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  تحلیل گفتمان اجتماعی و انتقادي رمان غرور و تعصب

 دیدگاه نورمن فرکالفبا نگاهی به 

  

  1حسن امامی

   2مریم رضایی

  چکیده

توان بسیاري از کدهایی را که  ي نقد زبانشناسی و ادبی است و از این منظر می تحلیل گفتمان یکی از مباحث مهم در حوزه
هاي مطرح شده  در متن موضوعاتی هستند که به فرامتن  برخی از بحث. کند، رمز گشایی کرد نویسنده در داستان خویش ارائه می

تواند تاثیر زیادي در درك داستان  مباحث فرامتنی  که موضوع گفتمان اجتماعی است ، میتعلق دارند و بکار گیري و نقد این 
ي جین استین  ي گذشته قرار گرفته است، توجه به اندیشه موضوع جالبی که مورد توجه منتقدان در چند دهه.  داشته باشد 

او بسیاري از مسایل عصر خود را به شکلهاي . تباشد، که در رمانهایش به تصویر درآمده اس نویس  مشهور انگلیسی می رمان
استین بیشتر . گردد کند و درك این مسایل با توجه به مباحث سیاسی اجتماعی عصر او قابل فهم می مختلف در رمانهایش مطرح می

و نگاه وي به زن  دراین جامعه مرد از تمامی حقوق برخوردار بوده. دهد پردازد که روابط زن و مرد را نشان می به موضوعاتی می
نگارنده در این مقاله تالش نموده است با استفاده از دیدگاههاي اجتماعی و . تحقیرآمیز و نگاه به جایگاه پایین تر  اجتماعی است

در نهایت بر . اثر معروف جین استین ارائه کند غرور و تعصبانتقادي نورمن فرکالف تحلیل گفتمان اجتماعی و انتقادي از رمان 
  .نیستند» داناي کل«بینیم زنان برخالف تصور مردم زمانه، کوته فکر و کوته بین نبوده و مردان نیز همیشه  هاي پژوهش  می یافتهطبق 

  

    جین استین،فمنیسم، غرور و تعصب، تحلیل گفتمان انتقادي، فرکالف :واژگان کلیدي
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           maryam.rezayi192@yahoo.com: دانشجوي کارشناسی ارشد زبانشناسی  ، رایانامه -2
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 مقدمه 

در پی تغییرات  1970ي  تا اواسط دهه 1960ي  اسط دههتحلیل گفتمان یک گرایش مطالعاتی بین رشته اي است که از او
هایی چون انسان شناسی ، قوم نگاري، جامعه شناسی خرد ، روان شناسی ادراکی و اجتماعی ،  معرفتی در رشته –ي علمی گسترده

مند ساختار و  مطالعات نظاممند به  هاي علوم اجتماعی و انسانی عالقه شعر ، معناي بیان ، زبان شناسی ، نشانه شناسی و سایر رشته
این گرایش ، به دلیل بین رشته اي بودن ، خیلی زود ). 3: 1379فرکالف،(کارکرد و فرآیند تولید گفتار و نوشتار ظهور کرده است

هاي مختلف علوم سیاسی ، علوم اجتماعی ، ارتباطات و زبان شناسی انتقادي مورد  هاي کیفی در حوزه ، به عنوان یکی از روش
هاي ارتباطی است که براي شناخت پیام و معنی به کار رفته در  تحلیل گفتمان، روشی نوین براي پژوهش در متن. تقبال واقع شداس

 . این روش در آغاز تا حد زیادي وامدار زبانشناسی بوده است.پیامهاي ارتباطی کاربرد یافته است

عنوان یک  زبان شناس ساختارگراي آمریکایی، واژه گفتمان را به، »3زلیگ هریس«میالدي،  1952بار در سال  براي نخستین
شناسی خود، توجه خود را به  هاي زبان هریس، در بررسی. ي زبان به کار برد در نشریه» تحلیل گفتمان«اي با عنوان  اصطالح در مقاله

تحلیل گفتمان که بعدها به تحلیل گفتمان در این رویکرد از . تر معطوف کرد و آن را تحلیل گفتمان نامید بررسی واحدهاي بزرگ
اي تحلیل گفتمان را در  پس از زلیگ هریس عده. شد تر از جمله تعریف می ساختارگرا معروف شد، گفتمان به مثابه زبان، بزرگ

 ).1375به نقل از فخام زاده، 3: 1379تاجیک،(ي مقابل تحلیل نوشتار به کار بردند نقطه

هاي زبانشناسی است که مورد توجه زبانشناسان قرار گرفته است و در سطحی فراتر از واژه و جمله تحلیل گفتمان یکی از بنیان
فرهنگی در . هاي گفتمانی و رویدادهاي اجتماعی  هاي ملموس رابطه تحلیل گفتمان انتقادي  راهکارها و شیوه. گیرد صورت می

هاي خواننده   ها یا رمان با توجه به پیش فرض تمان متون و نوشتهتحلیل گف. گذارد هاي گوناگون را پیش روي  خواننده می زمینه
هاي روحی ، جنسیتی، فرهنگی و اجتماعی زمان مورد نظر ونوع نگاه نویسنده به   ي موجود، سبک نویسنده ، ویژگی ي نوشته درباره

ها، معناي استعاري و  عناي پنهان در گفتهگیرد، که توجه خاص را به م آنچه که  قصد داشته آن را در نوشته اش بیان کند صورت می
اثر جین آستین   غرور و تعصبدر این مقاله سعی بر این است که به  تحلیل گفتمان  در رمان  .کند مجازي یادداشتها جلب می

ي داستان و ها ي بین شخصیت چرا که در این رمان رابطه. بپردازیم) قرن نوزدهم (نویسنده و رمان نویس معروف دوره ي ویکتوریا 
  .اي برخوردار است گفتمانشان از اهمیت ویژه

ي ادبی رمان  اندازیم؛ سده اي که در آن،  برجسته ترین گونه ي ویکتوریا می در ابتدا نگاهی به رمان نویسی در دوران ملکه 
 .دادند به آن گرایش داشتند ي متوسط که اکثریت جامعه را تشکیل می چرا که طبقه. است

کند که نمایشنامه در  ي ویکتوریا روزگار بزرگ رمان انگلیس است در واین دوره رمان جایگاهی را پیدا می ي ملکه دوره
ي نوزدهم رمان به  ي متوسط و چیره شدن آن بر اجتماع سده با اوج گرفتن و نیرومند شدن طبقه. روزگار ملکه ي الیزابت داشت

رمان نویسی در  این دوره را به دو بخش . ي متوسط وابسته است بیشتر به طبقه ي ادبی است که زیرا رمان گونه. اوج شکوفایی رسید
ي  البته بیشتر رمان نویسان نیمه.کند که بهتر این نوع ادبی را درك کنیم این تقسیم بندي به ما کمک می. توان تقسیم کرد می

 .چشم به جهان گشوده اند 1819تا  1810نخست، در سالهاي 

                                                        
3 - Z. Harris 
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مردم  این دوره، به . هاي گسترده ، محدودیتهاي مضمونی نویسندگان رمان شگفت آور است وجود مضمون ي اول، با در دوره
شمردند، بنابراین از رمان  آنها پاکی گفتار را بایسته می. ها و یا تابوها حساس بودند ي متوسط، نسبت به ناگفتنی ویژه مردم طبقه

هاي شکسپیر بزدایند تا  هاي ناباب را در نمایشنامه شران ناچار بودند گفتهنا.نویسان انتظار داشتند که از سکس سخن نگویند
  .خوانندگان نرنجند

بیشتر به اندیشه و  6، توماس هاردي5، ساموئل باتلر4جرج الیووت. ي دوم، همسانی بیشتري با یکدیگر دارند رمان نویسان دوره
وابستگی آنها به . کنند و حتی با آن دشمنی دارند د، از آن انتقاد میآنها به اجتماع روزگار خود اعتراض دارن.احساس روي آوردند

  .ي بیستم هماهنگ است خوانندگان با این گونه وابستگی در سده

ي متوسط بود که خود را  باید به یاد داشت که روي سخن رمان نویسان ویکتوریایی به حدود بیست و پنج درصد از مردم طبقه
سوء استفاده از قدرت در . احترام پذیري و بازتاب آن در رمان براي خوانندگان مهم بود . خواندند می پنداشتند و رمان محترم می

گوید و  ي نوزدهم از ستمگري و فشار نیروهاي اقتصادي سخن می رمان سده. رمان سده ي هجدهم وابسته به ستم انسان بر انسان بود
  ).642-634با تلخیص :  1385ابجدیان، (اس هر نوع احترام مقابل استداند که اصل و اس عالج آن  را در خویشتن داري می

ي زنان دربردارنده ي پیامهاي اجتماعی و فرهنگی  جین آستین ، با توجه به دیدگاه ویژه ي او به جامعه غرور و تعصبرمان 
) زیستی(مردان ، نه نتیجه تفاوت طبیعی  هاي میان زنان و نابرابريدرآن هنگام؛  7ي فمینیزم اي که به عقیده دوره. باشد عصر وي می

او نشان داد که هم زنان و هم جامعه ، در کل . بلکه ناشی از تأثیر محیط و به ویژه این واقعیت است که زنان از آموزش محروم اند
حلیل انتقادي گفتمان، یکی از دالیل انتخاب این رمان براي تجزیه  و ت .بینند از محدود کردن زنان به موقعیت پایین تر ، زیان می

در واقع . ي خویش و بررسی جایگاه زنان و نگاه مردان به این قشر در آن دوران است پررنگ سازي همین دیدگاه آستین به جامعه
یافت، با  ي نویسندگی شد و در عصري که کمتر زنی جرأت ابراز خویش را می جین آستین با قلم سنت شکن خویش وارد عرصه

نگارنده در تحلیل گفتمان انتقادي غرور و تعصب از جین آستین با تاکید . ن خود  اثري پایدار و تاثیر گذار خلق نمودنثر زنده و روا
، قصد دارد تا بافت اجتماعی و فرهنگی عصر جین آستین را هر چه دقیقتر مورد بررسی و کاوش )1379(بر دیدگاه نورمن فرکالف 

از مفهوم گفتمان در سه معناي متفاوت ی به تحلیل گفتمان دارد و بر این باور است که نورمن فرکالف نگاهی اجتماع. قرار دهد
که نوعی کاربرد زبان در یک . در انتزاعی ترین شکل خود به کاربرد زبان به مثابه کارکرد اجتماعی اشاره دارد. گردد استفاده می

شود که به  شود، که به روش سخن گفتنی اطالق می برده میتحلیل گفتمان عمدتا در موارد انضمامی به کار . ي خاص است حوزه
اي از قبیل زبان و تصویر محدود  فرکالف اصطالح گفتمان را به نظامهاي نشانه. بخشد تجربیات برآمده از یک منظر خاص معنا می

او عقیده دارد؛ هر کاربرد زبانی رخدادي ارتباطی است ، که از سه قسمت تشکیل شده ).119: 9.1389، فیلیپس8یورگنسن(کند  می
                                                        

4 - J. Eliot 

5 - S. Butler 

6 - T. Hardy 

7 - feminism 

8 -M . Jorgensen 

9 -L . Philips 
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در ادامه ). نظامهاي دانش  و معنا(، کارکرد فکري )روابط اجتماعی (، کارکرد رابطه اي )هویت اجتماعی(کارکرد هویتی :است
عصر جین آستین و جایگاه زن در دوره ي وي تجزیه و تحلیل گفتمان کنیم تا با توجه به دیدگاه فرکالف و توجه ویژه به  تالش می

  .را ارائه دهیم غرور و تعصباز رمان 

  

  و رمان غرور و تعصب تاملی بر جهان فکري جین آستین

قدرت بازنمایی زندگی  1813ژانویه  19در )   pride and prejudice(  غرور و تعصب با انتشار رمان مشهورجین آستین 
، آیینه اي در برابر بریتانیاییهاي بود که ببینند چگونه در کشورشان مانند دیگر نقاط عالم غرور و تعصب . روزمره را آشکار کرد

ظرف یک هفته رمان او به چاپ دوم و به همین دلیل . پول، علم، هنر و قدرت از آنِ مردان و ذلت و خواري از آنِ زنان شده است
( » . هاي او، تحول فهم بریتانیایی را از زن و بنیان نهادن جنبش زنان در غرب بود حاصل رمان... ظرف دو ماه به چاپ هفتم رسید 

  ) 36:  1386فاضلی، 

کنیم آستین در زمانی  می   به تاریخ که نگاه.دیده از جهان فرو بست 1817به دنیا آمد و در سال 1775جین آستین در سال 
ي وجود نگذاشته  زیسته که هنوز بخش عمده اي از بزرگان ادبیات و فلسفه که سرنوشت جهان را تعیین کردند، پا به عرصه می

براي نویسندگانی که خارج از عرف جامعه » قانون مرگ«ي اشراف و اصیل زادگان داراي قدرت و اعتبار بودند و  هنوز طبقه.بودند
 . شد تازه مکتب رومانتیسم پا گرفته بود و نحله هایی از آن در اشعار شاعران انگلیسی زبان دیده می. تند پا برجا بودنوش می

او نویسنده اي است که رمانهایش در زمره ي باارزش ترین آثار ": گوید ي جین آستین چنین می درباره) 1372( 10ساوذام
هایش  نویسنده اي که ظرافت و پیچیدگی. آستین رمان نویس آرمانی یک منتقد است.. آید کالسیک ادبیات انگلیسی به شمار می

ها و واژگان مربوط  ن آستین با زیرکی در طول تمام کتابهایش با اصطالحجی. همیشه ذهنهاي پیچیده و ظریف را جذب کرده است
ي  کند و بار منفی نوپسندي، نمایشی بودن، تظاهر کردن و سطحی بودن آن را نیز در عرصه بازي می "اصطالح  و پیشرفت"به 

و ضبط کامل دیدگاه باطل افراد یکی از دستاوردهاي اصلی جین آستین در رمانهایش  ثبت .گیرد رفتار، منش و اخالق پی می
 ).24: 1372ساوذام،("ي اعیان انگلستان است طبقه

، جهان فکري و دیدگاه جین آستین به موضوع زن غرور تعصبي انتخاب موضوع تحلیل گفتمان بر رمان  یکی از دالیل عمده
ها و تمایزهاي  به جامعه بسیاري از تبعیضجین آستین با نگاهی فمینیستی . ي خویش است در جامعه و ارزش و جایگاه وي در دوره

  . موجود بین مرد و زن و نگاه جامعه به زن را برجسته ساخته است

او از . دهند هاي او رنگ و بوي زندگی می ها همه در رمان ها و ماللت ها،کاستی ها و رنج آستین راوي زندگی است،خوشی
که به نوعی  11الیزابت. جامعه و تفکر زمانه اش نهایت استفاده را کردهایش و نشان دادن  واقعیت پیرامونش براي ساخت شخصیت

شود،بیست ساله  شود و با وجود داناي کل بودن، داستان بیشتر از پس ذهن او روایت می شخصیت اول رمان محسوب می
و عقاید نویسنده را خو  و نوشت و تا حد زیادي نشان از خلق را می غرور و تعصباست،درست هم سن آستین هنگامی که رمان 

                                                        
10 -B . Sautham 

11 - Elizabeth 
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ي شخصیت خود آستین در داستان است، شخصیتی که برخالف عرف و فرهنگ غالب در جامعه قدم برمی  نوعی نماینده دارد و به 
 . دارد 

در تحلیل گفتمان رمان رویدادهاي فرهنگی و بافت موقعیتی زمان ثبت و نگارش رمان و البته دنیاي فکري نویسنده و دیدگاه 
باید نگاه ویژه اي به دیدگاه  و شخصیت نویسنده داشت،  غرور و تعصبدر تحلیل گفتمان رمان . عه نقش مهمی دارد وي به جام

هاي خانه و خانواده را،  آستین مواد و مصالح الزم براي داستان. ها، ردپاي افکارش آشکارا قابل مشاهده است چرا که در میان  نوشته
 ).11: 1382آستین،(گرفت ي خود میاز محیط آرام زندگی محدود و منزو

هاي  هایی از کارکردهاي اجتماعی زبان اشاره خواهیم نمود و بسیاري از نکته به نمونه غرور و تعصبدر تحلیل گفتمان رمان 
ف نکته اي که در کارکرد گفتمانی متن از دید فرکال.دهیم مورد توجه آستین  را از دیدگاه فرکالف مورد تجزیه و تحلیل قرار می

تولید متن در زمان ). 141: 1389یورگنسن، فیلیپس، (ي فرایند تولید و مصرف متن متمرکز است به آن توجه شده است، بر شیوه
جین آستین رمانش را . ي زنان  نگاهی دون پایه و نابرابر داشتند جین آستین در موقعیتی  شکل گرفته است که مردم به زن و جامعه

او با شکستن سنتها گامی فراتر از . دانست خویش نوشت و این را اقدامی واکنشی به آن نگاه نابرابر میبراي دفاع از  زنان عصر 
  .دیگران برداشت تا اثر خویش را براي همیشه جاودان و زنده سازد

 

 غرور و تعصبتحلیل گفتمان انتقادي بر 

تواند به عنصرهاي  ا درایت و توجه خاص خود میهاي فراوانیست که خواننده ب ي آغازین در فصل اول  داراي ناگفته جمله
 . ي متن  پی برد ارتباطی و اجتماعی و همچنین دانش موجود قابل  ارائه

 ).23: 1382جین آستین،(".این حقیقت مورد قبول عموم است که هر مرد مجرد ثروتمندي باید نیازمند به ازدواج باشد"

کند، عنصر دانش پیش زمینه اي و ایدئولوژي فکري نویسنده و یا  لب مینخستین نکته اي که توجه پژوهشگر را به خود ج
کند که عموم مردم این واقعه را جزء حقیقت و دانش طبیعی  ي یادشده در باال چنین القا می جمله.مردم همزمان با نویسنده است

 . فکري آنها تبدیل شده است زندگی خود پذیرفته اند و این پذیرش بسیار طبیعی شده است تا جایی که به ایدئولوژي

 "عموم"و  "ازدواجنیازمند به "، "ناگزیر"، "مرد مجرد ثروتمند"هایی مثل  ها و پاره گفته ضمن بیان این جمله ، استفاده از واژه
ي   لهکند که قصد وي بیان یک رویداد از اتفاقات روزمره و عمومی مردم را داشته و مسئ ذهن خواننده را به این نکته هدایت می

تصویر تاریخی دقیق جامعه اي تحت  غرور و تعصبدر واقع رمان . کند ازدواج مرد مجرد ثروتمند را از دید عموم مردم بررسی می
مفهوم تحقیر آمیز عامی و عامیانه . جامعه اي با ارزشها و افرادي که در حال دیگرگون شدن هستند. نمایاند فشار براي ما می

 ).66: 1372ساوذام،(ي متوسط به پایین و رفتار آنها را مشخص و مدون  کند است تا حقارت طبقهي اشرافزادگان  پرداخته

. کند  توان گفت داستان را بیشتر از دید زن در جامعه روایت می باشد والبته می نظم گفتمانی متن، گفتمانی  خانوادگی می
ي  نویسنده ي داستان در حال ثبت آن بوده است، و مطمئنا نوشتهتوان با توجه به زمانی بررسی کرد که  عنصر اجتماعی متن را می

همانطور که پیش تر ذکر شد، عصر جین آستین،  دوره اي بود که درآن . ي همزمان وي بوده است وي تحت تاثیر محیط و جامعه
کمترین تاثیر را بهمراه داشته توجه به قشر زن از کمترین اهمیت خود برخوردار بوده و نقش این قشر در امور اجتماعی و فرهنگی 

 .است
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 : ي داستان آمده است  در ادامه

ها راسخ است که وقتی چنین مردي براي سکونت به ناحیه اي وارد شود، هر  و باز این حقیقت به اندازه اي در افکار خانواده"
از هم او را حق مسلم یکی از دختران خود ها و نظریات وي بی اطالع باشند، ب قدر هم که همسایگان و ساکنان آن محل ، از خواسته

  ).23:  1382آستین، ("دانند می

ي صریحی به دانش و آگاهی پیش زمینه اي خواننده شده است و موضوع را به عنوان یک حقیقت پذیرفته  در این جمله اشاره
قیقت و ایدئولوژي فکري نزدیک شده تبدیل گشته و به ح "طبیعی شده"این مسئله نیز به یک موضوع .داند ها می شده در خانواده

استفاده از  و"....، هر قدر هم که همسایگان بی اطالع باشند وقتی چنین مردي براي سکونت به ناحیه اي وارد شود "است که 
 موضوع را فراتر از ایدئولوژي دانسته و آن را حق مسلم ذکر کرده که» حق مسلم و در نهایتحقیقت ، افکار ،راسخ « عبارتهاي

ي آن دسته اي از بازنمودهاي ایدئولوژیک   ي انتظام وطبیعی سازي عقیده دارد که دانش زمینه اي دربرگیرنده فرکالف در باره
در این جمله نیز » حق مسلم«عبارت ). 26: 1379فرکالف، (آیند  غیر ایدئولوژیک به نظر می  "عقل سلیم "اندك اندك به صورت 

ی حاکم بر افکارو ساکنان  و در واقع مردم همزمان با  نشان دهنده. باشد الف مینشان دهنده ي همین دیدگاه فرک ي جو سنتگرا وام
باشد که در امر ازدواج کوچکترین توجهی با دیدگاه فرد و نظریات وي ندارند و در واقع فقط قصد رفع تکلیف و  عصر داستان می

اجتماع مورد نظر جین آستین جامعه .ي   فرهنگی اجتماعی  را  دارند هي متفاوت جامع یافتن همسر براي دختران خود  از هر گونه
ي ذهنی آنها گردآمدن دور یکدیگر و انجام  اي متشکل از زنان پر حرف ، و مردان بی خیال و کوته فکر که مهمترین  دغدغه

 .باشد،  است ي سن و سال خود می هاي   ویژه تفریح

 :با بی صبري گفت 12خانم بنت"

خواهی بدانی چه کسی آن جا را اجاره کرده است؟ مگر نمی  
 .بینم حال که تو میل به گفتن داري، من هم مانعی در شنیدن نمی

 )24: 1382استین،( ".همین دعوت کافی بود تا  خانم بنت سر صحبت را باز کند

هایی که  همچنین با وجود  نکته. باشد  توان به پر حرفی خانم بنت پی برد که پیوسته در پی فرصت براي  صحبت کردن می می
 .شود  ي مردان بر زنان در  متن مشاهده می ي کوته فکري مردان و سنت گرایی زنان گفته  شد، عنصر قدرت و نفوذ جامعه در باره

ها در این رمان بسیار حائز اهمیت است و توصیف شخصیت هر یک از آنها از وراي گفتگوهاي آنها همراه  توجه به شخصیت
هاي بسیار  جین آستین با شخصیت سازي دقیق و هنرمندانه ي انسانهاي اطراف خود به ناگفته. گر نقشها صورت خواهد گرفت با دی

. هاي وي را توصیف نماید اي از این شخصیت سازي زیادي اشاره کرده است و هدف این پژوهش این است که بتواند گوشه
است، از این رفتار سرد  13ي بدنامی را کامال مدیون آقاي دارسی ش از ورطهالیزابت که میدانست مادرش نجات دختر دردانه ا

نابخردیها و رفتارهاي نسنجیده ي خانمها در عصر جین آستین باز هم ادامه داشته و او . مادرش دوچندان ناراحت و معذب شده بود
  .بنت تصویري از اینگونه زنان استخانم . بعد دیگري از ابراز وجود غیرضروري زن سنت گرا را به تصویر کشیده است

                                                        
12 -  Benet 

13 - Darsi 
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در ملک آقاي بنت هرچه . کنم بیایید اینجا هاي خودتان را زدید خواهش می ي پرنده وقتی همه 14آقاي بینگلی: مادرش گفت"
 . ..شوید مطمئنم که خوشحال می. دلتان خواست پرنده شکار کنید 

 ).385: 1385آستین، ("دش با این تعارفات بیهوده و مسخره ناراحتی الیزابت بیشتر می

او بدون  فکر فقط حرف . هاي وي سرشار از بی مزگی و تعارفات بیهوده است خانم بنت شخصیتی به تصویر درآمده که گفته
را از  "داماد بالقوه اش"زند تا شاید جلب توجه و یا اعالم حضور کند و یا قصدش این است که این بار دیگر آقاي بینگلی  می

او . هاي خانم بنت شخصیت و هویت وي آشکار است توان گفت از گفته در کل می. را در اطراف خود نگه دارد دست ندهد و او
 .طبق عادت و عرف اجتماعی محیط و جو خویش به فکر شوهر دادن دخترانش است حتی به قیمت ریختن آبروي خانواده

ي خانوادگی است و در پاره گفتار زیر ،  ن یک کتابخانهي دیگر عرفهاي عصر آستین، توجه به خرید و ساختن و داشت از جمله
 .چنین نکته اي مورد توجه قرار گرفته است

 :دوشیزه بینگلی گفت  "

آقاي دارسی کتابخانه ي شما در پمبرلی . کنم که پدرم کتابخانه اي به این کوچکی از خود باقی گذارده است تعجب می -
 . بینظیر است

 : دارسی جواب داد

 .م اینطور باشد، زیرا نتیجه ي کار و گردآوري چندین نسل استباید ه-

 . خرید شما دایم کتاب می. افزایید ولی شما خودتان هم خیلی به آن می-

 ).31: 1382استین،("مگر ممکن است بشود در این ایام از تکمیل یک کتابخانه ي خانوادگی غفلت ورزید؟-

ي فخر فروشی، خودنمایی و لذت بردن جمع از به رخ کشیدن تجمالت زندگی  با نگاهی گذرا به این گفتگوي کوتاه متوجه
هیچ اشاره اي به کتاب خوانی نشده است و فقط صرف خریدن آن و  "خرید شما دایم کتاب می"ي  در جمله.شویم یکدیگر می

 . بزرگ ساختن مجموعه کتابخانه ي خانگی مد نظر است 

باشد که در صدد جلب توجه دارسی سعی دارد از هر موضوعی براي  بینگلی میي قابل توجه دیگر شخصیت دوشیزه  نکته
 .صحبت کردن و به حرف کشیدن و نظر  دادن و نظرپرسیدن آقاي دارسی بهر ببرد

ها و  هاي ضمنی، استعاره ها ، اشاره تردیدي نیست که معناي واژگان مهم هستند اما پیش فرض: دارد بیان می) 1389(فرکالف 
با توجه به همین دیدگاه فرکالف در ). 98: 1389فرکالف،(دهند، نیز مهم هستند هایی از معنا را تشکیل می که همگی جنبهانسجام 

ي این متن ارائه داد از جمله اینکه دوشیزه بینگلی با وجود بهره بردن از  توان پیش فرضهایی را در باره ي تحلیل گفتمان می زمینه
ها نظر وي را  کند خود را همطراز وي قرار داده و با مقایسه ي کتابخانه بخانه ي آقاي دارسی سعی میکتاب خانه اي کوچکتر از کتا

ي شخصی در زمان جین آستین جزء مفاخر  داشتن کتابخانه.ها و  در نهایت باز جلب توجه خاص وي هدایت کند به  دیگر مقایسه

                                                        
14 - Bingli 
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تائید دارسی در جواب دوشیزه بینگلی . رسد ینگلی ضروري به نظر میاشرافی محسوب شده و تاکید بر این نکته از دید دوشیزه ب
این فرض را در پی دارد که  "در این ایام "ي دارسی در عبارت اشاره. پیش فرض ثروتمندي و اشرافی منشی دارسی را بهمراه دارد

 .دهند مردم زمان وي به این گونه تجمالت اهمیت فراوانی می

  .وضعیت سواد و مطالعه در این دوره بخصوص در مورد زنان اشاره بیشتري نمایمدانم به  در اینجا الزم می

 

 نگاهی به جایگاه زن در زمان جین آستین و در رمان غرور و تعصب

امروزه دختران . توانند درك کنند اهمیت ازدواج در زندگی الیزابت بنت و خواهرانش را خوانندگان امروزي به سختی می
توانند به دانشگاه بروند، هر  توانند ازدواج کنند،و همچنین می آنها می.هاي زیادي براي آینده ي خود هستند گزینهجوان داراي 

ي جین آستین ، از این  زنان جوان دوره. اي را که مورد عالقه شان است طی کنند و براي خود زندگی مستقلی داشته باشند دوره
توانستند به مدرسه بروند و تا میزان خیلی کمی  ي متوسط و طبقات باالتر جامعه می ن طبقهاگرچه دخترا. ها برخوردار نبودند مزیت

ي تحصیل در سطح باال را نداشته ، بنابراین  عالوه بر این زن در اوایل قرن نوزدهم در بریتانیا  اجازه.به سطح دانش خود بیافزایند
طبیعتا  دختر جوانی مثل . آموزش سازماندهی شده براي آنها بود ي  ي گستره معلمان خصوصی ، مدیران و مدارس خصوصی  همه

 .الیزابت بنت با یک ذهن خالق و زنده و کنجکاو توانسته بود از طریق آموزش مستقل و خواندن درك خود را بهبود ببخشد

خواندن مطالب بیشتر کند که  یک زن واقعا کامل باید ذهن خود را با  در توصیف یک زن کامل از دید دارسی  وي بیان می
ي فعالیت به  جامعه به زن اجازه. آموزش رسمی یک زن محدود بود چون فرصتهاي شغلی وي محدود بودو برعکس. باز نگه دارد

در واقع آنها از تامین اجتماعی هم سهم . داد داد و شانس چنین فرصتی هم در اختیار زن قرار نمی عنوان یک پزشک یا وکیل را نمی
ي خود مانده و سهم کمی از درآمد اقوام و یا برادرشان  به آنها  کردند با خانواده در صورتی که ازدواج نمی.بردند میبسیار کمی 

. رفت ي خانوادگی وي زیر سئوال می ي وي خارج از دایره استقالل اجتماعی یک زن مجرد با زندگی مستقالنه. یافت اختصاص می
و اعتبار وي را حفظ کند تا جایی که را در سطح جامعه خود وي مناسب جلوه دهد  توانست موقعیت یک دختر فقط ازدواج می
 .ي بنت را حفظ نماید کند ازدواج ویکهام را با لیدیا خریداري کند آبروي خانواده دارسی تالش می

هم عصر  جین آستین داراي نظم گفتمانی بین خانوادگی و بیشتر اشرافی منشی  غرور و تعصبتوان گفت کل متن رمان  می
متن وي از انسجام بیشتر درون متنی برخوردار است و البته در جایی که انسجام برون متنی بر نوشته غالب باشد حتما . وي است

باشد که در زمان جین آستین، به دلیل تعصب قشر اشراف منش بر  رعایت ادب و نزاکت،  شایان یادآوري می. یادآوري خواهد شد
 .رعایت زبان مودبانه و محترمانه درباره ي خود و دیگران دارند این طبقه تاکید خاصی بر

 !لیزي جون -"

ي دنیا در نظرت خوب و  همه. بینی هرگز در کسی خبط و خطا نمی. تو به طور کل خیلی مستعدي که مردم را دوست بداري-
 .من هرگر در عمرم نشنیده ام که تو از کسی بدگویی کنی.دوست داشتنی است

 .آورم کنم بر زبان می با اینهمه آنچه  که فکر می. است که نسنجیده و بی مطالعه از کسی خرده گیري نکنمآرزوي من -

ها و نفهمیهاي  گویی و همین امر باعث تعجب من است که تو با عقل سلیمی که داري، حماقت همین طور است که می-
اما خلوص نیت و .شود قت عادت عمومی است و همه جا دیده میتظاهر به صفا و صدا. گیري دیگران را با کمال صداقت نادیده می
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هاي دیگران را دیدن و آنرا بزرگ جلوه دادن و درباره ي بدیها ساکت ماندن تنها  صفا بدون هیچ تظاهر و خودنمایی،فقط خوبی
آداب آنها با برادرشان اینطور نیست؟ درصورتی که رفتار و . آید مثال تو از خواهرهاي این مرد هم خوشت می. مخصوص تواست
 ). 36: 1382آستین،("خیلی متفاوت است

شود، عالوه بر رعایت ادب در حضور یکدیگر به خوب بودن دیگران اذعان کرده اند  همانطور که از این مکالمه استنباط می
ه بسیار به رعایت ادب و که شخص الیزابت دلیل آن را توضیح داده است و این دلیلی بر صدق این ادعاست که ایشان در این دور

کند که با بکار بردن اصطالح گفتمان این نکته  بیان می) 1389(فرکالف .نزاکت اهمیت داده و براي رعایت آن ارزش قائل بوده اند
مورد تاکیداست که کاربرد زبان در البالي روابط و فرایندهاي اجتماعی محصور شده وروابط و فرایندهایی که به نحوي نظام مند 

 ).98: 1389یورگنسن و فیلیپس، (زنند هاي زبان را رقم می وناگونیگ

ي اجتماعی گفتمان حاضر همانطور که در پاره گفتارهاي باالتر ذکر شد، جامعه اي اشراف منش و حدودا سنت  جامعه
پاره . ته باشدبایست خیلی از کارها و هنرها را آموخت حتی اگر کوچکترین کاربردي براي شخص در پی نداش گراست که می

 .ي همین موضوع  انتخاب شده است گفتار بعدي درباره

 : خانم بنت که مطمئن بود شوهرش کار را طبق میل و نظر او حل و فصل خواهد کرد، بی اندازه یکه خورد و گفت "

 صیه و تاکید کنید ؟آقاي بنت مقصودتان از این حرفها چیست؟ مگر شما به من قول ندادید که به لیزي در انجام این امر تو-

اول آزادي قضاوتم تا بر طبق ادراك خود در این مورد اظهار نظر کنم، دوم : من دو خواهش کوچک از شما دارم! عزیزم-
 ).154:  1382آستین،( ".شوم که هر چه زودتر در کتابخانه تنها بمانم  آزادي کتابخانه ام و خیلی  خوشوقت می

باشد برمالکیت خود  به صورت پررنگ تر و  با استفاده از تاکید بر شخص اول که خودش میتوان گفت آقاي بنت  در اینجا می
یارمحمدي . نشان دار اشاره کرده است،که این واژگان نشان دار نگرش گوینده را نسبت به محیط خویش در خود جاي داده است

گروه . گان را به دو گروه بی نشان و نشاندار تقسیم نمودتوان واژ از یک دید می.هاي مختلفی دارد عقیده دارد بررسی واژگان جنبه
را دارند و گروه نشان دار عالوه بر اشاره به مصداق خاص، نگرش گوینده و نویسنده را نیز ) عادي(بی نشان حکم واژگان هسته اي 

 ). 63: 1385یارمحمدي، (در خود جاي داده است

ها و روابط اجتماعی از جمله  ارکرد اجتماعی است که دانش ، هویتي مهمی از ک ، گفتمان گونه)1389(از دید فرکالف
بخشد  دهد و همزمان سایر کارکردها و ساختارهاي اجتماعی آن را شکل می مناسبات قدرت را باز تولید کرده و تغییر می

ن صورت تحلیل کرد که فرض توان گفتمان ذکر شده در این قسمت را بدی با توجه به این نکته می).116: 1389یورگنسن، فیلیپس،(
صحبت کرده است و  15ي موضوع ازدواج الیزابت و آقاي کالینز خوانیم که خانم بنت پیش از این درباره کنیم و در رمان می می

خانم بنت مطمئن .چنین قرار گذاشته اند که آقاي بنت به درخواست خانم بنت پاسخ مثبت داده و الیزابت را به این امر وادار نماید
ي  نمایاند که با مداخله بوده است که کار طبق میل وي پیش خواهد رفت  و به خواننده  تا قبل از جواب منفی آقاي بنت چنین می

اما نکته اي  که جین آستین قصد بیان آن را  داشته است ، . رود  خانواده اوضاع به سود زن خانواده و طبق خواسته اش پیش میمرد 
بدون نظر مثبت مرد خانواده هیچ رویداد . ي امور خانواده و در واقع نمایش مرد ساالري زمان خود بوده است تسلط مرد بر کلیه

کند  ي کوتاه باز این مرد خانواده است که حاکم بودن خود را اعالم می در ادامه ي همین مکالمه. دپذیر مهمی در خانه صورت نمی
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ضمن ابراز تسلط خود بر امور به طور   "آزادي کتابخانه ام"و  "ادراك خود"، "آزادي قضاوتم"و با استفاده از عبارتهایی مثل
هویتی که فرکالف از آن در تحلیل گفتمان یاد کرده است، در شخصیت . دارد رسمی نظر مخالف و نهایی را در این باره اعالم می

است که پر رنگ بوده و تاثیر گذار به نمایش درآمده »  آقاي بنت«کمرنگ ترسیم شده و این هویت مرد خانواده » خانم بنت«
ام درون متنی است در جمله اي که یعنی در پایان این آقاي بنت است که نظر نهایی را بیان نموده و گفتمان داراي انسج.  است

که در این -آقاي بنت دو خواهش خود را بیان کرده است، درخواستش را بصورت غیر صریح وبا استفاده از کارگفت هاي مودبانه 
کارگفت ها آقاي بنت به جاي دستور صریح مبنی بر ترك کتابخانه، به صورت غیر مستقیم دستورخود را بیان کرده است و 

ها  ي خانم بنت نظر خود را ابراز نموده و عالوه بر این وبت گیري در مکالمه را نیز رعایت نموده و پس از پایان یافتن جملههمچین ن
اعالم داشته و از خانم بنت خواسته است که کتابخانه اش را  -براي ایجاد جو صمیمی تر استفاده کرده است» عزیزم«از عبارت 

کند که وقت ترك کتابخانه و فراموش کردن  که با توجه به موقعیت و بافت موجود درك می ترك نماید و این خانم بنت است
 .موضوع بحث فرا رسیده است 

. توان گفت که اینگونه درخواست غیر صریح نشان دهنده ي رعایت حدود ادب و نزاکت در عین نمایش قدرت مرد است  می
روابط حاکی از تاکید بر . ط اجتماعی و خانوادگی همزمان با نویسنده استي کوچکی از رواب ي انتخابی اشاره به گوشه مکالمه

ها و مرد ساالري و در نهایت تصمیم گیري بزرگان براي فرزندان  بدون توجه به نظر آنها ،  ي موقعیت رعایت ادب و نزاکت در همه
د شد، هدف و مقصود دختران و زنان خانواده گاه چرا که همانطور که پیش تر یا. باشد البته اگر فزرندان نظري داشته باشند، می

توجهی شود و اصال اهمیتی داشته ) شوهر( شود بدون اینکه به نظر و دیدگاه شخص  فقط به شوهر دادن صرف دختران محدود می
آمرانه بیان کند و دارد تا دستورهاي خود را بصورت مودبانه و  ي ذهنی مرد خانواده او را بر آن می دانش فکري و پیش زمینه. باشد

فرمانبرداري زن از مرد در عصر جین آستین یا همان عصر مورد نظر نویسنده آنقدر طبیعی است که به یک ایدئولوژي فکري تبدیل 
استفاده از عبارتهاي . زند  ها این زن است که سکوت نموده و مرد حرف آخر را می ي تصمیم شده است و در نهایت  ودر پایان همه

همگی بصورت اول شخص مفردو بصورت مکرر آمده که استیالي مرد و در واقع : »تنها بمانم«، » کتابخانه ام«، »قضاوتم«، »نظرم«
 . دهد حق مالکیت وي را بر همه چیز نشان می

ده حال با استفا). 119: 1389یورگنسن ، فیلیپس، (از دید فرکالف گفتمان داراي کارکردهاي هویتی، رابطه اي و فکریمی باشد
توان به هویت اشخاص تا  دهد و تعامل و برهم کنش آنها در این گفتگوها می هایی که بین افراد روي می ها و مکالمه از صحبت

کنند و  و کارکرد رابطه اي آنها به تعاملی مربوط است که آنها از طریق ایجاد گفتمان با یکدیگر حاصل می. حدودي پی برد
توجه به . دهد  کارکرد گفتمان ، توجه به محیط و موقعیتی است که گفتمان در آن روي می کارکرد اجتماعی و شاید مهمترین

تواند درزبان بازتاب یابد و اغلب  محیط اجتماعی نیز می شایان گفتن است که. باشد جامعه و زمان رویداد گفتمان بسیار مهم می
 )35: 1983: 16ترادگیل(روي ساختار واژگان  و رفتار فرد تأثیر داشته باشد 

 : وقتی سر میز نشستند لیدیا گفت"

 . ي ما دوستش داریم ي شخصی که همه کنید؟ اخبار عالی، مهم ، درباره چه فکر می. اخبار خوبی براي شما دارم -

 . جین و الیزابت نگاهی رد و بدل کردند و بعد به پیشخدمت گفتند که احتیاجی به او ندارند 

                                                        
16 - Trudgill 



 هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دوم
 

14 

 

 : لیدیا خندید و گفت 

 )277: 1382آستین، ( ".کارتان هم درست مثل سایر آداب دانی ها و احتیاط کاریهاي شماستاین -

پرسد بدون اینکه  منتظر جواب باشد، خودش  سئوال خود را می 17زمانی که لیدیا. نوبت گیري در مکالمه رعایت نشده است 
 . آید ی نزاکتی به حساب میي رمان یک نوع بی ادبی و ب ي نماینده دهد، که در دوره فوري جواب را می

ادب و نزاکت الیزابت در جاي جاي داستان مورد توجه جین آستین بوده و تمام تالش خود را نموده است تا شخصیت بی 
ي الیزابت خیلی زود التهاب  به هر حال رفتار سنجیده ".ي جین آستین به تصویر بکشد عیبی از الیزابت ، زن در دنیاي فکري و زمانه

ي متنوعی به  جهان  تک تک  قهرمانان زن کتابهاي جین آستین، چهره).312: 1385جین آستین ،("ارسی را بطرف کردآقاي د
هیچ یک از آنان در بی پروایی گفتار، هوشمندي در بحث و بلند . کند کنند و به دالیلی توجه  مردان را به خود جلب می عرضه می

 ).80:  1372ساوذام، (رسد پروازي به پاي الیزابت نمی

ي  شخص لیدیا ، زمانی که از دیگران را جمع به حدس و گمان آنها درباره. گفتگوي انتخابی داراي انسجام درون متنی است
کند، فوري شروع به سخن  کند ، که پیش فرض هیجان زدگی وي را براي اعالم سریعتر خبر به ذهن القا می سئوالش نظرپرسی می

جین و . دارند ي جمع حاضر و غایب دوست می مورد نظرش را همه» شخص مهم«ض کرده است که او چنین فر. نماید گفتن می
الیزابت با شناختی که از خواهر خویش و بی پروایی ذاتی وي  در بیان خیلی چیزها بدون رعایت محدوده و موقعیت دارند، فوري 

د ، که این نشان از توجه به اعتبار و آبرو و شخصیت کنن از پیشخدمت می خواهندکه جمع را ترك کند و جمع را محدود تر می
توان چنین برداشت نمود که حتی در جلوي پیش خدمت نیز رعایت حفظ و حدود نزاکت براي ایشان  می. خویش در اجتماع دارد

شایعه پراکنی  اي جزء کسانی هستند که در توان گفت که قشر پیش خدمت جامعه در هر دوره البته می. امري ضروري و الزم است 
اي بلند مدت داشته و دارند و ار از این دید نگاه کنیم بازهم عمل جین و الیزابت براي مرخص نمودن پیش خدمت  منطقی  سابقه

در عصر جین آستین رعایت ادب اجتماعی و وقار و متانت و مبادي آداب بودن دختران بالغ در محیط داخل و بیرون از . بوده است
در  آداب دانی هاتوان گفت این گونه  ، می» لیدیا خندید« از تربیت و بلوغ اجتماعی آنان داشته است، که  در عبارتخانه این نشان 

شخصیت و هویت لیدیا ولنگار، فارغ البال ، سبکسرو لوس نشان داده شده است که بدون رعایت موقعیت . گنجد ي وي نمی مخیله
رفتار مبادي . نماید ن واهمه و ترس اقدام به انجام مهر کاري و گفتن هر حرفی  میو توجه به حفظ آبروي خود و خواهران ، بدو

کند که در مکانهاي عمومی به حفظ شئون مربوط به  آداب خواهران لیدیا کامال طبیعی بوده و ایدئولوژي فکري آنان چنین القا می
هاي نشاندار و غیرمودبانه نگرش   نکردن این آداب و گفتهاما لیدیا با رعایت . یک بانوي اشرافی و آداب دان توجه داشته باشند

 ).63: 1385با نگاهی به یارمحمدي،(دهد  ي خود را به دنیاي اطرافش وجامعه نشان می سبکسرانه

دهد که این دو خواهر با  ، نشان می»این کارتان هم درست مثل سایر آداب دانی ها و احتیاط کاریهاي شماست«ي  در جمله
هویت هر سه خواهر در این گفتار به نمایش در . ت و رشد یافتن در یک خانواده از بلوغ اجتماعی کافی  بهره مندندوجود تریب
ي  اجتماع زمان مورد نظر آستین  همان جامعه. کنند لیدیا بی تفاوت و جین و الیزابت محتاط و محافظه کارانه رفتار می. آمده است

لیدیا خود را محدود و ملزم به رعایت آداب نزاکت نمی داندو احتیاط . یزي و رسواییبا همان ترس از آبرو ر. عصر وي است
ي کسانی که فرد  دانش فکري لیدیا این است، که همه. گیرد دهد ، در پیش نمی کاري را که به خواهرانش درباره ي آن تذکر می
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ز سبکسري هاي وي از زبان البزایت آمده است که در ادامه  توصیف کاملی ا.دارند شناسند، وي را دوست می مورد نظر را می
 . گویاي برداشت ماست

ي دیگر به بارمان  ارزید یک بسته خوب شد این کاله را خریدم، چون می! همه توي کالسکه چپیدیم!چه خوب: لیدیا گفت"
خواست که یکی از شما دو نفر قبل از  خیلی دلم می... خوب حاال بیایید راحت و شاد باشیم و تمام راه بگوییم و بخندیم. اضافه شود

خدایا من اگر تا بیست وسه سالگی . ساله شده است 23دیگر . شود به نظر من جین دارد ترشیده می. کردید برگشتن تان شوهر می
 ).257: 1385آستین،( "میرم شوهر نکنم ، از خجالت می

او بی توجه به . ش پا افتاده و انجام کارهاي بی ارزش استبینید تمام فکر و ذکر لیدیا،حفظ ظاهر ،حرفهاي پی همانطور که می
شوهر داشتن و شوهر کردن بر اثر تلقین اطرافیان و مادرش . اطراف و نظرگاه دیگران فقط قصدش خندیدنو شاد بودن است

یعی شده که شوهر داشتن امري طب.حتی حرف زدن او هم تا حدي بدون رعایت ادبت و نزاکت است. ي ذهنی او شده است دغدغه
تا حدي که از  دید لیدیا باید ! و امر مسلم تر خجالت کشیدن از نداشتن شوهر است.باید هر دختر تا سن خاصی آن را داشته باشد

ایدئولوژي لیدیا این گونه است که دختران جوانی که به قصد دید و بازدید و سفر و تغییر آب و هوا به استراحت گاهی ! مرد
 .اهی شوهر نباید باز گردندخزند، بدون همر می

 :ها آمده است در بخشی از این جمله

پدر جان اگر از همین حاال به خودتان زحمت جلوگیري از او را ندهید و احساسات و تظاهرات سبک و جلف او را محدود  "
رسد   شود، کارش به جایی می میبراي ما رسوایی است و براي او کار و زندگی ن -مرد افتادن -نسازید و به او نفهمانید که دنبال  
 ).291: 1382آستین، ( ".که دیگر قابل اصالح نخواهد بود

. نماید پیش فرض الیزابت  این است که پدر به وي توجه خواهد کرد و به همین دلیل است که اقدام به  مشورت با پدر می
رده است و همانطور که ذکر شد، این مرد خانواده است واضح است که باز الیزابت براي حکم و نظر نهایی به مرد خانواده پناه آو

توجه الیزابت به افکار عمومی و ترس از رسوایی در بین عموم . ي مرد ساالر دارد کند وباز نشان از جامعه که نظر نهایی را اعالم می
و به طور کامل شخصیت ا. نماید دهد که تا حد ممکن از آبروریزي جلوگیري می مرد ، گوشه اي از هویت وي را نشان می

 .برد خواهرش را زیر سئوال می

هر جا تو جین بروید ، همه جا به شما احترام . خود را ناراحت نکن! عزیزم « :پاسخ آقاي بنت به الیزابت جالب و خواندنیست
، به شما لطمه اي  و از اینکه دو خواهر ، گرچه سه خواهر خل و چل دارید. شوند گذارند و برایتان ارج و اهمیت قایل می می
 ).291: 1382آستین، ( »نرود ، امان ما را خواهد برد 18اگر لیدیا به  برایتون. خورد نمی

پندارد و  که افراد خانواده را جداي از خانواده می.توان به سطح درك و شعور پایین وي پی برد هاي آقاي بنت می از گفته
او با وجود هشدارهاي الیزابت ، فقط از ترس بر هم ریختن . دهد  زحمت فکر کردن به آبروي خانواده را به طور جمعی به خود نمی

ي کوچک آسایش خود را  ي کوچک اطراف خویش، فقط محدوده با وجود جامعه. ندک آسایش خود به حرف وي عمل نمی
، »دختر خل و و چل دارد 3« داند او با وجودي که می. ي الیزابت احساس نگرانی و ترس از آبرو ریزي ندارد بیند و حتی به اندازه می

هاي جین آستین  هویت مردان در رمان. بت کافی استدهد  و براي او احترام به جین و الیزا به خود زحمت کنترل لیدیا را نمی
                                                        

18 - Briton 
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ي خویش را به خوبی بازي  همگی سست و متزلزل به تصویر درآمده اند و فقط در کارهاي غیر ضرور و پیش و پا افتاده نقش سلطه
ر دختران خانواده از کند که درك و شعو جین آستین با دیدگاه فمینیستی خود ، این ایدئولوژي را به خواننده القا می. کنند  می

جین آستین در این . آیند  ي تجزیه و تحلیل بهتر اوضاع بر می درك و فهم پدر باالتر است و این دختران خانواده اند که از عهده
گذارند  در یک طرف جین و الیزابت که همه به آنها احترام می. خانواده دو نوع شخصیت متضاد دختران را به تصویر کشیده  است

هستند که پدر خانواده با وجود شناخت رفتار ایشان، باز هم تالشی براي اصالح رفتار آنها » دختر خل و چل 3«طرف دیگر  و در
ي بی چون و چرا و غیر معقول مرد خانواده دارد  در پایان رد درخواست منطقی الیزابت از جانب پدر بازهم نشان از سلطه. کند نمی

هاي مورد نظر ذکر  عنصر ارتباطی در متن موجود و با توجه به موقعیت اجتماعی نکته. رود ده نمیو زیر بار پیشنهاد دختر خانوا
در یک روي آن گفته و در روي دیگر عرف و .همانطور که در باال یاد شد؛ گفتمان به دو روي سکه تشبیه شده است. گردید

 ر دیدگاه و سطح فکري و اجتماعی اوست؛این پاره گفتار تاکید دوباره اي ب. کارکرد اجتماعی آن قرار دارد

کنم شوهر تو را  ي من باشد، ولی فکر می عزیز دردانه 19البته شاید ویکهام. من هر سه دامادم را دوست دارم: آقاي بنت گفت"
 ).451: 1385آستین ، ("به قدر شوهر جین دوست دارم

داند که ویکهام به قصد فریب دخترش  او می. کرده استداند که آقاي دارسی چه لطفی در حق آبروي خانواده اش  او حتی می
جین آستین چه زیبا و چه . ستاید را به سوي لندن کشانده است وبا وجود اینها باز هم ویکهام را به نسبت باقی دامادهایش می

آقاي بنت فقط از نظر  توان گفت طبق دیدگاه باال مبنی بر دو رویه بودن گفتمان می! فمینیست مآبانه مرد را تحقیر کرده است
اما آنچه در پشت کالم وي نهفته است ،درك پایین او را . دهد ستاید و از این لحاظ او را مورد توجه قرار می ظاهري ویکهام را می

 .آستین او را بی خیال به تصویر کشیده است.  او توجهی به آبرو و اعتبار خانواده ندارد. کشد به تصویر می

طلب را دریافت و با بی احتیاطی ناشی از خشم و حسادت ، در اولین فرصتی که بدست آمد با ادب و تواضع دوشیزه بینگلی م "
 : آمیخته با استهزاء گفت 

!ي شما باشد تغییر نکرده است؟ باید مصیبت فقدان بزرگی براي خانواده 20شیر از مریتون...دوشیزه الیزا آیا محل اقامت نیروي -  

رأت بردن اسم ویکهام را نداشت، ولی الیزابت فوري فهمید که مقصودش از این سئوال ویکهام در حضور آقاي دارسی ج
. افکار و خاطرات مختلفی که همراه با این اسم در سر او پیدا شد، یک لحظه او را از خود بیخود و دچار نگرانی شدیدي کرد. است

 ).329:  1382آستین، ( ".ي ناشی از بدخواهی او جواب دهد ولی با کمال حدت و شدت کوشش کرد که خونسرد باشد و به جمله

در ابتدا به دوشیزه بینگلی و خشم و حسادت . نویسنده در این پاره گفتار موضوع را از ذهن دو نفر بررسی  و بیان کرده است
در "خشم، حسادت و جرأت" استفاده از عبارتهاي.دهد که  او جرأت بردن نام ویکهام را ندارد وي اشاره کرده است  و ادامه می

ي حسود وي را در نظر  عبارت توضع آمیخته به استهزاء چهره. واقع نشان دهنده ي هویت شخصی و فردي دوشیزه بینگلی است
سئوالی که . کنند  که جین آستین احتماال قصد داشته  در این شخصیت، چنین تصویري را نمایش دهد خواننده بدجنس تر می

توانسته بپرسد و جین آستین با توجه به بافت اجتماعی و  ح کرده است، بد موقع ترین سئوالی بوده که وي میدوشیزه بینگلی مطر
شاید اگر جرأت بیان سئوال را به . موقعیتی حاکم بر جو چنین نقشی را ترسیم کرده و شخصت او را منفور تر جلوه داده است

                                                        
19 - Wickham 
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همزمان جین آستین وارد دنیاي ذهنی الیزابت شده و تجزیه و . یافت دامه میدوشیزه بینگلی داده بود، تقبیح شخصیت وي همچنان ا
هدف جین آستین مبرا سازي شخصیت الیزابت بوده است و بنابراین تا . کند تحلیل رخدادها و گفتمانها را از دید او بررسی می

با وجود . کند به زبان بیاورد تجزیه و تحلیل می سنجد و حرفی را که قرار است او تواند موقعیت را از دید الیزابت می جایی که می
این بخش . سازد ي خود نمودار می ي جین آستین به نگرانی  و آشفتگی شدید او ، الیزابت کمترین حالت نگرانی را درچهره اشاره

 . باشد ازداستان داراي انسجام برون متنی می

مثال در این قسمت داستان از . داستانی خویش بررسی کرده استهاي  در جاهاي دیگر باز جین آستین مسایل را از ذهن نقش
 :شود  ذهن الیزابت روایت می

به وي  21الیزابت از صمیم قلب متاسف بود که چرا باید به واسطه ي شدت اندوه و اضطرابی که موقع خواندن نامه ي جین"
گرانیهاي خود آگاه کرده باشد، حاال که این فرار ، در دست داده بود ، آقاي دارسی را از پیش آمدي که براي خواهرش شده و از ن

ي کسانی که از لنگبورن دور هستند  توانستند شروع زشت و ناهنجار آن را از همه مدت کوتاهی به حسن ختام ازدواج انجامید می
 ).374: 1382آستین،("....مخفی بدارند

هایی پرداخته است که در ارتباط با وي و اجتماع  نی رویداديدر این پاره گفتار، جین آستین از دید الیزابت به پردازش ذه
نخستین نکته اي را که الیزابت در ذهن خود با آن درگیر است ، ناتوانی در رازداري خویش و بروز بی . اطراف وي روي داده است

بر این است که این فرار بدون  تصور و فکر الیزابت. توانست آن را دست کم از دارسی پوشیده بدارد موقع احساساتی است که می
. باشد ي وي خواهد داشت می دخالت دارسی به حسن ختام انجامید است و نگران تاثیر بدي که بر دیدگاه دارسی نسبت به خانواده

جین .استنوشته ، رسوایی خانوادگی  بسیار بد و موثر بر دید دیگر افراد بر کل خانواده بوده  در زمانی که جین آستین داستان را می
هاي ذهنی  دغدغه» متاسف، شدت اندوه، اضطراب، دارسی، خواهر، فرار، شروع زشت و ناهنجار«آستین با بکار بردن عبارتهاي 

بیانگر نوعی رویداد ناخوشایند اجتماعی » خواهر، فرار، شروع زشت و ناهنجار«عبارتهاي . الیزابت را به خواننده نیز انتقال داده است
ها اکنون ذهن الیزابت را اشغال کرده اندو جین  این نکته.تواند به عمق ماجرا پی ببردو ا دیدن این عبارتها میاست و مهر شخص ب

طرز تفکر الیزابت این است که فرار یک دختر از خانواده رسوایی . آستین قصد دارد زشتی رویداد را از دید وي به تصویر بکشد
فرض بر این است که زشتی فرار .پذیرد ن الیزابت است که این رسوایی را به آسانی نمیي همزما خانوادگی در پی دارد و این جامعه

ایدئولوژي به مجموعه اي از . دختر از خانه به یک زشتی طبیعی گرایش یافته  و این قبح به ایدئولوژي فکري آنها تبدیل شده است
شود که ذهن الیزابت درگیر آن  آن جاري است، اطالق می مندي که در یک جامعه یا بخشی از عقاید، برداشتها و ارزشهاي نظام

ها و چگونگی کاربرد زبان در ارتباط با انسانها را مورد  ي استنباطی گرایس نقش ارتباطی جمله نظریه).62: 1385یارمحمدي، (است
 ).24:  1379یک،تاج(دهد و از این دیدگاه در تحلیل گفتمان و منظور شناسی  جایگاه ویژه اي دارد بررسی قرار می

کند و از همه دلربایی   تبسم می. شکیل ترین و ظریف ترین مردي است که تاکنون دیده ام : همین که رفتند آقاي بنت گفت  "
شرط  22حاضرم حتی با سر ویلیام. کنم من بی اندازه از بستگی خویش با او مباهات می.ورزد مثل اینکه  به همه عشق می. کند می

 ).395:  1382آستین، ( "به خوبی داماد من نباشد ببندم که دامادش
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با توجه به مواردي که .اي این است که داماد  آقاي بنت مجلسی را ترك کرده که آقاي بنت میزبان آن بوده است دانش زمینه
یف آقاي بنت از ي آن ابراز تاسف نمود ، برخورد و تعر ي ودرگیري ذهنی الیزابت ذکر شد و رسوایی که الیزابت درباره درباره

توجه بنت به شکل و ظاهر داماد خویش به جاي نکته سنجی و دقت در رفتار و اعمال او  نشان . تازه دامادش درخور سرزنش است 
وداشتن چنین . »کند به قوم و خویشی با او مباهات می«دارد که حتی  وي بیان می. از سطحی نگري و درك پایین آقاي بنت دارد

جین آستین با نگاهی فمینیستی به این وداستان ودر کل و به ویژه در برخی موضوعات مثل این نمونه به . داند  یدامادي را خوب م
پندارد و سطح فکر خود را سطح  آقاي بنت خطر را رفع شده می. برد طور کل درك و شعور مردان زمان خویش را زیر سئوال می

ي فخر فروش عصر جین آستین از هر چیزي براي فخر فروشی بهر  جامعه. ردآو شرط بندي سر زیبایی قیافه ي داماد پایین می
توان  توجه به ظاهر هر چیز به یک عنصر طبیعی براي مباهات و فخر فروشی عادي و طبیعی شده است وتا جایی که می. برد می

  . گفت اشراف منشی و تجمالت از دید آنها به یک ایدئولوژي فکري تبدیل شده است 

  

 گیري نتیجه

هایی بود که حاصل آن بی احترامی به زن جامعه و کامل پنداشتن مرد  جین استین در روزگار خویش  به خوبی متوجه تفاوت
ها  آستین تالش کرده است این تمایز را به گونه اي برجسته نشان دهد و حتی خود را در وارونه جلوه دادن شخصیت. جامعه است

میدانست دید مردم به جامعه زنان چیست ، اما نقش برتر و عقل کل داستان خویش را دختري  اوبا وجودي که. آزاد گذاشته است
او با پیش کشیدن شخصیتهاي ساده و ال ابالی مثل آقاي کالینز، نشان داده که مردان در . فهمد قرار داد که بیش از پدرش می

 .توانند چون مردان بزرگ باشند ان هم میدهد که زن او در عصر فمینیستی نشان می. اشتباهی بزرگ قرار دارند

بوده ) مرد خانواده(در چندین جاي تحلیل یادآور شدیم که  رویدادهاي ناخوشایند براي خانواده به خاطر تصمیم نابجاي پدر
 آستین در طی داستان تالش. این تالشهاي الیزابت است که جلوي بدتر شدن اوضاع را در جاي جاي داستان گرفته است. است
آستین بانشان دادن زنانی چون خانم بنت و همسایگان او، کوته فکري . باشد باالتر نشان دهد کند تا جایگاه زن را از آنچه می می

او الیزابت . کند هایی چون جین و الیزابت افتخار می کند ، اما در عین حال به شخصیت برخی زنان همعصر خویش را نیز انکار نمی
دهد که تا حدود زیادي  کند که شخصیت خودش را و نیزشخصیت زن همعصر خویش را ارتقا می س میکشد چون ح را باال می

ي روح حاکم بر  هاي ارائه شده نشان دهنده ي گفتمان و تعاملهاي موجود بین افراد و موقعیت نحوه. در این هدف موفق بوده است
  . جامعه است

ي زنان که نیمی از  رانسب به برخی از مهمترین مباحث مطرح شده درباره هاي نویسنده گفتمان حاکم بر رمان، کامال دیدگاه
  .گردد هاي داستان برداشت می هاي شخصیت ها و گفته این نکته از جمله. دهد باشند،را نشان می ي هر عصري می جامعه
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  مفهوم صلح و دوستی در شعر فریدون مشیري و محمود درویش
  

  23محمد امامی

 چکیده
ها و مصائب  عشق و دوستی،سختی. فریدون مشیري و محمود درویش از شاعران متعهد شعر معاصر فارسی و عربی هستند

ستیزي،ادب پایداري و مقاومت از بارزترین مضامین شعري این دو  خواهی و ظلم حقستیزي و دوري از خشونت و  ها،جنگ انسان
نوایی با انسان دربند یکی دیگر از عناصر  اما شاید بتوان گفت ستایش صلح و نکوهش دشمنی و نفی خشونت و ریا و هم.است

گري را تأثیر و تأثر  ه شرط ورود به تطبیقغالب اشعار این دو باشد در این مقاله بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی، ک
مقاله شامل دو بخش . ایم هاي صلح و دوستی در اشعار این دو شاعر پرداخته مایه ي بن داند، به تحلیل و بررسی و مقایسه تاریخی نمی

و درویش  هاي آن و مراحل شعري مشیري نظري و عملی است در بخش نظري معرفی کوتاهی ازمفهوم ادبیات تطبیقی و مکتب
هاي صلح و دوستی در اشعار درویش و مشیري به  مایه و در بخش عملی، مفاهیم، موضوعات و درون. سخن به میان آمده است

ستیزي و محبت  و جنگ  دهد صلح و دوستی، نفی خشونت، ظلم نتایج تحقیق نشان می. صورت تطبیقی بررسی  و تحلیل شده است
ها در شعر خود اهمیت  عر این دو شاعر برخوردار است و و شاعران مذکور براي این موضوعبه همنوعان از جایگاه باالیی در ش

  .اند خاصی قائل شده
  
  

  ).مکتب آمریکایی(فریدون مشیري، محمود درویش، صلح و دوستی،شعر فارسی و عربی، ادبیات تطبیقی :ها کلید واژه
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  مقدمه

ها و  کند و انواع اشتراکات آثار، فارغ از ارتباط تري پیدا می ي گسترده مفهوم ادبیات تطبیقی از دیدگاه مکتب آمریکایی،دامنه  
ي یک کشور  ي ادبیات، فراتر از محدوده بر اساس این مکتب،ادبیات تطبیقی مطالعه. گیرد تأثیر و تأثر تاریخی ،مورد توجه قرار می

ها از قبیل  ي ادبیات با سایر دانش ها، و از سوي دیگر به مطالعه ي روابط میان ادبیات به مطالعهاز یک سو .خاص است
ي میان ادبیات یک قوم با دیگر  به طور خالصه ادبیات تطبیقی مقایسه.پردازد می... شناسی، علوم اجتماعی و هنر،فلسفه،تاریخ، روان

ي  توان به نقاط وحدت اندیشه در ادبیات تطبیقی، بیش از هر چیز می. انی استهاي تجلیات علمی و ذوقی انس اقوام یا سایر حوزه
ي دیگر همان  شود و در نقطه اي از جهان توسط اندیشمندي، ادیبی و یا شاعري مطرح می اي در نقطه برد که چگونه اندیشه بشري پی

ترین عناصر فرهنگی  هر کشوري بخش مهمی از ملی این سخن درستی است که ادبیات.یابد اي دیگر مجال بروز می اندیشه به گونه
هاي  شناسایی و ثبت این رگه. همان کشور است، اما همین ادبیات ملی، عناصر مشترك بسیاري با ادبیات سایر کشورها دارد

و آشنایی با هاي مساعدي براي تعامل  اي زمینه گردد در جریان چنین مقایسه مشترك ادبی، جز از راه تطبیق و مقایسه حاصل نمی
شعر معاصر عربی اگر چه مانند گذشته، پیوند خود را تا حدودي بر اثر . آید دیگر کشورها به وجود می  ها و ادبیات دیگر فرهنگ

هایی که در  یکی از موضوع. هاست توجه و ارتباط با ادبیات غرب از دست داده است، ولی هنوز از بسیاري جهات داراي همانندي
شاعر معاصر نسبت به مسائلی که در . قابل بررسی و تحلیل و مقایسه است، رویکردهاي اجتماعی در شعر استادبیات این دو، 

توجه به . داند هاي آن متعهد می خبر نبوده، و خود را در برابر اجتماع، انسان و درد و رنج افتد بی پیرامون اجتماع خود اتفاق می
ستیزي و نفی ریا و لزوم یاري رساندن و مهربانی به دیگران از  ها، ظلم تار انسانمسائل اجتماعی چون ستایش صلح،نفی جنگ و کش

ي این دو شاعر،  در نگاه هنري و شاعرانه. ي شعر مشیري و درویش، از شاعران معاصر ایرانی و فلسطینی است هاي برجسته ویژگی
ي  ادبیات تطبیقی مکتب آمریکایی، به بیان و مقایسهدر این مقاله از رهگذار . جنگ همیشه شوم و صلح همیشه دلنشین و زیباست

ترین سؤاالت مقاله این است که آیا این دو شاعر در شعرشان به مفاهیمی  مهم. ها در شعر این دو شاعر خواهم پرداخت این دیدگاه
ها باهم مشترك است یا متفاوت  هي بیان این دیدگا اند، آیا نحوه اند؟ ، اگر اشاره کرده اشاره کرده... مانند صلح و دوستی، جنگ و

  .ها پاسخ دهم است؟ در این مقاله سعی خواهم کرد به این پرسش
شایان ذکر است قبل از معرفی مقاله، به تحقیقاتی که پیشتر راجع به موضوع مقاله انجام شده یا حداقل با موضوع مقاله پیوند      

  :توان به موارد زیر اشاره کرد درویش، میهاي پیرامون شعر  از میان تحقیق. دارد معرفی نماییم
  :اي از زندگی، شعر و تحلیل بعضی از اشعار درویش آمده است ها، شمه در این کتاب: ها کتاب

  .سخن:تهران. پیشگامان شعر امروز عرب:از سرود گل تا مزامیر گل سرخ)1381.( اسوار،موسی
  .سخن: موسی اسوار،تهران: برگردان.باشاگر باران نیستی نازنین درخت ) 1389.( درویش، محمود
  .فصل پنجم:نیا،تهران ي عبدالرضا رضائی ترجمه. تابستان عاشقان)1390.( درویش،محمود

هاي کمی از  بخشی از  هاي مختلفی بررسی شده است که بخش هاي شعر درویش از دیدگاه ها ویژگی در این مقاله: ها مقاله.
  :قاله نیز پیوند داردها با موضوع ما در این م این تحقیق

ي  نشریه. »ها در تصویرپردازي محمود درویش از مقاومت فلسطینی بررسی کاربرد رنگ«)1389.( صمدي، مجید.قائمی،مرتضی
  .287-263ي دوم، بهار، صص ي ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اول، شماره ادبیات پایداري، دانشکده

ي نقد و ادبیات  فصلنامه. »ي مرگ و زندگی در شعر محمود درویش بررسی اندیشه«)1390.( میریان، طیبها.اکبر محسنی،علی
  .74-46ي یک، خرداد ،صص ، سال اول، شماره)هاي زبان و ادبیات عرب پژوهش(تطبیقی

ي ادبیات  داري، دانشکدهي ادبیات پای نشریه. »هاي ادبیات پایداري در شعر محمود درویش مایه بن«)1388.( نجاریان،محمدرضا
  .222-202ي اول، پاییز، صص و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اول، شماره
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  :توان اشاره کرد هاي پیرامون شعر مشیري، به منابع زیر می از میان تحقیق
  :ها کتاب

 .ثالث:مشیري،تهرانتر از نام خورشید؛زندگی و شعر فریدون  آسمانی)1384.( یکتا،محمدعلی شاکري

به کوشش علی ).ها، تحلیل شعر و نمونه شعرها نامه مشیري؛دیدگاه جشن(به نرمی باران)1378.( مشیري،فریدون
  .سخن،شهاب ثاقب:دهباشی،تهران

  
  مراحل شعري مشیري

در قالب ) 1336(، و نایافته)1335(،گناه دریا)1334(ي طوفان ي تشنه با انتشار سه مجموعه1305فریدون مشیري در سال   
ها  اي درد و غم  رقیق درهم آمیخته و به سرخوردگی پردازد که با گونه ي شعري غنایی و عاشقانه و جوان پسند می چهارپاره به ارائه

ي  تشنه«). 73: 1387یاحقی،(آنکه حرکت و پویش الزم را از خود نشان دهد ار نزدیک شده است بیو ناکامیهاي دنیاي جوانی بسی
بیشتر حدیث نفس « این اثر :نویسد ي کتاب بازتاب نفس صبحدمان می آغاز راه شاعري اوست، مشیري در مقدمه» طوفان

هاي خالثیت خود  ي سکوت، لحظه جوان،در جامعهمحصول انزوایی است که شاعر » ي طوفان تشنه«کتاب ). 7: 1390مشیري،(»بود
همان ) 1347(، و بهار را باور کن)1340(هاي بعدي او یعنی ابر در مجموعه).    192: 1384شاکري یکتا،(را در آن ثبت کرده است

ه مسائل ي چشمی ب گیرد در حالی که در محتواي شعر وي نوعی پختگی و کمال فکري و فلسفی با گوشه روند قبل را پیش می
مشیري خود را یافته و مثلث طبیعت، مهرورزي و » بهار را باور کن«در دفتر ). 73:ها جویبار لحظه(رقیق اجتماعی،قابل تشخیص است

ي اصلی شعرها، نیمایی است، زبان  زمینه» از خاموشی«در ).  479: 1383زرقانی،(انسان در این اثر شکل کامل خود را یافته است
: همان. (هاي اجتماعی و غنایی در این مجموعه مطرح شده است ي خود را یافته است و هم اندیشه گونه یريشعرها هم هویت مش

، که از نظر قالب و فرم )1348(،پرواز با خورشید)1347(،بهار را باور کن)1346( هاي بعدي او یعنی ابر و کوچه در مجموعه). 481
  . شود اجتماعی بیشتري دیده میهاي  متمایل به شیوه و سبک نیمایی است و گرایش

  
  مراحل شعري درویش

وطن، مادر، محبوب، آزادي و طبیعت را با هم در آمیخته » عاشقی از فلسطین«درویش در شعر : 1969ي وطن تا  مرحله -1
شود و  رسند؛وطن معشوق می عشق به وطن و عشق به محبوب در شعر او به یگانگی می.است که بیانگر وحدت وجودي اوست

  :معشوق وطن
 . »...و سرزمینی باش/ پس بانویی باش/میرم دانم که می می/ورزم وقتی که به تو عشق می/ورزم میرم به تو عشق می وقتی که می«

  ).20: 1385درویش،(
ال ثقبها و ادخل فی خیام /و ال سماء حولی/ال ارض تحتی کی أموت کما تشاء«: ي تبعید و حصار و خروج از بیروت مرحله -2
  ).375: 2009درویش،. (»األنبیاء
از نظر نقد .شناسی و تأمالت فلسفی سیر کرده است ي اخیر شاعر در آفاق معرفت در دو دهه: ي حیات و خودشناسی فلسفه -3

العمل روانی شاعر  روانشناختی باید گفت که آهنگ کند این اشعار و درونی بودن آنها و احساس پوچی و ناکامی زندگی عکس
ي شاعر مرگ و غم  ي سبکی شعر این دوره عنصر غالب و خصیصه.هاست ها نفر و ویرانی سرزمین اهد مرگ میلیوناست که ش

) الجداریه(هذا الهوا ارطب لی/هذا البحر لی: اما در برابر مرگ، بر زندگی و فلسطینی بودن و مالکیت اصرار دارد.است
  ).203: 1388نجاریان،(
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هاي اشعار درویش تنظیم گردیده است و تا آنجایی که نگارنده جستجو کرد در  یژگیهاي مذکور بر اساس و بندي تقسیم
  .اند بندي را با اندکی تعدیل لحاظ کرده اند همین تقسیم تمامی آثاري که پیرامون شعر درویش به نگارش درآمده

  
  مفهوم صلح و دوستی در شعر مشیري 

شاخسار / شهر را گویی نفس در سینه پنهان است/ شعرم را دهم پرواز؟من کبوترهاي / آواز در کجاي این فضاي تنگ بی«
  ).463:کلیات اشعار،ستوه.   (»جنبد ها را برگی از برگی نمی لحظه

شود و میل به رهایی، شعر را در تشبیه به کبوتر،مظهر صلح و  عنصر اعتراض از درون به بیرون پرتاب می »ستوه«در شعرِ 
زبان حال کسانی است که مستغرق رؤیاها و تمناهاي » ستوه«شعر .کند زیبایی و رها شدن، از بار زیباشناختی عمیقی سرشار می

و » تمناهاي سرکش« خواهند فقط می. هاي دور و دراز اتوپیایی باشند نبال آرماناینکه در این رؤیاها و آرزوها به د انسانی خودند بی
. کنند ناپذیر به پیامی تبدیل کنند، اما فضایی براي بیان آزاد آن پیدا نمی رحم و آشتی خود را در دنیایی پر تناقض، بی» غریو تشنگی«
  ).331: 1384یکتا، شاکري(

  :نسیمی از دیار آشتی
  کرانه در زیر این نیلی سپهر بی/؟»چندي که در روي زمین بودي چه کردي«/ي از من بپرسندباري، اگر روز«

پیغام انسان را به انسان، / پایان نخفتم هاي بی شب/ من با بدي پیکار کردم/ من مهربانی را ستودم/ نام بلند عشق را تکرار کردم
.  »ها تا برکند بنیان این اهریمنی/ بود شاید که توفانی گران بایست می/ ها در خارزار دشمنی/ حرفم نسیمی از دیار آشتی بود/ بازگفتم

  ).975-973: کلیات اشعار،از دیار آشتی(
. گیرد مایه بهره می مشیري در اشعارش براي بیان مفاهیمی چون صلح، بیزاري از جنگ و دعوت به مهربانی و دوستی از چند بن

یا ماه،خورشید، ) دوستی(، نسیم، باران و چمن، برج)آشتی(کرانه، بذر ، نیلی سپهر بی)یدوست(آفتاب:  ها عبارتند از مایه این بن
  .ي سبز آشتی ،ساقه)دوستی(، الله)دوستی(کوکبه

دهد در نظر شاعر مفاهیم مانند دوستی و آشتی و مهر تا چه حد مهم و  مورد توجه شاعر و  نگاهی به این عناصر نشان می
. کنند و شکل این عناصر چنان است که حس آرامش و لطافت و زیبایی و سبزي و زندگی را القا می ساختار. دوست داشتنی هستند

ي تسالي خاطر  نواز و مایه نسیم در هنگام صبح روح. نسیم و باران و و چمن خوشایندند در فصل بهار باران لطافت خاصی دارد
سپهر و رنگ نیلی آن داللت بر آرامش، سعادت  و . هستندنور ماه و نور خورشید هریک حامل و عامل زندگی و رویش . است

شاعر با استفاده از صفات هریک از این عناصر و پیوند دادن آنها با مضامین ذهنی چون مهر،  عشق، صلح، دوستی در . وسعت دارد
رسالت وجودي خود را در شاعر » نسیمی از دیار آشتی«در شعر . ها براي مخاطب نقشی اساسی دارند تأثیر و جذابیت این موضوع

روح لطیف و قلب نازك شاعر، حتی . کند ها و آشنایی با عشق ورزیدن و ستایش مهربانی و پیکار با بدي بیان می آشتی دادن انسان
داروي آشتی است که شاعر رسالت دارد آن را  نوش. ي گل و یا مرگ قناري در قفس را ندارد  تاب دیدن پژمرده شدن یک شاخه

ي اساسی این شعر در  بند زیر به صورت استفهام  مایه بن. ها برهاند ها برساند و آنها را از رنج دشمنی و اهریمنی نسانبه گوش ا
  :انکاري بیان شده است

  در چشم من شمشیر در مشت«
  »!توان کشت یعنی کسی را می

ه صورت طبیعی این شاعر خواستار دهد که ب اظهار چنین دیدگاهی به جهت پرداخت بالغی آن و در کمال ایجاز نشان می
  .تپد ي انسان دوستی، مهربانی و صلح طلب، که قلبش براي مردم جهان می جنگ و دشمنی و آزار نیست و شاعري است با روحیه

  :دهند را تشکیل می» نسیمی از دیار آشتی«هاي زیر ساختار شعر ها در مؤلفه ي کلمات و ترکیب زنجیره
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  عشق←/بذري نوفشانده
  ستودن←/نیمهربا
  پیکار کردن←ها  دشمنی/ اهریمن/ شمشیر/نابخردان/بدي

  صبوري←/فریاد/ مسیحا
  نسیم آشتی←انسان/ شوق/خاطر/دل/سخن/حرف

مشیري طبیعت را . شود یر متعدد بیان میتصاوهاي طبیعت، در غالب  در شعر مشیري مفهوم صلح عمدتاً در ارتباط با پدیده  
در این قطعه شعر، آمدن فصل بهار و وزش نسیم، نوید و بشارت . داند بهار را بشارت صلح میسرشار از نوید صلح و آمدن فصل 

آمیزي بوي خوش آشتی شنیدن است  ي بهار و حس ي خنده ي مکنیه ترین عنصر بالغی در صور خیال شعر، استعاره صلح است؛ مهم
  :که بسیار ساده و در عین حال هنري به کار رفته است

کلیات (» ! باز از نسیم،بوي خوش آشتی شنید/ ي بهار با خنده/ رمید، کز باد سرد آخر پاییز، می/ ي گیالس هنهي بر آن شاخه« 
  ).1439:اشعار،آشتی 

  :کند در شعر زیر شاعر در ضمن محکومیت جنگ، از بازیچه بودن صلح به دست جنگاوران و شعارهاي توخالی آنان انتقاد می
/ اي شرار افشاند اي که بر سینه و هر گلوله! / براي خاطر صلح است و حفظ آزادي/ یغ حریفدر چه جاي گریه، که کشتار بی«

  ).518:کلیات اشعار، کوچ(»  خواهد شد !!دنیا بهشت: ست که غنیمتی
  ).689:کلیات اشعار، با تمام اشکهایم(» !نگهداران صلح! اي نگاهبانان آزادي!/ ... تان باید اي خداوندان قدرت شرم« -
  

  مفهوم صلح در شعر درویش 
 نور به که/ است عاشقانی آه /صلح/ -جداگانه هریک-/ دلتنگی فرش سنگ بر خمیازه براي / است؛ دشمن دو اشتیاق/ صلح« 

 روزي/ صلح/ شکند می درهم را آهن/شبنم که جا آن/ طبیعی زیبایی برابر در / شمشیرهاست شکست/ صلح/ شویند می تن/ ماه
/ رفتگان و آمدگان از - / را مسافرانش که ست صلح قطاري/ .نیست کس هیچ دشمن که /سبک هایی گام با/است، صمیمی و لطیف
  ).186: 1385نیا، رضائی( 1»ابد هاي دامنه در گلگشت به / آورد می هم گرد

 فغان و ناله همچون صلح.کند میدر این شعر شاعر مفهوم صلح را بیان . این شعر نسبتاً بلند در دفتر وضعیت محاصره آمده است
کند یا به عبارتی دیگر سراسر غرق در  می غرق ماه نور به و بخشد صفا را خود تن مهتاب نور در شباهنگام که است زاري عاشق

پاکی  ي هنري، نور ماه است،نور ماه سفید است، و سفیدي نماد ي قابل تأمل این شعر، استفاده نکته. گردد سفیدي و پاکی نور ماه می
 نور در فقط صلح قدرت. در تصویر این شعر، داللت رنگ سفید براي مفهوم صلح از راه تشبیه بیان شده است. و صلح و صفاست

 هم در را آهن که است شبنمی همچون و کند می مغلوب و شکند می هم در را صلح،شمشیرها بلکه نیست دشمن دو اشتیاق و ماه
هایی همچون صلح ،نور  استفاده از واژه. شویم ي شاعر روبرو می ستیزانه طلبانه و جنگ در این شعر با دیدگاه صلح. شکند می

  . ماه،مهتاب،شبنم حاکی از لطافت روح و نرمی طبع اوست که با زبانی ساده بیان شده است
روز لطیف مانند شده است این قطار صلح و روز لطیف  صلح به قطار و.ي تشبیه است عنصر غالب بالغت تصویر این شعر آرایه 

ي اهل آن به گلگشت و تفرج در  نویدبخش جهانی سراسر از آرامش و نور و مهربانی است، جهانی که در آن دشمنی نیست و همه
  : هاي ابد مشغول هستند دامنه

 از -/را مسافرانش که ست قطاري /ح،صل/.نیست کس هیچ دشمن که /سبک هایی گام با /است، صمیمی و لطیف روزي/ صلح،
  ).186: 1385نیا، رضائی( »ابد هاي دامنه در گلگشت به/ آورد می هم گرد /رفتگان و آمدگان

  :دهند را تشکیل می» صلح«هاي زیر ساختار شعر ها در مؤلفه ي کلمات و ترکیب زنجیره
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 و لطیف روزي/ شبنم/طبیعی زیبایی/شمشیرها شکست/ماه نور /عاشقان آه/ دلتنگی فرش سنگ بر خمیازه /دشمن دو اشتیاق
  صلح ←/ابد هاي دامنه در گلگشت /قطار / صمیمی

 
  بررسی تطبیقی نمادهاي صلح و آشتی در شعر مشیري و درویش

ها عبارتند از  این واژه.باشند در شعر درویش چندین واژه وجود دارد که بسامد باالیی دارند و نمادي براي صلح و دوستی می    
اینک به چند مورد آن اشاره ... کبوتر،پرستو،قطار، زنبق سفید، پروانه، رنگ سفید،شبنم، نور ماه، ماه،غزال،گنجشک آبی، سپیدار و 

  :شود می
  غزال

اي باشد به اینکه  آزاري است که شاید اشاره ا غزال نماد آرامش و لطافت و دوستی است و این حیوان همچنین نماد بیآهو ی 
  :کنند مردم فلسطین جنگ طلب نیستند و فقط از وطن خویش دفاع می

تا تیرهاي خود / نهد پاي می پس چرا صیاد به صحنه/ به آبی سرزمین غزال/ به جاي ما/ برد اي با خود می اي اکنون نامه پرنده« -
  ).687: 1381اسوار،. (»را پرتاب کند؟

داند و آرزو دارد در کنار او آرام بگیرد و از صیاد یهودي دور  شاعر همچنین در این رباعی، صلح را آهویی پاك و گریزان می
  .باشد

بندم، آهو بر  دو چشمانم را می.../ ي آبی زاري و برکه بینم و چمن آهویی می.../ خواهم بینم آن چه را که از صلح می می« -
  ).81: همان. (»در جایی دور..در حالی که شکارچی اوکنار فرزندانش خفته است/ خوابد دستانم می
  صلح ←آهو

  دشمن ←شکارچی
  :آهو در شعر مشیري، بر خالف سنت شعري، نماد عاشق است

  باز گفتم که تو صیادي و من آهوي دشتم«
  جا گشتم و گشتم همه تا به دام تو درافتم

  ).1404:کلیات اشعار،کوچه(»  !حذر از عشق ندانم، نتوانم
  قطار

در اینجا هرچند صلح به . شود بسیار تازه است سازي از قطار و تصویري که ارائه می در شعر معاصر فارسی و عربی این مضمون 
  . تواند نمادي براي صلح باشد قطار تشبیه شده، اما در پرداخت کلی مفهوم آن می

  صلح
  را مسافرانش که ست قطاري

  -رفتگان  و آمدگان از -
  آورد می هم گرد

  ).186: 1385درویش،(  1»ابد هاي دامنه در گلگشت به
  کبوتر

منظور از کبوتر در شعر درویش صلح و آرامشی . کبوتر در شعر درویش عالوه بر نماد صلح، مفهوم امید و آزادي نیز دارد
ي آن را  دوبارههاي دور در وطن شاعر وجود داشته و اکنون از بین رفته است، و شاعر آرزوي برآورده شدن  است که در گذشته

   :دارد
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     پرنده پرواز می/ یطیر الحمام ، زمین را براي من آماده کن تا / آید کند و فرود می یحطُ الحمام ، اعدي لی األرض کی أستریح
پرنده استعاره از دو عاشق است و این استمرار فراز و نشیب، همان رؤیاي صلحی است که شاعر و محبوبش در ذهن . استراحت کنم
صبح، ابر، هوا با حرکت و . خواهد معشوق آن را آماده کند ن استعاره از تخت عشق است که عاشق میزمی. کنند خود تکرار می

شود، زیرا صلح  می) یحط(جایگزین ) یطیر(در آخر ). یحط(متناسبند و زمین، شب، خشکی متناسب با فرود و سکوتند) یطیر(پرواز
  . پریده و باز نگشته است

  ).59: 1358درویش،.(»اي کاش کبوتران بزرگ شوند/ بزرگ شونداي کاش کبوتران در وزارت جنگ «-
  : کبوتر در شعر مشیري نماد پاکی، امید و روزهاي خوش آینده است 

شاید اکنون کبوتران امید، بال در بال / از الي ابرهاي حسود سر زد/ گل خورشید آرزوهامان،/رسد از راه،  در بهاري که می« 
  ). 488 :1390مشیري،... (آمدند فرود

  
  گنجشک در شعر درویش

» البنات کاعتراف گنجشک رمز آزادي . اند ها چون اعتراف دختران مبهم گنجشک:تأتی العصافیر غامضه
ي قلب من  بر شاخه) شعر مبارزه(ها گنجشک گوید در زیر زمین هم میلیون در پاسخ عناد شاعران می). 216: 1388نجاریان،(».است

  ).464الشعر الفلسطینی،(یخلق اللحن المقاتل/علی اغصان قلبی/ لیون عصفورم: خوانند سرود جنگ می
  :اي به دور از اظطراب و سرشار از نور و روشنایی و امنیت است گنجشک در شعردیگري از درویش، نماد آینده

  کنم، گنجشکانم را تربیت می... ها پشت دروازه«
  ...ها پشت دروازه

  ).44: 1376زاده، ينور(»چاه آب است و شراب و روشنی
  :پرستو در شعر مشیري نماد دوستی و نوید بهار است

  پرستو باشم و از بامی به بامی«
  صفاي صبح را گویم سالمی
  ).248: همان. ( »بهاران را برم هرجا نویدي

  پرستوهاي مهر دوستی پرواز کردند«
  ).368:همان.(»کرد ها، ناقوس آزادي صدا می به روي بام
  زنبق سفید

هاي عربی است مثالً به علت رشد و پرورش زنبق در آن  هاي شعر درویش حضور اجزاي طبیعت سرزمین از ویژگییکی 
  :گیر دارد و در شعر درویش نماد و مظهر صلح است  نواحی، این گل در دیوان درویش، حضوري چشم

ي تفنگی  مایه نه درون/خواهم، من قلبی پاك می/ اي روشن را گر و خانه و خیابانی نغمه/ بینم هاي سپید را به رؤیا می من زنبق«-
خواهم که براي روز  کودکی گشاده رو می/ گونه باشد وار و فاشیسم که دیوانه/ ي پیروزي را نه لحظه/ خواهم، روزي آفتابی می/  را

که با زنان و / ذیرا نیستمو مرگ را پ/ نه غروبشان را/ آمدم طلوع خورشید را زیست کنم./ اي در ماشین جنگ نه قطعه/ لبخند زند
-61: 1358درویش،.( 7»پاسداري کنم/ هاي جنگ براي ثروتمندان نفت و کارخانه/ ها از تاکستان و چاه/ کودکان جنگ کنم تا

62.(  
ي آزادي فلسطین از اسارت  زنبق سفید رمز صلح و آرامش در سایه.سفیدي زنبق کنایه از صلح و دوستی و آرامش و امید است

  ).273:قائمی و صمدي.(ي زیتون، رمز فلسطین آزاد است ر شاخهو در کنا
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توان براي این امر ذکر کرد شاید نبود این گل بنابر شرایط  یکی از دالیلی که می.زنبق سفید در شعر مشیري به کار نرفته است
  . جغرافیایی در طبیعت شاعر باشد-اقلیمی

  رنگ آبی
دهد؛ یعنی خشنودي از وضعیت  از دیدگاه فیزیولوژیکی معناي خشنودي میاز نظر روانشناسی به معناي آرامش است، و 

هر کس در یک وضعیت متوازن، هماهنگ و عاري از اضطراب ). 278: 1389قائمی و صمدي، .(آرامش همراه با لذت بردن از آن
که یک شخص در اطراف ي حدودي است  کند، لذا رنگ آبی، نشان دهنده قرار دارد، احساس ثبات و یکپارچگی و امنیت می

ي  دلی در تجربه به عنوان یک حساسیت تسکین یافته، شرط قبلی هم.ي احساس تعلق است آورد و نیز نشان دهنده خود به وجود می
آبی، رنگ آرامش، سکون، وسعت ). 278:به نقل از قائمی و صمدي 78-79: 1386لوشر،.(مندانه است شناسی و آگاهی اندیش زیبا

در شعر محمود درویش سپیده دم آبی، نویدبخش صبحی آرام و سعید و دور از اضطراب، .نگی و صلح استبی نهایت،جاودا
  ):278: 1389قائمی و صمدي،.(است) حاکم بر فلسطین تحت اشغال(تشویش و ناامنی

  ).543: 2000درویش،. (»الفجر أزرق، ناعم، رطب، و کنا حین نحلم نکتفی بحدود منزلنا«-
یابد،به گنجشک آبی تشبیه کرده است، و  ها به امنیت و آسودگی دست می فلسطینی را که در فقدان صهیونیستشاعر قلب فرد 

صلح و صفاي آزادي را در جنگل آبی تجسم بخشیده است، تا در کنار سبزي جنگل زیتون، حیات و بقاي فلسطین را به تصویر 
  ).279: 1389قائمی و صمدي، .( کشد
  ).102: 2000درویش،.(»کان قلبی مره عصفوره زرقاء/ ...کانت یا حبیبی/و السماء غابه زرقاء/ ره خضراءغابه الزیتون کانت م«

اي  ها همچون دریاچه ي آرامش و آزادي از چنگال صهیونیست در شعر زیر رنگ آبی، نماد آزادي، امنیت، زندگی در سایه
  :آبی ترسیم شده است

کما کنت تحلم أن البحیرات زرقا/ حلمتیدیک/ ء خلف یدي خواب دیدم؛ همانگونه که : ترجمه). (88: 2009دیوان،.(خلف
  ).ست هاي پشت دستان من و تو، نیلی بینی، که دریاچه تو خواب می

  :رنگ آبی در شعر مشیري
  :در شعر مشیري رنگ آبی رنگ سعادت، عشق و امید و آرامش است

:/ دیدمش باز، در صبحگاه آفتابی رفتم و می می/ سرشار از امیدواري/ -کبالسب-گشتم  با دامن پر، باز می/ ي صبح  در جاده«
  ).805: 1390مشیري،(» !پیمود آبی تا چشم می/ نیلوفرستانی، سمنزاري، که چون عشق،

  :تصویر شعر در ساختار کلمات چنین است
  امیدواري ←سبکبال ←/دامن پر/ي صبح جاده
  آبی ←/عشق←/آفتابی،نیلوفرستانی، سمنزار ←/صبح
  ستیزي و پاسداري از صلح در شعر مشیري جنگ

در اشعار وي هم از . ي جنگ و ناخوشایندي و تبعات خانمانسوز آن بازتاب خاصی پیدا کرده است در اشعار مشیري مسئله
دادن ي خوبی براي بدست  شعر زیر نمونه. جنگ جهانی دوم، و هم از جنگ ویتنام و بمباران اتمی هیروشیما سخن رفته است

  :تصویر جنگ در شعر مشیري است
  !ي صبح را گلوله شکافت سینه« 

  باغ لرزید و آسمان لرزید
  خواب ناز کبوتران آشفت

  شان ریخت ها سرب داغی به سینه
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  هاي مست گسست ورد گنجشک
  ).497: کلیات اشعار،چتر وحشت.(»عکس گل در بلور چشمه، شکست

وي در این شعر با بیانی شاعرانه تصویر . است» چترِ وحشت«نکوهش جنگ، شعرِ یکی از شعرهاي زیبا و قابل تأمل مشیري در 
هاي این شعر عبارتند از شبیه بلیغ چتر وحشت،   آرایه. شوم جنگ و نتایج مخرب و تبعات خانمانسوز آن را به تصویر کشیده است

  :                        بیشتري دارد کاربرد هنري استثناي منقطع رنگ رسد ولی به نظر میي صبح استعاره مکنیه سینه
/ چتر وحشت گشوده بر سر خاك/ ... ها آویخت پر خونین به شاخه/ باغ لرزید و آسمان لرزید!/ ي صبح را گلوله شکافت سینه«

  ).497:کلیات اشعار، چتر وحشت.(دود و ابر است و خون و آتش و مرگ/ نیست شاخ و گل و شکوفه و برگ
مناظر باغ، .، کبوتر نماد صلح، پرواز و رهایی است و گلوله نماد جنگ، کشتن و ویرانی استهمچنین در این شعر

  .   آسمان،گنجشک،گل و چشمه نمادهاي آرامش، و سرب داغ، وحشت و خون نماد و مظهر وحشت و اضطراب هستند
  
  جنگ ستیزي و پاسداري از صلح در شعر درویش 

انسانِ کامل او . ي  درویش در زندگی فراتر از انتظار آراي مخاطبان از یک شاعر یا نویسنده است گفتار، اندیشه و دغدغه     
ها است و  ها را درك کرده است و هم خواستار به پایان رساندن آن در کمال آرامش و با اثبات قدرتمندي خویش، هم جنگ

زندگی درویش از میان دود و غبار و خستگی و اسارت، سرشار . دهد ها هدیه می را به انسانجهانی سرشار از صلح و صفا و دوستی 
از رنگ و بوي شرافت، صلح و دوستی است و از هر درگیري بیزار است و حتی از شعرهاي نخستین خود که داراي لحنی تند 

. شمارد فقر و گرسنگی را از نتایج زیانبار آن برمی خانمانی و کند و بی وي جنگ را محکوم می. کند اند اعالم پشیمانی می بوده
وي آرزو . کند ي جنگ انتقاد می هاست شاهد جنگ و ویرانی کشورش توسط رژیم صهیونیستی است از مسئله درویش که سال

ه از نام استفاد.ها شود، و فضا براي پرواز کبوترهاي پاك مهیا گردد کند روزي برسد که آسمان سرزمینش عاري از جنگنده می
توان رنگ آبی را نمادي براي سعادت  و آرامش تلقی نمود و کبوتر را رمز آزادي  کبوتر و آسمان آبی مفهومی نمادین دارد و می

پیشانی ، استعاره مکنیه کبوتر باهواپیما ، تضاد پر رهاییهاي بالغی این شعر به تشبیه  ترین آرایه از مهم. و صلح در نظر گرفت
  :  اشاره کردتوان  می آسمان

شکوه و / شویند با پرهاي رهایی می/ پیشانی آسمان را/ گیرند کبوتران سپید سپید پر می/ شوند، ها،ناپدید می وقتی که هواپیما«
  ).113: 1385درویش،. (»کبوتران سپید سپید/ باال و باالتر،/ گردانند درخشش و فرشتگی آسمان را برمی

  :ست که اکنون از میان رخت بربسته است کند و خواستار آرامشی از جنگ اعالم میدر شعر دیگري شاعر بیزاري خود را  
: 2009درویش،. (»و ابزارهاي مرگ جدید/ جز دستمال مادرم/ ها و هزاردستان خواهان چیزي نیستم و من از سرزمین دشنه« -

268.(  
توان  جنگ اشاره دارند به این دو شعر می از شعرهایی که در شعر هر دو شاعر، داراي مضمون مشترکی هستند و به نکوهش

  :اشاره کرد
  : درویش

  شوند، ها،ناپدید می وقتی که هواپیما«
  گیرند کبوتران سپید سپید پر می

  پیشانی آسمان را
  شویند با پرهاي رهایی می 

  گردانند شکوه و درخشش و فرشتگی آسمان را برمی
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  باال و باالتر،
 ).113 :1385درویش،. (»کبوتران سپید سپید

  : مشیري
  روزگاري ست که پرواز کبوترها«-

  در فضا ممنوع شده است 
  ها خصمانه تجاوز شده است که چرا به حریم جت
  و بدي بیدار است و

  هیاهوي قناریها
 ). 504: ي اشک کلیات اشعار،خوشه.     (»! ها را آشفته است خواب جت

در شعر  درویش هواپیما با کبوتر و در . دو شاعر رونق داده است همین برقراي تضادهاي عینی و معنایی است که به شعر هر
  .شعر مشیري جت با قناري تضاد معنایی برقرار کرده است

  :دهند هاي زیر ساختار  شعر مشیري و درویش را تشکیل می ها در مؤلفه ي کلمات و ترکیب زنجیره
/  گر خیابانی نغمه/ هاي سپید زنبق/ فرشتگی آسمان/  درخشش/ شکوه/ پرهاي رهایی/ پیشانی آسمان/ کبوتران سپید :درویش

  .طلوع خورشید/ روزي آفتابی/ قلبی پاك/ اي روشن خانه
شکوفه و /شاخ گل/ بلورچشمه/ عکس گل/ هاي مست ورد گنجشک/ خواب ناز کبوتران/باغ آسمان / ي صبح سینه :مشیري

  .لبخند مهربانی/ جوانه/ دوستی/ خورشید/ صفاي بهاران/هاي بهاري بنفشه/ طلوع شقایق/برگ
  :گیرند کلمات باال در شعر هر دو شاعر در تضاد معنایی با کلمات زیر قرار می

 هاي کارخانه/جنگ/غروب/ ماشین جنگ/ گونه فاشیسم/ وار دیوانه/ ي پیروزي لحظه/ ي تفنگی مایه درون/هواپیما :درویش
  . ثروتمندان نفت/جنگ

 /دود/ پر خونین/ چتر وحشت/شکافت/ریخت/گسست/شکست/ سرب داغ/ گلوله :مشیري

  . شام تار/ بوي غبار باروت/ گرفته دشت شب/غار/کوه/جنگل/مرگ/ آتش/ خون
ویه هاي تخریب محیط زیست را هم حتی از این زا ي جنگ، نگاهی ضد جنگ است و مؤلفه نگاه مشیري و درویش به مسئله

  : کنیم که متضمن نکوهش جنگ است براي پایان این بخش به شعري از مشیري اشاره می. کنند نگاه می
. »دگر کجا ببرم حرف ناتمامم را؟.../رنگ ماه پرید/ نسیم از نفس افتاد!/ ستاره پرپر شد/ صداي تیر ربود از دهان کالمم را«

  ).493: 1384یکتا، شاکري(
  

  :نتایج تحقیق
این نکته در نمادهایی که براي -در شعر درویش بر خالف شعر مشیري، بیشتر از رؤیاي صلح و دوستی سخن گفته شده است  

وضعیت (درویش به تحقق صلح  و دوستی واقعی در وضعیت کنونی. به خوبی نمایان است -صلح در نظر گرفته شده است
جوید، این  هایی از این دست را در رؤیاي خویش می یش، امنیت و مؤلفهبسیار بدبین است و مفاهیمی نظیر آرامش، آسا) محاصره

هاي شعر مشیري و  از مشابهت. مسئله باعث شده است کاربرد نماد از مفهوم صلح در شعر درویش نسبت به مشیري دوچندان شود
  :توان اشاره کرد درویش راجع به مفاهیم صلح و دوستی به موارد زیر می

ریشگی شعارهاي  کنند و بی یچه قرار گرفتن صلح به دست جنگاوران و غاصبان و ظالمان انتقاد میهر دو شاعر از باز
  اند؛ ي جهان و انسان را به خوبی توصیف کرده اساس را درباره هاي بی طلبانه و دلسوزي صلح
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د، معناي دیگري را اراده رون در بخش نمادهاي صلح، درویش از بعضی نمادها که غالباً در مفهوم صلح و آرامش به کار می
در . است... ست در شعر درویش، رنگ فنا،نیستی و  کرده است به عنوان مثال، رنگ سفید که رنگ صلح و سعادت و خوشبختی

در شعر مشیري قطار به مفهوم گذر عمر و ناپایداري جهان است در حالی . شعر مشیري رنگ سفید، رنگ مهربانی و دوستی است
توان نتیجه گرفت که هر دو شاعر حامی  در یک نگاه کلی به شعر این دو شاعر می. مفهوم صلح و اتحاد استکه در شعر درویش 
و همچنین جنگ و ستیز و دشمنی را محکوم . اند ها هستند و در اشعار خود به صلح توجه خاصی داشته صلح و دوستی ملت

سن صلح اشاره . کنند می بح جنگ و ح در شعر هر دو شاعر، . شده است و داراي دیدگاهی مشترك هستنددر شعر هر دو شاعر به قُ
درویش از جنگاوران و . تفنگ و گلوله نماد جنگ و کشتار و خون و وحشت است و کبوتر نماد صلح و آرامش است

اي ریشگی شعاره هر دو شاعر بی. داند کند و حاصل جنگ را آوارگی کودکان و قحطی می هاي جنگ ابراز نفرت می کارخانه
مشیري در میان موج باروت و . اند ي جهان و انسان را در شعر خود به خوبی توصیف کرده هاي دروغ درباره طلبانه و دلسوزي صلح

ي نابودي اهریمنی باشد که در  گردد، شاید عشق مژده غوغاي ستیز، سرگردان ذهن خود است و به دنبال مجهولی به نام عشق می
  :هول جنگ،جهان را گرفته است

/ باشی رگبار تیر دشمن آیا/ ي نابودي اهریمن آیا مژده/ شعر آیا همچنان/ عشق آیا بار دیگر؟/ دانم که در پایان راه خود نمی«
  ). 482: 1384یکتا،  شاکري.(رسد آن که در پهناي این عالم به دادم می/ کیست؟... کیست

اري از عناصر طبیعت در شعر این دو شاعر سرشار از آرامش و اند و بسی هر دو شاعر براي نیل به آرامش، به طبیعت توجه کرده
  . اند سکون هستند و محملی براي مهر و دوستی و محبت در نظر گرفته شده

درختان زیتون، پرتقال، مناظر طبیعی چون ساحل، . ي خاصی به شعر درویش داده است طبیعت خصوصاً طبیعت فلسطین جلوه
در جدول . سفید و دیگر اجزاي طبیعت خیال شاعر را با جهانی آرمانی و انسانی پیوند زده است  بقهاي زن ها، تماشاي گل دریا، کوه

  .عناصر طبیعت که در پایان همین بخش آمده، این نکات در شعر هر دو شاعر قابل مشاهده است
  تصاویر جنگ در شعر مشیري و درویش

  محمود درویش  فریدون مشیري
  اش کردند شمشیرها سفرهپیکري که   کفتاران خون آشام
  دادگاه خون  آلود رقص شمشیرهاي خون
  سازند ور می دشمنان روشنایی را براي ما شعله  ها اشک در چشم برگ

  ها روشن است در شب ما که با توپخانه  ي صبح را گلوله شکافت سینه

  شکستن عکس گل در بلور چشمه
ست که دوربین خیره شده  به تفنگ صیاد خونسرد دقایقی
  است

  ها آویخته شدن پر خونین به شاخه
هاي  کند با صید آدم اي است که تفریح می در دریا ناوچه

  ساحل
  ي میان چشم من و ریتا تفنگی است فاصله  ي اشک یتیمان ویتنامی خوشه

  هاي خونین کفر قاسم بام  سیلی شمشیر
  دشت غبارآلود باروت  ها ها میان شعله غریو زنده

  ها سرب داغ بر تن  هاي آتشین گلولهي   زیر نقره

ي بین ما هزار گنجشک و عکس است که تفنگ به  فاصله  هاي سنگرهاي خونین ها، شب ها، لهیب کوره کوه نعش
  کند آن شلیک می



 هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دوم
 

31 

 

    کنند،گندم نخواهد داد زمینی را که با خون آبیاري می

  ي صلح و دوستی در شعر مشیري و درویش مفهوم و اشاره

  محمود درویش  مشیريفریدون 
  کند ي دوزخ قسمت می کبوتري که واپسین ترانه را بر دهانه  ها را حرفم نسیمی از دیار آشتی بود تا برکند بنیاد اهریمنی

  تداعی صلح←ي دلتنگی دو دشمن اشتیاق و خمیازه  آفتاب دوستی در دهر تابنده است
  کند تن خود را غرق در نور ماهتاب میعاشقی که   آیند کبوترهاي برج دوستی به سوي شهر پیش می

  شکند شبنمی که آهن را درهم می  ي ترد و ظریفی دارد دوستی مثل نیلوفر و ناز ساقه
  آورد قطاري که همگان را گرد هم می  ي گیالس از نسیم بوي خوش آشتی شنید ي برهنه شاخه

  چشمان روباههشیاري به جذاببیت مردمک   ي آبی و آبی صلح صفاهان زار و برکه چمن
  هاي سبز تازه رسته ي زندگی پیرامون خوشه ترانه  پرستوهاي مهر و دوستی ناقوس آزادي را صدا کردند

خواست مردم در همه حال با هم آشتی بودند وکمر  دلم می
  بستند بر قتل یکدیگر نمی

خواهم آهویی که بر دستان  بینم آنچه را که از صلح می می
  رؤیاي صلح←آرامد می

  آیند عشق و صلح مقدسند و به سوي شهر می  هاي من و توست داروي رهایی از کین پیوند دست جان
  تداعی صلح←زار ي آب، چمن آبی سرزمین غزال، برکه  تا دوست در زندگی نباشد همه درها بسته است

 

  جدول عناصر و مظاهر طبیعت در شعر درویش

عناصر و مظاهر 
  طبیعت

  مورد نظرمدلول و مفهوم   بسامد

شمشیر (آهن
  ...)و

  خشونت، دشمنی، شمشیر  2

  آزاري تداعی صلح و آرامش، بی  3  آهو

  لطافت، نرمی، دوستی  2  شبنم

  دشمنی، خون، نفرت  6  تفنگ

  صلح و دوستی، رهایی، پاکی، آرامش  3  کبوتر

  رؤیاي صلح، رمز فلسطین  3  زنبق

  وسعت، سعادت، صلح و صفا  2  آسمان آبی

  روشنایی، دشمن تاریکی، مهر و عشق  2  نور
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  اي به دور از اظطراب و سرشار از آرامش نوید آینده  2  یاسمین

  برکت، رمز  فلسطین آزاد  7  پرتقال

  اندوزي، ظالمان، دشمن مال  2  کفتار

  عشق و دوستی  4  ریتا

  زندگی، صفا، لطافت  3  بهار

  سبزي، امید، رمز وطن  12  زیتون

  رهاییآرامش، صلح،   2  پروانه

  امنیت، رمز آزادگی و پویایی  4  گنجشک

  شهري، اشاره به فلسطین آزاد و امن گذشته آرمان  2  کربال

  دوستان شهید  5  گل سرخ

  صلح  5  رنگ سفید

  صلح، اتحاد، پیک آشنایان  2  قطار

  دشمن، مهاجم  2  زنبور عسل

  آرامش  3  سپیدار

  آرامش  2  بید مجنون

  رمز پایداريآرامش،آبادانی، برکت،   2  نخل

  جدول عناصر و مظاهر طبیعت در شعر مشیري

عناصر و مظاهر 
  طبیعت

  مدلول و مفهوم مورد نظر  بسامد

  روشنایی و مهرورزي  9  سپیده

  مهرورزي، لطافت، آرامش  6  سحر
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  مهرورزي،گلبانگ آشتی،نور امید و پیروزي  9  صبح

  دشمنی، خون، نفرت  5  تفنگ

  پویایی، آشتی و دوستی  3  پرستو

  پیک دیار آشنایی، سفیر صلح  4  نسیم

  صلح و آزادي، پاکی و صفا  3  کبوتر

  روشنایی، دشمن تاریکی، مهر و عشق  12  نور

  عشق و دوستی  10  آفتاب

  آرامش، سکوت  3  شب مهتابی

  اندوزي، ظالمان، دشمن مال  2  کفتار

  رهایی، آرامش، معنویت  13  آسمان

  زندگی، صفا، لطافت  5  بهار

  دشمنی با تیرگی، دوستی و مهر  8  خورشید

  عشق،مهرورزي،صلح طلبی،نیکوکاري  2  مسیح

  آرامش،زیبایی  2  قو

  دوستی  1  گل نیلوفر

  دوستی  1  گل ناز

  شادي  2  گل ارغوان

  آور روشنایی و دوستی پیام  2  سیمرغ

  محبت،آشتی، مهر  2  بذر،جوانه، ساقه

  عشق، دوستی  3  الله
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 چگونگی دگردیسی اسطوره سیاوش در شاهنامه
  

  24حجت اله امیدعلی

  25شهرام القاصی چکنی

  چکیده

توان  هرچند ممکن است بنیادهاي اسطوره ـ تاریخی متون حماسی در ظاهر تفسیرناپذیر باشند ولی با تأمل و توجه،  می
اسطوره سیاوش یکی از محوري ترین و . تأویل کرد و به منشأ و آبشخورهاي آنها، نزدیک شدها را  هاي این گونه داستان بافت

او دارنده . آید هاي ساختاري شاهنامه به شمار می شود که یکی از پشتوانه ها در زنجیره اساطیر ایران محسوب می اصلی ترین بخش
سیاوش در اسطوره، از ایزدان نباتی بوده است که به تدریج در . تواالترین شخصیت انسانی در اساطیر ایرانی؛ به ویژه شاهنامه اس

در این مقاله ما سعی . هاي خدایی آن کاسته شده است و در متون حماسی شخصیتی زمینی به خود گرفته است طول زمان از جنبه
  .داریم بن مایه این اسطوره و نحوه دگردیسی آن را در شاهنامه نشان دهیم

  

  

  . یاوش، ایزد نباتی، شاهنامه، اسطوره تطبیقیس :کلید واژه ها

    

                                                        
 اراكدانشجوي دکتري دانشگاه  - 24

  کارشناس ارشد ادبیات فارسی - 25

 



 هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دوم
 

37 

 

  مقدمه

  چه بهاري است، خدا را که در این دشت مالل
    

  .ي خون سیاووشانند ها آینه الله
 شفیعی کدکنی  

هاي  به این صورت که رویدادها و چهره. شوند چهره و رویدادها در اسطوره نمادین جلوه گر می. اسطوره گستره نمادهاست
شوند تا سرانجام  ي خود کم کم دور می ي اولیه شوند و با هم درمی آمیزند و از صورت و پیکره راستین و تاریخی در هم فشرده می

اسطوره تاریخی است که درونی شده است؛ راه به ژرفاهاي نهاد مردمان « : توان گفت به سخن دیگر می. شوند به نماد تبدیل می
هاي اسطوره اي و و واکاوي  حال براي راه یافتن به عمق و ژرفاي این داستان) 463: کزازي،؟(» .تبرده است؛ ناخودآگاه شده اس

کند چون بخش  هاي ملل مختلف در این امر کمک شایانی می بررسی اسطوره. آنها، به ناچار باید زبان رازآمیز نمادها را دریافت
. در بسیاري از ملل مشترك هستند) کهن الگوها( =ت که محتویات آنها ها را ناخودآگاه جمعی تشکیل داده اس عمده اي از اسطوره

  .ي زیادي برمی دارد کند و پرده از رازهاي نهفته بنابراین اسطوره شناسی تطبیقی در این زمینه کمک شایانی به ما می

هاي اسطوره شناسی  شناخته شده است الگوي پژوهش) George Dumezil(اسطوره شناسی تطبیقی که با نام ژرژ دومزیل 
ث و پراکندگی . تطبیقی پیش از خود را به هم زده است دومزیل توانست دانشی را که روزگاري بنیادهاي نظري و عملی آن به تشب

  )141: 1387مختاریان، . (دچار شده بود، زنده کند

هاي ملل مختلف از  ها و حماسه نهمحور اصلی اسطوره شناسی تطبیقی دومزیل  بر این باور استوار است که در اساطیر، افسا
جمله هندواروپایی جهان بینی مشترکی نمایان است که این جهان بینی عالوه بر جلوه گري در اسطیر و ادیان، در نهادهاي اجتماعی 

طیر و ي اسا در میان زنجیره... ها و  ها و آیین هاي صوري نام دومزیل دیگر به همانندي و همسانی«. اقوام مختلف متجلی است
ي  نهد و بر آن است تا از پس اسطیر و مجموعه کند؛ بلکه گام را  از این فراتر می هاي اقوام مختلف هندواروپایی بسنده نمی آیین

  )142:همان(» .ها و مناسک و امثال آن، نظام مشترکی را نیز کشف نماید ایزدان و آیین

هاي ملی،  هایی که در حماسه ه رسید که بسیاري از شخصیتتوان به این نتیج با کمی کنکاش در اساطیر ملل مختلف می
هایی بوده اند که بعدها به اقتضاي نیازهاي  هاي گذشته دور دست اسطوره هاي مخصوص به خود دارند، در زمان موقعیت و ویژگی

ی در پهنه وسیع و رازآلود شمار زیادي از قهرمانان حماس. مردم و جوامع تاریخی رنگ حماسی یا گاهاً واقعیت به خود گرفته اند
ها را تحت سیطره خود داشته اند و قدرت و اعمال خاصی شهره  هایی بوده اند که هر کدام قسمتی از آسمان ها ایزدان یا الهه آسمان

  .ي موجودي زمینی درآمده اند بوده اند؛ اما به سبب تحول و دگردیسی در طول زمان  در شکل و پیکره

و نقش و کارکرد ویژه اي دارد که در جریان زمان و در مرزهاي مختلف جغرافیایی و در میان مردم  اسطوره در هر زمان شکل
هاي تازه اي بپذیرد و در جریان یک تغییر ناخودآگاه و یا از روي  هایی شود و نقش گوناگون، ممکن است دستخوش دگرگونی

هاي حماسی، تمثیل و یا  ها، داستان افسانه: هاي تازه اي مانند ههاي جدیدي پیدا کند و به شیو یک دگرگونی بنیادي و عمدي، گونه
  .هاي عامیانه درآید قصه

خداي ( ، تیشتر)خداي باد( مانند ویو -اعتقاد به خدایان مختلف بوده است: هاي ایران باستان، یکی هاي اسطوره از بن مایه
و دیگري ستیز میان خدایان و ... و) خداي نبات و گیاهان (، هومه)خداي آتش( ، آتر)دیو خشکسالی( ، اپوش)نیکوکاري و باران

هاي دیگر ملل را تشکیل  هاي بسیاري از اسطوره شایان ذکر است ستیز این دو ناساز بن مایه). 249: 1378سرکاراتی، (دیوان است
  . دهد می
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اي آن پیشینه اي اساطیري دارد و با اخبار ه ها که بسیاري از داستان ها و تاریخ حماسه ملی ایران هم آمیزه ایست از این اسطوره
: 1378سرکاراتی، .(دهد این تلفیق بسامان و تا حدودي همنواخت تار و پود حماسه ایرانی را تشکیل می. پراکنده تلفیق یافته است

205(  

هاي نوشته و  سرچشمههاي ایران و بازتاب نمادین آنهاست، که با بهره گیري از  هاي اسطوره شاهنامه فردوسی پربارترین جلوه
هاي پیشین، نمودي از بیشترین باورهاي دوران رازآلودایران گذشته است و فردوسی آنها را در پیکر بلورین شعر  نانوشته ي اسطوره

هاي اسطوره اي از روزگاران گذشته تا زمان  هاي داستان توضیح مطلب اینکه بن مایه)  243: 1379واحدپرست،( نمایانده است
ها در هر دوره اي تحت تأثیر شرایط تاریخی، تعبیري  این دگردیسی. هایی روبه رو شده اند ها و کاستی هنامه با افزودهسرایش شا

تازه براي چینشی نو از داستان را سبب شده اند تا به یاري آن حادثه اي را از نو در حافظه تاریخ ثبت کنند؛ به این صورت که 
هاي تاریخی یا حوادث زمان را بسته به  هاي شخصیت هر نقل و سرایش و بازگویی ویژگی هاي اساطیري در هاي داستان شخصیت

در تبدیل تدریجی . کنند تا از این رهگذر اسطوره را در دوران تاریخی خود پاس دارند همسانی کارکردهاي آنها به خود جذب می
شود تا قابل قبول موازین عقلی و تجربی آن  سته میهاي شگفت و وهمناك رویدادها کا اسطوره به حماسه، اندك اندك از جلوه

  .گیرند هاي عادي، مردمانه و این جهانی به خود می تا حدودي جنبه... ها و اعمالشان، اشیاء، مکان و شخصیت. دوره شود

رجاي خود هاي اسطوره اي آنها همچنان ب هاي اسطوره اي ـ داستانی انعطاف پذیرند؛ اما بن مایه با این وجود گرچه شاخص
هاي گوناگون و  پس پژوهش هر داستانی از این دست پژوهنده را با الیه. گیرند ماند؛ چون از باور و تقدس جمعی سرچشمه می می

  .شوند سازد که به سادگی جلوه گر  نمی درهم تنیده رویه رو می

ایان هندوایرانی از جهان خدایی بیرون توان به این نکته پی برد که گروهی از خد با مطالعات تطبیقی در اساطیر مختلف می
پذیرد و  این تحول که شاید از عصر اوستا آغاز شده باشد در عصر اشکانیان و ساسانیان کمال می. آمده و وارد حماسه شده اند

د گشته، ترتیه هاي بع ایزد یمه ودایی که برابر ببمه اوستایی و جمشید دوره: پذیرد؛ از این جمله بخشی از آن در شاهنامه تحول می
گشته، ایندره هندوایرانی که -روحانی ایرانی -آپتیه که به صورت آثویه اوستا و آبتین و فریدون درآمده، سومه هندوایرانی که هوم

  .هاي داستانی خود را به رستم بخشیده است بخش عمده اي از زمینه

در حماسه به خاطر دگردیسی اساطیري، جامه اي دیگر  -که همان ستیز بین خدایان است –بنابراین؛ سرشت بسیاري از اساطیر 
هاي ما فوق طبیعی  مثالً خداي اساطیر در حماسه به صورت یک قهرمان با ویژگی. بر تن کرده اند تا مورد پذیرش مردم قرار گیرند

هاي جاودانگی و خداي  ز نشانههاي ایران به صراحت قهرمان را خدا یا فرزند خدا ذکر نکرده اند اما بسیاري ا در حماسه. آید در می
حال پس از ذکر این مقدمه به داستان ). 77: 1383شمیسا،( گونگی را دارد؛ مثل عمر دراز، اعمال محیر العقول، تولد غیر متعارف و 

  .پردازیم سیاوش می

  

  سیاوش

هایی است که قبل از ظهور و حضور در عرضه شاهنامه در محیط رازآلود اسطوره، خدایی خاص با  سیاوش از جمله شخصیت
هاي اسطوره اي ـ حماسی ایران است که به تدریج از  در واقع او یکی از پر استعدادترین چهره. شده است کارکردي ویژه تلقی می

هاست که از پدري ایرانی و  او در شاهنامه یکی از مهمترین و محوري ترین شخصیت .مقام خدایی به مرتبه انسانی رسیده است
است که با سبکسري هاي خود، زمینه ) کی کاووس(پدر او یکی از شاخص ترین پادشاهان کیانی . شود مادري تورانی متولد می
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قضیه است که بنابر مقدمه اي که در باال ذکر شده  اما این ظاهر. سازد مرگ ناجوانمردانه فرزند خود را در سرزمین توران فراهم می
  .شود هاي دیگر ملل رمز و راز آن تا حدودي گشوده می داستان جنبه اي نمادین دارد و که با تأمل و تطبیق با اسطوره

خاصی را بین توان ارتباط  هاي مدیترانه می با مطالعه تطبیقی اساطیر ایران و ملل آسیاي غربی و ساکنان هندواروپایی کرانه
هاي پنجم و چهارم قبل از میالد داراي ساخت هاي اجتماعی و نهادهاي  این اقوام در هزاره. داستان سیاوش با اعتقادات آنها دریافت

فرهنگی مادرساالري بوده اند و به الهه زمین و آب اعتقاد داشتند که این الهه یک پسر یا یک معشوق داشته که خداي گیاهی بوده 
الهه به خاطر روي . کند ورزد ولی معشوق این عشق را رد می ها مادر به پسر یا معشوق خود سخت عشق می این اسطوره در. است

این اساطیر . بخشد گردد و بار دیگر او را حیات می پس از مرگ معشوق سراسیمه به دنبال او می. کشد گرداندن معشوق او را می
  .شود هاي قدیم دیده می هاي مختلف در آسیاي غربی زمان ییدن آن است به گونهکه به گونه اي مرگ هرساله گیاه و بازرو

داستان سیاوش اسطوره سرزمین بومی ماست که پس از ورود قوم آریایی و درگذر زمان، ساختار کهن و قداست خود را از 
بن مایه . اجتماع ما زنده و جاري استدست داده است ولی به دلیل ارتباطی که با زندگی عملی جامعه یافته است، هنوز در متن 

این خداي برکت . اصلی این داستان، همان مرگ و زندگی دوباره طبیعت به شکل خدا بر روي زمین و شهادت و بازیابی اوست
شود که براي تحقق بخشیدن به خویشکاري خویش،که  بخش و زندگی مدار در ورود به حماسه، به شاهزاده و پهلوانی تبدیل می

  .شود است، آفریده می) کیخسرو( م آوردن زمینه مناسب براي ظهور آرمانی ترین پادشاه شاهنامه فراه

ي گیاه به کیخسرو نکته درخور توجهی است که معرف ذات ایزدي وبرکت و  در اسطوره سیاوش، تبدیل او به گیاه و استحاله
هاي بشري را در دل خود می  همچون دانه اي که تمام ارزشسیاوش به عنوان نمونه ایزد گیاهی در اساطیر ایران . بخشندگی است

او . کند رود و پس از طی کردن مراحلی، به صورت کیخسرو ـ پادشاه آرمانی اسطوره و حماسه ـ نمود پیدا می پرود به زیر زمین می
  . شود ایران میکه از یک تبدیل و تحول نباتی به وجود آمده است، موجب طراوت و سرسبزي فضاي اساطیري ـ حماسی 

بینیم که این  آري سیاوش در اسطوره خداي گیاهی است؛ او باید بمیرد تا سرسبزي و طراوت به طبیعت برگردانده شود؛ می
روید به نام  باور در حماسه ملی ما به این صورت تجلی یافته است که پس از کشته شدن سیاوش، از خونش گیاهی جاودانه می

  . داند ه تقویت کننده باورهایی است که او را ایزد نباتی میاین گیا. »خون سیاووشان«

در بین النهرین یکی از . بینیم هاي بین النهرین بیندازیم ارتباط تنگاتنگی را با داستان سیاوش می اگر نگاهی هم به اسطوره
در حرمسراي معبد همبستر  -زدبانوای -هاي بسیار مهم و شادي آور، ازدواج مقدس بوده است که شاه طبق آئین خاصی با الهه آئین
شد و الهه، سرنوشت شاه نو را در طی  این ازدواج هر سال نو انجام می. کرد شد که این کار برکت و بقاي جامعه را تأمین می می

  ) 423: 1375بهار، . ( بخشید تا باروري کشتزارها را تأمین کند کرد و به او قدرتی الهی می سال آینده تعیین می

او پیوسته جوان است و خواستار شدید : مادر در میان ایزدان الهه ي بسیار برجسته با خلقیات و شخصیتی ویژه است از جملهالهه 
وصال جنسی است، او اغلب جفتی دارد که نقش کمتري از این الهه دارد و گاه فقط بارور کننده الهه است، الهه معموال همسري 

این الهه نماد مادرانه ي زایش، باروري، همبستري و پرورش . کند شود و با وي ازدواج می میانسانی دارد که هرساله، نو -زمینی
. شود تا سالی نو و همسري نو شود یا به جهان مردگان فرستاده می همسر الهه پس از بارور کردن الهه کنار گذاشته می. فرزند است

تواند فارغ از این مرگ و زایش  ی دائمی میان مرگ و زندگی، نمیهمسر این الهه که خداي نباتی  و کشتزارهاست، براي دگرگون
در این دست . یابد حیات گیاهی در به خاك سپردن و پنهان شده دانه در زیرزمین است؛ دانه تا نیست نشود، تولدي دیگر نمی. باشد

دانی تاریک افتادن همه جانشین و نماد ها، مرگ، شهادت، به آتش فرورفتن، به جایی تبعید شدن، و یا به زن ها و داستان اسطوره



 هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دوم
 

40 

 

پنهان شدن و از هستی رهیدن دانه است و بازگشت از جهان مردگان، از آتش بیرون آمدن، از تبعید برگشتن، رهایی از زندان و به 
  )428: 1375بهار، .( فرمانروایی رسیدن، همه جانشین بازروییدن و باروري گیاه است

سودابه که الهه بزرگ جامعه مادرساالري بوده و تجلی بغ بانویی با صفت . اسطوره فوق داردداستان سیاوش شباهت زیادي با 
. طلبد ورزد و در چهره سهمناك و آسمانی خود قربانی می زایندگی و آفرینندگیست در نمود مهربان خویش با انسانها عشق می

سودابه سیاوش را به جهان . هاست خداي کشتزارها و نباتکه  -که به گونه اي فرزند ناخوانده او نیز هست -سیاوش معشوق اوست
  .فرستد اما او در قالب کیخسرو دوباره به سوي هستی بازمی گردد نیستی می

شناسیم که نماد خشک  تواند باشد که نشان این امر را از به آتش رفتن او می از سوي دیگر سیاوش خداي کشتزارها هم می
دانه تا از تابستان و انقالب صیفی نگذرد پخته نشود و . قالب صیفی و برداشت محصول استشدن و زرد گشتن گیاه و آغاز ان

شود سیاوش نیز بعد از گذر از آتش به نوعی  همچنان به ساقه و ریشه خود وابسته است با انقالب صیفی است که متسقل و پخته می
آیین سیاووشان در ماورالنهر که «شاید به همین دلیل، . کند شود و دوران جدیدي در زندگی خود آغاز می از خانواده خود جدا می

  )135: 1383سید الشهدایی،( » .گیرد سرزمین اصلی اسطوره اوست در آغاز تابستان انجام می

که در عید نوروز ظاهر می شودو صورت خود را سیاه » حاجی فیروز«نکته چشمگیر در پیوند با خداي نباتی این است که 
آید و چون از جهان مردگان برمی گردد چهره او  نده خداي شهیدشونده نباتی است که از زیرزمین به روي زمین میکند، بازما می

روید؛  شود و از خون او گیاه می سیاوش شهید می. ها برابر است با این خداي شهیدشونده سخصیت سیاوش در اسطوره. سیاه است
  . معناي سیاوش بنا بر این سابقه اسطوره اي، باید مرد سیاه سیاه باشد. ستکیخسرو هم درواقع بازگشت سیاوش به این جهان ا

هاي ستایش ایزد نباتی بومی مربوط است و  آئین سیاوش به آئین«: نویسد صاحب کتاب ارزشمند پزوهشی در اساطیر ایران می
روي سیاوش شاید واژه اوستایی و به معناي مرد پیوندد؛ بدین  هاي سومري می به آئین تموز و ایشتر بابلی و از آن کهنه تر به آئین

  )194: 1375بهار، .(»مالیدند سیاه یا سیه چرده باشد که اشاره به رنگ سیاهی است که در این مراسم برچهره می

دموزي ـ خداي برکت بخشنده و باور کننده سومري « . داستان سیاوش از دیدگاه دیگر با اسطوره سومري هم قابل مقایسه است
اینین، دموزي را . همسر اینین ـ مادینه خداي باروري و الهه شهر اوروك ـ بوده که از قدرت و امکانات بسیار برخوردار بوده استـ 

سپارد تا او را به جهان مردگان ببرند؛ دموزي به  به گناه اینکه احترامات فائقه را نسبت به وي به جا نیاورده است، به دست دیوان می
شود و سرانجام طی تحوالتی اساطیري از آنجا به روي زمین بازمی گردد و دوباره با الهه عشق و باروري  ده میجهان مردگان بر

  .کند ازدواج می

این مرگ و ازدواج دوباره که در آن دو ایزد باروري و برکت بخشندگی حضور دارند، نماد و کهن الگویی براي داستان 
) 104: 1389شکیبی ممتاز، (» .شناسند ایران، او را به عنوان ایزد باروري و نباتی می سیاوش است تا جایی که امروز در اساطیر

توان نماد خشک شدن و زرد گردیدن  رود، اي مسأله را می سیاوش نیز همچون دموزي خداي کشتزارهاست؛ او به درون آتش می
به زبانی دیگر این . براي رسیدن بهار و سبز گشتن گیاهشود که نمادي است  اما سرانجام شاد و پیروز از آتش خارج می. گیاه دانست

پژمردن سیاوش و روییدن دوباره کیخسرو اساسی ترین نمود . اسطوره نمایانگر مر گ و رستاخیز و تابع الگوي خزان و بهار است
  )105: همان. ( مرگ ایزدگونه این شهید و سبز گشتن خون سیاوشان است

شخصیتی صرف حماسی و زمینی نیست این اعتقاد است که قتل شاه و ناستدن کین او،  یکی دیگر از دالیل اینکه سیاوش
شود  بنا بر ابیات شاهنامه، پش از کشته شدن سیاوش هفت سال خشک سالی بر ایران حاکم می. آورد خشکی و بی بارانی به بار می
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شبی گودرز به خواب دید « در این اوضاع و احوال . ندشو کند؛ ایرانیان بدحال و نگون بخت می و سرزمین آباد ایران را نابود می
که ابري آبستن باران درآسمان پدیدار شد و سروش فرشته پیام آور بر آن نشسته، به او آواز داد که گوش بگشاي و  بشنو که 

گودرز از خواب نوشین بامدادان . رهایی از گزند ترکان در آن است که شاهی نو به نام کیخسرو که در توران است، به ایران آید
رود و دوران  با آمدن کیخسرو به ایران خشک سالی از بین می. و گیو را در پی کیخسرو فرستاد) 104: 1380دبیر سیاقی، (» یاد کرد

در واقع کیخسرو پیک آورنده باران است که داراي تقدس است و با آمدن او به ایران و تاجگذاریش . رسد طراوات و شادابی می
  )101: 1389فاضلی، . (شود آغاز می» باران و سرسبزي«ها خشکسالی، دوران  سالپس از 

  :کنیم حال تجلی و دگردیسی این اسطوره را در شاهنامه بررسی می

توانم سیاوش را پرورش  فقط من می: گوید به کاووس می -که خداي آب است -شود، رستم وقتی سیاوش متولد می -1
  ) :کند یگیاه به وسیله آب رشد م(بدهم

  بدو گفت کین کودك شیرفش
 

  مرا پرورانید باید به کش 
  چو دارندگان تو را مایه نیست 

 
  .مر او را به گیتی چو من دایه نیست 

 )75-76بیت: 1385کزازي، (    

  ):آید گیاه در بهار و از بهار به وجود می.( نامد فردوسی به استعاره مادر سیاوش را خرم بهار می -2

  برنیامد براین روزگاربسی 
 

  که رنگ اندر آمد به خرم بهار 
 )65ب : همان(    

  :خواند سیاوش پس از آنکه از نزد رستم برمی گردد فردوسی او را نودرخت می -3

  خرامان بر شهریار آمدند
    

  که با نودرختی به بار آمدند 
 )96ب : همان(    

  ): گیاه باید در کنار آب باشد تا رشد کند.( دهد کاووس زمین کوي ساران را که همان ماوراءالنهر است به او می -4

  زمین کوي ساران ورا داد شاه
 

  که بود او سزاي بزرگی و جاه 
  زمین کوي ساران بد آن پیشتر 

 
  که خوانی همی ماورانهر بر 

 )130 - 129ب : همان(    

 :گوید که سیاوش را به شبستان بفرست تا کاووس می سودابه به -5

  نمازش بریم و نثار آوریم
    

  .درخت پرستش به بار آوریم 
 )141ب : همان(    

  :خواند و در جایی دیگر سودابه او را سروباال می

  که باید که رنجه کنی پاي خویش
    

  .نمایی مرا سرو باالي خویش
 )242ب : همان(   

  :نامه سیاوش به کاووس رسید، کاووسوقتی  -6
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  به یزدان پناهید و زو جست بخت
    

  .بدان تا بیاراید آن نودرخت
 )660ب : همان(   

  :نویسد با این صفت کاووس در جواب براي سیاوش نامه اي می -7

  به شادي یکی نامه پاسخ نوشت
    

  .چو روشن بهار و چو روشن بهشت
 )661ب : همان(   

  :گوید خواهد ایران را رها کند و نزد افراسیاب برود، زنگه شاوران به او می سیاوش وقتی می -8

  پر از خونمکن دیده تاج و تخت
    

  .مخوشان تن خسروانی درخت
 )1065ب : همان(   

  :بندد پیران براي پذیره شدن سیاوش چنین آذین می -9

  یکی برنهاده ز پیروزه تخت
    

  .سان درخت درخشان درفشی، به
 )1213ب : همان(    

  :گوید خواهد جریره را به زنی به سیاوش بدهد، می وقتی پیران می -10

  برادر نداري نه خواهر نه زن
    

  .چو شاخ گلی بر کنار چمن
 )1422ب : همان(   

  ):کند گیاه در بهار رشد می( داند سیاوش رستم را روشن بهار خود می -11

  پروردگار منستچو دستان که 
    

  .تهمتن که روشن بهار منست
 )1463ب : همان(   

  :گوید رود و چنین می بیند، پیش افراسیاب می پیران وقتی  سیاوش را می -12

  بدو گفت پیران که خرم بهشت
    

  .کسی کو ببیند به اردي بهشت
 )1715ب : همان(   

گوید که سیاوش را به  کارد، افراسیاب به گرسیوز می دل افراسیاب می گرسیوز وقتی تخم کینه را نسبت به سیاوش در -13
  :کند گرسیوز او را از این کار بازمی دارد و سیاوش را چنین وصف می. خوانم تا از راز او مطلع شوم درگاه خود می

  سیاوش بدان آلت و فرّ و برز
  

  بدان ایزدي شاخ و آن تیغ و گرز
  سپاهگر آید به درگاه تو با  

 
  .شود بر تو بر تیره خورشید و ماه

 )1907و  1906ب : همان(   

  :گوید کند، می سیاوش در آخرین لحظات عمر خود که با خدا نیایش می -14

  یکی شاخ پیدا کن از تخم من
    

  .چو خورشید تابنده بر انجمن
 )2267ب : همان(   
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  :فرنگیس را بکشید چون: گوید افراسیاب می -15

  نخواهم ز بیخ سیاوش درخت
    

  .نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت
 )2350ب : همان(   

  :دهد تا سر سیاوش را در شخی که گیاه نروید ببرند افراسیاب فرمان می -16

  کنیدش به خنجر سر از تن جدا
  

  .به شخی که هرگز نروید گیاه
 )2410ب : همان(   

  :روید خون سیاوش درختی سبز میولی با این وجود از  -17

  زخاکی که خون سیاوش بخورد
    

  به ابر اندر آمد یکی سبز نرد
  ها، چهر اوي نگاریده بر برگ 

 
  همی بوي مشک آمد از مهر اوي

  به دي مه به سان بهاران بودي 
 

  .پرستشگه سوگواران بدي
 )2530ب : همان(   

  :گوید میشود،  پیران وقتی کیخسرو بزرگ می -18

  همی گفت کز دادگر کردگار
    

  درختی نو آمد جهان را به بار
 )2496ب : همان(   

   :دانند کنند و او را سیاوشی نو می بینند بی درنگ از سیاوش یاد می ایرانیان هم وقتی کیخسرو را می -19

  کز آن بیخ برکنده فرخ درخت
    

  .از این گونه شاخی برآورد بخت
  چشم بد دور بادز شاه جهان  

 
  روان سیاوش پر از نور باد

 )2505و  2504ب : همان(   

در پایان بد نیست به این نکته اشاره کنیم که اسطوره سیاوش بازتاب وسیعی در ادبیات فارسی ما داشته است و همواره یکی از 
  .تلمیحات دلنشینی است که شاعران براي ابراز عواطف خویش از آن سود برده اند

  اي بیژن دل در چه زندان غمت
    

  سهراب خرد کشته به ایوان غمت
  بر کین سیاووش جهان کرد خراب 

 
  توران دلم رستم دستان غمت

 خیام  

  کاووس در فراق سیاوش به اشک خون
    

  با لشکري چه کرد به تنها من آن کنم
  *

** 
 

  کیخسروانه جام ز خون سیاووشان
 

  برافکندگنج فراسیاب به سیما  
 خاقانی   

  :و این شاهکار از دکتر شفیعی کدکنی



 هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دوم
 

44 

 

  چه بهاري است، خدا را که در این دشت مالل
    

  .ي خون سیاووشانند ها آینه الله
   

  نتیجه گیري

بر این اساس با . اسطوره شناسی تطبیقی نوین دنیایی جدید در مطالعات اسطوره اي پیش چشم منتقدان ادبی گشوده است
. دارد ها بر می کنیم که پرده از رازهاي نمادین اسطوره هاي ملل مختلف اشتراکاتی را بین آنها کشف می اسطوره کنکاش در

ي  سیاوش در بن مایه. کند هاي جدیدي در تحلیل داستان سیاوش بر خوانندگان ادب پارسی آشکار می هاي تطبیقی گزاره بررسی
ماد ایزدان نباتی است که با دگردیسی اسطوره اي در شاهنامه تبدیل به شخصیتی اسطوره اي، آفریده اي از فرّ خدایی است که ن

شود از خون او درخت  گذارد سرسبزي و طراوت را با خود به همراه دارد و زمانی هم که کشته می شود که هرکجا که پا می می
چون گیاه هر سال رویشی دوباره . آید میان نمی شود ولی هیچ گاه درباره خاکسپاري او سخنی به او در شاهنامه کشته می. روید می

هاي درخت  شود و عکس او بر برگ روید که به درخت تبدیل می بینیم که پس از مرگ سیاوش از خون او گیاهی می دارد و می
برنده خسکسالی و توان نمونه و نمادي از فرزند او ـ کیخسروـ دانست که سرانجام از بین  در نهایت آن گیاه را می. گردد نمایان می

  .نابود کننده دشمن دیرینه ایرانیان یعنی افراسیاب ـ دیو خشک سالی ـ است
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54 

  روانکاوي ژاك الکان يبر اساس نظریه ناصر خسروي دیگر
  

  26ابوالقاسم امیراحمدي
  27احمد یزدي

  
  چکیده

هاي رفتاري انسان بــه عنوان موجودي پیچیده که همواره در تالش است تا با درك و  یوهشامـــروزه بررسی خصوصیات و 
کند بهتر بتواند استعدادهاي نهفته اش را شناسایی کند، از اهم مباحث  یمشناخت کامل تري از خود و جامعه اي که در آن زندگی 

 ژاك الکاندر این میان، نظریه ي روانکاوانه ي . یده استمورد توجه روانشناسان دنیاست که سبب ارائه ي نظریات بسیاري گرد
در این مقاله، سعی شده است تا بـــر پایه ي نظریه . فرانسوي از اهمیت بسیار باالیی در شناخت شخصیت برخورداراست

العاده ي زبان  از این روانشناس مشهور که در آن به جاي تاکید بر فرآیندهاي بدنی از نقش خارق "ساختمان نفسانی انسان"ي
رود، شخصیت ناصرخسرو، بررسی و با استناد به اشعار او تصویري دیگر از چهره ي این شاعر حکیم،  یمدر پرورش روانی سخن 

  .ارائه گردد
  
  

  الکان، ناصرخسرو، روانکاوي، شخصیت :ها واژهکلید 
 

    

                                                        
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار،سبزوار،ایران -  26
  دانشجوي دوره ي دکتراي تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار، سبزوار، ایران - 27
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  مقدمه
 هاي یشهبا مبنا قراردادن اند قرن بیستم میالدي يفرانسو یلسوفف و روانکاو)مJacques Lacan))(1901-1981 ژاك الکان

 يساختار یشناس و قوم)(F.de Saussureسوسور یناندوفرد ییساختارگرا یزبانشناس هاي یشهاز اند یرپذیريو با تأث یدفرو
الکان به  یسیو بازنو یبازخوان ینا .پرداخت یدو بسط افکار فرو یبه بازخوان )Claude Lévi-Strauss(ـ استروس يکلودلو
کار را انجام  ینا ياو به نحو .داشته باشد يحضور انسان، مشارکت و همکار يها تمام عرصه یلدر تحل يروانکاو« که بود يا گونه

، یاسترا با س يرا پشت سر گذاشته و روانکاو يروانکاو یعنیخود  ي رشته ي، مرزهایکه به شکل شگرف بخشد یو شکل م دهد یم
 )37: 1385، تونی(».آمیزد یدرم یآموزش يها رشته یگرتمام د یباًعلم، مذهب و تقر، یاتفلسفه، ادب

 یندهايبر فرآ یدتاک يجاه ب الکان« .دهد یسوژه ارائه م یاست که از رشد روان یدر شرح یدفروبا  الکان نظریه ي تفاوت 
ت، اهمیبدن گفت نه  یدکه با کند یم یفافرد ا یدر پرورش روان یی، زبان چنان نقش بسزاالکانبه اعتقاد  .کند یزبان را برجسته م ی

: 1388، یندهپا(».دارد یزبان ي شالوده یزن یشتنآگاه و ادراك فرد از نفس خو یرضم ین، بلکه تکویرناخودآگاهضم یريگ فقط شکل
29(   

  : که عبارتند از شود یم یلاز سه ساحت تشک الکاندر نظریه ي  انسان یساختمان نفسان
  (The Iimaginary))یالیر خــام( یالساحت خ -1
   (The symbolic))ینامر نماد(ساحت رمز و اشارت  -2
  (The Real))یامر واقع(واقع  یثح -3
  
  (The Iimaginary) یالساحت خ -1

خود با جهان اطرافش به  ي و رابطه یگاهاو از جا ینوزاد و آگاه یحالت روان یفتوص يبرا الکانرا ساحت خیال اصطالح 
و قادر به سخن گفتن  یاموختهکودك است کودك هنوز قواعد زبان را ن یمرحله که حدود شش تا هجده ماهگ ینادر . برد یکار م

به هم  ياز اعضا يا به عنوان مجموعه(از بدن  یافته یتتمام ی، ادراکینهدرآ یشتناز خو یريمواجهه با تصو«الکانبه اعتقاد . یستن
 ) 30: 1388،یندهپا(».کند یبه کودك افاده م) در محل بالفصل یاءاش یرو مستقل از سا ستهیوپ

، »من« ییشناسا ینا .گیرد یدر نظر م (Ego)»من«به عنوان  بیند یم ینهدر آ یشاز خو در این مرحله که کودك را یريتصو
فرد مورد نظر  یرخود را با تصو یرکه تصو استکودك بر آن  دراین مرحله،. درون اوست یايدر رشد دن یمهم ي آغازمرحله

متفاخر، » من« یا ینفسان» من« ینا یعمکلرد اصل«. هاست انطباق یناز ا یبیترک ینفسان» من« یگر،د یانب به .مطابقت دهد یش،خو
در دام  یقتاست در حق ینهآ ي و مرحله یالیخ یثتا در بند ح ی، آدمینبنابرا .است یناآگاه آدم یراز غفلت بر ضم یحجاب یجادا
  )89: 1388، یفرض(».گرفتار است یش،خو ینفسان» من«

 یساخته مبتن که فرد از وجود خود یزيآم اغراق یرتصو و است یاصل ي مطلوب، هسته» من«در واقع، «یساحت نفسان یندر ا   
ل(».اوست يبر آرزومند   )169: 1383، یمولّ

  
  :هاي ساحت خیال یژگیوبرخی 

 (ego)نفسانی »من«جایگزینی تصویر آینه به عنوان  -  

 (Identification)نفسانی با تصویر دیگران یا انطباق هویت »من«مطابقت دادن  -  

 (Meconnaissance)از غفلت  یحجاب یجادا -  

  (capitation)) و فسون یبندگیفر(با درك و فهم خود  یگراند یرتصو یرتبه علت مغا خوردگی یبفر - 
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  (Narcissism) یفتگیتفاخر و خودش -
  حس کاذب قدرت یا (Maitrise)احساس حس تسلط  -
  (Jubilation)حس شعف  یجادا -
  (Alienation) یگانگیاز خودب -
  یربالغانهپندارانه و غ ساده یاالتو خ یالیخ یماژهايوجود ا -
  خود آل یدهدر برابر ا آل یدهقرارگرفتن خود ا -   
  .ي و مسایل و روابط اجتماعیظاهر معنوه ب يها توسل به ارزشو 
ساحت وجود را خوار  ینا ،الکان .پا فراتر ننهد یالداشته باشد اما از ساحت خ یرشد جسمان يممکن است فرد ،الکاناز نظر   

جهان به دست  یربشر مشغول خود و تسخ یرااست ز یتبشر یالاوج ساحت خي  یندهکه دوران مدرن، نما کند یو اشاره م شمارد یم
  .خود است هاي یدهآفر یاخود 

  
   یالخ ساحتناصر خسرو در 

 تصویري، »مرکز اغبر«یب کناییترکیان با ب )هجري قمري 394(بیتی که در آن به سال تولدش اشاره کردهناصر خسرو در   
  :داده استارائه  خود زماني  جامعهغبارآلود  ياز فضا یضمن

  بنهــــاد مــــرا مـــــادر بر مــرکز اغبـــر                 نود و چار  یصدبگذشت ز هجرت پس س
  )258: 1380اشعار ،  یواند(                                                                                  

درس « ،حال ینبا ا .گذشت یانن و اطرافهولناك خراسان و فقر و مرگ دوستا یتلخ قحط يها او با تجربه یو نوجوان یکودک  
 یسندگیو نو یريو جالل بود به دب یداو گشود و او در آن دوران با شکوه که پر از ام يبر رو یااز دن یی تازه ي یچهدر و مکتب،

  )860: 1382کوب،  ینزر(».یافترغبت 
، ناصر خسرو در الکان یه ينظربراساس . یدناصر خسرو را به دربار پادشاه عصر کشان یشاند یالبه مال و مقام، خاطر خ یدام  

 یاز اوان جوان«.برطرف شود یشو اجتماع يفرد یازهاياست تا ن جسته یممدوح مي  یهخود را در سا)object(دوران، مطلوب ینا
که هنگام سفر او به کعبه است به  یهل و سه سالگراه جسته و تا چ یدولت يها خود در دستگاه یو هفت سالگ یستاز ب یشپ یعنی

: 1366صفا، (» .مشغول بوده است یوانیتصرف داشته است و به کار د یو در اعمال و اموال سلطان یدهرس یريدب یلاز قب یمراتب عال
445(  

و مال و جاه، در واقع » یروزيباغ پ« ،» یخانهخش«او به ارباب  ي عالقهي حضور ناصرخسرو در ساحت خیال، ها نشانهاز دیگر    
 هاي یخوردگ یباز فر یو حس شعف ناش یندروغ هاي یدلگرم. است يدر جهان روابط بشر یاجتماع يها پناه بردن به پشتوانه

  :دید یبه ماه آسمان م یدهرا رس یشغرق کرده بود که دست خو یالرا چنان در ساحت خ او، يظاهر
  یرام یهم یردمن قدح به دست نگ یب               وقت یچکه ه یرابر مه از یدهدستم رس

  یرخط ي خطاب کند خواجه یهم یرمم            با خطر و حشمتم بـــدانک یروز یشپ
  )244: 1380اشعار،  یواند(                                                                   

و ساده  یالیخ یماژهايا. است یندروغ) Narcissisim( یفتگیتفاخر و خودش، یالسوژه در ساحت خ یگرد هاي یژگیاز و  
 منم«. بیند یم یشو مشتاق خو یازمندکه حتی دیگران را ن سازد یم» یمن«، یشساحت از خو ینسوژه در ا ي بالغانه یرپندارانه و غ

  :»ه آل خود یدا«است نه به  یشخو» آل یدهخود ا«تفاخر او به  یانگرساحت، ب ینناصر خسرو در ا يها» منم
  یرر و صـدر وزیز من مجلس م             نبود یهمـان نـاصرم من که خـــال
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  یـــرــل دبضلقب بود و فا یبــماد           کس از بس شرف يبه نامم نخواند
  )272: همان (                                                                             

  ینمنمد ز یشطاووس، زشت پ            آهو، خجــــل ز مرکب رهوارم
  )338: همان(                                                                      

تدر انطباق هو ی، سعیالژاك الکان، سوژه در ساحت خ  ي روانکاوانه یه يبا توجه به نظر    او  .دش با همنوع را داریخو ی
ناصرخسرو ي   یشهشعر و اند .قرار دهد یدرا مورد تقل یان، رفتار اطرافیشخو یالیخ يها از دست ندادن پشتوانه يبرا کند یم یسع
شاعران و ي   درآن هنگام، خراسان، قبله« .خراسان بوده است یرانشاعران چاپلوس دربار ام ي  یشهمانند شعر و اند یال،ساحت خ در
و آنچه را که بر آزادگان حرام بود  برند یبدان درگاه م يبودند رو یزطالب حشمت و جاه ن ،که به جز نام و نان یبود وکسان یراندب

  )87: 1372کوب،  ینزر(» .آورند یبوس و کرنش به دست م ینبا نثار دروغ وتملق و تقدیم زم
  روا شدم يکه از و یدام یکاز بهر                کــردنم یستشاه ببا یصد بنــدگ

  )340: 1380اشعار،  یواند(                                                               
  چند گـــرفته بد شکــارم یک                  و آن را ینکه جهان چو ا یراز

  )344: نهما(                                                                          
در ) Meconnaissance(از غفلت  یحجاب یجاد، االکان یه ي، طبق نظریساحت نفسان ینسوژه در ا هاي یژگیو یگراز د 
در خدمت امرا و در لهو و لعب و کسب مال و جاه « را  یشخو ی،ساحت نفسان ینناصر خسرو ا. سوژه است ي یشهاند یدگانبرابر د
وار » اشتر«، » خوش خوش«غافالنه سپرده بود تا او را  یاالترا به دست خ یشخو» مهار«سرمستانه او  )446: 1366صفا، (» .یدگذران

  :خارستان پر نقش و نگار دربار پادشاه کشاند يبه چرا ییچون و چرا یچو بدون ه
  خــود مهــــارم ياشتر، سو نچـــو             کشاند خوش خوش یچرخ هم ینا

  )344: 1380اشعار،  یواند(                                                                   
      تـا خود ستوروار مر او را چــرا شدم         پنداشتم که دهر چراگاه من شده ست

  )340: همان(                                                                                   
  
  یالخ یثو خروج از ح یتحول درون یدایشپ هاي ینهزم

 ینا یراما در مس گیرد یصورت م یعیو طب یجی، تدریگربه ساحت د یاز ساحت انتقالو  یتحول درون، معتقد است الکان   
ناخودآگاه فرد  يها ظر او جنبشناز  .که هرکس توان شکستن و عبور از آن را ندارد وجود دارد ی، گاه موانعیجیتدر یدگرگون

  :شود یساحت است در سه حالت آشکار م ییرتغ ي که الزمه یهمان خارخار درون یا
  .لنگد یکار م يجا یکو به اصطالح  کند یکه درست کار نم یزيبه صورت چ -1«
  .فهمد یو آن را نم آورد یکه شخص از آن سر در نم یزيچ یاشکست و  یکرت وبه ص - 2
 )10: 1381، یورکد(»  یدرد و رنج جسم یکبه صورت  -3

فقدان توازن و هنجار در «حاکمان، متشرّعان و عوام،  ی، ظلم و فساد و خمودگیاسالم -یرانی، پرورش ایختهفره ي خانواده    
 ي، خارخاریگرو عوامل پنهان و روشن د) 108: 1387ندوشن،  یاسالم(» داشته یخصوص کردار را از گفتار دور مه جامعه که ب

  .ایجاد کرده بوددر ناصر خسرو  یدرون
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که ین سفرنامه، قبل از ا يها جمله یناو در آغاز. یافتاز شعر و نثر او در توان یناصر خسرو را م یجیتحول تدر يها نشانه   
، يرفتم و دو رکعت نماز بکردم و حاجت خواستم تا خدا يا به گوشه« : نویسد یم ین، چنبگویداش  کننده یداراز خواب ب یسخن

  )1: 1354، یرسیاقیدب(» .دهد یقیحق ي، مرا توانگریتبارك وتعال
در  یروزکه تا د يناصر خسرو :یابیم که  یمدر ، »یقیحق يتوانگر« یبو ترک» حاجت«، »يا گوشه« يها با دقّت در واژه  

نرم  کوبید یپادشاهان سرمست م» پهن بساط«بر » نشاط يپا«و  داد یسر م یالینمستانه و خ یادهاي، فریشگرانبوه شاعران ستا یاهويه
  .را به چالش بکشد یشتن، خویشتا در سکوت و خلوت خو خزد یم» يا گوشه«نرمک به 

 ي، سوژه را در جستجوالکانکه  یمطلوب آرمان یاندر شعر و نثر ناصر خسرو به منظور ب یزن یگرچند بار د، حاجتواژه   
 يوجو جست یردر مس -دو رکعت نمازبا خواندن  -ناصر خسرو او را مقدسانه یخارخار درون. شده است، ذکر بیند یآن م امان یب

  .دهد یقرار م یشخو -حاجت – یمطلوب آرمان
 یافتدر "توانگري حقیقی"یببه ساحت رمز و اشارت از ترک یالیناصر خسرو از ساحت خ یساحت نفسان ییرتغ هاي ینهزم   

بود اما اکنون ... همچون، مال و جاه و  یقیحق یرغ هاي يناصر خسرو آرزومند توانگر -یالیساحت خ - یشپ يتا چند .شود یم
  :باشد یاست، م یکه  همان مطلوب واقع» یقیحق يتوانگر«حاجتمند 
  خرد گشت مرا نفس سخنور یايجو            شد از گنبد بر من چهل و دو یمودهپ

  )258: 1380اشعار،  یواند(                                                                   
  .استناصر خسرو  يوجوگر وجست یندگیحالت جو یانگردر صدر مصراع دوم، ب» یاجو«صفت

  
  او  یداريدر ب ینقطه عطف ،خواب ناصر خسرو

چند «: یمرا گفت یکیکه  یدمدر خواب د یشب«: کشانده است سوزان درون او را به انفجار يها گدازه درواقع، خواب ناصر
نتوانستند  یزيچ ینحکما جز ا«: من جواب گفتم که» بهتر یکند اگر بهوش باش یلشراب که خرد از مردم زا ینخوردن از ا یخواه

را که مردم را به  ینتوان گفت کس یمنباشد حک یراحت یهوشیو ب یخوديدر ب« : يجواب داد» کم کند یاساخت که اندوه دن
 یابنده ینده،جو«: گفت» از کجا آرم؟ ینمن ا«: گفتم که» .یفزایدکه خرد و هوش را ب یدطلب یدبا یزيرهنمون باشد، بلکه چ یهوشیب

  )2: 1354، یاقیس یردب(» .سخن نگفت یگرقبله اشارت کرد و د يباشد و پس سو
. ناصرخسرو است یايقبل از رؤ ي، رفتارهايو شرابخوار قراري یسمت و سو، ب یکوشش ب ،یو رستگ یکشاکش بستگ     
ت رازناک. از ناخودآگاه اوست یاهارؤ ي ناصرخسرو همچون همه یايرؤ بودن آن به  یچدر پ یچو پ یشناخت ناخودآگاه به علّ
بر ما   ، نهفتهیکه ناخودآگاه یاسترؤ یاريبه . یاست، زبان رؤیزبان ناخودآگاه«.است یازمنداز دانش رمز و نمادها، ن ییدانا
  )78: 1372، يکزاز(» .رازهاست ي ، دروازهیا، رؤيرو یناز ا. سازد یرا آشکار م یشخو

با  است یمشاعر و حک ي، مردیارؤ ینا ي  ینندهاست که ب ینا دهد یم يبرتر یگراند یاهايناصرخسرو را بر رو یايآنچه رؤ   
و معنا  یلدرك کرده، تحل يخوابش را بهتر از هر روانکاو تواند یتنها خود اوست که م.مز آلودو ر یننماد یناخودآگاه

  )41: 1380، یورکد(» .قدم از روانکاوان جلوترند یکشاعران «.یدنما
فردیناندو  يگرا ساخت یشناس گونه که از نظر زبان همان. زبان گونه قائل است یناخودآگاه انسان، ساختمان ي، براالکان

  . گیرد یدر نظر م یدال و مدلول ي، ساختاریارؤ يبرا یزن الکان، شود یم یلسوسور، زبان از دال و مدلول تشک
 همان .دهد یجز آن است که به ظاهر نشان م یزيچ یارؤ يدارد که مطابق با آن، معنا یااز رؤ یزبان یا یمتن ی، استنباطالکان«

: 1388، یندهپا(» .شوند یم یگرد یزيچ یگزینها جا دال ینا کنند یخود داللت م يها جز واج یزيبه چ یزها ي  زبان ن طور که دال
35(  
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  یزپنهان و رمز آم یبر مدلول یااست قدرتمند و گو ی، دال هر واژه
 ،خودیاي رؤ یبر قدرت ابهام و رمزگونگ» یشب«ناصر خسرو با نکره آوردن . است یبر ابهام و رمز وارگ یااساس رؤ :»یشب«

 ینا یتگريخود آگاه او ناتوان از کار ابالغ و هدا .و مرز و اشارت مانده است یالخ یساحت نفسان یناو در کشاکش ب. افزوده است
 گریزد یدر واقع آنچه از قلمرو خود آگاه م«. کند یم یشیدست برآورده، چاره اند» یشب«کشاکش است اما ناگاه، ناخودآگاه، 

  ) 58: 1387، یونگ(» .خواب به ما ابالغ گردد ي یلهبه وس تواند یکه م رود یم اغلب به ناخودآگاه
» .کند یمطلب را اسرار آلود م» یکی«مبهم بودن « .کرده استقدرتمند گزارش  یانیرا با ب یشخواب خو ،ناصر خسرو :»یکی«

  )240: 1380، يمحمد(
با » یکی«و گاه سربرسجاده،  برد یم» شراب«مانده است و گاه دست به  یناصر خسرو که در سردرگم یبا توجه به احوال درون

که  یهنگام« .کرده است یانرا بخویش انتظار )240: 1380، همان(» قاطع یو کالم یافتهپرقدرت و فکر کمال  یارزبان بس« آن
تشخص ینا یاآ یمدشوار است بدان یاربسدارند،  یاز ما انتظارات رسد یبه نظر م شوند یما ظاهر م يها مبهم در خواب هاي ی 
  )267: 1387، یونگ(» .همزمان هر دو یاو » خود« یاهستند   یهبرآمده از سا ها یتشخص
نماد  یــــدگاهاز د. یستن یپناه ز شرابخانه،ـــروان، ناصر خسرو را ج یشانامواج پر یزر یک يها کوبش یردر ز :»شراب«  
  )96: 1389خوان ادوارد و سرلو، (» .است در جهت اتّحاد یکوشش يشراب خوار« یشناس

در خواب ناصر . گوید یخودآگاه ما، سخن م هاي یشهاند دارترین یشهنجوا از ر ینا.ناخودآگاه ماست ي، نجوایارؤ :» خرد«  
 ناخودآگاه  در ییها مدلول، الکان نظرها از  دال ینا یم کهروبرو هست» یمحک« و »حکما«، »هوش«، »خرد«همچون  ییها خسرو با دال

ت یشگرستا ینتر بزرگ«او یا؟ آیستخردگرا ن يناصر خسرو شاعر یاآ .دارند ، یدرگاه(» ؟یستن یرانا یخرد و تعقّل در شعر سنّ
  )123: 1362، یدشت(» .زند یناصر خسرو از خرد دم م زنند یدم م از عشق،«شاعران  ي اگر همه) 51: 1387

  آغاز یکسره انجام، بدان ن ياز گرد اـب       نجام جهــانخرد، آغاز جهان بود و تو ا
  و پلنگ و به هوا بر، شهباز یرش ینبه زم       ستند بدو خرد است آنکه تو رابنده شده

  )282: 1380اشعار،  یواند(                                                                   
  ».است یرندهآن است که او مر عقل را پذ یزهاچ یگرشرف نفس مردم بر د«
  )192: 1371،ینزاد المسافر(
به عبارت  یا یو رستگ یبستگ یاندر م یاز ماندگ یعجز، ناش. محققّانه است –عاجزانه  یپرسش :»از کجا آرم؟ ینمن ا«

انه است چون ناخودآگاه ناآرام  یپرسشاین،  .است و مرز و اشارت یالدو ساحت خ ینب ی، سردرگمالکان يروانکاو محققّ
جستجو ی ، نوعـیالکان يگفتمان روانکاو«نظراز  .و تحول است ییرناصرخسرو چون خودآگاه او در جستجو و حرکت به سمت تغ

» یندگیجو«ناصر آگاه است که  نبض روان يها چنان بر جهش یزن» یکی«آن ) 102: 1388، یفرض(» .به دنبال مطلوب مطلق است
  ».بنده است یا، یندهجو«: کند یم یزبه او تجورا 

 یريگ جهت/ یابی جهت« يبه معنا يرمز. رمز و نماد است یک ي،روانکاو یدگاهاشارت به قبله از د :»قبله«   
)orientation( «) ،هدف  یافتنرا تحققّ  یابی، جهت یاسالم یشهدر اند« ینمادشناس یدگاهاز د) 296: 1389خوان ادواردو سرلو
که در » یکی«آن . یاستگو یگنگ یا، رؤيروانکاو در علم :»سخن نگفت یگراشارت کرد و د« )296: همان(» .دانند یم
آلود  رمز ي ا اشارهـــــشد سترگ و عبوس و خموش که ب یسیدر انتها تند یدخرد ورزانه کشان یه چالشــ، ناصر خسرو را بیــــــارؤ
 .زند یم یادقبله، فر يرا به سو یشخو) 78: 1372، يکزاز(» يآشنا ترین یگانهب یا، یگانهب ینآشنا تر« ینخسرو ا    ، ناصر یشخو
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ناخودآگاه به ...  یدکن یررا تعب یاییتا رؤ یداوضاع خود آگاه را بدان یاتجزئ یدبا ... کرد یدکه چه با گوید یوقت نم یچه یارؤ«
  )249: 1377،یونگ(» .کند ینم به شماکمک یداناگر قطب نما را نخو یدچه کن گوید ی، نمماند ینما م قطب

افعال و اعمال  ي که تا همه«خجسته واداشت  یشه ياند ینکرد و ناصر خسرو را به ا ، کار»آن حال«بر » خواب« ینسرانجام، ا   
 ي،عاد یطدر شرا یآدم يساحت وجود ینا يصدا یدنشن« یزن الکان یدگاهاز د) 2: 1354، یاقیس یردب(».یابمخود بدل نکنم فرج ن

ل(» .آن است یاستماع واقع يالزم برا هاي ینهکسب زم یازمندن یو آدم یستن یرپذ امکان   )26: 1383، یمولّ
  

  )The symbolic( )ینامر نماد(ساحت رمز و اشارت  - 2
م کودك، آغاز ورود به ساحت رمز و پا به  یالساحت خ یبپرغفلت و فر یايکودك با سخن گفتن از دن. اشارت است تکلّ

 یو مادر در آن نقش آید یبرم يفرد یرهايدارد و از تصو یزبانیش پ یتیکه ماه» یالیساحت خ«برخالف « .گذارد یم یاتواقع یايدن
» نام پدر«از همه  یشو ب کند یم یتتبع یبرخوردار است از فرهنگ مسلط اجتماع یزبان یتیاز ماه» ینساحت نماد«، کند یم یفامهم ا
» .است» مادر یلم«استمرار  يبرا یفرهنگ یو مانع یاجتماع يو هنجارها ینقوان ي همه ي کننده ییپدر، بازنما .دارد یطرهس ،در آن

  )32: 1388، یندهپا(
و  یرستگ ي، تمنّایفروبستگ ینا. کند یم یتو ممنوع یتاحساس محدود ،ورود پدر به عنوان قانون و هنجار در کودك

به  يکوچک و آرزومند یربه غ يدر دو جهت آرزومند يآرزومند ینا .گردد یمسبب را در کودك  (other) یرغ يآرزومند
ي او آرزومنــد .داند یبشر م یاساس یازهايو آن را همسو با ن ورزد یم یدبزرگ تأک یربه غ الکان .گردد یم یبزرگ متجل یرغ
منجر  یآدمـــ یتشخص يبه نابود یت، در نهایالون ساحت خکوچک همچ یرهايدر نظر او توجه به غ .داند یرا انحراف م یرکوچکغ
  .شود یم

سوژه است  یپرسش زندگ ترین يگمشده و مطلوب که جد يو آرزومند (Demande)، درخواست يساحت وجود یندر ا
  .دارد یمطلوب وام يوجو جست یردر مس امان یب ياو را به تکاپو

  
  :هاي ساحت رمز و اشاره  یژگیوبرخی 

  ساحت رمز و اشارت با سخن گفتن کودك یهمزمان
  یاتواقع یايورود به دن

ا و آرزومند   (other)یرغ يتمنّ
  )desir (یپرسش زندگ ترین یقرارگرفتن در برابر اساس

  (Demand)یدرون ي درخواست گمشده
  یدرون ي گمشده يوجو جست یرحرکت در مس

  ).یافتآن را باز باید ینشده ول گم گاه یچه ،مطلوب گمشده. (است یافتن، بازیافتنیهر 
  پرکردن خال و شکاف مطلوب مطلق با زبان

  یو کشمکش روان یانقالب درون یجادو ا یانقسام ذات
که تکاپو و کشمکش را  شود یم ياز اوضاع، باعث کمبود یشکست و سردرگم یاو  یاجتماع یستمدرست کار نکردن س

  )10: 1381، یورکد.(»کند یم یجادا
 ،شده یکارگان هاي یازمندين یجادانسان، باعث ا یساختار روان یصفر و تهي به عنوان نقطه » کمبود«، الکانظر مطابق ن«
  )93: 1386، یمحسن(» .شود یم یدارپد یجسم یازهايو ن یمقدم بر کشش درون ین،بنابرا
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  ناصر خسرو در ساحت رمز و اشارت 

سوژه به «  الکــان نظراز . روشن رمز و اشارت -یهبه ساحت سا ایست یچه، باز شدن دریالیغفلت ساحت خ يها پرده یـدندر
او در  یزبان یشپ یاتبا مادر را که از تجرب یبودگ یکی یمحقق ناشدن یلم –رمز و اشارت  – یبه نظم اجتماع یافتنراه  یلدل
خود احساس  یالو از ام شود یروان رنجورانه مبتال م يها و از آن پس به هراس راند یواپس م یر، ناگزکشد یسر برم» یالیساحت خ«

، یندهپا(» .یستن یرپذ امکان یگرکه د اي یبودگ یکیبه  یلن يجدا افتاده از مادر برا ي سوژه یرناپذ یانپا يتقلّا. کند یم يگنهکار
1388 :34(  

و واپس زدن  یتواقع یايامواج دن افتیدر ياست برا یزبان، کانال .کودك ییگشا ساحت رمز و اشارت، هم زمان است با زبان
دچار » قانون پدر« یگزینیو جا» مادر یلم» «فقدان«ساحت، کودك با  یندر ا. انگیز یبفر یرهايو تصو یالخ يامواج مرزها

 ياز سو. کند یرا بر سر راه او باز  م» یرغ«به  يکمبودها و موانع، راه آرزومند  ینا .بیند یم یشبر سر راه خو یشده، موانع» کمبود«
 .دهد یقرار م) desir( يهمان آرزومند یعنی یپرسش زندگ ترین یدر برابر اساس«ساحت او را  یندر ا یتواقع یايدرك دن یگر،د
» درخواست«که فرد را وادار به  کند یبروز م يا گمشده»لنگد یکار م يجا یک«که به اصطالح  آید یبه وجود م یزمان ،پرسش ینا
)Demande (دکن یم. «)118: 1389، یفرض (  

او با آن خواب به حرکت و  یدرون يها ها و جدال و کشمکش -الکاناز نظر  ها يهمان آرزومند -ناصر خسرو هاي يحاجتمند
  :یپرسش زندگ ترین یدر کسب جواب اساس یبرخاستن و از برون و درون یحرکت .شود یجو منجر مو جست

  آمـد و نز گلشن و منظر یادنز خــانم      گرفتم یشو سفر پ يبرخاستم از جا
  )259، 1380اشعار،  یواند(                                                     

ت در ساختار هنر   : برد یمخواه یپ یت،خودآگاه ذهن و ذوق ناصرخسرو با ساختار ب یو هماهنگ يبه توانمند یتب يبا دقّ
ناصرخسرو  یدرون يو حاجتمند يشدت آرزومند یانگرب» برخاستم« ینیِصدرنش ینا .نشسته است یتبر صدر ب» برخاستم«فعل

تبا واقع«  یتب محکمساختار . است 1380، يمحمد(» .که همان لفظ است یام فاصله دارد، گامــــگ یکـ حال ناصرخسرو ـ   ی :
19 (  

او پس از  يها جمله يها فعل یبرد که حت یمخواه یپنکته  یناشعار و سفرنامه به ا یوانخصوص ده در آثار ناصرخسرو، ب یربا س
ل شخص مفرد بر کار و کنش و حرکت و جست یالآن خواب و گذر از ساحت خ به ساحت رمز و اشارت با کاربرد شناسه او 

به  یابیدست  ياو برا يوجو روشن از جست یانی، بالکان  ي روانکاوانه یلکار و کنش و حرکت او از نظر تحل.کند یجو داللت مو
  :واقع است یثبه ح یکیمطلوب مطلق و نزد

ستم ـ شدم ـ خواستم ـ ترك کردم ـ رفتم ـ رس(  ـ  ینمـ باز ب یدمـ طلب کردم ـ در بحث شدم ـ حساب کردم ـ گفتم ـ شن یدمبشُ
ـ  رفتم یام ـ هم م ـ ساختهبودم ـ بخواندم ـ برخاستم ـ درخواست یدهکردم ـ د یارتـ بفروختم ـ ز یستمـ نگر یدمـ خر یدمنوشتم ـ پرس

  ...) و یدمـ برس یرفتمـ نپذ گشتم یهم
  :اشعار یواند یعنی» سفرنامه روح او« او در  یندگیو جو یاکنون پرسندگ
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  گرفتم یشو سفر پ يبرخاستم از جا
  و از هندو و از ترك يو تاز یاز پارس
  يو دهر یو صاب يو مانو یوز فلسف

  ینام بستر و بال ساخته یاز سنگ بس
  یشده هم گوشۀ ماه یبیبه نش یگاه
  که درو آب چو مرمر ینیبه زم یگاه

  راه یگه باال گه رفتن ب یاگه در
  گه حبل به گردن بر مانند شتربان

  شهر بدان شهر ینرفتم از ا یپرسنده هم
  

  آمد و نز گلشن و منظر یادنز خانم   
  یکسرهمه  يوز عبر یو روم يوز سند

  مرّ یب میدحاجت و پرس یندرخواستم ا
  و چادر یمهام خ ساخته یوز ابر بس

  یکربرتر ز دوپ یبه سرکوه یگاه
  که درو خاك چو اخگر یبه جهان یگاه

  جر یو گه يجو یو گه یگر یگه کوه و گه
  گه بار به پشت اندر مانندة استر

 بحر بران برّ ینگشتم از ا یهم یندهجو
  )259: 1380دیوان اشعار،(                         

 یندهآواره، پرسنده و جو يها تن ياز او مرد یستیو دگرز یشیفرا اند ینا .اندیشد یم یشفراتر از مردان عصر خو ،ناصرخسرو  
به  یدانهاو را ق» گشتن« و » رفتن« ده،ــاز دو پاره کالم آمــکه هنرمندانه در آغ» یندهجـو« و»پرسنده« یدو صفت فاعل. ساخته است

را  الکان يبه کمال مطلوب روانکاو یدنو رس یساحت نفسان ییرناصرخسرو به سمت تغ ه ياست و حرکت ملتهبان یدهکش یرتصو
  .دهد ینشان م

آلود  مه يناصرخسرو در برزخ ماندن در هوا. ساحت رمز و اشارت است یگرد هاي یژگیجدال و کشمکش و چون و چرا از و
ت یرو دلگ کشاکش، او را  ینا .دردناك مبتال است یبزرگ، به کشاکش هاي یشهاند یزانگ دل ییزمان و رفتن به سمت روشنا يها سنّ

به چون  ییمدار او از درد عجز پاسخگو یناما مخاطب به ظاهر د دارد یوا م یشعصر خو هاي یشهدر اند یندگیو جو یبه پرسندگ
  :پیچد یزخم خورده بر خود م ياو، چون مار يو چراها

  محکم یتو آچون و چرا خواستم چون ، 
  

  کور شد آن کر ین، ایچیدنددر عجز بپ  
  )258: همان(                                         

به شمار  یمستوران و بها ي مخالفان چون و چرا را از زمره یوانشو تعصب او به چون و چرا، چنان بود که در د یرتغ«  
  )4: 1390محقق ، ( ».آورد یم

که دانا را بر  ییچون و چراها .شود یحاصل م یشچون و چراها يوجو انسان در جست یشو رها یشاز نظر ناصرخسرو، گشا
  .نهد یم ينادان و حق را بر باطل برتر

 یدحق از باطل پد يرا جواب دهنده نبود یندهر گوــو اگ يا بودندــان همه دانــمردم يون و چرا نبودــر چــاگ«
  )34: 1363ناصرخسرو،(».یامدين

  :ي با مطلع ایده در قصناصر خسرو 
  دل زافتعال اهل زمانه مال شدم

  
  جدا شدم یرابه قول و فعل از یشانز  

  )340: 1380اشعار،  یواند(                       
« ، سفر پر رمز و راز و سوزناك »شدم« یفرد ي هنرمندانه یاربا کاربرد بس است» یرستگ« تا » یبستگ« از  اوکه گزارش حال 

 یعیشف( » .هاست ام گرفتن از واژهــاله ینوع یقتدر حق« شعر،  یــفرد .کشد یم یررا به تصو یشخو» شدن« و » گسستن« ، »بودن
  )226: 1386، یکدکن

  :کند یم انیگونه بین را ا یجفاسد را يها با سنّت یش، جدال خویلیتمث یتی، ناصرخسرو در بیدهقص یندر هم
  فنا شدم یانشاناز عمر چند سال م    و مقاالت مختلف یلتا چون به قال و ق
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  مال و زهدشان یاگفتم، چو رشوه بود و ر
  چنان بود رفتنم یهفق ياز شاه ز

  

  شدم؟ یباز به چه مبتل! کردگار يا
  مور  در دهن اژدها شدم یمکز ب

  )340: 1380دیوان اشعار،(                        
مطلوب  يوجو در جست یدهـ ق در جوزجان د 437االخر سال  يکه آن شب در جماد یناصرخسرو بعد از خواب ،عاقبت

جستن ناصرخسرو  يبه معنا الکان ي روانکاوانه یلو تحل ینمادشناس یدگاهسفر از د ینا. کرد» عزم سفر قبله« ، یشخو یالکانمطلق 
 يمحمد( ».یختنگر یاجستن است  یاسفر  ي یزهانگ .است یشخو یو جستن مطلوب آرمان یرونیو ب یدرون يها از بند کشاکش

  .یدواقع رسان یثعاقبت او را به ح بود که ها جستن و جستن همین)39: 1387افشار، 
  

  )The Real() یامر واقع(واقع  یثح -3
 یم،ندار یها دسترس است که ما به آن یاتیواقعر ـمشتمل ب« یث،ح ینا. است یروان یاتتجرب یافتنیدست ن ي یطهواقع، ح یثح

 یثح«، ارتباط ما با کنیم یکه شروع به استفاده از زبان م یدر واقع، از زمان .یستندن شدنی یانزبان، ب ي با واسطه ها یتواقع ینا یراز
گفتمان  ي بدون واسطه یبه نام زبان و تأمل در هست یلیبرداشتن حا یانواقع مستلزم از م یثتجربه کردن ح .شود یقطع م یزن» واقع
مطلوب  یافتناو در باز. است یشهمچنان به دنبال گمشده خو ی، فاعل نفسانیساحت نفسان یندر ا) 36: 1388، یندهپا(» .است
ات به مطلوب یگرمطلوب گمشده را در ارتباط با د یدائم يوجو جست الکان« .است گرفته یشرا پ سکون یب ی، حرکتیشخو

و  یداگه پ«است که» برق جهان»  ي ، همچون تجربهیثح ینا يها تجربه)92: 1388، یفرض(» .کرده است یهمدور تشب ي یچهپ
  ».نهان است یگرگهد

 ینا یلدل .ور گردد نو غوطه يها که سوژه در گرداب اضطرابِ تجربه گردد یباعث م یداگونهزودگذر و ش يها تجربه ینا
 یاسی، سي، اعتقادیاجتماع يها ارزش :از جمله یرونیب يها ارزش یناست که ب ییها او از تضاد و تناقض یآگاه، یشو تشو یرانیح
 یاجتماع يها ارزش یگونه از ساحت واقع به معناباختگ »حال«و  یشخص هاو با تجرب ،در واقع. او وجود دارد یواقع يها با تجربه... و

  .برد یم یمقبول جامعه پ یبودن معان یو ساختگ
، یجازگویی، اییگو ، تناقضییگو به ابهام یزآم تناقض يها به علت کشف تجربه یمرحله از ساحت نفسان ینکالم سوژه در ا

اج  یايو در گردد یم یدنی، کالم او نامنسجم و نافهمیگربه عبارت د .شود یمنجر م یبغر يها و کاربرد استعاره یشیمجازاند مو
  .گنجد یها نم نو او در ظرف عبارت يها تجربه
  

  :هاي ساحت واقع یژگیوبرخی 
  یتغیرال و امان یب يوجو تالش مداوم و جست -
  و وحشت یرتح -
  یثح ینبودن ا يکشف و شهود -
  (Self)یشخو یشتنمواجهه با خو -
  واقع یثح يها ظهور تجربه ي آرام، عرصه يفضا -
قات، زم یشو گشا یشرها -   پرواز در ساحت واقع ساز ینهاز چنگال و بند تعلّ
  .به هدف است نه خود هدف یدن، ابزار رسینه مطلوب واقع یستجستجوگر یانواقع، نقطه پا یثح -
  یو اجتماع يفرد هاي آل یدهکالم از ا يسرشار -
  کالم یگونگ و استعاره یرمزوارگ -
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است  يوجود -ساحت  یندر ا یربودن س یو شخص بودن یتجرب ي در کالم که نشانه) من(اول شخص مفرد  یراستفاده از ضم -
  بودن آن یدينه تقل

  او یشخص يها در گفتار سوژه به علت تجربه یزبان يها واژگان و نشانه یدال و مدلول ي برهم زدن رابطه -
  ییگو تناقض -
جزء ) یردمقبول در جامعه قرار بگ یدئولوژیکا يها خارج از شمول نظام(نباشد یینقابل تب یاجتماع یدئولوژهايهرآنچه با ا -

  )37: 1388، یندهپا(» .واقع است یثح
در عرف  ینانا.کنند یبه روانکاو مراجعه نم یشخو یشتنلزوماً همه افراد در مواجهه با خو«. یندروانکاو یايدن یانشاعران، دانا 
ها  اعتبار آن ینو به ا یگاهندجا ین، معتقد است شاعران در االکان .اند یدهروانکاو رس یک یذهن یگاههستند که به جا يافراد ،الکان

که آنچه من  کنم ینکته کرنش م ینمن به ا: گوید یگونه م ینا یسدگاناز نو یکی یشو در ستا داند یرا جلوتر از روانکاو م
  )94: 1388، یفرض(» .داند یاو بدون من م دهم یآموزش م

  واقع  یثناصرخسرو در ح
سفر چهار بار حج  یندر ا« .یاست نه خود مطلوب واقع یالکانناصرخسرو در طلب مطلوب مطلق  يوجو جست یانمصر، پا

و حلب و طرابلس، شام و  یرصغ یايو ممالک و بالد ارمنستان و آس یرانو مرکز ا یو جنوب غرب یو غرب یکرده و شمال شرق
که  کرده و پس از آن یاحتو نوبه و سودان را س) در تونس(جا بوده و قیر سه سال آن یبکه قر( العرب و مصر یرهو جز یهسور

شده به قصد  یانفاطم  یقه يو طر یلیهجا داخل مذهب اسماع مصر به سر برده و در آن یفاطم يخلفا یتختخود را در پا یاماغلب ا
  )26ـ  27: 1380اشعار،  یواند ي مقدمه( » .عودت نموده است یشوطن خو در خراسان به یآن مذهب و نشر دعوت فاطم یجترو

شعر و  يهنر یانب. شد یامه ناصرخسرو يواقع برا یثمواجهه با حي   تجربه ي  ینهکه در مصر اقامت داشت، زمی سه سال یبقر  
  : است یشخو یبه مطلوب آرمان شاعر یابیکه در مصر بوده است روشنگر دست » یسه سال یبقر« نثر او در وصف آن 

  کان را يبه در شهر یدمبرس يروز
  پر از گل یوهکه همه باغ پر از م يشهر
  جز از فضلّ منازل یستکه درو ن يشهر
  یمانپوشند حک یباکه درو د يشهر
  ، خردم گفتیدمرسچو که من آنجا  يشهر

  

  اجرام فلک بنده بد آفاق مسخّر  
  ...همه و خاك مشجر ینمز یوارد
  جز از عقل صنوبر یستکه درو ن یباغ

  نر ي ماده و نه بافته ي نه بافته
  منزل مگذر ینبطلب حاجت و ز ینجاا

  )259ـ  260 :1380اشعار،  یواند(              
از حجاز به  یو پنج هزار آدم یسال س ینو در ا یدمکه هفتاد و پنجم روز به مصر رس به مصر نهادم، چنان يومن رو«: سفرنامه 

 ینها آمد و در زم تا باز باران. داد تا سال تمام که همه گرسنه و برهنه بودند يو اجر یدمصر آمدند و سلطان همه را جامه پوشان
حجاز روانه  يو صالت داد و سو یدجامه پوشان یکهمه خلق را در خورد هر ین حجاز طعام فراخ شد و باز ا

  )104و 105:  1354دبیرسیاقی،(».کرد
نستانند و قصب و بوقلمون که جهت  یزيکس به عنف چ یچو از ه« : نگارد یعدالت سلطان مصر م یاندر ب یگرد ییو جا 

: 1354، یاقیس یردب( ».ها یتوال یگرکه در د که مردم به رغبت کار سلطان کنند نه چنان چنان تمام دهند يسلطان بافند همه را بها
66(  

  
  توسط ناصرخسرو ،واقع یثاز درك ح ییها نمونه

قات ماد یشو گشا یشـ رها   :ياز بند تعلّ
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  نه بزرگست که از مال فزون دارد بهر
  

  یرآن بزرگست که از علم فزون دارد ن  
  )276: 1380اشعار،  یواند(                       

  امل یجاف یايدن گسستم ز
  

  عمل يترا باد بند و گشا  
  )321: همان(                                         

  یدو طمع به هم نا یآزادگ
  

  ام آزمون به صد مرّه من کرده  
  )435: همان(                                        

، الکان ینفسان يها از ساخت یثح ینناصرخسرو در درك ا یانب. است یديتقل یرو غ یتجربه شخص یکواقع  یثدرك ح ـ
شخص مفرد، کاربرد  ي صورت اول شناسهه جمله ب يها کاربرد فعل. است یشزمان خو یجفراتر از سنت را و یانهگرا تجربه یانیب

  :است یثح ینهاي درك ا واقع، از نشانه یثح ي اول شخص مفرد در شعر و نثر بعد از تجربه یرفراوان ضم
  دل زافتعال اهل زمانه مال شدم

  
جدا شدم    یرابه قول و فعل از یشانز  

  )340: همان(                                         
  یمگانمپانزده سال برآمد که به 

  
که به زندانم؟     یراچون و از بهر چه ز  

  )348: همان(                                         
  یرمساالر و م یشاگر بر تن خو

  
  ؟یرمخ یرهخ یچو کن یمالمت هم  

  )354: همان(                                         
  دوش تا هنگام صبح از وقت شام

  
بر کف دستم زفکرت بود جام            

  )362: همان(                                         
  :و غمگسارانه است یانهخردگرا يها که سرشار از تجربه» من«  يهنر یفاشعار با رد یواني د یدهو تنها قص
  گله که نه خوب است کار من یکن یتا ک

  
  آمد بهار من ؟ تر یره، تیرماهوز ت  

  )400: همان (                                        
 یثح يها تجربه یاناز نظر الکان، ب. برتر است یمواقع، نشانگر فهم سوژه از مفاه یثکالم در ح یو استعاره گونگ یـ رمزوارگ

استعاره . است يو رمز ياستعار یها، زبان تجربه ینا یان، زبان بیلدل ینممکن است به هم یرغ ،زبان یرابط دال و مدلول یقواقع از طر
لغت  يرا به جا یلغت« یعنی .باشد یم یقیحق یرها غ هستند که رابطه دال و مدلول در آن هایی یانب ي برجسته يها نمونه ،و رمز

  .آورند یم) 57: 1383شمیسا، ( » یگريد
قائلند  یلبه تأو یلیهاسماع«. است گرایــی یلتأو ي یقهاو طر يفکر ي یقهطر .است یشرمزگرا و استعاره اند يشاعر ،ناصرخسرو

 یت، اهمیشیدر نظر ناصرخسرو، رمزاند) 58: 1380اشعار،  یوانمقدمه د( ».کنند یم یلو احکام شرع را تماماً تأو یثو احاد یاتو آ
، به حروف جمل یفهطا ینا« که  بریم یم یاصل پ ینبه ا... و  ین، جامع الحکمتیشو رها یشگشا يها در کتاب یربا س. دارد یاديز

  )59: همان(» .دهند یم یمعظ یتآن اهم يرمز یو معان
 یثمابواله ي یدهقص يها رسشبه پ او یانه يگرا یلرمزگونه و تأو يها ناصرخسرو، در واقع پاسخ ینکتاب جامع الحکمت  

حکما ي   هــگفته عام معروف است ب یانکه آن به م یو هر سخن یرستپذ یلو تأو یکون ،سخن ینکه ا ییمگو« :  است یجوزجان
ناصرخسرو، (  ».ر طالب حکمت راـــــــد مــز گفته باشنــرم یلعام افتاده باشد که بر سب یاندر عالم مــان ياست که و یمثــل

1363 :180(  
  :که با مطلع اي یدهقص
  مر یو ب حد یدرو همچنو خانه ب    خانه کردند بس خوب و دلبر یکی
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  )253: 1380اشعار،  یواند(                         

  :، سرشار از رمز و استعاره و ابهام استشود یشروع م

  سه هفتان ینا ي از جمله یزهر هفت
  است پرّان یشهن در، همهیم ي به خانه

  

  ...مهتر آمد بر آن شش که کهتر یکی  
  ، دو مخالف کبوتریکدگرپس 

  )253:همان(                                        
 يها ، استعارهیعصنا ترین يو قو ترین یعیطب یعنی دارد یشو استعاره و مجاز گرا یهبه تشب یزياز هر چ یشب ي،در صنعت شعر«  

که » راحت یحانر«و » گنه ناب«اصطالح  یا آورد یم) از سخن و فکر یـــــهکنا(» یازر بو«و » یاگوهر گو«چون  یباییزنده و ز
 يگوناگون استعار هاي یانرا در ب یشهاند یکگاه، ) 118: 1387ندوشن،  یاسالم(» .بخشند یم یذهن یمبه مفاه یتجسم یتخاص

  :کشد یم یرگونه به تصوین جهل و غفلت مردم زمانه را ا مثالً .آورد یم
، شبان یب  رمه ،لشکر بوزنه یوان،سپه د ،کور و کر  قافله يقو یطان،ش  قافله ،گمره قافله، ستمکار یود  قافله ،صعب کاروان«    

  )111: 1381، ی، سرامینیجو(» کران یب  رمه ،فساد یرمه گاو و ب ،مار و گژدم ،خفته رمه
» خالف آمد عادت«، کالم را از نوع یجاناته ینکه ا يا شاعر است به گونه یدرون یجاناتهي همراه با غلبه  الکانواقع  یثح 

  :واقع است یثکالم سوژه در ح هاي یژگیاز جمله و یشطح وارگ یی وتناقض گو. کند یم
  ؟از آتش یدکه برون آ یديبشن یادر

  
  ؟که شود همچو غضنفر یديروبه بشن  

  )261: 1380اشعار،  یواند(                       

  ؟يآواز را چون بشنو یقول ب
   

  پا و گام؟ یرفتن ب ینیچون نب  
  )362: همان(                                       

 االخره يو ششم ماه جماد یستشنبه ب] سه[و آن روز «. ، به بلخ برگشتیشبه آرمان شهر خو یدنناصر خسرو پس از رس    
  )174: 1354یاقی،س یردب(» .یدمو اربعمائه به شهر بلخ رس یناربع و اربع ي سنه

از  يهدف روانکاو. است الکانتفاوت مطلق  یگاهو جا يروانکاو یتناصر خسرو به غا یافتنبازگشت به بلخ، نشانه دست    
 ینوع یستن،او خوب ز یردر تعب .است) well – being( یستنخوب ز در برابر )well- saying( خوب گفتن«، الکاننظر 

و  کند یم یهکارخانه تشب یک يها و مهره یچکه افراد را در جامعه به پ ییجامعه است؛ استانداردها یکدست يتطابق با استانداردها
 ياما خوب گفتن نه در معنا. پردازد یگو مو و گفت یتبه فعال یکدیگراز  یتکه در تابع سازد یمقلّد مبدل م یها را به جماعت آن

نسبت به وجود  یینها يرا یهدف خوب گفتن، رساندن شخص به نوع. شود یدانش مطرح م یکتن که به عنوان خوب سخن گف
شخص در  یگاهجا ییر، تغینو ا یافته ییرتغ هایش یدگاهکه د يا سوژهآورد  یبه وجود م یديجد  سوژه یت،است و در نها یشخو

  )106: 1388، یفرض(» .جهان را به دنبال دارد
 ینبار سنگ یرگاه ز ،زبان. واقع است یثح یسوژه در ساحت نفسان هاي یژگیاز و یگرد یکی یزبان هاي یزيهنجار گر -

فَس م یثح هاي یشهاند فَس نَ فَس یزبان هاي یزيهنجار گر .افتد یواقع به نَ فَس نَ شعر ناصر  ي با مطالعه. زبان است يها در واقع نَ
  :به عنوان نمونه .مبری یم یپ ي اوهایزي خسرو به انواع هنجارگر

 ،اضافه ید،تشد یف،تخف ،ابدال، اشباع يها صورته که ب) Phonological deciation) (یواج( ییآوا یزيهنجار گر -
  : آمده است قلب ین وتسک ،ادغام ،حذف
  ) هرگز ßهگرز: (قلب  
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  و علم یتو را چگونه بساود هگرز پاک
  

ت جز از جهل و فعل بد ن     ود؟تنکه جان و دلْ
  )190: 1380اشعار،  یواند(                       

  :کند یم یتجلّ یرز يها که به صورت)  Morphological deviation( یواژگان یزيهنجار گر -
  :یرز یتدر ب» راستانه«ي   واژه: يساز یبو ترک ینیواژه آفر )الف

  ، راهتیستراستان ن ي جهان خانه
  

  راستانه ي خانه يبگردان سو  
  )428: همان(                                         

  :یرز یتدر ب» دژ آگه« ي واژه :)Archaism( ییباستانگرا )ب
  دژاگه  چو گشتم آگه یود ینز

  
  یالمبه احت یدپس نکند ص ینز  

  )365: همان(                                        
 یگفتمان بااو  .کرد یاساس ییريتغ، نسبت به قبل ،بازگشت به بلخ خسرو پس ازناصر  )discourse( و گفتمان یشهاند -

مطلوب  هاي یشهبود که براساس اند يا او ساختن جامعه ي یشهاند .پرداخت یشخو هاي یشهاند یجزمان به ترو یجخالف گفتمان را
ناب در آن  ي یشهاند یناما افسوس که صاحب ا. یانهگرا یند -بود با ساختار خردورزانه  يا مطلوب او، جامعه ي یشهاند .او باشد

که حاضر  دید یم یدشمنان ینهمه جا خود را در ب. دشمنان در امان نبود يجا از آزار و جفا یچه« .جامعه، متروك و آواره شد
همه . بشمارند یمعظ و ثوابی  يکسب و کار خود را رها کنند و قتل او را موجب اجر یروانشپ یاشرکت در کشتن او و  يبودند برا

پناه به بدخشان برد و . یدکشتن آماده د يو همه جا سنگ و چوب و دشنه و درفش را برا یافترا بر خود تنگ  یجا مجال زندگ
  )92: 1372کوب،  ینزر(» .یدبجو یبلند ملجائ يها تا در پناه آن کوه یدکوش

را  یشخو یی، آرمان نهاامان یب پیوسته وکه یمگان  يها قلّه يندابال، تنها و عبوس بر بل یدشد سپ یناصر خسرو عقابسرانجام،   
  :به گوش برسد» حق، حق، حق، حق، حق«یی، همصداروزگار  از حلق خلق خموده يروز یدتا شا کشد یفریاد م
  که خداوند نفرمود به جز حق یدان

  
  و حق آغاز و حق آور یشو حق اند يحق گو  

  )258: 1380اشعار،  یواند(                      

  
 :نتیجه

کوشد تا با به چالش کشیدن ذهن و ضمیر خود و گذر از عالم پندار و دنیاي صرفاً  یمناصرخسرو، حکیم و شاعري است که 
یی که ها پرسشمادي، حجاب غفلتی را که روح ناآرام و حقیقت جوي او را از درك حقیقت ناتوان کرده است کنار زده، براي 

یی مناسب بیابد لذا در راه رسیدن به این اهداف پا را از هنجارهاي معمول و مرسوم زبانی فراتر ها پاسخهویت راستینش را بنمایاند 
  . پردازد یمیمانه خود حکی و اجتماعهاي  یشهاندیانی بی پروا، قاطع و در عین حال هنري به ابراز بنهاده، با 

ین د -خردمندانه -ی و غم غربت، نبرد جسورانهآوارگ، )ییر گفتمانتغ(ی زندگو شعر و  فکری در اساسی دگرگونبنابراین، 
ناصر  حرکتاین   تجربه ي  یجه ينت... ي نادان و عامهیصران ستمگرِ عصر، شاعران شعر فروش، ق، »دام دار«ین مدارانِ دورزانه با 
یدن به رسیی است در جهت وجوي ناصر خسرو، جست ها کوششو  کشش در حقیقت، این. ی اوسترستگی تا بستگخسرو از 

 تکاپوبه  –ساخت رمز و اشارت  -» گسستن«آغاز شده در  -یالیخیث ح -» بودن«از  کهیی وجوجست . یآرمانمطلوب مطلق 
  .پذیرد یمیان پا -یث واقعح -» شدن«شود و سرانجام به  یممنجر 
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 تیبر تا هیرمند از

 ویرژیل ایدانه و شاهنامه در آن اياسطوره رمزگشایی و آب به دوباره نگاهی

 28فرامیري عاطفه

 چکیده

 در خاصی جایگاه داراي و بوده توجه مورد همواره آن بخش حیات و قدسی خواستگاه که است آمیز اسرار عنصري آب،
 و دریاها رودها، هیأت در را آن ردپاي توان می اساطیري و حماسی متون تمام در دینی، منابع در آن اهمیت از گذشته. است اساطیر

 است رمزي آب،. کرد دنبال سازي حماسه و پردازي داستان مسیر و ملل اساطیر در گونانگون کارکردهاي با و گوناگون ایزدان نیز
 تنها اگرچه و دارد تأمل قابل و ویژه حضوري ،)شاهنامه افزونی به نه(ویرژیل اید انه و فردوسی شاهنامه در اي اسطوره جنبه از که

 ضمیر خدایان، نیایش مانند مفاهیمی با که ظریفی و تنگاتنگ ارتباط به توجه با اما گیرد برمی در را آن کلی کارکرد دو یا یک
 داستان ویژه به مذکور منبع دو در آن حضور به نسبت تري عمیق و تازه نگاه توان می دارد؛...و مرگ و تولد امید، و بیم ناهشیار،

 سازنده طبیعی عناصر کننده کامل ظاهر به و شده ظاهر دریا و رود قالب در آب ما، نظر مورد آثار در. داشت اسفندیار و رستم
 پایان داستان، ژانر با که برد پی منسجمی و عمیق ارتباط به توان می آن شناختی اسطوره و شناسانه رمز بررسی در اما هستند، داستان

 اسطوره حماسی، ساختار درست و دقیق درك به را ما و دارد پیوند... و رویدادها فضاي قهرمانان، احساسات و شخصیت آن، کار
 اشاره اساطیر در آب اساسی کارکردهاي به این، از پیش بسیاري هاي نوشته در. سازد می رهنمون نظر مورد اثر دو روانشناسی و اي

 از سخن نوشته این در البته و اند بوده نوشته این در ما نظر مد آنها همه که دارد وجود تحقیقاتی تفضیل، به آن باب در و شده
 و بررسی اید انه حماسه و اسفندیار و رستم هاي داستان در آب اي اسطوره نقش کوتاه مجال این در. است آب رمز دیگر هاي جنبه

  .دهیم می ارائه شواهدي نیز و کرده تحلیل

  

 

 ترس نیایش، با ارتباط در(آب اي اسطوره نمود – اید انه در آب – اسفندیار و رستم در آب –اساطیر در رمزآب :هاکلید واژه
 )..ناهشارو ضمیر تردید، و

    

                                                        
 فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناس - 28
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 آب رمز

 باب در ها، افسانه و اساطیر هاي فرهنگ تمام در. خوریم برمی آن به اساطیر در که است عناصري معتبرترین و بارزترین از آب،
 گوناگون ملل و اقوام اساطیر در آب حضور گستردگی علت به این و بیابیم را ها داده و اطالعات بیشترین توانیم می آب معرفی
 در داد، اختصاص خود به را ویژه جایگاهی حیاتی مایعی عنوان به انسان زندگی در خود حضور اولین در آب که آنجا از. است

 و گسترده اي اندازه تا آن نمودهاي و کارکردها. است دارا را جایگاه مهمترین شکل، همین به نیز گوناگون هاي تمدن اساطیر
 .کرد بررسی و بندي طبقه گوناگون جهاتی از را آن توان می که هستند نفوذ داراي

 هاي آیین و اساطیري هاي داستان در آن نمود از اولیه و ساده بندي تقسیم یک به ملل، اساطیر در آب عنصر به نگاه اولین در
 کلی نگاه این اساس بر. است شده اشاره آن به شناختی اسطوره تحقیقات و اساطیر هاي فرهنگ عموم در که خوریم می بر گوناگون

 :برشمرد آن براي توان می بسیاري هاي نمونه و دارد نمود کلی دسته چند در آب که بینیم می

 اساطیر برخی در جهان خلقت از پیش نخستین آشفتگی در آن وجود یادآور: آفرینش سازنده عنصر عنوان به

 آب بخشی شفا و حیات ویژگی به دارد اشاره: دوباره تولد و حیات مایه عنوان به

 و آب از گذر مانند روح دوباره تولد نیز و تزکیه طهارت، به که آب با مرتبط هاي آیین یادآور: کننده تزکیه عنصر عنوان به
 ...و تعمید غسل

 اینجا در ما که دارد وجود مفیدي اطالعات است، شده انجام کنون تا که گوناگونی تحقیقات در مذکور، موارد تمام باب در
 .بپردازیم خود موضوع اصل به تا گذریم می آن از و کرده اشاره آنها از مواردي به تنها

 از بسیاري مانند هم آب. است شده اشاره نیز اساطیر در آن نمود و معنا دوگانگی به اند، گفته سخن آب عنصر از که منابعی در
 در و است بد و خوب متضاد جنبه دو داراي ،)مجازاتگر و منتقم هم و است مهر ایزد هم که خورشید-خدا مانند(اي اسطوره مفاهیم

 شد بیان باال در که است موردي سه همان داراي آب مثبت، جنبه از. است بوده اهمیت داراي و احترام مورد بسیار خود جنبه دو هر
 بشر زندگی در ها آب نیز، دیگر جنبه از. یافت را ها آن از بسیاري هاي نمونه توان می گوناگون ملل اساطیري هاي داستان در و

 ساز اسطوره انسان امر، این شد؛ می ظاهر مرگبار هاي بارش و ها طوفان ها، سیالب قالب در و  بود  طغیان و ویرانی مایه همواره
 هدف. خدایان خشم از اي نشانه و بداند عصیانگران مجازات مایه را بخش حیات عنصر این گري ویران تا داشت این بر را نخستین

 و ملل ادیان، اساطیر در آب جایگاه به گذرا و کامل نگاهی درابتدا. است شده ذکر متن دو در آب بازتاب بررسی مجال این در ما
 :کهن و برجسته اقوام

 :خوانیم می کریم قرآن در چنانکه است آفرینش نخستین ماده معناي به اسالمی متون در آب: اسالمی اساطیر

  (30:انبیاء قرآن،(»حی شیء کل الماء من جعلنا و»

  .(7:هود قرآن،(»الماء علی عرشه کان و» 

) 5:1389یاحقی،(پرداخت آب از عالم یکسره آفرینش به کرسی و عرش لوح، خلق از پس خداوند اسالمی، روایات در
  .دیدیم انبیاء سوره ام سی آیه در چنانکه
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 الهی حقیقت و مکاشفه نماینده چشمه، و باران شکل به آب. است طهارت و باطنی معرفت شفقت، نمود اسالم در آب
 .(2:1386کوپر،(است

 همین به تزکیه، و غسل با مرتبط هاي آیین در آن عمده نقش و است مطهرات از یک آتش، و زمین مانند آب اسالم در 
 به نمادین روشی به دیگر سوي از جسمی، پاکی بر عالوه دینی، آیینی در آب با کننده غسل فرد چنانکه. گردد می باز آب ویژگی
 از آن، بخشی طهارت و پاکی بر عالوه اسالم در آب تقدس. یابد می دست نفسانی هاي آلودگی یا و گناه آلودگی از پاکی

 وجود یا و بود، آب) س(فاطمه حضرت مهریه نمونه، براي. شود می استنباط نیز مبین دین این هاي شخصیت زندگی در حضورش
 دینی و اي اسطوره دیدگاه از آن اهمیت به تواند می... و نبی یوسف ،)ع(حسین امام اهللا، کلیم موسی زندگی داستان در آب عنصر

 .بیافزاید

. است جهان سازنده آخشیج چهار یا و عنصر چهار از یکی آب دانیم، می که همانگونه ایرانیان، میان در: زرتشتی و ایرانی
 .کرد می منع نحوي هر به را آن کردن آلوده که است داشته وجود آب پاکی حفظ براي قوانینی  ایرانیان میان همواره

 آب، پرستش که معتقدند یونانی حکماي)2:1386کوپر،(شود می یاد هستی آغاز اقیانوس عنوان به آب از ایرانیان، میان در
 کردن قربانی آب، پاکی ارزش به توجه با و کردند می نیز قربانی آب براي ها آن چنانکه است داشته رواج ایرانیان میان بار نخستین

 میالد از پیش قرن یک از روش این. نکند آلوده را آن قربانی خون تا شد می انجام آب منابع اطراف گودالی در خاص اي شیوه به
 .(3:1389یاحقی،(داشت ادامه میالدي ششم و پنجم قرون تا و آمد وجود به مسیح

 را اي ویژه یشت آخشیج، چهار از کدام هر مزدیسنا، دردین. هستند آب لفظ نماینده آو، پهلوي زبان در و  اَپ اوستا در اما و
 دراین. است رفته سخن آن باب در آبروز نام با یسناها در که است آب به مربوط بخش یشت، آبان و اند داده اختصاص خود به

 آبان که آب به مربوط ماه و روز آناهید، یا آناهیتا نام با آب الهه آب، جمله از شود می اشاره آب با مرتبط مطالب تمام به ها بخش
 الهه چند با اسالم از پیش ایرانیان ادبی و دینی متون در). 128:1371اوشیدري،(نامند می آبانگاه را آن با مرتبط چشن و است روز
 ایزد نبات اپام و تیشتر نام با باران فرشته دانیم، می فارسی متون در آناهیتا معادل را آن که ناهید آب، ایزد آناهیتا. شنویم می آشنا
 . اوستا در آب نگبان

 پاك و آالیش بی او نام معناي و است شده ظاهر نیز آب بانوي ایزد شکل به که است اساطیري رودخانه یک نام آناهیتا
 است اي اله نام یافته تغییر شکل آناهیتا نام که شود می گفته و دانند می  ta  ava یونانی در را او). عفاف و پاکی با مرتبط(است

 و آفرینندگی ویژگی داشتن بر عالوه آناهیتا). 35.36:1372گویري،(است شده تبدیل nahita به nahunte لفظ از که ایالمی
). 52:1372همان،(کنند پیروزي و دانش طلب او از تا شود می توصیه سواران به ها یشت در و هست نیز خرد و دانش نماد باروري،

 بالغ دختر معناي به که خوانند می ناهید را او فارسی در و زالل چشمه و رود معناي به است  آناهیتا سور اردوي آناهیتا، کامل نام
 و دبیري سیاره(عطارد و زهره ستاره با دیگر سوي از و اند دانسته یکی روم در دیانا و یونانی آفرودیت با سویی ز را ناهید.  است

 آیین در هایی شباهت سبب به این و دانند می متاثر ایشتر نام با سومري خدایی از همچنین را ناهید). 814:1389یاحقی،)(حکمت
 شده ظاهر گوناگون هاي هیات و ها صورت به پهلوي متون و) پنجم یشت(اوستا در آناهیتا). 81:1389هلینز،(است دو این پرستش

 می فراخکرت دریاي به(کند می سیراب را اقلیم هفت و گیرد می سرچشمه هوکریه کوه از که عظیم رودي شکل به مثال. است
 سوار هستند باد و تگرگ و باران و ابر که اسب چهار با اي ارابه بر که زیبا بانویی یا و ،)است بسیاري دریاهاي و رودها منبع و ریزد
 .(51تا48:1372گویري،(است
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 هر روز سیزدهمین. است داده اختصاص خود به را هشتم یشت و شود می خوانده تیشتریه نام با اوستا در و تیشتر پهلوي در تشتر
 و رایومندي صفت دو با همواره را او. است تیرگان او ویژه جشن و دارد تعلق تیر ایزد یا تشتر به و روز تیر نام با است روزي ماه

 که بینیم می خشکسالی دیو با نبرد میدان پیروز او ویژه یشت و اوستا در را تیشتریه). 217:1371اوشیدري،(اند کرده بیان فرهمندي
 پدیدآورنده ها، باران پدیدآورنده: جمله از دارد بیشتري وظایف بندهشن در. شود می اقلیم هفت به آب رسیدن سبب پیروزیش
 دیگر مانند او بینیم می که همانگونه). 77:1389هلینز،(جادوگران بر غلبه و ستارگان تمامی بر سروري داشتن آدمی، فرزندان

 اساسا گفتیم که نکاتی و متون در او حضور به توجه با. است آفرینندگی و دانش باروري، ایزد نقش داراي آب، به مربوز هاي الهه
   :بینیم می ها نقش این در را او

 .است شده اشاره بدان ها فرهنگ عموم در که باران ایزد) الف

 شعراي ستاره با را او جهت این از و شود می مند بهره و سیراب زمین او کوشش به و است باران بر موکل که باران ستاره) ب
 .(217:1371اوشیدري،(است بوده محترم بسیار ایرانیان میان که اند دانسته برابر یمانی

 برابر) اسالم و یهودیت در(سامی اساطیر در میکائیل با نظر این از و است روزي و رزق ایزد که باران نگاهبان فرشته) ج
 .(261:1389یاحقی،(است

 برابر حکمت و دبیري سیاره عطارد با نظر این از و است دانش و حکمت ایزد رایومندي، صفت بودن دارا سبب به) د
 سبب به نیز و دارد عهده به را ستوران کار و ماه تیر امور تدبیر کار او که است صفت همین بخاطر). 263:1389همان،(است

 .است غالب جادوان بر گفتیم که همانطور اش خردمندي

 نام معناي و شود می یاد ها آب نگاهبان عنوان به) یشت زامیاد و یسناها(اوستا در او از که مذکر است ایزدي نپات اَپام آخر، در و
 بر عالوه و نامند می برج ایزد معموال را او). 81.82:1389هلینز،(دارد حضور اسب یک هیات در یشت آبان در او. است آب زاده او

 .(128.129:1371اوشیدري،(است آن ریشه از نوه کلمه که است موجود نپات لفظ هم هخامنشی فرس در اوستا

 حیات چشمه مسیحیت،  در. حیات تجدید و نیروبخشی تعمید، و پاکی نماد است، دوباره تولد و بازایی مایه آب: مسیحیت 
 چرا) 3:1386کوپر،(رود می شمار به آفرینش زهدان همان آب مسیحیت، در زیرا است آب نمود او زیرا هست نیز عذرا مریم نماد
 دارند وجود ها بیابان در که هایی قنات و ها چشمه ها، چاه مقدس، کتاب در دیگر، سوي از. است آفرینش ابتداي و اصل نماینده که
 و شوالیه(روند می شمار به مقدس هایی مکان شود، می یافت آب آنها در که هایی مکان دلیل همین به و هستند مردمان شادي مایه

 .(8:1378گربران،

 به شود، می خوانده  "کلمه" که "خرد" دیگر، سوي از. هستند مقدس قانون بخش حیات هاي آب تورات، هاي آب: عبري
 اصل نماد آب مسیحیت، مانند نیز یهودیت در). 3:1386کوپر،(باشد می یهودیان دسترس در همواره که است  اي چشمه شکل

 .دارد خلقت ابتداي به اشاره و است آفرینش

 وهم دنیاي از عبور عنوان به چشمه از عبور آنان براي. دانند می عینی جهان پیوسته تغییر نمایانگر و نماد را آب بوداییان: بودایی
 .(2:1386همان،(شود می یاد آن از بسیار و یابد می معنا نیروانا و اشراق به رسیدن و

 در موجود آشفتگی به اشاره سیاهی این علت و است سیاه پشتی الك دارد وجود آب براي که نمادي چین، اساطیر در: چین
 تمام آورنده پدید که ازآنجا آب ها آن نظر در همچنین). 2:1386همان،(داشت وجود آب تنها که است  آفرینش از پیش زمان
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 و جسم دوباره تولد و است حیات اصل و جوهر آب، آسیا، در اساسا). 1:1389دوسرلو،(هست نیز اژدها ویژه جایگاه است زندگی
 .(4:1378گربران، و شوالیه(حکمت و خلوص باروري، براي است نمادي همچنین روح،

 در زیرا است شده نامیده) ترین مادرانه( ماتریتاما را آن وداها در چنانکه. است نخستین ماده آب، نیز، هندو اساطیر در: هند
 آب عنوان به و است شده ستوده بسیار مصفا و پاك آب ودا، ریگ در). 1:1389دوسرلو،(بود نور بی دریایی مانند چیز همه آغاز

 نام که نامند می وتی سرس را آب بر موکل الهه ودائی، آیین در). 3.4:1378گربران، و شوالیه(شود می یاد آن از بخش زندگی
 طور به البته و شود می شناخته آب خداي عنوان با و دانند می رود بهترین و مادر بهترین را او ودا ریگ در. هست نیز هند در رودي
 هاي آیین در آب موکالن دیگر از). 31.32:1372گویري،(است فرزانگی و حکمت خداي عنوان به شدن ظاهر او دیگر نقش کلی
 و ها آب کننده کنترل ورونا است، هستی تمام نگدارنده و زمین و ها آب زاییده که آگنی: کرد افراداشاره این به توان می هندو

 .(3:1386کوپر،( اقیانوس از شده متولد اله الکشمی

 آب،:افالطون قول به و) 6:1389یاحقی،(است عالم پدیدآورنده عنصر که دانستند می المواد ماده را آب یونان حکماي: یونان
 و داشت وجود نخستین آشفتگی یا کائوس آغاز، در ها یونانی نظر از). 1،1389کوپر،(سازد می محقق را چیز همه که است مایعی
 ها آب بر موکل و خدا ترین بزرگ ها دریاچه و رودها دریاها، خداي پوزایدون). 137:1375ژیران،(زد می موج تاریکی در جا همه
 عنوان به اورا ها اسپارت میان در و شود می شمرده المپ کوه خدایان از همواره اما دارد منزل دریا اعماق در او. است یونان در

 با را ایرانی ناهید و آناهیتا که(هستند آب از برخواسته هاي اله نیز ونوس و آفرودیت). 138.139:1375همان،(شناسند می آفریننده
 .(3:1386کوپر،(  هاست آب نیروي کننده کنترل پوزایدون، مانند نیز نپتون و) اند دانسته همسان آفرودیت

 چیز همه و موجودات تمام پدیداورنده و نطفه که دارد نام "نون" جهان آغاز در آشفتگی مصریان، نظر در: مصر
 هاي الهه و خدایان. کند می سیراب را نامرئی و مرئی جهان دو که ازلی است اقیانوسی نخستین، آشفتگی این). 15:1375ویو،(است

 را هاپی مصریان، نمونه براي. روند می شمار به آب خداي یا و ارتباطند در آب با نوعی به یا که دارند وجود مصر اساطیر در بسیاري
 به نیل رود ایزدان از یکی نیز او که "هارسافس" یا و گیرد می سرچشمه نون از که دانند می نیل رود) بانو ایزد دو شامل(خدایان
 اش، گري کوزه چرخ بر که است گري ریخته معناي به و است نیل رود نماد که دارد وجود "خنوم" دیگر سوي در. رود می شمار
   .(69.73.70:1375.ویو(است "فیالئه" او  دیگر نام و دهد می شکل را آدمیان و ایزدان

 تیبر ها آن میان در رود و آب خداي و الهه. است یونانیان نظر همانند رمیان میان در آب عنصر اولیه،  معناي و مفهوم نظر از: رم
 خداي عنوان به هم و رود نمود در هم نام این از ویرژیل، سروده رمیان حماسه در. است بوده نیز ایتالیا در رودي نام که دارد نام
 .است شده یاد رود

 یک در شدنش کشته از پس که Albe شاه نام هلن؛ مانند شاعرانه تجرد و رود خداي: است چیز چند نام کلی طور به تیبر،
 داشته خدایی منشاء و دارد نام تیبرینوس روایات، اساس بر که تیبر رود قهرمان خواندند؛ تیبر را رود آن نام رود،
 شمرده گرامی باستانی، خدایان مانند و بود ها آب پري رم، باستانی آیین در کارمنتا همچنین). 899:1347گریمال،(است
   .(548:1369کزازي،(شد می

 باروري، نشانه. دارد ها تمدن دیگر با مشترکی نمادهاي آب آن، با مرتبط اقوام و ها تمدن این میان در): اکدي(آشور و بابل
 .است داشته حضور آغازین زمان در و است خرد و حکمت
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 آن از پس زمین خدایان، پذیري نقش و زمان مرور به که اند کرده معرفی آب اي توده مانند ابتدا در را کیهان بابلی، الواح در
نکی و اآ اپسو،: هستند مرتبط مستقیما آب با که شویم می آشنا اله سه با ها تمدن این در). 4:1389یاحقی،(شود می خلق ا  

 عنوان به و است داده شکل را  نمو نام با موجود نخستین و بوده آفرینش نیروي داراي که است الیی و پرگل سرزمین اپسو،
 شمار به نیز دانش و خرد منبع خود، و است آب خانه معناي به او نام). 1:1389لیک،(شود می یاد او از بزرگ خدایان پدیدآورنده

 نقش خود، و آید می شمار به زمین گرداگرد هاي آب منبع واقع ر د اپسو که نماند ناگفته). 66:1375الکوئه، و ژیران(رود می
 .آورد شمار به مصر در نون مانند را او توان می و ندارد را آب نگاهبان فرشته و ایزدبانو

 هاي روش اثر بر اپسو هاي آب آشفتگی از پس. باشد فرمانروا و موکل ها آب تماي بر شود می موفق که است قهرمانی اآ
 کنند می انتخاب را اآ نام به فردي او با نبرد براي خدایان و کند نابود را خدایان تا گیرد می تصمیم او جوان، خدایان انگیز اضطراب

 آب ایزدبانوي و گرفته عهده به را ها آب فرمانروایی اپسو، کردن اراده بی و بردن خواب به با شود می موفق اآ و
). 20:1389همان،(است شده شناخته دانایی و حکمت خداي و چیز همه آفریننده آب، فرمانرواي عنوان به اآ). 2:1389لیک،(باشد

 قدما و است پرداخته انسان دادن شکل به اش گري کوزه چرخ و گل با که رود می گمان و اند نامیده انسان آفریننده گاهی را او
 مطابق اآ با دقیقا نیروها و کارکرد نظر از توان می را انکی اما و). 12:1389یاحقی،(هستند او آفریننده حوا و آدم که کردند می گمان
 .بود پرستش مورد سومریان میان در انکی و اکدي است خدایی اآ که تفاوت این با. دانست

 بالقوه نمود آب که بینیم می گوناگون هاي تمدن و ملل اساطیر در آب عنصر حضور ردگیري با و شد بیان که مطالبی به توجه با
 برخی که مرتبطند آن با وایزد الهه چندین همواره. حکمت و خرد نماینده و آالیش بی و است پاك. است آفرینش در چیزها تمام

. هستند آن خصوصیات تمام دارنده نیز آب بر موکل فرشتگان و ایزدان. هستند آن نگاهبان برخی و آن زاده برخی آن، بر حاکم
 قبایل و اقوام ترین ابتداعی در بلکه مزبور شده شناخته هاي تمدن و ملل اساطیر در تنها نه آب رمز براي نمادها این که نماند ناگفته

 کامل ما گمان به که رسیم می عنصر این باب در کلی ویژگی چند به بررسی این در. یابیم می موارد همین با مشابه را آب نقش هم
 :بود خواهد  بندي طبقه ترین

 حجم دهنده نشان و است دار موج خطوطی صورت به هیروگلیف، در که. نخستین ماده عنوان به آفرینش از پیش در آب نقش
 .(1:1389دوسرلو،(دهد می نشان را نخستین اقیانوس که است آب بیشتر

 (بینیم می گري کوزه چرخ با را آن بابل و مصر اساطیر در چنانکه(آفریننده عنوان به انسان و موجودات آفرینش در آب نقش

 در خوردن غوطه چنانکه. آن موکل هاي اله در عفاف و پاکی وجود و تعمید و طهارت براي استفاده در آن پاکی و آب نقش
 .(1:1386کوپر،(دانند می نیز دوباره تولد و نوزایی نماد آغازین، پاکی به بازگشت بر عالوه را آب

 (دیدیم عبري اساطیر و آشور و بابل ایران، اساطیر در چنانکه(خرد و دانش و حکمت خداي عنوان به آن نقش

 (شده یاد ملل اساطیر در تماممشابهانش و ایران در آناهیتا مانند(بازآفرینی و باروري ایزد عنوان به آن نقش

 را عیسی مسیحیت در مثال.(دارد وجود دوباره عمر یا و جاوید عمر بخشیدن و شفابخشی خاصیت با که  حیات آب یا و چشمه
 نخواهد تشنه هرگز بنوشد آن از که هر که دهد می نوید حیاتی آب به را مومنان او و) 3:1386کوپر،(دانند می حیات آب نماد
 و خضر اسکندر، داستان در و... و انوش و نوش شکل به اسالم و ایران در حیات آب ویژه حضور مانند یا و). 12:1389یاحقی،(شد

 (موسی حضرت
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 اي انگیزه بیانگر و روح و شکل بدون است نیرویی مانند زیرا دانند می نیز ناخودآگاه نیروهاي نماد را آب موارد، این از گذشته
 و است داشته وجود ماده نخستین عنوان به جهان آغاز در آب دیدیم، که همانگونه). 24:1378گربران، و شوالیه(ناشناخته است
 .است عینیت و ماهیت بودن پنهان و ناشناختگی گر نمایان نکته این که کردند می بیان عمق و تاریکی با همراه را آن عموما

 ضمیر نمادهاي بارزترین از یکی را آب او. گیرد می ریشه یونگ گوستاو کارل سودمند مطالعات از ناخودآگاه و آب ارتباط
 اسطوره به بزرگی کمک جمعی ناخودآگاه و حافظه نظریه بیان با و فروید ناهشیار ضمیر نظریه گسترش با یونگ. داند می ناهشیار
 بلکه  سفید، لوحی چنان نه تولد ابتداي در را آدمی روان و نامید ها انسان روانی میراث حافظه را جمعی ناخودآگاه او. کرد شناسی
 میراثی. دارد نام الگو کهن که است چیزي همان میراث این. داند می گذشته روزگاران از رسیده ارث به خصایص و الگوها داراي

 قول به. است بوده روبرو یکسان برداشتهاي با کمابیش امرزو تا دوران ترین قدیمی از ملت و جامعه قوم، یک افراد تمام میان در که
 .تکرارند و تجلی حال در و موجود هماره ناهشیار ذهن در که هستند سازي اسطوره عناصر همان اینها یونگ

 عناصر تمام توان می جمعی ناخودآگاه باب در یونگ نظریه با واقع در و است شکل همین به اساسا نیز آب عنصر مورد در
 نیز آب الگوي کهن. هستند تجلی و تکرار حال در مدام بشر جمعی ناخودآگاه در که دانست الگوهایی کهن را ساز اسطوره

 ها سرزمین در هم آن مشابه، کارکردهایی با البته و گوناگون اشکال به دیدیم، گوناگون اساطیر در آن نمود ارائه در که همانگونه
 .است شده گر جلوه متفاوت زمانی هاي دوره در و هم از دور

 ضمیر با ارتباط در و نو حیاتی بخشیدن و باززایی بخشی، طهارت نقش در را آب توان می فردوسی شاهنامه و اید انه حماسه در
 .پردازیم می آن به بخش این در که کرد تعریف و بررسی  خرد نیز و ناخودآگاه

 شاهنامه و ویرژیل اید انه در آب

 متن، یک در حتی و متون تمام در ساز اسطوره عناصر وجود که کنیم اشاره نکته این به است الزم نوشتار این به ورود از پیش
 هم اسفندیار و رستم داستان در. بود نخواهد متن آن به اي اسطوره نگاه زمینه وجود یا و عنصر آن بودن اي اسطوره بر دال همواره
 به داستان این در که چیزي تنها. کرد بررسی اي اسطوره نگاهی با را ها آن اجبار به توان نمی اما است شده اشاره بسیار آب به اگرچه

. شود می اشاره بدان بیت چند در تنها جا این در که نمودي. است اساطیر در آن نمود چند در آب وجود است تامل قابل و تازه نظر
 فحواي در را اسطوره حقیقی حضور توان می راحتی به ساز، اسطوره عناصر از  مملو و حماسی است اثري شاهنامه که آنجا از اما

 مملوس آنقدر دریا رمز با نیز و آب نمودهاي برخی با مرتبط عناصر وجود نوشتار، این نگارنده گمان به و کرد احساس ها واژه
 .کرد اشاره آن به بتوان که هست

 نوشیدن هنگام در که آب خود البته و کنیم می مشاهده دریا و هیرمند رود قالب در را آب عنصر اسفندیار، و رستم داستان در
 را شراب پهلوان، آزمودن براي و دهند می آب بی می جام رستم، به اسفندیار و بهمن به رستم  چنانکه. آمیزند می درهم آن با شراب

 .نوشند می آن تیزي تمام با

 اهمیت با امر این). 2:1386کوپر،(مسیحیت هنر در ویژه به است روي میانه نماد آب با شراب آمیختن که است آمده اساطیر در
 کم شراب، و آب آمیختن از هدف گوناگون اقوام در اساسا البته و است مرتبط مسیح زندگی در آن حضور و مسیحیت در شراب
 دو این بینیم، می وارونه را روند این اسفندیار و رستم داستان در. آن اثرات در تعادل ایجاد طبیعی طور به و است شراب تیزي کردن
 بهمن بیم تا جهت آن از رستم. کنند می خودداري آب با شراب آمیختن از هستند، مقابل سپاه از فردي میزبان که هنگامی پهلوان
 را رستم شگفتی باب این از و نبرد میان از آب با میرا کهنگی که جهت آن از هم اسفندیار و کند نکوهش می خوردن در را جوان
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 داستان این در خواهی زیاده و تندروي هاي نشانه به توان می نیز شراب و آب آمیزش عدم گرفتن نظر در بدون اگرچه. برانگیزد
 .توجه قابل است نمودي خود این اما یافت دست

 اساطیر هاي فرهنگ از یکی در چنانکه. است جدایی نماد دارد، اسفندیار و رستم داستان در آب که کارکردي اولین
 :خوانیم می

 حیات نماد هم و است مرگ نماد هم آب که آنجا از. مرگ رودخانه و یا در از عبور مثل هست، نیز جدایی معناي به آب
 .(1:1386کوپر،(کند ایجاد را وحدت تواند می هم و افکند می جدایی هم که گفت توان می

 در رستم دوباره حیات با که جهت آن از است حیات نماد هم و اسفندیار برابر در است مرگ نماد آب ما نظر مورد داستان در
 آب با پهلوي زبان در او نام اما ندارد ارتباطی رود و آب با مستقیم طور به رستم باب در حیات این اگرچه. هستیم روبرو داستان
 :دارد زیبایی ارتباط

 ruatah us – taxman                است آمده صورت این به نیز باستان ایران در و است rodestahm پهلوي در او نام»

 استمرار معناي به را نام این محققان. دارد شباهت نیز رودابه مادرش نام با و است جاري بیرون سوي به که است رودي معناي به که 
 (43:1379عدنانی،(»اند کرده معنا جاودانگی عرصه در او تولد و حیات

 هیرمند رود از باید یکدیگر دیدار براي آنها و دارد قرار اسفندیار و رستم گاه سکونت و اردوگاه میان آب خوانیم می چنانکه
 بگذشت جهانجوي:    که خوانیم می فرستند می پیک عنوان به را بهمن که هنگامی و زند می خیمه رود کنار در اسفندیار. کنند عبور

 بلند اسپی و سرافراز جوانی     هیرمند بر

 دانیم می. است مرتبط کارکرد چند با که است آب از عبور آب، دوم کارکرد پس دارد، قرار اردوگاه دو میان هیرمند بنابراین
 :با است مرتبط آب از عبور که

 عبور مانند و است شده یاد آن از پهلوي متون که است وري نوع سه و سی از یکی آب:  آب از گذر ور یا آب از گذر آزمون
 .است رفته می شمار به داوري هاي راه از یکی نیز آب از گذر خطرناك، مواد خوردن یا و آتش از

 اید انه در که خدایان با ارتباط برقراري براي آب در حضور یا و پاکی و تعمید از است نمودي نهایت در که آیینی عنوان به
 .است موجود کارکري چنین ویرژیل

 پیوسته تغیر و مداوم حرکت نمایاندن در رود عنوان  به آب نقش به توجه با آب از کننده گذر در دگرگونی و تغیر ایجاد
 .عینی جهان

 وجود شاهنامه در مورد این از خوبی هاي نمونه البته و نیست اثري داستان این در تزکیه و پاکی به رسیدن در آب آیینی نمود از
 این اما باشد تحول و دگرگونی ایجاد منزله به باید پهلوانان براي آب از گذر سویی از. کنیم می اشاره ها آن به ادامه در که دارد
 که خوانیم می داستان در چون ندارد معنایی اسفندیار باب در مسئله این. ندارد ارمغانی آنان براي آب از عبور و نیست گونه

 رستم این و کند نمی عبور آب از بنابراین و کند می رد شاه فرمان رعایت خاطر به و اساسی طور به بار یک را رستم دعوت اسفندیار
 از که است رستم این هم نبرد روز در و رود می اسفندیار سراي پرده به و گذرد می رود از آید می گفتگو به که بار هر که است
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 در دوباره تولد و نوزایی با او بلکه ندارد دگرگونی معناي هم رستم براي آب از گذشتن این. رسد می خشکی به و گذرد می هیرمند
 .کردیم بیان امر این با نیز را نامش معنایی ارتباط این از پیش که دارد ارتباط آب کارکردهاي

 اسفندیار و رستم داستان در آب نمود بگذریم،  ندارد وجود ها آن بر دال شواهدي نظر مورد داستان در که موارد این از اگر
 :است موجود بیت چند در تنها و دوجنبه از تنها

 ناهشیار ضمیر نماد عنوان به دریا و آب کارکرد نخست

 سوي به حرکت براي است نمادي عنوان به و رفته می شمار به خدایان جایگاه که روحانی مکانی عنوان به دریا کارکرد دوم
 .(162:1385گورین،(ابدیت

 :شود می اشاره نیز آشفتگی و بیم نگرانی، وجود به عینا شود، می اشاره هیرمند کنار در پهلوان دو حضور به هرگاه داستان در

 کمند کرده گرد بر، فتراك به                 هیرمند لب تا دمان بیامد

 بخش تاج یل اسپ روي وزان         رخش برآورد خروشی سو این از

 شتاب گرفته دو هر دیدار، به                 آب نزدیک رسیدند تا چنین

  رستم باب در

 گزند بیم ز گشته تیز سرش                 هیرمند لب تا دمان بیامد

 اسفندیار باب در

 ...خوار شوم، اختر زمان آن گرفت        اسفندیار اشتر زان گشت غمی

 گزند بیم ز ترسان بود همی            هیرمند سوي بیامد آنجا وز

 بلند نامدار شد اندیشه پر         هیرمند لب از برفت رستم چو

 :نهد می پشت پس را رود راحتی به که خوانیم می رود از بهمن گذشتن مورد در آنکه حال

 زیر به سیاهی زرین هراي به              دلیر سواري نبرده آمد که

 جویبار لب از گذشت آسان تن         سوار مایه خوار او پشت پس

 نبرد با پهلوان دو ناخودآگاه درگیري بر داللت... و هیجان و خشم ترس، و بیم آشفتگی، با هیرمند رود حضور همراهی این
 شکست و حریف قدرت از دو هر زیرا) رود کنار(هستند مشابه جایگاه این در مشابهی احساسات داراي ها آن دوي هر. دارد

 هراس و بیم به آگاهی، وجود که است اسفندیار مرگ با و داستان پایان در تنها... و نیستند آگاه کار پایان از هراسند، می خویش
 نهایت در و است اصلی مقصر پدر و نیستند او کشنده سیمرغ نه و زال نه رستم، نه که گوید می صادقانه اسفندیار و دهد می پایان
 تنها داستان پایان در که است اسفندیار کشتن از پس رستم شوربختی است موجود که هراسی تنها. سپارد می رستم به را بهمن حتی
 .است نگران بابت این از زال
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 دارا را اي اسطوره بررسی قابلیت نیز بودن اتفاقی صورت در و باشد اتفاقی کامال انتخابی تواند نمی داستان این در رود وجود
 احساسات پذیري باور به داستان، در ناهشیار ضمیر ناشناس و پنهان نمودهاي سویی از و گري ویران مرگ، نماد القاي با آب. است

 و کند می کمک داستان تراژیک و اندوهبار پایان و طرفین از یکی مرگ سبب به داستان سراسر در وحشت قهرمانان، باورهاي و
 .بگذریم آن کنار از سادگی به نتوانیم که سازد می میسر را امر این

 نکوهش در اسفندیار که زمانی بار یک. شود می دیده نیز سیمرغ وجود بار هر در که شود می اشاره دریا به نیر بیت دو در
 و یابد می را او سیمرغ اینکه و کند می اشاره) البرز هال کوه جوار در فراخکرت دریاي(دریا کنار را چهر دیو زال شدن رها رستم،

       :پرورد می

 بشکرند ورا ماهی و مرغ مگر                   برند دریا پیش تا بفرمود

 فرا را آسمان سیمرغ حضور ناگهان و رسد می دریا به گز پی در و سیمرغ فرمان به رستم که است زمانی دیگر بیت در و
    :کند می تیره و گیرد می

 دید تیره هوا روي سیمرغ، ز               رسید دریا پیش تا راند همی

 فراز گردن مرغ آن آمد فرود              فراز دریا نزدیک به آمد چو

 جایگاه به نیز سپس و است داشته وجود آب تنها آغاز در زیرا مقدس است مکانی دریا اساطیر، در دانیم می که همانطور
 دادن فدیه و کردن قربانی هاي آیین از بسیاري و روحانی است بوده مکانی همواره سبب همین به. است شده بدل خاصی خدایان
 پهلوي و اوستایی متون در او معرفی و سیمرغ اهورایی جنبه اساس بر دیگر سوي از. بودند مرتبط رودها و دریا با خدایان براي
 .است اهورایی و نیک اساطیري مرغان از یکی او که دانیم می

 سیمرغ، نام پهلوي در. هستیم روبرو) کند می معرفی زیرك و دانا مرغی را او که(اوستا سیمرغ مشابه سیمرغی با پهلوي متون در
 شده نامیده "تخمک هرویسپ" پهلوي در و اوستائی ویسپوبیش که است درختی بر او کنام). 156:1345نوزاد،(است  مرو سین
 .(157:1345همان،(است ناپذیري آسیب نیز و بخشی درمان خاصیت داراي و است

 شک بی شفابخش، درخت این فراز بر سکونت و همجواري اثر بر او. شود می خوانده نیز کامرو و امرو نام با وستا ا در را او
 .است ویژگی این داشتن دلیل او  نجات و رستم زندگی در او  حضور دوبار و است شفابخشی نیروي داراي نیز خود

 را او خود شد، کشته اسفندیار دست به و کرد می زندگی پرستان بت دژ راه در که سیمرغ اهریمنی جفت جز به هم شاهنامه در
 . (فراخکرت ي دریا همان(کند می زندگی دریا نزدیکی در و البرز هاي کوه در که یابیم می ویژه اسراري به آگاه و دانا مرغی

 نمود و سیمرغ باب در اهورایی هاي داده این به توجه با سویی از و دارد دریا فراز بر اي آشیانه اوستا در و پهلوي متون در او
 به که حماسه ساختار زیبایی به و است طبیعی اسطوره و حماسه عرصه در شاهنامه، در هم کنار در دو این وجود اساطیر، در دریا

 .افزاید می دارد عمیق پیوندي اسطوره با نوعی

 خدایان دیگر همانند او. است ساکن تیبر رود در که شویم می آشنا نام همین به ایزدي و تیبر نام به رودي با ویرژیل اید انه در
 قرار لطف مورد را او تمام شفقت با و خردمندانه و شود می ظاهر پهلوان بر آن از پیش یا و جنگ میانه در گاه گاه حماسه، این در
 .دهد می
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 استراحت حال در و آرمیده آرامی به که ژولیده و سپید ریش و موها با است سالخورده مردي معموال تیبر ایزد ها نگاره در
 .است شده می ترسیم آرام پیري شکل به نیز او که دارد شباهت پوزایدون به جهت این از). 523:1369.کزازي(است

) انه(او بر خویش تن به آمده، بر سپیدار درختان هاي برگ میانه از سرش که پیري زیبا، رود خداي آن تیبر، مکان، آن خداي»
 (295:1369کزازي،(»پوشید فرومی را پیکرش نغز بس کتانی از سبزفام پوشی تن. شد آشکار

 مورد در. است همراه اش جامه سبز رنگ و هایش ریش و موها سپیدي در سپید رنگ رود، قالب در آب نمادهاي با تیبر ایزد
 :که خوانیم می اساطیر در سپید رنگ

 و مسیحی هاي دراسطوره(شادي تقدس،  نجات حقیقت، نور، عفت، و پاکی: از هستند عبارت سفید رمزهاي ترین رایج
 و عروسی در مرگ نیز و تولد از نمادي ،)بوده رایج یونان و روم و شرق باستان تاریخ در چنانکه( سوگواري نیز و) مصري

 معناي دو داراي اساطیري نمادهاي برخی و آب مانند هم سفید رنگ بینیم می که همانگونه). 171.172:1386کوپر،...(و سوگواري
 .است رنگ این مثبت نمادهاي نماینده دارد ویرژیل حماسه در که باالیی جایگاه به توجه با تیبر ایزد و است منفی و مثبت

 جمله از ها آیین و اقوام عموم در که سبز نمادهاي بارزترین. دارد همراه به خود در را مثبت و منفی جنبه دو هر هم  سبز
 با ارتباط در و اعتماد و کامیابی فراوانی، صلح، بهشت، شادي، و امید و جوانی: از هستند عبارت است رایج...و مسیحیت،اسالم

 حسادت و) زمستان برگی بی از پس بهار یادآور(فنا،تغییر نماد هم سویی از. است ارتباط در جاودانگی با بهار همیشه اسطوره
 یادآور و مبتدي سالک کبود جامه برابر در است منتهی سالک سبز جامه یادآور سبز جامه سویی از). 170.171:1386کوپر،(است

 .سبز رنگ با خضر همراهی و جاودانگی

 سخن او با و آید می پهلوان سراغ به شرایط ترین سخت در و است مهربان خوانیم، می اید انه در که همانطور تیبر رود خداي 
 و پاکی و است آب زایی باز و تولد نماد بیانگر دارد مسکن رود در که آنجا از و گیرد می قرار مخاطب ها نیایش در و گوید می

 .آن تقدس

 حرکت این. است موجود شاهنامه و اید انه در آب در حضور و نیایش آیین دانستیم، مرتبط آب با را ها آن که هایی آیین از
 .ها آن با ارتباط برقراري و خدایان مقدس مکان در حضور براي نیز و شود می انجام پاکی به رسیدن براي آب در حضور نمادین

 بزرگ کاري انجام براي یا و بزرگ رنجی از پس که هنگامی داستان پهلوان یا و شاه قهرمان، که خوانیم می بسیار شاهنامه در
 .کرد اشاره زیر بیت چند به توان می اینموارد بارزترین از چنانکه. شوید می آب به تن دارد، را خداي یکتا با نیایش قصد

      :خسرو کی باب در و خسرو کی داستان در

 کی کاووس ایوان به بزرگان                می و رود با هفته یک ببودند

 بجست نیایش جاي و بیاسود              بشست تن و سر هشتم جهاندار،

 :مرداس باب در ضحاك داستان در

 بیاراستی پرستش بهر ز            برخاستی شبگیر جهاندار،

 پراغ ببردي او با پرستنده          باغ به نهفته بشستی وتن سر
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 :اژدها سپس و شیر کشتن از پس اسفنیار خوان هفت در

 نجست یزدان پاك جز نگهدار        بشست تن و سر آمد اندر آب به

 هالك کردي تو را ددان دستم به                  پاك و داد دارو کاي گفت چنین

*** 

 خواب به گردد بیهوش که مردي چو       آب سوي شد و برخواست خاك آن از

 بشست تن و سر آمد اندر اب به                  بجست نو جامه خود گنجور ز

 خاك به گریان و پیچان کشت همی           پاك خداوند پیش به بیامد

 مورد در سویی از. شود می آماده خداوند نیایش براي آب با طهارت انجام واقع در و تن سرو شستن با فرد دیدیم، که همانطور
 .کنیم مشاهده را ارتباطی توانیم می هم آب شفابخشی و نوزایی رمز با بلکه نیایش براي پاکی به رسیدن با تنها نه اسفندیار

 حضور میان هایی تفاوت چه که است معلوم داستان پهلوان نمادین رفتار از و شود می مطرح اي ویژه طور به اید انه در آیین این
 :که خوانیم می اید انه در باره این در. دارد وجود ملل دیگر و رمیان میان در آب

 گودي در آیین، بنیاد بر. نگرد می اثیري آسمان در دمد، می بر اندك اندك که را خورشید پرتو اندیشه، به خیزد، می بر) انه)»
 را تو داري، نیرومن هایی شاخ که رودي اي را تو:... آورد می بر آسمان سوي به را سخنان این و گیرد می بر رود از آب دستانش،

 (298:1369کزازي،(»...باش یار و خجسته مرا تنها. رانی می فرمان هسپري هاي آب همه بر خداوندگار و سرور چونان که

 :شاه تورنوس توسط دیگر جاي در نیز و

 هوا و ستود می ستایش به نیک را خدایان که هنگام آن در آیین، به و برگرفت آبی ژرف رود رویه از شد؛ نزدیک رود به او»
 (329:1369کزازي،(»افشاند رابر آب آن ساخت، می گرانبار) دعاهایش(باژهایش و ها پیمان از را

 و اساطیر ویژه گویا که است نمودهایی از یکی آب، برافشاندن یا و خدایان نیایش هنگام دستان کف در آب نگهداشتن
  .طلبد می نوشته این جز مجالی ملل، دیگر در آن مشابهان پیگیري البته و است ایتالیا و رم هاي آیین

 

 نتیجه

 با آیین، یک در حضور صورت در آب که دهد می نشان اساطیري و حماسی هاي داستان در آب حضور به کلی نگاهی
 بخش حیات که زمانی چه دهنده، تعمید است غسلی و کننده پاك عنوان به که زمانی چه. دارد ارتباط مذهبی و دینی هاي آیین
. است آن براي ویژه نگاهبانان و خدایان حضور همین نیز امر این اصلی علت. است خاصی خدایان مقر  که زمانی چه و است

 .یافت توجه خورد در و مستقل آیینی نتوان شاید هوا و باد مورد در اما است همینگونه نیز زمین یا و آتش باب در که همچنان

 توان می اما باشند منطبق رایج اي اسطوره مفاهیم با همواره توانند نمی اگرچه ها حماسه در ساز اسطوره عناصر وجود اینکه نتیجه
 و مفهوم به را عناصر این اصرار با توان نمی که گرفت نظر در هم را نکته این و داد قرار بین ذره زیر را ها آن اي اسطوره نگاهی با
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 آیینی و اسطوره از کمی بوي و رنگ وجود حماسه و داستان ساز اسطوره عناصر برخی در گاهی. کرد متصل اي اسطوره نقدي
 داشت را اسطوره بوي و رنگ که عناصري همین از یکی نیز نوشته این در. ببخشد اثر به خاصی و نو زیباي تا است کافی خاص
 در ها آب ایزد وجود و درداستان ها اب برابر در ها واکنش رود، انتخاب که داد نشان بررسی این. گرفت قرار تامل و بررسی مورد
 به آب مورد در اید انه و شاهنامه عناصر در تجلی این. است حماسه در اساطیر تجلی متوالی سیر بلکه اتفاق اساس بر نه منبع دو این

 آن اي اسطوره بوي و رنگ دادن دست از موجب حماسه، دو این در آب نمودهاي از یک هر تغییر یا حذف که است اي گونه
  .است
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 نقد و بررسی جایگاه رئالیسم و ناتورالیسم در سنگ صبور صادق چوبک
  29سپیده امینی

  30محمود زحمتی

  چکیده

در اروپا و  1880 – 1850هاي  هنري است که در اواسط قرن نوزدهم میالدي یعنی در فاصله سال –رئالیسم، مکتبی ادبی 
ي  کند و ریشه ترین ویژگی آثار رئالیستی آن است که انسان را به عنوان موجودي اجتماعی مطرح می مهم. آمریکا رواج یافت

ي تنگ  به دنبال آن مکتب ناتورالیسم شکل گرفت که چهارچوبه .کند ي رفتارهاي نیک و بد او را در اجتماع جست و جو می همه
رد که امیل زوال و طرفدارانش بنا نهادند و مدعی شدند که هنر و ادبیات باید جنبه علمی داشته باشد و کوشیدند تر و محدودتري دا

براي توصیف  یکی از پیشگامان ادب فارسی معاصر ایران، چوبک،صادق . که روش تجربی و جبر علمی را در ادبیات رواج دهند
، با اختالف نظر، ها ینیبو درون  ها ينگروي را به سبب همین دقت نظر در جزئی  .ي زندگی وسواس زیادي داشتها تیواقع

ي رئالیسم و ناتورالیسم  در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته، جایگاه و غلبه آنچه. رئالیست وگاهی ناتورالیست خوانده اند
   .ور مورد نقد و تحلیل قرار گرفته استو انطباق و ویژگیهاي این دو مکتب در سنگ صباست  در سنگ صبور چوبک

 

  رئالیسم، ناتورالیسم، صادق چوبک، سنگ صبور:  ها کلید واژه

    

                                                        
 sepidehamini89@yahoo.com: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، رایانامه  29

  Mahmud.zahmati@gmail.com:  کارشناس ارشد فرهنگ و زبانهاي باستان دانشگاه تهران، رایانامه - 30
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  مقدمه

ي طرز تفکرو  دربارهکه بخواهد  ینهمرمان نویس رئالیست ، ". رئالیسم میل ارادي هنر براي نزدیک شدن به واقعیت است
سید ("کند بدقت مورد توجه قرار دهد یماعمال و افکار کسی بحث کند، باید محیط و اجتماعی را که او در آن زندگی 

متعدد بعدي نتوانسته است از قدر و اعتبار آن  يها این مکتب ادبی از آن جهت حائز اهمیت است که مکتب.)129:1366حسینی،
و به دنبال رئالیسم، مکتب ناتورالیسم شکل . ادبیات امروز جهان بر روي آن نهاده شده است بکاهد و بناي رمان نویسی جدید و

داند و ویژگی آنها تأکید  یمزندگی و اعمال انسانها را معلول وراثت و محیط و وضع جسمی و زیست شناختی آنان  "گرفت که
  )1390:1388شریفی،("ي مخدوش و معیوب زندگی بشر استها جنبهمفرط بر 

از او بعنوان  توان یم تیجمالزاده و صادق هدا یاست و پس از محمد عل یقصه فارس سانیتاه نوکو نیچوبک از اولصادق  
چوبک داستان نویس توانایی است که با تکیه بر نگرش خاص خود به زندگی، . نام برد رانیا دیجد یسیقصه نو شروانیاز پ یکی

ي نوین و شجاعانه ا تجربهکشد و سنگ صبور  یمکنند، به تصویر  یمقشر محروم جامعه و مشکالتی را که با آن دست و پنجه نرم 
نوآوري او هم از . کند یمی و آزمایش هاي جدید ادبی را معرف یوهشاست که در طی نگارش آن نویسنده بسیاري از مفاهیم و 

ي مدرن و جریان سیال ذهن و تفکر  یوهشچوبک با استفاده از . جهت شکل و تکنیک داستان نویسی و هم از نظر محتوا بوده است
ی با اصول و نگاه مکتب ناتورالیست وي با ترکیب .رئالیستی و شگردهاي ناتورالیستی، نگاهی چند بعدي به داستان بخشیده است

و در آثار داستانی نویسندگان  اوستپدید آورده که خاص آثار روایی خود  یی ژهیاصول و نگاه مکتب رئالیسم انتقادي ترکیب و
حاضر با ي  مقالهي تعیین جایگاه مکتبی سنگ صبور،  نهیزمبا توجه به اختالف نظر منتقدان در  .شود یدیگر با چنین ترکیبی دیده نم

صادق چوبک  سنگ صبور و نقد مجدد داستان یبررس به ،سمیو ناتورال سمیرئال یدو مکتب شاخص ادب يها دگاهیجمع اصول و د
  .پرداخته است

  

  :نقد مکتبی سنگ صبوراز دید منتقدان

رهبر ادبی را ایفا  یکبوشهري در ادبیات داستانی ایران نقش  ي برجسته ي نویسنده، .)ش . ه  1295-1376(چوبک صادق 
نویسنده اي کرده، داستانی پیشروي جهان را براي نخستین بار در ایران تجربه  هاي سبکاو هم مانند صادق هدایت . است کرده
به چاپ  1345وي رمان سنگ صبور را در سال  .گرفته است کارو شگردهاي نوي داستان نویسی را در آثارش به  ها شیوه کهاست 
، دیدگاههاي مختلفی در تعیین مکتب بکار گرفته شده در افل ادبی آن زمان برانگیختیادي را در محزهاي  این اثر بحث .رساند

 در ذیل به اختالف نظر . سنگ صبور ارائه شده است و برخی از منتقدان وي را رئالیست و برخی ناتورالیست اعالم کرده اند

 دانسته اند نویسندة ناتورالیست برترین و نخستین را او منتقدان، از نظر نقد مکتبی سنگ صبوراشاره شده است ، عده اي از گروهی

 داند و میرصادقی او را یک رئالیست تمام عیار می چنانکه کرده است؛ مبادرت پلیدیها تشرح زوالبه امیل ي نحله مطابق که

شود و  مأنوس میها کم کم به تصویر و تجسم این مظاهر زشت و ناپسند جامعه خوگر و  چوبک مثل اغلب ناتورالیست"گوید  می
ها و  به بیان دیگر چنان در زشتی. ي عادت افتد که خوانندگانش را از آن بر حذر داشته است، یعنی تله اي می خودش در تله

  )96:1382میرصادقی،(".ماند ها غافل می ها و پاکی شود که از خوبی ها غرق می ناپاکی
 جنسی ي غریزه و اجتماعی جبر اسیر او داستانهاي آدمهاي" :کند می تأکید چوبک ناتورالیستی نگاه دیگر نیز بر ناقدي یا

 راناتورالیستی او آثار ظاهر و سطح یکسو از متناقض نما، نظر اظهار یک در نیز براهنی )49:1369، عابدینی(.هستند خویش
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 در که را سنگ صبور رمانِ ژرفاي او .کند مشاهده نمی ناتورالیسم هاي آموزه از نشانی او آثار عمق در دیگر سوي از و خوانده

 سطح این باید ولی آید می نظر به ناتورالیستی ظاهر به چوبک دنیاي" .داند می رئالیسم اوست، آثار دیگر جامع حقیقت

 معلولهاي اقتصادي و علل اساس بر بیشتر و است اجتماعی و اقتصادي اصل، در که قضایا عمق به تا بشکافیم را ناتورالیستی

اجتماعی  رئالیسم آن بدون ولی آمدند، نظر نمی به جذاب و شیرین ها قصه ناتورالیسم، آن بدون شاید ..برسیم شود می تعیین
 )   686-  685:1368 براهنی،.(دهند می دست از را خود و محتواي مفهوم کلی به چوبک هاي قصه اقتصادي

 گاه و خشونت از گذشته که ناتورالیسم آنجا کند، می انکار چوبک آثار در را ناتورالیسم صریح نظر اظهار یک در سپانلو

 اروپا نوزدهم قرن در مرسوم جرمشناسی علم و تحصیلی مکتب اساس گوید بر می ":دارد اساسی اصل یک کالم، استهجان

 نسلهاي سفلیس در یا الکلیسم که بودند معتقد مثالً .بود معتقد ژنتیک و ارثی شدید تأثیرات به مکتب آن .است گرفته شکل

 )105:1366 سپانلو، (".شود می خیانت و سست عهدي و روسپیگري یا بالفطره جانیان موجد بعدي

 آن در شکیبایی از نشانی که هیچ عصبانیتی با دانند می ناتورالیسم پیرو را چوبک که کسانی به پاسخ در خانلري دکتر

 یک بندند، می آن به را چوبک غلط به که ناتورالیسم این مکتب" دارد می اظهار ادامه در و گویند می مزخرف :گوید می نیست،

  )90:1380 دهباشی،( ".است رئالیسم از مبالغه آمیز امتداد
ها و ماجراهایی رفت که هرکدام  شد سراغ شخصیت اي که در طبقات فرودست دیده می چوبک با توجه به خشونت رفتاري" 

او یک رئالیست تمام عیار بود که با منعکس کردن . بردند دادند و به شدت ره به تاریکی می بخشی از این رفتار را بازتاب می
نه در جستجوي درمان آنها بود و نه تالش داشت پیشواي فکري نسلی شود که تاب هاي طبقه رها شده فرودست  ها و زخم چرك

  ))54یزدانی خرم،بی تا،( "این همه زشتی را نداشت

 :کندبد العلی دستغیب طنز آثار چوبک را چنین تحلیل میع

شود و زندگانی مجسم می يها فسادو چرك این طنز، ههمرا.شود،درخشان دیده می در داستانهاي کوتاه چوبک ،گاه طنزي"
 .داستانهاي چخوف است تر از فضايچوبک بسی تیره يها فضاي داستان جز اینکه شود،را یادآور می»خوفچ« این کار او گهگاه

آدمهاي اسیر که می چوبک آدمهاي مفلوك و تحقیر شده، در داستانهاي...اندتري نشان داده شدهفساد و ابتذال نیز با رنگهاي تیره
چوبک فساد و ابتذال  .تجریدي است شود ولی تصویر این آدمها بس، نشان داده شده میبرند یسازند و راه به جایی نمسوزند و می

  )9:1353دستغیب،("..اجتماعی نگرد نه از دید واقعیت گراییرا از دید ناتورالیستی می

 :محمود دولت آبادي نیز در خصوص چوبک معتقد است

 اما چون فاقد نبوغ پردازد،پست اجتماعی می و بدون جوهر ذاتی هدایت، به مضامین-ز تحت تأثیر هدایتچوبک در آغا. "
  )227،1368:،فریادتن چهل( "...گیرندهدایت است،داستانهایش رنگ ناتورالیستی به خود می

چوبک مخصوصاً سنگ صبور، آنقدر آثار . اند کردهي نقد آثار چوبک قلمفرسایی  حوزهوبسیاري دیگر از منتقدان ادبی، در 
سبکهاي رئالیسم و  در ادامه بعد از معرفی ناگزیر. عمقی وسیع و جاي بحث و نقد در خود دارد که مجال اوراق، آن را بسنده نیست

مورد ، سنگ صبور صادق چوبک ها شاخصهوناتورالیستی پرداخته و بر اساس این  رئالیستی يها رمان مولفه هاي ناتورالیسم به ذکر
  .تحلیل قرار گرفته است
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  : رئالیسم و فنون و ویژگیهاي آثار رئالیسم در سنگ صبور چوبک

هنري است که در اواسط قرن  –ادبی  یرئالیسم، مکتب. در لغت به معناي واقعیت است و رئالیسم یعنی واقع نمایی) Real(رئال 
این مکتب عکس العملی بود در مقابل . رواج یافت کایدر اروپا و آمر 1880 – 1850هاي  نوزدهم میالدي یعنی در فاصله سال

زندگی و بیان عوامل آنها و باالخره تحلیل و  يها تیثیر محیط و اجتماع در واقعأهدف اصلی آن تشخیص ت" .کیمکتب رمانت
و ) برونی (لیسم برخالف رومانتیسم مکتبی است اوبژکتیف ئار. است که در اجتماع معین بوجود آمده اند ییها پیشناساندن دقیق ت

سید ("سازد یرئالیست هنگام آفریدن اثر بیشتر تماشاگر است و افکار و احساسات خود را در جریان داستان ظاهر نم ي  سندهینو
شت و معتقد بود که آثار بسیار دا دیهاي جامعه تأک عینی و بیرونی بود که بر بیان واقعیت یرئالیسم مکتب )129:1366حسینی،

برد و براي نشان دادن تصویر درستی از جامعه باید زبانی بی  راه به جایی نمی میسیرمانتیسیسم و کالس يها متکلفانه و دیرفهم مکتب
د آثارش در پیشبر پیشواي نویسندگان رئالیست دانست و از دیگرنویسندگانی که توان یمبالزاك را  ".پیرایه و ساده را برگزید

که قریب  ماجراي واقعی نوشت کیرا بر اساس » مادام بوواري«فلوبر بود که رمان  ها سهم بسزایی داشت، گوستاو اهداف رئالیست
واقعگرایی  ": منتقدانی دارد که معتقدند رئالیسم) 129:همان(".شود یمچهارصد صفحه است و کتاب مقدس رئالیسم شمرده 

نه ! ، پدیده اي حتمی الوقوع و واجب الوجودکند یماهیت ساختاري واقعیت را نادیده گرفته و آن را پدیده اي واقعا مسلم فرض م
هنر رمان نویس رئالیست در واقعی جلوه دادن اثر  )263،1382:ریموند(".پدیده اي محصول تضادهاي تاریخی و تضادهاي طبقاتی

کار او این . نویسندة رئالیست تنها مشاهده گر نیست بلکه آفرینندة زندگی پندارین است. هم واقعیت برسداست تا مخاطب به تو
رمان نویس آدمهاي ملموس و واقعی را به دنیاي . نیست که به مشاهدة زندگی اکتفا کند، بلکه آنست که به آفرینش او بکوشد

که باید  شود یدر اصل واقعیت چیزي تصور م" . .التر به تماشاي آن بنشیندو نه آنکه از پایگاهی برتر و با کند یادبیات عرضه م
مفهوم تثبیت  گذارد یو این دستیابی فرایندي مستمر است که هرگز نم. بدان دست یافت نه چیزي که باید آنرا مسلم فرض کرد

 توانند یننده و مبهم و متناقض است که همه نمگمراه ک يا شود و یا واژه قالب معنائی سهل الوصولی فراهم آورد، واقعیت به اندازه
  ) 39:1370گري یه،.رب("به آن دست یابند

هایی با مضامین اجتماعی و  مکتب رئالیسم در ایران، پس از نهضت مشروطه مورد توجه قرار گرفت که منجر به آفرینش رمان
یکی از . اجتماع خود را در این آثار منعکس نمایند هاي اي واقعیت ها سعی داشتند به گونه نویسندگان این رمان. سیاسی گردید

 ي دهه.خورد، توجه به حقوق پایمال شده زنان و اوضاع ناگوار آنها در جامعه بود هاي آن دوره به چشم می مسائلی که در اکثر رمان
سالهاي . گسترش مدرنیسم بود که منجر به تثبیت نظام سرمایه داري صنعتی و رشد فراگیر طبقه ي متوسط جامعه شد ي چهل عرصه

بود  ها نهیظهور برجسته ترین دستاوردهاي هنري در تمامی زم ي شکوفاترین دوره ادبیات معاصر ایران و عرصه 1357تا  1340
چهل و پنجاه،  ي در دو دهه. ،صادقی و ساعدي در این دهه چاپ و منتشر شدآل احمد ،گلستان ، چوبک  هدایت، بهترین آثار.

انسان و  خالقیت هنري ارتقا یافت و کوشید که به جستجوي عمیق در بطن هستی و هویت ي قالب داستان از وعظ اخالقی به مرحله
سنگ صبور صادق  رئالیستی يها جنبه ،بر آنهاسپس با تکیه و  رئالیسم فنون و ویژگیهاي حوزهبا معرفی  در ادامه. جامعه بپردازد

  .را نمایان سازیم چوبک

  

 :باید داراي پالت باشد یعنی داستانی، از اصل علت و معلولی پیروي
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گذارد، و  با تکیه بر محور تک گویی ذهنی، جریان سیال ذهن را در اثر خود به نمایش می صادق چوبک در سنگ صبور
هاي ذهنی  در رمان. ي فکري نویسنده را بر عهده دارند هاي داستان، نمایندگانی هستند که به تصویر کشیدن مشغله گویی شخصیت

ي مدرن و نیز تحت تأثیر دانش روانشناسی  جامعهمدرن، حوادث متناسب با مقتضیات عصر جدید و اضطراب وآشفتگی روحی 
گیرند و با روند جریان سیال ذهن، داستانی را با  ها با تک گویی درونی، رشته ي کالم را به دست می شخصیت. گردد بیان می
از ابهام قرار دارد و  در اینگونه داستانها نقش طرح یا پالت در پاره اي. کنند هاي عینی اجتماعی، روایت می کاري ها و ریزه تجربه

ي روان شناختی نو نظر آقاي ایدل  ي جستاري در قصه حمید محرمیان در مقاله. بین منتقدان و رمان نویسان اختالف نظر وجود دارد
ها  ي شخصیت به همین دلیل نیاز به کاربرد حافظه. در این آثار حضور نویسنده به کلی غایب بود ". را چنین جمع بندي کرده است

این جا نه داستان، نه طرح داستان وجود نداشت و از . ي آنان ارتباط برقرار کند وجود آمد تا بدان وسیله خواننده بتواند با گذشتهب
  )46:تا محرمیان معلم، بی.( کرد نمود که این نوع قصه، خواننده را بدل به نویسنده می همه گذشته، چنین می

ي  نظم ندانسته و معتقدند که ظهور این خاطرات در عرصه را در ذهن چندان هم بی برخی دیگر از منتقدان، افکار و خاطرات
ی ویژه هاي روابط علت و معلولی که استحکام پیرنگ، پیوستگی تام و تمامی با آن دارد، در  بنیان".کند اي تبعیت می ذهن از نظام علّ

  )26:1376شیري،(".هایی براساس مشابه و مجاورت اي دیگر است، تداعی هاي روانی ضعیف نیست، بلکه به گونه داستان

  

  :رئالیستی نباید بی مکان و بی زمان باشد يها داستان

موضوعی است که  شود یکندوکاو در شخصیت آدمی آنگونه که در نفوذ متقابل خودآگاهی گذشته و حال آن نشان داده م
اصل فردیت مورد اعتقاد الك عبارت بود از موجودیت در جایگاه خاصی در . بسیاري از رمان نویسان رئالیست به آن پرداخته اند

مفاهیم  ایضاً .ابندی یمفاهیم با منفصل شدن از ظرف زمان و مکان عمومیت م"همانگونه که او نوشت از آنجا که . زمان و مکان
که  ابندی یبه همین ترتیب شخصیتهاي رمان فقط وقتی فردیت م. که هر دوي این قیود تصریح شوند شوند یخاص مهنگامی  صرفاً

  )30:1386الج،(". در پس زمینه اي از زمان و مکان خاص شده قرار گیرند

 در او ي جنازه که تازمانی شود می مفقود گوهر که وقتی از یعنی گیرد؛ برمی در را روز چند فقط داستان، واقعی زمان

 به خواننده ذهن، سیال جریان تکنیک از به بهره گیري توجه با محدود زمان این در البته و آید می دست به سیف القلم ي خانه

 را 1313سال شیراز از روز چند فقط داستان عینی و ملموس زمان اما شود، می نیزکشانده ایران تاریخ به دور، بسیار زمانهاي

 به کمر خود خشونتبار به ایدئولوژي اعتقاد با اي بالفطره قاتل سال همان در و لرزاند می را شهر تمام زلزله اي که شود شامل می

 ایران تاریخ تاریک داالنهاي به نقبی ذهن سیال جریان صناعت با چوبک..بندد می وسوزاکی سیفلیسی بیماران و روسپیان قتل

 میرزااسداهللا اي اجاره ي خانه به و است محدود بسیار آن وقوع زمان همچون صبور سنگ داستان عمل ومکانِ لوکیشن .زند می

 عمل و شود عوض سریع خیلی لوکیشن، تا نیست نیازي مدرن رمان در .طویله یک و دارد اتاق سه او ي خانه .شود می خالصه

 و 18 قرن رمانهاي کالسیک در درحالیکه گردد، روبرو مکان تغییر با مدام داستان و یابد انتقال دیگر مکان به مکانی از داستانی
 موفق ي نمونه که صبور سنگ رمان در .عمق در بود تا داستان سطح در بیشتر حرکت و کرد می تغییر دائماً داستان مکان 19

 تک افتادگی و تنهایی. است اثر این بودن درونی بیانگر، امر این و هستیم رو روبه مکان اندکی تغییر با ما است، مدرن رمان یک

 که داستان تم دیگر به عبارت. دارد هماهنگی صبور لوکیش سنگ و مکان محدودیت و انحصار با چوبک داستان در انسان

  .شود می القا ریشه اي تر و بهتر فضا و مکان محدودیت در کند می تشریح عصرمدرنیته در را تنها انسان تراژدي
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 :شخصیت رئالیستی

که فرد مشخص و غیر عادي و یا عجیبی را که با اشخاص معمولی فرق دارد به  ندیب یهیچ وجه لزومی نمنویسندة رئالیست به "
و این فرد در عین  ندیگز یردم و از هر محیطی که بخواهد مماو قهرمان خود را از میان . عنوان قهرمان داستان خود انتخاب کند

این فرد ممکن است نمونۀ برجسته و مؤثر یک . کند یهم نوعان خویش و وابسته به اجتماعی است که در آن زندگی م دهحال نماین
 )13:1366سید حسینی،( ".عده از مردم باشد ولی فردي مشخص و غیر عادي نیست

هست با آن تنوع که از لحاظ ، عموماً توأم با فقرنگاري است و در آثار او اصالتی چوبک پرداختن به مسایل اجتماعی براي 
. عمق ببخشد شیها تیکرد به شخص یسع چوبک. وجود دارد و با آن وسعت نگاه در پرداختن به مضامین اصیل و واقعی ها پیت

 حوادث و وقایع توصیف ضمن شخصیتها این. گذاشت ریتاث يو انیب ي ، بر نحوهها تیبه شخص دنیعمق بخش يتالش برا نیهم

 بلقیس، کاکلزري، سلطان، جهان گوهر، احمدآقا، اصلی، کاراکترهاي .آفرینند می را داستان خویش، آمالِ و وآرزوها زندگی

 آرزوهایشان و آالم شرح به خود، معرفی شخصیتها ضمن این از یک هر داستان، این طول در .هستند شیخ محمود و سیف القلم

  .شود می معرفی دیگران به وسیله و گوید نمی سخنی خود از هرگز که ازگوهر غیر پردازند، می کاراکترها دیگر معرفی و

  

  :فقیر جامعه باشد ي متوسط و یا طبقه ي طبقه ي درباره

ها و ماجراهایی رفت که هرکدام  سراغ شخصیت ،شد چوبک با توجه به خشونت رفتاري که در طبقات فرودست دیده می
او در رمان سنگ صبور رکود و جمود زیستی اي را به  بردند  میو به شدت ره به تاریکی  دادند  میبخشی از این رفتار را بازتاب 

فرودست هرچند به عنوان مظلوم اما  ي طبقهاز این منظر . دهد تصویر کشید که اجازه خلق باورهاي بزرگ و فکرهاي مترقی را نمی
  .رود شود که هرچه بیشتر در گل و الي فرو می به شکل گناهکار ترسیم می

  

 :دسعی شود از زبان محاوره اي استفاده شو

عنی ی. کرد ینثر ادبی را ایجاب م ي رئالیستی رمان نویسان رئالیست چیزي بسیار متفاوت با قالبهاي پذیرفته شده مقاصد اساساً"
هیچ «: کرد یبراي مثال جان دنیس صور خیال را به دلیل غیر رئالیستی بودن آن در موارد خاص نهی م. روشن و ساده نثري تماماً

اگر کسی با استفاده از تشبیه شکوه کند واکنش من این خواهد بود که یا . وسیلۀ بیان اندوه باشد تواند یجور صور خیالی هرگز نم
  )43:1386الج،(".برد یا خوابم می ردیگ یخنده ام م

  داستان  و عنوان  برده کار  را به همحاور  او زبان. دارد  توجه  عامه  طبقۀ  زندگی  به  دیگراناز   بیش  داستانهایشدر   چوبک  ادقص
 .اردد در داستان شفافیت روایی در مقابل فصاحت بالغی وجودو عالوه بر آن  است  گرفته  وام  عامیانه  هاي قصهصبور را از   سنگ
  : دارد یمي از زبان محاوره سنگ صبور ، آنجا که کاکل زري با زبان کودکانه دلتنگی خود به مادرش را بیان ا نمونه
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 "ننم دیگه نمیادش. ي زغالی کتهقاپش زد و بردش تو . یه هو دیبو از پشت درختا در اومد. ننم رف رف تا تاریک شد "
  )36:1352چوبک، (

  
  : نامحدود باشد و فرصت تفکر را از خواننده بگیردنباید داناي کل 

 رامعرفی خود شخصیتها، از یک هر یعنی .شخص است اول شکل به گیرد به کارمی داستان این در دیدي که چوبک ي زاویه

  .کند نمی خواننده سنگینی بر هرگز داستان این در چوبک روایتگري ..کنند می
که به صورت تک گویی درونی مستقیم بکار  استاز زبان افراد مختلف  ،داستان یانو ب یتروا یذهن یالس یانجر سنگ صبور 

در گفتگوي ". ي جدید داستان نویسی ظهور کردها ضرورتاي است قرن بیستمی که به طبع  یدهپدتک گویی . گرفته شده است
بنابراین . شود یمطور مستقیم عرضه ي درونی شخصیت به  تجربهدرونی مستقیم فرض بر این است که نویسنده غایب است و 

  ) 12:1366حسینی،( ".خواننده نیازي به صحنه آرایی و راهنمایی نویسنده ندارد
  

به این معنا که عینیت داشته باشد و این عینیت در مقابل زبان انتزاعی به کار گرفته ،زبان متعین باشد 
  :شود  یم

 بیشتر ي ایران جامعه سیاسی و مشکالت اجتماعی و مسائل به یعنی ذهنی؛ تا هستند عینی بیشتر چوبک آثار هاي درونمایه

 روشنفکر یک دیدگاه از خود داستانهاي در چوبک. مالیخولیایی و اذهان سودایی ذهنیت پردازیهاي به تا شوند، می مربوط

 به این داستانها در او .شمارد برمی یکی یکی را جامعه در همسازي و تعادل عدم عوامل و نگرد جامعه می و هستی به مدرنیست

 و تنهایی ستمگري، مذهب، و پرستی و خرافه پردازد می اش جهانی بعد در حتی و ایران ي جامعه در انسان روزي تیره و بختی سیه
 .شمرد برمی انسان زندگی مصیبت و فالکت عوامل مهم از را فقر و عدالتی بی و انزوا،

  

  : رئالیسم انتقادي

انه دست به انتقادي صریح از جامعه و وضع  توان یمسنگ صبور را  از نوع رئالیسم انتقادي دانست که چوبک در تالشی مصرّ
ي تالش ا تازهي نویسنده از محیط خویش جلوترند و براي رسیدن به وضع اجتماعی ها قهرماندر این مرحله  ". زند یمآن دوره 

  ) 137:1366ی،نیحس دیس(".کنند یم

ضمن انتقاد و  ها تیدر این آثار شخص. شامل آثاري است که با نگاهی منتقدانه پا به عرصه ي وجود گذاشتندرئالیسم انتقادي  
مانند آثار گورکی که با نگاهی منتقدانه به جامعه . دندیکوش یاعتراض به روابط و تعامالت اجتماعی درصدد تغییر و تحول آن نیز م

چیزي جز عریانی میل نویسنده  آور امیم انتقادي در قالب ادبیاتی واقعی، عینی، غیرآرمانگرایانه، و ناپرئالیس .خورند یاستارت م
آنجا که نویسنده تیزترین انتقادها را بر وضعیت روزمره موجود وارد کرده و به . نسبت به شرایط اصیل زندگی و اجتماعی نیست

پاي در  ،این ادبیات در عین واقعی بودنِ خود. همان ترتیبی که در جریان است، یعنی زندگی به پردازد یواقعیت اصیل زندگی م
و بدین طریق به جاي اصل دروغین فرهنگ محور واقعیت به اصل انتقادي و لذت انقالبی  گذارد یانحرافی فرهنگ م يها جاده

 شده یز اصول باورمندانه خویش منحرف منویسنده ا»  سنگ صبور«رمان  يها ها و فصل در برخی از صحنه .ماند یخویش وفادار م
تا عرصه  دهد یمجال م ها تیروحی و نوع دوستانه شخص يها انیو به عواطف و احساسات و غل دیگرا یو به واقع گرایی انتقادي م

بر ذهن و اندیشه اجتماعی و آزادیخواهانه  وي. را بر چیرگی غرایز طبیعت گرایانه تنگ کنند و گاه نیز خود بر آنها چیره شود
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مثال آنجا که احمد آقا در . دارد رانیا يدر عمق جامعه  شهیمدرن است اما زبانش ر یسنگ صبور رمان ..روحش چیره بود
گفتگویی با همزادش سعی بر این دارد که از وضعیت مرداب مانند خود به در آید و با نویسندگی، انقالبی در حد توانش ایجاد کند 

روزیهاي مردم ستمدیده، لزوم رسیدگی به این مشکالت را که افراد ضعیف جامعه را زیر چرخهاي  تیرهبرداري از  با پردهو 
زده در  را که از اجساد و افکار این قشر مصیبت یّن و بوي تعف کند یبه آنها توجه نم یسیاستگزاریهاي خاص خود له کرده و کس

  .گوشزد کند شود،  همه جا حس می

زندونش تک می  مثه جوجه اي که از تو تخم به دیوار.زندگی برام جهنم شده. سمینو ینمبرا اینه که . از خودم بدم میاد " 
اما نکته  )34:1352چوبک،("... ي منم شب و روز توم رو می خورن  و اذیتم می کنن که بیان بیرونها نوشتهکوبه که بیاد بیرون، 

خواهد شخصیت اصلی داستان را به حال خودش رها کند، بلکه به هر شکلی که  که چوبک در این داستان نمی نجاستیاساسی ا
پس در تناقضی مبهم . خواهد نقش منجی را بازي کند نمی زیاز طرفی ن. تر انسان را نجات دهد خواهد او و در نگاه کلی است می

  .شود گرفتار می

  

  :ر ناتورآلیسم در سنگ صبور چوبکناتورالیسم و فنون و ویژگیهاي آثا

که امیل زوال و  شود یمبه مکتبی اطالق  "گرایی تبیعطدر لغت به معناي طبیعت است و ناتورالیسم یعنی  )natur(ناچر 
طرفدارانش بنا نهادند و مدعی شدند که هنر و ادبیات باید جنبه علمی داشته باشد و کوشیدند که روش تجربی و جبر علمی را در 

مکتب  این.)168،1366:سیدحسینی(".بر ادبیات اروپا حکم بود 1890تا  1880این مکتب قریب به ده سال از . ادبیات رواج دهند
هاي طبیعی و  اما بیان زشتی. کند امکان طرفدار بیان واقعیات است و مانند خود طبیعت، البته از اصل طرفداري میادبی تا سرحد 

روان نویس هم :  کند یمزوال در کتاب رمان تجربی ، روش تجربی را براي رمان نویس ها چنین تشرح  "دهد اخالقی را ترجیح می
بعد به عنوان اهل تجربه ، ... کند یمگر حوادث را آنطور که مشاهده کرده است، بیان به عنوان تماشا.تماشاگر است هم اهل تجربه

دارد، وجود  که آنچه زوال اظهار می میکن یاگر خوب تأمل شود، مشاهده م )170:1366سید حسینی،(".گذارد یمبناي تجربه را 
صورت مادي و ماشینی فرض شود که کامالً مقهور  جبري است حاکم بر همه موجودات، و دنیاي ذهن و اخالق انسان نیز باید به

اتهام  یآور و حقیر شدن عشق بر اثر سودجویی را بر کرس آلود، مضحک، شرم ننگ يها زیچ ها ستیناتورال .جبر زمان است
 .شود ي مشروع در آثارشان مطرح می تجربه کینشانند و براي نخستین بار عشق به صورت خواست جسمانی و جنسیت به عنوان  می

شود  دهیدر او د ییایمزا نیو اگر هم چن ستین یاخالق يایو سجا ایگونه مزا چیه يدارا ياجتماع بشر ایفرد  یستیدر آثار ناتورال
به جز تنازع بقا  عتیمانند طب زیرو در اجتماع ن نیاز ا. است یعیو عوامل طب یعلم نیقوان دهیبلکه زائ ستیحاصل اراده خودش ن

چیز دیگري به جز  یابد که گویی هیچ ها به صورتی جریان می در این آثار ماجراي اغلب داستان .وجود ندارد يگرید زیچ چیه
 ،سپس با تکیه بر آنهاو  لیسمناتورا فنون و ویژگیهاي حوزهبا معرفی  در ادامه .پلیدي، پریشانی، بی عدالتی و ننگ وجود ندارد

  .را نمایان سازیم تورالیستی سنگ صبور صادق چوبکنا يها جنبه

  

  :توجه به علم فیزیولوژي
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شخصیت الزم نیست مستقیماً به بیان ویژگیهاي  کیروحی و اخالقی  ناتورالیستها معتقد بودند که براي پی بردن به مشخصات 
گیري در مورد  داستان، نتیجه با ارائه مشخصاتی از وضعیت مزاجی شخصیتهاي کردند یپرداخت بلکه آنها سعی م اخالقی فرد

نویس را  طور که گفتیم آنها رمان زیرا همان. را به عهده خواننده بگذارند تشخیص حاالت روحی و یا خصوصیات اخالقی قهرمانان
لسله قوانین و تطبیق آن بر ذهن و روح س کیخواهد با فرموله کردن  دانستند که می آزمایشگر تجربی می کیوهله اول  در

و او خود را  کند یامر به تصویرسازي ذهنی خواننده کمک بیشتري م این .خود دست یابد شخصیتهاي داستان، به نتایج مورد نظر
ي  دنبالههمان طور که فیزیولوژي دان ".به مطلب فوق پی ببریم میتوان یماز گفته خود زوال بهتر  .کند یفهم ماجرا م بیشتر درگیر

سید ( "...میکن یمکار فیزیک دان و شیمی دان را گرفته است، ما هم با مشاهدات و تجاربمان کار فیزیولوژي دان را دنبال 
  )171:1366حسینی،

پردازد بلکه به  نمی به بیان واژه  مرگبیان کند، مستقیماً  جهان سلطان را مرگ خبرخواهد  براي مثال، چوبک وقتی می
   :پردازد توصیف این حالت می

بعد سرتا پاي تنش به خمیازه افتاد و تنش جمع و . تازه من که رسیدم به خرخر افتاد.رفتم دیدم صورتش مثه همیشه اش بود "
  )148:1352چوبک،("فتادواز شد و کف از دهانش بیرون زد و زود تمام کرد و بعد یواش چشمانش باز شد و به طاق ا

  :دارد یمیا در جایی دیگر از زبان بلقیس که احساس خود را از رابطه با احمد آقا بیان 

دلم پیچ . اووخت یه هو توم سوخت و مثه روغن داغ از هم وا شدم و از گوشه چشام اشک تو سوالخ گوشم راه واز کرد "
دل و روده هامو  خواستن یممث اي که . تو خودم در برم خواستم یممثه اي که . افتاد، مثه اي که نمیتونسم جلو خودمو بگیرم

  )160:همان("...سوخت یمهمه جام .بکشن بیرون

  

  : مسئله وراثت

هاي خود کردند و با اصرار بر آن تکیه زدند، تأثیر وراثت در وضع روحی اشخاص  مسأله وراثت را وارد رمان ناتورالیستها "
 )172:1366سیدحسینی،(".به او به ارث رسیده است ویژگیهاي جسمی و روحی هر فرد از پدرو مادرش کهمعتقد بودند زیرا . بود

تعمق در سنگ صبور  .عامل است زند و انسان مقهور این دو سرنوشت انسان را وراثت و محیط رقم می کهبودند  آنها معتقد
در اکثر . اهمیت داده استبه نقش جامعه در تعیین مسیر زندگی انسان بیشتر از وراثت  رساند که وي چوبک ما را به این نتیجه می

ها به خاطر تحمیل جبر اجتماعی وبه  این شخصیت. کند هایش تحمیل می شخصیت فرهنگی را بر -هایش نوعی جبر اجتماعی داستان
 .کنند هاي طبیعی حرکت می خاطر غرایز و خواسته

  

  : مخالفت با قراردادهاي اخالقی و مذهبی
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مذهب یا با عالم غیرمادي که در  شود که هیچ ارتباطی ناتورالیستها، انسان جزیی از نظام مادي طبیعت محسوب می به اعتقاد
نه به دین و مسلک . ، یأس آور استدهند یمدرباره اجتماع شرح  ها ستیناتورالآنچه ".شود، ندارد اعتقادات اساطیري مطرح می

 )173:1366سید حسینی،("اعتماد دارند ونه به حکومت و تشکیالت اجتماعی

و تصویري  پردازد یم ي سنتی جامعهو کارکرد آن در  باورهاي مذهبی و نقد مخالفت چوبک بکنایه به، سنگ صبوردر  
و سعادت و بدبختی شخص را به دست  کند یمي محروم دیو را جانشین خداوند  طبقهو در وجود انسانهاي  سازد یمهولناك از دین 

  .داند یماو 

اش و  دهییپا یماز وقتی که دست چپ و راس خودش رو شناخته درون خودش دیوي دیده که چهار چشمی . همش مجبور "
دیوي که ظالمانه شکنجه میده و گوشت تن آدم رو تو آتش . او مث گداها چشمش به دست او بوده که براي گناه نبوده ببخشدش

 ش زندهکور بشه روز قیومت جون بش بدي و  ت چشمل درس کنی باید اگه یه آدمکی از گ...کنه یمچسبناك جهنم جزغاله 
همه جا  گفتن یموختی من بچه بودم بمن .و آدم نمیتونه چیزي ازش قایم کنه پاد یمآدمو چهار چشمی ...کنی

  )45:1352چوبک،"...هستش

آنها در داستان، مخالف با قراردادهاي تا پیش از آن بیان  هایی مواجه هستیم که جاي آثار چوبک، با توصیف صحنه در جاي 
مخالفت است با  توان گفت که نوعی ارائه شده، می ي احمد آقا و بلقیسها مثالً تصاویري که از معاشقه. شود می اخالقی محسوب

  .بود قراردادهاي اخالقی، که تا آن زمان بر آثار نویسندگان حاکم

  

  : سخن گفتن از زشتیها و فجایع

 که تا قبل از آن، به دلیل عرف حاکم بر جامعه و به خاطر مسائل اخالقی، در کنند یهایی را توصیف م آثار ناتورالیستی صحنه 

، و هر آنچه را که براي تشریح کند یرعایت نم ولی نویسنده ناتورالیست چیزي را تحت عنوان عفت قلم. شدند پرده بیان می
، زنی گوهر نام، براي در آوردن خرج خود و پسر »صبور سنگ«در  .کشد یبداند، به تصویر م واقعیت از زندگی الزم کیجزییات 
، »کاکل زري«درونی  يهاییگو طور، تک و همین» بلقیس«و یا افکار . که دایم صیغه این و آن شود اش، مجبور است پنج ساله

  .کشد یویر ماي به تص مالحظه فجایعی را که در محیط اطرافشان وجود دارد، بدون هیچ

  

  : نیاز جسمانی کیمطرح شدن عشق به عنوان 

نشانند و براي  اتهام می یآور و حقیر شدن عشق بر اثر سودجویی را بر کرس آلود، مضحک، شرم ننگ يزهایناتورالیست ها چ 
براي مثال در . شود ي مشروع در آثارشان مطرح می تجربه کینخستین بار عشق به صورت خواست جسمانی و جنسیت به عنوان 

و بی پرده عواطف  شود یم، تحت فشار نیاز جنسی او خالصه شود یمسنگ صبور عشق بلقیس به احمد آقا که در تمام داستان دیده 
  .شود یموذهنیات او روایت 
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  : عدالتی و فقر و فالکت موجود در جامعه پلیدي، پریشانی، بی دنیبه تصویر کش

در اثر ناتورالیستی فرد یا اجتماع بشري داراي هیچگونه مزایا و سجایاي اخالقی نیست، و اگر هم چنین مزایایی در او دیده "
  )173سید حسینی،("ي خود او نیست، بلکه بلکه زاییده قوانین علمی و عوامل طبیعی است ارادهشود، حاصل 

که آنها در آثار خود  باعث شد تصویر بکشند وقایع را به صورت رئالیستی به کردند یدیدگاه افراطی ناتورالیستها که تالش م
همین امر، کار . وجود نداشته باشد هاي ایشان جایی براي زیباییهاي عشق و محبت فالکتها را نبینند و در نوشته چیزي جز زشتیها و

  . نادیده بگیرند و پستی نبینند و جنبه متعالی روح او را داشته باشند که در انسان جز زشتی رساند که آنها دیدگاهی را به جایی می

زند و مردم پست اجتماع را تصویر  آثار چوبک به طبقات پایین نقب می زیرا. توان آورد هاي زیادي می ویژگی، نمونه براي این
  .کنند یمه نرم دست و پنج جامعه موجود در يپلیدیها و فالکتها ي سنگ صبور به نوعی باها تیشخصتمامی . کند یم

و از طرفی نگران حال گوهر است و از وضعیت فالکت بار او  زند یمآنجا که جهان سلطان، در مرگ تدریجی خود دست و پا 
  .دیگو یمسخن 

 شد یمکاشکی یه شووري براش پیدا . من که پا ندارم از جام تکون بخورم ببینم شیخ محمود حکاك این بار به کی دادتش "
  )57:همان("...تا حاال هیچ وخت نشده بود که شب از خونه بیرون بخوابه.رفت ینمصیغه  همیشگی و دیگه

  .ي دروغین است اکه همانا تصاویري منفور از جامعه  دارد یمو احمد آقا با جمالتی متناقض، دلیل امید خود به زندگی را بیان 

بمونم ببینم ظلم تا چه حد پیش  خوام یم. ببینم خواد یمخیلی چیزاي دیگه توش هس که من دلم . زندگی براي من قشنگه"
ي رنگین کمون دروغ رو ها رنگبمونم و تموم  خوام یم. بمونم و ببینم آدم تا چه اندازه قوه ستم کشیدن داره خوام یم. ره یم

  )6:همان("...ببینم

  

  :نفی آزادي و طرد آن

تاریخی قرار  دانستند و معتقد بودند که انسان در مسیر جبر وراثت میاو را مقهور محیط و  زیرا ناتورالیستها انسان و سرنوشت 
براي  .راند سرنوشت محتوم به پیش می کیشناسی، او را به سوي  زیست گرفته که همه عوامل، از جمله اجتماع، وراثت و تکامل

  .داند یممثال وقتی که احمد آقا براي توجیه صیغه روي گوهر، چنین سرنوشتی را براي او محتوم 

  )46:همان("همش مجبوره. به  درك این زن برا همین کاره "
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  : انسانها زیر فرمان شرایط جسمانی خود قرار دارند

یعنی تظاهرات .وضع جسمانی به عنوان اصل پذیرفته شده است و وضع روحی را باید اثر و سایه اي از آن به شمار آورد"
  )174:1366حسینی،سید (".روحی، نتیجه اي ازشرایط جسمی است

 او .کند خدمت به مردم خواهد می شده، فارغ التحصیل علیگره دارالفنون از که است هندي االصل سیف القلم، براي مثال .

  :گوید هایش با قربانی آخر چنین می است و درطی صحبت دیوانه جانی یک او .است فاحشه و فقر خونی دشمن

من . این کاري است که مدتها روي آن فکر کرده ام و زحمت کشیده ام و تجربه پیدا کرده ام . دیآ یممن از این کار خوشم  "
  )184:همان("...که تو نباشی  دیآ یمخوشم 

  

  :زبان محاوره

نویسندگان ناتورالیست ".  کند یبراي اولین بار، ناتورالیست زبان محاوره را نخست در رمان و بعد در تئاتر وارد ادبیات م 
البته منظورشان از این . کند یماستعمال  کار ببرند که خود او ، همان جمالت و تعبیراتی را بهیهر کس ي در نقل مکالمه کوشند یم

این کاربرد خاص از زبان محاوره، چنان )175:1366سیدحسینی،(".کار این است که هرچه بیشتر به طبیعت و واقعیت وفادار بمانند
به روز در میان  ر گرفت، که حتی پس از محو شدن مکتب ناتورالیسم، این کاربرد زبانی، روزقرا مورد استقبال نویسندگان

 دارد و در يا ژهیو گاهیمحاوره جا ززبانیدرآثارچوبک ن .مانده است نویسندگان تقویت شد و استفاده فراوان از آن، تاکنون باقی
از  ". ي اعالي استفاده از زبان محاوره است نمونهسنگ صبور چوبک  .کنند یآدمها به زبان کوچه و بازارصحبت م شیها داستان

اون روزي که گوهر گم شده، خدا حالل کنه همش یه لقمه نون و کباب و یه ذره آش کارده از گلوم پایین رفته، که خدا عمرش 
  )56:همان("...چن روزه، نمیدونم. بده احمد آقا داده

  

  : شرح جزئیات حوادث و وقایع

ي ناتورالیست کوچکترین حرکات و رفتار  سندهینوو  شود یمي ناتورالیستی توجه زیادي به ذکر جزئیات مبذول ها رماندر  ".
در اغلب موارد این تشریح مفصلی که از جزئیات به ...دارد ینمقهرمانان خود و همچنین جزئی ترین مشخصات آنها را از نظر دور 

  ) 174:1366سید حسینی،(".عمل آمده زائد و بیمورد است

عکس وار لحاظ  یکه درآن دقت گوشه و کناره است نیو کوچکتر اتیجزئ دنیبرد یمبتن یروش زیچوبک ن فیروش توص
با اصرار بردم خونه که کتاب راسپوتین رو بهم ... ".دست است رهیارچیداستان بس تیفضا و موقع فیچوبک درتعر. شده است

. کنه یمتو محله لب آب یه خونه گنده اي با هف هشتا اتاق اجاره کرده و یه اتاقش رو فرش کرده توش زندگی . قرض بده بخونم
چند دس لباس هم  .یه گبه قشقایی توش فرشه با چند تا میز و صندلی و یه تختخواب تاشو ساخت بروجرد. اتاقش شسه و رفتس
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تو یه طاقچه هم چند تا شیشه عطر و اودکلن و . یه چمدون نونوار از چرم زرد، ساخت هندسونم گوشه اتاق بود. گل میخ آویخته
  ) 26:همان("...زیر یه آیینه که تو دل طاقچه آویخته، گذاشته ش یتراشوازلین سر و اسباب ریش 
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  :نتیجه

و  کوتاههاي  دربعضی از داستان چوبک کههرچند . و هنر قصه نویسی او، نیازمند تأمل و تعمق بیشتري است چوبکصادق 
به اقتضاي  کهمختلف ادبی  هاي سبکبینیم از  پرده برمی دارد اما در آثار او، ادغامی می ها زشتیبی پروا از  ،رمان سنگ صبور

ي روایت او به طریق جریان سیال  شیوه. برد میها بهره  ، با آگاهی تمام از آنبدطل میداستان  کهموضوع، فضا و حتی اوج و فرودي 
ي زبان  ذهن است ولی با این تفاوت که چوبک به باز تولید زبان قشري از جامعه به معناي تحت الفظی آن دست زده است نه ارائه

در عین اینکه در چنگال غرایز  ها تیشخص» ورسنگ صب«در رمان  .ذهن که از پیچیدگی و ساختمان خاص خود برخوردار است
جسمانی و فیزیکی خویش اسیرند و حرکات و اعمال و رفتارشان تابع آنها است، گاه گاه در تک گویی ها و گفت وگوهاي 
دونفره و در قضاوت شان، واکنشی انتقادي و نگاهی عاطفی و احساسی و روحی به وضعیت زندگی فالکت بار فردي و اجتماعی، 

نوع تازه اي از داستان را به  نمادین سمبولیسم مکتبو ناتورالیستی با  رئالیسم انتقادي هاي مکتب ترکیببا  چوبک .دهند یروز مب
از این رو این نوع داستانها دو الیه دارد، الیه واقعی و الیه  .نظیر داشت کمتردر میان آثار نویسندگان گذشته  کهوجود آورد 

نویسنده داده پی به  که هایی نشانهاندیشمند و دقیق با  هاي خوانندهو  بینند میادي تنها الیه ظاهري آن را ع هاي خواننده. نمادین
درخشان آثار صادق چوبک، در همین نگاه دوگانه نهفته است همین نگاه دوگانه است  يها جنبه .برند میخصوصیت نمادین آن 

 .کند یکه قضاوت و داوري را به خواننده وامی گذارد و نگاه و داوري یگانه یی را بر ذهن و اندیشه او تحمیل نم
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  هاي شعري شفیعی کدکنی و أدونیس بررسی تطبیقی دیدگاه

  شعر معاصر فارسی و عربی يدرباره
  

  31دکتر ابراهیم اناري بزچلوئی

   32سکینه رنجبران

  چکیده

هاي اسالمی موجب شده که اغلب شاعران معاصر از  هاي اجتماعی در سراسر سرزمین ها و مصیبت افزون درد گسترش روز 
رو در  فردي خارج شوند و سرنوشت جمعی یا سرنوشت نوع انسان را بر سرنوشت شخصی خویش مقدم بدارند؛ از این »من«دایرة 

تفاوت باشد؛ این طرز تفکر در دیدگاه شاعران نسبت  به رسالت شعر و شاعر بی شود که نسبت جهان معاصر، کمتر شاعري یافت می
حجم . اند هاي شعري خویش را در خالل اشعارشان بیان نموده به مفهوم شعر هم تأثیر داشته است و اغلب شاعران معاصر، دیدگاه

شفیعی کدکنی و أدونیس . شاعر اختصاص دارد، به جایگاه شعر و رسالت )هاي شعري مانیفیست(هاي شعري  عظیمی از این نظریه
ما در این جستار برخی . اند هاي گوناگونی ارائه کرده دو تن از شاعران منتقد معاصر هستند که در زمینۀ شعر و رسالت شاعر دیدگاه

  .ها را بررسی خواهیم نمود هاي این دیدگاه ها و تفاوت هاي شعري شفیعی کدکنی و أدونیس و همانندي دیدگاه

  

  

  هاي شعري، رسالت شعر و شاعر، شفیعی کدکنی، أدونیس ادبیات تطبیقی، دیدگاه :ها کلید واژه
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  مقدمه

ها که گاه در قالب نقد و  این نظریه. هاي مورد توجه بسیاري از شاعران معاصر است شعر و نظریۀ شعري یکی از مهمترین مؤلفه
در زمینۀ بررسی . ر پیشرفت شعر فارسی و عربی در دوران معاصر داشته استشود، نقش مهمی د نظر و گاه در قالب شعر بیان می

هاي بسیار خوبی که در این زمینه نوشته شده است، کتاب  یکی از کتاب. هاي مختلفی انجام شده است هاي شعري، پژوهش نظریه
هاي شعري  است که بسیاري از نظریه» وسیمنیف م«نوشتۀ » نظریۀ الشعر عند شعراء النقاد من خلیل مطران إلی بدر شاکر السیاب«

هاي شعري  که تمام نظریه» محمد کامل الخطیب«تألیف » نظریۀ الشعر«کتاب دیگر کتاب . شاعران معاصر عرب را گردآورده است
هاي شعري شاعران  هایی براي گردآوري نظریه در زبان فارسی نیز تالش. دوران معاصر را در هشت جلد گردآوري کرده است

تالیف عزیز اهللا زیادي است؛ » شعر چیست«هایی که در این زمینه تهیه شده است، کتاب  عاصر صورت گرفته است؛ از جمله کتابم
اي را نیافتیم؛ از این رو در این جستار به  هاي شعري شاعران معاصر فارسی زبان و عرب زبان، نمونه اما در زمینۀ بررسی تطبیقی نظریه

محمد رضا شفیعی «این دو شاعر عبارتند از . پردازیم هاي شعري دو تن از شاعران منتقد معاصر می دگاهطور خاص، به بررسی دی
مشهور به أدونیس؛ از آنجا که این دو شاعر، عالوه بر هنر شاعري، » علی أحمد سعید إسبر«و ) سرشک. م(مشهور به » کدکنی

روند و همچنین در  و مترجمان برجستۀ کشور خود به شمار میگران  ژوهش  داراي تحصیالت باالي دانشگاهی هستند و از پ
شوند؛ از  اند و هر دو از شاعران نوگراي جامعۀ خویش محسوب می هایی هم داشته دورهایی از زندگی خویش با یکدیگر مالقات

  .دو خالی از لطف نخواهد بودهاي شعري آن   رسد بررسی دیدگاه این رو به نظر می

  

  معرفی دو شاعر

اي روحانی و کشاورز دیده به  در روستاي کدکن در خانواده.) م1318/1939(محمدرضا شفیعی کدکنی در تاریخ نوزدهم مهر 
این دو شخصیت مذهبی و . پدر و پدربزرگ شفیعی کدکنی هر دو روحانی بودند و به کشاورزي اشتغال داشتند. جهان گشود

تا سنین پیش از هفت سالگی، محفوظات بسیاري را به ذخیرة ذهنی او علمی، نقش بسزایی در تکوین شخصیت وي داشتند و 
شفیعی کدکنی هرگز به مدرسه نرفت؛ بلکه پانزده سال از دوران کودکی و نوجوانی خویش را صرف آمد و شد به  .افزودند
نگ اسالمی فراهم هاي بسیاري از فرهنگ و ادب کالسیک ایران و بخصوص فره مایه و دست هاي آن روز خراسان کرد حوزه
شد وارد دانشگاه مشهد شود و در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی مشغول به تحصیل پس از مدتی با مطالعۀ دروس جدید موفق . آورد

گردد و چندي بعد به دانشگاه تهران راه یافت و به درجۀ استادي زبان و ادبیات فارسی رسید؛ شفیعی کدکنی فعالیت شعري خویش 
وي تا کنون دوازده مجموعه شعر را در قالب دو دیوان به چاپ رسانده است که محتواي بیشتر . نوجوانی آغاز کرد هاي را از سال

ها، پیرامون مسائل اجتماعی و انسانی است؛ چراکه در دوران جوانی این شاعر، کشور ایران دستخوش تحوالت سیاسی  این مجموعه
اش را  هاي شعري رود؛ وي دیدگاه دان طراز اول ادبیات در ایران و جهان به شمار میوي همچنین یکی از منتق. اجتماعی بسیاري بود

ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا «، »موسیقی شعر«، »صور خیال در شعر فارسی«هاي گوناگون خویش، بویژه  الي کتاب در البه
هزارة «و » اي براي صداها آیینه«عار وي در دو مجموعۀ شایان ذکر است که اش. کند بیان می... و» با چراغ و آینه«و » سقوط سلطنت

  . کند هاي شعري این شاعر منتقد را منعکس می اي تمام نما است که دیدگاه به خودي خود، به منزله آیینه» دوم آهوي کوهی

در .) م1930(در سال  أدونیس .مشهور به أدونیس است» علی أحمد سعید إسبر «شاعر دیگر مورد بحث، در این پژوهش 
سالگی  14دورة آموزش ابتدایی را در همان روستا نزد پدر گذرانید و از . روستاي قصابین از توابع شهر الذقیه در سوریه متولد شد

در سال . در رشتۀ فلسفه در دانشگاه دمشق پذیرفته شد.) م1951(پس از اخذ دیپلم در سال . براي ادامه تحصیل به الذقیه رفت
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این مهاجرت در . پس از آزادي به لبنان مهاجرت کرد. هاي سیاسی دستگیر و زندانی شد ها و اظهار نظر به سبب فعالیت.) م1956(
هاي سیاسی اجتماعی و فرهنگی  زندگی ادبی و شعري وي تأثیر عمیقی گذاشت؛ چراکه در فضاي باز و آزاد لبنان با جریان

یکی از این افراد، شاعر نوگرایی به نام یوسف الخال بود . ن بزرگی ارتباط برقرار کردگوناگون آشنا شد و با شاعران و نویسندگا
سال به طول انجامید و در این مدت وي  12همکاري أدونیس با مجلۀ شعر . را منتشر کردند» شعر«که بعدها به همراه أدونیس مجلۀ 

» مجلۀ الشعر«از .) م1969(نمود؛ اما دیري نپائید که در سال  می هاي شعري خویش را ابراز نوشت و نظریه ها مقاله می در همۀ شماره
ها به فرانسه رفت و فعالیت ادبی وي در پاریس و بیروت موجب شهرت جهانی او  او بعد. را تأسیس کرد» المواقف«جدا شد و مجلۀ 

الثابت و «نامه دکتراي وي با عنوان  ن پایانهمچنی. توان یافت می» مجلۀ الشعر«هاي گوناگون  هاي ادبی أدونیس را در جلد نظریه. شد
وي چندین کتاب دیگر نیز در زمینۀ شعر عربی دارد؛ که از . هاي شعري وي است بردارندة نظریه از منابعی است که در» المتحول

مجموعۀ شعري از خود به ها  وي بیش از ده. اشاره کرد» صدمۀ الحداثۀ«و » زمن الشعر«، »مقدمۀ للشعر العربی«: توان به جمله آنها می
هاي  وي در مجموعه) 11-13: 1383عرب، : ك.ر. (جاي گذاشته است که در قالب سه دیوان در اختیار دوستداران شعر قرار دارد

دهندة  توان گفت که اشعار وي نیز مانند اشعار شفیعی کدکنی انعکاس هایی دارد و می اش نیز، در باب شعر اظهار نظر شعري
  . اش است عري سرایندههاي ش دیدگاه

  

  شعر چیست؟

شفیعی . (»خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته است گره«شعر از دیدگاه شفیعی کدکنی 
دهد؛ در حقیقت گویندة شعر با شعر خود، عملی در زبان  اي است که در زبان روي می شعر حادثه«همچنین ) 86: 1380کدکنی،
اننده میان زبان شعري او و زبان روزمره و عادي یا به قول ساختگرایان چک، زبان اتوماتیکی، تمایزي احساس دهد که خو انجام می

  )4: 1384شفیعی کدکنی،. (»کند می

شعر از دیدگاه أدونیس یک وجود قائم به ذات نیست و خصائص و قواعد ثابت مطلقی وجود ندارد که شعر را از نظر ماهیت و 
این عبارت که شعر کالمی موزون و مقفی است ) 795: ، خواطر حول تجربتی الشعریۀ.م1996أدونیس،: ك.ر. (شکل محدود کند

و ) 796:همان: ك.ر. (کند و با طبیعت شعر عربی تناقض دارد عبارتی است که حساسیت شعر عربی و زندگی و رؤیا را منحرف می
  :گوید هم او می

زندگی بدون شعر، زندگی بدون عدالت ، بدون حقیقت و بدون آزادي است؛ : شعر براي من اشراقی است در تاریکی جهان«
  )804: همان. (»از این رو ضرورتاً و طبیعتاً شعر، موجودي انقالبی است؛ انقالبی که دائم در حال تجدد و تحول است

دربارة » 2شعر «در قطعۀ  )سرشک.م(به عنوان نمونه . پردازند و أدونیس گاه در اشعارشان نیز به تعریف شعر می) سرشک.م(
  :سراید شعر می

مشتی کالمِ / اگر نیست / پس در کجاست شعر، / ست  آنجا که زندگی/ اگر نیست / پس در کجاست شعر، «
از هرکسی نشانیِ او / ست که پرسیم  بیهوده پرسشی./ در زندگی نیاز بدان دارد/ و آدمی / زنده که جان دارد 

یل : / جا نیِ بیها نشا بسیار/ زیرا / را ،  خَ ابهام، / از کوچۀ کالمِ م خواهند گفت / میدانِ سبک و بافت / تا چارراه
/ و شعر چیست، چیست، اگر نیست، . / نخواهند یافت/ در ازدحامِ واژه، / هرگز کسی نشانیِ او را ) / دریغا(و باز 

دایی، آن لحظۀ غبار آزاديِ تمامِ زمین را؟/ فتنِ یک گل، در لحظۀ شک/ دیدن، / آیینۀ رواق یقین را؛/ ز« .  
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  )483-485:، هزارة دوم آهوي کوهی 1388شفیعی کدکنی،(                                                                   

شهود و یقین دار است که با  خارج از قوانین و تعاریف معمول، کالمی زنده و جان) سرشک.م(بینیم شعر از دیدگاه  چنانکه می
  .شود براي آدمی حاصل می

  :سراید در خطاب به شعر می» أول الشعر«أدونیس در قصیدة 

»ج ونُ أَنْأَ ا تَکُ لُ مخَلْ م دي 1خلَتُ 2الم  /م عضُه و اآلخَرُونَ ـ ب  داء نُّک النَّ ع/ یظُ يبد الص ظنُّک م ی ضُه / .ج لُ أَ م
جۀً  ونُ ح کُ ورِ و / ما تَ المِ/الظَّالمِ للنُّ لَامِ أولَ الکَ ونُ فیک آخرُ الکَ ع/ یکُ اآلخَرُونَ ـ ب داً و بز ري إلیکم ی و / ضُه

ع قاًًبخَال ري إلیکم یضُه / .دفاً ـ أج ونَ ه کُ ونُ أَنْ تَ لُ ما تَکُ فْ/ متَرِقاً م /مامِللص   . »ت و الکَلَ

  )502/ 1: ، األعمال الشعریۀ.م1996أدونیس، (                                                                             

دیگران ـ برخی تو را /   )اگرچه(ترین حالت تو آن است که زیباترین زیور روزگار خویش باشی  زیبا« 
تو باید سرآغاز و / مت باشی تو باید زیباترین دلیل نور و ظل./ پندارند و برخی دیگر تو را پژواك می/  فریاد ، 

و برخی دیگر در وجود . / دانند دیگران ـ برخی، تو را اصل و عصاره هر چیز می) اگرچه(و / پایان سخن باشی
هدفی که نقطه /  زیباترین حالت تو آن است که تو خود، هدف باشی . / نشینند تو آفریننده را به نظاره می
  . »تمایز سکوت و سخن است

کند  ها در رابطه با شعر اشاره می بینید أدونیس در این شعر تعریف روشنی از شعر ارائه نداده است؛ اما به این دیدگاه چنانکه می 
شمارند، مانند ناقدان قدیم عرب؛ اما برخی منتقدان جدید، شعر را وجودي قائم به  که برخی افراد، شعر را وجود قائم به ذات می

  )795:، خواطر حول تجربتی الشعریۀ.م1996أدونیس، : ك.ر. (دانند به وجود شاعر می دانند و آن را وابسته ذات نمی

. هاي شعري وي بود که بیانگر دیدگاه» کوششی براي تعریف شعر نو«اي منتشر کرد، با عنوان  مقاله.) م1959(أدونیس در سال 
مکاشفه است؛ مکاشفه در سرشت خود، جهش ] شعر[که شاید بهترین وسیلۀ تعریف شعر نو این باشد «: نویسد  وي در این مقاله می

  )51: 1381أسوار، . (»ست رو، دگرگونی در نظام اشیاء و در شیوة نگرش به آنها به بیرون از مفاهیم حاکم است؛ از این

دار توصیف  کلمات خود را موجوداتی جان» أغانی مهیار الدمشقی و قصائد أخري«از دیوان  »کلمات« وي در قصیده
اند؛ از این رو گویا أدونیس شعر و واژه را  هاي پنهانشان را براي شاعر آشکار کرده اند و راز کند که از پوستۀ خود خارج شده می

  :یابد کند و با این کار به زوایاي پنهان آن دست می داند که شاعر آن را کشف می دار می موجودي جان

»ا أَره وتکَلمات لَ یب لٌ وج /اتمکَل  وت تَم /ب ح یه نَّا ... لَیو کَ تْ/ سد اوناً ر طَ ود یعه، ار/ نَا ه، شَرَ اط / نَا تَسمفی تَقَ
و حار وناً و ص وناتَسملَ آفَاقه غُ ی ع و ؤينَا ر /تمر اتمشْ کَلی قن تْ ها، رافَقَ ینَه / رَ د وسِ الم ی طُقُ خَلْ/ ف د ها، نَا و اتقَامم
نَّا / نَا تَرَقْاح نَا دفَ ا هلُماً ـ همِ اقْ/ ح ثَّۀَ العالَ جمنَا تَس /إراس و ثَهد طْ/ نَا تَع الف به   . »رَةِ الدفینَهلَ

  )1/333: ألعمال الشعریۀ، ا.م1996أدونیس، (                                                                                     

در موطنی ساکن شدیم / میرند در حالی که آبستنند ،  کلماتی که می/ هایی است کلمات مرا پاها و خانه«
ها ، رؤیاها  در آفاقش، شاخه/ هاي آن موطن آواره شدیم  و در کوچه پس کوچه/ که آنها ما را رهنمون شدند

و ما در آنها / هاي شهر، در آیین/  نداختند و با من همراه شدندکلماتی که پوست ا/ ها را نقاشی نمودیم و چشم
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میراثش را تقسیم نمودیم و آتش / آي، ما، اینجا جسد زمین را دفن کردیم / در آمدیم و در رؤیا سوختیم
  .»فطرت درون را بر افروختیم

قرار گرفته است و کمترین میزان آن در » هذا هو اسمی و قصائد أخري«هاي أدونیس در مورد شعر در دیوان  بیشترین اظهار نظر
هم که شامل اولین » أغانی مهیار الدمشقی و قصائد أخري«دیوان . قرار دارد» مفرد بصیغۀ الجمع و قصائد أخري«مجموعۀ 
سر در سرا) سرشک.م(هاي شعري  هاي شعري در حد وسط قرار دارد، اما دیدگا هاي شاعر است، از نظر فراوانی اظهار نظر مجموعه

  .هر دو دیوان وي پراکنده است

  

  ابهام از دیدگاه شفیعی کدکنی و أدونیس

شود که هر دو شاعر، پوشیدگی و رمزي بودن کالم را به  هاي شعري این دو شاعر و منتقد معاصر روشن می با بررسی دیدگاه
  . اند هاي هنري شعر پذیرفته عنوان یکی از جنبه

کند و ارتباط شعر و سحر را در همین پوشیدگی  تشبیه می» سحر حالل«جدید، شعر را به شفیعی کدکنی از قول ناقدان قدیم و 
، اصل کلمۀ سحر از پوشیدگی است و هرگاه بیان به حدي رسد که دیگران »ابوالفتوح رازي«چنانکه بنا به گفتۀ . کند عنوان می

داند و  ه آن پوشیده است و هرکسی، اینچنین سخن گفتن را نمیگویند؛ زیرا وج گونه بیان کردن را ندانند، این بیان را سحر می این
سح«: فرمایند می) صلی اهللا علیه و آله وسلم(از این روست که رسول اکرم  انِ لَ ی نَ الباإنّ م و از همین روست که شعر نیکو را سحر » رَ

  )194:، صور خیال در شعر فارسی 1388شفیعی کدکنی،  : ك.ر. (خوانند حالل می

گیرد که ماالرمه  و در دورة ما  کوشش شاعران سورئالیست براي انطباق شعر و سحر تا حد زیادي از همین مسئله سرچشمه می«
ها و از این روي شاعر سورئالیست را ترکیبی از شاعر، به مفهوم  هدف اصلی شاعر این است که ساحر باشد و سازندة رمز: گفت می

آن  ـ که تحولی » primitive«ا از خود گرفته شده ـ و آفرینندة تصویر به معنی و مفهوم ابتدایی  یونانی آن ـ یعنی انسانی ملهم ی
رفت؛  دانستند و این صفت جادویی از قرن نوزدهم، تا حدي، در وصف آثار هنري به کار می کند ـ  می سحري در آن ایجاد می
  )194-195:ك، همان .ر. (»داشت هاي خویش را نهفته نگه می چراکه شاعر اسرار بدعت

شعر نوعی سحر «: داند مشهور شده است، نیز شعر را نوعی سحر می أدونیس که در میان شاعران معاصر به گرایش به سورئالیسم
است؛ زیرا هدفش دریافت چیزي است که با عقل دریافتنی نیست؛ بنابراین زبان باید چیزي را شکار کند که معموال شکار کردنی 

  )276: 1380زیادي،. (»تر، این زبان به شکار آن خو  نگرفته است بارت درستنیست یا به ع

  :سراید می» أورفیوس«به عنوان نمونه در قصیدة . شود گر می گاه این طرز تفکر در اشعار وي جلوه

 » یمد ی سرِیرِ اإللَه القَ اةْ / فی زُّ الحه ی رِیاح تَ اتمکَل /ی شَرَارنَائ غ جِیء إنَّ/  و ی إلَهی لُغَۀٌ لن /ار ب احرُ الغُ نی س   .        »إنَّ

                                                                            )187/ 1:، األعمال الشعریۀ.م1996أدونیس، (                                                                            

هایم  و سرود/ آورند  هایی هستند که زندگی را به لرزه در می سخنان من طوفان/ در عرش خداي قدیم «
  .»من ساحر غبارم/ من زبانی هستم براي خدایی که خواهد آمد / شرارة آتشند 
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سپس شاعر ادعا . دان گرفته منظور از عرش خداي قدیم، شرایط موجود جامعه است که قدرتمندان امکانات جامعه را به دست
  .کند که سخنانش زندگی را به لرزه در خواهند آورد و پیام زندگی جدیدي را به مردم ابالغ خواهند نمود می

أدونیس خود را به عنوان یک شاعر به ساحري تشبیه کرده است که با . قابل تأمل است» ساحر الغبار«در این قطعه عبارت 
ساحر «را به کاربرده است؛ در حالی که عباراتی نظیر » ساحر الغبار«ما چرا شاعر عبارت سخنانش زندگی را تکان خواهد داد؛ ا

به نظر . واژة غبار در دیگر اشعار أدونیس نیز به وفور به کار رفته است. تر است به ذهن نزدیک... و » ساحر الکالم«، »الکلمات
مفهوم پوشیدگی را برساند؛ چراکه از دیدگاه وي شعري که  رسد أدونیس واژة غبار را جایگزین واژة کلمات کرده است تا می

چه روشن شده باشد؛ یعنی دیگر چیزي جز روشنی در خود پنهان  آن«پیچیدگی و ابهام نداشته باشد، شعر راستین نیست، به نظر وي 
که جهان، با شرم و خاموشیِ تواند باشد  شعر جایی می. شود نکرده باشد و توانی جز توان روشنی نداشته باشد، از شعر تهی می
دنیاي واقعی شعر، دنیایی است نیمه خاموش و در عین حال . سنگ، هر دم آمادة آن باشد که در خود بسته باشد یا خود را بپوشاند

  )275:1380زیادي، . (»پیدا و پنهان

  :شود نیز این مفهوم تکرار می» ریشۀ الغراب« در قصیدة

»مطَانِ الص ی افی سرَ ف تارص لَی التُّرَابِ أکْ/  لح ارِي عع ، / تُب أَشْ وأَع/ بِرِیشَۀِ الغُرَابِ لَی جفُونی ـ رِف، لَا ضَ ع ء
یء ، إلَّا حکْ بارلَا شَ   . »مۀُ الغُ

  )297 /1:، األعمال الشعریۀ.م1996أدونیس، (                                                                                               

دانم که چشمانم را  می/ با قلمی از پر کالغ،/ نویسم  در سرطان سکوت، در حصار، اشعارم را بر خاك می«
  .»یاراي دیدن نیست ـ ودر پیش رویم چیزي جز حکمت غبار نیست 

هاي شعري أودونیس در این  دیدگاه. شعر استآمیزي  ، پوشیدگی و رمز»حکمۀ الغبار«رسد منظور از  در این شعر نیز به نظر می
. نهفته است» سرطان الصمت«نکتۀ اول در عبارت . هاي شعري شفیعی کدکنی است ها، از چند دیدگاه قابل مقایسه با دیدگاه نمونه

  .نیز همین دیدگاه را نسبت به سکوت دارد) سرشک.م(داند و  أدونیس سکوت را چونان مرگ کشنده می

ـ : / که در قفس جان سپرده/ نشنیدي این راز را از لبِ مرغِ مرده، : / آیینۀ یک سرودند خاموشی و مرگ«
  . »زنگ سکون را زدودن: / سرودن، سرودن: بودن./ یعنی همیشه سرودن/ بودن 

  )260: ها صدا اي براي ،آیینه1388شفیعی کدکنی،(                                                                        

  : کند نیز بسیاري اوقات، از شعر و سرود به سحر تعبیر می) سرشک.م(

ه رهاییِ تندر / گاه نبودي  أما تو هیچ« رمی نداشتی به جز آن شعر / جز در رحرِ جاودان که / ج آن س
                                                                          . »سرودي

  ) 26: ، هزارة دوم آهوي کوهی1388شفیعی کدکنی، (                                                                                

  :سراید یا در جاي دیگر می
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بیار آیتی / ور پیمبر / ساحري / اگر شاعري / دمِ آدمی سوز این اژدها را / فسونی بخوان و بدم تا ببندد «
   .»ها را دیو راندنِ

  )358: همان(                                                                                                              

  :یا

حرِ قبیله؟/ هاي تو، امروز،  طوفانِ واژه« گر خاك در دهانِ شیاطین نیفکند، پس چیست شعر، س«.   

