زبان فارسی می
  . کنند استان استفاده می

هم از زبان فارسی و هم از گویش کردي کرمانشاهی نفر در تعامالت زبانی در این حوزه  13گویشور مرد،  15از میان        
  . برند نفر صرفا از زبان فارسی در این حوزه بهره می 2و تنها . کنند استفاده می

و این . تفاوت آماري بین متغیر جنس نشان دهنده ي پایبندي مردان کرد به گویش محلیشان نسبت به زنان کرد است        
. موقعیت اجتماعی براي زنان نسبت به مردان از اهمیت بیشتري برخوردار است. ه شناختی داردهاي جامع مطلب ریشه در نگرش

  . شود لذا به عدم استفاده ي آنان از زبان محلیشان منجر می
 عدم تمایل از استفاده ي این گویش در مرکز استان به ویژه توسط زنان به عنوان مادران جامعه که بنیانگذاران تعامالت        

  . هاي جوان تر خواهد شد زبانی در کودکانشان هستند و نگرش منفی آنها منجر به زوال این گویش در نسل
  

  حوزه ي مذهب، هنر و سرگرمی . 4.4
این حوزه به بررسی عالیق گویشوران به شعر، داستان، فیلم، موسیقی به گویش کردي کرمانشاهی و نیز نیاز به روزنامه         

  . دهد ها و مراسم عزاداري را مورد بازنگري قرار می و همچنین زبان به کار رفته در جشن. پردازد ان محلی مییا مجله به زب
 5نفر به شعر، داستان، فیلم و موسیقی هم به زبان فارسی و هم به زبان کردي عالقه مندند و  10گویشور زن،  15از میان         

 60تا  45نفر در گروه سنی  2و  30تا  15نفر از آنها در گروه سنی  3ارسی عالقه دارند که نفر به موارد فوق الذکر تنها به زبان ف
  . جاي دارند

نفر به موارد فوق صرفا  2پسندند و فقط  گویشور موارد فوق را هم به فارسی و هم به کردي می 13نفر مرد،  15از میان         
  . قرار دارند 60تا 45و دیگري در گروه سنی  30تا  15نی نفر در گروه س 1به زبان فارسی عالقه مندند که 

نفر ابراز دارند که در  8گویشور زن،  15از میان . شود ها و مراسم عزاداري در کرمانشاه پرداخته می حال به زبان جشن        
ا این مراسم به گویش کردي نفر اظهار دارند که صرف 4. شود ها از هر دو زبان فارسی و کردي استفاده می ها و عروسی جشن

زن، مراسم  8به بیان . ها به زبان فارسی برپا ي شوند دارند که جشن گویشور دیگر هم بیان می 3. گردند کرمانشاهی برگزار می
 3گویشور زن برپایی عزاداري را صرفا به گویش کردي کرمانشاهی و  4. شود عزاداري هم به زبان فارسی وهم کردي برگزار می

  . دانند قط به فارسی مینفر ف
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گویشور دیگر به زبان  8نفر برگزاري مراسم عروسی را فقط به گویش کردي کرمانشاهی و  7گویشور مرد،  15از میان        
گویشور معتقدند که مراسم به گویش محلی  7ها  در مراسم عزاداري هم آمار دقیقا مطابق جشن. دانند فارسی و گویش محلی می

  . دانند مرد دیگر برگزاري مراسم را هم به فارسی و هم کردي می 8و  شوند برپا می
نفر وجود روزنامه و مجله به گویش کردي کرمانشاهی را ضروري  19گویشور کردزبان کرمانشاهی  30در کل از میان         

  . گویشور عدم نیاز خود را اعالم داشته اند 11دانسته اند و 
توان نتیجه گیري کرد که گویشوران حاضر در پژوهش به ادبیات بومی بیشتر از  هاي فوق می دهاز تحلیل آمار و دا        

برند و این نشانگر ارجحیت ادبیات بر  آنها از شنیدن شعر و موسیقی محلی و بومی خود لذت می. گویش محلی خود عالقه مندند
بل از آن که از تولید و کاربرد گویش محلی خود لذت توان گفت که گویشوران کرمانشاهی ق می. زبان در آن مرز وبوم است
  . تواند زمینه ساز زوال زبانی باشد برند و این می ببرند از شنیدن آن لذت می

  

  نگرش گویشوران نسبت به زوال گویش کردي کرمانشاهی . 5.4
ش کردي کرمانشاهی در این بخش به نگرش گویشوران حاضر در پژوهش نسبت به نابودي و زوال تدریجی گوی       

  . پرداخته شده است
نفر  8دارند که گویش کردي کرمانشاهی رو به زوال تدریجی است و  نفر بیان می 7گویشور کردزبان زن،  15از میان          

  .  بر این باورند که گویش همچنان مانا وپایدار باقی خواهد ماند
نفر عقیده  3رود و  هار دارند که گویش کردي کرمانشاهی رو به نابودي مینفر اظ 10گویشور کردزبان مرد،  15از میان         

  . نفر باقی مانده هم ابراز بی اطالعی کرده اند 2ي مخالف را بیان داشته اند مبنی بر این که گویش در حال نابودي نیست و 
گویش کردي کرمانشاهی را رو به زوال نفر همراستا با فرض نگارنده  17گویشور حاضر در پژوهش  30در کل از میان        

  . دانند تدریجی می
  

  نتیجه گیري . 5
هاي متفاوت از قبیل خانواده، مدرسه، جامعه و  ها و با توجه به وضعیت گویش کردي کرمانشاهی در حوزه از تحلیل داده        

تدریجی گویش کردي کرمانشاهی مذهب، هنر و سرگرمی و نیز نگرش اکثریت گویشوران حاضر در پژوهش نسبت به زوال 
رود آنچنان که در میان نسل جدید به ته  توان نتیجه گرفت که این گویش رو به زوال تدریجی می همراستا با فرض نگارنده، می

  .لهجه اي کمرنگ تبدیل گشته است
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513 

  سعدي کارکرد بالغی تشبیهات مضمر و تفضیل در غزلیات
  

  1زادهزهرا وهاب حدادي
  2دیرحسین پروانه

  چکیده
او در غزلیات خود با به کار بردن تشبیهات مضمر و تفضیل، کارکردهایی . ترین شاعران ادبیات فارسی است سعدي یکی از برجسته
شوند و از سوي دیگر به سبب عدول از هنجارهاي عادي  این تشبیهات از سویی موجب ایجاز در کالم می. ستبالغی ایجاد کرده ا

کار رفته است که غالباً  اي به در اینگونه ابیات، جمالت پرسشی و خبري. انگیزند کالم در محور همنشینی، اعجاب خواننده را برمی
شبیهی در غزلیات، زبانی عاطفی است، به ویژه تشبیهات تفضیل که واکنشِ عاطفی زبان ابیات ت. معانی ثانوي آنها مورد نظر است

در تشبیهات مضمر و تفضیل، عمدتاً حصر و قصر به کار رفته است که توان ارزشی و کارکرد زیبایی . خواننده را در پی دارد
  . برد شناسیک ابیات را بسیار باال می

 
  

  . شبیه تفضیل، بالغتسعدي، تشبیه مضمر، ت :هاکلید واژه
  
  

                                                
  دانشجوي کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت- 1

  کارشناس ارشدرشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی- 2
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 : مقدمه- 1

در این مقاله تالش شده است با بررسی تشبیهات مضمر و تفضیل در غزلیات سعدي، نشان داده شود که این تشبیهات چه تأثیري در 
کنند، به عبارت دیگر، کارکرد بالغیِ تشبیهات مضمر و تفضیل در غزلیات سعدي چگونه است و چه  بالغت ابیات ایجاد می

 . گیرد باحثی از بالغت را در بر میم

در . آید ي علمِ بیان است و یکی از ابزارهاي تصویرسازي در ادبیات به شمار می دانیم که مبحث تشبیه اساساً مربوط به حوزه می
این پژوهش،  در. ي علم معانی قرار دارد اي مؤثر و رسا در گستره مقابل، بالغت و مباحث مربوط به آن، یعنی سخن گفتن به شیوه
البته تا آنجا که به موضوع مقاله مربوط است، گاهی از خالل این . روابط و تأثیرات متقابل این دو علم بر یکدیگر تبیین خواهد شد

در بررسی تشبیهات مضمر و تفضیل در غزلیات . مباحث، به علمِ بدیع و روابط آن با علم بیان و معانی نیز پرداخته شده است
ي تحقیق کاهش یابد محدودیت تشبیهاتی بود که نگارندگان با آن سرو کار داشتند؛ محدودیتی  ه که موجب شد دامنهسعدي، آنچ

  .به لحاظ کیفی
هایی بودند که به ترتیب به ماه و آفتاب، بنفشه، نرگس، محراب و کمان، سرو و "مشبه"ي  روي، زلف، چشم، ابرو و قامت عمده

  . شده بودندصنوبر به صورت مضمر تشبیه 
  

  : طرح فرضیه- 2
  . ترین کارکرد بالغیِ تشبیهات مضمر و تفضیل، ایجاز در کالم است یکی از کارکردها و شاید مهم)الف
اي همراه است که  بسیاري از ابیاتی که ساختار آنها براساسِ تشبیه مضمر و تشبیه تفضیل بنا نهاده شده است، با جمالت پرسشی) ب

  . مورد نظر استشان  معانیِ ثانوي
کار رفته است که گاه معانی ثانوي آنها مورد نظر است و گاهی با ضرافتی ویژه  اي به در بعضی از این ابیات، جمالت خبري) پ

  . معناي اولیه آنها
  . تقریباً در تمامی ابیات تشبیهی از نوعِ مضمر و تفضیل حصر و قصر وجود دارد) ت
چنین زبانِ عاطفی این ابیات،  هم. افتد نشینی اتفاق می ول از هنجارهاي عادي کالم در محورِ همدر اینگونه ابیات عمدتاً عد) ث

  . انگیزاند به ویژه در تشبیهات تفضیل برمی "مشبه"عواطف مخاطب را نسبت به 
  

  : بحث و بررسی- 3
  : رسد پیش از آغاز بحث تعریف چند اصطالح ضروري به نظر می

تشبیه پنهان است، در این نوع تشبیه ظاهراً با ساختار تشبیهی مواجه نیستیم ولی مقصود گوینده تشبیه  به معنی«: تشبیه مضمر
  ). 49: 1383شمیسا، (»است

  شمعی به پیش رويِ تو گفتم که بر کنم                            حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشتر است   
  )  536: کلیات(                                                                                                                 
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شمیسا، (» به ترجیح نهند ي خود عدول کرده، مشبه را بر مشبه کنند و سپس از گفتهنخست مشبه را به چیزي تشبیه «: تشبیه تفضیل
1383 :59 .(  

  نی ولی ماه                              نپنــــدارم چنین شیــــــرین دهـان است تـــــوان گفتن به مــــه ما   
  )  550: کلیات(                                                                                                                 

مؤثر و رسا و به اصطالح وافی به مقصود باشد، و بلیغ کسی است که بتواند  مقصود از بالغت این است که کالم، دلنشین و«: بالغت
  ).125: 1383شمیسا،(» الضمیرِ خود را به نیکویی بیان کند مافی

  
  : ایجاز - 4

و شرط بالغت آن است که ایجاز در لفظ ) 211همان،ص (»با حداقل الفاظ حداکثر معنی را بیان کردن« : اند در تعریف ایجاز گفته
در غزلیات سعدي، ابیاتی که ساختار تشبیهی از نوع مضمر و تفضیل دارند ایجاز در کالم بسیار . نتقال پیام را دچار خلل نکندا

به این معنا که شاعر مضمون یا مضامینی را که نیاز به چند سطر توضیح دارند به یاريِ شگردهاي تشبیهات مذکور در . باالست
شود، بلکه بر زیبایی و تأثیر آن و در یک  و نارسایی مفهوم بیت نمی ند که نه تنها موجب نقصک موجزترین شکل ممکن بیان می

ي آن است، ذهن  آنچه که بسیار اهمیت دارد این است که این شیوه از بیان ادبی و ایجازي که الزمه. افزاید کالم بالغت بیت می
آنچه . هايِ مذکور نائل شود هاي پنهان و برتري تجو به درك شباهتدارد تا با تالش و جس مخاطب را به حرکت و فعالیت وا می

  . بخشد، کاربرد استعاره توسط شاعر است که خود داراي زیرساخت تشبیهی است این فرآیند را شدت می
ن شود ولی سرو قادر تواند با پوشیدن قبا زیباتر از آ قامت معشوق مانند سرو بلند است و می« به عنوان مثال سعدي این مفهوم را که 

اش را با کاله زیباتر جلوه دهد،  درخشان است و قادر است چهره) یا ماه(به پوشیدن قبا نیست و اینکه چهره معشوق همانند آفتاب 
در » تواند کاله برسر بگذارد، و به همین دلیل قامت و چهره معشوق از سرو و آفتاب برتر و زیباتر است در حالی که آفتاب نمی

  : کند چنین خالصه می یت اینیک ب
  من سرو را قبا نشنیدم دگر که بست                                بــــــر فرق آفتـــاب ندیدم کاله را           

  )524:کلیات(                                                                                                                 
  ام قبـــا پــوش ام کلــه دار                               مــــن ســـرو ندیده مــــن مــــــــاه ندیده       

  )512:کلیات(                                                                                                               
هايِ بیشتري را "به مشبه"افتد که  رساند، و این امر زمانی اتفاق می ي خود می اتر رفته و ایجاز را به نهایت درجهسعدي گاه، حتی فر
  : دهد ي استعاره را گسترش می گیرد، به بیان دیگر، زمانی که شاعر دامنه در بیت به کار می

  وین شاهدي و شنگی در ماه و خور نباشد      این دلبري و شوخی از سرو و گل نیاید                            
  ) 570:کلیات(                                                                                                              

العارف  غلو و به ویژه تجاهل سعدي در غزلیات خود، گاهی تشبیهات مضمر و تفضیل را در پیوند با صناعات بدیعی از جمله اغراق،
  . گیرد که معموالً با سؤال بالغی همراه است کار می به
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شاعر به . کند این در هم تنیدگی و روابط متقابلِ عناصر علومِ بیان، بدیع و معانی زیبایی و تأثیرگذاري ابیات او را دو چندان می
خواهد که به فعالیت بپردازد و در روند فهم و لذت بردن از  ز مخاطب میي بیان هنرمندانه ا آمیختگی و این شیوه ي این درهم واسطه

: 1386بارت،(» متن از خواننده انتظار همکاريِ عملی دارد«: منتقد برجسته فرانسوي معتقد است روالن بارت. متن مشارکت جوید
187 .(  

  یا نکهت دهان تو یا بوي الدن است        گذرد یا نسیم باغ                           بـــــاد بهشت می         
  ) 544:کلیات(                                                                                                              

  فـام  و ساعد گلتمام فهم نکردم که ارغوان و گل است                                 در آستین یــا دست         
  ) 615:کلیات(                                                                                                              

  
  : جمالت پرسشی - 5

بسیاري از ابیاتی  سعدي در. شود ي پرسشی به جاي سایر انواع جمله استفاده می گاهی براي آنکه کالم تأثیرگذارتر باشد از جمله
به این معنا که . برد که معانی ثانويِ آنها مورد نظر است اي به کار می که داراي تشبیه مضمر و تشبیه تفضیل هستند، جمالت پرسشی

جمالت . کنند اي غیر مستقیم و مؤثرتر منتقل می هاي بالغی پیام را به شیوه پرسش. ي بالغی و غیر ایجابی دارند ها جنبه پرسش
رود، به عبارت دیگر براي ایجاد تشبیه تفضیل از این جمالت پرسشی  به کار می "مشبه"پرسشی در این ابیات، براي برتري دادن 

  .شود ذیالً به چند مورد از معانی ثانوي جمالت پرسشی در ابیات مذکور اشاره می. شود سود جسته می
  

  :استفهام انکاري 1- 5
  ز غم دل راه بوستان گیرم             کــدام سرو به باالي دوست ماننداست؟گــــرفتم ا                 

  ) 537:کلیات(                                                                                                        
  .هیچ سرو به باالي دوست مانند نیست

  :امر به طریق غیرمستقیم 5-2
  به جاي سرو بلند ایستاده بر لب جوي             چــــرا نظرنکنی یــــــار سرو باال را؟                

  ) 520:کلیات(                                                                                                       
  :توبیخ ومالمت 5-3

  م به چه رونق بشکفت            یا صنوبر به کدامین قد و قامت برخاست؟گل صدبرگ ندان               
  ) 534:کلیات(                                                                                                        

  :بیان تعجب وحیرت 5-4
  تـــن؟ برچمـــــــن کس دید سرو سیم        بــــر سمن کس دید جعد مشکبــار                     

  )640: کلیات(                                                                                                         
  :تعظیم 5-5
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  قمر سخن؟هرگزشنیده اي زبن سروبوي مشک؟                 یا گوش کرده اي زدهان                   
  ) 648:کلیات(                                                                                                        

رود که  العارف به کار می گاهی جمالت پرسشی در ابیات تشبیهی از نوع مضمر و تفصیل با استعانت از علم بدیع به صورت تجاهل
  .گیرد ناي ثانوي جمالت پرسشی در علم معانی را در بر مییکی از موارد  مع

  :تجاهل مفید اغراق 5-6
  است این یا ملک یا آدمیــزاد                          پـــري یا آفتــــاب عالـــم افروز مه                  

  ) 604:کلیات(                                                                                                            
  

  :جمالت خبري - 6
و اساساً این خبرها ادعایی ). 145: 1388شمیسا،( »)انشاء(شود نوعاً قابل صدق و کذب نیستند  خبرهایی که در ادبیات داده می«

  . هستند
کند که نه معناي حقیقی  اي همراه می با جمالت خبريسعدي در غزلیات خود براي آنکه از تشبیه تفضیل استفاده کند، ابیات را 
خبر در اینگونه ابیات عمدتاً مبتنی بر اغراق است و . شود آنها، بلکه اغراض دیگري مورد نظر است که در علم معانی بررسی می

  : شود براي مفاخره و برتري مشبه به کار برده می
  کانجا که تو بنشینی بر سرو قیام است                        برخیز که در سایه ســــروي بنشینیم             

  )544:کلیات(                                                                                                             
  د به زیر گر تو برآیی به بام سرو درآید ز پاي گر تو بجنبی ز جاي                      ماه بیفت             

  ) 616:کلیات(                                                                                                             
  گر بر این چاه زنخدان تو بردي ره خضر                   بی نیاز آمدي از چشمه حیوان دیدن              

  ) 649:کلیات(                                                                                                            
کند که به شکلی  اي استفاده می نکته بسیار جالب توجه و با اهمیت این است که سعدي در اینگونه ابیات، گاهی از جمالت خبري

  : ي آنها مورد نظر است، به عبارت دیگر، خبر در این جمالت قابل تأویل به حقیقت است لیهظریف و ویژه، همان معانی او
  ماهت نتوان خواند بدین صورت و گفتار                  مه را لب و دنــدان شکربار نباشد                  

  ) 571:کلیات(                                                                                                            
  .ماه حقیقتاً لب ودندان ندارد. که قابل تأویل به حقیقت است

  گرگویمت که سروي سرو اینچنین نباشد                   گرگویمت که ماهی مه برزمین نباشد                
  )573: کلیات(                                                                                                           

  .ماه روي زمین نیست
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نماید که در  چنین می. الزم به ذکر است که در ابیات داراي تشبیهات مضمر و تفضیل، جمالت امري و عاطفی بسامد باالیی ندارند
در مصراع دوم بیت زیر براي . چندان قابلیت زیبایی شناسانه ندارند نظر شاعران و خود سعدي این گونه جمالت درابیات مذکور

  :ي امري به کار رفته است ایجاد تشبیه تفضیل، جمله
  بوي او  ي مشک اي بساز از آن طرّه باغ بنفشه و سمن بوي ندارد اي صبا                               غالیه     

  ) 652:کلیات(                                                                                                            
  : کند آورد، سپس با جمله خبري به نوعی علت تعجب را بیان می سعدي در بیت زیر ابتدا یک جمله عاطفی در مقام شگفتی می

  نه بدان بوي و صنوبر نه بدان باال بود      اهللا که شقایق نه بدان لطف و سمن                   علّم        
  ) 586:کلیات(                                                                                                              

  
  : حصر و قصر - 7

، ولی در اصطالح، نسبت دادن و اسناد حصر به معنی انحصاري بودن است. قصر به معنی حبس، و مقصور به معنی محبوس است« 
  : الیه، مانند حکم است بر کسی یا چیزي بر سبیل انحصار و از این طریق ویژگی دادن و اختصاص بخشیدن به مسند

  شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس                      نه هر آن کاو ورقی خواند معانی دانست          
  ).19: 1376تجلیل، .(»شود که مقصور و محصورند با نفی مقدم بر استثناء حاصل می هایی ساختمان جمله... 

  :قصر بر دو نوع است
در این مثال . نویسنده فقط زید است: یعنی قصرکردن صفت بر موصوفی و مراد از صفت یکی از حاالت است: قصر صفت) الف«

  .یما قصر کرده) مقصور(را براي زید ) مقصورعلیه(صفت نویسندگی 
زید فقط نویسنده است، یعنی مثالً : کنیم مراد از موصوف، ذاتی است که آن را در صفتی یا حالتی مقصور می: قصرِ موصوف) ب

  ).169: 1383شمیسا،(» بین قصر صفت و موصوف از نظر تکیه و آهنگ کالم فرق است. شاعر نیست
هاي مبتنی بر قصر را به مقتضاي حال مخاطب در نظر  جمله همچنین حصر و قصر نسبت به اعتقاد مخاطب و یا به عبارت دیگر؛

  .قصر تعیین) 3قصر قلب  ) 2قصر افراد  ) 1: آید سه حالت پیش می بگیریم
به این معنا که گوینده . در غزلیات سعدي در تمامی ابیات تشبیهی، از نوع مضمر و تفضیل،  حصر و قصر به کار رفته است

  .دهد به برتري می کند و از این طریق مشبه را بر مشبه حاالتی را قصر میهمواره صفات و ) مشبه(براي
  گـــــرفتم از غم دل راه بوستان گیرم                         کدام سرو به باالي دوست مــــــاننداست؟       

  ) 537:کلیات(                                                                                                                
  این دلبري و شوخی از سرو و گل نیاید                           وین شاهدي و شنگی در ماه و خور نباشد       

  ) 570:کلیات(                                                                                                                
  

  : ـ خروج از هنجار و کاربرد زبانِ عاطفی8
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درمتون ادبی، . اند در غزلیات سعدي ابیاتی که داراي ساختار تشبیهی هستند، عمدتاً با عدول از هنجارهاي عادي کالم سروده شده
در این ابیات خواننده . شود عمول خارج میها با یکدیگر از نظم م نشینی پیچیده شده و ارتباط واژه روابط اجزاي کالم در محور هم
  . کند شود که او را دچار اعجاب و شگفتی می بینیِ خود، با کلماتی روبرو می معموالً برخالف انتظار و پیش

یافته و آگاه به زبانِ هر  هجومِ سازمان«شناسی زبان و  ، نظریه پرداز فرمالیست، شعر را در کارکرد زیباییرومان یاکوبسن
گزیند، و تا اینجا کارش به محور  اجزاي گفتار را از میانِ موارد متعدد مشابه برمی«گوینده . نامید می) 68: 1386احمدي،(»روزه

نشینی زبان  شود، و اینجا کار به محور هم ها می ي جمله نکته مهم، اما ترکیب واژگان است که سازنده. شود جانشینی زبان مربوط می
نشینی، منشِ مجازي  گزینش کلمات در محور جانشینی، منشِ استعاري و چینشِ واژگان در محور هم). 76: همان(»شود مرتبط می

  . یابند می
  :    شوند اي که درمعانی مطرح شده اند نیز همین گونه هستند، یعنی به محورهمنشینیِ زبان مربوط می بعضی از اسنادهاي مجازي

  فی                          مه نو چه زهره دارد که بود سمِ سمندش اگر آفتاب با او زند از گزاف ال          
  ) 607:کلیات(                                                                                                                
  . شود کالم محسوب می الف زدن آفتاب و زهره داشتن مه نو، یکی از انواع عدول از هنجار عادي

  هاي نرگس و چندان وقاحتش   خوابِ تو خشم آیدم همی                        از چشم با چشم نیم         
  ) 606:کلیات(                                                                                                                

را بیاورد، به عبارت دیگر، در هنجار عادي کالم، وقاحت براي  "وقاحت"ینی نیست که شاعر براي نرگس صفت ب قابل پیش  
نرگس معنی ندارد، به دلیل ادبی بودن کالم و با توجه به ساختارِ تشبیهی بیت، وقاحت را عدول از هنجار عادي کالم تلقی 

  . کنیم می
  : گیرد ا قرار میاي از اسناد مجازي که در همین راست نمونه

  دیگر اي باد حدیث گل و سنبل نکنی                      گر بر آن سنبل زلف و گل رخسار آیی             
  ) 656:کلیات(                                                                                                            

  . کردن را مجازاً به باد اسناد داده استکه حدیث گل و سنبل 
  

  :زبانِ عاطفی -9
او بین زبانِ «. کوشیده است یک تئوري کلی براي زبان در ادبیات ارائه کند) 1924( اصول نقد ادبیدر کتاب  ریچاردز. آ.آي 

شود و  اي ارجاع داده می مههاي روزنا زبان ارجاعی به چیزهایی همچون گزارش. ارجاعی و زبان ادبی، یک خط ممیز ترسیم کرد
کند که زبان در ادبیات به روشی  اماکارکرد زبان ادبی متفاوت است، ریچاردز استدالل می. تاکید آن برانتقال اطالعات است

  ).peck,coyle,2002:161( » انگیزاند هایی عاطفی در خواننده بر می رود و به طرزي ماهرانه واکنش عاطفی به کار می
به ویژه در ابیاتی که داراي تشبیه تفضیل هستند، با برتري دادنِ . جوید ر غزلیات خود از زبانی عاطفی سود میسعدي در سراس

  : رساند که همواره با نکات ظریف ادبی همراه است، عاطفه را به اوج خود می "به مشبه"بر  "مشبه"
  ها چون گل میان خاري  تو در میانِ گل     فریبت                       گل نسبتی ندارد بـــــا روي دل    
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  ) 672:کلیات(                                                                                                               
  ن بر سر ببارد خواهم که روزي سرو باالیت ببیند                          تاگُلت در پا بریزد وارغوا باغ می   

  ) 565:کلیات(                                                                                                               
  گل با وجود او چو گیاه است پیش گــل                             مه پیش روي او چوستاره ست پیش ماه 

  ) 653:کلیات(                                                                                                            
  

  :گیري  نتیجه- 10
این تشبیهات از یک سو، موجب ایجاز در کالم . یابند تشبیهات مضمر و تفضیل، در غزلیات سعدي کارکردهاي بالغیِ مختلفی می 

از سوي دیگر در ابیاتی که داراي ساختار تشبیهی هستند، جمالت پرسشی و . افزاید و زیبایی ابیات میشوند که بر تأثیرگذاري  می
برخی از مقاصد مجازي جمالت پرسشی و خبري در اینگونه . رود که اغلب معانی ثانوي آنها مورد نظر است اي به کار می خبري

قیم، توبیخ و مالمت، بیان تعجب و حیرت، تعظیم و مفاخره که تأثیر کالم  بر ابیات عبارتند از استفهام انکاري، امر به طریقِ غیرمست
نشینی رخ  عالوه بر این در اینگونه ابیات، عموماً خروج از هنجارهاي عادي کالم، در محور هم. کند مخاطب  را  دو چندان می

نادهاي مجازي نیز در این فرآیند، کارکرد اس. شود کاهد و موجب شگفتی او می بینیِ خواننده می دهد، که از قدرت پیش می
به ویژه . هاي عاطفی خواننده را در پی دارد زبان ابیات تشبیهی در غزلیات سعدي، زبانی عاطفی است که واکنش. یابند اي می ویژه

چنین  هم. رساند خود میکارکرد عاطفی کالم را به اوج  "به مشبه"بر  "مشبه"ابیاتی که داراي تشبیه تفضیل هستند، فرآیند برتري 
سعدي با قصر کردن صفاتی خاص براي مشبه، آن . در ابیات تشبیهی از نوع مضمر و تفضیل، عمدتاً حصر و قصر به کار رفته است

  .نهد به ترجیح می را بر مشبه
 

  
  

  : منابع
  .نشر مرکز: ، چاپ نهم، تهرانساختار و تأویل متن) 1386(احمدي، بابک
  .مرکز نشر دانشگاهی: ، چاپ هشتم، تهرانمعانی و بیان )1376(تجلیل، جلیل
  .نشر مرکز: چاپ چهارم، تهران ،ها سرگشتگی نشانه) 1386(حقیقی، مانی
  انتشارات امیرکبیر: ، تهرانتصحیح محمدعلی فروغی)1383(کلیات سعدي
  .انتشارات فردوس: ، چاپ هشتم، تهرانبیان و معانی) 1383(شمیسا، سیروس

Peck,john,coyle,martin(2002)literary terms and criticism, London:macmillian.  
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514  
  یقیتطب یشناساتیادب و شرق ي مسأله

  

  1وهاب رستم  
  

  چکیده
 موضوع ریأخ دهس دو در مسلمان شرق خصوص به و نیزم خاور يکشورها در شهیاند و اتیادب موضوع نیتر عمده 
 اتیادب لیمسا موضوع رشته سر دور که است یعیطب نیا بر بنا. است بوده ها نیسرزم نیا در غرب ي طرهیس و تهاجمات با مقاومت
 موضوعات و لیمسا با زبان یپارس اتیادب گوناگون يها حوزه بخصوص و یاسالم ملل يها اتیادب انیم جمله از یقیتطب  یشناس
 یفارس اتیادب در یقیتطب یشناس اتیادب لیمسا یرسبر يبرا دید يها هیزاو نیمؤثرتر از یکی و خورد یم گره مقاومت اتیادب

  .شداب یم زبان
  
  

  .ادبیات مقاومت، ادبیات تطبیقی: ها کلید واژه
   

                                                
   کستانیتاج یمل دانشگاه یعلم أتیه عضو - 1
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 يبرقرار لیاوا در که ینیع نیالد صدر کیتاج نینو اتیادب گزار انیبن همنام مفصل مطلب کی در "شرق مسأله" صطالحا
 قرن در غرب يها قدرت ندگانینما را اصطالح نیا ینیع ریتعب به. است افتهی حیتوض شده، نگاشته ماوراالنهر در يشورو حکومت

 طرهیس نفوذ يحدودها و شرق يکشورها يها يدارا میتقس سر بر  شانیا ينظرها تبادل و افکار يحاو آن و اند نموده وضع 19
   .باشد یم خاور در شانیا

 و دینما یم نییتع یأدب اثار خلق قیطر از جمله از را گسترده تهاجم نیا با مقاومت يها راه ینیع استاد ضمن نیا در 
 و شهیاند گر انیب اصطالح نیا نیع قیطر نیبد. دهد یم اطالع 19 قرن دهیپد نیا به همزبانان و شانیهمک مقاومت از همزمان

) يداریپا ای( مقاومت اتیادب يمحور موضوع منبعد میتوان یم ما که يطور به.  گردد یم زین آن هیاول واضعان مخالف قطب يآرا
  .میا نما عنوان "شرق مسأله" را غرب برابر در شرق

 منظوم داستان سوژه خط در دینما یم آشکار را موضوع نیا دنیگرد لیتبد یادب سنت کی به يا برجسته موارد از یکی 
 سون تور رزایم آثار اعظم بخش. تاس افتهی یادب تجسم "يابد  چراغ" کیتاج يشورو دوران معروف شاعر زاده تورسون رزایم

 خلق خاطر به و نامند یم هند يآزاد وصاف اورا. است افتهی اختصاص ایآس و شرق مظلوم ملل استقالل و يآزاد لیمسا به زاده
 داستان در. است دهیگرد نهرو لعل جواهر زهیجا نیهمچن و يشورو یادب زیجوا نیتر یعال برنده موضوع نیا در ارزشمند آثار
 و شرق يآزد موضوع مستمر يریگیپ ینیع نیالد صدر استاد که آرد یم انیم به سخن آن از زاده سون تور رزایم مذکور ظوممن
 روابط نمودن برقرار و جستن رهگزار نیا از نیهمچن و کیتاج يادبا ندهیآ يها نسل به او قیطر از و او به را مظلوم يایآس

  .است نموده تیوص را شرق ملل ندگانینما با دوستانه
 ي شاهنامه در مسأله نیا به و موضوع نیا بهها  پرداخت نیاول گفت بتوان دیشا میبرگرد موضوع نیا سابقه به چنانچه البته 

 نیا در ما منظور اما. رسد یم نظر به روم و رانیا انیم یشگیهم يها چالش نیهمچن و ارتباط مثال در یفردوس میحک زوال یب
 در یمشابه اریبس يها انیجر و ها روند دوره نیا در که ابدی یم اختصاص حاضر عصر يابتدا نیهمچن و ياخر عصر دو به مطلب

 یپارس اتیادب نقش. ردیگ یم پا زبان یپارس  بخصوص و یاسالم شرق جمله از شرق يکشورها در موضوع نیا محدوده
 نموع و رشد و گسترش باعث یحت يا مالحظه قابل زانیم به مذکور مسأله که است کننده نییتع انیجر نیا در يحد تا زبان
   .گردد یم یاسالم شرق يکشورها در یپارس ادب و زبان باره گرید

 جمال دیس زاده، تورسون رزایم ،یالهوت القاسم ابو ،ینیع نیالد صدر آثار يمبنا بر یقیتطب يها یبررس لحاض نیا از 
  .باشد یم یاسالم رانیا نینو اتیادب و احمد، آل جالل  ،یعتیشر یعل ،يالهور اقبال محمد ،يآباد عسد نیالد

 محمد ،یالهوت القالسم ابو ،ینیع نیالد صدر آثار انیم یقیتطب يها یبررس نیا در که یخاص و جالب اریبس نکته کی 
 و ي هیروس اهگیجا و نقش به شانیا نظر گردد، یم مشخص اشتراك وجوه از یکی عنوان به زاده تورسون رزایم و يالهور اقبال

 هر در مشتر وجه اما است، مختلف مسأله نیا سر بر مذکور يادبا يولوژیدیا يها دگاهید البته. باشد یم مسأله نیا در روس انقالب
  .باشد یها م آن آثار در مورد نیا وجود یحال

 اتیادب مجموع در و زبان یفارس مشترك معاصر اتیادب در مذکور  موضوع آثار کردن آشکار و نمودن دایپ و جستجو 
 یقاتیتحق ادیز تیاهم يدارا د،ینما یم دایپ يتر گسترده چه هر ابعاد روز یاسیس حوادث اثر بر که حاضر عصر در نیزم خاور

  .باشد یم
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شود، زیرا  حق به همین اندازه شاعر شوروي و شرق و آسیا محسوب می زاده شاعر برجسته تاجیک و به استاد میرزا تورسون
ن بخش آثار او به مسئله آزادي کشورهاي مظلوم شرق و آسیا بخشیده شده، شاعر در این موضوع از موضع نمایندة کشور تری مهم

  . گوید شمول فارسی تاجیکی سخن می بزرگ شوروي و همچنین البته شاعر تاجیک و وارث ادبیات عالم
انی خود و همچنین سایر آثاري که به مسائل ست زاده ضمن تألیف آثار هندو جاي شک و تردید نیست که استاد تورسون

نمودهاي  هاي جاري اتحاد شوروي و ره کشورهاي دیگر شرق و آسیا اختصاص داشته  است، در چهارچوب سیاست
  .گفت ایدئولوژیکی و متدلوژي آن سخن می

روي وجود داشته یا نه؟ اگر به اي دارد و قبل از دوران شو آید که آیا این موضوع در ادبیات ما چه سابقه اما سوالی پیش می
را مثال بیاوریم که در آن برخورد دایمی دو قطب  "شاهنامه"توانیم حتی  موضوع از منظر بسیار کلی نظر کرده شود، می

هاي  اما در عصر. دهد هاي جهان آن روزگار در مثال ایران و روم یکی از محورهاي عمده مندرجه این اثر را تشکیل می قدرت
در آض آثار اساتید ادبیات نوین تاجیک صدرالدین  "مسئله شرق"تر و با اصطالح دقیق  موضوع به صورت مشخصبعدي این 

  : توان از شعر معروف استاد الهوتی یادآوري نمود از جمله می. کند عینی و ابوالقاسم الهوتی عرض اندام می
  قربان روشنایی و نور و صفا شرق

  .گشاي شرق کش و چمن دل وان باغ دل
  اي آن که شرق را به اروپا فروختی،

  شرف، بگو، چه خریدي به جاي شرق؟ اي بی
  :بیش از این وصف انقالب در آثار استاد عینی اکثرا با مسئله آزادي شرق همراه است

  انقالب آفتاب را ماند،   
  .یا که طوفان آب را ماند

  کند به جهان، نشر انوار می
  ...انقالب آفتاب را ماند

  شود بیدار، ق میعاقبت شر
  .گرچه این فکر خواب را ماند

 "شرقیه"و  "شرقی"و انقالبی را ] سرودهاي نظامی[ "مارشی"تر هم اشعار  ها و تا خیلی بعد خیلی جالب است که در آن سال
ضد  تا حدودي مسئله شرق و مفهوم شرقی از دیدگاه ایدئولوژیک با مفهوم انقالب کمونیستی یا حد اقل. اند گفته هم می
شرح بیشتر و علمی موضوع ). در ایران انقالبی را به یاد بیاورید "نه شرقی نه غربی"مثال، شعار (کند  داري عینیت پیدا می سرمایه

. طور مفصل آماده است به "لنین و شرق"و  "مسئله شرق"خصوص دو مقاله او  هاي ژورنالیستی استاد عینی، به در نخستین مقاله
دهد، به  هاي شرق، شرق نزدیک، شرق میانه و شرق دور را توضیح می بعد از آن که مفهوم "مسئله شرق" استاد عینی در مقاله

مناسبات کشورهاي شرق با اروپا توجه نموده، آزادي این کشورها از تسلط و استعمار غرب را شرط اساسی رشد و ترقی منبعده، 
به دست درآوردن بازارهاي شرق و صاحبی کردن ... ": نویسد ین مقاله میاستاد عینی در ا. داند بلکه مسئله حیات و ممات آنها می
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تر و  زمین و از ثروت و دولت جدا کرده به خود غالم کردن اهل شرق را و هر کدامشان سهم بزرگ خیز مشرق خاك حاصل
  . "گویند می "!مسئله شرق"زمین را فرهنگیان  تر گرفتن از مشرق خوب

اول جهان را هم عبارت از تالش کشورهاي غرب براي صاحبی کردن بر ثروت و دارایی  استاد عینی دلیل اصلی جنگ
حکومت شوروي روسیه براي خالص شدن شرق از دست فرنگیان از خود اهل ... "نویسد  داند و در ادامه می کشورهاي شرق می

گران شرق را الزم  خالص... ا داردزیرا منفعت و مسلک حکومت شوروي روسیه همین را اقتض. کند تر کوشش می شرق زیاده
  ."است که از این فرصت استفاده کرده به حکومت شوروي روسیه رابطه پیدا کنند

طور مخصوص از توجه روسیه شوروي به برقراري و استواري حکومت وقت افغانستان، با سروري  استاد عینی در این مقاله به
در . شود نیز با تحسین ذکر می) خان کلکانی اهللا حبیب(خان  اهللا مقاله نام امیر حبیبنماید و در این  خان یادآوري می اهللا امیر امان
در . آورد داند و بارها از هندوستان هم سخن به میان می تر می خواهانه ترکیه، ژاپن و اخیرا افغانستان را موفق هاي آزادي حرکت

هاي اهالی شرق  برد و با مالحظه این که تقریبا همه طبقه صنفی می هاي مسئله آزادي شرق را فراتر از مبارزه "لنین و شرق"مقاله 
تمام اهالی شرق و به عبارت دیگر یک توده ... بعضی اشخاص استثنا شوند": نویسد گیرند، می مورد استثمار استعمارگرها قرار می
هاي  هاي صنفی نگذاشته، به حرکت زهسبب این بود که رفیق لنین بناي آزادي شرق را به مبار. ملت مظلومه مغلوبه هست و بس

  ."...ملی گذاشت
هاي رهایی کشورهاي شرق از استبداد  هاي استاد عینی از نظر شناخت و معرفی غرب، طرح مسئله شرق و غرب و راه این مقاله

