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  بررسی و تحلیل سبک شخصی خسرو فرشیدورد در  

  »صالي عشق«دفتر شعر 

  1بخش اسماعیل تاج

  2زاده لیال حسن

  چکیده

. از خود به یادگار گذاشته استدستور زبان آثاري  ي فرشیدورد، از ادیبان و پژوهشگران معاصر است که بیشتر در حوزه
حساس او  ي یهجا مانده است که نشان از ذوق شاعري، قریحه و روح صورت پراکنده، در دفترهاي مختلف از او به اشعاري نیز به

ته شناسانه قرار گرف مورد سنجش سبک» صالي عشق«در این پژوهش، تنها دفتر شعري . اند دارند و با بیانی ساده و روان سروده شده
ادبی استفاده کرده است و آنچه در این تحقیق، بیشتر  هاي یهصورت معمولی از آرااشعار او، ساده، روان و دلنشین هستند و به . است

  .به آن پرداخته شده، سطح فکري اشعار اوست

  

 

  یشناس فرشیدورد، صالي عشق، سبک: ها کلید واژه

                                                        
  taninyasha@gmail.com  :رایانامهدانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی،   -  ١

  l.hasan14@yahoo.com :رایانامهدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی،  -  ٢
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  مقدمه

قید در زبان فارسی و مقایسه «نامه دکتري با عنوان  یانپابا ارائه  1342، در سال  در مالیر متولد شد 1308خسرو فرشیدورد در 
ي اصفهان و تهران به تدریس ها دانشگاهي دکتري در زبان و ادبیات فارسی گرفت و در  درجه» آن با قیود عربی و فرانسه و انگلیسی

تخصص . وي، اوستا و فارسی باستان آشنایی کافی داشتي عربی و فرانسوي تسلط داشت و انگلیسی ، پهلها زبانپرداخت، به 
در تهران  1388دي 9فرشیدورد در .بود نظر صاحبی نیز شناس سبکاصلی وي دستورزبان و نگارش فارسی بود و در نقد ادبی و 

لیل سبک شناسانه در این مقاله به تح...و»جمله و تحول آن در زبان فارسی«،»دستور مختصر زبان فارسی«از آثار مهم او .درگذشت
  .شود یمشعر وي پرداخته 

هر هنرمندي براي انتقال افکار و عقاید خود به مخاطب به نوعی در تالش است، نقاش و سینماگر با استفاده از ابزار تصویر  
و البته  "زبان"نیز از و شاعر و نویسنده  گیرد یو افکار خود بهره م ها یدهو موسیقیدان از نتها و آالت موسیقی براي انتقال ا سازد یم
و به قولی به سبک خاصی به این امر  يا و در این خصوص هر فرد به گونه کند یآن در پیشبرد این هدف استفاده م "نوع ادبی"از
  .پردازد یم

. سبک در اصطالح عبارت است از روش خاص ادراك و بیان افکار به وسیله ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر«
خویش وابسته به طرز تفکر  ي و آن نیز به نوبه کند یخاص خود را از لحاظ صورت و معنی القا م ي ه یک اثر ادبی وجههسبک ب

سبک را حاصل انحراف و خروج از هنجارهاي عادي «شمیسا).»د«،ص1ج:1369بهار،(»باشد یگوینده یا نویسنده در باره حقیقت م
نگرش، نوع گزینش و  ي نحوه"مهم در تعریف سبک یعنی  ي اریف، به سه نکتهاین تع).24:1372شمیسا،.(دانسته است» زبان 

البته شاعر  -در شعر هر گوینده« آورد یم "نقاب ی، شعر ب دروغ یشعر ب"زرین کوب در کتاب . کند یاشاره م "انحراف از هنجار
، چیزي که خاص اوست و کند یدیگران ممتاز م چیزي هست که آن را از شعر -قافیه بند را ي یشه، نه هر تقلید پگویم یواقعی را م

سبک، درواقع این سبک بر حسب یک تعبیر که منسوب است به شوپنهاور، حکیم : یافت توان یآن را در کالم شاعران دیگر نم
زرین (».یک شاعر را از دیگران بازشناخت توان یشاعر است که بی آن نم ي یحهبرونی ذوق و قر ي یهآلمانی، قاف

عناصر و اجزاي متشکل  رهنمودهایی است که در سازماندهی تمامی ي مجموعه) هنري(سبک یک اثر ادبی «و) 175:1372کوب،
  )29:1368عبادیان،(».اثر هنري است ي یکپارچهاصلی در ساختار  ي یک اثر به وحدتی با کیفیتی نوین مؤثر است و در واقع سازنده

سبک روش خاص بیان هر فرد است براي اظهار افکار و « :آورد یم"نقد ادبی  ادبیات و ي درباره"در کتاب  ، خودو فرشیدورد
خاص یک  ي یوهش سبک،... عواطف و احساسات خود؛ به گفته کلودل، سبک بیان هرکس مانند صداي او منحصر به فرد است

  ). 654،2ج:1373، فرشیدورد( »سخنور یا یک اثر ادبی است

و اثر شخص  شود یآن شناخته م ي یلهخاص و منحصر به فرد است که شاعر به وس ینظام ي درواقع سبک شخصی نشان دهنده
در تحقیق حاضر ویژگیهاي سبکی اشعار  .کند یقبل متمایز و مشخص م يها شاعر یا نویسنده را در بین آثار همزمان یا دوره

  .شود یه سطح فکري این اشعار پرداخته مدر ابتدا ب .گردد یبررسی م) فکري،زبانی ،ادبی(فرشیدورد با رویکردهاي مطرح شده 

  

  سطح فکري 
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نگرش و بینش هر شاعر در گزینش الفاظ و واژگان و عبارات و به دنبال آن خروج از هنجارهاي زبانی منجر به پیدایش 
فردي با خوانش یک متن بخصوص شعر به افکار و عقاید  توان یوجود دارد و م اي یشهخنی اندــدر پس هر س .شود یبک مــس

اندیشه و احساس  ي ینهشعر آئ. گوید ی، سخن مکند یو احساس م اندیشد یدر حقیقت هرکس آن گونه که م شاعر آن پی برد،
علو طبع و دنائت نفس شعرا در شعرشان بازتابهاي متفاوتی دارند، به قول زرین  خوش بینی و بد بینی ،جرأت و جبن ،.شاعر است

باشــد خیال پرور و  و اگر طبعی داشته شـود یباشد ، سبک بیانش غالباً سریع و کوتاه م اگر طبع شاعر تند و سرکش "کوب 
آنکه در وي تداعی معانی قوي است، بیانی دارد پر از تغییر  .از استعارات و مجازات دور و دراز شود یرؤیایی، سبک او درآگنده م

و از طبع حقیر سبک  آید یاز طبع بلند،سبک عالی بر م... ت نیایدپیوند افکارش ممکن است آسان به دس ي و تنوع و احیاناً رشته
او در  شخصیتی یشخصیت هر شاعر یا ب...سبک هر شاعر حاکی است از کیفیت توافقی که بین احوال نفسانی او هست... ضعیف

زاللی چشمه از زالل . یستزبان از آن جار ي مانند کرد که چشمه يا به سرچشمه توان یفکر و روان را م ".گذارد یسبک نشان م
ل آلودگی سرچشمه  دهد یآن خبر م ي بودن سرچشمه لناکی آن از گ13:1385حسین پورچافی، (» و گ (  

  :مهمترین وجوه و عناصر فکري غالب ، فراگیر و پرتکرار موجود در اشعار فرشیدورد عبارتند از

  غم گرایی-1

  وطن دوستی و دفاع از میهن  -2

  عتراض همراه با اندکی بدبینی و مبالغهواقعیت گویی و ا-3

  عشق مجازي-4

  جنگ ستیزي وصلح گرایی-5

  بی حاصلی ي یشهدرحسرت گذشته و اند -6 

  تجلیل و احترام  مبالغه آمیزبه بزرگان ادبی-7

  :شود یکه به بررسی و تحلیل آن پرداخته م

  غم گریی-1

عارفانه  هاي یشجا که این اشعار عرفانی نیست وارد مباحث و گراازویژگیهاي بارز شعر فرشیدورد غم گرایی است، البته از آن
دفتر شعر پس از توضیحات مبسوطی که پیرامون اشعار خود و  ي شد، هرچند خود شاعر در مقدمه توان یمبتنی بر قبض و بسط نم

ماعات امروزي باعث مختلف شخصیش که در شعرش بازتاب پیدا کرده و ذکر مسائلی که در اجت هاي یشهموضوع آنها و اند
  : آورد یاست،م مصیبتها و نارسائی هایی شده اند و وي شاهد آنها بوده

با آگاهی از این حقایق تلخ گاهی امید خود را به سعادت بشر و استقرار عدالت اجتماعی در ایران و جهان که همواره «
ستم بوده و هست و ناچار یکی از  مواره اسیرام که انسان ه ام و در لحظاتی معتقد شده ام از دست داده عاشق آن بوده

با . ام و قطعات دگر گنجانده "پوچیست ي فریدون قصه ي نام نهادم و این معنی را در قصه "ستم جاویدان"شعرهایم را 
د و راه ام اگر جهانیان به دنبال انسانیت و علم و هنر برون است و همواره عقیده داشته اینهمه هیچگاه قلبم از امید تهی نشده
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خاکی و انسانهاي ساکن آن روي سعادت به خود ببینند؛بویژه اگر  ي ممکن است کره بزرگان یاد شده را بپیمایند ،
 ییها آن نخبگان را در کتابها و جزوه هاي یشهازاند هایی یدهو چک ها یدههواخواهان و شیفتگان علم و اخالق و انسانیت، گز

سازمان ملل و مراکز خیراندیش دنیا با تولید انبوه به  ي ینهه بنویسند و آنها را به هزبا بیان روشن و هنرمندانه و شاعران
 ي یهدر آن صورت ممکن است تغییري بزرگ در روح. زبانهاي مختلف منتشر کنند و در اختیار مردم جهان قرار دهند

ش وپیشرفت اخالقی و روحی و خرافات اجتماعی و فردي کنونی که مانع گستر ها یعالمیان ایجاد گردد و گمراه
یاد شده و نظریات شخصی  هاي یشهاند ي یهاز این رو بر پا« :آورد یدر ادامه  م» .آدمیانست از ذهن جهانیان زدوده شود

اساسی  ي یهو آن اندیشه ایست که چند پا نامم یخود ، براي خویشتن راهی برگزیدم که آن را عرفان عملی امروز م
و  نماید یمتزکیه  را یبه نظر نگارنده مستغرق شدن در این امور روح آدم،هنر -3علم و دانش -2ت فضیلت و انسانی-1:دارد

   )19:1380فرشیدورد،(».کند یو ما را به ابدیت متصل م بخشد یبه آن آرامش م

رت در و به ند دهد یکه حالت قبض را به بسط ترجیح م نماید یو با این توضیحات در ذهن مخاطب ، به نوعی عارفی م
به مطلع زیر نمونه اي از غم گرایی شاعر مشاهده  "اندوه ي در کوره"در غزلی با عنوان .دهد یبه بسط گرایش نشان م هایش یشهاند
  .شود یم

  مردم از زهر غم و کار من از کار گذشت     عمر من با غم و با حسرت بسیار گذشت       

 )2ب/48همان(

  : داند یاز نسل غم م خود را "در حصار تنهایی"و در غزل 

  ام از دیار تنهایی منم زنسل غم و از تبار تنهایی              منم که آمده

 )1ب/29همان،(

که  شود یالبته با وجود اشعار بسیاري که در این دفتر حاکی از غم و اندوه و نا امیدي است، ابیاتی در البالي اشعار شاعر یافته م
شاعر با مطلع زیر بر این مطلب صحه  "ساحلی دیگر"براي مثال در غزل .عالقه نشان داده استپس از شرح غمها به گریز از آن 

  :که از بدیها و نمادهاي غمبار اجتماع بگریزد شود یو طالب م گذارد یم

  بیا رویم بجائی که چشم گریان نیست     بیا رویم به آنجا که غم فراوان نیست

  )16ب/64:همان(

  .شود یهم ابیاتی با این مضمون دیده م"شد ینادان نم ي اي کاش دانا بنده"و غزل "بال دیار"عر ـدر ش همچنین

  وطن دوستی و دفاع ازمیهن  -2

براي مثال در شعري با  .عالقه و دوستی بسیار وي به میهن است ي نشان دهنده اشعاري که در مورد وطن سروده شده است،
و احتماالً محل زیست آن دوره اش  اه خود و متعلقات آن با کشورهاي دیگرزادگ ي یسهکه در آن به مقا"شهر غریب"عنوان 

  :کاملی از عشق شاعر به وطن خویش است ي پرداخته است، نمونه

  من نیست          این خاك چه زیباست ولی خاك وطن نیست  ي این خانه قشنگ است ولی خانه    
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 )1ب/21:همان(

  هرچند که بسیار در آن دانش و فن نیست               من عاشق این خاك غزل پرور پاکم     

  )4ب/21:همان( 

  من نیست ي آواره ام و خسته و سرگشته و حیران              هرجا که روم هیچ کجا خانه

 )10ب/21:همان( 

در ردیف ابیات  "بدرود بدرود"و با تکرار دارد  ینهایت دلتنگی اش را نسبت به میهن ابراز م "بدرود"و همچنین در شعر 
  :انگیزد یفضاي حزن انگیزي را بر شعر حاکم کرده و هر مخاطب ایرانی را به حب وطن و بالیدن به حضور در این کشور بر م

  عشق و صفا بدرود بدرود ي اي میهن دیرین ما بدرود بدرود              اي خانه

 )1ب/22:همان(

  بام سیمین خدا بدرود بدرود اي             اي سربلند سربلندان اي دماوند  

 )11ب/22:همان(

  تا جاودان مانی بجا بدرود بدرود         ایران من،اي عشق بی پایان خسرو 

  )22ب/22:همان(

  :ستاید یو افتخارات ایران، م ها یتبا نام بردن از شاعران و شخص،نیز این عشق را  "سرودي براي ایران "درشعر

  ها يمولو ،ها یامتو اي مرز خ        تو اي خاك فردوسی و ابن سینا  

  ران تواناــور شاعـــو سعدي           تو اي کش تو اي سرزمین نظامی

 )13،12ب/47:همان( 

از لشکر "خطاب به رزمجویان خرمشهر ،  "بر لب کارون"،  "بجنگید"این دفتر، با اشعاري با عنوان دربخش دفاع ازمیهن
نسپاریم به کس یک وجب از "و  "سرباز ایران"،"اي شهیدان "،  "شیران غران ایران درودبه "،  "شیطان و از شیطان مترسید

با  "به شیران غران ایران درود"در شعر . گذارد یاین وطن دوستی و دفاع از آن را در اوج خود به نمایش م "کشور خود
                 :پردازد یبه دفاع از میهن برخاسته اند مکهن و مشاهیر ایرانی ،به تشویق جنگاوران و دلیرانی که  يها یادآوري حماسه

ان ایران درود          به جنگاوران و دلیران درود   به شیران غرّ

 )10ب/28:همان(

  به راه وطن گشت قربان درود         به میهن پرستی که بی ترس و بیم 

 )22ب/28:همان(
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اي "در شعر  اند یدهدر میدان جنگ دالورانه به شهادت رسو  کسانی را که در راه میهن از جان خود گذشته و  
  :است به حد اعال ستوده "یدا زنده"و با ردیف "شهیدان

  یدا در دل افالك و در ذات کیهان زنده                      یدا اي شهیدان تا ابد در قلب ایران زنده

  یدا بد در قلب و روح جان ایران زندهاي شهیدان روح ایرانید و جان این جهان                  تا ا

 )21ب/29:همان(

  

ب شاعر نسبت به خاك  ،گنجد یابیات آنها در این مقاله نم ي اشعاري که نام برده شد و آوردن نمونه همه نشان از غیرت و تعص
  .شود یوطن و آرمانهاي ایرانی و دینی وي دارد و در این بخش به همین چند مثال اکتفا م

  ویی و اعتراض همراه با اندکی بدبینی و مبالغهواقعیت گ -3

را بدون  ها یپرده پوشی به زبان آورده و گاهی این زشت هیچ یتلخ اجتماع را ب هاي یتخسرو فرشیدورد در اشعار خود واقع
با دید بسیار ، وارد م يا و بعضاً شاید بتوان گفت در پاره کشد یو با بزرگنمایی به تصویر م برد یهیچگونه اغماض به زیر ذره بین م

،در شعر کند یاست و در این خصوص  اظهار نظر م و حتی گاهی به زبان طنز متوسل شده منفی به جامعه و مسائل اجتماع نگاه کرده
  :پردازد یشاعر با دیدي اغراق آمیز به توصیف شهرخود و زشتیهاي شهرپردود و دم این روزگارم "شهر بی بهار"

  بهار نیست             دیگر نشان زباغ و گل و الله زار نیستدر روزگار ما اثري از 

 )10ب/46:همان(

  ار و عید ندیدم به روزگار            زیرا بهار و عید در این روزگار نیستـــمن نوبه

  )1ب/47:همان(

امید و وفا  يها و جوانه بیند یار مو با بیانی مبالغه آمیزجهان را تیره و ت داند یستم را بر همه جا مستولی م "ستم جاودان"در شعر 
  :کند یرا خشکیده تصور م

  بینم یبه جز فساد و ستم در جهان نم                    بینم یو مروت نشان نم زمردمی

  )9ب/51:همان(

  بینم یران نمــفروغ روز در این بی ک           به چشم من همه جا ظلمت است و تاریکی   

  بینم یتم جاودان نمــم و ســـهمیشه کامرواست               به جز غدر این جهان که ستمگر 

  )19،18ب/51:همان(                                                                         
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و در شعر د پرداز یشاعر با دید منفی به معرفی خود م "ستمدیده"و  "باز افتاده به خاك"،  "تلخ ي یوهم"و نیز در غزلهاي 
و  ها یجهانی پر از زشت "انسان گرگ انسانست"که "هابز" ي با اشاره به گفته "پوچیست ي فریدون قصه"بلند با عنوان  ينو
  :کشد یو ظلم و مکر و نیرنگ را به تصویر م رحمیها یو بها  یديپل

  گیرد یدر این عالم کسی دست تو را هرگز نم

  همه ناالن و پیچانند  ....        

  همه چون تو پریشانند                                       

  )52:همان...(ز آزادي نشانی نیست

  .شود یاین سطح فکري دیده م "هراسی ندارم"و شعر"چرا این زمستان بهاران ندارد؟"و در شعر 

                                                          

آن روز و نقد وضع  ي جامعه هاي یتبا استفاده از لحنی طنز به واقع و از شعر شاعران دیگربا تضمین  "نصیحت"و در شعر
  :پردازد یزندگی مردم م

  تایش نما وضع خرتوخري راــس        "نکوهش مکن چرخ نیلوفري را"

  "ز سر کن به در باد خیره سري را"   قناعت کن اي دوست با نان خالی    

     )      2،1ب/61:همان(   

با زبانی طنز مشکالت او  "معنویات"و  "اي معلم"با مخاطب قرار دادن معلم در غزل  "معلمی يها رنج"در چند شعر با عنوان 
  .ستاید یاو را م "معلم"و در غزلی با عنوان  کند یرا بیان م

ز نقاط قوت شعر ایشان محسوب آورد که البته ا توان یبسیاري م يها نمونه ،شاعر گویی یتدر این دفتربراي سطح فکري واقع
است که شاعر عینک بدبینی به چشم زده و ناهنجارهاي روزگار و اجتماع را به تصویر  طلبیده یو شاید اقتضاي زمان م شود یم

اي کاش دانا "، "آزادگی ي شاخه"شعرهاي . را با زبانی ساده بیان کرده است اشعارولی  گراید، یگاهی به افراط مهر چند بکشد  
در "و "زیر سم لشکر ضحاك"،  "دیاربال"،  "ساحلی دیگر"،  "گذرد یم"،  "کاش در روي زمین"،  "شد ینادان نم ي بنده

و در  استو معترض شاعر در مقابل بیدادهاي زمان پیش از انقالب   ییگرا واقع ي یهروح ي تبیین کننده به تمامی"آغوش لجنزار
  .شود یبه عالقمندان محول م دیگر اشعار ي بسنده کرده و مطالعه اینجا به همین چند مثال از اشعار وي

  عشق مجازي - 4

این بخش مملو از اشعاري است که حکایت از عشق و  ،گوید یشاعر از عشق خود سخن م جوانی، يها در فصل نغمه
ار در کمال احساس و با بیانی این اشع.دارد -کند ییاد م "عشق به زن خوب ایرانی  "چنانچه  خود از آن با عنوان  -دلدادگی

توصیفات انگیز  یالپر از تصاویر خبا ابیاتی و گاهی هم  کند یبه خواننده القا مرا شاعر  عشقی عاطفی در پاره اي از موارد شکست
رفی و بیهوده مع معنی یرا ب  او هجران روزگار ییها و یا در غزلکند  یمش ارائه زیبایی از معشوق و خصوصیات فردي و ظاهری
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این اشعار که در فصل  يها نمونه .داند یعاشقانه م يها را همواره بهانه اي براي سرودن غزل و ترانه معشوق و وجود کند یم
ا آورده شده است عبارتند از  يها نغمه گل  "،  "چکد یمهتاب م"،  "خندیدي و رفتی"،  "از یاد مبر":جوانی به صورت مجزّ

 گنجد یها در این مقال نم عنوان ي و چندین غزل زیباي دیگر که آوردن همه"آرمیده است"،  "عشق و تمنا ي چشمه"،  "پندارها
  :شود یدر اینجا اکتفا م  "اي مرغ آرزو"وبه یک دو بیتی با عنوان

  اي مرغ آرزو ز دیارم مرو مرو       اي آتشین بدن ، از کنارم مرو مرو       

  ز کنارم مرو مرو زند یفریاد م      جوشان پرخروش         ي ینهدل در درون س

  )12:134:همان(

  ییگرا و صلح یزيست جنگ- 5

خودپرستان  "گشایان یهانک"عر ــدر ش اشاراتی دارد، یدوســـت تیزي و صلحــبه سطح فکري جنگ سزیر  عارــشاعر در اش
  :گوید یو م کشد یجنگ طلب را به چالش م

ر کرده   اند بهر مردم جنگ و نیرنگ ارمغان آورده      اند   خودپرستانی که کیهان را مسخّ

  )1ب/47:همان(

  :دارد ینفرت و انزجار خود را از جنگ با ابیاتی شیوا بیان م "عالم نشان جنگ ي گم باد گم ز صفحه"و با شعر 

  عالم نشان جنگ        برکنده باد درد و جهان خانمان جنگ ي گم باد گم ز صفحه

  )14ب/33:همان(

فریاد اعتراض خود را  "درکام جنگ"و  "زیر آوار بمانم خواهم ینم"،  "اهرمن  فتنه و جنگ" يها عاري با عنواناش رو نیز د
در ابیات  "کاش" ي با تکرار واژه "آزادي و صلح  "و با شعر نالد یآن م هاي یو از خراب کند یبر جنگ و فتنه و عوامل آن بلند م

  :داردشعر آرزوي پیروزي لشکر آزادي و صلح را 

  روز شود لشکر آزادي و صلحــلح           کاش پیـــر آزادي و صــد دختــد زنــکاش لبخن

  کین توزي و جنگ          کاش گسترده شود شهپر آزادي و صلح ي کاش خاموش شود شعله

  )1ب/33:همان(

  بی حاصلی زندگی ي یشهدرحسرت گذشته و اند -6

 "خیمه شب بازي خلقت"در شعر .داند یم بنیاد یو بناي عالم فانی را سست و ب  لحاص یشاعر در اشعار خود عمر خود را ب
  :سراید یم

  راب شادمانی راــیدم بعمر خود شـــننوش       تم من آخر معنی این زندگانی را     ـــندانس
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  مخور هرگز غم و اندوه این دنیاي فانی را         بنیاد یاست و ب بناي عالم فانی بسی سست

  )1،8ب/51:همان(                                        

  :آورد یم "تلخ ي یوهم"و در 

  یک عمر پی علم و هنر رنج کشیدم          عمري به ره شعر و ادب جامه دریدم

  )16ب/50:همان(

  افسوس که رنجم همه بر باد شد آخر       افسوس کزین کار بجز درد ندیدم

 )18ب/50:همان(

  .این اندیشه مشهود است  "شهر زرنگار کودکی"و شعر   "تکرار شب و روز "شعري با عنوان در  و نیز

  :گوید یو با افسوس از این گذر ایــام سخن م کند یبا حسرت از گذشت عمر خود یاد م "اندوه ي در کوره "و در شعر 

  ذشتروزگارم سپري شد همه با حسرت و درد        زندگی بر من بیچاره چه دشوار گ

  )2ب/48:همان(

  تجلیل و احترام  مبالغه آمیزبه بزرگان ادبی  -7

هرچند این مبالغات از ارزش  ،اند، به غلو گرائیده است وي رحلت کرده ي شاعر د ر مواردي در ستایش اشخاصی که در دوره
م جاوید،"وصیفات است که با ت را سروده "سقراط زمان رفت"در سوگ استاد دکتر صدیقی شعر . کاهد یاشعار او نم روح هنر  عال

  .کند یاز او یاد م "...قافله ساالر فضیلت و ،روح زمان  ،جان جهان  ،فلسفه  و

و با اغراق و مبالغه اي خارج از تصور  دهد یایندرا گاندي را مورد خطاب قرار م "همه براي ایندرا گریستند"همچنین در شعر 
  :کند یماتم او را بیان م

  موج و دریا و کویر و در و دیوار گریست        یان کن تو زار گریست      عالم از ماتم بن

  رعد آشفته شد و نعره زد و زار گریست     ار نهاد       ــابر گریان شد و سر بر سر کهس

  11،10ب/37:همان(

وي  ي خواب پنج سالهکه شعریست بر  "بیداري یخواب ب"است و که در سوگ استاد معین ســـروده "پاسدار سخن "و در شعر
شخصی که نسبت به این  ي به دلیل احترام و عالقه، بر مزار مصدق است  اي یهکه مو  "تا تو رفتی پشت آزادي شکست "شعرنیز و

و استعارات و تشبیهاتی که آورده توانسته از آنان شخصیتی فرا زمینی و بسیار مهم  ها یصاشخاص داشته،با تشخ
  )41،40،39:همان.(بسازد
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  :سطح ادبی

  . شود یبیان ، بدیع معنوي و معانی پرداخته م يها در سطح ادبی به بررسی علم

  ) 17:1384شمیسا ، (»...بیان ایراد معناي واحد به طرق مختلف است «

  تشبیه

 و نو یعات بدهبه تشبی ي همان سنت ادبی هستند و به ندرت ادامه که شود یدر دفتر صالي عشق تشبیهات ساده و زیبایی دیده م
  .خوریم یبرم

به کار رفته است که در زیر به تقسیم بندي آنها بر اساس بسامد سبکی  ورد یدتشبیه در دفتر شعر خسرو فرش 251در مجموع 
  .   شود یپرداخته م

و  اضافی بخشکه خود به دو  دهد یتشکیل م –تشبیه بدون ادات و وجه شبه  –بیشترین تشبیهات در این دفتر را تشبیه بلیغ 
  .مورد تشبیه بلیغ اسنادي است 14مورد تشبیه بلیغ اضافی و  182مورداست که  194تعداد تشبیهات بلیغ . شوند یاسنادي  تقسیم م

  :تشبیه بلیغ اضافی

  مرغ سپید عشق ز بام دلم گریخت               اسب سیاه عمر چو باد دمان گذشت 

  )14ب/76:1380فرشیدورد ، ( 

. 44/10. 42/5. 7و41/1. 12و40/7. 39/8. 9و38/3. 36/9. 35/18. 13و34/10. 32/7. 29/19. 16و24/6 .23/5. 22/3. 21/20(
. 59/3. 10و6و52/5. 12و5و4و2و51/1. 2و50/1. 18و10و7و6و49/5. 13و10و7و48/2. 9و8و47/7. 19و46/5
. 18و10و7و75/6. 12و8و74/3. 14و13و73/12. 72/2. 18و17و16و71/1. 18و9و70/3. 12و11و7و69/4. 13و10و9و6و4و62/3
. 7و4و2و81/1. 15و80/10. 79/15. 16و3و78/2. 17و16و15و14و9و5و77/4. 17و16و14و10و7و76/5
. 87/1. 15و14و13و12و11و10و9و86/8. 13و11و8و85/2. 15و12و8و7و5و4و3و2و84/1. 18و15و14و13و12و11و10و9و83/8
. 14و5و101/2. 100/18. 17و16و15و14و99/13. 17و16و10و9و7و97/5. 95/1. 14و94/4. 16و10و8و93/2. 92/3. 5و4و3و91/1

. 131/3. 126/14. 125/12. 121/8. 120/7. 119/18. 118/12. 113/3. 112/5. 6و108/4. 107/11. 105/15. 104/3. 8و103/2
135/7 .136/1(  . 