  )  148: همان(                                                                                                         

  :پسندد؛ به عنوان نمونه ابهام را بیشتر می دغدغه و بی داند؛ اما شعر بی با آنکه پوشیدگی را از لوازم زیبایی شعر می) سرشک.م(

. تا براي تو شعري بسرایم روشن/ ها  در روشنیِ باران/ هایم را  لحظه/ شویم  وي سحر میدر ج/ کلماتم را «
/ پرده بگویم  با تو بی/ این سالک دشت و هامون ـ /  در حضورِ باد / سخنانم را / ابهام  بی/ دغدغه  تا که بی/ 

   .»دارم تا مرزِ جنون دوست می/ که تو را 

  )195:اي براي صداها ، آیینه1388شفیعی کدکنی،(                                                                        

شود و همچنین در وضوح نیز از حدود زیبایی خارج  گویی غرق نمی در ابهام و پیچیده) سرشک.م(در مجموع، شعر 
هاي زیباشناسی شعر  أدونیس، ابهام را از ویژگیگردد؛ اما این مسئله در مورد أدونیس به گونۀ دیگري است؛ از آنجا که  نمی
گرایی در اولین دیوان أدونیس کمتر نمود دارد یا حداقل،  ابهام. داند، در اشعارش نیز به همین سمت و سو گرایش داشته است می

مفرد بصیغۀ الجمع و «وان و پس از آن در دی» هذا هو اسمی و قصائد أخري«زند؛ اما در دیوان  ها به فهم اشعار ضرري نمی این ابهام
رسد یکی از  گردد؛ به نظر می هاي شاعرانه افزوده شده است چندان که گاه فهم اشعار دشوار می به حجم این ابهام» قصائد أخري

 هاي جدید از کلمات، وي با تولید خانواده. نشینی کالم است ریختن دایرة هم هاي أدونیس براي ابهام آفرینی در شعر، به هم شگرد
هاي عربی افراد اندکی از خواص و اهل فن، اشعار او را کامال  زند؛ از این رو در سراسر کشور دست به ابداع و خالقیت شعري می

فهمند؛ با وجود آنچه گفته شد، شایان ذکر است که أدونیس همواره براي شعر رسالتی اجتماعی و انسانی قائل است که در  می
  .اهد شدها بیشتر توضیح داده خو نمونه

  

  رسالت شاعر از دیدگاه شفیعی کدکنی و أدونیس

، )161: 1384ابوجهجه، . (» کند شاعر فردي است که با اجتماع و محیط خود، در زمانی مشخص روابطی مؤثر برقرار می«
ار است، موجب ها که میراث استعم این کشور ماندگی هاي اسالمی در دوران معاصر و فقر و عقب شرایط سیاسی، اجتماعی سرزمین

و ) سرشک.م. (اي دهند هاي اسالمی، به رسالت اجتماعی، انسانی شعر اهمیت ویژه شده که شاعران راستین، در سراسر سرزمین
غالبا به رسالت » اي براي صداها آیینه«در دیوان ) سرشک.م. (اند أدونیس نیز در اشعار بسیاري این مسئله را مورد توجه قرار داده

یابد؛ به طوري که در  اجتماعی گرایش می -هاي پایانی این دیوان، به تدریج به شعر انسانی نظر دارد؛ اما در مجموعهاجتماعی شاعر 
همین ویژگی در شعر . غالب اشعار دیوان دوم وي، سرنوشت نوع انسان، در کنار سرنوشت جامعۀ شاعر، مورد توجه بوده است

  .کند انسانی حرکت می -هاي اجتماعی هاي اجتماعی به سوي اندیشه اندیشه شود و شاعر به تدریج از أدونیس نیز دیده می
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هایی که پنهان هستند؛ یعنی آشکار کردن راز  داند و منتشر کردن عطر گل ها می کردن تاریکی أدونیس رسالت شاعر را روشن
  :زیبایی که در اشیاء نهفته است

»ع یلَ أَتَسلَّح بِالشِّ ور لَ تَنَ نْ/ الخَفَاء، رِ کَی أَ طْو کَی أَ نْشُرَ الع رَ م روی الخَفَاءةٍ فی أَنْ/  دت هنَ لَی شَفَۀِ  م ونَ ع کُ أَ
 هاوِیاله /هی انلُغَۀً د«.  

  )395/ 2:ل الشعریۀ، األعما.م1996أدونیس، (                                                                                                

/ و عطر گلی را که پنهان است منتشر سازم/ نمایم تا ظلمت شب را روشنی بخشم  خود را به شعر مسلح می«
  .»شغل من این است که بر لبه پرتگاه زبانی گویا باشم

. لبۀ پرتگاه قرار دارداش همواره در  جنگد و به خاطر حرفه ها می کند که با سالح شعر با تاریکی در این نمونه شاعر ادعا می
گوید بالفاصله رسالت شاعر را بیدار کردن  هاست؛ اما هرجا سخن از تاریکی می  نیز همواره به دنبال جنگ با تاریکی) سرشک.م(

  :سراید وي در شعري که در ستایش مهدي اخوان ثالث است، چنین می. کند جامعه عنوان می

ها که هر آیینه با تصویر  درین شب. / ترسد د و باد از ابر میکه گل از برگ، و برگ از با/ ها، درین شب« 
./ خوانی تویی تنها که می/ چنین بیدار و دریاوار / سرّ و سرودش را / اي  کند هر چشمه و پنهان می/ ست  بیگانه

زبان و رمزِ  /فهمی  تویی تنها که می/ رثاي قتلِ عام و خونِ پامال تبارِ آن شهیدان را / خوانی تویی تنها که می
/ بمان تا بشنوند از شورِ آوازت ! / برگی سازِ باغِ بیاي نغمه / بر آن شاخِ بلند، / امیدان را  آوازِ چگورِ نا

   .»اند در خواب/ هاي خُرد باغ  درختانی که اینک در جوانه

  )223-224:اي براي صداها آیینه ،1388شفیعی کدکنی، (                                                             

  :سراید یا در شعر دیگري می

هاي  بر طاقِ این شب/ هایی خُرد  هامان شمع با شعر/ او از ساحلِ بوشهر / تو از تبریز و / من از خراسان و «
   .                       »ست  باقی/  چشمان بیداري /  یعنی که در این خانه هم . /  افروزیم می وحشت بر

  )227: ها اي براي صدا ، آیینه1388شفیعی کدکنی، (                                                                     

: 1967، بیان حزیران .م1996أدونیس، . (داند؛ از دیدگاه او شعر و انقالب یک چیز است أدونیس، شاعر و انقالبی را یکی می
  : بازد ار وي همواره شخصی انقالبی، متمرد و سرکش است که در راه هدفش جان میاز این رو شاعر در اشع) 906

 »ه الب نْکََشفولُ ع ه أَس لُ د/ رَارِ ونُ الص کُ ی سو تاً قُ م /و ونُ الم بو یکُ عرَاءت خُ   . » زَ الشُّ

  )319/ 2: ، األعمال الشعریۀ.م1996أدونیس، (                                                                        

  . »و مرگ نان شاعران است/ صداقت مرگ را به دنبال خواهد داشت / برداشت  بهلول از اسرارش پرده«

هراسند و مرگ مانند  اندازد؛ اما شاعران حقیقی از مرگ نمی أدونیس معتقد است که هرچند صداقت، جان انسان را به خطر می
این شاعران که از طبقات فقیر جامعه . طلبند ها را می شاعران انقالبی در شعر أدونیس همواره مرگ تاریکی. سفرة آنهاستنان در 

  :خرند هاي ظلمانی، هر زخمی را به جان می ها و حصار اند براي بیدار کردن تاریخ و از میان بردن دیوار برخواسته
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»ه الب ج وخَرَ تَقْرِئُ م سولُ ی ج اآلنَ إلَی الشَّارِعِ حلُماً : / رَؤُهإنّها أیامه تَقْ/ ... / الظُّلُمات ت لُ خرُ ونَ  أنْ/ أَ کُ ی
 راءع و/ الشُّ الَۀً حه ینِ الفُقَرَاء ی الشَّارِعِ جرْأخْ/ لَ جبِ ج اآلنَ إلَ یه /حاً رُ عوِیذٌ و ت د/ الدم الغَامرُ تَ ی الج رانِ و علَ
امتَارِی نَ أنْ/ خٌ ی رد ا الَّذي یقْ م ع علَه الشِّ جیفْ ود رُ، و رِ ی اه قُ یه أَس/ لَ نَ ی ی ع امِ؟ و علَ ص/ وار الظَّلَ ور بِغُ الس مد ه ی نٍ أَتَرَاه
؟  منْ اكر در أَنْ/ أَ ذي یقْ ع ما الّ علَه الشِّ ؟یفْ نَام تَارِیخٍ ی رُ ل« .  

  )286/ 2: ، األعمال الشعریۀ.م1996أدونیس، (                                                                                          

هاي اوست که او را  این روز/ .../ زد  ها را فریاد می بهلول خارج شد در حالی که مرگ تاریکی«
اکنون به / اي در اطراف پیشانی فقرا هستند شاعران، هاله/  روم اکنون در رؤیا به سوي خیابان می/ خواند می

و بر ./ خون در بردارندة دعاي چشم زخم وحیرت است/ روم در حالی که زخمی هستم  سوي خیابان می
و در برابر /  تواند بکند در حالی که دو پایش در بند است  شعر چه می/ دیوارها تاریخ به خواب رفته است 

شعر چه / کند؟ ها را با شاخۀ اراك نابود می بینی که دیوار آیا او را نمی/ ي تاریکی است؟ها چشمانش دیوار
  .»تواند بکند براي تاریخی که در خواب است؟ می

أدونیس موهبت . هاست در این شعر بهلول به عنوان نمادي از شاعران متعهد ظهور کرده است که در جستجوي مرگ تاریکی
وي در توصیف قدرت شعر به این . شمارد هاي این قشر می داند و رسالت شاعر را بیان درد هاي فقراء می شعر و شاعري را از ویژگی

به راستی با بررسی . گذار باشد ها، به اندازة شعر تأثیر ها و دیوار تواند در زندان و میان قید و بند کند که چه کسی می نکته اشاره می
ها سروده شده است؛ اما با  ها و دستگیري یابیم که بسیاري از این اشعار در اوج خفقان یتأثیرگذارترین اشعار دوران معاصر درم

گذارترین  داري ودیکتاتوري را منهدم کند؛ چراکه شعر و ادبیات همواره یکی از تأثیر هاي سرمایه هاي نظام قدرت توانسته پایه
شهاب الدین « هاي شاعران انقالب بسیارند؛ چنانکه در سوگ هنیز نمون) سرشک.م(در شعر . ها، بوده است عوامل در بیداري ملت

  :سراید چنین می» سهروردي

ح/ واژه را با نور آغشتی، که تو خونِ /  آن روزي /  میدانِ ظلمت بود / از حلب تا کاشغر، « ر تو سخن را س
حر، / کردي،  دوشیزگی دادي/ در س«.  

  )503: اي براي صداها ، آیینه1388شفیعی کدکنی، (                                                                               

هاي زمین  کند؛ شاید منظور از سنگینی زمین، درد داند که سنگینی زمین را حمل می أدونیس در شعر دیگري، شاعر را نوري می
رود می شمارد؛ در حالی که جرمشان این است که همه چیز را کند که جامعه، شاعران خالق را ملعون و مط سپس اشاره می. باشد

  :فهمند خوب می

»ا تَس اذَ مفَل رُوفنَ حی احثُ، با هذَا البنّی، ی أَلُ ع /لْ أَو ؟ خَ ارٍ ع ی، ـ / ف شُ اهب نْ/ أَشْ تَکُ ل و ات الشّاعرِ ضَ مءاً، کَل /
و بضَ لِ عامالح ءر بقَی ء األَ ی و ، ی أَقْرِ األَعفی الجذْ/ ضِ قِ ف مو ی مَکُنْ/ جٍ صفراً  لتس / ،به کُلَّ م دص تَرَ ی / و

ب خَالطُ نَ یو بقَی ض الکَ ی و ، ی أَقْرِ األَعفی الجذْ/ نِ قِ ف مو ی مجٍ ص / .../م ولُ لَه نَ ، بِاسو أَقُ ینَ م اق ینَ الخَلَّ ون ع مِ الملْ
عرَ ی أَنْما أَقْ/ اءالشُّ س ع اءنَفْ أَنْ رَف أَونَ ی م کُلَّ األَشْ ه« .  

  )274-276/ 2: ، األعمال الشعریۀ.م1996أدونیس، (                                                                  

/ اشباه من، ـ / یم؟ یا در پس شعارها/ گردي،  اي بازپرس در میان حروف وکلمات من به دنبال چه می«
و در ژرفا و در دورترین موج / نوري که سنگینی زمین را بر دوش کشد، / سخنان شاعر باید از جنس نور باشد
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و در ژرفا و در دورترین / و با نبض هستی در آمیزد/ بکاود، ها را  تا مسافري باشد که وزشگاه باد/ باقی بماند
چه سخت است، بدانیم یا اینکه / گویم از سوي شاعران ملعون خلّاق می و من به آنها/ ... / موج باقی بماند 
  .»... بفهمیم همه چیز را

کند و فراتر بودن از عصر و زمان خویش را موجب طرد و انکار شاعر از  نیز در شعري به همین موضوع اشاره می) سرشک.م(
  :داند سوي جامعه می

»ه مردي / باید بچشد عذابِ تنهایی را / پرور باشد  نِ خلق و فتنهگه دشم/ ري و کافر باشد گه ملحد و گه د
   .»که ز عصرِ خود فراتر باشد

  )490:، هزارة دوم آهوي کوهی1388شفیعی کدکنی، (                                                                                     

  

  نتیجه

مورد توجه بسیاري از شاعران و منتقدان معاصر بوده است؛ اما در این میان، شفیعی  ـ شعر و نظریۀ شعري موضوعی است که
کدکنی و أدونیس داراي ویژگی منحصر به فردي هستند که موجب شده، نسبت به دیگر شاعران توجه بیشتري به ماهیت شعر، 

رد این است که این دو شاعر، عالوه بر هنر آن ویژگی منحصر به ف. هاي مربوط به شعر داشته باشند رسالت شاعر و دیگر مقوله
روند؛ از این رو  شاعري، داراي تحصیالت باالي دانشگاهی نیز هستند و از مترجمان و محققان برجستۀ کشور خود به شمار می

  .ها بسیار قابل تأمل است هاي شعري آن  دیدگاه

یابیم که  می اما با دقت در مجموعه آثار أدونیس در پراکنده است؛) سرشک.م(هاي شعري منظوم در سراسر اشعار  ـ دیدگاه 
أغانی مهیار الدمشقی و « دیوان . قرار گرفته است» هذا هو اسمی و قصائد أخري«هاي شعري این شاعر در دیوان  بیشترین دیدگاه

  .قرار دارد» قصائد أخريمفرد بصیغۀ الجمع و «هاي شعري در دیوان  در مرتبه دوم قرار دارد و کمترین اظهار نظر» قصائد أخري

رود که اشعارش به  دانند؛ اما أدونیس در این طرز تفکر تا آنجا پیش می ـ هر دو شاعر پوشیدگیِ معنا را موجب زیبایی شعر می
  .ابهام است دغدغه و بی همواره ستایشگر شعر بی) سرشک.م(گراید؛ اما  ابهام می

هاي مختلف شعري خویش به تدریج از شعر اجتماعی  ائل هستند و در دورهـ هر دو شاعر براي شعر رسالت اجتماعی، انسانی ق
هر دو شاعر مهمترین . اند اند و سرنوشت نوع بشر را بر سرنوشت خویش ترجیح داده انسانی گرایش پیدا کرده -به شعر اجتماعی

اش از  دانند که در راه عقیده شاعري می دانند و شاعر راستین را رسالت شاعر را زدودن تاریکی اجتماع و بیدار کردن مردمان می
  .جان خویش بگذرد
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  :منابع

، ترجمۀ محمد باقر حسینی و ملیحه سادات طوسی، نوگرایی در شعر معاصر عرب، )1384(ابو جهجهۀ، خلیل ذیاب، 
  .دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول

  .، دمشق، دار المدي للثقافۀ و النشرأخري، أغانی مهیار الدمشقی و قصائد 1،األعمال الشعریۀ،ج.)م1996(أدونیس،

  .، دمشق، دار المدي للثقافۀ و النشرهذا هو اسمی و قصائد أخري، 2ــــــــــــــــ،ج

  .،دمشق، دار المدي للثقافۀ و النشرمفرد بصیغۀ الجمع و قصائد أخري، 3ــــــــــــــــ،ج

، »المقاالت، الشهادات، المقدمات« ، القسم االثانی، مجلۀ الشعرنظریۀ الشعر، مرحلۀ ، »1967بیان حزیران «، .)م1996(ـــ 
  .890-909محمد کامل الخطیب، دمشق، منشورات وزارة الثقافۀ، صص : تحریر و تقدیم

، »المقاالت، الشهادات، المقدمات« ، القسم االثانی، نظریۀ الشعر، مرحلۀ مجلۀ الشعر، »خواطر حول تجربتی الشعریۀ«ـــــــــ 
  .795-813محمد کامل الخطیب، دمشق، منشورات وزارة الثقافۀ، صص : و تقدیم تحریر

  .، تهران، سخنپیشگامان شعر امروز عرب، )1381(اسوار، موسی، 

  .، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اولشعر چیست؟، )1380(زیادي، عزیزاهللا، 

، تهران، سخن، چاپ اول، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت،  )1380(شفیعی کدکنی، محمدرضا، 
  .ویرایش دوم

  .، تهران، سخن، چاپ ششمها اي براي صدا آیینه، ) 1388(ــــــــــ 

  .، تهران، سخن، چاپ سیزدهمصور خیال در شعر فارسی، ) 1388(ــــــــــ 

  .آگاه، چاپ هشتم، مؤسسۀ انتشارات موسیقی شعر، ) 1384(ــــــــــ 

  .، تهران، سخن، چاپ پنجمهزاره دوم آهوي کوهی ،) 1388(ــــــــــ، 

 .، دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اولأدونیس در عرصه شعر و نقد معاصر عرب، )1383(عرب، عباس، 
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  کودکان ادبیات قالب در انتقادي تفکر پرورش هاي شیوه بر ملیأت
  

  33انصاري مریم

  34نشاننیک شقایق

  چکیده

 مقاله هدف. شود می انتقادي تفکر به منجر که است گرایشاتی و پیچیده شناختی مهارتهاي مستلزم دقیق فکري هاي فعالیت
 نایل مهم این به تا سازد یاري را ما تواند می مسیرآنچه این در. است کودکان به انتقادي تفکر آموزش هاي شیوه به دستیابی حاضر
 گیرد می قرار بررسی مورد انتقادي تفکر به مربوط رویکردهاي ابتدا وهش پژ این در لذا. است کودکان ادبیات از گیري بهره شویم

 سعی و گیرد می صورت استنتاجی -تحلیلی ي شیوه با پژوهش این. شود می پرداخته کودك ادبیات در آن تحلیل به آن از پس و
 ادبیات طریق از کودکان براي  انتقادي تفکر آموزش امکان و چرایی به فلسفه متخصصان متعدد نظریات بررسی با تا است برآن

 هاي حلقه و گفتگوها طریق از کودکان در انتقادي تفکر رشد که داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج. شود پرداخته کودکان
 مفاهیم پیرامون کندوکاو و ادبی هاي اجتماع در کودکان شرکت. گیرد می صورت کودکانه هاي داستان بر تمرکز با کندوکاو
 قضاوت و  تخیل استدالل، هاي مهارت تواند می داستانی، هاي شخصیت پیرامون بحث و گویی قصه قالب در زندگی  معمول
 پیشنهاد نهایت در. بخشد ارتقا  کودکان در توجهی قابل طور به را مساله حل توانایی و نفس به اعتماد و انتقادي تفکر درست،

  . واردگردد تخصصی صورت به کودکان ادبیات به مربوط  متون و درمباحث کودکان براي فلسفه که گردد می

  

  

  کودکان ادبیات تخیل، کندوکاو، هاي حلقه انتقادي، تفکر: هاکلید واژه

  

                                                        
 :  ansaryy1260@yahoo.com اصفهان و دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت ، رایانامه نور پیام دانشگاه مدرس -33

 اصفهان و دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم وتربیت نور پیام دانشگاه مدرس - 34

mailto:@yahoo.com
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  :مقدمه

 روشن قبیل از پیچیده شناختی مهارتهاي بر متمرکز دارد، موشکافانه و دقیق دانش کسب به نیاز که ذهنی هاي فعالیت     
 کنجکاوي، چون گرایشاتی نیز و کردن نقد کردن، ارزیابی کردن، بندي طبقه دادن، تشخیص کردن، مرور کردن، آزمایش سازي،
  .شود می انتقادي تفکر به منجر همگی که است پذیري انتقاد و دقیق موشکافی دیگران، به نسبت فکري گشاده

 پیشنهاد 1970 ي دهه آغاز در Mattew Lipman امریکایی فیلسوف ي وسیله به که کودکان براي فلسفه رویکرد هدف   
 مبتنی موقعیت یک در کودکان براي فلسفه وي، زعم به. بود فلسفی گوهاي و گفت طریق از کودکان در انتقادي تفکر رشد شد،
 اي نکته رقابتی، هاي استدالل ي ارائه و گیرد می شکل گروهی هاي دیدگاه سازي غنی جهت در دوجانبه همکاري و گفتگو بر

 این که دارد داللت امر این بر اعتراضات برخی ).Lipman ، 2003( گیرد قرار نظر مد آموزش این در همواره باید که است
 دارد وجود اعتقاد این پیاژه، شناختی رشد تئوري در مثال، براي.  را انتقادي تفکر یک نه دهند می رواج را فلسفیدن ماهیتا ها، بحث
 در که است المعارفی دایرة دانش و فکري بلوغ مستلزم ورزي فلسفه همچنین. ندارند را انتزاعی و انتقادي تفکر قابلیت کودکان که

 نظر مورد پیش ها مدت از کودکان هاي داستان قالب در انتقادي تفکر آموزش که است حالی در این .شود نمی یافت کودکان
 اخالقی قضاوت و  عدالت، نظیر انتزاعی بسیار  مفاهیم آموزش براي اهرمی عنوان به داستان از ایشان و  بوده نویسندگان از بسیاري

 براي - از شهر جادوگر پیشونی، ماه هاکلبریفین، داستان  همانند(اند، جسته مدد کودکان به -فلسفه نظیر مورد مفاهیم همان عنیی _
 مباحث در رایج هاي مناظره  به است درصدد ضمنی طور به پژوهش این راستا این در). نوجوانان براي لیال و سوفی -کودکان
  :دهد پاسخ کودکان در انتقادي ویژه به تفکر هاي شیوه به مربوط

   شود؟ می پیشنهاد کودکان به انتقادي و فلسفی تفکر آموزش براي هایی روش چه-

  است؟ همراه چالشهایی چه با انتقادي تفکر هاي آموزش-

  

  انتقادي تفکر

 به را آن و شده شناخته رسمیت به است، همراه تردید و شک با  شناختی روش نظر از که تفکر نوع یک عنوان به انتقادي تفکر
. کنند می معرفی حقیقت یا اصول این از منصفانه قضاوت یک ساختن منظور به حقیقت، یک یا اصول سري کی بررسی عنوان
 و منطقی تفکر با رابطه در پیچیده مهارتهاي تنها نه انتقادي تفکر. عملکردهاست و باورها به نسبت یافته جهت تفکر انتقادي، تفکر
 این. دهد می نشان را اجتماعی و اخالقی  گفتگویی و بحث تمایالت و مهارتها با رابطه در انتقادي روح بلکه گیرد می بر در را خالق
 و شک سازنده تعامل یک در توانند می که متفکرانی رشد در انتقادي تفکر اهداف دهد، می انجام فلسفه که است کاري همان
 در خود نفوذ ،1960 ي دهه اوایل از انتقادي، تفکر جنبش. است انسان ي تجربه کیفیت بهبود براي راه بهترین شوند، درگیر تردید
 با گاهی و بوده سو هم کودکان براي فلسفه با نحوي به انتقادي درتفکر مطرح رویکردهاي. داد گسترش را تربیت و تعلیم ي زمینه
  : شود می اشاره آنها از برخی به زیر در که شده ناسازگار آن

 & Robert Ennis, Mathew Lipman Richard Paul, John McPeck( آمریکایی فیلسوف پنج تعاریف

Harvey Siegel (است تر مطرح انتقادي تفکر در )Noddings، 1390 (شود می پرداخته آن به مختصر طور به که:  
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. کرد تعریف پیچیده شناختی مهارتهاي وسیله به شده مشخص منطقی تفکر عنوان به را انتقادي تفکر Ennis ،1962 سال در-1
 فرض پیش مهارتهاي). 1993( کرد اصالح سازي زمینه و خالق تفکر تاثیر به را خود تعریف او ،1980 ي دهه پایان در آن، از پس

 سازي، زمینه طریق از نیز و غیره، و ها فرضیه کردن فرموله ساختن، تمثیل ها، جایگزین پیشنهاد کردن، شرکت اختراع، مانند خالقیت
Ennis نظر از. کرد اشاره غیره، و جدیت کردن، راهبردي شدن، کنجکاو مانند رفتارهایی به Ennis ، ي شیوه به کردن فکر 
 استدالل، یک کیفیت از قدردانی ها، فرضیه و دالیل نتایج، شناسایی منابع، اعتبار منظور به کردن قضاوت توانایی معنی به انتقادي،

 قابل و معتبر که نتایجی ترسیم دالیل، براي تحقیق سئواالت، سازي روشن جهت مناسب دادن پاسخ نظرات، نقطه از دفاع و رشد
 شده متمرکز رسیده، انجام به یا یافته اعتقاد که آنچه بر که است تفکري انعکاس  انتقادي تفکر مجموع در. باشد می...  و است دوام
 غیر فکري فعالیت یک در معتبر دالیل و کاربرد بر انتقادي و "انعکاسی تفکر" اصطالح تعریف، این در). 180ص ،1993( است

  .کند ارزیابی اعمال، همانند را باورها و اظهارات تواند می انتقادي تفکر که دهد می نشان امر این دارد، داللت تصادفی

 حس. است نزدیک خیلی نامید، می اش قبلی آثار در فلسفی تفکر او آنچه به نامید،» انتقادي تفکر قوي حس« Paul آنچه-2
 حس. شود می افتی زندگی و رفتارها باورها، سمت به انتقادي رفتارهاي رشد در و سقراط آل ایده سئواالت در انتقادي، تفکر قوي
 را خودشان ساختارهاي عقایدشان که زمانی را، شده کشف هاي بینش متفکران که کند می آشکار زمانی را خود انتقادي تفکر قوي

 یابد می بروز گیرند، می نظر در را گروهها ي همه منافع و کرده تلفیق و منعکس جامعه تعصبات و باورها جذب ي نتیجه جاي به
)1992 .(Paul ، و همدلی شجاعت، خشوع، قبیل از اخالقی صفات با همراه انتقادي متفکران قوي حس که کند می اضافه 

 تفکر و منطقی یعنی( اند، شناختی هم که است راهبردهایی مستلزم انتقادي تفکر آموزش پل، نظر از ترتیب این به. است یکپارچگی
 توجه با همچنین است؛ نزدیک رورتی تهذیب ي فلسفه به انتقادي تفکر از پل تعریف). 1993( اند اخالقی –احساسی هم و) خالق

 سخت به معتقد که است باستان دوران فالسفه به نزدیک او مفهوم داشت، انتقادي تفکر  اخالقی ي جنبه بر او که تاکیدهایی به
 خطاب مورد خود مالحظات در نیز را ها جوانتر بلکه را بزرگساالن آموزش تنها نه Paul. بودند معنوي تمرینات و فکري گیري
  .داد قرار

 از). 1994( است انعکاسی و فعال تردید و شک یک در شدن درگیر به گرایش و توانایی انتقادي، تفکر McPeck نظر از-3
 ، McPeck انداز چشم معنا، یک به. شود قضاوت خاصی ي رشته هر چارچوب درون تنها تواند می انتقادي تفکر ، McPeck نظر
 فلسفه مانع صراحت به که افالطون، ي فلسفه  با البته و است خاص ي حیطه یک در تخصص مستلزم انتقادي تفکر که است آن بر

  .دارد همخوانی شد، می سوادان بی و جوانان  ورزي

4- Siegel ، این وي، نظر در. است حیاتی روح کی داراي دالیل، بر عالوه که است مفهومی  انتقادي تفکر که کرد اشاره 
 است یافته ظهور شخصیت صفات و ذهن عادات شخصیتی، تمایالت سازي، زمینه طریق از انتقادي تفکر که دهد می نشان امر

)Siegel ، 2003 .(که این و کند می قضاوت دالیل اساس بر ماند، می پابرجا کند، می عمل که است کسی انتقادي متفکر یک 
 عقالنیت به مستقیما انتقادي تفکر ، Siegel براي. است سازگار است، دالیل این از ارزیابی بر حاکم که اصولی با و فهمد می

 & Cuypers( دهد ارائه را اساس آن بر هایش ارزیابی و قضاوتش عملش، دالیل است قادر انتقادي متفکر بنابراین. است مربوط

Ishtiyaque ، 2006 .(قرار خطاب مورد را بزرگسال جوانان ضرورتا نیز او داشت، تاکید انتقادي روح مفهوم بر سیگل چه اگر 
  .دانست می محروم ها توانایی این از را سن کم افراد و داد

 کنند، می دریافت که اطالعاتی تمام بین از اینکه. دارند نیاز انتقادي تفکر به  زندگی کل در افراد Lipman نظر از-5
). Lipman ، 1995( است افکار و اعمال هاي دقتی بی با مقابله براي ابزاري انتقادي، تفکر بنابراین. گزینند بر را اهداف مناسبترین
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 سه محور حول آنها تعریف. است تحقیق و تعمیم استدالل، ادراك، نظیر مهارتهایی فرض پیش انتقادي تفکر ، Lipman نظر از
  :است اساسی ي ضابطه

 خاطر به فعال جستجوي یک در شرکت منظور به( اصالحی-خود -ب ،)اظهارات ارزیابی در( خاص معیار از استفاده -الف 
) دارد اصول و قانون مختلف هاي برنامه به نیاز که مختلف متون شناسایی منظور به( متن به حساسیت -ج ،)شخص خود اشتباهات

)Lipman ، 1995 .(نظر از نهایتا Lipman ، ترتیب، این به. دهد می رخ همساالن با تعامل به توجه با و آن درون انتقادي تفکر 
 پیچیده فرایند انتقادي تفکر او براي که طوري به است، گرایی برعمل مبتنی ، Lipman توسط شده مطرح انتقادي تفکر تعریف

  .است شده تلفیق اجتماعی و شخصی ي تجربه بهبود براي نگر فایده طراحی یک داخل که است اي

 ، Lewis & Smith( تمرین و تکرار یعنی دارند، قرار تفکر هاي استراتژي در یادگیري زمینه رفتارگرایان، بیشتر نظر از
  .است فن کی انتقادي تفکر دیدگاه، این در). 1993

 شخصی ي تجربه با ارتباط در تفکر و احترام چون هایی ارزش دادن قرار اولویت در انتقادي، تفکر آموزش از دوم رویکرد
. کنند فکر خود شخصی ي تجربه پربارکردن منظور به و انتقادي ي شیوه به -الف تا سازد می قادر را آموزان دانش هدف این. است
 ي برنامه در موجود مطالب جزئیات بر -ب. دهند قرار خود فرهنگ هاي محدوده در را خود که کند می کمک آنها به امر این

 ذهنی ي محدوده در قرارگرفتن و محیط درك طریق از آنها رشد است، عمل کی انتقادي تفکر دیدگاه، این در. کنند تامل علمی
 قبول قابل سئوالی هیچ بدون تفسیري، هر معنایی، هر توجیهی، هر آن در که اندازي چشم افتد، می اتفاق) خود با مواجهه در خود(

 به تواند می شیوه این. است مناسب شیوه این آموزان دانش شناسی معرفت در "35منفی نگري نسبی" یک ایجاد براي بنابراین. است
  .شود مربوط نامید، انتقادي تفکر در "36ضعیف حس" پل آنچه

 قوانین، استانداردها، حفظ و یادگیري در نباید را آموزان دانش که است اعتقاد این بر انتقادي تفکر آموزش در سوم رویکرد
  .کرد تشویق انتقادي ي شیوه به موارد این پذیرفتن در را آنان باید بلکه کرد، محدود فرهنگی هاي سنت و مقررات

 تفکر آموزش از هدف که است استوار فرض پیش این بر شیوه این واقع، در. است فلسفی سوم، رویکرد به مربوط مفهوم
 است شان شخصی و اجتماعی ي تجربه بهبود منظور به جوانترها در خوداصالحی و سئواالت تردیدها، و شک برانگیختن انتقادي

)Dewey، 1983؛ Vigutesky، 1985؛ Poul، 1992 .(گفت یک آن در که است ذهنی درون انتقادي، تفکر دیدگاه، این در 
 عمل کی انتقادي تفکر. دهد می نشان را عمل و ذهن بین دیالکتیکی ي رابطه یک و همساالن از اي جامعه یک درون باز وگوي
  .است آخري نوع از ،p4c    Lipmanگفت، باید البته و. است

 تفکر به Robert Ennis ,Mathew Lipman ,Richard Paul رویکرد که دریافت توان می شد، ذکر باال در چه آن از
 و شناسند می رسمیت به را) بحث هاي حلقه و کودکان اتیادب قیطر از( کودکان براي فلسفه ضمنی یا طورآشکار به انتقادي
 تفکر رشد دو هر هدف که است این انتقادي تفکر و فلسفه بین تشابه اولین. دهند می نشان را انتقادي تفکر و فلسفه بین هاي اشتراك
 تفکر هم و فلسفه هم کاري چنین انجام براي و) غیره و کردن ارزیابی سازي، مفهوم کردن، سئوال( است انعکاسی و انتقادي

                                                        
35 -negative relativism 

36 -weak sense 
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 در فلسفی فعالیت هرگونه ظاهرسازي همچنین. دهند می ارائه را روشمند شک و انتقادي شنود و گفت منطقی، استدالل انتقادي
  .شود می افتی انتقادي گفتمان و انتقادي تفکر

  

  کودکان بهي انتقاد تفکر آموزشي روشها

 یک برابر در( است فراینديي رشد صورت به  کودکان، دري انتقاد تفکر گفت،رشد دیبا  شد، ذکر آنچه به توجه با 
 هرچند. افتد می اتفاق پژوهشی اجتماع یک در فلسفی شنود و گفت طریق از ویژه به و دوستان بین ارتباطات طریق از که) محصول
 انتقادي تفکر تحریک براي او رویکرد دارد، ویگوتسکی و دیویی درنظریات ریشه انتقادي تفکر و آموزش از Lipman تعریف

  . است ازسقراط متاثر شک، بدون ها، جوانتر و کودکان در

Lipman  زیرا شود، پرداخته او براي تفکر آموزش به باید کند آغاز را خود تحصیل کودك که این محض به است معتقد 
 شامل تفکر مورد در کردن فکر کندکه می بیان  Lipman. کند می نفوذ اش ادگیريی هاي حوزه ي همه به او فکري وضعیت بهبود
 را آنها ي همه باید کودکان که شمارد می بر مهارت سی او. است شده تشکیل ها آن از تفکر که است فردي هاي مهارت ي مطالعه

  ). 1385 فیشر،( فراگیرند

  .است علمی کندوکاو یا استدالل روش کودکان، براي انتقادي تفکر آموزش دری اساس روش

Lipman،  و سحر نه پیچیده تفکر ،يو زعم به. دهد می پیشنهاد آموزان دانش در انتقادي تفکر پرورش منظور به را روش این 
 منتقد متفکر یک وار اتوماتیک طور به رسد می بزرگسالی دوران به شخص یک وقتی که نیست طور این. است ذاتی نه و جادو
 درگیر طریق از بلکه گیرد، نمی انجام حافظه و تکرار طریق از خوب تفکر پرورش ،)2003( همکارانش و Lipman نظر از. شود
  .یابد می معنی 37فرایندعمل در شدن

 یک نیوجرسی، Montclair ایالت دانشگاه از همکارانش و Lipman ،1970 ي دهه آغاز در رویه، این کردن فعال براي 
 توجه و اجراست حال در کشور 102 در کودکان براي فلسفه ي برنامه. دادند پیشنهاد کودکان براي فلسفه نام به آموزشی برنامه

 برنامه محتواي).  1384 قائدي،( است کرده معطوف خود به اخیر هاي سال در را وتربیت تعلیم مربیان و محققان متفکران، از بسیاري
 که است ساله 15 تا 6 سن نوجوانان براي فلسفی هاي داستان و آموزگاران براي آموزشی راهنماهاي شامل Lipman آموزشی ي
 شده گرفته نظر در فلسفی محتواي این از هدف. است شده منطبق مخاطبان این براي بنیادي فلسفه مختلف نواحی از مفاهیم، آن در

 کی حفظ توانایی آنان تا شود می مربوط انتقادي تفکر به که است جوان نسل نگرشهاي و مهارتها برانگیختن ، Lipman توسط
  . بیابند مشترك مشکالت حل منظور به را، خود همساالن با دیالوگ

  : است شده پیشنهاد آموزان دانش با فلسفی جلسات تسهیل براي مرحله سه Lipman طرح در

                                                        
37 - praxis 
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 متناقض یا مبهم شرایط مورد در آموزان دانش سئواالت آوري جمع -2 است؛ ابهامات و تناقضات شامل که رمانی خواندن -1
 در شنود و گفت برگزاري -3. بپردازند بحث به همساالنشان میان در دارند تمایل آنان که این و کرده مشغول را آنان ذهن که

  ).CI(38 )Daniel and Aurvic ، 2009(پژوهشی اجتماع

 دانش آن در که است کوچک ي جامعه یک تحقیق ي جامعه. گیرد می صورت تحقیق ي جامعه یک در ها رمان خواندن
 جایگزین، هاي حل راه تولید صراحتا و نظرات نقطه کردن متمایز طریق از و کنند می آغاز را اجتماعی زندگی اخالق آموزان

 واقعی هماهنگی-خود فرایند یک" این). 1382 لیپمن،( آورد می وجود به آموزان دانش ذهن در را شناختی -اجتماعی تضادهاي
 هدف یک اعضا تمام ،)1387 ناجی، ؛1386 نژاد، قاضی و ناجی( کندوکاو هاي حلقه ای پژوهشی اجتماع در. است تغییر ایجاد در

. باشد یکدیگر نقد هدفشان و باشند طرف بی کنند می سعی افراد حقیقت در یکدیگر، با اطالعات و ها ایده تقسیم: دارند مشترك
 اگر گوید می لیپمن. گذارد می احترام نظرها اختالف به و است مند عالقه دیگران احساسات و باورها به عضوي هر همچنین،
 کار این براي براي و باشند ورز اندیشه تا کنیم تشویق را ها آن باید شوند تبدیل اندیشمند افرادي به آینده در کودکانمان بخواهیم

 مهمی بخش که، چرا دارند، فلسفی تم که است داستانهایی انتخاب امر این آغاز نقطه کنیمو تشویق استدالل و بحث به را آنان باید
 کندوکاو هاي حلقه وقتی). 272 ص ،1385 فیشر،( است انگیز شوق و اندیشمندانه گوهاي و گفت شامل کودکان براي فلسفه از

 شرکت و کردن صحبت به نظر، مورد داستان شنیدن از پس و گیرند می قرار مربی کنار در وار دایره صورت به ها بچه شود تشکیل
 درونی خود در مرتبا را اجتماعی زندگی بنیادي اصول و کلی مفاهیم آموزان دانش طریق این از. شوند می تشویق گروهی بحث در
 وگو گفت با و شود می تبدیل مشترك مسائل حل منظور به داوطلبانه صورت به ذاتی انگیزه به بیرونی انگیزه تدریج، به. کنند می

 براي فلسفه ي برنامه نتایج بررسی براي که پژوهشی در) 1386( نژاد قاضی و ناجی). 2000 همکاران، و دانیل( یابد می انتقال
 و لیپمن و شارپ کندوکاو هاي حلقه این از دادند، انجام کودکان رفتاري عملکردي و استداللی مهارتهاي روي کودکان
 هاي حلقه این در که را مهارتهایی کودکان، براي اي حلقه هاي کارگاه ارائه از پس و گرفته بهره کم فیلیپ ي ویراسته هاي داستان

 از اجتناب سئواالت، بندي صورت داستان، انتخاب: کردند معرفی عناوین بدین را دیدند یافته رشد کودکان در کندوکاو
 به کننده، تبیین هاي فرضیه بسط و پردازش دارند، که ادعاهایی براي دیگران از خواستن شاهد و دلیل دقت، از عاري هاي تعمیم

 کردن عرضه موجه، انتقادهاي پذیرش دیگران، هاي ایده از بردن بهره موجود، شرایط به مربوط هاي تفاوت شناختن رسمیت
 کودکان عالقه موید آمده بدست نتایج واقع در...  و موضوع با مناسب هاي ربط و تمایزها کردن پیدا مناسب، مثالهاي ای هاي تمثیل

 و خالق انتقادي، تفکر درست، قضاوت و داوري مشابه، امور تمیز استدالل، شامل شده تقویت هاي مهارت ها، کالس این به
  .بود مسئوالنه

 استداللی و منطقی هاي مهارت برنامه این دهد می نشان که شده انجام زمینه این در اهواز دانشگاه در اي مطالعه همچنین
  ).1385 همکاران، و مقدم صفایی( دهد می افزایش توجهی قابل میزان به را کودکان

 متفاوت مکالمه با و است انتقادي گیري جهت یک بر مبتنی دوطرفه فعالیتی وگو، گفت جلسات این در که است ذکر به الزم
 پیش حقیقت، در. شود می تکیه پیچیده شناختی و اجتماعی مهارتهاي بر  وگو گفت در که جاست آن در تفاوت این است،
 افرادي از بیشتري تعداد یا دو میان ذهنی بین ارتباط یک و ،)مراتبی سلسله مقابل در( اند افقی ارتباط داراي گو و گفت هاي فرض

                                                        
38 -community of inquiry 
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 است اجتماعی و فردي ي تجربه یک حس، این در شنود، و گفت. گیرد می دربر را اند، کرده شرکت مشترك تحقیق در که
  ).2007 ،40گریگوري ؛1995 ،39شارپ و اسپلیتر(

 بهبود بر پژوهشی اجتماع صورت به "کودکان براي فلسفه " ي برنامه اجراي تاثیر بررسی به نیز) 1388( همکارانش و هدایتی
 88 براي را آموزشی شیوه این آنان. پرداختند آموزگاران دیدگاه از تهران شهر ابتدایی مقطع آموزان دانش در فردي میان روابط

 و نشسته دیده آموزش مربی کنار در آموزان دانش ساعته، 5/1 هفتگی جلسه 12 طی و آوردند در اجرا به آموزان دانش از نفر
 دیدگاه از برنامه این اجراي که داد نشان نتایج. پرداختند بحث و سئوال به آن پیرامون و کرده قرائت را فکري هاي داستان مجموعه
  .بگذارد معناداري تاثیر آموزان دانش فردي میان ارتباط هاي مهارت بهبود بر تواند می معلمان

 که است کسی آموزگار رایج پرورش و آموزش در. است مستقیم غیر و کننده تعیین خیلی ها برنامه این در آموزگار نقش
 آموزگار آموزشی سیستم این در اما. است محوري معلم عبارتی به. باشد کننده تصحیح باید او و اوست نزد فقط درست پاسخ
 این. دهد رواج را گو و گفت باید آموزگار و شود می تکیه گفتگو بر سیستم این در. است نادرست یا درست چیزي چه گوید نمی

 و دانا معلمی میان طرفه یک و عمودي ي رابطه در نه گیرد، می صورت یکسان نسبتا تجربی سواد با همساالن میان در گفتگو
 وقتی). 1385 باقري،( است تاکید مورد همساالن میان در پاسخ و پرسش بودن دوطرفه و گفتگوها اینجا در. نادان شاگردي
 آموزان دانش کنند، مباحثه موضوعی هر در آنها که دهد اجازه یعنی نکند، سازگار مناسب پرسشهاي با را آموزان دانش آموزگار،

 مشترك هدف یک بر آنها ؛)کنند جستجو را کمی تعداد فقط اینکه جاي به( کنند می بحث ها ایده بسیاري مورد در زمان یک در
 هیچ به زیرا است، طولی آنها تبادل هستند، شان شخصی عالیق با مرتبط گوناگون ي ویژه هاي هدف دنبال به بلکه کنند نمی تمرکز
 بنابراین. بدهد را تفحصی جماعتی تشکیل اینکه تا ماند می باقی افراد از تراکمی بیشتر کالس، در نهایت در نیست، استدااللی وجه
 را آموزان دانش میان تعامل بپردازند، نقادي به و کنند تأمل گروهی صورت به تا نماید می تشویق را آموزان دانش آموزگار وقتی

 هم بیانات به نسبت نمایند، تعدیل را عقایدشان تا کنند توجه متنوع هاي دیدگاه به که آموزند می آموزان دانش لذا کنند، می ترویج
 مجموع، در. شوند آگاه نقادي اعتبار از اندازهایشان چشم تحول و تقویت براي و کنند برخورد انتقادي خودشان، و ها شاگردي

  . کنند ورزي فلسفه که گیرند می یاد آنان

 مربوطی قاتیتحق برنامه کی. ستندیني انتقاد نفسهی ف کندوکاو يها حلقه در ،يگفتار تبادالت ي همه "گفت دیبا نیا وجود با
 ،يانتقاد ریغ تواند یم آموزان، دانش انیمي گفتار تبادل کی که کرد معلومی فرهنگ يها نهیزم در ساله 12 تا 10 آموزان دانش به
  :باشدي انتقاد اي یانتقاد مهین

 چشم ای ها دیدگاه ارزیابی بدون را شان نظرات آموزان، دانش که شد، می لحاظ» انتقادي غیر گفتاري« زمانی تبادل، یک) الف
  .دادند می شکل شان هاي همکالسی توسط بحث مورد اندازهاي

 اظهارات به نسبت   کافی اندازه به آموزان دانش برخی که شد می لحاظ» انتقادي نیمه گفتاري« زمانی تبادل، یک) ب
 اظهارات تاثیر تحت شناختی، حیث از که نبودند انتقادي اندازه آن به این وجود با کردند، می عمل انتقادي هایشان، همشاگردي

  . شد نمی منجر آنان دیدگاه در تحول به اظهارات این که نحوي به بگیرند، قرار انتقادي

                                                        
39 -Splitter & Sharp 
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،) ج  از تا کردند، می متحول را شان هاي دیدگاه آموزان، دانش که شد می لحاظ» انتقادي گفتاري« زمانی تبادل، یک نهایتاً
 از حاکی تنها نه تبادل، انواع این. کنند استفاده شد، می  فراهم گفتگو درحین که اضافی نکات و جزیی اختالفات ها، نقادي

 دانش میان آشکار درونی وابستگی مانند هست، نیز دیگري ي پیچیده هاي زمینه پیش از حاکی بلکه تفکرپیچیده، مهارتهاي
 ؛2007 فاشون،( غیره و محیطی هاي زمینه بودن فراهم و اشتباه یا ناقص دیدگاه یک آزادانه ابراز به آموزان دانش تمایل آموزان،

 ).2001 ،41فاشون و کارلو گیان

لذا، آنچه باید به آن پرداخته شود آن است که اوال، پرورش تفکر انتقادي در کودکان نه تنها ممکن، بلکه ضروري است و از 
  .سازد ه راه را براي تحقق چنین هدفی میسر میسوي دیگر، این ادبیات کودکان است ک

هایی زنده، سبکی پرطراوت،  وگویی پر تحرك، شخصیت حاوي تخیل، موقعیتی فرضی، گفت) رمان(داستان  چراکه
خواهد انتقال دهد، به شکل داستانی در  تواند اطالعاتی را که می ها می مؤلف با این شیوه. ها است دارانگاري، طنز، یا همه این جان

 .(2006: لیپمن(لذت ببرد و آن را بفهمد  آورد که خواننده با آن همانندسازي کند و از آن

یک ... توانند در هر صفحه، روابط، مسائل، و معانی ظریف فلسفی را جا دهند  نویسندگان فلسفه براي کودکان می«از نظر لیپمن، 
نچه را  د معناي آشود و تا زمانی که متقاعد نشون آنان آغاز می) کاوش(وجوي  و جست... انگیزد  جمله یا کلمه، کودکان را بر می

لیپمن بر این باور است که دانشجویان تحصیالت تکمیلی در ). همان(» یابد میوجو ادامه  اند، این جست شده دریافته نوشته یا گفته
اي شخصی و درونی دارند، اما کودکان نیازمند این اند که براي چنین کاري  رشته فلسفه، براي مطالعه متون بسیار انتزاعی، انگیزه

  .تحقق این مهم استرانگیخته شوند و داستان معموالً بهترین راه براي ب

اي آمادگی و محرك براي فلسفیدن  این دیدگاه که داستان، گونه :دهد چنین شرح میشارپ، این رویکرد به ادبیات را ب
همگون  شود میاخالقی و داستان قائل  اي با اعتباري که مارتا نسبام براي رابطه میان تربیت اخالقی، قضاوت کودکان است، تا اندازه

گیري به سوي نظر، باید به سوي عمل نیز بگراید، مورد جذابی براي این  که فلسفه به همان انداره جهت نسبام با توجه به این... است
فتار هاي داستان در آن گر اي که شخصیت هاي پیچیده هاي ویژه و مخمصه رویکرد است که قضاوت اخالقی از طریق زندگی

آمیز بودن موقعیتی که هشیارانه زیسته شده است، دشوار است که  بدون عرضه رمزناکی تعارض و مخاطره. شود می آیند، ساخته می
چه، سبک متون معمول و سنتی فلسفه در رساندن  آن... فلسفه بتواند ارزش ویژه و زیبایی انتخاب خیر از سوي انسان را آشکار کند 

هاي  ست همین باور است که سنجیدگی انسان، ماجرایی دائمی از شخصیتی است که در رویارویی با انتخابآن تاکنون درمانده ا
   .هاست زیباییگیرد و همین نیز در واقع منشأ همه  آور شکل می مهیب و رازهاي هول

دهند، مقایسه و  پاسخ می کنند، آنان به گونه اي غریزي سوال می. کودکان قابلیتی ذاتی براي نقد دارند«، 1993، به باور 
نویسنده یاد  ، »نظر بزرگسال، تیزبین و دقیق اند چون یک صاحب برند و هم از جمع آوري اطالعات لذت می... کنند   قضاوت می

نیازمند دو  -براي کودکانادبیات نقد  -گوید، به تلویح، بر آن است که براي تدوین رویکرد خود شده، هر چند آشکارا نمی
  :نویسد او می -فرضی درباره نقد فرضی درباره کودك و پیش پیش-است فرض  پیش

اي ژرف نسبت به موضوعی وجود داشته باشد و امکانات الزم هم  به اعتقاد ما کامالً بدیهی است که اگر در کودکان عالقه
. منتقدانی مسلم و ذاتی خواهند بود) الگیس 5مطمئناً از سن آغاز مدرسه، (ها  وجود آید، آنان، از همان نخستین سال براي ابراز آن به

  .بنا شده است  ها است که بر اساس تجربه اتادبی رسا ازتصوري  بگوییماش سخن  دربارهباید  آنچه ما 
                                                        

41 - Giancarlo & Facione 
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  کودکان در انتقادي تفکر هاي آموزش بر  شده مطرح  چالشهاي

 آموزان دانش و نیست واقعی انتقادي، در کودکان تفکر ،)1992 ،43وایت و 1990، 42کیچنر( فیلسوفان از برخی نظر طبق بر 
 به نیستند قادر کودکان که دارند می اظهار فیلسوفان این. نیستند برخوردار مهارت این براي نیاز مورد شناختی هاي توانایی از ابتدایی
  :اند شرح بدین  ایرادات این. بیندیشند) فلسفی ای( انتقادي شیوه

  . کنند اقامه منظم و ساختارمند براهین که ندارند را توانایی این کودکان)  1
  .دارند نیاز بودن منتقد براي واقعی پشتیبان یک به آنها و نیستند کلی اصول اندیشند، می آنها درباره کودکان که موضوعاتی) 2
  .شوند نامیده انتقادي که نیست پیچیده کافی اندازه به آنها تقکر مهارتهاي) 3
 تفکر به نسبت پل ریچارد و لیپمن متیو انیس، رابرت رویکرد که دادیم نشان انتقادي تفکر بحث در فوق ایرادات به پاسخ در
 گفتاري تبادالت بحث در نیز آن آموزش نحوه البته و شناسد می رسمیت به را کودکان در فلسفیدن ضمنی یا طورآشکار به انتقادي
 مند ساختار کمتر بزرگساالن، میان تبادالت به  نسبت گاهی آموزان، دانش میان تبادالت که است درست همچنین. شد داده شرح
 است، آنها تصحیح و ها تحلیل و استداللها در تبحر به آموزان دانش راهنمایی دقیقا فلسفی، رویه هدف که گفت باید اما است،
 که داده نشان مطالعات دیگر، سوي از. دهند ارائه بهتري تفضیل و ساختار با را خود فلسفی هاي ایده بتوانند آنان که بطوري

  ).1993 ،44لیندوپ( کنند انتقاد و استدالل واقعی فیلسوف یک نظیر توانند نمی نیز اول سال دانشجویان

 فکري تبادالت مبانی و است ساده کنند، می پردازي فلسفه ابتدایی مدارس در که کودکانی لغات دایرة چه اگر دیگر طرف از
 بیان ویتگنشتاین که طور همان  نیست، آمیز موفقیت چندان رابطه این در نو ارسطوئیان ایراد وجود، این با است، انضمامی آنها،
 زبان کلمات بر تمرکز به بلکه شوند، می انتزاع واقعیت از که عامی اصول مورد در بحث از است عبارت تنها نه فلسفه کار کرد،

 کار مشکلی و مبهم  مفاهیم با ها بچه انتقادي، تفکر هاي آموزش جلسات طی). 2000 ،45موریس( دارد نیاز آنها کاربرد و مشترك
 ،46شارپ و اسپلیتر( شوند می مجسم روزمره زندگی هاي زمینه در عموماً آنها اما باشد، انتزاعی ای انضمامی تواند می که کنند می

 یابند، دست شود می ناشی شان روزمره زندگی از که هایی نمونه از کلی و عام اصول به توانند نمی کودکان اگر بعالوه، ).2007
 یک به تا...  و کنند تشبیه دهند، انتقال و کنند درك کنند، دریافت شان ي عالقه مورد هاي داستان قالب در را آن توانند می معهذا
 نهایتا. است نسبی بلکه نیست، مطلق بزرگساالن، از برخی کلمات و کودکان کلمات میان تمایز. برسند پیچیده پدیدار از عام درك

 سنت دو تواند می کودکان، براي فلسفه نظري مبانی زیرا باشد، ماهوي تفاوتی تواند نمی ،»انتزاعی« و» انضمامی« ي فلسفه میان تمایزً
  . شود پذیرا را پراگماتیسم فلسفه و سقراطی پرسش
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 ذکر تأکید، بیشترین با و همه از بیش که است موردي پیچیده ي شیوه یک به درتفکر کودکان توانایی عدم به دیگرمربوط ایراد
 -متفاوتی نتایج کانادا، و مکزیک استرالیا، در ابتدایی مدرسه از کالس هشت آموزان دانش پایانی آزمون این، وجود با. شود می
 حتی که دارد داللت امر این بر تحلیل، این نتایج حقیقت، در). 2004 ،48ماتیس ؛1990 ،47کال مک( کرد معلوم را -متضادي نه اگر

 از تحصیلی سال یک پایان در اندیشیدن، نقادانه مهارتهاي و استعدادها اند، شده آشنا ها آموزش این با تازگی به که آموزانی دانش
  :شود می اشاره زمینه این در آمده دست به نتایج از برخی به قسمت این در.  )2005 همکاران، و دانیل( دهند می بروز خود

 کودکان، براي انتقادي تفکر هاي آموزش آغاز از ماه چند گذشت از پس دادند، نشان) 2004( ماتیس و) 1990( کال مک
 تر پیچیده نیز، انتقادي تفکر انواع از یک هر یافت، می ادامه فلسفیدن آموزش که طور همانهاي پژوهشی،  طریق داستان و گفتمان

 میان در( کرد حرکت گرایانه نسبی انداز چشم سمت به ،)سال درآغاز( شد آغاز محورانه خود انداز چشم از انتقادي، تفکر. شد می
 از یکی( منطقی تفکر چگونه که کنید مالحظه مثال، عنوان به). سال پایان در(  رسید ذهنی درون انداز چشم به نهایت در و) سال
  : یابد می تکامل تحصیلی سال طی در) انتقادي تفکر انواع

 بر مبتنی جمالتی طریق از محورانه، خود ي شیوه به منطقی پس از خوانده شدن داستانراي کودکان،تفکر  درابتدا، )١
 نبودند قادر) بودند شده آشنا ها آموزش این  با تازگی به که( آموزان دانش. شد بیان جزیی، و امرشخصی یک از حسی مالحظات

 : کنند تعدیل را خود هاي دیدگاه که

  پس از خوانده شدن داستان، آموزگار این سوال را طرح نمود،
  دارد؟ وجود کامل مکعب آیا: آموزگار-

  . باشد کامل مکعب یک تواند می تاس،:  1 آموز دانش-

  ؟دارد وجود کامل مکعب یک ،2 آموز دانش: آموزگار-

  .ام ندیده واقعاً من اما ندارد، وجود چیزي چنین یک که بگویم خواهم نمی: 2 آموز دانش-

  . بود الذکر سابق ي نوشته از تر انتزاعی اندکی آموزان، دانش این منطقی تفکر سال، وسط در) 2

 شاگرداي هم نقد آموزان دانش که چنان بود، انداخته لنگر گرایانه نسبی شناسی شناخت یک در رسد می نظر به منطقی تفکر
 کننده تسهیل(  دیگري فرد یا معلم  ي مداخله بدون و کردند می طلب را خودشان کنشهاي آنان این، وجود با. نگرفتند نظر در را ها
  . دادند می قرار مخاطب را کدیگری) اي

 تر انتزاعی مفاهیم بر آنان آوري برهان و ها دیدگاه: بودند کرده پیشرفت منطقی نوع در آموزان، دانش همین سال پایان در  
 پیچیدگی بر تا کرد هدایت را آموزان دانش امر این که بود مبتنی) اندیشیدن چگونه دانستن و بودن منطقی دقت، خودجوشی،(

 مورد هاي توانایی با رابطه در زیر بحث به. گرفت قرار ذهنیت درون در آموزان، دانش منطقی تفکر اینکه مهمتر. بیفزایند تفکرشان
  :کنید توجه شطرنج بازي در نیاز

                                                        
47 -Mc call 

48 - Mitias 
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  چیست؟ باز شطرنج کی ویژگی ترین مهم: معلم 

  . است  نفس به اعتماد باز شطرنج کی ویژگی ترین مهم ،1 آموز دانش 

 اگر. باشی داشته هم دقت باید اما بله، هست، نفس به اعتماد شطرنج، بازي براي نیاز مورد هاي ویژگی میان در: 2 آموز دانش-
 بعد و افتد می اتفاق دارد چیزي چه دانی نمی نکنی، دقت او حرکت به و زند می حرف دارد که کنی گوش کسی به اگر نکنی دقت

 ...  

 نیست، منطقی دهی، قرار فیل یک به نسبت اریب وضع در را وزیرت ندیدي،اگر  مثالً. داري نیاز هم منطق به: 3 آموز دانش-
  . باشی داشته زیادي منطق باید که معناست این به و است مهم قوانین از یکی این. زند می را وزیرت فیل، زیرا

 تمرکز تا کنی حفظ بازي طی در را سکوت بتوانی باید طور همین. باشد منطقی که بیندیشی چگونه بدانی باید: 4 آموز دانش
» کنی نمی حرکت درست» «کنی نمی حرکت درست« گوید می تو به که کنی صحبت کسی با باشد قرار مدام اگر. باشی داشته
  .است خوب شطرنج، بازي طول در سکوت حفظ که است دلیل همین به. افتد می اتفاق بازي در چیزي چه که ببینی توانی نمی

  . اند مبتدي ها کالس این در که دهد می توضیح را آموزانی دانش میان تبادالت مثال سه این

 منطقی آموزش به بیشتر یا سال 2 مدت به)  سنی گروه همان از( آموزان دانش که موقعی شد، گفته قبال که طوري همان  
 ها، ارجاع( یافت خواهد بیشتري تنوع اندیشیدن، پیچیده مهارتهاي و داد خواهند بروز تر صریح را خود ذهنیت پردازند، می

 بیشتر) کردن تصحیح خود برهان، اقامه ها، ایده ها، توجیه ها، گذاري تفاوت ها، مقایسه ها، قیاس گذار، ارزش پرسشهاي ها، استنتاج
 مفاهیم پیچیدگی از آگاهی: دهند می نشان  خود از نیز را پیچیده تعقل استعدادهاي آموزان، دانش عالوه به. داشت خواهد تداوم
 جدید، هاي گزینه خصوص در باز آمادگی مداوم، شک عقالنی، قطعیت عدم پذیرش گوناگون، هاي دیدگاه به توجه بحث، مورد

 آگاهی بر استعدادها این).  2005-2003 همکاران، و دانیل( غیره و اخالقی -اجتماعی مجذوبیت ها، دیدگاه مهارت با سازگاري
  ). 76ص ،1992 ،49وایت( دارد داللت» فلسفی هدف«   نه و فلسفی

 هاي آموزش هاي برنامه تاثیر و کندوکاو هاي حلقه هاي دوره برگزاري ي زمینه در گرفته صورت تحقیقات نتایج نیز ایران در
 حل قدرت پیداکردن و نفس به اعتماد رشد نیز و درست قضاوت و داوري تمیز، استدالل، ي قوه رشد در انتقادي و منطقی تفکر
 ،)1384( میرزاخانی ،)1384( قائدي ،)1386( نژاد قاضی و ناجی تحقیقات جمله از. است بوده باال توجهی قابل  طور به مساله

 مساله این اهمیت بر دیگر بسیاري و) 1385(  همکاران و مقدم صفایی و) 1388( همکاران و هدایتی) 1386( درخشنده و نوروزي
 در که تحقیقاتی. بیندیشند انتقادي و تآملی اي شیوه به توانند می کودکان که کرد ادعا توان می عملی، نتایج پی در لذا .هستند گواه
. کنند می تفکر انتقادي بیشتر و پردازترند فلسفه ابتدایی، ي مدرسه آموزان دانش که داشتند امر این بر داللت شدند، معرفی مقاله این

 بر تمرکز عدم البته و. هست نیز دانشجویان و بزرگساالن از شماري امتیاز بلکه کودکان، مخصوص نه بودن متعارف غیر همچنین
 تاریخ طول در فلسفی سنتهاي برخی نشان بلکه نیست، کودکان براي خصوصیت تنها وگو گفت و شخصی تجربه بر تکیه و منطق

 شناخت سمت به مند جهت تفکر و) کودکان به مربوط تفکرانتقادي(معنی سمت به مند جهت تفکر میان تمایز نهایتا. هست نیز
 بر. اند پیچیده هاي شناسی شناخت نوعی بر مبتنی  دو، هر زیرا است، درجه در تفاوت صرفاً) بزرگساالن به مربوط انتقادي تفکر(

                                                        
49 -White 
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 که هستند ابتدایی مدرسه آموزان دانش سر، یک در. است تداوم یک بر مستقر انتقادي و فلسفی فعالیت مالحظات، این اساس
  . را اي حرفه فیلسوفان دیگر سر در و) دهیم قرار وسط در پردازند، فلسفه نیز آنها که را، دانشجویان بتوان شاید( پردازند فلسفه

 ها داستان این. باشد می داستان از استفاده هاي این نوع تفکر در کودکان، ارائه شیوه مهم ترین: اما همان گونه که تاکید نمودیم
 از سطحی به کودك که چرا است، موثر نیز آنان اجتماعی و عاطفی و اخالقی، عقلی، تربیت در اطالعات، افزایش بر عالوه

 حوادث نمودن دنبال اثر در همچنین. دهد می یاري موثر اجتماعی عملکرد براي را او که یابد می دست استدالل و آگاهی شناخت،
 هاي گیري جهت در تواند می امر این. آید می نائل اخالقی و عاطفی پذیري تاثیر به قصه هاي شخصیت با سازي همانند و ماجراها و

  ).1370 بیگی، میرزا( گردد واقع موثر او واجتماعی اخالقی تعهدات انسانی،

 مفاهیم میان ي قاعدتا نبایدرابطه  او که گذارید می این بر را فرض کنید، تعریف کودك کی براي را هود رابین قصه اگر«
 از فهمی اگر و است دار معنی برایشان داستان چارچوب در مفاهیم این لیکن. کند درك را شورش و انزجار، ستم، مانند انتزاعی

 ذهن انتزاعی پردازش و تفکر قابلیت پذیرش با بنابراین .»بود معنا بی آنها براي داستان کل شد، نمی حاصل عاطفی روابط این
 و عدالت، فداکاري، ناامنی، امنیت، زیبا، زشت، شجاعت، ترس، مانند عاطفی البته و انتزاعی عناصر از اي پاره توان می کودکان

  .آموخت آنان به کودکان هاي داستان قالب در را خودخواهی

، در )1995(، و سپس در فلسفه کودکی، »تخیل«و » داستان«در دو فصل ) 1980(درکتاب فلسفه و کودك خردسال متیوز  
  .داد را صراحت و فلسفه ادبیات هم زیستیبرداشت خود از » ادبیات براي کودك«فصل 

برونو بتلهایم در اثر اخیر و مورد استقبال واقع «کند که آغاز می با این انتقاد به بتلهایم» تخیل«متیوز، بحث خود را در فصل 
پرسش . اهمیت خیال در رشد کودك را، به کمال، آشکار کرده است -پریان هاي قصهمعنا و اهمیت : کاربردهاي افسون -اش شده

اسایی کرده است؟ پاسخ قاطعانه منفی ها را در برانگیختن تفکر فلسفی کودکان خردسال نیز شن این است که آیا بتلهایم نقش داستان
  ).1998: 67متیوز، (» .است

شده، » گرا هاي واقع داستان-هاي پریان قصه«بندي دو قطبی  هاي کودکان، گرفتار تقسیم به تعبیر متیوز، بتلهایم، در تبیین داستان
گرا  هاي واقع شناسی بسیاري از قصه روان بر فقر وجودي و هاي پریان، شناسی بسیاري از قصه داشت غناي وجودي و روان با گرامی

اي با مزایا و معایب دو گونه ادبی یاد شده موافق  متیوز، هر چند تا اندازه. هاي پریان داده است تأکید کرده و اصالت را به قصه
باشد که این قلمرو  نویسند فرضشان این آنان که درباره ادبیات کودك می«است، اما بر آن است که این امر نگران کننده است که 

نظر متیوز چنین است که در این میان، انواع ادبی ). 74همان، (» ...اي به دو بخش تقسیم شده است  به شکل کامالً مرزبندي شده
یا » فلسفی -تفننی«ها را  هایی است که متیوز آن از جمله این انواع، داستان. اند دیگري وجود دارند که از نگاه بتلهایم پنهان مانده

هایی متفاوت با تجربه روزمره و حتی به  ها ما را به در نظر گرفتن موقعیت به تعبیر وي، این داستان. نامد می» فکري-ماجرایی«
» هاي فکري تجربه«چه فیلسوفان  خوانند، به این معنا که ما را به شرکت در آن دنیاهایی متفاوت با دنیاي آشناي پیرامونمان فرا می

هاي  هاي مفهومی را ردیابی کنیم و بر روي پیچیدگی اغلب، راه خوبی هستند تا ارتباط  هاي فکري، تجربه. کنند ینامند دعوت م می
  .فرا میحوانند ها خوانندگان خود را به انجام آن این آن چیزي است که این داستان. اي ژرف بیندیشیم گونه  فلسفی به

او در این . اي دیگر به همین مسئله نگریسته است فلسفه کودکی، از زاویه در کتاب» ادبیات براي کودك«در فصل   متیوز، اما
ساالن براي فریب  هاي پنهان بزرگ کودك را جعلی و ساخته انگیزه ادبیات که سازد که برخالف ادعاي ژاکلین رز بحث مطرح می

ست یازیده اند، به نیازهاي ژرف فکري ها د هایی وجود دارند که هر چند بزرگساالن به تألیف آن داند ، داستان کودکان می
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: 107متیوز (» انگیزند که عمیقاً فلسفی و جذاب است هایی را بر می مانندي پرسش با سادگی شاعرانه بی«گویند و  کودکان پاسخ می
1995 .( 

م این نیست که بگویم، کنند، منظور-هایی فلسفی را طرح می هایی که موضوع محدود کردن بحثم به داستانبا : او معتقد است کهبا 
هاي  داستان. این امر مسلماً حقیقت ندارد. هاي فلسفی اند که از جعلی بودن به دورند در قلمرو گسترده ادبیات کودك، تنها داستان

 اما دست کم یک شیوه براي آزمودن اصالت. توانند ادبیاتی اصیل و راستین باشند هاي بسیار بسیار گوناگون می کودکان، به شیوه
هایی  ساالن نوشته شده، این است که ببینیم این آثار تا چه اندازه برانگیزاننده پرسش کودکان ، که به دست بزرگ هاي داستان

  ).110همان، (راه با طنزند  اي آرمانی، هم دشوار و در همان حال روشن، ساده و همچنین به گونه

به منظور  رسد میاي مشخصی از آثار ادبیات کودك است که به نظر ه بحث هاي متیوز، در هر دو فصل یاد شده، همراه با مثال
اي که  به ویژه، آرنولد لوبل، نویسنده. آموزش فلسفه به کودکان، یا تحقق اهداف این نهضت نوشته نشده و آثاري بیش تر ادبی اند

ر قلمرو ادبیات کودك است که جوایز متعدد و اي پرآوازه د کند، نویسنده هاي وي را نقد و تأویل می وز، با اشتیاق تمام داستانیمت
 . اند اي آموزشی یاد نکرده معتبري را نیز از آن خود کرده است و نیز تا کنون در جایی از او در مقام نویسنده

دادن  شکلهاي  مهارت هاي تفکر، خوانندگان را با مهارت«سازیم تا به تعبیر شارپ  که ادبیات را می شود نمیوز، ادعا تیدر رویکرد م
اي براي تفکر فلسفی باشد؛ » بهانه«و یا » سکوي پرش«و بنابراین » اند آشنا سازد هایی که براي فلسفیدن ضروري به مفهوم و مهارت

 است کودك ادبیات در اي شده آفریده  چه متیوز مدافع آن و یا به عبارت بهتر مکتشف آن است گونه ادبی ویژه از پیش بلکه آن
 ترتیب، این به متیوز،. هست نیز فلسفیدن به کودکان ذاتی نیاز گوي پاسخ رو این از و است فلسفی خود، براي و  خود خودي به که

نشینان، به نفع دیگري، سایه افکنده  یک از هم آفریند که بر استقالل هیچ ت کودك میادبیا و فلسفه نشینی هم در نظري تعادلی
  . شود نمی

  

  :گیري نتیجه

 آموزش نه آن، تمرین یا و فلسفه به اشتغال با کودکان کردن آشنا هدف با درکودکان انتقادي تفکر آموزش هاي برنامه
 نقطه. کرد نفی کلی طور به کودکان در را تفکر آموزش توان نمی بنابراین. شود می انجام آنان به انتزاعی شناخت چارچوب
 مفهوم کردن، سئوال شامل که است انعکاسی و انتقادي تفکر رشد دو، هر هدف که است دراین انتقادي تفکر و فلسفه بین اشتراك
 شنود و گفت منطقی، استدالل انتقادي تفکر هم و فلسفه هم کاري، چنین انجام براي و باشد می غیره و کردن ارزیابی سازي،
 آنان در انتقادي تفکر آموزش هاي شیوه نیز و کودکان براي فلسفه هاي برنامه بنابراین. کنند می ترویج را روشمند شک و انتقادي
  .نزدیکند هم به بسیار

 انجام کشور چند در که است پژوهشهایی بر تمرکز و انتقادي تفکر آموزش روشهاي  مقاله، این در مطرح مباحث دیگر از    
 و مقدم صفایی هدایتی، ناجی، هاي پژوهش و کانادا و مکزیک استرالیا، کشورهاي در دانیل هاي پژوهش ویژه به است، شده

 از را تفکرشان توانستند آموزشی، ي دوره کی طی از پس آموزان دانش دهد می نشان روشنی به آنان پژوهش نتایج. است نوروزي
 است، توضیح به الزم. شد داده نشان کشورها سایر در مثبتي  تجربه این که طوري همان. دهند تغییر کامل انتقادي به انتقادي نیمه
 که طلبد می بنابراین. است رنگ کم خیلی انتقادي تفکر به مربوط مبحث که است اي گونه به آموزش شیوه ما کشور در

 تفکر از کودکان و گردد تربیت و تعلیم فرایند وارد تدریج به آن اثرات تا شود انجام رابطه این در مدت طوالنی هاي پژوهش
 خود زندگی هاي تجربه از استفاده با دارند نیاز کودکان اساس این بر. یابند دست انعکاسی و انتقادي تفکر به محور حافظه و ظاهري
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باشند و این امکانی است که ادبیات،  داشته را کردن استدالل خوب قدرت خواهند می آنها. کنند اقدام معنا و نظم خلق یا کشف به
  .سازد براي کودکان محقق می

ها و متل  ما با وجود داستان  کشور در حاضر حال در که این اول روبه روست، هاي اما این رویکرد به ویژه در ایران با چالش 
هاي ارزشمندي نظیر کلیله و دمنه،  به این متون به عنوان ابزاري جهت تسهیل آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان، نگریسته 

 انتخاب  متون مناسب به کودك، ادبیات نویسندگان با وتربیت تعلیم فالسفه همکاري و همفکري با شود می پیشنهاد شود، لذا، نمی
 آموزش متفکرانه غیر ي شیوه به خودشان که مربیانی. اند اندك بسیار کارآزموده مربیان زمینه این در که این دوم. شود پرداخته

توانند نکات کلیدي الزم براي بحث را از  دهند، متاسفانه ایشان نمی آموزش را بودن انتقادي آموزان دانش به توانند نمی اند دیده
 سیستم اگر حال، هر به. گردد می پیشنهاد مربیان براي انتقادي تفکر آموزش هاي برنامه و ها دوره ایجاد لذا متون استخراح کنند،

 کم آموزشی، مشکالت که داشت امید توان می ببرد، پیش آموز دانش متفکرانه تربیت سمت به را تغییرات این بتواند تربیت و تعلیم
  . گردد تر رنگ

  

  :منابع

 انسانی علوم پژوهشی علمی فصلنامه اسالمی، تربیت و تعلیم با آن همسویی و p4c برنامه اجراي اهمیت ،)1385. (خ باقري،
  .35-23 ص): 26( 8 الزهرا، دانشگاه

 پرورش بر کودکان به فلسفه آموزش برنامه در پژوهشی اجتماع روش تاثیر بررسی ،)1385( همکاران، و مقدم صفایی
 دانشگاه شناسی روان و تربیتی علوم مجله. اهواز دولتی نمونه مدرسه راهنمایی سوم پایه پسر آموزان دانش استدالل هاي مهارت
  .اهواز چمران شهید

  .رسش نشر: اهواز اول، چاپ نجاریان، افسانه و مقدم صفایی مسعود: ترجمه کودکان، به تفکر آموزش ،)1385. (ر فیشر، 

 مطالعات فصلنامه گرا، عقل فیلسوفان دیدگاه از کودکان براي فلسفه درسی برنامه نظري بنیادهاي بررسی ،)1384. (ي قائدي،
  .43-24): 6( 2 درسی، برنامه

 نشر دفتر: تهران ششم، چاپ صفوي، کورش:برگردان فلسفه، تاریخ درباره داستانی: سوفی دنیاي ،)1389. (ي گاردنر،
  .کوچک هاي بچه براي فرهنگی پژوهشهاي

  ).47( فلسفه، و ادبیات ماه کتاب ،1382 ناجی، سعید: ترجمه لیپمن، متیو با گفتگو نوجوانان، و کودکان براي فلسفه. م لیپمن،

 دانش تحصیلی عملکرد و اجتماعی مهارتهاي نفس، عزت بر مشارکتی یادگیري روش تاثیر بررسی ،)1384. (م خانی، میرزا
  .طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد نامه پایان متوسطه، سوم سال پسر آموزان

 .مدرسه نشر: تهران. کودکان روانی بهداشت و پرورش و آموزش در هنر نقش ،)1370. (ع میرزابیگی،

 شهر ابتدایی مدارس آموزان دانش دیدگاه از کودکان با فلسفی کار اثرات بررسی ،)1386. (ن درخشنده، و. ر نورورزي،
  . 146-123): 23(6 آموزشی، هاي نوآوري تهران، مدرس تربیت دانشگاه اصفهان،
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  .انسانی علوم پژوهشگاه: تهران ،)پیشگامان با گفتگو( نوجوانان و کودکان براي فلسفی کندوکاو ،)1387. (س ناجی،

 رفتاري عملکرد و استداللی هاي مهارت روي کودکان براي فلسفه ي برنامه نتایج بررسی ،)1386. (پ نژاد، قاضی و. س ناجی،
  .150-123): 7( 2 درسی، برنامه مطالعات فصلنامه کودکان،

  .چاپ حال در محمودي، سیروس نشان، نیک شقایق انصاري، مریم شواخی، علیرضا: ترجمه تربیت، و تعلیم فلسفه. ن نودینگز،

 میان روابط بهبود بر پژوهشی اجتماع صورت به "کودکان براي فلسفه" برنامه اجراي تاثیر بررسی ،)1388( همکاران، و هدایتی
 .157-133): 3(4 تربیتی، علوم در تازه هاي اندیشه فصلنامه آموزگاران، دید از تهران ابتدایی آموزان دانش در فردي
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59  

  هشتاد يدهه نوجوان و کودك شعر در  پردازيشگردهاي طنز بررسی
  

   زادهاهللا ایراننعمت

  موسویان انسیه

  چکیده
 کودکانی زندگ ذات و سرشت بای طبع شوخ وی شادمان. داردیی بسزا نقش نوجوانان و کودکانی زندگ دري شاد و خنده

 شاعران که کندیم جادیا را انتظار نیا ریاخي سالها در شعر ژهیو به و نوجوانان و کودکان اتیادب ریچشمگ رشد. است شده نیعج
 به زین پژوهش نیا موضوع. ببرند بهره آثارشان دری ادبي گونه نیاي هاتیقابل و کارکردها از نوجوان و کودك سندگانینو و

ي شگردها شناخت آن هدف  و است افتهی اختصاص هشتاد،ي دهه در نوجوان و کودك زیطنزآم اشعار ينمونه لیتحل وی بررس
 این در. شگردهاست نیا از استفادهی چگونگ زین و شانیهاسروده در نوجوان و کودكي برجسته مطرح شاعراني استفاده مورد
 هايگروه و آن مختلف هاي گونه نوجوان، و کودك شعر نوجوان، و کودك ادبیاتن، نوجوا کودك، چون مفاهیمی ابتدا مقاله
 ضرورت به اشاره با گاهآن است؛ گردیده بیان آنها هايتفاوت و فکاههو  طنز هايویژگی و تعریف سپس و شده تعریف سنی

 جنبه سه از زیطنزآم  هاينمونه بزرگسال، ادبیات با کودك ادبیات در طنز هاي تفاوت و نوجوان و کودك ادبیات در طنز وجود
 و کودك شعر در طنز جادیا يشگردها و ها شیوه و مضمون و معنا  ،نوجوان و کودك طنز شعر ساختار: است شدهی بررس

  .نوجوان

  

  

  شگردهاي طنز آفرینیفکاهه، معاصر، طنز، شعر ،نوجوان و کودك ادبیات :هاکلید واژه
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  مقدمه
این مقوله از جمله مباحثی است .جایگاه طنز در ادبیات کودك و نوجوان و به ویژه شعر، جایگاه شناخته شده و روشنی نیست

براي نگارش این پژوهش و .که ورود به آن ، هم در حوزه ي مبانی نظري و هم آثار طنز آمیز، با دشواري هاي بسیاري همراه است
%  90عنوان کتاب شعر چاپ شده در ده سال اخیر مطالعه شد  و 300ررسی در این حوزه ، ناگزیر بیش از رسیدن به نمونه آثار قابل ب

قطعه شعر  50با این همه ، از آن میان، .نمونه هایی که یافتیم ، با طنز به معناي واقعی فاصله داشته و از پختگی الزم برخوردار نبودند
نمونه انتخاب کرده و به لحاظ چگونگی استفاده از شگردهاي طنز آمیز مورد بررسی قطعه شعر نوجوان را به عنوان  85کودك و 
  .قرار دادیم

  
  نوجوان و کودك ادبیات تعریف. 1

 هاییجنبه بر تعاریف، این از هریک در و شده ارائه متعددي تعاریف کنون تا آن مفهوم و» نوجوان و کودك ادبیات« يدرباره
 ادبیات جزو را، نوجوان و کودك براي شده نوشته متون تمام محققان از برخی. است گردیده تأکید کودك ادبیات يمقوله از

 .ورزندمی کیدأت آثار» بودن هنرمندانه« بر  خود  تعاریف در گرید برخی )88: 1386 نژاد،يشعار( .کنندمی محسوب کودك
 آثاری اصل شرط را» جذابیت« و»  بودن کننده سرگرم«  ،»بودن بخش لذت«  نظیر هایی ویژگی دیگر برخی و) 19: 1377 حجازي،(

- آدینه( .کنندنمی محسوب کودك ادبیات جزو اصوالً دارند، کودك» تربیت« یا و» آموزش« قصد که را هاییکتاب و دانسته

 این از خالی را آنچه هر و دارند کیدأت درآثار،» ادبی اسلوب و ساختار« بودن دارا بر زین پژوهشگران ازي اعده )293: 1387،پور
  )15: 1388دهریزي، گودرزي. (دانندمی» نوجوانان و کودکان هايخواندنی« تنها باشد، عنصر
 اتیادب :میکن فیتوص گونهنیا را نوجوانان و کودکان اتیادب میتوانیم اتیادب فیتعري دشوار زین و متعدد فیتعار به توجه با

  :باشد لیذي هایژگیوي دارا که شودیم اطالقیی هانوشته و آثار مجموعه به نوجوانان و کودکان
 ؛ینوجواني دوره/ رستانیدب انیپا تا دبستان از شیپ سن کودکان ( باشد داشته نوجوان و کودك نام بهی خاص مخاطب. الف

 باشد؛ متناسب نوجوانان و کودکاني تجربه و لیتخ ،ينوشتار زبان و درك ان،یب با. ب

  .باشد برخورداری غن وي قوي هنر و یادبي جوهره از. ج
 و کننده سرگرم وی علم مطالب قصه، شعر، از اعم هانوشتهي همه و داردی عیوسي گسترده نوجوان، و کودك اتیادبي مقوله

 و کودك شعر« به تنها حاضر، درجستار .ردیگیم بر در را...  وتل ها م ها،داستان ها،ییالال :مانندی شفاه فرهنگ ازی بخشی حت
  .میپردازیم »نوجوان

  
  کودك شعر. 2

 آن سر بر همه کهی کسانی فیتعر نهیزم نیا در که چرا ستین آسان آن بندي طبقه و کودك شعري برا مشخصی فیتعر يارائه
 و کودك شعر براي تعریفی گونه هر يارائه از قبل محققان که است این است مسلم آنچه ندارد، وجود باشند، داشته توافق

 و شود نیمع آن حدود آنکه از شیپ میبنام کودك شعر راي زیچ اگر«. اندزیدهرو تاکید آن شعري يجوهره بودن دارا بر نوجوان،
  )52: 1379 کیانوش،(» .باشد شعر دیبا دیآ انیم بهی سخن آن انواع و ساختمان تیفیک در

 ازي ریگ بهره و کلماتیی قایموس و یصوت وجوه بر هیتک با« که دانندمی نیآهنگ سخنی را کودك شعر پژوهشگران از برخی
ي زهیغر و کودكیی قایموس وی شناسییبایز ذوق به ل،یتخ عنصر به معطوف و مضمونیی بایز وی سادگ بر هیتک و هیقاف و وزن
  )287 :1387 پوالدي،(»دهدیم پاسخ اوي باز

  کودك شعري هایژگیو. 2-1
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 شعر .شماریممی     بر را آن هايیژگیو نوجوان، و کودك شعر ازی قطع و مشخص یفیتعر يارائهي جا به مقال، این در
  :که است شعري کودك

  باشد؛ زیانگ الیخ. 1
  باشد؛ کودك چشمي چهیدر از مسائل به شاعر نگرش. 2
  باشد؛ کودك فهم حد در الیخي هاصورت از استفاده. 3
  شود؛ زیپره شکسته کلمات کاربردن به از هاترانه و انهیعامي شعرها مورد در جز. 4
  باشد؛ی غن تمیر وی قیموس نظر از. 5
  ؛باشد کودك رامونیپي ایدني هاتیواقع با متناسب موضوع و مضمون لحاظ به. 6
  کودك شعري هاگونه و انواع. 2-2
-گونه توانمی آنها مجموع گرفتن نظر در با که است شده ارائه مختلفی هايبندي دسته کودك، شعر هايگونه و انواع باب در

  :کرد بنديدسته زیر صورت به را کودك شعر هاي
   .1ناب شعر. 6 ؛آموزشی شعر. 5 ؛ترانه. 4 ؛)متل( هیچانه. 3 ؛)هامنظومه( روایتی شعرهاي. 2؛ الالیی. 1
  

  نوجوان شعر. 3
   :است دهیف کررعت شکل این به را نوجوان شعر ،نوجوان و کودك ادبیات پژوهشگرانِ از یکی

 خود به قائلي نحو بهی عنی است؛ دهیپسند را آن او و گرفته قرار نوجوان اریاخت در که میدانیمي شعر را نوجوان شعر .الف«
  .میا نکرده بار آن به مخاطب فیتعر از شیپ رای خاصی ژگیو و میاشده نوجوان شعري برای فیتعر

 واجد دیبا را نوجوان شعر صورت نیا در. است شده نییتع شیپ از مخاطباني برایی شعرها يمثابه به نوجوان شعر. ب
  )14: 1380 آبادي، سید(» .کند زیمتما بزرگسال شعر از اًیثان و کودك شعر از اوالً که میبدانی اتیخصوص
 نوجوان نام بهی خاص مخاطبي برا کهیی شعرهای عنی است؛ فیتعر نیا دوم بخش نوجوان، شعر از ما منظور مقاله نیا در

  .شوندیم منتشر و سروده) هـ و دی سن گروه(
  نوجوان شعري هایژگیو. 3-1
  ؛باشد برخورداري شعری غني جوهره از اول يدرجه در دیبا بزرگسال شعر و کودك شعر مانند زین نوجوان شعر. 1
  باشد؛ نقصیب و سالمي شعر چهارچوب و ساختار لحاظ به .2
  باشد؛ رفته کار به آن در متعادل حد دری ادبي هاهیآرا وي شعر عیصنا .3
 قابل اوي برا و بوده نوجواني هاشهیاند و احساسات ق،یعال ها،دغدغه نوجوان،ي ایدن از برگرفته محتوا، و مضمون لحاظ به .4
  باشد؛ او حال زبان بهتر عبارت به. باشد درك و لمس
  کند؛ جذب را نوجوان بتواند تا باشدی میصم و روان ،يامروز آن زبان .5
  باشد؛ متنوع قالب، لحاظ به .6
  کند؛ آماده تازهي هاعرصه شناخت و کردن تجربه وی بزرگسالي ایدن به ورودي برا را نوجوان .7
  کند؛ مندعالقه بزرگسال شعر و اتیادب به را نوجوان .8
  ؛باشدی غن و پربار عاطفه و احساس چوني عناصر ازي برخوردار لحاظ به .9
 

  نوجوان و کودكی سني هاگروه .4
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 کودکاني فکر پرورش کانون ازسوي که گانهپنجی سني هاگروهي بندمیتقس رسدیم نظر به شده، ذکري هافیتعر به توجه با
  .2باشد سنی هايگروه براي بنديتقسیم ترینمناسب حاضر حال در شده، ارائه نوجوانان و

  کودكی سني هاگروه. 4-1
  )سالگی 7 تا تولد از( دبستان از شیپ :الفی سن گروه
  )سالگی 8 و 7( دبستان دوم و اولي هاسال: ب سنی گروه
  )سالگی11 و 10 ،9(دبستان پنجم و چهارمي هاسال: جی سن گروه

  نوجوانی سني هاگروه4-2
  )سالگی 14 تا 12(ییراهنماي دوره: دی سن گروه
  )سالگی 18 تا 14(رستانیدبي دوره: هـی سن گروه

  
  نوجوانان و کودکاني برا طنز ضرورت. 5

 و الهی خلقت اساس بر کودکان .است زندگی در نوجوان و کودك ویژه به و انسان اساسی نیازهاي از یکی نشاط و شادي
  .هستند خنده و نشاط ،شادي نیازمند نهاده، ودیعه به وجودشان در خداوند که فراوانی انرژي

 کودك سنی، ي دوره هر در و  دارد وجود نوزادي دوران همان از کودکان، در طبعی شوخ احساس که باوراند این بر محققان
 شادي عوامل با شودمی شادمانی و خنده سبب کودکان در که عواملی همچنین.دهدمی بروز متفاوت هاي شکل به را احساس این

   .است متفاوت بزرگساالن در بخش

  نوجوانان و کودکان براي و شوخ طبعی طنز کارکردهاي و اهداف. 5-1
   :ردک خالصه شکل نیا بهمی توان  را نوجوان و کودك و شوخ طبعی براي طنزي کارکردها و هاضرورت

   ذاتی نیاز یک به پاسخ و کودکان براي شاد لحظاتی ایجادـ 

  یآموزش يابزاربه عنوان طنزـ 

  طنز هايموقعیت با تجربه کسبـ 

  )طنز دری زباني هايباز قیطر از(زبانی هايتوانایی تقویتـ 

  خشونت و اضطراب کاهشـ 

  هانگرانی برابر در کودك آرامش و تسکینـ 

  نفس به اعتماد افزایش و اجتماعی روابط رشدـ 

  بزرگسال طنز با نوجوان و کودك طنز هايتفاوت. 5-2
  :از نداعبارت هاتفاوت این. دارد هاییتفاوت بزرگسال طنز با نوجوان و کودك طنز است، بدیهی

 از برگرفته و نوجوان و کودك اتیروح با متناسب دیبا محتوا و موضوع هم و ساختار لحاظ به هم نوجوان و کودك طنز. 1
  ؛باشد اوي ایدن وی زندگ طیمح
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ي هاتیحساس به توجه با آگاهانه، و ندیبیم مخاطب از فراتری گاهیجا در را خود نوجوان و کودك طنز شاعرِ ای سندهینو. 2
  .پردازدیم اثر خلق به ،مخاطب

طنز کودك و نوجوان بیشتر جنبه ي سرگرمی و شوخ طبعی دارد هرچند در طنز نوجوان گاه  انتقاد نیز به چشم می خورد و  -3
  .از این جنبه به معناي واقعی طنز نزدیک می شود

 رو به رو هاییمحدودیت و موانع را با نوجوان و کودك طنز نوجوانی، و کودکی يدوره خاص هايویژگی و هاحساسیت. 4
-می مشاهده واژگان کاربرد و زبان ساختار يعرصه در هم و انتخابی موضوعات يحوزه در هم هامحدودیت و موانع این .کندمی

  .شود

  

  طنز .6
ي حوزه گذشته، متون تمام در. است گسترده اریبس آن، به کینزد و مترادف اصطالحات و هامجموعه ریز و طنزي مقوله

 شعر در» فکاهه« و» طنز« مبحث دوی بررس به میدار قصد مقال نیا در که آنجا از. است بوده هم به کینزد هزل و هجو ،طنزیی معنا
- یم نظر صرف...  و بهیمطا هزل، هجو، رینظ مباحث ریسا به پرداختن از کرده، تعریف را مقوله دو نیا م،یبپرداز نوجوان و کودك

  .میکن

 ازی خاص نوع به«ي امروزی اصطالحي معنا بهطنز . دارد رواج اتیادب انواعي همه در که نوشتاراست ای گفتار دری روش، طنز
 تفکراتی حت ای یاسیس ،یاجتماعي فسادها ،يبشر رفتار نامطلوبي هاجنبه ای اشتباهات که شودیم گفتهی ادب منثور ای منظوم آثار
  )140: 1385  ،یاصالن(» .کشدیم چالش به دارخندهي اوهیش به رای فلسف

  

  فکاهه. 7
انگیزه ي خنده در فکاهه نه اغراض .در لغت به معنی شوخی و مزاح است و گفتار و کردار و ظاهر شوخی آمیز را می گویند«

  )226: 1378داد، (».چه طنز دنبال      می کندآن  -نه اصالح  و ارشاد است -آن گونه که در هجو است –شخصی است 

  .به نظر می رسد آنچه در شعر کودك با آن مواجه هستیم در بسیاري از موارد نه از مقوله ي طنز بلکه به فکاهه نزدیک است

  

  يطنزپردازي شگردها و هاوهیش. 8
. 4 ؛الفاظ و اءیاش قلب. 3 ؛واناتیح به هیتشب .2 ؛ریتحق. 1« :ازجمله ؛اندمتنوع و گسترده اریبسي طنزپردازي شگردها و هاوهیش
  )62: 1364 حلبی،(» .دشنام و نینفر تهکم،. 7؛ نامعقول و زیآم اغراق شیستا. 6 ؛هاسمبل کردن خراب .5 ؛یینما کودن ای تحامق

  

  نوجوان و کودك شعر در طنزنویسی پرکاربردي شگردها. 9
 میپردازیمیی شگردها شرح به  آنها،ي همه انیم از که دارد وجود زیني گریدي هايبندمیتقس شده، برده نامي شگردها جز به

  .ارددي شتریب کاربرد نوجوان و کودك شعر در که
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  زیطنزآم تیموقع. 1- 9
. است نوجوان و کودك شعر در پرکاربردي شگردها از کنند،یم محسوب طنز انواع ازی کی را آنی برخ گاه که شگرد نیا

-یم خلق زیطنزآمی تیموقع و مفهوم که رندیگیم قرار هم کنار دري اگونه به بلکه ستند،ین طنزسازیی تنها به الفاظ شگرد، نیا در«
  )27: 1390 ،یبنادکوک زارع(» .شود

 دنیچ کالم، در مبالغه و اغراق: جمله از. ردیگیم بهرهي گریدشگردهاي از شاعر ای سندهینو ز،یطنزآم تیموقع نیا جادیاي برا
 دادن نسبت زین و کالم دری هنجارشکن ،ظالفا و اءیاش و هاتیموقع کردن واژگون هم، کنار در متناقض و متضادي ها تیموقع

  . هاتیشخص به زیطنزآم حرکات و رفتار اعمال،

 ی سینوی معنیب وی سینو مهمل .2- 9

 نیمهمتر ازی کی اند،دانسته زیآمبهیمطا متون انواع ازی کی را آنی برخ کهی سینوی معنیب مییبگو تریکل ایی یسرا یمعنیب«
 تکی عنی ...کرد فیتعر معنا فاقد متن شکل، نیترساده به را نوع نیا بتوان دیشا. است کالم دری نیآفر طنزي شگردها و هاوهیش

 نظر از جمله متن، نوع نیا در گرید عبارت به. معناست فاقد آنهاي مجموعهی ول اندحیصح ،يدستور لحاظ از اگرچه هاواژه تک
 کامالً مییگوینم و دارد تأملي جا مییگویم ؛دارد تأملي جای معناشناس نظر از شتریب و نداردی اشکالي نحو وی واژگان ،ییآوا

 فقطمعنا یب متون... استی متفاوتی معاني دارا معنایب اصطالح به متن چسترتون، قول به و ستین معنایب هم کامالً رایز معناست؛یب
 رو نیا از دیشا. (است شعر به محدود عمده طور بهی سینویی معنایب همه نیا با. ردیگیم بر در هم را نثر بلکه ستین شعر به منحصر

ي شتریب لطف هم و است نثر از سرتریم نظم در هم کار نیا و دارند عهده بهي اعمده نقش متن نوع نیا دری کالمي هايباز که
  ) 86: 1371 اخوت،(» .استیی سرای معنیب با مترادف باًیتقری سینوی معنیب لیدل نیهم به. دارد

 چیه جمله ساخت ژرف و روساخت نیبیی معنا نظر از و خوردی م هم به واژگان انیم مناسبات معنا،ی ب اصطالح به متن در«
  ) 88:همان (» . است بهنجار نا هست هم اگر ای و ستینی مناسبت

  .شوندیم میتقس دسته چند به و دارندی خاصي هایژگیو ساختارمهمل و معنایب متون

   معنابی کامالً متن .الف
 باشد، مغشوشیی معنا لحاظ از اما حیصحي دستور نظر ازي ا جمله اگر که معتقدندی چامسک مانند شناسان زبان ازی بعض«
ي شگردها از کار نیا واقع در و است فراوان هاستیدادائ آثار در صرفی سینوی معنیبي هانمونه. استي دستور ریغ و مهمل

 اشعار از سرشار کودکاني هاترانه اندکرده استفاده ساختار نیا از انگسندینو ازی بعض هم بهیمطا و طنزي نهیزم در. بود آنها جیرا
: همان(» ) یاصفهان کودکاني ها ترانه از(ی نواچ و مان و آن/ یاسکاچ دو دو نوارا، مان آن :آنهاست ازی کی ترانه نیا. معناستیب

100(  

 محمود. دهدی م اختصاص خود به را هاسروده ازی مهم بخش و داردی فراوان کاربرد نوجوان و کودك اتیادب در شگرد نیا
 :سدینوی م آن رامونیپ و کرده نقل را» توتوله متل اتل« معروفي معنایب و مهملي ترانه رانیا در کودك شعر کتاب در انوشیک
 ربط با تیحکا ست،یني پند شعر نیا در. کندیمي باز هم خواندیم آواز هم )non sense poetry( مهمل شعر نیا با کودك«
  point and( برآهنگ و آهنگ. هست هیقاف و وزني دوگانهی قیموس. هستی قیموس آن در اما؛ ستینی امیپ ست،ینیی معنا و

Counterpoint( کالم که رایز. آهنگدار کالم نه ،یکالمی قیموس. دارد ازین آن بهي باز در کودك کهي زیچ همان. هست 
- کلمه هايباز گونه نیا در. است» نیورچ پاتو هی« کندیم القا رایی معنا کهي امجموعه تنها کالم در و است مقصود وی معن حامل
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 نفس ،يباز در کودك. دیآیم زبان دستور در که چنان کالمي اجزا نه. هستند کودكی کالمی قیموسي نواهاتک ای نوتها ها،
  ) 18: 1379 انوش،یک(» .دیجویم رای قیموس نفس مهمل،ي شعرها در چنانکه. دیجویم   راي باز

  ) tautology( مکرر معلوم ایی یگوهمان .ب
 ای باشند متفق هم باي اهیقض محمول و موضوع که دهدیم رخ زبان دری زمان« و است مهمل شعر انواع ازی نوع شگرد، نیا
 نیا» .است مؤنث دارم دوست کهی زن«: هیقض نیا مانند ؛نباشدي اتازه خبر و علمي دارا و کند استفاده گریدي هیقض ازي اهیقض
» .است کالم وبیع از وی زباني عارضهی نوع و حشو ،یعیبد عیصنا در و نامندی م» ییگو همان« منطق وی شناس زبان در را دهیپد

  ) 100: 1371 اخوت،(

  تضاد و تناقض .ج
 آن معمول باي اهیقض موضوع« که دهدیم رخی زمان و است» ییگو همان«ی عنی یقبل ساختار متضاد واقع در ساختار نیا«
 دارم دوست کهی زن«: که هیقض نیا مانند. دارند تناقض هم با معمول و موضوع نظر از هم به وابستهي هیقض دو ای و است متناقض
  )101: همان (» .است شهیکل منطق و  زبان با مقابله زیآم بهیمطاي ها وهیش ازی کی قتیحق در ییگو تناقض... »است مذکر

   )caricature(يکاتورسازیکار. 3- 9
 نیا. ردیگیم قرار استفاده موردي گرید شکل به زین اتیادب در دارد، کاربردی طراح وی نقاش در شتریب کهي کاتورسازیکار
 در فیتحر و اغراق از استفاده با سندهینو« آن در که شودیم محسوبي پرداز تیشخص کیتکنی نوع ات،یادب در ز،یآم طنز شگرد
  )171: 1385 ،یاصالن(» .کندیم مضحک و برجسته را نظر مورد فردی تیشخصي هایژگیوی برخ فیتوص

  . افتی آني برایی هانمونه توانیم هم طنزي شعرها در اما ؛خوردیم چشم به طنزي هاداستان در شتریبي کاتورسازیکار شگرد

  )parody( ضهینق .4- 9
که اصل کلمه از آن زبان  -نقیضه اصطالحاً در ادب فارسی و هم چنین عربی«.است زیطنزآمي دهایتقل انواع ازی کی که ضهینق
  :به دو معنی به کار رفته است و می رود... -است 

در شعر به معنی نقض و شکستن و جواب مخالف جد و جدالی براي مقابله و نظیره گویی ، یا رد و تخطئه ي شعر شاعري  -1
  .بنامیم» نقیضه ي جد«که بهتر است این را ...دیگر یا کالً اثر ادبی و فکري دیگر اعم از شعر و نثر

اخوان (» .می نامیم و بحث ما بیشتر در این خصوص است» نقیضه ي هزل«و این را ...نقیضه به معنی پارودي فرنگان -2
  : اند کرده میتقس دسته سه به راي پارود ایي هزل  ضهینق  )29:  1374ثالث،

  . ابدییم رییتغ متن واژگان رییتغ با فقط آن در که )verbal parody(ی لفظي ضهینق«

  .شودیم عوض سندهینو و شاعر سبک ای نگارشي وهیش آن در که) formal parody(ي صوري ضهینق

  ) 229: 1385اصالنی، (» .شودیم زیآم طنز دیتقل اثري محتوا از آن در که ) (thematic parodyي اهیدرونماي ضهینق

 نوع نیا. انددهینام» نیتضمي ضهینق« را آن و داردي ادیز کاربردی سینو طنز در که دارد وجود ضهینق ازي گرید نوع نیچن هم
 اتیکنا ها،المثل ضرب قصار، کلمات معروف، اتیاب و اشعار از استفاده با که معنا نیبد ضهینق و نیتضم نیب استی قیتلف« ضهینق از
  )25: 1390 ،یبنادکوک زارع(» .میسازیم طنز... و

  یانیب وی زباني هايباز .5- 9
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-گسترده هايپژوهش و دارند بسیار کیدأت کودکان به نوشتار و گفتار زبان آموزش در زبانی هايبازي نقش بر محققان امروزه

 ايجلوه آموزي زبان روند به زبانی هايبازي« که دهدمی نشان تحقیقات این ينتیجه .اندداده انجام باور این اثبات جهت در اي
 او براي شده فراگرفته دانش. کند کشف مستقیم غیر ايشیوه به را زبانی دانش کودك که شودمی سبب و دهدمی ترطبیعی

 آداب و شوندمی تقویت کالمی هايمهارت در ها بازي این در آموزان دانش .شد خواهد تردلنشین و ترماندنی ذهن در معنادارتر،
 نظام گوناگون هايجنبه به توانندمی بهتر بازي هنگام چنین هم آنها .گیرندمی فرا مستقیم غیر طور به را گفتن سخن و دادن گوش
 خود تلفظی هاياشکال و گیرندمی یاد را هاکلمه صحیح تلفظ شوند،می آشنا فارسی زبان هاي واج و صداها با آنان .بپردازند زبانی

 بین نشینی هم يرابطه و برندمی پی جمله در آن دستوري نقش به شناسند،می را کلمه ساختمان چنین هم .کنندمی برطرف را
  )42: 1381 عصار،(».یابندمی در را جمله در هاکلمه

. برخوردارندي اریبس کاربرد از طنز در بودن» ییمعنا چند« لیدل به که هستندي شعر عیصنا وی ادبي هاهیآرا ازي ادیز تعداد«
 ها نیا جز به اما... و ابهام تضاد، مدح به هیشب ذم ذم، به هیشب مدح العارف،تجاهل ه،یکنا استخدام، ،هامیا جناس، رینظیی هاهیآرا
 وی صرف قواعد باي باز« جمله آن از )28: 1390 ،یبنادکوک زارع( ».ردیگی م جا عنوان نیا لیذ در که هست زیني گرید موارد«

 واژه در رییتغ جادیا کلمه، بهی جزئ کردن اضافه ای حذف با دیجدي ا کلمه ساختن اعدا، باي باز الفبا، حروف باي باز کالم،ي نحو
 زین راي سازبیترک وي سازواژه توانی م نیچن هم) 81:  1390حسام پور ، ( »...و کلمات ختنیر هم در و متداولي رهایتعب و ها
. شودیم   ساخته طنزي برا تنها و نداردی طوالن عمر که سازندیمي دیجد باتیترک ای واژه گاه سانیطنزنو «.آورد عنوان نیا لیذ
 زباني هاواژه گرید با اسیق اساس بر باتیترک و هاواژه نیا ازي اریبسی ول. است لیتحل بازی نوع هاواژه نیا ازی برخ انیم نیا در

  )28: 1390 ،یبنادکوک زارع(» .شوندیم ساخته

 اساس بري ساز واژه« و» لیبازتحل« به توانیم جمله آن از که اندکرده میتقسی مختلفي بخشها به راي ساز بیترک وي ساز واژه
  :که اشاره ي مختصري به این دو بخش داریم کرد اشاره» اسیق

  باز تحلیل: الف
باز تحلیل به دو نوع صرفی .باز تحلیل یکی از ساز و و کارهاي مهم تغییر در زمانی زبان است و غیر آگاهانه صورت می گیرد«

به این دلیل که طنز .صرفی است واژه ها و ترکیبات ابداعی طنز نویسان بیشتر در حوزه ي باز تحلیل....و نحوي تقسیم می شود
  :نویسان بیشتر از بازتحلیل صرفی بهره می گیرند، توضیح مختصري  درباره ي انواع آن ارائه می کنیم

  .تقسیم می شود» باز تحلیل در واژه سازي«و » باز تحلیل در تصریف «باز تحلیل به دو دسته ي 

  باز تحلیل در واژه سازي -2باز تحلیل در تصریف   -1

  واژه سازي بر اساس قیاس:ب
گاه طنز نویس بر اساس قیاس با دیگر واژه هاي زبان به واژه سازي و ترکیب سازي می پردازد و صورت هایی مشابه دیگر 

  )28:  1390زارع بنادکوکی، (» .صورت هاي زبان به وجود می آورد

  يریغافلگ. 9-6

 کالم دري زیهنجارگري شگردها ازی کی که وهیش نیادر . دارد کاربرد هافهیلط ساختار در شتریب که استی کیتکن ،يریغافلگ
 به اوي برا را خنده جهینت در و شودی م ریغافلگ و متعجب ناگهان جمله افتنی انیپا با خواننده که استي اگونه به کالم ریس« است،
  )27:  1388طالبیان و تسلیم جهرمی، (».دارد دنبال
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 زیطنزآم استدالل .7- 9

 و استقراء اس،یقي دسته   سه به را آن و رندیگیم کمک به را استدالل و حجت ها، ناشناخته شناخت منظور به منطق علم در«
  . کنندیم میتقس ،لیتمث

ی فقه مذهب و المثل ارسال ،یکالم مذهب عکس، لیدل ل،یتعل حس چون داردی استداللي مبنا که استیی شگردها عیبد در
 نیهم و میاستدالل در مغالطه شاهد باطن دری ول ؛است درست استدالل ظاهر و ستندین هاهیآرا نیا طنز در اهگی ول... لیتمث هیتشب ای

  ) 45: 1390زارع بنادکوکی، (».شودیم طنز جادیا سبب مغالطه

  ) inflation( مبالغه و اغراق/ يساز بزرگ. 8- 9

ي اریبس طنزپرداز وهیش نیا از استفاده با. شودیم مشاهده طنزها ازي اریبس ساخت ژرف در که استی مهم عنصر مبالغه و اغراق
  . شودی م خنده سبب کهي اگونه به دهدیم جلوهي عاد حد از بزرگتر را شونده طنزي هایژگیو از

  )diminution(ي ساز کوچک. 9- 9
 سبب وهیش نیا به و دهدیم جلوه هست آنچه از ترتیاهمیب و ترکوچک را طیشرا ای هاتیموقع ای اشخاصی گاه سینو طنز
  . شودیم خنده
  

  نوجوان و کودك شعر در طنز گاهیجا. 10
 با حتی .است نوجوانان و کودکان طنز ادبیات بر حاکم عمومی و کلی فضاي از ثرأمت کودك، ادبیات در طنز شعر وضعیت

 شعر به نسبت طنز داستاني هاکتاب چاپ آمار که گرفت نتیجه توانمی عرصه این در شده منتشر هايکتاب فهرست به نگاهی
ی چندان گاهیجا ران،یا نوجوان و کودك شعر در ارزشمندی ادب نوع نیا متأسفانه« .است اقلیت در نظر این از شعر و است شتریب

 سالجقه،(» .داردي ادیزي فاصلهی واقع طنزي هایژگیو با که است خود نوع نیترمیمال در شود دایپ آن ازیی ردپا اگر و ندارد
1385 :232 (  

 در طنز عنوان به آنچه« اام ،خوریممی بر طنز از هایینمونه به است، شده منتشر و سروده کودکان براي که شعرهایی میان در
 در. است طنز بزرگسالي سندهینو چشم به که است کودکانهي هاطنتیش باشد، طنز آنکه از شیپ است، شده ارائه کودك شعر
  ».ستندیني جد طنز ،آثار نیا ازي اریبس گفت توانیم واقع

  )1391:هاشمی، تربن محقق،(

 شعر کتاب تنها حاضر حال در شاید .کرد منتشر کودکان براي را میرزا خیالبی شعرهاي کتاب 1384 سال در »شعبانی اسداهللا«
- نقاشی همراه به ریتمیک و کوتاه وزنی با و مثنوي قالب در ابیاتی که کتاب این در .باشد کتاب همین کودکان براي طنز مستقل

 ذوق پرورش طنز، زبان با کودکان کردن آشنا :جمله از. کندمی دنبال را ايچندگانه هايهدف شاعر آمده گرد آمیز طنز هاي
 شادي هايلحظه کردن فراهم همه از ترمهم... و معنایی و لفظی هايبازي کالم، واییآ هاي رابطه به توجه و تکیه با آنان شعري
  . آنها لبان بر لبخند نشاندن و بخش

 را کالغ کسی چه و چاقو شرط به بادکنک عناوین با سپید یا وزن بی شعر مجموعه دو»  آبادي سید اصغر علی« براین عالوه
 سید .شودمی مشاهده کودکانه طنز از هاییرگه کتاب دو این شعرهاي اغلب در که است کرده منتشر کودکان براي کرد اختراع
شود در بعضی از کارها ولی قرار نبوده هایی از طنز هم دیده میگاهی رگه« :است گفته شعرها این پیرامون گویی و درگفت آبادي
ها شیطنت مینظرم با توجه به روحیات بچهبه. نظرم به موضوع شیطنت توجه شده استتر بهبیش. مجموعه شعر طنز گفته شود مثالً
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تر به این جنبه توجه داشتم حاال چه قدر موفق بوده و چقدر موفق نبوده بیش. تواند یکی از عواملی باشد که اتفاق شاعرانه رخ بدهد
   )1388 :سید آبادي(»                                       .دانمنمی

 و  الغري ایستگاه هاينام با مجموعه دو که است شده منتشر طنز مستقل شعر مجموعه سه تاکنون نیز نوجوان شعر يزمینه در
» زاده حسن فرهاد« به متعلق قلقلک شرط به خنده عنوان با دیگري و» تربن عباس« جوان شاعر به متعلق زبان پنج و بستنی یک

 نوجوان مجالت و نشریات در قبالً کتاب دو این در تربن عباس شعرهاي از برخی .است نوجوان و کودك طنزنویس ينویسنده
 نوجوان و کودك داستان ي حوزه در نیز زاده حسن فرهاد.  است گردیده منتشر کتاب قالب در و گردآوري سپس و شده چاپ
 اولین او قلقلک شرط به خنده کتاب بود، نشده منتشر شعري او از این از پیش که این با. است ايشده شناخته و مطرح يچهره

  .است یافته اختصاص نوجوانانه طنز شعر به مستقل طور به که است نویسنده این شعر يمجموعه

 این با خورد،می چشم به محتوا و ساختار يزمینه در هاییضعف ،زاده حسن کتاب ویژه به بحث، مورد کتاب سه اشعار در  
 و بپردازیم آنها بررسی به ناگزیریم هستند، نوجوانان براي موجود طنز مستقل شعرهاي مجموعه تنها حاضر حال در که آنجا از حال

   .کرد خواهیم اشاره اشکاالت این از برخی به بحث خالل در ضرورت به

  )وزن قالب، گونه،( ساختار منظر از کودك طنز شعر. 10-1

 بوده قالب نیپرکاربردتري مثنو قالب و گونه نیپرکاربردتر ترانه،ي گونه کودك،ي شدهی بررس طنز شعر ينمونه 50 انیم از
  .است تحرك پر و شاد کوتاه، اوزان ها،نمونه نیا در شاعراني استفاده مورد اوزان نیچن هم .است

   1يشماره جدول

  »گونه« اساس بر کودك طنز شعر
  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

رد
 یف

گو
 نه

فراوا
 نی

 درصد

 %58 29 ترانه 1

شعر  2
 ناب

14 28% 

هیچا 3
 نه

7 14% 

جمع  
 کل

50 100% 
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  2ي شماره جدول

  »قالب« اساس بر کودك طنز شعر
  

  

  

  

  
  

  

  

  موضوع و مضمون نظر از کودك طنز شعر. 10-2
 .اندداده اختصاص خود به را تعداد نیشتریب است کودکانهي هاشطنت وی سرگرم ،يباز آنها مضمون ای و موضوع کهي اشعار

  .دارند قراري بعدي هارده دری اجتماع و خانواده ،یتیترب نیمضام

  

  3يشماره جدول

  موضوع و مضمون نظر از کودك طنز شعر
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قالب ردیف
فراوان
 درصد ي

 %44 22 مثنوي 1

 %36 18 چهارپاره 2

 %12 6 سپید 3

 %8 4 سایر قالب ها 4

 %100 50 جمع کل 

رد
 یف

 درصد فراوانی مضمون

 %60 30 بازي، شیطنت و سرگرمی 1

 %24 12 مضامین تربیتی، آموزشی 2

 %10 5 خانواده 3

 %6 3 اجتماعی 4

 %100 50 جمع کل 
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  يطنزپردازي شگردها دگاهید از کودك طنزي شعرها نمونهی بررس. 11
 و هاکیتکن از مجموع در کودك شاعران که است این شودمی حاصل که اينتیجه کودك، آمیز طنز اشعار نمونه بررسی در

 میبرشمرد پیشین هايفصل در کهیی شگردها تمام انیم از. اندکرده استفاده شانیهاسروده در طنز جادیاي براي محدودي شگردها
  .باشد داشتهي متعدد لیدال تواندیم امر نیا. اندشده کارگرفته به شعرها نیا در شگردها  این از محدودي تعداد

 ساختار لحاظ به هم و محتوا لحاظ به هم بزرگسال طنز با کودك طنز هاي محدودیت و ها تفاوت به توان می جمله آن از
- یمي طنزپردازي هاکیتکن تمام از آزادانهي استفاده در را او دست که روست به رویی هاتیمحدود با کودك شاعر. کرد اشاره
  .بندد

 نیپرکاربردتر کنند،یم      محسوب طنز انواع جزو را آنی برخ که ،»تیموقع طنز« است، مشاهده قابل جدول نیا در کهچنان
ی زباني هاي باز« ،»يکاتورسازیکار« ،»یسینوی معنیب وی سینو مهمل« آن از پس. است شدهی بررسي شعرها نمونه نیب در شگرد

  . اندگرفته قراري بعدي هارده در اندك، بسیار تعداد با»  زیطنزآم استدالل« و» يریغافلگ« ،»یانیب و

ی بررسي برا. است همزمان صورت به کیتکن چند از شاعران ياستفاده است، تأمل قابل بحث نیا در کهي گریدي نکته
  .داردي ترپررنگ و تربرجسته حضور شعر در که میاکرده لحاظ راي شگرد آن شعر، هر در ترقیدق

 زیآم طنز تیموقع. 11-1
 دنیچ و هاتیموقع قتیحق کردن واژگون مبالغه، اغراق، قیطر از طنزپرداز ،شد ذکر نیا از شیپ که گونههمان، شگرد نیا در
- می اشاره آن يبرجسته هاينمونه از برخی به که. کندیم جادیا زیطنزآم در اثر ، حال و هواي... و متناقض و متضادي هاتیموقع

  .کنیم

   مامان مادربزرگ«

ی لیخ/  دارهي ادگاری هی/  ننجونش ازی مامان/  شمرده رو سالها نیا /ی مامان دفعه هزار/  مرده که سالهی لیخ / مامان مادربزرگ
 مادربزرگ/  کشهیم اوي برا/  آه تا چند دل ته از / کشهیم بو بوسه،یم / مامان شوي ادگاری/  ذارهیم کمدي تو/  زهیعز براش
رده که سالهی لیخ / مامان چرخي ها حرف، ینانیمز کاظم محمد( »  ! نبرده     خودش با اون،/ جورابشو لنگه هی/  م 
  )6، صفحه 1385، یاطیخ

 که معنا نیا به دارد؛ی مهم نقش زیني ریغافلگ کرده، استفاده زیطنزآم تیموقع جادیا شگرد از شاعر اینکه بر عالوه شعر نیا در
/ جورابشو لنگه هی« که تیب نیا خواندن با انیپا در. ستیچ است زیعز همه نیا مادري برا کهي ادگاری نیا داندینم مخاطب ابتدا از
  . خنددیم جهینت در و شودیم ریغافلگ و متعجب» کشهی م بو بوسهیم/ مامان  شویادگاری« :عبارت به توجه زین و» نبرده خودش با او

  نهیغمگی لیخ االغه«

 زنم زنهیم داد/  او کنار آدیم شتر/  نهیبش بذاره نیزم/  بارشو که خوادی م دلش/  نهیسنگ داره کهي بار/  نهیغمگی لیخ االغه
  )8ة صفحه 1387، یمخمل کاله خروس. نیا قاسم شکوه( »! یبکش را من بار تو/  کهی شرط به گهیم االغه/  ؟یشیم

 شرط که آني بند انیپا زین و دهدیم ازدواج شنهادیپ» االغ« به» شتر« که نهفته آن زیطنزآم تیموقع در شعر نیا طنز باري همه
 برگرفته شعر، این در شده مطرح يدغدغه رسدمی نظر به هرچند. است» شتر« توسط» او بار دنیکش« شنهاد،یپ نیا رشیپذي برا االغ
  .است بزرگساالنه ايدغدغه و نیست کودك دنیاي از
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  یسینو معنایب وی سینو مهمل .11-2
 از. است گرفته صورت» متل« ای» چانهیه«ي شعري گونهي حوزه در شتریب کودك طنز شعر دری سینو معنایب وی سینو مهمل

 و لذت. است زاددرون هاچانهیه هدف« .است» یمعان دنیطنزکش به« و» معنا بهیی اعتنایب« هاچانهیهی اساس و مهمي هایژگیو
 ،یحجوان(» )وبیمع بعضاًیی هاهیقاف هرچند( هاهیقاف پرنشاط ضرباهنگ و گریکدی با هاگزاره بودن ربطیب ازی ناش لذت ،يباز

1389 :62(  
 اما اند،حیصحي دستور ساختار لحاظ به جمالت اگرچه که معنا نیبد. هستند معنا ازی خال کامالً گاه معنایب و مهمل متون    

 اکتفا نمونه یک ذکر به که اندکرده استفاده شگرد نیا از هاچانهیه ازي اریبس. شودینم منتقل جمالت نیا ازی مشخصي معنا چیه
  .کنیممی

  دانیبی لیدیب«

 دیرس و رفت/ بود خودش بود؟ی ک گدا/  رفت گدا کی دنبال /رفت؟ کجا دانیبی لیدیب/  اومده ازسبالن/ اومده دانیبی لیدیب
   »! برد خودش با رو خودش/ خورد نون که دانیبی لیدیب/  زود او به

  )21، صفحه 1388، چانهیه چ،یه چ،یه ،یمیابراه جعفر(

-يباز در که گونهآن ي ـساز واژه نیچن هم. است تمیر وی قیموس بر هانمونه نیا در شاعر دیتأک است مشهود که گونه همان
 نیای ژگیو از هستند ندیخوشای قیموس و تمیري دارا صرفاً که معنایب دیجد کلمات ساختن م ـیهست آن شاهد زین کودکانهي ها

  .شعرهاست نوع

  يکاتورسازیکار. 11-3

 را شونده طنز تیشخصي هایژگیو ف،یتوص در فیتحر و اغراق از استفاده با سندهینو ،يسازکاتوریکار در شد گفته که چنان
  . است داشته کاربرد شگرد نیا کودك شعر در. دهدیم نشان مضحک و برجسته

  شتر هی دمید گوشه هی«

 بودی دنید و بیعج اشافهیق/  ادیز خار بود خوردهی چ/  ادیفر با دیکشیم بار/  موتور مثل دیدویم تند/  شتر هی دمید گوشه هی
   »!بود غوله آقا شکل/  بود کوله و کجی لیخ/  بودی دنیچ و قشنگ تنش پشم/ 

  )7، صفحه 1383، من قشنگي  مزرعه ،یشعبان اسداهللا(

  .استي کاتورسازیکار شگرد بری مبتن فوق شعر در» شتر« مضحک و زیآم اغراق فیتوص

  درازه قد زرافه متل اتل« 

 زرافه./  نردبونه کی مثل اون گردن/  آسمونه تو شکله نیزم پاهاش/  نازه چه هیخال خال اون لباس/  درازه قد زرافه متل اتل
 اتل. کشاورز ناصر(   »!نمیبب خونمونو بوم پشت/  باال اون از خوادیم دلم/  نم؟یبش سرتي رو هست اجازه/  نمینازن و قشنگ
  )9،صفحه 1387،ترانه متل

  .است گرفته صورت او دراز گردن و» زرافه« زیآم اغراق فیتوص راه از شعر نیا دري کاتورسازیکار شگرد
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  يریغافلگ .11-4

  بچه کوکی«

  حمام می روم/کوکم کنید / درس می خوانم / کوکم کنید / می خندم  / کوکم کنید / من یک بچه کوکی ام 

  غذایم را کامل می خورم/کوکم کنید / می خوابم  9سر ساعت / کوکم کنید / مسواك می زنم  / کوکم کنید 

چه جوري کوك می / و خودم هم بلد نیستم/ بچه کوکی ام / من ماشین کوکی نیستم / اما فقط یک مشکل کوچک هست 
  )30، صفحه 1388علی اصغر سید آبادي،چه کسی کالغ را اختراع کرد، !       (شوم

این شعر در ژرف ساخت .عر در بند آخر آن است که خواننده با نتیجه گیري طنز آمیز شعر، غافلگیر می شودتمام بار طنز این ش
  .      معنایی خود می تواند اعتراضی طنزآمیز به برخوردهاي خشک و خشن والدین با کودکان باشد

  یانیب وی زباني هايباز .11-5

 ای و» کالمي نحو وی صرف قواعد باي باز« ردیگیم قرار» یانیب وی زباني هايباز« لیذ که کالم در طنز جادیاي هاوهیش ازی کی
  .میکنیم مشاهده را شگرد نیا ازي انمونه ریز شعر در. است» متداولي رهایتعب و هاواژه در رییتغ جادیا ای دیجدي اکلمه ساختن«

  دمیرس مینس کی به دم،یدو و دمیدو«

 نکن گفتم/  موهام به کردیم فوتی ه/  داد قلقلک پوستمو/  داد خنک من به مینس/  دمیرس مینس کی به/  دمیدو و دمیدو
 کشاورز، ناصر(    »!بود باد نبود مینس/  بود شاد کردیمي باز/  رفتیم در من دست از/  رفتیم ور اون و ور نیا/  خوامینم
  )3، صفحه 1387، ترانه متل اتل

 کرده استفاده» کی«یشمارش صفت از است، شمارش رقابلیغ که» مینس«ي برا شاعر ،»دمیرس مینس کی به« عبارت در اوالً
 اسیق به که کرد هیتوج... و سرعت مکان، زمان، اعداد،ي نهیزم در شاعري کودکانه منطقي راستا در توانیم را امر نیا. است
 شاعر» داد خنک من به مینس« مصراع در اًیثان. است شده ساخته دمیرس خاتون کی به/  دمیدو و دمیدو رینظ گرید مشابهي هاترانه
- یم زین را نکته نیا البته. است کرده استفاده» خنک« صفت از» یخنک« مصدر اسمي جا به و ختهیر هم به راي دستور قواعد هم باز

 نیچن دچار هاواژه برخی درتلفظ زبان، به تسلط عدم وی ناآگاه لیدل به کودکان. داد قرار کودکانه اشتباهاتي زمره در توان
  .هستند زیطنزآم گاه اشتباهات این که شوندمی اشتباهاتی

  زیطنزآم استدالل .11-6

 در مغالطه شاهد باطن دری ول ؛است درست استدالل ظاهر در بلکه نند،یآفریم طنز که ستندین هاهیآرا نیا طنز در گاه«
  )45: 1390 ،یبنادکوک زارع(» .شودیم طنز جادیا سبب مغالطه نیهم و میاستدالل

  . است شده طنز جادیا سبب ش،یموهاي اندازه مورد در فوق شعري راوي کودکانه استدالل

  يمتر ششي موها«
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 از/  آني اندازه/ ی س شده دمید/  مامان قد با/  کردم اندازه/  کندم امروز/  را اشدانه کی/  بلندمي مو/   است ادیز رشدش
(   ! نم سرِي مو/  باشد متر شش/  حدوداً دیبا/  گرید سال ده/  جلوتر رفته/  متر نیاي رو بر/  گرید سانت کی/  شیپ شب شش
  )13، صفحه 1382، يمتر ششي موها کشاورز، ناصر

  4يشماره جدول

  يطنزپردازي شگردها اساس بر کودك طنز شعر

مورد استفاده شگرد ردیف  درصد فراوانی 

%54 27 طنز موقعیت 1  

معنا نویسیمهمل نویسی و بی 2  9 18%  

%16 8 کاریکاتورسازي 3  

%6 3 غافلگیري 4  

هاي زبانی و بیانیبازي 5  2 4%  

%2 1 استدالل طنز آمیز 6  

  
  ساختار لحاظ به نوجوان طنز شعر بررسی. 12

  قالب .12-1
 شاعران ریسا هايکتاب از پراکنده صورت به که گرید طنز شعر چند و نوجواني برا طنز مستقل شعر مجموعه سه انیم از

 نیا در شاعران توجه موردي هاقالب. میهست رو به روي ریچشمگ نسبتاً تنوع با قالب لحاظ به) شعر 85 مجموعاً( میادهیبرگز نوجوان
- یم چشم به انیم نیا در زینی بیترکي هاقالب نمونه چند نهایا جز به. ستا دیسپ و غزل ،يمثنو ،ییماین چهارپاره، ،یتیدوب بخش
  .است شده استفاده آنها در زین عیترج اتیاب از گاه که کرد اشاره ییهاچهارپاره اي یمثنو پاره، سه به توانیم مثال عنوان به. خورد

  .دهدیم لیتشک را شعرها کل% 34 که استی تیدوب شعر 29 شعر قطعه 85 انیم از م،ینیبیم جدول در که چنان

 دري بند میتقس نیا در است، نوجوان و کودك شعر قالب نیتر پرکاربرد چهارپاره، که آن با که است این ملأت قابل ينکته
  . است داده اختصاص خود به را طنز اشعار%  20 قطعه، 17 تعداد با و گرفته قرار دومي رده

 کاربرد زین و هامصراع کردن بلند و درکوتاه شاعر اریاخت جمله از فراوان،ي هاتیقابل از برخورداري لحاظ به زینیی ماین قالب
ي رده در% 5/16 معادل شعر 14 تعداد با جدول نیا در که است نوجوان شعر پرکابردي هاقالب جزو ه،یقاف آسان نسبتاً و آزادانه
  . است داده اختصاص خود به را آمار کل% 7 شعر، 6 بای رباع و اشعار کل% 5/10 شعر 9 تعداد باي مثنو.  است گرفته قرار سوم

 قرار ششم فیرد در جدول، نیا در اشعار،% 5 معادل شعر 4 تعداد با است معاصر و کهن شعر پرکاربردي هاقالب جزو که غزل
 و مضمون لحاظ به اما ،هستند غزل) هیقاف گرفتن قرار طرز( غزلي ظاهر فرم و شکل لحاظ به تنها هاغزل نیا البته ؛است گرفته
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 به را اشعار کل% 2 معادل شعر 2دیسپ قالب و% 5 معادل شعر 4یبیترکي هاقالب. دینام غزل را آنها توانینم و ستندینی تغزل هیدرونما
  .اندداده اختصاص خود

 چنان آن نوجوان شاعران و نداردي اشده تثبیت و محکم گاهیجا زین نوجوان شعر در» دیسپ قالب« که دهدیم نشان تعداد نیا
  .رندیبگ بهره نوجوانانهي هاموضوع و هامضمون يارائهي برا قالب، نیاي هاتیظرف و هاتیقابل از اندنتوانسته د،یشا و دیبا که

  5ي جدول شماره

  شعر طنز نوجوان براساس قالب

 درصد فراوانی قالب ردیف

%34 29 دوبیتی 1  

%20 17 چهارپاره 2  

%5/16 14 نیمایی 3  

%5/10 9 مثنوي 4  

%7 6 رباعی 5  

%5 4 غزل 6  

هاي ترکیبیقالب 7  4 5%  

%2  2 سپید  8  

%100 85 جمع کل    

  

 وزن  . 12-2

تقریباً از اغلب . شعر طنز نوجوان به لحاظ موسیقی و وزن، در مقایسه با شعر طنز کودك، از تنوع چشمگیري برخوردار است
استفاده از اوزان طوالنی و روایی در کنار اوزان کوتاه و ریتمیک از . هاي معروف و پرکاربرد در این شعرها استفاده شده استوزن

  . هاي کم کاربرد نیز استفاده شده استهم چنین گاه از برخی وزن. هاي قابل تأمل در شعرهاي طنز نوجوان استویژگی

که نمونه شعرهاي طنز  از آنجا. اي که ذکر آن ضروري است، وجود اشکاالت متعدد و تغییرات وزن در برخی شعرهاستنکته
  .ایمبودند نیز آورده) وزن و قافیه(موجود، اندك بود، ناگزیر، آن دسته از شعرهایی را که داراي اشکاالت ساختاري

  مضمون و محتوا. 12-3
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  .ایمي کلی موضوعی گنجاندهنمونه شعرهاي طنز موجود براي نوجوانان را در چهار دسته

  سرگرمی، شیطنت؛. 1

  دوران نوجوانی؛  هايدغدغه. 2

  نگاه انتقادي به مدرسه و نظام آموزشی؛. مدرسه و ماجراهاي طنزآمیز پیرامون آن؛ ب. الف: ايمضامین مدرسه. 3

  .مضامین اجتماعی. 4

6يجدول شماره  

 شعر طنز نوجوان براساس مضمون و محتوا

 

 

  

  

  

  

  

  

  شعر طنز نوجوان براساس شگردهاي طنزپردازي. 13

هاي متنوعی در در بررسی نمونه اشعار طنز نوجوان، مشخص گردید که شاعران نوجوان نیز همانند شاعران کودك، از تکنیک
شگردي است که بیشترین کاربرد را » طنز موقعیت«شود تکنیک چنانکه در جدول مشاهده می. انداستفاده نکردههایشان سروده

مهمل نویسی و « ي سوم و ، در رده»هاي زبانی و بیانیبازي«. ي دوم قرار داردو انواع مختلف آن در رده» نقیضه«داشته و بعد از آن 
  .اندهاي بعدي قرار گرفتهرده در» کاریکاتورسازي«و » معنا نویسیبی

اند و ما در هر شعر در این بخش نیز برخی از شگردها در یک شعر به طور همزمان و در کنار سایر شگردها به کار گرفته شده
  .پردازیمهایی از این اشعار میدر ادامه به بررسی نمونه. ایمترین شگرد را مالك قرار دادهترین و شاخصبرجسته

  ز موقعیتطن .13-1

است که موقعیت نوجوانی تنبل در شب امتحان را روایت » دعاي شب امتحان«ي مناسب دیگري از طنز موقعیت، شعر نمونه
  . کندمی

 درصد فراوانی موضوع ردیف

%39 33 سرگرمی، شیطنت 1  

هاي نوجوانیدغدغه 2  21 25%  

%22 19  ايمضامین مدرسه 3  

%14 12  مضامین اجتماعی 4  

%100 85 جمع کل   
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  دعاي شب امتحان«

/ صدایم مثل آب خشکیده در چاه / دانم چرا حالم گرفته نمی/ کشم آه دانم چرا هی مینمی/ سیاهی شب است و کله ماه 
/ هفت هشت تاي دلم گردیده پنجاه / دو دوتا پیش چشمم پنج باشد /  ز ترس امتحان صبح فرداه/ ب از چشمان بنده  پریده خوا

/ از او پرسم که تو گرگی یا روباه؟ / اي اندر خیابان چو بینم گربه/ خدا داند که اصالً نیستم آگاه /  اگر از کسر و اعشارم بپرسی 
و یا سرماخورد آقاي / هایم چیره گردم که یا بر درس/  ترین راهعنایت کن به من خوشگل/ خداوندا به حق این شب و روز 

  )68، صفحه 1388فرهاد حسن زاده، خنده به شرط قلقلک، ( » نیکخواه

را نیز به کارگرفته که از زیر مجموعه هاي شگرد » سازيواژه«به جز شگرد ایجاد موقعیت طنزآمیز، شاعردر این بیت تکنیک 
  ! صبح فرداه ز ترس امتحان/ پریده خواب از چشمان بنده : به شمار می رود» هاي زبانی و بیانیبازي«

شود؛ شاعر با اضافه کردن قافیه نمیبا آنها هم» فردا«ي است و طبیعتاً کلمه... و» آگاه«، »روباه«، »آه«، »چاه«قافیه هاي این شعر 
» در پاورقی این شعر می خوانیم . ده و هم یک شگرد طنزآمیز را به کار برده استبه این کلمه هم مشکل قافیه را حل کر» ه«
  ».فرداه، همان فرداست که چون قافیه تنگ آمده، شاعر نیز به جفنگ آمده است«

گونه  خوب است به این نکته نیز توجه کنیم که شاعر با اضافه کردن ه به فردا توانسته کلمه آه را نیز در ذهن تداعی کند؛ همان
.در ذهن تداعی می شود.... که در تمام شعر حالت آه کشیدن ناشی از حسرت خوردن، با کلماتی چون ماه، آه، چاه، پنجاه روباه و  

  نقیضه. 13-2

و شاعران به اشکال مختلف از این شگرد براي طنزآمیز کردن . در شعر طنز نوجوان، نقیضه و انواع آن کاربرد زیادي دارد
بیشترین کاربرد را در شعر نوجوان به خود اختصاص داده » ي تضمیننقیضه«از میان انواع نقیضه. اندسود جسته هاي خودسروده
گاهی اصل کالم . شودطنز ساخته می... ها و کنایات ودر این نوع با استفاده از اشعار و ابیات معروف، کلمات قصار، مثل. است

اي مطایبه آمیز مورد استفاده خالصه شده و یا یکی از ترکیبات آن براي ساخت جمله تضمین شده تغییراتی یافته، پس و پیش شده،
  .گیرد قرار می

  تقلبانه«

همان وقتی /  کند خرداد یا دي ماه؟چه فرقی می/  (ها دست و پایم را در آن نوبت که بندد امتحان! /  تو را من چشم در راهم
من از یاد تو /  )چه فرقی که سؤال از وزن یا جرم است؟! / (من چشم در راهم تو را) / رسد از راهکه پرسش پشت پرسش می

در آن نوبت اگر نزدیک یا /  و گر گل کرده بین چشم هامان ناظمی، چیزي / اگر تو اولین میزي / اگر من، میز پایانی / سرشارم 
عباس تربن، یک بستنی و (» !و را من چشم در راهمت/ اگر افتاده باشی توي دریا هم / بارم من از دوري تو یکریز می/  دوري 

  )44، صفحه 1388پنج زبان، 

در این شعر وزن و قالب و سبک شعر ... . شباهنگام/ تو را من چشم در راهم، : اي است زیبا بر شعر نیما یوشیجشعر باال نقیضه
در عنوان شعر . کندگفتگو می» تقلب«ي بارهاش درآموزي با همکالسینیما حفظ شده و مضمون آن تغییر کرده و در آن دانش

  .سازي بهره گرفته استنیز شاعر از تکنیک واژه» تقلبانه«

  معنا نویسیمهمل نویسی و بی. 13-3
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  2یادگاري «

! ها شده لیزکه صابون رفاقت/ بیا تا دست یکدیگر بگیریم / به روز هیجدهم از فصل پاییز / نوشتم یادگاري روي جامیز 
  )36سن زاده، خنده به شرط قلقلک صفحهفرهاد ح(

  .معنی استها شده لیز، مهمل و بیکه صابون رفاقت/ عبارت بیا تا دست یکدیگر بگیریم«در این دو بیتی 

  :چنین است در دو بیتی زیرهم

  3یادگاري «

( » !شود مردراي مهربانی میب/ بیا تا دوست یکدیگر بمانیم / ي چشمم را کنی خرد چرا شیشه/ نوشتم یادگاري روي وایت برد 
  )37، صفحه1388فرهاد حسن زاده، خنده به شزط قلقلک، 

  کاریکاتور سازي. 13-4

  .ي اغراق آمیز و مضحک توصیف شده استخصوصیات او به شیوه» شاگرد تنبل«در این شعر از زبان یک 

  منم شاگرد تنبل«

دو تا پنج و سه تا / میان دفترم هست / همان شاگرد تنبل / منم خوشخواب و شیطان ! / همیشه هست اول/ من آنکه از آخر 
نود / که سال فوت سعدي ! / مغول کی رفته باشد/ براي من مهم نیست / پر است از جاي خط کش / کف دستم همیشه / شش

شد چه می/ شت؟ ي مو یا با ضربه/ چه جوري؟ با لگد زد؟ / چه کس تیمور را کشت؟ / کند که چه فرقی می/ ؟ !باشد و یا صد
و هر روز و شب / پر از آجیل باشد / شد کاش جیبم چه می/ نبیند این عقب را / و چشمان معلم / تمام روز و شب را / من بخوابم 

  )14، صفحه 1388عباس تربن، یک بستنی و پنج زبان، (» !فقط تعطیل باشد/ من 

  هاي زبانی و بیانیبازي. 13-5

  .اي به کار گرفته شده استرد به شکل برجستهاین شگ» بخور دیزي«در شعر 

  بخور دیزي«

چرا چیزي / چرا پرتی؟ / بندي؟ چمدان لبانت را به روي خنده می/ چرا مثل مسافرها / خندي؟ چرا اصالً نمی/ چرا قهري؟ 
چرا چیزي نمی بینی؟  /چرا خوابی؟ / جویی؟ صدایی را نمی/ آید صدایت در نمی/ چرا مثل چراغ کوچه خاموشی؟ / گویی؟ نمی

رها کن / چیزي؟ چرا چیزي نمی/ چرا از بازي و پارك و شنا دوري؟ / هوا خوب است و گردش هم صفا دارد )مگر کوري؟(
، صفحه 1388فرهاد حسن زاده، خنده به شرط قلقلک، (» !بزن قهقه، بزن بشکن، بخور دیزي/ فکرهاي بیخود و برخیز 

48 (  

نیست بلکه بیانگر اغراض ثانوي گوینده » طلب خبر«جمالتی که در آن هدف، . شودغاز میاین شعر با جمالت پرسشی آ
چرا چیزي / چرا چیزي : در عبارت... . امر به طریق غیر مستقیم و مؤدبانه، تشویق، نهی، استفهام انکاري و: اغراضی چون. هستند

  .  در تصریف فعل صورت گرفته است» باز تحلیل«نمی چیزي؟ نیز 
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7ي شمارهل جدو  

 شعر طنز نوجوان بر اساس شگردهاي طنزپردازي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گیرينتیجه. 14

ي هشتاد که به عنوان نمونه انتخاب شده بود، قطعه شعر طنز نوجوان در دهه 85قطعه شعر طنز کودك و  50از بررسی حدود 
ي طنز و شوخ طبعی در زندگی کودك و نوجوان، در شعر کودك و نوجوان رغم جایگاه ویژهاین نتیجه حاصل شد که  علی

به عالوه، . انداي نشان ندادههنوز جایگاه محکمی ندارد و شاعران به این امر توجه شایسته استفاده از طنز و شگردهاي خاص آن،
اشعار طنزآمیز کودك و نوجوان، به لحاظ موضوع و مضمون نیز چندان گسترده نیستند و از مضامین محدودي در این حوزه 

بازي، شیطنت و سرگرمی، مضامین تربیتی و آموزشی، : زاند امهمترین این مضامین به ترتیب فراوانی عبارت. استفاده شده است
قالب . هاي شعري در شعر طنز کودك با تنوع چشمگیري رو به رو نیستیمي قالبهمچنین در زمینه. خانواده و مضامین اجتماعی

خی از شاعران نیز به صورت بر. ي دوم قرار داردمثنوي بیشترین تعداد اشعار را به خود اختصاص داده و بعد از آن چهارپاره در رده
  .اندمحدود، از قالب سپید براي سرودن طنز استفاده کرده

اي مورد توجه هاي دوران نوجوانی و مضامین مدرسهدر شعر نوجوان مضامین و موضوعاتی چون شیطنت و سرگرمی، دغدغه
  .مطرح شده است ها، گاهی موضوعات اجتماعی به شکل کمرنگهمچنین در این سروده. شاعران بوده است

ي شاعران طنزپرداز هاي مورد استفادهقالب. هاي شعر و اوزان برخوردار استي قالبشعر طنز نوجوان از تنوع خوبی در عرصه
  .هاي ترکیبی و سپیددوبیتی، چهارپاره، مثنوي، رباعی، غزل، قالب: اند ازنوجوان به ترتیب فراوانی عبارت

از . اندراي ایجاد طنز در آثارشان محدود است و تنها از تعداد کمی از شگردها استفاده کردهشگردهاي مورد استفاده شاعران ب
طنز « در شعر کودك و » معنا نویسیمهمل نویسی و بی«و » طنز موقعیت «توان به جمله شگردهاي پرکاربرد در این شعرها می

 درصد فراوانی شگردهاي مورد استفاده ردیف

 %47 40 طنز موقعیت 1

%40 34 نقیضه 2  

%5/8 7 کاریکاتورسازي 3  

%5/3 3 مهمل نویسی و بی معنا نویسی 4  

%1 1 بازي هاي زبانی و بیانی 5  

%100 85 جمع کل   
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روریست که شعرهاي طنزآمیز در بخش نوجوان، به لحاظ ذکر این نکته ض.  در شعر نوجوان اشاره کرد» نقیضه«و » موقعیت 
ي مهمی ي شعر کودك و نوجوان نیز مسألهکمبود منابع نظري در عرصه. اي استهاي عمدهساختاري داراي اشکاالت و ضعف

 . است که باید توجه پژوهشگران و محققان این حوزه را به آن جلب کرد

  

  پانوشت. 15

ي دانشگاهی ادبیات کودکان و درسنامه«که ما در اینجا با تسامح، به نقل از کتاب » شعر ناب«رسد اصطالح به نظر می. 1 
این اصطالح .ایم، عنوان دقیق و مناسبی براي شعر کودك نباشدذکر کرده» محمد گودرزي دهریزي«تألیف » نوجوانان در ایران

بیشتر درگیر کشف طبیعت موسیقیایی ذاتی زبان است تا شعر ناب، نظم بدون پیامی است که «. است  pure poetrye يترجمه
این اصطالح به خصوص با اشعار ادگار آلن پو پیوند خورده . این که بخواهد روایتی را نقل کند یا هدفی آموزشی داشته باشد

ت نیز شعر ناب الیو. اس. به چاپ رساند ـ شارل بودلر و تی. م1924جورج مور ـ که کتاب منتخب شعر ناب را در سال . است
» ...اند از استفان ماالرمه، پل ورلن، پل والري، خوان رامون خیمه نز واند عبارتدیگرانی که این قالب را تجربه کرده. اندسروده

   http://www.britannica.com/EBchecked/topic/483898/pure-poetry )فرهنگ لغت آنالین بریتانیکا(

پس از آنکه . اندهمچنین در شعر معاصر نیز منتقدان از اصطالح شعرناب یا موج ناب براي تبیین شعر برخی شاعران بهره گرفته
که معضالت آن را  کردندگرایان تالش میشاعران دیگر به ویژه حجم«به منظور عبور از شعر نیمایی پا گرفت » شعر دیگر«موج 

این موج که پس . گذاري کردندرا پایه» موج ناب« 1355را سامان بخشند، این بار در سال » شعر دیگر«برطرف کنند و در هر حال 
شاعران شعر ناب را عبارت از سید علی صالحی، هرمز ... از شعر اجتماعی و چریکی ایجاد شده بود نامزد عنوان موج سوم نیز بود

در بیانی . اینجا سخن از شعر ناب است. دانندمنوچهر آتشی را معرف شعر این موج می. انددانسته... هوشنگ چالنگی وپور، علی
اما در این جا . ها که عناصر طبیعت باشدها و چگونگی گره خوردنشان با نشانهشعري از حس. نشینندفشرده که حشو را به غیبت می

شاعران این گروه مدعی تداوم موج نو در . آمیزند که بازشناختنشان از کالم دشوار استال میعناصر طبیعت نیز چنان با حس و خی
  )188: 1383تسلیمی،(».ترند تا مخاطبانی بیشتر داشته باشندبیانی ساده

در .دي ادبیات کودك و نوجوان  براي شعر خالقانه، ویژه و مناسب کودك عنوان گویاتري بیابنبایسته است پژوهشگران حوزه
  .ایمرا به کار برده» شعر ناب«حال حاضر به ناگزیر و با تسامح، در این پژوهش نیز همان اصطالح 

  .هاي جدیدي نیز پیشنهاد گردیده استهاي اخیر انتقادي جدي بر این تقسیم بندي وارد شده و تقسیم بنديدر سال. 2

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/


 هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دوم
 

140 

 

  منابع. 16
  .زمستان: تهران. اهللا درودیانبه کوشش ولی. نقیضه و نقیضه سازان). 1374 .(مهدياخوان ثالث، 

 .فردا: تهران. نشانه شناسی مطایبه). 1371. (اخوت، احمد

 .کاروان:  تهران. فرهنگ اصطالحات و واژگان طنز). 1371.( اصالنی، محمدرضا

 .سخن:  تهران) جلدي 8.(فرهنگ بزرگ سخن). 1381. (انوري، حسن

 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، چاپ دوم: تهران. ادبیات کودكبنیادهاي . )1387. (پوالدي، کمال

 .قو:  تهران. یک بستنی و پنج زبان).1388.(تربن، عباس

 . شهر:  تهران. ایستگاه الغري) . 1387.(تربن، عباس

 .اختران:  تهران).شعر(هایی در ادبیات معاصر ایرانگزاره).1383.( تسلیمی، علی

روشنگران و مطالعات زنان، : تهران.  )هاها و جنبهویژگی(ادبیات کودکان و نوجوانان ) 1377 .(حجازي ، بنفشه
 چاپ دوم

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران. زیبایی شناسی ادبیات کودك) 1389.( حجوانی ، مهدي

ي مطالعات ادبیات مجله» نگ مرادي کرمانیهاي طنز و مطایبه در آثار هوشبررسی تکنیک«) 1390(پور، سعید و دیگرانحسام
 1، ش 2سال. کودك

 پیدایش:تهران.  خنده به شرط قلقلک). 1389.(حسن زاده ، فرهاد

 پیک:  تهران. اي بر طنز و شوخ طبعی در ایرانمقدمه) 1364.( حلبی، علی اصغر

مقاله ي بحثی .( ادبیات کودكرویکردهاي نقد و نظریه . هاي ناگزیردیگرخوانی) 1387.( خسرونژاد، مرتضی
  کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان: تهران. )آدینه پور، طاهره- در چیستی و ماهیت ادبیات کودکان

 مروارید، چاپ سوم: تهران. فرهنگ اصطالحات ادبی). 1378(داد، سیما،

رضی . ثریا قزل ایاغ .ر راعی ي منصوترجمه. ها و کاربردهاگونه: شناخت ادبیات کودکان) 1382 .(دونا، نورتون
 قلمرو  : تهران. محمد هادي محمدي. زهره قایینی. » الوند«حسین ابراهیم . ابراهیم اقلیدي. هیرمندي

ي کارشناسی ارشد زبان رساله. دکتر محمود فضیلت:استاد راهنما.»طنز در ادبیات کودك ایران«).1389(.سالمیان، نیلوفر
 واحد کرمانشاه .دانشگاه آزاد اسالمی.و ادبیات فارسی
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پایان نامه ي » بررسی طنزهاي دو کلمه حرف حساب ، کیومرث صابري فومنی«)1390.(زارع بنادکوکی، نجمه
دکتر نعمت : اد راهنماکارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و زبانهاي خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی، است

 اهللا ایران زاده

 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان : تهران. از این باغ شرقی) 1385.( سالجقه، پروین

  ویژه نشر: تهران. شعر در حاشیه) 1380(سیدآبادي، علی اصغر،

گوي سایت  و گفت).1389( !کنم فروشی می اي دست روي فروشگاه زنجیره به ، رو)1388(.سید آبادي، علی اصغر
 .آبادي نویسنده و منتقد ادبیات کودك اصغر سید هزارکتاب با علی

 http://1000ketab.com/poem/35/468 

 چشمه.»چه کسی کالغ را اختراع کرد«)1388.(سید آبادي، علی اصغر

 .بر ادبیات کودك و بحثی در شناخت مفهوم دوران کودکیمقدمه ) 1382.( شاه آبادي فراهانی، حمیدرضا
 کانون پرورش فکري : تهران

 اطالعات، چاپ بیست و ششم.تهران . ادبیات کودکان) 1387.( علی اکبر, شعاري نژاد 

 مدرسه:  ،تهرانقاصدك نرو).1383.(شعبان نژاد، افسانه

 چاپ دوم.بادتند : تهران.ي قشنگ منمزرعه) 1383.(شعبانی، اسداهللا

 آگاه، چاپ هشتم: تهران. موسیقی شعر) 1384.( شفیعی کدکنی، محمدرضا 

فنون ادبی دانشگاه . »هاي زبان طنز و مطایبه در کاریکلماتورهاویژگی«) 1388.(طالبیان، یحیی و فاطمه تسلیم جهرمی.
        1 اصفهان، سال اول، شماره

 کتاب هاي ارغوانی: انتهر.خروس کاله مخملی)1387.(قاسم نیا، شکوه

مواد و خدمات کتابخانه اي براي (ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن ) 1383.( قزل ایاغ، ثریا
 .سمت: تهران) کودکان و نوجوانان

بازي هاي زبانی راهی براي رشد مهارت خواندن و نوشتن در کودکان پیش ) .1377) (مترجم(عصاره ،فریده 
 .6شماره . وزش ابتدایی، سال ششم مجله ي آم دبستانی

 .افق: تهران. اتل متل ترانه) .1387.(کشاورز، ناصر.

 به نشر: تهران. موهاي شش متري).1382.(کشاورز، ناصر

 آگاه، چاپ سوم: تهران. شعر کودك در ایران) 1379 .(کیانوش، محمود
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 .قو: تهران. نوجوانان ایراندرسنامه ي دانشگاهی ادبیات کودکان و ) 1388.(گودرزي دهریزي، محمد

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات : تهران. ترجمه منصوره شریف زاده. فرهنگ اصطالحات ادبی)1382.( مارتین، گري
 فرهنگی 

نشست بررسی طنز در ادبیات کودك ( .دهد پرداز را تنها خداوند پرورش می شاعر طنز، )1391(محقق، هاشمی، تربن 
 http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=261572نجمین نمایشگاه کتاب تهران،اردیبهشت  و نوجوان، بیست و پ

   .فرهنگ لغت آنالین بریتانیکا___________

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/483898/pure-poetry  

 

  
    

http://www.ilna.ir/newstext
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/
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60  

 شرح جامع مثنوي معنوينقدي  بر 
  

  50منشحسین ایرانمحمد
  نـاصالحش تو ک م یگر خطا گفت

ن سلطان  اي تو مصلحی تو،    سخُ
  )مولوي(

  چکیده 
از این .ساخته استو توضیح موالنا از یک سو و ابهام ذاتی عرفان از سوي دیگر، مثنوي معنوي را محتاج شرح  ۀژرفاي اندیش 

برخورداري ۀ به واسط  »شرح جامع مثنوي معنوي« در این بین .اندیشمندان متعددي به شرح مثنوي پرداخته اند متمادي رو طی قرون
شرح یک به یک ابیات و ایجاز در عین جامعیت نسبی، مورد توجه بزرگان ادب فارسی و مجامع دانشگاهی  :چوناز ویژگی هایی 
انی، مؤلف اثر، و اذعان به ارزش هاي فراوان شرح گران سنگ ایشان، این مقاله با احترام به ساحت استاد کریم زم .قرار گرفته است

  . اشاره می کنداست در مجلد ششم این اثر واقع شده  –به نظر نگارنده  –به بعضی از سهوها و لغزش هاي اندك شماري که 
  
  

  مثنوي معنوي ، شرح مثنوي ، کریم زمانی ، نقد و بررسی   : هاکلید واژه
  

    

                                                        
   mhi1358@yahoo.com:دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، رایانامه   50

mailto:@yahoo.com
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  مقدمه 
اد و اندیش ۀاحاط چنان شعر او را عمق بخشیده است  آن ،نافذ او ۀموالنا بر فلسفه و عرفان و ادبیات و فقه و دین در کنار ذهن وقّ

از این رو شرح شعر او از زمان . او و مبدأ و مقصد فکر او راه نمی یابند ۀکه حتی اذهان تیز نیز به سادگی به الیه هاي زیرین اندیش
: به.ك.ر( .و با قلم اندیشمندان و عارفان متعدد ادامه می یابد )42: 1.، ج1389زمانی، : به.ك.ر( وي و با زبان وي آغاز می شود

د به باز نمودن جلوه اي خاص از این اثر همت بر تخصص خو بنانیز هر یک از شارحین مثنوي  )465: 3.، بخش اول،ج1346صفا، 
  .اند  یافتهگماشته اند؛ بنابراین مخاطبان خاص خویش را نیز 

بال عالقه مندان مثنوي و باالخص ستقمورد ا به گواهی چاپ هاي متعدد »شرح جامع مثنوي معنوي«در سال هاي اخیر 
جلد منتشر شده که شش جلد نخست به شرح شش دفتر مثنوي این اثر در هفت م. دانشجویان ادبیات فارسی قرار گرفته است

شرح بیت به بیت، قرار گرفتن شرح هر  .پرداخته و جلد هفتم شامل فهرست راهنماست که جهت تحقیق و پژوهش بسیار مفید است
به کتابی درسی و  در کنار ایجاز و جامعیت نسبی ، این اثر را ،این مجلدها به صورت جداگانه ۀدفتر در یک جلد و امکان تهی

بهره گرفتن مؤلف از شروح پیشین نیز بر غناي تألیف وي افزوده و محققان را بعضاً از رجوع به برخی . دانشگاهی بدل ساخته است
با این همه این کتاب ارزشمند خالی از لغزش نیست که در ذیل  )14: 6.، ج1389زمانی، : به.ك.ر(. از شروح بی نیاز ساخته است

  .ها اشاره می شود فرضیه به برخی از آن پس از طرح
  

   فرضیه
این  ةدر این موارد نگارند. آمده است اشتباه می نماید »شرح جامع مثنوي معنوي« شرح تعداد اندکی از ابیات مثنوي که در

به بعضی از شروح دیگر مراجعه نموده و نظر دیگر شارحین را ذکر  –براي مزید اطمینان  –مقاله پس از ذکر استدالل هاي منطقی 
  . در نهایت مخاطب آگاه این سطور در این باب داوري خواهد نمود. کرده است

  
  اثبات فرضیه

  در خورِ آن، گوهرش در ابتال    هر کسی را خدمتی داده قضا
ت الهی هر کسی براي وظیفه و کاري آفریده شده  قضاي الهی هر کس را مأمور خدمتی که الیق آن است کرده؛ یعنی طبق« مشی

  )23: 6.،ج1389زمانی، ( ».است و به گاه امتحان و ابتال جوهر هر شخص آشکار می شود
خدمتی که الیق آن «را » خدمتی در خور آن«را مکمل مصراع اول می داند؛ بنابراین ترکیب » در خور آن«شرح مذکور، ترکیب 

گونه قرینه اي رین ترتیب بخش پایانی بیت، یعنی گوهرش در ابتال، بالتکلیف مانده و بدون وجود هه اب. معنی کرده است» است
» در خور آن«این در حالی است که اگر ترکیب » .به گاه امتحان و ابتال، جوهر هر شخص آشکار می شود«: چنین معنی شده است

چنان که استعالمی نیز بیت را  ازي به تحمیل معناي اضافه نخواهد داشت؛را متعلق به مصراع دوم بدانیم، بیت کامل خواهد بود و نی
حکم پروردگار، هر کسی را به خدمتی موظف ساخته و مناسب با آن شایستگی، رنج هایی یا آزمایش «: این گونه شرح داده است
  ) 224: ،دفترششم1372استعالمی، ( ».هایی براي او مقرر است

هر کس خدمتی معین کرده و در خور همان خدمت، ذات او در معرض  رقضاي الهی ب«: ر کرده استنثري نیز بیت را چنین منثو
  )3و2: 6.،ج1327نثري، ( ».ابتال و امتحان است

  
  دوست کی گردد به بسته گردنی؟    قهر گردد دشمن، اما دوست نی
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که غرض ومرض دارد با  یعنی آن. معجزات، مغلوب می شود، اما دوست مقهور نمی شود بلکه مؤمن می گردد ةدشمن با مشاهد« 
آن مرعوب نمی شود بلکه از حاق ة رؤیت معجزات و خوارق عادات محکوم و مرعوب می شود، ولی دوستدار حقیقت از مشاهد

  )345: 6.، ج1389زمانی، ( ».شودزیرا با بستن گردنِ افراد کسی دوست نمی . ضمیر ایمان می آورد
به معنی بیت اضافه » بلکه مؤمن می گردد«ۀ قرار گرفته و این باعث شده است که جمل» دشمن«در مقابل » دوست«در شرح مذکور  

همان طور که در شرح استعالمی چنین  ؛قرا رگیرد معنی بیت روان تر خواهد بود» قهر«در مقابل » دوست«گردد؛ حال آن که اگر 
  )281:،دفتر ششم1372استعالمی، ( ».دشمن مقهور می گردد، اما دوست نمی شود«: آمده است

د این معنی است به نثر درآوردلذا به ساده ترین شکل و کمترین اضافات می توان بیت را چنین . مصراع دوم بیت نیز، کامالً مؤی: 
موسی نثري نیز این  !دوست می گردد؟) بدل به(ا بستن گردن کی دشمن ب. دوست نمی شود) تبدیل به(دشمن مقهور می گردد، اما 

البته با بستن گردن کسی و عاجز نمودن او  ؛دشمن و منکر مقهور می شود، ولی دوست نمی شود« :بیت را چنین منثور کرده است
  )70: 6.، ج1327نثري، ( ».دوست نخواهد شد

  
  گوش جان صوفیا، خوش پهن بگشا    با تو قلماشیت خواهیم گفت، هان

به معنی سخنی » قُلماشیت«. [ اي صوفی بهوش باش و گوش هاي باطنی ات را خوب باز کن که براي تو سخنانی یاوه خواهم راند«
چون صوفی در ابیات گذشته سؤاالتی در حد مبتدیان سلوك از قاضی کرد و قاضی در ابیات بعدي پاسخ . یاوه و بی اساس است

رفته می دهد، لذا از باب خفض جناح و امحاض نصح پاسخ هاي خود را یاوه دانسته است یا آن پاسخ  او را در کسوت مرشدان راه
  )463و 462: 6.،ج1389زمانی، (» .]ها در نظر خام اندیشان یاوه به نظر می آید

این در . یک قاضی استآن هم از زبان » .یاوه خواهم راند یبراي تو سخنان« ۀآن چه پذیرفتن این شرح را سخت می کند، بیان جمل
 ،جلد چهارم همین شرح       ،  3810ذیل بیت همچنین . حالی است که در ابیات بعد نیز قاضی صوفی را نکوهش می کند

هر چه می خواهی (برخی آن را مخفف قُل ما شئت . یویگ لفظی ترکی است به معنی بیهوده«: چنین تعریف شده است» قلماشی«
  )1066: 4.، ج1389زمانی، ( ».کنایه از سخنان یاوهدانسته اند، ) بگو

صوفیا گوش کن تا : مضاف الیه بگیریم بیت معنایی درست و منطقی خواهد داشت» قلماشیت«را در » ت«با توجه به این مطلب اگر 
د این نکته است که.یاوه سرایی تو را به تو نشان دهم یاوه سرایی به صوفی  کالم موسی نثري در کتاب نثر و شرح مثنوي نیز مؤی

بخشید  مهر چه بگویی و یاوه یا بیهوده سرایی کنی، من به او معنی خواه. اي صوفی گوش جان را باز کن« :منسوب است، نه قاضی
  )97: 6.، ج1327نثري،( ».و براي تو معنی آن را خواهم گفت

  نعلِ معکوس است در راه طلب    آن نسوزد، وین بسوزد، اي عجب
اینان در راه طلب نعل وارونه زده . می سوزد) ابراهیم ادهم(یکی این نمی سوزد، اما ) ابراهیم خلیل(که آن یکی عجیب است «   
  )486: 6.،ج1389زمانی، (» .اند

این . نسبت داده در حالی که نص بیت این امر را به راه طلب منسوب دانسته است قشرح فوق وارونه زدن نعل را به مردان راه ح
همان طور که در بیت ؛ می آورد در و در حقیقت از جایی دیگر سربه جایی می رود  حق است که سالک آن به ظاهرخاصیت راه 

  :شده است  پیشین نیز به آن اشاره
  این براهیم از شرف بگریخت و راند    آن براهیم از تلف نگریخت و ماند

  )486: همان(
اما ما حصل کالم این که ) 537: 14.،ج1374انقروي،( ».نعل معکوس است در طریق الهی،«:شرح انقروي نیز بیانگر این معناست  

این عارف نیست که می خواهد وانمود کند به جایی می رود و به جاي دیگر می رسد، بلکه راه طلب است که مقصد پیدا و 
  .پنهانش با هم فرق می کنند
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  خوش بپرس امروز این بیمار را    جوش ده آن بحر گوهر بار را 

ر گوهر را به خروش آر و امروز حالِ این بیمار خسته دل را به نیکی جویا شو آن« به نفس نفیس موالنا »بحر گوهربار«.[دریاي پ
  )543: 6.،ج1389زمانی، (».ود او نهفته بودجکه در و حقایق الهی است اسرار ربانی و ،»گوهر«زاشارت دارد و مراد ا

براي دریافتن این مطلب، ناگزیر باید به ابیات قبل و بعد . کیست یا چیست» بحر گوهر بار«مورد بحث این است که منظور از ۀ نکت
  .از این بیت رجوع کرد

  تو مخوان، میرانش کان پر دوخته ست                          آن کبوتر را که بام آموخته ست                        
  کز مالقات تو بر رسته ست جانش             م الدین، برانشاي ضیاء الحق، حسا                          
  من سقیمم، عیسی مریم تویی                             جبرئیل عشقم و سدره م تویی                         
  راخوش بپرس امروز این بیمار                            جوش ده آن بحر گوهر بار را                         
  گرچه این دم نوبت بحران اوست             چون تو آن او شدي، بحر آن اوست                         

  )541-544: همان(
اشاره می کند و » بحر گوهر بار«به » آن«در بیت مورد نظر، صفت اشاره ي . مطابق نص ابیات، خطاب موالنا به حسام الدین است

باید » گوهر باربحر آن «ذهن را به این سمت سوق می دهد که مراد از » این«و » آن«تقابلِ . است که شخص موالنا» بیمار«به » این«
حسام الدین ة از زبان موالنا بیشتر برازند» بحرِ گوهر بار«آن هم » بحر«از سوي دیگر به کار بردن صفت . حسام الدین باشد، نه موالنا

زمانی آنِ موالنا خواهد شد که حسام الدین، » بحر«. ه و تمام کننده در بیت بعد استاما مسأله تعیین کنند. است نه خویشتن موالنا
  .آنِ او شود

مراد از بحر گوهر بار در این بیت، بحر معانی و اسرار است که در باطن عالی جناب حسام الدین «: انقروي در این باب می گوید
  )625: 14.، ج1374انقروي، ( ».ار کرده و افشانده استگوهر علوم و اسرار فراوان نث ،آن بحر معنی. وجود دارد

  
  جانِ ما بر رو دوان، جویان اوست    عامِ ما و خاصِ ما فرمان اوست

جانِ ما با سر می دود و او را . یعنی ظاهر و باطن ما و اصالً همه چیز ما مطیع اوامر الهی است ؛عام و خاص ما تحت فرمان اوست«
در حالی که قرینه اي براي . عام و خاص در شرح مذکور، ظاهر و باطن دانسته شده است) 577: 6.، ج1389زمانی، (» .می جوید

  : را به کار برده است» عام«موالنا در بیت قبل نیز لفظ . این امر وجود ندارد
  تا بیندیشم من از تشنیع عام    من نی ام در امر و فرمان نیم خام

  )577: همان(
را در معنی مشهور خود، » خاص«و » عام«بهتر است بنابراین  .دانسته است» عوام الناس«م را در این بیت نیز مراد از عا و همین شرح

عوام و «: استبه نثر درآورده  عام و خاص را در معناي مشهور گرفته و بیت را چنین نیز نثري . یعنی عوام و خواص مردم بدانیم
  )125: 6.، ج1327نثري، ( ».همی دود و او را همی جویدخواص ما، امر و فرمان حق است و جان ما براي او 

  فیصل آن هر دو آمد آتشش    چون درازي جنگ آمد ناخوشش 
» .قرار بر آن شد که آتش جنگ میان این دو جناح فروکش کند دلگیر شد) ع(چون نمرود از طوالنی شدن جنگ با ابراهیم «
  )581: 6.، ج1389زمانی، (
با تلمیح به افروختن آتش به دست نمرود  -» آتش«است در حالی که  شده پنداشته» جنگ«استعاره از » آتش«در شرح مذکور  

موالنا در بیت بعد، نقش . معرفی شده است نه خود جنگ) علیه السالم(جنگ نمرود و ابراهیم ة فیصله دهند -براي حضرت ابراهیم
  : آن آتش را بیان می کند
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  تا شود حل مشکل آن دو نفر    ) رنوک(پس حکم کرد آتشی را و نکر 
  )581: همان(

آن دو قرار ۀ میان  ۀفیصل ۀچون طوالنی شدن جنگ بر او ناپسند آمد، آتش را وسیل« :نثري نیز بیت مذکور را چنین منثور کرده است
  )126: 6.، ج1327نثري، ( ».داد

  یادهاشان غایبی ات می چرند    در تالقی روزگارت می برند
حتی وقتی به یاد . نان خودبین و دنیا طلب تو از طریق نشست و برخاستی که با تو دارند عمرت را تباه می سازندخویشان و همنشی«

یعنی نه تنها حضورشان بلکه ؛آنان می افتی و ذهنت را به آنان مشغول می داري تمام دست آوردهاي معنوي تو را نابود می کنند
زمانی، (» .بزه زار روحانی تو را می بلعد و زمین قلبت را بی سبزه و نبات می گذاردآنان مانند گاوي گرسنه س ةحتی یاد و خاطر

  : حذر کند در بیت پیشین موالنا از مخاطب خود می خواهد که از آشنایان و خویشان) 596: 6.، ج1389
  ز آشنایان و ز خویشان کن حذر    کم گریز از شیر و اژدرهاي نر

  )596: همان(
آمده و پنداشتن آن در » تالقی«در بیت فوق در مقابل » غایبی«است که آشکار .دالیل آن را ذکر می کند و در بیت مورد بحث،

زمانی که با دوستان و آشنایان همراهی، وقت تو را به هدر می : سخن این است. نادرست است -بدون وجود قرینه -معناي عرفانی 
نثري نیز بیت را  .تباه  می سازدن و فکر کردن به آن ها، وقت و عمر تو را دهند و زمانی که از جمع آن ها دوري، یاد کردن ایشا

غایب هستی،  ی کهآن ها در وقت  وقتی با آن ها مالقات می کنی، وقت تو را ضایع می کنند و یاد «: است به نثر درآوردهچنین 
  )130: 6.، ج1327نثري، ( ».از دست تو می گیرند  وقت غیبت را

  هیچ دانی از چه دیده بسته یی؟    دانسته یی؟ چشم بند ختم چون
آیا هیچ می . چگونه ممکن است دنیا طلبانی مانند شما حقیقت چشم بندي حضرت حق را درك کنند؟ مسلماً درك نمی کنند«

  )609: 6.، ج1389زمانی، (» .دانید که به چه سبب چشمان دلتان بسته شده است؟ مسلماً این را هم نمی دانید
این معنی در صورتی می تواند درست باشد که بیت ، منفرد در نظر گرفته . معنی شده است» به چه سبب«، » از چه«مطابق شرح، 

  : با ذکر بیت بعد، این معنی رد می شود. شود
  یک به یک بِئس البدل دان آن تو را    بر چه بگشادي بدل این دیده ها؟ 

  )609: همان(
گشاده اي؟ با وجود این قرینه، معناي » بر چه«بسته اي و » از چه«دیده  :، معناي درست مشخص می شود» ر چهب«و » از چه«با تقابلِ   
هیچ می دانی که چشمت را از چه بسته اي و روي هم « :انقروي نیز چنین استر تعبی .است» به چه سبب«مناسب تر از » از چه چیز«

هیچ می دانی که چشمان « :نثري نیز می گوید) 733: 15.، ج1374انقروي، ( »اي؟ گذاشته اي؟ و به چه چیز گشوده اي و نگاه کرده
  )133: 6.، ج1327نثري، ( »ض به چه چیز گشوده اي؟وخود را از چه بسته اي و نمی بینی؟ و در ع

  ودادۀ صد چشمو منفجر کرده د    هم ازین بدبختیِ خلق، آن جواد
زمانی، (» .ی واخالقی من چشمه هاي بسیاري از قبیل لطف و دوستی جوشانده استآن خداوند کریم به خاطر بدبختی هاي روح«  

سخن موالنا در این بیت و ابیات قبل و بعد آن، این است که خداوند قادر است چیزهاي بد را به خوب بدل کند ) 609: 6.، ج1389
  :و از بدي ها، خوبی پدید آورد

  ناب ساختهعین کفران را ا    نرد بس نادر ز رحمت باخته
  )609: همان(

  و ز کف معسر برویاند یسار    از سواد شب برون آرد نهار
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  )610: همان(
جاري می ) هم(بنابراین در بیت مورد بحث نیز، صحبت این است که چشمه هاي دوستی و لطف از میان بدبختی ها و نامرادي ها 

پروردگار » و آن جواد«: استعالمی نیز چنین می گوید .دشوند؛ نه این که به خاطر بدبختی ها، چشمه هاي لطف جاري می شون
  )335: ، دفتر ششم1372استعالمی، ( ».و دوستی حق را جوشان می کند» وداد«ۀ است که از درون همین گمراهی ها، صدها چشم

  کور کردن چشم حلم اندیش را    صدقه، نبود سوختن درویش را
زانند و چشم آن کسی را که منتظر بردباري و گذشت قدرتمندان و توانگران است صدقه به این مفهوم نیست که دل فقیر را بسو«  

پس دلقک به شاه می گوید با آتش خشم خود جگر مرا مسوزان و چشم مرا که منتظر . جا سخنان دلقک بود تا این. [کور کنند
  )680: 6.، ج1389زمانی، (» .]خواستم نه صدمهمن از تو صدقه  زیرایعنی امیدم را در عفو ناامید مکن،  ؛بردباري تو است کور مکن

در حالی که اگر آن را متعلق به شاه بدانیم، پیچیدگی بیت و نیاز به  ؛شرح فوق، چشم حلم اندیش را از آن دلقک دانسته است
ز شاه می به بیان دیگر، دلقک ا. صدقه، سوختن درویش و کنار گذاشتن حلم نیست :اضافات کمتر و انسجام بیت بیشتر می شود

  :این تقاضاي دلقک در بیتی از بیات پیشین نیز آمده است. نبندد و حلیمی را ترك نگوید خواهد که چشم حلم اندیش خود را
  روي حلم و مغفرت را کم خراش    اي ملک آهسته باش : گفت دلقک

  ) 678: همان(
می تواند به جاي         رمز است کههچشم حلم اندیش، اشاره به چشم شاه «: بیت مورد بحث، چنین می گویدة استعالمی نیز دربار

چشمی را که «: انقروي نیز چنین نوشته است) 347: ، دفتر ششم1372استعالمی، ( ».خشم و کیفر، به حلم و بخشایش روي آورد
ردن و به فقیران و مسکینان با آتش غضب نگریستن و با صدمه و ستم، حلم اندیش است و دلی را که به کرم فکر می کند، کور ک

  )823: 15.،ج1374انقروي، ( ».خاطرشان را شکستن، موجب نزول بالست
  روز دیدن، دیدن این روزن است    خدمت او، خدمت حق کردن است

یعنی همان  ؛دیدن این روزنه استۀ روز را دیدن به منزل. خدمت کردن به خداوند استۀ به منزل) ص(خدمت به حضرت محمد «  
به کائنات ) ص(انوار الهی نیز از طریق وجود محمد ،طور که روشنی روز از خالل در و پنجره و روزنه اي به درون خانه می تابد

  )833: 6.، ج1389زمانی، (» .اناره می شود
و در ادامه، روز، انوار الهی و » .این روزنه استدیدن ۀ روز را دیدن، به منزل«: شرح فوق، مصراع دوم چنین تعبیر شده استدر

دیدن این روزنه، : بنابراین طبق همین شرح نیز، تعبیر درست مصراع چنین است. روزنه، وجود مبارك پیامبر اسالم معرفی شده است
  .نص مصراع هم، بیانگر همین تعبیر است .دیدن روز استۀ به منزل

این عالم شهادت در مثل چون خانه است و وجود شریف حضرت احمد علیه السالم «:انقروي در شرح این بیت چنین می گوید
عالم، دیدن ۀ پس دیدن حضرت احمد علیه السالم در میان خان. چون روزن است و حضرت حق تعالی چون روزِ روشن است

: 15.، ج1374نقروي، ا( ».حضرت حق است که چون روز روشن است؛ زیرا حضرت احمد براي آن روزِ روشن چون روزن است
989(  

  که میانِ هر دو، راه آمد نهان    این سبد را تو درخت سیب خوان 
راهی پنهان ) کامل و حضرت حقن میان انسا(تو این سبد را درخت سیب نام بگذار، زیرا میان هر دو، یعنی میان سبد و سیب «   

  :است گفته چنینبیت پیشین موالنا در  )836: 6.، ج1389زمانی، ( ».وجود دارد
  عیب نبود گر نهی نامش درخت    سیب روید زین سبد، خوش لخت لخت

  )835: همان(
  :سخن این ابیات اتحاد انسان کامل و حضرت حق است و تمثیل آن سبدي که چون درخت سیب است و از آن سیب می روید
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  از ثمرزین سبد روید همان نوع                          آن چه روید از درخت بارور 
  این سبد، خوش می نشینۀزیر سای         پس سبد را تو درخت بخت بین

  )836: همان(
که » .وجود دارد میان سبد و درخت سیب، راهی پنهان«:بنابراین در شرح بیت مورد بحث، مطابق نص همان بیت، باید گفته می شد

  .از قلم افتاده است» درخت  «لفظ -تسامحاً -به نظر می رسد -
  منگر از چشمِ سفیهی بی خبر    ري تو، به چشم خود نگرچشم دا

» .مبادا با چشم حماقت و ناآگاهی به امور درنگري. اگر چشم حقیقت بین داري با چشم حقیقت بین خود به انسان و جهان درنگر«  
که  مصراع اولۀ معنی ریندر حالی که به ق  ، مصدري انگاشته شده است» سفیهی«یاء  ، در بیت مذکور) 870: 6.، ج1389زمانی، (

موالنا به مخاطب گوشزد می کند که خود چشم . یاء نکره است» سفیهی«یاء  از مخاطب می خواهد با چشم خود به امور بنگرد،
  :ید این معناستمؤ بیت بعد نیز. پس از چشم خود به جهان بنگر و از چشم احمقی بی خبر نگاه نکن ، داري

  ن را چرا باشی گروگوالگوش     گوش داري تو، به گوش خود شنو
  ) 870:همان( 

اگر چشم دل داري، با چشم حقیقت بینت به این موضوعات و امور دین نگاه کن، نه با «: انقروي در شرح این بیت چنین گفته است
  )1031: 15.،ج1374انقروي، ( ».العقل آن کسی که از حقیقت بی خبر مانده است خفیفچشم 

  
  گوش گوالن را چرا باشی گرو؟  د شنوگوش داري تو، به گوش خو

چرا اسیر گوش احمقانی؟ یعنی چرا مانند احمقان به سخنان . و اگر گوش شنوا داري با گوش شنواي خود به سخنان گوش فرا ده«  
  )  870: 6.، ج1389زمانی، (» کار نمی گیري؟ه تمییز بة گوش می دهی وقو

از مخاطب می خواهد از قدرت تمیز خود براي شناخت بهره گیرد، نه  -آن گذشتچون بیت قبل که شرح  - موالنا در این بیت نیز
  :است او در بیت بعد چنین گفته .این که مقلد احمقان و نادانان باشد

  هم به راي عقل خود اندیشه کن    بی ز تقلیدي، نظر را پیشه کن
  )870: همان(

گوید تو چرا  می       بلکه » و مانند احمقان به سخنان گوش می دهیت« هبنابراین مصراع دوم بیت مورد بحث به این معنی نیست ک
«  :انقروي این بیت را چنین شرح داده است.و پذیرفته اند چیزي هستی که احمقان شنیده اندة وابسته به گوش احمقانی؟یعنی پذیرند

ادراك ندارند و طبق آن چه آنان می  چرا مقید گوش ابلهانی هستی که عقل و. تو اگر گوش هوش داري، با آن گوش هوش بشنو
  )1031: 15.، ج1374انقروي، ( ».شنوند، عمل می کنی

  جز ز تصریف سوارِ دوستکام    نیست سرگردانیِ ما زین لگام
که ما سرمان را به چپ و راست و باال و پایین می گردانیم علتش افساري نیست که بر سر و گردن داریم، بلکه حرکت سر و  این«  

  )950: 6.، ج1389زمانی، (» .تصرف آن سوارکار مهربان استۀ ما فقط به واسطگردن 
سرگردانی ما از این لگام نیست؛ سرگردانی ما تصریف سوار دوست کام : جدا از هم معنی شده اند، در شرح مذکور دو مصراع

 .نیستتصریف سوار دوست کام  جز -از این لگام -سرگردانی ما : مشهود است، این در حالی است که اتصال دو مصراع. است
تفاوت این دو شرح آن است که شرح . تصرف سوار استۀ این که این لگام سرِ ما را به این سو و آن سو می برد به واسط ،یعنی

  .را کال نفی کرده است اما شرح دوم عمل لگام را قبول و آن را حاصل تصرف سوار می داند لگاماول عملِ 
رِ ما را به این طرف و آن طرف می گرداند جز راهنمایی سوار خیرخواه « :گوید نثري نیز چنین می هیچ نمی گفتند که آن چه س

  )208: 6.، ج1327نثري، ( ».نیست



 هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  جلد دوم
 

150 

 

  ز آن خورم که یار را جودم بداد    ست و دادا پادشاهم، کار من عدل
، 1389زمانی، (» .کنم میست بخششی است که به دوچه می خورم از  آن. من پادشاهم و کارم عدالت گستري و دادگري است«  
  ) 1024: 6.ج

مضمون بیت و ابیات بعد این است که منِ پادشاه، بهتر از یاران و خدم خویش نمی  .شرح مصراع دوم این بیت، مبهم و موهوم است
  :مخورم و نمی نوشم و نمی پوشم؛ من از چیزي استفاده می کنم که از همان به یاران خویش می بخش

  کی دهم در خورد یار و خویش و توش؟                      آن چه آن را من ننوشم همچو نوش
  می خورم بر خوان خاص خویشتن          م من غالمان را که من انز آن خور

  که خورم من خود، ز پخته یا زخام                                   بندگان را از طعام زآن خورانم 
م را ، نه پالس        شم از خز و اطلس لباسمن چو پو   ز آن بپوشانم حشَ

  )1024- 1025: همان(
که جود من، به ) آن نوع غذایی را می خورم(از آن چیزي می خورم : معنی مصراع دوم بیت مورد بحث چنین است ابیات این بنابر

می خورم که کرم من از     آن چیزي را . من استة لت شیومن شاهم و عدا« :است چنین گفتهنثري نیز  ).نه بهتر از آن(یار می دهد 
  )223: 6.، ج1327نثري، ( ».همان چیز به یاران بخشیده

  کردم از خانه برون، گمراه و شاد؟    مرادۀ این چه حکمت بود که قبل
هم وقتی دانستم که  شدم واین دیگر چه حکمتی بود که من قبله ي مراد خویش را بیرون از خانه پنداشتم و بدین سان، هم گمراه «

از این بابت که راه . می یابم  من ابتدا خیال می کردم که گنج مقصود را در مصر : منظور بیت .گنج در خانه ام هست شادمان شدم
نج اما در مصر وقتی با داروغه مواجه شدم از اشارت او بشارت گ ؛زیرا چنین گمانی بر خطا بود. مصر را در پیش گرفتم گمراه شدم
  )1114-1115: 6.، ج1389زمانی، (».]یافتم و از آن بابت خوشحال شدم

 -این امر مستلزم آن است که . مطابق شرح، گمراهی به قبل از سفر نسبت داده شده است و شادي به دریافت حقیقت در پایان سفر
: هر مطلبی زیباتر و درست تر می نمایدبخشی به بیت اضافه شود؛ در حالی که اصل بیت ، بدون اضافه کردن  -بدون وجود قرنیه

فالنی : این نظیر آن است که بگوییم! بیرون از خانه می پنداشتم؟ -با گمراهی و شادي -در این چه حکمتی بود که قبله ي مراد را
  . طی می کند -با حماقت و شادي -راه ضاللت را

اگر این طنز را لحاظ نکنیم از ارزش هنري بیت کاسته . بودنگمراه بودن و در عین حال شاد : در این بیت طنزي تفکر انگیز است
بیان حال کسی است که به سوي مقصود نمی رود و می » تعبیر گمراه و شاد«: را چنین شرح داده است» گمراه و شاد«استعالمی . ایم

  )438: ، دفتر ششم1372استعالمی، ( ».پندارد که به سوي مقصود می رود
  ساحران را وصل داد او در برش    ورشنیست مخفی وصل اندر پر

لطف و احسان جلی، معنی بیت با این » پرورش«، وصال به حق باشد، و مراد از »وصل«اگر مراد از . این بیت نیز قدري مبهم است«  
اعات معتاد بشر نیز همین است که ط وصالی که از طریق لطف جلی حاصل آید بر کسی پوشید نیست، زیرا انتظار معقول و: فرض

اما خداوند، ساحران فرعونی را از طریق قطع علل و اسباب معهود به وصال خود  ،وعبادات، اسباب و نردبان معهود وصال حق است
: معنی بیت به این فرض. و آن به معنی هر یک از اعضاي بدن است. هم قرائت کنیم جایز است» وصل«و » وِصل«و اگر . رسانید

اما خداوند به ساحران . د آید، عضو ظاهر و جسمانی است و چنین عضوي بر کسی پوشیده نیستعضوي که با پروردن بدن پدی
  )1121: 6.، ج1389زمانی، (» .ها، عضو بخشید فرعونی در عین قطع اعضاي بدنِ آن

نیز راه را براي  بیت قبل. یک سره ابهام را خواهد زدود» برش«و » پرورش«گر چه بیت ، مبهم دانسته شده است اما توجه به تقابل 
  :رسیدن به معناي درست می گشاید
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  بین بعد از خطا ساحران را اجر    نیست مخفی مزد دادن در تقی
  )1121: همان(

) خداوند(او  ؛مخفی نیست -در حالی که یکی، دیگري را می پرورد -وصال دو فرد: بدین ترتیب بیت مورد بحث چنین می گوید
به قطع اعضاي بدن » ایهام تبادر«اگر چه  -»برش«بنابراین مراد از . که از وي بریده بودند ساحران را به وصال رساند در حالی

به نثر نثري نیز بیت را چنین  .یش از معارضه با حضرت موسی استپبریدن و جدا بودن ساحران از حضرت حق،  -دارد   ساحران
تو ساحران را ببین که چگونه بعد از بریدن، حق . نیست وصل در موقع پرستش و به سوي او رفتن، چیز پنهانی« :است درآورده

  )244: 6.، ج1327نثري، ( ».شان نمودبوصال نصی
  

  بر کلوخی مان حسودي می دهند    چندلی را رنگ عودي می دهند
یعنی شیء مطلوب را نامطلوب نشان می دهند، و . چوب خوشبو و مرغوب صندل را به صورت چوب معمولی جلوه می دهند«

 یعنی شیء نامطلوب را مطلوب جلوه می ؛به حسادت گرفتار می آییم ،بی ارزش را چنان می آرایند که ما از فرط شوق بدانکلوخ 
تن تهیه می کنند،ۀ معطري که از ناف ة جا به معنی چوب معمولی است نه آن ماد در این» عود«باید توجه داشت که  .دهند  آهوي خُ
ریده نیز آمده است ۀعنی تخته و شاخکه لفظی عربی است به م» عود«زیرا  1207: 6.، ج1389زمانی، (» .ب(  

نکتۀ دیگر این که . شرح، به طور ضمنی مشخصات مشک را به عود نسبت می دهد  - با خطایی آشکار –چنان که مشهود است 
کنند و نامطلوب را مطلوب  ت و ابیات پیشین آن است که تاجران سحر پیشه یا شیطان صفتان مضلّ، ناچیز را چیز مییسخن این ب

  :می نمایند تا مردم را جذب کنند
  روشخعقل ها را تیره کرده از                   فروش  الشی  ساحر تاجران                      
م، روان کرده ز سحري چون فرس                      لَس                           خُ   کرده کرباسی ز مهتاب و غَ

  خاك در چشم ممیز می زنند                   شم، خاك را بر می تنندیچون بر                     
  بر کلوخی مان حسودي می دهند                     چندلی را رنگ عودي می دهند                     

  )1207و1206: همان(
مصراع اول نیز  مطلوب جلوه دادن چیزي نامطلوب  ورمنظ بنابراین با استناد به مصراع دوم بیت مورد بحث و ابیات پیش از آن،

، 1380شهیدي، ( ».می نمایند   زشتی را زیبا و بی روحی را دل ربا «:در توضیح بیت چنین گفته استنیز  شهیدي . ، نه برعکساست
  )698: دفتر ششم

  
  نتیجه

است که هر یک ی طبیع. موالنا مورد توجه شارحان متعدد بوده است ۀمثنوي معنوي به سبب ابهام ذاتی متون عرفانی و ژرفاي اندیش
براي نمونه . از شرح هاي نگاشته شده در عین برخورداري از ارزش ها و امتیاز هاي گوناگون از سهو و خطا نیز مصون نبوده اند

  :ایی از این دست برمی خوریم از ابیات به لغزش ه یدر شرح تعداد اندک »شرح جامع مثنوي معنوي«پس از بررسی مجلد ششم 
  .عدم توجه کافی به ابیات قبل و بعد در شرح یک بیت -1
  .راشتباه در تشخیص مرجع ضمی -2
  .کج فهمی که معموالً ناشی از خواندن ناصحیح بیت است -3
  .تحمیل معنی اضافه به بیت و فاصله گرفتن از منطق نص بیت -4
    .ي در شرح بیتبی توجهی به قرینه هاي لفظی و معنو -5
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  منابع
: شرح کبیر انقروي بر مثنوي معنوي مولوي، مترجم دکتر عصمت ستارزاده، تهران ،)1374( االنقروي، رسوخ الدین اسماعیل،

  .انتشارات زرین
  .اطالعات: ، شرح جامع مثنوي معنوي، تهران)1389(زمانی، کریم، 

   .علمی و فرهنگی :، شرح مثنوي، تهران)1380(شهیدي، سید جعفر، 
  .دانشگاه تهران: ، تاریخ ادبیات در ایران، تهران)1346(صفا، ذبیح اهللا، 

  .زوار :، تصحیح و توضیح دکتر محمد استعالمی، تهرانمعنوي مثنوي، )1372(، جالل الدین محمد بلخی وي،مول
  .خاور ۀکالل: تهران، نثر و شرح مثنوي، ) 1327(موسی،   نثري،
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61 

  يِ مهجورِ فارسی در گویشِ بختیاريها واژهنگاهی به 
  

  51اورنگ ایزدي
   52سید مهدي دادرس

  چکیده
این گویش بسیاري از ویژگیهايِ آوایی، . هايِ ایرانیِ غربیِ جنوبی و خویشاوند نزدیک فارسی استگویشِ بختیاري از گویش

) پهلوي(اي عناصرِ فارسیِ میانه همچنین پاره. نرسیده، حفظ کرده استصرفی و واژگانیِ فارسیِ دري را که به فارسیِ امروزِ ایران 
هايِ مهجورِ فارسی که در گویشِ در این مقاله فهرست بلندي از واژه. شودکه به فارسیِ نو نرسیده است، در این گویش دیده می

هایی است که در هايِ مهجور، واژهنظور از واژهم. شناختیِ الزم، ارائه شده استبختیاري زنده هستند، به همراه توضیحات ریشه
  .اند اما در فارسیِ تهران کاربرد ندارندمتونِ کهنِ فارسی به کار رفته

  
  

  .شناسیيِ مهجور، ریشهفارسیِ دري، گویشِ بختیاري، واژه :هاکلیدواژه
  

    

                                                        
 طباطبائی، تهرانهاي باستانی دانشگاه عالمه استادیار فرهنگ و زبان -51
   sm.dadras@yahoo.com :رایانامهدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران،  -52
 

mailto:sm.dadras@yahoo.com
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  مقدمه
این گویش و . رود یميِ اصلیِ گویشِ لُري به شمار ها گونهیِ ایران است و یکی از غرب جنوبِيِ ها شیگوگویشِ بختیاري از 

يِ جدي بر رويِ گویشِ بختیاري حدوداً صد و  مطالعه. يِ ایرانیِ غربیِ جنوبی تعلق دارندها شیگويِ  خانوادهزبانِ فارسی هر دو به 
 يِ این گویش تا  مطالعهدر . ه استژوکوفسکی، آغاز شد و تا به امروز ادامه یافت. ا. نامی، و شناسِ یفارسبیست سال پیش به همت

  :عبارت اند از اختصار بهکنون چند رویکرد اصلی وجود داشته است که 
 .ثبت موادي از گویشِ بختیاري، چه نظم و چه نثر -

 .يِ بختیاري نامه واژهيِ  هیته -

 .توصیف عمومیِ ساختمانِ گویشِ بختیاري، شاملِ آواشناسی، صرف، نحو و واژگان -

 .يِ ایرانیِ نوها زبانبررسیِ خویشاونديِ گویشِ بختیاري با  -

باید  که چنانيِ گویشِ بختیاري انجام شده، اما به چند جنبه  دربارهبه نظرِ این نگارندگان، گرچه تا کنون مطالعات نسبتاً جامعی 
این . و گویشِ بختیاري است) New Persian(بررسیِ تاریخیِ خویشاونديِ فارسیِ نو  ها جنبهیکی از این . پرداخته نشده است

يِ غربیِ ها شیگو(يِ گویشی  خانوادهنخست این که فارسی و بختیاري هر دو در یک : مسئله به چند دلیل حائزِ اهمیت است
یشوران، يِ جغرافیاییِ گو گستره، لري ـ پس از فارسی، به لحاظ تر یکل؛ دوم این که بختیاري ـ و در نگاهی رندیگ یمقرار ) جنوبی
در گذر از : این گونه نتیجه گرفت که توان یماز وضعیت اخیر . يِ غربیِ جنوبی استها شیگوگویش در میانِ  نیتر بزرگ
يِ ریگ شکلی شکل گرفته است؛ یکی جریانی بوده که به شدگ همگونيِ  عمدهيِ میانه به نو، دو جریانِ  دوره

يِ آن را به ها شاخهيِ محلیِ آن انجامیده است؛ دیگري جریانی بوده که گویشِ لري و ها گونهفارسی نو و 
يِ ها گونهبختیاري از یکی از نگارندگان، با رعایت جوانبِ احتیاط، پا را فراتر گذاشته و معتقد اند که  .وجود آورده است

که در آینده در گفتاري مستقل به آن پرداخته خواهد  این ادعا مبتنی بر شواهد و دالیلی است. فارسیِ نو سرچشمه گرفته است
» يِ لغويِ مشترك خزانه«يِ خویشاونديِ فارسیِ نو و گویشِ بختیاري پرداخته شده و آن ها جنبهدر این مقاله تنها به یکی از . شد

  .میانِ آنهاست
  

  )تهرانی(يِ بختیاري در قیاس با فارسیِ امروزِ ایران ها واژهآرکائیسم یا کهنگیِ 
یی که ها واژه؛ یعنی دهد یمتشکیل » مهجور«يِ به اصطالح ها واژهيِ واژگانِ بختیاري را  نهیگنجي از ا مالحظه قابلبخشِ   

یِ شناخت شهیري توضیحات ا پارهبه همراه  ها واژهاین . اما در فارسیِ تهران کاربرد ندارند اند رفتهدر متونِ کهنِ فارسیِ دري به کار 
  .اند شدهر بخشِ بعديِ مقاله فهرست الزم د

یی ها واژهيِ فاخر ها واژهمنظور از . اند دادهيِ واژگانِ بختیاري را به خود اختصاص  نهیگنجبخشِ دیگري از » فاخر«يِ ها واژه
 زبانانِ یفارسبه عبارت دیگر، . و در فارسیِ گفتاري کاربرد ندارند شوند یمهستند که معموالً در فارسیِ نوشتاري و ادبی استفاده 

در زبانِ کودکان کاربرد  ها واژه؛ از این رو، این رندیگ یمرا از طریقِ نظامِ آموزشی و سنت نوشتاري فرا  ها واژهاین ) تهران(ایران 
  :شوند یميِ پرکاربرد و روزمره محسوب ها واژهزء يِ فاخرِ فارسی، در گویشِ بختیاري جها واژهشمارِ بسیاري از . ندارند

. šūn: ؛ بختیاريشبان. nom: ؛ بختیارينام .mūr: ؛ بختیاريمور. dūš: ؛ بختیاري)دیشب( دوش. bang: ؛ بختیاريبانگ
: ؛ بختیاريپلشت. dowūn: ؛ بختیاريدامان. lagom: ؛ بختیاريلگام .ferā̊x: ؛ بختیاريفراخ. zavīn: ؛ بختیاريزبون

pelešt .؛ بختیاريدشنام :dešmūn .چون )؛ بختیاري)مانند :čī .؛ بختیاريکژدم :gaždīn. ؛ بختیارياندوه :andū .؛ گام
ya pā̊: ؛ بختیارييا پاره. aster: ؛ بختیارياستر .hīva: ؛ بختیاريهیمه. jove: ؛ بختیاريجامه. gom: بختیاري ra-y-ī .
tā̊: ؛ بختیاريتاراندن .gerēvesten: ؛ بختیاريگریستن. ezmīδen: ؛ بختیاريآزمودن rnīδen .؛ بختیاريپراکندن :
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pergenīδen .؛ بختیاريپروریدن :parvenīδen .؛ بختیاريرماندن :ramnīδen .؛ بختیاريگریختن :gorohδen .
: ؛ بختیاريافشاندن .-niyašten, niyar: ؛ بختیارينگریستن. nehā̊δen: ؛ بختیارينهادن .gošīδen: ؛ بختیاريگشودن

awšonden .؛ بختیاريبیختن:bihδen, bīz-  .؛ بختیاريپالودن :pā̊ lnīδen .؛ بختیاريسرشتن :šerešnīδen .؛ خاییدن
نبیدن. estayδen: ؛ بختیاريستاندن. hā̊yīδen: بختیاري ؛ بختیاريس :somnīδen . در ها واژهامروزه به جايِ این ... . و ،

  :رود یميِ زیر به کار ها واژهفارسیِ گفتاري 
، عقرب، ...)کثیف، (، افسار، پایین، گند ...)جادار، (، گشاد ...)، آبرو یب(صدا، دیشب، مورچه، اسم، چوپان، خوار  ، فحش، مثلِ

 کردن، پرورش) پراکنده(، قدم، لباس، هیزم، قاطر، بعضی، آزمایش کردن، گریه کردن، تار و مار کردن، پخش ...)غم، (غصه 
از صافی (کردن، تصفیه کردن ) غربال(، الک )پخش کردن(دادن، رم دادن، فرار کردن، باز کردن، گذاشتن، نگاه کردن، پاشیدن 

  . ، ورز دادن، جویدن، گرفتن، سوراخ کردن)گذراندن
که به  شوند یمشناخته » مخفّف«يِ ها واژهمعموالً به عنوانِ  ها واژهاین . روند یمدر شعر به کار  تر شیبيِ فارسی ها واژهبرخی از 

نشان ) 147: 1384(که ژیلبر الزار  طور هماندر متونِ قدیم ـ  ها واژهواقعیت این است که کاربرد این . اند افتهضرورت وزن تخفیف ی
يِ فراوانی از کاربرد این ها نمونه اند افتهداده  ـ منحصر به شعر نبوده است و در متونِ فارسیِ یهودي که در جنوبِ ایران نگارش ی

  :شود یمدر نثر دیده  ها واژه
؛ )کاه( که. čah: ؛ بختیاري)چاه( چه. mah: ؛ بختیاري)ماه( مه .rah: ؛ بختیاري)راه( ره. kolah: ؛ بختیاري)کاله( کله
- : ؛ بختیاري)گاه( گه .šah: ؛ بختیاري)سیاه( سیه .gonah: ؛ بختیاري)گناه( گنه .penah: ؛ بختیاري)پناه( پنه. kah: بختیاري

gah. کوه( کُه(؛ بختیاري :koh.  ِز)از(؛ بختیاري :ze. ار )؛ بختیاري)اگر :ar   .  
   
  يِ مهجورِ فارسی در گویشِ بختیاريها واژه

  :یی است کهها واژهفهرست زیر شاملِ 
یی که در ها واژهبنا بر این، از ذکرِ آن دسته از . اند رفتهـ در فارسیِ امروزِ ایران کاربرد ندارند ولی در متونِ فارسیِ نو به کار 

 .، خودداري شده استاند شدهيِ فارسی، بدونِ شاهد متنی ضبط ها فرهنگ

يِ کهن مد  واژهدر این گونه موارد، شباهت تلفظ بختیاري به تلفظ . ـ در فارسیِ امروزِ ایران کاربرد دارند اما با تلفظی متفاوت
 .استنظر بوده 

 .ـ در فارسیِ امروزِ ایران کاربرد دارند اما با معنایی متفاوت از معنايِ قدیمی

 .اند رفتهـ به لحاظ ریشه فارسی نیستند اما در متونِ کهنِ دري، فراوان به کار 

 مسلم نیست و نگارندگان  ها آنيِ زیر و معادلِ بختیاريِ ها واژهي میانِ برخی از ا شهیردر آخر، باید خاطرنشان کرد که ارتباط
ضمناً فهرست حاضر را باید فهرستی باز تلقی کرد که ممکن است در آینده . اند کردهي موارد بر مبنايِ حدس و گمان عمل ا پارهدر 
  .يِ دیگري به آن افزوده شودها واژه

که به  شود یمتلفظ  awostبختیاري يِ ها لهجه؛ این واژه در برخی  avest: آوِست؛ بختیاري: آبستن؛ افغانستانی:  1آبست  
  . نزدیک است (ābustan)تلفظ پهلوي 
تاجیکی، فرهنگ فارسی : نک( مولوي. »ایشان بدند کور نانو  آبکور/ از براي آب چون خصمش شدند«: ناسپاس: کور آب

  .رود یمبه همین معنا به کار ) کور نان(nūn-kūr يِ  واژه؛ در بختیاري » خسیس« aw-kūr: ؛ بختیاري)1385
تاریخ جهانگشاي يِ فارسی ضبط نشده است اما نگارندگان برايِ آن شاهدي از ها فرهنگاین واژه در . آذرخش: برق آتش
براقی کرد و پنهان  آتش برقییا ... پنداشتند که آن جماعت مگر سیالبی بودند که فرو گذشت«: اند افتهی) 117: 1385( جوینی که ا
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 : ضبط شده است؛ سبزواري) زنه آتش(: » برگ آتش«این واژه به صورت ) 1390انوري، ( ذیل فرهنگ بزرگ سخندر . »شد

ateš-barq؛ بختیاري :taš-e-'barq.  
: بختیاري ؛)1377دهخدا، : نک( مولوي. »راست کردي میر شهري رایگان/ آرمانهر حوائج را که بودش «: آرزو :آرمان
ā̊ remūn »حسرت، آرزو«.  

  .awrešom: ابریشم؛ بختیاري ]:abrēšom[ابریشم 
رس   .hars: ؛ بختیاريars  :اشک؛ پهلوي: اَ

: نک( ي تفسیر طبري ترجمه. »اسپاردنیي ایشان تنگی از آنچه بگزاردي، و بسپارند ها تنپس نیابند اندر «: سپردن :اسپاردن
espā̊: ؛ بختیاري abespārdan: ؛ پهلوي)1381سخن،  rden.  

فرهنگ فارسی تاجیکی، : نک( مولوي. »همچون برف نیست اسپیدجز دل / دفتر صوفی سواد و حرف نیست«: سپید: اسپید
  .espēδ: ؛ بختیاري spēd: ؛ پهلوي)1385

oštor-xā̊: ؛ گویشِ بختیاريِ چهارلنگ oštor: ؛ گویشِ بختیاريِ کوهرنگ uštar: شتر؛ پهلوي :اشتر r »نوعی گیاه«.  
: ؛ پهلوي)1377دهخدا، : نک( مولوي. »زندان بود اشکستنبر جنین / درد زه گر رنج آبستان بود«: شکستن: اشکستن

škastan ؛ بختیاري :eškasten.  
  .»غار« eškaft: ؛ بختیاري» شکاف« škaft: غار، مغاره؛ پهلوي: اشکفت
 ؛)1385تاجیکی، فرهنگ فارسی : نک( مولوي. »کش غم نان مانع است از مکر و ریو/ خالی بود زندان دیو اشکم« : شکم: اشکم

  .eškam؛ بختیاري  aškamb: پهلوي
  .»سفید« alūs: ؛ بختیاري»سفید« arus: سفید؛ پهلوي) اسب: (الوس
نجیدن   .anjenīδen: کردن، بریدن؛ بختیاري پاره پاره: اَ
: نک( رشیدي. »مر ترا همه خیر و سالمت است اندیک/ ي تیر مالمت است خستهما را دل ارچه «: باشد که]: andēk[ اندیک

در آن،  keکه احتماالً  رود یمنیز به کار  anday ke؛ در بختیاري ترکیبِ »وگرنه« anday  /ande: ؛ بختیاري)1382معین، 
  :است» اندیک«يِ ك در  بازمانده

anday ke erī ! 
  .) نخواهی رفت؛ تو برو نیستی: کنایه از اینکه! (خواهی رفت 

 .angešt: زغال؛ بختیاري: انگشت

  .»آسیا کردن« -ahr: بختیاري ؛)1381رواقی،  :نک( اره: اهره
hayā̊: ؛ بختیاري ayārīh: ؛ پهلوي)همان :نک( االسماء مهذب. »ایاري العون؛ ایار و«: یاري: ایاري rī »همیاري«.  
  .heδ: ؛ بختیاري)همان: نک( هیالصوف طبقات. »اید استاد این قوم جنید« :است: اید
īsā̊: ؛ بختیاري ašmā: ؛ پهلوي)همان: نک(شما  :ایشما  / īšā̊.  
  .īmā̊: ؛ بختیاري amā: ما؛ پهلوي: ایما
  .»يِ بزرگ، قدح کاسه«bā̊δa : ؛ بختیاري)همان: نک(ي بزرگ، جام  الهیپباطیه،  )عربی(: بادیه
دهخدا، : نک( سعدي. »آنکه نگشتند هیچ از او استاد تر عجب/ ی کردوفائ یبو  بازیدچو طفل با همه «: بازي کردن: بازیدن

به معنايِ » بازي«؛ در افغانستان » رقصیدن« bā̊z-est-en: ؛ بختیاري» بازي کردن، تفریح کردن« wāzīdan: ؛ پهلوي)1377
  .است» رقص«

wā̊: قرقی؛ بختیاري :باشه šo »عقاب«.  
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فرهنگ فارسی تاجیکی، : نک(  سعدي. »مگر همچو من مست و مدهوش بود/ بانگ نمازمؤذن غلط کرد «: اذان: بانگ نماز
  .»اذان گفتن« bong goδen: ؛ بختیاري)1385

  .bā̊hī: ؛ بختیاريbâhi : بازو؛ سبزواري: باهو
در هر  شده اختهبزِ « bahδa: ؛ بختیاري»يِ پرواري نشده اختهگوسفند نرِ « baxta: گوسفند نرِ سه یا چهارساله؛ سبزواري: بخته

  .»دختر« dohδar: يِ آواییِ بختیاري است؛ مانندها شیگرااز  xt > hδ؛ ابدالِ » سنی
ي  ترجمه. » یعنی دمیدن بخشیدني مکّه مگر  خانهو نه بود و نیست نماز آن کافران به نزدیک آن «: سوت زدن :بخشیدن
  . »عطسه« vašxe: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک( تفسیر طبري
لست؛ بختیاري: ؛ افغانستانی widest: وجب؛ پهلوي: بدست يِ  واژه) 1381رواقی، ( ي فارسیها فرهنگذیل ؛ در  belest: بِ

  .رسد یمکه نادرست به نظر  balestضبط شده است اما با تلفظ » بلست«
-bar: بختیاري ؛)همان :نک( ي تفسیر طبري ترجمه. »نشسته بود برآفتابیپیغامبر علیه السالم اندر « :رو آفتابجايِ : برآفتاب

aftaw.  
belā̊: ؛ بختیاري)همان: نک( ي قرآنی فرهنگنامه. »برازشُواظ؛ «: يِ آتش زبانهاخگر، : براز z.  

؛ )1377دهخدا،  :نک( جهانگشاي جوینی. »اند زداني ی برگرفتهو  برداشتهو پوشیده نیست که ملوك «: برگزیده: برداشته
ver-dā̊: بختیاري šte »یک امامزاده حمایت تحت«:  

ī'mā̊   verdā̊ š'te   Sā̊'le Be'reym-īm.  
  .هستیم» صالح بن ابراهیم« ]امامزاده[يِ  برداشتهما 
  .barm: ؛ بختیاريwarm : آبگیر؛ پهلوي: برم
  .»گید ته« boran: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک(ي از چیزي ا پارهقاچ، بریده و ]: borang[ برنگ
  .beseδ: ؛ بختیاري wassad: مرجان؛ پهلوي: بسد
  .bašn: ؛ بختیاري bašn: قد و قامت؛ پهلوي :بشن
  ).بط آبی( bat-e a'vī': مرغابی؛ بختیاري) عربی( :بط

  .baften: ؛ بختیاري»بافتن« -waf: ـ بافت؛ پهلوي :ـ بفت
  .baq: ؛ بختیاري wak: قورباغه؛ پهلوي :بک

» عجب«و » )بسیار(: بل «، و برخی آن را مرکب از »ابوالعجب«يِ عربیِ  واژهبرخی بلعجب را مخفف . يباز شعبده: بلعجبی
belā̊: ي عربیـ فارسی است که در متونِ فارسیِ دري به کار رفته است؛ بختیاريا واژهدر هر حال، بلعجبی . اند دانسته je'vī » عجیب

  .»زیانگ شگفتو 
ق : ؛ بختیاري)207: 1385مولوي، (» بلقنشنود بیگانه جز بانگ / او ز بانگ آب پر می تا عنق«: صدايِ افتادنِ جسمی در آب :بلُ
boloq.  
رآرزو؛ بختیاري: بلکامه پ :bolkom »؛ ابدال » پرمدعاām > om  ها شیگراازيِ آواییِ بختیاري است؛ مانند :nom »نام«.  
؛  walg: ؛ پهلوي)1377دهخدا، : نک( ي تفسیر طبري ترجمه. »از درخت انجیر باز کردند بلگیپس هر یکی «: برگ: بلگ
  .balg: بختیاري

يِ بختیاري، ظاهراً تحت تأثیرِ فارسی  واژهدر  /g/؛ واجِ  bengešt: ؛ بختیاريwinjišk : گنجشک؛ پهلوي: بنجشک
این . مشهود است) گنجشک(يِ فارسی  واژهدر  /go/يِ بختیاري با  واژهدر  /be/وارد شده است؛ با این حال، تقابلِ ) گنجشک(

زین و وِجین: ؛ مانندشود یميِ فارسی دیده ها واژهتقابل در بسیاري از  ستر، گُ ستر و بِ   .گُ
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يِ  انهیعام؛ در اشعارِ )1377دهخدا، : نک( تاریخ سیستان. »درهاي حصار بگشادند بودنماز پیشین چون وقت «: شدن :بودن
  :به کار رفته است» شدن«بارها در معنايِ ) بودن(:  bīδenبختیاري، فعلِ 

sawr e'veyδ, gūš 'nagerehm, 'bīδom ravū'na 
baδbax'tī 'xome ge'reh, kā̊ rd mand be xū'na (Zhukovskij, 1976: 38)  

  ... ).صبر آمد، گوش نگرفتم، شدم روانه : يِ مصراعِ نخست ترجمه(
در یکی از ابیات خاقانی در کنارِ هم به ) اسبی که یالِ دورنگ دارد(: » چال«و ) اسبِ سرخ(: » بور«يِ  واژهدو  :بور و چال

būr-čā̊يِ بختیاريِ  واژهو  اند رفتهکار  l  :) ِت آن صحنِ صیدگه را: رسانند یمرا به ذهن ) دیسف یشانیپاسبِ سرخ تب شکاز بوي، م /
  ).345: 1389کزازي، (آغشته بود با خاك، از نعلِ بور و چالش 

-503: 1389کزازي، ( خاقانی. »نداند فهمِ آن بهمن ز بهمن/ نداند طمعِ این حاشا ز حاشا«: نوعی گُل یا گیاه است :بهمن
  .»خودرو شبیه جوگیاهی « bahmen: ؛ بختیاري)504

آواییِ بختیاري  يِها شیگرااز  ū > ī؛ ابدالِ »عروس« bahīg: ؛ بختیاري» عروسی« wayōdagān: عروس؛ پهلوي: بیوگ
است؛ مانند :dīr »دور«.  
 ؛)1381رواقی، : نک( االدب ۀمقدم. »شد جاي پاریابخَصب المکان؛ فراخ نعمت شد جاي؛ «: جايِ پرآب و آباد: پاریاب

pā̊: بختیاري riyaw » ِيکار برنجزمینِ مخصوص«.  
  .pašxe: ؛ بختیاري paxšag: ؛ پهلوي)همان: نک(پشه  :پخشه

  .peleštūk: ؛ بختیاري paristōk: پرستو؛ پهلوي :پرستوك، فراشتوك
  . pergen-īδ-en: ؛ بختیاري pargandan: پهلوي ؛)همان: نک(پراکندن : پرگندن

  .parēr: پریروز؛ بختیاري]: parēr[پریر 
؛ )1377دهخدا، : نک( سوزنی. »دارند اندکی آهن زده يپرکه با / بمن نماي رخ و اندکی بمن ده دل«: زده جن: زده يپر
  ).زدن: parī-zeyδe )zeyδen: بختیاري
  .pest: ؛ بختیاريpist : آرد، نوعی آرد؛ پهلوي: پِست
  .pasīn: عصر؛ بختیاري: پسین
افزوده  /n/واجِ ) a-(» ـه«يِ مختوم به ها واژه؛ در بختیاري گاهی به پایانِ  pelken: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک(پلک  :پلکه

شده است؛ مانند :kīsen »و » کیسهhalken »حلقه«.  
بختیاريِ  ؛ گویشِ»چرکی که از محلِ عفونت خارج شود. 2يِ گل  بازنشدهيِ  غنچه. pelīte »1: فتیله؛ بختیاري :پلیته
  .»فتیله« pelīta: چهارلنگ
  .pend: مقعد؛ بختیاري: پند
  .pandaw: ورم؛ بختیاري: پندام

ي احیاء  ترجمه. »او که در آن نوع عتابی بود پنگ گرفتنچنان که زخم زدن معشوق و «: نیشگون گرفتن: پنگ گرفتن
  .»پنجه« pange: ؛ بختیاري)همان: نک( نیالد علوم

ل؛ پهلوي :پول پ :puhl ؛ بختیاري :pohl.  
  .»سیاه و سفید« pēsa: ؛ بختیاريختهیآم هم بهيِ سیاه و سفید ها خالدارايِ : پیسه
  .pey-kūr: ، کسی که رد پایش به جا نماند؛ بختیارينشان یب :کور یپ

  .peynīδen: پیمانه کردن؛ بختیاري: پیمودن
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  .toto(m): ؛ بختیاري)همان: نک(سماق ]: totom[ تتم
  .teδerg: ؛ بختیاري)1381انوري، : نک( بیرونی. »و تندر تذرگباد و ابر و باران و برف و «: تگرگ: تذرگ
 .toroš: ترش؛ بختیاري]: tur(u)š[ ترش

  .taš: ؛ بختیاري)همان: نک( فردوسی. »تش نزد نیز بر دل ز تیمار/ ز رستم دل نامور گشت خوش«: آتش: تش
؛ )1381رواقی، : نک( االسماء مهذب. »تشتره گوسپند که فرا چرا آمده بود اي... العریض «: باشدگوسفندي که به چرا رفته : تشتره
ابوهاللِ عسکري به » التلخیصِ«در » توشتر«؛ این واژه به صورت »که هنوز آبستن نشده باشد ساله کيِ ی مادهبزِ « tīštar: بختیاري

ي فهو عریض و عتود و هو ... والجدي «: کار رفته است ی و قَوِ ع ر هیبالفارسفاذا ر در ذیلِ  تر شیپ). 181: 1380صادقی، (» ي تُوشتَ
ي ترکیـ فارسی ا واژهرا  tīštar) 195: 1362(گفتنی است که دیگار . اشاره شددر گویشِ بختیاري  ū > īبه ابدالِ » بیوگ«يِ  واژه

  . دانسته است
talvā̊: دلواپسی؛ بختیاري :تلواسه sa »تالش، کوشش«.  
ره؛ بختیاري: مزاح، مسخرگی؛ گویشِ هزاره: تماخره خم يِ آواییِ بختیاري ها شیگرااز  xm > hm؛ ابدال  tahmere: تَ

  .»شخم« šohm: است؛ برايِ نمونه
  .»له کردن، در هم کوبیدن« tenj-en-īδ-en: در هم فشردن، محکم بستن؛ بختیاري: تنجیدن
tangsā̊: ی؛ بختیاريسال قحط :تنگسالی lī.  
  .»تمشک وحشی« tīδerī: قدومه؛ بختیاري :تودري
  .tūre: ؛ بختیاري tōrag: شغال؛ پهلوي: توره
م از درون همه زهرند و از برون،«): 254: 1389کزازي، (بزِ نر که در گلّه فحل باشد  :تیس و  رنگ رنگجز تیسِ / چون اَرقَ

  .با این واژه همریشه است) بزِ پیشروِ گلّه(:  saʼīsيِ بختیاريِ  واژه؛ احتماالً )همان( خاقانی. »شکالِ شکن نیند
ممکن  ؛ jīγdūn: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک(تکملۀاالصناف . »مرغ جاخداني؛  الحوصله«: دان نهیچسنگدان، : جاخدان

  . با این واژه ارتباط داشته باشد) 1387نجفی، : نک(» )حنجره(: جیکدان «يِ  انهیعاميِ  واژهاست 
  . jõn-kaneš: ؛ گویشِ بختیاريِ کوهرنگ jūnkenešt: جان کندن؛ بختیاري :کنش جان
با این ) يِ غذاها استخوان(:  jor-o-den'daيِ بختیاريِ  واژه؛ ممکن است )1381رواقی، : نک(غضروف ]: jaranda[ جرنده

  .واژه مرتبط باشد
به « jost-e': بختیاري  ؛)99: 1382سنایی، (» همچو نافه به دست بیمار است/ ِ دینار  استجست مرد دین تا به«: جستن: جست

  :»دنبالِ
  ?jost-e  če  egar'dī'                           ي؟گرد یمبه دنبالِ چه 
يِ ها ضبطیکی از ) 1385( فرهنگ فارسی تاجیکیدر . این واژه به کسرِ دال آمده است) 1372( ي قرآنی فرهنگنامهدر  :چادر

  .شود یمتلفظ  čā̊δerدر بختیاري نیز این واژه . چادر به کسرِ دال است
čā̊؛ بختیاري )1381رواقی، : نک( ي قرآنی فرهنگنامه. »بیچاریدارعوا؛ «: چراندن: چاریدن r-n-īδ-en »چراندن« ؛ صورت

  .به حساب آورد» چر« 2ي باالندهصورت  توان یمرا » چار«. است čardenناگذرِ این فعل در بختیاري 
ش چراغ]: čerâkošak[ چراکشک   .»چراغ« čerā̊: ؛ بختیاري»چراغ« čarāh: يِ مانوي انهیم؛ فارسیِ )همان: نک(، پروانه کُ
  .»ناله، فغان« čerešt: ؛ بختیاري)1381انوري، : نک(صدايِ ترك خوردن و شکاف برداشتنِ چیزي ]: čar[r]ast[ چرست
  .čarme: ؛ بختیاري)سفید(اسب  :چرمه
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 .»نه ز پی هزل و ضحکه کز سر جِد/ زو فتاده در مسجد یچک چک«: خبري که بینِ مردم شایع شود]: čok-čok[ چک چک
 فرهنگ فارسیدر  شده ضبطتلفظ  رسد یم؛ به نظر »ی زدنزنک خالهيِ ها حرفغیبت کردن، « ček-ček؛ بختیاري )همان: نک( سنایی

  .باشد) 1381انوري، ( فرهنگ بزرگ سخناز ضبط  تر قیدق، čak-čak، یعنی )1382معین، (
: نک( تاریخ سیستان. »ماده پیلی بزرگ چندو عمرو معتضد را اشتري دو کوهان فرستاد «: يِ اندازهبه ) حرف اضافه: (چند

ي  اندازهاین به " yo čand hon-e: در گویش بختیاري بهداروند چند بدون کسره متداول است«؛  čand: ؛ بختیاري)1382معین، 
  ).162: 1380صادقی، (»  "آن است

نگ  کسی که انگشتانِ دستش بر اثرِ سوختگی « čenj: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک( و خمیده حرکت یبخشک و ]: čeng[چِ
  .»جمع شده باشد
  .»دهان« čēl: ؛ بختیاري čihr: چهره؛ پهلوي: چهر
hā̊: ؛ بختیاريxāyag : ؛ پهلوي)مرغ(تخم : خایه ya.  
mā̊: ، دهخدا؛ بختیاريخدا خانه: صاحب؛ مانند: خدا l-xo'δâ »مال صاحب « ،hūne-xo'δâ »خانه صاحب « ،bē-såhā̊v-

bē-xo'δâ »سرپرست یب کند ینمگوش  شیترها بزرگ، ولگرد، کسی که به حرف«.  
، خریدن به کسرِ خ )146: 1371مولوي، (يِ مثنوي  هیقونيِ  نسخهدر . شود یمبه کسرِ خ تلفظ » خریدن«در بختیاري  :خریدن

  .بوده است xrīdanدر پهلوي تلفظ این واژه . مشکول شده است
  .xosīra: ؛ گویشِ بختیاريِ چهارلنگ xosī: پدرزن، پدرشوهر؛ بختیاري: خُسر

  .درو یم؛ این فعل در گویشِ بختیاريِ چهارلنگ به کار  xoftīδen: خوابیدن؛ بختیاري: خُفتیدن
  .xawsīδen: ؛ بختیاري -xufs: خوابیدن؛ پهلوي: خُفسیدن
  .kofnīδen: ؛ بختیاري)همان: نک( المصادر تاج. »خُفیدنالسعال؛ «: سرفه کردن: خفیدن
؛ )همان: نک( مقدمۀاالدب. »بیرون کردم از چاه خلهپاك کردم چاه را از گل، الي بیرون کردم از چاه، «: گل و الي: خله

  .xarra: ؛ گویشِ بختیاريِ چهارلنگ harre: ؛ بختیاري xarra: تاتی
فرهنگ فارسی تاجیکی، ( فردوسی. »وار لیپز زین برگرفت آن تن / خوارکمربند کاکوي بگرفت «: یآسان به) قید: (خوار

xaš e xā̊: ؛ بختیاري)1385 r » ،خوش و خوار: در اصل( جهت یببدونِ دلیل(«.      
  . xarden: خوردن؛ بختیاري]: xwardan[ خوردن
  .xal: ؛ بختیاريxwahl : کج؛ پهلوي: خوهل
  .»همسن« hom-dā̊: ؛ بختیاري»سن« dād: ؛ پهلوي)1390انوري، : نک(بلوغ  :داد
dā̊: ؛ بختیاريهاست آنيِ گندم، جو و مانند ها دانهخاشاك باریکی که بر سرِ  :داسه sa.  
dā̊: بختیاري ؛» عقاب« dālman: الشخور؛ پهلوي :دال l.  
ل مترسک، عالمتی که صیادان در صحرا نزدیک به دام نصب کنند تا جانوران از آن برمند و به سويِ دام آیند و گرفتار  :داه

: ؛ بختیاري)1385تاجیکی،  فرهنگ فارسی: نک( ابوشکور بلخی. »گویی، ز دام و داهل جستم/ ، کایدونمستم افتهینجسته «: شوند
dā̊ ʼūl »دائول«ذیلِ : 1375مددي، : نک(» مترسک«.(  

نزدیک  (drīst)يِ مانوي  انهیم؛ تلفظ بختیاري به تلفظ فارسیِ  derest: ؛ بختیاري drust: سالم و تندرست؛ پهلوي :درست
  .است

  .dorō-zan: ؛ بختیاريdrōzan : دروغگو؛ پهلوي: دروغزن
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» دریدن«) 146: 1371مولوي، (يِ مثنوي  هیقونيِ  نسخهدر . derden: شود یمدر بختیاري این واژه به کسرِ دال تلفظ  :دریدن
  .به کسرِ دال مشکول شده است

  .dastīne: ، دستبند؛ بختیاريبرنجن دست: دستینه
došxā̊: ؛ بختیاريduš-xwār : دشوار؛ پهلوي: دشخوار r.  
  .del-gerūn: ، غمگین؛ بختیاريخاطر آزرده :گران دل
  :»آخر، پایان« dīndā̊: قسمت مؤخرِ لشکر؛ بختیاري: دمدار

dīn'dā̊            .آخرِ همه آمد       ha'me  o'vey.         

  .است» دم«به معنايِ  dīnدر بختیاري 
  .xt > hδ؛ ابدالِ  dohδen: ؛ بختیاريdoxtan : ؛ شوشتريdōxtan : دوشیدن؛ پهلوي: دوختن
قام، کسی کو چو مار شد دوزبان،«: صفت مار است :دوزبان خاقانی. »، در آن مأوازبان دهیبرچو ماهی است / در این م 

از دو سوراخِ بینیِ انسان  اش دوشاخهبا زبانِ  ها ياریبختيِ بزرگ که به باورِ  بزمجهنوعی « do-zūn: ؛ بختیاري)24: 1389کزازي، (
  .ندیگو یم zūnرا » زبان«در بختیاري . »مکد یمخون 

  .ū > ī؛ ابدالِ  dīs-est-en: ؛ بختیاري»چسبنده« dōsēn: چسبیدن؛ پهلوي: دوسیدن
  .ندیگو یم dū؛ در بختیاري دوغ را dūwā̊ : آشِ ماست؛ بختیاري: دوغبا
؛ )1377دهخدا، : نک( فردوسی. »بودي دو لشکر ز دور دیدارکه / یکی سوي ایران یکی سوي تور«: پیدا) صفت: (دیدار

diyā̊: ؛ بختیاري»دیدنی« dīdār: پهلوي r  آوایی تحوالت يِ بختیاريِ  واژهبا  توان یم؛ این واژه را به لحاظbiyā̊ r »سنجید» بیدار.  
  .»سیاه) االغ(« dēza: ؛ بختیاريرنگ اهیسچارپايِ : دیزه
  .rīt: برهنه، خالی؛ بختیاري: رت
؛ گویشِ بختیاريِ )1381انوري، : نک( عطار. »سوي لشکر خود راند باز رخش/ بار او بر خر نهاد آن سرفراز«: اسب :رخش
  .»ي اسبا گونهنامِ « raxš: کوهرنگ

  .rašxīδen: درخشیدن؛ بختیاري: رخشیدن
  .»تعفن« rest: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک(پلید، گنده ]: rašt[ رشت
  . »ي که خمیرِ بلوط را بر آن پهن کنند تا بپزندا پارچه« regū: يِ کهنه؛ بختیاري پارچه: رگو
هین برو برخوان کتاب «؛ )1385تاجیکی، فرهنگ فارسی : نک( روضۀالصفا. »قولنج گرفتار شد رنجدر راه به «: بیماري: رنج

  :  renj: ؛ بختیاري)1377دهخدا، : نک( مولوي. »رنجهاتا شمار ریگ بینی / طب را 
  !renj  'men-e  eš'kam-et)                                                     نفرین! (رنج در شکمت    

  .randen: ؛ بختیاري randīdan: رنده کردن؛ پهلوي: رندیدن
  .rūδ: فرزند؛ بختیاري: رود
  .rom: مويِ زهار؛ بختیاري: رومه
 m؛ ابدالِ  revēz: ؛ بختیاري remiz: ؛ لري ممسنی)1381رواقی، : نک( ي قرآنی فرهنگنامه. »رومیژي؛  دابه«: موریانه: رومیژ

  .»هیمه« hīva: يِ آواییِ بختیاري است؛ برايِ نمونهها شیگرااز  v/wي به ا واکه انیم
تاجیکی، فرهنگ فارسی : نک( فردوسی. »ریوبرون آوریدم به راي و به / تو و مادرت هر دو از چنگ دیو«: حیله، فریب: ریو

rā̊ve-rēve-'dā̊يِ بختیاريِ  واژه؛  rēva: ؛ بختیاري)1385 r  :)فوق است» راي و ریو«یادآورِ ترکیبِ ) گر لهیح در شاهد.  
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مبتال به (: » ریخن«يِ  واژهيِ بختیاري با  واژه؛ احتماالً »اسهال« reh / rē: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک(فرو ریزانیدن  :ریهانیدن
  .در فارسیِ امروز، همریشه است» ریغ«و ) 1381انوري، : نک) (اسهال

از آنجا که  ؛)1381رواقی، : نک( قرآن قدس. »]معیشَتَها= [آن  زیشتچند هالك کردیم از دهی هنبارده شد «: زندگی: زیشت
آسایش، (:  zeheštيِ بختیاريِ  واژهبا هم پیوند تنگاتنگی دارند، دور نیست که » آسایش«و » عیش«، »زندگی«مفاهیمی چون 

در بختیاري  hي به ا واکه انیم yابدالِ . باشد که دستخوشِ دگردیسیِ معنایی و آوایی شده است) زندگی(: » زیشت«همان ) آرامش
  ).بیوگ، عروس( bahīg: د؛ برايِ نمونهشواهد بسیار دار

  .»صدايِ اسب و قاطر هنگامِ گرسنگی« zīk-zīk: ؛ بختیاري)همان: نک(زوزه کشیدن، ناله کردن  :کردن گیز گیز
 hendīدر بختیاري ترکیبِ . »هنر یب« das-esbēδ: ؛ بختیاري)126: 1389کزازي، (نابکار و دغاپیشه  :سپیددست

dasesbēδ  :) ِخاقانی است)) هنر یب( دیسپ دستهندي ت هندويِ سپیدی؛ چشم هیستو ترك «: نیز رایج است که یادآورِ این بیت
نماد سیاهی است، از این رو ترکیبِ اخیر » هندو«؛ در ادبیات فارسی )همان(» خواهی کلهم سازي، خواهی کمرم بخشی/ من

برخی طوایف خود  ها ياریبختالزم به ذکر است که ). همان: نک(ست باعث شگفتیِ برخی شارحانِ خاقانی شده ا) هندويِ سپید(
  .دانند یم تبار يهندرا 

  .»غلیظ« starm: ؛ بختیاري)1381انوري، : نک( نیالمتعلم یۀهدا. »ستبربه قوام معتدل بود نه تنک و نه «: غلیظ، سفت :ستبر
  .soro: ؛ بختیاريsrū : شاخ؛ پهلوي: سرو
لّار ساالر؛ بختیاري: س : salā̊ r مشدد از ها شیگرا؛ تخفیفيِ آواییِ بختیاري است؛ مانند :amā̊ »ا ام«.  
  .sala: سبد؛ بختیاري) عربی( :سلّه
sowā̊: سوار؛ بختیاري]: suwār[ سوار r .  
يِ  دانه« bā̊dsom: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک(که بر بدن پدید آید و در آن چرك جمع شود  مانند غدهي ا زائده]: ؟[ سوم

  .»چرکی
  .sohr: ؛ بختیاري suxr: ؛ پهلوي)همان: نک( نامه فارس. »گاو یعنی سرخ گاوسهر «: سرخ: سهر
  .sahm: ؛ بختیاري sahm: ترس؛ پهلوي: سهم

  . serkū: ؛ بختیاري)همان: نک(افزاري که با آن سیر کوبند  :سیرکوي
  .šaw-xī: شبیخون؛ بختیاري: شبخون
شش روزِ : يِ پیرزن ششه« ša'še dā̊'lū: شش روز بعد از عید فطر که روزه داشتن در آن شش روز سنت است؛ بختیاري :ششه

  .»اولِ اسفندماه
  .»ترسیدن« šokehesten، »ترساندن« šoknīδen: ؛ بختیاري»ترس« škōh: ترسیدن؛ پهلوي: شکوهیدن
  .šenow: ؛ بختیاري)همان: نک(شنا  :شناب
  .šambeδ: ؛ بختیاري šambat: شنبه؛ پارتی: شنبد

 šaw-šambe'δī : ؛ بختیاري)همان: نک(تعطیل کردنِ کار در روزِ شنبه و عمل کردن به آدابِ این روز  :شنبذي کردن

zayδen »و کسانی که خبري از آنان نیست شده گممراسمی خاص برايِ آگاهی از مسافرانِ : ي زدنشنبذ شب«.  
 -šēb: ؛ پهلوي)1377دهخدا، : نک( خاقانی. »چون نظر سوي هاللش برسد/ هر ماه بشیبددل دیوانه «: آشفته شدن: شیبیدن

  :šīvesten: ؛ بختیاري»پریشان شدن«
  .del-om ešī've'              ).بدیش یمدلم (= حالت تهوع دارم       
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: ؛ بختیاري tarakkast: ؛ هراتی)1381رواقی،  :نک( هیالصوف طبقات. »آمد طرکستشبی آواز «: صدايِ ترق: طرکست
terekešt .  
  .telā̊: طال؛ بختیاري) عربی]: (telā /telē[طلی 
  .ferah: ؛ بختیاري freh: فراوان؛ پهلوي :فره
نگ«فقط به معنايِ » فوته«؛ در فارسیِ امروز fūte : دستار؛ بختیاري: فوته   .رود یمبه کار » لُ
  .qorõw: قرآن؛ بختیاري: قران

-28: 1386صادقی، : نک(بودنِ کاف فارسیِ قدیم  تر نیپسيِ  هیفرض k > q؛ ابدالِ qelīč : انگشت کهین؛ بختیاري: کابلیچ
qavā̊يِ بختیاريِ  واژهنظیرِ این ابدال را در . کند یمرا تأیید ) 29 t )قباد (پهلويِ این واژه . دید توان یم صورتkavāt  است)نک :

  ).1381نیبرگ، 
kā̊: ؛ بختیاريپشت الك: پشت کاسه se-pošt.  

  .kawg-e der': نوعی کبک؛ بختیاري :کبک دري
دارو را، انداخت دارو را  بکپیدسف الدواء؛ کف کرد دارو را، «: چیزي را با کف دست در دهان ریختن و خوردن :کپیدن

  .kapnīδen: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک(مقدمۀاالدب . »در دهن
  .korte: پیراهن، قبا؛ بختیاري: کُرته
يِ نمديِ  تنه مین« kordīn: ؛ بختیاري)همان: نک(مقدمۀاالدب . »کردین... پالس ستبر «: يِ پشمین و ضخیم جامه: کُردین

  .»بدونِ آستینِ چوپانان
  .kamče-kowlēzī: ؛ بختیاري)همان: نک(يِ وزغ که هنوز دم دارد  بچه :کفچلیزو
  .kalend, kaland: کلنگ؛ بختیاري: کلند
  . »سمت مغرب« kallesiyā: ؛ لفمجانی»سمت مقابلِ قبله« kelesiyā̊کلیسا؛ بختیاري : کلیسیا
نار konā̊: ؛ بختیاري)1382معین، : نک( تفسیر کمبریج. »گویند کنارو سدر را پارسی «: درخت سدر :کُ r.  
  .konjī: ؛ بختیاري)همان: نک( التفهیم. »را و آنچ با وي بکارند کنجیدوقت کشتن «: کنجد: کنجید
  .kolo: ؛ بختیاري kullag: ؛ پهلوي)1381رواقی، : نک(ملخ  :کوله/ کولک
ینا"يِ رنگارنگی که از آن  پارچه« kīš: يِ کتانی؛ بختیاري پارچهنوعی  ):خیش(کیش  کنند یمدرست ) نوعی چارقد( "م«.  
kīnā̊: ؛ بختیاريجو نهیک :آور نیک var ؛ گویشِ بختیاريِ کوهرنگ :kīnevar.  

: نک( عطار. »بگالیدبتندید و بجوشید و / سلیمان چون ز مرغ این قصه بشنید«: فریاد کردن، آوازِ بلند برآوردن: گالیدن
gā̊: ؛ بختیاري)1385تاجیکی،  فرهنگ فارسی la »فریاد«.  
  .gā̊mēš: ؛ بختیاري)356: 1999زاکانی، (» / ...اگرچه شکل ناخوش دارد گامیش«: گاومیش :گامیش
  .goδašten: ؛ بختیاريشود یمتلفظ  gozaštanامروزه این واژه ]: guδaštan[ گذشتن
  .gar: ؛ بختیاري gar؛ پهلوي )»گرشاه«يِ  واژهدر (کوه  :گر
  .gorde: ؛ بختیاريgurdag : کلیه، قلوه؛ پهلوي: گُرده
 garzag: ؛ پهلوي)1377دهخدا، : نک( رودکی. »بدانش باز داد گرزهپاسخ / آهو از دام اندرون آواز داد«: موش: گرزه

  .»موشِ صحرایی« gerze: ؛ بختیاري gerze: ؛ کالردشتی)264: 1384بندهشن، : نک(
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: ؛ بختیاري goroxtan: ؛ دزفولی)1381رواقی، : نک( ي قرآنی فرهنگنامه. »دیگروخت یمتَحید؛ «: گریختن: گروختن
gorohδen  ِ؛ ابدالxt > hδ.  
  .gašten: ؛ بختیاري gaštan: گَزیدن؛ پارتی: گشتن
golā̊گیسويِ مجعد؛ بختیاري : گُالله la »فرقِ سر«.  
  .gol-o-gašt: گردش و تفرج؛ بختیاري :گشت گُل

  .gom'be zay'δen: جست زدن؛ بختیاري: گنبد زدن
  .gonj: ؛ بختیاري)همان: نک( مقدمۀاالدب. »بزرگ گنج، گنجزنبور؛ زنبور، منج، منجِ بزرگ، «: زنبور: گُنج
gūpā̊: نوعی گرز؛ بختیاري :گوپال l »گرز«.  
وذَر؛ «: گوساله: گودر ؛ پهلوي)همان: نک( یاالسام تاج. »گودرالج :gawdar ؛ بختیاري :guwar .  
ي به ا واکه انیم y؛ ابدالِ bohūn: ؛ بختیاري)163: 1384الزار، ) (byʼn(بیان : ؛ فارسیِ یهوديwiyān : خیمه؛ پهلوي: گیان

h  ِو تقابلgu-  وbi- ) در همین مقاله» بنجشک«يِ  واژهبنگرید به.(  
  .lestenلیسیدن؛ بختیاري : لستن
  .ū > ī؛ ابدالِ »زشت« līš: ، لوچ؛ بختیاريدهان کج: لوش
  .mar: پنجاه؛ بختیاري: مر

  .marγ: سبزه، چمن؛ بختیاري :مرغ
  .»گمان، نفوسِ بد« morvā̊: ؛ بختیاري murwāg: فالِ نیک؛ پهلوي: مروا
  .mazg: ؛ بختیاري mazg: مغز؛ پهلوي :مزغ
  .»مزه گرفتن« meznīδen: ؛ بختیاري»مکیدن« mizīdan: چشیدن، مکیدن؛ پهلوي :مزیدن
  .mesten: ؛ بختیاري mistan: ادرار کردن؛ پهلوي :مشتن
mā̊: ؛ گویشِ بختیاريِ کوهرنگ muštan: مالیدن، سرشتن؛ پهلوي :مشتن šten, mā̊ l- »مالیدن«.  

  .»تعارف« mekes: ؛ لريِ لرستانی»تعارف کردن« mokēš: ، چانه زدن در معامله؛ بختیاري»مکاس«ممالِ ) عربی( :مکیس
ل ؛ بختیاري)1381انوري، : نک(مويِ انسان یا حیوان : م :mel.  

نجِ طبیبان به «: میان :میانجی ؛ بختیاري)269: 1389کزازي، ( خاقانی. »/ ...بنهید؛ میانجیهدیه پار :menjā̊ »وسط، میانه«.  
  .»مرد، شوهر« mēra: ؛ بختیاري»مرد جوان، شوهر« mērag: ؛ پهلويخانه صاحب، )فاسق(معشوق  :میره

nā̊: يِ انار؛ بختیاري دانه :ناردانگ rdong.  
  .nā̊: گلو، حلقوم؛ بختیاري: ناي
  .naxīz: ؛ بختیاريگاه نیکمکمین، : نَخیز
: نک( تفسیر شنقشی. »عذاب ]ي الرجفه= [ نرّستبگرفت شان زلزله و بانگ و هرّست و «: بانگ بلند و ترسناك: نرّست

  .»، صدايِ رعد و برق)شیر(غرش « norešt: ؛ بختیاري)1381رواقی، 
  .nornīδen: غریدن؛ بختیاري: نرّیدن
، کن از باغ گه گه«: نیز وجود دارد /nō/بوده است، اما شواهدي از تلفظnaw/  /نو؛ تلفظ این واژه در متونِ دري : [nō] نو

نش ده ماه نُو هر سال یک بار آمده/ آرزو آن آفتابِ زردرو؛ ؛ این چرخ بدآیین نه نکو )566: 1389کزازي، ( خاقانی. »پیرام
  .nū: ؛ بختیاري nōg: يِ مانوي انهیم؛ فارسیِ )همان( گردد یمزو عمر کهن حادثه نو / گردد یم
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فرهنگ فارسی تاجیکی، : نک( المعی. »نهازقوم گاهی و گاهی  دار دمهستم / منزل و مأواي خویش هیچ ندانم کجاست«: پیشرو :نُهاز
در  niyā̊و ) »دمدار«يِ  واژه: نک( dīndā̊را در شاهد فوق بسنجید با  نُهازو  دمدار؛ »جلو« nohā̊  /nehā̊  /niyā̊: بختیاري ؛)1385

  .بختیاري
معین، : نک( ویس و رامین. »نیلهسمند و ابلق و کو رنگ و / ز هر قسم اسب الوان در طویله«: اسب و استرِ کبودرنگ: نیله

  .nīla: ؛ بختیاري)1382
» / ...عدم فرست؛ واجنیبت جان ! خاقانیا«؛ )244: 1389کزازي، ( خاقانی. »/ ...ي آن راه شویم، قصه وا! ره واقصه! ها«: به :وا

  .vā̊/wā̊: ؛ بختیاري)363: همان(
wā̊: آرزو، مراد؛ بختیاري: وایه ya.  
؛ )1385فرهنگ فارسی تاجیکی،  :نک( فردوسی. »ویربگفتا که نامش ندارم به / بپرسید نامش ز فرخ هجیر«: یاد، حافظه: ویر
  :vīr: ؛ بختیاري wīr: پهلوي

  .ze  'vīr-om  rah                                        .از یادم رفت           
ترجمه و . »در کوه افتاد هرّستو از سختی پریدن ایشان «: بانگ و آوازِ بلند که از برخورد یا افتادنِ چیزي پدید آید: هرّست

 .»صدايِ ریزشِ کوه« horešt: ؛ بختیاري)1381رواقی، : نک( ي قرآنها قصه

  .»اجازه دادن، رها کردن« hešten: ؛ بختیاريhištan : رها کردن، ترك کردن؛ پهلوي: هشتن
howā̊: ؛ بختیاري»چشم همرقیب، « homâl: ؛ لريِ لرستانی hamāl: همتا؛ پهلوي: همال l »؛ ابدالِ »رقیب، حریفm 

  .wي به ا واکه انیم
نگ زور، نیرو؛ بختیاري  :هhereng »؛ افزایش یا کاهشِ واجِ »رمق، نیرو/r/  يِ شایعی است دهیپديِ بختیاري ها واژهدر:  

 xerešm »خشم«        fe(re)šnā̊δen »فرستادن«  
pā̊deršā̊ »پادشاه«        mers »سم«  
  .به کار رفته است) 70 :1976(يِ ژوکوفسکی  گردآوردهتعویذ، حرز؛ این واژه در اشعارِ بختیاريِ ) عربی( :هیکل

  
  ها نوشت یپ
؛ مگر در مواردي که ذکرِ اند کردهخودداري  ها واژهدر جهت کاستن از تعداد صفحات مقاله، نگارندگان از ذکرِ شاهد متنیِ . 1

 دهخداو  سخن يِها فرهنگرا در  ها آنيِ مذکور و شواهد کاربرديِ ها واژهاغلبِ  تواند یمخواننده . دیرس یمشاهد ضروري به نظر 
 .بیابد معینو 

  .در فارسیِ دري... نشستن و نشاستن، برگشتن و برگاشتن و : بسنجید با. 2
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  متن انسجام با آن ارتباط و غزل در مضمون تنوع
  

   53ایشانی طاهره

  چکیده

الت و تغییرات دستخوش نیز را مضمون بلکه غزل، شکل در تنها نه بعد، به ششم قرن از فارسی شعر در تحول و تغییر قرار تحو 
ل و تغییر هاي گام اولین بود، رسیده قالب و شکل نظر از خود کمال به غزل که بعد به ششم قرن از واقع، در. داد مضمون در تحو 
 همین بر. ساخت دور بودن مضمونی تک و یکنواختی از را آن و گردید غزل وارد اي تازه مضامین تدریج، به و شد ایجاد نیز غزل

 به حتی یا و نباشد برخوردار کافی انسجام از متن تا شده سبب غزل در مضمون تنوع که باورند این بر پژوهشگران از برخی اساس،
 جمله از شعرا سایر غزل در که شده گفته همچنین  - است شده بیان آشکارا حافظ غزل باب در که اي نکته - باشد انسجام از دور

ل سیر تحلیلی بررسی ضمن برآنیم مقاله این در. ندارد وجود مضمونی تنوع چنین سعدي عِ و تحوشاعر چند غزل در مضمون تنو 
ین جمال انوري، سنایی، جمله از) هشتم تا ششم قرن( برجسته دبن الد اق محم و مولوي سعدي، عطار، خاقانی، اصفهانی، عبدالرز 
 و انسجام ي نظریه و گفتمان تحلیل از استفاده با سپس و دهیم نشان را شعرا سایر غزل در مضمون تنوع عدمِ یا و وجود حافظ،
 عنوان به – حافظ غزل در مضمون تنوع نماییم اثبات آن اساس بر نموده، تحلیل را حافظ از غزلی) 1985( حسن و هلیدي پیوستگیِ

  .است نگردیده آن شدن نامنسجم سبب - المضمون متنوع غزل از کاملی ي نمونه

  

  

  حسن و هلیدي پیوستگی، انسجام، گفتمان، تحلیل حافظ، مضمون، غزل، :ها کلید واژه

  

    

                                                        
 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم فارسی پژوهشگاه ادبیات و زبان استادیار -53
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  پژوهش پیشینه. 1

 از هم که حاضر تحقیق همچون مشابه و همسو پژوهشی تاکنون متن انسجام با آن ارتباط و غزل در مضمون تنوع ي زمینه در
 مضمون تنوع ي  مسأله به هم تحقیق این واقع، در. است نشده انجام پردازد، می مسأله این به شناختی زبان دید از هم و ادبی دید
 تنوع که این اما. شود  می محسوب رشته این در فراگیر و جهانی اي نظریه گرا نقش شناسی زبان در که متن انسجام هم و پردازد می

 هاي پژوهش در برسد؛ نظر به ضعیف انسجام یا یا و نامنسجم نظر مورد متن شود  می سبب -غزل اینجا در و – متن یک در مضمون
ات به ادبی  دیگر عبارت به. است نرسیده عمل ي مرحله به هرگز علمی طریقی از مسأله این اثبات ولی است؛ شده اشاره آن به کرّ

 اشاره موارد این از اي پاره به ذیل در. است بوده انسجام اثبات از تر بحث پر اي مسأله -غزل در ویژه به -» مضمون تنوع« موضوع
  :گردد می

 فارسی غزل در مضمون تنوع ي پیشینه با ارتباط در )1373(» فارسی غزل ساختار در بحثی« عنوان با اي مقاله در حمیدیان سعید
 ي زنجیره از اي حلقه حافظ غزل ابیات در مضمونی تنوع که رسد می نتیجه این به حافظ زمان تا ششم قرن از غزل بررسی و تحلیل با

 کم ویژگی این ششم ي سده حدود از بلکه بدانیم؛ حافظ مختص را آن که است نیامده وجود به غزل در یکبارگی به و است سنّت
 تنوع به معتقد نیز وي که گفت توان می بنابراین،. یابد می بیشتري تشخّص هشتم و هفتم ي سده در و شود می گذاري پایه کم

بدع را حافظ اما است؛ حافظ غزل در مضمونی این منکر توان نمی که کند می اذعان صراحت به) 625: 1373( وي. داند نمی آن م 
م حقیقت یت لحاظ از چه حافظ معاصر و قبل شاعران از یک هیچ غزلِ مضامینِ نماییِ گسسته یا و تنوع که شد مسلّ ت چه و کم کیفی 

 نه و است -غزل در مضمون تنوع – پژوهش این اول قسمت ي رابطه در فقط حمیدیان ي مقاله اما. رسد نمی خواجه سخن پاي به
  . ما تحقیق دوم قسمت – متن انسجام با آن ارتباط به مربوط

 خاستگاه و زمین مشرق فرهنگ در گسسته روساخت و دوري ساخت ژرف« عنوان با اي مقاله در) 1370( شناس حق همچنین و
 غزل در ناهمگون ظاهر به مضامین که است باور این بر حافظ غزل در مضامین تنوع باب در» حافظ هاي غزل در آن تأثیر و آن
 فرهنگ در را غزل در ظاهري تنوع این ي ریشه وي. دمسازند و سنخ هم و متناسب غزل، همان آغازین و مرکزي مضمون با حافظ
 و تنوع یعنی استقالل،« یکدیگر، به نسبت حافظ هاي غزل ابیات بپنداریم نیست درست که گیرد می نتیجه سپس. داند می زمین مشرق
 ما نظر مورد ي مقوله با مرتبط که داده توضیح را حافظ غزل در مضمون تنوع دلیل بینیم می که طور همان بنابراین،.دارد» تباعد
  .نیست

 ساخت حافظ هاي غزل دهد نشان تا است آن بر» حافظ غزل کی معنایی ساخت« ي  مقاله در) 1372( شمیسا دیگر، سوي از
 از یکی در انسجام اثبات به وي واقع، در. مربوطند هم به غزل هر ابیات ي همه و دارند منسجمی ذهنیِ شکل و معنایی و درونی
یت دادن نشان براي نیز پایان در. است پرداخته ادبی منظر از حافظ روایی هاي غزل غزلِ این انسجام و ایجاز و هنري ساخت اهم 

 فقط عطار که است رسیده نتیجه این به و نموده مقایسه است، مضمون همین با تقریباً که عطار هاي غزل از غزلی با را آن حافظ،
 دیگر کیی – عاشق بر خواب بودن حرام – غزل اصلیِ مضمون بر عالوه حافظ آنکه حال کرده؛ مطرح غزل این در را مضمون یک
.  است داده پیوند غزل اصلیِ مضمون به را آن و نموده مطرح نیز است زاهد با منازعه که را خود غزلیات ي عمده موضوعات از

 ي گونه روایت ویژگی دلیل به شاعري هر شعر در روایی غزل و است پیوسته و روایی غزلی شده، تحلیل غزل است یادآوري شایان
  . بود نخواهد دور به انسجام از آن

 از تأثیرپذیري را حافظ غزل در مضمون تباعد و تنوع دلیل تا است آن بر نیز) 1380(» حافظ زبان و ذهن« کتاب در خرمشاهی
 با بعد، به و هشتم قرن غزل یا و قصیده و غزل ماهوي تفاوت و فارق فرق« که است عقیده این بر) 167: 1361( وي. نماید ذکر قرآن
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 واحدي و ثابت مضمون و فکر لزوماً بعد، به و هشتم قرن غزل الخصوص علی غزل، در که است این در ششم و پنجم و چهارم قرن
 از بیشتر گرفتن کار به و غزل تکامل اثر بر این). است عشق اطوار حکایت اش مایه و مضمون ترین شایع که گیرم( شود نمی دنبال
 از بیت چند هر یا بیت هر در که بگوید است توانسته می شرطی به فقط را حکمت و حرف همه آن که بوده حافظ دست به قالب این
 و بیان به» حافظ هنري اسلوب و قرآن« عنوان با کتاب این از فصلی در وي بنابراین،» .کند سر دیگر سرودي و ساز بتواند غزل یک
ی فضاي به اي خدشه حافظ، غزل در ابیات ظاهري استقالل و مضامین بودن شاخه شاخه که پردازد می نکته این بسط  روح و کلّ
  . رساند نمی معانی القاي یا هنري

 پرداخته حافظ غزل در ادبی انسجامِ ي مسئله به مذکور آثار سایر از بیش) 1382(» دریا لب ي گمشده« کتاب در پورنامداریان
 در جالب نکات جمله از. است تازه و بدیع روشی به حافظ هاي غزل از بعضی شرحِ کتاب، این اصلیِ موضوع هرچند است؛ شده
ت بافت ي مسئله به ضمنی طور به پورنامداریان که است این کتاب این ه ها غزل معنیِ تفسیر در موقعیا است؛ داشته توجطور همان ام 
 غزل زبانیِ انسجامِ بررسیِ به که حاضر پژوهش با که است داشته غزل معنایی انسجام به ادبی دیدي کتاب این شد گفته که
  . است متفاوت پردازد، می

 هاي غزل در معنایی انسجام و عمودي پیوند« عنوان با اي مقاله در وي. است داشته توجه غزل انسجام به نیز عبداللّهی منیژه
 او و است کامالًمتفاوت حاضر پژوهش با که است پرداخته حافظ هاي غزل در انسجام بررسی به متفاوت دیدي از) 1384(» حافظ

 غزلی در انسجام تحلیل به -علمی مجامع در فبول قابل و جامع اي نظریه اساس بر نه اما – زبانی موارد اي پاره در و ادبی دیدي با نیز
  .است نداشته توجهی غزل در آن سیر و مضمون تنوع به که این ضمن. پردازد می حافظ از

 در معنایی ساختار که است باور این بر) 1387(» حافظ غزل معنایی ساختار در تأملی« عنوان با اي مقاله در صالحی همچنین
 معنایی پیوند غزل همان مرکزي ي هسته با او غزل یک ابیات میان در ولی نماست گسسته ظاهر در اغلب اگرچه حافظ هاي غزل

 پژوهشگران دیگر همچون نیز وي. است تأویل نیازمند گاهی و بسیار تأمل نیازمند غزل مرکزي ي هسته خود کشف که دارد وجود
 پیروي انسجام افتنی براي خاصی ي نظریه از و است غزل این ابیات میان پیوستگی و انسجام یافتن دنبال به ادبی ازمنظري ادبی
  .کند نمی

 بیان به صالحی همانند) 1388(» شیرازي حافظ غزلیات منسجم ساختار« عنوان با خود ي مقاله در مالمیر تیمور دیگر، سوي از
 ظاهري بودنِ نامنسجم براي را دالیلی سپس و پردازد می -تري گسترده طور به اما - حافظ غزل در انسجام مخالفان و موافقان نظر
 نیز نهایت در) 55: 1388( او. داند می او رندي از بخشی را حافظ شعر ساختارِ در پراکندگی که این جمله از دارد؛ می بیان وي غزلِ
 جمع عدم ایهام، و طنز بسیار بسامد تکرارها، نظیر متعدد؛ هاي داللت ابیات، استقالل و گسستگی تصور رغم به«: کند می گیري نتیجه
 انسجام گواه ها، غزل زدن تراش و اصالح و حک در او ي پیوسته کوشش با پراکندگی این تناسب و شاعر خود سوي از دیوان
 نیز را غزل ظاهري گسستگی دالیل و است منسجم حافظ غزل که کند می اذعان نیز او شود می دیده که چنان  » ... .و هاست غزل
  .نیست حافظ غزل در انسجام اثبات پی در اما کند؛ می بیان

 هیچ - شده بحث پژوهش این در که گونه آن - مضمون با غزل در پیوستگی و انسجام ي رابطه ي درباره گفت توان می واقع، در
 .است نگرفته صورت تحقیقی کار

 متون تحلیل و تجزیه در گرا نقش شناسی زبان هاي آموزه کاربرد« عنوان با اي مقاله در زاده آقاگل که است یادآوري شایان البته
 بر تکیه با حافظ هاي غزل از یکی در را آن کاربست سپس و پردازد می گرا نقش شناسی زبان نظري مفاهیم معرّفی به» ادبی
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 بر نه و است گرا نقش شناسی زبان معرفی بر او تأکید اما. دهد می نشان ادبی متون تحلیل در گرا نقش شناسی زبان کارآمدي
  . کند نمی اي اشاره موضوع این به اصالً وي واقع، در. انسجام

 ي مقاله از استفاده با متن انسجام با آن ارتباط به فارسی، غزل در مضمون تنوع و تغییر تاریخی بررسی ضمن حاضر، پژوهش در
  .است شده پرداخته 1985( حسن رقیه و هلیدي مایکل مشترك اثر و) 1984( حسن رقیه

  

 انسجام با ارتباط در آن تحول سیر و  غزل. 2

 بیانگر« که داند می شعري را غنایی شعر) 31:1384( پورنامداریان. است غنایی و تعلیمی حماسی، آثار ي دربردارنده فارسی شعر
 خدمت در ها اندیشه و معانی این باشد، هم مختلفی هاي اندیشه و معانی حاوي اگر و است گوینده شخصیِ عواطف و احساسات

 تعریف در) 97-96: 1355( صبور دیگر، سوي از» .نیست معانی و ها اندیشه آن بیان شاعر مستقیم هدف و است شاعر عواطف بیان
 و همنشینی و گفتگو از آن، در که اند دانسته می شعري را غزل پیشینیان کلی طور به«: نویسد می است، غنایی اشعار جمله از که غزل

 و جوانی هاي هیجان و ها اندیشه نمایش و حکایت به یا و معشوق ستایش و مدح و وصف یا آنان عشق بیان و زنان با عشقبازي
ی و موزون و لطیف و دلنشین کلماتی با انسانی  16 یا 15 یا 12-7 از بعضی و 12-5 از برخی را ها آن شمار که – چند ابیاتی در مقفّ

 مرور به و است نبوده گونه این ابتدا از غزل شکل و قالب دانیم می که همانطور اما» .باشد شده بیان – اند دانسته 19 تا ندرت به و
  .نیست اندك زمان این در آن به پرداختن مجال که است درآمده امروزي ي یافته تکامل شکل به تحوالت و تغییر از پس زمان

 هاي زمینه در شاعران آزمایی طبع و زمان گذشت نماند، غزل شکل به منحصر تنها تحول و تغییر دانیم می که همانطور
الت و تغییرات دستخوش نیز را مضمون گوناگون، آنجا از«: نویسد می باره این در) 37:1380( پورنامداریان که چنان. داد قرار تحو 

 توانستند نمی زبان داريِ معنی رکن در نگریستند، می دیگر ذهن به ذهنی از معنی انتقال براي اي وسیله ي منزله به تنها زبان به قدما که
ی اختالل دچار و ببیند آسیب زبان داريِ معنی اصلِ که کنند تصرّف چندان  محدود آنان نوآوري و تحول و تغییر ناچار به شود، کلّ

 و او، ستایش و معشوق توصیف عشق، در ابتدا غزل مضمون و محتوا دانیم می که طور همان» .شد می شعر در تازه معانیِ آوردن به
 پرداخت می موارد این از یکی به فقط شاعر گاهی که بود زمینی عشق اساس بر وي درونی احساسات و تألّمات بیان و عاشق احوال

  .داد می بسط خویش غزل درونِ را مورد سه این نیز گاه و

 نیز غزل مضمون در تحول و تغییر هاي گام اولین بود، رسیده قالب و شکل نظر از خود کمال به غزل که بعد به ششم قرن از اما
 در تغییر هاي گام اولین. ساخت دور مضمونی تک و یکنواختی از را آن و گردید غزل وارد اي تازه مضامین تدریج، به. شد ایجاد

ف و عرفان ورود با مضمون ات در تصول، این پرچمدار. شد برداشته فارسی، غزل ویژه به و ایران ادبی به. است غزنوي سنایی تحو 
  :مطلع با غزلی در سنایی مثال، طور

  افتیمی روشنـایی تیـره خـاك مغاك در    افتیمی رهایی خود کز بادمان روشن چشم

  :نماید می اشاره خویش عرفان به صریح طور به آن، سوم بیت در

  افتیمی آشنایی حق با و برکردیم پشت       وار بیـگانه آشنـا خـوران بـاطل ایـن از مـا

  )951 و 950:دیوان(
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 غزل وارد – است عرفانی مضمون از دیگر اي شاخه که – نیز را 54قلندري مضمون عرفانی، مضمون با زمان هم سنایی  
  :زیر مطلع با غزلی در همچنین و ،55کند می

  )879: دیوان(      کنید کم جرس بانگ خورید نهانی باده    کنید کم نفس سوز خراباتیان جمع  

 به –56 اندك هرچند – نیز را دیگري مضامین سنایی. رسد می غزل بیست حدود به سنایی قلندريِ و عرفانی هاي غزل تعداد
  .        59انتقادي مضمون مورد دو و 58مدحی مضمون مورد یک ،57تعلیمی مضمون با غزل دوازده حدود جمله از. نماید می اضافه غزل

                                                        
 و مذهبی امور به نسبت را خود تفاوتیِ بی آن، ي وسیله به شاعر که است مضمونی پژوهش، این در» قلندري« مضمون از منظور که است توضیح شایان.  1

ار، چون واژگانی حضور از است عبارت اینجا در قلندرانه یا  و قلندري مضمون از منظور گفت توان می دیگر عبارت به. کند می بیان زهدآمیز  خرابات، زنّ
الع براي. است بوده صوفیانه و مذهبی مسائل بعضی به شاعر واکنش بیانگر که غزل در...  و باده رند، دیر، بتخانه، میکده،  تاریخ؛ در قلندریه. ك.ر بیشتر اطّ

درضا ،)1386. (ایدئولوژي یک هاي دگردیسی فارسی غزل در قلندري مضامین توصیف همچنین و 54- 50 صص سخن،: تهران کدکنی، شفیعی محم 
 . 43- 41 صص تهران، معلم تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان قوامی، بدریه). 1382) (حافظ و عراقی مولوي، عطار، سنایی،(

 )946: دیوان(              ماییم اوفتاده زدن کم در     تجرید و قلندري کوي در.  55

ا است اندك هرچند مضامین گونه این تعداد.  56 ل و تغییر هاي رگه زیرا پوشید چشم ها آن از توان نمی امشروع کم تعداد همین از غزل مضمون در تحو 
 نقش مورد در) 631: 1373( حمیدیان که چنان. نامید» غزل مضمونِ در تغییر پیشگامان« عنوان به توان می را مضامین گونه این شاعرانِ که طوري به. شود می

 کلّ به نسبت او غزلیات از دسته این اگرچه گنجاند، واحد غزلی در را متنوع کمابیش مضامینی[ سنایی]«: نویسد می غزل در تازه مضامین پیدایش در سنایی
 توقّع عصر شرایط  حد در باید او از و است، زمینه این در او ابتکار نفس است توجه درخور آنچه ولی کند نمی تجاوز تا چند از و است کم هایش غزل

 ».داشت

. کند می بیان خویش مخاطب به روشی ای مطلبی آموختنِ و تعلیم صورت به را خود احساسات شاعر که شود می گفته غزلی به تعلیمی مضمون با غزل.  57
 :شود می دیده زیر غزل در که چنان

  مکن آسـان خـویشتن بر تـو است دشوار کـار  مکن خودبینان جمع زیـن را خـویش بـرادر اي      

  مکن ایشـان بـر پـشت و مدار ایشان بـر روي              مبـین دل رنــج و مگـزین ناکسی هـر صحـبت                                

  مکن سلطان جزخدمت روزوشب مردان چو رو     دل و جان بـر روان فـرمانش و سلطانست عقـل       

  )984: دیوان(  مکن قرآن جز حکم و مدار حـق در جـز روي           نینـد محروم حس پنج و طبع چار و چرخ هفت                             

 

 )1037 و 1036: دیوان(  همی آید آسمان از مسیح یا                    همی آید مازندران خسرو.  58

 انتقاد از پس شاعر غزل، این در که)  835ص:دیوان( برسرگرفت دون جوي ریاست مشتی ازین دست              برگرفت دل وفا بی معشوقگان ازاین عشق.  59
  :پردازد می خود زمان اوضاع انتقاد به چنین بعد هاي بیت در موجود، شرایط از

  گرفت کـر پـاسبان گـوش کور بان دیده  برد نقد خزینت از دزد چون که تر عجایب زین

گ و هـا ســالـوس و ها مـرقّـــع ایــن  گرفت هاآذر جان وي کز معروفست امر  هـا رـن
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 مضمون اگر که معنی این به رفت؛ می کار به غزل یک کلّ در مضامین این شده، ذکر هاي نمونه در که است توضیح شایان
 ها، غزل این دیگر عبارت به است؛ عاشقانه غزل آخرِ تا است عاشقانه غزلی اگر و 60است عرفانی نیز غزل کلّ است، عرفانی غزل،
 هایی غزل چنین. دارند مضمون یک از بیش که هستند هایی غزل دید خواهیم این از پس که چنان اما هستند؛ مضمونی تک هایی غزل
  . شوند می نامیده چندمضمونی یا المضمون متنوع هاي غزل پژوهش، این در

 طور به. شود می دیده سنایی غزلیات از معدودي در آن هاي رگه اولین گفت بتوان شاید غزل، یک درونِ مضمون تنوع باب در
  :مطلع با مدحی -عاشقانه غزلی در مثال،

  زنیم غمای شبی هـر بوسه بـه را او شکّر                زنیـم یغـما دلبـر آن لـب راه همـه مـا

  : زند می خویش ممدوح مدح به گریز آخر بیت در – عاشق – خود احوال در چند ابیاتی از پس شاعر

ین غیاث عدل در دسـت         روزگار ستاند ما از جور به او وصال گر نیا و الد زنیم الد  

  )958: دیوان(

 ولی شد؛ غزل در مضمون تنوع ایجاد باعث عارفانه و صوفیانه اصطالحات بردن کار به با هرچند سنایی که است بحث شایان
اتش ع که معنی این به. گردند می محور و موضوع یک حول غزلیات، گونه این در مضامین تنو درونِ معناییِ گسستگی به منجر غزلی 

 یک تحت توانند می او غزل در متفاوت ظاهراً اجزاي« که است باور این بر نیز) 631:1373( حمیدیان که چنان. است نگردیده غزل
ت باشند داشته وحدت و  همنشینی همدیگر با کلی. «  

 و خورده گره انوري نام با عاشقانه غزل اگرچه. دارد قرار عصر این ي برجسته غزلسرایان ي  زمره در انوري سنایی، از پس
 نیز تعلیمی و مدحی قلندري، عرفانی، جمله از دیگر مضامین با هایی غزل سرودن در وي است، عاشقانه وي غزلیات ترِ بیش
   ..61است کرده آزمایی طبع

                                                        
 را» دوپهلو« تصویرهاي و ها اصطالح از بسیاري خویش، عرفانیِ غزل با سنایی«: که است عقیده این بر سنایی هاي غزل گونه این باب در) 67: 1372(عبادیان. 1
 بودنِ چندمعنایی ای دومعنایی همین است ذکر شایان» .دهند می رشد و گیرند می خدمت به را ها آن مشرب، عرفان شاعران دیگر سپس و کند می وارد غزل در

 .نمایند می برقرار کلمات دیگر بین را پیوستگی و وحدت هایی، حلقه همچون و کند می کمک متن انسجام به که است اصطالحات

 غزل در عرفانی مضمون از) 838: دیوان(         دانند نمی ره هیچ پس و پیش              حیرانند تو ره در عالمی:   مطلع با غزلی در انوري مثال طور به . 61
؛ بندم  بیدادگر بت آن هـجر و وصل اندر دل         کمربندم میخانه به ره دیگر که عزمم بـدان: مطلع با دیگر غزلی در یا و. است برده بهره خویش
رگــیـرم میـخـانه ره        برافروزم  رخ باده به سربـرافرازم رنـدي به...  :   است آورده خویش غزل در را قلندرانه مضمون  بر طـامـات در ـب

  بندم

  بندم زر به کمرهاي هستی از گردم مفلس چو        دوزم بقا قباهاي هستی از مانم عریان چـو                          

ارش به         بفریبد خویش کیش بـه خراباتی یـار گـَرَم                      ار او چـو درساعت کـه زنّ : دیوان(دربندم زنّ
874(  

  ...خــالـی حـجـره و کـنـیــد پـر هـا قــدح    حـالـی و امـروز است خوش وقـتـی مـرا: شود می دیده ها غزل این در مدحی مضمون همچنین و

ـه مـن دســت بــر قــدح                        )930: دیوان(المـــعالـی زیـــن دیــن مجــد یــاد بــه       بنـوشم  تــا ـن
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 همچون غزلیات نوع این در مضمون تنوع. شود می دیده نیز -اندك هرچند - چندمضمونی غزلیات انوري، هاي غزل شمار در
  :مطلع با عاشقانه غزلی در انوري مثال، طور به. ندارد غزل معنایی گسستگیِ در تأثیري سنایی غزلیات

ر دیــده آبِ بـه وصـلت             شـود نمی در دگـر هـاي حیــله بــه دســتم                     شــود نمی مـیـس  

 که طوري به کند؛ می زر طلب ضمنی طور به) انوري؟( عاشق از معشوق بعد، بیت چند در. پردازد می خود احساسات بیان به
  : گوید می انوري

  شـود نمی زر چـون کـه زریست بی ز کارت           بود زر چو کارت همه شود زر چـو گـویی
سن همچنین و -وقت حاکمِ -خود ممدوح مدح به زیبایی به وي سپس، سراید می و پردازد می وي از طلب ح:  
  شـود نمی تر عرق به سخـن ازیــن رویــم         دین مجـد اقـبال ز کــه را خــداي منّـت

  ...شـود نمی تـوانگر سه و دو و شـاعـر یــک                            انـوري چــو تــا نبــود مجلسی هیـچ در            
  )846: دیوان(

 توجه درخورِ -جداست مضمون و مقوله دو که –) ممدوح مدح سپس و معشوق درخواست( بیت دو این ارتباط چگونگیِ
  .است

ل بیت چند در است، انتقادي -قلندري مضمون با که زیر غزل در همچنین طور به شاعر سپس و است قلندري غزل، مضمون او 
  :پردازد می خود مخاطب از انتقاد به ضمنی

ار کـشِ دردي دلـبــرِ آن بــرِ      شوم یار بـرِ امـروز کـه دارم آن ســر   شوم عیـّ

  شوم بیزار صومعه و شـب مناجات وز                آرم ایمان مصطبه و می و خرابات بـه

ار شایسته که دوست اي بـاشد            نیـم تسبیح و سجاده شایسته که چون     ....شوم زنّ

  شوم خمار خـانـه معتـکف همی مـن          بـاش باشی، همی توبه معتکف اگر تو                  

ن قامت و روتو     )893: دیوان(شوم هشیار که نیست آن سر قیامت تا               مستی زین مرا که مؤذّ

ین جمال غزل انوري، از پس دبن الد اق محم ه خور در نیز اصفهانی عبدالرزمضمونی سیر دوره، این در غزل که این با. است توج 
ین جمال کند، می طی را خود و انتقادي تعلیمی، دینی، اخالقی، اندك هاي مضمون و ها مایه با حتّی ای عرفانی غزل عنوان هیچ به الد 

 از شماري انگشت تعداد و است عاشقانه مضمون داراي او غزلیات از 99% از بیش که گفت توان می جرأت به. ندارد فلسفی
اتش ات از گونه این مورد در چشمگیر ي نکته. شود می دیده مدحی هاي مایه با غزلیمورد سه به ها آن تعداد که – مدحی غزلی 

 فضاي در شادي و بزم روز و طبیعت توصیف با که است این - گردند می محسوب وي مضمونیِ چند غزلیات جزء و رسد می

                                                                                                                                                                            
از قــیــــامــت تـــــا تــو جــــاه درِ     نـیـاز  تــو حـضـرت بــه را جـهــان اي                                                              ـب

  نماز چــو شــد فــریــضه او خــدمــت     مــه و کـه در کـه اي قــبـلـه درگـهــت                    

 )860:دیوان(بــاز بـــا را کــبـــــک داده آشـــتـــی      تــــــو سیــاســــت ابـــروي گــــره                   
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 ذکر با فقط گاه اشاره این. نماید می وي مدح و خود ممدوح به کوتاه اي اشاره آخر مصراع در فقط شاعر و گردند می آغاز طبیعت
  :مطلع با غزلی در مثال طور به. کند می بیان را وي نام نیز گاه و است» شاه« یا» ملک« ي کلمه

  جـوید می  خود دلبر اي دلشده هـر بـاز                          شوید می جهان روي غم ز نـوروز ابر            

  :      سراید می مدحی صورت به را ابیات این بیت، چند در آن هاي زیبایی و بهار توصیف از پس شاعر

  شوید می خون به روي حسد بنگربه الله                   پرزرکرد دهن و گفت ملک مدح چومن گل              

  گوید می ملک پیش در فردا من چـو تـا           غـزلی بـویـد سـرمـست بلـبل شبـی هــر                 

ین حـسام جـهانگیر جـهانبخش شـاه                  پوید می سر بـه اقبال درگهش سوي کـه           آن الد  

  )458: دیوان(

 آزمایی طبع...  و انتقادي مدحی، تعلیمی، قلندري، عرفانی، همچون مضامینی در خود پیشین شاعران دیگر همچون نیز خاقانی
ا. شود می دیده وي مضمونیِ تک هاي غزل در که است کرده کند می توجه جلب نکته دو خاقانی غزل بررسی در ام:  

 دیده خاقانی غزل در -گفتگو ي دربردارنده و یافته تکامل شکل به - قلندرانه یا و عاشقانه روایی غزل هاي رگه اولین .١
 .62شود می

 یا عاشقانه ابیاتی ابتدا شاعر که صورت این به. مدحی و قلندرانه ای مدحی و عاشقانه مضمون دو ترکیب در نو طرزي .٢
 ضمنی طور به و زند می گریز وي، نام ذکر یا و ممدوح مدح به – آخر بیت ویژه به – آخر بیت چند در سپس و سراید می قلندرانه

 چنانکه را مضمونی چند غزل نوع این البته،. دهد می پیوند هم به را مضمون دو این زیبا و ظریف طرزي به و پردازد می وي مدح به
صال چگونگی اما نمودند، گذاري پایه انوري سپس و سنایی دیدیم،  دیده جالب اي شیوه به خاقانی غزل در مضمون دو این اتّ

 به اما دارد؛ عرفانی بوي و رنگ غزل و برده بهره عرفانی خاص هاي واژه و اصطالحات از زیر غزل در خاقانی مثال طور به. شود می
 :است کرده مربوط خود ممدوح ضمنیِ مدحِ به را مضمون این نو اي شیوه

  خویشتن بی خویشتن کـام بـه ننشینم تـو بـا                     مـن ز نگرداند خـالی تـو سـوداي مـرا تـا               

  تومن هم گردم تو من هم کسوشودی تادویی           کنم فارغ خود ز را خود منم خود پاي خار                            

  ...کـفن دارم زنـدگی نقـش کـه اکـنونم مـرده         فنا یابم خویشتن کـز شوم گـاهی آن بـاقی                            

     وطن دارد سیــه زلــف آن انـدر وار معتکف         من پوش ازرق پاش جـان دل شدتـا ها سـال                            

  انـجمن در انجـمـن آنجــا بیـنم پـاسبـانـان         خویش رغم هرشب گرچه برنگردم ازدرتو                            

                                                        
  )553: دیوان(  لب یاقوت مه آن و روي خورشید بت آن                     شب نیم مـن در بـر است آمده تمام مست:           عاشقانه رواییِ غزل . 62

اد             :عرفانی رواییِ غزل   )611: دیوان(  بود بقا تاریخ کـه بـود شـب نـه کـه آیـا              بود ما وصلت شب که شـب آن بـر آـب
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  بـرمـکن اکبـر خـاقـان رخصت بـی ـداب تـا         مهر مهر نــهادي خـاقانی جـان بـر ازل در                            

  )653: دیوان(

 دیده که چنان و است شده برقرار خاصی ظرافت با مضمون دو این ارتباط اما است؛ مضمونی دو غزل این که هرچند  
  :مطلع با غزلی در همچنین وي. است نکرده دور معنایی انسجام از را آن غزل، این در مضمون تنوع شود، می

  ام دویـــده آن اثــرِ بــر گــرفــتــه دامــن     ام شنــیـده نـسیـمی وصــل گــلـستان از                                  

  :شود می اشاره آن از بیت چند به که است برده کار به غزل یک درون در را روزگار از شکایت و دینی عرفانی، مضامین

  ...ام رسیـده خـاصش حـضرت بـه واسطـه بـی     ام گذشته وصالش کـوي بــه بــدرقــه بـی                         

  ...ام کـشیــده او در پـیـش درکـشیـده جـــل       خصم رغم به را بـقا سـراي مـرکـب ویـن                            

د محـمد، دیـن جـــمــال واال                           ام بــرگــزیــده او خـدمـت ـون،ک کــلّ از    آنـک محـم...  

  )647: دیوان(

رایانی غزل جمله از همچنین خاقانی طور به. است کرده همراه مضامین دیگر با را» خویش غزل از ستایش« مضمون که است س 
 اختصاص خویش» دريِ در« ستایش و مدح به را بیت آخرین خویش، ممدوح مدح در ابیاتی از پس زیر، مدحی غزل در مثال
  :دهد می

  ...خوشتر چنین کـردار عـالم کنـد زنـده مـی             دم عیسی شـروانـشه اعـظـم ملــک خـاقان                          

ر ایـن                           ي کـوکـب از بالـلـّه دري دچنین گفتار زه، عطـارد کـردست             به در 
  خوشتر

  )618: دیوان(

ت به را غزل آخر بیت چند یا و بیت آخرین خاقانی همچون نیز، حافظ سپس و سعدي دید خواهیم که چنان به وي، از تبعی 
 غزلسرایان به نسبت که رسد می مورد یازده به خاقانی المضمون متنوع غزلیات. دهند می اختصاص خویش غزل از تعریف و ستایش
  . است توجه قابل وي، از پیش

ی جایگاه از عطّار غزل، در مضمون تنوع و تحول سیر در قرار عرفان اختیار در کامل طور به را غزل وي. است برخوردار خاص 
ات در. است داده ترِ بیش تازه، بویی و رنگ با قلندرانه مضمون آن، جاي به و شود می رنگ کم کامالً عاشقانه مضمون عطّار، غزلی 

ی گیرد، می بر در را وي غزلیات  دیده وي مضمونیِ تک غزل در که مضامینی. هستند عرفان خدمت در وي تعلیمیِ هاي غزل حتّ
  .64فلسفی مضمون با همچنین و 63عاشقانه طرزي به طبیعت توصیف در غزلی و تعلیمی قلندري، عرفانی، مضامین از عبارتند شود، می

                                                        
 )167 و 166: دیوان(   آورد برمی خاك از سر خفته بر عالمی                 آورد می سحر ساعت هر که عیسی دم زین.  1

 )80ص: دیوان(   کیست من بجاي شدم جاي از  کیست من دلربـاي دلـشده اي :مطلع این با غزلی در . 2
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 به. شود می دیده وفور به او غزلیات میان در 65قلندرانه روایی غزل که است این عطار غزل در دیگر توجه شایان مطلب
 غزل در را آن از هایی نمونه که چنان دانست روایی غزلیات همین وجود را وي غزل سبکی هاي ویژگی از یکی توان می که طوري
  . دید توان می نیز خاقانی ي عاشقانه رواییِ

ار غزل مورد در دیگر ي نکته  آن که کرد بیان صراحت به توان نمی است عاشقانه ظاهر به غزلی اگر گاهی که است این عطّ
 و است عقیده این بر نیز) 95:1380( پورنامداریان چنانکه. 66گرفت نظر در نیز عارفانه غزل را آن توان می بلکه است عاشقانه غزل،
 استغناي و ناز و عشق، راه مشکالت و ها رنج و بالها تا گرفته عشق با قیاس در عقل نقد از متنوع مضامین این میان در«: نویسد می

 توجه بدان دیگري شاعر هر از بیش نیز خود هاي منظومه در عطار که – معشوق هاي زیبایی توصیف عاشق، ساز و سوز و معشوق
 غزل و عاشقانه غزل میان مرز توان نمی دیگر معشوق، حسنِ متنوع و مکرّر هاي توصیف این در. دارد برجسته بسیار جایگاهی -دارد

  » .کرد تعیین گوینده شناخت طریق از جز را عارفانه

 و بینیم می یکدیگر در شده ادغام کامالً و تلفیقی صورت به را عارفانه و عاشقانه مضمون که است زمان همین از تقریباً واقع، در
 جزء توان می را عطار غزلیات. گرفت نظر در حافظ سپس و سعدي ي عارفانه -عاشقانه غزلیات براي اي مقدمه را آن توان می

 از« زیرا دانست؛ وي رواییِ غزلیات همان مدیون بیشتر باید را ویژگی این و هستند متّحدالمضمون ها آن بیشتر که دانست غزلیاتی
 و دارد؛ بیشتري ساختاري انسجام -روایی غیر غزل با نسبت در – شعر نوع این که است آن غزل در روایت کاربرد متنیِ درون فواید

  )116: 1386 منصوري، و روحانی(» .یابد می گونه نمایش ساختی و گردد می تر هنري غزل وگو، گفت ي شیوه با ویژه به و راه، این از

م استاد که سعدي شعر شعرشناسان، اکثر نزد در  جز به – شده مطرح مضامین. دارد شهرت منسجم شعر به است غزل مسلّ
 سی از بیش که است توضیح شایان. دینی و تعلیمی قلندري، عرفانی،: از عبارتند سعدي مضمونیِ تک غزلیات در -عاشقانه مضمون

 توجه درخور – عطار جز به – او از پیش شاعران به نسبت که هستند قلندري و عرفانی مضمون داراي وي غزلیات گونه این از غزل
خــرابـات از درآمــد سـرمـست:  گردد می آغاز زیر مطلع با -هست نیز روایی صورت به که – وي قلندري غزلیات از یکی. است

  )417: کلیات( 67منـاجـات در خــراب عـقـل با                

                                                        
  :گردد می آغاز زیر مطلع با است، قلندرانه مضمون با که وي رواییِ هاي غزل جمله از . 65

 )310: دیوان( کشید کـشان دردي صف در و گـرفت مویـم    کـشیــد کـران انـدر مسجدم وز آمد دوش

  :است درك قابل محسوسی طور به موضوع این زیر غزل در مثال طور به.  66

  دارم مــیـــان بـــر تـــو درِ پـــیـشِ جـان    دارم جــان مــیــان در تـــو عـشــق تــا

ـه چو اشکـم   ...دارم نــــهان چــــــون خــویــش دل راز    گـوید سـخـن زبــان صـد ـب

ـــر روز هــــــمــه نــامـــت    بـــاري رســم نـمی تــو بـه چــو گــفـتم   ...دارم زبان ـب

  دارم آستـــان بــر ســـر تــــو ز کـــی تــا             پــوشی آستــین بــر رخــت چــنــد تـــا

ارست کــام بــه جـــهان کـــه گـفتی ـی مــن           عطّــّ  )423: دیوان(دارم جــهــان ســـر کـجــا تـــو ـب

 . است روایی قلندري غزل واقع در غزل، این.  67
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 که است این حق«: که است عقیده این بر شود، می دیده سعدي غزلیات در که تعلیمی مضمون باب در) 292: 1339( مؤتمن
 در گاهی گاه که اخالقی و حکمی دقایق از گذشته چه بدانیم، ها غزل گونه این مسلّم استاد و آورنده وجود به و مبتکر را سعدي
. است گشوده ایران منظوم ادبیات در را تازه باب این حقیقت در و سروده نیز اخالقی تمام هاي غزل آورده، عاشقانه غزلیات خالل

  ».نشدند نزدیک بدو هرگز ولی کردند تقلید او از شیوه این در نیز دیگران

 -عاشقانه ي زمره در که وي غزلیات از دسته آن و است عاشقانه هایش غزل بیشتر که است این سعدي غزلیات ي عمده ویژگیِ
ات در که ویژگیی همان یعنی عارفانه؛ به هم و دارند عاشقانه به هم تأویل قابلیت اند، شده گرفته نظر در عارفانه ار غزلی  شد؛ دیده عطّ

 بیشتر سعدي غزلیات ولی هستند عاشقانه صورت به تأویل قابل و دارند عارفانه مضمون بیشتر عطّار غزلیات که تفاوت این با
  . گرفت نظر در نیز عاشقانه -عارفانه غزلیات شمار در را ها آن توان می و دارند عاشقانه مضمون

ات عاشقانه تعلیمی، -قلندري تعلیمی، -انتقادي انتقادي، -عاشقانه مدحی، -عاشقانه از عبارتند سعدي چندمضمونی غزلی- 
ات نوع این از اي نمونه به ذیل در که شود می دیده... و قلندري -انتقادي تعلیمی، تعلیمی و عاشقانه قلندري، مضامینِ که سعدي غزلی 

  : شود می اشاره است، برده کار به غزل یک درونِ را

  را فام تقوي شـرك این دهیـم قلّاشی بـاد بـر            را فام ازرق دلق این نهیم یکسو تـا بـرخیز    قلندري مضمون  

  را اصنام بشکنیم تا کن عرضه ما بـر تـوحیـد    رود می پرستی بت با اي قبله نو از ساعت هر                     

  را دردآشام پیر این فتند پی در کـودکـان تــا    کـند می تمـنا بـاري خوردنم جوانان بـا می         

  را بـلعـام کـنـد می سـگ مهـتري مـاخولیاي    شـود مـی مـردم قطمیر بیـچارگی بـه مـا از         

  را پیغام دهد می سحرخـوش باد بـوستان کـز    کشد می صحرا به خاطر خلوتم تنگناي زین         

  را ایام چنین دیـگـر یـافتن نتـوان کـه بـاشد    صاحبـدلی اگر دریاب عاقلی ار مباش غافل      تعلیمی مضمون

  را اندام سیم سـرو آن آوریم رقص در نیـز مـا      چمـد می چوبین پاي با سروبوستان که جایی     عاشقانه مضمون

  را آرام ببرد دل کز مخـوان دالرامش نـی نـی    دل آرام منظورچشم گسل پیـمان آن دلبـندم         

  را عام نماند غوغا زد خیمه سلطان که جـایی    اندرغمش برفت من از وصبروعقل دنیاودین                     

  را نباشدخام سخن،سوزش این گوي باپختگان    جهد می آتش ابـرم وز رود می اشکم بـاران      قلندري مضمون

  را جـام بیـاور بـبـرسـاقی گـرانجانی صـوفی    رود سرمی درین نشنودورجان مالمت سعدي         

  )412: کلیات(
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  :است ملموس کامالً مضمون، دو این ارتباط و است آورده هم با را تعلیمی و انتقادي مضمون دو 68زیر غزل در همچنین سعدي

   آرزوست ایـمانت و نابـریـده زنّـّار    آرزوست جـانانت نیـامده بـرون جـان از  :انتقادي مضمون

  آرزوست سلیمانت ملک و اي نه موري     زننـد هـمی ارنـی نوبـت کـه درگـهی بـر                

  ....آرزوست مردانت صفّه صف آنگاه و    اي نکرده مـوري خـدمت و اي نـه مـوري                

  آرزوست سلطانت نزدحضرت به گردل     باش وار ذره تویی که جهان درین سعـدي:   تعلیمی مضمون

  ) 845: کلیات(

 خویش غزل از وي ثناي و مدح شود، می دیده سعدي المضمونِ متعدد غزلِ در که  - اندك هرچند – مضامین دیگر از
  : پردازد می خود سخن ستایش به عاشقانه، ابیاتی از پس شود، می زیرشروع مطلع با که مدحیِ -عاشقانه غزل در سعدي. 69است

  ...سـاخـت بـبـایـد خـویش مـراد بـه            انــداخـت کمـند انـدرو خـصم هـرکــه

  بنواخت جان بسوخت دل گـرم کــه    گــویــم مــی عـشــق شـکــر همچـنان

  شنــاخت اهــل روزگـــار ي تحـفه    نیست تو حـدیـث از خـوشتـر سعــدیــا

  انداخت جـهـان در شــور کایـنـهمه    شیـــریــنـت زبـــان بــــر آفــریــــن

  )418: کلیات(

ل نگاه در است، جالب بسیار سه و دو ابیات بین ارتباط دلیل به – معنایی ارتباط بیت، دو این بین که آید می نظر به طور این او 
ا شود؛ نمی دیده – مخاطب تغییر ل کمی با امعشق شکرگزار همچنان من« : گوید می پنجم بیت در سعدي که گفت بتوان شاید تأم 
 اي که:) گوید می خود به خطاب و( داد قرار محبت و لطف مورد مرا جان، سوخت؛ و کرد گرفتار را دلم عشق اگر زیرا ؛ هستم

 غوغا و شور همه این که باد تو شیرین زبان بر آفرین نیست، شناخت اهل براي روزگار این در تو سخن از خوشتر اي تحفه سعدي،
  »  .است کرده پا بر جهان در

 مورد این در) 89: 1370( شمیسا که چنان است؛ درك قابل سعدي غزل در معنایی انسجام شود می دیده که طور همان بنابراین،
م خدمت در سعدي، غزل در شده تصویر گوناگون هاي اندیشه و» «.مربوطند هم به باطناً و ظاهراً او ابیات« : نویسد می موضوع تجس 

                                                        
ات در فروغی علی محمد که است غزلیاتی جمله از غزل، این. 1 طور همان اما است؛ کرده بندي دسته اندرز و پند بر مشتمل غزلیات جزء) 1380( سعدي کلی 

 در و هستند حق وصال خواستار عرفان، طریق طی بدون که است کسانی از انتقاد در غزل این اول بیت چند. است تعلیمی -انتقادي غزل این شود، می دیده که
 . پردازد  می خویش اندرز و پند به سعدي نیز آخر بیت

 

رد می کار به خود درغزل نیز خاقانی که مضمونی همان.  1 رَد می کار به را آن بعدها نیز حافظ و بب . 
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 عبارت به. است واحد موضوع پوشش در اندیشه کثرت وجود وي غزل اساسی هاي خصلت از یکی و است شاعر مطلب فهماندن و
  )95: 1384عبادیان،(» .دهند می مضمون غزل هاي بیت به کل این اجزاي است؛ اي اندیشه کلّ کی سعدي غزل دیگر

ین جالل موالنا د الد ي تا که نیز بلخی محم بر غزل در وي جایگاه که است شاعرانی جمله از است، بوده سعدي ي دوره هم حد 
 - عاشقانه مولوي، هاي غزل مضمون. داشت خواهیم مضمون نظر از وي غزل به کوتاه اي اشاره فقط اینجا در. است مبرهن همگان
 به. دارند ظریفی تفاوت عطار و مولوي هاي غزل اما دیدیم؛ عطار هاي غزل در ازین پیش را مضمون نوع این شروع که است عارفانه
  :همچون هایی نمونه بیان ضمن) 148-147: 1380(پورنامداریان که طوري

  »شدم زبان بی و دل بی لبش می مدد کز          ازوست همه من ز نیست من هاي  ناله همه این«

... که گوید می سخن مولوي جز دیگري کس مثنوي، در گهگاه و مولوي هاي غزل در موارد بسیاري در« که است عقیده این بر
 افق در که خاص است اي تجربه... گیرد می قرار وحی شرایط در آن خالل در مولوي که اي تجربه. است حق همان یا» فرامن«

 هاي غزل از بسیاري«: نویسد می) 56:1387(کدکنی شفیعی همچنین» .نیست درك قابل ما فهم منطق با. گنجد نمی ما هاي تجربه
 وجودي ظهورات زیرا. تر نزدیک حق به و است بیشتر او ي وجهه که این اعتبار به» االهی انسان« زبان از یا خداست زبان از موالنا
 احساس و تفکر اصلی هاي زمینه و بنیادي معانیِ از یکی است، جهان جانِ حق که این تصویر. است آشکارتر و بیشتر او در حق،

  :است مولوي

  آوه هم و ماتم هم افتد مان و خـانه در          را فناها کـه چنـدان بخشد جـان و بخشد جـان

  زه هم دهد نسل هم آبستن شود ها جان         درخـتـانـش هاست جـان است، بهـاران جـان او

  »)119: 5 ج کبیر، دیوان(

ی طور به بنابراین،   ات گفت توان می کلّ ع و دارند عارفانه -عاشقانه مضمون مولوي غزلیدیده بندرت آن در مضمون تنو 
 از دیگر یکی«: است معتقد که است) 92:1387( کدکنی شفیعی نظر موالنا غزل در انسجام باب در جالب ي نکته اما شود، می

 یعنی شود، می مالحظه غزل هر انجام تا آغاز از که کششی و امتداد یعنی است، تخیل عموديِ جهت در او، هنر هاي برجستگی
  ».دهد می جلوه انجام، تا آغاز از جاري، و مستمر واحد کی ي گونه به را آن و دارد وجود شعر هر اجزاي میان که پیوندي

ا ع اوج در که را حافظ غزل امات کلّ از اي مجموعه توان می دارد، قرار بحث مورد ي دوره در مضمون تنو مذکور شاعران غزلی 
 اما هستند؛ حافظ غزل پاشانی به معتقد منتقدین از بعضی و رسد می خود اوج به حافظ غزل در مضمون تنوع که چند هر. دانست

  . 70کامل انسجام با هایی غزل دارد؛ نیز مضمونی تک غزل حافظ عقاید، این برخالف

                                                        
  :گردد می اشاره ها غزل این از یک هر مطلع به ذیل در که... .  و مدحی قلندري، عرفانی، مضامین با هایی غزل.  70

  :قلندري مضمون

  )97: دیوان(       کجا بـه تا کجاست کز ره تفاوت ببین       کجا خراب من و کجا کـار صـالح          

  )297: دیوان(       بریم خرافات بازار به طامات و شطح        بریم خرابات به صوفی خرقه تا خیز         

  : عرفانی مضمون
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  )126: دیوان(  هست عندلیب صدت و هنوز اي غنچه در         هست رقیب هزارت و ندید کس تو روي 

  )176: دیوان(   زد عالم همه بـه آتـش و شد پیـدا عشـق         زد دم تـجـلّی ز حـسنت پــرتــو ازل در

  )187: دیوان(   آمـــــد حــیــرت کـمــال تــو وصـل         آمـد حـیــرت نـهـــال تــــــــو عشـق          

  )192: دیوان(     دادند حیاتم آب شب ظـلـمت آن وانـدر         دادند نجاتم غـصـه از سحـر وقـت دوش      

ـه و بسرشتـند آدم گـل         زدند میخانه در مالیـک کــه دیــدم دوش               )193: دیوان(    زدند پیـــمانه ـب

  :  تعلیمی مضمون

صر کحل میکده خـاك کـه         کرد تـوانی نـظر گـه آن جــم جـام سـرّ بـه   )171: دیوان(      کرد توانی ـب

  )305: دیوان(    برکن دل ز غم بیخ گـل رخ شـادي بــه     شکن توبـه و گشت انگیز طرب گـل و بـهار

از بدمد گل بسا کـه    باشی خوشدل که کوش آن در است نوبهار       )346: دیوان(    باشی گل در تـو و ـب

  )347: دیوان(     باشی قارون حشمت صد به گنج و زر بی     باشی گلگون می از خراب که دم آن دل اي

  :           مدحی مضمون

  )146: دیوان(       فــــّرخ مـوي همـچون آشـفـته بــود      فــــــّرخ روي هـــــواي در مــن دل

بـران هـمـه اگـر سـزد         تاج چو کشوري خوبان سر بر که تـوئی   اج دهندت دـل   )144: دیوان(  ـب

  )142: دیوان(     کرمت بر کرد عرضه مـا خدمت حقـوق      قلمت رشحه ناگـاه کـه بـود لطف چـه

اد میـدان عرصه مکان و کون ساحت                  باد تو چوگان خم در فلک گوي خسروا   )149: دیوان(      توـب

اد نـسیم   )173: دیوان(       آورد کـوتهی به رو غم و محنت روز که                   آورد آگــهـی دوشــم صـبا ـب

  )187: دیوان(     آمـد اشارت عشرت سلیمان حضرت کز       آمد بشارت پیک آصف جناب از دوش

  )222: دیوان(      رسیـد ماه و مهر به بشارت و فتح نـوید       رسید پـادشــا منـصور رایـت کــه بیـا

  )256: دیوان(     عـادل عـالم مـلـک مـظـفّر بـن یـحیـی      کامل خسرو دیـن نصرت جـهـان داراي           

ـذي حـلّت السـالمـه اذ بـشري              )260: دیوان(     النـعـم غـایـه مـعتـرف حـمــد لـلّـــه      سلـم ـب

رابرم حـمـایــل نـهـاد سـحـر جـوزا              )270: دیوان(   70خورم می سوگند و شـاهم غـالم یـعنـی      ـب

  )313: دیوان(      ببین گیسو آن زنجیر بسته را جان و عقل      ببین مهرو آن خال بگویم دلکش اي نکته           

  )317: دیوان(    تو واالي گـوهر از نـگین و تـاج زینـت      تو برباالي راست پـادشـاهی قـبـاي اي            

  )357: دیوان(   ایـلخـانی حـسـن اویـس شیـخ احـمـد      الـسلـطــان مـعدلـه عـلی احـمـداهللا             

  : انتقادي مضمون
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 بین انسجامی و معنایی ارتباط گفت صراحت به توان نمی اما ؛71هستند مضمونی چند حافظ غزلیات سایر مزبور، غزلیات جز به
اتی در تنها گفت بتوان شاید. شود نمی دیده حافظ هاي غزل گونه این ابیات پنهان ابیات ارتباط ،72دارند مضمون دو از بیش که غزلی 
 ابیات میان در حافظ هاي غزل از بسیاري در گفت توان می حداقل«: نویسد می) 226-225:  1382( پورنامداریان که چنان و است
ی بنديِ جمع یک در» .نیست آشکار پیوند این ظاهر به هرچند دارد وجود معنایی پیوند  غزلیات در مضمون تنوع گفت توان می کلّ

ین جمال و انوري سنایی، چون شاعرانی ات در که آن حال کند؛ نمی تجاوز دست انگشتان تعداد از و است کم بسیار الد عطار، غزلی 
  . رسد می خود اوج به مسأله این حافظ غزل در سپس و سعدي

 تا که گفت توان می مذکور، شاعران غزلیات در شده انجام هاي بررسی به توجه با غزل، یک در مضامین بین ارتباط باب در
 که چند هر شاعر که معنی این به. دارد وجود ملموس ارتباط مضمونی چند هاي غزل در متفاوت و متنوع مضامین بین حافظ، زمان

 و مرتبط یکدیگر به را متفاوت و متنوع هاي مضمون است توانسته خوبی به اما است؛ برده کار به غزل یک درونِ را مختلفی مضامین
 مضامین ارتباط که است سرایی غزل تنها حافظ. گردد نمی مضامین تنوع این متوجه امر ابتداي در خواننده که طوري به نماید متّصل

 مضامینی از تلفیقی اصل در که را حافظ هاي غزل گونه این. یافت را ارتباط این باید و است پنهان المضمونش متنوع هاي غزل در
 و کم مطالب حافظ غزل انسجام ي درباره. نامید حافظ تلفیقیِ غزلیات توان می است، اندرز و پند و مدح عرفان، عشق، چون متنوع
 غزل پایان تا آغاز از ]حافظ غزل در[ معنی ي رشته«: نویسد می) 10-م: 1353( فرزاد که چنان شود؛ می دیده متناقضی بیش
 بعد بیت و بیت هر میان در. شوند می ظاهر غزل ابیات شکل به آن هاي قسمت از بعضی فقط ولی دارد ادامه انقطاع بی و انحراف بی

 مورد در) 136: 1370( شمیسا  و» .کرد استنباط را آن فقط باید و است نیامده لفظ به که است موجود غزل معنیِ از مقداري
 ارتباط کی داراي حقیقت در اما ندارند؛ پیوستگی یکدیگر به ظاهراً او هاي غزل ابیات« که است عقیده این بر حافظ هاي غزل

 معنایی ای زبانی هاي معانی تداعیِ از اي هاله در او شعر کلی فضاي که گفت توان می که طوري به. هستند معنایی ای زبانی پنهانی
 دریافت و است مجموعه یک از عضوي حافظ غزل ابیات از هریک... « که است باور این بر نیز) 89:1380(عابدي»  .گیرد می شکل
» .است ممکن آنها پنهان و پیدا روابط کشف و مجموعه عناصر همه در الزم تأمل از پس ها، بیت از هریک نهایی و درست معنی

 از اي مجموعه نماید، می ظاهر به آنچه رغم علی حافظ غزل کی« است معتقد) 226-225:  1382( پورنامداریان همچنین
ت با باشند توانسته هم دیگران بعدها که نیست یکدیگر با ارتباط بی معنایی نظر از درخشانِ هاي بیت تک قی . کنند تقلید را آن موفّ
 و پیوند هم با عاطفی، حاالت ای روحی هیجان یک از برانگیخته ذهنی ي حادثه آن با تباطار و پیوند سبب به غزل، یک ابیات معنیِ
 بیت، زیرین هاي الیه در و نامرئی هاي نخ با حافظ، شعر در ها واژه از برخی«: نویسد می) 125:1383( لی حسن و» ... .دارند ارتباط

 جدا دیگران از را خواجه سهم که هستند پنهانی نیمه و پنهانی هاي پیوستگی این. اند شده بافته درهم ماهرانه و بسته هم به هنرمندانه
  ».نشانند می گانهی جایگاهی در و کنند می

                                                                                                                                                                            
  )136: دیوان(     نوشت نخواهند تو بر دگـري گـنـاه کـه      سرشت پاکیزه زاهد اي مکن رندان عیب

 )181: دیوان(    باشد آتـش شایسته کـه خـرقـه بـسا اي      باشد غش بی و صافی همه نه صوفی نقد            

ات گونه این ذکر از است، مبرهن همگان بر حافظ هاي سایرغزل بودنِ چندمضمونی که جایی آن از. 1 است شده خودداري غزلی . 

ات از غزل 90 از بیش که است یادآوري شایان. 2 ات در که مضمونی نوع همان( عارفانه - عاشقانه مضمون داراي حافظ، غزلی دیده سنایی و عطّار غزلی 
 .هستند) شد می
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 است عقیده این بر)  6: 1322(کسروي مثال طور به هستند؛ حافظ غزل پاشانی به معتقد منتقدین از بعضی دیگر، سوي از  
 است باور این بر) 551: 1380(براهنی یا و» شود نمی دیده آنها میان در ارتباطی و است دیگري ي زمینه در او غزل از بیتی هر« که
 مضمونی ساز هم، تصویر هر و دارد آرمونی ابیات تک تک و بیت یک درون حافظ غزل ندارد، آرمونی درون از حافظ غزل« که

 یعنی استقالل دیگر غزلسراي هر از بیش ابیاتش که حافظ هاي غزل ساختمان« است معتقد خرمشاهی که این یا و» زند می را جداگانه
ر آنچه از بیش دارد، تباعد و تنوع ت از متأثّ  خرّمشاهی،(» .است قرآن آیات و سوره ساختمان از متأثّر باشد، فارسی غزلسرایی سنّ

  ...  و) 53: 1380

  . پردازیم می شناختی زبان بارویکرد حافظ از المضمون متنوع غزلی در پیوستگی و انسجام تحلیل به پژوهش بعدي ي مرحله در

  

  حافظ از غزلی در آن کاربست و پیوستگی و انسجام نظریه .٣

 انسجام، وجود معناست؛ خصوص به و معنا و لفظ ي پایه بر که گرا نقش شناسی زبان در پیوستگی و انسجام ي نظریه اساس بر
 آن که گفت توان نمی اما باشد؛ زیاد یا کم متن یک انسجام ي درجه که است ممکن دیگر عبارت به. است متن هاي ویژگی از یکی
 به که است نموده ارائه علمی روشی) 1984( حسن رقیه منظور همین به. نیست متن انسجام، بدون متن که زیرا ندارد؛ انسجام متن

یِ پیوستگیِ و انسجام میزان توان می آن ي وسیله به  يا رقیه حسن در مقاله 1984در واقع، در سال . ساخت مشخّص را متن یک کم
 Cohesion in)انسجام  ي قبلی خود و هلیدي را درباره ي یهنظر » Coherence and Cohesive Harmony«نام 

English, 1976) لی با نام هماهنگیِ انسجامی  ي او در این اثر، مؤلفه. بسط داد و تکمیل نمود مکم(cohesive harmony)  را
لِ اثرِ  - را  73بعد او و مایکل هلیدي، اثر مشترك بعدي سال یک. در متن ارائه کرد یوستگیبراي یافتن و اثبات پ که در واقع مکم

 داده نشان 1 جدول در که صورتی به نیز را انسجام عوامل بنديِ تقسیم اثر، این در حسن و هلیدي. منتشر کردند -است )1976(قبلی 
 ضمن که است واژگانی و دستوري انسجام عوامل به توجه با غیرساختاري انسجام بررسی جدول، این اساس بر. دادند تغییر شده،
    . پردازیم می الگو این تبیین و توضیح به حافظ، زیراز غزل تحلیل

  

 74»ما جام برافروز باده نور به ساقی« غزل تحلیل

  مـا کام به شد جهان کار که بگو مطرب    مـا جـام بـرافروز بـاده نـور بـه سـاقی

  ما مـدام شـرب لـذّت ز خـبـر بـی اي    ایـم دیـده یـار رخ عـکس پـیـاله در مـا

  ما دوام عـالم جـریده بـر اسـت ثبـت  عشق شدبه زنده دلش که آن نمیرد هرگز

  مـا خرام صنوبر سرو جـلـوه بـه کآیـد  قـدان سهی نـاز و کـرشمه بـود چـندان
                                                        

73  ."Language, context and text: aspects of language in a social- semiotic perspective" 

  . است مدحی  و عاشقانه ، عارفانه هاي مضمون با مضمونی چند غزل این. 2
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  ما پیـام جـانان بـر ده عـرضـه زنـهـار  بـگذري احبـاب گـلشن بـه اگر بـاد اي

  ما نـام ز نیاري یـاد کـه آن آیـد خـود  بري می چـه عـمدا به یـاد ز مـا نـام گـو

  ما زمـام مـستی بـه اـند سپـرده رو زان  است ماخوش دلبند شاهد چشم به مستی

  ما حـرام آب ز شیـخ حـــالل نـــان  بـازخواست نبردروز اي صرفـه که تـرسم

  مـا دام قـصد کند وصل مرغ که بـاشد  فشان هـمی اشـکی دانـه دیـده ز حـافـظ

  هالل کشتی و فلک اخضر دریاي

  )102: دیوان(           ما قوام حاجی نعمت غرق هستند           

 نور به ساقی« غزل در دستوري و واژگانی انسجام عوامل نام با 2 جدول در که چنان - متنی هر پیوستگی و انسجام تحلیل در
 جدول این در که چنان. نماییم می تقسیم -مرکب نه و – ساده جمالتی به را بیت هر ابتدا – شود می دیده» ما جام برافروز باده

ا طور به ها واژه از هریک وسپس جمله ي شماره بیت، ي شماره ترتیب به افقی هاي ردیف در شود؛ می مالحظه  تا شده نوشته مجزّ
 در و واژه همان زیر در و شده مشخص -دارند وجود بعدي افقی هاي ردیف در که – جمالت دیگر هاي واژه با واژه هر ي رابطه
 قرار زنجیره یک در و دارد ارتباط 1 ي جمله در» ساقی« با» مطرب« ي واژه 2 ي جمله در مثال طور به. گیرد قرار عمودي ستون یک
 نظر در آن براي جداگانه اي زنجیره دلیل همین به. ندار 1 ي جمله در اي زنجیره هم جمله، همین در» بگو« ي واژه ولی گیرند؛ می

 این که جایی آن از. شود می ثبت اي جداگانه ي زنجیره در» ما کام» « ما کام به شد جهان کار« 3ي جمله در همچنین. شود می گرفته
 در» امیدوار« و 21 ي جمله در» صرفه« ،18 ي جمله در» خوش« هاي واژه با تواند می دارد را» سود و نفع« کنایی معناي عبارت
 یاعبارات ها واژه شود، می دیده که طور همان بنابراین،.  باشد داشته) 1جدول اساس بر( کل و جزء نظر از معنایی ارتباط 23ي جمله

 (chain)» زنجیره« یک در عبارتی به یا و مجموعه یک در و دارند معنایی ارتباط 1 جدول اساس بر یکدیگر با شعر این در موجود
  . است شده داده نشان 3 جدول در غزل این در موجود هاي واژه کلّ ارتباط نوع. گیرند می قرار

. یابند می راه تحلیل بعدي ي مرحله به دارند حضور 2 جدول عموديِ هاي زنجیره در که هایی واژه جفت تنها مرحله، این از پس
 و21ي جمله در»  بازخواست روز« ،15 ي جمله در» عمدا به« ،8ي جمله در» چندان« همچون هایی عبارت یا و ها واژه دیگر، عبارت به
 عموديِ ارتباط تحلیل، از مرحله این در. ندارند زنجیره هم که دلیل این به ندارند؛ حضور 4جدول در24 ي جمله در» وصل مرغ«

 یا و» ي« اختصاري عالمت با و (identity) یکسانی ي زنجیره ي مجموعه زیر که است دستوري نوع از یا موجود انسجامیِ عوامل
 شده داده نشان 4جدول در» ش« اختصاري عالمت با و (similarity) شباهت ي زنجیره ي زیرمجموعه که است واژگانی نوع از

ت یا یکسانی هاي زنجیره. است عینی (identity chains: ICs) ًارتباط اساس بر که گردند می تشکیل عناصري از عموما 
-text)» متن در فراگیر و جامع« را ها زنجیره نوع این (Halliday & Hasan, 1985:85) حسن رقیه. هستند مرجع هم شان، معنایی

exhaustive) شوند می دیده متن انتهاي تا آغاز از ها آن که معنی این به نامد؛ می .  