پیام "که در با افکار و آثار منادي  بزرگ آزادي شرق شاعر بزرگ هند و پاکستان محمد اقبال الهوري هماهنگی کامل دارد 
هاي مشابه  هاي او درج شده است که البته امکان یادآوري و مقایسه یکایک مورد هاي و خطابه و دیگر آثار منظوم و مقاله "مشرق
آید، باید پاسخ داد که پس نظر اقبال در این میان به  جا موجود نیست، ولی به یک سوالی که حتما از این یادآوري به وجود می این

  :کند خطاب می "!پس چه باید کرد، اي اقوام شرق؟"انقالبی و حکومت شوروي چیست؟ اقبال در مثنوي  نقش روسیه
  همچنان بینی که در دور فرنگ،
  .بندگی با خواجگی آمد به جنگ

  روس را قلب و جگر گردیده خون،
  .آمد برون "ال"از ضمیرش حرف 

  آن نظام کهنه را برهم زدست،
  .تیز نیشی بر رگ عالم زدست

  ام اندر مقاماتش نگه، کرده
  .ال سالطین، ال کلیسا، ال اله

  بماند، "ال"باد  فکر او در تند
  .نراند "اال"مرکب خود را سوي 

  آیدش روزي که از زور جنون،
  .باد آرد برون خویش را زین تند
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  .نیاساید حیات "ال"در مقام 
  . خرامد کائنات می "اال"سوي 

  ساز و برگ امتان ، "اال"و  "ال"
  .اثبات مرگ امتان نفی بی

  در محبت پخته کی گردد خلیل،
  .دلیل "اال"سوي  "ال"تا نگردد 

  ها سازي سخن، اي که اندر حجره
  .پیش نمرودي بزن "ال"نعره 

  بینی نیرزد با دو جو، این که می
  .آگاه شو "ال اله"از جالل 

  ست، "ال"هر که اندر دست او شمشیر 
  !رواست جمله موجودات را فرمان

خواهانه شرق مسلمان به  هاي آزادي الدین افغانی، یکی از پیشوایان دیگر اندیشه ذشته از این محمد اقبال از زبان سید جمالگ
  :دهد ملت روسیه پیغام می

  تو که طرح دیگري انداخی،
  .دل ز دستور کهن پرداختی

  همچو ما اسالمیان اندر جهان،
  .قیصریت را شکستی استخوان

  ی در ضمیر، تا بر افروزي چراغ
  .عبرتی از سرگذشت ما بگیر

  پاي خود محکم گذار اندر نبرد،
  .گرد این الت و هبل دیگر مگرد

  خواهد این دنیاي پیر، ملتی می
  .آن که باشد هم بشیر و هم  نذیر

  آیی سوي اقوام شرق، باز می
  .بسته ایام تو با ایام شرق

  اي سوزي دیگر، تو به جان افکنده
  .زي دیگردر ضمیر تو شب و رو

  کهنه شد افرنگ را آیین و دین،
  .سوي آن دیر کهن دیگر مبین
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  اي کار خداوندان تمام، کرده
  .خرام "اله"، جانب "ال"بگذر از 

  اي،  ، اگر جوینده"ال"درگذر از 
  .اي تا ره اثبات گیري، زنده

  خواهی نظام عالمی، اي که می
  !اي او را اساس محکمی؟ جسته

نین شعارهاي که در وصف انقالب اجتماعی و دفاع از حقوق مردم رنجبر سروده است، طبق شهادت چنین اشعار اقبال و همچ
هاي هند او را طرفدار خود معرفی نمودند و مخالفانش او را  فرزند اقبال؛ جاوید اقبال حتی باعث آن گردید که از سوي کمونیست

  .به داشتن نظریات کمونیستی متهم کردند
  ور سازد لعل ناب،خواجه از خون رگ مزد

  خدایان کشت دهقانان خراب، از جفاي ده
  !انقالب

  !انقالب، اي انقالب
  شیخ شهر از رشته تسبیح صد مؤمن به دام،

  تاب، دل را برهمن زنار کافران ساده
  انقالب،

  ! انقالب، اي انقالب
  تین شان دغل، باز و کعبه میر و سلطان نرد

  خواب،جان محکومان ز تن بردند و محکومان به 
  !انقالب

  !انقالب، اي انقالب
  واعظ اندر مسجد و فرزند او در مدرسه، 

  .آن به پیري کودکی، این پیر در عهد شباب
  !انقالب

  !انقالب، اي انقالب
  هاي علم و فن، اي مسلمانان، فغان از فتنه

  یاب، اهرمن اندر جهان ارزان و یزدان دیر
  !انقالب

  !انقالب، اي انقالب
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ادعاها را با نوشتن چند مقاله از جمله در باره نظریه اقتصادي خود بر مبناي اقتصاد اسالمی رد نمود و تاکید کرد ولی اقبال این 
  .دهد هاي او را تفکر و اعتقاد اسالمی تشکیل می که محور همه نوع اندیشه

م و مهم این هاي خود در وصف آزادي هندوستان از یک بخش عظی زاده در سروده جالب است که استاد تورسون
تنها در یک مورد . ها نمایندگان برجسته آن از جمله محمد اقبال الهوري هیچ یادي نکرده است خواهانه و ده هاي آزادي حرکت

  : کند جا هم تقسیم هند را به دو کشور چون یک توطئه دیگر غرب معرفی می اي داشته، آن به این موضوع اشاره) "دختر مقدس"(
  در عذاب، هندي از دست مسلمان

  .خود مسلمان است با حال خراب
  یک هوا و یک زمین، یک آب را،

  یک مکان، یک جاي خورد و خواب را
  وجدان به دو تقسیم کرد، غیر بی

  .مملکت را جاي خوف و بیم کرد
با مرور زمان  البته در بین اندیشمندان مسلمان هند هم مخالفان تقسیم آن بودند و اقبال هم تا چند مدت در این صف بود، اما

  .باشد تقریبا همه پیشوایان مسلمان هند به این نتیجه رسیدند که تشکیل پاکستان یک امر ناگزیر می
تر  هاي آزادیخواهی و ترقی جامعه اسالمی هندوستان در برابر ترکیه و ایران، بلکه پیش ها و اندیشه در ابتداي پیدایش حرکت

از جمله به یاد . رساند ارات مطبوعات خود به آسیاي میانه یا خود امارت بخارا تاثیر میها کشوري بود که با انتش و بیشتر از آن
  .را را "سراج االخبار"یا  "المتین حبل"بیاوریم مجلۀ  

هاي ادبی میرزا  خواه، نمایندگان ادبیات و معارف پیشقدم ماوراءالنهر، کسی که در دوران فعالیت هاي ترقی از شخصیت 
واسطه او همه ادیبان تاجیک و آسیاي میانه  هاي شرق و آسیا را انتقال بدهد، البته استاد بی واند به وي همه این تجربهزاده بت تورسون

شناسی میرزا  گیري و موقع بینی و موضع تنها در تشکل مهارت شاعري بلکه جهان بدون شبهه استاد عینی نه. صدرالدین عینی بود
زاده هم از سوي نظام  انتخاب استاد تورسون. کشورهاي شرق و آسیا نقش مهم بازیده است زاده در مسئله مناسبت با  تورسون

. دار این موضوع در ادبیات و فرهنگ تاجیک بوده است شوروي در مسئله نشر افکار خود در شرق با توجه به همین سابقه ریشه
تجسم  "چراغ ابدي"ر برجسته و جامع در داستان منظوم زاده به شکل بسیا این وراثت معنوي به غیر از دیگر اثار استاد تورسون

  . بدیعی یافته است
دفتر ادبیات نوین تاجیک،  تنها ادیب تاجیک و سر زاده استاد عینی را نه نکته جالب این است که در این داستان میرزا تورسون

در همین وسعت موضوعی یادآوري هاي ایشان به خود را  کند و توصیه بلکه ادیب و وصی مسائل شرق و آسیا معرفی می
زاده وصیت  تنها خدمت به تاجیکستان، بلکه به آسیا و شرق را به میرزا تورسون یعنی استاد عینی هم به نوبه خود نه. نماید می
  . کند می

  به رویش نور بینم، برق بینم،
  .هویدا سرگذشت شرق بینم

  چو عینی شرق اسیر و بی نوا بود،
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  .بود به زیر چاه زندان آسیا
  ست، کنون شرق کهن بیدار گشت

  .ست پرستان یار گشت به آزادي
  باك بینم، جو، بی مبارز، صلح

  .زمین بود و کنون افالك بینم 
  هنوز از غرب گرچه تنک آید،

  به سوي آسیاي با جنگ آید، 
  هنوز از شرق بوي دود خیزد، 

  .آلود خیزد ستون دود تفت
  هنوز آزردن جان عرب را،

  .جان عرب را به یغما بردن
  ولی مشرق از تهدید اغیار

  .لرزد دیگر بار ترسد، نمی نمی
  بهار زندگی را دوست دارد،
  . به ضد جنگ نو او جنگ آرد

زاده مسئله وراثت شرق و آسیا را به نسل جدید تاجیک نیز  در ادامه داستان استاد عینی در خطاب به فرزند نوزاد میرزا تورسون
  .خواند به شناخت دوست و دشمن فرا میها را  کند و آن وصیت می

توان  هاي حکیمانه وي نقل شده است، اما به یقین می طبیعی است که در این بیانات ادبی نه همه سخنان استاد عینی و توصیه
  .اشدتري داده ب زاده باید درس خیلی مفصل گفت که استاد عینی با تجربه و آگاهی کاملی که از مسئله داشت، به استاد تورسون

اما نقش روسیه مثل یک دیوار حائل بین شرق و غرب، بدون توجه به تحوالت سیاسی داخلی این کشور، هنوز بر جاي خود 
نمایند و یا حد اقل این دیوار حائل شدت برخورد غرب با شرق را  باقی مانده است و کشورهاي شرق با آگاهی از آن استفاده می

  .دهد کاهش می
داوري و توجه است که اندیشه یک کشور شرقی بودن روسیه و سرنوشت مشترك داشتن آن با سایر این نکته هم قابل یا

از جمله آن گروه از اندیشمندان روس . کشورهاي شرق بویژه ایران یک اندیشه ریشه دار در میان ادبا و متفکرین روس بوده است
روس  19ایشان استپن خامیاکف فیلسوف و شاعر مشهور قرن نفري از. معروف بوده اند) اسالو گرا(که به توصیف اسالویانفیل 

و متصف با  "کوشی"تمامی اقوام و ملل جهان را به دو دسته جدا نموده یک دسته را  "سمیرامیدا"که در کتاب خود  باشد یم
و سایر  ها روسصفات تهاجمی و تخریب کاري و دسته دوم را ایرانی و متصف با صفات آبادگري و سازندگی قلمداد نموده 

  .اقوام اسالویانی را منسوب به همین دسته دوم یعنی ایرانی دانسته است
زاده و همچنین محمد اقبال باید به دو نوع نگرش به موضوع  زمان باید گفت که در آثار استاد عینی، الهوتی، میرزا تورسون هم

توان قلمداد کرد، بلکه آنها به  و انکاري نمی وران را در مورد غرب به کلی منفی نظر این سخن. غرب و شرق توجه نمود



مهدزای دلج یسراف بدا و نابز جیورت شیامه نیمتفه    

١٩٢ 
 

مورد . اند اند، ارج و احترام قائل بوده هاي ارزشمندي را براي تمام بشریت انجام داده هاي بزرگ غرب متمدن که خدمت شخصیت
ران و ادیبان گرانه و تهاجمی بوده است که چنین برخورد حتی از سوي متفک هاي استعمار ها تنها سیاست انکار و انزجار آن

  .قدم جامعه غرب هم بارها محکوم گردیده است پیش
  
  

  :منابع
  .1981نشریات عرفان، دوشنبه، سال .9کلیات، مجلد . مسئله شرق. عینی صدرالدین

  .1999سمیرامیدا، مسکو، سال . خامیاکف استپن 
  .2011تورسون زاده میرزا،آثار منتخب، ادیب، دوشنبه سال  

.ش.ه 1373کلیات، تهران، انتشارات سناي، سال . وريمحمد اقبال اله        
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515  
يشابورین امیخ ،یخیتار امیخ  

  
  1کیوجیهاشم میمر

  
  چکیده

این آثارهم  شامل آثار .مقاله حاضر بر این است که به شناخت عمر خیام از طریق تحقیق در  آثار دیگران دست پیدا کند
کسانی دیگر چند سال بعد از او نوشته باشند وهم آثاري که در عصر حاضر تاریخی است  که ممکن است معاصرین خیام و یا 

در این تحقیق سخنان کسانی مورد بررسی قرار گرفته شده که درباره دین و فلسفه خیام فقط به رباعیات او نگاه .نوشته شده اند 
  .شوند یمقان و مخالفان خیام تقسیم بنابراین به دو دسته مواف.انداخته اند و درباره او از دید خود قضاوت کرده اند

  
  .، عقایدخیام، فلسفه، شک، باده، عقل :هاکلید واژه

                                                
 یفارس اتیادبکارشناسی ارشد زبان و  - 1
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 مقدمه

چه چند  منها باشیآنها خبر نداریم حال چه معاصر آشخصیتهایی که از درون .شناخت شخصیتهاي تاریخی امري دشوار است
 .مشوی مطلعاز علم  اي نها از وجودشان در عرصهآقرن بعد با خواندن اثري از 

یعنی  شته باشندبا هم همخوانی ندا آثار باقی مانده او اما اگر .نهاستآثار آبعضی معتقدند یکی از راههاي شناخت این افراد 
باشد دچار تناقض درباره آن شخصیت ن دین آدر یک اثر او کامال معتقد به دینی و در اثري دیگر بدبین و ملحد نسبت به 

ن شخص کافی نیست بلکه باید  همه ابعاد  اجتماعی اقتصادي فرهنگی و مذهبی دوران آثار آطالعه بنابراین فقط م.میشو یم
کسی که درباره ابعاد .کمک کند وبه شناخت ا تواند یزندگی او مورد توجه قرار گیرد و همچنین توجه به سخنان معاصران او م

ز او نرسیده اند عمر ابه شناخت کاملی  همقین عصر ماقمح ، معاصرینش عالوه بر وجودي او تردیدهاي بسیاري وجود دارد که 
تعداد رباعیاتی که خیام  این پرسشها اینکه  ورده است از جملهآاالت زیادي در ذهن نگارنده بوجود وکه س.خیام نیشابوري است
تاویل دارند؟وقتی به دنبال یا اینکه این رباعیات نیاز به  شود ییا خیام همانی است که دررباعیات دیده مآسروده چندتاست؟ 

کسی را فقط با  توان ییا مآجواب این سواالت بودم در میان جوابهاي تقریبا نادرست سواالت دیگري برایم پیش امد از جمله 
با خواندن اثر کسی او را دین دار یا ملحد خواند؟براي شناخت شخصیتی مثل خیام  توان ییا مآخواندن یک اثر از او شناخت؟ 

شنایی داشت بنابراین نگارنده سخنان کسانی که در مورد فلسفه خیام آثاري دارد باید با فلسفه و کالم هم آحوزه فلسفه هم که در 
  . ستهم نظراتی داشته اند در این تحقیق گنجانده ا

آورده شده  اودر این مقاله ابتدا مقدمه اي کوتاه درباره دوران زندگی خیام و بعد نظرات نویسندگان شرق و غرب درباره 
سعی شد مقاله به دو قسمت تقسیم شود  بنابراین  .موافقان خیام کدامند و مخالفان او کیستند شود ینجا مشخص مآکه در  است

قسمت اول با عنوان خیام نیشابوري است که  بررسی اثاري است که در دوره خیام نوشته شده و قدمت زیادي دارند و قسمت دوم 
تحقیقاتی که نگارنده انجام داده است تا به حال به این .ی است که نظر نویسندگان معاصر درباره خیام استبا عنوان خیام تاریخ

گفت  توان یمیا  را در یکجا جمع کرده باشند انجام نشده است شخصیت برجستهشکل اینکه نظر اکثر نویسندگان درباره این 
ته اند و بنده عالوه بر این کار نظرات این اساتید را هم درباره خیام آورده اساتید معاصر به بررسی آثار قدیمی درباره خیام پرداخ

  دهد دستهر چند بیشتر حجم مقاله از کتابهاي دیگر گرفته شده است اما امیدوارم  جمع این نظرات نتیجه اي خوب به .ام
  

  دوران زندگی خیام
با روي کار ".آلوده به تعصب و خشک و بی گذشت استدوره خیام عصر مجادالت مذهبی و مناقشات فرقه اي است و محیطی 

و تبعیت از مظاهر  شود یمآمدن ترکان سلجوقی دوران تعصب یا عصبیت مذهبی و محدودیت فکري و مبارزه با علوم عقلی شروع 
براي  .)8، 1346فرزانه،(".که قهرمان ما عمر خیام در چنین شرایط و محیطی پا به عرصه وجود نهاده است گردد یمبغداد رایج 

براي شناخت دوران زندگی و جو حاکم و وضع نیشابور و تصوف و فلسفه و دین در آن  شود یمجلوگیري از تکرار و اطناب پیشنهاد 
دوران که دلیلی براي سرودن این گونه رباعیات بوده است و باعث شده خیام نسبت به خیلی چیزها بدبین شود و این گونه شعر بسراید 

  .ام نامه از محمد رضا قنبري مراجعه شودبه کتاب خی
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فهمید که درصدي از رباعیات او که محتوي نوعی شکایت است شکایاتی است که  توان یمبا شناخت دوران زندگی خیام 
از اینکه مردم از  سوزد یماو .جنبه خصوصی و شخصی ندارند بلکه عام و شامل کلیات زندگی و اوضاع  حیات اجتماعی است

  .گی منحرفندحقیقت زند
مورد دیگر این است که در این دوره مدارس زیادي توسط مردم دیندار تاسیس شد که باعث جلوگیري از نشر علوم عقلی "

در این مدارس مطالعه کتب علمی و مخصوصا فلسفه ممنوع بود و کسی .و سبب رواج زبان عربی و ضعف زبان پارسی بوده است
  )231، 1369صفا،(".نجوم به میان اورد  حق نداشت حرفی از فلسفه و هندسه و

  
  )خیام در آثار قدیمی(خیام نیشابوري

پس از آن در میزان الحکمه خازنی نام او مشاهده .دیرینه ترین اثري که نامی از خیام در آن آمده است الزاجرللصغار زمخشري است
بعد در کتاب تتمه صوان .داند یماست و اورا منجمی عالم  بعد در چهار مقاله که نظامی عروضی او را استاد خویش خطاب کرده. شود یم

در علوم یونان عالمه زمان و امام اهل خراسان ":در تاریخ الحکما از قفطی این گونه ازاو یاد شده است.الحکمه، بیهقی نام او را آورده است 
همچنین خاقانی و سنایی .داند یمگزنده علیه شریعت از طرفی دیگر قفطی اشعاري از اوآورده که آنها را مانند مارهاي )336ص("...بوده
از حکماي نیشابور بود و حکیمی است :سدینو یممولف آثارالبالد و اخبار العباد ".یی به او فرستاده اند که در دیوان آنها موجود استها نامه

نداشت و در علوم نجوم و حکمت بی نظیر بود در زمان خودش مانند :سدینو یممولف خریده القصر . که در جمیع انواع حکمت بی نظیر بود
  ).رباعیات خیام  مقدمه  امیر عباس مجذوب صفا انتشارات اقبال(".و ضرب المثل بود

این آثاري که نام برده شد تقریبا معاصر با خیام یا اندکی پس از او .اما اولین رباعی را نخستین بار در کتاب التنبیه امام فخر رازي یافته اند
  .ندبوده ا

نویسنده مهم دیگري که خیام را با نگاه به رباعیاتش نقد کرده است عطار همشهري خیام است او از جمله متصوفین مخالف خیام 
بنابراین با کسانی از جمله خیام که اهل فلسفه اند مخالف .داند یموي کامال با فلسفه مخالف است و آن را علمی بی ثمر و ناسودمند .است
  :شود یمامه حکایت گونه اي دارد که خیام را در آنجا مورد اعتراض قرار داده است که اینگونه آغاز در الهی ن.است 

  ...یکی بیننده معروف بودي           که ارواحش همه مکشوف بودي 
  :سدینو یممرحوم فروزانفر در کتاب خود این شعر را نقل کرده است "

و هرچند که گاهی چنان به فکر  نگرد یمکه نسبت به خیام نیز به چشم انتقاد بلکه اعتراض  رود یمعطار در این باره چنان تند و بی باك 
  .در نقد آفرینش و بی اعتباري حیات حسی، تابع و پیرو معتقدات اوست رود یمکه تصور  شود یمخیام نزدیک 

صد سالی پس از (باز گردان نظري باشد که در آن زمان  دنیب یمودر پشیمانی  خواند یمایراد عطار به خیام که او را ناتمام  رسد یمبه نظر 
 شود یمولی واقعیت امر آن است که در مواردي چنان عطار به فکر خیامی نزدیک .در خراسان در نزد عامه رواج داشته است )مرگ خیام
  )172، 1377رضازاده ملک ،(".خود را از جاذبه او رها کند تواند ینمکه گویی 

ازاین گونه سخنان داشته است و اگر قرار بود این گونه اشعار را دلیلی بر کفر و الحاد کسی دانست باید بسیاري از  بنابراین عطار هم
  .شاعران ادبیات فارسی را کافر خواند در صورتی که نباید اعتقادات دیگران را با قالب باورهاي خود بسنجیم و به آنها برچسب کفر بزنیم
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یکی از فضال که به ": سدینو یماو درباره خیام اینچنین .الدین رازي هم ازجمله مخالفان خیام است عارف مشهور قرن هفتم نجم
به فضل و حکمت و کیاست معروف است و آن عمر خیام است که از غایت حیرت در تیه ضاللت او را جنس این بیتها )مردم(نزدایشان

  :گفت و اظهار نابینایی کرد دیبا یم
  و رفتن ماست                                  در دایره اي  کامدن

  او را نه  بدایت  نه  نهایت  پیداست
  کس می نزند دمی درین معنی راست                               

  کین آمدن از کجا ورفتن به کجاست   
  دارنده چوترکیب طبایع آراست                                   

 دش اندر کم و کاستباز از چه قبل فکن 

  گرزشت آمد پس این صورعیب کراست                      
  "ور خوب آمد خرابی از بهر چراست

  
  )31مرصادالعباد به اهتمام محمد امین ریاحی ،.(این دو رباعی مشهور ابتدا در کتاب مرصادالعباد رازي دیده شده است

گفت رازي از جمله کسانی است که عقاید  توان یم.دهد یمهري و فلسفی خطاب قرار رازي خیام و فالسفه را با نامهایی مثل طبایعی و د
همچنین او عارف بوده و طرز فکرش با . زنند یمو اگر گوشه اي ساییده باشد برچسب کفر  سنجند یمدیگران را با قالب باورهاي خود 

  .فیلسوفان متفاوت بود
او کسی است که معلومات وسیع و تیز بینی را با خشک مغزي و ضعف .کند یماندك اطالع بر احوال این مرد وضع را روشن تر "

با آنکه کتابش داراي .دهد یمبا هجوم مغول به خاك ایران از ترس جان زن و فرزندان را رها کرده و رو به فرار .اخالقی همراه کرده است 
که راجع به خیام نوشته  شود یمهمان چند خطی خالصه  بیشترین ارزش کار او در کنم یماطالعات فراوان درباره تصوف است گمان 

بعد از آن خیام به عنوان شاعر در مرکز توجه قرار گرفت و همان دو رباعی ناب . درواقع اورا کشف کرده و به دیگران شناسانده است .است
اگر بخواهیم با چند رباعی .دادند یمسبت که آورده کلیدي قرار گرفتند براي جداکردن اصل از رباعیهاي الحاقی که به حکیم نیشابور ن

حکم مادي اندیشی یا دهري درباره خیام صادر کنیم باید همین راي را درباره کسانی دیگر هم که با لحن دیگر کم و بیش همان مفاهیم را 
 ها دهاعی سروده اند و تعداد آنها از کسانی بی نام یا بانام که به تقلید از خیام و با نظیر همان مفاهیم رب.به بیان آورده اند جاري سازیم

آیا همه آنها خارج از دین بوده اند ؟در این صورت باید پذیرفت که جامعه ایرانی براي پروردن یک فوج المذهب استعداد عجیبی .گذرد یم
  .نیست  مخصوص خیام ها ینیبدبطبق نظر ایشان این ) 56و 55مقاله خیام و درد روشن بینی  اسالمی ندوشن ، (".داشته

فرزند خود  خواهد یمکه هنگامی که .شخص دیگري که تقریبا به دوران خیام نزدیک بوده و مخالف با فلسفه او امام محمد غزالی است 
او و خیام دو .داند یمو مذهب فالسفه را بد  شوند یمتحصیل نجوم و شعر و فلسفه و کالم همه باعث تضییع عمر  دیگو یمرا نصیحت کند 

  .ندیب یمخیام به اصول عقلی دل بسته و غزالی نیروي الهی را در درون هر ذره .متفاوت هستند قطب کامال
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و تامالتی  ها شهیاندگفت که شعر یا خیلی جزئی تر رباعی ،حاصل  توان یمدر اینجا در مقابل این سه نفر به ظاهر مخالف با اشعار خیام 
خیام با رفتار آدمیان مخالف . ي فلسفی مقایسه کردها شهیانداط دارد و نباید آنها را با و عواطف شخصی ارتب ها یمشغولاست که بیشتر با دل 

 .دهد یمولی اعمالشان خالف این دین را نشان  کنند یمبوده کسانی که ادعاي مسلمانی 

  

  خیام تاریخی
  خیام از نگاه نویسندگان شرقی- 1

را شبیه خیام یافته است به تحقیق درباره او پرداخته ولی ظاهرا اغراق  چون خود.اولین و مهمترین نویسنده معاصر صادق هدایت است
اما خیلی، با نظرات  دانند یمکرده و آنگونه که خود بوده نوشته است هرچند اورا نقطه عطفی در کیفیت احوال و فلسفه خیام به زبان فارسی 

 دیگو یمپیري مادي اندیش و بدبین و ریبی بوده است و در جایی که خیام از جوانی تا  دیگو یمهدایت به طور صریح .او موافق نیستند
دین عبارت است از مجموع احکامی جبري و تکلیفاتی که اطاعت از آن بی چون و چرا بر همه واجب است و درمبادي آن ذره اي شک ":

ولی خیام همه . ندینما یما اسباب دست خودشان به خود راه داد و یکدسته نگاهبان از آن احکام استفاده کرده مردم عوام ر شود ینمو شبهه 
این مسائل واجب الرعایه مذهبی را با لحن تمسخر آمیز و بی اعتقاد تلقی کرده و خواسته منفردا از روي عمل و علل پی به معلول و معمول 

  ببرد و مسائل مهم مرگ و
زندگی حل بنماید ازین رو تماشاچیِِ بی طرف حوادث  زندگی را به طرز مثبت از روي منطق و محسوسات و مشاهدات و جریان مادي

  )28،  1342هدایت  ، (".شود یمدهر 
خیام اعتقادات را مورد تمسخر قرار داده است  اشتباه   رسد یمتعریفی که از دین داده است درست باشد و اگربه نظر  رسد ینمبه نظر 

که با  خواهد یمخیام .و کارشان تقلید است شناسند ینمکه خو ب  کنند یمل که کورکورانه چیزي را قبو کند یماو کسانی را مسخره .است 
اما باید با اراده زندگی کنیم  میرو یماو معتقد است بدون اراده آمده ایم بدون اراده .شناخت و ایمان کامل به چیزي عمل کند نه ناآگاهانه 

همان طور که در نوروزنامه آورده است و این  کند یمیات و زیباییها تجلیل و از همه تجل کند یمکه خیام حیات را ستایش  دهد یماین نشان .
  .وظیفه هر انسانی است که قدر نعمتها را بداند

و درمورد خیام او نه فلسفه شرقی را تحصیل کرده نه فلسفه غربی  برد یمکه برداشت غلط هدایت همه جا او را به راه کج  ندیگو یم
  .باید مانند او چند بعدي شد براي درك خیام چند بعدي.را

  .هواخواه او شده است داند یمشاید بتوان گفت چون هدایت او را بی اعتقاد به مبدا و معاد 
و . و نه دوستدار نوع و نه خادم اخالق علما شود یمعمر خیام در اشعار خویش نه معتقد به ماوراي طبیعت دیده : سدینو یممینوي  "

یام را یک فیلسوف مادي محض و یکی از کفار بزرگوار عالم اسالمی بشمارند وي جز دهر خالقی محققین جدید حق دارند که خ
 داده یماند منکر بوده است و وعده و وعیدهایی را که از جانب او  کرده یمو خدایی را که مسلمانان و پیروان سایر ادیان تصور  شناخته ینم

خیام فیلسوفی است مادي، صورت خوب را بزرگ می شمارد .قوالت سر فرود نیاورده استاند قبول نداشته است و هیچ گاه به این گونه من
نیشابور حرمت اورا منظور داشته است و در هرحال ریاست معنوي خیام بر . ندیب یمنه تنها از نظر ظرافت پرستی بلکه فایده مادي نیز در آن 

  )فارباعیات خیام مقدمه امیرعباس مجذوب ص.(شهر مسلم بوده است
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اندیشه او جز شک و حیرت و جز مرگ و نومیدي چیزي در جهان نیافته است و سراسر جهان براي او در ظلمت شک و ابهام و درد و " 
  )117،  1343زرین کوب ، (".اندوه فرو رفته است

حقیقاتی که انجام شد این چند  طبق ت.دانند یمهمچنین ایشان حمد و درودهاي کتابهاي خیام و اشارات مذهبی اورا بر سبیل سیره جاریه 
 .نویسنده گرامی نگاهی متفاوت از دیگران نسبت به خیام داشته اند حال به نظرات نویسندگان دیگر که تقریبا متفق القول هستند بنگریم

خیام .دیآ یماو انسان تا درمد زمان و عالم تن اسیر و پاي در زنجیر است گاه و بیگاه شک به سراغ  ندیگو یممحمدمهدي فوالدوند  
خود ترجمان درد دل هزاران خیام کوچکتر از خود بوده و او تالطم افکار و تضادهاي عصر بحرانی خویش را نشان داده است و مگر نه این 

او گوشه اي از شخصیت یا لحظه اي از لحظات زندگی خود را با سرودن آن .است که در تعریف هنر گفته اند هنر چیزي جز نمودن نیست
خیام یا هر شخصیت بزرگی را از روي فقط چند اثر او بشناسیم و با  میتوان ینم ندیگو یمایشان .د رباعی شکل و صورت داده استچن

  .متهم سازیم...خواندن چند رباعی او را به بی دینی و بدبینی ابدي و
فکر نکرده است بنابراین ما خیام را یک فیلسوف  ممکن است در هنگام سرودن آن اشعار این افکار از سر او گذشته و دیگر اصال به آنها

  )68،  1378فوالدوند ، .(میشناس یمو منجم و طبیب و ادیب معروف 
و مگر ممکن است این همه جالل و  پرسد یماو پی درپی سوال .نمودار کامل طرز تفکر و اندیشه ایشان باشد تواند ینمآثار ذوقی افراد 

بلکه ناتوانی عقل بشر را در شناخت و معرفت خدا  کند ینمبنابراین اینها را انکار .د و به آنها نیندیشیدجبروت جهان و کثرت کائنات را دی
  .کند یماظهار 

ي ها زادهشک خیام شک در وجود خدا یا عصیان در مقابل مذهب خاصی نیست بلکه شک در ":دیگو یمجعفر آقایانی چاووشی 
  )23،  1358آقایانی چاووشی ، (".ت و معرفتفکري اصحاب فضل و آداب است و درباره حقیق

اگر ترویج خیام به عنوان دانش اوست که در علوم و ریاضی و غیره داشته چرا ابن سینا و زکریاي رازي و خواجه :سدینو یمسعیدي "
  .شود ینمو به نام آنها کلوپ و انجمن تاسیس  شوند ینمترویج ... نصیر و امام محمد غزالی و فردوسی و سعدي و

طبیبی حاذق . ریاضی دان درجه اول زمان خود بود و در نجوم استاد بود .کرد یمخیام غوامض فلسفه را حل و فصل :... سدینو یمشفق  
بود و کتاب جبر و مقابله او را تا یک قرن قبل در فرنگستان تدریس می کردندو در علوم دینی با امثال حجت االسالم غزالی مباحثه 

مست و الیعقل و خم پرست و عربده جو و  نامند یمن است این شخصیت که معاصرینش او را امام و حجت الحق چگونه ممک.کرد یم
  .قلندرشده از چپ و راست خود بی خبر باشد

یی که در پیرامون این ها نوشتهجاي بسی تاسف است نشر رباعیاتی که  منسوب به خیام است و مقاالت و :سدینو یممدرسی چهاردهی 
و از ارزش این دانشمند کاسته و از جایگاه استاد فلسفی پایین آورده و مقامی در کوي و  باشد یمبیشتر آنها ناقص  شود یممی نوشته حکیم نا

به عقیده من خیام به طور کامل خداشناس و پرهیزکار بوده و از روي همین ایمان قوي و . بازار براي او قایل شده اند که مایه رسوایی است
خیام نه . ست که او را به طیب خاطر به گوشه گیري وانمود و از دستگاه جالل و مقام و شئونات ظاهري منصرفش کرده استاستوار او

خراباتی بوده و نه باده پرست بلکه یکی از مردان خداشناس بوده که نخواسته است خود را آلوده به اغراض مادي گري نموده و روان پاك 
  ن خود را که با نور یزدان روش

ي کودکانه خیام را همیشه مست و باده خوار نشان ها هوسي سیاسی و یا ها يبازشده بود تیره نماید و آنان را که از روي غرض و هوس 
  در برابر اسناد تاریخی مانند نزهه االرواح و روضه االرواح دهند یم
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  .علمی با میخوارگی منافات داردتحقیقات و مطالعات و نظریات دقیق و تتبعات  دهند یمکه نشان  ندیگو یمچه 
آن حکیم ...تالیفات باقی مانده خود حکیم بهترین سند معرفی مراتب علمی و اوضاع و احوال اخالقی و اعتقادي اوست:سدینو یمهمایی  

سق و فجور مبرا و مرد بزرگواریست که موحد و دیندار و عالم و پرهیزکار است که دامن علم و عملش از شنعت الحاد و ف میشناس یمکه ما 
  .روحش از این تهمتها و افتراها بیزار است

خالصه سخن درباره خیام آنست که وي از مشاهیر و منجمین و اطبا و ریاضی دانان و شاعران بوده : سدینو یمذبیح اهللا صفا 
و در کارهاي بزرگ علمی از قبیل  داشتند یمو در احکام نجوم قول او را مسلم  شمرند یممعاصرینش وي را در حکمت تالی بوعلی .است

  )رباعیات خیام مقدمه دکتر امیر عباس مجذوب صفا .("کردند یمترتیب رصد و اصالح تقویم و نظایر اینها بدو رجوع 
رانیان ما خیام را براي ای.کشاند یمي الابالیانه ایرانیان را به سوي جهود و خمود و سستی و الابالیگري ها شهیانداین : سدینو یمنخجوانی 

جایگاه حکیم عمر خیام در دیده ما واالتر از ان است که رباعیات ننگین را که به نام رباعیات  دیگو یماو .نه ایران را براي خیام  میخواه یم
او  و همانا از روي هواخواهی حکیم نیشابوري است که به نکوهش ان رباعیات برخاسته دامن.خیام معروف گردیده است از گفته او بشماریم

  )37،  1320صدیقی نخجوانی ، .(میگردان یمي پلید پاك ها گفتهرا از لوث این 
و انجام کارهاي  هاست لحظهبه نظر من خوش بودن از دیدگاه خیام فیلسوف اغتنام فرصت از  کند یمخیام خوش بودن را توصیه "

  )87همایونفر، بی تا ، (".کند یمو خاطر آدمی را شاد  سازد یمسودبخش و  کارهایی که چراغ ضمیر را روشن 
مردمی ظاهربین و کوته نگر وي را به کفروالحاد و زندقه نسبت کرده ساحت بلند و آسمانی وي را به نسبتهایی ناروا و ناشایست آلوده "
تصور کرد کسی که  توان یمآیا .کافی است براي بی اعتباري سخن مدعیان به مقدمه رساالت علمی و فلسفی خیام نظري گذرا بیافکنیم. اند

برزي ("!دهري و ملحد و طبیعی باشد؟ رسد یمو با استعانت و استظهار از وي به پایان  گردد یمبا نعت و حمد خداوند اغاز  شیها نوشته
،1376  ،192(  

انت مبدا و فلسفه خیامی الهی مشایی و در نهایت مت.اهمیت خیامی به فلسفه و علوم و مخصوصا ریاضیات اوست نه به شاعر بودن وي
و بدین ترتیب با تکیه به فلسفه الهی خیامی که اساسی ترین عنصر  کند یممعاد و نبوت و تکلیف و دیگر مبانی فلسفه الهی را مطرح 

در عین حال دریغ است براي ! یافت؟ توان یمآیا تناقضی روشن تر از این .شخصیت وي است رباعیات پوچ گرایانه با وي ترویج شده است
ذاشتن به لذت گراییها و بی اعتنایی به واقعیتهاي هستی با تکیه به رباعیات منسوب به خیامی توجهی به این تناقض روشن سرپوش گ

  )352، 1365جعفري محمدتقی، .(نشود
ارزش او در اینگونه تامالت خارج از قالبهاي معتقدات عمومی . کند یمخطوط اصلی سیماي خیام را این نحوه تفکرات مشخص "
همانطور که )321،  1354دشتی علی، (".داند ینمکه  داند یمبلندي مقام او در شک اوست  در حیرت اوست در علم به این معنی که .است

بلکه معتقدند او امیدوار و ستایش کننده حیات است و به هرحال او واقع نگراست و مرگ نیز واقعیتی  دانند ینمدیده شد بعضی او را ناامید 
خیام معتقد است فرصت را باید غنیمت شمرد کسی که اینطور باشد انسانی ازاده و موجودي طالب دوستی و آشتی .است غیرقابل انکار 

  .پردازد ینماست و کسی که این مفهوم را دریافته به جنگ و ستیز یا ناآرامی 
چه بسا .باشد تواند ینمضعف اعتقاد اما گرایش ذهن خیام به چرایی و تامل در آفرینش و درنگ در تسلیم به نظریات رایج دلیل "

بعالوه بی انکه درصدد اثبات خلوص عقیدت و پرهیزکاري از او باشیم برخی .متفکران باایمان که از کشف حقایق اظهار عجز کرده اند
  )123،  1369یوسفی ، (".ي صریح خیام از جمله آغاز همان رساله جبرومقابله وي نمودار اعتقاد و توکل وي استها نوشته
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حال بیاییم از دید یک فلسفه دان به . به علت غایی ان پی ببرد  تواند ینمخیام بسیار درمورد آفرینش اندیشید ولی فهمیدکه کسی 
   رساند یمپرسشهاي خیام بنگریم که پرسشهایی عمیق و دقیق است و دردمندي اورا 

خیام در حال سلوك است و پرسش یعنی در :ندیگو یمن دینانی غالمحسی.که سوالهاي بزرگ از انسانهاي بزرگ است میدان یمو این را 
پرسش  شود ینمدر خیام شورش و انقالب مشاهده . کند یمتنها طرح پرسش  کند ینمحال حرکت است متوقف نیست به چیزي هم حمله 

  و هرکس که  رود یمراه  شود یمدیده 
 خواهد یم شدیاند یملسوف بیش از انکه به پاسخ بیندیشد به پرسش فی.خیام در حال رفتن به سمتی است برد یمهمراه اوست با خود 

  )90،  1389(".رود یمبداند که پرسش چیست و بدنبال پرسش 
در اینجا باید اشاره کرد که تاثیرات کسی درمورد خیام مهم است و براي مردم جالب است که در زمینه ادب و فلسفه اعتباري دارد و 

 .بنابراین برداشتها نباید شخصی باشد باشند یمد او کنجکاو مردم نسبت به اراء و عقای

  

  خیام از نگاه نویسندگان غربی- 2
فلسفه خیام مورد عالقه غرب است و دلیلش همین ازاداندیشی و روشن بینی اوست در صورتی که همین ویژگی موجب بدنامی او شده است 

یام را به جهانیان شناساند و عده اي هم معتقدند رباعیات خیام باعث شهرت فیتز جرالد فیتز جرالد خ ندیگو یمخیام شهرت جهانی دارد و عده اي .
  .شد که قبل از ان نه نامی در اروپا و نه حتی در کشور خودش داشته است

که قبل از او  فیتز جرالد طرزفکر خیام را دوست داشته و مانند او شعر سروده است وگرنه به تحقیق درباره او نپرداخته است و گفته شده
  .فرانتس وپکه اشعار خیام را ترجمه کرده بود