  

  .عشق به مرغ سپید و عمر به اسب سیاه تشبیه شده است ،باالدر بیت  

  :سناديتشبیه بلیغ ا

  من ي یانهتوئی پرستوي رنگین قصر سبز خیال       تو با بهار سفرکن به آش

  )15ب/75:همان(

  . )114/14. 113/15. 109/11. 108/13. 8و7و6و107/1. 18و102/7. 97/1. 90/13. 87/14. 85/1. 84/16. 75/15. 12و8/11(



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

١٤ 
 

مورد به کار  24بیشترین تعداد را دارند و در –است تمام ارکان تشبیه ذکر شده  –پس از تشبیهات بلیغ ،تشبیهات مفصل
  . است  رفته

  به سر باز پاکی که چون شیر نر            کند رزم در راه قرآن درود 

  )12ب/28: همان ( 

. 13و92/12. 81/10. 66/7. 54/14. 16و15و12و11و10و9و8و43/2. 42/19. 39/9. 38/15. 30/8. 28/12. 26/8. 16/3(
99/6 .100/4.(  

تعداد تشبیهات مقید در دفتر ).40:1386شمیسا،(»تصویر و تصور مفردي است که مقید به قیدي باشد«:تشبیه مقید
  :مورد است 18صالي عشق 

  منم عقاب نگون بخت پیر بی پر و چنگ                     نشسته ام بر سر کوهسار تنهایی

  )4ب/50: همان ( 

  )9و90/8. 70/12. 18و15و61/14. 14و13و12و11و10و9و8و7و5و50/4. 4و43/2(

  :مورد به کاررفته است 13 ،و تشبیه مضمر

  بهار با همه طنازي اي شراره ي عشق       به پیش روي تو شرمنده و پریشانست

  .است که تشبیه مضمرتفضیلی است ولی بر آن تفضیل داده شده، معشوق به بهار تشبیه شده بیت باالکه در ) 18ب/42: همان ( 

  

  .)130/4. 100/14. 97/11. 10و89/8. 2و79/3. 15و78/4. 77/3. 72/3. 71/13. 42/18(
  : نمودار فراوانی انواع تشبیه در دفتر صالي عشق
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  تشبیه مضمر         تشبیه مقید           تشبیه مفصل       تشبیه بلیغ          بسامد تشبیهات    

  

، با این تفاوت که در استعاره فقط یکی از دو رکن شود یاره در واقع تصویري است که بر مبناي تشبیه ساخته ماستع :استعاره
  .، ادعاي این همانی و یکسانی وجود دارداست یهو به جاي ادعاي شباهت که در تشب ماند یباقی م -مشبه یا مشبه به –تشبیه 

هم  "بدیع" يها است بعضأ آشنا و تکراري هستند ولی در بین آنها استعاره ردهاستعاراتی که فرشیدورد در اشعار خود به کار ب 
  :شود ییافت م

  آن گل یاس سپیدي که به دستم دادي           اي گل یاس سپید چمن از یاد مبر

  )2ب/69:1380فرشیدورد،( 

به مورد خطاب قرار داده و با این  مشبه پس از حذف معشوق او را با در این بیت شاعر معشوق را به گل یاس سپید تشبیه کرده و
  .شود یدو چندان م ، که با گل یاس سپید مصراع اول دارد و زیبایی بیت با جناس تامی است یدهاستعاره مصرحه مجرده آفر همانی،

است ،  –مالئمات مشبه + به  مشبه –دفتر صالي عشق از نوع استعاره ي مصرحه مجرده  رفته در بکار يها بیشترین استعاره 
  : مورد است 96تعداد این نوع استعاره در صالي عشق 

  طنازي عشق تو غزلساز است ي شادابی عشق تو روانسوز است     اي الله ي اي باده

  )14ب/85:همان(

. 10و75/4. 18و74/13. 73/13. 4و3و2و69/1. 65/17. 59/3. 49/7. 42/19. 41/5. 40/2. 8و37/4. 31/4. 28/10. 26/2(
. 12و11و10و9و8و91/7. 13و90/10. 89/5. 12و88/6. 14و87/13. 9و86/4. 85/14. 14و82/8. 81/6. 78/2. 13و77/7 .18و76/3
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. 8و111/1. 108/8. 18و10و9و8و7و6و5و4و3و99/2. 98/15. 97/16. 12و10و8و7و6و5و95/4. 4و94/3. 13و93/10. 11و92/7
  .)124/8. 122/1. 2و120/1.  17و16و15و11و10و9و8و7و119.6. 113/14

تعداد این نوع .بیشترین بسامد را دارد–به و مشبه  مالئمات مشبه+ به  مشبه –مطلقه  ي استعاره ي مصرحه پس از این نوع استعاره،
  : مورد است17استعاره 

  سرو آزادید و شمشاد سرافراز حیات                 شادمان در چهره ي باغ و گلستان زنده اید

  )15ب/29:همان (

. 11و135/4.  130/12. 7و6و123/5. 7و6و123/5. 111/8. 108/3. 13و101/12. 84/16. 17و76/6. 69/14. 66/6. 29/18(
136/1(.  

  

  :مورد به کار رفته است 8نیز  -به مالئمات مشبه + به مشبه -استعاره مصرحه مرشحه

  تا گرگ شود خسته و درمانده بکوشید           تا دیو شود عاجزو دیوانه بجنگید

  )7ب/26:همان(

  .82/9. 66/7. 50/17. 27/1. 7و26/2. 11و2/5: ي مصرحه مرشحهها استعارهشماره ابیات 
است )استعاره در فعل( تبعیه ،-یکی از مالئمات مشبه+ مشبه  –موجود در صالي عشق، استعاره ي مکنیه  يها از دیگر استعاره

  :موردهستند4و  13که به ترتیب

  ي بی دست و پانگر      بلعیده است پا و سرش را دهان جنگ آن مرد کشته:استعاره مکنیه

  )2ب/34: همان (

  .)117/10. 75/9. 70/10. 63/18. 47/1. 41/9. 39/18. 38/5. 36/5. 35/8. 10و8و34/2(
  :استعاره تبعیه

  سیل است و یا غول جهانخوار ستمکار       در کام فرو برده هزاران تن و جان را

  )4ب/24:همان(

  .)7و6و5و24/4(
  : نمودار فراوانی انواع استعاره در دفتر صالي عشق
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  مجرده   مصرحه استعاره     مطلقه  مصرحه استعاره    مرشحه    مصرحه استعاره       یهمکن استعاره            یهتبع استعاره             

   

هم که ما را از معناي  يا صارفه ي ینهمراد گوینده ، معناي ظاهري آن نباشد ، اما قر کنایه ترکیب یا جمله اي است که«: کنایه
  )85:1384شمیسا ، (    ».وجود نداشته باشد، ظاهري متوجه معناي باطنی کند

  : کند یمورد تجاوز نم 8و تعداد آنها از خورد یدر دفتر صالي عشق کنایه کمتر به چشم م

  ندرد      هیچ دل نیست که از داغ تو بریان نشود هیچکس نیست کزین درد گریبان

  )2ب/40: همان (

  .کنایه از اندوه و ناراحتی بسیاربه دلیل مرگ مخاطب شاعر است» بریان شدن«و » گریبان دریدن«که در بیت باال،

30/17 .35/10 .38/1 .40/2 .49/16 .54/26 .60/13 .  
  

  : عشقبیان در دفتر صالي  هاي یهنمودار فراوانی آرا
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  کنایه                        استعاره                        تشبیه                     

  .  شود یدر این سطح عناصر موسیقی معنوي کالم بررسی م:  بدیع معنوي

همانطور که در سطح فکري هم . قوف یابد بر حقیقت نداشتن کالم و تواند یدر اغراق مخاطب با نیروي عقل خود م: اغراق
  . رسد یمورد م74است و تعداد آن به  بیان شد، اغراق در این دفتر به وفور به کار رفته

  دیده اي نیست که از ماتم تو دریا نیست       سینه اي نیست که آشفته چو طوفان نشود

  )4ب/40: همان (  

است که خواننده با استفاده از قراین  اندوه و آه سینه  را به طوفان تعبیر کردهدر بیت باال شدت گریه واشک را به دریا وشدت 
  .که این کلمات براي تاکید بر گریه و اندوه به کار رفته است شود یعقلی متوجه م

. 12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و2و38/1. 12و11و10و4و37/2. 7و6و5و4و3و2و27/1. 8/ا24
. 51/19. 47/5. 44/12. 5و4و3و2و40/1. 18و17و16و15و14و13و12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و2و39/1
  136/9. 96/12. 87/11. 79/15. 78/8. 71/10. 60/14. 53/2. 23و22و13و12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و2و52/1

  . مورد به کار برده شده است  29در دفتر صالي عشق این آرایه در : تضاد

  شد یدانا بنده نادان نماي کاش         بود یاي کاش عادل بنده ي ظالم نم

  )17ب/62: همان ( 

. 63/22. 62/17.  55/1. 21و53/20. 52/20. 47/14. 44/8. 41/15. 17و4و3و2و39/1. 38/3. 35/18. 25/7. 24/7. 13و3و23/2
  127/13. 88/7. 10و87/9. 86/6. 13و70/1. 65/19

مختلف در  يها آوردن لغات مربوط به حس تضاد محسوب داشت و آن عاز فرو توان یحس آمیزي را هم م« : حس آمیزي
  ).120:1384شمیسا ( » کنار هم است 

  )9ب/71: همان . ( در نغمه ي آواي پندار آفرینش             آهنگ شیرین نکسیا را ببینید 

)69/5 .71/9 .72/6 .93/14(  

کالم اجزایی از یک کل باشند و از  يها اژهو«و باید آید یاین صنعت با تناسب معنایی ،بین اجزاي کالم وجود م: مراعات نظیر 
  ).115:1381شمیسا ( » این جهت با هم ارتباط داشته باشند

  : مورد از این صنعت معنوي در صالي عشق به کار رفته است  110تعداد

  آتش گرفت مسجد و میخانه و کنشت         طاق و رواق و دیر و کلیسا خراب شد

  )14ب /35: همان (  
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  .مسجد و میخانه و کنشت و طاق و رواق و دیر و کلیسا ارتباط و تناسب وجود دارد  يها هکه بین واژ

. 6و26/2. 5و25/4. 14و9و2و24/1. 19و17و15و14و9و8و7و4و23/2. 16و15و14و13و12و11و5و4و22/1. 11و6و5و3و2و1(/
. 12و11و37/10. 36/4. 20و16و15و14و13و35/4. 34/7. 18و30/1. 8و7و6و29/5. و8و7و6و5و4و3و2و28/1. 15و10و7و27/6
. 14و13و5و4و3و45/2. 44/15. 42/2. 41/20. 13و40/5. 14و7و6و5و39/4. 11و10و9و4و3و2و38/1
. 17و16و15و48/13. 18و17و16و15و14و13و12و11و47/5. 18و17و16و15و14و13و12و11و6و3و2و46/1
. 14و101/3. 10و7و87/6. 9و71/5. 65/24. 19و17و16و60/14. 57/26. 24و54/23. 18و53/17. 17و16و15و12و11و10و9و50/8

  .)7و120/5. 108/10

با توجه به قوافی قبل ، قابل  "عجز "تناسب بین معانی و الفاظ آن قدر واضح و آشکار باشد که پایان بیت « : ارصاد وتسهیم  
  ).122:1381شمیسا ، ( » پیش بینی باشد

  : شود یوفور وجود دارد که یک نمونه آورده م در دفتر صالي عشق به دلیل زبان ساده و آشناي آن به

  )شاد کنید( شیر مردان همه را از قفس آزاد کنید         دل غمدیده ي مردم همه را

  )6ب/32همان (

  . به راحتی قابل پیش بینی است  –شاد کنید  –که پایان بیت 

  )121:1381شمیسا ، ( »رداشاره به داستانی در کالم است و دو ژرف ساخت تشبیه و تناسب دا«: تلمیح

  :شود یممشاهده مورد 35در دفتر صالي عشق

  منم ناصرخسرو این زمانه               ز غوالن یمگان هراسی ندارم

  )13ب/59: همان ( 

  

  : بدیع معنوي دفتر صالي عشق  هاي یهنمودار فراوانی آرا
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  مراعات نظیر              حسن تعلیل                 تضاد            اغراق           تلمیح                            

گذاري رسخن از تأثی، اند در این علم  که در معناي اصلی خود به کار نرفته پردازد یعلم معانی به بررسی جمالتی م:  معانی
اصلی آن،این است که ما را با امکانات فراوان زبان  ي یدهفا.علم معانی متعدد است ي یدهفا«تأثیرگذاري است، هاي یوهکالم و ش

،استفاده )119:1374شمیسا،(»تا بتوانیم به مقتضاي حاالت مختلف ،از آن امکانات استفاده کنیم و سخن مؤثر بگوییم سازد یآشنا م
  :شود یآورده م ییها ست که نمونهدفتر صالي عشق متعدد ا "جوانی  يها نغمه"از جمالت خبري در معناي اندوه و تأثر در بخش 

  من امسال بی او بهاري ندارم       نوازشگري غمگساري ندارم

  )5ب/72: همان (

  یاس سپید دوره ي پیري به سر شکفت       سیل سیاه مرگ جوانی به جان گذشت

  )17ب/76: همان ( 

  من است سوز این ساز چو سوز دل غمگین من است      موج این نغمه چو موج غم سنگین

  )1ب/96: همان ( 

  : و جمالت پرسشی که در معناي استفهام انکاري به کار رفته اند 

   اي یده؟       یعنی نداي یده؟    اي آسمان چون یار من طنازه دلبر د اي یدهاي آفتاب از ماه من هرگز نکو تر د

/ 192: همان ( ؟        یعنی ندیده اي اي یدهتر د شید رخاز آن پریرو در جهان خور    اي ماه کیهان آشیان اي چلچراغ آسمان    
  ) 16و15ب 

  جمالت پرسشی در معناي اندوه و حسرت 

  دیگر آن شمع ادب از چه نتابد بر ما ؟      دیگر آن مرغ هنر از چه نواخوان نشود ؟

  )21/ 40: همان (
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  ز سوي یار نیامد ؟ و پیامی آن دختر بهار نیامد ؟       چه شد سالمی ي چه شد که نامه

  )14ب/119: همان ( 

ت  ولی با کمی ، اندوه است شود یجمله ي پرسشی در مقام تفخیم وبزرگداشت که البته اولین معنی که به ذهن متبادر م دقّ
  :شود یمعناي تفخیم و بزرگداشت از آن استنباط م

ی و تمدن              هرگاه ن                 بد فکر تواناي معلم کی بود نشـــانی ز ترقّ

   کی بود بشر اینهمه در اوج تعالی              هرگاه بند همت واالي معلم             

  )16ب/44: همان ( 

  : جمالت پرسشی در معناي تعجیز 

  ؟گریزي یبدینسان شتابان چرا م     ؟    گریـــزي یز من اي جوانی چرا م

  ؟گریزي یبا مـــکه مانند باد ص     ی چه کردم؟  ــمگر من به تو اي جوان

  )7،6ب128همان،( 

بعد از جمالت خبري و پرسشی ، جمالت امري در معناي تعجیز و التماس و تحزیر با                    بسامد باالیی در صالي عشق 
هوم التماس به وفور جمالت امري در مف، جوانی براي برانگیختن احساسات معشوقه يها است خصوصأ در بخش نغمه به کار رفته

  :  شود ییافت م

   اشک مرا اي بیوفا یادآور و بازآ     عشق مرا اي دلبرا یادآر و بازآ        :التماس 

  )8ب/14: همان (

   بگذار که بر ماتم دل زار بگریم      بگذار به حال دل بیمار بگریم         : تعجیز

  )10ب/120: همان(

  عشق من ، اي گل افسانه فراموش مکن    ه فراموش مکن   یادي از عاشق دیوان    : تحذیر

  )11ب/104: همان (

از آنجایی که در سبک بسامد مهم است ، موارد ذکر شده براساس بسامد سبکی و کثرت به کارگیري آورده شده اند و البته 
اما موارد ذکر شده بیشترین شاید بتوان خصوصیات سبکی بسیار دیگري در دفتر صالي عشق یافت و به توضیح آن پرداخت،

  .شته اندکاربرد را دا

مثأل  "...علمی، تاریخی  "دیگر يها زبان سبک ادبی ، زبانی است که از لحاظ معنی و موسیقی از زبان سبک« : سطح زبانی 
  )24:1381شمیسا ، ( »زبان روزمره یا استا ندارد متمایز است 



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٢٢ 
 

  . شود یاشعار دفتر صالي عشق پرداخته م "ي و درونیبیرونی ، کنار"در این بخش به بررسی موسیقی 

متنوعی در ابیات خود بهره برده است که  پر  يها فرشیدورد دردفتر صالي عشق از وزن: موسیقی بیرونی یا وزن اشعار 
  :  شود یبسامدترین آنها در اینجا ذکر م

  )بحر هزج مثمن محذوف ( مفعول مفاعیل مفاعیل مفولن 

  )بحر رجز مثمن ابتر ( مستفعلن فع  مستفعلن مستفعلن

  )رمل مثمن مخبون محذوف ( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

  )محتبث مثمن مخبون محذوف ( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 

هم صامت ( است، اما در موسیقی درونی در دفتر صالي عشق از واج آرایی  درموسیقی کناري ،از جناس در قافیه استفاده نشده
  :شود یبه وفور استفاده شده است که یک نمونه از آن آورده م) وت و هم مص

  را ببینید  سا آن موي زرین درخشانتر ز خورشید       آن ساق سیمین سمن

  )12ب/71: همان (

  . بر موسیقی آن افزوده است ) س(که در بیت مثال صداي برخاسته از 

  مرا آورد به یاد هوهوي تلخ با دو هیاهوي ناودان        زاري و هایهاي

  )6ب/42: همان ( 

موسیقی آن را دو چندان کرده است و همچنین تکرار آن باعث صدا معنایی نیز شده است، یعنی صداي باد را   "هاء"که تکرار 
  .کند ینیز به ذهن متبادر م

. 15و71/10. 69/9. 17و15و5و3و49/1. 18و48/12. 42/6. 9و38/8. 36/4. 34/17. 16و15و33/14. 17و16و14و31/5(
  .)112/17. 11و84/10

اسجاع  "یا به قول قدما فقره "حداقل دو جمله «،موسیقی این دفتر شعري ترصیع است ، ترصیع  ي از دیگر عوامل سازنده
  ) 43:1381شمیسا ( » متوازي در مقابل یکدیگر

  تو تنهایی در این صحراي بی حاصل      تو غمناکی در این دریاي بی ساحل

  )21و22س/ 55: همان (

  خدایا این چه غوغاییست               

  خدایا این چه دنیاییست         

  سراسر وحشت و نکبت                           
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  )19و18و17و16س/ 55: همان (سراسر حسرت و محنت                                  

  : شود یاهده مــکه به صورتهاي زیر مش هاسـت یقی درونی این دفتر تکرار واژهـــاز دیگر عوامل موس

بیت این صنعت  5که صنعت رد الصدر الی العجز  را به وجودمیآورد و در : یکسان آمده باشد  يها در اول و آخر بیت واژه.1
  : شود یمشاهده م

  )20ب/38: همان (دیوانه ي دیوانه بدم در همه ي عمر        بگذار که دیوانه ي دیوانه بمیرم 

  .)63/11. 38/20. 29/16. 11و26/4(
و در صالي  گویند ییکسان آمده باشد که به آن ردالصدر الی العروض م يها در یک بیت، اول و آخر مصراع اول واژه.2

  : عشق فقط یک مورد وجود دارد 

  )9ب/26: همان (تأخیر گناهست در این رزم گناهست       بی آفت تأخیر شجاعانه بجنگید 

ین واژه ي مصراع اول با اولین واژه از مصراع دوم یکسان باشد که صنعت ردالصدر الی االبتدا  نام دارد که در یک بیت اول.3
  : است  بیت دیده شده 77در

  بیا رویم به جایی که عشق و ایمان است        بیا رویم به آنجا که کافرستان نیست

  )6ب/65: همان ( 

. 18و17و16و15و14و2و62/1. 18و17و15و61/14. 59/10. 35/11. 11و52/7. 13و8و5و4و3و2و33/1. 26/2
. 19و18و17و16و15و14و13و12و10و9و8و7و6و5و4و3و2و64/1. 22و21و20و18و12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و63/2
  .16و15و14و73/9. 18و17و16و13و72/9. 8و7و69/2. 10و8و5و66/4. 7و6و5و4و3و2و65/1

باشد ، که به آن صنعت رداالبتدا الی العجز گویند که در بیت زیر  سان آمدهیک يها در یک بیت، اول و آخر مصراع دوم واژه.4
  : است  به کار رفته

  )22ب/30همان (پیکارکن مردانه تا یابد رهایی      ایران زخصمان تو اي سرباز ایران 

زیر از این آرایه استفاده  بیت 2که در: کلمه ي آخر بیتی در آغاز بیت بعد تکرار شود ، که ردالعجز الی الصدر نام دارد .5
  :است شده

  اولین عشق خود اي سیمین از یاد مبر     عشق تو به من خندان شد  ي اولین غنچه

  رــز کهن از یاد مبــــیاد این یار عزی     یاد باد آنکه مرا یار عزیزت خواندي     

  )8و7ب/69: همان ( 

باشد که به آن صنعت ردالعروض الی العجز گویند  یکسان آمده ياه دریک بیت، آخر مصراع اول و آخر مصراع دوم واژه.6
  . مورد است  4که تعداد آن در صالي عشق 
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انید و طوفان حیات        در پیام موج  و در فریاد طوفان زنده   یدا اي شهیدان موج غرّ

  )4ب/30: همان (

  .)30/4. 13و26/8(
تکرار یک واژه به صورت پراکنده که معموأل یکی «و یا »هم تکرار کنند  در بیتی یک کلمه را دوبار پشت سر« چنانچه :تکریر 

  .  آید ی،این صنعت به وجود م)85:1381شمیسا ( »کند یاز صور تصویري را پیدا م

  بپا کنیم جهانی که ظلم در آن نیست      بیا بیا که اساس ستم براندازیم       

  )23ب/65:1380فرشیدورد ،(

  دــبا نوکر بیگانه و بیگانه بجنگی           ید  ــبیگانه مترس ر بیگانه وــاز نوک

  )14ب/26: همان ( 

  اي خانه ي عشق و وفا بدرود بدرود          اي میهن دیرین ما بدرود بدرود             

  )1ب/22: همان ( 

  

  :ها  سطح لغوي یا سبک شناسی واژه

و محور جانشینی  است و این گزینش ممکن است در محور  "باراتها و ع انواع گزینش واژه "یکی از تعاریف سبک  «
با توجه به اینکه بحث مترادف در سبک شناسی منتفی است و بین لغات به ظاهر ی ،جانشینی صورت گیرد یا در محور همنشین

، پورچافی ینحس(».بین هدفی یا نشانگر سبکی باشدمباید  ینشیهرگز ،مترادف هم به هر حال اختالف ظریف معنایی است
شعر فرشیدورد شعري ساده و روان است و زبان شعریش همان زبان متداول امروزي است که به زیبایی از آن استفاده  )115:1385

،  است دادهیش ها سرودهدر اشعار فرشیدورد ویژگی بارزي را به "...پفیوزو بی رگی و"، کاربرد کلمات عامیانه اي مثل  است شده
، بلکه باعث گیرایی و  ي نزدها لطمهت سادگی و بی پیرایگی شعر سروده و این سادگی به فصاحت شعرش فرشیدورد در نهای

  .دلنشینی  اشعارش نیز شده است
  فراگیر پفیوزي و چاکري را        اگر زندگی خوش و خوب خواهی

  برو پیشه کن بی رگی و خري          ز غصه نخواهی اگر جان سپاري
  )13و12ب/61: همان (

  .آورده شده است "نصیحت"البته این دوبیت در شعر طنزي با عنوان 
  : به معنی نبود استفاده کرده است  "د نب "از واژه ي قدیمی  "معلم"در چهار بیت از شعر  

د و عالم و شاعر قاضی و مهندس نب          د درس دالراي معلمهرگاه نب  
  )3ب/45: همان ( 

  : به جاي چنین  "فریدون قصه ي پو چیست"در شعر  "چونین"واژه ي  و استفاده از صورت قدیم 
  دل فرزانه خونین بود            جهان تا بود چونین بود 
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  )8و7س/54همان ( 
  :کنی یبه معناي زندگی م "پوئی یم " ي و کاربرد واژه

  ی ، تو تنهاییــــتو تنهای          پوئی یاگر چه در میان خلق م
  )16و15س/54: همان (

جمله از لحاظ  يها به تفاوت ،در این سطح با  توجه به محورهاي جانشینی و همنشینی که در سطح لغوي بیان شد: سطح نحوي 
بیشتر ابیات صالي عشق از لحاظ ساختاري نحوي جمله ،  اً، شاید بتوان گفت تقریب شود یي و معمولی پرداخته مدنحوي با زبان عا

و به جاي شعر بهتر است  است ییدهبه سمت شعر حرفی گرا اًی دستورمند است ، به طوري که بعضبخصوص از حیث محور همنشین
داد و از نظر نگارنده جز در مواردي همواره ترتیب جمالت رعایت شده است ، در توضیح سطح  "نظم"آنها عنواني از ا به پاره

  : به موارد زیر اشاره کرد  توان ینحوي م
  : ه عنوان حرف زائد ب) را ( استفاده از  -

  سواران را چه شد ؟ خیزد یگردي از راهی نم
  مرده اند از بیم یاران نامداران را چه شد ؟  

  )14ب/66: همان ( 
  

  : خطابی  يها کثرت جمله
جوانی بسامد این اشعار به  يها در نغمه اًهاست و خصوص ویژگی دیگر در صالي عشق در سطح نحوي ، خطابی بودن جمله

شروع  "ي ا "راض کند و اکثر این ابیات با تتا معشوق را به خود جلب کند یا از وي تعریف نماید و یا به او اع رسد یم اوج خود
  : شده است 

  کنی ی،در هر دلی جا م بري یاز هر کسی دل م     کنی یها در شهر غوغا م اي گل تو با این عشوه
  )11ب/77:همان(
  :  "خاطراینکه"به معناي به  "تا  " فاده ازاست-

  تا گشاید دل تنگ همه از جا برخیز     دل یاران همه تنگ است ز بیماري تو 
  )14ب/41: همان ( 

  
  نتیجه گیري
ه در سه سطح فکري ، ادبی ، زبانی پرداخته شد،  به سبک شناسی اشعار دفتر صالي عشق خسرو فرشید ورد که در این مقاله

  : راج کرد زیر را استخ کلی نتایج توان یم،  است
اي ه فضواقعیت گویی و اعتراض ب خویش دارد،بهوطن  شقی که بهاز نظر فکري دفتر صالي عشق غم گراست و شاعر با ع.1

فرشیدورد شعر را در خدمت عقیده و آرمان خویش به . کند یو در این غم گرایی با تحسر و اندوه از گذشته یاد م پردازد یحاکم م
   .یی توأم استگرا واقعو عاشقانه درمورد وطن دارد که با برد و اشعاري زیبا  یمکار 

از نظر ادبی بیشترین استفاده ي شاعر از حوزه ي بیان از تشبیهات و پس از آن استعارات و در موارد کمتري از کنایه است و .2
سود جسته است که این  ...ل ودر بدیع معنوي به ترتیب بسامد کاربرد ، مراعات النظیر ، تضاد ، اغراق ، تلمیح و ارسال المث

رساندن پیام شعر نزدیک کرده است ، در علم معانی نیز زیبایی وشاعر را به هدف خود در ، ادگی و شیوایی خاصسکاربردها با 
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و نیز ارصاد و تسهیم براي آسان فهم شدن به کار برده ... جمالت خبري و امري و پرسشی را در معانی اندوه و تعجیز و تحسرو 
  .ارش با بسامد نسبتاً باالیی بهره مند شده استاشع

به زیبایی و تأثیر کالم این شاعر کمک شایانی  ،و ترصیع -به ندرت  -استفاده از واج آرایی و تکرارو موازنه ،از نظر زبانی.3
امروزي شاعر  ده و کامالًبه زبان سا ،در سطح لغوي .بسیار اندك است  –موازنه و ترصیع  –کرده ، هر چند بسامد دو آرایه ي اخیر 

از آنجا که  فرشیدورد شعر را در خدمت عقیده و آرمان خویش قدیمی استفاده کرده است و يها اشاره شد که بسیاد معدود از واژه
وده ي کالمی ب یچیدهپیش بهره نجسته است، شعر او ساده و به دور از آرایشهاي ها سرودهبرده ، از زبان مطنطن و ادبی در  یمبه کار 

در پایان در توضیح سطح نحوي دستورمند بودن بیشتر ابیات  .و با زبانی شیوا به بیان مفاهیم و اعتقادات خود در آن پرداخته است
  . به دست آمدخروج از هنجار ، کمتر ونتیجه شد 
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  »سانآحرکت زیبا و «نقدي بر داستان 

  1بخش تاجاسماعیل 

  2زادهلیال حسن

  چکیده

داستان کوتاه پسامدرنی از ابوتراب خسروي است که در این مقاله سعی شده است با بحث بر » حرکت زیبا و آسان«داستان 
ابوتراب خسروي در این داستان با بیانی طنزگونه و نثري روان، به طرح   .دشونقد و بررسی  و نمادهاي آن، ها ها و نشانه روي تقابل

  .موضوع فلسفی و نفی ثنویت پرداخته است

  

  

  .نشانه شناسی تقابل،نقد،  حرکت زیبا و آسان، داستانابوتراب خسروي،  :ها واژه کلید

                                                        
  taninyasha@gmail.com :رایانامهفارسی دانشگاه عالمه طباطبایی،  دانشیار زبان و ادبیات -  ١

  l.hasan14@yahoo.com :رایانامهدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی ،  -  ٢

mailto:taninyasha@gmail.com
mailto:@yahoo.com
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  مقدمه

کتابش را  یننخست يخسرو. آید یم به شمار یران،ا یداستان یاتادب یراخ ي دهه دو ي برجسته یسندگاناز نو "يابوتراب خسرو"
قهرمان داستانهاي او درهاویه ، براي گریز از «.به چاپ رساند 70داستان کوتاه بود در سال  14 ي که مجموعه» یههاو«تحت عنوان 

هفت  یسنده،نو ینا کتاب ینانتشار دوم) 1067:1377میرعابدینی ، ( »اند یشخوتعقیب در پی ردگم کردن و پنهان کردن هویت 
از منتقدان را به خود معطوف  یاريکه نظر بس ،منتشر شد» سومنات یواند«مجموعه  77و سرانجام در سال  یدسال به طول انجام