. نیستند یکسانی ي زنجیره در که هستند عناصري (similarity chains) شباهت ي ها زنجیره در موجود عناصرِ دیگر، سوي از
(Hasan, 1984: 205-206; Halliday & Hasan, 1985: 84-85)   
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 تا دو« از دیگر تعبیري که گره. شود می نامیده گره سازد، می مربوط انسجامی عنصر دیگر با را عنصري آنچه« است ذکر شایان
 :Halliday & Hasan, 1985)» .است گرفته قرار تاکید مورد بسیار متن یک در انسجام عوامل تحلیل و بررسی در است،» بودن

73)  

 داخلیِ تعامل بلکه نیست؛ انسجام تحلیل اتمام معنی به ها، زنجیره در ها آن شرکت و انسجامی هاي گره در انسجام عناصر وجود
 نظر مورد واژگانی یا و دستوري عناصر فقط متن یک ساخت در که معنی این به. است ضروري انسجامی هاي زنجیره و ها گره این

 گفت توان می کلی، طور به. شود می نامیده انسجامی هماهنگی که است نظر مورد ها آن پیوستگیِ هم به و بستگی هم بلکه نیستند؛
  .انسجام عناصر اساس بر یافته شکل انسجامیِ هاي زنجیره تعاملِِ و ترکیب از است عبارت انسجامی هماهنگی
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 قرار طریق از -است شده داده نشان 5 جدول در که چنان – متن کی (coherence)پیوستگیِ چگونگیِ به دستیابی واقع، در
 براي واقع، در. است پذیر امکان گرا نقش زبان دستور از استفاده با یکدیگر با ها آن متقابل ارتباط و هم کنار در ها زنجیره این گرفتن

  . بگیرند قرار زنجیره یک در مشترك فرایند نوع اساس بر جمله هر در موجود افعال باید ها، زنجیره متقابلِ ارتباط برقراري

ي هاي نام با را اصلی فرایند نوع سه (1976:161) هلیدي ماد (material)، ذهنی (mental) ربطی و (relational) سه و 
 به ذیل در که کند می معرفی (existential) وجودي و (verbal) لفظی ،(behavioral) رفتاري هاي نام با فرعی فرایند نوع

  :گردد می اشاره ها آن به اختصار

 و افتادن گرفتن، خوردن، مانند دارد؛ داللت فیزیکی کاري دادنِ انجام به که کنشی هاي فعالیت به است مربوط مادي فرایند
 خواهم من مانند باشیم؛ داشته (actor)» گر کنش« عنوان با اصلی ي کننده شرکت یک که است ممکن فرایند، نوع این در.... . 
 را ها چراغ من مانند باشیم؛ داشته کننده شرکت دو است ممکن که این یا و شود؛ می محسوب» گر کنش« جمله این در» من« که. آمد

  . (goal)» هدف« ها چراغ و است گر کنش» من« جمله این در که. کنم می خاموش

ی ذهنی، امور به که است فرایندي اصل در ذهنی فرایند کردن، فکر داشتن، دوست مانند است؛ مربوط فکري و حس 
ی ذهنی، فعالیت فرایند، این در که اي کننده شرکت.... . و بودن خوشایند گر حس« دهد، می انجام را فکري و حس«(senser) 

 به. دارد نام (phenomenon)» پدیده یا نمود« شود، می حس یا درك فرایند این در ذهنی صورت به که آنچه و شود می نامیده
» پدیده یا نمود« اشتباه و» ذهنی فرایند« شدم متوجه ،»گر حس« من ي کلمه نقشِ» . شدم اشتباهم متوجه من«  جمله در مثال طور
 (Hasan, 1985a: 36). است

 این که اي کننده شرکت. است ارتباط در» ...  و بودن رسیدن، نظر به داشتن، شدن،«  افعال با که است فرایندي ،ربطی فرایند
 (attribute)» مسند« است ممکن شود می داده اسناد که آنچه و شود می نامیده (carrier)» حامل« دهد، می انجام را فرایند نوع
 عشق خدا« جمله در» عشق« ي کلمه در (identity)» یکسانی« یا و» هستم غمگین من« ي جمله در» غمگین« مثال طور به باشد؛
» .ندارم زیادي مدادهاي من« ي جمله در» زیادي مدادهاي« مانند باشد (possession)» مالکیت« است ممکن که این یا و» است

(ibid: 37)   
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 لبخند کشیدن، آه کردن، تنفس« نظیر رفتارهایی است، جسمانی و فکري فرایندهاي وسط حد اصل در که رفتاري فرایند
  . دارد وجود (behaver)» رفتارگر« نام با کننده شرکت یک فقط فرایند نوع این در. گیرد می بر در را» ...و کردن گریه زدن،

 است فرایندي فرایند، این«: نویسد می (ibid: 37) حسن که چنان. شود می شامل را» گفتن« نظیر هایی فعالیت ،لفظی فرایند
 گوینده: از عبارتند فرایند این هاي کننده شرکت... . و زدن فریاد کردن، اعالن پرسیدن، گفتن، مانند دارد؛ بر در را گفتن عمل که

(sayer) کننده دریافت و (recipient) گزارش شود می گفته که وآنچه (report) قول نقل ای (quote)  «کلی طور به یا و 
  »   .شود می نامیده (verbiage) پردازي سخن

 معناي که فعلی هر کلی، طور به. است ارتباط در چیز یک افتادنِ اتفاق یا داشتن وجود با که است فرایندي ،وجودي فرایند
» موجود« شود، می داده آن به داشتن وجود معناي که آنچه. گردد می محسوب فرایند این جزء باشد، داشته بر در را داشتن وجود

(existent) محیطی عنصر« یک معموالً فرایند نوع این در که شود می نامیده «(circumstantial element) به. دارد شرکت 
  . است وجودي فرایند: بود و محیطی عنصر: خانه موجود؛: او. بود خانه در او: مثال طور

 زنجیره یک در را جمالت در موجود افعال - است شده مشخص 2 جدول در که چنان - ابتدا همان از تحلیل، در تسهیل براي
  . ایم نوشته جدول باالي در را فرایند نوع و داده قرار

 این افقیِ ي رابطه نوع و دارند متقابل ارتباط یکدیگر با مشترکند فرایند داراي که هایی زنجیره 5 جدول به توجه با بنابراین،
 . است شده داده نشان جدول این انتهاي در ها زنجیره

یِ بررسیِ به مرحله، این از پس اما. پردازیم می 5 جدول اساس بر پیوستگی همچنین و 4 و 3 هاي جدول اساس بر انسجام کم 
  :دهیم توضیح زمینه این در را اساسی اصطالح چند که است الزم آن از قبل

 در نمونه نوع پنج. شود می نامیده (token)» نمونه« یک دارد، وجود شباهت و یکسانی هاي زنجیره در که واژگانی عنصر هر
 Total)ها نمونه کل«: از عبارتند که دارند وجود -شد خواهد داده توضیح این از پس که -انسجامی هماهنگیِ هاي فرضیه

Tokens: TTs)، مرتبط هاي نمونه (Relevant Tokens: RTs)، مرکزي هاي نمونه (Central Tokens: CTs)، هاي نمونه 
  :زیر شرح به (Peripheral Tokens: PTs) جنبی هاي نمونه و (Non-Central Tokens: NCTs) مرکزي غیر

نمونه کل نام تحت کنند، می شرکت متن یک در که هایی نمونه تمام ی طور به بنابراین،. گیرند می قرار ْ  که گفت توان می کلّ
 و یکسانی هاي زنجیره در که هایی نمونه ي همه از عبارتند مرتبط هاي نمونه. هستند ها ْنمونه کل جنبی، و مرتبط هاي نمونه مجموع

 هاي نمونه .شوند می تقسیم مرکزي غیر هاي نمونه و مرکزي هاي نمونه ي دسته دو به نمونه، نوع این. دارند حضور شباهت یا
. دارند مهمی سهم متن، پیوستگیِ ایجاد در و کنند می شرکت اي زنجیره تعامل در که مرتبطند هاي نمونه از ي ا زیرمجموعه مرکزي،

 جنبی هاي نمونه .کنند نمی شرکت اي زنجیره تعامل در که هستند مرتبط هاي نمونه از ي ا زیرمجموعه مرکزي، غیر هاي نمونه و
  . شوند نمی دیده شباهت و یکسانی هاي زنجیره از یک هیچ در که است هایی نمونه شامل

  انسجام و پیوستگیِ متن ي درجه ي محاسبه. و
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یِ پیوستگی و انسجام ، 75انسجامی هماهنگی هاي فرضیه اساس بر آخر، ي مرحله در و است زیر شرح به غزل این کم :   
  مورد 63: مرکزي يها نمونهتعداد                                                       

                                                                مورد 84 :مرتبط  يها تعداد نمونه                                        

  مورد 21: غیر مرکزي يها تعداد نمونه          مورد 89: ها نمونه تعداد کل

  مورد  5: جنبی يها تعداد نمونه            

     38/94: % ها نمونه مرتبط نسبت به کل يها درصد نمونه

    78/70: % ها نمونه مرکزي نسبت به کل يها درصد نمونه
 

  

                                                        
 یک در جنبی هاي نمونه نسبت هرچه. 1 :است زیر شرح به است، متن یک پیوستگیِ نتیجه در و انسجامی هماهنگی ي دهنده نشان که هایی فرضیه . 75

مرکزي نسبت به  يها هرچه نسبت نمونه. 2. است برخوردار بیشتري انسجام از متن آن احتماالً باشد، کمتر آن در مرتبط هاي نمونه به نسبت متن
اقل  –بیشتر باشد   مرکزي یرغ يها نمونه قدر هرچه. 3.از انسجام بیشتري  برخوردار باشد تواند یآن متن م -ها را در برگیرد گونه از کل 50%حد 

 ها، زنجیره تعاملی الگوي در ها شکاف تعداد که، معنی این به. بود خواهد تر منسجم متن آن باشد، کمتر ها زنجیره تعامالت بین )Gap(75شکاف
ها  تعاملی بر اساس فرایندها صورت نگیرد، بین آن –چه یکسانی و چه شباهت  –هرگاه بین دو یا چند زنجیره ( . است متن کمتر انسجام ي دهنده نشان

 . Hasan, 1984: 218; Halliday & Hasan, 1985: 93 -94 .  ك.ر.) ي ضعف متن در پیوستگی است آید که نشانه شکاف به وجود می
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 انوري، سنایی، جمله از) هشتم تا ششم قرن( برجسته شاعر چند غزل در مضمون تنوعِ و تحول سیر تحلیلی بررسی از پس
ین جمال دبن الد اق محم ع ي مسأله شد، دیده که طور همان حافظ و مولوي سعدي، عطار، خاقانی، اصفهانی، عبدالرزمضمون تنو 

 دیگر، سوي از.  است مضمون تنوع حافظ غزل بودن نامنسجم دلیل گفت صراحت به توان نمی پس. ندارد حافظ شعر به اختصاص
 این که آمد دست به نتیجه این حافظ از المضمون متنوع غزلی در (1985) حسن و هلیدي پیوستگی و انسجام ي نظریه کاربست با

 متنی هر بلکه حافظ؛ غزل تنها نه واقع، در. است برخوردار اي پذیرفتنی پیوستگیِ و انسجام از دارد، که مضمونی تنوع وجود با غزل
 را متنی اگر. است پیوستگی و انسجام داشتن متنی، هر اصلی ویژگی شده، اشاره ي نظریه اساس بر که چرا. باشد منسجم باید

ت نهایت علمی مفاهیم کاربرد در باید تحلیلی نوع هر در لذا. نامید متن را، آن توان نمی دیگر بنامیم، یا بدانیم نامنسجم   .داشت را دقّ
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  یفردوس يي آزمون قهرمان در شاهنامهالگو کهنبازتاب 
  

  76یباباخانی مصطف
  دهیچک
موضوع . ي قهرمان استآزمونها، افتهي یا ژهیوی بازتاب فردوس شاهنامۀدر  کهي ا اسطوره تکرارشوندةي ها هیما بنی از کی

جزء  کهی است موضوعاترا دارند از  دیجدي ا جامعهی و ورود به نیهمسرگزآهنگ  کهی جوانانخصوص  آزمودن افراد، به
یی خود و ورود به جرگۀ تواناو  اقتیلي اثبات براپهلوان  اقهرمان و ی. است رفته یمی به شمار باستانیی و ابتدااعتقادات جوامع 

 زینی اله اءیاولو  امبرانیپ نیهمچن. مرگ بوده است کامی فرورفتن در حتي سخت و دشوار و آزمونهابه گذراندن  ریناگزدالوران، 
ي امتحانات و آزمونها سر کی ستیبا یمرسالت و نبوت گردند  فۀیوظدار  د و عهدهی و خطاب خداونوح افتیدرآمادة  نکهیاي برا

ی ملل جمعدر ناخودآگاه  کهی است ازلي ا نمونهو  کهنیی الگوخود  کهمضمون از آن نظر  نیا. از سر بگذرانند تیموفقرا با 
هم بازتاب  انهیعامی و رسم اتیادبشده و در  تکراري ملل مختلف ها اسطورهدر  هیما بن او ی فیموتعنوان  مختلف وجود دارد و به

ي قهرمان را آزمونها. است سهیمقاو  قیتطبقابل  زین -ی سیسوئروانشناس مشهور  - ونگی) archetype(ي الگو کهناست، با  افتهی
 ریتعب» خان هفت«ی موارد از آن به برخدر  کهي دشوار گوناگون ها خان اصورت گذر پهلوان از خان ی به توان یم شاهنامهدر 

  .کردمشاهده ... گذر از آب و آتش و او ی شود یم
  
  

  .خان، آب، آتش ي قهرمان، هفتآزمونها، الگو کهنی، اسطوره، فردوسشاهنامۀ  :هاکلید واژه
  

                                                        
  babakhani.mostafa@gmail.com : نور بوشهر، رایانامه امیپی دانشگاه فارس اتیادبی مدرس فارس اتیادبي زبان و دکترا -76

mailto:babakhani.mostafa@gmail.com
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  مقدمه 
چه رسمی و چه عامیانه  -پهلوانی  و یحماس اتیادبها وجود دارد و در  ها و مضمونهاي مهم که در تمام اسطوره مایه یکی از بن

الگو تکرار شده است، آزمونهاي دشواري است که قهرمان باید براي اثبات پهلوانی و لیاقت خود و وارد شدن در  عنوان کهن به -
و یا » سازي شناآ«، »فت تشرّسنّ«، »آیین گذر«، »آیین پاگشایی«این آزمونها که از آن به . دالوران و پهلوانان از سر بگذراند ۀجرگ

جوامع ابتدایی بر این  ةاند که شالود آن تی داشته که برخی بریاي چنان اهم شود، از دیدگاه قومی و قبیله هم تعبیر می» آموزي راز«
؛ کمپبل، 30، صشگفتاریپ، 1ج: 1386، نامه حاتم؛ 551: 1383؛ کویاجی، 6: تا یبمعتمدي، : ك به.ر(اساس استوار بوده است 

1388 :40 .(  
گرفته، در جوامع ابتدایی، اختصاص به قهرمانان  یادآوري است که آیین گذر که در قالب آزمونهاي دشوار صورت می ۀشایست

این آیین گذر که  .است گذرانده یماز سر ر را اگذ ۀمرحل نیا ستیبا یمی خود زندگدر و پهلوانان نداشته است، بلکه هر فردي 
نوجوانان را براي پیوستن به جامعه و آسان کردن بلوغ و انتخاب همسر و موفّ ،سی را نیز در خود داردمفهوم مقدت در کارهاي قی

هاي  هنوز هم در جامعه. شده است گذر با رفتارها و کردارهاي نمادین انجام می ينهاییآ معموالً. کرده است اجتماعی آماده می
  ).7-6: تا یبمعتمدي، : ك به.ر(شود  اي دیده می رخی مناطق جهان، آیین گذر در قالب اجراي مناسک ویژهبدوي ب

دریافت وحی الهی شود و بتواند  ةآنچه از زندگی انبیاء بزرگ نیز روایت شده، بیانگر این است که هر پیامبري براي اینکه آماد
گذرانده است آزمونهاي سختی را از سر می ستیبا یم ،ت را بر عهده بگیردوظایف سنگین رسالت و نبو.  

همان طرح مکرّ ،یافته استتاب ات بازاما آنچه از آیین گذر در ادبیل و ر آزمونهاي دشواري است که قهرمان یا شخصیت او
و یا کسانی از  بدین صورت که قهرمان براي رسیدن و یا برآوردن مقصودي یا رهانیدن کس. پشت بگذارد اصلی داستان باید پسِ

. گردد ت به مقصد نهایی نائل میقیگذارد و با موفّ خطرناك را پشت سر می ۀبند و زندان و گرفتاري، چندین دشواري و مرحل
اشخاص قصه، مورد دوازدهم  نیادیبن کنش/ يشکاریخو کیو یساز  انیپري ها قصهی شناس ختیرپراپ در  کهجالب توجه است 

پراپ، : به ك.ر(ی قرار داده است بررسي گوناگون مورد مثالهاده عنوان و با  لیذي قهرمان اختصاص داده و در آزمونهارا به 
1386 :86-92.(  

شود و از آن سه بخش، به  می» بازگشت«و » فتشرّ«، »جدایی«را که شامل سه بخش » اي قهرمان سفر اسطوره«جوزف کمبل 
  : کند، بدین شرح توضیح داده است تعبیر می» اي یگانه اسطوره ۀهست«

با : کند بیعه را آغاز میالطّ شگفتیهاي ماوراء ۀآمیز به حیط کشد و سفري مخاطره ه دست مییک قهرمان از زندگی روزمرّ«
وي هنگام بازگشت از این سفر پر رمز و راز، قهرمان نیر. یابد شود و به پیروزي قطعی دست می رو می به ي شگفت در آنجا روهانیرو

  ). 40: 1388کمپبل، (» آن را دارد که به یارانش برکت و فضل نازل کند
کند و یا به  رفتن در خطرها و دشواریها، نوعی مرگ نمادین را تجربه می آید، قهرمان با فرو می که از سخنان کمبل بر چنان

دي دوباره از او را که ترین مقام پهلوانی، تولّآمیز او و احراز باال تقیرود؛ اما بازگشت موفّ می تعبیري دیگر در کام مرگ فرو
شونده  تکرار ۀمای بنابراین، آزمونهاي قهرمان که خود یک بن. گذارد الگوي والدت مجدد است به نمایش می نمودي از همان کهن

کامل آزمون  ۀتوان چرخ البته از یک نگاه، می. شود الگوي والدت مجدد ختم می رود، در نهایت به کهن الگو به شمار می و کهن
الگوي  ، یک کهن)یعنی تمام اجزا بر روي هم(شود  آمیز او آغاز و به والدت مجدد ختم می قهرمان را که از سیر و سفر مخاطره

مثل (گنجانند  مستقل را در یک سري می ةچندین دایر«واحد به شمار آورد؛ در واقع در بعضی از داستانهاي سیر و سفر قهرمان، 
؛ که از ادغام تمام اجزا و تشکیل یک صورت کامل »توان در هم ادغام کرد تها و اپیزودهاي مختلف را میشخصی«؛ یعنی »)اودیسه

اي را از  بسیاري از داستانها یک یا دو عنصر نمونه«اما از منظري دیگر، . آزمون قهرمان= آید  الگو هم به دست می از آن، یک کهن
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توان یک  که در این صورت، هر یک از اجزا و عناصر را می) 252: 1388کمپبل، (» دهند کامل جدا کرده، بسط می ةدایر
  .الگوي مستقل به شمار آورد کهن

ی جسمقهرمان از دو جنبۀ هوش و توان  کهی شفاهدارد؛ نخست در ادب  کهن اریبسي ا نهیشیپی فارسآزمون قهرمان در ادب 
ي از توانمندي و هوشمندی و مدون دو جنبۀ رسم اتیادبسپس در . الزم و ملزوم هم بودند شهیهمدو جنبه  نیاو البته  شد یمآزموده 

  ).30، صشگفتاریپ، 1ج: 1386، نامه حاتم: به ك.ر(» شد لیتبد زیمتمای دانیمی و مجلسي آزمونهابه «هم جدا و 
در  کهی فردوس شاهنامۀي ا اسطورهي بخشهادر  الگو کهنعنوان  ي قهرمان را بهآزمونهاشده است تا  کوششنوشتار  نیادر 
  .میدهی قرار بررسداده شده است، مورد پژوهش و  شینما... خان، آب، آتش و هفت/ ها خان/ گذر از خان شکل

  
  خان آزمون گذر از هفت

ص بازتاب و تشخّ شاهنامهحماسی ایران که در  -ت اساطیري آزمون قهرمان در سنّ ۀمای ترین مصداقهاي داستانی بن معروف
  .ي رستم و اسفندیار استها خان هفتاي یافته،  ویژه

کند؛ آن هفت گذرگاه یا  ت طی میقیهفت گذرگاه دشوار و خطرناك را با موفّ ،رستم براي نجات کیکاووس از بند دیو سپید
تشنگی بر او و به رهنمونی میش به  ۀگذر از راه گرم و دشوار و غلب. 2؛ )ط رخشالبته توس(کشتن شیر . 1: بدین شرح است» خان«

جنگ با . 7کشتن ارژنگ دیو؛ . 6گذر از سرزمین تاریکی؛ . 5کشتن زن جادو؛ . 4جنگ با اژدها و کشتن آن؛ . 3آب راه یافتن؛ 
  ).45-21، ص2ج: 1388ی، فردوس: ك به.ر(دیو سپید و کشتن او و سرانجام نجات شاه ایران 

دشوار و  ۀدز به بند کشیده بود، هفت مرحل خود که ارجاسپ تورانی آنها را در روییناسفندیار نیز براي نجات خواهران 
کشتن . 2؛ )دو گرگ(کشتن گرگان . 1: خان اسفندیار بدین شرح است هفت. کند ت سپري میقیرا با موفّ» خان«خطرناك یا هفت 

رفتن به . 7گذشتن از برف و سرما؛ . 6کشتن سیمرغ؛ . 5کشتن زن جادو؛ . 4جنگ با اژدها و کشتن آن؛ . 3؛ )شیر ماده و نر(شیران 
: ك به.ر(دهد  شود و خواهران خود را نجات می با حیله و تدبیر در لباس بازرگانان وارد دز می ،اسفندیار در این خان: دز رویین
  ).263-221، ص5ج: 1388ی، فردوس

نهاي هند، یونان، فرهنگ ایران باستان و حتی در تمد دد هفت درعس ، از هفت مرحله، با تقدشاهنامهپهلوانان  گذر بزرگ
جالب توجه است که نولدکه ). 295-291: 1388؛ قبادي، 1387پور،  اسماعیل: ك به.ر(ارتباط نیست  بی... النهرین و مصر، بین

ساسانیان و  ةکه چه در دور ها ترین خانواده نجیب ةعدد هفت مربوط به شمار«: نویسد می شاهنامهت عدد هفت در یدلیل اهم ةدربار
اند که همیشه هفت پهلوان با هم  بدین طریق نقل شده شاهنامهاند در  مند بوده هاي شاهنشاهی ایران باستان به آن عالقه چه در دوره

که / وز آن هفت گرد سوار دلیر«: آورد مثال می چاپ مسکو، ابیاتی بدین شرح را شاهد شاهنامۀ؛ وي در ادامه، بر اساس »هستند
 ،419ص(جهان پیش کاوس تنگ آوریم / ؛ گر این هفت یل را به چنگ آوریم)585، بیت419ص(بودند هر یک به کردار شیر 

که / ؛ چنین گفت رستم بدان هفت گرد)903، بیت1117ص(نگهبان این لشکر و خواسته / ؛ چنین هفت یل باید آراسته)585بیت
  ).142: 1384نولدکه، (» )1098، بیت1127ص(روي زمین را بباید سپرد 

 ۀاز درجات هفتگان که کالغ، همسر، سرباز، شیر، پارسی، پیک خورشید، پیر(» آیین مهر ۀهفت مرحل«خان با  همچنین هفت
، مرتبط و یا »سیر و سلوك عارفان ۀهفت مرحل«و نیز ، )185-167: 1387ورمازرن، : ك به.ر) (روند میترا به شمار می/ آیین مهر

ویژه اینکه گذشتن عارفان در سیر و سلوك  به). 82: 1388؛ مؤذن جامی، 34: 1381، مسکوب: ك به.ر(قابل تطبیق و مقایسه است 
شونده  تکرار ۀمای بن ن، خود هما)885: 1386یاحقی، (» طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فنا« هفت وادي دشوارِخود از 
در » هفت«که برخی از پژوهشگران براي  روست نیهماز . ی پیدا کرده استات عارفانه تجلّالگویی است که این بار در ادبی و کهن
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هفت در «: اند شده، با برجسته کردن پیوندي که هفت با عارف و سیر و سلوك او دارد گفته حماسه و عرفان وجهی نمادین قائل
  ).294: 1388قبادي، (» عارف، راه رسیدن به رستگاري و رسیدن به آرمانهاست ۀاندیش

البته پس از  -این است که پس از این هفت مرحله  دباید افزو شاهنامهخان با عدد هفت در  پیوند هفت ةدیگري که دربار ۀنکت
هفت  ،تاخت و تاز و کشتار کاووس در مازندران«؛ از جمله اینکه »با ماجراهاي هفت در هفت سر و کار داریم« -خان رستم  هفت

روزي خود را خبر دهد فرستد که پی پیکی به نزد پادشاه دیوان می ،دیو سفید یک هفته پس از کوري شاه و سپاهیان ایران. روز است
پس از . خوشباشی و جشنهاي پیروزي نیز هفتگانه است. و رستم پس از خوان ششم باید از هفت کوه بگذرد تا به دیو سفید برسد

 ،آن سرزمین و اهریمنانِ) دیو جادو( نجات ایرانیان و کاووس از کوري و بر تخت نشستن وي و همچنین بعد از کشتن شاه مازندران
  ).59: 1381مسکوب، (» گذرد با شادکامی، رود و سرود و میگساري و رامشگري مییک هفته 

رود؛ دلیلشان هم این است که  خان رستم به شمار می خان اسفندیار تقلیدي از هفت اند که هفت آن برخی از پژوهشگران بر
چیزي کم نداشته باشد و از وي عقب نیفتد و نیز پردازان زرتشتی براي اینکه اسفندیار در دلیري و پهلوانی از رستم  موبدان و قصه

الشّ تش تحتشخصییاحقی، : ك به.ر(اند  خان اسفندیار را ساخته خان رستم، هفت ت رستم قرار نگیرد، به تقلید از هفتعاع شخصی
یدي است از خان رستم تقل اند که هفت برخی نیز همچون کریستن سن اذعان کرده). 1022-1021: 1383امی، ؛ سر885ّ: 1386
  ).201: 1387کریستن سن، : ك به.ر(خان اسفندیار  هفت

ات ر در اساطیر و ادبیمکرّ ۀمای یک طرح و بن ،آمیز هاي مخاطره اما با توجه به اینکه آزمون قهرمان و گذر از دشواریها و خان
امی آن را  براي مثال دوازده خان هرکولس نیمه(ملل مختلف است  خان رستم مقایسه کرده است و یا  با هفتخداي یونانی که سرّ

امی، : ك به.ر(گذرگاههاي دشواري که گیلگمش در جستجوي جاودانگی پیمود  الگو  ، یعنی کهن))1044-1038، 98: 1383سرّ
، در »ندیری ۀساخت پیش ازبر مبناي الگوي «خان  کید بر اصالت دو هفتأسرکاراتی با ت. رود، باید هر دو را اصیل دانست به شمار می
  : نویسد یـاین باره م

رفتن به جهان مردگان  ي است از داستانِگریدگونۀ . دوبارة او شِیزااسطورة رفتنِ مرد است به جهانِ مردگان و  خوان هفت... «
اي نمادینه شده است و در  صورت شاه و شاهزاده صورت زن و یار، و گاه به جان خود که گاه به و فیروزي بر مرگ و نجات

 ۀامر در حماس عرفانی ارتباط پیدا کرده است و در نهایت حماسی و نیمه آیینهاي نیمه ف پهلوان به رازله با مراسم تشرّئاین مس ،حماسه
پهلوان از  شاه یا خواهرانِ نهایی و نجات مرموزِ خطر و رسیدن به مقصد پر خوانِ گذشتن پهلوان از هفت ۀصورت قص ی ایران بهملّ
48: 1385سرکاراتی، (» ا دشمن بازگو شده استدیو ی بند.(  

امی از آن به  شاهنامههمچنین باید افزود که آزمونهاي قهرمان در  تعبیر » خوانی هفت«که برخی از پژوهشگران همچون سرّ
فراوان به  فزون و شاهنامهخوانی در جایهاي دیگر  روند هفت«ي رستم و اسفندیار نیست، بلکه ها خان هفتاند، منحصر به  کرده

ف بر دست سام نریمان، کشته شدن گرازان مزاحم بر دست بیژن، شَاژدهاي رود کَ المثل حوادثی از دست کشتنِ فی ؛آید چشم می
خوار بر دست اسکندر، کشته شدن کرم هفتواد بر  کشته شدن جانوران مزاحم در روم بر دست گشتاسب، کشته شدن اژدهاي گاو

کشته شدن اژدهاي  ،)افتد فاق میچند بار در عهد پادشاهی او اتّ(درندگان مزاحم بر دست بهرام گور دست اردشیر، کشته شدن 
خوانی پراکنده در بخشهاي مختلف  توان اجزاء داستانی هفت همه را می ،د دیگرمزاحم در چین بر دست بهرام چوبین و موارد متعد

خوانی خام  پرویز داستانهاي هفت اي لهراسب، اسکندر، بهرام گور، خسروتوان گفت که پادشاهیه حتی می. به شمار آورد شاهنامه
فراوان است که  شاهنامهخوانی چندان در  رویدادهاي هفت. اند آمیخته مانند که با دیگر شکلهاي داستانی در و ناتمامی را می

  ).171-170: 1383امی، سرّ(» خوان دیگر ترتیب داد توان از یک کاسه کردنشان چند هفت می
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، نامه هماي، نامه گرشاسببعد از فردوسی مانند ) چه رسمی و چه عامیانه(عالوه بر این، در متون پهلوانی منظوم و منثور 
نیز مضمون ... و نامدار شیرویه، نامه شاه فیروز، نامه ابومسلم، نامه سام، نامه بهمن، نامه فرامرز، نامه جهانگیر، نامه شهریار

  ).7-4: 1388، دنلویآ: به ك.ر(تکرار شده است  ،ها یا گذرگاههاي دشوار عبور از خانصورت  آزمون قهرمان به
نگر، هر یک از آنها بر  یکلّ ۀاز یک زاوی -که پیش از این هم اشاره کردیم  طور همان -دهد که  ها نشان می خان سی هفتربر

 ۀرود؛ اما از زاوی اند به شمار می با هم ادغام شده توي که در الگوي بزرگ و گسترده با اجزاي گوناگون و تو روي هم یک کهن
عنوان  براي مثال، رستم و اسفندیار به. ا و مستقل هستندالگوي مجزّ نگرانه، بیشتر این اجزاي گوناگون نیز خود یک کهن جزء

ی از گذرگاههاي دشوار تجلّدت مجدد که با نجات از هر یک کشی و نیز وال عبور از آب و یا اژدها. الگو هستند قهرمان، خود کهن
  . دهند می نشانالگوي واحدي را  الگوي پیر داناست، هر کدام کهن ها که نمادي از کهن خان یابد، و یا وجود یک راهنما در هفت می

نخست اینکه پهلوانان خود : بدین شرح است ها اجماالً ي رستم و اسفندیار و یا دیگر خانها خان هفتاما برخی از ویژگیهاي 
عالوه . د و کودکی او آشکار استه بودن و نیرومندي رستم از بدو تولّالعاد فوق. اي هستند هالعاد داراي قدرت روحی و جسمی فوق

رد؛ نیروي جسمی تی خاص دااسفندیار نیز شخصی. شود از سوي نیروهاي فوق طبیعی و جادویی همچون سیمرغ نیز یاري می ،بر این
البته قهرمان چون یک اسطوره و . مداران و روحانیان زرتشتی نیز برخوردار است تن است و از حمایت دین اي دارد؛ رویین هالعاد فوق

جهانی  ةاسطور«: گوید که یونگ هم در این باره می الگوي جهانی است ویژگیهاي همسانی نیز در اساطیر ملل مختلف دارد؛ چنان
شود و  یی در قالب اژدها، مار، دیو و ابلیس پیروز میهایبدخدایی اشاره دارد که بر  همواره به مردي بسیار نیرومند و یا نیمچهقهرمان 
اند و در جنگها و  رستم و اسفندیار هم همیشه پشت و پناه ایرانیان). 112: 1386یونگ، (» رهاند خود را از تباهی و مرگ می مردمِ

  . اند و انیرانی، مردم خود را نجات داده هجوم بیگانان تورانی
براي مثال رستم در خان . ر استي رستم و اسفندیار، طلب یاري از خداوند و نیایشهاي مکرّها خان هفتاز دیگر ویژگیهاي 

 ،خانو یا باز در همین ). 300، بیت23، ص2ج: 1388ی، فردوس(» ز یزدان نیکی دهش کرد یاد«دوم، هنگام زین نهادن بر رخش، 
  :برد نماید به خداوند پناه می آنگاه که راه را گم کرده گرما و تشنگی نیز بر او غلبه می

  همی جست بر چاره بردن رهی
  رـفت کاي داور دادگـچنین گ

  خشنودي از رنج من ایدونک گر
  بپویم همی تا مگر کردگار
  هم ایرانیان را ز چنگال دیو

  

  سوي آسمان کرد روي آنگهی
  سختی تو آري بسرهمه رنج و 

  نده شد گنج منـیتی آگـبدان گ
  دهد شاه کاوس را زینهار

  خدیو رهانم به فرمان گیهان
  

  )308-304ابیات: همان(
رستم پس از . گردد آبی رهنمون می ۀشود و او را به سوي چشم نمایان می» سرین فربی«بینیم که پس از نیایش رستم، میشی  می

  . داند کند و نجات خود را از عنایت او می ا یاد میرسیدن به چشمه، باز خداوند ر
شوید و جاي پاکی جسته سر سوي خورشید  ل پس از کشتن گرگان، سالح و تن خود را از خون میو یا اسفندیار در خان او

  :کند و خداوند را نیایش می دارد یبرم
  رـاي داور دادگـی گفت کـهم

  !تو کردي تن گرگ را خاك جاي
  هوش و زور و هنر، تو دادي مرا

  !تو باشی به هر نیک و بد رهنماي
  

  )91-90، ابیات227، ص5ج: همان( 
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شوند و  ویژ در خان ششم که اسفندیار به همراه سپاه خود گرفتار برف و سرما می ها ادامه دارد؛ به و این نیایشها در تمام خان
  :درگاه خداوند نیایش کننددهد که همه به  یابند، اسفندیار دستور می اي نمی هیچ چاره

  !همه پیش یزدان نیایش کنید
  مگر کین بالها ز ما بگذرد

  د به پیش خدايـپشوتن بیام
  سپه یکسره دست برداشتند
  وشهم آنگه بیامد یکی باد خَ

  

  !بخوانید و او را ستایش کنید
  !درَسپنکزین پس کس از ما پیی 

  !که او بود بر نیکوي رهنماي
  !ذاشتندنیایش از اندازه بگ

  شببرد ابر و روي هوا گشت گَ
  

  )362-358، ابیات250:همان( 
یکی از آنها امن و  روست که معموالً به ها این است که پهلوان پیش از عزم سفر با دو یا چند راه رو خان ویژگی دیگر در هفت

 ؛کند آسان، اما دور و دیگري بسیار دشوار و خطرناك، ولی نزدیک است؛ البته پهلوان همیشه راه خطرناك و دشوار را انتخاب می
پاي در راه دشوار و خطرناك، اما  ،دز که رستم براي رفتن به مازندران و کشتن دیو سپید و یا اسفندیار براي رفتن به رویین چنان

  ).8: 1388، دنلویآ: به ك.ر(تر گذاشتند  نزدیک
تی است، شخصی چرخد و در واقع داستانها تک یعنی قهرمان می ،تحوادث حول محور یک شخصی ۀچه هم ها گر خان در هفت
دهد؛  کند و هم راه را به پهلوان نشان می شزد میعنوان راهنما وجود دارد که هم سختیها و دشواریها را گو فردي هم به اما معموالً

توان نمادي از  این دو شخص را می. کنند خان اسفندیار نقش راهنما را ایفا می خان رستم و گرگسار در هفت اوالد در هفت
  .الگوي پیر فرزانه هم به شمار آورد کهن

و یا ... همچون اژدها و دیو و زن جادو و سیمرغ و الخلقه پهلوان با موجودات اساطیري و یا عجیب خان، معموالً در هفت
گونه داستانها هر قدر که عناصر  شایان توجه است که این. کشد اي چون شیر و گرگ و گراز مواجه شده آنها را می جانوران درنده

نظام کهن چون عبور از همچنین دشواریهاي . و یا موجودات اساطیري بیشتري داشته باشند، از اصالت بیشتري نیز برخوردارند
خان هم  روایات اساطیري وجود داشته در هفت ۀلیکه در هنگام تدوین و نقل او... بیابانهاي تفت و سوزان و یا سرما و برف و

  ).8-7: همان: به ك.ر(بازتاب یافته است 
د و رغاز تا پایان کمابیش با خیعنی از آ ؛ستیزند منطق ،در کل«ها این است که  خان یکی دیگر از ویژگیهاي بسیار مهم هفت

خان رستم هم  ستیزي حتی پیش از هفت این منطق ،براي نمونه). 993: 1383امی، سرّ(» ...هنجارهاي معتاد زندگانی ناسازگار است
منع پذیرند و او را از رفتن  رفتن کیکاووس به مازندران و جنگیدن با دیو سپید را هیچ یک از پهلوانان نمی. قابل مشاهده است

فائق آمدن  ،دهد؛ و در کل پهلوان با انتخاب راه دشوار و خطرناك از میان دیگر راههاي آسان، کاري خردستیز انجام می. کنند می
آید و کسی آن را باور  با عقل جور در نمی... خان و کشتن موجودات اساطیري چون اژدها و دیو و پهلوان بر دشواریهاي هفت

  . کند نمی
. رسد ت به هدف خود میقیکند و سرانجام هم پیروزمندانه و با موفّ خان یک هدف را دنبال می که پهلوان در هفتو در پایان این

  .شود گذرد و در هیچ جا شکستی بر او وارد نمی ها سربلند و پیروز می البته پهلوان از تمام خان
اماز قول و  شود ینمهاي رستم و اسفندیار  خان منحصر به هفت شاهنامهآزمونهاي قهرمان در  که میگفت نیااز  شیپ  یسرّ

از آزمونهاي  زیني گریدهاي فراوان  نمونه ،شده ادعالوه بر موارد یاشاره کردیم؛  زیني گریدي  »ها خوانی هفت«طور گذرا به  به
نخست در  ،رسیدن به پادشاهیمنظور آماده شدن براي ازدواج و یا  از جمله اینکه پسران فریدون به. توان به دست داد گوناگون می
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تر و  پرسد که کدام بزرگ مجلس سرو، پادشاه یمن، مورد آزمون قرار گرفتند؛ سرو پس از احضار دخترانش، از پسران فریدون می
  :تر است؟ فرزندان فریدون که با پیشگوییهاي پدر پاسخها را آموخته بودند کدام میانین و کدام کوچک

  سبک چشم نیرنگ بردوختند  دبگفتند از آن گونه کاموختن

  )187، بیت101، ص1ج: 1388ی، فردوس( 
  گمارد؛ اما سرما و باد دمان را بر آنها می ،دهد و از راه جادوي بار دیگر سرو، آنها را مورد آزمون قرار می

  گشاي سه فرزند آن شاه افسون
  و فرزانگی بدان ایزدي فرّ

  ن بند جادو ببستند راهابر
  

  سخت سرما ز جايبجستند از آن 
  به افسون شاهان و مردانگی
  نکرد ایچ سرما بدیشان نگاه

  

  )202-200ابیات: همان( 
  .نماید دهد و آنها را به ایران گسیل می پس از این است که سرو به ازدواج دخترانش با فرزندان فریدون رضایت می

شود و در راه  این بار فریدون بسان اژدهایی ظاهر می .گیرند فرزندان فریدون در راه بازگشت نیز مورد آزمون پدر قرار می
تور آهنگ جنگ با اژدها . جنگد گوید مرد خردمند با اژدها نمی گرداند و می می سلم از اژدها روي بر. گیرد فرزندان خود قرار می

یم، از راه ما دور شو، زیرا تو کند که ما فرزندان فریدون ایرج اژدها را نصیحت می. کشد سرعت کمان را به زه کرده می نموده به
  .همچون نهنگی هستی که توانایی مقابله با شیران را نداري
  هنرها بدانست و شد ناپدید  فریدون فرّخ چو بشنید و دید

  )237تیب ،104:همان( 
 ۀنام و سزاوار همسري شدند و به مرتب ةدارند ،آنها پس از آزمایش«: گوید این آزمون فرزندان فریدون می ةمسکوب دربار

بود نه به خرد و ) ایرج(د ر، آرامی و خ)سلم(، دارایی )تور(آزمون فرزندان فریدون به جنگاوري . ف یافتندمردي و شهریاري تشرّ
  ).32: 1381مسکوب، (» مردانگی با هم

زال را در . دنده مورد آزمون قرار می ،دارد اكزال را نیز که آهنگ ازدواج با رودابه دختر مهراب کابلی از نوادگان ضح
نمایند  اها و پرسشهاي تمثیلی طرح میموبدان معم. آزمایند مجلس منوچهر نخست به دانش و خرد و سپس به جنگاوري و دلیري می

؛ زال در اینجا هم خواهد تا در میدان، هنرهاي رزمی خود را به نمایش بگذارد سپس منوچهر از او می. گوید و زال همه را پاسخ می
با و از این پس همگان به ازدواج او . آید سربلند و پیروزمندانه بیرون می ،با دلیري و جنگاوري بر حریفان خود فائق آمده، از آزمون

  ).256-247، ص1ج: 1388ی، فردوس: ك به.ر(یابد  ف میمردي و پهلوانی تشرّ ۀدهند و به مرتب رضایت میرودابه 
کیکاووس پس از . از سر بگذرانندرا کیخسرو و فریبرز هم براي جانشینی کیکاووس و رسیدن به مقام شاهی باید آزمونی 

نخست فریبرز . نماید دز می طوس و گودرز بر سر جانشینی فریبرز و کیخسرو، جانشینی خود را مشروط به آزمون فتح بهمن ةمشاجر
دز را فتح نمود و دیوان را هالك کرد  بهمن ،ایزدي و نیروي یزدان ةکیخسرو با فرّ. شود نمی قگذارد، اما موفّ پاي در این آزمون می

  ).468-463، ص2ج: همان(و از آن پس به مقام شاهی رسید 
  

  آزمون گذر از آب
 ۀیکی از عناصر چهارگان ،الگوهاي طبیعی است و بر اساس عقاید باستانی در کنار خاك و آتش و باد آب یکی از کهن

: هم آمده است بندهشه در ـک ؛ چناناست داربرخـوراي  ت ویژهیاهماز ها  آب در اسطوره. رود جهان به شمار می ةدهند تشکیل
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همچنین ). 39: 1385ی، دادگ(» ...مردمان و گوسپندان ۀاز آب بود جز تخم) چیز(نخستین آفریده همه آب سرشکی بود، زیرا همه «
اهریمن و مقارن با گناه و  ةیها بوده، در مقابل آن، خشکسالی، زادـنیک ۀر هر چیز و اصل همم بدر خلقت اهورایی مقد«آب 

 توان گفت که آب، رمز کلِّ در یک کالم می«الیاده  ۀبه گفت). 91: 1387یاحقی و قائمی، (» نابخشودگی و بدیمنی بوده است
  ).189: 1385الیاده، (» ستی استـانات هـامک ـۀهم دانـو زه أشمه و منشـود دارند؛ سرچـه وجوـچیزهایی است که بالق

. کریم این نمادها تکرار شده است قرآنآب هم نماد پاکی و تطهیر است و هم رستاخیز و والدت مجدد؛ در چندین جاي 
نزِّ... «: فرماید کنندگی آب می ویژگی پاك ةانفال دربار ةیازدهم سور ۀدر بخشی از آی ،براي نمونه و یلَلُ عکُینَم م السماء مآء 

یطَهِّ کُل نهم  و هشتم و چهل و چهل ۀیآو یا در بخشی از  .)ن پاك گرداندآریزانید تا شما را با  و از آسمان بارانی بر شما فرو(» ...م بهرَ
حیی بِ* هوراً ء طَآم ماءالس نَنا ملْزََنْأَ و... «: د مجدد آمده استکنندگی و هم تولّ پاك ةهم دربار ،فرقان ةسور نُ له لْبو از (» ...ةً میتاًد

 ةبقره دربار ةسور 164 ۀیآهمچنین در بخشی از ). آن، سرزمینی پژمرده را زنده گردانیم ۀآسمان آبی پاك فرود آوردیم، تا به وسیل
نْ آم و... «: هـفرماید ک دد به وضوح میـآب و والدت مج آبی ] همچنین[و (» ...هاض بعد موترا بِه األَیحأَء فَآم نْآء ممالس نَم اهللاُ لَزَاَ

  ).فرستاده، و با آن، زمین را پس از مردنش زنده گردانیده که خدا از آسمان فرو
  :نویسد الگوي آب دارد، در بیان ویژگیهاي تطهیر و تجدید حیات آن می شناختی که از کهن الیاده در تفسیري اسطوره

کند، داراي قدرت تطهیر و  پاشد و هر تاریخ و سرگذشتی را مضمحل می هر شکل و صورتی را از هم میاینکه  تآب به علّ«
گناه، و  آورد چون کودکی بی می ، و آنکه از آب سر بر»میرد می«رود،  می تجدید حیات و نوزایی است؛ زیرا آنچه در آب فرو

  ).194: 1385الیاده، (» نوینی را آغاز کند» خاص«شد و زندگانی وحی و الهام جدیدي با ةتواند گیرند است که می» سرگذشت» بی
هاي خطرناکی که بر سر راه قهرمان  در واقع یکی از مرحله. گذر از آب است آزمونِ ،یکی از آزمونها ،در آیینهاي گذر هم

این . یابد والدت مجدد ارتباط میرودخانه و یا دریاي ژرف است؛ که البته باز هم با  ،وجود دارد و قهرمان باید از آن عبور کند
خالقی مطلق، : ك به.ر( رود ها به شمار می شود و یکی از خصائص حماسه ها به فراوانی مشاهده می نمادین آب نیز در اسطوره ۀجنب

  ). 65: 1386الف، 
وثیقی دارند و حتی  الگوي آب پیوند در عین اینکه با کهن» آزمون گذر از آب«و » والدت مجدد«یادآوري است که  ۀشایست

چهار که یونگ هم براي مثال در  ی هستند؛ چنانالگوهاي مستقلّ هاي نمادین آب برشمرد، خود نیز کهن توان آنها را از جنبه می
  ).102-61: 1368، ونگی: به ك.ر(بررسی کرده است  اًرا مستقلّ» والدت مجدد«الگوي  کهن ،صورت مثالی

جاي  در جاي ،ابندی یمت الگوهایی که با آب معنا و هوی کهن -از نگاه دیگر  -آن و نیز  الگوي آب با نقشهاي نمادین کهن
  .ی یافته استتجلّ شاهنامه
رود، تطهیر معنوي نیز با آب و غسل  عالوه بر اینکه آب براي پاك ساختن اجسام از آلودگیهاي مادي به کار می شاهنامهدر 

یعنی هر چیزي که از نظر معنوي و یا غیر ظاهري و محسوس هم آلوده و ناپاك باشد با آب طاهر و پاکیزه  ؛شود دادن انجام می
برجستگی و کاربرد  شاهنامهویژه اینکه این جنبه از نقش نمادین آب، در  به). 93: 1386خالقی مطلق، ب، : ك به.ر(شود  می

و  دیرسي ا چشمه، به »شود زدانی شیپزنده « نکهیااز  شیپی شاه تركپس از  خسرویکي نمونه برا که چنانبیشتري یافته است؛ 
  ).3065، 3045-3044اتیاب، 368-367، ص4ج: 1388ی، فردوس: به ك.ر(» بدان آبِ روشن سر و تن بشست«

ات ما با خضر و اسکندر پیوند دارد و فردوسی نیز آن را  ۀوري است که چشمآیاد ۀشایست در آب حیوان که در سراسر ادبی
خالقی مطلق،  ۀ، به گفت)91، ص6ج: 1388ی، فردوس: ك به.ر(آورده است » رفتن اسکندر به ظلمات به طلب آب حیوان«داستان 

جاودانان درآید در آن غسل کرد و سپس از چشم همراهان  ةاي نیست که کیخسرو پیش از آنکه در زمر چیزي جز همان چشمه«
ایرانی بوده که همراه با چندین روایت دیگر ایرانی به رمان اسکندر راه یافته  ،نه در اصلوي بر آن است که این افسا. »ناپدید گشت

  ).290: 1388؛ 95: 1386خالقی مطلق، ب، : ك به.ر(است 
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 ۀاز جمله عبور جمشید به وسیل. توان به دست داد د میهاي متعد نمونه شاهنامهالگوي گذر قهرمان از آب نیز در  اما از کهن
؛ عبور فریدون و همراهانش بدون )45، بیت 43، ص1ج: 1388ی، فردوس: ك به.ر(اش  کشتی بر آب در پنجاهمین سال پادشاهی

ك .ر(؛ عبور کیخسرو از جیحون به همراه مادرش و گیو بدون کشتی )306-293، ابیات74-73: همان: ك به.ر(رود  کشتی از اروند
: ك به.ر(دز و نیز هنگام برگشتن  نیز گذر از دریاي زره با کشتی براي رفتن به کنگو ) 409-407، ابیات448، ص2ج: همان :به

  ).303-302، 298-296، ص4ج: همان
گیرد و طوس از فریبرز جانبداري  می اي که بین طوس و گودرز بر سر جانشینی کیکاووس در جالب توجه است که در مشاجره

شمرد  می ت لیاقت کیخسرو براي پادشاهی برات از جمله دالیلی که مبنی بر اثبکند، گودرز که طرفدار جانشینی کیخسرو اس می
  :عبور او از جیحون بدون کشتی و مانندگی او در این مورد به فریدون است

  ز جیحون گذر کرد و کشتی نجست
  رود دـز ارونـچو شاه آفریدون ک

  

  یانی و راي درستـک ه فرِّـب
  د فرودـشتی نیامـه کـگذشت و ب

  

  )668-667، ابیات460، ص2ج: همان( 
ي خود با جنگها؛ بوراندخت در مینیب یمدربارة بوراندخت دختر داراب  زینی طرسوس نامه دارابدر  ناًیعمضمون را  نیهم

ی بگذرانآب  نیامرا از ... « که خواهد یماز خداوند  افتی ینمي گذشتن براي ا لهیوساز آب بگذرد، اما  ستیبا یم کهآنجا  انیهند
 کردرا مستجاب  شیدعا؛ خداوند هم »...يدیبگذران حونیجرا از آب  خسرویکی، و کشتی بي دیبگذرانرا از قلزم  دونیفر چنانک

  ). 187-186، ص2ج: 1389ی، طرسوس: به ك.ر(یی از او تر شود مو نکهیاو با اسب از آب گذشت بدون 
احان یکی از ملّ ،جالب توجه است که در این داستان. کند زره عبور می دز با کشتی از دریاي افراسیاب هم براي رفتن به کنگ

ندیدم که کشتی و زورق / هشت و مرا سالیان هست هشتاد«؛ زیرا »دریا نیابی گذار بر این ژرف«کند که  به افراسیاب گوشزد می
ت هم با همراهان خود به سالمت از آب در نهای. دهد که کشتیهاي زیادي را بر آب بیندازند اما افراسیاب دستور می. »گذشت

  ).280، ص4ج: همان: ك به.ر(رسند  دز می و به کنگ گذرند یم
  ).14، ص5ج: همان: ك به.ر(گذرد  گشتاسپ نیز براي رفتن به روم با کشتی از آب می

ه ۀمای تکرار بن«جلیل دوستخواه بر آن است که  آبی چون اروند  ي سیالبی و پرها مند ایران با اسب از رودخانه گذار شهریاران فرّ
اسطورگی کهن پیوند فرّه با آب و  ۀمای نمایشگر بن]... شاهنامهدر [در داستانهاي فریدون و کیخسرو ) جیحون(و آمودریا ) دجله(

ماَ برخوردار از پشتیبانی ایزد(مند  هو در نتیجه گزند نیافتن شهریار فرّ) نبات اَپم(ایزد نگهبان آب  آبهاي سرکش و سیالبی از ) نبات پ
  ).144-143: 1380دوستخواه، (» ...است

اند، در مورد پیامبرانی چون  که از آب گذشته شاهنامهرمانی آمند و  هآن با پادشاهان فرّ ۀگذر از آب و مقایس ۀمای تکرار بن
نیز  نداسرائیل از نیل گذشت با قوم بنی که) ع(موسیو وفان و دریا پیروزمندانه گذشتند تکشتی از  ۀکه با پیروان خود به وسیل) ع(نوح

  . قابل مشاهده است
د، هاي متعد عالوه بر عبور از خان ،رستم براي کشتن دیو سپید. اند رستم و اسفندیار هم آزمون گذر از آب را از سر گذرانده

پهناوري هم  ۀگوید، از رودخان می از راه و سختیهاي آنبا او خان راهنماي رستم است و  باید از آب هم بگذرد؛ اوالد که در هفت
  :توان به جایگاه دیو سپید رسید کند که بدون گذشتن از آن نمی یاد می

  که پهناي او بر دو فرسنگ بیش  کزو بگذري رود آبست پیش

  )484، بیت36، ص2ج: 1388ی، فردوس( 
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  :گذرد دز از دریایی ژرف می خان، براي رفتن به رویین اسفندیار هم در هفت
  سپاه اندر آمد به یکبارگی  دریا سبکبار شد بارگیبه 

  )409، بیت254، ص5ج: همان( 
دش را از همه پنهان که با آب پیوند دارد داراب پسر بهمن است که مادرش هماي چهرزاد تولّ شاهنامهتهاي از دیگر شخصی

اما گازري او را از آب گرفت و بزرگش کرد  ؛داشت و در هشت ماهگی او را در صندوقی چوبی گذاشت و به رود فرات انداخت
سپاه را به او  ۀداراب در سپاه ایران به خدمت درآمد و در جنگ ایران و روم، طالی. و سرانجام پهلوانی برومند و جنگاور گردید

اش و  ت واقعین هویسپردند؛ با دالوریهایی که داراب در کارزار از خود نشان داد، سپاه ایران پیروز گردید؛ وي پس از آشکار شد
  ).512-488، ص5ج: همان: ك به.ر(به پادشاهی ایران رسید  ،بازگشت به پایتخت

همچنین این . دهد نشان می زینالگوي والدت مجدد را  نمودي از کهن ،به آب انداختن داراب و بازگشتن و به شاهی رسیدن او
پیامبري  مقام  که در کودکی مادرش او را در صندوقی گذاشت و به آب انداخت و سرانجام به )ع(داستان با داستان حضرت موسی

   .ماننده است دیگردنائل 
شونده در  هاي تکرار مایه یکی از بن» کنند شده که عناصر کیهان از او پشتیبانی می کودك رها« ةشایان توجه است که اسطور

هاي قهرمانی دارد، سرانجام  مایه ،شده که در ذات و سرشت خود هاکودك ر .ات استاسطوره و تاریخ و ادبی»یس شاه یا قد
: 1385زمرّدي، (» اند درنگ رهایشان کرده د بیخدایانی که پس از تولّ ةآمیزش تقلیدي است از اسطور حال افسانه ۀشود و ترجم می

509.(  
  

 آزمون گذر از آتش
 ۀگان در کنار آب و باد و خاك، یکی از عناصر چهار ،اساس عقاید باستانیالگوهاي طبیعی است و بر  آتش هم یکی از کهن

س و ایزدینه است و آن همچون یونان و روم و هند و ایران، مقد ،آتش در اساطیر ملل مختلف. رود جهان به شمار می ةدهند تشکیل
و  اند داشته یمدس ی تمام اقوام قدیم، آتش را مقّلّک طور به). 131-120: 1380کزازي، : ك به.ر( اند پنداشته را مینوي و آسمانی می
آفتاب و  ۀآتش در اجاق خانواده فقدان اشع. آتش دوست و مصاحب سودمند انسان است«زیرا  ؛اند داده مورد ستایش قرار می

موذي را از انسان دور  اند و خوابهاي بد و کند و دافع زیانها و پلیدیهایی است که در تاریکی پنهان گرمی خورشید را جبران می
 ). 41: 1384معین، (» ...سازد می

ویژه در کیش زرتشتی که مرکزیت دارد و تقدیس  ت بسیار واالیی دارد؛ بهیهاي ایرانی اهم آتش در فرهنگ و اسطوره
 نیادر  همچنین. ستاي الهی و رمزآمیز داده شده ا مزدا خوانده شده و بدان جنبه آتش پسر اهورا ،یتدر متون دینی زرتش. شود می

ستنیها، آتش ابرها یا پایان، آتش ر مردمان و چهار آتش بهرام، آتش تنِ«: از پنج قسم آتش سخن رفته که بدین شرح است متون،
عالوه بر این، ). 49-48: 1387باقري، (» مان که در ملکوت اعلی یا بالستان بالست در مقابل اهورامزدا فروزان استزرْبرق و آتش گَ

و ) آتش ارتشتاران(گشنسب  ، آذر)آتش موبدان(بزرگ اساطیري نیز وجود داشته که عبارت بودند از آذرفرنبغ  ةسه آتشکد«
این سه آتشکده به ترتیب در فارس، آذربایجان و خراسان به دست سه قهرمان زمینی یعنی ). آتش کشاورزان(مهر  رزینب آذر

  ).32: 1381آموزگار، (» تگشتاسپ تأسیس شده اس جمشید، کیخسرو و کی
ه حفظ کرده تبار، هنوز هم تأثیر خود را بر فرهنگ عام از دوران اساطیري اقوام ایرانیاست الگوي آتش که یادگاري  کهن

بایسون در  ۀطور خاص در روستاهاي ناحی به(پژوهشگران در نواحی مختلف آسیاي میانه از برخی  طبق تحقیقات ،براي نمونه. است
. شود آتش و سوگند بدان در میان مردمان این نواحی دیده می هاي بارزي از تقدیس و گرامیداشت ، نشانه)ازبکستانجمهوري 
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ت بیشتر نمایان است؛ که البته این سنّ ،آتش داشت افروزي و نگاه آتش تسوران و یا نوروز، سنّ ویژه در مراسم عروسی و ختنه به
  ).161-157: 1376رحمانی، : ك به.ر(در ایران و افغانستان نیز رایج است  ،عالوه بر آسیاي میانه

س و نشان از پاك و مقد شاهنامهجاي  در جاي. اي یافته است نیز بازتاب ویژه شاهنامهالگو در  عنوان یک کهن آتش به
شنگ و ظاهر شدن ماري در برابر نخستین روایت فردوسی از آتش، در داستان به شکار رفتن هو. شود ایزدي بودن آتش یافت می

رد با در اثر برخورد سنگ خُ. کند کند، اما به مار نخورده به سنگ بزرگی اصابت می هوشنگ سنگی به سوي مار پرتاب می. اوست
: ك به.ر(دهد  هوشنگ این آتش را فروغی ایزدي دانسته، آن را مورد پرستش قرار می. شود آتش ایجاد می ،سنگ بزرگ

  ).30، پاورقی ص1ج: 1388ی، فردوس
  :کند که آتش را زرتشت پیامبر از بهشت به ارمغان آورده است فردوسی از زبان اسفندیار روایت می ،در جاي دیگر

شتبرافروختم آتش زرده  
  

  ر آورده بود از بهشتمکه با مج
  

  )723، بیت352، ص5ج: 1388ی، فردوس( 
   .شود قدسی و اهورایی آتش معلوم می ۀدر اینجا هم جنب که مینیب یم

توضیح اینکه براي تمایز هر چیز پاك . کنندگی آن است ، ویژگی تطهیر و پاكشاهنامهاز دیگر ویژگیهاي نمادین آتش در 
  .استر گذرد، پاك و مطه کند و آنچه از آن سالم می بایست آن را از آتش گذراند؛ آتش ناپاکی را محو و نابود می از ناپاك، می

البته . اند گفته یم» ور«گناه در ایران قدیم، گذر از آتش بوده است که به آن  گناهکار از بی در واقع یکی از روشهاي تشخیصِ
اجراي آنها  ةنیز دارد که اطالع دقیقی از نحو» ی، و ور سرشارگیاهان سم ةور برسم، ور روغن، ور شیر«اقسام دیگري همچون » ور«

، بریدن )سوگند خوردن(همچنین آزمونهاي دیگري نیز مانند خوردن آب گوگرد ). 852: 1386یاحقی، : بهك .ر(در دست نیست 
  ).110: 1385زمردي، : ك به.ر(گناه آمده است  براي تمایز گناهکار از بی ها با کارد و غیره نیز در اسطوره

در ماجراي . تن سیاوش از آتش است، سالمت گذششاهنامهگناهی در  مصداق بارز گذر از آتش براي صدق دعوي بی
ی براي این مشکل و جلوگیري از کیکاووس براي یافتن راه حلّ ،هام قرار گرفتکه سیاوش در معرض اتّآنگاه سیاوش و سودابه، 

زیرا  ؛»بر آتش یکی را بباید گذشت«گیرد که  بنا به مصلحت موبدان، رأي بر این قرار می. کند با موبدان مشورت می ،رسوایی بیشتر
بدین ترتیب، سیاوش که  ).232، ص2ج: 1388ی، فردوس: ك به.ر(» گناهان نیارد گزند که بر بی/ چنین است سوگند چرخ بلند«

  ).237: همان(» ي دشمنان گشت پست همه کامه«گناه بود، به سالمتی از آتش گذشت و  پاکدامن و بی
ق پهلوانی که موفّ. یابد الگوي والدت مجدد نیز پیوند می ی با کهننوع رود و به آزمون آتش، یکی از آیینهاي گذر به شمار می

که سیاوش هم  چنان. رود یابد و از نوع انسانهاي آرمانی به شمار می اي می و سربلند از این آزمون بیرون آید، لیاقت و صالحیت ویژه
ت و وفا گردید و در میان مردم نیز هر و محبجویی و م د دیگري یافت و نمادي از آرامش و صلحپس از گذر از آتش، گویی تولّ

اي پیدا کرد ت ویژهمحبوبی .  
عالوه بر داستان  - میکر قرآنگناهان از آن، در  جالب توجه است که مفهوم گذر از آتش و به سالمت گذشتن پاکان و بی

آمده است؛ بدین شرح که مؤمنان  زین میمرسورة  72و  71آیات  در - که آتش بر او سرد و سالمت شد) ع(مشهور حضرت ابراهیم
م بگذرند، اما متّ یابند و ستمکاران و بدکاران به آتش دوزخ  نجات می زگارانیپرهو قیان و کافران همه باید بر آتش جهنّ

اول  ۀدر مورد آی. »اًیها جثیف ینَمالالظّ رذَوا و نَقَاتّ ینَذی الَّجِّنَنُ مثُ*  اًضیقْم ماًتْح کبِّلی رع ها کانَدا وارِلّم اکُنْم نْا و«: روند می فرو
ران با توجه به برخی روایات و گذرند یا نه؛ اما بیشتر مفس ران اختالف نظر وجود دارد که آیا مؤمنان هم از آتش میچه بین مفس گر

بینند و به سالمت از  اما مؤمنان آسیب نمی م امري محتوم است،مردمان به جهنّ ۀهم) دخول(احادیث، قائل به این هستند که ورود 
  ).310: 1384کریم،  قرآن: ك به.ر(شوند  آتش گذشته وارد بهشت می
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بدین نحو . منکر الوهیت، مولوي به آزمون گذر از آتش اشاره کرده است ن با دهريِمرد متدی ةنیز در داستان مناظر مثنويدر 
گوید فقط آتش است که این دو را از  بی را مثال آورده میطالي خالص و ناخالص و تقلّ ناین دو نفر، مرد متدی ةپایان مناظر رکه د

  :کند هم متمایز می
  چون قلبی و نقدي دم زنند: گفت

  رینـآخ انِـحـش امتـهست آت
  عام و خاص از حالشان عالم شوند

  

  من نکویم، ارجمند ،که تو قلبی
  کاندر آتش درفتند این دو قرین

  سوي ایقان رونداز گمان و شک 
  

  )674: 1382مولوي، ( 
  :گیرند که هر دو در آتش روند، تا صدق دعوي آنها معلوم شود سپس تصمیم می

  همچنان کردند و در آتش شدند
  یـعدـم ردـگوینده م آن خدا

  

  آتش زدند فتهر دو خود را بر 
  رست و سوزید اندر آن آتش دعی

  

  )674: 1382مولوي، ( 
  
 يریگ جهینت

به  کدامهر  شاهنامهپهلوانان  که افتی میدرخواهو پهلوانان بزرگ آن،  تهایشخصو شناخت  شاهنامهی بررسبا مطالعه و 
وجود داشته،  رانیای حماس -ي ریاساطدر سنّت  کهآزمونها  نیا. اند ي را از سر گذراندهدشواري آزمونها افراخور خود، آزمون ی

ي سخت و آزمونها ستیبا یمی خود و وارد شدن در جرگۀ دالوران و قهرمانان پهلواني اثبات براپهلوان  کهنحو بوده است  نیبد
قرار  شیآزماي ظهور در حماسه مورد ابتدای و جواني سالهامعموالً در  شاهنامهپهلوانان . است گذرانده یمي را از سر دشوار

یی را از سر آزمونهای شاهبه  دنیرسي برا خسرویکو  دونیفر ایی و نیهمسرگزي برازال  او ی دونیفرپسران  که چنان؛ اند گرفته یم
ي ابتدااز آتش هم در  اوشیسگذر . و بار آنها بوده است کاري حال و ابتداخان هم در  از هفت اریاسفندگذر رستم و . اند گذرانده

داند و بر آن است که جوان،  در معرض آزمایش می گرانیدفردوسی جوانان را بیش از  کهروست  نیهماز . ی او بوده استجوان
  :نماید اش معلوم گشته فضل و هنر کسب می چه دانش و گهر هم داشته باشد، اما با آزمون است که ذات و عنصر وجودي گر

  ابی آزمایش نگیرد هنر  چه دانا بود باگهر جوان گر

  )78، بیت309، ص3ج: 1388ی، فردوس( 
  :کند یم تکرار زین گریدي جامضمون را در  نیهم

  نگیرند بی آزمایش هنر  جوانان داننده و باگهر

  )3401، بیت260، ص8ج: 1388ی، فردوس( 
، خطرناكي صعب و مکانها ا، از جمله گذر قهرمان از آب، آتش و یمینیبب میتوان یمی را گوناگوني آزمونها شاهنامهدر 

آزمونها همان  نیا نیتر معروف دیشا؛ اما ...زن جادو و ای چون اژدها و یوحشتناکموجودات  امواجه شدن با جانوران درنده و ی
  .باشد خطرناكاز هفت خان دشوار و  اریاسفندگذر رستم و 
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موارد  شتریبي مستقل است، اما در الگو کهن کآزمون قهرمان خود ی کهاست  نیاي است ضروري آن ادآوری که گرید نکتۀ
 الگو کهن کمثالً قهرمان خود ی که چنان. ابدی یم لیتشکاند  ي مستقلالگو کهن کخود ی کدامشانهر  کهیی اجزااز عناصر و 

 کامی در نوع بهي را و دشواردر واقع پس از پسِ پشت گذاشتن قهرمان آزمون سخت و  که -والدت مجدد  ااست، آب، آتش و ی
  .  رود یمي مستقل به شمار الگو کهن کی کدامهر  - ردیگ یمآمدن صورت  رونیباز آن  تیموفقمرگ فرورفتن و با 
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 با دیدگاه نظامی عروضی »نمط عالی«بررسی تطبیقی آراء النگینوس  در 

  »چهار مقاله«در 

  77علی بازوند

  چکیده

النگینوس یکی از . پردازد یمي بین کتاب چهارمقاله ي نظامی عروضی و رساله ي النگینوس ها شباهتاین مقاله به وجوه 
به طرح نمط عالی او در نظریه ي ادبی و انتقادي خود با طرح مقوله ي  . شود یمبزرگترین منتقدان است که تالی ارسطو دانسته 

النگینوس بر این باور است که اثر . دینما یمر ادبی را باز و در واقع خصیصه شاهکا پردازد یمي یک اثر ادبی برجسته ها یژگیو
. شود ینمبه عنوان نمونه و نمط عالی مطرح شود و این نمط عالی هم منحصر به یک ژانر ادبی  تواند یمیی  ها یژگیوادبی با داشتن  

به  تواند یمنظامی عروضی سمرقندي صاحب چهار مقاله هم در مقالت هاي دبیري و شاعري  کتاب، معتقدست که شرایطی خاص 
نوشتار حاضر تبیین آراء النگینوس و انطباق آن با دیدگاه نظامی عروضی است؛ در این میان البته باید توجه . اثري ادبی تعالی بخشد

انتقادي شاعران و ادیبان  ایرانی تابع اصول و مبانی بالغی خاصی است، که ممکن است با مبانی ي هنري و ها دگاهیدداشت که 
یی است که در این دو اثر ها شباهتاما این  پژوهش صرفا در پی دریافت . یی نیز داشته باشدها تفاوتفکري و بالغی ادیبان غربی 

یی از حضور  وتاثیر ها نشانهي مشترك در دو اثر و بیان کننده ها رچشمهسبتواند گویاي  ها مشابهتشاید تحلیل این . شود یمدیده 
  .آراء ارسطو در هر دو  کتاب باشد

  
  
  .آراء، النگینوس،  تطبیق، چهارمقاله، نظامی عروضی :ها دواژهیکل
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  مقدمه
 کند یم، این سؤال در ذهن خطور شود یمهنگامی که صحبت از مشابهت و انطباق آثار غربی با آثار ادبی زبان فارسی مطرح 

یی بین ادب مغرب زمین با ادبیات فارسی در ها انطباقکه آیا اساساً چنین مشابهت و انطباقی ممکن است؟ باید گفت که شباهت و 
در ادبیات کالسیک مغرب زمین بویژه یونان و روم قدیم با ادبیات  توان یمرا  ها شباهتبرخی از این  . مواردي قابل دریافت است

ما در این مقاله به دنبال انطباق و شباهت بین دو اثر رساله نمط عالی النگینوس و چهار مقاله . کالسیک زبان فارسی مشاهده نمود
این دو اثر در باره ي شیوه ي . هستیمدر شمار ادب کالسیک به حساب آورد،  توان یمنظامی عروضی که به اعتباري هر دو را 

یی ها يهمانندو از این جهت  دانند یمنگارش و نویسندگی و شاعري سخن گفته اند، و مقدماتی را براي پرداختن به این امور الزم 
  .با یکدیگر دارند که تا حدودي گویاي سنخیت صاحبان هر دو اثر است

  
  ینوسي  چهار مقاله و رساله ي النگها شباهتوجوه 

  
  ي ادبی در امر شاعريها هیآرااستفاده از نکات بالغی و - 1

نکات . آرا و نظرات انتقادي نظامی عروضی در کتاب چهارمقاله در مقالت شاعري و مقالت دبیري، قابل توجه و اهمیت است
آنچه را که نظامی عروضی در . بدیع و انتقادي کتاب، آن را به صورت یکی از منابع قابل توجه در نقد گذشته درآورده است

نظامی عروضی با استفاده از نظرات انتقادي گذشته و . م قدما در نقد شعر استمقالت شاعري آورده است، یکی از منابع مه
نظامی عروضی براي پرداختن به کار خطیر شاعري مقدماتی ارائه . دهد یمي زیبایی از شعر ارائه ها استنباطي ذوقی خود، ها افتیدر
او براي شاعر جوان راهکارهایی بیان . کند یمو شاعران جوان را به یادگیري و آموختن مقدمات شعر تشویق و ترغیب  کند یم
شاعر صناعتی «: اصل سخن نظامی عروضی چنین است. شود ینمکه بدون یادگیري این مقدمات هیچ کس شایسته شاعري  کند یم

ند و التئام قیاسات منتجه بر آن وجه که معنی خرد را بزرگ گرداند و معنی است که شاعر بدان صناعت، اتّساق مقدمات موهمه ک
بزرگ را خرد، و نیکو را در خلعت زشت باز نماید و زشت را در صورت نیکو جلوه کند، و به ایهام قوتهاي غضبانی و شهوانی را 

  )42: 1387نظامی عروضی، (» .نظام عالم سبب شودبرانگیزد، تا بدان ایهام طباع را انقباضی و انبساطی بود، و امور عظام را در 
این است که شاعر ابتدا باید به کسب و تحصیل علومی که باعث افزایش دانش  آورد یمآنچه نظامی عروضی در باب شعر 

وضی نظامی عر. شاعري توانمند شود تواند ینمزیرا بدون تحصیل و یادگیري مباحث مربوط به فن شعر . ، بپردازدشود یمشاعري 
یل . داند یماولین شرط ورود به عرصه ي شاعري را فراهم کردن مقدمات شاعري  که با بکارگیري  داند یمپس شعر را کالمی مخّ

معناي بزرگ را کوچک و معنی کوچک را خرد نمود و این همان . به اغراق و مبالغه پرداخت توان یمقوه ي تخیل         
اما اغراق بیشتر در  شود یمکه البته اگرچه آرایه ي اغراق معموالً در همه ي انواع شعر پیدا  بکارگیري آرایه ي اغراق در شعر است

نظامی عروضی در ادامه ي این سطور کوتاه . اساساً حماسه بدون به کارگیري اغراق دیگر حماسه نیست. نوع حماسه کاربرد دارد
زیرا با برانگیختن احساس خواننده شاعر . ساسات آدمی را برانگیختبا شعر اح توان یم، که کند یمبه وجود احساس در شعر اشاره 

به اندازه ي شعر در  تواند ینمهیچ چیز . به خواسته ي خود که همانا تحریک افراد براي خواسته موردنظر شاعر است، برسد تواند یم
رودکی » بوي جوي مولیان«اگر بخواهیم نمونه اي براي این منظور ذکر کنیم شعر معروف . مؤثر افتد ها انسانتحریک احساسات 

به خاطر آن  کند یماگر نظامی عروضی به این موضوع اشاره . است که محرك امیر نصر سامانی براي عازم شدن به بخارا است
نمود، اما به وسیله ي شعري قوي این کار مشکل، ساده و شدنی  احساسات دیگران را تهییج توان ینماست که گاهی با هیچ زبانی 

  .گردد یم
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نظامی عروضی مانند شاعران و نویسندگان معاصر خود تعابیري مانند مقدمات موهمه، قیاسات منتجه و امثال آن را در نوشته ي 
  .که دربردارنده ي مفاهیمی کلی هستند ردیگ یمخود به کار 

باید به آن اشاره نمود، استفاده ي فراوان نظامی عروضی از لغات و واژگان عربی در نوشته ي  نکات قابل توجه دیگري که
همچنین سبک انشا کتاب است که داراي . شود یمخویش است که همین باعث دیرفهمی و مشکل شدن بعضی از مباحث کتاب 

ي ها نوشته. وضی و متأخرین ایشان بوده استایجاز در لفظ و وسعت معانی است و شاید شیوه ي نویسندگان معاصر نظامی عر
ایجاز گویی از مختصات نویسندگان عصر نظامی عروضی بوده است، . نظامی عروضی با وجود ایجاز داراي معانی بسیار هستند

  .نظامی عروضی هم از این شیوه متابعت نموده است
یی مانند  کلیله و دمنه که آنقدر جمله طوالنی ها کتاببر خالف . نکته ي دیگر مورد اشاره کوتاهی جمالت این کتاب است 

همچنین استفاده از اصطالحات علمی در . باشند یم، جمالت این کتاب کوتاه شود یماست که منظور و مقصود نویسنده فراموش 
ختلف در ساختن ي مها دانشاز عصر غزنوي و سلجوقیان به بعد استفاده از  میدان یمچنانکه . شود یماین کتاب  به وفور یافت 

نظامی عروضی از چنین سنتی تأثیر . مضامین شعري امري رایج و متداول بوده است و براي شاعران هیچ محدودیتی نداشته است
ي شخصی و بهره مندي از ها استنباطاغلب  کند یمنظامی عروضی آنچه را که در مورد شعر و شرایط یک شاعر بیان . پذیرفته است

ي نظامی عروضی در شاعري دانستن و استفاده ي بجا و شایسته از نکات ها دگاهیدیکی از . تقادي دیگران استآثار ادبی و آراء ان
از جمله اغراق و : کند یمي ادبی است که در این مقدمه ي کوتاه مربوط به شاعري به چند مورد از آنها اشاره ها هیآرابالغی و 

  .گردد یممبالغه و آوردن ایهام که موجب استنباط و انقباظ طبایع 
ي ادبی اهمیت فراوانی داده و در چند جاي رساله ي خود به صراحت در ها هیآراالنگینوس هم در نمط عالی به نکات بالغی و 

سخنی داراي شکوه اندیشه و عظمت و زیبایی است که از ي ادبی سخن گفته و بر این باور است که ها هیآرامورد استفاده کردن از 
زیرا . صور خیال به قدر کافی استفاده نمود و خواننده از خواندنش به انبساط خاطر برسد  و باعث مالل و خستگی خواننده نگردد

ده از خواندن چنین که خوانن شود یمبلکه موجب  شود یمنوشته ي خشک و بی روح نه تنها باعث خستگی در خواننده و مخاطب 
آن است که نظامی عروضی آوردن مبالغه و ایهام و در مجموع ذکر نکات بالغی را  ها شباهتاز دیگر موارد . نوشته اي سرباز بزند

رساله ي النگینوس هم بکارگیري اغراق و صور خیال را در شعر براي شاعر الزم و ضروري می . داند یمبراي شاعر مهم و اساسی  
شاعران تمایلی دارند در بیان حوادث اساطیري، که از باور عادي فراتر است، راه مبالغه در پیش بگیرند و حال آنکه «. شمارد

آنجا که سخنوري سبکی شاعرانه و افسانه اي دارد و کار را . باورپذیري و حقیقت نمایی پیوسته زیباترین صفات تخیل خطابی است
راط کاري عجیب و خطرناك است و شگفت آنکه سخنوران مشهور عصر ما همین کار را ، افکشاند یمبه مجموعه اي از محاالت 

  )36:1387سید حسینی، ( ».کنند یم
البته . از دیگر وجوه شباهت کتاب چهارمقاله و رساله ي النگینوس اعتقاد هر دو نویسنده به آوردن اغراق و مبالغه در شعر است

مثالً در نوع حماسه قطعاً شاعر باید از مبالغه در سطح . بی شعر شاعر هم باید داشته باشداین اغراق و مبالغه بستگی به گونه ي اد
  .وسیع استفاده کند اما در دیگر انواع به فراخور شعر ممکن است کمتر مورد استفاده قرار گیرد

  
  استفاده از امور تخیلی در کار شاعري- 2

براي نمونه در رساله ي النگینوس . باشند یماین دو اثر هر دو به اصل تخیل و استفاده از امور تخیلی و توهمی در شعر معتقد 
، بلکه تخیل ما اغلب از مرزهاي جهانی که احاطه کند ینماما جهان، با تمام کلیتش، براي اندیشه و تأمل انسان کفایت «: آمده است

، اگر ما زندگی را با همه ي وجوه آن نظاره کنیم وببینیم که علو و عظمت و زیبایی چه سهم مهمی در و گذرد یممان کرده است 
  )60همان، (» .که هدف از آفرینش ما چه بوده است میبر یمآن دارد، پی         
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زیرا . قایل است بدین گونه رساله ي النگینوس هم مانند چهارمقاله براي تخیل در کار شاعري و سرودن شعر اهمیت خاصی
هر دو  استفاده ي از تخیل را مقدمه اي براي سرودن و پرداختن به . شعر خالی از تخیل با زبان و نوشته ي عادي تفاوتی ندارد

  .دانند یمشاعري 
  ایجاد شور و هیجان در خواننده- 3

یکی از وجوه شباهت نظامی عروضی با نویسنده ي النگینوس آن است که نوشته و شعر باید در خواننده ایجاد شور و هیجان و 
خواننده را از یکنواختی و خشکی برهاند و موجبات انبساط خاطر در خواننده ایجاد کند زیرا یکی از . شادي و نشاط کند

به این مهم دست یابد که بتواند ذوق و قریحه ي  تواند یمکسی . یجان در خواننده استي شاعر و نویسنده ایجاد شور و هها رسالت
خواننده را بفهمد و با درك آن براي مخاطب خود شعر بگوید یا بنویسد، تا موجب تأثیرگذاري بیشتر در مخاطب شود و به قول 

 کند یمرساله ي النگینوس هم دقیقاً به این نکته اشاره )42: 1387نظامی عروضی، (» طباع را انقباضی و انبساطی بود«نظامی عروضی 
که گویی سخنور آن را ادا نکرده بلکه زاییده  گذارد یماظهار شور و هیجان باالترین تأثیر را زمانی در شنونده اثر «: دیگو یمو 

تقریباً چنان . تقلید فوران طبیعی احساسات است دهد یمیی که به خود ها پاسخو  پرسد یمآنچه سخنور از خود         . موقعیت است
» .دهد یمي دیگران به هیجان آمده باشد، و بالفاصله، با حدت و با لحن حقیقت محض، به او پاسخ ها سؤالاست که کسی بر اثر 

  )42: 1387سیدحسینی، (
رپذیري و شور و هیجان در شنونده هم نظامی عروضی و هم نویسنده ي رساله ي النگینوس، اصل تأثی شود یمچنانکه مالحظه 

و یکی از نکات قابل توجه که نباید از نظر هر شاعري دور بماند استفاده از ایجاد شادي و انبساط خاطر در . و خواننده را قبول دارند
  .گینوس استآنچه که ذکر شد بیشترین و بارزترین وجوه شباهت بین مقدمه ي شاعري کتاب چهارمقاله و رساله الن. خواننده است

  
  تأثیر گذاري در مخاطب- 4

زیرا اگر شاعر و یا نویسنده . وباز از وجوه مشباهت چهارمقاله با رساله ي النگینوس، اهمیت تأثیرگذاري اثر در خواننده است
ا آن گونه که و خواننده ر. با بیان شعر و یا نوشته اي بیشترین تأثیر را در خواننده و مخاطب خود بگذارد تواند یمتوانا باشند 

در چهارمقاله داستان احمدبن عبداهللا الخجستانی است که با  ها نمونهیکی از این . به صورت غیرملموس هدایت کند خواهد یم
احمد بن عبداهللا الخجستانی را پرسیدند که تو « . رسد یمو از خر بندگی به امیري  ردیگ یمخواندن دو بیت شدیداً تحت تأثیر قرار 

ببیادغیس در خجستان روزي دیوان            حنظله ي بادغیسی همی : بنده بودي، بامیري خراسان چون افتادي؟ گفتمردي خر 
  :خواندم بدین دو بیت رسیدم

  مهتري گر بکام شیر در است                 شو خطر کن ز کام شیر بجوي
  رویارويبا بزرگی و عز و نعمت و جاه                 یـا چو مردانت مرگ 

داعیه اي در باطن من پدید آمد که بهیچ وجه در آن حالت که اندر بودم راضی نتوانستم بود، خران را بفروختم و اسب خریدم، 
  )42-43: 1387نظامی عروضی، (» ...و از وطن خویش رحلت کردم 

و این . کند یمخود احساس هیجان  و در ردیگ یمبدین ترتیب احمد خجستانی با خواندن این دو بیت آنچنان تحت تأثیر قرار 
و این یکی از تأثیرات سحر بیان در  رسد یمکه از مرحله ي مکاري به امیري  دهد یمدو بیت چنان قوت قلب و شجاعتی به او 

زیرا حاصل شکوهمندي متقاعد کردن «. در رساله ي النگینوس نیز مشاهده کرد توان یمنظیر همین نوشته را         . مخاطب است
، بر سخنی که هدفش متقاعد کردن کند یمهمه جا و در هر زمان سخنی که ما را افسون . شنونده نیست، بلکه به شوق آوردن اوست

اما شکوه قدرت و نیروي مقاومت ناپذیري به . عمل متقاعد کردن اغلب ناشی از خود ماست. و خوشایند بودن است برتري دارد
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یا، بهتر بگوییم، مهارت نویسنده را در ابالغ و یا نظم و ترتیب  شود یمشنونده مسلط         که به تمام معنی بر روح دهد یمسخن 
  )12: 1387سیدحسینی، (» .فهمید توان ینمسخن تنها از یک یا دو عبارت 
دو  اگرچه این. دهند یمکه هر دو نویسنده به اصل تأثیرگذاري کالم در شنونده اهمیت  میابی یمچنانکه مشاهده شد، در 

اما هر دو این اصل مهم را قبول دارند که سخن باید تأثیر . نویسنده،  از نظر مکانی و  ازلحاظ بعد زمانی به همدیگر نزدیک نبوده اند
البته شاعران و نویسندگان قلیلی وجود دارند که داراي این . جادویی داشته باشد تا بتواند خواننده را مسحور خود گرداند

م در اثرشان هستند ؛ اما همین دسته ي اندك هم با بیان سخنان زیبا که اغلب به صورت مثل سایر در              خصوصیت مثبت و مه
  .آمده اند توانسته اند مخاطب خود را تحت تأثیر قراردهند

تی آورد، چون رودکی بدین بیت رسید، امیر چنان منفعل گشت که از تخت فرود آمد، و بی موزه پاي در رکاب خنگ نوب...«
  )52-53: 1387نظامی عروضی، (» ...و روي ببخارا نهاد، چنانکه رانین و موزه تا دو فرسنگ در پی امیر بردند 

هرگاه شاعر و نویسنده اي . ي ادبی در کار شاعري و نویسندگی امی با اهمیت استها هیآراتأثیر صور خیال و استفاده ي بجا از 
ه زمانی و در چه موقعیت باید از کاربرد نکات بالغی استفاده کند، سخنی زیبا و تأثیرگذار می توانا واقف بر این نکته باشد که چ

  .گردد یمگویدکه باعث وجد و سرمستی در شنونده و مخاطب 
عظیم . امیرعلی نیکوییها پیوست و بماه دیدن مشغول شدند، و اول کسی که ماه دید سلطان بود... «: در چهارمقاله آمده است

  :پسر برهانی درین ماه نو چیزي بگوي، من برفور این دوبیتی بگفتم«: عالءالدوله مرا گفت. نه شدشادما
  چـو ابـروان یاري گویی                یا نی، چو کمان شهریاري گویی: اي مـاه

  نـعـلـی زده از زر عـیـاري گویی                در گوش سپهر گو شواري گویی
  )67-68: 1387نظامی عروضی، (» .ی تحسین کردچون عرضه کردم، امیرعل

شاعر مطابق با حال و مقال، شعري زیبا گفته است و با آوردن تشبیهاتی زیبا و مناسب موقعیت و بجا توانسته  مینیب یمچنانکه 
رساله . ته استاو را به وجد آورد به گونه اي که مورد تحسین و تفقد امیر قرار گرف. است در مخاطب خود تأثیري شگرف بگذارد

دوست «. دینما یمو تأثیر سخن بجا و سنجیده را به شاعر و نویسنده ي گوشزد  کند یمي النگینوس نیز مشابه این کالم را ذکر 
جوان من،  صور خیال نیز در ایجاد عظمت و فخامت و قدرت و سبک کارساز است و به همین اعتبار است که عده اي آنها را صور 

و صورت بیانی به  شود یمکه وارد مغز  شود یمبه طور کلی به اندیشه اي اطالق » تخیل«یا » صورت خیال«صطالح ا. نامند یمذهنی 
اما اکنون این اصطالح مخصوصاً به حالتی اختصاص یافته است که تو، در آن، به تأثیر اشتیاق و عالقه، گویی هر . ردیگ یمخود 

  )33: 1387سیدحسینی، (» .یده یمی و در برابر چشم شنوگانت قرار نیب یمیی گو یمآنچه را که 
که شنونده را تحت  شود یمکه کاربرد بجا و درست صور خیال در نوشته و شعر آنچنان مؤثر واقع           میریگ یمپس نتیجه 

این گونه اشعار موجب . زنند یمزرگ ي بها بخششکه دست به              کند یمپادشاه و امیران را چنان منفعل . دهد یمتأثیر 
و . دهد یمرساله ي النگینوس هم به اصل تأثیرگذاري کالم بسیار اهمیت  مینیب یمچنانکه        .شوند یمماندگاري و بقاي نام شاعر 

شاعر یا مگر آنکه سخن  شود ینمو این ممکن . که عواطف انسان را تحت تأثیر قرار دهد داند یمسخنی را جاودان و پایدار 
که هم نظام عروضی  شود یمنتیجه آن . نویسنده از امور معمول فراتر رود و در ذهن مخاطب خود نقش پایدار و ثابتی باقی بگذارد

که نقشی ثابت و پایدار  دانند یمو سخنی را پایدار و جاودان  باشند یمو هم رساله ي النگینوس در اصل تأثیرگذاري سخن هم نظر 
  .در ذهن مخاطب خود ایجاد کند

  
  تقلید و پیروي از شاعران و نویسندگان متقدم- 5
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ي بین کتاب چهارمقاله و رساله ي النگینوس این است که شاعر و نویسنده باید آثار گذشتگان را مورد ها شباهتیکی از 
ده مطالعه قرار دهد و نکات مثبت آنها را در نظر بیاورد و با تأسی و پیروي از آثار آنها الگو و نمونه اي مدنظر داشته باشد تا با استفا

اما شاعر بدین ... «: دیگو یمنظامی عروضی در این مورد . ر تأثیرگذار و جاودانه داشته باشداز این الگوها بتواند شعر بسراید و شع
درجه نرسد الّا که در عنفوان شباب و در روزگار جوانی بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد، و ده هزار کلمه از آثار 

و یاد همی گیرد که در آمد و بیرون شد ایشان از مضایق و دقایق متأخران پیش چشم کند، و پیوسته دواوین استادان همی خواند 
سخن بر چه وجه بوده است، تا طرق و انواع شعر در طبع او مرتسم شود و عیب و هنر شعر بر صحیفه خرد او منقش گردد، تا 

  )47: 1387نظامی عروضی، (» ...سخنش روي در ترقی دارد و طبعش بجانب علو میل کند 
البته منظور . کند یمو شاعران جوان را به تقلید از آثار شاعران بزرگ راهنمایی  کند ینماصل تقلید را نفی نظامی عروضی 

بدین معنا که شاعر الگو و . نظامی عروضی تقلید صرف از آثار دیگر شاعران نیست، بلکه تقلید از دیدگاه مثبت آن مورد نظر است
نظیر همین سخنان را رساله ي النگینوس نیز بیان . عر او روي به ترقی و پیشرفت بنهدسرمشقی در کار شاعري باید داشته باشد تا ش

یی که تاکنون نشان داده ها روشو  ها سبککه، اگر نوشته او را سرمشق قرار دهیم، به جز  دهد یماین نویسنده به ما نشان «. کند یم
کدام راه است و چگونه راهی است؟ آن راه عبارت است از تقلید آن . ایم، راه دیگري هم براي رسیدن به شکوهمندي وجود دارد

» .و پیروي از شاعران و نویسندگان بزرگ گذشته و این مقصدي است، دوست عزیزم که باید با استواري به سوي آن برویم
  )31: 1387سیدحسینی، (

ر دو نویسنده بر این اصل معتقدند که هر ي بین کتاب چهارمقاله و رساله ي النگینوس آن است که، هها شباهتیکی دیگر از 
نویسنده و شاعر خوب باید از استادان گذشته و متقدم خود آگاهی               داشته باشد و روش آنها را مدنظر قرار دهد، نکات 

ید آثار این گونه با. مثبت آنها را بداند و دقت کند که چه عاملی باعث شهرت و مهارت آنها در امر نویسندگی و شاعري شده است
اما سخن دبیر بدین ... «. گردد یماز شیوه ي آنها الهام گیرد و این موجب حدت و تشحیذ خاطر او . افراد را مورد مطالعه قرار دهد

درجه نرسد تا از هر علم بهره اي ندارد و از هر استاد نکته اي یاد نگیرد و از هر حکیم لطیفه اي نشنود و از هر ادیب طرفه اي 
پس عادت باید کرد بخواندن کالم رب العزه و اخبار مصطفی و آثار صحابه و امثال عرب و کلمات عجم و مطالعه ي . قتباس نکندا

و هر کاتب که این کتب دارد و مطالعه آن فرو نگذارد خاطر را تشحیذ کند و دماغ را صقال ...کتب سلف و مناظره صحف خلف
  )21-22: 1387نظامی عروضی، (» .ال کشد و دبیر بدو معروف شوددهد و طبع را برافروزد و سخن را ببا

هیچ نویسنده اي . داند یمنظامی عروضی یکی از شروط نویسنده ي خوب را آگاهی و وقوف بر آثار گذشتگان فن               
نویسنده . نویسندگی الهام گیرد مگر آنکه آثارگذشتگان را مورد مطالعه قرار دهد و از آثار آنها در امر شود ینممشهور و معروف 

 دهد یماین نویسنده به ما نشان «: ي رساله ي النگینوس دقیقاً مبحثی مشابه ي این سخنان نظامی عروضی دارد و آن این است که
ه یی که تاکنون نشان داده ایم، راه دیگري هم براي رسیدن بها روشو  ها سبککه، اگر نوشته او را سرمشق قرار دهیم، به جز 

آن کدام راه است و چگونه راهی است؟ آن راه عبارت است از تقلید و پیروي از شاعران و نویسندگان . شکوهمندي وجود دارد
بسیاري از دیگران از نفحه دیگران الهام . بزرگ گذشته و این مقصدي است، دوست عزیزم، که باید با استواري به سوي آن برویم

  )31: 1387سیدحسینی، (» .رندیگ یم
هر دو اثر به این اصل معتقدند که نویسنده و شاعر باید آثار گذشتگان را بخواند و از شیوه ي نگارش آنها مطالبی در جهت 

تا با الهام از این آثار، نویسنده اي نامی و مشهور شود و شایستگی راه یافتن به دربار بزرگان و پادشاهان . تقویت نویسندگی بیاموزد
این . ي آینده سرمشق و الگویی باشدها نسلنویسنده اي ماندگار است که نوشته ي او در حد شاهکار باشد و براي  اثر. را داشته باشد

مگر آنکه نویسنده و شاعران جمیع جهات پیشرفت از جمله مطالعه ي آثار پیشینیان و الهام گیري از آنها را  شود ینمامر میسر 
  .سرلوحه ي کار خود قرار دهد
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الزم به ذکر است که . البته تقلیدي که سرمشق و الگویی براي شاعر و نویسنده باشد. ه به اصل تقلید معتقد هستندهر دو نویسند
نه تقلیدي که شاعر یا نویسنده هم از نظر مضمون و محتوا و هم از جنبه ي ظاهر و  باشد یممنظوراز تقلید جنبه ي مثبت آن موردنظر 

  .دهد یمگزینش الفاظ واژگان انجام  
که در  شود یمدر قسمت دبیري به مواردي اشاره . در مبحث شاعري به بسیاري از موارد وجوه شباهت بین دو اثر پرداخته شد

  .قسمت قبلی به آن پرداخته نشده باشد
  

  نظام مند بودن کالم- 6
ي ها شباهتنظامی عروضی با ذوق و قریحه ي سرشار خود با پرداختن به مباحث باریک و نکات دقیق براي شاعر و دبیر، 

نظامی عروضی در مقاله ي دبیري به نکته اي جدید اشاره . شود یمبسیاري بین نظرات او و نویسنده ي رساله ي النگینوس مشاهده 
دبیري صناعتی است مشتمل بر قیاسات خطابی «. دهد یمنظام مند بودن سخن اهمیت بسیاري و آن این است که نویسنده به    کند یم

و بالغی، منتفع در مخاطباتی که در میان مردم است بر سبیل محاورت و مشاورت و مخاصمت، در مدح و ذم و حیلت و استعطاف 
و عتاب و احکام وثائق و اذکار سوابق، و ظاهر  و اغراء و بزرگ گردانیدن اعمال و خرد گردانیدن اشغال و ساختن وجوه عذر
پس دبیر باید که کریم االصل شریف العرض دقیق . گردانیدن ترتیب و نظام سخن در هر واقعه تا بروجه اولی و احري ادا کرده آید

: 1387نظامی عروضی، (  ».النظر عمیق الفکر و  ثاقب الرأي باشد، و از ادب و ثمرات آن قسم اکبر و حظ اوفر نصیب او رسیده باشد
20-19(  

از جمله به مهربانی و . نظامی عروضی در این قسمت به نکات بسیاري که الزمه ي یک نویسنده ي خوب است، پرداخته است
خوش رفتاري با مردم، برانگیختن احساسات و هیجانات مردم، پرداختن به نکات بالغی مانند اغراق، سجع و انواع آن و آوردن 

شناختن پایگاه اجتماعی افراد در میان جامعه و حفظ آبروي مردم از نکاتی است که یک دبیر توانا باید . انس و متضادکلمات متج
از جمله فردي با . تا اثر و نوشته ي او مقبول طبع مردم شود کند یمهم چنین نکاتی را به خود دبیر و نویسنده گوشزد . رعایت نماید

دبیر باید  دیگو یمدر ادامه . صون از هر گونه خطا و لغزش باشد، فردي باریک بین و داراي ادب باشداصالت و با نژاد، با آبرو و م
نکته ي تازه اي که در این . سازد یمدلبستگی زیادي به دنیا نداشته باشد، زیرا دلبستگی و تعلق به دنیا موجبات انحراف او را مهیا 

تنظیم کلمات و آهنگ موزون آنها نه فقط باعث . ، نظام سخن و ترتیب آن استقسمت مشابهت زیادي با رساله ي النگینوس دارد
تناسب و هم آهنگی کلمات فقط وسیله اي براي متقاعد ... «. گردد یمبلکه موجب شادي و هیجان روح  شود یمنوازش گوش 

فلوت کسانی را . و شور و هیجان استکردن و خوش آیند بودن نیست بلکه، در عین حال، ابزار خارق العاده اي براي ایجاد شکوه 
ي ها آهنگو در سایه ضرب  کند یم، آنان را از خود بی خود آورد یمبه شور و هیجان در            شنوند یمکه صدایش را 

که به حرکت درآید و حرکاتش را با موسیقی هم آهنگ  کند یمموزونش شنونده اي را که حتی با موسیقی نیز بیگانه باشد وادار 
، که انواع نوازد یماما تنظیم کلمات، که آهنگ کالم فطري موجود انسانی است، که نه فقط گوش بلکه روح را هم ... کند 

سیدحسینی، (» .م پی افکندو به یاري ترتیب کلمات، بنایی عظی... را به نوسان درمی آورد،  ها نغمهو  ها ییبایزکلمات، افکار، اشیا، 
1387 :65-64(  
از جمله تأثیر کالم جذاب و . یی وجود داردها شباهتبین سخنان نظامی عروضی و نویسنده ي رساله ي النگینوس  مینیب یم

سنده به هر دو نوی. شور و احساسی نه در جسم بلکه در روح او ایجاد نماید تواند یمو  آورد یمگیرا در شنونده، که وي را به وجد 
این اصل معتقدند که نویسنده باید آنقدر توانا و باریک بین و دقیق نظر باشد که بتواند با چینش کلمات در کنار هم به بهترین شکل 

و این امر . ممکن بتواند       آن چنان تأثیري بر مخاطب خود داشته باشد که هیچ فردي نتواند بر دیگران چنین تأثیري داشته باشد
سخن کز دل «مگر آنکه نویسنده فردي دانا و دانشمند باشد و به هنر نویسندگی واقف باشد و با عنایت به اصل  شود ینمممکن 
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بر احساسات و روح مخاطب خود تأثیر بگذارد و تارهاي دلش را مرتعش سازد و به لرزه  تواند یم» برآید، الجرم بر دل نشیند
  .درآورد

  
  نکوهش مداحی- 7

نظامی عروضی یکی از شرایط یک دبیر . پردازند یمچهارمقاله و رساله ي النگینوس به مذمت و بدگویی از مدیحه سرایی 
به منظور مطامع شخصی در مورد  ها مدحي دیگران را نخورد زیرا اغلب ها فیتعرکه فریب مدایح و  داند یمکافی و توانا را آن 

خص ممدوح در خود احساس غرور و تکبر و خود بزرگ بینی نماید و عیوب خود را که ش شود یمو باعث  شود یمافراد گفته 
و بتحسین و تقبیح اصحاب اغراض و ارباب اغماض التفاوت نکند و غره نشود، وعرض مخدوم را در مقامات ترسل «. فراموش کند

  )20: 1387نظامی عروضی، (» .از مواضع نازل و مراسم خامل محفوظ دارد
ي دیگران را نخورد تا بتواند در کار ها فیتعرکه فریب ستایش و  داند یمیکی از شروط دبیر قوي را آن نظامی عروضی 

نظیر همین سخنان نظامی عروضی در رساله ي النگینوس . دبیري خود دچار مشکل نشود و احترام و حرمت دیگران را نگاه دارد
مطنطن حاوي عباراتی است پر تشخص و رفیع، اما اغلب عاري از شور ي رسمی و ها خطابهدر کار سخنوران، مدایح و «. آمده است

و هیجان اند، به طوري که در میان سخنوران آنان که پرشورترند کمتر مناسب مدیحه سرایی هستند و، بر عکس، مدیحه سرایان 
  )20: 1387سیدحسینی، (» .از خود شور و هیجان نشان دهند توانند یمکمتر 

ین اصل اعتقاد راسخ دارند که انسان باهوش و دبیر توانا نباید فریب مدایح دیگران را بخورد، زیرا مدح افراد هر دو نویسنده بر ا
البته ذکر این نکته الزم . گردد یمنتیجه ي آن غرور کاذبی است که در فرد مدح شنونده ایجاد . اغلب به خاطر توقعات دنیوي است

بسیاري از این مدایح در جهت هدایت غیرملموس ممدوحان مؤثر بوده . باشند ینماست که همه ي مدایح پست و        بی ارزش 
  .منظور دو نویسنده در این جا مدح در معناي منفی و ضد ارزش آن است. است، و باعث راهنمایی و ارشاد آنان گردیده است

  
  ينتیجه گیر

گرچه . باشند یمگویا از لحاظ فکري و بیانی خیلی به هم شبیه . یی هستندها شباهتهمان طور که مالحظه شد این دو اثر داراي 
این دو اثر هم از بعد زمانی و مکانی بسیار از هم فاصله دارند، اما شاید در ادبیات همه ي جهان این اصل وجود داشته باشد که هر 

این شرایط تقریباً در همه ي . باید تحت شرایطی بتواند به این امور خطیر بپردازد پردازد یمکسی که به کار شاعري و یا نویسندگی 
اما به هر صورت داراي . اگرچه این انطباق آثار ملل مختلف با هم ممکن است دقیق و جزمی نباشد. باشند یمل یکسان ادبیات مل
 توان یمحتی  ها جنبهیی بین این دو اثر یافته شده که در بعضی از ها شباهتهمان گونه که در این مقاله وجوه . یی هستندها شباهت

ي علمی، فکري و اجتماعی در ادبیات ها نهیزمو این به دلیل سنخیت . باشد یمو شبیه به هم گفت که سخن هر دو نویسنده عین هم 
هر دو نویسنده به اصل تقلید در کار شاعري و نویسندگی معتقدند و راه پیشرفت و تعالی شاعر و نویسنده را در . ملل مختلف است

این به آن دلیل است که تقلید فطري بشر است و انسان یک رابطه ي درونی و یک گرایش . دانند یمتقلید و الهام از آثار دیگران 
  .شود یم ها انسانگاهی مواقع تقلید موجب التذاذ و بهره مندي ما . ذوقی نسبت به ماهیت تقلید دارد
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65  

 در اشعار سیاوش کسرایی »ضمایر شخصی«کارکرد اجتماعی 
  

  78خلیلی اکبر باقري علی
   79مریم بختیاري

  چکیده
اجتماعی را گشود و تجددطلبی در حوزه هاي مختلف، از جمله ادبیات راه یافت و  -یانقالب مشروطه سرفصل مطالبات سیاس

شاعران بسیاري به طبع آزمایی در زمینه هاي نوگرایی به ویژه در شکل و فرم پرداختند تا این که نیما، گوي سبقت از همگان ربود 
بعد از نیما، پیروان او نظیر شاملو، اخوان، . را با نام خود پیوند زدو نه تنها در فرم، بلکه در محتوا نیز سرآمد شد و شعر نو اجتماعی 

. اجتماعی در اشعارشان دست یازیدند -حتی شفاف تر و شیواتر از نیما به بازتاب مسایل سیاسی... شفیعی کدکنی، کسرایی و
توجه به جنبه هاي هنري، هرگز او را  سیاوش کسرایی به شدت پایبند بازگویی دردها و دغدغه هاي اجتماعی است و زبان گرایی و

از این رو، او . از تمرکز بر محتواي اشعارش بازنداشته و ذوق برانگیختن لذّت ادبی او را از شوق بیدارگري مردم، دور نکرده است
تبداد و فقر می در اشعارش اندیشه هاي اجتماعی را جانشین احساسات فردي می نماید و به دفاع از آزادي، دادگري و مبارزه با اس

اجتماعی می کوشد تا با  -کسرایی براي نیل به مقاصد سیاسی. پردازد و نقش انسان را در طرح سرنوشت خویش ترسیم می نماید
کاربرد واژگان مناسب و خلق تصاویر مؤثر، روح انقالبی و حماسی را در کالبد اشعارش بدمد و با استفاده از ترفندها و شگردهاي 

از این رو، با طرح مشکالت . مردم را به خیزش ، ایستادگی و پایداري در راه دست یابی به آرمان هاي شان وادارد زبانی و ادبی،
طبقات محروم و تأکید بر ضرورت تبلور آزادي و دادگري در قالب زبان هنري، آحاد مردم را به وحدت و همبستگی ترغیب می 

به » ما«و » تو«، »من«بدین مقصود به کار می بندد، کاربرد ضمایر شخصی  از جمله شگردهایی که کسرایی براي حصول. نماید
شیوه ي خاص کسرایی در کاربرد ضمایر، . اشکال متفاوت و برجسته سازي آن ها به دو روش قاعده افزایی و قاعده کاهی است

به منظور » ما«به » تو«و » من«ن موسیقی کالم، چینش واژگان، شکل دیداري و فضاسازي اشعار براي نشان دادن چگونگی پیوست
با توجه به . ترغیب و تشویق افراد به توده و حرکت انقالبی از محورهاي اصلی کارکردهاي ضمایرشخصی در اشعارش می باشند

که از برجسته ترین چهره هاي -اجتماعی کسرایی، به خصوص سروده هاي او در حوزه ي شعر نو مقاومت –گرایش هاي سیاسی 
تبدل می نماید، » ما«  در اشعارش که غالباً آن را به» تو»  و» من«می توان گفت کاربرد ضمایر شخصی -عر به شمار می آیداین نوع ش

که دربردارنده ي تضاد درونی و تقابل شخصی اند، » من و تو«داراي طرحی خودآگاه است و او بر اساس معناي مرکزي ضمایر 
  .، تقابل را به تعامل و تضاد را به تفاهم بدل نماید و بدین طریق وحدت را محقق سازد» ما« می کوشد تا با تغییر و تبدیل آن ها به

  
  .سیاوش کسرایی، ضمایر شخصی، کارکردهاي اجتماعی و فضاسازي :ها کلید واژه

                                                        
  aabagheri@umz.ac.ir: دانشیار دانشگاه مازندران، رایانامه 78
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  مقدمه - 1
به نام پایه گونه ي جدیدي از شعر فارسی پدید آمد که . ش .ه 1300 حدود سال از اجتماعی -با آغاز دگرگونی هاي سیاسی

به این نوع شعر، عالوه بر دگرگونی و نوگرایی در فرم و شکل، دگرگونی در نگرش . نام گرفت» شعرنیمایی«گذار آن نیما یوشیج، 
ی و دینی را نیز با خود داشت و وارد شعر فارسی کرد ارزش . ها، تشویق مردم در تعیین سرنوشت خویش و تحریک عواطف ملّ

ورود موضوعات و مضامین جدید،  زبان خاص و واژگان جدیدي را نیز با خود به ارمغان آوردند و مجموعاً شعر فارسی را تحت 
تأثیر شعر نیمایی چه از نظر زبان و چه از نظر محتوا، چنان شگرف و بی سابقه بود که  ). 204و 8: 1385یاحقی، (تأثیر قرار دادند

نوآوري ها را می توان به ویژه در حوزه این  .موج هایی را پدید آورد که هر کدام از آن ها منشأ نوآوري هایی در شعر نو شدند
فه ها هستند که شعر را می سازند و نیما نحوه ي شکل هاي زبانی، ساختاري، محتوایی و تصویري مشاهده کرد؛ زیرا ا ساساً این مؤلّ

یک اثر کامل و هنري دانسته و تنها به این اعتبار اطالق اثر هنري به » اصل تعریفی«شعر را مهم ترین » ساخت پذیري«گیري، یعنی 
  ).  29: 1383حسن لی، (یک شعر را درست می داند

برخی از شاعران به حوزه ي . ز موج هاي شعر نو حوزه ي خاصی را مورد توجه قرار دادندبا توجه به مبانی مذکور، هر یک ا
زبان و تکنیک روي آوردند، مثل احمدي و رویایی؛ بعضی به سرودن اشعار احساسی و رمانتیک توجه کردند، مانند نادرپور و 

و سلطان پور، و برخی از شاعران هم به مضامین  توللی؛ عده اي به سرودن اشعار چریکی و انقالبی مشغول شدند، مثل گلسرخی
  ).   14:همان(اجتماعی روي آوردند، نظیر شاملو، ثالث و کسرایی -سیاسی

از میان موج ها و جریان هاي شعر نو، نزدیک ترین و نامدارترین پیروان نیما شاعرانی هستند که  ذوق پرورش و زایش ارزش 
ي اجتماعی و اندیشه هاي سیاسی باز نداشته ، بلکه به بازتاب آنها با زبان هنري و مؤثر در هاي هنري، آنان را از گرایش به دردها

    .شعر برانگیخته است و چنان که اشاره شد سیاوش کسرایی، یکی از آن ها می باشد
  

  سیاوش کسرایی. 2
 پایان با. گذراند دارالفنون ي مدرسه در را خود دبیرستانی تحصیالت. آمد دنیا به اصفهان در 1305 سال در کسرایی سیاوش

 که توده حزب هواداران صف به که بود ها سال این در. شد تهران دانشگاه حقوق ي دانشکده ، وارد 1326 سال در دبیرستان گرفتن
 برابر دو نیز کسرایی هاي مرداد، فعالیت 28 گیري کودتاي شکل با 1332 سال در. آمدند، پیوست می شمار به رژیم اصلی مخالفان

 تر سیاسی و پرواتر بی نیز  کسرایی گذشت، شعر می 1340 هاي سال از هرچه. کرد سپري زندان در را مدتی کودتا از بعد وي. شد
  . شد می

کسرایی در این سال، براي .همزمان با پیروزي انقالب اسالمی، کانون نویسندگان پس از ده سال دوباره فعال شد 1357در سال 
اش از ایران خارج  دوباره به همراه خانواده 1362در زمستان سال نخستین بار به پاریس سفر کرد و پس از مدتی به ایران برگشت و 

در وین،  1374کسرایی در سال . مهاجرت کردوین به بلوك شرق، ، و بعد از فروپاشی مسکو ابتدا در کابل و سپس در. شد
آرش آوا، : از جمله مجموعه شعرهاي او عبارتند از. پایتخت اتریش بر اثر ابتال به ذات الریه و  پس از عمل جراحی قلب درگذشت

عابدي، (هاي تبر، خانگی، با دماوند خاموش و خون سیاوش ، مهره ي سرخ، در هواي مرغ آمین، هدیه براي خاك، تراشهکمانگیر
  ، انسان به پیمودن راه عشق و پایداري پیام. داشت صریح اشعار سرایش در بسیاري مقاومت و مداومت کسرایی).  15-32: 1379
 در که خواند کسانی اولین از را وي توان می«و ) 42 :همان(برجستگی خاصی دارد کسرایی هاي سروده در برابري و آزادي

  ).62: 1383خطیبی، (»شود می دیده حماسی و سیاسی و انقالبی شعر هاي ویژگی از هایی مایه اشعارش
درد اجتماعی، فقر اقتصادي، محرومیت فرهنگی و استبداد سیاسی، روح لطیف و حساس کسرایی را چنان عمیق و دردناك 

حور اصلی شعرش، و بیداري و رهایی او را رسالت بنیادین خود و شعر خود قرار تحت تأثیر قرار دادند که او انسان را موضوع و م
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گرداند تا بدین طریق به شعر خود و زندگی انسان معنا بخشد و شور زندگی را در طیف هاي مختلف اجتماعی برانگیزد و براي نیل 
ذهنیت خالق و بینش شاعرانه مورد پاالیش و  شاعر باید عواطف و اندیشه هاي اجتماعی و سیاسی را در کارگاه«بدین مقصود، 

در غیراین صورت، اشعار در روحیه ي افراد تأثیري نخواهد داشت و . استحاله ي هنري قرار دهد تا به آفرینش هنري دست یابد
تنها محتوا با توجه به چنین اصلی، نه ). 73: 1381روزبه، (»کار شاعر جز مشتی خطابه و شعار شاعرانه چیز دیگري نخواهد بود

محوري و مفهوم گرایی کسرایی را هرگز از گرایش و کاربرد زبان هنري و ادبی باز نمی دارد، بلکه موج هاي زبان محوري و 
نکته ي قابل توجه این است که . صورت گرایی نیز او را از مفهوم گرایی دور نمی نماید و از پرداختن به محتوا غافل نمی سازد

نوان یگانه ابزار انتقال پیام، هرگز از نظر کسرایی پنهان نمی ماند و او می کوشد تا سطحی از زبان را به کار زبان رسا و مؤثر به ع
  .اجتماعی اش بیشترین تأثیر را داشته باشد؛ چنان تأثیري که مردم را به حرکت وادارد –گیرد که در انتقال پیام هاي سیاسی 

    
  فرمالیسم و زبان و شعر. 3

هاي اجتماعی  هر یک از گروه. وجود دارد مل گوناگونی است که در یک جامعهواعنوان ابزار بنیادین بیان، وابسته به عزبان به 
ت به  .دني خود را دار د و به اصطالح زبان ویژهنگیر کار می سبکی ویژه و سطحی خاص از زبان را به در میان شاعران نیز وضعی

ي هفتاد یا هشتاد شعر  گوید با شاعري که در دهه کند و شعر انقالبی می انقالب زندگی میي  شاعري که در دوره. همین گونه است
ترین تغییراتی که در سال هاي اخیر در شعر جدید فارسی رخ داده،  به همین سبب، یکی از مهم. می گوید، زبان متفاوتی دارد

 (Structure)، ساختار) (Form شکل. او شناخت زبان استاز این رو،  ابزارکار شاعر زبان و هنر واالي . مربوط به زبان است
و تمرکز بر زبانِ ) 199: 1383حسن لی، (ها و ساختارگرایان می باشد فرمالیستاز موضوعات مورد توجه  (Temture)و بافت 

زبان شعر از اهمیت ها، توجه به  شناسی پراگ و کانون فرمالیست در مکتب زبان. شعر، اساسِ کار فرمالیست ها را تشکیل می دهد
به اعتقاد یاکوبسن . شناسی پراگ در ایجاد برجسته سازي زبان و کالم است نقش زبان ادبی در مکتب زبان. باالیی برخوردار است

که یکی از بنیان گذاران این مکتب می باشد، زبان شناسی و شعرشناسی دو امر جدایی ناپذیرند؛ تا به حدي که براي شناخت گوهر 
شعرشناسی « :گوید صراحت می به »شعرشناسی شناسی و زبان« ي خود با نام در مقاله یاکوبسن. دا باید گوهر زبان را شناختشعر، ابت

مکمل جزء   توان را می ، شعرشناسیساختار کالم است  شناسی علم جهانی جا که زبان و از آن با مسائل ساختار کالم سروکار دارد
شناختی  ي زبانرویکردبه شعر، به عنوان یک صورتگرا،  رویکرد یاکوبسندرحقیقت ). 71: 1381یاکوبسن، (»دانست شناسی زبان
از همین ). 63: 1383حسن لی، (می دانستند، تکیه ي اصلی خود را بر زبان گذاشتند » رستاخیز کالم«صورتگرایان که شعر را . است

ترین مسائل  و یکی از مهم) 36: 1383شمیسا، (تر است مهم روست که در بررسی شعر نو، توجه به قالب و زبان از هر چیز دیگري
شعر، حادثه اي است که در زبان رخ می «با توجه به این نکته است که شفیعی کدکنی می گوید . گردد نقد ادبی محسوب می

  ). 3: 1389شفیعی کدکنی، (»دهد
ها و تازگی هاي خود را از دست می دهد  ه ها، زیباییباري، به اعتقاد فرمالیست ها  زبان گاهی در پی بهره جویی پیوسته، جاذب

ه یا لذّت هاي مکرر ادبی تبدیل می شود هاي  این نکته براي نخستین بار توسط فرمالیست. و تنها به ابزاري براي رفع نیازهاي روزمرّ
شاره کرد که زبان شعر از او ا. مطرح شد» برجسته سازي در شعر«اي کالسیک با عنوان  روس، از جمله موکاروفسکی در مقاله

 Automaticatio  خودکاري. 1: ها براي زبان دو فرایند قایل شدند به هر حال، فرمالیست. نهایت برجسته سازي برخوردار است

  ).  34: 1383صفوي، (Foregorounding سازيبرجسته . 2
  برجسته سازي. 3-1

ي  که شیوه به اعتقاد هاورانک، فرایند خودکاري زبان در اصل به کارگیري عناصر زبان است به قصد بیان موضوع، بدون آن
، به کارگیري عناصر زبان است به گونه اي ) 47: 1378احمدي، (، ولی برجسته سازي یا آشنایی زدایی)همان(بیان جلب نظر کند
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ه ب ه که با شکستن معیارهاي زبان روزمرّ ه کمک وزن، ترکیب ها و واژه هاي مناسب و دیگر شگردها، آن را از هنجار کالم روزمرّ
  ).34: 1383صفوي، (فرایند برجسته سازي در مقابل خودکاري بوده و  زبان ادبی یا نقش ادبی زبان را پدید می آورد. دور کند

آشنایی زدایی در آثار شکلوفسکی به .نیز یاد کرده اند» سازيبیگانه «یاکوبسن و تیتیانوف در مواردي از آشنایی زدایی با نام 
اي یافت می شود، مثل  کار رفته، نخست به معناي روشی در نگارش است که آگاهانه یا ناآگاهانه در هر اثر ادبی برجسته دو معنا به

گیرد که مؤلف آگاهانه  فنونی را در برمیتر بوده و تمامی شگردها و  کاربرد عناصر مجاز در متون ادبی و شعر ؛ معناي دوم گسترده
شفیعی کدکنی آشنایی زداي را در ). 48-47: 1378احمدي، (جوید تا جهان متن را به چشم مخاطبان بیگانه نماید از آن ها سود می

ن شعر، به عقیده ي شکلوفسکی وظیفه ي زبا). 36-29: 1389(حوزه ي قاموسی، نحو و بیان پارادوکسی مورد بررسی قرا می دهد
از همین رهگذر، نیما رسالت شعر را بازتاب تصویر عینی می . شکستن نگاه عادي و همیشگی و دیدن پدیده ها با نگاهی تازه است

: 1383صفوي، (»جوهر شعر را بر بنیاد گریز از هنجارهاي زبان خودکار می داند«و حق شناس ) 53: 1385یاحقی، (داند و نه ذهنی
  ).241: 1389(»کستن هنجار منطقی زبانش«و شفیعی کدکنی، ) 52

. 2، یعنی انحراف از قواعد حاکم بر زبان خودکار  هنجارگریزي . 1: به اعتقاد لیچ برجسته سازي به دو شکل انجام می گیرد
انی، واژگ: مهم ترین گونه هاي هنجارگریزي عبارتند از. ، یعنی افزودن قواعدي بر قواعد حاکم بر زبان خودکار قاعده افزایی

شفیعی کدکنی راه هاي تمایز زبان یا رستاخیز ). 50-40: 1383صفوي، (نحوي، آوایی، نوشتاري، معنایی، گویشی، سبکی و زمانی
او گروه موسیقایی . گروه زبان شناسیک) 2گروه موسیقایی ) 1: کند کلمه ها را در تقسیم بندي محدودتري به دو گروه تقسیم می

هماهنگی هاي صوتی می کاود و گروه زبان شناسیک را در استعاره، مجاز، حسامیزي، کنایه، ایجاز، را در وزن، قافیه، ردیف و 
از آنجا که قوانین ادب « گردد  وي یادآور می). 29-7: 1389(حذف، باستان گرایی، صفت هنري، ترکیبات زبانی و آشنایی زدایی

واهند توانست علل پیچیده و رازهاي سر به مهر شاهکارهاي شعري را و تحقیقات زبان شناسی و بوطیقاهاي کهنه و نو، هیچ گاه نخ
تعلیل و تحلیل کنند، هیچ گاه، هیچ کس نخواهد توانست از شعر تعریفی جامع و مانع عرضه دارد و هرکس به تناسب آگاهی هایی 

  )6(»کند که در جهت شناخت و تمایز ساحت هاي زبانی از یکدیگر دارد، تعریفی از شعر عرضه می
به هر حال، زبان شعر زبانی تصویري است و شاعر اساساً به جاي گفتار باید از تصویر سود جوید و چون انگیزه ي اصلی اشعار 

تصویري زنده تر و پوینده تري سود  -اجتماعی ترغیب و تشویق مردم به جنبش و خیزش است، هر چقدر از زبان توصیفی -سیاسی
  . واهد بودجوید، در نیل به مقصود موفق ترخ

اجتماعی براي تأثیر  ژرف و گسترده ي اشعارش در  بازتاب دردها و دغدغه  -کسرایی از شاعران برجسته ي ادبیات سیاسی
گونه هاي کاربرد و . هاي مردم، شگردهاي متنوع و متعددي را به کار می گیرد که یکی از آن ها استعمال ضمایر شخصی است

  .ر در اشعار کسرایی، آن را به یکی از عناصر زیبایی ساز شعرش تبدیل کرده استتأکید و بسامد باالي این ضمای
  

  ضمایر شخصی .4
ضمایر شخصی، ضمایري هستند که بر شخص داللت می کنند و چون شخص در زبان فارسی شش صیغه دارد، ضمایر 

من، تو، : گسسته که عبارتند از/  جدا/ ضمایر شخصی منفصل. 1: شخصی نیز شش صیغه دارند و به دو دسته تقسیم می شوند
َ ش ـــــــ مان، تان، -َ ت، -َ م، -: پیوسته که عبارتند از/ ضمایر شخصی متصل . 2)   آن ها/ آنان (اوـــــــ ما، شما، ایشان

  ).186-185: 2، ج1368انوري و احمدي، (شان
ه دلیل گرایش هاي سیاسی و اجتماعی، این مقاله بر ضمایر شخصی منفصل بیش از متصل تکیه دارد و چون کسرایی ب

تأثیرگذاري اشعارش بر دیگران، به ویژه توده ي مردم را به شدت تعقیب می نماید، می کوشد تا شعرش را سرشار از عاطفه 
گرداند و آن چه از لحاظ زبانی و ساختاري وظیفه ي بازتاب این احساسات و عواطف را بر عهده دارد، گزاره هایی است که 
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ت بخشی  –و نه مطلقاً  _باًغال ل شخص مفرد یا جمع بیان می شوند؛ به عبارت دقیق تر، این شیوه، شگرد باز تاب و عینی با صیغه ي او
از این رو، بررسی کارکرد . یکی از نقش هاي ادبی زبان یا زبان ادبی است که یاکوبسن تحت عنوان نقش عاطفی مطرح می نماید

  . کند ار کسرایی بیشتر ضرورت پیدا میاجتماعی ضمایر شخصی در اشع
کند و بسامد باالي این ضمایر بر طرح و  کسرایی در اشعارش از ضمایر شخصی در سطحی بسیار گسترده استفاده می

مناسب و به کارگیري ضمایر مذکور در دو گروه موسیقایی » فضا سازي«او ابتدا با. خودآگاهی شاعر در کاربرد آن ها داللت دارد
ن شناسیک، می کوشد تا کارکردهاي اجتماعی شان را به ظهور رساند که در گونه هاي مختلف هنجارگریزي نیز قابل بررسی و زبا

برجسته ) 1: اند، ولی در این مقاله براي پرهیز از اطاله ي کالم و تمرکز بر محور اصلی مقاله، سه موضوع مورد بررسی قرار گرفته
  . برجسته سازي یا هنجارگریزي موسیقایی) 3ازي یا هنجارگریزي نوشتاري برجسته س) 2گردانی در فضا سازي 

  :در این مقاله، به مجموعه اشعار کسرایی با مشخصات زیر ارجاع شده است
  .کتاب نادر: ، چاپ اول، تهراناز آوا تا هواي آفتاب، )1384(کسرایی، سیاوش

  برجسته گردانی در فضا سازي  . 4-1
شاعرِ مفهوم گرا و اجتماعی براي تأثیر حرکت آفرین شعرش، تصویر فضاي وقوع شعر با زبان ادبی یکی از هنرهاي واالي 

فضایی که با بازتاب واقعی روحِ حاکم بر زمانه اش، خواننده را به سوي دنیاي آرمانی به پیش می برد و از غفلت به بیداري و . است
  .از سکون به حرکت وا می دارد
و » ما«حضور توده هاست و آن چه رسالت انعکاس این حضور را بر عهده دارد، ضمیر شخصی  فضاي شعر کسرایی کانون

تبدیل شوند » ما«در فضاي شعرش وارد نمی شوند، مگر این که به » ...من، تو، او و«. ست»ما«ضمایر و فعل ها و شناسه هاي برابر با 
در حرکت و در حال تغییرند، چیزي که او همگان را » من و تو«اره از این رو، در شعر کسرایی همو. بپیوندند» توده ها«و به صف 

  :در شعرش بدان فرا می خواند؛ چنان که می گوید
  )364(تولد خواهی یافت تو، منآیا به عمر / راست مابا این همه شکست که / با این همه خطا/ آزاديي  ي خجسته اي واژه

در ابتداي بیت و ابراز شکست هاي » آزادي«ي  براي شعر مذکور وآوردن واژه »به سرخی آتش به طعم دود«انتخاب عنوان 
به عنوان » آزادي«آن و رسیدن به » شکستنِ«کند که  پیاپی در راه حصولِ آن، فضاي خفقان آور و استبداد زده اي را تصویر می

» ما«و » تو«، »من«از این رو، سه ضمیر . نمی باشد امکان پذیر» ما«به » من و تو«آرزوي بزرگ مردمانِ دربند،  جز از طریق پیوستن 
  . در کنار هم می ایستند تا یادآور ایستادگی آحاد مردم در کنار هم باشد

» تو«) ، ب)نماد توده اي ها(» من«) الف: ، فضاي دوگانه و تقابلی دو صف»رزم، نبرد و جبهه«کسرایی در شعر زیر با تأکید بر 
  :ضرورت مبارزه ي کارگران علیه سرمایه داران را به تصویر می کشد و) نماد غیرِ توده اي ها(

به  من/ جبهه را دگر مکن/جنگ رنجبر به ضد گنج بر/ است ماهمان نبرد آخرین  مارزم / ماهمان نبرد اولین ما رزم 
برادر  من/ ام نموده، می روم به سوي آنچه دانش زمانه من/ ربوده می روي توبه سوي آنچه دل ز  تو/هاي آزموده می روم جبهه
می روي به بستر اي / به سوي آنچه بوده، پاك بوده می روممن  /بازگرد و بنگرم/ به هرزه رو ترش مکن منراه کج مکن ز / توام
به راه  من/ رودهر کسی به راه خویش می / گاه دیدگان ناغنوده می روم به وعده من/ می روي به خواب، شب خوشت/ رفیق

  ). 452(می رومتوده 
و براي برانگیختن عواطف مخاطبان و ترغیب آنان به نبرد، از ما به من، یعنی صیغه ي اول شخص مفرد که از برجسته ترین 

می  استفاده» ما«ساختارهاي نقش عاطفی زبان است، تغییر صیغه می دهد، در حالی که اگر تغییر صیغه نمی داد و  از همان ضمیرِ 
و عنوان شعر » من برادر توأم«و کاربرد جمله ي احساسیِ » من«تکرار ضمیر .کرد، نمی توانست فضاي عاطفی تأثیرگذاري خلق کند

  . قرار دادن آن، به منظور ترغیب احساسات است
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اگر چه، . یداجتماعی سود  می جو -سمبولیستی براي توصیف و تصویر فضاي سیاسیاز زبانِ » آرزوي بهار« کسرایی در شعر
شکل می گیرد، آکنده از طعمِ شکست و  »زمستان، سرماي یخبندان، دل سرد و نگاه قهرپرورد«فضایی که با سمبول هایی چون 

امید بسته، در انتظار می نشیند تا بهار با آمدنش »  قیام سبزه ها، طلوع چشمه ها، سالم صبح و خشم ابر«یأس است، اما شاعر چون به 
  :بنا بر این، کسرایی در این شعر نیز به پیوستگی و اتحاد مردم امیدوار است. سبزه و باغ تبدیل نمایدهمه جا را به 
با / با قیام سبزه ها از خاك/ چه گویم اي زمستان با نگاه قهرپروردت من/ در این سرماي یخبندان چه گویم با دل سردت من

هاي سراسر لوت باغ خواهدشد  این زمین/ گر بهار آید/ بر خشم آهنگبا گریز ا/ با سالم دلپذیر صبح/ طلوع چشمه ها از سنگ
)56.(  
 برجسته سازي یا هنجارگریزي نوشتاري . 4-2

شاعر شیوه اي را در نوشتار به کار می برد که تغییري در تلفّظ واژه پدید « : در باره ي هنجارگریزي نوشتاري می نویسد صفوي
آن چه از هنجارگریزي نوشتاري در این جا مد ). 47: 1383صفوي، (»م اصلی واژه می افزایدنمی آورد، بلکه مفهومی ثانوي برمفهو

« . نظر است، برجسته سازي نوشتاري کلمات با کاربرد هماهنگ و متناظر آن ها با کلمات دیگر وبرش هاي درون مصراعی است
عمودي نیز نامیده می شود، عبارت از برش زدن در  برش هاي درون مصراعی که به لحاظ شکل نوشتاري، برش یا تقطیع پلکانی و

مصراع هاي شعر و ایجاد وقفه هاي زیباشناختی از طریق تقسیم هر مصراع به دو یا چند بخش، و نوشتن آن پاره ها به صورت 
تغییر لحن به گوینده می تواند مفاهیمی را که در ارتباط گفتاري به وسیله ي حرکات دست و چهره و ... عمودي یا پلکانی است

برخی از این برش ها بنا بر نوع ). 83: 1386صهبا و عمران پور، (»کند، با استفاده از این شیوه به خواننده القا کند مخاطب منتقل می
مضمون، اهداف خاص و تأکید بر مقوله اي ویژه و یا دیداري کردن تصاویر در مصراع هاي شعر رخ می دهند و تأثیر آن ها در 

  . القاي پیام به خصوص در شعرهاي محتوا محور بسیار سودمند می باشدانتقال و 
ي خود می گرداند  اجتماعی، برجسته سازي نوشتاري ضمایر را یکی از شگردهاي ویژه –انتقال مضامین سیاسی  کسرایی براي

و با تمرکز بر تقطیع ها و برش هاي دقیق، ارزش واژه ها و موقعیت ها را به ظهور می رساند تا با این شیوه ي هنري خواننده را در 
، »آشنایی«، جنگ را و با واژه ي »تفنگ«و » آتش«ژه هاي او در شعر زیر ابتدا با وا. کشف مضامین و اهداف شعرش یاري رساند

  : ضرورت صلح و دوستی را زمینه سازي می نماید و سپس با ایجاد یک فضاي عاطفی، قربانیان آن را به تصویر می کشد
  ...دافت بر خاكآنکه  آخر/دیدار بشتابیم به آشنایی ي از دریچه/ ...را کنار بگذاریمها  تفنگ/را خاموش کنیمآتش 
  من پیر  پدر
   توآرزومند  مادر
  ما دم بخت  خواهر

  )470(اند  بالنده برادرانو 
ها با ضمایر  و تناظر یک به یک آن »پدر، مادر، خواهر و برادر« کسرایی در این شعر با چینش عمودي و زیر هم ِواژگان ِ

آید؛ به طوري که  واژگان ِ پدر، مادر، در صدد برجسته سازي آسیب هاي جنگ و خون ریزي برمی  »من، تو، و ما«شخصی 
ت هر خانواده را به حضور  خواهر و برادر، اعضاي یک خانواده را آن هم به ترتیب و اولویت به تصویر می کشند و اصالت و رسمی

شور را به یک و حیات اعضاي آن باز بسته می دانند و در مقابل، پیوند هر یک از واژگانِ مذکور با ضمایر شخصی من، تو، و ما، ک
به هم » و تو  من«خانوده ي بزرگ تري تشبیه می کنند که من و تو اعضاي آن را تشکیل می دهند و زمانی یک کشورند که  

، یعنی وحدت برسند و با این وحدت بتوانند در مقابل جنگ و بیداد مقاومت نموده و سرنوشت خود را تعیین »ما«بپیوندند و به 
ي   کند که همه دت مورد نظر کسرایی در مبانی ایدئولوژیی توده اي او ریشه دارد و زمانی تحقق پیدا میبدیهی است که وح. کنند

  .کنند» آشتی«گروه ها، اقلیت ها و نژادها جنگ و آتش و کینه و دشمنی را کنار گذاشته، با یکدیگر 
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ي مظاهر کشور بیان   به همه -ارن حزب توده باشدکه می تواند نماد هواد-را» ما«، ابتدا دوستی »دوست داشتن«کسرایی در شعرِ 
در ضمیر » ا«وجود مصوت بلند . ترغیب می نماید» ما«دانسته و همگان را به پیوستن به » ما«کند و سپس خیزش و قیام را منوط به  می
ننده حرکت به باال و به می باشند، آهنگ درونی ایجاد کرده و خوا» ا«و چینش آن در کنار واژگانی که داراي مصوت بلند » ما«

  :کند اوج رسیدن را در خود احساس می
در این برخاستن  ما با/ باور دارد/ ي جان را و هر که رویش جاودانه/...گل هاي گلخانه را/ و نه تنها/ ها را دوست داریم گل ما

  )388-387( برخاسته ایمما و / یگانه است
دیوار «را باطل کرد و به همین دلیل از ایجاد » بیگانگی«دوستی اجتماعی و » مهر«شاعر در ادامه معتقد است می توان با 

، می »او«به  »تو«بر دیوار جدایی و دانه دادن کریمانه ي دست » من«هراسی نداشته و باور دارد که با نشستنِ مرغ ِ» جدایی
با ضمیر » مرغ«این شعر، شکل نوشتار دایره اي در . توان دیوار جدایی را به پلکان ما، یعنی همگرایی و وحدت توده ها تبدیل کرد

ها نقطه ها پیاپی قرارگرفته اند، عمل دانه  که در آن» دست، کریمانه و دانه بخشیدن«در کنار » تو«همانند بوده و کاربرد » من«
و »  ما«شخصی  ، مثل ضمیر»ا«ي ها در کنار واژگان داراي مصوت بلند و کشیده پاشیدن را بهتر نشان می دهند و چینش آن

، هم از لحاظ موسیقایی و هم از لحاظ نوشتاري نوعی »آسمان، باال، چشمان و نگاه«ي آن ها در کنار کلماتی چون   قرارگرفتن همه
  :را پدیدار می سازند» ما«به هم می پیوندند و » من، تو و او«حس به اوج رسیدن و پرواز را در خواننده بر می انگیزد و بدین گونه 

  استدیواري و اینک / بر سنگ می نهندسنگ / را همچنانجدایی / ...مهر ي با ترانه/ را باطل کنیمنگی بیگا
  دیوار بگذار بر این

  بنشیند منمرغ 
  تو   و دست

  اي باشد پله/ و دیوار/ را کریمانه دانه بخشداو 
  )388( کند نگاه میما  به چشمان/ یک آسمان/ چه در باال/ راما  برآمدن

» من«کند و در این دسته از اشعار،  استفاده می» من«اجتماعی تنها از ضمیر شخصی  –کسرایی گاهی در بازتاب مسایل سیاسی 
؛ به عبارت دقیق )112: 1380شفیعی کدکنی، (رمانتیک نیست» منِ«ي اجتماعی و انسانی دارد و دیگر در آن ها نشانی از  اساساً جنبه

تبدیل می شود و کارکرد اجتماعی، جایگزین کارکرد شخصی می » منِ نوعی«به » منِ حقیقی«اجتماعی،  –تر، در اشعار سیاسی 
  :گردد

  به قیر منپاهاي 
ل مندستان  به گ  

  )27(به اشتعال قلبمخورشید در سراچه ي 
ل را کوتاه آ ورده تا حالت سکون و شاعرگرفتاري نوع خود را به ماندن در قیر و گل تشبیه کرده و در نگارش، دو مصراع او

ت » من«ایستاییِ  را بهتر نشان دهد و با طوالنی کردن مصراع سوم و آوردن واژگانی چون خورشید و اشتعال، شعله هاي دراز مد
سآتشِ غم در خانه ي کوچک قلبش را به تصویر کشیده و با این فضاسازي، تنهایی و درماندگی انسان معاصر وضرورت پیوستگی 

  :عینیت بخشیده استو همدردي را 
، سپیده منیاران .../ گریختند من ، همه ازمنفریادهاي / منرنگین ترانه هاي دل اگیز شاد / منآوازهاي / منفریادهاي 

  ).27و  23(گریختند من، همه از منیاران درد / منسرایان شام 
را ایجاد اتحاد براي دست یابی به رهایی و آزادي  قرار داده و رسالتش» منِ نوعی«را نماد » من«نیز »  داربست« کسرایی در شعر 

دانسته است و عالوه بر فضاسازي محتوایی، از نظر تصویري نیز کوشیده تا همگرایی توده ها را بازگو کند؛ چنان که با پلکانی 
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قالب گرفتن و کردن مساوي مصراع ها، شکل نردبان را در ذهن مجسم ساخته و با طرح ایستادن بر دست و ماندن بر دوش، 
در زیر هم به برجسته سازي آن دست » من«بدین ترتیب، شاعر با قراردادن . پاگذاشتن از دست به شانه را نیز ترسیم نموده است

، و رسیدن به پیروزي، همانند نموده است؛ چنان که انتخاب عنوان »ما«به » من و تو«یازیده و خود را به  نردبان و پلِ گذر از 
  :  ي شعرِ مذکور به همین مقصود می باشدبرا» داربست«

لم  ي این باغ بی داربست گوشهمن    ...گُ
  این درنگ چیست؟
  گاه درنگ نیست
  پیش آي و باز شو

  بایست من بر دست
  ).157-156(بمان  من بر دوش

هاي اجتماعی، بسیاري از التزام آن ها به بیان درد« ي قابل توجه در اشعار شاعران نوِ اجتماعی و مفهوم گرا این است که  نکته
به » پویندگان«، مثالً کسرایی در شعرِ )41، 1386حسن لی، (» سروده هاي شان را از دیدگاه هنري و زیبایی شناختی الغر کرده است

و در به سخره گرفتن ترس » آنان«و تحسین ) 367(»پویندگانِ راه بال و راه بی امید«دلیل تمرکز بیش از حد بر ستایش مبارزان و 
اگر چه  -و چینش این ضمیر در یک ستون »آنان «مرگ، شعرش را تا مرز شعار پیش برده و به خصوص با تکرار ضمیر شخصی 
  :اما موفق به خلق تصاویر هنري نشده -مفهوم صف هاي پی در پی و ستون هاي سربازان ایستاده را به ذهن متبادر نموده

  به مرگ وام ندادند آنان
  ...الجرعه سرکشیدندکه زندگی را آنان 
  فراز بام تهورآنان 

  افراشتند نام
  آنان

  تا آخرین گلوله جنگیدند
  ي خود مردند با آخرین گلولهآنان 
  ).367... (ما عشاق عصر  آنان

  برجسته سازي یا هنجارگریزي موسیقایی . 4-3
ه، به اعتبار بخشیدن «: شفیعی کدکنی در تعریف گروه موسیقایی می گوید مجموعه ي عواملی که زبان شعر را از زبان روزمرّ

آهنگ و توازن امتیاز می بخشند و در حقیقت از رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز کلمه ها و تشخص واژه ها در زبان می 
ین گروه موسیقایی خود عوامل شناخته شده و قابل تحلیل و تعلیلی دارد، از قبیل انواع شوند، می توان گروه موسیقایی نامید و ا

لیچ آن چه را که شفیعی کدکنی در چهار چوب گروه «صفوي می گوید ). 8-7: 1389(».... وزن، قافیه، ردیف، جناس و 
گروه زبانی را از طریق انواع هنجارگریزي  موسیقایی مطرح می سازد، در مقوله ي کلی و تحت عنوان توازن به دست داده است و

» قاعده افزایی«بنابر این، صفوي از هنجار گریزي یا برجسته سازي موسیقایی تحت عنوان ). 41-40: 1383(»ها قابل تبیین می داند
ي اضافی بر قواعد قاعده افزایی بر خالف هنجارگریزي، انحراف از قواعد زبان نیست، بلکه اعمال قواعد«: کند و می گوید یاد می

و قاعده افزایی را در  ذیل توازن مطرح نموده ) 50(»زبان هنجار به شمار می رود و به این ترتیب ماهیتاً از هنجارگریزي متمایز است
  ).  225-149(و از توازن آوایی، واژگانی و نحوي و وابسته ها و زیر مجموعه هاي هریک سخن گفته است
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اجتماعی، ضمایر شخصی را به گونه اي به کار می گیرد که  -و بازگویی اندیشه هاي سیاسیسیاوش کسرایی در تصویرگري 
با نشاندن آن ها در کنار واژگان دیگر و خلق موسیقی درونی در محور افقی، جنبه ي هنري و تأثیرگذاري شعرش را موجب می 

  :گردد؛ مثالً در نمونه ي زیر
کار و سرود و امید و  با او دوباره /پنجره ها باز می شود با او دوباره.../ و پرغرورپیروز / آن تک سوار نور/ آید، می آید می
با او  /کارگران یک صف و صدابا او دوباره / دانه شکوفابا او دوباره / روستایی برپا با او دوباره/ آغاز می شود/ عشق
  )442-441(روي جهان پاك و سازگار دوباره

  :ه سازي موسیقایی از شگردهاي زیر، سود جسته استشاعر در ایجاد توازن یا برجست
و تقدم » می آید«در یک عنصر دستوري، یعنی فعلِ  )209: 1383صفوي، (»همگونی کامل واژگانی«تکرار به صورت  )1

 . ، که برانگیزنده ي انتظار و امید است»آن تک سوار نور«:آن بر فاعل

نشانه ي تمایل به استفاده از ردیف » می شود«توري، یعنی تکرا به صورت همگونی کامل واژگانی در یک عنصر دس )2
 .است

3(  داللت بر صنعت قافیه دارد» صدا -شکوفا -برپا«و » آغاز -باز«، »غرور -نور«کاربرد. 

با او « و کاربرد تکرار گروهیِ» ور«و » ر«، »و«، »ن«به کارگیري توازن آوایی به صورت تکرار واجی در واج هاي  )4
 .که نشانه ي محوریت و تمرکز شعر بر آن می باشد -نی کامل دارند، آن هم در آغاز سطرهاکه همگو »دوباره

به وسیله ي تکرار است که » او«نکته ي مهمی که متناسب با موضوع این مقاله می باشد، برجسته سازي ضمیر شخصی  )5
همان کسی است که » او«می گردد؛ زیرا این » او«موجب برانگیختن حس کنجکاوي خواننده براي کشف و شناخت 

 .»می آید، می آید«

» صدا و صف یک در  کارگران«  و»  شکوفا و روستایی، دانه، برپا« میان تناسب ایجاد معنایی، با نظر از ها، شاعر این بر عالوه
 ي سینه نور، از سوارِ تک آمدنِ« امید و کشد می تصویر به را ثروتمندان و استثمارگران علیه تهیدستان و ها توده ي مبارزه روح

  .نشاند می ها دل در را» جهان روي کردن پاك و شب ي شکافته
کسرایی در هنجارگریزي یا برجسته سازي موسیقایی با این که از گونه هاي مختلف توازن سود می جوید، اما گاه بعضی از 

ج هنر و آسمانِ زبان ادب سقوط کرده، شوري اشعارش مثل نمونه هاي داده شده در برجسته سازي یا هنجارگریزي نوشتاري از او
می توان ) 462-461(»از رسول رنج به امام خلق«با ) 373-371(»دیداري یک سویه«و شعاري می شود؛ چنان که با مقایسه ي شعر 

زیبا، از  که به خسرو گلسرخی تقدیم شده، صرف نظر از صور خیالِ لطیف و» دیداري یک سویه«شعر . این موضوع را عیناً دریافت
  :دیدگاه موسیقایی داراي ویژگی هاي زیر می باشد

 .»ب«و » ي«، »س«، »ت«، »ا«، »ش«توازن آوایی به صورت تکرار واجی در واج هاي  )1

) گلسرخی(که ستایش او» تو«تکرار به صورت همگونی کامل واژگانی در یک عنصر دستوري، یعنی ضمیر شخصی  )2
اراده می شود، در حقیقت » تو«ست که معناي ژرف ساختی اي که از ستایشِموضوع و محور اصلی شعر است و بدیهی ا

کند و از ساختار ضمایر شخصی به  تبدیل می» ما«را به » تو«تحسین همفکران و همرزمان گلسرخی است و او این چنین
 ).372(»م آوایتهدر آن سکوت بود / ماتنها سرود / وقتی نفس نفس« : مفاهیم اجتماعی راه می یابد، چنان که گوید

می خوردند و می «و » سیراب و آب«، »چشم و خشم«، »شمشر و شیر«تکرار به صورت همگونی ناقص واژگانی در  )3
 .»بردند

که  به صورت تکرار » وقتی که تو درآمدي، وقتی که آمدي و وقتی درآمد«: تکرار جمله به صورت همگونی ناقص در )4
ست و » تو«ي آن ها ستایش   تغییر ساختار می دهند و محور همه »تو«واژگانی و تکرا » وقتی که تو و وقتی که«گروهی
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می نشاند، با این برجسته سازي موسیقایی، در »  شیر، شمشیر، مسلسل و سر نیزه«در کنار » آمدن تو را«و » تو«آنگاه که 
  :حقیقت، توفندگی مبارزات سیاسی او را برجسته می نماید

 وقتی نگاه.../ با آشنا به مهربانی و بیگانه را به خشم/ گردید می تو هاي چشم وقتی که/  نگپل آشتی بی/ وقتی که آمدي
ي  در حلقه/ غالف شمشیر بی/ شیر بدون بیشه/ از جامه وقتی که تو درآمدي.../ گشود برق نگاه کرامت را آغوش می/ تو

آب از / ي ناسیراب صدها هزار غنچه/ سرخ بودشعر ات  سخن وقتی درآمد/ ایستاده صال دادي وقتی که/ مسلسل و سرنیزه
  )372-371(بردند می تورنگ از لبان / خوردند می توکالم 

ست و از نظر موسیقایی نیز تقریباً ویژگی هاي » تو«، اگر چه محورش ضمیر شخصی »از رسول رنج به امام خلق«اما شعر       
ن گرما و صمیمیت را ندارند و شاعر خود را در پاره اي از موارد به را دارد، لیکن فضا و عاطفه ي شعر، آ» دیداري یک سویه«

با تو قبله را نماز می «یا با آوردنِ » بر توام سالم/ بر توام درود « تکلّف انداخته و به قول قدما گرفتار لزوم ما الیلزم شده است، مثلِ
داد ما / حق ما بگیر«عقید و ابهام نیز شده یا با آوردنِ ، نه تنها هنجارگریزي نحوي را ایجاد نکرده، بلکه موجب ت)461(»کنند
  :، شعرش را شعاري کرده)همان(»برس

دست می تو با / کند قیام می/ ست اي خجسته پی که خلقتو پیش پاي/ ام سالمتوبر / ام درودتوبر / اي امام/ دارمت پیام
می برند روز پر ستیزه را به  تو با/ کنند قبله را نمازمی توبا / کنند راه حق به روي خویش باز می توبا / نهند گام میتو با / دهند
  ).461(شام

به ویژه در » من«با تکرار همگونی کامل واژگانی در یک عنصر دستوري، یعنی ضمیر شخصی ) 45(»چشم ها«کسرایی در شعر 
  ر سطح جمله، مثلِآغاز مصراع ها و تأکید آن با تکرار همگونی کامل د

  )47(»...با این لب و این دست بسته من می کنم... / بیدار باش اي چشم خسته  من می کنم، من می کنم«
قرار داده تا به وسیله ي بازتاب دردها و رنج هایش، مردم را به همدردي، » منِ سیاسی«یا بهتر بگوییم » منِ نوعی«را نماد » من«

  :قیام برانگیزد همدلی و همراهی در مبارزه و
مانده ام اکنون و این چشم سیه  من/ افتاد شهر از جنبش و رفت از تک و توش/ یک یک چراغ خانه ها گردید خاموش

  ).45...(پوش
و تکرار به صورت همگونی ناقص  »ما«قرار دادن ضمیرشخصی » ردیف«با ) 467(»بی مرگان«همچنین کسرایی در شعر 

 و کاربرد سایر گونه هاي تکرار، به برجسته سازي موسیقایی دست یازیده و آن را دست مایه ي » قافیه«واژگانی در کلمات
االن سیاسی در دگرگونی  توصیف ناکامی ها و کام یابی ها، فداکاري ها و جان بازي ها و مهم تر از همه ، اسباب امیدواري فع

  :اع اجتماعی قرار داده استاوض
   ماپاي تا سر همچو شبنم هستی آشامیم                    ماگرچه در گلزار هستی خار ناکامیم            

به توصیف سطح فکري و  »ما«ضمن کاربرد انواع برجسته سازي موسیقایی، با تمرکز بر ضمیر شخصی ) 308(»رشد«یا در شعر 
دم ایران پرداخته و با به کارگیري واژگانی مثلِ رشد کردن، قد کشیدن و ریشه بردن به خاك، و به اندیشگی دیروز و امروز مر

  :یاري زبان استعاري، مفهوم رشد و پیشرفت را محسوس ساخته است
  ).همان...(گفتند پا درازتر از آن مبادتان/ را سر گلیم نشاندند وز ابتداما          

  
  جمع بندي. 5

اجتماعی،  -ي شعر نو نیمایی از شاعران مفهوم گرا یا محتوا محور محسوب می گردد و مضامین سیاسی کسرایی در حوزه
از این رهگذر، او انسان، بیداري و رهایی او را موضوعات و اهداف سروده هایش می . درون مایه ي اشعارش را سامان می بخشند
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کارکردهاي . بی در برجسته سازي مفاهیم مورد نظرش سود می جویدسازد و براي نیل بدین مقصود از انواع فنون و شگردهاي اد
گسترده و بسامد باالي ضمایر شخصی در اشعار کسرایی، داللت بر طرح و خودآگاهی شاعر در کاربرد آن ها دارد و برجسته 

کارکرد هنري ضمایر  گردانی در فضا سازي، برجسته سازي یا هنجارگریزي نوشتاري و موسیقایی، سه شگرد عمده اي هستند که
  .شخصی در اشعار کسرایی را به ظهور می رسانند

در ارتباط با برجسته گردانی در فضا سازي می توان گفت که فضاي شعر کسرایی، فضاي خفقان آور و استبدادزده و فقیر و 
االنه و آگاهانه ي  در این فضا وارد نمی » من، تو و او« از این رو،. شکسته می شود» توده ها«ستمدیده اي است که تنها با حضور فع

همواره در حرکت و در حال » من، تو و او«بپیوندند و به همین دلیل، » توده ها«تبدیل شوند و به صف » ما«شوند، مگر این که به 
  .تغییرند

گردد و کسرایی با  میبرجسته سازي یا هنجارگریزي نوشتاري غالباً با کاربرد هماهنگ و متناظر آن ها با کلمات دیگر، پدیدار 
ت آن ها را دیداري می نماید؛ چنان که براي تأثیرگذاري و  تمرکز بر تقطیع ها و بر ش هاي دقیق، ارزش ضمایر شخصی و موقعی

  .ترغیب احساسات و عواطف مردم، گاه از چینش عمودي و تقابلی سود می جوید و گاه از پلکانی کردن مصراع ها
موسیقایی غالباً با نشاندن ضمایر شخصی در کنار واژگان دیگر، یعنی در محور افقی ظهور پیدا  برجسته سازي یا هنجارگریزي

کند و کسرایی آن را در قافیه، ردیف، تکرارهاي واجی، واژگانی، گروهی و جمله اي آشکار می گرداند و می کوشد تا مبانی  می
لیل التزام بیش از حد به بیان دردهاي اجتماعی، گاه از شگردهاي و اهداف ایدئولوژیکی خود را به مخاطبان منتقل نماید و به د

هنري و زبانِ غیر مستقیم فاصله گرفته، به صراحت روي می آورد و بدین ترتیب، از ارزش هاي هنري دور شده، شعرش را شعاري 
  .می گرداند
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66 

  ویژگیهاي سبکی اونگاهی  به زندگی شفایی اصفهانی و 

 ي زبانی و ادبی با تکیه بر قصایددر حوزه
 

  1مهدي باقري
  
 :چکیده

شرف الدین حسن شفائی ،معروف به حکیم شفائی ، شاعر برجسته و طبیب دانشمند صفوي است که بسیار محل توجه و مورد 
سبک هندي در دوره ي شفایی به دو شاخه ي تمثیلی و اعتدال گرا و دیگر . احترام بزرگان معاصر و نسلهاي پس از خود بوده است

، تقسیم شده است جالب آنکه در هر دو شیوه استادان و شاعران باشد یمال گرایی شیوه ي افراطی و انتزاعی که محور آن  خی
جریان سازي قرار داشتند، نظیر حکیم شفایی از گروه اول و زاللی خوانساري و جالل الدین اسیر از گروه دوم که هیچکدام حتی 

البته دیوان اشعارشان . هنده به هند بودندبراي یکبار هم پا به هند نگذاشتند و اغلب خود از منتقدان حوزه ي ادبی هند و ایرانیان پنا
و به نوعی همپاي آثار انقالبیون این جریان ادبی، نظیر ظهوري، عرفی و طالب آملی شد و نهضتی  گشت یمدر هند دست به دست 

به بیانی دیگر . گوهرانی چون بیدل و غالب و اقبال را به خزانه ي ادب فارسی افزود -را پدید آورد که هیچگاه زوال نیافت وگران
و یا  شناسد ینمدر این دوره، ادیبان و شاعران برجسته ي ایرانی و هندي بسیار قرار دارند که جامعه ي ادبی امروز ما یا آنها را اصالً 

نمونه اش شاعر دانشمند و تأثیر گذار دوره ي صفوي حکیم شفایی است که حتی توجه و . بسیار کم و سطحی به آنها وقوف دارد
شعر وي با وجود برخورداري از ویژگیهاي .آذر بیگدلی و رضا قلی خان هدایت، از ادباي بازگشتی را برانگیخته است تحسین

سبک هندي تا حد قبولی از افراط کاریهاي شعراي آن دوره در خیال و زبان عاري است و پاره اي اطالعات مهم اجتماعی و زبانی 
که در تحقیقات ادبی جایگاه شایان خود را نیافته از نظر ویژگیهاي سبکی و ادبی در این  به همین دلیل قصاید.شود یماز آن مستفاد 

  .جستارمورد توجه قرار گرفته است
  
  

  .شفائی، زندگی ، ویژگیهاي سبکی ،مختصات زبانی ، مختصات ادبی ، سبک هندي ،ادبیات عرب: ها کلید واژه
    

                                                        
 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور قزوین 1
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  :نگاهی اجمالی به زندگی شفایی اصفهانی - 1

سخنوران عصر صفویه تنی چند بیش نیستند که در سخنوري شیوه ي متقدمین را پیروي کرده و از زمره ي اساتید محسوب  بین
و به حد نبوغ رسیده اند از آن جمله ملک الشعراء حکیم شفائی است که بیشتر از سایر معاصرین خود در پیرامون اسلوب متقدمین 

  . شود یمنتیجه در اشعار وي مضامین دلپذیر و معانی بلند بسیار یافت گشته و طرز آنان را اقتفا نموده و در 
ین حسن«  ها تذکرهنام و لقب حکیم شفایی را تمام  سال از  36ق در حالی که حدوداً  996او در سال . ذکر کرده اند» شرف الد
شرف الدین حکیم شفایی اصفهانی ، حدوداً سی «.، پا به عرصه ي هستی گذاشت گذشت یمحکومت شاه طهماسب اول صفوي 

  )1075: 1373، 2/5صفا، (  ». ق رسماً به سلطنت ایران رسید 996که عباس میرزا در سال  گذشت یمسال از عمرش 
یم نصیر از اطباي اجداد حکیم شفایی اصفهانی، از علما و حکماي معروف اصفهان، و پدرش حکیم مالحسین و برادرش حک

  : کند یمخود او نیز در ابیاتی به این مساله اشاره . مشهور اصفهان بودند
  .)162: 1362شفایی اصفهانی، ( » ی دان یمتا به آدم همه از صلب هنر زادستم                     همه دانند سپهر او تو هم « 

: 1340خیام پور، ( » سن را خلف حکیم شفایی ضبط کرده است ح« عبدالرسول خیام پور در فرهنگ سخنوران به این صورت 
اغلب تذکره نویسان، حکیم شفایی را اهل اصفهان نوشته اند، و در اصفهانی بودنش شکی نیست، و خود او نیز در یکی از  )301

  :غزلیات خود به این موضوع اشاره کرده است
: 1362شفایی اصفهانی، ( » دیآ یمدر از دریا و مهر از خاور و افالطون از یونان         شفایی از صفاهان و حافظ از شیراز « 

485 (  
ین کاشی    دیگو یمدر مورد تحصیالت شاعر، تقی الد :  
فخر الزمانی، ( » یر فرا گرفت علوم را نزد والد خود جناب حکمت پناه و مسیح انفاس حکیم ملّا و برادر ارشدش حکیم نص« 
1367 :525(  

که عالوه بر طب، در صرف و نحو عربی، فقه و اصول،معارف اسالمی، فلسفه و حکمت،  شود یماز محتواي کالمش استنباط 
  . نجوم و هیأت و علم ما بعد الطیبعه، مهارت داشته است 

  پهر فضل از آنم داد فطرت برتري از شفاي بوعلی، دانی شفایی گشته ام                   بر س« 
  وز الهی و ریاضی و طبیعی بسته ام                        بارها در بندر یونان دانش گستري

  علم ما بعد الطبیعه همچو شاهد در برم                   چون نگردم؟ آخر از صورت پرستی ها بري 
  )150: 1362شفایی اصفهانی، ( » راه من مرغول زلف سعتري  زد ینمگر  صد فالطون دردبستانم الف بی خوان بدي             

همه ي تذکره نویسان، در شغل طبابت او . بدون تردید، در فنون ادبی، توانا بوده، و این حقیقت در سخنان خود او نیز پیداست
  .  کرد یماه، امرار معاش    اتفاق نظر دارند که او پس از پدرش در مسجد جامع اصفهان به طبابت نشست و از همین ر

ي که کار طبابت او را در  ي بعد تحت ها سالحکیم شفایی از دوران نوجوانی، عالقه ي خاصی به شعر و شاعري داشته، به حد
هرکسی به چیزي عشق :  دیگو یمالشّعاع قرار داده است، خود در یکی از ترکیب بندهایش به این موضوع بدین گونه اشاره کرده و 

  :ورزیده و خود را فدا کرده است، من هم فداي شعر و سخن شده ام 
  )214: 1362همان، ( » آن به بلبلی اسیر و این به ایاز                        من فداي سخن شدم زآغاز « 

او را به عنوان ملک الشعرا و ممتاز ایران ، کار او تا آن که به جایی رسید که مورد توجه شاه عباس اول واقع شد و سر انجام
  .مفتخر ساخت 
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به . شاه عباس، هنر دوست بود . ق به پایتختی برگزید 1006حکیم شفایی، چهل ساله بود که شاه عباس، اصفهان را در سال 
ادشاه مقتدر به حدي اعتبار حکیم در پیش این پ. سرود یمشعر و شاعري، توجه و دلبستگی خاصی داشت، و گاه و بیگاه، اشعاري 

شاه اراده نموده که از مرکب قرود آید حکیم شاه  کند یمبه شاه عباس برخورد  گذشته یموقتی از محله نیماورد اصفهان « بود که 
را مانع شده، شاه او را مورد شفقت بسیار قرار داده اما همه ملتزمین رکاب پادشاهی جهت رعایت حکیم پیاده شده اند تا حکیم 

  ). 212: 1361نصر آبادي، ( ».است  گذشته
  

  : ها مسافرت - 2
  : دیفرما یمحکیم شفایی با وجود گله مندي از وطن که 

  )164: 1362شفایی اصفهانی، ( » ز وطن زبس که هستم گله ناك چون غریبان            همه تن فغان سرایم چو دراي کاروانی « 
  .کرد اکثر عمر خود را در زادگاه خود اصفهان سپري 

  ) 91همان، ( » صیت نظمم سفر مشرق و مغرب کردست                گر چه خود صید گرفتار کمند وطنم « 
  :او سفرهایی به شیراز داشته است 

  )374همان، ( »  گرفت یممرغ دلم شفایی زگلزار اصفهان                             پرواز سوي گلزار شیراز « 
  :، از سفر خراسان، چندان راضی نبوده استشود یمچنان که از ابیات یکی از قصایدش مستفاد 

  )99همان، ( » رخصت از بخت بگیرم به صفاهان بروم                  بروم همچو مروت زخراسان بروم « 
  : اند، به تعریض گفته  است  دهکر یمحتی درباره ي شاعرانی که به خاطر جاه و مال به هندوستان و سایر ممالک مهاجرت 

  روسیه چون هند بادت کز براي ملک هند                 از در یزدان به آن مشت گدا رو آوري « 
  یک دم آب سرد خوردن در سحرگاه نماز                 پیش استغناي من بهتر زگنج اکبري 

  معنی را برون آورده ام از الغري هند من کلک سیه فام است کز پهلوي او                  گنج
ر بنگاله ام کز شهد لفظ                      کام شیرین    )152 -151همان، ( » خوش ترز قند عسکري  کنم یمبی نیاز از شکّ

  
  : حکیم شفایی و شاعران معاصر  - 3

در اصفهان مجلس تعزیه جهت بزرگداشت وي . حکیم شفایی حدود چهارده ساله بود که موالنا ضمیري اصفهانی وفات کرد
  تقی الدین اوحدي، صاحب تذکره ي عرفات العاشقین که خود نیز شاعر بوده است، . سازند یمفراهم 

به نقل از مجله ارمغان، سال ( . »و دوست بوده ایم از بدایت حال تا غایت، همیشه با حکیم، هم صحبت و هم مشق « : می نوسد
18 ،427.(  

  : سدینو یمو باز او 
وقتی که حکیم شفایی به هرات رفته بود، مابین میرزا فصیحی هروي و حکیم شفایی در مجلس حسن خان شاملو،          امیر « 

  ).524: 1367فخر الرمانی، ( »االمراي آن جا منازعات و مکالمات عظیمه، واقع شده 
صدرهاشمی، ( . هم مکالماتی داشته است» فکري« حکیم شفایی باجاللی نایینی و نیز با شاعري به نام محمد رضا متخلّص به 

1323 :13.(  
بدیهی است که این، پیش از عزیمت موالنا صائب به هند بوده؛ یعنی اوان جوانی او؛ زیرا پس از مراجعت صائب، حکیم   

  : ، در تأثر از فقدان وي سروده-ئب و این بیت معروف را که مقطع عزلی استوفات یافته بود، صا
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به نقل از مجله ي ارمغان، سال ( » در اصفهان که به درد سخن رسد؟ صائب             کنون که نبض شناس سخن شفایی است« 
18 ،427(  

  
 : رحلت  - 4

د تقی دولت . ق نگاشته است 1038سال وفات حکیم شفایی را اسکندر بیگ ترکمان صاحب عالم آراي عباسی،  میرزا محم
محمد معین در جلد پنجم . ق ذکر کرده است1037آبادي از معاصران حکیم شفایی، در دیباچه ي مثنویات حکیم، سال وفات او را 

ت سال  ق ضبط1038فرهنگ فارسی خود، تاریخ وفاتش را  ق 1037کرده است که با توجه به گفته ي اکثر راویان، در صح
  .پیکر او در کربال مدفون است . تردید داشت توان ینم

  
 :آثار حکیم شفایی  - 5

  :به این موارد، اشاره کرد  توان یماز آثار حکیم به جز دیوانش 
  .نمکدان حقیقت بر وزن حدیقه الحقیقه سنایی -الف
  .بیدار بر وزن مخزن االسرار نظامی گنجوي مثنوي دیده ي  -ب
  . مثنوي مهر و محبت که بر وزن یوسف و زلیخاي جامی وخسرووشیرین نظامی است -ج
  .مجمع البیان بر وزن تحفه العراقین خاقانی شروانی -د
  .قرابادین شفایی که درطب نوشته شده است -ذ
  

 :ممدوحان شاعر  - 6
) ع(منقبت حضرت امام حسین  -،د) ع(منقبت حضرت امام علی  -،ج)  ص(یامبر نعت حضرت پ -ستایش خداوند ،ب -الف

  خود شاعر  -مدح شاه عباس اول صفوي، ز -،ر)ع(منقبت حضرت امام زمان  -ذ
  

  ): زبانی، ادبی( بررسی ویژگیهاي سبکی قصاید شاعر در سه سطح  - 7
کاري که  باشد یمایران بنا نهد حکیم شفایی اصفهانی ي این سبک را در ها هیپایکی از نمایندگان سبک هندي که توانست 

  . بعدها توسط شاعران بزرگی چون کلیم همدانی، صائب تبریزي در ایران و بیدل دهلوي در هند ادامه یافت و به اوج خود رسید 
 میتوان یمبا نگاهی به اشعار او   . حکیم شفایی در جریان حرکت عمومی شعر به سوي نوجویی جانب اعتدال را نگه داشته است

یی از نوگرایی را دید در شعر او دیگر ازآن زبان انتزاعی و دشوار عرفی یا طالب آملی ها نمونهیی از کهن گرایی و هم ها نمونههم 
زبان او  کند یمکه شفایی براي ساختن تصاویر شعري خود از اصطالحات طبی، فلسفی و منطقی استفاده  البته در آنجا. خبري نیست

  .  دیگرا یمبه سختی 
و       داند یمنویسنده ي تذکره ي خوشگو، بندرابن داس، از پیروان حکیم شفایی است ویژگی شعر شفائی را استعاره 

به نقل از ادبیات فارسی ( . »طرز استعاره را به عرش الکمال رسانیده. عاره بندان استحکیم شفائی سر خیل قافله ي است«  سدینو یم
  ).158: 1371در میان هندوان، 

یکی از پیروان  میتوان یمي اسمی تبحر خاصی دارد با این وجود او را ها استعارهشفائی در آوردن انواع استعاره به خصوص 
. ي فراوان در حوزه ي خیال و خلق تصاویر تازه به شیوه ي قدما نیز پایبند استها یینوجوغم نظیري بدانیم او نیز مانند نظیري علی ر

  .  شود یمپرداخته ) زبانی، بیانی( حال بعد از ذکر این مقدمه ي کوتاه به بررسی ویژگیهاي شاعر در سه حوزه ي 
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  : سطح زبانی  -7- 1

  :  کهن گرایی  -7 -1-1
  :به عنوان مثال  باشد یمیکی از موارد کهن گرایی کاربرد کهن افعال آن هم براي ضرورت شعري 

  ):  بود یمشایسته ( ی ستیشا یمبه جاي » می شاستی « 
  )160: 1362شفایی اصفهانی، ( » در نهاد آفتاب از هیچ غیرت بوده اي             گرفدي کردي برایم خویش را می شاستی « 
  ):  بود یمبایسته ( به جاي دربایستی » یدرباست« 
  ).همان ( » گر سرانگشتی به کام من نیالودي حکیم          بودمی گر عقل چیز دیگرم درباستی « 

  : باشد یم» ماننده اند «  که صورت کهن ماضی نقلی » ماندستند «فعل 
  )152همان، ( »کنند حیرانی  دو چشم من که به روي تو باز ماندستند          به چشم آینه تلقین« 

  : آمده است ) ي + ماضی ساده( کاربرد ماضی استمراري که در افعال زیر به صورت 
 »حريشعر آن و جایزه این، گرمن آنجا بود می           کردمی مملو دهانش پر ز ژاژ ب   )149همان، ( »تَ
  .» کردم یم« به جاي » کردمی« و » بودم یم« به جاي » بودمی« 

  :آمده) ي+ ماضی ساده+ب( در نمونه ي زیر ماضی استمراري به صورت 
  )128همان، ( »یک جگر نیمخون وین همه داغ جگر              کاش بدانستمی علم جگر ساختن « 
  » دانستم یم« به جاي » بدانستمی« 

تی، +    بن ماضی( ي زیر ساختار کهن ماضی نقلی به صورت ها نمونهدر  آمده است ) َ   ست،  َ ستیم،َ  ستید،  َ ستند ستم،  َ   س:  
  )112همان، ( » منم که پیش گرسنه دالن کشیدستم                 به شرق و غرب سماط کالم و خوان سخن « 
  »کشیده ام« به جاي » کشیدستم« 
  )109ن، هما( » در باغ کن نظاره ي آب روان اگر                 بر خاك، آب خضر ندیدستی روان « 
  »ندیده اي « به جاي » ندیدستی« 

  : که در شعر شفایی نمود دارد به عنوان نمونه باشد یم» آوردن ضمیر قبل از ذکر مرجع« یکی دیگر از موارد کهن گرایی
  )91همان، ( »هرگز کسی به سایه ي او راحتی نیافت             از ریشه این مظله خضرا برآورم« 
  )109همان، ( »گل شد میسرش             بلبل ندانم از چه کند ناله وفغان اکنون که وصل شاهد « 
  )175همان،  (»ز سحر خاطرتست این، که تیره شامان را         فروغ ماه به دست کتان فرستادي « 

یی به از دیگر موارد کهن گرایی آوردن افعال دعائی به صورت کهن است که در شعر و نثر کهن، براي ساختن فعل دعا
  . آورده شده است» شناسه+1+بن مضارع«صورت 

  )555( و مگرداد) 509(، مشواد)160(»مبینام«
جابه جایی ضمیر است که در شعر حکیم  شود یماز مواردي که در سبک عراقی و به خصوص سبک خراسانی فراوان دیده 

  :به عنوان مثال  شود یمیی هم یافته ها نمونهشفایی 
  )19همان، ( »زآوا  ردیگ یمز بس عاشق فغانم همچو ناقوس                سپهرم گوش « 

  .که جابه جا شده است  باشد یم» گوش«در سپهر در اصل مخصوص کلمه ي » م«که  ردیگ یمسپهرم گوش 
  ) 57همان، ( »شکفته همچو گلم صد هزار باغ به دل           به هر طرف که روم همره منست بهار « 

  . باشد یم» دل«متعلق به کلمه ي » م«ضمیر » گلم«در کلمه ي 
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ت چرات گوش نخارد       اگر صماخ نیاکنده اي به پنبه ي زیبق«  84همان، ( »صداي کوس هوی(  
  .است» گوش«در اصل متعلق به کلمه ي » چرات«در کلمه ي » ت«

  :و نیز کاربرد ضمیر متصل اضافی به جاي ضمیر مفعولی
  )7همان، ( »برم خموش باطن شوقم به جوش        عشق کشیدم به گوش حلقه ي لیفوریاظاهر ص« 

  .به جاي کشید مرا آمده است » کشیدم« کلمه ي
  )16همان، ( »بسوزدم پروبال امید اگر نوزد                       نسیمی از چمن رحمت رسول خدا« 
  .به جاي بسوزد مرا» بسوزدم«

که در این صورت حذف ) مثل داشت، دوست، بیست(  cvccیکی از ویژگیهاي سبک خراسانی آوردن مصوت بعد از هجاي 
یی وجود دارد که حاکی از توجه او به این ها نمونه، در قصاید حکیم هم شود یمدر گوش مشخص   cvccآخرین صامت هجاي 

  :ویژگی از ویژگیهاي سبک خراسانی است به عنوان مثال 
» پیروي شرع کن از پی گوالن مرو                  تاکند این پسرَوی9همان، ( »بر همه کس پیشوا  ت(  
تگر این  نادیده را زابرام ناخوش                    غرض جانَ«  20همان، ( »ها، این مختصرها  س(  
سرِشْ«    )28همان، ( »آب و گل بخت دژم را  تتا خصم تو را مصرف ادبار ندانست                 امکان، نَ
  )37همان، ( »دنْبرانداخت مظهر کبرپرده کهو آنجا                 دهر جا نفاق شعله برافروخت هیزمنْ« 
تیدققوت اندیشه به زورم همره                  بس که از فکرد  برد یم«  91همان، ( »خیالی بدنم  قس(  

ي نفی نهی از ویژگیهاي شعر عصر غزنوي و سبک خراسانی که در شعر شفایی هم نمود دارد ها فعلآوردن باي تأکید در آغاز 
  :به عنوان مثال

  )101همان، ( »از باده بنامیزد امروز کمی نیست                     از دولت میخانه ي دل بر سر خوانم « 
  ) نیامیزد(به جاي » بنامیزد« 
  )111همان، ( »یر                     عیسی صفت دهد به تن شخص فاقه جان کلک سخنور تو بنامیزد از صر« 

در شعر حکیم هم یافت       رفت یماست که به فراوانی به کار » ك تصغیر« از دیگر ویژگیهاي سبک خراسانی آوردن 
  :   شود یم

ت آن بود که این             میگفت یمما که زین پیش هجا بیشترك «    )6همان، ( »زما دندیطلب یمعلّ
  )7همان، ( »گفت که در باختن بیشترك ده شطل               آنکه به من یاد داد نکته ي نرد سخا« 
  )43همان، ( » سلیمان وشی را کند گاه موري                       گهی مورکی را سلیمان نماید « 

مات عربی مثل حرب به جاي جنگ و صعب به جاي سخت یکی دیگر از موارد کهن گرایی شعر شفایی آوردن برخی از کل
  :به عنوان مثال  باشد یم

  )41همان، ( »در مصافی که گرد عرصه ي حرب                خاك در دیده ي خور اندازد« 
ام صعوبت «  74همان، ( »هجران خدا خوانش  کند یمبرد نام خدا هنگام حاجت همچو بیدردي        که ای.(  
  ).78همان، ( »اف که از اشتعال آتش حرب           همی زبانه کشد از دل یالن آتش در آن مص« 

کمتر  11و  10از جمله موارد کهن گرایی شعر شفایی در اشعار نظیري هم نمود داشت ایراد کلماتی است که به نظر در قرن 
، )91(، خصمی)75، 52، 28(داج، )25(ستاده: مثالبه عنوان  باشد یمکاربرد داشته است و متعلق به دوران قبل از این دو شاعر 

 ،)494، 79(، نواله)132، 75(خائیدن، )68(جزع، )60(پار، )60(، جراره)53(، عبهر)53(بوك، )73(، کدیه)41، 43(صره، )41(رمح
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البته مورد مذکور دلیل بی توجهی ) 149(ستانند یم، )132(طغرا، )17(پارگین، )14(نهنبن، )92(نورهان، )92(، قدید)110، 87(راح
  :به عنوان مثال  شود یمیی از کلمات رایج روزگار او یافته ها نمونهو در قصاید او  باشد ینمشاعر به سیر طبیعی شعر به روزگار خود 

، )70، 86، 33(شیشه، )163، 111(، سرمه اصفاهانی)150(سعتري، )113( ، بندر)136، 113(کاروان ،)144، 129، 87، 84(سفال
  )101(فواره، )132(، خمیازه)80(مخترعات، )45(شیشه خانه، )77، 71، 70، 47، 43( ، داغ)94، 69، 58، 40( سمند

ي جهات اربعه به درستی که در سبک خراسانی نمود فراوان داشت به عنوان ها ناماز دیگر موارد کهن گرایی شاعر به کاربردن 
  :مثال 

  )41همان، ( »بازپس پیش خاور اندازد                                هر سحر آفتاب تابان را« 
  )65همان، ( »اثیره، پرده فروهشت بر گذار شمال                گرفت صبح به کاغذ دریچه ي خاور« 
  )68همان، ( »از گلشن خاور نرگس  دمد یمگل خورشید بود نرگس برگ افتاده                اینچنین « 
  )129همان، ( »شود زپرتو خورشید مضمحل نورش                به نیمروز چراغی اگر کنی روشن« 

سوگند هم از مواردي است که در سبک خراسانی کاربرد فراوان داشت و شفایی در چند قصیده ي خود به کار ) به(آوردن 
  : آورد یم 23برده است به عنوان مثال در قصیده ي 

  به علت العلل آن مبدأ مبادي کل                      که کاینات همه مشتقند و او مصدر « 
  به اختالفات مقوالت در عروض و وجود            به فاقه ي عرض و بی نیازي جوهر

  )55 -54همان، ( »...به حکم آن که زانگشت معجز او کرد                قبول رخنه ي هیوالي جرم صلب قمر
  . آمده است 108و  107صفحه ي  46نمونه ي دیگر در قصیده ي 

  : شود یمدیده » دو حرف اضافه براي یک متمم« در دو بیت زیر هم یکی از ویژگیهاي آرکائیسم زبانی یعنی آوردن 
  )75همان، ( »زمین شوق چون جستم برو برتخمی افشاندم            که سرسبزي دهد آب و هواي فصل حرمانش« 
  )65همان،(»ز آفتاب کند منقل از فلک کرسی                           به دفع سرما عیسی به چرخ چارم در«
  :کاربرد اسم یا قید به جاي صفت در ساختن صفت تفضیلی -7 -1 -2

  :مشک تر 
  )68همان، ( »ندیده است قضا طوطیی بجز کلکت                 که مشک تر خورد و ریزد از دهان شکر« 

  :مستورتر
  )101همان، ( » مشهورتر از لفظ جهان گشته ي عشقم              مستورتر از معنی در لفظ نهانم« 

  :هیچتر
  )63همان، ( »در چشم بی نیازیت از هیچ هیچتر                  برگ و بر وجود و بروبار روزگار« 

  :دامن تر
  )30همان، ( » ن است دامن تر صحرا برآفتاباشکم زبس که روي زمین را فرا گرفت            په« 

  :شکفته خارتر
  )31همان، ( »برطرف جویبار گلستان رأي تو                   در هم شکفته خارتر از عبهر آفتاب « 
  ):سبک(به عنوان معادل کلمه ي ) شیوه(و ) طرز(استفاده از کلماتی مانند  -7 -1 -3

  :که همان سبک شاعر است  کند یمیاد » طرز تازه« و از آن به عنوان  کند یمشاعر به شیوه نوین ادبی خود اشاره       
  )45همان، ( »ز طرز تازه ي من روزگار صخره، نسخ           به شیشه خانه ي رسم کهن بیندازد « 

  :و نیز 
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  )29همان، ( »صالحست عرب را و عجم را از وي         این شیوه  چکد یمنفی عرب و سلب عجم « 
  )5همان، ( »من و این شیوه ي مذموم خدا نپسندد              به بینیازي من و ننگ خوش آمد، حاشا« 
  )93همان، ( »منطق نظمم، زاشکال قریحت نوبه نو              حجت ابطال طرز باستان آورده ام« 
  )163همان، ( »کان شیرین نمکی طرز نوآورده ي ماست         نیست چندان مزه با مائده شروانی« 
  :کلمات عامیانه  -7 -1 -4

و اساساً زبان خاص او مثل نظیري از ترکیب . شفائی نیز با وجود توجه به زبان کهن، به زبان کوچه و بازار هرگز بی توجه نیست
او از یک طرف از سالمت،  شود یمو شخصیت نهایی زبان شعر او پدیدار  ردیگ یمامیانه شکل دو گونه ي زبانی آرکائیک و ع

  . برد یمو از طرف دیگر با سیر طبیعی شعر که در زبان کوچه و بازارجاري است بهره  ردیگ یمپختگی زبان گذشته بهره 
  :به عنوان مثال 

، رفت و روبی )62(، امن و امان بود)61(این آرزو برد یمبه خاك ، )59(مفت، )54(، نصیب کس نشود)74، 40(گزك
، )124(، دل به چه خوش کنم)110(، الحق)14(کودن، )83(ندیگو یم، دست ماالن به ریش )83( از فالنی به هزل پرسیدم، )74(کن

  )26(را، شکر آبست کرم )88(، ته)162(، سرنخارد)161(همچشمی، )15(پیشکش، )147(یکن یمخاك بر سر ، )125(حیفست
  :ي فراوان ها يسازترکیب  -7 -1 -5

ي خیالی شاعر نیست ها نهیزمبررسی سبک یا شیوه ي خاص اشعار شاعري تنها در تشخیص خصوصیات معنوي شعر و یا تبیین 
ش از هر بلکه تعیین نوع الفاظ و ترکیبات، به طور کلی شکل اشعار و ظاهر ابیات نیز مورد توجه قرار گیرد و آنچه در بادي امر بی

، دقت کافی او به سازد یمچیز پژوهشگر و یا خواننده ي باذوقی را با ظاهر اشعار و با کمال با طرز افکار و آثار یک شاعر آشنا 
  . نحوه ي استعمال اصطالحات و ترکیبات خاصی است که از نظر دستور زبان مورد عنایت شاعر قرار گرفته است

در شعر خود اغلب ترکیبات وصفی و یا اضافی را به صورت مقلوب استعمال کرده و یا  تا خواننده متوجه آن نباشد که شاعر
در ساختن اسمها و صفات فاعلی و مفعولی مرکب از کلمات معمول و متداول پا فراتر نهاده است، شاید در نخستین نظر با خواندن 

ر دچار قضاوت عجوالنه و یا اسیر داوري غیر منصفانه بیتی، به منظور شاعر و مفهوم شعرش دسترسی حاصل نکند و ارزیابی آن اث
  . اي گردد

ي خود هم به خلق ترکیباتی که حامل ها يسازقصاید شفایی به اعتبار حجم ترکیب سازي آن قابل توجه است او در ترکیب 
و ترکیبات ترکیبات شفایی در حوزه ي اسم مرکب، صفت مرکب، ترکیبات وصفی . ، دست زده است باشد یممعناي جدید 

  . ردیگ یماضافی مورد بررسی قرار 
  : اسم مرکب  -الف

  : به عنوان نمونه  باشند یمبعضی ازاسمهاي مرکب با پسوندهاي زار، کده و ستان تشکیل یافته است که از نظر معنایی هم مهم 
) 35(و عیسی زار) 134(زار ، هالل)58(، نشتر زار)60(، مالمت زار)165(، فرشته زار)158(، شکنج زار)28(خزان زار: زار
  :به وجود آمده باشند درغزلیات او هم وجود دارد به عنوان مثال » زار«از چنین ترکیب سازیهاي که با پسوند ) 112(خارزار

  )336(سنان زار، )204(، شعله زار)665(، محنت زار)383(، صنم زار)669(دشنه زار
  :کده  -

  )196(، شادیکده)524(الماسکده، )183(، طغیانکده)383(انکدهایم: یی از غزلیاتها نمونه، )35(فطرتکده
، )220(شاهدستان : یی از غزلیاتها نمونه) 109(تان، جانس)16(، شکرستان)124(، دوزخستان)35(سپهرستان: ستان -
  )427(، نافه ستان)725(، امیدستان )622(مهستان

  :ي مرکب ها اسمیی دیگر از ها نمونه
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  .)74(، سخا کاران)109(خار ، رشک)15( ، کالهدوز)85(قطره، طفل )45(شیشه خانه 
  :صفات مرکب  -ب

، ازل )149(، آهن پیکر)106( آفتاب لقا، )75(، آشنا رو)116(آسمان رفعت، )110(، آتش مثال)93(، آتش زبان)91(آبله سان
( ، تشنه نفس)142(، تشنه دوست)154(هتاریک سین، )38(، پهلو سمین)158(، پاك نژاد)81(، بهینه طبع)110(بحر طبع، )79(نژاد
، )50(خردپیشه، )115(، خراطین مشام)12(جفا عاشق، )135(جادو قلم، )62(تهی کیسه، )70(تهی خوان، )105(، تنگ سامان)39

، )7(دیده و دل سیر، )78(، دلگران)74(، خیال آسا)62(خوشدلی آثار، )155(خورشید چهره، )125(، خشک ناخن)14(خشک لب
، سپهر )106(زمین وقار، )116(، زمین حلم)72(، زمزم خوي)5(، زود فنا)142(، روبه حیل)149(، راست رفتار)116(سالدیرینه 

، )62(، سندان مثال)12(، سفر دوست)80(، سست پی)112(، سرد نوا)23(، ستم عاشق)116(ستاره جبین، )107(، سپهر قدر)74(آسا
صاعقه ، )77(، شهاب وار)106(شهاب عنان، )24(، شفیع طعم)92(شعله وار، )12(سیه مست، )73(، سیه کاسه)105(سیه کاس

، عصب )109(، عبیر بوي)130(، عاشق کین)19(عاشق فغان، )132(، طور آسا)142(، صید وش)144(، صاعقه وش)121(کردار
، کرم )67(طبع کاهل)53(، کان دستگاه)106(قمر عزم، )106(فلک رفعت، )81(فرشته دل، )110(، غنچه وش دهان)38(خشک

، میش )149(، معنی پناه)112(گرسنه دل، )38(، گردن قوي)138(کور روش، )5(، کم کاسه)62(، کف تهی)35(انهار
، یهودي )93(، یهودي خاطر)9(، هنرصید)108(هارون خرد، )163(نغمه غریب، )56(، نصرت قرین)81(، نامشفق)142(صوت
  ).115(سلیقه
  : اغلب حالت قیدي دارند از انواع صفات صفاتی هستند که -

  ).115(مستغنیانه، )141(قدسیانه، )72(، طفالنه)100(، شیرانه)89(، ترکانه)88(بیقرارانه
  :صفات فاعلی مرکب مرخم  -

، )69(، جگر شکاف)19(، جگرخا)47(، جبهت طراز)92(، پیمانه خوار)118(، العطش آرا)112(، ابد سوز)131(آسمان پیرا
، )129(خرده دان، )35(، خرد اندیش)62(، ختن فروش)35(خرداندیش، )47(خاطر نواز، )35(اندوزحیات ، )105(چاشنی گیر

، راتبه )93(دوزخ افشان،)143(دندان نما،)105(دلکوب،)72(، دلخیز)118(درونکاو، )118(دجله سوز، )58(خوندار
قدم ،)77(،فلک شکاف)108(ه نشان،فتن)93(طوفان نشان،)112(، صبح نگار)69(سجده ریز ،)110(،روشنی ستان)120(خوار
مدح ،)88(مدح سگال ،)73(مداواسنج ،)57(،گلشن طراز)108(،گرد عالم گرد)69(کش
  )120(وفاخیز،)104(،نفس گیر)13(نزهت طراز،)71)(نرنجانیده(مرنجان،)71)(نرنجیده(،مرنج)130(سنج

  :صفات فاعلی -
  ،)38(،سبوگر)143(،روشنگر)10(،رخنه گر)38(،تلفکار)96(آسمانگرا

  :صفات مفعولی مرکب -
،سخا )142(،رحم بریده)114(،دم بسته)97(بغل گشاده،)104(،بسته روزن)156(،بسته دهان)133(،آشفته روز)126(آشفته سر

  )101(گوشه شکسته،)16(،قتل عام دیده)94(،گرد آلوده)115(،درخانه مانده)26(شیفته
  :صورت فاعلی دارند ولی در معنا مفعولی هستند  پاره اي از این صفات مفعولی: صفات مفعولی مرکب مرخم -

آلوده ي (،شهدآال)48(،زنگارزد)96)(روشناخته(،روشناس)127)(ساخته ي دست(دست آزما،)112)(ساخته ي خامه(خامه ساز
  )160)(آلوده ي طور(طورآال،)160)(شهد

  :به عنوان مثال  کنند یممی ایفا که در افزودن جنبه معنایی نقش مه) اسم مصدر(بعضی ترکیبات به صورت حاصل مصدر 
دل ،)75(دشت پیرایی،)72(درون سازي،)303(خویش ستایی،)150(،خنجري)154(خزف نسبی،)157(بزرگ الفی

،قوي )150(،غیرت پروري)136(،غازه کاري)17(،سینه چاکی)119(دیونژادي،)78(دمسردي،)75(مردگی
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لب ،)121(گرم روي،)125(گرگ آشتی،)142(چشمی، گرسنه )27(،کوچکدلی)115(،کجدلی)10(،غازگی)71(گردانی
  ،)43(نظرتنگی،)150(نشتري،)152(،ناپشیمانی)151(معنی گري،)156(،مضمون طرازي)14(لجه فشانی،)145(تشنگی
  :ترکیبات وصفی -ج

  :تعدادي از ترکیبات وصفی شفایی به صورت مقلوب آمده است
،چنین ترکیباتی هم در غزلیات او هم وجود دارد به )142(مرطوب بحر،)137(،خشک گیاه)141(توبه دشمن،)81(پهن دشت

ا فطرت،)251(گستاخ هزار،)189(،سیه دل روزگار)223(،پژمرده گلبن)319(آشفته دل: عنوان نمونه   )189(غرّ
  :ترکیبات دیگر او
دم بت گن،)39(چشم یعقوب طلب،)26(مرد سخا شیفته،)18(موکب نصرت قرین،)18(،غمزه ي خونریز)17(ریگ تشنه لب

ارواح طبیعت ،)132(اشک پیکرخاي،)123(،می عابد فریب)70(،جگر خامسوز)70(دهر سیه کاسه،)52(لب مخمور،)49(گون
  )143(،خورشید شوخ چشم)137(راجل
  :ترکیبات اضافی -د

،زاغ )75(،خون آشامی تجرید)92(، لخلخه سایان قدس)93(،چکیده جوش مغز استخوان)122(طبع زکی راکب گلگون خرد
مقراض چلیپاي ،)28(مجمع احکام ندانسته اعم،)46(، بار قد شکن رشک من)57(،دورباشی غیرت عشق)84(ردونپیسه گ
  )120(خزف ریزه ي گهر دشمن،)23(،تبسم گل بستان مردمی)20(سرزلف

 آمده که به عنوان وابسته عددي)به صورت صفت مرکب یا مصدر مرکب و قید مرکب ( گونه اي از ترکیبات در شعر شفایی 
،دسته )89(خوشه خوشه عیسی: از آنهایی که به عنوان وابسته عددي می آیندمثل. رود یمیا براي بیان کثرت به کار  رود یمبه کار 

  )59(،لجه لجه سرشک)89(دسته خاطر دانا
پرگاله ،)81(شبرشبر،)139(،سپاه سپاه)134(،خارخار رهایی)134(خارخار محبت: یی که براي بیان کثرت مثلها نمونهاز 
  )14(،گام به گام)93)(لخت لخت(پرگاله
  :ي عددي ها وابسته -7 -1 -6
ي ها زهیممکه بیشترین کاربرد شاعر در استفاده از این     میرس یمي شاعرانه ي قصاید شفایی به این نتیجه ها اسیمقدر بررسی   

یی که آورده به ها نمونهنیست و در اندك  باشد یم ادبی به آن صورت انتزاعی و پیچیده اي که در شعر طالب آملی و عرفی شیرازي
  :به عنوان مثال . وجه حسی بودن وابسته ي عددي یا معدود توجه کرده

،یک قبا شاهد )37(یک خانمان عجوز،)30(یک گوهر آفتاب،)30(،یک هرزه گرد ماه)8(یک نفس آشنا،)8(یک دهن خندرو
،یک )115(صد نیزه زخم،)93(،صد خم از میخانه)89(صد رستخیز مرده،)52(یک طبله شهد،)45(،هزار نافه عنبر شکن)43(صبح

،هزار روز )152(هزار قلزم لب تشنه،)144(،صدکشورآینه)144(،یک چاکر آینه)131(،صد بستان بهار)128(جگر نیمخون
  ).152(قیامت

  :اشاره کرد ي زیرها نمونهبه  توان یمآمده است ) عقلی+ حسی+ عدد(ي عددي که به صورت ها وابستهاز 
  ).58(هزار روزشمار،)79(یک روزه زمان آفرینش،)2(صد خلد معر فت

  :ي زیررا ذکر کرد ها نمونه توان یمي عددي که وابسته عددي عقلی و معدود حسی باشد ها وابستهاز 
ان بارگاه جالل)62(هزار دایره پرگار 16(،هزار میل ز خاص.(  

شفایی از الگوهاي عددي دیگر استفاده نکرده است و این نشان دهنده ي این است که شاعر کمتر به این حوزه ي ادبی توجه 
  . کرده است

  :      موتیف هاي واژگانی -7 -1 -7
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بوده، بیشتر  با توجه به این که شفایی گرایشات عرفانی و صوفیانه داشته است به همین دلیل کلماتی که هم مورد عالقه ي شاعر
که نشانگر  باشد یم» حرمان«ي که او به آن عالقه داشته کلمه ي ها واژهاولین  باشد یمبرخاسته از تفکرات عرفانی و صوفیانه ي او 

  :به عنوان مثال  باشد یمعالقه ي او به غم 
  )72همان، (»حرمانشزمین شوق چون جستم برو بر تخمی افشاندم            که سرسبزي دهد آب و هواي فصل « 
  )88همان، (»گر برو پرتوي از اختر لطفت تابد                            رسد از پستی حرمان به بلندي کمال«

  :به عنوان مثال باشد یمکه در عالم تصوف به آن توجه زیادي شده است، » وفا« از کلمات مورد عالقه شاعر به کلمه
  )1همان،( »نسیان به گل گرفته درِ خانه ي وفا                           دیریست کز جفاي سپهر ستیزه زا   «
  )8همان،(»داغ ارادت بسوز بر سر شوریده حال                          مهر امانت بنه بر سر گنج وفا«
  )14ان،هم(»دل به لب و لب به دل هر دو به هم رشگبر                  این به هواي وفا آن به اداي ثنا«
  :از دیگر موتیف هاي مورد عالقه شاعر است که در حوزه ي عرفان از مراحل سیر و سلوك عارف است » بقا«و » فنا«
  )75همان، ( »اگر عمر ابد خواهی برآتش ریز هستی را                    بقا لعلیست ارزنده فناي جسم و جان کانش« 
  )2همان، (»پرتاب کن امانت هستی بر فنا                 مگذار کز تو مرگ به زشتی طلب کند       « 
  )9همان، (»قرب ز دوري دمد خوف ز بشري چکد                    دوش به دوش آمده همچو فنا و بقا « 
  :دیآ یم» دبستان«است که در بعضی جاها به همراه واژه ي » طفل«از دیگر موتیف مورد عالقه ي شاعر   
  )127همان، (»اطفال دبستان زیستن                    دانش یونانیان در سینه پنهان داشتن مهر بر لب همچو« 
بق، آیات عرفان، گوشه ي خاطردبستانش« 72همان، (»معلم، فطرت عالیست من طفل زباندانش                   س(  
  )15همان، (»ت بر سر دریابه طفل قطره نگر کز کمال دلسوزي                         کالهدوز حبابس«

که در جاي جاي قصاید آمده است و در بیان  باشد یم» داغ«و دیگري واژه ي » عرفان«ي شاعر واژه ي ها یسوگلاز دیگر 
  :افکار شاعر به او کمک کرده است به عنوان نمونه 

  )70همان، (»ان باشاگر به داغ بسوزندت، آه گرم مکش                   و گر به تیغ زنندت، چو زخم خند«
  )71همان، ( »برآن حریف که کحل الجواهر نگهست               چو داغ دل همه تن چشم گرد و حیران باش«
  :ادبیات عرب در اشعار حکیم  -7 -1 -8

ر داشته است، ردپاي این شاعر، چون دیگر شاعران، از ادبیات عرب، متأثر بوده است، و ضمناً چون در صرف و نحو عربی تبح
  :ادبیات عرب در اشعارش محسوس است

 »قرِ قَد نَ الفَ 3همان، (»نَجی هرکس که چون سپهر لب نان خود شکست              دادش غنا خطی که م(  
  )6همان، ( »روي سخنش انَّ هی الّایوحی                                 دستمزد هنرش مکرمت اعطینا«
ارین «  22همان، (»احمد                              کزو آموخت آدم علم اسماحبیب الحقّ فی الد(  
م اهللا رسد دعا                              برخستگان که خفته ي زرشکم به بسترند«  ه38همان، ( »از روزگار زاد(  
یل ز«  137همان، ( »باهسیل مژگان زسر خشک گیاهم بگذشت                  تازه شد باز حدیث بلغ الس(  
  :استعمال لغات و اصطالحات طبی، فلسفی، منطقی و موسیقی  -7 -1 -9

آنچه اشعار حکیم شفایی را امتیاز خاصی بخشیده، استعمال فراوان لغات و اصطالحات طبی است، که در میان قصاید و 
  :یافت  توان یمبیت از این نوع  ها دهغزلیاتش 

  )3همان، ( »شورابه ي امل نکند رفع تشنگی                          از ابلهیست این که به مبطون دهی سنا« 
ه زکلفت سودا «    )16همان، ( »حکیم خطه ي اسالم کز ایارج اوست                   دماغ شرك منزّ



ادب فارسیھفتمین ھمایش انجمن ترویج زبان و   دفتر دوم  
 

244 

 

  )38همان، ( »محتاج اغبرند در دیده شان که از َسبل نقص عاجزست               کحل شفا کنند که« 
در اشعار حکیم شفائی بعد از طب بیشترین اصطالحات به فلسفه اختصاص دارد و در میان اشعارش کلمات 
دم،کم و کیف،جوهر و عرض و نظایر آنها  هات،وجود،امکان،وجوب،حدوث،قصورت،هیولی،علت اولی،علت غائی،آباء و ام

  : شود یمفراوان دیده 
  )24همان، ( »برکائنات کج نگرد                          زهم جدا فکنند صورت و هیولی رااگر عتاب تو « 
  )17همان، ( »زهی سالله ي آباء و امهات وجود                        که اوست علت غائی وجود انسان را«
  )27همان، ( »آن جامع اطوار امکان وجوبش                            آمیخته باخاك حدوث آب قدم را« 
َرض و بی نیازي جوهر«  54همان، ( »به اختالف مقوالت در عروض وجود                    به فاقه ي ع(  

انی رسم، نوع، جنس و امثال آنها نیز خالی همچنین اشعارش از اصطالحات منطق نظیر قضایا، موضوع، مجهول، قیاس اقتر
  :نیست 
  )27همان، ( »موضوع قضایاي ستایش که مدیحم               محمول برو کرد ثنا زاید و کم را « 
  )83همان، ( »باز گفتم که رسم منطق چیست                    گفت مبحوث عنه علم سیاق « 
  )73همان، (»قیاس اقترانی مقترن سازد به خذالنش       ي باطل منطقی را چون کند گمره  تصورها« 

  : دیگو یمدر اشعار او اشارات به اصطالحات موسیقی نیز هست وقتی که در حق شاعران نادان پرمدعاي زمان خود 
ي، نوا ز عراق «    نغمه سنجد فرق ناکرده                               سلمک از راهوِ

  )82همان، (»که عجب دلکش است این عشاق                          ندیوگ یمچون نوازي دوگاه، 
  

  : بیان  - 7 - 2
  :استعاره  -7 -2 -1 

نویسنده ي تذکره ي خوشگو گفته شد یکی از ویژگیهاي مهم » بندرابن داس« همانطور در قسمتی از این جستار به نقل از 
و ) مرشحه -مجرده(از قبیل استعاره مصرحه  ها استعارهو قوه خیال او باعث گردیده که او در آوردن انواع  باشد یمشفایی استعاره 

  :ي مکنیه که به صورت اضافی آمده اند تبحر داشته باشد به عنوان مثال ها استعارهانواع 
رِفنا« 2ان، هم( »مگذارکزتومرگ به زشتی طلب کند               پرتاب کن امانت هستی ب(  
و قرینه براي ) زندگی و حیات(مالئم براي مستعارله ) هستی( استعاره ي مصرحه مجرده از زندگی و حیات ) امانت هستی(

  )امانت( مستعارمنه 
  )4همان، ( »به خریداري این گوهر کان فطرت، بحر            هر چه دارد بفروشد همه را نیمه بها« 
و این قرینه خفی براي مستعارله ) گوهر(رشحه از اشعار شاعر، کان مالئم براي مستعارمنه استعاره مصرحه م) گوهرکان معرفت(

  .است ) اشعار شاعر (
  )5همان، ( »برنگیرند دل از کشت به ترغیب بهشت             ترك آمال نگویند به تهدید فنا«
و قرینه براي مستعارمنه ) عالئق دنیوي( مستعارله استعاره مصرحه مجرده از عالئق دنیوي، دل گرفتن مالئم براي ) کشت(

  ).کشت(
نظَل              زرشک تلخ کند کام شکرستان را«  16همان، ( »زتنگ شکر تو یعنی آن دهان، ح(  
و دهان قرینه ي خفی ) تنگ( استعاره مصرحه مرشحه از لب معشوق، دهان معشوق، شکر مالئم براي مستعارمنه ) تنگ شکر(
  )لب معشوق( مستعارله براي 
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  )24همان، ( »صداق بکر سخن نقد التفاتم ده                     که جفت مدح تو سازم عروس انشی را«
و سخن قرینه ي خفی براي مستعارمنه ) صداق(سخنان شاعر استعاره ي مصرحه مرشحه، بکر مالئم براي مستعارمنه : صداق بکر

  ...و)سخنان شاعر( 
ا بیشترین    ي شفایی، مستعارله امري ها استعارهاست که در اکثر ) اضافه ي استعاري(ي مکنیه ها استعارهانواع استعاره از نوع ام

: یی مانندها استعاره توان یمهر چند در مواردي . تا تصاویر او انتزاعی تر و تجریدي تر شود گردد یمذهنی است و این خود موجب 
یافت که ، )41(سرخنجر،)15(،کف پاي شعله)15(صورت دیبا، )13(، تن خاك)11(شید،پنجه ي خور)2(دهان زمینی و آسمان 

،چشم )1(،سرپنجه ي رضا)1(جفاي سپهر:مستعارله امري حسی است، اما در اکثر مواقع مستعارله امري ذهنی است به عنوان مثال
دل ،)15(،لباس خفا)13(،جیب امل)8(،جان فلک)7(،باطن شوقم)7(،پنجه ي حکم تقدیر)2(،خوانچه ي قضا)2(طمع

لدار ،)33(پستان صبح،)27(طره ي غم،)26(،کسوت صورت)26(،بدن هیولی)23(،دل روزگار)23(،خون کفر)23(روزگار ب چشم س
ام فنا،)49(چشم هوس،)49(،رخ صبر)46(،پاي خیال)39(تمنا دل ،)55(جیب شوق،)52(، پنجه ي امساك)50(چهره ي ای

  )19(،دماغ عقل)80(دست امل،)62(گوش فلک، )62(،رخ جهان)60(،خون دانش)57(گلزار
  .ي ذهنی دیگرها استعارهو بسیاري 

  : استعاره ي فعلی  -7 -2 -2
ي بسیار زیاد شاعران این سبک از ها يریگشاید بتوان گفت که بیشترین خیزش و حرکت در شعر سبک هندي محصول بهره 

 کار به ورستاخیزواژگانیاستعاره ي فعلی است و بیشترین افعالی که در دیوان شاعران سبک هندي براي ایجاد خیزش معنایی 
 با استناد... باریدن ،تراشیدن ،جوشیدن، روئیدن، ریختن، شکافتن، ،چکیدن، شکستن،سوختن و: است ؛مانند  حرکتیل ،افعا رود یم

و هم  دهد یمو به آن حیات و پویایی  شود یمبه این افعال به عناصر ذهنی و عینی، هم تا حدي از سردي ساخت اضافی زبان کاسته 
ي این چنین ها نمونهدر قصاید شفایی  گردد یمدایره ي خیال شاعرانه را توسع بخشیده، موجب خلق تصاویر شعري تازه و فراوان 

اي نیست که از نظر فراوانی کاربرد بتوان جزو شاخص ترین ویژگیهاي شعري به حساب آورد اما همین وجود دارد هر چند به گونه 
  :مقدار اندك برخاسته از ذوق هنري شاعر است

رشح انصاف            ،)37(خجالت فروچکد،)29(از وي چکد یم،نفی عرب و سلب عجم )9(خوف زبشري چکد: چکیدن
  ).163(،خمیازه ي حسرت چکد)104(چکد یم،خوي خونین )48(چکد یم

  ).15(طرف آستین صبا بیفشرد: فشردن
  ).154(فشاند حکیم یونانی،)23(بوسه افشان کردن: افشاندن
  )37(دمد یمگند نفاق : دمیدن

،چون )124(چاکم از گریبان جوشد یم،)113(جوشد یم،تذرو )94(،جوشد زمن خروش)70(زند یمجنون جوش : جوشیدن
  ).153(،به دوزخ بیدردیم بجوشانی)153(جوشد یم،همدوش ناز )132(مگس جوشند

  ).144(،جبهه ي خورشید ریختست)94(ریزد زمن مالل،)87(ریزد از بخت تو دولت: ریختن
  )87(جود باریدن: باریدن
  ).124( بوسه خوردن: خوردن

  )127(لبریز از کحل صفاهان داشتن: لبریز داشتن
  )153(یبه زمزم مهر و وفا بخیسان: خیساندن

  :تشبیهات فشرده  -7 -2 -3
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ي مهم سبک شفایی توجه او به تشبیهات فشرده است که گاهی ممکن است کل مصراع یا بیت را در ها شاخصهیکی از 
  :بربگیرد به عنوان مثال 

  )4همان، ( »روغن حسن چو در شعله ي دل آویزد           حرم سینه به خورشید دهد طرح صفا « 
رّة مظلوم                  از مدد انتقام عدل تو، کین را از گرگ  کشد یم« 11همان، ( » ظلم، ب(  

گونه اي از اضافات تشبیهی درك آن در گروه فهم وجه شبه یا وجه ربط در گروه آشنایی با داستان و اسطوره و به اصطالح، 
در مصر بود که یوسف به وصال یعقوب ) (س(،که در آن وصال با توجه به داستان یوسف)152(تلمیحی است، مثل مصر وصال

که خلیل مظهر کامل )79(که بین مضاف و مضاف الیه وجود دارد مثل خلیل اعتقاد به مصرتشبیه کرده است یا یافتن نمادي ) رسید
مثالهاي بیشتر از دو نوع مذکور . مظهر اعتکاف و دوري از دنیا بود) س(،که عیسی مسیح )125(اعتقاد و پاکی بود یا عیسی اعتکاف

:  
  ).136(هند غرور،)49(،مصر دل)99(چشم یعقوب محبت،)34(مصرقناعت،)39(،مصر نجات)158(مصر عشق

  :ي دیگرها نمونه
،آفتاب )75(طور نیاز،)75(مدقوق آز،)73(،سمند نفی)69(سموم سخط،)67(نهال دانش،)60(خون دانش،)53(سموم عتاب

 ،)135(خنگ خرد،)134(،خارخار رهائی)134(،خارخار محبت)135(،پیک وهم)115(مبرز جهل،)99(خرکده ي جهل،)84(هویت
  ... و  )135(فعل بیان
  :یی از تشبیهات گسترده ها نمونه

  )4همان، ( »خود طالي سخنت اگر همه مغرب نسبست           آردش قلب برون، بینش صراف جزا « 
  ي سخن را به طالي مغربی و زر خالص تشبیه کرده است ها سکهشاعر 

  )28همان، ( »از نام تو حرفی دو شبیه است به گردون             برپاي از آن بوسه زند قامت خم را « 
  که شبیه چرخ فلک و گردون است شود یمحرف میم در رسم الخط به شکل دایره نوشته 

  )96همان، (»بر رغم شهرواي حسود ست روشناس                از شهر خویش اگر به غریبی رود زرم«
  کند یمشاعر شعر حسود دانش را به سکه ي ناسره و ناخالص و اشعار خود را به زر رایج و روشناس و مشهوري تشبیه 

  )163همان، (»از سواد سخن خویش که هر جیم درو               غیرت زلف بتانست زبس پیچانی« 
  .تشبیه زلف بتان به حرف جیم

  :کنایات  -7 -2 -4
اما این عامل  دیآ یمکه در نوع خود نوآوري به حساب  باشد یمم سبک شفایی آوردن عبارات کنایی ي مهها شاخصهاز دیگر 

به هیچ وجه سبب نگردیده تا او به شیوه ي قدما بی توجه باشد بلکه در این زمینه هم سعی کرده حد اعتدال را رعایت کند به عنوان 
  :مثال 
ر، از غم نادیدنت        « 12همان،(»رخصت حرفش نداد عشق سراپا حیا     شکوه، دلی داشت پ(  

ر از چیزي یا کسی داشتن کنایه از گله و شکایت داشتن  ل پ1008: 1363، 3عفیفی، ج. ( د(  
  )26همان، ( »راگر الف هنر همی زنم یزدان                        کافی است گواه صدق دعوي «

  )2243: 1363، 3عفیی، ج( ري بودن ادعاي باطل کردن، مدعی چیزي یا کا: الف زدن 
  )63: 1362شفایی اصفهانی، ( »فتنه گربه به شلوار روزگار کرد یمانصافت ارنه پیرهن عدل دوختی                 «

  )2131: 1363، 3عفیفی، ج( گربه شلوار کردن کنایه از رسوا کردن، پریشان و سراسیمه گردانیدن 
  )142: 1362شفایی اصفهانی، ( »غافل زمکر دشمنان روبه حیل مشو                 کان گرگ میش صورت، آبیست زیرکاه« 
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  .آبیست زیرکاه کنایه از محیل و مکار بودن
  )34همان، ( »بود چو خرمن عمر تو راغب کمبود                امل چه مایل باال دوي تسعیرست « 

  االکی و تیزرويباال دوي کنایه از چ
  )81همان، ( » از این گروه سگ نابکار مردم در                   که بعد عفعف دمبالبه ها کند به دالع« 

از این گروه سگ نابکار « ، در مصراع اول هم )1043: 1363، 2عفیفی، ج( کنایه از تملق و چاپلوسی و عجز : دم به البه کردن
  . یک متمم است که ویژگی کهن است دو حرف اضافه براي» مردم در 

  : مضمون پردازي  -7 -2 -5
ابداع مضامین  دیآ یمو شاخصه مهم سبکی او به حساب  شود یمیکی دیگر از صنایع مهمی که در قصاید شفایی دیده 

او چون . شیده است که امتیازي به اشعار او بخ باشد یمگوناگون که متضمن تخیالت ظریف و دقیق همراه با تشبیهات تازه و غریب 
یی از مضامین او به ها نمونه. به علوم مختلف آگاهی دارد سعی کرده از این توانایی علمی خود، در خلق مضامین جدید بهره ببرد

  :قرار زیر است
  )2:1362شفایی اصفهانی،(»نفسی، زان نشد بلند             بانگ سفید مهره از این کهنه آسیا شود ینمخالی « 
  )12همان، (»سیه مست تو دیده نیارد گشود             بس که لبالب کشید جام زدست حیاچشم «
  )16همان، ( »زلب جدا چو شود از هوا به خاك افتد           چو کبک پنجه ي شاهین گرفته، مرغ دعا«
  )19همان، ( »به دریوزه به گشت کوي اعضا                   فرستم یمچنان مستم که دل را «
  )23همان، ( »دلی که راتبه ي او به خون نوشت غمت         بدل به خون جگر کرد من و سلوي«
»23همان، ( »به لطف نام برآید سپهر اعلی را            ترسم یمعاشق تو  به عهد خوي ستم(  
  : تمثیل و اسلوب معادله  -7 -2 -6

ي ها معرفهاین صنعت که از   . تمثیل و اسلوب المعادله است شود یماز دیگر عناصر بیانی که در جاي جاي قصاید او مشاهده 
بیابیم که  میتوان یمي خوبی را  ها نمونهدر قصاید این دوره هم جایگاه ویژه اي دارد و  باشد یمسبک هندي به ویژه در قالب غزل 

ي تمثیل و اسلوب معادله ها نمونه. شاعر براي بیان افکار خود تناسبی بین مفاهیم انتزاعی و محسوسات طبیعی ایجاد کرده است
  . شفایی به قرار زیر است 

 :تمثیل -

  )2همان، ( »تن را اگر زثقل طبیعی سبک کنی                    مانند موج بر سر بحر افکنی ردا«
  )10همان، ( »حت به آن رسیده که دارد                 چو دل عاشق هزار خانه ي زین راغارت رم« 
  )13همان، (» ذات ترا خشم نیست و ربودي فی المثل             ژاله کند شعلگی در کف ابر شتا « 

  . باشد یم» بود یم«کاربرد کهن ماضی استمراري » بودي« در بیت مذکور
  )47همان، ( »حال شفائی                    همچو عطایاي قطب وقت مؤبدلطف تو یارب بود به « 
  برهنه باش و به تقطیع دل مبند که صبح            بود به خوش بدنی از برهنگی مشهور« 

  )51همان، ( »پیاز با همه پوشش، میان چو بگشاید                 کند زگند بغل عالمی به یکدم کور
  :اسلوب معادله -
  )3همان، (»شورابه ي امل نکند رفع تشنگی                   از ابلهیست اینکه به مبطون دهی سنا «
  )24همان، ( »خواهد اگر خاطرات عکس مزاج وصور           کاه کند دست جذب در کمر کهربا«
  )37همان، ( »و بزسیرتان گرند فشانم یمسوزند از گزند من و سود هم برند                  من سرکه «
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  )42همان، ( »نماید به من هر گه آن کنج لب را                   به زخم گرسنه نمکدان نماید«
  )44همان، ( »نشانت بر رهزنیهاي گردون                         چراغی که در زیر دامان نماید« 
  )46همان، ( »ده ي ارمددیده محجوب من به روز وصالت                 پرتو خورشید صیف و دی« 
  )84همان، ( »کمین گشاي چه کردي به زاغ پیسه گردون       عقاب پر نگشاید به صید کم خطر بق« 
  پارادوکس  -7 -2 -7

شاعران سبک هندي . گردد یم» رستاخیز کالم« و »آشنایی زدایی«پارادوکس یکی از شگردهاي عمده ي بیانی است که باعث 
و توجه و تعجب خواننده را  سازند یمسخت مجذوب تناقض سازي در حوزه ي معنایی زبان اند و از این طریق زبان را برجسته 

  :به عنوان مثال . برمی انگیزانند
دام در افتی به امتال« همان(»از خوان چشم سیري اگر بهره اي بري            بی لقمه اي م(  
س پیروي شرع« کن از پی گوالن مرو                  تا کند این پرَوی9همان، ( »بر همه کس پیشوا ت(  
  )13همان، ( »وز مدد خُلق تو در ره باد سموم                   سنبل تر چیده اند از نفس اژدها« 
  )15همان، (»استرخابه دودمان رطوبت زد آتشی خورشید              که سوخت ریشه در اعصاب بید «
  )23همان، ( »به اختالط، دلم بس که بیقراري یافت              به اضطراب، تسلی دهم تسلی را«
  )27همان، ( »مشاطه ي انصاف آموخت به ضیغم               تا شانه به سرپنجه زند موي غنم را« 
  )55همان، ( »خ شود کام نیشکرراه سخن به تنگ شکر از چه بسته اي           حرفی بگو که تل« 
  )96همان، (»زال جهان که هست عجوز جوان نماي           تا کی فریب عشوه دهد زیر چادرم «
  )123همان، ( »گونه دگر کرد باغ خیز که همچون نسیم          افتان خیزان شویم جانب صحرا روان«
  :ارسال المثل  -7 -2 -8

یاتی که به عنوان مثل سائر آمده بیشتر از غزلیات او انتخاب گردیده و به قصاید او اصالً در بررسی دیوان شفایی بیشترین اب
  :در حکم مثل سائر باشند به عنوان نمونه  توانند یمکه  شود یمتوجهی نشده است اما ابیاتی را در قصاید او پیدا 

  )2همان، ( »ر افکنی رداتن را اگر از ثقل طبیعی سبک کنی                مانند موج بر سر بح« 
  )12همان، ( »تا نفس گرم من عود بر آتش نهاد                   بوي دل خامسوز سوخت دماغ هوا

  )36همان، ( »گاهی به چاه و گه به دم گرگم افکنند            یوسف نیم ولیک حریفان برادرند« 
  )60همان، ( »ندهندم به هیچ شهرو دیارهمیشه در طلب کیمیاي انصافم                   ولی نشان « 
  )همان( »گریزم از بر فردا به سوي دي و پریر             مبادا شیوه ي امروز باشدش آثار« 
  :تشخیص  -7 -2 -9

مسلم است در سبک . تشخص خاصی قائل شد توان ینمیکی دیگر از عناصر شعري در قصاید شفایی عنصر تشخیص است که 
ي شفایی ها صیتشخدر باب  توان یمآنچه . رود یمعمومی این عصر تشخیص یکی از عناصر اساسی شعر سبک هندي به شمار 

  :  دهد یمي معنی نسبت  ها اسمنوشت این است که او عموماً صفات انسانی را به عناصر انتزاعی و 
  )2همان، ( »بر                          کانجا به کاسه لیسی حاجت رود غنا کاس تهی به مطبخ ترك نیاز « 
  )5همان، ( »وصف آن دل به صفا چند که از ظلمت جهل          نور خورشید به آن کوچه درآید به عصا « 
فَس موعظه هر چند که صدق آلودست                «  م از بوي ریا زند یمنَ نهما(»بانگ که خالی نی(  
  )31همان، (»خیره به روي رمح تو روزي شهاب گفت               اي در فروغ پرچم تو پیکر آفتاب«
  )41همان،(»عقل کل، مرتضی علّی ولی                                که به پایش فلک سراندازد«
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  )42همان،(»نمایدشبیخون اشکم برآنست کامشب                          دگر دستبردي به طوفان «
  :ایهام -7 -2 -10

به  باشد یماین عنصر بیانی کاربرد چندانی در قصاید شفایی ندارد اما آن مقداري هم که آمده است از نظر تازگی قابل اهمیت   
  :عنوان مثال 

  )38همان،(»مدند                           برگل زنند تیشه و خواهان گوهرندراه خطا گرفته وجویاي اثْ«
  ایهام به کار رفته، خطا یاختا والیتی از چین که مشک آهوي آن معروف است» خطا«در لفظ 

  )114همان، (»دایم پیاده ي ره طبعند و روزگار                        چون تار چنگ می نکند خرسوارشان«
و طنبور وسازو وسایلی مانند اینها سیمها و تارها به چون در اسبابهاي موسیقی نظیر تار . ایهامی به کار رفته است » خر«در لفظ 

  .خرکی سوار هستند که در روي کاسه ي تار یا ساز یا طنبور تعبیه شده است
  )همان(»دم بسته اند گر نکنمشان نوازشی                          بی زخمه ام سرود نخیزد زتارشان«

  . مورد نظر شاعر باشد تواند یمانی مورد لطف قرار دادن و نواختن نوازشی در مع. ایهام وجود دارد » نوازشی«در لفظ
  )43همان، (»مرا رعشه مهر در جیب مشرق                             یکی چشمه ي داغ لرزان نماید«

ق تناسب در معانی محبت و همچنین در معانی خورشید که با کلمه ي مشر»مهر«ایهام تناسب وجود دارد واژه ي » مهر«در واژه
  دارد 
  )158همان، (»به آن تبسم شیرین که تلخ پاسخ او                           دهد به تنگ شکر منصب نمکدانی«

  . در معانی نمکین و نام معشوقه ي خسرو ایهام وجود دارد » شیرین«در لفظ
  :حسامیزي  -7 -2 -11

 شود یمدو حس با همدیگر است که به آن حسامیزي اطالق    از دیگر ویژگیهاي مشترك شفایی باهم عصران خودآمیختن      
شفایی سعی کرده است از رهگذر ترکیب محسوسات از تمام حواس پنجگانه تا حدي که در رساندن افکار خود به مخاطب . 

  :نمونه ي حسامیزي هاي او به قرار زیر است. کمک کند استفاده کند
  )14همان، ( »تره خوش نمک خوان مالحت غزلست          چه غزل آنکه بود برگ و بر مهر گیا« 
  )14همان، (»نوش لبت بس کرد کام جهان پر شکر             قند به دامن برد نیشکر از بوریا«
  . )25همان، (»یک تلخ بگوي تا به صد خواري                   از چرخ برون کنند عیسی را«
  )158همان، (»به آن تبسم شیرین که تلخ پاسخ او                دهد به تنگ شکر منصب نمکدانی«
  )161 همان،(»گر به نظم ترش حاسد، شهد لفظ ماستی         چوب گز را شکرستی خار را خرماستی«
  )163همان، (»کان شیرین نمکی طرز نوآورده ي ماست        نیست چندان مزه با مائده شروانی«

  :تکرار قافیه  -7 -2 -12
تکرار قافیه از ویژگیهاي عمومی سبک هندي است در قصاید این دوره هم همانطور که در عرفی و نظیري هم گفته شد       

  : به عنوان مثال در قصیده اي با مطلع. در قصاید شفایی قافیه تکرار گردیده است. قافیه تکرار شده است
  :با مطلع 

  )159: 1362شفایی اصفهانی،(»د چون دست تجلی زآستی              دود آهم شد گریبانگیر صبح راستیصبح بیرون کر« 
و در یک دید کلی این تکرار در اکثر قصاید این د .تکرار شده است» سوداستی«و » اعضاستی«، »آالستی«، »آساستی« کلمات

  . وره وجود دارد 
  :توصیف  -7 -2 -14
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از قبیل بخشش ( و شفایی هم در توصیف طبیعت، توصیف ممدوح. قالب قصیده بهترین قالب است براي توصیفات شاعرانه
و توصیف حاسدان نهایت هنرمندي خود را نشان داده است در ضمن ) ممدوح، نبرد ممدوح، مرکب ممدوح و مجلس شراب او
  . باشد یمیی از توصیفات او به قرار زیر ها نمونه. ل توجه استقصیده اي در زمینه ي شهر آشوب دارد که در نوع خود قاب

  : کند یمحکیم گرماي شدید را چنین توصیف 
  چنان زآتش خور شعله ریز گشت هوا               که غوطه خورد در آتش، زمانه از گرما«

  چمن طراز شود الله الله آتش تر                       بیفشرند اگر طرف آستین صبا
  سموم بر سر انگشت احتیاط رود                      کنون که ریگ بود فرش داغ بر صحرا

  به آن رسیده که خورشید شب برون آید              که روز سایه گزینست و کم شود پیدا
  )15همان،  (»به خاك ریشه هر قطره اي که ناخن زد               نهال شعله سیراب سرکشد باال

  : دیگو یمف می چنین در توصی
  تو را خنده ي شیر، گریان کند دل                   چو صحبت سپیدي دندان نماید «

  از آن می که پیرایه ي جان نماید                      افق جام و او مهر تابان نماید
  میی کز به فروغش به شبهاي تیره                     هوس در پس پرده ي جان نماید

  ه صد ساغر از یک صراحی در آید                  که کاالي خورشید ارزان نمایدب
  به جام سویدا اگر انس گیرد                           به ظلمت درون آب حیوان نماید

  )44همان، ( »فالطون می چون کند خم نشینی                     همه سیر افالك عرفان نماید
  :ت شاعر به قرار زیر است نمونه دیگر توصیفا

  :توصیف بخشش ممدوح  -
  یک روز بخششت نشود حاصل اربود              چون مهر کیمیاگر صد زرگر دگر«

  )56همان، (»اکنون که هیچ چیز ندارد سزاي تو                    در آب خجلتست سراپاي بحرتر
  :توصیف جنگ ممدوح 

  کردند بر مخالف، بد روز حمله ور             روز وغا که موکب نصرت قرین تو    « 
  شوید به خون خصم زمین همچو تیغ روي          بندد چو نیزه دهر به خون عدو کمر

  گرد سپاه کور کند چشم آفتاب                        غوغاي کوسِ رزم کند گوش زهره کر
  )همان( »تیغ تو حلقه بر در جان عدو نهد                      کورا دهد زآمدن نیستی خبر

  :توصیف ساقی 
  چه ساقی آن که اگر کاسه زهر دهد                    چنان به ذوق بنوشم که خون خورد شکر «

  اگر ساغرچه ساقی آن که لبش جاي می نگهدارد                 شود زباده ي گلگون تهی 
  )66همان، (»کند به گردش چشمی پیاله گردانی                       خیال نرگس او نشأ کی کند در سر 

  :توصیف مطرب 
  چه مطرب آنکه چو ناالن کند بریشم عود                 به ذوق هررگ جان سرکند نواي دگر «

  )66همان، ( »ریچه ي افالك زهره بی معجرچو لحن او شنود مضطرب برون آرد                   سر از د
  :توصیف شب 

  شب که بر روزه شبیخون زده بد ماه شوال          دیدم از گوشه ي برقع خم ابروي هالل« 
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  شبی از روشنی آنطور که گر بودي مهر                برزخ شام نمودي چو یکی مشکین خال
ی   )86همان، (»طرح دادست به دامان صحاري و جبال          من              شبی آنطور مگر نور تجلی اَ

سروده است ) با تغییر قافیه(که شفایی در ذم و قدح شعراي معاصر خویش و در اقتفاي قصیده ي خاقانی  ]1[ییها شهرآشوباز 
  :دیآ یمقصیده ي زیر است که ابیاتی از آن در زیر 

  این خشک بید چند که هیچست بارشان           رنجیده فیض از چمن بی بهارشان « 
  از خارخار رشک بهار طبیعتم                          گل گل شکفته خون جگر در کنارشان

  یک قطره از صراحی طرز سخن نساخت            آسوده از شکنجه ي داغ خمارشان
  بینم همان جهول چو امسال و پارشان                     بینم همان ظلوم چودي و پریرشان

ی نْوموماه صادقست                     برطبع راجل به زمین پافشارشان لٌ لتساوي ی  
  )14همان، ( »...موران پایمال ره کینه ي منند                          آیینه ي مرا چه غمست از غبارشان

  : دیگو یمدر جایی دیگر نیز در توصیف حاسدان 
ند و به دعوي توانگرند«   این راندگان فیض که جهل مصورند                    عور از مروتّ

  )36همان، (»گویند باز نسر شکاریم و هیچشان                       بالی پدید نیست که بر صعوه اي پرند
  : و نیز

  )46همان، (»دوئی میانه ي جان و بدن بیندازد      غراب بین وجودند کافت دمشان                 «
  :دیگو یمو در جایی دیگر نیز 

  آه از این راندگان کوي وفاق                            داد ازین برگزیدگان نفاق«
زر طُوندو زبان و دورو چو ب   از درون سم و از برون تریاق                        ]2[قُ
  ی چیزي                           عمر کاه و ممل چو شام فراقبدتر از مرگ همچو ب

  همچو تریاك سرد و ناخن خشک                     ترشروي و فسرده همچو سماق
  همه در روغن حسد جوشان                            همچو ماهی به تابه ي احراق

  مایه ي افتراق همچو طالق   قابل احتراق چون هیزم                               
  )82همان، (»آتش کینه بس که افروزند                               سنگ بر سر خورند چون چقماق

  
  :نتیجه گیري - 8

است که طبع آزمایی در انواع شعر به لحاظ ) اصفهانی(حکیم شفائی از شعراي پر اقتدار و در عین حال متفاوت سبک هندي
او به نحوي . ادبی  اشعارش به خصوص قصایدش ، امتیاز قابل قبولی نسبت به دیگر شعراي این دوره دارد ویژگیهاي زبانی و

ي بلند و لطیف شاعرانه در هم آمیخته و بر وسعت بیان و اندیشه و ها شهیاندشگفت زبان محاوره را با زبان فخیم شعر تلفیق داده و با 
ي آن ها رگهیشه ادوار گذشته بسنده نکرده و با شناختن و انتخاب اسلوب کارآمدي  که ، او به معانی و اند. زبان شعر افزوده است 

، جویبارهایی را تشکیل داده  شود یمدر طول تاریخ شعر فارسی وجود داشته است و به تدریج هر چه به زمان  سبک هندي نزدیک 
او برزخ بین سبک شعر قبل از صفوي و بعد . ي کرده استنام گذار) طرز  تازه (و رودي عظیم به وجود آورده است که خود آنرا 

  :و گفته است  داند یمنوآور و موجد سبک و پایه گذار سبک اصفهانی  است خودش هم   توان یماو را    .از صفویه است 
  )93همان،(»منطق نظمم،زاشکال قریحت نو به نو               حجت ابطال طرز باستان آورده ام «
  )163همان،(»نمکی طرز نو ،آوردهی ما است       نیست چندان مزه ي با مائده شروانیکان شیرین «
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، که هیچیک از گویندگان معاصر او را  شود یمبا مروري در دیوان حکیم شفائی براي هر کس از اهل فن واضح و مسلم 
وریهاي دلپذیرش حیرت انگیز است  و به با وي سنجید ، پایه ي معلوماتش از یکطرف و از طرف دیگر قوت طبع و نوآ توان ینم

  .همین جهت هم تفوق او بر همه ي شاعران معاصرش مورد قبول همگان بوده است
  

  :پانوشت -9
  :شهرآشوب ترکیب وصفی و صفت فاعلی است و تعریفی که فرهنگ نویسان از آن کرده اند چنین است -1
ودر لغت » شهرآشوب، آنکه در حسن و جمال آشوبنده ي شهرو فتنه ي دهر باشد،و مدح و ذمی که شعرا اهل شهر را کنند« 

و آن نظمی است که تعریف یا ذم اکثر مردم شهر در . به معنی شهر آشوب: نامه ي بهار عجم ذیل واژه ي کلمه ي شهر انگیز آمده
  )  4: 1346گلچین معانی، ( »آن باشد 

2- زِر ه و غلیان خون و علل صفراوي و سرفه و قرحه ي امعاء و : طُون قُب اسپرزه، بنکوهف مسکن عطش و ملین، نافع تبهاي حار
  )47: 1378حسینی، (زحیر و ضماد او با روغن گل سرخ و سرکه جهت درد مفاصل و نقرس 

10    
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 نویسی قرن ششماي از پارودينامه ي خاقانی نمونهپارودي سوگند
 

  1 بهروز بامدادي 

  چکیده 

هدف ، .هاي ظریف ادبی است که هدف نویسنده ، تمسخر یا مضحکه اي به قصد انتقاد یا هزل وهجو است  پارودي یکی از قالب
اگر چه ایرانیان ظاهرا آن را در قرن اخیر از اروپاییان یاد .طرح یک سؤال و ایجاد یک اندیشه وتغییر در وضع فکري رایج است 

وحتی با نام اروپایی آن  آثاري آفریده اند؛ مثل پارودي هاي دوره ي مشروطه که برخی  -ف آنانگرفته اند و مطا بق قواعد وتعاری
به نظر . مانند پارودي مشهوري که  صادق هدایت براي دماوندیه ي ملک الشّعرا ء بهارسروده است .ها بسیار مشهور شده اند از آن
شنا بودند وبراي طنز و تمسخر یا انتقاد وتأدیب افراد از چنین روشی بهره آید که ایرانیان در قرون گذشته با چنین قالب ادبی آ می
در این مقاله قصد نویسنده این . کردند  هایی مثل طنز یا نقیضه استفاده می اگرچه نامی براي آن نگذاشته بودند یا از نام.بردند  می

ي مثل ر و جد سوگند نامه، نظیره اي خنده دار و آمیخته به شوخی  است که نشان دهد چگونه خاقانیِ شاعر براي یک قالب مؤثّ
هاي کودکانه یا بز و میش و  سروده است و در آن به جاي سوگند خوردن یا قسم دادن به مقدسات ومقدسان و صلحا به بازیچه

خورده  یا سوگند داده شود فهمید که افراد معمولی یا مهمل و لوده  بوده اند؛ سوگند  خرس یا به افرادي که از قراین ابیات می
ت ادبیِ این سوگند نامه زمانی بر ما روشن می.است  شود که شاعربه خاطرسعایت سخن چینان ، در موقعیت اتّهام به خیانت  اهمی

بعد از مدح وزیر و اداي سوگند . قرار گرفته است و با سوگند نامه اي قصد اثبات بی گناهی خود و برائت از اتّهام را داشته است 
ي است  -امه، شاعر ناگهان بابی شگفت از طنز و شوخی باز کرده وپارودي اي جالب براي سوگند نامه ن که یک قالب جد– 

 آفریده است که موضوع این مقاله  معرّفی همین پارودي است 

 

 

 پارودي خاقانی   -پارودي ، سوگند نامه ، پارودي قرن ششم : ها کلید واژه

                                                        
                        bb19627@gmail.com : ، رایانامه)ص(مدرس مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم  - 1
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باهمت بلند . مشروطه طلبی ایرانیان در قرن اخیر ، ایرانیان با آثار ادبی و کتب چاپی غربیان آشنا شدند  در هیاهوي آزادي خواهی و
نهضتی پرشوربراي  ترجمه و چاپ کتاب در ایران پا گرفت و براي بیان .برخی از بزرگان ، صنعت ارزشمند چاپ به ایران وارد شد 

فی است هاي نوظهوري در احساسات ملی و میهنی ، قالب در همین دوره آشنایی . ادبیات ایران چهره نمود که شایسته ي توجه ومعرّ
شاید نیازي به یادآوري این نکته نیست .یکی از این هنرهاي ادبی ، پارودي بود . ها شایع شد  هاي جدید و تقلید از این قالب با قالب

ادبیات دوره . یابد هاي مردمی ، انواع طنز در آثار ادبی رواج می ها و هیجان که یاد آوري شود  در زمان مبارزات مردمی و انقالب
چون با آفریدن نظیره هاي طنزاز جمله .هاي زیادي  ذکر کرد توان مثال ي مشروطه در ایران نیزهمین گونه بود و براي آن می

ز است ؛ طبیعی است که  پارودي در پس چون موضوع  پارودي طن.توانستند افکار شان را بیان کنند  پارودي ، راحت تر و بهتر می
 .این دوره رواج یابد 

شعر ؛ شهرت عام یافته است   سروده  -با عنوان دماوندیه  -ازجمله پارودیی که صادق هدایت براي شعر بسیار معروف ملک الشعرا 
 :شود با این بیت شروع میملک الشعرا

 اي گنبد گیتی اي دماوند               اي دیو سپید پاي در بند 

 ..زآهن به میان یکی کمربند           از سیم به سر یکی کله خود 

 و پارودي صادق هدایت نیز این چنین سروده شده است

 افراشته همچو کوه الوند              اي صاف و سپید کلّه ي قند

 بند وز نخ به میان یکی کمر                   از کاغذ آبیت کله خود 

فی پارودي بود توان گفت که درقرن اخیر ایرانیان با مطالعه ي آثار ادبی غربیان پارودي را  به جرأت می. تا اینجا بحث ما معرّ
ا مطالعه ي آثار ادبی کالسیک قدیم ما نشان می دهد که این نوع و قالبِ بیان در نزد ایرانیان قدیم شناخته بوده است و  شناخته اند ام

براي نمونه ، معرفی پارودي سوگند نامه ي خاقانی شاعرقرن ششم را موضوع این .وبی از تأثیر این نوع ادبی آگاه بوده اند آنان به خ
  . دهیم  مقاله قراردادیم وارزش ادبی این پارودي را از زوایاي مختلف مورد بحث قرار می

ی در مدح رضی الدین ابونصرنظام الملک وزیر بیت122مشخصات این پارودي سوگند نامه چیست؟ این شعر قصیده اي است 
  مطلع شعر این است . شروانشاه و اداي سوگند نامه براي اثبات برائت از تهمت خیانت که دشمنان بر  وي زده بوده اند

  رود  دریاب مرا زهاتف همت رسد به گوش خطاب             که از این رواق طنینی که می

  و مقطع  آن نیز چنین است  

  اش گفتم و اکنون پناه من به خداست                     الیه ادعو  برخواندم و  الیه  انابدع

بیت آن مسیر کالم را تغییر  44تا آخر قصیده یعنی  78مدحی همراه با سوگند نامه است ولی از بیت  67تا  17بعد از مقدمه ، از بیت 
ي ، به شوخی و تمسخر گر در این پارودي .اییده  وبحث اصلی این مقاله نیز همین بخش است داده و آن سوگند نامه ي جد

  : چیزهایی که مورد قسم واقع شده اند به ترتیب الفبا چنین هستند
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ترازوي نارنج ، جفت و طاق ، جنابه ، چوگان ،  خایه ي بط از : هاي کودکانه  ها و سرگرمی ها ، بازي اسباب بازي -الف 
  مک ، سفال ، شیشه ي بلور از خیو ،  فرفره ، کعب ، گوي در طبطاب ،مشاق نان خرده ، خرد چاهک ، سرما

  احمقی کیال ،  باد فتق ابراهیم، باد نمرود ،  دبه ي علی موش گیر ،زیبقی مقنع ،  سربزي شیرو : افراد وصفات آنان  -ب
لمه ي عثمان ،    شب روي احباب ،  شرب باباخمس ، شرط بی بی شمس ،شنقصه ي داراب  ،عمرو عاص ، غُ

  .  میل هاي بواسیر میر ابوالخطّاب  
  مهر مام، دوپستان، جان باب ، سربزرگی خاندان ، دوستان دغل : پدر ، مادر و دوستان  -پ  
رس،  بو: ها  حیوانات و اعضا و صفات آن -ت   ل، چنگ گربه ، حربا ،  ابن ععاب ، بونجم روبه ، بینی فیل،ج زنینه ي لع

  . خرس رقص کن ، خنفساء ،ریش تیس، سام ابرص ، غبغب گاو ، قندز، گربه ي خیانت کن ، موش زیر بر،ناب موش
ه ي دوالب، تار و پود ثیاب ، تیشه ي پدر ، خرط مهره : اسباب خانه و کار   -ث   ي گردون ، خورد آبگیر ،  پاچاه ، پرّ

ند، سیرکوبه ي رازي ، طبل نافه ،  طبل ر ، هاي عقاقیر، طناب ، کالوه ي چرخ ، کلبه ،کمانه ، لوح پاي  جراد،  دفه ي جد
قل ، مکوك ، میخ کوب ،  میل هاي بواسیر،نایژه ، نوك تیشه، ،  ماسوره  ، مثقب، مشتوت ، م  .  

اب ، گوپیاژه ، مصطکی بادام ، پسته ،تلخاب ،تهال: ها  خوردنی -ج    .ب ،خرما ، زقّه ،  عنّ
  . تخته ، جیفه گاه ،  خالب ، دبستان ، کشتی گه ، محله ي لبالب ،  مستراح ، مشتگاه ،  ناووس ،  نشره : ها  مکان -چ  

اب: صداها و آواها   -ح    .   بانگ زنگل نباش ،  قرقربکره ، گم گم نقّ
بابباد روده ي ق: وچیزهاي دیگر  -خ     ولنجیان ، پشک ذُ

رفته   هاي بسیار مهم شعري به شمار می آید که در قرن ششم ، در حوزه ي ادبی آذربایجان ، سوگند نامه از قالب چنین به نظر می
ت فقط به خاطر ارزش ادبی آن نبوده است بلکه گاهی براي شاعر، تنها اسلحه براي نجات خویش از مهلکه ي سعایت        ی واین اهم   

هایی که  شخص پادشاه و درباریان ، نسبت به شعرا داشته اند و    در محیط پراز بدبینی آن دیار و سوء ظن.  بد خواهان بوده است 
ه اي از ساعیان در این بدخواهی سعی  بلیغ می نموده اند ؛ شاعر براي اثبات بی گناهی خود از این نوع ادبی بهره      بی شک عد

تقریبا تمام هم عصران خاقانی  . توانسته خود را نجات بدهد و تألیف قلب پادشاه کند  توسل به سوگند نامه می برده است و با می
ین بیلقانی :  دراین شیوه ذوق آزمایی کرده اند  ابوالعالء گنجه اي شیخ الشّعراي این حوزه  وشاگرد وي ، فلکی شروانی ، مجیرالد

ی خود خاقانی درا ل  همین سوگند نامه ،بدین کار دست یازیده اند شاگرد خاقانی و حتّ نظامی گنجه اي از زبان شیرین بانو ،راز .و
ت .دل سوخته اش را به سوگند بیان کرده واز خداي بزرگ به زاري ، آرزو و تقاضاي آزادي خویش برزبان آورده است فاقا اهمی اتّ

ي براي شا: پارودي خاقانی در این سوگندنامه نیز همین نکته است که  عر مورد سعایت بدخواهان قرار گرفته و با کالمی خیلی جد
به دست آوردن دل پادشاه و وزیر وي ونجات خویش از موقعیت خطر ناکی که براي او و خانواده اش به وجود آمده ، تالش 

شاید این . رتیب دا ده استکرده است؛ ناگهان در مسیر شوخی و طنز شاهراهی گشوده و سوگند نامه اي پر از خنده و ظرافت ت می
برخی از آثار آنان را به . یابیم  ها بی نظیر می امر از نکات بسیار برجسته ي این سوگند نامه باشد که آن را در بین تمام سوگند نامه

 :کنیم  عنوان نمونه ذکر می

  بیتی بدین سان دارد  8ابوالعالء گنجه اي ، استاد خاقانی، سوگند نامه اي  

  که جان جهانیان بنگاشت          منزه است وجودش ز چون و چند و چرا بدان خداي

  به حقّ عرش ،به قدر قلم ،به رتبت لوح        بدان فرشته که او راست رتبت اعال

ا  به آفرینش کرسی ،به آسمان و زمین          به حقّ خلقت آدم به جوهر حو...  
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  قدسم چه مقدس چو کعبه از ترسازطعنه ي کفّار        م) ص(منزّهم چو محمد 

    249: ابوالعالء گنجه اي، آتورپاتکان

  :  بیتی است 5ها سوگند نامه اي   نظامی گنجه اي دوست خاقانی نیز چند سوگند نامه دارد یکی از آن

 به نور چشمه ي خورشید روشن                 به قدر گنبد پیروزه گلشن                 

 ...که در فردوس پاك است            به هر حرفی که در منشور پاك است  که به هر نقشی

  زمن بر نایدت کامی که خواهی                بی کاوین اگر چه پادشاهی                

    343خسرو و شیرین  

 :  بیت سوگند نامه یی بدین مضمون دارد  10خود خاقانی نیز در   

  یعنی به جمالت اي مکرّم              سوگند به هشت خلد عالم     

  .یعنی به حدیثت اي جهان بخش          سوگند به کوثر روان بخش        

  گر تا سخن از ضمیر زاید                    خاقانی جز تو را ستاید

   170تحفه العراقین 

  :  ارد بیت  د 17فلکی شروانی دوست و همدرس خاقانی نیز چنین سوگند نامه اي در   

  شها و شهرگشایا نموده اند به حضرت            که بنده بندگی تو   گذاشت مهمل و مبهم

م ا           قسم به رازق رزقی که رزق کرد مقس قسم به خالق  خلقی که خلق کرد مهی  

  ...به عرش پاك و بدو بر فرشتگان مقرّب         به فرش خاك  و به مهر پیمبران مقدم 

  ه خلوت و جلوت جز آن که پیش تو گفتم             نه نیک گفتم و نه بد، نه بیش گفتم و نه کمکه من ب

      47دیوان 

  : بیت به مضمون زیر دارد   55و مجیرالدین بیلقانی نیز سوگند نامه اي در  

  به بخت من زچه شد تنگ بارتر ز سها       عنایتت که چو گردون فراخ میدان است          

  ه یک دروغ که حاسد بگفت وشاه شنید               زخشم شاه فتادم  زچشم شاه چرا ؟ب

  خیال بی دیده است وعقل بی سرو پا      بدان خداي که اندر سراچه ي قدمش             

  ..به کاف و نون که از او یافت نام داغ وجود           بر این طویله ي خاك ابلق صباح و مسا 
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  به ذات پاك مهیمن به عزّ عزّ خدا        گویم        ن همه سوگند و باز میبخوردم ای

نها که زرق خالص و بهتان  محض بود آن فصل       که نقل رفت  از آن ها  که کرده اند ا  

  من از کجا سخن سرّ مملکت زکجا ؟          نه گفته ام نه گذشته است بر دلم هرگز      

     19-16دیوان صص 

  آوریم  بیتی خاقانی  را که ناچار از ذکر آن هستیم؛ در این بخش مقاله می44براي رعایت اختصار متن ، فقط بخش پارودي  

  کجا روم سوي ابخاز یا به باب الباب                                       نکجا گریزم سوي عراق یا ارا
  به روم یا حبشستان به هند یا سقالب                        به شام یا به خراسان به مصر یا توران 

  چو طفل کو سوي مادر گریزد از بر باب                            مرا گریز ز خانه به خانقاه بود 

  آدابي به جان باب و دبستان و تخته                            خرما یبه مهر مام و دو پستان و زقه
  اببه حق مهر زبان و سر خلیفه کتّ                             دینه و نماز دگر آره و به عید و نش

  به خرد چاهک و چوگان و گوي در طبطاب                       به فرفره به مشاق و به کعب و سرمامک 
  خیو به شکل حبابهاي بلور از  به شیشه                        بط از نان خورده در دامن  يها هیخابه 

  به جفت و طاق آلوي جنابه و به جناب                             به کلبه و به سفال و ترازوي نارنج 
  فراز لب لب جوي محله چون لبالب                            به مشتگاه و به کشتی گه و به پیچیدن

  ابدراز گوش ندیم و دراز دم بو                          به سر بزرگی حساد من که بودیشان
  گیر وقت دباب علی موش ي به دبه                              عثمان  ي به باد فتق براهیم و غلمه

  به آب گیر و به مشتوت و میخ کوب و طناب                              چرخ ي وره و کالبهسجد و ما یبه دفه

  به نایژه به مکوك و به تار و پود ثیاب                            پاي و به پاچال و قرقر بکره  به لوح

دوالبي  گردون و پرهي  به خط مهره                           پدر و مثقب و کمانه و مقل ي  ه به ار  

  او هم چو زلف رومی شاب ي  شهبه نوك تی                     او هم چو جعد زنگی پیر ي  به ریزه رنده
  به عهد ماضی از اسالف و حال از اعقاب                          به دوستان دغل رنگ من که بیزارم 

  الصور تا فال انساب ز یوم ینفخ فی                            فلک برات برائت میان ما رانده است
 به قندز لب بونجم روبه از تلخاب                             بش بوسعد طفلی از بوشهر ي به دنبه

  ب میر ابوالخطا   به هیلهاي بواسیر                                          هاي عقاقیر میر ابوالحارث به طبله
  قولنجیان به پشک ذباب ي به باد روده                                       خورد جراد ه مستسقیان بي  به طبل ناقه

  بابه بانگ زنگل نباش و گم گم نقّ                                    دزد  ي  زنگی به باد هرزهي  به چار پاره
  ب لعاي  به خرس رقص کن و بوزنینه                                    به ریش تیس و به بینی پیل و غبغب گاو 

  بلخی بخوان جعفر بابي  به گو پیازه                                   ست حیدر رند رازي به د ي  به سیر کوبه
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  به حیز و خشنی این زال گشته آن سرخاب                                         به روي زال و به سر خاب پنبه و ابره 

  به آبگینه و مازو و کندرو و گالب                                             طبقات طبق زنان سرايي  به غلمه
  ذن به لب تنور قطابؤم ي  به سر مناره                                        به زلف مقري مصروع و مؤذن بسطام 

  جنبش اعصاببه سیم کان میان ران ز                                           پشت از فشارش امعا ي  به زر سفره
  به مصطکی و به بادام و پسته و عناب                               بی شمس و به شرب بابا خمس  به شرط بی

  ي خوشابؤلؤبه ریش فرعون از نظم ل                                            به باد نمرود از سهم کرکس پران 

  کذابي   به تیز عتبه و ریش مسیلمه                                   به حیض هند و بروت یزید و سبلت شمر

  به روز کوري صباح و شب روي احباب                                               به زیبقی مقنع، به احمقی کیال 

  به عمر و عاص که عمرش دوباره یافت شباب                          به عمر و خاص که عمرش سه باره کرد جهان

  یونان و شقشقه دارابي  به خشک ریشه                                       به گربزي کف نفط و سر بزي شیرو 
  گریست به تاب نشست زیر و جهودانه می                                       به جان آنکه چو عیسیم برد بر سر دار

  که این هژبر به چنگ است آن پلنگ به ناب                                        خیانت کن ي  زیر برو گربه به موش

  به چنگ گربه کزو دست بر سرم چو رباب                                ام چون چنگ  به ناب موش کز او سر فکنده

  ها کند چو کالب به ابن عرس که دم البه                                     هاکند چو نجوم  به ابن صبح که سرپنجه

  ناووس و مستراح و خالبه گاه و ب به جیفه                                          به سام ابرص و حربا و خنفسا و جعل 
  بنگه عمرم شود خراب و یباب گرچهو                                               کزاین نشیمن احسان و عدل نگریزم

  که من گریختنی نیستم به هیچ ابواب                                         طریق هزل رها کن به جان شاه جهان 

  اولوااللبابي  به نام شاه جهان قبله                                            اي درخواست ز من حکیمی سوگند نامه

  به حیرتند چو از منطق طیور، غراب                                              ازین قصیده که گفتم سخنوران جهان 
  سحبان وائل و عتابي  زهی یتیمه                                                 حسان ثابت و اعشی ي  زهی تمیمه

  طناب او همه حبل اهللا آید از اطناب                                                سخن که خیمه زند در ضمیر خاقانی

  
  زمین به شکل صنوبر فلک به لون سداب                                                        بقاي شاه جهان باد تا دهد سایه 

  دعوت قد سمع اهللا دعوتی و اجاب                                          ملک هر آینه آمین کند که بختش را 

  الیه ادعوا برخوانم و الیه اناب                                       دعاش گفتم و اکنون امید من به خداست 
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 : نتیجه گیري 

هرگاه نویسنده یا شاعر قصد بیان طنز به نیت ادب . رود میادبی ظریف در آثار ادبی اروپاییان به شمار  هاي صنعتپارودي یکی از   
ل  ي و  شود میکردن کسی یا ایجاد رفرم و اصالحی اخالقی و اجتماعی داشته باشد ؛ به چنین هنري متوس و  براي یک اثر ادبی جد

مربوط  می شودواغلب شعراي  آشنایی ایرانیان با چنین آثاري به قرن اخیر.  آورد میموقّر ، یک نظیره ي پر از شوخی و طنز پدید 
دید که آنان نه با اصطالح بلکه بامفهوم و  اثر  توان میبرده اند اما بادقّت نظر در آثار قدیم ایران  ها بهرهدوره ي مشروطیت از آن 

  .در آثار خود به جا گذاشته اند هایی نشانهادبی خود کما بیش  هاي آفرینشچنین بحثی آشنا بودندو در میان 

 هاي قالبکه قالب سوگند نامه از  بریم میالعه ي آثار کالسیک ادبی ایران و توجه  به برخی از زوایاي خفی و زیباي آن پی با مط
وهمه ي . خصوصا در سبک آذربایجانی تقریبا همه ي شعرا سوگند نامه دارند.شعر فارسی است  هاي دورهجالب توجه در برخی از 

ابوالعالء ، قوامی و نظامی، شاعران  گنجه اي همچنین  خاقانی ، فلکی و سید : ست و شعرایی مثل در دواوین این شعرا ثبت ا ها آن
. ذوالفقار شاعران حوزه ي شروان وشاگرد نامدار خاقانی یعنی  مجیرالدین از  بیلقان همگی در قالب سوگند نامه ذوق آزموده اند

ي و رسمی است که این شکل اد یابیم میازمطاله ي مجموع این آثار در  شود میخصوصا آن گونه که . بی ،  قالبی بسیار جد 
دریافت ، این شاعران مورد سوء ظن در بار وشخص شاه بوده اند وتنها سالحی که این شعرا داشته اند ؛ همین سوگند نامه بوده تا 

. اند ؛ بجهند شده مییان برایشان چیده شاعران       بی گناهی خود را ثابت کنند  و از دامگاه هاي مهلک که اغلب به سعی ساع
بیت و اداي  122خاقانی شروانی نیز در چنین وضعی گرفتار بوده پس از مدح  رضی الدین ابونصر نظام الملک وزیرشروان شاه در 

ا ، ناگهان پارودیی قدسان و بیتی از سوگند نامه سروده و در آن برخالف مرسوم به جاي قسم خوردن به م 44سوگند نامه اي غرّ
  ها آنکودکی خویش ، حیوانات اهلی خانه و افرادي که بی شک به دالیلی اسم  هاي بازيکودکانه ،اسباب  هاي بازيمقدسات ، به 

یا شهرتشان به نوعی با طنز و شوخی ارتباط دارد ؛ سوگند خورده پس این سوگند نامه را باید نمونه یی از پارودي  ها آنیا کار 
ایران در قرن ششم به حساب آورد اگر چه خود سرایندگان این قرن یا قرون نزدیک به آن اسم پارودي را نشنیده  نویسی درادبیات

در حقیقت پارودي نویسان براي رساندن پیغام ادبی خود روش طنز را برمی گزیدند وپارودي یکی . بودند وبا آن آشنایی نداشتند 
 . شگفت و زیباي بیان طنز است هاي راهاز 

  

  :پی نوشت ها 

نابه  خورشید : آلویی که براي شرط بندي و بازي طاق وجفت کودکان به کار رود ابن صبح :آلوي ج  

  راسو : ابن عرس 

  .  افسونی را گویند که دزدان بر صاحب کاال بدمند تا خواب گران بر او مستولی  شود: باد هرزه ي دزد 

  عی گوسفند است ممکن است کنیه ي گوسفند باشد ابوسعد ظاهرا به قرینه ي طغلی نو: بوسعد طغلی

  کنیت روباه باشد : بونجم

ناب  شرطی و گروي باشد که دو کس میان هم بندند، جناغ شکستن : ج  
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اصی ، نوعی از رقص : چارپاره    نام سازي است که چهار وصل دارد ، یک جفت زنگ رقّ

  زن بد کاره و روسپی : خُشنی

باب  غالم : د لواطت و ا  

  دارویی که چون طفل بزاید از خرما و جز آن ترکیب دهند و در حلق او ریزند : زقّه  

رود؛ جالجل در پاي خود می  زنگل و جالجل نباش ،رسم است که کفن دزد به شب چون براي دزدیدن کفن می: زنگل نباش 
  . فرصت یابد تا کفن بدزددبنددتا چون مردمان آواز جالجل بشنوند ؛پندارند که دیو است و بگریزند  و او 

  .شود  شود وموذي و ماترنگ نیز نامیده می ها دیده می نوعی از چلپاسه  که بیشتر در باغ: سام ابرص

  شود  نام بازیی کودکانه است که با مامک و چند کودك دیگر انجام می: سرمامک  

  هاون بزرگ سنگی ساخته شده در ري : سیر کوبه ي رازي 

لمه    شدن زن و مرد  تیز شهوت: غُ

ر بکره   رقَ   صداي بکره است وبکره چرخ مدور نساجی است : قَ

  قاب و قاب بازي : کعب  

آورند وجهت استفاده از رایحه ي  کندر  صمغی است که آن را مصطکی خوانند واز درخت کندر هندي به دست می: کندرو  
  مطبوعش در آتش ریزند 

  بلخ  طعامی است متعارف در: گوپیاژه ي بلخی 

  .هاي کودکانه است نام یکی از بازي: مشاق 

  چوب جوالهان که وقت بافتن پارچه بر آن پیچند، نورد: مشتوت  

قل  صمغ گیاهی است که به زه کمانه هنگام کشیدن مالند براي آسانی حرکت   : م  

کوك  دست افزار جوالهگان باشد و بدان جامه بافند ، مکو  : م  

ر  موش زیر برنده و مجازا حیله گر و محتال : موش زیر ب  

شره آنچه با زعفران و شنگرف به روز مکتب نشینی به روي تخته ي طفالن نویسند و آن را نشره ي طفالن گویند     نَ

  آتشکده و عبادت خانه ي مجوس  : ناووس 

  ماسوره اي که جوالهگان براي بافتن ریسمان  بر آن پیچند: نایژه 
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 منابع

ار ،تهران  1374خاقانی شروانی  ، افضل الدین بدیل ، دیوان ، تصحیح دکتر سید ضیاء الدین سجادي، چاپ پنجم ، انتشارات زو  

  و نهضت ادبی،انتشارات کتب علمی ، سال؟) آذربایجان(فقیه،جمال ، آتورپاتکان 
  1358دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تبریز، بیلقانی ، مجیرالدین ، تصحیح دکتر محمد آبادي،انتشارات 

  1345فلکی شروانی ،دیوان،تصحیح طاهري شهاب ،چاپ اول ،انتشارات ابن سینا 
  1363،تصحیح حسن وحید دستگردي ،چاپ دوم ،انتشارات علمی ، تهران )هفت گنج(نظامی گنجه اي ،الیاس ، سبعه 
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68  

  کدکنیآراء و  اشعار شفیعی  ادبی در يجایگاه نظریه
   

  1محمد بامدادي

  چکیده

. آمد که هرکسی قادر به ورود و درك این دنیا نبود ادبیات همانند دنیایی ناشناخته و مبهم به حساب می, قبل از پیدایش نظریه ادبی
براي نخستین . چهارچوبی منظم به دست آمد تا این دنیاي ناشناخته بررسی و کنکاش شود, با پیدایش نظریه و رشد و گسترش آن

, آنها در صدد بودند تا با رهیافتی تجربی . نظریه ادبی خود را مطرح کردند, ها فرمالیست, در روسیه 1914 -1915هاي  بار در سال
استاد شفیعی . ادبیات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و بدینوسیله توانستند تحولی شگرف در ادبیات و نقد ادبی به وجود آورند

ها قرار گرفته و در کتاب موسیقی شعر خود ابن را  خت تحت تأثیر آراء فرمالیستکدکنی از زمره شاعران موفق نیمایی است که س
در . هاي زیادي را در مورد زبان شعري اش بیان کند تواند ناگفته می, بررسی اشعار و آراء او از این دید. به وضوح نشان داده است

ادبیات فارسی بیان گردد؛ سپس آراء و اشعار شفیعی این پژوهش سعی شده تا مقدمه اي در باب نظریه ادبی و پیشینه آن در 
 . از این حیث مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد -دفتر شعري 12تمام  _کدکنی 

  

  

  شعر معاصر -ها فرمالیست -شفیعی کدکنی -نظریه ادبی: هاکلید واژه

                                                        
  - M.bamdadi@gmail.com: رایانامه، -دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه  -1
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 :نظریه ادبی

هاي یک متن ادبی   پیرامون ادبیات و ویژگی -1914قبل از سالهاي  -قبل از اینکه در روسیه مکتبی به نام فرمالیسم صورت بگیرد
از ارسطو گرفته تا هگل هر کدام نظریاتی پیرامون ادبیات و مسایل مربوط به آن ارائه کرده . هاي فراوانی وجود داشته است بحث
به این معنی که . آمیز آن پی ببرد توانست به عالم اسرار شد که هرکسی نمی در آن زمانها ادبیات به عنوان پدیده اي تلقی می. اند

با پدید . ها و احساس لذت از آن براي همه امکان پذیر نبود و فقط عده اي مخصوص قابلیت درك آن را داشتند کشف زیبایی
ها تحت  آمدن مکتب فرمالیسم  این انحصارگرایی شکسته شد و کم کم رویکردهاي فراوانی به ادبیات صورت گرفت که همه این

برخی از این رویکردها که بعضا  از حوزه غیر ادبیات سرچشمه گرفته بودند عبارت . مطرح شد» بوطیقا«یا » نظریه ادبی« عنوان
  ...روان شناختی، پساساختارگرایی، پسامدرنیست، پسااستعماري، فمینیستی و , مارکسیستی, معنا شناسی, هستند از پدیدار شناسی

در هم شکست تدریجی این , شاید یکی از دالیل این رشد. ی به سرعت رشد و گسترش یافتمیالدي نظریه ادب 1960بعد از سال 
کسانی که در واقع به فرض . کنند که داراي نوع خاصی ژن فرهنگی باشند فرض بود که آثار ادبی را فقط کسانی درك می

ایگلتون، : نک«. خورند بیرون حسرت میدر جانشان النه کرده است و دیگرانی که در فضاي تاریک » هاي ادبی ارزش«خودشان 
1380 :9-8(  

درست است که . ها همت گماشت توان چهارچوبی منظم به دست آورد و به بررسی و کنکاش علمی پدیده به کمک نظریه می
نظریات و دهد و همگان را در ارائه کردن  توان به بررسی ادبیات پرداخت، اما نظریه دید علمی به ادبیات می بدون نظریه هم می

اگر نظریه نبود، هیچ نظام تاریخی اي هم «: گوید آخن باوم در مورد اهمیت نظریه می. کند احساس تلذذ از آن سهیم می
  )117: 1379اسکولز، (» .توانست باشد، زیرا اصلی براي گزینش و مفهومی کردن واقعیات در کار نبود نمی

این مکتب در . تحولی شگرف در ساحت ادبیات و نقد ادبی به وجود آمد 1914 -1915با شکل گیري مکتب فرمالیسم در سالهاي 
هاي خود  بر اثر فشارهاي رژیم استالینی که آن را مخالف ایده 1930به اوج شکوفایی خود رسید و در پایان دهه  1920سال 
برخی در . آن از یکدیگر جدا شوندگردد تا اعضاي  شود  و باعث می دیدند و خواهان هنر متعهد به کمونیست بودند متوقف می می

روسیه ماندگار شدند و فعالیتهایشان را متوقف کردند و برخی همانند یاکوبسن به پراگ و از پراگ به سوئد و از آنجا به ایالت 
کشورها را اگرچه فرمالیسم در روسیه به وجود آمد اما دیري نپایید که سایر . متحده رفتند و بر افکار و عقایدشان پافشاري کردند

توان پیدا کرد که  کمتر کتابی در این حیطه می. هاي ادبی معاصر نوشته است امروزه کتابهاي زیادي در مورد نظریه. هم دربرگرفت
شد هرگز وجود  نظریه ادبی در ایران به شیوه اي که در غرب دنبال می. هاي آنان نباشد بخش اعظم ان مربوط به فرمالیسم و ایده

اما از قدیم االیام نظریاتی در مورد . توان پیدا کرد که فقط در مورد نظریه ادبی نوشته شده باشد کمتر کتابی را مینداشته است و 
ها  اکثر مواردي را که فرمالیست» المعجم فی معاییر اشعارالعجم«مثال کتاب ارزشمند . شعر و شعاري میان ادبی ما رواج داشته است

یک سده قبل از شمس قیس، نظامی عروضی . در خود جمع دارد -...صنایع لفظی و  -قافیهوزن،  –بدان به آن تکیه دارند 
بدان صناعت، اتساق مقدمات موهمه کند و التئام قیاسات منتجه بر آن «داند که  سمرقندي در چهارمقاله خود شاعري را صناعتی می

و بدین وسیله به صور خیال که چزو ) 43: 1382دي، عروضی سمرقن(» وجه که معنی خرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خرد
توان به ترجمان البالغه محمدبن عمر رادویانی در  هرچند که در این زمینه می. کند هاست اشاره می مهمترین شگردهاي فرمالیست

 .و حدایق السحر فی دقایق الشعر رشید الدین وطواط در قرن ششم نیز اشاره کرد 5قرن 

ها قبل از آنها شاعران و نویسندگان بزرگ  ها مطرح کردند و با آن دنیاي ادبی غرب را تحول کردند قرن الیستاصولی را که فرم  
ها با مطرح کردن مفاهیمی همانند آشنایی  فرمالیست. ما بدان توجه داشتند و به گونه اي هر چند پنهان در آثارشان آنها را آورده اند
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ها قبل از آنان توسط نویسندگان و شاعران ما  یدند در حالی که این گونه مباحث قرنزدایی و هنجارگریزي به اوج شهرت رس
مطرح شده بود و اگر تئوریسن هاي فرمالیسم با ادبیات ما به طور کامل آشنا بودند قطعا مثالهاي زیادي را در توجیه مباحث خود از 

. کند اثر الرنس استرن اشاره می» تریسترام شندي«داستان  شکلوفسکی در توضیح مبحث آشنایی زدایی به. آوردند ادبیات ما می
او « استرن این جمله را که. استرن در قسمتی از داستان با با طوالنی کردن و استفاده از شگرد تاخیر باعث آشنایی زدایی شده است

رفت کف دست راست او روي  وقتی به بستر« :چنین کشدار و طوالنی بیان کرده است» بااندوه در بستر خود دراز کشده است
پوشاند، به آرامی با صورت روي تخت دراز کشیدتا جایی که دماغش  پیشانیش قرار گرفته بود و بخش اعظم هر دو چشمش را می

روي روتختی قرار گرفت دست چپش بی حال از کنار تخت آویزان بود و انگشتانش روي دسته لگنی بود که پاي تختش قرار 
کنیم تا خود خواننده قضاوت  ما این مثال شکلوفسکی را با یک نمونه از حکایات چهارمقاله مقایسه می) 51: 1384سلدن، (» داشت

در مقاله اول چهارمقاله که در ماهیت دبیري و کیفیت دبیر کامل نوشته شده، . کند که کدام مورد آشنایی زداینده تر است
براي مثال در حکایت دوم  این مقاله وقتی ماکان کاکوي علیه امیر نوح بن . خورد هاي فراوانی از آشنایی زدایی به چشم می نمونه

اسکافی دبیر نوح بن منصور حکایت این درگیري و کشته شدن را به . منصور عصیانگري آغاز کرد و پس از درگیري کشته شد
چون این «که به قول صاحب چهار مقاله  این جمله در امیر چنان تأثیر کرد» اما ماکان فصار کاسمه والسالم«.: امیر چنین نوشت

چنین : کبوتر به امیر نوح بن منصور رسید از این فتح چندان تعجب نکرد که از این لفظ، و اسباب ترفیه اسکافی تازه فرمود و گفت
 ) 33: 1382عروضی سمرقندي، (» ها برسد کس فارغ دل باید تا به چنین نکته

کردند باز جزء مواردي هستند که شاعران قرون گذشته ما بر آن واقف بودند  تاکید میها روي آن  عناصر دیگري که فرمالیست
که مرده بود، دوباره حیات و پویایی » ژانري خاص«ها این راز را که چگونه  فرمالیست. وآن  را به نحوي در اشعار خود آورده اند

  رد نیز سخن آنان تکرار این بیت حافظ است که می فرمایدكدر این مو. دانند کند به شکل و نحوه بیان زبان مربوط می پیدا می

  ) 80: 1385: حافظ(شنوم نامکرر است  کز هر کسی که می  یک قصه بیش نیست غم عشق و  این عجب

که این دلیل بر آگاهی حافظ بر زبان و . شنوم نامکرر است ظبط شده است ها مصرع دوم کز هر زبان که می که در برخی نسخه
ها به فرم و شکل اثر اهمیت ویژه اي قایل بودند به همین دلیل مخالفان آنها نام فرمالیسم را به عنوان  فرمالیست. ه بیان استتأثیر نحو

در زمینه اهمیت به فرم و لفظ شعر نیز قدماي ما علی . دشنام گونه اي بر مکتب آنها نهادند و این نام بر روي مکتبشان ماندگار شد
آوردند که بیدل  آنها تصاویر پراکنده و دور از ذهن را در الفظ و ترکیباتی غریب می. ندي پیشرو هستندالخصوص شاعران سبک ه

  .دهلوي نماینده تمام عیار آنهاست

  )118: 1389شفیعی کدکنی، (طالب لیلی نشیند غافل از محمل چرا  جلوه گاه حسن معنی خلوت  لفظ است و بس

در واقع قدماي ما . ها بدان تکیه دارند در آثار ادیبان ما پیدا کرد ناصري را که فرمالیستهاي تمامی ع توان ریشه در هر صورت می
هاي ادبی واقف بودند و اگر اغراق نکنیم باید اذعان کرد که هیچ عنصري  به ارزش موسیقی، لفظ و زبان و صناعات در آفرینش

در هر صورت اگر بخواهیم تمامی این . اي ما پنهان مانده باشدها بدان تکیه داشته باشند اما آن از دید قدم نیست که فرمالیست
کشد و از مبحث اصلی پژوهش که همانا جایگاه نظریه فرمالیسم در آراء و اشعار  مصادیق را به تصویر بکشیم کار به درازا می

ها است و ما این  رمالیستي آراء ف شفیعی کدکنی از منتقدانی است که سخت شیفته. شفیعی کدکنی است به دور خواهیم افتاد
در زمینه نظریه ادبی در غرب کتابهاي زیادي نوشته شده که اکثر آنها تحت عنوان . موضوع رابه طور گسترده به تصویر کشیده ایم

د هایی همانن کتاب. آیند هاي ادبی معاصر به زبان فارسی نیز ترجمه شده اند که در نوع خود کتابهاي ارزشمندي به شمار می نظریه
نظریه ادبی جاناتان کالر با ترجمه فرزانه طاهري، راهنماي نظریه ادبی  رامان سلدن با ترجمه عباس مخبر، نقد ادبی در قرن بیستم، 
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هاي ادبی  در دوران معاصر کسانی که به نحوي به توسعه نظریه.  از این نمونه هستند... پیش درآمدي بر نظریه ادبی تري ایگلتون و 
دسته اول مترجمانی هستند که به ترجمه آثاري که در زمینه نقد ادبی و . توان به سه دسته تقسیم کرد ه اند را میمعاصر کمک کرد

دسته دوم کسانی هستند که خود شاعر و نظریه پرداز هستند و دسته سوم کسانی هستند که . پردازند هاي ادبی نوشته شده می نظریه
در زمینه نظریه ادبی معاصر در ایران دوکتاب مستقل وجود دارد . صر و نقد ادبی دستی دارندشاعر نیستند اما  در زمینه ادبیات معا

توسط انتشارات  77از دکتر منصور ثروت است که در سال » نظریه ادبی نیما«اولی کتاب . که هر دو در نوع خود ارزشمند است
. را در باب شعر و شاعري به طور خالصه بیان کرده استدکتر ثروت در این کتاب نظریات شخصی نیما . پایا به چاپ رسده است

کتاب دوم که به تأثیر از این کتاب نوشته شده، کتاب نظریه ادبی مهدي اخوان ثالث و احمد شاملو از عباس جباري مقدم است که 
شفیعی کدکنی پرداخته که پژوهش حاضر نیز به بررسی نظریه ادبی فرمالیسم در اشعار و آراء . نشر فراگفت آن را چاپ کرده است

پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با راهنمایی دکتر  87نگارنده در سال . امید است گامی در جهت توسعه نظریه ادبی معاصر باشد
فاطمه مدرسی تحت عنوان نقد فرمالیستی اشعار دکتر شفیعی به پایان رسانده و از آن زمان در زمینه اشعار شفیعی کدکنی به 

  . شی جدي پرداخته استپژوه

  

  :شفیعی کدکنی، شخصیت و آثار او

او که . دیده به جهان گشود -زادگاه عطار نیشابوري -خورشیدي در کدکن نیشابور 1318محمدرضا شفیعی کدکنی در مهرماه 
یادگیري قرآن و نصاب هاي جدیدمنع شد تا در همان کدکن به  تنها فرزند خانواده بود به درخواست پدر و مادر از رفتن به مدرسه

هاي گوناگون طلبگی در  شفیعی بعد از فراگیري دانش. و عالم دینی طراز اول گردد. بپردازد تا روزي به سر حد اجتهاد رسد.. و 
. خورشیدي دیپلم متوسطه را به گونه متفرقه به دست آورد و در کنکور دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد شاگرد اول شد 1341سال 

شفیعی . رسیده به درجه اجتهاد درس طلبگی را رها نکرد تا اینکه عشق او به شعر و ادبیات او را از جامه طلبگی رها ساختاما تا 
بعد از به پایان بردن دوره لیسانس دانشکده ادبیات مشهد، به تهران آمد و دوره فوق لیسانس و دکترا را در دانشگاه تهران گذراند و 

به درخواست استاد فروزانفر و ناتل خانلري به تدریس ادبیات در این دانشگاه پرداخت و تا امروز از پس از اتمام دوره دکتري 
با فرشته شعاعی پیوند  1349شفیعی در سال . پرمایه ترین و محبوب ترین اساتیدي است که دانشگاه تهران به خود دیده است

به انگلستان و آمریکا سفر کرد و در  1352شفیعی در سال . علی شد زناشویی بست و حاصل آن سه فرزند به نامهاي جالل و زهرا و
شفیعی در دانشگاههاي آکسفورد و پنسلوانیا و پرینستون به . نیز به ایران بازگشت پس از آن نیز سفرهایی داشته است 56سال 

وم شعر نیمایی، یکی از منتقدان و شفیعی اینک از شاعران موفق نسل د.  تدریس پرداخته و با بزرگان شعر و ادب جهان آشنا شد
اشراف کم نظیر استاد بر ادبیات سنتی و . پژوهشگران بزرگ شعر و ادب فارسی و از  محققان بزرگ عرفان قدیم ایرانی است

 ادبیات  معاصر وادب عربی و نیز نوبغ شاعرانه همراه با تواضع و افتادگی اش، از وي چهره اي بی نظري و دوست داشتنی ساخته و
زندگانی ادبی شفیعی دو نیمه درخشان  1.کمتر کسی است که با یکبار نشستن در کالس درس استاد عاشق اخالق و فضیلتش نشود

نیمه اول آن نقد و تحقیق و پژوهش است که حاصل آن کتابهاي بی شماري است که استاد به رشته تحریر درآورده است و . دارد
دفتر شعري که در قالب دو مجموعه آیینه  12در زمینه شاعري شفیعی تا کنون با انتشار . ستنیمه دوم آن در زمینه شعر و شاعري ا

اي براي صداها و هزاره دوم آهوي کوهی به چاپ رسیده برگی از دفتر قطور شعر معاصر ایران زمین را به خود اختصاص داده 

                                                        
از زبان صبح مهدي برهانی، در روشنی بارانها از کامیار عابدي، در جستجوي نشابور از مجتبی بشر (در نوشتن زندگی نامه استاد از منابع  - 1

 .بهره گرفته شد) دوست
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قدماست که از لحاظ درون مایه و زبان اغلب چیز تازه  غزل به سبک و سیاق 42حدود  -ها زمزمه –اولین دفتر شعر شفیعی . است
دفتر بعدي . هاي جوانی شاعر است که بیشتر در زمینه عشق و عاشقی است مضامین این غزلیات  زمزمه. شود اي در آن دیده نمی

در . زدیک کرده استدر این دفتر شفیعی از زبان قدما فاصله گرفته و خود را به سبک و سیاق اخوان ن. است» شبخوانی«شفیعی 
 _تمام تجربیات این دوران شفیعی یکجا در دفتر بعدي اش . شفیعی به سبک عراقی متمایل شده است -از زبان برگ –دفتر بعدي 
در این دفتر است که شفیعی مسائل سیاسی و اجتماعی پیرامون خود را با زبانی نرم و . به ثمر نشسته است -هاي نشابور درکوچه باغ

ان داشته و همین عوامل باعث شده تا این دفتر به پرفروش ترین دفتر شعري وي بدل شود طوري که دفترهاي اخیر او نیز تغزلی بی
در  -مثل درخت در شب باران، از بودن و سرودن، بوي جوي مولیان –این دفترها با دفترهاي بعدي او  . این توفیق را نیافته اند

. دهند این دفترها تقریبا اشعار قبل از انقالب شفیعی را تشکیل می. اها به چاپ رسیده استمجموعه اي به نام آیینه اي براي صد
دفتر شعري به  5این مجموعه از . شعرهاي بعد از انقالب او نیز در مجموعه اي به نام هزاره دوم آهوي کوهی به چاپ رسیده است

فتابگردان، در ستایش کبوترها، ستاره دنباله دار تشکیل شده هاي سرو کاشمر، خطی ز دلتنگی، غزل براي گل آ مرثیه(هاي  نام
این تأثیر در دفتر . در آغاز دفتر اول این مجموعه شفیعی شعري در ستایش حکیم فردوسی و به تبعیت از شاهنامه او دارد. است

» اي هرگز و همیشه«ري با عنوان در اثناي این دفتر شفیعی ارادت خود را به حافظ با سرودن شع. بعدي او نیز پررنگ تر شده است
خورد که  در دفترهاي بعدي او نیز نوعی چنگ اندازي به ترکیبات و واژگان قدما به چشم می. در ستایش حافظ تکمیل کرده است

 هاي ارزنده اي که شفیعی کدکنی در زمینه ادبیات عرفانی و سواي پژوهش 1.همه اینها  از پشتوانه عمیق فرهنگی او حکایت دارد
با «تصحیح متون کهن عرفانی داشته باید از چندین پژوهش ارزشمند او در باب ادبیات معاصر از جمله کتاب ارزشمند و جدید او 

کتاب موسیقی شعر و و صور خیال او نیز کتابهاي . و ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت یاد کرد» چراغ و آیینه
شفیعی در این کتابها نیز به تفصیل آراء خود در باب شعر و شاعري . ي بدانها نیازمند استارزشمندي هستند که که هر پژوهشگر

عالوه بر کتابهاي ارزشمند فوق، مقدمه اي که شفیعی در نقد و تحلیل شعر برخی شاعران مثل حزین . پرداخته است
نوشته خود منبع مهمی به حساب ... و ) ها شاعر آینه(، بیدل )مفلس کیمیا فروش(، انوري )شاعري در هجوم منتقدان(الهیجی

  . آیند می

  

  :شفیعی کدکنی و فرمالیسم

هایش در زمینه شعر سخت شیفته آراء  شفیعی اگرچه در عرفان و تصوف و تصحیح متون کهن دستی دارد، به استناد نوشته
ن قسمت به اصول مهم مکتب فرمالیسم اشاره در ای. داند هاست و به شدت از آنها حمایت کرده و فرمالیسم را اوج هنر می فرمالیست

 - 1: ها بدان تکیه دارند عبارت است از مهم ترین اصولی که فرمالیست. شده سپس نظریات شفیعی در این موارد بیان گردیده است
 آشنایی زدایی و هنجار گریزي -4زبان شعري  -3استقالل اثر ادبی   -2فرم و محتوا و رابطه آن دو  

  

 فرم و محتوا و رابطه آن دو  - 1

                                                        
نگاهی به اثرپذیري شفیعی «وع شود به مقاله نگارنده و خانم دکتر مدرسی تحت عنوان براي اشنایی با این گونه چنگ اندازي ها رج - 1

 83 -108صفحات  88مجله ادب پژوهی شماره دهم زمستان » کدکنی از آثار قدما
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فرم در معناي کلی آن شکل بیرونی اثر و قالب پیش ساخته اي است که شاعر یا نویسنده محتواي «به باور بسیاري از منتقدان  
)content (گونه اي دیگر . خوانند چنین فرمی را اصطالحاَ فرم مکانیکی می. دهد ریزد و مطابق آن نظم می اثر خود را در آن می

توان  کند و از همین رو نمی ها، فرم همراه با محتوا برمی آید و رشد می به باور رمانتیک. ها پدید آمد از فرم با پدید آمدن رمانتیک
ژان پل سارتر صورت شعر را همچون جامه ... خوانند می) زنده(چنین فرمی را اصطالحاَ فرم ارگانیک . ان را جدا ار محتوا دانست

تروتسکی ساستمدار روسی نیز رابطه فرم و . آید پوشاند و تابعی از آن است و به اعتبار آن در می یکر محتوا را میدانست که پ اي می
  )921- 2صص: 1375انوشه،(» ... دانست محتواي شعر را همانند رابطه پوست و میوه می
هاي ادبی  بسیار کلی تر از مفهوم آن در نظریهها از اهمیت زیادي برخوردار است و  مفهوم فرم و شکل اثر ادبی در آثار فرمالیست

آفریند معناي جدید و گسترده اي از شکل را مطرح  شکل تازه محتواي تازه می« گفت زمانی که شکلوفسکی می. دیگر است
و ) 53: 1380احمدي، (» ..سامان یابی و شکل شکنی . دانستند ها پیدایش شکل را نتیجه دو کارکرد متضاد می فرمالیست. کرد می

 . این همان است که بعدها با عنوان فراهنجاري مطرح شد

آنها . گویند بررسی یک اثر بدون توجه به شکل آن امکان پذیر نیست فرمالیست ها به فرم و شکل اثر تا بدانجا توجه دارند که می
بل از ترجمه را ندارد در حالی که ما کنیم دیگر گیرایی و زیبایی ق گویند وقتی یک اثري را ترجمه می براي اثبات این ادعا، می

شفیعی کدکنی . پس اثر ادبی زیبایی و انسجام خود را تا حد زیادي مدیون شکل و فرم است. محتواي آن را دگرگون نکرده ایم
ار فرمالیسم یعنی اهمیت دادن به صورت و ساخت و هنر چیزي جز همین ک«: گوید او می. نیز بر اهمیت فرم تأکید ویژه اي دارد

اصالَ مهم ترین حرفی که از دوران ماقبل سقراط تا امروز گفته شده است این است که وظیفه هنر چیزي جز ایجاد فرم . نیست
و سبزش را بر . باشد و بعد شما در باب رنگ آن مثلث صحبت کنید) یعنی داراي فرم هنري(: اول چیزي باید مثلث ... نیست 

در این کتاب آشکارا به ستایش «: گوید شفیعی در جاي دیگر نیز می) سی و یک: 1385شفیعی کدکنی، (» .سرخش ترجیح دهید
درین چشم انداز فردوسی و حافظ و خیام و نظامی و مولوي و دانته و پوشکین و شکسپیر و گوته و . فرم و صورت پرداخته ام

ما و اخوان و شاملو و فروغ همانهایی است که به آیند و بهترین شعرهاي نی اوتمام و همه نوابغ شعر جهان فرمالیست به حساب می
» . فرم و ساخت اصلی خود رسیده است یا نزدیک شده است و بیش و کم در حافظه دوستداران شعر هم رسوب کرده است

. شاید اعتقاد شفیعی کدکنی به ترجمه ناپذیري شعر هم از این دیدگاه او سرچشمه گرفته است) سی: 1385شفیعی کدکنی، (
وقتی به ترجمه «: گوید می» ترجمه ناپذیري شعر«او در مقاله اي با عنوان . داند ها شعر را ترجمه ناپذیر می عی همانند فرمالیستشفی

. دهیم داریم و به جایی دیگر انتقال می پردازیم مثل این است که یک اثر معماري را از جایی که قرار دارد بر می یک شعر می
اگر اثر مورد ترجمه او یک اثر معمولی و مبتذل باشد، اي بسا که در . همان مهندس و معمار دوم استمترجم یک شعر در حقیقت، 

سر و شکلی حتی زیباتر از سر و شکل اصلی پیدا کند، ولی اگر اثري هنري باشد، هر مترجم پیش پاافتاده ) زبان دوم(محل جدید 
منتها دکتر شفیعی معتقد است ) 600: 1388فیضی، .) (ین کار برنمی آیداي، یا در تمثیل مورد نظر هر بنا و عمله اي از عهده ا

که در ... زبان و موسیقی شکل و «به تعبیر دیگر . کند گرایش بیشتر به فرم و نادیده گرفتن محتوا زمینه را براي انحطاط فراهم می
محتوا یعنی زمینه عاطفی شعر مسلط نشده اند و آن دهند، هرچه نیرومند و قوي تر باشند تا هنگامی که به  مجموع فرم را تشکیل می

توجه به آن عناصر بدون در نظر گرفتن زندگی و } گونه افراطی آن{ولی وقتی فرمالیسم . را از بین نبرده اند قابل ستایش اند
: 1380نی، شفیعی کدک(» .هاي حیاتی، بر عواطف مسلط شد، مرگ شعر حتمی است، حتی اگر این فرمالیسم اندك باشد تجربه

99 (  

. پرداختند کردند بیشتر به جاي تحلیل محتوا به بررسی فرم و شکل می فرمالیست ها که ادبیات را از منظر زبان شناسی مطالعه می
آنها فرم را بیان محتوا به شمار «. درست است که آنها گاهی دیدي افراطی نسبت به فرم و شکل داشتند اما هرگز منکر محتوا نبودند
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محتوا صرفا انگیزه اي براي فرم یا موقعیت و بستر مناسبی براي اعمال فرمی خاص . وردند و به عکس این رابطه معتقد بودندآ نمی
  ) 6: 1380ایگلتون، (» بود

  

 : استقالل اثر ادبی- 2
قبل از پیدایش مکتب فرمالیسم، پژوهشگران ادبی در بررسی یک متن ادبی، عواملی همانند جامعه شنا ي، روان شناسی، تاریخی و   

ها این نظریات مورد تردید قرار گرفت و آنها تمام تمرکز خود را به خود اثر ادبی  با پیدایش فرمالیست. دادند را مد نظر قرار می... 
البته این بدان معنا نیست که آنها هیچ ارزشی براي مطالعات تاریخی، جامعه شناسی، . شکل آن معطوف کردندهاي صوري و  جنبه

در واقع تمام سعی و تالش آنها این بود که . ها ارزش ثانوي داشت قائل نبودند، بلکه این موارد براي فرمالیست... روان شناسی و 
. و براي آن چهارچوبی معین نمایند و از جهت گیري سنت گرایان آن را نجات دهند ادبیات را از اسارت سایر علوم رهایی بخشند

ادبیات نظام ویژه اي از زبان بود نه چیزي شبیه مذهب یا روان شناسی و یا جامعه شناسی، نظامی که قوانین، «ها  از دیدگاه فرمالیست
اثر ادبی، وسیله اي . ت نه این که آن را به چیز دیگی تقلیل دهدپرداخ ساختارها و ابزار خود را داشت که باید به مطالعه آنها می

براي بیان عقاید، انعکاسی از واقیت اجتماعی و یا تحقق بخشیدن به حقیقتی متعالی نبود، بلکه واقعیتی مادي بود که کارکرد آن 
روالن بارت که بعدها مطرح شد  نظریه مرگ مولف) 5 -6، صص 1380ایگلتون، (» .همچون، عملکرد یک ماشین قابل تحلیل بود

مطالعه در باب فرم «: گوید دهد می شفیعی کدکنی در این باره با آن که اصالت را به فرم می. نیز ریشه در این گونه افکار دارد
ا به تضادي با مطالعه تاریخی و اجتماعی ادبیات و هنرها ندارد بلکه مقدمه واجبی است براي چنان مطالعاتی و اگر معنی فرم ر

» .کنیم مرتبط با فرم اند درستی دریافته باشیم خواهیم دانست که بسیاري از چیزهایی را که ما از آثار محتوي و مضمون تلقی می
  ) سی و یک: 1385شفیعی کدکنی، (

  

 :زبان شعري- 3
 -و یاکوبسن -شناسی جدید پدر زبان –بی گمان براي توضیح و تبیین زبان شعري باید به سراغ آراء و افکار  فردینان دوسوسور 

و یاران و همفکران آنها مثل موکاروفسکی، هاروانک، شکلوفسکی و زبان شناسانی چون آندره  -ادیب و زبان شناس روسی
سوسور در آغاز سده بیستم بررسی علمی زبان را بر پایه اصول نوین نظري بنیانگذاري کرده . مارتینه، هلیدي  و امثال آنها رفت

یکی . تین زبان شناسی بوده است که از زاویه  زبان شناسی و براساس اصول علمی منسجم یه ادبیات نظر افکنده استاو نخس. است
یاکوبسن از موسسان . دیگر از زبان شناسان بزرگ که بررسی زبان ادبی نیازمند به نظریات کارساز اوست رومن یاکوبسن است

نظریه ارتباطی یاکوبسن یکی از نظریات . مکتب زبان شناسی پراگ استحلقه زبان شناسی مسکوست و یکی از اعضاي فعال 
این نظریه اتباط . منتشر شده است»   از زبان شناسی و نظریه ادبی«میالدي در رساله اي با عنوان  1960ارزشمند اوست که در سال 

احمدي، : نک. (وان نظریات او را درك کردت کند و به یاري آن بهتر می جایگاه دقیق و درست پیام زیبایی شناسیک را تعیین می
1380 :65 (  

هاي ششگانه زبان، نقش  از میان نقش. یاکوبسن شش نقش عاطفی، ارجاعی، همدلی، ترغیبی، فرازبانی و نقش ادبی را مطرح کرد
آنها . افشاري کردندبه طوري که آن را گسترش دادند و بر آن پ. ها و زبان شناسان قرار گرفت ادبی مورد توجه بسیار فرمالیست

به اعتقاد آنها برجسته سازي زبان، با توجه به هنجارگریزي و . همچنین دو فرایند خودکاري و برجسته سازي زبان را مطرح کردند
شعر را : نظر بنیادین یاکوبسن در باب سخن شعري این است«. شود که در مورد آنها بحث خواهد شد قاعده افزایی ایجاد می
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این همان تعریفی است که شفیعی کدکنی در باب ) 57: 1386قاسمی پور، (» .شکنی آگاهانه زبان معمول دانستتوان شکل  می
دهد و در حقیقت گوینده شعر، با شعر خود عملی را در زبان انجام  شعر حادثه اي است که در زبان روي می« :دهد شعر ارائه می

تمایزي احساس  -زبان اتوماتیکی: مره و عادي یا به قول ساختارگرایان چکدهد که خواننده میان زبان شعري او و زبان روز می
  )3: 1385شفیعی کدکنی، (» .کند می

یکی از «. هاست دارد که تعریفی که او از باب شعر به دست داده برگرفته از آراء فرمالیست شفیعی در جایی نیز اذعان می
زیرا در زبان روزمره کلمات طوري . ست و درست به قلب حقیقت دست یافتهها خوانده ا صورتگرایان روسی شعر را رستاخیز کلمه

کنند ولی در شعر و اي بسا که با مختصر پس و پیش  روند که اعتیادي و مرده اند و به هیچ روي توجه ما را جلب نمی به کار می
  )5: 1385شفیعی کدکنی، (» .یابند شدنی، این مردگان زندگانی می

هنجارهاي زبان را بشکند، از .  خواهد تغییر دهد ادبی  شاعر مختار است تا زبان را به هر نحوي که خودش میدر واقع در  زبان 
کالم خود را مزین به برخی شگردهاي بیانی و بدیعی کند و به . قواعد دستوري زبان عدول کند، از هرگونه قاعده مندي بگریزد

البته باید اذعان کرد که گاهی رستاخیز . ب را مسحور و مفتون خود کندخیلی از شگردهاي دیگر چنگ بزند تا بتواند مخاط
هاي تاریخ بیهقی و برخی متون صوفیه که کامال از  مانند برخی قسمت. شود و مختص شعر نیست کلمات وارد مرزهاي نثر هم می

  . زبانی شاعرانه برخوردارند

  

  : هنجارگریزي وآشنایی زدایی - 4
دهد مبحث آشنایی زدایی است که براي نخستین بار  ایی که اصول مکتب فرمایسم را تشکیل میه یکی از مهم ترین تئوري  

او بیان کرد که ما به واسطه عادت بسیاري از پدیده . شکلوفسکی مسئله عادت را طرح کرد. ویکتورشکلوفسکی آن را مطرح کرد
اما هنر، به خصوص . کند نها برایمان بسیار طبیعی جلوه میکنیم و بواسطه خوگرفتن با آ هالی پیرامون زندگیمان را خوب درك نمی

شگرد هنر ناآشناکردن موضوعات « گوید شکلوفسکی می. تواند کاري کند که ما دنیا را دوباره ببینیم و برایمان جذاب باشد شعر می
پایان جمال شناسیک، کند تا احساس را طوالنی کند، زیرا فرایند درك حسی یک  ها مشکل تولید می و مشکل کردن صورت

  )59: 1380شیري، ( » .هنري و لذت بخش دارد و هر چه طوالنی باشد زیباتر است

. هاست، تا دشواري و طول زمان ادراك را افزایش دهد تکنیک هنر ناآشناکردن چیزهاست، مبهم کردن فرم«به اعتقاد شکلوفسکی
  )121:  1379اسکولز، (» عمل ادراك در هنر فی نفسه غایت است و باید طوالنی شود

کرد و  شوند رد   می شکلوفسکی با طرح مفهوم آشنایی زدایی این دیگاه را که هنر به خصوص شعر فقط با تصاویر آفریده می
او آشنایی زدایی . معتقد بود که تصویري سهم کوچکی در آفرینش شعر و متن ادبی دارد و اي بسا اشعار زیبایی که فاقد تصویرند

گرفت که تصویر هم در کنار سایر صناعات و تمهیدات جزء کوچکی از این خانواده بزرگ به  ن مفهوم کلی در نظر میرا به عنوا
... او معتقد بود که اشعار بدون تصویر کمبود خود را با صناعات دیگر و شگردهاي آوایی، نحوي، صرفی، زبانی و . آمد حساب می

ها ارزش ویژه اي داشت که نقش انکار ناپذیري در ناآشناکردن عناصر مالوف  الیستصناعات به این دلیل براي فرم. کنند پر می
یعنی بعد از مدت زمانی تکراري شده و دیگر . ها هم معتقد بودند که صناعات تاریخ مصرف معینی دارند البته فرمالیست. داشت

یابند و  کنند، رشد می شوند، زندگی می ه میصناعات زاد«: گوید توماشفسکی در این مورد می. نقش آشنایی زداینده ندارند
دهند و در زمره صناعات دست فرسود در  شوند و کارایی شان را از دست می میرند، تا حدي که کاربرد آنها خودکار می می
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ر شده به صناعات نوساخته اي نیاز است که با داشتن کارکردها و بار معنایی جدید، از صناعات خودکا} در این حال{. آیند می
در واقع اینها همان تصاویري است که ما آنها را تصاویر مبتذل و کلیشه اي ) 43: 1386قاسمی پور، (» .جلوگیري به عمل آورند

پس باید اذعان کرد که بر پیشانی هیچ صنعتی مهر جاودانگی آشنایی زداینده نزده اند و همواره با ظهور یک صنعت و . شناسیم می
ها شبیه به کار بازیکنان یک تیم است که از حاشیه امنیت کمتري  کار این صنعت. ت برمی بنددغلبه آن،صنعت دیگر رخ

نکته دیگري که . برخوردارند و در صورتی که عملکرد ضعیفی داشته باشند باید جاي خودشان را به بازیکن دیگري بدهند
در واقع وقتی شاعر یا نویسنده اي در خلق یک . است» برجسته سازي«کنند  ها در کنار آشنایی زدایی به آن اشاره می فرمالیست

شود و نگاه  نهد باعث برجسته سازي و خودنمایی آن عبارت یا واژه می عبارت یا یک واژه از معیارهاي زبانی معمول گام فراتر می
و شکل امکان پذیر است برجسته سازي در متن ادبی به د -زبان شناس انگلیسی -به اعتقاد لیچ. کند مخاطب را به خود جلب می

نخست آنکه نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت بگیرد و دوم آنکه قواعدي بر قواعد حاکم بر زبان خودکار «
ها عواملی را که باعث تمایز یا رستاخیز کلمات  شفیعی کدکنی نیز به تبعیت از فرمالیست)  40: 1383صفوي، (» .افزوده شود

  :کند دسته تقسیم میشود به دو  می

 .گروه موسیقایی که شامل وزن، قافیه، ردیف و هماهنگی صوتی است -1

شفیعی کدکنی، : نک. (است... گروه زبان شناسیک که شامل استعاره و مجاز، آرکائیسم، ایجاز و حذف، حسامیزي و  -2
 )4-5صص : 1385

م است عدول کند و آنها را نادیده بگیرد به طوري که این در واقع اگر شاعر یا نویسنده اي از اصول و قوانینی که بر زبان حاک
شفیعی کدکنی در . عدول در بطن خود باعث زیبایی گردد و عدم رسانگی در آن دیده نشود دست به هنجارگریزي زده است

گیرد  شمه میجوهر شعر و حقیقت آن که بر شکستن هنجار منطقی زبان استوار است از نظام سرچ«: مورد هنجارگریزي معتقد است
شود و  چنانکه در شطحیات صوفیه دیده می. و این نظام گاهی با نظم  همراه است مثل شعر حافظ و گاه این نظام از نظم جداست

گاه نظم  هست و نظام نیست و آن اکثریت سخنان بی ارزش و مبتذل و مکرري است که در طول قرون و اعصار مردمان کم استعدا 
» .تواند داشته باشد شعر نوشته اند و امروز جز به لحاظ بررسی لغات و یا مطالعات تاریخی ارزش دیگري نمیو بی استعداد به نام 

  )123: 1379بشردوست، (

شفیعی براي گریز از هنجار زبان معیار شگردهاي زیادي را در شعر خویش به کار بسته است که ما نمودهاي آن را به تصویر  
واژگانی، دستوري، آوایی، خطی، (کند و آن را به هشت قسمت  ي را با  نام فراهنجاري یاد میلیچ، هنجارگریز.  کشیده ایم

ما تمام این فراهنجاري ها را در اشعار شفیعی ) 27: 1380خلیلی جهانتیغ، : نک. (کند تقسیم می) معنایی، گویشی، سبکی و تاریخی
  .کنیم بررسی کرده ایم و به طور مختصر اینجا بیان می

شفیعی به علت آشنایی . زند در این نوع فراهنجاري شاعر با استعدا و نبوغی که دارد دست به ابداع واژگان می: جاري واژگانیفراهن -1
از یک طرف . گسترده اش با امکانات زبان فارسی توانسته گنجینه اي پربار از لغات و ترکیبات تازه را وارد زبان شعري اش بکند

سیع شفیعی و از طرف دیگر خود زبان فارسی با امکانات گسترده اي که دارد توانایی ابداع واژه و استعداد ، نبوغ و اطالعات و
  :قسمت کلی زیر تقسیم بندي شده است 3واژگان ابداعی شفیعی در . ترکیبات جدید را به شاعر داده است

 .واژگان مشتقی که از ترکیب یک پیشوند یا یک پسوند با یک واژه بوجود آمده اند -1

 واژگانی که از درهم آمیختن و ترکیب دو واژه ي آزاد ساخته شده اند -2

 اسم صوت -3
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با تک واژي مستقل یا آزاد کلمات ) suffix(یا یک پسوند )   prefix(گاهی از ترکیب یک تکواژ مقید، پیشوند : واژگان مشتق -1
تلفی وجود دارند که امکان خلق واژگان جدیدي هاي مقیدي در زبان  فارسی با معانی مخ انواع تک واژه. شوند جدیدي ساخته می

شفیعی براي خلق واژگان جدید، . را ابداع کرده است) 277: آیینه(» همسکوت«واژگان » هم«شفیعی با تکواژ . دهند را به شاعر می
گان ابداعی او در هاي مقید را گاهی با اسم، گاهی با صفت و گاهی با قید ترکیب کرده است ولی به طور کلی بیشتر واژ تک واژه

هایی  این حوزه از ترکیب وندها با اسم به وجود آمده است براي نمونه آذرخشواره، موجواره، تنوار، هستار از درخشانترین واژه
 :هستند که شفیعی از رهگذر این شگرد آنها را ساخته است

  با آذرخشواره شعرم

  زنم که مبادا فریادي می

  )88: هزاره( ...اینجا فردا کتبه اي بنویسند 

) 73: هزاره (دروزاران ) 318: هزاره(پیوندگار : هایی از واژگان ابداعی شفیعی که با اسم و پسوند ساخته شده اند عبارتند از نمونه
: آیینه(ورج اومند ) 498: آیینه(برگچه ) 185: آیینه(مرگواره ) 381: آیینه(سوختبار ) 361: آیینه(تنوار ) 340: آیینه (موجواره 

  )269: هزاره(سرشاخه :  تکواژ و اسم -)118

شفیعی در ابداع واژگان جدید کمتر از ترکیب صفت و ) 299: هزاره(تنگنا ) 404: آیینه(سرخینه ) 386: آیینه(نیلینه : صفت و تکواژ
. ابداع واژگان استشود حاکی از ذوق و قریحه او در  هاي کمی هم که در اشعار او دیده می پسوند استفاده کرده است ولی نمونه

  ) 411: آیینه(هنوزان ) 310: هزاره(ناگهانه : قید و پسوند

  ساخته است) 405: آیینه(بسیارتر ) 127: آیینه(شفیعی از رهگذر ساخت شکنی در صفت تفضیلی نیز صفاتی همانند دوشیزه تر 

 :واژگان مرکب -2

فعل، ترکیب صفت و بن فعل، ترکیب صفت و میانوند و  شفیعی از رهگذر ترکیب دو اسم، ترکیب صفت و اسم، ترکیب اسم و بن
از ترکیب دو اسم واژگان زیبایی همانند . تکرار همان صفت واژگان ابداعی زیادي را وارد زنجیره ي کالم خود کرده است

 :ساخته است) 172: آیینه(زمستان خواب ) 199: آیینه(آتشبوته ) 199: آیینه(خونبرگ ) 389: آیینه(کوهبیشه 

  ر بزرگ آمد و دیشباب

  بر کوهبیشه هاي شمالی

  )389: آیینه... (باران تند حادثه بارید

  :ترکیب صفت و اسم

  ) 108: آیینه(تشنه سال ) 189:آیینه(خشکدشت 

نرمبار ) 321: آیینه(روشن آرا : ترکیب صفت و بن فعل) 126: آیینه(سایه رست ) 419: آیینه(یخ گرفت : ترکیب اسم و بن فعل
  )14: هزاره(ژرفاژرف ) 25: آیینه(سبزاسبز ) 414: آیینه(نرمانرم : صفت و میانوند و تکرار همان صفت) 276: هزاره(
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) 185: هزاره(تام تام طبل ) 139: هزاره(واژگانی همانند قارد . شفیعی از اسم صوت نیز واژه گان جدید آفریده است: اسم صوت -3
 ) 508آیینه (چه چهه ) 365: هزاره(جرنگ شیشه شکستن 

  قارد کالغ پیري 

  )139: هزاره(بر شاخه اقاي   

  ) 98: هرازه(بارید   ابر هایاهاي می

  :  1فراهنجاري دستوري-2
در این فراهنجاري شفیعی از قواعد دستور . یکی از مهمتین فراهنجاري ها در اشعار شفیعی کدکنی فراهنجاري دستوري است  

. نمود فراهنجاري نحوي در اشعار شفیعی بسیار بیشتر از فراهنجاري صرفی است. تزبان و الگوهاي صرفی و نحوي عدول کرده اس
آید و اکثر  زیرا شعر از تخریب اصول نحوي حاکم بر زبان به دست می. آید دلیل این امر به کارکرد زبان مربوط باشد به نظر می

در این . ورزند کنند بر این نکته اصرار می دن تأکید میمکاتب جدید که به تأثیر از شکلوفسکی بر مفهوم آشنایی زدایی و غریبه کر
فاصله ) 105: آیینه(ژرف کبود ) 244: آیینه(صبور پیر : فراهنجاري شفیعی  شگردهایی همانند استفاده از صفت به جاي اسم

میر، جمع انداختن میان صفت و موصوف، اسناد صفت مضاف به مضاف الیه، فاصله انداختن بین اجزاي فعل مرکب، رقص ض
  .را به کار برده است... هاي نامتعارف، حذف و  بستن

  : فراهنجاري آوایی-3
شود که قدما از آن به عنوان  درواقع بیشتر همان مواردي را شامل می. این گونه فراهنجاري زیاد در آفرینش شعر دخالت ندارد

شود و در شعر  وزن و موسیقی شعر به شاعر تحمیل می چنین کارکردي بیشتر از جانب. کردند تنافر حروف در علم معانی یاد می
  :باشند موارد زیر از این نمونه می. خورد زیاد به چشم نمی

  )151: هزاره(بتراشم ) 15:هزاره(وبریشم آوایی ) 137: آیینه(آشیانشان) 245: آیینه(غمگین شان ) 303: هزاره(نشان شان 
  :فراهنجاري خطی-4

گردد که در اشعار شفیعی کدکنی دالیلی همانند نقش شیوه نوشتار در  به نحوه نگارش شعر بر می این فراهنجاري در شعر بیشتر
درست خواندن شعر، نقش شیوه نوشتار در انتقال احساس و اندیشه، نقش شیوه نوشتار در دیداري کردن شعر و نیز نقش شیوه 

ه اي از شعر دیداري شفیعی است که نحوه نوشتار آن وزش باد را شعر زیر نمون. تواند داشته  باشد نوشتار در تأکید بر تصاویر می
  :کند تداعی می

  باد
  کژ مژ   

  می وزد          
  اینجا                   

  و مجموعی گل قاصد                       
  ) 138: هزاره... (رسند از هر طرف  می

                                                        
سال سوم شماره (یابراي اطالعات بیشتر در مورد این فراهنجاري در اشعار شفیعی به مقاله نگارنده و خانم دکتر مدرسی در مجله گوهر گو - 1

 .مراجعه شود) دوم
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 :فراهنجاري معنایی-5

هاي خیالی اشعار شفیعی تشبیه بیشتر به  در میان صورت. گیرد ویر شعري شفیعی را در بر میاین گونه فراهنجاري نیز تمام تصا  
بعد از تشبیه، استعاره در مقام دوم جاي دارد که از میان استعاره نیز . در میان تشبیهات نیز غلبه با تشبیه بلیغ است. خورد چشم می

هاي  ، تلمیح ، تمثیل، پارادوکس و حسامیزي نیز در مرتبه)ز نوع رمزعلی الخصوص ا(کنایه . استعاره مکنیه نمودش بیشتر است
در تلمیحات اسالمی و قرآنی او . خورد تلمیحات شفیعی هم از نوع ایرانی و هم از نوع اسالمی بیشتر به چشم می. بعدي قرار دارند

در تلمیحات ایرانی او نیز . خورند ر به چشم میاسامی پیامبرانی چون ابراهیم، نوح، آدم، عیسی، موسی، ایوب، سلیمان و یوسف بیشت
تمثیالت شفیعی نیز بیشتر . شود اشارات زیادي به عناصر شاهنامه از جمله سهراب، رستم، افراسیاب، سیمرغ، فریدون دیده می

 .باشد برگرفته از عناصر طبیعت می

 :فراهنجاري گویشی-6

از . در آفرینش شعر داشته باشد اما نمود آن در اشعار شفیعی کم نیستتواند نقش عمده اي  اگرچه چنین فراهنجاري نیز نمی  
  :باشند واژگان زیر از این نمونه می. آنجایی که شفیعی زاده خراسان است واژگانی که مختص زادگاه اوست کم نیست

: آیینه(زبان مردم خراسان هاي شبانه در  خواننده مناجات: شبخوان) 119: آیینه(شبح : پرهیب) 107: آیینه(چرخ ریسک، سبزنا 
: هزاره(نامزد : نیمزاد) 484: آیینه(نزم ) 480: آیینه(مته در زبان خراسانی : پرما) 144: آیینه: (نام درختی در خراسان: برزگ) 141
  ) 193: هزاره( بالکن: پیشطره) 193

  :فراهنجاري سبکی-7
هاي زبان  درآمیختن یا اختالط گونه«. ه از سبک زبان محاوره استمراد از فراهنجاري سبکی، خروج از سبک زبان معیار و استفاد  

» ها یا ساخت هاي نحوي گفتاري در آنچه به هنگام استفاده از گونه نوشتاري زبان خود کار متداول است و استفاده از واژه
شفیعی در این زمینه نیز . کند یشود که لیچ از آن به عنوان فراهنجاري سبکی یاد م باعث نوعی فراهنجاري می) 82: 1383صفوي،(

. توانسته به خوبی پیوند خود را با زبان گفتار حفظ کند و برخی مواقع از ساخت هاي نحوي گفتاري به نحوي شگفت استفاده نماید
ی در عوض استفاده به جا و متعادل از برخ. خورد اما در اشعار او شعري که تماماَ داراي ساخت محاوره اي باشد به چشم نمی

  :ترکیبات زیر از این نمونه هستند. واژگان و تعابیر زبان محاوره صمیمیت خاصی به فضاي برخی اشعارش بخشیده است
مردنی ) 23: هزاره(تیپا زدن ) 345: هزاره(جعبه سیاه سقوط ) 110: هزاره(قرص خواب ) 494: آیینه(بغض ترکیدن 

دلم از ) 379: هزاره(برج زهرمار ) 336: هزاره(سطل زباله ) 252: نهآیی(سیم خاردار ) 202: آیینه(نماز خوف ) 82: آیینه(
  ... و ) 282: آیینه(کبریت ) 347: آیینه(زنند  هاشور می) 410: آیینه(خواهم بیایم آن پایین  این باال گرفته می

  1:فراهنجاري تاریخی -8
این فراهنجاري به نوعی عنصر غالب . شود فراهنجاري تاریخی یا درزمانی است آخرین نوع فراهنجاري که باعث آفرینش شعر می  

دلبستگی عجیب شفیعی به گذشته پرشکوه خراسان و ادباي آن دوران و نیز تسلط کم نظیر او بر . آید اشعار شفیعی نیز به حساب می
شفیعی در استخدام . از واژگان، تعابیر و ترکیبات قدمایی و آرکائیستی وارد زبان شعري او شوند ادبیات سنتی باعث شد تا سیلی