بدین معنی  شود ینمبا همه شک و تردید در اصالت این رباعیات از ارزش تاریخی و شاعرانه انها چیزي کاسته  دیگو یمکریستن سن "
  .که باید رباعیات را از خیام جدا کرد و ان را مولود روح ایرانی گفت 

دشتی ، (".سیاسی و دینی و اختالفات عقاید مذهبی و مشاجراتی که پیوسته بین آنها صورت گرفته به بار اورده است روحی که انقالبات 
1354 ،241(  

  .ان را انکار کرد  توان ینمبنابراین در کل  شعر خیام زیباست و زیبایی بیانش هنري است که 
  .ك تزریق کنیمفلسفه خیام را نباید در جوانان تر سدینو یمراسم آداسال  "
به  توان یمو شراب را در اشعار خیام کمتر  کند یمخیام مردم را به نوشیدن شراب و خوشگذرانی عمر فانی دعوت :سدینو یمروزن  

  .ترغیب به خوشی به خصوص نوشیدن شراب یکی از صفات ممیزه این دانشمند است.شراب تصوف تعبیر کرد

  له اي با عنوان بحث از شراب و حقیقت باده خیام را از در صورتی که  حسین الهی قمشه اي در مقا

زیرا .شراب مست کننده نیست دیگو یمو بیگمان شرابی که خیام  داند یمو ان می و شراب را حقیقت نه مجاز  داند یمخمخانه دیگري 
  .دور از شان و مرتبه خیام است که معاصرانش از او با القابی مثل حجت الحق یاد کرده اند

  .شاید کافر است اما به یقین فیلسوفی از طراز اول است.خیام مردي منفور ولیکن منجمی بی نظیر است:...سدینو یمه وپک 
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اگر بخواهیم براي اثبات این مطلب که روح و فکر ایرانی به طور کامل به همان حالت قدیم و اصل اریایی :سدینو یمارنست رنان 
این خیام یک نفر عالم ریاضی و شاعر بوده است که در نظر اول .به رباعیات خیام بنگریم  خویش مانده است دلیلی بدست آوریم باید

ممکن است صوفی و اهل اسرار پنداشته شود ولی در حقیقت رندي ریایی و هوشیار بوده که کفررا با الفاظ صوفیانه و خنده را به استهزاء 
ی در زیر فشار اصول عقاید اسالمی به چه حالی ممکن است بیفتد کسی را بجوییم آمیخته است و اگر براي فهم این امر که یک نابغه ایران

ترجمه رباعیات او در خارج و از حوزه شرق شناسان نیز رواج و .که در احوال و اقوال او بخواهیم تحقیق کنیم شاید بهتر از خیام را نیابیم
چیزي که بسیار شگفت آور است .این دیوان بی نظیر برادر گوته است نقادان کارآزموده زود دریافتند که صاحب.قبول عامه یافته است

زیرا حتی در آثار ادبی هیچ یک از ممالک اروپا هم کتابی .اینکه چنین دیوانی در کل کشور محکوم به مذهب اسالم رایج و ساري گردد
با نظرطعن و استهزاء چنین لطیف و چنین شدید نفی کرده  یافت که نه تنها عقاید نافذ مذهبی را بلکه کلیه معتقدات اخالقی را نیز توان ینم

  .باشد
  .عمر خیام شما کافر عظیمی است:...دیگو یمتنیسن 

فرقه دیگري که گاهی آن را با صوفیه خلط و اشتباه کرده فرقه منسوب به مالزکی است که رئیس این جماعت در :...دیگو یمانفنیستن 
نسبت به حقیقت داشتن آخرت و .که پیامبران مدعیان دروغی بوده اند و وحی و الهام حقیقت ندارد کابل بوده پیروان این مذهب معتقدند 

که به طور کامل همان اعتقاد شاعر ایرانی خیام باشد که آثار خامه  رسد یمحتی شاید در وجود خدا شک دارند و مبناي اعتقاد ایشان به نظر 
رباعیات حکیم عمر خیام مقدمه دکتر امیرعباس (".آن هرگزو در هیچ زبانی نیامده باشد او نمونه چنان عدم تقوایی است که به احتمال

  )مجذوب صفا
که گاه به گاه بر کاغذ می امده است ولی این .خیام به معنی واقعی کلمه شاعر نبوده است و شعر خیام بیان زندگی شخصی اوست "

  )261مب عمر خیام ترجمه محمدعلی اسالمی ندوشن ،هارولدل(".اند شده ینمشعرها براي انتشار یافتن سروده 
محمدمهدي فوالدوند تقریبا به این سخن اشاره کرده اند و گفته اند  ترسیم چهره اي از خیام به عنوان شاعر واقعا دشوار است چون  

یج و با نهایت احتیاط و به یاري اسناد سیماي شاعرانه مشخصی ندارد بلکه باید آنرا به تدر...خیام شاعر مانند فرخی عطار سعدي یا مولوي و
  )44، 1378(".ساخت
حکیم مسلمانی که :سدینو یمادیب و خاورشناس مشهور فرانسوي بارتلمی دربلو در اثر معروف خود لغتنامه عمومی چنین درباره خیام "

  .در اواخر عصر اول و اوایل عصر دوم عمري مانند اولیا گذرانده است
همان خیامی که .او نه شهامت و نه استهزاءتلخ خیام را دارد  :دیگو یمو   کند یمگر شاعري را با خیام مقایسه ارنست رنان در جایی دی

خیام شاید جالبترین شخصی است :سدینو یمشاعر نیهیلیست محیرالعقولی مانند او هرگز قلم به دست نگرفته است و در روزنامه آزیاتیک 
و او را .نبوغ آزادمنش ایران زیر سنگینی اصول قطعی و الزامی مسلمانی چه حالی را پیدا کرده است براي مطالعه بمنظور فهم ادراك اینکه

 سالوس عنودي نامیده است که در مظاهر متصوف و در حقیقت رند الابالی بوده و کفر و الحاد را با الهیات اسرارانگیز و ریشخند و استهزاء
  .ترا با المذهبی و بی دینی نهانی آمیخته اس

درباره ترجمه اي که چندان عمقی ندارد و بر اثر یک مطالعه  توان یمچطور :سدینو یمو  کند یمفرنان هانري با این نظر رنان مخالفت  
در رباعیات خیام انواع مضامین وجود دارد گاهی بسیار شهوانی است که نزدیک به بی آزرمی .سریع و سطحی این حکم را صادر کرد

گاهی . گردد یمگاهی آنقدر گستاخانه که به عصیان و سرکشی منجر .دیگرا یماندیشناك که به یاس و ناامیدي  گاهی سست و شود یم
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ي نفسانی است و گاهی مظهر مسائل دقیق دینی و معکس نکات لطیف فلسفی است و او رباعیات را تجلیگاه روح ها خواستهمادیترین مظهر 
این رباعیات .کند یمعیات را منظومه غرائی دانسته که خیام در کمال وضوح و ایجاز بیان او هر یک از ربا.و فکر انسانی دانسته است

  .صغیرالحجم و کثیرالمعنی هر انسانی را در هر دوره اي به تفکر وامی دارد
می نگریسته اند و به رباعیات مانند تعریضی به شریعت اسال ها یبعض: سدینو یمخاورشناس فرانسوي باربیر دومینار درباره رباعیات خیام 

در نظر برخی دیگر هم مانند محصول مخیله معلول مخلوط شگفت انگیزي از کمی شک و ریب و اندکی هم تمسخر و استهزا و مقداري نیز 
  .ي مرارت آمیز جلوه کرده استها شهیاندافکار و 

ب حال این نویسنده را نوشته و قطعه قطعه گویی خیام پیش از شکسپیر حس داند یمتئوفیل گوتیه رباعیات خیام را حسب حال هملت 
  .کرده و از هر قطعه آن یک رباعی ساخته است

اصال مسلمانی خیام با اسالم امروزه ایران .داند ینمشاعربودن خیام را کسی  دیگو یمپروفسور ویلیام جاکسن خاور شناس آمریکایی 
  .دهد یمیل او نام عمر است براي او و یا اینکه اشعارش بوي شراب و دل. ایرانیان اکنون شیعی اند .خیام سنی بوده .شباهتی ندارد

خیام در آمریکا و انگلستان از هر شاعر ایرانی دیگر معروفتر است درحالی که در کشور : دیگو یمادوارد براون خاورشناس ایران دوست 
  .ردو درجه اي بسیار پایین دا شناسند یمخود فقط به عنوان منجم و ریاضی دان او را 

مسیو نیکال خیام را یک شاعر متصوف تصور کرده اما فیتز جرالد او را انتقاد کرده و گفته شراب خیام چیزي جز دختر رز نیست که 
  .دهینوش یمخیام همیشه طالبش بوده است و 

رند و او را بسیار بدبین و عده اي مانند شارل گرللو خاورشناس فرانسوي و کلد انه فرانسوي هم برداشتهاي ظاهري از رباعیات خیام دا
  . دانند یمناامید 

و ازین نقطه نظر .رباعیات دایره المعارف شاعرانه ایست از حیات فکري و معنوي ایرانیان:خاورشناس دانمارکی کریستن سن معتقد است 
  )110تا  98، 1342یکانی اسماعیل (".انها بدون شک یکی از مهمترین اثاري هستند که ایرانیان بوجود اورده اند

 
و در مقابل کسانی  کشند یمیافت و عنوان شاعري را یدك  توان ینماما به نظر نگارنده کسانی هستند که در دیوانشان یک شعر زیبا 

هستند مانند خیام که حتی همان دو رباعی نیز براي اینکه او را شاعر بنامیم کافی است وهرکس ممکن است آنقدرزیر بارنامالیمات باشد که 
  .م از خدا سوال کند این به معناي بازجویی و گالیه و شکایت نیستمدا

 
  نتیجه گیري

نتیجه گرفته شده این است که پرداختن به خیام  رباعیات و غفلت از خیام رساالت بسیاري از خیام پژوهان را به اشتباه افکنده 
شخصیتی را  توان ینمرباعیات او توجه داشته اند درصورتی که درباره بعد مذهبی او بسیار زود قضاوت کرده اند و فقط به   ها یبعض.است

به قطعیت گفت که کدام از خیام است و کدام  توان ینمفقط با  یک اثرش آن هم اثري که بسیار کم است یعنی رباعیاتی که هنوز هم 
  .منسوب به او شناخت
که با افکار او دارد هرچند این نیز بستگی به نگاه هرکس به این بعضی از انها را از خیام دانست تناقضی است  توان ینمدلیل دیگري که 

  .کنند ینمرباعیات دارد بعضی برداشت ظاهري 
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معنویات را هم از طریق استدالل و به شکل عقالنی بدست آورد در صورتی که درك بعضی چیزها  خواسته یمشاید بتوان گفت خیام 
اما این نیز درباره خیام قطعی نیست چون او در رساله جبر و .اثبات ندارد مانند وجود خدا اثبات کرد یا نیازي به توان ینمشهودي است و 

  .داند ینمو خود را اسیر عقل  کند یممقابله کسانی را که اسیر عقلند مالمت 
و حیرانی  معماهاي  بعضی اورا صوفی دانسته اند و شراب و ساقی او را صوفیانه تعبیر کرده اند و گفته اند شراب خیام تامل در درك

مرگ و زندگی و سرگشتگی انسان در نیافتن پاسخهاي آنهاست و این باده فقط نمادي است و الزمه زبان ادبی است که از لغاتی مثل می و 
اگر درصد کمی را هم احتمال دهیم که شراب خیام همان شراب انگوري است باز هم خدشه اي به شخصیت و . مستی و باده استفاده کرد

  !)ناکرده گناه در جهان کیست بگو. (کند ینمشعر خیام وارد 
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516  
  بررسی عنصر گفتگو در گلستان سعدي

  ناي تأثیر آن در سیماي اهل معرفتبر مب
  

    1مرضیه هرمزدي

  2ابراهیم رنجبر
  
  چکیده

بـا وجـود ایـن در مـورد ظرایـف هنـري آن از       . ی قـرار داد توان گلستان سعدي را در ردیف آثار داسـتان  با قدري تسامح می   
انـد کـه در خـدمت مقاصـد      هاي بسیار کوتاه اکثر حکایات گلستان داستان. گاه بررسی عناصر داستانی توجه کافی نشده است دید

سیاسـت منـزل و    ي خود در خصوص سیاست مدن، سعدي حکایات را براي تبیین نظریات حکیمانه. اند کار گرفته شده نویسنده به
آن را ) مایـه  درون(گرفت و تنهـا مضـمون    هاي حکایت را نادیده توان تمام مؤلفه جهت می بدین. سیاست نفس به کار گرفته است

هـیچ  . ترین عنصر حکایـات گلسـتان اسـت     رنگ بدین جهت مضمون پر. اي اجتماعی یا اخالقی گرفت معتبر داشت و از آن نتیجه
در ایـن نوشـته تـأثیر ایـن     . به سر و سامان یافتن مضمون کمک نکـرده اسـت  » وگو گفت«ي عنصر  ه اندازهیک از عناصر داستان ب

سعدي براي معرفـی  . ایم ي موردي آن، ترسیم سیماي اهل معرفت، بررسی کرده عنصر را در ساختار حکایات گلستان و در مطالعه
وار ایـن قشـر از    خصـال پسـندیده و الگـو   . فتار استفاده کرده اسـت سیماي این قشر مهم اجتماعی به جاي رفتارهاي داستانی، از گ

نمایان، از سیماي ایـن قشـر الگـویی     ي صوفی گویی سعدي سعی کرده است که با تصفیه. ها، بسیار بیشتر است اوصاف ناپسند این
  . براي مدیریت جامعه در قلمرو سیاست مدن، سیاست نفس و سیاست منزل ارائه کند

  

  .وگو، گلستان سعدي اهل معرفت، عنصر گفت :ها کلید واژه

                                                
   com.yahoo@404hormozdi ن و ادبیات فارسیکارشناس ارشد  زبا -1

  com.yahoo@i_ranjbar استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی -2
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  مقدمه -1
ي  گلستان سعدي، به جهت برخورداري از سبکی خاص، نثرِ مسجع و اسـلوب نگـارش بـدیع و محتـواي حکیمانـه در زمـره         

خالقی و این کتاب شامل حکایاتی است کوتاه، مشتمل بر مضامین واالي حکمی، ا. بهترین آثار منثور کالسیک فارسی قرار دارد
مضـمون اکثـر حکایـات آن تعلیمـی و     . گـر اسـت   ها جلـوه  اجتماعی که مهارت، استادي و هنرِ نویسندگی سعدي به خوبی در آن

حکایات گلسـتان در عـین فصـاحت و شـیوایی و ایجـاز نوشـته       . گیرند و بوي واقعی به خود میارشادي است و حتی گاهی رنگ 
  .اند شده

. ي توانايِ سعدي است، از جهات گوناگون قابل بحث و بررسی است از آثارِ ذوق و ظرافت قریحهاین اثر ارزنده که سرشار    
البته گفتنی است که با توجه به سنتی بودن نثر گلستان و جدیـد  . ها، بررسی عناصر داستانی در حکایات آن است یکی از این جنبه

متن میسر نیست، اما یکی از عناصـر بنیـادي کـه در اکثـر حکایـات      ي عناصر در این  بودن مبحث عناصر داستانی، پیدا کردن همه
  .وگو است گلستان، مشهود است، عنصر گفت

  حکایت)  1 -1
آن را بـه  . است، در مورد حکایت و مفهوم آن، اتحاد نظر وجود نـدارد  1یکی از مصادیق ادبیات کالسیک فارسی، حکایت   
مقداري از خصوصـیات قصـه را     اگرچه حکایت،. اند گفته) 179: 1374مجو، زر(» قصه، سرگذشت، روایت، نقل و حدیث«معنی 

نقل (» پردازد درونی حوادث، می هاي روحی افراد و ظرفیت دارد، به معنیِ قصه نیست، زیرا در قصه، نویسنده به موشکافیِ ویژگی
اي اخالقـی،   روزي اسـت کـه اغلـب حـاوي نکتـه     اما حکایت، تقریباً معادل داستان کوتاه ام) 57 -58: 1362 با تلخیص از براهنی،

شمیسـا،  (» رفتـه اسـت   کـار مـی   تفهیم یا تقریر مطلبی بـه  مقام تمثیل، «ي پیامی آموزنده است که معموالً در  حکمی و یا دربردارنده 
منتظـره،   اقد عناصر غیـر ف«شود که  از لحاظ ادبی به داستان کوتاه، ساده، مختصر، مفید و غالباً منثور و مستقل گفته می) 198: 1378
) 78: 1382محمودیـان،  (» پـردازي و تخیـل آزاد بیگانـه اسـت     حال با افسـانه  هاست که در عین آمیزي صحنه پردازي و رنگ حاشیه

ي حکایات پند، حکمت و دقایق اخالقـی اسـت،    جا که مضمون عمده از آن. تراست مصداق نظر اخیر به حکایات سعدي نزدیک
در حکایـات اغلـب امـور و    . گیرنـد  از حکایـات آموزنـده، مـدد مـی    ... عرفـانی، اجتمـاعی و     ظرایف اخالقـی، در توجیه و تبیین 

العـاده کـه دور از ذهـن و خیـالی      انگیز و ماجراهاي خارق شود نه حوادث و اتفاقات حیرت رویدادهاي زندگی روزمرّه روایت می
نکاتی کـه از  . ساختن ذهن مخاطب نیازي نیست چینی، آماده ر به مقدمهاز همین روي در روایت و بازگو کردن این امو. نمایند می

ي  گیـري بـر عهـده    شـوند و گـاهی نیـز نتیجـه     گاهی به صراحت توسط نویسنده بیان می«شوند  حکایات سنتی فارسی، استنتاج می
  ). 531: 1376 انوشه،( » شود خواننده گذاشته می

  وگو گفت)  1 – 2
هـاي داسـتانی دارد، از اهمیـت بسـزایی برخـوردار       کارکردهاي متعدد و متنوعی که در میان سـازه  سبب وگو به عنصر گفت   
کـار   هاي منظـوم و منثـور بـه    وگو در اصطالح ادبیات داستانی به معنیِ مکالمه و سخن گفتن با هم است که در داستان گفت. است
  .نامند وگو می دهد، گفت تر در ذهن یک شخصیت رخ می انهصورت آزادها یا به  البته گفتاري را که میان شخصیت. رود می
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هاي گوناگون اخالقی و رفتاري اشخاص داستان،  ها، جنبه وگو در پیشبرد داستان، معرفّی ابعاد مختلف شخصیت عنصر گفت   
. بخشد وین داستان سرعت میو به تک) 466: 1380 میرصادقی،(» انجامد ي افکار و عقاید می به مبادله«دارد زیرا  نقش مهم و بسزایی

کـه در رونـد آن،    هاي فـردي و روحـی اوسـت، زیـرا عـالوه بـر ایـن        ي بیان و طرز گفتار هرکس، نشانگر اکثر ویژگی شکل ویژه
  )1179: 1376  انوشه،(» یابند ستد میها میان دو یا چند شخصیت، داد و  ها و اندیشه گردند، احساس ها معرفی می شخصیت

کند،  ي نویسنده، یکی از قدرتمندترین ابزاري است که با کمک آن اطالعات مشخصی را به مخاطبان ارائه میوگو برا گفت   
همین دلیل  به  .گذارد ي داستان را به نمایش می مایه دهد و دورن شناساند، پیرنگ را گسترش می ها را می وجوه گوناگون شخصیت

توان گفـت   ترتیب می بدین) 254: 1378داد، (اند  دانسته »مسنگ ارزش توصیفه«وگو در ادبیات داستانی را  برخی، اهمیت گفت
هـا،   شخصـیت  ترین و نیرومندترین عنصر ادبیات داستانی است؛ زیرا بعـد از شـناختن   وگو بعد از عنصر شخصیت، بنیادي که گفت

ي  وگویشان شـالوده  ها و گفت شخصیت. دکن سازد و به پیشبرد روند داستان، کمک می گفتار آنان است که هویتّشان را آشکار می
تـوانیم   تنها راهـی اسـت کـه از رهگـذر آن مـی     «وگو، آشناترین صداي داستان است و  گفت. دهند ها را تشکیل می ي داستان همه

  )479: 1380  آلوت،(» گذرد اطالع حاصل کنیم چه در ذهن  دیگران می ي آن درباره

  وگو در گلستان عنصر گفت)  1 -3
وگـو   ها را به گفت کند؛ وي شخصیت هاي داستان جاري می وگو، سخنانی است که سعدي بر زبان شخصیت ر از گفتمنظو   
ترتیب خواننده را مستقیم در جریان حوادث و  بدین. ها، افکار و عقایدیشان آشکارگردد وسیله بخشی از خصلت دارد تا بدین وامی

  .دهد ماجراهاي داستان، قرار می
. وگـو اختصـاص یافتـه اسـت     وگو هستند، در برخی دیگر نیمی از حکایت بـه گفـت   ایات گلستان، کالً گفتبخشی از حک   

کند، روابط  ها را معرفی می وسیله شخصیت که  بدین اینکاربرد فراوان این عنصر بیانگر اهمیت آن در گلستان است زیرا عالوه بر 
او خود در بسیاري از موارد . وگو همواره، ملحوظ نظر سعدي نیست ه از گفتالبته این جنب. دهد بین اشخاص داستان را نمایش می

در گذشته، زبـان حکایـت،   «. هاي سنتی، امري کامالً  عادي و طبیعی است گوید، این سلیقه در قصه ها، سخن می از زبان شخصیت
بلکه اغلـب زبـان معـین خـود     . شد تک اشخاصی که در حکایت وجود داشتند، مشخص نمی ي زندگی و بینش تک براساس نحوه
بـه  ) 38: 1362 براهنـی، (» شـد  ها تحمیل می موقعیت آن گرفتن طبقه، روحیه، سرشت و در نظراشخاص بدون  تک نویسنده، به تک
کـه   حـال آن . سازي ندارد وگو در گلستان در چنین مواردي در ایجاد پویاییِ داستان و بالطبع تأثیري درشخصیت همین دلیل گفت

  )49: 1388نوبل، (» وگوي خوب حتماً باید در داستان نقش داشته باشد گفت«شود که  بر این موضوع تأکید می امروزه
کنـد،   هـاي امـروزي متمـایز مـی     هـا را از داسـتان   هایی است که آن ها و حکایات قدیمی داراي ویژگی وگوها در قصه گفت   
  : هاي سنتی عبارتند از وگو در قصه ي گفت هاي عمده ویژگی
ي روایت و قصه بود و به دنبال روایت و  وگو عنصري بود که از خود استقاللی نداشت بلکه تنها جزئی از پیکره گفت«) الف   

در حکایات گلستان، اغلب بـا ایـن ویژگـی    ). 466  :1380 میرصادقی،(» اي نبود وگو فاصله آمد و میان روایت قصه و گفت قصه می
کند، این مـوارد بـا    اند، یعنی راوي گفتارهاي دیگران را نقل می وگوهاي غیرمستقیم از نوع گفتشویم که  وگوها مواجه می گفت
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وگـو   آمیختگـی روایـت و گفـت   . شـوند  وگو و روایت در حکایـات مـی   شروع شده و سبب آمیختگی گفت» گفت«عباراتی نظیر 
  .ستوگویی وجود دارد، مشهود ا ي حکایات گلستان که در آن گفت تقریباً در همه

گفتنـد   به یک زبان و لحن مشترك سخن می... هاي قدیم اعم از شاه، وزیر، درویش، امیر و  هاي قصه ي شخصیت همه«) ب   
هـا را از هـم    ي گفتار، شخصـیت  تواند از طریق نحوه که خواننده نمی هاي آنان نبود، به طوري گونه وجه افتراقی بین صحبت و هیچ

در ). 468: همـان (» هاسـت  کهن منطق داستانی آن ها و حکایات هاي قصه وگوهاي شخصیت گفت وجه تمایز«تنها . تشخیص بدهد
اي از علم و معرفـت   گویند و تمام افراد در هر پایه و طبقه هاي داستانی به یک زبان مشترك سخن می گلستان نیز عمدتاً شخصیت

هاسـت، بـدون در    ي شخصیت تعبیر دیگر زبان سعدي زبان همهگویند، به  که باشند، به یک نحو یعنی با زبان راوي با هم سخن می
بردن بـه چگـونگی    جا که زبان هر شخصیتی بخشی از هویت اوست، پی ها؛ و از آن نظرگرفتن طبقه، روحیه، سرشت و موقعیت آن

ه بـین  هاي حکایات او از طریق لفظ و زبان موجـود در حکایـات دشـوار اسـت و همـین امـر یکـی از عـواملی اسـت کـ           شخصیت
البته این سطح بررسی بیشتر مربـوط بـه الفـاظ اسـت و از نظـر      . کند هاي داستانی شکاف و فاصله ایجاد می خوانندگان و شخصیت

  .گوید اي مطابق انتظارات جامعه سخن می محتوا هر طبقه
ي  هـا جنبـه   زن و آهنـگ واژه متکلفانه بـود و اغلـب و    ي ادبی داشت، هاي قدیمی که بیشتر جنبه نثر در آن دسته از قصه«) ج   

هـاي متکلفانـه برخـورد     ه البتـه در حکایـات گلسـتان در مـوارد بسـیار نـادر بـا واژ       ). 470: همان(» شاعرانه داشت تا طبیعی و واقعی
به  که سعدي کمتر دیگر این. ي تعلیمی و آموزنده دارند و بالطبع باید طبیعی و واقعی باشد کنیم؛ زیرا سخنان سعدي اغلب جنبه می

  .فکر لفّاظی و فخرفروشی است
هـاي   ي داسـتان  وگوها، هنـر و ظرافـت و دقـت تکنیکـی بـه انـدازه       هاي کهن، در گفت باید افزود که در حکایات و داستان   

 .وگواست گاهی نیز داستانی فاقد گفت. گونه متون، این عنصر گاه طوالنی و گاهی کوتاه است امروزي نبود، به همین دلیل در آن
  .وگو اغلب جزوي از روایت قصه است هاي کهن، گفت  ن امر بدین سبب است که در داستانای

  
  وگو در گلستان چگونگی گفت) 1 -4

حکایت، تنها در یازده ) 179(از مجموع . وگویند زیرا اکثر حکایات داراي گفت. وگو در گلستان، عنصري مهم است گفت   
وگـو، جـذابیت و    حکایـات فاقـد گفـت   . وگـو هسـتند   درصد حکایات داراي گفـت  93حکایت گفتار وجود ندارد؛ یعنی بیش از 

این میزانِ گسترده، نشان آن است که سعدي از نقش این عنصـر مهـم در داسـتان، تـا     . وگو را ندارند پویایی حکایات داراي گفت
حتی گاهی بـه  . تر ترسیم کند اقعیهاي حکایات را جاندارتر و و وگو، شخصیت حدود زیادي آگاه بوده و سعی داشته که با گفت

گیرد، یعنی این حکایات بیشتر بر گفتار استوار است و عمل نقش  می گو در بر ها را گفت خوریم که بیشتر حجم آن حکایاتی برمی
 طرفه، دوطرفـه  وگوي یک از جمله گفت: وگوها وجود دارد در این بخش از حکایات گلستان انواع گفت. ها ندارد چندانی در آن
  .و چندطرفه

حکایتی کـه   41در . گیرد وگویی است که بین دو یا چند شخصیت صورت می گوي دوطرفه یا چندطرفه؛ گفت گفت) الف   
طرفه  وگوها چند تنها در چهار حکایت گفت. گوها دوطرفه است و درصد گفت 68حکایت یعنی  28معرفت سخن رفته، در  از اهل
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طرفـه، شـکلی از مکالمـه اسـت، زیـرا       وگوي یک گویی است، گفت وگوها از نوع تک درصد گفت 21حکایت یعنی  9در . است
شـنو   طرفـه، سـخن   وگوي یـک  فرقش با مکالمه این است که در گفت. گذارد وگو مخاطب دارد و سخن برمخاطب تأثیر می گفت

  .دهد گو را انجام می نهادي یا مورد انتظار سخن گوید، اما معموالً عمل پیش هیچ سخنی نمی

یعنی جدال سعدي با مدعی است که به تناسـب حجـم زیـاد آن، حجـم     ) 7باب  19حکایت (یک حکایت تنها  و در این چهل
هـاي کهـن    اي که در اکثر حکایـات و قصـه   در چارچوب ساده). کنیم و در ادامه از آن بحث می(وگو زیاد و چشمگیراست  گفت

توجهی نیز  وگو درگلستان، از این بی با وجود اهمیت گفت. دازي را جستپر توجهی نویسنده به شخصیت توان بی وجود دارد، می
ها در اکثر حکایات نامشخص است و تنها  هاي فردي شخصیت چه گفته شد، نام، هویت و ویژگی یعنی عالوه بر آن. در آن هست
عبدالقادر گیالنی نام بـرده شـده    به ترتیب از عارفانی چون ذوالنون مصري و) 2باب  3و حکایت  1باب  29حکایت (در دو مورد 

یـاد  ... ي آنان با عناوین عام و کلی نظیر عابدي، زاهدي، پارسایی و  دانیم و از همه ها چیزي نمی است؛ و از هویت دیگر شخصیت
ها در این بخش ساده، ثابت و ایسـتا  هسـتند و دور از شـرایط چنـد بعـدي بـودن و یـا هـر نـوع           شده است همچنین اکثر شخصیت

کنـد، زیـرا در ایـن حجـم کوتـاه حکایـت        کشند که راوي اراده مـی  حال بار سرنوشتی را به دوش می یچیدگی و تحول؛ در عینپ
بـه همـین دلیـل    . شـود  ها ایجاد نمی یابند و فرصتی براي ذکر اوصاف، روحیات وحاالت درونی آن مجالی براي تغییر و تحول نمی

  . رسند به نظر میها در موارد زیادي دور از واقعیت  شخصیت

ي دوم ندارنـد،   هـا ضـمیر ناخودآگـاه و الیـه     دهد شخصیت که نشان می ها عالوه بر این گویی سعدي در مورد شخصیت کلی   
هـاي هـر یـک از اشـخاص      از همین روي به خلقیات، احساسات اخالقی و ایـده . پردازي است توجهی سعدي به شخصیت نشان بی
ها در اشکال ناب خود بر گرد یـک کیفیـت واحـد سـاخته      تیپ«با این حال فورستر معتقد است که . توان چندان پی برد معین نمی

جـا بـه طـور اخـص      توان تا حدودي اوصاف و خصال کلـی هـر طبقـه و ایـن     گویی، می از این کلی  )70: 1383سناپور، (» شوند می
کنـد کـه    ها در اکثر موارد از سه یا چهار نفر تجاوز نمی زیرا در گلستان، تعداد شخصیت. خصوصیات اهل معرفت را استنباط نمود

ها از هر دستی که باشند، اغلب تصنعی هستند و دیـر   ها شخصیت ها دو نفر جزو افراد اصلی هستند، زیرا در قصه معموالً از میان آن
یابنـد و از   داستانی تغییر مـی  هاي گیرند، چون اوصاف متفاوت و حتی متضادي دارند، و تحت تأثیر موقعیت مورد پذیرش قرار می

کنند که همگـی کـامالً انسـانی     اند ودر دنیاي ساختگی وجود دارند، امور گوناگونی را تجربه می ها ساختگی شخصیت«جا که  آن
قصـه  از سوي دیگر اوصاف و عناوین قهرمانـان در  ). 102: 1380 آسابر،(» انگیزند می بوده و در افراد واکنشی مبتنی بر همدلی را بر
مـراد از صـفات،   . عنـاوین و صـفات قهرمانـان کمیـت حـاوي متغیـر قصـه هسـتند        «. متغیر است و بیشتر براي پیشبرد داستان اسـت 

  ).175: 1386پراپ، (» هاست ي خصایص قهرمانان مانند سن، جنس، مقام، ظاهر و جزئیات ظاهر و مانند این ي همه مجموعه

ي پرسـش و پاسـخ اسـت کـه      گو به شـیوه  و شود، گفت ها و حکایات دیده می در قصهوگو که  ترین نوع از انواع گفت ساده«   
گیرد و سخنی یـا عملـی خـالف عـادت و عـرف       مثالً شخصیت در موقعیتی قرار می. شود غالباً به یک پرسش و پاسخ منحصر می

غـالم،  (» شـنود  کند و یـا پاسـخی مـی    میي آن رفتار یا سخن، پرسشی  گاه شخصیت دیگر از او در باره زند، آن جامعه از او سر می
1382 :36-35.(  
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شود و سپس شخصیتی دیگر به  ها  آغاز می در این چهل و یک حکایت، حکایاتی نیز هستند که با پرسش یکی از شخصیت  
  .دهد؛ یعنی شروع این حکایات با پرسش است آن جواب می

دهـد یـا    وگو در ذهن شخصیت واحدي رخ می گفت«یعنی . گویی است وگو در گلستان، تک یکی دیگر از انواع گفت) ب   
  ).254: 1378داد، (» شود جانبه ادا می به طور یک

. گوینـد  گویی نمایشـی و حـدیث نفـس یـا خودگـویی کـه اصـطالحاً مونولـوگ هـم مـی           تک:  گویی بر دو نوع است تک   
گویند و اگـر مخاطـب نباشـد و     گویی نمایشی می اي است که اگر مخاطب در میان باشد، به آن تک مونولوگ صحبت یک نفره«

نفس  به حدیث) 401 : 1376انوشه، (» شود نفس نامیده میگویی درونی یا حدیث  ها در خلوت با خود سخن بگویند، تک شخصیت
د و او را کنـ  گوینده از نفس خود یکی را مانند خود انتزاع مـی . است »النفس خطاب«گویند و مترداف  می» تجرید«در بدیع فارسی 

کـه در حـدیث    از جملـه ایـن  . هـایی دارد  گویی تفـاوت  نفس با تک اساساً حدیث). 298: 1384همایی، (دهد  مورد خطاب قرار می
آورد؛ یعنی خویشتن را مخاطب قـرار داده،   خبر است و افکار و احساسات خود را بر زبان می نفس شخصیت از وجود مخاطبان بی

فرض بر این اسـت کـه مخـاطبی وجـود نـدارد و گـویی راوي در       «گویی درونی  گوید اما در تک یبا خود، با صداي بلند سخن م
) 43 -44: 1386 مسـتور، (» گیـرد  می ها و تخیالت او را در همان حال از ذهن او بر اندیشد و نویسنده، اندیشه محیطی تنها با خود می

) 19: 1372 حسینی،(» است که به طرح و عمل داستانی ارتباط دارد هایی ها و اندیشه نفس، انتقال احساسهدف از حدیث «در واقع 
بـا  ). 476: 1366 میرصـادقی، (» یابد آید و در ذهن او جریان می وگوي شخصیت داستان به زبان نمی گفت گویی درونی،  اما در تک

اسـت کـه از طریـق سـخنان      نفس، وجـود مخاطـب   گویی نمایشی و حدیث ترین وجه تمایز تک توان گفت اساسی این تفاسیر می
گویی درونی و حدیث نفس را به جهـت قرابـت معنـایی     در این بررسی تک. توان پی برد راوي، به حضور یا عدم حضور وي، می

و یک حکایـت   در این چهل. گویی، تقریباً به میزان اندکی بهره برده است البته سعدي از تک. کنیم که دارند از هم تفکیک نمی
 10و حکایت  2باب  3، حکایت 2باب 2حکایت (گویی استفاده کرده است که در سه حکایت از جمله  حکایت از تکتنها در نُه 

شناختی  ي آشنایی سعدي، با ابعاد روان دهنده تواند نشان این موارد می. گویی از نوع درونی یا همان حدیث نفس است تک) 7باب 
در شش حکایت دیگر یعنی . کند دگان را با افکار و احوال شخصیت آشنا میاو با این روش، خوانن. هاي حکایات باشد شخصیت

ــاب  21، حکایــت 1بــاب  33، حکایــت 1بــاب  25حکایــت (  ــاب 7، حکایــت 3بــاب  25حکایــت  ، 3بــاب  9حکایــت  ، 2ب )  6ب
حضـور دارد و تـا    جـا  زیـرا نویسـنده در ایـن   . کنـیم  ها احساس مـی  ها از نوع نمایشی است که حضور مخاطب را در آن گویی تک

البته حضور نویسنده، به این معنی نیست کـه او کـامالً در بیـان ذهنیـات و     . شود ها و احساسات شخصیت بازگو می حدودي اندیشه
هـا   ي افکـار شخصـیت   و بازگوگننـده  دهنـده  کند، بلکه به این معنی است که راوي تنها نقـش انتقـال   ها مداخله می افکار شخصیت
در این قسـم از حکایـات گلسـتان، مخاطـب و راوي و همچنـین طـرفین       . هاست کند و در واقع کاتب شخصیت می داستانی را ایفا
نویسنده  براي گفت . کنند ي کالم یکدیگر را قطع و یا گوینده را سرکوب نمی هیچگاه، رشته) 7باب  19حکایت (مکالمه جز در 

ي  دهنده وگو، نشان رعایت این حقوق و آزادي در گفت. دهد رج میو شنود میان اشخاص داستان؛ حوصله، متانت و صبوري به خ
هاسـت،   ي میان مکالمه و حجـم داسـتان   ي دیگر رابطه نکته. پردازي راوي است گرایی است که هدف متعالی داستان نوعی اخالق
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ـ       هاي موجود در یک حکایت بیشتر و طـوالنی  عمدتاَ هر چه میزان مکالمه ه همـان نسـبت افزونـی    تـر باشـد، حجـم حکایـت نیـز ب
  .گیرد می

پارسـایان، و    معرفـت کـه اعـم از عابـدان، زاهـدان، عارفـان،       وگو را در ترسیم سـیماي اهـل   ي حاضر کارکرد گفت در نوشته
  .  کنیم است، را روشن می... درویشان وارسته و تهیدست، صاحبدالن و 

   
  بحث اصلی -2

کند، به عبـارت   ي موضوع، بیان می ي آن دیدگاه خود را درباره ویسنده به وسیلهشود و ن ي چیزي نوشته می هر داستان درباره   
ي اخالقـی، اجتمـاعی،    تواند جنبه و می) 28: 1386مستور، (» شود ي آن نوشته می موضوع، مفهومی است که داستان، درباره«دیگر 

ماعی، سیاسی و اعتقادي سخن رفته است و قصد همـه،  در حکایات گلستان عمدتاً از مفاهیم اخالقی، اجت. داشته باشد... مذهبی و 
هر چند تمام حکایات آن، سرفصل مشخصی دارند، موضوعات اخالقـیِ  . ي انسان و رسیدن به حکمت نظري و عملی است تزکیه

  .معرفت در هفت باب اول پراکنده است آن و از جمله حکایات مربوط به اوصاف اخالقی اهل
از همین روي ذکر توضیحاتی در خصوص . شود تا سیمایشان روشن گردد وصاف درویشان ذکر میدر این بحث بارزترین ا   
  .نماید ي دید، شخصیت، زمان و مکان براي روشنی مطلب در آغاز ضروري می زاویه
  ي دید زاویه) 2 -1
: 1371اخـوت،  (» کنـد  اب مـی همان منظري است که نویسنده و یا راوي براي نگریستن به داستان انتخـ «ي دید در واقع  زاویه  

ي دیـد   درصد حکایـات از زاویـه   88حکایت یعنی  36گوید، در  در این قسم از حکایات که سعدي از اهل معرفت سخن می) 95
شود و  ها و رویدادها پرداخته می پردازد، در این دیدگاه از بیرون به توصیف آدم شخص به بیان حکایات میبیرونی و از زبان سوم 

درصـد حکایـات ایـن بخـش از      12حکایـت یعنـی    5در . ي کلـی دارد  موالً گذشته است و راوي بر همه چیز دید و احاطهفعل مع
  .هاي اصلی یا فرعی است ي داستان، یکی از شخصیت شخص استفاده کرده است و گویندهي دید درونی و از زبان اول  زاویه
  زمان) 2 -2
نیست و تنها گاهی به صورت  شده ي قطعی و شناخته هاي سنتی پدیده ها و داستان صهزمان در حکایات گلستان مانند اغلب ق   

تقریباً در اکثر اتفاق حکایات گلستان موقعیت زمانی یا اصالً مشخص نشده و یا . کلی، فرضی و اغلب مبهم به آن اشاره شده است
این اشارات سـطحی،  . توان حدود آن را دریافت نویسنده می الي متن و با توجه به اشارات گذراي به در موارد بسیار معدودي از ال

در حکایت زمان از دلیـل و علتـی ناشـی    «. شود در اکثر موارد خوانندگان را چندان به زمان وقوع حوادث و رویدادها رهنمون نمی
مکـان رئـال و واقعـی سـر و کـار       ها، معموالً با زمان و در حکایات و داستان«زیرا ) 86: 1362براهنی، (» کند از حوادث پیروي نمی