زند  یمدر جهان کابوس مانند داستانهاي او که توسط مردگان تسخیر شده ، همه چیز در مرز متلون خواب و بیداري موج « .ساخت
داللت دنیاي پیرامون ما دیگر نسبی و موقت و متناقض  "رب گري یه"وقتی به قول . شود، حتمیتی در کار نیست یمدا و پیدا و ناپی

اما آن را به عنوان تأویلی از واقعیت ، به وقوع پیوسته باشد تواند ینمداند که ماجرا  یمو هر آن مورد انکار است، خواننده 
  )1068همان،( ».پذیرد یم

سعی بر آن است  ،است که در این مقاله "دیوان سومنات"داستان  ي داستان یازدهم از مجموعه ،"زیبا و آسانحرکت "استان د
  .شناسی و ساختارگرایی بررسی گردد  از منظر نشانه آن و يها داستان با تکیه بر تقابلاین تا 

  

  روایت

هایش را به  رفته است، یکی از پا به کوه روز که براي کوهنوردي  یک "حرکت زیبا و آسان"قهرمان داستان  م، یروسس
، به پلیس مراجعه این پروندهبر روي براي تحقیق ر و شدن پاي پس گمبه دلیل  رشاز این قضیه او و  ماد پس. دهد نوردي فلج می کوه

  .خودش، کوهنورد معلول و پا: داند ي سه عامل می این قضیه را برآیند ساده .م یروسس. کنند یم

  :به این صورت است اجراي ازمتوصیف خسرو 

پشتی بر پشت داشته و بر تنها پایش ایســـتاده بوده،  رسد، کوله اي نشسته بود که آن مرد سر می روز، روي صخره که آن چونان«
ها  کجا روي آن صخره پل همان  کنم و دارد که خواهش می اظهار می م یروسدهـــید کنارتان بنشـــینم؟ س گوید اجازه می به او می

  .خوابد ولـی درواقع خواب نبوده است گذارد و می را برهم می

کند که در  به کوهنوردي عالقـه دارد و آرزو می ،گوید شنود که به مرد می صداي نجواي عضو خطاکار را می ،حال همان در
. مندي چون شما داشتم عالقه قدر خوب، کاش همسفر چه: گوید  مــرد کوهنورد هم می  . اوقات فراغـت به این ورزش بپـــردازد

 »...اگر به او کمک کند تا از شر این ابله راحت شود، همیشه پا به پاي او خواهد آمد ،گوید عضو خطاکار می
  )104:1377خسروي،(

  

  زبان داستان
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گرشی فلسفی ن ،این داستان و معنا در آن بسیار مهم است، نثري ساده و روان دارد. داستان به صورت گزارشی ارائه شده است
در دیدگاه پسامدرنیستی واقعیت به مفهومی که رئالیستها « .در آن به عدم قطعیت رسیده است ،و شخصیت اصلی به جهان دارد

هاي کالمی  يبازي گوناگون ما از واقعیت، که به مدد ها استنباطکردند وجود ندارد، آنچه هست عبارت است از  یمتصور 
در این «، از داستانهاي خیالی نیز دانست يا شاید بتوان این داستان پسامدرن را به گونه). 230:1385پاینده،( ».شود یمیر پذ امکان

چه بسا کل داستان در فضاي  ها و رویدادهاست، اثر، بسی بیشتر از حجم روایت و میزان و شدت کنش) پنهان( داستانها بار فلسفی
تان خیالی خصلت تمثیلی و اخالقی دارد و ضمن برخورداري از نوعی رؤیا ناگفته نماند که در بیشتر موارد داس... واقعی باشد

  )249،250:1388بی نیازي،(».پردازي از حالتی طنز و تمسخر هم برخوردار است

ي آغاز داستان نتیجه   از نحوه توان یماین استنباط را  .براعت استهالل قوي و بسیار خوبی دارد "حرکت زیبا و آسان"داستان 
با آوردن نام  ،نویسنده .شود یدر حضور ستوان سـینا آغاز م م یروستداي داستان با طرح دادخواست از سوي مادر ساب .تگرف

زیرا ؛ در ابتدا ذهن مخاطب را با یک رویداد واقعی درگیر کند خواهد یظاهراً م "م یروسس"ا عنوان شخصیت اصلی داستان ب
نویسنده در تعلیق مخاطب  رسد یمبه نظر  .ص در خبرها و گزارشها کاربرد داردبراي کتمان هویت شخ، نامیدن افراد به این شکل

. ي خواننده به این که داسـتان را دنبال کند عالقهتعلیق بنا به تعریف عبارت است از مهارت نویسنده در برانگیختن «. موفق است
). 59:1382پاینده،(»"م این داستان چه خواهد بود؟سرانجا"، "بعد چه خواهد شد؟ "خواننده از خود بپرسد  شود یمتعلیق باعث 

عدم مراقبت از وسایل خود از سوي  از اوان کودکی و م یروسخواننده با خواندن اظهارات مادر وطرح مسائل و مشکالت تربیتـی س
لی  با خواندن این مطلب د، ووربه میان آ شکایتیدر ادامه از گم شدن یکی دیگر از وسایل او  مادر، مادرش، در این انتظار است که

و  گردد یشگفت زده م) 101:1377خسروي ،(» .بیند یخواسته پتویی رویش بیندازد،یکی از پاهایش را ســرجایش نم ...وقتی « که
خواننده را تا انتهاي داستان مجذوب و بهت زده  شود ینویسنده با این آغاز، موفق م. شود یتان مـتیاق بیشتري جذب داســبا اش
  .دارد نگه

  

  راوي

 م یروسو گاه به س م یروسو در طول داستان جاي خود را گاهی به مادر س .سوم شخص وداناي کل است،راوي در این داستان 
پیام براي بیان ، دید داناي کل ي یهاز زاو استنویسنده تالش کرده . کند یو از زبان آنها روایت م دهد یستوان سـینا م گاه بهو

زیرا با این روش توانسته است در انتقال معنا و بیان . رسد، بهترین شیوه را انتخاب کرده است یم؛ که البته به نظر داستفاده کن داستان
کند که  یمراوي در جاي جاي داستان، از زبان هر یک از قهرمانان، به مضامین مهم فلسفی اشاره . مطالب مورد نظر خود موفق شود

  .اهد شدها پرداخته خو ادامه به شرح آندر 

  

  شخصیتهاي داستان

، )گوید یکه راوي از زبان او سخن م(سارق عضو و عضو مسروقه  ستوان سینا، ،م یروسمادر س ،)شخصیت اصلی ( م یروسس
  .شخصیتهاي داستان هستند
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. هایی به ساختار اصلی آن است یافترهي موجود در هر متن، موجب پیدایش ها تقابلکاوش در : نداستا يها تقابل
به هر حال یکی از عوامل بسیار مهم در فهم «و ) 182:1378شمیسا،(» ترین مفهوم در ساختگرایی است یاساسي دوگانه ها ابلتق«

در داستان )183همان،(» )typologyسنخ شناسی(ي دوگانه است که مخصوصاً در رمان اهمیت داردها تقابلمتون، همین توجه به 
  :شود یمزیر مشاهده  یی به شرحها تقابل "حرکت زیبا و آسان"

و از  کند یمادر اظهار نگرانی م آنجا که برد، یممادر همواره نگران است و فرزند در آرامش کامل به سر : تقابل مادر و فرزند -
و در بخشی » ...موضوع آنقدرها هم مهم نیست ...چرا اینقدر عصبانی هستی؟«: گوید یم م یروس، سکند یال مؤاو در مورد پایش س

 کرد یمادرش چاره جویی م نسبت به فقدان آن عضو شادمان بود، م یروسهمانقدر که س«: نویسد یزارش ماز گ
  )105:1377خسروي،(»...و

از ثنویت  ،دیدگاه فلسفی دارد و تمایل دارد م یروسس. که از دو نسل متفاوت هستند م یروسسدیدگاه تقابل دیدگاه مادر و  -
  .ولی مادر با یک دیدگاه سطحی به دنبال جایگزینی هرچند نامناسب براي عضو مسروقه است بگریزد و به قطعیت و وحدت برسد،

ولی ستوان سینا  شت،با همان یک پاي موجودش دا ،همچنان اصرار بر حرکت م یروسس« :با ستوان سینا م یروستقابل س -
و راوي در انتهاي داستان ) 106:همان(»...واعتقاد داشت که با کشف و استرداد عضو مسروقه سوء تفاهمات حل خواهد گردید 

  )107:همان(» ...و که دیگر به آن پا احتیاج ندارد گوید یهم که با اصرار ستوان سینا براي شناسایی آمده بود ، م م یروسس«گوید  یم

کند تا از شر این  اگر به او کمک ،گوید یعضو خطاکار م«: خواند یم "ابله"تقابل ســیروس با عضـــو مسـروقه که او را  -
  )104:همان ( »همیشه پا به پاي او خواهد آمد راحت شود، "ابله"

  ...)تقابل پا ، دست ، گوش وچشم با دهان ، زبان و سر و(تقابل ثنویت و وحدت دراعضاي بدن،  -

  )باالي کوه و رسیدن به اوج و پایین آمدن از کوه(تقابل باال و پایین  -

گذارد و  ها را برهم می جا روي آن صخره پلک همان...«): فلت درخواب وهشیاري در بیداريغ( تقابل خواب و بیداري -
در هنگام خواب یا مستی و ...رساند یدر نامه اي که ستوان سینا به اطالع مقامات م«و » ...خوابد ولی درواقع خواب نبوده است می

  )105:همان(»را به سرقت برندنشئگی ممکن است سارقین فرصت را غنیمت دانسته و اشیاء حیاتی 

گوشهاي ما دو صداي متفاوت را از ایجاد ...« :ادراك متفاوت اعضا از یک موضوع ر تقابل اعضاي متوازي بدن و تضاد د -
 و چشمی بیند یصورتی را زیبا م مثال چشمی ،بینند یها دو صورت متناقض از یک شیء را م یا آنکه چشم ،شنوند ییک صدا م

  )103:همان(».ریهدیگر زشت و ک

پاي زنانه زیبایی بود با پاشنه و انگشتان ظریف و «  و عضو جایگزین،)  پاي سیروس که مردانه است (تقابل عضو مسروقه  -
  )105:همان(».همچون عاج ییها کشاله

  

  یشناس نشانه
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کند، نشانه نامیده  لتي چیز دیگري جز خودش باشد ، یا به عبارت دیگر برچیزي جز خودش دال یندهنماهر چیز که «
یی که در ها نشانهبا توجه به ) 230:1385شمیسا،(»نشانه، سمبل عینی است و معناي آن صریح است«و ) 14:1374نجفی ، (»شود یم

. توان مفهوم و معنایی فلسفی براي داستان، قائل شد یمخلقت، وجود، نوع، ثنویت، تناقض و تجرّد؛ : این داستان وجود دارد از قبیل
مخالفت خود را با ثنوي  م، یروساز زبان س ها نشانهبا این راوي . ، دال بر فلسفی بودن داستان هستندها نشانهدیگر سخن، این به 

دهد  یگونه به ثنویت نسبت مزمشکالت رفتاري را به صورتی مبالغه آمیز و گاه با بیانی طن ي و علت همه .کند یگرایی اعالم م
اصل  ي یجهمشکالت رفتاري را نت ي و علت همه...است و  در خدمت آدمی تند از عضوي که کامالًاصوال اعضاي قرینه عبار...«
وستوان سینا در ) 103:همان(»...گردد یم یـــال آدمــاهنگی در اعمــکه باعث اختالل و عدم هم دانـد یویت اعضا در خلقت مــثن

موضوع تفاهم سارق و شیء مسروقه و ، و در قسمتی دیگر داند یانبه متوافق سه ج ي یجهنت ،اتفاق افتاده را آنچه ازداستان بخشی
  . باشد تواند یم وحدت گرایی ها دال بر که این نشانه کند یشخص مسروق العضو را مطرح م

اینکه معلولیت یا نقص عضوي . پی برد م یروسهم در س ها به نوعی مشکل جسمی از این نشانه توان یم ،در خوانش سطحی 
قابل توجیه  تواند یم ،ویلأو این توضیحات و درك متناقض از دو عضو یکسان با این ت .تالل در حرکت او شده باشدباعث اخ

 چنانکه این یک تجربه عمومی...« :دارد یم و در شرح دالیل عدم شکایتش اظهار داند یم این مشکل را عمومی م یروسس .باشد
 ها دو صورت متناقض از یک شیء را  یا آنکه چشم ،شنوند یایجاد یک صدا م است که گاهی گوشهاي ما دو صداي متفاوت را از

بگریزد و پایی  خواهد یپایی م ي،ا یا اینکه در مهلکه ....دیگر زشت و کریه و چشمی بیند یصورتی را زیبا م  ،مثال چشمی ،بینند یم
و شواهدي که ) 103:1377خسروي ،(»...ر اعضا نیستاین تعارضات همه، چیزي جز تناقض رفتا اصرار به ایستادن دارد که معموالً

و  داند یرا مزاحم م اش ینهیکی از اعضاي قر ،به دلیل ناتوانی م، یروسس این است که احتماالً ي دهنده نشان ،در متن موجود است
که یکی  نویسد یر یادداشتش مـدر دفت ...کرده یبا چاالکی لی لی م... بیند یمرد یکپایی را م... «دهد  ینداشتن آن عضو را ترجیح م

از قرینگی مزاحم اعضا  بایستی یاز پاها اضافی بوده و ثنویت اعضا به حرکت زیبا و آسان انسان لطمه زده است و اصوال جسم م
  )103:همان(».نجات یابد

چرا از «کند  یسؤال مآنجا که سیروس به مادر که از او  ،در توصیف عضو مسروقه "شیء و چیز وسایل،" يها کار بردن واژه به
و یا در ) 101:همان(»بی قابلیت عصبانی شود "چیز"نباید مادر مهربانش به خاطر یک  « گوید یم ،»کنی ینگهداري نم "وسایلت"

 تواند، یم »..مسروقه را داشت"شیء"ولی ستوان سینا اصرار بر تعقیب موضوع و کشف آن « گوید یقسمتی که راوي م
و بهتر است شخص به این . هستند) قله( اي براي رسیدن به هدف  که اعضاي بدن انسان به عنوان وسیلهاین باشد  ي دهنده نشان

هاي موجود،  یوابستگی که دارد، از براي رسیدن به هدفباید، انسان وسایل متکی نباشد و یا ممکن است این پیام را داشته باشد که 
در از  ،وجود داشته باشد او نچه مزاحم و مانعی در مسیر تعالی و پیشرفتچنای کند و پوش چشمهر چقدر هم که با ارزش باشند، 

  .)حتی اگر این مزاحم یکی از اعضاي بدن باشد.(میان برداشتن آن مانع از مسیر به هر طریق ممکن اقدام کند

نه تراشی شخصیت شاید بتوان به بها آورد، یبراي خوشحالی خود در از دست دادن عضو نابکار م م، یروساز دالیلی که س
 البته. پی برد ،داشته باشد تواند یکه علل روانی م، شخص خاطی "گشتنبه دنبال مقصر "داستان و توجیه کارهاي خالف وي و یا 

مهارش را به دست  توانستی یبد راه بود، م گویی یاگر م...«گوید  یو م کند یاین توجیهات را رد م م یروسراوي از زبان مادر سـ
همچنین از این   .)102:همان(»...بکشاند و خواهد یجا برود و کجا نرود، نه اینکه ولش کنی تا تو را به هر جا که مبگیري که ک

گفت که آن عضو بی توجـــه به دستوراتش او را به مکانهاي ممنوعــه   م یروسســ... « بخش و با توجه به این قسمت از متن
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با عنوان همراه و نمادي براي یک شریک در اعمال خوب و بد و یا شخصی که باید  "پا" به توان یم  .)102:همان(»...که  برده یم
  .اشاره کرد نیز ،تحت امر شخصیت اصلی باشد

یافته بود که رضایت  م یروسعضو سرگردانی را براي جانشینی عضو غایب س م یروسمادر س«در مورد بخشی از داستان که 
بر  توان یم) 105: همان(»...پاي زنانه زیبایی بود. آمده بود م یروساشته و خود به منزل سکامل خود را براي جایگزینی اظهار د

و روحی او  اصرار و دلسوزي اکثریت مادران بر پیوند پسر با یک همراه مناسب براي پر کردن خأل و تنهایی و تکمیل نیاز جسمی
و از همراهی با آن عضو که انتخاب مادر است و مورد  زند یر باز ماز این پیوند س آورد، یالبته پسر با دالیلی که م  .اشاره کرد

نیز اشاره  ،استرد بهتر و امکان پذیرتبه این نکته که رفتن به سوي هدف با تجرّ و احتماالً جوید یکناره م ،خودش نیست ي عالقه
و آن  جوید یاز آن دوري م ،عضو قرینه نیست ، چون آنکرد یاعضاء انتقاد م  بودن  قرینه از ،و علیرغم اینکه پیش از این .شود یم

شرح داد که آن عضو مثل عضو موجودش از یک نوع بوده و ...«ورزد  یو بر ثبات رأي خود در رد ثنویت اصـرار م پذیرد یرا نم
د مشکل و در رسیدن به مقص کند یسمت حرکت به یک جهت تمایل پیدا م... در صورت استفاده از آن به علت ....قرینه نیست و

ي ریاضی ثابت  محاسبهتواند با یک  یمم مدعی بود که  یروسس«همچنین آوردن این موضوع که . )106:همان(»...گردد یایجاد م
بینی و  یشپاهمیت دقت، محاسبه، امکان : تواند حاکی از یم )106:همان(» .کند که با این عضو جدید هرگز به مقصد نخواهد رسید

  .به هدف باشد سنجیدن شرایط براي رسیدن

و در  .دال بر نقش قانون و مردان قانون در ایجاد امنیت و نجات جامعه از ناامنی و هرج و مرج وجود دارد ییها نشانه ،در داستان
ز طن يا تا سارق را دستگیر کنند، به گونهشود،  یپایان داستان با تالش بسیار ستوان سینا و مأمورانی که هر روز بر تعدادشان افزوده م

و  کند یالبته وي بی نیازي خود را از آن عضــو اعالم م ؛تیمـهس م یروسروقه به ســشاهد دستگیري سارق و استرداد عضو مس
که دیگر به آن پا احتیاج ندارد و این تجربه خوبی است که همه انسانها اعضاي زوجی خود را تعدیل  گوید یم«

ل اینکه مجازاً او .دنبال کند تواند یبه پیام داستان رسید که دو هدف را م توان یم از قسمت انتهایی داستان .)107:همان(»...کنند،
که خوب است انسان داراي شخصیت متناقضی نباشد و اعضایش را در یک جهت و متحد با هم در  شود یاشاره به این مطلب م

در راستاي این پیام و با هدف توضیح این  تواند یم، است "حرکت زیبا و آسان" پیشبرد اهداف به کار برد و اسم داستان نیز که
و با حرکت  .اجتناب کرد راه هستند، و موانع کنند یمعواملی که مزاحمت ایجاد باشد که براي رسیدن به هدف عالی باید از  مطلب

به اهداء اعضاء  يا نه، شاید به گوآورد یآنجا که سخن ازتعدیل اعضا به میان  م :دوم زیبا و آسان به سوي هدف گام برداشت و
 به نیازمندان کمک کرد و این عضو که در پایان داستان به تعدیل آن توصیه شده با تعدیل نیازها، توان یویا اینکه م کند یتوصیه م

  .نمادي باشد بر هر وسیله اي براي کمک به نیازمندان تواند یم ،است

  

   نمادهاي داستان

عموماً (شود،  یمي چیز دیگري  یندهنمانماد، تصویري که درآن عموماً یک چیز « . نماید یمدر ابتدا، تعریفی از نماد، ضروري 
  )413:1387بنت،اندرو،(».اي استعاره است که در آن استعاره شونده چندان واضح و آشکار نیست  نماد، گونه) ... با کیفیتی انتزاعی

  .معرفی کرد نماد ثنویت و دوگانگی و عدم وحدت توان یرا م "عضوهاي دوگانه"
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  .نماد حرکت و همراهی و هدایت کننده شخص در مسیر زندگی باشد تواند یدر این داستان م "پا"

  .نمادي از اوج و موفقیت و پیروزي باشد تواند یم "باالي کوه"

  .نمادي از غفلت و بی خبري و عدم هوشیاري دانست توان یرا م "خواب"

دارند ،  هر جامعه که افراد ایديو سلطه ي آن بر جامعه دانست و اینکه ،علیرغم عق نمادي از قانون توان یرا م "ستوان سینا"
  .زند یقانون حرف آخر را م

  

  نتیجه گیري

 واز ابوتراب خسروي با محوریت فلسفی، یک داستان پسامدرن است و با نثري ساده و روان  "حرکت زیبا و آسان"داستان  
و پیام  .است که نمادهاي موجود در متن، بر این موضوع تأکید دارد فلسفی پرداخته به طرح موضوعی، بیانی شیوا و طنزگونه

همچنین از . تداستان در انتهاي آن با وضوح کامل، البته باز هم به زبان طنز بیان شده است که نفی ثنویت و رسیدن به وحدت اس
و  یزير برنامهاصل مهم است و براي رسیدن به آن باید آید که هدف داشتن، در زندگی یک  یبرم ها نشانهاین داستان با بررسی 

امکان پذیر  خاص و هماهنگ هاي یژگیووجود یک همراه با در این مسیر تنها با  "حرکت زیبا و آسان "دقیق داشت و   محاسبه
  .است



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٣٥ 
 

  منابع 

. داري ه احمد تمیمترجم »اي بر ادبیات نقد و نظریه مفاهیم مهم نقد مقدمه« )1387(اندرو بنت، نیکوالس رویل 
  .پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی: تهران

  .نشر افزار:،تهراندرآمدي بر داستان نویسی و روایت شناسی )1388( فتح اهللا ،نیازي یب

  .نشر نیلوفر: ، تهراننقد ادبی و دموکراسی؛ جستارهایی در نظریه و نقد ادبی جدید) 1385(پاینده، حسین 

  .نشرروزگار : تهران ، فتمان نقدگ )1382( حسین پاینده،

  .نشرمرکز :تهران ،دیوان سومنات )1377( ابوتراب خسروي،

  .نشرفردوس: ،تهران نقد ادبی) 1378(شمیسا، سیروس 

  .نشرمیترا: ، ویراست سوم ، تهرانبیان )1385(شمیسا، سیروس 

  .نشرچشمه: ،تهرانصدسال داستان نویسی) 1377(میرعابدینی، حسن 

  .نیلوفر: ، تهرانمبانی زبانشناسی وکاربرد آن در زبان فارسی)1374(سن  نجفی، ابوالح

 .نشرماهی  :تهران. محمدرضا ابوالقاسمی هترجم ،مبانی نظریه ادبی )1383(یوهانس ویلم برتنس،
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103  

  هاي ترکی دیوان خاقانی نگاهی به برخی واژه
  

  1اسماعیل تاج بخش

   2بهنام صادقیان

  چکیده

 نیز خاقانی دیوان که آنجایی از. در زبان وادبیات فارسی نشانه ي ارتباط این دو زبان با یکدیگر است ترکی هاي واژه وجود  
هاي ترکیِ به کار رفته در دیوان  ترکی از میان واژه واژه سی است شده سعی مقاله این در تحت تاثیر این ارتباط زبانی بوده است؛

 تحلیلی ارائه با بتواند مقاله این است امید. گیرد قرار بررسی مورد شناسی ریشه نظر از وجـودم منابع به استناد وبا معــرفی خاقانی،
  .باشد سودمند خاقانی آثار کنندگان مطالعه واژگان، براي این از درست

  

  

  .دیوان خاقانی، ارتباط زبانی، واژه ترکی، ریشه شناسی:   ها کلید واژه

                                                        
  taninyasha@gmail.com   :رایانامه   ی تهراندانشیار دانشگاه عالمه طباطبای--1

 aytak_guntak@yahoo.com  :رایانامهناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی    دانشجوي کارش  - 2

  

mailto:taninyasha@gmail.com
mailto:aytak_guntak@yahoo.com
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  :مقدمه

ها  رسد بعضاً تحلیل درستی از آن شویم که به نظر می هاي ترکی در این اثر می متوجه پاره اي واژهبا مطالعه در دیوان خاقانی 
مجموعه اي که در پیش روست در بردارنده ي سی واژه ترکی است که نگارندگان در صدد معرفی و ذکر . ارائه نشده است
از آنجا که درباره لغات . ها به کار رفته است، مفید باشد لغات در آنها هستند با این امید که در تحلیل ابیاتی که این  شناسنامه ي آن

ها را با رویکردي ریشه شناسانه مورد  ترکی دیوان خاقانی پژوهش مستقلی صورت نگرفته؛ این مقاله بر آن است که این واژه
شود واگر تحقیق دقیقی در  محدود نمی هاي ترکی دیوان خاقانی در این چند لغت البته ناگفته پیداست که واژه. بررسی قرار دهد

  . شوند هاي دیگري نیز یافته می این خصوص صورت گیرد مطمئناً واژه

ها در  از آن جایی که شماره بندي قصیده. نسخه مورد پژوهش این مقاله دیوان خاقانی چاپ ضیاء الدین سجادي است: توضیح
  .شاره کرده ایماین چاپ به صورت متوالی نیست؛ فقط به صفحه ي ابیات ا

  

  :ها بررسی واژه

 axor  آخور

  )57:1338خاقانی،(کی پرورش پیل بود جانب سقالب / کی فربهی عیش دهد آخور ایام

  .اصطبل؛ جایی در طویله که حیوانات علف خورند :

ي شیر،(برخی آن را فارسی دانسته اند  ؛ اما اصل )34:1376ن،معی(شود  به گفته معین در زبان پهلوي نیز دیده می)  8:م 1990اد
ل(=» آغیل«آن ترکی است و  / یر«اَخی گرفته شده اند به معنی مال و حشم به اضافه پسوند / هر دو از ریشه ي آغی» آخیر«و ) آغُ

این کلمه بر خزینه نیز اطالق شده است زیرا عمده ترین . که داللت بر مکان دارد و مجموعاً یعنی محل نگه داري مال وحشم» یل
: افزاید را به معنی اصطبل آورده و می» اَغل«کاشغري . گفته اند خزینه دار را می» اَغیجی«و . ها گاو و گوسفند بوده است ترك اموال

ز آن را به معنی سرگین حیوانات استعمال کرده اند   )113:1389کاشغري،. (ترکان غُ

    

نقر    آقسaqsonqor  

 )130:1338خاقانی،(خذالن نماید برآقسنقر آثار / قراسنقر آنگه که نصرت پذیرد

هاي  فرهنگ). 73:1376معین،(، معین نیز به همین ترتیب )141:1354دهخدا،(دهخدا به ترکی بودن لغت تصریح دارد   
در سنگالخ ذیل این واژه ). 134:1381انوري،(است » فرهنگ سخن«معروف دیگر نیز این واژه را ترکی دانسته اند که نمونه آن 

ومعنی ترکیبی . اتابکانی که در شام سلطنت کردند از اوالد اویند. امیري از امراي سلطان محمود سلجوقی است«: نیمخوا چنین می
  )121:1388استرآبادي،. (»شنقار سفید: آن
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اك  -1: ذکر شده است) آغ(در سنگالخ سه معنی براي آق . سنقر است+ این واژه مشتق از آق   امر یعنی  -3سفید  -2دام وشب
در . در مورد سنقر         سنقر در همین مقاله. مورد نظر است» سفید«که در اینجا معنی دوم آن یعنی ) 119همان،(روج کن ع

  .سفید است) شنقار(مجموع همان طور که در باال اشاره شد معنی ترکیبی آن سنقرِ

  

  altunآلتون 

  ).366:1338خاقانی،(کان اومن برضاي تمام سنقر د/ اوست طغانشاه من، مادرم آلتون اوست  ●

مغولی دانسته است  -، معین نیز آن را ترکی)145:1381انوري،(این واژه مغولی ذکر شده است » فرهنگ سخن«در 
در ). 158:1354دهخدا،.(و دهخدا نیز به ترکی بودن واژه اشاره کرده اند) 108:1364داعی االسالم،(فرهنگ نظام ) 83:1376معین،(

طال،  -1: ، بهزادي براي آن دو معنا ذکر کرده است)132:1389کاشغري،(این کلمه به معناي طال آمده است دیوان لغات الترك 
  ).117:1389بهزادي،(سرخ رنگ  -2زر 

باشد، چه همیشه طال با رنگ سرخ آن معروف  می) سرخ(بی شک از مشتقات کلمه آل «: نویسد هادي ذیل این واژه چنین می
ـتون از پسوندهاي نادر در ترکی قدیم / دون –[...] هم گویند) رنگ سرخ(ر آذري امروز طال را قیزیل واز این روست که د. است

کرده، به معنی طال به  را افاده می» رنگ سرخ«آلتون که در اصل مفهوم  >تون + از این رو آل . بوده که امروزه کاربردي ندارد
: چنانکه خاندان چنگیز را با لقب آلتان اوروق. وارد مغولی شده است این کلمه به صورت آلتان. خاطر رنگ سرخ آن آمده است

  )84:الف 1389هادي،(» .خاندان زرین خوانند

باشد؛ در معناي طالي زرد یا سرخِ متمایل به سیاه که ) سیاه(تون ) + سرخ(رسد این کلمه مشتق از دو واژه ي آل  اما به نظر می
در معنی ماهی که در سیاهیِ (آیدین  >آیدون  >را در کلمه آیتون » تون«. تیرگی داردهایی از  هنوز پرداخت نشده است و رگه

  .توان دید نیز می) درخشد مطلق شب، می

کردند، این اسم در بیت باال مجازاً به معنی کنیز  در بیت فوق آلتون اسم خاص است که ترکان براي کنیزکان خود انتخاب می
  . به کار رفته است