واژگان سخت تحت تأثیر زبان قدما بوده و توانسته استواري و فخامت سبک خراسانی را با نرمی و لطافت سبک عراقی درهم 
باستانگرایی شفیعی در دو بخش واژگانی و نحوي نمود پیدا . آمیزد و از رهگذر این دو به زبانی خاص و مستقل دست پید اکند

اسمهاي قدیمی و (و اسامی ) دعایی، ساده، مرکب، گروهی و پیشوندي(در بخش واژگان شفیعی از انواع افعال . کرده است
مایی همانند در بخش نحوي نیز شفیعی برخی شگردهاي قد. ها، قیدها و حروف استفاده کرده است صفت) هاي غیر مستعمل واژه

                                                        
 در مجله ادبیات دانشگاه تهران رجوع شود) رویکر کهن گرایانه به اشعار شفیعی کدکنی (براي آگاهی بیشتر از این نوع فراهنجاري در اشعار شفیعی کدکنی به مقاله نگارنده و خانم دکتر مدرسی  1
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جدول . را به کار برده است... تتابع اضافات، ساکن کردن متحرك، کاربرد یاي اشباع شده ي ساکن به جاي کسره اضافه و 
  :فراوانی اسم، صفت و قیدهاي کهن در اشعار شفیعی به شرح زیر است

اسم،صفت  و            
       قید

  آثار     

  هاي اسم

  قدیمی  

  صفات  

  قدیمی

  قیدهاي

  قدیمی

  آیینه اي براي 

  صداها

354  90  104  

  هزاره ي دوم 

  آهوي کوهی

458  149  73  

  جمع

  

812  239  177  

 
  :هاي آرکائیک در اشعار شفیعی نیز به شرح زیر است جدول فراوانی فعل

  افعال     

  

  ها مجموعه

  هاي فعل

ساده  
  قدیمی

  هاي فعل

  پیشوندي 

  هاي فعل

  مرکب 

  هاي  فعل

  گروهی

  هاي فعل

  دعایی

آیینه اي 
  براي 

  صداها

91  43  49  8  17  

هزاره ي  
  دوم 

آهوي 
  کوهی

77  62  37  11  18  

  جمع

  

168  105  86  19  35  

  
  :قاعده افزایی
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در قاعده افزایی عوامل . قاعده افزایی افزودن قواعدي است بر اصول و قواعد زبان معیار به نحوي که باعث برجستگی کالم گردد  
شفیعی سخت به ارزش موسیقی . گیرد موسیقایی کالم مانند وزن و ردیف و قافیه و برخی صناعات بدیعی مورد بررسی قرار می

رسد انسجام و استحکام بستگی دارد به میزان برخورداري شعر از موسیقی و درین  به نظر می«: گوید واقف است و در این مورد می
: شفیعی کدکنی(» .چشم انداز هر شعر به مفهوم عام موسیقی نزدیک تر شود از انسجام و استحکام بیشتري برخوردار خواهد بود

در باب موسیقی شعر و ردیف و قافیه و عوامل موسیقایی شفیعی در کتاب موسیقی شعر خود تمام نظریات خود را ) 374: 1385
از لحاظ موسیقی بیرونی شفیعی در اشعار خودش  بیشتراز . کنیم کالم آورده و ما به علت اطاله کالم از ذکر آنها خودداري می

کاربردترین بحور در بحرهاي رمل، مضارع، متقارب و هزج به ترتیب جزو پر. هایی مشهور  زبان فارسی استفاده کرده است وزن
او « در زمینه موسیقی کناري نیز قافیه در اشعار شفیعی حضور برجسته اي دارد و به قول محمود کیانوش . اشعار شفیعی هستند

ي صف  نه مانند بعضی شاعران معاصر سخت بی اعتناست به قافیه و نه مانند بعضی دیگر سخت شیفته. اعجاز قافیه را دریافته است
در زمینه ردیف نیز شفیعی معتقد است که ردیف خاص ایرانیان است و از اختراعات آنها به حساب ) 182: کیانوش،    ( »ارایی آن

به شرطی که شاعر معانی و احساسات خود را فداي آن . به اعتقاد شفیعی ردیف یکی از نعمتهاي بزرگ شعر فارسی است. آید می
ار شفیعی جایگاه ویژه اي دارد و در تداعی معانی و تکمیل وزن شعر او موثر واقع ردیف در اشع)138: 1385شفیعی، : نک. (نکند

  .شده است
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  :نتیجه
شفیعی کدکنی از معدود شاعران و نظریه پردازانی است که هم در زمینه شعر و هم در زمینه نقد ادبی و نظریه پردازي دستی قوي 

بزرگان شعر و ادب جهان و نظریه پردازان غربی  نقشی عمده در موفقیت تدریس او در دانشگاههاي غربی و آشنایی اش با . دارد
ها در کتاب موسیقی شعر آشکارا بیان  هاي ادبی معاصر شفیعی دلبستگی خود را به فرمالیست از میان نظریه. شفیعی ایفا کرده است

شاید مهم . ودهاي آن را به اختصار بیان کردیمطبیعی است که این دلبستگی در اشعار او نیز نمود پیدا کرده و تمام نم. کرده است
ها آشنایی زدایی و فراهنجاري است که شفیعی هم به این دو امر مهم واقف بوده و در اشعار و آراء خود آنها  ترین ایده فرمالیست
وعی عنصر غالب اشعار مهمترین نوع فراهنجاري در اشعار شفیعی فراهنجاري تاریخی یا درزمانی است که  به ن. را بیان کرده است
در زمینه قاعده افزایی نیز، شفیعی . اگرچه فراهنجاري دستوري نیز نقشی مهم در آفرینش اشعار او داشته است. آید او به حساب می

هاي خود را در کتاب موسیقی شعر بیان داشته و در عمل در  هاي زیبایی شناسی شعر معاصر است که ایده یکی از تئوریسین
اگرچه باید اذعان کرد که گاهی آگاهی عظیم شفیعی از میراث ادب فارسی خالقیت . ا را به وضوح نشان داده استاشعارش آنه

افتد که او در چینش واژگان و استخدام آنها بر روي  شاعرانگی اش را تحت الشعاع قرارداده و مخاطب شعر او به این گمان می
اما چنین . ن و ترکیبات قدما استفاده کرده و ادیبانه آنها را در کنار هم قرار داده استزنجیره کالم بعضا آگاهانه و عامدانه از واژگا
در هر صورت . تواند داشته باشد آید و تنها در دفترهاي نخستین او نمود بیشتري می امري هرگز بر قامت تمام اشعار او راست نمی

زمره نظریه پردازان و اندیشمندانی است  که ادبیات این مرز و بوم به  شفیعی اینک از بزرگترین شاعران معاصر زبان  فارسی و نیز از
  . بالد چنین بزرگمردانی می
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69  

  و قاضی نذراالسالم امیخعمر  اتیرباعي ترجمه
  

  1بانو میشم

  چکیده

وي در شعر خویش سودي زیاد از واژگان فارسی جسته است و تحت تأثیر حافظ، . قاضی نذراالسالم شاعر ملی بنگالدش است
. عمر خیام و شاعران دیگر فارسی بوده است و چندین رباعیات عمرخیام و چندین غزلیات حافظ را به زبان بنگالی برگردانیده است

ام را به زبان بنگالی ترجمه کرده اند، و بیشتر منقدان ادبیات بنگالی متفق اندکه ترجمه متعددي شاعران بنگالی رباعیات عمرخی
سعی ما در این مقاله پژوهش و . نذراالسالم از حیث زبانی، محتوا و فنی بهترین ترجمه رباعیات عمرخیام در زبان بنگالی می باشد

د رباعیات عمرخیام و مقایسه آن با تراجم رباعیات عمرخیام از سنجیدن ترجمه رباعیات عمرخیام  از نذراالسالم در سیماي خو
 . مترجمان دیگر بنگالی زبان است

  

  

  .نذراالسالم، رباعیات عمرخیام، ترجمه هاي بنگالی، مکارم فنی و زبانی ترجمۀ عمر خیام :هاکلید واژه

                                                        
  .دانشگاه داکا، بنگالدش نینوي زبانهاي زبان فارسی مؤسسه اریدانش -1
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  مقدمه
جهان شعر، داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه و موسیقی  ي درخشان است که او ستاره. عر ملی بنگالدش استاقاضی نذراالسالم ش 

محقق . عمر خیام و رومی بود و است و عاشق حافظبوده ثیر شدید زبان و ادبیات فارسی أاو تحت ت. بنگالی را منور کرده است
   :می گوید دیو باسو. ادبیات بنگالی

 ت روي همیننذراالسالم اگر سرمایه امتیازي غزل فارسی را نداشت، امکان داش"

در مقاله پیش خدمت ترجمه عمر خیام توسط قاضی نذراالسالم را وارسی خواهیم     12 ".قانع می ماند... سبک رویندرنات تاگور  
   .کرد

  
  : نذراالسالم مترجم

راالسالم ، کنار ذاز آغاز زندگی شعري وي مالحظه می گردد که ن": نذراالسالم شاعر مترجم هم است، دکتر عبدالقادر می گوید
رباعی حافظ، آخرین  57غزل و  38رباعی عمر خیام،  197او   34.شعر تخلیقی خویش، عالقه زیادي سوي ترجمه شعر فارسی داشت

    5 .پاره ي قرآن و تکه اي از ادبیات شرقی و غربی را به شعر بنگالی بر گردانیده است
  

  : راالسالمذنفوذ فارسی روي قاضی ن
  او می نویسد .  در کراچی با ادبیات فارسی مفصالً آشناي پیدا می کند 1919او در زمان سربازي خویش  
پس از . من از شنیدن آن در شگفت ماندم. روزي ابیاتی چند از دیوان حافظ براي ما خواند. در سپاه ما یک مولوي پنجابی بود ’’  

   6 ‘‘بتدریج تقریباً همه اشعار شعراي فارسی زبان را خواندم. آن نزدیک او یاد گیري زبان فارسی را شروع کردم

  
  :شهرت رباعیات عمر خیام و ترجمۀ آن در زبانهاي جهانی 

حق سپاس و تشکر ستلد مااز این رو فیتزیر. شاعر زبان انگلیسی است -می گویند که شهرت رباعیات عمر خیام از ترجمه فیتزیرالد 
درك کلی و عمیق از رباعیات . فکر و فلسفه شرق بیخبر بوده، نتوانسته بود ،لد از فرهنگاچون فیتزیراما حق این است که . ما است

مانند شراب، می خوري، مستی، ساقی عیش و  ،او از موضوع هاي رباعیات که با سلیقه و تمدن غربی مناسبت داشت. عمر اخذ کند

                                                        
 259. ودیو، ابعاد مختلف نذراالسالم ، انتشارات بنگال اکادمی، داکا، صبوش 1

  منابع و مأخذ
 259. ودیو، ابعاد مختلف نذراالسالم ، انتشارات بنگال اکادمی، داکا، صبوش .2

هاب الدین، ش، تدوین )مترجم نذراالسالم(، انوبادك نذرال، )سیماي نبوغ نذراالسالم( نذرال پرتیبهار شوروپ، ژانویه، 1979 عبدالقادر،.-3
 214.انتشارات نذرال انستیتیوت، داکا،ص

هاب الدین، ش، تدوین )مترجم نذراالسالم(، انوبادك نذرال، )سیماي نبوغ نذراالسالم( نذرال پرتیبهار شوروپ، ژانویه، 1979 عبدالقادر،. 4
 214.انتشارات نذرال انستیتیوت، داکا،ص

 228.ص ،همان  5

 15. تدوین انیس الرحمن، مقدمه رباعیات حافظ، جلد دوم، انتشارات بنگال اکادمی، داکا، ص. م1992کلیات نذراالسالم،  6 
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مرگ، در شگفت ماند و آن را باندازه شگفتنی تر در ترجمه خویش عشرت دوري جستن از دین، زیستن در امروز، نیافتن اسرار 
  1 . تا حاالً بیشتر از سی بار ترجمه اش  را چاپ کرده اند. و از این راه میلیونهاي مردم جهان را در شگفت انداخته است. کرد برازا

استاد نفیسی می فرماید که از روي . ه استپس از ترجمه او رباعیات عمرخیام به زبانهاي بسیاري جهان به چندین بار ترجمه شد
بار به زبان  12بار به زبان اردو، 11بار به زبان فرانسوي،  16بار به زبان انگلیسی، 22رباعیات عمر خیام  معلوم می گردد کهتحقیق 

   2.یدیس و ارمانی ترجمه شده استبار به زبان سو 2زبان ترکی و روسی،  هبار ب 4 ،يبار به زبان ایتالیا 5بار به زبان عربی،  8آلمانی، 
  .ثیر فیتزیرلد استأاما بیشترشان تحت ت

  
  : ترجمه رباعیات عمر خیام

 "حمديم"سال بنگالی در مجله ماهیانه  1340این ترجمه . ترجمه کرد  یرباعی عمر خیام را به زبان بنگال 59اول  نذراالسالم بار
 )سال بنگالی(ماه پوش 1366سال بعد  26  3 .انتشار یافت) ماههاي سال بنگالی(ماههاي کارتک اگرهاین ، و پوش جلد قسط وار در 

هم . افزایش یافت 197در این کتاب تعداد رباعیات به . رباعیات عمر خیام توسط نذراالسالم به شکل کتاب چاپ گردید ۀترجم
  4 .وي است) جلد سوم (اکنون این رباعیات شامل کلیات چهار جلدي 

  
  :رباعیات عمر خیام به زبان و ادبیات بنگالی و نذراالسالم ترجمه 

 - 1865( اکهشی کمار برال. قبل از نذراالسالم چندین مترجمان هستند که رباعیات عمر خیام را به زبان بنگالی برگردانیده اند
و پیروي عمر خیام ترجمه ’’را به عنوان رباعی عمر خیام  80سال پیش از نذراالسالم تقریباً  30اولین مترجم بنگالی بود که ) .م1918

در  رباعی24سال بنگالی، بار دوم  1311اك یشب در ماه  رباعی 29این رباعیات در سه قسط بار اول   5.به زبان بنگالی برگردانید ‘‘او
اکهشی کمار در . انتشار یافت )ادبیات(اهیته شسال بنگالی در مجله به نام 1321بسیاك در ماه رباعی  27بار سوم  1318جیت ماه 

نظر عبدالقادر این وزن براي  از  6 .کاربرده است و وزن هجاي را به. تسترجمه خویش قافیه بندي رباعی فارسی را رعایت نموده ا
  7 .ملی داردأاما براي ابراز شوخی و شیرینی رباعیات خیام وجه ت. برداشتن موضوعات عمیق در زبان بنگالی بسیار مناسب است

 بعنوان  ترجمه رباعیات عمر خیام 13در آن . یتندرنات انتشار یافتشاز  ‘‘تیرت سلیل ’’شعري به نام  هسال بنگالی مجموع1315
    8.نموده استنرعایت  را یندرنات اینجا قافیه بندي رباعی فارسیش .شامل بود ‘‘ رباعیات’’

                                                        
 سال ایرانی، انشارات پدید هنري، تهران مقدمه1366رباعیات عمر خیام در سه زبان، به کوشش محسن رمضانی،  1

 همان 2

هاب الدین، ش، تدوین )مترجم نذراالسالم(، انوبادك نذرال، )سیماي نبوغ نذراالسالم( ژانویه،نذرال پرتیبهار شوروپ، 1979 عبدالقادر،.3
 221.انتشارات نذرال انستیتیوت، داکا،ص

 139- 107. وم، انتشارات بنگال اکادمی، داکا، صستدوین انیس الرحمن، مقدمه رباعیات حافظ، جلد . م1992کلیات نذراالسالم،  4

هاب الدین، ش، تدوین )مترجم نذراالسالم(، انوبادك نذرال، )سیماي نبوغ نذراالسالم( ژانویه،نذرال پرتیبهار شوروپ، 1979 عبدالقادر، 5
 224.انتشارات نذرال انستیتیوت، داکا،ص

 .همان 6

 225.ص. همان 7

 .همان 8
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 بنگالی روستاییرباعی عمر خیام را به وزن شعر  75سال بنگالی کانتی چندر گهوش  1326 

Bengali folk meter) (  قالب ترجمه او مانند قالب رباعی نیست اما . به زبان بنگالی برگردانید ‘‘رباعیات خیام’’به عنوان
   1.دول عامه کرببنگالی ترجمه را مق روستاییحالوت و شوخی وزن هجاي شعر 

پربهات چندر   2 .سال بنگالی ترجمه رباعیات عمر خیام توسط وجی کرشن گهوش انتشار یافت1320رتک اپس از آن  ماه ک
سومین کوششی که در آن ادبیات " :می نویسد اي چنین  همقالدر )  همراه( "چروشوه" چترجی دربارة این ترجمه در مجله به نام

ویژگی این ترجمه این . ابو گهوش بودب ترجمه رباعیات خیام توسط وجی ند،لوط کرده امخبنگالی را با شراب شعري عمر خیام 
. تسو قضاوت زیباي ترجمه را به خوانندگان واگذاشته ا. است که او در کنار ترجمه خویش، رباعیات اصلی را ترتیب داده است

کالمش همه  نیبی تکلفی سالست و روا. پیروي نمود عمر خیام رباعیات آقاي وجی در ترجمه خویش تا حدي توانسته بود از اصل
  3 ‘‘را جذب می کند

  
قالب ترجمه نریندردیور و   4 .نخستین چاپ ترجمه  رباعیات عمر خیام توسط نریندردیو انتشار یافت.) م1926(سال بنگالی 1333 

خوانندگان شعر دوست بنگالی را تا حدي .م بودرباعی عمر خیا 130اما این ترجمه که شامل . قالب رباعیات عمر خیام همانند نیستند
   5  . خرسند کرده بود

رویندرنات   6  .شهید اهللا رباعیات عمر خیام را به زبان بنگالی برگردانیده اند محمد ، دکترضپس از نذراالسالم سکندر ابو حف 
محتواي آن نیست بلکه روانی، سالست و حسن ویژگی امتیازي رباعیات در موضوع یا " :تاگور دربارة رباعیات عمر خیام می گوید

به زبان  فق اند که ترجمه رباعیات عمر خیام از نذراالسالم نسبت به ترجمه هاي دیگرتو سخن شناسان بنگالی م  7 ".بیان آن است
سال  1369ماه پوش  "پوربالی"ۀ دکتر غالم سکالین در مجل .و از اصل رباعیات اقتدا شده است. تر است معتبرتر و شاعرانه بنگالی

دهد که آنها از  نظر می و ستین دیو را بعنوان مترجمان رباعیات عمر خیام معرفی می نماید بنگالی،  کانتی گهوش، نرین دیو،
نذراالسالم در ترجمه رباعیات عمر خیام براه راست از اصل " : می گویدحاً الرحمن صریءعطا  8.رباعیات اصیل اقتدا ننموده اند

جناب شهاب الدین می   9."پیش از آن در هیچ ترجمه رباعیات پیروي کامل از اصل رباعیات نشده است. قتدا نموده استرباعیات ا

                                                        
 226-225.ص. همان 1

 226. ص. همان 2

 .همان 3

 . همان 4

 .همان 5

پیوندهاي موجود درمیان دو زبان فارسی و بنگالی، مجموعۀ سخنزانیهاي نخستین سمینار پیوستگیهاي فرهنگی ایران . م1993. ابوالبشر، کلثوم 6
 173. جلد دوم، مرکز تحقیقات فارسی، ایران و پاکستان، اسالم اباد، ص. و شبه قاره

هاب الدین، ش، تدوین )مترجم نذراالسالم(، انوبادك نذرال، )نبوغ نذراالسالم سیماي( ژانویه،نذرال پرتیبهار شوروپ، 1979 عبدالقادر، 7
 228.انتشارات نذرال انستیتیوت، داکا،ص

 224ص. همان 8

 .همان 9
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به جز دکتر محمد شهید اهللا و نرین دیو همگان از ترجمه . آنانی که رباعیات عمر خیام را به زبان بنگالی ترجمه نموده اند ": گوید
  1.فیتزیرالد اقتدا نموده اند

  
  : خیام شناسی نذراالسالم

از  نذراالسالم.  عمر خیام آراي متضاد و متناقص وجود دارد و این پرده اسرار چهره شخصیتش را هنوز مخفی کرده است هدربار
می گویند که شراب . آنها که تندي فلفل فیتزیرالد خورده اند " : در مقدمه رباعیات عمر خیام می گوید. داشت یاین قضیه آگاه

و مراد . بعضی ها  می گویند شراب عمر خیام، شراب تصوف است ...شراب تند انگوري است و ساقی آن زیبا رویان زمینی اند خیام
عمر رباعی . میمشتاق لذت شعري هست ام. میقق این امر بگردحم که در جستجوي تیق نیستحقم ما.  از ساقی پیر و مرشد است

  2."ما از آن لذت می بریم همین شادمانی براي ما بس است. فی استنوشت، بسیار عالی نوشت همین براي ما کا
  

  :رباعیات شناسی
آنها که رباعیات عمر خیام را سطحی " :دربارة رباعیات خیام می گوید. نذراالسالم مطالعه عمیق از رباعیات خیام را کرده بود

  .رباعیات عمر داراي شش موضوع است. کلی حرف درست نمی گویند. نام دادند Epicurean واو را . خواندند
 شکایت از روزگار .1

  مسخر از ریا کاران مذهبیتتنفر از ریا و . 2
  فراق و وصال یار. 3
  . ل بهار سخن از گل، گلستان، و شرابصشعر دربارة ف: بهاریه. 4
واب، حقیقت جزا و سزا در ثنی دربارة جنت و دوزخ، گناه و ال یقی. شعر که علیه مذهب و دین گفته است. کفریه. 5

 . و اینها از بهترین سرمایه او هستند. آخرت

 3 .جه شوخی صوفیانهاستغفار از خدا، اما به ل: مناجات. 6

پرشش آنرا در حقیقت پرششهاي ماست اما ماجرأت ) عمر خیام(شعر او "نذرالسالم دربارة رباعیات عمر خیام مزید می گوید که 
زندگی چیست؟ سر مرگ چیست؟ عمر وقتی که از این . ولی حقیقت این است هنوز در فکر ما این سوالها باربار می آید. نداشتیم

راست دروغ . هستی تو و من فریب است. گناه، ثواب فریب است. جنت فریب است.سوالها عاجز می آید می گوید دنیا فریب است
فرصت را غنیمت بشمر و از آن استفاده کن و . همین لحظه اي است که االن در دست تو استراست . دروغ دروغ است. است

 4 ."لذت ببر

  
 :انتخاب رباعیات

                                                        
 9.انتشارات، داکا ، ص نذراالسالم ،مترجم عمر خیام، مؤسسه نذزاالسالم، بخش تحقیقات و . م 2001احمد شهاب الدین،  1

 103. نذراالسالم، تدوین انیس الرحمن، جلد سوم،مقدمه رباعیات عمرخیام، صکلیات  2 

 . هملن3

 104. ص. همان  4
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دکتر شهید اهللا در   1.تعدادشان را از هفده تا دو هزار شمرده اند. دربارة تعداد اصلی رباعیات عمر خیام آراي مختلف وجود دارد
رباعی و  1201امابه نظر کرفسن. شمرده اند 2250تا اکنون تعداد رباعیات را ": می گوید  "عمر خیامرباعیات "مقدمه ترجمه به نام 

مترجمانی که رباعیات خیام را ترجمه کرده اند،   2.رباعی اصیل اند 756به نظر گوبیند تیرت   704ایچ رمپی سر  -به نظر دکتر جی
، رابرت گروس و عمر علی 75، سکندر ابو جعفر 75، کانتی چندر گهوش 110، فیتزیرالد 151بین آنها دکتر محمد شهید اهللا 

انتخاب رباعیات عمر  هنذراالسالم دربار  3.رباعی ترجمه کرده اند 309، و نرین دیو 125، شکتی چترجی 252، آدبري 111شاه
از دویست رباعی را برگزیدم و آن هم چندین زاید . به نام رباعیات عمر خیام است من از هزار رباعی که منسوب" : خیام می گوید

   4."زیرا به نظر من بجز اینها رباعیات دیگر با شیوه و سبک خیام سازگار نیست. از رباعیات زبان فارسی
  

  :ترجمه  روش
عمر  ةمن براي نشان دادن استادي خویش، مفهوم، زبان و شیو" :نذراالسالم دربارة ویژگی و روش ترجمه خویش اینچنین می گوید

عمر مانند باده خور مست . ام ج دادهره خب البته براي انجام دادن این کار سعی حتی مقدور و طاقت فرسا. خیام را تحریف نکرده ام
بادة خور  مخصوصلب و لهجه، حرکات، طنز و تمسخر، خنده، گریه، همه اش . ن مست استازبانش زب. رباعی ها را گفته است

به نظر . اما در شیوه و سبک او تغیري رونما نگردید. در چندین احوال این رباعیات را گفت او در طول چندین سال و. مست است
او  ةمن بخاطر احترام و عظمت سبک او، سعی کرده ام که شیو. در یک نشست، یک روز، یکبار همه را نوشته است می رسد که او
شهاب الدین روح اصلی رباعیات خیام را زبان و لب و   5".د بگویندنچه قدر موفق شدم، فقط فارسی دانان می توان. را حفظ کنم

اما مترجمانی دیگر بنگالی که . لهجه مستی اش را می داند و می گوید که زبان او  زبان عمر خیام زبان واقعی یک مست است
  6 .نرسیده اند، بجز نذراالسالمهیچ کدام به شیوة زبان و لهجۀ مستی عمر خیام . رباعیات خیام را به زبان بنگالی برگردانیده اند

  
  : محاسن ادبی ترجمه رباعیات عمر خیام از نذراالسالم

و داراي . زبانی و از لحاظ معانی به زبان بنگالی یکتا است ترجمه نذراالسالم از لحاظ انتخاب رباعیات و صحت ترجمه، از لحاظ
 .محاسن ادبی است

 : توا و مضمونحدیانت در حفظ م-1

  : عمر خیام می گوید.  در بیشتر ترجمه رباعیات خیام موضوع و محتواي رباعی اصل را با دیانت حفظ نموده است نذراالسالم  
  خیام که خیمه هاي حکمت می دوخت

  در آتش غم فتاده ناگاه بسوخت 

                                                        
 10.سال ایرانی، سخن عشق، تابستان، ص 1378هدایت و خیام   1

 10.انتشارات، داکا ، ص نذراالسالم ،مترجم عمر خیام، مؤسسه نذزاالسالم، بخش تحقیقات و . م 2001احمد شهاب الدین،  2

 11.ص. همان  3

 105. کلیات نذراالسالم، تدوین انیس الرحمن، جلد سوم،مقدمه رباعیات عمرخیام، ص  4 

 . همان  5

  19.انتشارات، داکا ، ص نذراالسالم ،مترجم عمر خیام، مؤسسه نذزاالسالم، بخش تحقیقات و . م 2001احمد شهاب الدین،  5
 19.انتشارات، داکا ، ص نذراالسالم ،مترجم عمر خیام، مؤسسه نذزاالسالم، بخش تحقیقات و . م 2001احمد شهاب الدین،  6
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  مقراض اجل طناب عمرش ببرید
  1.ل برایگانش فروختجدالل ا 

  ترجمه نذراالسالم
khayyam jey giyaner tanbu korlo shelai aajibon 
Ognikundey podey shey aaj shoichey dohon oshohon 
Tanr jiboner shutroguli mrittu-kanchi katlo hoye 
Ghrinar satey bikaye tarey tayi niyotir dalalgon.   2  

  خیام که در تمام زندگی خیمه هاي حکمت می دوخت
  تحمل آن جان کندیدزش نا قابل سو ازدر آتش افتاد و امروز  

  افسوس که قیچی اجل، رشته زندگی را برید
  .فروخت به قیمت حقیرل آن را جو دالل ا

  :حفظ التزام قافیه در رباعی 
  .التزام قافیه در رباعی فوق هم روشن است 

  :کار برد صنایع لفظی-2
در ترجمه هم همین سحر آفرینی . مسحور می کنداو با سحر آفرینی کلمات، کالمش را . نذراالسالم جادوگر زبان و کلمات است 

  .را ایجاد کرده است
  خیام

  گرفت آن قصر که بهرام درو جام 
  چه کرد و روبه آرام گرفتبآهو 

  بهرام که گور می گرفتی همه عمر
  3.دیدي که چگونه گور بهرام گرفت

 "گور"و مراد از . اول گورخر است" گور"معنی. انداما معنی هر دو مختلف . آمده است بار دو "گور"آخرین کلمه  هدر دو مصرع
  . مندادر صنایع لفظی شعر فارسی این را تجنیس تام می ن. دوم قبر است

  
 ترجمه نذراالسالم

Aye shey promod bhabon jethaye jolsha chilo baharamer 
Horin shethaye bihar kore aaram kore ghumaye sher 
Chiro jibon korlo shikar , raj shikari Jey bahram 
Mrittu-shikarir hatey shey shikar holo haye akher.   4  

  آن قصر که در آن بهرام بزم عیش ترتیب می داد
  آهو آنجا زندگی می کند و شیر آرام می خوابد

                                                        
 73رباعی شماره . 329. حکیم عمر خیام و رباعیات او، از یگانی، ص  1

 .18شماره   رباعی. 123. کلیات نذراالسالم، تدوین انیس الرحمن، جلد سوم،مقدمه رباعیات عمرخیام، ص  2

 .15شماره رباعی . 321.حکیم عمر خیام و رباعیات او، از یگانی، ص  3 

 .122 . کلیات نذراالسالم، تدوین انیس الرحمن، جلد سوم، رباعیات عمرخیام، ص  4 
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  می کرد شکاربهرام تمام زندگی  شاه شکاري
   .شد اجل شکار ،ست شکارد باآلخر خود در

و شکار کردن شعبده بازي می کند و سلطۀ خویش را روي  "شکاري اجل" "شاه شکاري "شکار"نذراالسالم همراه کلمات اینجا 
  .هر دو زبان بنگالی و فارسی نشان می دهد

  استفاده از صنایع معنوي -3
ترجمه . ده اي می باشداصنایع  معنوي و هنرهاي ادبی در ترجمه کاري بسیار مشکل و نیازمند به استعداد فوق الع استواري

  . می کند ازچیره دستی و ذوق فکري و ادبی مترجم را ابر ترجمه او و. نذراالسالم از این لحاظ بی نظیر است
  عمر خیام

  ابر آمد و زار بر سبزه گریست 
  بی باده، ارغوان نباید زیست 
  ه ماستگه امروز تماشاه کاین سبز 
  1  .تماشاگه کیست ما تا سبزه خاك، 

 ترجمه نذراالسالم

Nil akasher noyon chepey badol ashrujol jhorey 
Na pele aaj ayi paniyo phutto na phul bon bhorey 
Chokh judalo aamar jemon aaj aye phota phulguli 
Mor koborey phutbey jey phul- key jane haye kar torey.   2  

  زداشکهاي ابراز چشم آسمان آبی فرو می ری 
  بدون این آبیاري این سبزه نتوان رست  
  می بخشدراحت چشمم را  گلهاي شکفته که امروز 
     . گلی که از قبرم خواهد شکفت نمی دانم براي چه کسانی خواهد شکفت 

از نذراالسالم در ترجمه خویش با کمال چیره دستی . آمده است) ت معنوي نعص(بطور استعاره  ‘‘گریه’’در رباعی عمر خیام 
نه صرف حسن شعر را حفظ می کند بلکه زیباي شعر  و .استفاده می کند و غیره ،"چشم آسمان" "ابر اشک" تشبیهات اضافی

  . بنگالی را هم دو باال کرده است
  ترجمه در ضرب المثل به جايضرب المثل آ وردن  -4
  . ردوالمثل بنگالی را بر جسته می آ فارسی، ضرب المثل حر نذراالسالم بر زبان آنچنان است که او در ترجمه در مقابل ضربتب 

   : خیام
  گویند بهشت عدن با حور خوشست 
  من می گویم آب انگور خوشست 
 این نقد بگیر و دست از نسیه بدار   

  3.کآواز دهل شنیدن از دور خوشست

                                                        
 . 20شماره رباعی . 322 .حکیم عمر خیام و رباعیات او، از یگانی، ص 1

 .20شماره رباعی  110.صکلیات نذراالسالم، تدوین انیس الرحمن، جلد سوم، رباعیات عمرخیام،   2

 .116شماره رباعی . 335 .حکیم عمر خیام و رباعیات او، از یگانی، ص 3
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  ترجمه نذراالسالم
Korchey ora prochar pabi Shorgey giye hurpori 
Aamar shorgo ayi modira, hater kachey shundori 
Nogod ja pash tayi dhorey thak, dharer ponno korishney 
Durer baddo modhur shonaye shunno hawaye shonchari.  1  

  تشهیر می کنند که در جنت حور خواهی یافت 
  بهشت من این شراب و ساقی زیبا روست 
  نقد را بگیر و از نسیه دور باش  
   .آواز دهل از دور شیرین است  

  ترجمه فکري -5
بلکه چکیده  ندلفظی نیستلترجمه تحت ااینها  ور از ترجمه فکري این است کهظمن. بعضی ترجمه او ترجمه فکري عمر خیام است  

  .فکر و مضمون  عمر خیام اند
  :خیام می گوید

  ی باشد مستخگویند مرا که دوز 
  بستت خالف و دل در آن نتوان سقولی 
  گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود 
  2.فردا بینی بهشت هم چون کف دست 

 :  ترجمه نذراالسالم

  
Shundorider tonur tirthey ayi je brhamon, sharab pan 
bhandoder oyi buzraki ki hoye kokhono tar shoman? 
premik ayebong pan –priyashi ayirayi jodi jai norok 
sworg hobey mollah padri aachrajoder 'dadi-sthan'.  3  

  می گساري  و انیسر گردانی در تالش زیبارو 
  و وعظ ریا کاران، آیا همانند است 
  هد بودااگر عاشق و مست دوزخی خو 
    .بهشت نشانۀ ایست براي مال و زاهدان خواهد بود 

  :ترجمه آزاد-6

یکی به نام . در آثار نذراالسالم رباعیات خیام به دو شیوه نگاسته شده است. بعضی ترجمه او را می توان ترجمه آزاد خواند
سروده ) سرود خیام("خیام گیتی"دومی به نام. که در قالب رباعی فارسی به زبان بنگالی برگردانیده شده است "رباعیات عمر خیام"

قاضی نذراالسالم اینجا با . به شکل سرود آمده اند بلکه. اینها آنطوري که از نامش بر می آید به قالب رباعی نیستند. شده است
این . امتزاج دو یا بیشتر از دو رباعی خیام که باهم تشابهاتی مضمون دارند یکجا کرده است و از آن سروده تازه ساخته است

                                                        
 . 106شماره رباعیات . 124. صکلیات نذراالسالم، تدوین انیس الرحمن، جلد سوم،  1

 .118شماره رباعیات.  335 .از یگانی، صحکیم عمر خیام و رباعیات او،  2

 .137رباعیشماره .129. صکلیات نذراالسالم، تدوین انیس الرحمن، جلد سوم،   3
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سیقی هندي و در چهار چوب قالب سرود ومو. اما حامل اسلوب خاص نذراالسالم اند. سرودها فکر ومضمون خیام را دارند
  .وبنگالی سروده شده است

  1شعر بنگال
  2شعر بنگال
  3شعر بنگال

    :قالب رباعی و التزام قافیه -7
رعایت قافیه مصراعهاي . رباعی فارسی شعري است شامل چهار مصراع که در آن مصراعهاي اول دوم و چهارم هم قافیه می باشند

  : تصویري آن اینگونه است. هاي مصراع سوم اختیاري استاما رعایت قافیه ي . اول و دوم و چهارم اجباري است
  آ---------آ    ---------   

  آ---------ب  ---------   

دگی امصراع سوم در حکم آم. شکل مفهومی هر دو شعر رباعی چنین است که همواره دو مصراع نخست زمینه را توصیف می کند
  . عر را برداردبراي مصراع چهارم است و مصراع آخر مقصود تمامی ش

   :عمر خیام
  چندان بخورم شراب کاین بوي شراب 
  آید زتراب، چون شوم زیر تراب 
  بر سر خاك من رسد مخموري  
    4 .از بوي شراب من بشود مست و خراب 

   :نذراالسالم می گوید
Korbo et-i shirāji pān pattro aibong prān bhor 
Tibro mithe-y khoshbo tahār ūthbe-y āmār chāpi-ye gor 
Thamke-y jābey choltey pothik āmar gorer pāsh diye 
Jhimey sheshey podbey neshaye mātāl- kora gondhey aur.   5  

 
   :ترجمه نذراالسالم

 می خورم که دلم شاد و خرسند می شود) شراب(این قدر جام شیرازي 

  و بوي تند و شیرین آن از گورم بلند می شود
  .تواقف می کندحتی مسافري وقتی که از کنار گور من می گذرد، 

                                                        
1   
2   
3   
  .12شماره رباعیات.  321 .حکیم عمر خیام و رباعیات او، از یگانی، ص 4
  .21رباعیشماره .110. صکلیات نذراالسالم، تدوین انیس الرحمن، جلد سوم،  5
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  .مست و خراب می افتد) گور من(و از بوي شراب 
وزن شعر را هم مالحظه می دارد حتی در ترحمه قالب و موسیقی  .نذراالسالم در ترجمه التزام قافیه را بخوبی رعایت نموده است

  . نموده استمفهومی مصرع هاي رباعی را بنحو احسن رعایت 

  .:تنظیم و تنسیخ ترجمه
 1366و  1340چنانکه گفتیم، انتشار ترجمه رباعیات خیام از او دو دفعه . نذراالسالم به ترجمه خویش دقت بی نهایت داده بود  

. زیادي رخ داد رد وبدل ينذراالسالم در ترتیب و تنظیم انتشار بعد 1.مان فاصله داشتزسال  26و بین این . انتشار یافت سال بنگالی
    2.ردکو گاهی خود در ترتیب مصراع هاي رباعی رد و بدل . گاهی در ترتیب رباعیات تغیر داد

     .رباعی است این دفعه اول آغاز ترجمه با
   :خیام

  خورشید کمند صبح بر بام افکند 
  کندفکیخسرو روز مهره در جام ا 
  ذن صبوحی خیزانؤمی خور که م 
  3.افکند آوازه اشربو در ایام 

  :ترجمه نذراالسالم 
  :ترجمه

 و سیاهی شب را شکافت تیر اشعه را پر تاب کرد خورشید صیاد شرق،

  لبریز گردیدنور شراب جام سرخ کیخسرو از 
  ن صدا می دهدؤذمسپیده دم از پشت دیوار

  .رك صبوحی سرخ بدست بیاریدباز دست خورشید، ت وبیدار شوید، بیدار شوید، 
  4.سال بار دوم ترجمه رباعی را تغیر می دهد 26اما بعد از  

    :ترجمه نذراالسالم
    5بنگال رباعی

                                                        
هاب الدین، ش، تدوین )مترجم نذراالسالم(، انوبادك نذرال، )سیماي نبوغ نذراالسالم( ژانویه،نذرال پرتیبهار شوروپ، 1979 عبدالقادر،  1 

   221.انتشارات نذرال انستیتیوت، داکا،ص
  222-221.ص. همان 2
  .221شماره رباعیات.  350 .حکیم عمر خیام و رباعیات او، از یگانی، ص 3

هاب الدین، ش، تدوین )مترجم نذراالسالم(، انوبادك نذرال، )سیماي نبوغ نذراالسالم( ژانویه،نذرال پرتیبهار شوروپ، 1979 عبدالقادر، 4
  .222.انتشارات نذرال انستیتیوت، داکا،ص

  
   .  1شماره رباعی . 109. صکلیات نذراالسالم، تدوین انیس الرحمن، جلد سوم،5
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  صبح  چادر شب را شکافت و صبح خوش دمید
  را بیار، با هم بخوریم   شکنخمار  صبوحیو  ساقی بیدار شو 
  ایام تلخ را فراموش کن که صبحها بسیار می آید 
  .کرد ندم مرا تالش خواهنچشمهاي پر و 

  
  :سخن پایان

خواه ترجمه فکري و خواه . و رباعیات عمر خیام بر می آید که ترجمه او خواه تحت الفاظ باشد نذراالسالماز مقایسه ترجمه ي 
  .ترجمه آزاد ترجمه او خود شعر تخلیقی است و فن و هنر خود شاعر مترجم از آن می چکد
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70  

  ها ها و شکست سمبل برخورد فرهنگ

  

  1زادهمعصومه بخشی

  2خیراهللا محمودي

  چکیده

نماد ، مفهوم پویایی است که تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی، دچار تحول گردیده و معموالً در شکلی نوین ظاهر 
در این فرآیند ، به واسطه ي . مورد بررسی قرار داد "ها  شکست سمبل "توان تحت عنوان  عمده ترین تحوالت نماد را می.شود می

دهند ؛ به عنوان مثال، تحت تأثیر  رهنگ مغلوب، جاي خود را به نمادهاي فرهنگ غالب میتغییر شرایط فرهنگی جامعه، نمادهاي ف
ورود افکار یزیدي به عرفان اسالمی، برخی از نمادها دچار تحول مذکور گردید؛ به این صورت که رنگ سیاه که پیش از این ، 

عناصر عربی به زبان و ادبیات فارسی، نمادهاي عربی همچنین در اثر ورود .نماد ظلمت بود، به عنوان نماد نور مطرح گردید 
این فرآیند . اسالمی در ادب پارسی هستیم –هاي عدل  عربی  جانشین نمادهاي ایرانی گردید؛ بنابراین ، شاهد به کار بردن سمبل

یري برخی هاي بیشماري صورت پذیرفت، عامل به کارگ هاي گسترده اي از ادب پارسی و تحت تأثیر فرهنگ که در بخش
ها گردیده است؛ مثالً عقل همچنان که در  مصادیق در دو معناي متفاوت گردیده است که خود، عامل گسیختگی در کاربرد سمبل

ظاهراً این رویه، تحت تأثیر جدال فالسفه  و متکلمان ، بر عقاید . ادب پارسی، نماد نور است، در برخی متون نماد ظلمت نیز هست
  .و عقل که در پیشینه ي فکري ایرانیان، سمبل نور نخستین بود، به عنوان نماد ظلمت معرفی گردید مسلمانان اثر گذاشت

هاي به کار رفته در زبان فارسی  ها، به تأثیر این فرآیند بر سمبل ها و اندیشه در این پژوهش، ضمن بررسی موارد برخورد فرهنگ
 .شود پرداخته می

 

 

 ها ها، تحول نمادها، شکست سمبل فرهنگنماد،برخورد : هاکلید واژه

                                                        
 .دانش آموخته ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی - 1

 .دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی - 2
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 مقدمه

بهترین گواه این ادعا، . رود ها به شمار می هاي مسالمت آمیز آدمیان، بخشی از حیات اجتماعی آن ها و همزیستی دشمنی ها، دوستی
ویرانی .داشته است ها ، پیامدهاي متفاوتی را در پی روابط گوناگون انسان. آن چیزي است که تحت عنوان تاریخ ثبت شده است 

  .ها و یا بالعکس رشد و شکوفایی موارد نامبرده ها و بالتبع فرهنگ شهرها، تمدن

جوامع مغلوب، محکوم به پذیرش فرهنگ . آمده است  ها و ستیزها، بستر تحوالت فرهنگی و مذهبی فراهم می در پی جنگ 
مجموعه ي فاتحان تاریخ مستثنی دانست؛ گرچه استثنائی حکومت غالب شده و در این میان، فاتحی چون کوروش را بایستی از 

دیگر را نیز بایستی در این میان در نظر گرفت و آن اینکه، گاه به دلیل استیالي فرهنگی قوم مغلوب، این جوامع غالب بوده اند که 
  .سپر تعدي را افکنده و تسلیم گشته اند

داده؛ بلکه گاه تحول در  رهنگی ، صرفاً در پی وقوع نزاعی رو در رو ، روي نمیالبته باید این نکته را نیز به خاطر داشت که تحول ف
شده است؛ نظیر آن  محدوده ي جغرافیایی یک سرزمین واحد و در پی ورود ، شکل گیري یا احیاء اندیشه یا مذهبی ، نمودار می

  .اعتقادي در تاریخ مذهبی ایرانیان رخ داده است –چه در پی تحوالت مذهبی 

هایی که به زعم  پندارد ، تقلید از فرهنگ هرودت می. عاً تحوالت عظیم و مکرر فرهنگی ایرانیان ، دالیل بیشماري داشته استقط
هیچ ملتی چون ایرانیان ، در اخذ عادات و رسوم «:رود هاي رفتاري و شخصیتی ایرانیان به شمار می ایرانیان پسندیده بوده، از مشخصه

ها چون لباس مادها را راحت تر و زیبا و مناسب تر از لباس خود یافتند، خیلی زود آن گونه  پارس. نیست دیگر مردم شایق و سریع
هرگاه از . پوشیدند مصري میء هاي مصري نیکو و راحت و مطمئن تر بود، زره چون زره. لباس پوشیدن را اخذ و متداول کردند

مسلماً ) 1جلد . 138هرودوت، بند ( ».کنند ند در تقلید از آن خودداري نمیعادات و رسوم  و یا دانشی آگاه شوند که آن را بپسند
توان  چنین فرآیندي ، همواره در صحنه ي فرهنگی ایرانیان روي نداده است؛ بلکه برخالف  تقریرات هرودوت ، مکرراً می

هاي گفتمانی  توان در مقابله برخورد را می جلوه اي از این.شواهدي دال بر امتناع ایرانیان از پذیرش فرهنگ متخاصم را ارائه داد
که در بطن کتب ادبی ،  مطرح شده، مالحظه کرد؛از این موارد است  جدال مغ و مسلم که در قصیده اي از اسدي ، گنجانده شده 

  :است

  مـغ آنگهـی گفـت از قبلـه تـو قبلـه مـن                بهست کـز زمـی آتـش بـه فضـل بـه بسیـار

  تش اندر سوزد ز فخر هندو تن                             به پیش آتش بندند موبدان زناربه آ

  "یا نار "خداي آتش را ساخت معجزات خلیل                       ندا بدوست کجا گفت در نبی

  کلیم از آتش جستن نبی مرسل گشت                     به قبله زرتشت آتش گزید هم به فخار

  ) 413/ 2:  1372صفا، : نقل(                                                                                 

توان در کتاب دادستان دینیگ نیز مشاهده کرد ، با این توضیح افزوده که در متن اخیر، نهایتاً زرتشتیان بر  مشابه این جدال را می
قطعاً این شواهد، . یابد ل آنکه در قصیده ي اسدي، در نهایت، جدال به نفع مسلمان خاتمه میآیند، حا حریفان مسلمان فائق می

گویاي مطلبی دیگر نیز خواهد بود و آن اینکه ، برخالف اظهار نظرهایی که حاکی از وجود شباهت میان فرهنگ ایرانی و اسالمی 
شاید اولین محققی که به گونه اي دقیق  و هدفمند، به این . دهاي چشمگیري وجود دار ، در میان این دو فرهنگ، تفاوت) 1(است
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اعراب : نویسد وي، در ابتداي کتاب ارزشمند خویش، آثارالباقیه، در تبیین این نظریه می. مسئله اشاره کرده، ابوریحان بیرونی باشد
ها پیر بر جوان  و زمین بر آسمان  ر آنمعتقد به برتري مرتبه ي تاریکی بر نور و ارجحیت سکون بر حرکت هستند، همچنین از نظ

اندیشند، خالف این نظریه را ارائه داده و مرتبه نور را  ها می برتري دارد؛ این در حالی است که ایرانیان و دیگر اقوامی که چون آن
  )2-3:  1377بیرونی، .( بر تاریکی  برتر دانسته و معتقدند که آسمان بر زمین و جوان بر پیر تفوق دارد

ها ذکر گردیده است؛ به عنوان مثال از تأثیرپذیري  البته شواهد بیشماري نیز  دال بر تأثیرگذاري فرهنگ ایرانی بر دیگر فرهنگ
گسترده ي یونانیان از فرهنگ مشرق زمین ؛ به ویژه ایران ، به واسطه ي مسافرت دانشمندان این قوم به ایران در زمان اردشیر اول ، 

و البته تأثیر گسترده ي ایرانیان بر فرهنگ و تمدن مشرق زمین ) 85: 1376قدیانی، .( ن موارد نام برده شده استبه عنوان یکی از ای
توان در بسیاري از متونی که به تحوالت فرهنگی  و اجتماعی ایرانیان اشاره دارد، در  مشابه این نظرات را می). 70 -71: همان(

  .سطحی وسیع جستجو کرد

یکی از این . توان مورد بررسی قرار داد ها را در همه ي ابعاد می ی تأثیر و تأثر فرهنگی در ارتباط با دیگر فرهنگاین فرآیند؛ یعن
از آن جا که نمادها بخش وسیع و پرکاربردي را در زبان و فرهنگ جامعه به . ابعاد، بررسی تحوالت فرهنگی در بعد نمادها ست 

  . هاست رده، در نوع خود، گویاي بسیاري از تحوالت در سایر حوزهخود اختصاص داده اند، بررسی این فرآو

  

  نماد

آن . نماد، مفهوم پیچیده؛ اما ملموسی است که به طور گسترده اي در محیط زندگی و تفکر انسان مورد استفاده قرار گرفته است
هاي ادبی نهادینه  نمادها است که در نوشتهگیرد، عمدتاً آن بخش از  چه در این بخش، تحت عنوان نماد ، مورد بررسی قرار می

واژه سمبولیسم به «:"سمبولیسم"شده است و سبکی است براي بیان غیرمستقیم مفاهیم، با توجه به اظهار نظر چدویک در کتاب 
ي  به جاي اشارهتوان براي توصیف هر شیوه ي بیانی به کار برد که  این واژه را می. عنوان یک اسم عام ، مفهوم بغایت وسیعی دارد 

ظاهراً این همان شیوه اي ) 9:  1375چدویک ، . ( مستقیم به موضوعی ، آن را غیر مستقیم و به واسطه ي موضوع دیگري بیان کند
بدین ترتیب، ادیب به جاي استفاده از تشبیه یا بیان آشکار، از بیان نمادین مدد گرفته ، مشابه آن . است که ادبا نیز اتخاذ کرده اند

ي  توان هنر بیان افکار و عواطف نه از راه شرح مستقیم ، نه به وسیله سمبولیسم را می«:زي که در سمبولیسم، اتفاق افتاده استچی
تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهاي عینی و ملموس ، بلکه از طریق اشاره به چگونگی آنها ، و استفاده از نمادهایی بی 

  ) 11: همان ( ».اطف و افکار در ذهن خواننده دانستتوضیح براي ایجاد آن عو

  :گوید از کاربرد رمز در داستانش می "کوش نامه"نویسنده ي .استفاده از رمز در زبان پارسی ، سابقه اي طوالنی دارد 

  باستان ي ندهیگو که دان چنان
                             

  داستان نیا اندر گفت رمزی بس
  

  ) 661:  1377 ، ریالخی اب بن شان رانیا(                                                                        

  : اند کرده استفاده وید رمز از ، کوش هاي زشتیی معرفي برا مردم که کند می اشاره او

  بود دهیبشن شیزشت نام گر و  بود دهید را کوش او که کس آن هر
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                        شگفت نیا ، بود وید کان گفتی هم
  

  گرفت ره آن بر رای ک کاووس که
  

  ) 661: همان (                                                                                             

هستند براي بیان دو قدرت متضادي که در ذات انسان قرار مولوي معتقد است که به عنوان مثال ، فرعون و موسی ، سمبلی 
  :گرفته 

  است شده خاطرها بندی موس ذکر
  

  بدست نیشیپ در که تهاستیحکا کیل
  

                                کیل روپوشست بهری موس ذکر
  

                                                                                                                             کیمردني ا تست نقدی موس نور
  

                           تستی هست در فرعون وی موس
  

                         جست شیخو در را خصم دو نیا دیبا
  

  ) 3/71:  1383،ي مولو(                                                                               

آید ، نیست؛ بلکه دشواري آن ، با بروز اختالف نظرها در  البته باید متذکر شد که مبحث نمادگرایی، بدین آسانی که به نظر می
شود که بایستگی این بحث  هایی دیده می میان کاربران سمبل در ادب پارسی ، تفاوتگاه در . شود مرحله ي مصادیق ، آشکار می

کند و آن ارائه ي چند سمبل براي یک مفهوم و یا برداشت چند مفهوم از یک سمبل است و البته  را بیش از پیش  توجیه می
  .ها است بلکه عدم ثبات در معناي نمادین  سمبلمنظورمان از این سخن، فرآیند چند بعدي بودن و کثرت تأویل پذیري نماد نیست؛ 

  

  ها عدم ثبات سمبل

ها و  ها میان فرهنگ بایست بدان توجه نمود، این است که آن چه به گونه ي تضاد سمبل اولین مسئله اي که در این مبحث، می
ها ي مختلف، امري بدیهی است؛  فرهنگها و  ها در میان ملت جوامع گوناگون نمایان است، مد نظر ما نیست؛ چرا که تفاوت سمبل

شاید . هاي ناهمگون در محدوده ي جغرافیایی یک فرهنگ، مورد توجه است   بلکه تأثیر این تضادها، در برخورد این فرهنگ
 ها در میان اقوام مختلف ، توجه به یکی از ملموس ترین مثال جهت تبیین این نظر و توجه به معانی متفاوت و گاه متضاد سمبل

 ؛ چراکهستندیني محدودی معاني دارا ها رنگ .باشد "رنگ"ها در این زمینه؛ یعنی سمبل  بارزترین و در عین حال پویاترین سمبل
 دهیعد و خاصي رمزی معان ، فرهنگ و تمدن هر در ها رنگ« : کرد جستجو ها آني برا رای خاص یمعان توان می فرهنگ، هر در
 دوم بخش چه اگر) 33:  1386 ،ي ستار( » افتی یعمومی تطابقات و تناظرات ، متفاوت کالًی معان آن انیم توان میی ول ؛ دارندي ا

 زین همجوار هاي فرهنگ دری حت توان نمی که استي حد به ها فرهنگی گستردگ چراکه ، است رشیپذ قابل ریغ ،ي ستار سخنان
 از. است اثبات قابل ، گوناگون هاي تمدن انیم دري رمزی معان از ها رنگي مند بهرهی یعن ، اول بخش اما ، کرد ارائه رای تطابقات ،

 187:  1387 ، زاده قاسم – کوبختین( ».است میمر حضرت تقدس وی پاک آور ادی یحیمس کي یبرای آب رنگ«: است جمله آن
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 نماد را رنگ آن و شمرند می مقدس ، بوداست یادآور که آن لیدل به را زرد رنگ هندوان«: است زرد ، هندوها مقدس رنگ)
 و است دیتوح و مانیا و اسالم لیدل اضیب رنگ که بدان«: دیسپ ، مسلمانان آن از و) 186-7:  همان( » .دانند می خود مقدسات

 عهد در که استی دگاهید نیچن به توجه با احتماالً) 33: 1373 ،ی جام( ». است شک و شرك و کفر لیدل و اوست ضد ، سواد
 از را رنگ نیای بناکت گرچه ،)  253/ 1:  1384   ،ینیجو(کردند می برپا اسالم، ي نشانه به دیسپ خرگاه ، مسلماناني برا مغول،
 از مثالً چنانکه.  اند نبوده برخورداری دائم ثبات از نمادها نیا ؛اما) 378:  1367   ،یبناکت( کند میی معرف زین مغول نینماد هاي رنگ
ادب  در راي ا ناگشوده ابهام که استي ا نکته همان نیا و)34: 1386،يستار( است شده استفاده اسالمي برا زین "اهیس نید "صفت
  است آورده وجود به پارسی

ي برای ثابت مرز و حد کردن مشخص.است بوده خاصی مفهوم نینماد ي ارائه جهت عموماً ادب پارسی در رنگ از استفاده
  .هستندی فرهنگ –ی اجتماع طیشرا ازي ریرپذیتأث به محکوم ،ها رنگ که چرا بود خواهد دشوار قطعاً ، رنگ قطعیت معناي نییتع

 مورد در مثالً ؛ شود می رنگي رمزي معنا در نیادیبن تحول عامل ، مردم ي تودهی حت و ها جنبش ، ها فرقه انیم در حاکم اعتقادات
ي دارا همواره و)  130:  1378 ، روالند. (  استی آگاه رمز و است هانیکی اله تابش ، دیسف نور ،ي معنو نظر از که دیسف رنگ
 گرفته نظر در ظلمت میمفاه سمت به آن شیگرا بری مبني گریدي معنا)  42: 1380 ، شهامت(    است بودهی نوران تیخاص
ی ب و تیمعصوم ، قداستی پاک ،یی روشنا آن مثبت ي جنبه«: نویسد می دیسپ رنگ نینمادی معن به اشاره در ، پور لیاسماع.اند
:  1377 ، پور لیاسماع( » . استی تیگي ریناپذ نفوذ ،منفی اش نمایانگر مرگ ، وحشت ، عناصر فوق طبیعی  ي جنبه با استی زمان
 رنگ که دیسف رنگ«:کنیم می مشاهده ،یینوزا مراسم در هم و مرگ مراسم در هم را رنگ نیا که روست نیهم از دیشا) 22

ی پاک و طهارت مورث ،ي رازآموز هر چون و ؛ داشت مناسبتی قدس اعمال و امور با ، استی گناهیب وی پاکدامن و تیمعصوم
(  " ارواح " رنگ ، لیتمث لیسب بر زین و ، " اند شده زاده دوباره " هایی آئیني برگزار با که استی کسان رنگ ، دیسف ، است

  .ست " جانها " و)  مردگان

 بایی آشناي معنا به ، مرگ رایز ، شد می برگزار دیسف هاي جامه با ، ردیگ صورت اهیس هاي جامه با آنکه از شیپي سوگوار مراسم
-4:  1386 ،ي ستار( ».رفت می شمار به آخرت وی عقب در سعادتمندان و رستگاران رنگ ، دیسف رنگ و بود سترگ اسرار و رازها

33 (  

 بهره ، شود می محسوب منیاهر نماد که دیوسپید ، سو یک از. کرد مشاهدهی ادب متون در توان می وضوح به را دوگانه ي جنبه نیا
  . قداستی جهانی برخوردار است ي جنبه از کهی نوران استی رنگ دیسو،سف گرید از و دارد رنگ نیا ازي ا

 ظلمت رنگ  اهیس و کند میی روح کدورت جادیا اهیس رنگ کهی حال در. است شده اعمال زین اهیس رنگ مورد در صهیخص نیا
  .شود می شناخته زین نور نماد عنوان به ، همزمان)   284:  1371 ،ی اپل. ( شود می محسوب

  

  ها شکست سمبل

 شود می استفاده ، اشی خیتار –ی فرهنگ اتیح خیتار در سمبل کي ینابود و تحول انیبي برا که استی عنوان ، ها سمبل شکست
 هستند قدرتمند چنان آن زینی برخ چه اگر ، شوند نمی استفاده ، خود مبدع از پس ، دارندی شخص ي جنبه که ها سمبل ازي اریبس. 

 به وی مذهب –ی فرهنگ تحوالت ریتأث تحت ، ها سمبل از گریدی برخ.  شوند می گرفته کار به نیمقلد توسط ، ریفراگی سطح در که
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 تحول مورد در..شوند می لیتبدی ظلمانی سمبل بهی نورانی سمبل ازی حت گاه و شده خارجي کاربر ي رهیدا از ،ی مذهب ژهیو
: 1376ار،یبا. (  گوید می مقدسی وانیح به مقدس نای وانیح از لیف تحول از اریبا گرچه.  است نشده ارائهی مستقل نظر ، ها سمبل

 بهي ا اشاره اما)  255:  1389 ، مفاخري اکبر(  گوید میی مذهب تحوالت اثر بر ، وانید به انیخدا لیتبد از مفاخري اکبر و)  123
  .  است نشده  ندآیفر نیا موارد نیهمچن و تحول ي نحوه

 ظاهراً ، بعدها سمبل، نیهم).346: 1377،یرونیب(شود می یاد دون،یفر تولدی نیب شیپي برا ،ینوران گاو ریتعب از هیالباق آثار در
 ي واسطه بهی منج یک تولدی نیب شیپ به لیتبد است، "ی پرست توتم" ازي ا گونه که "یپرست گاو" نییآ شدن متروك ریتأث تحت
  :است سروده ، باور نیهم ریتأث تحت فروغ. شود می لیتبد ،) 2:یمت لیانج(قرمز ي ستاره یک تیرؤ

  ام دهید خواب من

  ... ام دهید قرمز ي ستاره یک خواب من

  )  402: 1377   زاد، فرخ(     آید میی کس

 ، داند می ها انسان به رساندني بد و مرگ عامل را اراتیس کهي ا شهیاند ریتأث تحت دیشا -یمذهب تحوالت انیجر ستاره،در نیا
 را مرگ کهی شوم ي ستاره به و دهیگرد تحول دچار است خیمر ي ارهیس واقع در مذکور، قرمز ي ستاره نکهیا گرفتن نظر در با
 در ، بود نزع در یمان بن قهیحذ و« :است آمده ، نیالد العلوم اءیاح در که رواست نیهم از شودوی م لیتبد ،کند میی نیب شیپ

: گفت.  برآمده سرخ ي ستاره: گفت پس د،یبد و خاست بر مسعود ابن است؟ ساعت چه بنگر زیخ:  راگفت مسعود ابن شب آخر
  )822/ 4: 1296  ،یغزال(  »رفتن آتشي سو به بامداد ازي خدا به خواهم بازداشت

  

  برخورد فلسفه و معارف اسالمی- 

 قیمصاد از که بوده تیمقبول صاحب آنقدر ، تصوفي ریگ شکل نیآغاز هاي قرن در عقل.  است عقل نور قیمصاد نیا ازی کی
 عقلی ستودگ ، است اسالم از شیپی مذهب متون از گرفته بر که انیرانیا انیم در خرد شیستا احتماالً.  است آمده می حساب به نور
  .  شود می محسوب آن ي عمده لیدال از.  اسالم جهان بر فلسفه ي عمده ریتأث همه از شیب و اسالم بزرگان انیم

 به رای نینوی فرهنگي فضا ، رانیا در ژهیو به ؛ اسالم جهان دریی گرا عقل رفتن لیتحل و عرفان و فلسفه روانیپ نزاع با کهی انیجر
.  شد رانده عقب به ، ظلمتي برای سمبل حد سر تای حت خود و داد عشق نور به را خودي جا ، رفته رفته عقل نور که آورد وجود
 خود بلکه نکردیی گرا عقل دوران بازگشت بهی کمک تاًینها ، بود انیجر در ، اشراق ي فلسفه ریتأث تحت کهي ا انهیگرا خرد تالش

  .  شدی فرهنگ قدرت کانون ازیی گرا عقل شتریب چه هري دور و شتریبی اشراق مکاشفات به توجهي راهگشا

 به توجه با ، آن اساس بر که یافت رواجی اسالم عرفان دری جزئ وی کل عقل عنوان ،یی خردگرا به توجهي برا تالش نیبارزتر در
 و است تیالوه عالم خاستگاهش کهي خرد ؛ میهست روبرو متفاوت کامالً خرد دو با ، "ي نور اهللا خلق ما اول "ی قدس ثیحد

  . معاش کسبی پ در و استی نیزم کهي خرد و انساني رستگار هدفش
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 وجود با که اول عقل مثل ؛ است ارتباط در عرفان با منحصراً کهی عقل به ، عقل نور ابتدا: پذیرد می انجام مرحله چند در تحول نیا
 ، است اسالم امبریپ نور او نظر از که اول عقل مدح در ،ی ول اهللا نعمت شاه. شود می محدود ،شود می انگاشتهی یک اسالم، امبریپ

  :  سروده

   ایانب ختم نور اول عقل
                                       

                                                       ایکبر صفات و ذات مظهر
  

  )  23:  1382  ،ی ول اهللا نعمت شاه(                                                                

  :  گوید میي رینظ

  ی پ برده قیتحق حد سر به تا شهیاند
              

   شده ایانب اثر بر عقل نور از
  

  )   740:   1389  ،ي شابوریني رینظ(                                                                

  :  کند میی معرف عقل پرتو را علم نور ، جم جام دري اوحد

  عقل پرتو علم و علمست نور
         

                      نقل حاجت چه سخن نیا روشنست
  

  )   486:  1387 ،ي ا مراغهي اوحد(                                                                        

 ، دل و جان بر عشق نور تابش ،ایستد می تر نییپاي ا مرتبه در خود و داده عشق نور به را خود گاهیجا دوم، ي مرحله در  
  :  شد خواهد برتر زین دیخورش از که جا آن تا است سالک بخش رفعت

  اوفتد جانت و دل به حق عشق نور گر
                          

  يشو خوبتر فلک آفتاب کز باهللا
  

  ) 1227: 1383  ، حافظ(                                                                            

یی عقلگرا و فلسفه خاستگاه یونان که جا آن از. شود می دهینکوه یونان، ، آن خاستگاه و فلسفه ژهیو به ؛ آن مظاهر و عقل سپس 
 دوران در است معتقد کهی فاطم سخنان به توجه با بتوان دیشا البته.شود می دهینکوه عقل خود مانند بهی اسالم عرفان در ، است
ی عقل استدالل به قت،یحق کسب و کشف در و گرفته را عقل جانب هست، انییونان ، ها آن از منظور عمدتاً که ها غربی ، باستان

 و ونانی ي رابطه بهی عرفان متون در. دانستي ریاساط بلکه ؛یخیتار را اتصاف نیا قدمت)    هفت:     1375  ،یفاطم( آوردندي رو
  :  است شده اشاره عقل

      را دل دفتر کن من رهن و عشقي کو تا ایب
  

  ی ادراک صاحب نبود عقل نیزم یونان در که
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  )  601:  1362  ،ی جیاله نیحز(                                                                      

 به تا است صدد در ،ی رانیا معروف لسوفیف ، ردامادیم.  است شده دیتمج ، یونان خاستگاهش و عقل از  شاعر ي فالسفه انیم در 
  :  سازد کده یونان را رازیش خاك ، عقلي یار

   کنم ساز فلک راهی یک اشراق
              

                            کنم پرواز قدسي هوا اوج تا
  

                                      عقلي انباز ز اصفهان هجرت در
  

  کنم رازیش خاك ز ها کده ونانی
  

  )  194:  1379  ، داماد ریم(                                                                            

 بنده را عقل ، نید برابر در بلکه ؛ ستین عقل مداح ، ردامادیم مانند به او البته.  کند می منسوب یونان به را عقل زینی بافقی وحش
  :  داردي جا در رونیب که پندارد می نهیکمي ا

  است نیزم یونان کز عقل میحک
                              

   است نینش باال برهمه چه اگر
  

  ندینش مسند بر شرع جا هر به
                                

  ندینب در برون در جز کَسش
  

  )  12:  1380 ،ی بافقی وحش(                                                                            

 عاشق عارفان آنانی پ در و زاهد متشرعان ابتدا و شد منتقل هم عرفان به شیکماب ، فلسفه با نیمتشرع زیست که است نیا تیواقع
  .  گرفتند اش سخره به و کردند ها سرایی سخن ، آن مذمت در و دانسته ناکارآمد را عقل ،

  :  نویسد می فلسفه و عقل مذمت در متشرع شاعر ،ی خاقان

   ریشع شعر و دان فلس فلسفه                                      عقل ي رسته و شرعي ترازو در

  )  776: 1385 ،ی خاقان(                                                                              

 نید خدمت در که پذیرد می را عقل ازی بخش تنها ، شود می محسوبی پارسی عرفان شعر دری عطف ي نقطه شعرش که ،یی سنا
  :  است قرآن و

  یکامل بهر ز خواندن فلسفه نبود عقل
        

  داشتن خوانی نب و خواهی نب جان ؟ بود چه عقل
  

  ) 461:   1385 ،یی سنا(                                                                               

   کرد باید می حفظ آن از را نید که خواند می زیآم شركی مذهب را فلسفه ، العشاق مونس دري یزد عربشاه
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  يربودی فلسف ز چو را نید
  

  يوجود از نگاهش داری م
  

                                                 پرگار همچو مگر گشته سر
  

ار انیجود و گرد بر   طرّ
  

                                     چیپ در چیپ شوم مذهب کان
  

  چیه دگر حق ذات به است شرك
  

  ) 35:  1366 ،ي یزد عربشاه(                                                                            

 در که داند می ، عقل ، یونان پادشاه فرزند را دل ،ی فتاح به ملقب بکیس بنیی یح محمد اثر ، عشاق دستور نینماد داستان در
 آن ، دارد نام عشق که مشرق ارید حاکم که رفته " دارید " شهر به دارد قرار " رخسار گلشن " نام بهی باغ در که اتیح آب طلب

  ) 36 – 39:  1363 ،ی فتاح:  رك.  (  است ساخته " حسن "      دخترشي برا را

 نیا به تا ، کشاند می است عشق وی اشراق عرفان خاستگاه که ، شرق سمت به عشقي جستجو در را عقلی فتاح که ست دایپ ناگفته
  .  باشد کرده انیب ، را عقلي ناکارآمد ، صورت

 شعري برا رای عقل رکود ازي ا دوره که جا آن تا ، یابد می ادامهی عرفان اشعار و ها متن ازي اریبس در ، عشق و عقل زیستي ماجرا
  .  اند کرده منسوب عرفان به را عهیضا نیا ،ی پارس ادب محققان که جاست نیهم از دیشا و.  آورد می ارمغان بهی پارس

 دری ظلماني نماد عنوان به که آنجا تا شود می لیتبدی ظلماني نماد بهی نوراني نماد از و دهیگرد تحول دچار عقل ت،ینها در
 »عشق و عقل«  به موسومی عرفان –ی ادب نوع جادیا عامل خود، ي نوبه به ، ندیفرآ نیا. گیرد می قرار آن نور و عشق خود برابر
  .است مشاهده قابل آن از ، کتاب و رساله صورت به ،ی اسالم عرفان دري ا برجسته هاي نمونه که دیگرد

  عقل دفتري رو دییبشو علم آب به
  

  

              دیکن اهیس را عقل رخ عشق نور به 
  

  

  )   86:  1389 ،ي خجند کمال خیش(                                                               

  :  نشیند میي آموز درس به عشق معلم مقابل در ، دبستان دری طفل چونان وعقل

  

  گردانش چرخ نکیاي و بیتأد بهر دان فلک    دبستانش طفل شد عقل ریپ و عشق معلم

  )  48:  1375  ،یی رنوایشیعل ریام(                                                                 
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  هاي یزیدیه و عرفان اسالمی برخورد اندیشه

 دستی برخ در. است کرده لیمتما ظلمت، و نور ي دوگانه قطب دو به را او ،یاسالم عرفان در سیابل ي دوگانهي مایس 
 شود می شناسانده بکاریفر مطرودو ملعون، چونی صفات با داردو قرار نور مقابل ي نقطه و مطلق ظلمت ازي نماد ،ی عرفان هاي نوشته

  .کند می استفاده سیابل نور ریتعب از القضاه، نیع که جا آن تا آید می انیم به سخن اوی برجستگ و عظمت از ،ها نوشتهی برخ در و

 ثیخب و بدی معن به اول جزء ، آمده»   Angra mainyara «نویم انگره ، اوستا در«: هاست بدي مظهر ، طانیش اوستا، در ظاهراً 
 اوست هایزشت و هایبد هیکل منشاء...  دیپل و ثیخب خردی یعن مجموعاً ، شده منش ، " نویم "ی پارس در که همانست دوم جزء و است

 نیا در که) 236:  1338 ، نیمع( ».  است   شده صادر شر مبدأ نیاز است ستم و جهلی کیتار ،ي بد ،ي دیپل عالم در چه هر ،
  .ستین آن از رفتهیپذ ریتأث مکاتب و مکتب نیا از برگرفته ،"سیابل نور" ي هیما بن که گرفت جهینت توان می صورت،

 عامل و شر مصدر زین جوامع ریسا انیم در طانیش ، شود نمی ختم اوستا به تنها ، طانیش مورد در بودن شر مصدر وی رسان انیز نیا
  ) 73:  2535 ، خواه فرهنگ. (  استی تباه و انیز

 شواهد و است برجسته ، نیریسا از شیب ،"هیدییز "کرد؛ی معرف ، شهیاند نیا آبشخور عنوان به توان می کهی مکاتب انیم در
  .کند می دییتأ شتریب را هینظر نیا است، مکتب نیا از عرفا گستردهي ریرپذیتأث از نشان کهی اسالم عرفان در موجود

 گروه نیا فرد به منحصر دیعقا.  نماید می دشوار واقع به ،ی خاصي فکر مکتب به ها آن انتساب که استیی گروهها از " هیدیزی "
 چیه از را دشیعقا که مستقلي ا فرقه عنوان به ها آن از توان میی راحت به که است زیانگ اعجاب چنان آن ،ی عرفان –ی مذهب
  .  برد نام ، نگرفته تیعار بهی مسلک

 خدا با انسان نشیآفر در طانیش«  ها آن دگاهید از.  است انیدییز دیعقای اساس رکنی عبارت به و نیتر جیرا ازی پرست طانیش
 ستین زیجا« :  است شده اشاره ، طانیش و خدا بودنی یک به رش مصحف دری حت)  133:  1380 ،ی تونج( »  است بوده کیشر

 معتقدند و دارند اعتقاد ذات حلول به حق اهل مانند ها آن)  254:  همان( ».  ماستي خدا نام که رایز میآور برزبان را طانیش ي واژه
 «اند گفته و) 129:   1363،ییاسم دیرش. (  بود ندیگو " طاووس ملک " را او که طانیش بصورت کرد کهي ا جلوه نینخست خدا

 آمده وجود به شر و ریخي روین دو از کون عالم نیا که داشتند دهیعق و دانستند می خداوند ذات ازي ا جلوه را طانیش ، ها یزیدي
 رانده را او ملکوت ي سلطه که است طانیش همان ، شري روین آن و کرده غلبه شري روین بر که استیی خدا همان ریخي روین که

 46:   1380 ،یتونج(» .  است افتهیباز را خود گاهیجا سقوط از پس که استی میقد مطرود ي فرشته یک طانیش ها آن نظر به.  است
(  

 رواج ، هیکبرو مکتب شاگردان ژهیو به ،ی عرفان متون انیم در که طانیش از دفاع به موسوم ي وهیش  که رسد می نظر به ابتدا در
 طانیش ،ها یزیدي انیم در که داشت توجه نکته نیا به دیبا اما. است آمده وجود به مکتب نیا افکار ریتأث تحت ، است داشته

 اند، نرسانده تیالوه مقام به را او هرگز اند، آوردهي رو ، طانیش ستودن به کهی عرفان متون از دسته آن در کهی حال در خداست؛
 ش،یگرا نیا با برخورد در مسلمان،ی رانیا عارفان که رسد می نظر به اما ؛ شد مکتب نیا از عرفاي ریپذ ریتأث منکر توان نمی گرچه

  .است شده مطرح ، هیدییز مکتب در البته نامدکهی م خدای تجل را طانیش که اند دهیبرگز راي ا هینظر

 رهیت خاك بر را آتشی یعن ، اوي وجود عنصر و داده حیترج آدم بر را سیابل ، اتیاب نیا در ،ی طخارستان برد بشاربن عرفا، از شیپ
  : دهد می حیترج
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   مشرقه النار و مظلمه االرض
                      

                              النار مذکانت معبوده النار و
  

                          آدم کمیاب من ریخ سیابل
  

                                     الفجار معشر یا تنبهو و
  

  نهیط آدم و نار من سیابل
  

   النار سمو یسمو ال االرض و
  

  )                                                92/  4:   1416 ،ی طخارستان برد بشاربن(                                                       

« :نویسد می باره نیا در ، است شده شناخته خودش، از شیب او،"سیابل نور" اصطالح کهي ا پرآوازه عارف ، القضاه نیع و  
  )267: 1386 القضاه، نیع( »شد دایپ او عزت نار از سیابل نور

   است؟ شده کینزد انیدییز دیعقا به چقدر سروده، طانیشیی بایز وصف در  کهی زمان ،يسعد دگاهید ، دیپرس دیبا حال 

   کتاب در ام دهید کجا ندانم
  

                      خواب بهی شخص دید را سیابل که
  

                  حور دارید به ، صنوبر باال به
  

  نور تافت می چهره از دشیخورش چو
  

  )49:  1381 ،يسعد(                                                                                  

 و کدورت نمادی رگیت وی اهیس متونی برخ در. دارد متضاد کامالًً ي جنبه دو اهیس رنگ ، ادب پارسی؛به ویژه در متون عرفانی در
  . یقلیص وی وارستگ ازي نماد گریدی برخ در و استی دلبستگ

 نیای گوئی م. اند مانده نییق دری قوم ، اند مانده شک دری قومي آر« : کند می منسوبی اهیس به را کفار ارواح ،ي زیتبر شمس
ی ف نیالمؤمن ارواح ، خضر ریط حواصلی ف الشهداء ارواح.  نییق و شک انیمی قوم ، فتقومی است ، حالج در شک ر ي مرتبه

 در) 77: 1369     ،ي زیتبر شمس( ». سود ریط حواصلی ف الکفار ارواح ، ریعصاف حواصلی ف االطفال ارواح ، ضیب ریط حواصل
 مشعشع طالب بر که انوار از« : تابد می سالک بر سلوك در که داند میی رنگ نیباالتر رای اهیس ،ی لیاردب نیالدی صف کهی حال
 نیتر قیال اهیس«: گوید میي باخرز و) 679:  1329 ، بزاز ابن( ».ندیگو فقر را انوار نور آن و نباشدی اهیسي باال گریدی رنگ شود می

  ) 38:  1370   ،ي باخرز( »ها رنگ جمله استهالك از استي نماد و است سالکي برا رنگ

  : بپردازد سلوك به و بپوشد اهیس تا خواهد می سالک از عطار

   آدم چو شو خالفت پوش هیس
                       

                                             خود کن چو عالم ي سینه در سفر
  

  ) 282:  1387 ، عطار(                                                                             
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ي نمادها بای طرف از و داردی همخوان ظلمت،ي نمادها بای جانب از رنگ نیا. استی اسالم عرفان در رنگ نیمرموزتر ، اهیس رنگ
 رفته فرو ، نفس ظلمت در که داند میی کس حال مناسب را اهیس ،ی کاشان. آن تینها نماد گاه و است سلوك تیبدا نماد گاه.نور

 اعتقاد وبه)151: 1387 ،ی کاشان نیعزالد( »  بود منغمس و منغمر نفس ظلمات در که استی کس حال مناسب اهیس رنگ« :است
 او لباس است،ی جمالی تجل شهود در اگر« :است کمال به وصول عدم و سلوك تیبدا نماد ، جامه رنگ عنوان به اهی،سيباخرز

 دانسته جالل نور به مختص را اهیس ،يراز نجم که استی حال در نیا و)37: 1370،يباخرز( » .باشد ظیغل و خشن و اهیس که دیبا
 محال نیالضد نیب الجمع عقل که رای ظلمان نور کند فهم چگونه عقل و بود صرفی ظلمان صفات جالل نور که بود گاه« :است

 چند گشت، سرخ تا تافتند می سال هزار نیچند را دوزخ که فرماید می السالم هیعل خواجه اشارت کردن، تواند فهم اگر و. شناسد
 را اهیس آتش و است لیقب نیا از است اهیس اکنون و گشت اهیس تا بتافتند گرید سال هزار چند گشت، دیسپ تا بتافتند گرید سال هزار
 ، کند آشکار تیمومید عظمت سطوت و تیالوه بتیه صولت الفنا، فناء مقام در چون جالل، صفات اما ؟ کند فهم چگونه عقل
 ،ي راز نجم( » .گردد دایپ او طلوع از مبهم رسوم رفع و اعظم طلسم شکست که شود مشاهدهیی مح و تیممی مبقی مغن اهیسي نور

1387 :308-307(  

 کدام کهی دان شاهد نیاي ابرو و چشم و زلف ؟يدیشن شاهد نیا خال و خد«:دهد می نسبت طانیش به را اهیس نور القضاه، نیع 
 اند کرده عبارت شاهد نیا زلف آن، از که است سیابل نور آن اند؟ نکرده عرضه عرشي باال ، تو بر اهیس نور که مگر غایدر است؟

  ؟يا دهینشن تیب او از تو و است نگفته تو بای بست ابوالحسن که مگر غایدر. است نور وگرنه است ظلمت ،ی اله نور با نسبت و

  جهان دو اهلی تیگ نهان میدید
                                      

  آسان میبرگذشت عار و علت وز
  

                              دان برتر نقط ال ز هیس نور آن
  

  آن نه و ماند نیا نه میگذشت زین زآن
  

  )119: 1386 القضاه، نیع(                                                                               

  :نویسد می آن نییتب دری  جیاله داندوی م خداوند اتیخصوص از را اهیس ،ي شبستر اما

  است ذات نوری بدان گری اهیس«
  

  است اتیح آب درونی کیتار به 
  

 سالک رتیبص ي دهید در شهود و کشف ارباب مشاهدات مراتب در کهی اهیسی یعن است؛ی معن یک بهی کیتار وی اهیس
 که ذات نوری کیتار آن درون در و آمده دایپ او رتیبص بصر دری کیتار ،یکینزد تیغا از که است مطلق ذات نور ،آید می
 راي ا واقعه ادامه، در ،ی جیاله) 84: 1383 ،ی جیاله( » .است پنهان است،ي سرمد اتیح موجب که باهللا بقاء آب فناست،ی مقتض
 که دمید« :داند می فنا ي مرتبه به مربوط را اهیس نور مجددا آن، ضمن که کرده نقل را است دادهي رو خودشي برا استی مدع که
 از و انوارم نیا واله ر،یفق نیا و. کبود و دیسف و زرد و سرخ از است؛ انوار الوان از تمام صحرا و کوه و امی نوران فیلط عالم در
 بود، چه هر و هوا و نیزم و آسمان و گرفت فرو اهیس نور را عالم ي همه که دمید کباریب. خودمیب و دایش ، حضور و ذوق تیغا

 از دیشا و)84: همان( » .آمدم خود به آن از بعد. شدم شعوری ب و مطلقی فان اه،یس نور آن در ریفق نیا و شد اهیس نور نیهم تمام
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 و است اهللای ف فناء از عبارت  »فقر «هیصوف اصطالح در« : است کرده برقرار ارتباط ،یاهیس و فنا  ، فقر مقام انیم که روست نیهم
  قطره اتحاد

  فنا و است فقري واد نیهفتم
  

  ت نبود روشي رو نیا از بعد
  

  گرددت گم روشی افت کشش در
  

  گرددت قلزم قطره یک بود گر
  

 ،ی جیاله(  »شود اهللای فی فان هیبالکل سالک، که است آن از عبارت »نیالداری ف الوجه سواد الفقر« : که اند فرموده که آنچه و
1383 :87(  

ی حت تواند می که آورد خواهد وجود بهی اسالم عرفان نینمادي فضا در راي اتحاد قابل ریغی دوگانگ قطعاً نظرات، نیا مجموع
ي معنا و ثبات که کرد خواهد متقاعد را مخاطب کهی برداشت.کند رهنمون رنگ، نیا ازی خاص برداشت جانب به را مخاطب
  .است نشده لحاظ رنگ، نیاي برای خاص

 تقدس به ها آن.شود می مربوط "انیدیزی" از رانیا شرقي عرفاي ریپذ ریتأث به ،شود می دهید رنگ نیا در کهی تناقض ي عمده 
  .کردند می محسوبی الهی رنگ را آن و داشتند باور اهیس رنگ

 خداوند رمز کهی رنگ عنوان به که آنجا تا. است نهادهی اسالم عرفان بري ا العاده فوق ریتأث اهیس رنگ به ها یزیدي خاطر تعلق 
 تیهو آثارشان به نیهمچن و داد قرار ریتاث تحت را " هیکبرو " مکتب روانیپ ،یپرست اهیس و اهیس.شد استفاده وی معرف است،
  . کرد اعطای خاص

 ،ی تونج( »...  آمد فرود اهیس کوه بر پروردگار سپس« :  است آمده فرود اهیسی برکوه خداوند ، ها یزیديی مذهب هاي نوشته به بنا 
 به ها آن« :  خورند می سوگند آن به ، طاووس ملک و خداوند نام کنار در که است انیدییز مقدسات از اهیس ي خرقه) 250:  1380
  ) 170:  همان( » خورند می سوگند آن سراصحاب و پوشان خرقه ، اهیس ي خرقه ، طاووس ملک ، خدا

  

ي ا دهیپد ، اژدها« : استی منیاهر هاي پدیده رنگ ، اهیس رنگ.  دارد وجودی دوگانگ نیا ، انیپارسی ادب ي گذشته در البته
:  1379 ،یی فسا رستگار( ».  است شده تصور اهیس و زشت و دیپل وستهیپ ، ریاساط پردازان داستان ذهن در نیا بر بنا ، استی منیاهر

125 (  

  : نویسد می اژدها وصف در ، نامه شرف دری نظام

  بوم چیه از کهیی اژدها اهیس
  

                                 روم بهي ریش تند او چو امدین
  

  ) 370:  1363،ی نظام(                                                                               

  : است اهیس ، شوند میی متجلی منج حکم در که ، یارانش و پشوتن ي جامه ، حال نیع در و
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 نوشته نیا قطعاً)  11 بند:  15 بخش ، 9 کتاب ، نکردید( "...  دارند اهیس سموري قبا که شاگرد هزار یک با گشتاسپان پشوتن "
 ر،یکشم از بازگشت در حالج عطار، تیروا به ظاهراً. افکند خواهد دیترد به حالج،ی پوش اهیس مورد در را کنجکاو ي خواننده

  )85:  1370  عطار،(  »دست در اهیس سگ دو و دهیپوش اهیسیی قبا ،آمد می ریکشم از حالج منصور« :است بوده جامه اهیس

با این حال، در مورد برخی از . استي ا دهیچیپ اریبس ،مبحثادب پارسیدر رنگ سمی،سمبولشود می مالحظه که گونه همان
شود؛ توضیح اینکه براي یک رنگ ، در فضاي  نماید؛ چرا که عدم قطعیت به تضاد تبدیل می مسئله کمی دشوارتر میها،  رنگ

فرهنگی واحد، معانی گاه متضاد و غیر قابل اجتماعی وضع شده است که تقسیم آن به نمادهاي نورانی و ظلمانی، به بهترین وجه 
   .باشد  ها می گویاي اختالف حوزه ي معنایی آن

  

  برخورد فرهنگ عربی و ایرانی

 ازی یک. گذارد می شینما به راي ماندگار ریتأث و کرده برخورد همجوار فرهنگ با فرهنگ کي ینمادها که افتد می اتفاق گاه
 قائلی یک که متضاد، فرهنگ دو نیا.استی اسالم –ی رانیا فرهنگ دو برخورد ي واسطه به ،ادب پارسی دري رگذاریتأث هاي جنبه

 رتیمغا و تفاوت با دگاه،ید تفاوت ي واسطه به قطعاً است،ی کیتار ي مرتبه حیترج به مقري گرید وی روشن ي مرتبه حیترج به
  .شود می مالحظه ،"آتش" سمبل مورد در که گونه آن روبروست؛ زین نمادها

  آتش-

ی تجل نمادی ظلمت؛زمان با سو، گرید از و است ارتباط در نور بایی سو از است؛ي ا دوگانه ساختي دارا ،ادب پارسی در آتش
 آتش " کتاب ي سندهینو که آنگونه است، دوسوگراي نماد آتش که ستین معنا بدان نیا طان؛امایش حضور نمادی زمان و است حق
  .است آمده وجود به متضاد، فرهنگ دو برخورد ریثأت تحت شتریب بلکه ؛پندارد می "ریاساط در

) 1.2:یسنا( مزداست اهورا پسر آتش یسنا، تیروا به بنا.استی مقدس نماد ، استی رانیاي ا واژه خود که آتش ،ی رانیا فرهنگ در
ی پارس ادب به ،یفرهنگ –ی    مذهبي ا پشتوانه همراه به ت،ینها در و گرفته قرار شیستا و سیتقد مورد ، ها قرن دیشا و سالها
  .است شده قیتزر

 –ی مذهب متون در وستهیپ. کند می برقرار آن با را ارتباط نیتر کینزد طان،یش. است ناخجستهي نماد آتش ،یعرب فرهنگ در 
  .است شده اشاره آتش، و عذابی وستگیپ به همواره قرآن در.است شده اشاره ، ارتباط نیا به ،یعرفان

 جلب نیکمتر آنکه بدون و اند گرفته قرار ، همي پهلو به پهلو ،یاسالم عرفان در آتش، مورد در متفاوت نگاه دو ، تیدرنها
 یا شهوت آتش ، خشم آتش رینظي ریتعاب کنار در که روست نیهم از. دهند می ادامه خودی ادب اتیح به زانند،یبرانگ رای توجه
 و ظلمت قیمصاد با قیتطب قابل ، اول گروه که شود می دهید محبت، آتش یا عشق آتش ذکر، آتش چون؛ي ریتعاب ظلم، آتش
  .است نور قیمصاد با قیتطب قابل دوم، گروه

  نور و آتش-

 که آتش از که استی پارسی بیترک ، خود است؛ی رانیا ي شهیاند در آتشی نوران بعد شگرینما نکهیا بر عالوه عشق، آتش بیترک
  .است یافته بیترک ،)   70  : 1380 مقدم،( خواهان و دوستداری معن به ، عسکی پارس ي واژه و است ملک عالم در نور ي فهیخل
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 راه سر بر موجود هاي حجاب برداشتني توانمند که اند کرده یاد آتش،ی فنابخش صفت از عشق، به آتش صفت اتصاف در عموماً
 کجا هر است؛ی ستین عالم در او ریس و دارد آتش صفت عشق اما«:نویسد می ،"عشق و عقل" ي رساله دري راز نجم. دارد را سالک
  )62: 1381  ،يراز نجم( »کند دایپ "التذر وی التبق "ی بخش فنا ، رسد چه هر به و رسد

 عرفان در وفور به زین "عشق نور" ریتعب از ،"عشق آتش" ریتعب کنار در تر، حیصحی عبارت به یا آتش به عشق هیتشب کنار در 
  :است سروده حافظ.است شده استفادهی اسالم

  اوفتد جانت و دل به حق عشق نور گر
  

  يشو خوبتر فلک آفتاب کز باهللا
  

  )     2/1227: 1383 ، حافظ(                                                                            

 ،یاسالم عرفان در ، محبت آتش و محبت نور کهی معن نیا به است؛ی نوران هاتیتشب ي زمره  از ، آتش به محبت هیتشب 
 داریب غفلت خواب از محبت آتش به را او که سوخته دل محب آن« :  است مشهود ریز مثال در که گونه آن است؛ کسانی یهیتشب

  )37: 1368 جام،(  »بودند کرده

  ظلمت و  آتش-

 شده دیتولی اسالم متون ریتأث تحت عمدتاً ، راتیتعب نیا.  است شده استفاده ظلمت،ي معنا در آتش متون،ی برخ در
  )197: 1368 جام،( »دارد ایدن حرص آتش نه...  مخلص مومن« :کند می هیتشب آتش به را حرص جام، احمد.است

ی معن را آن مقام هر در و نند،یب مقام چند در را آتش مثال:نویسد می آتش،ی یعن نور؛یی معنا معادل از استفاده باي راز نجم
 صفت ي غلبه نشان که بود گاه و باشد، طلبی گرم نشان که بود گاه و باشد،ی آتش صفت بر عبور نشان که باشد گاه: باشد گرید

 شوق آتش که بود گاه و آتش، مثال بر بود ذکر نور که بود گاه و بود، طنتیش صفت ي غلبه نشان که بود گاه و ، بود غضب
 هیعل بود رای موس چنانک بود تیهدا آتش که بود گاه و بود، قهر آتش که بود گاه و ،کند می محوي بشر صفات ي مهیه بودکه
  )377-378: 1387 ،يراز نجم( » ...بود محبت آتش که بود گاه و »نارا الطور جانب من انس«  که السالم

  غرب و شرق- 

 ي پرنده ، مرغیس.  است عنقا و مرغیس نینماد عنصر دو ادغام ، تر حیصحی عبارت به ایی یجابجا نمادها، برخورد مظاهر گرید از
 داد،یرو نیا اثر در و شده انگاشتهی یک ،یعرب گردن دراز ي پرنده با برخورد در دارد،ی سکن ، عالم مشرق در کهی رانیا شکوهمند

 شرق در گاهشیجا که نور عالم انیبي براي نماد به است، رفته می شمار به ظلمت عالم سمبل همواره ،یاسالم عرفان در که غرب
 قراری بررس مورد نام یک لیذ ، پرنده دو نیا ن،یگوهری عرفان اصطالحات فرهنگ در کهیی جا تا است شده لیتبد است، عالم

 وکران در را دردناك مرغ نیا! ازل عشق مغربي عنقا انیآشي ا« :گوید میي رازیشی بقل)384/ 6: 1388 ن،یگوهر. ( است گرفته
  )77-78: 1383،يرازیشی بقل(  »کن قران هم مشاهده سر با صفت مرغیس

  هاي ایرانی و اسالمی سمبلبرخورد -   4

از . پذیرش دین اسالم از جانب ایرانیان ، عاملی شد تا نمادهاي برجسته ي این مذهب به فرهنگ و اندیشه ي ایرانی منتقل شود
  .کنیم آن جا که ذکر تمام موارد از حوصله ي پژوهش خارج است، صرفاً به ذکر چند مورد بسنده می
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  سمبل عدل4-1

ایرانیان دیرگاهی مهرپرست، زمانی زرتشتی و  روزگاري . تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده است مذهب ، در ایران ،
هاي فکري دیگري چون زروانی ،  همین اشاره اندك ، که حتی گرایش. مانوي  بوده اند  و چند قرنی است که مسلمان هستند

  .سترده ي فرهنگی در این محدوده ي جغرافیایی استگیرد، گویاي تحوالت گ را در بر نمی... مزدکی، خرمدینی و 

با ورود اسالم به ایران و پذیرش این دین از جانب اکثریت مردم، تغییرات چشمگیري در سطح فرهنگی و ادبی رخ داد؛ قوانین 
به سبب بهره  در این میان، برخی باورها نیز،. اصولی مستحکم و عقایدي متروك گردید. جدیدي وضع و قوانین کهنی منسوخ شد

  .مندي از پشتوانه ي فرهنگی در اندیشه ي ایرانی، برجستگی بیشتري یافته و  به طرز شگفت انگیزي، ماندگار گردید

هایی است که در ایران پیش از اسالم، از ارزش ویژه اي برخوردار بوده و به واسطه ي  عدل و عدالت پیشگی، از دستورالعمل
فرهنگی را  –از جایگاه رفیعی برخوردار گردید، تا آن جا که کمتر کتاب و نوشته ي اخالقی ارزشمندي در باورهاي اسالمی، 

توان یافت که بخشی از مطالب خود را به آن اختصاص نداده باشد؛ اما آن چه در این میان تغییر چشمگیري را به خود راه داد،  می
هاي نخستین اسالمی که توأم با  این سمبل، در قرن. وشیروان استمهمترین سمبل عدل در ایران پیش از اسالم، ان. سمبل عدل بود

  :یابد روزگاري است که مذهب اهل تسنن در ایران حاکم است، به عمر بن خطاب اختصاص می

  بدست اوست همه علم حیدر کرار                               بنزد اوست همه عدل عمر خطاب 

  )11: 1380فرخی سیستانی، (                                                                            

  شاهی که گر بیان دهد اخالق او خرد           فهرست بأس حیدر و عدل عمر شود 

  )126:  1362د سعد ،   مسعو(                                                                             

  ظالمان را حشر گردانند با آب نیاز                    عادالن را زي امیرالمؤمنین عمر برند

  )156:  1385سنایی،(                                                                                     

، این جایگاه ) ع(هاي شیعی ایرانیان، علی  در عهد صفویه و بروز گرایش اما با قدرت گرفتن جریان مذهبی شیعی در ایران
  :کند عالمه ي سمنانی ، فعل امام را به عدل تعبیر و تشبیه می:دهد را که به حقیقت از آن اوست، به خود اختصاص می

  آمدها                   چون ز عدلش سر موئی نه زیان نی سرف  علی عالی اعال شده میزان عمل

  ما امامت نپذیریم جز از زنده دلی کو              فعل وي عدل و دمش فصل و قضایش نصف آمد

  )151: 1382دوانی،  : نقل(                                                                                     

  :داند یت و انصاف ، در حق رعیت میحاج شیخ محمد اصفهانی،    عدم حضور ایشان را عامل نبودن رعا

  چرا نبود رعیت را رعایت                                                  مگر رفت از میان شاه والیت

  )139: همان(                                                                                                  
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  :در جهت تداوم ستودن عدالت آن حضرت، سروده است و شاعري معاصر ،

  میزان عدل و مظهر تقوا و کان جود                                      حبل المتین عالم ایجاد حیدر است

  )86:  1374مردانی،(                                                                                            

  مخلوق اول4-2

این سمبل، در .  در هر فرهنگ و مکتب فکري، نام و سمبل خاصی براي معرفی مخلوق نخستین در نظر گرفته شده است
ي  خورنه ، از آنجا که سرچشمه«فرهنگ ایرانی، آن گونه که هانري کربن نیز یادآوري کرده است؛ خورنه یا فره ایزدي است

ي نبوت سامی در قرآن و  ي نبوت در ایران باستان به رشته بدینسان رشته. د نور محمدي است فرهمندي پیامبران نیز هست ، همانن
از نظر سهروردي خورنه «:او معتقد است که سهروردي نیز بر همین باور بوده است ) 222:  1373شایگان ، ( ».پیوندد تورات می

در آفرینش جهان نقش داشته  "نور محمدیه  "نیز به مانند  خورنه) 223: همان ( » .یا مفهوم سکینه است "نور محمدي  "همان 
: کند  ي آغازین ، مراتب جهان را که برخی از آنها فراتر و برخی دیگر فروترند تعیین می خورنه ، بعنوان توان سامان دهنده« . است 

نورهاي :ي عشق است  آن دو ، رابطهي میان  و رابطه. ي نور بیشتر ، و در مراتب فروتر کمتر است در مراتب فراتر شدت درجه
در یشت ها نیز به ) 223: همان ( ».شدیدتر بر نورهاي ضعیفتر حاکم اند ، و نورهاي ضعیفتر عاشق نورهاي قویتر ، وجویاي آنها 

یدگان را پدید که اهورا مزدا بدان ، آفر... ستاییم فرّ کیانی نیز و مند مزدا آفریده را می«:قدرت آفریندگی فرّ ، اشاره شده است 
  )یشت ها ، زامیاد یشت ، کرده ي یکم ( » . آورد

از آن جمله در .در پی  ورود اسالم و بالتبع معارف و باورهاي اسالمی، عناوین و اسامی اسالمی، جانشین این نام گردید
ه ": هاي نخستین، نام پیامبر اسالم جانشین  خورنه گردید قرن لَق اهللاُ نور محمد من نورِ بقی ذلک النّور  خَ ه فَ د ه علی یِ رد و ص ه ورفص ،

نها الموجودات کلَّها  –بینَ یديِ اهللاِ تعالی  خلقَ م ثُم ، نوراً جدیداً و کرامه جدیده فی کلِّ نظره ظُه الح عامٍ فکانَ ی الف الَهخداي  "م
ر را بداشت صد هزار سال ، پس هر شبانه روزي که هزار سال عزّوجل نور محمد را از نور خود پدید کرد و به دست خود آن نو

ي موجودات و  دنیوي باشد ، نظر در این نور کردي ، به هر نظري نور و کرامتی از نور این نور بیافتی ، پس از این نور جمله
  :داند  طفیل محمد می به همین خاطر است که نجم رازي ، آدم را)  267-8:   1386عین القضاه ،(  ". مخلوقات پدید کرد 

ي عالم را از نور او روشنائی است ، او را با گل چه  همه. محمد نه از شما و عالم شما بود ، لکن رسول خدا و خاتم انبیاء بود "
  .آشنائی ، آدم طفیل محمد بود ، تو مپندار که محمد طفل آدم بود

  کان دم که نبود آدم ، آن دم بودیم       تاظن نبري که ما ز آدم بودیم                             

  بی زحمت ع و ش و ق و گل و دل                               معشوقه و ما و عشق ، همدم بودیم

  ) 75:   1387نجم رازي ، ( 

جانشین خورنه )ص(هاي شیعی در عهد صفویه، نام علی بن ابیطالب، امام اول شیعیان ، در کنار نام پیامبر  و در پی ظهور گرایش
توان با استناد به  بهترین توضیح براي این فرآیند را می. در عرفان شیعی، با چهره اي ویژه از موالي متقیان روبرو هستیم. گردید

نویسنده معتقد است که ما در عرفان شیعی؛ به ویژه غالت شیعه، . ، ارائه داد "اسطوره ي اهل حق "سخنان ایرج بهرامی در کتاب
لی مواجه هستیم؛ یکی امام اول شیعیان که جنبه ي حقیقی شخصیت ایشان است؛ و دیگري جنبه ي روحی شخصیت امام با دو ع
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استاد شفیعی کدکنی نیز ، )42: 1378بهرامی،.( که گاه اضافاتی بر آن داخل شده و صورت اساطیري به خود گرفته است) ع(علی 
از «:گوید  ستایش شده در آن  ابیات با علی تاریخی  سخن می "علی"شخصیت  ضمن استناد به ابیاتی با این اندیشه، از تفاوت

ندارد و استمرار یک  –یعنی امام علی بن ابیطالب  –مورد نظر ما ربطی به آن علی تاریخی  "علی  "بسیاري از اهل حق شنیده ام که 
ي اولیا را  ازدهم به بعد باشد ، کوشیده است زنجیرهدر همین شعر هم گوینده ، که باید از حدود قرن ی –حقیقت ازلی و ابدي است 

؛ البته آن چه در این ابیات مشاهده ) 58:  1386شفیعی کدکنی ، ( »تکرار یک روح در تاریخ بداند و تجلیات یک حقیقت 
  : گذارد که با مفهوم حقیقه محمدیه روبرو هستیم شود، تردیدي را باقی نمی می

  بود                                 تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود تا صورت پیوند جهان بود علی

  مسجود مالئک که شد آدم ز علی شد                           آدم چو یکی قبله و مسججود علی بود

  هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس                  هم صالح پیغمبر و داوود علی بود

  )58:  1386شفیعی کدکنی، (                                                                                              

همان تعریفی که بر حقیقه محمدیه صدق . کند ، ایشان را آغاز خلقت ومبدأ هستی معرفی می) ع(راز شیرازي،از زبان امام علی 
لهذا ... حضرت که مبدء اشیاء عالم کون و ظهور است و منتهی و غایت  تمامی اشیاء عالم وجود است حقیقت والیت آن« : کند می

منم مبدء اولی هر شیء و آخرت و منتهی هر شیء یعنی دوره ي ظهور عالم دنیاي سفلی  از من است و دوره ي بطون عالم : فرمود
منتهی منم و اظهار عالم کون از من است تا به کمال دوره ي ظهور  که قیامت است منم و جامع  و حامل آخرت  و اولی و مبدء و

  )77:  1342راز شیرازي، ( ».کنم و من خود مبدء  و معاد آنم پس بعد از آن اعاده ي عالم کون را می. خود برسد
  

  افتیدر- 5

توان تحت  این تأثیر را می.ند اجتماعی، تأثیرهاي گسترده اي بر هم نهاده ا –هاي مختلف، در اثر برخوردهاي سیاسی  فرهنگ
هاي فلسفی، عقل به  در این راستا، تحت تأثیرورود عناصر  و اندیشه. ها مورد بررسی قرار داد یک عنوان کلی؛ یعنی شکست سمبل

چه گردد و پس از طرد فلسفه از جهان اسالم، عقل به عنوان نماد ظلمت ؛ یعنی در نقطه اي مقابل آن  عنوان سمبل نور معرفی می
در اثر برخورد عقاید یزیدي، عناصر مقدس این اندیشه که پیش از این  در جهان اسالم، . گیرد پیش از این مطرح شده بود، قرار می

توان  همین رویه را می. به عنوان نمادهاي ظلمانی و منفور معرفی گردیده بود، به عنوان نمادهاي نور و خجستگی مطرح گردیدند
عربی بر فرهنگ پارسی مالحظه کرد؛ با این توضیح افزوده که در فرهنگ اسالمی، عموماً شاهد جابجایی در مورد تأثیر فرهنگ 

اسالمی به دلیل غلبه ي سیاسی ، تأثیرات شگرف ؛ اما نامحسوسی را بر ادب پارسی  –چرا که فرهنگ عربی . باشیم ها می سمبل
ها به خاطر  در این فرآیند، برخی از سمبل. ا مورد بررسی و مطالعه قرار دادتوان در حوزه ي نماده عمده ترین تأثیر را می.نهاده است

هاي عربی از حوزه ي کاربري خارج شده اند و یا در نهایت، محکوم به پذیرش سمبل بیگانه در کنار  قرار گرفتن در برابر سمبل
ی ، از پذیرش بیشتري برقرار بوده اند؛ نظیر آن چه بایست به این مسئله نیز توجه کرد که نمادهاي اسالم همچنین می.خویش شده اند

  هاي اسالمی عدل  در رابطه با قرار گرفتن نمادهاي نور محمدیه یا مخلوق نخستین مشاهده شد و یا سمبل

  پی نوشت 
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در  او. هایی را متذکر شود، آیت اهللا مطهري است از جمله کسانی که سعی داشته ، میان فرهنگ ایرانی و عربی، شباهت)1(
عکس العمل ایرانیان در برابر اسالم فوق العاده نجیبانه و سپاسگزارانه :نویسد در این زمینه می "خدمات متقابل اسالم و ایران"کتاب 

 )577: 1377مطهري، . ( کند بوده و از یک نوع توافق طبیعی میان روح اسالمی و کالبد ایرانی حکایت می
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  .علمی:، به کوشش جالل متینی،تهرانکوش نامه).1377(ایران شان بن ابی الخیر 

  .دانشگاه تهران: افشار،تهراناوراد االحباب و فصوص اآلداب، به کوشش ایرج ). 1370(باخرزي،ابوالمفاخر یحیی

  .مرکز:، ترجمه جالل ستاري، تهرانرمزپردازي آتش،)1376(پیر،-بایار، ژان

  .برگرفته از کتابخانه مجازي.دیوان،)1416( بشار بن برد طخارستانی،  

  .منوچهري:  تهران عبهرالعاشقین، به اهتمام هنري کربن و محمد معین، چاپ چهارم، ). 1383(بقلی شیرازي ، روزبهان ابی نصر 

  .سازمند:،به کوشش جعفر شعار،تهرانتاریخ بناکتی).1378(بناکتی، داود بن محمد

  .آتیه: اسطوره ي اهل حق،ذتهران). 1378(بهرامی، ایرج

  .ابن سینا: ،ترجمه اکبر دانا سرشت، تهرانآثار الباقیه عن قرون الخالیه.)1377(بیرونی، ابریحان

  .عطایی: ،ترجمه احسان مقدس،تهرانن یا شیطان پرستانیزیدیا).1380(تونجی ،محمد  

  .توس:}بی جا{ ، تصحیح دکتر علی فاضل، انس التائبین، )1368( جام، شیخ احمد، 

  .اساطیر: تصحیح ، مقدمه و توضیحات یان ریشار،تهرانلوایح،). 1373(جامی ،عبد الرحمن بن احمد

  .مرکز: ،تهرانسمبولیسم ).1375(چدویک، چارلز   

  .دستان: ، به اهتمام شاهرخ موسویان، تهرانتاریخ جهانگشا).  1386(ینی، عطاملک بن محمد  جو

  .دوستان: تصحیح بهاءالدین خرمشاهی، تهران. دیوان).1383(حافظ، شمس ا لدین محمد 
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  .نابی : ، با تصحیح ، مقابله ، مقدمه بیژن ترقی، تهراندیوان). 1362( حزین الهیجی، محمد علی بن ابی طالب

  .زوار: ، به کوشش ضیاء الدین سجادي، تهراندیوان).1385(خاقانی،بدیل بن علی 

ها و ترجمه بر اساس دینکرد چاپ مدن از فریدون  کتاب سوم، آراستاري و آوانویسی ، یادداشت).1381(دینکرد،
  .}بی نا{:فضیلت،تهران

  .مطبعه ي احمدي: ا میرزا احمد تبریزي، شیرازملکوت المعرفه، به اهتمام  آق).1342( راز شیرازي، سید ابوالقاسم
  .توس:، تهراناژدها در اساطیر ایران). 1379. (رستگار فسایی، منصور

  .امیرکبیر: کرد و پیوستگی نژادي و تاریخی او، تهران). 1363( رشید یاسمی، غالمرضا

  )1378(روالند

  .رهنمون: ، تهرانی از فردوسی تا امام خمینیامیرالمؤمنین در شعر فقها، حکما و عرفاي نام). 1382(دوانی،علی

  .مرکز:مدخلی بر رمزشناسی عرفانی ،تهران).1386(ستاري، جالل

  . سخن:هاي سعدي،تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی،تهران غزل).1385(سعدي،مصلح بن عبداهللا

  .تهراندانشگاه : ،تهرانحدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه).  1383(سنایی، مجدودبن آدم 

  .سنایی: }تهران{، به سعی و اهتمام مدرس رضوي، دیوان)1385(---------------

  .علم:دیوان،تهران). 1382(شاه نعمت اهللا ولی

  .نشر و پژوهش فرزان روز: آفاق تفکر معنوي در عرفان ایرانی،ترجمه باقر پرهام،تهران: هانري کربن).1373(شایگان، داریوش

  .سخن:قلندریه در تاریخ، تهران). 1386(شفیعی کدکنی، محمدرضا

  .خوارزمی: مقاالت شمس تبریزي، تصحیح و تعلیق محمد علی موحد،تهران).1369(شمس تبریزي،محمد بن علی 

  .34، سال سوم، شماره موفقیت،ابراهیم بانشی،  تأثیر روانی رتگ ها در انسان).1380(شهامت،محمود

  .سنایی: تحشیه مجید شفق،تهران دیوان، تصحیح و).1389(شیخ کمال خجندي،مسعود

  .انتشارات فردوس، نشر همکالسی: تاریخ ادبیات ایران، چاپ هشتم، تهران) 1372( صفا، ذبیح اهللا

  .مولی: مونس العشاق، مایل هروي، هروي). 1366( عربشاه یزدي، عماد الدین

تصحیح و توضیحات عفت کرباسی ، محمدرضا ، مصباح الهدایه و مفتاح الهدایه).  1387(عز الدین کاشانی، محمودبن علی، 
  .زوار:برزگر خالقی، تهران

  .زوار: تذکره االولیاء، محمد استعالمی، تهران). 1370(عطار، فرید الدین محمد
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  .           سخن: الهی نامه،  مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران).1387(، ----------------

  .منوچهري: تمهیدات، با مقدمه و تصحیح عفیف عسیران، تهران).1386( بن محمد عین القضاه،عبداهللا

  }بی نا{: ، مصراحیاء العلوم الدین).1296(،محمد بن محمدغزالی 

  .دانشگاه تهران: تهرانمبانی فلسفی اساطیر یونان و رم، ، )1387( فاطمی، سعید،

  )1363: افست تهران.( 1926:ز، برلینگرین شیلد. س. دستور عشاق، به اهتمام ر). 1363(فتاحی 

  .سخن:، تهرانبه آفتاب سالمی دوباره، )1377( فرخ زاد، فروغ،

  .زوار: دیوان، تهران)1380( فرخی سیستانی، علی بن جولوغ

  .عطایی: ، تهران شیطان در ادبیات و ادیان، )2535( فرهنگ خواه، محمد رسول،

  .ضبط دکتر عفیف نایف حاطوم ، چاپ دارالصادر بیروت، شرح و العمده).1424( قیروانی، ابن رشیق

ترجمه انجیل اربعه، تعلیقات و توضیحات محمد باقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادي، به ). 1374(، عهد جدیدکتاب مقدس
  .دفتر نشر میراث مکتوب: }بی جا{نشر نقطه، : تهران. رسول جعفریان: کوشش 

  .زوار: الحات عرفانی، تهرانفرهنگ اصط). 1388( گوهرین، صادق، 

مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز،مقدمه و تصحیح محمدرضا بزرگی خالقی و عفت ). 1383(الهیجی، محمد بن یحیی
  .زوار: کرباسی، تهران

  .خدمات متقابل ایران و اسالم). 1377(مطهري، مرتضی

  .اساطیر: ، تهرانجستاري درباره مهر و ناهید،)1380(مقدم، محمد،

  .دانشگاه تهران: }تهران{مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی، ). 1326(معین، محمد 

  .دوستان:، تصحیح، مقدمه و کشف االبیات از قوام الدین خرمشاهی، تهرانمثنوي معنوي، ) 1383( مولوي، جالل الدین 

  .ما:دیوان، به کوشش احمد کرمی،تهران).1379(میرداماد،محمدباقر بن محمد

شرکت انتشارات علمی و : ، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی، تهرانرساله عشق و عقل، )1381(ازي، عبداهللا بن محمد، نجم ر
  فرهنگی

  .علمی و فرهنگی: مرصاد العباد، تهران).1387(----------------------

  . علمی:، به اهتمام وحید دستگردي، تهرانخمسه نظامی).1363(نظامی،الیاس بن یوسف

  .رهام: ،تهران"حسرت"با تصحیح و تعلیقات ظاهري دیوان،). 1389(نیشابوري ، محمدحسین  نظیري
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، سمبولیسم نور و رنگ در عرفان، قاسم زاده،مجله علمی پژوهشی مطالعات عرفانی دانشکده علوم )1387(نیکوبخت،ناصر 
  .انسانی دانشگاه کاشان

  . دانشگاه تهران: حات و حواشی از هادي هدایتی، تهرانتاریخ هرودت، ترجمه با مقدمات و توضی).1383(هرودوت 

  .دانشگاه تهران: ، گزارش پور داوود، تهران)1356(  یسنا

  .اساطیر: ابراهیم پور داوود، تهران).1377( یشت ها
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71  

 النفسعلم يبهاء ولد در حوزهآراء  بررسی برخی از
  

   1محمود براتی

  2هیال کدیوريس

  :چکیده 

که یکی از کبار مشایخ صوفیه و پدر  عنوان عارف و صوفی بزرگ اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم ،بیشتراز حیث آنبهاءولد به 
که نمونه اعالي ساده نویسی و مهارت –معارف  -وتحسین بوده است؛وي با تنها کتاب بی نظیرشه مورد توج، موالناي کبیر است

اب ودلنگارنده در آماده ساختن الفاظ براي اداي   معانی لطیف وزیباست ؛ونیز بیان نکات دشوار وظریف در لباسی جذّ

پرداختن به آراءونظریات وي درباب روح ونفس آدمی در کتب علم النفس . پذیردرحیطۀادبیات مورد توجه ومثال بوده است
کمتر بها داده شده است این مقال سعی قدیمی دیده نشده است؛حتی امروز هم، به آراءتربیتی بهاءولد درمورد روح و روان انسان 

کرده است ؛ باتوجه به نظریات وعقاید مستخرج از معارف ،دراین خصوص ،وي را به عنوان یکی از نظریه پردازهاي حوزة علم 
  .النفس اواخر قرن ششم واوایل قرن هفتم معرفی نمایید

  

  

  .بهاءولد،روح ،علم النفس،نظر: هاکلیدواژه

                                                        
  استادیار وعضو هئیت علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه اصفهان - 1

  کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان - 2
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درك و فهم انسان  زانیمبه  نیهمچنعلم نزد ملل مختلف و  نیای است؛ اما، آدمی علم روان و روح شناسروان  پر واضح است که
،،علم روان  ماتیتقسو  فیتعارو در ازمنۀمختلف،  عتیماوراءطبو  عتیطباز  ی در گذشته با شناسمتنوع به خود گرفته است و اساساً

محور با دانشمندان ماده گرا در منشاء  نیددانشمندان  دگاهیدعلم در غرب با شرق؛ از  نیا نیهمچنامروز کامالً متفاوت است؛و 
  .واثر فرق دارد

گونه  نیامقال هم  نیای ندارد و غرض شناسی علم روان خیتاري و تطور ریسی بررسو  اساتیق نیای بررسي برای مجالمقال،  نیا
  .باشد ینم ها پژوهش

ی روان و رفتار در غرب و بررسي، چه امروزی شناس، چه روان میقدکه علم النفس  افتیدر توان یم زینی اجمالی حتی نگاهاما؛با 
ي برای را مختلفي ها روشی در شرق همۀآنها با موضوع مشترك؛ تصورات، افکار،رواني ها دهیپدي و رفتاري نمودهاچه پژوهش 

شرق شناس « .اند دهیازی دست یبررسدست است ؛به پژوهش و  نیاي از ریتعاب اواحد که نفس، روان، روح ی دهیپد کیی یشناسا
شخص، استعمال شده است و  او ی»خود«ي معنااز اسالم به  شیپنفس در اشعار عرب : سدینو یم نیچنمحترم در قاموس اسالم 

ی یک نوع معنوح به ی رولی خود استعمال شده است؛معننفس به همان  زیندر قرآن .است)به فتح فاء( ي نفس معنابه » روح« کلمۀ
ی که پس از قرآن به وجود آمده، کلمات نفس و روح هر دو به اتیادبدر . صفت خاص خدا درآمده است کآور و ی امیپفرشته 

  ).126:1332،رانشهریا( » .ی،فرشته وجن استعمال شده استانساني روح معنای به عنی،یمعن کی

کلمۀ  ریزی علم هر آن چه در عنعلم النفس، ی« : سدینو یم) یشناسروان = ی خولوگیپر( ی، در شرح کلمۀآلماندر فرهنگ فلسفه 
رها و  ها حسو  فکرهاو  ها گزارشو ... ی ماننددروني ها تجربهی که از واقعات علم شود یم دهیفهمنفس  ي اراده و ها جانیهو تأثّ

( ».1کند یمو استنباط از خط بحث  دیتقلی و؛ مثالً از نفسحادثات  نیای جسمان ریتعبي ها صورتاز  ها نیاو عالوه بر  ها آنجز 
  ).21:همان

ی شمارد می بخش جسم زندگاو نفس را اصل ) الدیماز  شیپ 322-384(ی ارسطو نوشته است شناسکتاب را دربارة روان  نینخست«
ر هیتغذی اساسبا سه قوة    ).22:همان( » و تحس و تفکّ

  ).5:1372،لریم(» .ی استروانی زندگی دانش شناسروان «:خود گفت کیکالسجملۀ متن  نیاولدر 2زیجم امیلیو

به طور مثال، . یی باشدابتدایی کاوی روان نوعي انسان در مورد خودش و رفتارش ها يکنجکاو نیاولبتوان گفت،  دیشادر واقع 
ی شجاعند، چگونه برخی ترسو و برخکه چرا  نیا اما از خودشان داشتند، مثالً در مورد خواب، ی ۀیاولی که اجداد سؤاالتي از اریبس

ی زندگیی در درون آنان نامری انسان دیشاکه  داد یمپاسخ سوق  نیاي سوسؤاالت آنان را به  نیهمۀا... و شنود یمو  ندیب یمانسان 
  .کند یم

  ).18:1380حافظ،(که من خموشم و او در فغان و در غوغاست  ؟ستیکدر اندرون من خسته دل ندانم 

                                                        
  ن احوال انسان از طرز خط وتحریراو گرافولوژي یعنی علم شناخت 1

 کایآمري هااز دانشگاه ) Functinalists ( یکنشی شناسگذاران مکتب روان  هیپااز  )Wiliam James 1847-1910( زیجم امیلیو -  2
  .است
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یی از گذشته تا امروز توسط نامرموجود  نیاوشناخت . ی بودآدمتصور از نفس و روح  نیتریی ابتدا دیشاکشف شگفت،  نیاو 
 نیهمی در شناخت سعدر واقع،  دیجدی شناسو روان  میقدی و پژوهش قرار گرفته و علم النفس بررسي مورد ادیزدانشمندان 

  . بوده است گریکدآنان با ی ریتأثرتباط و ي مختلف و اها جنبهی در انساننفس و رفتار 

ی معنبه  3ی روح و روان و لوگوسمعنبه  2کهیپسی وناناست که در اصل از دو کلمه ی) یکولوجیسا(  1يسکولوژیپترجمه کلمه « 
  ).19:ی زاده،بی تاقل.(»شده است لیتشک قیتحقشناختن و 

 میتقسی انواعبه  ثیح نیاي موجود زنده است؛و از ریضمی و دروني رفتارهای در مورد اعمال و بررسی نوعی شناسبه واقع، روان 
ي انسان کنجکاوي ارضاي برای چنان که از اعصار گذشته مورد توجه بوده است ؛صرفاً ،آدمیی نفس و روان شناسا، البتّه شود یم

ي بهتر برای برده است؛و ازآن، پی وجود خود مخفي ها قدرتي رازناك و ها جنبهشناخت، انسان به  نیۀایسانبوده است؛ بلکه در 
،رهنمون درمان خیتاریی در طول شناسا نیوا. آحاد جامعه بهره برده است ریسای خود و زندگ طیشرای بدتر شدن حت اشدن و ی

  .بوده است نهیزم نیای و نجات بشر از خرافات و جهل در روانی و روحي از امراض اریبس

ی اقامه کنیم،اما این سخن بلند پیامبر اکرم که ورد زبان شناسروان  ریانکارناپذو ارزش  تیاهمی در فصل میخواه ینم،نجایادر 
  .»من عرف نفس فقد عرف ربه«: که فرمودند.بابی به سوي موضوع تحقیق باز کند تواند یمعارفان است،

کتاب ارزشمندمعارف که مجموعه گفتارها و  گانهبهاءولد در ی اناتیبکرد،  ضیتحرمقالت  نیاآن چه نگارنده را بر نوشتن 
در اواخر قرن  هیصوف خیمشابهاءولد از کبار « .افاضات عارف عالی مقام ؛حاوي نکاتی در حوزة علم النفس و یا روان شناسی است

اعر ي ششابورین نیالدی رضی از بزرگان روزگار و استاد بیخطابن احمد  نیحسپدرش . ي استهجرقرن هفتم  لیاواششم و 
بها . دیکش یم قیصدی به ابوبکر بیخطانتساب داشت و نسب خاندان  انیخوارزمشاهبه خاندان سلطنت  ایگومشهور بود و مادرش 

ي رو نیاي داشت و از پرشوریی زبان مجالس گرم و ایگوي است و به سبب دانش و کبر نیالدنجم  افتگانی تیتربولد خود از 
: 1372صفا،(».ساخت ریناگزامر خوارزمشاه را از او خائف و بهاءولد را به ترك خراسان  نیهمي آورد و روی فراوان بر او خلق

1020 -1029.(  

معارف بهاءولد، . ي دارداریبس تیاهمی موالنا،نظریات او عنی ازاقطاب جهان وفلسفه وعرفان یککنندة ی تیترببهاءولد به عنوان 
رات، ي روحانی ،جلسات درس ووعظ،وحاالت تلخ وشیرین زندگی بهاء را به ها تجربهي شخصی ،ها لحظهکتابی است که تفکّ

افکار، . ی وي استنیبتصویرمی کشد،این کتاب حاصل تداعی معانی پشت سرهم ،جریان فکري است،که نمایان گر جهان 
ت است،ومطرح کردن او به عنوان قلب -يشهود،مشاهدات و درك التیتخ ی ی او از عالم درباب روح ،روان ورفتارانسان حائز اهم

  .ي ونقدآراء او معطو ف گرددوداورامر به پژوهش  نیانظر روان شناسان ومتخصصان  شود یمنظریه پرداز علم النفس ،باعث 

                                                        
1 - Psychology 

2 - Psyche  

3 - Logos  
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ی در پرتو تجرب -یعقالني متعادل ها کوششو  ها کاوشی و پژوهنده در عرصه علم النفس اسالمپیش از بهاءولد،دانشمندان 
و پنهان روان  دایپي ها دهیپدو  قیحقایی شناسای، به منظور کشف و انیوحناب  میتعالي هاي گرو روشن  ها ییراهنما
هم  زین نایسابن «چنان که. ی مهم بوده استاسالمدر واقع نفس و شناخت آن نزد دانشمندان . ي فروانی داشته اندها کوششی،شناخت

دل  کو به ی شود یمبه واسطۀ نفس، جنس کامل  رایزی کرده است؛ معرفچون ارسطو نفس را کمال اول  گردد یمنوع بالفعل مب .
ي کمال با ارسطو معنادر فهم  نایس؛اما،ابن شود یم لیتبدجنس به نوع  عتیطبي است که با وجودش ، زیچ،  نایسکمال از نظر ابن 

ل وقتپس . اختالف نظر دارد، مراد ارسطو از کمال همان صورت است کند یم فیتعری عیطبي جسم برای نفس را کمال او  ،
ی است که به نوع تعلّق صفتجسم است؛ اما، کمال دوم  نیای وانیحی و مبدأ افعال عیطباست که نفس،صورت جسم  نیامرادش 

، اعم از مفهوم صورت  نایسی که مفهوم کمال نزد ابن حال، در  ریشمشنسبت به  دنیبر ات به انسان ، یی نسبحسدارد، مانند ادراك 
 شود یمنفس ناطقه ، از بدن جدا  رایزي که نفس باشد ، صورت بدن نخواهد بود ، زیچ، هر  نایسبراساس نظر ابن . نزد ارسطو است

. شود افتی زینی است که ممکن است جدا از بدن عقلي جوهر، نفس ناطقه ، نیبنابرا.ستینو قوامش ، وابسته به انطباع در ماده بدن 
ی که حس حالدر . کند یمي درك ا لهیوس چیهمعقوالت و ذات خودش را بدون  رایزهست ،  زینی روحاني جوهربه عالوه ، 

  ). 122: 1385ی ،نجات(».ستندینو قادر به درك ذات خود هم  کنند ینمدرك  لهیوسظاهر و حس باطن ، جز با 

الی نیز نظریاتی مشابه ارسطو وابن سینا ارائه  الی همان الفاظ واصطالحات ابن سینا را درتعریف نفس مورد «.دهد یمغزّ حتی غزّ
 ،او در تعریف نفس براي هر کدام از نفوس نباتی ،حیوانی وانسانی تعریف پردازد یم؛وبه توضیح وتفضیل آن  دهد یماستفاده قرار 

  ).67-68: 1385ایروانی ،صبحی قراملکی،(»...جداگانه اي ارائه کرده است

،زکریاي رازي ،ابونصر فارابی نیز ،پیشتر نظریاتی در باب نفس ارائه کرده اند؛  1به غیر از این دو دانشمند برجسته اسالمی ،الکندي
گشت تفکّر در مورد نفس ، منشأ ،  داریپدچنان که .تکه در کتب علم النفس قدیمی و تاریخ فالسفه ایرانی به آن اشاره شده اس

به نفس و روح  زیني آن در اعصار گذشته مورد توجه دانشمندان غرب و شرق بوده است و بهاء ولد نمودها گریداثر و اقسام و 
  . میپرداز یم، ها دگاهید نیاي و شرح گرجا به روشن  نیای خاص دارد که در نگاهانسان 

  

 ولد در باب روح ، نفس ، منشأ و اثر آننظریات بهاء 

ي  دآورندهیپدو  نشیآفري بدون توجه به مبدأ امراو در هر  اتینظر. است نید قیحقایی که بهاء ولد مسلمان و عارف به جااز آن 
ی آن بود کسد و عب«که عباداهللا است  داند یمی انسانبلند روح را متناسب  ۀیپاکتاب معارف ،  218و در فصل  ستینی هستجهان 
 2من عباده شاءی من یعلی الروح من امره لقالدرجات ذوالعرش ی عیرف«مبارکۀ ۀیآو )  341:  1333،1معارف ، ( »ي او بودفداکه او 

ي سرّمکاشفه،که  نیا تیاهمبه علّت  ندیب یمخلقت را  بیعجا،  بیعجي ابهاء ولد در مکاشفه . کند یم ریتفسارتباط  نیهمرا در »
  .کنم یمجا نقل  نیاعبارات او را در  نیع،رساند یمروح و عالم ارواح را  تیاهمو  کند یماز اسرار خلقت را فاش 

                                                        
پادشاهان کنده واز دودمان عربی خالص است از این رو فلیسوف منسوب به )ق.ه260درگذشته حدود(ابویوسف یعقوب بن اسحاق الکندي  1

  ).148حلبی،ص.(او معاصر مأمون بود؛در فلسفه و حساب و منطق وموسیقی وهندسه وطبیعت اعداو علم نجوم استادبود:العرب لقب یافته است 

  15:40قرآن کریم ،.2
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ل از عالم اجزاء به عالم اعراض  نمیبکه  ها بیعجاکه اگر در اهللا گشاده شود چه  شود یمپس معلوم ...« و از عالم  میآمد، اکنون او
و هر  ردیگ یمو عالم ارواح از صفات اهللا مدد  ردیگ یمعالم ازعالم ارواح مدد  نیاو باز،  میآمداعراض به عالم عقول و حواس 

ي دهند تا هر چه به حضرت اهللا زیچي وبه کف  گریدباز کرده سائل وار تا از آن عالم  ها دستاست ،  گریدي عالم گدای عالم
ي صفات اهللا عالم صد هزار وراآن گاه عالم صفات اهللا شد باز از تا عالم عقل شد و آن گاه عالم روح شد و  شود یمتر  کینزد

 .ی چگونه آمدبی چون و بحضرت اهللا  دالجرمیاینی و راحت که در ادراك خوشاز  دارد یمی رگیخو  زند یمموج . روح است
  ).22:همان(»

ی گردانکه چوب  داند یمی چوبو روح انسان را در اصابع خداوند چون  داند یمی را در دست خداوند مغلوب آدمبهاءولد روح 
  1. قدرت او گرفتار است دي که در یاچون گربه  او ی چرخاند یمو  گرداند یمماهر آن را به هر جا و سمت و طرف که بخواهد 

آن را جوهرة .است افتهتزین ی زینعقل  لیاکلکه به  داند یمي علوي گوهرو آن را  داند یم،زیمتماروح را از نفس انسان  نیچنهم 
 لیدالو  ها حجتنفس گشته است،تا روح  بانیپشتعقل همراه و  لیدل نیاو به  دیبا یمکه او را حقوق به عالم باال  داند یمی متعال

عواضح و مبرّهن بر نفس اثبات کند و او را ملزم به اطاعت خود گرداند؛اما، نفس صاحب قدرت و  مد جادیات و بر روح اس هیعلی 
ي ونمودهای رونیب؛اما، عقل وحواس خمسه و حرکات داند یمو الزام دشوار است، چنان که نفس را از روح جدا  وندیپ نیا

ي به اطاعت کشاندن نفس الزم گشته است؛و، حواس براروح  ا، چنان که عقل یداند یمی درونی و روحاني منبع دارای را جسمان
 دگاریآفري روح خود به نظرهاو همواره از دقّت به جزء جزء  داند یمی الهي اي روان در روح،وروح را،نشئه جوخمسه را پنج 

 برد یمرا به کار  دنیدي خود فعل ها دگاهیدو البتّه، قابل توجه و تأمل است که بهاءولد در مورد  رسد یمآورندة روح  دیپدی، هست
  2. روح برده است قتیحقی به پکه بهاء ولد در آن  دهد یمي اي از مکاشفه خبرخود  دنیدو 

چنان که حضرت .ي در روح محفوظ و مضبوط استزیچآمده است و هر  بیغی است که از عالم تخمبهاءولد،روح چون  دیداز 
ک جرم ثقیل وفیک انطوي عالم اکبر«: دیفرما یم) ع(ی عل ي در مقابل جهان اصغری ، جهان هستنسان در مقابل جهان ا»اتزعم انّ

روح چنان  نیاي نمونۀ اکبر را در خود محفوظ دارد ؛و ها تیخاصو  ها یژگیوي است که تمام تر؛ اجمال کوچک ي است اکبر
روح  ربودنییتغقابل  تیقابلو از  ردیپذ یمی آن را رنگ زنند،رنگ عاقل لیاوای که در رنگاست ، که به هر نقش و  ریپذنقش 
 تواند یمکند،چنان که انسان در ظاهر  ریتسخرا  گریدي ها روح تواند یمی است، که شگرفي چنان قدرت داراکه  دیگو یمسخن 
  3. باشد ها آنی تر از عالی حتی در باطن از فرشتگان و ولانسان 

ر آن چگونگاما،در مورد  و پشت کار  نیتلقی به آن ، و ابی دست یپي و تالش در امرگفت که توجه روح به  توان یمی عمل و تأثّ
و  ردیپذ یمذکر خداوند،صفات خداوند را  اریبس؛چنان که روح با بخشد یمو مقام و ارزش  تیخاصي به روح امرروح در مورد 

  4.باشد یماسم  99ي دارایی روح چون خداوند گو

                                                        
  323،339:1،1333معارف ، .1

  . 107 : 2،  21،  285،  284: همان  .2

  .402،  407،  30،  34: 1همان ،  .3

  . 350:همان   .4
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با هم متفاوت است و اساس  ها انسانو جسم  کالبدها،چنان که  داند یمي مختلف ها تیوالي متفاوت و ها منزلتي دارارا  ها روح
اساس  رایزی ندارد؛فرق چیهبا گناه کار  کوکاریناو  دیدبه طور مثال از .به امور متفاوت است ها روحي مندتفاوت در عالقه  نیا

تو  شیخوی نسبت به حال روح؛هر  بخشد یم ها بدانی نهاده شده است که احوال متفاوت ۀلذتیپادر  ها آنروح  ي منظری که از لذّ
ر و  دیشاجا  نیانکتۀژرف در  نیا انیبی؛البتّه زشتي به گریدی و کینی به کی شود یمي گر خو،برد یمخاص  شما را به تفکّ

ی از روح انسان را آشکار بزرگمطلب سرّ  نیا،دیباش، بکشاند؛اما توجه داشته هینظر نیاي رد و نقض برای علل افتندر ی دنیشیاند
یی که جاو از آن 1،کند یمي سالمت فرد و جامعه را صد چندان برا دهیپسندي کارهابه  غیتبلی و کینرواج  تیاهمو لزوم و  کند یم

 نیا انیبي از بار.ی فرد استخواه کینی و شیاند کینی فرد در گرو باش،که سالمت و خوش میکن یمي اشاره بعددر مباحث 
  .میورز یمي خودداربخش  نیامطلب در 

به حضرت  ازیونو عشق  میتعظبه سمت  دیبادر سکون ؛حرکت روح  ادر حرکت باشد ی ای:دو حالت داردبه نظر بهاءولد روح 
مورد توجه وتأمل روح  دینبااز امور باال،  ریغي اموری عنی ها یهاونگرانی مشغولخداوند باشد و سکونش آرامش روح است از دل 

بعدها به 2.از حضرت خداوند ریغي زیچی به بستگبدون تعلّق ودل ,ي کمال خود سوی روان حرکت کند به آبباشد در واقع مثل 
که در  شود یمنکته اشاره  نیافقط به طور اجمال به .کرد میخواهبحث »منظر نظر روح«جالب بهاءولد دهیا نیادر مورد  لیتفض

ی هامتوجه هاوزشتی گرددواگربه، غم م کووخوشیشودنی ها عالقمند ومتوجه کیون ها یخوشي اگر روح به و دگاهید
ی که به علم روح, ستینکار بد  چیهخداوند انجام ندهد، تیورضاي را بدون اذن کار چیهاگر روح ,گردد یمگرددناخوش 

 نیچن نیاکار وکوشش در ارتباط به عاقبت امرست؛ انیپابه  ستنینگربهاءولد،علم  دگاهیداز  قتیحقتوجه کند،علم  قتیحق
ی راحتی مستي اندودر خبری ب بیغدر عالم  ها روح نیوای متلّذذ و با ذوق است روحی است ؛اله قیتوفي داراهاءولد ی نزد بروح

   3..…علمهااالهویالکه  دهد یمیی را به آنها نشان هایی بایهاوزاندوخداوند مزه 

ی نیبجهان  میبتواني آن که براوآثار آن بود ؛منشأوعمل ,ي بهاءولد در مورد روح ها دگاهیوددر واقع آن چه گفته شد،اهم مطالب 
 .میدهتوجه قرار  زموردینوحواس را  الیوخ شهیاندآراء بهاءولد در مورد  دیبا میکني بهاءولدرا بهتر درك ورفتاری روان

  

  حواس واعمال ,الیخ, شهیاندنظریات بهاءولد در باب 

وحواس وعمل  الیوخ شهیاندبهاءولد،موضوع مذکور را به طور جداگانه در فصول ومباحث خود مطرح کرده است؛ شناخت  
بهاءولد در .،شایان توجه است وکند یمآن به مقصود نیل  لهیوسیی که روح به ابزارها ایوی روحي ا دهیپدکردهاي آن هابه عنوان 

 فیتعررا  میمفاه نیایی،که بهاءولد جااز آن  دیگو یموصورت سخن  الیخاز  گریدیی وجا شهیاندیی از جاسلسله مباحث خود 
کلمات را  نیا؛پر واضح است که  راند یمی و معلوم از آنان سخن عیبدي امرمانند گفتن از  زیني خود ها یسخنرانودر  کند ینم

 زانیم؛ بلکه، منظور،برد ینمکلمات بهره  نیازا زینی به قصد خاص خود حتکه  دهد یمونشان  داند ینمي عموم برای مجهولکلمات 
ی است که هر کلّفهم ,ومنظورمان از عقل »عقلت پاره سنگ برداشته « مییگو یمی کسی به گاهفهم عوام مردم است، چنان که ما 

                                                        
   .382،  374: همان ،  .1

  287،379:همان ،.2

  380,381:,همان.3
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خاص  ایوي دور از ذهن ارا کلمه وآن  میده ینم حیتوضی با هوش متوسط آن را داراست وهرگز منظور خود را از عقل انسان
  .کند یم انیبی ودر سطح فهم عوام عیبدی کلماتکلمات را  نیا زینبهاءولد  میدان ینم

و منبع تمام  1شناسد ینمنداشته باشد  قتیحقی را بدون آنکه پشتوانۀ از الیخ چیه.ی قائل استقتیحقمنبع  الیخي برااما بهاءولد 
که  نیشیپمطلب با مبحث  نیاکه باز هم  داند یمی الیخی وبی صورتی برا از  دیآی دمیپدوصورت ها که در روح انسان  ها الیخ

که اگر  آورد یم دیپدهمه نقش  نیا الیخی صورت و بدون بکننده است؛ که، خداوند  قیوتصدی دارد مرتبط الهي اروح نشئه 
ی را که در وصورت الیخوهر  داند یم جهیونتي اثر دارارا  االتیخي و. 2گردد ینم جادیای گرددو اگر نخواست م جادیاخواست 

 لیقباز  ها انسانی رونیبي کردارهاي و رفتاري نمودها؛در واقع داند یمآن را در انسان ظاهر وآشکار  جۀیونتاثر  دیآ یم دیپدانسان 
  3.داند یم دیآ یمی که در روح به وجود وصورت الیخآن را همان  شۀیوری دروني منبع دارارا  رهیوغحسد ,یدشمن,یدوست

  

 نظرگاه بهاءولد میترس

الت واساس  هیوپااعتقادات  انیببا  نظرتأمجادیای هستی نگرش در مورد نوع,وحواس الیخ,بهاءولددر مورد نفس،روح اتی 
یی که بهاءولد مسلمان است جاازآن .باشد یم انیبو قابل  تیاهم زیحا,، نوع نگاه ونگرش به جهان تیتربکه از لحاظ  شود یم

ي و امور ابدي ها سعادت؛تمام کند یمبرقرار  دهیچیوپ قیعمي ارابطه  شیخوبا  کینزدي وجودخداوند مسلمانان به عنوان »اهللا«واز
  .داند یمعجیب را در ذکر ومشاهدة خدا وطلب آن 

 میکنیی را رسم ایروی سرسبزو ودشت بیعجي ها ییبایز,نیبریی ها رنگیی با جادوي مواز قلم  دیبانظرگاه بهاءولد،واقعاً  میدرترس
علي وجود ای وزشتنقص ,ی کاست,يبد چیهکه در آن  چنان که مشهور است ساختار جهان نظامی احسن .4ی نور استنداردونور

  .است وبه از آن نتواند باشد

 دیبگوسخن  بایوزي خوش منظراگر از  داند یممهم  اریبس،در شرح گفته باال،خاطر نشان کرد،که بهاءولد منظر نظر انسان را دیبا
ذکر الوحشه «گردد یمناخوش , ادکندي غم آلود وزشت یمنظری گرددواگر از مخوش دل ,کند  ادی یکیوناگر از محبت ,

نگر تا اهللا در فرشته «:. دیفرما یمچنان که  کند یمکه به آن نگاه  گردد یمي زیچبه همان  لیتبدی انسان حتي که تاجا 5»وحشه
  ).1،175:2،1333معارف(»فرشته گرداند ترا 
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را فاش  قیعم قتیحق کافکار و آراءبهاءولد ی نیا1.رساند یمی خوشکه به شهر  داند یمی راهرا ) میالمستقصراط (راه راست 
از  ابدی یماگر رنج , گریدي فردنه به واسطۀ  ابدی یمخود آن را  تینبه واسطۀ  ابدی یمی هرچه که آدماست که  نیاوآن  کند یم

صورت رواج دارد که  نیامردم امروز ما به  انیمی است که در قولهمان نقل  نیوااز خودش است  ابدی یمی خوشاگر  ستیوخود 
  2».خورد یمهرکس نان دل خود را «

ی زشت, ها یختس,رنج ,نگاه به غم ,ي ها وشاد ها ییبایزي ونگرش به منظری و خوش باشهمه خوش  نیادرست نقطۀمقابل 
  .باشد یمی ،در تضاد و جدال ثانبا نگرش  دهد یمرا رواج  نینخستوجود دارد؛ به همان نسبت که بهاءولد نگرش ...هاو

 زیجاونظر وتأمل در آن را  ردیگ ینمي آن در نظر برای منفعتو  دهیوفا داند یمی عاجزانه و محقّر تالشي غم خوردن را واساساً 
چون آن را  دارد یممثالً از تأمل در صورت دشمنان بر حذر , کند یمی نهمناظر ترسناك وغمناك  دنیدواز نگاه و 3.شمرد ینم

  4.داند یمی جگر انیوبرباعث عذاب روح 

 کین اامواج زشت ی ریتأثرا تحت  ها انسانکه  باشند یمي ریوتأثي رنگ داراو موجودات در آن  ایدنبه عنوان نمونه،از نظر بهاءولد 
ی آورندو اگربه سبزه وباد نگاه مکوه را در نظر ) زمختی(ی دگیترنجی و سختبه کوه نگاه کنند  ها انسانمثال اگر , دهند یمقرار 

بهاءولد در اغلب احوال،خوش دل ,ایدنگونه نگرش به  نیا،نه، حتماً بر اساس دیشا5.ابندی یمکنند لطافت و آرامش آن را در 
ي جهان ها دهیپدی تمام وقت,قابل انکار است  ریغی است که هستولد نگاه عارفانۀ او به ,ی بهاباشخوش  گریدالبتّه علّت 6.باشد یم

که انسان خوش دل وشادان  شود یمنقاش ماهر چگونه  نیا تیعنای است ؛با توجه به فضل و هست لیبدی بدست نقاش  دةیکش
ي نمودهاکه ...ی وخواهبد ,ییگودروغ ,حسد  لیقبی انسان از درونو امراض  ها يهنجارکه نا  میابی یمدر  شیها شهیانددر  7.نباشد
ی است پشت،بلکه خار داند ینمانسان ,ي فاسد ها شهیاند نیای را با انسان نیچنو  بخشد یمی رفتار انسان هستند؛ را تجسم وروانی روح

خود  ریحق تیوضعی از انسان نیچنوعلّت تغافل  دهد یمی نادرست را انجام پراکنخار  نیای مقتض طیشرا،که حامل خار است ودر 
   8.ی شماردم فیولط بایز ریحري از خار؛بلکه اي را نه توده اروح آزار دهنده  نیچنی اوست؛ که خواهخود ,
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و واالیی  تیواهمشایستگی  رایز! ، تا انسان کدامین شمع را برگزیند؟سوزد یمی شمعي پای به انسانی هر زندگخالصه آن که،در 
ی هستنگرش به ,بهاءولد  اتینظر ۀیپا نیتراست که از عمده  لیدل نیهم؛وبه  بخشد یمشمع، به سوختن پروانه ، معنا و ارزش  نیا

وجود محبوب ومطلوب، مبارك  نیاي ها ییبایزکشف ,است  تیاحدی گاه ذات اقدس تجلومطلوب هاي آن است؛وچون هستی 
  . ومیمون است

  

  ی بهاءولدتیتربی شناساخالق وروان 

ی از نگرش بهاءولد به روح مبسوط انیببا .در بارة اخالق است دگاهشیمقدمۀدي بهاءولد دربارة روح و منشأواثر آن ها دگاهید انیب
؛در واقع بهاءولد به رفتار وافعال میکنی او را درك اخالقي ها هیتوص میتوان یمی او نیبودر کل، به دست آوردن جهان  الیخنفس،,

،دارد یمبر حذر  گریدواز برخی  کند یم هیتوصی خاص ی روح وروان تعالی با کینزدارتباط  کند یم هیتوصیی که رفتارها؛معموالً
م از  هاست یخوش) تصور(الیخبهاءولد، دگاهیدبه عنوان مثال بهشت از .انسان دارد  تهاس رنج) تصور(الیخي و دگاهیدوجهنّ

وبر  داند یمي روح وروان وآبادی خوشرا اساس  کینو تصور  الیخی تیتربشد ؛از لحاظ  ادهم ی شیپي ها بخشوچنان که در 
یی گوي به راست و1.داند یم ها یزشتی انسان را از فکرکردن دربارة رنج و ناراحتی و وروانی روحي ها يماریبی اساسعکس علّت 

اهم2.ی شماردموراست گورا راست دل  دهد یم اریبس تی 

ی که کسو  باستیونازی تنگ نیخودبي روشن با وصحراوجهان فراخ  کند یمی را ذم خواه شتنیوخوی نیخودبآنکه  گرید
 3.دارد از خلق گرفته تا خالق اریبساست دشمنان  نیخودب

ی نیبی چون خود درون وبیعی گرددکه پاك شود واز می ضیف نیچنی دل قابل ووقتی گاه انوار ذات اهللا است تجلي دل،و دیداز 
  .ی شودته...ی ،حسد ،دروغ،خواهخود ,

    ستیني جلوه آن ماه پاره جا دهیهردچون هالل                                       دیداورا به چشم پاك توان 

  )57حافظ،ص(  

  )176همان،ص(ی لؤلؤ ومرجان نشود      وگلورنه هر سنگ                                  ضیفکه شود قابل  دیبباگوهر پاك 

کار کردن را  شتریوبیی ایوپو دارد یمی را دشمن وتنبلی سستی بهاءولد کار کردن انسان است ؛او رخوت ،تیترب گرمباحثیداز 
ي به تو اعطا خواهد شد،که دخل انسان به شتریبی ،قدرت کنکار  شتریباست که هر مقدار  نیاسخن او  نیاوفلسفه  کند یم هیتوص

، کسب نیهمچن)304:1،1333معارف،.(ی قدرتت ندهندنکنکه قدرت از بهر فعل است چون فعل «.اندازة خرج او مقدر شده است
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زق حالل که از راه حالل ،دکان حالل ،لقمه حالل ور دهد یمفراوان دارد وبارها و بارها آن را اندرز  تیاهمي بهاءولد براحالل 
  1.دینگردوهرگز گرد دکان ولقمه وراه حرام  دیآوربدست 

ومدام  کند یمی نهي دیامبه طور اخّص از نا  کند یمی نهداشتن احوال نادرست و غم وغصه خوردن را  شانیا،میاچنان که گفته 
 دیداز  زینی انسان گناه کار حت، داند یمو آن را افتادن در دام هالکت  هاست یتباه انیبشدن  دینومنباش که  دیامنا  کند یمتکرار 

ي پارا از  تیمعصوبند  کند یمی را پاره تباهی که دام مرغو پاك خواهد شد مثل  کینباشد که  دواریامباشد؛اگر  دیامنا  دینبااو 
را قرار داده است چرا انسان  دیامي کوی که خداوند وهنگاماوست ؛ شیوآسایی رهاي خود مقدمۀ دواریام نیا، کند یمخود باز 

ی و تنگخود را در چاه دل  دینباي با خود داشته باشد ؛هرگز وناهنجاري از گناه باری اگر کوله حتي برود ،دیامي نا کوبه  دیبا
  2.ي اندازددیناام

و  دهد یم،هشدار  زدیخی برمیی که از آن هاوآفت ...،زشت،وکیرکزبان و پاس داشت آن از الفاظ  تیاهمگونه، در  نیهم
ی دشنام حتی شمارد ،نمکس را روا  چیهو  زیچ چیهو دشنام دادن به  داند یمرا از زبان آنان  ها انسانی قدر شدن بارزشمند شدن و 

ی لفظوقباح  کیرکسخنان  انیبواز  داند یمیی بایزي و نغز شیدایپرا سبب  ها یزشتوجود  رایز؛ پسندد ینم زیران ها یزشتبه 
دو مقوله  نیارا در  شیوآسای راحتي وکه  میکناضافه  دیبای را هم شیآالی بی و سادگی فوق تیترب؛البتّه به موارد  دهد یمحذر ...و
  3.دیبا یم

 لیواوای در سده ششم شناسی از نظریه پردازهاي روان کبه عنوان ی توان یمبا توجه به آنچه در سطور فوق اشاره گشت، بهاءولد را 
روان شناسانه او چه در گذشته وچه امروز  دیعقااست وبه  امدهین میقدقرن هفتم مطرح کرد که نام وآراء او در کتب علم النفس 

  .ي بیشتري دراین عرصه باشدها پژوهشامید است که،این مقال فتح بابی براي .ي نشده استاتوجه 

  

  جهینت

ي دربارة ارزشمندسخنان  شانیا. ي استهجرقرن هفتم  لیواوای و عارف اواخر قرن ششم صوفذبدةکالم آن است که بهاءولد 
ی جسمانی امراض حتي انسان و رفتاري نمودهاي از اریمنشأبسروح را  شانیا.واعمال انسان دارند الیخروح،نفس،عقل،حواس،

ی که نفسي براوهمراه روح است تا با آن ،  اري در روان انسان است و یجاري جوحواس خمسه چون پنج  شانیا؛از نظر  داند یم
ت وبرهان  هیعلی مدعهمواره سرکش و  ي انسان منبع ها شهیاندو  االتیخي براخود سازد،بهاءولد  عیمطو اورا  اوردیباست حج

و  داند یمنظر نظر روح ي انسان را متأثّر از مها شهیواندي افکار و، داند ینم ریتأثی بو  هودهیبی را الیخی قائل است و هرگز قتیحق
ت سالمت روح  ها یخوشو  ها یکیننگاه روح را به  رایزی شمارد مو مهم  تیپراهم اریبسنظرگاه روح را  نگاه  نیچنهم  داند یمعلّ

ت زشتبه  به خداوند  وستنیپي براحالت روح را تالش  نیبهتربهاءولد  نیچنهم .داند یمی روح شانیپری و ناراحتی و نقص را علّ
  .کند یمي او ترسیم ماسویی از رهاخداوند و  میتعظوسوختن در عشق و 
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و از اعمال و  دهد یمسوق  ها مزهبه قول خودش  ها ينغزو  ها ییبایزرا به سمت  ها انسانی،اعمال و رفتار نیبجهان  نیاطبق  انیپادر 
ي قابل مالحظه و ابتوان گفت فلسفه  دیشا ای یلیدلي خود های ونهامر  نیااز  کي هر یبرای دهد ؛البتّه زمیپرهرفتار زشت و تباه 

  .توجه دارد

ّّ  
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72  

  ی آنشناس بیآس و به خارجیان یآموزش زبان فارسبررسی منابع 

  کید بر آسیاي میانهأبا ت
 1حسن بساك

  چکیده     

ي فارسی ها ضرورتی ، از فارسو امکانات و متون و مواد آموزشی زبان و ادبیات  ها یکرسآسیب شناسی ، ساماندهی و احیاي   
نوشته شده است؛  ها زبانکتاب هاي فارسی آموزي موجود حتی آن دسته از متونی که براي فارسی آموزي انگلیسی . آموزي است

نداشتن مجموعه ي . نیست قزاقستانو  يمرکز يایطق آسامن به عنوان مثال در ها تیملگاه پاسخ گوي مشکالت دانشجویان همه 
ي زبان آموزي را در آن دیار سلب ها فرصتآموزشی فارسی، کتاب کار و امکانات چند رسانه اي،  کامل و متناسب با کتب

ی دوست ، آنهم به صورت فارس انیخارجخارج و  میمق انیرانیاي به آموزی فارسي کتابهاتجدید نظر اساسی در .   خواهد کرد
و  از میان ضعفها.  ضرورت اجتناب ناپذیر است ،رکایک کارگروهی و سازمان یافته با مشارکت وسیع نهادهاي دست اندر 

از  بعضی زبان فارسی و النیفارغ التحصفارسی آموزي ، ضعف در بخش آموزش فارسی گفتاري است  به طوري که  مشکالت 
به  ...دش وهندوستان ، بنگال  -بجز تاجیکستان که این مشکل کمتر است -ی از کشورهاي آسیاي میانه فارس اتیزبان و ادب اناستاد
بنابراین ریشه . سندینو یمي ادبی را به زبان انگلیسی ها پژوهشگاه رساله و  وو یا بنویسند  صحبت کنندی به فارس توانند ینم یخوب

ي آموزش زبان فارسی  بر ها وهیشبسیاري از این مشکالت در زبان آموزي، به منابع درسی، متون و مواد آموزشی و برخی نیز به 
دانشگاههاي خارج با در  یزبان فارس کرسیهاي تیتقوبه اعتقاد نگارنده ، رفع موانع و پرکردن خال هاي موجود تنها با   . گردد یم

و آموزش از راه دور ي نوین ها وهیشو  استفاده از امکاناتیی براي فارسی آموختگان به همراه دانش افزا کالسهاي تاکید بر
ي کاربردي و ها پژوهشها ي فارسی آموزي به خارجیان از طریق شرسانه اي و نیز حمایت از پژوه دنرم افزاري و چن تامکانا
  .ابدی یمي کارشناسی ارشد و دکتري، تحقق ها رسالهدانشگاههاي داخل نظیر در  یافته نسازما

  

  

مکانات چندرسانه ايشنا سی، فارسی آموزي، نقدوبررسی، منابع آموزشی، تکنو لوژي آموزشی، ا بیآس: ها واژهکلید 

                                                        
 hbassak@gmail.com :رایانامهاستادیار زبان و ادبیات  فارسی دانشگاه پیام نورمشهد،  - 1
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  ي فارسی آموزي ها ضرورتمقدمه اي بر .  1

ي انسانی ومعرف افکار و معارف و فرهنگ و تمدن وزین ایرانی ها روشو  ها ارزشدر دوران پس از اسالم؛ حامل   ژهیبوزبان فارسی از آغاز،    
گاه ترجمه تمامی یا . آثاري که از فارسی باستان و میانه و تمامی آثاري که در ادوار بعد بر جاي مانده است ، مبین این ادعا است . بوده است 

ی براي ایرانیان ملو بازنمایی روح وحدت  تمدن و هویت ایرانیدر معرفی  تواند یمبخشی از یک اثر و گاه شرح و بسط و معرفی آثار فارسی 
  .خارجیانی که عالقه مند آشنایی با تمدن و فرهنگ ایرانی هستند، موثر باشد  بیترغی حتداخل و خارج و 

و حکمت و اخالق و عرفان  اسالمی؛ و ادبیات فارسی  به عنوان گنجینه ارزشمند علم –تأمل در زبان فارسی که زبان رساي معارف واالي انسانی 
که هویت خود را بیش از هر چیزي مدیون زبان شیرین و  سازد یمي بشري است؛ ما را به عظمت و اقتدار ملتی رهنمون ها دانشو دین و فلسفه و 

  .داند یمادبیات دلنشین فارسی 

 استنامهیسی و هقیبابوالفضل  خیتاری ، بلخ نیالدي موالنا جالل معنوي مثنوی ، فردوسابوالقاسم  میحکی ما همچون شاهنامه فارس کیکالس آثار
ی روح وحدت جاودانگی و رانیاي فرهنگ و تمدن دهایکلهمه وهمه به عنوان ...ي و سعداشعار حافظ و  وانیودی عنصرالمعالخواجه و قابوسنامه 

  .ندیآ یمماندگار به شمار  ارید نیاپرفراز و فرود  خیتاردر طول  انیرانیا تیحمو 

  یفاراب  دانشگاه  یفارس  زبان  یکرس  سیرئ، فیبا  سیکوم  گهن  اوتهی از قول لماتآدر  ی جمهوري اسالمی ایرانفرهنگ یزنیرابنابه گزارش   
نفر آنها  200  که ندبود   یفارس  زبان  يریفراگ  مشغول  قزاقستان  دانشگاه 6دانشجو در 800حدود   يالدیم 2004 -2005  یلیتحص  در سال« ، یآلمات

  )1(»  .گرفتند یفرا م  در دانشگاه  دوم  زبان  عنوان  را به  یفارس  که بودند  دانشجویانی  هیو بق  یفارس  ادبیاتو   زبان  رشته  دانشجویان

در   یفارس  زبان  نهیشیپ عالوه بر این.  قطعا آمار فعلی باید بیش از این باشد پس ضرورت توجه جدي به امر فارسی آموزي محسوس تر است 
و   با زبان  قزاقستان  خیتار: بر آن تاکید شده بود فیبا  سیکوم  گهن  اوتهخود انگیزه مهمی براي فارسی آموزي است که در سخنان   قزاقستان

با  دیکند، با  قیو تحق  مطالعه  قزاقستان  یخیتار  يایو جغراف  اتیو ادب  خیتار  بخواهد درباره  که  يو هر پژوهشگر  است  خورده  گره  یفارس  اتیادب
         .شود یم  کار برده  به زین  یقزاق  اتیدر ادب  یفارس  يها المثل از ضرب  ياریبس: افزود  يو.باشد  داشته  ییآشنا  یفارس  زبان

 کیزبان  نیآنها همچن. ارتباط است يزبان ابزار برقرار: ندیگو یزبان م فیدر تعر نشنا سازبان  شتریب. نقش زبان است نیمهمتر ینقش ارتباط
  .گردد یم یتنها در زبان متجل یفرهنگ يها که همه مظاهر و جلوه ستیبدان معنا ن نیا هالبت. دانند یقوم را مظهر فرهنگ آن قوم م

کلمه  عیوس يافراد جامعه است و هم در معنا  انیمارتباط  يبرقرار لهیزبان هم وس: بر عهده دارد  يزبان عمال نقش دوگانه ا میدان یچنانکه م
  دارد طبق قزاقستان کشور خیدر فرهنگ و تار شهیاست که ر ییها از معدود زبان یزبان فارس .باشد یگاه فرهنگ آن جامعه م هیتک ایگاه  یتجل

که این خود نشانه عمق قرابت فرهنگی بین دو ملت ایران و  وجود دارد  یقزاق  در زبان  یفارس  هزار واژه  ، حدود سه قزاق  نیمحقق  يها پژوهش
ي درسی قزاقستان مطالعه کرده بود به نوعی ها کتابفارسی را در  2010سال  ي که درزیق يقاسابکاوا قورالقاز کیانلقزاق پژوهشگر. قزاق است

  )2.(دیگر این حقیقت را یادآوري کرد

زبان این گنجینه ي  -زبان فارسی - سان تر و هم نتیجه بخش تر باشد ؛ آموزش اصولیدر جهت تحقق این هدف راه نزدیک تري که هم آ
و اعتقادات ایرانیان بوده و قدمت آن غور و غناي هویت  باورهاو افکار و  ها شهیاندکه سرچشمه ي فرهنگ و تمدن و  - یفارس اتیادب -گرانبها

ي گوناگون است ، زمانی به طور کامل میسر خواهد بود ها دانشن فارسی که مشحون از از همین رو درك و فهم آثار وزی.  کند یمایرانی را بیان 
محققان که زبان این آثاربه عنوان راه ورود به جهان بیکران فرهنگ و تمدن و هویت ایرانی، با تمامی رمز و راز و لطایف و ظرایفش به طالبان و 

  . میراث گرانسنگ فارسی ، آموخته شود

اسالمی را بهتر و  -تشنگان معرفت و دانش ایرانی تواند یمآموزش زبا ن وادبیات فارسی از این زاویه ، اگر چه دشوار تر و پر هزینه تر نیز باشد 
و  از سرچشمه این فرهنگ و تمدن ارزشمند بهره مند گرداند ، زیرا حقیقتا زبان ترجمه آنقدر رسا نیست که بتواند حق زبان فارسیتر  عیسر
و معارف عمیق نهفته در آثار شاعران و نویسندگان توانایی ایرانی همچون فردوسی و سنایی و مولوي و عطار و سعدي و حافظ و  ها شهیاند
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عالقمندان  گردد یمو سبب  سپارد یمو به اهلش  دارد یمآموزش فارسی این وظیفه مهم را از دوش مترجمان بر  سپ. دیگران را به تمامی بگزارد
 همگر اینکه در فرآیند ساد شود ینماین مهم بر آورده . بخوانند و دریابند -فارسی –فراگیري فارسی آن غناي فرهنگی را مستقیما از زبان اصلی  با

  .مآموزش زبان فارسی به خارجیان گامهاي استوار تري بر داری لسازي و تسهی

  

  ي تدوین کتب فارسی آموزيها وهیشنوآوري در .  2 

عالوه بر این تألیف کتاب براي . آموزشی زبان به عنوان منبع اصلی آموزش زبان باید بسیار دقیق و متناسب و هنرمندانه تدوین گردد کتاب هاي
  .آموزش زبان فارسی الزم است در چندین سطح و به صورتی منطقی و به دور از افراط و تفریط صورت گیرد

ي خارجی یعنی گوش کردن ، صحبت کردن ها زبانگیرنده ي مهارتهاي چهارگانه ي آموزشی کم و مطالب آن دربر ها کتابمعموال باید حجم 
تهیه گردد و همچنین سعی شود کتاب ) مولتی مدیا(،خواندن و درك مطلب و نوشتن باشد و به صورتی روشمند و ساده و همراه با تصویر وصدا 

به عنوان الگو، پیش روي مولفین محترم  تواند یممنظور؛ دو شیوه ي مرسوم  بدین. کار از کتاب متن زبان آموز، به صورت جدا تالیف شود 
  ي آموزشی فارسی قرار گیرد ها کتاب

با رویکردي به فارسی آموزي به )به خصوص سال اول دبستان(ي  آموزشی زبان فارسی در مقطع آموزش ابتدایی ها کتابشیوه ي نویسندگان  -1
ي ها کتابهمچنین دیگر . الگوي مناسبی براي تالیف متون مناسب فارسی آموزي به خارجیان باشد تواند یمب خارجیان و با متونی افزوده و جذا

فارسی در مقطع دبستان ، راهنمایی و دبیرستان و حتی پیش دانشگاهی ، به طوري که یک دوره ي کامل آموزش زبان فارسی را در حد دانش 
چند و چون و رمز  و رازنوشتن متون آموزشی براي زبان آموزان فارسی که غالبا خارجی و با . زد آموزان دبیرستان ایرانی به خارجیان بیامو

  . فرهنگ و ادبیات ما  بیگانه هستند ، حتما باید مد نظر قرار گیرد

به شیوه ي  ي کهها کتابو دیگر   New interchangeیا   Head way، ) 3(ي آموزشی انگلیسی همانند ها کتابشیوه ي نویسندگان  -2
ما . چند رسانه اي و براي سطوح مختلف تدارك دیده شد و متون منتخب آن هم مبین فرهنگ و اندیشه و افکار ملل انگلیسی زبان است 

  . از شیوه این کتابها به عنوان الگو در نگارش کتابهاي آموزشی زبان فارسی استفاده کنیم میتوان یم

جنبه ي کاربردي تر و مفید تري داشته باشد مشروط به  تواند یمي آموزشی زبان فارسی ها کتابطراحی این دو رویکرد به صورت تلفیقی براي 
ي زبانشناسی و روانشناسی زبان هم ها دانشاینکه توسط گروهی از استادان مجرب در آموزش زبان فارسی به خارجیان و غیر فارسی زبانان که از 

ي ها تیقابلبهرهمند و از ذوق و سلیقه و حوصله ي کافی برخوردار باشند ، تالیف گردد؛ به طوري که با نیازهاي روز زبان آموزي همسو و با 
  .بخش اعظم مشکالت  براي آموزش زبان فارسی همین است  . چند رسانه اي همساز باشد 

ي موجود در زمینه ي زبان فارسی که با همت و دقت استادان محترم فراهم آمده و اکنون برخی از آنها مورد استفاده ها ابکتباید اذعان کنم که 
  .و پاسخگوي نیازهاي  امروز نیست باشد ینم؛ هر یک در نوع خود ارزشمند است ولی کافی باشد یم

طالب  سرعت در زبان آموزي هستند، این امردر مورد زبان آموزان فارسی ، به امروزه بیشتر عالقه مندان به آموزش زبان خارجی؛  به طور کلی  
 خصوص آن دسته از زبان آموزان مبتدي که هنوز در مرحله ي تصمیم گیري هستند که آیا آموزش زبان فارسی را ادامه بدهند یا نه ؛ نیز صادق

  .  نهضت فارسی آموزي امري حیاتی استي براي ادامه آموز یکتب فارس نیتدو يها وهیدر ش ينوآور سپ. است

  

  نوآوري در آموزش رسم الخط و نگارش. 3 
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ي متفاوت  نوشتاري و گفتاري جمالت فارسی و نظایر آن؛  از ها گونهمشکالت نگارش وخط فارسی ؛ گسسته نویسی و پیوسته نویسی ، وجود 
است زبان آموز را در دو دوراهی ادامه ي فارسی آموزي و یا رها کردن ي آموزش  زبان ، ممکن ها وهیشجمله ،  نارسایی کتب و متون درسی و 

در مرحله آموزش زبان نباید خیلی دانشجو را در مباحث رسم الخط فارسی  رسد یمبن نظر . آن ، به سمت رها کردن فارسی آموزي سوق دهد
  .نوشتاري مطرح گرددبناي کار باید بر آموزش گفتاري باشد و پس از این مرحله مباحث . درگیر کرد 

و فارسی آموز اگر بتواند به آسانی و در زمانی کوتاه ، مختصري از زبان فارسی را در حد مکالمه ي جمالت ساده و خواندن و نوشتن بیاموزد 
  . شود یمي آن را به اجمال درك کند ، انگیزه ي فارسی  آموزي دراو تقویت ها ییبایز

بالي عالوه بر این  ، اگر در همین دوره ي کوتاه  فارسی آموزي ،  زوایایی هر چند اندك از فرهنگ و هنر و دانش و تمدن ایرانی را نیز در ال 
ي فارسی آموزي  ، او را  مسحور خویش  سازد ،  قطعا در ادامه ي راه فارسی آموزي ها کتابمتون آموزشی خود ببیند و در یابد و جذابیت 

  . ستوارتر قدم  بر خواهد داشت ا

  ي مهم آموزش فارسی به خارجیانها کتابنگاهی به . 4

اگر چه متفاوت اند اما معموال چند کتاب بیشتر شهرت  رندیگ یمیی که براي فارسی آموزي مورد استفاده قرار ها کتابدر خصوص زبان فارسی ، 
  . یافته اند 

  )  4(ف دکتر یداهللا ثمرهتالی) آزفا ( کتاب آموزش زبان فارسی  -1

  ) 5(تالیف دکتر تقی   پور نامداریان ) دوره ي مقدماتی ( کتاب درس فارسی براي فارسی آموزان خارجی  -2 

  )6. (تالیف مهدي ضرغامیان) دوره ي آموزش زبان فارسی از مبتدي تا پیشرفته ( کتاب  -3  

  )7( احمد صفار مقدم دکتراثر » یزبان فارس« کتاب -4  

ي دیگر فارسی آموزي که نامی از آنها نبرده ایم ، اگر چه مشکل زبان آموزان را براي داشتن یک ها کتابو حتی  ها کتابهر یک از این    
به یک کتاب خاص اکتفا کند، در  تواند ینماما هر یک نقایصی کم یا زیاد دارند که در مجموع معلم   کند یمکتاب فارسی تا حدي حل 

  .رسد یمي موجود  مناسب تر به نظر ها کتابگفت تلفیقی از  توان یممجموع 

ي مذکور ، با دقت و حوصله و وسواس خاصی ، جمالت و متون را برگزیدند و در تدوین کتاب متحمل زحمات زیادي ها کتابمولفان محترم 
 ستیبا یمادیده گرفته اند که حجم کتاب آموزش زبان شده اند که زحماتشان ماجور است  اما متاسفانه این اصل ابتدایی را در زبان آموزي ن

به صورت جزء جزء و شماره ي مسلسل مثال یک تا پنج یا ده طراحی و تدوین گردد و حتما در  ها کتابصفحه و  150تا  50کوتاه باشد بین 
بان آموز پس از یک ماه احساس راحتی داشته و تصاویر مد نظر قرار گیرد تا خسته کننده نباشد و ز ها رنگنگارش کتاب استفاده از اشکال و 

و تشویقش  کند یمباشد که مثال یک کتاب را تمام کرده است و مسایل مقدماتی را آموخته است و شروع کتاب دوم در او شور و شوقی ایجاد 
  .تا به کتاب سوم و چهارم و دهم برسد کند یم

ي ها کتاباین امري بسیار مهم و حیاتی است و به واسطه ي فقدان  . پذیر است نیاز به احیاي متون آموزشی فارسی  یک ضرورت اجتناب نا
ي جبران ناپذیري را ها انیزآموزشی فارسی کامل و مناسب که در کنار آن؛  کتاب کار و امکانات چند رسانه اي نیز وجود داشته باشد ، چه بسا 

  .ان آموزي به همین امر وابسته است در زب ها یناکاماگر نیک بنگریم بسیاري از .  میشو یممتحمل 

  

  نوآوري در تدوین کتاب فارسی آموزش و پرورش .  5
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دو  کتاب فارسی اول دبستان قدیم را که نسل ما با آن فارسی آموخته بود اگر به یاد بیاوریم و با کتاب فارسی اول دبستان امروز که در قالب
زیرا عالوه بر اصل  .میابی یمدقت مقایسه کنیم و به قضاوت بنشینیم ظرایف این کار را بهتر در طراحی شده است با ) 8(» بخوانیم و بنویسیم« کتاب
 تمشخصا. به همراه فیلم آموزشی دارد که آموزش را بسیارآسان خواهد کرد به معلمان سیتدر يها وهیآموزش ش،کتابی جداگانه براي کتاب

 عواملیی،معلمان ابتدا: مخاطبان،قهیدق496: لمیکل ف زمان،216: لمیکد ف، 1381: دیتول سال،دبستان یفارس: یعنوان موضوع: فیلم چنین است
  يدیفاطمه س: کننده هیته یجعفر توکل: يکارگردان هنر:لمیف

هیل کتاب هاي جدید با نگرشی نو و اسلوبی پویا تدوین شده اند و همین امر نه تنها کار دانش آموزان بلکه کار معلمان را در آموزش فارسی تس
اگر این مسئله با شیوه آموزش مکتب خانه اي مقایسه شود به اهمیت و ضرورت تجدید نظر در تدوین کتب فارسی آموزي بیشتر پی .کرده ا ست 

  . میبر یم

ي درسی از این ها کتاببه یقین موفقیت در این امر نتیجه مطالعه و بر نامه ریزي کالن وزارت آموزش و پرورش بوده است و اینکه براي تالیف 
 ي مختلف نیاز داریم زیرا کار گروهی برنامه ریزي شده و منظم از کارهاي انفرادي  ، نتیجهها تخصصدست، به روح کار دسته جمعی و به 

  .بود دبخش تر و مفید تر خواه

و با بهره  گریکدی يکه با همکار رسند یمطلوب و دلخواه م جیبه نتا ی، وقتیآموزش زبان فارس يها مؤلفان کتاب نیتر و کارآزموده نیتر دهیورز
  .بپردازند انیبه خارج یوزش زبان فارسآم يها کتاب نیشناسان و دستوردانان به امر تدو شناسان، جامعه شناسان، روان بردن از نظرات و دانش زبان

  

  ي ویژه تدوین مواد آموزشیها مهارتنگاهی به . 6

 طرح آموزش آنالین زبان فارسی که از سوي شوراي گسترش زبان فارسی اجرا شده است و هم اکنون در پایگاه شورا قابل دریافت است حقیقتاً
  . همچنین تکمیل  و به روز رسانی آن، بسیار ضروري است ها یکاست، رفع نواقص و  بازخوردهامطالعه . امري قابل تحسین است اما کافی نیست 

؛ موسسات مهم زبان آموزي  شود یمی و تالیف کتابهاي آموزشی براي زبان آموزان در جهان  امري بسیار مهم تلقی مواد آموزش نیتدوموضوع 
و نظایر آن ، در کنار هر کتاب آموزشی  که به صورت حرفه اي براي زبان )10(  ELS و) British council   )9انگلیسی در جهان ، همچون  

تدارك   onlineي معتنابهی هم به صورت ها نیتمري آموزشی و ها لمیفآموز طراحی کرده اند ، کتاب کار و کتاب معلم و به تناسب هر دوره 
جیتالی در اختیارمعلمان و زبان آموزان است و البته مهارت معلم در به کار گیري و دی  onlineي مربوط به هر دوره  به صورت ها متن. دیده اند

ي آنان چندان ها تیموفقالبته باید گفت که آموزش انگلیسی به خارجیان قدمتی چندین و چندساله دارد و . نیز بسیار قابل توجه است  ها وهیشاین 
  .هم دور از انتظار نیست

باشد  کتابها نیا تألیفدر  بیشترتوجه  براي پرفایدهمؤثر و  گامی تواند یم خارجیانبه  یمتون آموزش زبان فارس یابیارزشو  بررسیکه آنجائی از  
و اندازه خط مناسب و  ریتصاویی مناسب و تنوع رنگ و استفاده از آرا صفحهاحمد صفار مقدم با  دکتراثر » یفارسزبان « کتاباجمالی  بررسیبا 
 کیفونت(با استفاده از خط آوانگار کتاب نیا. آموز موفق باشد ي مختلف توانسته است در جذب زبانها تیحکاالمثل و شعر و  آوردن ضرب زین
 زیآم تیموفق يخوشبختانه با اجرا. است کردهی انیشا کمکآن  حیصحی و تلفظ فارسي زبان ساختارهاآموزان در فهم بهتر  به زبان) یالملل نیب

  .  کتاب به همراه نرم افزار آن به زبان آموز داده شود نکهیوجود ندارد مشروط بر ا یمشکل نیچن گریآن د يافزار طرح نرم

فوق  کتاببعد از  بیترتبه  انیضرغامي مهد دکتر فیتأل» یفارسدوره آموزش زبان «ثمره و  داهللای دکتر فیتأل» یفارسآموزش زبان «ي ها کتاب
  . است انیخارجی به فارسي آموزش زبان ها کتاب نیبهتراز 
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آموزان  به زبان يآموز مجموعه با هدف زبان نیا میابی یمدر  انیضرغام مهدي آقاي تألیف»  یدوره آموزش زبان فارس«  جلديمجموعه سه  
 اتیاز آداب و رسوم و فرهنگ و ادب يا آموزان با گوشه زبان ییمؤلف به قصد آشنا. شده است  فیتأل دانند ینم یکه اصال زبان فارس یخارج
  . بپردازد  یکند که بدون کمک زبان واسطه به آموزش زبان فارس فیرا تأل يا است تا مجموعه دهیکوش یو زبان فارس ایران

نشان داده  یآن توجه چندان ییبه بخش آوا نکهیا يبه استثنا. خوب عمل شده است  اریمحتوا بس نشیمجموعه در بخش گز نیگفت در ا توان یم
آموزش  يمعموال در کتابها. است رسیده انیبه پا یخاص نیو بدون تمر یزبان فارس يبر حروف و آواها یو مرور کوتاه ینشده است و با معرف

  . است  به این مهم توجه نشدهمجموعه  نیاما در ا شود یم ینیب شیهر دوره پ براي شده ینیب شیزبان مدت پ

  .خوب انتخاب شده است  اریبس ییو معنا یو واژگان يعناصر دستور

اما در بخش سوم . است موفق بوده بسیارنظر گرفتن همه عوامل  مؤلف محترم با در. شود ینم دهید یاشکال) محتوا  یسازمانده( در بخش دوم 
 یزبان يها مهارت( در بخش آخر  . مورد نظر نبوده است خاصی يآموز فنون زبان ایو  وهیش رایز شود یم دهید ییها یکاست) ارائه محتوا (

حال مولف محترم به مهارت  نیپرداخته شده است ، در ع ناتیبه مهارت خواندن و نوشتن در خالل هر درس و در قالب تمر) چهارگانه 
ها و  د رسانهنبو.است  یدر هر چهار مهارت زبان افتنیکه هدف از آموزش زبان مهارت  یدر صورت. کردن نپرداخته است  کردن و صحبت گوش

   .مجموعه است نیو مهم ا يجد يها ضعف از نقطه یآموزش کمک لیو وسا يدارید - يداری، شن يداریشن يآموز زبان ابزارهاي

براي نگارش و تدوین کتاب آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان و خارجیان ، الزم است گروهی دلسوز، با انگیزه ، عالقمند وفعال ،  متشکل    
 با حمایت  وهمفکري و هماهنگی سازمان فرهنگ...   از استادان و نخبه گان زبان فارسی ، زبان شناسی ،روانشناسی زبان ،هنر و ایرانشناسی و 

بین المللی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري ،  شوراي گسترش زبان فارسی و ایرانشناسی، وزارت  - وارتباطات اسالمی، دفترهمکاریهاي علمی
گروهی همخوان و با انگیزه که این خال بزرگ را با جان و دل لمس کنند و دلسوزانه و . آموزش وپرورش و دیگر نهادهاي ذیربط ایجاد شود

  . به تالیف مواد و منابع درسی و کتابهاي  آموزش زبان فارسی ، اهتمام بورزند  عاشقانه

ها در تدوین کتب آموزشی زبان  و ادبیات فارسی ، عالوه بر آنچه گفته شد ، الزم است به طرزي ماهرانه و هنرمندانه اصطالحات ، ضرب المثل   
را برگزینند و به صورتی  بسیارساده و موجز و به طرزي جذاب گام به گام وارد کتاب ي جدید و قدیم ها دانش، ادبیات عامیانه و  ها افسانه،

و آموزشی نمایند تا زبان آموز در انتهاي دوره ضمن آموزش کامل زبان فارسی ، آمادگی الزم را براي ورود به جهان بیکران فرهنگ و اندیشه 
  .دین و دانش ایرانیان پیدا کند

فرایند زبان آموزي ، همان طور که پیشتر اشاره شد؛  مواد آموزشی باید آنچنان با مهارت تدوین شده و غنی و کامل  نکته ي دیگر اینکه در  
  . باشد که فارسی آموز به صورت متناسب و هماهنگ در مهارتهاي چهارگانه شنیداري ، گفتاري ،خواندن و نوشتن توانایی الزم را کسب کند 

که در دانشگاه بین المللی امام خمینی وفیلم » صداي دلنشین فارسی « صورت لوح  فشرده ي صوتی و تصویري نظیر  ي جنبی بهها برنامهتدارکات 
» فارسی در گفتار« البته برنامه ي) . 11(که توسط شوراي گسترش زبان فارسی تهیه شد ، بسیار ضروري است» فارسی در گفتار« آموزشی جالب 

در سایتی   onlineو متون آموزشی زبان انگلیسی به صورت رایگان و ها برنامهو این برنامه و دیگر  شد یم بهتر بود بر روي لوح فشرده ضبط
و  کنند یم، چون بسیاري از ایرانیانی  که سالهاست در خارج از کشور زندگی  گرفت یمقرار » آموزش زبان فارسی براي همه « اختصاصی به نام 

  .نیازمندند ها برنامهسخت به این ) نسل دوم و سوم ( ،براي آموزش فرزندان  کنند یمسپري به عشق ایران و زبان فارسی ایام 

  

  در خارج از کشور یزبان فارس يها یکرسحمایت از .7

مهم نکته ي دیگر که بسیار مهم است ، حمایت همه جانبه از استادان و معلمان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبا نان وخارجیان است  ، این 
در حوزه آموزش فارسی به خارجیان و ) 12(ي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتريها نامهي پژوهشی  و پایان ها طرحدر قالب حمایت از 
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دوین کتب مناسب آموزشی ، گرد آوري منابع و مواد کمک آموزشی و همچنین برنامه ریزي دقیقتر براي پیشبرد اهداف وآداب  همچنین ت
  . فارسی آموزي در خارج از کشور بر آورده خواهد شد

خی از افراد اگر چه در زبان و بر. طلبد یمبه طور کلی زبان آموزي و بویژه فارسی آموزي نه تنها یک فن بلکه یک هنر است و استعدادي خاص 
ي الزم برخوردار ها ییتواناادبیات فارسی توانا هستند ممکن است در آموزش زبان و ادبیات فارسی خصوصا آموزش زبان فارسی به خارجیان، از 

صورت محدود به قصد توجیه و  به همین دلیل پیش از اعزام با برگزاري جلساتی به. کاري کیفی و ظریف است ها ییتوانابررسی این )13.(نباشند
مفید باشد و پس از اعزام  تواند یمي زبان فارسی در خارج از کشور ها یکرسو متد فارسی آموزي و مشکالت  ها وهیشآشنایی مدرسان فارسی با 

ي ایران در خارج از کشور ها یگندینمانیز، تالش و پیگیري الزم براي رفع مشکالت اداري ، ویزا، و تسهیالت الزم براي اقامت استاد با همکاري 
  .ضروري است 

ي بین المللی وزارت علوم ، ها يهمکاري همه جانبه ي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ، دفتر ها تیحمادر خاتمه باید یادآور شد، تنها 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  تحقیقات وفناوري ، شوراي گسترش زبان فارسی و ایرانشناسی،  وزارت خارجه ،وزارت آموزش وپرورش، و

ي دقیق تر براي رفع تنگناهاي موجود که درجهت اقتداربخشیدن به زبان فارسی و ها يزیري فارسی آموزي و برنامه ها تیفعالبراي همسویی 
ي فرهنگی جمهوري اسالمی در خارج از کشور ، چه به ها یزنیراي مکمل فرهنگی و فارسی آموزي ها برنامهي فارسی آموزي و ها یکرستقویت 
موفقیتی  و؛ هریک تالشی موثر  ها شیهماي کوتاه مدت و دراز مدت و چه به شکل جلسات فرهنگی و چه به شکل برگزاري ها کالسشکل 

  . مهم در این راستا تلقی خواهد شد

ي حمایتی از فارسی آموزي و ارتقاء مناسبات فرهنگی در آن دیار ها برنامهبی تردید یکی از مهمترین  یزبان فارس همایش ساالنه انجمن ترویج
  ان شاءاهللا تعالی  . خواهد بود
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  :منابع و یادداشت ها

  رانیا یاسالم يجمهور یفرهنگ یزنیرا تیبرگرفته از سا 

  http://almaty.icro.ir/index.aspx?siteid=203&pageid=3090یدرآلمات

پژوهش  این 2010سال  ،انلیک قاسابکاوا قورالقازي قیزي: پژوهشگر؛ مدارس قزاقستان درسیدر کتاب هاي  ایران چهره 
در  ایراناز  سخن هیچاز کالس نخست تا سال هفتم . ( گیردرا در بر می  یازدهمکالس هفتم تا کالس  درسیکتاب هاي 

از این رو، . کتاب ها به صورت جداگانه بررسی شده است  هر کدام از این.) کتاب هاي درسی قزاقستان به میان نیامده است
 یزنیرا تیبرگرفته از سا.) مربوط به یکی از پنج کتاب تاریخ مدارس قزاقستان است مهر کدا( این نوشته شامل پنج بخش 

 http://almaty.icro.ir/index.aspx?siteid=203&pageid=30906ی لماتآدر رانیا یاسالم يجمهور یفرهنگ

به سرعت و در نهایت دقت هر ساله  -.New interchange ای  Head way -جالب توجه است که این گونه کتاب ها
مورد باز نگري قرار می گیرند تا هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ شیوه ها و هم به لحاظ مستند بودن و به روز بودن مسائل 

 .آموزشی و محتوا  قابل قبول باشد

  . 1رالحق ،جلد اانتشارات د:  بیروت، آموزش زبان فارسی، )1422(ثمره ، یداهللا 
سازمان فرهنگ و ارتباطات    هاي فرهنگی و هنري  اداره کل همکاري: جا  ، آموزش زبان فارسی، بی)1375................ (

  .2،جلد  اسالمی
   5و3لی الهدي، جلد المل انتشارات بین: ، آموزش زبان فارسی، تهران )1372.................. (

 ایران،جلد  اسالمی جمهوري فرهنگی رایزنی: بیروت، آموزش زبان فارسی، )1412.............. (

  .فرهنگیو مطالعات  انسانیپژوهشگاه علوم : ، تهران خارجیآموزان  ، درس فارسی براي فارسی)1386(تقیپورنامداریان ،  

  .فارسی  اتیگسترش زبان و ادب ي،  دوره آموزش زبان فارسی ، تهران ، شورا) 1380(  يضرغامیان ، مهد
 .5و4و3و2و1فارسی،  جلد اتیگسترش زبان و ادب شوراي: ، زبان فارسی ، تهران )1386(صفار مقدم ، احمد

در ضمن کتاب ... آموزشی و براي کالس اول به همراه کتاب کار و کتاب راهنماي اولیا و فیلم» بخوانیم و بنویسیم«کتاب  
 : و.انتشارات آموزش و پرورش. 6004کد. معلم تیمراکز ترب یکتاب درس. ییابتدا یفارس سیروش تدر: هایی به عنوان 

  انتشارات آموزش و پرورش. ییابتدا یفارس سیروش تدر. صفارپور، عبدالرحمن
http://www.britishcouncil.org/new 

http://www.els.edu/en 
مواد .، شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی ،  آموزش زبان فارسی  Spoken Persian (VCD(فارسی در گفتار

 فیبا در نظر گرفتن ظرا دیرو با نیاست از ا دیمف اریو بس ردیگ یبه شدت مورد توجه مخاطبان قرار م لیقب نیاز ا یآموزش
    .ردیو جهان قرار گ رانیآموزان در ا یگردد تا مورد استفاده فارس دیبه صورت گسترده تول یکار آموزش زبان  فارس

 ادبیات هاي آموزش زبان و متون و شیوه بررسینقد و « : این جانب استاد راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ر ا با عنوان  
مربوط به خانم زهره حیدري بر عهده داشتم که در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز » خارجیانفارسی به 

اي از آن به شوراي گسترش زبان فارسی و همچنین دبیرخانه زبان فارسی  هنسخ. با درجه عالی دفاع شد 1390مشهد در سال 
 .وزارت علوم تحقیقات ، فناوري اهدا گردید

   .آموزي ،تهران ، سمت ، زبان) 1389(، بهمن  زندي:براي آگاهی بیشتر در این زمینه رش 
   . فردوسیانتشارات دانشگاه    هد ، ، توصیف و آموزش زبان فارسی ، مش)  1379(  مهديالدینی ،  مشکوه: و همچنین

  .انتشارات سخن: زبانان، تهران هاي آموزش زبان فارسی به غیرفارسی ، اصول و نظریه)1385(ضیاءحسینی، محمد

http://almaty.icro.ir/index.aspx?siteid
http://almaty.icro.ir/index.aspx?siteid
http://www.britishcouncil.org/new
http://www.els.edu/en
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ند و از این حیث برگزاري دار یفارس اتیگسترش زبان و ادباین همایش و همایش هاي مشابه آن نقشی بسزا در   .1
ی در باره مد ظله العال يمقام معظم رهبر .دي نیز دارراهبرد تیاهمهاي علمی و فرهنگی آن ، هوه بر جنبهمایش هایی از این دست عال

  و میراث  بشري معارف  گنجینهاز   عظیمی بسیارو محمولۀ   است  ، رسا و پرظرفیتزیبافاخر،   زبانی، فارسی  زبان« .زبان فارسی فرمودند
صاحبان و   در سراسر جهان  زبان  این  و دوستداران  مندان و عالقه  زبانان فارسی  دارد، بنابراین  همراه  را با خود به  بشري  و عقلیات  ذهنیات

 داریدر د ینسخنرا[آورند   عمل  به  فارسی  زبان  اعتالي را براي  مضاعفی  ، تالش فراوان  و اهتمام  کامل  با جدیت باید  اندیشهو   ذوق
 ].16/10/1374 یزبان فارس یالملل نیمجمع ب ياعضا

 يشورا يبا اعضا داریدر د یسخنران[دانسته اند  یانقالب اسالم امیرا زبان دوم جهان اسالم و رسانۀ صدور پ یزبان فارس شانیا  
 یزبان فارس گاهیارتقاء جا يبرا يزیر امهبرن ـتیو اولو ـتیو همـواره بر اهم] 18/09/1370-مایدر صدا و س یزبان فارس شیرایو یعال
  .نموده اند دیتأک

 نیدر ب یزبان فارس گاهیجا يسبب ارتقا نیمورد توجه قرار گرفته و به هم یکشور به درست یدر نقشۀ جامع علم یزبان فارس تیاهم
، 7کشور، ص  یشه جامع علمنق دسن(کشور در نظر گرفته شده است  يهدف کالن نظام علم و فناور 8از  یکی یالملل نیب يزبان ها

 )6بند 
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73  

  نقد داستان سیاوش بر اساس نظریات نورتروپ فراي در نقد تاریخی
 

  1محمود بشیري

  2ندا حاج نوروزي

  چکیده 

رود، زیرا در برخورد با آثار ادبی به شیوه اي نقادانه نیازمندیم  تشخیص نوع ادبی هر اثر، گامی اساسی در نقد آن به شمار می 
در  "تحلیل نقد"نظریاتی که نورتروپ فراي درکتاب . هایی محدود تر دسته بندي کنیم ها را، به شیوه اي علمی، در گروه که آن

تواند در نقد متون ادبی گوناگون مؤثر واقع  دهد، می قی،آرکی تایپی و بالغی خود دراین زمینه ارائه میي تاریخی،اخال چهار مقاله
به این . هاي فراي بپردازیم ي فردوسی بر اساس برخی دیدگاه دراین مقاله تالش کرده ایم به بررسی داستان سیاوش از شاهنامه. شود

که به نقد تاریخی اختصاص دارد، در نظر گرفته ایم و ضمن معرفیِ مختصرِ نقد تاریخی ي او را  منظور نخستین مقاله از چهار مقاله
  .ي کاربرد آن را در تحلیل یک متن  ادبی نشان داده ایم از منظرفراي، شیوه

  

  

 نوع ادبی، اسطوره،رمانس،تراژیک،کمیک،روایت مدار،مضمون مدار: ها کلیدواژه

                                                        
  zrpbashiri2001@yahoo.com :رایانامهدانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی،  - 1

  nedah84@yahoo.com:  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی،  رایانامه - 2
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 مقدمه

ي علمی، درآن شرح داده شده است و اکنون در دسترس ما  ي نقد، به شیوه هاي فراي درباره دیدگاهجامع ترین و تنها منبعی که 
ي موجود در این  کند؛ فراي در چهار مقاله ي این کتاب ذکر می همان طور که مترجم در مقدمه. قرار دارد؛ کتاب تحلیل نقد است

ها را پیشرفته ساخت اما  توان آن و؛ مجموعه معلوماتی است که مینگرد و نقد از منظر ا کتاب ، به نقد به عنوان یک علم می
دارد و همیشه غیر ) Schematic(توان آن را یک امرقطعی دانست وبه همین دلیل، مقاالت او در این کتاب حالت انگاره اي  نمی

ف گردیده است اما، این اگر چه در دستور زبان نظري فراي در این مقاالت، نقد مشخص و کاربردي حذ.قطعی ومشروط است
توان گفت که دلیل انتخاب این نظریات در  بنابراین می.باشد ي راهنماي ادبیات نیز می کتاب عالوه بر این که نقد است، کتابچه

  .ي علمی به کار رفته در این مقاالت است بررسی مورد نظرمان، شیوه

ي نقد تاریخی، اخالقی، آرکی تایپی و  دبی است که به ترتیب دربارهي مفصل در نقد ا شامل یک مقدمه و چهار مقاله» تحلیل نقد« 
ي اول؛ یعنی نقد تاریخی را به اختصار کرده وسپس بر اساس آن به تحلیل داستان سیاوش از  در این نوشتار ابتدا مقاله. بالغی است

  .ي فردوسی خواهیم پرداخت شاهنامه

  

  بیان مفاهیم و اصطالحات

محتویات نا خودآگاه جمعی یا صورت اساطیري و طرح کلی رفتار بشر که به شکل ): archetype(آرکی تایپ -
 .شوند سمبول هاي مکرر در هنر و ادبیات منعکس می

شدند اما امروزه  هاي آن مافوق بشرهستند و در گذشته حقیقت تلقی می هاي کهنی که شخصیت داستان):myth(اسطوره -
 .گردند بق نمیقابل باور نیستند و با راست نمایی منط

 .معناي هر اثر ادبی است): dainoya(دایانویا -

 .هاي ادبی که دنیاي آرمانی دارد یا یکی از انواع داستان منثور یکی از طرح): romance(رمانس -

 .هاي درونی وجود دارند ها شخصیت آثار ادبی که در آن):fictional(روایت مدار -

هاي اصلی داراي قدرتی بیش ازانسان هاي  ی که در آن شخصیتیکی از وجوه ادب:high mimetic)(محاکات برتر -
 .این وجه مربوط به تراژدي و حماسه است. عادي باشند

 .ها با قدرت عمل ما همسان است وجهی از ادبیات که قدرت عمل شخصیت): low mimetic(محاکات فروتر -

 .روایت، دستور زبان یا نظم کلمات، طرح در آثار ادبی):  mythos(میتوس -

 .آورد ها تابع استداللی هستند که نویسنده در کار می روایتی که در آن شخصیت): thematic(مضمون مدار -

  

  ي وجوه نظریه/ نقد تاریخی  

پردازد او آثار تحلیلی را با توجه به قدرت  ي نقد تاریخی، به طور مفصل به وجوه داستانی در ادبیات می نورتروپ فراي در مقدمه
: کند و بر این اساس پنج وجه داستانی را براي آثار روایی بر می شمارد که به ترتیب عبارتند از داستان، طبقه بندي میعمل قهرمان ِ 

  .طنزو آیرونی -5کمدي و رئالیسم  -4حماسه و تراژدي  -3رمانس  -2اسطوره  -1
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او . همواره  از اسطوره به سمت طنز بوده است هاي اروپایی گیرد که مرکز ثقل داستان ي این دسته بندي، نتیجه می فراي به وسیله
گیرد و  معتقد است که ادبیات اروپایی پیش از قرون وسطی با اساطیر ارتباط نزدیکی دارد و پس از آن دوران از اساطیر فاصله می

این دوره به بعد، رونق  ي رنسانس بر ادبیات حاکم بود، زیرا از هاي رمانس نیز تا دوره اما داستان. شود ي رمانس می وارد مقوله
اما با . را بر آثار ادبی آن دوره غالب ساخت) تراژدي و حماسه( گرفتن بازار شاهزاده گري و درباري گري وجه محاکات برتر

هاي رئالیسم و کمدي است و پس از آن تا به  ي متوسط، وجه محاکات فروتر به وجود آمد که شامل داستان پیدایش فرهنگ طبقه
  . زیادي از آثار روایی رو به طنز و آیرونی سیر کرده است امروز، بخش

هاي شرقی تا جایی که او  سازد که استقرار وجه محاکات برتر یکی از شاهکارهاي تمدن یونان است اما داستان فراي خاطر نشان می
راي براي ادبیات اروپا در نظر خط سیري که ف) 50: 1377فراي،.(رود بررسی کرده است از قواعد اسطوره اي و رمانسی فراتر نمی

رابرت اسکولز در مقابل نظام پیشنهادي فراي نظامی . شوند هایی است که بسیاري از روایات درآن حذف می گیرد، دچار کاستی می
آثار ادبی داد، و طبیعتاً اگر ما هم به دنبال چنین نظام کلی و جامعی در ها را مورد توجه قرار می ارائه کرد که برخی از این کاستی
. تنظیم شود به نتایجی چون نتایجی که اسکولز به دست آورد، دست خواهیم یافت) نقد تاریخی(خود باشیم که بر اساس این نظریه 

رسد که این اثر عظیم که  ي فردوسی است؛ بهتر به نظر می اما از آن جا که موضوع اصلی این پژوهش یک داستان از شاهنامه
با دقت بیشتر حتی . یات اسطوره اي و حماسی ما را دربر دارد، داراي جایگاه ثابتی در این نظام نیستمجموعه اي وسیع از روا

اما . کند قرار داد هایی که فراي نقل می توان با اطمینان در یکی از دسته توان دریافت که هر یک از روایات شاهنامه را نیز نمی می
بر این اساس مشخص کنیم، با توجه به این نظام پیشنهادي باید به اساطیر ایرانی قبل از  اگر بخواهیم سیر تمامی آثار ادبی ایرانی را

ي ساختار ادبیات است و منظور او از اسطوره طبق آن  شاهنامه و حتی قبل از زرتشت اشاره کنیم؛ زیرا به نظر فراي اسطوره شالوده
با این توضیح، در ادبیات فارسی هم وقتی سخن از اساطیر . دانکند؛ یعنی اساطیر مربوط به ایز ي وجوه مشخص می چه در نظریه

مهرداد بهار در پیوست کتاب از . ها و روایات بعدي هستند، باید به اساطیر پیش از زرتشت توجه کنیم کهنی باشد که منشأ حماسه
نشی، به ویژه در دوره ي اشکانی و اساطیري که پیرامون دین زرتشت در دوره ي هخام« :نویسد اسطوره تا تاریخ، در این مورد می

هاي پهلوي، به خصوص در کتاب بندهش منعکس است، بیشتر مربوط به خلقت دنیاست و  گیرد و در کتاب ساسانی شکل می
توان استنباط کرد که اهورامزدا وجود دارد و یک نیروي شر هم وجود دارد و در این جهان  یعنی می. کامالً رنگ زردشتی دارد

این . آید شود و دنیا دوباره به صورت نخستین خود در می جنگند تا سرانجام به کمک انسان، شر نابود می و شر با هم می مادي، خیر
اصالٌ یک اسطوره ي هند و ایرانی کهن و آریایی نیست، این اسطوره اي زردشتی است، این اساطیر محتمالٌ در حماسه سرایی ما 

هاي ذهنی زردشت است  هاي کهن و ابتدایی عصر اساطیري هم نیست، بلکه اندیشه اندیشه هاي زیاد منعکس نشده و داراي ظرافت
  )561: 1376بهار،. (که در نزد عوام الناس، صورت عامیانه پیدا کرده و شکل اساطیري به خود گرفته است

به آن معنی  "اسطوره"توان اساطیر پیش از شاهنامه که بر حماسه سرایی در ایران تأثیر داشته اند را، با  تا به این جا معلوم شد که می
ي فردوسی و به ویژه داستان سیاوش است، چگونه  اما بحث اصلی ما که شاهنامه. ي اول نظام فراي آمده، منطبق دانست که در دسته

ي فردوسی را به سه بخش  گیرند؟ در پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که اگر چه ما همواره شاهنامه ر میدر این نظام قرا
ي وجوه  کنیم؛ اما باید بدانیم که اسطوره در شاهنامه با آنچه فراي در نظریه اساطیري، پهلوانی ـ حماسی و تاریخی تقسیم بندي می

ي اول نظام فراي همسان  توان با طبقه ب فارسی ، اساطیر پیش از شاهنامه را میگفتیم در اد. کند متفاوت است خود مطرح می
ها و روایات اسطوره اي شاهنامه، با آن چه فراي به قهرمان  هاي شاهنامه باید گفت؛ گاه شخصیت دانست اما در مورد اسطوره

هاي  روایی با تبار ملکوتی و برتر از انسان مانند شخصیت جمشید که در شکل فرمان. کند دهد، مطابقت می اسطوره اي نسبت می
توان ـ توسعاً  هایی را می چنین اسطوره) دهد کند و این ویژگی را از دست می هر چند که در نهایت سقوط می.(شود دیگر معرفی می
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شود زیرا  انسی نزدیک میبه قهرمان رم "قهرمان"اما در همین بخش اسطوره اي شاهنامه، گاه . ي اول نظام فراي  قرار داد ـ در دسته
بنابراین این . زند اما مقامی فرا انسانی ندارد ها برتر است و اعمال شگفت نیز از او سر می اگر چه از لحاظ مرتبه از دیگر انسان

الزم به ذکر است که این گونه . ي دوم نظام فراي جا دارند ها و قهرمانان که مربوط به بخش اساطیري هستند در دسته شخصیت
ي پهلوانی هم این  شوند، بلکه بسیاري از قهرمانانِ مربوط به دوره روایات و قهرمانان تنها به بخش اسطوره اي شاهنامه مربوط نمی

  ......مانند رستم، سیاوش، اسفندیار و. گیرند باشند و در همین دسته قرار می ها را دارا می ویژگی

ها و قهرمانانشان تا حدي با نظام فراي تطابق  روایات را براساس عمل شخصیت توان دهد که درشاهنامه می این توضیحات نشان می
  .شود ها کامالً مشخص نمی داد اما نه به طور کامل، زیرا مرز میان اسطوره و رمانس در این بخش

ي جا نخواهند ها در روایات شاهنامه وجود دارند که اصالً در نظام فرا ي دیگري از شخصیت ي دیگر این است که دسته نکته
. که نه فرا انسان است و نه انسان، واین درحالی است که ما تا امروز ضحاك را اسطوره به شمار آورده ایم "ضحاك "گرفت مانند 

توان به عنوان نمونه مطرح کرد؛ سیمرغ است که قدرتی ماوراء بشري دارد، قدرتی که حتی قهرمانی چون  دیگر شخصیتی که می
  . توان برایش جایی در این نظام یافت گردد، اما نه انسان است و نه فرا انسان و نمی میرستم به آن متوسل 

ها به تمایز میان  او پس از مشخص کردن این دوره. ي وجوه، اگرچه سودمند است اما کامل نیست بنابراین نظام فراي در نظریه
هایی  افتد را از داستان ها قهرمان از جامعه جدا می هایی که در آن پردازد و داستان ادبیات ساده و پیچیده در هر یک از این وجوه می

مشخص » کمیک« و » تراژیک« هاي  ها را به ترتیب با واژه کند و آن شود، متمایز می ها جزئی از جامعه می که قهرمان در آن
وجوه داستانی  -1: کند که عبارتند از یهاي ادبی را به سه بخش تقسیم م سپس با در نظر گرفتن چنین تمایزي، وجوه نوشته. کند می

سازد که این سه وجه با توجه به توالی  فراي، در ادامه خاطر نشان می. وجوه مضمون مدار -3وجوه داستانی کمیک  -2تراژیک 
مربوط ي کمیک و تراژیک،  گیرد که دو گرایش عمده آیند وسپس نتیجه می کنند و در طول تاریخ به دنبال هم می تاریخی سیر می

ها بر مدارمضمون  شدند بر مدار روایت بوده، اما نظم و نسق دادن به آن هایی که گرد آوري می به ادبیات داستانی اند؛ یعنی داستان
  .ي بسیاري دارد بوده است و نقش اجتماعی شاعر در این گونه اشعار جلوه

شود که  کند اما در ادامه متذکر می را بر روي آن ترسیم می گیرد که خطّ سیر آثار ادبی او با این شیوه، محور تاریخی در نظر می
یعنی این روند به صورت دورانی دوباره تکرار خواهد شد و پس از این دوران، باز . گردد این محور دوباره به سمت اسطوره باز می

که براي درك بیشتر این مطلب قابل آورد  هایی می فراي در تأکید این نظر خود نمونه. هم اسطوره بر آثار ادبی حاکم خواهد شد
د پرومته ازجمله رمبو را درادبیات غرب مثال می. توجه است ایزدي دراساطیر یونان که آتش را ( زند که قصد دارد خودش را تجس

داي غیبی همچنین از ریکله که به ن. سازد و ارتباط کهن اسطوره اي را بین جنون و جنون ملکوتی احیا کند) براي آدمیان باز آورد
زند که به ما  ییتس را مثال می.  ي قدرت ملکوتی تازه اي را در انسان اعالم کرد برد و از نیچه که طلیعه کرد نام می درون توجه می

ي کالسیک تازه اي آغاز خواهد شد و دیگري جویس است که این دوران را  ي غرب رو به پایان است و چرخه گوید چرخه می
  )82- 81:1377فراي،.(داند و معتقد است که ما به دورانی پیش از تریسترام باز خواهیم گشت دوران آخرالزمان می

  

  :بررسی وجوه داستانی در داستان سیاوش با توجه به نظریات نورتروپ فراي در نقد تاریخی 
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شوند که در نتیجه پنج وجه  یهمان طور که گفته شد، در این نظریه آثار تخیلی با توجه به قدرت عمل قهرمان داستان طبقه بندي م
توان  خواهیم بدانیم که آیا می اکنون می. آیند اسطوره، رمانس، محاکات برتر، محاکات فروتر و تهکّمی وطنز آمیز به دست می

  داستان سیاوش را در این طبقه بندي قرار داد؟ 

گیرد و بر اساس آن انواع  سیک غرب در نظر مینورتروپ فراي، با استفاده از این دسته بندي خط سیر تاریخی براي ادبیات کال
اما کار ما در این تحلیل دقیقاً با کار او برابر نیست، زیرا همان . کند ادبی و آثارگوناگون را در این فهرست از باال به پایین مرتب می

به طور کلی و نه براي روایات آن ي روایات شاهنامه بحث شد، این امکان نه براي شاهنامه  ي اول درباره طور که در توضیح مقاله
هاي رمانسی قوي است اما پایان آن تراژیک  توان گفت؛ داستان سیاوش داراي جنبه بر این اساس می.به صورت مجزا، وجود ندارد

ه ایزدي، روییدن گیاه پس . هاي اسطوره اي بسیار زیاد آن قابل توجه است همچنین، جنبه.است  از گذر سیاوش از آتش، داشتن فرّ
اما به طور کلی، این .شوند هاي اسطوره اي در این روایت محسوب می مرگ سیاوش او،ونمونه هایی از این دست، از ویژگی

شاید در بررسی دقیق تر این داستان، به این نتیجه برسیم که به . تواند صرفاً اسطوره باشد و نه رمانس یا تراژديِ محض داستان نه می
بنابراین . هاي موجود در آن را که مربوط به انواع دیگر است، ازنظر دور داشت توان ویژگی ست، اما  نمییکی از انواع نزدیک تر ا

بهتر است به جاي جستجوي یک جاي مشخص براي این داستان در یکی از طبقات فهرست فراي، از منظردیگري به آن بنگریم و 
  .کان، استفاده کنیماز وجوه داستانی مورد نظر فراي در تحلیل آن ، تا حد ام

بنابراین در نقد تاریخی که . در آثار روایت مدار، طرح یا میتوس عنصر اصلی داستان است: وجوه روایت مداردر داستان سیاوش
در واقع، کار ما در این تحلیل . شوند تقسیم می "کمیک "و  "تراژیک "ي  دهد، وجوه روایت مدار به دو دسته فراي ارائه می
  .ر یافتن این دو وجه داستانی در داستان سیاوش استبیشترتمرکز ب

اولین مفهوم مورد بررسی در این بخش، مفهوم مرگ و پیوند مرگ ایزدان ویا قهرمانان : وجوه تراژیک در داستان سیاوش
تواند ثابت  فراي نمیهاي قبلی به این نتیجه دست یافتیم که جایگاه داستان سیاوش در نظام  در بحث. نیمه ایزد با غروب و پاییز است

هاي اساطیري و رمانسی وجود دارد و هم روایتی است تراژیک، بر اساس شواهد و دالیلی که  باشد، چرا که در این داستان هم جنبه
ي ایزدي؛ بیت  با این توضیحات باید گفت که سیاوش نیز شاهزاده ایست با فره. سازند هاي حماسی و تراژدي آن را مشخص می جنبه
  .ونه اي از ابیاتی است که به فرّ سیاوش اشاره دارندزیرنم

  ز فرّ سیاوش فرو ماندند               به دادار بر آفرین خواندند                     

  )118:بیت 13ص  3شاهنامه،ج (                                                            

ي فراي مرگ او به این معنی است که او  دهد و به گفته وجه اسطوره اي به این قهرمان میي ایزدي، حالتی از  مرگ سیاوش با فره
توان به این موضوع اشاره داشت که  ي رمانسی این داستان هم می در بررسی جنبه. به رغم مقام ومنزلتی که دارد، باز هم فانی است

ی نشان می،توج...در دنیاي رمانس، فراي به حیواناتی از قبیل اسب، سگ و این حیوانات معموالً همراه قهرمان رمانس . دهد ه خاص
ي مهم تر این که نام  نام دارد، همواره با او همراه است، و نکته "شبرنگ بهزاد"در این داستان نیز اسب سیاه سیاوش که . هستند 

مراحل داستان سیاوش؛ یعنی گذر از این اسب در یکی از سخت ترین و مهم ترین . ي اسب سیاه است سیاوش به معناي دارنده
  .آتش به همراه اوست

  سیاوش سیه را به تندي بتاخت          نشد تنگدل جنگ آتش بساخت        
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  )507: بیت36،ص 3شاهنامه،ج(                                                              

شود، سیاوش اسب  ت هنگامی است که زمان مرگ سیاوش نزدیک میتوان در نظر گرف ي این اسب می مورد دیگري که درباره
کند در حالی که به او گوشزد  کند و سپس او را رها می کند و در گوش این حیوان رازي را زمزمه می خود را از آخور بیرون می

  .  کند که پس از مرگ او در خدمت فرزندش، کیخسرو، باشد می

  را              که دریافتی روز کین باد را "شبرنگ بهزاد"بیاورد             

  خروشان سرش را به بر در گرفت         لگام وفسارش ز سر بر گرفت        

  به گوش اندرش گفت رازي دراز         که بیدار دل باش و با کس مساز         

  )2207-2205:بیت142، ص3شاهنامه،ج(                                                  

کند که  به تعبیر فراي، مرگ یا جدایی قهرمان در رمانس تأثیري همانند تأثیر رخت بر بستن روح از طبیعت دارد و حالتی ایجاد می
یابد، به همین علّت همواره این حالت همراه با  در این حالت، قهرمان وجهی عاطفی می. شود گفته می "مرثیه مدار  "به آن حالت 
اندوه منتشر تسلیم آمیزي نسبت به گذر زمان و دگرگونی نظام کهن و تن سپردن به نظام جدید «این اندوه  از نظر فراي  اندوه است،

  )51:  1377فراي، .( است

از این منظر . کند ي راز گفتن سیاوش با اسب خود، شبرنگ بهزاد، این اندوه مورد نظر فراي را به خوبی القاء می فردوسی در صحنه
رمان واقعه اي طبیعی است که نشان انسان بودن اوست، همان طور که در تراژدي، مرگ قهرمان، واقعه اي اجتماعی و مرگ قه

  . کند اخالقی است پس این گونه است که مرگ قهرمان جنبه اي تراژیک پیدا می

تراژدي در معناي اصلی، داستان توان دریافت این است که در بررسی وجوه تراژیک یک اثر ،  ي دیگري که ازبحث فراي می نکته
( ».سازد رهبر باید سرنگون شود زیرا این تنها راهی است که امکان جدایی او  از جامعه را میسر می« .شود سرنگونی رهبر تعریف می

از دیگر این ناچاري رهبر و یکّه و تنها بودنش . ي برتري قانون طبیعی است سرنگونی رهبر در واقع نشان دهنده) 52: 1377فراي،
. کند یکی نیست ي تراژیک کامالً با آن چه فراي ذکر می در داستان سیاوش این جنبه. شود هاي تراژیک داستان محسوب می جنبه

هاي تراژیک  توان از ویژگی افتد و این دوري از وطن را نیط می ي خویش جدا می اما  سیاوش نیز با رفتن به توران زمین از جامعه
ي  توان این مفهوم جدایی از جامعه را صادق دانستزیرا او با مرگ از جامعه ي مرگ او که سرنگونی اوست نمی دانست اما درباره

اگرچه کشته شدن . مرگ سیاوش مانند سقوط قهرمانان درتراژدي هاي دیگر پایان و فرجام کار سیاوش نیست. افتد خود جدا نمی
امال باید متذکر شد که پایان کار اوـ آن گونه که در این بحث آمده ـ سرنگونی او تأثیر تراژیک بسیار عمیقی در این داستان دارد 

روید که نشان از جاودانگی او دارد و همچنین در ماجراهاي پس از  و تباهی محض نیست ، زیرا به سرعت از خون او گیاهی می
به این ترتیب آن داللت . سازد از ذهن دور مییابد  که تصور مرگ و نابودي کامل سیاوش را  مرگ او روح او آزادانه حضور می

بلکه در . شود، در این داستان وجود ندارد طنز آمیزي که عمدتاً در تراژدي از سرنگونی قهرمان و برتري قانون طبیعی حاصل می
ن ایجاد شده است که عوض حالتی اسطوره اي در کنار آن حالت مرثیه مدارِ توام با اندوه مورد نظرفراي ، براي قهرمان این داستا

  .قابل توجه است

( یا به تعبیر ارسطو هامارشیا  "نقص"شود، مفهوم  ي وجه تراژیک در محاکات برترمطرح می موضوع دیگري که در زمینه
hamartia  (شود تا قهرمان را به فرجامِ خویش برساند از خطاکاري یا ضعف اخالقی  نقصی که درتراژدي ایجاد می. است
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است که در تراژدي بر قهرمان تراژیک عارض  "اصلی خاص "این نقص؛. ي اخالقی او ندارد و ربطی به مرتبه قهرمان نیست
شود، در این روایت فرجام کارقهرمان  همان گونه که دیده می. این امر در داستان سیاوش نیز مشهود است) 53:فراي.( شود می

ي نا گزیري سیاوش در کردار خویش  جام تراژیک این داستان نتیجهتراژیک است و این اصل خاص نیز رعایت شده است اما فر
ي فراي، خاص تراژدي است و در وجه تراژیک داستان مورد توجه  این ناگزیري به گفته. است و نه خطاکاري یا ضعف اخالقی او

  .گیرد قرار می

باید توجه داشت که بررسی وجوه تراژیک این داستان، تمامی آن چیزي نیست که ما در این داستان به دنبال آن هستیم، بلکه تنها  
هاي تراژیک این  ي تمامی جنبه بنابراین درباره. ي وجوه خود مطرح کرده است اشاره اي است به چند نکته اي که فراي در نظریه

  .هاي بعدي این پژوهش مفصالً بحث خواهد شد لی، در بخشداستان و تراژدي به طور ک

خورد و به تعبیر فراي با جامعه  در وجه کمیک داستان، معموالً قهرمان با جامعه گره می :وجوه کمیک در داستان سیاوش
هاي مربوط به ایزدان،  داستانبه عنوان مثال در . است "پذیرش"نخستین مضمون این وجه در ادبیات کالسیک مضمون . شود یگانه می

شود و  مضمون دیگري که در این وجه در نظر گرفته می. شود ي ایزدان، از مضامین کمیک محسوب می پذیرش قهرمان از طرف جامعه
 توان گفت که وجه اسطوره اي در ي این داستان می اما درباره. بیشتر مربوط به ادبیات مسیحی است، مضمون رستگاري یا عروج است

اما با جستجوي . این داستان، به آن اندازه نیست که بتوان این دو مضمون را به این گونه اي که مد نظر فراي است، در آن جستجو کرد
مورد نظر فراي نزدیک می توانیم به نکاتی اشاره کنیم که روایت را در برخی قسمت دقیق در روایت می براي . کند ها به کمدي رمانسیِ 

فراي در بررسی وجوه کمیک، کمدي را براساس برخی . وه باید به دسته بندي فراي در این بخش توجه داشته باشیمیافتن این وج
شود که اغلب با مخالفت  ي زن و مردي عرضه می ي عاشقانه در کمدي متأخر، رابطه. کند ها به انواع متقدم و متأخرتقسیم می ویژگی

در این نوع از کمدي ، قهرمان . شود این ماجرا بر اساس چرخشی در داستان گشوده می ولی در نهایت، گره. شخص سومی مواجه اند
اما در کمدي متقدم، قهرمان کسی . شود این نوع کمدي بیشتر به محاکات فروتر نزدیک می. آدمی معمولی و نه چندان جالب است

. شود ملگی کسانی که قصد بازداشتن او را دارند پیروز میکند و بر ج است که به رغم مخالفت شدید از سوي دیگران جامعه اي بنا می
بنبراین، این وجه آمیزه اي است از قهرمانی و به . رسد قهرمان در این جا هر گونه رفتاري که داشته باشد در نهایت به پیروزي می

در . شود به این وجه نزدیک می ها توان گفت که داستان سیاوش در بعضی از بخش با این توضیح می. شود محاکات برتر نزدیک می
توان ـ توسعاً ـ  حتی می. ها است ي این بخش واقع، گذشتن سیاوش از آتش و سربلند بیرون آمدن او از این امتحان سخت از جمله

سپاه هایی از قبیل هنر نمایی سیاوش در زمین چوگان ، تیر بر نشانه زدن او در میدان اسب دوانی و یا شکار کردن او براي  صحنه
از نگاهی دیگر، به طور کلی . ها دانست ي این بخش هایی قهرمانانه در این روایت ایجاد کرده اند، را نیز از جمله افراسیاب را که حالت

و کنگدژ، نشان از بنا نهادن جامعه اي دارد که به دست قهرمان ) سیاوخشگرد( رفتن سیاوش به توران زمین و سپس بنا نهادن سیاوشگرد
  :شود میایجاد 

  بیاراست شهري بسان بهشت        به هامون گل وسنبل و الله کشت 

  ) 1730:بیت112ص3ج(                                                                  

  سیاوخشگردي نهادند نام               همه مردمان زان به دل شادکام

  )1737:بیت113ص3ج(                                                             
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تواند با بنا نهادن جامعه اي مخصوص قهرمان که  بنا نهادن یک شهر در سرزمین توران توسط سیاوش که قهرمان ایرانی است، می
  .فراي در کمدي متقدم از آن سخن گفته است، تناسب داشته باشد

. که معموالً پایان خوش و پیروزي قهرمان، در این وجه مورد توجه است. استي پایان داستان در وجه کمیک  ي دیگر درباره نکته
توان هر یک از این رخدادها را به صورت  در این داستان نیز رخدادهاي بسیاري قبل از کشته شدن سیاوش وجود دارد که می

پس اگر چه ـ .زند آغاز تا پایان رقم می ها است که سرگذشت سیاوش را از هایی جداگانه روایت کرد، و مجموع این داستان داستان
همان گونه که در وجه تراژیک ذکر شد ـ سرانجامسرنوشت سیاوش، غم انگیز و تراژیک است اما این رخدادها که در طول 

ن به ویژه پس از رفتن سیاوش به سرزمی. شوند گیرد، در بسیاري از موارد به پایانی خوش و پیروزي اوختم می زندگی او صورت می
. کند شود  و حتی شهري با دژي معروف بنا می کند، صاحب مقام و منصب می گیرد، ازدواج می توران که بسیار مورد توجه قرار می

ي سخت، همانند  گذر سیاوش از این مرحله. کند  اما برجسته ترین این رخدادها مربوط به زمانی است که سیاوش از آتش گذر می
دیگر حادثه اي که پایان ان با چرخشی خاص گره . گیرد براي وجه کمیک داستان در نظر می همان گره گشایی است که فراي

فراي خاطر . کند شود، داستان جنگ سیاوش با افراسیاب است که سیاوش با تصمیمی دور از انتظار با افراسیاب صلح می گشایی می
که این حالت را . گیرد شخصیت قهرمان شکل می سازد که پس از گره گشایی در این وجه، جامعه اي جدید حول نشان می

هاي ایران و توران به شکست  زیرا در بخش پهلوانی شاهنامه، معموالً جنگ. توانیم دقیقاً در جنگ سیاوش با افراسیاب ببینیم می
حوادث در جهتی سیر  آورند؛ یعنی اما در این جا به گونه اي نا باورانه سیاوش و افراسیاب به صلح رو می. تورانیان می انجامد

تنها تفاوت در این است که شخصیت سیاوش مانند قهرمانی که فراي در این . دهد کند که قهرمان را در جامعه اي تازه قرار می می
ي  توان تا حد زیادي با آن چه فراي درباره اما در هر صورت این بخش از این داستان را می. کند آدمی معمولی نیست مورد ذکر می

شاید پیش از کاربرد این نظریه اگر از وجه کمیک این . کند برابر فرض کرد هاي کمدي ـ به ویژه کمدي متأخرـ ذکر می گیویژ
هایی نظیر این نظریه در متون  گردید اما مسلماً با به کار بستن نظریه آمد، موجب شگفتی و تعجب ما می روایت سخنی به میان می

  . برد که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته اندتوان به وجوهی پی  ادب فارسی می

  

اصل شکل دهنده باشد، آثاري  "میتوس"یا  "طرح"ها  آثار داستانی که در آن:  وجوه مضمون مدار در داستان سیاوش
ظر فراي، در از ن. شود ي نویسنده با جامعه اش نیز در نظر گرفته می اما عالوه بر داستان درونی، رابطه. شوند روایت مدار محسوب می

اما در شعر غنایی و مقاله، اهمیت اساسی از آن دایانویا . ي نخست اهمیت است انواعی مانند رمان و نمایش نامه، داستان درونی در درجه
ي دایانویا در نظر بگیریم،  اگر مضمون را بهترین ترجمه. شود ي شعري که از نویسنده به خواننده منتقل می است؛ یعنی همان اندیشه

توان به سادگی  شود که می در ادامه فراي متذکر می. کنند، مضمون مدار بنامیم توانیم آن دسته از ادبیات را که بر مضمون تأکید می می
زیرا هر . به روایت مدار و مضمون مدار تقسیم کرد، اما در واقع این طور نیست "مضمون"یا  "روایت"آثار ادبی را از لحاظ تکیه بر 

ي تفسیر خواننده یا  ي مضمونی هم دارد و این که کدام یک از این دو جبنه مهم تر است به نحوه ي داستانی جنبه وه بر جنبهاثر ادبی عال
اکنون باید توجه داشت که وجوه مضمون مدار را در ادبیات چگونه باید مورد توجه قرار داد؟ و این وجوه چگونه . منتقد بستگی دارد

رایش کمیک ـ که هدف آن پیوند قهرمان با جامعه است ـ  و تراژیک ـ که هدف آن جدایی قهرمان از اند؟ در بخش قبل، به دو گ
در ادبیات مضمون مدار، گاه هدف شاعر از سرودن شعر، نشان دادن تمایز بینش خود از . جامعه است ـ از وجه روایت مدار پرداختیم

و گاه،  شاعر سخن . آیند مقاالت و آثار هزل وهجو و قطعات به وجود میکه در این صورت، بسیاري از اشعار غنایی و . جامعه است
هاي ادبی، شعر و نثر تعلیمی  حماسه: از جمله. ي خویش است، که در این صورت، شعر او در معناي توسعی آموزشی است گوي جامعه
هایی  باشند، که اغلب به صورت داستان دست می هاي دایره المعارفی یا آمیخته اي از اسطوره و فولکلور و افسانه، از این و مجموعه
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. ها بر مدار مضمون است ي گردآوري آن ها و انگیزه شوند که بر مدار روایت قرار دارند، اما نظم و نسق دادن به آن گردآوري می
وضیحات داده شده باید گفت با توجه به ت) 73: 1377فراي،.(توان گفت که این آثار صرفاً مضمون مدار یا روایت مدارند بنابراین، نمی
ي آن قابل بررسی است ومی توان وجوه  ي فردوسی از همین دست است؛ یعنی طرح یا روایت در روایات جمع آوري شده که شاهنامه

 اما اندیشه اي. ي داستان سیاوش بحث کردیم ـ جستجو کرد ها ـ همان طور که درباره داستانی روایت مدار را در هر یک از این روایت
. ها به ویژه در بخش اساطیري و پهلوانی ارائه می کندنیز به همان اندازه حائز اهمیت است که فردوسی در قالب مضمون در این داستان

توانیم این بحث را به روي  داند لیکن، ما در این جا می ي این بحث را محدود به ادبیات غرب می نورتروپ فراي در این مقاله، دامنه
  .ي عظیم، متمرکز کنیم ویژه داستان سیاوش از این مجموعهشاهنامه و به 

  : شود که  داستان با این ابیات آغاز می.کنیم به این منظور، نخست به ابیات آغازین این داستان توجه می

  کنون اي سخن گوي بیدار مغز        یکی داستانی بیاراي نغز               

  خرد          روان سراینده رامش برد سخن چون برابر شود با               

  )2-:1بیت6ص3ج(                                                                       

  : و در بیت ششم آمده است

  اگر داد باید که ماند به جاي           بیاراي زان پس به دانا نماي              

  )6:بیت6ص3ج(                                                                           

. شود مضمون خرد که یکی از محوري ترین و مهم ترین مضامین شاهنامه است از ابتدا به شیوه اي استادانه در این داستان مطرح می
روایت پایانی غمناك داشته باشد دهد، اگر  دیگر این که فردوسی حال و هواي هر داستان را در آغاز آن به خواننده انتقال می

گردد و عالوه بر این مضامینی را هم که قصد دارد به مخاطب خود انتقال دهد به طرز  ي شنیدن ماجرایی غم انگیز می خواننده آماده
ش در به عبارت بهتر پی.پرورد کند  و سپس در خالل داستان مضمون خود را می ماهرانه اي در همان آغاز داستان طرح ریزي می

فردوسی « :نویسد ي داستان سیاوش می شاهرخ مسکوب درباره. ها به خوبی ارتباط دارد آمد ها در این روایات با موضوع آن
رستم و سیاوش در جنگ علیه افراسیاب توانستند دشمن مهاجم . مضمون خردمندي را در داستان سیاوش استادانه طرح کرده است

دهد که به آن سوي سرزمین دشمن هجوم  ولی کاووس فرمان می. ترتیب، انتقام ایران را بگیرندرا به آن سوي مرز برانند وبه این 
بینیم که چگونه دو مفهوم  به این ترتیب می. دهد سیاوش نافرمانی از رأي شاه، یعنی پدر، را بر دست زدن به بیداد ترجیح می. برند

این دو مفهوم . شوند ي شاهنامه اند در یکدیگر همبسته می ویژهعدالت و خرد؛ یعنی دو فضیلتی که نیروي حیات بخش اخالق 
م داد است و رایزن او مظهر خرد است. شود شاهنامه در شخص شاه و رایزن او مجسم می 15:  1374دوفوشکور،( ».شاه تجس(  

این تضاد در این . تدیگر مضمونی که به طور کلی در این داستان مورد توجه است؛ تضاد یا کشمکش میان دو بینش متضاد اس
این تضاد پس از گذر . شود؛ تضاد میان پاکی و ناپاکی سودابه داستان در شخصیت سیاوش، ابتدا میان سیاوش و سودابه ایجاد می

زیرا هنگامی که بر سپاه توران پیروز . شود سیاوش از آتش و پشت سر گذاشتن امتحان، تبدیل به تفاوت دیدگاه او با کیکاووس می
کاووس شاه دالیلی . پذیرد کند ، سیاوش این تقاضا را علی رغم نظر کاووس می و افراسیاب از سیاوش تقاضاي صلح می شوند می

تا جایی که حتی حاضر . دهد اما سیاوش به اخالق و آیین بیشتر از دالیل منطقی پدر اهمیت می. منطقی براي مخالفت خود دارد 
ها  ها را بکشد؛ سیاوش خود را مسئول خون آن از گرداند، چرا که اگر کاووس آنها را به دربار کاووس ب شود گروگان نمی
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دهد که در واقع حق با کاووس شاه بوده است اما سیاوش شکستن مبادي اخالقی را به  ي سیاوش نشان می وقایع آینده. داند می
خالقی .( کند سیاوش براي همیشه ایران را ترك می افتد و داند و در نهایت رایزنی رستم نیز کارگر نمی خاطر حفظ امنیت جایز نمی

رود،  اما پس از رفتن سیاوش از ایران نیز تضاد همیشگی نیروي خیر و شر، که از مضامین مهم شاهنامه به شمار می) 74: 1374مطلق،
مضمون دیگري . گردد می که در نهایت هم منجر به فرجام غم انگیز این داستان. شود میان سیاوش و افراسیاب و گرسیوز دیده می

ي سرنوشت محتوم که از  این مفهوم با اندیشه. شود؛ تقدیر است که در شاهنامه به طور کلی و به تبع آن در این داستان هم دیده می
ي  هار ریشهي مسلط بر ایرانیان بوده است که استاد ب جبرو تسلیم از دیرباز اندیشه« .دیر باز در ایرانیان وجود داشته است ارتباط دارد

. دیگر مضمون مهم در شاهنامه مرگ است) 57: 1389جعفري، .( داند آن را در جبر مطلق پندارهاي بین النهرینی نجد ایران می
این مضمون در داستان سیاوش بیشتر هم قابل توجه است زیرا . مرگی بودنی و غیر قابل چاره که نشان از ناپایداري این جهان دارد

روید که نماد جاودانگی و نامیرایی است و همچنین نشان از  یاوش، گیاه خون سیاوشان از خون او بر زمین میپس از کشته شدن س
موضع فردوسی در مورد جاودانگی نیروي خیر در برابر نابودي نیروي شر دارد و دیگر این که اعتقاد به زندگی پس از مرگ را که 

نکوهش جنگ وکشتار و جنگ بارگی از دیگر مضامینی است . کند ت را بازگو میاز گذشته در میان اقوام ایرانی وجود داشته اس
هاي شهریاران و پهلوانان است، سخن از نکوهش جنگ  ي حماسی که سراسر جنگ که شاید باور کردنی نباشد که در این منظومه

ا غنیمت شمرده و خوي جنگ بارگی و اما در واقع فردوسی همواره در میان توصیف هر یک از این نبردها، فرصت ر. وستیز باشد
هاي این پرهیز از جنگ در گفتار فردوسی، درداستان  یکی از روشن ترین نمونه. خون ریزي و کشتار را نکوهش کرده است

  )93: 1384دوستخواه،.( کند سیاوش است آن جا که رستم کاووس را با زبانی تلخ و گزنده نکوهش می

ي کین  اما با این وجود درون مایه. دارد گوید، ناخشنودي خود را نیز بیان می نبرد سخن میخالصه این که هر بار فردوسی از 
هاي شاهنامه، خون خواهی و  یکی از مهم ترین و چشم گیر ترین بن مایه« .توان نادیده گرفت خواهی و خون خواهی را نیز نمی

ه ) 96: همان( ».دگان اوستکینه توزي بازماندگان پهلوان بی گناه کشته شده از کشنده یا کشن اما دیگر مضمون مهم این حماسه فرّ
  . ي ایزدي و قدرتی خاص است که در این داستان نیز سیاوش داراي فره. مندي و قدرت است

. دهد بسیار فراوان است ي خود انتقال می ها و موضوعاتی که فردوسی از طریق این روایات در شاهنامه به خواننده شمار درون مایه
گنجد و همچنین تا کنون دراین  ها در چندین دفتر هم نمی اهنامه سراسر نکته و معنی و مضمون است که توضیح هر یک از آنش

دارد و اشاره به چند نمونه از این  ها باز می ها و مقاالت فراوانی نوشته شده است که تا حدي ما را از دوباره پرداختن به آن باره کتاب
الزم به توضیح است که . رسد پژوهش ، براي نشان دادن وجوه مضمون مدار در این داستان کافی به نظر میمضامین مهم، در این 

شود که  در چارچوب مشخصی محدود می) شاهنامه( کار ما به دلیل کاربرد یک نظریه در تحلیل یک روایت از این اثر بزرگ
تواند با مراجعه به این اثر  بنابراین مخاطب شاهنامه می. دهد نمی ي بسط همگی موضوعات و مضامین را در این پژوهش به ما اجازه

ي فردوسی  و مضامین شاهنامه نوشته شده است، بیشتر با اندیشه وهنر این حکیم  ي اندیشه هاي بسیاري که تا امروز درباره و کتاب
  .فرزانه آشنا شود

واعد طرح داستانی را در داستان سیاوش مشخص شد، که حاصل سخن این که در بررسی وجوه داستانی روایت مدار، یک سري ق
هایی که  توان تصریح کرد که مجموعه حوادث و بخش بر این اساس، می. تا امروز بر اساس این نظریه مورد توجه قرار نگرفته است

ند و طرح یا میتوس دهند، عالوه بر این که بر مدار مشخصی از  روایت پردازي قرار دار داستان سرگذشت سیاوش را تشکیل می
ي  ها حاصل اندیشه ي معینی گردآوري شده است و نظم ونسق دادن آن هاي مربوط به آن اکنون قابل مشاهده است، براساس انگیزه

اکنون با استفاده  از یک نظریه در تحلیل متن روایت مورد نظر، بار دیگر به .واالي شاعر است؛ یعنی بر مدار مضمون نیز قرار دارد
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ي عظیم  رسیم که این داستان،   به عنوان نمونه، نشانه اي از هماهنگی کلی طرح و مضمون در روایات این مجموعه کته میاین ن
  .است

  

  نتیجه گیري

نورتروپ فراي از بحث تاریخی خود این گونه . گیرد، قابل توجه است در پایان این بخش، نتیجه اي که  فراي از این مقاله می 
کند که زندگی چیزي بیش  به این معنی تقلید نمی "زندگی"در بررسی وجوه داستانی دیدیم که شاعر هرگز از « :گیرد که نتیجه می

منتها . کند  ر وجهی از وجوه که باشد همان صورت اسطوره ایرا بر محتواي اثرش هموار میدره. از محتواي آثار او گردد
اگر هم . کند هاي متفاوتی از آن به عمل می اوردو بر همین مدار، در وجوه مضمون مدار، شاعر هرگز از اندیشه تقلید نمی اقتباس

کند  او در پایان اضافه می) 83: 1377فراي،( ».دهد رت ادبی میي خود صو کند، به این معنی است که به اندیشه بگوییم تقلید می
و  "برتر "ي محاکاتی دارد و به دو نوعِ  گیرند که جنبه ي نقد، ادبیات را این طور در نظر می که از دوران ارسطو تا کنون در عرصه

ي شعر شرح  هاي گوناگون را درباره وان دیدگاهت اما در این جا قالب بزرگتري ارائه شد که بر مبناي آن می. شود تقسیم می "فروتر"
یعنی در نقد امروز نیز بهترین شیوه این است که آثار ادبی را تنها آن محاکات، در معناي صد در صد ارسطویی آن، در نظر . کرد

شیوه اي که در تحلیل  مانند. ي این آثار استفاده کنیم هاي کشف نشده هاي گوناگون براي دست یافتن به جنبه نگیریم و از دیدگاه
  .این داستان مورد نظر واقع شده است  تا تحلیلی علمی از این اثر به دست آید
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 شهبانوي عشق

  )خسرو و شیرین نظامی يشناسی در منظومهبررسی شخصیت شیرین بنابر نظریات روایت(
  

   1پورنوشین بهرامی

   2علی محمدي 

  چکیده

رساند تا با بررسی نقش هر شناسی به منتقد یاري میروایت. شناسی استهاي روش ساختگرایی براي ادبیات، روایتارمغانیکی از 
ها در داستان، تحلیل شخصیت .هاي گوناگون را در دو سطح داستان و کالم تحلیل کندکارکرد و کنش در ساختار روایت، داستان

در داستان خسرو و شیرین از نظامی گنجوي . ها و سیر روایی وجود داردن عملکرد شخصیتدهد که چه روابط متقابلی بینشان می
آورد که تأثیرات متقابل اعمال شیرین و شناسی این امکان را فراهم میهاي روایتنظریه. جایگاه شخصیت شیرین قابل توجه است

توان موقعیت نظامی را به عنوان راوي مشخص کرد و ن میدر سطح کالمِ روایت از منظر تحلیل گفتما. پیرنگ داستان بررسی شود
دیدگاه او را نسبت به شخصیت شیرین مورد تحلیل قرار داد تا در سطحی فراگیرتر از نگرش او نسبت به زن آرمانی ایرانی آگاهی 

  .یافت

  

  

  . روایت خسرو و شیرین ، شخصیت داستانی، نظامی، کالم: هاکلیدواژه

  

                                                        
             novin56752@yahoo.com   :رایانامهفارسی،  ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات آموختهدانش -1

 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا -2

mailto:@yahoo.com
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  مقدمه

ي ارمنی است که نظامی بر اساس این ي خسرو وشیرین، سخن از دلدادگی خسروپرویز، پادشاه ساسانی و شیرین شهزادهدر منظومه
  . استمایه، روایت خود را در قالب داستانی بدیع و جذاب، ساخته و پرداختهبن

  ي داستان خسرو و شیرینسابقه

. شیرین همان سیرا زنِ آرامی خسرو بود. استرو وشیرین سخن رفتهدر المحاسن واالضداد منسوب به جاحظ بصري از داستان خس«
هاي اواخر عهد ساسانی است، این داستان از جمله داستان) 48: 1384صفا، (» باشدي مذکور در پهلوي اصلی داشتهشاید افسانه

اریخ طبري و فردوسی در شاهنامه به ي تطبري در تاریخ االمم و الملوك و ثعالبی در غرراخبار ملوك الفرس و بلعمی در ترجمه«
- یک از این مآخذ ذکري از فرهاد نکردهي ابومنصوري است که جز بلعمی در هیچاند که مأخذ همگی شاهنامهاین داستان پرداخته

  )22: 1370نوروزي، . (اند

  است؟ ي داستان خود را از شاهنامه گرفتهمایهآیا نظامی بن

نظامی در بیان ماجراي «احتمال پیروي نظامی از فردوسی وجود دارد، برد که توان پینظامی می از بررسی منظومه خسرو و شیرین
ي که یک جریان تاریخی بوده، فردوسی آن را بیان کرده اما کمتر به جنبهبه دلیل این. نمایدتر میعشقی خسرو وشیرین موفق

امیرخسرو دهلوي، خواجو، جامی و : آوردندیروي از او رويبعد از نظامی افرادي به پ. استعاطفی و درخشش عشق پرداخته
  ). 21: همان(» توان نام بردهاتفی، قاسمی، وحشی، عرفی،مکتبی، فیضی، فیاضی، اشرف مراغی و آذر بیگدلی را می

دوسی رها چه را فرنظامی معتقد است که اگر فردوسی از تفصیل عشق شیرین گذشته بنابر کهولت سن و فراق جوانی بوده و آن
  :استکرده، او برداشته و برافراخته

است    حکیمی کاین حکایت شرح کرده
  

  استحدیث عشق از ایشان طرح کرده  
  

  چو در شصت اوفتادش زندگانی
  

  خدنگ افتادش از شست جوانی  
    

  نگفتم هرچه دانا گفت از آغاز
  ). 33: 1376نظامی، ( 

  که فرخ نیست گفتن گفته را باز  
  

البته فرهادي که نظامی به . استي بلعمی از تاریخ طبري در مأخذ دیگري نیامدهشاهنامه سخنی از فرهاد نیست و غیر از ترجمهدر «
  ) 28-22: 1370نوروزي، . (»کشد، شیرین را با عشقی پاك دوست داردتصویر می

  : استساالن شنیدهگوید اصل داستان را از زبان کهنکه خود مینظامی چنان

  ساالن آن بومتاریخ کهن ز
  )32: 1376نظامی، (

  نامه گشت معلوم مرا این گنج  
  

اي که آشکار است هنرمندي نظامی در بیان این پس احتمال داشتن اصل تاریخی براي این داستان، احتمال غریبی نیست، نکته
بینیِ باریک. در دوران پیش از اسالم هستندي ارمنی ،شهنشاه ایران و شیرین شهزاده) م628-591(خسروپرویزدوم «. روایت است

ي محوري مایهیک بن. استشناختی و تعین توصیفی جزییات داستان نظامی، اثر وي را نسبت به اسالفش، کامالً متمایز ساختهروان
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ي داستان و ي عاشقانهابیات داستان، همسو با قصه. باشددر اشعار وي که در طرحی بسیار پیچیده ارائه شده، وفاداري در عشق می
  ).37: 1382یارشاطر، (» .رودپیش می) خسرو و شیرین(ي روابط گوناگونِ هر دو شخصیت اصلی ارائه

ي تاریخی که باعث باورپذیري و همراهی مخاطب می مایهاحتمال برخورداري از بن: بنابراین روایت نظامی چند امتیاز ویژه دارد
  . هاي نوین نقد قابل بررسی استپردازي که با روشیتگردد، داشتن طرح داستانی و شخص

ها در منظومه خسرو و شیرین هاي شخصیت شیرین، تأثیر و تأثر رویدادها و کنش دیگر شخصیتهدف این مقاله بررسی ویژگی
ها نسبت به شخصیتانداز تحلیل گفتمان به بررسی نگرش نظامی اختصار از چشمهمچنین به. شناسانه استنظامی با رویکرد روایت

  . شودمیبویژه شیرین پرداخته

  

  شناسیروایت و روایت

-می«. گرایان سرنوشت مطالعات ادبی را تغییر دادندساخت. گرایی براي ادبیات استاز دستاوردهاي روش ساخت 1شناسیروایت

شناسان پراگ مانند انجمن زبانگرایی روسیه و گرایان معروف قرن بیستم تحت تأثیر صورتي ساختتوان گفت که همه
با (» هاي فردینان دوسوسور تأثیر پذیرفت نظریات و مطالعات ساختگرایان همچنین از نوشته. یاکوبسن، رنه ولک و دیگران هستند

  ). 80-112: 2003/1386برسلر،  : تلخیص
شود؛ پس هر  با یک کل بررسی میساختگرایی یک شیوه و روش است و سخن آن، این است که هر جزء یا پدیده در ارتباط 

شناسی، ائتالفی به وجود هاي جدید زبانساختگرایی بین مباحث سنتی ادبیات و یافته. پدیده، جزیی از یک ساختار کلی است
توان هر داستان را با توجه به شناسی میهاي روایتبنابر روش. استشناسی از این رهگذر برآمدههاي روایتآورده که نظریه

شناسی اعتقاد بر این است که هر واحد زبانی از قبیل واژه، طور که در علم زبانهمان. ختارهاي رواییِ آن تجزیه و تحلیل کردسا
هر جزء در ساختار روایت نقشی دارد که باید مورد : شناسی نیز نظر بر این استتکواژ و غیره نقشی را به عهده دارد، در روایت

داستان آن چیزي است : شناسی روایت در دو سطح داستان و کالم قابل بررسی استبنابر نظریات روایت. بررسی و توجه قرار گیرد
  : ي گفتنِ آن است، بر همین مبنا سطوح تحلیل روایت به قرار ذیل استشود و کالم نحوهمیکه گفته

  
  
  
  
  
  
  

  . است که روابط این سه عنصر بسیار متغیر است 3زمینهها و 2ها، شخصیت1شامل رویداد 2داستان) الف                       

                                                        
1 -  .Narratology  

2 - Story 
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  روایت«

  شامل پرداخت هنري داستان از طریق سرعت گزارش رویدادها و موقعیت راوي نسبت) گفتمان( 4کالم) ب                      
  )30 -24: 2001/1386،توالن. (»هاستبه چگونگی نمایش رویدادها، ویژگی و رفتار شخصیت                       

از حالتی متعادل به   6دانست که تغییر وضعیتروایت را متنی می 5پراپ«. شودي روایت شامل انواع داستان و رمان میدامنه
در منظومه خسرو و شیرین نظامی هر دو شخصیت ). 53: 1368پراپ، (» کند غیرمتعادل و سپس بازگشت به حالت متعادل را بیان می

ي خود در سایه شیرین در قصر عمه. گذراندنددور از دغدغه روزگار میتا قبل از دلدادگی در حالتی پایدار و به) خسرو و شیرین(
-با سخن. سرایی پر از زیبارویانو آسایش خوش بود و خسرو گاهی سرگرم بزم و گاه مشغول مشق شمشیر و آورد و البته حرمامن 

شود و ي محبوبِ نادیده میخسرو شیفته. شودگفتنِ شاپور، ندیم خسرو، از زیبایی، دارایی و کمال شیرین تغییر وضعیت آغاز می
در سیر داستانی هر دو دلداده . بازدنیز با دیدن تمثال خسرو که شاپور طرح ریخته، دل میشیرین . فرستدشاپور را پی او می

نقش مهم تغییر  7تزوتان تودوروف. گردندگذارند تا به آرامش و تعادل باز می هاي فراوان را پشت سر میرویدادها و غم و شادي
ي واقعیات متوالی، دادن ساده ربط«: به خوبی نشان می دهد 8ارشناختی گشتوضعیت را در روایت با استفاده از اصطالحات زبان

ها را نشان دهند و دو ها و شباهتها باید سازماندهی شوند و ترکیبی از تفاوتدهد، یعنی همین واقعیتروایت را شکل نمی
شود خسرو و شیرین مالحظه می کهچنان). 17: 2001/1386توالن،(» وضعیت را بدون امکان یکی پنداشتن آنها با هم مرتبط سازند

گذران به مقام عاشقی وفادار رسیده و خسرو از مرتبه پادشاهی خوش: استیابند اما وضعیت تغییر یافتهرفته را میتعادل از دست
  . استي عشق پاك و پاکدامنی شدهشیرین شهره

  دشومینخست به سطح داستانی و در بخش بعدي به سطح کالم در روایت پرداخته
  

  بررسی سطح داستانی روایت 
  . هاتحلیل شخصیت. پیوسته، بهمرویدادهاي به. الف: شامل

گیرد، که به دلیل پیشگیري از ي داستانی و روابط این عناصر را در بر میها، زمینهسطح داستانی روایت بررسی رویدادها، شخصیت
شود چون در ساخت طرح داستانی میها پرداختهرویدادها و شخصیتپوشیده، به بررسی ي داستانی چشمي کالم از زمینهاطاله

                                                                                                                                                                            
1 - Event 

2 - Character 

3 -  .Setting 

4 - Discourse 

5 - Propp, V 

6 - Change of state 

7 - Todorov, T  

8 - Transformation  
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پیوسته هر حادثه، حالت، ادراك، تصمیم یا تغییر ذهنی و  هممقصود از رویدادهاي به. نقش مهم به عهده رویداد و شخصیت است
ی یا منطقی در شکل ذف آن سیر منطقی روایت را مختل دادن به طرح روایت یا پیشبرد آن مؤثر است و حفکري است که از نظر علّ

  کندمی
  . ي رویدادها در طرح به یک میزان نیست، بعضی مؤثرترند و بعضی تأثیر جزیی بر سیر روایی داستان دارند، البته تأثیر همه

  
  پیوسته رویدادهاي متوالی و به هم. الف

  . شکیبایی خسرو در برابر مجازات پدرش هرمز. 1

  . ي شیرین و اسب شبدیزیاي خویش، انوشیروان، و شنیدن مژدهدیدن خسرو نبه خواب. 2

  . کردن شاپور از جمال و دارایی شیرینحکایت. 3

  . فرستادن شاپور به طلب شیرین و نمودن تمثال خسرو به شیرین. 4

  .دلباختن شیرین. 5

  . رفتن شیرین به مداین به امید دیدار خسرو. 6

  . پوشی از هم به امید دیدار محبوب عزیزترسار و چشمکنار چشمهدیدن یکدیگر به شکل ناشناس در . 7

  . امیدرفتن خسرو از مداین به سفارش بزرگ. 8

  .رسیدن شیرین به مداین در غیاب خسرو. 9

  :دور از مردماي بدآب و هوا بهبردن کنیزان خسرو بر شیرین و ساختن قصري در منطقهرشک. 10

  دل خود بر جدایی راست کردم
  از رشک پرخوناب کردند دلم

  ).  107: 1376نظامی، (

  وز ایشان کوشکی درخواست کردم  
  بدین عبرتگهم پرتاب کردند

  
  . بازگشت شیرین به اران همراه با شاپور. 11

  . مرگ هرمز، پدر خسرو، بازگشت خسرو به مداین و به تخت شاهی نشستن. 12

  . سبب ترس از اتهام پدرکشی و شورش بهرام چوبین رسیدن شیرین به اران و فرار خسرو از مداین به. 13

  . دیدار شیرین و خسرو. 14

  . بانو و سوگنددادن شیرینسفارش مهین. 15

  . انجامدآزردن و ناکامی خسرو از شیرین و رفتن به سوي روم که به پیوند با مریم می. 16

  . دلتنگی و پریشانی هر دو در جدایی. 17
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  . ي عدل و دادنشستن شیرین و فرمانروایی در سایهتختبانو و بهمرگ مهین. 18

  . شود براي بار دوم به مداین بیایدپریشانی شیرین در دوري خسرو که باعث می. 19

  . عتاب شیرین به شاپور و رد خواست خسرو با وجود همسرش مریم. 20

  . بازدمی لزوم ساختن جویی از سنگ و آمدن فرهاد که نادیده، به صداي شیرین دل. 21

  . ي عشق فرهاد، رسیدن این خبر به خسروجهانگیرشدن آوازه. 22

  . شدن حس حسادت و غیرت خسرونهایت فرهاد به شیرین و برانگیختهي عشق بیآمدن خسرو از آوازهبه ستوه. 23

  . پیمان دروغین خسرو با فرهاد. 24

  . ر دو جز قدرشناسی و عفاف رفتاري ندارندکه هرفتن شیرین به بیستون و دیدار با فرهاد در حالی. 25

  . انجامدشدن فرهاد میگوید و به کشتهشکستن پیمان از سوي خسرو، فرستادن گرانجانی که خبر مرگ شیرین را به دروغ می. 26

  . شیرین) مانیتسم(مرگ مریم در اثر نیروي توجه . 27

  . ی خسرو از اوگردانناامیدي و پریشانی شیرین از خسرو به دلیل روي. 28

انجامد در عین حال که شوق شیرین در سر دارد اما مغرورانه دور که به پیوند با او می) اصفهان(رفتن خسرو پیِ شکر به سپاهان . 29
  . دهد تا ندیمان شیرین را تنها گذارند مگر به ستوه آیدشود و دستور میمی

  . ستن درمان این دردنیایش و خاکساري شیرین به درگاه پروردگار و خوا. 30

  . شدن آرزوي شیرین و آمدن خسرو و اصرار شیرین به پیوند بنابر عهد و کابینبرآورده. 31

  . ي شیرینمتقاعدشدن خسرو در اثر سخنان مدبرانه. 32

  . پیوند. 33

  . اندرز شیرین به محبوب تاجدار در پاسداشت عدل و داد. 34

  . عالقمندشدن شیرویه به شیرین. 35

  . رفتن خسرو و شیرین به آتشخانه و ماندن در آن عبادتگاه .36

  . شدن خسرو به دست فرزندش شیرویهکشته. 37

  . خواستگاري شیرویه از شیرین. 38

  . سکوت شیرین در برابر درخواست شیرویه. 39
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  . ي خسروسپردن شیرین در دخمهجان. 40

توان دهد، میپرداز آمریکایی، پیشنهاد می، نظریه1نموداري که واالس مارتینپیرنگ یا طرح داستانی این روایت را با استفاده از 
  :گونه نشان داداین

  
  ) ي اوجنقطه(                                                                                                                

                                                                                           
                                          

  )آغاز کشمکش(                                 
                               

  
     
  ) بازگشایی(                                                                       )                                   زمینه پیدایش بحران(   

  ) 57: 1386/ 1986مارتین، ( 
  . 4تا  1رویدادهاي : چینیي مقدمهدهندهنشان»الف تا ب«
  . 5رویداد : آغاز کشمکش» ب«
  . 32تا  6رویدادهاي : پیچیدگی یا پرداخت کشمکش یا کنش تصاعدي» ب تا ج«
  . پیوند دلدادگان به رسم و کابین 33رویداد : ي اوجنقطه» ج«
  . 40تا  34رویدادهاي : فرود یا بازگشایی» ج تا د«

-ي احسان یارشاطر به گفته گیرد ورویداد را در می 26شود که پیچیدگی و پرداخت کشمکش داستانی نزدیک به مشاهده می
پردازيِ دقیقِ روایت حول محور وفاداري در عشق، مهارت نظامی را در سرودن داستان طرح پیچیده و شخصیت -که ذکر شدچنان

  . گذاردعاشقانه به نمایش می
  
  ها تحلیل شخصیت. ب

هاي اصلی در این الگو شخصیت. شنگر باشدتواند روبراي تحلیل شخصیت در سطح داستانیِ روایت می 2الگوي عملگراي گرماس
مقصود از کنشگر هر شخص، حادثه، حالت، انگیزه یا تفکري است که در . شودي کنشگرها محسوب میداستان زیرمجموعه

مارتین تفاوت الگوي گرماس با نمودار . پذیردگذارد و از آن تأثیر میساخت و پیشبرد طرح داستانی دخالت دارد، بر آن تأثیر می
هاي متفاوت فرهنگی، هاي متفاوت، خواستگاهشخصیت«به این معنی که . گراستدر این است که الگوي کنشی گرماس تقلیل

  ). 120: 1387سجودي، (» شودي عام تبدیل مییافتهاجتماعی و تاریخی به عوامل کنشی در یک الگوي تقلیل

                                                        
1-Marttin, W  

 

2-Greimas, A J.  

 الف

 ب

 ج

 د
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تر راست و غیره که پیش/ پایین، چپ/ شب، باال/ اي دو گانه همچون روزهگرماس معناشناس لیتوانیایی، براساس مفهوم تقابل
ي پراپ را به شش نقش کنشی تقلیل مطرح کرد، الگویی براي تحلیل کنشگرها در روایت ساخت و هفت کنشگر ویژه 1اشتراوس

  :الگوي کنشی گرماس عبارت است از«. داد که در سه تقابل دوتایی شکل گرفت
  ). رقیب(بازدارنده / ؛ یاریگر )نفعذي(گیرنده ) / ابریاریگر(؛ فرستنده )هدف(مفعول ) / اعطاکننده(کنشگر 

  : دهنداین شش نقش را معموالً به صورت نمودار زیر نشان می
  
  

  )نفعذي(هدف             گیرنده                  )       ابریاریگر(فرستنده                 
  

  ) رقیب(کنشگر             بازدارنده                    یاریگر                            
اي یا موضوع شناسایی نیز همان آرزو یا خواسته) هدف(مفعول . اغلب همان قهرمان یا شخصیت مهم داستان است) فاعل(کنشگر 

چه یاریگر و بازدارنده لزوماً انسان نیستند، هرآنگونه که همان. است که در پی آن است و ممکن است شیء یا امري انتزاعی باشد
. است) رقیب(چه بر سر راهش مانع ایجاد کند،بازدارنده یاري کند، یاریگر و هرآن) هدف(به کنشگر در راه رسیدن به مفعول 

سیدان، : یصبا تلخ(» ممکن است هر شخصیت چندین نقش را ایفا کند؛ براي مثال هم کنشگر باشد هم فرستنده و هم یاریگر
ي قوي است که کنشگر را به تالش در راه نیل به کننده یا یک نیرو و انگیزهتوان گفت فرستنده، یک عامل حمایتمی). 56: 1387

بخش هایی هستند که در صورت تحقق هدف فاعل، از وضعیت جدید و رضایتگیرنده نیز شخصیت یا شخصیت. داردهدف وامی
  . برخوردار خواهند شد

این سه شخصیت بیش از دیگران در روند . شودمیشیرین، خسرو و فرهاد پرداخته: ن بنابر الگوي گرماس به تحلیل شخصیتاکنو
تقریباً تمام . ترین عامل طرح داستان، شخصیت داستانی استي تم داستان و مهمکنندهترین عنصر منتقلمهم«. داستان مؤثرند

داستان طبعاً با مردم سر و . جویند، که معموالً انسانندهاي داستانی یاري میتم خود از شخصیتي ي طرح و ارائهها در ارائهداستان
ي این اشخاص و گذرد و این چیزي جز طرح داستان نیست و مطالبی که دربارهپردازد که بر ایشان میکار دارد و به وقایعی می

  ).33: 1384یونسی،(» .داستان است "تم"شود، همان میوقایع گفته
  

    

                                                        
1-Strauss, C, L 
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  نمودار تحلیل شخصیت شیرین بنابر الگوي گرماس
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

ي پختگی اوست ، به خاطر داشتن عشق او بیانگر درجه«. یافته داردشناختی شخصیتی کمالشود که شیرین از منظر روانمشاهده می
شیرین در محیطی آرام و ). تلخیصبا  13 -12: 1383: اقبالی؛ قمري گیوي(» است عاشقی پایدار باشدي کودکی مثبت توانستهدوره

ي در دوره. است نبود پدر و مادر را براي شیرین جبران کندبانو پرورش یافته، که به خوبی توانستهپرمحبت به سرپرستی مهین
  گردد که جوانی و عاشقی شیرین هنوز از سفارش او برخوردار می
  زبانینباید کز سر شیرین

  ).120: 1376نظامی، (
  اي شیرین رایگانیخورد حلو  

  
  :شیرین خود به این نکته باور دارد

  داستان بوددلش با آن سخن هم
  ).121: همان(

  که او را نیز در خاطر همان بود  
  

در مقابل، خسرو قرار دارد که به قدرت شاهی متوقع است هر دلبري او را فرمان برد، اما شیرین با وجود عالقه، در عشق خسرو 
ي عاشقی بانو و شاپور، خسرو را به مرتبهمنحصرطلب است و به دلیل همین باور با پایداري و شکیبایی به یاري مهینخواه و تمامیت

  . تواند به هدف خود نایل شودبه این ترتیب می. رساندراسخ و پایبند می
  

  نمودار تحلیل شخصیت خسرو بنابر الگوي گرماس 
  

 گیرنده
 شیرین، خسرو 

 کنشگر 

 شیرین 
 یاریگر 

بانو، شاپورمهین  

 هدف 
رسیدن به خسرو در سایه 
 عشق پایدار و منحصر

 بازدارنده 
قید و بند خسرو، کامجویی بی

 وجود مریم و شکر 

 فرستنده 
باور شیرین به عشق ناب و 

خواهی در عشقتمامیت  
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مدت خود برسد اما تالش شیرین و تواند به هدف کوتاهبه عشق پایدار نمیشود که خسرو به دلیل باور شیرین مشاهده می
شود خسرو بعد از ناکامی مس هوس را در کوره فراق به زر عشق بدل کند، به مهر حقیقی برسد و تا اش باعث میشکیبایی

داند دستیابی شیرین می«. اندرسمهري که هم شیرین و هم خسرو را به آرامش می. ي این نعمت بیاسایدپایان عمر در سایه
که سازد، در حالیآورد و نازل میآسان به وصال او، او را در حد شأن هزاران کنیزك حاضر در حرمسراي خسرو پایین می

کند و او را اشتیاق وصال او، چون شوق دستیابی به کمال مطلوب، موجبات تعالی و تکامل مادي و معنوي خسرو را فراهم می
  )178-177: 1382نصر، (» کشاندي تکامل مردانگی میهوسبازي به مرتبه ياز مرتبه

  
    

 گیرنده
 خسرو

 یاریگر 
 قدرت شاهی، آزادي 

قید و شرطبی  

 کنشگر
 خسرو 

 بازدارنده 
خواهی و انحصارطلبی تمامیت

 شیرین در عشق 

 فرستنده
نیاز به ارضاي تمایالت 

 شخصی 

 هدف
طلبیکامجویی و عشرت  

 از زیبارویان بویژه شیرین 
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  نمودار تحلیل شخصیت فرهاد بنابر الگوي گرماس 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

داند به این دلیل که توان مقابله با خسرو ندارد اما نیروي عشق به او قدرتی فرهاد عاشق ناکامی است که از آغاز خود را بازنده می
 شود و همگان در شگفت ازاش چون موم نرم میکوه در برابر اراده: تواند در راه محبوب بکوشدچه میبخشد تا هر آنشگرف می

فهمد گذارم و زمانی که میبندد که اگر در دل کوه بیستون راهی باز کنی شیرین را به تو میخسرو به نیرنگ با او عهد می. این نیرو
به . کندبرد و تمام امیدش را ناامید میفرهاد پیروزخواهد شد با فرستادن قاصدي گرانجان ،به دروغ خبر مرگ شیرین برایش می

  . بازدماند که در راه محبوب جان میتنها ناکام می این ترتیب فرهاد نه
  

  بررسی کالم در روایت 
ها و ي رویدادها، توصیف شخصیتمنظور از پرداخت هنري، سرعت ارائه. سطح کالم به پرداخت هنري داستان اشاره دارد

نظر او راجع به ادبیات قابل . نگردایت میشناختی به روپردازي است که از منظر زباننظریهراجر فالر . موقعیت راوي در متن است
کنندگان زبان خواهیم ي روابط بین استفادهگاه متن ادبی را میانجیي کالم تلقی کنیم، آناگر ادبیات را به منزله«: تأمل است

ادبی دیگر یک  سان متنبدین. ي اجتماعینگري نقش و طبقهنه فقط روابط گفتاري بلکه روابط مربوط به آگاهی، جهان: دانست
مطرح » دیدگاه روایی«او چهارچوبی به نام ). 88: 1369فالر و دیگران، (» شودمصداق نیست بلکه تبدیل به یک کنش یا فرایند می

  . شناختی استهاي زمانی، مکانی و روانگیرد که شامل دیدگاهشناسان دیگر را تا حدودي در بر میکند و نظریات روانمی
چه کسی «پردازد که است، به این مسأله میاي از دیدگاه روایی راجر فالر مطرح شدهشناختی که به عنوان زیرمجموعهدیدگاه روان

ها وجود کننده و این که چه روابطی بین راوي و شخصیتراوي یا یک شخصیت شرکت: گر رویدادهاي یک روایت استمشاهده
  : توان به چهار مقوله تقسیم کردیاین دیدگاه را براساس نوع راوي داستان م. دارد

افخمی و (» دیدگاه برونی نوع چهارم. 4دیدگاه برونی نوع سوم، . 3دیدگاه درونی نوع دوم، . 2دیدگاه درونی نوع اول،  .1
 ).70: 1382علوي، 

 گیرنده
 فرهاد، شیرین

 هدف 
 رسیدن به شیرین 

 بازدارنده
منظر خسرو، قاصد کریه  

 یاریگر 

 ندارد 

 کنشگر 
 فرهاد 

 فرستنده 
 نیروي عشق 
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کند و را ایفا میدر این دیدگاه، راوي نقش داناي کل . روایت خسرو و شیرین نظامی از دیدگاه درونی نوع دوم قابل بررسی است
که افکار و ها دسترسی دارد، به جاي آنراوي به افکار و احساسات شخصیت. کندشخص بیان میروایت خود را به صورت سوم

بنابراین . پردازدها را بیان کند که گاه به قضاوت و یا دخالت میي رفتار شخصیتتواند انگیزهرفتار آنان را به نمایش بگذارد می
  . ها تحت نظارت راوي داستان استصیفات و رفتارهاي شخصیتي توهمه

هاي روایت حد و مرزي وجود ندارد و روایت در مرز ساختارگرایی و براي شکل«: با توجه به این که بارت معتقد است
دیدگاه «توجه به توان سطح کالمِ روایت را با ، می)Mcquillan ،2000 :3شده در مک کویالن نقل(» گیردساختارشکنی قرار می

  . واکاوي نمود» تحلیل انتقادي گفتمان«فالر و » شناختیروان
گروهی از «و ) 20: 1382ون دایک، . (»گفتمان، کاربرد زبان در بافت است«: شناسان عمدتاً از گفتمان چنین تعریفی دارندزبان

ي تحلیل ي کنش اجتماعیِ زبان، شاخهبه مثابه تحلیلگران گفتمان با حرکت از سطح بررسی زبان در کاربرد، به سطح گفتمان
هاي رمزگان: هاي دیگر از جملهترین رمزگان است زیرا رمزگانترین و مهمزبان پیچیدهرو از این. انتقادي گفتمان را بنا کردند

نگ، قابل توصیف و بیان شده در فرهي زبان و انبوهی از روایات و حکایات انباشتهآداب، پوشاك، غذا، رفتار و غیره به واسطه
پس هر رمزگان نظامی از دانش است . بخشداند و به هنجارها و ناهنجارهاي هر جامعه معنی میگذاريها نظام ارزشرمزگان. هستند

  ).174و  150: 1387سجودي، (» بنیاد استبنیاد و فرهنگسازد، بیشتر بافتکه امکان تولید، دریافت و تفسیر متون را ممکن می
توان از روایت به گفتمان و رمزگان آن رسید و از راه تحلیل توجه به این که در ساختمان روایت، زبان شرکت دارد پس می با

  . نگري راوي آشنا شدانتقادي گفتمان روایت با جهان
  : توان پی برد که شخصیت محبوب نظامی، شیرین استدر منظومه خسرو و شیرین نظامی می

  که نامی از خسرو ببرد؛ آنکند بیبه صراحت نام شیرین را به نکویی یاد میدر تحمیدیه منظومه 
  به چشم شاه شیرین کن جمالش 

  )2: 1376نظامی، (
  که خود بر نام شیرین است فالش  

  
شواهد ي آفاق، درباره. استسراید که همسرش آفاق درگذشته و شاعر از مرگ او سخت متأثر شدهنظامی زمانی این منظومه را می

نظامی او را به همسري . ي قبچاق بود و آفاق نام داشتحاکم دربند، کنیزي براي نظامی فرستاد که از طایفه«: گویندتاریخی می
شاعر در این منظومه از اندوه خود ). 83: 1355برتلس، (» .برگزید، او را دوست داشت ولی نتوانست مدت زیادي با او زندگی کند

 : کندگزارش مرگ شیرین به وضوح بیان میگشاید و در عقده می

  رو چون بت قبچاق من بودسبک
  )430: همان(

  گمان افتادخود کآفاق من بود  
  

کند، نکته قابل ذکر این سنجی طراحی میاي که راوي به این شخصیت دارد، شخصیت شیرین را به دقت و نکتهبا توجه به عالقه
مثالً در روایت . اندنگري به شخصیت شیرین نپرداختهکدام از راویان با این ژرفهیچ است که در روایات پیشین از این داستان

توان از رهگذر توصیفات پس می. ترین شخصیت داستان استفردوسی، شیرین شخصیت مؤثري نیست ولی در روایت نظامی مهم
هایی دارد و راوي در داستان جانبدار کدام شخصیت شیرین تا حدودي پی برد که از نگاه نظامی زن آرمانی ایرانی چه ویژگی

  : شخصیت و کنش است
  برخورداري از زیبایی . 1

سار است شستن شیرین در چشمهي مشهور آن هم توصیف اندامنمونه. وصف زیبایی شیرین در سراسر منظومه در حد کمال است
  . رود هم شاهد ذهن زیباپسند اوکه هم دلیل نبوغ نظامی در وصف به شمار می

  داشتن حق آزادي . 2
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تواند آزادانه عشق بنابراین می). 12: 1377سعیدي سیرجانی، (» در دیار شیرین منعی بر مصاحبت و معاشرت زن و مرد نیست«
تند، در محیطی اي که کمترین ارزش براي زن قائل نیسنظامی در دوره«. خسرو را برگزیند و قدم در این راه دشوار بگذارد

برتلس، (» گویدکامالً متفاوت از احترام به زن، از شخصیت انسانی او، از قهرمانی و شعور و زکاوتش با قاطعیت سخن می
1355 :83 .(  

  : نالدگشاید، بلکه از دلتنگی خود میشود، به نکوهش او زبان نمیخبررفتن شیرین آگاه میبانو از بیزمانی که مهین
  مهر از ما بریدي؟ چه افتادت که

  )75: 1376نظامی، (
  کدامین مهربان بر ما گزیدي؟  

  
کند، کردن خسرو از عشق شیرین گزارش میعصران و جامعه خود را نسبت به زن از زبان مریم براي منصرفنظامی باور هم

  : ي نظامی نیستمریم شخصیت مورد عالقه
  زنان مانند ریحان سفالند

  )197: همان(
  سو جمالندخبث و بیرونسو درون  

  
  پایبندي به اصول پاکدامنی در عین آزادي . 3

- دارد، توقعات خسرو را که مغایر با اصول پاکدامنی است، بیشیرین که دل به مهر خسرو سپرده و او را سخت دوست می

  : خرد تا به رسم و کابین همسر او شودگذارد و رنج دوري را به جان میپاسخ می
  گریم از عشق جمالشکه گر خون 

  ).121: همان(
  گردم مگر جفت حاللشنمی  

  
  وفاداري . 4

- شود، نخست با مریم و سپس شکر میزمانی که خسرو از شیرین آزرده می. ترین ویژگی شیرین وفاداري در عشق استمهم

گاه از عشقش نالد هیچوفایی خسرو میکه از غرور و بینشاند، شیرین با اینپیوندد و با این رفتار گرد غم بر دل شیرین می
  : گرداندروي برنمی

  وجوي کس فشردم نه پی در جست
  )322: همان(

  نه جز روي تو کس را سجده بردم  
  

  .داندکاهد، این مطلب را فرهاد هم میشود، از مهر خسرو نمیي فرهاد آگاه میحتا زمانی که از مهر سرشار و صادقانه
  انحصارطلبی در عشق . 5

طور که خود هیچ شود خسرو را بپذیرد، هماني خسرو است اما با وجود مریم و سپس شکر، حاضر نمیشیرین سخت دلباخته
  : گزیندشریکی بر محبت خسرو برنمی

  شکر خواهی و شیرین نیز خواهی؟
  )324: همان(

  شکار ماه کن یا صید ماهی  
  

  دانایی و حکمت. 6
-خسرو در نه. مغزي باشدزند که نشان سبکجوانی، همواره شکیباست و کاري از او سرنمیشیرین در مسیر عشق با وجود 

  : خواندشاست، شیرین بعد از پیوند با او به داد و دانش فرا میسالگی مکتب و دانش را رها کرده
  افروزبه نزهت بود روزي با دل

  )397: همان(
  شد آن روزسخن در داد و دانش می  
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- اي طعنهاست؛ در مرگ مریم با نامهگوید، انگار حکمت نظامی در سخنان شیرین به نمایش درآمدهحکیمانه سخن میشیرین 

  : نویسدآمیز به خسرو از بازي روزگار می
  جهان را نیست کاري جز دورنگی 
  گه از بیداد این آن را دهد داد

  )268: همان(

  گهی رومی نماید گاه زنگی  
  را کند شادگه از تیمار آن این 

  
  : کشدو با چندین نیش و کنایه هوسرانی شاه را به رخش می

  عروس شاه اگر در زیر خاك است
  )269: همان(

  !عروسان دگر دارد چه باك است  
  

  پادشاهی به عدل و داد . 7
مراعات نموده، در شیرین در مدت یک سال پادشاهی عدل و انصاف را . رسدبانو پادشاهی به شیرین میبعد از درگذشت مهین

  . شودگذارد و راهی مداین میترسد از عدالت بکاهد، حکومت را به بزرگی معتمد وامیکه از دوري خسرو پریشان است، میحالی
عقل فرض کند، به  نیکویی از پادشاهی شیرین عصران خود زن را ناقصکه مانند همایني مهم این است که نظامی به جاينکته

   :گویدسخن می
  فراخی در جهان چندان اثر کرد 

  )181: همان(
  : کندو از آن به حکمرانان زمان خود التفات می

  که یک دانه غله صد بیشتر کرد  
  

  هاي اطرافها و تنگیفراخی
  )181: همان(

  ز راي پادشاه خود زند الف  
  

عصر گوید، باز به پادشاهان همآزاري سخن میدر آغاز داستان هم زمانی که از تعیین مجازات هرمز براي خسرو به جرم رعیت
  : کندخود دادگري را گوشزدمی

  کردند از این پیشسیاست بین که می
  کنون گر خون صد مسکین بریزند 

  )45: همان(

  ي خویشنه با بیگانه، با دردانه  
  زبند یک قراضه برنخیزند

  
  زبانی سخنی و شیرینخوش. 8

  : سخنی محبوب استزبانی و خوشبیند، دلیل عشق او همین شیرینفرهاد در آغاز شیرین را نمی
  شنیدم نام او شیرین از آن بود 

  )218: همان(
  زبان بودکه در گفتن عجب شیرین  

  
  قدرشناسی . 9

نماید اما را تقدیم می) گوشواره(ترین جواهرش کند، ارزندهگزاري از فرهاد که استادانه جویی از سنگ بنا میشیرین براي سپاس
نهد و بازد، شیرین نیکویی و مهر او را ارج میزمانی که فرهاد جان می. گیردفرهاد آن را نثار قدم شیرین نموده، راه صحرا پیش می

  : که از مهر خسرو بکاهدآنسپارد بیمحترمانه به خاکش می
  ز خاکش گنبدي عالی برافراخت

  )262: همان(
  اي ساختوزان گنبد زیارتخانه  

  
  نیایش و پرستش پروردگار . 10
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- وقتی خسرو مغرورانه راه آزار شیرین را در پیش می. گویدشیرین همواره از پرستش پروردگار دادگستر و فریادرس سخن می

  : شودخواهد و مستجاب میگیرد، شیرین با نیایش چاره درد عشق را از خدا می
  نیایش در دل خسرو اثر کرد

  )296: همان(
  ن فلک زیر و زبر کرد دلش را چو  

  
***  

  
کند و گاهی از گاه مستقیم خسرو را سرزنش نمیگوید، هیچزند یا اندرز میکه بارها در داستان به قضاوت دست مینظامی با این

به خاطر ممکن است . شودگذارد تا سره از ناسره باز شناختهکند، در مقابل، رفتار شیرین را به نمایش میشخصیت او جانبداري می
- شود، از قاصد میي آن زمان باشد، حتا زمانی که خسرو با نیرنگ سبب مرگ فرهاد میمراعات جو مردساالري حاکم بر جامعه

  : نالد نه از نیرنگ خسرو
  چو گفت آن زلف و آن خال، اي دریغا

  )256: همان(
  زبانش چون نشد الل، اي دریغا  

  
  : دهدو پوشیده، گناه را به روزگار نسبت می

  زمانه خود جز این کاري نداند
  )258: همان(

  که اندوهی دهد جانی ستاند  
  

  : کند که چندان پذیرفته نیستنطامی عذر خسرو را دوري شیرین چنین گزارش می
  به تن با دیگري خرسند بودم 
  اگر گامی زدم در کامرانی 

  )313: همان(

  ز دل تا جان تو را در بند بودم  
  باشد جوانیجوان بودم چنین 

  
  : داردو از زبان شیرین یک بار خسرو را چنین معذور می
  است وفاییدلش دانست کآن نز بی

  )198: همان(
  شکیبش بر صالح پادشاهی است  

  
  : کشددارد؛ از جمله زمانی که خسرو به طعنه اندوه شیرین را در مرگ فرهاد به رخ میمیتر از خسرو، جانب شیرین را نگهاما بیش

  چو خسرو بر فسوس مرگ فرهاد
  چنان افتاد تقدیر االهی 

  )266: همان(

  چنان تلخی فرستاد به شیرین آن  
  که بر مریم سر آمد پادشاهی

  
***  

  : ستایدشکیبایی و وفاداري شیرین را فراوان می. نشیندي عشق به قضاوت مینظامی در سرایش این منظومه درباره
  ! زه که احسنت اي زمان و اي زمین،

  که جز شیرین که در خاك درشت است 
  )424: همان(

  عروسان را به دامادام چنین ده   
  استکسی از بهر کس خود را نکشته

  
  : استقدر به شخصیت شیرین عالقمند است که گویی فراموش کرده که نخست فرهاد بر شیرین جان فشاندهراوي آن

  بباید عشق را فرهادبودن
  )262: همان(

  گاهی به مردن شادبودنپس آن   
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  نتیجه
ي ارمنی است، از منابع پیشین ي داستان خسرو و شیرین را که شرح دلدادگی خسرو، پادشاه ساسانی و شیرین، شهزادهمایهنظامی بن

و  است که شاعرانی مانند امیرخسرو دهلوي، خواجو و جامینظیر خود روایتی ساخته و پرداختهگرفته و با نبوغ و مهارت کم
یک از دالیل برتري این روایت، . ي نظامی را به دست آورندکدام نتوانستند اقبال و آوازهاند اما هیچدیگران به پیروي او برخاسته

هاي نقد ادبی معاصر قابل ارزیابی عالوه بر مهارت راوي در علوم ادبی زمان خود پرداخت هنري و دقیق داستان است که با شیوه
  . است

پردازي دقیق، اي که به شخصیت شیرین دارد به یاري شخصیتتوان دریافت که نظامی با عالقهشناسی میات روایتبنابر نطری
شخصیتی که مجموع . توانسته هم طرح داستانی را غنا ببخشد هم از شیرین شخصیتی بسازد که به وفاداري در عشق شهره است

هاي بسیار، سنجیده و درست رفتار ي محبوب که با داشتنِ آزاديادار و دلبستهزنی زیبا، عفیف، دانا، وف. صفات زن آرمانی او است
  . کندمی

نظامی زمانی . نگري نظامی پی بردهانجتوان به از رهگذر توصیفات شخصیت شیرین و با تکیه بر تحلیل گفتمان تا حدودي می
جود زن به عنوان جنسی فروتر از مرد و در خدمت او و. آفریند که جامعه کمترین ارزشی براي زن قائل نبودچنین شخصیتی می

گذارد و که شیرین در این منظومه، زنی آزاد و داناست که به انتخاب خود قدم در راه دشوار عشق میکرد، در حالیمعنا پیدا می
  . بازدرسد و جان در راه وفاي به معشوق میرود تا به وصال میپیش می

کند و گاهی از گاه مستقیم خسرو را سرزنش نمیگوید، هیچزند یا اندرز میاستان به قضاوت دست میکه بارها در دنظامی با این
شیرین از خسرو . شودگذارد تا سره از ناسره بازشناختهکند، در مقابل، رفتار شیرین را به نمایش میشخصیت او جانبداري می

اي دادن، نالهخوش است، حتی به هنگام جانبه دلنشینی شیرین دل سازد که در زمان حصر در آتشخانه تنهاهمسري وفادار می
که شیرین از خونی که بستر را فراگرفته بیدار سپارد، در حالیمی آورد که مبادا خواب شیرین آشفته شود و لب خاموش جانبرنمی

-ازدواج، شیرین هیچ مخالفتی نشان نمیبعد از مرگ خسرو و با درخواست شیرویه براي . بیندشود و محبوبش را غرق خون میمی

اند، با خنجري که همراه جان محبوب را گذاشتهاي که جسم بیآید و در دخمهدهد، آراسته و زیبا در آیین سوگ محبوب می
- و نمیفشانی امانند فرهاد و جانستاید که کوشش بینظامی به حدي عشق شیرین را می. شکافدي پرمهر خود را میبود سینهآورده

  . به خود جلب نماید -چندان که شایسته است-تواند توجه شاعر را 
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75 

  دل در مثنويصاحب
  

  1فرمحمد بهنام
   2صدیقه رستمی  

  
  چکیده

از آن جاکه مولوي خود ، عارف صاحب دلی است که هدفش از سرودن مثنوي  رهایی و وارسـتگی انسـان هـاي سرگشـته از قیـد      
همان انسان کامـل و اهـل    اودر مثنوي که از نظر ) اهل دل( تعلقات می باشد ، در این پژوهش به بررسی مقام و جایگاه صاحب دل 

  .ی دست یافته اند ، ضمن بیان دیدگاه هاي سایر عارفان پرداخته شده است معنا و باطن اند که به مقام معرفت اله
که موالنا صاحب دالن را انسان  این پژوهش به روش توصیفی وشیوه تحلیل محتوا انجام شده است و نتایج تحقیق حاکی از آن است

  .ماده و زمان و مکان استهایی می داند که نگرش عقل آنان تا نفخ صور و برپایی رستاخیز و فراتر از عالم 
او همچنین تنها جویندگان علم راه حق را ، صاحب دالن می داند که از رازها و اسرار آگاهی دارنـد و قـادر بـه درك و احسـاس     

  .نطق آب و خاك و گل هستند
ناسد و روح آدمـی  مولوي تنها شرط تبدیل سنگ وجودي را به گوهر معنا رسیدن به عارفان صاحب دل و همنشینی با آنان می ش  

  .را گوهري می داند که فقط اهل معرفت و صاحب دالن قادر به شناخت آن می باشند
  
  

  .مولوي ، مثنوي معنوي ، صاحب دل ، اهل دل :کلید واژه ها

                                                        
  استادیار دانشگاه بیرجند - 1

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - 2
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  مقدمه

دل از مفاهیمی است که به کرات در آثار شاعران و عارفان بدان اشارت رفته و دست مایه ساختن مضامین بکر و لطیفی در حوزه 
ي  رهیدا کهي است امراد از دل به زبان اشارت آن نقطه «: سدینو یمدرباره ي دل  هیالهداادب و عرفان گردیده است مؤلف مصباح 

 دیرسي بصر ها منتي به وي نظر، در مبتداو  وستیپو سرّ ازل و ابد در او به هم  افتی کمالبدو  در آمد و حرکتوجود از او در 
و شهادت و روح و نفس و  بیغ انیمعرش رحمان و منزل قرآن و فرقان و برزخ . ی شدمتجلی بر او باقو جمال و جالل وجه 

ی ، جمله ي الهاله و حامل و محمول سرّ امانت و لطف  و ناظر و منظور پادشاه و محب و محبوب ملکوتو  ملک نیالبحرمجمع 
  ). 67: 1387ی، کاشان( » اوصاف اوست

که  دانند یمو عارفان نیز دل را لطیفه اي        ندیگو یمجایگاه و اهمیت دل تا به حدي است که عارفان را اهل دل و صاحب دل 
  ). 101: همان (محل معرفت است 

در آثار او مشاهده  توان یمبیشترین شهرت موالنا به خاطر سرودن مثنوي عارفانه و پر از حکمت اوست و عرفان به کمال رسیده را 
عرفان مولوي عالی ترین مرتبه فکري و تعالی روحی و اخالقی است که با مجاهده و سیر و سلوك و کسب دانش و معرفت « .کرد

  ). 149:  1388سجادي، (»شود یممردان کامل و انبیا و اولیا حاصل حقیقی و عشق به حق و پیروي از 

خود، صاحب دلی دانست که به گفته ي خویش ، از مرحله خامی و پختگی گذشته و به مرحله سوختن در عشق  توان یمموالنا را 
  :الهی که آخرین درجه ممکن کمال بشري و مرتبه اولیاي خاص خداست واصل گردیده است

  سه سخن بیش نیست                         خام بدم ، پخته شدم ، سوختم  حاصل عمرم

و  ندیگو یممولوي به آخرین درجه این مقام که آن را در اصطالح عرفا مقام فناي فی اهللا و بقاي باهللا   « : در مولوي نامه آمده است 
ا للّه و انّا الیه راجعون بدان اشاره شده اس   ).18: 1385همایی، (»ت، رسیده بوددر آیه ي شریفه ي انّ

  از جمادي مردم و نامی شدم                             وز نمـا مـردم بـه حیـوان بـر زدم 

  مردم از حیوانی و آدم شدم                             پس چه ترسم کی زمردن کم شدم   

                                                                                        3/2-3901   

  

  دل در مثنوي

، بیش از همه مورد توجه عرفا و  ها زمانمقوله شناخت دل به عنوان بهترین راه و وسیله نیل به خداشناسی و سعادت ابدي ، در همه 
ي عرفانی خود به آن اشاره کرده اند و دل را تنها جایی از بدن ها نوشتهصاحب دالن بوده است به طوري که همواره در اشعار و 

. باشد یمکه با مرگ انسان از بین نرفته بلکه باعث قرب او نزد پروردگار و وسیله اي جهت معرفت حق و حضرت الوهیت  دانند یم
راي رضاي او و اوست که پس دل است که داننده خداي است و اوست که کارکننده است ب« :در احیاء علوم دین آمده است

شتابنده و متقرب است به حضرت الهی و اوست که راه راست نماینده است بدو و جوارح دیگر جز اتباع و خدم و آالت او نیستند 
  ).3:  1368غزالی ، (»که دل ، ایشان را خدمت فرماید و در کار بدارد
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زرین  ).23: 1389بهنام فر، رستمی، (گاه واالي آن نزد مولوي داردبار در مثنوي نشان از اهمیت و جای 1167تکرار واژه دل، حدود 
در اعتقاد موالنا ، انسان در عالم مخصوصاً با لطیفه دل  که سر نفس و «: کند یمکوب عقیده ي موالنا را درباره دل این گونه بیان 

لطیفه روحانی است و از  نیهم، به جهت  ابدی یمباطن روح محسوبست بر سایر کاینات مزیت دارد  واگر نیز عالم در انسان تحقق 
زرین کوب ، (» همین روست که صوفیه و اصحاب ریاضات مجاهده در تزکیه ي آن را عمده ترین وسیله نیل به کمال دانسته اند

1364 :622.(  

خداوند آن را جدا از دل به عنوان لطیفه معنوي و روحانی وجود آدمی ، در آفرینش نیز مورد توجه خاص حضرت الوهیت بوده و 
سایر اعضاي آدمی آفریده است و برخالف تن که آن را از خاك زمین خلق کرده ، خاك دل را با مالط بهشت و با آب حیات 

چهل هزار سال قالب آدم میان مکه و طایف افتاده بود و هر لحظه از خزاین مکنون غیب  گوهري دیگر لطیف « ابدي سرشته است
. تا هرچه از نفایس خزاین غیب بود، جمله در آب و گل آدم، دفین کردند کردند یم، در نهاد او تعبیه و جوهري دیگر شریف 

چون نوبت به دل رسید، گل دل را از مالط بهشت بیاوردند و به آب حیات ابدي سرشتند و به آفتاب سیصد و شصت نظر 
  ).74:  1374رازي، (» بپروردند

و به زیبایی قدر و منزلت آن را در برابر تن بی ارزش  داند یمدل را نظرگاه و محل توجه خداوند موالنا در دفتر سوم و ششم مثنوي 
  :دیگو یمآن جا که  کشد یمآدمی که مورد توجه و نظر حق نیست به تصویر 

    حق همی گوید نظرمان بر دل است                    نیست بر صورت که آن آب و گل است 

                                                                                                   3/2244          

  دل نظرگاه خدا و آنگاه کور                                           دل نباشد غیر آن دریاي نور

                                                                                                 3/2269                    

   منظر حق دل بود در دو سرا                                          که نظر در شاهد آید شاه را

                                                                                                  6/2881  

بدي المؤْمن« موالنا همچنین در دفتر اول مثنوي با اشاره به حدیث نبوي ع نی قَلب عس ی مائی والس نی اَرضی و عس زمین و آسمان . ال ی
  :دیفرما یم). 72:  1369اجاللی، (» گنجایش مرا ندارد و دل بنده ي مؤمن گنجایش مرا دارد

      من نگنجم در خم باال و پست                              گفت پیغمبر که حق فرموده است

   من نگنجم این یقین دان اي عزیز                                در زمین و آسمان و عرش نیز

   در دل مؤمن بگنجم اي عجب                                  گر مرا جویی در آن دلها طلب

                                                                                1/5 – 2653  

خانه پروردگار باشد و بی شک  تواند یمکه تنها جایی است که گنجایش حق را داشته و  داند یمارزش و مقام دل را آن قدر واال 
الهی ، آن را تبدیل به گوهري ساخته اند که این دل، همان دل صاحب دالنی است که با قرار دادنش به عنوان مرکز معرفت و عشق 
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مولوي دل را مرکز معرفت «قفل نهاده است  شانیها دلنه دل وازران گم کرده رهی که خدا بر  و دریاها از آن بی نصیبند، ها آسمان
  ). 203: 1387نام فر، به(»و دریاها از آن محروم بوده اند، نصیب دل گردید ها آسمانو معتقد است گوهري که  داند یمو عشق الهی 

  نداد ها گردونکآن به دریاها و                                     قطره ي دل را یکی گوهر فتاد

                                                                                                  1/1017  

  صاحب دل

مراد از صاحب دل را ، انسان کامل و اهل معنا و باطن دانسته اند که به مقام معرفت الهی دست یافته و دل او از رازهاي نهفته و 
مرد کامل متحقق به مقام معرفت ، داراي احساس پاك و لطیف و عشق تمام ، : صاحب دل «اسرار الهی و عالم غیب آگاه است 

  ). 641: 1361،  فروزانفر( » ظریف و نکته دان 

صاحب دل چهار کس اند، زاهد است، دل او به « :در فرهنگ معارف اسالمی چهار صفت به صاحب دل نسبت داده شده است  
شوق سوخته، خائف است، دل با شک شسته، مرید است، دل او به خدمت کمر بسته، محب است دل وي به حضرت پیوسته، 

گفت خداوندا آن کدام خانه است که جالل و عظمت تو را شاید؟ گفت دل بنده » تا اسکنهیا داوود طهرلی بی«خطاب آمد به داوود 
، آنجاش نشان ده که خرگاه قدس دیجو یممن است، هر کجا حزین سوخته اي را بینی در راه جست و جوي که با سوز عشق ما را 

نزلگاه اطالع ماست، محراب وصال ما جز به فناي دل سوختگان نزنند، دل بنده ي مؤمن خزینه ي بازار ماست، م
اند و آنان مجاز و « :کند یمو اهل دل را نیز اینگونه توصیف ). 1088:  1379سجادي،(»ماست کسانی که از سرگذشته و طالب سرّ

  مرخص اند که به هر عبارت که خواهند از آن حاالت وجدانی خود تعبیر کنند 

  ). 1/340:همان(»بهتر ز هزار بدره زر بر بستن          یک دم به حضـور اهـل دل بنشین                

  :دیگو یمحافظ 

  چو بشنوي سخن اهل دل مگو که خطاست                سخن شناس نئی جان من خطا اینجاست

  )15: 1383حافظ،(                                                                                              

  

  در مثنوي) اهل دل ( صاحب دل 

یی اهل دل و معنا ها انسانموالنا در جاي جاي مثنوي از صاحب دالن یاد کرده و به بیان صفات و ویژگیهاي خاص آنان، به عنوان 
  .که با سایر افراد متفاوتند و قدرت عقل و درکشان فراتر از عالم ماده و زمان و مکان است، پرداخته است

  : میپرداز یمو صفات صاحب دالن در مثنوي  ها یژگیواینک به توضیح مهمترین 

  وقوف و اشراف بر سرایر و ضمایر و درك عوالم غیب - 1

ي ها انسانو توصیه ي او به    باشد یماز صفات برجسته صاحب دالن در نزد موالنا، آگاهی و وقوف آنان از اسرار و عوالم غیب 
و لیکن وظیفه طالب حقیقی این «معنا این است که در حضور عارفان صاحب دل مراقب دل خود باشند  عاري از کمال و خالی از
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:  1385همایی،( »است که در حضور اهل دل در هر حال ادب نگاه دارد و منت ایشان بکشد و به جان و دل ، ایشان را خدمت کند
262.(  

  صاحب دالندر حضور حضرت            دل نگه دارید که اي بی حاصالن

  که خدا زیشان نهان را ساتر است          پیش اهل تن ادب بر ظاهر است 

  زآن که دلشان برسرایر فاطن است          پیش اهل دل ادب بر باطن است

                                                                                    2/20 – 2218  

که در  کند یمو این که موالنا در اشارت به ضرورت حفظ آداب در پیش شیخ تاکید « : دیگو یماره دکتر زرین کوب در این ب
نگهداشت دل باید اهتمام ورزید و آن را از هر شک و وسوسه یی دور داشت ، نظر به این معنی دارد که صاحب دل  برخالف اهل 
ظاهر ، بر سرایر و ضمایر خلق اشراف و وقوف دارد ، با او باید ادب باطن را هم مرعی داشت و هر گونه تردید و سوء ظنی را در 

و نقش  رسد ینمحتی در صدد امتحان کردن او نیز نباید بر آمد و پیداست که مرید را تصرف در شیخ . مورد وي از خاطر سترد 
  ). 707-2/706:  1364زرین کوب ، ( »البته در نقاش قدرت تصرف ندارد 

سالک باید همانند «که روز و شب از این جهان محسوس به جهان نامحسوس درگردشند داند یماو در همان دفتر دلدار را اهل دل 
نقابی ، ( »  به مقام و مرتبه ي ارزشمند خود دست یابد ها آنمس در خدمت اکسیر وجود صاحب دالن باشد تا به برکت وجود 

1387 :124.(  

  ي دل از دلـدار تو خدمت اکسیر کن مـس وار تو                        جـور مـی کش ا

  کیست دلدار اهل دل نیکو بدان                        که چو روز و شب جهانند از جهان

                                                                                      2 /75-3474  

  :دیفرما یمدر دفتر سوم نیز در تأکید بر آگهی صاحب دالن بر اسرار 

            تـو زحـال خـود ندانی اي عمو      آن چه صاحب دل بـداند حال تو

                                                                                3/3565  

بال و پر پرواز به سوي  که داند یمو در همان دفتر تنها کسانی را که توانایی درك عالم غیب و سیر الی اهللا را دارند  صاحب دالن 
  .حق و طی مراحل تبتل تا فنا تنها به آنان داده شده است

ل تـا فـنـا                               پـایـه پـایـه تـا مالقـات خـدا   از مـقـامـات تـبتّ

  شرح و حد هر مقام و منزلی                              که به پر زو بر پرد صاحب دلی

                                                                                       3/6-4235  

  ها دلاهل دل، صاحب حکمت گم شده  - 2
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که آن حکمتی، که دل آن را گم کرده و از دست داده در نزد اهل دل موجود است و  کند یمموالنا در دفتر دوم به یقین تصریح 
در مقایسه با  ها انسانبه آن دست یافت پس باید آن را فقط در نزد عارفان صاحب دل جستجو کرد نه در نزد جماد ، زیرا  توان یم

  .اهل دل ، جمادي بیش نیستند

جماد این جا کنایه است از کسانی که فاقد حیات معنوي هستند ، درست نقطه مقابل اهل « زمانی در توضیح جماد آورده است  
  ). 2/597:  1385نی ، زما( »دل

  پیش اهل دل یقین آن حاصل است                   کاله ي حکمت که گم کرده دل است

  کور دل بـا جان و بـا سمـع و بـصر                     مـی نـدانـد دزد شیـطـان را ز اثـر

  ق پیـش اوز اهل دل جو از جمـاد آن را مـجـو                   کـه جـمـاد آمـد خـالیـ

                                                                                       2/2381  

کْمـ«: در توضیح آن در ره آورد معنوي آمده است لْح که این حکمت گم شده ي  دیفرما یم» ُ الْمؤْمنُِ ضالَّـاشاره است به حدیث اَ
تُ د جنَما و ی   ).7800:  1363عماد، . (»موها خُذُوها که در اصل دل و عرفا باید آن را پیدا نموداهل دل است اَ

  دل مردان صاحب دل، کعبه صدق و حقیقی - 3

این است که درون مردان صاحب دل را ، کعبه صدق و سجده  کند یمیکی دیگر از صفاتی که مولوي براي صاحب دالن عنوان 
ي ابله ، بناي مسجد را که مجازي بیش نیست ، مورد تعظیم و ها انسانیافت ، در حالی که  توان یمکه خدا را در آن جا  داند یمگاه 

،  دهند یم، مورد اهانت و آزار و اذیت قرار   هاست آن، اما اهل دل و صاحب دالن را که مسجد حقیقی درون  دهند یمتکریم قرار 
  :دیفرما یمآن جا که در دفتر دوم 

  کنند یمدرخـرابـی اهـل دل جـد                      کنند یمابـلهـان تـعظیـم مسجـد 

  آن مجاز است ایـن حقیقت اي خران                 نیست مـسجـد جز درون سـروران 

  مـسجـدي کـان انـدرون اولیـاست                 سجده گاه جمله است آن جا خداست

                                                                                         2/11-3109  

  :دیفرما یمو در دفتر سوم آن جا که 

  زآن که در صحراي گل نبود گشاد              گام در صحراي دل باید نهـاد

  و گلستـان در گلستـان ها چشمه                        ایمن آباد است دل اي دوستان

                                                                             3/5 – 514  

خَلَه کانَ آمناً که در خصوص کعبه است یعنی کعبه حقیقی، دل مردان صاحب «این بیت      نْ دم اشاره است به آیه ي شریفه ي و
به عرش دل پیوسته اند که قلب ایشان به واسطه ي مرابطه و اتصال با دل است که از آالیش آب و گل طبیعت، بر جسته و وارسته، 
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عیانی که منظورشان آب و ) س(حجت عصر و معصوم  از راه عمل و حب و والیت، عرش حق و بیت خداوند شده است ، نه دل مد
باشد که صریح  آیه ي مبارکه از شجره وادي ایمن ) ع(که اشاره به آیه ي نور دیدن حضرت موسی  شود یمگل دنیا و بدن است و 

یمن باز اشاره به دل صاحب دل است چنان چه شیخ شبستري قمی           :دیفرما یماست و وادي اَ

یمن که ناگاه ی اناهللا                               درآ در وادي اَ   درختی گویدت إنّ

گوشزد موساي روح شد و نور را از دور به صورت نار دید  که از شجره ي زیتونه ي نفس قدسیه ي الهیه این صورت و صدا      
  ).91:  1363عماد ، (» که اول تجلیات بود

   نگرش عقل صاحب دل، فراتر از عالم ماده و زمان و مکان - 4

که نگرش عقل آنان تا نفخ صور و برپایی رستاخیز برقرار بوده و فراتر از عالم ماده  داند یمموالنا همچنین صاحب دالن را افرادي 
 تواند ینمي سطحی نگر، تنها در امور مادي نافذ است و تا مرتبه ي گور را بیشتر ها انسانو زمان و مکان است ، در حالی که عقل 

ي سطحی نگر و مادي گرا دور شد و در ها انسانکه باید از  دکن یمدرك و پیش بینی نماید و از عالم ماده فراتر رود و توصیه 
  :جستجوي اهل دل رفت تا بتوان از نگرش و برکات وجودي آنان برخوردار شد

  پیش بینی این خرد تـا گور بود                          وآن صاحب دل به نفخ صور بود

  این قدم عرصه عجایب نسپرد این خرد از گور و خاکی نگذرد                          

  زین قدم وین عقل رو بیزار شو                          چشم غیبی جو و برخوردار شو

                                                                                      4/13-3311  

  صاحبدالن، جویندگان علم راه حق  - 5

و از نظر او علم طریق الهی و منازل و مراحل سیر و سلوك  داند یماحب دالن را جویندگان علم راه حق در دفترچهارم موالنا ص
  : درك کرده و به آن برسند توانند یمحق را تنها صاحب دالن ، که از راه دل با حق پیوند خورده اند 

  صاحب دل داند آن را یا دلش                     علم راه حق و علم منزلش

                                                                                4/1520  

را به سر منزل  ها آنکه  داند یمرا حمل کننده آنان  شود یمي اهل دل، که به طریق کشف و ذوق حاصل ها علمو در دفتر اول   
  ):1/882: 1374زمانی،(هماره در زیر بار شک و اضطراب هستند، بر خالف صاحبان علوم ظاهري که رساند یمحق و آرامش یقین 

  علم هـاي اهل تن احمالشان                        ي اهل دل حمالشانها علم

                                                                                            1/3446  

  طق آب و خاك و گلصاحب دل ، قادر به درك و احساس ن -6



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 372

سبیحهم «موالنا در دفتر اول با استناد به آیه ي  قَهونَ تَ فْ ه ولکنْ ال تَ د مبِح حب س لّایا ءی نْ منْ شَ هر آن چه هستی ) 47/ 17اسراء (و إِ
اهل دل قادر به درك و دارد، ستایش حق تعالی گوید ولی شما ستایش آنان را در نیابید ، معتقد است که تنها صاحب دالن و 

  .احساس نطق آب و خاك و گل هستند

  هست مـحسوس حواس اهل دل     نطق آب و نطق خاك و نطق گل

                                                                                          1/3279  

  همنشینی با صاحب دل، شرط تبدیل سنگ وجودي به گوهر معنا -7

که تنها دل قادر است  داند یممولوي شرط تبدیل سنگ وجودي را به گوهر معنا، رسیدن به عارفان صاحب دل و همنشینی با آنان 
  :این وظیفه ي خطیر را به انجام برساند

  چون به صاحب دل رسی گوهر شوي             گر تو سنگ صخره و مرمر شوي

  اال بـه مـهـر دلـخـوشـاندل مـده      مـهر پاکان در مـیان جـان نشـان

  سوي تـاریکی مـرو خورشیدهاست    کوي نـومیـدي مـرو امیدهاست

  تـن تـو را در حبس آب و گل کشد    دل تو را در کوي اهـل دل کشد

                                                                                         1/5 – 722  

ي نیک ، تنها با همنشینی و هم صحبتی با صاحب دالن، قابلیت رسیدن به کمال و یکدلی را ها انسانو در دفتر دوم به اعتقاد اوحتی 
  : کنند یمپیدا 

  

  ي نیک کایشان قابلند                                   از دم اهل دل آخر یک دلندها غوره

                                                                                            2/3723  

ي ها انسانو       باشند یمکه فقط اهل معرفت و صاحب دالن قادر به شناخت آن  داند یمدر دفتر ششم روح آدمی را گوهري 
  :دیفرما یم، آن جا که ابندی ینمسطحی نگر و مادي گرا در شناخت گوهر وجود آدمی توفیقی 

  اهـبطو افکند جـان در بدن                                 تـا بـه گل پنهان بـود در عدن

  تاجرش داند و لیکن گاو نی                                اهل دل دانند و هر گل کاو نی

                                                                                      6 /7- 2936  

  صاحب دل مصون از شوائب و بالیا - 8



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 373

که اگر زهر کشنده را آشکارا بخورد ، هیچ زیانی به اونمی رسد و در مزاج او  داند یماو همچنین جایگاه صاحب دل را تا آن جا 
  : دیگو یمشیخ فریدالدین عطار قدس سره العزیز « بخشد یماثر شهد 

  تو صاحب نفسی اي غافل میان خاك و خون می خور  

  که صاحب دل اگر زهري خورد ، آن انگبین باشد                                           

آن جا که        ). 251-2: 1385همایی، (»دهد یمو مولوي در مجلد اول مثنوي همین بیت عطار را عنوان گفتار خود قرار  
  :دیگو یم

  گر خورد او زهر قاتل را عیان             را ندارد آن زیان صاحب دل

                                                                                            1/1603  

گر امر و صاحب دل کسی است که به کمال انسانی نزدیک شده است، راه راست را یافته و شوائب از او فرو ریخته است، دی«پس 
زیرا استعداد بد کردن از او دور شده است، در مقابل او خامان و ناقصان اند که باید در . نهی در باره ي چنین کسی جایز نیست

. این یکی از نظریات مهم عرفانی است که موالنا به آن توجه خاصی دارد. قالب مقررات شرعی و عرفی جاي گیرند و مقید بمانند
اسالمی (»شود یمبرداشته  ها نییآیعنی خواص و عوام و مرز میان  گردند یمابناء بشر به کامالن و ناقصان تقسیم بر اثر این اصل ، 

  :و آن جا که فرموده است). 4900:  1377ندوشن، 

  ي شماست ها دلصاحب دل شاه      هاست جسمصاحب ده پادشاه 

                                                                                          1/1678  

یکی صاحب ده است و دیگري صاحب دل، نتیجه ي عمل هر کسی به او باز . دنیاداران در مقابل معنا جویان نهاده شده اند«  
  ).490: همان (» و دید او سازنده ي سرنوشت اوست گردد یم

  :ي زندگی را از بین ببرد ها بهرهو  ها نعمتهمه  تواند یم، که خشم آنان  داند یمموالنا همچنین قدرت صاحب دالن را تا آن جا 

  خراب ها عالمکرد  ها دلخشم مردان خشک گرداند سحاب                       خشم 

                                                                                           3/2816   

  : دیگو یمو در همان دفتر آن جا که 

  آن چنان پیالن و شاهان ظلوم                              زیر خشم دل همیشه در رجوم

                                                                                           3/2824  

  .کند یمی است که خشم صاحب دالن آنان را سنگ باران ي دنیایها قدرتمد نظر موالنا شاهان ستم گر و 

  دل صاحب دل، تجلی گاه خدا - 9
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از مهم ترین صفات صاحب دل این است که دل آنان تجلی گاه و نظرگاه خداست و مولوي در دفتر پنجم مقام و مرتبه ي صاحب 
  :دیفرما یمکه از زبان حق   داند یمدل را تا آن جا 

  نـی بـه نقش سجـده و ایثار و زر                 و نظرمن ز صاحب دل کنم در ت

  تو دل خود را چو دل پنداشتی                           جستجـوي اهـل دل بـگـذاشتـی    

                                                                                          5/2-871   

تا دل فرقی بسیار است ، اگر خود صاحب دلی ، فیض کلی را قابلی و اگر نه باري در ظل دولت دلداري  در بیان آن که از دل« 
نَّ فی ذلک لذکري لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید 373: 1362کاشفی ، ( »درآي ، تا به عالم دل رسی ا.(  

که صاحب دل چون آیینه اي شش رو است که تجلی گاه خداست و حق تعالی از طریق آن بر همه  دیافزا یمو در ادامه ي ابیات 
  :کس ناظر و متجلی است

  حق از او  در شش جهت ناظر بود     صاحـب دل آینه شش رو شـود

  نـکنـدش بـی واسطه او حـق نظر      هر که اندر شش جهت دارد مقر

                                                                                        5/5 – 874  

  

  در مثنوي) اهل دل(سایر تعابیر صاحب دل  

یکی از تعابیري که موالنا در سرتاسر مثنوي به آن اشاره کرده و از آن سخن گفته است، تعبیر صاحب دل و اهل دل است که از 
ن الهی ، قطب عالم، پیران صفی، ولی حق، خواص، شیخ ، پیر و جواسیس القلوب نیز در آن به عنوان مردان خدا، اولیا ، ابدال، طبیبا

  .  مثنوي نام برده است

و در عالم وجود به  شود یمو در حق فنا  گذرد یمو خیاالت   ها هیسادلی که از اعراض و «: در توصیف دل مردان حق آمده است
  ).3/321: 1369استعالمی، (» رساند یمگار بهره دارد، به همه بهره همه چیز احاطه دارد و چون از احسان وجود پرورد

جمع بدل یا بدیل، عده اي معلوم از صلحا و : ابدال«از تعابیري است که موالنا در وصف صاحب دالن به کار برده است: ابدال  
که در مورد وجه تسمیه ي ) با و نجباقطب، غوث، اخیار، اوتاد، ابدال، نق(خاصان خدا، یکی از طبقات هفتگانه ي عارفان بزرگ 

  : آنان سه نظر اظهار شده است

  .صفات زشت بشري را در وجود خود به اوصاف الهی بدل کرده اند. 1

  .گردد یمتعداد آنان همواره در روي زمین ثابت است و هرگاه یکی از آنان بمیرد، دیگري بدل و جانشین وي . 2

  ). 45:  1369اجاللی، (» هر یک از آنان بدل یکی از پیامبران هستند. 3

  :برتر است ها آسماناز  ها آنکه به عقیده ي موالنا دل 
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  آن دل ابـدال یـا پیغمبر است            برتر است ها آسمانآن دلی کز 

  در فـزونـی آمـده ، وافی شده          پاك گشته آن ز گل صافی شده 

  رسته از زندان گل بحري شده                       سوي بحر آمده ترك گل کرده

                                                                                     3/50 – 2248  

شده اند که دیگر  اولیا ءاهللا در تصوف، آنان که از جانب خدا مؤید به حاالت و مکاشفاتی« :در فرهنگ معین آمده است : اولیاء
و در فرهنگ معارف اسالمی نیز این گونه توصیف شده ) اولیاءاهللا: معین(دسترسی نیست مقام اولیا بعد از انبیا است ها بدانخالیق را 

باقی  اولیا بعد از انبیا اند که من عنداهللا مؤید به حاالت و مکاشفات گشته اند که. اصطالح عرفانی، فقهی نزد عرفا -اولیا«: است 
خالیق را دسترسی بدان نیست الجرم خوانند که احوال این طایفه را از دید کوته نظران نا اهل مخفی کنند و چون آنان امناء اهللا اند 

  ).1/340: 1379سجادي، (»کنند یماطالع یابد لذا به واسطه اصطالحات رمزي، احکام اهللا را بیان  ها آننباید غیر اهل به 

  :دیفرما یم، آن جا که   داند یماي خدا را باران رحمت و کشتی نجات بشریت موالنا اولی      

  آب بـهــر آن ببـاریـد از سـمـاك                        تـا پلیدان را کند از خبث پاك

  ي شماستها یرگیتخود غرض زین آب جان اولیاست                       کوغسول 

                                                                                            5/221  

تیر رها شده از کمان، یعنی اجل و قضاي حتمی را  توانند یماو معتقد است اولیاي خدا داراي چنان قدرت و نیروي الهی هستند که 
  . از راه برگردانند

  له                                       تیر جسته باز گرداند ز راهاولیا را هست قدرت از ا

                                                                                            1/1669  

  ).291: 1385همایی، (»اولیا و مردان خدا صنفی از بشرند که براي نجات و رهبري باقی اصناف بشر خلق شده اند« 

که از اسرار الهی واقفند و اسرار دل نزد  کند یمموالنا همچنین از صاحب دالن به عنوان جواسیس القلوب یاد : جواسیس القلوب
بدون آن که کالم و  گردد یممکشوف  ها آناولیا و انبیا جواسیس القلوبند، خواطر دیگران بر «: باشد یمآنان آشکار و مکشوف 

و چون از اسرار و رموز غیب و ضمایر خلق آگاهند    هاست آنخواندن ضمایر اشخاص نمونه اي از کرامات .باشد واسطه اي در کار
و هر دلی را که مستعد دریافت تجلیات حق بدانند با دستگیري و هدایت، آن را  دانند یمحتی حال هر کسی را بهتر از خود او 

این عارفان کامل در دل سالکان طریق .همچون موم نرم و رام است ها آن؛ چرا که قلوب خالیق در دست تصرف کنند یممصفا 
  ).123: 1387نقابی، (»کنند یموآن ها را متقلب و متحول  گذارند یمحقیقت از کرامات و معجزات اثرها 

  پــاسبـان آفــتــابـنـد اولــیــا                          در بشـر واقـف ز اسـرار خـدا

  عـالم الـغیـوب                           در جهان جان جواسیس القلوب بنـدگان خاص 



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 376

  در درون دل درآید چـون خیال                           پیششان مکشوف باشد سر حال

  آن که بر افـالك رفتـارش بـود                           بر زمین رفتن چه دشوارش بود

                                                                                )2/1482- 1478(  

برده واز  ها آنکه از ظواهر افراد پی به اعماق وجود  داند یمي کامل و صاحب دالنی ها انسانموالنا طبیبان الهی را : طبیبان الهی
  :دیفرما یمآن جا که  شوند یمصدها سقم و بیماري آنان، بی درنگ آگاه 

  طـبیبـان الـهـی در جـهـان                        چون ندانند از تو بی گفت دهان پـس

  هم زنبضت هم زچشمت هم زرنگ                      صد سقـم بینند در تو بی درنگ

  این طبیبـان نـو آمـوزنـد خـود                         کـه بدین آیـاتشـان حاجت بـود

  ـت بشنـوند                         تــا به قعر باد و بـودت در دوندکامـالن از دور نـام

  ها حالدیـده بـاشندت تـو را با                           ها سالبلک پیـش از زادن تـو 

                                                                                )4/1801- 1797(  

طبیبان الهی هستند که بدون پرسش و واسطه همین که نام فرد را بشنوند تا اعماق وجودش رسوخ کرده و از بیماري  ها آن«   
هم چنان که . پیش از زاده شدنش خبر دهند ها سالقادرند از حال افراد  ها آنحتی . ندینما یمو آن را عالج   شوند یمدرونش مطلع 

خرقانی و احوال او خبر داده است؛ در حالی که فاصله وفات بایزید تا تولد خرقانی قریب به  بایزید بسطامی از وجود شیخ ابوالحسن
  ).  124: 1387نقابی، (»)1800-4/1850مولوي، (صد سال بوده است

ل تر از پیر قادر است کام نندیب یمموالنا معتقد است مقام پیر تا بدان جاست که آن چه جوانان و افراد عامه در آینه :  پیران صفی
  :آن را در خشت خام مشاهده نماید 

  آن چه تو در آینه بینی عیان                                 پیر اندر خشت بیند بیش از آن

  پیر ایشانند کاین عالم نبود                                  جان ایشان بود در دریاي جود

                                                                                       )2/8-167(  

  :ودر دفتر پنجم نیز دوباره بر این قدرت و مقام پیر تاکید کرده است

  همه ندیب یمآنـچه بیند آن جـوان در آینـه                                 پیر اندر خشت 

                                                                                        )5/3275(  

بلکه از آن به عنوان  داند ینممولوي در دفاتر چهارم ، پنجم و ششم جایگاه و مقام پیر را به کهولت سن و سپیدي موي ریش و سر 
  :دیگو یم، آن جا که داند یمامیدان و نردبان آسمان  و پیران را دستگیر نا کند یمعقل و دانش یاد 
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  پیـر پیـر عقل بـاشـد اي پسر                         نه  سپیدي  مـوي اندر ریش و سر

  از بلیس او پیرتر خود کی بود                        چون که عقلش نیست او الشی بود

                                                                                     )4/4-2163(  

  پیر عشق توست نه موي سپید                                 دستگیر صد هزاران نا امید

                                                                                        )5/3276(  

  اد                                پیر گردون نی، ولی پیر رشادغیرپیر، استاد و سرلشکر مب

  من نجویم زین سپس راه اثیر                                 پیر جویم پیر جـویم پیر پیر

  پیـر بـاشـد نـردبـان آسمان                                  تیر، پران از که گردد از کمان 

                                                                                     )6/5-4124(  

پیري در متون عرفانی هیچ جنسیتی با « :در توصیف این ابیات  آمده است "در اندیشه موالنا ها نشانهفرهنگ نمادها و "در کتاب 
در گهواره پیرند و کسانی چون ابلیس با ) ع(ون عیسی ، ندارد بلکه افرادي همچدیآ یمپیري طبیعی ، که در اثر کبر سن پدید 

:  1383تاجدینی، (»وجود عمر هزاران ساله کودکند، بنابراین مالك پیري و جوانی و کودکی در نزد صوفیه عقل و دانش است
202.(  

ان مقدم دانست و فرماندهی او را با وجود این که جوان کم سن و سالی بود بر پیر) ص(موالنا همچنین در حکایت اسامه که پیامبر 
 دهد یمسپاه مسلمانان را به او سپرد و این عمل اعتراض پیران و افراد مسن را در پی داشت،  مراد خویش از پیري را به خوبی شرح 

که از پیر کسی نیست که از نظر سن و سال پیر باشد بلکه کسی است : کند یمبه اعتراض آنان را به زیبایی بیان ) ص(و پاسخ پیامبر
  .نظر شهود حقایق به مرتبه هستی و سکر و فنا رسیده باشد

پیر نه آن است که به مرور ایام و مضی اعوام از قوت به « خوارزمی از شارحان متون عرفانی در باره مراد از پیري آورده است
س خاکی است و نه محل طوارق پیر کامل نه محبوس قف... ضعف و سستی روي آورده باشد و از حالی به حال تغییر پذیر گشته 

  ).308: همان(»افالکی

و  گذارند یمکه در دل سالکان راه حقیقت از کرامات و معجزات خود اثرها           داند یمموالنا پیران صفی را داراي چنان قدرتی 
  .شوند یمباعث تحول و دگرگونی آنان 

  مـعجـزاتـی و کـرامـاتـی خـفـی                       بـر زنـد بـر دل زپیـران صـفـی  

  که درونشان صد قیامت نقد هست                       کمترین آنکه شود همسایه مست

                                                                                  )6/1301-1300(  
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از دیگر تعابیري است که موالنا درجاي جاي  مثنوي همانند سایر تعابیرذکر شده براي توصیف صاحب دالن به کار برده : شیخ
  :آگاه است ها انسانکه از ضمیر  داند یماست و شیخ را نیز انسان کاملی 

  درگهیشیخ کامل بود و طالب مشتهی                            مرد چابک بود و مرکب 

                                                                                            1/1444  

نظُـربه نـوراهللا شد                               وز نهـایت وز غـمت آگاه شد شیخ کاو ی  

                                                                                          2/1567  

  با مریدي بی درنگ                       سوي شهري نان بدانجا بود تنگ شد یمشیخ 

  از غفلت پدید گشت یمترس جوع و قحط در فکر مرید                      هر دمی 

  زحـیر شیخ آگه بود و واقـف از ضمیر                        گفـت او را چند باشی ار

                                                                                5/2844-2841  

که همانند کمان که درکف و قبضه ي کمان کش است همیشه و در همه حال  داند یماو همچنین انسان بی وزر و گنه را شیخ   
  :        باشند یمتسلیم قدرت حق 

  شیخ است اي جوان               در قبول حق چو اندر کف کمانآنکه بی وزر است 

  

  شیـخ که بــود پـیر یعـنی مـو سپیـد               مـعنـی این مـو بـدان اي بی امید

                                                                                3/1790-1789  

بلخی، (»مرد مسن که سن در وي هویدا و آشکار گردیده باشد« :ثنوي در تعریف شیخ آمده استدر فرهنگ لغات و تعبیرات م
و کسی است که ) اصطالح اهل درایه و عرفان(-شیخ« :و در فرهنگ معارف اسالمی نیز این گونه توصیف شده است). 323: 1362

نزد عرفا انسان ... را و اطالق به کثیر العلم  80تا  50یا از تا آخر عمر را شیخ گویند  50سال متجاوز باشد و برخی از  40سن او از 
  ).1080-1: 1379سجادي، (»کاملی است که در علوم شریعت و طریقت و حقیقت کامل شده باشد

موالنا در دفتر سوم در داستان جزع ناکردن شیخ بر مرگ فرزندان خویش به زیبایی واقف بودن شیخ از عالم غیب و مشاهده       
مقام شیخ را در میان ) ص(و در ابتداي داستان با تمسک به سخن پیامبر ) 1817 -3/1819( کند یمزندان از دست رفته اش را بیان فر

مراد از شیخی ، درجه نیابت نبوت است و شیخ نایب نبی است و باید در مرید : کاشانی گوید«. داند یمقومش همانند مقام نبی 
مقام شیخ مقامی است برتر که در آن مقام هر چه . صاف کند و از زنگ هواي طبیعت زدوده کندتصرف کند و آینه ي دل او را 

  ).1081: همان(»الشیخ فی قومه کالنبی فی امته: در حدیث است که... خواهد شود

  بود شیخی رهنمایی پیش از این                             آسمـانی شمـع بر روي زمین
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  میـان امتـان                              در گشـاي روضـه ي دارلجنانچـون پیـمـبر در 

  گفت پیغمبر که شیخ رفته پیش                           چون نبی باشد میان قوم خویش

                                                                                   3/1774- 1772  

را داراي خوي الهی وعطا و  ها آنو  برد یمیگري است که موالنا براي  صاحب دالن و برگزیدگان حق به کار تعبیر د: ولی
  : داند یمبخششی بدون توقع سود و غرض 

  آن کـه بـدهـد بـی امیـد سـودهـا             آن خداي است آن خداي است آن خداي

  شت و تـابـش مـطلـق گـرفـتیـا ولـی حق که خوي حق گرفت              نـور گـ

  کـو غنـی است جز او جمله فقیر                کـی فقیـري بـی عـوض گـوید که گیر

                                                                                       3/4- 3352  

هی دارند؛ برخالف عامه ي خلق که هیچ سالمی بی طمع یکی از خصایص اولیا و برگزیدگان خدا این است که خوي ال«   
و در هر عطایی انتظار چند برابر سود و عوض دارند؛ اولیاي خدا اهل آز و طمع نیستند فیض بخشی الزمه ي وجود فیاض  کنند ینم
و بر همه کس  ، در مقابل عطا و بخشش خود هیچ توقع و چشم داشت سود و عوض ندارند ، آفتابند که در همه جا هاست آن

  ). 261: 1385همایی، (»، بدون این که بها و عوضی بخواهندبخشند یمو گرمی و روشنایی  تابند یمیکسان 

این اصطالح فقهی است و آن که شرعا یا عرفا بتواند تصرف در امور «:در فرهنگ معارف اسالمی ولی به این معنی آمده است   
عبد و آقاي او، همسایه، ابن عم، مالک و جز آن است و در شرع وارث مکلف را شخصی دیگر کند و به معنی دوست ، کمک ، 

  ).              2/2165:  1379سجادي،(»گویند

از دیگر تعابیري است که موالنا به عنوان صاحب ) مهان: معین(که در فرهنگ معین به معنی مقربان و نزدیکان آمده است : مهان
دل در دفترمثنوي از آن یاد کرده است و مقام و عظمت مهان را به عنوان شخصیت واالیی که خدا  نجاست را به خاطر وجود آنان 

  :کشد یمو زهر در نزد آنان شیرین تر از شهد است به تصویر  دینما یمو مقربان درگاهش تبدیل به پاکی 

  گفـت پیغمبـر کـه از بهر مـهـان                         حق، نجس را پاك گرداند بـدان

  کو اگر زهري خورد شهدي شود                         تو اگر شهدي خوري زهري بود

                                                                                       2/30-3427  
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  :نتیجه گیري

که  صاحب دل را انسان کامل و اهل معنا و باطن دانسته اند که به مقام معرفت الهی دست یافته است و موالنا خود صاحب دلی است
که آخرین درجه ي ممکن کمال بشري و مرتبه ي اولیاي از مرحله ي خامی و پختگی گذشته و به مرحله ي  سوختن در عشق الهی 

  .خاص خداست واصل گردیده است

  :که سایر افراد از آن محرومند داند یمو صفاتی  ها یژگیوموالنا صاحب دالن را داراي 

غیب  از نظر او برجسته ترین صفت صاحب دل آن است که بر سرایر و ضمایر وقوف و اشراف داشته و قادر به درك عوالم  
  .باشد یم

او معتقد است حکمت گم شده دل را باید در نزد عارفان صاحب دل جستجو کرد که دل آنان کعبه صدق و سجده گاه است که 
  .یافت توان یمخدا را در آن جا 

که نگرش عقل آنان تا نفخ صور و برپایی رستاخیز و فراتر از عالم ماده و زمان و مکان  داند یمیی ها انسانموالنا صاحب دالن را       
  .است

و از دیگر صفات صاحب دل نزد او این است که قادر به درك  داند یماو همچنین تنها جویندگان علم راه حق را ، صاحب دالن 
  .و احساس نطق آب و خاك و گل هستند

و روح آدمی را  شناسد یمجودي را به گوهر معنا رسیدن به عارفان صاحب دل و همنشینی با آنان مولوي تنها شرط تبدیل سنگ و
  .باشند یمکه فقط اهل معرفت و صاحب دالن قادر به شناخت آن  داند یمگوهري 

که حق  باشند یمبه اعتقاد او یکی از مهم ترین صفات صاحب دالن، آن است که نظرگاه خداوندند و همچون آیینه اي شش رو 
: دیفرما یمتعالی از طریق آن بر همه کس ناظر و متجلی است و داراي بیشترین ارزش و اعتبار در نزد خداوندند تا آن جا که       

  .من به صاحب دل کنم در تو نظر

مثنوي در توصیف صاحب  سایر تعابیر و اصطالحاتی است که موالنا در سرتاسر... ابدال ، اولیا، طبیبان الهی، پیران صفی، شیخ و 
که در دل سالکان راه حقیقت از کرامات و معجزات خود  داند یمدالن به کار برده است و آنان را داراي خوي الهی و چنان قدرتی 

  .شوند یماثرها گذاشته و باعث تحول و دگرگونی آنان 

  

  :منابع
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  دانشگاه تبریز: تبریز
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  ).به نشر(انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد. وحی دل موالنا). 1387. (بهنام فر، محمد

انسانی  -دو فصلنامه موسسه تحقیقاتی علوم اسالمی.»مقام و مرتبه دل در مثنوي«).1389.(بهنام فر، محمد و رستمی، صدیقه
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  .چاپ دوم. زوار: تهران). ید صادق گوهرینگردآورنده س(فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوي).1362.(بلخی، جالل الدین

  .»انتشارات صدا و سیما«سروش: تهران. در اندیشه موالنا ها نشانهفرهنگ نمادها و ). 1382.(تاجدینی، علی

 .چاپ ششم. میالد: تهران). از نسخه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی(دیوان حافظ). 1383.(حافظ، شمس الدین محمد

 .انتشارات علمی: تهران. جلددوم ) نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوي(سرنی ). 1364. (زرین کوب، عبدالحسین

  .اطالعات: تهران. جلد اول و دومشرح جامع مثنوي معنوي ). 1385. (زمانی، کریم

  .چاپ چهارم. کومش: تهران. فرهنگ معارف اسالمی). 1379.(سجادي، سید جعفر

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی :تهران. مقدمه اي بر عرفان و تصوف). 1388.(سجادي، سید ضیاءالدین
 .چاپ پانزدهم). سمت(ها دانشگاه

  .علمی: تهران . به اهتمام احمد خوشنویس). شرح ابیات مشکله مثنوي مولوي(ره آورد معنوي). 1363.(عماد ،حاج میرزا محسن

ید الدین محمد خوارزمی به کوشش حسین ∇ترجمه مـ »)  3ربع مهلکات (احیاء علوم الدین «). 1368. (محمدغزالی ، ابوحامد 
 .چاپ دوم: علمی و فرهنگی: تهران.خدیو جم 

  .چاپ چهارم.زوار: تهران. شرح مثنوي شریف).1361. (فروزان فر، بدیع الزمان

 .چاپ سوم.هما: تهران). تصحیح جالل الدین همایی(لکفایهمصباح الهدایه و مفتاح ا). 1367.(کاشانی،عزالدین محمود

  .چاپ دوم. ي افشاری مطبوعاتبنگاه : تهران . يمثنولب لباب ). 1362. (نیحسی، مال کاشف

  چاپ هشتم.  ریکب ریام: تهران.  یفارسفرهنگ ) . 1371. (، محمد  نیمع

م. زوار : تهران. ی جلد سوماستعالممحمد   حیتوضو  لیتحلو  حیتصح.  يمثنو. ) 1369. (محمد  نیالدي ، جالل مولو چاپ دو 

 .چاپ چهارم . هرمس: تهران.  کلسونین نیال نولدیر حیتصح.  يمعنوي مثنو) . 1386. ( ------------------

  .هما: تهران). دیگو یممولوي چه (مولوي نامه ). 1385. (همایی، جالل الدین

  . یفرهنگی و علم: تهران.  مرصاد العباد) . 1374. (ي ، عبد اهللا بن محمد رازنجم 

،  16ی دانشگاه تربیت معلم تهران ، سال انسانو علوم  اتیادب دانشکدهمجله .  »يمثنودل در  گاهیجا«. ) 1387.( نیریشی، نقاب
  ).134-113صص .(13 87 زییپا،  62شماره 
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76  

  بگوعیب می جمله بگفتی هنرش نیز 

 )کارکردها و نمودهاي شراب در شعر حافظ(

  
  1اتیبرضا 

  دهیچک
ی راستباورند که حافظ به  نیای بر شارحان. یی مربوط به آن استمعناشعر حافظ شراب و حوزه ي  میمفاه نیتری اصلی از کی

 ها یبررساما نوع . ی دانسته اندعرفانی عال میمفاهي دارایی و کناي از شارحان، شراب او را ریکثو در مقابل جمع  دهینوش یمشراب 
ي کارکردهای دارد و هم گونی گونه معانحافظ، هم  وانیدنکته توجه کرده اند که شراب در  نیاکم به  اریبسفراتر نرفته و  نیااز 

  .ادا نکرده اند دیباوجه حق مطلب را چنان که  چیهانجام شده که آنها هم به  نهیزم نیادر  قیتحقتنها چند .  یمتنوع
 اتیابچهارم  کحدود ی. استخراج شده است اتیاب نیا نیمضامحافظ احصا و سپس  اتیغزلمرتبط با شراب در  اتیابمقاله  نیادر 

گروه  17پرشمار در  نیمضام نیادر مرحله ي بعد .  آورند یمدر  شینماکارکرد گوناگون را به  162حافظ شراب آلودند که 
  .حافظ به دست داده شده است وانیدي مختلف شراب در کارکردهای فراواني نمودارهاآمارها و  تاًینهاي شده و بندی دسته اصل

  
  
  يآمار لیتحل  -یموضوعي بندطبقه   -ییمحتوا لیتحل  -يخمر نیمضام -حافظ –شراب : ها دواژهیکل
  

                                                        
  Bayat.dr@gmail.com: ی ، رایانامهفارس اتیادبي زبان و دکتري دانشجو - 1
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دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 383

  قیتحقسابقه ي 
 نیای از کی. خورد یمی به چشم شناسیی در کار حافظ خألهاحافظ نوشته شده، هنوز  وانیدی که بر گوناگوني شرحهابا وجود 

ي آقا. ي نکرده اندکار نهیزم نیااغلب شروح در . حافظ است وانیدي شراب در کارکردها زیني اقسام و بند، طبقه ها یخالي جا
ی حافظ موضوعي راهنمای در ل؛ دکتر حسن 1کرده میتقسی ادبی و عرفانی، نیزمی در حافظ نامه شرابها را به سه دسته ي خرمشاه

 زین گرانیدو  2دهد یمرا به دست  کدهیمی و می، مستی کلشرح حافظ تنها سه عنوان  230ي بندی با مطالعه و موضوع شناس
عنوان باده  لیذعنوان  19 شانیپري  رزاز است که در جمع آقاي از آن بند میتقس نیبهتر. سطح کار کرده اند نیهمحداکثر در 

را هم اضافه ... و ) ی استمدر گرو  ای شود یمکه با شراب شسته (و خرقه ریپمرتبط به شراب، مانند  مهین نیعناوآورده و اگر تمام 
ي دختر رز، باده ي ازل، باده آزاد: قرار است نیااز  شانیپری باده در جمع اصلجلوه ي  19. 3عنوان فراتر نخواهد رفت 43از  میکن

ی، صبوحی، شراب و شاهد، خوشدلي و شادبخش، درمان غرور،  اتیح، ایری پنهان، پادزهر نوشی آشکار، باده نوشه، باده و ساد
. يخبری بی و مستی رغم مخالفان، کشف راز، علی نوشباده، باده  شیستایی از شک، رهاعقل،  ریتحقی، نوشباده  نییآیی، زداغم 

، جرعه ي کأس )لزوم طاعت(مغان  ریپما گفت،  ریپ، ) ریپ نشیگزلزوم (ریپي، ریپندناپذ: نانندیاي مرتبط با شراب مدخلهای باق زین
، )ی و مطربمرهن (، خرقه)مغان رید، کدهیم، خانهیم(، خرابات)خانهیماز خانقاه به (ی، خانقاهفلسف أسی(رتیحالکرام، 

،شراب و )مخاطبات(یساق، )جمال و جاذبه(یساقي، زیزهدستي، زیست ایر، رمضان، دنیپوش، راز )یمي خرقه با شستشو(خرقه
  ).زیپرهروزگار /موسم ورع(، ورع)از غم زیپره(، عفو گناه، غم)هودیالشرب (یصوفخرقه، 
ی روش کی: دارد زیندو ضعف عمده  شیقوتهاحافظ است، در کنار تمام  نیمضامکتاب در شناخت  نیترکه جامع  شانیپرجمع 

 کتنها در ی تیبآنکه هر  گریدی و علمي روشمندحاصل ذوق و مؤانست است تا  شتریبده و ی شمعرفکار است که در مقدمه 
 .ی مغفول واقع شده استموضوعچند  اتیابیی از ها جنبهخاطر  نیهمموضوع مطرح شده است و به 

ي شراب اختصاص داده و در هر مورد پس ها دواژهیکلعنوان کتابش را به  476عنوان از  46، زیگلري در کتاب پرده ي صریقدکتر 
 اریبسکتاب  زیگلرپرده ي .مضمون را آورده است حیتوض زینو  ها دواژهیکلهمان  ای "ي تکرارها نهیقر"مربوطه  اتیاباز ذکر 
نداشتن  -1: ی شعر حافظ را به انتها رسانده بودابدر مضمون ی قیتحقي را نداشت، ساختاري است که اگر دو ضعف ارزشمند
ی از نیعناو؛ کنند ینمی به خواننده کمکي از موارد اریبسحافظ که در  اتیابي برگرفته از هنر نیعناو -2ی منسجم موضوعفهرست 

است  نیمضامشده است؛ بخش اول تکرار  میتقسکتاب به دو بخش  نیا.  "...چه خوش آمد که، به خنده گفت، آن شد که، " لیقب
 بیترک 82ذکر شده  بیترک 365 انیمبخش از  نیادر . است باتیترککه آمارش در سطور باال ذکر شد و بخش دوم تکرار 

ی می، باقشراب  ": اند هیشبو گاه به شدت به هم  دهند یمی را نشان متفاوت نیمضامی که گاه باتیترک؛ خورد یمشراب آلود به چشم 
  ."...گلرنگ، شراب گلگون، ی، شراب ارغوانی، شراب باق

ي دکترنامه ي  انیپااست که  "یفارسي در شعر خمریی اصطالحات بررمزگشاي امقدمه "کار  نیبهتر زین ها نامه انیپادر عرصه ي 
حوزه ي کارکرد  6 سندهینوي که در دانشگاه تهران موجود است ، مجلدمفصل  دو  قیتحق نیادر . ی استصرفي محمدرضا آقا

                                                        
  .194،ص1، ج1378حافظ نامه، بهاء الدین خرمشاهی، علمی و فرهنگی،  1

  .285-279، صص1، ج1388راهنماي موضوعی حافظ شناسی، کاووس حسن لی، نشر نوید شیراز،  2

  .1386ره، جمع پریشان، طبقه بندي موضوعی اشعار حافظ، علی اکبر رزاز، به ویرایش بهاء الدین خرمشاهی، نشر قط 3
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ي و فنا، خودی بي با حالت خمرمناسبت اصطالحات : ی و نه فقط حافظ در نظر گرفته استفارسی شعرعرفانشراب در ي برای اصل
  1.ایریی و رمز مبارزه با زداي، غم زیستي اسرار، عقل افشاي، اریاختی ب

ي کارکردهای از برختا  دهیکوش "شراب در شعر حافظ"ي در باقری علي آقا نترنتیاي فضادر مقاالت عرضه شده در  نیهمچن
  2.رسد ینممورد  15به  شیکارکردهاکند که جمع  ادی مختصر یحیتوضحافظ را با  وانیدشراب در 

    
  قیتحقروش 

 959است که  تیب 4192 اتیغزلبخش  اتیابکل . حافظ انتخاب شد اتیغزل انیمیی شراب از معنامربوط به حوزه ي  اتیابابتدا 
به شکل  شد یممستفاد  تیبی که از هر نکاتی و معان اسپس معنا ی. اتیابچهارم کل  کحدود یی عنآن شراب آلود است؛ ی تیب

از آن / ي فشان بر خاكاي جرعه خوراگر شراب "؛ مثالً دادند یمچند کاربرد شراب را نشان  اتیابی برخ. استخراج شد دواژهیکل
ي حافظ به مخالفان را در جوابهای از کدن اشاره دارد و هم یهم به رسم جرعه بر خاك افشان "چه باك ریغی رسد به نفعگناه که 

کاربرد  1354، تیب 959ي باعث شد که از کاربردچند  اتیاب نیاحضور . ي ندارد بلکه نافع هم هستضرربر دارد که شراب 
  .استخراج شود

  .ي بودندبند میتقسگروه قابل  17شد که در  افتهي شراب یبرانوع کارکرد  162در مجموع 
ي هرگروه کارکردها بیترت زینو  ها گروه بیترت. هر گروه قابل مشاهده اند اتیابتعداد  زینو  ها گروه ریزو  ها گروه ریزدر جداول 

شاهدها ارائه  گرید تیبشماره ي غزل و  زینمثال و  تیب کاز کارکردها ی کي هر یبراپس از جداول . است اتیاببر اساس کثرت 
  .شود یمي داده مختصر حیتوضدر هرمورد و در صورت لزوم  شود یم

 یخوشباش -1
 

 زهد -2

 تعداد کارکرد
 

 تعداد کارکرد

 43 بهار
 

 41 )يرند(تقابل راه زهد و عشق 

 39 دفع غم
 

 33 توبه از شراب

 30 يآوري شاد
 

 25 ییایرطعن زاهدان 

 17 و دفع فکر مرگ امانهیخ
 

 22 يزیست ایر

 17 یالیخی ب
 

 15 کردن خرقه را خرج شراب

 7 ی بطالت استمی ب
 

 14 شکستن خود

                                                        
  . 1375ي ، دانشگاه تهران ، دکتر،   ی محمدرضاصرفی، درشعرفارسي خمریی اصطالحات بررمزگشاي امقدمه  1

  

2 www.ghooghnous.mihanblog.com  

  

http://www.ghooghnous.mihanblog.com
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 5 ي شرابآرزو
 

 7 آلود یمخرقه 

 3 یمصرف عمر به 
 

 157 جمع

 2 رفع وهم و شک
   

 1 دفع تفرقه ي خاطر
   

 1 ی مطهر استمغم ناپاك و 
   

 1 شیعمجلس انس و 
   

 166 جمع
   

  
 آثار شراب -3

 تعداد کارکرد تعداد کارکرد

 2 یجاودانگ 41 بیغعلم 

 2 بودن شراب ریخ 11 یمستي استغنا

 2 خانهیمی در جاهصاحب  7 رتیحی و فیبالتکل

 2 )ي سرافشا(بیغعلم  7 توکّل

 2 )خانهیمهاتف (بیغعلم  7 یخطاپوش

 2 ي شرابایمیک 6 ي زاهداعتباری بی و ماعتبار 

 2 شطح 6 یمي با توانگر

 1 یمگذشتن با  ایدناز  6 رحمت

 1 استجابت دعا 5 سخاوت

 1 یمانسان شدن با  5 مخالفت با وسوسه

 1 ي با شرابآبرومند 4 یمی بخشجان 

 1 ثالثه ي غساله 4 جوان شدن با شراب

 1 سقوط آداب 3 ي باطن نهیآ



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 386

 1 )دل عارف جام است(بیغعلم  3 یمی با پختگ

 1 )راز همان عشق است(بیغعلم  3 ی به عنوان محرم رازم

 143 جمع 3 یمستی حساب در بوعده ي 

  
 عشق -4

 
 یساق -5

 تعداد کارکرد
 

 تعداد کارکرد

 49 چشم مست
 

 44 یساقعشق به 

 43 ی و عاشقانهنیزم
 

 30 فیحر

 18 ی عشق و شرابگانگی
 

 13 الهیپهم 

 10 لب مست
 

 9 یساقدرد دل با 

 6 ی و وصالمست
 

 7 در جام ارعکس ی

 5 ي معاشرتمعنای به نوششراب 
 

 7 یساق تیعنانظر 

 5 مقصود معشوق است
 

 4 گردش جام

 4 مست از بو
 

 4 شتاب در شراب

 2 ي معشوقرومست 
 

 2 ی و لطف مدامساق

 1 یممعشوق بر  حیترج
 

 1 عادالنه ي شراب عیتوز

 143 جمع
 

 1 غزل مذکر

   
 122 جمع

  
 آداب شراب -6

 
 عرفان -7

 تعداد کارکرد
 

 تعداد کارکرد

 24 ینوشساعت شراب 
 

 21 ی بودن شرابازل ریتقد

 16 يدارشراب و روزه 
 

 15 شراب سیتقد
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 8 جرعه بر خاك افشاندن
 

 13 و مذهب نید

 8 شرب مدام
 

 10 يابدی و ازلی م

 4 احترام جام
 

 6 شراب پس از مرگ

 4 خرج شراب کردن
 

 3 ی بودنساق میتقس میتسل

 3 اندازه نگاه داشتن
 

 3 یعقبو  ایدنجمع 

 3 شدن ضیفواسطه ي 
 

 3 قیطر ریسی و مست

 3 یمقناعت به 
 

 2 راه سلوك گانهی یمست

 2 یمستي بهاجان در 
 

 1 ی صفاتتجلباده ي 

 3 نگفتن راز با نااهل
 

 1 و مجاز قتیحق

 2 ی مقصود استم
 

 1 دل عارف

 1 دنیدر رهنیپ
 

 1 یعرفان

 1 ساغر شکرانه
 

 1 يسحرمست ذکر 

 82 جمع
 

 81 جمع

  
 شاعرانه -8

 
 اتیاجتماع -9

 تعداد کارکرد
 

 تعداد کارکرد

 36 يهنرمشبه به و 
 

 18 تقابل حافظ و منکران

 30 ممدوح و حسن طلب
 

 12 آزاد شدن شراب

 2 یم تیخاصی بحضور 
 

 10 شراب نهان

 68 جمع
 

 9 تقابل با عرف و محتسب

   
 6 تقابل با شرع

   
 5 شرب خمر تیممنوع

   
 3 یخانگشراب 
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 2 یهمگانی مست

   
 65 جمع

  
 یمست -10

 
 خانهیم -11

 تعداد کارکرد
 

 تعداد کارکرد

 25 یرانیا ریاساط
 

 17 رفتن خانهیمبه 

 10 ییرعنایی و بایزی و مست
 

 14 مغان رید

 10 يمستوری و مست
 

 11 خانهیماز مسجد به 

 5 يآزادی و پردگی بی و مست
 

 9 خانهیمخدمت 

 3 یمی از محروم
 

 3 خرابات است ایدن

 2 ي سرافشا/یراستی و مست
 

 2 خانهیمپناهگاه 

 2 ی و قصه ي گذشتگانمست
 

 1 خانهیمدعوت شدن به 

 6 یرانیا ریغ ریاساط
 

 57 جمع

 1 افراط در شراب
   

 64 جمع
   

  
 ریپ -12

 
 عقل -13

 تعداد کارکرد
 

 تعداد کارکرد

 50 فروش یم ریپ
 

 12 یمي عقل به  هیتوص

 2 ریپلطف دائم 
 

 11 یعقلیال

 1 ریپاطاعت از 
 

 9 ی علم و فضلنف

 1 همت
 

 9 ی عقلنف

 54 جمع
 

 5 یمي با اریهش
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 2 حکمت

   
 1 یمعقل حاصل 

   
 49 جمع

  
 يرند -14

 
 ینیزم -15

 تعداد کارکرد
 

 تعداد کارکرد

 14 همراه عبادت
 

 16 ی و خمار و سردردمست

 9 مالمت
 

 12 يانگورشراب 

 6 يریناپذ حتینص
 

 1 یبدمست

 5 يزیگرصالح 
 

 1 حالل بودن شراب

 4 ي حافظ با شرابناساز
 

 1 ی حرامم

 2 عذر بدتر از گناه
 

 31 جمع

 2 يقلندر
   

 2 نذر
   

 1 يرند
   

 45 جمع
   

  
 ي شرابها یژگیو -16

 
 مسکرات مذموم -17

 تعداد کارکرد
 

 تعداد کارکرد

 5 ی شرابتلخ
 

 5 مست غرور

 4 ي شرابضرری ب
 

 2 ایرمست 

 4 قدمت شراب
 

 7 جمع

 3 ی سوزصوفمردافکن و 
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 1 رتیح/یم میتفخ
   

 1 ی دردسربشراب 
   

 1 قابل دسترس ریغمتعارف و  ریغشراب 
   

 1 ی گلرنگم
   

 1 ي گوناگون و رنگارنگها یم
   

 21 جمع
   

  
  :است ریزشراب آلود حافظ به قرار  نیمضام نیپرکاربردتر

  
 تعداد کارکرد گروه

 
 تعداد کارکرد گروه

 50 فروش یم ریپ ریپ -12
 

 18 تقابل حافظ و منکران اتیاجتماع -9

 49 چشم مست عشق -4
 

 17 یالیخی ب یخوشباش -1

 44 یساقعشق به  یساق -5
 

 17 و دفع فکر مرگ امانهیخ یخوشباش -1

 43 بهار یخوشباش -1
 

 17 رفتن خانهیمبه  خانهیم -11

 43 ی و عاشقانهنیزم عشق -4
 

 16 يدارشراب و روزه  آداب شراب -6

 41 )يرند(تقابل راه زهد و عشق  زهد -2
 

 16 ی و خمار و سردردمست ینیزم -15

 41 بیغعلم  آثار شراب -3
 

 زهد -2
خرقه را خرج شراب 

 کردن
15 

 39 دفع غم یخوشباش -1
 

 15 شراب سیتقد عرفان -7

 36 يهنرمشبه به و  شاعرانه -8
 

 14 شکستن خود زهد -2

 33 توبه از شراب زهد -2
 

 14 مغان رید خانهیم -11

 30 يآوري شاد یخوشباش -1
 

 14 همراه عبادت رندانه -14

 30 فیحر یساق -5
 

 13 الهیپهم  یساق -5

 30 ممدوح و حسن طلب شاعرانه -8
 

 13 و مذهب نید عرفان -7
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 25 ییایرطعن زاهدان  زهد -2
 

 12 آزاد شدن شراب اتیاجتماع -9

 25 یرانیا ریاساط یمست -10
 

 12 یمي عقل به  هیتوص عقل -13

 24 ینوشساعت شراب  آداب شراب -6
 

 12 يانگورشراب  ینیزم -15

 22 يزیست ایر زهد -2
 

 11 یمستي استغنا آثار شراب -3

 21 ی بودن شرابازل ریتقد عرفان -7
 

 11 خانهیماز مسجد به  خانهیم -11

 18 ی عشق و شرابگانگی عشق -4
 

 11 یعقلیال عقل -13

  
  :است بیترت نیابه  زیني هجده گانه ها گروهی فراواننمودار 

  
  
  
  :از کارکردها کمربوط به هر ی اتیاب

شاهد مثال  تیب کي هر کارکرد یبراو  شوند یمی که در جداول هجده گانه آمده بود، ذکر بیترتبخش کارکردها به همان  نیادر 
و نرم  نترنتیاي فضادر  جیرای تالیجیدبر اساس نسخه ي  ها شماره. شود یمارائه  زینمربوط  اتیاب تیبو شماره ي غزل و  دیآ یم

  .ی استنیقزومنطبق با چاپ مرحوم  ایگوافزار درج است که 
 شده یمی گنگباعث  حیتوضي که عدم موارد؛ تنها در ستیناز کارکردها  کیی هر یچرامبسوط راجع به  حیتوضنوشتار مجال  نیا

قرار گرفتن در چند  تیقابل ایی داشته اند یوندهایپ گریکدی کارکردها با یبرخ نیهمچن. ی گفته شده استنکاتدر حد چند کلمه 
  .ي شده استادآوری یمقتضدر موارد   زیننکته  نیاگروه را داشته اند که 

  
 یخوشباش .1

  بهار) الف

0
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 که در دستت بجز ساغر نباشد خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

 13 / 2 ،13 / 3 ،25 / 1 ،43 / 1 ،46 / 1 ،46 / 11 ،65 / 1 ،162 / 1 ،162 / 3 ،163 / 1 ،173 / 
3 ،182 / 3 ،218 / 8 ،219 / 3 ،225 / 2 ،225 / 7 ،230 / 6 ،239 / 1 ،239 / 2 ،239 / 8 ،240 / 
1 ،246 / 1 ،246 / 10 ،274 / 1 ،285 / 5 ،305 / 1 ،350 / 1 ،376 / 5 ،395 / 3 ،414 / 1 ،423 
/ 7 ،429 / 1 ،429 / 3 ،430 / 1 ،430 / 3 ،444 / 5 ،444 / 6 ،454 / 3 ،454 / 12 ،461 / 6 ،

485 / 1 ،495 / 1 ،145 / 2.  