ي صریحی به زمـان وقـوع رویـدادها نشـده،      از چهل و یک حکایت این مجموعه در هیچ یک اشاره) 123: 1379 ثمینی،(» نداریم
اي ندارد و پرورش زمان و ایجـاد فضـاي زمـانی در نـزد نویسـندگان ارزش تلقـی        هاي سنتی، زمان جایگاه برجسته زیرا در داستان

هـا   کـه داسـتان   شود، جز ایـن  ها تلقی می هاي اساسی داستان اصوالً ابهام در زمان، دوري و نامشخص بودن یکی از ویژگی . شد نمی
هـاي   ي تاریخی داشته باشند که البته در این موارد نیـز کلیـت و فراگیـري زمـان مشـهود اسـت و بـرخالف رمـان و داسـتان          پیشینه

شـود، تصـنعی و سـاختگی     حتی در معدود مواقعی که به زمان اشاره مـی . شود ع نمیامروزي، چندان مورد توصیف و پرداخت واق
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ساختار زمانی آشکارا بر خصوصیت نمایشی و روایـت  «نویسی معاصر بر این باورند که  که در داستان در حالی. بودن آن هویداست
: 1387  میرصـادقی، (» کنـد  اي داسـتان آشـنا مـی   هـ  هاي عاطفی، روانی و خلقی شخصیت گذارد و خواننده را با جنبه داستان اثر می

272(  
  مکان) 2 -3
اما درگذشـته مکـان نیـز ماننـد     . هاي  اساسی ادبیات داستانی است طور اخص صحنه یکی ازویژگی امروزه توصیف مکان به   

طور کلـی و   شد یا به شاره نمیبه همین سبب در حکایات نیز یا کالً به نام مکان ا. گرفت زمان چندان مورد توجه نویسنده قرار نمی
یـک حکایـت، مکـان رخـداد      و در این چهل. شد استفاده می... اي و  گردید و از کلماتی چون محفلی، غاري، گوشه مبهم بیان می

درصد حکایات، نـام مکـان دارنـد و از شـهرهایی چـون       14تنها شش حکایت یعنی . وقایع و ماجراها، اغلب پوشیده و مبهم است
  .شق، شام، حجاز، کوفه و خراسان نام برده شده استبغداد، دم

  شخصیت) 2 -4
شخصیت در اثـر روایتـی یـا    «. شوند، زیرا در پیشبرد آن اهمیت بسیار دارند ها از عناصر اصلی داستان محسوب می شخصیت   

ایـن در حـالی   ) 84: 1380 ،میرصـادقی (» گوید وجود دارد  چه می نمایشی فردي است که کیفیت روانی و اخالقی او در عمل و آن
گوهـا اغلـب بـه نتـایج      و پردازي ندارد، زیرا او در فرآینـد گفـت   است که سعدي جز در مواردي اندك توجه چندانی به شخصیت

ي نـوعی یـا تیـپ مطـرح      عنـوان نمونـه   هـاي داسـتانی او اغلـب  بـه     اخالقی،  تربیتی و حکمی نظر دارد، از همـین روي شخصـیت  
ي طبقـه و   نماینـده «ایـن افـراد   ). 161: 1387میرصـادقی،  (» شود ها تأکید می بر مسائل عام و کلی زندگی آن« گردند، چون تنها می

در ایـن  ) 163: 1378 شمیسـا، (» گروهی از مردم هستند و وقتی او را شناختیم مثل این اسـت کـه هـزاران نفـر از مـردم را شـناخیتم      
سـاختار اغلـب حکایـات از دو    . ها، ترکیبی ساده و ابتدایی دارند د شخصیتي مورد بحث، حکایات گلستان از نظر تعدامجموعه 

ها، افـرادي سـاده و ایسـتا     افزون بر این اکثر شخصیت. یابد وگوي ساده و اغلب اندك و جزئی تشکیل می شخصیت و یک گفت
یکـی از مزایـاي اشـخاص    «تی هسـتند  این فرصتی براي نشان دادن خصوصیات خود ندارند، با این حال داراي امتیـازا  بر هستند، بنا

ي عـاطفی خواننـده ایشـان را تشـخیص      شوند و دیـده  سهولت باز شناخته می شوند به ي داستانی این است که هرگاه ظاهر می ساده
) 95 -96: 1384نقل باتلخیص از فورستر، ( » آورد مزیت دیگرشان این است که خواننده بعدها ایشان را به سهولت یاد می. دهد می

ها  ها؛ هویت، فردیت و ذهنیت مستقلی ندارند و اکثر آن وگو در حکایات گسترده و چشمگیر است، شخصیت هر چند میزان گفت
ي وسـیع   بـا وجـود گسـتره   «زیـرا  . هـا جـایی نـدارد    گویند، لذت، شادي و موفقیت در زنـدگی آن  به یک سبک و سیاق سخن می

ي افراد  ها بر زبان همه این آثار بدون در نظر گرفتن طبقه، سرشت و موقعیت آن ها و حکایات کهن، کالم در وگوها در قصه گفت
پیچیدگی، «ها از  چرا که اغلب این شخصیت). 163: 1379ثمینی، (» گیرند شود و همه از کلماتی همانند بهره می یکسان جاري می

اندیشـند و عمـل    هـا مـی   دسـته و سـنخ از انسـان    ي مثالی یـک  پویندگی، خالقیت و چند جانبگی برخودار نیستند و همچون نمونه
  )194: 1382محمودیان، (» پو ي استعالیی هستند تا موجودي زنده و خود بیشتر شکل ماشین و فرمانبر یک اراده. کنند می

در «زیـرا  . گـردد  وگویی تنها یک و نهایتاً دو خصـلت افـراد آشـکار مـی     در  اغلب حکایات این بخش و از خالل هر گفت   
بعدي به این نحو که کامالً نیکند یا  شوند و نه به صورت چند ها معموالً به صورت طرحی کلی ترسیم می کایات کهن، شخصیتح
گوید در حکایتی دیگر از درویشی  از همین روي اگر در حکایتی از درویش وارسته و فرهیخته سخن می) 20: 1383 اسکولز،(» بد
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ي نیک  معرفت به دو جنبه ها از جمله اهل ي اقشار و گروه ن اساس زندگی فردي و اجتماعی همهبر ای. کند وابسته و دنیاجو یاد می
ي انبوهی از سپیدي  ي ریز سیاهی، توده آن است که لزوماً باید در برابر هر نقطه زیرا سعدي بر. گردد و بد یا سیاه و سپید تقسیم می

خصـلتی باشـد هرچنـد     بعـدي و چنـد   ي پارسایی که چنـد  همین دلیل مشاهده به. و روشنی باشد که گاه و بیگاه وي را هشدار دهد
کـه   معتقدنـد کـه هنگـامی   «نویسـیِ معاصـر اغلـب     کـه  در داسـتان   حـال آن . نماید کامالً بعید نیست اما قدري دشوار و دیریاب می

د تا نصیحتش کنـد و او را  بـه راه   اید، لزومی ندارد حتماً شخصیت خوبی در برابرش خلق کنی شخصیت بدي را در قصه قرار داده
  ) 296: 1387حداد، (» راست بیاورد

نویسـنده  «جویـد، در ایـن شـیوه     پردازي مستقیم بهره مـی  کنیم که سعدي اغلب از شخصیت در پایان این بحث خاطر نشان می
هاي درونی و برونـی شـخص    ویژگی. جا راوي معموال داناي کل است در این. کند براي معرفی شخصیت او را مستقیما معرفی می

سـازي فـرد مـورد     گویی، تعمیم دادن و تیـپ  کند، به تعبیر دیگر نویسنده در این روش معموال با کلی مورد نظر خود را تعریف می
  )141: 1371اخوت، (  »شناساند نظر خود را به خواننده می

  نتایج اخالقی) 2 -5
توان یافت که حول  کمتر قصه و داستانی را می. شوند مثبت یا منفی ختم میي  هاي سنتی به یک نتیجه ها و داستان اغلب قصه   

گرایـی و یکنـواختی منتهـی     این نتایج حتـی گـاهی در مـواردي بـه نـوعی مطلـق      . یک اندیشه یا پندار اخالقی شکل نگرفته باشد
هـا و   مایـه  بـن «زیـرا  . ها دارد ترویج آن کند و سعی در نشر و تأکید می... زیرا بر موضوعاتی چون صبر، نیکی، عدالت و . شوند می

. گوسـت  هـاي اجتمـاعی، قـومی، سـنتی، اقلیمـی، فرهنگـی و اجتمـاعی قصـه         ها ترویج اصول انسانی و ارزش ي قصه زیربناي همه
) 1123: 1376  انوشـه، (» در قصـه نمـود آشـکاري دارد   ... خواهی، برابـري، شـجاعت، بخشـش و     هایی مانند برادري، عدالت ارزش
» اش اخالقی اسـت  گیري سوي عدالت است با برگذشتن از موانعی بالقوه تراژیک که جهت حکایات پیشروي به«ون بر این که افز

  ).75: 1379  اسکولز،(

توان گفت در موارد بسیار زیـادي تمـام    به جرأت می. هاي اخالقی وجود دارد در اغلب حکایات گلستان این نتایج و توصیه   
هـاي دینـی و مـذهبی در قالـب ایـن       العمل گونه دستور زیرا این. هاي ارزشمند اخالقی است مایه ي این درون ارائهغم سعدي، ّ و  هم

با تمام این اوصاف ایجاد . زیرا نفوذ و تأثیرگذاریش به مراتب  بیشتر از بیان مستقیم است. شود حکایات بهتر به مخاطب منتقل می
رسـد، زیـرا در    ممکن و دشوار بـه نظـر مـی    ها و حکایات کهن قدري غیر ها در قصه وگوها و ذهنیت شخصیت هماهنگی بین گفت

ها نیسـت و انتقـال    ي اعمال و خصوصیات و روحیات شخصیت کننده وگو مؤید عمل داستانی یا توصیف ها، گفت گونه داستان این
ویژگـی بارزشـان   . و فرعی، فردیـت ندارنـد  ها اعم از اصلی  شخصیت«زیرا . احساس طبیعی و واقعی بودن به خواننده دشوار است

هاي اجتماعی  خو، طرز رفتار، نقاط ضعف و قوت اخالقی، دیدگاهعاري بودن از خصوصیات شخصی است به همین دلیل خلق و 
  ).193: 1382محمودیان، (» ماند ها بر خواننده نامعلوم می و سیاسی آن

گونـه حکایـات از سـوي نویسـنده و مخاطـب توجـه بـه همـین مضـامین و           نترین دالیل پرداختن به ای تردید یکی از مهم بی   
ي  ها ترویج و اشاعه بناي فکري و اجتماعی قصه در حقیقت درونمایه و زیر«چرا که . هاي ارزشمند اخالقی و اجتماعی است مایه بن
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اخالقی اغلب در راستاي همان ساختار این نتایج ) 97: 1366میرصادقی، (» اصول انسانی، برادري، برابري و عدالت اجتماعی است
  . انسانی، اجتماعی و اخالقی حکایات گلستان است

. شـوند  ترین طرفین مکالمه محسوب می معرفت غالباً یکی از اصلیي مورد بررسی از حکایات گلستان، اهل  در این مجموعه   
  : بندي به شرح زیر است سیمهاي کوچکتري نیز قابل تقسیم است که این تق ي بزرگ به دسته این مجموعه

-اهل ) 2باب  45و  31 ،14(و سه حکایت ) 1باب  28و 26، 13، 12، 11حکایات (در هشت حکایت که به ترتیب عبارتند از    

. وگوها را به خود اختصـاص داده اسـت   درصد از کل گفت 18وگوها رقمی معادل  گویند، و این گفت معرفت با شاهان سخن می
وگوهـا   هشت مورد از این گفت. سازد معرفت به شاه و درباریان را متجلی میي کالمی و توجه اهل  ده نشان رابطهاین میزان گستر
شـود و در مـواردي چنـد بـا      وگوهـا کاسـته مـی    بعد به ترتیب از میزان گفت. دهد گویی تشکیل می طرفه یا  تک را گفتارهاي یک

  .ي چند نیز هویت مخاطبانشان نامعلوم استگویند، و در موارد مریدان و یاران خویش سخن می
بسامد قابل توجه این قشرها و همچنین اختصاص یک باب مجزا از کتاب گلستان به نام اینان و بیان اکثـر خصـال و خلقیـات      

ن احـوال و  این طبقه، حاکی از این است که این قشرها در زمان سعدي، در کانون توجه قرار داشتند، به همـین دلیـل احتمـاالً، بیـا    
هاي زیادي در شخصیت و خصـال   تناقض: توان گفت اما به اجمال می. شده است ها از نظر سعدي مهم تلقی می اوصاف این گروه

و تصرف سعدي در پرداخت شخصیتی، اینان اندك نیست؛ زیرا در بررسی حکایات، اگرچه میزان دخل . ها وجود دارد این گروه
امـا در  . هـا، رهـا شـده و بـه کمـال رسـیده اسـت        ي تعلقات و وابستگی خوریم که از همه می مقام برگاهی به عارفی برجسته و واال 

بینیم که شب تا سحر به ذکر و عبادت مشغول است و روز از غم تهیدستی و نداشتن وجه کفـاف و   درویشی را می  حکایتی دیگر،
لـذا در بـین ایـن    . افکنـد  گشاید و سر تسلیم و نیاز به زیر مـی  گذارن زندگی همسر و فرزندان، نزد شاه زبان به شکوه و شکایت می

یـا بایـد ایـن فرضـیه را     . ي محتوم، درست و واقعی دسـت یافـت   توان به یک نتیجه تناقضات در گفتار و رفتارشان، به سهولت نمی
رغم ایـن کـه گـاه و     علی. دهند یاي دارند، و مادام تغییر رنگ و ماهیت م گانه بپذیریم که اینان اغلب شخصیت دوگانه و گاه چند

یا باید بپـذیریم  . اند که قیود را از میان بردارند دهند که از وابستگی به مادیات احتراز کنند، خود نتوانسته بیگاه، به مردم هشدار می
تصویر بکشد  ها و تضادها است؛ یا این که سعدي نتوانسته شخصیت ثابت و یکرنگی را از آنان به که شخصیت اینان مجمع تناقض

هاي نوع شرقی است، هـر چنـد    درویش یکی از شخصیت«اصوالً . و در نتیجه نتوانسته در پرداخت شخصیت اینان موفق عمل کند
ي خاصی با خدا دارد و این امـر   که منحصراً ایرانی نیست، درویش مردي است تهیدست و مؤمن، اغلب در سیر و گشت که رابطه

همین رابطه با خدا سبب گردیده . عنوان واسطه وارد ماجرا شود کار و مساعد و یا حداقل به ان مددباعث شده که وي اغلب به عنو
  ).44: 1371مارزلف، (» آسا باشد که گاه، داراي صفاتی سحر

: کنـیم  تک حکایات، بارزترین خصال آنان و نسبت هـر یـک را از نیـک بـه بـد ذکـر مـی        حال پس از مطالعه وبررسی تک   
دست آمـده، معیـار مطابقـت هـر یـک از      وصاف خوب از تقسیم مجموع بیشترین و کمترین میزان صفات نیک بر دو به میانگین ا

درصد است، میانگین اوصـاف بـد نیـز بـه همـین       10معرفت با توجه به این نسبت است و این میزان معادل صفات با شخصیت اهل 
  .درصد 7طریق محاسبه شده که این رقم عبارت است از 
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وگو آشنا بوده و در اکثر حکایات نیز از این استعداد زبانی بهـره گرفتـه اسـت، وي     در آغاز گفتیم که سعدي با عنصر گفت   
که با استفاده از این تکنیک از گسترده و طوالنی شدن حجم حکایات کاسته، در بسیاري موارد، نکات تربیتی مـورد   عالوه بر این

هـا دخـل و    وگوي شخصیت که در موارد زیادي در گفت رغم این علی. دارد ها بیان می صیتوگوي شخ نظر خود را از خالل گفت
که برخی از اوصاف نیک و پسندیده و البته گاهی، برخی از صفات ناپسـند و مـذموم را بـه طبقـات و      تصرف کرده، خصوصاً این

ا توجه به محاسبات انجام گرفته، اوصاف حقیقـی  باید گفت که برخی از این خصال ب. دهد ها از جمله اهل معرفت نسبت می گروه
امـا میـزان   . توان گفت که سعدي دخالتی در این بخـش از خصـال نـدارد    طور قطع و یقین می گردد و به و اصلی آنان محسوب می

ي از جـا کـه و   از آن. وگوها و منتسب کردن برخی صفات به اهل معرفت، کامالً مشهود است دخالت او در اکثر حکایات و گفت
اي کـه ایـن گـروه در آن شـرکت دارنـد، یکـی از        ي پیامی آموزنده بوده، در رونـد هـر مکالمـه    اي به دنبال ارائه خالل هر مکالمه

  :ها عبارتند از بارزترین این ویژگی. نماید ها و صفاتشان رخ می ویژگی
بـاب   28حکایت(در هشت حکایت یعنی  ترین خصال اهل معرفت است که وارستگی و رویگردانی از دنیا؛ یکی از اصلی -   

و  3بـاب   12، حکایـت  2بـاب   45حکایـت    ،2بـاب   21حکایـت    ،2بـاب   16حکایت   ،2باب  14حکایت  ، 2باب  13، حکایت 1
چون این میزان بسیار بیشتر از سـطح  . درصد است 19و میزان این خصلت در شخصیت آنان   از آن سخن رفته)  5باب  17حکایت 
آنان  در این بخش با گفتار خویش، این وصـف  . گردد ترین صفات خوبشان تلقی می ت، لذ ا این صفت یکی از اصلیمیانگین اس

اي بودنـد کـه    هاي وارسـته  دهد برخی از افراد این طبقه انسان گونه که محاسبات نشان می زیرا همان. سازند اصلی خود را هویدا می
  .انگیخت نمی عاري از هر حشمت و شوکتی بود و میل و رغبتشان را برهاي مادي و تعلقات دنیوي در نزدشان  قدرت

 16، حکایـت  2باب 12حکایت(گردد که در هفت مورد  هاي اهل معرفت محسوب می از دیگر خصلت صبوري و قناعت؛  -   
سـخن رفتـه و   از آن ) 3بـاب   3و حکایـت   2باب  23، حکایت 2باب  39، حکایت 2باب  35، حکایت 2باب  21، حکایت 2باب 

درصداست  که با توجه به میانگین محاسبه شده، شکیبایی و قناعـت کـامالً بـا شخصـیت      17میزان این خصلت در شخصیت آنان 
این عارفان به جهت برخورداري از ایمان قلبی محکم و استوار حتی در زمان بروز مصائب و رویدادهاي سخت . آنان مناسبت دارد

دادنـد، بیقـراري و بیتـابی را جـایز      یق الهی و مسیر شکر رویگـردان نبودنـد و جـزع و فـزع سـر نمـی      و دشوار نیز از حرکت در طر
  .دانستند نمی

، حکایـت  1بـاب   2حکایـت : (یکی دیگر از اوصاف حقیقی اهل معرفت بصیرت است که در پنج حکایت از آن سخن رفته   
بـا  . درصـد اسـت  12میزان این خصـلت در شخصـیت آنـان    ) 6باب  7و حکایت  3باب  25حکایت   ،2باب  24حکایت  ،1باب  33

  . توجه به میانگین محاسبه شده این وصف کامالً با شخصیت آنان مناسبت دارد

بـاب   33، حکایت 1باب  26حکایت : (گویی، یکی دیگر از خصال آنان است که در پنج حکایت ازآن سخن رفته نصیحت -
خداترسی و . درصد است 12میزان این خصلت در شخصیت آنان ). 7باب  16یت و حکا 3باب  9، حکایت  2باب  41، حکایت 1

به همین دلیـل در مـواقعی کـه احسـاس     . تفاوت نباشند شد که نسبت به خطاي مردم و اطرافیان خود بی شناسی آنان سبب می وظیفه
  . گشودند و اندرز میدهد، زبان به وعظ  کردند پند و نصیحتشان کارگشاست  و فردي را از مهلکه نجات می می
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وگـو بهـره گرفتـه اسـت و      هـاي عنصـر گفـت    باید گفت در معرفی این خصال نیکو و پسندیده سعدي به روشنی از ظرفیـت    
ها به خواننده انتقال دهد، و تا حـدودي  توانسـته عنصـر     وگوي شخصیت ي مطلبی را که قصد داشته با گفت توانسته اصل و گزیده

و گویشـان   و تصـرفی در گفـت   پردازي و شناسایی خصال اهل معرفت به کارگیرد و هیچ دخل صیتوگو را در خدمت شخ گفت
کنند و یک بعـد از شخصـیت خـود را بـا سـخن       ها به خوبی از خالل گفتارشان خویشتن را معرفی می هر یک از شخصیت. ندارد

راوي سوم شخص از بیرون بر مـاجرا احاطـه دارد و   سعدي در اکثر این حکایات تنها به عنوان . سازند خویش به وضوح نمایان می
کنـد و بـراي تفهـیم و     ها را گزارش می پردازد، ماهیت رویدادها و برخی از روحیات شخصیت چون ناظري است که به روایت می
  .دارد میوگو وا  ها را به گفت انتقال بهتر صفات آنان شخصیت

توان به خوف  ي این اوصاف می شود از جمله اهل معرفت استخراج میوگوهاي  چند صفت نیکوي دیگر نیز از خالل گفت   
و  2بـاب  3، حکایـت  2باب  2حکایت   ،1باب  29حکایت : (و رجاي آنان اشاره کرد که در چهار حکایت از آن سخن رفته است

  .درصد است 9میزان این خصلت در شخصیت آنان ). 2باب  22حکایت 
و  1بـاب   12، حکایـت  1بـاب   11حکایـت  : (اکی است که در سه حکایت از آن سخن رفتهب از دیگر خصال آنان تهور و بی  

و حکایت  1باب  39حکایت (از زیرکی و هوشمندي آنان در دو . درصد است 7و میزان این خصلت در آنان ) 1باب  26حکایت 
و  2بـاب   1حکایـت  (ان در دو از خیرخـواهی آنـ  . درصـد اسـت   4سخن رفته و میزان این خصلت در شخصـیت آنـان   ) 2باب  36

ها از دیگر صفاتی اسـت کـه تنهـا     درصد است، ارج نهادن به نیکی 4سخن رفته و میزان آن در شخصیت آنان ) 2باب  23حکایت 
اما محاسبات انجـام گرفتـه و آمارهـاي بـه دسـت آمـده       . درصد است 2از آن سخن رفته و میزان آن در آنان  3باب  9در حکایت 

ایـن صـفات   . ست که سعدي این صفات برجسته و پسندیده را از جانب خویش به اهل معرفت الصـاق کـرده اسـت   حاکی از آن ا
تر گفتیم که معیار  مناسبت چندانی با شخصیت آنان ندارد، زیرا میزان این اوصاف از سطح میانگین محاسبه شده کمتر است، پیش

تـر باشـد،    شود و اگر میزان خصلتی از سطح میـانگین پـایین   نجیده میمطابقت و هماهنگی هر یک از صفات با توجه به میانگین س
ي اخیـر،   هـیچ یـک از ایـن صـفات نـام بـرده      . شود پردازي آشکار می وگوها و بالطبع در شخصیت میزان دخالت  سعدي در گفت

در این حکایات  هر چند برخی از این خصال یک مناسبت نسبی با شخصیت آنان دارد، سعدي. وصف حقیقی اهل معرفت نیست
دانـد کـه در    طرف حفظ نماید و گاه سهواً یا تعمداً خود را مجاز و موظف می عنوان راوي ناظر و بی تواند نقش خود را تنها به نمی

ي تصـویر نیـک و شایسـته از آنـان نهایـت همـت        ها تصرف کند و براي ارائه وگو و انتساب صفات نیکو به شخصیت قلمرو گفت
قـدر  هـر  . اند اندیش سعدي گرا و نیکآل  ي ذهن ایده چرا که برخی از این خصال، کامالً طراحی شده. گیرد یخویش را به کار م

پردازي، موفق نبـوده و هـدفش    ها بیشتر باشد به همان مقدار سعدي در رعایت اصول شخصیت این موارد در معرفی طبقات و گروه
در واقع هدف وي از این . پردازي وگوست نه شخصیت ف بر موضوع گفتوگو، تأکید صر از واداشتن اشخاص به مکالمه و گفت

خواهد  دهد و می ي تصویر نیک و ستوده از اهل معرفت است به همین جهت بسیاري از خصال نیک را به آنان نسبت می کار ارائه
  .ي اقشار جامعه باشند که درویشان عصرش در تمام امور سرآمد و در رأس همه
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اند یا از  اند، اغلب متأثر از فرهنگ و مذهب و مضامین نیک اخالقی که در این بخش از حکایات مطرح شدهاین موضوعات    
این موضوعات که اغلب در سایر آثار روایی کهن نیـز وجـود دارنـد،    . اند اوضاع اجتماعی و محیط زندگی نویسنده، نشأت گرفته

  . ها و آثار کالسیک است ناشی از وحدت موضوعی قصه
یابیم که سعدي به اکثر موضوعات فردي، اخالقی و اجتماعی توجه داشته  می با بررسی موضوعات پربسامد در این کتاب در   
اما از وجوه امتیـاز ایـن کتـاب تفکیـک ایـن موضـوعات بـر اسـاس         ... مباحثی عمیق چون وارستگی، بصیرت، شکیبایی و . است
ها و طبقات از جمله اهـل معرفـت    ین مضامین واال و ارزشمند در برخی گروهزیرا ا. ها و طبقات مختلف است بندي شخصیت دسته

هـاي گلسـتان نیـز از خصـال آنـان یـاد        هرچند که باب دوم گلستان به این قشر اختصاص یافته، در سایر باب. یابد نمود بیشتري می
  .شود می

ی به برخی از اوصاف مذموم آنان نیـز اشـاره   البته ذکر این نکته ضروري است که وي در ضمن معرفی صفات پسندیده گاه   
  :کند که این صفات عبارتند از می

وابستگی به تعلقات دنیوي؛ که طبق محاسبات، با شخصیت برخی از اهل این گروه مناسبت دارد و میزان این در شخصیت  -   
رویشان وارسته در گلستان زیاد است، شمار هرچند که شمار عابدان و د  درصد است و از سطح میانگین بسیار بیشتر است، 12آنان 

بستگی دارند، نیز اندك نیست، آمارها مبین این است که این قشر به دو گروه وارسته و وابسته تقسـیم   گروه دوم که به مادیات دل
سـعدي نتوانسـته    شوند این تناقض رفتاري فاحش در بین افراد این گروه وجود دارد؛ دلیل این دوگانگی رفتاري این نیست که می

شخصیت ثابتی از آنان ترسیم کند بلکه شمار این دو گروه در گلستان تقریباً یکسان اسـت و سـعدي سـیماي هـر دو گـروه را بـه       
دهد که این قشر همواره پرهیزگار و صالح نبودند و گاهی موارد نیز دچـار انحطـاط و    کشد و نشان می خوبی با گفتار به تصویر می

  .بودند هاي اخالقی لغزش

از آن ) 1باب  21حکایت (توزي است که در  دهد، کینه یکی دیگر از این صفات ناپسند که سعدي به اهل معرفت نسبت می   
 2البته این وصف طبق محاسبات با شخصیت اهل معرفت مناسـبت نـدارد زیـرا میـزان آن در شخصـیت آنـان از       . سخن رفته است

توان گفت این یـک وصـف انتسـابی     تر است، می رقم از سطح میانگین خصال منفی پائین جا که این از آن. کند درصد تجاوز نمی
  .دهد ي افراد این طبقه تعمیم می است که از جانب سعدي به آنان الصاق شده است و او این وصف را به همه

دارد نـزد شـاهان و    مـی  ا وایکی دیگر از اوصاف منفی اهل معرفت ریا و تظاهر است و در بسیاري موارد این خصلت آنـان ر    
ایـن بحـث   . سخن رفتـه اسـت   7باب  19متنعمان با تملق و مداهنت، به سؤال و خواهش بپردازند، از این خصلت آنان در حکایت 

حکایت جدال سعدي با مـدعی از  «. گلستان مطرح شده است 7بسیار گسترده تحت عنوان حکایت جدال سعدي با مدعی در باب 
ي  اي بنویسد کـه هـم در شـیوه    نویسنده با انشاء این حکایت در حقیقت خواسته مقامه. نویسی است ه فن مقامهدالیل توجه سعدي ب

سعدي این درویـش را تنهـا مـزور و     ).617: 1366خطبیی، (» ي ادبی با سیاق زبان فارسی سازگار باشد نویسی و هم از جنبه داستان
جوینـد، اگـر بـا برخـورد تنـد       راد این طبقه به جهت جـاهی کـه در نـزد خلـق مـی     زیرا برخی از اف  کند، مدعیِ درویشی ترسیم می

. کنـیم  که در رفتار این درویش در ایـن حکایـت مشـاهده مـی     گشایند، همچنان رو گردند، زبان به طعن و توهین می به توانگران رو
. گویـد  ورهـاي خـویش سـخن مـی    ها مطابق منش و با هر یک از شخصیت. وگو دراین حکایت زیاد و چشمگیر است حجم گفت
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البتـه او تنهـا نـاظر و گزارشـگر     . شـود  هـاي اصـلی وکلیـدي محسـوب مـی      در این حکایت خود یکی از شخصیت) سعدي(راوي 
از . کند کـه مـدافع تـوانگري اسـت     وگوها نیست، و خود در بطن ماجرا حضور دارد و با گفتار خویش به صراحت اعالم می گفت
کـه در   رغـم ایـن   علـی . یابیم وي انسانی ریاکار اسـت  مییفات راوي و همچنین گفتار خود درویش در چه که از سخنان و توص آن

هرچنـد سـاختمان حکایـت قـوي اسـت،      «. کند بسیاري موارد به توانگران رجوع کرده، بخشندگی و سخاوتمندي آنان را انکارمی
» کـافی بـه طـرف مقابـل در آن رعایـت نشـده اسـت        وگو یعنی رعایت ادب و احترام و دادن فرصـت  یکی از اصول اساسی گفت

  . طرفه است وگو در آن چند گفت. سه شخصیت داستانی در این حکایت حضور دارند. )69: 1383حسینی، (

سبب لحن تند و  ها به وگوي آن گفت. یابند سعدي و مدعی درویشی هر یک شش بار در این حکایت مجال سخن گفتن می   
وگوست، جمالت عینیت بیشتري دارد و  اما چون سعدي در این حکایت خود یکی از طرفین گفت. ه استخصمانه، همانند مجادل

وگـو در ایـن حکایـت در قالـب      گفت. وگو در آن پویاتر و جاندارتر است عنصر گفت. رسد تر به نظرمی تر و ملموس ماجرا واقعی
  .وگوي نمایشی ارائه شده است گفت

جا که کلمات رکیک و سخیف در حـق تـوانگران    جانبداري نسبت به درویشان است تا آن لحن مدعی، حاکی از تعصب و   
وگـو   این گفت. نگرد ظن می ي بدبینی و سوء ي توانگران به دیده گشاید وي به همه راند و به صراحت زبان به اهانت می بر زبان می

که درویش تنها ادعاي درویشی دارد و کامالً آدم سالوس و  گذارد از جمله این اي را نیز در اختیار مخاطب می اطالعات ناخواسته
ها یکسان است و هیچ تفاوتی  ي آن ها حاکی از صداقت و صراحت است، البته نوع زبان و بیان همه لحن شخصیت. متظاهري است

موافقـان تـوانگري و   هـاي تیپیـک    سعدي و درویـش نمونـه  . بین زبان و گفتارشان وجود ندارد و از این حیث قابل تفکیک نیستند
هاي  ي ویژگی ها همه این شخصیت. دانیم اند، زیرا جز ذهنیت و نوع نگرششان در مورد فقر و غنا، چیزي در موردشان نمی درویشی

ص     متون روایی کهن را که عبارت است از کلیت، مطلق گرایی، سادگی، انتزاعی بودن، مبهم بودن زمان و مکـان و نداشـتن تشـخّ
ي چنین مواردي در گلستان دیگر نیست و میزان این خصلت از سطح میانگین کمتر است،  جا که نمونه از آن. ا هستندزبانی، را دار

کند که گویا قابل تعمیم به  دهد و آن را طوري بیان می توان گفت که سعدي این خصلت را از جانب خویش به آنان نسبت می می
این صفت در شخصیت افراد این طبقه وجود داشته باشد، با توجه به میانگین محاسـبه   البته حتی اگر. سایر افراد این قشر نیز هست

  .شده با شخصیت آنان مناسبتی ندارد

  گیري نتیجه

سـعدي از ایـن عنصـر بـا مهـارت و      . وگو به عنوان ابزار روایت در حکایات گلستان نقش اساسی و مهمـی دارد  عنصر گفت   
زیرا ساختار اکثر حکایات پیرامـون  . توان حکایات را ساماندهی کرد که بدون این عنصر نمی يطور استادي استفاده کرده است، به

وي اغلـب بـا اسـتفاده از    . گیرنـد  وگوها در اکثر موارد در خدمت وحدت و کلیت مـتن قـرار مـی    گفت. گیرد وگو شکل می گفت
وگوهـا   گفـت . گـذارد ویدادها را به معرض نمـایش  ها و ر کند کمتر روایت کند و بیشتر اعمال، صحنه وگو، سعی می عنصر گفت

هر چند حضور و . گیرد دست می ها را به هدایت شخصیت» گفت«غالباً از نوع مستقیم و عینی هستند که راوي اغلب با آوردن فعل 
افکـار و ذهنیـات    ي وي در کنیم، این حضور وي به معنی دخالت بالقوه و پیوسـته  پاي سعدي را در بیشتر حکایات مشاهده میّ رد 
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یعنـی صـفات   . زیرا وي در معرفی و نمایش برخی از خصال اعم از صفات نیکو و مذموم هـیچ دخـالتی نـدارد   . ها نیست شخصیت
کشد، به عبارت دیگر در معرفـی برخـی از ایـن خصـال      دقت به تصویرمی گونه که در وجود و سرشت آنان هست به افراد را همان

البتـه  . کند ها جانبداري نمی طرف دارد و از عمل هیچ یک از شخصیت شگر است و نقشی کامالً بیپسندیده سعدي تنها یک گزار
دهد که در واقع جزو اوصاف حقیقی آنـان نیسـت،    بینانه به این قشر نسبت می باید گفت وي گاهی برخی از صفات نیکو را خوش

ي دیگري که شـایان   نکته. هاست یم و تجسیم شخصیتگونه صفات به اهل معرفت نشان دخل و تصرف سعدي در ترس الحاق این
شدند که سعدي این خصلت آنان را با  نماید این است که در عصر سعدي درویشان به دو گروه وارسته و وابسته تقسیم می ذکر می

وي . گـردد  می که دوگانگی رفتار آنان در این حوزه به وضوح آشکار سازد چنان وگو به خوبی منعکس می استفاده از عنصر گفت
دهد کـه بـا توجـه بـه محاسـبات       جویی، ریا و تزویر را به درویشان نسبت می همچنین در خالل برخی حکایات صفاتی چون انتقام

  .هاست انجام گرفته در گلستان این موضوع سندیت و اعتباري ندارد و بیشتر نشان دخل و تصرف سعدي در شخصیت آن

ي اقشار جامعه وجود داشته اسـت و ایـن موضـوع امـري کـامالً       و تضادهاي رفتاري در همه ها در پایان باید گفت که تناقض   
ي سـنگین تـرازو بـه صـفات      انـد کـه در مقـام مقایسـه کفـه      شود، اما اهل معرفت تقریباً تنها گروهی بـوده  عادي و طبیعی تلقی می

  .نیکویشان اختصاص داشته است
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517  
 ي زنان در کلیله و دمنهها یژگیوی شناخت روانتحلیل 

  
  1محمد یاوري

  2ماهر زینب برزگر
 
  چکیده

ي پیدایش، تدوین و نگارش مطالب آن  دورهي فرهنگ رایج در  کننده منعکسیی است که ها داستانکلیله و دمنه مشتمل بر    
به گونه اي ایفاي نقش  ها داستانشخصیت زنان است که در اکثر این  ها داستاني مطرح در این ها تیشخصاز جمله  .باشد یم

  .رسانند یمي متفاوتی را از خود به منصه ي ظهور ها یژگیوکرده و به نحو بارزي 
مسائل جنسی، پاکدامنی زن و بد بینی مرد،  همکاري،"ي زنان در کلیله و دمنه ذیل شش عنوان اصلیها یژگیودر این مقاله    

ي مربوط به هر یک از عناوین مذکور به تحلیل ها داستانطبقه بندي شده و با آوردن  "منطق و استدالل، ازدواج، حمیت
  .ی اجتماعی پرداخته شده استشناس رواني زنان از دیدگاه ها یژگیو

  

  .یشناس روانلیل زن، کلیله و دمنه، شخصیت پردازي، تح :هاکلید واژه
  

  

 

                                                
   Yavari1350@yahoo.com استاد یار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی - 1

 کارشناس ارشد ادبیات فارسی - 2
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  مقدمه

نام به امر شاهنشاه  "برزویه"از کتب خزینگی ملوك هند بوده است و در زمان انوشیروان، طبیب دانایی «کتاب کلیله و دمنه    
  )  257: 1381بهار،(».آن کتاب را از هند به ایران آورد و به زبان پهلوي ترجمه کرد

و ابوالمعالی نصراهللا منشی کتاب وي را  شود یماهللا بن مقفع از پهلوي به عربی ترجمه توسط عبد ها بعدکتاب کلیله و دمنه    
ي به هم ها داستاني از ا مجموعهاین کتاب  ) 258: همان. (سازد یمي شیواي سبک فنی تبدیل ها نثرترجمه و آن را به یکی از 

  . پردازد یماندرز مخاطب و در ضمن آن به  شود یمپیوسته است که معموال از زبان حیوانات نقل 
. بهره جسته شده است ها آني از ساز مضمونشخصیت زنان است که در  ها داستاني شخصیتی مشهود در این ها پیتیکی از    

ي زنان مورد تحلیل ها یژگیورا به عنوان  ها آنمجموعه  توان یمي متفاوتی هستند که ها یژگیوزنان در این کتاب معموال داراي 
  .ی قرار دادختشنا روان

  :سدینو یمي اصلی زنان چنین ها ازیندر مورد )  Dianjeles Barbara(باربارا دي آنجلس   
احترام  ها آننیاز دارند به  ها زن -3. نیاز دارند احساس پیوند و ارتباط کنند ها زن -2.نیاز دارند احساس امنیت کنند ها زن -1« 

  )162: 1383دي آنجلس الف،(» .گذاشته شود
 نیتر مهموي معتقد است .ي روحی میان زنان و مردان استها تفاوتدر آثار خود معتقد به ) John gray(جان گري    

ي روحی را ها استرسو  بخشند یمبه صحبت کردن است، زنان به این شیوه افکار خود را سامان  ها آنویژگی زنان گرایش روحی 
ي بنیادین در میل جنسی میان زنان و مردان معتقد ها تفاوتبه  شناسان روانبرخی از ) 51: 1383گري،.(کنند یماز خود دور 

زن رابطه جدید را در جست و . ي  جنسی با دلیل مرد فرق دارد رابطهدلیل زن براي « شناسان روانهستند، به زعم این گروه از 
  )96: 1384پیز،(» .افتد یمنزدیکی جنسی بعد از این مرحله اتفاق . کند یمجوي عشق و احساس عاشقانه آغاز 

به اعتراض و در پیش  ها آنقرار گرفته است عدم تمایل  شناسان رواني زنان  که معموال مورد توجه ها یژگیواز دیگر    
ي تهاجمی  هیروحاز پرخاشگري و داشتن  ها آن. تا زیاد اعتراض نکنند اند مراقب ها خانم«. باشد یمگرفتن روش مصالحه و سازش 

از سویی دیگر بیش تر شعرا و نویسندگان ادبیات ) 37: 84ارهارت،(».افتد یممحبوبیتشان به خطر  کنند یمزیرا خیال  ندزیپره یم
اینان به نوعی زنان را مورد ظلم . ي  آنان سایه افکنده استها نوشتهایران و جهان مرد بوده اند، به همین دلیل تفکر مرد ساالرانه بر 