  ətabəkاتابک   

  )356:1338خاقانی،(برد ره آورد من ثناي صفاهان / پیش علی اصغر و اتابک اکبر •

این کلمه از ). 288:1381انوري،(است » فرهنگ سخن«فرهنگ هاي مهم به ترکی بودن آن تصریح دارند که نمونه آن 
؛ در فرهنگ )معنی بزرگ وسروربگ به (= بک ) + پدر(آتا : است» آتاباي«هاي دخیل در فارسی است که ریخت دیگر آن  واژه

ها این جا کسی است که پرورش فرزندان پادشاهان و بزرگان را بر عهده  سخن سه معنی براي آن آمده است که مناسب ترین آن
شد که سرپرستی یکی از شاهزادگان را بر عهده داشتند و  داشت؛ در دوره سلجوقی، اتابک به هر یک از سرداران وامرایی گفته می

  )288:1381انوري،. (دادند ز مرگ شاه با داعیه ي حمایت شاهزاده، خود حکومت مستقلی تشکیل میپس ا

  :خاقانی در جاهاي دیگر نیز این واژه را به کار برده است
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  اتابک است ز بهر نظام گوهر ملک                         ملکشهی که مجــاهد نظــام او زیبد          

    )853:1338خاقانی،(                                                    

  

تسز    ətsizاَ

  )140:1338خاقانی،(کی مهر شه به اتسز و بغرا برافکند / تن گرچه سو و اتمک از ایشان طلب کند •

)+ گوشت(یعنی متشکل از اَت ). 87:1342خلف تبریزي،(کلمه را ترکی دانسته و بی گوشت معنی کرده است » برهان قاطع«
آد به معنی نام و سز، ادات سلب، مجموع کلمه بی نام و = مرکب از آت: اما دهخدا سه معنی از آن فهمیده است). ادات سلب(سیز 

. این تفألی است ماندن ونمردن کودك را در بالد ترکستان؛ یا از اَت به معنی گوشت و سز و یا از آت به معنی اسب وسز
  ) 991:1354دهخدا،(

بی : به معنی) به کسر الف(وگفته اند  -3نام پادشاه خوارزم  -2بی نام  -1: ه معنی، ذیل این لغت آمده استدر سنگالخ نیز س
  )112:1388استرآبادي،.(گوشت والغر

معنی کرده به همراه استداللی که آورده است، پذیرش این معنی را بسیار آسان » بی نام«توجهی که دهخدا نموده و آن را 
  .  کند می

  

تم   ətməkک اَ

  )140:1338خاقانی،(پیشش زبان به گفتن سن سن در آورم / کو شه طغان جود که من به هر اتمکی ●

هاي معروف دیگر مثل معین،  ، اما در فرهنگ)997:1354دهخدا،. (دهخدا واژه را ترکی دانسته و آن را نان معنی کرده است  
نان بی روغن آمده  و اوتماکچی به معناي خباز : خ به صورت اوتماكاین واژه در سنگال. انوري، آنندراج این لغت نیامده است

ندي ) 125:1389کاشغري،(در دیوان لغات الترك نیز به معنی نان ) 128:1388استرآبادي،. (وجود دارد تمکلَ و به صورت اتمک و اَ
  )208همان،. (به معنی کسی که نانش فراوان شده آمده است

ک چنین میهادي این کلمه را به صورت جدا الزم به یادآوري . نان. ترکی قدیمی«: نویسد گانه نیاورده است ولی ذیل واژه اَپم
ریشه کلمه . اپمک/ اتمک/ اوتمک: است که در منابع قدیمی سه کلمه که ظاهراً در اصل یکی باید باشند براي نان وجود دارد

ک . چندان روشن نیست ك«اما کلمه با . تواند در ارتباط باشد می) کاشتن(در اکمک با مص) در ترکیه به معنی نان(امروزه اَکم «
لذا همانند قازماق، بارماق . مک عالمت مصدري است ولی در اینجا مفهوم مصدري وجود ندارد-طبعاً پسوند. قدمت چندانی ندارد

  )103:الف 1389هادي،(» .ها چؤرك مرسوم شده در آذري امروز به جاي همه این. تبدیل به اسم شده است... و

  :خاقانی در جاي دیگر گوید

  تن گرچه سو و اتمک از ایشان طلب کند                       کی مهر شه به اتسز و بغرا برافکند
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  )140:1338خاقانی،(                                                                                            

  .ترکی است در معنی آب و نان» اتمک«هم  و» سو«در بیت فوق، هم 

  

الن  اَرسərsəlan  

  )      25:1338خاقانی،(مرا چه ارسالن سلطان چه بغرا / چو داد من نخواهد داد این دور  ●

خلف (به تبار کلمه اشاره نشده است؛ » برهان قاطع«در ). 200:1376معین،(معین کلمه را ترکی دانسته است؛ 
» فرهنگ سخن«هاي مهم دیگر مثل  ، اما در فرهنگ)211:1363آنندراج،(نندراج این لغت را فارسی دانسته آ). 104:1342تبریزي،

در سنگالخ دو ). 1839:1354دهخدا،(، دهخدا نیز آن را ترکی دانسته است؛ )329:1381انوري،(به ترکی بوده واژه تصریح شده 
، در دیوان لغات )116:1388استرآبادي،(نام برجی از بروج فلک  -2أسد : یعنی. به معنی شیر -1: معنی براي آن ذکر شده است

  )610:1389کاشغري،.(الترك نیز به معنی اسم ولقبی براي خاقانان آمده است

شیر، أسد، نام برجی از بروج ) آرسالن(« : خوانیم فارسی ذیل کلمه آسالن چنین می -در لغت نامه جامع اتیمولوژیک ترکی
شیر دل وشجاع، ایضاً به لحاظ افاده مفهوم شجاعت، از قدیم االیام به عنوان نامی براي [...] ن هم گوینداسال) برج أسد(فلکی 
الن در اسامی جانوران  -پسوند. انتخاب شده) آلب ارسالن >آلپ ارسالن (ویا لقبی براي فاتحان وشجاعان ) امیر ارسالن(پسران 

، هرچند ظاهراً پسوند فاعلی است و لیکن مفهوم آن در اسامی )نوعی پرنده شکاري= ببر، ترالن = قافالن (شود  دیگر نیز مشاهده می
از این رو این پسوند و ریشه آن همیشه . زیرا اغلب بن ترکی این کلمات در دسترس نیست. این نوع حیوانات چندان روشن نیست

  )70:الف 1389هادي،(» .مورد بحث بوده و حل نشده است

» مرد افکن«باشد که معنی آن ) پسوند فاعلی(ان ) + انداختن= سالماق (سال ) + پهلوان(اَر : مه متشکل ازرسد این کل به نظر می
  )35:1380نائبی،.(آید است و به همین مناسبت به شیر نیز اطالق شده است؛ این واژه به صورت اسالن، آسالن، اصالن نیز می

  

  əqçəاقچه 

  )419:1338خاقانی،(به هر دریچه اي، اقچه زر شش سري ریخت / شاهد طارم فلک رست ز دیو هفت سر •

مغولی دانسته؛  –معین آن را ترکی ). 134:1381انوري،(این واژه مغولی ضبط شده است؛ » فرهنگ سخن«در  
داعی (، فرهنگ نظام نیز به همین ترتیب )88:1363آنندراج،(، اما آنندراج آن را ترکی فهمیده )73:1376معین،(

اما این واژه ترکی است ). 141:1354دهخدا،. (، این در حالی است که دهخدا نیز آن را مغولی دانسته است)100:1364االسالم،
که در مجموع معنی آن سفید فام است و پول ) پسوند(چا ) + در مورد معانی این کلمه       آقسنقر در همین مقاله(متشکل از آق 

در سنگالخ ذیل این لغت معنی درهم ودینار آمده است؛ . ین نام مشهور بوده استنقره اي هم به خاطر رنگ آن، در گذشته به ا
سکه نقره دوره  -4پولک  -3پول سفید  -2پول سکه  -1: وبهزادي نیز پنج معنی از آن ارائه داده است) 120:1388استرآبادي،(

  )104:1389بهزادي،. (سکه نقره ضرب شده در زمان کریمخان زند -5عثمانی 
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 alp)  آلپ(اَلب 

  )109:1338خاقانی،(سرکشان لشکر الب ارسالن افشانده اند / گر کمندي وقتی اندر حلق سگساران روم •

اما دهخدا آن ). 144:1381انوري،(نیز به همین ترتیب » فرهنگ سخن«). 82:1376معین،(معین به تبار کلمه اشاره نکرده است؛ 
). 397:1363آنندراج،. (آنندراج نیز ترکی بودن کلمه را تصریح کرده است. )156:1354دهخدا،(را ترکی قدیم دانسته است؛ 

این واژه در سنگالخ به معناي پهلوان و بهادر ). 116:1389بهزادي،(بهزادي آن را قهرمان، شجاع، دالور و پهلوان معنی کرده است 
  ).116:1388استرآبادي،(آمده است؛ 

  :و قطعه زیر نیز به همراه آن آمده است. ضبط شده است به معنی دالوردر دیوان لغات الترك نیز به صورت اَلب   

لور/ اُذلک اوجِن آلدیمی/ ایسیز آژون قالدیمی/ اَلب ار تنکا الدیمو   ك یِرت رَ اَمدي ی.  

. ترکد اکنون دل می/ آیا روزگار، انتقام ستاند؟/ آیا جهان پست ماند؟/ یعنی آیا افراسیابِ پادشاه در گذشت؟  
  )100:1389ري،کاشغ(

  . شود دیده می... این واژه بیشتر در کنار اسامی تاریخی همچون آلپ ار تونقا، آلپ ارسالن، آلپ تگین و   

یاز       əyazاَ

  )233:1338خاقانی،(من هم ایاز جودش وهم قنبر سخاش / محمود بن علی است چو محمود وچون علی •

و برخی مثل ) 486:1343نفیسی،(ی مثل نفیسی آن را فارسی دانسته اند؛ برخ. ایاز نام غالم معروف سلطان محمود غزنوي است
ریخت اصلی آن در ترکی . ، دهخدا ، معین و انوري به نوع آن اشاره نکرده اند)80:1375علوي،(علوي آن را ترکی خوانده اند؛ 

؛ ) پسوند بیان حال(» آز«+ ) ماه(= » آي«مرکب از ). 70:1373داشغین،(است ) سفیدي صبح، هواي خنک سحرگاهی(=آیاز 
هاي ترکی بیانگر صفا و روشنی و سفیدي  در آغاز واژه» آي«. گفته اند مجموعاً یعنی ماه وش و سفید؛ افراد سفید چهره را ایاز می

  . ماه وش: آیتک. روشن، آشکار، نورانی: آیدین. ماه گونه، روشن وسفید چون ماه: است؛ آینا

  

  bəktaşبکتاش 

  )339:1338خاقانی،(دیدن بکتاش و بغرا برنتابد بیش از این / شرق کارسالن خان سخاستبر قیاس شاه م •

هاي معروف دیگر مانند معین نیز آن را ترکی  فرهنگ). 198:1354دهخدا،(دهخدا به ترکی بودن کلمه اشاره کرده است؛ 
: بهزادي معنی ان را اینگونه آورده است). 999:1381انوري،(نیز به همین ترتیب؛ » فرهنگ سخن«، )558:1376معین،(دانسته اند؛ 

میرزا مهدي خان استرآبادي نیز دو معنی براي آن ). 325:1389بهزادي،(هر یک از خادمان یک امیر، بزرگ ایل، بزرگ دسته؛ 
 سترآبادي،ا( نام بکتاش ولی که در روم مشهور است، مرشد طایفه ي ینکیچري؛ -2نام پادشاهی از خوارزمیان  -1: ذکر کرده است

به صورت جداگانه ) 502همان،(و تاش ) 505:1389کاشغري،(در دیوان لغات الترك بکتاش وجود ندارد ولی بیگ ). 168:1388
  .آمده اند
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  .شود است که معنی ترکیبی آن موال وخداوند می) هم(= تاش ) + رئیس یک عشیره(= بکتاش مرکب از بک 

  

  beyrəqبیرق 

  )481:1338خاقانی،(بیرق شاهوار بندد صبح / کاز براي یک اسبه شاه فل  ●

نیز معین به ترکی بودن کلمه اشاره کرده » برهان قاطع«درحواشی ) 498:1354دهخدا،. (دهخدا این واژه را ترکی دانسته است
ز مثل هاي معروف دیگر نی اما فرهنگ) 831:1363آنندراج،(آنندراج آن را فارسی ذکر کرده ). 335:1342خلف تبریزي،(است؛ 

). 794:1364داعی االسالم،(نیز به همین ترتیب؛ » فرهنگ نظام«، )1134:1381انوري،(آن را ترکی دانسته اند؛ » فرهنگ سخن«
» .علم کوچک و قصب السبق که در میدان اسب تازي نصب کنند«: سنگالخ آن را این گونه معنی کرده است

هاي  مه به صورت بترق آمده است به معنی نیزه اي که بر نوك آن باریکه، در دیوان لغات الترك این کل)159:1388استرآبادي،(
  )271:1389کاشغري،. (در روز نبرد، مرد جنگی خود را با آن معرفی کند. دیبا و حریر آویزان کنند

ی نیز شده ایضاً دخیل در زبان عرب. نشان، علم، پرچم): بایداق(بایراق « : توضیحات هادي نیز در خصوص این کلمه جالب است
شکل قدیم کلمه به صورت باتراق آمده که کالوزن آن را دخیل از . برخالف ظاهر کلمه هیچ ارتباطی به باي ندارد[...] است

ي  >د >ت. نماید با وجود این دخیل بودن کلمه مقبول تر می! داند، البته بدون ارائه دلیل خاصی سانکسکریت و یا سغــدي می
  ) 230:الف 1389هادي،(» .وسپس وارد فارسی شده است) بایراق>دراق با >باتراق. (گردیده است

به عنوان پسوند آلت دلیلی براي ترکی بودن این کلمه باشد چرا » اق«رسد وجود  توجه هادي بسیار جالب است اما به نظر می
که همگی اسم آلت هستند این ... و )کاسه(= ، چاناق )شانه(= ، داراق )علم، سوزن ناسفته(= که در کلمات دیگري از قبیل سنجاق 

  .شود پسوند دیده می

فروبرده شده، ) = پسوند(راق ) + فرورفتن= باتماق (بات = در ترکی قدیم باتراق «: نظر نائبی در این مورد پذیرفتنی تر است
  )74:1380نائبی،(» .برند، پرچم، علم، درفش، سنجاق نیز آمده است علمی که در میدان کارزار در زمین فرو می

  pərçəmپرچم  

  )277:1338خاقانی،(بر بیرق شام سوخت پرچم / تف علم تو در دم صبح  ●

تی(=ریشه اي از موي غژغاو  حسن (که بر سر نیزه وعلم وگردن گاو آویزند؛ درفش، پرچم، کاکل، گیسو، زلف ) گاو تب
) 725:1376معین،(، معین هم همین طور )1310:1381انوري،(انوري به ترکی بودن واژه اشاره کرده است ). 258:1383دوست،

اما این واژه در اصل ). 719:1343نفیسی،(نفیسی نیز به همین ترتیب؛ ) 893:1363آنندراج،(ولی آنندراج آن را فارسی دانسته است؛ 
الترك به در دیوان لغات . رود ترکی است و ریخت هاي دیگر آن برجم و بجکم است ودر ترکی از اعالم مشهور به شمار می

قطعه پارچه ي دیبا وحریر و یا دم گاو وحشی بیابانی که دالوران در میدان جنگ . صورت بجکم آمده است به معنی عالمت وسند
  ).  278:1389کاشغري،.(اوغوزان به آن برجم گویند. کنند آن را به عنوان نشان وسند خاصی حمل می
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تُق   totoq تُ

 )148:1338خاقانی،(م از اختران نثار زر آورد صبحد/ در تتق آفتاب چون مه نو دید •

، در )1026:1363آنندراج،(آنندراج آن را عربی دانسته است؛ . در برهان قاطع و فرهنگ معین تبار کلمه ذکر نشده است  
نیز دهخدا ) 206:1364داعی االسالم،(فرهنگ نظام چنین آمده است که کلمه ترکی وعربی نیست بلکه تتغ بوده و فارسی است 

) پسوند(وق ) + ریشه(اما ترکی است؛ این لغت مرکب است از توت ). 370:1354دهخدا،(دقیقاً به همین مسئله اشاره کرده است؛ 
در سنگالخ توتوق به معنی پرده اي که به در گیرند، آمده است، تتق هم پرده باشد . از مصدر توتماق به معنی پوشاندن

رود اما در ترکی قدیم معنی پرده و  امروزه به معنی مسدود، گرفته، اسیر، گرفتار به کار میاین کلمه ). 179:1388استرآبادي،(
  )335:الف 1389هادي،. (حاجب داشته است

  :گوید حافظ می

  سر قضا که در تتق غیب منزوي است                   مستانه اش نقاب ز رخسار برکشیم

  )752:1362حافظ،(                                                                                   

  

  təbrizتبریز 

  )155:1338خاقانی،(باز تبریز به فرمان شدنم نگذارند / گیر فرمان ندهندم به خراسان رفتن •

عده اي آن . کاري است دشوار -همانگونه که آیلرس زبان شناس آلمانی نیز اعتراف کرده است –یافتن ریشه دقیق این واژه   
جریان داشتن چشمه وجوي، مانند (ریز ) + گرم، گرما(دانسته اند؛ و عده اي از تب ) چشمه یا رود گرم (= » توري«را واژه ي 

ش/ تورژ«؛ و برخی از واژه ارمنی )کاریز ونیریز انگاره بعضی این است ). 382:1357دانشنامه،(     ؛ )این براي انتقام است(= » تورِ
نشانه جمع در ترکی باستان که در (ایز ) + نام قوم ساکن در این منطقه(= آن تاووریز است، مرکب از تاوور که ریخت کهن 

  )8:1380نائبی،. (تاووري ها: شود دیده می) هاي دنیز، بیز، سیز، اوغوز واژه

  

رك    torkتُ

  )    292:1338نی،خاقا(نخورم چون دل شادان به خراسان یابم / غم ترکان عجم کان همه ترك ختن اند ●

  .هاي آسیایی نام مجموعه اي از ملت: 

دانسته اند؛ اما واژه ترکی است ) 190:1373کاتوزیان،(و بعضی مجهول هویت ) 855،1343نفیسی،(بعضی این واژه را فارسی   
و در اصل آن ). 1707:1381:انوري.(، انوري نیز همین طور)386:1376معین،(وبزرگان لغت مثل معین آن را ترکی دانسته اند 

  :ها هستند هاي مهم این انگاره
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تااوس: پورگشتال -نظر هامر -1 توغارمه است و آن نواده یافث بن / ترکیتاوس که هرودت آورده که در تورات توقارمه/ اصل آن تارژِ
  )126:1357دانشنامه،... (نوح است

  )- /همان... ( اصل آن تور پسر فریدون است -2
ک به معناي تولید مثل کردنترك م: نظر وامبري -3 مر همان. (شتق است از تو/-(  
  )-/همان(ترك یعنی دولت وابسته به خلق وتبعه : نظر دورفر -4
؛ این نظر را تامسون، )-/همان(ترك اگر اسم باشد به معنی نیرو و قدرت و اگر صفت باشد به معنی نیرومند وقدرتمند است : نظر مولر -5 

  )-/همان. (و بازن  نیز پذیرفته اند کالوسون، زیمت، دورفر،
ک » تؤرك«اصل آن  -6 ن«و تؤروك و توروق و توروخ یعنی نسل ونژاد؛ و ) پدید آمدن، کمال یافتن(= است از مصدر تُوره م توروی « :

  .ندو توران نیز از همین ریشه ا) از قهرمانان شاهنامه( ظاهراً واژه تور ) 304:ب1379هادي،(» بالنده، رشد یابنده
  )9:1380نائبی،. (ها قومی یکجانشین بوده اند است به اعتبار آن که ترك) ماندن، حرکت نکردن (=دورماق / ریشه آن مصدر تورماق -7

  

 tənqriتنگري  

  )424:1338خاقانی،(سنقر کفر پیشه را سن سن گوي تنگري / نایب تنگري تویی کرده به تیغ هندوي •

فرهنگ «در ). 1035:1354دهخدا،(، دهخدا نیز به همین ترتیب؛ )1155:1376معین،(رد؛ معین به ترکی بودن واژه تصریح دا 
. ، آنندراج نیز به ترکی بودن آن اشاره کرده است)1939:1381انوري،(نیز این کلمه ترکی ضبط شده است؛ » سخن

 - 2خدا، آفریننده، آفریدگار  -1 :در فرهنگ آذربایجانی به صورت تاري وتانري درج شده است به معنی). 1209:1363آنندراج،(
و به معنی » تنکري«در دیوان لغات الترك نیز به صورت ). 397:1389بهزادي،. (آسمان، فلک -4بت، صنم  -3رب النوع، اآلهه 

  ).594:1389کاشغري،. (خداوند ذوالجالل آمده است

آسمان / نی ترکیبی آن به سوي سپیدهاست که مع) سمت وجهت(= ري ) + سپیده، آسمان(= این کلمه متشکل از تانق   
به سمت : تانقیري[...] به معنی سپیده وهر چیز عجیب ونادر . ترکی قدیمی: تانق« : نویسد هادي در باب این واژه چنین می. شود می

به معنی  بعداً از آسمان. باشد می) ماقبل ترکی(نو  -به گفته کالوزن کلمه بسیار قدیمی از دوره ي هیسیونگ. سپیده، آسمان
رفته است  به معنی خداوند به کار می) خداوند(تا آن که بعد از اسالم نیز در دوره ترکی خاقانی در کنار بایات . خداوند تغییر یافت

 در آذري امروز در کاربرد. رود به کار رفته و می) اهللا(هر چند که تا امروز نیز در کنار لفظ جالله . و کم کم جاي خود را به اهللا داد
  )594:الف1389هادي،(» .به صورت تنگري وارد فارسی شده است. و به صورت تاري باقی است» نون«شفاهی با حذف 

       

 turanتوران   

  ) 330:1338خاقانی،(خسرو اقلیم بخش، رستم توران ستان / شاه مالیک شعار، شیر ممالک شکار •

وبرخی پهلوي ) 998:1343نفیسی،(و برخی عربی ) 330:1364داعی السالم،(عده اي آن را فارسی دانسته اند   
در نظر برخی دیگ این واژه هم ریشه با ). 1964:1381انوري،(؛ و بعضی به نوع دستوري آن اشاره نکرده اند )399:1376معین،(
رك«   ).91:1380نائبی،(دورماق به معنی ماندن وحرکت نکردن / از ریشه تورماق) همین لغت(      است » تُ
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  çabokچابک  

  )73:1338خاقانی،(چابک زنِ خراجی چوبک زنان اوست / ناهید زخمه زن گه چوبک زدن به شب  ●

داعی (ولی فرهنگ نظام آن را فارسی دانسته است . فرهنگ هاي معروف مثل سخن، معین، دهخدا به تبار کلمه اشاره نکرده اند
ك ) + ریشه(= چاپ / اي مرکب است از چاباما ترکی است؛ کلمه چابک یا چابوك کلمه ) 426:1364االسالم، از ) پسوند(و

شمشیر زدن  -4غارت کردن  -3دوانیدن  -2تاختن ودویدن  -1: مصدر چاپماق که در فرهنگ سنگالخ به این معانی آمده است
ارت و بدیهی است در معنی چهارم مفهوم چاالکی وچستی و مه) 193:1388استرآبادي،(زخم زدن وبریدن به ضرب واحد؛  -5

 1389هادي،(؛ )در معنی با تاخت رسیده(چابوق در ترکیه به معنی سریع، زود، با فوریت، چابک . کند زبردستی را افاده می
. ثبت کرده است» شابوك«ریخت دیگر آن چئویک در معنی زرنگ وکاردان است که کاشغري آن را ). 370:الف

  )97:1380نائبی،(

        

   çuxa  چوخا

  ) 26:1338خاقانی،(شده مولوزن و پوشیده چوخا / سوراخ غاريمرا بینند در  •

کلمه چوخ که چوخه از آن مشتق شده همان کلمه ترکی چوقه، به معناي پارچه ... «: در فرهنگ البسه ي مسلمانان آمده
معین آن را ) 122:1345هروي،(وسپس به مقاله مقریزي و ترجمه آن درباره بازار چوخا پرداخته شده است » ...ابریشمی است

دولت آبادي به ترکی بودن ). 2408:1381انوري،(و سخن فقط به قدیم بودنش تصریح کرده ) 1319:1376معین،(اوستایی دانسته 
ها که کمرش چین  ؛ بهزادي آن را ترکی دانسته به معنی کت، ردا، لباس ملی قفقازي)156:1386دولت آبادي،(آن تصریح دارد 
چوخا ... صورت قدیمی آن چوقا و چوگه است به معنی هر نوع پارچه یا زیرانداز پشمی« ). 483:1389بهزادي،(دار و بلند است 

  ).380:ب1379هادي،(» ...چوخا >قویخا  >قویقا: قویقا به معنی پوست و پوستین است/ محرف کلمه قدیمی تر کویقا

  

 xatun خاتون 

  )370:1338خاقانی،(و دلستان آمده عاشقان را آرزوبخش / خال مشک از روي گندمگون خاتون عرب •

فارسی : فرهنگ نظام نوشته) 2615:1381انوري،(انوري نیز به همین ترتیب ) 1384:1376معین،(معین آن را ترکی دانسته است 
دهخدا نیز به نقل از فرهنگ نظام همین ) 528:1364داعی االسالم،(هاي ترکی آن را ترکی دانسته باشند  است اگرچه فرهنگ

ر واژه کهن قاتون است که در آذري امروز به ). 8:1354دهخدا،(را تکرار کرده است مطلب  ولی این واژه ترکی است، خاتون مغی
به معناي زنی که به سن بلوغ رسیده به کار » کادین«این کلمه هم اکنون در ترکیه به صورت . کاربرد دارد» قادین وخاتین«صورت 

  .رود می

در دیوان لغات الترك ذیل کلمه ) 209:1388استرآبادي،(معنی بانوي بزرگ و زن اکابر آمده است این واژه در سنگالخ به   
لسا، قاتون ایشی قلیر؛ یعنی هرگاه : در این کالم نیز آمده است. نامی براي دختران افراسیاب: قاتون چنین آمده است خان ایشی ب



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٤٦ 
 

. إذا جاء نهر اهللاِ بطلَ نهرُ عیسی: خن عرب است که گویندشبیه این س. شود خان کاري داشته باشد کار خاتون رها می
این کلمه را مأخوذ از سغدي دانسته اند در هر حال از کلمات قدیمی ترکی است که وارد : نویسد هادي می). 249:1389کاشغري،(

  )    420:الف1389هادي،. (فارسی نیز شده است

  

  xaqanخاقان 

  )26:1338خاقانی،(سمرقند و بخارا به خاقان / ز افسار خرش افسر فرستم •

  .لقب شاهان ترك وچین: 

وهمچنین ) 1390:1376معین،(توان به معین اشاره کرد  براي مثال می. اکثر فرهنگ نویسان به ترکی بودن آن اشاره کرده اند
مصدر قاقوماق یا اصل واژه ترکی است و صورت ترکی آن قاغان است به معنی شجاع ودلیر؛ از ). 2636:1381انوري،(انوري 

در سنگالخ ذیل این واژه چنین آمده . خاقان، قاآن، قاقان، قاغان، هاکان ریخت هایی از یک واژه اند. قاقیماق به معنی خشم گرفتن
روم و کسري به پادشاه عجم، و ] به پادشاه[که قیصر ] چنان[پادشاه پادشاهان، و هر پادشاه عموماً وپادشاهان چین خصوصاً : است
. به پادشاه هند، و خان به پادشاه توران، و شار به پادشاه گُرج، وکراي به پادشاه تاتار، تبع به پادشاه یمن راي

  . احتماالً واژه خان مخفف آن است) 209:1388استرآبادي،(

  

  xanخان   

  )896:1338خاقانی،(در طغانشاهیش طغرا دادي احسنت اي ملک / بر قراخان شب وآقسنقر روز از شرف •

آید  می» خان«خان، قاآن، قآن، خاقان همه صورتهاي مختلف فارسی از کلمه مغولی قایان هستند که در ترکی فقط به صورت 
  .و نیز        خاقان در همین مقاله) 128:1357شریک امین،(

  

 sari  ساري  

  )29:1338خاقانی،(نفیر فاخته ونغمه هزارآوا / صفیر صلصل ولحن چکاوك وساري •

در . ریخت کلمه بیشتر به کلمات ترکی شبیه است. ي مهم مثل سخن، معین، دهخدا به تبار کلمه اشاره نکرده اندفرهنگ ها
معین نیز تقریباً همین ) 223:1388استرآبادي،. (ذکر شده است» پرنده سیاه خالدار که سار گویندش«سنگالخ یکی از معانی آن 

بهزادي نیز آن را به صورت . در دیوان لغات الترك این واژه نیامده است). 1792:1376معین،(معنی را براي آن ذکر کرده است 
. سار، سارنگ، پرنده اي است کمی بزرگتر از گنجشک و رنگ پرهایش برنزي مایل به زرد است: آورده است» سار«
  )659:1389بهزادي،(
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  sonqorسنقر     

  )149:1338خاقانی،(وشوار کرد اکنون ز شکر گوش مرا گ/ بودم ز طبع سنقر حلقه به گوش او •

ر آمده است در . هاي معتبر به ترکی بودن این واژه تصریح دارند همه فرهنگ در دیوان لغات الترك این واژه به صورت سنکقُ
در سنگالخ به صورت سونقور آمده است در معنی پرنده شکاري که شنقار هم ) 596:1389کاشغري،(معنی پرنده ي شکاري 