  دفع غم) ب

 یینایممشکل در ساغر  نیاتا حل کنم  ی دهمجگرم  نیخون نایم رهیدا نیز

8 / 1 ،22 / 7 ،22 / 7 ،39 / 3 ،54 / 2 ،54 / 6 ،87 / 8 ،88 / 6 ،100 / 1 ،103 / 2 ،128 / 8 ،
129 / 1 ،144 / 2 ،149 / 8 ،151 / 1 ،159 / 6 ،176 / 6 ،198 / 5 ،226 / 3 ،254 / 6 ،317 / 7 ،
331 / 3 ،332 / 6 ،358 / 1 ،364 / 1 ،374 / 2 ،391 / 4 ،413 / 5 ،429 / 7 ،451 / 4 ،452 / 7 ،
458 / 7 ،471 / 8 ،478 / 1 ،479 / 4 ،490 / 7 ،492 / 3 ،493 / 11 ،22 / 6.  

  يآوري شاد) ج

 حورسرشت ارمن و شراب فرح بخش و ی بهشت مینساز بوستان  دمد یمکنون که 

3 / 2،41 / 1،51 / 4،65 / 1،79 / 1،88 / 6،101 / 10،103 / 2،128 / 2،153 / 10،169 / 8،176 
/ 2،198 / 5،257 / 8،264 / 1،279 / 6،286 / 3،293 / 5،320 / 7،329 / 16،358 / 3،374 / 
1،377 / 4،397 / 11،459 / 8،495 / 1،5 / 9،86 / 1،145 / 2،248 / 6. 

  با مرگ امانهیخبرخورد ) د

 یکنفکر سبو کن که پر از باده  ایحال ی شدخواهآخراالمر گل کوزه گران 

 45 / 2 ،48 / 8 ،79 / 4 ،101 / 4 ،101 / 7 ،164 / 4 ،179 / 5 ،182 / 3 ،222 / 4 ،259 / 5 ،
264 / 6 ،278 / 4 ،387 / 5 ،395 / 7 ،479 / 5 ،481 / 2 ،429 / 3.  

  یالیخی ب) هـ

 یدم شیخوز عمر  اسایبو  ریگ الهیپ ي دلاچون و چرا درد سر دهد  ثیحد

3 / 8،17 / 8،37 / 1،83 / 3،87 / 8،129 / 6،201 / 3،219 / 5،278 / 3،293 / 5،387 / 9،395 
/ 7،437 / 8،462 / 6،470 / 2،471 / 4،354 / 7. 

  ی بطالت استمی ب) و
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 بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد گذرد یمی و معشوق عمر می ببه هرزه 

84 / 2 ،135 / 2 ،222 / 4 ،288 / 7 ،455 / 1 ،466 / 2 ،471 / 7.  

  ي شرابآرزو) ز

 ینکنی و معشوق تمنا ماز خدا جز  ي زاهدابر تو گر جلوه کند شاهد ما 

 332 / 7 ،333 / 4 ،427 / 8 ،427 / 9 ،480 / 6.  

  یمصرف عمر به ) ح

 چه شود نمیااز  دیآ شیپتا از آنم چه به  یمبه معشوقه و  هیماصرف شد عمر گران 

228 / 6 ،252 / 1 ،253 / 4.  

  رفع وهم و شک) ط

 ننشستم شیعاز بهر  تیعافبه کنج  تا من از سر امن ستیعمرباده که  اریب

178 / 2 ،315 / 4.  

  دفع تفرقه ي خاطر) ي

 هم اریبی صراحي بخواه و ا مجموعه ستیرکیزخاطر به دست تفرقه دادن نه 

362 / 5.  

  ثالثه ي غسال) کزآثار شراب، .3 ←ی مطهر استمغم ناپاك و ) ای

 حق به دست شماست دییبشوگرم به باده  که صومعه آلوده شد ز خون دلم نیچن

 22 / 7.  

  شیعمجلس انس و ) بی

 و جام ماالمال فانیحراز  ی ماندخالعرصه بزمگاه 

 302 / 7.  
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  زهد .2
  )يرند(تقابل راه زهد و عشق ) الف

 ستیچخواسته کردگار  انهیمتا در  خواست الهیپزاهد شراب کوثر و حافظ 

17 / 5 ،65 / 5 ،65 / 8 ،71 / 10 ،116 / 5 ،118 / 4 ،145 / 7 ،150 / 4 ،158 / 3 ،159 / 1 ،159 
/ 7 ،175 / 7 ،195 / 8 ،199 / 5 ،201 / 7 ،203 / 8 ،208 / 5 ،209 / 4 ،254 / 5 ،257 / 6 ،268 
/ 3 ،275 / 1 ،275 / 2 ،275 / 3 ،292 / 2 ،356 / 9 ،358 / 4 ،362 / 2 ،370 / 2 ،379 / 2 ،379 
/ 6 ،386 / 2 ،386 / 3 ،396 / 5 ،398 / 4 ،400 / 9 ،413 / 4 ،418 / 3 ،478 / 5 ،480 / 6 ،80 / 
3.  

  توبه از شراب) ب

 ییآرای رخ بزم بی نخورم مکه دگر  ام توبه به دست صنم باده فروش کرده

 17 / 6 ،25 / 2 ،26 / 7 ،41 / 4 ،84 / 8 ،167 / 10 ،178 / 5 ،186 / 8 ،218 / 2 ،246 / 2 ،252 
/ 2 ،256 / 5 ،256 / 9 ،256 / 12 ،260 / 5 ،263 / 3 ،290 / 6 ،292 / 2 ،298 / 5 ،305 / 1 ،

319 / 4 ،327 / 7 ،335 / 2 ،344 / 7 ،346 / 2 ،350 / 1 ،353 / 1 ،364 / 4 ،396 / 5 ،423 / 5 ،
452 / 3 ،473 / 4 ،490 / 3.  

  ییایرطعن زاهدان ) ج

 مکن چون دگران قرآن را ریتزودام  یولي کن و خوش باش رندی خور و محافظا 

 5 / 13 ،9 / 5 ،9 / 10 ،44 / 3 ،46 / 9 ،126 / 6 ،131 / 6 ،196 / 8 ،200 / 10 ،201 / 2 ،218 / 
3 ،218 / 9 ،220 / 7 ،246 / 9 ،267 / 5 ،285 / 2 ،285 / 3 ،285 / 4 ،350 / 7 ،352 / 8 ،434 / 
8 ،471 / 3 ،490 / 9 ،393 / 9 ،486 / 9.  

  يزیست ایر) د

 ییایرکه در تابم از دست زهد  فروشند یمی افکن کجا صوفی م

2 / 2 ،8 / 2 ،20 / 4 ،66 / 3 ،130 / 9 ،175 / 8 ،196 / 8 ،200 / 10 ،202 / 6 ،230 / 1 ،243 / 
3 ،274 / 1 ،355 / 2 ،379 / 9 ،380 / 5 ،386 / 6 ،407 / 8 ،415 / 11 ،471 / 6 ،478 / 5 ،485 
/ 2 ،492 / 7 .  

  خرقه را خرج شراب کردن) هـ

 ییجایی گرو باده و دفتر جاخرقه  ییدایشچو من  ستینمغان  ریددر همه 
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77 / 6 ،149 / 5 ،151 / 1 ،178 / 3 ،178 / 9 ،193 / 5 ،203 / 1 ،240 / 3 ،249 / 10 ،375 / 2 ،
376 / 2 ،405 / 8 ،466 / 1 ،471 / 3 ،490 / 1.  

  شکستن خود) و

 دنیپرستکه تا خراب کنم نقش خود  ی از آن نقش خود زدم بر آبپرست یمبه 

 8 / 2 ،8 / 4 ،71 / 8 ،101 / 8 ،142 / 6 ،158 / 3 ،393 / 5 ،435 / 1 ،477 / 6 ،478 / 3 ،479 / 
2 ،489 / 9 ،35 / 5 ،400 / 9.  

  آلود یمخرقه ي ) ز

 يبشو نابیمی به صوفدلق آلوده ي  زیخ دیآ ینمنقش  نیای از رنگ کي یبو

5 / 13،171 / 4،218 / 3،292 / 3،373 / 1،436 / 7،485 / 2.  

 

  آثار شراب .3
   بیغعلم ) الف

 میبرکشاش نقاب ز رخسار  مستانه ستیمنزو بیغسر خدا که در تتق 

3 / 8 ،5  /11 ،7  /1 ،7  /2 ،24  /3 ،37  /3 ،47  /3 ،47  /4 ،48  /1 ،119  /1 ،143  /4 ،143  /5 ،
144  /1 ،152  /3 ،152  /4 ،187  /3 ،243  /3 ،243  /8 ،244  /3 ،260  /9 ،262  /3 ،274  /4 ،283 

 /1 ،296  /7 ،312  /7 ،323  /4 ،338  /2 ،360  /3 ،361  /5 ،375  /6 ،391  /1 ،391  /6 ،406  /5 ،
433  /9 ،477  /6 ،483  /10 ،488  /1 ،488  /2 ،141  /5 ،321  /6 ،432  /2.  

  یمستي استغنا) ب

 رمیوزفراغت باشد از شاه و  یمستي استغناخوشا آن دم کز 

 118 / 1 ،118  /2 ،118  /3 ،332  /9 ،350  /6 ،356  /9 ،375  /4 ،421  /2 ،479  /6 ،488  /3 ،
488  /5.  

  رتیحی و فیبالتکل) ج

 یاولی در دست شراب ساقدر سر هوس  دست نیزی سر و پا باشد اوضاع فلک بتا 

 1 / 1 ،25  /3 ،74  /1 ،81  /7 ،141  /5 ،278  /3 ،466  /5  

  توکّل) د
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 یزالیالی توان بود از لطف ک دینوم عالم اهیسی ده که گر چه گشتم نامه م

24 / 4 ،64 / 8 ،319 / 7 ،323 / 7 ،340 / 4 ،405 / 2 ،462 / 3.  

  یخطاپوش) هـ

 دنیپوش بیعی و گفت مبخواست جام  راه نجات ستیچگفتم که  کدهیم ریپبه 

 105 / 3 ،123  /3 ،203  /2 ،243  /9 ،274  /3 ،285  /4 ،393  /3.  

  ي زاهداعتباری بی و ماعتبار ) و

 یخامبه هزار بار بهتر ز هزار پخته  پخته فیحرشراب خام است اگر آن  نیااگر 

64 / 5 ،151  /2 ،239  /7 ،373  /1 ،468  /1 ،468  /5.  

  یمي با توانگر) ز

 یباشی زر و گنج به صد حشمت قارون ب یباشی گلگون مي دل آن دم که خراب از ا

 199 / 5 ،214 / 1 ،214 / 4 ،218 / 1 ،352 / 1 ،458 / 1.  

  رحمت) ح

 رحمت او ضیفداد که عام است  دینو بیغی سروش عالم مستکه دوش به  ایب

 162  /4 ،186  /1 ،195  /5 ،284  /1 ،405  /5 ،421  /5.  

  سخاوت) ط

 یعلو کرم ورز و الضمان  ریگ الهیپ حافظ ایبي خدا نشنود بو لیبخ

 227  /2 ،429  /9 ،430  /5 ،430  /8 ،430  /9.  

  مخالفت با وسوسه) ي

 دارد خبر یبی ز وسوسه عقل دم نه بس که تو را نیا ستیناگر  چتیهز باده 

116 / 6 ،167 / 7 ،397 / 8 ،398 / 2 ،494 / 2.  

  یمی بخشجان ) ای
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 در مشام رفت اش یم مینسیی از بوتا  دیرسی به جان اتیحدل را که مرده بود 

84 / 5 ،379 / 1 ،431 / 1 ،431 / 8.  

  جوان شدن با شراب) بی

 رمیپجرعه جوانم کن که  کبه ی خرابات ریپي ارس  ادمیفربه 

248 / 4 ،331 / 5 ،332 / 5 ،336 / 6.  

  ي باطن نهیآ) جی

 ی دانستتوانلعل  نیاگوهر هر کس از  ی دانستنهانی راز می از پرتو صوف

 7 / 4 ،48  /1 ،445  /5.  

  یمی با پختگ) دی

 یجام اوریبگر چه ماه رمضان است  یخامی عشق کز او پخته شود هر مزان 

 87 / 9 ،150 / 4 ،467 / 1.  

  ی به عنوان محرم رازم) هی

 نمیبدغا را به جهان کم  فانیحرتا  میندو  اری و کتابم نبود یصراحجز 

 334 / 9 ،346 / 8 ،355 / 3.  

  یمستی حساب در بوعده ي ) وی

 کو نه ی میدیدوعده از حد بشد و ما نه دو  ي که شوم مست و دو بوست بدهمبودگفته 

 18 / 1 ،39 / 6 ،301 / 4.  

  یجاودانگ) زی

 یباقبرفشانم عمر  ارانبه ی و خوشدل ی بده تا مستباقی م

 434 / 1 ،460 / 7.  

  بودن شراب ریخ) حی
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 و عزم جزم به کار صواب کن زیبرخ حافظا ستیپرستکار صواب باده 

 72 / 2 ،396  /6.  

  خانهیمی در جاهصاحب ) طی

 ی که چه صاحب جاهمنیببتا در آن حلقه  يآ کدهیمي سوو  زیخ نینشبا من راه 

352 / 1 ،361  /7.  

  بیغعلم ) آثار شراب، الف. 3 ←)ي سرافشا(بیغعلم ) ك

 یی به کج طبعان دل کورشننمابه شرط آن که  میبنماراز دهر  تیصافی متا در  ایب

278 / 5 ،286 / 1.  

  بیغعلم ) آثار شراب، الف. 3 ← )خانهیمهاتف (بیغعلم ) کا

 ی بنوشمگفت ببخشند گنه  دوش خانهیمی از گوشه هاتف

266 / 7 ،284 / 1.  

  ي شرابایمیک) کب

 ی کردتوانی خاك زر بکنعمل  نیاگر  ستیریاکسطرفه  خانهیمیی در گدا

 5 / 9 ،144 / 4.  

  یمگذشتن با  ایدناز ) کج

 ي اهل دلت باد مونس دل پاكدعا یرفتحافظ خوش از جهان  کدهیمبه راه 

 299 / 7.  

  شطح) کد

 عقده دربند کمر ترکش جوزا فکنم فلک باده بده تا سرمست ریتام  خورده

348  /5 ،374/1.  

  استجابت دعا) که
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 ي مستجاب زدهدعاهاهزار صف ز  حافظ که بر تو عرضه کنم کدهیمبه  ایب

 421  /10.  

  یمانسان شدن با ) کو

 ی و انسان نشودمی که ننوشد وانیح ي آموز و کرم کن که نه چندان هنر استرند

227 / 2.  

  شراب ي باآبرومند) کز

 ی بده تا چهره را گلگون کنمجام ایساق گناه یبزان طبع نازك  کشم یمیی زردرو

349 / 4.  

  ی مطهر استمغم ناپاك و  )ی،یاخوشباش.1←ثالثه ي غساله) کح

 رود یمبحث با ثالثه غساله  نیو رود یمسرو و گل و الله  ثیحدی ساق

 225 / 1.  

  سقوط آداب) کط

 ستیادب یبکنون که مست خرابم صالح  ي خواجهاهزار عقل و ادب داشتم من 

64  /7.  

  بیغعلم ) آثار شراب، الف. 3 ← )دل عارف جام است(بیغعلم ) یک

 خود آن جا چه حاجت است اجیاحتاظهار  دوست ریمن ریضمجام جهان نماست 

33 / 6.  

  بیغعلم ) آثار شراب، الف. 3 ←) راز همان عشق است(بیغعلم ) ال

 نیهمدر اغلب بخش الف . آمد "راز"و  "رمز" حیتوضبا شراب ندارد، به جهت  میمستقکه ارتباط  تیب نیا
  .کند یم "راز"شماره شراب کشف 

 کنند یم ریتقرکه  ستیتیحکامشکل  دیمشنوو  دییمگورمز عشق  ندیگو
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200 / 4.  

  

  عشق .4
  چشم مست) الف

 ی زمام مامستاند به  زان رو سپرده ی به چشم شاهد دلبند ما خوش استمست

 11 / 7 ،12 / 3 ،15 / 4 ،24 / 5 ،27 / 1 ،54 / 2 ،57 / 1 ،95 / 1 ،95 / 6 ،99 / 5 ،105 / 7 ،
118 / 6 ،119 / 4 ،124 / 7 ،124 / 9 ،128 / 6 ،141 / 2 ،148 / 2 ،149 / 10 ،153 / 4 ،170 / 

7 ،193 / 8 ،195 / 1 ،212 / 6 ،215 / 5 ،258 / 6 ،262 / 2 ،267 / 7 ،276 / 6 ،288 / 6 ،305 / 
5 ،307 / 6 ،322 / 4 ،338 / 1 ،338 / 6 ،356 / 4 ،367 / 3 ،370 / 1 ،370 / 3 ،379 / 8 ،394 / 
2 ،395 / 4 ،432 / 5 ،433 / 10 ،435 / 5 ،443 / 3 ،459 / 4 ،486 / 7 ،431 / 7.  

  ینیزم.15←ی و عاشقانه نیزم) ب

 يپهلوي ها غزلبه  خورد یمتا خواجه  يگوسنجند و بذله  هیقافمرغان باغ 

3 / 2 ،5 / 4 ،26 / 1 ،45 / 1 ،46 / 1 ،46 / 4 ،65 / 4 ،67 / 3 ،144 / 9 ،165 / 6 ،173 / 3 ،188 
/ 4 ،201 / 1 ،215 / 1 ،215 / 2 ،218 / 8 ،221 / 3 ،263 / 1 ،263 / 5 ،276 / 8 ،288 / 1 ،309 
/ 1 ،309 / 2 ،309 / 7 ،326 / 5 ،355 / 3 ،362 / 3 ،362 / 5 ،362 / 16 ،374 / 3 ،395 / 5 ،

400 / 5 ،412 / 2 ،417 / 2 ،436 / 5 ،462 / 5 ،477 / 1 ،486 / 3 ،16 / 4 ،19 / 8 ،27 / 1 ،403 
/ 1 ،404 / 6.  

  ی عشق و شرابگانگی) ج

 یآبی مجلس ندارد می بپر کن قدح که  یشرابی بده ساقمخمور جام عشقم 

22 / 8 ،24 / 3 ،26 / 4 ،35 / 5 ،46 / 7 ،81 / 4 ،154 / 4 ،167 / 8 ،186 / 7 ،265 / 3 ،266 / 
4 ،272 / 2 ،275 / 4 ،317 / 7 ،364 / 1 ،411 / 6 ،432 / 1 ،19 / 8.  

  لب مست) د

 یکش یماز خلوتم به خانه خمار  و چشم مست گونیمآن لب  ادهر دم به ی

16 / 5 ،67 / 3 ،118 / 5 ،265 / 1 ،265 / 7 ،281 / 6 ،356 / 4 ،431 / 7 ،433 / 10 ،459 / 4.  

  ی و وصالمست) هـ
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 نمیچگل  شیعز باغ  نوشم یمز جام وصل  نمیبنشکه با دلدار  زدیبرخگرم از دست 

168 / 3 ،168 / 5 ،204 / 3 ،204 / 6 ،311 / 6 ،356 / 1.  

  ي معاشرتمعنای به نوششراب ) و

 ادمیفرسر مکش تا نکشد سر به فلک  همه کس تا نخورم خون جگری مخور با م

 4 / 6 ،120 / 8 ،191 / 2 ،316 / 2 ،395 / 6.  

  مقصود معشوق است) ز

 ي تورضااز جهت  زنم یمهمه نقش  نیا ی گر چه نه درخور همندمخرقه زهد و جام 

53 / 4 ،63 / 3 ،334 / 6 ،379 / 6 ،411 / 5.  

  مست از بو) ح

 ي که مستبوي که شدم عاشق و از روکه به  ی از سر قضاآگهی بده تا دهمت م

 24 / 3 ،95 / 1 ،95 / 6 ،329 / 16.  

  ي معشوقرومست ) ط

 خوردم یمی باز هاللی جامو  دمید یمرخت  جستم یمی ز زلفت باز کیتاری دل را به شب

 181 / 2 ،318 / 6.  

  یممعشوق بر  حیترج) ي

 که خمخانه خراب است ریگخم گو سر خود  ي شراب استپرواتو چه  الیخما را ز 

 29 / 1.  

  

  یساق .5
  یساقعشق به ) الف

 همچو حافظ بنوش باده ناب کریپي پری ساقبر رخ 
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 9 / 3 ،11 / 2 ،13 / 8 ،15 / 4 ،16 / 8 ،36 / 8 ،44 / 4 ،47 / 6 ،87 / 6 ،89 / 7 ،92 / 3 ،111 / 
3 ،111 / 8 ،118 / 5 ،145 / 6 ،159 / 4 ،159 / 7 ،185 / 3 ،192 / 8 ،201 / 1 ،206 / 8 ،212 / 
1 ،215 / 4 ،219 / 2 ،234 / 1 ،239 / 5 ،239 / 6 ،241 / 3 ،246 / 4 ،256 / 9 ،256 / 12 ،260 
/ 9 ،288 / 6 ،312 / 7 ،319 / 4 ،320 / 5 ،354 / 5 ،356 / 2 ،362 / 16 ،428 / 3 ،428 / 8 ،

460 / 6 ،493 / 7 ،495 / 2.  

  الهیپهم ) ی،جساق-5←فیحر) ب

 است زیانگفتنه  امیابه عقل نوش که  ی گرت به چنگ افتدفیحري و ای صراح

  

18  2 /،20  5 /،41  2 /،69  6 /،110  8 /،111  11 /،128  2 /،140  1 /،142  2 /،150  3 
/،185  3 /،202  5 /،207  6 /،241  1 /،245  3 /،245  6 /،247  3 /،273  1 /،292  2 /،302  7 
/،309  1 /،309  5 /،350  2 /،355  3 /،400  5 /،444  6 /،449  4 /،467  7 /،468  5 /،493  4 
/. 

  فیحر)ی، بساق-5 ←الهیپهم ) ج

 یی داردصفای خور که کسي روي شاد نغز گفت آن بت ترسابچه باده پرست

 29 / 2 ،46 / 3 ،123 / 8 ،150 / 7 ،154 / 4 ،316 / 2 ،367 / 1 ،376 / 3 ،387 / 6 ،456 / 2 ،
490 / 3 ،490 / 7 ،492 / 3.  

  یساقدرد دل با ) د

 سرمیمی که خواستم ز خدا شد کام که از مدد بخت کارساز ایبی ساق

5 / 12 ،86 / 1 ،90 / 9 ،133 / 3 ،146 / 5 ،225 / 1 ،243 / 8 ،313 / 1 ،329 / 2.  

  در جام ارعکس ی) هـ

 ی خبر ز لذت شرب مدام مابي ا میا دهید ارعکس رخ ی الهیپما در 

11 / 2 ،111 / 1 ،111 / 2 ،114 / 2 ،249 / 9 ،256 / 7 ،313 / 2.  

  یساق تیعنانظر ) و

 ی به من دردنوش کنتیعناچشم  ی مبادتهی صافی می که جامت از ساق

 49 / 2 ،63 / 5 ،124 / 9 ،143 / 3 ،263 / 5 ،387 / 2 ،398 / 8 .  
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  گردش جام) ز

 بگردان ای بنواز یجامو  نیحزچنگ  انتظارم نیعي نور چشم مستان در ا

1 / 1 ،46 / 4 ،276 / 7 ،384 / 5.  

  شتاب در شراب) ح

 دور فلک درنگ ندارد شتاب کن ی پر شراب کنقدح ایساقصبح است 

74 / 6،276 / 7،396 / 1،396 / 2. 

  ی و لطف مدامساق) ط

 يآمدکز در مدام با قدح و ساغر  ی فرخنده فال منساق ریخذکرش به 

 400 / 5 ،439 / 3.  

  عادالنه ي شراب عیتوز) ي

 که جهان پربال کند اوردین رتیغ ی به جام عدل بده باده تا گداساق

 186 / 2.  

  ینیزم.15 ←غزل مذکر ) ای

 دیدمکه گرد عارض بستان خط بنفشه  امروز نیبچی گلی مه وش ساقي روز 

239 / 5.  

  ینوشآداب باده  .6
  ینوشساعت شراب ) الف

 یمن کبرگ صبوح ساز و بده جام ی یبهمناز ابر  چکد یمصبح است و ژاله 

 5 / 4 ،6 / 7 ،13 / 1 ،26 / 4 ،53 / 1 ،150 / 5 ،150 / 6 ،202 / 3 ،204 / 3 ،206 / 9 ،212 / 1 ،
214 / 4 ،219 / 2 ،219 / 9 ،221 / 3 ،267 / 5 ،275 / 8 ،364 / 3 ،373 / 3 ،396 / 1 ،396 / 3 ،
428 / 1 ،452 / 3 ،479 / 1.  

  يدارشراب و روزه ) ب
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 یانعامی دان و شدن موهبتصحبتش  ي دلااست  زیعزروزه هر چند که مهمان 

18 / 1 ،20 / 1 ،46 / 11 ،84 / 1 ،131 / 1 ،132 / 2 ،164 / 6 ،246 / 1 ،246 / 2 ،246 / 7 ،246 
/ 10 ،272 / 2 ،274 / 2 ،460 / 12 ،467 / 1 ،467 / 3.  

  جرعه بر خاك افشاندن) ج

 فراوان داستان دارد خسرویکو  دیجمشکه از  ي بر خاك و حال اهل دل بشنوا جرعه فشانیب

47 / 4 ،120 / 6 ،299 / 1 ،348 / 6 ،362 / 6 ،372 / 7 ،458 / 7 ،482 / 7.  

  شرب مدام) د

 مگر ز خاك خرابات بود فطرت او استمدام خرقه حافظ به باده در گرو 

11 / 2 ،13 / 2 ،13 / 3 ،95 / 1 ،116 / 5 ،150 / 1 ،150 / 1 ،405 / 8.  

  احترام جام) هـ

 خراب آلوده رید نیاتا نگردد ز تو  یی کن و آن گه به خرابات خرامشوشست و 

 101 / 4 ،201 / 8 ،378 / 4 ،423 / 3.  

  خرج شراب کردن) و

 ي بکن که خون دل آمد ز غم به جوشفکر نماند ی مو وجه  رسد یمی بهار ساق

 5 / 9 ،119 / 4 ،119 / 5 ،285 / 5.  

  اندازه نگاه داشتن) ز

 يمولوکاشفته گشت طره دستار  داد ادهیزحافظ  فهیوظی مگر ساق

105 / 1 ،277 / 8 ،486 / 9.  

  شدن ضیفواسطه ي ) ح

 پر است بنوشان و نوش کنچون ساغرت  ی هست گوش کنسخني نور چشم من ا

 93 / 7 ،105 / 2 ،398 / 1.  

  یمقناعت به ) ط
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 ی چو ماهت بسبتی لعل و می صراح ی مطلب کار بر خود آسان کنادتیز

256 / 10 ،269 / 4 ،269 / 5.  

  یمستي بهاجان در ) ي

 منه کاسا من الکرامه ذوقی یحت نیریشی به جان جامحافظ چو طالب آمد 

128 / 10 ،426 / 6.  

  بیغعلم )آثار شراب، الف.3 ←نگفتن راز با نااهل ) ای

 یی به کج طبعان دل کورشننمابه شرط آن که  میبنماراز دهر  تیصافی متا در  ایب

 182 / 8 ،245 / 10 ،278 / 5.  

  ی مقصود استم) بی

 سفت دیباات  ي بسا در که به نوك مژها ی لعلمي از آن جام مرصع دارگر طمع 

80 / 3 ،81 / 3.  

  دنیدر رهنیپ) جی

 بر تن دیبدرچو مستان جامه را  یی که در باغگوگل  دیدتنت را 

389 / 2.  

  ساغر شکرانه) دی

 رقص کنان ساغر شکرانه زدند انیصوف من و او صلح افتاد انیمکه  زدیاشکر 

184 / 5.  

  

  عرفان .7
  ی بودن شرابازل ریتقد) الف

 يدار یمی گفت که تو بنده بر آن عاشق یولی گنه ماست خرابي و رندگر چه 
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 5 / 13 ،10 / 3 ،16 / 9 ،16 / 10 ،26 / 5 ،26 / 6 ،44 / 4 ،45 / 7 ،79 / 6 ،111 / 5 ،149 / 8 ،
161 / 5 ،214 / 5 ،218 / 1 ،256 / 5 ،313 / 5 ،319 / 6 ،345 / 3 ،405 / 6 ،405 / 8 ،450 / 

10.  

  شراب سیتقد) ب

 کرد ارتیزرا  خانهیمی الصباح که عل کردی طهارت عارفی مبه آب روشن 

 21 / 5 ،131 / 2 ،132 / 1 ،132 / 6 ،171 / 4 ،184 / 1 ،184 / 2 ،186 / 2 ،188 / 3 ،199 / 7 ،
201 / 8 ،344 / 7 ،357 / 1 ،405 / 5 ،429 / 6.  

  و مذهب نید) ج

 مذهب است نمیاکه  دمیدارزاهدان معذور  یمو جام  ارمن نخواهم کرد ترك لعل ی

 31 / 6 ،46 / 3 ،47 / 5 ،52 / 1 ،123 / 7 ،136 / 10 ،198 / 6 ،228 / 5 ،319 / 1 ،403 / 1 ،
403 / 7 ،422 / 7 ،493 / 10.  

  يابدی و ازلی م) د

جرعه خورد از جام  کهر که چون من در ازل ی تا به صبح روز حشر ردیبرنگی مستسر ز 
 دوست

24 / 1 ،62 / 4 ،143 / 5 ،148 / 5 ،243 / 10 ،265 / 7 ،314 / 2 ،329 / 6 ،364 / 3 ،411 / 6 .  

  شراب پس از مرگ) هـ

 زنهار کاسه سر ما پرشراب کن ها کند ي که چرخ از گل ما کوزهروز

 80 / 7 ،263 / 7 ،266 / 5 ،334 / 4 ،336 / 4 ،396 / 4.  

  ی بودنساق میتقس میتسل) و

 زیمگرکه در مقام رضا باش و از قضا  دوش با من گفت خانهیمکه هاتف  ایب

192 / 8 ،222 / 6 ،266 / 7 .  

  یعقبو  ایدنجمع ) ز

 سقاك اهللا من کاس دهاق ی بده رطل گرانمساق ایب
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374 / 7 ،429 / 6 ،460 / 5 .  

  قیطر ریسی و مست) ح

 داکرانهیناپي ایدر نیااز  میبرانی تا خوش می کشتبده 

201 / 3 ،212 / 4 ،428 / 9.  

  راه سلوك گانهی یمست) ط

 ستینی راهرسم و  چیهبهم به جهان  نیاکز  ي برتابمروي خرابات کوچرا ز 

47 / 1 ،76 / 3 .  

  ی صفاتتجلباده ي ) ي

 ی صفاتم دادندتجلباده از جام  از شعشعه پرتو ذاتم کردند خودیب

183 / 2.  

  و مجاز قتیحق) ای

 نه مجاز است قتیحقی که در آن جاست موان  یمستها همه در جوش و خروشند ز  خم

 40 / 2.  

  دل عارف) بی

 کرد یمتمنا  گانهیبوان چه خود داشت ز  کرد یمها دل طلب جام جم از ما  سال

 143 / 1.  

  یعرفان) جی

 ینیاربعبرآرد  شهیشکه در  ی شراب آن گه شود صافصوفي اکه 

 483 / 2 .  

  يسحرمست ذکر ) دی

 شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد يشدي مست سحری ما که ز ورد صوف
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159 / 2.  

  

  اتیاجتماع .8
  تقابل حافظ و منکران) الف

 ی گر نکند فهم سخن گو سر و خشتمدع ها کدهیممن و خشت در  میتسلسر 

5  /13 ،20  /3 ،78  /5 ،80  /4 ،110  /6 ،248  /5 ،254  /6 ،341  /1 ،343  /4 ،346  /4 ،362  /3 ،
397  /2 ،405  /4 ،405  /6 ،428  /4 ،454  /9 ،477  /4 ،490  /8.  

    

  آزاد شدن شراب) ب

 هم گساریمی جهان پر است و بت مو از  ی دهمت محتسب نماندبشارتي دل ا

40  /1 ،41  /2 ،41  /4 ،142  /1 ،142  /3 ،202  /1 ،260  /5 ،283  /1 ،285  /1 ،293  /4 ،362  /2 ،
362  /4.  

    
  یخانگشراب ) ، زاتیاجتماع.8 ←شراب نهان ) ج

 باد بادا چه هر و رندان صف بر میزد ادیبن یب کار ستیچ نهان شیع و شراب

41  /3 ،47  /8 ،101/1 ،149  /4 ،200  /1 ،218  /9 ،224  /11 ،243  /9 ،283  /4 ،350  /9 ،473  /
9.  

    
  تقابل با عرف و محتسب) د

 است زیتی که محتسب مبه بانگ چنگ مخور  است زیب گلاگر چه باده فرح بخش و باد 

41  /1 ،91  /10 ،100  /2 ،153  /4 ،158  /7 ،200  /1 ،283  /4 ،473  /5 ،101  /1.  

    

  تقابل با شرع) هـ

 یمنبه فسق همچو  ایی یتوبه زهد همچو  کارخانه کم نشود نیاکه رونق  ایب
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188  /4 ،198  /6 ،204  /8 ،224  /6 ،363  /8 ،477  /4.  

    
  شرب خمر تیممنوع) و

 مفتح االبواب اافتتح ی اند دگر بسته خانهیمدر 

 13 / 5 ،13  /7 ،202  /5 ،202  /6 ،262  /1.  

  شراب نهان) ، جاتیاجتماع.8 ←ی خانگشراب ) ز

 یرمانی باشد همچو لعل خانگجنس  ی راصوفقدر که  نیا داند ینممحتسب 

283  /4 ،292  /2 ،473  /5.  

    
  یهمگانی مست) ح

 اریهشبا هم مست و  رقصند یمکه  که زد در پرده مطرب نیاچه ره بود 

 46 / 9 ،245  /5.  

  

 شاعرانه .9
ی ندارد و صرفاً جهت خارج تیواقعشده است و  دهینامیی ادعا-یادبکارکرد شاعرانه همان است که شراب 

  .رود یمیی کالم به کار بایز

  يهنرمشبه به و ) الف

 یدنسر گرفته چند چون خم  دل گشاده دار چون جام شراب

14 / 5 ،19 / 3 ،30 / 5 ،41 / 5 ،44 / 1 ،46 / 3 ،109 / 5 ،124 / 7 ،137 / 5 ،168 / 5 ،174 / 
5 ،204 / 5 ،207 / 6 ،221 / 7 ،225 / 7 ،286 / 4 ،295 / 6 ،314 / 2 ،324 / 2 ،340 / 1 ،346 / 
4 ،350 / 3 ،364 / 6 ،376 / 6 ،379 / 8 ،382 / 7 ،389 / 2 ،389 / 5 ،395 / 7 ،429 / 10 ،431 
/ 3 ،454 / 3 ،469 / 3 ،472 / 7 ،478 / 2 ،446 / 5.  

  ممدوح و حسن طلب) ب

 یگواهي و از محتسب دعوز بنده  نکیا جامم ستیتهی مپادشاها کز  ستیعمر
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12 / 6 ،153 / 10 ،162 / 4 ،167 / 5 ،189 / 7 ،219 / 9 ،239 / 1 ،239 / 8 ،240 / 1 ،240 / 2 ،
246 / 6 ،256 / 8 ،275 / 8 ،283 / 1 ،286 / 9 ،292 / 6 ،329 / 4 ،329 / 6 ،350 / 3 ،360 / 7 ،
376 / 2 ،390 / 11 ،410 / 7 ،454 / 12 ،462 / 7 ،467 / 7 ،472 / 7 ،472 / 8 ،489 / 10 ،329 

/ 3.  

  یم تیخاصی بحضور ) ج

 تیبي معنای به خلل چیهو حذفش  فزودهین تیبیی به معنا چیهدانسته شده که حضورش  تیخاصی باز آن جهت 
  .کند ینموارد 

 ی به کام دل دوستان شدممبا جام  در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت

 167 / 4 ،321 / 7.  

  

  یمست .10
  یرانیا ریاساط) الف

 یآگاهدهدت  نیبپرتو جام جهان  همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان

 12 / 6 ،47 / 4 ،78 / 5 ،93 / 7 ،101 / 4 ،118 / 1 ،119 / 1 ،120 / 6 ،143 / 1 ،144 / 1 ،179 
/ 5 ،246 / 3 ،274 / 4 ،278 / 4 ،351 / 4 ،372 / 3 ،413 / 3 ،431 / 4 ،433 / 3 ،433 / 9 ،448 
/ 1 ،452 / 10 ،468 / 1 ،486 / 3 ،488 / 2.  

  ییرعنایی و بایزی و مست) ب

 ردیگبازار بتان شکست  ردیگچو قدح به دست  ارمی

148 / 1 ،205 / 5 ،361 / 8 ،384 / 4 ،387 / 2 ،398 / 9 ،420 / 1 ،422 / 6 ،425 / 1 ،425 / 2.  

  يمستوری و مست) ج

 یمسترموز  دیگوتا نرگس تو با ما  در گوشه سالمت مستور چون توان بود

 3 / 5 ،12 / 3 ،65 / 5 ،158 / 2 ،193 / 8 ،222 / 6 ،245 / 10 ،319 / 6 ،386 / 5 ،435 / 5.  

  يآزادی و پردگی بی و مست) د

 یالابالتا در به در بگردم قالش و  ی و از خلوتم برون کشجام اریبی ساق
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 142 / 2 ،157 / 5 ،178 / 2 ،420 / 1 ،462 / 4.  

  یمی از محروم) هـ

 يدار یمار تو روا  مینکنما تحمل  نوشند یمدگر  فانیحرساغر ما که 

 214 / 5 ،350 / 2 ،449 / 4.  

  ي سرافشا/یراستی و مست) و

 ردیگ ینمی در آن جوهر نقشی راستاز  ریغکه  ی لعلشمرا صفاها با  اراناز آن رو هست ی

 44 / 3 ،149 / 6 .  

  ی و قصه ي گذشتگانمست) ز

 ثمود و عاد ثیحد کن رها و نوش شراب دم یسیع عذار نازك شاهد دست ز

 219 / 5.  

  یرانیا ریغ ریاساط) ح

 ی سلطان ابوالفوارس شدنوشبه جرعه  آب خضر بست و جام اسکندر الیخ

5 / 11،93 / 7،118 / 2،167 / 5،329 / 4،410 / 7. 

  افراط در شراب) ط

 یی کن و در آب اندازنکواند  که گفته یساقي ای باده درافکن کشتمرا به 

 263 / 2.  

  

 خانهیم .11

 نمیبنشو خوش  خانهیمکه کشم رخت به  نمیب یممصلحت وقت در آن  ایحال

  رفتن خانهیمبه ) الف

 311 / 6 ،335 / 1 ،346 / 3 ،355 / 1 ،359 / 6 ،360 / 2 ،360 / 3 ،360 / 7 ،361 / 7 ،368 / 1 ،
368 / 2 ،368 / 9 ،370 / 2 ،372 / 1 ،393 / 7 ،404 / 1 ،466 / 7.  
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  مغان رید) ب

 در دل ماست شهیهم ردینمی که آتشکه  دارند یم زیعزمغانم  ریداز آن به 

2 / 2،22 / 8،27 / 1،39 / 4،199 / 5،268 / 3،269 / 3،321 / 6،335 / 1،353 / 7،357 / 1،406 
/ 7،421 / 1،490 / 1. 

  خانهیماز مسجد به ) ج

 ما ریتدب نیابعد از  قتیطر ارانی ستیچ ما ریپآمد  خانهیمي سودوش از مسجد 

10 / 1 ،111 / 5 ،116 / 7 ،164 / 4 ،170 / 1 ،170 / 2 ،204 / 8 ،283 / 5 ،285 / 1 ،285 / 2 ،
413 / 4.  

  خانهیمخدمت ) د

 یکوتاه نیبد واریدبه فلک بر شد و  که طرف بامش خانهیمسر ما و در 

81 / 4 ،252 / 1 ،284 / 6 ،314 / 4 ،317 / 7 ،351 / 3 ،352 / 1 ،380 / 7 ،488 / 5.  

  خرابات است ایدن) هـ

 دیآ خبر یبرفت  خانهیمهر که به  ستینسراچه عجب  نیاغفلت حافظ در 

19 / 3 ،41 / 5 ،232 / 8 .  

  خانهیمپناهگاه ) و

 میبرپناه از همه آفات  خانهیمتا به  زیبرخسقف مقرنس  نیااز  بارد یمفتنه 

131 / 3 ،373 / 10.  

  خانهیمدعوت به ) ز

 یدرگاه نیا نهیریدي که بازآگفت  یدولتخواهبه  خانهیمسحرم هاتف 

488 / 1.  

  

  ریپ .12
  فروش یم ریپ) الف
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 و شاب زده خیشیی به صالو  ریپنشسته  ي مغان رفته بود و آب زدهسرادر 

 1 / 4 ،7 / 8 ،10 / 1 ،10 / 2 ،39 / 4 ،53 / 1 ،69 / 9 ،80 / 4 ،100 / 1 ،123 / 3 ،143 / 3 ،
145 / 7 ،149 / 5 ،158 / 6 ،175 / 1 ،182 / 8 ،198 / 6 ،200 / 6 ،203 / 2 ،203 / 8 ،205 / 1 ،
205 / 2 ،208 / 5 ،239 / 7 ،243 / 9 ،250 / 5 ،269 / 3 ،274 / 3 ،285 / 3 ،321 / 6 ،329 / 

17 ،331 / 5 ،332 / 8 ،340 / 8 ،343 / 1 ،343 / 2 ،353 / 7 ،358 / 2 ،361 / 5 ،364 / 4 ،379 
/ 4 ،387 / 6 ،388 / 7 ،391 / 6 ،393 / 3 ،405 / 1 ،406 / 7 ،415 / 5 ،421 / 1.  

  ریپلطف دائم ) ب

 ستینو زاهد گاه هست و گاه  خیشور نه لطف  است میداخراباتم که لطفش  ریپبنده 

 44 / 4 ،71 / 10 ،332 / 8.  

  ریپاطاعت از ) ج

 ها نبود ز راه و رسم منزل خبر یبکه سالک  دیگومغان  ریپکن گرت  نیرنگی سجاده مبه 

 1 / 4.  

  همت) د

 کن فروش یمعمل طلب از  نیاهمت در  ی نبخشدتمستو خرقه لذت  حیتسب

 398 / 4.  

  

  عقل .13
  یمي عقل به  هیتوص) الف

 ی ده به قول مستشار متمنم ایساق ی بنوشممشورت با عقل کردم گفت حافظ 

 ،41 / 2 ،119 / 5 ،129 / 2 ،149 / 3 ،158 / 1 ،253 / 4 ،298 / 5 ،346 / 2 ،351 / 1 ،390 / 
10 ،454 / 9 ،456 / 2.  

  یعقلیال) ب

 سر و دستار نداند که کدام اندازد فیحري پاي خوشا دولت آن مست که در ا
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84 / 3 ،150 / 3 ،167 / 8 ،191 / 5 ،212 / 2 ،228 / 5 ،245 / 6 ،281 / 6 ،315 / 5 ،158 / 2 ،
249 / 10.  

  ی علم و فضلنف) ج

 يروز رسد یم تریهنی که جاهل را ساق ایب به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم

128 / 6 ،136 / 7 ،167 / 8 ،203 / 3 ،207 / 3 ،365 / 2 ،368 / 9 ،371 / 1 ،454 / 11.  

  ی عقلنف) د

 یعراقبه گلبانگ جوانان  ی نوشمخرد در زنده رود انداز و 

17 / 5 ،64 / 7 ،72 / 3 ،116 / 6 ،131 / 4 ،284 / 3، 299/6 ،428 / 2 ،460 / 3.  

  یمي با اریهش) هـ

 کنم ینمسر بر  کدهیم انیمتا در  ز سر خود خبر مرا شود ینمهرگز 

 195 / 1 ،232 / 8 ،245 / 4 ،245 / 5 ،353 / 4.  

  حکمت) و

 باز دیگوسر حکمت به ما که  شراب نینشجز فالطون خم 

 182 / 6 ،222 / 7 ،262 / 3.  

  یمعقل حاصل ) ز

 ی عاقل و فرزانه شدمجرعه  کباز به ی شکست یمي جام و قدح دی مجلس که صوف

 170 / 2.  

  

 رندانه .14
؛ هم مقدس و هم شود یم دهیدی از حافظ و شرابش پارادوکسي اي است که چهره مواردمقصود از رندانه 

  .عنوان آمده است نیهم لیذمالمت و متعلقاتش هم . یالابال

  همراه عبادت) الف
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 ي کند شما رااثری صبحگاهي دعاکه  زیسحرخي ده تو به حافظ ا جرعهبه خدا که 

6 / 7 ،64 / 8 ،84 / 4 ،131 / 2 ،196 / 10 ،202 / 3 ،203 / 1 ،204 / 3 ،206 / 9 ،320 / 2 ،323 
/ 5 ،334 / 5 ،357 / 1 ،371 / 1.  

  مالمت) ب

 ییپروابه کس  ستین ام یمي و جام وکز  مگو با من معشوقه پرست ریغسخن 

77 / 6 ،168 / 3 ،281 / 7 ،314 / 4 ،326 / 2 ،346 / 1 ،351 / 1 ،453 / 5 ،490 / 8.  

  يریناپذ حتینص) ج

 ردیگ ینمخوشتر  نیاما از  الیخی در نقشکه  گویمساغر و  ثیحد حتگوینصي اخدا را 

3 / 7 ،84 / 9 ،149 / 2 ،149 / 8 ،315 / 5 ،327 / 7.  

  يزیگرصالح ) د

 میگفتبه دور نرگس مستت سالمت را دعا  میگفتیی که مستان را صال جو یمصالح از ما چه 

 98 / 8 ،305 / 2 ،355 / 5 ،358 / 2 ،370 / 1.  

  ي حافظ با شرابناساز) هـ

 ي تورضااز جهت  زنم یمهمه نقش  نیا ی گر چه نه درخور همندمخرقه ي زهد و جام 

 146 / 8 ،158 / 7 ،380 / 5 ،411 / 5.  

  عذر بدتر از گناه) و

 ی بر کنار طاق بودجامو  ارسرخوش آمد ی مکن بمیعام  ی کردهصبوحدر شب قدر ار 

 164 / 4 ،206 / 9.  

  يقلندر) ز

 ی داردمکانی و هر نکته وقتهر سخن  ز کرامات مالف نانینشبا خرابات 

 71 / 11 ،125 / 8.  

  نذر) ح
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 روم خانهیمنذر کردم که هم از راه به  سفر گر به سالمت به وطن بازرسم نیز

359 / 6 ،360 / 2.  

  يرند) ط

 کنم یمی که چون با خلق صنعت شوخ نیابنگر  یمحفلي کشم در دردی مجلسحافظم در 

 352 / 8 .  

  

 ینیزم .15
  .ردیگ یمي صورت دشواری بودنش به عرفاناثبات  ای است ینیزمکه آشکارا  دیآ یمی اتیاببخش  نیادر 

  ی دردسربشراب ) ي شراب، زها یژگیو. 16 ←ی و خمار و سردرد مست) الف

عونَی ال ":ی سردرد نداردبهشتشراب  میکری دانسته شد که به فرموده ي قرآن نیزمجهت  نیااز  د نْها ص ع ال و 
زِفُونی   1." نْ

 نمیب ینم انیمی در دلکه اهل  نیبب بخشد ینمي ا جرعهخمار کسم  نیادر 

115 / 2 ،166 / 7 ،186 / 7 ،189 / 7 ،214 / 4 ،325 / 6 ،358 / 7 ،394 / 2 ،447 / 6 ،453 / 5 ،
482 / 7 ،486 / 7 ،421 / 7 ،423 / 1 ،423 / 2 ،428 / 1.  

  يانگورشراب ) ب

 یطالقی گه گه سزاوار ول ي دختر رزای خوشی بس عروس

18 / 3 ،64 / 6 ،132 / 4 ،142 / 1 ،142 / 4 ،202 / 4 ،218 / 5 ،263 / 6 ،299 / 6 ،329 / 17 ،
453 / 3 ،460 / 12.  

  یبدمست) ج

 بود بایزبه چشم کرمش  میکردهر چه  که چو ما بدمستان نیبمغان  ریپی کین

203 / 2.  

  حالل بودن شراب) د
                                                        

  .19واقعه،   1
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 یکردن ستیکارباش که  اردر کار ی خور که حالل است خون او الهیپخون 

 479 / 3.  

  ی حرامم) هـ

 بود از آن در حرام رفت اهیسقلب  ی که بود مرا صرف باده شددلنقد 

84 / 7 .  

  

  ي شرابها یژگیو .16
  نور باده) الف

 مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما ی به نور باده برافروز جام ماساق

11 / 1 ،218 / 4 ،286 / 3 ،358 / 3 ،396 / 3 ،413 / 6 ،421 / 3.  

  ی شرابتلخ) ب

 یمستی در جنب ذوق می تلخسهل است  خار ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد

 5 / 8 ،278 / 1 ،309 / 6 ،356 / 2 ،434 / 7.  

  تقابل حافظ و منکران) ، الفاتیاجتماع.8 ←ي شرابضرری ب) ج

 شمیخوحافظ راز خود و عارف وقت  من اگر باده خورم ور نه چه کارم با کس

 20 / 7 ،113 / 5 ،299 / 1 ،341 / 7.  

  قدمت شراب) د

 بود دوساله شراب دست به ما ریتدب عاقبت و میدیکش غصه و رنج سال چهل

 214 / 2 ،256 / 10 ،477 / 1 ،483 / 2.  

  ی سوزصوفمردافکن و ) هـ

 ییایرکه در تابم از دست زهد  فروشند یمی افکن کجا صوفی م

278 / 1 ،356 / 2 ،492 / 7.  
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  رتیح/یم میتفخ) و

 باده از کجا آورد نیای و ساقکه بود  ندانم که رو به ما آورد ستیمستچه 

145 / 1.  

  ی و خمار و سردردمست) ی، الفنیزم.15←ی دردسربشراب ) ز

 درد سر نباشد چیهي وکه با  رب ای خمارم بخش یبی شراب

162 / 8 .  

  قابل دسترس ریغمتعارف و  ریغشراب ) ح

 ی خور که در کوثر نباشدشراب و از خمخانه ما خیشي ا ایب

 162 / 5 .  

  ی گلرنگم) ط

 شرار رشک و حسد در دل گالب انداز یجامی گلرنگ مشک بو مزان  اریب

 263 / 4.  

  ي گوناگون و رنگارنگها یم) ي

 ها نگر که چه خوش در کدو ببست نقش نیا ختیر الهیپی اندر می به چند رنگ ساق

 30 / 4.  

  

  مسکرات مذموم .17
  مست غرور) الف

 میگنهو غرقه  دیتوحبحر  حضور و مست غرور اریهوش

40 / 3 ،66 / 3 ،76 / 5 ،221 / 7 ،381 / 3.  

  ایرمست ) ب
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 محتسب باده بده و ال تخف استیرمست  ی خبرند زاهدان نقش بخوان و ال تقلب

175 / 8 ،296 / 7.  

  

  :يریگ جهینت

ي را متعددي ها شرابو کارکردها،  نیمضامتنوع  زانیم نیا. ي دانستانگورتماماً  ای یعرفان کسری توان ینمي حافظ را ها شراب
ي شادخواریی است و البته موارد ایرحافظ در موارد طنز و سخره ي زاهدان  وانیدی در نیزماستفاده ي عمده ي شراب . طلبد یم
ي اندك شراب حافظ صرفاً موارددر .) ستینی عرفان لیتأوقابل  ریغ زیچ چیهی شارحان برخهر چند نزد .(هم دارد لیتأو رقابلیغ

. شعر حافظ است -ی بودنوهمو نه –ی بودن تجرب انگریبیی ادعا-یادبحضور کم رنگ شراب  نیهمیی به کار رفته و بایزجهت 
ی روححاالت مختلف  انگریبي حافظ است و هم شرابهاتنوع  دیمؤی بد گفته، هم مستاز شراب و  -هر چند به ندرت–که  نیا زین

 هیعل نیالموحدی مولي از تناقض است و فرموده ي بر میکرچون قرآن  زینحافظ  وانیدی شارحان پنداشته اند که برخ. شاعر
نَّ "السالم درباره ي قرآن را که تَاب  أَ ک قُیالْ د ص ضُهعضاً بعب و لَا أَنَّه اف تلَ ی درحالدانسته اند؛  حیصح زیندرباره ي حافظ  1"هیف اخْ

نْکانَ  لَو ... ": گونه مشخص کرده است نیااز قرآن را  ریغی کتابهر  فیتکل میکرکه قرآن  م د نْ غَ عرِی وا اللَّهد جیف لَوالفاً ه ت  اخْ
  2."راًیکَث

ي شراب قوي وندهایپو با توجه به  رندیگ یماو را در بر  وانیدچهارم  کشراب آلود حافظ حدود ی اتیابهمه، از آنجا که  نیابا 
ادعا کرد که هر که شراب  توان یمی تسامح کم، با ... عصر حافظ و  اتیاجتماعي، مالمت، رندی چون عشق، عرفان، میمفاهبا 

  .حافظ را بشناسد حافظ را شناخته است؛ با تمام ابعاد

  .ن به خطا نرفته باشدو چندا دیآبه حساب  نهیزم نیای کوچک در گامنوشته  نیاکه  دوارمیام

                                                        
  .آن اختالفی نیست] مطالب[می کند و در هر بخش قرآن بخش دیگر را تصدیق : 284،ص2بحاراألنوار،ج  1

  .)دیوان حافظ نیز از نزد خدا نیست و مشمول همین قاعده است. (اگر از نزد غیر خدا بود قطعاً در آن اختالف بسیار می یافتند: 82نساء،   2
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77  

ثر در پیشبرد ادبیات تطبیقی در ؤهاي م به عنوان عامل »مترجمان و ترجمه«نقش
  ي نمایشنامهحوزه

  

  1فرفاطمه بیات  

  چکیده

ي ادبیات تطبیقی  توان نقش ملموس آن را در حیطه پیشرفت و تقابل فرهنگی و ادبی دانست و نمیهاي  توان از راه را می "ترجمه"
باعث شد که عالوه بر   نهضت ترجمه در ایران،همزمان با تاسیس مدرسه دارالفنون به وجود آمد واوضاع این دوره.نادیده گرفت

به عنوان  "نمایشنامه"در این دوره بود که هنرمندان ما با . اورندي آثار ادبی روي بی ي آثار علمی و فنی،گروهی به ترجمه ترجمه
تعزیه، خیمه شب بازي، نمایش تخت حوضی، (اي چون یک نوع ادبی آشنا شدند، هرچند از قبل،درمیان ایرانیان آثار نمایش گونه

نمایشنامه به عنوان صحنههاي غربی، به ساخت در این دوره از راهآشنایی با نمایشنامه. وجود داشت...) سیاه بازي و اي براي  ار نظامند
ي نمایشنامه  در این مقاله، کوشش بر آن است که تا با سیري اجمالی در حوزه.بیان مسائل سیاسی اجتماعی روزگارشان دست یافتند

ابتدا . ی بپردازیمهاي اروپای ي نمایشنامه  ي مشروطه وپهلوي، به بررسی نوع ترجمه ونیز توان مترجم در ترجمه نویسی در دوره
سبک مترجم، خطاهاي (گوییم وسپس به بررسی نقش مترجم؛ هاي غربی سخن می از نمایشنامه "نوع ترجمه"ي  درباره

  .پردازیم ادبی، در ایران می"نوع"در پیشبرد این ...)ي ترجمه مورد پسند مخاطب و مترجم،شگردهاي او جهت ارائه

  

  مترجم، ادبیات تطبیقینمایشنامه، ترجمه، : هاکلید واژه

 

                                                        
  دانشجوي  کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی دانشگاه عالمه طباطبایی - 1
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  مقدمه

ها،ادیبانکشورها با  هاي ادبی میان کشورهاي مختلف، آشکار است وچه بسا به وسیله ي این ترجمه در انتقال یافته "ترجمه"نقش
 اکثر.اصلی ترین راه تقابل فرهنگی وادبی است"ترجمه"شوند،به بیان دیگر آشنا می "ادبی"ها و ساختارهاي نوِ ها، مضمون قالب

. این باور هستند که،باید به زبان متون مبدا تسلط کافی داشت وکمتر از ترجمه آثار استفاده کرد پژوهشگران ادبیات تطبیقی بر
ادبی نیست بلکه   دهد جوهر وماده آنچه را انسان در خواندن ترجمه از دست می"کنند که  ازدیگر سو،گروهی نیز بر این تاکید می

توان  ي پژوهشگران بر این اتفاق نظر دارند که در هنگام نیاز، می در کل همه) 6تقیه؛ص.("است طبیعت و سرشت مخصوص زبان
هاي آقاي حسام الخطیب  چنانچه با عنایت به یافته.از ترجمه آثارکمک گرفت تا بهدستاوردهاي جدید در ادبیات رسید

ل  –ادبیات تطبیقی  نه فقط در –ترجمه "،می توانگفت که "ترجمه و ادبیات تطبیقی"ي درمقاله بلکه به طورکلی،در تطور و تحو
هاي فرهنگی و اداري  ازدیرباز ترجمه براي مراوده) 9همان؛ص.("رود هاي جهان،رکن اصلی و اساسی به شمار می ادبیات تمام زبان

مکتوب وجود داشته است،که به طور حتم /شفاهی و نوشتاري/و سیاسی میان کشورها کاربرد داشته و به دو صورت گفتاري
توان و باید جامعه را  بپذیریم که ترجمه هنر است وبا هنر می"حال اگر.ان براي ترجمه گفتاري پیشینه ي بیشتري قائل شدتو می

دگرگون کرد،اگر بپذیریم که مترجم باید حداقل دو زبان را بسیار خوب بداند،اگربر این عقیده داریم که هر قدر متن اصلی ادبی 
بنابر آنچه نصراهللا )11نوابی؛.("ها باید اصالت و امانت با هم رعایت شود ت،در این گونه ترجمهتر باشد وظیفه مترجم سنگینتر اس

  .گوید،براي انتقال موثر اثر باید اصل صحت و تناسب را در آنرعایت کنیم می "آناتومی ساختار درام"قادري در کتاب 

اي مشروطه و پهلوي است،سعی شده به این سواالت پاسخ داده ه در این مقاله،که ارزیابی اجمالی کار مترجمان نمایشنامه در دوره
 :شود

 ها از چه نوع بوده؟   ترجمه این نمایشنامه•

 مترجمان چقدر به متن اصلی وفادار مانده اند؟ •

 هایی بوده است؟         خطاهاي مترجمان بیشتر در چه زمینه•

  آیا سبک مترجم با سبک خالق اثر یکی است؟•

  :ها و مقاالتی به چاپ رسیده،از جمله مربوط به دوره ي مورد بحث،قبال کتاب "تاریخ ترجمه"درباره  واز آن روي که

  ،فرح مدنی گیوي    "تاریخ ترجمه نمایشنامه در ایران"مقاله ي •

  ، دکتر ناصر ملکی"تاریخچه ي آثار شکسپیر در ادبیات فارسی"مقاله ي•

  ، داود نوابی"تاریخچه ترجمه"کتاب •

  . شود کند وپس از آن وارد بحث اصلی می نگارنده به صورت گذرا اشاره اي به حال و هواي ترجمه در دوره مورد نظر می 

هاي آخر چند اثر از آثار  هاي غربی صورت نگرفت وفقط در سال تقریبا تا پایان دوره حکومت ناصري، ترجمه اي از نمایشنامه
در دوره .                              بودند) خنده دار(تفننی داشتند و از نوع کمیک  به نمایش درآمد که بیشتر جنبه "مولیر"

ها،اخذ تکنیک نمایشنامه نویسی بود که باعث قوت وانسجام ادبیات  مشروطه،تغییر وتحوالتی در ادبیات ایجاد شد از جمله آن
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 –این دوره به سبب ارتباط ایران با کشورهاي فرانسوي زبان  در) 48نمایشنامه نویسی در ایران،آژند؛.(نمایشی بعد از مشروطه شد
کم . شد می "مولیر"که همراه با تاسیس مدرسه دارالفنون برقرار شد،توجه شایانی به آثار –منظور گرفتن اطالعات علمی وفنی  به

بیشتر شد،به طوریکه در "شکسپیر"ر ها،ترجمه از آثار انگلیسی وبه خصوص آثا کم با ورود به دوره ي پهلوي و ارتباط با انگلیسی
ي پهلوي،راه شرق وغرب به روي  در دوره. شویم به ترجمه آثار شکسپیر به صورت دوباره وسه باره روبرو می 30،40،50دهه ي 

رفت ومنتظر گرفتن بورس تحصیلی براي سفر به  همه مشتاقان باز شده بود و هرکس که توان مالی داشت به کشورهاي خارجی می
پا نبود، همین موضوع باعث شد افراد زیادي زبانی را به صورت شکسته و بسته فراگیرند وبه ترجمه  کتاب روي بیاورند و این ارو

  )103نوابی؛.(طور شد که براي مدتی،در ترجمه نهضتی پدید آمد ولی این بار نهضتی منفی وبی ثمر

انتشارات فرانکلین براي اولین بار، "تا اینکه .رساندند ا به چاپ میهاي ناقص ر در این مسیر بعضی انتشارات بی انصاف،این ترجمه 
ها را  اصول صحیح ترجمه، چاپ ونشر کتاب را در ایران رواج داد و ضمن رعایت حقوق مولف براي هر ترجمه،ویراستاري ترجمه

  .ها روز به روز بهتر شد در نتیجه کیفیت ترجمه) 106همان؛.("مرسوم نمود

  

  ها نوع ترجمه

  :بوده است"اقتباس"ها از نوع توان پی برد که به دالیل زیر ترجمه هاي این دوره، می هاي انجام شده از نمایشنامه ا سیري در ترجمهب

به همین دلیل مترجمان با حفظ .زبان فرانسوي به دلیل پیچیدگی که داشت،برگرداندن آن به زبان دیگر ازجمله فارسی،دشوار بود •
در نهایت این روال باعث شد که "جاد تغییراتی،سعی در ترجمه اي قابل فهم براي مخاطب ایرانی داشتند،که اندیشه کلی اثر و ای

  .هاي خارجی، براي سالیان دراز،به روند غالب نمایشنامه نویسی ایران تبدیل شد از نمایشنامه "اقتباس"

هاي شرقی را تعدیل کند تا  انه و گاه متضاد با اندیشهخواست مضامین بیگ این بود که مترجم می "اقتباس"دلیل دیگر ترجمه به •
  .براي مخاطب قابل فهم شوند

شدند،بلکه اغلب  هاي اصلی  به فارسی برگردانده نمی تواند این باشد؛ تمامی آثار مستقیما از زبان علت دیگر رواج فن اقتباس می•
  .گرفت صورت می –که  بیشتر ترکی بود  –به واسطه ي زبانی دیگر 

باشد که باتوجه به  "فن اقتباس"تواند دلیل دیگر ترجمه به  هاي فرنگستان، نیز می هاي به اجرا درآمده از نمایش تاثیرپذیري نمایش•
شدند و بعد هم اثرات آن به درون متن  "ایرانی"رفت این آثار خود به خود  ها به کار می شیوه ي بداهه گویی در اجراي این نمایش

  )16تا 9فرح مدنی گیوي؛.(چاپی نیز کشیده شد

  

  اي اضافه شده بر متن اصلی  توسط مترجم"مقدمه"

کردند که زندگی  مترجمان نمایشنامه در این دوره،عالوه بر ترجمه ي متن اصلی کتاب، مقدمه اي مفصل به آن کتاب اضافه می
چنانکه اعتصام الملک بر .آوردند ینامه صاحب اثر،آثار وسبک او و گاهی نیز خالصه اي از نمایشنامه را در آن مقدمه م

اي نوشت و در آن از  بیوگرافی شیلر،تالیفات او وطرح اصلی نمایشنامه سخن  فردریک شیللر، مقدمه "خدعه و عشق"ي  نمایشنامه
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 در مقدمه اي که بر ترجمه "آریان پور.ح.ا"همانطور که . رسید ها، خود در حکم کتابچه اي به چاپ می گاهی این مقدمه.گفت
  .ایبسن نوشت، صریحا اعالم کرد که قصد دارد مقدمه را به  صورت جداگانه به چاپ برساند "دشمن مردم"کتاب 

تسهیل ورود خواننده به یک فضاي "یکی از دالیلی که مترجمان  را به نوشتن مقدمه براي این آثار وامی داشت،این بود که باعث 
  )11قرایی؛.("] شد می[فرهنگی متفاوت و ناآشنا 

نمونه  –یافتند که مخالف با آن نهاد حاکم نباشند  هاي حاکم؛ تنها تفکراتی اجازه چاپ می از طرفی در هر جامعه، بنابرمبانی قدرت
کرد که به نوعی  هاي نمایشنامه را حذف می به همین سبب مترجم باید بعضی از قسمت –آشکار آن،سانسور در دوره پهلوي است 

زد وتنها جایی که مترجم قادر بود با توجه  به پارامترهاي نهاد حاکم به کل اثر بپردازد،همان مقدمه بود  به طرح اصلی اثر صدمه می
از دیگر سو،نمایشنامه قالب .داد تا خواننده در هنگام خواندن اثر،دچار سردرگمی نشود که در آن خالصه اي از داستان را ارائه می
ها،اطالعات فراوانی در این مورد  ي نمایشنامه در جهان آشنا نبودند واین مقدمه برجسته جدیدي بود وخوانندگان هنوز با نویسندگان

  .داد ها قرار می در اختیار آن

  

  سبک مترجم و سبک خالق نمایشنامه

شود، در صورتیکه خوانندگان ، اول بار به وسیله ي مترجم و سبک و صداي او با نویسنده  اغلب درباره سبک خالق اثر صحبت می
هاي آگاهانه وناآگاهانه او از  دهد خواه وناخواه حاصل گزینش در حقیقت ترجمه اي که مترجم ارائه می. شوند واثرش آشنا می

مترجمان به ) 24تا26حري؛ص. (گذارند ها سبک منحصر به فرد او را به نمایش می و این.میان گنجینه ي زبان مادري خود اوست
 –لویسا ".کنند س است ازروش هایی براي ساده سازي متن استفاده میخصوص زمانی که ترجمه از نوع اقتبا

در ساده سازي سبکی که نمونه آن )28همان؛("واژه گانی،نحوي وسبک شناختی:داند ساده سازي را سه گونه می)1998(ویت بریت
توان  به بیانی می.شود ه میشود با ذوق وسلیقه مترجم،بعضی جمالت حذف و بعضی کوتا در آثار این دوره به فراوانی دیده می

حال .کند با این کار ترجمه اي روان و یکدست ارائه کند،که گاهی در این کار موفق است وگاهی نیست گفت مترجم سعی می
ترجمه           :                                           کنیم براي تصریح این مطلب به نمونه اي از کار دو مترجم درباره یک اثر، اشاره اي می

  :"اتللو"ناصرالملک و عبدالحسین نوشین از قسمتی از نمایشنامه

  :دهد میچنین جواب "رودیکو"در پاسخ به اعتراض "یاگو"اول ،مجلس سوم از پرده "

Logo:how poor are they that have not patience.what 

Wound did ever heal but by degree?theknowśt 

we work by wite and by witchraft˒and wit depends on dilatory time. 

کنیم،نوشین این قسمت را در ترجمه خود حذف کرده و نیاورده است، البته  شروع می "عبدالحسین نوشین"ي   نخست از ترجمه
چه در ساختمان و  –مخدوش داده منحصر به این نکته نبوده بلکه ایشان ترجمه اي  "اتللو"اصالحات وتغییراتی که نوشین در متن 

زیرا که اصالحات . از اتللو فراهم کرده است و عذر او در انجام اصالحات وتغییراتی که داده پذیرفتنی نیست –چه در محتوا 
نوشین ساختمان نمایشنامه را بر . وتغییرات ایشان حتا بیش از آن است که یک کارگردان مجاز به انجام دادن در متن نمایشی است

ها را حذف کرده ومهم تر آن که گفتارها را نه آن طور که شکسپیر  ها و مجالس را تغییر داده، بسیاري از صحنه زده،تعداد پردههم 
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آن گفتاررا اینطور به  "ناصرالملک"در حالیکه .نوشته بلکه آن طور که خود استنباط نموده و دوست داشته ترجمه کرده است
  :فارسی ترجمه کرده است

  ها که شکیبایی ندارند؟ بینوا هستند آنچه :یاگو

  کدام درد است که درمانش به تدریج نباشد؟

  کنیم نه بجادو میدانی که ما تدبیر کار می

  )284تا286ص/2ملک پور؛ج.("خواهد تدبیر وقت ومهلت می 

که البته اگر در یک  گیرد گاه نیز این تصریح به وسیله گنجاندن عبارات توضیحی مکمل،براي برطرف کردن ابهامات صورت می
نمایشنامه به صحنه سازي و شخصیت پردازي ها ودیالوگ ها به خوبی پرداخته شده باشد،متن نیازي به توضیحات اضافی پیدا نمی 

توان اثر  دراین خصوص می.آیند ي نمایشنامه به حساب می توان گفت این توضیحات نقطه ي ضعفی در ترجمه کندو به بیانی می
احمد محمودي را مثال زد که آنرا به تقلید از تارتوف مولیر نوشت"ا تارتوف شرقیحاجی ریائی ی" یکی از اشکاالت عمده ي این .ِ

هاست که نویسنده به جاي عمل، از توصیف براي شناساندن  نمایشنامه که به سیر نمایش آن لطمه زده،توصیفات شخصیت
هاي انجام شده ي این  هاي بسیارِدیگري از ترجمه نمونه) 78د؛نمایشنامه نویسی در ایران،آژن.("ها سودجسته است شخصیت

  .دوره،این نقطه ضعف را دارند

طبیعی سازي نیز در سه .است "طبیعی سازي"روش دیگر مترجمان،براي برقراري ارتباط با خوانندگان ترجمه شان، استفاده از 
ها وعبارات ناآشناي زبان مبدا جاي  ام اشخاص،مکانن:در طبیعی سازي واژگانی".گیرد سطح واژگانی، نحوي وسبکی صورت می

در این جا ذکر این نکته خالی از لطف نیست ) 29حري؛ص("دهد خود را به عبارات، واژه گان و ترکیبات آشناي زبان مقصد می
وگاه . آید اب میکند و دراین صورت ترجمه، ترجمه ي موفقی به حس که مترجم، گاه با این کار با خواننده اثر رابطه برقرار می

که در قسمت خطاي . شود ها به معادلش در زبان مقصد،باعث مشکالتی در ترجمه کل اثر می ها و عبارت نیز،برگردان این نام
  .دهیم مترجم بیشتر در این مورد توضیح می

ایش همگان خلق وخوي قهرمانان نم.ترجمه میرزانتروب به نام،گزارش مردم گریز، است"هاي موفق در این روش،  یکی از نمونه
اما گاهگاهی به جاي اصطالحات وضرب المثل هاي .کند ایرانی دارند ومتن ترجمه به شعراست و کامال با متن اصلی مطابقت می

در  ”vieille chanson“براي نمونه ترجمه آزادي که از  .فرانسوي، اصطالحات و ضربالمثل هاي فارسی به کار برده شده است
  :کنیم م شده را ذکر میپرده اول،صحنه دو

 Sikekoimavaitdonné 

parisa – sagrandʾvil 

Etquʾil me fallủt quitter  

   lʾ amourde ma mie 

jedirais au roiheenrireprenezvotreparis˒ 

jʾaimemieux ma mie ˒ ogailjʾaimemieux ma mine ˒ogail 
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  گر به یک موي ترك شیرازي

  بدهد پادشاه همی شیراز

  اي پادشاه گرچه بود،گویم 

  شهر شیراز از شه بی نیاز،

  ترك شیراز کافی است مرا،

  ) 403ادوارد برون؛.("شهر شیراز از خویشتن بستان باز 

را جایگزین )مونس، فتینه، لیال، ناصح، نعیم بیگ، فراش(همان طور که مولف تاریخ ادبیات ایران نیز بیان داشته است، مترجم اسامیِ
  .کار رفته در نمایشنامه کرده استاسامی غربی به 

  

  خطاهاي مترجم

دهد که باعث ایجاد نوعی ابهام در ترجمه  بعضی از خطاها هستند که به دلیل بهره اندك مترجم از اصول و قواعد ترجمه رخ می
شود ونیز بعضی از جمالت را براي خواننده ي ترجمه ي مذکورغیرقابل فهم می کندکه این خطاها، طیف وسیعی از لغت تا  می

  ) 21تا28ص:آزاده عالنینی. (شوند خطاهاي کنشی، تقسیم می)خطاهاي لغوي و ب) الف :کالم را در برمی گیرند و به دودسته

عدم •:                    تواند بر اثر موارد زیر به وجود آید آمده، می "خطاي مترجم"خطاهاي لغوي براساس آن چه در مقاله ي
ي شکسپر که مترجم از نظر کاربرد واژه گان و "تللوا"نمونه آن ترجمه ي عبدالحسین نوشین از :آگاهی مترجم از لغات تخصصی

  .اصطالحات خاص شکسپیر،چندان توفیقی نداشته است

،  "تحت الفظی"هاي این دوره به سه شیوه   که ترجمه این واژهاي مرکب در نمایشنامه:عدم آگاهی از ساختار کلمات مرکب•
بوده است که کاربرد بیشتري دراین   – "ترجمه آزاد" -وش  گرفته، که بهترین ر صورت می "ترجمه آزاد"، "معادل تقریبی"

  .ها داشته است ترجمه

دهد که مترجم براي این که ترجمه ي طبیعی تري ارائه دهد،بدون توجه به فضاي متن  این خطا زمانی رخ می: خطاهاي فرهنگی•
در ترجمه ": کنیم  ِ مولیر اشاره می"گیج"ه اثرِبراي روشن تر شدن این بحث به ترجم.کند هاي فارسی استفاده می اصلی از معادل

تعیین کرده بود، ترجمه کننده در شهر بغداد  "مسین"ها عوض شده و محل وقوع داستان را که، مولیر در  فارسی اسامی و چهره
بش به وصال جمیله، زمینه ي داستان در ترجمه ي فارسی تقریبا همان است؛نسیم نوکرمیرزاهوشیار، براي آنکه اربا. قرار داده است

هاي او را ندانسته نقش بر  ولی ارباش، که گیج است،نقشه. کند کنیزك حاجی سلیم،برسد اسباب چینیها و پشت هم اندازیها می
اما نه عیاریهاي نسیم طبیعی، ونه کارهاي میرزا هوشیار از روي گیجی است و چون به طوري که گفته شده محل .سازد آب می

امکان داشته، در این شهر غیرطبیعی و بیمعنی از  "مسین"هایی که وقوع آن در  اد قرار داده شده،غالب صحنهوقوع حادثه در بغد
آب درآمده است، مانند رفتن نسیم با ماسک به خانه ي حاجی سلیم براي فراري دادن دختر و غذا خوردن حاجی سلیم و با تاجر 

  )1/342ُآرین پور؛ج(".آید مشرق زمین درست در نمی در سریک میز که با آداب)همان میرزا هوشیار(ارمنی
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هاي  افتد که مترجم براي احترام به قوانین اخالقی ومذهبی بدون توجه به سایر قسمت این خطا زمانی اتفاق می: خطاهاي همنشینی•
نمونه ي این خطا در ترجمه                .                     باشد ها  می کند که مغایر با دیگر بخش ها ایجاد می متن تغییراتی در معادل

درباره دائم الخمر بودن اسکانازل است که در ترجمه ي اعتمادالسلطنه، به سبب عدم رواج الکل در جامعه آن "اعتمادالسلطنه 
  )14مدنی گیوي؛.("تبدیل شده است "تریاکی"روزگار ایران و همین طور رعایت موازین،به 

آید و چون مربوط به یک دوره ي خاص  هاي خاص پیش می دیداري و شنیداري،که در موفقیت مثل خطاهاي:خطاهاي کنشی)ب
  .کنیم نیست از بررسی آن صرف نظر می

  

  دیالوگ

ي  که واسطه -ها بر این عنصر در نمایشنامه دیالوگ از اهمیت بسیاري برخوردار است و الزم است مترجم در ترجمه دیالوگ
هاي شخصیتی که  شکسپیر در تاکید بر سازگاري و هماهنگی زبان با ویژگی. وجه بسیار داشته باشدت –ارتباط او با مخاطب است 

و  "دیالوگ"زبان نمایشنامه چه صورت )                                            266ناظرزاده کرمانی؛.(گذارد کند،دست می آن را بیان می
ها به کمک  ها،انتقال اطالع و معرفی شخصیت کار اصلی دیالوگ. ویژه اي دارداهمیت  "دستور صحنه"و چه در شکل "منولوگ"

-299قادري؛.(بطوري که روشن و واضح باشد ودر عین حال سبک و مبتذل نباشد.هاي کاراکترهاي متقابل است صحنه و دیالوگ
300(  

قبال نیز اشاراتی شد که گاهی توانایی ها،غالب مترجمان دوره ي مورد بحث با ضعف روبرو هستند، چنانکه  در مورد دیالوگ
ها را توسط دیالوگ و به کمک صحنه و دیالوگ کاراکترهاي دیگر را ندارند و مجبور به اضافه  معرفی خصوصیات شخصیت

شوند، البته این مشکل فقط مختص مترجمان نمایشنامه نیست و در میان نمایشنامه نویسان فارسی  کردن توصیفات بیشتر به متن می
پرویزاویسی، قادر نبوده اشخاص داستان را از حالت توصیفی به حالت سرنوشت  در نمایشنامه ي"زبان این دوره نیز دیده شده، مثال

  )235ملک پور؛(".نمایشی تغییر دهد

  

  توانایی مترجم در ترجمه ي خصوصیات ادبی متن اصلی

مترجمان انتقال روح ومضمون و ساختار نمایشنامه به زبان مقصد  هاي این دوره از نوع ترجمه به اقتباس، وهدف از آن جا که ترجمه
هایی  آمده که مترجم براي استعاره بوده است، دست مترجم براي کم و زیاد کردن عبارات و جمالت متن اصلی باز بوده و پیش می

هاي  البته گاه نیز ترجمه این نکته. ه استکرد هاي قابل فهم انتخاب می رسیده، معادل که ترجمه آن به زبان فارسی،نامفهوم به نظر می
ي کارکرد مترجم در  هایی که درباره عالوه بر سخن.  شده است لطیف ادبی از سوي مترجمان با بی دقتی و سهل انگاري همراه می

و لطایف ادبی بوده   هاي ادبی گفتیم،به جا است که به این نکته اشاره کنیم که بعضی از آثار شکسپیر پر از استعاره ترجمه این نکته
عبدالکریم احمدي در ترجمه نمایشنامه "شده است،چنانکه  ها با مشکل روبرو می و حتی یک مترجم خوب در معادل یابی براي آن

هایی  با مشکالت بسیاري روبرو شد، چون شکسپیر در این اثر بیش از تمام آثارش به استعاره سخن گفته بود ویافتن معادل مکبث
ها وترکیب ها وکلمات بدیع و خیره کننده شکسپیر که آفرینش هنرمندانه شاعر را تباه نکند کار دشواري بود،بنابر این براي تعبیر

  )2ملکی؛(".هاي شکسپیر در کلماتش زنده بماند احمدي از گنجینه ي ادبیات کالسیک ایران بهره گرفت تا استعارات مستور گفته
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طبیعت و سرشت مخصوص زبان  به –ادبی  هاي لطیفهدر انتقال  –را این ناتوانی مترجمان  اي به این دلیل، درصدي از و شاید عده
  .دهند ربط می

توان در ترجمه  بهرحال،نمونه دیگر که در ترجمه به فارسی، لطایف شعر دلپذیر فرانسه وزیبایی خاصش را از دست داد،می 
مولیر شاهد بود"گیج" اگر فرانسه ي این اپ ...": گوید در نقد نمایش به اجرا درآمده از این اثر می خان ملک ساسانیبه طوري که .ِ

اس دلپذیر است براي آن کلمات قشنگ و کنایات لطیفی است که مولیر استعمال کرده،ولی همین که به پارسی ترجمه شد دیگر 
گروه از پژوهشگران ادبیات تطبیقی که  و اینجاست که نظر آن) 4ص/2ملک پور؛ج.("....کند آن لطایف و شیرینی را پیدا نمی

  .دهند،قابل تامل است کنند و خواندن اثر به زبان اصلی را ترجیح می آشنایی کامل با زبان مبدا را توصیه می

  

  نتیجه

  :هاي انجام شده در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که با بررسی

هایشان با مذاق خوانندگان  کردند تا ترجمه درآغاز مترجمان سعی می. در این دو دوره با افت و خیزهایی همراه بود "ترجمه "
نهضتی منفی در "مترجمان زیاد با میزان سواد کم"و  "سانسور"ي  پیدا کرد تادوره رضاشاه،که مساله  این روند ادامه.سازگار باشد

ي نمایشنامه در  ن براي ترجمه وضع شد، ترجمهاما در اواخر این دوره با اصولی که از سوي انتشارات فرانکلی.ترجمه به وجود آورد
ادبی داشتند، در "نوع"به عنوان یک  "نمایشنامه"مترجمان نیز با تالش بسزایی که در شناساندن . مسیر هموارتري گام نهاد

رجمه انجام هاي مختلف در ت هاي معنایی،با تغییراتی که در سطح هایشان عالو بر رعایت ادبی بودن ترجمه و حفظ شباهت ترجمه
به (هاي این دوره  هاي موجود در ترجمه توان ازضعف اند که البته نمی اي آزاد با روح ایرانی، ارائه کرده دادند،ترجمه می

بهرحال این مترجمان توانستند ساخت . چشم پوشید) کرد ،که در شخصیت پردازي نمود پیدا می"ضعف دردیالوگ"خصوص
  به عنوان یکی ازعوامل راهگشا درادبیات تطبیقی، توانست با "ترجمه"بشناسانند، اینجاست که بافت نمایشنامه را به نویسندگان و

ادبی جدید،چشم هنرمندان آن سرزمین را به افق وسیع تري،براي دستیابی به دستاوردهاي جدید ادبی  "نوع"آشنا  کردن کشوري با
  .بگشاید
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78  

  موجودات وهمی در شاهنامه
  1بیاتی گل 

  چکیده

گوید  سخن میموجوداتی از فردوسی . انگیز در شاهنامه پرداخته شده است در مقالۀ حاضر به معرفی موجودات وهمی و شگفت
هاي  هایی با قدرت انسان انگیز و ز موجودات شگفتاي ا ي و افسانها اسطورهدر مقام شاهنامه .اند اي ما موهوم و ناشناختهکه بر
موجودات . شود داستان مطرح و معرفی میشخصیت اصلی قهرمان و به عنوان  گوید که گاهی می العاده سخن خارق

ماران هایی چون رخش و شبرنگ بهزاد،  اسب: العاده حیواناتی با صفات خارق)الف :تقسیم کرده توان به چند دست رامی  شاهنامه
هایی با خصوصیات عجیب و  انسان) ج .اند موجوداتی کامالً وهمی و ناشناخته)ب... و کرم هفتواد برآمده بر دوش ضحاك
 .بستر باورنکردنی مانند گوش

  

  

 هاي اهریمنی و وهمی، پیکرگردانی اسطوره، وهم، موجودات وهمی، چهره:ها کلیدواژه

                                                        

  دبیات فارسیکارشناس ارشد زبان و ا - 1
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سیاري از موجودات است براي شناخت باي  ههانبموضوع منتخب . شاهنامه این گنجینۀ حماسی، بزرگترین تجلی فرهنگ ملی ماست
و نیز چگونگی پیکرگردانی  انگیز و اساطیر ایرانی که فردوسی بحق توانسته است در بیان و توصیف موجودات غریب و اساطیر ایرانی شگفت

بنا بر موضوع منتخب ابتدا باید بدانیم مرز تفاوت اسطوره و وهم تا چه حد است؟ اصالً با هم . با رعایت امانت به زیر قلم خود درآوردآنها 
  . د یا خیر؟ ابتدا باید اسطوره و وهم را از هم تفکیک کرد و به بیان تفاوت آنها پرداختتفاوت دارن

  )فرهنگ معین. (افسانه، قصه، سخن پریشان :اسطوره

  )همان. (در اصطالح، ادراك مشتبه که منشأ آن شیئی حقیقی نباشد. در لغت به معناي تصور غلط، پنداشت، خیال که متضاد حقیقت است :وهم

بدان اعتقادي نیست؛ یعنی منشأتاریخی نامشخصی دارد که »خودآگاه«اسطوره قبل ازتاریخ امروز به صورت :ت اسطوره و وهمتفاو
معموالً مضامین آن دربرگیرندةپیدایش جهان، انسان، جانوران و به طورکلی آفرینش کاینات است و جنگ بین قهرمانان و خدایان،درصورتی 

بگذریم که اساطیر،زمانی .شده درذهن ما که منشأ آن غیرحقیقی است نه اینکه نامعلوم ونامشخص باشد که وهم، دریافت و درك ایجاد
رسند وگرنه قصه و داستان وهمی داستانی است که  هاي راست و حقیقی بودند وبا گذشت زمان طوالنی، وهمی و خیالی به نظر می داستان

پس اسطوره تاریخ قبل از تاریخ است؛ تاریخ درونی شدن اتفاقات که نشأت گرفته از . اساساً دروغین و ساخته و پرداختۀ ذهن آدمی است
شود لذا شکل ظاهري اتفاقات و  خودآگاهی فردي و جمعی بوده ولی با گذشت زمان در اعمال و ناخودآگاه فردي و جمعی آشکار می

  :کند ه را چنین تعریف میاسطور» میرچا الیاده«. ها به رؤیا و افسانه شبیه است موجودات در داستان

آغاز،  داستانی قدسی و مینوي است که کارهاي نمایان خدایان و موجودات فوق طبیعی یا نیاکان فرهنگ آذین را که در ازل، در زمان بی«
و آداب و رسوم و  بنابراین اسطوره روایت پیدایش جهان و جانوران و گیاهان و نوع بشر و نهادها.کند زمان روي داده است حکایت می زمان بی

اي ما موهوم و گوید که بر سخن میموجوداتی از فردوسی )1: 1383رستگارفسایی، (» .علل خلق آنها و کالً شرح آفرینش کاینات است
ه گاهی گوید ک می العاده سخن هاي خارق هایی با قدرت انسان انگیز و ز موجودات شگفتاي ا ي و افسانها اسطوره در مقامشاهنامه .اند ناشناخته
  .شود داستان مطرح میاصلی قهرمان به عنوان 

ها، حیوانات و یا موجودات وهمی مانند اژدها، پري، دیو، غول توأم با رمز و راز  در حقیقت رویدادهاي خیالی در زندگی انسان
خالقی و آموزشی به کار ماند و کسانی چون فردوسی آن رخدادها را گاهی براي مقاصد ا است، لذا اینگونه رخدادها به افسانه می

هاست؛ بدان معنا که کارهایی که توسط موجودات فراطبیعی برجسته شده و به  اسطوره روایتگر رخدادهاي نخستین. گیرند می
پردازد لذا براي خلق حکایتی به  بنابراین اسطوره بیشتر به مظاهر طبیعت و حوادث طبیعی می. واقعیتی هر چند جزئی بدل شده است

ناگفته نماند که خاستگاه اسطوره باورهاي دینی و مذهبی مردمان نخستین است براي . دهد طبیعی شخصیتی انسانی می آن حوادث
و جنبۀ . همین است که رنگ و بوي اعتقادات دینی و نیروهاي ماورایی در برخی قهرمانان و موجودات، برجسته و نمایانگر است

ها و حیوانات فوق  ایزدي به آنان داده شود تا موجوداتی ماورائی مانند برخی انسان شود نیرو یا فرّ نمادین آنهاست که باعث می
یواناتی با صفات ح -1: کردیم تقستوان به چند دسته  یرام  موجودات شاهنامه.طبیعی بر حوادث و رویدادها حاکم شوند

کامالًوهمی و  موجوداتی-2... و کرم هفتواد ماران برآمده بر دوش ضحاكهایی چون رخش و شبرنگ بهزاد، العاده؛ اسب خارق
  .پردازیم یک موجودات وهمی می حال به معرفی یک.بستر هایی با  خصوصیات عجیب و باورنکردنی مانند گوش انسان -3ناشناخته 

فراخ، داراي دو بال دارد و آن به معناي ماري بزرگ با دهان » اژدر،اژدرها،اژدهاك«هایی چون  واژةمذکور در زبان فارسی صورت :اژدها
بنا به اعتقاد عوام خوردن .شود آن را اژدها گویند داشته است، چون عمرش طوالنی می هاي زیرزمین می افکندو پاس گنج که آتش از دهان می

  :اژدها به چهارمعنا آمده.کندبراي همین کنایه ازمردم شجاع وقهرآلوداست دل اژدها،شجاعت و دلیري را زیادمی

 .الجثه بسیار بزرگ و عظیم به معنی ماري )1
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 .شجاع و دالورخشمگین )2
 .فردوسی در شاهنامه به این معنا،اژدها را به کار برده است.پادشاهان ظالم عموماً وبه معناي ضحاك خصوصاً )3
 .علم و رایت اژدهاپیکر )4

درادبیات داستانی و دینی که از ترکیب این دوجزء ) ي اهریمنی آفریده(دهاك ) +مار و اژدها(اژي «مرکب از دوجزء » اژدهاك«
به » اژي دهاك«جزء ترکیبی » دهاك«به اعتقاد برخی بنابر اشتقاق عامیانه،. پنجه و مهیب و گزندآور پدید شده است مخلوقی بسیار قوي

سی او را که فردو)اژي دهاك(در شاهنامه از نبرد قهرمانان با اژدها بارها یاد شده که به عنوان نمونه ضحاك.معناي ده عیب دانستند
  .خوانده است» اژدهادوش«یا » اژدهافش«

  

  هاي اهریمنی اژدها درشاهنامه چهره

خواهند و پس از پیروزي  اژدها در حقیقت موجودي اهریمنی است،براي همین پهلوانان براي پیروزي برآن از خدا یاري می
  :هاي اهریمنی اژدها و اما چهره. گویند شویند و خدا را سپاس می سر و تن می

بیند کسی حریف اژدها نیست خود با کمک خواستن ازخدا  وقتی او می. در داستان سام آمده است:رود اژدهاي کشف)1
  :خیزد به پیکار با آن بر می

  که براژدها گرز خواهم کشید      مرا کرد پدرود هر کو شنید

  برون آمد و کرد گیتی چو کف      چنان اژدها کو زرود کشف

شود البته براي بار سوم بنا به دعاي رستم، خدا اژدها را که  در خان سوم بر رستم آشکار می این اژدها:اژدهاي بزرگ)2
  :آفرین بوده است این اژدها در خان سوم براي رستم بسیار مشکل. کند شد آشکار می نهان می

  نگنجد بماند به چنگال گرگ      ي اژدهاي بزرگ که در سینه

کرد و کسی قادر به  در بیشۀ فاسقون زندگی می ها این اژدها سال:شود اژدهایی که به صورت گرگی نمایان می)3
. او به کمک گشتاسپ با آن جنگید.را بکشد)اژدها(خواست تا این گرگ» میرین«جنگیدن با او نبود تا اینکه قیصر روم از 

  :چون گرگ،اسب گشتاسپ را کشت،گشتاسپ بر او غلبه کرد

  بمانند تا سال دیر به کشور    بر آن سان یکی اژدهاي دلیر 

  :سردار رومی محول کرد» اهرن«اژدهایی که قیصر روم مأموریت کشتنش را به :اژدهاي کوه سقیال)4

  که کشور همه پاك ازو در بالست    به کوه سقیال یکی اژدهاست 

  :گشتاسپ سپیده دم براي کشتن اژدها به کوه سقیال رفت

  اي دلیربزد بر سر اژده    به شمشیربرد آن زمان  دست شیر
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او براي کشتن آن درصندوقی که .اژدهایی که در خان سوم به دست اسفندیار کشته شد :اژدهاي هفتخان اسفندیار)5
» گاوفش«فردوسی در شاهنامه این اژدها را . ازهرسو تیغ روي آن کار گذاشته بودند،نشست و به نبرد با اژدها روي نهاد

  .توصیف کرده است

گذشت به شهري که دردامان کوهی قرارداشت  پایان می اسکندر وقتی از سرزمین نرم :نپایا اژدهاي سرزمین نرم)6
گریختند مردم شهر به ناچارهر شب پنج  رسید از آن شهر می زیستند که چون شب فرا می دراین شهر تعداد کمی ازمردم می

فرمان داد تا آن روزبراي اژدها خوراك اسکندر به مردم .گاو براي اژدها ببرند تا به طرف کوه نیاید وآنان را نبلعد
اسکندر دستور افروختن آتش . اسکندرو سپاهیانش اژدها را تیرباران کردند. اژدها که گرسنه بود به طرف کوه آمد.نفرستند

را  ها سپیده دم که اژدها براي غذا خوردن آمد اسکندر پنج گاو را پوست کند و پوست.داد و تبیره زدند و اژدها ترسید و رفت
 :پراززهرو نفت کرد و آنها را باد کرد و اژدها به یک دم آن پنج پوست را خورد و مرد

  :بهرام چوبین آن را کشت. اژدهایی که در کوه چین پدیدار شد و دختر خاقان چین را بلعید :اژدهاي کوه چین)7

  که تا چین کی ز چنگش رها      همی چاره جستند زان اژدها

دریاي پارس مردي به واقع در شهر کجاران در در زمان پادشاهی اردشیر اول بنا به روایت شاهنامه   :کرماژدها در سیماي )8    
افتد، کرمی پیدا  روزي در سیبی که از درخت به کنار او می. کرد دوك ریسی میکه  دختر بود و یکهفت پسر ، داراي نام هفتواد

  :کند می

  ن کرم آگنده دیدیکی در میا    چو آن خوب رخ میوه اندر گزید

یابد که آن روز به برکت این کرم توانسته  میاز قضا آن دختر در. گذارد اش می ریسی برکت بر روي چرخ نخۀخیر و آن را به نشان
العاده و  کم به طرز فوق کمدهد تا اینکه  پرورش میآن را  ،ماجراي کرم و طالع آن ش به محض اطالع ازپدر. خ بیشتري بریسدن

رسد و بعد  ی میهفتواد به مقام ومنصب حکومتآورد به طوري که  این کرم براي او و خاندانش خوشبختی می. کند میعجیبی رشد 
  :پنج سال از گذشت

  چوپیلی شد آن کرم، برشاخ و یال    برآمد برین کار بر، پنج سال

  برآوازآن کرم،کرمان نهاد  چو یک چند بگذشت برهفتواد

. شود اردشیر با شنیدن این خبرناراحت و دلگیرمی. توانست دست یابد که هیچکس برآن نمیسپس دژي در باالي کوهی ساختند 
  :وشته شده بودشودکه برآن ن یک شب تیري درکنارغذاي اردشیر پرتاب می

  که ازبخت کرم است آرام دژ     چنین تیر تیز آمد از بام دژ

تیر     گرانداختیمی براردشیر   براوبرگذر یافتی پرّ

  کندپست کرم اندرین روزگار    چوناو یکی شهریارنبایدکه 

کشد و با دو  می اي رمش نقشهآورد، لذا براي ازمیان بردن او و ک اردشیر آن تیررا به نوعی تهدید ازجانب هفتواد به حساب می
  :ل به سمت دژ به راه افتادهاي مبد قلع و دیگی بزرگ با لباس جوان روستایی و دو صندوق پر از سرب و
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  بپوشیدو بارش همه زروسیم     هاي گلیم خربندگان جامهچو 

کشد و  را میآن ریزد و  م میکند و دیگی از سرب گداخته در دهان کر به محض ورودبه دژ،دژبانان را سرمست ازشراب می
 توسطآیند اما  دژ میري به سمت کشوند با لش از این ماجرا آگاه می - پسرش–وقتی هفتواد و شاهوي . رساند پاسبانان را به قتل می

. دهاك اي تلویحی است به اژدهایی به نام اژي به گمان برخی کرم در این داستان اشاره.شوند اردشیر گرفتار و به دار زده می
  .کرم هفتواد آخرین موجود اساطیري در شاهنامه است)309: 1383رستگارفسایی، (

نمایی او، وي را به کشتن اژدهایی  رفت، شنگل با دیدن قدرتهنگامی که بهرام گور به درگاه شنگل :اژدهاي قنّوج)9 
  :بهرام به راهنمایی شخصی به طرف اژدها رفت. که در قنّوج بود برانگیخت

  به دریا بدي گاه بر آفتاب    یکی اژدها بود بر خشک و آب

طوري که در بیشتر متون ضحاك انسان اژدهاگونه است که نامش با اژدها پیوند خورده، به  :ضحاك در چهرة اژدها) 10
دهاك  آمده است که او را اژي» اژي«و » دهاك اژي«هاي دوگانه  نام ضحاك به صورت. اساطیري او را خود اژدها دانستند

. سه پوزه، سه سر، شش چشم، دارندة هزارگونه چاالکی، دیو دروج زورمند که مایۀ آسیب آدمیان است وصف کردند
انی اهریمنی و خطرناك که داراي سه پوزه و سه سر و شش چشم است تجسم یافته و از دهاك همه جا به صورت حیو اژي

تواند سه پوزه   او با این دو مار می. هاي او دو مار رسته بود، به خوبی مشهود است اینجا منشأ  داستان ضحاك و اینکه روي شانه
یت فراوان به مار یا مخلوق اهریمنی تشبیه شده باشد شاید به خاطر خونخواري و آزار و اذ. و سه سر و شش چشم داشته باشد

  ):651: 1369رستگارفسایی، (و اژي دهاك نام گرفته باشد 

  بـر آن اژدهـافش سپردنـدشان    بـه ایـوان ضحـاك بردنـدشان 

  مر آن اژدها را خورش ساختی    بکـشتی و مـغزش بپرداختــی

  ی اژدهاخورش ساختنـد از پـ    بها  به جاي سرش زان سري بی

 -ضحاك در شاهنامه به صورت آدمی که دو مار بر دوش او رسته، به تصویر کشیده شده است که او به فریب ابلیس، پدرش 
شود واز ضحاك تقاضاي  او می) خوالگیر(ابلیس به صورت جوانی بسیار زیبا بر او ظاهر شده و آشپز. را کشت -مرداس

ابلیس گاهی به صورت پزشکی . آید سیدن، دو مار از جاي بوسۀ ابلیس بیرون میبه محض بو. کند هاي او را می بوسیدن شانه
چون بعدها . دانست که هر روز با مغز دو جوان، مارها را سیر کند شود و چارة کار را در این می که او را درمان کند ظاهر می

  .باشد می» ببیوراس«هم گویند و لقب دیگر او » ساحر دماوندي«در دماوند زندانی شد به او 

  :شود رود است که به دست سام کشته می این اژدها به نوعی همان اژدهاي کشف: اژدهاي شهر طوس) 11

  بکشتش به طوس اندرون اژدها         کــــه از چنـگ او نیامد رها

  پر از هول شاه اژدها پیکرسـت  شنـودند کـانجا یکی مهترست     

  ...ان زمین تاج بر سر نهادبه ایر  کــی اژدهافش بیامـد چو بـاد

  ...خـورش ساختند از پی اژدها  بها بـه جاي سرش زان سري بی
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  ...همان اژدها را خورش ساختند    سر بابت از مغز بپـرداختند 

  کز آن سان برآویخت با تاجبخش    چو زور تن اژدها دید رخش

پسر  -در زمان کیومرث موجودي خبیث و پلید به وي حسد برد و به دشمنی با او پرداخت و سرانجام خزروان  :اهریمن
خواهی او برخاست و اهریمن را اسیر کرد و بر  را کشت ولی تهمورث به کین -پسر کیومرث–در جنگ، سیامک  -اهریمن 

کند؛ گاه به  ضحاك در چهرة ابلیس پیکرگردانی می در دوران. شود هاي مختلف ظاهر می اهریمن به شکل. او سوار شد
پیکرگردانی اهریمن در داستان هوشنگ، به صورت مار است و نیز اژدها، یا به . شود برانداز ظاهر می صورت ستمگري هستی

شود و یا به  داند آشکار می صورت مردي نیکخواه در داستان ضحاك و همینطور به صورت مردي جوان که آشپزي می
کوشد، لذا براي پیشبرد  کنندة ذهن و اندیشۀ بشر است و براي تباهی خیر و جهان نیکی می اهریمن گمراه.ت پزشکی داناصور

رسانی، جهالت و آشفتگی و  از خصوصیات بارز اهریمن زیان.گیرد اهدافش از یاوران خود که دیوان هستند کمک می
د است، لذا براي رسیدن به هدف خود به دنبال تباهی و هالك او پیوسته در پی نابودي آفرینش اورمز. نظمی اوست بی

پس از داستان ضحاك، ابلیس همیشه با نام .برد مغاك تاریک به سر میاالغلب در  ناگفته نماند او علی.باشد آفریدگان می
او . گمراه تواند کردتا روز قیامت زنده باشد و جز بندگان مخلص را اغوا و ) ابلیس(شود در نتیجه اهریمن  اهریمن یاد می

  ):، پاورقی23: 1369رستگارفسایی،: نک(است » ابوالبینی«مهتر دیوان و پدر پریان است؛ لقب دیگر او

  همان درد و کینست و خون خستن است  بکوشید کاین جنگ اهریمن است

  چو بر تیزرو بارگی برنشست  برفت اهرمن را به افسون ببست

  رنگ اندر اهریمنست نهفته به    ندانست کاو جادوي ریمنست

  وگر اژدها خفته بر جوشنست    همه دشت سرتاسر آهرمنست

  میان سواران درآمد چو باد  یک ز اهرمن کرد یاد به پري یک

  ز گفت گرزم اهرمن شاد بود  که بر من ز گشتاسب بیداد بود

  چه کرد و چه خواست اندرین جستجوي  نگر تا که ابلیس از این گفتگوي

  بیامد به سان یکی نیکخواه    روزي پگاهچنان بد که ابلیس 

دیو واژة )دهخدا ۀنام لغت( .ي که او را با قدي بلند و هیکلی مهیب و درشت تصور کنندا صورت وهمی، غول، موجود افسانه:دیو
ی قبل از ظهور و حت. رود اقوام هند و اروپایی به جز ایرانیان به معناي اصلی خود یعنی خدا به کار میبه ویژه هاي مختلف  در زبان

پروردگان عهد قدیم » اهورا مزدا«و بعد از ظهور زردشت و معرفی . اند زرتشت نیز دیوها گروهی از پروردگاران آریایی بوده
 کنندگان و خدایان شرّ دیوان، گمراه)335: 1377شهیدي مازندرانی، : برگرفته از. (کنندگان و شیاطین خوانده شدند ، گمراه)دیوان(

زشت، کریه و هایی  بدن وآنها را داراي چهره  ، براي همیناز آنها به بدي یاد شده در شاهنامه نیز غالباً. اند گروه شیاطینو بدي و از 
در شاهنامه دیوان تقریباً شبیه هیئت و منش دیوانِ کتب مذهبی .توانا هستند کارهاي فوق طبیعیبه انجام داند که  سیاه و ترسناك می

در اندیشۀ ایرانی . جز شاهنامه در مورد دیو و پري کمتر سخن رفته و آنچه هست بیشتر جنبۀ نمادین دارد در ادبیات فارسی. است
م شده.»شیطان«مترادف است و در فرهنگ اسالمی با »اهریمن«دیو با  اند ولی مشهورترین دیو  اگرچه دیوان به رنگ سیاه مجس
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و حتی دیوها از آغاز ر ایران باستان یطااسبنا به )202: 1369یاحقی، (.باشد شاهنامه که سرکردة دیوان مازندران است دیو سپید می
مشکالتی براي  نیز باعث ایجادو ) کیومرث(انسانهالك نخستین باعث از همان ابتدا . اند انسان وجود داشته خلقتز پیش ا
  :شوند و هوشنگ می) فرزند کیومرث(سیامک ي مثل هاي بعد انسان

  برآویخت با پور اهرمنا  تناسیامک بیامد برهنه 

  ي شاهدوتا اندرآوردباال    بزد چنگ وارونه دیو سیاه

  به چنگال کردش کمرگاه چاك  فکند آن تن شاهزاده به خاك

  خدیو تبه گشت و ماند انجمن بی  سیامک به دست خروزان دیو

پسر (تهمورث و هوشنگ .ودش پس در شاهنامه فعالیت دیوان و پریان با داستان کیومرث و کشته شدن سیامک آغاز می
نده به جنگ دیو سیاه می) سیامک تهمورث به جنگ با دیوان . شوند شتابند و بر او چیره می با لشکري از پریان و جانوران در

در برابر امان او به دیوان، آنها به خسرو نوشتن .نوردد پردازد و جهان را بر پشت اهریمن که به صورت اسب درآمده درمی می
  :اند توان دریافت که دیوان مردمانی صاحب علم و فرهنگ بوده پس می. ندآموز می

  دلش را به دانش برافروختند  نبشتن به خسرو بیاموختند

 .اند،پیشتر سخن گفته شد پیرامون کارها و اعمالی که در دورة ضحاك انجام داده

به صورت موسیقیدانی آزموده به بارگاه او  در داستان کیکاووس، دیوي. دیوان در انواع افسونگري مهارت زیادي داشتند
بعد از ) ابلیس(دهد براي همین اهریمن  رود و او را با نواختن موسیقی به سوي ماجراي خطرناك و نافرجامی سوق می می

ه قصد کند تا اینک رود او را گمراه و اغوا می رایزنی با دیوان، یکی از دیوان را با لباس مردي آراسته به خدمت کیکاووس می
  :صعود به آسمان کند

  بیامد که خواهد بر شاه بار  دار چو رامشگري دیو زي پرده

  :حتی دیوان در برابر جمشید هم حضور داشتند و مشغول اجراي اوامر پادشاه بودند

  به آب اندر آمیختن خاك را  بفرمود پس دیو ناپاك را

هاي حماسی قرن چهارم و پنجم  هاي دیو در منظومه به طور کلی ویژگی.جمشید و تهمورث هر دو  سرور دیوان هستند
اي خیالی و مجرد  بازنمایندة تصورات و افکار نیاکان اساطیري ما از موجودي است که اگرچه اکنون در اذهان ما به گونه

  .هاي دور، واقعی و عینی و حتماً قدسی بوده است هاي نسل انتزاع شده ولیکن در اندیشه

آید، در مظاهر شرّ به  آیین شاهنامه نیز به چشم می و تضادي که حتی در درون قهرمانان نیک» ناسازها ستیز«در حماسۀ ملی نیز 
هاي اهریمنی شاهنامه است، جگر و  شود و به عنوان نمونه دیو سپید که یکی از چهره طور کلی و به ویژه در دیوان مشاهده می

شود که  بنابراین چنین استنباط می)1: 1375آقابابایی، : دة مطالبچکی. (بخش چشمان تیرة شاه ایران زمین است دلش روشنی
هاي  با تالش«. به طور کلی عناصر خیر و شرّ هر دو در دیوان جمعند. شوداز نور و روشنایی سراغ گرفت در قلب سیاه هم می
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تۀ وندیداد دیوان در گردونۀ به گف. گردند شوند بعد از او دیگر به صورت مرئی روي زمین ظاهر نمی زرتشت دیوان منهزم می
  :هاي دیو و اما دسته)2همان، (».کنند اجتماع می) Arzura(ارزورا 

که رقیب امشاسپند بهمن باشد  در لغت به معناي اندیشۀ پلید می. دیوان شرّآفرین و بزرگ هستند :اکوان دیو )الف
 :است) وهومنه(

  نامدارکه چون بود با رستم   کنون رزم اکوان ز من گوش دار

هاي خاص خود، شاهد  در این دوره این دیو عالوه بر داشتن ویژگی. بینیم نشان این دیو را در دورة پادشاهی کیخسرو می
. شود میپیکرگردانی و تغییر و تبدیل او به گورخر هستیم به طوري که به صورت گورخر در بین رمۀ کیخسرو آشکار 

وي . کند سرانجام رستم پس از سه روز جستجو  او را پیدا می. فرستد ین دیو میرستم را به جنگ ا ها کیخسرو براساس شنیده
  :شد و رستم یقین کرد که قصد داشت به کمک رخش آن را زنده اسیر کند ولی او از نظر پنهان می

  ببایستش از باد تیغی زدن    جز اکوان دیو این نشاید بدن

اکوان سررسید و . اي رسید و خوابید خواب به چشمه نه و تشنه و بیبعد از سه روز و سه شب شکار ناموفق رستم، او گرس
جویی پرداخت و به سؤال اکوان  رستم وقتی بیدار شد غمناك به چاره. اي که بر آن خفته بود به آسمان برد رستم را با صخره

در نتیجه اکوان .واژگونی کار دیو آگاه بوددهد چراکه از  ها، پاسخ عکس می دیو که آرزو دارد او را به دریا بیندازد یا به کوه
  :رستم با اکوان دیو روبرو شد و او را به بند کشید. او را به دریا انداخت که رهایی رستم در آن بود

  چو شیري که از بند گردد یله    که گوري پدید آمد اندر رمه

  شد از چشم او ناگهان ناپدید    چو گور دالور کمندش بدید

  ابا او کنون چاره باید نه زور  ین نیست گوربدانست رستم که ا

  ببایدش از باد تیغی زدن    جز اکوان دیو آن نشاید بدن

  شگفت آنکه بستاند از گور پوست    ز دانا شنیدم که این جاي اوست

  :هاي دیگر دیو یا اکوان دیو، وارونگی کار اوست بنابراین یکی از ویژگی

  گیهان خدیو که فریادرس بار   همه واژگونه بود کار دیو

دهند بلکه فقط دیو هستند و با انسان  باید این نکته را یادآور شویم که دیوان تا دورة کیکاووس در شاهنامه تغییرچهره نمی
برند به  خورند و به تاریکی و مغاك پناه می  دشمنند و داراي فرهنگی قوي و علمی باال هستند ولیکن از زمانی که شکست می

فردوسی در پایان داستان، دیو واقعی را . شوند که پیکرگردانی آنها در داستان کاووس مشهود است می پیکرگردانی نیازمند
  :نامد می» گوان«کند و همین طور اکوان دیو را  اینگونه معرفی می

  کسی کو ندارد ز یزدان سپاس  تو مر دیو را مردم بدشناس

  ز دیو شمر مشمر از آدمی  هر آن کو گذشت از ره مردمی
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  به بازو ستبر و به باال بلند  آن پهلوانی بود زورمندگر 

  که بر پهلوانی بگردد زیان  گوان خوان و اکوان دیوش مخوان

. شود آورترین دیوان شاهنامه است و نیز سرور و سرکردة دیوان مازندران که به دست رستم کشته می از نام :دیو سپید  ) ب
کیکاووس را که به مازندران لشکرکشی کرده بود ابري از دود   این دیو،. وجه تسمیۀ او به سپید، سفیدي موي اوست

کشد و با گذشت  شود و سپس آنان را به بند می آورد که به نابینایی چشمان آنان منجر می سیاه بر سر ایرانیان پدید می
 :ردسپا یک هفته دیو سپید همۀ آنچه که از سپاه ایران به دست آورده بود به ارژنگ ساالر مازندران می

  که ز آهرمن اکنون بهانه مجوي    بر شاه رو گفت و او را بگوي

رود که براي رسیدن به دیو   از طرف دیگر رستم به محض اطالع یافتن از اسارت کاووس و سپاهیانش به سمت مازندران می
دن رستم، رخش با شیر نبرد شود که با خواب بو اي روبرو می در خان اول رستم با شیر درنده. سپید باید از هفتخان عبور کند

اي  شوند ولی میشی آنان را به چشمه آب و علف سرگردان می  در خان دوم رستم و رخش در بیابان بی. کشد کرده و می
در خان چهارم با زن جادو روبرو . کشد شود که سرانجام او را می در خان سوم رستم با اژدها روبرو می. کند راهنمایی می

در . شود شود که منجر به اسیر شدن او می در خان پنجم با اوالدغندي روبرو می. کند او را به دو نیم می شود که دست آخر می
هایی که از اوالد گرفته بود به  و با نشانه سازد شود و او را نابود می خان ششم به راهنمایی اوالد، رستم با ارژنگ دیو مواجه می

کند که دیو سپید را بکشد چراکه جگر یا به روایتی خون جگر  تم تأکید میکیکاووس به رس. رود طرف شهر دیو سپید می
در خان هفتم است که رستم با دیو سپیدي که در غار خفته بود روبرو . شود اوست که باعث روشنایی و بینایی چشم آنان می

جگر آن به چشمان کیکاووس و  ود و با چکاندن خونش یکند که سرانجام منجر به پیروزي رستم م شود و با او نبرد می می
  :جایگاه این دیو اینگونه توصیف شده است. شوند همراهانش، بینا می

  ز دیوان به هر جاي کرده گروه      گذر کرد باید بر هفت کوه

  چنان چو شنیدم پر از بیم و باك      یکی غار پیش آیدت هولناك

  همه رزم را ساخته چون پلنگ    گذارت بر آن نره دیوان جنگ

  کزویند لشکر به بیم و امید      ار اندرون گاه دیو سپیدبه غ

  که اویست ساالر و پشت سپاه    توانی مگر کردن او را تباه

  :هم گویند» دیو مازندران«به دیو سپید 

  به فرّ کیانی و گرز گران      بکندم دل دیو مازندران

. شود جنگ کیخسرو که سرانجام به دست رستم کشته مینام دیوي از ساالران دیو سپید در مازندران به هنگام :ارژنگ دیو )ج 
و همو بود که گرفتاري کاووس را . هاي کاووس را به او سپرد تا به نزد شاه مازندران ببرد این همان دیوي است که دیو سپید گنج

 :رستم به هنگام رفتن به مازندران چنین گفت. به شاه خبر داد

  نگرداند از رخش پاي که رستم      آفرین یک خداي به نام جهان
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  فگنده به گردنش بر پالهنگ      مگر دست ارژنگ بسته چو سنگ

پرسد و   شنود و با دیدن نور آتش و شمع علت را از اوالد می چون رستم به کوه اسپروز رسید نیمه شب فریاد و خروشی می
  :شود متوجه جایگاه ارژنگ دیو می

  خروش و غریوکه همزمان برآید     بدان جایگه باشد ارژنگ دیو

  :و سپس رستم گرز سام را برداشت و به نبرد با ارژنگ دیو پرداخت

  نه سنجه نه اوالدغندي نه بید      نه ارژنگ مانم نه دیو سپید

العاده زیبا و لطیف که داراي قدرت فوق بشري و اهریمنی است که به  طبق روایات کهن و اساطیري پري موجود فوق :پري
هاي پري منش و سرشت مبهم داشتن، بدخواه و فریبندگی  از ویژگی.جنس مؤنث جادو و جنّ استپري . شود چشم دیده نمی

ابیت، پیکرگردانی و تغییر . کند دهد و سپس گمراه می چراکه انسان را با زیبایی و جمال خود فریب می نیکوکاري و جذّ
شود یا در داستان بهرام  بر کیومرث آشکار میپوش  صورت که به عنوان نمونه در داستان کیومرث، سروش به صورت پلنگینه

موبدان درگاه هرمز این گور را دیو دانستند که قاعدتاً . شود برد و خود ناپدید می چوبین که گور اور به کاخ زنی جادو می
  :باید مقصود پري باشد

  پوش بسان پري پلنگینه      یکایک بیامد خجسته سروش

  گور دیوي بد اندر نهانکه آن     چنین گفت موبد به شاه جهان 

هاي دیگري چون دلباختۀ نران و پهلوانان شدن، سر و کار داشتن با زایش و آبستنی، داشتن نیروي نهان، از جنس  و ویژگی
به طور کلی پري در شاهنامه به عنوان موجودي زیبا و . هاي دیگري دارد که ناروشن است آتش بودن؛ ولی باز هم ویژگی

  : داند فردوسی پریان را عالوه بر داشتن نیروي نهان شدن، موجودي نیکوکار می. افسونگر یاد شده است

  وار گشته ز مردم نهان پري      شد جم اندر جهان گریزان همی

. بنا به روایات کهن جمشید، ضحاك و سلیمان از جمله کسانی بودند که دیوان، پریان و پرندگان را تحت فرمان خود داشتند
: 1369رستگارفسایی، (» ....پیکر، پریچهر، پریرخ، پریروي، پریزاده پري: هنامه با پري ساخته شده عبارتند ازترکیباتی که در شا«

248(  

در شاهنامه هیچ موجودي از حیوان و نبات و جماد به قدرت و توانایی خدایان نیست و اگرچه سروش و اهریمن و  :زن جادو
رسد، اما جادوگران از این قاعده  شوند، اما هرگز انسان به مقام ایزدان نمی هر میبرخی اساطیر ماوراءالطبیعی به صورت انسان ظا

  :جادو در شاهنامه بر دو قسم است) 278: 1383همان، . (مستثنی هستند

تواند به جادو به صورت اژدهایی درآید که تغییر مثبت را  جادویی که جنبۀ مثبت و ایزدي دارد؛ مانند فریدون که می -1
. هنگامی که فریدون به مقام ایزدپرستان رسید سروش به او افسونگري و جادوگري آموخت.سونگري نامندافسون و اف

 : پس وي بنابر اساطیر ایرانی پنج بار در شاهنامه به جادوگري پرداخته است
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که به فرمان  با انداختن سنگ بزرگی به خوابگاه او قصد هالك او را داشتند) کیانوش، برمایه(زمانیکه برادرانش ) الف
  .دارد شود و به افسون، سنگ را نگه می خدا آگاه می

  .با ورود به کاخ ضحاك، طلسم قدرت ضحاك را باطل و دیوان جادوگر را هم هالك کرد) ب
  .شود دهد و بر آنها چیره می با به یک سو راندن دیوان مازندران، دو باد سرد و گرم از دو سوراخ بینی بیرون می) ج
  .آورد بازگشت فرزندانش از یمن، خود را به قصد آزمایش آنان به صورت اژدهایی درمیدر راه ) د
  .آید کند که سه شبانه روز در آسمان و زمین به پرواز درمی ناوبانی را به کرکسی تبدیل می) هـ

ی از جادوگري توان چنین استنباط کرد کهحاک و سرانجام گذر وي از اروند که هر چند به خاطر فرّ اوست ولی می) و 
  )2-281همان، : چکیدة مطالب(1. اوست

شود و یا  سازد و قدرتمند می آموزد؛ مثل ضحاك که به جادو طلسم می جادویی که جنبۀ منفی دارد و آن را اهریمن می  -2
د آین ها که به صورت زنان زشت و پیري درمی از این قبیل جادوگري. شود مثل افراسیاب که به جادو در سنگ پنهان می

زن جادو صورت زشت و . کند در داستان رستم و اسفندیار آمده است؛ مثالً رستم زن جادو را در خان چهارم مشاهده می
آورد به چهرة واقعی  آید ولی همین که رستم نام خدا را به زبان می کند و سوي رستم می کریه خود را زیبا و جوان می

 :شود شود به همین دلیل به دست رستم کشته می د زشت تلقی میو چون نظر به نتایج منفی دار. گردد خود برمی
  ...خم منزل جادو اندر گرفت    نشست از بر زین و ره بر گرفت

  ...از آواز او دیو شد ناپدید    خور جادوان بد چو رستم رسید 
  ...همان نالۀ رستم و زخم رود      به گوش زن جادو آمد سرود

  به رنگ اندر اهریمنستنهفته       ندانست کاو جادوي ریمنست 
  تر گشت جادو به چهر دگرگونه      چو آواز داد از خداوند مهر

  ...سر جادو آورد ناگه به بند        بینداخت از باد خم کمند 
 دل جادوان زو پر از بیم کرد      میانش به خنجر به دو نیم کرد

زار  رت که چون اسفندیار براي استراحت درسبزهشود به این صو در داستان اسفندیار زن جادو در خان چهارم بر او ظاهر می
زن جادو خود را به صورت زنی زیبا بر . کند روي را با خود زمزمه می کند و آرزوي داشتن زن پري شروع به آواز خواندن می

شود تا  بازد و همین امر منجر می در این هنگام زن جادو رنگ می. دهد و اسفندیار جام باده به او می سازد او آشکار می
شود و ناگزیر چهرة کریه و جادویی خود  اسفندیار زنجیر فوالدین به گردن او بیندازد که بالفاصله زن جادو به شیر تبدیل می

  :کشد دهد و در آخر اسفندیار او را می را نشان می

  ...به پیشت زن جادو آرد درود    تو فردا چو در منزل آیی فرود

  ...پشت و دل جادوان بشکنمکه     که من با زن جادوان آن کنم

  ...چو بشنید شد چون گل نوبهار  زن جادو آواز اسفندیار

  ...جهانجوي آهنگ شمشیر کرد    زن جادو از خویشتن شیر کرد

  بر آن سان که چشم اندر آن خیره گشت  چو جادو بمرد آسمان تیره گشت
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تفاوت قایل شده است چراکه افسون را ویژة نیکان، » جادو و جادوگر«با » افسون و افسونگر«آید که فردوسی میان چنین برمی
دان به حساب می آورد، به همین دلیل افسونگري را به فریدون نسبت داده و جادو و جادوگري را به  و جادو را مخصوص ب

  :ضحاك و افراسیاب

با کشتن جمشید فرّ را هاي اهریمنی شاهنامه که هزار سال حکومت جادوانه کردضمن اینکه  از چهره: ضحاك جادوگر) الف«
  .به خود منسوب نمود

پرست، فرّ کیانی را نصیب خود  که با ترفند و جادوگري از دست رستم فرار، و با کشتن زنگیاب دروغ: افراسیاب جادوگر) ب
  )8-287: 1383رستگارفسایی، : برگرفته از.کرد

ق روایات ایرانی این پرنده بر باالي درخت طب. هاي درخت دانش آشیان دارد اي نامیرایی که بر شاخه پرنده :سیمرغ
مقام او را تا حد یکی از مالزمان » فلوبر«. ها، در وسط دریاي فراخکرت آشیان دارد هرویسپ تخمک، دارندة همۀ رستنی

ي هاي فلزي؛ داراي سر پرهایی دارد به رنگ نارنجی که شبیه به پولک: کند دهد و او را چنین توصیف می ملکۀ سبا تقلیل می
منقارش مانند منقار عقاب و نیز داراي . باشد که داراي چهار بال می ها اي رنگ و صورتی مانند صورت انسان کوچک و نقره

سال عمر دارد و چون بچه برآورد نر باشد، ماده هیزم  1700سیمرغ عنقا . دم بسیار بلندي است که به دم طاووس شباهت دارد
-137: 1373خورخه، . (و آن بچه جفت ماده شود[ها زند و برافروزد تا سوخته شود ن هیزمبسیار جمع کند و نر پر خود را بر آ

ترین پیکرگردان ایزدي شاهنامه است که بر کوه البرز آشیان دارد  پس سیمرغ مهم. اندازد این مطلب ما را به یاد ققنوس می)8
  :نامد می» مرغ فرمانروا «و فردوسی او را 

  نشست از برش مرغ فرمانروا    اگزي دید بر خاك سر در هو

شود که موهایش سفید بود به طوریکه  سام در این دوره صاحب فرزندي می. شود سیمرغ در زمان پادشاهی منوچهر آشکار می
وقتی زال . دهد این سیمرغ است که زال را پرورش می. کند خواند، لذا او را از خود دور می سام با دیدن آن، او را بچه دیو می

دهد تا به هنگام  در این زمان بود که سیمرغ پري از پرهاي خود را به زال می. جوانی رسید به آغوش خانواده برگشت به سن
  :شود گشاي زال می کند و مشکل بنابراین سیمرغ دو جا در شاهنامه حضور پیدا می. گرفتاري با سوزاندن آن، او را با خبر کند

  .دشو مانند طبیبی حاذق آشکار میهنگام به دنیا آمدن رستم که ) الف

کند  در نبرد رستم و اسفندیار؛ زمانی که رستم و رخش زخمی شدند زال به کمک سیمرغ به درخت گز دسترسی پیدا می) ب
در واقع این سیمرغ بود که نقطه ضعف اسفندیار را . کشد گیرد و می و رستم با پیکان زهرآلود چشم اسفندیار را هدف می

  :العاده عبارتند از صیات سیمرغ به عنوان یک موجود خارقخصو. فاش کرد

  .توان گفت تابوي رستم و قوم اوست حامی زال و خانوادة او؛ به نوعی می) 1

  .طبیب و داناست) 2

  .دان و رازدان است غیب) 3

  .به واسطۀ پروردن زال بسیار مهربان است) 4
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  .رساند ت او را کشته است، لذا به دست رستم، اسفندیار را به قتل میانتقام گیرنده است چراکه اسفندیار در خان پنجم جف) 5

  .حضور به موقع براي کمک به محض سوزاندن پر او) 6

  .شوند دهد، دیگران از او شادمان می هایی که انجام می ها و درمان جویی زدا بودن و شادي آوردن به خاطر چاره غم) 7

الجثه و  شود ریشه در واقعیت دارد که بسیار عظیم یمرغی که اسفندیار با آن روبرو میناگفته نماند به اعتقاد برخی محققان، س
  .این پرندة اهریمنی و اژدهاسان به طور قطع با سیمرغ خاندان زال فرق دارد. انگیز است شگفت

  ):فرهنگ معین(در لغت به معناي رنگ سرخ و سفید درهم آمیخته، قوس قزح، درخش، درخشیدن، اسب اصیل  :رخش

  که از خون دل گشت رخساره رخش  ببخشاي بر من تو اي دادبخش

  به خوي آتشی و به رنگ آتش است  است 1همی رخش خوانیم و بورابرش

 این. مانند رخش، اسب معروف رستم ؛اي هستند العاده وصیات فوقاز حیواناتی سخن به میان آمده که داراي خص هدر شاهنام
  :کند اینگونه توصیف میاو را فردوسی . ماند مرکب می بی -بزرگترین پهلوان شاهنامه  -رستم  موجودي که بدون او

  به روز از خور افزون بدي شب ز ماه       چه بر آب بودي چه بر خشک راه

  بدیدي به چشم از دو فرسنگ راه       به شب، مورچه برپالس سیاه

  به زهرهچوشیران،کُه بیستون         به نیروي پیل و به باال هیون

عمر این . ها توسط رستم برگزیده شد انگیز رستم است که پس از گذراندن آزمون دشوار از بین گله اسب رخش اسب شگفت
  :میرد افتد و می کنده بود می) نابرادري رستم(اسب به درازاي زندگی خود رستم است و به همراه او در چاهی که شغاد 

  تن خویش را کرد چون گرد گوي  یافت بوي همی رخش زان خاك می

  کرد چاك زمین را به نعلش همی  همی جست و ترسان شد از بوي خاك

  چنین تا بیامد میان دوچاه     بزد گام رخش تگاور به راه 

  چشم زمانش خرد را بپوشید    دل رستم از رخش شد پر ز خشم

  جست راه ز چنگ زمانه همی    چو او تنگ شد در میان دو چاه

  نبد جاي آویزش و کارزار    دو پایش فرو شد به یک چاهسار

  بزد پاي آن پهلوان بزرگ      بدرید پهلوي رخش سترگ

                                                        
که در ) 149: 1363اللغات،  غیاث(سرخ و سپید به هم آمیخته : بورابرش. ها بر آن مخالف رنگش باشند اسبی که نقطه: سرخ رنگ؛ ابرش: بور-1

  .این بیت به ویژگی خاص رخش اشاره شده است
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  نبد بارة مرد جنگی درست    رخش از آن تیرها گشت سست

توانست رستم را بکشد  بوده چراکه هیچ اسبی جز رخش نمی ویژگی این اسب در این است که قادر به حمل و سواري رستم
  .و سواري دهد و دیگر اینکه بسیار باهوش و  آگاه بود

فردوسی رخش را چون کوه؛ کوه بلند و عقاب . شود در شاهنامه نام رخش همه جا با رستم همراه است و پیوسته ستوده می«
وجه تسمیۀ رخش به دلیل ) 406: 1369رستگارفسایی، (» .کند داند و آهوتک و کشتی مانند و رخشان توصیف می می

  :رخشندگی و رنگارنگی اوست

  چو آتش بجوشید رخش آن زمان    سوي رخش رخشان برآمد دمان

هنگامی که رستم نزدیک آشیانۀ شیر خفته بود با هوشیاري وي . جنگد در اولین خان از هفتخان رستم بود که رخش با شیر می
در خان سوم باز هم رستم نزدیک جایگاه اژدها خوابیده بود و رخش که .جنگد و با شیر میسازد  اخبر میرا از وجود شیر ب

شد تا اینکه سرانجام  کند ولی به محض بیدار شدن رستم، اژدها پنهان می متوجه اژدها شده بود سعی در بیداري رستم می
  :گیرد رستم بر رخش خشم می

  سرت را ببرم به شمشیر تیز    گر این  بارسازي چنین رستخیز 

  :سرانجام یزدان چنان کرد که دیگر اژدها نتوانست پنهان شود و رستم او را دید و با او درگیر شد

  کز آن سان برآویخت با تاجبخش    چو زور تن اژدها دید رخش

ید رستم به یاري حتی زمانی که رستم به شهر مازندران که زندان کاووس بود رسید، رخش خروشی برآورد که کاووس فهم
رخش در جاي دیگر شاهنامه نقشی مهم را ایفا کرده و آن اینکه گم شدن او باعث آشنایی و ازدواج رستم و .او آمده است

  .شود که ثمرة این ازدواج سهراب گرد است تهمینه می

در . گوید ن میاینجاست که زال با سیمرغ از صدمه دیدن رخش سخ. شود رخش در جنگ رستم با اسفندیار مجروح می
  :کند نتیجه سیمرغ رخش را درمان می

  نبد خسته  گر بسته جایی تنش    برون کرد پیکان شش از گردنش

  بخندید شادان یل تاجبخش    همانگه خروشی برآورد رخش

رانیان به نقل از موریه ای«) فرهنگ معین. (موجودي از نوع دیوان با قدي بلند و هیکلی مهیب که در بیابان سکنی دارد :غول
کند و سپس با  اي است که با آواز خوش مسافر را گمراه می کننده گویند این غول، زن گمراه از غول وحشت دارند و نیز می

و رنگ » هر لحظه به شکل بت عیار درآید«این موجود ممکن است تغییر شکل بدهد و . درد هاي خود وي را از هم می پنجه
غول در زمستان زیاد رفت و آمد «) 501: 1377شهیدي مازندرانی، (» ...دیده شودعوض کند و به صورت شتر، گاو و اسب 

غول همان زن جادوست که اسفندیار در خان چهارم با او ) 1-90: 1373خورخه، (» .کند کند و از جسد آدمیان تغذیه می می
  :براي اسفندیار چنین تعریف کرده بود این غول را گرگسار قبالً. شود و خود را به شکل زن زیبارویی درآورده بود روبرو می

  به افسون و تنبل کسی نشمرد    زن جادو از جادوان بگذرد
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  ست پیچان روان از کسی نکرده    ست زین پیش لشکر بسی بدیده

  به باالي خورشید پهنا کند    چو خواهد بیابان چو دریا کند

تردید دارند و بر این باورند غول به زبان عربی نوعی جنّ و به زن جادو )غول(بنا به باور برخی محققان در خاص بودن این نام 
  :سازد و آدمی را گمراه می شود زید و به هر شکل و شمایلی ظاهر می ها می ها و خرابه دیو است که در بیابان

  به روز جوانی مرو پیش دام    ورا غول خوانند شاهان به نام

غول، سري چون سر : گویند ب که مدعی کشتن غولی شده است میآقاي دکتر رستگار فسایی به نقل از یکی شاعران عر
گوشت بود و پوستش چون پوست سگ آگنده از موي  گربه و زبانی چند شاخه داشت و ساق پایش نرم و بی

ندگی مانند نداشته است همچنین غول را داراي نیشی دانسته.نمود می   .اند که در تیزي و برّ

ه به معناي شکوه  :فرّ البته فرّ بر اثر . و درخشش که رسیدن به اقبال و سعادتمندي بسته به داشتن این فرّ استفرّ و فرّ
ه شناسی به دست می خویشکاري و وظیفه مند شود و به سعادت و  آید؛ یعنی هر کس به وظایف خود خوب عمل کند فرّ

، نیروي ایزدي و معنوي است که رابط بین جهان خدایان با.خواسته رسد در زمان ما همان  باشد که جهان انسان می در واقع فرّ
توان به عنوان یک موجود وهمی و یا اساطیري  به طور کلی فرّ را به خودي خود و بالذات نمی. شود بخت و شانس تعبیر می

ی پیدا کند؛ به عنوان نمونه به صورت نور از چهرة پادشاهان یا موبدان ممکن است به صورت. درنظر گرفت  هاي مختلف تجلّ
آید که به صورت اندیشۀ خدایی در  و گاهی پیش می گر شود بتابد یا به عنوان نیرو و قدرت فوق بشري در بازوي رستم جلوه

فرّ در هر صورت و پیکري که آشکار شود زیباست اگر از راه راست و ایزدي منحرف شود به . جلوه کند... گشودن رازها و
در پناه او در ...ا زمانی که از فرّ ایزدي برخوردار بود همۀ مردم، دیو، مرغ، پري وجمشید ت.شود اشکال گوناگون از او دور می

کردند، اما همین که به واسطۀ داشتن این نیروي ایزدي به خود مغرور شد و خود را خدا دانست فرّ در  آسایش زندگی می
رغن از جمشید جدا شده بود به دست آورد و شود و سپس فریدون فرّ شاهی را که به پیکر مرغی وا پیکر مرغی از او جدا می

آید بلکه تنها نیروي ایزدي  پس فرّ تا زمانی که در پیکر موجودي تجلّی نکندموجودي وهمی به حساب نمی.به پادشاهی رسید
شود که به طور  گري در پیکر آن موجود باعث می گر شود این جلوه و فوق بشري است ولی اگر به صورت موجودي جلوه

  :رّ با آن موجودي که قبالً وهمی نبوده است وهمی محسوب شودکلی ف

  موجود وهمی = موجود معمولی)+ نیروي ایزدي مطلق(فرّ 

ی او در پیکر موجودي دیگر است از پادشاهانی که داراي . بنابراین به حساب آوردن فرّ به عنوان موجود وهمی مشروط به تجلّ
المثل  ورث، کیخسرو، کیومرث، فریدون، کاووس، منوچهر، جمشید و اردشیر؛ فیهوشنگ، تهم: فرّ ایزدي بودند عبارتند از

  :آید درمی» غرم«فرّ اردشیر بابکان در شاهنامه به صورت 

  یکی بارة خنگ و دیگر سیاه    همی برگذشتند پویان به راه

  چو اسبی همی بر پراگند خاك    به دم سواران یکی غرم پاك

  که این غرم با وي چرا شد دوان    به دستور گفت آن زمان اردوان

  به شاهی و نیک اختري پرّ اوست    چنین داد پاسخ که این فرّ اوست
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  که این کار گردد به ما بر دراز    گر این غرم دریابد او را متاز

ه برخوردار بودند : ازمند عبارتند  و اما پهلوانان فرّه. حتی افراسیاب و ضحاك که موجودات پلیدي بودند، مدتی از فرّ
است که ) غرم(المثل فرّ رستم در شاهنامه میش  گرشاسب، آرش شیواتیر، سام، زال، رستم، اسفندیار و بهرام چوبین؛ فی

  :گردد موجب رهایی او از مرگ می

  بپیمود پیش سپهبد زمین    همانگه یکی غرم نیکو سرین

  به دل گفت آبشخور این کجاست    از آن رفتن غرمش اندازه خاست

  گرفته به دست دگر پالهنگ    رم تیغش به چنگ شده بر پی غ

افتد در حالی که زبانش از  رسد و از فرط تشنگی و خستگی بر خاك می رستم در خان دوم به بیابانی گرم و سوزان می :میش
  :شود اینجاست که نیروي ایزدي در پیکر میشی ظاهر می. چاك شده بود با خداي خود به راز و نیاز پرداخت تشنگی چاك

  بپیمود پیش سپهبد زمین    همانگه یکی غرم نیکو سرین

  :یابد رود و نجات می رستم براي یافتن چشمۀ آب به دنبال میش می

  به دل گفت کابشخور این کجاست  از آن رفتن غرمش اندیشه خاست

  فراز آمدست اندرین روزگار    همانا که بخشایش کردگار

  بر پاي خاست به زور جهاندار     بیفشارد شمشیر بر دست راست

  گرفته به دست دگر پالهنگ    بشد بر پی میش و تیغش به چنگ

  چو میش سراور بدانجا رسید  به ره بر یکی چشمه آمد پدید

  چنین گفت کاي داور راستگوي  تهمتن سوي آسمان کرد روي

  بپیچد نیارد خرد را به جاي  هرآنکس که از دادگر یک خداي

  دشتی مرا خویش نیستهمان غرم   برین چشمه آبشخور میش نیست

  پناهت به جز پاك یزدان مکن    به جایی که تنگ اندر آید سخن

  

ها که بسیار زشت، مهیب و پرمو و  انسان اولیه با دیدن موجوداتی عجیب و غریبی مانند انسان :انگیز موجودات عجیب و شگفت
با گذشت زمان همان موجودات غیر طبیعی را  کند بلکه وحشتی هم ندارد اما به هر حال غیر عادي بودند نه تنها تعجب نمی

آن . هاي عجیب در بابل متولد شد داند؛ به عنوان نمونه در شاهنامه در زمان اسکندر کودکی با ویژگی الخلقه می انگیز و عجیب شگفت
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م بود، باال تنه مثل انسان و دمی چون دم گاو داشت سرو و اسکندر در طی کیخ. کودك سري مانند سر شیر داشت و پایش به صورت س
  :شود هاي به خصوصی بودند که به طور مختصر بدانها اشاره می شوند که داراي ویژگی سفرهاي خود با موجودات عجیبی روبرو می

مردمی با موهاي کمندوار و تن پرپشم مانند گوسفندان؛ شهر زنان با آداب و رسوم خاص؛ مردمی که سري مثل شیر «
: 1383رستگارفسایی، (» .ز پشت و دو پاي از پیش دارند یا گاوهایی که به نیرومندي شیران هستندگاومیش دارند و دو دست ا

شوند به عنوان نمونه  به موجودات ترکیبی تبدیل می...انگیز در تماس با حیوانات و گیاهان و کم موجودات شگفت کم) 439
  .ل پاي گور استموجودي که سرش مانند سر ماهی و تنش، پلنگ و یا بعضی پایشان مث

  : شود در داستان جنگ کیخسرو با افراسیاب، کیخسرو هنگام عبور از دریاچه زره با جانوران شگفتی روبرو می

  نمودي به انگشت هر یک به شاه    شگفت اندران آب مانده سپاه

  هم داشتی گاو با شیر تاو    به آب اندرون شیر دیدند و گاو

  ن پر از پشم چو گوسفندهمه ت    ها چون کمند همان مردم و موي

  دو دست از پس مردم و پاي پیش    گروهی سران چون سر گاومیش

  یکی سر چو ماهی و تن چون نهنگ یکی پاي چون گور و تن چون پلنگ

  به دادار برخواندند آفرین  نمودي همی این بدان آن بدین

شود که این  سفر با موجودات عجیبی روبرو میدر طول . کند یا داستان اسکندر که به دریاي خاور به سرزمین حبش سفر می
اند حتی به زبانی غیر از  روي هستند؛ یعنی مردانشان مانند زنان روي خود را پوشانده الخلقه زمانی پوشیده موجودات عجیب

  :گویند و خوراك آنها فقط ماهی است زبان تازي، خسروي، ترکی، چینی و پهلوي سخن می

  یکی بیکران ژرف دریا بدید    ز شهر برهمن به جایی رسید

  همی رفت با جامه و رنگ و بوي    روي بسان زنان، مرد پوشیده

  نه ترکی، نه چینی و نه پهلوي    ها نه تازي و نه خسروي زبان

  به جایی نبد راه آوردنی    ز ماهی بدیشان همی خوردنی

  ز دریا همی نام یزدان بخواند    شگفت اندریشان سکندر بماند

  :بیند از دریا را می) مانند آفتاب(در بیرون آمدن کوهی زرد در این حین اسکن

  به دو پاره شد زرد چون آفتاب    هم آنگه کوهی برآمد ز آب

سرانجام با سی .شود کند که از نزدیک کوه زرد را ببیند ولی با منع یکی از همراهانش روبرو می ي جستجو میا اسکندر کشتی
شود که کوه، ماهی بوده  شود متوجه می افتد اما همین که به کوه نزدیک می اه مینشیند و به طرف کوه ر نفر در کشتی می

  :رود بلعد و در آب فرو می ماهی کشتی را می. است
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  هم آنگه چو تنگ اندر آمد گروه    یکی زرد ماهی بد آن لخت کوه

  هم آن کوه شد ناپدید اندر آب    فرو برد کشتی هم اندر شتاب

در آنجا دریایی . رسند کنند به سرزمین عجیب و بسیار ترسناکی می سپاهیانش از دریا عبور می در جاي دیگر که اسکندر و
هاي  کنند و چون با شگفتی اسکندر و افرادش آانجا را براي استراحت انتخاب می. ژرف دیدند که آب آن مثل انگبین بود

  :کنند کشند و سپس حرکت می کشند و حتی شیرها را می شوند، آنجا را به آتش می آنجا روبرو می

  بسی مار پیچان برآمد ز آب      بخوردند و کردند آهنگ خواب

  جهان شد بران خفتگان تار و تنگ  و زان بیشه کژدم چو آتش به رنگ

  بزرگان دانا و مردان گرد    اي در فراوان بمرد به هر گوشه

  هاي دراز چو الماس دندان    ز یک سو فراوان بیامد گراز

  که با جنگ ایشان نبد زور و تاو    مهتر از گاو ز دست دگر شیر

  بر آن نیستان آتش اندر زدند  سپاهش ز دریا به یک سو شدند

  به یکبارگی تنگ شد بر سپاه    بکشتند چندان ز شیران که راه

 بیند که سمت راست بدنشان مانند زنان است و سمت اسکندر به محض رسیدن به شهر هروم، مردمان آنجا را همگی زن می
نویسد  اي می بنابراین براي آشنایی با آداب و رسوم و اوضاع و احوال آن سرزمین به اهالی آنجا نامه. چپ بدنشان مثل مردان

  : بدین مضمون که به نزد او بیایند

  نژاد چنان چون بود مرد فرخ    یکی نامه بنوشت با رسم و داد

  ...مسوي آنک دارند مرز هرو    به عنوان بر از شاه ایران و روم

  که دیدار آن باشد از من نهان    نخواهم که جایی بود در جهان

  کزین آمدن کس ندارد زیان      ببندید پیش آمدن را میان

  :آیند زرد پیش می روي و موي مردان سرخ

  و زان روي لشکر به مغرب کشید    بپرسید هر چیز و دریا بدید

  بدو اندرون مردمانی سترگ    یکی شارستان پیشش آمد بزرگ

  همه درخور جنگ روز نبرد  زرد سرخ و همه موي همه روي

  :و توصیف آبگیري که چشمۀ حیوان گویند
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  اختر و شهرگیر که اي شاه نیک    چنین گفت با او یکی مرد پیر

  کزان آب کس را ندیدیم بهر    یکی آبگیرست زان روي شهر

  بر آن ژرف دریا شود ناپدید    چو خورشید تابان بدانجا رسید

  شود آشکار اي گیتی نهان    تیره گردد جهان پس چشمه در

  شنیدم که هرگز نیاید به بن    وز آن جاي تاریک چندان سخن

  بدو در یکی چشمه گوید که هست    پرست خرد یافته مرد یزدان

  همی آب حیوانش خواند به نام    گشاده سخن مرد با راي و کام

 گوید کند چراکه به زبان آدمیان سخن می با او گفتگو می انگیز دیگري است که اسکندر از موجودات شگفت: مرغ سبز رنگ
  :دهد و اسکندر را پند و اندرز می

  نشسته بر او سبز مرغی سترگ    بر هر عمودي کنامی بزرگ

  جهاندار پیروز را خواندند      به آواز رومی سخن راندند

  به نزدیک مرغان خرامید تفت    چو آواز بشنید قیصر برفت

  چه جویی همین زین سراي سپنج    اي رنجبدو مرغ گفت اي دالر

  همان بازگردي ازو مستمند    اگر سر برآري به چرخ بلند

مردمان سرزمین باختر از این قوم . شود اسکندر در سفر بعدي خود با قوم یأجوج و مأجوج که در کوه سکونت دارند آشنا می
  :در رنج و عذاب بودند

  ...ردش روزگاربه نالیدن از گ      زبان برگشادند بر شهریار

  دل ما پر از رنج و دردست و خون    بدین کوه سر تا به ابر اندرون

  ز یأجوج و مأجوجمان خواب نیست    ز چیزي که ما را بدو تاب نیست

هاي آنها مانند  و اما خصوصیات این قوم که صورتشان مانند شتر نر و زبانشان سیاه رنگ و چشمانشان سرخ رنگ است؛ دندان
از هر ماده . شوند کنند و در زمستان همگی الغر می آیند و از گیاهان تغذیه می به هنگام بهار از کوه پایین می .باشد گراز می

  :آید و تعدادشان غیر قابل شمارش است هزاران بچه به وجود می

  هاپر ز خون ها سیه، دیده زبان    همه رویهاشان چو روي هیون 

 شدن نزد ایشان فرازکه یارد     ها چون گراز روي و دندان سیه
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  بر و سینه و گوشهاشان چو پیل    همه تن پر از موي و موي همچو نیل

  دگر بر تن خویش چادر کنند    بخسپند یکی گوش بستر کنند

  ...کم و بیش ایشان که داند شمار    اي بچه زاید هزار ز هر ماده

  ...همان سبز دریا برآید به جوش    بهاران کز ابر اندر آید خروش

  بیارند هر سوز آوردنی    بود زان سپس خوردنیگیاشان 

  به آواز بر سان کفتر شوند    چو سرما بود سخت الغر شوند

به فرمان او . با گروهی از دانشمندان به گذرگاه یأجوج و مأجوج رفت«کنند، براي همین  مردم از اسکندر تقاضاي کمک می
اسکندر با . در دربند قفقاز دیوارهاي بلندي از آهن بنا کردنداز آهن، سنگ، گچ و قیر در مقابل مهاجمات یأجوج و مأجوج  

برخی یأجوج و مأجوج  . مردم را از شرّ یأجوج و مأجوج  بازرهاند) دیوار اسکندر، سد اسکندر، سد یأجوج(ساختن این سد 
  ):117: 1373شمیسا، (» .اند را همان نژاد زردپوست مغول پنداشته

  اورد زان فیلسوفان گروهبی    سکندر بیامد نگه کرد کوه

  مس و روي و پتک گران آورید    بفرمود کاهنگران آورید

  ...بیارید چندانک آید به کار  گچ و سنگ و هیزم فزون از شمار

  دو دیوار کرد از دو پهلوي کوه    ز هر کشوري دانشی شد گروه

  ...چو صد شاه رش کرده پهناي او      ز بن تا سر تیغ باالي او

  همی بر سر گوهران ریختند    رآمیختند بسی نفت و روغن ب

نگشت بر سر زدند بفرمود تا آتش اندر زدند    به خروار ا...  

  و زان آتش تیز بگداختند    گهرها یک اندر دگر ساختند

  زمین گشت جاي خرام و نشست    ز یأجوج و مأجوج گیتی برست

  چو سیصد بدي نیز پهناي اوي      برش پانصد بود باالي اوي

جهانی برست از بد داوري      اسکندري ازان نامور سد  

اي از یاقوت زرد ساخته شده بود که سراسر خانه  باالي کوه خانه. اسکندر به کوهی رسید که خالی از هرگونه جانوري بود
ین بود که موجودي با تن انسان و . هاي بلورین بود که درون آن خانه چشمۀ آب شور قرار داشت قندیل بر چشمه دو تخت زر

  :گراز روي آن خوابیده و مرده بودسر 

  یکی خانه بر سر ز یاقوت زرد    یکی کوه دید از برش الژورد
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  میان اندرون چشمه آب شور       هاي بلور همه خانه قندیل

ین او تخت  بر او خوابیده یکی شوربخت    نهاده بر چشمه زر  

  به بیچارگی مرده بر تخت ناز    به تن مردم و سر چون آن گراز

  :دهد آید و به اسکندر نزدیک شدن مرگ را خبر می مرده به سخن درمی. شنود کندر از چشمۀ آب شور صدایی میناگهان اس

  که اي آرزومند چندین مشور      خروش آمد از چشمۀ آب شور

  عنان را کنون باز باید کشید      بسی چیز دیدي که آن کس ندید

  شاه گشت سر تخت شاهیت بی    کنون زندگانیت کوتاه گشت

ریشۀ این درخت از دو قسمت نر و ماده تشکیل شده که هنگام . بیند درخت گویاست هایی که اسکندر می دیگر شگفتیاز 
  :آید و در روز، نر شب ماده به سخن درمی

  که چونان شگفتی نشاید نهفت    درختی است ایدر دو بن گشته جفت

  سخن گو بود شاخ با رنگ و بوي    یکی ماده و دیگري نرّ اوي

  چو روشن شود نرّ گویا شود    ماده گویا و بویا شودبه شب 

. شنود حتی نزدیک شدن مرگش را از زبان آنها هم می. دهد شود به سخنان آنها گوش می اسکندر وقتی به درخت نزدیک می
  :کنند آنها او را به ترك آز سفارش می

  ...دگرباره پرسید زان نیکبخت    سخنگوي شد برگ دیگر درخت

  همی گوید اندر جهان فراخ    که این ماده شاخچنین داد پاسخ 

  روان را چرا برشکنجی همی    از آز فراوان نگنجی همی

  ...کس آزردن و پادشا کشتن است  تو را آز گرد جهان گشتن است

  شود اختر و تاج و تخت از تو سیر  به شهر کسان مرگت آید نه دیر

شود  اسکندر وقتی متوجه شهر بابل می. است بستر دي به نامگوشبیند مر انگیزي که اسکندر در سفرش می آخرین موجود شگفت
اعضا و پرموي  جثّه و درشت لشکریانش به شکار مشغول شدند و مردي را یافتند بزرگ. رسد در اثناي راه به کوهی بسیار عظیم می

نزد اسکندر . ا لحاف کردياي که چون خوابیدي یک گوش را بستر و گوش دیگر ر گویند پهنی گوش او به مثابه«. گوش و پهن
  ):118همان، (» بستر نهادند نام مرا گوش: گفت. تحقیق احوال کرد و نام او را پرسید. آوردند

  ...ز گرد سپه شد جهان ناپدید    سکندر سپه سوي بابل کشید

  هاي بزرگ ش پر از موي و با گو    پدید آمد از دور مردي سترگ
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  به پهناي دو گوش پیلدو گوشش     تنش زیر موي اندرون همچو نیل

  ببردند پیش سکندر کشان    چو دیدند گردان کسی زین نشان

  ز دریا چه یابی و کام تو چیست    چه مردي بدو گفت و نام تو چیست

  بستر نهادند نام همی گوش      بدو گفت شاها مرا باب و مام

هاي آن  بر ایوان. ز گرد و خاك خبري نیستدهد که از استخوان ساخته شده و در آن ا بستر به اسکندر شهري را نشان می گوش
  :وخوراك مردمان آن شهر، ماهی است.چهرة افراسیاب و کیخسرو کشیده شده

  که گویی نه از خاك دارد سرشت    یکی شارستانست این چون بهشت

  مگر پوشش از ماهی و استخوان      نبینی بدو اندر ایوان و خان

  ر از آفتابت نگاریده روشن    ها چهر افراسیاب بر ایوان

  بزرگی و مردي و فرهنگ اوي    جوي همان چهر کیخسرو جنگ

  نبینی به شهر اندرون گرد و خاك  بر آن استخوان برنگاریده پاك

  ندارند چیزي جز این پرورش  ز ماهی بود مردمان را خورش

  

 نتیجه
ها همواره در پی شناخت  آنجا که انساناز . اسطوره گزارشکر کارهاي موجودات فراطبیعی است و از این نظر حقیقت راستین است

به نوعی . نیروي ایزدي قائل بودند... اند لذا براي مظاهر طبیعت چون زمین و آسمان و جهان و طبیعت و رازهاي پیرامون آن بوده
گردد و  بازمی...) حیوانات، گیاهان و(توان گفت ساختار اسطوره به فرود نیروهاي ایزدي و ارتباط آنها با بشر یا دیگر موجودات  می

  .از طرفی چون ریشه در باورهاي مذهبی دارد مقدس و مینوي است
درپی  هاي امروزي شبیه به رؤیا هستند؛ یعنی موجودات داراي پیکرهاي عجیب و غریبی هستند و پی ها از دیدگاه انسان اسطوره

گویند و یا شکل انسان و حیوان به هم آمیخته است و از نیروي  ها سخن می کنند؛ مثالً هیوالها یا جانوران مثل انسان پیکرگردانی می
الزم به ذکر است تمام اصول و قوانین حاکم . آیند هاي عجیبی به دنیا می ا کودکان از نظر جسمی با شکلجادویی برخوردارند و ی

چنانکه امروزه بر گسترة زندگی ما ممنوع است قدغن نیست چراکه ... بر زمان نخستین چون بدخواهی، آدمخواري، زناي با محارم
و قاعدة خاصی استوار نیست براي همین است که از تمام شکل و پیکر  اساطیر به زمانی از جهان تعلق دارد که بر پایۀ نظم

  .  موجودات گرفته تا کارها و اعمالشان براي انسان امروزي از نظر منطقی جایگاهی ندارد
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79  

همیت و نقش زبان و ادب فارسی در گسترش اتحاد و همدلی میان بررسی ا
  طبقات گوناگون مردم ایران

  1محمدرضا بیرنگ

  چکیده

یکی . در این نوشتار، تالش شده است تا از چهار پنجره، اهمیت و نقش ادب فارسی در گسترش اتحاد در میان مردم نشان داده شود
قرار داشت که هماانا دو قرن ادامه یافت؛ پس از این مرحله است که زبان و » گذار«مرحله از این چهار، زمانی است که ایران در 

کند که بخش معتنابهی از این وظیفه را  ور می هاي امید را در ایجاد یکدلی و اتحاد میان مردم شعله ادب فارسی، نخستین بارقه
زبان و ادب فارسی در جهت استقرار اتحاد میان مردم گشود، اي که  دومین پنجره. کشد دوش می سرزمین ما به» ادبیات حماسی«

چنین،  هم. ایم کند و ما در این مقاله، موضوع آن را نیز بررسی کرده یاد می» وطه.انقالب مشر«زمانی بود که تاریخ از آن با عنوان 
 _و از سرزمین دیگري  _زه مدعیان دیگري اند که امرو این موضوع که شاعران ایرانی همواره از نظر اقلیمی در شرایطی قرار داشته

مورد بررسی این نوشتار قرار گرفته و نشان داده شده که ادعاي موصوف، در نهایت به  _عنوان یک جهت مستقل  به _اند نیز  یافته
رسی کرده اتحاد مردم منجر شده است؛ بخش پایانی مقاله حاضر، جایگاه زبان و ادب فارسی را در پیروزي انقالب اسالمی بر

  .است

  

  

  .رزبان و ادب فارسی، ادبیات حماسی، وحدت و یکدلی، ادبیات مشروطه، ادبیات معاص: هاکلید واژه

 

                                                        
   دانشجوي دکتري زبان وادبیات فارسی- 1
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  مقدمه

. فردي که دارد، بسته به عوامل گوناگونی است هاي منحصر به با توجه به ویژگی –ایران  –اتحاد میان جامعه و مردم سرزمین ما 
موضوع، بسیار بدیهی . هاي مهم این اتحاد غیر قابل انکار است عنوان یکی از مؤلفه به» یات فارسیزبان و ادب«دراین میان، نقش 

ها را  توان گفت شمول این موضوع همه زبان براي خود جایگاه و اعتباري دارد و می» مفهوم«عنوان یک عامل انتقال  زبان به : است
که آن را  –ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد  و ما در ادامه این ویژگی – هایی است گیرد؛ لیکن زبان فارسی را ویژگی در بر می

  .کند اي برخوردار می ها از اهمیت ویژه در مقایسه با دیگر زبان

شویم، سخنی  هاي زبان براي ایجاد و گسترش اتحاد میان طبقات گوناگون مردم می که در یک شکل جامع، مدعی قابلیت این
گیري  طی روایتی چنین نتیجه –موالنا  –اي شواهد است؛ هر چند شوریده بلخ  ایم؛ بلکه این ادعا مبتنی بر پاره گزاف نگفته به

هاي مردان  جان«لیکن آشکار است که مراد موالنا از تصویري چنین بدیع، همان »  نگاناي بسا دو ترك چون بیگا«کند که  می
 ).28: 4،ج 1387مولوي، (بوده و خواهد بود » متحد«که در نگاه او همواره » خداست

اي اهمیت و  دهد، تا اندازه المصدور از یکی از وقایع زندگی پر درد خود به دست  می شهاب الدین زیدري و روایتی که در نفثه
از قرار، گروهی رهزن و قاطع طریق بر او و همراهانش که در : کند آشکار می  -که مورد ادعاي ماست  –را » اشتراك زبانی«اثر

بر «بینند،  زنند و چون مسکنت آن عده را می اند، شبیخون می هاي بسیاري را پشت سر گذاشته راه  وجوي آب حیات کوره جست
که زبان ایشان است  –بعربیت ] الدین شهاب[کردند؛ تهدي من باسم تاتار و خوارزم قربانی کنند، اتفاق می –اهللا  تقرباً الی –که  این
  ). 66: 1384زیدري نسوي، (» ...داد از آن ورطه هائل و حادثه مشکل خالص می –

کنند  را از جنس خود پنداشته، آزادشان میبینیم، آن رهزنان، با تکیه بر این اشتراك زبانی، شهاب الدین و همراهانش  که می چنان
عامل اصلی این وحدت » زبان«که خود، نشانگر نوعی وحدت و همدلی است که در آن لحظه ایجاد شده  و تردیدي نیست که 

تواند  لل میدهد زبان تا چه اندازه در مسیر اتحاد و یکدلی م توان به دست داد که نشان می ها به فراوانی می از این نمونه. بوده است
هایی که در زبان فارسی اتحاد مردم را در پی داشته  ها و مؤلفه در این نوشتار تالش شده است تا برخی از شاخص. مؤثر واقع شود

  .شویم فرض با سر سخنِ خویش می با این پیش. باشد، نشان داده شود

×××  

این زبان، محصول و سوهان . آن است» دیرپایی«و » ازناییدر« –آشکار و بدیهی است  –هاي زبان و ادبیات فارسی  یکی از ویژگی
خورده زبان پهلوي و از آن پس، فارسی دري است که در گذر زمان و تکاملی که پس از اسالم در اثر آمیختن با زبان عربی پیدا 

م ایران همواره با اتفاقات این دیرپایی و درازنایی، براي مرد). 161: 1،ج1389صفا،(کرد، درشمایل کنونی به ما رخ نموده است 
اند زیر  یکی آن بوده که ایرانیان تالش کرده. گوار و ناگوار همراه بوده که بر سرِ هم، آنان را با یکدیگر متحد و یکدل کرده است

هاي عربِ سرمست پیروزي بر  هاي گوناگون فرهنگی، از ژرفاي اهانت دهی و مدیریت نهضت و با شکل»  پارسی گویی«پرچم 
هم روایت مشهوري است که نخستین بارقه این ایستادگی بر  این. ان بزرگ در آن روزگار بکاهند و بلکه در برابر آن بایستندایر

اي سروده بود، بر نتافت و جمله  نام رفت؛ آنجا که ستایش شاعري را که به زبان عرب براي او قصیده»یعقوب«اي  زبان رویگرزاده
را بر زبان راند که این خود، آغازي بود براي توجه دوباره به زبان پارسی که » ، چرا باید گفتچیزي که من اندر نیابم«معروف 

این روشن نگري در شرایطی بود که از ). 250: 1377صفا، (توجهی اساس و شالوده آن را از اعتبار ساقط کند  رفت تا غبار بی می
 –زبان عربی بود،  بر خلیفه تاخته بودند و چنان شده بود که خلیفه  به یسار در قصاید خویش که بن آن پیش، شاعرانی نظیر اسماعیل
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» تبعید«به   –با یک درجه تخفیف   –گاه او را  براي او صادر و آن» در آب افکندن و خبه کردن«ابتدا حکم  –بن عبدالملک  هشام
  ).27همان،(محکوم کرده بود 

برانگیز در  هایی چنین تحسین پروایی شد تا آتش بی هایی که سبب می شاخص –ترین  ویا یکی از مهم –ترین  رسد مهم به نظر می
سراینده بود که مبتنی بر پیروي از زبان و ادبیات عرب بود؛ چه در همان دوران نیز زبان مردم کوچه و بازار با » زبان«نگیرد، همان 

هایی از این  نیاز داشتند تا مفاخره» هرم عمل کنندها«مردمی که به عنوان یک . شد، تفاوت داشت آنچه در دربار بدان تکلم می
القضات همدانی، در  عین. زبان سره خویش بشنوند؛ با آن بیامیزند و از آن در جهت اتحاد و یکدلی خویش سود بجویند دست را به

دانستند  نمی) عربی(» قال یقول«نشستند و  گوید که در کالس درس می سخن می» مریدانی«هایش، از  یکی از نامه
القضاه آن است که حتی در قرن پنجم هم بخشی از طبقه روشنفکر ایرانی،  معنی این اشاره عین). 459: 2، ج1387القضات، عین(

بار را در این شعرش  یسار، چگونه ایهامی مالحت بن بنگرید که اسماعیل. اشرافی به زبان عربی نداشتند؛ تا چه رسد به طبقه عوام
به عنوان اهرمی براي دفاع از اتحاد و عظمت  -تواند زبان فارسی را هم به ذهن متبادر کند  که می –خویش  گنجانیده و از زبان

  :ملت خود یاد کرده است؛ منتهی سخن آن است که طبقه اصلی جامعه قادر به درك این زبان براي واکنش نشان دادن نیست

  من از نژادي بزرگم و بزرگواري من قابل مقایسه نیست

  ست که چون زبان تیغ زهرآگین است زبانی مرا

  1...کنم و با آن از عظمت ملتی بزرگ دفاع می

اي با یکی  حتی زمانی که خسرو اول، طی محاجه. دانیم که عرب جاهلی، همواره از زبان خود به اعتال و بزرگی یاد کرده است می
شرح افتخارات عرب آغاز کند، آن شاعر   خواهد که به او میدربار پادشاه گسیل کرده بود، از  از شاعران عرب که حاکم یمن به

خرج داده، ایران را از آن جمله مستثنی  کمی رودربایستی به –عرب از ادبیات ملتش به عنوان یک نقطه برتر در میان تمام ملل 
ویژه پس از فتح ایران  این نگرش، به). 114: 5، ج1389ابن عبد ربه، (نهد  ها رجهان می کند و آن را بر دیگر زبان یاد می –کند  می

سیاست  –کند که محصول آن پراکندگی ادامه دار ایرانیانی بود که تحت چنین سیاستی  ها ادامه پیدا می توسط سپاه عرب، تا مدت
باور کرده  مانده بودند و اي بسا دور  ویژه یکی از اصول حاکمیت بنی امیه بود ـ از اصل خویش به حقیر شمردن زبان پارسی که به

گو این که از یاد برده بودند که یکی از اصول دین مبین اسالم که مورد اصرار ! بودند که عرب را بر عجم تفاخر و فضلی است
دوري جستن حاکمان غیر ایرانی ایران از پرداختن و توجه به . کلی از یاد رفته بود بود که به» مساوات«پیامبر بود، تمسک به اصل 

کرده است و هیچ عجب نیست که بگوییم جایگاه و نقش وزیرانی  تر می هاي تشتت را محکم و محکم فارسی، ریشه زبان و ادبیات
که با درك این واقعیت، ) 59: 3، ج1387منزوي، (و یا انوشیروان کاشانی ) 471: 1، ج◌  1389صفا، (بن سهل اسفراینی  نظیر فضل

  .اندازه باالست ز خود نشان دادند، بیاز دربار ا» زدایی تازي«اي در جهت  تالش گسترده

هایی  ور شدن زبان و ادبیات فارسی و پس از دو قرن سکوت، اهدافی که ایرانیان از آن پیش در ذیل و کسوت نهضت با شعله
زبان  –هیچ تعجبی ندارد که به فاصله کوتاهی مسعودي مروزي تالش کرد تا از این اهرم . کردند، محقق شد دنبال می» شعوبیه«نظیر

عنوان یک نقطه قابل اتکا براي ایجاد اتحاد میان ملت خویش بهره بگیرد تا نامش را به عنوان نخستین  به –و ادبیات فارسی 
تو گویی بخت خوش نیز با این ایرانیان همراه شد ). 173: 1378صفا، (سرایی سرزمین ایران ثبت کند  درتاریخ حماسه» سرا حماسه«

                                                        
  .اهللا صفاست مرحوم استاد ذبیحترجمه شعر، برگرفته از عین ترجمه  - 1
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رانی خویش درآورند؛ سامانیانی که در  اي بر کشتی ادب ایران وزید تا سامانیان، قلمرو ایران را تحت حکم که از آن پس، باد شرطه
رفت تا دوباره جایگاه اصیل  زبان پارسی می. اند پروري بوده دوستی و فرهنگ نگاه نویسندگان و مورخان همواره مشتهر به ادب

  .داران خود کند متوجه دوست –ساز اتحاد باشد  توانست زمینه که می –را به عنوان یک اصل » نی بودنایرا«خویش را بازیابد و 

توانست ایرانیان را زیر یک لوا گرد هم آورده،  هیچ محوري چون زبان و ادبیات فارسی نمی –انصاف باید داد  –در چنین شرایطی 
گونه، شاهنامه به مثابه گوهري بود که فردوسی آن را از دریاي ادب  این .آنان را با گذشته خویش آشنا و با یکدیگر متحد کند

با خلق شاهنامه فصل دیگري از اتحاد میان ایرانیان رقم خورد و این . ایران صید کرد و در گنجینه امهات فرهنگی ایران قرار داد
ها تأثیر  رفت؛ بلکه همواره بر دیگر فرهنگپذی نمی» صالح«ویژگی فرهنگ و هنر ایرانی بود که هیچ تغییري را جز در مسیر 

گونه که خیلی از مغوالن که آمده بودند تا از ایران مغولستانی دیگر بسازند، خود به کسوت ایرانیان درآمده،  آن. گذاشت می
  ).133: 1385جوینی، . (پذیراي فرهنگ ایرانیان شدند

و هشدار داده بود که » همه حدیث رستم است«رت پنداشته بود که شاهنامه، غیر از آن چیزي بود که سلطان غزنه، در کمال حقا
گون فرا  این کتاب مردم ایران را به رجعتی دیگر). 3: 1377تاریخ سیستان، (توان یافت  می» اندر سپاهش هزار مرد چون رستم«

دنبال  باید چنین تصور کرد که ایرانی به«: نویسد دکتر اسالمی ندوشن می. خوانده بود که این فراخوان تا به امروز ادامه یافته است
دنبال سرچشمه برود؛ حسرت دوران سربلندي ایران را  خواهد به می. اي است که نشانی آن را در کتاب فردوسی گرفته است گمشده

گونه شرح  نو براي این جویندگی و فراخوان چه دلیلی بهتر از آن که دکتر اسالمی آن را ای) 3: 1391اسالمی ندوشن، (» ...دارد
این رقم ناظر به ] تازه[کتاب و رساله در باب فردوسی و شاهنامه در ایران انتشار یافته و  93)1390(در سال گذشته  «: کرده است

مرد توسی، این  کند و بزرگ دعوت می» وحدت«گونه است که مردم ایران را به  فراخوان فردوسی از آن). همان(»...چاپ اول است
» حاتم بخشی«کاوه، : به بهترین شکل ممکن نشان داده است –از جمله در داستان قیام کاوه آهنگر  –چند داستان درخواست را در 

نامه ضحاك، پیامی را با  گیرد و پس از پاره کردن شهادت ضحاك را که بر آن اساس فرزندش را به او بازگردانده، به تمسخر می
  :کند ردآمده بودند، قرائت میاین مضمون براي انجمنی که در حمایت از او گ

  برخروشید و فریاد خواند  همی

  )795: 1،ج1379فردوسی، ...(جهان را سراسر سوي داد خواند

دهد که در جهت گام  هاي زبان و ادب فارسی است که به یک شاعر مقتدر چون فردوسی این امکان را می هم از قابلیت این
نمونه «حسین یوسفی این بیت شاهنامه را  یاد دکتر غالم زنده. برداشتن به سوي وحدت تا این اندازه شکرشکنی و شورآفرینی کند

به این » بر او انجمن گشت بازارگاه«گاه با اشاره به مصراع  از میان مردم برخاسته و آنداند که  توسط رهبري می» اعالي دعوت
از رهگذر چنین ابیاتی فراروي مردم  –که محصولش آزادي و یگانگی است  –را » بیداري«کند که شاهنامه رمز  واقعیت اشاره می

از این نظرهیچ . هاست بان و ادب پارسی در سره کردن دلکه ناظر بر اوج خالقیت ز) 44: 1386یوسفی، (زمان خویش قرار داده 
فردوسی، خود . ایرانیان است» اتحاد و وحدت«و » زبان و ادب پارسی«ترین رشته اتصال دو شاخص  شک نیت که شاهنامه مهم

و » عجم«واژه  اگر دقت کنیم، خواهیم دانست که دو. اش زنده نگاه داشتن نام پارسی است ساله 35معتقد است که محصول رنج 
فرض   –ذکر کل و اراده جزء  –» مجاز«توان آنها را در این بیت از مقوله  در عین آنکه تقریباً معانی یکسانی دارند، می» پارسی«

، »عجم زنده کردم بدین پارسی«توانیم تصور کنیم مراد فردوسی از استخدام واژه عجم در آغاز مصراع  که می کنیم؛ چنان
مرد  توان چنین پنداشت که منظور بزرگ ساله فردوسی از آسیب مصون مانده است و نیز می 35بوده که با رنج عجم » جغرافیاي«

  .خدمت ایرانیان درآورده است است که فردوسی آن را به» زبان و ادب پارسی«توسی از واژه پارسی در پایان همین مصراع 
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حماسی به وحدت ایرانیان منجر شده و باید دانست که حق با فردوسی تر، فردوسی بر آن است تا بگوید ادبیات  به بیان روشن 
هم از این روست که ایرانیان با . بندي انواع ادبی، ادبیات حماسی نقش مهمی در اتحاد مردم ایران داشته است است؛ زیرا در طبقه

ازجنگ و  –اي  ر برابر هر گونه خدعهشان را د اند تا هوشیاري هاي گوناگون اجتماعی، همواره تالش کرده درك صحیح موقعیت
اي  در هیچ خانه«شود که  در مسیر بازدید از ایران این نکته را یاد آور می –جهانگرد اسپانیایی  –ابن بطوطه . حفظ کنند –نیرنگ 

اند از تأثیر تو این آگاهی، نمی). 23: 1348کسروي، (» پاي ننهادم، مگر که شمشیر و کمانی بر در ودیوار آن خانه حمایل دیدم
خوانی،  ویژه آنکه شاهنامه نیاز بوده باشد؛ به ادبیات حماسی که پس از فردوسی اقبالی روزافزون در میان مردم ایران یافته بود، بی

از جمله نقالی و  –رفته رفته، به رسمی پایدار در فرهنگ ایرانی تبدیل شد و گروهی از مردم، همواره از طرق گوناگون 
با از بین رفتن طبقه اشرافی «: نویسد دکتر جالل خالقی می. کردند هاي بعد منتقل می این فرهنگ اصیل را به نسل – خوانی شاهنامه

روبه تجزیه ] اي از ادبیات حماسی است گونه که روایت[هنر گوسانی ... دهقانی در ایران از یک سو و ریشه گرفتن تمدن اسالمی 
خوانی و  خوانی، تعزیه حرفه نقالی، شاهنامه... ماندند و  کار نمی ها بی و خوش حافظهها  ذوق خوش] با این حال[گذارد و  می

این انتقال فرهنگ و ادب حماسی که این گروه از مردم ).34: 1388خالقی مطلق، (» زاید کوراوغلی خوانی از خاکستر گوسانی می
متفاوت بود؛ چنان که در دربار شاهرخ  –کند  حبت میکه راوي در چه جمعی و براي چه کسی ص بنا بر آن –دارش بودند  وظیفه

خوانی براي شاه را بر عهده داشته  غایت خوش آواز که از حافظه قوي هم برخوردار بوده، وظیفه شاهنامه میرزا تیموري فردي به
  ).35همان،(است 

رنگی از  هاي کم شده که رگه هامنجر می خوانی به استقرار حس یکدلی، طمأنینه و مودت در دل دنبال کردن این شیوه از شاهنامه
شنویم، در وجود ما قابل احساس  این حس، زمانی که یک روایت حماسی را می. را در ایران امروز هم شاهد هستیم) نقالی(آن 
خوانیم، همه حس مشترکی درباره  را می» کاموس کشانی«زمانی که داستان  –براي نمونه  –توان تصور کرد که  می. است
ها  شود که این تعابیر دل مان جاري می بر زبان –در تحسین یا تقبیح  –در این حال، تعابیري یکسان و همرنگ : دادهایش داریمروی

را به وسیله » توس«کدام ایرانی است که با شنیدن این روایت، در محاصره افتادنِ سپاهیان . کند را تا سرحد ممکن به هم نزدیک می
و با گسیل رستم به  –آزرده و ملول نشود؟ باز کدام ایرانی است که فتوحاتی را که از آن پس  شنود و دلب» توران ویسه«سپاهیان 

معماي » کلید گمشده«شود، بشنود و در سماع نیاید؟ هم از این روست که شاهنامه را باید  نصیب ارتش ایران می  –عرصه کارزار 
متناسب با  –یار نویسندگان و شاعران پس از خود گذاشت و این شاعران فردوسی این کلید را دراخت. پراکندگی ایران دانست
شان ایفا  تالش کردند تا با آفرینش و پرورش این گونه ادبی نقشی در اتحاد مردم سرزمین –بردند  سر می شرایطی که در آن به

  ). 7،8: 1378صفا، (ه شده است برد که پس از فردوسی و با این هدف سرود حماسه نام می 43مرحوم استاد صفا از . کنند

هنر زبان و ادبیات فارسی در آن بود که توانسته بود درست مثل یک رشته تسبیح، طبقات گوناگون را از اقوام مختلف حول یک 
و یا اي  مهم این نبود که فالن پهلوان در یک اثر حماسی تا چه اندازه جنبه تاریخی، اسطوره. محور متحد کند و در کنار هم بنشاند

ها به  اي داشته؛ بلکه مهم آن است که این پهلوان که زبان و ادب پارسی او را پرداخته است، توانسته از طریق همین واژه افسانه
پندارند، فقط داستان  حماسه فردوسی، بر خالف آنچه نا آشنایان می«: نویسد دکتر یوسفی می. نمادي براي ملت ایران تبدیل شود

هاي  ي رستم نیست؛ بلکه سرگذشت ملتی است در طول قرون و نمودار فرهنگ و اندیشه و آرمانها ها و پیروزي جنگ
ها  دهد که در راه آزادگی و شرافت و فضیلت تالش و مبارزه کرده، مردانگی مردمی را نشان می] شاهنامه[یعنی ...آنهاست

کنیم و برخی دیگر از مقاطع و یا  گوي گردانی نمی بیش از این در میدان ادبیات حماسی،). 46: 1386یوسفی، (» ...اند کرده
هایی را که زبان و ادب پارسی در آن مقطع و یا به واسطه آن مولفه، در اتحاد مردم نقش ایفا کرده، مورد بررسی قرار  مؤلفه
  .دهیم می
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قاطع گوناگون در سرزمین ایران هایی داشته که در م چنین نقش بارزي در قبال مدیریت خردمندانه اعتراض زبان و ادب پارسی، هم
این زبان، در جریان چنین رویدادهایی، همواره در تجمیع افکار مردم تحت یک نگرش متحد علیه یک نگرش . روي داده است

وقوع  به» ساالري مردم«است که با اندیشه و هدف استقرار » انقالب مشروطه«یکی از این رویدادها، . ناکارآمد نقش ایفا کرده است
شان را  پوشیده، زبان و قلم» قباي سیاست«صورت قابل اعتنایی محصول تالش ادیبانی بود که  بخش معتابهی از این اتفاق، به. وستپی

که شکافی میان فهم  -» فضل«تالش کردند تا از کرسی  –دانیم  که می چنان –این ادیبان . در خدمت اهداف این رویداد قرار دادند
آنان سپس هنر دیگري . هاي مردم قرار دهند هاي توده فرود آمده، خود را در الیه –کرد  ن ایجاد میمردم و اندیشه روشنفکرا

این . خواستند علیه استبداد حاکمیت قاجار، مردم را یکدله و متحد کنند خرج داده، با زبان مردم سخن گفتند و از این طریق می به
براي انتقال » پلی«ترین شکل ممکن به  آن اندازه انعطاف داشت که در سادههاي زبان و ادبیات فارسی بود که تا  هم از ویژگی

ها در حوزه  کدکنی، زبان فارسی را یکی از نیرومندترین زبان شاید هم از این روست که دکتر شفیعی. مفهوم به عوام تبدیل شود
که در حوزه ترکیب دارد، زایشگر مفاهیمی تازه  هاي قابل توجهی داند و معتقد است زبان فارسی قادر است با توانایی می» ترکیب«

  ). 30: 1380کدکنی،  شفیعی(و نو باشد 

بودن، خود » صدا یک«شان را براي حاکمیت ترجمه کرد و  زبان فارسی از همین مسیر، راه در هزارتوي طبقه عوام برد و خواست
که با پولی که در اختیار داشتند، چه  مرد بر سر آنکه آنیاد آوریم داستان موالنا را که بر آن اساس، چهار . گویاي اتحاد است

این ). 123: 3، ج1387موالنا، .(شان بود شان، حرف دلی تمامی که حرف دلِ یکی چیزي تهیه کنند، اختالف داشتند؛ گو این
. کردند یک را درك نمی یک سخن هیچ بود که هیچ» زبان«متأثر از تشتت ایشان در حوزه  –در تفسیر غیر عرفانی آن  –پراکندگی 

اي که در باب  سعید نفیسی طی مقاله. در دوران مشروطه، زبان فارسی خواسته مردم را به صداي واحدي تبدیل کرد
طلبان  آن اندازه در مسیر اتحاد مشروطه تا -سیداشرف –الدین قزوینی نوشت، تأکید کرد که زبان و شعر این آزادمرد  سیداشرف

هم از این روست که این پژوهشگر ). 11و  10: تا نفیسی، بی(قرار گرفت که سالح و اندیشه مبارزانی چون باقرخان و ستارخان 
ه فرجام کسانی نگاهی ب). همان(بردند  هاي خود می به خانه» کاغذ زر«او را مثل » شمال نسیم«نامدار معتقد است که مردم روزنامه 

اند، خود بهترین گواه است براي آنکه دریابیم زبان  که در جریان انقالب مشروطه منادي زبان و ادب پارسی در میان طبقه عوام بوده
» مرادبیگ«عارف قزوینی به دره . فارسی تا چه اندازه در این مأموریت موفق عمل کرده و توانسته صفوف مردم را به هم پیوند دهد

 ◌  پور آرین(شاه به طرز فجیعی به قتل رساندند  ؛ میرزا جهانگیرخان صوراصرافیل را در باغ)35: 1378سپانلو، (دان تبعید شد در هم
» جنون«الدین قزوینی را به بهانه  و سید اشرف) 208: تا براون،بی(؛ میرزاده عشقی را در عنفوان جوانی ترور کردند )77: 2، ج1379

تالش در : جرم این عده، همگی از یک گونه بود). 126: تا نفیسی، بی(تا در آنجا در کنج انزوا درگذشت  رهسپار تیمارستان کردند
  .هم با استفاده از ابزاري به نام زبان و ادب فارسی جهت اعتال و اتحاد ملت ایران؛ آن

هیر فرانسوي گفته است که هیچ شاعر و ادیب ش –ویکتور هوگو : در واقعه مشروطه یک اتفاق دیگر هم از این دست روي داد
). 19: 1382موغاري،  کریمی(بار آورد  پیوندد؛ جزآنکه محصولی از نوع یک انقالب ادبی به انقالب سیاسی در جهان به وقوع نمی

طرح اي م»هاي تازه دغدغه«اي که در شعر  بار نشست و محصول فراوان داد؛ از گونه این نهال در جریان انقالب مشروطه به نیکی به
» وطن«در ادبیات، . نما شده روزگار پیش از خود نشست جاي مفاهیم نخ از آن پس بود که شعر مفهومی راستین یافت که به. شد

گرفت، وارد  آثاري که با این محتوا خروجی می. رفت شمار می هاي شعر این دوره به جایی براي خود باز کرد که یکی از مؤلفه
ستایش  –ترین حالت  بینانه در خوش –شود که بدانیم تا پیش از آن، وظیفه شعر  کار زمانی آشکار می اهمیت این. شد زبان مردم می

بنابراین هیچ تعجبی ندارد اگر یقین داشته باشیم شعري که در افواه مردم راه یافته، . کشید حاکمیتی بود که تسمه از گرده مردم می
هاي زیبایی شناسانه آن شعر یا شعار زیاد  است، جنبه» زبان پارسی«ن محور ترجمان منویات درونی آنان است؛ در این حال، چو
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چشم بیاید؛ چنان که دکتر شفیعی به برخی از این  هاي دستوري نیز به گیرد؛ حتی ممکن است در زبان تفاوت مورد توجه قرار نمی
صورت محملی براي  آن است که این زبان، به؛ زیرا مهم )42: 1380, کدکنی شفیعی(اغالط در ادبیات مشروطه اشاره کرده است 

حجم زیادي از آثاري که در دوره . تري در سر داشته است انتقال یک خواسته درونی عمل کرده و از همین رو، اندیشه وسیع
مات قابل ، یکی از اقدا»مورگان شوستر«استخدام : کنیم به یک نمونه اشاره می. اي بود مشروطه خلق شد، با تکیه بر چنین اندیشه

ها را از بین ببرد و نظام قابل توجهی را در اداره  وي توانست در مدت بسیار کمی، بسیاري از کاستی. تحسین رجال مشروطه بود
چنان ادامه پیدا کند؛ چه اساساً  توانست هم طبیعی بود که این روند نمی). 340: 1377مستوفی، (مالی و ارتش ایران ایجاد کند 

). به بعد 350همان، (کرد و از این رو مقدمات بر هم زدن کار شوستر را آغاز کردند  ر این رویه را اقتضا نمیهاي استعما سیاست
برکنار ). 231: تا براون، بی(شد، در فاصله کوتاهی مورگان شوستر از کار برکنار و جاي خود را به کرنز داد  بینی می چنان که پیش

کار  عارف قزوینی بی. بود –که اثر اقداماتش را در همان زمان کم دیده بودند  –م شدن مورگان شوستر، بر خالف خواست مرد
  :ننشست و شعر ترانه زیر را سرود و آن را خواند که در مدت کوتاهی محل نقل عوام کوچه و بازار شد

  ننگ آن خانه که مهمان ز سرِ خوان برود

  جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود

  یران رود ایران بر بادگر رود شوستر از ا

  .)313: 1381عارف،...(اي جوانان مگذارید که ایران برود

هاي  نویسد که این شعر دست روي یکی از رگ شناسانه چندان حرفی براي گفتن ندارد، ولی سپانلو می هاي زیبایی شعر از نظر جنبه
حجم انبوهی از مردم متحد شده، به اعتراض ). 44: 1369سپانلو،(خواب ایرانیان گذاشت و چنان کرد که کار از کار گذشت 

به داخل ایران فرستاد تا  –در گرماگرم جنگ جهانی  -ترین کار را روسیه تزاري کرد که سربازان خود را  برخاستند و شاید عاقالنه
در دوره مشروطه به  ها از این دست نمونه). 45همان،(خواهی را که از همین طریق شکل گرفته بود، سرکوب کند  هاي آزادي هسته

. تواند باشد تر هر بخشی از انقالب مشروطه که بررسی شود، از ادبیات مشروطه بی نیاز نمی به بیان روشن. فراوانی در دسترس است
که وقتی شرایط را  –و هست  –داراي آن بخش از توانایی بود   –زبان فارسی  –همه حرف بر سرِ آن است که بگوییم این زبان 

  .هاي گوناگون مردم را زیر یک لوا گرد هم آورد؛ ادبیات دوره مشروطه نشانه بارز این ادعاست بیند، هستههموار ب

شود، در واقع این امکان را یافته است تا مردمان یک سرزمین را حول یک  به صداي ملت تبدیل می... وقتی یک نوشته، شعر و
یدادها بسیار اتفاق افتاده است؛ زیرا اساساً چنان که دکتر اسالمی ندوشن محور گرد هم آورد و براي زبان فارسی از این دست رو

 –آزاري و تساهل  اندیشه جهانی بودن، حکومت خرد و دانش، برادري و برابري، تعادل جسم روح، استغنا و قناعت، بی«: نویسد می
این استغنا که در زبان ). 22: تا اسالمی ندوشن، بی(» ]است[هاي خود را در زبان فارسی یافته  یکی از بلندترین تجلی –ها  همه این

زند، تا اندازه معتنابهی محصول رنجی است که کامالن کالم و راویان سخن در تاریخ نقل وانتقال زبان فارسی به  فارسی موج می
کنند تا این  تالش میاند که  شاید بهترین دستاورد این بزرگان را همانانی درك کرده.  هاي پس از خود متحمل شده اند نسل

بر شمرد که » تهدید«توان به عنوان یک  این موضوع  را نیز می! فرهیختگان ایرانی را غیرایرانی و از جنس خویش نشان دهند
بازستانی فرهنگ و زبان یک جامعه، . تواند اساس اتحاد یک جامعه را که مبتنی بر ستون زبان شکل گرفته، با چالش مواجه کند می

شان بیگانه انگاشته شده،  اي که فرهنگ و زبان مردم چنین جامعه. آن جامعه است» هویت«ه بسیار زیادي به معناي بازستانی تا انداز
توان حدس زد که زندگی در چنین  شوند و می زبان همدیگر را نخواهند فهمید و چون زبان همدیگر را نفهمند، با هم دشمن می«
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اش  چون دامنه سخن به این قلمرو رسید، بهتر است کمی بیشتر درباره). 190همان، (» داشتمحیطی چه مقدار ارزش زیستن خواهد 
  .سخن بگوییم

تا چه اندازه با اشتراکات زبانی » دیرینگی«نخست باید جغرافیاي ایران بزرگ را در روزگاران دور و دیر در نظر آوریم تا بدانیم 
. کنند تا با وام گرفتن از زبان و ادب فارسی خود را دیرینه جلوه دهند تالش می پیوند بر قرار کرده و نیز دریابم که چرا گروهی

از آن هنگام ). 3: 1389صفا، (چنان نوشته شده که مقارن با ظهور اسالم، بخش عظیمی از بالد دنیا در قلمرو حکمفرمایی ایران بود 
منطقه خراسان جیحون و افغانستان  –مثال را  –ته است؛ چنان که گرف به بعد همواره جغرافیاي ایران مناطقی بسیار وسیع را در بر می

دکتر اسالمی ندوشن، طی ). 241: 1377صفا،(گرفته است  و ریگزارهاي میان دریاچه میان بحر خزر و دریاچه خوارزم را در بر می
و اساساً تابعیت  –و اندیشه مشاهیر  در جهت مالکیت فرهنگ» اصل«توان از آنها به عنوان یک  هایی را که می اي همه مؤلفه مقاله

اسالمی (را در این شمار جاي داده است » قلمرو«و آن گاه » فرهنگ«و » زبان«نام برد، باز شمرده و از جمله  دو مؤلفه  –مشاهیر 
خاك رودکی در رودك تاجیکستان به دنیا آمده، در بخارا زندگی کرده که اکنون جزو «: وي نوشته است). 6: 1389ندوشن، 

ایرانی بودن، ] زیرا از دیرباز[ازبکستان است، به فارسی شعر گفته و طی این هزار و صد سال، کسی در ایرانی بودنش تردید نکرده 
مولوي با آنکه قسمت عمده عمر خود را «: هم او نوشته است). همان(» ]است[شده  به زبان فارسی و وابستگی تمدنی باز شناخته می

توان ترك خواند؛ زیرا او در کانون فرهنگ ایران و  او را نمی –و قونیه در ترکیه فعلی قرار دارد  –ر گذرانده در قونیه آسیاي صغی
کرد، ایران  آنجا که مولوي زندگی می] زیرا در آن روزگار[ اي پیوند خود را با آن از دست نداده  زبان فارسی زندگی کرده و ذره

. را براي همیشه ایرانی نگاه داشته است... است که شاعرانی نظیر خاقانی، نظامی، رودکی و این همان علتی). همان(» ...کوچکی بود
هر یک  –که در حکم فرهیخنگانش هستند  –ها  توان به خوشه انگوري مانند کرد که دانه در این حال، زبان و ادب فارسی را می

  .به گونه اي  با بدنه و ساقه اصیل خود مرتبط هستند

ها بیرون  ها و دیگرگونی جوییم، همیشه مانند سیمرغ از درون خاکسترِ ابهام اش را در زبان فارسی می وحدتی که ریشه آن اتحاد و
هایی  کردن دیگران هم سخن گفته و نشانه» ایرانی«پاریزي از اقتدار زبان فارسی در  دکتر باستانی. نماید آمده، خود را به دیگران می

به انحاء گوناگون  –و براي ما غیر ایرانی بودنش آشکار است  –صالتاً در سرزمین دیگري بالیده دست داده که شاعري که ا به
که نامش گویاي هویتش است  -» بهگوس دان«وي  با بررسی یک سفینه هندي متعلق به ! تالش کرده تا خود را ایرانی جلوه دهد

داشته است؛ نشان به آن نشان که حتی ترقیع نویسنده نیز فارسی دهد که این بهگوس دان عالقه عجیبی به ایرانی شدن  نشان می –
). همان(شاعر معاصري است که نویسنده در این سفینه از آنها یاد کرده است  350؛ تازه این غیر از آن )129: 1369باستانی، (است 

ایرانی  –ها در یک کالبد  ها و روان جان دله کردن تردید این موضوع نیز ناظر بر بخشی از اقتدار زبان و ادبیات فارسی در یک بی
  .مان اما برویم بر سر چهارمین بخش از داستان. است –بودن 

روزگار  –شاهد بود  1320هاي خود را بعد از کودتاي  ترین سال که ایران یکی از سیاسی – 1350هاي پس از  زبان فارسی در سال
نزاعی که نیما زیر عنوان . نصیب نماند زبان و ادب فارسی هم از این تحول که در حال نشان داده شدن بود، بی. عجیبی یافته بود

هاي  گار گیري شاخص روشنفکران در پی آن بودند تا با به. ها کشیده شده بود اش تا این سال در شعر بنا نهاده بود، دامنه» نوگرایی«
منتهی . کار را هم کردند خاري از آن گونه که در مشروطه به وقوع پیوست، به کارنامه زبان فارسی بیفزایند؛ آنان همینزبان، افت

خود اجازه  هر کس به: روشنفکري شد» ژست«رفته رویکردها به ادبیات و زبان فارسی تبدیل به یک  جا بود که رفته مشکل آن
هایش  جا که دکتر اسالمی در یکی از مقاله تا آن. باره موضوعات گوناگون اظهار نظر کندداد در این حوزه ورود پیدا کرده، در می

کند که در وقت معرفی  وي در این مقاله از باب طنز از خانمی یاد می. که بعدها انتشار داد به این شیوه تاخت و از آن انتقاد کرد
لنگرودي آن را  شود که شمس اي وخیم می جا که کار به اندازه تا آن. )38: 1369ندوشن، (کند  معرفی می» (!)القلم  ممنوع«خود را 
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القلم شدن ارزش و اعتبار  ممنوع] از این رو[شوند و  القلم می عده زیادي از شاعران و نویسندگان ممنوع«: گونه بازتاب داده است این
  ). 10: 4، ج1387لنگرودي، (کوشند در هنر بدین مقام نائل آیند  شود و بسیاري می می

داشت، آن  اي بسته نگاه می علتی که دست نوگرایان را تا اندازه. گرایان و تجددطلبان سنت: آرایی کردند دوجبهه در برابر هم صف
آنان معتقد . تافتند نام نوگرایی را بر نمی گرایانی بود که اساساً بحثی به هاي فضل در دانشگاه در اختیار سنت بود که بیشتر کرسی

هم . گونه رخ نموده است اي براي ویران کردن ساختارهاي زبان فارسی است که آن ساساً موضوعی زیر عنوان نوگرایی بهانهبودند ا
اي بسیار تحقیرآمیز  خانلري را درباب سهراب سپهري خواسته بودند، خانلري به شیوه از این رو بود که زمانی که نظر پرویز ناتل

این تحقیر نشأت گرفته از همان دیدگاهی بود که ). 155: 1370حریري، ! (شناسد نمی) سپهري رایعنی سهراب (گفته بود که او را 
نوگرایان در گئدهاي خصوصی که داشتند، به این طرز تلقی به دیده تمسخر . ها در برابر هم قرار داده بود این دو گروه را سال

مدح و ستایش را که شاعران و نویسندگان از آن پیش در کارنامه ادبیات نگریستند؛ زیرا آنان معتقد بودند که اساساً همه ادبیات  می
وگویی که میان نیما و عشقی  توان برید و دور ریخت؛ دامنه این طرز تلقی را در گفت می –نظیر یک قالب پنیر  –اند  جا گذاشته به

گیري و استفاده از ادبیات اصیل  را که مدافع پیبر آن اساس، نیما با لحنی تحقیرآمیز پاسخ عشقی . توان رصد کرد در گرفته، می
] آثار سعدي، فردوسی و نظیر آنان[خود آن شعرها «: دهد گونه پاسخ می ، این»خواند آبروي ایران می«است و فردوسی و سعدي را 

وگرایی در ادبیات طالبان ن). 175: 1369سپانلو، (» ...اصالً چیست؟ سعدي کیست؟ بوستان چه مورد دارد؟ عصر ما عوض شده است
آنان براي اثبات . تواند تأثیر عمیقی در میان آحاد مردم بگذارد اي که پیش گرفته، می معتقد بودند که ادبیات با رویکرد تازه

شدت تحت تأثیر قرار داده بود، اقبال مردم  را به» واقعه سیاهکل«اي موسوم به  که واقعه» چریکی«هایی از شعر  شان، به نمونه ادعاي
، نویسنده و یا شاعري 1350هاي پس از  هم از این رو بود که در سال). 15: 4، ج1387لنگرودي، (کردند  را درپی داشته، استناد می

هاي شعر چریکی چنان آمده که واژگان  در تعریف ویژگی). همان(اي از آثارش شامل این گروه از آثار نشود  نبود که مجموعه
که احمد شاملو  گونه از شعر باشند؛ از قهرمانان بگویند و مخابره کننده دردهاي مردم باشند؛ چنان شعر، خود نمایشگر ومعرف این

  ). 16همان، (استفاده کرده است » خون«بار از واژه  12» ابراهیم در آتش«در شعر 

نماي تحوالت اجتماعی  هاي وسیعش آیینه تمام شعر نو با طیف«: شمس لنگرودي با نگرش نوگرایان همراهی کرده و نوشته است
شعر  –اي از شعر شاملو  و براي اثبات سخن، نمونه) 571همان، (بوده است ... ایران از مقطع انقالب تجددطلبانه مشروطه تا انقالب

رسد زبان و ادب پارسی، همواره در جریان  نظر می این هم خود، سخنی است؛ لیکن به. را به دست داده است –آخربازي 
توان  شان نمود آشکاري در وقایع روزانه مردم داشته باشد و از آن پس می ریخ به سراغ کسانی رفته که حرف و سخنرویدادهاي تا

دهند، این رویدادها را براي طبقه روشنفکرِ  هاي یک اثر ماندگار را از یک اثر ناماندگار تشخیص می گفت شاعرانی که اندازه
ثبت » شاهی بینی شکست عنقریب خاندان ستم پیش«اش  که بر پیشانی» آخربازي«عر ش. کنند هاي بعد ماندنی و خواندنی می نسل

در اتحاد مردم براي . شعر یار دبستانی من –مثال را  –نه چنان تأثیري در میان مردم خسته از جور پهلوي داشت که ) همان(است 
داشته است؛  -کم در سده اخیر  دست -ش آشکارتري تر نق نام و نشان این دست از آثار شاعران کم –تردید  بی –شدن » سخن یک«

شاملو، خود . اند اند، آن را در درون تاریخ ثبت کرده منتهی شاعرانی نظیر شاملو با پرداخت دیگري که از این مفاهیم به دست داده
براي [ن پیکانی توا با آن نمی«خواند که  می» ترین سطح ذوق و فرهنگ بازاري اي بر نازل نقطه«آثاري از آن دست را 

  :وي با درج شعري از جامی . تابد دکتر شفیعی کدکنی این اندیشه را بر نمی). 28: 1374شاملو، (» ساخت]مبارزه

  شعر کافتد پسند خاطر عام

  خاصه داند که سست باشد و خام
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کدکنی،  شفیعی(کند  ه را رد میدر ذائقه عوام اساساً این دیدگا... معتقد است تجربه و محبوبیت شاعرانی نظیر فردوسی، حافظ و 
1380 :149.(  

هاي آغاز  توان گفت در تمام طول سال می. کرد اي شمشیر زبان را دچار فلول می این برخوردهاي کلیشه: حال، طبیعی بود با این 
گونه بود که زبان  و ایننمایان بیرون نیاورد گاه اندیشه نابی سر از پستوي متشاعران و نویسنده  شاهی، هیچ مبارزه علیه رژیم ستم

زبان فارسی نشان داد که اگرچه سالحی برّنده است، سزاوار و رام صاحب . رخ کشید اي دیگر به پویایی و اقتدارش را از گونه
این خود . ها زبان و ادب فارسی با تمام ابزارهاي که از کنایه و استعاره در اختیار داشت، به میدان آمد در این سال. خویش است

دله کردن مردم استفاده  هاي نوعانوعی براي یک ها به توانمندي این زبان است که از عناوین و ظرفیت گونی نگاه انگر گونهنش
  ). بعد به 14: 4، ج1387لنگرودي، (ها نشان داده است  هاي ادبی را در فاصله این سال شمس لنگرودي برخی از این گونه. کردند می

  

  گیري نتیجه

هاي خویش را در اتحاد مردم و  زبان و ادب پارسی، بسته به اینکه تحت تأثیر چه عواملی باشد و در چه شرایطی قرار گیرد، قابلیت
یکی آنکه . این اتحاد که از آن سخن گفتیم، از چند ناحیه تحت تأثیر زبان و ادب پارسی است. دهد یکدله کردن آنان نشان می

براي زبان فارسی نیز این اتفاق در شرایط . تواند در تألیف قلوب مؤثر واقع شود مند است که می ی بهرهاز کیفیت –ذاته  فی –زبان 
به نیکویی نشان داده  –ادبیات حماسی  –اي از انواع ادبی  که زبان کارکردهایش را در گونه از جمله این. داده است گوناگون روي

اي خاص  گونه کار گرفته شده، به زبانی که در شاهنامه به. ایم ردوسی به تماشا نشستهترین نوع ظهور آن را در شاهنامه ف که ما عالی
در انقالب مشروطه نیز این هنرنمایی زبان را از . متحد نگاه دارد –در زمان نیرنگ و جنگ  –توانسته از دیرباز مردم ایران در 

شان را با قامت فهم عوام یکسان  نفکري بیرون آمده، قامت دانشهاي روش هنر مردانی متعهد که از الیه. اي دیگر شاهد هستیم گونه
یک رشته دیگر که نباید سرِ آن را . از این رو، بهروزي انقالب مشروطه تا حد معتنابهی تحت تأثیر زبان و ادب پارسی است. کردند

ست که محصول تربیت هنرمندانه زبان و هایی ا ضرورت نگهبانی از سرمایه –و در اتحاد مردم ایران نقش بارزي دارد  –فرو نهاد 
هاي  اي که در سال تشتت و پراکندگی. از این دست است...اند؛ نگهبانی از ماهیت بزرگانی چون موالنا، رودکی و  ادب پارسی بوده

م دور کرد؛ وجود آمد، آنان را تا حدودي از واقعیت زبان و ادب فارسی در اتحاد مرد میان نویسندگان و شاعران به 1350پس از 
  . توان نادیده گرفت لیکن این مقطع نیز سرشار از تجارب موفقی است که در آن میان نقش زبان و ادب پارسی را نمی
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80  

  ي آخر در خانه 6اتاق شماره 
 1اعظم بیژنی دلیوند

  چکیده

یا  کلیدرهاي فراوانی صورت گرفته و امروزه کمتر کسی است که شاهکار او  آبادي بررسی پیرامون آثار متعدد محمود دولت
موضوع . بپردازیم) متفاوت از منظر ژانر ادبی(در این مقاله برآنیم به بررسی اثري متفاوت از او . را نخوانده باشد جاي خالی سلوچ

البته نگارنده بدین مسأله توجه . است ي آخر خانهچخوف تحت عنوان  6اتاق شماره حول محور تغییر و بازآفرینی دولت آبادي از 
تفاوت  -اي است نامه ي اجراي نمایش ها و توصیفاتی که الزمه با توجه به ظرفیت–دارد که بین متن داستانی و زبان نمایش نامه 

مدتاً جمالت ع. آبادي اثري در خور تحسین به وجود آورده است وجود دارد اما بازتاب متن پس از پرورده شدن در ذهن دولت
... کاربرد لغاتی که بعضاً تنها در فرهنگ ایرانی معنا دارد و -ي اصلی سبک خراسانی است که گویا مشخصه–کوتاه خبري 

  2.سازد ي چخوف روبرو می خواننده را با اثري بعضاً متفاوت از نوشته

  

  

  نامه داستان، نمایش :هاکلید واژه

  

                                                        
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - 1

اتاق شمارة (گریموف و موارد مشابه سعی شده تا آنجا که امکان دارد به اصل آثار / طبق به کارگیري ضبط متفاوت اسامی نظیر گروموف - 2
  . هاي مختلف در یک مقاله نیست توجهی نگارنده به ضبط وفادار بمانیم و این مسأله سهوي و ناشی از بی) و خانۀآخر 6
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گارشین  -م -دو اثر با تم تقریباً مشترك با توجه به دوران سلطنت تزارها در روسیه به ترتیب توسط و 6ي  و اتاق شماره گل آتشین
این دو اثر را جهت نمایش رایویی به سفارش آن نهاد ) اي در مقدمه طبق اشاره(دولت آبادي. و آنتوان چخوف نوشته شده است

  . تنظیم کرده است
ستري شدن مردي در تیمارستان است که در مقابل پزشک تیمارستان و نگهبانان مقاومت کرده و در جهت داستان ب گل آتشین

علی رغم تصور پزشکان مبنی بر کاهش . رسالت او از بین بردن گل سرخ مایل به سیاه است. کند انجام رسالت خود تالش می
شود و پس از آن در  موفق بدین کار می -دریجی وي داردکه نشان از ناتوانی و مرگ ت-ي وزن و ضعف تدریجی بدنش  روزانه

هاي  استدالل. گذارد نامه تأثیري است که مرد روانی بر پزشک تیمارستان می ي جالب در این نمایش نکته. میرد نهایت آرامش می
زمین با زیبایی ... و آنگاه«: گوید دهد که وي در کالم پایانی متأثر از کالم روانی می فردي دیوانه چنان دکتر را تحت تأثیر قرار می

تمام بشریت . در آن هنگام من متولد خواهم شد، ما متولد خواهیم شد... گر خواهد شد؛ و در آن هنگام تازه و با شکوه خاصی جلوه
  )67. ل آتشینگ. 1383.آبادي دولت.(»...روشنایی... روشنایی... روشنایی... زندگی نو... زندگی تازه. تولد تازه. متولد خواهد شد

چخوف با توصیفات محیطی خواننده را وارد داستان . چخوف نیز همین مضمون به نحوي دیگر تکرار شده است 6اتاق شماره در 
اي را دارد که در  شده انگیز و نفرین همان منظره مالل... «: شود در نهایت قسمت اول خواننده متوجه فضاي مورد نظر او می. کند می

  )1007. 1370.چخوف.(»ها است وص بناهاي بیمارستان و زندانسرزمین ما مخص
  

  : اند از چخوف به ترتیب نقش عبارت 6ي  اتاق شمارههاي داستان  شخصیت

نظم را دوست . ي و مراقبت از بیماران باف، متوسل به زور و تنبیه بدنی در امور روزمره نیکتیا شخصیت وازده و منفی .1
نظمی است  وي که خود عامل ایجاد نظم است خود عامل بی. داند ضرب مشت و لگد میدارد و تنها راه ایجاد نظم را 

فرستند و پیش از ورود وي به اتاق، اموال حاصل  وي مویسیکاي دیوانه را به شهر می. نظمی نفعی است چرا که در این بی
هاي مویسیکا را پشت  او هر بار جیب«. شود به بیان دیگر نظم قربانی سود می. کند از گدایی او را به نفع خود مصادره می

ي خروج ندهد زیرا معتقد است  خورد که دیگر به جهود دیوانه اجازه کند و هر بار هم به پیر و پیغمبر قسم می و رو می
 )1009. 1370. چخوف. (»نظمی و هرج و مرج وجود ندارد که در دنیا چیزي بدتر از بی

 :پنج دیوانه که در یک اتاق بستري هستند .2

 . یکی از آنها از طبقه نجبا است  -

اش مشاعره خود را از دست داده  دیگري پیرمردي است به نام مویسیکا که بر اثر حریق در کارگاه کالهدوزي -
ي مفلوج سمت چپی  به همسایه) که در مورد بعدي به شخصیت وي خواهیم پرداخت(وي به تقلید از گرمف.است

ن از برجسته بودن شخصیت گرمف دارد که رفتارش براي دیگران در خور دهد که این عمل نشا با قاشق غذا می
 . تأمل و حتی تقلید است

پس از مرگ . ي گرمف بودند وي و برادرش سرگی دو فرزند خانواده. ایوان گرمف، شخصیت اصلی داستان است -
اثر حصبه در بیمارستان که در نهایت منجر به مرگ وي بر -سرگی و دستگیري پدر به اتهام جعل اسناد و اختالس 

گذراند به  ي تحصیل خود را در دانشگاه پترزبورگ می بنیان خانواده رو به زوال نهاد و ایوان که دوره -زندان شد
او توانست با سفارش و توصیه . علت وضع بد خانواده و تأمین ممر معاش دانشگاه را ترك کرده و به خانه بازگشت

بعدها پس از مرگ مادر در . توفیق چندانی در این کار نداشت. بپردازددیگران در آموزشگاهی به تدریس 
گویا شرایط زندگی ایوان هیچ گاه مورد رضایت وي نبوده و هر از چند گاهی در . اجراییات عدلیه استخدام شد
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ردم با این وجود م. برد ي خود پرداخته و وضع موجود را زیر سؤال می ي فاضله حضور دیگران به ترسیم مدینه
از خصوصیات بارز . کردند صدا می» وانیا«اند و گاهی او را با خطاب نوازشگرانه  نسبت به او احترام خاصی قایل

البته وي مردي زردگون و . دانند اي متحرك می نامه مردم او را لغت. ي وافر وي به مطالعه است اخالقی ایوان عالقه
. احساس عدم امنیت و از خود بیگانگی: چار بیماري قرن استگویا د. خوابد خورد و بد می نزار است که کم می

پس از اعالم دیوانگی وي و انتقالش به بیمارستان . کنند کند دایماً او را تعقیب می قسمی از سودا که تصور می
 . رفتارش با همه به جز نیکیتا با نزاکت است

از آنجا که نیکیتا . اي دارد تند و زنندهفکري از وجناتش هویداست و بوي  مرد دهقان چاقی که بالهت و بی -
 . دهد مسؤولیت ضبط و ربط وي را بر عهده دارد، مدام او را مورد ضرب و شتم قرار می

هایش  ي حرف داند و در ادامه ي دو می موزع سابق پست خانه که خود را نامزد دریافت نشان استانیسالو درجه -
اند و امید دارد که روزي  شود اما در مورد او استثنا قائل شده طا میها اع تأکید دارد که این مدال فقط به خارجی

 .ي قطبی سوئد را دریافت کند مدال ستاره

که سوءظن ایوان با دیدن آنها و در ادامه دیدن –سوء ظن ایوان با دیدن دو مرد زندانی در غل و بند و نگهبان مسلح آنها  .3
قابل ذکر است که ایوان در گفتگوهاي درونی خود به . (شود بیشتر می-که در شمار آشنایان ایوان بود–بازرس کالنتري 

هاي این دور و زمان دارند بسیار محتمل است که به خطا، حکمی ناصواب  با وضعی که دادگاه«: این مسأله اشاره دارد که
 ). 1014. 1370. چخوف. (»...صادر شود

 . ي ایوان صاحبخانه .4

ي ذهنی ایوان مبنی بر  جسد یک پیرزن و یک بچه که آثار غیر طبیعی مرگ در اجساد آنها مشهود بود و تشدید تلواسه .5
 . گیرد قاتل شناخته شدن، در وجودش شکل می

به ) زیر زمین خانه(گاهش ي ایوان آمدند و عاملی براي فرار ایوان از مخفی ها به خانه سازها که براي تعمیر بخاري بخاري .6
 . کوچه شد

 . افزاید مرد روستایی که ایوان را طی این فرار مورد خطاب قرار داده و بر ترس ایوان می .7

اش  اش بر بالین او حاضر شد و در پاسخ صاحبخانه دکتر آندري یفیمیچ که پس از بازآوردن ایوان فراري به خانه .8
همان، . (»ها شد است که نباید مخل دیوانه شدن آدم دیگر به عیادت ایوان دمیتریچ نخواهد آمد زیرا معتقد«: گوید که می

ي پدر جراحش  وي فردي متدین و مایل به ملبس شدن به کسوت کشیشان بود که با تمسخر و برخورد قاطعانه) 1017
زمانی که وي را به کار در انجمن خیریه . از لحاظ ظاهري چندان شباهتی به پزشکان ندارد. شود ي پزشکی می وارد حرفه

رسد  تصمیم دکتر براي مرخص کردن بیماران و تعطیلی مرکز به بن بست می. اردند جو اسفناکی بر آن حاکم بودگم
ي دیگري سر بر خواهد  اگر فساد معنوي و جسمی از محلی بیرون رانده شود، قطعاً از نقطه«یابد  چرا که وي درمی

از طرفی اهل امر و نهی ) 1023 -1022همان، (» .دي نباشددر دنیاي ما هیچ چیز نیست که سرمنشأ آن پلی ]زیرا[... آورد
. »چاي بیاور«در عوض » چطور است چاي بخوریم«: کردن نیست خطاب وي به آشپزِ خانه نیز حالت پیشنهادي دارد مثالً

مانع  هایش ي کودکی، او با دست برخورد او با بیماران نیز سرشار از رحم و شفقت است به طوري که اگر هنگام معاینه
بیشتر وقت . کند اي نوشته و آنها را به بیرون هدایت می زند و با عجله نسخه کار دکتر شود، اشک در چشمانش حلقه می

است و  طبیبي  شود و آبونه مجله کند و نصف حقوق هر ماهش براي خرید کتاب هزینه می خود را صرف مطالعه می
ها و حوادث مهم جهان طب و نیز خبر مرگ و  الت اداري پزشکهمیشه صفحات آخر آن را که مربوط به نقل و انتقا

اتاق آور  اوضاع چندش. ي او برخالف ایوان آرام، همراه با دقت است مطالعه. کند میر پزشکان است را مطالعه می
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کند و  میبیمارستان هر از گاهی دکتر را به فکر فرو برده و او حوادث و وخامت اوضاع آنجا را در ذهن مرور  6ي  شماره
رسد که مسؤولیت  داند و به این توجیه می در نهایت خود را جزء کوچکی از مسببین فساد اجتماعی حاکم بر جامعه می

 .نه به پاي من. وجدانی مرا باید پاي دور و زمانه نوشت بی

 . ي دکتر آندري یفیمیچ داریوشکا، آشپزِ خانه .9

ي شکوه و تشریفات مذهبی  فردي متدین و شیفته. در شهر دارد یچ، پزشکیار بیمارستان، که مطب مفصلی سرگی سرگی .10
 . دارد که با صداي رسا، یکی از سرودهاي کلیسا را بخوانند در روز یکشنبه بیماران را وامی. است

ي به  روپل به عنوان کمک هزینه 300ها که در پی تصویب  یوگنی فیودورویچ خوبوتوف، پزشک یکی از بخشداري .11
داران به شهر دعوت شد تا معاونت آندري یفیمیچ را بر عهده  ن از طرف انجمن نمایندگان اشراف و زمینپرسنل بیمارستا

کند با وجود وضع بد بیمارستان  انگارد و تصور می وي نظر خوبی نسبت به دکتر آندري ندارد و او را شیاد پیر می. بگیرد
از این توهم و آرزوي جانشین شدن در او شکل رشک حاصل . حتماً دکتر آندري ثروت کالنی به هم زده باشد

 . گیرد می

رویی و کودك شیرخواري که یوگنی همراه خود به شهر آورده و همه جا او را آشپز و خدمتکار خود معرفی  زن زشت .12
 . کند می

حرمسرا از دار مسئولیت بیمارستان بوده و متهم به فروش الکل و داشتن  پزشک سابق بیمارستان که پیش از آندري عهده .13
 . پرستاران و زنان بیمار بیمارستان است

هاي معمولی در آن  دانند و از آنجا که دهقانان و آدم مردم عامی که در قبال وجود چنین بیمارستانی خود را مسؤول نمی .14
در حلق آدم  دانند که حتی اگر قلع مذاب آنها طبیب را کاهنی می. دانند بستري بودند رفتار پرسنل بیمارستان را موجه می

 . چون و چرا به او اعتماد کرد بریزد، باید بی

 . ي روانیان بستري است گویا وي تنها عیادت کننده. آید می 6سیمیون الزارویچ سلمانی، که ماهی یک بار به اتاق شماره  .15

اش احترام  ردانهاو براي دکتر به جهت سواد و طبع جوانم. ي پست و دوست دکتر آندري، میخاییل اوریانیچ رییس اداره .16
اکثر مواقع . دهد وي تنها کسی است که دکتر وقتی را جهت بحث و اختالط با او اختصاص می. خاصی قائل است

سطح کمال «رسد که دکتر از وضع معیشتی بد و نامناسب مردم بگوید و با اطمینان بیان کند که  صحبت آنها به جایی می
سپس به بیان وضع ) 1028همان، .(»کند مان تفاوت چندانی نمی ي جامعه ترین طبقه و شعور روشنفکرهاي ما به پست

او را  70و  1860هاي  مثالً اگر پدرش متأثر از افکار حاکم بر سال. روشنفکران در روسیه بپردازد و از آمالش بگوید
کري جایی داشته و هاي نهضت ف ترین کانون ي پزشکی نکرده بود، هم اکنون در یکی از مهم وادار به تحصیل در رشته

 .اي به استادي رسیده بود ه احتماالً در دانشکد

ي بیمارستان مورد توجه دکتر آندري بود، پس از شایعه شدن رفت و  دختر خردسال ناظر هزینه که معموالً در محوطه  .17
 . گریزد از او می 6ي  اتاق شمارهآمد مشکوك دکتر به 

 . زند د و معشوق او که هر از گاهی به او سر میي دکتر آندري ش بیوه بلووایا، که صاحبخانه .18

  

  : 6ي  فضاي داستان اتاق شماره

چخوف در وصف محیط مد نظرش سعی بر آن دارد که با توضیحات زاید بر متن خواننده را از فضاي شکل گیري اثر آگاه 
: گوید آنجا که نویسنده می. شود هاي بیمارستان آغاز می آور پاراگراف اول با توصیف محوطه و نرده توصیف فضاي چندش. کند
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اي را دارد که در  شده انگیز و نفرین ي مالل و نرده و خود بناي جنبی، همان منظره هاي تیزشان رو به آسمان است ها که نوك میخ«
این گونه تدابیر معموالً جهت جلوگیري از فرار ) 1007. 1370چخوف، .(»ها است سرزمین ما مخصوص بناهاي بیمارستان و زندان

این گیاه که معموالً در . ملو از گیاهانی چون گزنه استراه ورود به بنا باریک است و م. شود ي خاصی اتخاذ می اي از محوطه عده
 یک هاي کرك از پوشیده آن دار دندانه هاي برگ کند که عبور و مرور در آنجا کمتر باشد در واقع علفی است که نواحی رشد می

. گردد می احساس شدیدي سوزش کردن لمس موقع در لحاظ این از شود، می ترشح سوزآوري مایع آنها در و است سلولی
  )»گزنه«: نامه دهخدا، ذیل لغت(

هاي اتاق به  ي تخت خواب فضاي داخل ساختمان با رنگ آبی چرك و تیره رنگ مالی شده و کف اتاق چوبی است و پایه
ها نشان از شروع  ي یکی از هم اتاقی هاي کوتاه و زجر دهنده سرفه. پیراهن مخصوص بیمارستان آبی رنگ است. اند زمین پیچ شده

  . ابتالي او به بیماري سل است

اال که توصیفی کلی از محیط بستري شدن بیماران است نشان از این دارد که رنگ آبی علی رغم ایجاد آرامش در پاراگراف ب
هاي بدون دودکش سیاه شده، نشان از  محیط زمانی که با بوي گاز زغال انباشته در محیط توأم شده و سقف محیط از دود بخاري

به بیان . سازد ها هر گونه تغییر فضا را عمالً ناممکن می هاي تخت بت بودن پایهفضاي نامناسب اقامت دارد این در حالی است که ثا
حق تغییر فضاي دید به سمت در یا ) حتی اگر دیوانه(دیگر ماندن در جایی به اجبار که از پیش طراحی و آماده شده و ساکنان 

  . را ندارند -ندک تر می که فضا را تا حدي غیر قابل تحمل–هاي پوشیده شده با میله  پنجره

گشت  ي دو مرد زندانی به غل و زنجیر کشیده شده و همراهی بازرس کالنتري در حالی که ایوان به خانه بازمی دیدن منظره
  . کند سوءظن وي را بیشتر می

مقاربتی با اعالم دیوان شدن ایوان و نبود پولی جهت خرج و مخارج وي، او را به بیمارستان منتقل کرده و در بخش بیماران 
پس از آنکه –هاي او  با بستري شدن وي کتاب. منتقل کردند 6ي  اتاق شمارهجاي دادند و بر اثر ناسازگاري او با دیگران وي را به 

  . رود هاي محل به تاراج می توسط پسر بچه -توسط مرد صاحبخانه بر روي سورتمه کهنه پیچیده و در زیر سایبان تلنبار شد

چاي آنها . کنند شورند و با دامن روپوششان خشک می ها همه به جز بیمار مفلوج، در دهلیز عمارت سر و صورتشان را می صبح
بقیه روز . ي غذاي ظهر، غذاي شام غذاي ظهر آنها آش کلم شور و کته و باقیمانده. شود هاي حلبی توسط نیکیتا آورده می در لیوان

  . گذرد ها می و خوابیدنشان بر روي تخت به قدم زدن دیوانگان در اتاق

از داستان مطرح ) داناي کل مطلق(ي برخورد ابتدایی دکتر و ایوان نیز طبق روال توصیفات گذشته از زبان سوم شخص  صحنه
گوید شما مریض  ایوان در پشت شخصیت به ظاهر دیوانه، از علت بستري شدن خود پرسیده و در جواب دکتر که می. شود می
گردند آن هم به یمن جهالت جنابعالی که قادر نیستید دیوانه را از  ها و صدها دیوانه دارند آزادانه می ولی آخر ده«: گوید ید میهست

تان از لحاظ اخالقی به طور غیر قابل  تان و تمام کارکنان رذل مریضخانه خود شما و پزشکیارتان و آن ناظر خرج... عاقل تمیز بدهید
همان، .(»تر هستید، پس چرا ما باید در این چهار دیواري محبوس باشیم و شماها آزاد بگردید؟ کو منطق؟ ما پستي  قیاسی از همه

گوید که اگر شما را  ي سخنانش می دهد و در ادامه هاي ایوان را به تصادف و اتفاق ربط می ي پرسش دکتر پاسخ همه) 1037
هایی که مابین دکتر و  نظیر بحث. گردانند کنند و برتان می دستگیرتان می مرخص کنم مطمئن باشید که خود اهالی شهر یا پلیس

دهد و در  ي بحث ایوان دکتر را تحت تأثیر قرار می شیوه. گیرد، با دکتر و ایوان درگرفت دوستش، رییس پست خانه صورت می
رسد که او تنها کسی باشد که  اینجا به نظر میدر تمام مدت اقامتم در ! چه جوان خوشایندي«: گوید راه بازگشت به خانه با خود می
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ایوان ) 1043همان، . (»اش درست به مسایل ضروري معطوف است بتوان باهاش حرف زد، این جوان بلد است استدالل کند و توجه
اتاق ز ظهر به رسد که دکتر هر صبح و بعدا ي بین آن دو به حدي می در جلسات ابتدایی به دکتر اعتماد ندارد اما به مرور رابطه

  . رود می 6ي  شماره

دکتر خوبوتوف با زیر نظر گرفتن دکتر به فحواي . نموده 6ي  اتاق شمارهرفتار دکتر دیگران را متوجه رفت و آمد مداوم او به 
براي  ي پزشکی دکتر آندري را از خوردن مشروبات الکی پرهیز داده و برد طی چند توصیه پی می 6ي  اتاق شمارهکالم آن دو در 

  . کند او داروي مسکن عقل باختگان تجویز می

ي  صحبت از اوضاع بیمارستان و نظرخواهی درباره. شود اي جهت مذاکره، به انجمن شهر دعوت می دکتر آندري در نامه
طر یابد وي را به خا گیرد که آندري پس از خروج از ساختمان انجمن شهر درمی تعمیرات بیمارستان چنان شکلی به خود می

ي  همان روز رییس پست طی مراجعه. اند نه مذاکره در باب مشکالت بیمارستان بررسی و آزمایش قدرت فکري احضار کرده
ي دکتر ضمن اعالم بیماري او و گفتن اینکه تمام اطرافیان نگران حال جسمی او هستند، او را به سفري چند روزه  حضوري به خانه

طی این سفر آداب دانی . دکتر و اصرار رییس پست، خبر از استعفاي اجباري دکتر آندري داردتمرد اولیه . کند به ورشو دعوت می
هایش در قمار ور را وادار ساخت که  ي او و باختن پول رفتارهاي نابخردانه و سخیفانه. شود و نزاکت ظاهري رییس پست برمال می

  .ازگرداندروپل از دکتر، با اصرار وي او را به شهر ب 500با قرض گرفتن 

ي  دکتر پس از بازگشت در خانه. خوبوتف منتظر بود تا دکتر از مسافرت برگشته و آپارتمان سازمانی بیمارستان را تخلیه کند
حقوق بازنشستگی به . ي کاسبی به اسم بلووایا بود سکونت گزید و همراه داریوشکا به آن خانه رفت کوچکی که متعلق به بیوه

هاي تازه دکتر را وادار به تهیه فهرست و  نبود پول کافی جهت خریدن کتاب. گرفت تعلق نمی ي خدمت به او سبب نحوه
هاي دکتر را بدون  ها و کتاب داریوشکا هر از چند گاه لباس. رفت گاهی به دیدار ایوان می. هاي قدیمی کرد بندي کتاب شیرازه

دکتر . آمد رییس پست همچنان به مالقات آندري می. داشت یفروخت و با وعده و وعید صاحبخانه را راضی نگه م اطالع وي می
برخورد نامناسب دکتر با رییس پست و دکتر خوبوتف و بیرون . خوبوتف همچنان به فکر عیادت دکتر و تجویز دارو براي او است

شود که خوبوتف او  میاش، و در ادامه شرم حاصل از این برخورد در وجودش و معذرت خواهی از آنان سبب  کردن آنها از خانه
البته آندري معتقد بود که بین . بستري کند 6ي  اتاق شمارهي پزشکی به بیمارستان دعوت کرده و او را در  ي مشاوره را به بهانه

کمی بعد مایل شد که سوء تفاهم به وجود آمده را حل کند و . تفاوتی وجود ندارد 6ي  اتاق شمارهآپارتمان بلوواي بیوه و 
اصرار دکتر براي قدم زدن در . به صحبت با ایوان روي آورد. ثمر او براي صحبت با یوگنی در نهایت راه به جایی نبرد ي بیفریادها

وجدان سرکش دکتر آندري وي را به یاد بیمارانی انداخت که طی . محوطه و حمایت ایوان از او، با برخورد نیکیتا مواجه شد
  . رب و شتم قرار گرفته بودندها زیر دست کارمندان او مورد ض سال

. ي مغزي جان سپرد روز بعد میخاییل آوریانیچ و داریوشکا به مالقات دکتر آندري آمدند و دکتر غروب همان روز بر اثر سکته
مراسم خاکسپاري او با حضور . هاي رییس سابق خود را بست یپ در برابر صلیب بر جسد او دعا خواند و چشم سرگی سرگی

  . ریانیچ و داریوشکا خاتمه یافتمیخاییل آو
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  : اند از آبادي ترتیب نقش عبارت ي آخر دولت ي خانه نامه هاي نمایش شخصیت

داند که هم اکنون به عنوان یک  او خود را آموزگار ناموفقی می. شخصیت اصلی داستان است. ایوان دیمیتریچ گروموف .1
فردي وحشت زده و ترسان از تعقیب و رفتارهاي دیگران که . کارمند معمولی در دادگاه استان مشغول به کار است

ي گره داستانی زمانی است که یفرموف به گروموف در حالی که  اولین جرقه. احساس ناامنی در او به اوج رسیده است
دانم که قدري  متوجه هستم، شما حالتان خوب نیست، می«: گوید گروموف در حال حرکت به سمت زندان است، می

ي آخر  و با تشخیص پزشک به عنوان بیمار در خانه) 29. ي آخر خانه. 1383. آبادي دولت. (»اید حواس پرتی شدهدچار 
 .شود بستري می

 . زنی در خیابان از طرف مافوق استپانویچ، مأمور گماشته شده به گشت .2

 . افزاید کند و بر اضطراب گروموف می مافوق استپانویچ، که با کالسکه رفت و آمد می .3

یک سال گذشت و مردم شهر ایوان دمیتریچ را «: نویسد چخوف می 6ي  اتاق شمارهدر ./ ي گروموف ماتریونا صاحبخانه .4
اي کهنه چیده و زیر سایبان تلنبار کرده  هاي او نیز که مرد صاحبخانه آنها را روي سورتمه کتاب. یکسره فرامومش کردند
ي ایوان مرد  دهد که صاحبخانه و این نشان می) 1018. 1370.چخوف( .»هاي محله به تاراج رفت بود، به دست پسر بچه

آقاي دکتر، آندره یفی میچ راگین محترم، اگر واقعاً طوري است که «: نویسد آبادي می در حالی که دولت. است
. »...پرستاریش کنمتوانم  چطور می... یک پیر زن تنها... فرمایید ایوان دیمتریچ ما خیال دارد دیوانه بشود، آن وقت من می

رسد با توجه به ورود  به نظر می./ ي ایوان زن است دهد صاحبخانه که نشان می) 41. ي آخر خانه. 1383آبادي،  دولت(
و نیز آشفتن ایوان، زمانی ) 39همان، . (»انگار سماروتم روشنه؟«ي  سازها به خانه و اشاره آنها به پذیرایی با جمله بخاري

ي ایوان، زن  با وانیا خطاب کرده و هشدار به وي که احساسات لطیف وي را بر نینگیزاند، صاحبخانهکه ماتریونا وي را 
 .  رسد تر به نظر می باشد چرا که توضیحات باال با جنس مؤنث معقول

کند که  ماتریونا طی صحبت با گروموف از زمانی صحبت می. دختر ماتریونا، که حضور مستقیمی در داستان ندارد .5
خانه ایستاده و در حال تحریض  هاي پست اي براي دخترش، گروموف را دیده که بر روي پله جهت پست کردن نامه

 . مردم به تغییر است

 . ي ماتریونا بیایند دودکش خانهبخاري سازها که قرار است براي تمیز کردن  .6

 . اند دو جنازه که در خندق کنار گورستان پیدا شده .7

شود با گروموف روبرو شده و با او صحبت  کمیسر پلیس، وي زمانی که خبر مرگ پیر زن و کودك در شهر منتشر می .8
 . کند می

 . پردازد می ]ري از اتهام قتلجهت جلوگی[بازاروویچ، ساعت ساز که گروموف طی صحبت با او به دفاع از خود  .9

 . میخاییل آوریانویچ، رییس پست .10

آبادي  ، چخوف گفتگویی براي آنها در نظر نگرفته اما دولت6ي  اتاق شمارهدر ./ مأمور و دو زندانی دست بسته .11
 . چی ترتیب داده است اي از گفتگوي مأمور و کالسکه صحنه

 . زاخارویچ یفرموف، سر مفتش .12

مأمور . ي آخر است و حق گدایی و گشت زنی در شهر را دارد که یکی از بیماران بستري در خانهمویسیکاي دیوانه،  .13
 . پخش کردن غذا بین بیماران است

 . نامه مشهود است هاي نمایش گاریچی که حضور او تحت عنوان ثابت گاریچی در اکثر قسمت .14
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زمانی که بخاري سازها وارد خانه -اش،  نهصداهایی که خطاب به گروموف، پس از پایین پریدن و فرار او از خا .15
 . شوند شنیده می -شوند می

 . دکتر راگین، رییس بیمارستان .16

چخوف دلیل  6ي  اتاق شمارهدر ./ داند سرنگهبان نیکیتا، مسئول امور بیماران سبک حال روانی، که حساب و کتاب نمی .17
آبادي  کند، اما دولت دهد را عنوان نمی ک پول سیاه میي ی هایش کمک کرده و به آنها وعده اتاقی اینکه مویسیکا به هم

هایی که به او  تواند مویسیکا را به خاطر پول نویسد که نیکیتا از پرداختن به حساب و کتاب عاجز است، بنابراین نمی می
 . دهد مورد بازخواست قرار دهد می

 . ي آخر از بیماران بستري خانه/ پستچی .18

 . ي آخر انهاز بیماران بستري خ/ لندوك .19

گر مرد افلیج در  یاري. داند ي دو با ستاره می ي دریافت مدال درجه که خود را شایسته) با نام مستعار ژنرال(استانسیال .20
 .اش انجام کارهاي روزمره

 . ي آخر از بیماران بستري خانه/ موژیک گاگانویچ .21

ف .22 ي آخر از بیماران بستري خانه/ بازار . 