  )57و56ي  شمارهپژوهشی علوم انسانی الزهرا، -فصلنامه ي علمی.(ا حقوق آنان را نادیده گرفته اندو تحقیر قرار داده اند ی
بهترین همدلی را نسبت به  تواند یمي مختلف ها تیموقعی شده است که معموال در ده سازمانمغز زنان به شیوه اي    
  )10: 1386بارون،(»ف احساسات و افکار فرد دیگر استکش«همدلی در این رابطه به معناي . ي پیرامون داشته باشدها انسان
تا  ردیگ یمی اجتماعی مورد تحلیل قرار شناخت رواني زنان در کتاب کلیله و دمنه بر اساس دیدگاه ها یژگیودر این پژوهش    

  .ي زنان ارائه گرددها یژگیوتصویري واضح از 
                                

  

  :طرح بحث
  همکاري  -1
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با یاران خود به دزدي رفت، خداوند خانه به حس حرکت ایشان بیدار شد و بشناخت که بر بام دزدانند، قوم ] نادانی[شبی «   
با من  شنوند یمرا آهسته بیدار کرد و حال معلوم گردانید، آنگه فرمود که  من خود را در خواب سازم و تو چنانکه ایشان آواز تو 

برداري نمود زن فرمان . که این چندین مال از کجا به دست آوردي تر تمامن بپرس به الحاح هر چه در سخن گفتن آي و پس از م
از این سوال در گذر که اگر راستی حال با تو گویم کسی بشنود و مردمان را پدید : مرد گفت . و بر آن ترتیب پرسیدن گرفت

  )49: 1384شی،نصراهللا من(»... زن مراجعت کرد و الحاح در میان آورد. آید
تا به این وسیله وي را در جهت رفع  پردازد یمدر این داستان زن با درك مشکل پیش آمده به همکاري با همسر خویش    

دوستان خوبی براي رفع مشکالت آقایان بوده  ها خانمدر تحقیقات آمده است که معمولَا «. مشکل پیش آمده یاري رساند
زنان به دلیل .ي پیش آمده فائق آیند مسئلهتا بر  کند یمساس زن در این موقعیت مرد را همراهی بر این ا) 68: 1386بارون،(».اند

، بر اساس دیدگاه دهد یمي نسبت به مردان دارند و همین امر حس همکاري را در آنان افزایش تر شیبحس مادرانه، همدلی 
  )atwood&dobkhin,1992.(شود یمشدن ناشی  دار بچههمین امر از حس مادري و  کاوان روان

  
   مسائل جنسی -2

  ارتباط نامشروع و همکاري زن جهت کتمان خطا - 1-2
خود به ضیافت بعضی از دوستان رفت و قوم او دوستی داشت و ... زاهد را به خانه ي خویش مهمان کرد... کفشگري...«   

زن را ... ر خانه دید و پیش از آن بدگمانی داشته بودرا بر د] همسرش[کفشگر مست باز رسید، ... سفیر میان ایشان زن حجامی بود
  .  نیک بزد و محکم بر ستون بست و بخفت

اي : گفت . اگر بیرون  خواهی رفت زودتر باش و اگر نه خبر کن تا باز گردد:... چنانکه خلق بیارامید زن حجام بیامد و گفت 
دل خویش ببندم و دوست خویش را عذري خواهم و در حال تا تو را ب... خواهر اگر شفقتی خواهی کرد زودتر مرا بگشاي

. در این میان کفشگر بیدار شد و زن را بانگ کرد. زن حجام به گشادن او و بستن خود تن در داد و او را بیرون فرستاد... بازآیم
چون ... زن حجام ببرید و بینی... خشم کفشگر زیادت گشت و نشگرده برداشت... زن حجام از بیم جواب نداد که او را بشناسد

عذرها خواست و او را بگشاد و خود را به ستون بست و او بینی در ... زن کفشگر باز رسید و خواهر خوانده را بینی بریده یافت
ی که شوي با من ظلم کرده است و دان یماي خداوند، اگر : و گفت ... دست به دعا برداشت... زن کفشگر... دست به خانه رفت

: گفت ... اي نابکار جادو این چه سخن است ؟: کفشگر گفت . ده است تو به فضل خویش ببخشاي و بینی به من باز دهتهمت نها
زن را به سالمت دید و بینی برقرار، در ... مرد  برخاست... بینی به من باز داد... برخیز اي ظالم و بنگر تا عدل و رحمت آفریدگار

در این میان حجام از خواب درآمد ... ام بینی در دست به خانه آمد، در کار خویش حیرانزن حج... حال به اعتذار مشغول گشت
حجام در تاریکی شب از خشم بینداخت، زن . زن دیري توقف کرد و ستره تنها بدو داد...و آواز داد و دست افزار خواست

» ...مسرایگان در آمدند و او را مالمت کردندحجام متحیر گشت و ه. خویشتن از پاي در افگند و فریاد برآورد که بینی،بینی
  )79-77: 1384نصراهللا منشی،(
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نابکاري زن و خیانت وي به همسرش که معموال با سر رسیدن مرد و رسوا شدن زن همراه است ازمسائلی است که در کلیله    
ي  اشارههر چند در متن کتاب  )138-221،137 -76،217 -75( قرار گرفته است، ها داستاني بسیاري از  هیماو دمنه درون 

  :باشند یمواضحی به چونی و چرایی بروز چنین رفتارهایی نشده است، لیکن  دالیل زیر در این مورد قابل تصور 
 شانیها صحبتبه وسیله تکرار  ها زنحتی «به برقراري روابط کالمی ست،  ها آننیاز روحی زنان، تمایل  نیتر مهم -1     
زمانی ) 485: 1383دي آنجلس الف،(» .کنند یمرا تخلیه و احساسات خود را حل و فصل و تعدیل  شانیها اباضطرو  ها ینگران

تا بدین  رود یمکه مرد امنیت و امکان ابراز زبانی احساسات و عواطف را براي زن تامین نکند احتمال ارتباط زن با مردي دیگر 
  .شیوه تمایالت زبانی خویش را ارضا کند

چرا «دلیل خیانت زنان واقع شود  تواند یمي غیر اخالقی مرد نسبت به همسر از جمله عواملی است که ها رفتارو  خشونت -2 
از  تواند یمعدم رضایت عاطفی زن از همسر خویش ) 98: همان(».که عشق را در اولویت قرار دادن نمودي از هویت زنانه است

شد و بدیهی است در حین برقراري روابط عاطفی با مرد دیگر خیانت جنسی نیز عوامل روي آوردن وي به مرد بیگانه با نیتر مهم
  .افتد یماتفاق 
رابطه ي خیانت آمیز خود را با زندگی زناشویی  شود یمبه صورت اعم، فردي که در زندگی خویش مرتکب خیانت  -3  

زمانی که فرد شادمانی فعلی خویش را با «ست، نرسیده بوده ا ها آنکه در زندگی خود به  ابدی یمخود مقایسه کرده چیزهایی 
، زیرا این ارتباط جدید نه کند یمبه طرف رابطه جدید گرایش پیدا  تر شیب، هر چه کند یممقایسه  اش گذشته بار اسارتزندگی 

چنین نتیجه  توان یمبنابراین ) 64: 1380اسپرینگ،( ».کشد یمو نه این که او را به غل و زنجیر  کند یممسئولیتی را به وي تحمیل 
  . دهد یماحتمال خیانت زوجین را افزایش  شود یمي افراطی که گاه در زندگی زناشویی دامن گیر افراد ها بندگرفت که قید و 

همکاري دو زن با یکدیگر جهت کتمان خطا  خورد یمعالوه بر خیانت زن نکته ي دیگري که در این داستان به چشم    
با همراهی زن حجام اشتباه خویش را پنهان کند و این در خواست با موافقت زن حجام همراه  کند یم ، زن کفشگر سعیباشد یم

چنان کمک قدرتمندي براي هم باشند که هیچ مردي  توانند یم ها خانم«ی تکیه دارد، شناخت رواناین موضوع بر حقیقتی . است
را با هم جشن بگیریم،  مانیها يروزیپشادي یکدیگر خرسند شویم و دردهاي یکدیگر را درك کنیم و از  میتوان یمما . تواند ینم

ي از ا بهرهبه همین سبب است که زن حجام با آن که ظاهرا خود ) 260: 1383دي آنجلس ب،(».مثل اینکه خودمان پیروز شده ایم
و به چنین اقدامی  برد یمت لذت اما از این که با یاري خود سبب رضایت زنی دیگر را فراهم کرده اس برد ینم کند یمکمکی که 

  .ورزد یممبادرت 
  طرح و برنامه براي ارتباط نا مشروع - 2-2
. با ایشان همسایگی داشت... و نقاشی استاد... که در شهر کشمیر بازرگانی بود حمیر نام و زنی ماه پیکر داشت اند آورده«   

چادري دو : چیزي توانی ساخت که میان من و تو نشانی باشد؟ گفت : روزي زن او را گفت . میان او و زن بازرگان معاشقتی افتاد
روزي نقاش به ... شنود یمو چون تو آن بدیدي به زودي بیرون خرام و غالمی این باب ... و سیاهی... سپیدي] از... [ رنگ سازم

و بدو نزدیک شد و پس از قضاي  آن غالم آن چادر را از دختر او عاریت خواست و زن را بدان شعار فریفت... کاري رفته بود
. درحال چادر به کتف بگردانید و آنجا رفت. چون نقاش برسید و آرزوي دیدار معشوق داشت. شهوت بازگشت و چادر باز داد
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مرد دانست که چه شده ! ي خیر هست که برفور بازآمديا بازگشتهاي دوست، هنوز این ساعت : زن پیش او باز دوید و گفت 
  )138-137: 1384نصراهللا منشی،(» ...ادب بلیغ کرد و چادر را بسوخت است، دختر را

از دیدگاه نیاز زن به امنیت بررسی کرد، زنان به  توان یمي جنسی را  رابطهتمایل زن براي ایجاد عالمتی جهت برقراري    
. باشد یمن این احساس ناامنی و اکثر ارتباطات آنها در جهت برطرف کرد کنند یمصورت فطري در درون خویش احساس ناامنی 

جایی در ژرفاي وجودشان اندکی احساس ناامنی دارند، باز هم بخشی از روح و روان ما وجود دارد که همواره با  ها زنتمامی « 
ن را اما هرگز قادر نیستیم برآن چیره شویم  یا آ میکن یمآن در حال سروکله زدن هستیم و همواره نیز خود را به این دلیل سرزنش 

بدین ترتیب زن براي ایجاد ) 166: 1383دي آنجلس الف،(»نیز همین است ها زناز میان برداریم و یکی از رازهاي ناگفته ي ما 
تا به این شیوه از هر گونه خطرات احتمالی جلوگیري به عمل  ندیگز یمي را براي ارتباط اشتباه خویش بر ا نشانهامنیت خاطر 

  .طر بخشدآورد و به خود اطمینان خا
ي دیگر متضمن خیانت جنسی زن، نکته اي که مشهود است، سر رسیدن مرد و ها داستاندر پایان این داستان و بسیاري    

که مرد پیش از ایجاد چنین رابطه اي ایفاگر چه نقشی بوده است؟  دیآ یم، لیکن در این جا این سوال پیش باشد یمرسوایی زن 
 کرده یمکم از همسر و خانواده ي خویش حمایت و احساسات و عواطف همسر خود را ارضا ی محگاه هیتکآیا وي به عنوان 

  است و یا اینکه قرار گرفتن در چنین شرایطی خود از جمله دالیل سقوط زن در ورطه ي بدکارگی و پرتگاه خیانت است؟
  

  منطق و استدالل   – 3
  تشخیص حق از باطل -1-3
کلیله روي به دمنه آورده بود و آن چه از جهت او در حق گاو رفت باز . و دمنه گذرش افتادبر مسکن کلیله ... شبی پلنگ«   

به نزدیک مادر شیر رفت و از وي عهدي خواست که آن چه گوید مستور ماند و . چون پلنگ این فصول تمام بشنود... راند یم
موجب : پرسید که . یدار پسر آمد، او را  چون غمناکی یافتدیگر روز مادر شیر به د...  آنچه شنیده بود باز گفت... پس از وثیقت

اگر تو درآن چیزي :... گفت ....شهادت هیچ کس برو مقنع از نفس او نیست: مادر شیر گفت ... کشتن شنزبه: چیست ؟ گفت 
  .ي مرا بیاگاهانا شنودهی و دان یم

کشف ] زیرا... [تو در کتمان آن مرا وصایت کرده استشنوده ام، اما اظهار آن ممکن نیست، که بعضی از نزدیکان : گفت   
  ...      اول دشمنایگی آن کس که این اعتماد کرده باشد؛ و دوم بدگمانی دیگران: اسرار دو عیب ظاهر دارد 

 آن دمنه که ملک:... مادر شیر گفت. باري به جمل اشارت کن... ی که نام آن کس تعیین کنیخواه ینماگر :... شیر گفت    
چون برفت تامل کرد و کسان . دانستم، باز باید گشت: شیر مادر را فرمود که . را برین داشت، ساعی نمام و شریر فتان است

از سوابق : مادر شیر گفت ... پس بفرمود تا دمنه را بیاوردند. فرستاد و لشکر را حاضر خواست و مادر را هم خبر کرد تا بیامد
مادر شیر ... این جاي موعظتست اگر در محل قبول نشیند: دمنه گفت . بیان امثال در هر باب... که دارم ینمتو چندان عجب ...مکرِ

مادر شیر چون بدید که سخن دمنه به سمع رضا استماع ...  ي که به شعوذه و مکر خالص یابی ؟دار یماي غدار، هنوز امید : گفت 
خاموشی همداستانی «بر حجت به تصدیق ماند و از اینجا گویند که  خاموشی: روي به شیر آورد و گفت... بدگمان گشت ابدی یم

بازگوي از کدام کس شنودي، تا آن مرا : مادر را گفت ] و پس از مناظراتی بین مادر شیر و دمنه، شیر... [و به خشم برخاست»ست
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لکن از آن کس استطالع ... ه باشددشوار است بر من اظهار سر کسی که بر من اعتماد کرد: گفت. در کشتن دمنه بهانه اي باشد
که ملک در حق تو ... انواع تربیت و ترشیح: کنم، اگر اجازت یابم بازگویم و از نزدیک شیر برفت و پلنگ را بخواند و گفت 

وانگاه واجبست بر تو که حق نعمت او بگزاري و خود را از عهده ي این شهادت بیرون ... مقرر است دیفرما یمفرموده ست و 
نیز گواهی داد و دمنه به  -که در همسایگی دمنه ساکن بود و مطلع بر ماوقع -سرانجام پلنگ حاضر به شهادت شد و دد[ » ...آري

  )156 -128: 1384نصراهللا،.] (سزاي کردار خویش رسید
و وي  نهند یمیان در این داستان زن به عنوان معتمدي ظاهر شده است که افراد مختلف مسائل و مشکالت خود را با او در م   

  .نیز ضمن رازداري سعی در حل مسئله ي پیش آمده دارد تا حقی در این میان از بین نرود
زنان تمایل بیش تري به «بر اساس گرایش زنان به روابط انسانی در نظر گرفت،  توان یمرازداري زن در این داستان را    

زنان بیشتر مایلند که به همدلی کردن در ارتباطات دوستانه اهمیت به طور متوسط . روابط ایثار گرانه و دو جانبه دارند
بدین ترتیب زن در این موقعیت براي حفظ روابط دوستانه ي خود سعی در رازداري دارد تا ) 72-71: 1386بارون،(».بدهند
  .ي به اعتماد دوستانش وارد نشودا خدشه
زنان «. کوشد یم) شیر(زن به عنوان فردي خردمند در یاري مردي دیگر که درین جا حائز اهمیت است آن است که  نکته   

) 69: همان(» .از مردان هم هستند تر يقواین قدرت را دارند که ناراحتی را از دوستان خودشان دور کنند و در بعضی موارد حتی 
ي ها يگر چارهنیز با تکیه بر ي روحی مرد دارد و نهایتا ها یناراحتبعالوه زن در این داستان همچنین سعی در برطرف کردن 

  .شود یمخویش در تحقق این هدف موفق 
] مادر[«ی باشد، شناخت روانحاکی از یک حقیقت  تواند یمکه  شود یماز سویی دیگر در بخشی از داستان به جمله اي اشاره    

صرفا از حالت چهره ي وي متوجه  طبق این سخن، زن بدون این که صحبتی با مرد داشته باشد» .را  چون غمناکی یافت] شیر[او
یی مکالمات غیر گشا رمزدر فهم  و  ها آن. زنان در برابر بیان حاالت چهره بسیار حساس هستند«، شود یمناراحتی و اندوه مرد 

حاالت و تن و آهنگ صدا و چهره ي شخص را زیر نظر دارند و به  نیتر فیظرو  نیتر کوچک ها آنکالمی بسیار مهارت دارند، 
  مک همین نکات ریز ک

  )70: همان(».پردازند یمو ظریف در مورد شخصیت افراد به قضاوت 
] مرد[ي خواب راست کردند و  جامهچون از شام فارغ شدیم براي من . ي آشنایی فرود آمدم خانهشبانگاهی به فالن شهر در «

ي را بخوانم و ضیافتی سازم ا فهیطافردا  خواهم یم: که گفت یمزن را ... شنود توانستم یمبه نزدیک زن رفت و مفاوضت ایشان 
اگر توفیق احسان و :... مرد گفت! ... ی و در خانه کفاف عیال موجود نه خوان یممردمان را چه : زن گفت. که عزیزي رسیده است

راست . رزق علی اهللال: زن گفت ... مجال انفاقی باشد بدان ندامت شرط نیست، که جمع و ادخار نامبارکست و فرجام آن نامحمود
هر که را . یی و در خانه قدري کنجد و برنج هست، بامداد طعامی بسازم و شش هفت کس را ازان لهنه اي حاصل آیدگو یم

  . خواهی بخوان
تا این خشک شود و خود به کار دیگر  ران یممرغان را : در آفتاب بنهاد و شوي را گفت . دیگر روز آن کنجد را بخته کرد   
زن بدید، کراهیت داشت که از آن خوردنی ساختی، به بازار برد و . سگی بدان دهان دراز کرد. مرد را خواب در ربود. تپرداخ
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کنجد  فروشد یماین زن به موجبی : مردي گفت . آن را با کنجد با پوست صاعا بصاع بفروخت و من در بازار شاهد حال بودم
  )173-171: 1384،نصراهللا منشی(».بخته کرده به کنجد با پوست

، با این استدالل که توان پذیرایی شایسته  از میهمانان را ندارند و ورزد یمدر ابتداي داستان زن از برگزاري میهمانی ممانعت    
ناشی از این حقیقت  توان یماین رفتار زن را . سبب در مضیقه افتادن اعضاي خانواده گردد تواند یمنیز اینکه این هزینه 

به سطح پایین روابط قانع شوند،  توانند ینمي باالیی براي روابط خود قائلند و ها  استانداردی دانست که معموال زنان ختشنا روان
و با برگزاري  دهند یمرفتار زن در این موقعیت احتمال دارد این تصور را تقویت کند که زنان نسبت به تشریفات اهمیت بسیاري 

. سیري ناپذیر هستند ها زن: باور غلط« سدینو یمدي آنجلس در رابطه با این تصور چنین . هستند ي ساده معموال مخالفها یهمانیم
ي احساسی و عاطفی زنان باالتر از ها استانداردهمیشه به دنبال آنند تا همه چیز را بهتر کنند به این دلیل که  ها زن: واقعیت 
اعتقاد، زن در پی به دست آوردن استانداردهاي باال به منظور تقویت  بنا بر  این) 268 -266: 1383دي آنجلس الف،(».مردهاست

  .ورزد یمي شایسته تاکید ا یهمانیمروابط احساسی و عاطفی خویش به برگزاري 
این موضوع . تا بدین وسیله خانواده کمترین ضرر ممکن را متحمل شود دهد یمدر ادامه زن رفتاري مقتصدانه از خود بروز    

تا از بروز ضرر و زیان اقتصادي  کند یماکی از تفکرات اقتصادي زن در این داستان باشد، زیرا زن بدین وسیله تالش ح تواند یم
ي موجود پیرامون ها دگاهیدي اقتصادي زنان به نقد ها تیفعالجسی برنارد در کتاب دنیاي زنان ضمن بررسی . جلوگیري کند

از آن به عنوان  توان یمدر این راستا در بسیاري از مسائل اقتصادي مثمر ثمر است و  ي پرداخته و معتقد است فعالیت زناندار خانه
خانه داري به عنوان یک شغل در هیچ یک از تحقیقات مربوط به اشتغال به «براي کل اعضاي خانواده یاد کرد اما آور سودفعالیت 

  ) 163: 1384برنارد،(».تصاد هم در نظر گرفته نشده استاجتماعی لحاظ نشده است، حتی در اق –عنوان بعدي از منزلت اقتصادي 
  رفتار اقتصادي -2-3
چون از شام فارغ شدیم براي من جامه ي خواب راست کردندو . شبانگاهی به فالن شهر در خانه ي آشنایی فرود آمدم«   

ي را بخوانم و ضیافتی ا فهیطافردا  مخواه یم: که گفت یمزن را ... شنود توانستم یمبه نزدیک زن رفت و مفاوضت ایشان ] مرد[
آخر هرگز از فردا نخواهی ! ی و در خانه کفاف عیال موجود نه خوان یممردمان را چه : زن گفت. سازم که عزیزي رسیده است

ط اگر توفیق احسان و مجال انفاقی باشد بدان ندامت شر:... اندیشید و دل تو به فرزندان و اعقاب نخواهد نگریست ؟ مرد گفت
یی و در خانه قدري کنجد و گو یمراست . الرزق علی اهللا: زن گفت ... نیست، که جمع و ادخار نامبارکست و فرجام آن نامحمود

  . هر که را خواهی بخوان. برنج هست، بامداد طعامی بسازم و شش هفت کس را ازان لهنه اي حاصل آید
تا این خشک شود و خود به کار دیگر  ران یممرغان را : وي را گفت در آفتاب بنهاد و ش. دیگر روز آن کنجد را بخته کرد   

زن بدید، کراهیت داشت که از آن خوردنی ساختی، به بازار برد و . سگی بدان دهان دراز کرد. مرد را خواب در ربود. پرداخت
کنجد  فروشد یمزن به موجبی این : مردي گفت . آن را با کنجد با پوست صاعا بصاع بفروخت و من در بازار شاهد حال بودم

  )173-171: 1384نصراهللا منشی،(».بخته کرده به کنجد با پوست
، با این استدالل که توان پذیرایی شایسته  از میهمانان را ندارند و ورزد یمدر ابتداي داستان زن از برگزاري میهمانی ممانعت    

ی شناخت روانناشی از این حقیقت  توان یماین رفتار زن را . نواده گرددسبب در مضیقه افتادن اعضاي خا تواند یماینکه این هزینه 
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به سطح پایین روابط قانع شوند، رفتار زن در این  توانند ینمي باالیی براي روابط خود قائلند و ها  استاندارددانست که معموال زنان 
  موقعیت احتمال دارد این تصور را تقویت کند که زنان نسبت به 

  ي ساده معموال ها یهمانیمو با برگزاري  دهند یماهمیت بسیاري تشریفات 
همیشه  ها زن: واقعیت . سیري ناپذیر هستند ها زن: باور غلط «سدینو یممخالف هستند دي آنجلس در رابطه با این تصور چنین 

دي آنجلس (».ان باالتر از مردهاستي احساسی و عاطفی زنها استانداردبه دنبال آنند تا همه چیز را بهتر کنند به این دلیل که 
بنا بر این اعتقاد، زن در پی به دست آوردن استانداردهاي باال به منظور تقویت روابط احساسی و عاطفی ) 268 -266: 1383الف،

  .ورزد یمي شایسته تاکید ا یهمانیمخویش به برگزاري 
این موضوع . یله خانواده کمترین ضرر ممکن را متحمل شودتا بدین وس دهد یمدر ادامه زن رفتاري مقتصدانه از خود بروز    

تا از بروز ضرر و زیان اقتصادي  کند یمحاکی از تفکرات اقتصادي زن در این داستان باشد، زیرا زن بدین وسیله تالش  تواند یم
ي ها دگاهیدنان به نقد ي اقتصادي زها تیفعالدر کتاب دنیاي زنان ضمن بررسی ) Jessi Bernard(جسی برنارد. جلوگیري کند

 توان یمي پرداخته و معتقد است فعالیت زنان در این راستا در بسیاري از مسائل اقتصادي مثمر ثمر است و دار خانهموجود پیرامون 
خانه داري به عنوان یک شغل در هیچ یک از تحقیقات «براي کل اعضاي خانواده یاد کرد اما آور سوداز آن به عنوان فعالیت 

اجتماعی لحاظ نشده است، حتی در اقتصاد هم در نظر گرفته نشده  –ط به اشتغال به عنوان بعدي از منزلت اقتصادي مربو
  ) 163: 1384برنارد،(».است

  

  پاکدامنی زن و بدبینی مرد نسبت به وي  - 4
  وفاداري زن نسبت به همسر و شکاکیت مرد -1-4
داشت و باز داري  حفاظ یبغالمی . و نهایت صالح و عفاف... چو ماه روي مرزبانی بود مذکور و بهارویه نام زنی داشت«   

چون نومید گشت خواست که در حق . کردي و او را بدان مستوره نظري افتاد، بسیار کوشید تا بدست آید، البته بدو التفاتی ننمود
» ن را در جامه ي خواجه خفته دیدم با کدبانومن دربا« از صیادي دو طوطی طلبید و یکی را ازیشان بیاموخت که ... او قصدي کند

چون . طایفه اي از اهل بلخ آمدند. ... ي این دو کلمه بیاموختندا هفتهدر مدت » میگو ینممن باري هیچ «و دیگري را بیاموخت که 
میهمانان سر . تندگف یممرزبان قفص بخواست و ایشان بر عادت معهود آن دو کلمه . از طعام خوردن فارغ شدند در مجلس نشستند

من بارها دیده ام و گواهی : در اثناي این مفاوضت غالم آواز داد که . معنی آن با او بگفت... یکی از بلخیان... در پیش افگندند
. مشتاب بکشتنم که در دست توام: زن کسی به نزد او فرستاد و گفت . مرزبان از جاي بشد و مثال داد تا زن را بکشند. دهم یم

ز دیو نیکو نماید و اصحاب خرد و تجربت در کارها، خاصه که خونی ریخته خواهد شد، تامل و تثبت واجب بینند و عجلت ا
چون صورت حال معلوم گشت اگر مستوجب کشتن باشم در یک لحظه دل فارغ گردد و این قدر دریغ مدار که از اهل بلخ 

اگر ندانند متقن باشی که مرغان را این ناحفاظ تلقین . دانند یمبپرسند که مرغان جز این دو کلمت از لغت بلخی دیگر چیزي 
کرده ست، که چون طمع او در من وفا نشد و دیانت من و میان او و غرض او حایل آمد، این رنگ بیامیخت و اگر چیزي دیگر 

جاي آورد و مقرر شد که زن  مرزبان شرط احتیاط به. گفت بدان که من گناه کارم و خون من تو را مباح بتوانند یمبدان زبان 
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؟  کردم یمتو دیدي که من این کار را : زن پرسید که ... کشتن او فروگذاشت و بفرمود تا باز دار را پیش آوردند. ازان مبراست
  . بازي که در دست داشت بر روي او جست و چشمهاش را بر کند. آري دیدم: گفت 
» ...ارد این است و از عدل و رحمت آفریدگار جلت عظمته همین سزیدسزاي چشمی که نادیده را دیده پند: زن گفت    

  )156 -128: 1384نصراهللا منشی،(
زن  چه آن. در نزد زنان تحلیل کرد "عشق"بر اساس ارزش و اهمیت  توان یمویژگی وفاداري زن نسبت به همسر خویش را    

به ي زندگی عاشقانه است و پر واضح است براي ایجاد و در زندگی زناشویی در پی آن است باروري احساسات، عواطف و تجر
عشق واقعیتی بی انقطاع و ممتد  ها زنبراي اغلب «استمرار چنین محیطی زن نسبت به همسر خویش همیشه وفادار خواهد ماند، 

گونه ارتباطی با ، حتی مواقعی که مشغول کار هستند که ظاهرا هیچ شود ینمناپدید  گاه چیهتوجهی مستمر و مداوم که . است
ي زندگی زنان است چرا  الزمهگفت وفاداري نسبت به همسر  توان یمبه بیانی دیگر ) 68: 1383دي آنجلس الف،(».عشق ندارند

ي  عاشقانهلیکن نکته ي حائز اهمیت آن است که چرا با وجود عواطف . دهد یمرا تشکیل  ها آنعنصر زندگی  نیتر مهمکه عشق 
یا علل و عوامل  داند ینمي قدر وفاداري و عواطف زن را ورز غرض؟ آیا مرد با دهد یمرا از خود نشان  زن، مرد چنین رفتاري

  دیگري در این مسئله دخیل هستند؟
ي از حد اعتدال خویش ورز عشقبه اعتقاد وي زمانی که . کند یمیاد  "قربانیان عشق "دي آنجلس از چنین زنانی با عنوان    

، بلکه موجب کند ینماما در مقابل نه تنها عشقی از مرد دریافت  وزرد یمت افراطی به همسر خویش عشق خارج شود، زن به صور
این یک واقعیت تلخ و اشتباه محض  دهند یمقدرتشان را به مردها  ها خانماکثر «. گردد یمبروز مشکالت روحی و روانی وي نیز 

در . کند یمیک قربانی کسی است که خود را فداي چیزي . اند کردهایفا طی تاریخ این نقش را  ها خانمدر زندگی بوده است که 
  )93: 1383دي آنجلس ب،(».میکن یمما اکثرا خودمان را فداي به دست آوردن عشق یک مرد  ها خانممورد 
و عالیق  ها هخواستکه تمام  جا آنتا  رساند یمبدین سان زن مهرورزي را به امید دریافت عشق از جانب مرد به حد افراط    

  خود را بدین منظور فدا
  چنین رفتار نا متعادلی الزاما نه تنها عشق و تفاهم در که نیاغافل از . کند یم

  يها يتوانمندو  ها خواستهبه مرور  شود یمبلکه سبب  کند ینمزندگی ایجاد 
  .زن در زندگی بی ارزش و بلکه ناچیز جلوه کند

  سخنان وي برائت زن و عدم اعتماد مرد به – 2-4
است و در دشت علف فراخ، این دانه نگاه  نتابستا: نر گفت . که جفتی کبوتر دانه فراهم آوردند تا خانه پرکنند اند آورده«   

ماده هم برین اتفاق کرد و بپراگندند و دانه آنگه که . داریم تا زمستان که در صحراها بیش چیزي نیابیم بدین روزگار گذاریم
چون تابستان آمد و گرمی در آن اثر کرد دانه خشک شد و آوند تهی نمود؛ و نر غایب بود، . داشت، آوند پر شد بنهاده بودند نم

سود » نخورده ام«ي زمستانی بود، چرا خوردي؟ ماده هر چند گفت نفقهاین در وجه : دید گفت  تر اندكچون باز رسید و دانه 
نر وقوف یافت که . متواتر شد دانه نم کشید و به قرار اصل باز رفت ها رانبادر فصل زمستان که . تا سپري شد زدش یم. نداشت

» ...آنکه پشیمانی سود نخواهد داشت تر دشوار:  گفت یمو  دینال یمموجب نقصان چیست، جزع و زاري بر دست گرفت و 
  )378-377: 1384نصراهللا منشی،(
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و صحبت  زن  در جهت برائت  ردیگ یمضرب و شتم قرار مرتکب اشتباهی شود مورد  که آندر این داستان زن بدون    
وجود  ها تیقومو  ها فرهنگپیش داوري در مورد زنان در اکثر «آن چه مسلم است این که . ساحت خویش  محل اعتنا نیست

رار گرفته در این موقعیت نیز بدون در نظر گرفتن احتماالت دیگر رفتار زن مورد پیش داوري ق) 81: 1382احمدي،(»داشته است
در جوامع گذشته زنان از لحاظ اقتصادي و حمایتی سخت به وجود  که نیااز سویی دیگر نظر به  شود یمو درباره ي وي قضاوت 

چرا که اگر حمایت مردان را از  دندیورز یم، بنابراین لزوما براي نگهداري حامیان خود از اعتراض ممانعت اند بودهمردان وابسته 
  .به حیات خویش ادامه دهند توانستند ینمر دیگ دادند یمدست 
زن کامال به شوهر خویش وابسته است، چنان که هر امتیاز و دلخوشیی که دارد یا هدیه ي «در چنین شرایطی است که    

  ) 23: 1385جان استوارت،(».ي شوهرش در اختیار اوست ارادهشوهر اوست و یا به 
  .دهد یمو زیر ضرب و شتم مرد  سرانجام جان خود را از دست  زدیپره یماض بدین ترتیب زن در این موقعیت از اعتر   
  

  ازدواج  - 5
  زاهدي مستجاب الدعوة بر جویباري نشسته بود غلیواژ، موش بچه اي «   

دعا . ..بازاندیشید که اهل خانه را ازو رنجی باشد. تا به خانه برد... زاهد را بر وي شفقتی آمد، برداشت. پیش او فرو گذاشت
اي : ایام طفولیت را پشت سر گذاشت، زاهد گفت ] چون دختر...[او را دختر پرداخته هیکل تمام اندام گردانید...کرد تا ایزد

دختر از زاهد . [دختر، بزرگ شدي و تو را از جفتی چاره نیست، از آدمیان و پري هر که را خواهی اختیار کن تا تو را بدو دهم
. یخواه یممگر آفتاب : زاهد گفت .] قدرت را داشته باشد و تحت هیچ شرایطی از پاي در نیایدهمسري خواست که برترین 

از  تر يقوابر، باد را ...[و آن ابر است... نشان دهم، که نورم بپوشاند تر يقوآفتاب گفت که من تو را از خود ... آري:جواب داد که 
قوت تمام بر اطالق کوه راست که مرا سبک : باد گفت .] رود یمنزد باد لذا زاهد  شود یمچون سبب جابجایی ابر  داند یمخود 

راست : دختر گفت ... است تر يقوجواب داد که موش از من . زاهد با کوه این غم و شادي گفت... سر خاك پاي نام کرده است
دعا : دختر گفت . من تواند بودجفت من از جنس : زاهد او را بر موش عرضه کرد، جواب داد که . ، شوي من این استدیگو یم

  ».هر دو را به یکدیگر بداد. کن تا من موش گردم دست برداشت و از حق تعالی بخواست و اجابت یافت
  )226 -224: 1384نصراهللا منشی،(

 همسر که هرگز از هیچ نیتر قدرتمندنخست تمایل دختر به داشتن . کند یمدر این داستان دو نکته ي اساسی جلب توجه    
ي مقتدر و توانمندي باشند تا زن ها انسان ها آنزیرا زنان به صورت فطري مشتاق هستند که همسران . کس لطمه و آسیبی نبیند

در ) 168: 1383دي آنجلس الف،(ي زندگی با خیالی آسوده و بدون کوچکترین استرس به وي تکیه کند،ها يدشواربتواند در 
که قدرت وي مثال زدنی  گردد یمی و به عبارتی دیگر از میان زمان و زمین به دنبال همسري این داستان نیز زن از میان قواي طبیع

  .باشد و از هیچ موجود دیگري شکست را متحمل نشود
تناسب روحی و جسمی در انتخاب همراه  کند یمنکته ي بعدي که پیرامون انتخاب همسر، درین داستان توجه را جلب    

طی مراحلی براي رعایت تناسب با  -واقع موشی است که به دعاي زاهد تبدیل به دختر شده است که در –دختر . زندگی است
تا به این وسیله این نکته خاطر نشان شود که شناخت و رعایت تناسبات روحی و  گردد یمهمسر خویش مجددا تبدیل به موش 
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گیرد، چرا که بدون تناسب و هماهنگی، احساس  بسیار مورد توجه قرار ستیبا یمجسمی در انتخاب همسر از اموري ست که 
چنان که درین داستان نیز دختر نهایتا  با کسی که از  لحاظ روحی و جسمی  با وي متناسب . رضایت به فرد دست نخواهد داد

  .رسد یماست به آرامش 
و جسمانی سالم و جذاب باشند ) به جهت وضع حمل( که از نظر فیزیکی نندیگز یمزنانی را براي ازدواج بر  تر شیبمردان    

سیف، .( که از نظر اجتماعی، در آمد و کوشایی باالتر از دیگران داشته باشند نندیگز یبرممردانی را  تر شیبدر حالی که زنان 
1387(  
  

  حمیت – 6
داد که اگر جواب . و شکایت خود با یاري باز گفت... چون غیبت باخه از خانه ي او دراز شد جفت او در اضطراب آمد« 

او با بوزنه اي قرینی : ؟ گفت... سخن تو چگونه ریبت و شبهت تواند بود... خواهر: گفت . تو را از حال او بیاگاهانم... عیب نکنی
پس هر دو رایها در هم . تدبیري اندیش که متضمن فراغ باشد... شمرد یممودت او از وصلت تو عوض ... گرم آغاز نهاده است و

و او خود را به اشارت خواهر خوانده بیمار ساخت و جفت را . لت و تدبیر ایشان را واجب تر از هالك بوزنه نبودبستند، هیچ حی
  استدعا کرد و از 

چون آنجا . باخه از بوزنه دستوري خواست که به خانه رود و عهد مالقات با اهل و فرزندان تازه گرداند. ناتوانی اعالم داد
برآمد و از هرنوع چاپلوسی و تودد در گرفت، البته التفاتی ننمود و به هیچ تاویل لب ... د دل جوییگر. رسید زن را بیمار دید

... بیماري که از دارو نومید باشد: موجب آزار و سخن ناگفتن چیست ؟ گفت : از خواهر خوانده و تیماردار پرسید که . نگشاد
 توان ینماین چه داروست که در این دیار : گفت ... کرد چگونه رخصت حدیث کردن یابد ؟ چون این باب بشنود جزعها

طمع در دوست ... گشت... باخه از حد گذشته رنجور... شناخت مگر دل بوزنه توان ینمآن را هیچ دارو :... جواب داد که... یافت؟
  ) 252-242: 1384نصراهللا منشی،...(خود بست 

نخست حساسیت و نگرانی زن است از اینکه . کند یمبه خود جلب ي اصلی توجه مخاطب را  نکتهدر این داستان چند    
با جرات اذعان داشت در تمامی زنان مشترك است به عنوان محافظی از  توان یمهمسرش را از دست بدهد، این خصلت زنانه که 

زن به حساب آید و در برابر هر گونه خطر احتمالی که تهدیدي براي حریم عاطفی  کند یمروابط صمیمانه ي زندگی عمل 
و  کند یمدر این داستان نیز زن از سوي دوست صمیمی مرد احساس خطر ) 286: 1383دي آنجلس الف،(،دهد یمواکنش نشان 

ي سعی در دفع این تهدید دارد، هرچند این تهدید از یک زن دیگر نیست اما به هر حال از آن جایی که مرد اوقات گر چارهبا 
  .تهدیدي براي محبوبیت وي قلمداد شود تواند یماز نظر عواطف زن   کند یمسپري بیش تري را با شخص دیگري 

 ي بعدي همکاري دو زن براي کسب پیروزي و بخشیدن آرامش به یکی از آن دو است، در حقیقت  نکته   

، اما آن گونه برد ینم بهره اي از حل و فصل این مشکل -کند یمکه نویسنده از وي با عنوان خواهر خوانده یاد  –یکی از زنان 
، بلکه زنان تمامی تالش خود را شود ینمکه پیش از این ذکر شد براي زنان صرفا موفقیت و پیروزي شخصی ارزشمند قلمداد 

خرسندي آنان نیز   "شانیها خواندهخواهر "ي پیروزي زنان دیگر را نیز فراهم کنند، چرا که خرسندي ها نهیزمتا بتوانند  کنند یم
  .شود یممحسوب 
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چرا زن از روش تمارض براي جلب محبت همسرش .رفتار زن در این موقعیت  از جنبه اي دیگر نیز قابل بررسی است   
  ؟گذارد ینم؟ چرا وي مستقیما و صریحاً نیازهاي خود را با همسرش در میان کند یماستفاده  

ي ها تیقابلروش پنهان کردن  کنند یمآن استفاده  جهت جلب محبت از -به اشتباه –یکی از رفتارهایی که معموال زنان    
، زن در کند یمخویش و یا به عبارتی دیگر ضعیف نمایی است، که گاه در قالب تمارض، یا گریه یا مواردي مشابه نمود پیدا 

  تا همسر به  آورد یمچنین موقعیتی  عمدا حالتی بحرانی به وجود 
  تا بتواند جلب توجه  شود یم "بحران"اعث معتاد شدن زن به مشکل این جاست که این ب«نجات وي بشتابد، 
توجه همسر خویش را جلب کند  شود یمزن هر چند درین موقعیت موفق ) 113: 1383دي آنجلس ب،(».طرف مقابل را بکند
  . باشد یمی وي که حاکی از عدم توانمندي وي جهت رویاروي با مشکالت و ابراز نیازهاي روح  کند یم اما روشی  اشتباه اتخاذ