  )232:1388استرآبادي،. (کور و نابینا: ) ري و لکزيبه تاتا(گویند 

ظاهراً چاقیر در ترکی کلمه اي اصیل بوده و به لحاظ رنگ چشم این پرنده «: زند هادي در ذیل کلمه چاقیر این چنین حدس می
ت همین کلمه کذا محتمل اس. چاغري >چاغیر. نیز احتماالً محرف همان است) شاهین(چاغري. آن را چاغیردوغان نامیده اند

  )373:الف 1389هادي،(» .سونقور >شونقار  >شانقیر  >شاقیر  >چاقیر . عقاب شده باشد: سونقور/ محرفاً شونقار

  

  su  سو   

  )140:1338خاقانی،(کی مهر شه به اتسز وبغرا برافکند / تن گرچه سو و اتمک از ایشان طلب کند  ●

  آب : 

. دهخدا نیز به همین ترتیب) 1943:1376معین،. (کی بودن واژه اشاره کرده استانوري آن را ثبت نکرده؛ اما معین به تر
: آمده است و این ضرب المثل در مقابل آن نوشته شده است) Suw(= » سوو« این کلمه در دیوان به صورت ) 691:1354دهخدا،(
کند، تو نیکویی کن، زیرا که  تو بدي می به کسی که به. دهد شیر بده ، یعنی به کسی که آب نمی»سوو بیر ماس کا، سوت بیر«

رواج و  -2آب  -1: استر آبادي نیز دو معنی براي آن ذکر کرده است) 495:1389کاشغري، . (سازد احسان تو، او را بنده تو می
نیز به کار  این واژه به معنی رودخانه. که در این جا معنی اول مورد نظر است) 233:1388استر آبادي،. (رونق و جاه وعزت وآبرو

  )136:1380نائبی،. (در چین» قان سو«و » آغ سو«شود؛ مانند  ها نیز دیده می رود که در نام بسیاري از رودخانه می

  

 seyl سیل   

  )158:1338خاقانی،(ناودان مژه را راه گذر بگشایید / سیل خون از جگر آرید سوي بام دماغ •

تلفظ ترکی . و مشتقات فراوان آن در این زبان نشانه ي ترکی بودن آن است سیل را واژه اي عربی دانسته اند اما ریخت ترکی
شود و سئل  نیز دیده می) نام رود معروف(سئی به معنی رود است که در ینی سئی . ِ ل–پسوند + آن سئل است از واژه ي سئی 

  :واژه ترکیبات دیگر این. رود مجموعاً یعنی آبی که خروشان چون رود است یا به رودخانه می

  سیل گونه: سلجوق -1  
  شستن غله ناصاف در رودخانه : سئی له مک -2  
  مسیل: سئلووچا -3  
  کاهل و وقت تلف کن: سئی سئی -4  
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  کاسه سفالین: سئیین -5  
  )138:1380نائبی،(پخش و پال مانند سیل : سئلینتی -6   
  

  qərasonqorقراسنقر  

  )                                              144:1338خاقانی،(سنقر از نیام برآمد خنجر آق/ دست قراسنقر فلک سپر افکند  ●

  ) 225:1388استرآبادي،. (سنجر بن ملک شاه است] نام[

معین نیز به همین ترتیب؛ ) 195:1354دهخدا،(فرهنگ هاي مهم از جمله دهخدا به ترکی بودن واژه اشاره کرده اند؛  
هفت معنی ذکر شده است که معنی سیاه در اینجا مورد نظر است » قرا«ر سنگالخ ذیل کلمه د). 3653:1376معین،(
در مورد سنقر        . باشد و معنی ترکیبی آن شنقار سیاه می) شنقار(سنقر ) + سیاه(این کلمه متشکل است از قرا ) 225:1388استرآبادي،(

  .سنقر در همین مقاله

  

  voşaqوشاق 

  )136:1338خاقانی،(بر راه دي کمین به مفاجا برافکند / ز سقالب ترك واربا بیست و یک وشاق  •

فرهنگ ) 5029:1376معین،(معین نیز آن را ترکی دانسته است ) 8231:1381انوري،(ترکی ضبط شده » فرهنگ سخن«در     
اما ترکی است؛ این ) 193:1354دهخدا،(دهخدا آن را معرب دانسته است ) 454:1364داعی االسالم،. (نظام نیز به همین صورت

در دیوان لغات الترك نیز به شکل ) 135:1388استرآبادي،(اوشاغ به معنی ریزه و حقیر آمده / کلمه در سنگالخ به صورت اوشاق
  )110:1389کاشغري،(شود  چیز کوچک و از این رو به کودکان خردسال اُشَق اُغالن گفته می: اُشَق آمده، اُشَق تانک

خرد (در همان معناي قدیمی » اوشاك«امروزه در ترکیه به شکل . به معنی خرد شدن است» اوشاماق«ز فعل قدیمی این کلمه ا   
  .رود اوشاخ در معنی طفل و کودك به کار می/ مستعمل است و در آذري به شکل اوشاق ) وحقیر

  

  yəğmaیغما     

  )338:1338خاقانی،(برنتابد بیش از این گنج زر دادن به یغما / دست چون جوازش دادي گنج زر، چون آفتاب •

ترکان قبیله یغما که قبیله ي معروفی از اتراك مشرق بوده اند و به تاراج وغارت مشغول بوده اند؛ لهذا یغما کردن و یغما : 
  )472:1367قزوینی،(زدن، این عمل این قبیله اتراك معروف شده است 

) جمع کردن(= واژه ترکی است از مصدر یغماق ) 456:1389کاشغري،(آمده است در دیوان نیز به معنی نام قبیله اي از ترکان 
از آن ) جمع شده از این جا واز آنجا (= » ییغنتی«امروزه صفت ) 205:1380نائبی،(نیز از همان است؛ ) غارت کردن(= که یاغالماق 
ها مثل  هر چند برخی) 5258:1376معین،(اند  لغت پژوهان معروف نیز مثل معین در ترکی بودن آن هم داستان. رود به کار می

  ).4010:1343نفیسی،(نفیسی آن را فارسی تصور کرده باشند 
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  .یاران: تبریز ).سؤزلوك(فرهنگ لغات ترکی ). 1373. (اشغین، حسین زادهد

  .دانشگاه تهران: تهران .-ترجمه حسینی هروي -البسه مسلمانان ). 1345. (پ.دزي ر

  . دانشگاه تبریز: تبریز .هاي ترکی و مغولی در متون فارسی فرهنگ واژه. دولت آبادي، عزیز

  .مؤسسه ي لغت نامه ي دهخدا: تهران. مهلغت نا ).1354. (دهخدا، علی اکبر

  .فرهنگستان ادب وهنر: تهران. فرهنگ اصطالحات دیوانی دوران مغول). 1357. (شریک امین، شمس

  .ما: تهران. فرهنگ مثنوي ).1375. (علوي، سید عبدالرضا

  .اساطیر: تهران). زه دارجرب -به اهتمام ع(حافظ با مجموعه تعلیقات وحواشی عالمه قزوینی ). 1367. (قزوینی، محمد

  .یلدا: تهران. فرهنگ فارسی). 1373. (کاتوزیان، محمد علی

  .اختر: تبریز. برگردان فارسی از حسن محمد زاده صدیقدیوان لغات الترك، ). 1389. (کاشغري، محمود
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  .امیرکبیر: تهران. فرهنگ فارسی). 1376. (معین، محمد

  .پیام: تهران. ترکی در فارسی واژگان زبان). 1380. (نائبی، محمد صادق

  .خیام: تهران. فرهنگ نفیسی). 1343. (نفیسی، علی اکبر

  .اختر: تبریز). فارسی -ترکی(لغتنامه جامع اتیمولوژیک  ).الف 1389. (هادي، اسماعیل

  .احرار: تبریز). تأمالتی در عرصه ریشه شناسی(فرهنگ ترکی نوین ). ب 1379. (ــــــــــــ 
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104 

  ي منظوم ایرانامهدانشن
  

  اسماعیل تاجبخش

  چکیده

نامید، اثري است منظوم از پروفسور سید حسن امین در بحر متقارب » شاهنامه امینی«توان آن را که می» دانشنامه منظوم امینی«  
خان از فتحعلی» نامهشهنشاه«علی فردوسی ثانی و از میرزا محمد» شاهنامه نادري«هایی چون و به شیوه شاهنامه و در سلسله کتاب

این کتاب از چند منظر مورد مطالعه و مداقه نویسنده این سطور . صبا؛ و البته با تفاوت فاحشی در محتوا و مضمون با چنان آثاري
. استگرفتهطرفانه مورد ارزیابی و بررسی قراراست و البته ارادت خالصانه به خالق اثر دخالتی در آن نداشته و کتاب بیقرارگرفته

یکی خالصه زندگی نویسنده و آثار و مقاالت او و دیگر . استنظر شدهگفتنی است که در این مقاله از دو موضوع عمداً صرف
  .استشدهاي جداگانه چاپدیگر در مقالهشاعر که اولی در پایان دیوان امین، و دو» خصایص روحی و اخالقی«

  

  

  .امین حسن سید ایران، منظوم شنامهداندانشنامه منظوم امینی،  :هاکلید واژه
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  مقدمه

  نگاهی به ساختار و محتواي منظومه - الف

 سطح زبانی .1

سازد که نویسنده در استفاده از واژه هاي امروز و نهادن دقت در انتخاب واژگان کتاب یک نکته را بر ما مسلم می
شیوه اي خاص خود دارد که  -ند استاد شهریارمان–آنها در کنار واژه هاي ادبی کهن هیچ ابایی ندارد و در این مورد 

  .کردتوان آن را نوعی سبک شخصی تلقیمی
 سطح نحوي .2

در سطح نحوي و تلفیق جمالت، سخنور به خاطر دارا بودن قریحه توانا، توانسته است جمالت زیبا و درخشانی 
» ابیات ناب«د که نمونه آنها را در بخش بکشتصویربیافریند و آنچه در ذهن و ضمیر داشته، مختصر و روشن و بلورین به

  .بینیممی
 سطح محتوایی .3

جمله اساطیر، تاریخ، ادبیات، فرهنگ، هنر، مایه کتاب، مسائل تاریخ و فرهنگ و ادب ایران است؛ ازمحتوا و درون
تاریخ و فرهنگ ایران البته به صورت اشاره و پاره و بریده ها؛ و در واقع یادنامه بزرگان ... دین، حقوق، سیاست، رجال و

  .شودمیهایی از خاطرات سراینده و اوضاع و احوال و رویدادهاي روزگار ما نیز دیدهجاي آن گوشهاست که در جاي
اند و آثار ماندگاري کردهها انتقاداي از سخنوران با زبانی نمادین، از حکومتدر تاریخ فرهنگ و ادب ما، عده

ی کدکنی، شاملو و اخوان است؛ و گروهی دیگر، با بیانی برهنه و خشن که عارف قزوینی، نمونه آنها، شفیع. اندآفریده
  .آزرم در سلسله آنهایند. پور و مسعید    سلطان

د به گروه دوم نزدیک» امین«بیان  تر است؛ اما با زبانی نرم و رعایت ادب و حیا و وقار خاصی که البته از چنین سی
  .رودجز این انتظاري نمی دل و فاضلی،نجیب و گشاده

اي شاعرانه، و در واقع، اي شخصی و مفاخرهبه ظاهر حماسه. ادبی کتاب، حماسه و مفاخره است) ژانر(= گونه 
  .حماسه ملی و قومی

هاي خاص بسیار هاي عربی و اسمتفاوت عمده زبان فردوسی با زبان امین در این است که در این منظومه بسامد واژه
و دیگر زبان نرم و صمیمانه اوست که . استاعر در گزینش آنها، کامالً محقّ و در برخی موارد، ناگزیر بودهباالست و ش

اتفاقاً خود شاعر تلویحاً کتابش را با بوستان . آورداند، نیز؛ درمیهایی که دوستان تقلید شدهاین اثر را در سلسله کتاب
است، همان بحري که ) فَعل -فعولن -فعولن -فعولن(= تاب، بحر متقارب قالب و وزن ک. استمقایسه داشتهسعدي قابل 

  .اندشدههاي حماسی در آن ریختهمثنوي
اي که در آن تصویر هاي فلسفی و سیاسی و اجتماعی شاعر است و آیینهها و اندیشهاین منظومه بازتاب دغدغه
اثر یک حماسه تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی  این. توان دیدروشنی در آن میروشنی از روزگار شاعر را به

این . یادکردن نام بزرگان ایران، تأکید بر وجوه اشتراك جامعه ایرانی و تمهید آشتی ملی است«است و هدف سراینده 
فه ایرانی لین اوالً محکمات انسانی و حقوق بشري  (= دسی ، ثانیاً معارف دینی و مبانی ق)اخالق(=آشتی در پرتو سه مؤلّ

  ).33... (: پذیر استامکان) هویت ملی(=زمین و ثالثاً فرهنگ دیرین مفاخر فرهنگی ایران) عرفان
هاي سیاسی هاي معروف فرهنگی و تاریخی و سیاسی، که البته بسامد شخصیتکتاب پر است از یادکرد شخصیت

  .کمتر از آن دو تاي دیگر
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 سطح ادبی .4

ظاهراً . هاي ادبی در آن بسیار اندك استشین دارد و مانند آثار منظوم سعدي آرایهاین منظومه متنی بسیار روان و دلن
  :حق با شاعر است که گفته

  گونه زیبا نگفتها نگفت                       وگر گفت، اینکسی همچو من این سخن                  
هاي ادبی با وجود این، کتاب از آرایش. استبازداشته» معانی و بیان«شاعر، او را از پرداختن به » طبع روان« خالصه 
  . خالی نیست

 هانکته .5

  :نمونه آنها. مندان شعر فارسی، زیاد استهاي آموختنی براي عالقهصفحه است، نکته 34در مقدمه ممتع کتاب که 
رمان فدست جالدان بهالتواریخ، علت مرگ امیرکبیر را، نه قتل او بهلسان الملک سپهر در تاریخ •

 )21ص. (کنداي طبیعی، یعنی تورم پاي امیر، گزارش میسلطان، بلکه عارضه

نویسنده و شاعر هر روزگار، صداي روزگار خویش است، هرچند یکی از صداهاي روزگار  •
 )21ص... (بودخویش بیش نتواند

وانی ایران هاي پهلفردوسی توانست شکست نظامی ایرانیان از اعراب را با احیاي اساطیر و داستان •
... کندجبران -توأم با پذیرش تشیع و طرفداري از پیام آل علی در برابر خالفت امویان و عباسیان–باستان 

 ).22ص(

اش شهریار است که به سال نمونه... تأثیر جو سیاسی و فرهنگی روزگار خویش استشاعر تحت •
براي فرح و بعد از انقالب براي امام و با ستایش رضاشاه براي فردوسی شعر گفته و در زمان پسرش  1333

 )23ص. (اللهی و آقاي هاشمی رفسنجانیشهید دکتر نجات

 هاي ناب و دلنشینقسمت .6

انگیز و شیوا و زیبایند و جزو هایی از این منظومه، بسیار دلنشین و احساسبخش –الف 
  :شودیهایی از این دین اشاره مماندگارترین آثار ادبی روزگار ما که به نمونه

  
 :وطنیات .1

  اگر اشکی از دیدگان ریختم                        وگر آهی از سینه انگیختم 
  بگویم سخن از دل سوخته                         بسوزم چنان شمع افروخته 

  رسانم پیامم به بانک بلند                          بخوانم سرودي ز پازند و زند
  ر دل است                    ز عشق جهانم همین در دل استزمین دمرا مهر ایران

  زند سر ز ایران زمین آفتاب                         چه کوه و چه جنگل،چه خشکی، چه آب
 ست ما را سرانجام و جاي                    که هر جاي ایران مرا شد سراياز اوي

  »همه جاي ایران، سراي من است«      نیا خاك من از نیاي من است                 
  خور و خواب و آرام مایان از اوست                  وز این خاك و آبم همی آبروست

  تن و جان من زنده از عشق اوست                  به راهش اگر سر سپارم، نکوست
  امندهزمین را پرستخداي جهان را همی بنده ام                         که ایران
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                                                 ***  
  امزمین را پرستندهام                         من ایرانمن از عشق مام وطن زنده

ید هستنشان تا که از تخت جمشید هست                  به نوسازي خلق ام  
ید نیستوگر نامی از شیر و خورشید نیست                   د لم جز سوي صبح ام  

  دل از مهر ایران بگیرد فروغ                         که نگشایدم دل ز کذب و دروغ
  آسا سپهر من استبه هر جا که تابنده مهر من است                    همان قبله

  ستصحبتیدلی به ز همست                 مرا همچو در گفتن حق مرا فرصتی
  ست با کلک و دفتر خوشمي سرخوشم                       که عمريگوینده یکی پیر

  سازي کنتمبازي کنم                         به عشق وطن نغمهاگر با سخن، عشق
  دوستی کار و بار من است                     خزان من است و بهار من استوطن

  که دردش به جان و روان من است      وطن داروي درد جان من است               
 هاي دلواگویه .2

  بر این بام تامرغ جانم اینجا نشست                     مرا شحنه بال و پر اینجا ببست
  از این زندگانی مرا نیست سود                          که بر باد شد زندگی هرچه بود

  به کنج قفس چون سر افراشتم         ندانی چه روز و شبی داشتم                    
  ز احوال خود چون بگویم سخن                         که بستند ما را دهن از سخن

  زورخدا را که بستند چشمم چو کور                        قلم را گرفتند از من به
  برنیامد نفس امبماندم چنان زار کنج قفس                               که از سینه

  جز کتف بشکسته، دست کبودنشینی نبود                            بهام همدر این گوشه
  ي خسته امام                           زدي زخم بر سینهچو آمد به کف کلک بشکسته

  امام                                 ندادي کسی هیچ دلدارينیامد یکی کس پی یاري
  کرد حلریغا از این دوستان دغل                                   کسی مشکل من نمید

                                                   ***  
  کس و همدمیم                          خدا را که ما هم همی آدمیمچرا ما چنین بی

  که ویران شود بیخ کاخ ستم            به ما بخش آزادي از درد و غم                
  رها کن وطن را ز رنج و بال                                 که نبود روا بیش از این ابتال

 ستایش آزادي و آزادگی .3

  از آن گفت شاه جهان داریوش                            به گاه نیایش به پند سروش
  نگه دار ایران ز قحط و دروغ                         فرود          که اي ایزد پاك فرخ

  ده                                  سر سبز و جان سرافراز دههمان راستی را به ما باز
  چو زرتشت آورد دین بهی                                  جهان شد پر از نیکی و فرّهی

                                                ***  
  ي مادر است                             چه مادر، که خود همسر حیدر استمرا آب مهریه

  حد پس از انقالبدریغا که خشکید دریاي آب                           ز سدهاي بی
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  ارومیه را چون که دریاچه نیست                     دگرگون شود خلق را شرط زیست

  ن و انسان، نبات و گیاه                       ضررها رسد یک به یک بی گناهبه حیوا

                                            ***  

  چو نوع بشر را فقط یک خداست                     خالف این همه بین مردم چراست؟

  دستاربندان مباد مندان مباد                               کالهی زمرا منت جاه

  مرا از خزان و بهاران چه باك                         ز شیخان و از شهریاران چه باك

  چو من طالب زور و زر نیستم                         ستایشگر اهل شر نیستم

  بگویم گر از کورش و داریوش                        ز حق گویی است اي حقیقت نیوش

 )ص(بر ستایش پیام .4

  ي انبیاست                       مؤثرترین مرد تاریخ ماستمحمد که سرحلقه
  ي چشم بینش از اوستخدا را مگر آفرینش از اوست                        و یا چشمه

  ي خلقت ما سواه                          از او روشنی جست خورشید و ماهشد انگیزه
  اش مفتخر جبرئیللیل                        به دربانیهمان پاك وخشورِ رب ج

  پس از نام یزدان بود نام او                            به گیتی روان است پیمان او
  اگر یونس افتاد در بطن حوت                        نجاتش از او جست چون عنکبوت

  به لطف وي آمد ز چاهی به گاه    وگر یوسف افتاد در قعر چاه                      
رد شد خلیل خدا زو جوانمرد شد                            و زو کوه آتش بر او ب  

  ي او بديمسیحا کز او مرده زنده شدي                        در انفاس خود کشته
  نیلز مکه به یثرب چو کردي رحیل                     تو گفتی گذر کرد موسی ز 

  نیازآور قادر بیحبیب خدا بود و داناي راز                            پیام
  نبی خدا احمد مصطفی                                مه و مهر از نور او باصفا

 نکوهش بدي و پلشتی .5

  ز شهنامه شد زنده لفظ دري                      فري بر چنان اوستادي فري
  شت پلید                           که بودي جهان پر ز گفت و شنیددر آن روزگار پل

  :گوي              ره رستگاري بجویم از اويچه خوش گفت فردوسی راست
  گمان بد رسدجهان را نباید سپردن به بد                       کهکه بر بدکنش، بی«

  ز بد گردد اندر جهان نام بدمکن بد که بینی به فرجام بد                       
  »اگر بد کنی جز بدي ندروي                         شبی در جهان شادمان نغنوي
  چنین پندها دادي استاد توس                      کز آن شاه محمود گفتا فسوس
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 گریز زدن به دفاع مقدس و یاد شهیدان .6

 تدفین فردوسی .7

  نکردي پس از مرگ بر وي نماز             شنیدم که دستاربند دراز            
  پریش                     مگر رافضی بوده در کیش خویشبگفتا که این شاعر دل

  ي شاه و خان بوده استو یا شاعر گبرکان بوده است                      ستاینده
  ورپس او را نشاید سپردن به گور                   چنان سنیان نزد اهل قب

  بکندند گوري به باغ اندرش                       بهشتند در باغ او پیکرش
  »نه بر مرده، بر زنده باید گریست«چنین است در دین اگر شرط زیست            

 هاي ناببیتتک .8

  ام در گلوستز دشمن چه واگویمت یا ز دوست                به لب، خنده و گریه •
 خرد                        که نثري فراتر از او نگذردببین بیهقی را به چشم  •

 نگه کن به پیر خرد کاشفی                          ببین ذکر او از جلی و خفی •

 ها نگفت                 و گر گفت اینگونه زیبا نگفتکسی همچو من این سخن •

 ستم را به اسالم و دین اگر تاخت تازي به ایران ز کین                       چه نسبت •

 زمین گر بمانی به رنج                        از آن به که یابی به غربت ترنجدر ایران •

 اگر هست تهران چو یمگان مرا                        همان به ز شهر فرنگان مرا •

  امزمین را پرستندهام                         من ایرانمن از عشق مام وطن زنده •
ید هستنشان تا که از تخت جمشید هست                  به نوسازي خلق ام  

ید نیست وگر نامی از شیر و خورشید نیست                   دلم جز سوي صبح ام  
  دل از مهر ایران بگیرد فروغ                         که نگشایدم دل ز کذب و دروغ

  آسا سپهر من استهمان قبله                 به هر جا که تابنده مهر من است   
  ستصحبتیدلی به ز همست                 مرا همچو در گفتن حق مرا فرصتی

  ست با کلک و دفتر خوشمي سرخوشم                       که عمريیکی پیر گوینده
  ازي کنتمسبازي کنم                         به عشق وطن نغمهاگر با سخن، عشق

  دوستی کار و بار من است                     خزان من است و بهار من استوطن
  وطن داروي درد جان من است                     که دردش به جان و روان من است

 عجب نیست از این خیل بی راي و هش           که دون پرور آیند و آزاده کش •

 که چون یافتید این علوم و رسوم                        بپرسید از طالبان علوم          •

  به شوخیش گفتند در حوض یخ                      نشستیم یک شب ز پا تا زنخ
  خو                         در آن حوض یخ کرد غسل و وضودل پاكپس آن پیر ساده

  ف و مرشد راه شداز آن پس به هر دانش آگاه شد                     یکی عار
 ولی این خرافه است و افسانه است                  بنایی خراب است و ویرانه است

  در آن آتش سرد بود بودامرد بود                         چو یکی دانشی طاهرکه 
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انی را بسیار در پایان آوردن دو نکته ضروري است؛ نخست اینکه امین ادب ایران در این منظومه استاد مشفق کاش
» ترازوي شعر معاصر ایران«این نهایت خفض جناح و ادب نفس است؛ اما اینکه . ستوده و خود را شاگرد او خوانده است

تر از نشیني این سطور، شعر امین همیشه دلسنجان داوري کنند، براي نویسندهتر است، باید سخني کدامین سنگینکفه
  :ر دعاي شاعر است در حق خود در ابیات زیردودیگ. استشعر استاد مشفق بوده

  وز آن پس مرا همچو جد و پدر                        رهاکن ز دنیاي پر شور و شر
  آباد کنبه فیض شهادت دلم شاد کن                           رهایم از این محنت

  
  .داران ادب و امین داغدار و کبودستو البته از رحمت خداوند دور است که چنین دعایی مستجاب شود و دل دو

  
  هاي منظومهکاستی –ب
  

 تسامحات نگارشی .1

  
  ...اشتباهات چاپی و  –الف 

  به حکمت اگر نام او اصغر است                             به فضل و فضلیت همی اکبر است* 
  فضیلت ←فضلیت 

  .موثر انگلیس بودنداز جاسوسان ) اردشیر ریپورتر(شاپور ریپورتر که خود و پدرش *
  مؤثّر ←موثر 

  صادق سرمد*
  مئی تازه در جام جمشید کرد                              به روشندلی کار خورشید کرد*

  میی ←مئی 
  ستایشگر او به رنجی که برد                                به دانشوري داد استاد داد*
  به دست تو اي دوست گنجی سپرد                     به فردوسی از نو دلی شاد داد           

  :صورت درست آنها به این صورت است. ها در هم آمیخته انددر ابیات باال مصراع
  ستایشگر او به رنجی که برد                                به دست تو اي دوست گنجی سپرد  
  به فردوسی از نو دلی شاد داد              به دانشوري داد استاد داد                       
  نگارادیب الممالک بل روزگار                                    همی بود عمري جریده*

  یل ←بل 
  ) نسیم شمالمدیر روزنامه (ادیباشاره به سید اشرف الدین حسینی گیالنی *
  ادیب اشاره ←ادیباشاره   
  .استنشده در پانوشت توضیح داده» سازگارا«). 4462و  4461ابیات (:  دو بار تکرار شده 39عدد  307ص *
نشانی آیات و احادیث دقیق نیستند که در کدام  5و  4و  3و  2هاي پانوشت 318پانوشت و صص  317ص *

  .اندسوره و کدامین آیه
  باد ←بود : 4364، بیت 300ص*
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  پاکباز ←پاك باز : 4908، بیت 336ص*
  بیرزد ←بیارزد : 4914، بیت 336ص *
  بحل ←بهل : 4515، بیت 311ص*
  بنشنید ←بنشینید : 4554، بیت 313ص*
  ابوغانم ←، ابوعانم 4816، بیت 330ص*
  پروريسخن ←سخنپروي : 4830، بیت 331ص*
  آقا ←آقاي : 4968، مصراع دوم بیت 341ص *
  تقوا ←تقوي : 5150، بیت 351ص*
از قلم  5165و  5160و  5155هاي شماره..... ي اند؛ ولی در صفحهگذاري شدهابیات پنج تا پنج تا شماره*
  .استافتاده
پس . استآمده است؛ ولی در پانوشت، توضیحی نیامده 1، عدد »عباس«ي روي واژه 5978، بیت 398ص *

  این عباس چیست؟
  سو ←سوي : 6584، بیت433ص *
  
  :استافتادهضروري است ولی ازقلم) ؟(مواردي که آمدن غالمت پرسش  -ب

  5140، بیت 350؛ ص 5048، بیت 345؛ ص3600، بیت255ص 
عالمت  3764در مصراع نخست بیت  265ي کند که در صفحهضمناً عالوه می. 5345تا  5339ابیات  361و ص 

  . پرسش در وسط مصراع آمده که جاي آن در پایان مصراع است
  
  :از قلم افتاده است جاهایی که آمدن گیومه در آن ها ضروري است؛ ولی -ج
  زاد                        که رحمت بر آن تربت پاك بادنگه کن به فردوسی پاك*
  .مصراع دوم بیت از بوستان سعدي است 

  وار نیکو بود                             کجا شعر من همبر او بودغزل رودکی*
  مصراع نخست بیت از عنصري است

  وان                        به بالینش آمد یلی پهلوان شنیدم که در وقت نزع ر*
  مصراع نخست از بوستان سعدي است

  :شودابیاتی که ایراد وزنی درآنها دیده می -د
  آبادش آباد بادمن آبادم از دولت آبادي راد                       که آن دولت*
  )مصراع نخست(

  که اسکندریه هست آن شهرها        بسی شهرها شد الکساندریا                 
  )الکساندرا←الکساندریا(
  ي بی بدیلیکی هست قاضی ودیگر وکیل                     دو روي یک سکه*
  )مصراع دوم(
  ندادي به من دانش آقتصاد                            به علم حقوق رهاند از فساد *
  )مصراع دوم(
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  دوروغ این کش کسی خون بریخت                   چو آزاد شد سوي لندن گریخت *
  )مصراع دوم(

  :می توان مصراع دوم را بدین صورت اصالح کرد
  دوروغ این، که او را کسی خون بریخت

  
  :ابیاتی که ایراد قافیه در آنها هست - د
  سپس کشت قارن به جگن دگر                      سواره هزار دگر کشت هم*
  اند و پر اعوجاجبر ارتجاع                             که سرخ و سیاهیکی حمله آورد *

  بهتر باشد» اند اندر بقاعکه سرخ وسیاه«درست است؟ شاید»  عوجاج«با » ارتجاع«قافیه کردن 
  عمر،نیک،شش تن به شورا گزید                  که با یست یک تن ازآنان گزید

  
  :یاه تر چاپ شوندواژه هایی که باید با حروف س - ذ

ها که این واژه. انداسم خاص معموالً باحروف سیاه تر چاپ شده اند؛اما این شیوه در سراسر کتاب اعمال نشده 
  :تر چاپ شوند، عبارتند ازي نگارش کتاب باید سیاهبراي هماهنگ بودن شیوه