 . دهد أمور گروموف را به نیکیتا تحویل میچی که با کمک دو م کالسکه .23

 . پزشک پیش از دکتر راگین که متهم به فروش الکل و داشتن حرمسرا است .24

گیرد که داریوشکا در حضور دکتر با خواهش و  گیري داستان زمانی صورت می اوج./ داریوشکا، مستخدم دکتر راگین .25
 . ي آخر نرود خواهد که دیگر به خانه گریه از او می

در گفتگوي رییس پست با دکتر راگین و . (مسر یکی از افسران سواره نظام که حضور مستقیمی در داستان ندارده .26
 .)آید آل گذشته، حرفی از او به میان می تعریف خاطرات رییس از روسیه ایده

 .داند استاندار که رییس پست وي را در حضور دکتر راگین، فردي خرفت و کودن می .27
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  آبادي ي آخر دولت ي خانه نامه فضا و کلیت نمایش

. ي محقر خود نگران دستگیر شدن است شود که گروموف در خانه آبادي از جایی آغاز می دولت ي آخر خانهي  نامه نمایش
افزاید چرا که گروموف  ي گروموف بر ناراحتی او می از کنار پنجره) که گویا پاسبان محلی است(عبور افسر مافوق آقاي استپانویچ

ناشی از عدم ] ي تعقیب توصیف شده است ي حرکت ناشیانه نجرهحرکت سر افسر به سمت پ[پندارد عبور ناشیانه افسر مافوق  می
من هیچ ... کنید آقایون تون اشتباه می همه«: گوید گروموف طی گفتاري درونی می. اطمینان وي به کار مأمور گماشته شده است

من یک آموزگار ... یت بزنمقصدم ندارم دست به جنا... اي ندارم ي مشکوکی با کسی ندارم، من هیچ پرونده و سوءپیشینه رابطه
در دادگاه ... و حاال یک کارمند معمولی... آموزگاري ناموفق و ضعیف در کار آموزش. ام دست و پا چلفتی بوده

  )14ي آخر،  ، خانه1383آبادي،  دولت.(»استان
این ... دامو بشنفهنکنه ص«: گوید گریزد چرا که در ادامه سخنانش به خود نهیب زده می گروموف حتی از تنهایی خود می
  )همانجا. همان.(»شنفه ها می چسبونه به دیوار و صداهارو از تو خونه استپاان گوشاي بزرگی داره، گوششو می

زنید گروموف را به حال خود آورده و طی  و سؤال او که با کی حرف می) ي گروموف صاحبخانه(ورود ناگهانی ماتریونا
ترسد و در ادامه  کنند و نیز از خود او می ي او رفت و آمد می حتی از کسانی که به خانه گوید از اطرافیان و اعترافی به او می

ماتریونا از . متهم کنند... خواري و جعل اسناد دولتی و کند چرا که ممکن است او را به رشوه گوید از رفتن به اداره اجتناب می می
دایم از سکوت، تنبلی و ابتذالی که در این شهر حاکم است ایراد  گوید همین شما بودید که که هاي گروموف با تعجب می گفته
  .گرفتید می

شود حاکی از عزم راسخ وي جهت تحول کلی در جامعه به همت مردمان شریف  محتواي پیام گروموف که توسط ماتریونا نقل می
  . رفع کنند توانند نقایص جامعه را دریابند و اینان هستند که می. در قالب یک نیروي واحد دارد

سازها گروموف را مضطرب ساخته و طی سؤال و جواب با ماتریونا زمانی که گروموف را با تأسی از عامه  خبر آمدن بخاري
داناي (راوي سوم شخص  6اتاق شماره در . خواهد که احساسات لطیف را در وي برنینگیزاند کند، از وي می خطاب می» وانیا«

  . کردند استفاده می» وانیا«ي  خلق تند گریموف براي خطاب او از لفظ نوازشگرانه گوید که مردم علی رغم می) کل
گوید دادگاه استان پس از ده سال خدمت او را به علت  هاي ماتریونا به او می گروموف در ادامه ضمن تأئید غیر مستقیم گفته

  .اند بیماري از کار اخراج کرده

ي جدیدي که وي با آن روبرو است را  گرموف از بدو جوانی تا آغاز دورهآبادي جمالت طوالنی توصیف سرنوشت  دولت
ي کالم  آل گراست چرا که ضمن هر صحبتی رشته ي چخوف فردي ایده شده شخصیت توصیف. کند طی چند جمله کوتاه بیان می

هیچ گاه عاشق نشده در . استدنیاي گروموف سیاه و سفید . هاي عالی است شان فاقد هدف دهد که جامعه را به این جهت سوق می
  . شود ي آخر این جمالت از زبان ماتریونا شنیده می خانه

نامه را با تک گفتاري درونی  آبادي نمایش ، دولت)داناي کل(ي بسیار چخوف از زاویه دید سوم شخص علی رغم استفاده
  . کند آغاز می

ماتریونا . شنویم خبر مرگ و یافتن اجساد در خندق گورستان از زبان گروموف خطاب به ماتریونا می ي آخر خانهدر 
  . سازها قرار است به خانه بیایند سعی دارد که گروموف را ترك کند زده از برخورد با گروموف به بیان اینکه بخاري وحشت

دفاع است و بدین  ها کشتن مردم بی ترین جنایت ان کند که شنیعگروموف در برخورد با اطرافیان سعی دارد با الفاظی متقاعدش
  . وسیله مقدمات تبرئه خود را فراهم کند
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رییس پست معتقد است که از یک انسان ناامید چنین . یابد عقیده خود می گروموف در برخورد با رییس پست، او را هم
بیند که  سازها چند زندانی می ي چرم ده به دست یک نفر از راستهي تنظیم کر گروموف در راه رساندن شکوائیه. آید حالتی بر می

یفرموف سرمفتش، گریموف را دیده و طی صحبت با او از متأثر . هستند) بنا بر حرف مأمور(در حال انتقال احتمالی آنها به سیبري
شود و در  یک کوپیک کرد رو برو میگروموف در راه با مویسیکاي دیوانه که درخواست . گوید شدنش از حال زندانیان بیمار می

در واقع منشأ اصلی ترس . سازد نهایت فریاد گاریچی براي جلوگیري از برخورد با گروموف وي را سراسیمه به خانه رهنمون می
  . گروموف، قضاوت ناحق، و نبود عدل و انصاف در جامعه است

شر شد و اینکه ماتریونا گروموف را از زیر زمین خانه به ي روزي که قتل پیرزن و کودك منت طی گفتگو با ماتریونا، خاطره
اندازد که آخرین  رفتن ماتریونا، گروموف را به یاد روزي می. شود اتاقش آورده و مثل اآلن برایش چایی آورده بود، یادآوري می

حصیل و برگشتن از پطرزبورگ اند زمانی بود که همزمان با اختالس و جعل اسناد پدرش ناچار به ترك ت چایی که برایش گذاشته
  . بود

اي که چخوف طی  حرف از سرنگهبان نیکیتا و مویسیکا است و همان مسأله ي آخر خانهي  نامه پایان قسمت اول نمایش
بیان شد مویسیکا  6ي  اتاق شمارههمانطور که در . شود هاي اول ضمن معرفی ارائه کرده بود به صورت دیالوگ مطرح می بخش

تواند خارج از محوطه به شهر رفته و پس از گدایی به تیمارستان  اي است که حق خارج شدن از اتاق را دارد و می تنها دیوانه
هاي نیکیتا از تخت به  موژیک بر اثر کتک. هاي گدایی خود را به نیکیتا بدهد بایست پول بازگردد اما قبل از وارد شدن به اتاق می
گریموف در این صحنه وارد ماجرا . و لندوك اجازه دارند او را به تخت برگردانند) ژنرال(زمین پرت شده و مویسیکا و استانیسال

طبق . کند ي مدال دو ستاره معرفی می در این صحنه استانیسال خود را به عنوان دارنده. شود شده و به نیکیتا تحویل داده می
ي سوم  کند و صحنه نیکیتا ورود دکتر را اعالم می. شود میآبادي ورود گروموف با خوشامدگویی مویسیکا همراه  توصیفات دولت

  .از قسمت دوم توصیف منزل دکتر راگین است
رییس پست در بیان . ي اظهار نگرانی وي از کمبودهاي مرکز تحت نظر وي است صحبت دکتر راگین با رییس پست در ادامه

گوید که  داند و می شان می تب بهتر از زندگی آنها در خانهجمالتی جهت متقاعد کردن دکتر، وضع بیماران مرکز وي را به مرا
  . دکتر نباید احساس گناه کند

شکافاند و این در حالی است که  را می) که فردي باسواد و با مطالعه است(توصیفات چخوف شخصیت واقعی دکتر راگین 
ها و مجالت پستی را برایتان  دارم روزنامه«: ویدگ طی خطاب دکتر راگین می) مستخدم دکتر(نویسد که داریوشکاا آبادي می دولت

و این لفظ . »باز هم کتاب. این هم دو بسته کتاب«: آورد که در این قسمت لفظ مستخدمه را این گونه می) 55همان، . (».آورم می
  . ها است ي دکتر به این جور بسته هاي کتاب و به تبع آن عالقه هم نشان از تداوم عمل آوردن بسته

ي  اش به حرفه یابیم که او برخالف خواسته از خالل گفتگوهاي راگین در می. ا دوست دکتر راگین، رییس پست استتنه
  .بود بایست یکی از اعضاي مجامع کلیسایی می پزشکی روي آورده و اگر نه وي هم اکنون می

  . رود به بیمارستان میپردازد و از آنجا  ي صحبتش به دعوت رییس پست به گردش در شهر می دکتر در ادامه
ي عجیب ذکر  کند، تحت عنوان شایعه آبادي از شخصیت دکتر راگین ارائه می توضیحاتی که دولت 6ي  اتاق شمارهدر 

. شود دنبال می) سوم شخص(آورد و باقی ماجرا از زبان داناي کل  می -گویند ي می که طی جمله-شود و این توصیفات را  می
دالیل مردم . شود تفاوتی مردم نسبت به اوضاع بیمارستان در خطوط بعدي ذکر می م خوبی نبوده و بیپزشک قبلی بیمارستان آد

به . کند ي پزشکان فاقد اخالق پزشکی، تقریباً همان توجیحاتی است که رییس پست در صحبت با دکتر راگین مطرح می براي تبرئه
داند  در واقع دولت آبادي رییس پست را آدم عامی می. شود مطرح میبیان دیگر توصیفات او به عنوان نمادي از تفکر کل مردم 
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که در پشت نقاب روشنفکري خود را به دکتر راگین نزدیک کرده و این در حالی است که افکار او بازتاب برخوردهاي اجتماعی 
  شود هاي دکتر راگین خطاب به رییس پست نیز از زبان راوي کل بیان می گفته. با عوام است

طی این . پردازد طی این دیدار به بحث با گروموف می. کند نامه دکتر راگین از بیمارستان دیدن می قسمت سوم نمایش در
هاي تقریباً فلسفی و تأمل برانگیز  ي بحث در ادامه. کند گفتگوها است که گروموف اعتراض خود را نسبت به زندانی شدن ابراز می

در ادامه گروموف از دکتر راگین . کنند حنه آمده و هر یک دیالوگ خاص را دنبال میگروموف و دکتر، سایر زندانیان به ص
آشوبد که از  صحبت از دکتر جوانی به نام خابوتوف و جمود فکري او گروموف را چنان بر می. پرسد ي اوضاع شهري می درباره

شود باش  وید که این جوان اولین کسی است که میگ  دکتر طی اعترافی به نیکیتا می. خواهد که او را ترك کند دکتر راگین می
  .حرف زد

رییس پست و دکتر خابوتوف در نبود دکتر راگین به خانه او آمده . صحنه بعد مربوط به منزل دکتر راگین و داریوشکا است
ر خانه دکتر و حضور مجدد آن دو د. داریوشکا از این خبر سخت پرشان است. اند ي وضعیت او اظهار نگرانی کرده و درباره

با وجود . هاي آن دو در زمان پیاده روي پیرامون درمان دکتر است حرف. شود پیشنهاد پیاده روي با مخالفت دکتر راگین مواجه می
ي آخر رفته و عالوه بر دستور چندین باره براي تحویل یک جفت کفش به مویسیکا، به  چنین شایعاتی دکتر راگین هنوز به خانه

  .شتابد می دیدار گروموف
موضوع مورد بحث آنها وضعیت دکتر راگین . و داریوشکا است) ي گروموف صاحبخانه(ي بعدي گفتگوي ماتریونا  صحنه

از آنجا که پولی جهت امرار معاش در خانه . داند ي آمدن دکتر خاباتوف می اعتنایی دکتر به بیمارانش را نتیجه داریوشکا بی. است
ي برخورد  چندین صحنه) ماتریونا و داریوشکا(طی صحبت آن دو . هاي دکتر را به مرور بفروشد تابندارند وي تصمیم دارد که ک
) ماتریونا(دانند که دکتر بیمار است و از صاحبخانه گروموف  ي داریوشکا تمام شهر می به گفته. شود دکتر با بیمارانش مرور می

  . هاي دکتر بیابد خواهد مشتري خوبی براي کتاب می
خاباتوف و رییس پست نیز خود را به بیمارستان رسانده و پنهانی به . کنند راگین و گروموف با یکدیگر صحبت می دکتر

  .خاباتوف معتقد است که باید به درمان جدي دکتر راگین پرداخت. دهند هاي آن دو گوش می گفته
بازرس در این صحنه مردم را . ر راگین استي بعدي مربوط به حضور بیماران در بیمارستان و تقاضاي مداوا از دکت صحنه

گویا فرماندار با تأیید سرمفتش حق خارج . دهد ي آمدن دکتر خاباتوف را می آرام کرده و ضمن اعالم بیماري دکتر راگین وعده
ر احضار دکتر او حامل ابالغ پیام استاندار مبنی ب. رییس پست در خانه منتظر وي است. کردن دکتر راگین از بیمارستان را دارد

در پایان جلسه رییس پست به دکتر . آنها طی این جلسه با سؤاالت ابتدایی سعی در بررسی ضریب هوشی دکتر دارند. راگین است
  . دهد پیشنهاد سفر به ورشو را می

که در  رییس پست. خواهد که او را تنها بگذارد راگین از رییس پست می. فصل پنجم سفر دکتر و رییس پست به ورشو است
کند که دکتر را به  ي خود را به دست آورد و قبول می کند تا بدین نحو آبروي رفته تنگناي مالی است از دکتر راگین پول طلب می

ي دکتر راگین را که جزو امالك دولتی و متعلق به  کند که خانه از طرفی خاباتوف داریوشکا را متقاعد می. شهر بازگرداند
  . استقرار او و آشپزش خالی کنندبیمارستان است را جهت 

دکتر از . اي جز پذیرفتن شرایط به وجود آمده ندارد شود و دکتر راگین چاره اي شلوغ می داریوشکا موفق به یافتن خانه
  . خواهد که اجازه دهد در کارهاي خانه به او کمک کند تا ذهنش کرخ و خواب شود داریوشکا می

دکتر راگین خاباتوف و رییس . کند شود و براي او شربت گنه گنه تجویز می گین میدکتر خاباتوف پزشک معالج دکتر را
. هاي دکتر جهت تأمین مخارج زندگی هستند ماتریونا و داریوشکا همچنان در حال فروختن کتاب. کند پست را از خانه بیرون می

. خواهی به اداره پست برود رد که جهت معذرتدا اش وي را بر آن می برخورد بد دکتر راگین در بیرون کردن آن دو از خانه



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 476

آورد تا  در راه بازگشت به خانه خاباتوف از وي دعوت به عمل می. دهد رییس پست به او پیشنهاد بستري شدن در بیمارستان را می
کیتا لباس و در بیمارستان دکتر راگین را تنها گذاشته و نی. ي حیثیت بشود در شوراي پزشکی شرکت کرده و بدین نحو اعاده

. شود خواهش دکتر و گروموف براي قدم زندن در حیاط منجر به درگیري می. دهد دمپایی مخصوص بیماران را به دکتر راگین می
پایان داستان هذیان مکرر دکتر و مرگ . گوید دکتر هذیان می. آیند داریوشکا و رییس پست به همراه خاباتوف به دیدار دکتر می

از ! مرا منگرید... مرا منگرید... از آن که مرگم و مثل مرگ... مرا منگرید... مرا منگرید«: یسیکا پایان داستاني مو او است و جمله
  )160همان، .(»!آن که سیاهم، مثل خود مرگ

 

  : نتیجه گیري

هایی آورده که  عالوه بر تغییراتی که در شماي کلی هر دو اثر حین خالصه مطرح شد، بدعت ي آخر خانهآبادي در خلق  دولت
نویسد با برجسته کردن آشفتگی  هایی که می توان گفت که او نظیر داستان به درك هر چه بهتر اثر خواننده را رهنمون است و می

فردي که تا در خانواده است امنیت دارد، اما به مجرّد جدا «: کند ي فرد با جامعه را بیان خواهد مقابله و مبارزه درون گروموف می
ي بزرگ، جانشین آشنایی و صلح در  شدن از خانه و رها شدن در جامعه به عیان در خواهد یافت که بیگانگی و جنگ در جامعه

ترك کند و به دامن جامه شود خانه را  که مجبور می ]فردي[...ي شخصی او است ي کوچک شده است و این حاصل تجربه خانه
  . )319. 1382.حقوقی. (»پرت شود

که در باال (هاي مندرج در هر دو اثر  هاي داستانی با بررسی شخصیت تغییرات وي اعم از حذف و یا اضافه نمودن شخصیت
  : اند از هاي داستانی اضافه شده نیز عبارت صحنه. قابل بررسی است) فهرست وار به آنها اشاره شد

زمانی که -آبادي با گفتگوهاي درونی گروموف  کند اما دولت روع داستان را با توصیف بیمارستان آغاز میچخوف ش .1
  . نویسد کالم آغازین را می -هراسد و نسبت به آنان بدبین است از همه چیز حتی عابرین کوچه می

 . پرسد اش را از دکتر راگین می گریموف احوال صاحبخانه .2

 . ي آخر مطرح است ط نیکیتا تنها در خانهشالق خوردن گروموف توس .3

 .آبادي مندرج است هاي نیکیتا توسط مویسیکا طی توصیفات دولت پیه مالیدن به کفش .4

 . هاي نیکیتا، از اغراق بهره برده است آبادي طی جمالتی در ترسیم زورگویی دولت .5

 . ي آخر مطرح است ا در خانههاي شخصی خود را به مویسیکا بدهد تنه امر دکتر راگین به نیکیتا که کفش .6

هایی مرکب از نمایندگان اشراف و زمینداران بزرگ  که در روسیه پیش از انقالب، انجمن-) 6ي  اتاق شماره(زمستوي  .7
هاي بیمارستان و پذیرفتن نیروي جدید بر  ي اختصاص هزینه است و تصمیم گیري درباره -براي اداره کردن امور محلی

 .است  به لفظ معتمدان محلی تبدیل شده ي آخر نهخاي آنها است در  عهده

 . کامالً جدید است ي آخر خانهآشنایی داریوشکا و ماتریونا در  .8

نویسد که او را  کند، می ي زمانی که بازرس دکتر راگین را در حضور بیمارانش، بیمار معرفی می آبادي در ادامه دولت .9
 . رداخت کرایه نداشتفرستند و دکتر پولی جهت پ با کالسکه به خانه می

ي  ي هنگ و همسر وي و شایعاتی که درباره تعریف کردن خاطرات رییس پست در حضور دکتر راگین پیرامون فرمانده .10
 . ذکر شده است ي آخر خانهها بوده، تنها در  همسر فرمانده بر سر زبان

 .مطرح است ي آخر خانه با زنان تنها درعالقگی دکتر راگین به بازي ورق و معاشرت  صحبت فرماندار نظامی مبنی بر بی .11
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بازد، تنها  هایش را در بازي قمار با آنها می جاسوس اطریش شمردن مردم ورشو از طرف رییس پست پس از آنکه پول .12
 . آبادي است در کالم دولت

ي  آبادي، مسأله ي ذهنی خاباتوف است در حالی که دولت چخوف، تلواسه 6ي  اتاق شمارهپولدار بودن دکتر راگین در  .13
 . کند پولدار بودن دکتر را طی پرسش و پاسخ بین دکتر و رییس پست پس از بازگشت از سفر ورشو مطرح می

آشپز کردند، تبدیل به یک  اي که دکتر خاباتوف را حین ورود به شهر و استقرار در بیمارستان همراهی می زن و بچه .14
اتاق و بدون هیچ توضیحی پیرامون وضع ظاهري و برخورد وي با دیگران، که در (معمولی بدون هویت جنسی مشخص 

 .شده است) چخوف به آن پرداخته شده 6ي  شماره

امیدواري داریوشکا به بازگشت دکتر و دلداري وي مبنی بر دعوت مجدد از او براي بازگشت به کار زمانی که وي را  .15
 . بیند و سرگشته می درمانده

ي  پیشنهاد مجدد رییس پست براي سفر به قفقاز و ازدواج دکتر، زمانی که دکتر دوران سختی را از لحاظ روحی در خانه .16
 .کند مستأجري سپري می

ي  تک گفتاري درونی دکتر راگین از برخورد ناشایست رییس پست در ورشو، به صورت اعتراضی رودررو، در خانه .17
 . شود گین در حضور رییس پست و دکتر خاباتوف ترسیم میجدید دکتر را

 ي آخر خانهکند، تنها در  ي پست، زمانی که دکتر راگین با رییس پست در اداره دیدار می اعتراض ارباب رجوع اداره .18
 . جاي دارد

ي  پوره(برد  و میي آخر براي ا اشاره به غذایی که داریوشکا براي دکتر آماده کرده و حتی در زمان مالقات در خانه .19
 . مندرج است ي آخر خانه تنها در متن) سیب زمینی

 . ي آخر مطرح است توصیف قیافه دکتر خاباتوف و رییس پست توسط دکتر راگین، در خانه .20

 . آبادي مطرح است ي دولت هاي تقریباً فلسفی دکتر راگین و مویسیکا تنها در نوشته صحبت .21

گشاید در حالی که  در حضور دیگران گاه و بی گاه لب به اعتراض میداند که  چخوف گروموف را معترضی می .22
به ترسیم سکوي سخنرانی ) طی گفتگوي ماتریونا و گروموف از طریق تداعی خاطره از زبان ماتریونا(آبادي  دولت

 . پردازد اعتراضی گروموف در حضور مردم می

 . آبادي خارکوف نامیده شده است افتد از طرف دولت شهري که حوادث در آن اتفاق می .23

نویسد که ماتریونا با ترس پا به زیر  آبادي می ، دولت6 ي اتاق شمارهبرخالف گریز ناگهانی گروموف از زیر زمین در  .24
 . زمین نهاده و وي را به اتاق آورده است

 . الخمر شده است تبدیل به برادر دائمي بیوه بلووایا در اثر چخوف  معشوقه .25

نامد که مشاعر  ي آخر یک شرقی سیاه سوخته معرفی شده در حالی که چخوف او را یهودي دیوانه می مویسیکا در خانه .26
هاي زیر  آبادي این مسأله را در زمزمه اش از دست داده، در حالی که دولت ي کالهدوزي خود را بر اثر حریق در مغازه

کنم،  مرا منگرید، مرا منگرید، مرا منگرید، که من سیاه فامم، یه مغازه وا می«: کند ا غیر مستقیم بیان میلبی مویسیک
 )73همان، . (»عتیقه... شایدم عتیقه. دوباره یه کالهدوزي

اش از  چخوف طی گفتگوي گروموف و دکتر آندري دلیلی براي زندانی کردن مجدد گروموف پس از آزادي احتمالی .27
وقتی جامعه خودش را از بیماران و به طور کلی از مردمی که «: نویسد آبادي در این باره می کند اما دولت ائه نمیبند ار

توان او را  شود کاري کرد، چون این طور تصمیم گرفته و دیگر نمی کند دیگر نمی رسند، جدا می ناراحت به نظر می
 )74همان، (» .شکست داد
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 . به متن اضافه شده است ي آخر خانه ها در عوي سگکالسکه و عبور آن و صداي عو .28

در صحنه گفتگوي نیکیتا و موسیکا که (آبادي از لغاتی نظیر گالش، مارمولک  از منظر ساختار زبانی و واژگانی دولت .29
ام لنگشی  در این جا حافظه«: در جمله» لنگش«هاي جدیدي چون  و نیز واژه) نامد نیکیتا، موسیکا را مارمولک می

ي خود  ي اضافه کرده هاي فارسی نیز ابایی ندارد و در صحنه وي از به کارگیري مثل. کند استفاده می) 21همان، .(»اردند
 )147همان، . (»!علف زیر پایمان سبز شد بابا«: گوید از دهان یکی از مراجعین به پست می

، اعتراف گروموف نزد دکتر راگین است مبنی ي اصلی داستان دانست از موارد قابل مالحظه که شاید بتوان آن را عصاره .30
ترسم که مبادا دیوانه  می. ترسم شود و در این لحظات می آید که عشقِ زندگی بر من چیره می دقایقی پیش می«: بر اینکه

آبادي در متن است که  هاي بدیع دولت و این مسأله از نوآوري) 80همان، . (»شوم، من هم زندگی را خیلی دوست دارم
 . ف بدان نپرداخته استچخو

البته مواردي از این دست بسیار است که جهت جلوگیري از تکرار مکررات مطالبی که حین خالصه و فضاي دو اثر مطرح 
 هاي داستان آبادي در تبدیل صحنه توان گفت که دولت در کالم کلی می. شود ي آنها خودداري می شده، از فهرست کردن دوباره

نامه بر مبناي  البته نگارنده به این مسأله اذعان دارد که نمایش. اي برخوردار است دیالوگ از مهارت ویژهبه  6ي  اتاق شماره
آبادي در انتخاب دیالوگ خاص براي  رود؛ اما نباید تبحر مثال زدنی دولت نامه پیش می هاي نمایش دیالوگ خاص بین شخصیت

  . ه، را نایده گرفتنامه از روي متن از پیش تعیین شد هاي نمایش شخصیت
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 يمعنوي مثنوي در مولوپژواك خاموشی 
  1زاده گیب لیخل

  

   دهیچک

 دهیسنجرا به  قتیحقو سالکان راه معرفت و  کردهی گوش زد اخالقی و عرفانهمواره آفت زبان را در آثار  مانیحکعارفان و 
ی ذهن میمفاه انیبي برادر سخن و گفتار  اش ییتوانا رغمیعلي  مولو. کرده اند هیتوصی خاموشیی و سرانجام گوسخن گفتن،کم 
ی را خاموشبنابراین او . آن را ندارد انیبي اراي او چنان است که زبان گفتار ی هشیاندي  گستره رایز؛ کند ینم هیتکبر گفتار صرف 

پژوهش پژواك  نیا. ي  سبکی شعر او شده استها یژگیوی و دعوت به آن از خاموشاست؛ چنان که  دهیبرگزدر مثنوي معنوي 
ی مولوي را در مثنوي معنوي بررسی و تحلیل کرده و نشان داده است که دالیل روي آوردن و دعوت مولوي به خاموشی خاموش

ی خاموشزبان،  انیزي او،  شهیاندي ریگدر شکل  رشیتاثي و مولوی زندگي در زیتبردر مثنوي معنوي عبارت از حضور شمس 
ی در عشق، خاموشی براي استجابت دعا، خاموشی در خاموشااهالن و نامحرمان، ی در برابر نخاموشی، رازپوشدر برابر مراد،  دیمر

  . باشد یممقام فنا و کشف و شهود 

  

  .يمولو تخلصی مولوي، خاموشي، معنوي مثنوي، مولو:  کلید واژه ها 

  

                                                        
  kbaygzade@yahoo.com :ی دانشگاه رازي،   رایانامهفارس اتیوادبگروه زبان  اراستاد ی - 1

mailto:kbaygzade@yahoo.com
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  مقدمه 

خداوند متعال . ي عالم خاموشی است و صدا عدم حضورآن استوجود تیواقع است، عیوس اریبس آن يمعناي خاموشی و  گستره
مورد رحمت واقع  دیشانگاه دارند؛ تا  دنیشني  آمادهرا  شانیها گوشکنند و  اریاختسکوت  خواهد یم ها انساندر قرآن از 

ی مگو، بلکه دان ینمچه  آن« :دیفرما یمو  داند یمدر نهج البالغه خاموشی را باعث وقار انسان ) ع(یعلامام ). 204/اعراف(شوند
بر تو حجت  امتیقها در روز  یی را واجب کرده که از آنزهایچي بدنت اعضاخداوند بر  رایزمگو،  زینی دان یمچه را که  ي آن همه
  )723: 1379دشتی، (» .آورد

و از  دانند  یمذهن  هیتخلي خاموشی را هندي عرفا که چنانشده است؛  رفتهیپذي امري گوناگون ها ملتي عرفاخاموشی در نگاه 
و  داند یم زالیال یمنبع راخاموشی  هندو عارف» ندویرادروبیس« .کند یم هیتجزي مختلف ها فیطها ذهن، خاموشی را به  آن دید
 هیماخاموشی جهان از  کار در مؤثر يروهاین که ابندی یمدر  همواره اند، افتهی دست درون آرامش به که آنان :دیگو یم
آداب سلوك،  نینخستاند؛ چنان که آن را از  و عرفاي ایرانی خاموشی را مهم دانسته هیصوف .)10: 1389استاجی، . (رندیگ یم

 شهیپی خاموشتا  دیاینتوبه درست «: دیگو یم؛ چنان که سهل تستري دانند یمسالک و از لوازم توبه  ریسسرعت بخش 
برخی از عارفان خاموشی را زبان حکمت دانسته اند  و برخی آن را عامل دست یافتن به حکمت ).   184: 1379قشیري، (»ردینگ
هم چنین قشیري در اهمیت ) همان(».افتندی و تفکر یخاموش، به افتندحکیمان که حکمت ی«:دیگو یمي نورید؛ ممشاد دانند یم

ي را از آن باز دارند، واجب آن بود که ون است و بر آن ندامت باشد، چون ی سالمت است و اصل آخاموش«:دیگو یمخاموشی 
واجب از  نیچهارمی کاشفواعظ ) 182و181: همان(» .صفت است شیخوی در وقت خاموشفرمان شرع در آن نگاه دارد و 

و نقد آشنا را در  دینگشارم لب چهارم آن که اسرار، پنهان دارد و با نامح«: دیگو یم؛ چنانکه داند یمیی گورا کم  دیمرواجبات 
 : داند یمی خاموشمعرفت خداوند را  سلوكمرحله  نینخستیی سنا میحک). 19: 1387،روزیپ(»ننهد گانهیبدست 

 بر نشستن به صدرخاموشان     رفتن از منزل سخن کوشان

  )32: 1382یی، سنا(                                                  

اگر سالک : ی است و معتقد استخاموشآن  گریدی کم گفتن ونه جزو کی داندکه یمي ده جزء دارارا  قتیحقي شابورینعطار 
  :                        دیآ یم، تمام ذرات عالم با او به سخن ردیگ شیپی را خاموشراه معرفت 

  »کن خبر دار قتیحقمـا را از « کــه     اریهشمــرد  ریپ شیپشد  نیچبه 

  ،قتیحقی معنده جزوست در «کــه      قتیطـــر ریپــجــوابش داد آن 

  ».یخـموشی کم گفتن است ونه کی     :یوشین کـــوینبا تو گــر  میبگو

  )226: 1388عطار، (                                                                                   

  :       دیگو یمی دانسته و در فضیلت آن اخالق لیفضای را  از خاموشي سخن پرداز بزرگ قرن هفتم در باب هفتم کتاب سعد

  زبـان یببـر  ستینفـــردا قلم  کـه  دان اریبسي مـرد ا کشزبان در 

  نصیحــت نگیرد مگــر در خموش  فراوان سخـن باشد آگنده گوش
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  )153: 1381ي، سعد(                                                                             

  :شناسد یماو خاموشی را وقار خردمندان و پرده پوش نااهالن دانسته و هیبت دانایان و حفظ حرمت جاهالن را منحصر به آن 

  هل را پـــرده پـوشوقــــارست و ناا    ي خــداوند هوشای خـــــامشتو را 

  ی پرده خـــود مدرجــــاهلوگــــر     خـــــود مبر بتیهی عــــالماگــــر 

  )155: همان(                                                                                             

ی وخاموشي از موارد به سکوت اریبسد؛ اما خود را در ی ژرف دارمعانوخلق  راتیتعبي، ابداع سخنوري قدرت شگرفی در مولو 
دهد به کم خوردن و کم خفتن و کم  قیتوفرا  اراني ی جملهي ما را و خداان شاء اللّه «ي اوست کهدعاهااز . کند یمدعوت 
ی بهترین ابزار بیان موضوع سخن است و به دلیل آنکه تمام مباحث فکري انسان در گفتار و خاموشیی و گو؛ چون  کم »گفتن
  : دیگو یم  ؛گنجد ینمسخن 

  ی استبنهفتنسپس  نیز دیآهر چه      ی استگفتنجا  نیبدمباحث تا  نیا

  هسـت بیگــار و نگــردد آشکــار     ور بگویی ور بکــوشی صد هــزار

  )               1123/ 6: 1378ي، مولو(                                                                   

 ها آن. کنند یموهمگان را به آن سفارش  دانند یمي ارزشمند لتیفضی را خاموشعارفان و اهل معرفت سکوت و  نیبنابرا   
به دالیل گوناگون  زیني مولو. شمارند یبرمیی داناي از علم و ا نشانهو آن را  دانند یمی زباني ها بیآسي داروی را خاموشسکوت و 

به  بلکهي نبوده است؛ سخنوری او در ناتوان لیدلي هرگز به مولوی خاموشالبته . ی دعوت کرده استخاموشخود و دیگران را به 
ي براي جدضرورت  کی یهآگاو حفظ اسرار پس از شناخت و  کند یمی تا آستان دوست پرواز خاموشی جان با طوطاعتقاد او 

  : کوشد یمي مختلف در ترویج آن ها بهانهو به  شود یم؛ چنان که خاموشی تخلص او در شعر عرفانی اش باشد یماو 

  یتیغــارا نباشد  کاني، پروری خوشی، جان شرح    شرح خود دیگوتا عشق  کنمخامش  کنمخامش 

  )1182: 1387ي، مولو(                                                                                                          

ي از متتبعان الفظ آن قدر هست که پاره  نیای کلمه خاموش را آورده است که تکرار انیپا تیبدر  ها غزلي از اریبسي در مولو
ها  آن. ي اوستشعری تخلص خاموشي داشته است و ا ژهیو تیعنالفظ  نیادر به کار بردن  ندیبگوداشته است که  آثار او را بر آن

  .یی داردرازهادر  شهیری تخلص نیچن دنیبرگزو معتقدند که  دهند یمی ارائه لیدالي سخن خود برا

 نیا؛ بلکه گنجد ینمی آدمي  روزمرهي زبان تنگناي در اریبس تیغاکه از  دیگو یمسخن  کرانیبی سترگ و قتیحقي از مولو  
ی خاموش، دیبگو دیباچه  ي از جمال او را بازگوید بنابراین در برابرآنا گوشه؛تا تنها خواهد یمی وتوانا غنی نو، زباننا آشنا،  قتیحق
  : کند یم اریاخت

  ؟ عکس خال اوستیچهر دو عالم      جــــمال حـــال او دینا ــانیبدر 

  کــه بشکافد تنم خواهد یمنطق      که من از خال خوبش دم زنمچون 
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  ) 2/188: 1378ي، مولو(                                                                 

ا ی است؛ امنییآی رسالت کهرا انجام دهد  تیهداابالغ و  تیمأمور؛ تا شود یمو به گفتار و سخن مشغول  کند یم فیتوصي مولو
ی جان به اعتقاد طوط). 129: 1379ی،درگاه(کند یم ریتعب» حق رتیغ«و» رتیغ«یی است که از آن بهروینی او بر اثر آن خاموش
آن را بر زبان  دینبا، افتی یآگاهی هست قتیحقاز چند وچون   کهی هنگامو  کردی تا آستان دوست پرواز خواهد خاموشي با مولو
  .آورد

ی فرا خاموشي گوناگون خود و مخاطب را به ها بهانهو  لیدالو به  است بودهي مولوي ذهنی ها دغدغهی همواره از خاموش نیبنابرا
ی، رازپوش، دیمری خاموشزبان،  انیزي، زیتبري معنوي عبارت از حضور شمس مثنوي آن در ها جلوهی برخکه   خواند یم

ی در استجابت دعا و مقام فنا خاموشی در مقام کشف وشهود، خاموشی در عشق، خاموشی در برابر نا اهالن و نامحرمان، خاموش
  .باشد یم

  

  يزیتبرحضور شمس  

او با  داریدیی و آشنای داشت، قطع ریتأثو در  خلق دو اثر شگرف او  کرد آشکاري عرفان  گسترهي را در مولوچه ظهور  آن  
ي برا میعظی تحولي و مبدأ مولوي براي  دوباره تولد، سرآغاز دیانجام رینظی بی پر شور و عشقکه به  دارید نیا. شمس بود

ي ها یدلخوشي و ا شهیکلالفاظ واصطالحات «ي با شمس او را ازمولویی آشنا. دیگردی فارسی و شعر رانیا اتیوادبفرهنگ 
: 1386مشتاق مهر،(»ي خود بپردازداستعدادهاوکشف  اتیذهنی بازخواني واعظان ومدرسان رها کرد و به او مجال داد؛ به  کودکانه

ي او روی بر روحان اتیتجربي از اي تازه ها افقي معنا و جهت داد؛ بلکه مولوي معنوي و مادی زندگعشق شمس نه تنها به ). 78
و از سر عالقه و ممارست حاصل شده  اریاختی که به نییآو  شهیپعشق شمس بود، نه  شکشیپي موالنا براشعر و غزل «گشود
  ).69: 1370،ملیش(»باشد

 رایز؛ گفت یمبلکه رمز  گفت ینمشمس کالم و شرح «.کردند یمخلوت  دانیمرماهها دور از جماعت مردمان و  دهیشورآن دو 
 چه آن). 16: 1387، روزیپ(»زدیبرخی است که از دل لفظ، اصل نطق دل است و نطق دل اریبسی معناندکست و  داشت که لفظ نیقی

 به عاشق و عارف مولويِ یک متشرع، عابد عالمِ مولويِ بطن از آن ي وسیله به و آموخت مولوي به همه از بیش تبریزي شمس

 ي او  دل خسته اندرون در بشنود کهرا » او«و چشیدن خاموشی، فریاد  رسیدن از پس مولوي بود؛ تا سکوت و خاموشی آورد، دنیا

 و ذهن بودن چون شمس پر. کرد بایست ذهن را از تعلقات مختلف خالی می میکار  این انجام بود و براي غوغا در و فغان در
عالم  ذوفنون این«:گوید می و داند می مطلق خاموشی و عرفانی سکوت درك براي بزرگی مانع را گوناگون مسائل به اندیشیدن

 همه ها این از را، اول او است پوشاننده بل انبیاء، راه و خدا راه به ندارد تعلق هیچ اینها متبحراست فروع و اصول و فقه در که
  ). 12: 1389ی،استاج( »شد باید می بیزار

ي در مولوی ناتوان لیدلی نه به خاموش نیای است،معنی از غلبه ناشی اوست که خاموششمس  دگاهیدي از مولوي ها یژگیواز یکی 
در  میگومن چون شعر «:ابدی یمی شعر پر مکاشفه شمس را در معنسخن گفتن؛ بلکه از آن روست که به اسرار سخن آگاهست و 

دست (» .یمعناال غلبه  ستینی اللی الل شوند و موالنا را معني  غلبهی از بعض، میبگوی سر آن معني سخن باز شکافم و اثنا
  ).  101: 1386ی،رنج
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  زبان انیز

ي تمام استادی خود از آن به اخالقی و عرفانمقاصد  انیبي براي مولویی است که ها داستانو  اتیحکاي مشحون از معنوي مثنو
ي هاي پردازو نکته   ها يکار زهیراو بر . ي استمثنوي در مولوي پردازي داستان  هیپااساس  و  ها تیشخصي گفتگو. ردیگ یمبهره 
ی تمامرا به  میمفاه، دیبا، آن گونه که تواند ینمکه زبان وگفتار  ابدی یمی موارد در برخی کامالًَ آگاه است؛ اما در انیبی  و زبان

 امیپدر رساندن ) خاموشی(ی کالم ریغي ارتباط ابزارهایی زبان از زای از آفت آگاهموارد با  نیاي  در مولورو  نیامنتقل سازد؛ از 
  ):134: 1386دانشگر، ( دیجو یمخود به مخاطب کمک 

  رزان وارید حــرف چه بود خار     ی از آنشیاندحــرف چه بود تا تو 

  هرسه با تو دم زنم نیای بتا که      حرف و صوت وگفت را برهم زنم

  )1/79: 1378ي، مولو(                                                                                                 

ي در مولو. دیآال یمی روح سالک را زاللي زیان زبان است؛ چون بهره گیري نادرست از زبان داروی خاموشي مولو دیازد
  :  کند یمزبان شکوه  گر رانیواز نقش » ی وبازرگانطوط«داستان

  من ترا میگو چه ایگو ییتوچون      ی بـر ورا انیزي زبان تو  بس ا

  یزنخرمن  نیا در آتش نیاچند      ی خرمني زبان هم آتش وهم  ا

  اي تو زه کرده به کین من کمان     ی اي بی امان ده یمچند امانم 

  )1/78: همان(                                                              

  :کنند که مبادا دچار پشیمانی شوند شهیپی خاموشاست که  نیازبان خود نیستند ،  ریامی که کساني  به مولو هیتوص

  ی چه سود؟مانیپشچـــون گــفتم  کیل    گفتن چه بـود؟  نیاگشتم  مانیپشمن 

 ...ي دان که جست آن از کمانریتهمچو     ي کــان جـــست ناگه از زبان ا نکتـه

  کـند نبود شگـفت رانیوگــر جهـــان     ی را گـرفت جهانچون گذشت از سر 

  )1/76: همان(                                                                                                                  

و عامل  کند یمبه اوصاف حق دور  دنیرس؛ چون زبان گفتار سالک طالب را از دیجو یمی خاموشمولوي نشان معشوق را در 
  :شود یمیی حق شناسای او از شناخت و گمراه

  ی کاو گم کند گوساله راکسچــون     ي و بـازار و ســـرا کوي در دو یم

  ستتیکـــي دارکـه  نجــایاگمشده      ستتیچدوادو  نیااست  ریخخواجه 
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  مــن ریغکه بـــداند  دینشاکـــس     مــــن  ریخ کنیلاست  ریخ شییگو

  فوت وقت موت شد چون نشان شد    نک نشانم فـــوت شــد  میبگوگر 

  )2/249: همان(                                                                                                                

  

   دیمری خاموش

م ی   :ی استخاموشي ادب دیمربداند که اول شرط  دیبا قتیطری از مراتب سلوك است و سالک کخاموشی در مقام تعلّ

  الل بـاش یممخــور  کــاملي ا نهتو     را حالل  کامــلاست  نکتــهلقمه و 

توا گــوش    ی جنس تـو نی او زبان گوشچون تو  ها را حـــق بفرمــود أنص  

  ی خـــاموش بود او جمله گوشمدت     نـوش  ریش ـدیبزاکــودك اول چون 

  ـن آموخـتناز  سخـــن تا او سخــ    لب دوخـتن   ــدشیبای می مـــدت

  )                               75/ 1: 1378ي، مولو(                                                                            

       :کند اریاختی خاموشآن است که  ریپدر خدمت  دیمري حضور  الزمه

 

 گــزش کــوته شودآن زبان صــد     ی اهللا شود ولـ ــکینزدچـــون بـه 

  ) 449/ 3: همان(                                                                                 

 :ي شودریادگي ی آمادهو استاد  خیش؛ تا در خدمت خواند یمی فرا خاموشرا به  دیمري مولو

  دو اوستـا  خیشظلّ امــــر  ریز      ادیانقپس برو خاموش باش از 

 یکــاملي تـو ز الف گـردمسخ      ی قابلورنه گــرچه مستعـد و 

  )701/ 4: همان(                                                                    

  : ابندی یمو اهل بشارت، اشارت او را در  کند یمی او پیامی را ابالغ خاموشعارف اگر چه به ظاهر خاموش است؛ اما 

  گوشش کجاست؟! عجب: دیگو یهماو     عجب خموش چراست؟ :ییگو یهمتو 

  )4625/ 6: همان(                                                                            
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ی و روح وندیپ قیطری از ولآن دو مبادله نشود؛  انیمی با مراد دارد و اگرچه حرف و صوت روحدر سلوك عرفانی اتصال  دیمر
حرف  گریکدی با یدرونتبادل امواج    ).611: 1387ی،زمان(زنند یممتصالَُ 

  ی خاموش نبوددمجان با جان  کیل      ی لب گشود بحثممکن نه به  چیه

  )4589/ 6: 1378ي، مولو(                                                                  

 گرانیدآن در دل  قیطری که از ذهني و معنوي  رابطه ادل جان آگاه و صاحب معرفتش با حضرت حق، ی وندیپ لیدلي به مولو
 اریبسي ا گونهموانع به  نیا؛ تا ارتباط را بدون نهد یمسو  ک، حرف و صوت و گفتار را به یگذارد یم ریتاثها  آن اتیذهننفوذ و در 
  ). 128: 1386دانشگر،(برقرار سازد تر قیعممؤثرتر و 

  من داریدجـز  شیمنـــد دمیگـــو    و دلــدار مــن  شمیانــــد هیقــــاف

  ...مــن ـشیپیی در تودولت  ـهیقاف    من  شیاند هیقـــافي ا نینشخـوش 

  ینـفی ذات و بمن نه اثبــاتم، منـم     ی نفما چــه باشد در لغت؟ اثبـات و 

  )79/ 1: 1378ي، مولو(                                                                             

، به گونه اي که  چهار کند یم انیبمضمون را به زیبایی تمام  نیا» منازعت چهارکس جهت انگور«ي در داستانمولو. است
  :ی بر قرار شودگانگها اتحاد و ی آن انیم؛ تا خواند یمبه سکوت فرا ) مراد(را از زبان صاحب سرّ) دانیمر(نفر

  گفت من آرد شمـــا را اتفــاق    دهد جنگ و فراق  کتانگفت هر ی

  تا زبانتان من شوم در گفت وگو    انصتـوا  دیباشپس شما خـاموش 

  )332/ 2: 1378ي، مولو(                                                                    

  

   یرازپوشی و خاموش

به بیانی . است ناتوان بیان و تفسیرش از زبان و و عقل آگاه نیست برآن دیگري که ستاو خداي و بنده میان پنهانی راز حالتی  
 بی جان و بیدار دل است و تنها عاجز آن ادراك از غیر ي که اندیشه است معشوق و عاشق میان پوشیده اي رابطه راز یا دیگر سرّ

مولوي خاموشی، رازدانی و رازداري عارفان را موهبت حق تعالی دانسته و بر آن است ). 13: 1387پیروز،(یابد  اسرار آن را در می رقرا
  : که با تائید او بر دهانشان مهر خاموشی زده شده است

 انـــد پوشیده و دانستـــه رازها     اند  نوشیده حق جـام که عارفان

 دوختند دهـانش و کــردند مهر     آموخـتند  کار اســرار را هرکه

  )5/828: 1378مولوي، (                                                            
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ی که نصوح نزد وقت» توبه نصوح«در داستان. ی و رازهاي پنهانی در دل دارندنهانخاموشی مردان خدا در حالی است که  اسرار   
که خواسته او را بپرسد،  ی آنببود،  ریضمي روشن مردآن عارف که . که مرا هم دعا کن دیگو یم، به او رود یمعارف وارسته 

 بینصانشاء اللّه توبه :  ی کرد وگفتتبسماو . ي نگفتزیچی ولاو را خواند؛  ریضمی عن؛ یستیچکه مشکل او  افتیدربفراست 
  : شود یم

  دار ادیی یدعاگـفت مــا را در      کاری آن زشت عارف شیپرفــت 

ر  او  دانـــست  آن  آزاد مـرد  نکرد دایپچون حلم خدا   کیل    س  

  لب خـموش و دل پر از آوازها    بر لبش قفل است و در دل رازها 

  )828/ 5: همان(                                                             

ا اگرچه لبش خاموش است، دلش پر از الهآن انسان کامل چون از صفت حلم  ي نداهای برخوردار بود، آن راز را فاش نکرد ؛ ام
بر موسی در  برمناجات شبان و آمدن وحی) ع(ي انکار موسی  در ادامه» موسی وشبان«در داستان هم چنین حق تعالی . ی استبیغ

                                               :                     عذر شبان رازهایی در گوش موسی القا فرمود

  آید به گفت رازهایی کـان نمی    بعد از آن در سرّموسی حـق نهفت 

  دیدن و گـــفتن به هم آمیختند    بر  دل مـوسی سخنهــا ریختنــد 

  )252/ 2 : همان(                                                                    

  :معتقد است که آن اسرار و معانی واال را که خداوند بر قلب موسی القا فرمود، در چنبره الفاظ و کلمات ناگفتنی است مولوي

  که شرح این وراي آگهی است زآن    بعـد ازین گر شرح گویم ابلهی ست 

  ها  بشکـنـد ور نویسـم بس قلــم    هـا را بر کــند  ور بگـــویم عــــقل

  )252/ 2: همان(                                                                        

بنابراین مولوي علی رغم توان سخنوري و قدرت بیانی که دارد، بر آن است که رازها و اسرار حق به دلیل عدم شرایط مناسب براي 
  .بیان موضوع، اهمیت آن و نیز احوال مخاطب ناگفتنی است

  

  را خنب ساز شتنیخولب ببنـــد و     مکر و مجاز  ی مشک پرنیببچون 

  خنب بشکـستورنه سنگ جهل او     او مـجنب  شیپدشـــمن آبست 

  خـوش مدارا کـن به عقل مـن لـدن    ي جاهل صبر کـنها استیسبا 

  )1012/ 6: 1378ي، مولو(                                                                  
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  در برابر نا اهالن و نامحرمانی خاموش

ی شمار بي آرزوهای دارد، قلب و روحش  به دلبستگجهان  نیا دیزاشده و به امور پوچ و  میتقسفلک  دیزواانسانی که جانش بر 
  :کرد اریاختی خاموشدر برابر او  دیباحماقتش  لیدلی دچار حماقت است و  به انسان نیچن. شده است دیمق

  ي استبري حق باوراز  شركجان      ي است باوري براگــفتن از  که زان

  شصت سـودا مشــترك  ـانیمدر        جـان قـسمت گشته برحـشو فلـک 

 پس جـــواب احمقان آمد سکـوت     ی به دهد او را ثبوت خـــموشپس 

  )699/ 4:  همان(                                                                        

چه نوع  نیا وانهیدي مجنون ا، دیگو یمبه مجنون » ی بودلیلي کو میمقنواختن مجنون آن سگ را که «تیحکایی در گو اوهفرد ی
ی؟ چون او از عشق تهی است و بهره اي از معرفت ندارد، مجنون در برابر او خاموشی ده یمی نشان اپیپی است که وانگید
  : ندیگز یم

 ي اومـو کی دهم یکـ رانیشمن به     ي او کـوی که باشد اندر سگــآن 

  خـامش والسالم ستینگفت، امکان     مر سـگانش را غالم  رانیشي که ا

  )366/ 3: همان(                                                                      

و عارفان  ایاولو  ایانبهمه . ابدی ینمراه  قیحقابه که هرگز  داند یمها  ي صورت فتهیفررا  نیبچشم ظاهر  تیحکا نیاي در مولو
 ).   231: 1387ی،زمان(است قتیحقیی هادم گراصورت  رایزیی برهانند؛ گراآمدند، تا بشر را از منجالب صورت 

؛ اما چون شایستگی و پاکی الزم را ندارند، مولوي آنان را از کنند یمگاهی نااهالن اسرار حق را از عارفان صاحب معرفت طلب 
ی وقت»یسیعها از  زنده کردن استخوان) ع(ی سیعالتماس کردن همراه «در داستان  که چنانزبان عارفان به خاموشی فرامی خواند؛ 

  : اند، حضرت او را به خاموشی فرامی خوکند یمی اسم اعظم را درخواست سیعکه شخص نادان از حضرت 

  ستینانفاس و گفتار تو  قیال     ستینآن کار تو  که کن خامشگفت 

  وز فرشتـه در روش دراك تر    کآن نفس خواهد ز  باران  پـاك تر 

  مخــزن افـالك شـد نیامتـا     تـا دم پاك شــد  ستیباعمرهــا  

  )187/ 2: 1378ي، مولو(                                                                   

ی خاموشبنابراین . ی نیستندبیغچون نااهالن نفس پاك و مدرك براي درك اسرار غیبی ندارند، سزاوار دانستن اسم اعظم و اسرار   
عالوه بر آنچه گفته شد، مولوي نامحرمان را نیز سزاوار هم صحبتی و گفتگو . ابزار مقابله با نااهالن است نیبهتري مولو دیداز 



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 489

بنابراین مولوي . ي ندارند و در حجاب غفلت، ناتوانی و تنگ نظري گرفتار هستندا بهرهچون آنان نیز از درك و دریافت   ؛داند ینم
  : آورد ینمچنان که باید اوصاف معشوق را بر زبان 

  فیضعتنگ و  ها حلقي نبودور          فیکثي خلق محجوب و نبودگر 

  یبـگشادمـی لبمنطق  نیا ریغــ         ی دادمــی مـعنداد  حتیمــددر 

 )5/727: 1378ي، مولو(                                                                                                 

ها  و در برابر آن کند یم، از گفتگو با نامحرمان خام اندیش که درد او را ندارند، خودداري ندیب ینمی محرمعارف اسرار حق چون 
  :ندیگز یمی خاموش

  گوش را بـربند و آنگه گوش دار    هوش را بگذار و آنگه هوش دار 

  ی تـــموزــدستیندي تو بهاردر     ی هنـوز توخامزان که  مینگوی ن

  )3/397:  همان(   

  

  ی و کشف وشهود خاموش

ی رتیحی خاموشبود که سبب  اریبس«؛ چون شود یمی است که بر او عارض رتیححالت جذبه و  لیدلي به مولوی خاموشگاهی 
جا نه علم بود نه  شود آن دیناپدها گنگ گردد، عبارت و نطق نبود و شواهد  ، عبارتوسانیناببر صفت  دیدرآی کشفی بود؛ هیبد

ی زبان باختگدر ي مولو؛ چون از نگاه بازد یمی از آن زبان در ناشخداوند و شناخت  داریدعارف در ). 183: 1379ي،ریقش(» .حس
  :ستینآن  انیبي مقدس که عارف قادر به امری شهود کی: مقام دست کم به دو علت است نیادر 

  گفت قدکلّ لـــسان مبریپزآن        نارســــان  شــهیهمی مـــعنلـــفظ در 

  چه قدر داند ز چرخ وآفتــاب       نطــق اسطــرالب باشــد در حـــساب 

  ي اسـتا ذرهآفتاب از آفتابش        ي است ا پرهزو  فلک نیکای چرخخاصه 

  )3047/ 2: 1378ي، مولو(                                                                        

که دفتر و درس را به   ؛ چنانشود یمی رانیحو دچار  دهد یمجاللش دل از کف  کنارعارف با شهود جمال خداوند در  گریدو 
و بی گفتار و سخن با معشوق ارتباط  نندیگز یمبنابراین خاموشی . شوند یمو از زیبایی و جمال معشوق سرمست  نهند یماري کن

  : دارند

  شود یم رانیحجـــمله  ها زبانآن               شود یمي آن دلبر چــــو پران بو

  ي اوسترو شان وسبقدوست               دفتر و درس  حسن مدرسعاشقان را شد 
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  ارشـانتا  عرش  و تخت  ی رود یمي    تکـــرارشان                خامشند   و  نعره

  )509/ 3: همان(                                                                         

و  رسد یمی که به شهود عارف. گنجد یمناست؛ چون وصف جمال او در سخن و گفتار  ارجمال ی داریدي  الزمهی خاموشپس 
 توان یم» یجمالسکوت «یی مقدس معشوق است که آن را بایزی روحش در برابر رانیحی از ناشی او خاموش، ندیگز یمی خاموش

  :دینام

  عکس خال او ستیچجمـــال حال او                  هر دو عالم  ــــدینا ـــــانیبدر 

  که بشکافـد تنم خواهـــد یمچون که من از خال خوبش دم زنم                  نطق 

  )188/ 2: 1378ي، مولو(                                                                         

را قطع و عارف عاشق و عاشق  یوابستگ نیای خاموش غیتي است که مجازی هستاتصال به  سمانیربنابراین گفتار، لفظ و سخن   
 . کند یمي در حق فناشاهد را 

  

  ی و عشقخاموش

یی را در روح عاشق بر دایشی و فتگیشی عاشق در برابر حسن معشوق رانیحیی معشوق سرچشمه عشق عاشق است که بایز
  :            دارد یمی و عشق زبان نطق را از ماجرا گفتن باز فتگیش نیاو  زدیانگ یم

  رس ـادیفرشود   گو و زگفتکاو        ي جان و بس اعشق برد بحث را 

  زهـــره نبـود که کــند او ماجرا       زعشق آن نـطق را  دیآی رتیحـــ

  )875/ 5: همان(                                                               

راه  کی است؛ چنان که در روابط عاشقانه  هزار و یمحرمی مقام عاشقمقام . شود یممیان عاشق و معشوق  تیمحرم ساز نهیزمعشق 
پس مقام . گردد یمی مبادله خاموشي زبان از راه ماورای معان نیتر فیلطو  نیتر قیعمو  شود یمي مفاهمه گشوده براجز زبان 

  :ی استزباناز هم  اتریگوی بسی همدلو  تیمحرمی، عاشق

  است يبندمرد با نا محرمان چون      است يوندیپی و شیخوی زبانهم 

  گـانگانیبي بسا دو ترك چـون اـا هندو و ترك هم زبان                       »ي بسـا

  ی  بهتر اســتهمزبانی از دلهم       گرستیدی خود محرمپس زبان 

  ز دل زدیخصد هـزاران ترجمان      و سجل مـانیا ریغنطق و   ـریغ

  )57/ 1:  همان(                                                                          
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ی اله، به اسرار شود یم فیلطی چون جانش خاموشو اصوالً انسان در  دینما یمي روی خاموشبه هنگام  شهیاندخاطر و  تیجمع  
ی که کسهمزادند و ... ی خاموش؛ چون عشق و شود  یمی فهمیده خاموشراز عشق در . گردد یم زیلبرواقف و دلش از عشق 

  )                   188: 1385ی، پورجاف. (است افتهي دست یقوي  ارادهی و ستادگیای نوعی در عشق بگزیند، به خاموش

  خجل باشم از آن میآچون به عشق      انیبعشق را شرح و  میگوهرچه 

  ی زبان روشن تر استبعشق  کیل    زبان روشن گر است ریتفسگرچه 

  )1/10: 1378ي، مولو(      

گاه حضرت معشوق  ی آنان تا عرش و تختاپیپي ادهایفربانگ  قتیحقاند؛ اما در  البته عاشقان حسب ظاهر خاموش و ساکت
  :رسد یم

  دفتر و درس و سبقشان روي اوست    عاشقان را شد مدرس حسن دوست 

  ارشانتـا عــرش و تخت ی رود یمــ    ي تکـــرارشان  نعــرهخـامش اند و 

  )508/ 3: همان(                                                                          

  روان رو تـــرش نیریشي بسا ا    ي خـموش ایگــــوی طوطي بسا ا

  نیببآن خموشـان  سخـن گو را      نینشی خـامش دمـرو به گورستان 

  )   549/ 3: 1378ي، مولو(                                                                         

  

  ی و رحمت خاموش

ي آن مولوکه ) 10/میمر( شمارد یمي از رحمت خداوند ا نشانهی او زندگرا در داستان  ایزکری حضرت خاموش میکر قرآن
؛ داند یمي بر آورده شدن حاجت ها نشانهی از کی را یخاموشداستان  نیااو در . خاموشی را موجب جلب رحمت حق دانسته است

  :ي او زاده شدبرایی حي سکوت گرفت و  حضرت ی روزهسه روز،  ایزکر که چنان

  دتیآیی حــنشان باشــد که ی نیا    وبدت  کیناز  کن خامشتا سه شب 

  مقصود تو تیآسکوت است  نیکا    ســه روز  اندر گــفتگـودم مــزن 

  سخـن را دار اندر دل نـهفت نیو    نشان را تو به گـفت نیا اوریم نیه

  )    2/248: 1378ي، مولو(                                                                        
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ن   :فرمود) ص(گرامی اسالم رسول «، کند یمرا جذب  یو از آن مهمتر رحمت اله شیآسا ی از دید مولويخاموش بنابراین م
ت نَجا، هرکه خاموش با مي شرعی و دینی را از حضرت حق تعالی به ها خواستهاگر انسان ) 219: 1370فروزانفر، (» .برَست ستادیص

    :گردد یهموار م شیبرا تیاو راه هد شود یمتوجه او م یرحمت الهدل بخواهد نه به زبان، قدر مسلم 

  نشان جستن نشان علت است نیو    جذوب رحمت است یصبر و خاموش

َاَ ياز جـانـان جــزا ـدیآ               ا بـر جـان تـوـت ـریوا بـپــذــتـانـصـتـوانـص  

 )459/ 3: 1378ي، مولو(                               

  

  ی در مقام فناخاموش

  ارانهیهوشي است و او سخن گفتن را نشان هستی مولوي خاموشی نزد   مرتبه نیتر یعالی در مقام فنا خاموش
  : ؛ چنان که سخن و گفتار حجاب هستی سالک و خاموشی راهگشاي فناي فی اهللا استداند یمی را نشان فناي مستانه خاموشو 

  بــدان یبـــستبر او  گــــریدي ا پـرده       ی از آنهــستي دم ایی گــوهر چـــه 

  خون به خون شستن محال است و محال       آن قـال است و حــال ادراكآفــــت 

  )547/ 3: همان(                                                                                    

ی ف ریس«او  ریسو  دیگرا یمی خاموشبه  رشیضمباشد، در واقع مستمع کالم خداوند است و  دهیرسی که به مقام فناي فی اهللا عارف
  :ي وصول به مقام فناستها نشانهی از کی خاموشی است که یحالت نیچنزبان عارف در .  است» اهللا 

  ...بود  نیتلقــی خـــامشرا  انیبحــر        بـود نیچــوب مــــرکبی خـموش نیا

  ی استماهغــرقه شد در آب او خـود         شکـست نیچوب مرکب کشی کسو آن 

  ستینحــال او را در عـــبارت نـــام        ي است نادر ایگونه خــموش است و نه 

  )1123/ 6: 1378ي، مولو(                                                                                  

ي مولو کانینزدي از اریبسي برای ناگهانخاموشی  نیا. ر عمرش ناتمام رها کردي را در حدود دو ماه آخمثنوي سرودن مولو
ي در پاسخ مولو؛ اما کرد یم بیترغ» شهزادگان و قلعه ذات الصور«فرزندش سلطان ولد، پدر را به اتمام داستان. بود زیانگشگفت 
ی واسطه لفظ و زبان، در گوش دل آن کس که نور جان بی آن داستان هم باقو  دیآ ینمپس به گفتار  نیاقوه نطق من از « : گفت

  ) 86: 1360ي،مولو(».ستین انشیوبو حاجت به نظم  دیآ یمدارد، گفته 

  ي جهان                  چـون دم و حرف است از افسونگراناجـزاصنع حق با جمله 

  لب ی حرف وبنهان  دیگوبا اثـرها و سبب                  صد سخن  زدانجـــذب ی

  )971/ 6: 1378ي، مولو(                                                                        
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از . ي استمولوی ژرف در وجود تحولي  نشانهی ناگهانخاموشی  نیا، افتیدربود که  نیالدي تنها حسام مولو کانینزدظاهراً از   
ي خادم خود را مولوی وقت. گردد یمو از خداوند پر  رسد یمی خاموش، به مقام شود یمی خالی که از خودخواهی کسي مولو دید

 ندهیگوي ابله پس اي بانگ زد، وي بر مولو، راند یمبر زبان » اللّه شاءان « شیخو، چون او در اظهار سمع و قبول فرمود یمي کار
  ؟ستیک

  ي او فنــامـاي مـا شــد بهر ما     جنس شاه ما ستینجنس ما چون 

  ...ي اسب او گردم چوگردپا شیپ    ي ما او ماند فردماچـــون فنا شد 

  ی چشیدبتــواني پــاسر تا  کیل    ـدیشنی نتوان کــهی کـــیلبهست 

  )228/ 2:  همان(                                                                          

بنابراین سخن و . رود یم انیم؛ چون در مقام فنا، ذکر و فکر از ماند ینمی باقاو ی از نشان چیه، شود یمی در حق فانی که عارف
، بلکه زبان گویاي او ستینی در حق اهل سخن گفتن فاناست و  عارف » یستین« میاقلی از خاموشو » هستی«واژگان از عالم 
  .  خاموشی است

  

  ي ریگ جهینت

را براي بیان مقاصد اخالقی و عرفانی با مهارت تمام  ها آنیی است که مولوي ها لیتمثو  ها تیحکامثنوي معنوي مولوي سرشار از 
ي زبانی و گفتاري کامالً آگاهی دارد و در ابداع تعبیرهاي زبانی و گفتاري ها یسنجو نکته  ها يکاراو بر ریزه . به کار گرفته است

دریافته است که زبان سخن و گفتار تاب پژواك مفاهیم و مهارت خاصی از خود نشان داده است؛ اما او علی رغم این توانایی 
بلکه در برخی مواقع   ي آن را ندارد و زبان و گفتار در هر مقام و موقعیتی کارآمدي الزم را ندارد،ها ظرافتمعانی عالم حقیقت و 

بنابراین مولوي خود را در مثنوي معنوي . خاموشی بهترین ابزار ارتباطی است و به کارگیري آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است
ب سلوك و عامل درك و دریافت بهتري از عالم معنی است؛ اما زبان ؛ چون خاموشی یکی از آداکند یمبارها به خاموشی دعوت 

برخی از عوامل و دالیل . شود یمو مانع درك دقیق عالم حقیقت  گردد یمو گفتار در هنگامه ي فیضان معنی حجاب دریافت آن 
دگی مادي مولوي، پژواك خاموشی مولوي در مثنوي معنوي عبارت از دیدار شمس و مولوي که این دیدار عالوه بر زن

عالوه بر این زیان . ي فکري و هنري او را نیز متأثر کرد و تخلص خاموش مولوي در غزلیاتش از نتایج این تأثیر استها کوشش
زبان و تنگناي آن، خاموشی مرید در برابر مراد، رازپوشی، خاموشی در برابر نااهالن و نامحرمان، خاموشی در عشق، خاموشی در 

خاموشی براي جلب رحمت حق، خاموشی در مقام فناي فی اهللا و خاموشی براي استجابت دعا از دیگر دالیل روي کشف و شهود، 
  . آوردن مولوي به خاموشی در مثنوي معنوي است
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82  

  گراي معاصرهاي غزل گفتار مشخصه
  1خلیل بیگ زاده

  2ماندانا کمرخانی  

  چکیده

. هاي تنوع بخشی به شعر است یابد؛ چون استفاده از زبان گفتار یکی از روش شعر با ایجاد فضاي گفتاري توان و تنوع تازه اي می
زبان گفتار در غزل برخی از شعراي معاصر، موجب پیدایش غزل گفتارگرا شد؛ چنان که غزل گفتارگرا به عنوان کاربرد افراطی 

مضامینی . شاخه اي از جریان گفتارگرایی با پیکره و محتوایی گفتارین و قالبی سنتی یا نیمایی نمودي دیگر از شعر معاصر است
شود که احساس خاصی را در مخاطب  معمولی و روزمره در غزل گفتار خلق میهاي  منحصر به فرد با استفاده از کلمات و اسم

تعریف غزل گفتارگرا و . نهد؛ حسی که معنی را چنان در خود جذب کرده که تفکیک آن دو از یکدیگر مشکل است برجاي می
قانه با توجیهات عقالنی، حضور هاي آن از قبیل حقیقت نمایی روابط میان عاشق و معشوق، ارائه احساسات و فضاهاي عاش مشخصه

واژگان گویشی، زبان شکسته و روزمره گویی، ورود الفاظ و تعابیري به غزل که با صمیمیت و ظرافت آن تناسب ندارد، کیفیت 
تحول گفتگو در غزل گفتار، دیگر گونی مضامین غزل و نمود پررنگ قواعد مکتب واسوخت در آن، شرح عواطف و احساسات 

ها بر  این مؤلفه. انه و مردد با تکیه بر فرهنگ عمومی و افکار خرافی در پروراندن غزل محور اصلی این پژوهش استبا لحنی مادر
اساس توصیف و تحلیل درون ساختی و روساختی زبان گفتار معرفی و تحلیل شده اند که دستاوردهاي آن عبارت از معرفی انواع 

  .باشد هاي آن و نیز عملکرد واژگان در بستر غزل گفتارگرا می ها و مشخصه غزل معاصر، تعریف  غزل گفتار، تبیین ویژگی

  

  

 .غزل گفتارگرا، شعر گفتارگرا، گفتارگرایی و شعر معاصر: کلید واژه

                                                        
  09181414254kbaygzade@ yahoo.comاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي،  - 1

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - 2



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 496

  مقدمه

هاي خود را در سه سطح زبانی، شگردهاي  گفتارگرایی در جریان شعر معاصر، مربوط به اوخر دهه شصت و هفتاد است که ویژگی
و فکري از زبان شکسته، گفتگوهاي روزمره، افکار و باورهاي عوام پسند و مردمی برمی گزیند و با پشت پا زدن به عوامل  بالغی

باز دارنده و محدود کننده در شعر، براي سنت شکنی و بی وقفه ساختن حرکت لفظ و معنا و نیز براي حیات دادن به واژگان زبان، 
جریان گفتارگرایی در سایه هیچ نظام شعري نیست، بلکه در پی ظهور شعري . کند ي تالش میتعبیرها و مفاهیم فاقد ارزش شعر

شود، ریشه در فرهنگ ملی و  این جریان شعري که از منظر بسامد و رسمیت شعري به ادبیات معاصر منسوب می. رود خود پیش می
هاي عامیانه، معما، لغز و  از جمله الالیی، متل، حکایت، قصهبه بیانی دیگر بستر این جریان در فرهنگ شفاهی . بومی جامعه ما دارد

هاي مردمی، باورها و اعتقادات عامیانه گسترده شده است که شاعر آن را با برجسته سازي هنري به گونه اي دیگر  ها، دوبیتی ترانه
شعر . اي مخاطب به همراه داردبازآفرینی کرده است و سهولت، صمیمیت، صوت، حرکت و بیش از همه باور کردن احساس را بر

گفتار عالوه بر فرهنگ ملی و بومی، مقدمات حضور خود را در ادبیات صوفیه در سطح واژگان و در دو ساحت باور و پیکره پایه 
عطار در سطح . ریزي کرده و خود را با ضرب المثل، گفتگو، کنایه، مذهب کالمی که مسبوق به فرهنگ است، معرفی کرده است

با ماهیت گفتاري و باورهاي کوچه بازاري، حافظ با نمودگفتگو، صمیمیت گفتارینی که در تعابیر و بافت کالمی او دیده  واژگان
کند و مولوي با واژگان گویشی، تمثیل و باورهاي  هاي شعرش که در شعر گفتار وقفه ایجاد می شود و  استقالل معنایی بیت می

  .ادبیات صوفیانه هستندعامیانه مصادیق بارز گفتارگرایی در 

اگرچه امروزه این نوع شعر در نظر بعضی از منتقدین فاقد جایگاه خاص شعري است؛ اما جریان گفتارگرایی خواه ناخواه، کم 
رنگ یا پررنگ حضور خود را از دیدگاه شاعر و یا برداشت مخاطب در تمام ادوار به اثبات رسانیده است و اگر همیشه مقبول 

هاي سنتی در شعر  ها و جوشش به علت عدم حضور تمامی مختصه هاي گفتارگرایی در یک مجموعه است که غلیانطبع نیفتاده 
شود، شعر او در برزخ میان ادبیت و گفتار قرار گیرد، به نحوي که براي شعر اصالتی متنی و یا مردمی و  شاعر گفتار گرا باعث می

اري از واژگان ادبی و با اصالت شعري به علت تکرار و آشنایی ذهن با آن به شکلی بنابراین گاهی بسی. توان قائل شد گفتارین نمی
گردند؛ چون  گیرد؛ یعنی واژگان سنتی و ادبی همیشه جداي از زبان گفتار تلقی نمی نهادینه شده و در روند گفتاري شاعر قرار می

  .بستر گفتار مردم استاي و در  جوالنگاه تمامی واژگان موجود در حریم شعر سنتی نیز محاوره

هاي زبانی غزل گفتار با چند و  هاي فکري و شاخصه این پژوهش پس از  تعریف اصطالح گفتارگرایی و غزل گفتار گرا به مؤلفه
هم چنین توصیف اجمالی غزل گفتارگرا با تکیه بر غزل شاعران مطرح این جریان . چون رستاخیز کلمات در آن پرداخته است

هاي آن نیز از محورهاي  و تبیین مهم ترین مؤلفه) اد و سید علی صالحی به عنوان ابداع کنندگان غزل گفتارگرافروغ فرخز(شعري 
  .اصلی این پژوهش است

  

  پیشینه پژوهش

چگونگی . از انواع ادبی جدید است که دخالت بی واسطه در شعر معاصر دارد» نقد آثار ادبی«دهد که  پیشینه پژوهش نشان می
ها در ابتدا از مباحث محوري منتقدین و  هاي آن از جهت شکل، وزن، قافیه، امتداد مصراع نیمایی و بررسی مشخصه پیدایش شعر

ها و حتی سالیان شکل  پژوهشگران شعر معاصر بود و پس از آن تقسیم بندي، نامگذاري و نقد انواع شعر معاصر براساس دهه
هاي  هاي شعر نو فارسی را در طول دهه جریان» هاي منفرد گزاره«ود با عنوان گرفت؛ چنان که علی باباچاهی در کتاب سه جلدي خ
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گذاري شعر نو فارسی به نیمایی، مرامی، شعر  باباچاهی پس از نام. سپري شده از سده چهارده خورشیدي تقسیم بندي کرده است
باباچاهی شعر گفتار را محدود . رسد فتاري میسیاه،  شعربدبین، اخوان زدگی، شعرسپید، شعر بنفش، شعر مقاومت و ناب به شعر گ

هاي زبان گفتار در شعر ذکر کرده است، سیدعلی صالحی و  گذاري را رونق مشخصه داند و علت این نام می 80تا  60به اواخر دهه 
ن کتابت و دبیري و فروغ فرخزاد روح شعر گفتار را در گرو انتخاب ساخت هایی از زبان گفتاري مردم کوچه و بازار، پرهیز از زبا

برخی از » ادبیات معاصر ایران«دانند، قهرمان شیري در اثري با عنوان  دوري از ساخت ها و مفاهیم سنتی و کهنه گرایی می
را برشمرده است، شمس لنگرودي در کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو تنها به آوردن نامی از شعر  70هاي شعر دهه ي  مشخصه

در » بررسی عناصر غیرزبانی در شعر گفتار«اي با عنوان  ت و ساناز رحیم بیگی و قدرت اهللا طاهري در مقالهگفتارگرا بسنده کرده اس
اند؛ اما آنچه در این مقاله مطمح نظر است،  اصلی ساختار، موسیقی، تخیل و محتوا ویژگی شعر گفتار را بررسی کرده چهار حوزه

باشد که تاکنون در این زمینه و با این عنوان  غنایی جریان شعري گفتارگرا می هاي غزل گفتارگرا به عنوان شاخه تحلیل مشخصه
هایی فشرده  تحقیق مدون دانشگاهی انجام نشده است، بلکه تنها مطالبی براي رد و انکار، یا در حد تعریف مختصر و یا بیان مؤلفه

  .ارائه شده است

آن است تا به  معاصر تاکنون بررسی و تحلیل نشده است، این پژوهش بربنابراین چون موضوع غزل گفتارگرا در نقد شعر ادبیات 
هاي غزل گفتارگرا در  مشخصه. 2جریان شعري غزل گفتارگرا چیست؟ . 1: هاي بنیادین آن پاسخ دهد که عبارت از پرسش
  هاي زبانی، ادبی و فکري کدامند؟ ساحت

  گفتارگرایی 

شود که با شعر سیدعلی صالحی و به باور برخی فروغ فرخزاد اعالم  اطالق می) هفتاددهه (شعر گفتارگرا به جریانی از شعر معاصر 
قرار گرفت و ) دهخدا و به ویژه ایرج میرزا(و شعر دوره مشروطیت ) بیژن جاللی(حضور کرد و  در امتداد شعر دهه سی و چهل  

انه، واقع نمایی، لحن و لفظ ساده و صمیمی بهره مند این شعر از عناصر زبان عامی. هاي آن رفته رفته در شعر نمود یافت شاخصه
آورد و انسان  است و حرکت بی وقفه و جویباري را به علت پیشینه محیطی وآوایی که در ذهن مخاطب دارد، در شعر به وجود می

شعري را با خوش بینی این جریان شعري لفظ شکسته و عناصر غیر . کند هاي او را از معبر خامه سیاه پوش شاعر عرضه می و دغدغه
کند و تا حد امکان به سادگی و خلوص در  هاي تخیل مدار و تصنعات زبانی و فکري را رها می پذیرد و گزینش و دلدادگی می

  .آورد برون و درون شعر روي می

اگرچه این جریان . نهد شود و پیشینه و خط سیر گذشته را فرو می جریان گفتارگرایی با تحول گفتار در هر دوره دوباره آفریده می
هاي بعد سخت و دشوار  ساختارگریز و متحول در یک زمان سهولت و تساهل را براي عموم مخاطبین در پی دارد؛ اما در دوره

بنابراین عمومیت مخاطب شعر گفتار به یک . نماید؛ چون بررسی گفتارهاي کهن در ادوار بعد با غرابت طبع و ذهن همراه است می
  .کنند شود و با زایایی نوع دیگري  از شعرگفتار گرا مخاطبین آن نیز تغییر می خالصه می محدوده زمانی

کُل بادام در شعر مهدي اخوان : حضور واژگان و تعبیرات گویشی در شعر، مانند.  1: هاي گفتارگرایی عبارتند از مهمترین شاخصه
  .ه در شعر نیمایوشیجثالث؛ لچک، چلوار سفید، هاتانه در شعر سید علی صالحی و شمال

آسپرین، جیغ وشما در : الفاظ و مضامین با ماهیت گفتاري که معموالً در شعر سنتی و معاصر فاقد ارزش شعري هستند، مانند. 2
  .اشعار صالحی، فروغ فرخزاد و محمد علی بهمنی

  ...ي خانه، مث به جاي مثل وآسمون  به جاي آسمان، خونه به جا:الفاظ شکسته با پیکره ي گفتاري روزمره، مانند.  3
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این  وجه  با بسامد . شود و آشناي درك و دریافت عموم نیست باورهاي محلی و خرافی که در محیط زندگی شاعر بیان  می.  4
) 341: 1386فرخزاد، . (پریدن پلک چشم، جفت  شدن  کفش در شعر فرخزاد: باالیی در انحصار جریان گفتار گرایی است، مانند

نحسی عدد سیزده، : و باورهاي ملی، مانند) 735: 1387صالحی، . (صداي کالغ، گره خوردن بند کفش در شعر صالحی و نحسی
  .خواب و رؤیا و دلگیر بودن روز جمعه

  .دیو وپري در شعر شاملو، فروغ  فرخزاد و سید علی صالحی: حضور باورهاي افسانه اي واساطیري  در شعر گفتارگرا، مانند. 5

اي  از احساسات  موجه و معقول در شعر گفتارگرا، مانند تعابیري که با معانی فال  سرشت  و روحیه مادرانه و مردد با آمیزه وجود. 6
  .شود هاي کودکانه در شعر سیدعلی صالحی و فروغ فرخزاد دیده می گرفتن، قسم خوردن، تعبیر خواب، ترس و دلهره

  .حقیقت  نمایی در شعر گفتار.  7

  .بینی، دقت  نظر وحیات  بخشی به  هر عنصري در سطح  زبانی، ادبی  و فکريریز . 8

پشت  پا  زدن  به اصول  معهود شعر سنتی،  پراکنده گویی و عدم انسجام  متن  شعر و گاهی  تاثیر  روحیه الابالی گري  بر . 9
  .شعر سیدعلی صالحی، حسین پناهی، فروغ فرخزاد و بیژن جاللی: شاعر، مانند

در غزل واره ... درشعر فروغ، نصرت در اشعار رحمانی، هدي، نسیما و ) کامی(کامیار : هاي واقعی درشعر، مانند آوردن نام. 10
  .هاي سید  علی  صالحی، حوري  در شعر سهراب  سپهري

  غزل  و انواع  آن 

از جوانی،محبت ورزیدن، وصف   غزل مصدر ثالثی مجرد و در لغت به معناي سخن گفتن  با زنان، عشق بازي، حکایت کردن
است؛ اما دراصطالح ادبی یک قالب شعري است که عبارت از چند بیت متحدالوزن  است  که مصراع اول بیت اول و ... زنان و
. کند هاي آن قافیه دارند و شاعر معموالً نام شعري خود را به عنوان تخلص در بیت آخر غزل ذکر می هاي دوم تمام بیت مصراع

محور اصلی موضوع و مضمون غزل در آغاز توصیف زیبایی معشوق ، بی وفایی و سنگدلی  او و رشک ) 16و15: 1386ا،شمسی(
هاي بعد موضوعات مختلفی وارد غزل شد؛چنان که دردوران معاصر موضوعات سیاسی،  عاشق در فراق  معشوق بود؛ اما در دوره

غزل و محتواي  عاشقانه اش بر جاي ماند، تنها پیکره و ساختار آن است، ولی در غزل راه یافت  و آنچه  از ... وطنی، اجتماعی و
در غزل سرایی حدیث مغازله  شرط نیست، بلکه ممکن است غزل «:تنوع موضوع و مضمون در غزل راه یافت؛ چنان که گفته اند 

» .عارفانه نیز بسیار داریمهاي حکیمانه و  متضمن مضامین اخالقی و دقایق حکمت و معرفت باشد و از این نوع غزل
ین :توان چند شاعرغزل سراي سنتی که سرآمد هستند، مانند نظر به موضوع و مضمون غزل، می). 1384:124همایی،( جالل الد

محمدمولوي خداوندگار غزل عارفانه، شیخ مصلح الدین سعدي سراینده غزل عاشقانه، شمس الدین محمد حافظ مبتکر غزل 
مضمون به شیوه سبک هندي و فرخی یزدي خالق غزل اجتماعی وسیاسی و نیزدر  عرفانی و اجتماعی، صائب تبریزي گوینده غزل ِ

غزل معاصر به سیمین بهبهانی، قیصرامین پور، عمادخراسانی، هادي سعیدي کیاسري، محمدعلی بهمنی، حسین منزوي، فرامرز 
  .را نام برد... بی وسدهی، حسین قنواتی، حمید سبزواري، مشفق کاشانی، قادر طهماس

دهد که هم محتواي آن در طول حیاتش به اقتضاي شرایط اجتماعی، سیاسی و عاطفی تغییر یافته و هم  سیر تحول غزل نشان می
به تبعیت ازماهیت اجتماعی و زایایی زبان متحول شده است؛ چنان که زبان گفتگوهاي مردمی و ) پیکره و لفظ(ساختارآن 

این قالب تغییر پذیرترین، زایاترین و . هاي مؤثر در دگرگونی بافت زبانی غزل هستند عرمهمترین مؤلفهدیگرگونی روحیات شا
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ماندگارترین قالب شعر فارسی است؛ چنان که غزل محتوایی همه جانبه از هستی دربردارد وبه نواخت دل و احساس شنونده و نیز 
  .عمومیت مخاطب دست یافته  است

غزل براساس . ساختار زبانی یا پیکره. 2محتوا و مضمون . 1: گردد سنتی و معاصر براساس دو مولفه ارائه میانواع غزل در ادبیات 
غزل عارفانه، غزل : هاي غزل سنتی، شامل محتوا درادبیات سنتی و معاصرمشترك است؛ چنان که غزل معاصر حافظ رسالت بن مایه

سیاسی است و با رعایت تعداد بیت، قافیه و حفظ وزن بیشتر شکل سنتی به  -اجتماعی ونیز غزل اجتماعی –عاشقانه، غزل عرفانی 
ا غزل براساس ساختار زبانی .مصداق انواع غزل سنتی به ترتیب غزل مولوي، سعدي، حافظ وفرخی یزدي است. گیرد خود می ام

قانه و اجتماعی، عدم پایبندي مطلق به بیشتر به ادبیات معاصر اختصاص یافته است که جمالتی مفهوم و روشن، مضامینی نرم، عاش
  .یابد با واژگانی شکسته و گفتارین نمود  می) وزن ، قافیه، تعدادبیت(هاي  تحمیلی  غزل سنتی  چارچوب

. 3شود  هاي نیما دردهه  سی شروع  می شعر نوکالسیک که با نخستین عاشقانه. 2شعرنو تغزلی . 1: انواع غزل معاصر عبارتند از
یداهللا رؤیایی، قطعات عاطفی نادر نادر » لبریخته هاي بی وقت «هایی که در هاي کوتاه احساسی، مانند نمونه شم اندازههایکو یا چ

ها  به سحرگاه  شکفتن/که ترا در خود تکرار کنان/همه هستی من آیه تاریکیست«: شود پور و قطعات کوتاه  فروغ  فرخزاد دیده  می
غزل گفتارگراي معاصر با بن مایه ي غزل . 4)  179: 1386فرخزاد،(» .در این آیه ترا آه کشیدممن  /هاي ابدي خواهد برد و رستن

  .ها و معانی مأنوس ردپایی شورآفرین ومؤثر آفریده  است سنتی که  با  به کارگیري واژگان ، نحو کالم، ترکیب

  غزل گفتارگرا 

ک  فارسی است  که با آمیزه اي دیگرگون در سطح لفظ و غزل گفتار گرا، شاخه اي از شعرگفتار  در خط سیر شعر کالسی
مضمون، متناسب  با روحیات  مردم  و مسائل روزمره فرهنگی، با الفاظ زنده و شکسته و تلفیقی نرم و غناي احساسی مضاعف براي 

ري است که در چارچوب برخوردها و رفتارهاي عاشقانه در غزل  گفتار برمدار واقع نمایی و توجیه  پذی. شود معشوق عرضه می
بنابراین زیباترین تعریف غزل گفتار، تعریف . یابد اوزان تازه به اقتضاي زبان روزمره ولی تبعیت از اوزان  و قوافی سنتی  انتقال می

ه  هاي پرقدرت است، حال  این احساس که معموالً با  اندیش شعرسیالن  طبیعی احساس«: گوید ویلیام وردزورث از شعر است که می
غزل گفتار وهایکو توانسته اند، بیش از انواع ). 93: 1380زیادي،(»خواهد بیان  شود، شعرخواهد بود توأم است، در هر قالبی می

غزل معاصر به معناي واقعی غزل ومضامین عاشقانه و احساسی وگزینش هاي متناسب با آن خود را معرفی کنند و از مداخله الفاظ 
غزل گفتار به دلیل سادگی و صمیمیت واژگان و تعبیرهاي قابل فهم عاشقانه . رفاً عاشقانه  دوري کنندکهن و نامفهوم و معانی ص

کوشد؛ تا مضامین فرهنگی، اجتماعی ومردمی را با غزل بیامیزد و از حسن  هاي پذیرفتنی و منطقی آمیخته است، می که با تعلیل
هاي عقلی و مذهب کالمی روي آورد؛ تا غزل مطبوع طبع  د و به تعلیلگذارد، دوري کن هاي خشک که برمخاطب تأثیر نمی تعلیل

هاي زبانی، ادبی و افکار گفتار گرا بستر نشست خود  را به  دهد که ویژگی مثالً غزل یداله مفتون امینی نشان می. مخاطب را بپروراند
کند،  وره اي  را به  نوشتار معیار تحمیل  نمیامینی واژگان ، باورها و عقاید مردمی و محا. شکلی ضمنی در غزل گسترده  است

او خالق  مفاهیم مأنوس با ذهن مخاطب ومؤلفه هایی . شود زمان به دافعه و جاذبه مخاطب منجر می آفریند که هم بلکه شعري می
ساخت قالب و  اگر چه .زند  کند و کمتر خواننده را با  تحمیل ناشی از  خود آگاه  شعري پس می است که شنونده را جذب می

اسکلت بندي غزل گفتارگرا توسط اکثر غزل سرایان معاصر به سیاق کهن است  و این روش از  پیش پرداخته شده و تا حدودي 
بازدارنده در غزل ادامه دارد؛ اما برخی از شاعران در قالب نو نیز طبع آزمایی کرده اند و غزل را در سطح ساختاري و محتوایی با  

فروغ فرخزاد، سیاوش کسرایی : هاي گفتار متحول  نموده اند که از آن جمله ه و محاوره اي در کنار دیگر شاخصهلحن و لفظ زند
هاي  مشکی  با  چشم/با  پویه اش ، ظرافت ناز و نوا در او«: توان  نام   برد در مجموعه  سنگ و شبنم  و یداهللا  مفتون  امینی را  می
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بیان روایی، ). 40: 1379مفتون  امینی،(» ...او را  که  شوخ و آزاد /من دوست  دارم  او را/با گردنش کشیده و گستاخ/گیرایش 
هاي عاشقانه واقعی از مختصه هاي غزل گفتارگراي معاصر  هاي محسوس و تعلیل ارتباط داستان واره میان بندهاي غزل، وصف

تغزلی با اشعاري  »سنگ و شبنم«کسرایی در مجموعه  است که از غزل مخیل احساسی سنتی فاصله گرفته است؛ چنانکه  سیاوش
عالوه برآن  افکارعاشقانه اي در اشعار نصرت رحمانی . هاي میهن پرستانه ، اندیشه گرا و واقع مدار سروده است آمیزه اي از اندیشه

شکند و به موازات  ا  در  هم میهاي مسموم  زمانِ وي ارائه شده است که  نازك اندیشی غزل سنتی ر با  امتزاج فضاي سیاه و کوچه
افکار عجوزانه و مرسومات باور مدار خود، شور و حال محتوایی غزل را مجزا از چارچوب قالب، به  شکلی نرم  و دلنشین  در 

  .نشاند شعرش می

  بر خانه پر  مهر تو  زین پس  نیایم     مادر  منشین چشم  به  ره  بر گذر امشب        

  مکــن  فکــر  پـسر را               بر حلقه این  خانه دگر پنجه نسایمآسوده  بیارام  و 

  )79: 1374رحمانی،(                                                                                                          

  تازه جوان است و تحمل نتواندبا خواهر من نیز مگو اوبه کجـا رفت                          چون 

  ، مهـمان رفیقست                          تــا بستر مـن را سرا ایوان نکـشاندنصرت: به دایه بگو

  تا دختر همسایه بسر بـام نخــوابد                            فانوس به درگــاه میاویز عــزیزم

  فانوس چو روشن شود آنجا بشتابد                 چون عهد در این باره نهادیم من و او         

  )79: 1374رحمانی،(                   

انتخاب واژگان غزل که به تناسب زبان گفتار صمیمی، ) الف: نوازد شاعر هارمونی غزل گفتار را با قهر و عتاب در وجوه زیر می
هایی که جنبه واقعی دارند، دیگر ویژگی  ها با قرینه آوردن نام) ر؛ برفیق، دایه، خواهر، دخت: کوچه بازاري و حیاتمند هستند، مانند

آوردن مرسومات ) نصرت، دختر همسایه؛ ج: غزل گفتار است که رحمانی آن را با نضجی هنري در غزل خود پذیرفته است، مانند
درگاه آویختن، بستر به سر ایوان فانوس به : پذیرفته شده در فرهنگ بومی و محلی شاعر که در باور خواننده آشناست، مانند

  .کشانیدن

  او پاك چو دریاست تو ناپاك ندانش                   گرگ دهن آلوده یوسف ندریده ست

  )43: همان( 

چهار بیت  مذکور از غزل رحمانی که ذکر آن : هاي واقع گرایانه و ناشی از عواطف مردمی که با غزل همسو است، مانند تعلیل) د
  . گذشت

  :یا

  باري گله اي گر به دلت مانده زدستش                        او عشق من است آه میاور تو به رویش

  )44: همان(                         
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. هاي رحمانی آمیخته است صدا و حرکت بی وقفه و جویباري که در پیکره و مضمون زبان گفتار وجود دارد، با بیان روایی غزل
شاعره و اشعار نمود دیگر گفتار است که زبان گفتار آنها را به دلیل بی : مشابهت صوري و هم ریشه بودن، مانندآوردن واژگان با 

  :وقفگی و سهولت ادا پذیرفته است

  اشعار مرا جمله به آن شاعره بسپار                 هر چند که کولی صفت از من برمیده است

  )79: 1374رحمانی، (                    

هاي روشن و قابل فهم است که به تعبیرهاي عاشقانه  مشخصه  دیگر غزل گفتار رحمانی، غافلگیر کردن مخاطب با استفاده از آرایه
  .بوسه زدن بر گونه معشوق: و عریان غزل فروغ فرخزاد شباهت دارد، مانند

  مویشبه گونه او بوسه بزن عشق من او بود              یک الله وحشی بنشان بر سر 

  )44: همان (                 

هاي خود از معشوق ، زبان او را مادرانه کرده است؛ تا بیان روابط  هاي  طوالنی رحمانی با مادر و بیان شکوائیه عالوه بر آن خطاب
صرف  عاشقانه چارچوب غزل رحمانی و بیشتر شاعران معاصر او به سیاق غزل سنتی با محتواي. عاشقانه جنبه حقیقی به خود بگیرد

هاي  محتواي پند و اندرزي غزل رحمانی، ترسیم فضاي اجتماعی آلوده، آوردن رگه. نیامده است) وصف معشوق و دلدادگی(
توان به آن نسبت غزل  هاي رحمانی را دربر گرفته است که در نگاه اول نمی هاي مردمی چنان سطح بیرونی سروده استداللی و مثل

که در سراسر اشعارش با لطافت و نازکاي مرسومات کوي و برزن و افکار انعطاف پذیر زنانه همراه است و  داد؛ اما رشته  احساسی
شود که شعرش در کنار نظام موسیقایی گفتار، لحن، تعابیر و  کند، باعث می سیر کالمش را به وصف شاعره محبوبش متصل می

گفتارگراي  معاصر چارچوب و قالب معین، محتوایی یکدست و  غالباً براي غزل. حتی اصوات قافیه وار غزل به حساب آید
توان معرفی کرد، اگرچه شاعرانی چون هوشنگ ابتهاج، فروغ فرخزاد، محمد علی بهمنی و حسین  سراینده اي انحصاري نمی

هاي  ده، احمد شاملو با آمیختهمنزوي نسبتاً به ساختار غزل پایبند هستند؛ اما شعرایی را مانند سید علی صالحی با غزل واره هاي پراکن
  .توان از نظر دور داشت هاي شعري نو نمی عاشقانه، نادر نادر پور با هایکوهاي فشرده و یداهللا مفتون امینی با قالب

شعر کشیده اند که  مشخصه  دیگر غزل گفتارگرا آن است که با تخلیط موضوعات گوناگون جامه احساسات عاشقانه بر پیکره
اینها غالباً نظم و موسیقی حاصل از لفظ و . از این دست هستند... فروغ فرخزاد، یداهللا رؤیایی، احمد شاملو، رحمانی و برخی اشعار

کند، براي تبلور  اجتماعی دریافت می -هایی که شاعر با انگیزه  عاشقانه و یا عارفانه دارند؛ اما با نخستین الهام قافیه را از نظر دور نمی
که » لبریخته هاي بی وقت«براي نمونه، رؤیایی در مجموعه . زند پیکر آرایی به شکلی ناخودآگاه به گفتار گریز میآن از لفاظی و 

کند و سعی در پروراندن معانی معرفتی به سیاقی پیکر مدار در اشعار دارد،  سروده ، در فضایی کامالً عرفانی سیر می 1350در سال 
شود،  ه شاعر را به گفتار مداري و لحن محاوره اي که با عرفان آمیخته و منجر به تنوع میاما گاه غلبه احساس و عواطف عاشقان

  ).371: 1387رؤیایی، (» .صدات/ پرد با که می/ گلوت خانه صداهام / سرگردان صدام/ صدایت«: دهد سوق می

که به طور رسمی قرن  -ان پیدایی آنخط سیر تحول غزل فارسی از زم: بنابراین سیر تحول غزل گفتارگرا به اختصار چنین است
تا زمان ما با شکست و بندهایی در ظاهر و معنا مواجه بوده است که این تحول در دهه هفتاد تحت تأثیر جریان  -ششم است،

 نامند که با زبانی گفتارگرایی به اوج خود رسید و چون زبان گفتار عامل  تغییر اساسی در غزل است، آن را غزل گفتارگرا می
هاي عاشق و معشوق و  مفاهیم احساسی این قالب محدود به تخیل و صرفاً شکوائیه. شود شکسته، عوام فهم و محاوره اي عرضه می
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فضاهاي ناب . گریزد معانی ذهنی و فرامتنی محض نیست، بلکه باروي آوردن به توجیهات عقلی، مضمون غزل از افراط عاطفی می
شود و شاعر با فراخوان مضاعف افکار و افهام مردم به حدیث  چوب هایکو به بند کشیده میعاشقانه با مهارت و سادگی در چار

گیرد که اوزان جدید  وزن شعرحاصل ناخودآگاه شاعر است و به راحتی و آزادانه در شعر نضج می. آورد دلدادگی خود روي می
کاکایی،سعید میرزایی وهادي خوانساري غزل گفتار را علیرضا غزوه، عبدالجبار. هاي آن است هاي سیمین بهبهانی از نمونه غزل

غزل گفتار گرا دراین دوران  با بهبهانی به نوگرایی .طرح کردند؛ اما حسین منزوي ومحمد علی بهمنی آن را پخته و منسجم کردند
ن نمود و قیصر امین  پور، رسید، حسین  منزوي آن را  غایت و ژرفا  بخشید، محمد علی  بهمنی آن را با صمیمت و انس و گرما قری

  .روایت  وارگی و حرکت جاري  و تند را  به آن هدیه کرد

  هاي غزل گفتارگرا مشخصه

هاي  غزل  گفتار گرا به شکلی همه جانبه شناخته شود،  از دو جنبه  قابل بررسی است که یکی  پیکره و  براي آن که مشخصه
  .است) فکري( هاي درونی  و مضامین شعري و دیگري بن مایه) زبانی و ادبی( ساختار  ظاهري

هایی که در روزمره گویی هاي مردمی براي  استفاده از ترکیب. 1: غزل گفتارگرا عبارت از) ادبی(هاي ساختاري  مؤلفه) الف
ی و از پیش مانند صدا معنایی، نام آوا، اتباع مهمل و نغمه حروف که  منبع آنها به  عناصر طبیع. شنونده تعبیر و تفسیر شده اند

لب دوختی و نگاه /هاي هم، درهم از معبر چشم/مرز هیچ وپوچاز فاصله  دو ... «: تعریف شده  براي خواننده  برمی گردد
خلق  را  به  / زبان شما، توان دانست که  زهیس هیس«) 73: 1374رحمانی، (» .یعنی که، سکان  به  دست تردید است/گرداندي

  ) 617: 1384هبهانی،ب(» .فغان  من  آشنایی نیست

  :هاي استحسانی پیش رفتنِ درون مایه غزل به  سويِ مذهب کالمی، اسلوب معادله و پرهیز از حسن تعلیل. 2

  هاي  دیگرید از من عجب که  راه  نفس بسته اید بر من وباز                  درانتظار نفس

  خرید از من را به پشیزي نمیزنید                  بهار  خزان را به قیمت جان جــار می

  ) 69: 1377منزوي ،(

  .کند و خواهان  رخدادهاي منطقی  است شاعر با زبان اعتراض معادله اي عقلی را مطرح می

  سایه  تـــوأم به هر کـــجا روي               سرنهاده ام  به زیر پاي تو

  به جاي توچون  تو در جهان  نجسته ام  هنوز               تا برگزینمش 

  )87:  1386فرخزاد،(

کند که کسی را بهتر از او  آورد و به وضوح اعالم می فرخزاد در بیت دوم  توجیهی عقلی و پذیرفتنی براي  عشق سوزناك خود می
 ، دلیل  عقلی خود را  براي  عشق»هنوز«را نیافته و شخص دیگري را جایگزین معشوق نکرده است، بلکه مفتون اوست و با  قید 

  . کند ورزیدن و نورزیدن احتمالی تقویت می
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هایی که به علت متمایل شدن زبان گفتار به سهولت ستایی و اداي بی وقفه واژگان داراي مشابهت صوري و  آوردن ترکیب. 3
ب معنایی کند که موجب  به هم  خوردن تناس گاهی شاعرگفتار از این ویژگی زبانی درجایگاه قافیه نیز استفاده  می.واجی هستند

  :شود شعر می

  آبی اند وآسمانی انـدهاي مـــن درمثل             رنگ آب راکدند اگر  روغن جال  نخورده اند رنگ

  قرمز و ارغوانی اندهاي من سفید را              رنگ  خون مرده اند اگر گرفته اند رنگاز کف وکفن 

  )93:  1377منزوي،(                  

بلکه همین چند چراغ نا «: هاي تمنی و آرزو د شدن زبان به علت وفور قسم، دعا، قیدهاي تردید و شبه جملهمادرانه و مرد. 4
به آسمان  بر / هیچ ستاره اي از سفرهاي  دور دیار/ورنه با هق هق بسیار این بی امان/هاي تو باز آورد  آرزوي تازه  از ترانه/اُمید
  ) 606:  1385صالحی،(» .گردد نمی

چون ترا «: هاي خشک  و مبتذل و ساختن تشبیهات و فضاهاي احساسیِ قابل دریافت درمتن ون آمدن  غزل از استعارهبر. 5
نوع گزینشی ) 15:  1386فرخزاد،(» .نگرم در تب زرد خزان می/تکرار ختم را، سرشار از برگ/مثل اینست که پنجره اي/نگرم می

درنظر داشته است، باعث شده است که ضمن حفظ تناسب  » پنجره، تکرار، زردبرگ، خزان،«:که  شاعر از  عناصر طبیعی مانند
  .لفظی  ومعنایی، وصفی محسوس از معشوق ارائه دهد

پیروي نکردن شاعر از قالب و قافیه  به سیاق کهن به  علت تحول  مداوم  زبان و اثرپذیري و پیروي افراطی از زبان گفتار که . 6
وزن در غزل گفتار به شیوه آزاد، پراکنده و فعال جریان دارد، پراکندگی که  موجد موسیقی  . کند یخود اوزان  جدیدي را طلب م

»  .در آستانه فصلی سرد/ زنی تنها/این منم «: شود و منظم و مکتوب نیست مسموع و طبع نواز است  و به طور ضمنی نواخته می
ار بیش از صد وزن جدید در غزل خلق کرده است که از گفتار زمانه سیمین بهبهانی به اقتضاي زبان گفت) 307: 1386فرخزاد،(

گفتنی است غزل گفتارگرا بندهاي کوتاهی دارد که داراي مضامین عاشقانه، دلدادگی و حکایت معشوق  .گیرد سرچشمه می
ین نوع  از پراکنده گویی مصداق ا. هاي دیگر آمده است است، اگر چه  قالب و قافیه سنتی در آن  رعایت نشده ویا در ضمن قالب

آنگاه که خوش تراش ترین تنها را «: گیر است هاي غزل گفتار  در شعر سید علی صالحی، سهراب سپهري و احمد شاملو نیز چشم
شاملو ناکامی ).  29: 1355شاملو،(»  .افتد احساس نیاز می/هنگامی  که  به کیمیاي عشق /دریغا دریغ -مرا/توان خرید/به سکه سیمی 

  .کند ود را از عشق پاك ضمن بیان مفاسد اخالقی و اجتماعی با بیانی روایی و ساختاري نو بیان میخ

کند و سپس به بندهایی پراکنده و با مضامین گوناگون انتقادي و  صالحی یک قطعه از اشعار خود را با چند بند عاشقانه شروع می
نوع از به کارگیري مفاهیم حاصل وجد احساسی، حضور عواطف و  این. اجتماعی گریز می زندکه چندان باهم مرتبط نیستند

هاي  خواستم چشم می«: آید هاي غزل گفتارگرا به حساب می هاي آنی و زودگذر شاعر در شعر گفتار است که خود از مؤلفه اندیشه
  ). 472: 1385صالحی،(» ؟....تو ندیدیش:/ روبه آسمان بلندگفتم/تو نبودي، باران بود/تورا ببوسم

شود، شاعر از یادداشتهاي روزانه و دمِ دست خود استفاده   پژواك افراطی زبان گفت و گوهاي  مردمی که گاهی احساس می. 7
که  به /کنی  به گل، روي شکایتم  می خواهی چه کنی؟ فوقش می می/ها، کنم از هق هقِ بوسه من غرق گریه ات می«: کرده  است
  ) 69: 1385صالحی ،( ».ه کدام استمثالً فال پروان/ها قول  قدیمی



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 504

این ویژگی مختص . تنوع زبان با ساختار شکسته و پیکره و محتوایی زنده و گاه  فاقد ارزش هنري که متأثر از زبان گفتار  است. 8
وکهن هاي محترمانه یا با صالبت حماسی  مثل واژه. ها و واژگانی است که با محتواي حساس و نازك غزل تناسب  ندارد ترکیب

ها در غزل  این گزینش. شود گرا در اثناي غزل، مانند فخامتی که درکالم عاشقانه شاملو و احترامی که در اشعار  بهمنی دیده می
شود که  موجب نوعی پریشانی و اضطراب  سبکی   محسوب می) هنجار شکنی زمانی( گفتار گراي معاصر قاعده کاهی زمانی 

  ) 134: 1380صفوي،.( شود می

هاي شعري که زاییده ذهنیات و فنون نمایش اقتدار شاعرانه نیست و براي مخاطب  به سادگی، قابل  ها و آذین استفاده از آرایه. 9
  .هایی که  معبري مردمی  دارند هاي لفظی و معنوي و نیز مثل انواع تکرار، نغمه حروف، تضاد،تناسب: دریافت است، مانند

  ریخته شعرمبه  آتشاین  همه                   آمــیخته شعــرو   شوراي مرا با 

  سوختی آتشبه   شعرمچنین  افروختی                 الجرم   عشقمچون  تب  

  )222: 1386فرخزاد، (                 

در .و مفاهیم  داغ مانند شور و آتش ، عالوه بر نغمه حروف فضایی شاد و پرشور در شعر آفریده است» ش«شاعر با تکرار حرف 
  . هاي مردمی بسیار  است دانند، بسامد آذین شعر  فرخزاد و صالحی که آنان را مبدع شعرگفتار می

  گر به مردابی زجریان ماند آب            از سکون  خویش نقصان یابد آب

  ) 244: 1386فرخزاد،(            

هاي مردمی خاستگاهی محیطی و عمومی دارند و در  مثلگفتنی است ».شود آب اگر یک جا بماند، بد بو و خراب می«:مثل مردمی 
: گویند می/ همیشه مثالی دارند/مردمان  فقیر«: گیرند که خاستگاهی ذهنی و مختص به شاعر دارند هاي شاعرانه قرار می مقابل مثل

  ) 859: 1385صالحی،(»  .اما  تو پیر شده اي / شود، پیر نمی/ بر یکی  پاشنه شکسته/ هیچ دري  براي همیشه/

کند  بیان عواطف و احساسات آنی و زودگذر که شعر را از یک  دستی مضمون دور می. 1: هاي فکري غزل گفتارگرا مشخصه) ب
هاي آن در شعر نادر نادر پور، سیمین بهبهانی،  شود که  نمونه و مضامین اجتماعی، اخالقی و معیشتی در این نوع شعر آمیخته می

عشق من و تو؟ این هم /به ره افتاد کاروان!/دیر است گالیا«: خورد الحی و هوشنگ  ابتهاج به چشم  میفروغ فرخزاد، سید علی ص
شاد و شکوفته  در /دیگر براي عشق و حکایت  مجال نیست/ اما در این  زمانه که در مانده هر کسی از بهرنان شب / حکایتی است

  ) 86: 1390ابتهاج،(»....مشب  هزار دختر  همسال تو ولی ا/ تو بیست شمع خواهی افروخت  تابناك /شب جشن تولدت

  است او ، کارمند وي ام من                 غلط رفت مـن بنده  پسـت اویـم» رئیس«... 

  کــه  غیر از خطایش صوابــی نبینــم                  که  غیر از رضایش رضایی نجویم

  ) 901: 1385بهبهانی،(               

هاي  فکري  شاعر است که   هاي  مذکور حاصل  دغدغه تعرض به رئیس و رنج مضاعف براي  به دست آوردن نان در بیتزبان 
  .پتانسیل  محتوایی زبان گفتار  است
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حقیقت نمایی و واقع  مداري دیگر ویژگی غزل گفتارگراست، موضوع  این غزل بیان واقعی  احوال و روابط میان عاشق و . 2
. گردد این  تحول در غزل  به شکل  رسمی  به آغاز پیدایش مکتب وقوع  و شعر شاعران  این  سبک  باز می پیشینه. معشوق است

هاي   شاعر روابط، رخدادها و گفت و گوهاي میان عاشق و معشوق را  به  شکلی  توجیه  پذیر و واقعی نه تخیلی صرف  در بیت
  :زیر بیان  کرده است

  جویم در او دانم چه  می وزم  به  ناز              خود  نمید بر دو چشمش دیده  می

  بگـذرد از جــاه و مال و آبــرو  خواهم کـه زود        عاشقی دیـوانه می

  ) 17: 1386فرخزاد ،(      

  ».حالیش نشود چه بر فهم عالقه رفته است/که بوسه از شدت حسادت /بوسم ات  آیم یک جوري می خودم می«

  )62: 1385صالحی،(                        

تجلی . هاي فکري غزل گفتار است هاي دو سویه از دیگر مشخصه بی پروایی شاعر در بیان  حاالت و روابط عاشقانه و معاشقه. 3
واژگان  لطیف ، احساسی و معاشقه وار شعر سید علی صالحی که  نتیجه ظهور ناگهانی احساسات  اوست که بهترین مصداق براي 

درونمایه هاي  عریان شعر فروغ . شود هاي پراکنده در غزل سنتی دیده می ساختار ظاهري غزل گفتار است و صرفاً به شکل عبارت
  :فرخزاد و سیمین بهبهانی نیز با این شاخص تناسب دارد

  

  نمک کنم              گفتی اگر بیند کسی ؟ گفتم  که حاشا می بوسم ترا گفتم تمنا  می گفتی که  می

  کنم گفتی زبخت بد اگر ناگه رقیب  آیــد زدر               گفتم  که با افسون گري  او را ز سر وا می

  کنم هاي می گر ناگوار افتد مرا              گــفتم  که با نوش لبم آنرا گــوارا  می گفتی که تلخی

  ) 803، 1385بهبهانی ،(           

  ».یا طعم ترانه به وقت  سر مستی چنگ و رباب/هاي درنگ بوي سپید بوسه  در گریه/ بوي می دو ساله و مرمر مذاب«

  ) 273: 1385صالحی ،(

  عشقی که  ترا  نثار ره  کــردم                در سینه دیگري نخواهی  یافت

  زآن  بوسه که بر لبانت  افشاندم               شورنده تر آذري نخواهی یـافت

  ) 46،  1386د،فرخزا(               

مناظره میان عاشق و معشوق در غزل گفتار گرا گاهی در سطح ظاهري قالب غزل سنتی . تحول گفت و گو درغزل گفتار گرا. 4
غزل گفتار گرا متأثر از  هاي عاشقانه تحول  مناظره. شود شود و گاهی  محتواي آن  با حفظ قالب و قافیه دگرگون می شکسته می

اعر به تنوع  طلبی مخاطب و واقع مداري غزل است؛ چنان که جایگاه نازهاي معشوق و نیازهاي  عاشق در این طبع زبان، توجه  ش
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کاهد؛ یعنی گوینده همیشه  گیرد و معشوق از  قهر وعتاب هاي  بی رحمانه فرو می شود، گاهی ناز عاشق  باال می غزل دگرگون می
پیشینه گفت و گوي مطابق با  محتواي غزل گفتار گرا به شعر حافظ باز . ستدر جایگاه  عاشق و مخاطب  در جایگاه  معشوق نی

  :گذاري شد و رسمیت یافت و  با  وحشی  بافقی بنیان» واسوخت« گردد که در  قرن دهم  با مکتب  می

  گفتم زمـهر ورزان ، رسم  وفــا  بیاموز                  گفتا زخوب رویان، این  کار کمتر  آید

  ه بــر  خــیالت  راه نظر  ببندم                  گفتا که  شبروست او، از راه دیگر آیدگفتم  ک

  گفتم  که  بوي زلفت، گمراه  عالمم کرد                 گفتا  اگـر بــدانی هم اوت رهبر آید

  ) 273: 1373حافظ، (

اما «:گفتمش/»آید به  گوش هیچ آوایی نمی/گونه گنگاما شبی این «:گفت/ دهد از چشم  بیداري نشان  می/فانوس ماه« :گفتمش
این  / برند باز صید تازه اي  را می/در این دام مرگ! اي افسوس«: گفت!.../گوش کن،اینک  صداي پاي دوست/تپد دل ما می

  ) 60: 1390ابتهاج، ( » .صداي پاي اوست

عاشق راه جسته و نسبتاً  ازگریز پایی و روي گردانی کرنش، سازگاري و تحذیر معشوق در این جریان چنان است که  معشوق به 
بی اشارت او ملول گشته است، اما مالیمت و روي نمودن  معشوق براي مخاطب چندان آسان و آشکار نیست، بلکه دریافت این  

  . روابط عاشقانه با  شناخت وجوه ادبی و هنري ممکن است

  کنم گفتی اگر بیند کسی؟ گفتم که  حاشا می      کنم         بوسم ترا، گفتم تمنا می گفتی که می

  کنم گفتی زبخت بد اگر ناگه رقیب آید زدر؟               گفتم  که  با افسونگري او را زسر وا می

  ) 724: 1385بهبهانی، ( 

مانند عاشق نیازمند است، معشوق در غزل گفتارگرا مانند قدیم دیگر نماد ناز و رویگردانی بی رحمانه از عاشق نیست، بلکه او نیز 
اما نه نیازي که با تضرع و زاري و بی پرده و عریان درخواست شود، بلکه  صفت نیازمندي معشوق در گفت و گوهاي غزل 

. است؛ یعنی واپس زنی معشوق از آن  سان است که گویی عاشق مایل نیست، اما در واقع خواهان و مایل است» غنج « گفتارگرا 
ن رنگ و بو با رفتارها و ادعاهاي معشوق نسبت به عاشق مانند گفت وگوي رایج در ادبیات سنتی نیست که  گفت و گو با ای

شده است؛ چون روحیات مخاطب امروز هنگام رویارویی با فضا و  رفتارهاي خشک و تخیلی مبالغه آمیز باعث دفع مخاطب می
هاي سخت و خشک نیست، بلکه  انگیز و واکنش قعی، شوكهاي پیشین، درخواست کننده حکایات فرا وا محتواي شعر زمان

هاي معشوق کهن  محرك احساس شاعر و شنونده کنونی این است که شعر مستعد توجیهات عقالنی و واقع نما باشد؛ چون عتاب
فاعل تفاوت دیگر این که درگفت و گوهاي غزل سنتی . جاي خود را در زمان و فرهنگ  ما به سازگاري با عاشق داده است

معشوق است که  با قهر بی کران پس » گفتی«خواهد و فاعل  غالباً خواهنده ي نیازمند و عاشق است که  با تضرع  می» گفتم«
  .گرداند عاشق است شود و خواهنده  معشوق است و آنکه روي می زند؛ اما در غزل گفتارگرا جاي عاشق و معشوق عوض می می

ها چند برابر است؛ چون درغزل گفتار غالباً فضاي غیابی  ر غزل گفتار  نسبت به سایر سرودهکیفیت و میزان احساس و عاطفه د. 5
گیرد و عملکرد و رفتار زبانی به نحوي است که هیچ چیز  از چشم شاعر و خواننده   وجود ندارد و همه چیز در حضور شکل می
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و با آن تماس برقرارمی کنند؛ چنان که  غزل گفتارگرا مثلثی  از سازند  بینند، می ماند ، بلکه آن را در موازات هم  می بیرون نمی
  . باشد شاعر، مخاطب و اشیاء می

هاي غزل  گفتارگرا و نیز  جریان شعر گفتار است؛ اما در حریم غزل  لغات و تعابیر زنده، مادرزادي و لطیف از دیگر مشخصه.  6
گیرد؛  اگر چه شاعر زبان روزمره ر ا در غزل گفتارگرا به کار می. یل نیست شوند که قابل تعلیل و تحل کلمات به رستاخیزي نائل می

دهد که خواننده میان  زبان   گوینده عملی را در زبان انجام  می. کند اما دیگر آن احساس اعتیاد و مردگی را به مخاطب منتقل نمی
واند علل ناشناخته بسیاري داشته باشد و اتفاقاً شعر ت کند و این تمایز می شعري  او و زبان روزمره و عادي تمایزي احساس می

حقیقی و ابدي همان شعري است که  علت تمایز آن از زبان مبتذل و معمولی، در تمام  ساحات، قابل بررسی و شناخت  
  ).3: 1386شفیعی کدکنی،.(نیست

زبان روزمره در غزل گفتار نرما و نازکاي غزل را به همراه لحن عامیانه و روایت  این به کارگیري ساحرانه الفاظ و عناصر ساده
اهل همین /ساده بگم ، ساده  بگم دهاتیم«: گذارد کند و در نواخت دل  تأثیر دوچندانی بر جاي می جویباري زبان تلفیق می

بهمنی (» .خواهان شهري شدنم/هنوز همون دهاتیم  /ساده بگم بوي علف می ده تنم/ ها همسایه روشنی و هم خونه تاریکی/نزدیکیا
،1386 :73 (   

  از گوشه اي راهی نشان من بده، بگــذار                تا رخـنه اي  درقلعه بند فترتت باشــم

  سنگی شوم در برکــه ي آرام  اندوهــت                یا  شعله  واري در خمود خلوتت باشم

  اهم بـود                 بگذار همچون آینه درخـلوتت باشــمصورتگر چشمان غمگین تو خو

  در خوابی و هنگام  را از دست خواهی داد             معشوق من، بگذار زنگ  ساعتت باشم

  ) 45: 1377منزوي ،(           

صر به فرد را با تلفیق طبع سازد، نوع گزینش و لحن دیگرگون آن است که  رستاخیزي منح آنچه از زبان گفتار روزمره شعر می
شفیعی کدکنی در بحث عوامل ایجاد رستاخیز، دو عامل را سبب اصلی رستاخیز و شعري شدن . گذارد ساده و روان بر جاي می

منظور از گروه موسیقایی مباحثی مانند وزن، قافیه و ردیف است . گروه زبان شناسیک) گروه موسیقایی؛ ب) الف: داند کلمات می
گیرند که استعاره، مجاز،آرکائیسم و  ه زبان  شناسیک عواملی که در حوزه  زبان، زبان شناسی و سبک شناسی قرار میو در گرو

  ) 68:  1383شفیعی کدکنی،. (ایجاز از جمله آنهاست

  رستاخیز  کلمات در غزل گفتار گرا

برد، که در بستر زبان  گفتار و  گفتار نام میعالوه بر آنچه شفیعی کدکنی از آن به عنوان عوامل برجسته سازي زبان خودکار و
رف شاعرانه  شوند، هم چنین آرایه فرهنگ  مردم  در جریان  غزل گفتار گرا پرورده می ل و تصها و ایماژهاي دیگر نیز  از معبر تخی

نشینی مؤثر واقع  باشند و به واسطه محور هم به  فضاي شعر نقب زده و در تقویت شگردهاي بالغی غزل گفتارگرا دخیل می
کند  هاي شعري با دو مختصه سطح زبان گفتار و رستاخیز کلمات را در غزل گفتارگرا برجسته می بنابراین تصاویر و آذین. شوند می

برجسته ) خبري(هاي بدیعی و تصویرهاي بیانی که زبان را با رنگ واقع نمایی و ارجاعی آن دسته از آذین. 1: که عبارت از 
اسلوب معادله که هرگاه مصراعی دریک بیت در حکم مصداقی براي مصراع دیگرآن باشد، اسلوب معادله است : دکند، مانن می
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رنجبر، . ( آمیزند هاي عقلی به هم می که غالباً مصراع دوم درحکم تعلیل و مصداقی براي  مصراع اول است و دو مصراع با مداخله
( » !تو سرَت شکسته / خواهی چه کنی؟ عصا می/ هی بخت بیدار من«: این نوع هستند البته تلمیح، مثل و کنایه نیز از) .81: 1385

  .سرشکسته نیازي به عصا ندارد، مثلی مردمی است که شاعر با ظرافت بدان حیات هنري داده است). 608: 1385صالحی، 

دي تو «: را به وجدي گفتاري نشانده است آفریند که واژگان صالحی با زبانی بی پیرایه و گفتارین اسلوب معادله اي هنري می
). 300: 1385صالحی، ( » .آینه اي دیگر نخواهی دید که آینه را همیشه انعکاس/ وعدة این واژگانِ بی آواز را باور مکن،

ل می م را در حکم مصداقی براي بند اوخ دهند، این همیشه منتظر نباش که واژگان بی آواز به تو پاس: گوید آورد و می شاعر بند دو
  .  امرممکن نیست، همان طوري که همیشه در مقابل یک آینه، آینه اي دیگر براي انعکاس نور وجود ندارد

  از منست این غم که بر جان منست                  دیگر این خود کرده را تدبیرنیست

  )55: 1386فرخزاد،(        

ها و پندارهاي بشر اعصار  متکی بر فرهنگ مردم، باورهاي خرافی، اسطورهدسته دیگر مربوط به تعابیر و مفاهیمی است که . 2
: 1383شمیسا، .( داند را داراي معبري اسطوره اي می... شمیسا، تشخیص، آنیمیسم، اضافه استعاري، آرکی تایپ و. نخستین است

) بخش مردانۀ روان زن( و آنیموس ) مرد روح زنانۀ( از انواع آرکی تایپ که در جریان غزل گفتارگرا چشمگیر است، آنیما ) 85
سید علی ). همان.( نماید است که به گفتۀ شمیسا دررؤیاها و تخیالت و آثار هنري به صورت معشوق و عاشق رؤیایی رخ می

حرف / حرف بزن، خواهر تکامل خوشرنگ/ حرف بزن،اي زن شبانۀ موعود: صالحی، سهراب سپهري از روحیۀ آنیما برخوردارند
این مختصه خود از . کند در این نمونه الهه شعري زنانه به سپهري القاي شعر می) 78: 1358سپهري،. (وري تکلم بدويبزن ح

هاي مکرر، لحن مردد زنانه، قیدهاي تردید و  کند و هنگامی که با قسم خوردن عواملی است که شعر گفتارگرا را زنانه و مادرانه می
شود؛ این ویژگی دو چندان  ها مجاور می ي خرافی و اسطوره اي و تصویرهاي خیالیِ قصههاي تمنی و آرزو، باورها شبه جمله
یادم آید که چو طفلی «) 86: 1386فرخزاد، ( ».است قصر پرنور..... لیک در پایان ره / ره، بسی دور است«: گردد تقویت می

  )31: 1386فرخزاد، (» .فلک را بردها بی خبر آمد و ط شب از دل تاریکیدیو  /مادر خستۀ خود را آزرد/شیطان 

هاي خشک که هیچ گونه باور، فرهنگ یا پیشینه اي مردمی ندارد، دوري کرده  جریان غزل گفتارگرا در طول حیات خود از تخیل
 جوید، توانسته است، رستاخیز کلمات و جادوي است و عالوه بر این که براي برآمدگی سطح خود از زبان اولیه و گفتار یاري می

روان شعر را با آمیختن شگردهاي بالغی در خود به نمایش بگذارد، یعنی در کنار عواملی چون جناس خط، نغمه حروف، تشابه 
شعر را در سطح لفظ و معنا جداي از تخلیط تخیل ارتقاء ببخشد و ... هاي گفتار مدار و  صوري، تضاد، هم آوایی، مبالغه و تبلیغ

ت موم واره غزل گفتار می. غزل گفتار بیشتر عرضه کند سرانجام رستاخیز واژگان را در آمیزد، تموج  زمانی که این موارد با ماهی
عوامل درون ساختی . کند خروش عواطف و احساسات را به واسطه عواملی که در غزل گفتار نهفته است، دو چندان عرضه می

ت گرویدن محتوا به م: غزل گفتارگرا عبارت از  ضامین و موضوعات فکري مردم مانند خواب و رؤیا،آشنایی غناي احساس به علّ
لفظ ومحتوا به علّت پیشینه اي که در محیط و تجربیات  فردي دارد،گزینش و چینش ماهرانه و هنري شاعر از عناصري که 

هاي  عقل مدار و تعلیلهاي  غالباًحیات شعري نداشته اند، افکار دلنوازمادرانه و کودکانه آمیخته با انعطاف و کرنش،بیان معاشقه
. آورد ادبی با اجابت حس وعقل، توسیع دایره واژگانی و مضامینی که تنوع، تحول وگستردگی شعر را براي مخاطب به ارمغان می

تمام راز سفر فقط / پی صدایی ساده که گفته بود بیا، رفتم ... «: ها را در شعر زیر جاي دهد صالحی توانسته است به خوبی این مؤلفه
توي راه از پوزش پروانه / گفتگوي میان راه بهتر از تماشاي باران است/ آیی همسفرم شوي؟ می/ خسته ام/ خواب یک ستاره بود
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ه اي دور تعریف می توي راه خواب هامان را براي بابونه/ گوییم سخن می هاي  هی خیس از خنده/ باران هم که بیاید/ کنیم هاي در
  )34: 1385صالحی،(» .رویم، که سهم ترانه و تبسم است هم به راهی می بعد/ خندیم دور از آدمی، می

  نتیجه گیري

رسد که از چارچوب سازمان یافته زبان شعر دور باشد؛ چنان که  گفتار به عنوان هسته و ماهیت زبان، در نگاه اول به نظر می
ور آغازین، زبان نوشتار را از گفتار جدا می برخی زبان گفتار را محدود به دوره و یا مختص به داند و یا ممکن است  تص

ها و رد پایی که از این جریان در ادوار مختلف شعر بر جاي مانده است،  گروهی از شاعران بدانند؛ اما به علّت وجود شاخصه
گفتار عرصه هنر نمایی گفتار و نوشتار همیشه ارتباط و تبادل محتوایی در پیکره داشته اند؛ چنان که . این باور پذیرفتنی نیست

را براي شاعر با روي آوردن افراطی به قاعده گریزي و سهولت ستایی به منظور فراخ کردن عرصه حرکت سیال و خلّاق 
هاي ذهنی و منحصر  ذهن مسدود نکرده است، بلکه عرصه احساس، اصوات، حرکت، عواطف آنی و زودگذر و فضا سازي

ل محتوایی شعر نمایانگر تغییر دیدگاه سراینده به هنر آفرینی و ارائه موجه و مستدلّ این تحو. گردد به فرد نمایان تر می
  .آمیختگی احساس با توجیه پذیري عقالنی است که اقتضاي روحیه و جاذبه فکري مخاطب کنونی است

الت صرف هاي غزل گفتار و پیشروي زمانی آن حاکی از ستایش مسائل و مباحث نظام بیرونی  بنابراین بن مایه است، نه تخی
ه شاعر به کنایه، تمثیل، گفتگو، بیان روایی و. درونی و ذهنی هاي زیرین و  که معبري فرهنگی و باور مدار دارند، الیه... توج

ه او به ارجاعات و نوع مسائل و تأثرات مطمح نظر می توان  ملفوف نگاه هنري شاعر به واقعیات است که به حسب میزان توج
غزل گفتارگرا صرفاً نازکشی و نیازمندي عاشق در مقابل معشوق نیست،  بلکه ناز و نیاز دل . زمان سراینده پی بردبه شرایط 

  .دهد، در روایت شاعر واقع بینانه است انگیز عاشقانه که در حریم عاشق و معشوق رخ می

یدن به منطق نثري، حقیقت نمایی، غزل گفتار گرا فاصله گرفتن از تخیل شعري و نزدیک شدن به نظم و در نهایت رس
مخاطب محوري و نگاهداشت روحیات شنونده، جسارت در کاربرد مضامین پراکنده، توجیه پذیري و سنت شکنی افراطی، 

. کند دهد و آن را توجیه و پشتیبانی می بی قیدي روانی شاعر و پراکنده گویی را بیش از هر جریان شعريِ دیگري نشان می
تنوع در لحن، داستان محوري و روایی بودن براي بیان احساس، گسیختگی در بافت معنایی از دیگر : تی مانندهم چنین تغییرا

  .هاي غزل گفتارگراي معاصر است مشخصه
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83  

 هاي منظومه خسرو و شیرین هاي غنایی در توصیف شخصیت لفهؤکاربرد م
  

   1شمسی پارسا

 چکیده

این نوشتار قصد بررسی . هاي غنایی منظومه خسرو و شیرین نظامی نقش بسزایی دارد گیري شخصیت هاي غنایی در شکل مؤلفه
ها گردآوري سپس طبقه بندي شد و سرانجام مورد تجزیه  در این بررسی انواع مؤلفه. ها را در منظومه مذکور دارد کاربرد این مؤلفه

در این منظومه . اند هاي غنایی به دو دسته ظاهري و معنوي قابل تقسیم دهد مؤلفه ست آمده نشان مینتایج به د. و تحلیل قرار گرفت
هاي غنایی ظاهري دارا هستند که از این میان مؤلفه رخ و متعلقات آن چون زلف، لب و دهان، قامت و قد  باالترین بسامد را مؤلفه
ها فقط در  برخی از این مؤلفه. نیز مالحت و دلبري از بسامد باالیی برخوردار است هاي معنوي در بین مؤلفه. باالترین بسامد را دارند

ها چون رخ، چشم و قامت در توصیف هر دو شخصیت غنایی به کار  اند و برخی مؤلفه توصیف شخصیت زنانه کاربرد داشته
ها متناسب با آغاز  دهد که نقش این مؤلفه میهاي ظاهري مخصوصا رخ و متعلقات آن نشان  در مجموع بسامد باالي مؤلفه. اند رفته

پیدایش عشق است که از رهگذر دیدار صورت زیباي معشوق در عالم بیداري یا رویا و یا توصیف صورت وي به وسیله یک 
  . راوي پدید آمده است

  

  

  .هاي غنایی، توصیف، شخصیت، نظامی گنجوي، خسرو و شیرین مولفه :ها کلیدواژه

                                                        
   Sha_parsa@yahoo.com:واحد سمنان، رایانامه -ه آزاد اسالمیاستادیار  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگا -1
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  مقدمه

هم چنین توصیف یکی از عناصر مهم . برد از فنون اولیه و پایه شعري است که هر شاعري در توصیف از آن بهره می توصیف یکی
هاي  ها توصیف شخصیت اغلب از رهگذر مؤلفه در این منظومه. هاي غنایی نیز نقش مهمی به عهده دارد داستان است که در منظومه

  .گیرد غنایی صورت می

هایی که  پرسش. هاي داستان خسرو و شیرین نظامی پرداخته است ها در توصیف شخصیت کاربرد این مؤلفهاین نوشتار به بررسی 
خسرو و شیرین به کار رفته است؟ آیا این  هاي غنایی در توصیف شخصیت باید بدان پاسخ داده شود این است که چه مؤلفه

تري در توصیف شخصیت غنایی خسرو و  دسته نقش مهم هاي مختلف است؟در این صورت کدام ها قابل تقسیم به دسته مؤلفه
  هاي غنایی به کار رفته در توصیف شخصیت مردانه و زنانه با یکدیگر متفاوت است؟  است؟ آیا نوع مؤلفه شیرین ایفا کرده

درباره منظومه  همچنین. درباره پیشینه تحقیق باید گفت که به طور کلی درباره توصیف در داستان آثار بسیاري منتشر شده است
هاي غنایی در توصیف شخصیت خسرو و شیرین تاکنون کاري  هایی انجام گرفته اما درباره کاربرد مؤلفه خسرو و شیرین پژوهش

هاي غنایی به کار رفته در توصیف شخصیت خسرو و شیرین  در این نوشتار ، نخست انواع مؤلفه. بدین شکل صورت نگرفته است
اینک به . هاي مذکور تبیین گردیده است ها در توصیف شخصیت میزان نقش و کارکرد هر یک از آنبندي سپس  بررسی و طبقه

  . پردازیم هاي غنایی به کار رفته در این منظومه می بررسی انواع مؤلفه

  

  هاي غنایی انواع مؤلفه

هاي غنایی صورت  رهگذر مؤلفههاي داستان از  توان دریافت که توصیف شخصیت با نگاه به منظومه خسرو و شیرین نظامی می
  .پردازیم هاي ظاهري، معنوي و اروتیک تقسیم کرد که در اینجا به شرح هر یک می توان به دسته ها را می این مؤلفه. گرفته است

  

  هاي غنایی ظاهري مؤلفه - 1

این . خسرو و شیرین بهره گرفته است هاي ظاهري در توصیف شخصیت نظامی با توجه به غنایی بودن داستانش اغلب از مؤلفه
اول (و خود شخصیت) دوم شخص(، معشوق یا معشوقه)سوم شخص(ها شامل موارد زیر است که از سه زاویه دید راوي مؤلفه
  .ها را توصیف کرده است آن) شخص

  :مؤلفه غنایی رخ . 1-1

ون چشم و ابرو، زلف و گیسو، لب و دندان، توصیف شخصیت غنایی خسرو و شیرین از منظر رخ و متعلقات وابسته بدان همچ
این امر با واقعیت نیز هماهنگ است؛ زیرا هر انسانی در .دهان، غبغب، زنخ، خال، گوش، بناگوش و بینی بیشترین بسامد را داراست

 .شود و دیدار صورت زیبا بیشترین تاثیر را در برانگیزانندگی عشق و محبت دارد وهله اول شیفته صورت زیبا می

  توصیف رخ از زبان راوي
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در زبان مجازي بیشتر از . راوي داستان در توصیف رخ هم از بیان حقیقی و هم از بیان مجازي و استعاري کمک گرفته است
البته در وصف شیرین اغلب از استعاره ماه و در وصف خسرو از استعاره گل بهره برده . استعاره ماه براي رخ استفاده کرده است

  .توان به شواهد زیر توجه کرد مثال میبراي . است

  وصف رخ شیرین 

  ).152: 1381نظامی ، (اي بر رخ نه یابی  چو ماهش رخنه/  ـ ز ماهش صد قصب را رخنه یابی 

  ).153همان ،(دل و جان فتنه بر زلف سیاهش /  ـ خرد سرگشته بر روي چو ماهش 

  ).171همان ،(بست   می فلک بر ماه مروارید/ انداخت از دست  ـ چو بر فرق آب می

  .)280همان ،(فرو آویخت بر ماه درخشان /  ـ  سیه شعري چو زلف عنبر افشان 

  ).291همان ، (سود  بست و بر مه مشک می گره می/ بود  ـ  گهی بر فرق بند آشفته می

  ).326همان ، (گلی از صد بهارش مملکت بیش / ـ مهی خورشید با خوبیش درویش 

  )  327همان ،(چراغی بسته بر دود سپندي / کین کمندي ـ کشیده گرد مه مش

  وصف خسرو

  :ها مانند این نمونه.ها اغلب گل است به مشبه.نظامی درتوصیف رخ خسرو از استعاره و تشبیه بهره برده است

  ).163همان ، (ز سوسن سرو او چون سوسن آزاد / ـ هنوزش گرد گل نارسته شمشاد 

  ).278همان ، (خطی چون غالیه گردش کشیده / دمیده ـ رخی چون سرخ گل نو بر 

  :شاعر در توصیفی دیگر استعاره آفتاب را در وصف چهره خسرو به کار برده است

  هنوزش برگ نیلوفر در آبست / ـ هنوزش پریغلق در عقابست 

  ).163همان ، (ز ابر و آفتاب او را چه باکست / ـ هنوزش آفتاب از ابر پاکست 

 بان معشوقتوصیف رخ از ز

. ستایند پردازند و صفات بارز یکدیگر را می هاي ظاهري و باطنی همدیگر می در این منظومه عاشق و معشوق نیز به توصیف زیبایی
زبان . کند هاي صورت شیرین را تحسین می پردازد و هم خسرو زیبائی در توصیف رخ نیز هم شیرین به وصف رخ خسرو می

  :هاي زیر اشاره کرد توان به نمونه براي مثال می. اري استتوصیف هم در این موارد استع

  صف رخ شیرین از زبان خسروـ و

  ).288همان ، (مبین در خود که خودبینی گناه است / بدین خوبی که رویت رشک ماهست 

  وصف رخ خسرو از زبان شیرین -
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  ).167همان ، (منش گم کرده ام تا خود که یابد / رخت ماهست تا خود بر که تابد 

  .شیرین صورت خسرو را به ماه تشبیه کرده در حالی که راوي اغلب استعاره گل را به کار برده است

  توصیف رخ از زبان خود شخصیت

چنانکه شیرین در . پردازد هاي خویش می ي داستان بیشتر به نقل زیبائی در این منظومه شخصیت زنانه نسبت به شخصیت مردانه
  :گوید میوصف رخ زیباي خویش چنین 

  ).286همان ، (تاشم کبر و ناز است  کمینه خیل/ ـ رخم سرخیل خوبان طراز است 

  ).286همان ، (سبد واپس برد سیب سپاهان / ـ چو سیب رخ نهم بر دست شاهان 

  ).287همان ، (بسا شیر کزو نخجیر سازم / ـ چو بر مه مشک را زنجیر سازم 

هاي ظاهري و مادي خود به  دهد که پاي رقیب دیگري در میان است و معشوقه براي بیان برتري این خودستایی زمانی رخ می
  . پردازد مفاخره می

  توصیف اجزاي صورت و رخ. 1-2

صورت  کند و گاه با شرح دادن مفردات گیرد و ترکیب آن را توصیف می شاعر در توصیف چهره گاه تمام صورت را در نظر می
. دهد هاي آن را به طور جداگانه نشان می مثل چشم و ابرو، بینی، بناگوش، لب و دندان، دهان، زنخ و غبغب، زلف و گیسو زیبائی

  . صورت گرفته است) راوي،معشوق،قهرمان(در منظومه خسرو و شیرین توصیف اجزا صورت نیز از سه زاویه دید 

  توصیف چشم و ابرو از زبان راوي

وصف شیرین از استعاره نرگس براي زیبا نشان دادن چشم استفاده کرده و در مقام تشبیه نیز چشم شیرین را به چشم آهو  نظامی در
اي است و تعبیر  به طور کلی توصیفات وي از چشم و ابرو کلیشه. کمان تشبیه نموده است مانند کرده و ابروي وي را به هالل و

  .در توصیف چشم خسرو نیز همان استعاره نرگس را به کار گرفته است. شود ها دیده نمی چندان نویی در آن

 توصیف چشم شیرین -

  ).152همان ، (سیه چشمی چو آب زندگانی/ ـ شب افروزي چو مهتاب جوانی 

  .)152همان ، (دماغ نرگس بیمارخیزش / ـ شده گرم از نسیم مشک بیزش 

  .)152همان ، (خواب خرگوشدهد شیرافکنان را / ي نوش  ـ به چشم آهوان آن چشمه

  .)152همان ، (ندیدش کس که جان نسپرد حالی / ـ به عیدآراي ابروي هاللی 

  .)327همان ، (خمار آلوده چشمی کاروان زن /  ـ کرشمه کردنی بر دل عنان زن 

  توصیف چشم خسرو -
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  .)278همان ، (هاي مستش  به خوشخوابی چو نرگس/ گرفته دسته نرگس به دستش 

  شم از زبان معشوقتوصیف چ

  وصف چشم شیرین از زبان خسرو

  .)293همان ، (گهی شکر گشایی گاه بادام  / این بستان پدرام  ز چشم و لب در

  .در این سروده خسرو چشم شیرین را به بادام تشبیه کرده که از زبان راوي چنین تشبیهی دیده نشد 

  توصیف چشم از زبان خود شخصیت

  . کند گشاید و چشم خود را به ترکان مست و گوزن تشبیه می زنانه داستان زبان به تعریف میدر توصیف چشم نیز شخصیت 

  هنوزم چشم چون ترکان مستند/ ـ هنوزم هندوان آتش پرستند 

  ).286همان ، (ز مژگان زهر پاالید نه تریاك / ـ گوزن از حسرت این چشم چاالك 

  توصیف زلف از زبان راوي

هاي  نظامی در توصیف زلف نیز از استعاره. در منظومه خسرو و شیرین از بسامد باالیی برخوردار است مؤلفه غنایی زلف و گیسو
. در بیشتر موارد توصیف زلف با رخ و صورت همراه است. اي است کمند، سنبل و مشک و گل بهره گرفته است که باز هم کلیشه

  :توان به موارد زیر اشاره کرد  براي مثال می

  ).152همان، (دو گیسو چون کمند تاب داده / ن عقیق آب داده ـ دو شکر چو

  ).152همان ، (گهی قاقم گهی قندز فروش است / ـ صبا از زلف و رویش حله پوش است 

  ).168همان ، (ز کافورش جهان کافور خورده / ـ ز مشک آرایش کافور کرده 

  ).170همان ، (کرد  میبنفشه بر سر گل دانه / کرد  ـ ز هر سو شاخ گیسو شانه می

  توصیف زلف از زبان معشوق

  وصف زلف شیرین از زبان خسرو  -

  ).204همان ، (به روز پاك رختم را برد پاك / ـ سر زلف تو چون هندوي ناپاك 

  ).204همان ، (به صید الغر امشب باش خرسند / ـ کمند زلف خود در گردنم بند 

  ).204همان ، (ي کن امشب دست من گیر به من باز/ ـ مکن بازي بدان زلف شکن گیر 

  توصیف زلف از زبان خود شخصیت

  .نماید گیرد که این تشبیه بدیعی می در توصیف زلف خود نیز شیرین از استعاره مشک و همچنین تشبیه زلفش به ماري سیاه بهره می
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  ).295همان ، (بر او ماري سیه چون قیر خفته است / ـ هر آن مویی که در زلفم نهفته است 

  ).287همان ، (بسا شیر کزو نخجیر سازم / ـ چو بر مه مشک را زنجیر سازم 

هاي ظاهري معشوق از صور خیالی که جنبه غنایی دارد بهره برده است، اما قهرمان زن داستان  شاعر در توصیف زیبایی –راوي 
معشوق نیز از اصطالحات سپاهیگري در . تهاي خویش مفاخره نموده و بیانش جنبه حماسی گرفته اس اغلب در توصیف زیبایی

  .هاي معشوقه استفاده کرده است توصیف زیبایی

  توصیف لب و دهان و دندان از زبان راوي

ها نیز از  نظامی در توصیف این مؤلفه. هاي غنایی این منظومه بسامد باالیی دارند مؤلفه لب و دندان و دهان نیز در توصیف شخصیت
نکته قابل توجه این . استفاده کرده است همچون استعاره لعل و یاقوت براي لب و در و مروارید براي دنداناي  هاي کلیشه استعاره

است که همه این موارد به توصیف لب و دهان شخصیت زنانه داستان اختصاص دارد و وصفی از لب و دهان خسرو به چشم 
  :توان به شواهد زیر اشاره کرد براي مثال می. خورد نمی

  ).152همان ، (صدف را آب دندان داده از دور/ هاي چون نور  مروارید دندان ـ به

  ).152همان ، (لبش را صد زبان هر صد شکر ریز/ ها کند تیز  ـ به سحري کاتش دل

  ).152همان ، (که لعل ار واگشاید در بریزد/ ـ ز لعلش بوسه را پاسخ نخیزد 

  ).180همان ، (در چشم موري چو خوزستانی ان/ ـ دهانی کرده بر تنگیش زوري 

  ).326همان ، (لبش دندان و دندان لب ندیده / لب و دندانی از عشق آفریده 

  توصیف لب و دهان و دندان از زبان عاشق

  وصف شیرین از زبان خسرو  -

  ).288همان ، (که خرماي لبت را نخل بستند / ـ رطب را استخوان آن شب شکستند 

  ).293همان ، (گهی شکر گشایی گاه بادام / پدرام ـ ز چشم و لب در این بستان 

  زبان در من کشی چون نیش زنبور/ ـ لبی چون انگبین داري ز من دور 

  توصیف لب و دهان و دندان از زبان خود شخصیت

کند  آنجا که احساس می. کند پردازد و در برابر معشوق مفاخره می هاي ظاهري خود می در این جا نیز شیرین به وصف زیبائی
  :شود براي نمونه این شواهد نقل می. وفایی کرده است معشوق در پی کار خود رفته یا بی

  هنوزم آب در جوي جوانی است/ ـ هنوزم لب پر آب زندگانی است 

  گل رویم ز روي گل برد رنگ/ ـ عقیق از لعل من بر سر خورد سنگ 
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  ببخشمدلی بستانم  صد جان / ـ به هر در کز لب و دندان ببخشم 

  توصیف بینی و زنخ و غبغب از زبان راوي

این . ها از استعاره و تشبیه بهره گرفته است نظامی در توصیف این مؤلفه. هاي غنایی بینی و زنخ و غبغب چندان بسامدي ندارند مؤلفه
  :گردد براي مثال به شواهد زیر اشاره می.ها نیز متعلق به شخصیت زنانه داستان است مؤلفه

  ).152همان ، (که کرد آن تیغ سیبش را به دو نیم / ی بینیش تیغیست از سیم ـ تو گوی

  ).152همان ، (زنخ چون سیب و غبغب چون ترنجی / ـ موکل کرد بر هر غمزه غنجی 

  ).327همان ، (کشیده طوق غبغب تا سر دوش / ـ گشاده طاق ابرو تا بناگوش 

  توصیف بینی و زنخ و غبغب از زبان خود شخصیت

اما از زبان معشوق توصیفی از غبغب و زنخ . قهرمان زن داستان نیز زنخ خود را به سیب و غبغبش را به ترنج مانند کرده است
  . مشاهده نشد

  ).286همان ، (زنخ بر خود زند نارنج بغداد / ـ ترنج غبغبم را گر کنی یاد 

  ).287 همان ،(کش عاقل فریبم  همان عاشق/ ـ اگرچه نار سیمین گشت سیبم 

این امر بیانگر اهمیت این دو تصویر در توصیف . نظامی از میان صور خیال بیش از همه از استعاره و تشبیه بهره گرفته است
  ).112: 1369شفیعی کدکنی،(همان طور که قدما نیز بر این باورند که شعر چیزي جز استعاره و اوصاف نیست.شخصیت است

  راوي  توصیف خال و گوش و بناگوش از زبان

ها فقط از زاویه دید راوي در این منظومه سخن به میان آمده است و از زبان معشوق یا قهرمان توصیفی  در توصیف این مؤلفه
  : شود براي نمونه شواهد زیر نقل می. مشاهده نشد

  ). 153همان ، (که رحمت بر چنان لؤلؤ فروشان / ـ ز گوش و گردنش لؤلؤ خروشان 

  ).161همان ، (چو گوهر گوش بر دریا نهاده / کش گشاده ـ نقاب از گوش گوهر

  ). 327همان ، (چو دیده نقش او در تاب رفته / ـ ز خالش چشم بد در خواب رفته 

  توصیف اندام و قامت . 1-3

مت در در این منظومه توصیف قا. اي است که در توصیف شخصیت غنایی زنانه و مردانه حائز اهمیت است مؤلفه غنایی قامت مؤلفه
  .هر دو شخصیت داستان مشهود است

شواهدي که در آن قامت به طور . کند بار به طور کلی و بار دیگر اجزاي بدن شخصیت را به طور جزئی توصیف می نظامی یک
  :اند از این قرارند کلی وصف شده
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  توصیف اندام و قامت  از زبان راوي

  وصف قامت شیرین  -

  :و سهی و گل مانند کرده استشاعر قامت شیرین را به نخل و سر

  ).152همان ، (چین  دو زنگی بر سر نخلش رطب/ ـ کشیده قامتی چون نخل سیمین 

  ). 161همان ، (به قامت چون سهی سروي خرامان / صبر و سامان  ـ بر شاپور شد بی

  ).168همان ، (چو غلطد قاقمی بر روي سنجاب / غلطید در آب  ـ تن سیمینش می

  ). 170همان ، (گل بادام و در گل مغز بادام / ـ همه چشمه ز جسم آن گل اندام 

  وصف قامت خسرو  -

  ). 163همان ، (بهاري تازه بر شاخ جوانی / ـ گلی بی آفت باد خزانی 

  .اي است هایی کلیشه در توصیف قامت خسرو نیز آن را به گل و شمشاد و خدنگ تشبیه نموده است که اغلب استعاره 

  ). 268همان ، (سري و گردنی باالتري داشت / ـ ز هر کس کو به باال سروري داشت 

  ).  278همان،(که شمشاد آب گشت از آب و رنگش / ـ خدنگی رسته از زین خدنگش 

  ).  278همان ، (کاله خسروي بر گوشه گوش / ـ مرصع پیکري در نیمه دوش 

  توصیف اجزاي اندام.1-4

  ن از زبان راوي توصیف کمر و میان و گرد 

  . توصیف گردن داراي بسامد نیست. نظامی در توصیف گردن شیرین آن را به گردن آهو تشبیه کرده است

  ). 152همان ، (به آب چشم شسته دامنش را / ـ نهاده گردن آهو گردنش را 

این مؤلفه در . اي است در این جا نیز توصیفات کلیشه. نظامی کمر و میان معشوق زن را به باریکی و الغري وصف کرده است
  . توصیف شخصیت مردانه داستان به کار نرفته است

  )180همان ، (دو عالم را گره بسته به یک موي  / ـ میانی یافتم کز ساق تا روي 

  )جا همان. (تر از نامش دهانش بسی شیرین/ ـ بسی الغرتر از مویش میانش 

  توصیف گردن از زبان خود شخصیت 

فقط در یک جا شیرین به وصف  . هاي غنایی کمر و میان و گردن از زبان معشوق و قهرمان توصیفی داده نشده است در بحث مؤلفه
  :پردازد  زیبایی گردن خود می
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  ). 286همان ، (دن آرد خراج گردنم بر گر/ ـ گر آهو یک نظر سوي من آرد 

  توصیف بر و بازو و ساق و سرین از زبان راوي

  :این مؤلفه نیز مختص شخصیت غنایی زنانه است که نظامی از تشبیه در توصیف آن استفاده کرده است

  ). 161همان ، (سر و گیسو چو مشگین نو بهاري / ـ بر و بازو چو بلورین حصاري 

  ). 292همان ، (داد  سرینش ساق را سیماب می/ د دا ـ در آن پیچش که زلفش تاب می

  توصیف بر و بازو، ساق و سرین از زبان عاشق 

  :کند خسرو در وصف این مؤلفه، شیرین را اینگونه وصف می

  ). 293همان ، (رها کن بر دندان خوي پلنگی / ـ تو اي آهو سرین نز بهر جنگی 

  توصیف دست و انگشت از زبان راوي 

شود و همچنین باریکی و کشیدگی  شود و نرمی و سپیدي انگشتان وصف می در توصیف شخصیت زنانه مشاهده می این مؤلفه نیز
  .انگشتان نیز از نظر زیبایی اهمیت دارد

  ). 327همان ، (کشیده چون دم قاقم ده انگشت / ـ سپید و نرم چون قاقم بر و پشت 

  ). 153همان ، (به دستش ده قلم یعنی ده انگشت / ـ به فرمانی که خواهد خلق را کشت 

  توصیف دست و انگشت از زبان خود شخصیت

ها با حنا یا خضاب دارد که به رنگ  این نشان از رنگ کردن ناخن. شیرین در یک جا انگشتان خود را به فندق تشبیه کرده است 
  .قرمز است

  ). 295همان ، (که عناب لبم دارد دلی تنگ / زنی سنگ  ـ مگر بر فندق دستم

  

  هاي اروتیک  مؤلفه. 2

هاي اروتیک در آن  از آنجا که منظومه خسرو و شیرین یک منظومه غنایی و عشق مطرح در آن یک عشق جسمانی است، مؤلفه
مک گرفته و عفت کالم را رعایت کرده ها همه جا از بیان استعاري و مجازي ک نظامی در توصیف این مؤلفه. سهمی بسزا دارند

از این میان بوسیدن باالترین . آغوشی تقسیم کرد توان به سه دسته بوسیدن، درآغوش گرفتن و بیان هم ها را می این مؤلفه. است
  .بسامد را دارد

  وصف بوسیدن از زبان راوي . 2-1

  :ها مانند این نمونه. از آن از زبان معشوق این مؤلفه از زاویه دید راوي بیشترین بسامد توصیف را دارد و بعد
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  ). 194همان ، (ز بوسه دست شر را پر شکر کرد / ـ دهان از بوسه چون جالب تر کرد 

  ). 194همان ، (نشان دادش که جاي بوسه این است / ـ لبش بوسید و گفت این انگبین است 

  ) .200همان ، (گهی کردن به بوسه نرد بازي / ـ گهی جستن به غمزه چاره سازي 

  وصف بوسیدن از زبان عاشق

خسرو در وصف یا طلب بوسه از شیرین . وصف بوسه در این منظومه غیر از زبان راوي از زبان شخصیت مردانه نیز بیان شده است
  : گوید چنین می

  ). 203همان ، (حاللم کن که آن نیزم حرام است / مرا از لعل تو بوسی تمام است 

  ). 203همان ، (چه بوسم؟ آستین یا آستانت / بانت ندارم زهره بوس ل

  ). 204همان ، (تر آید جایت از جاي  همه شیرین/ ـ چو شکر گر لبت بوسم و گر پاي 

  توصیف در آغوش گرفتن از زبان راوي . 2-2

استعاري از زبان راوي و  هاي اروتیک داراست و توصیف آن با بیان این مؤلفه نیز بعد از بوسه باالترین بسامد را در میان مؤلفه
  :شخصیت مردانه صورت گرفته است

  که کردي قامتش را پرنیان پوش  / ـ چنان تنگش کشیدي شه در آغوش 

  ).195همان ، (ز برگ گل بنفشه بر دمیدي / ـ ز بس کز گاز نیلیش در کشیدي 

  ). 200همان ، (گهی بستن بنفشه بر بناگوش / ـ گه آوردن بهار تر در آغوش 

  ف در آغوش گرفتن از زبان عاشق توصی

  :کند خسرو در مقابله با شیرین، این چنین در برگرفتن او را توصیف می

  ). 204همان ، (مرا جانی تو با جان چون زنم تیغ / ـ در آغوشت کشم چون آب و میخ 

  ).204همان ، (سزد گر گیرمت چون جان در آغوش / تري اي چشمه نوش  ـ ز جان شیرین

  توصیف هم آغوشی از زبان راوي . 2-3

توان به  براي مثال می. آغوشی همه جا با بیان مجازي وصف شده است و نظامی عفت کالم را در همه جا رعایت کرده است هم
  :شواهد زیر اشاره کرد 

  ).206همان ، (که دیبا را فرو بندند بر تخت / ـ گرفت آن نار پستان را چنان سخت 

  ).همانجا(قضاي شیر گشت از پهلوي گور / ین تا به صد زور ـ بسی کوشید شیر
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  ).202همان ، (به گوگرد سفید آتش همی کشت / ـ نمود اندر هزیمت شاه را پشت 

  ). 321همان ، (گه از لعلش نهادي در دهان قند / ـ گه از گیسوش بستی بر میان بند 

  ). 321همان ، (مشت  گه آوردي زنخ چون سیب در/ ـ گهی سودي عقیقش را به انگشت 

  ). جا همان(که تا بر در نیفتد نوك الماس / داشت درج خویش را پاس  ـ صدف می

  توصیف هم آغوشی از زبان عاشق 

  .این مؤلفه از زاویه دید معشوق چندان بسامدي ندارد

  ).293همان ، (ترنج غبغب و نارنج پستان / ـ در این بستان مرا گو خیز و بستان 

  شی از زبان عاشق توصیف هم آغو

  . پردازد این مؤلفه نیز مختص شخصیت غنایی زنانه است که در این منظومه، شیرین به عنوان معشوق داستان به توصیف این مورد می

  ) 205همان ، (که هم حلوا و هم جالب دارم / ـ من آن شیرین درخت آبدارم 

  ).جا همان(رد مشتابکه حلوا هم تو خواهی خو/ ـ نخست از من قناعت کن به جالب 

  ). 205همان ، (به خوزستان چه باید در زدن دست / ـ چو ما را قند و شکر در دهان است 

  ). 286همان ، (هنوزم در دریایی نسفته است / ـ هنوزم غنچه گل ناشکفته است 

  )  جا همان(عیار از نار پستانم برد حور / ـ بهشت از قصر من دارد بسی نور 

  ).287همان ، (به بوسه دلنوازي نیز دانم / ترکی دل ستانم  ـ به غمزه گر چه

  

  هاي غنایی معنوي  مؤلفه - 3

هرچند در این منظومه سخن از . هاي غنایی نقش بسزایی دارند هاي غنایی معنوي  نیز در توصیف شخصیت در این منظومه مؤلفه 
هایی چون وفاداري، صداقت، مالحت، شیرین زبانی و مهربانی نقش  عشقی جسمانی است ولی در توصیف  همین عشق نیز مؤلفه

  . اطفی و درونی شخصیت غنایی استاساسی داشته بیانگر خلق و خو و حاالت ع

  شکیبایی از زبان خود شخصیت. 3-1

  .در وصف شکیبایی هنر نظامی این بوده که این مؤلفه را از زبان خود قهرمان بیان کرده است

  :در توصیف شکیبایی شیرین

  ). 231همان ، (افروز  درآید از در مهر آن دل/ ـ شکیبایی کنم چندان که یک روز 
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  ). 235همان ، (به منزل چون رسم پایی چنین لنگ / ـ صبوري چون کنم عمري چنین تنگ 

  توصیف پاکدامنی از زبان راوي . 3-2

در توصیف از پاکدامنی شیرین، . اي است که در این منظومه در وصف شخصیت غنایی زنانه ستوده شده است پاکدامنی مؤلفه
  :گوید نظامی چنین می

  ).152همان ، (یک آغوش از گلش ناچیده دیار / کرده از خار ـ هزار آغوش را پر 

  ). جا همان(نه بیند کس شبی چون آفتابش / ـ شبی صد کس فزون بیند به خوابش 

  )180همان ، (مگر آیینه آن هم به مستی/ ـ نبوسیده لبش بر هیچ هستی 

  ).جا همان( مگر با زلف خود آن هم به بازي/ ـ نکرده دست او با کس درازي 

  وصف پاکدامنی از زبان عاشق 

  : سراید خسرو در وصف پاکدامنی شیرین چنین می

  ). 213همان ، (ز بازو ساختن سیمین عماري / ـ عروسی را بدان روئین حصاري 

  توصیف پاکدامنی از زبان معشوق 

  : گوید شیرین در وصف پاکدامنی خود چنین می

  ).295همان ، (پرهیزگاري  مبارك بادم این/ ـ مبارك رویم اما در عماري 

  توصیف وفاداري .3-3

  :گوید شیرین در وصف وفاداري خود چنین می. این مؤلفه نیز از زبان قهرمان زن داستان نقل شده است

  توصیف وفاداري از زبان معشوق

  ). 287همان ، (شهري پیمان من شد  وفا هم/ ـ شکر همشیره دندان من شد 

  ). 231همان ، (که او در عمرها نارد به یادم /  ـ منم کز یاد او پیوسته شادم

  وصف مالحت و دلبري از زبان راوي. 3-4

این مؤلفه . هاي معنوي بیشترین بسامد را داراست و از هر سه زاویه دید نظامی به توصیف آن پرداخته است این مؤلفه در بین مؤلفه
   .تنها در توصیف شخصیت غنایی زنانه داستان به کار رفته است

  ). 161همان ، (به رسم کهبدان دردادش آواز / ـ لبی و صد نمک چشمی و صد ناز 

  ).152همان ، (نمک شیرین نباشد وان او هست / ـ نمک دارد لبش در خنده پیوست 
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  ).202همان ، (کرد  به دیگر چشم عذري تازه می/ کرد  اندازه می ـ به چشمی ناز بی

  توصیف مالحت و دلبري از زبان عاشق 

  : گوید خسرو در وصف مالحت و دلبري شیرین چنین می

  ). 288همان ، (دهانم پر شکر گردد بدین نام / ـ ترا گر بر زبان گویم دالرام 

  ). 293همان ، (فرود آورده خود را مینداز / ـ فرود آي از سر این کبر و این ناز 

  توصیف مالحت و دلبري از زبان معشوق 

  : ستاید شیرین خود نیز مالحت و دلبري خویش را می

  هاست هنوزم در سر از شوخی شغب/ هاست  ها طرب ـ هنوزم در دل از خوبی

  ). 286همان ، (کمینه خیل تاشم کبر و ناز است / ـ رخم سرخیل خوبان طراز است 

   ).287همان ، (به بوسه دل نوازي نیز دانم / ستانم  ـ به غمزه گر چه ترکی دل

  

  توصیف شیرین زبانی از زبان راوي . 3-5

نکته قابل توجه کاربرد این مؤلفه در توصیف . هاي غنایی بسامد باالیی دارد شیرین زبانی پس از مالحت و دلبري در بین مؤلفه
  . شخصیت غنایی مردانه است

  وصف شیرین زبانی شیرین -

  ).152همان ، (شکرریز لبش را صد زبان هر صد / ها کند تیز  ـ به سحري کاتش دل

  ). 237همان ، (که در گفتن عجب شیرین زبان بود / ـ شنیدم نام او شیرین از آن بود 

  وصف شیرین زبانی خسرو   -

  ). 268همان ، (فسونگر بود وقت نغز گویی / ـ فسانه بود خسرو در نکویی 

  توصیف شیرین زبانی از زبان عاشق 

  . گردد شود و شیرین زبانی شخیصت غنایی زنانه توصیف می ق نیز در این داستان دیده میزبانی از زاویه دید معشو وصف شیرین

  ).  213همان ، (به شیرینی چو آب زندگانی / ـ کجا شیرین و آن شیرین زبانی 

  توصیف شرمگینی از زبان راوي . 3-6

  . آید می اي است که در توصیف شخصیت غنایی زنانه امر مثبتی به شمار شرمگینی نیز مؤلفه
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  ).195همان ، (نبودي بر لبش سیمرغ را بار / ـ صنم تا شرمگین بودي و هشیار 

  توصیف شرمگینی از زبان معشوق 

  : گوید شیرین در وصف شرمگینی خود چنین می 

  ). 287همان ، (دري در خشم دارم و صد در آزرم / ـ جهانی ناز دارم و صد جهان شرم 

هاي زیر  ها در جدول ها در منظومه خسرو و شیرین بر اساس فراوانی داده کاربرد هر یک از این مولفهتر، میزان  براي بررسی دقیق
  .نشان داده شده است

هاي غنایی ظاهري در منظومه خسرو و شیرین میزان کاربرد مؤلفه 1نمودار  -      
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  نتیجه

رخ و متعلقات آن چون خط و خال و زلف و ابرو و چشم و قامت و تن و (هاي غنایی ظاهري  نظامی گنجوي با به کار بردن مؤلفه
در این منظومه، .) . . شکیبایی و دلبري و مالحت و پاکدامنی و(و معنوي . . .) متعلقات آن چون دست و ساق و کمر و سرین و 

هاي غنایی ظاهري باالترین بسامد شامل صورت و  در بیان مؤلفه. هاي غنایی خود را به بهترین وجه توصیف کرده است شخصیت
هاي اروتیک نیز بوسیدن باالترین بسامد را داشته و  در میان مؤلفه. شود و قامت می) چون زلف و لب و دهان و دندان(متعلقات آن 

هاي معنوي نیز مالحت و دلبري باالترین بسامد را داراست و پاکدامنی و شیرین  در میان مؤلفه. گیرد ر رده بعد قرار میآغوشی د هم
  . گیرند ي بعد قرار می زبانی در رده

ر براي مثال مؤلفه صورت و چشم و ابرو و قامت د. هاي مردانه و زنانه متمایز است هاي غنایی در توصیف شخصیت کاربرد مؤلفه
در بین . اند ها فقط در توصیف شخصیت زنانه به کار رفته برخی مؤلفه. توصیف هر دو شخصیت مردانه و زنانه کاربرد دارد

  . هاي معنوي نیز فقط شیرین زبانی در هر دو نوع شخصیت کاربرد دارد مؤلفه

از زاویه دید . اند هاي غنایی به کار رفته در توصیف شخصیت) خود شخصیت  – معشوق  -راوي(ي دید  ها از سه زاویه این مؤلفه
ها به جز  از زاویه دید راوي نیز تمام مولفه. پردازد هاي غنایی می به توصیف خود از رهگذر مؤلفه) شیرین(فقط شخصیت زنانه 

هاي ظاهري بینی و غبغب و زنخ، خال و  یز مؤلفهاز زاویه دید معشوق یا معشوقه ن. اند مؤلفه معنوي شکیبایی و وفاداري وصف شده
هاي  مؤلفه. اند هاي معنوي شکیبایی، وفاداري و شرمگینی وصف شده گوش و بناگوش، میان و گردن، دست و انگشت و مؤلفه

شخصیت  و نیز مؤلفه ظاهري خال و بناگوش و مؤلفه معنوي شیرین زبانی از زاویه دید خود) بوسیدن و در آغوش گرفتن(اروتیک 
  . اند توصیف نشده

هاي غنایی ظاهري بیشتر مجازي و از نوع استعاره و تشبیه است و تشبیهات نیز اغلب حسی  زبان توصیف نظامی در مؤلفه
هایی چون صورت و متعلقات آن و  در مولفه. گر اهمیت تشبیه در توصیف است بسامد باالي تشبیهات در این منظومه نشان.است
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هاي اروتیک همه جا فقط از بیان استعاري استفاده  اما در مولفه. علقات آن از زبان حقیقت نیز بهره گرفته استهمچنین قامت و مت
  . هاي معنوي نیز فقط از بیان حقیقی استفاده کرده است در توصیف مؤلفه. کرده است

ه داشته و شخصیت زنانه در داستان از تري بر عهد هاي غنایی نقش مهم هاي غنایی ظاهري در توصیف شخصیت نتیجه این که مؤلفه
هاي ظاهري، مؤلفه صورت و متعلقات  در بین مؤلفه. ها بیشتر از شخصیت غنایی مردانه داستان وصف شده است رهگذر این مؤلفه

قه در آن بیشترین بسامد را دارا بوده که این متناسب با آغاز پیدایش عشق است که از رهگذر دیدار صورت زیباي معشوق یا معشو
هاي به کار رفته است و در این  زبان توصیف نظامی نیز متناسب با نوع مؤلفه. گیرد عالم بیداري یا خواب یا روایت راوي انجام می

  .زمینه نیز وي هنرمندي کرده است

  

  ها   نوشت پی

حقیقی نیز کلمه رخ و صورت و  هاي شمع و گل و کافور نیز بهره برده است و در بیان نظامی در توصیف رخ شیرین از استعاره -1
  :توان به شواهد زیر توجه کرد براي مثال می. روي را به کار برده است

  ). 152: 1381نظامی ، (ز نازش سوي کس پروا نه بینی / ـ به شمعش بر  بسی پروانه بینی 

  ).168همان ، (ز کافورش جهان کافور خورده / ـ ز مشک آرایش کافور کرده 

  ). 153همان ، (لبش شیرین و نامش نیز شیرین / ویش نیز نسرین ـ رخش نسرین و ب

  ). 327همان ، (ها عرق ریز  گالب از شرم آن گل/ هاي دالویز  ـ رخی چون تازه گل

  : ها مانند این نمونه. گوید نظامی همچنین زلف را به شب مانند کرده است و گاه نیز در بیان حقیقی از زلف سخن می -2

  ). 321همان ، (ز شب بر ماه مشک انداز کردي / دش باز کردي ـ گهی مرغول جع

  ). 292همان ، (داد  سرینش ساق را سیماب می/ داد  ـ در آن پیچش که زلفش تاب می

  : شواهد زیباي دیگري نیز در وصف قامت شیرین، نظامی ارائه داده که بدین قرار است -3

  ).326همان ، (د ماهی قصب پوش چو ماهی گر بو/ ـ چو سروي گر بود در دامنش نوش 

  ). 327همان ، (تباشیرش به جاي شیر هشته / ـ تنی چون شیر با شکر سرشته 

  ). 327همان ، (ز بازي زلفش از دستش دویدن / ـ ز تري خواست اندامش چکیدن 

  : هد مورد نظراینک شوا. وصف قامت در منظومه خسرو و شیرین از زاویه دید معشوق و خود قهرمان نیز مطرح است -4

  :وصف قامت از زبان معشوق 

  که سیمین نار تو بر نارون رست/ ـ سهی سرو آن زمان شد در چمن سست 
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  ). 288همان ، (طبرزد را دهان پرآب گردد / ـ گلت چون با شکر هم خواب گردد 

  :وصف قامت از زبان خود خود شخصیت

  ).286همان ، (ده ناشاد بود در بند محنت مان/ ـ چرا باید که چون من سرو آزاد 

  : شود آغوشی با بیان استعاري شواهد بیشتري دارد که در این جا بیان می وصف هم -5

  برو هم شیر نر شد عاقبت چیر/ کوشید با شیر  ـ گوزن ماده می

  به یاقوت از عقیقش مهر برداشت/ ـ شگرفی کرد و تا خازن خبر داشت 

  زندگانی مهر بر سر چو آب / ـ حصاري یافت سیمین قفل بر در 

  سفت به پیکان لعل پیکانی همی/ ـ خدنگ غنچه با پیکان شده جفت 

  شکر بگداخته در مغز بادام / ـ چکیده آب گل در سیمگون جام 

  به یکجا آب و آتش عهد بسته/ ـ صدف بر شاخ و جان مهر بسته 

  ).328همان ، (شبستان گشته پرشنگرف و سیماب / ـ ز رنگ آمیزي آن آتش و آب 
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  خاتون ملکیانِ جهان ب سبکزبان و 
   1سارا پاشا 

  2اکبر عطرفیعلی
  یدهچک

ي حافظ ها غزلي با کناریرونی و بیقی موسي او، از نظر ها غزلی از برخ کهیان قرن هشت است سرا غزلخاتون از  ملکجهان 
ی و روانخاتون،  ملکهاي غزل جهان  یژگیویکی از . یوان او انتخاب شده استدین پژوهش، پنجاه غزل از اي برا. شباهت دارند

کار رفته در  هاي به اسم. ي جمالت نمود داردنحوی و ساختار اضافیبات ترکها،  ها، فعل  یژگی در اسموین ا. است کالمی سادگ
جب سادگی و هاي مشتق و مرکب، مو ها و پرهیز از کاربرد کلمه استفاده از این واژه. ها از نظر ساختمان واژه، ساده هستند غزل

هاي مرکب و پیشوندي، کمتر استفاده شده است که این امر،  ها نیز ساده است و از فعل ساختمان فعل. شود دریافت راحت کالم می
کار رفته، ساده و پرکاربرد هستند و از حد  ترکیبات اضافی به. شود ها و القاي سریع مضمون به مخاطب می موجب کوتاهی جمله

هاي موجود در دیوان جهان ملک خاتون، منطبق با قواعد دستوري است و به  ساختار نحوي جمله. روند تر نمیهاي ادبی فرا سنت
جایی  گاهی جابه. شود ریختگی ارکان جمله، در مواردي دیده می هم هاي خاص کالم ادبی، اندکی به دلیل ضرورت شعر و ویژگی

ها خیلی پایین است، در تعیین سبک، تأثیر چندانی  چون بسامد وقوع آنشود، ولی  اجزاي جمله، منجر به پیچیدگی مفهوم آن می
  .ندارند
  
  

  .جهان ملک خاتون، غزل فارسی، ادبیات قرن هشت، زبان و سبک، زبان و آمار :هاکلید واژه
  
  

    

                                                        
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - 1

 عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی - 2
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  مقدمه
چون مهستی گنجوي و رابعه  اگر هم از شاعرانی. در تاریخ پربار فرهنگی و ادبی ایران، از زنان شاعر، کمتر نام برده شده است

ی و کیفی قابل توجه نیستند تعداد اشعار باقی مانده. نه نیست گرا شود، نقادانه و پژوهش نام برده می با توجه . ي ایشان نیز از نظر کم
بیشتر هاي ادبی معاصر است تا جایگاه ایشان  هاي پژوهش توان گفت که بررسی اشعار شاعران زن، از ضرورت به این موضوع می

وي دختر شاه . دقت بررسی نشده است، جهان ملک خاتون، شاعر قرن هشتم است یکی از زنان شاعر که اشعار او به. مشخص شود
دیوان جهان ملک خاتون شامل یک دیباجه، چهار . است مسعود اینجو، برادر بزرگ شاه شیخ ابواسحاق، ممدوح محبوب حافظ 

دیوان جهان . رباعی است 357بند و تعدادي شعر در رثاي فرزند و حدود  غزل، یک ترجیعقصیده، حدود هزار و چهارصد و سیزده 
ار آن را چاپ کرده1374ملک خاتون را پوراندخت کاشانی راد و کامل احمدنژاد تصحیح کرده و در سال  از . است ، انتشارات زو

، از سعید "عنوان حافظ و جهان ملک خاتون"اي است با  نخستین کارهایی که در مورد اشعار جهان ملک خاتون، انجام شده، مقاله
ي پروین دولت آبادي است که ابتدا در  اثر دیگر، مقاله. است به چاپ رسیده 1363، سال "ي حافظ درباره"نفیسی که در کتاب 

، 1378سال در  "منظور خردمند"حجم، با عنوان  صورت کتابی کم ، چاپ شده و سپس به1367، در سال "سخن اهل دل"کتاب 
یک از این آثار  در هیچ. اند ، به چاپ رسانده"بانوي غزل فارسی در عصر حافظ"اي با عنوان  زهرا اسدي نیز، مقاله. است منتشر شده

  .است هاي جهان ملک خاتون، بررسی نشده مذکور، مختصات سبکی و زبانی غزل
کند  سازي زبان فراهم می گیري سبک فردي و شخصی اي شکلتري بر ي آماده کند که گفتمان ادبی، زمینه روالن بارت بیان می

ت زیادي دارد هاي سبک بر این در بررسی ، بنا)38: 1387بارت، ( ه به زبان بیان، اهمیاي  ي سبک نیز، مسأله مسأله. شناسانه، توج
در . دستوري و آوایی زبان -گزینش در سطوح گوناگون زبان، یعنی سطوح معنایی، واژي: است که بر مفهوم گزینش استوار است

دهد و  هایی هستند که فرد در تمامی این سطوح صورت می ي گزینش هایی خواهد بود که فرآورده نتیجه، هر متن داراي ویژگی
بندي متون،  دهد که در طبقه هایی ارائه می شناسی، تحلیل سبک ).105:1376مهاجر، نبوي،. (زنند ي متن را رقم می سبک ویژه

شناختی، ادبی و  قواعد و معیارهاي این نوع تحلیل که بر اساس ابزارهاي زبان. هاي ادبی کاربرد دارد انواع ادبی و دورهبندي  رده
احی می هاي مستند و  ها و انواع را با دلیل ي تحلیل آماري دقیق متن استوار است و آثار ادبی و دوره شوند، غالباَ بر پایه بالغی طرّ

ی ریاض بنا بر مسائلی که در باال ). 25: 1388فتوحی، (کند  ها را تعیین می ي تفاوت آن کند و درجه بندي می ی طبقهدقیق علمی و حتّ
ها از منظرهاي مختلف،  ها، ترکیبات، و در نهایت، ساختار جمله ها، فعل هاي غزل ذکر شد، تالش شد تا در این پژوهش، واژه

. ي بعد با توجه به درصد کاربرد، تحلیل الزم، ارائه شده است ه و در مرحلهصورت درصد بیان شد شوند؛ نتایج نیز، به بررسی 
  .است هایی است که در دیوان چاپی جهان ملک خاتون آمده ها مطابق با شماره ي غزل شماره
  

  تعریف واژه
، این "صرف واژه مبانی"در کتاب . نماید ها، داشتن تعریفی جامع و مانع از واژه ضروري می شناسی واژه براي بررسی سبک

اي خیالی، واقعی، مادي یا  شود و به پدیده واژه عنصري است که در ساخت گروه استفاده می": تعریف از واژه ارائه شده است
واژه، واحدي انتزاعی است که معنا یا نقش دستوري . کند داللت می) جهانی که گویشور با آن آشناست(انتزاعی در جهان خارج 

  ).21: 1387شقاقی، ( "توان به انواع بسیط یا غیر بسیط تقسیم کرد دارد و آن را می
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  ي بسیط و غیر بسیط واژه

 ).33همان، (شود  ي بسیط یا ساده نامیده می تر است، واژه واژ دارد و غیر قابل تجزیه به اجزاء کوچک اي که فقط یک تک واژه

واژ وابسته  این واژه حداقل از دو ریشه یا یک ریشه و یک تک .توان به عناصر سازنده آن تقسیم کرد ي غیر بسیط را می واژه
توانند بر اساس مفهوم و نقشی که در ساختار زبان بر عهده دارند، به  ها می واژه). 34همان، (شود  ساخته می "وند"موسوم به 

  .هاي مختلفی چون اسم، صفت، قید، فعل، حرف اضافه و غیره تقسیم شوند طبقه
هاي  ها، بررسی شده است، زیرا میزان استفاده از اسم، نسبت به سایر طبقه هاي موجود در غزل ها و فعل در این بخش، اسم

همچنین در بررسی افعال، نکات سبک . گیرد تر انجام می تر و دقیق شناختی آن آسان دستوري بیشتر است و در نتیجه بررسی سبک
  .ها پرداخته خواهد شد به آناي به دست آمده که در جاي خود  شناختی قابل مالحظه

 
  بررسی واژگان شعر جهان ملک خاتون

. اند هاي فعلی قرار نگرفته کار رفته و در ترکیب صورت مستقل به اند که به هایی بررسی شده در بسامدگیري واژگان، تنها اسم
 به "صبر کن"اما وقتی در فعل مرکب  صورت مستقل استفاده شده، مورد بررسی قرار گرفته، جا به ي صبر، هر عنوان مثال واژه به

  .کار رفته، در بسامدگیري منظور نشده است
  :نتایج بررسی، از این قرار است

  

  ها بررسی اسم
این چهار دسته شامل . است هاي جهان ملک خاتون در چهار دسته مختلف صورت گرفته کار رفته در غزل هاي به اسم  بررسی

در مورد این چهار دسته، در . شود ها می ها، هویت واژگان و در نهایت بار معنایی آن ودن واژهاسامی ذات و معنی، جامد یا مشتق ب
  .ادامه توضیحاتی داده خواهد شد

  
  اسم ذات و اسم معنی) الف

. طور مستقل در خارج از ذهن وجود دارند و محسوس و ملموس هستند، مانند کتاب، درخت و غیره ها به مصداق برخی از اسم
طور مستقل در خارج از ذهن  ها به هایی وجود دارند که مصداق آن در مقابل اسم ذات، اسم. شود ها، اسم ذات گفته می اسم به این

ها، اسم معنی گفته  به این اسم. ها وابسته به وجود دیگري است، مانند علم، آزادگی، زیبایی و غیره شود و وجود آن یافت نمی
انوري و احمدي گیوي، ج (رسانند، همگی اسم معنی هستند  هایی که مفهوم زمان را می مه اسممصدرها، اسم مصدرها و ه. شود می

1382.2 :98.(  
اسم ذات % 46ها، اسم معنی و  اسم% 54. هاي جهان ملک خاتون، بیشتر از اسم ذات است میزان استفاده از اسم معنی در غزل

دهد که شاعر به امور انتزاعی، بیشتر از امور عینی و محسوس توجه داشته  می هر چند این تفاوت چندان زیاد نیست، اما نشان. هستند
  .است
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  اسم جامد، اسم مشتق) ب

. شوند شود و کلماتی که پیشوند یا پسوند ندارند، جامد نامیده می هایی که داراي پیشوند یا پسوند هستند، مشتق گفته می به واژه
ها  واژه% 10ها، جامد و تنها،  واژه% 83. ده از لغات جامد بیشتر از کلمات مشتق استهاي جهان ملک خاتون، میزان استفا در غزل

هاي جهان ملک خاتون بسیار ساده و قابل درك براي مخاطبان است، شاید  غزل. مرکب هستند -واژگان دیگر، مشتق. مشتق هستند
  .هاي ساده و بدون پیشوند یا پسوند باشد یک دلیل آن استفاده از واژه

  هویت واژگان) ج
  نتایج بررسی. هاي بسیط است دست آمده، مبتنی بر واژه تعیین هویت واژگان، بر اساس فرهنگ فارسی معین بوده و آمارهاي به

ها، مهجور و متروك نیستند و در زبان معیار امروزي  ها، ریشه پهلوي دارند؛ اما این واژه از واژه% 47این صورت است که حدود  به 
  .کلماتی مانند دل، امید، جان و غیره از این نوع کلمات هستند. روند ار مینیز به ک

واژگان دیگر، با . میزان استفاده، بیشترین کاربرد را دارند% 31هاي عربی با حدود  هایی که ریشه پهلوي دارند، واژه پس از واژه
  .بک تأثیر چندانی ندارندهاي مختلف دیگري دارند که در بسامدگیري و تعیین س درصدهاي ناچیز، ریشه

  
  بررسی افعال

گیرد و به چند مفهوم داللت دارد؛ مفهوم شخص، افراد یا جمع، زمان و انجام دادن  فعل بخشی از گزاره است که شناسه می
ي ها با توجه به تعریفی که از فعل آمد، فعل). 355: 1382.2انوري و احمدي گیوي، ج (کار یا پذیرفتن حالت یا صفت و غیره 

  :دست آمد از قرار زیر است موجود در اشعار جهان ملک خاتون بررسی شدند و نتایجی که به
  

  شخص و شمار) الف
در این حالت . ، از جهت شخص و شمار، سوم شخص مفرد هستند%46کار رفته در اشعار انتخابی، حدود  هاي به بیشتر فعل

  .کند را براي شخصی دیگر یا براي خود بازگو میکند و داستان عشق خود  گویی شاعر، از یار خود صحبت می
این در حالتی است که شاعر با یار خویش در حال . افعال مورد استفاده، از جهت شخص و شمار، دوم شخص مفرد هستند% 28

ید شا. هاي جمع است ي کم جهان ملک خاتون از شناسه ها گفتنی است، استفاده چه در بخش شخص و شمار فعل آن. گفتگو است
ي فردگرایانه داشته و کمتر در جمع حضور داشته، یا اگر حضور داشته  ي این باشد که شاعر بیشتر روحیه دهنده این موضوع نشان

این موضوع با توجه به زن و شاهزاده بودن شاعر و حضور کم او در میان مردم، . است  ها، خیلی مورد پسند او نبوده این نشست
  .درس چندان بعید به نظر نمی

  
 

  ساختمان فعل) ب
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ها معموالً  این فعل. کار رفته، ساختی ساده دارند افعال به% 73حدود . هاي مورد استفاده، از جهت ساخت نیز بررسی شدند فعل
فعل  روند، مانند اند که امروز به کار نمی کار رفته ها، با صورت و تلفّظی به در زبان امروزي هم کاربرد دارند، تنها برخی از این فعل

  :است در بیت زیر استفاده شده "باشد که"به معنی  "بو"
  بو که آن درد هم از پیش دوا بگشاید  دردم از حد شد و جز لطف خدا نیست دوا

  )259: 1374جهان ملک خاتون، (
د"با تلفظ  "بود"فعل  به عنوان مثال در این بیت. کار رفته است در اشعار جهان ملک خاتون به "ب :  

  از قضا بین که در این دام بال افتادم  بدم اندر همه دانش لیکنمرغ زیرك 
  )341همان، (

این فعل در زبان کنونی، کاربرد . است "بباید"هاي ساده قابل ذکر است، استفاده از فعل  از موارد دیگري که در بررسی فعل
  .ندارد

  آید میچنان که بباید چنانکه  نه آن  دال به گردش و دور زمانه باید ساخت
  )258همان، (

  .کند نیز سبک زبان این متن را به گذشته نزدیک می "ببخشاي"استفاده از فعل 
  رحمی بکن خدا را کز وصل تو فقیرم  اي پادشاه خوبان بر حال من ببخشاي

  )360همان، (
  .است که در زبان امروز کاربرد کمی دارد "پروراندن"و  "پروردن"اي از فعل  گونه "ام پروریده"

  ام از جویبار چشم رو کش آب داده زان  ام سرو قدت به خون جگر پروریده
  )364همان، (

  :اي است که در این اشعار به عنوان فعل تام استفاده شده، ولی در زبان امروز، قید شک و تردید است نیز کلمه "شاید"
  ولی اگر بکند یاد ما دمی شاید  ز لوح خاطر من یاد دوست نتوان برد

  )258 همان،(
    

هاي مرکب، آشنا و نزدیک به زبان معیار عصر ما  بیشتر این فعل. کار رفته است به% 22پس از فعل ساده، فعل مرکب در حدود 
خورد که در زبان معیار کنونی کاربرد ندارد؛  اما چند ترکیب فعلی هم به چشم می. و غیره "نظر کردن"، "جفا کردن"هستند، مانند 

  .شود استفاده می "خشمگین شدن"در بیت زیر که امروزه به جاي آن از  "خشم کردن"نظیر 
  چو جان کردي ز تن باري جدایی  بکردي خشم و از چشمم برفتی

  )502همان، (
  .شود استفاده می "گناه کردن"نیز فعل مرکبی است که در زبان معیار امروز، کاربرد ندارد و به جاي آن از  "گناه آمدن"

  به لطف خویش باري درپذیرم  عفو از خداوندگناه آید ز ما 
  )360همان، (

  .شود استفاده می "برگشتن"رود و از فعل  کار نمی نیز امروز به "با پس آیی"فعل 
  چو رفتی از تنم کی با پس آیی  چو جانی از تنم بیرون مرو زانک
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  )503همان، (
  .رفته استکار  است که در بیت زیر به "واپس آمد"گونۀ دیگر این فعل، 

  واپس آمد چو بدیدیم همان بود همان  گفتم آن دلبرم از روي کرم بازآید
  )405همان، ( 

  :شود ي دیگري نیز مشاهده می در نمونه "با"جاي  به "وا"استفاده از پیشوند 
  سهل کار دل ولی دلدار کو  دل ببرد از دستم و واپس نداد

  )438همان، (
صورت ساده  هاي پیشوندي گاهی به برخی از فعل%). 5حدود (این اشعار، بسامد باالیی ندارند کار رفته در  افعال پیشوندي به

بر "روند مانند  کار نمی ، اما برخی دیگر در زبان امروز به"گرفتند و برگرفتند"، "افراشتیم و برافراشتیم"اند مانند  کار رفته نیز به
  .شود استفاده می "گشادن"که امروزه از نوع ساده آن یعنی  "برگشادن"رود، یا فعل  به معنی باال می "رود می

  
  زمان فعل) ج

هاي اصلی، ماضی،  زمان. دهد هاي فعل این است که زمان وقوع انجام کار و داشتن حالت و غیره را نشان می یکی از ویژگی
  .شوند تري تقسیم می هاي جزئی ها به شاخه مضارع و مستقبل هستند که هرکدام از آن

  
  مضارع فعل

مضارع التزامی، و % 26. هاي مضارع، از نوع ساده هستند این فعل% 50ها، مضارع بوده و  فعل% 45در اشعار جهان ملک خاتون 
بند گذشته نیست، چشم به آینده هم  دهد که شاعر چندان پاي ي بیشتر از فعل مضارع نشان می استفاده. مضارع اخباري هستند% 24

  .کند رو است، توجه او را جلب می ها روبه ا آنفقط مسائلی که ب. ندارد
مانند . شود آغازین این افعال حذف می "ب"کار رفته در اشعار، این است که  هاي مضارع التزامی به هاي فعل یکی از ویژگی

  :در بیت زیر "گیرم"
  ساي تو گیرم سر زلف سمن  چه باشد گر شبی بر دست امید

  )359همان، (
  :این بیتدر  "نویسم"همچنین 

  نگذاردم وفا که نویسم شکایتی  گفتم ز جور دوست بگویم حکایتی
  )457همان، (

  دانم یقین که در سر کار نظر شود  بیچاره دل گناه ندارد ولی چه سود      
  )249همان، (

  شرح حالی ز سر شوق همی پردازم  سازم مدتی تا به غم حال جهان می
  )361همان، (

  :در بیت زیر "دانم"آغازین حذف شده است، مانند  "می"مضارع اخباري نیز هاي  در برخی از فعل
  :استفاده شده است "می"جاي  به "همی"گاهی نیز از 
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  .کند نزدیک می) قرن پنج و شش(است که زبان شعر را به زبان گذشته  با هم استفاده شده "ب"و  "می"در یک مورد نیز از 
  چون از جمال رویت اي دوست ناگزیرم  بسوزم اي بر آتش ناچار می پروانه

  )360همان، (
هاي  ي زیاد شاعر از کتاب شاید دلیل این امر استفاده. هاست ي زبان کهن موجود در غزل تمامی این موارد نشان دهنده

  .ي استفاده این شاعران از افعال باشد گذشتگان و آشنایی با شیوه
  

  فعل ماضی
هاي  فعل% 79. اند افعال را به خود اختصاص داده% 38ي بعد از فعل مضارع قرار دارند و  مرتبههاي ماضی، از نظر کاربرد در  فعل

  .از ماضی نقلی و بعید هم به میزان خیلی کمی استفاده شده است. ماضی، از نوع ساده هستند
 "برفت"و  "بربود"مانند . آمده است "ب"ها  کار رفته، این است که بر سر برخی از آن هاي ماضی به هاي فعل یکی از ویژگی

  :در بیت زیر
  جز صبر برو قصه مخوان اي نیست به چاره  بلبال باد صبا گل ز تو بربود و برفت

  )405همان، (
    

  :گونه هستند این "بگفت"و  "بریخت"در ابیات زیر نیز 
  بگفت خون چنین ریختن ثوابی بود  بریخت خون دلم گفتمش وبالت نیست

  )244همان، (
    

  :آمده است "ب"هاي ماضی  این بیت نیز بر سر فعلدر 
ل ما را ز ازل با غم تو بسرشتند ي عشق تو را بر سر ما بنوشتند قصه  گ  

  )224همان، (
هاي گذشتگان  ي فعل، نگاهی به نوشته دهد که شاعر در زمینه این نوع استفاده از افعال ماضی نیز همانند افعال مضارع نشان می

  .طریق به فخامت زبان خویش افزوده استاین  داشته و به 
دهد که ذهن شاعر بیشتر درگیر مسائل روزانه و حال و هواي  در کل، استفاده کم از افعال ماضی نسبت به مضارع، نشان می

  .خود بوده و کمتر به گذشته توجه دارد
  مستقبل

دهد که آینده و رویدادهاي احتمالی آن  نشان میاین امر . است "خواهد بود"ها استفاده شده،  تنها فعل مستقبلی که در غزل
  .چه بیشتر در شعرش نمود دارد، مسائلی است که در زمان حال روي داده است کند و آن توجه شاعر را جلب نمی

  فعل امر و نهی) د
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درصد، به % 5ر و درصد از افعال، به فعل ام% 12حدود . ي زیادي نکرده است هاي امر و نهی، استفاده جهان ملک خاتون از فعل
. دهد که او زیاد اهل امر و نهی کردن نبوده است شود و نشان می نسبت، میزان کمی را شامل می فعل نهی اختصاص دارد، که به

  .برداري او باشد ي فرمان شاید این دلیل دیگري بر زن بودن شاعر و جنبه
هایی از آن مشاهده  و در اشعار جهان ملک خاتون نمونههاي زبان فارسی کهن است  از ویژگی "ب"استفاده از فعل امر بدون 

  :شود این بیت جهت نمونه آورده می. ها بسامد باالیی نداشته و در ایجاد سبک شخصی تأثیر چندانی ندارند اما این نمونه. شود می
  از قضا بین که در این دام بال افتادم  مرغ زیرك بدم اندر همه دانش لیکن

  )341همان، (
    

این مورد نیز در ). 332: 1388شمیسا، (هاي پیشوندي است  دیگر از خصوصیات زبان فارسی کهن، ساختن فعل امر با فعلیکی 
  :شود اشعار جهان ملک خاتون مشاهده می

  دماغ جان من از لطف خود معنبر کن  ي احزان ما درآي از لطف شبی به کلبه
  )421همان، (

  همچو صبحی تا به رویش جان برافشانم چو شمع   گو برآ از مشرق امید آن خورشید حسن
  )310همان، ( 

  فعل منفی) ه
بیند  دهد که جهان ملک خاتون، وقوع فعل را مثبت می این درصد کم نشان می. کار رفته منفی هستند هاي به درصد از فعل% 9

ا امید دارد که وضع بهتر شود و درکل، شاعر توان گفت که شاعر اگرچه از شرایط زندگی خود رضایت ندارد، ام البتّه می. نه منفی
  .نگري است مثبت

  
  فعل گذرا و ناگذر) و

تر  هاي ناگذر و نیاز نداشتن به مفعول، موجب کوتاه استفاده زیاد از فعل. درصد گذرا هستند% 29درصد افعال، ناگذر و % 71
تواند از ظرفیت ابیات براي بیان احساسات  شاعر، بهتر میشود و  شود؛ در نتیجه مطالب بیشتري در بیت گنجانده می ها می شدن جمله

  .و تمایالت درونی خویش استفاده کند
  
  معلوم و مجهول) ز

 فاعل یا در اشعار به. به این ترتیب فاعل در همه این جمالت مشخص است. معلوم هستند%) 99(کار رفته  هاي به بیشترین فعل
در (توان به فاعل پی برد  هایی که در سنن ادبی وجود دارد، می است، یا از قرینهطور صریح ذکر شده، که معموالً همان یار 

  ).کند هاي عاشقانۀ فارسی، معشوق نقش اصلی را بازي می غزل
  
  ها اي در بررسی فعل نکته) ط
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ل فعل نشسته ندارد، ولی چون در مح...) شخص و شمار و زمان و(مشاهده شد که ساختار فعلی  "کو"ي  ها واژه در بررسی فعل
  :در این غزل). "کو".معین(از نظر دستوري قید استفهام و از ادات پرسش است  "کو". دهد و گزارشی در مورد نهاد می

  در جهان اکنون ز یار آثار کو  گفته بودم یار گیرم یار کو
  )438همان، (

  .، ردیف است و یازده مرتبه تکرار شده است"کو"ي  واژه
  در اشعار جهان ملک خاتونشناسی جمله  بررسی سبک

هاي غیر متعارف، کوتاه یا بلند بودن جمالت، کاربردهاي کهن و  نشینی و دقت در ساخت در این بخش، جمله از نظر محور هم
کند و همین، به سخن،  بندي جلب توجه می ي بیان مطلب از نظر جمله در این اشعار، گاهی نحوه. گیرد غیره مورد بررسی قرار می

  .شود هاي غیر متعارف پرداخته می کار رفته و ساخت هاي به در ادامه به بررسی جمله. دهد ي سبکی می  وجههتا حدي 
  

  هم ریختگی ارکان جمله به
هم ریختگی، موجب شده که درك  هم ریخته است، این به شود که ارکان آن به اي مشاهده می ، جمله7، بیت 769در غزل 

  :جمله کمی دشوارتر شود
  اي جان غم مخور  آب باز آید به جوي رفته  نیست بر کار جهان خرسند باش اعتمادي

  )282همان، (
این . اضافه شده است "جوي"جا شده و به  صفت آب است که جابه "رفته"، "آب باز آید به جوي رفته"ي  در جمله

  .جایی، از فصاحت جمله کاسته و تعقید ایجاد کرده است جابه
هم ریخته و حذف و ایجازهایی صورت گرفته که موجب دشوار شدن درك جمله  ارکان جمله به نیز 5، بیت 1337در غزل 

  :شود می
  ز تاب زلف و ابروي هاللی  چرا داري من سرگشته پیوست

  )479همان، (
ترکیب جایی اجزاي جمله،  ، اما با جابه"داري چرا من را ز تاب زلف و ابروي هاللی پیوسته سرگشته می"این جمله چنین است 

  .هم ریخته است آن، به
توان  می. شود دیده می  هم ریختگی با توجه به اینکه در حدود بالغ بر سیصد و هشتاد بیت بررسی شده تنها در دو بیت این به

ها دستورمند  گفت شاید در این دو بیت نیز شاعر براي رسیدن به وزن دلخواه خود مجبور به تغییرات شده و در کل، ساختار جمله
 . است

  
  فعل هاي بی جمله

شود که در  اي گفته می فعل به جمله ي بی جمله. شود فعل دیده می هاي بی هاي جهان ملک خاتون، در مواردي جمله در غزل
  :نظیر این بیت). 309: 1382. 2 انوري و احمدي گیوي، ج(ظاهر فعل ندارد و فعل آن در ژرف ساخت جمله است 

  شب و روزم هوایی و خیالی  تکاپويتو از من فارغ و من در 
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  )479همان، (
در مصراع دوم نیز، این حرف استفاده شده و . کند در مصراع نخست، نبود فعل را جبران می "و"در این بیت استفاده از حرف 
 .رساند معناي همراهی و مالزمت را می

  :شود مشاهده می، با معناي همراهی "و"در این بیت نیز مورد مشابهی از کاربرد حرف 
  نوایی جهان و بیدلی و بی  تو و سلطانی و ناز و تنعم

  )503همان، (
  :شود فعل دیده می ي بی ي دیگري از کاربرد جمله شود، نمونه در دو بیت دیگري که در زیر آورده می

  هزار جان گرامی فداي جان و تنش  ها ز منش اگرچه یاد نیاید به سال
  )302همان، (

  فداي جان و تن او هزار همچو منش  بود در جان به بندگیشمرا که نام 
  )303همان، (

  .فعل است هاي بی جمله  از مصداق "فداي جان و تن او"
  :در این بیت
  ي بدگوي و از رقیب چه باك مرا ز طعنه  ي وصلت امید خواهد بود اگر به وعده

  )316همان، (
    

در فرهنگ . استفاده شده است که در آن فعل، محذوف است "باكچه "در مصراع دوم به جاي باکی نیست، از عبارت 
عنوان شاهد  رود؛ این بیت نیز به کار  رساند که براي اشیاء به ، در مواردي پرسش را می"چه"ي  فارسی معین آمده است که، کلمه

  )."چه". معین(ذکر شده است 
  نی داردباري آن بت بپرستید که جا  جان چه توقع دارید کافران از بت بی

  .با این مفهوم استفاده نشده است "چه"اما در شعر جهان ملک خاتون، از واژه 
هاي موجود در  ها، جمله وجود دارد، پس با بررسی تمام فعل کار رفته در غزل هاي به اگر بتوان ادعا کرد که به تعداد فعل

. هاي بررسی شده، به نهصد و نود و سه رسیده است داد فعلتع. ها را تخمین زد کار رفته در غزل توان تعداد جمالت به شعرها، می
یعنی در هر غزل حدود نوزده . شود هاست تقسیم شود، عدد حاصل حدود نوزده می  ها بر عدد پنجاه که تعداد غزل اگر تعداد فعل

؛ با این حساب )است 388ها  تعداد کل بیت(ها نیز در حدود هفت بیت است  هاي غزل میانگین تعداد بیت. کار رفته است جمله به
طور معمول  به. هاي استفاده شده، کوتاه و مقطّع است رسد که جمله نظر می پس به. کار رفته است در هر هفت بیت، نوزده جمله به

که اي  کنند؛ اما لحن مالیم و روحیه شود، کسانی که طبعی تند و سرکش دارند، از جمالت کوتاه استفاده می گونه برداشت می این
ي دیگري براي سادگی و  تواند نشانه ها می کوتاهی جمله. هاي جهان ملک خاتون وجود دارد، با این مطلب سازگار نیست در غزل

  .هاي وي باشد روانی زبان غزل
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، 1162و غزل شماره  1، بیت 348در غزل شماره  "چیست"  ي دیگري که در این بخش گفتنی است، استفاده از عبارت نکته
ها جمله فعلیه هستند  در فرهنگ فارسی معین آمده که این عبارت. ، است1، بیت 1در غزل شماره  "کیست"و عبارت ، 5بیت 

  .ها باید در نظر گرفته شوند ها، این عبارت و در حساب کردن مجموع جمله) "چیست". معین(
 

  ترکیبات اضافی در سبک جهان ملک خاتون
گاهی در شعر برخی از . اسی مطرح است، بررسی ترکیبات اضافی استشن بحث دیگري که در بخش سطح زبانی سبک

زمانی نیز شاعر . در اشعار حافظ "پیر مغان"شود، مانند  ي سبکی می شود که موجب ایجاد خصیصه شاعران ترکیباتی مشاهده می
اقانه دست به خلق ترکیباتی می جستگی و تمایز زبان شعري شاعر اي موجب بر زند که پیش از او وجود نداشته، چنین ترکیبات خلّ

گراست یا به  توان متوجه شد که شاعر تشبیه ها، می هاي تشبیهی و استعاري و تعیین بسامد آن همچنین با بررسی اضافه. شوند می
تقاد به اع. ها تأثیر گذار است گرا بودن در تشخیص سبک گرا یا استعاره خود این امر، یعنی تشبیه. استعاره توجه بیشتري دارد

نشاند؛ در مقابل،  جاي صورت دیگري می  کند و به یاکوبسن، استعاره فرآیندي است که صورتی را از محور جانشینی انتخاب می
میزان . شود دهد و ترکیب نامیده می نشینی در کنار صورت دیگري قرار می مجاز فرآیندي است که صورتی را روي محور هم

به نظر وي، در دو مکتب رمانتیسم و سمبولیسم، شاعران بیشتر به . الکی براي تشخیص سبک باشدتواند م استفاده از این دو قطب می
صفوي، (اند و در مکتب رئالیسم، گرایش به ترکیب، روي محور جانشینی بوده است  انتخاب از روي محور جانشینی تمایل داشته

  ).182-181: 1383. 2 ج
شاعران، بیشتر به مجاز، عالقه داشتند ) که تقریباً معادل مکتب رئالیسم است(سانی به این ترتیب، شاید بتوان گفت در سبک خرا

حال باید بررسی شود که . اند به استعاره گرایش داشته) که تقریباً معادل مکتب رمانتیسم و سمبولیسم است(و شاعران سبک عراقی 
  .تر است ها نزدیک یک از این سبک سبک جهان ملک خاتون، به کدام

که کل ترکیب به عنوان یک واحد اضافی در نظر گرفته   کار در بررسی ترکیبات، به این صورت بود که عالوه بر این روش
به عنوان مثال، هر یک از . آمد شد، به ترتیب از آغاز با حذف عنصر اول، عناصر دیگر، هر کدام در جاي الفبایی خود می می

  :واحدهاي زیر در جاي الفبایی خود آمده است
 امید دولت روز وصال

  دولت روز وصال
  روز وصال

انوري، احمد معین الدینی، فاطمه (از آن استفاده شده است  "کلک خیال انگیز"این روش همان روشی است که در کتاب 
  :شود انواع این ترکیبات در زیر آورده می). 10: 1385معین الدینی، 

) ي بیانی، تشبیهی و غیره مثالً اضافه(اند و معناي ضمنی دیگري  شده ترکیباتی که در آن، دو اسم به یکدیگر اضافه) الف
هایی نظیر دلدار من، احوال جهان و جور تو از این نوع  ترکیب%. 41این ترکیبات، بیشترین بسامد را دارا هستند یعنی حدود . ندارند
  .هستند
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. توان مضاف الیه را از مضاف جدا کرد ه است و نمیهایی که در آن مضاف، وابسته به مضاف الی اضافه تخصیصی؛ اضافه) ب
قی هستند کار رفته، اضافه هاي به اضافه% 19. مانند روي تو، چشم من و خون جگر   .هاي تخصیصی یا تعلّ

  
ها را به خود اختصاص  اضافه% 14هاي توصیفی، همان موصوف و صفت است و در حدود  هاي توصیفی؛ اضافه اضافه) ج
  . هاي توصیفی هستند هایی نظیر کار فروبسته، گل سیراب و نرگس شوخ اضافه هاضاف. اند داده

  
ها از این  اضافه% 14ي همانندي برقرار است و حدود  ي تشبیهی؛ در این نوع اضافه میان مضاف و مضاف الیه، رابطه اضافه) د

  .جهان ملک خاتون هستند هاي تشبیهی موجود در اشعار شمع روي، لب لعل و آتش شوق از اضافه. نوع هستند
  
قات آن چیزي ذکر می آید و به  ي استعاري، مشبه می اضافه استعاري؛ در اضافه) ه مانند سرو . شود جاي مشبه به از لوازم و متعلّ

د این نوع اضافه، کاربرد کمی دارد و در حدو. روان، جور لشکر حسن و تیغ ستم غمزه که در اشعار جهان ملک خاتون وجود دارد
  .استفاده شده است% 5/4

در اشعار کاربرد داشتند، اما چون ویژگی سبکی % 5/7هاي توضیحی و اقترانی نیز در حدود  عالوه بر موارد ذکر شده، اضافه
  .شود ها خودداري می خاصی را در بر ندارند، از توضیح در مورد آن

اند، به همین دلیل  ی از اجزاي جمله به وجود آمدهي حذف برخ هایی مشاهده شد که در نتیجه در بررسی ترکیبات، اضافه
  .احتیاج به کمی توضیح دارند

بوده که در اثر حذف، به این شکل  "آزار رساندن به مردم"شود،  مشاهده می 4، بیت 1001که در غزل  "آزار مردم"عبارت 
  .درآمده است
ي تشبیهی  این ترکیب، نوعی اضافه. است "الچشمی که شبیه چشم غز"، یعنی 6، بیت 1337در غزل  "چشم غزال"ترکیب 

  .هاي تشبیهی کمی متفاوت است است، اما ساختار آن، با اضافه
. کار رفته است بوده که به این شکل به "خسته شده از هجران"شود،  ، مشاهده می1، بیت 804که در غزل  "ي هجران خسته"

  .، همین حالت را دارد5، بیت 257در غزل  "رنجور غم"
  ."شرم ناشی از حضور تو"، یعنی 6، بیت 505در غزل  "م توشر"

توان  بوده و بنابراین می) الف(هاي مورد استفاده توسط این شاعر بیشتر، از نوع  توان گفت که اضافه با توجه به این موارد می
دنبال بیان مقصود خود، به زبان  ل بهدنبال زیبا سازي شعر خود با استفاده از این موارد نبوده و در مرحله او گفت، شاعر چندان به

روانی و سادگی، ویژگی اصلی اشعار غنایی فارسی . اند است؛ ولی کیفیت زبان و بیان وي، عناصر سبک او را ساخته معیار بوده
سعدي  .است که خود، ریشه در عناصر فرهنگ مردم دارد احتماالً زبان گفتار سعدي، سرمشق موفقی براي شاعران بعدي بوده. است
  ).117: الف 1372عبادیان، ( "است گو بهره جسته سرایی شاعران پارسی از سنّت نیک ساده"هم 

  
  گیري نتیجه
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هاي مشتق و  ها و پرهیز از کاربرد کلمه استفاده از این واژه. ها از نظر ساختمان واژه، ساده هستند کار رفته در غزل هاي به اسم) 1
ها از اسم معنی بیشتر از اسم ذات استفاده شده که این امر نشان  در این غزل. شود کالم میمرکب، موجب سادگی و دریافت راحت 

ي پهلوي داشته، اما مهجور و  ها ریشه بیشتر اسم. است دهد شاعر به مسائل ذهنی بیشتر از مسائل عینی و محسوس توجه داشته می
  .ند و در زبان فارسی امروزي نیز کاربرد دارندکار رفته، بسیار متداول هست هاي عربی به واژه. غریب نیستند

استفاده از . هاي مرکب و پیشوندي، کمتر استفاده شده است هاي موجود در شعرها، ساده است و از فعل ساختمان فعل) 2
براي بیان  شود مطالب بیشتري به مخاطب عرضه شود، زیرا شاعر تر کرده و موجب می ها را کوتاه هایی با ساختمان ساده، جمله فعل

بر سر فعل ماضی، استفاده از  "ب"هایی از کاربرد کهن افعال، مانند افزودن  نمونه. مطلب مورد نظر، فضاي بیشتري در اختیار دارد
ي  کند که نتیجه ها را به زبان قرن پنج و شش نزدیک می شود که این موارد، زبان غزل و غیره مشاهده می "می"جاي  به "همی"

دهد مسائل مربوط به زمان حال، توجه شاعر را  ي زیاد از فعل مضارع، نشان می استفاده. ر از متون ادبی گذشته استي شاع استفاده
ها، از فعل امر و نهی  در این فعل. میان بیاورد بیشتر جلب کرده است و موجب شده تا وي از زمان گذشته و آینده، کمتر سخنی به

کار  در افعال به. است ان ملک خاتون، به اندرزگویی و امر و نهی، توجه چندانی نداشتهدهد جه کمتر استفاده شده که نشان می
ي فردگراي شاعر دانست که خود این  توان، روحیه ي زیادي نشده است، علت این امر را می هاي جمع، استفاده رفته، از شناسه

دهد که  هاي معلوم، نشان می ي بیشتر، از فعل استفاده .هاي اجتماعی است روحیه، ناشی از زن بودن وي و عدم حضور او در مکان
توان پی برد که  هاي موجود در غزل عاشقانه، می طور صریح ذکر شده، که معموالً همان یار است، یا از قرینه فاعل یا در اشعار به

  .آید معشوق، نقش اصلی را دارد و از او بیشتر سخن به میان می
هاي جهان ملک خاتون، ترکیبی که از نظر بسامد، موجب تمایز متن شده و جزء  فته در غزلکار ر در ترکیبات اضافی به) 3

و  "خون جگر"، "دلدار من"این ترکیبات ساده و پرکاربرد هستند، نظیر . شود هاي سبک محسوب شود، مشاهده نمی ویژگی
  ."لشکر حسن"و  "لب لعل": روند مانند یهاي ادبی فراتر نم هاي تشبیهی و استعاري نیز از حد سنت اضافه. "نرگس شوخ"

هاي موجود در دیوان جهان ملک خاتون، منطبق با قواعد دستوري است و اگر در مواردي ارکان جمله  ساختار نحوي جمله) 4
جایی اجزاي جمله، موجب  گاهی جابه. هاي خاص کالم ادبی بوده است است، به دلیل ضرورت شعر و ویژگی هم ریخته به

توان  در کل، می. ها خیلی پایین است، در تعیین سبک، تأثیر چندانی ندارند شود، ولی چون بسامد وقوع آن مفهوم آن میپیچیدگی 
هاي زبان  هاي جهان ملک خاتون، از نظر زبان، پیچیدگی ندارند، چه از نظر صرفی، و چه از نظر نحوي، ویژگی گفت که غزل
  . آسانی ارتباط برقرار کند هاي او، به اطب امروزي با غزلاین ویژگی موجب شده که مخ. گفتار را دارد

  
    



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 543

  منابع
 .فاطمی: تهران. 2ج . چاپ بیست و دوم. دستور زبان فارسی). 1382. (انوري، حسن و احمدي گیوي، حسن

ینی، احمد و معین انوري، حسن و معین ینی، فاطمه  الد دیوان حافظ فرهنگ بسامدي و تصویري: انگیز کلک خیال). 1385. (الد .
 .سخن: تهران. ج 5

نامه دکتري دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت  پایان. "هاي سبک غزلیات سعدي ویژگی"). 1380. (اهللا زاده، نعمت ایران
 .مدرس

 .هرمس: تهران. دخت دقیقیان ترجمه شیرین. درجه صفر نگارش). 1378(بارت، روالن 

ار: تهران. کاشانی راد، پوراندخت و احمدنژاد، کامل: مصححان. ملک خاتوندیوان جهان ). 1374. (جهان ملک خاتون زو. 

 .مرکز نشر صدا: تهران). منظور خردمند(حافظ و جهان ملک خاتون ). 1378. (دولت آبادي، پروین

 ).سمت(ها  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه: تهران. چاپ دوم. مبانی صرف). 1387. (شقاقی، ویدا

 .سوره مهر: تهران). شعر: 2ج . (شناسی به ادبیات از زبان). 1383. (صفوي، کوروش

نامه زبان و ادب  فصل. "سازي زبان سرشت سخن ادبی، برجستگی و شخصی: شناسی ادبی سبک"). 1388. (فتوحی، محمود
 .25ص . ، پاییز41ي  پارسی، شماره

 .امیر کبیر: تهران. چاپ هفتم. فرهنگ فارسی). 1364. (معین، محمد

د مرکز: تهران. گرا یافتی نقش شناسی شعر، ره به سوي زبان). 1376. (مهاجر، مهران و نبوي، محم. 

انتشارات : تهران. اکبر خداپرست: گردآوري و تنظیم. ي حافظ درباره. "حافظ و جهان ملک خاتون"). 1363. (نفیسی، سعید
 .فرهنگ و هنر

  یخارجمنبع 
Correale D.M., (1988) The Ghazals of HAFEZ concordance and vocabulary, Roma  

  
   



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 544

  

85  

  سازي در مثنويالگوهاي زایاي واژه

  و ابداعات هنري موالنا از ظرفیت این الگوها 
   1نهادمحمد پاك

  چکیده

می دهند یکی از این الگوهاي واژه سازي، دستور نویسان و زبان شناسان روند شکل گیري واژه ها را به انحاء مختلف توضیح 
است که در ساختمان کلمات مرکب وجود دارد این ستاك حال، گاه بر اثر تکرار زیاد در ) بن مضارع ( استفاده از ستاك حال 

ا نمایند اگر چه بسیاري از تکواژ هاي لغوي آزاد نیز می توانند این نقش را ایف. واژگان مختلف در حکم پسوند به شمار می آید
یعنی بر اثر تکرار ، خصلت آزاد بودن را از دست می دهند و تبدیل به پسوند می شوند که می توان آن ها را شبه پسوند به حساب 

به هم معطوف می شوند اجزاي این ترکیبات ممکن است » واو « الگوي دیگر، ترکیباتی است که اجزاء آنها با حرف عطف . آورد
روابطی مثل ترادف و تقابل و یا مناسبات صوتی داشته باشند موالنا از این ظرفیت هاي بالقوه ي واژه سازي با همدیگر تناسبات و 

در پایان باید گفت این بخشی از هنر موالنا در ساخت هاي زبانی .  استفاده می نماید و واژگان هنري بی شماري را ابداع می نماید 
موارد دیگري نیز در دست تهیه می باشد که بر اساس تقسیم بندي .ه سازي بیش نیست حتی   موارد مذکور   چند الگوي واژ.است 

از جمله واژگان مرکب  می توان به  مرکب پیوندي . دکتر ایران کلباسی در کتاب ساخت اشتقاقی واژه قابل تقسیم بندي می باشد 
  .که در مجالی دیگر عرضه خواهد شد.  اره نموداش.....،جمله گونه ،پیش وابسته اي ،اضافه اي ، حرف ندا دار ،اتباع و 

  

  

  واژه سازي ، ستاك حال ، تکواژ و سازه ، نیمه کلمه ، شبه پسوند ، ترکیب ، ابداع ، مثنوي  : کلید واژه ها

  

 

  

                                                        
  1387ورودي مهر دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،  1
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را » ها  روند شکل گیري واژه« دهند و هر کدام  دستورنویسان عموماً در نوشتن دستور زبان، بخشی را به واژه سازي اختصاص می
ژیلبر الزار فرآیند شکل گیري . ها در این باره یکسان است  ولی هر چه هست ساختار کلی بحث آن. نمایند  به نوعی مطرح می

، کاربرد اشتقاقی پسوند ، کاربرد ] ارزش دستوري [   انتقال     : نمایند  یل پنج عنوان مطرح میها را در زبان فارسی در ذ واژه
( هاي واژگانی که در ارتباط نحوي با یکدیگرند  ، برخی از گروه] که بسیار زنده و پویاست [ اشتقاقی پیشوند ، روند ترکیب 

هاي رایج در  غالمرضا ارژنگ واژه)  287:  1389الزار ، ترجمه بحرینی ،  . (از عناوین تقسیم بندي وي است ) هاي هم پیوند  واژه
ارژنگ ، ( داند         زبان فارسی را از نظر ساختار بر پنج گونه ي ساده ، پیشوندي، پسوندي ، میانوندي ، مرکب و گروهی می

به بسیط ، مشتق ، مرکب و عبارت تقسیم استاد دکتر محسن ابوالقاسمی روش واژه سازي در فارسی دري را ) .  253:  1387
  ) .  1329:  1375ابوالقاسمی ، . ( نماید  می

ها وجود دارد اما این بدان معنی  شود که روندي مشترك براي شکل گیري واژه در بررسی تمامی دستورهاي مذکور، مشخص می
. گیرد  ها را یکسان به کار می ماید و یا این که آنن هاي واژه سازي استفاده می نیست که هر نویسنده یا شاعري از تمامی ظرفیت

با . هایی به کار گرفته شود که در اثري دیگر چنین اتفاقی رخ نداده باشد  ممکن است در یک اثر، پیشوندها و پسوندها یا ترکیب
  . ها است  هاي زبانی مثنوي، روند شکل گیري واژه این توصیف باید گفت یکی از ویژگی

هاي این الگوها براي ایجاد واژگانی  ر طرح الگویی نو، براي زبان فارسی نیست بلکه هنر موالنا در استفاده از ظرفیتهنر موالنا د
توان این الگوها را از اختصاصات واژه  با احتیاط می. دهد  از این میان، موالنا به بعضی الگوها عالقه بیشتري نشان می. باشد  بدیع می

ها از طرح و تبیین  اما قبل از ذکر آن. شود  در ذیل به ذکر چند الگوي زایا در این اثر سترگ اشاره می. د سازي مثنوي به شمار آور
  . توان گذشت  الگوهاي مورد نظر نمی

اختصاص داده است در فصل » اسم«، را به ساختمان »  دستور مفصل امروز« دکتر خسرو فرشیدورد که صفحات زیادي از کتاب 
فرشید ( نامد  وي کوچکترین جزء معنی دار زبان را سازه می. گوید  ف ،از سازه، کلمه و نیمه کلمه سخن میسوم در مبحث صر

در یک تقسیم بندي از )  27:  1386مشکوه الدینی ، ( این سازه را بعضی از زبان شناسان تکواژ نامیده اند )  125:  1388ورد ، 
بنابراین چهار . کند  نماید آنگاه مقید و آزاد را نیز به لغوي و دستوري تقسیم می سیم میها را به دو دسته مقید و آزاد تق ها آن سازه

منظور از لغوي طبقه ي باز زبان است در مقابل سازه ي ( ، در دانشجو » جو « سازه ي مقید لغوي مثل .  1: قسم سازه وجود دارد 
سازه ي آزاد لغوي یا .  3مقید دستوري مثل پسوندها و پیشوندها  سازه ي.  2) دستوري که جز عناصر محدود و بسته ي زبان است 

  ، ... سازه ي آزاد دستوري مثل اگر ، در ، هر .  4کلمات بسیط مثل پدر 

هاي لغوي و دستوري هر کدام به  توان گفت سازه می. توان نشان داد  این تقسیم بندي مرحوم فرشید ورد را به گونه اي دیگر نیز می
در ( دستوري آزاد .  3) در دانشجو »  جو«( لغوي مقید      .  2) پدر ( لغوي آزاد .  1. باشند  آزاد و مقید قابل تقسیم میدو طبقه ي 

  ) . پیشوندها و پسوندها ( دستوري مقید .  4) ، اگر 

یاد » نیمه کلمه « به عنوان )  مقید لغوي( هاي لغوي مقید  هایی که مرحوم فرشید ورد انجام داده اند سازه با توجه به طبقه بندي
روند و فقط در ساختمان کلمات مرکب و مشتق استعمال  شوند ؛ یعنی سازه یا عنصري لغوي که مستقالً و به تنهایی به کار نمی می
  )  126: همان ( متاب ، بازگو ، واگو ، جو ، خند ، رو : شود مثل  می

در آن است که نیمه کلمه جزء طبق ي لغوي و باز زبان است و ) ضمیمه:فرشید ورد به تعبیر استاد ( ها با وندها  تفاوت نیمه کلمه
، و یا غیر فعلی مثل متاب در » جو«توانند فعلی باشند   مثل ،  ها می نیمه کلمه. ضمیمه جزء عناصر دستوري و بسته ي زبان است 
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شبه ضمیمه یا ( نمایند و آن شبه پسوند یا شبه پیشوند  ا  میدر این راستا استاد فرشیدورد تقسیم دیگري نیز از ونده. کتاب و متاب 
شود و نقش پسوند یا پیشوند  ها کلمه ي مستقل پر استعمالی است که بسیار ترکیب می شبه ضمیمه. است ) شبه پیوست واره 
زبانی کلمات مستقل و پر استعمال  اصالً در هر... نمایند مثل خوش ، خند ، کج ، اندیش ، قابل ، اهل ، خانه و  اشتقاقی را ایفا می

  )  134: همان : نک ( شود  تبدیل به پیشوند و پسوند یا حروف و کلمات نامستقل دستوري و تهی از معنی می

ابداع موالنا در .گیرد  ها در کجا قرار می شود که ابداع موالنا در روند شکل گیري واژه با طرح این مقدمه تا حدودي آشکار می
آفریند وي از چند الگوي زایاي واژه سازي  هاي بالقوه واژه سازي می در ترکیبات نویی است که با استفاده از ظرفیت واژه سازي،
  . گردد  دو نوع از این الگوهاي زایا در این مقال تبیین می. گیرد  کمک می

واع ترکیبات در زبان فارسی باید گفت که جزء دوم آنها ستاك حال فعل است و از رایج ترین ان نخست از کلمات مرکبی
را دارا  لغوي مقیدگیرد که ستاك حال نقش سازه ي  هاي گوناگون کمک می موالنا آن قدر از این ستاك در ابداع واژه. است 
) هضمیم(و وند بودن ) طبقه لغوي و باز زبان ( گردد و در اثر استعمال رنگارنگ ،این سازه هابه ترتیب، مراحل نیمه کلمه بودن    می

گیرند ؛ یعنی همان کلمه ي مستقل پر استعمال که به  را بر عهده می) شبه پسوند (کنند ؛ در یک سخن نقش شبه ضمیمه  را طی می
با توجه به تعریف استاد علی اشرف صادقی . این یکی از رازهاي ابداعات هنري موالنا در واژه سازي است . شود  پسوند تبدیل می
  ) 521:  1381صادقی ، . ( رود  هاي سبکی مثنوي به شمار می را عالوه بر ویژگی زبانی از ویژگیتوان این  از سبک  ، می

دهند  در زبان معاصر براي  هاي مرکب را تشکیل می هاي فعل که جزء دوم اسم در دستور زبان الزار آمده است که برخی از ریشه
ها عمالً به پسوندهاي  شود این ریشه م و بیش محو و ضعیف میها ک روند که معنی حقیقی آن ساختن صفات بسیاري به کار می

باشد وي براي این نوع کاربرد  می... خواب آلود ، محبت آمیز ، اسف انگیز ، تعجب آور و : از این قرار . ساده تبدیل شده اند 
نیمه کلمه ( ند که این سازه ي لغوي مقید البته ناگفته نما)  304: الزار : نک ( اصطالح پسوند واره ي فعلی را پیشنهاد نموده است  در این ترکیب بن مضارع جزء پسین یا به  دیگو یم» دستور فعل « احمدي گیوي در .منحصراً ستاك حال نیست ) شبه ضمیمه  ←
بسیاري از دستور نویسان نوع صفت فاعلی آن را صفت فاعلی مرخم یا مخفف . قول استاد دهخدا مزید مؤخر واژه ي مرکب است

 اسم+ ي بعدي ثابت نمود که تخفیفی در کار نیست بلکه ترکیب صفت فاعلی مرکب است که از بن مضارع ها پژوهشکه  نامند یم
  )  13:  1384گیوي ، . ( پدید آمده است 

صفت و هسته ي ترکیب را  –اسم ) ي فاعلی مرخم ها صفت(البته استاد دکتر علی اشرف صادقی در مقاله اي این گونه ترکیبات را 
از نظر که حاکم بر کل ترکیب است وي درباره ي ترخیم این گونه ترکیبات نیز معتقد است که  داند یمپسوند صفر  ها آندر 

غرض از مطرح نمودن ترخیم این است که عده اي این )  6:  1383صادقی ، ( تاریخی هیچ گاه چنین چیزي اتفاق نیفتاده است 
( ي مرکب فعلی آورده اند ها اسماین نوع را مرحوم فرشیدورد در ذیل .  نامند یم...   گونه کلمات مرکب را صفت فاعلی مرخم یا 

در این الگوي زایا و زبانی مثنوي جزء دوم ترکیب ستاك حال یا نیمه کلمه است که هر دو در حکم شبه  به هر حال)  208: همان 
  .  باشند یملغوي قید ] تکواژ [ یا سازه ي ] شبه پسوند [ ضمیمه 

 ها واژهیري در روند شکل گ[  الگوي ترکیبات معطوفي هنر آفرینی موالنا در ابداع واژگان استفاده از ها تیظرفیکی دیگر از 
.  دینما یمتقسیم  آزاد و وابستهاستاد ابوالقاسمی در پرداختن به واژه سازي زبان فارسی دري ترکیبات فارسی دري را به . است ] 

و ... گاومیش ، گیر و دار ، سراسرو: مرکب آزاد از نظر ایشان مرکبی است که اجزایش با هم رابطه ي نحوي ندارند مانند 
  : به که با هم رابطه نحوي دارند مانند  ي وابستهها مرکب
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دکتر صادقی در کلمات مرکب فارسی قائل به دو نوع ) .  345: همان ) . ( ماده مضارع + اسم ( ، چشم انداز ) نامه ي کار ( کارنامه 
دیگر . است  که به مرور به صورت ترکیب در آمده داند یمایشان ترکیبات نحوي را بخشی از یک جمله . صرفی و نحوي است 

ایشان یکی از این گونه ترکیبات نحوي را دو اسم یا دو صفت معطوف . این که مانند ترکیبات صرفی همیشه تفکیک ناپذیر نیستند 
ترادف ( مثل آه و ناله .  شوند یمو از نظر صوري و معنایی به انواع مختلفی تقسیم  شوند یمکه با واو عطف به هم معطوف  داند یم

صادقی ، )         ( شباهت صوري ( زمین و زمان ) تقابل ( گاه و بیگاه ) تناسب معنایی ( درو پیکر ) ترادف جزیی ( پیر و پیغمبر ) 
دکنی این گونه استاد شفیعی ک) .  313: همان . (  دینما یمي هم پیوند بررسی ها واژهرا در ذیل  ها واژهالزار این ) .  116:  1361

را از حیث معنایی و صوتی دسته بندي  ها آنو   داند یمواژگان عطفی مرکب را از مشخصات و امتیازات الگوهاي صوتی مثنوي 
( ، ) نون و نوا ، کس و کار ( صوتی  –، معنایی ) جوش و جال ، خرد و خمیر ( معنایی  –صوتی ) نان و نمک ( معنایی :  ندینما یم

  )  286:  1373 :شفیعی : نک 

  . با این مقدمات منظور از دو الگوي واژه سازي مثنوي روشن شد 

  ) .  ندینما یمرا ایفا ) شبه پسوند ( ستاك حال و نیمه کلمه نقش شبه ضمیمه   ( : 1موارد استخراج شده براي الگوي شماره : الف 

ه ي اجزء اول ترکیب با جزء دوم یعنی ستاك فعل بسته به ستاك حال است ، از نظر نقشی رابط ها آنکلمات مرکبی که جزء دوم « 
الزم یا متعدي بودن ستاك ، حال یا گذشته بودن آن متفاوت است در این ترکیبات اگر ستاك فعل را به یک فعل صرف شده 

این ستاك )  5:  1383صادقی ، ( ي فعلی خواهد بود ها موضوعبرگردانیم جزء دیگر ترکیب در حکم یکی از اجزاء اصلی جمله یا 
ي لغوي مقید و ها سازهو در زمره ي  دیآ یمحال در مثنوي در اکثر قریب به اتفاق در معناي فاعلی و به ندرت مفعولی و مصدري 

  .  باشد یمدر حکم شبه پسوند 

o  » ستاك حال ، در معنی فاعلی  »اندیش 

 1/1پیش آن قوم وفا اندیش رفت      یک امیري زآن امیران پیش رفت  -

 1/1728قافیه ي دولت تویی در پیش من     خوش نشین اي قافیه اندیش من  -

 1/2006پیش هست جان پیش اندیش کو     پیش تو شسته ترا خود پیش کو  -

 3/35چون خیاالت عدد اندیش نیست     گر هزارانند یک کس بیش نیست  -

 5/556ترك کن خوي لجاج اندیش را     بینی تو روي خویش را  یا نمی -

  6/1478امر را و نهی می بین مدام      یش نه رد اي غالم نه قبول اند -

مرگ اندیش ، قهر ) 6/3098( غیر اندیش )  2/398( سراندیش )  3/4305( آب اندیش )  2/2228( نکو اندیش : سایر ترکیبات 
  ... اندیش ، یک اندیش ، حلم اندیش و 

o »ستاك حال ، در معنی فاعلی  »سوز 

  1/876سوخت خود را آتش ایشان چو خس     آتشی بودند مؤمن سوز و بس  -

 2/1848خلوت شب درگذشت و روز شد     آه که چون دلدار ما غم سوز شد  -

  3/1136هر خیالی را بروید نور روز      هست عشقش آتشی اشکال سوز  -

  5/520شادباش اي عشق شرکت سوز زفت     ماند اال اهللا باقی جمله رفت  -

  6/4754زسایه ي تست اي یاغی روز  شب    تا که نور چرخ گردد سایه سوز  -
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 4/4140( خصم سوز )  3/3473( آدم سوز )  3/2843( ، پاي سوز )  1/1707( ، ظلمت سوز )  1/1376( خلق سوز : سایر ترکیبات 
  )  3/3712( مؤمن سوز و عقل سوز )  1/66( اختر سوز     )  6/3702( ، صبر سوز )  6/351( ، مغرور سوز ، )  5/4230( ، دیوسوز ) 

o »ستاك حال ، در معنی فاعلی  » بند 

 )  1/827( چون نسوزد آتش افروز بند   چشم بند است این عجب یا هوش بند  -

 )  5/705( پرده در باشد به معنی سودمند       آن چنان ابري نباشد پرده بند  -

 )  6/2273( ها را خشک بند  تا کنند این چشمه    کشند  ها پر کرده دامن می خاك -

  )  5/1488( رزق بند )  4/664( ، تخته بند )  2/1270( ، تن بند )  2/53( اشکسته بند : ر ترکیبات سای

o  » ستاك حال در معنی فاعلی  »دوز 

  )1/2501(منتظر موقوف خورشید است و روز     نک جهان در شب بمانده میخ دوز  -

  )  4/562( کفش دور )  4/702( پاره دور )  3/504( تیر دور )  3/934( خصم دوز )  2/294( چشم دور 

o » ستاك حال در معنی فاعلی »  خواه 

  )  1/927( گفت الخلق عیال ال اله      ما عیال حضرتیم و شیرخواه 

  )  2/201( همچو خر مصحف کشد از بهر کاه     ها گوید خدا آن نان خواه  سال

آب خواه )  4/699( وصل خواه )  2/296( نیک خواه )  534/ 2( جفت خواه )  1/99(دادخواه )  1/65(بدخواه )  1/82( ذر خواه ع
  )  6/643( مطرب خواه )  5/3581( وام خواه )  6/1114( مصداق خواه )  6/1091( کفش خواه )  5/762( عمرخواه )  3/2747( 

o  » لی ، ستاك حال در معنی فاع »بین 

  2/1568چشم آخر بین گشا اندر سبق     چشم آخر بین ببست از بهر حق  -

 )  6/2969( مخلص مرغ است عقل دام بین     آفت مرغ است چشم کام بین  -

  )  6/656( تن بین )  2/1607( حس بین : سایر ترکیبات 

o  »ستاك حال در معنی فاعلی :  »افزا 

 )  1/2933( کی شود خود صحت افزا ادویه     تا هلیله نشکند با ادویه  -

  )  3/510( عقل افزا )  6/988( رغبت افزا )  5/916( مهر افزا )  1/2044( جان افزا : سایر ترکیبات 

o  » ستاك حال در معنی فاعلی :  »گیر 

   1/317تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر     زانک صیاد آورد بانگ صفیر 

صید )  3/520( ملک گیر     )  2/228( گول گیر )  2/168( عنقا گیر )  1/151( غیب گیر )  1/1353( شیر گیر : سایر ترکیبات 
  ) 5/845( بیهوده گیر )  4/602( گورگیر )  54/647( زودگیر )  5/749( گیر 
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o  » ستاك حال در معنی فاعلی  :»ده 

 )  5/3863( عشوه ي آن عشوه ده خوردم دریغ     گفت بر هیچ آب خود بردم دریغ  -

  )  6/3269( رزق ده )  5/658( نورده )  1/2205( خبر ده : سایر ترکیبات 

o  » ستاك حال در معنی فاعلی  »پوش 

  4/3611خویشتن را گم مکن یاوه مکوش      هوش پوشکه تو آن هوشی و باقی  -

  )  3/111( روپوش )  1/1255( خورشید پوش )  1/1098( عیب پوش ، غیب پوش : سایر ترکیبات 

o  »ستاك حال در معنی فاعلی  :» ز سا 

 )  1/324( دشمن عیسی ونصرانی گداز     بود شاهی در جهودان ظلم ساز  -

 )  4/90( پس دعاشان بر من است اي هوشمند     چون سبب ساز صالح من شدند  -

 )  2/1762( سوز خواهم سوز با آن سوز ساز   چند از این الفاظ و اضمار و مجاز  -

حیله ساز )  3/4172( شکر ساز )  3/691( مکر ساز )  1/2992( شیر ساز )  1/1902( نور ساز )  1/516( کیمیا ساز : سایر ترکیبات 
  )  1/326( دود ساز )  3133/ 6( قبله ساز /    ) 6( کژ ساز )  5/85( 

o  » در ستاك حال در معنی فاعلی :  »خوان 

  2/148تو بر خوان نام را بر استخوان هم     گفت اگر من نیستم اسرار خوان  -

  3/3297متقی و زاهد و حق خوان شوند   جمله رندان چون که در زندان بوند  -

 4/631( الحمد خوان )  3/403( نامه خوان )  3/387( تسبیح خوان )  1/2831( فقه خوان )  1/1476( راست خوان : سایر ترکیبات 
  )  6/4690( اهللا خوان)  5/312( خط خوان)  6/971( فقه خوان )  5/749( یارب خوان ) 

o  » ستاك حال در معنی فاعلی :  »خر 

 )  1/2568( از ریاي چشم و گوش همدگر     پیر خرمن جمله گشته پیر خر  -

 )  5/901( هست در بازار معیوب خر     زانکه آن صاحب دل با کر و فر  -

  )  4/2183( ظلمت خر : سایر ترکیبات 

o  » در معنی فاعلی ستاك حال  :» کن 

 )  1/2227( این چنین شد و آن چنان وسواس ماست   این غمان بیخ کن چون داس ماست  -

  )  2/231( خار کن )  1/173( جامه کن )  1/144( جوي کن )  1/1478( کوه کن 

o  » ستاك حال در معنی فاعلی  :» نما 

  ) 1/602( تو وجود مطلقی فانی نما     هاي ما  هاییم و هستی ما عدم -

 )  1/1364( صد هزاران زخم دارد جان ما     بازگو کز ظلم آن استم نما  -

  )  1/3085( استیزه نما )  1/235( بد نما : سایر ترکیبات 
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o  » ستاك حال در معنی فاعلی  :» ستان 

 )  1/2524( آفتی آید که دارد سه نشان     بعد سه روز دگر از جان ستان  -

o  » ستاك حال در معنی فاعلی : » پذیر 

 )  4/1824( کاین برهنه نیست خود پوشش پذیر     این سرخم را کهگل در مگیر  -

 )  6/3128( خواجه نقلم داد و تو طعمه پذیر   خواجه شمعم داد و تو چشم قریر  -

o  » ستاك حال در معنی فاعلی  :» چین 

 )  1/1570( آزمود  زد جا به جا می دست می    آن حکیم خارچین استاد بود  -

o ستاك حال در معناي فاعلی لغوي مقید در حکم شبه ضمیر :  کش 

 )  1/920(جست اندر خانه اش  و آن که او می  صد هزاران طفل کشت آن کینه کش  -

 )  4/693( تا دو سه روزت شود از قوت خوش   بدهم این زر را بدین تکلیف کش  -

 )  6/2903( کشد بوهاي خوش  مغز و بینی می    گ کش زانکه حس چشم آمد رن -

آب )  1/124( حقیقت کش )  1/1722( آتش کش )  1/107( تلخی کش )  1/79( دل کش )  1/28( عصا کش : سایر ترکیبات 
 3/474( بوي کش )  3/473( گردن کش )  3/457( گوش کش )  2/2007( رحمت کش )  2/215( سخت کش )  2/204( کش 

  )  5/900( خنجر کش )  5/736( پیش کش )  5/729( کش  سرمه) 

o  » لغوي مقید در حکم شبه ضمیمه ( ستاك حال در معناي فارسی :  »انگیز ( 

 )  5/1455( نه شکار انگیز و نه شب پاسبان     بانگ سنگ اندر شکم باشد زیان  -

 )  1/546( مهرها رویاند از اسباب کین     آن گمان انگیز را سازد یقین  -

o » ستاك حال در معناي مصدر :   »آور 

 )  1/86( کفر باشد پیش خوان مهتري     بد گمانی کردن و حرص آوري  -

o  » شبه ضمیمه یا نیمه کلمه ( ستاك حال در معناي فاعلی  »جو ( 

 کی شدي آن لطف مطلق قهر جو   گر ندیدي سود او در قهر او  -

 )  1/578( ا ما مگو این فریب و این جفا ب    جمله گفتند اي حکیم رخنه جو  -

 )  3/2724( خویش رسوا کردن است اي روز جو     در میان روز گفتن روز کو  -

  )  5/1071( شرح جو )  4/1729( حاجات جو )  2/336( جنایت جو )  1/1866( نیش جو : سایر ترکیبات 

-  

 2/1375( سالمت جو )  2/405( لقمه جو )  1/3985( چشم جو )  1/3029( اندیشه جو )  1/2206( توبه جو )  628اول ( اصل جو 
تخلیط )  5/2931( حکم جو )  4/2434( نصیحت جو      )  2/4633( انصاف جو )  3/3908( مرگ جو )  3/1030( هنگام جو ) 

  )  4370/  6( جو 

o  » لغوي مقید در حکم شبه ضمیمه ( ستاك حال در معناي مفعولی  :» آمیز ( 

 )  768/ 1( وز تنِ ما جانِ عشق آمیز رو     هاي تیز رو  از سرِ که سیل -

 )  4/2495( گه غریق سیل خون آمیز تیز     گه نگون اندر میان آب ریز  -
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 )  5/375( مرترا تا صاف او خود چون کند  جرعه خاك آمیز چون مجنون کند  -

o » ستاك حال با معنی فاعلی : » پرداز 

 )  4/394( بر صداي خوب جان پرداز تو     خون بسی رفته ست بر آواز تو  -

 )  6/3943( عقل رفت و تن ستم پرداز ماند     چون بدید او را دهانش بازماند  -

o  »ستاك حاك با معنی فاعلی : »  بخش 

  )  1310/  6( لیک قدرت بخش جان هم دمی     عجز بخش جان هر نامحرمی  –

 )  2/2410( پیش خاطر آمد او را آن دعا     از حضور نور بخش مصطفا  -

مستی )  6/3803( زربخش          )  6/1( عجز بخش )  5/1160( روح بخش )  3/1344( سخن بخش )  3/407( سعادت بخش 
 )  6/670( نوابخش )  6/630( بخش 

o  »ستاك حال با معنی فاعلی » آفرین 

 )  1/1197( شیر را مگمار بر ما زین کمین     گر سگی کردیم اي شیر آفرین  -

 )  3/2206( گنجهاشان کشف گشتی در زمین     سندي از آن فقر آفرین گر بتر -

 )  6/3216( خواجه آفرین )  5/448( جادو آفرین )  655/  4( زر آفرین : سایر ترکیبات 

 سازه لغوي مقید در حکم شبه پسوند  :» رو «  •

 )  1/283( فرق را کی داند آن استیزه رو     او گمان برده که من کژ دم چو او  -

 )  1/833( جمله بیند از سگان شیرانه رو     ور به خرگه بگذرد بیگانه رو  -

 )  1/1443( جان او را طالب اسرار یافت     چون عمر اغیارو را یار یافت  -

 )  3/3837( پاي کوبان جان برافشانم بر او     گر بریزد خون من آن دوست رو  -

)  2/319( ناشسته رو )  2/281( زرد رو )  1/214( زشت رو)  1/167( روخوب )  1/54( ترش رو )  1/39( سایر ترکیبات ، سیه رو 
گستاخ رو )  5/768( گدا رو )  711/  4( خیره رو )  4/616( سرخ رو )  3/532( سخت رو )  3/470( دشمن رو )  3/380( تازه رو 

 )5/874  (  

 )شبه پسوند ( سازه لغوي مقید در حکم شبه ضمیمه  :» خو «  •

 )  1/753( جنگ و بهتان و خصومت جوید او     مریخی خونریز خوور بود  -

 )  1/758( منقلب او غالب و مغلوب خو     خشم مریخی نباشد خشم او  -

 )  1/3983( بل زبانه ي هر ترازو بوده اي     تو ترازوي احد خو بوده اي  -

یک خو )  4/1029( خارخو     )  3/3141( خو قند)  3/2850( صبرخو )  3/335( آتش خو )  2/352( شمشیر خو  : سایر ترکیبات 
بحر خو )  3/473( موش خو )  3/353( گرگ خو   )  6/2750( پاك خو )  6/1025( اکرام خو )  5/2003( عشق خو )  4/3828( 
ادبار  رشک خو ، ستار خو ، راست خو ، لطف خو ، سست خو ، تند خو ، پاك خو ، مریخی خو ،: سایر ترکیبات دیگر )  3/480( 

  خو ، شیرخو ، جود خو ، مسکین خو ، 
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 ) شبه پسوند ( سازه لغوي آزاد در حکم شبه ضمیمه  :» کیش «  •

 )  1/2315( من فسون تو نخواهم خورد بیش   زن بر او زد بانگ کاي ناموس کیش  -

 )  2849/  2( جز تبسم جز بلی ناورد پیش     آن رسول مهربان رحم کیش  -

 )  3409/  3( آن خود دانستش آن محبوب کیش     ویش دید در قصري نوشته نام خ -

  )  6/2818( مکر کیش )  6/1983( عشق کیش )  4/873( تسلیم کیس )  4/765( اندیشه کیش : سایر ترکیبات 

  : ترکیبات عطفی که از الگوهاي صوتی مثنوي است و میان دو جزء و ترکیب تناسبات ذیل برقرار است (  2الگوي شماره 

o  تناسب معنایی 
 )  156/  1( انداخت صد جا زخم کرد  جفته می    خر زبهر دفع خار از سوز و درد  -

 )  3178/  1( ارمغان بهر مالقاتش ببر     اندکی صرفه بکن از خواب و خور  -

 )  1/3185( ماندگی رفت و شدي بی رنج و تاب   چون که محمولی نه حامل وقت خواب  -

 )    3413/   1(نک فرو بردش به قعر مرگ و درد               مرغ پري زد مراو را کور کرد  -

 )  2418/  1( در میانه گریه اي بر  وي فتاد     گفت با لطف و گشاد  زین سبق می -

 )  2386/  6( لیک پریدن ندارد روي و راه     پر گشاید هر دمی با اشک و آه  -

 )  1954/  4( غذا  نور عقل است اي پسر جان را      فایده عقل است نی نان و نوا  -

 )  2035/  2( خرس را دانست اهل مهر وداد       عاقلی را از سگی تهمت نهاد  -

 )  2555/  2( ما ندیدیم اندر این ره دود و نار       مؤمن و کافر بر او یابد گذار  -

 )  2889/  2( می کندشان این پیمبر شرمسار     که چنین پیران با شیب و وقار  -

 )  2943/  2( تاجران رنگ و بو کور و کبود       تاجران انبیا کردند سود  -

o ترادف معنایی جزیی  : 

 )  1/2121( یافت بار آن جا و بیرون شد زکار     هر که را باشد ز یزدان کار و بار  -

 )  2117/  1( تا تر و تازه بمانی تا ابد     یا در آن عالم صفت سروي کند  -

 )  2054/  1( چون بهار است و حیات برگ و تاك           نفاس پاك پس به تأویل این بود کا -

 )  1807/  1( عذر مخدومی حسام الدین بخواه     صبح شد اي صبح را پشت و پناه  -

 )  3176/  1( پس زمطبخ خاك و خاکستر بري     وعده ي مهمانی اش را منگري  -

 )  3258/  1( از امتی  امتان را دور کرد              صد دریغ و درد کاین عاریتی  -

 )   7/  2( سال اندر ششصد و شصت   دو بود                مطلع تاریخ این سودا و سود  -

 )  200/  3( تا بکرد او دعوي عز و جالل     داد مرفرعون را صد ملک و مال  -

 )  4163/  3( زدند  نرتع و نلعب به شادي می    هم از این جا کودکانش در پسند  -

 )  584/  3( سوي آن تزویر پران و دوان     مع دانه شادمان مرغکان در ط -

 )  302/  3( شسته بر در در امید و انتظار     جوق جوقی مبتال دیدي نزار  -

 )  3772/  3( یک سواره نقش من پیش  ستی است   خود بن و بنگاه من در نیستی است  -

 )  4199/  3( غ تا ببینم خواب هندوستان و با  همچو پیلم بر سرم زن زخم و داغ  -

 ) 2440/  6( گدازید او نماندش شاخ و شخ  می  لیک زیر پاي موسی همچو یخ 
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 )  5442/  1( شهر دید اندر میان دود و تفت   صالح از خلوت به سوي شهر رفت  -

o ترادف معنایی  : 

 )  2178/ 2( هفته اي بر باغ و راغ من زنید       چون بیابد مرد را پنبه کنید  -

 )  2/2756( صاحب آن باشد اندر طبع و خو     من زهرکس آن طمع دارم که او  -

 )  2126/  1( قایم است و جمله پر و بالشان       که به ظن تقلید و استداللشان  -

 )1/2443(بر مکن یک بارگیم از بیخ و بن       من گنه کار توام رحمی بکن  -

 )  2945/  2( بنگر اندر خسر فرعون و ثمود     منگر اندر غبطه این بیع و سود  -

 )  3670/  2( زآن زشاخ معنیی بی بار و بر     تو به صورت رفته اي اي بی خبر  -

 )  1331/  4( صاحب سالخ درویشان رسید     رفت از ما صاحب راد و رشید  -

o تقابل  : 

 )1/2897(همچو فکر عاشقان بی پا و سر     این حکایت گفته شد زیر و زبر  -

 )  2965/ 2( بهر این نیک و بدي کامیخته ست     ها انگیخته است  وعید و وعده این -

 )  3137/ 6( مضمر این سقف گردد این فراش       اي بسا بنیادها پنهان و فاش  -

o به ظاهر ارتباطی نیست  . 

 )  2125/  1( افکند شان نیم  و همی در گمان     صدهزاران زاهل تقلید و نشان  -

   تناسب صوتی ○

 )  399/  3( نیست او را جز لقاء اهللا قوت   خور این است ما را  لوت و پوت    که ب -

 )  909/  5( در یکی حقه معذب پشک و مشک     مضطرب در نزع چون ماهی زخشک  -

 )  3144/  4( در تبع دنیاش همچون پشم و پشک     آخرت قطار اشتر دان به ملک  -

حتی   موارد مذکور بیش از چند الگوي واژه .ساخت هاي زبانی است  در پایان باید گفت این بخشی از هنر موالنا در
باشد که بر اساس تقسیم بندي دکتر ایران کلباسی در کتاب ساخت  موارد دیگري نیز در دست تهیه می.سازي بیش نبود 

ونه ،پیش وابسته اي توان به  مرکب پیوندي ،جمله گ از جمله واژگان مرکب  می. باشد  اشتقاقی واژه قابل تقسیم بندي می
  .که در مجالی دیگر عرضه خواهد شد.  اشاره نمود.....،اضافه اي ، حرف ندا دار ،اتباع و 
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86  

  ایهام ساختاري در شعر حافظ
 

  1زهرا پاکدامن

  :چکیده

بسامد باالي این آرایه در دیوان .  شود کالم می سازيهاي بدیعی است که کاربرد هنري آن موجب برجسته  ایهام یکی از آرایه
هاي مورد  یکی از انواع ایهام) نوشتاري(ایهام ساختاري . هاي متنوع این آرایه است ي او به بازي با گونه ي عالقه دهنده حافظ نشان

ست خواند و از هر خواندن معنایی آنجاست که واژه یا عبارتی را بتوان به چندگونه در«: ایهام ساختاري. ي حافظ است استفاده
این مقاله در پی ). 52:1370راستگو،(».توان با تغییر تکیه دوگونه خواند تا دو معنی متفاوت از آن برآید اي را می برداشت، گاه واژه

ندانه از آن را ي هنرم هاي این آرایه و چگونگی استفاده آن است تا با بررسی ایهام ساختاري در  نود غزل از دیوان حافظ  جلوه
  .شناسانه قرار دهد مورد نقد و تحلیل زیبایی

  

  

  ایهام ساختاري -ایهام –بدیع -حافظ :کلید واژه

  

                                                        
  مدرس دانشگاه آزاد داریون استان فارس کارشناس ارشدادبیات فارسی  - 1
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  :ایهام

ي اول در لغت به معنی به گمان و وهم افکندن است و توریه به معنی  گویند، دو کلمه صنعت ایهام را تخییل و توهیم و توریه می«
اصطالح بدیع آن است که لفظی بیاورند که داراي دو معنی نزدیک و دور از ذهن باشد و آن را سخنی را پوشیده داشتن و در 

  )269:1363همایی،(»کار ببرند که شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل شود طوري به

ر حافظ کاربرد ایهام در شع. چه در این تعریف دیده شد، ایهام لفظی است که داراي دو معنی نزدیک و دور از ذهن است چنان
  :کند گري می اي که گاه ایهام در یک مصرع یا یک بیت  جلوه گونه فراتر از لفظ است، به

  )10ب/193(دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند     زاهد ار رندي حافظ نکند فهم، چه باك «

  .مصرع دوم داراي دو معناست

  .گریزان است)حافظ(خوانند  از آن قوم که قران می)زاهد(دیو-1

  )131:1384آقاحسینی،(»گریزان است)زاهدان(خوانند  می)از روي ریا (حتی دیو از قومی که قرآن -2

  :یا حذف قسمتی از مصرع یا بیت نوعی  ایهام هنري معنوي به وجود آورده است 

بیت 363غزل (]عاشق است[آصف ملک سلیمان نیز هم  ]ومحتسب داند که[    محتسب داند که حافظ عاشق است«
9(  

مگر نه این است که حافظ از دو وزیر با این عنوان یاد کرده است،یکی قوام الدین محمد صاحب عیار و دیگري خواجه 
  .الدین تورانشاه که هر دو از وزراي شاه شجاعند جالل

    :در این بیت حذف قسمتی از جمله سبب ایهام شده است، نه لفظ یا کلمه

  .لیمان هم مانند حافظ عاشق است داند که آصف ملک س محتسب می-1

  )همان(».داند که حافظ عاشق است آصف ملک سلیمان هم مانند محتسب می -2

  

  :تعاریف دیگر

  )83:1379فشارکی،(»...در اصطالح آن است که لفظی یا تعبیري بیانی بیاورند که بیش از یک معنی داشته باشد«-1

تري ایهام را شناسانیده است زیرا همان  طور جامع شمیسا در این تعریف به» .رفته باشدکار  اي در کالم حداقل به دو معنی به کلمه«-2
ها آورده شدایهام همیشه در یک لفظ یا کلمه نیست گاه با حذف یک جمله و گاه با فصل و وصل خواندن دو  طور که در مثال

  .م در دیوان حافظ استي تنوع ایها کند و این نشان دهنده مصرع یا دو جمله معناي بیت تغییر می

  :بررسی ایهام ساختاري در شعر حافظ
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  :ایهام ساختاري

ایهام ساختاري و ایهام نوشتاري  "ایهام در شعر فارسی"و  "هاي زبانی حافظ بازي"و  "ایهام در شعر حافظ"ي  نویسندگان سه مقاله
  .اند را یکی دانسته، در واقع با یک تعریف دو نام بر آن نهاده

اي را  آنجاست که واژه یا عبارتی را بتوان به چندگونه درست خواند و از هر خواندن معنایی برداشت، گاه واژه«: تاريایهام ساخ
  )52:1370راستگو،(».دوگونه خواند تا دو معنی متفاوت از آن برآید) یا با تغییر حرکات حروف(توان با تغییر تکیه  می

  )2ب/40(که در آنجاست حقیقت، نه مجاز است و آن می    خمها همه در جوش و خروشند ز مستی

  :توان به دو صورت با دو معناي متضاد خواند مصرع دوم را با تغییر جایگاه مکث می

  .آن می که در آنجاست حقیقت نه، مجاز است-1

  . آن می که در آنجاست حقیقت، نه مجاز است-2

  )11ب/71(بند مال و جاه نیست کش اندر  عاشق دردي     حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست

آنچه از شراب و جز آن از مایعات ته نشین بشود و در ظرف :دردي -بضم اول وسکون دوم وکسر سوم، باده نوش: کش دردي«
توان این عبارت را به صورت  کند می اما توجه به اینکه عاشق درد عشق را تحمل می)101،1383خطیب رهبر، (»رسوب کند

  .بنابراین این عبارت در این بیت به هر دو صورت قابل خواندن است کش نیز خواند دردي

  )3ب72(کان شحنه در والیت ما هیچ کاره نیست    ما را ز منع عقل مترسان و می بیار

  :توان خواند  ها به دو صورت می مصراع دوم با توجه به تعریف ایهام ساختاري و تغییر تکیه

از هیچ هم کمتر «کند یا این شحنه  آن شحنه در والیت ما هیچ کاري نمی.یستکان شحنه در والیت ما ، هیچ کاره ن-1
  .کاره است چون والیت کشور ما به دست دل است و نه عقل بنابراین عقل هیچ)102خطیب رهبر، (».است

ناي کراهت جا به مع در این»کاره«. از هیچ چیزي کراهت ندارد-عقل -آن شحنه .کان شحنه در والیت ما هیچ، کاره نیست-2
ي آن روز خود داشته است و با  توان حدس زد که حافظ با فراست پنهان خویش نظري به جامعه در این بیت می.گرفته شده است

گوید می بیاور که نگهبان ما نه تنها هیچ  هاي منفور حافظ است در این بیت حافظ می توجه به اینکه شحنه و محتسب از شخصیت
  .داند خواران است و آن را براي خویش زشت نمی و نیز از میاي نیست بلکه خود ا کاره

  )7ب/38(جگر ریز که معذور نماندست     در هجر تو گر چشم مرا آب روان است گو خون

: تواند به معناي جاري باشد در این تعبیر روان می. روان در این جمله نقش مسند دارد. در هجر تو گر چشم مرا آب، روان است-1
  .شود از چشمان من اشک جاري میاز دوري تو 
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توان به معناي رونده دانست و آب  روان در این جمله نقش صفت دارد و روان را می. در هجر تو گر چشم مرا آبِ روان است-2
  .روان را اشک مداوم معنا کرد

  :شاید بتوان تغییر حرکات حروف را نیز جزء ایهام نوشتاري دانست مانند

  )2ب/1(ها زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل      زان طره بگشایداي کاخر صبا  ببوي نافه

شکین-1 موي سیاه←م  

شکین-2 شک که با نافه که منظور نافه←م سازد  ي آهوي ختن است ایهام تناسب می بوي معطر م.  

  )1ب/83(ور ز هندوي شما بر ما جفایی رفت رفت    گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت 

شکین-1 سره اول به معناي رنگ سیاه که با زلف همسو است با ک: م  

شکین-2 گیرندکه با خطا ایهام تناسب  اي خوشبو که از شکم آهویی مشهور در سرزمین ختن یا خطا می با ضمه اول به معناي ماده:م
  .سازد می

  )2ب/36(لیکن این هست که این نسخه سقیم افتاده است    چشم جادوي تو خود عین سواد سحر است

ر-1 ح صبحگاه، ←س  

  .تیرگی اول صبح:سواد سحر

حر-2 زایی است که در شعر حافظ  تغییر حرکات حروف و محتمل الصدق بودن هر دو نیز از دیگر موارد ایهام«جادو، طلسم ←س
یا جمله هاي باال مشاهده شد تغییر در حرکات حروف ویا تغییر تکیه در عبارت  چه در مثال چنان)135آقاحسینی،(».شود دیده می

  .شود سبب به وجود آمدن ایهام می

رسم الخط امروز ما چنین است که «پردازیم؛  حال به تعریفی از ایهام نوشتاري در خصوص حرف اضافه و متمم در دیوان حافظ می
 نویسیم در حالی که در گذشته این حروف معموالً برسر متمم را که نشان متمم است جداي از متمم می "به"حرف اضافه 

چسبد اما در گذشته آن را گاهی جدا و پاره اي اوقات متصل  تاکید در فعل امر بر سر فعل می"به"چسبیده است و همچنین می
  )69پایمرد،(»کند در فعل ببین در بیت ایهام آن را از چشم ما پنهان می"به"نوشتند که همین سر هم نوشتن  می

  )6ب2(وي اي دل بدین شتاب کجا؟کجا همی ر    مبین به سیب زنخدان که چاه در راهست

  حرف اضافه←به-1

که حافظ به زیبایی به و سیب را در کنار هم آورده و با چانه یا زنخدان . سازد اي است که با سیب ایهام تناسب می نام میوه←به-2
  .ي شباهت ساخته است یار تصویر زیبایی بر پایه

اي  ي ویژه ایهام کنایی یا مجازي گونه«عی از ایهام ساختاري است در حقیقت در اینجا مثالی از ایهام کنایی آورده شده است که نو
ها بیانگر یک مفهوم  ها هستند که مجموعه به هم پیوسته آن است، که در آن عبارات ترکیبی از واژه]ترکیبی[از ایهام ساختاري
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هاي دیگر بیت ایهام تناسب  رخی واژهکه گاه با ب(ي آن بیانگر مفهوم خود  هاي سازنده ها و واژه تک سازه است و تک
  )57:1370راستگو،(»).سازد می

  )2ب/38.( دور از رخ تو، چشم مرا نور نمانده است    هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم

  )4ب/82.(رفت بال طوفان و آمد سرشک سیالب    چشمم گوشه از دم به ،دم تو رخ از دور 

  :دور از رخ تو

 .اي دعایی است نیز به آن اشاره کرده این است که بال و آسیب از جمال و رخسار تو دور باد جملهمعناي نخست که خطیب رهبر 

  .دور بودن من از رخ همچون خورشید تو، سو و نوري براي چشم من نگذاشته است و بینایی مرا کاهش داده است: معناي دوم 

  :در بیت اول همین غزل آمده است که 

  .و از عمر مرا جز شب دیجور نماندست    نورنماندستمهررخت روزمرا  بی

در آغاز  –ي چون خورشید یار  چهره -»مهررخ«با ایهامی ظریف به ترکیب هنري » دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست«مصراع 
و دیگر  نخست مهربانی و عطوفت معشوق: شود نیز دو معنا برداشت می» مهر رخ«در همین بیت از ترکیب . گردد شعر بر می

هاي بیت مانند روز، نور و شب است و موجب  معنایی با دیگر واژه ي مانند خورشید معشوق که معناي دوم درتناسب چهره
  پیوستگی بیشتر اجزاي شعر شده است 

  )7ب/24(دست یعنی از وصل تواش نیست بجز باد به    حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد

  .حاصل بودن عمل است ده و بیباد به دست داشتن کنایه از بیهو-1

سردي حاصل از »س و ش«در این بیت واج آرایی حرف .سازد با سلیمان ایهام تناسب می) نسیم(اش  ي باد در معناي حقیقی واژه-2
  .کند ناامیدي را به خواننده القا می

  

  :ایهام نوشتاري و ساختارهاي آن

افکند که تنها با شنیدن  داند که خواننده را به وهم می شکل مکتوب کلمات میپایمردي در مقاله خوددلیل نامیدن این نوع ایهام را  
هایش به کار گرفته است  اي در سروده هاي ترکیبی خویش را به گونه توان به ایهام نهفته پی برد؛ حافظ بسیاري از ساخته بیت نمی

هاي  هاي بیت تناسب برقرار کند و از این راه ایهام ز واژهتواند با بعضی ا که با گسستن پیوند آن ترکیب، یکی از اجزاي آن سازه می
  )70پایمرد، (» .شگرف و شگفتی را بیافریند

  اسم+اسم : الف

  )1ب/12(آب روي خوبی از چاه زنخدان شما    اي فروغ ماه حسن از روي رخشان شما 

  رونق: آب رو-1
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در این بیت حافظ چهره معشوق را با . سازد هام تناسب میروي که بخش اول به معناي مایع زندگی است و با چاه ای+آب: آبرو-2
تشبیهی پنهان به ماه مانند کرده است و چال چانه یار را به چاه، بنابراین با تصویري شگرف روبه رو هستیم،  نقش ماه در آب، 

  .کشد ي زیباي محبوب را به تصویر می چهره

  )4ب/16(آتش در ارغوان انداخت  که آب روي تو    روي به چمن شراب خورده و خوي کرده می

  تواند چهار معنا داشته باشد؛ آب رو در این بیت می

  .سازد آب به معناي مایع زندگی است و با آتش در همین مصرع ایهام تضاد می-1

 در این تعبیر آتش. ي تو باعث حسادت ارغوان شده است آب به معناي طراوت و شادابی چهره است، طراوت و شادابی چهره-2
  .در چیزي انداختن کنایه از برآشفتن و مضطرب کردن، است

  .آبرو به معناي اعتبار، قدر و جاه است«-3

با توجه به این معنا ما در این بیت با ایهام دیگري روبرو هستیم به نام ایهام ) 1ج:1381معین،(»آبرو به معناي عرق و خوي است-4
ي دیگري  ي کلمه دارد که در معنی غایب که مراد شاعر نیست مترادف یا ترجمه اي دو یا چند معنی گاهی کلمه«. ترجمه یا ترادف

این صفت . که یکی فارسی و دیگري عربی باشد این کلمات ممکن است هر دو فارسی یا عربی یا این. است که در بیت آمده است
  :مانند. تر از ایهام تناسب است هنري

  ر ز خاك خرابات بود فطرت اومگ      ي حافظ به باده در گرو است مدام خرقه

. به معنی شراب نیز هست ولی در اینجا مراد شاعر نیست) ها در فرهنگ( مدام در این بیت به معنی پیوسته است اما در خارج از بیت
  )1385،35حیدري،(»که مشخص است باده که هم معنی با مدام است در بیت آمده است چنان

  )4ب/41(ست که در صحبت درویشانست کیمیایی      سیاهشود از پرتو آن قلب  چه زر می آن

  .قلب سیاه در مصراع اول دو معنا دارد

  .قلب انسان که به خاطر گناه سیاه شده است-1

  سکه تقلبی-2

ي تقلبی بوده است بلکه چنانچه در مصرع دوم، همنشین  توان گفت که مقصود شاعر با توجه به کیمیا تنها سکه در این بیت نمی
توان قلب سیاه در مصرع پیش را نیز قلب انسان دانست که از صحبت درویشان تبدیل به  داند می درویشان را راه سعادت می بودن با

  . سازد قلب سیاه با زر ایهام تناسب می.شود زر خالص ناب می

  )7ب84(قلب سیاه بود از آن در حرام رفت    شدنقد دلی که بود مرا صرف باده 

سکه تقلبی و دلی که از گناه سیاه شده «و در این جا هر دو معناي . سازد تقلبی با نقد، ایهام تناسب می قلب سیاه در معناي سکه
  )1370،40راستگو،(». دلی بود از زنگار گناه تیره و به همین دلیل به راه حرام باده خواري رفت «.رود به کار می» است 
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  اسم+حرف اضافه-ب

  )6ب/11(خود آید آنکه یاد نیاري ز نام ما    ؟بري گو نام ما ز یاد به عمدا چه می

  )اسم+حرف اضافه(از یاد ←ز یاد-1

  به معناي فراوان←زیاد-2

صداست به ذهن  ي دیگري را که با آن تقریباً هم شکل یا هم اي در کالم، واژه واژه«. توان ایهام تبادر نیز دانست این نوع ایهام را می
  )35،1385حیدري،(» .شود با کلمه یا کلمات دیگر از کالم تناسب دارد ه ذهن متبادر میاي که ب معموالً واژه. کند متبادر می

  )4ب/50(مکن که آن گل خندان براي خویشتن است    چو راي عشق زدي با تو گفتم اي بلبل

  .به معناي به اندیشه و کام خود است)اسم+حرف اضافه(راي+به ←براي-1

  .سازد گر براي به این معنا خوانده شود با راي در مصراع اول جناس ناقص میکه ا.به معناي متعلق به خود است←براي-2

  صفت پرسشی+حرف اضافه-ج

  )4ب/12(غلط صرف شد ایام شبابت باري به    چه آیین روي اي دل تا در ره پیري به

  )صفت پرسشی+حرف اضافه(چه+به←بچه-1

  .به معناي طفل که با شباب و پیري ایهام تناسب دارد←بچه-2

  پسوند مکان+سما-د

  )9ب/47(اي ز خم طاق بارگه دانست نمونه    بلند مرتبه شاهی که نه رواق سپهر

  )پسوند مکان(گه مخفف گاه +بار←بارگه-1

را ایهام تبادر فرض » زِ خم« که  در صورتی. گه مخفف گاه و گاه به معناي آهنگ، آواز، سه گاه و چهارگاه است+بار←بارگه-2
  .سازد که از اصطالحات موسیقی است همسو بدانیم، با گاه ایهام تناسب می» زخم«ي  با واژه کنیم و شکل ظاهري آن را

  )4ب/45(محل است ثبات و بی جهان و کار جهان بی    بچشم عقل درین رهگذار پر آشوب

  )راه عبور(گذار+ره←رهگذار-1

  گذار)+پرده، مقام و آهنگ(ره←رهگذار-2

آهنگ در رهگذار و کار در مصرع دوم ایهام تناسب برقرار است، زیرا کار نیز از اصطالحات در این بیت بین ره به معناي مقام و 
  .موسیقی است
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درآمد از نقرات کنند و بعد از آن بیت خوانی و سپس سر خانه تمام کنند و هر خانه یک . از بحور اصول که نامتناهی است«: کار
  )2ج:1374ستایشگر،(».نوع دارد و یک میان خانه و باز گوي

  صفت+اسم یا اسم +صفت -ه

  )6ب/28(که از دروغ سیه روي گشت صبح نخست    به صدق کوش که خورشید زاید از نفست

صبح کاذب سیاه است و هنوز . شود هاي بیت، صبح کاذب معنا می رو، در معناي نخست و در ارتباط خود با دیگر واژه ي سیه واژه
  .صبح و خورشید مراعات النظیر بین.خورشید طلوع نکرده است

  .رو، بدبختی و سیاه رویی و رسوایی است معناي دوم سیه 

  )6ب/47(ي آن ترك دل سیه دانست چرا که شیوه    دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان

  معشوق سنگ دل←ترك دل سیه-1

است ایهام تناسب چشم که مردمک آن سیاه است که در این صورت با نرگس ساقی که استعاره از چشم ←ترك دل سیه-2
  .تر کرده است موسیقی شعر را قوي» س«خوانی و تکرار واژه  در این بیت هم.سازد می

  

  :نتیجه

ي شگفت  شود که اصوالً زبان پدیده از آنچه گذشت و شواهدي که از آرایه ایهام از نوع ترکیبی در شعر حافظ ذکر شد روشن می
هایی لطیف و بدیع در اشعار شاعران بزرگ یافت  توان آرایه است و هنوز می آوري است که پیوسته در حال دگرگونی و نو زایی

هاي  او توانسته است با شگردهاي تازه در شعر و آرایش. اي دارد که خواننده را به وجد آورد و حافظ در این میان جایگاه ویژه
ایهام شهرت بسزایی دارد، ایهام در شعر او به او در به کارگیري صنعت .زبانی به خصوص ایهام شعري فاخر وعامه پسند خلق کند

ها او را خالق  چند واژه محدود نیست بلکه آشنایی این شاعر فقید با آالت واصطالحات موسیقی و همچنین کواکب و کهکشان
هاي حافظ است  هاماي از انواع ای هاي بسیار تازه و شگرفی کرده است و ایهام نوشتاري که در این مقاله از آن بحث شد؛ نمونه ایهام

  .دهد که سطح دانش وآگاهی شاعر را نشان می

هاي دیگر حافظ که کمتر مورد بحث وبررسی قرار گرفته و با کشف و شناساندن آن  امیدواریم که از سوي اهل فن وادب ایهام
  .دارد ارائه گردد اي از جمال اشعار حافظ برمی پرده

  

  :پی نوشت

  .35،ص240،1385-239کیهان فرهنگی ش»ایهام در شعر حافظ«:حیدري،علی:ك.براي شرح بیشترر-1

  همان-2
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  منابع

  .41، ش)مجله(،حسین، فاطمه جمالی،فراتر از ایهام،اصفهان، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه اصفهان1384آقاحسینی،
  .82، ش)مجله(هاي زبانی حافظ،تهران، ادبیات وفلسفه،کتاب ماه ،منصور،بازي)1383(پایمرد، 
  .240-239، ش)مجله(، علی،ایهام در شعر حافظ،تهران، کیهان فرهنگی1385حیدري،

  .،بهاءالدین، حافظ نامه،تهران،انتشارات علمی فرهنگی سروش1368خرمشاهی،
  .، بهاءالدین، ذهن و زبان حافظ، تهران، انتشارات معین1374خرمشاهی،

  .انتشارات صفی علیشاه،خلیل، دیوان غزلیات حافظ، تهران، 1383خطیب رهبر، 
  .، علی اکبر،لغت نامه،تهران،انتشارات دانشگاه تهران1372دهخدا،

  .22ش)مجله(، محمد، ایهام در شعر فارسی، معارف1370راستگو، 
  .، تهران، اطالعات3،مهدي،واژه نامه موسیقی ایران زمین،ج1374ستایشگر،

  .ردوسی، سیروس،نگاهی تازه به بدیع،تهران،انتشارات ف1371شمیسا،
  ).مجله(،فرزاد،ایهام تناسب در شعر حافظ، ادبیات و فلسفه، کتاب ماه1382ضیایی حبیب آبادي،

  .81 ش)مجله(،احمد، ایهام تناسب صبا در شعر حافظ، رشد آموزش زبان و ادب فارسی1386غالمی، 
  . ، محمد، نقد بدیع، تهران، انتشارات سمت 1379فشارکی، 

  .4ش)مجله(چند ایهام و اشاره نو یافته در شعر خواجه شیراز، پیک نور ، علی محمد،1384 گیتی فروز،
هاي بدیعی در شعر حافظ، کرمان، نشریه دانشکده ادبیات وعلوم دانشگاه شهید  ، جواد، ظرافت1382مرتضایی،
  .14، ش)مجله(باهنرکرمان
  .، منوچهر، مکتب حافظ، تهران، انتشارات توس1365مرتضوي، 

  .، تهران، انتشارات امیرکبیر 3فرهنگ فارسی،ج، محمد، 1381معین، 
  .،جالل الدین، فنون بالغات وصناعات ادبی، تهران، انتشارات توس1363همایی، 
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87  

  تصحیح چند بیت از آثار عطار نیشابوري

  

  1مهري پاکزاد

  2قربانی خاور

  چکیده

ي ها واژهو نثر ادبی شده است، استعمال و باالتبع ابهام معنایی در متون نظم  ها نسخهیکی ازمهمترین عواملی که سبب آشفتگی 
دیرینه و ناآشناي زبانی در آثار شعرا و نویسند گان است باالخص زمانی که این واژگان در دست ناسخان بدون توجه به نقش 

شاهد این . است تر برجستهاین ابهام ، گردند یمره ي مستعمل و روزمها واژهتبدیل به  تر یکلي در سطوح ا رهیزنجرتباط معنایی و ا
راستاد«سخن تصحیف واژه  راُستاد«يها واژهدر ابیاتی از اسرار نامه و الهی نامه به » ب که موضوع این مقاله است باشد یم» اُستاد«و» پ .

ژه اختصاص دارد و بخش دوم آن بررسی بیتی از بخش نخست این مقاله به کاربرد این واژه درمتون کهن، بررسی وتصحیح این وا
  . مصیبت نامه و پیشنهاد نوعی حرکت در زمینه تصحیح متون باارزش ادب فارسی است که با عنوان بهسازي مطرح شده است

  

  

، تصحیف، پراستاد، براستادحیتصحعطار،  :ها واژهکلید   

                                                        
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مهاباد، گروه زبان و ادبیات فارسی، مهاباد، ایران. 1

  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مهاباد، گروه زبان و ادبیات فارسی، مهاباد، ایران. 2
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  مقدمه

ي تصحیح و بهسازي تر نهیبهي  وهیشکه نیاز به بازنگري و تحلیل مجدد دارند تا به  گردد یمآثار عطار ابیاتی مشاهده  ي مجموعهدر 
ي جداگانه مورد بررسی قرارداد ؛ در برخی از این ابیات تنها با آگاهی از سبک واسلوب  مقولهدر دو  توان یماین کار را . شوند

و هم در همنشینی با کلمات دیگر نقش   باشند داشتهایی بیشتري یی پیشنهاد کرد که هم از نظر ادبی زیبها واژه توان یمزبانی شاعر 
چون ممکن است این کار از دید صاحبنظران و محققان ادب، عملی ذوقی قلمداد شود، آن را در این  کنند فایاي تر مناسبمعنایی 

) ها نقطهکسر و اضافه کردن (یفدر مقابل گروه دیگري هم در آثار عطار مشهود است که به دلیل تصح مینام یم» بهسازي« مقاله
. اند شدهي اصیل و کهن زبان فارسی هم ها واژهیک واژه، نه تنها بیت  تعقید معنایی دارد بلکه این عمل ناسخان سبب نسخ برخی از 

  . است شدهدر زیر به بررسی دو نمونه از این مقوالت، پرداخته 

  

  ي پراستاد  واژهتصحیح . 1

، تصحیف به اند شدهدر تصحیح متون، یکی از روشهایی که بسیار مستعمل است، شناخت و بررسی واژگانی است که تصحیف 
این آسیب واقعاً به ساختار واژه و به ویژه معناي کلی بیت یا جمله،  باشد یمواژه  ها نقطهمعناي تغییر یک واژه با کسر و اضافه کردن 

این خطر ابیاتی از آثار عطار را ). 78: 1370شیرازیان، (وبسیارخطرناکتر از تحریف است   کند یمي هولناکی وارد  ضربه
  . است شده پرداختهکه در زیر به آنها  کند یدمیتهد

  بیت مبهم اسرار نامه. 1.1

  :در یکی از حکایتهاي اسرارنامه

  شنودم   من که پیري را  مقرب                    به سختی درد دندان خاست یک شب       

  تا وقت سحر گاه                    یکی   هاتف    زبان   بگشاد   ناگاه    کرد یمفغان        

  ندینکه یک امشب نداري سر به بالین                  چرا    بر   حق    زنی تشنیع چ       

  دگر    شب نیز از   شرم    خداوند                 به  خاموشی   زبان   آورد   در بند        

  در بر              ولی افکنده بود از شرم   حق    سر سوخت یماز آن دردش جگر        

  ی سازکن یمیکی هاتف      دگر   ره داد  آواز                  که با یزدان صبوري        

  عجب    کاري   بیفتادست   مارا                     که   چندینی   پراستادست   ما را      

  نه بتوان گفت نه خامش توان بود                   نه آگه مند   نه بیهش   توان     بود       

  )146/اسرار نامه (                                                                             
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  :در بیت هفتم  این حکایت

  ما را   پراستادستعجب    کاري   بیفتادست   مارا                     که   چندینی   

و با توجه به اینکه  باشد یمدر همان نگاه نخست، از لحاظ همنشینی در ساخت معنایی ابیات مبهم » پراستادست«ي ها واژهگروه 
  . میپرداز یم پراستادر زبان فارسی بهر حال یک شکل و معنا دارد پس به بررسی ابهام در مؤلفه داست واژه 

  عناصر ساختاري گروه پراستاد وتلفظ آنها. 2.1.1

پر توان یمواژه  پر را : در نظر گرفت توان یمدر این زمینه سه احتمال براي هر واژه  ) per(رو پِ) pur(، پر)par(در سه شکل  َ
و اَ )per(اما از بین این احتماالت، ِپر نمود تلفظ )estad(ستادا) ustad(اُستاد)  astad(استاد را در سه شکل؛  اَستاد و کلمه

نادیده ) ustad(و اُستاد)estad(به علت عدم سازگاري معنایی با استاد)par(به دلیل عدم احتیاج اهل زبان، و َپر) astad(ستاد
پر، اُستاد واستاد باقی در نهایت سه ک شوند یمگرفته    . مانند یملمه ُ

  مؤلفه پراُستاد•

در دستور زبان آن را در حوزه وصفی مقلوب قرارداد به  توان یممسلماً مصحح اسرارنامه در این کتاب به این ترکیب نظرداشته، که 
الهی (استاد جهان) 277/6672/الهی نامه(معناي استاد بسیار دانا و معادلهاي آن در برخی از آثار شاعر به صورت استاد ایام

  :است آمدهو حتی درخسرو و شیرین نظامی دقیقاً داننده استاد ) 275/5846/خسرونامه(و پیر استاد) 276/6643نامه

  پس آنگه گفت کاي داننده استاد                  چنان خواهم که گردانی مرا شاد

  )51/ آغاز عشق فرهاد(                                                                 

که پذیرش آن، در ساختار کلی  دشو یمآن را از لحاظ معنایی در سطح ترکیب پذیرفت اما با کمی دقت مالحظه  توان یمبنابراین 
  . شود حیتصحبنابراین باید  کند یمبیت یا حکایت، ابهام معنایی ایجاد 

  مؤلفه پراستاد  •

راستاد از تلفیق آنها با هم عدم سازگاري معنایی  شود یمي این ترکیب است وهمان گونه که مشاهده  ماندهتنها احتمال باقی  پ
راستادترکیب گردد مؤلفه  استاد اما اگر واژه پر، به بر تصحیف شودو با لغت است جادشدهیا که به گمان نگارنده  شود یمساخته  ب

  . باشد یممناسب ترین انگاره براي جانشینی ترکیب پراُستاد 

  براستاد •

براي بررسی همه جانبه  است کاربردداشتهی ي نا آشنا و دیرینه زبان فارسی است که در برخی از متون کهن فارسها واژهبراستاد از 
  1.رسد یم، ضروري به نظر است آمدهاین واژه، در گام نخست اشاره به معانی که در کتب لغت براي این واژه 

                                                        
و شایان ذکر است که در پاره اي از این قاموسها ؛ فرهنگ آنندراج، فرهنگ جامع فارسی، فرهنگ عمید و حتی در فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات  1    

   تعبیرات آثار عطارهم به این واژه اشاره نشده است 



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 567

ظاهراً براستاد کردن به معنی درست بودن و « :در لغت نامه دهخدا با استناد به حاشیه دکتر فیاض در تاریخ بیهقی آمده است
آمدن است اگر از فعل برایستادن باشد بهر حال کلمه اي غریب است به همین جهت در بیهقی ادیب به جاي آن نوشته درست 

این واژه را درست بودن و  -به تبع سخن دکتر فیاض احتماالً -هم  معینفرهنگ ). 889/ 10ج /دهخدا ( »دیآ ینم است، درست
عالوه بر این معنی رعایت ادب کردن هم به آن  فرهنگ بزرگ سخندر   )1/493ج /فرهنگ معین(درست آمدن معنی کرده است 

آنچه بسیار متفاوت و علی الظاهر دور از این معانی است معنی وظیفه و مقرري است که در مجمع الفرس آمده . اضافه شده است
ن معنی این واژه نپرداخته اند  عالوه مشهود است هیچ یک از این قاموسها آشکارا و قطعی به بیل چنان که کامالً). 3/1482ج (است

بنابراین براي دستیابی به معنایی قطعی باید مستقیماً  باشد ینمبراین معنایی که متعرض  آن شده اند براي شاهد اسرارنامه مناسب 
  . شواهدي بررسی شود که در متون کهن فارسی متضمن این واژه اند

  استعمال براستاد در متون کهن. 3.1.1

  :جمله آثاري که این واژه به صراحت در آنها به کار رفته خسرونامه خود عطاراستاز 

  که چون هرمز نهاد  آن  مکر آغاز                  که  تا گل  را   ستاند از   پري   باز

  چهل روز از سپاهانی امان خواست            امان دادش چنان کش، دل چنان خواست

  .... ل  روز                  چهل ساله کشید از   دست دل سوزولی شاه سپاهان  آن   چه

  :وبعد از چهل روز

  براستادیکی را  شه  بر    هرمز   فرستاد                        که اي استاد بگذشت آن 

  بگو کز چیست این چندین مقامت                    بیا چون گشت چهل روزي تمامت

  )5373-254/5407/خسرونامه(                                                          

ي  جملهي کهن را جستجو کرد، از ها واژهرد پاي  توان یممیبدي یکی از بخشهایی است که در آن  کشف االسرارنوبه االولی 
  :استعمال براستاد است که در شواهد زیر آمده است ها واژهاین 

  )1/641ج(اد کنید و گوشوان باشیدبرهنگام نمازها حافظوا علی الصلوات  ؛ براست

  )3/413ج( کوشند یمو هنگامهاي آن  کنند یموهم علی الصالتهم یحافظون ؛ وایشانند که بر هنگام نمازهاي خود براستاد 

  )9/491ج(لیقوم الناس باالقسط؛تا مردمان برایستاد کنند به دادگري 

  برایستاد کند از شما به فرمان برداري خداي را و رسول راومن یقنت منکن هللا و رسوله ؛ و هر که 

  )2/709ج(کونوا قوامین هللا؛  براستاد دارید خداي را 
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  واستقم کما امرت ؛ برایستاد دار به آن چنانکه فرمودند ترا

  :آمده است تاریخ بیهقیو اما در 

  )704/تاریخ بیهقی(میان ما باشند، تدبیر چیستکه ده هزار سوار ترك در  کند ینمبراستاد  میکن یمما را هرچه اندیشه 

وبکتوزون سپهساالر نیشابور بود برخالف امیر محمود امیر محمود به بلخ بود برایستاد نکرد اورا که نشابور بر بکتوزون یله 
  )712/تاریخ بیهقی(کند

  معناي براستاد

  :در این شواهد نکاتی مشترك وجود دارد که عبارتند از

  ي کهن گوشوان به کار رفته است واژه، حفظ و قنت  و مترادف در ترجمه قام -

  .باید انجام گیرد) گذشت زمان، عدل، نماز، فرمان خداوند(براستاد عملی است که برعملی -

 و نیازمند کوشش و مجاهده است  طلبد یمکاري است مشکل اما مثبت چون مداومت بر عملی را  -

با این وصف معناي . گرفت درنظرمعناي مراقبت و خویشتنداري  بر انجام کاري را براي این واژه  توان یمبا توجه به مطالب فوق، 
  :شواهد فوق بدین ترتیب است که

بیت اسرارنامه، حاکی از حیرت عطار در مقابل پروردگار است و براي پیر شگفت انگیز است که انسان تا این حد باید در مقابل 
  . خداوند خویشتندار باشد

تا گل را از پریان پس بگیرد اما بعد از سپري شدن این مدت از او  خواهد یمر خسرونامه هرمز چهل روز از پادشاه مهلت د
  کند یمخبري نیست و شاه بعد از مدت زمانی که براستاد و خویشتنداري کرده پیکی را به دنبال او روانه 

  :در تاریخ بیهقی

خویشتنداري کند که اداره نیشابور را به شخصی که مخالف اوست  تواند ینمامر  امیر محمود طاقت ندارد و در مقابل این
  واگذار کند

  الهی نامه . 2.1

بیت زیر بدون ذکر اثر در مجمع الفرس به عطار نسبت داده شده و براي براستاد به معناي  وظیفه و مقرري شاهد آورده شده 
  )3/1482ج (است

  نمی دانست کاري آن دل افروز                    بجز بیت و غزل گفتن شب و روز     
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  نهاده بود  خود را   این براستاد                    فرستاد یمشعر و  گفت یمروان      

هر چند که  -رساند یمدر حالی که در این بیت هم خویشتنداري و مداومت معشوق رابعه را در سرودن اشعار عاشقانه براي او 
 -بین این دو واژه هم ارتباط برقرار کرد، چرا که دادن وظیفه هم نوعی براستادیعنی تداوم در پرداختن حقوق ماهیانه است  توان یم

بیت  و شاید به همین دلیل روحانی آن را نپذیرفته و. دینما ینماما فضاي کلی  این داستان اقتضاي استعمال این واژه را در این معنا 
  :را به این شیوه تحریف کرده است

  شعر ومی فرستاد               چنین در شعر گفتن گشت استاد گفت یمروان 

  )266/6413/الهی نامه(                                                         

  : است آوردهالبته این مصرع را به عنوان نسخه بدل 

  گفتی براستاد  بخوانده بود آن            

  :که با توجه به این که براستاد مداومت بر عملی است آن را این چنین بخوانیم بهتر است

  به خواندن بود آن گفتی براستاد         

  حضور ورستاد در مجمع الفرس در شاهد زیر از بوشکور

  خدایا تویی جمله را دستگیر                ورستاد جودت زما وامگیر

که شکل پهلوي آن در ایاتکار زریران به  شده یمي شکل قدیمی تر این واژه است که به صورت ورستاد استعمال  هدهندنشان 
  :گردد یموراستت در عبارات زیر مشاهده  شکل

ت شپر« س استورتین دارپت ورتین رِ وندوتورپان پت ستور  رِ  وندو ت پیل روند و س رز کنند و پیلوان پش کاروان ایوف گ ي اَ
تُون  رت، و کاروان ي ایران شترای نتیري پور تیرو وس زریهی چهار کَ تان اَو  وراستتروتستهم، وس کَ وذ و پ کذوانک اَو آسمان شُ

  )1369:244بهار، (1»دشخو شُوِذ

  :ي دري معرفی کرده اند و نوشته اندها شاخهاستاد بهار این فعل را جزء افعال معین نقلی در برخی از 

از اسم اشاره ي  دی و بعجمعی معنی به ول غهیصرا به همان ]استاتن به معنی ایستادن [باز همان فعل]وراستت  [ن فعلدر سومی
ي زبانهاي آریایی به  همهکه در  باشد یم» نیست«نقیض » هست«این فعل سواي فعل ناقص . آورده است» بر: ور«یشاوندپو با  ذونیا

                                                        
به گردون براه افتند، بسیار است سپر رستمی، بسیار ترکش پر پس لشکر حرکت کنند و پیلبان به پیل و ستوربا به ستورو گردونه وار : ترجمه - 1

  و لشکر ایران شهر چنین استند که بانگ برآسمان شودو آواز پاي به دوزخ رسد)چهار آینه(تیر و بس زره روشن و بس زره چهار ترك 
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ي زبان دري متداول و  شاخهبه عنوان فعل معین، در  شیها غهیصاین فعل با تمام )... 1369:244بهار، (همین ریشه موجود است 
اگرچه ). 1369:245بهار، (معمول نبوده و به جاي آن لفظ است که ربط خبري یا عالمت ماضی نقلی است مستعمل بوده است

اند اما کامال واضح به بررسی آن نپرداخته اند چون این واژه در واقع همان وراستاد یا ایشان تفاوتی بین است واستات قایل شده 
  براستاد کردن لشکریان ایران در جنگ است

  

 نتیجه

است و معادل  رفته یمي براستاد در متون کهن به معناي مداومت بر انجام هر عملی به کار  واژهتمامی شواهد بیانگر این نکته اند که 
است، شاهد دیگري از آن این بیت از منطق  شده یمهمراه با فعل یا عملی براي نشان دادن تدوام در آن   استعمال » همی«یا » می « 

  :شود یمالطیر است که در کتابهاي تصحیح شده به این صورت مشاهده 

  باستادند چست عزم ره کردند عزمی بس درست                           ره سپردن را

  :اما این بیت باید به این شیوه تصحیح شود

  عزم ره کردند عزمی بس درست                           ره سپردن را براستادند چست

  . یعنی در انجام کار رهسپاري مداومت به خرج دادند و در انجام دقیق این عمل مراقبه نمودند

در این صورت از لحاظ . تداوم گرما اشاره دارد نه اینکه فعل ربطی به معناي شد باشد بنا براین در مثال هوا گرم ایستاد هم به
  :باشد یمکاربرد نحوي و معنایی با مخفف برایستادن که در متون ادبی مانند این دو بیت از نزاري قهستانی، استعمال شده متفاوت 

  من براستاد تا صبر حجاب عشق گردد                          عقل آمد و پیش

  )398/900غزل(                                                                               

  ندانستی حجابی هست چون دیوار بنهادند/  نزاري هم تو بودستی که پیش خود براستاد

                                                                            )541/1132( 

  بهسازي متون ادبی.  3.1

هر چند ذوقی  –در واقع این کار . بهسازي از دید نگارنده یعنی تصحیح بیتی، از طریق بررسی سبکی خاص یک شاعر
به عنوان نمونه در این بیت از . ي خطی آنها نادر یا ناخوانا استها نسخهي خوبی براي اشعاري باشد که  وهیش تواند یماما  -است

  :مصیبت نامه

  مرغ صاحب واقعهخفته بود آن                      رابعه رفت دزدي در سراي
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  )335/مصیبت نامه(                                                               

قصد دارد با » شاعر پرندگان« که آیا کند یمبا تأمل در ترکیب وصفی رابعه مرغ صاحب واقعه، این فرضیه به ذهن خطور 
ي مرغ صاحب واقعه، به نکته ادبی خاصی اشاره کند؟ براي پاسخ به آن، ابتدا باید دیدگاه خاص عطار را در مورد  مؤلفهاستعمال 
ون صدها بیان کرد چرا که شاعر عاشق، بر خالف سایر عرفا، معناي  این واژه را در  نگرش زیبابین خود چ صاحب واقعهترکیب  

  . واژه دیگر متحول کرده است

واقعه در اصطالح صوفیه هر گونه : است شده فیتعر گونه نیا» اللمع«و » کشف المحجوب«واقعه درسایر متون عرفانی مانند  
، بر روي هم هر یک از دشواریهاي راه سلوك شود یممشکل روحی و گرفتاري و پرسش که در این راه، یعنی سلوك عارفانه پیدا 

عاشق و صاحب واقعه غیر   عشقچیزي جز  اما واقعه در زبان عطار) 343/اللمع (و ) 447/کشف المحجوب (شود یمواقعه خوانده 
  :است شده اشارهدر  شواهد زیر به صراحت به آن نیست؛ 

  چیزي که چشیدنی بود نتوان گفت              واقعه  عشقتا کی گویی  

  )67/مختارنامه(                                                                     

  اي واقعه عشق تو کاري مشکل                 خورشید رخت فتنه جان غارت دل

  )865/693/10/دیوان(ك . نیز ر) 177/مختار نامه(                                        

ي سیمرغ و سی مرغ به خواننده  واژهاما آیا آن لذتی که از همنشینی دو . است مرغ عاشقب واقعه به معناي بنابر این مرغ صاح
اما اگر در بررسی این . مسلماً پاسخ منفی است گردد یمي رابعه و مرغ عاشق هم حاصل  واژه، با معادل قرار دادن دو دهد یمدست 

همنشینی متناقض نماي مرد عاشق با رابعه از لحاظ هنري زیباتر و با سبک شاعر  است، مرد ترکیب فرض کنیم مرغ تحریفی از واژه
  :میپرداز یمبراي اثبات  آن ابتدا به بررسی دیدگاه عطار در باره مرد . متناسب تر است

فنا و  بلکه تنها کسانی الیق خطاب با این واژه اند که در راه عشق به کند ینمواژه مرد در نگرش کلی عطارتجسم جنسیت 
  :نیستی رسیده باشند

  در یکدم شوي مردان هیچگر تو اي عطار هیچ آیی همه گردي مدام    ور همه خواهی چو 

  )    683/6/دیوان(                                                                        

  بینی عاشقان مردبیا گر عاشقی تا درد بینی                                  طریق 

  )310/مصیبت نامه(ك . نیز ر) 273/6584/اسرارنامه(                        

  :کند یمحتی اگر زنی چون رابعه باشد، واقعه عشق، او را مرد جهانی 

  مرد جهانیاش  رابعهوگر بر بیرزن تابد زمانی کند                       چون         
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  )294/6246/خسرونامه(ك. نیز ر) 282/الهی نامه(                                      

  :است ریالط منطقدر بیتی از  واقعهو  رابعه، مردهمنشینی سه واژه  دینما یم تر یقطععالوه بر شواهد فوق آنچه این تغییر را 

  و شب چون رابعه تو رها کن سر به مهر این واقعه               مرد حق شو روز 

  )257/581/منطق الطیر(                                                                

کسی که به فنا و (ي مرد  واژه دیگو یمشواهد فوق با روالی منطقی بیانگر این نکته است که عطار هر جا سخن از رابعه  : نتیجه
  :بنابراین، قطعاً بیت آغازین مقاله باید به این شیوه بهسازي شود  شود یمتداعی هم در ذهن او )نیستی در ذات حق رسیده است

  مرد صاحب واقعهخفته بود آن                    رابعه   رفت دزدي در سراي

  )335/مصیبت نامه(                                                                                   
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88  

  ي عصر تیموري یعهشاشعار شاعران  عرفان و مذهب شیعه در
  

  1حمزه پرنوئی

  :چکیده

در ادامه نیز به  .مورد بررسی قرار گیرد ي تیموري حاضر سعی بر آن است تا وضع شعر مذهبی شاعران  شیعه در دوره ي در مقاله
در این دوران و اهمیت و تأثیر آن در افکار مذهبی شاعران ، بحثی مبسوط درباره عرفان و » عرفان و تصوف«دلیل رواج چشمگیر 

ف این عصر صورت گرفته است هکه دربار ندستهشعرهایی اشعار مذهبی  چیست؟ ر مذهبیاشعامنظوراز اما . تصو 
توجه داشت که  هم اشعار مذهبی فراوانی سروده شده است اما باید دورهدر واقع پیش از این . ندا شدهسروده  )علیهماالسالم(معصومین

) ع(و خلفاي راشدین و حضرت علی) ص(ی مذهب سروده شده و نیز بیشتر درباره پیامبراین اشعار عمدتاً از سوي شاعران سنّ
مدح و منقبت  نهم است که شاعران شیعه به طور گسترده و ویژه به ي سده عصر تیموري و به ویژهتوان گفت که از باشد و می می

این رونق و شکفتگی در سرودن اشعار مذهبی توسط . پردازند سرایی می اهل بیت پرداخته و در سوگ حادثه عظیم عاشورا، به مرثیه
  .امروز هم ادامه دارد شاعران شیعه مذهب باعث ایجاد روندي مؤثر در تاریخ ادبیات مذهبی ایران گردید که تا به

  

 

 مذهب، شیعه عرفان، ، شعر فارسی،عصر تیموري: هاکلید واژه

                                                        
   Hparnoei@gmail.com: رایانامه کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، - 1
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  :مقدمه - 1

ستیز و  کشاکش و ي این دوره که دوره .فرهنگی خاص است ي نهم در تاریخ پر نشیب و فراز ایران یک دوره هشتم و ي سده
 .هاي خاصی دارد اجتماعی و مذهبی ویژگینظر اوضاع  تیموري نام دارد و از  ي دوره جنگ و گریز است،

مردمی  ـ   که خوي غارتگري و خونریزي داشت ـ  تیموریان اعم از سالطین یا شاهزادگان این سلسله جز تیمور، به روایت تاریخ
ت ممالک غار ي یجهمعتدل و گاه مانند شاهرخ متدین و عدالت پیشه و فرهنگ دوست و ادب پرور بودند و ثروت فراوانی که در نت

الت درباري و آباد کردن شهرها و ایجاد دربارها ه آنان به تجمخوبی براي توجي  یلهوس نصیب تیمور و اوالد و احفاد وي شده بود،
اعتقاد سالطین تیموري تا پایان عهدشان به مسائل دینی و ترویج احکام و بزرگداشت  .و در نتیجه توجه به اهل ادب و فرهنگ شد

چه بسیاري مطالب مربوط به نشر دین و احترام سادات و علما و زهاد و گسترش قواعد  تبع تزوکات تیموري است، شعائر دینی به
آل محمد را از جمیع مراتب برتر  ي مرتبه« :چنانکه در تزوکات آمده است شریعت در تزوکات تیموري تیموري توصیه شده است،

اط را در محبت ایشان اسراف ندانی که هر چه از براي خدا باشد در آن اسراف داري و تعظیم و احترام ایشان به جاي آري و افر
  )1342:209تربتی ،(».نباشد

دین  قلمداد  دانطرفه آنکه تیمور براي خود رسالتی و مأموریتی در این باب قائل بود و به عبارت دیگر خود را یکی از مجد
 و در این تظاهر به دین و نیز دعوي تجدید دین، داد یهایش را عنوان غزو م، تا آنجا که بعضی از فتوحات و جهانگشایی کرد یم

و به دعوي اطرافیان او و شاید خود او صاحب کرامت  « خ مخصوصش نظام الدین شامی عنوان خالفت پناه داردتیمور از بیان مور
انی بود و این اعتقادات به مذهبی خاص  ي تیموري یک صبغه ي دوره و مخصوص به تأیید آسمانی و ملحوظ به نظر عنایت رب

  )1373:47صفا ، ( » .بخشید یم

در تزوکات تیموري هم مذهبی از مذاهب مورد قبول مسلمین بر مذهبی دیگر برتري نیافته است،اگر چه دولت تیموري از رسمیت 
  گرفت، یکه از سوي شیعیان صورت م ودر جلوگیري از طعن و نکوهش شیخین، کرد یدفاع م نّنمذهب تس

اثنی  ي و نسبت به سایر ائمه دانستند یرا از فرائض خود م) ع(شاهرخ و جانشینان او زیارت مشهد امام رضا .نمود یسختگیري م
  )1353:1391سمرقندي،(.رفت یم تشیع ، تا آنجا که تصور اعتقاد سالطین بهگذاشتند یعشري نیز احترام بسیار م

اعتقادات  هاثنی عشري از این فرصت براي نشر عقاید و اظهار آزادان ي یعهمناسبی بود و شع موقع عهد تیموري براي ترویج تشی
زیرا قدرتش به آن حد رسیده بود که از انزوا و انخزال بیرون آید و به حمالت پی در پی به مذاهب اهل  خود به خوبی بهره برد،
ي تیموري، شیعه از حسن اعتقاد واقعی  دورهدر اوایل «  .اقدام کند آنان از راه سب شیخین و نظایر آن ي یدهتسنن و اثبات فساد عق

یت و آل پیغمبر"و  "آل پیغمبر"یا ادعایی تیمور به  و همچنین از احترام شگرفی که شاهرخ و جانشینان او نسبت به سادات ...  "ذر
داشته اند، چند بار استفاده کرده، کار را به  یمبراز ي اثنی عشر و بقاع آنان ا ائمهي  دربارهکرده و از حسن اعتقاد و تبجیلی که  یم

ي اموي و لعن و قدح آنان هم هیچ کوتاهی  ظلمهاستخفاف شیخین و سب آنان کشانیدند و پیداست که در انتقام گرفتن از 
و این کشاکش لفظی و تبلیغی البته پادشاهان حنفی مذهب تیموري نیز از اظهار عناد با آنان ابا نداشته، )    1373:56صفا،(» .ننمودند

مشهود  ،اند سروده یکدیگر و بد زبانی نسبت بهابیاتی که طرفین در عیبجویی  و در آثار ادبی این دوره بویژه در اشعار
  )1339:757و براون، 1337:318شوشتري،.(است

ینان او نسبت به سادات داشتند جانش تیموري خاصه احترامی که شاهرخ و ي تساهل مذهبی در اوایل دوره این مقدار تسامح و 
ع این نه تنها شعر شاعران شیعی مذهب یا متمایل به تشی اطهار شد و ي موجب رواج ذکر مناقب و مدایح نسبت به آل پیامبر و ائمه
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اشعار شاعر  بلکه در است، )ص(پیامبر فضایل خاندان محشون از مناقب و اهللا ولی ، دوره چون ابن حسام، کاتبی، بابافغانی، شاه نعمت
  .آور است  شگفت ایشانبی چون جامی آن مایه احترام و تبجیل نسبت به ی مذهب متعصسنّ

دین است که معموال با غلو در ذکر  ي ذکر مناقب پیامبر و ائمهبر گویان این دوره مبتنی  شعر مذهبی در بسیاري از قصاید قصیده
  اوصاف و مناقب و بیان اعتقادات 

ستایش حضرت  چنانکه ابن حسام یک دیوان کامل از قصاید و ترجیعات و ترکیبات در توحید و همراه است،آمیز شعرا  مبالغه
برندق  فغانی شیرازي، کاتبی، توان از اهلی شیرازي، رسول و اهل بیت دارد و از شاعران دیگر این نوع مدایح یا مراثی دینی می

   .خجندي و حتی جامی سنّی مذهب نام برد

 .صفوي دانست هدور حکومت این نوع شعري در شیوع و ۀتوان مقدم می این دوره را شیعیِ شعر مذهبیِ ویژه به شعر مذهبی و
هاي پیشین میان صوفیه و  اختالفات بزرگ سده و گرفتهرنگ دینی  ،این عهد خاصه در ،فجایی که تصو آنکه از دیگر ي نکته

 عرفانی نیز بنابراین شعر است، این دوره دشوار اصحاب طریقت در متشرعه ومیان  چنانچه تمیز افتد، متشرعین به ندرت اتفاق می
  )1389:254معاشري،( .آن رنگ باخته است اباحیگري در طامات و شطح  و دینی یافته است و ي صبغه

به خود یابیم آنچه قسمت مهمی از ادبیات منظوم ما را  ر مید کنیم، جستجو میرا گوي  وقتی دواوین شاعران بزرگ پارسی
اعتقادي ایشان محسوب  همدایح مذهبی کارنام در بررسی احوال و آثار شاعران، .است مناقب و مدایح مذهبی اختصاص داده ،

از آنجا که در قرون اول زبان عربی زبان شعر و ادب بوده  .کنند تر تالش می اي درخشان کارنامه هبنابراین هر یک براي ارائ شود، می
هاي مدایح مذهبی در شعر فارسی تقریباً از قرن  ولی نمونه ي از این دوره در مدح اهل بیت به عربی باقی مانده،آثار ارزشمند است،

نخستین کسی که این قبیل شعرهاي دینی و مذهبی را در پارسی دري سروده است، کسایی مروزي است « .چهارم دیده شده است 
  :است )ع(در مدح حضرت علیزیست و شعر او  یمکه در قرن چهارم و پنجم هجري 

  مدحت کن و بستاي کسی را که پیمبر
  

  ...بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار   
  

  ») 1380:170رستگار، ( 

در قرون پنجم و ششم با . خالی است )ع(و حضرت علی )ص(دیوان کمتر شاعري از منقبت اهل بیت به ویژه پیامبر پس از این دوره،
  ط ترکان غزنوي توجه به تسلّ

معموالً بدون آشکار شدن  )ع(معصوم ي مدایح ائمه ب و پایبند به تسنّن و مخالف سرسخت شیعه بودند،و سلجوقی که مردمی متعص
در معرض آزار و اذیت شدید و گاه  گشودند، زبان می )ع(مه به خصوص علیئچون کسانی که به مدح ا ها بود، نام شاعران بر زبان

با توجه به  شجاعت و جسارت یا رندي و زیرکی، با این همه شاعرانی بودند که در نهایت .گرفتند قرار میو قتل خطر مثله شدن 
گشودند و در واقع این کار برایشان نوعی عبادت و جهاد  امامان می ۀزبان به سرودن اشعاري در مدح و منقبت و مرثی مقتضاي زمان،
  .نام برد... قوامی رازي و توان از ناصرخسرو، این روزگار می هاز جمله شعراي برجست .شد محسوب می

  

  : اشعار مذهبی يهنر -جایگاه ادبی - 2
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توان  شود، بنابراین می هاي عالی انسانی و اخالقی و صفات پسندیده و ممتاز بشري مطرح می شعرهاي مذهبی اندیشه در مناقب و
اشارات  .و آن را قدم مهمی در پراکندن بذر اخالق عملی به شمار آوردمناقب مذهبی را بخش اعظمی از ادبیات تعلیمی دانست 

بینی شعراي شیعه و ارزش و  گذشته از اینکه نشانگر آگاهی و روشن ، تاریخ اسالم و تاریخ انبیاء بسیار به اصول مذهب شیعه،
براي عالقمندان  مجموعه اي ارزشمند  هاي مذهبی، خصوص حماسه به از مجموع مناقب، اندوزي در بین ایشان است، اهمیت دانش

  .به تاریخ و اصول تشیع ساخته شده است

  

 :عرفان و تصوف در عصر تیموري  - 3

این جریان شعري از آغاز پیدایی تاکنون سه مرحله عمده را «.هاي ماندگار شعر فارسی است یانجربی شک جریان شعر عرفانی از 
حال، قال و احتیال تقسیم کرد؛ دوره حال شعر صوفیانه و عرفانی فارسی :توان آن را به سه دوره  یم... پشت سر گذاشته است که

دوره قال آن، دوره بعد از مولوي، . شود و نقطه اوج و انجام آن با مولوي است یمآغاز ) ق 545-525حدود .ف(تقریباً از سنایی
 شاه نعمت اهللا : ن عبارتند ازي هشتم و نهم هجري قمري و شاعران برجسته آها سدهیعنی 

، و دوره )ق 897-817(وعبدالرحمان جامی) ق 837-757(، شاه قاسم انوار)ق 810ف (، محمد شیرین مغربی)ق 831-730(ولی
یا به تعبیر بیدل » یاري رسان ها « برخی از شاعران و صوفیه براي رسیدن به عوالم عرفانی و شهودي از برخی  احتیال دوره ایست که

فات « لوي از ده به عالوه قدرت معنوي برخی پیران و مشایخ صوفیه، ابزار کسب قدرت سیاسی در ایران . جویند یمسود » مکی
  )52:1383عباسی، (».گراید یمشود و به طور کلی تصوف به احتیال و نیرنگ بازي  یم

ي خاصی بود، جریانی جدید به نام  رهدواز درون جریان زهد اسالمی که خود محصول شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي 
ف و عرفان پدید آمد این اتفاق مبارك زمانی روي داد که اکسیر عشق با مس زهد  درآمیخت و اندك اندك از جنبه ناري . تصو

ارف شاعران ع. آن کاسته و بر سایه روشن جنبه نوري آن افزوده شد، تا آنجا که شعر عرفانی از بطن شعر زهد و اخالق متولد شد
توانستند با کیمیاگري خویش زبان ناري و خشن زاهدان را کم کم لطیف و هنري کنند و به زبان نوري و و هنري بدل سازند، 

  .چنانکه در آثار سنایی غزنوي، تا اندازه اي هر دو زبان نار و نور در کنار هم حضور دارند

ي نامدار؛ یعنی سنایی و مولوي است، قولی است که  هرهچي طالیی شعر عرفانی زبان پارسی حد واسط دو  دورهدر این که 
سمت و  ها تجربهیی در این حوزه بوده که او با نبوغ شگرف خود توانسته به این ها تجربهجملگی برآنند، اما یقیناً پیش از سنایی 

ت بدیعی به نام شعر عرفانی را بنیان نهد و به  ت دوران ساز« سوي خاصی ببخشد و سنّ تبدیل ) 9:1372شفیعی کدکنی،(ي »شخصی
 .شود

او .ي نسبتاً بی جان و رایج شعر فارسی استها قالبنوآوري سنایی در وارد کردن حال و هواي جدید و معنا و اندیشه ي تازه در 
یق شعر بسیاري از قالبهاي مستعمل و دست سوده دیگران را گرفته،حال و هوایی جدید در آنها وارد کرده و توانسته است از این طر

ماندگاري خلق کند و زمینه ساز ظهور شاعران بزرگ و نام آوري چون خاقانی در حوزه لفظ و قصیده و عطار و مولوي در حوزه 
  .غزل و مثنویهاي عرفانی شود

الدین رومی و چند تن دیگر، تصوف، ظاهراً چیزي نو و اصیل  متأسفانه پس از قرن هشتم هجري و بعد از ابن عربی ، عطار و جالل
افکار به وجود نیاورد، اگر چه به ظاهر وسعت و انتشار یافت، ولی تنها با تکرار سخنان گذشتگان و افکار ایشان زنده مانده   در زمینه
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ف در . ان رو به انحطاط رفتبود و به مرور زم ي درویشان بیش از پیش و به طور روزافزون به فساد ها سلسلهبدین ترتیب تصو
هاي صوفیان و  یقهطر.گرائیده و به صورت معجزه نمائیهاي مبتذل و پرستش اولیاء و شیوخ زنده و مرده و مراقد و آثار ایشان درآمد

بات مذهبی و گمراه کننده درویشان و خانقاهها مرکز پرستش و بزرگداشت  این گونه شیخان و منبع خرافات گوناگون و غالباً تعص
  . گردید

ف ابراز عالقه می عامه خویش از شیخان معجزه و یاري   کردند و بیشتر در امور زندگی روزمره ي مؤمنان کمتر به فلسفه تصو
کرد، و مؤمنان فئودال و شهریان،  یمشدن خانقاهها کمک افزایش نفوذ و پرستش شیوخ صوفیه و طرائق به ثروتمند . طلبیدند می

کردند و پادشاهان و خوانین، زمین وقفی و  یمو اراضی موقوفه نثار خانقاهها  ها گلهپول و کاال و چیزهاي بهادار و غالت و 
ماعی خویش تفاوتی با درویشان خانه به دوش و جهانگرد که از لحاظ وضع اجت. داشتند یمفرمانهاي معافیت از مالیات تقدیم 

اوباشان و عیاران نداشتند به تدریج  به توده اي از گدایان حرفه اي که هیچ رابطه و نسبتی با افکار واالي تصوف نداشتند و بیشتر 
ل  شدند یماوقات فاقد هرگونه دین و ایمانی بودند، مبد.  

ف در این دوره این بود که ي ها سلسلهي آن به گونه اي از ها شاخهها یا  یقهطربرخی از  یکی دیگر از اَشکال انحطاط و فساد تصو
هاي تعصب  یشهاندلشکري و گروههاي دسته جمعی آشوبگر تبدیل یافتند و به جاي افکار صوفیانه یعنی کسب کمال روحانی، 

اختند و در بعضی مواقع باعث هایی را به راه اند يغارتگررا پیش کشیدند به این بهانه دسته بندیها و » جهاد در راه ایمان«آمیز 
  .اغتشاش و ناامنی شدند

ي این جریان  برجستهشاعران . ي شعر است عمدههاي  یانجري دوم سده هشتم و سده نهم هم شعر عرفانی از  یمهنبا این وجود در 
د شیرین مغربی و جامی: عبارتند از ه نیست و آن را . شاه نعمت اهللا ولی، قاسم انوار، محماین جریان اگر چه اکنون چندان مورد توج

 جریانی حاشیه اي می شمارند، اما در آن روزگاران و دوره 

ي صوفیه هواخواهان بسیاري داشته، که در میان ها حلقهي شاعران آنها نه تنها در ها سرودههاي بعد سخت مورد توجه بوده است و 
با این وجود شعر شاعران این دوره کاستیهایی هم داشته که . مردم طبقات مختلف اجتماع نیز مخاطبان قابل توجهی داشته است

کار و تقلیدي بودن، عدم توان به نداشتن ابت یمي بعد چندان توجهی بدانها نشود که از جمله این کاستیها ها دورهباعث شده در 
  .اشاره کرد... وحدت فرم و محتوا، مصداقی بودن شعر و

ف او، ) ق 638-560(گراي، باانباشتن غزلهاي خویش از فرهنگ عرفانی ابن عربی این شاعران عرفان« و اصطالحات خاص تصو
بیش از آن که ارزش عرفانی داشته باشد به  زنند یا عرفان را به شعر خویش، و دیوانهاي ایشان یمشعر خویش را به عرفان سنجاق 

  )60-59: 1378شفیعی کدکنی،(».خورد که شواهد از آن استخراج شود براي فرهنگ اصطالحات صوفیه یمدرد آن 

اهللا ولی و محمد شیرین مغربی و قاسم انوار از رهگذر شریعت و علم کسبی درباره خدا، جهان و انسان آموخته  هر آنچه شاه نعمت
وانسته اند آن را از طریق تجربه ي عرفانی و عشقی جذب جان خود سازند و در ضمن هیجانات روحی خود آن را به عاطفه و نت

تبدیل کنند یا به قولی قال را به حال تبدیل سازند، به همان صورت قال مانده است و به همین دلیل شعر آنها از دقائق شعر دوره 
براي اثبات این امر کافی است که مفاهیم . ل براي سرودن رساله عرفانی محض سود جسته انداینان  از ظرف غز. گذشته خالی است

و مضامینی را که در غزل آمده با مضامینی که در مثنویها و آثار منثور آنها آمده، قیاس کنیم و در یابیم که مضمون اغلب این غزلها 
  .وجودوحدت : ي عرفانی است یعنیها رسالههمان مضامین شایع در 
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ف « : گوید دکتر یار شاطر در این باره می مهمترین مضمون غزلیات عرفانی این دوره، وحدت وجود است که از ارکان معنوي تصو
است ودر شعر فارسی نیز سابقه اي دارد و شاعران عرفان سراي این دوره، آن را به صور گوناگون و در جامه تعبیرات مختلف ادا 

حدت وجود و مضامین متفرّع از آن را از غزل مغربی و شاه نعمت اهللا ولی بردارند، معنی قابل تأملی کرده اند، چنانکه اگر و
  )164:1334یار شاطر،(».ماند ینم

ف است، به  دورهغزل این دوره برخالف غزل  ي گذشته که از اصطالحات عرفانی برهنه است، آکنده از اصطالحات فنّی تصو
ف اوستویژه فرهنگ عرفانی ابن عربی  شمار این اصطالحات صوفیانه چندان است که سبب شده . و اصطالحاتی که خاص تصو

. ي حالی نیز داشته باشد، در میان خیل غزلهاي مملو از اصطالحات متأثر از عرفان ابن عربی گم شودها تجربهتا اگر شاعر اندك 
این اصرار بر تکرار اصطالحات و . ت صوفیانه ترتیب دادتوان از آنها فرهنگ اصطالحا یمازدحام این اصطالحات چندان است که 

ف شدن سخن آنان و فاقد جوش و جذبه شاعرانه شدن آن ...خرابات، عشق، شراب، جام جم و: رموز عرفانی مانند ، باعث متکلّ
ا حافظ با قدرت گفتنی است که تعدادي از این اصطالحات و رموز عرفانی در شعر حافظ نیز کاربرد زیادي دارد، ام. شده است

  .    کیمیاگري خود حیات دوباره اي به آنها بخشیده است

زات مذهبی این دوره یکی شیوع  در حقیقت . هاست ي تصوف و توسعه بساط فقر و درویشی و ازدیاد خانقاه العاده فوقاز ممی
رسد که معانی عرفانی و  یمبه نظر چنین . دشوار است که در این دوره اصحاب طریقت را از اصحاب شریعت با قاطعیت جدا کرد

توان یافت که از ذوق عرفان  مضامین صوفیانه و مشرب درویشی عمومیت داشته، و کمتر شاعر یا دانشمندي را در این دوره می
د شاهان و قرن نهم به سبب اعتقاد شدی«: نویسد یماستاد صفا در تاریخ ادبیات خود . بهره باشد و در این راه قدمی چند نرفته باشد بی

خاصه که تصوف . هاي مساعد براي رواج تصوف و نفوذ روزافزون صوفیه بود شاهزادگان تیموري به مشایخ صوفیه، یکی از دوره
در این عهد تا حدودي رنگ دینی یافته بود و این امتزاج شریعت و طریقت سبب شد که مشایخ صوفیه در شمار متصدیان امور 

از سوي دیگر از قرن هفتم . ر رفتار و کردارشان همان انتظار را داشته باشند که از عالمان شرع داشتندشرع درآیند و مردم از آنها د
به بعد که رفته رفته اصول تصوف و عرفان در کتابهاي علمی و درسی وارد شد، این مشرب به تدریج از انحصار متصوفه بیرون آمد 

هاي درویشانه به مردم عادي  اي آن آگاهی یافتند و کم کم درویشی و اندیشهه و اهل مطالعه و صاحبان ذوق بر بسیاري از دقیقه
هایی از عرفان در آثارش دیده  یابیم که جلوه هاي نهم و دهم کمتر شاعر و نویسنده یا عالمی را می سرایت کرد، تا آنجا که در قرن

  .)41:1363صفا ،(» .نشود

ی و تواتر شکست و ناکامی و نیز حمایت و تشویق زیاد از حد امرا و پیداست که احوال سیاسی ایران و هرج و مرج دائم
شاهزادگان تیموري از مشایخ و عرفا و علماي متصوف، زمینه بسیار مساعدي براي پیشرفت و توسعه تصوف در این دوره فراهم 

  .ساخت

تا قرن نهم نیز همچنان به حضور خود در عشق عرفانی به صورت مدون و شکل یافته، اولین بار به وسیله سنایی وارد شعر شد و «
هاي مذهبی شاعران و سالطین و سپس به دلیل رواج روزافزون تصوف،  در قرن نهم، نخست به دلیل گرایش. شعر فارسی ادامه داد

 تر، در شعر نمود چشمگیرتري دارد و نکته جالب در شعرهاي عرفانی این قرن، آن است که عرفان آن منطقی "عرفان"مقوله 
هاي  از میان مقوله. کند هاي گذشته بوده و به مقدار زیادي با زندگی روزمره همسانی و نزدیکی پیدا می تر از دوره تر و تجربی معتدل

است و طبیعی است که معشوق » عشق عرفانی و حقیقی«متعدد عرفان، آنچه بیش از همه در شعر این قرن بدان پرداخته شده است،
 .ند استاین عشق ذات مقدس خداو
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توان به برخی از  اند و از میان این نوادر می هاي دیگر سروده شده شعرهاي عرفانی این قرن بیشتر در قالب غزل و به ندرت در قالب
این مثنوي در ساختار معنایی، از مضمون عرفانی . اهلی شیرازي اشاره کرد» ي پروانهشمع و «اهللا ولی و مثنوي  هاي شاه نعمت رباعی

در شعرهاي عرفانی قرن . است و در واقع تمثیلی است از جذبه و انجذاب طالب و مطلوب در طریقت عارفان و صوفیان برخوردار
رد، خراباتی و همانند اینها مکرر به چشم می نهم نیز واژه خورد که در  هایی همچون دیر مغان، رند، مست، تجلی، مغبچه، میخانه، د

اي که در قرن ششم تا  در شعر این قرن نیز به همان معنی ها واژههاي گذشته است و این  دورهي سنن ادبی  بازماندهواقع این امر 
 .)98:1384واردي،(» .شوند اند، به کار گرفته می هشتم داشته

که به ترتیب از قاسم انوار،شاه نعمت اهللا ولی و   شود یمیی از اشعار عرفانی شاعران این دوره آورده ها نمونهدر پایان این بحث 
  :جامی است

  ما که مستان خرابیم در این دیر مغان
  

  غیر از این دیر ندیدیم دگر دار امان  
  ي مستان به شکایت آمد عقل از قصه  

  
  ي مستان مستان گفتم اي جان جهان قصه  

  گر نکو بنگري، از دیده عرفان بینی  
  

  عاشق همه جان اندر جانعشق و معشوقه و   
  در توفیق و هدایت همه عشق آمد، عشق  

  
  لیک کس را نگذارند در در آسان  

  مفلسان ره عشقیم که یک سر داریم  
  

  سر ببازیم به سوداي تو،اي جان جهان  
  باده اي بخش به عشاق، که سرمستانند  

  
  !همه در نعره و فریاد که اي ساقی هان  

  طلبی رابگذارقصه درمان ! »قاسمی«  
  

  غیر از این درد ندیدیم به عالم درمان  
  

  ) 252دیوان،ص ( 

  درآمد ساقی و آورد جام می براي ما
  

  منور کرد نور او سراي که؟ سراي ما  
  هاي میخانه، به ما انعام فرمودند یمهمه   

  
  ما کرده بجاي ها چهکرم بنگر که الطافش   

خراباتست و ما سرمست،ساقی جام می   
  بردست

  حیات جاودان یابی از آن آب هواي ما  
  در میخانه بگشادند و داد عاشقان دادند  

  
  بحمداهللا اجابت شد دعاي کدخداي ما  

رد    رد دنوشیم یمحریف دردمندانیم و د  
  

ردش که آن باشد دواي ما   ردي دبما ده د  
  چه خوش ذوقیست ذوق ما که عالم ازو یابند  

  
  نواي بی نواي مانواي عالمی بخشد   

  ، سلطان همه عالم»نعمت الهیم « گداي «   
  

  بیا و پادشاهی کن ز انعام گداي ما  
  

  ) 36دیوان، ص (

  دارم از پیر مغان نقل که در دین مسیح
  

  باده چون نقل مباح است،زهی نقل صحیح  
ن   سح شیوه علم نظر ورز که العلم  

  
  منکر فعل خرد باش که الجهلُ قبیح  

دهان یک سرموي است ز لطف تووهست آن   
  بردست

  یک سر موي تو را برهمه خوبان ترجیح  
  هر کجا شوخ ملیحی است دلم کشته اوست  

  
  خاصه آن چشم خوش و آن لب جانبخش ملیح  

  وارد صبح ز صوفی طلب و ورد صباح  
  

  و جام صبوح از کف ساقی صبیح» جامی«  
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 ) 235دیوان، ص ( 

 

  :  عصر تیموري ذکر مدایح و مناقب مذهبی در  - 4

 .هاي تاریخی و ادبی است ترین دوره از درخشان ویژه در آثار شاعران شیعه،  به ی شعر مذهبی،از نظر پیشرفت و ترقّ عصر تیموري
دراین دوره «   .تنیز کثرت اشعار اعتقادي و مذهبی بسیار چشمگیر اس نظر تعدد شاعران و هاي مذهب در شعر این دوره از جلوه

ها توسط تیمور و احفاد او و  ناشی از غارت سرزمین هآورد به سبب ثروت باد شود، که به لحاظ تاریخی عصر تیموري نامیده می
پروري برخی از امراي تیموري چون شاهرخ، شعر و شاعري رونق بسیاري   ادب دوستی و فرهنگ ۀایجاد دربارهاي باشکوه و روحی

انقالب عظیمی در  گیري سالطین تیموري نسبت به افکار و اعتقادات مذهبی اقوام دیگر، آسان هدیگر به سبب روحیاز سوي . یافت
خاصه شاعران شیعه  شعر نیز راه یافت، هدر پرتو آزادي نسبی اختالف ادیان و مذاهب در عرص افکار و آراء اهل عصر روي داد و

در اشعار خود اعتقادات مذهبی خود را اظهار نمودند و گاه  صت را مغتنم شمردند وطوالنی انزوا و انخذال فر ةکه پس از یک دور
توان  می... این شاعران از اهلی شیرازي، قاسم انوار، ابن حسام، کاتبی و ۀاز جمل. پرداختند مخالف هبه طعن و رد و نکوهش عقید

تا آنجا که شاعري چون  اطهار است، ي شوایان دین خاصه ائمهنام برد که دواوین ایشان مشحون از بیان اعتقادات و مدح و منقبت پی
( ».خاصه شیعی دارد کامال دینی، ي گونه است که شعر این دوره صبغه این. نامه دارد اعتقاد جامی در یکی از مثنویهاي خود

  )1389:253معاشري،

ایی از شاعران این زمان مانند ابن نه تنها که اطهار در اشعار این عهد امري است  ي ذکر مناقب آل رسول و ائمه«  در قصاید غرّ
ي، امیرشاهی، اهللا نیشابوري، لطف کاتبی، حسام، ان  ،شود دیده میاهلی شیرازي و جز آنان  امیر حاج حسینی جنابدی سنی بلکه حتّ

تناع نداشتند و این معنی در ام» اهل بیت«متعصبی مانند جامی هم از اظهار احترام وافر در اشعار و خاصه در مثنویات خود نسبت به 
هاي تمایلی است که  ها همه عالئم و نشانه شود و این اعم از متون ادبی یا تاریخی به وفور مالحظه می آثار منثور این عهد هم،

  طرفداران سنّت و جماعت به تدریج به طرف 

1373:56صفا، (».کوشیدند و دانسته یا نادانسته به تقویت طرف مقابل می ندکرد ع و امامان آن پیدا میتشی(  

روزگار شیعه مختص به  ي اي بسیار مهم و ضروري است و آن اینکه سرودن اشعار در مدح و منقبت ائمه در اینجا ذکر نکته
... سعدي و حافظ و  مولوي، عطار، قوامی رازي، فردوسی، ناصرخسرو، کما اینکه کسانی همانند کسایی مروزي، نیست، تیموریان

اما باید گفت که  اند، داشته )ع(ویژه حضرت امیرالمؤمنین علی عشري به امامان شیعیان اثنی ۀهم اشعاري در وصف و مدح و مرثی
اند  یعه نبودهرواج واقعی این نوع اشعار در همین عهد است که به دالیل آن قبل از این اشاره شد و نیز بسیاري از این شاعران خود ش

 .اند به این کار اهتمام ورزیده ،رود انتظار میکه از هر مسلمان آزاداندیش پاك منشی  و تنها از سر اعتقاد و ارادت،

  

  :در عصر تیموري  مضامین شعر مذهبی - 5

به ویژه حضرت ثناي ائمه  ،) ص(نعت پیامبر مهمترین مضامین شعر مذهبی در این دوره حمد خداوند و ذکر وحدت و عظمت وي،
  .کربالست ي واقعهو ذکر  )ع(رثاء ائمه خاصه امام حسین توبه و استغفار، مناجات، ،)ع(علی

  : حمد خداوند - 1- 5
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 قدیمی در مثنويرایج و اي  شود و این شیوه مثنویات دیده می ي همهحمد خداوند و ذکر وحدت و عظمت وي تقریباً در آغاز 
نمونه اي از این  .ابیاتی در تعظیم خالق و یکتایی و بزرگی او یافت توان میدر بعضی غزلیات و رباعیات عارفانه نیز  .سرایی است 

  :بینیم مضمون را در اشعار شاه داعی و اهلی می

  که بخشیدي مرا یاري خدایا    ستایش را سزاواري خدایا
  جهاندارکه گفتم اي خداوند     زبانم را روان کردي به گفتار

  ثنا نیست میگو یمچه گویم هر چه 
  

  به غیر از عذر ال احصی مرا نیست  
  

  )1339:184شاه داعی،(

  به شکر حق که کند شکر حق ستایی را
  

  کسی چه شکر کند نعمت خدایی را  
  چه کبریاست ندانم ز ملک تا ملکوت  

  
  چه فسحت است و فضا ملک کبریایی را  

  بنات نبات کند یمکمال حکمت او   
  

  درامهات زمین نطفه سمایی را  
  

  )1344:412اهلی،( 

  :)ص(ثناي رسول اکرم - 5-2

 )ص(در مدح پیامبر .اشعار دینی به آن اختصاص دارد ي عمدهترین مضمون شعر مذهبی این دوره است و قسمت  این معنی مهم
شاعر از عظمت قدر و عزّت او نزد خداوند و شرافت اسالم و جود و سخا و دالوري و معجزات و کرامات او و عنایت او به عالم 

اهلی ابیاتی از در اینجا براي نمونه .نماید گوید و غالباً به اخبار و احادیث و آیات قرآنی اشاره می خلق و نیز معراج وي سخن می
  :کنیم نقل می سروده شده،  )ص(در ثناي حضرت پیامبر که را و مکتبی شیرازي

د د    ستا ما را چراغ دیده خیال محم ستا خرّم دلی که مست وصال محم  
  او نقش بر زمین ي سایهست بهرگز ن

  
  ستا کی نقش بندد آنکه مثال محمد  

  احدیت به ما رساند ي نامهمرغی که   
  

د   ستا مرغ ضمیر وحی مقال محم  
  بین که در اوج هواي عرش معراج قدر  

  
  ستا پرواز جبرئیل به بال محمد  

د    نعلین اگر چه بر سر  گردون زند هالل   ستا در آرزوي صف نعال محم  

  )1344:424اهلی،(

  

  

  )، 1373:129مکتبی (

د ماه افسر آفتاب مسند        شاهنشه انبیا محم  
  سرخیل سپیدي و سیاهی    ي الهی عنوان صحیفه

  پیروزه نگین مهر شاهی    ي رحمت الهی آن سایه
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و مدح خلفاي راشدین و امامان شیعه توأم است که اینگونه اشعار  )ص(در بعضی از این گونه اشعار هم حمد خالق و نعت رسول
ی مذهب است  .غالباً از شعراي سنّ

  ): ع(ثناي امام علی - 5-3

ل شیعیان سروده شده، ي دربارهمدایحی که  .است )ع(ثناي امیرالمؤمنین آن در قسمت اعظم ،از میان مدایح ائمه  3 امام او 
شعار اشور و گرمی و قوتی که در این  .احساسات مذهبی و آرزوهاي قهرمانی گویندگان و هم مسلکان ایشان است ي نماینده

هاي اسالمی و حمیت و غیرتی که اهل تشیع  هاختالف مذهبی شیعیان با دیگر فرق .شود نمیمشهود است در سایر اشعار دینی یافت 
ق به کیش خویش داشته اند، ل علی در تعلّ مضمون این مدایح تعظیم و بزرگداشت  .فرصت بروز یافته است )ع(همه در مدایح امام او

از میان شعراي  .محاسن صوري و معنوي او و مناقب خاندان اوست، صحت وصایت و والیت او  ،هاي او  امیرالمؤمینن و دالوري
 )ع(در مدح حضرت علیدیگر و ابن حسام بیش از شعراي  ولی اهللا شاه نعمت کاتبی، اهللا نیشابوري، لطف قاسم انوار، این دوره

   .اند اشعاري سروده

  جام گیتی نماي علی ولی
  

  علی ولی»انّما«معنی   
  سرور اولیاء علی ولی    در والیت ولی واال قدر  

  دامادشابن عم رسول و 
  

  هست شیر خدا علی ولی  
  و سنان گرفت همه به سه نان  

  
  شاه هر دو سرا علی ولی  

  اوست»کنت کنزاً«مخزن گنج   
  

  محرم کبریا علی ولی  
  خدمت مرتضی علی ولی    حضرت مصطفی رسول خدا  

  ) 1339:31شاه نعمت اهللا ولی،(

  نور والیت تویی،شاه سالم علیک
  

  سالم علیکشمع هدایت تویی،شاه   
  کاشف قرآن تویی،شاه سالم علیک    معدن احسان تویی،مظهر عرفان تویی  

  جام مصفّا تویی،شاه معلّا تویی
  

  مقصد اقصا تویی،شاه سالم علیک  
  تو روي ماه ي بنده صدر والیت پناه،  

  
  شاه سالم علیک خصم تو را رو سیاه،  

  مالک ملک شهود حضرت حق را ودود،  
  

  شاه سالم علیک جهود،قامع گبر و   
  شاه سالم علیک جام تویی جم تویی،    اعلم و احکم تویی آیت محکم تویی،  

 )1337:193قاسم انوار، ( 

  : دیگر ي ائمهثناي  - 5-4

را در میان اشعار  )ع(و امام رضا )ع(ویژه امام حسین شیعیان به ۀائمدیگر ثناي  ،)ع(و مدح امام علی )ص(گذشته از نعت رسول
کربال و  ي واقعهسروده شده و عموماً نیز با ذکر  )ع(قصایدي که در منقبت سیدالشهداء .کنیم خصوص قصاید این زمان مالحظه می به

کیشان را در  آالم و مصائب باطنی خود و هم جا ر برانگیز است و شعرا در آنغالباً استادانه و تأثّ شهادت آن حضرت توأم است،
تر  فراوان و بابا فغانی اهللا نیشابوري این گونه قصائد در دیوان لطف .اند کربال آشکار ساخته ي واقعهتأسف و سوگواري بر  ي جامه
  :بند این  بیت است  ترکیب دارد که مطلع آن )ع(بندي در منقبت امام رضا  اهللا نیشابوري قصیده و ترکیب لطف .است
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  بیضا ز کوه طوس برآمد رایت    وقت سحر چون غریو کوس برآمد

  )1386:93کاشانی، (

  :ست با این مطلع اي از جمله قصیده .گانه دارد دوازده ي ائمههمو قصایدي در مدح 

  

همان، (  )93

حاصل کرده، بیش از همه ) ع(بابا فغانی نیز به دلیل زندگی پر فراز و نشیبی که داشته و تنبه و بیداري که در جوار بارگاه امام رضا 
  :کنیم  در منقبت آن حضرت شعر سروده است که نمونه اي از آن را در این جا ذکر می

  

    ابوالحسن استنشان خاتم سلطان دین   خطی که یک رقمش آبروي نه چمن 
    ستاره شرف و آفتاب انجمن است    علی موسی جعفر که مهر دولت او
    شود نثار، یکایک به جاي خویشتن است    به نقش خاتم او گر هزار جوهر جان
    هماي ناطقه را مهر عجز بر دهن است    ز شرح میمنت خاتم همایونش

        
        

  )1353:18بابا فغانی،(

  )23همان، .(ي اوست، نقش خاتم آستان آن حضرت شده است گویا بیت اول که مطلع قصیده

د بن حسام  شاعر منقبت طور ویژه اینجا باید به در حسام را یادآور شد که دیوانش  الدین معروف به ابن سراي این دوره یعنی محم
سرایان استاد و تواناي این دوره  وي از قصیده .است )ع(خاصه علی بن ابیطالب  )ص(سراسر مشتمل بر مدایح پیغمبر و آل رسول

  .شود محسوب می

 ، )س(زهرا ي فاطمهثناي حضرت  ،)عج(قصایدي در ستایش امام زمان ،)ع(و امام حسین )ع(امیرالمؤمنین ، )ص(مدایح پیغمبر او به غیر از
  .سی در مناقب آل عبا سروده استمخم مچنیناو ه. دارد ملجم لعن ابن ، )ع(مدح امام حسن مجتبی

  .اند شاه و کاتبی نیز از شعراي شیعه و مادحین اهل بیت بوده موالنا حسن گذشته از شعرایی که نامشان ذکر شد، 

  : مناجات -5- 5

عرفانی و  مناجات که از مضامین لطیف شعر فارسی است گاه در آغاز یا انجام مثنویات و گاه در ضمن بعضی قصاید مذهبی و
پروردگار و یا شفاعت رسول  ل به کرم و عنایتاعتراف به خطا و عجز و قصور خود و توس .شود گاهی در سایر انواع شعر دیده می

ست از  اي ابیات زیر از قصیده .و ائمه و ذکر عظمت و عفو و احسان حضرت باري تعالی از مضامین شایع مناجات است )ص(اکرم
  :هلی شیرازيا

  قین،یا انت بدر االتقیایا انت صدر المتّ  یا افتخار العالمین،یا اختیار المصطفی
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  سر دفتر حکمت اهللا الهی به
  

  ي قدرت اهللا  یینهآبنی آدم   
د   الهی به شمع جمال محم  

  
  که بر غیر زد آتش غیرت اهللا  

  الهی به نور علی آن که افراخت  
  

  به بازوي دین نبی رایت اهللا   
  الهی به خاصان که از رحمت عام   

  
  بر اهلی رسان پرتو رحمت اهللا  

  
  )1344:499اهلی، (

  : مراثی  -6- 5

کربال و شهادت امام  ۀیکی مراثی دینی و مذهبی که بیشتر آنها در ذکر واقع توان به دو نوع تقسیم کرد؛ مراثی این دوره را می
از جمله  .توان در دیوان ابن حسام یافت بهترین این نوع اشعار را می .است )ع(و مصائب اهل بیت و شهادت امام رضا )ع(حسین
  :این مطلع اب )ع(رثاء شهادت سیدالشهداءست در ا اي قصیده

  هر شام عکس خون شهیدان کربالست  وفاست آن سرخی شفق که بر این چرخ بی

  )1337:668به نقل از شوشتري، (

  :این مطلع ادر همان معنی باز اوست   قصیدهاین و باز 

  

  

  )670همان، (

  : شعر سروده است؛ از جمله  )ع(ویژه امام حسین  اما در میان شاعران این دوره اهلی بیش از دیگران در رثاي پیشوایان دینی به

  ماه محرّم است و شد دجله روان ز چشم ما
  

  بهر حسین تشنه لب،شاه شهید کربال  
  تشنه لبان کربال روي به خاك و تن به خون  

  
  بر آبروي ما ما پی آبروي خود،خاك  

  با شهداي کربال الف وفا هر آن که زد  
  

  گر نه شهید گریه شد،مدعی است بی وفا  
  کنم یمي گرم  هیگربس که از آتش جگر   

  
  مردمک دو دیده ام،سوخته شد در این عزا  

  
  )1344:422اهلی،(

  .امرا و بزرگان و یاران سروده شده است که منظور بحث ما نیست اعضاي خانواده، و دیگر مراثی عادي است که در مرگ

  شهید بیابان کربالست ي تشنهجان   چشم فرات باز ز هجران کربالست
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گذشته از آنچه ذکر شد باید ذکر سوگواري محرم و ماه روزه و اعیاد مذهبی و بعضی از اصول و عقاید دینی که در اشعار آمده 
اهللا نیشابوري و شاه  لطف حسام، این قبیل مضامین را بیشتر در دیوان ابن .مضامین اشعار مذهبی یادآور شد ي زمرهدر  را است
 .توان یافت اهللا ولی می نعمت

گونه مضامین در مثنوي و غزل هم  اما باید دانست که این قصیده بوده، نوعبیشتر از  هایی که تا کنون از اشعار مذهبی ذکر شد، مثال
پردازد و این شیوه از قدیم در سرودن  و مناجات می )ص(در ابتداي مثنویات غالباً شاعر به حمد خدا و نعت رسول .کم نیست

 .اند همین روش را داشته اند، سرایان این دوره نظامی و امیر خسرو دهلوي که مورد تقلید مثنوي .مثنویات معمول بوده است

غزل  .خوریم یبرم اهللا ولی و قاسم االانوار تبریزي به غزلیاتی که روح مذهبی و یا اساساً مضمون مذهبی دارند، در دیوان شاه نعمت
 :کنیم میاالنوار تبریزي را براي نمونه نقل  مزیر از قاس

  شریعت در طریقت مستعین است
  

  شریعت راه فخر المرسلین است  
  شریعت شاه راه مستعین است    مردان مرد است ةشریعت شیو  

  ستا شریعت حکمت مردان راه
  

  المتین است حبل ي قصهشریعت   
  ست شریعت از امور اعتدالی  

  
  الیقین است شریعت شارع علم  

  طریق شرع را خوف و خطر نیست  
  

  و گر باشد هم از دزدان دین است  
  را گر فکر روز واپسین استو ت    به استحقاق بیشی کن در این راه  

  یاد گیرد را این سخن» قاسم«ز 
  

  دلی کو راست دان و راست دین است  
  

)1337:78قاسم انوار،(  

  :ذکر آیات قرآنی را التزام کرده است )ص(که در آن در ضمن مدح پیامبراهللا ولی است  شاه نعمت نیز از غزل زیر

  رز دو ابروي تو بادح» قل هواهللا احد«    روي تو باد ي فاتحهورد صاحبنظران 
  الکرسی تعویذ دو گیسوي تو باد آیت    اي شاه چو بنمودي روي» جاء نصراهللا«
  آفرین بر سر زلف تو و ابروي تو باد    »واللیل«آمد،سر زلفت روي تو » والضحی«

  زد و هندوي تو باد» لیتنی کنت تراباً «     ي افالك شه است جملهکه بر » والشّمس « ترك 
  این چهار آیت حق بند دو بازوي تو باد    » حشر«طرف آخر » فتح و یس و تبارك« 
  از نفس روح امین در شب و روز» ان یکاد« 

  
  دافع چشم بدان از رخ نیکوي تو باد  

  
  )1374:181شاه نعمت اهللا ولی،(

  

  گیري نتیجه

همان گونه که مالحظه شد ما در این جستار به بررسی عرفان و نیز مهمترین مضامین در اشعار مذهبی شاعران شیعه مذهب در عصر 
این . ي دیگر، مناجات و مراثی ائمه، ثناي )ع(ثناي امام علی، )ص(حمد خداوند، ثناي رسول اکرم: تیموري پرداختیم که عبارتند از

تی    .هاي مدحی سروده شده اند یدهقصمضمونها بیشتر در قالب قصیده و به پیروي از ساختار سنّ



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 588

 40ي این تحقیق بدین نتیجه دست یافتیم که با توجه به رشد روز افزون عرفان و تصوف در ایران در این دوره، حدود  مجموعهاز 
و  ها واژهدرصد از شعرها، به مضامین عرفانی به ویژه عشق عرفانی تعلّق پیدا کرده است که در این شعرها تمام اصطالحات، 

  .تفکّرات عرفانی رایج در شعر فارسی وجود دارد

صد از این نوع در 35مهمترین مضمون شعر مذهبی این دوره است که به طور تقریبی  )ص(اما در میان اشعار مذهبی، ثناي پیامبر
  . اشعار را به خود اختصاص داده است

درصد این نوع اشعار را 25توان گفت در حدود  یمي تیموریست که  دورهدیگر مضمون مهم اشعار مذهبی  )ع(ثناي امیرالمؤمنین
ع در تعلّق به کیش خها فرقهاختالفات مذهبی شیعیان با دیگر . شود یمشامل  ود داشته اند، همه در ي اسالمی و غیرتی که اهل تشی

   .شود یمدیده  )ع(مدایح امام علی

خصوص  را در میان اشعار به )ع(و امام رضا )ع(ویژه امام حسین شیعیان به ۀائمدیگر ثناي  ،)ع(و مدح امام علی )ص(گذشته از نعت رسول
   .گیرد درصد اشعار مذهبی را در بر می 15این مضمون در حدود  .کنیم قصاید این زمان مالحظه می

و مصائب  )ع(کربال و شهادت امام حسین ۀمراثی دینی و مذهبی که بیشتر آنها در ذکر واقعدرصد این نوع اشعار به  10اما حدود  
   . .، اختصاص دارداست )ع(اهل بیت و شهادت امام رضا

هاي عمیق مذهبی شاعران این  ي تیموري هستند که با توجه به گرایش امین مهم دورهحمد خداوند و مناجات هم از دیگر مض
  این دو .  کنند هاي قبل پیدا می عصر، رنگ و لعاب مذهبی پیدا کرده اند و به همین جهت اندك تفاوتی با دوره

  . ه انددرصد اشعار مذهبی این عصر را به خود اختصاص داد 5و  10مضمون نیز به ترتیب در حدود 

هاي پیشین، این  ي آن با سده هاي شاعران این سده و مقایسه ي موارد ذکر شده و بررسی دیوان ي آخر اینکه با توجه به همه نکته
از اشعار  هاي مذهب شیعی، شعر شاعران این دوره را رنگ و بوي خاصی بخشیده و بر بسیاري شود که جلوه حقیقت آشکار می

ت این دوره  چنان که این دوره را میآنان سایه افکنده است،  توان به حقیقت آغاز رواج اشعار مذهبی شیعیان دانست و به همین علّ
ی مذهب غالب بودند با دوره ي میانه و واسطه، میان دوره تواند به مثابه یک دوره می ي  ي بعد یعنی سده هاي گذشته که شاعران سنّ

ي صفوي بدون شناختن شعر این دوره به درستی  د، باشد و شناختن سبک دورهکنن دهم که صفویان شیعه مذهب تسلّط پیدا می
  . تواند اهمیت زیاد عصر تیموري را در ادبیات فارسی به ویژه ادبیات مذهبی نشان دهد  ي این موارد می همه. ممکن نیست
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 .ییکتابخانه سناانتشارات : تهران ،یسینفید سع یحبه تصح ،اشعار یاتکل). 1337. (قاسم انوار،

  .ي سنایی کتابخانه: ، به اهتمام حامد ربانی، تهرانکلیات شعر). 1344. (اهلی شیرازي

  .اقبال، چاپ سوم: ، به تصحیح احمد سهیلی خوانساري، تهراندیوان اشعار). 1353. (بابا فغانی شیرازي

ي ابن سینا،  کتابخانه: ي علی اصغر حکمت، تهران ترجمه، )از سعدي تا جامی ( تاریخ ادبی ایران ). 1339. (براون، ادوارد
 .چاپ دوم 

 .يانتشارات اسد: تهران شهرآکسفورد،1773چاپ  يازرو ،یموريتزوکات ت). 1342. (ابوطالب ،یتربت

 .یروزانتشارات پ: تهران ،یهاشم رض ي یراستهو ،کامل یواند). 1341. (عبدالرحمن ،یجام

 یغاتمرکز چاپ و نشر سازمان تبل: تهران ،ياز آغاز تا قرن هفتم هجر یراندر ا یعتش یختار). 1368. (رسول ،یانجعفر 
  . لچاپ او ،یاسالم

  .انتشارات نوید، چاپ دوم : ، شیرازانواع شعر فارسی). 1380. (رستگار فسایی، منصور

  .ي محمد حسن علمی چاپخانه: ، به اهتمام محمود علمی، تهرانکلیات دیوان). 1339. (شاه نعمت اهللا، ولی ماهانی کرمانی

ناشر دکتر جواد نوربخش، چاپ : به سعی دکتر جواد نوربخش،تهرانکلیات اشعار، ). 1374. (شاه نعمت اهللا، ولی ماهانی کرمانی
  .نهم 

  .معرفت کانون ي یهبه سرما :م، تهرانبخش دو، اشعار یواند). 1339. (یننظام الد یدس ،یشاه داع

 .یهاسالم یکتابفروش ، 2 ج ،ینمجالس المؤمن). 1337. (نوراهللا یدس ،يشوشتر

  .یناس انتشارات ابن: تهران ،3/1و 2و1ج ،یراندر ا یاتادب یختار). 1351. (اهللا یحذب صفا،

 .فردوسانتشارات : تهران  ،4 ج ،یراندر ا یاتادب یختار). 1373(ــــــــــــ 

  .انتشارات دانشگاه تهران ، 3 ج ،یراندر ا یاتادب یختار). 1351(ــــــــــــ 

نیمه دوم قرن هشتم و (قاصر از معنی نو، حرف کهن، بررسی اجمالی شعر عرفانی پس از مولوي « ). 1383. (عباسی، حبیب اهللا
، سال دوازدهم، شماره چهل و ي دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم مجله، ») ي نخست قرن نهم یمهن

  .86-51پاییز، صص  –چهل و شش، تابستان  –پنج 

د حسین نیري کهنموئی، تهرانخالصه االشعار و زبده االفکار). 1386. (کاشانی، تقی الدین تصحیح عبدالعلی برومند و محم ، :
ل میراث مکتوب، چاپ او.  

  .یرکب یرام یمطبوعات ي مؤسسه: تهران م،جواهر کال ترجمه علی ،لنگ یمورت). 1334. (لمب، هارولد
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  .لچاپ او ،یرکب یرانتشارات ام :تهران قراگوز لو، یذکاوت، ترجمه علیرضا تشیع و تصوف). 1359. (الشیبی، کامل مصطفی

، بخش ي نهم سدههم اندیشی زبان و ادبیات فارسی در ، »ي نهم سدهي مذهب در شعر ها جلوه«).1389. (معاشري، محبوبه
  . 273-253زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز،صص

تی، تهران محمد ترجمه سید ،یعهش یختار). 1368. (مظفر، محمد حسین یدفتر نشر فرهنگ اسالم: باقر حج، لچاپ او.  

  .مرکز مطالعات ایرانی: ، تصحیح جوره بیک نذري، تهرانلیلی و مجنون). 1373. (مکتبی شیرازي

 ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،»مضامین رایج در شعر برخی از شاعران قرن نهم« ،)1384(. رینز واردي،
ل،  شمارهي بیست و دوم،  دوره 110-91صصي او. 