  ملک یک شب به نزدیک ایران دخت رفتی و یک شب به نزدیک قوم «   
ي  ایران دخت بود به حکم میعاد آنجا خرامید؛ مستوره تاج بر سر نهاده پیش آمد و طبق زرین پر  حجرهشبی که نوبت .دیگر

  ...      افتی یماو موانستی  و به محاورت فرمود یمو ملک از آن تناولی ... برنج بر دست و پیش ملک بیستاد
ملک او را بدید حیران بماند و دست از طعام بکشید و قوت ... در این میان انباغ او آن جامه ارغوان پوشیده، بریشان گذشت   

ایران دخت چون حیرت ملک در جمال انباغ بدید فرط ... شهوت و صدق رغبت عنان تمالک از وي بستد و بر وي ثناي وافر کرد
  )394-351: 1384نصراهللا،(» ...ت او را برانگیخت تا طبق برنج بر سر شاه نگونسار کرد چنانکه به روي  و موي او فرو دویدغیر

زنان به .دهد یم، واکنش نشان کند یمیی که در جهت از دست دادن قلب مرد احساس ها  دیتهددر این داستان زن در برابر    
تا با دفع خطرات موجود، از  دهند یمابط خود، در برابر هر گونه خطري واکنش نشان ي رو مانهیصمعنوان نگاهبانان حریم 

  )286: 1383دي آنجلس الف،.(ي عاطفی خویش محافظت کنند محدوده
همان مسئله اي .باشد یمي تعدد زوجات مرد و تاثیر آن بر عواطف زن  مقولهنکته ي دیگر که درین داستان مد نظر است    

نش روحی زن در این داستان  واقع شده است، ازدواج در دیدگاه زنان به عنوان فرآیندي ویژه و انحصاري مطرح که دلیل اصلی ت
که مردي او را  کند یمبراي زن ازدواج بیانیه اي است که با آن به دنیا اعالم «، طلبد یماست که روابط خاص و منحصر به فرد را 

بنابراین بدیهی است زنان در محیطی که تعدد ) 110: 1384پیز،(».با او داشته باشدیافته و قصد دارد ارتباطی انحصاري "ویژه"
زیرا در اعتقاد زنان . ي روحی گردندها یناراحتدچار  -مانند فضاي این داستان – دیآ یمزوجات در آن امري طبیعی به شمار 

  ) 111: همان(»راي قطع رابطه ي زناشویی استو دلیل محکمی ب شود یمداشتن ارتباط جنسی با زنی دیگر نهایت خیانت حساب «
  
  گیرينتیجه 
ي روحی میان زنان و مردان معتقد بوده، در ها تفاوتبه  ها آنکه پردازندگان  دیآ یمي کلیله و دمنه چنین بر ها داستاناز    
  .اند کردهرا لحاظ  ها تفاوتي خود این ها داستانضمن 
 کند یمدرایت از یک سو و خطا و خیانت از سویی دیگر این احتمال را تقویت ي متضادي چون منطق و ها یژگیووجود    

ي مطلق به شخصیت زنان پرهیز کرده و تاثیرات محیطی را در شکل گیري ها یژگیواز نسبت دادن  ها داستانکه پدیدآورندگان 
  .اند دانسته یمموثر  ها آني مختلف شخصیتی ها یژگیو
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 تواند یمبه زنان نسبت داده شده است  ها آنیی که متناسب با ها یژگیور دربارهاي سلطنتی و عالوه بر این، حضور زنان د   
  .ي کتاب باشدها داستانحاکی از حضور چشمگیر زنان در جوامع ادوار پدید آمدن 

  
  منابع

  .دانشگاه شیراز: روان شناسی اجتماعی، چاپ اول، شیراز)  1382( ، بیحباحمدي، 
نسل : زنان بد به همه جا، ترجمه ي  پدرام پورنگ، چاپ یازدهم، تهران روند یمزنان خوب به آسمان )  1384( ارهارت، اوته 

  .نو اندیش
  .ساحل: اعتماد در زناشویی، ترجمه ي بهزاد رحمتی، چاپ دوم، تهران) 1380(اسپرینگ، آبراهام و مایکل 

  .هرمس: اطبایی، چاپ دوم، تهرانانقیاد زنان، ترجمه ي عالءالدین طب)  1385( استورات میل، جان 
  .پل: زن چیست؟  مرد کیست ؟، ترجمه ي گیسو ناصري، چاپ دوم، تهران)  1386( بارون، کوهن 
  .اختران: دنیاي زنان، ترجمه ي شهرزاد ذوفن، چاپ اول، تهران) 1384(برنارد، جسی 

  .زوار: ، چاپ اول، تهران2سبک شناسی، ج)  1381) ( ملک الشعرا(بهار، محمد تقی
: زنان و مردان با هم برابرند ؟ اصال چنین نیست، ترجمه ي بیژن و پگاه پایدار، چاپ دوم، تهران)  1384( پیز، آلن و باربارا 

  .افکار
رازهایی در مورد زنان که هر مردي باید آن را بداند، ترجمه ي هادي ابراهیمی،چاپ دوم، ) 1383(دي آنجلس، باربارا ،الف 

  .ندیشنسل نو ا: تهران
رازهایی در مورد مردان که هر زنی باید آن را بداند، ترجمه ي نسرین گلدار وآرمانوش ) 1383(دي آنجلس، باربارا، ب 

  .پویان: باباخانیاس، چاپ پنجم، تهران
  .دوران: ي یادگیري،چاپ هشتم، تهرانها هینظرمقدمه اي بر ) 1387(سیف، علی اکبر

  ویرایش: زنان، ترجمه ي مهدي گنجی، چاپ سوم، تهرانعزت نفس براي ) 1383(فیلد، لیندا، 
  .عقیل: مردان مریخی زنان ونوسی، ترجمه ي زهره افتخاري، چاپ دوم، تهران)  1383(گري، جان 

  .دانشگاه تهران: کلیله و دمنه، چاپ بیست و هفتم، مجتبی مینوي تهران) 1384(نصراهللا منشی، 
 
Attood,J.D.,&Dobkin,s.(1992).stom couds are coming: ways to help recon stvuet the crisis of 

infertility. Contemporavy Family THEVAPY.24,358-403 
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518  
شناختیاز دیدگاه نقد جامعه تنگسیربررسی داستان   

1عطیه یگانه  
 

  :چکیده
چون  یمیآثار از منظر مفاه ،یقد جامعه شناختدر ن. پردازد یم ریداستان تنگس یبه بررس اتیادب یمقاله در بستر جامعه شناس نیا
 نیا دگاهیتوان آن را از د یاست که م ییها تیقابل يدارا ریتنگس. شوند یم یبررس ینوع تیممکن و شخص یآگاه ،يدئولوژیا

 يگذارریدر تأث) 1342(سال انتشار آن . دارد ییساده وروستا یاثر چوبک است که داستان نیترمهم  ریتنگس. کرد ینقد بررس
قهرمان « يها یژگیباو ی، به خوب»محمد ریزا« ر،یتنگس یاصل تیشخص. دارد ییاست، اثر بسزا يزیداستان که ظلم ست يدئولوژیا

به  زیکه نامش ن يبه گونه ا. شود یقهرمان م ساده بدل به ییتاروس کیو در خالل داستان از  جیاو به تدر. است یقابل بررس »ینوع
گلدمن و لوکاچ  اتیبه نظر شتریمقاله ب نیاما در ا. مطرحند ياریپردازان بس هینظر ،ینقد جامعه شناخت در.کند یم رییتغ» محمد ریش«

  .  است پرداخته شده
  

  .لوکاچ, گلدمن ،يدئولوژیا ،ینوع تیممکن، شخص یآگاه ،یجامعه شناخت نقد :کلیدواژه ها
  
  

    

                                                
 یفارس اتیکارشناس ارشد ادب - 1
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  مقدمه
ي نوزدهم و بیستم با پیشرفت علوم اجتماعی رشته ي  جامعه شناسی ها سدهیان ادبیات و جامعه پیوندي دیرینه دارند و در جر   

  . هیپولیت تن، مارکس، ماکس وبر و هگل اشاره کرد, توان به مادام دوستال یماز پیشگامان این نقد . ادبیات به وجود آمده است
لوکاچ به پیوند جامعه شناسی ادبیات با زیبایی . توان جورج لوکاچ دانست یماما بنیان گذار راستین جامعه شناسی ادبیات را 

اثر هنري سازنده جهانی تخیلی، غیر مفهومی و در عین «زند و معتقد است  یمشناسی کالسیک کانت، هگل و مارکس دست 
ه میان ساختارهاي ذهنی سازند«او معتقد است که  )240:1377, پوینده(» .حال بسیار غنی و به تمامی یکپارچه و یکدست است

او ساختارهاي ذهنی را به صورت . شناختی سازنده اثر هنري، رابطه متقابل وجود دارد -آگاهی جمعی و ساختارهاي زیبایی
: همان(» .گیرد یمي اجتماعی بویژه طبقات اجتماعی آنها را در جریان تحول تاریخی پرورده اند، در نظر ها گروههایی که  یتواقع
68(  

. دهد یمرا ارائه  (Structuralism genetic)وکاچ نظریه مهم خود یعنی ساخت گرایی تکوینی گلدمن نیز بر پایه نظریه ل
اجتماعی  -اقتصادي -او معتقد است باید میان اثر ادبی و اوضاع و احوال سیاسی. هدف او ایجاد وحدت میان صورت و محتواست

  )255:  1383, شمیسا. (وجود داشته باشد) (Homologyهم خوانی و 
 

  اهی ممکن آگ
هایی که فرد  یآگاهبه مجموع « : نویسد یمگلدمن درتعریف آگاهی ممکن . از مفاهیم اصلی درجامعه شناسی ادبیات است

شود، چقدر از  یماینکه چقدر از اطالعات توسط فرد دریافت . کند، آگاهی ممکن گویند یمدریافت ....آن را از جامعه، موسسه و
گلدمن یکی ازدالیل  )67: 1371, گلدمن(» .مهم است, شود ینماز اطالعات اصالً دریافت  شود و چه مقدار یمآن دگرگون 

هرشخصی با توجه به زندگی نامه فردي «. داند یمدگرگونی اطالعات و یا دریافت نشدن آن توسط فرد را در ساختار روانی فرد 
سازد و به پاره اي از  یمنفوذ ناپذیر , پاره اي از اطالعات هایی است که ناخودآگاه فرد را در برابر یزاريبخویش داراي آرزوها و 

  )70: همان (» .بخشد یماطالعات دیگر معناي تغییر یافته اي 
از این روي . یابد یمزیرا محیط زندگی نویسنده و تحوالت تاریخی که نویسنده را تحت تاثیر خود قرار داده، اهمیت ویژه اي 

  . امه چوبک بیان شده استدر بررسی داستان، ابتدا زندگی ن
  

  ایدئولوژي 
جهان  زیرا حداکثر آگاهی ممکن یک طبقه اجتماعی همیشه یک«. آگاهی ممکن از زیر ساخت هاي اصلی ایدئولوژي است

  )39:  1376گلدمن،(» .ادبیات یا هنر بیان شود, فلسفه, دهد و ممکن است به صورت مذهب یمبینی را تشکیل 
را با مسائل قدرت اجتماعی  ها رابطهادبیات یک ایدئولوژي است که نزدیک ترین «: دازان معتقدنداز این رو برخی نظریه پر

  ) 32: 1368, ایگلتون(» .دارد
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به )      259: 1382, شمیسا(» .آورد یمهر طبقه ي اجتماعی صاحب یک نوع جهان بینی است که آن جهان بینی اثر را بوجود «
شناختی، باید ابتدا جایگاه اثر را در یک ساختار تاریخی و  -ر ادبی از دیدگاه نقد جامعهاین جهت است که در بررسی یک اث

  )258: همان (» .اجتماعی تعیین کرد، سپس به تحلیل آن پرداخت
پس . کنند را انجام دهد یمتواند جهان بینی گروهی که در آن زندگی  یمنویسنده، نابغه اي است که «: گلدمن معتقد است

گلدمن، (» .ت یک اثر و کلیت اوضاع اجتماعی دوره اي که اثر در آن تکوین یافته است هم ارزي کاملی وجود داردمیان کلی
ادبیات، همچون هر   پدیده ي «مارکس هم بر این عقیده بود که . داند یماو قصه را شکل هنري مسائل اجتماعی ) 14-13:  1371

همان نیروهایی که ایجاد کننده ي طبقات اجتماعی هستند، . اد و جامعه استفرهنگی دیگري، بازتابی از ساختار اساسی اقتص
, ورنن(» .توان بدون در نظر آوردن این نیروها، آثار ادبی را شناخت ینمشوند و  یمموجب خلق آثار حماسی، شعر و نمایش نامه 

ي اجتماعی دست یافت و به ها گروهدیشه ي توان به شناسایی جامعه، فرهنگ و ان یماز این روي، در هر اثر ادبی ) 252:1379
توان در اثر ادبی  یمبرآیند تفکرات اصلی جامعه را . اندیشد یمتوان دریافت نویسنده در زمینه ي جامعه و مردم چگونه  یمراحتی 

داستان  هایی که موجب شکل گیري یشهاندبدین سبب در بررسی داستان تنگسیر به اوضاع و احوال اجتماعی و . شناسایی کرد
  .شده اند، توجه شده است

 
  شخصیت پردازي در داستان

اما هر اثر ادبی بر پایه ي داستانی است . کند یمنقد جامعه شناختی، ادبیات را بر پایه شرایط تاریخی پدید آورنده ي آن تحلیل 
ن در این نقد از اهمیت ویژه اي از این روي قهرمانان داستا. برند یمدهند و به جلو  یمهاي داستانی آن را شکل  یتشخصکه 

نویسنده باید بتواند حوادث عصر، نیروهاي گوناگون اجتماع و تضادهاي عصر را در قهرمانان « زیرا از نظر لوکاچ . برخوردارند
روي از این . کند تا مرحله اي از تکامل بشریت زنده شود یماو معتقد است رمان کمک ) 263:  1377,ایوتادیه(» .خود ترسیم کند

  . کند یمرا مطرح » قهرمان نوعی«لوکاچ مبحث 
افراد داستانی نباید بر اساس اراده ي نویسنده تکامل یابند، بلکه باید با توجه به منطق درونی حیات اجتماعی و روانی خود، «

و در رویه ي ژرف آن  دهند یماز نظر او عقاید نویسنده تنها رویه ي سطحی رمان را تشکیل ) 253: همان (» .سیر تکاملی یابند
یک اثر واقع گرایانه با ابداع قهرمان «. شوند یمکه از خالل اشخاص داستانی بیان . ي مردم قراردارندها رنجمسائل مهم عصر و 

قهرمانی که تمامی عناصر تعیین کننده ي یک دوره ي تاریخی، که از نظر انسانی و اجتماعی اساسی . شود یمنوعی مشخص 
  )252: همان(» .شوند یممع و با هم مواجه هستند، در او ج

  . هاي آن را در شخصیت داستانی تنگسیر بررسی کرده ایم یژگیودر این مقاله با توجه به تعریف قهرمان نوعی، 
  .پردازیم یمبه بررسی و تفسیر داستان تنگسیر , حال پس از بیان شمه اي از مفاهیم اساسی نقد جامعه شناختی

  
یرخالصه داستان تنگس   

پس ازسال ها کار توان فرسا، مبلغی اندوخته است و براي آن که . تنگسیر سرگذشت مردي تنگستانی به نام محمد است
اما مرد بزاز به . دهد تا در معامالت به کار اندازد و از سود آن محمد را بهره مند کند یمسودي به دست آورد آن را به بزازي 
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ي ها کوشش.      دهد ینمشود و دیناري به او  یمدارد و طلب محمد را منکر  یمي وي را بر یاري چند تن فریبکار دیگر سرمایه 
موفق , در نهایت. اوسرانجام درصدد برمی آید که خود از آنان انتقام بگیرد. رسد ینمماند و کسی به فریاد او  یممحمد بی ثمر 

» شیر محمد«کنند و به او لقب  یممردم بوشهر نیز از او حمایت . وردشود هر چهار نفري را که به او خیانت کرده اند، از پا درآ یم
  . دهند یم

  
  شرایط اجتماعی داستان تنگسیر 

مصادف با  1342چاپ اول این کتاب در سال . کند یمسال انتشار رمان تنگسیر اولین ویژگی اجتماعی اثر را به خوبی آشکار 
زد که هرگونه اثر ادبی خوبی  یمشرایط، این انتظار را در اذهان خوانندگان دامن هاي سیاسی در ایران بود و این  یناآرامدوران 

ي سیاسی موجود، ساختاري ویژه ها کشاکشبه عبارت دیگر . بایست به نوعی به تجزیه و تحلیل شرایط سیاسی موجود بپردازد یم
ي هم زمانش رابطه برقرار ها نوشتهاثر ادبی و سایر بایستی پایان  یمکرد که گویا تنها از طریق آن  یمبر ذهنیت خواننده تحمیل 

  )128:همان . (کرد
به طور خالصه تنگسیر داستان . کرد که باید مورد تفسیر سیاسی قرار گیرد یممحتواي کتاب تنگسیر نیز این باور را تقویت 

جویی و چنگ آوردن غرور از آدم ساده دلی است که پس از فریب خوردن و از دست دادن سرمایه ي زندگیش درصدد انتقام 
  .پوشاند یمآید و در پایان نیز با کشتن فریبکاران به این هر دو هدف جامه عمل  یمدست رفته اش بر 

  

  چوبک و تنگسیر 
داستان .        شود یمهاي سیاسی در ایران، نگاشته  یناآرامهمان طوري که بیان شد، داستان در اوایل دهه ي چهل، زمان آغاز 

» شلوارهاي وصله دار« یش با عنوان ها نوشتهدر مجموعه » رسول پرویزي«یک ماجراي واقعی است که پیش از چوبک،  ,تنگسیر
  )12:  1383, چوبک (» .منتشر کرد) 1336(به سال 

عی برایش تدا -کند  یمهمانطور که در میانه ي داستان به آن اشاره  -چوبک با خواندن این نقل، خاطره اي از دوران کودکی 
با توجه به اینکه شخصیتی که چوبک خلق . اما تنها زنده شدن خاطره ي کودکی براي نوشتن یک کتاب کافی نیست. شود یم
ي طبیعی است و احقاق حقش به گونه اي است که گویی حق تمامی مظلومان تاریخ را از ظالمان ها انسانکند فراتر از مرز  یم
  . سازي یک خاطره نیستستاند، نوشتن این داستان صرفاً باز یم

نثر تلخ وگزنده ي او . دهد یمهاي اجتماعی واکنش نشان  ینابسامانچوبک شخصیتی دارد که به شدت در مقابل معضالت و 
  . کامالً بیانگر این مطلب است

که در هاي جامعه و زمزمه ي انتقادهاي صریح از حکومت، عکس العمل نویسنده، نوشتن کتابی است  یناآرامپس در اوایل 
تلنگري است به نویسنده، تا او را وادارد به نوشتن » زایر محمد تنگستانی«در واقع، یادآوري داستان . پردازد یمآن به ظلم ستیزي 

  . داستانی که ناخوداگاه روحیه ي مبارزه طلبی و عصیان در برابر جامعه و حکومت فاسد را در افراد ایجاد کند
عالقه و احترام . سازد که به شدت طرفدار آزادي و دموکراسی است یممارا با فردي آشنا مطالعه در زندگی نامه ي چوبک، 

با پا گرفتن «: کند یمهمان طور که خود عنوان  –وافر او به مصدق و اندوه و حسرت بسیار او به هنگام سقوط دولت مصدق 
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موجب شد تاسالها بعد  -) 129: 1380,دهباشی (» .اردمرداد ایران عزادار شد و این سوگواري تا همین امروز ادامه د 28کودتاي 
اما اعتراض چوبک به اوضاع و . ستاند یمکتابی بنگارد که در آن مظلومی به تنهایی، حق خود را از ظالمان پرقدرت و متنفذ 

واند شرایط جامعه ت ینمیابد و پس از بازنشستگی زودهنگامش درحالی که  ینمشرایط اجتماعی ایران با نوشتن این کتاب خاتمه 
بندد و همراه خانواده اش به آمریکا  یم -پیش از وقوع انقالب اسالمی  -را تحمل کند، بار سفر را در اوایل دهه ي پنجاه 

  . نماید یممهاجرت 
  

  قهرمان نوعی در تنگسیر
او در ابتدا کارگري . پردازیم یم، »زایر محمد«, سیاسی داستان به بیان شخصیت اصلی تنگسیر -پس از بیان پیشینه ي اجتماعی 

ساده و زحمتکش است که در ظهر گرم تابستان بوشهر در حالی که روزه دار است، براي یاري رساندن به مردم روستایش مسیر 
نکته ي جالبی . کند تا گاو وحشی بیوه زنی را مهار کند یمرا پیاده طی  -روستاي محل زندگیش -طوالنی میان بوشهر تا دواس

خواهند گاو وحشی را  یمآورند و از او    یمین ماجرا وجود دارد آن است که مردم دواس بی درنگ رو سوي زایر محمد که در ا
کشد که پیروزمندانه ازنبرد با گاو وحشی بیرون  ینمکند و طولی  یممهار کند و او نیز بدون تردید این تقاضاي کمک راجابت 

کند، رابطه ي عجیب  یمآنچه در اینجا در وهله ي اول جلب توجه «. شود ینمه این واقعه تاپایان داستان دیگر اشاره اي ب. آید یم
از طرف مردم هیچ گونه تردیدي در تقاضاي کمک از         زایر محمد وجود ندارد و متقابالً او نیز . میان مردم و زایر محمد است
و پذیرش، به گونه اي است که گویا تقاضاي مردم از زایر محمد بی گفتگویی این تقاضا . پذیرد یمبی هیچ درنگی این تقاضا را 
  )129: 1382, چوبک ( » .ي سرنوشتی هستند از پیش تضمین شده و گریز ناپذیرها نشانهبراي قهرمان بودن و قبول او، 

کند که او نیز  یمتالش گاو براي بدست آوردن آزادیش به محمد گوشزد . دارد یممبارزه با گاو وحشی محمد را به تفکر وا 
من «: کند یممحمد به رابطه ي میان طغیان گاو و تصمیم گیري اش اشاره . باید تالش کند تا حق پایمال شده اش را بدست آورد

دیگه کسی نیس . مث مال تو نیس. اما مال من یه جور دیگس. یشم و سر می ذارم به بیابونمخودمم آخرش یه روزي مث تویاغی 
  )44:همان (» .کشم یمپولم را تا دینار آخر از تو گلوشون بیرون . یه دفه، شیون یه دفهمرگ . حریف من بشه

در ترسیم این شخصیت . نمایاند یمشخصیتی محمد را به خوبی  -ي گوناگون روحی ها جنبهچوبک در نیمه ي اول داستان، 
و قلب بسیار رئوف و مهربانش » ام گنده و نخراشیدهاند«تعارضی که میان . کنیم یمي بسیاري را مشاهده ها تعارضاز همان ابتدا، 
کند دلش به شدت براي گاو که نعره  یمزمانی که گاو وحشی را مهار . نماید یماین ویژگی در رفتار او نیز رخ . وجود دارد

یک نمونه ) 45: همان (». دلم برات می سوزه، توهم جون داري و دردت می آد. من می دونم دردت می آد«. سوزد یمکشد،  یم
دهد که او براي کشتن کسانی که حقش را پایمال کرده اند،  یمزمانی رخ » زایر محمد«ي آشکار از تعارض در شخصیت 

  ) 52: همان (» .من چارتا استخاره براي چارتاشون زدم، نه تنها همش خوب اومده، بلکه ترکشون هم بد اومده«کند  یماستخاره 
از نظر لوکاچ . داستان تنگسیر، نمونه اي آشکار از اجتماعی بودن این داستان است خلق اینگونه تعارضات در شخصیت

نویسنده باید بتواند حوادث عصر، نیروهاي گوناگون . شرایط اجتماعی و تاریخی در تکوین رمان تاریخی نقش بسزایی دارد«
ي ظاهري میان اشخاص ها بحرانریخ، تعیین گر بحران عمیق و عمومی تا. اجتماع و تضادهاي عصر را درقهرمانان خود ترسیم کند

  )255:  1377, ایوتادیه(» داستانی است
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کند اما آنچه  یمچوبک را متهم کرده اند که به عناصري غیر واقعی توجه » زایر محمد«منتقدان بسیاري در بررسی شخصیت 
  . الزم است» قهرمان نوعی«و نشان دادن  مورد انتقاد اینان قرار گرفته، در واقع عناصري ضروري است که براي شکل گیري

  . که در شرع مذموم است، رابطه اي برقرار کرد ها انسانتوان میان اعتقاد دینی راسخ او و کشتن  یمبه این ترتیب است که 
    در نیمه دوم داستان که. شود یمدر روند داستان از انسان معمولی به قهرمان دست نیافتنی تبدیل » زایر محمد«شخصیت 

کند و بارها بر  یمدهد، حتی هیکل و اندام او را نویسنده درشت تر و بزرگ تر از پیش ترسیم  یمرخ » زایر محمد«توسط  ها قتل
  . کند یموي تاکید » اندام گنده ي«

ند، از بز ها قتلحتی خوراك محمد نیز که در نیمه ي اول، بسیار معمولی است در نیمه ي دوم داستان، پیش از آنکه دست به 
غذاي رستم . سازد یماشاره به نوع خوردن او و نوع غذایش به ناگاه، رستم را فرایاد . ي معمولی بسیار بیشتر استها انسانخوراك 

در عین حال آرامش و خونسردي شگفت انگیز . شود یمنحوه ي قتل ظالمان بسیار به سرعت بیان . نیز با افراد عادي متفاوت بود
آمد از در خانه ي ما «: کند یمچوبک، آرامش محمد را از زبان خودش نقل . ظالمان بسیار چشمگیر است محمد به هنگام کشتن

گذشت و من نخستین بار و براي زمانی کوتاه او را دید و آدم گنده اي بود با چهره اي تابیده و چشمان خونبار، آرام و بی 
  )87: 1382چوبک، (» .رفت یمتشویش راه 

به پا خاستن علیه ظالمان قدرتمند ومتنفذ و احقاق حق پایمال شده توسط محمد او را بدل به قهرمان ملی قیام علیه ظلم و 
نیمه ي نخست » زایر محمد«حال . نامند یم» شیر محمد«بالفاصله پس از قتل اول، مردم نخستین بار او را . کند یمواسطوره اي 

از این . هایش منحصر به فرد و فراتر از طبیعی است یژگیومحمدي که تمامی  شیر. شود یم» شیر محمد«داستان درنیمه دوم بدل به 
  . شویم یمقسمت به بعد است که ما با شخصیت اسطوره اي و قهرمان نوعی همراه 

انجام چهار قتل در کمال . در نیمه ي دوم داستان متناسب با شخصیت اسطوره اي و قهرمانانه ي اوست» شیر محمد«اعمال 
فرار از دست ماموران و از پا درآوردن آنها بـه تنهایی، فرار ازطریق دریا و شنا کردن طوالنی مدت زیر آب، بدون  خونسردي و

آنکه حتی لحظه اي سراز آب بیرون آورده و نفسی تازه کند و باألخره اوج این اعمال قهرمانانه زمانی است که او پس از طی 
  . آورد یمشود و آن را از پاي در  یمروبرو  -بمبک  -مسافتی بسیار در زیر آب، با اره ماهی 

شود، گویی نیروي اره ماهی در حد قهرمان  یمزخمی » شیر محمد«و اره ماهی تنها قسمتی است که » شیر محمد«جدال 
» محمدشیر «ي ماموران نسبت به ها گلولهاست که قادر بوده او را زخمی کند، در حالی که هیچ یک از » شیر محمد«بزرگی چون 

  اثر گذار نیست 
با تمامی » شیر محمد«کند که  یمبا اره ماهی آخرین نقطه اي است که نویسنده به خواننده گوشزد » شیر محمد«مقابله ي 

  . تواند چنین باشد یممتفاوت است و تنها اوست که  ها انسان
و  -خانواده اش را محاصره کرده اند که -هاي منحصر به فرد اوست که فرار او را ازدست ماموران حکومتی یژگیوهمین 

  .کند یمخلع سالح کردن آنها و نجات خانواده اش در پایان داستان را باور پذیر 
   

  ایدئولوژي اثر 
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یکی از تعاریفی که براي . ایدئولوژي یکی از مباحث کلیدي در نقد جامعه شناختی است, همانطورکه پیشتر ذکر شد
و عقاید نویسند با ساختار و مناسبات قدرت در جامعه است، یعنی  ها گفتهایدئولوژي شیوه پیوند ایدئولوژي بیان شده این است که 

  ) 12:1368,ایگلتون.(عقایدي که با احساس ارزش گذاري دریافت شده و با عقاید قدرت اجتماعی در ارتباط باشد
ه ي محکمی دارد، به انسجام این نوع تفکر با مطرح ساختن تفکراتی که با قدرت اجتماعی رابط» تنگسیر«چوبک در داستان 

  . کند یموي در این اثر دو نوع تفکر متعارض با یکدیگر را مطرح . پردازد یم
  .تفکري که چوبک معتقد است درجامعه بایدحاکم باشد -2. تفکري که حاکم بر جامعه است -1

  . دث استتفکر اول ؛ همان جهان بینی جبرگرایی و تسلیم مطلق بودن در برابر حوا
براساس . کند یمکند و همه چیز را به خدا و جهان آخرت موکول  یماین نوع تفکر، هر نوع اراده و اختیاري را از افراد سلب 

  . این نوع تفکر، هرگونه اعتراض نسبت به وضعیت موجود و شرایط زندگی نهی شده و همه باید تسلیم مشیت الهی باشند
موسوي .(»الیسئل عما یفعل«شعار اصلی ایشان این است که . ان گذار این نوع اندیشه هستندبنی) اشعریون(درمیان اهل کالم 

این نوع . دهند یمکند، عقل و اندیشه، اهمیت خود را از دست  یمبر اساس این تفکر که پرسش را نهی )  74:1377,بجنوردي
ه ي این نوع تفکر، اجازه ي هرگونه سؤال و اعتراض از زیرا با اشاع. شود یماندیشه با استقبال و حمایت حاکمان زمانه روبرو 

رسوخ این . توانند به حکومت جابرانه ي خویش ادامه دهند یمشود و به این ترتیب حاکمان سلطه گر با آرامش  یممردم گرفته 
ش کمک کند این خواست تا به بیداري جامعه ي خوی یمتفکر در اندیشه و فرهنگ توده ي مردم باقی ماند و زمانی که چوبک 

مردم از محمد . کند یمبیان » شیر محمد«او تفکر تسلیم محض را از زبان عامه ي مردم خطاب به . اندیشه و تفکر را به انتقاد گرفت
  . واگذارد» اون دنیا«و » تیغ برهنه ي حضرت عباس«خواهند تا ظالمان را به  یم

. هی نصیحت. همتون سر و ته یک کرباسین. دم نصیحت می کننهی به آ« : شود یماین سخنان موجب خشم و انزجار محمد 
در جامعه اي این چنین، که مردم ) 76: 1382چوبک،(» هی واگذارشون کن به خدا، هی به تیغ برهنه حضرت عباس، براي چه؟

ي این سؤال براي چه ؟ و اقدام او براي گرفتن حق خویش، پاسخی برا: کند یممحمد جسورانه سؤال , جرات اعتراض ندارند
خواهد مردم جامعه را هماهنگ سازد، اندیشه ي  یمبه این ترتیب اندیشه ي دوم نویسنده، یعنی همان تفکري که با آن . است

  . محمد است
اگر این تفکر در جامعه حاکم شود، دیگر . زیر بارظلم نرفتن و تسلیم نشدن در برابر زور، وظیفه و رسالت هر فرد جامعه است

  . خواهد ماندظلمی باقی ن
 

  نتیجه گیري 
ظاهراً در این داستان هیچ گونه نکته ي نوینی وجود ندارد و تا آنجا که به این . قیام علیه ظلم است, موضوع داستان تنگسیر

که بارها و بارها در ادبیات، مورد استفاده قرار . ي مبارزه علیه ظلم استها نمونهشود، یکی دیگر از بیشمار  یمموضوع مربوط 
 -ي تالش ها نشانهاین بار در این روایت، . اما روایت چوبک از این داستان واقعی، تکرار صرف یک کلیشه نیست. گرفته است

  .خورد یمبراي خلق هویتی اسطوره اي براي انسانی عادي به چشم  -آگاهانه یا ناآگاهانه 



مهدزای دلج یسراف بدا و نابز جیورت شیامه نیمتفه    

٢٤١ 
 

نویسنده .   او نیز با محمد همراه شده و چون او شودخواهد تا  یمچوبک با ارائه ي شخصیتی اسطوره اي از محمد از خواننده 
خفقان سیاسی و ظلم در جامعه ي ایران حاکم است؛ در حالی که از , در شرایطی که در عصر پهلوي دوم, اي چون چوبک

ساده و زند و در قالب داستانی  یمبه اعتراضی ادبی دست , با نوشتن داستان تنگسیر, استبداد حاکم بر جامعه به تنگ آمده
  .کند یمترغیب ,خوانندگانش را به مبارزه و تسلیم نشدن در برابر ظالمان و زور گویان حاکم, روستایی
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 .نشر چشمه:  محمد جعفر پوینده، تهران: ترجمه . جامعه، فرهنگ، ادبیات). 1376(گلدمن، لوسین 

  .نشر دیگر: علی اکبر معصوم بیگی، تهران : ترجمه . نویسنده، نقد و فرهنگ). 1379(لوکاچ، جورج 

  .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. دایره المعارف اسالمی). 1377(کاظم , موسوي بجنوردي 
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519  
  گرایی در ناخودآگاه نظامیکمال و حکمت، هوس

  

  1انه یوسف قنبريفرز 
    2سعید ظهیري

  

  چکیده 
ي کامالً متضادند در نظر نظامی گنجه اي ارتباط تنگاتنگی با هاتف و فرخ سروش آسمانی پیدا  حکمت و هوس که دو مقوله

 اما آیا فقط فرخ سروش آسمانی است. در نظر او هاتف است که سبب شده حکمت و وعظ  را با هوسنامه جا به جا کند. کنند می
شود پس از مخزن االسرار به خسرو و شیرین روي آورد یا عوامل دیگري نیز در این چرخش دخیلند؟ ناخودآگاهی  که سبب می

ي بسیاري از اعمال و کردار آدمی باشد  تواند جهت دهنده که در روان شناسی تحلیلی مد نظر است نیروي بالقوه اي است که می
پس ناخودآگاه نظامی تأثیر بسزایی در . ا مانند نظامی به عوامل ماورایی ارتباط دهیمهر چند به ظاهر بخواهیم این حرکات ر

نظامی ناخودآگاه به دنبال قبول عامه . توان آن را نادیده انگاشت چرخش او از مخزن االسرار به خسرو و شیرین داشته است و نمی
ده است او براي کاهش این فشار به سروش و هاتف و است و البته همین خواسته نوعی عذاب وجدان  برایش به ارمغان آور

ي ناخودآگاه نظامی ارتباط تنگاتنگی با سروش و القائات ماورایی پیدا  آورد و این گونه است که خواسته القائات او روي می
  . کند می

  
  . نظامی گنجه اي، مخزن االسرار، هوسنامه، خسرو و شیرین، چرخش شخصیت :ها کلید واژه

  

                                                
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول - 1

 دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی واحد دزفول - 2
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  مقدمه 
هاي آن بر اساس آراء روان  کالم حاضر در مورد چرایی چرخش و داستان سرایی نظامی و بررسی بعضی از قسمت

  . شناس بزرگ و معروف کارل گوستاو یونگ مبدع روان شناسی تحلیلی است
 وجه  این در ویاگ و  است  موسیقی  معنی  به  عربی زبان در »غنا«.  است  »غنایی ادب« ، ادبی  معروف  انواع از  یکی«
  سروده یونانی،  چنگ  نوعی لیر، با  که بوده  اشعاري قدیم،  یونان در  لیریک. اند داشته نظر  التین « لیریک«  کلمه  به  تسمیه
 زبان در اشعار  این  قالب. شود می  گفته  عاشقانه اشعار  به بیشتر امروز  ادبیات در  غنایی شعر  حال هر در  . است  شده می

. نامند می »لیریک  دراماتیک« را  دومی و «  الولیریک«را   اولی  که  مثنوي است  عاشقانه  هاي داستان در و  غزل  فارسی 
  .روند می شمار  به  ادبی  نوع  این از  فارسی  ادب در  رامین و  ویس و  شیرین و خسرو ، مجنون و  لیلی   چون  هایی منظومه
  
  روان شناختی نقد

  که باورند  این بر  محقّقان از  بسیاري. رود می شمار  به  ادبی نقد  رویکردهاي از  یکی تنها اثر،  یک  شناختی وانر نقد 
روشن   به تواند می  شناسی روان  .است شناسی روان قلمرو  به  شدن  کشیده  ، آن  ماهیت در وکاو کند و  ادبی اثر  یک تفسیر
 دهد؛ می  اطالعات شاعر  شناختی روان  هاي ویژگی مورد در بهتر  غنایی شعر. کند کمک  نمعی  متنی  واقعی  مفهوم  گري

 یا  رمان در را  اشخاص  شناسی روان بتوان شاید ضمناً.  است تفسیر  قابل  کالسیک شعر از تر آسان رمانتیک  شعر  بنابراین
  یک در نمادها و تصویرها  که کند  مطالعه تواند می اسشن روان. کرد بررسی  نویسنده  شخصیت خود از بهتر  نمایش نامه

 کسب  بشري  ذهن  دائم  هاي جنبه  برخی  یعنی  عمیق،  شناختی روان  منبع  یک از حد  چه تا را خود  کامل  معنی  ادبی اثر
  ). 2: ، ص  1383اقبالی، قمري گیوي،  ( »کند می 

راتی را در اخالق جمعی ما سبب خواهد شد زیرا ما را ناگزیر کشفیات جدید روان شناسی ژرفایی، لزوماً تغیی
سازد اعمال بشري را با دیدي بسیار شخصی تر و باریک بینانه تر مورد داوري قرار دهیم، کشف ناخودآگاه یکی از  می

مهم ترین کشفیات عصر حاضر است اما پذیرش حقیقت ناخودآگاه آزمون بی شائبه خویشتن خویش و تجدید 
پذیرش وجود ناخودآگاه به گونه اي جدي، و . طلبد و بسیاري هنوز کشف آن را باور ندارند اندهی زندگی را میسازم

هاي  بیشتر مردم نسبت به تعمق درباره ي جنبه. آفریند به شهامت بسیار نیازمند است رویارویی با مشکالتی که می
یونگ، (نگران نفوذ ناخودآگاه بر روي خود نیستند کنند و مطلقاً اخالقی رفتار خودآگاه خویش سخت کوتاهی می

  ). 269:، ص  1389
  

  تفسیر روان شناختی متون ادبی
 از انعکاسی  ادبی  اثر نظر  یک در.  یابیم می  ادبی  متون  شناسی روان تفسیر در را  متفاوت  نظرگاه دو آغاز همان از«

 کتاب در  ادبی منتقد فراي نورتروپ. گردد می  محسوب  ادبی ثارآ و ها قطعه ها، سبک  زیربناي و  است  »کهن الگوهاي«
 یک از نیز  غرب  ادبیات  که دهد می  نشان و کند می  پرداخته و  ساخته  ادبی  کهن  انواع  براي دستور  نوعی نقادي  آناتومی 
 نظر  این از.  یونگ است گوستاو  کارل رویکرد از متأثّر  نگاهی  چنین.  است برخوردار  پیوسته  هم  به و  متشکّل  ساخت 
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 قمري ، اقبالی( »هستند الگوها  کهن  تظاهرات  نمادین  صورت  به رویدادها و  حوادث و  فرعی  هاي قهرمان ، قهرمان ظهور
  )3: ، ص  1383  ، گیوي
دارد انسان   شهرت  ادبی ثرا  روان کاوانه نقد  به و  است فروید زیگموند رویکرد از متأثّر بیشتر  که دیگر دیدگاه در

زند ناشی از همان جرم نخستین  مرتکب یک جرم نخستین شده است و همه ي رفتارهاي او و اعمالی که از او سر می
  . در این مقال مجالی براي شرح و توضیح بیشتر تفکّر فروید در این زمینه نیست. است

  