  ساعتچی، دانیال، صالح، سمیه : 4317بیت......... ص*
  گل رازقی: 4383بیت .........ص*
  ایران : 4561بیت ..........ص*
  عادل: 4578بیت.........ص*
  قریشی:4580بیت.........ص*
  خلعتبري: 4582بیت........ص*
  )نه اوباما(اُباما: 4633بیت.......ص*
  )نجات، اشارات، قانون، کاما، شفا(=نام کتاب هاب این سینا: 4840بیت.......ص*
  )پدرمادر ابن سینا(=هللا عبدا–ستاره : 4844بیت.......ص*
  )پدر زن دکتر استعالمی(=انوار: 4497بیت......ص*
  خلد آشیان: 4510بیت........ص*
  صبا: 4546بیت......ص*
  ملک: 4547بیت......ص*
  )نام کتاب هاي صدراي شیرازي(شواهد-مشاعر: 4821بیت......ص*
  فرامرز -گودرز -گیو: 4824بیت......ص*
  نمازي: 4963بیت......ص*
  دوشیزه بانو: 5289بیت......ص*
  سروین: 5292بیت......ص*
  نبونید: 5490بیت......ص*
  

  اسامی خاص قابل توضیح -س
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ي اسم هاي خاص با توضیح مختصري در پانوشت همراه اتس که براي خواننده بسیار مفید است ولی بیشترینه
  :موارد زیر مغفول مانده است

  پوریاي ولی -سکروسو -سورنا -آریوبرزن -نوذر: 250ص
  عمو سام: 3553بیت
  آرمین -کی آرش -رامینی -گردآفرید -سیندخت -سروین -زنگه ي شاوران -رویین تن : 252ص
  کامبیز: 253ص
  پل شفرد -جک ترنر: 257ص
  گوا دلوپ: 259ص

  صفا و وفاو عمادوعمید: 3990بیت......ص*
  ریاضی: 4263بیت......ص*
  شها: 4296بیت......ص*
  پاد: 4340بیت......ص*
  )خلیل سامانی(=موج: 4589بیت......ص*
  بهبهاتنی -دیهید: 4590بیت......ص*

 -ذوفنون لطفی -حافظی -شکري -جلیل شهناز -تجویدي -عبادي -وزیري: 4549تا 4542ابیات  313ص 
 - گلپا -پایور -محبوبی -)اسداهللا ملک(=ملک -ابولحسن صبا -همایون خرم -نامجو -سرلک –نوري  -فخردینی

  گوگوش -ناظري -شجریان -یرجا
  مردوخ: 5480بیت......ص*
  دیاکوس: 5481بیت......ص*
  نبونید: 5490بیت......ص*
  اسپنتمان: 5525بیت......ص*
  مثنّی: 5574بیت......ص*
  بوعبیده: 5577بیت......ص*
  جابان: 5580بیت......ص*
  نرسی: 5581بیت......ص*
  مهران باذان: 5590بیت......ص*
  ساباط: 5634بیت......ص*
  حلوان: 5637بیت......ص*
  مهران رازي: 5642بیت......ص*
  جلوال: 5645بیت......ص*
  خانقین: 5649بیت......ص*
  خوزیان: 5650بیت......ص*
  هرمزان: 5651بیت......ص*
  شهرك: 5652بیت......ص*
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  پیروز: 5663بیت......ص*
  ماهوي سوري: 5681بیت......ص*
  ان عوفعبدالرحم: 5695بیت......ص*
  مغرب: 5714بیت......ص*
  نمازان: 5724بیت......ص*
  داور: 5761بیت......ص*
رالملک: 5764بیت......ص* نی  
  عبده بوذري، مجلس، متین دفتري: 5765بیت......ص*
  حائري، لطفی، فاطمی: 5766بیت......ص*
 
  لغات قابل توضیح  -ش

  :هاي ایني امروزي روشن نیست؛ نمونهاي خواننده پاره اي لغات در ابیات دیده می شوند که معانی آنها بر
) 6269(، ارژنگ، زند)6244،6259(وخشور) 6109(، فارقلیطا)6107بیت(، گنوسی، زروانی)3950(زندباف

، )6920(، منّ وسلوي)6871(، ناسور)6838(، رانت خواري)6270(دیوار گریه ، بام حریق
media(4416)amortal(4776(دریک ،)6243(، عزرا)5776(، نیگه دنیا)5508(ن، مهستا)5508(  
  مطالب قابل توضیح -ص

ها توضیح کوتاهی درباره آن -به عنوان تعلیقات -مطالبی در کتاب آمده که بهتر است در بخشی جداگانه
  : هانمونه.بیاید

  .صنایع کروپ که محمد رضاشاه همه سهامش را از آلمان خریده بود←کروپ: 3631بیت......ص*
  )amnesty international USA(=سازمان جهانی حقوق بشر  ← امنستی ،............بیت......ص*
  مصرّع : 3924بیت......ص*
اص: 3997بیت......ص* و استاد شفیعی کدکنی . کسی که از شعر حزین الهیجی انتحال کرده بود←غو

  .ودي حافظ دقیقاً ذکر شبهتر است آدرس آن از مجله. نخستین بار به آن پی برد
  .ها داده شودبه خصلت هاي خاصی اشاره دارند؛ اي کاش توضیحی درباره آن:4161و4158ابیات ......ص*
  .بزرگ علوي داده شود» پنجاه وسه نفر«بهتر است توضیح کوتاهی درباره : 4375بیت......ص*
  .شیرازي بهتر است اشاره کوتاهی شود به ماجراي کشته شدن شیخ محمد علی حکیم: 4965بیت......ص*
  

  ابیات قابل توضیح - ض
 -تعلیقات –پاره اي ابیات هست که معنایش بر خواننده امروزي روشن نیست، بهتر است در بخشی جداگانه 

  توضیح فشرده اي درباره آنها بیاید؛ نمونه اینها
  بود صادر اول وعقل کل              ختام رسوالن وختم رسل : 6290بیت......ص*
  از او چون وطن از سخن زنده گشت    زمین شش شد وآسمان گشت هشت: 3815بیت......ص*
  که طاهریکی دانشیمرد بود              چو بودا در آن آتش سرد بود: 3889بیت......ص*

  .اي کاش داستان سرد شدن آتش بر بودا را به اختصار وبا استناد توضیح می دادند
  ود        به قرانش از الیسع نور بودبه حق الیشا که وخشور ب: 6244بیت......ص*
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  : سواالت 
مسلماًهرکس با دقت کافی آن را .ها را این جا می آورمهایی برایم پدید آمد که آندر مطالعه کتاب سوال

  .بخواند بیش تر آن ها براي او نیز مطرح خواهد بود
  ود خاستهکه تختی به یک مرگ خود خواسته    به بستربه دستان خ: 3560بیت......ص*

  به بستر خاستن یعنی چی؟
  بهارند وایرج، رفیق شفیق      ادیب الممالک به دریا غریق : 4000بیت......ص*

ادیب الممالک در کدام دریا غرق شده است؟ آیا منظور غرق شدن او در دریاي مصائب و سختی هاي پایان 
  زندگی ست؟

  و ز آن نام من ناتل خانلري استگستري ست      » سخن«دگر گفت کارم: 4288بیت......ص*
  پیوند معنایی دو مصراع چیست؟ 

  مظاهر مصفا عیان نیز هم                نبود ار چه خلد آشیان نیز هم: 4511بیت......ص*
  اگر خلد آشیان اسم خاص نباشد معناي مصرع دوم چیست؟

  ...بود با قد خرد» آتشی«گوگوش: 4529بیت......ص*
  است؟ چرا آتشی داخل گیومه

  مرا تجربت با زن وبی زن است      هنوزم نگه سوي پرویزن است: 5283بیت......ص*
  است؟) غربال(=منظور شاعر کدام پرویزن

  مصدق همی بود وهم میکده         وثوق آن حسن خان ماتم زده : 5888بیت......ص*
  چرا وثوق ماتم زده بوده است؟

  : 5959،5958بیت......ص*
  اسخ بدي      به علم وهنر از مشایخ بدي دگر مرد شاپور ر

  نراقی که احسان بود نام او      به هر جاشدي، می شدي بام او
  معنی مصراع دوم بیت دوم چیست؟

  ولی لشکرشاه او را نخواست        که داور نشاید از این خط راست: 6600بیت......ص*
  معنی مصراع دوم چیست؟

  : استدراکات
  شد... آغاز چندي دموکرات بود           ز رم چون که برگشت، در: 3376بیت......ص*

  .باشد» ستند«بود در مصراع اول باید 
  دو مردند ایرانیان را پدر                که شد شام ایشان از ایشان سحر: 3809بیت......ص*

ن به دوره اسالمی سومین آنها شهاب الدین سهروردي؛ شیخ اشراق است که منتقل کننده فلسفه ایران باستا
  .است؛ اگر او نبود اندیشه هاي فلسفی نیاکان ما نابود شده بود

  : 3913بیت......ص*
  ...الهی به مستان میخانه ات: منظور رضی ارتیمانی است صاحب ساقی نامه معروف با مطلع 

  : 4267بیت......ص*
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او دانشمندي کم نظیر و . می شددرباره دکتر عبدالکریم سروش است، اي کاش اندکی بیشتر حق مطلب ادا 
است که نظم و نثري کم ) شیمی آنالکتیک(=یکی از نوابغ جهان بشري در فلسفه و ادبیات و رشته تخصصی خود

  ...نظیر دارد؛ نفرین بر سیاست که گاهی سموم زهرآگین آن باغ علم ودانش را نیز نابود می کند
  :4395بیت ......ص*
  .زاید است» اینجا«
  : 4425ت بی 304ص *

  نگویم در این ره مؤسس بدي                 مدیر مجالت مجلس بدي
  مدیر مجله به مجلس بدي؟: ظاهراً مجلس آن روزگار یک مجله بیشتر نداشته است؛ بهتر نیست بگوییم

  :1پانوشت 332ص *
  لما عظمت فلیس مصر، واسعی                ولما غال ثمنی عدمت المشتري

  .سقط شده است» و«مصراع اول  ظاهراً از آغاز
  :4513، بیت 311ص *

  .، نظمی تبریزي باشد، شایسته است در پانوشت توضیح داده شود»تبریزي«اگر منظور از 
  :4551، بیت 313ص *

  شنیدم که فردوسی اوستاد                   که بر جان او آفرین باد باد
  تر نیست؟به» آفرین زیاد«دوم براي تأکید است؛ » باد«البد 

  :4914، بیت 336ص*
  جا به آب و به نانکه هر کس بیرزد خدا را به جان                 بیرزد در این

  .تر استباشد، به اصل ماجرا نزدیک» بیرزد یقین بوالحسن را به نان«اگر مصراع دوم به صورت 
نیز آمده  4914تا  4910ابیات  336که قبالً در صفحه آمد؛ درحالی 5186ابیات  353داستان خرقانی صفحه *
  .بود

  :5192و  5191، ابیات 353ص *
  چه خوش گفت آن ناصر خسروم                 که من عاشق آن دو بیت توم

  سر، نهال و می اند                 نهال خدا و عیال وي اندهمه خلق، یک
  :بهتر است شعر ناصرخسرو نیز در پانوشت ذکر شود

  ال خدایند                 هیچ نه برکن تو زین نهال و نه بشکنخلق همه یکسره نه
  :5250، بیت 356ص *

  جا یکی گفته یادم فتادز فردوسی توسی پاکزاد                         در این
  وار نیست؟فردوسی» ي نغزم آمد به یادیکی گفته«مصراع دوم به صورت 

  :5280، بیت 358ص *
  د                   مکمل به پهناي یکدیگرندزن و مرد جویاي یکدیگرن

  تر نیست؟مناسب) هن لباس لکم و انتم لباس لهن(=» لباسی به اعضاي یکدیگرند«صورت مصراع دوم به
  :5336، بیت .......ص*

  طبعان نریزم به پايکه من لفظ در دري را به جاي                بر آن خوك
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  :نیز در پاورقی بیایدشایسته است بیت معروف ناصرخسرو 
  من آنم که در پاي خوکان نریزم               مر این قیمتی در لفظ دري را

  :364ص *
  شود نصف مرد                  نگر تا تبعیض قانون چه کردبگفتند زن می

خود، مجتهدند  که استاد،است؛ درحالی» تبعیض«آید که در نظر استاد این امر از ابیات پیشین و همین بیت برمی
  .للذکر مثل حظّ االنثیین: دانند که منشأ این اندیشه قرآن کریم استو بهتر از مخلص می

به ماجراي معروف فتوا دادن شریح قاضی در مهدورالدم بودن حضرت : 5548تا  5546، ابیات 373ص
ي این کتاب به وسیله. کند که این مسأله شایعه استثابت می» اسد الغابه«صاحب . استاشاره شده) ع(حسین

  .»شریح«همان کتاب، ذیل احوال  ←. »یاران باوفاي علی«است با عنوان شدهمحمدعلی عالمی، به فارسی نیز ترجمه
  :5694، بیت 381ص *

  عمر، نیک، شش تن به شورا گزید                که بایست یک تن از آنان گزید
است که نه شدهدانیم و با عقل و نقل ثابتصورت نیک میاین ؛ درغیر»نیک«جاي باشد، به» نیز«کنم فکر می

. شودي مسلمانان پاك نمیاست، بلکه جنایتی بوده که تا روز قیامت اثر آن از جامعهنیک نبوده» ثانی«تنها این کار 
و » الغدیر«و » اجتهاد در مقابل نص«هایی چون ي روایت حدیث دارند و از کتاباستاد، خود، مجتهدند و اجازه

آن هم نه  –را مردم انتخاب کرده بودند که جانشینش را نیز ) ص(مگر پیامبر . مطلع و آگاه... و » عتبات االنوار«
ی المخدرات: بودي خودش گفتهبلکه کسی انتخاب کند که خود درباره _مردم    .کلّ النّاس افقه من  عمر حتّ
  :5732، بیت 383ص *

  ت                  بسا کس که شادان به گاو و خر استنه هر کس سزاوار گنج زر اس
  تر نیست؟مناسب» سر گاو کی درخور افسر است«صورت مصراع دوم به

  :گویدمی 6065در بیت *
.................................................                .....................................  

  است؟کی آنجا رفته) ع(ذکر شود که حضرت امیر  بهتر است سند این سخن
  .از شاهنامه است که آدرس آنها در پاورقی نیامده است 6186تا  6145، ابیات 408ص *
  .هاي دقیق به آدرس آناز بوستان سعدي است بدون اشاره 6308تا  6297، ابیات 416ص *
نیز  6534و  6533، ابیات 430قیق آنها و ص از بوستان اند، بدون ذکر آدرس د 6339و  6338، ابیات 418ص *
  .طورهمین
  :6571، بیت 432ص *

  گفت                  عمر، عرض تبریک بر شاه گفت» من کنت مواله«پیمبر چو 
، که در منابع »...بخٍ بخّ ٍ لک یا علی«:اشاره است به یخن معروف عمر در روز غدیر، خطاب به موالي متقیان 

جاست که استاد دکتر مهدوي دامغانی با دالیل متقن و ذکر و شیعه آمده است؛ اما نکته اینزیادي از اهل سنت 
  .......ص  ←. استاز سر افسوس و ریشخند بوده» ثانی«کند که این سخن سند، ثابت می

  :6603، بیت.....ص*
  .باشد» داور اشعري«منظور ابوموساي اشعري است، پس باید 

  :6667، بیت .....ص*
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  . جاي آن باشد، بهتر استتري بهي مناسباگر کلمه. را باید با تسامح، محبوب و عزیز معناکرد» اریادگ«
  :6835، بیت .....ص*

  .مصراع اول از سعدي است در بوستان
  :6836، بیت .......ص*

  .از ملک الشعرا بهار است
  :6879، بیت .....ص*

  .آمداي کاش شاعرِ این بیت، در پانوشت می
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105  

 النا یعقوب چرخی و تفسیر اومو

 تاجی بایوف جانشریف 

  چکیده

میالدي موالنا یعقوب چرخی، به بررسی  14 ي ضمن مروري به احوال و آثار یکی از عرفا و مشایخ معروف سده  مقالهاین در 
وده است، پرداخته او که از میان آثار متعددش شهرت و محبوبیت پیدا نم» ي فاتحه و دو جزء آخر قرآن کریم تفسیر سوره«

نماید که تفسیر با لحن وعظ و اندرز نگاشته شده، اغلب مباحث و مطالب تفسیري در اثر بر محور آداب دین  مؤلف قید می .شود می
ت و جماعت چرخ می اندیشه و آراي مفسر، که خود یکی از پیشگامان  نقشبندي بر  طریقتدر تفسیر تأثیر . خورند و مذهب سنّ

ر به هم  ي ذوق شاعري، شعرفهمی و فکر دانشورانه» تفسیر«در . رسد به مشاهده می] آشکارا[بود، برعال  سلوك نقشبندي مفس
خود پی در پی از شعر، خاصه از اشعار غنایی و عرفانی  ي اندیشه آرا و  ي موالنا یعقوب در بعضی حاالت براي افاده. اند آمده
ین رومی، حکیم سنایی غزنوي، عراقی جالل سعدي مدد جسته است که این رنگ خاصی به گفتار او بخشیده استو  الد.  

  

  

  ندرزي تفسیرو ا پند ي هاي تفسیر، شیوه موالنا یعقوب چرخی، تفسیر قرآن، سبک و اسلوب بیان، ویژگی : هاکلید واژه
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اغلب منابع یعقوب ابن عثمان  نسب ایشان در  نقشبندیه بوده، سلسلهطریقت موالنا یعقوب چرخی از عارفان و مشایخ معروف 

د غزنوي چرخی سررزي آمده است گوناگونند ]منابع[ها ، کنیت و نسب او معلومات سرچشمهامدر ذکر ن. ابن محمود ابن محم .
ها از  باشد که عارف چرخی در آن دهد، آثار خود شیخ می تر درك می اساسی که از نام و نسب او به ما بیشتر و صحیح ي سرچشمه

و جد خویش و مرشد  ءباعث ذکر است که موالنا یعقوب چرخی نام خود، اسامی آبا. در و اجداد و سلف خود نام برده استنام پ
نام و » فاتحه و دو جزء آخر قرآن کریم ي تفسیر سوره« ي در دیباچه. حت ذکر نموده استاد طریقتش را در تألیفاتش به صریو اسات

 ي در رساله). 2، 1412تفسیر (»سررزيثم الچرخی ثم الب ابن عثمان ابن محمود الغزنوي یعقو«:نسب خود را چنین نگاشته است
) 37، 2005» یهئنا«(»سررزيثم الچرخی ثم الیعقوب ابن عثمان ابن محمود ابن محمد الغزنوي، «باشد، نام کامل او در شکل » یهئنا«

د محمود« ي به گونه» ایشان ي و مراقبه ءوجود اولیا ي رساله«آمده، در  سررزيثم اللچرخی ثم االغزنوي  یعقوب ابن عثمان ابن محم «
  .آورده شده است

نسب او «: نویسد از این جاست که سعید نفیسی می. اند چرخی به جاي سررزي اشتباهاً سروري آورده» تفسیر«در بعضی از نسخ 
  ).778، 1363نفیسی (»اند را سروري هم نوشته

ایشان اختالفی  ]پدربزرگ[ بین اسامی پدر و باباي ،گردد که در ثبت نام و نسب موالنا ناد معلوم میاین اس] بررسی[ ي از معاینه
  .برداري آثار او از جانب نساخ سر زده باشد بعید نیست که این ناهمگونی هنگام نسخه. به میان آمده است

جا را یکی  موالنا جامی اینکه  زادگاه او چرخ نام اصلی او یعقوب بوده،. سال والدت او در هیچ سرچشمه ذکر نگردیده است
چرخی مشهور گشته  تبه این دلیل، با نسب. والی غزنینحست در ا نام محلی) 257، 1370جامی . (هاي غزنین گفته است از دیه
 ي در رساله .اند کرده گوید، نیاکان او در سررز نام دیهی در نزدیکی چرخ زندگی می می» ثم«جا که بعد از چرخی  از آن. است

د سررزي در باره» یهئنا« ل ا سررز دیهی«: سررز چنین معلومات داده است ي ضمن شرح داستان محمست از دهات چرخ، که در او
  ).79، 2005» نائیه«(» جاست و اجداد این فقیر آن ءمسکن آبا. بساتین چرخ است

گذاشته  ، پدر او در تصوف قدم می]تربیت یافته[ رسیده کماللم به ع صاحب ي خانوادهشود که او در  از آثار خود او معلوم می 
اي بود که  ریاضت او تا اندازه. خود او چند جا ذکر کرده که پدرش از ارباب علم و مطالعه و مرد پارسایی بود» تفسیر«در . است

    ).  103-102، 1412تفسیر (یتیم بود نخورد ي همسایه آب آوردند، چون آب در کاسه ي روزي از خانه
خواجه  تحصیل به هرات رفته، در خانقاه   ي موالنا چرخی تحصیالت ابتدایی خود را در زادگاهش گرفته، بعداً براي ادامه 

حاصل  ىفتو ي جا اجازه به بخارا سفر نموده، از بزرگان و دانشمندان فقه آن. ق.هـ 782در سال . عبداهللا انصاري، مقیم شده است
ین ابوبکر خ ینسپس با همراهی ز. نمود خواجه  مریدي  ،خواجگان ي جا به بخارا برگشته، در فرقه از آن.افی به مصر رفتوالد

تی در مالزمت او به سر برد ین نقشبند را قبول نمود و مد ین نقشبند ترك گفته،   ي بعد از آن بخارا را با اجازه .بهاءالد خواجه بهاءالد
ت خویش به حضور ، براي ت)وادي حصار(به سرزمین چغانیان ار بخارایی رفت ءالعخواجه  کمیل تعلیم و تربی ین محمد عطّ بعد  .الد

تی، دوباره به بخارا آمد ت او، به بالد چغانیان آمده، چندین سال در خدمت  پس از وفات . از مدین نقشبند، طبق وصی خواجه بهاءالد
ین بخاري قرار گرفت ءالعخواجه  و تربیت  رحلت این شیخ خود، به ترویج سلوك مشایخ خویش  از عقوب بعدموالنا ی. الد

  .دنیاي فانی را ترك نمود. ق.هـ851پرداخت و سال 
ه بود بسیار فوق یموالنا یعقوب چرخی شخصیت از علوم زمانش، مثل کالم، فقه، حدیث، تفسیر، صرف، نحو،  يدر بسیار .العاد

ر کامل داشته است نظر به اخبار . مل قرآن و محدث توانا نیز بوده استاخواجه یعقوب حافظ ک ن عالوه بر ای. لغت و غیره تبح
این ).www.naqshbandi.org(احادیث صحیح و موضوع را در حفظ داشته است  500000دسترس ما، این عارف نقشبندي 

  .رسند که در موردش خواهیم گفت فضیلت موالنا یعقوب در بیشتر آثارش صریحاً به مشاهده می

http://www.naqshbandi.org
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بدون نام شاعر » یهئنا« ي ذکر نموده، یک رباعی را که در رساله» هفت اقلیم« ي ي، در تذکرهزشعر داشتن او را احمد راطبع 
ا ذوق شعرفهمی و عشق و  ي ي در بارهزاحمد رانظر این .آمده است، به نام او ضبط کرده است طبع شعر داشتن موالنا یعقوب، ام

  .اند او به ظهور آمده» تفسیر«و » نائیه« ي اش به آثار منظوم در رساله عالقه
  : ندهست اند که به این ترتیب از موالنا یعقوب آثار متعددي در شکل یک تفسیر منتخب از دو جزء قرآن و چند رساله باقی مانده 
از میان . »یسنء الحاسماشرح «، »ابدالیه«، »ورایهح«، »انسیه«، »نائیه«هاي  ، رساله»فاتحه و دو جزء آخر قرآن کریم ي هتفسیر سور«

شیخ چرخی اشتهار بیشتري دارند و به این سبب در این نوشتار بیشتر به بررسی مفصل آن » نائیه« ي و رساله» تفسیر«این آثار 
  . نماییم پرداخته، رساالت دیگر را به طور اجمال مطرح می

  
  »انسیه«

ین نقشبند و عالء هاي معنوي او در گزارش و سیر و سلوك مؤلف و بهره اي رساله  د بخارایی است از بهاءالد ین محم این . الد
ل در باب سیرت . رساله از سه فصل عبارت است ین نقشبند، مالقات و رابطه فصل او خواجه  موالنا یعقوب با وي و  ي خواجه بهاءالد

د بخارایی بوده، مؤلف در پایان این فصل نسب عالء ین محم ي نامه الد در همین فصل بعضی  .ه را تنظیم نموده استطریقت نقشبندی
هاي مستور احوال و  لحظات زندگی، سفر و دیدارهاي او با دیگر پیران روحانی و طریقتی آمده است که براي روشن نمودن زاویه

  .باشد ایز اهمیت میحروزگار موالنا چرخی 
یه، که به اصطالح سلوك نقشبندي، آن را وقوف و فصل سوم در ذکر خف) وضو(پاکی و نظافت ي در باره» انسیه«فصل دوم 

حالل، مبارزه  ي در پایان فصل همچنین مسائل گوناگون شریعتی و طریقتی را از قبیل نماز نافله، لقمه ،گویند آمده است عددي می
  .به طور مختصر بیان نموده است) ص(، متابعت سنّت رسول اکرموى اهللابا نفس، نفی ما س

  
  »ابدالیه« 

اهللا  ءیاد شده، در بیان صفات و مراتب اولیا» ایشان ي و مراقبه ءوجود اولیا ي رساله«با نام  ]منابع[ها مذکور در سرچشمه ي رساله 
ین نقشبند و  است که در آن به مقامات و کرامات  د بخارایی نیز اشارت شده است خواجه عالء خواجه بهاءالد ین محم در تألیف . الد

  .ها جسته است ابن عثمان هجویري بهره  علی» جوبحلما کشف«جمله  از منابع مهم عرفانی، مناین رساله پیر چرخی 
  
  »یهئوراح« 

شود، اختصاص  آغاز می» ...را به نظاره نگارم صف زدحو «شرح و توضیح رباعی ابوسعید ابوالخیر، که با مصرع  بارساله این  
ن رباعی با اظهار و تکلیف یکی از دوستان و عرفاي زمانش شرح داده شده شود که ای هاي صاحب رساله معلوم می از اشاره. دارد
د باید گفت که این رباعی از جانب چندین نفر عارفان شاعر، من .است اهللا ولی،  ت شیرین مغربی، قاسم انوار، شاه نعم جمله محم

  .اند آذر طوسی شرح داده شده، در این زمینه رسایلی تصنیف گردیده
، از آیات و احادیث و اشعار عربی و فارسی فراوان استفاده نموده خود در شرح رباعی چون سایر تصنیفات عارف نقشبندي

  .است
ا در سرچشمه. گردد می» یهئوراح«شود، آن موسوم به  شروع می» وراح«چون رساله با شرح اصطالح  ها و کتب فهرست  ام

ی رساله نسخه   .نیز ثبت شده است» لجمالیهۀ ارسال«و » لیهجال«، »جمالیه«مذکور با اسامی  ي هاي خطّ
  

  »ء اهللا الحسنیشرح اسما«
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ساده، فصیح و درخور فهم و ذوق مردم  یاثر با زبان. نود و نه اسم خداوند است یمدار بحث این رساله توضیح و شرح فارس 
لم قض براي همین قشر جمعیت به این وجوهات رساله دال بر آن است که صاحب رساله اثر خویش را مح. عوام نگاشته شده است

  .هاي خداوند را بیان سازد آورده، کوشش نموده است که معانی نام
، طریق خواندن آن، اوقات ورد آن و غیره در معرض بیان یعالوه بر این در اثر موضوعاتی چون خواص و تأثیرات اسماي حسن

  .آمده است
نیز به موالنا » احزابطریقه ختم «، »واله االحلجمال و خزانه اتحف«، »یحروا« ي آثار دیگري را از قبیل رساله عالوه بر این،
قان ،عارف نقشبندياین ها به  دهند که در انتساب آن یعقوب نسبت می   .اند تشکیک افتادهبه و درنگ کرده  اکثر محقّ

، )دفتر سوم(»شیخ دقوقی«، )ولدفتر ا(»پادشاه و کنیزك«هاي  ناست بر دیباچه و داستا شرحی ،عارف چرخی» نائیه« ي رساله 
د سر« م(» شیخ بایزید و پیر«، حکایات )دفتر پنجم(» زيرشیخ محمم(» درویش و کشتی«، )دفتر دودفتر (» بهلول دانا«، )دفتر دو

بیشتر از سبب آن که .مولوي» مثنوي معنوي«از  )دفتر سوم(» پادشاه بخارا و پیشکار او صدر جهان«، )دفتر سوم(»)ع(یموس«، )سوم
این رساله از لحاظ قدمتش مورد . نام گرفته است» نائیه« ي مثنوي اختصاص دارد، رساله» ي نامه نی«مطالب این رساله به شرح قسمت 
ران مثنوي ه دانشمندان و مفس7، 2005» نائیه«(شناس جهان قرار دارد توج.(  

حاب و احباب التماس نمودند که بیان کرده شود چیزي بعضی از اص... «: گوید پیر چرخی در سبب تألیف این رساله چنین می
  ).38-37، 2005» نائیه«(» مثنوي«از معانی کتاب 

و اخالص و ارادت او را به صاحب مثنوي به تماشا » مثنوي معنوي«عمیق موالنا یعقوب چرخی را بر  ي مطالعه» نائیه«بررسی 
قین، عینحلما هاي قطب ناوي را با عنومول ،از این جاست که پیر چرخی در آغاز رساله. گذارد می لقدس، جلیس ا فین، لسانالعار قّ

  ).38-37، 2005» نائیه«(برد نام می ءلعلماا و ءولیااال نس، کاشف اسرار حق، برهانالا مجالس
موردهاي ها در  باشد که شارح از آن زیاد آیات قرآنی و احادیث نبوي می ي قابل توجه دیگر در این رساله استفاده ي نکته 

، در معنی. مناسب امداد جسته است    :بیتاین شایی گ مثالً
  عشق خواهد کین سخن بیرون بود   
از نبود، چون بود   آیینه غم.  