  یرکب یرام: تهران کوشش مظاهر مصفا، به ،مجمع الفصحا). 1336. (یخانرضاقل ،یتهدا

: ، تهراني اول قرن نهم یا آغاز انحطاط در شعر فارسی یمهنشعر فارسی در عهد شاهرخ، ). 1334. (یار شاطر، احسان
  . دانشگاه تهران 
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  ي میخاییل باختین مکالمهاز منظر منطق » سمفونی مردگان«بررسی رمان 
  

 1دیرحسین پروانه

 2زادهوهاب حدادي زهرا 

  : چکیده 

انسانی محسوب  هاي مربوط به فرهنگ و علوم یکی از پیچیده ترین و جدیدترین رشتهاي است نوپا و  شناسی ادبیات رشته جامعه
ي باختین در باب رمان   نظریه. آیند گذاران این رشته به شمار می لوکاچ، گلدمن، باختین و میشل کروزه از مهمترین بنیان.شود می

باختین، منطق گفتگویی . ها است هاي شخصیت تحلیل گفتمانها در بررسی رمان و  ترین نظریه چند آوا و منطق گفتگویی، از بدیع
شناسد و از این مهمتر  ي کلمات را می رمان معانی ضمنی و تاریک چندگانه. کند خود را در ژانر خاصی مانند رمان جستجو می

به نظر او در رمان . کند داند که مضامین گوناگون اثر خود را سازآرایی می باختین، رمان نویس را کسی می. چند صدایی است
عباس معروفی در . شوند ها وارد تعامل و گفتگو می ها هم ارز مولف حضور و اعتبار داشته و با نویسنده و سایر شخصیت شخصیت

ي منحصر به فرد و زبان  هایی که متعلق به گفتمان ایدئولوژیک ویژه، زمینه از یک سو، با خلق شخصیت» سمفونی مردگان«رمان
اي  به پایگان ارزشی ـ اجتماعی خاص خود هستند و از سوي دیگر، با انتخاب راوي...) ان ، نحو ، لحن و واژگ(مخصوص 

هاي زبانیِ ادبی و غیر ادبی همچون زبان شعري  هاي معناییِ شخصیتها و به کارگیريِ گونه ي داللت گر و نه تعیین کننده توصیف
. دار موفق به آفرینش رمانی چند آوا شده است هاي خنده ی سبک پردازياي، آراکائیک و بعض ، روزنامه)غنایی و اجتماعی(

هاي  شناسی ادبیات، بر اساس تشریح آراء و نظریات باختین در حوزه ي حاضر در نظر دارد بعد از مروري اجمالی بر جامعه مقاله
هاي گوناگون  شده و جنبه» ونی مردگانسمف«رمان چندآوا، منطق مکالمه و فرازبانشناسی وارد تحلیل مناسبات درونی در رمان

  . بررسی نمایدي باختین را  نظریه

.جامعه شناسی ادبیات، سمفونی مردگان، باختین، رمان چندآوا، منطق مکالمه :ها کلید واژه

                                                        
  کارشناس ارشدرشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی -1

  دانشجوي کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت -2
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  مقدمه- 1

همچنین . شود سوب میهاي مربوط به فرهنگ و علوم انسانی مح بسا گیراترین رشتهترین و چه  شناسی ادبیات یکی از پیچیده جامعه
اگر چه در . شناسی و ادبیات است ي فرهنگی متفاوت یعنی جامعه اي بودن آن حاکی از پیوند میان دو حوزه خصلت میان رشته

شناسی ادبیات در  ي جامعه هاي رشته رسند اما با به کارگیريِ اصول و روش ظاهر امر این دو حوزه مستقل از یکدیگر به نظر می
بنابراین، تحقیق حاضر به یک معنا . ها بر یکدیگر روشن خواهد شد تأثیريِ عناصر ساختاري آن دبی، روند در همتحلیل آثار ا

گذاران این رشته به شمار  لوکاچ، گلدمن، باختین و میشل کروزه از مهمترین بنیان. شود اي محسوب می اي میان رشته مطالعه
  .آیند می

باختین . خواهیم پرداخت 1آراء و نظریات یکی از بنیان گذاران این رشته یعنی میخاییل باختیندر این مقاله، به تشریح و کاربرد 
گري، گفتار، رمان چند آوا،  ي مکالمه هاي او درباره نظریه. ي بیستم است پردازان ادبیات در سده ترین نظریه یکی از برجسته

باختین در طول زندگی . پردازان ادبی در غرب گردید اقدان و نظریهمناسبات بینامتنی و کارناوال بعدها الهام بخش بسیاري از ن
شناسی، نقد ادبی، تاریخ  شناسی، زبان شناسی، معرفت ي انسان ي علوم انسانی به مباحث متعددي در زمینه فکري خود درگستره

شناسیک و تاریخ  شناسیک، زبان معهپدیدارشناسیک، جا(ي کارفکري خود  هاي چهارگانه او در دوره. ادبیات و انواع ادبی پرداخت
دیدگاه «: گوید ها  می ي روابط متقابل این عرصه درباره 2تزوتان تودورف. ترکیبی از این چهار زبان را به کار گرفت) ادبی

است شناسی حاصل درك او از تاریخ ادبیات  ي وي در مورد زبان استوار است و تأمل وي در انسان شناختی باختین بر نظریه معرفت
 ).35: 1377تودورف، (»ماند و در هر موضوع تحت بررسی، اصل گفتگو مضمون غالب وي باقی می

به نظر او، روابط گفتگویی در تمامی عناصر ساختاري . کند باختین، منطق گفتگویی خود را در ژانر خاصی مانند رمان جستجو می
رمان معانی ضمنی و . نظیر است نوع زبان، در میان همه انواع ادبی بیمرتبط با رمان وجود دارد و وقوف این نوع منحصر به فرد به ت

داند که مضامین  باختین، رمان نویس را کسی می. شناسد و از این مهمتر چند صدایی است ي کلمات را می تاریک چند گانه
ا سازماندهی کرده و از ترکیب به عبارت دیگر، نویسنده آواهاي موجود در یک رمان ر. کند گوناگون اثر خود را سازآرایی می

 3از این رو، باختین براي تبیین چند آوایگی از اصطالح مرتبط با موسیقی یعنی پولی فونی. کند آنها نوعی هارمونی ایجاد می
ر ي مقابل آن قرا ي خود درباب گفتگو یا دیالوگ، تک گویی یا مونولوگ را در نقطه وي در راستاي تبیین نظریه. کند استفاده می

داند که  اي می کند و در مقابل، داستایفسکی را نویسنده گویانه معرفی می هاي تولستوي را داراي منشی تک باختین رمان. دهد می
هاي داستایفسکی، به اندازه مولف حضور و اعتبار دارند و صداي  هاي رمان به نظر او، شخصیت. گویانه را درهم شکست سنت تک
اي ما نه با افراد خنثی و  هاي مکالمه در رمان. ها نیست هاي معنایی مورد نظر شخصیت ي داللت دههیچ رو، تعیین کنن راوي به

زبانی که . برند ها زبان و واژگان مخصوص به خود را به کار می شخصیت. تجریدي، بلکه با آواهاي زنده و پویا سروکار داریم
هاي یک رمان به  بنابراین، گفتگوهاي شخصیت. ي خود وجود ندارد فرد بیرون از گفتمان ویژه. ها هستند ي تجلی گفتمان عرصه

  . ها است ي گفتمان مربوط به هر یک از آن معناي مکالمه

                                                        
1-Mikhail Bakhtin  

2-Tzvetan Todorov  

polyphony-3  
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ي  با این وجود، در همین محدوده. نگارش رمان و بروز و نمود آن در ادبیات ایران محدود به صد سال اخیر و ادبیات معاصر است
ترین آنها به شمار  ي عباس معروفی یکی از برجسته نوشته "سمفونی مردگان"رمان . ه شده استهاي بسیاري نوشت زمانی نیز رمان

هاي ساختاري از قبیل  این رمان با بکار گرفتن رویدادهاي اجتماعی ـ تاریخی به مثابه مواد ادبی و به دلیل استفاده از مؤلفه. آید می
، زوایاي دید چندگانه، )گویی درونیِ ذهنی و داناي کل شخص ناظر، تکسیالن ذهن، سوم (هاي گوناگون و ترکیبی روایت  شیوه

از سوي دیگر، معروفی در . شود مند، رمانی مدرن محسوب می هاي هدف پردازي و فضاسازي درهم ریختگی زمانی، شخصیت
واژگان، نحو، ( مخصوص ي منحصر به فرد و زبان هایی که متعلق به گفتمان ایدئولوژیک ویژه، زمینه رمان خود با خلق شخصیت

هاي  ي داللت گر و نه تعیین کننده ـ اجتماعی خاص خود هستند و همچنین انتخاب راویی توصیف به پایگان ارزشی...) لحن و 
اي،  ، روزنامه)غنایی و اجتماعی(هاي زبانیِ ادبی و غیر ادبی همچون زبان شعري  ها و نهایتاً با وارد کردن گونه معنایی شخصیت

رو، رمان سمفونی  از این. هاي آیرونیک و طنزآمیز موفق به آفرینش رمانی چند آوا شده است یک و بعضی سبک پردازيآراکائ
  .مردگان تا حد زیادي از این قابلیت و ظرفیت برخوردار است که از منظر منطق گفتگویی باختین قرائت و تحلیل شود

  

  رانشمختصري در بابِ جامعه شناسی ادبیات و بنیانگذا - 2

شناسیم در واقع حاصل تأمل و تالش چند  شناسی ادبیات می آنچه که ما امروزه به عنوان نوعی دانشِ فرعی از ادبیات و با اسم جامعه
. و نیز میخائیل باختین اشاره نمود 3، میشل کروزه2، لوسین گلدمن1توان به گئورگ لوکاچ ي ویژه است که از میان آنها می چهره

ي رمان نام دارد که   نخستین اثر انتقادي مهم لوکاچ  نظریه. ي بیستم مسلط است شناسی ادبیات در سده ي جامعه لوکاچ برتمام عرصه
کی از انواع ادبی را گیرد و براساس آن، دیالکتی را به وام می "هايِ زیبا شناختی سازي مقوله تاریخی "در آن لوکاچ  از هگل مفهوم 

عظمت «. داند ي این نوع ازرمان می ي برجسته تاکید لوکاچ همواره بررمانهاي رئالیستی است، او بالزاك را نماینده. کند تدوین می
ترین باورهاي  ترین آرزوها و از ژرف ها، از گرامی بالزاك همانا در آن است که خود با توصیف بسیار دقیق واقعیت، از برداشت

اش دچار خود فریبی شده بود و آرزوهاي خود  اگر بالزاك در مورد بطالن آرزوهاي ناکجا آبادانه. کند رحمانه انتقاد می یش بیخو
شمار سلطنت طلب و مداحان  کرد و مانند مبلغان بی را به جاي واقعیت نشان داده بود، دیگر توجه هیچ کس را به خود جلب نمی

ي انتقاديِ لوکاچ از طریق  پروژه). 28: 1388لوکاچ،(»شدند، از یادها رفته بود ا به وفور یافت میدوران فئودالی، که در آن ساله
کند که مبناي روش اوست و  ، اصلی را بیان می1947گلدمن از همان سال «.یابد بزرگترین شاگرد او، لوسین گلدمن، ادامه می

ساسی در بررسی آفرینش ادبی در این امر نهفته است که در ادبیات و براي ماتریالیسم تاریخی، عامل ا: دهد گاه تغییرش نمی هیچ
هایی  هاي فردي نیستند، بلکه پدیده ها نیز پدیده هاي متفاوت هستند و جهان نگري ها، نوعی جهان نگري در عرصه فلسفه، بیان
 "ي واقعیت ي مجموعه یکپارچه دربارهدیدگاهی منسجم و "قرار دارد که » نگري جهان«در مرکز این اندیشه مفهوم . اند اجتماعی

ها است که در اوضاع  این دیدگاه  منسجم با نظرگاه همیشه تغییرپذیر فرد تفاوت دارد و دستگاه فکري  گروهی از انسان. است
ر هاي خود از اث برداشتی که گلدمن در جریان پژوهش). 108-109: 1377ایوتادیه،(»برند اقتصادي و اجتماعی واحدي به سر می

بلکه به آفرینش موجودات زنده و  "کند برداري نمی از واقعیت رونوشت"تدوین کرده، از این قرار است که هنرمند) ادبی و فلسفی(
                                                        

1. Georg Lukacs  

2. .Lucian Goldman 

3. Michel Kruz 
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 -به همین سبب ممکن است آثار هنري راستینی«آفرین هستند،  پردازد که ساختاري معین دارد و غنا و وحدت آن، ارزش دنیایی می
کنند، و به همین سبب است که آثار  گرا را بیان می هاي عرفانی و واپس نگري داشته باشند که جهان وجود -مانند شعرهاي ریلکه

نظریات میشل کروزه در این راستا، به نوعی در حکم بسط و گسترش ). 110: همان(»عظیم هنري ممکن است ارزشی جاودانه بیابند
از این رو، توجه به قطبهاي متضاد در . اي دیالکتیکی برقرار است ه رابطهاز نظر او، بین اثرهنري و جامع. آراء لوکاچ و گلدمن است

تحول، » پیشرفت دو چهره دارد«: نویسد وي در پژوهشی در باب استاندال می. شناختی از ادبیات ضروري است هر تحلیلِ جامعه
» مسئله تمدن«است، منتقد تمامی» م طبیعیگریز از نظا«در حکم » ساختن جامعه«اگر . است» آغاز و پایان«تباهی نیز هست؛ شورش 

با این توضیحات . تر سخن خواهیم گفت آید مفصل ي باختین نیز در قسمتی که در ادامه می درباره). 115: همان(»کند را طرح می
کند، این  می هاي نقد ادبی جدا ي دیگر شکل اش از همه شناسی ادبیات را در مفهوم کلی توان دریافت که آنچه در اساس جامعه می

حکم نظري است که در آفرینش هنري، یک فرد به تنهایی مورد نظر نیست بلکه در واقع یک اثر، بیان نوعی آگاهی جمعی است 
در همین چشم انداز است که پرسش مربوط به تعیین جایگاه . ورزد که هنرمند با شدتی بیش از اکثر افراد در تدوین آن شرکت می

ي عامل اجتماعی است؟ یا بیان تخیلی واقعیتی است  آیا اثر بازتاب محض یا نشانه: شود ل اجتماعی طرح میاثر هنري نسبت به عام
 که با آن پیوندي دیالکتیکی دارد؟                                                                                    

جامعه و اثر ادبی استشناسی ادبیات در برقراري و تشری اصالت جامعه« جامعه پیش از اثر وجود دارد و نویسنده را . ح  مناسبات ِ
پردازد و جویاي دگرگون ساختن آن است؛ جامعه در متنِ اثر ادبی نیز  کند و نویسنده نیز به بازتاب و بیان جامعه می مشروط می

شناسیِ خواندن و  ثر  نیز وجود دارد و به همین سبب جامعهیابیم؛ جامعه پس از ا وجود دارد و ردپا و توصیف  آن را در اثر باز می
  ).98: همان (»خوانندگان به وجود آمده است

تر تبیین  یقدقبه عبارت ... ي تاریخ و جامعه است دربارهاي  یهنظری ادبیات، نیازمند شناخت جامعهي این چنین به ابعاد تاریخی و ا توجه«
در طول . ساختارهاي اجتماعی خاص در یکایک آثار ادبی و تأثیر این آثار در جامعه باشد تاریخ ادبیات باید ترجمان میزان تجلی

شود و  یمي اجتماعی این روابط در کشمکش بین طبقات هویدا  جنبه. تاریخ، همواره بشر درگیر روابط تولیدي مشخص بوده است
  ).60-59: 1386لوونتال،(»آورد یمن را به وجود ي فرهنگی گوناگوها پهنهي واقعی  شالودهگسترش روابط آنها با یکدیگر 

ي  منزلهي خالق سرشتی روشنفکرانه دارد و به موارد عینی فقط به  یسندهنو. ی، نویسنده اهمیتی واال داردشناخت جامعهدر بررسی 
از این رو، رفتار او . نگرد که ممکن است با توجه به اهداف زیباشناسی خاص خود او به کارش آید یمي اختیاري ا مجموعه

ي اجتماعیِ تصویري که نویسندگان از ها جنبهي  دربارههاي مستند تاریخی،  یلتحلشاید اگر . ي اصلی رفتار روشنفکرانه است نمونه
 شناسان جامعهي کنونی ها بحثي روشنفکري؛ با ها حرفهي، در میان دهند و کارکردهاي خاص این گروه دیرپا یمخود ارائه 

ي ها مجموعهي تأثیر  مسئلهدر این میان، . شدند یمتر و فهم پذیرتر  ینیعخورد، این مسائل  یمي نقش روشنفکران گره  درباره
ي جنگ یا صلح و رونق یا ها دوره آیا بین. اجتماعی مختلف در نوشتارها و در خوانندگان نیز از اهمیت واالیی برخوردار است

هاي ادبی و یا برخی از  یهالي از ا پارهي گوناگون، ها دورهرکود اقتصادي با تولید ادبی، کم و بیش رابطه وجود دارد؟ آیا در 
  کنند؟  یمي ادبی یا بعضی موضوعات بیش از بقیه اهمیت پیدا ها شکل

  

  درآمدي بر آراء و نظریات میخاییل باختین- 3

  )1975- 1895(باختین یخاییلم3-1
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هاي او گواهی  این مهم را تنوع آثار و نظریه. شناسانه، کاري نادرست است ي صرفاً جامعه فروکاستن آثار و افکار باختین به دایره  
در پنجاه سال حیات فکري او . تزوتان تودورف باختین را بزرگترین نظریه پرداز ادبیات در قرن بیستم خوانده است. دهد می

هاي انسان شناسی، شناخت شناسی، زبان شناسی، نقد ادبی، تاریخ  ي مباحث متعددي در زمینه ي علوم انسانی در برگیرنده گستره
ل"در  1895میخاییل باختین به سال . شود می... ادبی و  1920ي  در آغاز دهه. شناسی خواند در دانشگاه، زبان. به دنیا آمد "اورِ
ها بعد،  سال. کرد ها را یادآوري می او در آن مقطع همواره اهمیت آثار فرمالیست. ر گرد او آمدنداي از یاران همفک حلقه

انتقادهاي او به فرمالیسم . نامید "تأثیرگذارترین دانشمندان شوروي"آنها داشت  رغم انتقادهاي گاه تندي که به ها را علی فرمالیست
شد که متن را در جدایی و گسست از تکامل  در هنر، مانع از آن می "ونگی آواییچندگ"باور او به «گرفت که  از اینجا نشأت می

ي سالخوردگان  هاي زندگی را در خانه واپسین سال. به دلیل بیماري به مسکو رفت 1969در سال ...اجتماعی و تاریخی بررسی کند
چهار سال پس از ...ها به خاك سپردند دکساو را با مراسم مذهبی ارت. در  هشتاد سالگی درگذشت 1975گذراند و در مارس 

هایش، باز  شناسی و آفرینش کالمی که ترکیبی است از نخستین و آخرین نوشته هایش با عنوان زیبایی اي از مقاله مرگش مجموعه
د و یاران هاي خو اش را به نام انبوهی از آثار منتشر نشده از باختین باقی مانده است، حدود چهل مقاله. در مسکو منتشر شد

هاي فرازبانی، انواع سخن، پژوهش در انسان  ي پرسش درباره: همفکرش چاپ کرده و دستکم هفت کتاب ناتمام باقی گذاشت
ي یافتن آواي شخصی در  ي شیوه ي گوگول و کتابی درباره شناسی فلسفی، دو کتاب درباره ي داستایوفسکی، کتابی درباره

خود باختین در طرحی کوتاه .دهد یان کتابش آورده است ، تنها چهل و سه عنوان را نشان میفهرستی  که تودورف در پا... ادبیات
در آثارم موارد ناتمام بسیارند، اینها نه در ":یاد آور شد 1975هایش در  اي از مقاله همچون پیشگفتاري بر مجموعه –!و ناتمام –

احمدي ( »هاي فراموشی قرار گرفته اند عظیم آثارش چند تکه بیرون از آبدر واقع از کوه . "اند اندیشه، بلکه در بیان ناتمام مانده
،1380  :96- 94.(  

   1زبان شناسی و فرازبان شناسی 3-2

کند و طرز عمل آن را ضروري و ناشی از اهداف نظري و عملی این دانش  باختین هر چند بر اهمیت و اعتبار زبان شناسی تاکید می
باختین توجه خود را از آنچه سوسور نظام مجرد . تر است تر و مشروع تر، مهم وع فرا زبان شناسی واقعیداند اما از نظر او موض می

ي تاریخی،  اشاره به زمینه. کند ملموس افراد در شرایط اجتماعی مشخص می 3)پارول(هاي  نامید معطوف به گفته می 2)النگ(زبان 
توان  نتیجه گرفت در  بر این اساس، می. است "گفت و شنودي "اي ذاتاً پدیده دهد که در نظر او زبان اجتماعی و فرهنگی نشان می

. ها به هیچ رو منفعل باقی نمانده و امکان دگرگونی معناهاي آنها در شرایط گوناگون همواره وجود دارد نشانه) گفتار(نظام سخن 
ها و داللتهاي اجتماعی متراکم شده  ها، ارزیابی ي آهنگ جهشد  که معنی آن در نتی نشانه باید بیشتر بخش  فعالی از گفتار تلقی می«

نشانه از دیدگاه  باختین کانون مبارزه و ... شد نه واحدي ثابت  یافت  و دگرگون می در آن، در شرایط اجتماعی مشخص تغییر می
جتماعی افراد و طبقات توان گفت گروههاي ا می). 161: 1380ایگلتون، (»تناقض بود و نه عنصري خنثی در ساختاري مشخص

بیشتر به این که زبان چگونه قدرت را از ...«باختین. بخشند کنند و معناي  مورد نظر خود را به آن می ها را دریافت می مختلف  نشانه

                                                        
1.Translinguistics   

2.Langue    

3 .Parole   
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ي ایدئولوژیک  ي مجادله زبان عرصه«زیرا ). 35: 1372سلدن،(»داد کندتوجه نشان می گسلد و صداهاي دیگر را آزاد می هم می
  ). 161: 1380ایگلتون، ( »ست نه نظامی یکپارچهه

   1)گفتمان(ي گفتار نظریه 3- 3 

در نظر سوسور زبان همچون نظامی مجرد و . نامد متفاوت است مفهوم گفتار در نظر باختین در قیاس با آنچه سوسور گفتار می
سوي دیگر، گفتار کاربرد شخصی زبان و از . خودبسنده داراي قواعدي است که بیرون از هر گونه گزینش شخصی وجود دارند

نگرد و  اي منفرد می ي پدیده از این رو، سوسور به گفتار به مثابه. شکل ظهور و فعلیت یافتن آن در سخن  گفتن و نگارش است
ي حال آنکه مقصود باختین از گفتار نزدیک به آن چیز. توجه است هاي اجتماعی، تاریخی و فرهنگی آن بی نسبت به خاستگاه

به نظر باختین گفتارِ فردي به هیچ  رو کنشِ حقیقی فردي نیست و «. کنیم است که امروزه از آن با عنوان گفتمان یا سخن یاد می
حتی تک گفتار (هر گونه گفتار جدا از اینکه تا چه حد در خود کامل باشد . تواند همچون چیزي فردي بررسی و شناخته شود نمی

ها همواره در  این بدان معناست که گفتمان). 108:  1380احمدي، (»از فراشد ارتباط اجتماعی کالماي است  صرفاً لحظه) ذهنی
  .یابند گفتارهاي فردي بازتاب می

شویم  ما در گفتار نویسنده همواره با تصویر نویسنده رو به رو می. شود از نظر باختین گوینده در گفتار عنصري بنیادي محسوب می
گیرد، همچنین باختین نقش شنونده  آفریند و گفتار، تصویر نویسنده را نیز در برمی ه، نویسنده تمامی گفتار را میو نه با خود نویسند

است و تمام آنچه که گفته  2اي بینا فردي به نظر او، سخن پدیده. پردازد شود و به بحث پیرامون آن می را در گفتار یادآور می
همه «. ق ندارد، شنونده نیز در این میان همچون گوینده در قبال سخن حقوق مسلّمی داردنویسنده تعل/ شود تنها به گوینده  می

ي  بینیم که باختین به نظریه اگر این نظریه را به عرصه ي نقد منتقل  کنیم، می.هاي بالغی رو به سوي شنونده و پاسخ او دارند قالب
  ). 59:  1382سید ، ( » شود دریافت نزدیک می

. گفتار 3آهنگ: کشد اي جالب توجه را پیش می کند و نکته ا باختین مبحث رابطه ي گوینده و شنونده را مطرح میدر همین راست
ي  آهنگ و نواخت گفتار را نه به واسطه...«. تواند آهنگ گفتار را تعیین کند در نظر او رابطه ي متقابل گوینده و شنونده می

توان  ي گوینده با آن که طرف  صحبت او است می ي رابطه گوینده، بلکه به واسطهي تجارب  محتواي عینی گفتار و یا به واسطه
  ).96:  1377تودورف، (»تعریف کرد

باختین براي تبیین سرشت و گوهر اجتماعی آهنگ . کند ي غیرزبانی پیوندي تنگاتنگ برقرار می آهنگ همچنین بین گفتار و زمینه
هاي  توان آهنگ را درك کرد مگر پس از آشنایی با آن ارزیابی نمی: برد هاي خود می هآهنگ ما را به فراسوي محدود« : نویسد می

تعلق دارند، آهنگ همیشه در مرز عامل کالمی و غیر   –هر قدر هم که گسترده باشد  –ضمنی که به گروه اجتماعی مورد نظر 
  ).73:  1373باختین، (»گیرد کالمی، در مرز گفته و ناگفته جاي می

  زبان گونگی و رمان چند 3-4

                                                        
4 .Discourse    

1 .Interindividual   

2 .Intonation   
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ها  ي زبان هاي کالمی بی شماري که در همه اصطالحی است که باختین براي توصیف الیه) Heteroglossia(چند زبان گونگی «
اي یکپارچه و  اي پدیده هر گفته: ها بر عملکرد معنا درگفته، ابداع کرد ي تسلط این الیه وجود دارد و نیز براي توصیف شیوه

در عین حال، هر گفته بیان گر عوامل برون . آورد اي یکه و تکرارناپذیر به زبان می کالمی است که فردي در لحظهانضمامی است؛ 
مکاریک، (»شود نامد، مشتق می ، در چارچوب کلی فرهنگ، می"فرهنگی  –اجتماعی"هاي  فردي است و از آن چه باختین زبان

ي  و داوري درباره –را براي طبقه بندي ژانرها، مکاتب و آثار نویسندگان اي مفهومی گونگی طرح واژه چند زبان«). 103: 1383
ي این که در نبرد میان نیروهاي مرکزگرا و مرکزگریز در زبان،  توان بر پایه ویژگی هر جزء را می. گذارد آنها در اختیار باختین می

  ).  105: همان( »کند، تعریف کرد از کدام یک طرفداري می

). آید هیچ گاه توسط وي به توضیح در نمی» اساسی «مقوله انواع (ادبی است » اساسی «ترین عضو انواع  رمان جوان از نظر باختین
تر است و تنها رمان است که از نظر ساختاري با اشکال جدید  در میان انواع اساسی ادبی تنها رمان از نوشتار و از کتاب جوان«

رمان نوعی ادبی در میان انواع دیگر است، اما این انواع دیگر ادبی دیر زمانی ... دارد دریافت در سکوت یعنی خواندن، سازگاري 
اي نامید که پیوسته  توان تنها نوع ادبی است به کمال رسیده اند و پیشاپیش از جهانی در حال احتضار هستند و حال آنکه رمان را می

کند گاه به چنان درجه  که رمان بر ادبیات امروزي اعمال می اي احاطه). 167: 1377تودورف،(»در حال شدن و دگردیسی است
  .خورد باختین معتقد است که با رمان و در آن است که آینده ادبیات رقم می. شوند رسد که این دو با هم یکی پنداشته می می

  1رمان مظهر منطق گفتگویی 3-5

ي گفتمان در رمان،  او در مقاله. کند ی همانند رمان جستجو میمیخائیل باختین آشکارا منطق گفتگویی خود را در ژانر ادبی خاص«
روابط . به نظر وي نثر طبیعتی بینامتنی دارد و شعر از چنین خصلتی محروم است. دهد نثر و شعر را در تقابل با یکدیگر قرار می

هاي  هاي بسیار وسیع تري از پاسخ دهو چون روابط گفتگویی پدی... ي عناصر ساختار مربوط به رمان وجود دارد  گفتگویی در همه
  ).268: 1384انصاري، (»یابند هستند، به صورت ترکیبی آرایش می 2صرف در دیالوگ

گريِ باختین را   ي مکالمه چند آوایگی یا پلی فونی اصطالحی است که در اصل از موسیقی گرفته شده و مفهوم مرکزي نظریه«
ي ژانر ادبی است که به موجب آن، صداهاي متعدد رقیب موضوع  ي یکه مشخصه از نظر باختین، چندآوایگی. دهد تشکیل می

هاي نویسنده، در  توانند به طور مساوي و فارغ از داوري یا محدودیت گذارند و می هاي ایدئولوژیکی متنوعی را به نمایش می گیري
در . دهد نقطه مقابل دیالوگ و مکالمه قرار میباختین، مونولوگ یا تک گویی را در ). 101: 1383مکاریک،(»گفتگو درگیر شوند

  . صدایی از منظر میخاییل باختین شرح داده خواهد شد قسمت بررسی رمان سمفونی مردگان عواقب تک

  3کارناوال 3-6

ین اما اولین کسی که ا. شود یمي میانه ها سدهکاربرد اصطالح کارناوال به صورت جسته و گریخته، مربوط به ادبیات اروپا در 
هاي عمومی و  یشوخدر آن  که استمقصود باختین از کارناوال، شیوه و روشی . به کار برد باختین بود مند نظاماصطالح را به طور 

                                                        
1 .Dialogism   

2 .Dialogue  

1 .carnival             
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تها جشن ي  دورهرسمی در فرهنگ و متون کالسیک، قرون وسطی و اوایل 1ي غیر رسمی مردمی اقدام به براندازي اقتدار مرجعی
  . کند یمرنسانس 

. کند یماز طریق نوعی ضد فرهنگ دموکراتیک مردمی، سلسله مراتب وضع شده توسط فرهنگ رسمی را واژگون کارناوال 
ت شده و اقتدار تک صدایی یا صداي غالب به  ي درگیر شدن با صداهاي  واسطهدرکارناوال خنده و شوخ منشی جایگزین جدی

یی است که ایدئولوژي ها ارزشساسی جمع گراست، بازتاب کارناوال، مردمی و به لحاظ اح«. شود یمدیگر به چالش کشیده 
یک مشخصه ضروري آن وارونه کردن تمامی سلسله مراتب . گیرد یمکند و یا نادیده شان  یمحاکم یا با جانبداري با آنها برخورد 

ي مستقل به هم آمیخته قلمروهاشوند و شاهان گدا؛  یماحمقها خردمند  -گردد یمسلسله مراتب معلق . ي رسمی استها نگرشو 
هاي  باختین در بحث در مورد خاص کارناوال سده«: رغم انتقاد لیندا هاچن که معتقد است یعل). 315:  1375سلدن، (»شوند یم

مانند نقیضه، پیش نیاز "ي تخطی مجاز آن از هنجارها ناسازه ": اي را در نظر نگرفته است ي گفتمان  نقیضه میانه، یک اصل پایه
کارناوال، نوعی نهادي شدگی زیبایی شناختی است که مستلزم پذیرش قرار دادها واشکال مشخص و تثبیت شده وجودي 

هاي  کارناوال با تخطی از قواعد و هنجارهاي مرسوم که بر سویه« : مایکل گاردینر معتقد است). 23: 1383مکاریک، (»است
، 3، ابهام2نقض، صیرورت "کارناوال مبین . کنند را پشت و رو می معمولی و مبتنی برعادت زندگی روزمره سلطه دارند، زندگی

  ). 56: 1381گاردینر، ( »تعریف ناپذیري، و امر غیر مشروع است

  

 کاربردنظریه گفتگویی باختین در رمان سمفونی مردگان- 4

  ي داستان خالصه 4-1

ها بیشتر به عنوان  یختاري رمان،  یسندهنوبراي . افتد یمداستان سمفونی مردگان در فاصله زمانی حدوداً چهل و پنج ساله اتفاق 
آید،  یمرود؛ اما آنچه غیرمعمول به نظر  یمفاکتوري فرعی که مهمترین کارکرد آن پیشبرد داستان در فضایی رئالیستی است به کار 

این . مختلف بستگی دارد 4يها موومانو این مقوله به تغییر راوي در . ي مختلف داستان استها فصلهاي زمانی در  یختگیربهم 
 درك و دریافت ي ها زمانسیر ظاهراً غیر منطقی، قابلیت مرتب شدن را داراست، و نهایتاً پس از پایان داستان، خواننده از بابت

مقصد زمانی ي عزیمت و  نقطهتوان مهمترین  یمي روایت شده دو تاریخ را ها خاطرهاما بنا بر . شود ینمداستان دچار سردرگمی 
 .براي رمان در نظر گرفت

                                                        
2 .Authority  

3 .Becoming  

4 .Ambiguity   

تشکیل شده که فصل اول، خود ) موومان دوم، موومان سوم و موومان چهارمموومان یکم، : با عناوین(رمان سمفونی مردگان از چهار فصل -4
 .به دو بخش جداگانه تقسیم شده است
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به دلیل . به کناره شورآبی رفته بودند ها بچهقدیمی ترین خاطره روایت شده در رمان مربوط به آیدین است که با پدر و مادر و « 
را  1355را سال مبدا و سال مرگ اورهان، یعنی ) 1313(توان سال تولدش  یماهمیت این شخصیت و نقش محوري او در رمان، 

 ).115: 1384یکتا،(»ي زمانی دیگر رمان را مشخص کردها مقطعسال پایانی رمان به حساب آورد و بر اساس این دو تاریخ، 

هاي متعدد، از داناي کل به اورهان، آیدین و  هاي مختلف و حتی در پاراگراف راويِ رمانِ سمفونی مردگان، ثابت نیست و در فصل
هاي داستان نیز سیکلی نامرتب دارد که یادآوري خاطرات و گزارش  زمان. شود منتقل می) آیدین همسر ارمنیِ: سورملینا(سورمه 

آیدین قهرمان داستان، به همراه خواهر دو قلویش آیدا فرزند . دهد ي دید چند راوي، ساختارآن را تشکیل می یک رویداد از نقطه
ي ذهنی است و اورهان برادر کوچکترش که شخصیت  عقب ماندهیوسف برادر بزرگتر که . ي شش نفري است میانی یک خانواده

هاي آیدین  خوانی اتفاقات داستان پیرامون مخالف. ي مادر سنتی است مادر نیز نُماینده. سنتی و استبداديِ پدر را الگو قرار داده است
ي ارمنی و ایجاد  بردنش به یک خانواده گریختنِ او از خانه و پناه. گیرد و عدم تمکین او از گفتمانِ غالب پدرساالر، شکل می

. کشاند ي جدیدي می هاي فکريِ آیدین با دیگران را به ورطه ، تقابل)سورملینا(ي عاشقانه با دختر آن خانواده به نام سورمه  رابطه
، مادر و نیز پس از مرگ آیدا، یوسف، پدر. دهد هاي خود را نسبت به آیدین گسترش می پدر نیز با حمایت از اورهان تحریم

ي اورهان هیچ حرص و طمعی ندارد، تنها  سورمه، آیدین که دچار نوعی مالیخولیا شده است، با آنکه به مسائل ماديِ مورد عالقه
شود که آیدین را نیز همچون  و همین مسئله سبب تحریک اورهان می. آید رقیب اورهان براي وراثت ثروت پدر به شمار می

  .میرد گردد، از شدت سوز و سرما می ما در شبِ سردي که در مسیري برفی به همین منظور دنبال آیدین میا. یوسف به قتل برساند

  آواي راوي 4-2

کند، تصویري که  افق دیدي که داستان را بازگو می. هاي تک آوایی است راوي در رمان چندآوا، متفاوت از رمان گیري جهت«
اند و نه ابژه،  اي تازه، هم راستا با این جهان تازه، جهان افرادي که سوژه گردند، همه به شیوه شود، یا اطالعاتی که ارائه می ساخته می
  .(Bakhtin, 1984: 4-5)»شوند طرح می

هنرمند در فرآیند هنر به طور مستقیم در وقایع «: نویسد ي دخالت و نقش نویسنده در روند رویدادهاي داستان می باختین درباره
در عوض، او . کند، تبدیل خواهد شد ي اخالقی عمل می زیرا در این صورت به عامل شناسایی که در حوزهشود،  درگیر نمی

کند، به عنوان مشاهده گر بی طرف اما برخوردار از فهم معنا و توانا بر ارزیابی آنچه  جایگاهی اساسی در خارج از وقایع اشغال می
کند زیرا این رخداد زمانی که تا  کند، اما البته در تجربه ي آن همراهی می نمیدهد تجربه  او آنچه را رخ می. در حال وقوع است

  ). 19:  1377تودورف ، (»شرکت نکنیم، به مشاهده در نخواهد آمد) از طریق ارزیابی آن (حدي در آن 

کند و با  را درك می "ین آید "اي به نام  توان این فرضیه را مطرح کرد که اساساً آواي راوي وجود دیگري در ابتداي امر، می
اما صداي راوي . گیرد شود و نسبت به آواي مادر و آیدا منشی دلسوزانه و غیرارتجاعی در پیش می راستا می جهت و هم آواي او هم

آنها ي خود او است، در رابطه با آواهاي پدر و اورهان نه تنها همدالنه نیست، بلکه در تقابل با  که حاصل معناهاي اجتماعیِ ویژه
  . قرار دارد

پردازد، سپس اورهان از زاویه ي  ابتدا راوي سوم شخص به روایت می. شود در موومان اول، داستان از طریق دو راوي روایت می
رسد این بار  از سوي دیگر ، در موومان دوم، راوي سوم شخص است اما به نظر می. گیرد دید اول شخص روایت داستان را پی می

شود به روایت پرداخته و با تک  ترین فصل رمان محسوب می زیرا در سرتاسر این فصل که طوالنی. کل حضور دارد به عنوان داناي
کند که خصلت نمادین آن  راوي در همان ابتداي رمان، سرماي هوا را به گونه اي توصیف می. شود  هاي دیگران همراه نمی گویی
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همانطور . شود  برجسته می -1355حدود سال  -مانِ داستانی این بخش از رمانیعنی فضاي سرکوب شده و خفقان آلود اجتماعیِ ز
  :آید بر می» دخمه « و کلمه ي » کردند  اگر جرئت می« که از عبارت 

کردند که دستشان را از زیر پتو بیرون بیاورند  سوزانند و گاه اگر جرئت می ته کاروانسرا چند بار بر در یک پیت حلبی چوب می« 
 ).  7: 1372معروفی،(»دادند پشت سرشان در جایی مثل دخمه سه نفر در پاتیلهاي بزرگ تخمه بو می. شکستند  هم میتخمه 

ي آگاهی خود نگیرد و نه آنکه منفعل و یا بی  ها را زیر سیطره تأکید باختین مبنی بر بی طرفیِ نویسنده به این معناست که شخصیت
هاي دیگران و حقایق  ین نیست که نویسنده منفعل باشد و خود را به جمع آوري و تدوین دیدگاهراي ما هرگز بر ا« . نظر باقی بماند

ما رابطه ي متقابل و خاص و کامالً نوینی که بین حقیقت نویسنده .دیگران محدود کند و دیدگاه و حقیقت خود را به تمامی وا نهد
اي به  نویسنده عاملی فعال است اما عملکرد وي ماهیت گفتگویی ویژه از نظر ما. شماریم شود را موکد می و حقیقت غیر برقرار می

  ).202:  1377تودورف ، ( »گیرد خود می

هاي دیگر در جهان دگر  ي زبان ي زبانی خاص و متفاوت از بقیه تا وقتی که به منزله. گفتار نامشروط نویسنده یک زبان است«
خود قرار دارد، یعنی تا هنگامی که زبان نویسنده نه تنها بازنمایی کننده است مفهوم به سبب تمرکزش بر روي خود، در تباین با 

  ). 433: 1387باختین، (»شود بلکه خود، بازنمایی می

آن را به ) مردم شهر= شهر ( وي با جان بخشی به شهر و یا کاربرد مجاز .کند راوي فضاي شهر را دودآلود و کثیف توصیف می
هایی از این دست در نسبت با  البته باید آگاه بود که نمونه. یی خود یکی از شهروندان آن استکند که گو اي وصف می گونه

برف دو دستی ... خورد  مه و دود در تمامی فضاي شهر موج می. خیابان سرد و کثیف بود«: محتواي رمان کارکردي نمادین دارند
اما برف امان شهر را بریده . کشاند بلکه درشکه یا ماشینی ببردش اورهان خود را به خیابان. خواست ببارد باریده بود و باز می

  ). 29: 1372معروفی،(»بود

یقه اش را داده بود باال، در بیابان پر برف «: ي اورهان، حاکی از قضاوت او در مورد استیصال اورهان است توصیف راوي درباره
چهل سال از . توانست بکند دیگر جوان نبود، چموشی نمی. دمثل قاطري لنگ مان. تا زانو در برف فرو رفت. گذاشت قدم می

  ). 30 -37: همان(»نمود عمرش رفته بود و پنجاه ساله می

اي  افتد، پس از طی کردن مسیري طوالنی در برف و سرما به کلبه اورهان برادر کوچکتر آیدین هنگامی که به قصد قتل او راه می
ي آیدین گفتگو  با او درباره. شود روبرو می) در ذهن خود(خواب ، با پیرمردي  رسد و از شدت خستگی در حالت خلسه و می
دانست که  خواست حرف بزند اما نمی دلش می« :کند  هاي اورهان به احساس حقارت او اشاره می ي گفته راوي در ادامه. کند می

در بازگویی گفتمان دیگري در گفتمان نویسنده باختین «).  52: همان(»احساس خواري و ذلت داشت. کند یا نه  پیرمرد گوش می
گذارد در عین آنکه همان که هست باقی  بیند، زیرا هر یک از این دو گفتمان بر دیگري اثر می می "خفی1ي مجادله"نوعی 

  ).117:  1382سید، (»ماند می

این روح شیطان است که دارد « : یدگو ي کتابهاي آیدین می راوي، در بخشی از رمان هنگامی که پدر بعد از سوزاندن دوباره
و به «: کند ي پدر مداخله می مخالفت و موضع گیري خود را آشکارا اعالم کرده و در این گفته).  58: 1372معروفی،(»سوزد می

                                                        
1 .Polemic   
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: همان(»رفت  آمد و دود به آسمان می گرما تا آن طرف حوض می. همه صدا و دود نداشت سوخت آن راستی روح شیطان اگر می
58 .(  

آیدین : در شب ازدواج آیدا خواهر آیدین ، نوع توصیف راوي از تالقی نگاه آیدین و آیدا مبین همگرایی و همدلیِ آن دو است
نگاهش که به آیدین . کرد که لبهاش سرخ بود، با چشمهایی سیاه و درشت  بر درگاه اتاق عقد ایستاده بود و آیدا را نگاه می

). 149: همان(»وزن است بیند و بی کرد که خواب می زد و آیدین حس می و تنهایی در آن موج می افتاد ، احساس شرم ، غربت می
شود، انسان متکلم است و  ي روش بیان موجب می ي ژانررمان، موضوعی که اصالت آن را در گستره موضوع ویژه«به اعتقاد باختین 

ي این منش  رمان نیست، بلکه تصویر زبان سازندهي منش اصلی ژانر  تصویر  انسان، درخود، آفریننده... گفتارش
راوي رمان سمفون مردگان نیز در توصیفات خود مانند یک فاعل شناسا که از همه چیز آگاهی دارد ). 110: 1380احمدي،(»است

او را گذارد و احساسات و عواطف  وي گاهی به درون آیدین پا می. هاي خود بسیار محتاط است  وي در قضاوت.کند عمل نمی
ها وجود دارد، در رابطه با آیدین براي مدتی کوتاه و با احتیاط  مرزي که میان راوي و شخصیت. کند براي مخاطب بیان می

رقصید او  گرفت و بیشتر از آن ،وقتی دختري می اما حقیقت این بود که از آن هیاهوي افسار گسیخته دلش می«. شود مخدوش می
راوي در یکی از توصیفات خود، زمانی که آیدین به زیر زمین کلیسا وارد ). 150: 1372،معروفی(» کرد احساس دلتنگی می

با سرگذشت  "غم انگیز"و  "زندان"عبارات مقطع، لحن محزون راوي و کلمات . کند شود، از نگاه او اتاق را توصیف می می
و همه چیز . ساده و کوچک مثل زندان .درون اتاق یک تخت ، یک میز و یک صندلی قرار داشت «. آیدین همخوانی دارد

  ).                                 210:همان(»با دیوارهاي آجري که درزهاش با سیمان آبی بندکشی شده بود و چقدر غم انگیز. پوسیده کهنه

  ) آواي پدر(گفتگوي آیدین و پدر  4-3

اورهان برادر . نتیجه سلطه گرا، تک صدا و تمامیت خواه استي پدرِ آیدین، گفتمان سنتی و در  گفتمان ایدئولوژیک ویژه
) خواهر دوقلوي آیدین(مادر و آیدا . تواند بیرون از آن بیندیشد کوچکتر آیدین تا بدان حد زیر نفوذ گفتمان پدر قرار دارد که نمی

هایی از خود  شوند گاهی مقاومت حسوب میي گفتمان مرد ساالر پدر قرار دارند اما از آنجا که اساساً جنس مخالف م نیز زیر سلطه
دراین میان ، تنها . دهند، اما چون پایگان اجتماعی قدرتمند مخصوص به خود ندارند، مقاومت آنها راه به جایی ندارد نشان می

فتمانِ گیري گ این مقاومت به تدریج و همراستا با شکل. شود اي حقیقی با صداي پدر درگیر می صداي آیدین است که به گونه
» 1آمیز ي تحکم کلمه« ي باختین درباره. یابد شود و در نهایت در اندیشه، زبان و اعمال او بروز می روشنفکري آیدین بیشتر می/ادبی

خواهد که آن را به رسمیت بشناسیم و بدون در نظر گرفتن قدرت ذاتی آن براي  آمیز از ما می ي تحکم کلمه«:نظر جالبی دارد
ي تحکم آمیز در قلمرویی دور  کلمه. به نوعی با آن برخورد کنیم که گویی اعتباري از پیش تعیین شده دارد متقاعد ساختن ما،

گویی این کلمه متعلق به پدران است، . دارد 2آید، ارتباطی انداموار قرار دارد و با گذشته که از لحاظ سلسله مراتبی به نظر برتر می
ي باختین،  اگر به گفته). 440: 1387باختین،(»است3شده است این کلمه یک گفتمان پیشینیاعتبار آن در گذشته به رسمیت شناخته 

حقیقتی . شود، پس حقیقت آن نیز در گذشته برساخته شده است باختین، اعتبار این نوع گفتمان در گذشته به رسمیت شناخته می
به رسمیت  "دیگريِ مستقل"یدین را به عنوان پدر، آ. که ممکن است براي نسل آینده دروغین به نظر آید و به چالش کشیده شود

                                                        
1 .Authoritative  

2 .Organic   

3  .a priori  
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پدر خود محصول اقتدار گفتمان پدران بوده است و هویت . شناسد، اما انتظار دارد که از سوي آیدین به رسمیت شناخته شود نمی
اورهان توان . وردساز گرد آ از این رو، براي حفظ این هویت قصد دارد پسران خود را زیر این چتر یکپارچه. خودر ا از آنجا دارد

 .     مقاومت ندارد اما حساب آیدین با او کامالً جداست

این بخش از رمان . است» بابا گوریو« افتد که آیدین مشغول خواندن کتاب  نخستین تقابل جدي میان پدر و آیدین زمانی اتفاق می
ي  ي بسته پدر در محدوده. سازد افکر را آشکار میکه منجر به موقعیتی طنز آمیز نیز شده است عمق و ژرفناي تضاد میان فکر و ن

. کند روشنفکري تنفس می/ي باز و دموکراتیک گفتمان ادبی گوید، حال آنکه آیدین در پهنه خرافی سخن می/ گفتمان سنتی
را به سمت ي عقب مانده هر لحظه او  به دنبال شناخت و آگاهی و روشنی است اما جامعه 1آید که از نامش بر می آیدین آنچنان

آید، اما  پدر هیچگاه به اتاق ما نمی. خواند  آیدین روي تخت به رو افتاده بود و بابا گوریو می« : راند تاریکی و انزوا واپس می
این بابا ": پدر آهسته گفت "بابا گوریو": آیدین گفت... "خوانی ؟ چی می": گفت. شب آمد،چند تقه به در زدو بعد آمد تو آن

  ).39-40-41: 1372معروفی،( »"زندگی یک پیر مرد ": گفت"؟ گوریو چی هست

هاي موجود در رمان همواره در پرتو یک  اعمالِ شخصیت«: نویسد باختین در باب تمایز بین شخصیتهاي رمان و حماسه می
ن اعمال و کنش در رما). حتی اگر گفتمان مزبور صرفاً گفتمانی بالقوه باشد(ایدوئولوژي و تابع یک گفتمان شخصیت هستند 

  ). 430:  1387باختین ، ( »فردي شخصیت براي بازنمایی و همچنین آزمودن موضع ایدئولوژیک و گفتمان شخصیت ضروري است

هاي او را سوزانده است، این  شود که پدر کتاب گري در آیدین، زمانی مشاهده می هاي مقاومت از طریق کنش نخستین بارقه
کند چرا که اکنون آیدین به  تر نیز موجه جلوه می تر و عمیق اي ظریف شود، بلکه به گونه تانی توجیه میمقاومت نه تنها به لحاظ داس

تواند دست به  جوید که با تکیه برآن می اي توسل می روشنفکرانه/ ي آشنایی با ادبیات و فضاي فکري تازه به گفتمان ادبی واسطه
گرا نه  پیوند رمان« : گوید باختین می. ي پدر ایستادگی کند تدار طلب و سلطه گرانهمقاومت بزند و در مقابل گفتمان پدر ساالر، اق

گرا فقط دو ذهنیت فردي، دو صدا و دو  بلکه دو زبانه هم هست در پیوند رمان) مثل فن بالغت(تنها دو صدایی و دو تکه اي است 
ي زمانی نیز حضور دارند اگر چه آگاهانه با هم آمیخته زبان شناختی و دو دوره  –وجود ندارد بلکه دو ذهنیت اجتماعی  2تکیه

گیرند و در قلمرو بیان تا شکست یکی از دو طرف، آگاهانه به مبارزه ادامه  اما در کنار هم قرار می) مثل پیوندهاي انداموار(شده اند 
  ).459:  1387باختین، (»دهند می

دار انگلیسی، روزي همایشی بر پا  ان یافت که در آن آقاي لرد کارخانهتو اي از رمان می ي از این دوزبانگی را در صحنه نمونه
سبک سخنرانی آقاي لرد نزدیک به آن چیزي است که باختین . هاي سرشناس شهر نیز در آن حضور دارند کند که اغلب چهره می

. ست ، پارادوکسی معنا دار استي پنکه سازي آقاي لرد در شهر اردبیل که شهري سرد ا کارخانه. نامد آن را سبک پردازي می
کند که با شعار ساختن و  شود به تناقض تبلیغاتی کشورهاي استعمارگري اشاره می ي این پارادوکس خلق می طنزي که به واسطه

شود که فرد بی سواد و  وجه آیروینیک در این بخش،آنجا تشدید می.پردازند آبادانی کشورها عمالً به ویرانی و غارت آن می
  :شود  به عنوان شهروند شریف و نمونه برگزیده می) پدر آیدین(اهی مانند جابر اورخانیناآگ

                                                        
  .است "روشنایی"در لغت به معناي  "آیدین " 1

1 .Accent 
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کرد و  داد آنان را با دست به سکوت دعوت می و آقاي لرد با لبخندي بر تمامی صورت پشت تریبون براي جمعیت سر تکان می«
د ، بر من منت نهاده اید و قدم رنجه فرموده اید آیا به ها که به نداي من پاسخ گفته ای شما بهترین! هم شهریان شریف ": گفت می

خاطر سرنوشت میهن نبوده است و آیا تشویقم نکرده اید ؟چرا من از کشورم دست شستم ؟ یکبار با خود بگویید این مستر لرد چرا 
ي شریف، همشهري شریف،  ایهجابر اورخانی همس...  "ام هاي لرد برده کند؟من مملکت ایران را زیر پوشش پنکه اینقدر تالش می

» کاسب شریف و جمعیت براش کف زده بودند و ایاز پاسبان حلقه ي گلی برگردنش انداخته بود و آقاي لرد با او دست داده بود
  ).156 - 155: 1372معروفی،(

  )آواي اورهان ( گفتگوي آیدین و اورهان  4-4

ي روایت اورهان، در موومان یکم  شیوه. ک به گفتمان و زبان پدر استگفتمان ایدئولوژیک ویژه و زبان خاص اورهان بسیار نزدی
آورد که در گذشته اتفاق افتاده است، و اکنون آنها را در ذهن خود  او حوادثی را به یاد می. و بخش دوم آن تک گویی است

شیوه ي تک گویی اورهان با شنود، نکته جالب توجه این است که  در حقیقت مخاطب صداي ذهن اورهان را می. کند مرور می
گویی، گفتار خاموش یا بازگویی ذهن است؛ به این معنی که فکر یاد خود  تک«. ناپذیر او در تناسب قرار دارد شخصیت انعطاف

گویی بیشتر تک گویی درونی است و تک  مقصود از تک). 42: 1382فلکی،(»شود ي شخصیت داستان نوشته یا اجرا می گویه
شود که البته تا  هاي اورهان به شکل تک گویی درونی مستقیم بیان می تک گویی. ستقیم است یا غیر مستقیمگویی درونی یا م

اي به یاد یکی از رخدادهاي  اورهان در طول مسافتی که در حال طی کردن است با دیدن هر نشانه.  حدي گنگ یا ناروشن است
 . افزاید هاي رئالیستیِ شخصیت او می گیرد و این نکته برجنبه ورت میها عمدتاً به طور نامنظم ص این تداعی. افتد گذشته می

. دهد فکر پدر است، اعمالی انجام می اورهان زیر نفوذ پدر خود و گاهی تحت تاثیر تحریکات ایاز پاسبان که دوست صمیمی و هم
فکري ایاز برادر خود یوسف را کشته و  اورهان با هم. در حقیقت پدر و ایاز پاسبان داراي خاستگاه ایدئولوژیک مشترکی هستند

 ".مثل شیر پشت سرت ایستاده ام ": ایاز گفت «: پروراند ي قتل آیدین را در سر می نون نقشهاک. زنش را نیز طالق داده است
اگر گوشه ي کار بیرون بیفتد چی  "– "قال قضیه را بکن  "– "تف سر باال نباشد؟": گفت .مردد بود. دانست چه کند  اورهان نمی

گویند  با گوشهاي خودم شنیده ام که می "-".لی پیش نیامدهمگر کسی بویی برده ؟ سالها گذشته و هیچ مشک "-"؟ مثل یوسف 
زند که ریشه در تفاوت  اورهان، هنگام توصیف آیدین از منظرِ خودش، دست به قضاوتی می). 8-9: 1372معروفی،(»"برادر کش

بخوابند و او در اتاق کتابش را  شد تا همه آیدین این پهلو آن پهلو  می« . ي او نسبت به آیدین دارد او با آیدین و دیدگاه مرتجعانه
  ).15: همان(»خورد و آخر کتاب، سرش را خورد هاي کتاب را می کردم ورق بعضی وقتها خیال می. باز کند و هی بخواند و بخواند

 او در جهان ایدئولوژیک: ي اعمال شخصیت همواره از لحاظ ایدئولوژیک تعیین شده است در رمان، محدوده«ي باختین  به عقیده
، داراي ادراك خاص خود از جهان است و این ادراك در اعمال و )ي حماسه نه در جهان یکپارچه(برد خاص خود به سر می

  ).432: 1387باختین، ( »گفتمان او متجلی است

. دایی استص گرانه و به عبارت دیگر، تک ي او در ارتباط برقرار کردن با دیگران سلطه دهد و شیوه اورهان هرگز تن به گفتگو نمی
تک گویی در «: گوید باختین می. ي روایت او را به شکل تک گویی درونی انتخاب کرده است بیهوده نیست که نویسنده نحوه

تک . ي اعتبار، وجود دارد کند که بیرون از آن، آگاهی دیگري با همان حقوق و قادر به پاسخی با همان درجه نهایت انکار می
کند که  تک گویی وانمود می... خیزد با حقوق مساوي بر می» منِ « ل و کفایت آن به عنوان یکگویی به انکار غیر و استقال

  ).203:  1377تودورف ، (»آخرین کالم است
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گیرند که با موقعیت اجتماعی آنها به  هایی به کار می ي نشانه هاي اصلی سمفونی مردگان،واژگان را به مثابه هر یک از شخصیت
توان نشانه را از اشکال  اگر ایدئولوژي را نتوان از نشانه جدا کرد، پس همچنین نمی«. سازگار و مرتبط است گونه اي جداناشدنی

بایست به  کند و این اشکال مراوده می نشانه تنها در درون اینهاست که زندگی می. ي اجتماعی نیز جدا ساخت مشخص مراوده
اش به نحوي تفکیک ناپذیر در همدیگر جوش  نشانه و موقعیت اجتماعی. یابدي خود با بنیاد مادي زندگی اجتماعی ارتباط  نوبه

  ). 297: 1381ایگلتون، ( »کند اند و این موقعیت شکل و ساختار گفتار را از درون معین می خورده

چقدر دلم ": گفت می«.بودافتد که سالها پیش با آیدین انجام داده  زار به یاد گفتگویی می اورهان با دیدن سنگی کنار شوره
هاي دریایی را  این مرغ":گفت "کدام ساحل؟": گفتم ".آمدند توي ساحل زدند و می هاي مهاجر پر می خواست این پرنده می
حوصله نداشتم، از طرفی هم حجره را به امان خدا گذاشته ... کرد روي صندلی سنگی اش نشسته بود و به آسمان نگاه می "بینی؟ می
کرد و اگر جلوش  خسته ام می "بینی اورهان ؟ می. زند با تمام احساسش بال می": گفت ". خیلی خوب، پاشو برویم": مگفت. بودم

  ).45: 1372معروفی،(» "بس کن حیوان ": گفتم . بافت  گرفتم تا شب خیاالت می را نمی

پدر تا زمانی که زنده . ن و بال گردن اورهان استاي کامالً فلج گشته، اکنو یوسف، برادر دیگر اورهان که در کودکی بر اثر حادثه
زندگی او از صبح تا شب خوردن و دفع کردن است، پس از مرگ مادر، پرستار نیز از . بود همیشه خواهان مرگ یوسف بود

ه از دررمان، هرجا ک. رسیدگی به امور و نظافت او سرباز زده و بوي تعفن از اتاقی که یوسف در آن ساکن است متصاعد است
خوردن و دفع کردن او را از حالت انسانی خارج کرده . شود آید همواره عنصري از بالهت نیز مشاهده می یوسف سخن به میان می

اما بی تفاوتی و . گیرد با کشتن یوسف خود را از شر او خالص کند اورهان تصمیم می. و به شکل حیوان تجسم بخشیده است
ي نا  اجتش در نمردن، اوج و نهایت خشونت و قساوت اورهان را آشکار کرده و پرده از چهرهبالهت غیر ارادي او و همچنین سم

گفتگو اندیشانه با یک هوشمند : ي جدلی دارد در رمان همواره جنبه... بالهت « : گوید همانطور که باختین می. دارد انسانی او بر می
 ).228، 1382سید، ( »کند پردازد و نقابش را پاره می ا او به جدل میکند، ب کنش و واکنش می) یک هوشمند نماي پر باد و بروت(

کمربندم را باز کردم و دور ...آنوقت گذاشتمش توي یک گودال...یک ماشین کرایه کردم و دم غروبی بردمش بیرون شهر «
. خواست بمیرد نمی... شده بود کرد و با چشمهاي وق زده خیره ام  داشت نشخوار می...کشیدم . و کشیدم . گردنش حلقه انداختم 

سرش را دادم آنطرف و شاهرگ ...من چاقوي کوچکم را از جیبم در آوردم و رگهاي دو دستش را بریدم . سگ جان شده بود
به اطراف نگاه کردم، یک سنگ ... یوسف همانطور که بود، بود.چند ضربه اي کاري روي قلبش زدم و بی فایده ...هاش را زدم 
سنگ را با دو دست بلند کردم و چنان به کله اش کوبیدم که حس کردم چیزي زیر . برداشتم، باالي سرش ایستادمبسیار بزرگ 

  ).312-315: 1372معروفی،( »دستم فرو نشست

ند شدن روایت توجه . ي اساسی در بردارد وار فوق، دو نکته روایت مفصل و کابوس از یک سو، توصیف جزئیات صحنه و کُ
از سوي دیگر، . کند که نشان شومِ این برادرکشی براي همیشه در ذهن اورهان باقی خواهد ماند این موضوع جلب میمخاطب را به 

اند، به خوبی استیصال، درماندگی و به شماره افتادن نفس اورهان در  عبارات مقطع و جمالت کوتاهی که پشت سر هم ردیف شده
  .دهند آن صحنه را نمایش می

  )آواي سورمه(وسورمه  گفتگوي آیدین 4-5

به سوي خود و موضوع  "برخالف کالم تک گویانه که همیشه« : نویسد می» تخیل معمولی باختین«ي  مایکل گاردینر در مقاله
اي گسترده باکالم دیگري دارد و همواره خطاب به کسی است اعم از اینکه  گردد، کالم گفتگویی رابطه باز می "ارجاعی خود
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: 1381گاردینر، (»و همواره مشتاقانه منتظر پاسخ دیگري است -اي خطاب به شاهدي، داوري یا صرفا شنونده -الیواقعی باشد یا خی
48.(  

واسطه ي . ي او سورملینا است شود، معشوقه توان گفت تنها کسی که به معناي حقیقی کلمه با آیدین وارد گفتگو می بنابراین می
نا ارمنی و تبعاً مسیحی است، نسبت به زنان جامعه ایرانی به لحاظ پوشش، ارتباط باجنس از آنجا که سورملی. این گفتگو عشق است

پس زمینه براي او در مقام یک زن، به این هدف که وارد گفتگو . مخالف و بسیاري از مسائل دیگر کمتر دچار محدودیت است
یابی به  ایدئولوژیک پدر و تالش در جهت دستدر طرف مقابل، آیدین قراردارد که با گسستن از گفتمان .شود، وجود دارد

گفتگوي تعامل آمیز آیدین و . هاي بسیاري گردیده است اي مستقل، از سوي جامعه به نوعی طرد شده و متحمل رنج آگاهی
. رغم دو خاستگاه اجتماعی و فرهنگی متفاوت نیز میسر است دهد که همراهی یک صدا با صداي دیگري علی سورملینا نشان می

. ي روایت موومان سوم نیز انعکاس یافته است که بیان داستان، روایت ذهن سورمه از طریق ذهن آیدین است این موضوع در شیوه
اند و همدیگر را به عنوان افرادي بیرون از خود و  ادراك کرده» دیگري و غیر«ي  در حقیقت، آن دو حضور یکدیگر را به مثابه

شوند،  هاي طبیعی، زمانی که در آگاهی دیگر منعکس می ها و حتی پدیده به قول باختین انسان«ا مستقل به رسمیت شناخته اند،زیر
  ).184-185: 1377تودورف، (»گردند سرشارتر می

ي به کارگیري زبان و دیدگاه آنها به  ي رفتار وشیوه درست است که آیدین و سورمه متعلق به دو گفتمان متفاوت هستند که نحوه
مشکل «هاي بعدي خود با عنوان  باختین در یکی از مقاله«. اما آن دو نسبت به یکدیگر حالت پذیرش دارند. سازد جهان را برمی

پذیرش «کند که گفتگوشناسی شامل  باختین تأکید می. شود که مخالفت تنها شرط گفتگو شناسی است صراحتاً منکر آن می»متن
دهد تا هر روز غروب،  ادامه می] قاب سازي[این امید به کارش  آیدین، تنها به). 108-109: 1382سید، (»شود نیز می» دین دارانه

ي دریچه در رابطه با آیدین و سورمه منشی  واژه. سورمه دریچه ي باالي زیرزمین را بگشاید و روزنامه یا کتابی داخل آن بیندازد
  .گشاید ي امید و عشق و زندگی آن دو را نیز می دریچه اي دوگانه و متقابل، گیري گشودن دریچه با سمت. گیرد نمادین به خود می

ي ذهن آن  استحاله. ي دید، به شیوه اي بدیع و جالب توجه، روایت ذهن سورملینا از طریق ذهن آیدین است در موومان سوم، زاویه
ورده است که ذهنش به اي بر آیدین وارد آ حذف جسمانی سورملینا چنان تکانه«. دو در یکدیگر بیانگر عشق شدید آنها است

  ).85-86: 1384یکتا،(»آید ي سورملینا در می اشغال خاطره

گیري خود بودگی و روابط اجتماعی به  هاي متاخرش سویه ي زبانی زندگی انسانی را از حیث نسبت آن با شکل در نوشته«باختین 
ها از  کند تا بفهمیم چگونه سوژه سی به ما عطا میسازد؛ یعنی نکته اي که بینشی اسا طور کلی، به کانون اصلی توجه خود بدل می

هاي استداللی و فرهنگی خاص که نشان روابط نامتقارن قدرت بر آنها خورده است جاي  حیث ایدئولوژیک در درون ساختمان
یا خاستگاه  ي اجتماعی زمینه...) واژگان، نحو، استدالالت و(از این رو درگفتار هر فرد ). 50-49: 1381گاردنیر (»گیرند می

در اوایل موومان سوم، سورملینا براي اظهار عشق به آیدین واژگان و حاالتی را به کار . شود ایدئولوژیک آن فرد آشکار می
. "تو مسیح منی": گفتم. خواست چیزي بهش بگویم که بداند چقدر دوستش دارم دلم می«: است "مسیحیت"گیرد که مرتبط با  می

» ام را بوسید پیشانی. صلیب کشیدم، دستهام را به هم گذاشتم و به حالت احترام سرم را جلو بردم جلو صندلی اش زانو زدم،
  ).243: 1372معروفی،(

توان گفت لحن و آهنگ گفتار  در این راستا می. باختین در جاي جاي آثارش براي آهنگ گفتار سرشتی اجتماعی قائل بوده است
قابل عاشقانه بین او و سورملینا همواره فرو افتاده، خفیف وغمناك و حاکی از تنهایی او آیدین تا پیش از شکل گیري رابطه ي مت

ي عاشقانه با سورملینا، لحن آیدین دست کم براي مدتی کوتاه  اما بعد از برقراري رابطه. است زیرا فاقد پشتیبان جمعی است
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هنگامی که در . ده و داراي پشتیبان گردیده استشود، چرا که اکنون، از جانب کسی دیگر درك ش مطمئن، شاد و رسا می
  .افتد رسد، آهنگ گفتار آیدین دوباره مضطرب شده و فرو می صفحات آخر موومان سوم روایت مرگ سورملینا فرا می

  )آواي مادر و آواي آیدا(گفتگوي آیدین و مادر و آیدا  4-6

ي زنان به  ر برابر گفتمان مردساالر در ایران از سوي جامعهبرخالف اتفاقات و تحرکات فمینیستی در غرب، فرآیند مقاومت د
عمال محتواهاي برساخته گفتمان مردساالر در مقام یک گفتمانِ مسلّط و قدرت. طورجدي اتفاق نیفتاد  ي  مند به تحمیل نظرات و ا

آواي . ي گفتمان مردساالر پدر قراردارد آواهاي مادرو آیدا در زیر سلطه. ي همه چیز و از جمله مسائل زنان ادامه داد خود درباره
گر و بدبینانه دارد و براي حقوق  نگاهی سرکوب "دیگر"اي است که به زن در مقام جنسی  ي عقب مانده پدر، نمودي از جامعه

اندازه هرگز به ) آیدا(جایگاه زن در نزد پدر آشپزخانه است و سرنوشت دختر . ي اجتماعی و انسانی آن حرمتی قائل نیست اولیه
کرد و معتقد بود که دخترها باید خانه داري یاد  پدر به خاطر آیدا خونش را کثیف نمی...«: سرنوشت پسران اهمیت ندارد

  ).90: همان(»بگیرند

زیرا هیچ کدام آنها به خاستگاه ایدئولوژیک . توان آواي حقیقی متصور شد هاي مادر و آیدا نمی از طرف دیگر، براي شخصیت
دهد با عنوان مقاومت یادکرد و  هایی که هراز گاهی مادر در برابر پدر از خود نشان می توان از مخالفت نمی. لق ندارنداي تع ویژه

شود، چرا که هر گونه مقاومت و تعامل گفتگویی باید  هاي او از آیدین نیز ، منجر به تعامل میان آواهاي آنها نمی همچنین حمایت
توان به حس و  دفاع مادر از آیدین را می. ته باشد تا حقیقی جلوه کند و نتایج عینی به بار آوردسازي داش ریشه در گفتمان هویت

او تا پیش از ازدواج در خانه پدري زندانی بود تا جایی . گونه است سرگذشت تراژیک آیدا نیز به همین. ي مادري نسبت داد عاطفه
همراهی و همدلی او با آیدین، بیشتر به . شان قرارداشت، از نزدیک ببیند که آرزو داشت کارخانه آقاي لرد را که در اطراف خانه

  . دلیل دو قلو بودن آنها و رواداري آیدین و تفاوت او با پدر و اورهان است

با تحکم او نه تنها با خواهر خود . ي رفتار آیدین به کلی متفاوت است ي رفتار پدر و اورهان در رابطه با آیدا نحوه در تقابل با شیوه
گیري در  گوید، بلکه در جریان خواستگاري آقاي آبادانی از آیدا، او را صاحب حق تصمیم و از منظري مرد ساالر سخن نمی

بدون تردید این دیدگاه انسانی نسبت به جنس مخالف، ناشی از جدایی آیدین از عناصر گفتمان سنتی پدر . داند اش می ي آینده باره
ل به مفاهیمی اس کند که هر گونه اداي گفتاري گفتگویی  باختین استدالل می«. شود ت که دستاورد انسان مدرن محسوب میو توس

عالوه براین، .شوند اي هدایت می اي هستند به موقعیتی گفتگویی و یا اینکه به سوي شنونده هاي ضمنی آنها در حقیقت، اشاره. است
هایی از معناهاي مکالمات  به بیان دیگر، کلمات و عبارات با خود نشانه... شده اند چند آوا نیز هستند؛ یعنی اینکه از چند صدا ساخته

  ).peck,coyle,20: 148(»کنند دیگر را حمل می

کند به این معناست که اگرچه او از خاستگاه ایدئو لوژیکی  این نکته که مادر برتقسیم مساوي اموال میان آیدین و اورهان تاکید می
  .ار نیست اما همین تاکید خودنشان از تقابل او با گفتمان پدرو اورهان دارداز آن خود برخورد

 

  نتیجه گیري - 5

گونه آغاز  توانیم این ي حاضر در پی پژوهش در بابِ آن بوده، در ابتداي امر می گیري از بحثی که مقاله براي جمع بندي و نتیجه
ي تاریخ و جامعه امکان  اي درباره ي نظریه ناختی ادبیات، بدون ارائهکنیم که دقت و توجه به ابعاد گوناگون تاریخی و جامعه ش

اجتماعی  -هاي خیالی یا داستانی و فضاي خاص تاریخی هاي شخصیت جامعه شناس ادبیات وظیفه دارد که بین تجربه. پذیر نیست
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در این باره از منظر . اسی شناخت بدل کندشود پیوند برقرار کند و تأویل ادبی را بخشی از جامعه شن ها محسوب می که منشاء تجربه
هاي گوناگون مرتبط  ها و گفتمان باختین باید گفت که او پیدایش انواع رمان را هم از نظر فرمال و هم از نظر محتوایی با دوره

. شود حسوب میمحصول فرایندي تکوینی است و ماده زبان شناختی فقط یکی از اجزاي آن م "گفتار"از نقطه نظر باختین . کند می
. یابد ي منحصر به فرد تاریخی،  اجتماعی و فرهنگی راه می ي آن چیزي است که به محض بیان شدن به زمینه جزء دیگرِ گفتار، همه

ي او،  به عقیده. انجامد دهی به معناي گفتار به تقابل میان واحدهاي زبان و سخن می ي منحصر به فرد، در شکل نقش این زمینه
گوینده بدون : شود؛ اول آنکه گفتار همواره رو به سوي مخاطبی دارد و دوم ي دو عامل ایجاد می یِ گفتار بواسطهخصلت اجتماع

گفتار حاصل ارتباط متقابل حداقل دو نفر گوینده و شنونده : توان نتیجه گرفت به این ترتیب، می. تردید موجودي اجتماعی است
میخائیل باختین آشکارا منطق گفتگویی خود . داند ا در فعالیت کالمی خود دخیل میاست و گوینده از قبل، عکس العمل شنونده ر

  . دهد ي گفتمان در رمان، نثر و شعر را در تقابل با یکدیگر قرار می او در مقاله. کند را در ژانر ادبی خاصی همانند رمان جستجو می

این رمان با به کار گرفتنِ . شود ي ادبی محسوب می هي عباس معروفی یکی از آثار برجست داستان سمفونی مردگان نوشته
هاي گوناگون و ترکیبی  هاي ساختاري از قبیل شیوه تاریخی به مثابه مواد ادبی و به دلیل استفاده از مؤلفه -رویدادهاي اجتماعی

ریختگی زمانی،  ، زوایاي دید چندگانه، در هم)سیالن ذهن، سوم شخص ناظر، تک گویی درونی ذهنی و داناي کل(روایت 
از سوي دیگر، معروفی در رمان خود با خلق . آید هاي هدفمند، رمانی مدرن به شمار می شخصیت پردازي و فضاسازي

و مرتبط ...) واژگان، نحو، لحن و (ي منحصر به فرد و زبان مخصوص  هایی که متعلق به گفتمان ایدئولوژیک ویژه، زمینه شخصیت
هاي معنایی  ي داللت گر و نه تعیین کننده اص خود هستند و همچنین انتخاب راوي توصیفاجتماعی خ -با پایگان ارزشی

، روزنامه اي، آرکائیک )غنایی و اجتماعی( هاي زبانی ادبی و غیر ادبی همچون زبان شعري  ها و نهایتاً با وارد کردنِ گونه شخصیت
در رمان سمفونی مردگان، آواي راوي . چه آوا شده است هاي آیرونیک و طنزآمیز، موفق به آفرینش رمانی  و بعضی شاخصه

دقت . آید، اما این همه به معناي انفعال او نیست اگرچه در ظاهر امر بی طرفانه است و یا دست کم چندان مداخله گرانه به نظر نمی
هاي مختلف و  بت به  شخصیتهایی از موضع گیري و جانبداري نس ها از سوي راوي، نشانه ي شخصیت  ها و توصیف ویژه در گفته

ي پدر آیدین، گفتمان سنتی و در  گفتمان ایدئولوژیک ویژه. دهد به طور کلی اوضاع و احوال تاریخی و اجتماعی رمان را نشان می
اورهان زیر نفوذ . هاي اصلی داستان متفاوت است هاي شخصیت نسبت گفتمان پدر با گفتمان. گرا و تک صدا است نتیجه سلطه

وي به گفتمان سنتی پدر تکیه زده است و از این رو، گفتمان ویژه و زبان خاص او . تواند بیرون از آن بیندیشد پدر، نمی گفتمان
  .بسیاري نزدیک به گفتمان و زبان پدر است

ان این دو رود، به همین دلیل می هاي اورهان نمی اي از آن خود دارد و هرگز زیر بار زورگویی بر خالف او، آیدین گفتمان ویژه
ي آیدین تنها کسی است که به معناي واقعی کلمه با او وارد گفتگو  سورملینا، معشوقه. برادر در سراسر رمان تقابل وجود دارد

رغم دو خاستگاه  دهد که همراهی یک صدا با صداي دیگري علی گفتگوي تعامل آمیز آیدین و سورملینا نشان می. شود می
اند و همدیگر را به  ادراك کرده» دیگري « آن دو حضور یکدیگر را به مثابه . ز امکان پذیر استاجتماعی و فرهنگی متفاوت نی

ي گفتمان  در رمان سمفونی مردگان، آواهاي مادر و آیدا در زیر سلطه. اند عنوان افرادي بیرون از خود و مستقل به رسمیت شناخته
زیرا هیچ یک از آنها به گفتمان ایدئولوژیک . آواي حقیقی متصور شد  توان هاي مادر و آیدا نمی پدر قرار دارد، براي شخصیت

ي  است که معانی ضمنیِ چندگانه» اي و حتی چند رگه دورگه«رمان سمفونی مردگان از منظر باختین موجود . اي تعلق ندارند ویژه
حیات رمان است و از این رو عجیب نیست که ي  این چند صدایی بودن مایه. شناسد و از این مهمتر چند صدایی است ها را می واژه
  .دهند هاي ناپیداي گفتار دیگران را در دلِ خود جا می هایی از این دست، به کرات شکل رمان
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90  

ي کیمیاگري در داستان سالمان و  مرحلهي سه  نمادشناسانهبررسی روانکاوانه و 
 ابسال با توجه به نظریات کارل گوستاو یونگ

   1سوسن پسانین

   2نیره جنگی

  چکیده

ي ها تیرواي یونانی است که از طریق ترجمه به شرق رسیده و در قالب  شهیرداستان سالمان و ابسال داستانی رمزي و داراي 
ي هرمسی است و کیمیاگري یکی از مهمترین اصول مکتب هرمسی به ا شهیراز آنجا که این داستان داراي . مختلفی نقل شده است

این مقاله به . کند یمیونگ در این داستان، در تفسیر و رمزگشایی بهتر آن کمک بسزایی  ، بررسی مراحل کیمیاگريِرود یمشمار 
ي کیمیاگري در داستان سالمان و ابسال با توجه به نظریات کارل گوستاو یونگ  مرحلهي سه  نمادشناسانهبررسی روانکاوانه و 

با انطباق مراحل سیاهی، . نظر داشته است اسحاق بن نیحنجامی و ي مختلف این داستان تنها به دو روایت ها تیرواپرداخته و در بین 
ي هرمسی در این داستان را محتمل ها هیماي، وجود ا مقالهسفیدي و سرخی کیمیاگري بر این داستان، نظر شلومو پینس که در 

ی جزئیات سیر سیاهی به سوي سرخی در این داستان، . دانسته بود، تأیید شد ي ها مصداقچنانکه براي تمام مراحل کیمیاگري و حتّ
  .ي مراحل سیاهی، سفیدي و سرخی با این داستان کامالً منطبق بودها یژگیوفراوانی ذکر شد و تمام 

  

 

  .اسحاق بن نیحنان و ابسال، یونگ، کیمیاگري، جامی، سالم: هاکلید واژه

 

                                                        
 )س( کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا -1

 دانشجوي دکتري دانشگاه بیرجند -2
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  داستان سالمان و ابسال

است که نخستین بار از طریق ترجمه از یونانی به عربی به دست حنین بن اسحاق عبادي  یونانی يا اسطوره، داستان سالمان و ابسال
  .و در قالب چندین روایت نقل شده است به شرق رسیده) ق.ه 149-260(

صابئین  ي نحلهتمثیلی و فلسفی و رنگ و بوي یونانی و اسکندرانی دارد و به احتمال قوي با افکار هرمسی و  ي جنبهمزبور،  ي قصه
و عرفانی درآورده،  يا مکاشفه يا قصهاما بعدها ابن سینا آن را به صورت . ، مرتبط بوده استدانند یمکه هرمس را از پیامبران خود 

او درآمیخته و با تصرفات  قظانی بن یحرا با داستان  نایس ابنسالمان و ابسال  ي قصه) ق.ه 581وفات (لسی سرانجام، ابن طفیل اند
خلق کرده است و بعد از او خواجه نصیرطوسی این اثر را به عربی شرح، بسط، تفسیر و تأویل  يا ژهیوبسیار، اثر فلسفی و کالمی 

  )21: 1383امین، . (یت حنین بن اسحاق را به نظم درآورده استعبدالرحمن جامی نیز همان اصل روا. کرده است

ي جزئی دارد، در این مقاله به بررسی مراحل کیمیاگري در داستان ها اختالفبا روایت جامی  اسحاق بن نیحناز آنجا که روایت 
و ابسال به روایت جامی و  ي از داستان سالمانا خالصهدر اینجا . سالمان و ابسال، براساس این دو روایت خواهیم پرداخت

  :آمده است اسحاق بن نیحن

. حکیمی خردمند، با تلقیح مصنوعی، صاحب فرزندي به نام سالمان شدکمک نماند، به  وارث یبپادشاهی در یونان براي آنکه 
ابسال شد و چون پادشاه او را  ي فتهیشسالمان پس از رسیدن به سن بلوغ، . براي شیر دادن سالمان، زنی به نام ابسال را اجیر کردند

 ي نهییآشاه با . به رها کردن معشوقه فرمان داد، سالمان با معشوقه از مملکت شاه فرار کرد و بی زاد و توشه به بیشه اي پناه برد
امکان  عاشق و معشوق چون دانستند که. به وصال ابسال شد وي رسیدنمانع او را پیدا کرد و به قدرت تسخیر،  ،خود ينما جهان

افکندند، اما شاه سالمان را  )اسحاق بن نیحندر روایت (آب ) / در روایت جامی(ش وصل ندارند، به قصد خودکشی خود را در آت
در پی یافتن راه حلّ بیقراري  شاه .بود تاب یبسالمان در هجر معشوق . نجات داد و ابسال را به حال خود واگذاشت تا بسوزد

صورتی از ابسال ساخت تا سالمان با نگریستن سالمان را به غاري برد و در آنجا د متوسل شد، حکیم به حکیم مشاور خو فرزندش
و چون سالمان اظهار اشتیاق به دیدن زهره کرد، حکیم  گفت یماما مکرر از زیبایی زهره با سالمان سخن . به آن کمتر بی تابی کند

، پادشاه از سلطنت کناره گرفت و پس از آن. ره یاد ابسال را از خاطر زدودزهره را براي سالمان ظاهر کرد و سالمان با دیدن زه
  .تاج و تخت خود را به سالمان تسلیم کرد

  

  کیمیاگري 

هرمسی، گنوسی و  يها شهیخود را با اند ي  روانشناسانه يها دگاهی، بنیانگذار روانشناسی تحلیلی بود که د1کارل گوستاو یونگ
اشاره کرده و در ادامه به بیان مراحل این  »کیمیاگري«وي در روانشناسی خود به عملی با عنوان . باورهاي هندي پیوند زد

  .به سوي سرخی در جریان است، اشاره کرده است ، از سیاهیکیمیاگري که در جهت سیري صعودي

ت خود قرار دادند، کیمیاگري زا وجههزمانی که نخستین ابناء بشر، تغییر دادن طبیعت را  ي ریپذ لیتبدبنابراین مفهوم . ده شدي هم
عمل کیمیاگرانه . ي طبیعت استساز دگرگونذات و گوهر در مذهب کیمیاگري، آخرین صورت بیانِ ایمان به توانایی انسان در 

                                                        
1C.G.Jung 
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، زیرا بدان بخشد یم، بلکه به هستی انسان کمال شود ینمتنها به تغییر دادن، کامل کردن و یا تجدید طبیعت، منحصر و محدود 
  )233: 1381الیاده، . (کند یمسالمت و جوانی جاودان و بیمرگی عطا 

که قادر به مداواي  کنند یمیی استناد ها نسخهو تجارب و دستورها و  ها روشآثار کیمیاگران چینی، هندي، اسالمی و اروپایی، به 
، اند ياگریمیکن فلزات پست، یعنی تبدیل آنها به طالي زندگانی آدمی و نیز به کمال رساند تینها یبانسانها  و طوالنی کردن 

ي تجارب  سلسله، مراحل رازآموزي است، یعنی 1مراحلِ صنع کیمیاگري. بیمرگی را به انسان ارزانی دارند توانند یمبدینگونه 
  )216: 1381الیاده، . (ردیگ یمخاصی که با هدف تبدیلِ بنیانیِ موقعیت بشر صورت 

منابع مشتق شده که یکی از  نیتر یمیاز قد ویک دانه است  ي اُپوس به شکل بذرافشانی و شکوفا شدن جوانه ي اگرانهیمیمفهوم ک
  )400: 1966، 2آکویناس( .باشد یآنها آراء هرمسی است و در واقع همان عمل خودشناسی م

سالمان و ابسال  يها عناصر هندي در نام«: نوشته است باره نیتأثیر باورهاي هندي را در این داستان مطرح کرده و در ا 3شلومو پینس
اپساراها پري آسمانی یا نیمه آسمانی هستند که براي . این اسامی از سرامانا و اپسارا در سانسکریت گرفته شده است. محسوس است

  ) 112: 1381پینس، (».شدند یفریب زاهدانی که قدرتشان خطري براي خدایان است، فرستاده م

است و این امکان را ) بیدار(یعنی یقظان  4اگرگُورس ي افتهیتغییر شکل ) اقلیقوالس( تقد است، نام پادشاه در این داستانکربن مع
  )248: 1352کربن، . (داده است که این داستان با مکاتب گنوسی و هرمسی پیوند داشته باشد

هندي و هرمسی نیز در آن وجود دارد و از طرف  يها شهیتأثیر انداز آنجا که اصل داستان سالمان و ابسال یونانی است و احتمال 
به بررسی مفهوم کیمیاگري و مراحل  توان ی، مشود یاصول مکتب هرمسی محسوب م نیتر یدیگر، مفهوم کیمیاگري یکی از اساس

المان و ابسال، کمک بسزایی این بررسی و انطباق به تحلیل و رمزگشایی بهتر داستان س. آن در داستان سالمان و ابسال پرداخت
  .کند یم

، با توجه مراحل کیمیاگري یونگ،  )و جامی اسحاق بن نیبراساس روایت حن(در این فصل از پژوهش، وقایع داستان سالمان و ابسال 
  .مورد بررسی قرار گرفته است و از منظر روانشناسی یونگ به این داستان پرداخته شده است

ی دو نویسنده با یکدیگر، همدقیق ا يها در مورد دوره نیستند، اما اکثر آنها در  دهیعق ین فرآیند و تسلسل مراحل کیمیاگري، حتّ
در . خصوص نکات اصلی این موضوع، توافق دارند و این توافق از قدیمیترین ایام، یعنی از آغاز عصر مسیحیت وجود داشته است

ا بعدها در حوالی قرن شانزدهم این . ، زردي و سرخی ذکر شده استسیاهی، سفیدي ي باب کیمیاگري، اصوالً چهار مرحله ام

                                                        
1Opus  

2Thomas Aquinas 

3Shlomo Pines 

4Egregros 
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، کیمیاگر جریان 1در جریان عمل کیمیاگري) 323: 1373یونگ، . (رنگها به سه رنگ تقلیل یافت و زردي کم کم منسوخ شد
  :این مراحل عبارتند از. دگرگونی را در سه مرحله طی خواهد کرد

ه ي مرحله(سیاهی  )1 2)بالقو 

 3)عبور از موانع و حل ي مرحله(سفیدي )2

  )447: 1373یونگ، (4)فعلیت ي مرحله(سرخی )3

  .شود یپرداخته م) روایت حنین بن اسحاق و جامی(داستان سالمان و ابسال  ، به بررسیيبند میدر این نوشتار، با توجه به این تقس

  

  سیاهی ي مرحله

 »خطر ي منطقه«و یا »دوزخ«، »ظلمت«، )99: 1385احمدي، ( »بالقوه ي مرحله«که با عناوین مختلف  ستیا سیاهی، مرحله ي مرحله
  )358: 1373یونگ، (

خود از رنج و درد و موانعی که در راه رسیدن به کمال وجود دارد با تعابیري مثل ظلمت و  ي  اگرانهیمییونگ در روانکاوي ک  
هنر  ي پنهان است، لیکن به واسطه ي آغازین مرحله ي مرحله«: این مرحله گفته است ي سیاهی یاد کرده و درباره ي دوزخ یا مرحله

اولیه، گاهی با تصور  ي به همین دلیل است که ماده. تبدیل شود يگر جلوه ي و فیض الهی ممکن است به دومین مرحله یعنی مرحله
گندم  ي بدین ترتیب در خاك سیاه است که طال یا سنگ همچون دانه. کند یطبیق مت) 5نیگردو(آغازین فرایند سیاهی  ي مرحله

و  ه استاین همان خاك سیاه است که به طور سحرآمیزي حاصلخیز است و آدم آن را با خود از بهشت آورد. شود یکاشته م
  )448: 1373یونگ، ( .»شود یتوصیف م 6"از سیاهی تر اهیسیاهی س"و به عنوان  شود یسنگ سرمه نیز خوانده م

  

  سیاهی ي مرحله يها یژگیو

  و رنجدرد  -1

                                                        
1Opus 

2Nigredo  

3Albedo  

4Rubedo 

5Nigredo 

6NigroNigrumNigrius 
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در این مرحله، هنوز استعدادهاي فرد به صورت بالقوه و ساکن است و این درحالیست که فرد با مشکالت و موانع بسیاري روبرو 
ظهور و بروز نرسیده است، اما با فراهم شدن شرایط  ي قوه امکان استعدادي و امکان ذاتی چیزي است که هنوز به مرحله .شده است

این رنج چنین آمده  ي در آثار مرتبط، درباره.شود یاین ظهور و بروز و رفع موانع، به فعلیت درآمدن این استعداد ذاتی محقق م
رسیدن به آرامش یگانگی  و عشق همان فرا رفتن از اضداد و رساند یتحمل رنج در راه خداوند، آدمی را سرانجام به عشق م«: است

  ) 69: 1385 احمدي،( ».زا نیست آور و تشنج با ذات عظیم خداست که براي او هیچ ضد و نقیضی عذاب

حسرت و دوري  ي از مفهوم رایج خود را دارد، به این معنا که از یک جهت درد است، زیرا نشانه تر قیدر عرفان، درد مفهومی عم
وجود طلب حقیقی است و طالب را به حرکت  ي درمانگر و شفابخش است، چون نشانهاز مطلوب است، و از سوي دیگر، 

  )222-223: 1384دهباشی، میرباقري فرد، ( .دارد یوام

 ي آغاز تکامل و استحاله است؛ وي معتقد است که در مرحله ي نقطه ي جالبی که یونگ به آن اشاره کرده است، درباره ي نکته
در واقع هشیاري نسبت به . آغاز، آگاهی سالک نسبت به نقص خویش است ي این نقطه .رسد ینقطه مسیاهی، ناگاه فرد به این 

: 1383یونگ، ( .است »کامل«اکنون  نقص و میل به بهتر شدن، عالمت کمال است وکسی که عزم جزم کرده تا بهتر شود، از هم
با پذیرفتن شروط حکیم همراه با وي به  شود یو در نهایت حاضر م شود یدرد و رنجی که سالمان در فراق ابسال متحمل م )230

آغاز تکامل  ي این هشیاري، همان نقطه. کند ی، حکایت مندیب یغار برود، همه از هشیاري سالمان نسبت به نقصی که در خود م
زمانیکه سالمان  .شود یسفیدي م ي هو با نیل به آن وارد مرحل ابدی یسیاهی بدان دست م ي است که سالمان درلحظات پایانی مرحله

ظلمات غار ، توان ی، بنابراین م)مانع(، دل در گروي عشقی جسمانی دارد شود یوارد م)  ساراپیون(به همراه حکیم به غار ساریقون 
  . کیمیاگري یونگ دانست »سیاهی« ي را منطبق بر مرحله

پیامبر اسالم در غار حرا به پیامبري مبعوث  انطورکهشده است، همدر فرهنگ اسالمی، همواره غار محل عبادت و تهذیب محسوب 
، در این داستان هم شاهد عبادت سالمان شد یاصحاب کهف در غار به خوابی رفتند که براي آنها نوعی عبادت محسوب م و یا شد

بنابراین  .تناك یاد کرده استو وحش زیانگ ، بشر از دیرباز از غار به عنوان محیطی رعبسوي دیگراز .و حکیم در غار هستیم
به گنجی  تواند یکه در آن م شود یخطري محسوب م ي گفت، در داستان سالمان و ابسال، غار براي سالمان منطقه توان یم

  .دست یابد) وجود روحانی زهره(دشواریاب 

گوهر (آن گنج صعب العبور  واندت یم) لجه، غار، جنگل، جزیره، قلعه و غیره(خطر  ي انسان فقط در منطقه«: یونگ معتقد است
  )358: 1373یونگ، . (»را بیابد) باکره، آب حیات، غلبه بر مرگ

ی که انسان در آن محبوس مغار همواره نمایانگر فرایند دگرگونی و محل والدت مجد تا  شده ید بوده است و از آن به عنوان محلّ
صورت  یا مناسک قربانی و دگرگونی در آن اندنبوده که پرورغار، همواره مرکزي  .پرورده و تجدید شود، یاد شده است

  .است گرفته یم

تداوم حیات در حد جاودانگی  ي به اصحاب کهف نیز اشاره کرده و خواب آنها را نوعی تجربه »غار«یونگ در ذیل نمادشناسی 
غاري که همه در خود دارند و یا به  کسی که به چنین غاري یعنی«: است آوردهدانسته و در توضیح بیشتر در مورد آنان چنین 

و از طریق نفوذ  ابدی یتاریکی که در پشت خودآگاهی نهفته است، گام نهد، بدواً خود را جزئی از فرایند ناخودآگاه دگرگونی م
ایی حاصل آن شاید تغییر شدید شخصیت به معن. کند یدر ضمیر ناخودآگاه با محتویات ضمیر ناخودآگاه خویش ارتباط برقرار م

  ) 90: 1368یونگ، (» .جاودانگی تعبیر شود ي طبیعی حیات یا وعده ي به تداوم دوره دگرگونی غالباً. مثبت یا منفی باشد



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 614

د دوباره است که به دنبال  ي که در سوره )ع(داستان اصحاب کهف، خضر و موسی  کهف آمده، نمایش محسوسی از راز تولّ
پورنامداریان، . (ونددیپ یمعتقد است، این استحاله همواره در مرکز یا وسط به وقوع میونگ . دیآ یشخصیت پدید م ي استحاله

1375 :263(  

را آغاز کنند، صورتی دیگر از  يا غاري که اصحاب کهف در وسط آن به خواب رفتند تا دوباره بیدار شوند و زندگی دوباره
است که در پس آگاهی قرار دارد و در درون هر فردي نهفته  این غار رمز ناآگاهی انسان. همین مرکز و جایگاه استحاله است

کسی که داخل این غار تاریک شود، یعنی با نفوذ در ناآگاهی با مضامین ناآگاه روان ارتباط برقرار کند، خود را درگیر . است
. بیانجامد –خواه منفی  خواه مثبت، –کرده است که ممکن است به تغییر و تحول مهمی در شخصیت  يا جریان ناآگاه استحاله

، کلّ انرژي )یعنی ناخودآگاه(خودآگاهی  ي شهیدانسته و معتقد است که ر »غیر من«یونگ ناخودآگاه را  )263: همان(
 يا با چهره با ضمیر ناخودآگاه بیگانه است، ناخودآگاه معموالً کند یو از آنجا که فرد احساس م کند یخودآگاهی را تأمین م

ي »رمدو« چیزها و در عین حال تا جایی که حائز آن تمامیت نِیتر تیاهم یب ،بنابراین ناخودآگاه. بیگانه نمایش داده شده است
 ،ناخودآگاه ضمیرِ گرانبهایی است که در غارِ ي نهیگنج،مدور این چیزِ. ستا چیزها مهمترینِ ،است که خودآگاهی فاقد آن است

 ،مدور ي نهیاین گنج. شخصی است که نمایانگر وحدت عالیتر ضمیر آگاه و ناخودآگاه است ،ودپنهان است و تجسم این موج
  ) 96: 1368یونگ، (. است»خویشتن«

در این  .است »خویشتن«گرانبهاي  ي نهیگفت، چیزي که باید در غار کشف شود، همان گنج توان یبراساس این عقاید یونگ م
ي ارزشمند،  نهیگنجي دست یافتن به این  الزمه .دیآ یاین گنجینه برم غار ساریقون، در جستجويی در نینش چلّهبا سالمان  ،داستان

ي روحی وي شده و  هیتزکطی کردن این مراحل باعث . کند یمو مراحلی است که سالمان آنها را طی  ها یسختپشت سر گذاشتن 
  . شود یمورت ملکوتی زهره و رسیدن به مقام پادشاهی ي دیدار با ص ستهیشاي خویشتن،  نهیگنجدر نهایت، سالمان با کشف 

  پنهان بودن - 2

 ي پنهان است، لیکن به واسطه ي آغازین مرحله ي مرحله. شود یسیاهی در کیمیاگري، اولین مرحله محسوب م«: یونگ معتقد است
  )100: 1373یونگ، ( ».جلوه گري تبدیل شود ي هنر و فیض الهی ممکن است به دومین مرحله یعنی مرحله

ین عشق و رشد ا آغاز عشق بین سالمان و ابسال که هنوز هیچکس از ي در نقطه توان یسیاهی را م ي ویژگی پنهان بودن مرحله     
 شود یاز این فیض الهی آشکار م ییها با آگاهی یافتن پادشاه و حکیم و اطرافیان است که جلوه. سریع آن آگاه نیست، مشاهده کرد

شدید پادشاه وحکیم  يها و در این بین سالمان متحمل مالمت )م و پادشاه براي نجات دادن سالمان از دام این عشقتالشهاي حکی(
که در این (ها  این درد و رنج ي چراکه همه شد، ذکر این رنج نیز از همان نوعی است که قبالً. کشد یو رنج م شود یو اطرافیان م

ست، اما تفاوتی که با رنج وي اجهت صیقل دادن روح ) شود یحکیم به سالمان وارد م داستان توسط راهنمایانی چون پادشاه و
، رنجی در مسیر عشق جسمانی است و از نوع رنجی که روح او را به کشد یقبلی دارد در این است که در اینجا رنجی که سالمان م

  .کمال برساند، نیست

، رنجیست که شخصیت و روح شود یل ممتحم) براي رسیدن به ابسال(اما درد و رنجی که سالمان در فراق ابسال و همچنین در غار 
، چراکه اگرچه این رنج در راه وصول مجدد به عشق جسمانی است، اما حکیم با جهت بخشیدن به این بخشد یسالمان را استعال م

با او به غار  خواهد یکه حکیم از سالمان م شود یاین جهت بخشی به این صورت انجام م. اردرنج نقش بسزایی در استعالي آن د
در این مسیر حکیم، رنج و درد و اندوه در فراق عشق جسمانی را به رنج . بیاید، در آنجا عبادت کند، روزه بگیرد و ریاضت بکشد



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 615

زهره ظاهر ، )رنج جسمانی استحاله یافتهیعنی (اینرنج روحانی  ي هجیودر نت کند یو ریاضت در راه عشقی عرفانی و روحانی تبدیل م
  .شود یم

، )قبل از اینکه کار به پایان برسد و زهره ظاهر شود( شدند، هنگامیکه سالمان و حکیم به عبادت مشغول داستان آمدچنانکه در 
در تفسیر این قسمت از داستان باید گفت، در این  .گرفت یو سالمان با وجود او آرام م شد یگاهی صورت خیالی ابسال ظاهر م

بنابراین رنج و اندوه فراق عشق جسمانی که هنوز به رنجی در راه عشق . ق نیافته استمرحله هنوز استحاله به صورت کامل تحقّ
  .انجامد یروحانی تبدیل نشده، به ظهور صورت خیالی ابسال م

  عنصر آگاهی در سطحی نازل - 3

  :کند ی، چنین اظهار مکند یالمان در جواب نصیحت پادشاه که وي را از این عشق نهی مس درروایت جامی

  خویشم ملول يصبر یلیکن از ب  ر چه فرمودي به جان کردم قبول       ـه              

  نـدور مـات مق بر بر فرمـودهــص        ن ـور مـجــت دل رنـت دسـسـیــن             

  ام دهیچـیال پـن بـی زیـاصـدر خل          ام ــدهیــشیش انـــدــویـخ بارها             

  دستـاله و آه آمـن در نـان مـج          ون یادم از آن ماه آمدستـک چـلی             

  )427: 1378جامی، (                                                                             

ا از آنجا که به این دانسته داند یعی است که مدر اینجا سالمان مدکند یها عمل نم که این عشق ناپایدار است و عاقبتی ندارد، ام ،
ست و یا اگر هم وجود دارد، نیروي عشق آن را از بین برده است، در واقع در این که آگاهی و دانشی در کار نی شود یمشخص م

  .تاس بهره یاز کمال معنوي و دانش رسیدن به آن ب سالمان مرحله، آگاهی و دانش سالمان نسبت به موانع بسیار کم است و

  

  سفیدي ي  مرحله

 »طلوع خودآگاهی در نوع بشر«، )123: 1385احمدي، ( »خویشتن ي رفع موانع و حل مسأله ي مرحله«از این مرحله با عناوینی چون 
نفس در جهت  ي هیتهذیب و تزک ي در فرهنگ اسالمی نیز این مرحله از کیمیاگري با مرحله. یاد شده است) 644: 1373یونگ، (

  .ارتقا و کمال یافتن آن، منطبق است

 ي ، این است که اگرچه در مرحله)سیاهی از آن سخن رفت ي همانطور که در مرحله( آن اشاره شود اینجا به که باید در يا نکته     
سفیدي با رنجی  ي و البته باید توجه داشت که نوع رنج در مرحله ابدی یها پایان نم رنج ي اما همه روند یسفیدي تمام موانع از بین م

سفیدي، ریاضتی است در جهت ارتقاي روحی آدمی اما  ي رنج مرحله. متفاوت است سیاهی وجود دارد، کامالً ي که در مرحله
یاد شده است، دردي است که در  »دوزخ«سیاهی همان رنجی است که در فرهنگ نمادها از آن با عنوان  ي  رنج و درد مرحله

است که از بین بردن این رنج و  »مانع«عی در واقع این رنج خود نو. کند یسیاهی و ظلمات فرد با آن دست و پنجه نرم م ي مرحله
که رنج (سفیدي تمام موانع  ي بنابراین در مرحله. کنار زدن این ظلمات، راهی براي تهذیب نفس و دستیابی به بخشش الهی است
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 يها که رنج و در اینجاست روند یمرشد ازبین م يها ییبا تدبیر فرد و راهنما) ظلمات و سیاهی جزئی از این موانع است ي مرحله
، آغاز سازند یو ظرفیت وجودي او را براي دستیابی به کمال روحانی آماده م دهند یسفیدي که روح انسان را صیقل م ي مرحله

  .شود یم

  

  يسفید ي مرحله يها یژگیو

  مانع شناسی -1

داراست اما در سطحی بسیار نازل ) سالمان(که معرفتی که فرد  کند یتالش م) حکیم/پادشاه(سفیدي است که راهنما  ي در مرحله
) مانع شناسی کند(که فرد بتواند موانع بر سر راه کمال حقیقیش را بیابد  کند یاست؛ ارتقا بخشد و این آگاهی را به شکلی متعالی م

  . و آنها را کنار بزند

راکه سالمان به نصیحتهاي آنان گوش ، چردیگ ینیز صورت م يبردار ، مانعیشناس در داستان سالمان و ابسال، عالوه بر مانع     
پس در داستان سالمان و ابسال، حکیم و پادشاه عالوه بر . برد یو همچنان عاشق این مانع است و از بودن با او لذت م سپارد ینم

 ین موانع رایونگ ا. کنند ینیز م يبردار ، مانع)شناساندن ماهیت دنیوي، جسمانی و شهوانی بودن این عشق به سالمان( یشناس مانع
به صورت : شود یآدمی به دو صورت نشان داده م "کار رستگاري"در مسیر به خدا رسیدن و «: سدینو یو در ادامه م نامد یم »سایه«

در این داستان کسی که باید نجات دهد، حکیم یا ) 53: 1385یونگ، ( »آن کسی که باید نجات یابد و کسی که نجات دهنده است
البته باید گفت، پادشاه، نجات دهنده است، چراکه حکیم در اینجا تنها .است و کسی که باید نجات یابد، سالمان است پادشاه

  .بیاندیشد يا تا چاره خواهد ی، پادشاه همواره از حکیم مشود یداستان دیده م يها واسطه است و همانطورکه در دیگر قسمت

  باال بردن سطح آگاهیِ رازآموز - 2

مسائل بسیار بزرگ و با اهمیت را هیچگاه نتوان حل کرد و ازین روست که این مسائل به طور اساسی از تقابلی «: تقد استیونگ مع
از آنها فرا گذشت، فرا  دیبا یحل کرد، بلکه م دیبا یاین مسائل را نم. هر دستگاه خود سامانده است ذاتیِجزء که  زند یسر م

 )201: 1373یونگ، (».گذشتن در اینجا به معناي باال بردن سطح آگاهی و ژرفا بخشیدن به شخصیت است

، نوع برخورد حکیم با ابدی یاین تعبیر یونگ در دو جاي داستان قابل بازیابی است، اولین جایی که این تعبیر نمود م     
از همان ابتدا به سالمان  ها يقرار ی، حکیم در جواب این بمینیب یهمانطورکه در داستان م .ال استسالمان در فراق ابس يها يقرار یب

ظاهر ساختن ابسال را به او  ي بلکه با گذاشتن شروطی براي سالمان، وعده »ابسال براي همیشه از بین رفته است«که  دیگو ینم
ابسال، یعنی آگاه کردن سالمان از اینکه براي همیشه ابسال را  ي مسألهو به قول یونگ، حکیم در اینجا به جاي حل کردن  دهد یم

از دست داده و ابسال یک عشق فانی و جسمانی بوده است، تالشی را در جهت باالبردن سطح آگاهی و ژرفا بخشیدن به شخصیت 
این تالشِ حکیم را در بردن سالمان . تا سالمان بتواند به راحتی، با این مسأله روبرو شود و با آن کنار بیاید کند یسالمان آغاز م

  .به وضوح مشاهده کرد توان ی، مدهد یو عبادات و تعلیماتی که به سالمان م ها اضتیهمراه خود به غار و ر

و شاه تنها  شود یم) عشق ابسال(در جایی که سالمان گرفتار مانع . ه کرددر ابتداي داستان مشاهد توان یهمچنین این تعبیر را م     
خود باید اندك اندك  »کودك«و معتقد است که  دارد یین کار بازما وي را از ،، اما وزیرندیب یکار را در کشتن ابسال م ي چاره
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له، فراگذاشتن آن را پیشنهاد سأاز بین بردن مکه حکیم به جاي  مینیب یدراینجا نیز م. دریابد که چه چیز براي وي سودمند است
اري، ( ».هدف روان درمانی ویرانسازي سرشت و طبیعت حسی نیست، بلکه واالیش آن است«به عبارتی دیگر . کند یم : 1373ستّ

93(  

  حلّ معما -3

اشاره کرد، که آن را پیوند میان عالم اکبر و عالم اصغر  يگر ایمیدر ک1امعم ي دواژهیسفیدي باید به کل ي در رمزگشایی مرحله
داستان هرمسی داستان و  ي شهیاز اصل و ر توان یفاتی در نقل داستان سالمان و ابسال داشته است اما نماگرچه جامی تصرّ. اند دانسته

معما به عنوان پیوند میان عالم اصغر و عالم «: چنانکه یونگ معتقد است. کرد یپوش جامی چشم ي منظومه ي تأثیر آن در شالوده
  )169: 1373یونگ، (».کیمیاگري هرمسی است ي اکبر، یکی از اصول فلسفه

وجودي  ي جامی نیز به پیروي از استاد خود ابن عربی، معتقد است که انسان در پیوند عالم اصغر و عالم اکبر با یکدیگر مسأله
این منظومه، جامی داراي چنین اعتقاداتی است و همچنین با در پیش  ي ندهیبا درنظرگرفتن این نکته که سرا .کند یرا حل م خویش

اصلی  يها هیگفت، مفهوم معما یکی از ما توان یهرمسی است، م ي شهیرو داشتن این مطلب که داستان سالمان و ابسال داراي ر
  .داستان سالمان و ابسال است

خویشتن و درواقع  ي است که با رفع و جایگزین شدن عشق زهره در دل سالمان، حلّ مسأله يا مسأله) نه خود ابسال(به ابسال عشق 
براي به وجود آوردن مانع است، این مانع معمایی است که  يا لهیدر واقع ابسال بهانه و وس.ردیگ یحلّ معماي هستی، صورت م

  .سالمان براي رسیدن به رستگاري باید آن را حل کند

  آیین تشرف و سرسپاري -4

ف را یکی از  "رویابینان بیدار"ویدا احمدي در کتاب    .ي فعلیت یافتگی دانسته است مرحلهي ها یژگیوآئین تشرّ

. سرسپردن یعنی جدا شدن سر از بدن و مردن. سرسپاري به معناي میراندن است«: آمده استدر فرهنگ نمادها ذیل این عنوان 
. ورودي قرار گرفته استدر پشت این در خروجی، یک . شود یمرگ به معناي خروج و عبور از دري است که به جایی دیگر باز م

، دیواري که غیر قدسی را از قدسی جدا گذرد یم) ها بندها و رنج(آتش  ي سرسپرده از پرده. سرسپردن یا تشرف یعنی وارد شدن
شوالیه، گربران، ( ».شود ی، سطح او عوض مردیگ یل صورت مو پس از آن تحو گذرد ی، او از دنیایی به دنیاي دیگر مکند یم

1387 :576(  

      ي ل رنج براي سالک همانند عبور از پردهتحم آتش است که مقددر داستان سالمان و ابسال، به . کند یس جدا مس را از نامقد
نوعی سرسپردگی یا  توان یرا م) نایس در روایت ابن(و یا آتش ) در روایت حنین بن اسحاق(سالمت بیرون آمدن سالمان از آب 

اما  .کند یمقدس را از نامقدس جدا میا ، سره را از ناسره دیگو یهمانطور که جامی نیز در داستان م، ف دانست که این آتشتشرّ
د هیچگونه عنصر که در این تولّ گردد ی، به نوع تولد سالمان برمشود یاینکه چرا سالمان در اینجا عنصري مقدس محسوب م

ست که در نهایت نیز باید به ا جسمانی و شهوانی وجود ندارد و در واقع وجود سالمان به علت نوع تولدش، وجودي کامال روحانی
  .روحانیت بپیوندد

                                                        
1Enigma 
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  اسالم و ارتباط آن با آیین تشرّفذکر در *

مرشد و راهنماي دینی در (1تلقین والیتی داراي اهمیتی اولیه در ذکر است، همانگونه که در یوگا نیز اعطاي ذکر از یک گورو
آن، میوه و اتّحاد  اوج رشد ي بذر که در نقطه ي یک دانه واین تلقین با مراحل رشد و نم. شود ی، شرط اصلی شمرده م)آیین هندو

 ي والیت است؛ دانه ي معرفت دست یافته است، شبیه شجره ي شیخ و پیر که خود به آخرین مرحله. شود یست، مقایسه ما با خدا
، خود مراحل رشد و نمو روحی را طی تأثیر گرفته استوالیت  »روح«و شاگرد که از  کارد یبذر آن را در قلب شاگرد خود م

ف به کمک گورو ، پس از تشرّیوگادر  .سازد یو والیت را بر شاگرد خود منتقل م شود یخویش شیخ و پیر م ي هتا به نوب کند یم
  )124: 1382شایگان، .(شود یو انسان دوباره زاده م ردیگ یاست که زایش روحانی دوباره صورت م

فاق به این خاطر است برابر با  کند یفی که گورو به مرید خود اعطا مف است و تشرّیوگا مستلزم تشرّ زایشی دوباره است و این اتّ
در  يا و زایش دوباره تر نیی؛ زایش دوم، به عالوه مستلزم موتی در یک سطح پا)دویجا. (دیآ یکه هر اهل طریقت، دوبار به دنیا م

  )138: 1382شایگان، . (سطح مافوق است

ي که نمودگارِ ا کلبهداوطلب را در . است3جزء رجعت به زهدان، بازسازيِ جزء به 2در هند کهن، صورت مثالیِ آئینِ رازآموزي
، شبیه دیآ یمو وقتی که از کلبه بیرون  شود یمزهدان، به جنین تبدیل  –و وي در آن کلبه  کنند یمرمزي زهدان است، محبوس 

که دوباره زاده شده است و شایان توجه است که در طب هندي،  دارند یمجنینی است که از زهدان مادر خارج شده است و اعالم 
آئین رازآموزانه یعنی . کنند یمبراي درمان بیماران و به خصوص براي جوان کردن سالخوردگان، چنین مداوایی را توصیه 

ابه فنی خاص براي تجدید ي روحانی برتر، در نظام طب سنتی هند، به مث مرتبهبازگشت رمزي به زهدان و متعاقبِ آن، والدت در 
  )218: 1381الیاده، (. به کار رفت» کیمیاگري«همین فن، بعدها به معناي . شباب، جا گرفت

ف ، درواقع نوعی محل سرسپردگی و تشرّپردازند یگفت، غاري که حکیم و سالمان در آن به عبادت و ریاضت م توان یبنابراین م
 در فراق عشقی جسمانی بوده، اما در خروج قرار یسالمان در هنگام ورود به آن فردي ب، محلی که شود یبراي سالمان محسوب م

 ي مهیو تهذیب نفس، ن ها اضتیها و ر شاهد سالمانی هستیم که دل در گرو عشقی روحانی دارد و پس از تحمل رنج وي از غار،
  .روحانی خویش را کشف کرده است

ه يها از صورت ،د یا باززاییآشناسازي یا والدت مجدها و اساطیر برجاي مانده از ملل مختلف  مثالی بسیار کهنی است که در قص
 .تبازتاب گسترده یافته اس

ل در نوآموزي م يا میرچا الیاده هدف این آیین را، ایجاد گونه وي . شود یجدید آماده م يا که براي ورود به مرحله داند یتحو
از لحاظ . ره دارد که در پی ایجاد راهکارهاي قطعی در وضع اجتماعی و مذهبی فرد استاین آیین بر فنونی اشا«: معتقد است

فلسفی، آشناسازي، معادل با تغییري بنیادین در شرایط وجودي فرد است، چنانکه نوآموز پس از گذراندن آزمونی مشخص و 

                                                        
1Guru 

2Diksa  

3Regressus Ad Uterum  
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پیدایش عالم وجود به عنوان سرمشقی مثالی  ي افسانه باستانی، ي شهیاز لحاظ اند. شود یدشوار، متفاوت از آنچه پیش از آن بوده، م
تکرار . تر از تقلید از بزرگترین آفرینش وجود ندارد بخشن اطمینا يا یابیو هیچگونه کام رود یبراي هر نوع ایجاد دوباره به کار م

فرد، جامعه و گیتی . شود یها م نآ ي نندهینخستین و حضور خدایان و نیروهاي آفر ي حادثه ي نمادین آفرینش، موجب تحقق دوباره
. تعبیر کرده است»استعالي حیات ي تجربه«به  1یونگ از این باززایی )10-17: 1367، همان(» .شوند یم خالص، نیرومند و مفید

 )68: 1368یونگ، (

در . رسد ی،وجود چندین عنصر در زندگی فرد الزم و ضروري به نظر م»تولد دوباره«یا »استعالي حیات ي تجربه«دستیابی به  سیردر 
  :اینجا با ذکر بعضی از این عناصر، انطباق هر یک از آنها با جریان داستان سالمان و ابسال بررسی خواهد شد

  )دریا انداختن خود/در آتش(از مرگ سالمان و ابسال استقبال←اوج زندگی ي فرا رسیدن نقطه) 1

 سالمان یا وجود روحانی او ي افتهی تیخویشتن فعل←شخصیت برتري که فرد همواره بوده است) 2

  .سالمانی که گرفتار عشقی جسمانی است و از روحانیت خود فاصله گرفته است ←فرد یا شخصیت حقیرتر) 3

  حکیم  ←)راهنما( نیروي الهام) 4

  . و در نهایت، مقام پادشاهی دستیابی به عشقی روحانی و پیوستن به روحانیت و کمال ←حیات عالیتر) 5

 بایداوج یک داستان و یا یک زندگی را  ي اول را تصمیم آن دو به انتحار دانستیم باید گفت، نقطه ي در بیان دلیل اینکه چرا مرحله
رندیگ یاوج این داستان زمانی است که سالمان و ابسال تصمیم م ي نقطه. گردد یه مزمانی دانست که عاملی باعث تغییر روال قص 

، شاید هرگز سالمان در پی این رفت یو ابسال از بین نم گرفت یآتش بیفکنند، چراکه اگر این تصمیم صورت نم/ خود را در دریا 
رگ ابسال او را به عبادت، ریاضت و که بعد از م يا نیروي محرّکههمانگونه که در داستان ذکر شد، . آمد یل و تکامل برنمتحو

  .دیآ یتغییر برنم این سالمان هیچگاه به خودي خود در پیاست و ، حکیمدارد یتهذیب نفس وام

در » رویابینان بیدار«ویدا احمدي در . تاس ی یا سرخیافتگی تیفعل ي عطفی براي ورود به مرحله ي مه و نقطهاین مرحله، مقد
ف یافتگان دروازه«سخن گفته است و از آن با عنوان » توبه«ي سفیدي، از  مرحله در راه رسیدن به فعلیت یاد کرده » ي طالیی تشرّ
  )154: 1385احمدي، . (است

  

  سرخی ي مرحله

اند، به  را نداشته یافتگی تیکه به علت وجود موانع قدرت فعل يا در این مرحله مشکالت و موانع رفع شده است و استعدادهاي بالقوه
، همان کاشتن عشق زهره در دل سالمان است که توسط کند یبه آن اشاره م 2که آکویناس »بذرافشانی«مفهوم . رسند یمفعلیت 
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این . است) یعنی عاشق شدن سالمان بر زهره(این بذرافشانی، جوانه زدن  ي جهینت. ردیگ یحکیم و تعریفات او از زهره صورت م
و جانشین پدر  گردد یمقام شامخ پادشاهی م ي ستهیکه سالمان پس از رسیدن به عشق زهره، شا شود یدانه زمانی شکوفا م ي جوانه

  .شود یخویش م

که این ( کند یکه سالمان کسب م داند یي م»کماالت بلند«اش، زهره و عشق به زهره را  جامی نیز در تأویل و تفسیر منظومه  
یاد  یافتگی تیو همان فعل »رسیدن به هدف غایی«عنوانِ یدن به پادشاهی باو از رس) تعبیرجامی با جوانه زدن دانه منطبق است

  .کند یم

که زهره را برایش ظاهر  کند یمي پایانی داستان، که سالمان دیگر خواهان وصال ابسال نیست، بلکه از حکیم درخواست  مرحله
، همان شود یمي رسیدن به مقام پادشاهی  ستهیشاي دستیابی به این گوهر ملکوتی و کنار گذاشتن ابسالِ جسمانی،  جهینتکند و در 

  . ي سرخی در کیمیاگري است مرحلهتحقّق 

  

  یسرخ ي مرحله يها یژگیو

  انیپا یب فعلیتی -1

حد نهایتی وجود دارد، بلکه مراد رسیدنی است ن معنا نیست که براي جریان پویاي استعالي روح، افعلیت، هرگز بد ي کاربرد واژه
احمدي، ( .و تحقق یافتگی هویت حقیقی همراه است ینیب ، که اکنون با راهجهت یسخت و ب يها که دیگر نه با آن دست و پا زدن

دست یافته ) هویت روحانی(، به هویت حقیقی خویش )رسیدن به پادشاهی( یافتگی تیبنابراین سالمان که با این فعل) 158: 1385
وجود وي همراه  ي و این فعلیت یافتن پایانی ندارد و با شکوفایی لحظه به لحظه کند یاست، اکنون با روحی استعال یافته حکومت م

  .کند یرب الهی است که در جوار آن سالمان زندگی جدیدي را آغاز ماین پادشاهی و حکومت همان مقام قُ. است

  زدواج مقدسا -2

با  را متضاد هستی تا دو شکل کامالً کند یعمل م يا درآمدن استعدادهاي ذاتی، عنصري به نام راهنما و مرشد به گونهدر به فعلیت 
ن و در تضاد هستند، شامل دو صورت جسمانی و در ظاهر با یکدیگر ناهمگو این دو شکلِ هستی،که تنها. آشتی دهد یکدیگر
همان مرشد و  »حکیم«گفت، در این داستان  توان یباق آن با داستان سالمان و ابسال مبا توجه به این تعریف و انط. شوند یمملکوتی 
 درپی آن  همواره ست کهی اراهنمای

با توجه به اینکه مشرب عرفانی جامی، . ، مظهري از این ازدواج مقدس دانستتوان یدر عرفان اسالمی را م »وحدت وجود« ي مقوله
ي ازدواج  مقولهطرح  سالمان و ابسال به ي گفت، جامی در منظومه توان یبوده، م »وحدت وجود«به پیروي از پیشوایش، ابن عربی، 

حنین بن «اما براي تفسیر این پیوند در روایت . ه استشتبه نمایش گذا »زهره«و »سالمان«پرداخته و آن را در پیوند اضداد،  مقدس
به آراي  توان یهرمسی و یونانی را در خود دارد، م يمستقیم از یونانی به عربی است و به شکل مشهودي آرا يا که ترجمه»اسحاق

، بلکه در شود یازدواج مقدس نه فقط در آثاري که ریشه در عرفان اسالمی دارند دیده م ي مقوله«: یونگ در این زمینه اشاره کرد
در توضیح این  منابع،در ) 104: 1373یونگ، (» .نی قباال هم با این نماد مواجهیممسیحی چون آیین عرفا –سنتهاي عرفانی یهودي 

ابن عربی «: مظاهر وحدت وجود را در آیین مسیحیت و یهود و نوافالطونی نیز مشاهده کرد، چنین آمده است توان یمطلب که م
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شف و شهود و اشراق و الهام شخصی و مبانی راههاي ممکن از قبیل ک ي وحدت وجود را به بهترین وجه تفسیر نمود و از همه
حکمت مشائی و اشراقی و قران و حدیث و کالم و عرفان و نیز افکاري که در تعالیم دیگري از قبیل آیین مسیحیت و یهود و 

  )27: 1387، و دیگران کسائیان( ».نوافالطونی و غیره ریشه دارد، سود برد

مطرح کرده و  ي سالمان و ابسال، امکان وجود تعالیم افالطونی و نوافالطونی را در قصه، يا پینس در مقالهشلومو از سوي دیگر، 
ها و  معتقد است که سالمان و ابسال احتماالً یک داستان هندي بوده که به مصر هلنیستی راه یافته و به علت آمیخته شدن با افسانه

  )112: 1381پینس، . (ه که به سختی قابل شناسایی استمناسک هرمسی و تعالیم نوافالطونی و اساطیري به شکلی درآمد

، که یکی ریشه در عرفان اسالمی دارد و )اسحاق بن نیحني جامی و ها تیروا( در هر دو روایت» ازدواج مقدس« مضمون وجود
چنانکه در . استناشی از اختالط افکار و عقاید هرمسی با عرفان اسالمی  ؛خورد یدیگري به فرهنگ یونانی و آراء هرمسی پیوند م

ابن عربی، جهان شناسی هرمسی با عرفان  يها در نوشته رسد یبه نظر م«: است آمدهاین اختالط چنین  ر توضیحدجاي دیگر، 
پیروان و  يها آن پس در نوشتهاز . ه استوارد عرفان نظري شد، اسالمی ممزوج شده و در این امر عناصري از مکتب هرمسی

، »ابن ابی جمهور احسائی«و »اصفهانی ي ابن ترکه«، »عبدالکریم جیلی«، »صدرالدین قونیوي«شارحان مکتب ابن عربی مانند 
که در بسیاري از موارد این عارفان  يا به گونه ،ه استشدد هرمسی با اصول عرفانی آمیخته یهمواره عقا»جامی«و »محمود شبستري«
  )147: 1386اشتري، . (»ردیگ یمنسوب به هرمس سرچشمه م يها که از نوشته شوند یتمثیالتی متوسل م به

  

  در داستان» آگاهی«نقش عنصرِ *

. کیمیاگري است ي در گذار از هر سه مرحله ،در سالمان» آگاهی«ی که درپایان باید به آن اشاره کرد، وجود عنصر مهم ي نکته
و  ها یاین دگرگون. کند یآن تغییر م»سطح«وجود دارد، تنها  در تمام مراحل کیمیاگري، درون فرد،این آگاهی باید دانست که 

سطح  تغییراتبسیاري از این  يها در داستان سالمان و ابسال نیز نمونه. تغییرات در سطح آگاهی همواره در حال متعالی شدن است
  :آمده است) هنگام عاشق شدن سالمان بر ابسال(درروایت جامی چنانکه . آگاهی و متعالی شدن آن وجود دارد

 قرارـد بیــل او شــر عذار         زآرزوي وصـقرارش بـعد بیـد جـدی

  نیک کرد یم يا ـشهیدر درون انـد رده برون آورد لیک       ـشوقش از پ               

  الـگردد وبان من ـعم آن بر جـال          طـشم طعم وصـکه مبادا گرچ

 الل خویش بازـاه و جـم از جـر دراز        مانـمـن و عـد با مـمانـآن ن

  ستــید نیـام ي ردان را قبــلهـان مرد را جاوید نیست      بخـی کـدولت

 )422: 1378جامی، (                                                                                         

این . شمارد یم »نیک«، جامی این اندیشه را کند یم »اندیشه«سالمان عاشق شده است، اما با خود ) سیاهی ي مرحله(در این مرحله 
که با این عشق جسمانی و  داند یکه وصال ابسال جاودانه نخواهد بود، از سوي دیگر سالمان م آورد یاندیشه سالمان را به خود م
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 شد، این اندیشه و دانش در سطحی بسیار نازل مشاهدههمانطور که . ل خویش را از دست خواهد دادشهوانی، جاه و مال و جال
ري زودگذر است که تنها در حد يا شهیآگاهی و اند(   .وجود دارد ي سیاهی مرحلهر د) انجامد یکاري نمهیچ و به پیشبرد  تفکّ

به هر دهاي دوباره در زندگی انسان، بارها تکرار خواهد شد و آدمی وقوع تولّ. و نامتناهی است انیپا یامري ب، تکامل انسان سیر
تکامل سالمان در این .تر شدن قرار دارد که به تکامل روحی و استعالي روانی دست یابد، باز هم در مسیر نوشدن و کامل اندازه

  .همچنان ادامه خواهد داشت سیرو این  وي نیست ي د دوبارهپایانی و انتهاي کار استحاله، نوشدن و تولّ ي داستان نیز، مرحله

 

  »حکیم«شخصیت  ي درباره يا نکته*

مطابقت  »پري«در داستان سالمان و ابسال با شخصیت  »حکیم«شخصیت  گفت، توان یم، پریان يها در قصه »پري«نقش  هبا نگاهی ب
احمدي، ( .ستا گشا مواقع خطر یا ناامیدي گره که در پریان شخصیتی است، داراي قدرتهاي خارق العاده يها در قصه »پري« .دارد

میان خداوند متعال و پیامبران او و نیز  ي واسطه) »فرشته«البته با عنوان (گاهی نیز دیده شده است که این شخصیت ) 66: 1388
 ».کنند یروان را باز م يها آنان گره«: آمده است چنین» پریان« ي در فرهنگ نمادها درباره. بندگان خوب او است ي کمک رساننده

  )290: 1387 ،2ج شوالیه، گربران،(

نیز در این قصه در نقش  »حکیم«. بین این دو شخصیت به روشنی قابل بازیابی است يها با توجه به آنچه گفته شد، وجوه شباهت
با به غار بردن  حکیم. دکه مراحل سیر و سلوك عرفانی خود را به سالمت طی کن کند یکمک م) سالمان(سالک ه بکه پیري است 

در فرهنگ نمادها ذیل . کند یروان سالمان را باز م يها براي عبادت و ریاضت، به شکلی نامحسوس، گره ويو ترغیب  سالمان
 )219: همان(» .ندیآ یالهی هستند که به کمک قهرمانان داستان م يها ی قدرتپریان وجوه بیرونی و تجلّ«: آمده است» پري«عنوان 
  .گردد یمقام پادشاهی م ي ستهیحکیم سرانجام شا ي شائبه یب يها است که با کمک »سالمان«داستان سالمان و ابسال نیز  قهرمان
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91  

  الصفا اخالق با خداوند متعال در صفوة
 1پناهیمهین دکتر 

  2نجالییومی یکریا ثر

  چکیده

ي تحلیل محتوایی در صدد پاسخ به این پرسش است که شیخ صفی کدام تعالیم اخالقی را از حقوق خداوند  این پژوهش با شیوه
لق با حق را تبدیل صفات ذمیمه به  تلقی کرده و در تعالیم اخالقی خود سالکان راه حق را بر آن تحریض  کرده است؟ شیخ صفی خُ

به عقیده شیخ صفی، کسی آنچنان که حق معرفت . تجلی و عنایت حق تعالی دانسته استصفات حمیده و پیراستن درون براي 
ي این معرفت، عشق و محبت است؛ مواظبت بر ذکر  کند و نتیجه ي خود معرفت کسب می شناسد و به اندازه خداوندست او را نمی

رسد و  ، از عشق مجازي به عشق حقیقی میکند و صوفی با چشیدن می محبت مداوم نیز دل را در محبت حق تعالی مستغرق می
هاي روحی  شوق، خوف و رجا و شکر از ثمرات محبت و ملکه .سوزاند هجوم آتش عشق،  تمام خاشاك عقلی و نفسی را می

که از دیگر آداب و احوال مهم دوستداران حق -) خداوند متعال(همچنین وي بر ذکر محبوب. محبان حق تعالی بیان شده است
ذکر «،»ذکر سوم«،»ذکر دوم«،»ذکر اول«:پافشاري کرده و در این کتاب با عنایت ویژه به ذکر و اقسام آن -تتعالی اس
الصفا حکایت از آن دارد که شیخ  شواهد موجود در صفوة. بر این حق محبوب اصرار کرده است»ذکر دل«و»ذکر ربانی«،»خاص

دانسته و راه رخصت و آسان گیري در شریعت را براي سالک راه صفی عمل به آداب شریعت و انجام عبادات را حقوق خداوند 
  ..کرد شیخ صفی بر انجام همپاي فرایض و نوافل تأکید می. است  حق خطرخیز توصیف کرده

  

  

. الصفا اخالق با خداوند متعال، تعالیم اخالقی، شیخ صفی، صفوة :کلید واژه

                                                        
  )س(ر دانشگاه الزهرانشیادا - 1

  ت      بیاکارشناس ارشد اد - 2
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  الصفا اخالق با خداوند متعال در صفوة - 1

  تمعرف - 1-1

باشد  شناخت حق، یکی از طرق مشاهده حق تعالی به چشم دل می. اولین ادب در اخالق با خداوند متعال معرفت به حق است
ي حکمت و از  ي علم به درجه ي مشاهده به سه طریق، رسیدن از درجه وصول به مرحله: چنانکه خواجه عبداهللا انصاري گفته است

      )331: 1372انصاري، .(معرفت به حقیقت است ي ي صبر به صفوت و نیز از درجه درجه

از دیدگاه شیخ، سالک باید با چشم بسته قطع . رهرو باید براي وصول به مقصود به ماسوي اهللا التفات نکند از دیدگاه شیخ صفی   
ي الی اهللا در  اگر مستقیم بر طریقهو ) 458: 1376ابن بزاز، (ماند منازل کند و اگر نظر همت را به مادون اهللا بیاالید، از مقصد باز می

شیخ در پاسخ  )459: همان.(رسد سیر باشد و از مسیر درست منحرف نشود به عنایت خداوند ملحوظ گردیده و ناگاه به مطلوب می
کُهال «ي  به تناقض آیه رِ د صار تُ و  »األب» ه رِ د قَّ قَ ح وا اللَّهر د ي وصول و  واصل درباره با ادعاي سالکان و رهروان »و ما قَ

رؤیت و معرفت، بصر و بصیرت را متفاوت دانسته و رؤیت خداوند را با بصر غیرممکن دانسته، ولی ادراك خداوند را با بصیرت 
عالی «توان او را دید، وي به حدیث قدسی  بخشد و با آن بصیرت می امکانپذیر قلمداد کرده است؛ یعنی خداوند بصیرت می انَّ اهللاَ تَ

ی بدي بِشَ ع لیا قَرَّب ربِ و ما تَ بِالح نتُه د اَذَ قَ یا فَ لن عادي لی ولِ  قالَ مالنَّواف ی بِ رَّب الَ تَقَ بدي ی زالُ عما ی و یه ضت علَ رَ فتَ ا امم لیا باَح ِء
 و بِه ع سم الَّذي ی همعس نت به فَاذا اَحببتُه کُ ح تَّی اُ ح عطَیتُه نی اَ بطش بِها و رِجلَه الّذي یمشی بِها ان سأَلَ تی ی ه الَّ دی و رُ بِهبص ذي ی ه الّ رَ صب

نَّه اُعیذَ عاذَنی لَ ن استَ لَئ ي  کند و طبق آیه استناد می» و»ه رِ د روا اللَّه حقَّ قَ د ته«یعنی  » و ما قَ رَفوا اهللاَ حقَّ معرِفَ ما «و » ما ع بحانَک س
ک ت رَفناك حقَّ معرِفَ ي خود معرفت کسب  شناسد بلکه به اندازه کسی خداوند را آنچنان که حق معرفت اوست، نمی: فرمود» ع

  )441-440: همان.(کند می

ه و از دیدگاه شیخ صفی مشاهده حق تعالی از روي معرفت حق است؛ چنانکه ریب و شک از آسمان معرفت به کلی زدوده شد
در این صورت در شهود حق، براي صاحب مشاهده هیچ . ي حجاب مرتفع شود و در نتیجه آفتاب حقیقی از برج توحید بتابد پرده
مشاهده به حسب قوت و وصال متفاوت است؛ یعنی آن کس که . ي شکی نمانده و مراد او از مشاهده، حقیقت حق است شایبه
، اهل بهشت در لذت سکر و مشاهده و رؤیت حق تعالی و درجات متفاوتند  و صاحب ي شیخ به عقیده. تر، بصیرتش بیشتر صافی

اهللا  و مقربی که به معرفت خداوند نایل شده است اگر گناه و ماسوي )520-521: همان(کند مشاهده نیز از روي معرفت ادراك می
  )437: همان.(هد شدترین عذابهاست، تعذیب خوا به دلش بیاورد یا خطور کند به عذاب بعد که سخت

 عشق و محبت -2 -1

  محبت - 1 – 2 -1

جنید محبت را میل کردن دل معنی کرده است؛ به این صورت که دل . ي معرفت است محبت از حقوق دیگر خداوند متعال و نتیجه
از دیدگاه محمد ) 1393: 1363مستملی بخاري، .(تکلف به سوي خداوند و آنچه متعلق به اوست، سوق پیدا کند بنده با نشاط و بی

  )1394: همان. (، محبت مقدم داشتن مراد و رضاي دوست بر خویشتن است.)ق. ه 322وفات(بن علی کتانی

کند و در نهایت با چیرگی عطش  شیخ صفی معتقد است که مواظبت بر ذکر مداوم، دل را در محبت حق تعالی مستغرق می     
رسد؛  صوفی با چشیدن می محبت، از عشق مجازي به عشق حقیقی می) 456: 1376بزاز،  ابن.(رسد وصال، طالب به اطمینان قلب می

و آنجا که عشق خداوند باشد محبت دیگري ) 539: همان(رساند گیرد و به هستی عشق حقیقی می زیرا این می، هستی او را می
ت شراب محبت الهی که عقال عقل از او دور شاهد معنوي مس«و) 549: همان(برد گنجد و آتش عشق عقل و نفس را از بین می نمی
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و اهل دل با وجود محبت اهللا، از محبت هر دو کون مستغنی هستند و هر دو جهان در نزد آنها هیچ جایگاه و ) 550: همان(»بود
  )560: همان.(اي ندارد مرتبه

عالمت اول آنکه مرگ را : و طلب کند غزالی هفت عالمت براي محبت بیان کرده است که محب باید نشان آنها را در خود بگردد
تعالی بر محبوب خویش؛  ناپسند نداند؛ زیرا مرگ، لقاء اهللا و دیدار محبوب را در پی دارد؛ عالمت دوم مقدم داشتن محبوب حق

و هر چه به وي ) ص(عالمت سوم مداومت بر ذکر خداي تعالی؛ عالمت چهارم پایبندي و تعلق خاطر به قرآن و رسول اکرم
وب است؛ عالمت پنجم اشتیاق بر خلوت و مناجات شبانه با حق تعالی؛ عالمت ششم تمتع از عبادات و دشوار نشمردن آنها؛ منس

  )603-600: 1368غزالی، .(ي کافران و عاصیان ي بندگانِ مطیع و بیزاري از همه عالمت هفتم دوستداري همه

شیخ صفی نیز مانند غزالی عالمت محبت را ترجیح محبوب خداوند بر محبوب خود و احتراز از چیزهایی که سبب دوري او از 
پیره « شود، دانسته است و محبت پیامبر را نسبت به عایشه، علت بهتان به عایشه در یکی از جنگها بیان کرده است محبوب می
گویند این  در خاطر من بگذشت که می. دم که نوبتی در حضرت شیخ، قدس سره، بودیمگوید از موالنا فخرالدین شنی محمود می

نین عایشه  المؤم اهللاِ را کشف و کرامات باشد چون است که پیغمبر را، صلوات اهللا علیه، در غزا بهتان بر اُم رضی اهللا عنها [اَولیاء [
کنی؟  موالنا فخرالدین، چه فکر می: دس سره، نظر با من فرمود و گفتدر حال شیخ، ق. بنهادند و پیغمبر، علیه السالم، ندانست

خواست که پیغمبر حق تعالی در دل محبت دیگري نباشد؛  داشت و حق تعالی می پیغمبر، صلی اهللا علیه و سلم، عایشه را دوست می
همچنین در ) 704: 1376ابن بزاز، (».شدحجاب بر دل مبارك پیغمبر، صلوات اهللا علیه، به غیر از محبت حق تعالی چیزي دیگر نبا

دیدم  کردم و هر جا از آنها کسی را می ي صوفیه را انکار می کند که طایفه این کتاب ملکخواه در توصیف خود اینطور بیان می
  . هاست که مشخص است محبت اویس نهایت محبت) 992: همان.(رنجانیدم اما محبت اویس قرنی در دل ترسیم کرده بودم می

الصفا از وجود حالتی مختص سالکان سخن به میان آورده است که با وصول به آن، آتش محبت الهی تمام وجود  بن بزاز در صفوةا
شوند و پیر با تلقین ذکر خاص،  کنند، سیر نمی شود و هرچقدر غذا تناول می ي آنها گشاده می   گیرد و معده آنها را در خود فرا می

آید وي تمام  این حالت یکبار براي شیخ صفی هنگام بازگشت از نزد شیخ زاهد پیش می. کند می سالک را از آن حالت خارج
خورد و در مسیر اردبیل در سیزده جاي و هر جایی پنج یا شش گوسفند خورده و در خانه نیز پیش تنور  هاي نان را در ناو می گرده
آورند،  ردن قوچی بزرگ و غذاهایی که همسایگان و مردم دیه میکند و بعد از خو پزند، تناول می نشیند و هر چه نان می می

افتد  همچنین این حالت دو بار نیز براي مریدان شیخ صفی اتفاق می. کند شیخ زاهد او را تلقین ذکر کرده و ساکن می) روح(صفت
رود مریدش به  عه به مسجد میآورد و نوبت دیگر که شیخ روز جم که یک بار شیخ با تلقین ذکر، مرید را از آن حالت باز می

در حال حالتی است ارباب «:ابن بزاز این حالت را اینگونه توصیف کرده است. رود خاطر آماده نبودن غذاي کافی از دنیا می
ي وي چنان آتش گیرد که اگر اطعام مجموع روي  سلوك را که چون بدان رسند آتش محبت چنان بر وي مستولی گردد و معده

ي وي نرسد، بلک در طریق محترق گردد تا به حدي که بعضی باشند که از این  هند، بخورد و یک ذره به معدهزمین به وي د
و چون سالک را این حالت باشد، مرشدي باید که وي را از این حالت . . . آتش، وجود ایشان سوخته گردد چون طعام و غذا نیابد

  ) 138-136: همان(».ن حال بگذرد و بازآیدبیرون آورد و تلقین ذکري خاص به وي کند تا از ای

 عشق - 2 -2 -1

از دیدگاه شیخ صفی عشق مانند آفتاب است؛ همچنانکه . تفسیرهاي شیخ از این اشعار اغلب در مورد عشق و تقابل آن با عقل است
و ذوق آن نیز از تأثیر ي چیزها از جماد و نبات و حیوان از تأثیر آفتاب است، پرورش درون سالک و شوق و شور  پرورش همه
ابن .(شود همراهی و یگانگی عشق با دل سبب زایش حکمت، معرفت، محبت، علم، اخالص و دیگر لطایف معانی می. عشق است
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خالقِ اهللاِ را در گرو لبیک گفتن به نداي عشق با درك مفهوم) 549: 1376بزاز،  خَلَّقوا بِاَ م و  شیخ صفی شرط تحقق تَ ه ب ح ی
بون ح یي شیخ صفی عشق، برترین توصیف حق است و آدمی به مدد عشق خود را شناخته و سرنوشت  دانست، زیرا به عقیده می ه

اَخالقِ . داند خود را می قوا بِ خَلَّ بر همین اساس، تنها راه دستیابی سالک به اکسیر عشق، تحمل محنت و مشقت است تا طبق حدیث تَ
) 109-108: 1376طباطبایی مجد، (»خاك ما از بوي جانان کسوت جانان گرفت« : ود بگویداهللاِ همرنگ معشوق شده و از عمق وج

توانند مقاومت کنند و تمام  و آنجا که عشق خداوند باشد محبت دیگري جایی ندارد و با هجوم آتش عشق، عقل و نفس نمی
: 1376ابن بزاز، .(نماید گل و ریحان میسوزاند و براي سوختگان آتش عشق، آتش دنیا و آخرت  خاشاك عقلی و نفسی را می

زیرا عشق حق تعالی دایمی بوده و زوالی در کار نیست و مستغرق عشق حق، پرواي چیزي ندارد و تمام طاعاتش ) 545-546
مات اند و در عالم عشق یا عالم المکان مقا نیک و بد و کفر و دین و عمل و علم همه متعلق به عالم عقل. خالص براي خداوند است

و هرچه عقل در عالم عقل، در ) 559: همان(تجرید و تفرید و عشق و محبت و معرفت و فقر و توحید و مقامات دیگر وجود دارد
کند امکان ظن و گمان دارد و هر آنچه عشق در عالم عشق مدبر آن است همه یقین است و تازمانی که دل، لذت  آن تدبیر می

زیرا انتهاي عالم عقل، ابتداي عالم عشق است و عقل ) 555: همان. (رود ر بدگمانی عقل نمینوشداروي عشق را بچشد به دنبال زه
است و این جان   و سالک تا نرسیدن به عشق غمگین) 548: همان(گر آن عالم باشد تواند نظاره خبر بوده و تنها می از عالم عشق بی

همانگونه که روشن است شیخ ) 547: همان.(شود ر فرح میغمگین الیق مهمانی سلطان عشق نیست و با وصول به عشق فرح د
ي عشق به خدا را مطرح کرده است و هدف عارف را از پرستش خداوند، عشق خداوند بیان  صفی همانند مشایخ دیگر، مسأله

  .کرده است نه به خاطر امید بهشت و ترس از جهنم

رب می محبت ، صوفی را از عشق تقلیدي بازي تقلیدي را دلیلی بر عشق حقیقی دانسته اس شیخ صفی عشق ت و معتقد است ذوق شُ
  ) 539: همان.(رساند به عشق حقیقی می

 دوستداري دوستان محبوب  - 1-3

  )ص(حرمت پیامبر اکرم  - 1 -  3 - 1 

ه خداوند ک) ص(کند بویژه انبیا و به خصوص پیامبر اکرم ي عارفان دوست داشتن خداوند، دوستداري محبانش را ملزم می به عقیده
الصفا پیامبر  ابن بزاز در صفوة) 1384:84پناهی، .(هاي ویژه متمایز کرده و صلوات بر آن پیامبر را تعلیم فرموده است او را به خلق

هلَک بِالصلوةِصاحب «را با القاب لطیف ) ص(اکرم بدر آسمان « )279: همان(»صاحب لواي « )280: 1376ابن بزاز، (»وامر اَ
صاحب طغراي یس و طه و « )283: همان(»ي مدار کاف و نون  خالصه« )276: همان(»ماه افالك لوالك« ) 278: نهما(»اصطفا 

رَيشهسوار  ي أَسانَ الَّذح ب 285: همان(»رهنماي ثقلین، امام المرسلین «)284: همان(»بدر ظالم شرایع و اسالم « )282:همان(»س( »
ع یوم م فَّ آن طلعت که روي و آبروي انبیا و «)289: همان(»سید رسل و رهنماي سبل« )287: همان(»جمع دستگیر روز جزا، شفیع مشَ

آفتاب برج «)272: همان(»حصارگشاي اقالم هدایت، شاه تخت رسالت«) 275: همان(»سید مکونات«) 281: همان(»رسل است
  . کند فی میمعر) 256: همان(»صدرنشین سریر رسالت«)258: همان(»رسالت و ماهتاب اوج نبوت

ورزید؛ چنانکه متابعت پیامبر یکی از  را از اصول تصوف خود به شمار آورده و بر آن اصرار می) ص(شیخ صفی متابعت پیامبر
اطالق کرده ) ص(را براي پیامبر » مصر جامع « وي تعبیر نادر . ي شیخ محسوب شده است هاي رضیه فصول کتاب  و جزء سیرت

شود و بر همین  ان مذهب حنفی بر این اعتقاد بودند که نماز جماعت تنها در مصر جامع برگزار میاست؛ به این صورت که پیرو
و بعد از پیامبر وجود ) ص(دانستند، شیخ صفی تعبیر مصر جامع را وجود پیامبر  اساس برگزاري این نماز را منوط بر مصر جامع می

  ) 584-583: 1376ابن بزاز، .(ان مصر جامع استصاحبدل دانسته است که هر مکانی که صاحبدلی باشد آن مک
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  .است) ص(تمام سطور کتاب گواه احترام و عزت شیخ صفی و مریدان به حرمت و عظمت پیامبر 

 هاي روحی محبان احوال و ملکه  -4 -1

 )ي محبت ثمره(شوق - 1 -4 -1

شوق .) ق. ه  311یا 309وفات (ابن عطا ) 575: 1385قشیري، .(از دیدگاه قشیري شوق از جاي برخاستن دل به دیدار محبوب است
را سوختن دل و پاره شدن جگر و زبانه زدن آتش در آن معنی کرده و محبت را برتر از شوق دانسته است؛ به این دلیل که شوق 

مردم در  ي نصرآبادي نیز شوق را با اشتیاق مغایر هم شمرده است به این صورت که همه) 490: 1384عطار، .(ي محبت است ثمره
) 189: 1386سهروردي، . (ماند کند که نشانی از او نمی مقام شوق هستند نه اشتیاق؛ زیرا شکوه اشتیاق آنچنان بنده را مدهوش می

شوق محبان صفات به ادراك لطف و رحمت و احسان محبوب و شوق محبان ذات « :شوق برحسب تقسیم محبت به دو قسم است
  )411: 1376کاشانی، (».به لقاء و وصال و قرب محبوب

داند و معتقد است اگر طالب به مواظبت ذکر مداومت ورزد از تأثیر آن دل به  شیخ صفی شوق و اضطراب را حاصل ذکر می
آید و با چشیدن  شود در این صورت دل به شوق درمی شود و با گرم شدن دل، تشنگی وصال چیره می محبت خداوند مستغرق می
  )  456: 1376ابن بزاز، .(شود اصل میذوق وصال، اطمینان دل ح

 خوف و رجا - 2 -4 -1

بهِمالَّذو انْذر بِه «: خداوند متعال فرمودند لی ر حشَروا إِ ونَ ی خَافُ کسانی را که از روزحشر و ] قرآن[ي آن  و به وسیله »ینَ ی
ونِ إِنْ «)51/ انعام(!ترسند، بیم ده رستاخیز می افُ خَ و م وه خَافُ ال تَ ینَفَ نؤْمم تُم از آنها نترسید؛ و از من بترسید اگر ایمان  »کُنْ

ال إِنَّ «) 175/ آل عمران(!دارید لأَ أو فو لَیاء اللَّه ال خَ ونَع حزَنُ ی م ال ه و م هِ اولیاي خدا، نه ترسی ) دوستان و! (آگاه باشید» ی
نْ خَاف «) 62/یونس(.شوند دارند و نه غمگین می مل تَانِو نَّ ج بِّه ر قَامو براي کسی که از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ  »م

خوف ) 186: 1386سهروردي، .(رأس حکمت ترس از خداوند است: نیز فرمودند) ص(و پیامبر اکرم ) 46/الرحمن(.بهشتی است
دوم ترس از خداوند و جالل  باشد و قسم یک قسم آن ترس از معصیت و گناهان است و آن ترس صالحان می: دو قسم است

  ) 273: 1377غزالی، .(شود ي معرفت خداوند بوده و ترس موحدان و صدیقان محسوب می تر است که نتیجه اوست و این بلند مرتبه

سالک در مسیر : یکی خوف دنیا و عقبی و دیگري خوف خداوند؛ چنانکه فرمود: از دیدگاه شیخ صفی، خوف به دو صورت است
در خوف و خطر دنیا و عقبی است بعد از وصول به مقصد وصال و خالصی از مراصد شیطان، این خوف و خطر از سیر و سلوك 

شود و با افزونی معرفت، خوف و خشیت حق تعالی نیز افزوده  دل او رفته و خوف و خشیت حق تعالی بر دل او غالب می
  )435-436: 1376ابن بزاز، .(شود می

که هر که از خدا : شود؛ چنانکه در مصباح الهدایه نیز آمده است خدا باعث خوف همه چیز از او می صوفیه معتقد بودند خوف از
از سهل بن عبداهللا ) 389-390: 1376کاشانی، .(بترسد همه چیز از او بترسند و خایف کسی است که جز خدا از هیچ چیز نترسد

: همان.(ترسد مؤمن جز از خداوند نمی: گوید ترسد آن شخص به او می شود، از او می روایتی است که در بیابان با شخصی روبرو می
ینَ«ي   شیخ نیز بر این أمر تأکید داشته و در تفسیر آیه) 390 نؤْمم تُم نْ ونِ إِنْ کُ م و خَافُ وه خَافُ ال تَ هرکس از : اینگونه فرمود» فَ

شیخ در ) 460: 1376ابن بزاز، (ترسد ود راه ندهد از همه چیز میترسد و اگر از خداوند خوفی به خ خداوند بترسد همه چیز از او می
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ونَ «ي  تفسیر آیه نُ ؤْما الْمنَّم کرَینَ إِذَا الَّذإِ م ذُ هوب لَت قُلُ جِ و داند و از دیدگاه  تأثیر ذکر را در دل، خوف در دل می» اللَّه
  ) 464: همان.(د ایمانش بر ایمان زیادت گردداي از قرآن بر او بخوانن شیخ، نتیجه خوف علم است که اگر آیه

تَانِ«ي  همچنین شیخ در تفسیر آیه نَّ ج بِّه ر ام آن « :خوف را به خوف ظاهري و باطنی تقسیم کرده و فرمود »و لمنْ خَاف مقَ
باطن بترسد و اعراض از ماسوي کس که از حق تعالی بترسد دو بهشت باشد؛ یعنی به ظاهر بترسد و ترك عمانهی اهللا عنه بکند و به 

یکی در عوض خوف ظاهري و آن بهشت ظاهر است که در آنجا اکل و شرب و شهوت است و : اهللا بکند، او را دو بهشت باشد
  )449: همان(».یکی در عوض خوف باطنی و آن بهشت باطنی است که لذت مشاهده و وصال است

سی باهم تعریف کرده است؛ وي خوف و رجا را مانند قبض و بسط تصرف شیخ صفی قبض و بسط و خوف و رجا را به حالت قیا
حاً و آخَرَ «حق تعالی در دل سالک دانسته است؛ البته دلی که کامل تصفیه نشده و بین حسنات و سیئات در  الالً ص موا ع طُ خَلَ

ئاًس در . کند خوف و رجا در آن دل تصرف مییابد و حق تعالی با این دو صفت  است، خوف و رجا در چنین دلی ظهور می» یِّ
  ) 506: 1376ابن بزاز، .(تواند خود را از آن حالت بیرون بیاورد؛ اما قبض و بسط اختیاري است خوف و رجا  شخص به تکلف می

ال ممکن طور که پرواز با یک ب همان. شیخ صفی مانند خواجه عبداهللا انصاري و غزالی خوف و رجا را بر مثال دو بال دانسته است
ها را طی  در سیر و سلوك نیز براي سالک، خوف و رجا باید باهم باشد تا بتواند منازل و عقبه. توان پرواز کرد نیست و با دو بال می

چنانکه در صد میدان آمده است که رجا به معناي امید است و دو بال یقین خوف و رجاست و مرغ با یک پر ) 506: همان.(کند
ي  کند و رجا مرکب خدمت و توشه اجتهاد و ساز و برگ عبادت است و ایمان همانند ترازویی است که یک کفهتواند پرواز  نمی

طور که در ابتدا ذکر شد غزالی نیز خوف  همان) 290: 1372انصاري، .(ي آن دوستی است ي دیگر آن رجا و زبانه آن خوف و کفه
هاي صعب را  ي گردنه کنند و دو مرکبی که همه به مقامات دیگر صعود میو رجا را دو بال توصیف کرده است که مقربان با آنها 

برخالف شیخ صفی، غزالی خوف و رجا را براي منتهیان و واصالن به حق ) 245: 1377غزالی، .(کنند ها قطع می در آخرت با آن
  )305: 1378پناهی، .(اند، به شمار آورده است که نگرندگان جمال حق

 شکر -3 –4 -1

باد «: رسد، به این سبب خداوند فرموده است  شکر را مقامی بزرگ دانسته است زیرا هرکسی به کنه آن نمی غزالی نْ عیلٌ م ل و قَ
ینَ م شَاکرِ ثَرَه د أکْ جِ ور و التَ   ) 356: 1368غزالی، .(»یالشَّکُ

ایمان دو قسمت . ي کمال ایمان است آن نشانه از دیدگاه شیخ اگر مصیبتی به کسی برسد افزون بر صبر، همراه صبر شکر کند که
نصف آن صبر و نصف دیگرش شکر است  و صبر کردن خالی از ثواب نیست و اگر صبر نکند و ناله کند دو مصیبت باشد : است

: 1376، ابن بزاز.(و عالوه بر شکر زبانی در عمل نیز با جوارح و اعمال شکر را به جاي آورد تا از جمله سابقان و صدیقان شود
926(  

  ذکر -4 - 1-4

رُون: خداوند فرمودند کُ می فَاذْ کُ کُرْ ذکر بیرون آمدن از میدان غفلت به صحراي ) 152/بقره.(مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم أَذْ
) 1327: 1363مستملی بخاري، .(حقیقت ذکر، فراموش کردن هر چه جز مذکور است) 348: 1385قشیري، .(مشاهدت است

  .اند ردهاند و همگی بر مداومت بر ذکر تأکید ک ي ذکر بسیار سخن گفته بزرگان طریقت درباره
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که  –پیره اسحق گفت که نوبتی یوسف بوکا «:بوده، چنانکه در حکایتی آمده است» ال اله اال اهللا«ذکر ذاکران در این دوره      
بیامد و جمعی ذاکران را دید که حلقه زده و به ذکر مشغول، او نیز باالي سر ایشان بایستاد و یکی دو بار  –یکی از امراي غلیظ بود 

کاران شیخ صفی،  در جاي دیگر هم آمده است که برادر یکی از توبه) 799: 1376ابن بزاز، (». . .یشان ال اله اال اهللا بگفت موافقت ا
شوم و شیطان  من به ذکر ال اله اال اهللا چون مشغول می« :گوید به نام کرده احمد که شیخ او را در واقعه، تلقین ذکر داده بود، می

: همان(».شدي گریختی سوخته می گریزد که اگر نمی زند و شیطان می گویم آتشی شعله می اله اال اهللا که میکند، آن ال  قصد من می
شیخ در جواب داوود نام . گذارد ذاکران شیخ صحه می» ال اله اال اهللا«این حکایت در تأیید مطلب باالست که به ذکر ) 776-777

این ذکر ال اله اال اهللا که جبرئیل از حضرت حق تعالی ! موالنا « :اند؟ فرمود را گرفته» هللاال اله اال ا«ي  که چرا از کالم اهللا فقط کلمه
به پیغمبر، صلوات اهللا علیه و سالمه، آورد و از او همچنین کابراً عن کابر تا به شیخ ما و ما نیز همچنان بر بندگان حق تعالی عرضه 

دل خود پاك کند، به تربیت استاد و روشنی ایمانش میسر شود و زبانش روانه ي اخالص  داشتیم، اگر چنان باشد که به این کلمه
  ) 694: همان(».به وقت آخر زبانش گویاي ذکر خدا باشد. گردد به ذکر خدایتعالی

شود، ذکر نیز همراه آن ستده  در باب اهمیت ذکر این نکته بس است که توبه و ذکر با هم است و در مواقعی که توبه گرفته می
ذابی«را با استناد به حدیث قدسی » ال اله اال اهللا«شود و بعد از توبه،  می ن عنَ م صنی اَمخَلَ ح ن دصنی فَما اهللاُ ح ، حصن »ال اله الّ

ستون خلوت نشینی نیز ) 580:همان(گرداند داند که در پناه آن اشتغال به ذکر دائمی، طالب را از شر شیطان خالص می میحصینی 
مداومت بر ذکر همراه با توبه به ) 805: همان.(شدند ها به غیر از اوراد و اذکار به چیز دیگر مشغول نمی ذکر است و در خلوت

اي  ي طیبه کلمه»ال اله اال اهللا«و ) 468:همان.(گرداند یمه را به صفات حمیده تبدیل میاخالص و عمل صالح و ریاضت، صفات ذم
ال اله اال «از دیدگاه شیخ،ذکر)448:همان(».از دوام او زمین دل، نرم و قابل گردد، بیخ به زمین فرو برد و بیخ نفس نرم کند«است که

فرِ«، »اهللا الکُ یغِ و سۀ الزَ کنَ ي نفی و اثبات است  کند و از تداوم این ذکر که کلمه از هر غباري دور و صاف میاست که طریقت را » م
دانست که دل  را پادشاه عادلی می» ال اله اال اهللا«و ) 566: 1376ابن بزاز، .(سوزاند گردد و می آتش اثبات بر خاشاك نفی چیره می

شیخ، قدس : خواجه عبدالملک سراوي گفت«بیان کرده است دارد؛ چنانکه در حکایتی با تمثیلی اینگونه را از تسلط نفس بازمی
سره، در مثل فرمود که اگر چنانک کافري، علوي دختري را به غارت برد و با او نزدیکی کرد، فرزندي که در وجود آمد 

ه علوي پسري حرامزاده باشد و اگر پادشاه عادلی که بر این گبر حاکم است و آن علوي دختر را از دست آن گبر خالص داد و ب
اکنون آن گبر نفس اماره است و علوي دختر دل است . نکاح کرد که کفوست، فرزندي که از ایشان متولد شود، حالل زاده باشد

که به غارت برده است و در او متصرف شده و هرچه از ایشان در وجود آید، صفات ذمیمه است؛ چون بخل، حسد، ریا و امثال آن 
و چون پادشاه عادل دل را از تسلط نفس اماره باز پس ستاند و یۀ ال اله اال اهللا است که الذکر منشور الوالي  و پادشاه عادل کلمه

جاي دیگر که آن جا کفائت حاصل باشد در نکاح آورد، هر چه از ایشان در وجود آید همه حالل زاده باشد که خصال حمیده 
انسته است؛ به این صورت که هرکس را توفیق ذکر دادند، منشور والیت ابوعلی نیز ذکر را منشور والیت د) 584: همان(».است

  ) 347: 1385قشیري، .(اند دادند و اگر ذکر را از کسی باز پس گرفتند او را از والیت معزول کرده

الح دفع شیطان و ذکر به تلقین شیخ، س) 594: 1376ابن بزاز، (»همه ذکر قطع و رفع حجاب نکند اال به تلقین صاحبدل «شیخ فرمود 
  ) 165-164: همان.(شود و نفس و هواهاي نفسانی است و بدون تلقین مؤثر واقع نمی

شیخ صفی نیز براي مرید مبتدي ذکر جلی را مناسب . دادند مشایخ، طالبان را به دو صورت ذکر خفی یا ذکر جلی تلقین ذکر می
و دیگر آنک ذکر به جهر از اعمال . . . در جهر مجاهدت بیشتر است  تر؛ از براي آنک مرید مبتدي را ذکر به جهر اولی« دانست  می

م تَلثُم کند، آنگاه در قلوب،  ظاهر است و اعمال ظاهر به جسم تعلق دارد، چنانک اوال اثر و عمل در جلود می هود ینُ جلُ
 مه وب لیوقُلُ همچنین با . . . ه از معدن دل به تربیت حاصل شود بعد از آن ذکر خفی. اعمال جوارح باید که به جهر و ظاهر باشد إِ
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تر اولی؛ چه، اگر ضرب آهسته باشد نفس مطیع  تر و محکم کنند ضرب قوي نفس و شیطان که اعداء عدو است چون محاربه می
اختیاریست،  ه ذکر بیتر باشد، تا چون به ذکر خفیه رسد ک پس به جهر اولی. نشود، بلک چون تو با او محابا کنی او با تو محابا نکند

که  چنانکه زمانی) 489-488: 1376ابن بزاز، (» .گه دل به ذکر خفیه مشغول گردد و جمع میان جهر اول و خفیه آخر کرده باشد آن
گوید کی به منزل و مقصود  گوید این شخص که آهسته ذکر می گفت شیخ زاهد به شیخ صفی می یکی در خلوت آهسته ذکر می

در حکایتی هم دانشمندي از شیخ در مورد علت ذکر به جهر گفتن شیخ را ) 237: همان.(رساند به مقصود می رسد؟ و او را می
  ) 725: همان.(دهد کند که شیخ جوابی نمی سؤال می

شمس «نیز سخن به میان آمده است» ذکر دل« و» ذکر ربانی«و »ذکر خاص «و » ذکر سوم«از » ذکر دوم« و » ذکر اول « گذشته از 
ي متبرکه بود و مردي بود کارکرده و  دین حسین نامی بود از نوادگان دختري شیخ زاهد، قدس روحه که مجاور و حارس حظیرهال

شد و از خوردن سیر  همچنین زمانی که ارباب سلوك را آتش محبت الهی چیره می) 251: همان(». . . رنج برده و ذکر سیم کردي
ي ذکر ربانی و  در حکایتی درباره) 138-136: همان.(کرد تا از این حال بازآید لک میگشتند مرشد تلقین ذکر خاص به سا نمی

« :افشاند، سپس فرمود ي مردم نظر کرده و از سر ذوق دست می روز عید قربان شیخ به ازدحام و غلبه: ذکر دل اینگونه آمده است
اند و گنگ شده، یعنی ذکر زبانی به ذکر دل مبدل  شدهاي که دارم چهار دانگ و دو دانگ  در آن ذوقم که مجموع مریدان غلبه

ي قشیریه نیز ذکر را به دو گونه ذکر زبان و ذکر دل  در رساله) 1106-1105: همان(».اند شده و زبان خاموش و دل گویا شده
خ صفی درباره ذکر چهار وزیر غیاث الدین از شی) 347: 1385قشیري، .(اند و ذکر کامل، ذاکر بودن بنده به دل و زبان است دانسته

کند و شیخ  کنند، سؤال می ي اثبات گفته و در میان دل تمام می ي نفی و از طرف دیگر کلمه اي که از یک طرف کلمه ضربی عده
مقصد خود داند و کار ] تیر تست که مقام و[او خود . ي اخالص است، به اخالص باید گفتن ي ال اله اال اهللا کلمه کلمه« :فرماید می
  )489-488: 1376ابن بزاز، (».ود کندخ

داد که دیگر ذکر نگویند؛ چنانکه موالنا سراج الدین را  شد، شیخ اجازه می شده است و زمانی که تبدیل ذکر می ذکر تبدیل نیز می
ی؟ و موالنا در پاي گفته بود، شیخ به او گفت چرا باز ذکر گفت» ال اله اال اهللا«تبدیل ذکر شده بود و موقع جنباندن گهواره دو بار 

در جاي دیگر نیز برادرزاده عزالدین یوسف اندارودي تبدیل ذکرش شده و شیخ به وي تلقین ذکر ) 673-672: همان.(شیخ افتاد
کند  ي شهادت، تلقین ذکر می بعد از تلقین کلمه) قسیس نصاري(همچنین شیخ به افراهام نام ) 400: 1376ابن بزاز، .(دوم داده است

  ) 268-259: همان.(کند ي ذکر، شیخ به او تلقین ذکر دوم می شش روز به سبب تبدیل دوباره و بعد از

آمده  شده است؛ زمانی که شیخ صفی از سلطانیه می آید که عنایت و نظر لطف آمیز شیخ نیز سبب تبدیل ذکر می اینگونه برمی
هفتاد نفر از زن و مرد که براي او طعام آورده بودند، نظري آورند شیخ صفی نیز به  است مردم او را نزدیک پل پرده لیز فرود می

اي را در راه  در حکایتی دیگر شیخ زاهد خفته) 351: همان.(گردد اندازد و به یکبار همگی را تبدیل ذکر شده و ذکرشان می می
شود و ذکرش تبدیل شده و  ار میآید و در حال بید گذارد و دلش به اضطراب می بیند و انگشت ابهام پاي خود را بر دل او می می

  )223: همان.(شود دلش زنده می

قاضی ضیاءالدین به موالنا « شیخ صفی و مریدان معتقد بودند اگر تلقین ذکر تجدید شود، بهتر است؛ چنانکه در حکایتی      
، قدس اهللا روحه، تلقین ذکر دارم، از شیخ زاهد: موالنا یعقوب گفت. موالنا بیا از شیخ، تلقین ذکر بستان: بهاءالدین یعقوب گفت

دهد شیخ به  ولی چون بهاءالدین تن در نمی» چه باشد شمشیر تیز کند شده را باز تیز کرده و جال داده باشی؟: گفتند. احتیاج نیست
  )  577: همان.(کنی باز سپید پادشاه داري ولی آن چیزي که تو داري کنگر است نه باز سپید گوید ادعا می او می
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کنند، از  آن کسان که به علت نفس معلول باشند منع ذکر می«:گوید داند و می خ، مخالفان ذکر را صاحبان اغراض نفسانی میشی
کنند تا در  پس منع ذکر از این سبب می. براي آنک ذکر را  نوریست که چون در میان آید مجموع علت صاحب نفس پیدا شود

شیخ در جایی که جمعی از طلبه، موالنا محیی )573: همان(».و پیدا نشود و فضیحت نیابند ظلمات نفسانی علتهاي ایشان پوشیده ماند
کند از ذکر خداي تعالی گفتن ، او را پاره پاره  تشویش مکن که هر که تو را منع می« :کردند، گفت الدین را از ذکر گفتن منع می

وي ذکر را . کند ل بیاید نفس و صفات نفسانی را از آن برمیي ذکر در د از دیدگاه شیخ، چون شحنه) 387-386: همان(» .بکنم
هاي نفس پرداخته و پاك  داند که شهرستان دل را براي پادشاه معرفت با جاروب نفی ماسوي اهللا از پلیدي پیشرو معرفت می

تلقین به دست ذاکران داده و  داند که با همانگونه که در نفس نیز اشاره شد شیخ ذکر را مانند شمشیري می) 467: همان.(گرداند می
ابوالقاسم قشیري نیز ذکردل را شمشیر مریدان براي جنگ ) 572: 1376ابن بزاز، (زنند ي ذکر  بر گردن نفس می آنها آن را در حلقه

نیز  از دیدگاه شیخ صفی) 348-347: 1385قشیري، .(رسد با دشمنان و آفات دانسته است که بنده با مداومت بر ذکر به خداوند می
سوزاند و گزندي به او  کسی که به کرات به ذکر مشغول شود نور ذکر به هنگام نهادن در گور، هوام و حشرات قرین گور را می

، بعد از توبه باعث گشایش احوال و مشاهده وقایع »ال اله اال اهللا«و گفتن هفت مرتبه ذکر ) 580: 1376ابن بزاز، (رسد نمی
  )  848: همان.(شود می

داشت و همانطور که بیان شد اهل ذکر را از اهل معرفت  کرد و از ذکر زبانی بازمی ه کرات به مواظبت بر ذکر تأکید میشیخ ب
از ! شیخ« :گوید آید به شیخ می درحکایتی شیخ صفی به بهاءالدین گازر نظر لطف آمیز کرده و چون نزد شیخ می. کرد متمایز می

به کار باش تا چنان شوي که از این چوب خشک نیز بشنوي و : شنوم و شیخ فرمود می هر مویی که بر من است تسبیحی و ذکري
وا الَّذ«ي  وي در تفسیر آیه) 348-347: همان(».شنید کرد و بهاءالدین می اشارت به سقف خانه کرد و چوب ذکر می ینَ آمنُ

 م هوب نُّ قُلُ ئطْم کْرِوتَ ال  بِذ کْرِاللَّه أَ طْ بِذ وباللَّه تَ نُّ الْقُلُ ئاطمینان دل به ذکر است، اما نه به مجرد گفتن، بلک به « فرمود»م
و چون به مواظبت بر ذکر مشغول شود و دل را به محبت حق تعالی گرم گرداند، . . . مواظبت بر آن نمودن تا به مذکور رسد 

ق وصال نبخشد، تشنگی وصال بر وي غالب شود و در شوق و اضطراب درآید و تا چندانک او را وصول حاصل نشود و ذو
ونَ« ي همچنین در تفسیر آیه) 456: همان(».اطمینان حاصل نشود علَم کرِ ان کُنتُم ال تَ هلَ الذ وا اَ اهل ذکر اهل « :فرمود» فَاسئَلُ

اهللا، از گویندگان  اند، اما نه به گفتن مجرد، لیکن اهل معرفت به ال اله اال اهللا، یعنی آن کسان که عارف باشند به ال اله اال ال اله اال اهللا
از دیدگاه شیخ کسانی که بسیار تلقین ) 442-441: همان(».ایشان را دست به خزانه الهی رسیده باشد. . . ال اله اال اهللا طایفه دیگراند 

ه کند و ب ها در کارش استفاده نمی اند که کلنگ بسیار خریده ولی از کلنگ کنند، همانند کهریزکنی گیرند و کار نمی ذکر می
پس کسی که تلقین گرفت باید که به کلنگ ال اله اال اهللا چندان کار کند و «ها آب از چشمه استخراج کند  آیند تا با آن کارش نمی

اماً و «ي همچنین در تفسیر آیه) 582: همان(».ي حکمت از دل روان گردد چندان بگوید که چشمه ی ق کُرُونَ اللَّه الَّذینَ یذْ
وداً و علَ ع ی خَلْقِ السموات ِو األرضِقُ تَفَکَّرُون َف ی و هِم وبِ داند به خاطر آنکه بصیرت دل را  ذکر را فاضلتر از فکر می»ی جنُ

چنانکه ابوالقاسم قشیري نیز ذکر را تمامتر ) 447-446: 1376ابن بزاز، .(افزاید و ذکر اشتغال به اهللا و فکر اشتغال به غیر اهللا است می
  )350: 1380قشیري، .(ستایند ز فکر دانسته است به این سبب که در ذکر خداوند را توصیف کرده و میو کاملتر ا

پیران طریقت این تشبیهات را . را به شحنه و جاروب و شمشیر همانند کرده است» الاله اال اهللا«همانطور که شیخ صفی، ذکر و 
الاله « چنانکه سمعانی گفته است. ي مشایخ بوده است ی اصطالح مشترك همهاند چنانکه گوی به کار برده» الاله اال اهللا«ي  درباره
اي است از نفی قهر که بر مرکب هیبت نشسته، در دست وي تیغی از غیرت ربانی، تا هر کجا غیري است به تیغ غیرت سرش  شحنه

اي نزول خواهد کرد، فراش ال اله اال اهللا   به سینهچون سلطان عزت اال اهللا. . . برگیرد تا سلطان اال اهللا در چهار بالش ملک دل بنشیند 
از پیش بیاید و ساحت سینه را به جاروب تجرید و تفرید بروبد و خس و خاشاك بشریت و آدمیت و شیطانیت و انسانیت را نیست 
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دت بنهد تا چون کند و آب رضا بزند و فرش رضا بگستراند و عود صفا بر مجمر رضا برسوزد و چهار بالش سعادت و تخت سیا
این ال داري است بر سر چهار سوي ارادت جباري زده، و سیاف . . . سلطان اال اهللا در رسد در مهد عهد بر سریر سر تکیه زند 

سا  چنانکه گفته-مشیت را نصب کرده تا اگر عقل بوالفضول پاي به اندازه گلیم فرو نکند لی قَدرِ الکع و یک د رِجلَ به  -اند که م
  )8-7: 1384سمعانی، (» . . .ت قهر از در الش درآویزد دس

از ) 267: 1376ابن بزاز، (»ي ذکر به ذکر مشغول شدندي چون ذاکران به وقت وظیفه«.هاي خاصی داشته است هاي ذکر زمان حلقه
ي  ز، ذکر وظیفهبعد از وفات شیخ نی) 1062: همان.(کردند ي ذکر شب هنگام سخن رفته است که ذاکران ذکر آغاز می وظیفه

در وقت غروب نیز یکی از طالبان ) 989: همان.(گفتند مستمر داشته است که جمعی از ذاکران هر صبح تا اشراق در حظیره ذکر می
به نظر ) 675: همان(شوي؟ چرا به ذکر مشغول نمی: گوید به موالنا تاج الدین محمد شاه مراغی که بر در زاویه ایستاده بود، می

ي من،  عموزاده« :هاي ذکر در شب جمعه اشاره شده است همچنین به تشکیل حلقه. هاي ذکر داشتند غروب نیز حلقهرسد وقت  می
  :در نهایت شیخ در تحقیق این بیت خاقانی گفته است) 1015: همان(». . .ي ذکر شب جمعه نشسته بود  پیره عثمان، در حلقه

  ایم سلطان چرخ را به غالمی خریده      از سیم صبح و شام همه به زر سیم شام و صبح      

وه ي صبح و شام است که به ذکر  مراد وقت سپیده« بِّح س کْرَةًوب  وص شوند، یعنی که چون صباح و مساي روزي به  یالمشغولأَ
اندرون وي پیدا  ذکر مشغول شده باشد، آن روز را ملک خود ساخته باشند و به سبب مواظبت بر این ذکر بام و شام نوري در دل و

ر اعظم است  –گردد که آفتاب سلطان چرخ  در جنب آن ناچیز و بنده نماید، از براي آنک نورآفتاب از نور عرش مقتبس  –که نی
: 1376ابن بزاز، (».کند و نور عرش در جنب نور دل ناچیز نماید است و نور عرش از نور الهی و دل اقتباس نور از نور الهی می

قشیري .دانسته است ي صبح و شام را بهترین اوقات براي ذکرگویی می آید که شیخ صفی هنگام سپیده گونه برمیاین) 566-567
هاي ذکر محدود نبودن آن به زمان خاصی است، به این دلیل که بنده مأمور به ذکر خداوند است و ذکر را  از ویژگی: گفته است

م«ي  شریفترین عبادات دانسته است و با استناد به آیه نُوبِهِ لَی جع وداً و قُع اماً وی ق کُرُونَ اللَّه در جایی که ذکر »الَّذینَ یذْ
ي قشیریه و  الزم به ذکر است در اینجا تناقضی بین رساله) 349: 1385قشیري، .(زبانی روا نباشد ذکر دل در هر صورتی واجب است

هاي خاصی داشتند ولی ذکرگویی محدود به زمان نبوده است و طالبان  زمان هاي ذکر الصفا حلقه در صفوة. الصفا وجود ندارد صفوة
  .هنگام کار نیز به ذکر مشغول بودند

ي ذکر نشست و در میان  ذکر آنچنان تأثیر و گیرایی داشته است که باري شتري از صداي ذکر، بند خود را پاره کرده و بیرون حلقه
ي  همچنین در دیه نئی خلخال در خانه) 1062: 1376ابن بزاز، .(ریخت ذکر، اشک میي ذکر گردن دراز کرده و با استماع  حلقه

پردازند و شیخ تأثیر ذکر را بیشتر از  جبرئیل، ماکیانی که در آن خانه بر سر تخم نشسته بودند بر اثر استماع ذکر ذاکران به سماع می
از . ي جبرئیل نیز به ذکر مشغول بودند جماعت ذاکران در خانه) 618-617: همان(»ذکر از این بسیار کند« :گوید داند و می این می

گاهی مریدان هنگامی که مشغول کار بودند نیز ذکر . هاي ذکر محدود به مکان خاصی نبوده است آید حلقه این حکایت برمی
طاق مسجد جامع که همانند  الصفا از احیاي شب و ذکرگویی پیره محمد دباغ بر شادروان همچنین در صفوة)389: همان.(گفتند می

ي قابل توجه اینکه بعضی از طالبان صداي خوب و  نکته) 608-607: همان.(شرفه و بلند ساخته شده بوده، حکایتی بیان شده است
شد؛ چنانکه وقتی پیره عزالدین دلیل خوش نگفتن ذکر را از یاران خود  گیرایی داشتند که در ذکرگویی باعث پیدا شدن ذوق می

) 1151-1149: 1376ابن بزاز، .(گویند پی ره بهاءالدین این جا نیست به این خاطر کسی نیست، ذکر خوش بگوید سد، میپر می
همچنین شیخ معتقد است آن شخصی که از روي اعتقاد و ارادت به نزد شیخ نیاید اگر ذکر بگویند تأثیر حرارت و ذوق ذکر سبب 

چنانکه امیرعلی پادشاه با مشاهده مداومت بر ذکر ذاکران گرمرود به این ) 876: نهما.(شود دواندن ارادت و توفیق آن شخص می
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شود در هر شهري طالبان آن  مالحظه می) 405: همان.(ستاند طایفه معتقد شده و بعد از رسیدن به حضرت شیخ، توبه و تلقین می
ه کزره در حضور شیخ بودیم که ذاکران به ذکر هاي ذکر خاصی داشتند چنانکه در جاي دیگر هم آمده است که در دی شهر حلقه

  ) 865: همان.(مشغول بودند

  تقید به شریعت و انجام عبادات -5 -1

ي صوفیه انجام عبادات و عمل به آداب شریعت، که شامل عمل به واجبات الهی مانند نماز، روزه، زکات، قرآن و امثال  به عقیده
با افعال خویش در مراعات این آداب و پایبندي به حوزه اخالق و نهادینه کردن شود وسالک  اینها از حقوق خدواند تلقی می

  .پردازد  صفات نیک اخالقی با ورود به مرحله سیر و سلوك معنوي وپیمودن مراحل مقامات معنوي به اداي حقوق جانان خود می

آداب شرعی تأکید داشتند و تمام احکام  شیخ زاهد و شیخ صفی  به رعایت آداب و سنت شریعت پایبند بوده و به انجام همه
راه رخصت و سهولت بر خود و مریدان بسته و منسد « :گوید کردند چنانکه ابن بزاز از قول شیخ صفی می شرعی را رعایت می

کرد و به دقایق اقاویل و وجوه در مذاهب کار  کند و به رخصت میل نمی گردانید که رخصت میدان نفس را فراخ می می
تغَاء « ي و در تفسیر آیه) 886:  1376ابن بزاز،(».کرد می اب تنَۀ و الف غَاءت ا به نْ م ها تَشَابونَ م ع تَّبِ غٌ فَیی ز وبِهِم ی قُلُ ینَ فا الَّذفَأَم

یله سالک میدان بر . رخصت جستن در امور دین و در پی متشابه رفتن از زیغ دل است و میدان نفس فراخ گردانیدن« فرمود »تَأْوِ
جوي باشد و دیگران را در فتنه اندازد، و تأویل طلب بود و حال آنکه تأویل آن نداند مگر  نفس تنگ گرداند که اگر نگرداند فتنه

  )459: همان(». . . حق تعالی 

د، آنها را بر نهج سنت نشینن زمانی که معترضان بر احوال و حاالت شیخ صفی، شش ماه مترصد افعال و اقوال شیخ و مریدان او می  
وي هرآنچه در ) 884-883: همان(بینند که همه عمر به مجاهدت و ریاضت و ذکر مداوم و احیاي شبها مشغولند و شریعت می

هر مردي که او را به قوت تمام محافظت شریعت نباشد «:فرمود مذهب حرام است آن را حرام دانسته و از آن دوري کرده و می
و هر که شریعتش باشد طریقتش باشد و هر که . . . صوان باشد و محفوظ نباشد  اي که آن را پوست نباشد بی وههمچنان باشد که می

طریقتش باشد حقیقتش باشد و هر که شریعتش نباشد نه طریقتش باشد و نه حقیقتش باشد و فرمود که هیچ مشایخ خالف شریعت 
  )887: همان(».نگفته است

کنند دلیلش را  صی در خواب سخن رفته است که وقتی علت عذاب وي را از شیخ زاهد سوال میالصفا از تعذیب شخ در صفوة
که مستنفع آب حمام [ –ي حمام قاضی  برکه«بیند  این چنین که موالنا صاین الدین در خواب می. کند خوار داشتن شرع بیان می

گذرد  برند؛ چنانک آتش از سرش می اند و در آتش فرو می ماالمال است از آتش و فرشتگان عذاب، یکی را موي گرفته –] است 
شود، الی ما  برند تا همچنان در آتش منغمس می ماند، دیگر بارش فرو می کشند تا زیر پایش می شود، باز باال می و در آتش غرق می

در اوایل حال از جماعت منسوب : پیره عوض پیشکینی گفت) 825-824: 1376ابن بزاز، (» .دکنن ة وي را بدینگونه تعذیب میینها
این سخن . . . که به یک دست شیخ ما بهشت است و به دست دیگر دوزخ است « گفتند شنیدم که می به ارادت و مریدي شیخ می

: همان(».سند و اگر برخالف روند به ضد آن باشددر واقع راست و مأمول است که چون بر متابعت ارشاد حق آوردند به بهشت ر
792 (  

بیند و  را در خواب می) ص(دانست؛ شبی علی کوچک سفریچی اردبیلی پیامبراکرم شیخ رعایت ظاهر شریعت را نیز واجب می
ام معلوم است، به دانست شیخ را به شرح تم خواهد به شیخ صفی برساند ولی علی چون می سخنانی بیان فرموده، از او می) ص(پیامبر

ي  وقتی از شیخ صفی با وجود فراست و اشراف بر واقعه. شیخ صفی او را خواند و خواست که آن واقعه را بازگو کند. شیخ نگفت
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روزي که شیخ براي ) 277: همان.(رعایت ظاهر شریعت واجب است: گوید کند، شیخ می او، دلیل بازگو کردن آن را سؤال می
چه نیازي به این مسجد رفتن؟ بیا به کعبه رویم و : رفت، شخصی صاحب قدم به شیخ گفت مسجد جامع می گذاردن نماز جمعه به

: همان(».هرکس که قدم از دایره شریعت بیرون نهد قدمش قلم کند« :نماز جمعه را آنجا به جاي آوریم و شیخ از سر غیرت گفت
417(  

گرفت بالفاصله جواب آن شخص را با جزئیات بیان  شیخ خرده می اشراف شیخ به احکام شرع به حدي بود که اگر فردي بر
 –آوردند و نزدیک مزار پیر گنجه بکول  ي نوشهر اردبیل بیرون می اي از دروازه ناصر سالحی اردبیلی گفت نوبتی جنازه« .کرد می

من با اخی جالل . ستاده تا نماز گذاردشیخ، قدس سره، بر استري نشسته بود به انتظار جنازه ا –اردبیل است ] ات[که یکی از مزار
ه گفتم که شیخ بر استر نشسته است و عرق استر به جامه رسد، نماز در آن چون توان گزاردن؟ چون به  سالحی اردبیلی به مسار

-715: 1376ابن بزاز، (».اند پاك است حضور شیخ رفتیم، فرمود با ما که عرق استر و دراز گوش و آب دهان ایشان مادام که زنده
716 (  

  نماز -1 - 1-5

چنانکه روزي شیخ زاهد . کردند شیخ زاهد و شیخ صفی اهمیت خاصی به وقت نماز داده و در سفر و حضر نماز اول وقت ادا می
رفتند، چون وقت نماز رسید، شیخ زاهد به شیخ صفی  ي گیالن می سوار بر اسب و شیخ صفی و خواجه افضل کنار او در بیشه

کند و خواجه  شیخ صفی نیز اسب را به خواجه افضل سپرده و به شیخ زاهد اقتدا می. را نگه دار تا نماز بگزارم  اسب من: گفت
بعد از اتمام نماز، شیخ . دزدد بندد و دزدي اسب را می وي اسب را به درختی می. من هم وضو دارم اقتدا کنم: گوید افضل نیز می

زدیدند ولی تو نماز را قطع نکردي؟ و خواجه افضل را مورد تحسین قرار داده و لقب اسب را د: گوید زاهد به خواجه افضل می
همچنین زمانی که یکی از طالبان وقت نماز گذشت و نماز نگزارد ناگاه شیخ را دید که ) 1141-1140: همان.(دهد خواجه به او می

  )861: مانه(»وقت نماز درگذشت؟! باال به گور « :آمده و عصایی به او کشید و گفت

شیخ . شود بلکه شواهدي بر گزاردن نوافل و پافشاري بر آن است الصفا نه تنها بر پافشاري صوفیه بر فرایض تأکید می در صفوة
) 691: همان(».عزالدین مخلصان را به نافله بگیرند فخاصه به آداب و یا مستحبات و یا مسنونات« صفی به پیره عزالدین گفته است 

وي دلیل این عمل را اینگونه بیان . گفت را بعد از نمازهاي فریضه نگفته و بعد از نماز وتر می) شرعی(ات مسنونهشیخ صفی تسبیح
بعد از آن به . کنند برند ایشان را به راه می باشند که فرض و سنت به حضرت می از براي آنک فرشتگان منتظر می« :کرده است

  ) 676: همان(»شوند  تسبیح مشغول می

  مانند نماز تراویح: ي اهل سنت است الصفا از نمازهایی سخن رفته است که بعضی از آنها ویژه فوةدر ص 

دادي که طعام دیگر در پیش  بعد از نماز تراویح قطعاً مجال نمی. . . به وقت افطار که روزه گشادي شربتی بخوردي «  1نماز تراویح
  )892: 1376ابن بزاز، (» وي آرند 

  :نمازهاي دیگري نیز سخن گفته شده استدر این کتاب از 

                                                        
گویند که بعد از هر چهار  ترویح به این سبب می. اي که در شبهاي ماه رمضان گزارند ج ترویح، بیست رکعت نماز نافله: نماز تراویح - 1

 )       تراویح(: ي دهخدا  نامه لغت. ك.ر. دهند رکعت خود را راحت و آرام می
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برو و نماز را . شیخ را قدس سره در واقعه دید و فرمود که حجاب تو از آن است که نماز برات صد رکعت نگذاردي«  نماز برات
  )691: همان(».قضا کن تا آن حجاب از راه برخیزد

  )810: همان(»موالنا شمس الدین سه نوبت به سنت نماز استخاره و دعاي آن قیام نمود«  1نماز استخاره

  )626: همان(»خواستم که دو رکعت نماز سنۀ الوضو گزارم  باري وضو بساختم چیزي می« نماز سنۀ الوضو 

دو رکعت نماز چاشت که بنده  ام که روایت است که روزي مریدي از شیخ قدس اهللا سره سؤال کرد که نقلی دیده« نماز چاشت 
  ) 586: همان(».بگزارد در حضرت عزت به عبادت سی ساله بنویسند

شیخ، قدس سره، برخاست و فرمود که نماز بگزارید بر برادر شروانشاه، پیره . کار عفان نام به موقان مرا برادري بود توبه«  نماز میت
  )770: همان(».ون به موقان آمدم برادرم در همان روز از دنیا درگذشته بودآن تاریخ به یاد داشتم چ. عفان، که از دنیا درگذشت

به وقت صلوة االشراق به کنار آبی رفت و صلوة االشراق . . . رفت  نوبتی که شیخ قدس سره به سلطانیه می«  االشراق ةنماز صلو
  )326: ؛ همان640 -639: همان(».بگذارد

چرا شیخ با وجود : گوید گزارد، فرخ قوال در دل می زمانی که شیخ صفی با وجود خستگی جسمانی بسیار نماز می:  نماز شب
اند،  کنی؟ بزرگان دین در شب نماز گزارده فرخ چه فکر می« :گوید شیخ بعد سالم نماز به او می. خواند خستگی بسیار نماز شب می

 نَّها یلِ فَ یامِ اللَّ ق م بِ یکُ لَ حینَعال الص اب 665: همان(».کنیم ما نیز موافقت ایشان می. د (  

شبی نماز خفتن در خدمت شیخ،قدس سره، بگزاردم و : موالنا تاج الدین محمد شاه، زیدت برکته، گفت«  نماز خفتن و نماز شب
  )675: همان(».بعد از سنت وتر گفت. شیخ، قدس سره، تسبیحات مسنونه بعد از آن فرض نگفت

آن روز . نماز غایب بگذاریم بر حاجی محمد شیرگیرانی که وي نمانده است: در خدمت شیخ بودیم جماعت را فرمود« از غایب نم
  )765: 1376ابن بزاز، (».آن روز بود که او به رحمت رسیده بود. را تفحص کردیم که شیخ، قدس سره، بر پدرم نماز گذارد

وره، تناول نکردن غذا بعد از نماز تراویح و بین نماز عصر و نماز شام بود؛ چنانکه روزي یکی اعتقادات رایج میان صوفیه در این د
روند، شیخ صفی به آنان  خورند و چون به زاویه می می 2پیره بهاءالدین صابون فروش و پیره احمد بعد از نماز عصر کمی قصب

همچنین شیخ ) 688: همان.(شود ي سیاهی در دل او پیدا می ههر طالبی که بین نماز عصر تا نماز شام چیزي بخورد، نقط: گوید می
  )892: همان.(کرد صفی بعد از نماز تراویح نیز چیزي تناول نمی

                                                        
در حدیثی آمده است که آنچه از قرآن میسر شود، بخواند و در بعضی . دو رکعت نماز به نیت استخاره است نماز استخاره،: نماز استخاره - 1

د ذکر شده است روایات تخصیص سوره ه اَح ل هو اللّ رون و قُ ها الکاف صالة استخاره(:ي دهخدا  نامه لغت. ك.ر. هاي قُل یا ای ( 

رازي گوید منبت او بالد هند بود و آنچه لون او یاقوتی باشد و بندهاي به یکدیگر نزدیک بود و چون جرم او شکسته شود توتو «نی : قصب - 2
ي از یکدیگر جدا نشود و جرم او رنگین بود و لون او به سفیدي مایل بود و آنچه در میان او بود به نسج عنکبوت ماند و در طعم او اندك سر

(: ي دهخدا  نامه لغت. ك.ر» . . . و چون بخایند آب دهن نشف کند نیکو باشد و در او قوه قبض بود و لون آن میان زرد و سفید بود و  باشد
 ) قصب
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  عظیم داشتن کالم محبوب - 2 -  5  -1

م برداشتن کرد و هنگا وي هر روز قرآن را تالوت می. نهاد و آن را بسیار ارج می) 795: همان(نامه تعبیر کرده شیخ از قرآن به شاهه
بوسید، و هرگاه یکی از مالزمان شیخ،بدون اطالع، مصحف به دست از  نهاد و می و نهادن در صندوق صلوات فرستاده و بر سر می

حتی استماع و تالوت آن را )909: همان.(شد که چرا صلوات نفرستادي تا ما برخیزیم نشست، شیخ عصبانی می در وارد شده و می
کرد، شیخ صفی  که پیره نام اردبیلی در حالت ناپاکی، در حضرت شیخ استماع قرآن می زمانی. دانست میدر صورت ناپاکی ناروا 

و هنگامی که حافظ احمدشاه نام و ) 712: همان(شنوي؟ خوانی، آن را نمی گیرم که قرآن نمی: به هیبت روي به او کرد و گفت
چه «:خوانند، شیخ از فراست فرمود کردند که خوش و حزین می می خواندند و حاضران تحسین توکلی نام در حالت مستی قرآن می

لَعنُه  اند و قرآن ایشان را لعنت می ریزند و خمر خورده بر قرآن خمر می! خوانند خوش می رآن ی ی القُ تال ببرو که خوار . . . کند، ر
ي دنیوي کرده و توریبراي  ی که قرآن را وسیلهشیخ صفی در حق کسان) 368-367: همان(» .کنید باشید چنانک به قرآن خواري می

طنبور . . . که آن بهتر که شخص دنیا به زمر و طنبور به دست آرد از آنک قرآن به دست آرد «:سازند، اینگونه فرمود صید دنیا می
تَرُوا بِآتر از مصحف و قرآن،  زیر پاي نهادن در طلب نان اولی یوال تَشْ ات ی نا قَل و عقیده داشت که ) 572-571: نهما(».یالثَم »

نزل شده است، راست منزل شده است تا ما کژي خود به قرآن راست کنیم افعال و . قرآن کیمیاست و ما مس. قرآن از آن جا که م
زاز، ابن ب(».اقوال خود را به قرآن راست و سره گردانیم، تا چون قرآن نقاب از روي براندازد و مس به کیمیا رسد، زر خالص گردد

شدند  آید قرآن مالزم همیشگی شیخ و مریدانش بوده است چنانکه چون اصحاب جمع می از فحواي حکایات برمی) 575:  1376
گفتند، قرآن تالوت  در خلوت نیز هنگامی که ذکر نمی) 712: همان.(گفت کالم اهللا بیاورید تا ختم کنیم شیخ به آنها می

  )368-367: همان.(خواندند اع  قرآن میهمچنین بعد از سم) 795: همان.(شد  می

  زکات - 3 -5 -1

اي نیست و صدقه مالی  از دیدگاه شیخ زکات حق خداست و از پرداخت آن چاره. ورزید شیخ صفی بر پرداخت زکات اهتمام می
یشان و وي در پاسخ کسانی که به سبب صرف اموال شیخ به درو) 903: همان.(شود است که صرف فقرا و مهمانان زاویه می

زکات به قول حق سبحانه تعالی اصناف زکات است و اگر در « :دیدند فرمود دیگران، لزومی به پرداخت زکات از جانب شیخ نمی
اخراج در مال دیگران کرده باشیم نه در مال خود و غاصب باشیم، سخاوت در مال  میان غله بماند و ما همچنان تصرف کنیم بی

کرد ولی در دیگر موارد بی حساب  هنگام زکات دادن نیز پیمانه و وزن دقیق می) 931-930: مانه(».خود باید نه در مال غیر
شیخ سبب شپشه زدن گندم و ) 931: همان.(حساب بدهیم حساب داده ما نیز باید بی خداوند به ما بی: گفت کرد و می بخشش می

ن زمانی که موشها بر زراعت مستولی شده بودند، شیخ همچنی) 903: همان.(کرد ضایع شدن مال را عدم پرداخت زکات تلقی می
در حکایت دیگر آمده است پیره ) 614: همان(».ها از این غله باز دارد زکات مال و غلّه بدهید تا حق تعالی آفت«به جماعت فرمود 

« :گوید آید، شیخ می چون نزد شیخ می. داد و مانع پرداخت آن نیز بود زاهد هریزي کوشکی پر از گندم داشت ولی زکات نمی
گندمی که زکاتش ندهند، هم موش ببرد و هم ضایع شود، در دنیاش بقایی نباشد و در آخرت عذابش باشد، اما اگر زکات بدهد 

شایان ذکر است که ) 632-631: همان(».در دنیا موشش نبرد و آنچه پیموده باشد، هیچش کم نیاید و در آخرت عذابش نباشد
ي شیخ صفی واجب نشده بود به استثناي یک بار که شیخ سیصد دینار به پیره جبرئیل سپرده و فراموش کرده هرگز زکات نقدي برا

چون مریدان از . کند شود زکات آن را جدا کرده و تمام آن پول را در مجلس مهمانی صرف و قسمت می زمانی که مطلع می. بود
همه را « :گوید ه و مابقی را براي خرج دیگر صرف کنیم، شیخ میکنند تا مقدار الزم را صرف سادات کرد شیخ درخواست می
: 1376ابن بزاز، (».ي مالداران باشیم  ي آنک چرا باید که چندین پیش ما بماند که زکات باید دادن و در زمره تفرقه کنید به شکرانه

930(  
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  عبودیت   -4 - 5- 1 

ي  را عبد نامید، اگر نامی واالتر از عبودیت بود، خداوند بنده) ص(عبودیت باالترین مقام است و خداوند در شب معراج پیامبر
یک «ي  شیخ صفی در تفسیر آیه) 180 –179: 1384پناهی، .(خواند خاص خود را با آن نام می ت تَّی یأْ ح کب ر د ب اعو

ینُ قی یابد و به یقین وصال  بندگی نفس خالص می عبودیت را واالتر از عبادت دانسته است؛ چنانکه بنده با پرستش خداوند از»الْ
کند، در این صورت  بعد از رهایی از بندگی نفس و تحقق آزادي، از روي حقیقت و اخالص، بندگی بیشتر می. شود حق نایل می
ي منسوب خود را از تسلط نفس و شیطان  شود و خداوند نیز بنده ي حق و بنده خاص خداوند محسوب می خالص شده

شیخ صفی نیز مراد از یقین را معرفت حق . ي فوق مراد از یقین، مرگ است در معناي ظاهري آیه) 465: 1376ابن بزاز، .(ددار بازمی
ال « تعالی قلمداد کرده است به این صورت که  چون بنده تا آن غایت عبادت کرد و آزاد شد، بعد از این عبادت شکرانه کند اَفَ

کُورا چنانک پادش بدا شَ پادشاه وي را آزاد کرد و از تکلیف خدمت . اي بود که در خدمت وي پیر شده بود اهی را بندهاَکُونُ ع
سلطان فرمود که چون . ي خدمت بیشتر از همه به جاي آورد روز دیگر پیشتر از همه به خدمتگاه آمد و وظیفه. خلیع العذار گردانید

تا اکنون خدمت و عبودیت بود، اکنون : ي پیر گفت بنده ام، این خدمت بر کجاست؟ ي خدمتت کشیده رقم حریت در جریده
  .به این ترتیب شیخ صفی عبادت شکرانه را بعد از خدمت و عبودیت دانسته است) 466: همان(».خدمت شکرانه است

  

  نتیجه گیري

شناسد بلکه به  نمیي شیخ صفی کسی خداوند را آنچنان که حق معرفت اوست،  اولین ادب با خداوند متعال معرفت است به عقیده
از دیدگاه شیخ صاحب مشاهده از روي معرفت . تر، بصیرتش بیشتر کند و آن کس که صافی ي خود معرفت کسب می اندازه

اهللا به دلش بیاورد یا خطور کند به عذاب بعد، که  و مقربی که به معرفت خداوند نایل شده است اگر گناه و ماسوي کند ادراك می
ي معرفت است؛ شیخ صفی معتقد است  محبت از حقوق دیگر خداوند متعال و نتیجه. ، تعذیب خواهد شدترین عذابهاست سخت

کند و صوفی با چشیدن می محبت، از عشق مجازي به عشق  که مواظبت بر ذکر مداوم، دل را در محبت حق تعالی مستغرق می
ي عشق به  وي همانند مشایخ دیگر، مسأله. رساند یقی میگیرد و به هستی عشق حق رسد؛ زیرا این می، هستی او را می حقیقی می

خدا را مطرح کرده است و هدف عارف را از پرستش خداوند، عشق خداوند بیان کرده است نه به خاطر امید بهشت و ترس از 
لیدي به عشق بازي تقلیدي را دلیلی بر عشق حقیقی دانسته است و معتقد است می محبت ، صوفی را از عشق تق شیخ عشق. جهنم

ي محبت و احوال روحی محبان است همچنین ذکر، از ارکان  از دیدگاه شیخ شوق، خوف و رجا و شکر ثمره. رساند حقیقی می
پیران . را به شحنه و جاروب و شمشیر همانند کرده است» الاله اال اهللا«شیخ صفی، ذکر و . شود طریقت شیخ صفی محسوب می
در این . ي مشایخ بوده است اند؛چنانکه گویی اصطالح مشترك همه بیان کرده» الاله اال اهللا«ي  بارهطریقت نیز این تشبیهات را در

در نهایت شیخ زاهد . نیز سخن به میان آمده است»ذکر دل«و»ذکر ربانی«،»ذکر خاص«،»ذکر سوم«،»ذکر دوم«،»ذکر اول«کتاب از 
شدند  نن شریعت پایبند بوده و از کوچکترین احکام شرعی غافل نمیو شیخ صفی در اخالق با خداوند متعال به رعایت آداب و س

شود بلکه شواهدي بر  الصفا نه تنها بر پافشاري صوفیه بر فرایض تأکید می در صفوة. شمردند و رعایت ظاهر شریعت را واجب می
  . گزاردن نوافل و پافشاري بر آن نیز وجود دارد
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  قلم صنع نرفت خطا بر

  )يشبستر محمود خیش راز گلشن در شر و ریخ يمساله ی برنگاه(
  

  1شکراله پورالخاص
  2انیدباغ دیوح

  
  
  دهیچک

ر اختالف  مسأله، در باب کنونتا  ربازیداز  هرگـروه  . و عرفا وجود داشـته اسـت   نیمتکلمفالسفه،  نیبی در فراواني نظرهاي شّ
ر در  مسألهیی از گشای در گره مناسبي خود راه حل ها هیفرضاست با استفاده از  کردهی سع   .ارائه دهد نشیآفري شّ

رعدم(ي افالطون ها هینظر انیم نیادر  ي مطـرح شـده در بـاب شـرور     ها هینظر نیتر مهماز ) شرور میتقس(و ارسطو ) ی بودن شّ
اهـل   انیـ ماختالف نظرها نه تنهـا در   نیا گریدي سواز . شوند یممحسوب  دیجدو  میقدي ها هینظري  همهلباب االلباب  کههستند 

  .سؤال ببرند ریزبودن و قادر بودن خداوند را  ریخی ملحدان شده است تا صفات برخي براي زیدستاو بلکهوجود دارد  نید
ي فاضـله   نـه یمدي افالطـون در بـاب   هـا  هینظربرگرفته از  کهاند و با طرح مبحث نظام احسن  نمانده کاریب زینعرفا  انیم نیادر 

  .است، وارد گود شده اند
ي عرفـان   حـوزه در  دیـ با زینرا  خیشي ها هینظرو  کردی محسوب عرفان کتبدر گروه  دیباي را شبسترمحمود  خیشگلشن راز 

  .ستیني از خداوند قائل جداي اعتباري آن براو  داند یمي مجازعالم را  نیاي و. ی قرار دادبررسمورد 
ي از اشـاعره، فعـل خداونـد را    اریبسـ ي هماننـد  و. ي اسـت اعتبار زینو بد امور  کیني است، اعتبار، ناتیتعجهان  کهی هنگام

  .داند یم نکوي حق را ها دهیآفري  همهو لذا  داند یمعدل  اریمعو  مالك
  
ر، عدل، جبر و  :هاواژه دیکل   .اریاختگلشن راز، شّ

                                                        
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی  - 1

 کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی - 2
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  :ـ مقدمه1
ر ـ در  کـرده  یمذهن انسان را به خود مشغول  کهی مسائلی از کبه عنوان ی ربازیداز ) evill(شّ ی نـ ید ریـ غی و نـ ید متفکـران  نیب

  .مطرح بوده است
ي آن بنـد  میتقسـ ي جـامع و مـانع از شّـر و سـپس     معنـا  کی افتنی زیچاز هر  شیپفراوان است؛ اما  نهیزم نیااختالف نظر در 

  .رسد یمي به نظر ضرور
ر و عدل  انیمی وستگیپاز  ر پرداخت مقولهبه  توان یم زین تینسبغافل ماند و از منظر  توان ینمشّ   .ي شّ

ر به انیحیمسدر باور  و  گــردد  یمــ ي مــمنوعه اسـت بـاز     شـجره همـان تنـاول از    کـه ی انسان از خداوند نافرمان نیاول، آغاز شّ
ر  نیادر  رشانیتعب ر«. است) peche origin = nel(ي ادیبنمورد شـّ ی اوالد حضـرت آدم بـه   تمـام و سرشـت   ادیـ بندر  کـه ي شّ

ی را از نهـاد  اساسـ گنـاه   نیـ ا، شیخـو دادن جان  هیفدی با سیعحضرت  کهباورند  نیابر  انیحیمسی منتقل شده است، ارثصورت 
  ).9ص: 1380ی، قراملک(»طرفداران خود برداشته است

ر به    .شود یمبه اهورا نسبت داده  ریخو  منیاهردر اوستا شّ
ر و راه ها هینظری تماماگر  ، آبشـخور و مظهـر   میدهـ قرار  شانهیاند کیباري آن را مورد مداقّه ي ها حلي مربوط به مسأله ي شّ
ي ارسـطو بـر    هیـ نظری بـودن شّـر و   عدمي افالطون بر  هینظر. کردي افالطون و ارسطو جستجو ها هینظردر  توان یمرا  ها آنهمه ي 

  .شرور استوار است میتقس
  .خورد یمی به چشم نیدي ادعاي آن با ناسازگاری بر وجود شّر و مبتني ا شهیاندی نید ریغ متفکران نیبدر 

. مقولـه بـه معمـا بـودن آن معتقدنـد      نیای در باب سخنبعد از هر  کهی نید ریغی و نید شمندانیاند ستندین کم انیم نیاالبته در 
 کیـ . نشـود  دركی درسـت ي بـه  گرید که رود یمآن  میبی کبا حذف ی کهاند  دهیتنچنان در هم  و شّر ریخ کهسخن آن  کوتاه

  .شود یم ریخ دركوجود شّر باعث فهم و  کهاست  نیهمپاسخ به فلسفه ي شرور 
رده ي  کیـ  ها يبد که میکنگمان  کهخطاست  نیا. ستندین گریکدو جدا از ی زیمتمادر جهان، دو دسته ي  ها يبدو  ها یخوب«

، خوب و بد چنـان بـا هـم    عتیطبدر . ستین ها آنی در خوبگونه  چیهداده و  لیتشکي بدآنها را  تیماه کههستند  اءیاشی از نیمع
  ).127و  126ص: 1377ي، مطهر(» یعدمي و وجودی از نوع بیترکشده اند؛  بیترکیی گو کهاند  ختهیآم

ی، غزل، در میا دادهاختصاص  احسن نظامي در مبحث ومهـم  ــاتیابی از کي ی دهیبرعنــوان مقــاله را به  کهحضرت حافظ 
  :کند یمی افشانگونه در  نیای هستدر پاسخ به شرور 

  است حکمتچه قادر  نیو اربچه استغناست ی نیا
  ... ستینهمه زخم نهان است و مجال آه  نیکا                                           

  ی اندام ماستبهرچه هست از قامت ناساز 
  ستین کوتاه کسي باالتو بر  فیتشرور نه                                               

  ).64ص: 1372حافظ، (                                                                           
ر  مسأله، در باب لسوفانیفو  متکلمانی عرفا و برخ افکاری بررسي  مقدمات، به ا پارهمجال بعد از  نیادر  و در  میپـرداز  یمي شّ

  .مینینش یمي شبسترمحمود  خیشي ها شهیاند افتیضگلشن راز به  کتابي قرار دادن محوربا  انیپا
  

  :شّر و انواع آن تیماهـ 2
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ر منطقی فیتعري  ارائه  شّری از فیتعربه دست دادن . ی روبروستفراواني ها يدشوارآن باشد با  نیراست تیماه انگریب کهی از شّ
 نـه یزم نیـ ادر  فیـ تعرچنـد نمونـه    ذکـر وجود به  نیابا . است، سهل ممتنع است رممکنیغ که میینگوجامع و مانع باشد، اگر  که
  :میپرداز یم

ر را به وجود و عدم  ریخی، اسالمي  فالسفهي متقدم و به تبع آن حکما« ي مسـاو وجـود،   کـه  انیب نیا؛ به اند کرده فیتعرو شّ
ر،  ریخ   )18ص: 1380ی، قراملک(» ی استعدمي امرو شّ

ر و ماهوي ها فیتعرباال از نمونه  فیتعر  کـه از آن جـا  . پرداخـت  میخـواه آن  نیـی تبی بـه  آتـ در صفحات  کهاست  ریخي شّ
ر ماهو قیدق فیتعر کي ی ارائه ي نمونه برااند؛  ی آن پرداختهمصداق فیتعري غرب به  فالسفهي از اریبس، ستین ریپذ امکاني از شّ
ر را بر اساس  میبکوش که نیاي جابه «: دیگو یممعاصر  لسوفیف کیهجان  ـ مثالً به عنـوان    میکن فیتعری کالمي  هینظری نوعشّ

 نیـ ای با نشان دادن آن چه عن؛ یمیبپردازآن  فیتعری به پوش پردهي خداوند است ـ بهتر است بدون مجامله و   ارادهبا  ریمغاآن چه 
  ).24ص: همان(» گردد یمی اطالق اخالقی و شرارت روحی و جسمبه آن داللت دارد، شّر به رنج و آالم  کلمه
  .خورد یمبه چشم  تسین بیالاثر  سهیتئود کتابدر باب انواع شرور مطرح شده است در  کهی ماتیتقس نیتر مهمی از کی
  :کند یم میتقسي شرور را به سه دسته و
  

ر ) الف ر: یکیزیمتافشّ و  تیمحـدود ، اعم از عالم ماده و مجـردات شـده اسـت و علّـت آن هـم      امکانعالم  ریگدامن  کهي شّ
  .است کران یبنسبت به خداوند  امکانبودن عالم  مند کران
ر ) ب   ...، زلزله، طوفان، آتشفشان و لیس رینظ: یعیطبشّ
ر ) پ   ...ي، فحشا و دزددروغ،  رینظ؛ ردیگ یمانسان نشأت  اریاختاز اراده و  کهی رذالتي و بدهر : یاخالقشّ

ر اساسي مهم و  نکته ، شـوند  یمـ ی انسـان  نـاراحت موجـب درد، رنـج و    کـه ي رو نیاي شرور از  همه« کهاست  نیای در باب شّ
ري  جامه   ).27ص: همان(» اند کردهبر تن  تیشّ

ر  نیاالبته  ر تنها شامل شّ   .ردیگ ینمی را در بر اخالقو شرور  شود یمی عیطبی و کیزیمتافنوع نگاه به شّ
، قـت یحقمتّصف به شّـر هسـتند، در    کهامور  ریساي از شرور احساس درد و رنج است و اریبسو اساس  هیپا« حاتیتوض نیابا 

ر را    ).27ص: همان(» ها بالعرض است نه بالذات اساساً شّر باشند، شّر آن که نیا، نه دهند یم لیتشکموجبات شّ
رعدمـ 1ـ2   :ی بودن شّ
ر را به یعدمی مبحث اصلي ها شهیر ی و هسـت ي هماننـد  بـد ی و خـوب «. دهند یمو خصوصاً افالطون نسبت  میقد ونانی بودن شّ

ی و فقـدان  سـت ینی کي یپاحتماً  دیآ یم انیمي به بدهر جا سخن از . ی استستین نیعي بدی و هست نیعی است، اساساً خوب ستین
  ).126ص: 1377ي، مطهر(» ی استستینی نوعمستلزم  که ست ییهست ای است و یستینخودش از نوع  اي یبد. مطرح است

ر عدمي  دربارهیی را نهاسخن  میبخواهاگر  ی، قراملکـ (» ی اسـت کـ ینو فقـدان   بـت یغي، بـد «: مییبگـو  دیبا مییبگوی بودن شّ
  ).126ص:1380

، به عنوان اند رفتهیپذ، آن را نیآگوستی و سنت فارابافالطون،  رینظجهان  متفکراني از اریبس کهي شّر  انگارانهی ستین  ي هینظر
ر همواره مطرح بوده است مسألهي به بشري ها پاسخ نینخستی از کی ؛ داننـد  یمـ  کمـال ، آنان شّر را عدم وجود هینظر نیابنابر . ي شّ
، عـدم نـور اسـت و عـدم بـه      هیسـا . ی نـدارد مسـتقل وجود  دیخورشدر مقابل نور  هیسا. ییروشناعبارت است از عدم  که هیسا رینظ

« آنـان معتقدنـد    بلکـه ؛ ستین، نبودن شّر در جهان هینظر نیامنظور ارائه دهندگان  کهتوجه داشت  دیباالبته . ي نداردازین نندهیآفر
ر در جهان از تبار    ).41همان، ص ( »ی استستینشّ
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منظـور،  . ي جهـان اسـت  بـرا ی به معتقدان وجود دو نـوع مبـدأ و مخـالف    محکمی دارد؛ اما پاسخ موافقانمخالفان و  هینظر نیا
  .است ها يبدي خداو  ها یکیني خدا

ی مخلـوق  سـت ینی اسـت و  سـت ین، همه از نوع ها يبد، هاست یخوبو آن  ستین شتریبنوع موجود  کدر جهان ی« که نیا حیتوض
  ي خـالق گـر یدو  ها یستینی خالق کگفت جهان دو خالق دارد، ی توان ینم؛ لذا کردناست نه از خلق  نکردنی از خلق ستین. ستین

  ).129ص: 1377ي، مطهر(» ها یهست
رنسبـ 2ـ2   :ی بودن شّ
ر  انهیگرا میتقسي  هینظري شّر،  مسأله نییتبي مهم در ارتباط با ها هینظری از کی   .منسوب به ارسطو استي شّ

ی بـودن  نسـب ی با رتیمغای بودن شّر از منظر افالطون، عدم کهآن است  رسد یمي به نظر ضرورجا  نیاطرح آن در  کهي ا نکته
  .آن ندارد

ر انکاری بودن شّر، عدممراد افالطون از « ر  تیشّ  کـه است  نکردهي را خلق وجودخدا  کهمعنا  نیاي ذات خود است؛ به براشّ
ر باشد؛  نفسه یف ا اگر همان را با  ریخی نفسه في وجودهر  بلکهشّ ي بـرا و  ریخی بعضي برا دیشا میکن اسیق گریدي وجوداست؛ ام

ر باشد گریدی بعض   ).97ص:1380ی، قراملک(» شّ
ر آن است عدمی بودن و نسبي  هینظرجمع دو  ر اله نشیآفردر  کهی بودن شّ و آن چه به آن  شود ینم افتی یذاتی و قیحقی شّ

ر اطالق    .ی استنسب، شود یملفظ شّ
  :باشد تواند یمي مناسب استشهاد، ریز اتیابی بودن حسن و قبح امور، نسبدر باب 
نلوشد ی پ  الجنـــــاحعموآن دگر را از     ــــاحیالرَّمــــر ورا دار ی دار  
  فکی بنـــد است و بـر استاد، غببر     کبه ی کي عــالم یاجزای کهر ی
  چوقهر گریدی لطف است و بر کبر ی    چوزهر گریدی قند است و بر کبر ی

  ).1103ص: 6، ج1377ی، زمان(
، گـر یدو بـه عبـارت    دانـد  یمـ را منوط به عـوارض و احـوال او    اءیاشانسان از امور و  حیتقبو  نیتحسي، مولوفوق،  اتیادبدر 

  .یذاتنه  داند یمي اعتباري امور را بدی و خوب
ی قـ یحقي خودشـان وجـود دارنـد،    بـرا خودشـان   کهامور از آن نظر . رهیلغوجود  کی نفسه دارد و یفوجود  کي یزیچهر «

: 1377ي،مطهـر (» است گرید زیچي براي خودش خوب است، اگر بد است براي خودش زیچ، هر ستندینمنظر بد  نیاهستند و از 
  ).132ص

  ...را هم بدان  نیابد به نسبت باشد       جهـانپس بد مطلق نباشد در 
  ی باشد ممـــاتآدمنسبتش بــــا                  اتیحزهرِ مار، آن ما ورا باشد 

  ).42و41ص:4،ج1377ی، زمان(
  مرگست و درد انینمرودباز بر     و ورد حانیرآتش گل و  لیخلبا 
  ).1104ص: 6همان، ج(

  
  :یالهـ شرور از منظر عدل 3 

: عبارتنـد از  که اند کردهی وارد الهی را بر عدل اشکاالت، شهیاندی و جه صاحبان عامها، چه  ي از انساناریبس، تاکنون ربازیداز 
  .ها و آفت ها کمبود، فناها، نقص و ها ضیتبع
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و هر  ءیشو به موجب آن هر  شود یماداره  ریتغی و ال یذات نیقوانسلسله  کی با یهستنظام «: گفت دیبا ها ضیتبعدر خصوص 
ی، وجـود مراتـب و درجـات    هستمند بودن  ي نظام الزمه. در آن راه ندارد لیتبدو  رییتغی دارد و خاص، مقام و مرتبه و موقع دهیپد

، شـود  ینمـ  دهیـ آفرتفاوت و اختالف . شود یم... اختالف و تفاوت و نقص و  شیدایپمنشاء  نیهمو  باشد یمی هستي برامتفاوت 
  ).119ص: 1377ي، مطهر(» است نه تفاوت ضیتبعآن به نقض عدالت است، . است دگانیآفری ذاتي  الزمه بلکه

اسـت و حـادث،    دهیـ آفر کـه  تیـ واقع نیهمـ ي بـه صـرف   ا دهیآفری هر اسالمي حکماي از اریبسو  تسین بیالبر اساس نظر 
ي هر حسن و داراي، ابدی و ازل، کاملو از هر جهت  کرانیبرا نامحدود و  نشیآفرعالم  تواند ینمخداوند . محدود و ناقص است

 نشیآفـر اصـوالً  . شـود  یمـ مخلوق با خالق خود همانند و هـم دوش   نیاصورت،  نیادر  رایز. ندیافریبو خلل  بیعهنر و فاقد هر 
  .ي داردحدي ا کرانهاست و هر  مند کران
 کـه ي نقص و تنزّل  جنبهی کناظر به خداوند است و ی کهی تعالو  کمالي  جنبهی کدو جنبه دارد؛ ی ندیآفر یمآن چه خدواند «

ت و معلول و زمان و گرفتار   ).472ص:1،ج1378ی،خرمشاه(» و ماده است مکاني در عالم حدوث و علّ
ي بـرا وجـود شّـر را    کـه وجـود دارد   ونیـ رواق ریـ نظمغـرب و مشـرق    متفکراني از فالسفه و اریبس انیمدر  کهن دگاهید کی

ر برا دگاهید نیادر . دانند یمي ضروري برتر رهایخي از برخوردار   .در نظر گرفت توان یمیی ها دهیفاي شّ
  دیپد دیآی دلضد خوش  نیبدتا     دیآفری آن پرنج و غم را حق 

  ).329ص:1،ج1377ی،زمان(
و تنوع بـدون اخـتالف و تفـاوت     کثرتو تنوع وجود داشته باشد و  کثرت که کند یم دایپی معنا زماناصوالً مجموعه و نظام، 

به اتفاق  بیقر اکثر کهجهان  نیادر . است زیچضد آن  زیچهر  تیماهیی شناساي ها راهی از کی گریدیی سواز . ستین ریپذ امکان
اسـت و آن چـه    حاکم تیعلّی قانون الــه تیمش، بنابر اند دهینــامی آن را نظــام احسن غرب متفکـرانی از بعضی و اسالم متفکران

  .ي استماد، تضاد عالم چرخاند یمی را معلولی و علّنظام  نیاچرخ 
  در صدور دینما یمضد ضد را     ی تو نوردانستپس به ضد نور، 

  ).330ص:همان(
ی منجـر  هسـت  ادیبنی تباهي به گریدی بر کي ی غلبهاضداد، و  نیبی در هماهنگی و آشتصلح و  جادیاجز  ستیني زیچی زندگ

ر مطلق در عالم ماده  ریخ. شود یم   .ستین ریپذ امکانمطلق و شّ
  جنگ خاست انشانیم کاندرمرگ،     ی ضدهاستآشتی، زندگان

  ).368ص:همان(
از نظـر   بلکـه ی دارد، بسـتگ ها  به وجود آن کلي جهانند و نظام  مجموعهی از جزئ که اند يضرورجهت  نیانه تنها از  ها یزشت

  .ي و الزم استضرورها  وجود آن زین ها ییبایزساختن و جلوه دادن به  انینما
ر توجه به  ر باشد اما  مند انیزي فردي براي امري بسا ا کهي است ضرور نکته نیادر مبحث شّ جامعـه سـودمند و    کلّي براو شّ

  .ریخ
هـا   ي آن نـده یزاو  هـا  یخـوب مـادر   هـا  يبد. ی برقرار استمعلولی و علّي  رابطه میخوان یمي بد کهی و آن چه خوبآن چه  نیب«

  ).150ص:1377ي،مطهر(» هستند
  را بقا اندر فناست دانیشهمر     هاست درون نقص ها ادتیزبس 

  )980ص:1،ج1377ی،زمان(
»رِ ی سالْع عنَّ ما سرِ یسراًفَ الع ع نَّ مراً، ا 6و 5ي  هیآ: 94انشراح، (» س.(  
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  :ي شّر مسألهو  اریاختـ جبر و 4
 رهایخو  ها یخوبدر جهان در مقابل  ها يبداگر شرور و . کردمحسوب  اریاختاز ملحقات جبر و  توان یمرا  ماتینامالشرور و 

پس وجود شّـر   کندی را انتخاب کی زیچدو  انیمانسان از  کهی مطرح است زمان اریاخت. افتی ینمیی معنا اریاخت، داشت ینموجود 
ر نباشد،  گریدی عبارتبه . انسان است اریاختي  الزمهی هستدر نظام    .ي وجود نخواهد داشتاریاختاگر شّ

اصل مدعا ـ  منکري، اشعر متکلمانالوجود، و  ي آن به واجبافقهاها و  ی عرفا با طرح تسلسل ارادهبرخ« کهالبته پرواضح است 
  ).217ص:1380ی،قرامکل(» انسان ـ شدند اریاخت

  .است اعتبار یب اریاخت منکران انیمدر  میبدان اریاختي  الزمهشرور را  کهنظر  نیالذا 
  

  :یعیشی و معتزلي و اشعر نیمتکلمي شرور و  مقولهـ 5
و عدل خـود همـواره    حکمتمحض است و بنابر  ریخ کهخدواند است و نسبت شرّ به خداوند  ها یکیناز نظرگاه معتزله خالق 

ر . ، نادرست استندیآفر یمرا  ها نیبهتر ، خالق طانیشاما معتقدند همواره انسان و  کنند ینمی نفمعتزله قدرت خداوند را بر خلق شّ
  .اعمال زشت هستند

 ایـ  رسـد  یم مکلّفبه  ای ستیني خداوند است از دو حال خارج سواز  کهیی ها رنجدرد و «: در شرح اصول خمسه آمده است
ف ریغبه  فـ ي عبـرت   هیـ مای باشـد و  جبرانـ در مقابلش عوض و  دیبا ریناگزبرسد  مکلّف ریغاگر به . مکلّ بـا وجـود   . اسـت  نیمکلّ

بـه   زیـ ن مکلّـف در مـورد  . ، عبث نخواهد بودگرانیدي برای صورت ظلم به خود نخواهد گرفت و با وجود عبرت الهعوض، فعل 
  ).172ص:1379ي،دیمش(» همواره عوض و عبرت است اپاداش گناهان است ی اگونه ی نیهم

و  حکمتی رنجو   ي هر شرّبراتا  کنند یم نیای تالش خود را مصروف تماماما  ستندینها  و رنج ها بتیمصوجود  منکر معتزله
  .سؤال نرود ریزی الهي عدل  مسألهتا  رندیبگي در نظر ا دهیفا

. دارنـد  اشتراكبا اهل اعتزال  بندند یم کاریی از شبهات به گشا گرهدر  کهی عقلمسائل و روش  اتیکلّدر  عهیشدر  کالماهل 
ی نفـ ی و الهی در باب عدل حلّي  عالمهی و مرتض دیس، رینصی، خواجه توس خیش، دیمف خیشاز جمله  عهیشبزرگ  متکلماني آرا«

ی و عـوض دادن  الهـ هاست ـ و واجب شمردن لطف و اصـلح بـر او و غـرض داشـته افعـال        قادر بر آن کهاز او ـ با آن   حیقبظلم و 
  ).175:همان(» ، همانند معتزله استرسد یم رمستحقیغبه  کهیی ها رنجخداوند به 

 از نظـر اشـاعره، خداونـد   . قائل به اصالت شرع هستند، وجـود دارنـد   کهقائل به اصالت عقل هستند، اشاعره  کهدر برابر معتزله 
  .عدل است نه انسان اریمعخداوند . عدل است نیع کند یم کهاست و هر چه  دیریماو  شاءیمافعال 
ر از فعل خدا قرار داده مرتبهصفت عدل را در  گریدو از طرف  کرده تیفاعلی نف رخدایغسو از  کگروه از ی نیا« اند؛  ي متأخّ

مستند به  که ستین نیافعل جز  کاند مفهوم عادالنه بودن ی و گفته اند کرده انکار شهیری افعال را از عقلحسن و قبح  کهي طوربه 
و  174صـص : همـان (» کند یمدارد و نه ظلم  کیشر تیفاعلخداوند نه در  که اند کردهي ریگ جهینتمقدمات  نیاخداوند باشد و با 

175.(  
ی چنـدان  استحکامنسبت به شرور از  نانیانظرگاه  کهاست  نیا عهیشی و اعتزالي و اشعر نیمتکلمی در باب اساسي مهم و  نکته

  .رسد یمگشاتر به نظر  راه لسوفانیفي ها پاسخ انیم نیا؛ و در ستینبرخوردار 
  

  :ـ فالسفه و شرور6
 کـه غافـل مانـد    نکتـه  نیـ ااز  دینبا انیم نیاو در  کرد میتقسی نیردیغی و نیدي  دستهرا به دو  لسوفانیف دیبای کلّنگاه  کدر ی

  .ییارسطو ای است یافالطوني شرور، از نوع  نهیزمي طرح شده در ها هینظر اکثر
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  .شرّ میتقسی است بر مبتنارسطو  دگاهیدی بودن شرّ و عدمی است بر مبتنافالطون  دگاهید
ی جیالهی، عبدالرزاق فارابي، فخررازاشراق،  خیشی، مالصدرا، توس خیش، ردامادیم، نایسابن  رینظی اسالمي  فالسفهي از اریبس

  .اند کردهی محسوب عدمي امرشرّ را ... و 
عـالم   نیآگوسـت . بافته است نیتدودر باب شرّ  شیها شهیاند کهي است متفکر نیاول) م430ـ354( نیآگوستسنت  انیم نیادر 

  .استی و نبودن مطرح ستین، دیآ یم انیمسخن از شرّ به  کهو معتقد است هر جا  داند یم رمحضیخرا 
، « کهمعتقد است ) 1716ـ1646( تسین پیال   ).49ص:1380ی،قراملک(» ی نداردفاعلی عدمی است و امر عدمي امرشرّ

عبارتنـد   کـه و شرّ  ریخاحتماالت قابل تصور از عوالم  لیتحلی است بر مبتنشرور،  هیتوجي براي ارسطو  گرانه میتقسي   هینظر
 عکـس صـورت دوم ث ـ    عکـس ي ت ـ  مسـاو و شـرّ   ریـ خپ ـ عـالم   اندكو شرّ  ریکث ریخمحض ب ـ عالم   ریخالف ـ عالم : از

ل صورت او.  
ی ناسازگارند و اله اتیعناوجود و  ضیفبا  اندك ریخو  ریکثعالم شرّ محض و شرّ . عالم مجرّدات است رینظ رمحضیخعالم 

، هـم بـا   انـدك و شـرّ   ریکث ریخعوالم مطروحه تنها عالم  انیماز . ی ناسازگار استاله حکمتي نامعقول و با مساوو شرّ  ریخعالم 
ي برتـر امتنـاع   رهـا یخي  افاضهاز  اندكي از شرور ریجلوگاگر خداوند به جهت «. ی سازگار استاله حکمتی و هم با اله ضیف

  ).90ص:همان(» ی ناسازگار استالهی وجود مطلق رخواهیخو  تیاضیفورزد، با 
جهان را با قـادر مطلـق    نیاوجود شرّ در  کهی وجود دارند نیردیغملحد و  لسوفانیفی برخی نیدی و الهي  فالسفهامـّا در مقابل 

ي عـدم وجـود خـدا    هـا  نـه یقر نیتـر  مهـم ی از غرب لسوفانیف انیمي شرّ در  مسأله. نندیب یممطلق بودن خدواند در تضاد  ریخبودن و 
 لیـ دلبـه   کـه ی لسـوفان یف ارندیبسـ چـه  . اند پناهگاه الحاد خوانده نیتر محکمو  نیتر مهمی شرّ را برخ کهیی جاتا  شود یممحسوب 

  .خدا مرده است کهاند  هم آوا شده چهینی با هستي  عرصهوجود شرور مختلف در 
] هـا  منظـر آن [ي شرّ از  مسأله. اند کردهی نیداعتقاد  هیعلي قو اریبسي انتقادي  هیماملحد، وجود شرور جهان را دست  متفکران«

  ).178ص:1383پترسون، (»نهیقري  منزلهي شرّ به  مسألهی شرّ و منطقي  مسأله: است افتهعمده ی ریتقردو 
و اگر شرّ در جهـان مخـالف بـا قصـد او      ستینمحض  ریخي خداست، پس او  ارادهي رواگر شرّ در جهان از «، ومیهاز منظر  

  ).32ص:1380ی،قراملک(» ستین، پس او قادر مطلق ستین
  .دانند یمي خداوند قادر اي یریخی از صفات کي غرب وجود شرّ را ناسازگار با ی فالسفهي از اریبس

عـالوه بـر اعتقـاد بـه وجـود خداونـد،        کـه  شـود  یمـ ی مطرح کساني براي شرّ فقط  مسأله«: دیگو یم) 1981ـ1917(ی مکجان 
  ).33ص: همان(» محض ریخخداوند هم قادر مطلق است و هم  کهمعتقدند 
در . غافـل مانـد   تـوان  ینمـ ، نـد یب ینمي جز درد و رنج و شرّ زیچی را هست کهغرب، از آرتورشوپنهاور  لسوفانیفي  همه نیبدر 

، . میخواه یم کهي باشد زیچهمان  قاًیدق که مینام یم کیني را زیچی ما زمان«يونگاه  اراده  نیمعـ  لیـ مبـا   کـه ي اسـت  زیـ چو شرّ
الًي فردي  اراده الیامو شرّ به نسبت  کین. هماهنگ نباشد   ). 128ص:1379تافه، (» ی استنسب کـّ

ي شـرّ در   مقولـه ی نسـبت بـه   جـالب نظر  نیالحائري و صاحب اثر داللۀ هودبزرگ ی شمندیاند) م1204. م1138(مونیمی بن موس
در  رسـد  یمـ  کامـل ي ها انسان ای غمبرانیپبه  کهجهان  نیاي از شرور شرّي و ناگوارهر گونه «عبارت است از  کهی دارد هستنظام 
  ).255ص: 1388ی،نانید(» اند خدا غافل مانده اداز ی که ونددیپ یمي با وقوع  لحظه

ی روانشناسـ ، ونگیگوسـتاو گـارل   کـه ی برخوردار بوده است تیاهماهل دانش از چنان  نیبی در هستي وجود شرور در  مقوله
  .مسأله اختصاص داده است نیابه  وبیای را با عنوان پاسخ به کتابی، سیسوئ

 گناه یبهمه بال بر من  نیاچرا ! هوهی«: که نیبرای مبناز خداوند است،  وبیای بر پرسش پاسخ افتنی کتاب نیای اصلموضوع 
  .»ی؟کن یمو باوفـا نازل 
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بـه   آدم یبنـ بـا   هـوه در رفتـار ی  کـه  فکـر  نیابا  ونگی«. کند یمی آن اعالم اصالت یبمخالفت خود را با عدم وجود شرّ و  ونگی
 زیچهمه  که دهیرس جهینت نیاوجود داشته است به  زین حیمسدر عصر  تیفیک نیهمبوده و  گریکدی نیقرو شرّ  ریخشهادت تورات 

» دیـ گردخـدا بـه خـدا متوسـل      هیـ علي و کـه  آورد یمـ را به خاطر  عقوبامر داستان ی نیاو جمع اضداد است و  بیترکی از حاک
  ).8و7صص: 1385 ،ونگی(

ـ جامعبـر   دیـ تأک بلکه ستیني متضاد ها جنبه نیب کشمکشی تنازع و الهاز وجود اضداد در ذات  ونگمقصود ی« تیـ کلّو  تی 
بـا اصـل    نیـ ااز  ریغي ریتعبی وجود دارد و هر الهآن در ذات  عکسهم خود و هم  دیدرآهر چه به تصور  کهی معن نیابه . است
  ).8ص:همان(» منافات خواهد داشت دیتوح

ی بر مبحـث  انیپاي شرّ دارد آن را به عنوان  مقولهی عرفا در اشراق اتینظری با توجهی قابل کینزد ونگی اتینظر کهاز آن جا 
  .میآور یمي بر بحث عرفا و شرور آغازفلسفه و شرور و 

  
  :ـ عرفا و شرور7

 القضـات  نیعـ ي هـا  نامـه التعـرف لمـذهب التصـوف و     ، شـرح المحجـوب  کشـف ، هیریقشي  رساله رینظی عرفان کتبدر امهات 
ي، گـر یدبه خداوند و شرّ به  ریخنسبت دادن . و شرّ در عالم است ریخعرفا و اهل تصوف، خداوند خالق  دگاهیداز  که میابی یدرم

: 13رعـد (» ءیشـ  کُـلِّ اهللاُ خـالقُ  «ز منظر عرفـا  ا. برد یمسؤال  ریزی خداوند را افعال دیتوحو  کند یمگرفتار  تیثنوانسان را در دام 
16.(  

ف کلبطور  ا  ستندینها  و رنج ها یسختوجود  منکری عرفا و اهل تصو ـ ی قائل هستند و تیتربي رنج و بال اثرات براامـّ را  ی آنحتّ
، راه  مسأله هیتوجها در مورد  ي سخنان آنال البهدر .دانند یمی الهي رضاي وارد شدن به مقام برای آزمون یی بـه چشـم   هـا  حلي شرّ

  : عبارت است از که خورد یم
  .ي برتر استرهایخي  الزمهی شرور برخاست و وجود  ریخی احسن است و در آن غلبه با هستالف ـ نظام 

  .ی روح بشر استتعالي  الزمهب ـ شرّ 
  .است ریخج ـ شرّ مبدأ 

  .ت ـ شرّ معلول جهل است
الـ امـام محمـد    دگاهیـ دبنـا بـه   . ی امور استبرخی جهل از عوامل مهم شرّ دانستن همدان القضات نیعاز منظر  ـ «ی غزّ ی فـ  سیلَ
ا  االمکانِ مم عدب   . ی استهستی نظام ژگیو نیتر یاصل» کاناَ
  : و شرّ بودن امور اشاره شده است ریخی انسان از ناآگاهقرآن به  اتیآی از برخدر 
عس« نْ و کرَهوای اَ م رٌیخو هو  ئاًیش تَ کُ س لَ وا وعب شرٌ  ئاًیشَی اَنْ تُح وو هم کُ مواهللاُ ی لَ م التعلَمون علَ تُ   ).216: 2بقره،(» وأنْ

، رود یم انیمی از هستبا نگاه عاشقانه به  ها یزشتو  ها ییدوي تضادها و  همه، ستیني زیچمذهبشان جز عشق  کهاز منظر عرفا 
ي بد برایی جاو  سوزاند یمي را گرید زیچی شعله ور گردد جز معشوق هر کساگر در وجود  کهي است ا شعلهعشق همچون  رایز
  : گذارد ینمی باقی دوگانگی و نیب

  ی جمله سوختباقهر چه جز معشوق     چون برفروخت کوعشق آن شعله است 
  ).183ص: 5،ج 1378ی، زمان(

  
  :ي شرّ مسألهي و شبسترمحمود  خیشـ 8
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 خیشـ ي منظـوم  ها پاسخی تمامي  عصاره. ی بودعرفاندر عصر خود مرجع حل معضالت ) ق.ه 720ـ678(ي شبسترمحمود  خیش
ی بـر  عربـ ابـن   ریتـأث از . ی اسـت عربـ ي وحدت وجود و موجود ابن  هینظر انیبني، بر هروی نیحس ریامي ها پرسشراز به  در گلشن

  . ی گذشتسادگبه  توان ینمي هم عصر و بعد از خود، عرفاي از اریبس
و  نیتــر يادیــبن کــهرا  ي وحــدت وجــود و موجــود هیــنظرتــا  میناچــار زیــني شبســترمحمــود  خیشــي هــا شــهیاندی بررســدر 

  .میدهو شرّ و نظام احسن مورد توجه قرار  ریخاش با  ی است، از منظر رابطهعربي ابن  شهیاند نیرگذارتریتأث
ـ وجـود دو  . سـت یني جز ذات حـق  زیچدر واقع  کهي است واحد قتیحقی، وجود، عربي ابن  شهیاندبنابر  ی کـ ی: ی داردتجلّ

ثابت در عدم، در عالم  انیاعي آن،  لهیوسبه  کهمقدس  ضیفي گریدو  شود یمدر عدم ثابت  انیاعي آن  لهیوسبه  کهاقدس  ضیف
  .گردد یممحسوس ظاهر 

ه در صد مهر تابان کبه هر ی    ي دانا نهییآجهان را سر به سر  ذر  
  یصافاز او صد بحـر  دیآبـرون     یبرشکافـقطره را دل  کاگر ی

  ).100ص:1387ی، جیاله(
  :ی پر پشهحتّ ستینی خالحقّ  ضیفی، از هستي از ا ذره چیهمحمود،  خیشاز منظر 

  ارزن آمد کی در دل یجهان    ي صد خرمن آمدا حبهدرون 
  یآسمانـي چشم  نقطهدرون     یجانـي جاي در ا پشّهبه پرّ 

  ).102ص:همان(
ه پنهان است چه  پرده ریزي جانان به روي فزا جانجمال  کهی جهاندر  از منظـر ابـن   . ي حضـور شـرّ اسـت   بـرا ی مجالي هر ذر

. سـت ین شیبـ ی تـوهم ی نـدارد و  قیحقآن هم خداوند است و عالم، وجود مستقل و  کهی است ازلی واحد و قتیحقی، وجود، عرب
ا از هم، ی توان ینمی است؛ پس الهعالم مظاهر گوناگون وجود   دیبا بلکهي مخلوق باور داشت گریدی خالق و کبه دو وجود مجزّ

  .ی وجود نداردرتیمغا چیهآن دو  نیب، حق و گریدمنظر، خلق است و از منظر  کاز ی کهي معتقد بود واحدتنها به وجود 
  داریداست و  دهیدهم  نندهیبهم او     کار نیاي در اصل بنگر کوینچو 

  ).98ص:همان(
ی خطی را هست، ساختار انینوافالطوناز  رفتهیپذی اثر اشراق لسوفانیفي بر خالف و. ي داردا رهیدای، ساختار عربي ابن  شهیاند«

  .آمده باشد نییپااول رو به  ااز واحد ی که دانند ینم
. آن اهللا اسـت  مرکزو  اند ممکني ها دهیپد رهیدا نیا طیمحی دارد؛ طیمحو  مرکز کهي است ا رهیدای، هستی، عرباز منظر ابن 

سـازد و تجسـم    نـه یکریپی دارد، روحـ ی سـاختار  هسـت جهان و  کهانگاره را  نیا تواند یم نکهیای، افزون بر هستي انگار رهیدا نیا
  ).258ص:1387، دیزابو (» دهد یمنشان  زینی به انجام آن را هستآغاز  وستنیپبخشد، 

  : شود یم دهید زینمحمود  خیشی در هستوار به  رهیدانوع نگاه  نیا
ل سالک رهیداچو شد در  ل به آخر نقطهرسد هم     مکمي او  

ل بود  کهي کاربدان     دگر باره شود مانند پرگــار برکاراو  
  ).261ص:1387ی،جیاله(

 نیای، هر چه در خوبجز  کهاست؛ چرا  رهیدا نیا دنیداش، احسن  ی دانستن، الزمههست مرکزی و اهللا را هستوار به  رهیدانگاه 
ي وحدت، از جـزء بـه   سوبه  کثرتاز  کننده حرکت.میسازاهللا است، مرتبط  که رهیدا مرکزآن را با  میناچار، میشومتصور  رهیدا
  :ندیب یمی را احسن هست، نظام کلي سو

  کردسفر  کی یکلّي سوي جزوز     کردگذر  کوسرّ شناسد  نیای کس
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  ).203ص:همان(
ی از کـ ی. سـت ین دایـ هوي شـرّ شود،  ستهینگر قیتحقي  دهیدی اگر به هستنظام  کلّدر . است کثرتي در جزء بودن و بدشرّ و 

چه بسـا   کهاست  نیا، کرد نییتببا استفاده از بحث وحدت وجود آن را  توان یمدر باب پاسخ به شرور مطرح است و  کهی اتینظر
  .ی باشدخوبو  ریخ نیعي افراد  مجموعهی و هست کلي برای شرّ به نظر برسد اما هستجزء از  کی افرد ی کي یبرای مقوالت

اند؛ هر موجود مظهر  ی خاصصفتمظهر  کی خاص دارد و هر ینسبت، ناتیتعی از نیتعي از موجودات و موجودخداوند با هر 
  : ی استالهی از اسماء اسم

  ی استاسمز  کر یمعاد و مبدأ ه    ی استقسمی و حظّی کز حق با هر ی
  دائـــم حیتسببـــدان اسمنـد در     از آن اسمنــد مــوجــودات قــائــم

  ).178ص:همان(
، نقص یموجودي برالذا اگر  محمـود عـالم    خیشـ . گـردد  یبرمـ بـه حضـرت حـقّ     ماًیمسـتق شـرّ   نیا میریبگي در نظر بد اي شرّ

ذات حـق را   ملکـوت در عـالم   تـوان  یمـ  کـه صفات است  تیرؤ نیهمي  واسطهو معتقد است به  داند یمرا عالم صفات  ممکنات
  :نمود تیرؤ

  فردا دیدی توانتا ذاتش  که    جا نیاامروز  نیببصفاتش را 
  ).305ص:همان(

صفات حـق   رایزراه دارد،  زینخلل در ذات حق  نیای باشد، خللی است، اگر در آن الهجهان، جهان صفات  نیا کهاز آن جا 
در هـر   یـی دومحمـود   خیشـ ي فکـر در نظـام  . ی راه نداردخللجهان، نقص و  نیای عنذات حق است؛ پس در عالم صفات ی نیع

  :ی استکینیی راه ندارد و هر چه هست، دو زینو شرّ  ریخي  مقولهی است؛ لذا در گمراه نیعي مورد
  ).305ص:همان(» ضالل است نیعیی دودر وحدت  که«

  :ی هستندستینگونه امور از جنس  نیاي وو از منظر  داند یمي اعتباري اموررا  ناتیتعمحمود،  خیش
  ي استاعتبــاري امـــور نهــایتع    ي استسار شیخو کمالوجود اندر 

  است معدود زیچ کو ی اریبسعدد                موجـــود ستیني اعتبــــارامـــور 
  يبـازاو لهــو است و  کارسراسر                يمجازی جز هست ستینجهــــان را 

  ).345و  344صص:همان(
  . ي هستنداعتبار زینحسن و قبح امور  جهینتي باشد در اعتبار، ممکناتجهان  کهی هنگام

سن و قبح به اعتبار فاعل و « ن و چه فعلهر  که نیا حیتوضي فعل، اعتباري وصف گریدحس از فاعل بـا اعتبـار و   حیقبی چه ح ،
  ).348ص:1385سروش،(» باشد حیقبحسن و  تواند یم؛ اما در خارج از فاعل شود یماعتقاد حسن صادر 

فعل واحد « کهنظر آن است  نیابر  شانیا لیدلي بودن حسن و قبح افعال نظر دارد و اعتباربه  زانیالم ریتفسیی در طباطباعالمه 
بح شود و همان فعل با همان اوصاف  تواند یم  کـه  دهـد  یمـ نشـان   نیـ ا. متّصف به وصف حسـن شـود   تواند یممتّصف به وصف قُ

  ).351ص:همان(» ما از اوصاف فعل کشفاوصاف حسن و قبح اعتبار ماست نه 
  و بد نباشد  کین شیخوبه ذات     را وجود از خود نباشد کوی کس

  ).360ص:1387ی،جیاله(
ي ووجود از خود نباشـد و بالّـذات معـدوم بـود و نسـبت وجـود بـا         کهی را کسافعال، تابع صفات و صفات، تابع ذات است، «
شـد و   توانـد  ینمـ خواهد بود نه بد؛ چه از معـدوم، فعـل صـادر     کینبه ذات خود نه  کسی نداشته باشد، آن قتیحقي باشد و مجاز

  ).360ص:همان(» ، تنها اعتبار استکسنسبت وجود و فعل به آن 
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ی از مراتب کمقام رضا، ی. ی استعرفاندر مباحث  ی داد، با توجه به مقام رضاهسترور در به ش توان یم کهیی ها پاسخی از کی
و  هـا  بتیمصـ  تـوان  یم. ي نعمت و بال استتساومقام رضا، مقام . حقّ تیرضاي بنده در رضااست و عبارت است از محو  سلوك

وجود مقـوالت شـرّ در نظـام     که دیرس جهینت نیای قرار داد و به بررسي از شرور هستند از منظر رضا مورد بارزي  نمونه کهبالها را 
ی روح تعـال ي  الزمـه ی هسـت ، وجـود شـرور در نظـام    ردیـ بگروح مورد استفاده قرار  شیپاالدر جهت  تواند یمی از منظر عرفا هست
ی تـ یتربي اثـر   دربارهي مطهراستاد . جز وحدت وجود و موجود ستیني زیچمحمود  خیش دیدی از انسانی روح تعالی است و انسان
ي وجـود انسـان    نهفتـه ي روهاینقوا و  جییتهي اخالق و  هیتصفنفس و  بیتهذو  لیتکمسبب  کهي اموری از کی«: دیگو یم دیشدا

كي روین حکمو در  شود یم   »هاست بتیمصو  ها یسخت، دیشدادستگاه وجود انسان است،  محرّ
  ). 174ص:1377ي،مطهر(

  شـود یمی خوش فـیطا ـمیادچو     شود یم بالکشپوست از دارو 
  بــو ناپـاكی ناخوش و گشتگنده     ي در اوــدیمال زیتورنه تلخ و 

  ها شده زشت و گــران از رطوبت    چون آن پوست دان زینی را آدم
  و بافــــره فیلطو  پاكتا شــود     ده ــــاریبسو مالش  زیتتلخ و 

  ــاریاخت یبخــدا رنجت دهـد  که    ـــاریعي ای رضا ده تان ینمور 
  شماسـت ـریتدبي بــاالعلــم او     شماست ریتطهي دوست بال که

  ).51و  50صص:4،ج1377ی، زمان(
  :کند یمی رد کلرا به  اریاختمحمود  خیش. است اریاختي جبر و ها مجموعه ریزو شرّ از  ریخبحث حسن و قبح اعمال و 

  بود بالذات بـاطل کـوی را کس    ي مـــرد جاهلا ــاریاخت نیکدام
  بـود کجـــااز  ارتیکاختنگو     همچو نابود کسرچو بود توست ی

  و بد نباشد کین شیخوبه ذات   وجود از خــود نباشد کوی را کس
  ).360و  359صص:1387ی، جیاله(
 نیـ ا، موجـود  خیشـ از آن جـا  . اسـت  اریـ اختي  الزمـه شرّ  کهاست  نیادر ارتباط با شرور مطرح است،  کهیی ها پاسخی از کی
جهان را مطلقاً از حسـن و قـبح    نیاو همچون اشاعره  ستیني قائل اریاختموجود  نیاي برا، داند یمي مجازو  لیاص ریغی را جهان
  .داند یم پاك

ي صـفت  بـرا اشـاعره  . دانند ینمعمل حضرت حق  اریمعي را بشرو عدل  دانند یمعدل  اریمعو  مالكاشاعره، فعل خداوند را 
  . دانند یم نیریشرا  کندی هر چه آن خسرو عبارتو به  ستندینی قائل خاص تیاهمی الهعدل 

لقَش       ي شدوعدالت چون شعار ذات    شد نکوندارد ظلم از آن خَ
  ).397ص:همان(
ار و  قتیحقدر  که جدهمیهدر پاسخ به پرسش  خیش  ی بـودن  عـدم بـا محبـت    که دهد یمی ارائه پاسخیی است، ترسابت و زنّ

  :شرّ منطبق است
  باطل ستینـی هستي روبت از  کـه  ي مرد عاقــــلا کــن شهیاند نکــو

  .کوستینهر چه صادر گشت  کوینز   ی خــــالق اوستتعال ــزدیابـــدان 
  است  ریزغي آن وي است در شرّاگر   است رمحضیخباشد  کهوجود آن جا 

  ).538و  537صص:همان(



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 651

ی، الهـ ي هـا  حکمـت ي است و راه نبردن به شمار یبي ها حکمتي، موجوددر خلق هر . دیآ ینم، فعل عبث میحکاز خداوند 
  :ستینبودن آن موجود  هودهیبعبث و  لیدل

الحقِّ« نا هما االّ بِ قْ   ).29: 44دخان،(» و ما خَلَ
  گر تورا زو راحت و گر زحمت است    است حکمتو  ریخی محض نیبهر چه 
  میسلي افعل حق باطــل چــو باشد     ـــمیحکفعل باطــل از  دینـــا زانکـه

  ).80ص:1365ی، جیاله(
ی سـت یني  هینظری هستي پاسخ به شرور ها راهی از کی. ي است با عدممساواست و شرّ  ریخ نیعباشد،  کهی هر جا هستوجود و 

بنـابر  . انـد  آن را ارائه داده نیآگوستو سنت  نایسی، ابن فارابافالطون،  رینظبزرگ جهان  متفکرانی از برخ کهي شرّ است  انگارانه
  .یی و نور استروشناعدم  که هیسا، مانند کمالی شرور عبارتند از عدم وجود تمام، هینظر نیا

  ی استقدمسخن  نیا ستینی قلم    ی استعدم نیاو شرّ آن وجود و  ریخ
  ـــدیباآن چنــان  کــردهر چه او     ـــدینابــد  ـــزیعــزي ا ــمیحکاز 

  ).199و  198صص:1365ي، شبستر(
  :ی استستیني مساوی و شرّ هستي مساوی کینمحال است و  نیضداجتماع  گریدي سواز 

  نباشد نور و ظلمت هر دو با هم    ی آخر چون شود ضمهستعدم با 
  ).323ص:1387ی،جیاله(

 The( ممکـن جهان  نیبهتري به نظام احسن و واعتقاد . ی نداردگاهیجاشبستر  خیشی در باور هستي شرّ در نظام  مقولهاصوالً 

best of possible worlds ( ي وحدت موجود و وجود است هینظري ها مجموعه ریزاز.  
  

  ی ز آفتــاب آن جهــان استعکسچو   است ـــانیعدر عالـــم  کهي زیچهر آن 
 کوستین شیخوي جاي به زیچهر  که جهان چون زلف و خال و خط و ابروست

  ).465و  464صص:همان(

ي امـام محمـد    گفتـه بنـا بـه   . ی از نور آفتاب آن جهان ذات استعکس، ظاهر شده است مانند امکاندر عالم  کهي زیچهر آن 
ي عقـال را در هـم زننـد و     همـه نباشـد و اگـر عقـل     کوتریناز آن بهتر و  که دیآفرچنان  دیآفرهرچه « : ي سعادتایمیکی در غزال
، کننـد  ادتیز ای کنندي نقصان زیچ ا، یکنندي ریتدب نیابهتر از  ا، یشندیندیب نیااز  کوترینی صورترا  مملکت نیاتا  نندک شهیاند

  ).28ص:1361ی، غزال(» ی و جهل و عجز همه عدل استشیدروي و ماریباز رنج و  دیآفرپس هر چه ... . نتوانند 
  در فرشته طانیشو  ویددر  ملک    عالم همه در هــم سرشته نیبب

  کافـــرمؤمـــن و مؤمن  کافرو     همه با هم به هم چون دانه و بر
ه را  کاگر ی ي  سـراپاهمـه عالم  ـابــدخلل ی    يجـاي از ریبرگذر  

  ).108و  104صص:1387ی، جیاله(
ي هـا  یهسـت ی، قـ یحقی هسـت بـه جـز    کـه  ندیب ینمی را احسن هستی نظام کس. ی استهستنظام  دنیدباال احسن  اتیابي  الزمه

ی را قـ یحقی هسـت آن  کـه  رسد یمي ا مرتبه، به ندیب ینمي را گرید زیچی، قیحقی هست کبه جز ی کهی کس. قائل است زیني گرید
  :دهد یمی به دست واقعدر مورد عارف  خیش کهی است فیتعر نیاو  ندیب یمی خوب نیع

  درباخت پاكی هست کهی هست او ی    ی هست نشناختقیحقبه جز هست 
  ).    289ص:همان( 
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ی تنهـا  ژگـ یو نیـ ا. نـد یببی الهـ اسـماء و صـفات    احکـام  عیـ جمی را مشـتمل بـر   هستتا  رسد ینم تیقابل نیای به کسالبته هر   
 لیـ دالی از کـ ی خیشـ پـس از منظـر   . ی اهللا شده اسـت عنی؛ یهستي  رهیدا مرکزی تجلّدل و جانش محل  کهی است کسمخصوص 

  :ی نبودن جان استتجلی، در هستنظام  دنینداحسن 
  ی استتعالحق  کتابهمه عالم     ی استتجلّجانش در  کهبه نزد آن 

  ). 139ص:همان(
  

  گیريجهینتـ 9
ی، در شعاع نـور  نانید نیحسي استاد غالم  گفتهاما بنا به  شود یمي محسوب اشعری، کالمي از نظر شبسترمحمود  خیشاگر چه 

ي اشـاعره   شـه یاندو شـرّ گـاه بـا     ریـ خي در بـاب  شبسترمحمود  خیشسخنان  گریدبه عبارت . کند یمي اشاعره افول  شهیاندعرفان 
  .مطابقت دارد و گاه با عرفا

بنـابر  . دیپوشاز آن چشم  توان ینم زینی هستدر پاسخ به شرور  کهبحث وحدت وجود در موجود است  خیش دگاهید نیتر مهم
آن شـرّ   میریـ بگي در نظـر  شرّی است، اگر در موجود گانگوحدت و ی) اهللا(و وجود ) نیتع(موجود  انیم کهاز آن جـا   هینظر نیا

  .گردد یمباز  اهللاي وجود  رهیدا مرکزبا  ماًیمستق
صفات  رایزراه دارد  زینخلل در ذات حق  نیاي باشد، شرّاگر در آن خلل و  که داند یمجهان را، جهان صفات حق  نیا خیش
  .راه ندارد) ناتیتع(ی در عالم صفات نقص چیهذات حق است پس  نیعحق 

 کـه ی هـر جـا   هسـت ، وجـود و  خیشـ از منظر . امور است نیاي بودن اعتباري، بدی و خوبي در باب شرور و و اتینظر گریداز 
  .ي است با عدممساواست و شرّ  ریخ نیعباشد، 
  .به آن توجه دارد خیش کهی است هستشرور  نییتبي عرفا در ها حلراه  نیتر مهمبه مقام رضا از  دنیرس
 هیـ تکبـر آن   زیـ ن خیشـ  کـه ی است هستي از عرفا در مورد آن اتفاق منظر دارند، احسن بودن نظام اریبس کهي ا مسأله نیتر مهم
  .شود یم مشکلنظام دچار  نیاي سراپای جا به جا شود، هستي از نظام ا ذرهمعتقد است اگر  کهیی جادارد تا 

  .شود یمی هستنظام  دنیداحسن  اش جهینتاصوالً باور داشتن به وحدت وجود و موجود، 
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93  

  »تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی«نگاهی انتقادي به کتاب 

  دودپوتا .م.ي ع نوشته
 1علیرضا پورشبانان

  2فرمعین کاظمی

  چکیده

ي ادبیات تطبیقی و در مورد تأثیر زبان و ادب عربی بر زبان و ادبیات  یکی از معدود نویسندگان غیر ایرانی و غیر عرب که در حوزه
ی در این . است» تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی«ي هنديِ کتاب  دودپوتا نویسنده. م.است، ع پدید آورده  فارسی، اثر مستقلّ

است، مورد   اي که دکتر سیروس شمیسا از این اثر ارائه داده نگاهی انتقادي،  این کتاب و ترجمه نوشته تالش شده است که با
اي است که با محوریت اثر، از برخی منابع جانبی براي مستند  ي کتابخانه مطالعهروش تحقیق، بر مبناي  .بررسی علمی قرار گیرد

ي مستقیم صورت بگیرد و  تا حد امکان تالش شده به مفاهیم نقد شده در اثر، اشاره. کردن مفاهیم مورد اشاره، استفاده شده است
نگر، داوري نهایی در مورد  اي استقرایی و جزئی شیوه اي کلی، بلکه به شکلی مصداقی و دقیق صورت پذیرد و با نقد نه به گونه

  .مباحث نظري، ساختار و محتواي کتاب بیان شود

  

  

 .ي تطبیقی بررسی انتقادي، مطالعه. ، ترجمهشعر عربی، شعر فارسی : کلید واژه ها

  

                                                        
  رشته ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرسي دکتري  دانشجوي دوره .1

  .ي دکتري رشته ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس دانشجوي دوره.  2
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  مقدمه

ران فارسی و عرب زبان بوده است  تأثیر زبان و ادبیات فارسی و عربی بر یکدیگر از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه متفکّ
اند؛ اما  ي دید خود، آثار فراوانی، در مورد ارتباط این دو زبان با یکدیگر پدید آورده و نویسندگان ایرانی و عرب هر کدام از زاویه

ي تأثیر زبان و ادبیات  اده که نویسندگان سایر کشورها نیز به این مسئله توجه نشان دهند و کتاب مستقلی را در زمینهکمتر اتفاق افت
 -ي هندي نویسنده -دودپوتا. م.نوشتۀ دکتر ع» تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی«کتاب . فارسی و عربی بر یکدیگر پدید آورند

ي  است، از جمله آثاري است که در این زمینه نگاشته شده و در آن از زاویه  ارسی برگرداندهکه دکتر سیروس شمیسا آن را به ف
  . دید یک ناظرِ غیر ایرانی و غیر عرب، به پیوند زبان و ادب عربی و فارسی نگریسته شده است

است؛ و با وجود اذعان به محاسن  "تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی"ي نگاهی انتقادي به کتاب  ي حاضر در بر دارنده نوشته
فراوان کتاب، به آنها پرداخته نشده است، زیرا اوالً مجال اندك این نوشته ظرفیت پرداختن به نقاط قوت و محاسن کتاب را ندارد 

کتاب را  اند، به خوبی بسیاري از محاسن ي خود از این کتاب نگاشته اي که دکتر سیروس شمیسا بر ترجمه و دوم اینکه در مقدمه
ي مذکور  مند را به مقدمه اند و  پرداختن دوباره به آن مباحث، تکراري و مالل آور است؛ از این رو خوانندگان عالقه روشن کرده
در طول این بررسی سعی شده، عالوه بر اصلِ متن، ترجمه و توضیحات مترجم محترم نیز مورد بررسی قرار بگیرد؛  .دهیم ارجاع می

روش تحقیق در این . ه، از بار کردن مفاهیم فرا متن بر اثر و سپس نقد آنها به جاي نقد خود اثر خودداري شودهمچنین کوشش شد
چارچوب اصلی تحلیل، متن کتاب و ترجمه ي صورت گرفته از . اي است تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه -پژوهش، توصیفی

تا حد امکان تالش بر آن بوده که نقد و تحلیلِ اثر به . ردن بحث استفاده شده استآن است و از برخی منابع جانبی، براي مستند ک
ي مباحث نظري، ساختار و  در این مقاله مباحث مورد نظر به سه حوزه. ي استقرایی صورت پذیرد شکلی مصداقی و دقیق و با شیوه

 .اند محتوا، تقسیم و مورد تحلیل واقع شده

  

  مباحث نظري- 1

  نادرست از ماهیت شعرتلقّی  - 1-1

کند و  دانیم مباحث نظري، شالوده و اساس ساختمان نقد است و جهت دهیِ اصلی مسیر پژوهش را مشخص می همانطور که می
 »تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی«کتاب . ي استنتاج و داوري نهایی در مورد یک اثر به عهده دارد ترین نقش را در شیوه مهم

ف کتاب از ماهیت ادبیات در ذهن دارد که بر اثر  از جهت نظري ی نادرستی است که مؤلّ گرفتار دو عیب عمده است؛ نخست تلقّ
در واقع عمده ترین لغزش مؤلّف، . آن، گرفتار قضاوت نادرست در مورد ادبیات فارسی و نسبت آن با ادبیات عرب شده است

ا پنداشته است که مسئله ي اصلی و جوهري در شعر، مضمون و محتواي آن ریشه در شعر شناسیِ وي دارد؛ وي بسان بعضی از قدم
ضی هستند نویسنده در جاي جاي کتاب بر . است و زبان و بیان به نسبت محتوا و مضمون، داراي جایگاه ثانوي و ماهیتی عرَ

کتاب از تمثیل  84ي  صفحه ي خود مبنی بر اصلی بودن محتوا و مضمون در ساخت شعر تأکید کرده است؛ از جمله در عقیده
ی می شود، محتواي ظرف  قدیمیِ شراب و پیاله استفاده کرده و خواسته این مطلب را برساند که در نوشیدن، آنچه اصلی و مهم تلقّ

ه هاي متاللی دیگر ریخته شده تا نماي تاز همان افکار کهن، به قالب تازه در آمد و همان شراب کهن در پیاله«: است نه خود ظرف
ت در شعر، نحوه شناسی، اصلی این در حالی است که از منظر زیبایی. »اي یابد ي بیان و هماهنگی محتوا و زبان اثر  ترین عامل ادبی

اي نیست که تنها در روزگار ما مطرح شده باشد،  نکته "اي در زبان است شعر حادثه"اینکه . ادبی است نه محتوا و مضمونِ صرف
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ان این نظر مطرح بوده است، براي مثال جاحظ بصري از منتقدان نابغه ي عرب در قرن دوم هجري، در کتاب ترین زم بلکه از قدیم
  :گونه بدان اشاره داشته است الحیوان این

  :شنود مردي به نام ابوعمرو شیبانی روز جمعه در مسجدي این دو بیت را می«

  سؤال الرجالال تحسبن الموت موت البلی                  فانما الموت 

  کالهما موت و لکن ذا                         اقطع من ذاك لذل سؤال

جاحظ چون این شیفتگی . دهد دوات و کاغذ بیاورند و آن را براي او بنویسند آید که دستور می و از شنیدن آن، چنان به وجد می 
گوید به گمان من صاحبِ این دو بیت اصالً شاعر نیست؛ چون شاعر در اینجا فقط معناي خوبی را  بیند، می وي را در برابر شعر می

و چیز مهمی (شود و عربی و عجمی و بدوي و روستایی و شهري با آن آشنایند  هر بازاري یافت می ذکر کرده است، و معنا در
در واقع همان (داري کلمات و استحکام سبک هنر واقعی شاعر در راستیِ وزن، گزیدگی لفظ، آسانی مخارج حروف، آب). نیست

بعدها نیز عبدالقادر جرجانی، در ) 131: 1938جاحظ، . (است) شود هاي فرمی و ساختاري گفته می چیزي که امروزه بدان ویژگی
دهد که معنا و مضمون، مستقلّ از لفظ وجود ندارند و اساساً لفظ و معنا قابل تفکیک نیستند و  نظریه ي نظم و انسجام توضیح می

درکتان را از زبان  ماید که اصالًنالقاهر قدما را تخطئه میعبد«. بالطبع مضمون و محتوا به تنهایی اهمیتی در زیبایی شعر ندارد
ت ندارند ،اندازد که لفظ و معنا در عین اینکه اولویت دارندتصحیح کنید و بعد بنیاد خاصی می نیست که ما  یعنی چنین .اما اولی

کدام بر دیگري شوند و هیچ لفظ و معنا همزاد هستند و هم زمان زاده می .لفظی داشته باشیم و معنایی و آنها را به هم بچسبانیم
 :1383محبتی، (» .دهدشود و از طریق لفظ خودش را نشان میمی مقدم است و زودتر زاده ي جز اینکه معنا در رتبه .پیشی ندارند

، دهد و در حقیقت اي است که در زبان روي می شعر حادثه: توانم بگویم با اطمینان خاطر می «: گوید شفیعی کدکنی می)  58
ه و عادي ـ یا به قول و، میان زبان شعري اه، که خوانند دهد میانجام  با شعر خود، عملی در زبان، شعر، ه يگویند و زبان روزمرّ

عللی شناخته شده و د، علل بسیاري داشته باش تواند میاین تمایز . کند میتمایزي احساس  ،زبان اوتوماتیکی: ساختگرایان چک
در ادبیات تقلید و الهام پذیري مهم نیست، عرضه و «: شمیسا نیز معتقد است) 3 :1373شفیعی کدکنی، (» .قابل شناخت عللی غیر

مه ي کتاب تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی، (» نحوه ي بیان مهم است 20: 1382مقد(   

  ي تأثیرگذاري و تأثیرپذیري تلقّی نادرست از پدیده - 2-1

ف به پدیدهدومین عیبِ نظري کتاب، با ضعف نخست آن بی ار  ي اشتراك مضامین و تأثیرپذیري  تباط نیست، و آن نگاه مؤلّ
ف به پدیده. شاعران از یکدیگر، در ادبیات عربی و فارسی است پذیري شاعران فارسی زبان از شاعران عربی با  ي تأثیر مؤلّ

ر را به عنوان پدیدهیاد کرده است، و مسئله ي تأثیر و ... عناوینی چون سرقت ادبی، انتحال، ناخنک زدن یا  اي مذموم و منفی  تأثّ
پنداشته و در همه جا خواسته این نکته را به عنوان ضعفی براي فارسی زبانان، برجسته کند؛ به سبب همین دیدگاه وي در چند 

مضامین،  نامیده و عمل آنان را در ارتباط با وام گیري بعضی "شاگردان شاعران عرب"قسمت از کتاب، شاعران فارسی زبان را 
گذاري، یک پدیده ي عادي  که روشن است که پدیده ي تأثیرپذیري و تأثیر یاد کرده است؛ در حالی "سرقت ادبی"با عنوان 

پردازان بینامتنیت، هیچ  از دیدگاه نظریه. در ارتباطات انسانی و ادبی است و از عوامل اصلی غناي فرهنگیِ یک متن ادبی است
دهنده  تواند نشان شود؛ از این نظر اساساً وجود عناصر شعرِ شاعران دیگر در اثر یک شاعر، می غاز نمیي صفر آ اي از نقطه نوشته

ی در  ي غناي فرهنگ شعري او باشد نه لزوماً بیانگر دزدي یا عدم داشتن فکر، خلّاقیت و تجربه ي شعري مستقلّ؛ وانگهی حتّ
 -ي مضامین، این مسئله به تنهایی ن از عرب زبانان در زمینههاي ادبی فارسی زبانا صورت پذیرش فرض مؤلّف در سرقت
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ي بیان است نه اصالت  کاهد؛ چون آنچه در ارزیابیِ شعر اهمیت دارد، زبان و نحوه از ارزش شعر نمی -همانطور که گفته شد
عاست؛ در حالی که تقریباً تمامی م. محتوا و مضمون ضامین شعري وي، در شعر اشعار حافظ، بهترین شاهد براي اثبات این مد

ا شعر او از بهترین نمونه آید هاي شعري ادبیات فارسی به حساب می پیشینیانش سابقه داشته است؛ ام .  

  ها بی توجهی به امکان طبیعی، شباهت - 3-1

ن عرب زبان هاي مضمونی یا توصیفی میان شعرِ شاعرا کوچک ترین مشابهت "تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی"مؤلّف کتاب 
پذیري شاعران فارسی زبان از شاعران عرب پنداشته و هرگز توجه نکرده که ممکن است این  ي تأثیر و فارسی زبان را از مقوله

هاي  هاي مشابه تاریخی و سیاسی و دینی میان ایران و اعراب، به ویژه در سده باشد؛ زیرا به سبب زمینه "توارد"موارد از قبیل 
ها را کمرنگ کرده بود و مسلمانان را برادر و برابر خوانده بود، فضاي  که تسلط گفتمان اسالم بسیاري از تفاوتنخستین اسالمی 

فکري و فرهنگی ایرانیان و اعراب بسیار به هم مشابه و نزدیک شده بود و این مسئله، احتمال توارد و اندیشه ي مشابه در مورد 
الً بسیار محتمل است که یک شاعر عرب زبان و یک شاعر فارسی زبان، بی آنکه از اشعار هم ها را بسیار افزایش داده بود؛ مث پدیده

ی کنند ن و ناپایدار بخوانند، یا روزگار را فریبنده بدانند و مرگ را قضایی محتوم تلقّ این در حالی . آگاه باشند، روزگار را متلو
 . از نمونه ي تقلید شاعران فارسی زبان از عرب زبانان دانسته است) 102-100در صفحات (است که مؤلّف کتاب تمام این موارد را 

  

  ساختار     - 2

 گیري محدودیت حوزه ي نمونه- 2-1

منوچهري دامغانی، : مؤلّف هنگام بررسی شعر شاعران فارسی زبان، تقریباً تمام توجه خود را معطوف به شاعرانی درباري چون
ی همچونکرده و به ... عنصري، امیرمعزّي و همانطور که . فردوسی و کسایی هرگز به این اندازه توجه نکرده است: شاعران مستقلّ

و ) ي عباسی بودند به سبب آنکه بر حسبِ ظاهر، تابع خلیفه(ي فضاي عربی بر دربارها دانیم شاعران درباري به سبب غلبه می
است، بیش از شاعران مستقلّ و غیر درباري، تحت تأثیر زبان برخورداري از تحصیالت رسمی که در دوران آنها به زبان عربی بوده 

کم توجهی مؤلّف به آثار شاعران بزرگی چون فردوسی و کسایی، سبب شده که وي به دلیل نقص عمده در . و ادبیات عربی بودند
و مضامین آثار شاعران مستقلّ گیري کلی خود دچار اشتباه بزرگی شود؛ زیرا به تحلیل اندیشه  ها، در نتیجه صحت و جامعیت داده

  .ها از قضا از شاهکارهاي ادب فارسی نیز هستند، نپرداخته است زبان فارسی که بعضی از آن

پذیري شاعران فارسی زبان از شاعران عرب زبان، آن است که وي از میان انواع  دیگر لغزش مؤلّف در بررسی مسأله ي تأثیر  
کار بردند و  ن توجه خود را بر قصیده متمرکز کرده که فارسی زبانان آن را به تقلید از اعراب بههاي زبان فارسی بیشتری متنوع قالب

اي که مؤلّف مورد  چه در دوره-هاي زبان فارسی که تقریباً خاص فارسی زبانان است و بزرگ ترین آثار زبان فارسی  از دیگر قالب
ها سروده شده است، همچون مثنوي، غزل، رباعی و مسمط، کامالً غفلت کرده  در آن قالب -ها بررسی قرار داده، چه در دیگر دوره

اي که به مدح و توصیف و اشعار حکمی توجه کرده، به ژانرهاي دیگر زبان فارسی از جمله  گاه به اندازه همچنانکه هیچ. است
  .حماسه، داستان سرایی توجه نداشته است

خی سیستانی، هاي خود،  مؤلّف در بسیاري از مقایسه   از شعر شاعرانی چون المعی گرگانی، امیرمعزّي، منوچهري دامغانی، فرّ
فرخی  -در اثبات تأثیر پذیري شعر فارسی از شعر عربی استفاده کرده که به جز یکی دو تن... ابوالمعالی رازي، عبدالواسع جبلی و 

. هاي شاهکارهاي شعر فارسی را ندارد رشان بسیاري از ویژگیهاي درجه دوم ادبیات فارسی هستند و شع بقیه از چهره -و منوچهري
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ی و عمومی  مکفی، داوري از سوي دیگر مؤلّف اساس کار خود را بر استقرایی بسیار ناقص قرار داده و بر اساس قراین نا هاي کلّ
ی در مو. کرده است عاي قضاوتی کلّ رد زبان و ادبیات فارسی و وي با آوردن چند شاهد از تعدادي از شاعران مورد نظرش، اد

نگري، به بررسی و انتخاب حوزه ي بسیار  هاي عمده و کل طور که معلوم است، براي چنین داوري همان. عربی کرده است
گذاري شعر عربی بر شعر  این اشکال عالوه بر ساختار، در نام اثر نیز که اشاره به تأثیر. تري از شاعران دو زبان نیاز است گسترده
کند؛ در حالی که مؤلّف بیشتر توجه خود را  جانبه را القا می اي جامع و همه خورد؛ چنین عنوانی، بررسی دارد، به چشم می فارسی
    اي محدود از زبان فارسی و شاعران و قالبی خاص معطوف کرده است   به دوره

 جا به جایی در توالی بیان برخی از مضامین   - 2-2

لاز  51-48مؤلّف در صفحات  کند که با نگاه  گرایان بزرگ شعر عربی یاد می ابونواس و  بشّار بن برد طخارستانی، به عنوان تحو
اي  پذیري آنها از فرهنگ و ادب فارسی اشاره خاص خود مضامین و تعابیر جدیدي به شعر عربی وارد کردند، بی آنکه به تأثیر

ار که ایرانیابونواس و  1بکند؛ حال آن که به گواه مستندات تاریخی االصل بودند، عمدتاً تحت تأثیر فضاي فرهنگی ایرانی،  بشّ
ف در این صفحات ذکر نشده و تنها در فصل آخر و در  نوآوري هایی در شعر عربی ایجاد کردند؛ اما این نکته عامدانه از سوي مؤلّ

اشاره اي مختصر و گذرا به آن اشاره شده است؛ تواند تأثیر واقعی خود را داشته باشد، آن هم در  و در جایی که دیگر نمی 159ص 
الع در خالل تحلیل تري از روند  بینانه توانست در فضاي کلی بحث، شکل واقع شد، می هاي اولیه بیان می حال آن که اگر این اطّ

جا به جایی در ارائۀ برخی رسد مؤلّف با این  در واقع به نظر می. گذاري شاعران ایرانی و عرب بر یکدیگر را به نمایش بگذارد تأثیر
اهمیت نشان دهد و با این تأخیر در بیان مطالب، هم خود را از  زبان را کم اطالعات، قصد داشته ایرانی بودن برخی از شاعران عرب

خواهد برخی مضامین مورد نظر خود را تقویت کرده، برخی را با  انتقاد نگفتن حقایق تاریخی برهاند و هم آن طور که خود می
 .       گذاري کمتري به مخاطب عرضه کند شدت اثر

 

  محتوا - 3

 عدم بی طرفی در بیان برخی از مضامین - 1-3

اي که گاهی مؤلّف  گونه رسد بر خالف آنچه مؤلّف بر آن تأکید دارد، نگاه حاکم بر متن نگاهی جانبدارانه است؛ به به نظر می
کتاب، این مطلب را بیان کرده است که ایرانیان از  27ي  سعی در کتمان برخی حقایق تاریخی داشته است؛ مثالً وي در صفحه

کند که در بسیاري از موارد، استفاده از زبان  اي نمی دادند و به این نکته اشاره ن فارسی ترجیح میهمان ابتدا زبان عربی را بر زبا
ي خود  گرفته است، و این به نوبه دلیل اجبارهاي فرهنگی یا سیاسی از سوي اعراب صورت می عربی نه به سبب ترجیح آن، بلکه به

شوند که  کنند و یادآور می کوب نیز به این مطلب اشاره می زرین              . از دالیل نفوذ مضامین شعر عربی به شعر فارسی است

                                                        
و تاریخ . 62، ص 3مجتبی مینوي، مجلۀ دانشکدة ادبیات، شمارة »یکی از فارسیات ابونواس«و مقالۀ  1تاریخ ادبیات، ذبیح اهللا صفا، ج : رك.  1

  .35عبدالجلیل، ص . م.عرب، ج ادبیات

.  
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عباس مانع از احیاي مظاهر فرهنگی، مذهبی  امیه و بنی خصوص در دوران بنی هاي خود، به گیري در بعضی از موارد، اعراب با سخت
   1.شدند و تاریخی ایرانیان می

زبان از  ه این مسأله اقرار کند که بسیاري از مضامین و تصاویري که شاعران فارسینکته ي دیگر آنکه مؤلّف نخواسته است ب  
اند و یا از تأثیر  اند، ارائه داده سروده االصلی که به عربی شعر می اند، مضامین و تصاویري هستند که یا شاعران ایرانی اعراب پذیرفته

اي گذرا به  کتاب، مؤلّف به گونه 143ي  البته در صفحه. باسیان استفرهنگی ایران بر اعراب، به ویژه پس از به حکومت رسیدن ع
ی به این نظر خود هم اعتنا نکرده است؛ زیرا وي در همه جا شاعران ایرانی را دزدان  این نکته اشاره کرده، اما در داوري نهایی حتّ

و فکر ایرانی بر مضامین و تصاویر شاعران  ي تأثیر عمیق محیط شمرد، و این در حالی است که مسأله مضامین شاعران عرب می
ي است که محقّق بزرگی چون شبلی نعمانی می شاعر عجم وقتی چشم باز «: گوید عرب، به ویژه پس از سرنگونی امویان به حد

رب تقلید کرد، شاعريِ عرب خود عجمی شده بود و فرقی که با هم داشتند، فقط در زبان بود، بنابراین شاعر ایرانی به ظاهر از ع
شبلی (» .کرده، لیکن در حقیقت این تقلید از خودش بوده است؛ زیرا تغییر شاعريِ عرب به واسطه ي شاعري عجم بوده و بس

  )101: 1316نعمانی، 

 عدم ارائه ي دالیل کافی و علمی در طرح برخی مباحث- 2-3

براي نمونه در . مدارك علمی و تاریخی بیان شده استي  برخی از مطالبی که مؤلّف در کتاب به آنها اشاره کرده ، بدونِ ارائه
کردن شعر عربی به ابتذال و جسمانی شدن  ه و در سه خط پایانی، بدون اشاره به سندي، محیط فرهنگی ایران را به آلود 42ي  صفحه

ز عوامل ورشکستگی شعر کند و تأثیر شاعران ایرانی در ادبیات عرب را ا از یک سو و پیچیده کردن آن از سوي دیگر متّهم می
هاي نفسانی و  نامد، مثل عشق کند که آیا آنچه را که وي آلودگی می داند؛ حال آن که نه پیش و نه پس از آن روشن نمی عربی می

جسمانی، در ادبیات عرب سابقه نداشته است؟ این در حالی است که ما بسیاري از این مضامین را در شعر شاعران جاهلی، چون 
  .2 بینیم س، طرفه و اعشی میامرؤالقی

زبان در دوره ي اول شعر فارسی، شاگردان شاعران عرب بودند و خود نیز  در جایی از کتاب مؤلّف، گفته است که شاعران فارسی
عا باید گفت که اوالً . اند، و چند بیت نیز به عنوان مصداق سخن خود ذکر کرده است به این قضیه اعتراف کرده این در مورد این اد

اعترافات، به هیچ وجه عمومیت نداشته و خود نویسنده هم از میان تعداد فراوانی دیوان شعر که از آن دوره باقی مانده است، تنها 
زبان، خود را بر شاعران عرب  هاي بعد بسیاري از شاعران فارسی توانسته چند نمونه ارائه دهد، دوم اینکه از قضا در این دوره و دوره

د؛ اما مؤلّف نخواسته به این ابیات توجهی کند؛ براي مثال تعداد فراوانی از ابیات با مضامین برتري شاعران ایرانی بر ترجیح دادن
  :شود شاعران عرب در دیوان خاقانی وجود دارد که براي رعایت اختصار تنها به یک نمونه اشاره می

ان ثابت را جگر                      دست نثر من زند سحبان وائل را قفا رشک نظم من خورد حس  

  )17: 1388دیوان خاقانی، (

  :یا شاعري دیگر گفته

                                                        
  .121دو قرن سکوت، عبدالحسین زرین کوب، ص : رك.  1

  . ، شوقی ضیف، ذیل معرفی شاعران عصر جاهلی)9عصر جاهلی(تاریخ ادبیات عرب : رك.  2
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    بر عرب هست، ز بهر تو عجم را تفضیل          که عجم وصف تو کرده است و عرب وصف طالل

  هاي مؤلّف وجود تعارضات در نوشته - 3-3

لی نیست؛ براي مثال نویسنده، اشعار تعلیمی، اخالقی و حکمی را اي تعارضات نیز خا هاي یاد شده، کتاب از پاره عالوه بر لغزش 
اي برشمرده که شاعران ایرانی در آن به تقلید از شاعران عرب پرداختند، در حالی که خود او در  ي گسترده یکی از سه حوزه

هم در عربی و هم در فارسی، از  ادبیات اخالقی تعلیمی نیز،«کند که  اي، تأیید می کتاب ضمن نقل قول از نویسنده 159ي  صفحه
، در اینجا درستیِ یا نادرستیِ مطلب یاد شده مورد نظر نیست، بلکه مسئله »ي ساسانیان نشأت گرفته است آثار اخالقی و تعلیمی دوره

ي  بان در زمینهز زبان از شاعران عرب پذیري شاعران فارسی هاي قبلی مؤلّف در اثبات تأثیر این است که این مطلب کامالً با تالش
  .مضامین تعلیمی، در تناقض است

  

  ترجمه و توضیحات مترجم- 4

اي از  ترجمه ي کتاب با آنکه در مجموع به خوبی و استواري صورت گرفته است، با وجود این خالی از نقص نیست و بر پاره
  توان انگشت نهاد؛ هاي آن، به ویژه در مورد ترجمه ي ابیات عربی می قسمت

ی را چنین ترجمه کرده 173مثالً در صفحه   اند کتاب، دکتر شمیسا این بیت از متنب:  

  اشاروا بتسلیم فجدنا بانفس        تسیل من اآلماق و السم ادمع

  .هاي خود را که از گوشه چشم به اسم اشک جاري بود، بر آنان هدیه بردیم با حرکت دست به ما سالم گفتند و ما روح

اند، در حالی که سم در عربی به معنی سوراخ و مجراي عرق پوست بدن است که  ترجمه کرده "اسم"را  "السم"ي هایشان کلم    
آنان بر ما سالم کردند و ما : شود رسد معنی اخیر آن صحیح باشد؛ با این وصف معنیِ صحیح بیت چنین می در این بیت به نظر می

  . کردیم و پوست نثار آنان میها از سوراخ چشم  هاي خود را چونان اشک جان

شود در  اند، دو مطلب وجود دارد که می هایی که مترجم محترم براي توضیح بعضی از نکات ذکر کرده همچنین در پاورقی   
کتاب در مورد وصف معشوق مذکّر در اشعار عربی و فارسی چنین  62ي  صحتشان تأمل کرد؛ یکی آنکه ایشان در پاورقی صفحه

مرسوم کرد و این نوع شعر از طریق ) از شاعران عرب(زیبایی جنس مذکر را والبه  تشبیب هاي عاشقانه در توصیف«: نوشته اند
، البته ایشان براي این ادعاي خود دالیل متقنی ذکر نکرده اند، در حالی که دکتر »شاگرد نامدارش ابونواس به شعر فارسی راه یافت

این موضوع اختصاص داده، با ارائه ي شواهدي نشان شفیعی کدکنی که یک فصل از کتاب صور خیال در شعر فارسی خود را به 
هاي شمال شرقی ایران،  ي ارتباط خراسانیان با تُرك ي دکتر شمیسا، وصف معشوق مذکر به واسطه دهند که بر خالف گفته می

وصف (ین رسم همانگونه که جاحظ دقت کرده، ا«: وارد فرهنگ شعري فارسی زبانان شد و از آن طریق به شعر عربی راه پیدا کرد
هاي مربوط به بعضی از  در میان اعراب نبوده و از همین رو در شعر ایشان انعکاسی ندارد و فقط در بعضی از داستان) معشوق مذکر

اند و بر عکس در شعر فارسی، به ویژه شعر  پادشاهان یمن اشاراتی در این باب هست که در بعضی از کتب تاریخ از آن سخن گفته
  ). 305: 1386شفیعی کدکنی، (» .توان یافت این مسأله چندان رواج دارد که معشوق مؤنث به دشواري می ي غزنوي، دوره
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خورد ؛ ایشان در آن پاورقی،  چشم می کتاب به 155ي  مورد دیگر از اشکاالت مربوط به توضیحات مترجم، در پاورقی صفحه  
ري از اینگونه تواریخ و اسناد احتماالً در عهد امویان به عربی ترجمه شد، بسیا«: کنند ستیزي معرفی می دوران عباسیان را دوران علم

عا از ».هاي امویان را عقیم کرد و باعث نابودي این آثار شد ستیزي دوران عباسیان، این فعالیت اما علم ؛ در حالی که عکسِ این مد
ن اسالمی است و همه خان اذعا مسلّمات تاریخِ تمداند که دوران عباسیان، به ویژه تا عصر مأمون،  ن کردهي پژوهشگران و مور
  .هاي اسالمی بوده است ي سرزمین دوران طالیی علم و فرهنگ و تمدن در همه

  

  نتیجه گیري

توان نتیجه رفت  هاي نقد نظري، ساختاري و محتوایی تحت عناوین مختلف مورد اشاره قرار گرفت، می از آنچه به عنوان شاخصه 
هاي عمده بر کنار نمانده  ها و ضعف اي لغزش با وجود محاسنی که دارد، از پاره» یر شعر عربی بر تکامل شعر فارسیتأث«که کتاب 

ی نادرست مؤلّف از ماهیت شعر و پدیده ها در حوزه ترین این ضعف عمده. است ي تاثیرگذاري  ي مباحث نظري است که شامل تلقّ
گیري و جا به جایی در توالی بیان برخی از  ي نمونه ز با دو عیبِ محدودیت حوزهو تأثیرپذیري است؛ همچنین ساختار کتاب نی

هاي حفظ کند و در  ي مباحث محتوایی نیز مؤلّف نتوانسته است بی طرفی علمی خود را در داوري در حوزه. مطالب مواجه است
ته است و آنها را مبناي قضاوت خود قرار داده است؛ اي از موارد، مطالبی را بدون ذکر منابع و مستندات تاریخی، مسلّم پنداش پاره

ي ابیات و توضیحات  ترجمه. گیرند هاي مختلف کتاب در تعارض و تضادي آشکار با هم قرار می همچنان که گاه مطالب قسمت
ین مقاله اشاره شده مترجم محترم نیز با وجود آنکه در کلّ سودمند و راهگشاست، اما خالی از نقص نیست که به بعضی از آنها در ا

  . است
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94  

  یمیابراهی از نادر رمانداستان زمان در 

  )داشتم یمي که دوست شهر گریدبار (
  1سوسن پورشهرام

  چکیده
گرفته  نام زین »داستان زمان«دلیل رویکرد ویژه به مفهوم زمان،  به )Stream of Consciousness(جریان سیال ذهن  داستانِ
ي ها شهیاندي از ریتصو ،زمانینامرتب توالی و گري ن یادآوري، درون ،کارگیري تداعی معانی هببا  سندهینو، وهیش نیادر  .است
 .است شناختی رمان روان ي افتهی شکل تکامل زمانییِ روا کیتکن نیا  ،قتیحقدر . دهد یمي داستان ارائه ها تیشخصی درون

و  ی دستورمندمنطق ،به عنصر زمان ژه يو ي و توجهراو ذهن ي حرکت آزادانه لیدل به داشتم یمي که دوست شهر گریدبار رمان 
نما، هاي واقعي تصویرها و برشاری بهرمان کوشیده است با تداعی خاطرات و  نیادر  سندهینو. منسجم و منظم ندارد یجمالت

ي سبب شده است که ظاهراً آشفته و فاقد نظم راو ذهنیات  ،قتیدرحق. را به قبول و باور مخاطب نزدیک کند مسائلی غیرواقعی
  :پاسخ دهد ریزهاي  به پرسش کوشد یمرمان  قِیدقی بررسمقاله با  نیا  ،نیبنابرا. نظر برسد به دهیچیپمبهم و  ،در نگاه اولداستان 

  ذهن قرار داد؟ الیس انیجري ها رمانرا جزو  داشتم یمي که دوست شهر گریدبار رمان  توان یم ایآ
  او؟ گفتاري ذهن  يها هیبر ال ادارد ی هیتک داستان ذهن شخصیت يگفتار هاي پیش بر الیه رمان نیا
  است؟ داستان به وجود مخاطب خود کامالً آگاه راويِ ایآ
  
  
   .یمیابراهنادر   ذهن، الیس انیجر  ،تیروا  رمان، :هاواژه دیکل

 
 

                                                        
 susanpooria@yahoo.com: رایانامه: کارشناس ارشد ادبیات 1
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  مقدمه.1
گویی  ی است که ابتدا در غرب، با عنوان تکشناخت رواني ها داستانروایت در  انیب دیجدی از شگردهاي کجریان سیال ذهن ی

، از سندگانینوکرد و بعدها  ها و رؤیاها و درمان بیماران خود استفاده می در تعبیر خواب وهیش نیافروید از . کار برده شد درونی به
  ،سمیناتورالیی چون ها کتبمی تالقی نقطه داستان اتیادبذهن در  الیس انیجر. هاي خود بهره بردند براي نوشتن داستان کیتکناین 
در  سندهینو. یی را از هر کدام وام گرفته استها مؤلفهی است که ادبي مهم ها انیجر نیچن همو  سمیسورئال، سمیسمبول، سمیرمانت

 کیتاري ها جنبه  داستان، هیاول، به عنوان کنشگران ها تیشخصدر در ذهن  تیرواها بر آن است با قرار دادن کانون  داستان نیا
ی و آگاهي ها جنبهاز  ها افتیدرتفکرات و  شینما، داستان عرصه نیبنابرا. کند انیبذهن  الیس انیجرها را با  ی آنزندگ

نشده  انیبی است که هنوز به صورت گفتار، انیپا یبی معاني ها یتداعخاطرات و احساسات و  النیس  ی،ناخودآگاهی و آگاه مهین
  . است

 یبرخ دیکوشي و .دکرمطرح   )1910تا1842(یی کایشناس آمر و روان لسوفیف» مزیج امیلیو«بار  نینخسترا  ذهن الیس انیشیوه جر
 یآگاه رهیاز دا رونیها ب س احسا و افکار و خاطرات :مزیج فیتعر بنابر. خود را به کمک آن شرح دهد یذهن يها و تجربه میمفاه
از آن  شیبی آگاه  ،قتیحقدر  .هستند الیس یانیصورت جر به ،بلکه؛ شوند یظاهر نم فردبر  منظموجود دارند که به صورت  هیاول

 Stream ofاصطالح) Stream( نیبنابرای است؛ دگرگونذهن در حال  الیس انیجربه صورت   که در در ذهن ثابت باشد،

Consciousness) (The ذهن الیعنوان سبر  يا نهر است و استعاره ایرودخانه  یذهن، در لغت به معن الیس انیجر ای )نک :
از  زینی گوناگوني ها فیتعري متفاوت، رهایتفسترجمه و  لیدلی، به فارسدر زبان ). 172: 1376 ،سایشم  :نک  ؛71: 1374، دلیا

  : شده است انیبذهن،  الیس انیجر
آگاه،  افکار آگاه و نیمهاي است از ادراکات حسی و  اي از روایت که به موجب آن عمق جریان ذهنی شخصیت که آمیزه شیوه

  ؛)181: 1385داد،(شود  هاي تصادفی، به همان صورت بیان می خاطرات، احساسات و تداعی
شود و به تکلمی آغاز میترین سطح یعنی سطح پیششود که از پاییني آگاهی و واکنش عاطفی روانی فرد گفته میبه کل حوزه«

  ؛)208: 1383میرصادقی، (» انجامدقی است، میباالترین سطح که سطح کامالً مجزاي تفکر منط
  . )110: 1378ي، مقداد(و فعال  داریبذهن  کي موجود در یها شهیاندمستمر افکار و  انیجر
یی گو تکذهن و  الیس انیجراند؛ اما از  قائل شده» یآگاه«و » زمان«ي مفهوم براي ا ژهیوکارکرد   پژوهشگران، فاتیتوص نیادر 
  ی است؟درونیی گو تکذهن همان  الیس انیجر ایآ که نیااند و  ی ارائه نکردهروشن فیتعری درون

  ... وجود دارد؟ و وهیشدو  نیا نیبي بارزچه تفاوت  
 چیه یداستان، ب تیاز گفتار ذهن شخص شیپ يها هیال و ها تینامنظم ذهن شخص النیسرمان براساس ذهن،  الیس انیدر جر

 یتداع. بپردازد یداستان تی، به کشف ذهن شخصیو روان یذهن ییگو تک با کوشد یم سندهینو. شود یمی نوشته مالحظه و نظم
ها را  گونه رمان نیحوادث ا). 153:1370 سارتر، :نک( بر عهده دارد تیشخص یرا در بیان احساس و افکار ذهن یآزاد نقش اصل

 يها تیشخص اتیها با ذهن گونه رمان نیدر ا سندهینو«. دهند یم لیتشک ذهني گفتار شیپ هیال الیو خاطرات فرار و س ها شهیاند
را که  زیپادرگرآن خاطرات . ردیگ یم ي دور تعلق دارد، ها زمانیی از خاطرات درهم و فرار او را که به ها تکه  .رمان سروکار دارد

  ). 212:1380 ي،ریگلش(»ندیچ یمدر کنار هم   ،آورند  یمی کوتاه به ذهن او هجوم زماندر 
ذهن  ي ازریتصوو  آزاد یزبان هیپا تازه بر یمنطق ،»کارکرد ذهن« وهیش به تیروا انیببا  ذهن، الیس انیجررمان  ،بیترت نیابه 
است که خودآگاه و ناخودآگاه، زمان حال و گذشته و  يا پرواز فکر به گونه« وهیش نیادر . ندیآفر یم یسینو داستان ، درالیس
کار خواننده  نیاو  )46: 1382 ،یفلک(» گردد یها دشوار م رابطه افتنیو  شوند یاحساسات درهم مها و  ، حوادث و خاطرهندهیآ
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 يها بنا کند و با کنار هم قراردادن تکهی ، نظمی داستانسردرگمو  شیاز تشوو  است که کار نابسامان را درك کند ركیز
   .دی، به لذت کشف نائل آداستان تیپراکنده ذهن شخص

الن بهره برده است از شیوه داشتمبار دیگر شهري که دوست مینادر ابراهیمی در  یراوي . جریان سیال ذهن یا تداعی خاطرات یا س
برد و مفهوم اي که خواننده هرگز با یکبار خواندن داستان ره به جایی نمیمدام بین گذشته و حال در رفت و آمد است؛ به گونه

  :پاسخ دهد ریزهاي  رمان به پرسش قِیدقی بررسبا  کوشد یممقاله  نیانگارنده در . منطقی آن را به دست نخواهد آورد
  ذهن قرار داد؟ الیس انیجري ها رمانرا جزو  داشتم یمي که دوست شهر گریدبار رمان  توان یم ایآ
  او؟ گفتاري ذهن  يها هیبر ال ادارد ی هیتک داستان ذهن شخصیت يگفتار هاي پیش بر الیه رمان نیا
   است؟ داستان به وجود مخاطب خود کامالً آگاه راويِ ایآ
  .استها بایسته  گویی جریان سیال ذهن و انواع تک هشیوي ها یژگیوه پیش از بررسی روایی رمان یاد شده، توضیحی کوتاه دربار 

  
  ذهن الیس انیجري ها یژگیو. 2

  ذهن الیس انیجردر  تیرواي ها وهیش. 2.1
بامعناست، درهم  جهینتو در  تمندیغا  ي،ضروري ساختاري دارای را که جهانداستان در دوران مدرن بر آن است تا باور به  تیروا

 زیپرهی و مورد توافق همگان قطعی تیواقعی منسجم و انعکاس داستانکه در آن به صراحت از نقل  تیرواي از ا وهیش: بشکند
داستان و کنار رفتن خود از  هیاولبه عنوان کنشگران  ها تیشخصدر ذهن  تیروابا قرار دادن کانون  سندهینو، قتیحقدر . شود یم

 زینخواننده . دیجومتن در آن راه  ریتفس قیطراز  هیثانوکنشگران  اتا خواننده متن ی دهد یمي قرار ا واسطهداستان را  تیرواصحنه، 
، به متن راه افتهي تازه دست یا تجربهي داستان به ها تیشخصی ذهن اتیتجربخود با  اتیذهن قیتطبي فعال که در کنشگرعنوان  به
  . ابدی یم

ی عاطفی و درون اتیتجربکه در آن  تیرواي از ا وهیش):  Interior Monologue(ی درونتک گویی . 2.1.1
، گفتار خاموش ییگو تک. شود یم فیتوصي خواننده، برااز گفتار،  شیپي داستان در سطوح مختلف ذهن در مرحله ها تیشخص

این دیدگاه شبیه به شیوه اول . شود یاجرا م ایداستان نوشته  تیشخص ي هیخودگو ایکه فکر  یمعن نیذهن است؛ به ا ییبازگو ای
گویی درونی را با توجه به  تک. کند گذرد، داستان را نقل می درذهنش می شخص است که در آن راوي به کمک بازگویی آن چه

  . اند بندي کرده به مستقیم وغیرمستقیم، تقسیم  ،سندهینوحضور 
حضور کامل دارد؛ )یداستان(شخصیت «ی که درحال، نویسنده غایب است؛ وهیش نیادر  :گویی درونی مستقیم تک.2.1.1.1

در نتیجه به شکل من، حضور و وجودش . حساسات خود استها، آرزوها و ا ها، تجربه زیرا ذهن وي در حال فکر کردن به خاطره
،  تیشخصو انعکاس ذهن است » یمعان یتداع« یدرون ییگو اساس تک ).43: 1382 فلکی،(» کند را اعالم می در سطح   معموالً

ی، ارتباطي معناي گفتار، دربردارنده ها هیالو بر خالف  رسد ینمی ارتباطی که به سطح آگاهیی از ها هیال  :از گفتار است شیپ
 انیب ریضمي گوناگون ها هیالی موجود  که در ذهني ندهایفرآي ذهن و محتوا، نیبنابرا  ؛ستینی و سانسور منطقی، نظم زمان بیترت
تک  نیادر  زیني است و خواننده دستور ریغي ها بیترکبا   ،سندهینوی و ناآراسته و فارغ از دخالت رمنطقیغبه ظاهر  ، شود یم

   . یی او وجود نداردراهنماي برایی الگو چیهیی گوی است که سردرگمبسان انسان  ها ییگو
و به  شوند یمکه در هوا گرد  شنوم یمي را اي به زهرآلوده ها آبي صدا. ي پنبه آمده بودندها بوتهي سبز رنگ به تصرف ها ملخ«

  . خندند یمها  بلوچ. ها بر خاك انباشته شده بودند کنار پنبه  ي سبزرنگ،ها ملخ. نندیمنشزارها  ي بوتهرو
  ي کوچه و بازارها فیتصني خواندن برا ي بازگشتن، برااست  رید
  ... ها کودکانه گل دنییبوي برا
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  ) 11و 10: 1387 ی،میابراه(» ات خواهم گذشت؟ ي پنجرهپاي که من از انگار یمهنوز  ایآ
  )13: 1387 ی،میابراه(» ها جامه مرا پاره کردند آن. کردند یمها پارس  سگ. ی را نگفته نگذارمحرف چیهه خواستم ک... اما من«

، کند یمیی آرا صحنهو  ابدی یمگاه در داستان حضور  به گاه سندهینو، وهیش نیادر : گویی درونی غیرمستقیم تک. 2.1.1.2
در داستان حضور  سندهینو. سپارد یمي راورا به  تیرواو ادامه  شود یمو سپس از صحنه خارج  دهد یمالزم را ارائه  حاتیتوض 

یی گو تکاز  وهیش نیادر . کند یماو را به خواننده منتقل  اتیذهنو  کند یمحرکت  تیشخصی درونیی گو تکي پادارد و هم 
از  ماًیمستقمطالب  نیایی گوکه  کند یمرا چنان ارائه  تیشخصاز گفتار ذهن  شیپي ها هیال اتیمحتوي کل دانا سندهینو زینی درون

ی گاهو  کند یم تیرواسوم شخص  دید هیزاومطالب را از زبان خود و با  سندهینوتفاوت که  نیابا  شوند یمنقل  تیشخصذهن 
از نظم و   دخالت و کنترل او،  ،سندهینوحضور  لیدلبه  وهیش نیامطالب در . دیافزا یم تیشخص اتیذهنی در مورد حاتیتوضهم 

  .ي برخوردار استشتریبانسجام 
  . یآموخت یمو در کنار تنها پنجره روشن روز را  ایدری در دشت، در زندگ دیباتو «

  . یآموحت یمدر آسمان را چون ستارگان 
  . یآموخت یمی وحشآلود و  جوشان و کف  ،ریخطدر موج 

  ). 33  :1378 ی،میابراه(» یآموخت یمی کردن را زندگ دیباتو 
این مخاطب . ی وجود داردمخاطبنوعی از تک گویی که در آن ):  Dramatic monologue( تک گویی نمایشی. 2.1.2

زند و خواننده یا یبلند حرف م ياو با صدا. دارد یلیحرف زدنش دل يخود مخاطب و برا يشخصیت برا. در خود داستان است
که چه کسی در داستان مورد خطاب قرار  ابدی یدرمي راوي داستان ها صحبتاز  زینخواننده  .بردیبه موقعیت او م یشنونده پ

   .گرفته است
  ).32  :1387 ی،میابراه(» کند یمتر  درد تن درد روح را سبک! ایهل«

از  که یدرحال کند یم، شخصیت با صداي بلند صحبت وهیش نیادر ):  Soliloquy(  حدیث نفس یا خودگویی. 2.1.3
حدیث نفس ممکن است، بخشی از اثري باشد، در حالی که تک گویی نمایشی گاه . خبر است وجود و حضور دیگران غافل و بی

  )67: 1377، یرصادقیم؛ 77 و78: 1387،اتیب: نک (1دهد یمهمه اثر را به خود اختصاص 
  آقا؟ دیاخسته شده «

  ... دیشا... بله... من؟ آه
                                                        

  : ادداشتی١١١
بلند حرف  يدر حدیث نفس، شخصیت با صداالبته، . ندینش یم شیخویی به گفتگو با تنهادر  تیشخصی درونیی گو تکنفس و  ثیحددر  1
ی حضور دارد که مخاطبی ضمننفس به صورت  ثیحد، در نیچنهم . گذرندیها در ذهن او م، گفتهیدرون ییگو که در تکیزند، درحالیم

ی کـه در  احساساتو  ها شهیاندتا  شود یمحضور مخاطب مفروض سبب  نیهم. آورد یمي خود را بر زبان ها شهیانددر مقابل او  تیشخصیی گو
ي روشن و نه چندان ها هیالي برخوردار باشد چرا که از شتریب تیمیصمی از صداقت و درونیی گو تکنسبت به  شود یم انیبنفس  ثیحدقالب 

ی مخـاطب ی شـ ینمایی گـو  تـک است کـه در   نیادر  زینی شینمایی گوآن با تک  زیتماوجه . شود یم تیرواو با کنترل او  تیشخصذهن  قیعم
ی حالدر  دیگو یمبا خود سخن  قتیحقو در  ستیننفس متوجه حضور مخاطب  ثیحد ندهیگوي از حضور او آگاه است اما راووجود دارد و 

  ).418تا  414، 1376میرصادقی،: نک( کند یمی بازگو کسي براها را  یی آنگوکه  ستیا گونهبه  شیها شهیاندو  اتیذهناو از  تیرواکه 
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  آقا؟ دیزن یمبازهم حرف 
  )49  :1387 ی،میابراه(» ؟دیکن ینم؟ اشتباه زنم یممن؟ من حرف 

  ذهن الیس انیجري ها داستانکارکرد زبان در . 2.2 
  ،رمنسجمیغ  ،ختهیآمی به صورت درهم، زبانو عناصر  ستینی، برخوردار عقالناز نظم و منطق  از گفتار ذهن،  شیپزبان در مرحله 

ي براکه  سدیبنوی را چنان درونیی گو تکبه هر حال ناچار است  سندهینواما . شود یم انیبی ارتباطي مبنابدون مخاطب و فاقد 
ي برا. از گفتار ذهن وفادار ماند شیپي مرحله ها یژگیوکامال به  توان ینمرو  نیااز   قابل فهم باشد؛  ي،حدوددست کم تا  خواننده، 

ي مهم ها یژگیوی از کی. رود یمی به کار متنوعی زباني ترفندهاذهن،  الیس انیجری، در داستان  ذهني ندهایفرا دنیکش ریتصوبه 
از مهم  زیناستعاره و نماد ). 121تا115: 1380،اکوبسنی  :نک(ي  است شعري از عناصر ریگ بهرهی و شعرگونگ، وهیش نیازبان در 

ي ندهایفرای از برخی بر استعاره مبتنخصلت  لیدلبه  ژهیوبه . کنند یم کینزدی هستند که زبان داستان را به زبان شعر صناعات نیتر
ي زبان استعاراند، کارکرد  ی کردهسعی درونیی گوي ذهن در نگارش تک هواشدن به حال و  کینزدي برا سندگانینو  ی،ذهن

  .شوند یمبه نماد  لیتبد زیني عناصري است که ندیفرا نیچندر ادامه . برجسته کنند اریبسذهن را 
افعال و کلمات  دیجدي ها صورتیی، ابداع معنایی و آواي ها یتداعی با استفاده از زباني ها يباز  ي،دستورنکردن قواعد  تیرعا
ی ذهني هوابا حال و  شتریبه خواننده را هر چه ...ي ذهن وفضاحاکم بر  دیتردانعکاس ابهام و  اچندگانه ی میمفاهي القاي برا

 نیادیبني ها یژگیوی از کی که خود یابهام. دیافزا یمی داستان زبانعناصر بر ابهام  نیاکاربرد . کنند یمداستان همراه  تیشخص
  ).96و 95 :1378 ،اتیب : نک(از گفتار ذهن است  شیپدر مرحله  ها شهیاندافکار و  انیجر

  ذهن الیس انیجري ها داستانزمان در . 2.3
ي جا به سندهینو وهیش نیادر  . بر عهده داردرمان مدرن  يریگ در شکل يادیز اری، نقش بسیساعت ریزمان غذهن،  الیس انیجردر 

رود یمفرو  تیشخصبه عمق ذهن   کند، تیروای حوادث داستان را زمانی انسان انتخاب کند و با نظم زندگی از طولی برش که نیا
اما  کند یمبسنده  ها تیشخصی زندگی کوتاه از زمانتنها به    ،نیبنابرا. کشد یم ریتصورا به  تیشخی درونو احساسات  ها شهیاندو 

به مفهوم زمان، گاه داستان زمان  ژهیو کردیرو لیدلبه  ذهن، الیس انیجرداستان   رو، نیااز . رسدیمدر همان پاره کوتاه به عمق 
 عیدر ذهن انسان است که در آن وقا یدائم انی؛ بلکه جرستیاز حوادث پشت سر هم ن يا ، رشتهیمعن نیزمان به ا. شود یم دهینام

تا  شود یماز زمان حذف  ندهیآگذشته و  ها داستانگونه  نیادر   شوند یم دهیشی، مدام به زبان حال اندالیس یدر حرکت ،گذشته
 دهیتندرهم ي خود را به تراکم جازمان  وستهیپی توالو  بیترت ی، حالت نیچندر . دیآي محض از لحظه حال به دست شهودکشف و 
و  اند افتهعمق تجربه نظام ی زانیمی که بر اساس زماني داستان نه بر اساس تقدم و تأخر ها تیشخصکه در ذهن  دهد یمی خاطرات

  . اند ختهیآمکامال درهم  ندهیآگذشته و حال و 
. آورند یمي روبه انواع شگردها   ی تطابق آن با زمان،چگونگذهن انسان و  قیدقي انعکاس براذهن  الیس انیجر سندگانینو

ی لحظات چهیدری از گذشته از طوالنی مدت تیروا  و گذشته، ندهیآحال و  نیب تیروامداوم  رییتغ  ی به گذشته،ناگهانبازگشت 
ي مکرر که گذشته ها یتداعي از ریگ بهره  ي مختلف ذهن،ها هیال انیمداستان  تیروایی مداوم کانون جابجا  محدود از زمان حال،

ي متفاوت اذهان ها یتلقتا  شوند یمیی هستند که به کار گرفته ها وهیش... ي افعال وها زمانکاربرد نامتعارف   ،زندیآم یمو حال درهم 
  ).118  :1387 ،اتیب؛ 37: 1374، دلیا  :نک(انندیبنمامختلف از مفهوم زمان را 

  ذهن الیس انیجري ها داستانطرح در . 2.4
در  زیچهمه  ها داستان نیادر . ی از اساس دگرگون شده استسینوی داستان سنتي ها یژگیوي از اریبسذهن  الیس انیجردر داستان 

 تیرواي، پرداز تیشخصی چون زمان، زبان، میمفاه. ی را ندارندسنتی رمان خطی توالو حوادث رمان  گذرد یم ها تیشخصذهن 
و داستان در ذهن خواننده ادامه  شوند ینمداستان روشن  افتنی انیپای پس از حتي از مسائل اریبسچنان دچار تحول شده اند که ... و
با . کند یمي را مطرح دیجد میمفاه  زند یمی به مقوله طرح را کنار سنتداستان، نگرش  نشیآفرمشارکت خواننده در روند . ابدی یم
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بداند چرا  ازینی بخود را از عنصر طرح  تواند ینمی سینورمان  چیه. اند یی بدون طرحداستانها نیچنپنداشت که  نیچن دینباهمه  نیا
  ).  140: 1387 ،اتیب  :نک(دهد یم لیتشکرا  سینوي کار رمان بنداستخوان   ،تیرواکه طرح به هر حال در کنار عنصر 

  :برشمرد شوند ینوشته م کیتکن نیکه با ا ییها رمان يرا برامهم  یژگیو چند توان یم یطور کل به  
   ی؛ عقالن ياز گفتار بر گفتارها شیپ يها هیال يبرتر. 1
     داستان؛ هیاولبه عنوان کنشگران  ها تیشخصدر ذهن  تیروااز صحنه با قرار دادن کانون   سندهینوکنار رفتن  . 2
  ی؛ ذهني ندهایفرا دنیکش ریتصوي به برای  زباني متنوع ترفندهاکاربرد . 3
 دهیشی، مدام به زبان حال اندالیس یدر حرکت ،گذشته عیدر ذهن انسان که در آن وقا یدائم انیجر چون همزمان  در نظر گرفتن . 4
  ؛  شوند یم
  . داستان نه شرح حوادث تیشخصی زندگ کیتاري ها  جنبه انیب. 5
  
  داشتم یمي که دوست شهر گریدی رمان بار بررس. 3

  خالصه داستان. 3.1
خواهد راوي می. حکایت، مرور روزگار کودکی تا جوانی راوي و هلیا، دختر همسایه است همراه  با توصیف طبیعت زیباي شمال

. سازد رو می هایش باشد اما قراردهاي اجتماعی و فاصله طبقاتی، راوي را با مخالفت پدرِ هلیا، روبه  ها و شاديهلیا شریک رنج
هلیا بعد از مدت کوتاهی، آزرده از تنهایی . رونداي چوبین، کنار ساحل چمخاله میها، راوي و هلیا، با هم به کلبهرتیب، آنت این به

اما راوي . هایشان را به زندگی در کنار خویش راضی کنندخواهد که با هم بازگردند و خانوادهو خسته از تکرار، از راوي می
عشق را تجربه کرده ها پیش در آنجا  به شهري که سالناچار  گردد و راوي نیز پس از مدتی به یی بازمیتنهاهلیا به . کند مخالفت می
   : گردد اما گویی همه چیز تغییر یافته بود، بازمی

پدر . کنندر میدلیل تحقیمرا بی. توانم اینجا بمانمدیگر نمی. مردم با من خیلی بد رفتار کردند... اش بیرون کرد  پدر، مرا از خانه«
» کند؟ بیا برگردیم به چمخالهدیدي که بازگشت همه چیز را خراب می... هلیا. گفت که پنج ماه رفتی و یک نامه ننوشتی

  ).17: 1387 ی،میابراه(
مهربانی گل رجعتی دیگر باید به حریم! رجعتی باید هلیاي من«: نویسدگردد و پنج نامه به هلیا میچوبی باز می راوي تنها به کلبه 

سرانجام راوي پس از یازده . شود اما از  هلیا خبري نمی) 69و68: 1387 ی،میابراه(» شودبه باد صبح که بیدار می... هاي نرم ابریشم
  .گرددسال انتظار و دوري، باردیگر به شهر باز می

  ي داستانظاهرساختار . 3.2
  .دیرسبه چاپ هجدهم  1387به چاپ رساند و در سال 1345را انتشارات روزبهان در سال  داشتمبار دیگر شهري که دوست می
  .بارانِ رؤیاي پاییز، پنج نامه از ساحل چمخاله، پایانِ بارانِ رؤیا: داستان شامل سه قسمت است

  : شود یمبلد شروع   رمان با ترجمه سوره
  خورم یمشهر سوگند  نیابه 

  يشهر نیاو تو ساکن در 
  آورد دیپدی که فرزندانو سوگند به پدر، و 
  ...میا دهیآفرکه انسان را در رنج 

  در رمان تیروا  وهیشو  دید  هیزاو. 3.3
 گریدبار هاي بارز  کند و این خود از ویژگی دیدهاي مختلف در رمان به تحرك، چندصدایی و پویایی رمان کمک می وجود زاویه

به آن عمق  ،تواند یک داستان را غنی و پرمایه ساخته دید می هموقعِ زاوی جا و به تغییرات به«البته . است داشتم یمي که دوست شهر
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» ببخشد و یا به آن ظرافت و طرحی چندوجهی و هرمی شکل بدهد یا ممکن است داستان را مخدوش نماید و از هم بپاشد
  ).83ص: 1382بارگاس،(

کند، شیوه نگارش و  آن چه بیش از هر موضوع دیگر، توجه خواننده را به خود جلب میم، داشتبار دیگر شهري که دوست میدر 
بار  اي که خواننده هرگز با یکگونه به. وآمد است راوي مدام بین گذشته و حال در رفت  در این داستان،. زاویه دید نویسنده است

رمان چهار زمان متفاوت را به  نیاابراهیمی در . ت نخواهد آوردرا به دس برد و مفهوم منطقی آنخواندن داستان ره به جایی نمی
قلم  آییم، اندازهترتیب که هر چه به سمت حال می این به. نشان داده است  ،)Font(قلم  ها را با تغییر اندازه زمان نیاکار برده و 

  .شودگونه که با نزدیک شدن، صدا نیز بلندتر میشود، آنتر میدرشت
هاي زمانی حقیقت، نادر ابراهیمی ساختار داستان را بر اساس زمان و گذر زمان استوار کرده است و بر اساس همین سطحدر 

  .بردمختلف، داستان را به پیش می
فراش مدرسه آمده . دیکشباباجان سرم داد « .دور است، با زمان کودکی راوي مرتبط است سطح اول که مربوط به زمان گذشته 

  ؛)23:1387 ی،میابراه(»به باباجان گفته بود که من سر به هوا هستم. منزل بود در
رود و پس از بازگشت به شهر، طرد میهنگام که راوي با هلیا به ساحل چمخاله میسطح دوم، مربوط به زمان گذشته است، آن 

  ؛)28:1387 ی،میابراه(»ندیآ یمبا هم کنار  ایدرجا که جنگل و  آن. میبسازی کنار رودخانه چوبخانه  کی میبرو«. شود
ي تو سوبازگشت من به شهر بازگشت به ... ي تو بازنخواهم گشتسوبدان که من به  ایهل« . سطح سوم، زمان حال است

  ؛)11و 10: 1387ی،میابراه(»ستین
با حدس و گمان به آن  توانباید گفت که هیچ راهنمایی براي کشف زمان این سطح وجود ندارد و فقط می«سطح چهارم  

نماید متون این سطح که از نظر قلم، بزرگترین اندازه را دارند، افکار راوي هستند هنگام تعریف تر میپرداخت، آن چه درست
  ). 135: 1384پور، محسن(» ها اندیشیده نشده است و از نظر زمانی جلوتر هستندداستان، افکاري که تا به حال به آن

خراب کردن هر چیز  ساختن هرچیز نو، و براي مرگ را بیاموز دوست داشتن هر دم دوست داشتن هر نفس زندگی،براي  !هلیا«
  .)47:1387 ی،میابراه(»را عاشق مرگ بودن کهنه را و براي عاشق عشق بودن،

ی اصل تیشخصی زندگز ی اطولی برش که نیاي جابه  سندهینو وهیش نیاتفاوت که در  نیابا . ی استزندگ تیروا  موضوع رمان،
وخاطرات او را  ها شهیاندو  رود یفروم تیشخصي دهن ژرفای مرتب کند، به زمانرا انتخاب کند و حوادث داستان را بر اساس نظم 

ي آرزو  :ایهلي را در کنار ریپ، دوران خوش حتی؛ کند یمی کوتاه، مرور زماني را در رواي ریپی تا کودکو  کشد یم ریتصوبه 
ی عاشقي خوش روزهاي با شور و حرارت تمام، راوکه یزمان ادکردی. بکشد ریتصوآن را به  تواند یم لیتخي که تنها راونافرجام 

 خاطرات و چنان یادهاي پرشکوهی، نگاه پیر تو چشمان مرا نوازش خواهد داد و ما با آن همه« :کند یمبازگو  شیها نوهي برارا 
با مادرجان رفتید  شد؟ بعد چطور آقا بزرگ .خواهند قصه ما را بشنوندها باز میخانه بچهدر  .خواهیم رفت سنگین و آهسته راه

بند و بی .ها گفت آن شود برايهمه چیز را نمی« گوییمهربان می تو با خشمی ...بعد .کردید بعد خودتان یک خانه درست .چمخاله
 ). 33: 1378 ی، میابره(»شوندمی بار و گستاخ

آینده ازي راو گونه نیای را باخته است و زندگکه  زند یمبه او تلنگر  تیواقع، کند یمرا مرور  بایزي ایرؤ نیاي که الحظهاما در 
این بازي  .امخیلی خسته شده ام،شده خسته« :دیگو یمبه او  ایهلرا که   یزمان، آورد یم ادو به ی روداي خیالی به گذشته داستان می

زمستانی سخت و طاقت .و فردا زمستان است .ماهیگیر خوبی نخواهی شد تو هرگز .شود زندگی کرداینطور که نمی. را تمام کن
 ). 34 : 1387ی،میابراه( »سوز

  ي داستان نمادها. 3.4
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ي خشک ایدنشان ی که کودکان با فریادهاي شادمانهدورانهمان . ی استکودکی دوران شیآال یبی و پاکنماد   رمان، نیادر  هلیا
ی مهربانو  کنند یمی، اعتماد راحتبه . شوند یمبا هم دوست  بهانه یبی که ساده و کودکان.  کنند یمپرشور و حرارت   ترها را بزرگ

  ي بزرگترها را خوب شناخته،مادي ایدني که راو. دوران نیای پاکداشت   پاس باستیزو چه  دهند یم هیهد گرانیدبه  گانیرارا به 
ی بزرگ آرمانی حتی ارزشداشت هر  نگاه ي براکه  داند یمخوب  زینرا  نیاي کودکانه را رها کند؛ اما بایزحس  نیا خواهد ینم

من خواستم که با دوست داشتن . ؛ باورکننمیافریبي ا افسانه  من هرگز نخواستم که از عشق،! ایهل«. خود را به مذلت افکندنباید 
  ).67و 66  :1387 ی،میابراه(» خواستم یمرا  ها لحظهمن از دوست داشتن فقط . ییروستاکودکانه و ساده و   ی کنم،زندگ