  کهن الگوهاي برجسته روان ناخودآگاه
  : شود کند که در کتاب فربد فدایی به هشت قسمت تقسیم می ی اي را مشخص میساختار شخصیت یونگ

ایگو به صورت تقریبی معادل خودآگاهی است، ایگو دربرگیرنده ي آگاهی ما از جهان بیرون و ): من(ایگو )  1
گو وجود آگاهی ما از خویشتن است، در واقع در مرکز شخصیت خودآگاه، طبق اصطالح یونگ کمپلکسی به نام ای

داند ولی فروید معتقد است بخش کوچکی از ایگو ناخودآگاه است که  دارد، یونگ ایگو را خود آگاه محض می
  . باشد همان ساز و کارهاي دفاعی روانی می

توانیم پرسونا را  در واقع ما نیز می. پرسونا یا شخصیت بیرونی واسطه ي بین ایگو و دنیاي واقعی است: پرسونا)  2
توان گفت نقاب شخصیتی  کند با کمی مبالغه می گو بدانیم یعنی تصویري که فرد به جهان بیرون عرضه مینقاب ای

  . پندارند هست چیزیست که شخص واقعاً نیست، ولیکن خود او و دیگران می
توانیم در خود بپذیریم، سایه تصویري معکوس از  سایه تشکیل شده از صفات و احساساتی که نمی: سایه)  3
. ها مثبت باشند و چه منفی سوناست، دربرگیرنده ي هر ویژگی است که براي پرسونا ناپذیرفتنی باشد چه این ویژگیپر

  . یک پرسوناي شجاع سایه اي ترسو دارد
به طور خالصه آنیما عبارتست از ته نشست همه ي تجارب از زن در میراث روانی یک مرد؛ : آنیما و آنیموس)  4

دو رساله درباره روان «یونگ در کتاب . نشست همه ي تجارب مرد در میراث روانی یک زن آنیموس عبارت از ته
نویسد تصویر قوي زن به صورت یک نمودگار باستانی در ناخودآگاه جمعی مرد وجود دارد که  می» شناسی تحلیلی

  .)  39:  ، دانژه ،  ص  1381 فدایی  ، (یابد وي به کمک آن طبیعت زن را در می
واضح و روشن و بسیار زیبا در این زمینه حس شیرین به خسرو زمانی است که چهره ي نقاشی شده ي خسرو  مثالی

  : بیند توسط شاپور را بر تنه ي درخت می
  چو خود را یافت بی خود شد زمانی/// در آن آینه دید از خود نشانی                            

  ) 14، بیت  54رو را بار سوم، ص خسرو و شیرین ، نمودن شاپور صورت خس(
الیه ي سطحی تر عبارتست از ناخودآگاه شخصی . ناخودآگاه طبق تعبیر یونگ داراي دو الیه است: ناخودآگاه)  5

هاي باستانی در ناخودآگاه  کمپلکس ها در ناخودآگاه شخصی، اما سنخ. و الیه ي ژرف تر ناخودآگاه جمعی است
  .دجمعی یا روان عینی جاي دارن

  : نمودگارهاي باستانی)  6
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نمودگارهاي باستانی با مبحث ناخودآگاه گروهی پیوستگی بسیار دارد و این دو از یکدیگر جدا نیستند و 
شوند از جمله، صور مثالی،  هاي گوناگون خوانده می نمودگارهاي باستانی که در ناخوداگاه گروهی جاي دارند به نام

هاي ازلی، اما برخی ترجیح  هاي رفتاري و قالب دوي، تصورات اسطوره اي، نمونهنمودگارهاي باستانی، تصورات ب
  . دهند همان اصطالح آرکی تایپ را به کار ببرند که یونگ ابداع کرده است می

عبارتست از خود یعنی کوشش ناخودآگاه براي مرکزیت، ) آرکی تایپ، کهن الگو(مهمترین نمودگار باستانی )  7
هاي  خود عبارتست از ظرفیت ذاتی براي کلیت، تمایل درونی براي متوازن کردن و آشتی دادن جنبه. نیتمامیت و مع

  . متضاد شخصیت
هایی با زمینه ي ویژه ي هیجانی هستند،  گروهی عقاید ناخودآگاه مرتبط با رویدادهاي یا تجربه: کمپلکس ها)  8

شوند یعنی نمودگارهاي باستانی شکل  ت ژنتیک تعیین میکمپلکس ها در اطراف ساختارهاي روانی ذاتی که به صور
  ).  36:  ، دانژه،  ص  1381 فدایی  ، (گیرند می
  خشک و  سخت پرسونا اگر. است  کهن  الگوهاي  غیرمعمول  تظاهرات  همگی ها نزاع و ها جنگ ، روانی هاي آسیب«
 شود، سد  سایه تظاهرات جلوي که هنگامی. ماند می  لغاف خود  هاي جنبه دیگر از  شخص و شود می ایجاد  تورم گردد،
 چنانچه و آورد می  روي  جنسیت تغییر به فرد شوند، مسلّط فرد رفتار بر  آنیموس یا و آنیما اگر شود، می خو درنده  آدمی
  .) 5: ص  1383 ، گیوي قمري ، اقبالی( »شود می  مایه بی و  ناپخته  شخص نرسد،  فضیلت  به خود
 به  پاسخ  که کتابی در  یونگ. است  دست در  ادبی  متون مورد در  مختلفی  تفسیرهاي  یونگ  نظام از  گیري رهبه با

 ستاري  جالل. کند می  بیان را  مذهب  به  گرایش  نحوه نیز و خداوند با او ارتباط و پیامبر  ایوب  سرگذشت ، دارد نام  ایوب 
 را  اثیري  زن و کند می  بررسی  یونگ  مکتب  زاویه از را  هدایت کور بوف  کتاب رکو بوف در  جان مادینه یا  اودیپ در

  تعارضات بر  ثانوي  گناه احساس  به را  اثیري  زن با  شدن همبستر در  راوي  ناتوانی و کند می  تلقی  راوي) آنیما(  جان مادینه
  صورت الزاماً  که بیند می  جان مادینه از  اي عالی  صورت را  اثیري دختر  آن  بلکه کند، نمی  تلقی مادر  به  تمایل و  اودیپی
   ).   38، ص  1370ستاري ،  ( نیست مادر  ذهنی

  : کند یونگ شخصیت آدمی را به دو منطقه ي کلی تقسیم می
  ضمیر ناخودآگاه)  1
  .ضمیر خود آگاه)  2

ها،  ناخودآگاه فردي شامل امیال .شود تقسیم می ضمیر ناخودآگاه نیز به نوبه ي خود به دو قسمت فردي و جمعی
ها در ذهن  اداراکات، شهودها، افکار و احساسات آدمی است که زمانی خودآگاه بوده اند اما به دالیلی براي آن

ضمیر ناخودآگاه . روند خودآگاه جایی وجود نداشته و از حوزه ي خودآگاهی خارج و به حوزه ي ناخودآگاهی می
دهد که تکیه ي یونگ نیز بیشتر بر همین منطقه است و  ی الیه ي ژرف تري از ناخودآگاهی را تشکیل میجمعی یا قوم

رسد، در واقع چکیده و  محتویات آن به تجربیات فرد در دوران زندگیش ارتباط ندارد بلکه از راه توارث به انسان می
  ).  37، ص  1388فوردهام ، ( شود به ما منتقل میعصاره تجارب بشري و نیاکان ماست که به صورت فرایندهاي روانی 
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نامد که در میان تمام نژادهاي بشر یکسان  یا کهن الگو می» آرکی تایپ«یونگ محتویات ناخودآگاه جمعی را 
هاي محلی و فردي  ها و در عین حال به شکل پدیده است و تقریباً در همه جاي دنیا به شکل اجزاي ترکیب دهنده افسانه

  .شود از ضمیر ناخوداگاه ظاهر می و ناشی
   

  بررسی دالیل چرخش نظامی 
 دقیق معانی بر منظومه اي است مشتمل دانیدمی کهچنان االسرار مخزن نظامی، ي گانه پنچ هايمنظومه میان در
چنان و است سروده امیري و پادشاهی خواهش یا سفارش نه و خود دل میل به را آن شاعر که اخالقی مواعظ و عرفانی

 اول ي نیمه است معروف کهچنان سنائی است داشته سنائی ي حدیقه به نظري آن سرودن در است معترف خود که
 خدمت از آمیزافسانه تذکري اثر بر پختگی دوران رسیدن با و گذشته دربار مدحتگري و خدمت در اششاعرانه زندگی
. کرده خاطر پیشنهاد را موعظه و حکمت و است آورده روي انهصوفی اشعار به و شده رویگردان امیران مدح و شاهان
 حیات هاي سال واپسین در ربانی عنایت را مناهی در گمشدگان که افتدمی اتّفاق غالباً و ستطبیعی کامالً که امري
 قبل هاي سال و جوانی دوران محصول االسرار مخزن اما. شوند موعظه و طاعت و زهد اهل و گیرد راه فرا توفیقی چراغ
 منظومه این سرودن به بوده» سالگی چهل نقد«و  فکري بلوغ دوران منتظر که حالی در شاعر ستنظامی سالگی چهل از
  :که تفاخر این با پردازدمی نظیرکم پرمحتواي ي

  شد آزاد مصطبه از اعريـــــــش///   شد بنیاد صومعه من به شعر                                   
  ) 58مخزن االسرار ، برتري سخن منظوم از منثور ، بیت (                                  

  : که است معتقد و داندمی ايبیهوده حاصل بی کالم باشد عاري شریعت زیور از که را شعري و
  نهارــــزی مشو شعر مزدنا///   مدارـــنا را تو رعـــــــش کندــــن تا                                   

  ) 40 بیت ، همان (                                                                               
  :گفته سخن پیران ي شیوه به جوانی در که کندمی مباهات بدین و

  کنم جوانی به پیري دعوي///  کنم فشانیگنج گل چون که من                                    
  ) ، مقالت پانزدهم ، در نکوهش رشگبران 48بخش  ، همان(                             

منظومه ي مخزن االسرار که  سرودن به بوده »سالگی چهل نقد«و  فکري بلوغ دوران منتظر که حالی در شاعر
کنیم  این جا قابل ذکر و تأمل است اشاره میحال به نکته اي که در . پردازدمی نظیر استکم پرمحتوا و  منظومه اي 

  یونگ به تمایز میان آن چه که «کند که،  فریدا فوردهام در کتاب مقدمه اي بر روان شناسی یونگ اشاره می
باشد وي نیمه نخستین زندگی را به صبحگاه و نیمه دوم را به پس  نامد نهایت اهمیت را قائل می می» مراحل زندگی اش«

رسد، در نیمه دوم آفتابی  آید و به آهستگی به نصف النهار می بامدادان خورشید از افق باال می. کند ز تشبیه میاز نیمرو
آن چه که مناسب بامداد زندگی است، . گردد رود و سرانجام ناپدید می که به اوج رسیده است دوباره رو به افول می

دوم زندگی یافتن هدف و مفهوم جدیدي براي حیات است شاید به مسئله ي نیمه . باشد برازنده ي پس از نیمروزان نمی
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 (باشد قدر کافی عجیب آن که، این هدف و مفهوم در وجه غفلت شده، پایین و گسترش نیافته ي شخصیت مستقر می
  .) 126، ص  1388 ، فوردهام

هایی که زمانی  طلبی کند اهداف و جاه کند، فرد احساس می در حدود چهل سالگی روان آغاز به دگرگیسی می
بسیاري از اوقات فرد احساس افسردگی، رکود و . رسید معنی خود را از دست داده اند خیلی مهم و همیشگی به نظر می

یونگ مالحظه کرد این امر حتّی بین کسانی که به درجه . کند چنان که گویی چیزي از دست رفته است عدم کمال می
  .)  82:  ، دانژه ،  ص  1381 فدایی  ، (دهد ي باالیی رسیده اند روي می

 مخزن، مضامین مخالف نه اگر جهتی در هم آن« است داده ادامه خود سرایی مثنوي به االسرار مخزن از بعد نظامی
 نه البته و عشقی؛ مضامین از لبریز ستهاییهوسنامه خودش تعبیر به نظامی بعدي ي منظومه چهار. آن با بیگانه کمدست
 سرودن تاریخی ترتیب همین انگیزتعجب ي نکته.  بشري صددرصد و زمینی عشق که افالطونی انیعرف عشق

 ستنامعهودي و نامنتظر تحول راز و رمز کشف دقّت قابل موضوع و ندارد تردیدي و شک هیچ جاي که مثنویهاست
 شریعت به ي زاهدانه زندگی در راًظاه کهآنبی است؛ افتاده اتّفاق او یابیمضمون ي شیوه و شاعر نظرگاه در که

 مخزن از بعد منظومه نخستین. گردد کاسته شیخوخیتش و معنوي موقعیت و مقام از و دهد رخ تغییري اشآراسته
 و انگیزهیجان واقعاً هايصحنه با ایران، جوان شاه به ارمنی دختري عشق داستان است؛ شیرین و خسرو داستان االسرار،
 ي سایه چنان رندي اوج در شادخواري، و خوشگذرانی هايصحنه بر نظامی هنر البتّه. آواز و ساز از لبریز مجالس
لذّت مزاحم  عوام، غوغاي کهآنبی برند آن از وافري لذّت توانندمی یاباناشارت و شناساننکته که است پاشیده ابهامی
 و زهد دعوي که ستمردي صورتگر خیال ي زاییده انگیز هیجان چنین هايصحنه آري،. گردد کامیابیشان و جویی
 شاه بود محال وگرنه ).  668: ، ص  1374سیرجانی ، ( »است نبوده هم ايریاکارانه اساسبی دعوي ظاهراً و دارد تقوي

 را ساقیان کار سلطنت بارگاه در نظامی حضور مناسبت به سلجوقی ارسالن بن طغرل چون ذوقی صاحب هنرشناس
   :که سازد برطرف او سکرانگیز  ابیات با را آن رنج و بفرستد مرخصی به را مطربان و دکن تعطیل

  یابیم ضرــــــــــخ با زندگی آب که///   بتابیم رــــــــس باده ز آمد خضر چو                  
  )  18، بیت 375خسرو و شیرین ،  طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را ، ص (     
 خبث از غالبا که مدعیانی و همکاران و معارضان همه آن میان در وگرنه نیست، مناهی ارتکاب و گساريمی مرد او

  :که بخورد غلیظی بدان قسمی و بردارد رسایی بدان فریادي نداشت جرأت هرگز نالد،می حسادتشان و
  امودهــــــــــــــنیال لب دامن می به ///  امبوده جهان در تا که زدانـــــــــی به                  

  ) 70 بیت ، در حسب حال و انجام روزگار ، 6 بخش ، شرف نامه(                      
 شده باعث عاملی چه که است این کند وسؤال ما نیز هست سؤالی که سیرجانی نیز در مطلب خود بدان اشاره می

 هیچبی آرد، روي سراییهوسنامه به االسرار، مخزن چون ايمنظومه سرودن از بعد تقوي، و زهد مقام آن در مردي که
 سرکه نیمی که شود نشینیخلوت اکدش به تبدیل خودش قول به تا اش،مذهبی عقاید و شخصی زندگی تحولی در

  : است انگبین نیمی
  دوش بر بار بسته خشک زهد به ///  نوش چشمه گشاده تر طبع ز                          
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  ) 14 بیت ، خطاب زمین بوس ، 21ص  ، شیرین و خسرو(                               
 مرگ و است بوده حاکم حکم کهاین یکی: دارد اشاره نکته دو به خویش ي شیوه تغییر توجیه در خود نظامی
  : ايتازه پیشنهاد با رسدمی راه از عالم شاهنشاه قاصد مفاجاه،

  المـــــــع راه از برآر نو عشقی که/// چنین فرمود شاهنشاه عالم                          
     ) 14 بیت ، در سابقه نظم کتاب ، 12ص  ، همان(                                    
  : عاشقانه بوده است هاي داستان طالب کهاین شاهانه فرمان صدور شأن و

  فسردند یخ چون همه سوزيبی ز/// اره مردند که صاحب حالتان یکب                      
  ) 15 بیت ، همان(                                                               

 از قبولغیرقابل توجیهی .است پرداخته شیرین و خسرو ي هوسنامه سرودن به ملوکانه حکم اجراي براي هم او و
 نگویی هزلیات اگر که کردند تهدید مرا ملوك ابناي بعض« که اندنوشته سعدي هزلیات صدر بر که عبارتی همان قبیل
 شاید و ـ مواعظ خواندن ي حوصله و حال زمانه مردم که است این دیگرش توجیه .گفتم هم من و ،»کشیمتمی

، ص  1374 سیرجانی ، ( هاهوسنامه جویاي و اندعشقی ي تازه و تر هاي داستان مشتاق و طالب ندارند، ـ هم را شنیدنش
  :669 (.   

  نیست هوس هوسنامه در را او که///   نیست کس امروز جهان در لیکن و                               
  ) 3 بیت ، در پژوهش کتاب ، 28ص  ، شیرین و خسرو(                                          

 و است داده ادامه بدان عمر پایان تا که راهی انتخاب و خویش ريشاع مسیر تغییر در ستنظامی صریح توجیه این
 حرکت مسیر همین در دقیقاً اسکندرنامه و پیکر و هفت مجنون و لیلی سرودن با شیرین و خسرو منظومه ي بر عالوه
 زمانه ـ یعنی دممر پسند و شاه حکم منحصراً، این آیا که شودمی مطرح توجیه، سؤالی این قبول فرض به اما .است کرده
 نظرگاه از را آن که واداشته عملی به و کشانده قبیل این از هایی داستان سرودن به را او که است خارجی ـ بوده عوامل
 ايوارسته زاهد کار زمینه ي تغییر در خارجی عوامل است، و این جز واقعیت است، یا دانستهمی مکروه یا حرام شریعت

  : خودش تعبیر به و است بریده بولشانق و رد و خالیق از که
  کفی پست جوین ره توشه کرده /// منم روي از جهان در گوشه کرده                               

  
  ) 11 بیت ، کتاب نظم سابقه در ، 13ص  ، خسرو و شیرین(                              

این  اندخواستهمی چنین زمانه مردم اگر آخر .است بوده او دخو درونی میل مؤثّرتر عامل نداشته؛ و چندانی تأثیر
 اگر چیست؟ وانگهی براي بستن معراج و توحید در خودش تعبیر به را هوسنامه ته و سر و زدن وارو و پشتک همه

 کنممین گمان و ایمآورده فرود زمانه عوام حد تا را حکیم اندیشمند نظامی وقت آن بپذیریم بست در را عذري همچو
  : ستمدعی که مردي حق در بتوانیم تا باشیم راضی ما از یکهیچ

  را یک به یک نکردم معلومش که///   را فلک از من اسرار پرسید که                              
  ) 2 بیت ، حکمت و اندرز سرایی حکیم نظامی ، 339ص  ، همان(                                



مهدزای دلج یسراف بدا و نابز جیورت شیامه نیمتفه    

٢٤٩ 
 

  .شویم جسارتی ینچن مرتکب
درجه هشتاد و صد یک چرخش این در هم دیگري احتماالت که واقعیت این قبول جز نیست چاره صورت این در
 ممکن است آورده سراییهوسنامه روبه کردن ارشاد و وعظ و گفتن معارف از زندگی دوم نیمه ي در که مردي اي

  : کرد که به ترتیب عبارت اند ازتوان به پنج مورد اشاره  می .باشد داشته وجود است
  هاي جوانی  تحول معلول زهد افراطی سال)  1
  طبیعت شوخ و شنگ خود نظامی )  2
  محصول محیط و زمان و وضع زندگی شاعر)  3
  نمایش فرهنگ ایران و تاریخ هنر ایرانی )  4
  ...  سازگاري مثبت بین ناخودآگاه فردي و جمعی )  5

باشد این  ي هر کدام از موارد باال توضیحی داده خواهد شد نکته اي که قابل توجه میکه به طور خالصه درباره 
ها افزود و سخن را به درازا کشاند که مجال آن در حوصله ي این مقال  ها مورد دیگر نیز به آن است که شاید بتوان ده

  . نیست
 اشالزمه زندگی ـ که از ايدوره نشینی هايچله و جوانی هاي سال افراطی زهد معلول تحول را«در مورد اول ** 

 عمر در هم و داریم سراغ فراوانی به تاریخ در هم را تحول نوع این هاينمونه. توان جستجو کرد است ـ می نشاط و شور
 ا، ور عابد برصیصاي هم و داریم را افتاده گیريمعرکه به پیري در صنعان شیخ هم .ایمدیده خودمان چشم به و خودمان

 سر دزد عیاض فضیل هم و را پرداخته دین به دنیا از کرده، توبه درباري خسرو ناصر و سنائی هم مقابلش صف در
 العملیعکس را نظامی سراییهوسنامه تواننمی آیا فراوان مشهود هاينمونه این با. است آورده روي عرفان به گردنه،
     .) 670: ، ص  1374 یرجانی ،س( »اش ؟گویی االسرار مخزن برابر در دانست

 گذاشته وجود عرصه ي به قدم دیاري در که است نظامی خود شنگ و شوخ طبیعت موضوع دیگر احتمال** 
 آن جوامع اجتماعی قیود بعض هرحالبه که ارمنستانی همسایگی در و بغدادي مردمان مستقیم تعرض از دور است

 زنی که ايخانه محیط در مهمتر آن از شود؛ و ظاهر برزن و کوي در مرد شدوشادو تواندمی زن و ندارد را روزگاران
 همان قبیله ي آفاق است، از چون همسري وجود باالتر هم آن از دارد، و برعهده را آن کدبانویی آزاده کردان از

 معرفی و وردنپر در نظامی مادر بودن کرد آیا .است آمده اسکندرنامه در توصیفشان که دامنی پاکیزه شیرزنان
 پله هفتاد از و گیردمی دوش بر را ايجثه قوي گاو که زورمندي زیباي دختر آن نوشابه و شکر و شیرین چون قهرمانانی

آیا این شیرین که به قولی نماد آفاق است از نسل و نژاد همان مردانی نیست که در پاسخ  .است نداشته تأثیر بردمی باال
  : کند میآشوبد و بیان  اسکندر می

  ایمشتابنده خسرو میثاق به /// ایم بنده ما گفتند تسلیم به
  نیست قفچاق آیین خصلت این که  ////نیست  میثاق ز بستن روي ولی

  است بستن بر چشم ما آیین در /// است  بستن روي تو آیین گر
  به دیده بر روي بر نه جنایت /// به نادیده بیگانه روي در چو
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  پشت و روي در دید بایدش چرا  ///درشت  ما از ناید را شاه گر و
  کار ندارند کس حجله با که /// حصار  این است بس را ما عروسان

  خویش چشم بر اندازبرقع شو تو /// ریش  خلق این روي نکن برقع به
  ) 40تا  34ابیات  ، رسیدن اسکندر به دشت قفچاق ، 47 بخش ، شرف نامه(         

 ستحرمتی اوست، محصول زندگی وضع و زمان و محیط محصول نظامی درونی نشاط کهاین دیگر الاحتم«** 
 نظامی ها موهبت این شکرانه ي به معیشت؛ و در که رفاهی و زمانه قدرت ارباب با که روابطی و دارد مردم میان در که
 بزم هم خویش جاندار هاي توصیف با کوشدمی اوست، مهربان طبع و عقدهبی جان محصول که صدري سعه ي با

 یا را ـ صریحاً اخالقیش هاي پیام ها هنرنمایی و ها آراییصحنه البالي در هم بخشد، و صفایی و گرمی را خالیق خیالی
 خالیق خورد به و بپوشاند ظرافت شیرین لعاب در را نصیحت تلخ دواي دیگر تعبیري به کند؛ و منتقل مردم ضمناً ـ به

 از که است شیراز شیخ است، منظور کرده دیگر ايگوشه در دیگري رند او از بعد سال صد که کاري همان .دهد
 هم دارد، او مریدانی نظامی چون هم او .دارد هایی شباهت نظامی با اجتماعیش موقعیت و زندگی وضع جهات بسیاري
 غم و است بزرگان نعمت پرورده ي نظامی نچو هم است، او زمانه سران احترام مورد و مردم توجه طرف نظامی چون

 سر و طراوت و نشاط لطیفش نثر و ها مثنوي و قصاید و ها غزل البالي از دالیل همین به ندارد، و پریشانی و موجود
     .) 672: ، ص  1374 سیرجانی ،( »تراودمی زندگی
 و تاریخ متوجه دانسته و عمداً کهآن فرض به نظامی توان به آن اشاره کرد این است که آیا مورد چهارم که می** 
 است؟ آیا نیاورده گور بهرام و پرویز پادشاهی توصیف به رو مبهم احساسی باشد، به حکم نشده باستان ایران هايافسانه
 به .است نگرفته ریشه جانش اعماق اش، ازملی احساسات از خواندمی دارا آغشته ي خون به جنازه ي بر که ايمرثیه
 به هم آن که ندارد ایرانی ریشه ي مجنون و لیلی داستان نظامی، تنها عاشقانه منظومه ي چهار میان در باشیم داشته خاطر
علّت بی میلی  هم او آرد، و نظم به را داستان این کرده خواهش اخستان ست، شاهسفارشی کاري نظامی خود روایت

  : دهد خود را این گونه شرح می
  لنگ آمدن شد از سخن گردد /// تنگ  بود چون فسانه دهلیز
  رانم نکته چند که پیداست ///  ندانم ره که ايمرحله در
  کامکاري نه می نه و رود نه ///  شهریاري بزم نه و باغ نه

  ...اندوه  در رود سخن چند تا ///  کوه سختی و ریگ خشکی بر
  ) 12 تا 5 ابیات ، سبب نظم کتاب ، 24ص  ، لیلی و مجنون(                            

  خلّاق  شخصیتی  به  جوانی اواخر از  که  بینیم می  بپردازیم، اندیشمند  این  شخصیت  بررسی  به  یونگ  نظام با اگر«** 
 این و  است  القیاخ ـ دینی   هاي اندیشه تبلور ّ محل  که کند می آغاز االسرار مخزن  نگارش با را کار  این و شود می  مبدل

  مثبت  سازش  جمعی و  فردي  ناخودآگاهی  بین و پردازد می  بخشی  وحدت  به خود  الگوي  کهن یا »خود«  که  است  زمانی 
 در و  است برخوردار واال و  کامل  شخصیتی از  حکیم  فرویدي  هم و  یونگی  هاي اندیشه  اساس بر  هم  پس. کند می ایجاد
.  است  خسرو وشیرین و لیلی مجنون و االسرار مخزن  چون  متضادي  هاي مجموعه  نگارش  به قادر  وضعیتی  چنین  سایه
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  به  سپس و)  شهودي  صورت به(  کرده کشف را خود ابتدا او  که  است  این نیز مؤید  نظامی آثار نگارش  زمان  تحلیل اصوالً
 اقبالی( »وارد کرده است غنایی  هاي منظومه  تصنیف  قالب در  آدمیان را و خود  شخصیت  منفی و  مثبت  هاي ویژگی مرور

توان به موارد باال نیز اضافه کرد وآن را یکی دیگر از دالیل  نکته ي دیگري که می ). 10: ، ص  1383 ، گیوي قمري ،
و آغاز کار در فکر نظامی در این چرخش صد و هشتاد درجه اي دانست، این است که شاید نظامی از همان ابتدا 

هاي عاشقانه بوده است اما براي این که بتواند مقبولیتی عام در میان مردم پیدا کند ابتدا به سرایش  سرایش داستان
هاي عاشقانه کرد، این هم احتمال دیگري  منظومه اي مانند مخزن االسرار روي آورده و سپس رو به سرودن داستان

  .گذرد است که بر ذهن می
    

  جه گیري نتی
هاي  نتیجه چرخش یکصد و هشتاد درجه اي نظامی از سرودن مخزن االسرار به خسرو و شیرین و سایر منظومه

ي نظامی و تأثیر آن  حاکم بر جو جامعه... عاشقانه یا به قول خودش هوسنامه منحصر به جریانات اجتماعی، فرهنگی و 
تمایالتی که به . ان او و تمایالت ناخودآگاهانه اش جستجو کردعامل اصلی را باید در رو. شود بر سرایش آثارش نمی

ها با دیدگاهی برگرفته از نقد روان  هایش قابل دریافت نیست بلکه تحلیل منظومه راحتی با بررسی ظاهري منظومه
پس از  ي ناخودآگاه نظامی و علّت اساسی پرداختن به هوسنامه تواند تا اندازه اي روشن کننده شناختی است که می
  . حکیمانه سرودن باشد

  
  منابع

 مجنون و لیلی شیرین، و خسرو( فارسی غنایی منظومه سه شناختی روان اقبالی ابراهیم، قمري گیوي حسین، بررسی
  1383، مجله پژوهش زبان و ادبیات فارسی ، بهار و تابستان ) رامین و ویس و

  م ، تهران ، انتشارات زوار ، خسرو و شیرین ، چاپ دو)  1388( دستگردي ، حسن وحید 
  ، لیلی و مجنون ، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات زوار )  1389( ــــــــــــــــــ 

  .نا  بی جا ،  بی کور ،  بوف در  جان مادینه یا  اودیپ)  1370 (  جالل ،  ستاري
ایران شناسی ، سال سوم ، شماره  سیرجانی ، پژوهش در تاریخ و تمدن فرهنگ ایران و زبان و ادبیات فارسی ، مجله

  .  1370، زمستان  4
  .  ، دانژه ، تهران  1381فدایی ، فربد ، یونگ و روان شناسی تحلیلی او ، 

  ، انتشارات جامی 1388فوردهام ، فریدا ، مقدمه اي بر روان شناسی یونگ ، ترجمه ي مسعود میربهاء ، 

  .جامی  تهران ، هفتم ، چاپ سلطانیه ، محمود  ترجمه هایش ،سمبول و  انسان)  1389 ( گوستاو کارل ،  یونگ
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520  

  1»شازده احتجاب«نقد ساختاري رمان 

 2 پورالخاص شکراهللا

  3مهدي عبدي

   

  کیدهچ

نویسندگان زیادي بوده انـد کـه ادبیـات داسـتانی را پـیش      . هاي بسیاري شده استداستان نویسی در صد سال اخیر دچار دگرگونی
یکی از این نویسندگان، هوشنگ گلشیري است؛ نویسندهاي که نه تنهـا  . ماندگار شده است زمینه د و نامهاي بسیاري در اینبرده ان

بعد از صادق هدایت که داستان مـدرن را وارد ادبیـات   . در پیشبرد داستان نویسی مؤثر بوده، خود مسیري نو را نیز ایجاد کرده است
نویسندهاي که با اسـتفاده از عناصـر داسـتانی، داسـتان     . ز این مسیر را ادامه داد و آن را به اوج رساندداستانی ایران کرد، گلشیري نی

نویسی را با مولفه هاي معاصر و مدرن همراه و شیوه اي نو ایجاد کرد؛ کسی که بـه اصـول فنـی داسـتان نویسـی در کنـار مفهـوم و        
و بررسی عناصر داستانی آنها، بیش از پیش سبک و ویژگیهاي داسـتان نویسـی    مضمون اثر معتقد بود، بنابراین پرداختن به آثار وي

در این مقاله سعی بر آن است تا پس از ارائه ي تعریفی مختصر از عناصرداستانی، بررسی یکی از اثار مهـم و  . کند او را آشکار می
سـبک ویژهـی ایـن نویسـنده      ،ی تالش می شوددر این بررس. پرداخته شود» احتجاب شازده«ماندگار هوشنگ گلشیري یعنی رمان 

ي ادبیات ایران در اثر او که به شکلی مدرن و امـروزي متجلـی شـده، اشـاره      مورد توجه قرار گرفته، به تأثیر ادبیات غرب و پیشینه
  . شود

. هوشنگ گلشیري، شازده احتجاب، رمان، عناصر داستان، جریان سیال ذهن: هاواژهکلید      
   

                                                
 یدکانو  يدنبهحفصز ا سپ ،اهریخأت و اهینگاههمان يارهپات عل هب .دمآیم مود دلج رد و 93 يهرامش اب هلاقم نیا دیاب هدعاق قبط 1
  )ارستاریو( .هیمد ايج التقام انپایر درا  آن یمدش اراچنو  یدرسن امستدبه  پچاز ا بلق

  pouralkhas@uma.ac.ir  یاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیل ٢ .

  mehdi_abdi_64@yahoo.com  ارشد زبان و ادبیات فارسی سکارشنا ٣.

mailto:pouralkhas@uma.ac.ir
mailto:@yahoo.com
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  مقدمه .1 

ادبیات هر ملتی بیانگر طوماري بزرگ و طـوالنی از گـذر   . ي فرهنگ، تاریخ، دانش و احساس مردم هر سرزمینی استادبیات آینه
 را در گذشته ادبیات مفهومی عام داشت و در سرزمین ما بیشتر بخش شعر و شاعري. زمان و تغییرات ایجاد شده در طول زمان است

با پیشرفت روز افزون انسان از نظر فکري و با شاخه شاخه و جزئی شدن علوم، ادبیات هم از این انشعاب  در بر می گرفت، اما امروز
  .در امان نمانده است

م انسانی، است و حتی ارتباط بین ادبیات و برخی از شاخه هاي علو... ادبیات عالوه بر شعر شامل داستان، نمایش، رمان و  امروز،    
سال هاست که مطرح شده است و هر چه پیش تر می رویم این ارتبـاط عمیـق   ... از جمله روانشناسی، فلسفه، جامعه شناسی، هنر و 

تر می شود و تعداد انشعاب افزون تر، زیرا ذهن و اندیشه ي انسان امروز از سطح فراتر می رود و به عمق ها و ارتباط ها مـی نگـرد   
  .را بیشتر و بهتر بشناسد تا جهان اطرافش

بر خالف گذشـته کـه شـعر، بـه ویـژه در ایـران، جایگـاه        . در کنار انواع ادبی، داستان و رمان جایگاه ویژه اي یافته است امروز،    
و خاصی داشته است و بزرگان بسیاري در این عرصه ظهور کرده اند، از یک قرن پیش آرام آرام، رقیب تازه اي براي شعر پیدا شد 
اي آن تولّد داستان و رمان بود؛ البته تأثیر دنیاي خارج و ادبیات غرب را نباید نادیده گرفت، زیرا ارتباط میان ملل همواره ارمغانی بر

ملّت ها داشته است که حاصل این ارتباط در ادبیات، موجب دگرگونی شعر و قرار گرفتن آن در یک مسیر نو و همچنین ایجـاد و  
  .و رمان در ایران بودگسترش داستان 

در ادبیات ایران مانند بسیاري از ملل، نثر به ویژه قصه با همان ویژگی هاي سـنتّی رواج داشـت، امـا داسـتان یـا رمـان بـه معنـاي             
ه این ارمغان نو حاصل دگرگونی اندیشه و حرکت جامعه ي ایرانی ب. امروزي خود، بعد از انقالب مشروطه در این سرزمین زاده شد

  . سوي پیشرفت بود و در طی این یک قرن، دچار تغییرات بسیاري شد، تا به شکل امروزي خود در آمد

و گرایش روز افزون نویسندگان به آن موجب ایجاد آثـار بزرگـی در ادبیـات داسـتانی     ) رمان یا داستان(آشنایی با این نوع ادبی     
  .ایران شده است

جدید غرب، نگارش نقدهاي نو و متفاوت، تحلیل هاي متناسب با علوم روز، به ویژه روانشناسی و ي آثار داستانی قدیم و ترجمه    
دستیابی به مجموعه اي از مکتب ها، سبک ها و تکنیک هاي داستان پردازي از جمله دالیلـی اسـت کـه موجـب پیشـرفت ادبیـات       

  .داستانی ایران شده است

اثر پذیري از تکنیک هـاي جدیـد داسـتان    . ز ترجمه هاي داستان هاي غربی ختم نمی شودتأثیرپذیري از غرب، تنها به استفاده ا    
نویسی و نوآوري هاي متعدد در فرم داستان، با توجه به ادبیات بومی و میراث ادبی گذشته ي ایران، سبک ها، تکنیک هـا و شـیوه   

آثار ادبی با انواعی چون داسـتان پسـت مـدرن، رئالیسـم     هاي مدرن داستان نویسی را به ارمغان آورده و موجب آشنایی خوانندگان 
  .شده است... و  ذهن جادویی، جریان سیال



مهدزای دلج یسراف بدا و نابز جیورت شیامه نیمتفه    

٢٥٤ 
 

داستان جریان سیال ذهن یکی از شیوه هاي جدید داستان نویسی است که حدود یک قرن از پیدایش آن در غرب مـی گـذرد و       
در جریان سیال ذهـن، تغییـرات متناسـب فکـر     . زي آشنا شده اندنویسندگان ایرانی در چند دهه ي اخیر با این شیوه ي داستان پردا

رمان جریان سیال ذهن در واقع نوعی رمان روانشناختی است و تحت تأثیر نظریات روانشـناختی و فلسـفی کسـانی    . تشریح می شود
  .در غرب رواج یافت ... و  زیگموند فروید، هانري برگسون، ویلیام جیمزچون 

شیوه ي داستان پردازي، ادراکات و افکار شخصیت هاي داستان خود را همچون رویدادي به ظاهر بـدون دلیـل   نویسنده در این «    
و غرض و هدف خاصی بدون نظم و ترتیب در کنار هم ارائه می دهد و گاهی این شیوه ي انتقال افکار بـا در هـم ریخـتن ترتیـب     

  )437: 1386یرصادقی،م(».منطقی عناصر زبان و شکستن قواعد نحوي صورت می گیرد

در اوایـل قـرن بیسـتم بـه شـکلی خـام و       » ادوارد اوژاردن«و » هنري جیمـز «این شیوه ي نگارش نخست از سوي نویسندگانی چون 
ویلیـام  «و بعـدها  » دورونی ریچاردسـون «، »جیمز جوییس«، »مارسل پروست«ابتدایی تجربه شد و چندین سال بعد با انتشار آثاري از 

  )411: 1388میرصادقی،(.به جریان جدي در داستان نویسی تبدیل گردید» جینیا وولفویر«و » فاکتر

ها به زبان فارسی، این شیوه در داسـتان فارسـی نیـز راه یافـت و     پس از آشنایی نویسندگان ایرانی با آثار و ترجمه ي برخی از آن    
داسـتان نویسـی جریـان    . ن شیوه آثاري خلـق کردنـد  در ای... نویسندگان چون صادق هدایت، صادق چوپک، هوشنگ گلشیري و 

پـردازي، نـوع   ي دیـد، شخصـیت  سیال ذهن در ایران، داراي ویژگی هاي خاص خود است و هرچند از نظر شیوه ي روایت، زاویـه 
رهنگی و بـه طـور   برخورد با زبان و زمان از غرب تأثیر پذیرفته است، اما نویسندگان ایرانی اغلب متأثر از شرایط اجتماعی، ادبی، ف

  .کلی فضاي داستان نویسی ایران، به این شیوه رنگ و بوي ایرانی بخشیده اند

هوشنگ گلشیري با تلفیق شیوه ي روایی جریان سیال ذهن با مضامین اجتماعی، سیاسی و تاریخی آثارش و تحت تأثیر گنجینـه      
خلق مجموعـه داسـتان هـایی پرداختـه کـه بـا هـویتّی مسـتقل و         هاي ادبی گذشته و به کارگیري شیوه هاي نوین روایت پردازي به 

ویژگی هاي منحصر به فرد، تکنیک هاي روایی و ترفندهاي زبانی آن ها در خدمت القاي افکار او و مضامین عمیق و چند الیـه ي  
  .برخاسته از نیاز جامعه به کار رفته است 

شـده  به عنوان یکی از برجسته ترین آثـار هوشـنگ گلشـیري تـالش     » تجابشازده اح«در این مقاله تحلیل عناصر داستانی رمان     
با شرح تمام عناصر داستانی و تحلیل متفاوت برخی از آنها نسبت به عناصر داستان در رمـان هـاي سـنتی، دربـاره ي شـیوه ي       است

ذهن در آثار ایـن نویسـنده بـه نتـایج و     استفاده از زمان، زبان، نحوه ي روایت پردازي، ساختار و طرح و تاثیر تکنیک جریان سیال 
به این منظور سعی شده با ارائـه ي ویژگـی هـاي اصـلی و تکـرار شـونده در طـرح، سـاختار، مضـمون،          . دیدگاهی تازه دست یابند

شخصیت پردازي، زمان، فضاسازي، زبان و لحن پردازي در یکی از رمان هاي گلشیري، بـه مجموعـه اي از شـیوه هـا و ترفنـدهاي      
  .ان پردازي او در به کارگیري عناصر داستانی و ارتباط میان آنها اشاره شودداست