  ).61-60، 2005» نائیه«(است استناد جسته ي بقره  سوره 10 ي هي شعرا، آی سوره 89 ي هاریات، آیذ ي سوره 58 ي هآیبه 
آورده شده  هها یک و بعضاً دو یا سه آی قرار گرفته، از بعضی سوره] استفاده[سوره مورد استعمال  40بیشتر از » نائیه«عموماً در  

مورد از احادیث نبوي که بعضاً  20همچنین، شارح ضمن شرح در . باشند عدد می 41ه  شد عمومی آیات استفاده ي است که شماره
  .اند، یاري خواسته است به عربی، گاهی با ترجمه و یا تنها خود ترجمه نقل شده

 58اشعار شاهد در رساله همگی . شده فراوان استفاده نموده است فزون بر این موالنا از مصراع و ابیات مناسب به موضوع مطرح 
اند،  ها تکرار یافته حده که بعضی از آن هاي علی مورد از بیت 14عی و در ارصم ها در دو مورد از یک بیت را در بر گرفته، از آن

  . نمایند بیت را تشکیل می 17هاست که  مورد از مثنوي 5هاي رومی و سنایی بوده،  ها از غزل مورد بیت 10در  .استفاده شده است
ین نقشبند و  ها حکایات روزگار یا قول  مورد که بیشتر آن 10ت منثور باشد، زیاده از طعااز ق   خواجه  خواجه بهاءالد

د عطّار بخارای عالء ین محم اند ند، آورده شدهباش ی میالد .  
مانده «، رفته است، »آمده است«هاي  بود و به جاي فعل می »باشد می«به جاي فعل بیشتر زبان این اثر ساده و فهما بوده،   

  . اند کاربرد گردیده) آمده، رفته، مانده(ها ، شکل مخفف آن»است
ه. ق.هـ 851به سال  موالنا یعقوب چرخی آخرین اثر این نویسنده بوده، آن »تفسیر« ] کاملش[اش  تألیف یافته است که نام پرّ

اساسی کار عارف چرخی در تأویل کالم الهی تفسیرهاي  ي سرچشمه. است» ي فاتحه و دو جزء آخر قرآن کریم تفسیر سوره«
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ر مطالب عمده موفق» کواشی«زمخشري و » کشّاف« ین بوده، مفس این دو غیر از . ده استتفسیري را از همین دو اثر برگزی ي الد
د علی » نوادر«تّابی، موالنا حسینی، عاز منابع دیگر مثل تفاسیر ابولمسعود حنفی،  همچنینسرچشمه، نویسنده  حکیم   خواجه محم

نزیلال لسان«ترمذي،  فسیرال حقایق«، »تّ » ي رساله«، »يلفتاوونیه اق«، »لغافلینا تنبیه« هاي متنوع ، رساله»تیسیر«، »طوسی«، »ایرصب«، »تّ
د پارساي بخاري،   نزیلال لمعام«من نسفی، ؤلمد ابع» ۀدلالةاتبصر«خواجه محم مشکاة [ »حابیصم«، کتب حدیث، از قبیل بغوي» تّ

هایی  هسرچشم ي شماره ،موافق آمار ما. داود و سایر کتب ارزشمند استفاده برده است ابی» مسند«امام مسلم، » صحیح«، ]المصابیح
  .عددند 30ها رجوع نموده است، بیشتر از  ویش مفسر به آنکه در اثر خ

گروهی از دوستان و یاران از « :نگارد که  موالنا یعقوب در رأس تفسیر خویش سبب تألیف کتاب را به زبان عربی آورده، می 
و » الکشّاف«از تفاسیر هاي فاتحه و ملک را تا پایان کتاب، برگزیده  من درخواستند، تا که براي ایشان تفسیر فارسی سوره

ها را پذیرفتم، هرچند که در این پایه مرا  پس من خواهش آن. و جز آن بنویسم، تا از آن مردم خاص و عام سودي برند» الکواشی«
  ).  2، 1412تفسیر (»مقام نبود

اهش جمعی از مخلصان و که تفسیر با درخواست و خو] رسیم به این نتیجه می[آید  از این قول موالنا چرخی همین قرار برمی
هاي نسبتاً  سوره]شامل[اهللا، که فراگیر  هاي فاتحه و دو جزء آخر کالم ارادتمندان موالنا یعقوب، که بیشتر به تفسیر آیات و سوره

ن شده است کوتاه قرآن کریم می باشد، مدو.  
کالم قدسی افضلیت  ي هیل کلمه به کلمترجمه و تأو ي در آن اساساً شیوه. سبک و اسلوب بیان خاصه خود را دارد» تفسیر«
ر در بیشتر موارد، ابتدا آی. دارد این . آرد روي می هو بعداً به تفسیر آی ،پردازد فارسی آن می ي به ترجمه ارا ذکر نموده، ثانی همفس

  :ت مشاهده نمودحراصتوان به  می) دهر(انساني  سوره 21 ي هشیوه را ضمن ترجمه و شرح آی
پاکیزه، که چون خورده شود بول نگردد، بلکه عرق شود :  شربتی، طهورا:  اپروردگارشان، شراب: دهدشان، ربهمو ب: و سقاهم«

سابقان و . بوي وي مشک باشد و دل ایشان را پاك کند از کینه و دشمنی و دوستی غیر حق تعالی. تنهاي ایشان بیرون آیداز و 
بان حضرت عزّت را جلّ جالله و از بطنان،  هاي شراب طهور از زبرجد سبز و از یاقوت سرخ و از  یعنی از زیر عرش، قدحمقرّ

اهل بهشت را غلمان دهند، یعنی  ي روان را فرشتگان دهند و عامه هرا و میان دانصدستی تا لب و مقت ي واسطه سپید برساند بی ي نقره
جهت و  چگونه و بی چون و بی گیرند، تا جمال بیچون از شراب بهشتی بخورند، مست ذوالجالل گردند، حجاب بر. خادمان بهشت

  ).  130، 1412تفسیر (»مکان حق را بینند
ت بیشتري به کار برده، کوشیده است موازنه معلوم می فوقچنانکه از مثال  ر در تأویل کالم مجید دقّ هاي فارسی  شود، مفس

  .موافق و سازگار را به کار کشد
 ،هاي لفظی و نحوي عینی عبارات کالم آسمانی به شرح و ایضاح و معنی ي مههاي ضروري در پی ترج مفسر در حالت

. دهد کامل خویش را در زبان عربی نشان می ي وري و احاطهآ آرد و به این وسیله هنر زبان هاي دشوارفهم نیز روي می موضوع
  :ساق آورده است ي ي قلم در مورد واژه سوره 42 ي هدر تفسیر ذیل از آی هچنانچ
  ...از سختی عظیم و شدت: قاس عن«
، اگر چه »سخت شد جنگ«-کشف الحرب عن ساقها: شود گفته می. در لغت عرب کشف ساق عبارت است از سختی کار 

کشد تا ساق  بندد و جامه را باال می فاما، چون کسی را کاري سخت و دشوار پیش آید، میان را می. باشد جنگ را ساق نمی
  ).38-37، 1412تفسیر (»...پاي

  :الذکر بحث نحوي دایر نموده است فوق ي انتهاي سوره ي هکه ضمن تأویل آی یا این
ست و ا  هدر تفاسیر چنین آورد .مر جهانیان را:  للعالمیندهنده و پنددهنده،  یاد: ذکرمگر، :  االو نیست این قرآن، :  و ما هو 

سلم، که کافران او را دیوانه  علیه و صلی اهللاراجع باشد به رسول ما  هوآید که احتمال دارد که ضمیر  به خاطر این فقیر چنین می
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یعنی غافل و دیوانه نیست، بلکه ذاکر است و ناصح و . و ذکر به معناي ذاکر باشد، واهللاَ تعالی اعلم و قصر قلب باشد .گفتند می
  ).46-45، 1412تفسیر (عالمیان است ي واعظ همه

یعنی را  ي فارسی کالم مجید افزودن واژه ي نکردن متن ترجمه و تفسیر بعد از آوردن ترجمه موالنا چرخی براي اختالط پیدا
 ،بدون این. نماید قرآنی را از تأویل جدا می ي آرند، لزوم دانسته، به این وسیله واژه مورد تفسیر می ي و کلمه تکه عادتاً قبل از عبار

  :نمایند مساعدت میهاي تفسیري جهت دقیق درك شدن کالم الهی  افزوده
  ).51، 1412تفسیر (را دیانعاآن مردمان را، یعنی : القوم
  ). 57، 1412تفسیر (افتد افتنده، یعنی قیامت بیاید: ۀلواقعا وقعت
  ). 64، 1412تفسیر (این جا، یعنی در قیامت: اهاهن

موالنا یعقوب در . لک تقریر آمده استشود که با لحن وعظ و تعلیم به س نکته ظاهر میاین تفسیر در  ي یکی از فضایل عمده
 ي کوشد که خواننده گذار و پندآموز می اثر خویش در برابر ترجمه و تشریح بر پند و نصیحت نیز نظر دارد و همچون شیخ نصیحت

نگار بر آن باور است که وعظ و نصیحت  تفسیر. حکمت و عبرت رهنمون سازد ي یب اخالق آموزاند و به جادهذخویش را ته
دأیب اخالق است و متذاعث اصالح و تهب و صفت عالم حقانی » وعظ و نصیحت را به هیچ وجه ترك نتوان کرد« :گوید که می اًکّ

  ).188-187، 1412تفسیر (»گران را سخت آید و نفع نگیرند را و حیله اگر چه فاسقان«آن است که متّصل پند و نصیحت گوید، 
، »نصیب عارف«، »نصیب عالم«، »نصیب درویش«، »نصیب واعظ«اساساً با عبارات  ندرزي خویش راا و پیر چرخی افکار پند

. هاي بدیع نیز دارد سنجی اظهار نموده است که نکته» نصیب تو«، »نصیب مؤمن«، »نصیب متشرّع«، »نصیب ما«، »نصیب من و تو«
، در تفسیر آی   :آرد ي کافرون می ششم سوره ي همثالً

باکان و ناپاکان اشتغال ننماید، تا نصرت  ادبان و بی ین است که صبر کند در کارها و به سفیهان و بینصیب مؤمن از این سوره ا«
  ).234، 1412تفسیر (» الهی ظاهر شود

ر داد که هر یکی از عبارات فوق  ر چرخی تحت عبار. الذکر مخاطب خود را دارند باید تذکّ مخاطب مفس ، » نصیب تو« تمثالً
عا باشند زیر می ي  ها مفاد قطعه هچنانچ. دي راه سلوك، مرید نوآموز یا طالب استدر بیشتر موارد مبت توانند شاهد خوب بر این اد:  

ري، چنانکه شرط اوست و سخن اهل حق را بشنوي و قبول کنی و در ملک و ملکوت تأمل آنصیب تو این است که ایمان «
ذکر رحمان روشن کنی و در دنیا پیش از مرگ به توبه و استغفار عذر  کنی و از خلق به خالق ره بري و دل را به نور قرآن و

  ).16، 1412تفسیر (» الم بکنی، تا از عذاب آخرت خالص یابیظبخواهی و رد م
نصیب تو این است که نماز را ترك نکنی و حق خداي و صدقه را و طعام را از فقیران بازنداري و به اهل بدعت و فاسقان یار «

  ).116، 1412تفسیر (» یخان باطل و دانشمندان خیال و امراي ستمگار یار نشوينشوي و به ش
هاي نیک کنی و دیگران را بر آن داري و امر معروف و نهی  نصیب تو این است که خود را از زیان ابدي در امان داري و عمل«

  ).225، 1412تفسیر (» حاصل بکنی یمنکر بکنی، تا سود دنیا و عقب
ین آیت این است که وعظ و نصیحت را و صحبت واعظان و ناصحان حقانی را ترك نکنی و از ایشان نگریزي نصیب تو از ا«

ل از پدر  ،مؤمن طالب ي بنده: گوید و این فقیر می. و ایشان را به دل دشمن نداري همیشه در طلب کردن نصیحت و پند است، در او
  ...هامات الوهیتو مادر و بعده از استاد و بعد از شیخ، بعده از ال
فاما حافظ و  .دارند و به واعظان حقانی به چشم حقارت بینند و دشمنی کنند عار بسیار کسان باشند که از بسیار رفتن به وعظ

  ).189-188، 1412تفسیر (» باشد و دشمنی ایشان هیچ زیان ندارد، بلکه وي را زیان دارد حق تعالی می ،معین ایشان
ر از درویش و عارف در بعضی موارد سالک طریقت و گاه عارف کامل باشد رسد که به نظر چنین می مخاطب مفس:  

  ). 59، 1412تفسیر (» نصیب درویش این است که ظاهرش همچون باطنش و باطنش همچون ظاهرش باشد« 
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  ). 40،  1412تفسیر (» نصیب درویش این است که هرچند کرامت از وي ظهور کند، ترس بر وي بیشتر باشد« 
  ). 90،  1412تفسیر (» نصیب عارف این است که استقامت ظاهره و باطنه به جاي آرد، تا مشرّف به زیادتی معارف الهی شود« 

ر در موردهاي مناسب شاگردان و مریدان و مخلصان خویش را با پند و نصیحت و اندرزهاي  بدون عبارات فوق الذکر مفس
  .نماید راهنمایی و ارشاد می» بدان که«، »اي مؤمن«، »اي عزیز من«، »عزیزاي «، »اي برادر«هاي  حکیمانه تحت خطابه

دهنده به تو نیامد و نگفت که حرام کدام است و حالل کدام و چه باید  اي برادر، ترا نیز خواهند پرسید که هیچ واعظ و پند«
عمل،  و علم بسیار حاصل کردي بی. شود ر میکنی، کار به تو دشوا شنوي و عمل نمی هرچند وعظ بیشتر می. کرد و چه باید نکرد

  ).15، 1412تفسیر (» !تا چند به درگاه ظالمان روي و اهل دنیا را مالزمت کنی؟! واي بر تو باد
  :گوید رود، چنین می بخیلی می ي اقّه که سخن در بارهحالي  سوره 34 ي جاي دیگر حین تفسیر آیه

هیچ چیز نکوتر از جوانمردي ] ایمان؟[ و بعد از همان. هیچ چیز بدتر از وي نیستبدان که بخیلی بد خصلتی است، بعد از کفر «
  ).64-63،  1412تفسیر (» ایمان نیاوردن و بخیلی کردن: سبب عذاب قیامت دو چیز باشد. نیست
 از 15و  14آیات  ، ضمن تأویلهچنانچ .اند الیم عرفانی و طریقت او قرار گرفتهعاندیشه و ت گاه شرح آیات ربانی بر مبناي  
کر) 14(یمن تزکّ حقد افل؛ اعلیي  سوره   : گیریم این اسلوب را صریحاً به مشاهده می) 15( صلیسم ربه فا و ذَ
نفس به  ي اول توبه است و تزکیه: در این آیات اشارت است به منازل سلوكه آید، واهللاَ تعالی اعلم، ک به خاطر این فقیر می«
ي؛ سوم رسیدن به مشاهداتمیمه و اذصفات  ي هازال من  حقد افل .کتساب صفات حمیده؛ دوم  بر ذکر لسانی و قلبی و روحی و سرّ
کر ی،تزکّ ر«معراج مؤمن است و  ةبه سوم، چون صال یلّصسم ربه اشارت به دوم است، فا اشارت به اول است، و ذَ ی ف ىعین ةقُ

  )189، 1412سیر تف(» اشارت به این است، واهللاَ تعالی اعلم» الصالة
مشغول باشد و ملول نگردد و روي نگرداند، تا به  لىنصیب مؤمن طالب و مرید صادق این است که دائما به ذکر حضرت مو«

  .صفاي ذکر اوقات اوقات ذکر است و صفا. الکذعذاب فرقت و نایافت دولت ابدیه مبتال نگردد، نعوذ باهللا من 
ل باش اهللا  ۀحضرت شیخ ما رحم .وي، تا نتایج آن ظهور کند ي رشاد یا خلیفهالا د، یعنی قطبباید که تلقین ذکر از کامل مکم

د کامل کار برنمی لیه میع   ). 91، 1412تفسیر (»باید آید، کامل مکمل می فرمودند که از مقلّ
ر چرخی ضمن بیان افکار اخالقی و تربیتی تأکید می ماید که نباید به تلقینات ن ضمناً این نکته نیز گفته شود خوب است که مفس

خوانی نکنی که کافر شوي  نصیب تو این است که پري«: گوید جن میي  هسور 6 ي هضمن شرح آی هچناچ. اهل خرافات تسلیم شد
و بوي سوختن و چراغ نهادن از براي دفع مضرّت پریان  ،و اعتقاد به کتاب طالع و حشویات نادان نکنی. و عروس بر تو طالق شود

  ).87، 1412تفسیر (» نکنی
در البالي متون تفسیر اسناد و . جا آوردیم، بیشتر است تأکید جایز است که افکار حکمی و تعلیمی اثر از آن چه که ما در این

نیز داللت بر آن دارند  فوقاسناد و شواهد . ندباش می تربیتی و تعلیمی ي توان پیدا نمود که حامل نکات آموزنده شواهد زیادي را می
. تفسیر وابسته به اهدافی که مؤلف آن پیگیري کرده است، لحن شیرین و دلچسپ اندرزي و نصیحتی را به خود گرفته است که

ت بیشتري پیدا » تفسیر«وعظ و تعلیم و حکم و معارف اثر است که از میان تألیفات موالنا چرخی  ي محض همین شیوه او محبوبی
  .ها منتشر شده استبار است کهنصد سال انموده، زیاده از پ

ذکر این نکته الزم است که اغلب مباحث و مطالب تفسیري در اثر بر محور آداب دین و مذهب سنّت و جماعت چرخ 
انی از آداب و قوانین دین نیز سخن نموده، خواننده. خورند می ر ضمن تشریح کالم رب آموزاند  خویش را فرهنگ مذهبی می ي مفس

هاي  اندیشه مثال زیر بیانگر  هچنانچ. ها رعایت نمایند نالمان و مؤمن باید از آن آگاه باشند و بددهد که شخص مس و هشدار می
  :مزبور است
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» ها که در آسمان و زمین است تر است از جمله موضع و مسجد فاضل. بدان که نگاه داشتن حرمت مسجد از آداب دین است«
  ) 91، 1412تفسیر (

و . ترسان، یعنی مؤمنان خداترس که یکدیگر را دشمن ندارند ن باشند با یکدیگر، مگر خدايهمه دوستان در آن روز دشم...«
ت و جماعت این است. را و صالحان را شفاعت خواهد بود ءرا و اولیا ءانبیا. تعالیاذنه شفاعت کردن حق است، ب » و مذهب اهل سنّ

  )161، 1412تفسیر (
ر در . رسد به مشاهده می] ربیشت[نقشبندي برعال  طریقتدر تفسیر تأثیر  و مشایخ زیاد سلوك خواجگان  ءاز اولیا» تفسیر«مفس

  .آرد حق، مقامات و کرامات آنان و اصطالحات طریقتی سخن به میان می ءشناخت اولیا] در مورد[دهد و عاید به  خبر می
خویش را با فایده و یا  ]ي نتیجه[ي  هبرداشت و خالص ،اي یا بعد از ذکر عقیده هچرخی در جریان تفسیر در آخر آیموالنا 

حکمت  ،فاتحه ي مثالً در پایان تفسیر سوره. باشند موافق می ،نماید که خیلی زیبا، پرمعنی و به موضوع مشروح حکمتی پیشکش می
  :آرد می

و راه عاشقان را فاتحه در هر رکعت از نماز این باشد که دائما باید که بنده طالب وصال بود   ي واجب بودن خواندن سوره«
  ).10، 1412تفسیر (» جوید، تا از ایشان باشد

ر به هم آمده» تفسیر«در  و  ءآرا ي موالنا یعقوب در بعضی حاالت براي افاده. اند ذوق شاعري، شعرفهمی و فکر دانشورانه مفس
ین رومی، حکیم سن اندیشه خود پی در پی از شعر، خاصه از اشعار غنایی و عرفانی جالل  سعدي مدد جسته  و ایی غزنوي، عراقیالد

بیت آورده است  25و  26هاي فاتحه و ملک متناسباً  چنانچه ضمن تفسیر سوره. است که این رنگ خاصی به گفتار او بخشیده است
  .اند که این اسناد شعري در شکل بیت، رباعی، قطعه و دو مصرع آمده

ین رومی در اشعار حکیم سنایی و جالل ي استفاده عمومی ابیات مستفید از این سخنوران  ي کتاب خیلی نظررس بوده، شماره الد
  . حده نیز مدد جسته است هاي علی مورد از مصرع 7بدون این در . دهد بیت را تشکیل می 321

ست و مطلع آن چنین ا کند و این غزل از حکیم سنایی غزنوي ذکر می]به طور کامل[چنین غزلی را جایی به پرّگی هم   
   :است

  مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی، مسلمانی،   
  .دینان پشیمانی، پشیمانی وز این آیین بی  

  ). 181-180، 1412تفسیر (  
  .مورد ذکر شده است 34بیت است و در  145ها  عمومی آن ي بوده، شماره» معنوي يمثنو«از  ،و مقدار زیاد ابیات شاهد

در موردهاي گوناگون در  ،مولوي یا اشعار سنایی آورده شدند» معنوي يثنوم«باعث ذکر است که اکثر سندهاي منظوم که از 
عجیب آن است که بعضی از . گردیم به این نکته برمی] ي مطلب در ادامه[تر  شوند که پایان استفاده می رامکر» نائیه«همین اثر یا 

  .اند مورد استفاده قرار گرفته هاي بدل یا نسخهابیات در اثر 
ر به شعر و ادب فارسی عالقه و احاطهتعدد اشعار  زیادي دارد ي در تفسیر چرخی دال بر آن است که مفس.  
از این رو، .ها باید افزود که موالنا یعقوب چرخی غیر از اشعار فارسی به شعر عربی نیز انس و الفت داشته است به این گفته

مه مورد استفاده برده است که آن 8بیت عربی را در  9نمانده،  غافلموالنا چرخی در تفسیر خویش از نقل اشعار عربی  ي ها در مقد 
ریش، آیي  هسور ازارم هچ ي هفیل، آیي  سوره ازپنجم  ي ه، آیاحشرنا ي هسور از سوم و ششم ي هکتاب و ضمن تفسیر آی  ي هقُ

شعر صوفیه در ادبیات عرب ابوحفص  ي ترین سراینده اکثر ابیات منقول عربی به بزرگ. اند اخالص ذکر یافتهي  سوره از ارمهچ
ین عمر ابن علی شرف قند) میالدي 12عصر (مصري  ضمعروف به ابن فار  الد   .متعلّ
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ات و ظپرور نثر مسجع، اقوال و ملفو نواز و روح هاي دل چرخی تفسیر معناي آیات را با پارچه موالنابدون اشعار فارسی و عربی  
ت داده   .است آثار بزرگان اهل صوفیه زینّ

  :رسد هاي زیادي به چشم می نمونه) مه اهللارح(هاي پیر هرات یعنی، عبداهللا انصاري همچنین در این رساله از اقوال و مناجات 
  )41، 1412تفسیر (» و اگر در روي آب روي خسی باشی، دلی به دست آر تا کسی باشی ،اگر در هوا پري مگسی باشی«
ل همه کس از روز آخر ترسند و عبداهللا« ایم و از خود بدي همه از تو ترسند و عبداهللا از خود، زیرا از تو نیکی دیده. از روز او «

  .)29، 1412تفسیر (
ها نیز گاه با زبان عربی و گاه فارسی و گاه  خواند که آن ا و نیایش میعبعضاً با الفاظ لطیف و نرم و با استفاده از نثر مسجع د

  .اند دیگر با هر دو زبان نگاشته شده
آرد،  خود می ي خواجه در بعضی موردها حکایت و روایت از  .ها هم استفاده نموده است همچنین از قول بزرگان قصه و روایت

  :کند هاي او را پیشکش می یا گفته
شهر بخارا  در. بودم و قبض عظیم داشتم ها متحیر می نالیه، مدت پنج ماه در بیابعاهللا  ۀفرمودند، رحم ما میي  خواجه حضرت «

بر در مسجد محله دیدم، چیزي . »گشایند، در پیش مخلوقی روم و خدمت حاکم بخارا کنم این درد را به من نمی«: درآمدم، گفتم
  :چون دیدم، این بیت نوشته بود. »فال به من این باشد«: گفتم. اند نوشته
  

  یمیکه ما تورا ااي دوست، بی
  !یمیبیگانه مشو که آشنا

  :بیت...روز بداشت بعد از آن قبض عظیم پیدا شد، تا پنج شبانه. برآمد و روي به بیابان نهادمفریادي از من 
  هم روت خوش، هم موت خوش، هم پیچ زلف و هم قفا

  »هم شیوه خوش، هم عشوه خوش، هم لطف خوب و هم جفا
  ).103-102،  1412تفسیر (    
ي نبوده، او با الفاظ خوب و دل و قصه یا روایت تشود، طرز حکای گونه که معلوم می آن چسپ و  نگاري موالنا چرخی عاد

  .نویسد انی و مناسب قصه و حکایات میعم یسطرهاي عال
  :نماید می  جا از حیات خود یا آن چیزي که به حیات خود وابستگی دارد، اشاره و جا

بود و در  و در رفتن به پیش شیخ تکاسلی می .رسد روزي این فقیر را درد ناف پیدا شده بود و قبضی بود که هیچ قبضی نمی«
  :در وي این بیت بود. اي به من داد اغذپارهکشخصی از در درآمد و . مسجد به درس مشغول بودم

  :رباعی
  در عشق تو من بار مالمت بکشم

  .ور بشکنم این عهد، غرامت بکشم
  گر عمر وفا کند جفاهاي ترا

  .که تا قیامت بکشم باري کم از آن
  ).  103-102، 1412تفسیر (» دي در من پیدا شدو جهجد 

  :نموده است ئهخرد حکمت بزرگی را ارا ییا جاي دیگر موالناي چرخی از پدر خویش یاد نموده، در حکایت
یتیمان چون آب  ي در کاسه«: همسایه آب آوردند، نخوردند و گفتند ي از خانه. لیه بودمعاهللا  ۀروزي در پیش پدر خود رحم«

  ).  231، 1412تفسیر (یتیمان آب خورد، آن آب او را خورد ي که در کاسهخورم؟ هر
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هاي شیرین و  الیم کالم الهی به حکایات جالب و مؤثر تاریخی و حکمی و قصهعنگار براي اثبات و تأیید مبانی و ت تفسیر
د  حضرت پیمبران از قبیل ي آموزنده دیان، عا، همچنین قصص )ع(لوط  ،)ع(، صالح )ع(، یونس )ع( وح، ن)ع(، موسی )ص(محم

  .نماید پسندي تبیین می  همي عا ها را با شیوه ساده آرد و آن اصحاب فیل، فرعون روي می
مزه، کسایی و دیگران استفاده حمفسر نقشبندي ضمن تأویل کالم الهی از نظرهاي مفسران دیگر از قبیل ابن عباس، امام عاصم، 

  .نماید میهاي جالبی را دایر  نموده، بحث
مورد از  24نگار در اثر خویش  تفسیر. ت الهی را به کار کشیده استاهمچنین موالنا یعقوب تعداد زیاد احادیث نبوي و آی

ها که به جزء  مورد از دیگر سوره 60اند و زیاده از  حدیث که بعضی به زبان عربی، بعضی به فارسی، بعضی به هر دو زبان آمده
  . د، استفاده نموده استدیگر قرآن کریم منسوبن

ت دیگر ا    ه چرخی در آن نکته تظاهر می» تفسیر«فضلیتقریر آمده، در  ي فهم به رشته یابد که اثر با زبان ساده، روان، عام
  : ها این است اي از آن نمونه .رسند هاي زبان فارسی ماوراءالنهر به مشاهده می آن ویژگی
، )کودك(ه، بچ)ها، ایشان آن(، بردشان، شان)به جاي خردي( ، خردگی)جاي دیروز به( روز ، دینه) به جاي میانه(میانگی

 ،)خاکشان(شانخیزان خاکْ دوان، خیزان ، دوان)تهی میان( ، کاواك)پستان( شیر ، جاي)به جاي دیوالخ( قشالق، دیوالق
207؛ 205؛ 200؛ 190؛ 87؛ 65؛48؛ 37؛ 33؛ 32؛ 18، 1412تفسیر )(کارشان(شانکار.(  

گانه  کارسازي زبان گفتگوي ماوراءالنهري این است که مؤلف نمازهاي پنج ي ویژگی دیگر زبان تفسیر در مسئله یک
  :شان آورده استا روزي را نه در شکل عربی آن، بلکه با معادل فارسی شبانه
و بعضی از شب سجده  : هجد لاسلیل فال و من، ؟بگذار] عصر[و نماز دیگر ] ظهر[و شبانگاه، یعنی نماز پیشین : و اصیال«

، 1412تفسیر ( » دراز ، یعنی نماز شب بگذار: طویالدر شب، : لیالو به پاکی یاد کن مر او را، : حهو سبکن پروردگار خود را، 
131.(  
  ).60، 1412تفسیر ( » اسبه و استغفار مشغول باشدحهر روز از نماز دیگر تا نماز شام به م«

و آن . زیادي دارند ]مشترکات[ هاي موالنا یعقوب بین خود عمومیت» تفسیر«و » نائیه« ي رساله افزودن این نکته ضرور است که
  :گردند ها در چند جهت ظاهر می عمومیت