چراکه بزرگترها با تر است این در کودکی آسان  البته،ه دارد و اخواهد همواره آن را براي خود نگمی يکه راواست هلیا آرمانی 
   .خواهندچیز دیگري می اواز  تیواقعاما در  کنند یمرهنمون  ها یخوبهماره کودك را به  که نیا
ي از روزو ... میداد یمي کوچکمان را آب ها گلما . بود دهیآفري آن برای که باغبان کوچکي ها گلو  میداشتی کوچکما باغچه «

  . جا را هم سنگ بگذارند آن  ،اطیحگفته که مثل تمام . بزنند لیبباباجان گفته باغچه را : که دیرس یمراه 
  ؟میداری که ما آن را دوست نگفتی تو هل
  .)15:1387ی،میابراه(»بس است گرید ها يباز بچه نیا: اما باباجان گفت چرا؛

ي او براسال است که  ازدهی! ؟ پدرکند یمی زندگجا کنار خانه ما  تنها همان ایآ. ام را فراموش کرده ایهلهاست که  مدت گرید«
  .)20:1387 ی،میابراه(«سال؟ ازدهی. ام ي ننوشتها نامه

  . هاست اصل و نسب انسان کننده نییتعها، قدرت و ثروت  ي است که به نظر آنقدرتمندي ها انساننماد هلیا  رِپد در داستان،
را  ابانیخو  رود یمراه  ابانیخمثل آن بود که درست در وسط  رفت یمشهر ما راه  رو ادهیپی در وقت. آورم یم ادپدرت را به ی ایهل«

  .)21:1387و 20ی،میابراه(»دهد یمو او سرش را تکان  کنند یمعابران به او سالم . اند بسته نیآذي او برا
ها همه شب  آن کسی کاري به کارشان ندارد،و  ستندیني بدي ها انسان، شانیها يقماربازها با وجود زشتکار که  جاست نیاجالب 
  . شود یماز شهر طرد  ی و صداقت، پاکی با همراهي به جرم راواما  دهندمی ها را دست به دستکنند و ورقدود می

  . دادند یمشهر مرا دشنام  کمردم ی«
  .)18:1387 ی،میابراه(»داشتم یمي که دوست شهر
  ،کوشد یمپس  ؛ شود یممواجه  انیاطرافنزد خود نگاه دارد اما با مخالفت  شهیهمي برارا ،  ایهل  ی کودکانه را،پاک خواهدمی يراو

از پدران که نماد قدرت و حاکمیت یی دور جا  ببرد، به سوي آبی دریاهابا خود   را، شیاهایرؤي ایهل  صداقت را، نیادست کم 
 تواند خود را از همهمی دوام آورد؟نابرابر تواند در این جدال آیا انسان می اما.  ...و ندو دود که نماد تاریکی قماربازان ، ازهستند
  . کند یمو او را رها  آوردگویی همان معصومیت نیز تاب نمی پاك کند و تنها بماند؟ بشريهاي آالیش

و پس از تحمل  آورد ینمی را تاب پناه یب، دست کشیده حتی از هلیایش نیز داستان که براي تن به مذلت ندادن، راوي  سرانجام،
ي تو سوبدان که من به  ایهل« :کرده است میتسلی او را وادار به پناه یب رایز  ؛گردد یبازمي بزرگترها ایدنیی به تنهاسال  ازدهی

 نینفری را با شدگ لمیتسبگذار تا تمام وجودت . ندیافریبی مانیپشی تا انتظار نینش یم داریبتو . بازنخواهم گشت
در خاطرات زیسته  هاست کهسال .کسی او راشناسد و نه را می کسیاو نه    اما، ؛ گردد یبازمو به شهر ).  10 : 1387ی،میابراه(»زدیامیب
  . بر جاي نمانده است داشت دیگر اثرياز آن شهري که دوستش می و

دعوت به خواب  را هلیا از همان ابتداي کتابکه نتوانسته به هدف خود برسد،  نیاتالش و از  نیانافرجام از  راوي   ،بیترت نیابه 
و  داشته یمي را که دوست شهر. دیگو یمي سخن راوي برباد رفته ها آرماني کتاب، از ابتدای در میابراهنادر   ،قتیحقدر . کندمی

 هیچ کس بخار دیگر نگاه .دهددود دیدگانت را آزار می دیر است، بخواب هلیا،»  :را ستوده شانیابارها  نیااز  شیبی که مردم

خواهند  داریبقماربازها تا صبح ... گذشت خالی کنار خانه تو نخواهد دیگر هیچ کس از خیابان .ات را پاك نخواهد کردپنجره
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ی خالشب از من ... ستندیني داریب شگرانیستا نندینش یم داریبصبح  دهیسپها که تا  آن. را آزار خواهد داد دگانتید  و دود،  نشست،
و  کند یم نینفررا  زیچهمه   ي که درمانده شده،اور). 8: 1387  ی،میابراه(»ی استخالها  پروانه ریتصوشب از من و ... ایهلاست 

 ). 10 : 1387ی،میابراه(» ریحقي است برادري او برای است و دشنام درماندگ آور امیپ ،نینفر«که  داند یمخوب 

یی از  ها قسمتی که ابتدا با نشان دادن لمیف شینمادرست مانند . کند یمتکرار  زیني رمان انتهای جمالت اول کتاب را در میابراه
  .کند یمی مرور اصل تیشخصچه را که در گذشته اتفاق افتاده در ذهن  آن  ي داستان،انتها

. دهد یمرا آزار  دگانتیددود . است رید ،ایهلبخواب ... تنها خواب... خواب... قانون دود و نور و فلز... مانیااست  زندهیفرورچه «
» ی استخالها  پروانه ریتصوشب از من و ... ایهلی است خالشب از من .. .نخواهد کردات را پاك پنجره بخار کس چیهنگاه  گرید
  )111و 110  :1387 ی،میابراه(

  زبان رمان . 3.5
یابد، گاه نثري  زبان او مناسب با محتوا تغییر می. گامی نسبی فرم و محتواي کار اوستدهد، همآن چه به کار ابراهیمی ارزش می

ابراهیمی چه در نادر . هایی تأثیرگذار و گاه نثري ساده و شیوا و بدون هر گونه استعاره و کنایهشاعرانه با جمله کامالً تصویرگرا و
هاي  دنیاي داستان، قتیحقدر  .هاي نمادین و تمثیلی از توجه به زبان اثر غافل نمانده استگرایانه و چه در داستانهاي واقعداستان
 ، پساي شاعرمسلک است درون نویسنده  ،دنیاي بیرون است و این درونْهایی درونی، از اندیشهلکه دنیاي بیرون نیست ب او عینِ

او شاید از معدود نویسندگانی باشد  .گویند شاعرانه سخن می ،اند ت نویسندههاي مختلف شخصی ها که در حقیقت وجهشخصیت
ها وجود تأثیر و خاصیت انتقال حاالت مختلفی که در برخی از واژهدانند که باید هر طور شده از قوت طور مصلحت میاین«که 

زبانی سالم و  هایش از ارائهکوشد تا در تمامی داستانبر همین اساس می). 54: 1371وستلند، (» دارد، حداکثر استفاده را برد
  .آهنگین بهره ببرد

راد است و به مقتضاي حال و هوا و موضوع داستان، نوشتاري و عیب و اینثر نادر ابراهیمی کمابیش نثري حساب شده و تقریباً بی
هاي شاعرانه بهره می ها و واژهآهنگ است و گاه از کلمات قصار و جملهگفتاري است و داراي خصوصیتی ساده و روان یا خوش

 زینو   تشبیه ،آمیزيحس ، تصویرآفرینی  ،داشتم یمي که دوست شهر گریدبار در رمان ).  266: 1382میرصادقی،   :نک(گیرد 
  :یی برخوردار استباالاستعاري از بسامد    اضافه

  آمیزي، حس تصویرآفرینی. 3.5.1
 فیتوص) (10 :1387 ی،میابراه(»نشینندمی هاشوند و به روي بوتهشنوم که در هوا گرد میاي را میهاي به زهرآلودهصداي آب«

 )سمی که با آب آمیخته شده به آب زهرآلوده تشبیه شده است ها، ی بوتهپاش سم

 )شدن بو داریبي زیآمحس )  (12 : 1387ی،میابراه(»هاي کاهگلی را بیدار کرده استباران بوي دیواره«

 )ها در شبگرگه تصویر صداي زوز( ) 19 : 1387ی، میابراه(»ترسیديشکستند و تو میها جام شب را میگرگ«

ها دو ها،ماسهگردانی روي ماسهبر می آوري وبیرون می کند،ها صدا می را که تماما خیس شده است و آب در آن تو کفشهایت«
  )است رکردهیتصوا هشدن ماسه صورت دو رنگها را بهخیس شدن ماسه) (26 : 1387ی،میابراه(( ».شودمی رنگ

) 36 : 1387ی،میابراه(» هاي خشکاستخوان .آرایندنمی زندگی راها استخوان .هاي اهلی استتر از ظرف شام سگخالی شب،«
شامی و استخوانی  هایی که در انتظارتناسب و هماهنگی شب و سگ و استخوان،سگ :تشبیهی شعرگونه و دلگیر براي شب(

 )حاکم بر داستان ناامیدي !ستندیخشک بیش ن

هایی که آفتاب را در رنگ .هاسترنگه واخوردگی هم .نیست شادي ها به روي زمین نشسته است و سپیدي،آن زمان که برف«
سپید رنگ شادي است به :تصویر کنار هم نشاندن برف و رنگ و آفتاب ) (39 : 1387ی،میابراه((اندمحدود احساس کرده دوامی

 .)همراه نشودشرط آنکه با سردي برف 



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 672

شود و اي است که گشوده نمیخندد پنجرهنمی اي کهپنجره)  59: 1387 ی،میابراه(» ...جوشد وخندند و آب نمیها نمیپنجره«
 .که شوري ندارد ايکدبانویی ندارد یا زندگی اي کهیعنی خانه...جوشد وآب که نمی

ترین ترین و دلچسبساده دشای) (73 : 1387ی،میابراه( ».شناختممی ترین جامه کامل عید کودکاندوست داشتن را چون ساده«
 ).ددوست داشتن باش تشبیه براي

  يدارانگار و جان استعاره. 3.5.2
سوخته  درخت ریشه ) (29:1387 ی،میابراه( »گفت؟ توانیمی گردد چهاي که به باغ خویش باز میسوخته هلیا تو با درخت ریشه«

 ). او را سوزانده است يها شهیرو  وندهایهمه پ ،رسیدن به عشق است که يا خسته استعاره از عاشق دل

  )وآمدهاپایان شب و کم شدن رفت از اياستعاره)  (12:1387 ی،میابراه(»مکدعابران پایان شب را می زمین،«

 هاي شور از دید ظاهر مجازي زیبا است چون میوهء آفتابگردانمیوه)  (46:1387 ی،میابراه(»هاي شور خواهد دادگل زرد ما میوه«
در مقابل گل (نافرجام است تر گل زرد عشقیشاعرانه اما از دیدگاه.شوداست که معموال شور خورده میآفتابگردان  تخمهء
 )قاش اشک است و شومیوه که)سرخ

 )41:1387 ی،میابراه(»ماندبه جاي می یابد و افسوسپوسیدگی بر هرآنچه پنهان شده است دست می«

 )41:1387ی،میابراه(»خواهند گریستهاي چوبی ها از آن سوي نردهفردا نارنج«

  :تکرار کلمات و جمالت با ترکیبات جدید. 3.5.3
 )36:1387 ی،میابراه(»باید روي نوار ذهنی حماقت قدم گذاشت«

 )30:1387 ی،میابراه( »...ها ها و از نسیم بهار نارنجاز گالب جاري زمستان«

 )22:1387 ی،میابراه(»هاي گریزالحظه«

  واژگان تداعی. 3.5.4
 ام که با تیغ،صد بار به تو گفته :گویدپدر می .غلتانیممی تیغی را ما با نوك چوب جوجه ...پسر باغبان یک جوجه تیغی پیدا کرده«

 ). 41:1378 ی،میابره(»...مداد را نتراش

 ). 43 : 1378 ی،میابره(»گلی استهایش خیس و لباس باز هم تمام !گوید نگاه کنمادر می.کندآلود میها را گلباران زمین...«

؛ 178: 1381مهرور،: نک(هاي اضافیکارگیري فراوان ترکیب و به استفاده از دو کلمه پرسشی. 3.5.5
  ).82تا  78 :1387،جنیدي

  )45:1387 ی،میابراه(»آیا کدامین باران تمام غبارها را فرو خواهد شست«
 دهیچشي را ا ناشناختهي ها باغي نارس ها وهیمناگوار  اریبسما چگونه طعم تازه  ابیغی که او در کن یماحساس  ایآ  !ایهل«

  )85:1387 ی،میابراه(»بود؟
اي که در خدمت افکار اندیشه: اي چون اندیشه داردست که پشتوانه ا  هاي نادر ابراهیمی عنصريزبان در داستانبه هر روي، 

بدون . پردازدگیري میالي روایت به بحث و استدالل و گاه نصیحت یا نتیجهدر البهشود و راوي نویسنده، وارد جریان داستان می
ها، با هدف و مقصود معینی نوشته شده تا ذهن و فکر خواننده را به خود مشغول کند و در جریان تردید، برخی از این داستان

ي کتاب همراه با مرور جاي جادر   ،کوشد یم هسندینو. هاي گوناگون دست یابدداوري و قضاوت فرضیات راوي به استدالل
 تیاهمي باشد بر دیتأکی درشت مجزا کند تا هم فونترا با   ،زند یمدر آن موج  حتینصی از پند و رنگی ناب که جمالت  خاطراتش،

  . ي کندادآوری  ،گریباردي از ماجرا را ا خالصهموضوع مورد بحث و هم 
 انسان يوجوداست و عظمت  ارزش یبها هم باشد، باز  به دست آوردن ارزشالتماس حتی اگر براي باور است که  نیای بر میابراه
 ماند،استغاثه به جاي می کند و آنچه از هررنگ میبودن را بی تمنا، .ریزدشکوه زندگی را فرو می التماس،»  :کند یم رانیرا و

   ). 14و 13: 1387:یمیابراه(»ندامت است
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 یک مرد،«: گذارد ینمپا  ریزغرور خود را اما هرگز شکند، درهم می ی و محبتست که همه چیز را براي دوستاو عاشقی مصمم ا
شکستنی  آنچه کند،فدا می آنچه فدا کردنی است، آورد،می تواند به قربانگاه عشقیک مرد هرچه را که می دارد،اس میپعشق را 
اما هرگز به منزلگاه دوست داشتن به گدایی نمی: کندتحمل میسوز است  ملشکند و آنچه را که تحمی است،
  ). 24: 1387:یمیابراه(»رود
دوست  براي دوست داشتن هر نفس زندگی، !هلیا«: داند یمیی و درك ضد آن آشنای شناختن و درك هر موضوع را در میابراه

 عاشق مرگ بودن چیز کهنه را و براي عاشق عشق بودن،خراب کردن هر  ساختن هرچیز نو، و براي مرگ را بیاموز داشتن هر دم

  . )47:1387 ی،میابراه(»را
که  هلیا، ما در روزگاري هستیم،« :کند اعتماد زیچشمانش ن تواند حتی بهداند که انسان در روزگاري اسیر شده که نمیاو می

  ). 101  :1387 ی،میابراه(»باور کرد چیزها را ندیده، توان دید و باور نکرد و بسیاريبسیاري چیزها را می
  

  جهینت. 4
هاي شناسانه و سرانجام مقولههاي داستانی خود به مسایل اجتماعی و وطن، پس از آن مسایل انساننادر ابراهیمی در بیشتر مجموعه

دفاع ، در تمامی آثار نادر ابراهیمی عناصر محوري اندیشه و آرمان تقریباً. پردازد ها میانتزاعی چون عشق، اخالق، ایمان و مانند آن
، موج از هر آن چه که مردمی، شرافتمندانه و انسانی است و اعتراض و مقاومت در مقابل هر آن چه پلشتی و فساد و ناراحتی است

هایی که اگر چه در برخی اندیشه. رنمود استردرخشش و پچنان در این آثار پو در این میان جالي رنگ اخالق، هم زندمی
شود که شامل اجزاي نوشتاري قدر آشکار میها، ماهرانه پشت الفاظ نویسنده مخفی شده است، اما در برخی موارد آنداستان

  .گرددهاي داستان میکلید واژه جمالت و حتّی
 هاي داستان و شیوه چارچوباست که در آن  هاي ایرانی یکی از داستان یمیابراهنادر اثر  داشتم یمي که دوست شهر گریباردرمان 

تا حد  دهیکوشاما   به وجود مخاطب خود آگاه بوده؛  رمان، نیای در میابراه. دارد تیاهمي گریدی داستانعنصر روایت بیش از هر 
ي براي است ترفند  نوشتار، وهیش نیا، قتیحقدر . بهره ببرد زینذهن  الیس انیجر وهیشی به شناخت رواني ها رماني ها کیتکنامکان از 

هاي جریان سیال ذهن  رمان هشیوي به حدودبهره برده تا  اریدرونی بس ییگو تک يها کیز تکنکه ارمان  نیا . درك بهتر موضوع
یی از داستان تا ها قسمتور خود در فونت و حض رییتغبا  سندهینو. یی را نداردها رمان نیچن یپراکندگی و اما آشفتگشده است  کینزد

اما  بایز ریتصاویی از تابلوداستان را به   ،سندهینوالبته ذهن شاعرانه   ي حرکت کند؛راوي پا همتا  کند یمي به مخاطب کمک حدود
 هزاوی يجا بههاي  چرخش. گشوده خواهد شد سندهینوي از جمالت داستان تنها به دست خود اریبسکرده است که درك  لیتبدمبهم 
   .مهم این رمان است يها نکتهاز  زیدید ن
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95  

  الگوها در  پویایی شخصیت در داستان زال شاهنامهاستفاده از کهن
  1يرودسرپورنعمت  ژهیمن

 دهیچک

ي ادیبنمهم و  راتییتغ نیا. دهد یم رییتغرفتارش را  انوع نگرش ی که دهد یمي روی تحولداستان  تیشخصی از ابعاد برخدر 
افراد اجتماع  گریدي داستان را از ها تیشخص که راتییتغ نیا. ي باشدبد ای یخوبرو به  که نیا او ی کم ای ادیزی لیخاست  ممکن
یی ایپوتا عوامل  شود یمی بررسی شاهنامه پهلوانمقاله داستان زال از بخش  نیادر . ی بر منش انسان استمتک شتریب، سازد یم زیمتما

یی موبدان، شگویپي، رازآموزیی و پاگشایی از جمله خواب، الگوهاداستان کهن  نیادر . ي داستان نموده شودها تیشخص رییتغو 
  .  گردند یمي اصلی و فرعی داستان ها تیشخصیی ایپوو  رییتغی هستند که موجب عوامل نیتری از سرنوشت از مهم آگاه

  

  

  ، کهن الگو تیشخصیی ایپوشاهنامه، داستان زال ، :  کلید واژه ها

 

                                                        
   poornemat@pgu.ac.ir     : فارس بوشهر ، رایانامه جیخلدانشگاه  اریاستاد - 1

  

mailto:poornemat@pgu.ac.ir
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  مقدمه

  گذشته  یدر آثار داستان« .دهد ینم  يرو  در رفتارش  و تغییري تحول  تا آخر داستان  از اول  که  است  یتیشخص ستایا  تیشخص
آثار   پهلوانان. کردند ینم  يرییخود تغ یول دادند یم رییرا تغ  شیخو  طیمح  که نندیافریرا ب  ییها تیداشتند شخص  خوش  سندگانینو

  رهبران  ها در مقام آن  به  آنچه. ها باشد آن  سکون  همان  یحماس  ساختار پهلوانان  مهم  ي نکته دیاش. بودند  گونه نیاز ا  اغلب  یحماس
اما پرین ). 34: 1379ی،ونسی(»شوند ینم  فیتضع  در برابر فشار حوداث بزرگ  که  است  نی، ابخشد یم  ارزش  اقوام  گذاران انیو بن

  نیا«. دهد یم رییرا تغ  رفتارش ای  نگرش  نوع  تحول  نیا  که دهد یم  يرو  یتحول ایپو  تیاز ابعاد شخص  یدر برخمعتقد است که 
ا با. باشد  يبد ای  یخوب  رو به  است  ممکن  نیهمچن. باشد  کم  یلیخ ایو  ادیز  یلیخ  است  ممکن  و تحول رییتغ و   حتماً مهم دیام
   ).54: 1376، نیپر(»باشد  يادیبن

و   شهیها، در اند تفکر و رفتار آن  ي در نحوه  بلکه دهد ینمرخ  ها تیشخص  يظاهر  در ظواهر امر و شکل   راتییتغ نیای مکبه نظر 
و  سازد یم زیمتما  افراد اجتماع گریو پندار از د  شهیاند و  روح  کی ،  شخص  کی  عنوان  را به  شانیا  راتییتغ نیا .است  باورشان
در خالء   نه دیترد یب  یراتییتغ  نیچن.  یجسمان  اتیتا خصوص  است  انسان  بر منش  یمتک شتریب  که  یتشخص. بخشد یم  یخاص  تشخّص

  ).108ص: 1371ی، مک(شود  حاصل دیبا  اشخاص گریو رفتار د  شهیو در برخورد با اند  اجتماع  طیدر بس  که

  :میکن یمي شاهنامه انجام شده، آغاز ها داستانتر در مورد  شیپ کهبه چند پژوهش  کوتاهی نگاهی خود را با بررس

را با شاهنامه  1رهمیسالفرس و  ملوكمتن غرر اخبار  رانیای ملحماسه ي  کتابی،در آلمان،خاور شناس  نولدکهتئودور 
به نظر ). 119ص: 1384،نولدکه(داند یمی فردوسبه دست » آزادانه موضوع  میتنظ« را  کتابو علت اختالف دو  سنجد یمی فردوس

ي ما ادیبن قیتحق کاثر نولدکه به عنوان ی. ی جلوه گر استفردوسي پردازدر قدرت و هنر داستان  شتریبآزادانه  میتنظ نیانگارنده 
  . شود یمي داستان در شاهنامه رهنمون قایبوطی بررسرا به 

ی روانبه تعارضات  پوسیادي  عقدهو  دیفروبا توجه به اصول »يتراژداستاد :ی فردوس«ی در مقاله ي صناعمحمود 
  2)119-432صص: 1348ی،صناع(ي چهار داستان شاهنامه پرداخته استها تیشخص

 نیچنهم . ي داستان پرداخته استها تیشخص لیتحلی و بررسبه  اریاسفندي بر رستم و ادر مقدمه  مسکوبشاهرخ 
ی علي محمد نگرحاصل ژرف ) 1382(نیبو جام جهان ) 1380(ها داستان، داستان )1376(ی و مرگ پهلوانانزندگي ها کتاب
  .ي شاهنامه استها داستاني ها تیشخصی بررسی ندوشن در اسالم

ي داستان ها جنبهیی را به سرای حماسه فردوس که دهد یمنظر » ییسراي در حماسه نوآوری و سنت فردوس« در انیعباد
  ).3446-3556صص: 1369،انیعباد(کند یم کینزدداستان منظوم  و آن را به مرز بخشد یم استکمالیی غناو  انهیسرا

تا نشان داده  شود یمی بررسی پهلوانمقاله جهت نشان دادن بوطیقاي داستان در شاهنامه، داستان زال از بخش  نیارو در  نیااز 
  : شوند یمي داستان ها تیشخصیی و تغییر در ایپویی موجب الگوهاشود که چه کهن 

   

  رییتغ  عامل  خواب 3يالگوکهن  - 1 
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( ي کهنها دهیپدی فرد، ناخودآگاه شینماعالوه بر  ریاسلطو  ها قصهاشخاص و حوادث  ونگبه اعتقاد کارل گوستاو ی
جذب  منی که به یدرون اتیح دیتجدی و پختگو به زبان رمز از وجوب و ضرورت  دهند یم شینما زینرا ) یمثالصورت 

ها  قصه  در اغلب)14ص: 1366دالشو، (ندیگو یم، سخن شود یم ریپذی امکان آدم تیشخصی در جمعي و فردی ناخودآگاه
  را از درون  قیحقا.  است  مقدس  یینزد بشر ابتدا  خواب  يروین ).54ص: 1376ی ،رصادقیم(کند یم  يرا باز  یمهم  نقش»  خواب«

مربوطند اما   قتیحق  به  و از درون  ينهاد  يا گونه  به  خوابو   اسطوره. آورند یم  جمع ریو در اساط کنند یم  ها کشف خواب
  مجسم ریبعد در اساط  هستند که  یقیحقا  به  وصول  يها ها راه و خواب قندیحقا  ظرف ریاساط.  ستین  نوع  کیاز   شان رابطه

  ).89ص: 1379ي ، مختار(شوند یم

  :شود یم  از وجود او آگاه  ایروو  خواب  قیطراز  زندش، زال، ي از فردور ها سالپس از  زین  سام ، زال  در داستان

  ز کردار زمانه برآشفته بود/ ی از شبان داغ دل خفته بود شب

   دوان  اسب  يمرد بر تاز  یکی  /  کز هندوان  در خواب دید  چنان

  4برومند او  برز شاخ  بران /   يبفرزند او  يداد  ورا مژده

     94 - 96/  141  ص 1  ج         

سام با  کند یم انیبی فردوسکه  نیا. دهد یم  را مژده  او وجود فرزندش  به  يهند سوار  ياز سو  که  است  سام  خواب  نیاول  نیا
  .بشر باشد التیتماتجسم  تواند یمو خواب  ایروآن است که  انگریبداغ دل خفته بود و روانش از کار زمانه برآشفته بود ، 

و   لیتما  يارضا  فرد در راه  که  است  یکوشش  حاصل ایو رؤ  خواب  که  است  مفهوم  نیبر ا  یمبتن دیفرو  ي هینظر  نیآخر
  اختصاص   خواب  مفهوم   را به  یو اثر بزرگ  کرده  توجه  خواب  مسأله  به دیفرو ).109ی تا، صب، دیفرو(دینما یم  زده  واپس  ییآرزو
  تیفعال»  دنید  خواب  آن  موجب  به  ارسطو را که  فرمول  نیا دیفرو.  است  شده  ترجمه  فرانسه  ها به خواب  علم  عنوان  تحت  که  داده
  يدر اثنا  ینفسان  اتیح  ظاهراتت  تجسم  خواب  که  است  یهیبد. داند یم  توجه  ، قابل است  شده  فیتعر»  خواب  يبشر در اثنا  روح

  مانی، پش او را از خود رانده  که  نیو از ا دهد یم  دهیعق رییتغ  در مورد زال خواب دنیدبا   سام). 58ص: 1341شاله،( است  خواب
  .  است

  کند، طرح  استفاده  یاتفاق ای  یتصادف  برساند، از حوادث  یسرانجام  را به  داستانش  که  نیا  يبرا  سندهیاگر نو»  معتقد است  نیپر
، همان، نیپر(».دهد  جلوه  یعیرا طب  را متقاعد کند و حوادثش  خواننده تواند ینم  یمنطق  لحاظ  به  داستانو   است  فیضع  داستانش
  که شود یم  موجب ایرو نیا دنیدو   زمان  گذشتدر واقع  ؛دهد ینماز این رو در داستان زال، سام به یک باره تغییر عقیده )40ص
و در  کند یم رییتغ  شانیو خو  خلق  لیدل یب  که  ییها تیشخص  پرداخت رایز. گردد رتریباورپذي ما برا  سام ییایپوو  دهیعق رییتغ

  .  است  داستان  يپرداز تیشخص  ، ازآفاتدهند یاز خود بروز م  یرمنطقیو غ  هیپا یو ب  شگفت  راتییتغ  حوادث  انیجر

  يو سو  ياو موبد  چپ  بر دست  که  گران  یبا سپاه  همراه  یجوان  صورت  به  هم  و آن ندیب یرا م  زالفرزندش   دوم  در خوابسام  
و باور سام در  شود یم  زال  افتنی  ياو برا  ي زهیو انگ ي سام  دهیعق رییتغ  عامل ، خوابدو  نیا  نیبنابرا.  است  يفرد خردمند  راستش

.  یناگهان  نه  این تغییر عقیده و پویایی شخصیت سام تدریجی است. رود یم  زال  يجستجو  و به کند یم رییتغ ی بودن زالمنیاهرمورد 
در . کند یمتغییر   آنان  و استدالل  لیدال  رفتنیپذ تینهادر  و  و بخردان  با موبدان  يو گو  از گفت  ، پس دو خواب  دنیاز د او پس
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  يکار ناروا  کردن اصالح  منش  يدارا  سام«بگوییم که و   میریبپذ  را راحت  سام  ي دهیعق رییتغ  نیا ما  که  است  یمنطق کامالً  جهینت
  ). 211ص: 1369، انیعباد(« است  شیخو

  

    موبدان نقش:  کهن الگوي پیر فرزانه  - 2

وقتی مرد . شود یچیز سرشار از زندگی و ابتکار میک نیروي حیاتی خالق و مسیر تازه اي براي روح که به لطف آن همه 
از این موهبت براي تغییر زندگی کسالت بار و رنج آور خود به یک زندگی سرشار  تواند یم کند یخود را وقف ناخودآگاهش م

ي کهن الگویی است که در  چهرهپیر فرزانه  )300: 1387یونگ، ( .داز وقایع بی پایان درونی و امکانات خالق آن، استفاده کن
  . داستان زال، موبدان پیشگو چنین نقشی دارند

  نید»  نام  به آنان  ینید  فیوظا  مناسبت  به  یگاهي موبدان   از طبقه  شاهان  سرگذشت  در ضمن  یفردوس ،نیمعبه نظر محمد 
  مناسبت  به زیو بسا ن»  ردان« به نام آنان ییشوایپ  یعال  مقام  سبب  به  یو زمان»  بخردان«به نام   شانو فراست  يهوشمند  نظر به  گاه؛»  آوران
  شاهان  بود، در مجالس  محول  آنان  ي عهده  عصر به  تیو ترب  میتعل  چون«. برد یم  نام»  شناسان ستاره«به نام  نجوم  بر علم  شانیا  اطالع
وجود داشتند و   انیروحان  از ظهور زرتشت  شیپ  رانیدر ا  بالشک  که  دانست دیبا. کردند یم  نییتع  شانیا  را هم  کسان  یعلم  ارزش

  زرتشت. داشتند  یمذهب  تیروحان  سمت - شمارد یماد م  گانه  شش  فیاز طوا  یکیرا   آن  که -  مغان  ي فهیطا  هرودت  قول  به  یحت
: 1326، نیمع( »است  شده  استعمال  ، بجا و مناسب است  یکی  با مغان  آن  يلغو  شهیر  که  موبدان  اصطالح. ظهور کرد  مغان  انیاز م زین

  )51-53صص

با  خود  خواب  نیاول  دنیبعد از د زین  سامدر داستان زال،  .هستند  مشورت  طرف  و بخردان  انیدانا  عنوان  به  موبدان  در شاهنامه
  :خواهد ینظر م  آناناز و کند یمموبدان مشورت 

   همداستان  هست  نیبر  خردتان /  داستان  نیاندر  گفت دییگو  هچ

   98/  141  ص 1  ج 

  رسوخ  ي واسطه  اند که و موبدان  شناسان تارهس  نیا، ندارند  دست  آن  يدادهایو رو  در شاهنامه  انیخدا چون  انیعباد نظر  به
و  ریدر اساط  باتیاز مغ  و خبر دادن  ییشگویپ در واقع). 341، همان، ص انیعباد(شوند یها م نادانسته  جهان  به  و پهلوانان  شاهان
صفا ( است  آورده  ییسرا را در حماسه ها ییشگویپ  نیاز ا  ییها نمونه صفا  اهللا حیذب . است  جیرا  يامر  جهان  یحماس  يها داستان

  ). 249ص: 1369،

  بیع  يمو  يدیسپ  که کند یم  موبد استدالل. ندیب یم  يموبد و فرد خردمند  همراه به را  زال خود فرزندش،  دوم  در خواب  سام
  :کند یم  یکردگار معرف  ي را پرورده  سام  توسط  خوار شده  موبد زال. شود ینم  شمرده

  دیب  خنگ  چون  گشت و سر  شیترا ر /  دیسپ  يبر مرد مو  گر آهوست

  نو  ستیهر روز رنگ  در تنت  که /  شو زاریب  نندهیاز آفر  پس

  کردگار  پرورده  هست  کنون /  تو بود خوار  کینزد  به گر پسر
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   111 - 113/  143  ص 1  ج 

  .برود  مرغیس  فرزند تا کنام  يو جو  جست  به  که شود یم  سام  ي دهیعق رییتغ  موبد موجب  استدالل

در این داستان نیز موبد است ).14ص: 1366دالشو،(حکمت مطلق است ی علم ومثال صورت ریپي  فرزانهکهنسال و  میحک 
  .که نقش پیر فرزانه و دانا را  دارد

  موبدان  به  زال  رشیپذ  يبرا زین  ، منوچهر شاهگردد یشهر برم  البرز به  از کوه  زال  همراه  به  سام  یوقتدر جایی دیگر از داستان  
  :کنند  ییشگویپ  و اختر زال  در مورد بختتا  دهد یدستور م  شناسان و ستاره

   نشان دایاز اختر گرفتند پ  /  اندر زمان  هم  شناسان ستاره

  و گرد و سوار اریسرافراز و هش /  بود نامدار  یاو پهلوان  که

  212/  150  ص 1  ج

  يبرا که دهد یدستور م   ییشگویپ  نیا  دنیبعد از شن شاه نیز منوچهر. نامدار خواهد شد  یپهلوان  زال  بود که  نیا  آنان  ییشگویپ
و تاج  روزهیپي زبرجد، تخت ها طبقی، روم، زر،غالمان  اقوت، ی نارید، نیزر امیني با هند ریشمشستام، نیزراز اسبان   یخلعت  زال
ي سند، از زابلستان تا ایدرتا به   نیچ يایاز در ،هند ،  يما، زابل،  کابل ي همه  که سدینو یم  يا عهد نامه  پس  از آن. کنند  آماده زر

کارکرد افراد قصه  کی و یسی از کپراپ این گونه اجر و پاداش دادن به قهرمان را ی  ریمیوالد. شود  داده  و زال  سام  به  بست
  .شود یما سبب اجر و مزد ر نیای زال پهلوانیی موبدان در مورد شگویپدر واقع ). 16ص: 1366دالشو،(محسوب کرده است

را فرا   و خردمندان  لشکر بکشد، او موبدان  و مازندران  گرگساران  به  منوچهر شاه  فرمان  به  سام  قرار است ی کهزمانهمچنین 
  :سپارد یم  آنان  را به  فرزند، زال  از راندن  دوباره  یمانیو اظهار پش  گناه  به  اعتراف  و ضمن خواند یم

   نشناختم  ارج  یدانش  یز ب  /  نداختمیب  زدانیپسر داد 

   بگماشتش  نندهیآفر  همان  /  برداشتش  مرغیس  هیگرانما

   منست ادگارینزد شما   به /   منست نهاریز  نیک دیبدان

  دیده  بلندش  يورا  راه  همه /  دیده  و پندش دیدار  شیگرام

   251 - 256/  152  ص 1  ج 

و   و روز با موبدان  و شب کند یم  نیچن زین  زال. اموزدیرا بشنود و ب  یهر دانش  از موبدان  که کند یم  سفارش زین  زال  به  سام
  .پردازد یم  و آموختن  یزنیرا  به  شناسان ستاره

با   زال  یوقت. دهند ینم  یحیصر  و جواب کنند یم  تیرا رعا  اطیاحت  جوانب  یزن يدر را  موبدان یک مورد این داستانر البته د
  یکابل  مهراب  ياین  ضحاك  که دانند یم  چون. دهند ینم  موافق  ها ابتدا جواب ، آنکند یم  مشورت  با رودابه  در مورد وصلت  موبدان
  . است  ینژاد ناراض  نیازا زین  منوچهر شاه که آورند یم لیودل  است
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   جفت  شیبا ن  نوش  کس دینشن  که /   گفت  ارستین  کس  سخن  گشاده

    524/  176  ص 1  ج 

  نیا وندیپ  که کنند یم  ییگو شیها پ آندر نهایت . شود یم ایرا جو  و زال  رودابهازدواج   فرجام  شناسان و ستاره  از موبدان  سام
  :او خواهد بود  به  انیرانیا دیو ام دیخواهد بر  رانیا  را از خاك  بدسگاالن  یپ  خواهد آمد که ایدن  به  خواهد بود و رستم  مونیدو م

   انیم  يببندد بمرد دیایب  /  انیژ  یلیدو هنرمند پ  نیاز

   غیم  از بر پشت  شاه  نهد تخت /   غیاندر آرد بت  يپا ریز  جهان

   بر نماند مغاك  نیزم  يرو /   ز خاك  بدسگاالن  یببرّد پ

  دیو نو  را خرام  ازو پهلوان /  دیرا ام  انیرانیبدو باشد ا

   706 - 711/  181  ص 1  ج 

 .دینما یم  موافقت  و رودابه  زال  با ازدواج او و شود یم  سام  ي دهیعق رییتغ  باعث  تولد رستم  ي درباره  موبدان  ییشگویپ سرانجام
روز کار با   از سه  ها پس آن. خواهد یمنظر   و بخردان  شناسان و ستاره  و ردان  از موبدان  و رودابه  زال وندیدر مورد پ نیز  منوچهر شاه

ي کهن ها تیموقعتولد، بلوغ، خواستگاري، و ازدواج . نام زاده خواهد شد کیني پر منش و گوکه  کنند یمیی شگویپ  یروم  جیز
و با سام و زال همداستان  شود یمیی نظر منوچهر شاه مؤثر واقع ایپوي موبدان در را .الگویی هستند که در داستان زال وجود دارد

  :گردد یم

   نام  کیو ن دیزا  پر منش  يگو /   و از پور سام  مهراب  دخت  نیاز ا

  و فر  نییآ  زور باشد هم  همش /    مر اریبس  شیبود زندگان

   نباشد همال  بزمش  بهو   رزم  به  /  الیو   شاخ  برز باشد همش  همش

   1238 – 1241/  218  ص 1  ج 

  

   5ییپاگشاي و رازآموز - 3

قهرمان در گذار از جهل و خامی به بلوغ اجتماعی و معنوي ،یعنی براي نیل به پختگی و تبدیل شدن به عضو تمام عیاري از 
) 1: (ي مجزاست  اغلب موارد شامل سه مرحلهپاگشایی در . گذراند یمگروه اجتماعی اش ،آزمونهاي بسیار دشواري را از سر 

  .پاگشایی مانند جستجو گونه اي است از کهن الگوي مرگ و تولد دوباره است. بازگشت) 3(تغییر ،)2(جدایی،

  گفته  همانطور که . اهریمنی است ي به عنوان یک نمونه او از خانواده و اجتماع و طرد شدن زال جدایی ،جداییي  مرحله
  شیدر آزما او  تیموفق  زال  در داستان. کردند یم  نییتع  را هم  کسان  یعلم  ارزش  شاهان  در مجالس  شناسان و ستاره  شد، موبدان

  :دینما  موافقت  و رودابه  زال  شد تا با او ازدواج  مؤثر بود و موجب  منوچهر شاه  تیشخص رییدر تغ  موبدان
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   با نامور موبدان  زال  همان  /  بخردان  دل دارینشستند ب

   يبخرد  نیب  راه  زهشیت  نیاز ا /   يرا موبد  مر زال دیبپرس

  1250 - 1251/  218  ص 1  ج 

هر   ، به یو مردانگ  دانش  به  خرد بلکه  به  آمد، او را نه  شیپ  بزرگ  يکار  چون  که  است  یپهلوان  نینخست  زال»  مسکوب از نظر
  یس  کیاز هر   که  یسرو سه  از دوازده: پرسند یم  از زال  يا ششگانه  ستانیچ  منوچهر شاه  شگاهیدر پ  انیاو دان  موبدان. دو آزمودند

بر سر کوهسار و   يآباد  از شارستان. رسند ینم گریکدی  و به تازند یم  هم  یدر پ  که دیو سف  اهیس  ، از دو اسبدیآ یبرم  شاخه
  ، آندهد یم  را پاسخ  همه  زال  که  از آن  پس.  و تر است  خشک  دنیدر کار درو  درنگ یب زیت  یبا داس  يومرد  هامون  به  یخارستان

بر   نیز  نبرد از پشت  هم  و بر گرفتن  یافکن نیو ژوب  يریو سپرگ  يدر سوار  زال. شود یآغاز م  یو پهلوان  يگرد  به  يو  آزمون  گاه
  پاسخ  سام  ي نامه  و به بخشد یم  خلعت  زال  به  و منوچهر شاه ابندی یم  سرآمد همگان  يو مرد  دانش  و او را به شود یم روزیپ  همه

  ) 33، ص 1374،  مسکوب(  ». تو را برآوردم  و کام  او دانستم  يسوار آمد و آرزو  زال  فرخنده  که دهد یم

  يبرا.  است  زمان  مشکل  ي دوباره  خود طرح  زال  پاسخ« :دهد ینظر م  زال  يها خو پاس  موبدان  در مورد آزمون زیني محمد مختار 
  و زال ماند یم  یناگشودن  ها همچنان او باز راز پرسش  يها پاسخ  انی، در پا است خبر یب  آن  تیو هو  تیاز ماه  یراست  به  که  یآدم

تنها . ابدی یم  ، ادامه هست  زال  که  یتا هنگام  حماسه  انیتا پا  که سازد یم  مطرح  بدان  را نسبت زیآم أسی  ینشیو ب  ینییآ  يا تنها رابطه
  ).155-156ي ، همان، صصمختار(« است  و تصور شده ریتصو  از آن  شیو رها  شیگشا  که  است  و اسطوره  حماسه  یدر تالق

کرد  ها یقربان  میقد  لیاص  يخدا  زروان.  است  زمان  يخدا  در مورد زروان  زالاز   موبدان  يها پرسش  اند که نظر داده زین  یبرخ
دو پسر در   افتاد و عاقبت  شک  خود به  يها یقربان  از مؤثر بودن  دادن  یقربان  بعد از هزار سال. و او را هرمزد بنامد دیایب  يفرزند دیشا

  ).173ص: 1367سن،  ستنیکر( او بود دیو ترد  شک  ي زاده  که  منیاهر گریهرمزد و د  یکی. او موجود شد  بطن

  يها بخش  نیتر در کهن  توان یم  یرا حت  عناصر آن.  است  داشته  کهن  بس  يا نهیو زم  شهیر  رانیا  مردم  انیدر م  یتفکر زروان
  است  داشته  یزمان  ي هیما  نیآغاز  یهست  که  است  آن  يایگو  باستان  رانیا  فرهنگ  یو مذهب  يریاساط  منابع.  افتی» گاثاها»  یعنیاوستا 
  ).141، همان، صانیعباد( است  بوده  نام)  زمان(  زروان  که  است  ساخته یرا م  یی، کالبد خدا یهست  اصل  چونان  و زمان

حضور  اریناهشدر روان  شهیهمي اسطوره سازند که ساختاری عناصر ازل ریتصاو ای، کهن الگوها یونگی یشناس رواندر 
ی به خامقهرمان در گذار از جهل و . قهرمان است يالگوهای از کهن کی زیني رازآموزو  ییپاگشا). 322ص: 1376، نیگر(دارند
 اریبسي ها آزمونی اش، اجتماعي از گروه اریعشدن به عضو تمام  لیتبدی و پختگبه  لیني برای عني، یمعنوی و اجتماعبلوغ 
یی پاگشا. بازگشت)3(و رییتغ)2(یی،جدا)1: (ي مجزاست مرحلهیی در اغلب موارد شامل سه پاگشا. گذراند یمي را از سر دشوار

ي مربوط به سنجش شجاعت را ها آزموندالشو ). 166همان،ص(ي مرگ و تولد دوباره استالگوي از کهن ا گونهمانند جستجو 
ي  مرتبهي افراد است و در  مرتبهی در ناخودآگاهی و خودآگاهي هماهنگ کردن برای کوششکه  داند یمی رواني نظام رمزشرح 

ی عیطبی و مافوق عیطبي قواي هماهنگ کردن برای کوششبه شکل  ها آزمون نیا. ی استعیمابعدالطبي نظام رمزرازآموزانه شرح 
  ).  58ص: 1366دالشو، (در عالم است

  ساختن  آمادهي برا  ییپاگشا  نییآ  یکارکرد اجتماع  که کرده  یبررس  یشناس قوم  دگاهیرا از د  زال  داستانی لیاسماعهرچند 
، به نظر )180ص: 1374ی، لیاسماع( است  همسر بوده  نشیگز  يدر راستا  بلوغ  دوران  کردن  و آسان  جامعه  به  وستنیپ  يبرا  نوجوانان
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 زیني داستان  ها تیشخصیی ایپوو  رییتغما را به  تواند یمي رازآموزیی و پاگشاي الگوي توجه به کهن ا اسطورهنگارنده در نقد 
  .  رهنمون باشد

تا  کند یرا مأمور م  سام  تعلل  و بدون  است  خرسند نبوده  و رودابه  زال  از ازدواج  وجه  چیه  منوچهر به«   که دهد ینظر م  هانزن
  نیبا ا. دهد یم  موافق  پاسخ  زال  به  ینیچ هر مقدمه  و او بدون رود یم  زد منوچهر شاهن  سام  ي با نامه  زال  آنگاه. کند  رانیرا و  کابل

  شده جادیا  کشمکش  برد که  یپ  توان ینم نجایکجا بهتر از ا  چیاز ه. زدیر یم  در هم  فصل  نیساختار ا  تمام  شاه  یناگهان  احوال رییتغ
با   ستانیس  تیروا  ختنیآم  از درهم  پس  تازه.  است  محدود بوده  و زابل  کابل  يها خاندان  به  در اصل  و رودابه  زال  در اثر عشق

با   زال  جا هم  در آن. دیآ یم  دست  به  در غرر هم  مطلب  نیا دییتأ. ماجرا باز کنند  نیا  به  را هم  شاه  يتا پا اند دهیکوش  شاهان  تیروا
 .دهد یم  نشان  موافق  يرو  او با رودابه  با ازدواج  زدن  هم  به  چشم  کیدر   بیترت  همان  به  هم  و شاه دیآ ینزد منوچهر م  پدرش  ي نامه

  آدم  است  ممکن  شاهنامه  طبق.  است  شده  حذف  ی، در اثر ثعالبدهد یم  نشان  شاه  خود را به  یستگیها شا با آن  زال  که  یرزم  يهنرها 
او   يرا رییاز تغ  پس  تازه  ینیب شیپ  نیا  یول  است  داده رییتغ  تولد رستم  ینیب شیپ  يمنوچهر نظر خود را برمبنا  که فتدیفکر ب  نیا  به

و سپس با اعالم  کند یمی را الزام امتحانبر زال توجه کرد که در واقع منوچهر نخست  دیبااما ) 62ص: 1374هانزن (».شود یم  اعالم
ي وبه تخت نشستن قهرمان را که پراپ آن را مزد و پاداش  ایی یزناشودالشو . دهد یمموافقت خود با ازدواج، به او پاداش 

.( باشد دیمفي ا یآگاه اي سودمند یخبر؛ بلکه ممکن است آن مزد، داند ینم،تنها شکل و  نوع اجر و پاداش دارد یممحسوب 
ی است و جمعی ناخودآگاه اي عالم ی حافظهي رازآموزانه وجود شاه کهنسال، منوچهرشاه، معرف  مرتبهدر ) 14،ص1366دالشو، 

ی دگرگونیی و ایپوی و شناخت موجب آگاه نیاو )35همان،ص.( شناسد یمی جزئی و کلاعتبار، او تطور روح را به طور  نیابه 
  .  شود یم و رفتار منوچهرشاه دهیعق

سام   تیشخص ییایپوو  رییتغ عامل  عنوان  به  مؤثر موبدان  نقش  به ، هم از زال  موبدان  يها پرسش  انیبا ب  در شاهنامه  هر حال  به
  .شود یمو آگاه پرداخته  خردورز  تیشخصقهرمان و   عنوان  به  زال  تیشخص  به  و هم شود یماشاره   منوچهر شاه و

  

  سرنوشتی از آگاه- 3

خود   قتیدر حق. شوند یم  داستان  يها تیشخص  یبرخ  و تحول رییدر تغ  يمؤثر  عامل  سرنوشت  ییشگویبا پ  موبدان  میگفت
از  ها تیشخص«. داشته باشد ی اساس  نقشي داستان ها تیشخصپویایی و تغییر در  تواند یم  سرنوشت آگاهی از و ریتقد  اعتقاد به
  نه  هاست قصه  یقیحق  ، قهرمان و سرنوشت ریتقد رایز.  است  متفاوت  آنان  تنها سرنوشت. زندیبگر توانند یخود نم  محتوم  سرنوشت

  سرنوشت ی مطلقخالقبه نظر )  70ی ، همان ،صصادق ریم( ».شندیخو ریرناپذییتغ ریتقد  ي چهیباز  یپر کاه  چون  که ها تیشخص
 71ص: 1374ی مطلق ،خالق. (  است  با سرنوشت  تیبرخورد فرد  حاصل شتریب ها  يریدرگ  یعنی. کند یرا باز م  يو آشکار  مهم  نقش

(  

  به مخاطب  دادن  را با توجه   زال مو زاده شدن دیسپ  داستان  یفردوس. شود یمکهن الگوي بیداري قهرمان در داستان زال دیده 
  :کند یآغاز م و سرنوشت زگاررو  يباز

  دار  پسر گوش  ينمود ا  يباز  چه /  را روزگار  مر سام  که  کن  نگه

   43/  137  ص 1  ج 
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 ریپي فرزندي وبه سام خبر دهد که از خوب جفت  کند ینمی جرأت کسهفته  ک، تا یدیآ یم ایدنبه  دمویسپی که زال زمان
  بوده  نیاو چن  و قسمت  سرنوشت  که دیگو یماو به سام . دهد یم  سام  را به  زال  بودن دیخبر مو سف ریدلي ا هیداتنها  .زاده شده است

  : است

   ينامجو  يتو ا  بود بخش  نیچن /   يمو  دستیسپ  کش  از آهو همان

   58/  138  ص 1  ج 

  ، عملپردازد یم  آن ریتفس  و به شود یوارد ماجرا م  يراو  عنوان  به  که  ی، فردوسبرد یخود م  ي انهیآش  را به  زال  مرغیس  یوقت
  :داند یم  دهش  یکین  زدانی ریو تقد  را بخشش  مرغیس

   اندر بوش  داشت  یکجا بودن /   دهش  یکین  زدانیببخشود 

   85/  140  ص 1  ج 

  : است  در داستان  تکرار شونده  ي هیما  بن  که کند یم دیتأک  شتو سرنو ریتقد  ي مسأله  يرو  سام  خود به  ي در نامه زین  زال

   را روش  روان  بود چرخ  بران /    راند اندر بوش  نیچن  زدانیچو 

   656/  178  ص 1  ج 

همه میزان بیداري و  شود یمسواالتی از زال . شود یمدر پایان داستان آگاهی از سرنوشت است که موجب تغییر و پویایی  
  :سدینو یم ریتقدو اعتقاد به سرنوشت و   از زال  موبدان  در مورد سؤاالت نلزیه. سنجد یمآگاهی او را 

  راه  انیزردشت  يها نوشته  یتنها در بعض  اعتقاد نه  نیا.  است  گذاشته  يبرجا  یرانیدر افکار ا  يادینفوذ نسبتاً ز ریتقد  اعتقاد به«
. آورد یرا م  بزرگ  موبدان  سؤاالت)  یفردوس(= شاعر . شود یم  دهید زین  شاهنامه  بزرگ  ي حماسه  از قطعات  یدر بعض  بلکه ، افتی

با   که  است  يمرد  ي معماها درباره  از آن  یکی. کند ریمعما را تفس  يشمار  شیخو  یمذهب  از دانش  یآزمون  عنوان  به  یستیبا  زال
  سخن  ، به یکن  او التماس  و اگر به کند یرا درو م  تر و خشک.دارد یبرم  گام  يتند  به  يمرغزار  يسو  به  جسورانه  يزیت  بزرگ  داس

  چشم  کی  را به  دروگر همه.  میهست  اهیو ما گ  است  زمان  دست  به  مرد داس  که  است  نیمعما ا  نیا ریتفس. دهد یفرا نم  تو گوش
  اگر در جهان  که  است  نیچن  جهان  تیخصوص. شود ی، درو م اوست  در راه  ندارد، هر که  یتیدر نظر او اهم  يریو پ  یجوان. نگرد یم

  ) 120ص: 1371، نلزیه( » .نبود   نبود، تولد هم  مرگ

  شاهنامه  در پهلوانان  یامیخ  روحود وجرا شاهنامه   یعرفان  مهین  اصطالح  به  در پهلوانان  سرنوشت  اعتقاد به یحت  ندوشن  یاسالم
ی در طرح اساسی از سرنوشت نقش آگاهدر داستان زال نه تنها )  92، ص1376 "ضایاو  121،ص 1382ی ندوشن ،اسالم(  .داند یم

جا مجال و فرصت پرداختن به  نیادر . ی استمهمسام و منوچهر عامل  تیشخص رییتغیی و ایپوداستان دارد،  بلکه در  رنگیپو 
  . نشان داده شود شتریبکهن الگو  نیاتا نقش  ستیني شاهنامه ها داستان  گریدسرنوشت در 

  

  :جهینت
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نظر   به هرچند. افتیدر توان یمرا  ها تیشخصیی ایپوی و دگرگونی شاهنامه، چند عامل پهلوانی داستان زال از بخش بررسبا 
: 1377سرشار ،(مانند یم  یباق  تحول  و بدون ستایا  اغلب ها تیشخص ریهستند و سا و قابل تغییر ایپو  یاصل  يها تیتنها شخص یبرخ
و هم در  شود یماشخاص داستان  گریداو از  زیتمایی شخصیت اصلی از نظر پندار و رفتار سبب ایپو،در داستان زال، هم ) 163ص

یی، پاگشاي الگوی از مراحل کهن کي، یا اسطورهاز نظر نقد . دهد یمي فرعی از جمله سام و منوچهر شاه تغییر رخ ها تیشخص
داستان عوامل خواب ،  نیادر . شود یم دهید تیشخص رییتغیی و ایپو نیااست که در داستان زال با سؤاالت و آزمون مؤبدان  رییتغ
عوامل مارا در  نیای بررسي روبه هر . شوند یمیی شخصت ها ایپوو  رییتغت که موجب ی از سرنوشت اسآگاهیی موبدان و شگویپ

  .دهد یمي اري داستان در شاهنامه یقایبوطشناخت بهتر 

    

  :ی نوشتپ

  )ق.ه 429. ف(ی ثعالبابو منصور  فیتأل .1
  .آمده است زینی دهباشی عل کوششی و شاهنامه به فردوس کتابمقاله در  نیا .2
3. Archetype 
  .است تیباز سمت راست شماره جلد ،صفحه و  بیترتبه  کهآمده  مسکوي شاهنامه از چاپ شعرتمام شواهد  .4
5. Initiation   
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 1374، تن پهلوان و روان خردمند، طرح نو ،»ي شاهنامهها داستانی از برخعناصر درام در «ی مطلق، جالل،خالق

    1366توس، : ي،تهرانستار، ترجمه جالل واریپري ها قصهي رمزلوفلر،  زبان . دالشو، م
   1370ی و شاهنامه، مدبر ،فردوسی، علی، دهباش

   1377، 2ي،جآزاد امیپی،سینوي قصه الفبا،)رهگذر(سرشار ، محمدرضا 
   1341ی قائم مقام،مطبوعاتی، بنگاه لیوک، ترجمه اسحق سمیدیفروو  دیفرو، نیسیلیفشاله، 
   1369، ریرکبیام، رانیایی در سرااهللا، حماسه  حیذبصفا، 
   1369گهر، : گودرزیالیی، سراي در حماسه نوآوری و سنت فردوس، محمود، انیعباد
  ی تاب،  روزیپی، رضي همه، ترجمه هاشم براي روانکاو، گموندیز، دیفرو
 1367، ریرکبیامی، اسمی دیرش، ترجمه انیساساندر زمان  رانیاسن، آرتورامانوئل ، ستنیکر

    1376، لوفرین: ي، تهرانطاهری، ترجمه فرزانه ادبی نقد مبان، لفردیو، نیگر
   1379ي، محمد، اسطوره ي زال، توس، مختار

   1374، تن پهلوان و روان خردمند، طرح نو، »پهلوان در آزمون هفت خان کاربخت و «، شاهرخ، مسکوب
   1326ی، انتشارات دانشگاه تهران، پارس اتیادبآن در  ریتأثو  سنایمزد، محمد، نیمع
   1371سروش، : ، تهرانشینما، شناخت عوامل میابراهی، مک
   1376ی، سخن، داستان اتیادبی، جمال ، رصادقیم

 1384ي ،نگاه ،علو،ترجمه بزرگ  رانیای مل، تئودور، حماسه نولدکه

   1374فرزان،: ي، تهرانجهاندار کاوسیکی ساختار و قالب، ترجمه فردوس، شاهنامه شینریهاهانزن، کورت 
   1371نشر چشمه، -ي بابلسرا کتابی، تفضلاحمد  -، ترجمه ژاله آموزگاررانیا ریاساط، جان، شناخت نلزیه
 1379نگاه، : ی، تهرانسینو، هنر داستان میابراهی، ونسی

 .ي محمود سلطانیه، چاپ ششم، تهران، نشر جامی ، ترجمهانسان و سمبولهایش، )1387(یونگ، کارل گوستاو،
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96  

  ي روایی مولوي در بسط و انسجام داستان پیر چنگیشیوه
  

   1منیژه پورنعمت رودسري

  2سید ناصر جابري اردکانی

  :چکیده

بر این اساس پس از مقدمه و . در این مقاله شیوة داستان پردازي موالنا در داستان مشهور پیر چنگی مورد مطالعه قرار گرفته است
ل و فنا در وجود قهرمان و  ارائۀ خالصه اي از داستان، جهت تبیین شیوة قصه پردازي موالنا به سه مقولۀ طرح یا پالت داستان، تحو

مثنوي داراي بوطیقاي داستان متفاوتی است؛ البته قواعد و قوانین حاکم بر . فاصله گذاري پرداخته شده استباألخره روش روایی 
ي دیگري نیز وجود دارد که باعث تمایز و برتري ها وهیشدیگر آثار داستانی نیز در آن قابل پی گیري است، اما عالوه بر آنها 

ل شود یممثنوي  گذارد یماستان است که با مقولۀ فنا در ارتباط است و بر جزء جزء اثر تأثیر ي دها تیشخص؛ یکی از آنها تحو .
و استطراد نیز نامیده شده است، دیگر مشخصۀ روش روایی داستان پردازي مولوي » بالغت منبري«که » فاصله گذاري«ي  مقوله

  .    این تحقیق به آن پرداخته شده استانفسی در  -است که در ارتباط با چگونگی توسعۀ متن و تناسب مطالب و سیر آفاقی

  

  

  داستان، مولوي، مثنوي، پیر چنگی :هاکلید واژه

  

                                                        
  poornemat@pgu.ac.ir   :، رایانامه:استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر 1

  استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر 2

mailto:poornemat@pgu.ac.ir
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  :ي پژوهش نهیشیپمقدمه و 

  و شاعر اعمال  است دیشعر تقل رایز ؛ موزون  کالم  کار بردن  به  نه  است  يساز داستان شتریب  يشاعر  ي الزمه  که  ستین  یشک
  ي شاعر، سازنده  که  لحاظ  نیاز ا ، قرار دهد شاعر است  را موضوع  یداستان زین  خیتارپس اگر  .کند یم دیرا تقل  انیآدم

  خاص  یو احوال  طیدر شرا  داستان  ضرورت  حسب  به ایو   احتمال  حکم  ها بنا به در شعر کنش )87ص:1337ارسطو،.( هاست داستان
  .)128ص:1381ارسطو،(شود یم  انجام

  مشخص  ساده اریبس  یرا با مالک  یشینما  ۀاند، نوشت آورده  انیم  به  سخن  یشیو نما  یداستان  نوشته  دو نوع  انید ماز تضا  یبرخ  
  که شود یم  جا شناخته  از آن  یداستان  و در برابر نوشته ندیگو یم  سخن ها تیتنها شخص  در آن  که  است  یشینما  یمتن :کنند یم
  سندهیو نو  میمستق  قول  نقل  صورت  به  ییدر گفتگوها ها تیشخص. کنند یم  انیخود را ب  مطالب  نوبت  به  شیها تیو شخص  سندهینو

 ۀرا برتر از نوشت  یداستان ۀنوشت  افالطون ،« ینییو«نظر   به.  رهیو غ  داستان  موضوع  تیو روا ها فی، توصرهایتفس  یعنی  متن  هیدر بق
  ).113ص:1377ویینی،(کرد یم دییرا تأ  آن  عکس  ي دهیو ارسطو عق  دانست یم  یشینما

ب» طراز االخبار«  کتاب  یدر بررس  یکدکن  یعیشف    ي در عرصه  که) ق.هـ  1041بعد از   یمتوف 998متولد (  یفخرالزمان  یعبدالنّ
  تر از آن کهنه  یما بس  در فرهنگ  یدرمان  قصه  نۀیشیپ  که  است  کرده  توجه  مسأله  نیا  ، به است  ییاستثنا  یکتاب  يپرداز هنر داستان

او از   طرازاالخبار و معاصران  مؤلف رایز.  است  گرفته  رواج  ستمیب  قرن  دوم  مهیعصر حاضر در ن  انیفرنگ  انیدر م  که  است  يزیچ
  خی، تار ینظام  ، خمسۀ یفردوس ۀدر شاهنام  از تأمل  شانینظر ا  به). 355ص:1380شفیعی کدکنی،(اند داشته  یآگاه  یدرمان  قصه

  شناخته  انیرانیا  انیدر م»  و قصه  تیحکا  يقایبوط« ای»  داستان ۀینظر«  ینوعکه   افتیدر  توان یم  یخوب  به ...و دیو اسرارالتوح  یهقیب
هنر   اصول  نیتدو  از قدما به  یاما کمتر کس. اند داده یم  بعد انتقال  يها دوره  را به  آن  نهیس  به  نهیو س  اندر نسل  نسل  که  است  بوده  شده

  . )351همان،ص(است  پرداخته  رانیدر ا  ییگو و قصه  یسینو داستان

دقت در ساختار و شیوة داستان پردازي موالنا در این . ي فارسی، مثنوي معنوي کتاب بی نظیري استها قصهدر میان دریاي 
ي مورد توجه در ها قصهیکی از . به شناخت نظریۀ داستان در ادبیات شرق و به خصوص ادب فارسی یاري رساند تواند یماثر 

نکات  توان یممثنوي، قصۀ پیر چنگی است و تحقیقاتی نیز دربارة آن صورت گرفته است اما با وجود کارهاي انجام شده باز هم 
  . کرد و در این مقاله سعی بر این بوده استي  این قصه استخراج  بارهقابل تأمل دیگري را در 

ین کوب در کتاب  سه بار به این قصه اشاره کرده است و در مجموع  سه ویژگی عامیانگی ، رمزوارگی و عرفانی   سرّ نیزر
داستان پیر چنگی را نقد و تفسیر عرفانی  بحر در کوزهاو همچنین در کتاب ). 1381زرین کوب،(بودن را براي آن بر شمرده است 

  :در برخی مقاالت  نیز کوتاه و محدود به این داستان پرداخته شده است، از جمله)  1382زرین کوب، (.کرده است

ي خود به داستان پیر چنگی  و به تحول شخصیت  مقالهحیدري حکایات مشابه مولوي و عطار را مقایسه کرده، در بخشی از 
ي طنزآمیز مثنوي را بررسی کرده است و اگرچه شاهدي از ها داستانپارسا نسب ساختار ) 1386حیدري،.(پرداخته است در دو اثر

ي طنز مثنوي، در مورد داستان پیر چنگی نیز  سازندهداستان پیر چنگی ذکر نکرده، اما مطالب بررسی شده در مورد عنصرهاي 
  )1386پارسانسب،.(کند یممصداق پیدا 

ویژگیهاي داستان پردازي موالنا را بر اساس  »  کیفیت تعلیق در قصه پردازي موالنا«محمد غالم نیز در مقاله اي تحت عنوان  
تغییر در : او معتقد است موالنا در این قصه نوآوریهایی صورت داده است که از این قرار است. قصۀ پیر چنگی واکاویده است
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تها، تصرف در زمان و مکا ن داستان، تصرّف در شیوة روایت، ایجاد شگفت انگیزي در پایان بندي داستان، افزودن عناصر شخصی
  )1382غالم،.(فرعی از قبیل خواب، الهام غیبی، نیایش، جست و جو و پشیمانی

 این تحقیق نیز تکمله اي است بر دیگر مطالبی که در باب داستان پیر چنگی نوشته شده است، بر این اساس که نخست 
ي بارز قصه  مشخصهو در مرحلۀ بعد به دو روش پویاسازي شخصیت و فاصله گذاري به عنوان دو  شود یمپیرنگ قصه بررسی 

ل در تمام اجزاي داستان. پردازي موالنا پرداخته خواهد شد و نه فقط در پایان  (در این مقاله عالوه بر بسط این مطلب، وجود تحو
همچنین در باب مقولۀ استطراد و درج مطالب میان داستانی؛ نکتۀ قابل . یگانه، بررسی خواهد شد ، به عنوان صفتی غریب و)داستان

و این شیوه  رود یمانفسی پیش  -تأمل تناسب شگفت انگیز مطالب تداعی شده با اصل و چارچوب داستان است که به شیوة آفاقی
  . مولوي وار آن به شمار آیدیکی از خصایص مهم سبک داستان پردازي شرقی از نوع  تواند یم

  

  :ي داستان خالصه - 1

؛ به گونه اي شود یمدر عهد عمرنوازنده اي خوش آواز پس از عمري نوازندگی، دچار ضعف، پیري و ناخوش صدایی        
دا روي او در فقر، عجز و  بی توجهی مردم به خ. پشیزي در بهاي ساز و آواز او پرداخت نماید شود ینمکه دیگر کسی حاضر 

و چون نوازندگیش با عشق و امید همراه است  نوازد یمو این بار براي خدا  برد یمو شبی اهللا جویان به گورستان یثرب پناه  آورد یم
از طرف دیگر حق تعالی خوابی بر . تا جانش در صحراي بیچون آرام یابد و ابریشم بهاي خود را از حق بگیرد رود یمبه خوابی فرو 

برخیز هفتصد دینار از بیت  المال برگیر و به « :رسد یمدر خواب به او ندایی . آورد ینمکه در مقابلش تاب  گمارد یمعمر 
، رود یمي مقرّب به گورستان  بندهعمر براي یافتن آن . »گورستان برو و با آن نیاز یکی از بندگان خاص و محترم ما را برآورده کن

پیر چنگی . ي خاص همین مطرب است بندهدرمی یابد که منظور خداوند از . ابدی ینمکسی را  جز رامشگري پیر گردد یماما هرچه 
عمر پیغام غیبی را . گردد یمو به گمان این که عمر قصد تعزیر او را دارد، بیمناك  زدیخ یمي عمر از خواب بر  عطسهبا صداي 

و به زاري و فغان  شود یمري را در غفلت گذرانده  پشیمان پیر چنگی از این که عم. دهد یمو کیسۀ زر را بدو  کند یمبازگو 
  .تا آنچه را که مانع وصل و عامل فراموشی بوده است بشکند زند یمو چنگ خود را بر زمین  افتد یم

  

  :پیرنگ داستان - 2

  طرح  شالوده ای  نقش ادیبن  يمعنا  به  رنگیپ.  است  یو معلول  یعلّ  يدادهایرو ای  حوادث  از رشته  یبیترک  داستان رنگیو پ  طرح
   ).92ص: 1369فورستر، ( است  در داستان  حوادث  یاستدالل  شبکه  که  است  آمده  پالت  اصطالح  يبرا  یقیدق  يو معنا

 بیترک  همان  نمضمو  از افسانه«:  است  کرده  ترجمه»  مضمون  افسانه«،  شده  شعر ارسطو مطرح  در فن  را که  پالت  کوب نیزر  
  ).122ص:1381ارسطو،(» است  رفتهیپذ  انجام  که  مقصود است  ییو کردارها  افعال  فیو تأل

  ياری  و به کند یم  انتخاب  سندهینو  که  است  یحوادث  رشته  وستۀیپ  يها حلقه گرید  عبارت  به ؛ است  داستان  چهارچوب ، طرح 
  یمنظم  ي نقشه دیباشد، با زین  ساده  ییماجرا  ي ساده  اگر نقل  یباشد حت  هر چه  داستان. برد ی، مخواهد یم  که  ییجا  را به  خواننده  آن

  ).42ص:1379یونسی،(دیدرآ  نگارش  به  آن  باشد تا براساس  داشته
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ضعیت اولِ مرد چنگی ابتدا  و. داستان پیر چنگی نیز ترکیبی از رویدادهاي به هم پیوسته و داراي روابط علی و معلولی است
مولوي در این . آورند یمو به دلیل صداي خوبش همه به او رو  نوازد یم؛ یعنی، زمانی که او به خوبی چنگ کند یمرا توصیف 

رویداد اول داستان را » همچو اسرافیل مردگان را جان درآرد در بدن«،»وز نواي او قیامت خاستی«قسمت با توصیفات اغراق آمیز 
  تیجدا از شخص  داستان  طرح  خوب  داستان  کیدر  رایز؛ دهد یممولوي به یاري شخصیت پردازي این کار را انجام  .کند یمبیان 

   ).42ص:1376پرین،(داند یترازو م  کی  را دو کفۀ  داستان  و طرح  تیشخص  نیپر.  ستین  داستان

رویداد . شود یمرب با کرّوفر عاجز و ناتوان از نواختن به سبب پیري آن مط. رویداد دوم، پیر شدن شخصیت داستان است 
ي استداللی حوادث جاي دارد و با رویداد دوم در رابطۀ علت و معلولی است؛ به  شبکه، نیز در دهد یمسوم که در گورستان روي 

مردم از او بریده اند، در و چون  آورد یماین دلیل که پیر چنگی، عاجز و  بی کسب شده است، در نتیجه از شدت فقر رو به خدا 
ین کوب قصۀ پیر . تا مزدي دریافت کند اما این بار از خداوند روزي دهنده نوازد یماو . نوازد یمگورستان براي خدا  به نظر زر

ق وي از عالم حس، مخصوصاً از طریق مرگ پیش از مرگ که  چنگی رمزي است از بازگشت روح از عالم ماده و قطع تعلّ
مولوي با انتخاب واژگان نه تنها در بیان عقاید ) 329ص1ج:1381زرین کوب، .(اب در این قصه رمز آن استگورستان و خو

انتخاب گورستان به عنوان مکان متناسب فضاي داستان، خوابیدن پیر چنگی . شود یمعرفانی خود بلکه در داستان پردازي هم موفق 
بلکه  کند یم؛ نه تنها  مرگ را تداعی کند یمکه خواب پیر را توصیف  در بیتی "النوم اخو الموت"در آن جا، حل کردن حدیث

  . شود یمو خواب عمر تداعی  دهد یمي بعدي انتقال  صحنهحسن گریزي است که داستان را به  

، ضمن اشاره به زمان وقوع »آن شنیدستی که در عهد عمر«مولوي در ابتداي داستان با آوردن. ي بعد خواب عمر است حادثه
میر (بماند  عبث دینبا  داستان  ياز اجزا  یجزئ  جیه از آن جا که. در جایی باید شخصیت عمر را وارد داستان نماید داند یمداستان، 
مولوي براي اینکه رویدادها منطقی . شود یمشخصیت و کنش و کردار عمر وارد داستان ، در این مرحله )197ص:1376صادقی،

عمر در خواب از وجود . هاست داستاني ها تیشخصکه یک کهن الگو جهت آگاهی و پویایی  کند یمباشد، از خواب استفاده  
در این جا مولوي با توجه . اما در گورستان درمی یابد که بندة خاص همان پیر چنگی و مطرب است گردد یمبنده اي خاص آگاه 

  :سدینو یمي این موضوع  بارهپارسا نسب در . به غافلگیري عمر، ساختاري طنز گونه نیز پدید آورده است

احشی یافته است، اهتمام از آن جا که موالنا میان واقعیت بیرون با آنچه در درون خود کشف کرده تفاوت ف«
و به این ترتیب  گنجاند یمو به طور طبیعی این تناقضات را در طنز خود  نهد یم ها تناقضاساسی خود را بر بیان 

و از این راه به تضاد و عدم  کند یمتمامی الگوهایی را که مخاطب از مظاهر فرهنگی جامعه در ذهن دارد نقض 
  )38ص:1386پارسانسب،(».شود یمعنصر طنزهاي مثنوي محسوب  که عالی ترین ابدی یمتجانسی دست 

طنزي را به وجود » بنده ي خاص بودن و مطربی«در داستان پیر چنگی مولوي با در کنار هم آوردن دو مفهوم متناقض
ین کوب این طرز . پروراند یمطنز را » ؟پیر چنگی کی بود خاص خدا« و با سؤال رتوریک عمر آورد یم ي رزق و  حوالهبه نظر زر

که از زبان حق نیز با پیر ساده دل، موافق با میزان ادراك او سخن  دهد یمي درخواست، قدرت قصه سرایی موالنا را نشان  وهیشاین 
و در عین حال چیزي از راه و رسم خلیفه را در سختگیري و خرده نگري در مورد خرج کردن بیت المال نیز منعکس  دیگو یم
  ).428ص:1382ب،زرین کو( کند یم

او . دارد  یروشن  انیو پا  ، وسط شروع  نقطه  معنا که  نیا  به. داند یم  یخط  یرا ساخت  داستان  یو معلول  علت  ساخت»  هولتن« 
  دهیما د  یزندگ  از وجوه  ياریبس  میتنظ  ي در نحوه  مطلب  نیو ا  است  یمعموالً خط زین  تیواقع  ي تفکر ما درباره  ي عمده  معتقد است

و رویدادها و وقایع   نظر هولتن  با در نظر گرفتن ).73ص:1364هولتن، ( است  تیواقع  به  نگرش  ي وهیش  کی  یخط  لذا نظام. شود یم
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  به  که  است  هم  به  وابسته  عیاز وقا  يا ها رشته آن  طرح رایز ؛ ستدان  یخط  یساخت  يدارا توان یمپیر چنگی را   داستان ذکر شده،
ل .ونددیپ یم  ینیمع  جۀینت شود یممنتهی  ها تیشخصآن وقایع با توانایی مولوي در داستان پردازي به پویایی و تحو.  

  

   ها تیشخصتغییر پویایی ، - 3

قهرمان آن تحولی داستان پیچیده آن است که شخصیتها یا دست کم  ؛اند دهیچیپ  یو برخ  ها ساده داستان  ینظر ارسطو بعض  به
  رو به  است  ممکن  نیهمچن ؛باشد  کم  یلیخ ایو  ادیز  یلیخ  است  ممکن  لو تحو رییتغ  نیا ).89ص:1377ارسطو،(را سپري کنند 

تحول و پویایی شخصیت در داستانهاي مثنوي، . . )54ص:پرین،همان(باشد   يادیو بن  حتماً مهم دیاما با ،باشد  يبد ای  یخوب
ي کهن، اشخاص قصه و یا دست کم ها قصهعی است که نظر محققان را جلب کرده است؛ زیرا در مثنوي برخالف دیگر موضو

  .ندینما یمقهرمان، تحولی را طی 

او که به عنوان یک محتسب، مطرب . شود یمدر داستان پیرچنگی در دیدگاه عمر به عنوان یک شخصیت فرعی تغییر ایجاد 
ي روشن ها دلو درمی یابد که در ظلمت و تاریکی افرادي با  دیگو یم، اکنون به سرّ پنهان حبذّا دید ینمي خاص و محترم   بندهرا 

  .ي ظاهريها صورتدعوت به عبور از : پیام راوي همین است. شود یمچون پیر چنگی یافت 

؛ او که ابتدا در گورستان با نواختن چنگ فقط به دنبال روزي بود؛ پس از دریافت زر، دهد یمتغییر در پیر چنگی نیز رخ  
ي عمر از خدا  همه؛ بلکه دریافته است که ندیب یمي مطلق  دهنده؛ نه این که فقط حق را به عنوان یک روزي کند یمزاري و افغان 

ي تغییر درونی اوست، گریه  نشانهشکستن چنگ . ه استغافل بوده و چنگ که مظهر خود اوست، حجاب و مانع توجه به حق بود
حیرت پیر و دامن فشاندن او از گفت و گو . و زاریش نیز  نشان از خودي او دارد، از این رو او باید از این مرحله نیز عبور کند

ین کوب با برداشتی عرفانی به این موضو. ي تغییر شخصیت پیر چنگی در داستان است نشانهآخرین  ع پرداخته استزر:  

ظاهراًًََ نه از باب تردید در جواز سماع است، از باب  شکند یمو در هم  زند یماینکه پیر از ندامت چنگ خویش را به زمین «
: 1381زرین کوب، (»آن است که اشتغال بدان مانع و حجاب وي گشته است و وي را از توجه به حق غافل داشته است

  )638ص2ج

ار در مصیبت نامه به مأخذ داستان پیر چن  گی حکایتی است که در اسرارالتوحید نقل شده است و همین حکایت را شیخ عطّ
به تفاوت نظریۀ داستان در  توان یمبا مقایسۀ بینامتنی مصیبت نامه،  اسرارالتوحید و مثنوي، ) 20ص:1362فروزانفر،.(نظم آورده است

  : ي مشابه مولوي و عطار به این موضوع توجه نموده استها تیاحکحیدري با مقایسۀ . مثنوي و آثار یاد شده پی برد

هر وقت پولم تمام  دیگو یم؛ زیرا شود یمبلکه در جهالت خود غرق تر  کند ینماین اتفاق هیچ گونه تحولی در پیر ایجاد « 
که  شود یم؛ یعنی، کرامتی به این بزرگی او را متنبه نکرده است، اما در حکایت مولوي وقتی پیر آگاه گردم یمشد، دوباره بر 

و شروع به زاري  شود یمخداوند بر دست عمر براي او زر فرستاده است، منقلب شده، از عمر بر باد رفته پشیمان 
  )110ص:1386حیدري،(».کند یم

که عقل ساده لوحان بهتر از عقل حکیمان  کند یمبت نامه را به عنوان نمونه اي یاد ریتر ماجراي پیر مرد رباب زن در مصی 
ي رباب زن است که توانست مزد ساز خود را از خداوند روزي  سادهمنظور ریتر مرد ) 115ص:1377ریتر،.(برد یمراه به مقصد 
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ین . ر حکایت مشابهی درادبیات دینی فرانسه باشدمبتنی ب تواند یماین برداشت ریتر در مورد ساده لوحان . دهنده دریافت کند زر
  : کوب به این شباهت اشاره کرده است

زنی پنهانی در شبستان صومعه درپیش شمایل مریم عذرا بر سبیل نیایش ) "شعبده باز خاتون ما"(در این قصه «
و به هتک حرمت صومعه و  تابند یمراهبان از وي روي بر . دیآ یمکه از پا در  رقصد یمو چندان  پردازد یمبه رقص 

و روح او را به بهشت  رسند یماما چون مریم با مالیک آسمانی در . ندینما یماهانت به شمایل مریم عذرا متهم 
ین کوب،(» سپارند یمو با حرمت به خاکش  آورند یم، راهبان در حق وي مراسم تکریم به جا برند یم 1ج: 1383زر /

321.(  

که پیر پس از دریافت زر در دست و پاي شیخ  کند یمن مؤدب ماجراي پیر طنبور زن را حکایت در اسرارالتّوحید حس
اي حسن هیچ کس در کار خداي تعالی زیان نکرده است، این او را « :، پیام حکایت در کالم شیخ هویداستکند یمو توبه  افتد یم

و دل او نیز از وامی که دارد فارغ  دهد یمینار زر به حسن مؤدب روز دیگر کسی دویست د. »پدید آمده بود از آن تو نیز پدید آید
ل بنیادي و . گردد یم ت ابوسعید ایستا است، در حسن مؤدب و پیر طنبور زن تحو در حکایت اسرارالتّوحید و مصیبت نامه شخصی

را   ییها تیداشتند شخص  خوش  سندگانشانینو  گان است کهگذشت  یآثار داستان و این البته موافق با  دهد ینمقابل توجهی رخ      
  ).34 ص :1379،  یونسی( ندکنن  يرییند و خود تغده رییرا تغ  شیخو  طیمح  که نندیافریب

  یباق  لتحو  و بدون ستایا  اغلب ها تیشخص ریهستند و سا ایپو  یاصل  يها تیتنها شخص  ینظر برخ  به 
ل  ).163،ص2ج:1377سرشار،(مانند یم ت پیر چنگی؛ ابدی یماما در حکایت مولوي هم دیدگاه عمر تحو نه  یراتییتغ و هم شخصی  

  کی  عنوان  را به  شانیا  در آنچه  ؛و باورشان  شهیها، در اند تفکر و رفتار آن ةدر نحو  که ها تیشخص  يظاهر  در ظواهر امر و شکل
  یمتکّ شتریب  که  یتشخّص ؛بخشد یم   و تشخّص سازد یم زیمتما  افراد اجتماع گریو پندار از د  شهیو اند  روح  کی ، شخص  کیفرد، 

و رفتار   شهیو در برخورد با اند  اجتماع  طیدر بس  که در خأل  نه دیترد یب  یراتییتغ  نیچن.  یجسمان  اتیتا خصوص  است  انسان  بر منش
   ).108ص: 1371مکی،(شود  حاصل دیبا  اشخاص گرید

ل پیر چنگی این سؤال را مطرح کرد که آیا این تحول منطبق با موازین داستان پردازي امروزین  توان یمحال  در مورد تحو
ل اشخاص قصه  نویسندة موشکاف، مرد بدي را نشان « : سدینو یمهست یا نه؟ میر صادقی به نقل از پرین در بارة چگونگی تحو

که درست در لحظۀ اعالم حرکت قطار باالي  کند ینمیا آدم مستی را تصور  شود یمکه ناگهان در آخر داستان اصالح  دهد ینم
) 96: 1385میر صادقی،(» نویسنده به تغییرات کوچک تري که به دقت براي آنها تدارك دیده است قانع است. پرد یمواگون قطار 

ل را در ، یعنی به طور ناگهانی و اتافتد یمتحول پیر چنگی در اثر یک معجزه اتفاق  فاقی است اما گویی موالنا مقدمات این تحو
ل مرد چنگی شبیه است به انقالب ناگهانی خود موالنا که گویا بر  ها قصهدیگر  و بلکه در تمام مثنوي تدارك دیده است؛ زیرا تحو

شود یمل اثر اولین دیدار با شمس روي داده است؛ همانگونه که پیر چنگی نیز در اولین مالقات با عمر متحو.  

ي مثنوي تأثیر گذاشته، آن را تمایز بخشیده است، اما نباید فراموش کرد که بنیادش مبتنی ها قصهاعتقاد به تحول بر ساختار  
ل پیر چنگی تحولی است در جهت . آن را با فنا هم معنا دانست توان یمبر اعتقاد موالنا نسبت به مقولۀ فناست و در واقع  و » فنا«تحو

نکته اینجاست که پرداختن به مضمون فنا تنها در مرحلۀ پایانی قصه صورت نگرفته است، بلکه در طول قصه نیز چند بار به آن گریز 
  : زده است؛ همانطورکه در سراسر مثنوي قاعده بر همین منوال است
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بصر« حدیث  نخستین بار در آغاز قصه پس از اشاره به اد نور وجود  آورد یمچند مثال » بی یسمع و بی یکه همگی بیانگر اتح
  :اولیا و نور الهی است و در حقیقت به منزلۀ  گریز زدن به مضمون فناست

گفت طوبی من رآنی مصطفی چون چون 
  چراغی نور شمعی را کشید 

  

بصر لمن وجهی رأي   والذي ی  
        هر که دید آن را یقین آن شمع دید

 )1946-1/1947،د1373مولوي،(

  .از دید موالنا آنکه به مقام فنا برسد نداي حنجره اش، الهی، تأثیرگذار و دگرگون کننده است

؛ داند یمو جان را از مذکر یا مؤنث بودن مبرّي  کند یمحرکت » جان«در موردي دیگر ذهن شاعر از لفظ حمیرا به سوي کلمۀ 
کر بودن از ذاتش جدا    :شود ینمزیرا این اوصاف، عرضیات اند و جان جوهري است که در مقام تمثیل، شَ

  چون شکر گردي زبسیاري وفا 
  

پس شکر کی از شکر باشد جدا                                   
  )1980همان،ب(

اشاره به ) 1984 -1985همان،ب. (است که طی ابیاتی به آن اشاره کرده است) فنا(» نیست شدن«الزمۀ درك عالم جان، 
نیز یکی از دیگر گریزهاي موالنا به مضمون فناست؛ زیبایی صوت اذان  دیآ یمکه در ادامۀ همین مطالب » ارحنا یا بالل«عبارت 

، اما قضا شدن این نماز، چون براي رسیدن به شود یمکه نماز صبح بر آنان فوت  کند یمبالل، پیامبر و یاران او را چنان مدهوش 
  :دیآ ینمبوده است اشکال به شمار     ) فنا(مقام دست بوسی حق 

  آن عروسدر شب تعریس پیش 
   

یافت جان پاك ایشان دستبوس                            
  )1991همان،ب(

را درمان » فنا«، رهایی و بندد یم؛ زمانی که لقمه اي چند راه را بر لقمان معانی شود یمدر عالم فنا شبهات و اشکاالت نیز مرتفع 
و آنان را اسیر عقل  دیگو یماز انکار منکران نسبت به تأویل خود سخن  پردازد یم) برد الربیع(؛ وقتی به تأویل باد بهاري داند یم

  : شود یم، حال آنکه اگرکامل العقلی را بجویند، شبهات و اشکاالت ایشان مرتفع خواند یمجزوي 

  جزو تو از کُلِّ او کلّی شود
  

ی شود      عقل کل بر نفس چون غُلّ
  ) 2053همان،ب (                     

این مرحله را خضر صفت بر سالک  سهل نماید، چنانکه پیر  تواند یماست که ) عمر در این داستان(کل در اینجا معادل پیر     
بر او آسان ) عمر(چنگی نیز با آنکه در هنگام ضعف و پیري به نقایص و عیوب خود پی برده است، طی طریق به کمک پیر

  . شود یم

ي پیر چنگی است که موالنا توصیفاتی نظیر عالم فنا از آن ارائه کرده است؛ عالمی  قصهخواب پیر چنگی نیز یکی از مراحل 
  .برد یمو در یک حالت سبکی و سادگی به سر  خورد یمو بدون نیاز به دهان شکر  کند یمکه پیر چنگی در آن بی سرو بی پا سفر 

  گشت آزاد از تن و رنج جهان
  

  جهان ساده و صحراي جاندر   
  ) 2090همان،ب (                              
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عالم فنا را براي مخاطبان  تواند یمرهایی و سبکی انسان در زمان خواب یکی از بهترین مثالهایی است که موالنا از طریق آن 
دیگر موارد تغییر و تحول است که در قالب  ي همیشگی همگان است و این نیز یکی از تجربهخویش ملموس نماید؛ زیرا عالم رؤیا 

  .مضمون فنا بیان شده است

 نهد یم؛ آنجا که پیر چنگی از مقام توبه و زاري هم گامی آن سوي تر شود یمو باالخره مهمترین مرحلۀ فنا در پایان قصه واقع 
  .نهد یمو احوالش روي در پرده 

آنچه این شور و حال . رین عامل تفضّل این اثر بر دیگر آثار مشابه استشور و حال شاعرانه اي که بر مثنوي حاکم است مهمت
در داستان پیر . غالب ابیات مثنوي روي در دگرگونگی داشته باشد شود یمهمین مقولۀ فناست که باعث  کند یمرا به موالنا هدیه 

« : استان، گورستانی در کنار شهر یثرب است، این در حالی است که مکان دمیشو یمچنگی، چندین مرتبه با واژة رستاخیز مواجه 
موالنا نیز همچون محمد منور، با درك نسبت ظریفی که میان پیر چنگی و گورستان بیرون شهر برقرار است ، محل وقوع حادثه را 

گی نیز باید گورستان و رستاخیز با یکدیگر تناسب دارند از این لحاظ که پیر چن) 80ص : 1382غالم،. (»دهد یمگورستان قرار 
ل کند کلمۀ گورستان در قصه اي دیگر که در بطن قصۀ پیر چنگی آورده شده . دگرگون شود و رستاخیزي از درون او را متحو

تا روزي دیگر بروید و زندگانی دیگري از  سپارد یم؛ در آنجا نیز پیامبر دانۀ مردة یکی از صحابه را به خاك شود یماست نیز دیده 
  ).2012ب /1،د1373مولوي،(سر گیرد

، روح این تحول، تمامی ابیات داستان و دهد یممرگ پیر چنگی در گورستان، معادل همین تحولی است که در وجودش روي 
گفت اعتقاد موالنا  توان یملذا . گردد یمو باعث ایجاد شوري رستاخیزگون در کل  اثر  دهد یمبلکه تمامی ابیات مثنوي را پوشش 

تی . گذارد یماثر  شیها قصهبر ساختار » فنا«به  پس دهد ینمموالنا به اقرار خودش میلی به شاعري ندارد و به صورت قصه نیز اهمی ،
یی با ساختار متفاوت خلق کند؟ ها قصهچگونه است که او با این نگرش یکی از بهترین داستان پردازان است و چگونه توانسته است 

پاسخ راجع به اعتقاد موالنا نسبت به مقولۀ فناست، اساساً هدف موالنا از پرداختن به کتاب مثنوي تبیین همین مضمون است؛ منتهی 
ي او نیز الزاماً باید به سوي فنا ها قصهقهرمانان . این راز را در حدیث دیگران به نمایش گذاشته است تا در اذواق خوشتر نشیند

سعی در ایجاد تحول معموالً بر کل متن نیز تأثیر . ن دلیل است که گاه تحول آنها، آنی و نابهنگام استحرکت کنند و به همی
که گه گاه شاعر به مهمترین دغدغۀ خود گریز بزند و البته آن دغدغه براي او چنان هیجان آور و  شود یم؛ یعنی باعث گذارد یم

گفت به حقیقت ایجاد تحول در اشخاص  توان یمبنابراین . اهان تحول و تغییراندشور انگیز است که گویی ذره ذرة اشعار او نیز خو
ل محدود به قهرمان یا اشخاص فرعی داستان نیست و گاه شاعر در  قصه یکی از وجوه تمایز داستان پردازي موالناست، اما این تحو

  .کند یمطرح  و به اشکال گوناگون آن را م زند یمطول یک قصه چندین بار به آن گریز 

  

  انفسی  –فاصله گذاري و سیر آفاقی  - 4

، این هاست قصهیکی از نکات قابل تأمل در بارة سبک داستان پردازي موالنا درج مطالب گوناگون در درون هر یک از  
هر چه هست، این )375،ص1384پله پله تا مالقات خدا،(نیز گفته شده است» بالغت منبري«ویژگی معموالً مبتنی بر تداعی است و 

ویژگی هم باعث پراکنده نمایی مطالب مثنوي است هم یکی از مهمترین عوامل برتري سبک موالناست و بر  جذابیت اثرش 
و نیز شناخت » بیگانه سازي«تی که در بارة این مشخصه وجود دارد؛ بررسی آن بر اساس نظریۀ در کنار سایر نظریا. افزوده است

تش را از زاویه اي دیگر آشکار نماید تواند یم» تناسب شاخ و برگها با قصۀ مادر« اهمی.  
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تا  کنند یم  کمک  خواننده  ها به آن  علل  لیتحل و  هیتجز  به  و پرداختن  داستان  يدادهایرو  ي رهیزنج  با قطع  یگاه پردازان  داستان       
تر  ، کارها را آسان خواننده  يبرا  و هم  سندهینو  يبرا  هم  یسینو  در داستان  يا وهیش  نیچن  به  لتوس. ابندیرا بهتر در دادهایرو
  ).62ص:1371مکی،(کند یم

  شهیو اند  تأمل  و به ردیگ یم  ها فاصله صحنه  فیاز توص  يا و لحظه کند یم  را قطع  تیروا  یتیب ای  مصراع  با آوردن  يراو 
»  برشت  برتولت«  يساز گانهیب ای  يگذار فاصله  ۀینظر  کار به  نیا. دهد یم  ياریهش  هم  خواننده  به  جهیو در نت پردازد یم

 -  یاز تئاتر حماس  گرفته  الهام  يگذار و فاصله  يساز  گانهیب  ي شهیاند. شود یم  کینزد) 1898 - 1956(  یآلمان  سینو شنامهینما
و   عمل  نیاز قوان  ینوع ، بهدهد یم  ارائه  از نقش  یشخص  يریو تفس شود یجدا م  درام  از خط گریباز  که  یزمان. بود  برشت  ییروا

  اغلب  که  اوست » شعور خودآگاه«  کنش  ۀمثاب  باشد، به همراه  ياراد  یاگر با ادراک  واکنش  نیا. کند یم  عدول  درام  العمل عکس
  . )48ص:1377ارجمند،(خواهد داشت  بر مخاطب  میمستق ریتأث

دربین این ابیات مولوي چند بار آگاهانه روایت . بیت است 310شامل) از دفتر اول 2222-1913ابیات(داستان پیر چنگی
تأثیر نواي خوش اسرافیل در : پردازد یمو به بیان مطالبی از این قبیل  ردیگ یمو از بیان ماجراي اصلی فاصله  کند یمداستان را قطع 

ي سؤال کردن عایشه، در معنی حدیث اغتنموا بردالرّبیع،  قصهي حق از انبیا و اولیا، ها نفحهقیامت، بیان حدیثی در مورد شنیدن 
و دوباره بر سر )ص(مروز، نالیدن ستون حنانه و گواهی دادن سنگریزه بر حقیقت محمددر مورد سرّ باران ا) س(پرسیدن صدیقه

  . شود یمقصه 

استطراد در بدیع آن . ي مثنوي در قالب اصطالح استطراد نیز قابل بررسی استها قصهگریز و بازگشتهاي دایم موالنا در  
ل از مطلب ا صلی خارج شود و به مضمون دیگر بپردازد، آن گاه باز به است که گوینده یا نویسنده ضمن مدح یا هجو یا تغزّ

  : است  افتهیاستطراد را  فاصله گذاري و  نیا  یداستان يها يمثنو    در خالل«  یعتیشر«).23ص:1378داد، (مضمون نخست باز گردد

  اصل  یی، گوکرد یرو م  مردم  به ماًیمستق  سندهینو  در آن  استطراد بود که  نام  به  یقسمت ي مولیرها يکمد  در «
  موضوعات ایو   شنامهینما  ي خود درباره  خاص  و احساسات دیاز عقا  سندهینو. کرد یم  فراموش  یکل  را به  موضوع

  يا از هر واقعه  را که  یاخالق  لیمسا  يو مولو  یفردوس  چنانکه .کرد یم  دفاع  یاسیو س  یاجتماع  لیدر مسا  يگرید
  ).154ص:1378شریعتی،(»گذارند یم  انیدرم  با خواننده ماًیمستق  داستان  ي، در اثناندینما یم  استنباط

  :یوسف پور دالیل وقوع استطراد در مثنوي را بر شمرده است

ارتجالی و نااندیشیده بودن ساختار مثنوي، اقتضائات بالغت منبري، هدف تعلیمی اثر، حضور مستقیم مخاطب در زمان «
ي بسیار حساس و لطیف موالنا، همگی عواملی است که هریک به نوع یا به انواع، استطراد را در مثنوي راه  هیروحآفرینش اثر، 

که تقریباً در تمام حکایات بلند این کتاب، گریزهاي متعدد راه یابد و خواننده هر لحظه با مطلبی نو و غیر  شود یمو موجب  دهد یم
  ).274ص:1386یوسف پور، (منتظره روبه رو شود

ی تر نیز حاکم است و آن سیر دائمی    براین اساس موالنا . مطالب است» انفسی -آفاقی«بر استطرادهاي مثنوي قاعده اي کلّ
و سپس تا حد امکان براي هر  کند یممطلبی را نخست به صورت عینی و مشهود و در قالب قصه اي زمینی و محسوس مطرح هر 

 -که در اینجا داستان پیر چنگی است -؛ لذا قصۀ مادردینما یمیک از مضامین زمینی، صور و اشکالی آسمانی و غیر مادي ذکر 
آنچه در . صورت و شکل ظاهري آن را معادل سیر آفاقی دانست توان یممعنوي و براي طرح مسائل عرفانی و  شود یمزمینه اي 

ي پیر  قصهدر . آن را سیر انفسی نامید توان یممعموالً مثالهایی است جهت تبیین مضامین معنوي و  شود یمدرون قصۀ مادر ذکر   
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در واقع موالنا با این روش بر . ابل مشاهده استچنگی این شیوه به صورت تقسیم آواها و نداها به دو گروه زمینی و آسمانی ق
بنابراین درج حکایات و مطالب گوناگون که با شیوة . ي آن پرداخته است توسعهجذابیت قصه افزوده و با طرح مطالب گوناگون به 

و مطالب میان پیوندي را در  ها یتداع توان یمو  کند یممطرح شده است دیگر روشی است که مثنوي را متمایز » انفسی –آفاقی «
 :ي پیر چنگی را مرور کرد قصهاز این زاویه نیز  توان یماکنون . ارتباط با این مقوله نیز بررسی کرد

  :پردازد یمموالنا در آغاز قصه به توصیف آواز چنگی در هنگام جوانی 

  بلبل از آواز او بی خود شدي 
  

یک طرب زآواز خویش صد شدي                   
  ) 1914ب /1،د1373مولوي،(

این مبالغه او را . کند یمدر این مرحله سخن از آوازي محسوس و زمینی است، اما موالنا همین آواز را هم مبالغه آمیز توصیف   
در بدن  آواز اسرافیل در رستاخیز، مردگان را جان. شود یمآغاز » قیامت« ي  کلمهکه با  برد یمبه سوي آوازها و نداهاي آسمانی 

پس از ذکر آواز . اندازد یمي درونی ها نغمهو موالنا را به یاد  گردد یم خواهد آورد؛ کلمات قیامت و اسرافیل باعث سیر انفسی
  : دیسرا یماسرافیل 

  هاست نغمهانبیا را در درون هم   
  

  طالبان را زان حیات بی بهاست  
  ) 1920همان،ب (                            

ي پري  نغمهپس از ذکر . بشنود تواند ینمي پري را کسی  نغمهشنید همانطور که  توان ینمي درون اولیا را با گوش حس  نغمه
  :داند یمي پري  نغمهو آن را برتر و فراتر از  کند یمیاد » ي دل  نغمه«  از) 1922همان،ب(

  ها نغمهگر بگویم شمه اي زان 
  

  ها دخمهجانها سر برزنند از   
  ) 1928همان،ب (                                

ي به ظاهر زنده ها تنرستاخیز ایجاد کند اما رستاخیزي که در گور  تواند یمي اندرون اولیا که همان نغمات دل است ها نغمه
موالنا بر اثر آواز . که انسان از الي نفی سر برزند و از خیال و وهم خارج شود دهد یماین رستاخیز زمانی روي . افتد یماتفاق 

چنگی به عنوان نوعی آفاقی و در عین حال تأثیر گذار به یاد آوازهایی برتر و تأثیر گذارتر افتاده است که نخستین، آواز اسرافیل 
  .دیگري قبل از موت، رستاخیزي در درون برمی انگیزدو  گرداند یماست و دیگري آواز دل؛ یکی مردگان را در قیامت زنده 

  اي فنا پوسیدگان زیر پوست
  

  باز گردید از عدم زآواز دوست  
  ) 1935همان،ب (                        

  :ي دل و نغمات درون اولیا از آنجاست که این آوازها برگرفته از آواز خداست نغمهتأثیر 

  مطلق آن آواز خود از شه بود
  

  چه از حلقوم عبداهللا بود گر  
  ) 1936همان،ب (                          

بصر«تأیید خدایی بودن این آواز حدیث  1938همان،ب .         (کند یماست که در بیتی به آن اشاره » بی یسمع و بی ی  (  
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؛ زیرا آورد یمانفسی دائماً زمینۀ آن را فراهم  -یکی از شگردهاي مهم موالنا محسوس نمودن امور غیبی است که در سیر آفاقی
که گویی مخاطب با  دیگو یمگاه در باب امور غیبی به     گونه اي سخن . و غیر قابل انکاراند کنند یمامور آفاقی را همگان درك 

  : آن عیناً مواجه است

  را نزدیک کن کان دور نیست گوش
  

  لیک نقل آن به تو دستور نیست  
  ) 1929همان،ب (                         

  : بخشد یمو اینگونه به آن تجسم  دیگو یمسخن » نفحات حق « پس از ذکر نغمات درونی و خدایی از 

  ي دیگر رسید آگاه باش نفحه
  

  

  تا از این هم وانمانی خواجه تاش  
  )1954همان،ب(                            

  

گویی از دید موالنا )  1955همان،ب . (آورد یمنفحه نیز داراي همان خصوصیت نغمه است؛ یعنی جان مرده را به جنبش 
ي ها نغمهیی هستند که کوه از حملشان هراسان است و این تعبیري دیگر از ها منتنفحاتی که دائماً در حال گذرند همان دم بی 

  . الهی و آسمانی است

و در چند بیتی موالنا از این  شود یمي چندي که نزدیکان یا مخاطبان موالنا خورده اند سد راه نغمات و نفحات الهی  لقمه
»  ل ارحنا یا بال« ي انفسی و آسمانی  جملهشاعر را به یاد » کلّمینی یا حمیرا « ، اما گویی، عبارت آفاقی ردیگ یممضمون فاصله 

  . دینما یمرخ » باران غیبی « ي الهی است که این بار در قالب ها نغمهي بازگشتی به سیر انفسی و بیان  منزلهو این به  اندازد یم

؛ نغمه اي دیگو یمي نامحسوس اما شنیدنی سخن ها نغمهي باران غیبی، از یکی از  دربارهي سؤال عایشه از پیامبر  قصهدر درون 
  .زبان سبز درختان است و اشارتی دیگر است به رستاخیزکه متعلق به 

  با زبان سبز و با دست دراز
  

  راز ندیگو یماز ضمیر خاك   
  )2016همان،ب(                              

  : ي درون اولیا و دم ابدال ارتباط دارد، در واقع دم ابدال نفحه اي از آن باران است و ریشه در آنجا دارد نغمهباران غیبی نیز با 

  این دم ابدال باشد زان بهار 
  

  در دل و جان روید از وي سبزه زار  
  ) 2042همان،ب (                            

ي دل و جان است، مثال مؤید آن ها سبزهي  انندهیروي رویانیدن برخوردار است، دم ابدال هم  بالقوهلذا همانطورکه بهار از توان 
  : کند یمو طی یکی از ابیات، باد بهاري را به انفاس اولیا تأویل  پردازد یمکه در قطعه اي به تأویل آن . است» اغتنموا برد الربیع « 

  پس به تأویل این بود کانفاس پاك 
  

  و حیات برگ و تاك چون بهار است  
  ) 2054همان،ب (                       

بیع که شامل چهارده بیت است باد بهاري نمونه اي عینی و آفاقی است و تأویل آن به نفوس اولیا  قطعهدر  ي تأویل برد الرّ
  . ي باطنی و انفسی آن است هیرو
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و این بار از  شود یمو نفحات غیبی اختصاص دارد مجدداً با سر قصه  ها نغمهپس از سرودن صد و هفتاد بیت که غالباً به اشکال 
در مقابل این آوازِ . ارزد ینم، آوازي که در پیري زشت شده و نزد کسان به الشی هم دیگو یمآواز چنگی در زمان پیري سخن 

  : کند یمنقصان پذیر، مجدداً از آوازِ درونی اولیا یاد 

  دخود کدامین خوش که آن ناخوش ش
  غیر آواز عزیزان در صدور

  

  یاکدامین سقف کان مفرش نشد  
  که بود از عکس دمشان نفخ صور

  ) 2078-2079همان،ب (                   

، ندایی غیبی است که لزوم کمک به پیر چنگی را به عمر الهام شود یمي پیر چنگی مطرح  قصهاز دیگر نداهایی که در 
، تفاوت این ندا با دیگر آواها و نداهایی که در طول قصه مطرح شده، این است که طرح دیگر نداها در اثر تداعی و در کند یم

ي متن است، اما این ندا جزئی از بدنه و ساختار قصه است و عنصري است که موالنا آن را  توسعهانفسی و  –جهت حرکت آفاقی 
که احتماالً مأخذ ) 6592-6622،ب 1386عطار،( و عطار) 107،ص1388اسرار التوحید،( افزوده است و در روایت اسرار التّوحید

ي غیبی تناسب دارد این ندا باعث تداعی دو حکایت با مضمون ها نغمهو در عین حال با دیگر  شود ینماین حکایت بوده اند دیده 
  ).ص(در دست     پیامبر ها زهیرسنگ نخست نالیدن ستون حنّانه و دیگري سخن گفتن : سخن گفتن جمادات شده است

ي حنّانه و سنگ ریزه، نغماتی قابل استماع بوده است، مانند ندایی که در خواب به عمر الهام شد و حتی  نغمهاز دید موالنا 
ت این قصه و بر اساس آنچه که سیر آف اقی سنگ و چوب هم قادر به شنیدن آن بوده، اما باید این را در نظر داشت که در کلی– 

  .انفسی گفته شد، باید با چشم دل آن را دید

نکتۀ قابل تأمل دیگر این است که در غالب مواردي که موالنا از آواز زمینی به سوي نغمات آسمانی حرکت کرده است به 
لذا . این تقارن بر شور و حال و تأثیر گذاري کالم موالنا افزوده است. ي آسمانی نیز نظر داشته استها نغمهتأثیر رستاخیزگون 

گفت این مطالب غالباً به دنبال توصیف آواز پیر  توان یمي پیر چنگی افزوده شده است  قصهي درج مطالبی که در درون  درباره
( انفسی  –) آواز زمینی ( دن نغمات غیبی بوده است و با سیري آفاقی چنگی تداعی شده است و در جهت نمایاندن یا محسوس نمو

یکی از مهمترین عوامل برتري سبک قصه سرایی  تواند یمبخشهاي مهمی از قصه را پوشش داده است و ) نغمات آسمانی و الهی 
  .موالنا در مقایسه با دیگر شاعران به شمار آید

  :انی در قصۀ پیر چنگی فهرست آواز از این قرار استي زمینی و آسمها نغمهانفسی  -سیر آفاقی

ي  نغمه)         آسمانی(ي درون اولیا نغمه)            نمونۀ معنوي و آسمانی(آواز اسرافیل)              نمونۀ زمینی(آواز پیر چنگی 
محسوس و در عین (ي سبز درختان نغمه)        نمونۀ آسمانی(ارحنا یا بالل)       نمونۀزمینی(کلمینی یا حمیرا)          آسمانی(پري

سخن گفتن ستون )        نمونۀ آسمانی(ندا به عمر در عالم رؤیا)         نمونۀ آسمانی(باران غیبی)         حال نامحسوس
  ).نمونۀ معنوي و آسمانی(سخن گفتن  سنگ ریزه در دست پیامبر)       آسمانی(حنّانه

 

  نتیجه گیري
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پیرنگ این داستان پیچیده تر و قوي تر از . به قدرت داستان سرایی مولوي پی برد توان یمبا بررسی داستان پیر چنگی 
موالنا با بیانی طنزآمیز عالوه بر جذب . ي علت و معلولی است رابطهي مشابه آن است و رویدادهاي آن کامالً داراي ها تیروا

  .استفاده کند  "ي خاص بودن بندهمطرب و "مخاطب، توانسته است از آن براي نشان دادن مفهوم متناقض 

ه سبک داستان پردازي موالنا در نظر همگان ممتاز و متمایز است؛ دلیل این برتري چیست؟یکی از دالیل این برتري راجع ب
که قصه از  شود یمروح تحولی است که موالنا در اشخاص داستان و بلکه در تمام اجزاي آن دمیده است، چنین تحولی باعث 

ل با ها قصهحالت ثابت دیگر  ل اشخاص داستانهاي مثنوي . ست»فنا«ي سنتی به در آید؛ اما از این مهم تر رابطۀ مقولۀ تحوتحو
که در طول هر داستان بارها به آن گریز زند و لزوم درك و دریافت  شود یما به این مضمون باعث اشتیاق موالن. مساوي با فناست
را در تمام مطالب هر داستانی جاري کند به گونه اي که روح تحول در همۀ اجزاي داستان قابل درك و ) فنا(دگرگونی بنیانی

  .لمس باشد

دیگر ویژگی مثنوي طرح مطالب متعدد در درون یک قصه است که با اصطالحاتی چون فاصله گذاري یا بالغت منبري از 
و به طرح مطالب گوناگون  ردیگ یمبر اساس این ویژگی نویسنده یا سراینده گه گاه از موضوع اصلی قصه فاصله . شود یمآن یاد 

که اتفاقاً در مورد ادعاي اخیر یک بار هم در طول قصۀ پیر چنگی  دیگو یمخن و گاه در مورد موضوع با مخاطب س پردازد یم
، اما غالب مطالبی که دیگو یمو در بارة آن سخن  کند یمموالنا روایت قصه را به دلیل لقمۀ نابجایی که مخاطبان خورده اند قطع 

مبتنی برتداعی و تناسب است؛ این مطلب دست کم در قصۀ پیر چنگی، ضمن تناسب  شود یمي مثنوي مطرح    ها قصهدر درون 
گفت یکی از طرحهاي داستانی مثنوي  توان یمانفسی نیز هست؛ یعنی  –شگفتی که میان مطالب برقرار است مبتنی بر سیر آفاقی 

  .و مفید استکه طرحی نیندیشده اما سخت مؤثر  هاست قصهانفسی مطالب درونی  -همین سیر آفاقی
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  یطبقات اجتماع یشناسو هنر در جامعه اتیکارکرد ادب یبررس

  1انیپو دیمج

  2مایده صافی اصفهانی
 دهیچک

، رود یبه شمار م نآ ریو تفس لیپژوهش و تأو ينو ظهور برا يا نهیاگرچه زم یو ادب يبه آثار هنر یجامعه شناخت کردیرو
اند  ییدر حکم منشورها يجامعه شناسان هنر معتقدند که آثار هنر. به همراه داشته استنیز   يارزشمند يها افتیدستاوردها و ره

  . دهند یهنرمند را باز تاب م یاجتماع طیمح زیو ن يخالق اثر هنر یتیاز ابعاد شخص یمختلف و متفاوت يها ها و رنگ که جلوه

و  سندهیهنرمند و نو یخاستگاه طبقات انیم یاست که چه ارتباط نیکالن ا يها از پرسش یکیهنر  یدر سنت نقد جامعه شناخت
وجود دارد؟ به  يچه ابزار يهنر نشیدر آفر يخالق اثر هنر یاجتماع گاهیپا ریبازشناخت تاث يوجود دارد؟ وبرا يهنر دیتول ندیفرا

به  یشاهنامه فردوس شیسرا ایدارند؟ به عنوان مثال آ يا هیچه ارتباط دو سو يو اثر هنر يخالق اثر هنر " یمن طبقات" گریعبارت د
 تیهدا ي صادقزیتوده ست این؟ آهقاناطبقه د يو معنو يدفاع از منافع ماد ایاو بوده است  يتوس معلول عالئق فرد میحک لهیوس

  ؟ریخ ایبوده است ) بوروکرات - یاشراف( او یاضمحالل طبقات یفرافکن

 سندهینو یو خاستگاه طبقات ياثر هنر شیدایپ یاجتماع طیدر بازشناخت مح اتی، نقش مهم هنر و ادبشود یمقاله کوشش م نیدر ا
  . شود نییتب یی از ادب فارسیها نمونهبا اشاره به 

  

  

  ی، نقد جامعه شناختی، مطالعات میان رشته ايطبقات اجتماع یشناس، جامعه اتیهنر و ادب:  هاکلید واژه  

   

                                                        
 ؛زدیدانشگاه  اریو استاد یعلم اتیعضو ه - 1

  عضو هیات علمی موسسه آموزشی و غیر اتفاعی صفاهان - 2
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  تناظر هنر و ادبیات

روابط ادبیات با هنرهاي زیبا سخت متنوع و پیچیده است، زیرا هنرها کوشیده اند که  )Wellek,Rene(رنه ولکبه تعیر 
منظور توفیق یافته اند، از دیدگاه وي غرض از تناظر نیزبدین  تأثیراتی مانند یکدیگر ایجاد کنند و تا حدودي قابل مالحظه اي

طرح این بحث نیست که مثالََََ نقاشی یا شعر تأثیري مشابه در مخاطب دارند؛ زیرا کیفیت تأثیرپذیري انسان از  هنرهاي زیبا و ادبیات
  )14، ص1382، وارن و ولک .(هر اثر هنري متفاوت از دیگري است

است که هنرمندان، چه شاعر و داستان  ییها به آفرینش  آثار هنري مشابه بیانجامد؛ پیشنهادها و انگاره تواند ییکی از عواملی که م
این امر به ویژه در خصوص پیروان . پردازند یبه تولید آثار هنري م ها دگاهینویس و چه نقاش و مجسمه ساز، تحت تأثیر آن د
؛ به دلیل القاي شود یکه معموال دربیانیه هاي ادبی، هنري مطرح م ییها مؤلفه. خاص مکاتب هنري و ادبی نمود آشکارتري دارد

هنجارها و معیارهاي مشترك قدرت ایجاد یکسانی و شباهت را در محتوا و فرم اثر هنري دارند، حال به عنوان مثال اگر این 
تجربه  توان ی؛ به عنوان مثال  ممیشو یم هنجارها از زیرساختی  ایدئولوژیک برآمده باشند، ما با آثار هنري ایدئولوژیک روبرو

 "رئالیسم سوسیالیستی "ناموفق ادبیات و هنر سفارشی را که در حمایت از یک طبقه خاص اجتماعی شکل گرفته است، در قالب
ل حا 2.یا به بررسی مولفه هاي مشترك میان آثار هنري برآمده از یک مکتب هنري ادبی خاص پرداخت 1.مورد بررسی قرار داد

فلسفی باشد یا صرفا با تغییر در هنجارهاي زیباشناختی به فرم و بیانی تازه تر در تولید اثر  ییها انیبرآمده از بن تواند یاین مکتب م
یا میان یک . و تحلیل کرد سهیو یک شعر تصویري رابا هم مقا3 یک اثر نقاشی اکسپرسیونیست توان یاز این منظر م. هنري بیانجامد

 اثر ملکه پریانچنانکه برخی به مقایسه ساختار  4را باز جست ییها یکسانیسازه هندسی پسامدرن و رمانی از همین نوع مشابهتها و 
یا به بررسی تاثیر پست مدرنیسم ) 145، ص1382، وارنو ولک .(و بی نظمی شکوهمند کلیساهاي گوتیک پرداخته اند اسپنسر
به  توان ییا حتی م. ، بر ادبیات همین سبک پرداخت)321،ص1380شمیسا،(مده ازمعماري بعد از جنگ جهانی دوم است که برآ

را با  سهراب سپهريیا  ویلیام بلیکشعر و نقاشی : بررسی تأثیر سبک ادبی یک هنرمند برآثار متنوع هنري اش پرداخت؛ مثال
هریک از انواع تولید خالقه هنرمند تحلیل و مقایسه نمود؛ یا تأثیرگذاري هم بررسی کرد و تأثیرگذاري مکاتب هنري را بر 

  )146، ص1382،  وارنو ولک .(کرد یبر ادبیات بررس را ...گوتیک، باروك، روکوکو، بیدرمایرو: هنري اي چون يها سبک

  

  از هنر و ادبیات به تاریخ و اجتماع

ین که ا 5تاریخی و اجتماعی هنر به طور عام و ادبیات، به طور خاص، در جامعه شناسی هنر بحثی درازدامان است يها نهیتوجه به زم
اساسی اي است که در جامعه شناسی  يها ، از پرسشکند یاثر هنري کدام پیوندها را با ساختار اجتماعی، سیاسی محیط برقرار م

  ) 219ص 1357شوردان:رك لیتفص يبرا.(شود یادبیات و هنر طرح م

از متفکران مکتب فرانکفورت یکی از کسانی است که به صورت جدي به زمینه  )Adorno;Theodor(تئودور آدورنو
و هم از روح  ردیگ یبه تعبیر آدورنو اثر هنري هم از روح سوبژکتیو آفریننده مایه م. تاریخی و اجتماعی هنر توجه کرده است

به تعبیر ) 219-220،صص1383احمدي.(فقط از ایده افالطونی جان هنرمند آغاز شود یا مایه بگیرد تواند یابژکتیو جهان، و هنر نم
لوکاچ هنر محصول تکامل اجتماعی است و ابزاري است که با آن آدمی خود را و مناسبات تاریخی و اجتماعی خود را 

عه و ادبیات رابطه اي دو سویه و متقابل است؛ ارتباط جام: کند یچنانکه زرین کوب تصریح م). 203،ص1428احمدي،.(سازد یم
زرین . ( یعنی محیط اجتماعی بر محیط ادبی تأثیرمی گذارد و محیط اجتماعی، سیاسی نیز از محتواي ادبی  تأثیر پذیري دارد
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 کند یرا توانا م که نه تنها ما شود یدر سازماندهی ذهن منتهی م ییها وهیهنر و ادبیات به ش به عقیده ریچاردز) 42،ص1378کوب، 
که با اوضاع متغیر زمان ما سازواري بیشتري داشته  شود یکه بسان افراد بسامان تري زندگی کنیم، بلکه به جامعه اي منتهی م

  .)199، ص1380هال، (باشد

  

  بازتاب واقعیت اجتماعی در هنر و ادبیات 

معتقد است که هیچ اثر هنري اي وجود ندارد که ارجاعی به مسائل اجتماعی نداشته باشد؛ با توجه به این دیدگاه  اریک کوهلر
بازتاب واقعیت اجتماعی در اثر هنري در نسبت . عاري از درونمایه هاي اجتماعی باشند توانند یحتی انتزاعی ترین هنرها نیز نم

سبک هنري و ادبی خالق اثر نیز . و کیفیت بهره بردن از آن در آفرینش هنري استمستقیم با شیوه نگرش هنرمند به واقعیت 
جورج لوکاچ منتقدان مارکسیستی از جمله . کیفیت بازتاب واقعیت اجتماعی در آن داشته باشد برتأثیري مستقیم  تواند یم
)(Lukacs;Georg ستگاه اجتماعی خالق اثر هنري در خصوص چگونگی انعکاس واقعیت در آثار هنري و ارتباط آن با خا

لوکاچ با تأکید بر آثار داستانی نویسندگان بزرگ رئالیست چگونگی شکل گیري واقعیت را در . بسیار کرده اند يها ینکته سنج
هر پدیده اي چند صدایی اجزاي سازنده،شبکه ...در آثار رئالیست بزرگ« : سدینو یوي م. این آثار تحلیل و تشریح کرده است

رئالسیت هاي بزرگ همواره جامعه را ...دهد یده اي از فرد و جامعه، جسم و روان و منافع خصوصی و امور عمومی را نشان مپیجی
  )70، ص1383،مهدي زادگان(.پدیده اي و جود دارد و این کانون پیدا و ناپیدا در هر دانند یکانون تحرك وپویایی م

] اما.[دانند یم... هنري را نه بازتاب زندگی بلکه صرفا شکلی از بیان حال هنرمندایده آلیست ها آفرینش « :سدینو یم آونرزیس
شکل باز و برون : پردازد یاو به اشکال گوناگون به این امر م. کند یهنرمند رئالیست واقعیت را مطابق زندگی واقعی باز تولید م

 يها لمیدر ف... و گارد جوان فادیف شولوخوف، دن آرام بالزاك کمدي انسانی تولستوي،گرایانه مانند جنگ و صلح 
مهدي ( "مشاهده کنیم بازتاب مستقیم و صادقانه واقعیت را میتوان یم آیزشتاین، پودوفکین، چاپلین و کرامر

، تا بتواند هوشیارانه تر دهد یهنر محتواي عاطفی آگاهی انسان را تغییر م جورج تامسونو به تعبیر )97-99،صص1383،زادگان
  )61،ص1383،مهدي زادگان.( ق تر به جهان واکنش نشان دهدو عمی

اعتقاد داشت هنر باید روشن کننده امکان دگرگونی کامل زندگی اجتماعی  )Brecht;Bertold(برتولت برشت 
بر جدایی و استقالل اثر هنري از زندگی و  ممتضادي از جمله دیدگاه فرمالیس يها اما نگرش) 242،ص1383،احمدي.(باشد

 )90،ص1383،زادگان مهدي(اجتماع نیز وجود دارد، چنانکه شکلوفسکی معتقد است هنر همواره مستقل از زندگی بوده است  
از طبقات مختلف ارائه  سندهیکه نو يریاست که تصو نیا شود یبه آن پرداخته م اتیادب یشناس که در جامعه یاز مسائل گرید یکی

 يِساز آرمان ای، هجو کاتوریکار نکهیا ایاست؟  انهیبه عمد واقعگرا ریتصو نیا ایدارد؟ آ تیبا واقع يا کرده است، چه رابطه
محض از ساختمان جامعه  اتیجز ادب يمآخذ يکه بر مبنا یدارد که فقط اشخاص دهیعق کوهن برامستداست؟  کیرومانت
در ... نه، و اگر شده تا کجا ایشده  ینیبازآفر ناًیدر داستان ع یاجتماع يها پیت یرفتار بعض ایکه آ ابندیدر توانند یدارند، م یآگاه

 يآرزو انیجز ب يزیاست و از آنچه چ نانهیب محض است از آنچه مشاهدة واقع لیبا ظرافت و دقّت آنچه را که تخ دیهر مورد با
  .)111-112، صص  1383،و آوستن وارنرنه ولک ( کرد کی، تفکستین سندهینو
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  طبقات اجتماعی و آفرینش هنري

؛ در گفتمان مارکسیستی به ردیگ یبه عنوان عاملی بنیادین که در پیوند مستقیم با مناسبات تولیدي جامعه قرار م6 طبقات اجتماعی 
بر نقش طبقات اجتماعی  وپایگاه اجتماعی  جامعه شناسی هنردر کتاب  امیر حسین آریان پور 7صورتی برجسته مطرح می شود

 يها بی گمان هر یک از عامل« : سدینو ی؛ وي مکند یخالق اثر هنري به عنوان دو عامل موثر بر آفرینش هنري تأکید بسیاري م
ت و پایگاه سازنده شخصیت به اهمیت اوضاع اجتماعی نیستند و از میان این اوضاع آن که مهمتر است، پایگاه اجتماعی هنرمند اس

همو معتقد ، )175،ص1354،آریان پور( ».دیگر در بسا موارد به وضع شغلی او بستگی مستقیم دارد اجتماعی هنرمند و هرکس
و یکی از عوامل ضروري حیات اجتماعی است و پایاپاي تحوالت جامعه تحول  تراود یاست که هنر از ذات زندگی اجتماعی م

  )76،ص1354،آریان پور.(ردیپذ یم

؛ طبقه شخصیت را شود یبنا به عقیده وي شخصیت و شیوه اندیشه و سلوك و سبک هرکس عمدتا موافق پایگاه طبقاتی او تعیین م
، منتقد مارکسیست، برآن است که تروتسکی )96،ص1354آریان پور.(کند یو شخصیت سبک هنرمند را مشخص م سازد یم

است که همراه با زمان تحول و دگرگونی  شیازهایها و ن از خواستههر طبقه خط مشی خود را در هنر دارد؛ یعنی نظامی 
البته شایان ذکر است که تأکید بر تناسب آفرینش هنري با خاستگاه طبقاتی هنرمند از ) 9،ص1383،زادگان مهدي(.ابدی یم

 آشکار خواهد شد که شعر یا پایگاه طبقاتی هنر زمانی کامال« ؛ ازین چشم انداز ،موتیف هاي پرکاربرد گفتمان مارکسیستی است 
بر اساس تصوري همگانی برخی تجربیات بیولوژیک فراتر از مرزهاي طبقاتی ... رمان یا نمایشنامه اي مضامین سیاسی داشته باشد

است؛ عشق، خشم، نفرت، ترس، میل به خودنمایی و تعقید و حتی نخوت و خود پرستی را چه بسا که بتوان مضامین جهانی 
هاست، متأثر وحتی شاید بتوان گفت ناشی از فرهنگ  ما شکل این مضامین و مهم تراز آن عواملی را که برانگیزاننده آنپنداشت ؛ ا

  )176-177، صص1380، هام( ».طبقاتی اشخاص است

  

  جهان نگري طبقاتی و پیوند آن با هنر و ادبیات 

؛ تأثیر جهان نگري دهد یپیوند م) Goldmann,Lucien(لوسین گلدمنآنچه هنر و ادبیات را به این مولفه مهم در تفکر 
طبقاتی بر تولید هنري است؛ بدین شرح که یکی از عوامل مهم شکل دهنده اثر ادبی و هنري کیفیت جهان نگري خالق اثرهنري 

و یک نقاش  زند یم است؛ به عنوان مثال نویسنده اي بورژوا در تناسب با جهــــــــان نگري طبقاتی اش دست به آفرینش اثر ادبی
  پردازد یبا خاستگاه طبقاتی  اشرافی یا کارگري به اقتضاي عناصر تشکیل دهنده جهان نگري اش به خالقیت م

؛ بین نیات آگاهانه هنرمند و شناسد یخود را بهتر از دیگران نم يها ها و ارزش نوشته لف داللتؤعقیده داشت که م من گلد
ممکن است نوعی گسستگی وجود داشته  بخشد یکه نویسنده جهان نگري خود را توسط آنها تجسم م ییها صورت

  )263،ص1377تادیه،.(باشد

  

  ایدئولوژي طبقاتی و پیوند آن با هنر و ادبیات

آیا خالق اثر هنري و . یکی از مباحث درازدامان زیباشناسی معاصر در خصوص چیستی هنر وادبیات و هدف آفرینش هنري است
ها و هنجارهاي ایدئولوژیک خود متعهد است؟ و وظیفه او خلق  ادبی نسبت به اجتماع و آحاد جامعه خود تعهد دارد؟ یا به آموزه
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فکري، عقیدتی اش باشد؟ این بحث که با  يها و آموزه ها دگاهی، دها شهیزتاب دهنده انداثري است که به صورتی هنرمندانه با
ها ي کالن  هنر ناب و هنر تعهدگرا انجامیده است، از پرسش 8 هنر براي هنر"یري دیدگاه گفان بسیارش به شکل لموافقان و مخا

، Foucault;Michel)(میشل فوکو،Sartre;Jean-paul)(ژان پل سارتربسیاري از روشنفکران از جمله 
هنرمندان وابسته به مکتب رومانتی سیسم و پارناسین ها گرفته تا منتقدان مارکسیستی و پسامارکسیستی بوده است، اما به طور کلی 

ه این گفتمان درازدامان از دوران پیشامدرنیسم به پسامدرنیسم به سوي هنر ناب و آزاد و بی اعتنا به هرگون يها يریجهت گ
چارچوپ فکري و ایدئولوژیک است؛ اما از منظر منتقدان مارکسیست سنتی هنري ارزشمند است که متعهد به چارچوبی 

با توجه به جایگاه خاص ایدئولوژي در گفتمان فلسفی و سیاسی مارکسیسم، هنر . ایدئولوژیک و اخالق گرا و آرمانی وابسته باشد
  . ردیگ ین بینی و ایدئولوژي آن قرار مو ادبیات هر طبقه در نسبت مستقیم با جها

و برآیند دیدگاه ) 186،ص1383احمدي،(وجه خاصی است از بیان آگاهی اجتماعی مارکسهنر از دیدگاه 
اثر هنري  -1: درباره هنر را به سه نظر گاه تقسیم کرده اند );Friedrich Engels(و انگلس  ) Marx;Karl(مارکس

اثر هنري به  - 3. اثر هنري با ایدئولوژي هژمونیک و مسلط دوران همراه است -2.با جهان بینی طبقاتی یک طبقه خاص همراه است
  )188،ص1383،احمدي.(یک موضع خاص طبقاتی مربوط است

 

  منی    فاعل فرا فردي در مفهوم گلد

نخست فاعل فردي که همان خالق اثر هنري : به دو فاعل قائل شد توان یبراي هر اثر هنري، ادبی م لوسین گلدمندیدگاه از 
تا متناسب با مقتضیات طبقاتی اش به  دارد یاست و دیگر فاعل فرا فردي یا طبقاتی که عبارت است از آنچه خالق اثر هنري را وا م

پرسید که آیا شاهنامه فردوسی حاصل خالقیت هنري حکیم توس است؟ و  توان یبنابراین دیدگاه به عنوان مثال م. خالقیت بپردازد
ه انگیزه دست یازیدن به آفرینش چنین اثر سترگی صرفا عالئق و سالئق فردي و ذوقی است؟ یا مصالح و منافع طبقاتی طبق

که پیش از اسالم از شکوه و صالبت خاصی برخوردار بودند و پس از اسالم با نظم طبقاتی جدید طبقه اي رو به زوال و  "دهاقین"
معتقد است  آریان پورچنین اقتضاء کرده که فردوسی دست به کار اثري چنین گردد؟ چنانکه  -رفتند یاضمحالل به شمار م

آریان . (دارد ییها هیوهاي طبقه درهم شکسته زمیندار است، اما براي سایر طبقات نیز ماشاهنامه فردوسی انعکاس مستقیم آرز
 )265،ص1377،تادیه(.خالق فردي به گروه تعلق دارد گلدمن از دیدگاه). 148-147،صص1357،پور

در حقیقت اساس شیوه . طبقه اجتماعی نویسنده بیابد) جهان بینی( رابطه ساخت درونی اثر را با ساخت فکري  کوشد یم گلدمن
از دیدگاه وي آثار هنري در مرحله نخست . او کشف  و توضیح ارتباط ساخت اثر با جهان بینی طبقه اجتماعی نویسنده است

شمیسا، .( ها و آمالی که در اجتماع وجود دارند ساخت ذهن نویسنده نیست، بلکه ساخت ذهن کلی اجتماع است؛ یعنی ارزش
  )255، ص1378

 

  یات مردمی یا توده ايهنر و ادب

در خصوص ارزشگذاري آن اظهار نظرهایی گوناگون . ردیگ یهنر و ادبیات مردمی یا توده اي در برابر هنر و ادبیات خواص قرار م
 ولک .(کند یارزش جامعه شناختی هنر وادبیات توده اي را بیش از هنر و ادبیات نخبه گرا قلمداد م رنه ولکارائه شده است؛ 

و طبقات  ها هیدر آثار نخبه گرا در حقیقت ذهن آفرینشگر هنرمند به گزینش و چینش آگاهانه از ال)101،ص1382، وارنو
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از تئودور آدورنو،. ؛ به همین دلیل آثاري چنین بازتاب دهنده دقیق تر مولفه ها و مسائل اجتماعی انسان اندپردازد یاجتماعی م
که مبتنی بر تجارت و صنعت است؛ نامطلوب توصیف  هنر توده اي را ،متفکران مکتب فرانکفورت

از هنر توده اي و مردمی دفاع  Benjamin;Walter)(والتر بنیامینو در حالی که ) 223،ص1383،احمدي.(کند یم
     .کند یم

  

  درهم آمیختگی مولفه هاي هنر و ادبیات خواص و عوام

طبقه اجتماعی بدین شرح است که هر طبقه اي مطابق مقتضیات زندگی  دیدگاه کلی جامعه شناسان هنر و ادبیات  با تأکید بر عامل
؛ یعنی برخی شود یدیگرگون در میان این دو گونه آفرینشگري دیده م ییها شیعملی خود داراي هنر ویژه اي است، اما گاهی گرا

هنر خواص در هنر  يها یژگینیز و و گاهی کنند یاز هنرمندان خواص گرایشی به هنر عوام و مولفه هاي تشکیل دهنده آن پیدا م
ست نسبت به طبقات فرادست وجود دارد؛ بی ودکه در میان طبقات فر "تقلید "؛ البته در شق دوم عاملابدی یعوام ظهور و بروز م

به  نام برد؛ نویسندده اي که با خاستگاه اشرافی اش گرایش خاصیصادق هدایت از  توان یدر ادبیات فارسی بازهم م. ثیر نیستأت
 ییگاه انتقادها شیها در داستان هر چند؛ را حفظ کردمردمی داشت و تا پایان عمر این عالقه  يها هنر توده و عوام، فولکور و ترانه

عالقه ) دهاقین(که با وابستگی  اش به یکی از طبقات ذي نفوذ  فردوسی یا. شود یسخت به طرز تفکر و جهان بینی توده دیده م
  )160،ص1354،آریان پور.(کهن مردم نشان داد يها افسانه و ها ي خاصی به نظم قصه

  

  يناهمخوانی خاستگاه طبقاتی هنرمند با تولید هنر

صول خالقه شان قابل بررسی است یکی از نکاتی که در خصوص مناسبات طبقات اجتماعی خالقان آثار هنري و ادبی با مح  
به عنوان  توان یناهمخوانی جهت گیري آثار برخی از آفرینشگران هنري و ادبی با خاستگاه طبقاتی آنان است، بدین شرح که م

مثال هنرمندانی را دید که برخالف مصالح و منافع و مقتضیات طبقاتی خود گام برداشته اند و آثار آنان حتی گاه در تعارض و 
ضاد با مصالح طبقاتی شان بوده است؛ همین امر جزمیت دیدگاه پیوند مستحکم خاستگاه طبقاتی و تولید آثاري هنري متناسب با ت

 مهدي.  (خواند یمالک را شاعر قیام دهقانی م جورج لوکاچ، تولستوي؛ چنانکه کشد یآن را به چالش م
در تمام آثار ادبی زندگی اش دهقان استثمار شده  تولستوي": سدینو یوي م) 195،ص.1379،لوکاچ(،)70،ص1383،زادگان

وي با تصویر کردن قیام دهقانان علیه استثمار مالکان و سرمایه داران و دو ... همان قهرمان اصلح حاضر و دیدنی و نا دیدنی است
با آنکه  دانته )71-73،صص1383مهدي زادگان(".ملت در صحنه روسیه توانست آخرین نویسنده بزرگ رئالیست زمانه باشد

در  شکسپیر. از طبقات مرفه بود به مردم روي آورد و به صف مبارزان جمهوري پیوست و به تبعید و فشارهاي اجتماعی گرفتار شد
شللی از اشراف بود، اما هنري انقالبی به بار . عین وابستگی به دربار و سوداگران انگلیس به نمایش عمیق واقعیت  گرایش یافت

به طبقه سوداگر تعلق داشت، اما از حکومت  بالزاك .با انتقاد از فرهنگ طبقه خود از مردم معمولی پشتیبانی کرد یده رود. آورد
 پوشکین. ، و در آثار خود چیرگی مخالفان خود، یعنی جمهوري خواهان ، را بازتاب دادکرد یدودمانی و سلطه کلیسا حمایت م

هوادار حکومت اشرافی و قدرت کلیسا بود،  گوگول ، آفرید وآمد یم اشراف خوش نمبا خاستگاه اشرافی اش آثاري که به کا
زمینه اي اشرافی داشت، اما به  تولستوي. آن سازمان را شرح داد و انحطاط هنر جامعه سوداگري را پیش بینی کرد يها یاما تباه

) 188-189،صص1354،آریان پور.(نري پرداختزیان طبقه خود و در حمایت از ستم کشی و دردمندي روستاییان به آفرینش ه
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خارج از روسیه بیشتر نویسندگان  "بارز خیانت به طبقه خویش اند يها مثال تولستويو  کارالیلکسانی چون  رنه ولکبه تعبیر 
همو معتقد است که منشاء اجتماعی نویسنده در مسائلی که ) 102ص1382، وارنو ولک( ".کمونیست نسب پرولتاریایی ندارند

، تأثیر چندانی ندارد؛ زیرا نویسندگان اغلب خودشان را به خدمت کند یایدئولوژي وابستگی و منزلت اجتماعی او را مطرح م
اي با خاستگاه اشرافی است ، در ادبیات فارسی صادق هدایت نویسنده )103،ص1382، وارنو ولک .(گمارند یطبقات دیگر م

آگاهانه پیرو مشروعیت است بالزاك  گراهام هوفیا به تعبیر 9 .که در بسیاري از آثارش رویکردي اشرافیت ستیز داشته است
هنري جیمز خود را به . کامال متفاوتی است يها زهیو سنت گرا، اما داستان او تصویر گر جامعه اي است که تحت تآثیر انگ

این طبقه را  يها ، اما بارها بی محتوا بودن    ایده آلچسباند یآمریکایی آن م يها رتر اواخر دوره ویکتوریا و نمونهبورژواهاي ب
  )47،ص1365هوف،( شود یصرفا منتهی به پوچی و بی حاصلی م يها که این ایده آل دهد یو نشان م کند یمطرح م

     

  گیري جهینت

به سه دیدگاه کلی در خصوص هنر و ادبیات و پیوند آن با  توان یجامعه شناسان هنر و ادبیات م با نگاهی به آراي زیبایی شناسان و
  :خاستگاه طبقاتی رسید

آراء و دیدگاه کسانی که به طور کلی معتقدند هیچ مناسبت و پیوندي میان اثري هنري و خاستگاه طبقاتی وجود ندارد؛  -1
اینان در . قدند و برآن اند که اثري هنري مستقل از هرگونه ارجاع برونی استرومانتیک ها به این دیدگاه معتو ها ستیفرمال

  .نقد آثار هنري و متون ادبی به جهان درونی متن و فرم و ساختار درونی تأکید و توجه خاص دارند
اجتماعی، تاریخی آن از جمله طبقه  يها نهیکسانی که به طور افراطی بر پیوند آثار هنري و ادبی و دیگر زم يها دگاهیآراء و د -2

آنان در نقد آثار هنري بر محتوا و تأثیرپذیري مسائل اجتماعی، . منتقدان مارکسیستی از این گروه اند. کنند یاجتماعی تأکید م
 .و ایدئولوژي طبقاتی آفرینشگر است10ي سیار دارند و معتقدند اثر هنري شکل گرفته از جهان نگربسیاسی تأکید

که نویسندگان و هنرمندان در ناهمخوانی  با خاستگاه و طبقاتی شان به خالقیت پرداخته اند، باید گفت  ییها ه به نمونهبا توج -3
که دیدگاه دوم چندان از قطعیت و جزمیت علمی برخوردار نیست؛ بنابراین با پذیرش این نکته که به هرحال پایگاه اجتماعی 

، باید از صدور احکام قطعی و جزمی پرهیز کرد و در نقدهاي محتوایی در آفرینش هنري و ادبی بی تأثیر نیست
)Thematic( آثار هنري و ادبی به طبقه اجتماعی نیز به عنوان عاملی تاثیر گذار وـ نه تنها عامل بنیادین ـ توجه کرد. 

  

  : پی نوشت ها

که فرید ریش انگلس به یک نویسنده کارگري از نامه اي ) 260-261، صص1378شمیسا ،: ك.درباره رئالیسم سوسیالیستی ر -1
که او خود نیز چندان به چنین چارچوب گذاري  دیآ یقدیمی که ازو خواسته بود کتابش را معرفی کند، نوشته است، چنین بر م

نده تصویري تحمیلی بر اثر هنري عقیده مند نبوده است؛ بیان طنزآمیز وي در مورد شخصیت زن داستان نویسنده پرولتر که القاء کن
قهرمان زن داستانت را تماشا کن؛ با آن چشمهاي ماتریالیست « : سدینو یوي م. هجوآمیز است، نشان دهنده چنین دیدگاهی است

که  دانم یمن اما م. اش یبوس یو م يریگ یدر آغوشش م! دیالیکتیکیش؛ با بینی جبر باور اقتصادي و با دهان ارزش افزوده اش
  )187،ص 1380هال، (» ! خواهم ینم
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زیباشناختی پیش از خود است؛ حتی یک هنرمند آوانگارد  يها تردیدي نیست که هنرمند در آفرینش اثر هنري مرهون نظام -2
عاملی در ایجاد پیدایش  توان ینیزدر هر حال بی تأثیر از هنجارهاي استتیک سنتی نیست؛ بنابراین تقلید از هنرمندان گذشته را م

وقتی یک نقاش یا مجسمه ساز یا شاعر تحت تأثیري آثار برجسته . ابه و یکسان درآثار هنرمندان دانستفضاي ادبی، هنري مش
 ییها ؛ بالطبع مشابهتپردازد یکالسیک و با توجه به همان نظام زیباشناختی که آن آثاربه وجود آورده اند، به کار خالقه هنري م

دا خواهد شد ؛ اگر فخامت لفظ وجزالت و صالبت واستواري به عنوان یک میان اثر هنري یک شاعر و یک معمار کالسیک گرا پی
، یک  سروده شا عر وابسته به این مکتب و یک سازه هندسی معماري شده یهنجار زیباشناختی در هنرکالسی سیم شناخته م

میان دو هنر  ال او کونم در کتابی به نا نکیکالسی سیم نیز از همان فخامت شکوه وصالبت برخوردار خواهند بودچنانکه لس
بنا به عقیده لسینک شاعر قدرت دارد که در اثر خود حرکات را نیز تصویر کند و . مجسمه سازي و شاعري به مقایسه پرداخته است

، نشان دهد ولی مجسمه ساز یا نقاش تنها به تجسم شکل واحدي در یک مکان قادر دیآ یاشکال مختلفی را که پیاپی به وجود م
  )169-170، صص 1378شریعتی، .( است

که هدف آن انتقال عواطف و احساسات درونی ) نقاشی، پیکرشناسی، ادبیات و سینما( اکسپرسیونیسم شیوه اي است در هنر  -3
  )789-82، صص1378مقدادي، : (ك .براي تفصیل ر. هنرمند به جهان مرئی است

نخست از یک سازه هندسی »صیدقزل آال در آمریکاا « رنیستی ؛چنانکه منتقدي براي ورود به بحث تحلیل یک رمان پسامد -4
وي ضمن نقل نظر فردریک . پردازد یو به تحلیل ساختار متشابه آن اثر با این سازه م برد یپسامدرن یعنی هتل وستین بانو نچز نام م

عین همان ساختاري است که ریچارد ساختار هتل وستین بانو نچز از بسیاري جهات « :سدینو یجیمسن در مورد کیفیت این سازه م
  )90-صص1385،92پاینده،(» .برتیگن در رمانش ایجاد کرده است

هنر نیز مانند بسیاري دیگر از مفاهیم علوم انسانی . پژوهش در حوزه زیباشناختی تعریف ناپذیري هنر است  يها يکی از دشوار-5
هنر فلسفه نیست؛ تاریخ هم نیست؛ «بند تو کروچه معتقد است . استمفهومی مجرد، انتزاعی، چند وجهی و گاه با تعاریف متعارض 

با  توان یبه نظر او هنر را نم! نیست... علم طبیعی نیز نیست؛ ریاضیات و خیال بافی و احساسات صرف و آموزش و زبان آوري و 
  )184-185، صص1380همان، (» هیچ یک از شکلهاي دیگري که غرض از آنها ایجاد تأثیرات معینی است ، درآمیخت

 فیتعار ياست و دارا یچندوجه یمفهوم یاز اصطالحات علوم انسان گرید ياریمانند بس Social class)(یطبقۀ اجتماع-6
ل جوامع بشر رییدر تغ نیادیبه عنوان عامل مهم و بن یبر طبقۀ اجتماع دیتأک. متعدد و گاه متعارض کارل  يها شهیاز اند يو تحو

ر آلمان، دانشمند و مارکس به  توان یمارکس نم يها شهیمعتقدند که از مجموع آرا و اند یاگرچه برخ. شود ی، آغاز میمتفکّ
مختلف و  يها دگاهیساز، د عوامل طبقه نییدر تب زیشناسان ن جامعه گرید. دیرس» یطبقۀ اجتماع«از منظر او دربارة  یمشخّص فیتعر

ع جنس: چون یعوامل یبه طور کلّ. دارند یمتنونوع شغل، ارتباط مشترك با ابزار التیدرآمد، سطح تحص زانی، سن، نژاد، متی ،
، مناسبت دیمشابه، داشتن نقش واحد در روند تول یو فرهنگ یاسیس - ياقتصاد طی، داشتن منافع و شرایطبقات ی، داشتن آگاهدیتول
ساز  از عناصر طبقه... و ی، پاداش روانیاجتماع یبای، ارزتی، داشتن قدرت، مالکژهیو ينگر ، داشتن جهانگریطبقه با طبقات د کی

  .ندیآ یبه شمار م

  .:ك.، ریدر خصوص طبقات اجتماع شتریب یآگاه يبرا

در  یشناس جامعه ۀینظر: تزری؛ جورج ر98-1ش، صص  1383، ینشر ن: ، تهرانی، ترجمۀ منصور وثوقیاجتماع راتییتغ: روشه یگ
، ترجمۀ یشناس جامعه: دنزیگ ی؛ آنتون123-159ش، صص  1384، یانتشارات علم: تهران، ی، ترجمۀ محسن ثالثدوران معاصر
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دجواد زاهد241-258ش، صص  1384، ینشر ن: ، تهرانيمنوچهر صبور تری؛ پ237-240، صص يتوسعه و نابرابر: ي؛ محم 
: هانت. ك.ي؛ ا59-62ش، صص  1384، ینشر ن : ، تهراني، ترجمۀ منوچهر صبوریشناس در جامعه يادیبن يها شهیاند: وستویک

جامعۀ باز و : ؛ کارل پوپر69، 185، 219، ص 1381آگه، : ، ترجمۀ سهراب بهداد، تهرانياقتصاد يها يدئولوژیتکامل نهاد و ا
: ي؛ بابک احمد898-907ش، صص  1380، یانتشارات خوارزم یشرکت سهام: اهللا فوالوند، تهران ، ترجمۀ عزّتدشمنان آن
، یاجتماع يها يقشرها و نابرابر یشناس جامعه: لو خدابنده دی؛ سع410-411، 412، 418-419، 435، صص مدرن استیمارکس و س

، گهر کین نی، ترجمۀ عبدالحسیاجتماع يها يو نابرابر يقشربند یشناس جامعه: نیتام نیش؛ ملو 1372، یجهاددانشگاه: مشهد
  ؛ 21-31، 35ش، صص  1385، اینشر توت: تهران

ک اتیاز هنر و ادب یستیمارکس ریاصوالً تفس -7 الت س یمتّ ران مارکس یاسیبر تأم و  ياثر هنر انیم وندیدر حوزة پ ستیمتفکّ
تا فرم و  کنند یم دیتأک شتریبر محتوا ب ستیمنتقدان مارکس یبه طور کلّ. آن است یاسیو س یخی، تاریاجتماع يها نهیزم پس

 ایکه خلق اثر در آن صورت گرفته  یاجتماع طیبه مح دیگراست و چنانکه با نخبه يا وهیش یستیآنان معتقدند که نقد فرمال. صناعت
، تیطبقه، نژاد، جنس: چون یبه مسائل کوشند یآنان در نقد خود م. پردازد یمخاطب اثر باشد، نم دیکه با یاجتماع طیشرا

منتقدان ارتدوکس  انیدر م یبر طبقات اجتماع دیتأک. بپردازند... طبقات در برابر هم و يری، موضعگیطبقات کاری، پيدئولوژیا
در حقیقت منتقدان ). -270، ،صص : گرانیو د نیگر لفردیو.( دارد يشتریب وعیش) شیک راست يها ستیمارکس( ستیمارکس

. واکنش فرد نسبت به وضع طبقاتی خود تفسیر کنند که آثار ادبی را با پیوند دادن آنها با منشا آن آثار در کوشند یمارکسیست م
  )562،ص1373دیچز، (

-76،صص 1381فرزاد،: ك. ؛ درباره التزام و تعهد در ادبیات و هنر ر22-23،صص1365هوف، : ك.درباره هنر براي هنر ر -8  
  546-547، صص1373؛ دیچز، 75

ش 1385معاصر ایران،پایان نامه دکتري،دانشگاه یزد،بررسی طبقات اجتماعی در ادبیات داستانی :پویان،مجید:ك.ر-9
ي واقع گرایانه هدایت،مندرج در سی دي مجموعه مقاالت چهارمین ها داستانبررسی اشرافیگري و اشرافیت ستیزي در :همو:نیز

  ش1387ي زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه گیالن،ها پژوهشهمایش 

 کنندة انیخاص خود است که ب ینیب و جهان يدئولوژیا يدارا یخیتار ر دورةدر ه یمارکس معتقد است که هر طبقۀ اجتماع -10
  لوسین گلدمن.  .آن طبقه است يخواست و سودها

(L. Goldmann) رَد یساز به کار م طبقه نیادیاز عوامل بن یکیاصطالح را در مقام  نی، ايشناس فرانسو جامعه در مجموع  يو. ب
و آنان  دهد یم وندیرا به هم پ یگروه اجتماع کی يکه اعضا داند یم ییها شهیاحساسات و اند، ها شیرا مجموعۀ گرا ينگر جهان

است که متعلّق به  یاجتماع ي، بلکه امرستین يفرد يامر ينگر او معتقد است که جهان. دهد یها قرار م گروه گریرا در مقابل د
 انیاجتماع را ب کی يها یو آگاه ينگر ، جهانینهفته در هر اثر ادب یبر آن است که نظام مفهوم يو. طبقه است کی ایگروه  کی
  .دهد یم وندیگروه پ کی یجمع ينگر را به جهان یمتن ادب تیگلدمن تمام. کند یم
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  :منابع

  ش1384گام  نو ،: ، ترجمه مراد فرهاد پور و امید مهرگان ، تهراندیالتیک روشنگري: و دیگران آدورنو ، تئودور

 1354دانشگاه تهران،  يبایز يدانشکدة هنرها انیانجمن کتاب دانشجو: ، چاپ سوم، تهرانهنر یشناس جامعه: .ح.ا ،پور انیآر
  .ش

  .ش 1379نشر مرکز، : ، تهرانمدرن استیمارکس و س :، بابکياحمد

  ش1383نشر مرکز،: ، درسهاي فلسفه، هنر، چاپ هشتم، تهرانحقیقت و زیبایی: احمدي، بابک

  ش1385نیلوفر،: ، تهران نقد ادبی و دموکراسی: پاینده، حسین

  ش1385بررسی طبقات اجتماعی در ادبیات داستانی معاصر ایران،پایان نامه دکتري،دانشگاه یزد،:پویان،مجید

ي واقع گرایانه هدایت،مندرج در سی دي ها داستانبررسی اشرافیگري و اشرافیت ستیزي در  :-----------
  ش1387ي زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه گیالن،ها پژوهشمجموعه مقاالت چهارمین همایش 

  ش1380، یخوارزم: ، تهراناهللا فوالدوند عزّت، ترجمۀ جامعۀ باز و دشمنان آن: پوپر، کارل

 1383نشر مرکز، : ، چاپ دوم، تهرانزدانجوی امیپ، ترجمۀ تهیتا پسامدرن ياز روشنگر، يانتقاد شۀیفرهنگ اند: کلی، مانیپ
  .ش

: ، چاپ چهارم، تهرانگهر کین نیعبدالحس، ترجمۀ یاجتماع يها يو نابرابر يقشربند یشناس جامعه: نی، ملونیتام
  .  .ش 1385، اینشر توت

  ش1377سوره،: بختیار، تهران، ترجمه محمد رحیم احمدي،ویراسته علی نقد  ادبی در سده بیستم: تادیه،ژان ایو

نشر : ، ترجمه محمد علی محمدي ، تهران شرق شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن: ترنر، برایان اس
  ش1384یاداوران،

  ش 1373علمی ،: ، ترجمه محمد تقی صدقیانیف غالمحسین یوسفی، چاپ چهارم، تهراننقد ادبی يها وهیش دیچز، دیوید،

  .ش 1384، یعلم: ، چاپ نهم، تهرانیمحسن ثالث، ترجمۀ در دوران معاصر یشناس جامعه ۀینظر: ، جورجترزیر

  .ش 1382، اریماز: ، تهرانيتوسعه و نابرابر: ، محمدجوادیمازندران يزاهد

  ش1378امیر کبیر،: ، چاپ ششم، تهراننقد ادبی: زرین کوب، عبدالحسین

  ش1378چاپخش،: ، چاپ هفتم، تهرانهنر: شریعتی، علی
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  ش1380فردوس،: ، چاپ دوم، تهراننقد ادبی: شمیسا، سیروس

  ش1381قطره، : ، چاپ چهارم، تهراندرباره نقد ادبی: فرزاد، عبدالحسین

  ش1370بزرگمهر،:،تهران، ترجمه خسرو مهریا ن سمیعینقد ادبی: وفیلونه. س.کارون، ژ

  .ش 1384، ینشر ن: ، تهرانيصبورمنوچهر ، ترجمۀ یشناس در جامعه يادیبن يها شهیاند: تری، پستویویک

  ش 1383، ینشر ن: ، تهرانیمنصور وثوق، ترجمۀ یاجتماع راتییتغ: روشه یگ

  .ش 1376، لوفرین: ، تهرانيفرزانۀ طاهر، ترجمۀ ینقد ادب یمبان: گرانیو د فردی، ولنیگر

  .ش 1384، ینشر ن: ، چاپ چهاردهم، تهرانيمنوچهر صبور، ترجمۀ یشناس جامعه: ی، آنتوندنزیگ

  ش1379نشر دیگر،: ، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهراننویسنده، نقد و فرهنگ: لوکاچ، جورج

  .ش 1383نگاه، : ، تهرانزادگان ياصغر مهد، ترجمۀ و هنر اتیدربارة ادب: گرانیو د مارکس، کارل

  ش1387روز،فکر : ، از افالطون تا عصر حاضر، تهرانفرهنگ اصطالحات نقد ادبی: مقدادي، بهرام

  ش1383نگاه، : ، کارل مارکس و دیگرانف تهراندرباره ادبیات وهنر: مهدي زادگان، اصغر

  ش1382علمی و فرهنگی ،: ، ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، چاپ دوم، تهراننظریه ادبیات: و دیگران ولک،رنه

  .ش 1381آگه، : ، تهرانبهدادسهراب ، ترجمۀ ياقتصاد يها يدئولوژیتکامل نهادها و ا: .ك.يهانت، ا

  ش1380ترانه،: ، ترجمه مجتبی عبداهللا نژاد، مشهدتاریخ کوتاه نقد ادبی :هال، ورنون

  ش1365امیر کبیر،: ، تهراننسرین پروینی،ترجمه گفتاري درباره نقد: هوف، گراهام
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 بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی هاي  واژگانی درخمسه نظامی
   

  1رضا پهلوان نژادمحمد 
  2شیما ابراهیمی

 

  چکیده
آید  یمهاي هر زبان به شمار  یژگیوپذیرد، یکی از مهمترین  یمکه بر اساس تناسب رابطه معنایی کلمات صورت  ها واژه 3مسائل همنشینی

موجب  4واژگانی در محور همنشینیخالقیت و ابتکار شاعر در بهره جستن از هم آیی . و با واژه شناسی و معناشناسی ارتباط ناگسستنی دارد
از آنجاییکه بررسی سبک شاعر و نحوه استفاده او در به کار بردن واژگان هم . شود که سبک وي متفاوت از دیگر شاعران به نظر آید یم

ثر خمسه نظامی تواند به شناخت نگرش او بینجامد، هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل همنشینی واژگان و ریشه یابی آنان در ا یمآیند 
و استناد به قرآن و اساطیر زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته  5ي روابط مفهومیمنظرهابدین منظور همنشینی واژگان از . باشد یمگنجوي 

ار شاعران توان علل همنشینی اغلب واژگان را در آث یمیارهایی که در بررسی با هم آیی هاي این اثر استفاده شده است، معبا توجه به . است
  . هاي مختلف در باب با هم آیی هاي زبان فارسی مورد استفاده قرار گیرد یبررستواند در  یمهاي این پژوهش  دریافت و از این حیث یافته

  
  .با هم آیی، روابط مفهومی، محور همنشینی، ریشه یابی تاریخی :ها واژهکلید 

                                                        
 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد - 1
 pahlavan@um.ac.ir   دانشجوي ارشد زبانشناسی     - 2

3Collocation 

4Syntagmatic axis 

5Lexical Relations 

mailto:pahlavan@um.ac.ir
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  مقدمه
با هم آیی در میان . باشد یمیکی از مباحث بنیادین زبانشناسی، باهم آیی است که بیانگر وجود تناسب ورابطه معنایی بین واژگان 

همنشینی هاي رایج در . سخنگویان هر زبان یکی از ارکان مهم به کارگیري زبان و ادب آن قوم و نموداري از افکار و عادات آن ملت است
  . ایگاه مهمی را در ساخت این زبان دارا هستندزبان فارسی نیز ج

ي ویژه اي را به وجود ها عبارتباشد که اینگونه ترکیبات،  یمبا یکدیگر  ها واژهمنظور از باهم آیی از این منظر، میل ترکیب شدن 
م آیی ها در دستور زبان قاعده اي همگانی براي ه. ي کلی بیان نمودها قاعدهتوان با توسل به تعمیم و  ینمو علل آن را  کاربردهاآورند که  یم

توان علل همنشین شدن واژگان را بررسی نمود و اینکه شاعر چگونه وبا استناد به چه عناصري، هم آیی واژگانی را  یموجود ندارد و تنها 
  .درآثار خود به وجودمی آورد

یکدیگر، به طوري که استفاده ازآن ها براي گویشوران بومی  به طورکلی با هم آیی واژگانی،عبارت است از همنشینی دو یا چند کلمه با
روند که وقتی یکی از آن دو واژه را  یمآنقدر با هم به کار  ها واژهدر این صورت، برخی از جفت . مانند اجزاي دیگر زبان عادي نماید

  .دیگر به طور ناخودآگاه در ذهن تداعی شود بینیم، توقع بسیاري داریم که واژه دیگر را نیز در آنجا ببینیم و یا حداقل واژه یم
از انجاییکه قرون پنجم و . یکی از مهمترین و برجسته ترین ویژگی اشعار شاعران، نحوه استفاده و بهره گیري آنان از با هم آیی است 

این ویژگی که باعث به وجود آوردن انسجام و تطبیقی-شود، جهت بررسی تاریخی ششم اوج شکوفایی ادبیات زبان فارسی محسوب می
باشد، از منظرهاي گوناگون ریشه یابی  یموحدت در کالم نظامی گنجوي شده است، اثر خمسه وي که از آثار منظوم قرن ششم هجري 

آورده است و این کاربرد یکی از شگردهاي این شاعر در خمسه، استناد به قرآن کریم است که لطافت خاصی را در این اثر به وجود . شود یم
چنان در ساختاري یکدست و منسجم قرار گرفته که به وزن شعر لطمه اي وارد نساخته است و این موضوع تسلط شاعر را در با هم آیی 

  .بعالوه، تبحر وي در بهره گیري از روابط مفهومی بین واژگان، قابل توجه است. سازد یمواژگانی به وضوح روشن 
هایی پرداخته شده است که پر بسامد هستند و تا  هاي باهم آیند در این اثر،به آن گاه تاریخی این واژگان و ترکیبجهت بررسی خاست

در همین رهگذر ،روابط مفهومی . باشد ها می ها و علل همنشینی آن جایی که امکان بررسی وجود دارد، هدف پیدا کردن ریشه و خاستگاه آن
  .ده استها نیز بررسی ش موجود میان آن

شایان ذکر است این مقاله فتح بابی به سوي توجه بیشتر به اهمیت ریشه یابی با هم آیی واژگان و علل همنشینی آنان در کنار یکدیگر 
  .باشد می

  

  طرح مساله 
نظیر ترکیبات .شوند یملذا به دلیل کمی بسامد از زبان حذف . برخی ترکیبات به دلیل نداشتن هم آیی در زبان روزمره کاربرد ندارند

  .کنند یممسیر تثبیت شدن را طی  ،اما شماري دیگر که بسامد باال دارند. شود ینمساختگی و سلیقه اي که مقبول جامعه زبانی واقع 
 ها بداندر ترکیبات با هم آیی دالیل متعددي دارند که در این مقاله از منظر ریشه یابی تاریخی و روابط مفهومی  ها واژههمنشین شدن 

یعنی در اثر استفاده مکرر آنها در طی دوران متعدد، همنشینی این واژگان در کنار یکدیگر به صورت عادات اجتماعی در . شود یمپرداخته 
  .خواه این کلمات ریشه اي در گذشته داشته باشند و نسل به نسل منتقل شوند،خواه علل دستوري سبب همنشینی آنان شده باشد.آید یم

  شوند و یمیی طبقه بندي ها گروهترکیبات با هم آیی که ریشه تاریخی دارند نیز به در این پژوهش، 
از این رهگذر به با هم آیی . خواهیم علل همنشینی این واژگان را که بعضا به صورت اصطالح عامیانه در گفتار درآمده اند را بیابیم یم

رفته شده است و همنشینی واژگانی در آن به صورت پدیده اي معمول بهره گ ها آنشود که در اثر خمسه نظامی از  یمهایی پرداخته 
  .شود یممشاهده 
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  پیشینه تحقیق
اما با وجود .وجود تحقیقات گسترده در این حوزه خود گواهی بر این ادعا است. شود یمبا هم آیی مفهومی جهان شمول در زبان تلقی 

  .ندارد و زبا نشناسان متعدد، تعاریف متفاوتی از این پدیده به دست داده اندها، تعریف همگانی براي با هم آیی وجود  یبررساین 
) 1957( 1روابط همنشینی به طور گسترده توسط زبانشناسان ساختگرا معرفی شده است و همنشینی اصطالحی است که نخستین بار فرث

  از طریق معنی ها واژهاو به تشخیص . نظریه معنایی خود مطرح کرده استدر 
  ).1971:161، 2پالمر(واژه هاي همنشین اعتقاد داشت و بر آن بود که با هم آیی واژگان تنها بخشی از معنی آن را در بردارد  

  تعیین        ها آنمعتقد است که دامنه این همنشینی ها  تنها  توسط  معناي   ها واژهدرباره با هم آیی 3الینز
الینز، (باشد  ینمي همنشین امکان پذیر ها واژهي هم آیند، بدون در نظر گرفتن مجموعه ها واژهگردد و توصیف معنایی هر یک از  ینم
1997 :261.(  

دانند و معتقدند که با هم آیی واحدهاي واژگانی در ایجاد انسجام  یمبا هم آیی را در موضوع انسجام واژگانی مهم 4هلیدي و حسن
  ).1976:284هلیدي و حسن، (ده نیستند واژگانی، بر خالف انسجام دستوري، پیش بینی کنن

ها تشکیل یک سازه  یرهزنجبه نظر او این . شوند یمکند که معموال همنشین  یمتوصیف  ها واژه، با هم آیی را زنجیره اي از 5کروز
: 1986کروز،(شوند  یمي هم آیند، در پرتو انسجام معنایی، راحت تر از اصطالحات شناسایی ها واژهوي بر آن است که . دهند یممعنایی 

24.(  
همراه یکدیگر،  ها آندانند که وقوع  یمبا هم آیی را عناصر واژگانی ) 2000، 1997(7، لویس  (1991) 6پژوهشگران دیگري مانند هوي

به نظر ). 2003:17، 8سانگ(توان آن را تصادفی دانست  ینماز نظر آماري بسامد وقوع زیادي دارد و این بسامد وقوع تا به حدي است که 
  رسد این تعریف با هم آیی در میان اکثر یم

                                                        
1J. R. Firth 

2Frank Palmer 

3John Lyons 

4Halliday&Hasan 

5Cruse 

6 M. Hoey 

7M. Lewis 

8Sung 
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دانند که بسلمد وقوع باالیی در بافت  یمزبانشناسان و بویژه زبانشاسان ایرانی پذیرفته شده است و آنان دو واژه را در صورتی با هم آیند 
توان تنها به معیار بسامد اکتفا نمود و نیاز به معیارهاي  ینمآیی، اما به نظر نگارندگان بهدلیل گستره زیاد انواع با هم . زبانی داشته باشد

  .بیشتري براي تعیین بهتر با هم آیی ها در زبان فارسی وجود دارد
هاي متنی، ویژگی فرامتنی در شکل  یژگیوشریفی و نامور در تقسیم بندي جدیدي که از با هم آیی هاي واژگانی ارائه داده اند، عالوه بر 

در این پژوهش براي نخستین بار، هشت معیار براي تعیین با هم آیی ها در زبان فارسی ارائه . واع با هم آیی را نیز بررسی کرده اندگیري ان
همچنین با هم آیی هاي زبان فارسی از . توان به واژه محوري، سرایت ویژگی و جدایی پذیري اشاده نمود یمشده است که از آن جمله 

ي مختلفی از قبیل با هم آیی ها دستههاي متنی و فرامتنی واژگان همنشین در  یژگیونند همجواري، تعداد و نوع واژگان، منظرهاي متفاوت ما
در بررسی آنان، هشت . تقسیم بندي شده اند..... هاي با فاصله و بی فاصله، با هم آیی هاي ساده و چند گانه، با هم آیی هاي معنایی، بافتی، و 

  :ظر گرفتن گروهی از واژگان به عنوان با هم آیی در نظر گرفته شده استمعیار براي در ن
 . به اندازه اي باشد که نتوان آن را اتفاقی دانست ها آنشوند که بسامد وقوع  یمیی به عنوان با هم آیی در نظر گرفته ها گروهتنها : بسامد -4

 .باشد بایست یک تکواژ قاموسی یمواژه محوري در با هم آیی : واژه محوري -5

 .هاي معنایی در با هم آیی باید از واژه محوري به سمت واژگان همراه باشد یژگیوجهت سرایت : 1سرایت واژگانی  -6

ي با فاصله اي که بیش از یک عبارت دستوري ها واژهي همراه نباید بیشتر از یک عبارت دستوري باشد، بدین معنا که ها واژهفاصله میان  -7
 .شوند ینمدر این تقسیم بندي جزو با هم آیی ها محسوب ) هم آیی هاي با فاصله با(روند  یمبا هم به کار 

به عنوان . ي معنایی واژه محوري تناقض یا تضاد داشته باشندها مشخصهي همراه واژه محوري نباید با ها واژه: ي انتخاب معناییها مشخصه -8
 .توان این دو واژه را به عنوان با هم آیی در نظر گرفت ینمشود،  مثال واژه کوه هر چند بار هم که با واژه اي مانند خوردن همراه

بدین منظور، آن دسته از . این معیار براي تمایز گذاشتن میان با هم آیی ها از واژگان مرکب، در نظر گرفته شده است: جدایی پذیري -9
شوند، جزو با هم آیی ها در نظر  یمگر به کار برده روند و تنها با یکدی ینمي دیگر به کار ها بافتواژگان همنشین که جدا از هم در 

 .شوند ینمگرفته 

تنها آن دسته از واژگان . این معیار نیز براي تمایز گذاشتن میان با هم آیی ها از واژگان مرکب، در نظر گرفته شده است: قابلیت گسترش -10
در غیر این . همنشین به عنوان با هم آیی در نظر گرفته شده اند که در آنها بتوان حداقل با یک واژه، واژه محوري را گسترش داد

 .شوند ینمگان به عنوان با هم آیی در نظر گرفته صورت، این واژ

ي ها پژوهششود اما این معیار همچنان در بسیاري از  ینماگر چه معیار شم زبانی براي برخی از پژوهشگران، معیار دقیقی تلقی : شم زبانی -11
هاي دیگر نتوان  یوهشگیرد که به  یمبا این حال در این بررسی، شم زبانی تنها زمانی مورد استفاده قرار . گیرد یمزبانی مورد استفاده قرار 

 ).8-5، 1389شریفی و نامور، . (به نتیجه قابل قبولی براي تعیین با هم آیی بودن گروهی از واژگان رسید

بلکه همنشینی واژگان، پدیده اي نسبی است و از زبانی به زبان . نیست الزم به ذکر است که پدیده با هم آیی واژگان پدیده اي مطلق
توان معیار دقیقی براي همنشینی واژگان تعیین نمود و معیارهاي متفاوتی براي دسته بندي آنان موجود  ینمبه طور کلی . دیگر متفاوت است

  .است
نشینی واژگان در خمسه نظامی استفاده شده است، عبارتند از دسته هاي متفاوتی که جهت ریشه یابی تاریخی هم يبنددر این مقاله دسته 

ریشه تاریخی درآیات  ها آنتضاد ،شمول معنایی وروابطی که همنشینی , بندي بر اساس روابط مفهومی موجود میان واژگان مانند ترادف
  .قرآن کریم و یا اساطیر زبان فارسی دارد

  

  شیوه تحلیل
                                                        

1- Feature percolation 
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هاي پیکره اي، معموال  یبررسدر . راي بررسی و یافتن باهم آیی ها در یک زبان، استفاده از پیکره زبانی استب ها راهیکی از معمول ترین 
با وجود این، براي بررسی با هم آیی ها به شیوهی پیکره بنیان، در نظر گرفتن این نکته ضروري . مهم ترین معیار طبقه بندي، معیار بسامد است

بنابراین، در نظر گرفتن معیارهاي دیگري عالوه بر بسامد، از میزان این .هایی همراه است یتمحدودهمیشه با  هاي پیکره اي، یبررساست که 
 ).1998 1کوك و ویدوسن،.(ها در بررسی پیکره بنیان باهم آیی ها خواهد کاست یتمحدود

ن، از اثر خمسه نظامی گنجوي استفاده شده باشد که جهت یافتن هم آیی در آ یمپیکره ي زبانی در این پژوهش متشکل از گونه ادبی 
  .است

ي گردآوري شده در ها دادهشود، وسپس با توجه به  یم،  ابتدا تعریفی از روابط مفهومی موجود میان واژگان داده ها دادهجهت بررسی 
الزم به ذکر است که به دلیل . شود یماثر نظامی گنجوي، به ریشه یابی تاریخی باهم آیی ها و علل همنشین شدن آنان در کنار هم پرداخته 

واژگان همنشین از نظر جایگاهی رابطه نزدیکی با یکدیگر  ها آنشود که در  یم، تنها به آن نوع با هم آیی هایی بسنده ها دادهحجم گسترده 
  .روند یمدارند و به سبب بسامد باال با یکدیگر در بیشتر موارد در کنار هم به کار 

  

 مفهومی در سطح واژگانباهم آیی و روابط 

باشند و در تفسیر و تعبیر اهل زبان از معنی جمله، نقش مهمی را ایفا  یمروابط مفهومی، روابط واژگانی هستند که در سطح واژه مطرح 
نمایند، بر حسب سنت مطالعه معنی، در نظام معنایی زبان مفاهیمی وجود دارد که ممکن است در نگاه نخست مستقل از یکدیگر ب. کنند یم

  ).99: 1379صفوي، . (ولی ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و گاه تشخیص یکی از دیگري به سادگی امکان پذیر نیست
دانست، لذا روابط مفهومی و انواع  ها آنتوان ناشی از روابط مفهومی موجود بین  یمدر زبان فارسی علل همنشین شدن واژگان زیادي را 

شود که علل باهم آیی آن ریشه در روابط مفهومی موجود میان  یمیی پرداخته ها دادهگیرد و در ادامه به  یمقاله قرار آن در دستور کار این م
  .واژگان دارد

  

 2هم معنایی واژگان به دلیل ترادف

داراي رابطه  ي هم معنا، دو یا چند صورت هستند کهها صورت.هم معنایی یا ترادف، یکی از شناخته شده ترین روابط مفهومی است 
باشند به گونه اي که در جمالت بتوان آنها را جانشین یکدیگر نمود، بدون اینکه در معناي زنجیره گفتار تغییري به وجود  یمبسیار نزدیک 

  .البته باید به این نکته توجه داشت که هیچ دو واژه اي به طور مطلق هم معنی نیستند.آید
، معموال شاعر براي اینکه از تکرار کلمه جلوگیري کند و بتواند اهمیت آن را ندیآ یمه وجود در باهم آیی هایی که به سبب ترادف ب

بطوریکه این ترادفات در کنار هم باهم آیی . کند یم،دو کلمه مترادف را در کنار هم  همنشین  "و "روشن تر سازد با استفاده از حرف ربط 
درخمسه، شاعر الزاما دو کلمه . ردیگ یمکه در گفتار عامیانه مردم عادي نیز شناخته شده است و مورد استفاده قرار  آورند یمهایی را بوجود 

بلکه جهت نشان دادن ترادف، کلماتی را در کنار هم همنشین نموده است که وجود .مترادف را به صورت مستقیم در کنار هم نیاورده است
که این خود نوعی ترادف  کنند یمو بدین صورت هردو در کنار هم یک مفهوم واحد را بیان  سازد یمیکی، دیگري را در ذهن متداعی 

  :به عنوان مثال. آورد یمو باهم آیی را پدید  شود یممحسوب 

                                                        
1Cook and Widdowson 

2Synonymy 
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  )8: ص( اول و آخر شده بر انبیا       همچو الف راست به عهد و وفا-1
، همنشینی این دو واژه در شود یمخود راسخ است، فردي وفادار به عهد محسوب  در باهم آیی عهد و وفا، از آنجاییکه کسی که در عهد 

  . که شاعر جهت تاکید بر وفاداري به عهد هردو را در کنار هم همنشین کرده است رساند یمکنار هم همان ترادف وفاداري را 
  )184: ص(ن دست چو ما را قند و شکر در میان هست                 به خوزستان چه باید در زد-2

و باهم آیی را تشکیل  ندیآ یمدر هم آیی واژگانی قند و شکر، از آنجاکه هردو بیانگر شیرینی هستند نوعی از کلمات مترادف به شمار 
  .شود یمکه با ذکر کردن یکی، دیگري در ذهن تداعی  دهند یم

  )926: ص(هندوستان را پر آوازه کرد ره و رسم شاهان چنان تازه کرد                                که -3
، باهم شوند یمو همنشینی این دو واژه که نوعی از کلمات مترادف محسوب  باشد یم "رسم و روش"همان  "ره"در این بیت منظور از 

  .و عالوه بر خمسه، به وضوح در آثار دیگر شاعران مورد استفاده واقع شده است باشد یمکه نشانگر مفهوم آیین  سازد یمآیی را 
  )271: ص(منه خار و خسک در آستینم        به بستان آمدم تا میوه چینم                                  -4
  )331: ص(ر این راه اگر بر دین او رغبت کند شاه                                  نماند خار و خاشاکی د-5
  )684:ص(مور میوه داران  مار  ها وهیمسرو شمشادها همه خس و خار -6

، از این ترادف معنایی در کنار شود یمشاعر در این ابیات جهت جلوگیري از تکرار خار، و از آنجا که خاشاك هم نوعی خار محسوب 
  . هم استفاده نموده است

  

  باهم آیی و شمول معنایی
واژه اي . که نوعی از روابط مفهومی است، این است که مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیگر را شامل شود 1شمول معناییمنظور از 

به حساب  3، زیر شمولرندیگ یمي که در طبقه آن قرار ها واژه،و 2واژه شامل ردیگ یمي دیگر را در بر ها واژهکه مفهوم آن، مفهوم 
  : به عنوان مثال. ز این رابطه ،نظامی در ساختن باهم آیی هاي زیادي استفاده نموده استا).  1379:100صفوي، (.ندیآ یم

  )6: ص(غمزه نسرین نه ز باد صبا از اثر خاك تو شد توتیا  -7
  )390:ص(و آن گه مژه را بر آب کردي                              با باد صبا خطاب کردي -8
  )390:ص(در دامن زلف لیلی آمیز                           کاي باد صبا به صبح برخیز     -9

در اصطالح شاعران، منظور از این باهم آیی نفحات .ردیگ یمو در زیر شمول آن قرار  شود یمدر این مثال، صبا نوعی باد محسوب 
  ).3لغت نامه دهخدا، جلد ( دیآ یمرحمانیست که از طرف مشرق روحانیات 

  )337:ص(بین تباه است                    کجا دانیم کاین گل یا گیاه است  چو ما را چشم عبرت-10
، باهم آیی لطیفی را پدید آورده است که نشان دهنده بهره شود یمدر این مثال شاعر با استفاده از گل، که خود نوعی گیاه محسوب 

  .باشد یمگیري وي، از رابطه معنایی شمول معنایی 
  )494:ص(و بی نور                بیگانه ز عقل و از ادب دور بی روزه و بی نماز -11

                                                        
1Hyponymy 

2Superordinate 

3Hyponym 
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که شاعر با استفاده از شمول معنایی باهم آیی هاي بدیعی را  شود یمدر زیر شمول عبادت محسوب نمود، مشاهده  توان یمروزه و نماز را 
  .شود یمبه وجود آورده که امروزه در گفتار مردم عادي نیز به وضوح استفاده 

  )51: ص(ز پس مشتی جو گندم نماي                       دانه دل چون جو و گندم مساي ا-12
  )163:ص(آن گندم نماي جو فروشی                          که در گندم جو پوسیده پوشی -13
 )37:ص(از سر تا پاي دهن باز کرد           گندم و جو خوردن تو ساز کرد                  -14

  .سازد یمکه امروزه یکی، دیگري را در ذهن تداعی  آورند یمو باهم آیی را پدید  رندیگ یمو جو در زیر شمول حبوبات قرار  گندم
الزم به ذکر است که در رابطه شمول معنایی، کلماتی مانند نماز و روزه، گندم و جو که هر دو از ارزش یکسانی در شمول معنایی 

  .نامند یم 1مولي هم شها واژهبرخوردارند را 
  )4:ص(کرد قبا جبه خورشید و ماه    زین دو کله وار سپید و سیاه -15
  )43:ص(گرم شو از مهر و زکین سرد باش                 چون مه و خورشید جوانمرد باش -16

از باهم آیی این دو در کنار هم بسیار . ، از رابطه شمول معنایی برخوردارمی باشندشوند یمخورشید وماه که از اجرام آسمانی محسوب 
 ها آن، عالوه بر شمول معنایی، رابطه تضاد نیز میان شود یم، و از آنجا که خورشید در هنگام روز و ماه در هنگام شب پدیدار شود یماستفاده 

به عبارتی دیگر همنشین شدن دو واژه خورشید و ماه در کنار یدیگر . هم شده استبرقرار است که سبب همنشین شدن این دو واژه در کنار 
  .باشد یمکنایه از روز و شب 

  )280:ص(ي برف و بارانشده بارنده چون ابر بهاران ها قطرهز هر سو  -17
امروزه در کنار هم نیز کاربرد دارند و که  آورند یمي برف، باران و ابر باهم آیی واژگانی را پدید ها واژه، شود یمهمانگونه که مشاهده 

در این مثال ابر واژه شامل و باران و برف، زیر شمول آن و نسبت به . شود یمتداعی  ها آنبه محض آوردن کلمه ابر یا برف، باران نیز با 
  .یکدیگر هم شمول هستند

  )6:ص(ان باد را آب بریز، آتش بیداد را                                زیرتر از خاك نش-18
  )49:ص(روز خوش عمر به شب خوش رسید               خاك به باد، آب به آتش رسید -19
  )102:ص(اگرچه خاك و باد و آب و آتش کنند آمد شدي با یکدیگر خوش -20

هفت اجرام، (دهد که این عناصرتحت تأثیر آباء سبعه  یمآب با سه عنصر دیگر خاك و باد و آتش ،مجموعاً عناصر اربعه را تشکیل 
به اعتقاد قدما تمام . شوند یمرا موجب ) جماد، نبات و حیوان(موالید ثالثه ) قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، مشتري و زحل:  هفت سیاره

. مده اند که هر کدام طبع ویژه خویش را داردمولدات و موجودات عالمکون و فساد و در نتیجه جهان جسمانی، از چهار عنصر بسیط پدید آ
شود، نوعی رابطه  یمهمانگونه که مشاهده ) .1386:3یاحقی،.(شاعران بسیاري در ابیات متعدد به عناصر و طبایع مناسب آنها اشاره کرده اند

 .آورد یمناصر اربعه وجود داردکه باهم آیی لطیفی را پدید  4شمول معنایی بین این 

و اصطالح  کنند یمشعار شاعران و از جمله نظامی، معموال از باهم آیی آب و آتش براي نشان دادن هیجان و سردي استفاده بعالوه در ا
به .آب بر روي آتش ریختن به معنی سرد کردن و آرام کردن چیزي کاربرد دارد که در خمسه، نظامی نیز از این باهم آیی بهره برده است

حات منظور از آن جنگ و جدال و دعوایی را به صلح و آشتی تبدیل کردن، از ادامه اختالف عده اي عبارتی دیگر در فرهنگ اصطال
  )1386:31خدیش،. (باشد یمجلوگیري کردن 

  )25:ص(خون جگر با سخن آمیختم                               آتش از آب جگر انگیختم -21
                                                        

1Co-hyponym 
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 )268:ص(در عالم افتد  ها فتنهکز ایشان         نخواهم آب و آتش با هم افتد                 -22

 )26:ص(ریختم از چشمهگرم آب سرد                    کاتش دل دیگ مرا گرم کرد -23

  )166:ص(همان بهتر که اورا بند سازیم                         چنین با آب و آتش چند سازیم -24
  

  باهم آیی واژگانی و تضاد و تقابل
الزم به ذکر است تقابل و تضاد واژگانی .شود که دو صورت داراي معناهاي مخالف یکدیگر باشند یمرابطه تقابل به رابطه مفهومی گفته 

ي جمع آوري شده در خمسه نظامی به ها داده. .از اهمیت بسیاري در تعیین با هم آیی هاي واژگانی در اشعار و دیگر آثاربرخوردار است
به عبارتی وي ،دو واژه متضاد را براي نشان دادن تاکید بیشتر ،در کنار هم ذکر نموده و با . انی بسامد زیادي را دارا هستندجهت تقابل واژگ

الزم به ذکر است گاه از این روش جهت تاکید بر اهمیت واژه و روشن تر شدن معناي آن در متن . هم آیی هاي لطیفی به وجود آورده است
  . شود یمذیل به ابیاتی که همنشین شدن آنان، ریشه در ترادف و تضاد واژگانی دارد پرداخته در . شود یماستفاده 

  
  )6: ص(دانه کن این عقد شب افروز را              پر شکن این مرغ شب و روز را -25
  )28:ص(چشم و چراغسحر افروختند   چشم شب از خواب چو بردوختند             -26
  )12: ص(وز نجات                     آتش سوداي تو آب حیات اي شب گیسوي تو ر-27
  )404:ص(در نومیدي بسی امیدپایان شب سیه سپید است -28
  )52:ص(مخزن اسرار الهی شوي     ختم سپیدي و سیاهی شوي                           -29
  )13: ص(این دو طرف دار سپید و سیاه   راه برند از تو به پیکان راه -30
  

ي شب و روز، سیاهی و سپیدي، شام و سحر براي نشان دادن تقابل میان سیاهی و ظلمت ، روشنایی و تاریکی، نیکی ها واژهاز تقابل میان 
برقرار است، شاعر قصد دارد که هر دو جنبه  ها آنیی که رابطه تقابل معنایی بین ها واژهبه طور کلی با به کار بردن .شود یمو بدي استفاده 

  .دهد یمدر کنار یکدیگر واضح سازد و بدین طریق تاکید خود را نسبت به دو واژه همنشین شده نشان  ها آنایی دو کلمه را با به کار بردن معن
  

  )473: ص(اي نیک و بد مزاجم از تو                                           دردم ز تو و عالجم از تو -31
  )648:ص(د                               بر من این کار سهل گرداند تا خدایی که خیر و شر دان-32

  )92:ص(این دو فرشته شده در بند ما                                   دیو ز بد نامی پیوند ما -33

و خوي شیطانی دارد که  نیروي پلید، شرفرشته در اشعارفارسی همواره، اشاره به نیکی و خیر و لطافت و زیبایی و  دیو در تقابل با آن، اشاره به 
  .کند یمهمان تقابل میان نیکی و بدي را بیان 

) 29، 28: حجر(در فرهنگ اسالمی، تضاد بین خوبی و بدي، به عنوان ثنویت و دوگانگی هم در طبیعت وجود دارد هم در اصل آفرینش 
در ادب معاصر حاکی از آن است که شاعران به این  ها اشارهبرخی ). 1348رواقی،) (شیطان -اهللا(و هم در ماوراء طبیعت به صورت تضاد 

و شر، به مفهوم ممکن آن توجه داشته اند و از این تقابل واژگانی به صورت باهم ایی در کنار یکدیگر بهره زیادي  دوگانگی در قالب خیر
  .برده اند
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  : کنند عبارتند از یمدیگر باهم آیی هایی که حالت تقابل واژگانی را در خمسه بیان 
  

  )345:ص(ندارد دخل و خرجی کیسه پرداز   سوادش نیم کار  ملک ابخاز -34
  )726:ص(دخل و خرجی چنان که باید بود                               خلق راضی ز من خدا خشنود -35

خدیش، .(هاي زندگی برقرار باشد ینههزمنظور از این باهم آیی که نوعی تقابل واژگانی را داراست، توازنی است که باید بین درآمد و  
1386:214(  

از تقابل واژگانی استفاده نموده است تا باهم آیی آنان را توجیح کند و به دلیل تعدد  ها آنشود که نظامی در  یمدر ادامه به ابیاتی اشاره 
  .باشد یمشوند و تقابل واژگانی بین آنان به خوبی بارز  یمفقط ابیات ذکر  ها دادهاین 

  )746:ص(ب کم و بیش را سپردم به تو مایه خویش را                                  تو دانی حسا-36
  )43:ص(گرم شو از مهر و زکینسرد باش                  چون مه و خورشید جوانمرد باش -37
  )393:ص(چون اهل قبیله دالرام                                               آگاه شوند خاص تا عام-38
  )46:ص(دانه ز من پرورش از کردگار     با تر و خشک مرا نیست کار                    -39
  )54:ص(شاد بدانم که در این دیر تنگ                     شادي و غم هر دو ندارد درنگ -40
  )63:ص(خوش نبود دیده به خوناب در               زنده و مرده به یکی خواب در -41
  )73:ص(ستاند به شام هر چه دهد مشرقی صبح  وام                      مغربی شام -42
  )104:ص(رهی دارم به هفتاد و دو هنجار                     از او یک ره گل و هفتاد و یک خار-43
  )276:ص(مدام آن دوست را جز دشمن خویش                 که یابی چشم او بر روزن خویش -44
  )219:ص(نشان هجر و وصل یار دیدي اگر در نور و گر در نار دیدي                             -45
  )331: ص(در آن دوران که دولت رام او بود                       زمشرق تا به مغرب نام او بود -46

  )332: ص(به یک پشه کشد پیل افسري را                 به موري بر دهد پیغمبري را -47

  )667:ص(یرنقاب آنچه من دیدم از سوال و جواب  روي پوشیده شد به ز-48

  )399:ص(حاجتگه جمله جهان اوست                              محراب زمین و آسمان اوست -49

  )405: ص(از پیکر پیل تا پر مور  کس نیست که نیست بر وي این زور -50

  )461: ص(بنوشته دو بیت زیرش از زر                               کاین هست مقدم آن مؤخر -51

  )481:ص( ست یعرضاو را بر خویش طول و                           ست یارضهر ذره که در سام -52

  )501: ص(یک زلزله از نخست برخاست                             دیوار شکسته شد چپ و راست-53

  )539:ص( امر و نهی اش به راستی موقوف                         نهی او منکر امر او معروف -54

  )543:ص(زیر و باال و پیش و پس چپ و راست یک جهت گشت و شش جهت برخاست -55
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  )547:ص(بحر و بر هر دو زیر فرمانش                           بري و بحري آفرین خوانش -56

  )581:ص(کردگار بلندي و پستی  نیستی یافته بدو هستی -57

  )588:ص(سوي شیران کارزار شدند                     از عرب تا عجم سوار شدند            -58

  )748:ص(درختی سهی سایه در باغ شرع                              زمینی به اصل آسمانی به فرع-59

  )772:ص(بدین طول و عرض اندر این کارگاه                          که را بود دیگر چنان بارگاه -60

  

به عبارت دیگر از ترکیب دو فعلی که با . الزم به ذکر است که تعدادي از کلمات که باهم تقابل واژگانی دارند، از ریشه فعلی نشات گرفته اند
  .ندیآ یمیکدیگر رابطه عکس دارند و نبود یکی بودن دیگري است به وجود 

  

 )3: ص(کن و نیست کن کائنات  اول و آخر به وجود و حیات                             هست-61

  )3: ص(بود و نبود آنچه بلند است و پست                  باشد و این نیز نباشد که هست -62

  )264:ص(به نازي روم را در جست و جویمبه بویی باختن در گفت و گویم -63

  )452:ص(شد آباد  چون بستانی ببایدت داد                                  کز داد و ستد جهان-64

  )569(چون هنرمند شد به گفت و شنید هنر آموزي سالح گزید -65

  )452:ص(چون بستانی ببایدت داد                                  کز داد و ستد جهان شد آباد -66

  )496:ص(او خواب و خورش چنان تهی شد                        کز وي به جهان در آگهی شد -67

  آیی و ترکیب اسم و صفت باهم

در . شود یم، جهت پدید آوردن باهم آیی استفاده رود یمعالوه بر روابط واژگانی یاد شده، گاه از ترکیب اسم و صفتی که براي آن به کار  
یب در گفتار و این ترک کنند یماین موارد اغلب براي توصیف بهتر واژه ذکر شده، صفتی که براي آن معمول است را در کنار اسم ذکر 

  :  از جمله هم آیندهایی که در خمسه بدین سبب همنشین شده اند عبارتند از. رود یمروزمره نیز به  همان صورت هم آیند شده به کار 

  )30:ص(سحر زده بید و به لرزه تنش                         مجمر الله شده دود افکنش -68

ن براي آن ،جهت مقاومت و سرسختی کسی را رساندن، ترس کسی را بیان کردن استفاده از همنشینی واژگانی بید و صفت معروف لرزا
  .شود که این خود، نشانه اي از باهم آیی است یمشود و امروزه بالفاصله پس از کلمه بید، صفت لرزان در کنار آن ذکر  یم

  )193:ص(سهی سروش چو برگ بید لرزان     شده زو نافه کاسه نیفه ارزان -69
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  )172:ص(سهی سرو از چمن قامت کشیده                      ز عشقش الله پیراهن دریده -70

  )321:ص(و شه را دل همی داد  گفت یمشب آمد همچنان آن سرو آزاد  سخن -71

، جوان، جوانه، راستین و بلند، سرفراز، سرکش، تازه: سرو درخت همیشه سبز معروف است که در شعر و ادب فارسی، صفات بسیاري از قبیل
معروف ترین صفتی که همواره در اشعار شاعران ). 1386:459یاحقی، .(براي آن ذکر شده است... نوخاسته، سایه دار، پایدار، بوستان آزادي و 

  . شود یمشود، سرو سهی است که نماد آزاده بودن این درخت محسوب  یماز آن به عنوان باهم آیی استفاده 

  )769:ص(فت آسمان  طرفدار پنجم تویی بی گمان جهان خسروا زیر ه-72

که همواره مسلمانان بر این باورند که آسمان، بهشت و  شود یمدر رویات اسالمی و همچنین قرآن، صفت عددي هفت ، عدد مقدسی شمرده 
 .شود یمدوزخ هفت طبقه دارند و لذا از همنشینی این عدد در کنار این اسامی به وفور استفاده 

  )497:ص(بردن آن پیام چون نوش  بودش چو غالم حلقه در گوشاز -73

  )297:ص(نهاده سستی ز عشقم حلقه در گوش بدین عیبم خریدي باز مفروش -74

م باهم آیی صفت حلقه به گوش در کنار غالم ،کنایه از غالم، بنده مطیع و فرمانبردارمی باشد زیرا در قدیم رسم بر آن بوده که در گوش غال
لذا امروزه براي نشان دادن میزان فرمان برداري شخص از صفت حلقه به گوش براي آن استفاده . انداخته اند یماز زر یا نقره حلقه اي 

  .باشد یمو این نوع باهم آیی در اشعار شاعران زیادي قابل مشاهده ) 1364:111ثروت، (شود یم

  

  باهم آیی الهام گرفته از قرآن کریم 

 ها آناژگانی وجود دارد که با الهام از آیات قرآن کریم و استناد به آن در کنار هم، همنشین شده اند و تعدد استفاده از در ابیات خمسه نظامی و
این واژگان هم آیند به دلیل اینکه عموما نوعی معجزه . باعث شده است که امروزه به صورت باهم آیی همواره در کنار یکدیگر ذکر شوند

در ذیل به ابیاتی .شود یمو با ذکر نام آن پیامبر، معجزه وي با او متداعی  شوند یم، همواره در کنار هم ذکر شوند یمبراي آن پیامبر محسوب 
  :شود یمکه ریشه قرآنی دارند اشاره 

  )14:ص(ما همه جسمیم بیا جان تو باش                           ما همه دیویم سلیمان تو باش -75

  )112:ص(و تو را دین                           سکندر داشت آیینه تو آیین سلیمان را نگین بود -76

  )167:ص(خبر دادند موري چند پنهان                                 که این بلقیس گشت آن شد سلیمان -77

  )550:ص(در حفاظ خط سلیمانی   عرش بلقیس باد نورانی -78

  )626: ص( مرد آن تخت جز سلیمان نیست                     تخت بلقیس جاي دیوان نیست       -79
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ي سبا، نحل، نمل ها سورهدر قرآن در . آورند یمی زبانزدند که هم آیی واژگانی بسیاري را پدید فارسدر ادب  مانیسلي منسوبهاسایر مضاف و 
  .استناد به آن باهم آیی فوق را به وجود آورده استکه نظامی با ) 475: 1386یاحقی، (از داستان حضرت سلیمان سخن به میان آمده است

  )15:ص(نوح که لب تشنه به این خوان رسید             چشمه غلط کرد و به طوفان رسید -80

وجه در روایات اسالمی، اولین بار در قرآن از همنشینی این دو واژه در کنار یکدیگر سخن به میان آمده است که شاعر با رجوع به قرآن و با ت
  .به ذکر این داستان در سوره مبارکه اعراف، از آن استناد جسته است

  )120:ص(چرا چون گنج قارون خاك بهري                که استاد سخنگویان دهري -81

  )27:ص(گنجم و درکیسه قارون نیم                     با توام و از تو به بیرون نیم -82

تعبیر گنج قارون کنایه از مال انباشته و فراوان و بی سود در شعر . شده است ومؤمنذکر، عنکبوتي قصص،ها هسوربار در قرآن در  4نام قارون 
رود و در اشعار بسیاري از شاعران، براي عبرت گرفتن از داستان او و عاقبت زر اندوزي، از با هم آیی این دوواژه درکنار  فارسی به کار می

  )1342:469ی،خزایل. (یکدیگر استفاده شده است

  

  )28:ص(روزي از این مصر زلیخا پناه                     یوسف خوش خلق برون شد ز چاه -83

  )32:ص(آه بخور از نفس روزنش                           شرح ده یوسف و پیراهنش -84

  )59:ص(یوسف تو تا ز بر چاه بود                      مصر الهیش نظرگاه بود -85

  )162:ص(و یوسف گم شد از دیوان دادش                زمانه داغ یعقوبی نهادش چ-86

داستان حضرت یوسف که در قرآن یک سوره به صورت مجزا به آن اختصاص داده شده است، همواره الهام بخش شاعران بسیاري بوده است 
  .و استفاده از کلمات همنشین همراه آن اشاره به این داستان در قرآن دارد

  )432:ص(صالح مرغی چو ناقه خاموش                          چون صالحیان شده سیه پوش -87

شده  دهینامشتر ناقه اهللا  نیا زینسوره شمس  13 هیآسوره اعراف آمده است و در  79و  73 اتیآدر )شتر ماده(مجمل داستان صالح و ناقه 
  .، لذا در کنار نام وي با هم آیی واژگانی را به وجود آورده استباشد یم) ع (از معجزات صالح از آنجاییکه این شتر.)1386:538یاحقی،(است

  )542:ص(سر برون زد ز مهد میکائیل                                به رصدگاه صور اسرافیل -88

  )777: ص(زمین گفتی از یکدگر بر درید                           سرافیل صور قیامت دمید -89

آیۀ فزع و آیۀ صعق : ، فقط در همین دو آیه استرانند یو اما آن صوري که با آن می م. ر قرآن کریم در ده جا نفخه صور استعمال شده استد
ار به معناي بیدواسرافیل صورهمنشینی این واژه،. که در سوره نمل و زمر است؛ و در جاهاي دیگر نفخ در صور براي احیاء و زنده کردن است
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 بوققرآن  آیات  در صورالزم به ذکر استکه منظور از.باشد یممی باشدکه از طرفی به بیانگر سرآغاز قیامت کردن در فرهنگ عامه 
  ).118: 1386یاحقی،.(باشد می

  )159:ص(ی و آن ناصواب است                بهشت است این و در دوزخ عذاب است ده یمعذابم -90

ي محمد و الرحمن و از همه مفصل تر واقعه و حجر، ها سورهنام در آیات مختلف براي بهشت به کار رفته اند و از آن میان، در  22در قرآن 
بهشت یا جنّات عدن، با صفات مادي توصیف شده استدر ادب فارسی بهشت به عنوان مظهر آرامش و شادکامی و نمونه کامل تمامیت و 

و به صورتهاي گوناگون مورد توجه قرار گرفته است و در قرآن نیز جهنم با هفت در توصیف شده که از هر در گروهی زیبایی تصور شده 
. شود یمدر نظر حکما و عرفا، جهنم به عذاب درون و غلبه شهوات و حرمان از لقاي حق تأویل ). 15: حجر(شوند  یموارد 

  .باشد یمشت و جهنم به وضوع قابل رویت تضاد واژگانی بین دو واژه به). 1386:229یاحقی،(

  )1022:ص(و گر کرد ماهی ز یونس شکار                       زمین بوس او کرد ماهی و مار -91

از آنجاییکهداستان حضرت یونس و به ویژه قضیه شگفت انگیز رفتن او در . در سوره انبیا به شرح حضرت یونس و ماهی پرداخته شده است
  .ر ادبیات فارسی تاثیر وسیعی یافته است، نظامی نیز از این معجزه به صورت باهم آیی لطیفی بهره برده استدهان ماهی، د

 

 ها افسانهباهم آیی هاي الهام گرفته از اساطیر و 

ات را به شیوه اي زیبا به روای ها آنکه شاعر با استناد به  باشد یمگاه علت باهم آیی واژگان به واسطه ریشه اي است که از آن در اساطیر موجود 
 :کشد یمتصویر 

 )4:ص(زهره میغ از دل دریا گشاد                          چشمه خضر از لب خضرا گشاد -92

 )6:ص(چرخ روش قطب ثبات از تو یافت                    باغ وجود آب حیات از تو یافت -93

  )15:ص(خود تر شده چشمه یافت  خضر عنان زین خشک تافت                     دامن-94

  )368:ص(دریاي خوشاب نام دارد                                  زو آب حیات وام دارد -95

  )468:ص(اي چشمه خضر در سیاهی                               پروانه شمع صبحگاهی -96

  )551:ص(ي آب حیوان تاخت ز آهنی گر سکندر آینه ساخت                      خضر اگر سو -97

دانند  یمخضر را یکی از پیامبران بنی اسرائیل .آب حیات یا آب زندگانی، آب یا چشمه اي است که هرکس از آن بخورد زندگانی جاوید یابد
سوره کهف را مربوط به او  65نام خضر در قرآن نیامده است اما بسیاري از مفسران، مفهوم آیه .که که بر آب حیات دست یافت و جاودان شد

در اعتقادات اسالمی، سرچشمه آب زندگانی چشمه اي است که هرکس در آن بخورد یا تن در آن بشوید آسیب ناپذیر و جاودانه .دانسته اند
و » آب خضر«به همین جهت گاهی از این چشمه به . اسکندر در جستجوي این آب ناکام ماند و خضر از آن نوشید و جاودانه شد. شود یم
بر . از همنشینی آب حیات بهره زیادي در خلق اسکندر نامه برده است) 1022ص(شایان ذکراست که نظامی . یاد شده است» چشمه خضر«
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در عرفان اسالمی تعابیر لطیفی از آب حیات شده .به طلب آب حیات رفت اما در این جست و جو ناکام مانداساس آن ،اسکندر به ظلمات 
یاحقی، . (است و در اصطالح سالکان کنایه از چشمه عشق و محبت باري تعالی است که هرکه از آن بچشد هرگز معدوم و فانی نگردد

1386:12.(  

 )465:ص(شد جام جهان نماي نامم                     یعنی که چو با حروف جامم           -98

ي مربوط به جام جم به دلیل ارتباط اسکندر با جام و خضر، و گاهی با روایات مربوط ها افسانهدر ادب فارسی، اساطیر مربوط به خضر، گاه با 
  .به جم ارتباط یافته است

  )18:ص(ه ضحاك برآرد ز دوش می که فریدون نکند با تو نوش                     رشت-99

 )115:ص(اگر خود مار ضحاکی زند نیش                       چو در خیل فریدونی میندیش   -100

اسطوره فریدون که در شاهنامه فردوسی به تصویر کشیده شده است از جمله اساطیري است که در ادب فارسی از اهمیت زیادي برخوردار 
تا در پایان جهان به دست گشتاسب کشته شود  کشد یمن شکست دهنده ضحاك است، او را در دماوند به زنجیر در این داستان، فریدو. است

  ).267:اسماعیل پور(

  )466:ص(از هزار مجنون  ترم مجنونلیلی بودم و لیک -101

  )388:ص(ز دیده در مکنون  ختیر یملیلی چو بریده شد ز مجنون                         -102

در ادب . معشوقه معروف مجنون است که در ادب فارسی مظهر کامل عشق و عشق کل و نماینده تام معشوق شاعران شده استلیلی 
عرفانی فارسی، لیلی مظهر عشق ربانی و الهی است و مجنون مظهر روح ناآرام بشري است که بر اثر دردها و رنجهاي جانکاه دیوانه شده 

نظامی در خمسه، ).1386:732یاحقی، .(بیش از هر داستان دیگري در ادب فارسی سخن گفته شده است از داستان عشق این دو شاید. است
  .یک بخش کامل را به بیان داستان عشق این دو اختصاص داده است که خود این اثر، در آثار شاعران بسیاري مورد استناد قرار گرفته است

  )118:ص(و شیرین تر الحق داستان نیست حدیث خسرو و شیرین نهان نیست           که ز-103
  )219:ص(که فرهاد از غم شیرین چنان شد                    که در عالم حدیثش داستان شد  -104
  )456:ص(چون عاشق را کسی بکاود                           معشوقه از او برون تراود -105

فرهاد کوهکن با او در این میدان و رو آوردن به شکر اصفهانی، براي حدیث عشق افسانه اي خسرو به شیرین، به خصوص رقابت 
انصراف از عشق شیرین، موضوع هوسنامه دلکش خسرو و شیرین را پدید آورده که نظامی، و پس از او، بسیاري از شعراي فارسی زبان به راه 

از باهم آیی . لهام از این عشق، مضامین بکر و بدیعی پرداخته اندبسیاري از شعراي دیگر با ا. هاي متعددي سروده اند یرینشاو رفته و خسرو و 
  .شود یماسم این دو در کنار هم براي توصیف عشق میان عاشق و معشوق استفاده 

  )44: ص(جمله و بزم اینک تنها شده              وامقش افتاده و عذرا شده -106
  )395:ص(ا چون وامق از آرزوي عذرا   گه کوه گرفت و گاه صحر-107

وامق و عذرا،نام عاشق و معشوقی است که عنصري، داستان دلدادگی آن دو را به نظم درآورده است که متأسفانه از میان رفته و جز ابیات 
از .عشق سوزان وامق به عذرا و رنجهاي آن در ادبیات فارسی تجلی یافته است). 1386:748یاحقی، . (پراکنده اي از آن بر جاي نمانده است

  .شود یمدر کنار یکدیگر جهت نشان دادن عشق استفاده  ها آنن دو و همنشینی نام داستان ای
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  :ي ذکر شده، نظامی براي نشان دادن عشق از باهم آیی واژگانی زیر نیز بهره برده استها داستانعالوه بر 
  )235: ص( تو هستی شمع و او پروانه مست                         چو شمع آید شود پروانه از دست -108
  )13:ص(گنج تورا فقر تو ویرانه بس                                   شمع تو را ظل تو پروانه بس 109

از آنجائیکه همنشینی این دو واژه بیان گر عشق است، متداول شدن این  ها ، با توجه به داستان شمع و پروانه در شعرهاي شاعران و افسانه
هایش  چرخد که بال این روایت به این صورت است که پروانه آنچنان دور شمع می.ر زمان حال توجیه پذیر است دو واژه در کنار یکدگیر د

  . شمع و پروانه در اشعار نماد عاشق و معشوقند . گیرد  آتش می
  )12:ص(طبع نظامی که به او چون گل است               بر گل او نغز نوا بلبل است -110

از همنشینی این دو کلمه نیز براي . فراز گل همیشه به عنوان نمادي از دلدادگی و شیفتگی تعبیر و تفسیر شده است غزل خوانی بلبل بر 
  .شود که شیوه استفاده نظامی از این همنشینی مشهود است نشان دادن عشق استفاده می

  

  نتیجه گیري
خالقیت و ابتکار نظامی، در . رود کی از مسائل مهم زبان به شمار میها در کنار یکدیگر، ی باهم آیی هاي عناصر زبانی و علل همنشینی آن

این ویژگی که بر اثر تناسب . ها در محور همنشینی، تناسب معنایی و لفظی دلپذیري را ایجاد نموده است انتخاب واژگان و ترکیب و تلفیق آن
ها پرداخته شده  ه که در این مقاله به دسته بندي علل همنشینی آنمعنایی میان واژگان انتخاب شده است، به باهم آیی هاي واژگانی منجر شد

به طور کلی، در میان شگردهاي هنري، آنچه که در خلق با هم آیی هاي واژگانی بیشتر مورد استفاده نظامی قرار گرفته است، روابط . است
از جمله مواردي است که در همنشینی هاي واژگانی وي،  بعالوه استناد او به آیات قرآن کریم و اساطیر. باشد مفهومی تضاد و ترادف می

  .نقش مهمی را ایفا نموده است
توان چنین نتیجه گیري نمود که در همنشین کردن دو واژه در کنار یکدیگر باید به علل همنشینی  ها می بر اساس بررسی باهم آیی واژه

  .جه نمودها وجود دارد، تو ها و تناسب و رابطه معنایی که بین آن واژه
توان با توجه به دسته  ها در زبان فارسی، علل متفاوتی دارد، می از انجاییکه باهم آیی واژگان در کنار یکدیگر و متداول شدن آن

  .هاي ارائه شده، در تعیین واژگان همنشین شده در آثار دیگر شاعران بهره جست بندي
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99  

  االولیا هتذکر يها تیگفتگو و شخصیت پردازي در حکا
  1آزاده پیروزخواه 

   2نجمه تاجیک
  :چکیده

  
دانش  ي وسیعی از آثار ادبی ما را به خود اختصاص داده اند و این وظیفه اي است خطیر بر عهدهي  حکایات مجموعه

زنده  گذرد یها از ظهور و پیدایش آنها م پژوهان ادب فارسی که این آثار برجسته و ماندگار خویش را هم چنان که قرن
که تا به حال بسیار  باشد یاالولیا یکی از این متون برجسته م هتذکر .و براي آیندگان باقی گذارند شتهو جاوید نگاه دا

. . قالب ، زاویه دید، زمان و مکان ، مضامین و (حاضر این بار از منظر عناصر داستانی  مقاله .مورد بررسی قرار گرفته است
تردیدي نیست که  .حکایت را به منظور این بررسی برگزیده است 207و  پردازد یبه بررسی این اثر عطار نیشابوري م. ) 

سعی ما بر این  و در اینجا ،رود یمر به شما نویسیدو روش گفتگوي ادبی و شخصیت پردازي از عناصر اصلی داستان 
  .دهیم مدنظر قرار بوده است که این دو مولفه را با جزیی نگري خاصی

 
   

  شخصیت پردازي -گفتگو -عناصر داستان-حکایت  -االولیاره تذک :ها کلید واژه
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  مقدمه
در واقع معرفی بزرگان و شرح حال  ؛ حکایاتی کهمیشو یعظیمی از حکایات روبه رو مي  االولیا با مجموعه هدر کتاب تذکر

سخن از احوال مشایخ جمع  2864حکایت و 988شیخ عطار در تذکرة االولیا، برروي هم حدوداً «    .زندگی وکرامات ایشان  است
  .)32: 1371صدرا،(» آورده است

شخصیت  13حکایت از  207این تعداد باالي حکایات ما را بر آن نمود که با دیدي متفاوت به بررسی بخشی از حکایات، یعنی 
  ) 1نمودار شماره : ك. ر. ( عرفانی آورده شده در این کتاب، بپردازیم ي برجسته

  
  تحقیق ي نهیشیپ

رت گرفته است و ساختار و تحلیل حکایات چندان مورد توجه قرار کارهاي انجام شده در مورد این اثر بیشتر از منظر عرفانی صو
دیگري به منظور نقد و بررسی ساختار حکایات این مجموعه صورت گرفته که در زیر نام  يها پژوهش راً اما اخی .نگرفته است

  :میدار یها را بیان م تعدادي از آن
  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا .االولیاه تذکر يها تیساختمان و پیرنگ حکا) 1390(اکرمی، محمد رضا  •
  .االولیا هکشف المحجوب و  تذکر يها تینقد ریخت شناسی حکا) 1386(قافله باشی، اسماعیل و سیده زیبا بهروز  •
  .االولیا هتکوین شخصیت قهرمان در چهار روایت از تذکر) 1389(حاج بابایی، محمد رضا و امیر نصیري  •
  .رساله دکترا، االولیا  هصوفیانه در تذکر يها یخت شناسی داستانر) 1390(دمر چلو، مرضیه  •
 .سخن: تهران، عرفانی يها تیساختار داستانی حکا) 1389(رضوانیان، قدسیه  •

والدیمیر پراپ بوده ي  هینظر ي هیبر پا ساختاري و ریخت شناسی، اکثراً ي نهیاین نکته قابل ذکر است که کارهاي انجام شده در زم
  .است

  
  فرضیه
االولیا را جدا از منظر عرفانی نگریسته و عناصر داستانی را در آن دخیل نمود و آیا عناصر داستان ه تذکر يها تیحکا شود یآیا م

  زیر ساخت حکایات را هم شامل شوند یا خیر؟ توانند یم
  

  روش کار
دقیق کتاب و بیرون کشیدن حجم کثیري از حکایات، تک تک  ي االولیا، پس از مطالعهره به منظور بررسی حکایات کتاب تذک

از آنجا که در بعضی موارد، عناصر داستانی جوابگوي بررسی ما نبود و . ها از منظر عناصر داستانی مورد بررسی قرار گرفت آن
را . . .  شمکش و حکایات موارد دیگري از قبیل نوع نگاه به شخصیت، مضمون رویداد شگفت، دسته بندي ک ي ژهیساختار و

بسامد گیري و ترسیم نمودار از  آن چه در حکایات بدست  هب هم خود کرده و در نهایت يها یها را وارد بررس آن دیطلب یم
 .آوردیم، پرداختیم
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  .ده ایمرا  با نگاهی  دقیق تر مد نظر قرار دا) شخصیت پردازي و گفتگو(گفتنی است در مقاله حاضر از میان موارد ذکر شده 
  

  نحوه شروع/ قالب . 1                                           

  زاویه دید. 2                                           

  زمان و مکان. 3     تحکایابررسی ساختار  

  مضامین . 4                                           

  گفتگو و انواع آن. 5                                           

  پردازي شخصیت. 6                                           
  

 :نحوه ي شروع / قالب  .1
شکل از  هر قالب و. پوشاند یفرم و ساخت همچون جامه اي است که نویسنده بر اندام پیام یا محتوایی که قصد ابراز آن را دارد  م« 

که وي با زبان و بیان مخصوص به خود، پیام و محتواي مورد نظر را با نظم و  ردیگ یذوق و مهارت و خالقیت هنرمند سرچشمه م
  )28: 1388، فرزاد(» .دارد یتزئینی ویژه بیان م

  :دین شکل استنحوه ي شروع حکایات این مجموعه ب. کنند یحکایات این مجموعه  نیز از قالب و الگویی خاص پیروي م
  نقل است .1
 )فالنی گفت( و گفت  .2

 ...)دیگري به خواب دید،پرسیدند که، و ( سایر موارد  .3

 )2نمودار شماره : ك. ر( 

  
 :دیدي  هیزاو .2

 :اختیار کند تواند یگفت نویسنده در روایت داستان دو حالت م توان یدر یک حالت کلی م« 

  .خود را بیرون از داستان تصور کرده و ماوقع را براي خواننده بازگو کند .الف
و ماوقع را آنگونه که خود تجربه یا مشاهده کرده است، تعریف  ندیب یداخل داستان م يها تیخود را به صورت یکی از شخص. ب
  .کند یم

انتقال ي  راوي داناي کل در نحوه. کند یایت مروداناي کل یا همه دان  دید ي هیدر حالت اول نویسنده داستان را از زاو
  :دو موضع متفاوت اختیار کند تواند یاطالعات به خواننده م

بسنده کند بدون اینکه نظر شخصی خود را ابراز دارد که در  ها تیبه گزارش وقایع داستان و گفتگوي شخص تواند یراوي م. الف
  .مینام یاین حالت او را راوي گزارشگر بی طرف م

، نظرات خود را نیز پی در پی ابراز دارد ها تیضمن گزارش وقایع داستان و گفتگوي شخص تواند یراوي داناي کل هم چنین م. ب
  .مینام یو وقایع را تفسیر کند که در این حالت او را راوي مفسر م
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دانایی راوي را به ذهن یک یا چند شخصیت داستان محدود کند  تواند ینویسنده در عین بیرون نگه داشتن خود از وقایع داستان، م
که نویسنده براي این منظور انتخاب  ییها تیشخصیت یا شخص. مینام یم "داناي کل محدود"که در این حالت زاویه دید را 

  ).55-54: 1382، پاینده( ».در وقایع داستان نقش اصلی یا فرعی داشته باشد تواند یم ،کند یم
  :قابل بررسی است االولیا از دو منظر هدید در حکایات تذکرزاویه 

شخصی نیست جز شیخ عطار؛ پس اگر قرار باشد از این منظر به  ها تیمبنی بر این است که روایت گر همه ي این حکا نگاه اول
  .است "داناي کل محدود"حکایات نگاه کنیم، باید گفت که زاویه دید از نوع 

ي  هیاین است که  تک تک به درون حکایات برویم و روایت گر حکایت را انتخاب کنیم که در این صورت ما با زاو نگاه دوم
؛ در این نوع راوي همچون شاهدي میگرد یرو به رو م "اول شخص"دیدي که آن را قوي ترین نوع شمرده اند، یعنی زاویه دید 

 يها تیو البته در این نوع زاویه دید ما از تشریح عقاید و خصوصیات درونی شخص حقیقت ماجرا را بیان دارد تواند یمورد اعتماد م
 .میمان یدیگر بی خبر م

  
  :نمونه اي براي راوي اول شخص

او از عصا نترسد، از نوري ترسد که در دل ": هاتفی آواز داد که. عصا بر گرفتم تا او را بزنم. ابلیس را به خواب دیدم: وگفت
 ).485-457: 1346عطار،(   "باشد

حکایت  يها تیشخص ي زاویه دید در تعداد محدودي از حکایات از نوع زاویه دید محدود خارج شده و راوي به ذهن همه
 .کند یرا نیز براي ما نقل م ها تیاشراف دارد؛ به این ترتیب راوي ذهن شخص

  
  :نمونه اي براي راوي نامحدود

قصد زیارت او . مردي این بشنید. "چندان ادب بود که پیش عیال خود هرگز بینی پاك نکرده استاو را ": نقل است که گفتند که
شیخ به فراست بدانست روي بدو کرد و بینی پاك . "کاشکی بدانستمی که آنچه گفتند، راست است": چون او رادید گفت. کرد
تا سرّ بزرگان  زند ییا این تازیانه اي است که شیخ مرا م آنچه مرا گفتند، یا دروغ گفتند": او را عجب آمد و با خود گفت. کرد
لیکن اگر خواهی که سرّ همه پیش تو نهند، سرّ . تو را راست گفتند! اي پسر": روي بدو کرد و گفت. شیخ این هم بدانست. "نطلبم

 ). 528:همان( "خلق بر خلق نگه دار، که هر که سرّ ملوك بگوید هم سري را نشاید

 "داناي کل محدود"این مجموعه  يها تیدید در حکا ي هیمدنظر ما بوده است زاو) عطار :راوي( جا که نگاه اول البته از آن
  .است

  
 :مضامین .3

 يها تیو موقع شود یخط یا رشته اي که در خالل اثر کشیده م مضمون و درون مایه فکر اصلی و مسلط در هر اثري است؛«
  ) 42: 1376، میرصادقی(» .دهد یداستانی را به هم پیوند م

  .شود یو هر موضوع شامل مضامین متعدد م دیآ یموضوع در حکایات این مجموعه از مباحث گسترده به شمار م
از مضمونی که در حکایات از اهمیت . مطرح کرده ایم "مضمون اصلی و فرعی"ما در این پژوهش، موضوع را تحت عنوان 

بیان  "مضمون اصلی "، تحت عنوان است دهیرس یشکل گیري حکایت در نگاه اول به نظر مبیشتري برخوردار بوده و پایه و محور 
کرده ایم و مضامین دیگري که در دل حکایت گنجانده شده اند و در درجه  اهمیت پایین تري نسبت به مضمون اصلی قرار گرفته 

 )و جداول مربوط به مضامین 4و  3نمودار شماره : ك. ر(  .یاد کرده ایم "مضمون فرعی "اند با عنوان
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چندین مضمون را در -حتی با حجم اندك- در این حکایات پیام و مضمون مشخص است و هر حکایت

  .دل خود گنجانده است
براي بیان مضمون  شود ی، یعنی همان کرامت یا خرق عادت است که ابزاري م"رویداد شگفت"البته در بسیاري از مواقع این

که از اهمیت باالیی در روند داستان  دهد یگاهی یک کرامت و یا خرق عادتی در جریان قصه روي محکایت ، بدین معنی که 
: ك. ر( .برخوردار است، بنابراین ما آن را با توجه به نقشی که در داستان دارد، در قالب مضمون اصلی یا فرعی گنجانده ایم

  )5نمودار شماره 
  

 :زمان و مکان .4
و از این روست که ما با نام مکان یا زمان مشخصی در جریان . کنند یت ایفا نماداللتمند در روند حکایزمان و مکان رویکردي 

در راه بادیه، راه مکه، و یا شهرهاي مختلف از مانند  ییها و البته در بعضی حکایات هم که نام مکان میگرد یداستان رو به رو نم
به این ترتیب که ذهن  ؛گذارد یتاثیر خاصی بر روند ماجراي صورت گرفته نم، گردد یذکر م... جمله حجاز، دمشق، نیشابور و

  .تخیل خود مجسم کند ي آن حکایت را در مکانی دیگر و یا در زمانی دیگر با توجه به قوه تواند یم
  

 :گفتگو و انواع آن  .5
سخن  ي و دامنه ردیگ یداستان به کار م گفتگو عملی دو جانبه است که نویسنده آن را به منظور تصویر گري کامل حادثه در متن«

  )471:  1376میرصادقی، ( ».دهد یو گوینده را در رابطه اي متقابل قرار م گسترد یرا با آن م
در واقع گفتگو رمزي است براي واقعی تر جلوه  دادن . شود یاصلی این حکایات محسوب م يها یژگیگفتگو یکی از و ةشیو

این  .طرف حکایت، گروهی از پرسش کنندگان قرار دارند و در طرف دیگر شخص پاسخگو امور؛ به این ترتیب که در یک
خودش را درآن فضاي  تواند یجریان حکایت به صورت حقیقی تر براي خواننده نمود پیدا کند زیرا م شود یبیان باعث م ي وهیش

  .پرسش و پاسخ قرار دهد
  
  

    



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 732

  گفتگو با خدا. 1                                                                    

  گفتگو با موجودات ماورایی. 2                                                                    

  گفتگو با اشیا. 3گفتگو از حیث مخاطب  . 1                           

  گفتگو با حیوانات. 4      گفتگو و انواع آن                                     

  گفتگوي عارف و پادشاه. 5                                                                    

  گفتگوي دو شخص عارف باهم . 6                                                                    

  پرسشگر عامی و پاسخ دهنده خاص.1       پرسش و پاسخ  . 2                             

  پرسشگر خاص و پاسخ دهنده عام. 2                                                                

  پرسشگر و پاسخ دهنده هر دو  خاص . 3                                                                

  نقل. 3                                  
  تک گویی. 4                                 

 
  :گردد یروایت به چهار نوع تقسیم م ي وهی، شدهد یمکه نمودار نشان همانطور 

  
  گفت و گو.   1
  پرسش و پاسخ .2
  نقل   .3
 تک گویی .4

 
  :انواع گفتگو از حیث مخاطب 5.1

  
  :ردیگ یاین گفتگو معموالً بین شخصیت اصلی حکایت و خدا صورت م-)در خواب یا در بیداري(گفتگو با خدا5.1.1 

: گفتم یو م کردم ی، دعا مدمیرس یهر بار که به حجر االسود م. کردم یشبی طواف گاه را خالی یافتم، طواف م: نقل است که گفت
که با ما برابري  یخواه یم! یا اباالحسین": از میان کعبه آوازي شنیدم. مرا حالتی و صفتی روزي کن که از آن نگردم! بار خدایا"

 ).471: 1346عطار،( "صفت آدمی گردان است . کنی؟ ما ایم که بر یک صفتیم

این -)در خواب یا بیداري ،شود یاکثراً با عنوان شنیدن نداي غیبی آغاز م( -ها مثل فرشته- گفتگو با موجودات ماورایی5.1.2
 :خصوصیت در اکثر مواقع ویژه ي شخصیت اصلی است

این شخص ": چون آن کس برفت، نوري روي به یاران کرد و گفت ستندیگر ینقل است که نوري با یکی نشسته بود و هردو زار م
: همان( ستمیگر یو من نیز م دینال یو از درد فراق م گفت یو افسانه روزگار خود م کرد یابلیس بود و حکایت خدمات خود م

470.(  
             :گفتگو با اشیا5.1.3
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روي به . مستمع نیافت. گفت یبر منبر شد و سخن م "را سخن گويما ": نقل است که چون به حجاز رفت، اهل فید او را گفتند
  ).511:همان( شدند یو پاره پاره م آمدند یدر حال آن قنادیل بر یکدیگر م. "سخن محبت میگو یبا شما م": قنادیل کرد که

 :گفتگو با حیوانات5.1.4
 ".از کسی افتاده باشد": گفت. بر نداشت. دینار دیدروز چهارم در راه یک . نقل است که یک بار سه شبانه روز چیزي نخورد

مگر از کسی ربوده ": گفت. گوسفندي دید که نانی گرم بر دهان گرفته ؛ بیامد و پیش او بنهاد. برفت تا گیاه برچیند و بخورد
خداي از بنده ي  من بنده ي آن کسم که تو بنده ي اویی؛ بگیر روزي": گوسفند به سخن درآمد و گفت. روي بگردانید ".باشد
 ).27: همان (دست دراز کردم تا نان بگیرم، نان در دست خود دیدم و گوسفند ناپدید شد ": گفت ".خداي

  ):خلیفه(گفتگوي عارف و پادشاه 5.1.5
ود در روزي خلیفه برنشسته ب. "نندینش یو در سماع م کوبند یقومی به هم درشده اند و پاي م": در پیش خلیفه او را غمز کردند که
نون خود به کمذهب بو حنیفه داشتم، به مذهب شافعی بازآمدم و ا": گفت "چه مذهب داري؟": صحرا و حصري را دید و گفت

چیزي مشغولم که از هیچ مذهبم خبر نیست و آن صوفیی است که از دو جهان به دون او به هیچ چیز نیارامد و نیاساید و گفت آن 
و چون حق را یافتند به چیزي دیگر  کند یاوند اوست، تا خود به قضاء خویش تولّی مکه کار خویش بدو بازگذارد که خد

 ).760 – 759:همان (را نیابت کار ایشان دارند  -تعالی-ایشان را مجنبانید که قومی بزرگ اند که حق": خلیفه گفت ".ننگرند

  :گفتگوي دو شخص عارف با هم5.1.6
ها که نه به تعلیم بوده باشد و نه به شنیده بلکه بی واسطه ي  از آن علم ": رفت و گفتنقل است که حسن روزي به صومعه رابعه 

به دو . کالوه یی چند ریسمان رشته بودم تا بفروشم و از آن قوتی بسازم ": گفت "خلق به دل تو فرود آمده است، مرا حرفی بگو
ه اگر هر دو به یک دست گیرم، جفت شود و مرا از راه ترسیدم ک. درم بفروختم و یکی در این دست گرفتم و یکی در آن دست

  ).79:  همان( فتوحم امروز این بود . ببرد
  :پرسش و پاسخ5.2 

در این قسمت . پرسش و پاسخ، معموالً سؤال کنندگان قشر عامی جامعه هستند و پاسخ دهنده شخصیت اصلی حکایت ي وهیدر ش
  .ردیگ یو دیگري پایین تر از او قرار م دارد یک شخصیت از نظر اعتبار و اهمیت مقامی باالتر

نه در میان حکایات از نمود کمتري برخوردار که البته این نمو شود یشخصیت اصلی در این بین گاه در جایگاه پرسشگر واقع م
اگر شخصیت اصلی پرسشگر باشد با پرسش خود یک . است و در سایر موارد شخصیت اصلی نقش پاسخ دهنده را بر عهده دارد

 و اگر در جایگاه پاسخ دهنده باشد حس توجه و باورپذیري را به سمت خود کند یحس تحقیر و پوچی را به طرف مقابلش القا م
حکایت  ي و البته در مواردي هم، یک شخص عامی با حاالت و رفتار خود و یا با پاسخی که به شخصیت برجسته. کشاند یم
ي  نکته.  گذارد یو نکته اي آموزنده و کلیدي از خود به جا م دهد یو مورد تحقیر خود قرار م کشد ی، او را به پایین مدهد یم

، این است که ما هیچ گاه از عکس العمل شخص پرسشگر آگاهی نداریم و خورد یچشم م دیگري که در این نوع از حکایات  به
  .؛ مگر در مورد حکایاتی که مضمون آنها توبه استردیگ یکه وي پس از گرفتن پاسخش چه عملکردي را در پیش م میابی یدر نم

  
دهنده شخصیت برجسته و بعد شخصیت اصلی  ابتدا پرسشگر شخصی عامی است و پاسخ این نوع در(نمونه اي از پرسش و پاسخ 

و یک حالت تحقیر و کوچک شمردن را به او القا  دهد یهم در خالل حکایت با پرسش عمیق خود جواب پرسنده ي سؤال را م
 ):کند یم

  ."شما او را دیده اید؟": گفت."چرا نیامدي تا پیغمبر را بدیدي؟!یا اویس": فاروق گفت
عجب آنکه هیچ  ."بگویید که ابروي او پیوسته بود یا گشاده؟ اگر او را دیده اید، .او را دیده اید ي جبهمگر ": گفت."بلی": گفتند

اگر دوستی درست بودي، آن روز که دندان ": گفت."بلی": گفتند. "شما دوستدار محمدید؟": این با اویس پرسید .نتوانستند گفت
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پس دهان خود بنمود،یک ."اگه شرط دوستی موافقت است! نشکستید؟مبارك او بشکستند، چرا به حکم موافقت دندان خود 
 ). 23-22: همان( دندان نداشت 

  :دهد یشخصیت عارف را تحت تأثیر قرار م تواند ینمونه اي براي اینکه گاه سخن یک فرد عامی م
قدم ثابت دار اي مسکین تا  -تنزلثبت قدمک یا مسکین، حتی ال ": ، افتان و خیزان، فقلت لهرفت یمستی دیدم که در میان وحل م

. من اگر بیفتم مستی باشم به گل آلوده ،برخیزم و بشویم، این سهل باشد! تو قدم ثابت کردي با این همه دعوي؟": گفت ." -نیفتی
 ).42: همان (  "اما از افتادن خود بترس

 :نقل 5.3
که در این جریان قرار  ییها تیو حضور شخص است رخ دادهکه است در وادي نقل، تنها چیزي که اهمیت دارد تعریف ماجرایی   

دیده  حکایتیاد شده چالش پررنگی در روند  يها اگرچه در هیچ یک از روش. باشد یدارند براي ایجاد چالش در روند ماجرا نم
اشته را به دنبال دتحولی شگرف  تواند یمساده  یک پاسخ یاو  گذرند یبا یک پرسش ساده از کنار هم م ها تیو شخص شود ینم

 .افتد یتحولی که خیلی ناگهانی اتفاق مباشد، 

  :نمونه اي براي شیوه ي روایت نقل
صبر کردم تا فارغ . چون از نماز فارغ شد، به تسبیح مشغول شد. رفتم تا اویس را ببینم؛ در نماز بامداد بود": ربیع بن خیثم گفت

  .همچنان بر نخاست، تا نماز پیشین بگزارد. شود
  .شب چهارم او را گوش داشتم. فی الجمله سه شبانه روز از نماز نپرداخت و هیچ نخورد و نخفت

از چشم بسیار خواب و از  رمیگ یبه تو پناه م! بار خدایا": در حال با حق تعالی مناجات کرد و گفت. اندك خواب در چشمش آمد
  ).26-25: همان (شویش نداشتم و بازگشتم او را ت. مرا این بسنده آمد": با خود گفتم. "شکم بسیار خوار

  :تک گویی5.4
و نتیجه اش را  کند یدیگر تک گویی است که بیشتر مربوط به یک شخصیت است که در روند حکایت اتفاقی را مطرح م ةشیو

  .دارد یبیان م
  :نمونه اي براي شیوه ي تک گویی
  ).70: همان(دوست دارم و اگر عفو کنی دوست دارم اگر عذابم کنی ":گفت ینقل است که شبی تا روز نخفت و این م

  
 :شخصیت پردازي  .6

چندان پیچیده  ها تی، در حکایات این مجموعه نیز شخصباشد ییکی از مولفه هاي اصلی در پردازش داستان شخصیت پردازي م
نوعی . غیبی و خارجی است يروهایبا دیگرعناصر بیشتر بر پایه ي تصادف و شانس یا ن ها تینیستند یا خوبند یا بد؛ ارتباط شخص

لحن . توصیف جزئیات مطرح نیست. روایط علت و معلولی کمرنگ است. تقابل مشخص و تفکیک شده خوب و بد وجود دارد
 . هر گونه کنش شگفت انگیز و ناباورانه در آن وجود دارد. ثابت است ها تیشخص
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  :به چند دسته تقسیم نمود توان یدر این قسمت حکایات را م   

  حکایات تک شخصیتی1.6.1
  دو شخصیتی، سه شخصیتی  2.6.1
  .ردیگ ی، قرار م...حکایاتی که شخصیت اصلی در مقابل یک گروه جمعیتی یعنی مردم، شنوندگان، اصحاب و3.6.1
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  )6نمودار شماره : ك. ر( 
که البته  کند یباید گفت که حکایات تک شخصیتی از سیر بیرونی یا درونی یک شخص حکایت م اه تیدر بررسی تعداد شخص

 .بسامد چندانی هم در متن نداشتند

شخصیت اصلی انسانی و شخصیت دوم غالباً انسانی  که معموالً گرفتند یدوم آنهایی بودند که دو شخصیت در کنار هم قرار مۀ دست
  .داشت ها تییا ماورایی بود که این دسته تقریاً بسامد باالیی در بین حکا

  .بعد از از آن حکایات سه شخصیتی قابل توجه بودند  
به تنهایی در یک در این مجموعه معموالً شخصیت اصلی . اما در اکثر حکایات تعداد شخصیت به صورت گروه آورده شده بود

، کلماتی از این قبیل بودند که تعداد ...شنوندگان، گویندگان، مردم، خلق حاضر و. گرفتند یطرف و گروهی در مقابل او قرار م
  .دادند یمشخصی را نشان نم

خود ي  و با مردم زمانهو بیشترهم در عزلت و گوشه نشینی بودند  دادند یبا توجه به اینکه عرفا معموالً اقلیتی از مردم را تشکیل م
دنیاي درونی آنها با مردم و ي  چندان در ارتباط نبودند مگر با عرفاي هم زمان و هم عصر خودشان؛ این جدایی و شکافی که فاصله

در ضمن این مطلب . به خوبی نشان داده شده است ها تیبا تقسیم بندي عددي شخص باشد یها و هنجارهاي اجتماعی رایج م قانون
و این  شدند یبرجسته ي عرفانی به دلیل رفتار و عادات و سکناتشان کامالً از مردم عادي زمانه ي خود جدا م يها تیصکه شخ

جدایی قابل تشخیص بوده در این حکایات نیز به صورت آوردن تک شخصیت اصلی و گروه شخصیتی فرعی این جدایی را به 
 .گذارد یشکلی پر رنگ به نمایش م

  
  :نوع شخصیت 6.2

  :از آنجا که نوع شخصیت در این حکایات متفاوت است و به چند بخش
  انسانی 6.2.1
  حیوانی 6.2.2
  طبیعی 6.2.3
  ماورایی 6.2.4
  اشیا  6.2.5
  خدا 6.2.6

نوعی را نیز مشخص کرده ایم و در پایان کار نموداري ترتیب ) فرعی -اصلی( ها تیقابل تقسیم بندي است،براي هر کدام از شخص
  .در آنها کامالً مشخص است ها تیکه تکرار این نوع شخص داده ایم

  ) 7نمودار شماره : ك. ر( 
  ) :کشمکش( رابطه ي شخصیت  6.2

نیروي نهفته براي این همسویی یا ناهمسویی . کشمکش ارتباطی دو سویه بر پایه ي همسویی یا ناهمسویی است:  *کشمکش   
  .درونی یا بیرونی باشد تواند یم

  :کشمکش درونی
، یعنی شخصیت در وجود خود دچار یک تضاد و تقابل ، و یا شوند یاین کشمکش نیروهاي درونی محرك اصلی محسوب م در

  .همراهی و تعامل است
  :کشمکش بیرونی 



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 737

در رویارویی با هم دچار تقابل یا همراهی  ها تی، یعنی شخصشوند یدر این کشمکش نیروي هاي بیرونی محرك اصلی محسوب م
  .شوند یم

  :گردند یدرونی و بیرونی به شش دسته تقسیم م يها کدام از کشمکشهر 
  .در نتیجه با همسویی همراه خواهد بود) بیرونی -ها تی، شخص -درونی -شخصیت ( نیروي غالب با تعاملِ: همراهی  .1
  .خواهد بوددر نتیجه با نا همسویی همراه ) بیرونی -ها تی، شخص -درونی -شخصیت( نیروي غالب با تضاد: تقابل .2
در ابتداي امر با تضاد و تقابل همراه است ) بیرونی -ها تیو بین شخص -درونی -در شخصیت(نیروي غالب : همراهی-تقابل .3

  .انتها این تضاد و درگیري به همراهی و هماهنگی می انجامدراما د
  
 کرده یمب که متن روایی حکایات ایجاتعریفی که براي کشمکش در اینجا ارائه شده است بر پایه ي استدالل و نتایجی است *

  .است
در ابتدا همراهی و هماهنگی است اما در ) بیرونی -ها تیو بین شخص -درونی -در شخصیت(نیروي غالب : تقابل -همراهی .4

  .انتها به تضاد و درگیري می انجامد
درونی یا (کنش به یک جریان  نیروي غالب اولیه همراهی است اما این همراهی گاه بر اثر یک: همراهی-تقابل -همراهی .5

این جریان را به روند اولیه خود  تواند یم) بیرونی یا درونی(ولی در نهایت یک عامل  شود یمتضاد و متقابل تبدیل م) بیرونی 
  .یعنی همراهی بازگرداند؛ با همه ي این تفاسیر عنصر غالب همچنان همراهی است

به جریانی ) درونی یا بیرونی(این تقابل گاه بر اثر یک کنش یا واکنش . ل استنیروي غالب اولیه تقاب: تقابل-همراهی-تقابل .6
این جریان را به روند اولیه ي خود یعنی  تواند یم)  بیرونی یا درونی(ولی در نهایت عاملی  شود یهماهنگ و همسو تبدیل م

  .تقابل بازگرداند؛ با همه ي این تفاسیر عنصر غالب همچنان تقابل است
 
  :براي انواع کشمکش ییها نمونه
  :همراهی. 1

چه . برخیز": نوري پاي بر خر زد و گفت. ستیگر ییکی را دید بازافتاده و خرش مرده، و او زار م. گذشت ینقل است که نوري م
  )472: ن هما( مرد بار بر نهاد وبرفت). همراهی بیرونی(حالی برخاست  "جاي خفتن است؟

  
  .که خرش مرده بود و زنده شدن و برخاستن خر نشانی از همراهی استکمک کردن نوري به مردي 

  :تقابل. 2
تقابل ( "تو او را چه دانی؟ و اگر بدانی زنده نمانی": نوري پیش او رفت و گفت "اهللا، اهللا": گفت ینقل است که روزي نابینایی م

و  رفت یو آن نی در پاي و پهلوي او م زد ینیستانی چرخ ماین بگفت و بی هوش شد و از آن شوق به صحرا افتاد، در ). بیرونی
  )474: همان. (آمد یباز دید م "اهللا، اهللا"و از قطره خون  شد یخون روان م

  .دهد یدر اینجا نوري کار نابینا را بی ارزش تلقی کرده و با لحنی سرزنش آمیز تقابل خود را با او نشان م
  :همراهی -تقابل.3

تقابل (اصحاب خواستند تا او را برنجانند). تقابل بیرونی(یکی از بام طشتی خاکستر بر سر او ریخت . رفت ینقل است که روزي م
).  همراهی بیرونی(کرد ؛ که کسی که سزاي آتش بود، به خاکستر با وي صلح کردند دیبا یهزار شکر م": ابوعثمان گفت). بیرونی

  )478: همان(
  .تر برسر ابوعثمان تقابل بیرونی با اوستدر قسمت اول ریختن طشتی از خاکس  
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  .در قسمت دوم شکر و پذیرش ابوعثمان از این عمل نشانه همراهی او با نیرویی بیرونی است
    :تقابل -همراهی . 4

موي در زیر کاله پنهان کرد و . ناگاه ابوعثمان را بدید. و ربابی در دست داشت و سرمست رفت ینقل است که جوانی قالش م
شیخ . جوان چون آن بدید، توبه کرد و به خانقاه شد "مترس، که برادران همه یکی باشند": ابوعثمان گفت. رباب در آستین کشید

در ساعت . "کرد دیبا یباقی، تو را م. من از آن خود کردم! الهی": و گفت) همراهی بیرونی(غسلش فرمود و خرقه در وي پوشید 
که هرچه ما به . سوزم یاز رشک م! اي شیخ": ابوعثمان حیري گفت. واقعه مردان به وي فرو آمد، نماز دیگر ابوعثمان مغربی برسید

تا بدانی که کار خداي دارد ). تقابل بیرونی(دیآ یعمري طمع داشتیم، رایگان در کنار این جوان نهادند که از شکمش بوي خمر م
  )479 -478: همان. ("نه خلق

در این جا برخورد جوان با ابوعثمان مغربی و احترام به او و توبه کردنش نشانی از همراهی است اما برخورد ابوعثمان حیري و 
  .رشک بردن او برجوان نشانی از تقابل است

  :همراهی - تقابل -همراهی.5
حسن آن اسب را به . نقل است که  در عهد حسن مردي را اسبی به زیان آمد و او فرو ماند و حال خود با حسن باز گفت "

شبانه آن مرد مرغزاري از بهشت به خواب دید و اسبی در آن مرغزار و ) .همراهی بیرونی(چهارصد درم از وي بخرید و سیم بداد 
چون  ".به نام تو بود؛ اکنون باز نام حسن کردند ": گفتند . "ن اسبان از آن کیست؟ ای ": پرسید که . چهارصد کره همه خنگ

برو؛ آن خواب که تو دیده اي ، من  ": حسن گفت ".بیع اقالت کن که پشیمان شدم! اي امام ":بیدار شد، پیش حسن آمد و گفت
از آن  ":پرسید که .  ها منظرهدید و  ها کوشکن شب دیگر حس. آن مرد غمگین بازگشت ").تقابل بیرونی( پیش از تو دیده ام 

  ").همراهی بیرونی( حسن بامداد آن مرد طلب کرد و بیع اقالت کرد  ".از آن کسی که بیع اقالت کند ": گفتند. "کیست؟ 
  

  .خرد یمو براي کمک به او اسبش را  کند یمدر این حکایت ابتدا حسن با مرد همراهی 
  ).تقابل(  کند ینممعامله را به هم بزند حسن موافقت  خواهد یمو  شود یمبعد از اینکه مرد پشیمان 

  ).همراهی (  دهد یمو در آخر به خواسته ي آن مرد رضایت  ندیب یمحسن خوابی را 
 :تقابل - همراهی -تقابل.6

شکم من هیچ  !بصرهاي اهل ":آنگه که خرما برسیدي گفتی.نقل است که مالک دینار چهل سال در بصره بود که خرما نخورد
و  آرزوي خرما در نفس او پدید آمد. چهل سال تمام بگذشت."هیچ زیادت نشد کاسته نشد و شکم شما که هر روز خرما خورد،

 هفته یک اگر":نفس را گفت ."خرما بخور و نفس را از بند بیرون آر":تا شبی هاتفی آواز داد که )تقابل درونی( کرد یاو منع م
مالک خرما خرید و .نفس مسامحت کرد و روزه گرفت پس."رسانم آرزو بدین را تو تا– روز نه و خوري شب نه که- گیري روزه

پدر کودك  .خورد یکودکی آواز داد که جهودي به مسجد آمده است و خرما م).همراهی درونی(تا بخورد رفت یدر مسجد م
در پایش افتاد و عذر  چون دید که مالک است،.زندچوبی برداشت و بیامد تا مالک را ب."!جهود در مسجد چه کند؟":گفت

چون تو آمدي تا چیزي خوري .معذور دار که در محلت ما به روز چیزي نخورند به جز جهودان! اي خواجه":خواست و گفت
تو خاطر فارغ دار که ":مالک گفت."از وي عفو کن که آن کودك تو رانشناخت ؛)تقابل بیرونی(کودك پنداشت که جهود است

اگر بخورم نامم به کفر برآوري به عزت تو که هر گز خرما  جهود نام نهادي؛ خرما ناخورده، !الهی":پس گفت."ن زبان غیب بودآ
  )53: همان). (تقابل درونی(نخورم 

طلب . (و به نوعس دچار تقابل درونی است ردیگ یدر قسمت اول مالک با نفس خود در تقابل است و خواسته خود را نادیده م 
  )خرما از جانب نفس و منع مالک آن را
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پذیرش مالک براي خوردن . ( و خواسته آن را می پذرید شود یدر قسمت دوم با یک واسطه بیرونی مالک با نفس خود همراه م  
   )خرما

و به او گوشزد )  تقابل بیرونی( دارد یام این عمل باز مدر قسمت سوم قبل از خرما خوردن مالک یک عامل بیرونی  او را از انج  
و از خرما خوردن ) تفابل درونی( ردیگ یبنابراین او دوباره در تقابل با نفسش قرار م. شود یکه خرما نخورده جهود نامیده م کند یم

  .شود یمنصرف م
مانند  ،ماند یکه گاه این سیر ثابت م دهد یرا در مقابل همدیگر از شروع تا انتهاي حکایت نشان م ها تیها ارتباط شخص این واژه   

 مثل زمانی که همراهی تقابل یا تقابل همراهی داریم؛ ،کند یزمانی که یا تقابل داریم و یا همراهی و یا اینکه در طول داستان تغییر م
  .مانند زمانی که تقابل همراهی تقابل یا همراهی تقابل همراهی را داریم کند یم و گاه یک حالت سرگردانی را به خواننده القا

  .در کشمکش بیرونی باالترین بسامد با همراهی بود وبالعکس در کشمکش درونی تقابل عنصر پر رنگ بود
ه کشمکش بیرونی به در جایی ک .که از بین بردن تضاد درونی به مراتب سخت تر از تضادهاي بیرونی است دهد یاین نشان م

درست بر خالف کشمکش درونی که وزنه ي تقابل  ؛)همراهی تقابل همراهی(بیشتر تمایل به همراهی دارد رسد یسرگردانی م
به خوبی توانسته  -کشمکش درونی و بیرونی -نویسنده با همین انتخاب ساده و دقیق و ).تقابل همراهی تقابل(سنگین تر است

 .ن را به نمایش بگذارد آن هم به صورتی کامالً ملموس و عینیتفاوت دنیاي درون و برو

  :ایستایی و پویایی شخصیت 6.4
فوالدي . (» ردیگ یتغییري در وي صورت نم یا اصالً کند یشخصیت ایستا کسی است که در خالل داستان بسیار کم تغییر م« 

  )62:  1377تاالري، 
داستان، دستخوش تغییر و تحول باشد و جنبه اي از شخصیت او، عقاید و شخصیت پویا شخصیتی است که یک ریز و مدام در «

نه در درون  دهند یبه بیان دیگر، وقایع داستان، پیرامون او رخ م. جهان بینی او یا خصلت و خصوصیت شخصیتی او دگرگون شود
  )94: 1376میرصادقی، . (» او

و اوج فعال بودن شخصیت در این  باشند یاز نوع ایستا م ها تیخصاالولیا باید گفت که ش ةحکایات تذکر يها تیدر مورد شخص
  .کند یو همین شخصیت او را متحول م شود یمخود ناگهانی در درون  و است که دچار یک تغییر اساسی

  
  : نوع نگاه به شخصیت 6.5

  : از نوع ییها انجام شده نشان داد  که در بعضی حکایات یک نگاه ویژه غالب است؛ نگاه يها یدر بررس
  تحقیر. 6.5.1
  احترام. 6.5.2
  اعزاز. 6.5.3
  تحذیر. 6.5.4

  )8نمودار شماره : ك. ر(   
  :باشد یاین تقسیم بندي براساس مواد زیر م

 )عارف(نگاه مردم به شخصیت اصلی -1

شده باشد معموال  اگر پذیرفته. نوع نگاه مردم برگرفته از این است که شخص عارف در جامعه آن روز پذیرفته شده باشد یا خیر
  .ردیگ ی، اما اگر پذیرفته نشده و مطرود باشد مورد تحقیر قرار مشود یمورد احترام و اعزاز واقع م

  به مردم) عارف(نگاه شخصیت اصلی -2
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  .ردیگ یاز آنجا که این نگاه از باال به پایین است بیشتر رنگ تحقیر و تحذیر به خود م   
  نگاه عرفا به همدیگر -3

  .در اکثر مواقع  تحقیر، گاه احترام و به ندرت تحذیر  استاین مورد    
 :نمونه براي نگاه غالب تحقیر

الحمدهللا ": چون برکشیدم، گفتم. آخر در افتاد. "نروم تا ماهیی در شست من نیفتد": به دجله رفتم و میان دو زورق بایستادم و گفتم
آن که ماهی افتاد، اگر ماري بودي، ": گفت. "توحی چنین پدید آمدمرا ف": برفتم و با جنید بگفتم که. "که کار من نیک آمد
بی ). 466: همان( "لکن چو تو در میان آمدي، فریب است نه کرامت؛ که کرامت آن بود که تو در میان نباشی. کرامت تو بودي

  )تحقیر عرفا به همدیگر(توسط جنید  ابوالحسین نوريارزش جلوه دادن کار 
  :غالب احترام نمونه اي براي نگاه
امروز حسن را امتحان کنم که ": کشیده؛ بزرگی حاضر بود،گفت ها غیحجاج در آمد با سپاه بسیار و ت. گفت ییک روز مجلس م
آن . ، برنگشت تا مجلس تمام کردگفت یحسن یک ذره بدو ننگریست و ازآن سخن که م. حجاج بنشست. "وقت آزمایش است

انظروا ": مجلس تمام شد، حجاج خود را نزدیک او انداخت و بازویش بگرفت و گفت چون. "حسن است حسن،":بزرگ گفت
 .؛ حجاج را به خواب دیدند، در عرصات قیامت افتاده-که مردي را ببینید، در حسن نگرید دیخواه یاگر م-"الی هذا الرجل

بدین تنگ ! خداوندا": وقت نزع گفته بود کهاین از آن گفت که در . "آن طلبم که موحدان طلبند": گفت."؟یطلب یچه م":گفتند
 مرا فرو خواهی گذاشت و نخواهی آمرزید،: غفار و اکرم االکرمینم ،که همه یک دل و یک زبان شده اند که: حوصلگان نماي که

این خبیث به بدان ماند که ":گفت .این سخن با حسن گفتند، فعال لما یریدکم: ایشان بیامرز و بدیشان نمایث که ي زهیمرا به ست
  ).تحقیر(شخصیت فرعی ؛)احترام(شخصیت اصلی. )34: همان( طراري، عاقبت نیز بخواهد برد 

  ).را احترام عرفا همدیگر(احترام و حرمتی که حجاج براي حسن قائل بود 
 :نمونه اي براي نگاه غالب اعزاز

درنگ نکرد و فرمود که منابر بشکستند و مذکرّان را منع و سه روز بیش . نقل است که مرتضی به بصره آمد؛ مهار شتر بر میان بسته
دو سخنی که از پیغمبر به من رسیده است باز  هیچ": گفت."تو عالمی یا متعلّم؟": و به مجلس حسن شد و از او سؤال کرد که کرد
راست بشناخت و از منبر پس برفت و حسن او را به ف ."این جوان شایسته ي سخن است": مرتضی او را منع نکرد و گفت"میگو یم

باب "و جایی هست که آن را . "از بهر خدا مرا طهارت کردن بیاموز": فرود آمد و بر عقب او روان شد تا بدو رسید؛ گفت
  ).35: همان(طشت آوردند تا حسن را وضو کردن بیاموخت و برفت  .گویند"الطشت

  .شود یاعزازي که حسن علیرغم جایگاه باالي خود براي مرتضی قائل م
  :نمونه اي براي نگاه غالب تحذیر

شرم نداري که در زیر بناء «: گفت. عباس بن المهتدي بگذشت. در ورع گفت یمنقل است که روزي ابوسعید ابوالخیر سخن 
: همان(» ییگو یمچنین است که تو «: در حال گفت» دوانقی نشینی و از حوض زبیده آب خوري، آن گاه در ورع سخن گویی؟

460.(  
  .را ) ابوسعید ابوالخیر(برحذر داشتن عباس بن المهتدي شخصیت عرفانی اصلی 

  
 :ها تیجنسیت در شخص 6.6

مؤنث نام برده شده است آن هم یا در جایی که خود  يها تیشخصیت غالب مذکر است و به ندرت از شخص ها تیدر اکثر حکا  
در . بود "رابعه عدویه"این کتاب تنها یک شخصیت مؤنث داشتیم و آن هم  يها تیشخصیت اصلی مؤنث است که در بین شخص
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و در اکثر .،آورده شده است...چون عورتی،ضعیفه و ییها کنیز و با لفظ جاهاي دیگر زن به ندرت و تنها با عنوان همسر، مادر،
بین عرفا داشته است، در بین مردان بسی مورد موارد با توهین به زن روبه رو هستیم؛حتی شخصیتی چون رابعه که جایگاه واالیی در 

 .است گرفته یتعجب و شگفتی قرار م

  :نمونه اي از الفاظ مورد استفاده براي زنان
اول ": گفتم. کرد یعورتی دیدم، روي برهنه و هر دو دست برهنه، با جمالی عظیم، در حالت خشم از شوهر خود با من شکایتی م

، همچنان به بازار فرو يکرد یمخلوق چنانم که عقل از من زایل شده است و اگر مرا خبر نممن از دوستی ": گفت."روي بپوش
  ).22: همان ( "!چه بودي اگر ناپوشیدگی روي من ندیدي؟ تو با این همه دعوي در دوستی او،. خواستم شد

  :نمونه اي دیگر
باز بخواهد  :تا کی گویی که":حاضر بود و گفت رابعه یک بار ."هر که دري کوبد عاقبت باز شود":که یگفت یصالح مرّي م

 ).81:همان("!مردي جاهل و زنی ضعیفه دانا!عجبا":صالح گفت."!کی بسته است تا باز گشاید؟!گشود؟

  عرفانی يها تیروي گردانی از ازدواج در بین  شخص يها گفتنی است که در حکایات این مجموعه نمونه
زیرا در عرفان مسئله ي ذات و  کند ینکته پارادوکسیکال در بین حکایات عرفانی ایجاد مو این یک . شود یدیده م -زن و مرد -

روح مطرح است نه جسم و جنسیت؛ اما در زندگی روزمره و زمینی عرفا شاهد این تفاوت آشکار بین عقیده ي رایج و اصول اولیه 
 .آنان هستیم يها شهیي اند

  :ز زننمونه اي براي روي گردانی از ازدواج و ا
به نزدیک ثابت بنانی شد و . دختري داشت سخت صاحب جمال. گویند در بصره مردي توانگر بود، وفات کرد و مال بسیار بماند

من دنیا را سه طالق ": ثابت با مالک گفت؛ مالک گفت."که زن مالک باشم تا مرا در کار طاعت یاري دهد خواهم یم": گفت
 ).50: همان ( "داده ام و زن از جمله ي دنیاست؛ مطلقه ي ثالثه را نکاح نتوان کرد

  :نمونه اي از روي گردانی از ازدواج و از مرد
که من از ! عقد نکاح بر وجودي وارد بود؛ اینجا وجود کجاست؟": گفت. "؟رغبت شوهر کنی":نقل است که حسن رابعه را گفت

  ).79: همان ( "خطبه از او باید کرد. آن من نیم؛ از آن اویم و در سایه ي حکم او
  

  :نتیجه گیري
  :حکایات این مجموعه از این قرار استي  عمده يها یژگینتیجه گرفت که و توان یبه طور کلی و خالصه م

 آرمانی با دید خوب یا بد، سفید یا سیاه و نه خاکستري ییها تیشخص ي این مجموعه حکایات،ها تیشخص :پردازيشخصیت -1
   .باشند یم
بین رویدادها و حوادث ارتباط منطقی . خورد یاین رابطه در میان رویدادها ي حکایات این مجموعه به چشم نم: رابطه ي علی-2

علت و معلولی چندان در ساختار این حکایات ي  و لزوماً هر اتفاقی منوط به یک علت خاص نیست و در کل رابطه شود یدیده نم
  .جایگاهی ندارد

 عنصر زمان و مکان، در حکایات این مجموعه به این عنصر توجهی نشده است اما در داستان امروز،: توصیف زمان و مکان-3
در این حکایات ذکر زمان و مکان به ندرت اتفاق افتاده است و در جایی هم که از آن  .گردد یوکاربرد آن یک اصل محسوب م

زمان و -گفت نقش این عناصر توان یبنابراین م بود یا نبودش تغییري را در روال حکایت عهده دار نیست؛ استفاده شده است،
  .در حکایات این مجموعه بسیار کمرنگ است -مکان
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گفت هدف اصلی از ذکر   توان یدر حکایات این مجموعه، پیام به صراحت بیان شده است و م: آن ي ارائهي  وهیپیام و ش-4
در اکثر  ها امیپ. گردد یو پیام حکایت گم م نحکایت بیان پیام است، تا جایی که گاه حتی نام شخصیت اصلی در پشت مضمو

  .دارند یحکایات واضح و مشخص بیان گردیده اند و خواننده را براي فهمیدن آن به چالش وا نم
لحن اقشار مختلف جامعه با بزرگان تفاوتی ندارد . شود ییکسان هستند و تفاوتی در آنها دیده نم ها تیشخص شیوه ي بیان: زبان-5

  .اما گوینده در پس کالمش لحن خاصی ندارد دهد ینده ي آن را نشان مپختگی یا خامی گوی شود یگرچه جمله اي که بیان م
شروع یک  تواند یتا جایی که حتی یک پرسش ساده م پرسش و پاسخ است؛ي  هیگفتگو بیشتر بر پاي  وهیش: گفت و گو-6

اصلی حکایت همان پرسش و پاسخ باشد بدون اینکه جریان دیگري وارد فضاي حکایت مطرح  ي حکایت قرار گیرد و هسته
  .گردیده شود

آبستن مضامین و مفاهیم متعدد باشند در  توانند یحوادثی که م .شوند یبارها تکرار م حکایاتحوادث و مضامین در این  :تکرار-7
  .گردند یمختلف تکرار م يها تیمورد شخص

این  ي خواننده .معموالً آغاز و پایان دارند و به اصطالح امروز از پایان باز برخوردار نیستند حکایاتاین : تک خطی بودن-8
و در آخر هم  کند یحکایات برداشت شخصی از متن خوانده شده ندارد زیرا که نویسنده از شروع تا پایان حکایت او را همراهی م

... اخالقی یا تعلیمی و ي جهیزیرا که هدف نویسنده از آوردن این حکایت بیان این نت ؛دشو ینتیجه را مطرح کرده و بعد از او جدا م
  .شود یبوده است که تا آن را به صراحت بیان نکند، حکایت تمام نم

  
 :نمودارها  - الف

 :1نمودار
 ي هر شخصیتها تیحکاتعداد 
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 2:نمودار
  نحوه شروع

 
   

  
  

  :2تحلیلی بر نمودار
فالنی "؛ درصد بعدي شامل عنوان باشد یم "نقل است"باالترین درصد براي نحوه ي  شروع   دهد یمهمانطور که نمودار نشان 

آورده اند "است که   "سایر موارد"ي شروع  نحوه؛ است و در آخر ". . . ابوبکر وراق گفت، ابوسعید خراز گفت و : گفت، مثال
  .، پایین ترین درصد را به خود اختصاص داده استشود یمشامل  "وراکه، پرسیده اند که، به خواب دیدم ا

ي ساختاري نویسنده، هدفی براي به چالش کشیدن ذهن خواننده و نوعی ارزش گذاري کالمی پنهان در  وهیشمی توان گفت این  
  .ي متنوع بوده استها وهیشپس این 

ولی در ناخودآگاه او حسی ایجاد  کند ینم، در نگاه اول تفاوتی را احساس شود یممسلماً خواننده اي که با این ساختارها روبه رو 
ي  اطمینان بیشتري از صحت و سقم حکایت را به او القا  درجه ")فالنی گفت(وگفت  "مبنی بر اینکه شیوه ي نگارش  شود یم
  .کند یم
یک حس اطمینان از واقعی بودن جریان  ،پرورد یمي آن را در ذهن  کنندهوقتی خواننده در پس حکایت، اسمی از روایت  

 . ارتباط بیشتري با حکایت برقرار کند تواند یمو به دلیل مشخص بودن راوي،  بندد یمحکایت در ذهن او نقش 

در این شیوه هم خواننده با دیدن این واژه . باشد یم "پرسیدند که -آورده اند که "نحوة شروع دیگر که در اینجا به کار رفته است  
  .گروه خاصی از گویندگان را در ذهن خود به تصویر کشد و فضاي عینی حکایت را از زبان آنها مجسم کند تواند یمي آغازین، 

، و این امر نشانی است بر اینکه حکایات باشد یم "نقل است  " دهد یمي شروعی که باالترین درصد را به خود اختصاص  نحوهاما 
 .هاست دهیدو به ندرت  ها دهیشنو  ها قولدر این مجموعه شامل نقل ي گردآوري شده ها نامهو زندگی 

اند و بعدها شکل مکتوب  شده یمنتیجه گرفت که این مجموعه حکایات به صورت شفاهی نقل  توان یمباتوجه به آن چه گفته شد 
به خود گرفته اند، و همین گشتن دهان به دهان موجب فاصله گرفتن و دور شدن اینها از حقیقت اولیه شان بوده است اما در این بین 

  .گردد یمعنصر غالب آمیخته شده با حکایات اغراق  و غلو بوده است تا جایی که باور پذیري حکایات براي خواننده دشوار 
    



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

  3:ودارنم
  ):اصلی(مضامین حکایات 

  

      
    

  
  4:نمودار

  ):فرعی(مضامین حکایات 
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   5: نمودار
  انواع رویداد شگفت

  

  
  

  
  :میپرداز یمي تحلیلی پیرامون آن  ارائهاز آنجا که رویداد شگفت در این حکایات از بسامد باالیی برخوردار است، ما به   

بیان کرد که آن شخصیت از چه درجه اي برخوردار است و برجستگی  توان یمبا توجه به تعداد کرامات مربوط به هر شخصیت 
که  میشو یمگاه حتی در بین حکایات با چند شخصیت روبه رو . سنجید توان یمرا با تعداد کرامات مربوط به آنها  ها تیشخص

ت به دیگري، سعی در نشان دادن برتري کرامت خود به یکدیگر دارند؛ البته در اکثر براي اثبات کردن جایگاه باالتر خود نسب
؛ و گاه  این رویداد دانند ینمو انجامش را خالف عادت  دیآ یمموارد در دید خود ایشان آن کرامت یک امر عادي به حساب 

یگاه واالي خود را در ذهن مخاطب حفظ براي کمک به شخصیت اصلی تا بتواند با مطرح کردن آن جا شود یمشگفت ابزاري 
  .کند

  
  :به عنوان نمونه

. "بیا تا اینجا دو رکعت نماز کنیم!اي رابعه":حسن سجاده بر روي آب انداخت و گفت. یک روز رابعه را دید بر لب آب فرات
پس رابعه سجاده در هوا . "در بازار دنیا آخرتیان را عرضه دهی؟چنان باید که ابناي جنس از آن عاجز باشند! اي استاد": رابعه گفت

. پس دیگر خواست تا دل حسن را باز دست آورد. "جا آي، تا از چشم خلق پوشیده باشیاي حسن این": انداخت و گفت
  ).78: 1346عطار، ( "کار از این هر دو بیرون است.، مگسی بکندکنم یمآتچه تو کردي، ماهیی بکند؛ و آنچه من ! اي استاد":گفت
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این رویدادها گاه انسانی و گاه ماورایی . ده استخرق عادت، گنجانده ش. 2کرامات، . 1:ي  مجموعهرویدادهاي شگفت در دو  
  . است؛ اما بسامد آنهایی که یک نیروي ماورایی در آنها دخیل است باالتر و قابل توجه تر است

یک رویداد ماورایی است و  "شنیدن نداي غیبی"یک کرامت شخصی است، اما   "راه رفتن بر روي آب"به عنوان نمونه کرامت 
؛ این ندا یا از ضمیر ناخودآگاه آنها برخاسته و یا از طریق یک موجودي خارج از وجود آنها، شود یمدیده  اه تیشخصدر اکثر 

  .مانند فرشته و یا از جانب خداوند است
 

 :نمونه اي از راه رفتن بر روي آب
عتبه آواز داد و ."این به چه یافتی؟":گفت. حسن بر ساحل تعجب کرد. پاي در آب نهاد و بگذشت. گذشت یموقتی به کنار دجله 

 )69: همان. ("خواهد یمکه  میکن یمو ما آن  ندیفرما یمی که کن یمتو سی سال است تا آن ": گفت

  
  :نمونه اي براي شنیدن نداي غیبی

تا اتفاق کردند که هر دو . "من بر حقم": گفتند یمهر یک .ایشان دراز گشتکار بر . نقل است که مالک را با دهریی مناظره افتاد
مگر هر ": گفتند. چنان کردند، هیچ دو نسوخت و آتش بگریخت. دست ایشان بر هم بندند و در آتش برند، آنکه بسوزد باطل بود

هفتاد سال قدم در ایمان نهادم، تا با دهریی برابر ": روي بر خاك نهاد و مناجات کرد که.مالک دلتنگ به خانه آمد."!دو بر حق اند
اگر دهري دست، تنها در آتش نهادي، دیدي ! ندانستی که دست تو،دست دهري را حمایت کرد؟"هاتفی آواز داد که. "!گردم؟

  )51: همان(  "که چون بودي
ت و معموالً از طریق دیدن خوابی پی به آورده شده اس ها تیشخصدیدن رؤیاي صادقه نیز از مضامینی است که به کرات در مورد 

ي ها عبادتي پیاپی و ها روزهو  ها يداراین افراد با شب زنده . کنند یمیک امري سري برده و یا عین آن را در دنیاي واقع نظاره 
  .عوه هستندو مستجاب الد گردد یمي دیگر متمایز شده اند و معموالً دعاهایشان در حق دیگران برآورده ها تیشخصدشوار از 

  
  :نمونه اي از دیدن رؤیاي صادقه

حسن آن اسب را به . نقل است که در عهد حسن بصري مردي را اسبی به زیان آمد و او فرو ماند و حال خود با حسن باز گفت
شبانه آن مرد مرغزاري از بهشت به خواب دید و اسبی در آن مرغزار و چهارصد کرّه .چهارصد درم از وي بخرید و سیم داد

چون بیدار شد،پیش حسن آمد و . "به نام توبود؛ اکنون باز نام حسن کردند":تندگف. "این اسبان ازآن کیست؟":پرسید که.اسب
آن مرد . "برو آن خواب که تو دیده اي، من پیش از تو دیده ام":حسن گفت. "بیع اقالت کن که پشیمان شدم!اي امام":گفت

. "از آن کسی که بیع اقالت کند":ندگفت."از آن کیست؟":پرسید که.ها منظرهدید و  ها کوشکشب دیگر حسن . غمگین باز گشت
  ).39: همان(حسن بامداد آن مرد طلب کرد و بیع اقالت کرد  

 
  :ي سخت و دشوارها عبادتنمونه اي از 

و آن شب به سجده به سر بردي و شبی به قیام به سر "هذا لیلۀ السجود": شبی گفتی. و گویند که در عمر خود هرگز شبی نخفتی
 ."هذا لیلۀ الرکوع": و شبی به رکوع روز کردي و گفتی "لیلۀ القیامهذا ": بردي و گفتی

  ."ي؟بر یمي که شبی بدین درازي در یک حال به سر دار یمچون طاقت ! یا اویس": گفتند
که  کنم یمما هنوز یک بار سبحان ربی االعلی نگفته باشیم که روز آید و سه بار تسبیح گفتن سنت است و این از آن ": گفت
  ).26: همان(  "مثل آسمانیان عبادت کنم خواهم یم
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به هزار . چون بهتر شدم به چیزي حاجت افتاد. وقتی، عظیم بیمار شدم، چنان که دل از خود برداشتم": نقل است که مالک گفت
یکی در . رفتم یمو من قوت نداشتم، آهسته ."دور شوید": که زدند یمچاوشان بانگ . ناگاه امیر شهر برسید. حیلت به بازار رفتم

  ).26: همان. ( دیگر روز آن مرد را دیدم، دست بریده. "قطع اهللا یدك": گفتم. آمد و تازیانه اي بر من زد
 

 :نمونه اي از مستجاب الدعوگی
دعا از بهر خدا دعایی کن، تا به برکت آن . پسري غایب دارم و مرا در فراق او طاقت نماند":روزي زنی بیامد و بسیار بگریست که

هنوز به خانه . "برو که برسد":گفت. بستد و به درویشان داد و دعا کرد. "دو درم":گفت."هیچ سیم داري؟":گفت."پسرم باز آید
استاد مرا به طلب گوشت . من به کرمان بودم":گفت. "اي پسر حال تو چگونه بود؟":گفت. نیامده بود که پسرش به خانه آمده بود

اي باد او را به خانه ي خود باز رسان، به : خریدن بودم، بادي در آمد و مرا بربود و آوازي شنیدم کهبه گوشت . فرستاد به بازار
  ).61: همان( برکت دعاي حبیب و برکت آن دو درم که به صدقه داد 

 
و در  ها تیخصشي عرفانی مطرح نیست، به همین دلیل در مورد بعضی از ها تیشخصاز آنجا که بعد زمان و مکان و مسافت براي   

  .یی از طی االرض روبه رو هستیمها نمونهبین حکایات با 
  

  : نمونه اي از طی االرض
پس به گوشه اي رفتم و . در راه مرو، خواب بر من غلبه کرد. رفتم یمدر جوانی با کاروانی به تجارت « : نقل است که پیري گفت

چون به خود باز آمدم تشنگی بر من . اندکی دویدم، راه را گم کردم و مدهوش شدم. چون بیدار شدم اثر کاروان ندیدم. خوابیدم
ناگهان . ساختم و نماز کردمچشمه اي بود، آب خوردم، وضو . مدتی در بیابان سرگردان بودم تا از دور سبزیی دیدم. اثر کرد

شیري دیدم که از بیابان برآمد و او . دست من بگرفت. مرا فریاد رس: پیش او رفتم و گفتم. مردي دیدم بلند باالي و سفید پوست
 یک روز به در خانقاه. شیر برفت. خود را به بخارا دیدم. مرا بر شیر نشاند و چشم بر هم نهادم، چشم باز کردم. را خدمت کرد

سر : روي به من کرد و گفت! ، شنیدم که ابوسعید آمده من نیز رفتم، نگاه کردم، آن مرد بود که مرا بر شیر نشانده بودگذشتم یم
چون این سخن بگفت نعره از من برآمد و بی . مرا تا من زنده ام به هیچکس مگو که هر چه در ویرانی ببینند در آبادانی نگویند

  )810-809: همان(».هوش شدم
که این نیرو به صورت امدادهاي غیبی در زندگی آنها ظاهر  شوند یمشخصیت هاي عرفانی توسط یک نیروي ماورایی هدایت 

  .گردد یم
: کنند یمي عرفانی ارتباط برقرار  برجستهي ها تیشخصدر این نوع حکایات حیوانات، اشیا، عناصر طبیعی، همه و همه با این 

  .شوند یم، گاه هم وسیله اي براي کمک به آنها شانیها فرمانصحبت کردن با آنها، پیروي از 
  

  :نمونه اي براي رسیدن امداد و کمک از غیب به عارفان
چندان بزدند که بیهوش  ."ندارم": گفت .مزد کشتی طلب کردند چون به میان دریا شد، بعضی گویند که مالک در کشتی بود، 
ماهیان  ."پاي تو بگیریم و به دریا اندازیم" :دیگر بارش بزدند و گفتند ."ندارم": گفت .مزد طلبیدند هوش باز آمد، چون به .شد

مالک دست فراز کرد و از یکی دیناري بگرفت و به ایشان داد و پاي از کشتی بیرون  دریا درآمدند و هر یک دیناري در دهن،
  ).69: همان( او مالک دینار آمد  بدین سبب نام .نهاد و برفت و ناپیدا شد

 
  :نمونه اي  دیگر براي ارتباط برقرار کردن حیوانات با شخص عارف
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  ).50:همان ( زد یمشاخی نرگس در دهان گرفته بود و او را باد  ماري، .نقل است که مالک در سایه ي دیواري خفته بود
 

  :ارتباط با مقدسین به طور مستقیم
که با عارفان و سالکان  باشند یم "حضرت خضر"و "پیامبر "معموالً  خورند یمي مقدسی که به چشم ها تیشخصدر این حکایات 

  .در ارتباط مستقیم هستند
پیامبر به طور معمول از طریق خواب و خضر به طور مستقیم با آنان در رابطه است؛ و از این طریق آنها را در جریان برخی امور قرار 

  .دهند یمي گوناگون آنها را مورد سنجش قرار ها شیآزماداده و یا حتی با 
  

  :نمونه اي براي ارتباط برقرار کردن با پیامبر در خواب
. به مهمانی تو آمده ام! یا رسول اهللا: تا به نزدیک تربت مصطفی رسیدم، گفتم. به مدینه رسیدم رنج دیده و فاقه کشیده: و گفت 

چون بیدار شدم، نیمه دیگر در دست من . نیمه یی بخوردم. ی به من دادپیغمبر را دیدم که گرده ی. پس در خواب شدم
  )498:همان(بود
 

ي این حکایات دیگر با  خوانندهکامالً مشهود است تا جایی که  ها تیشخصحضور خضر به عنوان یک انسان عادي در کنار این 
 .شود یمبلکه یک شخصیت زمینی و هم عصر عارف پنداشته  نگرد ینمنگاه یک شخصیت ماورایی به او 

 
  :نمونه اي از برقراري ارتباط با خضر

نقل است که مدتی خضر را ندید، تا روزي که کنیزك جامه کودك شسته بود و طشتی پر نجاست و بول کرده؛ و شیخ جامه و 
. خشم شد و آن طشت پر نجاست به سر شیخ فرو کردمگر کنیزك سبب درخواستی در . رفت یمدستار پاکیزه پوشیده به جامع 

 ).527-528:همان(بدین بارکشی ما را دیدي :در حال خضر پیدا گشت و گفت. شیخ هیچ نگفت و خشم فرو خورد
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 6:نمودار
 ي هر حکایتها تیشخصتعداد 

  

  
  
  7:نمودار
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  8:نمودار

  نوع نگاه به شخصیت  

  
  

که گاه راوي حکایت براي جلوگیري از ایجاد  باشد یم» تحقیر«همانطور که از نمودار حاضر مشخص است بیشترین نوع نگاه        
  .پردازد یمغرور بیجا در شخصیت، به کوچک شمردن عمل او 

 
  : جداول -ب
  

 1:جدول

 مضامین و مفاهیم برجسته عرفانی
  

 تعدادتکرار

 درصد/ 
 فرعی/ عرفانی 

/ تعدادتکرار
 درصد

 اصلی/ عرفانی 
شماره 
 ردیف

 - 1 عنایت الهی %9 - 9 عنایت الهی 10% - 8

 - 2 توکل % 8 - 8 توجه خدا به بنده 10% - 8

 - 3 ترك تعلقات %7 - 7 تسلیم و رضا 8% - 7
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 - 4 خواست حق %6 - 6 ترك تعلقات 8% - 7

 - 5 قناعت %6 - 6 تفاوت در دیدگاه 7% - 6

 - 6 حب الهی %6 - 6 توکل 4% - 4

 - 7 مبارزه با نفس %5 - 5 حب الهی 4% - 4

 - 8 خوف %5 - 5 صبر 4% - 4

 - 9 عزلت %4 - 4 خوف 3% - 3

 - 10 تسلیم و رضا %3 - 3 وصال و مفاهیم مربوط به آن 3% - 3

 - 11 توبه %3 - 3 جایگاه مرید و مرادي 3% - 3

 - 12 ارادت %3 - 3 بینش درونی 3% - 3

 - 13 الهیحکمت  %3 - 3 توبه 2% - 2

 - 14 بخشش الهی %2 - 2 عدم توجه به ظواهر 2% - 2

 - 15 وحدت وجود %2 - 2 خواست حق 2% - 2

 - 16 فراق %2 - 2 فنا 2% - 2

 - 17 توجه خدا به بنده %2- 2 عاقبت نگري 2% - 2

 - 18 وصال و مفاهیم مربوط به آن %2 - 2 رجا 2% - 2

 - 19 خاطرپریشانی  %2 - 2 )هرکدام یک بار(سایر موارد 15% - 13

 - 20 فنا 2% - 2  

 - 21 راه سلوك 2% - 2  

 - 22 )هرکدام یک بار(سایر موارد  12% - 12  
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  2:جدول
  برجسته انسانی مضامین و مفاهیم

  

/ تعداد تکرار 
 درصد

 فرعی/ انسانی 

 تعداد تکرار

 درصد/ 
 اصلی/ انسانی 

شماره 
 ردیف

 -1 سطحی نگري %27 -10 ظرفیت وجودي 24% -9

 -2 تواضع و فروتنی %13  -5 سطحی نگري 21% -8

 -3 احترام به مخلوقات %8  -3 تواضع و فروتنی 8% -3

 -4 ناشکري %8 -3 غرور و تکبر 8% -3

 -5 غرور و تکبر %5 -2 ناشکري 8% -3

 -6 احترام به والدین %5 -2 احترام به مخلوقات 5% -2

 -7 امانت داري %5 -2 روي گردانی از ازدواج 5% -2

 -8 جایگاه علم %5 -2 )هرکدام یک بار(سایر موارد  18% -7

 -9 )هرکدام یک بار(سایر موارد  19% -7  

  
  

  3:جدول
  مفاهیم و مضامین برجسته دینی

  

/ تعداد تکرار 
 درصد

 فرعی/ دینی 
 تعداد تکرار

 درصد/ 
 اصلی/ دینی 

شماره 
 ردیف

 -1 بندگی %28 -14 بندگی 46% -14

 -2 جایگاه عبادت %12 -6 ایمان 13% -4

 -3 دعا %8 -4 جایگاه عبادت 10% -3

 -4 تاثیر کالم حق و آیات قرآن %6 -3 دعا 6% -2

 -5 اهمیت مال حالل %6 -3 نفاق 6% -2
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 -6 جایگاه اسالم %6 -3 )هرکدام یک بار(سایر موارد  % 6-20

 -7 ایمان 6% -3  

 -8 گناه 4% -2  

 -9 غفلت 4% -2  

 -10 )هرکدام یک بار(سایر موارد  18% -9  

  
  4:جدول

  مفاهیم و مضامین برجسته فلسفی
  

/ تعداد تکرار 
 درصد

 فرعی/ فلسفی 

 تعداد تکرار

 درصد/ 
 اصلی/ فلسفی 

شماره 
 ردیف

 -1 نظام علی و معلولی جهان هستی 2 حکمت و دانایی 1
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  منابع 

  .روزنگار : ، گفتمان نقد، تهران )1382( پاینده، حسین 
: ، مردان خدا ، نگارشی دیگر از تذکره االولیا به نثر و زبان ساده براي همه، ایران) 1371( صدرا، محمد باقر 
  .سلسله انتشارات ما

  .زوار : ، تذکره االولیا، تصحیح محمد استعالمی، تهران)1346(عطار نیشابوري، فریدالدین 
  .نشر قطره : ی، چاپ دوم، تهران، درباره نقد ادب) 1388( فرزاد، عبدالحسین 

  .نشر نی : تخیلی ، تهران - ي علمیها داستان، عناصر )1377(فوالدي تاالري، خیام 
  .نشر مرکز : ، مبانی داستان کوتاه، چاپ دوم، تهران)1384(مستور، مصطفی 

  .انتشارات سخن : ، عناصر داستان، چاپ سوم، تهران ) 1376(میر صادقی، جمال 
  .هنر داستان نویسی، تهران ، انتشارات سهروردي )  1365(ابراهیم یونسی، 
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100  

  ي جاهلی دورهتأثّر امیر معزّي از معلّقات و اشعار 
  1احد پیشگر

   2ثریا کریمی

  :چکیده 

ي ازشاعران استاد نامبردار خراسان است که به ادب عربی ارادت  مضامین شعري خود ورزید، به همین خاطر بسیاري از  یمامیر معزّ
ازاین روي امیر .را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ازطریق شاعران پیش از خود از ادب عرب اخذ کرده است 

ی وساختار  عمومی ومضامین وتصاویرشعري قصاید عربی جاهلی را رعایت نموده است ي درتعدادي از قصاید خود طرح کلّ   .معزّ

قات و اشعار هدف مقاله ، این است ک ي، تأثیرپذیري او را از معلّ   .ي جاهلی نشان دهد دورهه با بررسی چند قصیده از امیر معزّ

  

  

قات، اشعار :  کلید واژه ها ي ، معلّ   .ي جاهلی، مضامین و تصاویر مشترك دورهادبیات تطبیقی ،شعر فارسی،شعر عربی ، امیر معزّ

                                                        
ق اردبیلی   - 1   عضو هیأت علمی دانشگاه محقّ

ات فارسی   -2 کارشناسی ارشد زبان و ادبی  
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  مقدمه

ي نیشابوري از  ي . شعراي نامبردار زبان پارسی است که منتسب به دربار ملکشاه سلجوقی بودامیرالشّعرا معزّ یکی از مضامینی که معزّ
ی تتبع شعر عرب براي شاعران ایران همواره فضیلتی محسوب  .تحت تأثیر آن است ادب عرب در این دوره است شده  یمبه طور کلّ

. بی خود مباهات کرده و خود را با شاعران عرب همسنگ دانسته اند است ، به همین خاطر بسیاري از شاعران ایران به دانش عر
ي نیز به ادب عربی ارادت  ی  یممعزّ ب متنب گوید  یمورزید ، آنچنان که به اقتفا و تضمین از شاعر نامبردار عرب ابو طی:  

  یتقطیع آن به عروض الّا چنین نکن                         گفتم ستایش تو بر وزن شعر عرب

نی «      مستفعلن فعلــــن مستفعلن فعلن    د النَّوي ب ومي اَسفاً ی وی اله بلَ   »اَ

یات(   )631، 1385: کلّ

ی است  م تضمینی از بیت زیر از متنبم بیت دوکه مصراع دو:  

نی د النَّوي ب ومفاً یي اَس وی اله نِ    أبلَ سالو فن و ینَ الج جرُ بقَ اله   و فَرََّ

  )117، ص  2003: دیوان (                                                                                                  

  .در روز جدایی عشق تنم را از اندوه پوشاند و فراق بین پلک و خواب جدایی افکند: معنی بیت 

ي در جایی دیگر از دیوان اشعار ، خود را به شاعران عرب   :مانند کرده است  معزّ

ي به دولـــــت تو عجم را   همچو عرب را جریر و اخطل و اعشی    هست معزّ

یات (                                                                                 )634،  1385: کلّ

  :و یا در بیت زیر خود را برتر از شاعران عرب می شمارد 

  اندر سجود باشد جان جریر و اعشی    من زبان گشایدبر آفرین سلطان چون 

  )609: همان (                                                                                      

الع و تأثیر پذیري وي از این اشعار است ي به معشوقکان عرب نشانگر اشراف و اطّ   :اشارات معزّ

لمیتابه سالمت به حلّه  خلد شدازخرّمی چوجنّت مأوي  آمدس. . .  

  بازبه مجنون رسیده دلشده لیلی  بازبه لیلی رسیده دلشده مجنون

  . . .باد همه شادي و سالمت سلمی  سلمی با ما سالم کرد به خوشی

  )633، 1385: همان(                                                                                           

  :یا
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  درعرب قصۀ سعدي و حدیث سلمی  تو چنانک حدیث من و عشق هست درعجم

  )625: همان(                                                                                                 

ي به وصف اطالل و دمن شاعران عرب اشاره کرده   :معزّ

  اي غزالی که سزاوار ســــرودي و غــــزل  ازتو زند حور مثلکه به حسن  نگاري اي

  است وعرب وصف طلل عجم وصف توگفته که  برعرب هست ز بهرتوعجم را تفضیـــل

  )404: همان(                                                                                                    

  :یا

  زنعت توست دراوصاف تومرا انشی  انشاي شاعران عربگرازطلل بود 

  به از فسانۀ سعدي و قصۀ سلمی  سعادت توصفت کردن وسالمت تو

  )629: همان(                                                                                                     

  

ي آمده ، نشانگر احاطه ي او بر ادبیات عرب است هاي عرب که  یتشخصهمچنین اسامی شعرا و    :دردیوان معزّ

  گر بود مادح تو بحتري و بو تمام      نتواند به تمامی به مدیح تو رسید 

  ) 414:همان (                                                                                     

  :یا 

  وین پلید اندر فصاحت گردد اعشی و لبید  نعمان شودآن بخیل اندر سخاوت حاتم و 

  ) 143: همان (                                             

ي بسیاري از آیات و مضامین قرآنی را به بهترین شکل در دیوان خود آورده که این نشانگر تسلّط او به قرآن و ادب عربی  امیر معزّ
  :باشد یم

ظام    اد تو جواباندر احیا بس بود دست جو حییِ العن یملحدانی را کجا گویند م  

  ) 422:همان ( 

  :سوره ي یس اخذ شده است  78که مصراع دوم از آیه ي 

 » میمر ی ه و ظام حییِ العن ی قالَ م ، لقَه ی خَ نَس الً و نا مثَ رَب لَ   .»و ضَ
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بخشد در حالی که  یمچه کسی این استخوانها را زندگی : ه ، گفت و براي ما مثالی زد در حالی که آفرینش را فراموش نمود( 
  ) 78، آیه ي  445، 1385: قرآن کریم . )    ( چنین پوسیده و خاکستر شده است 

ي همواره شعر فارسی را بر ادب عربی ترجیح نهاده است    :شایان ذکر است که معزّ

  معنی بپروريچون لفظ پاك داري و     نظم عجم ز نظم عـــرب خوبتر بود

یات (    )628،  1385: کلّ

ي از میان صورخیال بیش از حد به تشبیه پایبند است  بنابراین اساس شعر او تشبیه است و طرفین تشبیه در بسیاري از تشبیهات . معزّ
قات و اشعار  ي مثل تشبیهات معلّ ی است  دورهمعزّ مانند . ي جاهلی ، حس :  

ر و نیـــــل و زعفــــران: گفتا که               دشمنش؟چیست اشک و لب و روي : گفتم که  فَ آب معص  

  ) 523: همان (

  . و لب در کبودي به نیل و روي به زعفران تشبیه شده است ) به معنی زرد یا سرخ ( در این بیت اشک به معصفر

  ز هر دو است بدل زلف و چهره ي جانان    گر از بنفشه و الله زمین باغ تهی اســـت 

  ) 535: همان ( 

  . در بیت فوق شاعر زلف جانان را به بنفشه و چهره ي او را به الله تشبیه کرده است 

قات و اشعار  ي را از معلّ ي جاهلی نشان دهند ، لذا جهت  دورهنگارندگان در این مقاله در صدد این هستند که تأثیرپذیري امیر معزّ
قات و اشعار    .     ي جاهلی نیست  دورهورود به این بحث چاره اي جز تجزیه و تحلیل ساختار و مضامین معلّ

  

  ي جاهلی دورهمعلّقات و اشعار 

قان بر چند  قات کلمه اي است که راویان و محقّ و شماره و اصحاب ي جاهلی اطالق کرده اند و در تسمیه  دورهي ممتاز  یدهقصمعلّ
  . و روایت این قصاید اختالف دارند

قان گفته اند یهتسمي وجه  درباره قات، بعضی از محقّ ت داده اند و  یدهقصي جاهلی به چند  دورهاعراب : ي این قصاید به معلّ ی ي اهم
آویزان کرده اند، و  -که در زمان جاهلی نیز مقدس بوده است -ي کتانی مصري نوشته و در کعبهها پارچهآنها را با آب طال روي 

قان منکر آویزان کردن این قصاید شده اند   . بعضی دیگر از محقّ

قات گفته شده،  قات قدیمی ترین و مشهورترین قصاید عربی است، و به این قصاید همچنان که معلّ بع الطّ«به هر حال، معلّ و » والالس
بات« و چند لقب دیگر نیز گفته شده است» المشهورات«و » المذه .  

قات را هفت قصیده و بعضی دیگر آنها را هشت و برخی ده قصیده دانسته اند خان، معلّ بعضی از راویان و مور .  
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ی قصاید جاهلی و بدوي را  پردازد و شکایت  یمو دیار یار توان بدین گونه خالصه کرد که شاعر به ذکر دمن و آثار  یمساختار کلّ
ام وصال  یمعشق خویش باز  دهد و یاران رفته را یاد و  یمربع و اطالل را مخاطب قرار . گرید یمگوید و بر رنج فراق و حسرت ای

ی  ام ، تغنّ یا شتر  –کند و به توصیف مرکب خویش  یمپس از گریستن بر آثار خانه ي محبوب قصد رحیل . کند  یمبه یاد آن ای
گوید و نهایتاً شعر را با مدح ممدوح یا موضوع مورد نظر خود پایان  یمي بادیه پیمایی شبانه را باز ها رنجپردازد و  یماسب ، 

  .دهد یم

ه ي تشبیه را از طبیعت بدوي  دورهشاعران  ی دارند و ماد قات از میان صنایع ادبی به تشبیه عالقه ي خاص ي جاهلی و سرایندگان معلّ
ي  دورهبرند ، به همین خاطر تشبیهات شاعران  یمزندگی نوشخواري لذّت جویی خویش گرفته،  در اشعار خویش به کار یا از 

ی سرچشمه  ت حسگیرند یمجاهلی از واقعی.  

  : ي امروءالقیس گویاي این مطلب است معلقهتشبیهات زیر از 

رَصاتها          رَ االَرآمِ فی ع عري ب لفُلُو قیعــانها   تَ نَّه حــب فُ   َکـأَ

قات العشر(    ) 2003،59: شرح المعلّ

  .بینی  یمپشکل آهوان سفید را در جلوي آن خانه و دور و بر آن مثل دانه ي فلفل : معنی بیت 

ی است و مشبه و مشبه به هر دو مفرد مطلق : نوع تشبیه  باشند یممرسل مجمل و طرفین تشبیه حس.  

  .باشد یمي مدور به جا مانده ، و غرض از تشبیه بیان حال مشبه ها هنشانوجود : وجه شبه 

ینِ یـــوم تَحملوا      الب ی غَـــداه نّ نظَلِ  کَاَ ح فناق ی الح راتمدي س   لَ

  )59: همان ( 

در چاشتگاه روز جدایی زمانی که بار بر شتران نهادند و عزم سفر کردند من نزدیک در ختچه هاي خاردار آن محلّ ، : معنی بیت 
  ).ریختم  یمبی اختیار اشک .( مثل اینکه شکافنده ي حنظل بودم 

به به هر دو: نوع تشبیه  ی است و مشبه و مشّ به حس  هبه عقلی و مشب د  مرسل مجمل و مشّ باشند یممفرد مقی.  

: دراسته و نقد فی مسائل بالغیه هامه .( باشد یمکثرت غم و اندوه و گریه و زاري ، و غرض از تشبیه تقریر حال مشبه : وجه شبه 
  )225 - 226، صص  1365

نهِما       م سکالم عتا َتضَو ذا قامنفُلِ  ا با جاءت بِریا القَرَ الص نسیم  

قات العشرشرح المع(   )60،  2003:لّ

شد مثل اینکه باد آهسته ي صبا بوي خوش قرنفل را  یمخاستند بوي مشک از آنان پراکنده  یموقتی آن دو زن بر : معنی بیت 
  .آورده و پراکنده کرده است

د : نوع شبه  به هر دو مفرد مقی هه و مشبی است و مشب باشد یمبلیغ و طرفین تشبیه حس.  
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  .خاستن توأم با انتشار و خوشبویی ، و غرض از تشبیه بیان حال مشبه است  بر: وجه شبه 

  

  تأثّر امیر معزّي از معلّقات

ي از ساختار و مضامین و تصاویر شعري شاعران  ي جاهلی، به طور طبیعی به وجود مضامین مشترکی میان اشعار  دورهتقلید امیرمعزّ
قات منجر شده است   .او و سرایندگان معلّ

ي به شیوهیکی  ي شعراي عرب با ذکر فراق معشوق و گریه بر اطالل و دمن دیار یار، داد سخن داده، این  از این قصایدي که معزّ
  :قصیده است

  تایک زمان زاري کنم بر ربع و اطالل و دمن  اي ساربان منزل مکن جز در دیار یار من

ات(                                                                                                        ی   )524: کلّ

  :یا 

  ز دروازه بیرون مبر کاروان  یک امشب ز بهرمن اي ساربان

  )577: همان(                                                                                                      

  :                                                                                               یا

  . . .کاروان شمع  پیش آهنگ شد ازخیمه  پشتبر   را در زیر محمل ساربان  آهنگ کرد پیش چون

  آن ماه درجلباب شــــد امیـــد ببریدم ز جان            جان ودلــــم درتاب شدچشم ترم پرآب شد

  )574: همان(                                                                                                       

قات با عنوان گریه بر آثار برجاي مانده از معشوق استکه    :اقتباسی از مضامین سرایندگان معلّ

زل بک من ذکري حبیبٍ و منَ فا نَ لِ  ق خُولِ فَحوم ینَ اَلد الّلوي ب قط بِس  

م یعف رسمها قراط لَ فَالم حتُوض نوبٍ و شمال  فَ ن جتها م ج ما نَسل  

قات العشر(                                                                  )59ي امروء القیس،  معلقه، 2003: شرح المعلّ

 ةهمسفران ، لحظه اي درنگ کنید ، تا به یاد یار سفر کرده و سر منزل او در ریگستان میان دخول و حومل و توضح و مقرا: معنی
قات سبع .(ها و خاکستر اجاقهایشان را نزوده است یمهخهنوز وزش بادهاي جنوب و شمال ، آثار روزگاران گذشت و . بگرییم  : معلّ

  :یا).  13، 1371

رقَۀِ    ثَهمد ب رالید  لخولۀَ  اَطــاللٌ   بِ فی ظاه، باقی الوشمِ لُوح کَ   تَ
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یهم طَم ی قوفاً بِها صحبی،علَ قـــولونَ  و ک : ی التَهللَّد تَج و، اَسی  

قات العشر(                                                              )105ي طرفه بن العبد،  معلقه، 2003: شرح المعلّ

یارانم با اشترانشان مرا در میان . در سنگالخ ثهمد ، آثار خیمه و خرگاه خوله مانند خالهایی بر پشت دست نمایان است: معنی
قات سبع (!خود را از غم هالك مکن ، شکیبا باش: و گفتند گرفتند    ) 31، 1371:معلّ

  :یا

ی ال یها،فَاَبک ف دت ي من عهِ ؟  الاَرکَاء الب رُد مای و ،   یـــوم دلهاً

قات العشر (                                                                  لّزه ،  ي معلقه :شرح المعلّ 317حارث بن ح (  

ا کدام گمشده را اشک به صاحبش . گریم  یماکنون در این میعاد گاهها نشانی از او نیست ، من حیران و سر گشته زار زار : معنی ام
قات سبع . (برگردانده است    ). 119، 1371:معلّ

  :کند و امثال اینها؛ که این اشک شاعر از هجران معشوق جریان آبی را جاري می

رُوب ما سهمعد ینــاك ع    یب یهِــمــا شُع نَّ شَأنَ  کَأَ

، ممعنٌۀٌــهیوا ینٌ عـوب    ، أَو مونَها، لُهد ، ن هضبۀٍ م 

طنِ وادب ، بِ لَـــــــج یب    اَو فَ قَس ، هن تَحتم ، اء ِلمل 

خلٍ الِ نَ دولٌ فی ظلَ و جا    کُوب س ، هن تَحتم ، اء لمل  

قات العشر (                                                             )   431-432: ي عبید بن االبرص  معلقه :شرح المعلّ

روان است و مجراي اشکشان مانند مشک پاره شده است و مجراي اشکشان مانند مشک پاره ) چشمهایم (اشک چشمهایت : معنی 
یا آن اشک ، مانند . باشند ها درهشود که در پایین آن  یمشده ي پوسیده است و یا اشکشان مانند آبی است که از کوهی سرازیر 

ه اي که در پای یا مانند رودي کوچک است که آب آن در سایه ي . ین آن صداي جریان آب شنیده شودرودي است در داخل در
  ).             297، 1378: شرح معلّقات دهگانه . (نخلستان جاري باشد 

ي نیز دریاي اشک را از هجر یارش اینگونه به تصویر می   :کشد معزّ

 زچشمـــم رسد همرهان را زیان گر امشب درنگی نباشد تورا

 که دریا شدست از دو چشمم روان کشتی بود کاروان را نیاز به

یات، (                                                                                       )577: 1385کلّ

  :یا
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  اطالل را جیحون کنم ازآب چشم خویشتن           گلگون کنم خاك دمن کنم پرخون ربع ازدلم

 )524: همان(                

  :کنند و این حرکت و جدایی از معشوق شب هنگام مقدمات آن آماده شده و بامدادان حرکت آغاز می

  جستم از آن ویران به درازقافله جستم نشان  روزازکوه سر برزد به میناگون سپر صبح چون

  آمـــــد به گوش من نهاناز دور آواز جرس   وخس برخاك شدم  پویان هیچکس  برره ندیدم

  اي دیـــــدم جوان فرخنده فخرماه را بر باره  برهم دریدم راه را دریافتــم دلـــــخواه را

  )574: همان(                                                                                                  

قات واشعار دوره ي جاهلی نیز ، اغلب زمان حرکت و جدایی معشوق از هاي به  یبررسشایان ذکر است که طبق  عمل آمده در معلّ
  :عاشق بامداد است 

نَّ حدوج الما ، من دد غُدوةًلکیۀکَأَ فبِالنَّواص ، ینٍ ف ا س لَای  خَ

قات الع(                                                                      )105ي طرفه بن العبد،  معلقه: شرشرح المعلّ

هاي بزرگی بود که  یکشتي محبوب مالکی بر پشت اشتران راهوار بر پهناي وادي دد ، شبیه به ها کجاوهبامداد جدایی ، : معنی 
قات سبع . (رقصان بر روي دریاي بیکران به راه افتاده باشد   ).  31،  1371: معلّ

  :یا 

حملوا  ی غَـــداه البینِ یـــوم تَ نظَلِ        کَاَنّ ح ف ناق ی الح رات ملَدي س  

قات العشر(   ) 59امروء القیس ،  ي معلقه: شرح المعلّ

در چاشتگاه روز جدایی زمانی که بار بر شتران نهادند و عزم سفر کردند من نزدیک در ختچه هاي خاردار آن محلّ ، : معنی بیت 
  ).ریختم  یمبی اختیار اشک .( اینکه شکافنده ي حنظل بودم مثل 

ي ذکر جایگاه معشوق است که بعد از ترك او جایگاه وحوش  قات و شاعران دوره ي جاهلی توسط معزّ ر دیگر از معلّ مضمون متأثّ
  :شده است

  وطنرا  شدکوف وکرکس رامکان روبه  شدگرگ و  آنجا که بود آن دلستان با دوستان در بوستان

یات (                                                                                                       )1385،524: کلّ

قه ي خود ، در این مورد گوید   : لبید بن ربیعه در معلّ

یار الد ت فَ ها: عقاملُّها فَمحه  مجام رِ دغَــــولُها ، فَ ب ،تَأَ نی ابِم  
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ي رسمها رّ انِ ع ی ی سالمها  فَمدافع الرّ حنَ الوکَما ضَم، قاً لَ   خَ

قات العشر(                                                                                                  )191: شرح المعلّ

تی و همیشگی یار در منی محو و زایل شده و زمینهاي پست و بلند آن دیار ، جاي وحوش گردیده است : معنی . آثار منزل گاه موقّ
ه ي ریان هم ، از انسان خالی و جاي وحوش شده است و سیل آثار آن را زدوده و روشن کرده است ، نه آنکه با  یلمس هاي در

  . گویی نقوش کتابتی است که در سنگها باقی مانده استمرور زمان از بین رفته باشد ، 

ي است قات و معزّ   :وصف معشوق از دیگر توصیفات مشترك معلّ

هات ، الّا لثَ یاةُ الشَّمسِ ا ته قَ س دثما یه بِ کدم علَ م تَ  أُسف و لَ

ا هاء ت رِد ،  و وجه کَأنَّ الشَّمس حلَّ ی اللَّونِ ق ، نَ یه ددعلَ تَخَ م ی  لَ

قه ي طرفه بن العبد ، : همان(                                                                                         ) 107معلّ

گویی دندانهاي سپیدش از نور خورشید مایه داشت و تا درخشندگی دندانهایش افزون نماید ، دندان به چیزي فرو نکرده و : معنی 
رخسار او چنان است که گویی آفتاب بر آن نقاب نور افکنده است و صورتش صاف . ي آبدارش را به سرمه سیاه کرده است ها لثه

قات سبع. (و لطیف است    ). 32،  1371:معلّ

ي در این مورد گوید    :امیر معزّ

م را کسی ندیده به هم به روي و موي نگارم نگاه باید کرد    اگر ضیا و ظُلَ

م م شگفت نماید کشیده گرد ضیا ظُلَ  ضیا بدیع نماید نهفته زیر ظُلَ

ات(                                                                                              ی   )411، 1385: کلّ

  :یا 

 تن که هست بدر زمین آن نگار سیمین زمین ز چهرة او روشن است پنداري

  )533: همان(                                                                                             

  :                                                                                         یا 

 در ایمان کفرست کیدرظلمت ی یکی نورست آن عارض زلفین والله نیست آن بنفشه نیست

  )480: همان(                                                                                               

ي ، توصیف بخشندگی ممدوح است و در بیت زیر نابغه ي ذبیانی  یکی دیگر از توصیفات مشترك شاعران دوره ي جاهلی و معزّ
  :فرات تشبیه کرده است بخشندگی نعمان را به 
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یب نافلَۀٍ س نه م داَجو ، بِ د یوماً ، دونَ غَ  و لَا یحولُ عطاء الیومِ

قات العشر(                                                                                              ) 404:  شرح المعلّ

شود  ینمبخشنده تر از نعمان نیست و بخشش امروز او مانع بخشش فرداي او ) هرگز ( فرات با آن صفات هم در هیچ روزي : معنی
 ).بخشد  یمیعنی نعمان همیشه بخشنده است و زیاد . ( 

ي نیز بخشندگی ممدوح را به دریا و فرات و دجله و جیحون و نیل و سیحون همانند کرده است   :و معزّ

    نیل وسیحون وفرات ودجله وجیحون روان او درجهان ازبخشش هست دریاکه آن تچیس

یات(                                                                                                 )450، 1385:  کلّ

  : یا 

    و من فقیربحر گفتا نی کجا هست او غنی  بحر را گفتم توانی بــود در بخشش چنو

    هرکجـابحري است پیش اونمایدچون غدیر درصفت بحر غزیرست او که از روي قیاس

 گر رود دجله همــــه ساله سوي بحر غزیر رفتن بحر غزیر امسال ســـوي دجله بود

  )324: همان(                                                                                                 

  :یا 

    به گاه بخشش او بیخ شــــاخ را چــــاکر فرات ودجله وجیحون ونیل وسیحون است

  )349: همان(

ي و شاعران  قه ي از دیگر تصاویر و مضامین مشترك اشعار معزّ قه سرا ، خوشگذرانی و میگساري است ، و در بیت زیر از معلّ معلّ
 :لبید بن ربیعه ،  از شراب خالص و مرغوبی سخن رفته که نوشیدن آن با صداي ساز عود همراه است

بوحِ صا یۀٍبِص ذبِ کَرِفِ ج هــــا ینۀٍ، وإبهـــام تَّرٍ تَأتالُه ـــوبِم 

قات العشر(                                                                                               ) 200: شرح المعلّ

ع گرفته  یمبا نوشیدن و سر کشیدن شراب خالص صبحگاهی و نواختن کنیزك عود نواز که با انگشت خود آن را : معنی  نوازد تمتّ
قاتشرح م. (و لذّت برده ام    ). 152،  1382:سبع  علّ

ي نیز  ی کرده و میگساري او قرین عود نوازي است ممعزّ   :یرا آب حیاتی تلقّ

 چــــــرا شــراب نپیمایی و نسازي عود ز بهر عید نگارا همی چه سوزي عود

    که من بسوختم از هجر تو چو زآتش دود بساز عود و بده یک شراب وصل مرا
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 که نیست باده چــــو آب حیات ناموجود آب حیات چرا به من ندهی بادة چو

یات(                                                                                             )119: کلّ

قات وصف مرکب  ي و معلّ   :است ) اسب یا شتر ( یکی دیگر از مضامین و تصاویر مشترك در اشعار معزّ

یطال  ،وساقا نَعامۀٍلَه اَ بیٍ رحانٍ وتقریب تنقُلِ  ظَ ساء ارخَ و  

قات العشر(                                                                         قه ي امروء القیس ، :  شرح المعلّ   ) 68معلّ

قات. (به جهیدن روباه بچه ماند یش به ساق شتر مرغ ، گریزش به گریز گرگ و جهیدنشها ساقکفلش به کفل آهو ، : معنی   معلّ
  ). 17،  1371:سبع 

ي در این مورد گوید    :معزّ

  باره اي صـــحرانورد و مرکبی دریا گذر                چیست آن کــوه زمین پیما و باد راهوار

  پیکري پاکیزه گوهر راهواري شاهــــوار      هیکلی پوالد سم آهــــو تگی غشغاودم

  با تگ گوران بود گاه دویـــدن در شکار    دارد گاه جوالن در نبردجلوه ي طاووس 

  خویشتن در هم کشد گاه حضر مانند مار    خویشتن تازان کند گاه سبـــق مانند یوز

یات (   ) 261:کلّ

  :یا

     جستن هم چوسگ دردامن صحرا روان هنگام  برده سبق ازبادتک آکنده زان پـــــوالد رگ

  ازتیرها مژگان او از نوك سوفارش دهــــــان  از عاج تر دنــــــدان اوافزون زکُه کوهان او 

  چوخوارزمی کمـان چو بلغاري سپرگردن لعلش  کوشش نگرخرماي تـر دنبش به سان نیشکر

     مهرشرف برشانه گه داغ دول بـــــــرگرد ران  او سیه سرمه چشم  گرد مه بی به سان پشتش 

  ساقش قضیــب خیزران درچابکی چون سامري  مهارش مشتـري همچوندري  کبک رفتارچون

  گه زیرخایدگه زبرازلفج صـــــابونش چکـــان  درگامــــــش ازنشوا اثرآنگاه ازاُشنان تـــر

  ) 575: همان (  

ك اسب را اینگونه به تصویر کشیده است   :امروءالقیس بادپایی و بزرگ هیکلی و سرعت و تحرّ

نَاتها کُ یــرُفی و ي،والطَّ د غتَ قَداَ یکَلِ  و هد االَوابِ قَیــــد ـــــرِدنج بِم     
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رٍمعاً لٍ مـــــــــدبِ قبِ رٍّم فَ رٍّم کَ لِ  من عیلُ م الس طَّه خرٍحصود لمکَج..     

هزاماشٍ کَأَنّ اهتی بلِ ج ی الذِّ لَ لِ  عرج م غَلی همــیح یه ف ذاجاشا    

قات العشر(                                                                             ) 67 -68:  شرح المعلّ

نشستم و به شکار  یمبسا بامدادانی که هنوز پرندگان در آشیان غنوده بودند و من بر اسب باد پاي کوه پیکر وحشی شکنم : معنی 
کرد و در این حال به صخره اي عظیم می  یمآورد ، پشت  یمنشست ، روي  یمتاخت ، پس  یماسبم در یک لحظه پیش . رفتم  یم

ك است ، و وقتی که در دویدن گرم . مانست که سیلی کوهکن از فراز به نشیب پرتاب کند شود ،  یمبا این که الغر است ، پر تحرّ
  .                  صداي دویدنش مانند صداي جوشش دیگ است 

ي    :نیز تعابیري همسو با تعابیر امروءالقیس ارائه داده استمعزّ

     ابرگردش وا بري است برق بار  است برقی  است بادپاي پیکروکوهی  کوه است بادي

  صحــــرا همی نـــوردد ودریا براو سوار  گذارد وگردون از اوخجل هامون همی

یات(        :                                                                                                                            یا        )314، 1385: کلّ

  چوگاه سیل زکهسارگردش جلمود  سمندتوکاندر نبردگردش اوست فري

  )120: همان(                                                                                               

  :یا

  اسب او کوهی است از پیکر که چون جنبان شود          باد پیــــش جنبش او کــرد نتوانــــد گــــذر

  گاه بگراید ز باال ســــوي پستی چـــــون مطر  گاه بشتابد ز پستی ســــوي باال چــون سحاب         

  ) 263: همان ( 

قات این است که عاشقان براي از بین بردن غم و اندوه خود در فراق یار ، سوار  ي و معلّ یکی دیگر از توصیفات مشترك اشعار معزّ
  :برند یموه دل را از بین بر شتر تند رو شده و با تاختن به دنبال کاروان معشوق و با رسیدن به آن ، غم و اند

ه ند احتضَارِ ع َ م ی اله ی لَأَمض دي  وإنِّ تَغتَ و ، رُوح مرقالٍ تَ   بِعوجاء َ

قات العشر(                                                                  قه ي طرفه بن العبد ، :  شرح المعلّ   ) 107معلّ

کنم به وسیله ي سوار شدن بر شتري الغر و تند رو که شبانه روز  یمن وارد آید آن را فراموش وقتی که غم و اندوهی بر م: معنی
  .شود ینمرود و خسته  یمراه 

ي نیز در این مورد گوید    :معزّ



دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 768

  زتیمارخویش آن بت دلســــتان  نهادست بارگران بـــــر دلم

  که رنجه نگردد ز بارگـــــــــران  هیونی سبک پاي بایـــد مرا

  استـــــخوان مفاصل بپیوست بی   هیونی که گویی بر اعضاي او

     . . .برون خسته ماننـــد تیرازکمان  هیونی چو دیوانه دیـوي زبند

  عنــــان تویی زود دو ، باره ي بی   رکـاب  تویی تیزرو مرکبِ بی

یات(                                                                                          )577-578: کلّ

ي در ابیات  ي و شاعران دوره ي جاهلی ، تشبیه مرکب به کشتی و کوه و ابر است و معزّ از دیگر تشبیهات مشترك میان اشعار معزّ
  :ر همانند کرده و این تشبیهات را از شاعران دوره ي جاهلی اخذ کرده استزیر تکاور خود را به کشتی و کوه و اب

     لگام و نعل بود بــــادبـــان و لنگراو  تکاوري که به کشتی همی کنم صفتش

ین ستـــام زیـور او  به گاه جوالن همچون عروس جلوه کند زطرف گوهر و زر     

     بودگـــــردش مــــدور اوسپهر وار   چوسرفرازد وگردش کند به میـــدان در

  بود زگام درخـــش وزکام تنـــدر او  به ابرماندچوپی نهــاد ونعــــره گشــاد

     مرکّب است مگر زین دو چیزگوهر او  گرش برانی باد وگــــرش بداري کـــوه

     که دید باد که ماند به کـــوه پیکر او  که دیدکوه که مانـــــد به باد جنبش او

  )593: همان(                                                                                                  

  :یا 

  به موج دریا ماند چو برفرازد بال  کشتی و لنگر هست پشت وسمش اگرچه

  )394: همان(                                                                                                  

قه ي طرفه بن العبد شترهاي کجاوه         :                                                             اند هاي بزرگ تشبیه شده دار به کشتی در بیت زیر از معلّ

نَّ حدوج الما دوةًلکیۀ کَأَ ینٍ ،بِالنَّواصف، من دد  غُ ف ا سخَلَای  

قات العشر(                                                                                              )105: شرح المعلّ

هاي بزرگی بود که  یکشتي محبوب مالکی بر پشت اشتران راهوار بر پهناي وادي دد ، شبیه به ها کجاوهبامداد جدایی ، : معنی 
قات سبع . (رقصان بر روي دریاي بیکران به راه افتاده باشد   ).  31،  1371: معلّ

یر بودن به ابري سرخ رنگ بی باران سبک وزن تشبیه ک رده استیا لبید بن ربیعه در بیت زیر ، شتر را در سریع الس:  
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، کَأَنَّها باب ، فی الزِّمامِ ها  فَلَها ههامنوبِ ،ج مع الج، راح هباءص  

قات العشر(                                                                                              )195:  شرح المعلّ

قات سبع . (کند  یمبا این همه ، در رفتار چون ابر گلگون بی بارانی است که در وزش بادهاي جنوبی در آسمان پرواز : معنی  : معلّ
1371  ،67 .(  

  

  : نتیجه 

ورزید واز این روي بسیاري از مضامین و مفاهیم و  یمآید که امیر معزّي به ادب عربی ارادت  یماز مجموع مباحث ، چنین بر 
صاویر شعري خود را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم از طریق شاعران پیش از خود از ادب عرب اخذ کرده ت

ي به خاطر احاطه داشتن بر ادب عربی و اشعار شاعران عرب ، بسیاري از مضامین شاعران عرب و مضامین . است  همچنین امیر معزّ
قات و اشعار دوره ي جاهلیومفاهیم  ، مانند عبور از بوادي ، وصف شتر ، ندبه بر اطالل و دمن ، ذکر عرائس شعري و امثال  معلّ

ي به ادب عربی باعث شده است که شاعر عالوه بر ذکر اسامی شعرا و . اینها را در دیوان خود آورده است  تسلّط امیر معزّ
دردیوان خود بیاورد و همچنین بعضی از قصاید  هاي عرب ، بسیاري از آیات و مضامین قرآنی را نیز به بهترین شکل یتشخص

  . معروف شاعران عرب را در دیوان خود استقبال و تضمین کند

ي مثل  قات و اشعار دوره ي جاهلی شایان ذکراست که اساس شعر امیر معزّ تشبیه است و طرفین تشبیه در بیشترین تشبیهات معلّ
ی  قات حس ي و سرایندگان معلّ   .باشند یممعزّ
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