   بحث و بررسی -2  

 احتجاب رمان شازدهساختار  -2-1 

  )پیرنگ(طرح
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نیز خوانـده شـده   » ساختار روایی داستان«پالت، نقشه یا هسته اصلی یک اثر ادبی مثل رمان، نمایش، داستان کوتاه یا شعر است که 
به عبارت دیگر، پالت در داستان شامل ساختار اعمال به هم پیوسته اي است که نویسنده آگاهانـه  ) Webester,1995:890. (است

. تا حس کنجکاوي و تعلیق را در بیننده یا خواننـده بـر انگیـزد   ) Britannica,2002:523(آن را انتخاب کرده و ترتیب داده است 
)Cuddon,1984:513 (دالیل وقوع آنها و نقل حوادث با تکیه بر روابط علّت و معلول، مهـم تـرین نکتـه ي     تنظیم وقایع بر اساس

سـلطان  «خالصه داستان است، اما » سلطان مرد و سپس ملکه مرد«. فورستر آن را با مثالی ساده شرح داده است. ام.طرح است که اي
حفظ توالی زمانی، رابطه ي علت و معلولی آن نیز  ، طرح است، چرا که ضمن»مرد و و پس از چندي ملکه از فرط اندوه درگذشت

  )  113و  112:  1369فورستر، . ( مشخص شده است

در یـک طـرح سـاده،    . ارایـه شـود  » پیچیده«یا » ساده«طرح در حقیقت چهارچوب اساسی داستان است که می تواند به دو شکل     
نده در آن دخالتی نمی کند، اما در یک طرح پیچیده، توالی زمانی حوادث به ترتیب وقوع آن ها در کنار هم چیده شده اند و نویس
گره افکنی، کشمکش، تعلیق، بحران، ) 17و  16:  1378پارسی نژاد، . (وقایع به هم می ریزد و حوادث پشت سر هم قرار نمی گیرند

  .نقطه اوج وگره گشایی، از اجزاي طرح سنّتی به حساب می آیند

خسرو، این شازده . می گذرد و بارها مرور می شود) شازده احتجاب(زندگی اي ست که در ذهن خسرو  شازده احتجاب داستان    
او در دوران بعـد از قاجـار و آغـاز دوره اي جدیـد در تـاریخ      . ي قجري، دورانی را سپري کرده و از اوج به حضیض رسیده اسـت 

رون خانه او را در گذشته بیدار می کنـد و صـحنه هـاي دوران    هر نشانی در د. ایران، در درون ذهن خود به گذشته حرکت می کند
از قاب عکس ها خـارج  ... پدربزرگ، مادر، پدر، عمه ها، و فخرالنساء و: شخصیت هاي گذشته چون. کودکی اش ظاهر می شوند

اوج خانواده است، اما هر بار با  می شوند و او را به گذشته می کشانند، تا بارها و بارها آن لحظه ها را مرور کند که یادآوري دوران
  .سرفه اي از این خواب می پرد و متوجه زمان حال می شود

در این رمان افکار پریشان شازده با استفاده از جریان سیال ذهن بیان شده است و ظاهراً هیچ تناسبی در این چرخش افکار وجود     
ثابت دارد؛ محیط و فضاي زمان حـال و گذشـته کـه موجـب مـی شـود ایـن         ندارد، اما رفت و آمدها به گذشته و حال ، دو نقطه ي

آن گونه که در ذهن می آینـد، بیـان مـی شـوند و بـه ظـاهر هـیچ تناسـب و نظمـی          . پریشانی در بطن خود داراي نظمی طبیعی باشد
  .ندارند، ولی در عمق داراي نظم هستند

هن، توانسته درون شخصیت ها را بکاود، و به جاي توصیف دقیق از محیط هوشنگ گلشیري، با استفاده از ویژگی جریان سیال ذ    
  .و فضا، از درون ذهن، احساسات و تفکرات ذهنی شخصیت ها، تصویري ارائه دهد

طرح رمان شازده احتجاب از دایره ي رمان سنّتی پا را فراتر گذاشته و به دنیاي گسترده ي رمان مدرن راه یافتـه اسـت و طرحـی        
ص و از پیش اندیشیده و نیز کشف دقیق روابط علی و معلولی وقایع در رمان هاي قرن مت  19و  18فاوت از آغاز و فرجام هاي مشخّ

گلشیري با بهره گیري از شیوه ي روایی جریان سیال ذهن به عنوان یکی از فنون روایت در رمان هاي مدرن، مخاطـب را بـه   . است
نویسنده رمان را بر اساس زندگی خسرو از دوران کودکی تـا لحظـه   . ها آشنا می کنداختاري آنشکل تدریجی با وقایع و روابط س

ي مرگش طراحی می کند و از دریچه ي ذهن او و با تداعی خاطراتش داستان را پیش می برد و از این طریـق بـه مسـائل ذهنـی و     
و دیـد او در  ) شـازده احتجـاب  (ري داستان، یعنی خسـرو  مشکالت درونی شخصیت محو. روانی او در ارتباط با گذشته می پردازد

ارتباط با شخصیت هاي فخرالنساء، فخري و مراد مطرح می شود و خواننده با بصیرتی تدریجی، به هسته ي درونی طرح رمـان مـی   
  .رود
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احتجاب و سـرخوردگی هـا و    اي متنّوع از حقایق به ظاهر مبهم و نامنسجم از خاطرات گذشته ي شازدهنویسنده با خلق مجموعه    
ناراحتی هاي روانی که در پی آن ایجاد شده است و هم چنین، شرح گذشته ي او در ارتباط با خانواده اش و ناکامی ها و پیامدهاي 

روابط ساختاري در شازده احتجـاب هـم چنـان کـه در     . پس از آن، به طرح ارتباط ساختاري کلی تر و داللت داري نایل می گردد
ي از آثار جریان سیال ذهن دیده می شود، در نگاه اول که خواننده آن از نظر می گذراند، روشن و منطقی و معنـادار بـه نظـر    بسیار

نمی رسد، بلکه با دقّت در مسیر پیچیده اي که نویسنده با حذف زواید زندگی اشخاص داستانی ترسیم کرده، طرح رمان به خـوبی  
ختاري داللت دار وقایع از دل همان سرگذشت هاي مبهم و بی انسجام و بی تناسب بیرون آمده آشکار است، تا جایی که روابط سا

  .و ابهام، هرج و مرج و بی نظمی وقایع به صورت بخشی از حقایق دنیاي درونی شازده احتجاب جلوه می کند

که شیوه ي روایت وقایع با گسترش پیشرفت زمانی طرح به صورت طرح پیچیدگی آغازین و گره گشایی فرجامین نیست، چرا     
و پیشرفت آن رویدادها در زمان طبیعی هم خوانی ندارد و در زمان ذهنی و غیر خطی در رمان، عمـل بـروز زمـان پریشـی در نظـم      
منطقی رمان روایی است؛ از این رو ، پیشرفت زمانی شازده احتجاب با حرکت از ظاهر واقعیات ابهام آمیز خـاطرات، گذشـته و بـه    
باطن حقیقی جاري در زندگی فعلی اشخاص داستان معنا پیدا می کند و این همان کشف روابـط سـاختاري نهـایی در طـرح رمـان      

  .مدرن است

ي روایی شازده احتجاب، جریان سیال ذهن است، اما خط سیر نامحسوسی، تمام پراکندگی هاي ظاهري را بـه هـم   هر چند شیوه    
نویسـنده بـا حضـور مـراد در ابتـداي داسـتان و       . زاي طرح سنتّی را با اندکی تسامح در وقایع آن یافتمتصل می کند و می توان اج

در بخشی از وضـعیت و  . گفتگوي او با شازده و توصیف وضعیت شازده احتجاب و فخري، گرهی در ذهن مخاطب ایجاد می کند
مثل صندلی راحتی اش آرام نشسته . هر شبش را نداشتاما آن شب شازده احتجاب حال و هوش «: حالت شازده احتجاب می گوید

بود و فقط گاهی که سرفه شانه هایش را می لرزاند، پیشانی داغش را بر کف دست ها می فشرد تا بهتر بتواند رگ هاي پیشانی اش 
شـازده  . اء را از یـاد ببـرد  را حس کند؛ و با آن نگاه هاي شماتت بار پدر بزرگ و مادربزرگ، پدر و مادر و عمه ها و حتّی فخرالنسـ 

می فهمید که باز همان تب اجدادي است که به سر وقتش آمده است، اما دلش راه نمی داد که خودش را، مثل آن اتـاق درندشـتی   
مـام  ت. بوي نا اتاق را پر کرده بود، قالی زیر پایش بود. که جا به جا از همه ي اشیاء عتیقه تهی شده بود، به دست سرفه و تب بسپارد

. تنه ي شازده تنها گوشه اي از آن صندلی اجدادي را پر می کرد و شازده صالبت و سنگینی صندلی را زیر تنه اش حس مـی کـرد  
  )  9: 1384، گلشیري(

نیز به عنوان دو مقوله ي مهم در شازده احتجاب از آغاز تـا پایـان، خواننـده را رهـا نمـی کنـد و بـه گمـان          تعلیق و کشمکش    
رمان جریان سیال ذهن در اثر تعلیق پی در پی و کشمکش هاي ذهنی، هویـت سـیالن وار خـود را اسـتحکام مـی بخشـد؛        نگارنده،

همان طور که در رمان مورد بحث، از طرفی با کشمکش هاي ذهنی شازده احتجاب و گفتگوهاي درونی او شکل گرفته اسـت و از  
یکی از مهم تـرین  . هاي شخصیت هاي داستانی نقش بسزایی ایفا می کنندطرفی در طرح مضامین اصلی و حاشیه اي رمان، گفتگو

گفتگوها که داستان با آن آغاز می شود و پایان می یابد، گفتگوي شازده با مراد است کـه چنـدین و چنـد بـار در طـول داسـتان از       
است که توانسته ابهام و رازآلودي وقایع  از طرف دیگر، تعلیق و هول و وال از عناصر مهمی. زاویه ي ذهن شازده یادآوري می شود

را دو چندان کند و حتی پس از پایان یافتن رمان به قّوت خود باقی بماند و براي سهیم کردن خواننـده در طـرح ، قـدرت تخیـل و     
و زمـان پریشـی   در واقع، بازگشت به گذشـته  . حتّی داستان پردازي، ذهن او را در روشن کردن نقاط تاریک باقی مانده به کارگیرد

در شازده احتجاب با کارکردي تعلیق آفرین جلوه می کند، چرا که سیالن ذهنی شخصیت محوري، سوال ها و ابهـام هـاي زیـادي    
سـرگردانی خواننـده از رویـارویی بـا خـاطرات شـازده       . در ذهن مخاطب ایجاد کرده، او را در حالت انتظار و تعلیق نگـه مـی دارد  
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و حضور مـراد بـا خبـر    ... ادآوري فخرالنساء آغاز می شود و با خاطراتی از پدربزرگ، پدر، منیره خاتون و احتجاب از گذشته، با ی
مرگ آشنایان گسترش می یابد و با تقابل فخرالنساء و فخري از زاویه ي ذهنی شازده، مرگ فخرالنساء، اجبار شازده بر فخـري در  

) به عنوان نشانه ي بیمـاري (رونی و ذهنی فخري و سرفه هاي پی در پی شازده پوشیدن و آرایش کردن مانند فخرالنساء، گفتگوي د
خواننده را تا پایان داستان با خود می کشاند و حالت انتظار مخاطب با پایان طرح بازي که نویسنده براي رمان خود انتخـاب کـرده،   

  . حضوري پر رنگ دارد

رمـان آخـرین    نقطـه ي اوج، . از دریچه ي ذهن شـازده دیـده مـی شـود    هم با مرگ فخرالنساء پدیدار شده است که  بحران    
  .حضور مراد و رساندن خبر مرگ شازده است

گشایی با مرگ شازده احتجاب صورت می گیرد، اما پایان داستان و مرگ شازده احتجاب به صورت حتمـی و بـه شـیوه ي    گره    
حی باز است، عنصر گره گشایی با عدم حتمیت پایانی همراه است که از از آن جا که طرح شازده احتجاب طر. سنتّی بیان نمی شود

  .مشخصه هاي طرح رمان هاي مدرن و به عنوان یکی از اصول ادبیات پست مدرن نیز مطرح است

  شخصیت .2.2

و خـو و صـفات    ها افرادي هستند که در یک اثر روایی یا نمایشی ارایه می شوند و خواننـده بـر مبنـاي اسـتنباط از خلـق     شخصیت«
یابـد، آنهـا را تحلیـل مـی نمایـد      آنهـا بـروز مـی   ) اعمـال داسـتانی  (و نیـز رفتـار   ) هـا دیـالوگ (هـا  اخالقی و عاطفیـاي کـه در گفتـه   

...«).Abrams.2002:33 (ًت معموالتا بتوان موضـع  ،شودهاي دقیق و جزئی استفاده میبندياز تقسیم ،هادر نقد و تحلیل شخصی-

-هاي گلشیري، به توضیح مهمهاي خلق شده در رماننیز متناسب با شخصیت گاننگارند. ي آنها پیدا کرددربارهتري گیري صریح

  .دنپردازترین آنها می

شخصیت مقابل، شخصیتی است که در رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه و دیگر آثار ادبی در تقابل و مقایسه با شخصیت اصلی یـا      
ارایه شخصیت مقابل در برابر شخصـیت یـا   . ف است تا خصوصیت هاي آنها، بهتر یا برجسته تر نشان داده شودشخصیت هاي مخال

  ) 181: 1377میرصادقی، . (شخصیت هاي داستان، کیفیت و ویژگی هاي هر یک از آنها را بهتر ظاهر می کند

. چنین شخصیتی نمونه اي براي امثال خود می باشـد . ، نشانگر خصوصیات گروه یا طبقه اي از مردم است)تیپ(شخصیت نوعی     
اگر خصوصیات چنین فردي در طول رمان دچار تغییر و تحول شود، دیگر شخصیت نـوعی محسـوب نمـی شـود، بلکـه بـه عنـوان        

هانه جابه جـا  البته گاه در داستان ها و نمایشنامه ها، نویسنده خصوصیات شخصیت ها را آگا. شخصیت قراردادي از آن یاد می شود
عالوه بر ایـن بایـد گفـت شخصـیت هـاي برجسـته ي       ). 101: 1388میرصادقی ، . (می کند تا اثري طنز آلود و گاه انتقادي بیافریند

. داستان معموالً شخصیت هاي جامع هستند که راه شناسایی این شخصیت ها توانایی آنها در شگفتی سازي به شیوه ي معقول اسـت 
به بیان دیگر، شخصیت جامع، شخصیتی بسیار پیچیده است و براي کشف او باید هزارتوهاي او را باز ) 108تا  880: 1369فورستر ( 

شخصـیت محـوري و شخصـیت    . هسـتند ) تیپ(شخصیت هاي جامع، فردیت دارند، حال آنکه شخصیت هاي ساده، سنخ . شناخت
  .رقیب نیز جزو شخصیت هاي جامع هستند

شـازده  : شخصیت است که به فراخور رمان و فضاي آن به آنها پرداخته شده است کـه عبارتنـد از   10احتجاب شامل رمان شازده     
، عمـه هـا، منیـره    )فروغ السلطان(، پدر، مادر، مادربزرگ )پدربزرگ(، فخري، فخرالنساء، مراد، شازده ي بزرگ )خسرو(احتجاب 
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حسنی زن مراد، : مانند. اشاره شده است و در حول شخصیت هاي دیگر هستندخاتون و شخصیت هایی که به صورت گذرا به آنها 
او بـا  . که گلشیري در شخصیت پردازي آنها از شیوه ي معمول و توصیف استفاده نکرده است... آقا و  هللابونواس طبیب، دده قمر، 

خود آگاه کرده است، از آن جا که در آثـار   ورود به ذهن شخصیت ها از دریچه ي ذهن آنها، مخاطب را با ویژگی شخصیت هاي
در . خود به جنبه ي روانی شخصیت ها توجه دارد، وارد دنیاي روانی آنها شده است و تصویري از خصوصیت آنها را ارائه می دهد

. ائـه مـی دهـد   ظاهر از حاالت ظاهري آنها شناختی نداریم، اما پیش رفتن با افکار و احساسات شخصیت هـا تصـویري از آن هـا ار   
پرداختن کلی به شخصیت ها و توجه بیشتر به جنبه هاي ذهنی آنان امري است که در شخصیت پردازي هوشنگ گلشـیري اهمیـت   

  .ویژه اي دارد

ویژگی هایی است که شخصیت ها را بیشتر نمایان مـی  نیز از جمله ) دیالوگ ها( گفتگوهادر کنار توجه به افکار شخصیت ها،     
ارائه ي شخصیت ها از  -2ارائه ي صریح شخصیت ها با شرح و تفسیر مستقیم  -1: از سه شیوه ي شخصیت پردازي که شامل. سازد

وه ي سوم را اتخّاذ ارائه ي شخصیت بی تعبیر و تفسیر، هوشنگ گلشیري شی -3طریق عمل آنان با کمی شرح و تفسیر یا بدون آن 
به این ترتیب که با نمایش عمل ها و کشمکش هاي ذهنی و عواطف درونی شخصیت، خواننده غیر مستقیم شخصیت «. کرده است

را به وجود آورده است که عمل داستانی در درون شخصیت ها رخ می دهد » جریان سیال ذهن«این روش رمان هاي . را می شناسد
) 87 - 92:  1388میرصـادقی ،  (» .قیم در جریان شعور آگاه و ناخود آگاه شخصیت هاي داستان قرار مـی گیـرد  و خواننده غیر مست

  .که می توان گفت این جنبه از ارائه ي شخصیت در شازده احتجاب بیشتر نمود دارد

  موضوع .3.2

بیان است و مضمون، موضـع گیـري نویسـنده     در موضوع، اندیشه ي کلی است که زیر بنا قرار می گیرد و اغلب در یک کلمه قابل
باشـد، شـما تنهـا    » جنـگ «درونمایه ي این داستان چیست ؟ اگـر پاسـخ شـما    : در قبال موضوع است، مثال شخصی از شما می پرسد

یـا  » جنـگ اجتنـاب ناپـذیر اسـت    «اگر شما با توجه به دیدگاه نویسنده نسبت به جنگ پاسخ دهید، مـثالً  . موضوع را بیان کرده اید
، آنگاه شما درونمایه ي داستان را ذکر کرده اید، بنابراین، مـی تـوان، درونمایـه را بـه عنـوان      »جنگ، کار عبث و بیهودهاي است «

بـه طـور   ) 114: 1385پاینده ، . (تفسیري بر موضوع داستان تلقی کرد که چیزي در مورد زندگی یا ماهیت انسان ها آشکار می سازد
تجاب، سقوط و اضمحالل خاندانی است که شازده احتجاب، شخصیت اصلی آن، از یادآوري ظلـم، سـتم و   کلّی داستان شازده اح

خودشناسی و یافتن هویت خود، زن، . جباري هاي خاندان خود، به خصوص پدر بزرگش دچار روان پریشی و عذاب وجدان است
  .این رمان به آن پرداخته می شودویژگی ها و تفکرات موجود درباره ي او هم از موضوعاتی است که در 

  مضمون .4.2

ي هر اثر، جهت فکري و ادراکی نویسنده اش را نشان می دهد و باید به یاد داشت که مضمون یا تم با موضوع متفاوت مایهدرون
بیان شده  مرکزي آن است که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم) ایده(  مضمون یا تم یک اثر، موضوع آن نیست بلکه فکر«. است
گلشیري در گروهی از داستان نویسان قرار می گیرد که به خصوصیت هاي فردي و روانی در « )Cuddon,1984:695(» .باشد

داستان هایشان بیشتر از وضعیت و موقعیت هاي اجتماعی و سیاسی اهمیت می دهد و شخصیت ها و آدم هاي داستان، بیشتر از نظر 
؛ بنابراین، در )273-274:  1382میر صادقی ،(» آنها رار می گیرند تا مسائل زیستی و محیطی و اجتماعی روانشناختی مورد بررسی ق

درونمایه ي شازده احتجاب پرداختن به انسان، هویت انسانی و خودشناسی است . شازده احتجاب، شخصیت و فرد بررسی می شود
. یر درست از میان آنها و رسیدن به جایگاهی که واقعی و حقیقی باشدو قرار گرفتن در برابر هجوم افکار و حوادث و یافتن مس
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انسانی که در برابر گذشته قرار می گیرد، غرق در حوادثی است که از آن ها عبور کرده است و حال باید خود را از میان این 
او انسان . بعد جمعی یا کلی نمی پردازد گلشیري به انسان در. گذشته و حوادث بیرون بکشد، تا بتواند حقیقت واقعی خود را بفهمد

را در بعد فردي، فکري بررسی می کند، زیرا بررسی درون را عامل شناخت می داند و در پایان رمان، این شناخت با مرگ شازده 
و تغییر احتجاب ناتمام می ماند؛ پایانی که گویاي این حقیقت است که شناخت کامل و واقعی انسان از خود، به دلیل پیچیدگی 

  .گلشیري با تکنیک جریان سیال ذهن، این تغییرات را به بهترین نحو انتقال داده است. سریع افکار و احساساتش صورت نمی گیرد

  :بر اساس این اصل که درونمایه ي داستان را می توان در قالب یک جمله بیان کرد، در شازده احتجاب درونمایه ها عبارتند از    

  .طور کامل حاصل نمی شود، زیرا انسان داراي وجودي پیچیده و متغیر است خودشناسی به -1

  .، موجب سقوط خود و حتی خانواده می شود)به خودشناسی نرسیده است(شخصیتی که دچار بحران است  -2

  تـــالش بـــراي تغییـــر و تبـــدیل شخصـــیتی بـــه دیگـــري، بـــه دشـــواري صـــورت مـــی پـــذیرد و حتـــی حاصـــل                -3
  .نمی شود

  .ه ي فرد در شکل گیري شخصیت او مؤثر است و بخشی از هویت فرد ریشه در گذشته داردگذشت -4

  

  زبان .5.2

گرچه عناصر تشکیل دهنده و یا تأثیرگذار در خلق زبان متنّوع است، اما برخـی  . ي سخن گفتن نویسنده است در داستانزبان، شیوه
عناصـري کـه بـه    . ت می یازند که نوشته ي آن ها را از دیگران متمایز می کنـد از نویسندگان با آمیزه اي از این عناصر به زبانی دس

که در یک سوي آن قواعد دستوري یا صرف و نحو زبان قرار دارد، در میانه . زبان هویت می دهد، طیفی گسترده را شامل می شود
ب و ایجـاز و در سـوي دیگـر آن کارکردهـایی نظیـر      ي آن آرایه هاي زبانی نظیر استعاره، تمثیل، نماد، اسطوره، کنایه، قیاس، اطنا

وقتی گفته می شـود زبـان   . پیداست که با این همه مصالح امکان خلق گونه هاي مختلف زبانی وجود دارد. طنز، توصیف و گفتگو
زبـان بـر روایـت    داستان، نمادین، استعاري، موجز، توصیفی، کنایی، طنز آلود و یا محاوره اي است، اشاره به یکی از عناصر مسلط 

عنصر زبان یکی از عناصر برجسته در آثار گلشیري و به ویژه در رمان شازده احتجاب اسـت کـه هـم بـه      )51: 1386مستور ،. (است
شیوه ي متنوع و جاندار با مخاطب خود ارتباط برقرار می کند و هم با بیـان چنـد الیـه ي افکـار و ذهنیـات شخصـیت هـاي رمـان،         

  .وا و شیوه ي روایی اثر را بر عهده داردرسالت انتقال محت

شعرگونگی زبان نیز یکی دیگر از ویژگی هاي پر اهمیت در آثار جریان سیال ذهن است که مخاطب گاهی در شازده احتجـاب      
آثـاري از  آنچه شـازده احتجـاب و   «. با قطعه هاي زیبا و احساسی مواجه می شود و صنایع ادبی هم در اجزاي زبان مشاهده می شود

چیـدن تصـویرها در کنـار هـم و بـر      :ترکیب و ابداع «این دست را شاعرانه می سازد، در درجه ي نخست جوهر شعري است، یعنی 
روي هم، تصویرهایی کوتاه، اما گیرا و همین سبب می شود که نویسنده مانند شاعر در سطح عاطفی با خواننده ایجـاد ارتبـاط مـی    

زبان شازده احتجاب با فضاي تاریخی اثر و دوره اي که رمان در آن شکل گرفته اسـت نیـز متناسـب و     )76:  1380سناپور، . (».کند
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یکـی از ویژگـی هـاي زبـانی در شـازده      . را بـه کـار مـی بـرد    ... و  سلیطه، جرکه چی، مرالواژه هایی چـون،  . هماهنگ است
  .تان دارداحتجاب کاربرد زیاد جمالت کوتاه است که نمود بسیاري در طول داس

  لحن .6.2

لحن، احساس و نگاه نویسنده است که در ارائه ي شخصیت هاي داستانی و ایجاد اثر کالم، به خواننده منتقل می شود، بـه عبـارت   
دیگر، لحن، دیدگاه نویسنده نسبت به موضوع و رویدادهاي داستان است کـه مـی توانـد رسـمی، طنـز آمیـز، مؤدبانـه، غیرمعقـول،         

نویسنده اغلب لحن خود را هماهنگ با لحن شخصیت هـاي داسـتان، درون مایـه و    ) 182 و 181:  1383شمیسا ، . (باشد.. .بدبینانه و 
از آنجا که شازده احتجاب از زبان یک نویسنده ي آگاه به گوش مخاطـب مـی رسـد، بـی شـک      . فضاي مسلّط بر اثر بر می گزیند

همچنین لحن رمان، لحنی جدي و ثابت است . ه خواننده را تحت تأثیر قرار می دهدلحن رمان، لحن موشکافانه و واقع بینانه است ک
. لحن، متناسب با شخصیت هاي رمـان و جایگـاه و تفکرشـان تغییـر مـی کنـد      . و میان متن داستان و گفتگوها هماهنگی وجود دارد

  .می شود... عتاب گونه، تهکم آمیز، آمرانه و 

  گفتگو .7.2

ی شازده احتجاب را می توان بر مبناي گفتگوهاي درونی آن دانست، چرا که نویسنده در فضـاي سـیالن وار   تشکیل ساختمان درون
ذهن رمان براي معرّفی شخصیت ها و بسط مضامین، به الیه هاي پیچیده ي زیرین ذهن وارد می شود و گفتگوي درونی شخصـیت  

ن رو، بخش مهمی از عناصر گفتگو به گفتگوهاي درونی شخصیت ها و بـه  از ای. را به طور غیر مستقیم به اطالع خواننده می رساند
بخش دیگري . ویژه شازده احتجاب و فخري اختصاص دارد و با زاویه ي دید داناي کل محدود به ذهن شخصیت عرضه می گردد

به شخصیت پـردازي اقـدام   از گفتگوهاي شازده احتجاب شامل گفتگوهاي اشخاص با یکدیگر است که در پرتو آنها نویسنده هم 
  .می کند و مضامین اصلی و فرعی رمان را از تریبون گفتگوهاي اشخاص بر مخاطب منتقل می کند

  فضا و رنگ .8.2

فضا و رنگ حاکم بر رمان شازده احتجاب بیشتر وابسته به شیوه ي روایی آن است؛ بدین صـورت کـه فضـاي ابهـام آمیـز و تـو در       
روایت ها و توصیف هاي دقیق و باریک بینانه اش ارائه داده است، خواننده را به طور کامـل در حـال و   تویی که نویسنده در خالل 

هواي انتزاعی رمان وارد می کند؛ فضایی که متأثر از ساز و کارهاي ذهنی شخصیت ها و راوي در طرح اولیه اثر و هسته ي اصـلی  
  . داستان نیز است

شازده احتجاب را که زمینه اي براي بصیرت تدریجی مخاطب آماده می سازد، بـا فضـایی معمـا     در واقع نویسنده طرح نامنسجم    
گونه و پیچیده ارائه می دهد که در آن اطالعات مختلفی به صورت مقطع و پراکنده در فضایی متناسب با مضمون چند الیه اثـر بـه   

ت انگیزي را که ناشی از نامالیمات روانی شازده احتجـاب  گلشیري در شازده احتجاب، حال و هواي رخو. مخاطب منتقل می شود
و زندگی بی روح اوست در توصیف اشیاء قدیمی، عکس ها، فضاي خانه که فضاي خانه هاي اشرافی خاموش است و نیز در لحن 

ا و روابـط  ناامیدانه و بی حوصله ي او به خوبی نمایش می دهـد؛ از طـرف دیگـر، مخاطـب شـازده احتجـاب را از طریـق گفتگوهـ        
به طور کلـی، فضـا سـازي در    . اشخاص داستانی با خفقان انتقادآمیزي که با مضمون اثر تناسب و سازگاري دارد، رو به رو می کند
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رمان شازده احتجاب مجموعه اي از ابهام و راز آلودي، سکون و ناامیدي، انتقاد و ایرادي را که برخاسته از فضاي واقع گراي طرح 
  .ر بر می گیردداستانی است، د

  زمان .9.2

زمان عینی و . در شکل گیري ساختار رمان شازده احتجاب نقش اساسی دارد) درونی(و زمان ذهنی ) بیرونی(تقابل میان زمان عینی 
تقویمی رمان، به فاصله ي زمانی چند روز متوالی محدود می شود که در خالل این مدت کوتاه، دریچه هـاي گونـاگونی بـه زمـان     

درونی رمان براي خواننده گشوده شده است؛ بدین وسیله نویسنده به شرح مفصلی از گذشته ي زندگی چنـدین شخصـیت    ذهنی و
  .می پردازد و مخاطب را با انبوهی از اطالعات در زمان هاي طوالنی گذشته آشنا می سازد

زمان درونی و عمیـق کـه مخاطـب در رمـان بـا آن       زمان تقویمی رمان حدود دوران پس از قاجار و آغاز دوران پهلوي است، اما    
  .مواجه می شود، مربوط به دوره هاي مختلفی است

، میزان اهمیت هر دو زمان مذکور در شازده احتجاب به یک اندازه است، چـرا کـه نویسـنده بـه عنـوان      ندبر این باور گاننگارند    
تقیم، آنچـه را کـه در ذهـن هـاي مختلـف مـی گـذرد، بـراي         راوي سوم شخص با بکار گیري شیوه ي تک گویی درونی غیر مسـ 

خواننده روایت می کند و این روایت هرچند بر آن است که فرآیندهاي سطوحی از ذهن شخصیت ها و به ویژه، شازده احتجاب را 
ذهـن شـازده    که زمان درونی بر آن حاکم است منعکس کند، در محـدوده ي زمـان بیرونـی و تقـویمی نیـز جریـان دارد، در واقـع       

احتجاب در زمان حال قرار دارد و نویسنده به وسیله ي بازگشت ناگهانی به گذشته، تفسیر مداوم زمان روایت بین حال و گذشـته و  
آینده، روایت مدتی طوالنی از گذشته از دریچه ي لحظاتی محدود و در زمان حال، جا به جایی زاویه ي روایت داسـتان و تـداعی   

شته و حال را در هم می آمیزند، خواننده را با شبکه ي در هم تنیده ي خاطرات ذهنی وي که نه بر اساس تقدم و هاي مکرّر که گذ
  .تأخر زمانی بلکه بر اساس میزان عمق تجربه ي شخصیت نظام یافته اند، رو به رو می کند

ناخودآگاه رها می شود و با نوعی حالـت اشـراقی    شازده احتجاب شخصیتی دو زمانه دارد و در لحظه اي از زمان حال، از اعماق    
  .در اثر شنیدن یک صدا، ادراك یک حس خاص و دیدن یک تصویر، بخشی از زندگی گذشته در ذهنش زنده می شود

تیک تاك بی انتها و مداوم ساعت ها تمام اتاق را پر می کرد و بوي نا و بوي شمع هاي نیمه سوخته و بـوي فخرالنسـاء کـه آن    «    
  :شازده بلند گفت.طرف تر ، توي تاریکی ایستاده بود 

اما می دانست که هر چقدر هم بلند سرفه کند نمی تواند آن شیشه . و سرفه کرد... کاش پنجره را باز کرده بودم تا اقالً این بوي نا  -
شازده احتجـاب نیـز، ماننـد بسـیاري از     در ) 16: 1384،گلشیري. (».و باز سرفه کرد. هاي بزرگ یکدست درها و پنجره ها را بلرزاند

، سـاعت بـه عنـوان شـی ء نمـادین حضـوري جـدي دارد و نویسـنده بـراي          خشم و هیاهوآثار بزرگ جریان سیال ذهن از جمله 
  :توصیف ساعت که وسیله اي براي تعیین زمان است، اهمیت زیادي قائل می شود

ساعت پدر بزرگ . صداي تیک تاك بلند شد. ر را برداشت، کوك کرداز روي خرده ریزها رد شد و ساعت جد کبی«] فخرالنساء[
فخري کمک کرد، من هم » فخري چرا ایستاده اي؟ کمک کن ببینم«: گفت. و پدر را، و بعد ساعت هاي جیبی را هم کوك کرد

  ) 11همان، (» .ساعت پدر بزرگ زنگ زد، بلند و مقطع. کردم
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نه کردن اثر و ایجاد فضاي مقایسـه و پیشـرفت سـنجی، شـیوه ي روایتـی متناسـب بـا نیـاز         ، گلشیري با دو زماگانبه زعم نگارند    
اجتماعی بشر به ریشه شناسی خود برمی گزیند، چرا که حیات فردي و اجتمـاعی انسـان هـا هرگـز بـی تـأثیر از گذشـته ي آبـاء و         

  .اجدادیشان نیست و گذشته ي هر ملّت در سرنوشت آینده ي آنها دخالت دارد

  ساختار.10.2

Structur ایـن  . توان عناصـري قـرار داد  اي که بر آن میدر ریشه لغت التین به معناي چارچوب یک بنا یا ساختمان است؛ شالوده
  . ي مناســــــــبات درونــــــــی عناصــــــــر یــــــــا اجــــــــزا اســــــــت     چهــــــــار چــــــــوب، تعیــــــــین کننــــــــده   

د و نقشهاي متفاوت این عناصر و روابـط بـین آن   در یک اثر ادبی نیز عناصر، داراي پیوند متقابل با یکدیگرن) 37: 1388احمدي ، (
و بـه نظـم قاعـده منـد ایـن واحـدهاي       » واحـد سـاختاري  «هاست که ساختار را به وجود می آورد؛ بـه اجـزاي سـازنده ي سـاخت،     

توانـد   بنا به نوع اتّصال عناصر سـازنده ي اثـر، سـاختار مـی    ) 224:  1370حق شناس ، . (گفته می شود» روابط ساختاري«ساختاري، 
  .باشد) یا به هم ریختگی زمانی(یا غیر خطی ) یا ترتیب زمانی(خطی 

ساختار شازده احتجاب، خارج از دایره ي ساختاري رمان سنتّی است؛ یعنی توالی رویدادها و اساس نظم منطقـی زمـان صـورت        
سـاختار روایـت شـازده    . تّـب نشـده اسـت   نگرفته است و به صورت الگوي ساختاري خطّی، در نمایاندن گذشته، حال و آینـده، مر 

احتجاب، بر اساس تداعی خاطرات گذشته ي شازده احتجاب و پیگیري هم زمان الیـه ي سـطحی داسـتان بـه واسـطه ي شکسـت       
  . زمان، ساختاري زمان پریش و غیر خطی است

به گذشته باشد، در نظریه ي رمان روایت هاي ادبی در مبحث ساختارگرایی، زمان پریشیاي که ناظر به بازگشت از دیدگاه نظریه    
از نظر ژنت بازگشت به گذشـته، یکـی از انـواع زمـان     . مورد بررسی قرار گرفته است -ساختار گراي بزرگ فرانسوي  -ژرار ژنت 

از ایـن دیـدگاه سـاختار روایـی شـازده احتجـاب، گذشـته نگـر درون         . پریشی محسوب شده و به نام گذشته نگر مصطلح می باشـد 
ستانی به شمار می آید، چرا که مخاطب در آغاز با مطالب پراکنده اي از گذشته ي شازده احتجاب آشنا شده که در بخـش هـاي   دا

  )  56: 1383توالن ،.( بعدي با شرح وقایع دیگر با مطالب کامل از آن وقایع مواجه می شود 

استانی و ایجاد پیچیـدگی در کشـف اجـزاي طرحـی کـه بـر       به بیان دیگر، عدم توالی خطی زمانی، روایت سیالن وار حوادث د    
  .محور رمز و راز ترسیم شده است، از ویژگی هاي ساختاري شازده احتجاب به حساب می آید

  

  گیرينتیجه .3

ه توان از نویسندگان سبک گرا به شمار آورد، چرا که خواننده با مطالعه ي آثار داستانی وي از جمله شـازد هوشنگ گلشیري را می
احتجاب، به شیوه و روش خاصی که در بیان مقاصد و افکار خود انتخاب می کند، پی برده، به خوبی می توانـد دربـاره ي عناصـر    
تکرار شونده ي زمانی و محتوایی آن صحبت کند و حتّی به جرأت می توان گفت گلشیري خود آغـاز گـر سـبکی نـو در داسـتان      

تکنیـک و عناصـر   . ورد شیوه ي داستان نویسی غربی بـا داسـتان نویسـی فارسـی اسـت     نویسی فارسی است؛ سبکی که در واقع برخ
داستان بسیار مورد توجه او هستند و تالش براي بیان مضمون و محتوا در تکنیکی ترین صورت خـود از جملـه ویژگـی هـاي آثـار      

کـاربرد  . ه و در بخشی از رمان ادبی اسـت زبان شازده احتجاب زبانی روان، ساد. او را باید نویسنده ي صاحب سبک دانست. اوست
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صنایع ادبی هم به ویژه تشبیه، قابل توجه است، همچنین به کاربردن برخی از واژه هاي زبان گذشته که امروزه یا کاربرد ندارد و یـا  
  . ار استاگر دارند کم است، و این ویژگی نشان دهنده ي آگاهی نویسنده به زبان قدیم و تسلط او بر نثر دوره ي قاج

 -از نظر محتوا نیز مضامینی چون هویت و خودشناسی، زن و وضعیت زنان در دوره اي از تاریخ و نقد زیر ساخت هاي فرهنگی     
  .اجتماعی افکار زنان و مردان یک خاندان، جزء اصول مشترکی است که نویسنده به بیان آن ها می پردازد

ی شازده احتجاب که در آن به باریک بینی و دقّت نظر درباره ي خودشناسی و هویـت  نویسنده در تفصیل محتوایی مضمون اصل    
فردي پرداخته، از زبانی متناسب براي بیان افکار خود بهره برده و اجزاي سبکی خود را بـا یکـدیگر هماهنـگ سـاخته و از عناصـر      

  .داستانی و تکنیک داستان نویسی به بهترین نحو بهره برده است

ا که هوشنگ گلشیري، نویسنده اي آگاه به آثار نویسندگان بزرگ ایران و جهان است، می توان رگه هایی از تأثیرپذیري از آنج    
وي را از سبک کاربردي آنها در شازده احتجاب یافت؛ به بیان دیگر، در استفاده از تکنیـک جریـان سـیال ذهـن و توجـه ویـژه بـه        

، در فضاسـازي و توجـه بـه    ...چون مارسل پروست، ویلیـام فـاکنز، ویرجینیـا وولـف و      عنصر زمان پیرو سبک رمان نویسان مدرنی
به صورتی جزئی تر نیز می توان کـاربرد جمـالت کوتـاه، اسـتفاده از برخـی نشـانه هـاي        . مسائل روانی، پیرو سبک صادق هدایت

و جنسی را به عنوان ویژگـی هـاي سـبک شـازده      ناتورالیستی در زبان اثر، تکرار جمله یا عبارت مشخّص و توجه به مسائل جسمی
  .احتجاب برمی شمرد
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Abstract 

Fiction literature of Iran in recent a hundred years up to now has altered. Many writers were 
that make progress in fiction literature. From beginning as yet many names have been that 
was settled. One of them was Houshang Golshiri who was effective in progress of fiction 
literature .After Sadegh Hedayat who entered modern story in fiction literature of Iran ,
Golshiri continue this way too and reached this to high point. A writer that by using factors of 
fiction and contemporary and modern specialties made a new style in fiction literature. He 
was who pay attention to principle of structure of story, therefore analysis and studying of 
fiction factors in his works show his style specialties and we can find out his ability and effect 
on fiction literature of Iran. In this research, we give definition of the most important factors 
of fiction then analysis his important and settled work (Shazde Ehtejab .(This analysis shows 
us effects of back ground of Persian literature and west literature in his works in modern 
form . 

   

    Key words: Novel, Factors of fiction, modern novel, stream of consciousness, post modern 
novel, Houshang Golshiri. 
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