و یگانه سبب نوشته شدن این آثار را ثبت  ي نام و نسب خود را ثبت کرده، با اسلوب و شیوه ،قلم در آغاز هر دو اثر صاحب .1
  .بیان نموده است

موالنا » تفسیر«و هم در » نائیه«یعنی، هم در . همگونند  طرز استفاده آیات الهی و احادیث نبوي نیز در اثرهاي مورد مقایسه .2
رسول «هاي  ها کلمه آرد و پیش از ذکر آن آیات یا احادیث را گاه مضموناً به فارسی، گاها عیناً به عربی و گاها به هر دو زبان می

  .نماید را استفاده می» اهللا قول«، »)ص(نبی القال «، »لحدیثا فی«، »و قیل«، »السالم فرمود علیه
و در هر دو رساله قول . دهد انگیز استفاده کرده اثر خود را آرا می هاي دل نواز و مسجع و پند و حکمت از قطعات منثور دل.3

  .رسند به نظر می اي بزرگان، عارفان، پیامبران و مفسران دیگر نیز با شیوه و اسلوب یگانه
تفصیل به  ش،یعقوب چرخی در هر دو کتاب از بعضی جزئیات روزگار خود، پدر، یا فرزند، یا مسکن و محالت زادگاه .4
  .نگارد  می

، در  د سررزيحکایت ضمن شرح » نائیه«مثالً ذکر [نماید را ذکر می سررز را شرح داده، مسکن اوالد خود بودنش، محم
» تفسیر«نماید که آن را از پدر آموخته است که این کار در  و رباعی را آورده تأکید می ]باشد نیاکانش می موطن سررز که نماید می

  .شود نیز دیده می
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ین  بزرگ یا عالء ي خواجه نماید، به مانند خواب دیدن یا صحبت با  می  جا در هر دو کتاب اشاره از سرگذشت خود جا .5 الد
  .وان جوانی از این دنیا رخت بسته استاگوید که او در  داشتن فرزندي ما را خبر داده، می از» تفسیر«همچنین در . عطّار

  
همانند هاي خود را ذکر نمودن، در هر دو رساله  گفته ي هر جا فایده، نویسی و هر جا و روایت تسبک و روش قصه، حکای .6

  .رسد ظر مینیز بسیار به ن» باشد می«به جاي » بود می«فعل  ي بوده، استفاده
، بیت زیر . اند مورد استفاده قرار یافته» نائیه«ها در  خورند که عین آن موالنا یعقوب ابیات زیادي به چشم می» تفسیر«در  .7 مثالً

ملک ي  هسوراز  24 ي هشایی آیگُ و عین همین بیت نیز ضمن معنی)  56؛ 23، 2005» نائیه«(است در دو مورد استفاده شده »نائیه«در 
  :استفاده شده است) 41، 1412سیر تف(

  تو چو سورناي منی، بی دم من ناله مکن   
  .تا چو چنگت ننوازم، ز نوا هیچ مگو  
  : یا بیت
  ان حق صبی عنایت حق و خا  
  .گر ملک باشد، سیاهستش ورق   

آیینه دانی چرا غماز «ت باشد عین این بیت ضمن شرح بی» نائیه«مزمل آمده، در ي  سوره از 8 ي هضمن تأویل آی» تفسیر«در 
  .قرار گرفته است)  53، 2005» نائیه«(»...نیست

  :باز این رباعی
  جز فضل تو راه کی نماید ما را

  رز تو بند که گشاید ما را حجز 
ي هر دو کون طاعت داریم      گر پرّ
  .بی فضل تو کار برنیاید ما را  

ضمن شرح حکایت بهلول ) 96، 2005» نائیه«(مولوي ي نامه شرح نی انفطار و دري  سوره از ششم ي هضمن تأویل آی» تفسیر«در 
  .شده را از پدر آموخته است دانا استفاده نموده، در هر دو مورد قید نموده است که رباعی ذکر

ار آشک[گرداند ها را تظاهر می رسند که عمومیت آن ها به چشم می دیگر در موردهاي گوناگون این رساله  همچنین باز چند بیت
  .]نماید می

موالنا یعقوب » فاتحه و دو جزء آخر قرآن کریمي   تفسیر سوره«که  ]گرفت[ توان نتیجه برداشت با توجه به مسائل فوق می
 ي نویسنده .شود، هنوز نشر منقّح و علمی و انتقادي آن صورت نگرفته است منتشر می است که سال نصداچرخی هرچند بیش از پ
شناسی  هاي قدیم قلمی، از وظایف مهم علم متن هخچرخی بر مبناي نس» تفسیر«ه نشر علمی و انتقادي این سطور بر آن است ک

هاي سنگی صورت گرفته، اغالط و  اند، بر اساس چاپ ، که تا به امروز به چاپ رسیده»تفسیر«زیرا اکثر نشرهاي  .یابد محسوب می
ی چاپ آخري آخری .زیادي دارند  بدل هاي  نسخه اند، بر اساس چاپ  لی محمدي و لیال همامی آماده نمودهع که حسن چاپ نحتّ

  ).124، 1387نامه (است سنگی قرار گرفته
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  :)منابع(و  نوشت پی
  ].ي کتاب است ي صفحه در ارجاعات متن ابتدا اسم مؤلف یا کتاب مذکور در ذیل و سال نشر و شماره[
  .1363بان فارسی تا پایان قرن دهم هجري، تهران، تاریخ نظم و نثر در ایران و در ز .نفیسی، سعید. 1
دهم،  ي هفرهنگستان، دوري  نامه .خواجه یعقوب چرخی با نقد چاپ آخر تفسیر او شرح حال و آثار . محمدجواد شمس. 2
  .1387چهارم، زمستان  ي شماره
  .ص 240. ق.هـ 1412تفسیر یعقوب چرخی، استانبول، . 3
  .ص 126. 2005، دوشنبه، »نائیه« ي یعقوب چرخی و رساله موالنا. اهللا خلیلی، خلیل. 4
  .ص 397، 1370با تصحیح محمود عابدي، تهران، . نسالا نفحات. جامی، عبدالرحمان. 5
6 .org.naqshbandi.www  10.12.2010آخرین بازنگري در تاریخ  
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106  

 ریتنگس کتاب در آن بسامد وی واژگان انسجام
   1یتاکی تیگ

 2پوریصیق ریام

  چکیده

. ارتباط مجموعه جمالت متن از طریق ابزار هاي خاصی صورت می گیرد که باعث بهم پیوستگی متن و انسجام متن می شوند

ر داریم که به طریقی در این نوع انسجام با انتخاب واژه هایی سر و کا .انسجام واژگانی است یکی از راههاي ایجاد انسجام متنی،

به مطالب قبل مربوط هستند، به عبارت دیگر انسجام واژگانی هماهنگی واژگان دو یا چند جمله با هم است که روابط مفهومی را 

پژو هش تالش شده است تا ابزارهاي چندگانه  ایجاد انسجام واژگانی از دیدگاه هلیدي و  در این .در نظام معنایی برقرار می کنند

ایی آرا تحت عنوان تکرار و با هم  انسجام واژگانی نهاآ. در کتاب تنگسیر نوشته صادق چوبک بررسی و ارایه شود) 1976(حسن 

بازایی یا تکرار کاربرد واژه هایی است که به نحوي به واژه هاي قبل ارجاع می یابد  و شامل هم معنایی، . تقسیم بندي کرده اند

هم نشینی واژه هایی است که چه از نظر مفهومی و چه از نظر عرفی با هم مرتبط  ی،آیبا هم . تضاد معنایی و شمول معنایی است

نها  ارایه  شده آشناسایی شده و در جداول خاص همراه با بسامد  دیدگاه در این پژوهش تمامی موارد انسجام  واژگانی از این .اند

تکرار بیشترین بسامد در بین عوامل انسجام واژگانی را  ید که در این کتاب،آنها  باهم چنین بر می آبا مقایسه میزان استفاده . اند

 .متن کتاب نیز با توجه به استفاده بجا از عوامل انسجام  واژگانی از انسجام مناسبی برخوردار است. داراست

  

  ییآانسجام متنی، انسجام واژگانی، ساختار متن، تکرار، باهم :  هاکلید واژه

  مقدمه - 1
                                                        

  giti_taki2020@yahoo. com :، رایانامهبلوچستان و ستانیس دانشگاه اریستادا.  1

  ارشدی کارشناس.  2



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٧٩ 
 

 موثراز جمله عناصر تشکیل دهنده متن که  عوامل حاکم بر آن رت است از تظاهر صورى فرایند سخن وساختار متن عبا
ر، متن عبارت است از یک یا چند جمله مرتبط که داراي معنا یا پیام ت دیگبه عبار. درا منعکس می سازنفرایند سخن  ساختاربر

متن به  .سازد اند، جدا  موعه جمالتی که به طور تصادفی در کنار هم قرار گرفتهاز مج که آن را شدبا  و همچنین روابط معینی معین
ارتباط مطالب متن و سازگاري میان متن و  ،در سطح کالن . در سطح خرد و در سطح کالن:دو طریق مورد تحلیل قرار می گیرد 

هست بررسی انسجام متن و انسجام واحدها با نیز  مقالههدف از سطح خرد که هدف این  .می گیردمورد بررسی قرار متون دیگر 
تحلیل کالم یا  با عنوانکه (این دو سطح در گفتمان کاوي  .مندي متنی است هدر واقع هدف نشان دادن زنجیر .یکدیگر است

ي می شاخه اي از گفتمان کاوي به بررسی متون نوشتار .مورد بررسی قرار می گیرد )شده استنیز به کار برده تحلیل گفتمان  
انسجام متنى اصطالحى . اصطالح زبان شناسی متن به همین شاخه اطالق می گردد .پردازد و بیشتر با انسجام متن سرو کار دارد

هر متنى داراى عناصر زبانى است که . اند  گرا به پدیده پیوستگى عناصر تشکیل دهنده متن اطالق کرده است که زبانشناسان متن
انسجام .شوند نامیده مى) یا به عبارتى  عناصر انسجامى(آفرین   سازند؛ این عناصر اصطالحاً عناصر انسجام این پیوستگى را محقّق مى

ویدوسون  به گفته ي .توسط زبانشناسان و پژوهشگران متعددى مورد بحث قرار گرفته و تعاریف متفاوتى براى آن ارائه شده است
 فرایندجهت ."کند هاى  جمالت یک متن پیوستگى ایجاد مى که مابین گزاره انسجام عبارتست از عالیم آشکار زبانى")  1978(

     .در اولى یک عنصر زبانى با عنصر ما قبل خود و در دومى با مابعد خود پیوند دارد. گرا   است یا پیش رو    انسجام  یا پس

سازند     که باعث متنیت  ده، بلکه کلیتی را میاي از عناصر وجود دارند که نه تنها به یکدیگر مرتبط بو در داخل متن، مجموعه
باید  در ارتباط متقابل با یکدیگر و در ارتباط با کلیت ساختاري متن بررسی  متن  راي از این رو عناصر تشکیل دهنده  .می شوند

متن صورت می گیرد این کاري است که در تحلیل زبان شناختی متن  و در بررسی انسجام . کرد، نه به صورت مستقل و جداگانه
از نظر انها انسجام مفهوم معنایی .هلیدي و حسن از جمله کسانی هستند که در ساختمان متن و روابط بین جمله اي مطالعه کرده اند.

انسجام زمانی در متن رخ می دهد که .است که به روابط معنایی موجود در متن اشاره می کند و متن را از غیر متن باز می شناساند
به عبارت دیگر یک جز پیش مفهوم جز دیگر باشد به این معنا که جز .یر عنصري در کالم به تفسیر عنصر دیگر وابسته باشدتفس

با عنایت به تو ضیحات قبلی ، هلیدي و حسن انسجام متنی را چنین تعریف کرده . دوم را نتوان بدون جز اولی کشف ودرك  کرد
که به روابط معنایی موجود در متن اشاره می کندو ان را به عنوان یک متن مشخص می انسجام متنی مفهومی معنایی است ":اند

  )   83:1376به نقل از اخالقی،) به نقل ا ".سازد

  

  پژوهشهاي پیشین  - 2

آنها معتقدند که  درزبان . است ) 1976(هلیدي و حسن اولین و مهمترین تحقیقی که در زمینه انسجام صورت گرفته متعلق به 
پس متن داراي خصوصیاتی خاص و . سی ، متن قطعه اي است کالمی  که یک واحد منسجم وبهم تنیده راتشکیل می دهدشنا

    .منحصر به خود است که ان را از غیر متن متمایز می کند

کنند  در پژوهش خود چنین بیان می آنها. از دیگر افرادي هستند که در این زمینه تحقیق کرده اند )1991(موریس و هرست 
این زنجیره هاي لغوي . که انسجام لغوي نتیجه زنجیره هایی از کلمات مرتبط است که به پیوستگی معناي لغوي کمک می کند
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نتیجه مستقیم متن درباره یک موضوع می باشند و یافتن ساختار متن شامل یافتن واحد هاي متنی درباره همان موضوع می باشد؛ از 
  .فید است، چون آنها به ساختار متن شباهت دارنداین رو محاسبه زنجیره ها م

 . پژوهشهاي زیادي در مورد  انسجام در زبان فارسی صورت گرفته کهبرخی از آنها به شرح زیرمی باشند

در پایان نامه خود به مقایسه و تحلیل عوامل انسجامی متن در فارسی و انگلیسی با استفاده از الگوي ) 1988(نورمحمدي 
  .می پردازد و به این نتیجه می رسد که در فارسی عامل جانشینی وجود ندارد) 1976(ن هلیدي و حس

درمقاله خود به بررسی پیوستگی و همبستکی متن یا انسجام و ارتباط مطالب در زبان فارسی پرداخته وابزارهاي ) 1378(تاکی  
  .پیوستگی متن را در فارسی برشمرده است

خود که تالشی است براي مشخص کردن برخی از خصوصیات متنی و گفتمانی روایت در پژوهش ) 1382(زارع کمپانی 
 عوامل انسجامی موجود ،که یکی از آن مراحل ه به بررسی این متن در پنج قسمت پرداخت ،رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی

  .ا تعیین و محاسبه شده استتعداد نوع آنه سپس. می باشد) 1976(جمله از متن بر اساس الگوي هلیدي و حسن  120در

بر مبناي دو اصل مهم زبان شناسی متن مدار یعنی ) ع(به تحلیل زبان شناختی گزیده هایی از کالم امام علی ) 1381(بهنام 
انسجام یکی از مشخصه هاي متن است که روابط دستوري و یا واژگانی بین عناصر متن ایجاد می . انسجام متنی و توازن می پردازد

توازن یک فرایند ادبی است که از طریق تکرار کالمی حاصل می آید و . و پیوستگی معانی و مفاهیم متن را ممکن می سازدکند 
  .در شرایط آوایی، واژگانی و نحوي طبقه بندي می شود

ند و در ا هدر تحقیق خود به مقایسه و بررسی انسجام متنی در غزلیات سعدي و بیدل دهلوي پرداخت) 1388(یاحقی و فالحی 

   .داده اند مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قراررا غزل از بیدل  10غزل از سعدي و  10مجموع 

 

  ارچوب نظري و روش تحقیقچ.3

مورد بررسی در تجزیه و تحلیل متون ادبی  است،  همکه یکی از عوامل م در این مقاله سعی شده است پدیده انسجام واژگانی

نقش مهم  عوامل  ،رمان این با بیان  نمونه هایی از  .متن زبانی مورد پژوهش رمان تنگسیر نوشته صادق چوبک است. ار گیردقر

  . شد نشان داده خواهد متن مورد نظر  واژگانی در انسجام 

نیز چارچوب نظري تحقیق را الگوي  ما. ده اندبیان کر) 1976(را هلیدي و حسن  عوامل چند گانه ایجاد  انسجام واژگانی 

  :نها انسجام متنی را به سه دسته تقسیم می کنندآ ،به طور کلی. قرار می دهیم) 1976(انسجام متنی هلیدي و حسن

  :عوامل دستوري3-1
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  )  ellipsis( حذف.Substitution) 3 (جایگزینی. Refrence  2((ارجاع.1 

  :عوامل پیوندي3-2 

  Adversative( (يمقابله ا.causative) 3(    علی.Additive 2( (افزایشی.1 

   conlessive((امتیازي.Illustrative)6(توضیحی .Conditional(5(شرطی.4 

  Temporal(( یزمان. 7

  :عوامل انسجام واژگانی 3-3

  )antonymy(تضاد.synonymy ) 4(ترادف.Collocation) 3(ییآ همبا)  Reiteration(2.تکرار.1 

  ) hyponymy( مول معناییش.5

در . هر سه مورد تحت عنوان تکرار تعریف می شوند  مترادف، متضاد و شمول معنایی   ) 1976(از دیدگاه هلیدي و حسن   

تو ضیحات  ابتدا  .فتگرخواهند معنایی، تضاد و شمول معنایی به همراه تکرار  واژه ها مورد ارزیابی قرار  موارد هم  مقاله  این

 .مورد بررسی قرار خواهد گرفتنها  در رمان تنگسیر ا آنمونه هاي مرتبط ب ارائه و سپس به عوامل مختلف انسجام واژگانیمربوط 

می  در ذیل عامل وابسته دسته بندي نمونه ها.شایان ذکر است در یافتن موارد فوق از هیچ گونه نرم افزاري استفاده نشده است

در گام و  وجود دارد تنگسیر  یا عوامل ذکر شده  از دیدگاه این نظریه در کتاب آببینیم  هاست ک نآدر گام اول نظر بر  .شوند

سپس داده هاي حاصل را با استفاده .. مشخص می شودآنها از یافتن مصادیق هر کدام از این عوامل   بسامد هر یک از  پس بعدي 

اده، با تکیه بر تجزیه و تحلیل اماري ،درصد  عوامل انسجام مورد تجزیه و تحلیل قرار د) 1981(ماري هچ وفرهادي آاز الگوي 

 .خواهد آمدواژگانی  بد ست 

 

  تحلیل داد ه ها.4

تکرار عنصر به بیان دیگر .تکرار گونه اي از انسجام واژگانی است که عین واژه  تکرار می شود: بازایی یاتکرار 4-1
  .  است متن  به   بخشیدن در انسجام  شکل  ترین  مستقیم واژگانی 

در واقع عناصر کالمی تکرار . باید دانست که عدم وجود تکرار باعث ایجاد خالئ معنایی می شود و انسجام متن از بین میرود 
نکته دیگر . برخورد نداشته است..... شده باعث  تصویر پردازي براي خواننده می شود حتی خواننده اي که با ان محیط ، شخص و 

  .مل انتقال پیام نیز به شمار می روداینکه  تکرار، عا
  بسامد تکرار در رمان تنگسیر -1جدول        
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  بسامد  نوع انسجام واژگانی
  464  تکرار

  

  .می داد محمد هنوز انجابوي.بر نمی گردد محمدبه دلش افتاده بود که دیگر .همه چیز نابود شده بود محمدبا رفتن 

نویسنده با تکرار مکرر واژه  .هیچ تغییري تکرار شده است نیز در سه جمله پیاپی بدون "محمد"واژه 
  .اهمیت محوري اورا در رمان نشان می دهد  "محمد"

اینا ابرومو . مثل چرك کف دس می مونه  یه ساعت میاد یه ساعت دیگه میره پول.خالو برا پولش نیس: محمد براشفته گفت 
داد؟اگه می  پولتهی می گن کریم . بري و ظلم اباد مسخرم می کنندیگ نمی تونم کاسبی کنم حتی جاشواي ج.تو بندر بردن
 .تو حقه بافور کریمه پوالت. نشون بدیم برو وردار پوالتخواي جاي 

تکرار این واژه  نشان از نقش محوري و اهمیت آن براي . چندین بار تکرار شده است"پول "در متن باال
  .محمد دارد

 دریا کف.ته دریا الي صخره ها گیر کرد  کشتی همه زیر اب رفت و.برد  ریادخوابید و انرا  کشتی کوه موجی رو
  . چراغانی بود

  .مثل کرم شبتاب میدرخیدند دریا کف درختهاي. مثل شعله شمع سوسو میزند دریا  کف ماهی ها

  .  در متن باال کلمات کشتی ، کف و دریا تکرار شده اند

اگه بیادش بیرون باز می . بیاد بیرون نخلسون مون نمی کنم خودشم بخواد از گ. گیرش بیارم حسابش پاکه  نخلسوناگه تو 
  .نخلسونکشمش تو 

در اینجا تکرار نخلسون با این هدف است که همه جمله ها را به یک مکان خاص ارجاع دهد  تا ارتباط همه آنها با هم حفظ 
   .گردد

که خانه اش بود پیاده راه می ا  دواسصبح از . ت و می آمدرا پیاده میرف بوشهر و دواس همیشه این هفت هشت کیلومتر
بود  خنک هوا بوشهر صب که می رفت. سر دکانش دکان جوفروشی داشت بعد شب هم برمی  گشت خانه بوشهرمیرفت . فتاد 

شید سرش را از می رسید تازه خور بوشهر بود و این در تابستان بود که وقتی تازه به خنک و شب هم که بر می گشت باز هم هوا
پشت کوههاي دوردست فیلی رنگ خاور بیرون می کشید و زمین را می گداخت و سبزه ها را میسوزان و پوست تنها را سفال می 

  .کرد
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ژه هاي دواس و بو |در دو جمله اول تکرار وا.   بوشهر سه بار تکرار شده است. در این نمونه ،دواس دو بار تکرار شده است 
از آنجایی که محل حوادث در جنوب . واژه خنک  نیز تکرار شده است.محل زندگی و محل کار محمد استشهر نشان دهنده 

  .است تکرار واژه خنک  نشان دهنده فعالیت محمد از صبح تا شب است

  :م معناییه4-2

 هم معنا ، کلمات به. ،هم معنا گفته می شودکلمات متفاوتی که داراي معنایی مشترك و یکسان یا شبیه به هم باشندبه   
هنگام تعریف  به و معموال  ً  است مفهومی   روابط ترین  از شناخته یکی  یا ترادف  معنایی هم. شود ردیف نیز گفته می مترادف و هم
صفوي، .(آید حاصل نمی کار روند در معنی زنجیره گفتارتغییري جاي یکدیگر به هم معنی به  که اگر دو واژه شود  آن گفته می

روند و از نظر  کار می براي پرهیز از تکرار کلمات به، از نظر  زبان شناسی کلمات مترادف بیشتر در جمله ) 212و 21 3:  1383
همانطور که می دانیم گاهی اوقات براي نشان دادن معنی یک  واژه از مترادف  آن . افزایند ادبی  بر زیبایی جمله   و غناي آن می

ذکر این نکته ضروري است . ر از علل استفاده از هم معنایی تنوع بخشی و ارتباط میان جمالت استیکی دیگ.  استفاده می کنیم
  .اگر بین دو کلمه هم معنایی هم باشد از نوع هم معنایی ناقص است. که هم معنایی مطلق وجود ندارد

  بسامد هم معنایی در رمان تنگسیر-2جدول 

  بسامد  نوع انسجام واژگانی
  68  هم معنایی

  

بودو  زورمند زن. خود را دور گردن او حلقه کرد نیرومندزن جوانی چرخی خورد و رفت پشت سر محمد و دستهاي 
  ). 85ص . (محمد می دانست زنها ، مثل خودش ، اهل دشستان هستند

از نظر معنایی قدرت در اینجا نویسنده در جمله دوم عمدا از کلمه زورمند استفاده کرده است تا . نیرومند و زور مند مترادفند
  .زن را نشان دهد و ان را در ذهن خواننده متبلور کند

 دب اکبراز بچگی انها را دیده بود و می شناخت و نمی دانست که اسم انها . نگاه می کرد ستاره هفت برادرونمحمد به 
  ).60ص . ( است و انها را به هفت برادرون می شناخت

در این بخش  نویسنده  با بیان  اسمهاي مختلف یک شکل فلکی  انسجام .ترادف هستندستاره هفت برادرون ودب اکبر نیز م
  . جمالت را به وجود آورده  است

اب  به سرعت راه دریا را پیش گرفت و محمد راباخود ر ته همچنان د. دریا غوص کرد عمقناگهان بمبک به 
  )176ص.(کشانید
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نایی ته بیشتر است،نویسنده  بجاي عمق ، از ترکیب ته آب استفاده کرده است تا از انجایی که بار مع.عمق وته نیز هم معنی اند
  .هم سرازیر شدن را نشان دهد و هم ارتباط دو جمله را با این کلمات هم معنا حفظ کند

 تضاد  معنایی     4-3

 متضاد یا منفی معنی داراي واژه ساختن يبرا ناـ و ، ـ ن ، الـ ، غیرـ ، ضدـ ، پادـ ، ـ بی نفی پیشوندهاي معاصر، فارسی زبان در
 .اما همیشه این پیشوندها براي ایجاد تضاد کارا نیستند،از این رو واژه هایی هستند که با هم بصورت متقابل متضادند .رود می کار به

  .اند) قاموسی(  واژگانی متضادها از بسیاري: می گوید ) 777: 1977( الینز

در واقع مفهوم یک واژه در مقابل مفهوم واژه دیگر . است ي دیگر ي واژه معناي مخالف یشمعنا که اي است  متضاد واژه
  .(177:1383صفوي،.(قرار می گیرد

یکی از کاربردهاي تضاد معنایی ایجاد عمق . هستند هم مخالف معناي داراي که است کلماتی به مربوط معنایی تضاد بنابراین 
  .معنایی بیشتر در متن است

  تضاد معنایی در رمان تنگسیر-3جدول                 

  بسامد  نوع انسجام واژگانی
  64  تضاد معنایی 

  

در خانه را می زد،اساتور می اند  می امدو اگر مشتري  باال   می رفتو  می بستوقتی تئو باال خانه اش کار داشت  در را 
  ).131ص (و راه می انداخت باز می کردو دکان را  پایین

  .نسبت بهم متضادند  "باال و پایین "،"می رفت و می آمد "،"ی بست و باز می کردم"کلمات 

  64ص.اما طلبم نمیدن. مطلبکار. ي؟ نه برعکسبدهکارمگه حاال 

  .در تضاد با هم اند "بدهکار و طلبکار"کلمات 

  68ص .خوابیده بود پهلوي راستششهرو روي . به سوي شهروغلتید پهلو چپشسپس رو 

  .نویسنده سعی می کند با استفاده از این تضادها ارتباط معنایی جمالت را حفظ کند. متضادند "پهلوي راست پهلوي چپ و"

  :شمول معنایی 4-4

مفهوم واژه   یکی از واژه ها در این رابطه.بر قرار است »عام«و »خاص «شمول معنایی رابطه اي است که بین عناصر واژگانی 
معناي واژه ي دیگر  در برگیرنده ي رابطه اي بین دو واژه که در آن معناي یکی از واژه ها قع ،در وا.اي دیگر را در بر میگیرد

و  داللت دارد» حیوان « به نوعی از » سگ « این گونه به هم مربوط می شوند که » حیوان و سگ« واژه هاي : ؛ براي مثال است 
( است » معنا شمول«در این مثال »  سگ « .در بر می گیردو دیگر حیوانات را » سگ « الح عمومی است که طحیوان یک اص
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hyponymy  (ما فوق« را » حیوان « الح عمومی طو اص « )super ordinate  (می تواند  معنا  "مافوق" صطالح ا.می نامند
بارت دیگر گستره مفهوم به ع. رابطه شمول معنایی برقرار است »نیلوفر«و »گل«مثال بین واژه هاي  یا شمول هاي زیادي داشته باشد

و واژه ي دیگر  »فراگیرنده«واژه اي که مفهوم واژه دیگر را در بر می گیرد . گستره مفهوم واژه نیلوفر را در بر می گیرد،واژه گل 
  .در مثال یاد شده کلمه گل فرا گیرنده و کلمه نیلوفر فرا گرفته است. می خوانیم »فرا گرفته«را

  مد شمول معنایی در رمان تنگسیربسا -4جدول              
  بسامد  نوع انسجام واژگانی

  44  شمول معنایی
 

 چاه ابی داشت که دورو برش هندوانه و خیار می کاشت  و با همین یک.سکینه زن بیوه اي که مرد نداشت:مثال از تنگسیر
  .دستش بسته شده بود) نرگاو (ورزاي یاغی ال با ایناح.شخم می زد و کشت میکرد و ابیاري می  کرد گاودامنه 

ورزا نوعی گاوا ست و این دو باهم شمول معنایی دارند گه از این طریق . است» گاو« زیر مجمو عه ي » ورزا« در این نمونه
  .انسجام متن برفرار گردیده است

 18ص.تو گوشش و دلش چکش کاري می کرد اب شیرین کنی و یخ سازيصداي ترق تروق 

  .ي نوعی کارخانه هستند و هر دو  با هم  زیر شمول یک چیز قرار دارندآب شیرین کنی و یخ ساز

 30ص .بیشمار که رو هر تکه نقش بسته بود،ساخته شده بود سنگ هاي کسار  گوش ماهی هايخانه محمد از 

 .نوعی سنگ است و با هم رابطه شمول معنایی دارند» کسار«در این نمونه 

لی آرام بود با موج هاي زره بسته که با نور خورشید در کش و قوس بودند و سوي نرسید ه به سبزه  یک طفرش دریاي نی
درختان لیمو گل ابریشم خرززهره بابل  و .دیگرش ساختمانهاي بلند تفتیده بود که سوز خورشید تب به جانشان انداخته بود

 17ص.انها رادر بر گرفته بود سپستان

  .نوعی درخت هستند و زیر شمول آن قرار می  گیرند ززهره، بابل و  سپستان همه در این نمونه درختان لیمو، گل ابریشم، خر

  آیی باهم4-5

 بنیاد معنا را زبانی پدیده این اواساساً.است  کرده مطرح خود معنایی نظریه در فرث. آر. جی که است اصطالحی  باهم آیی
 در آنها وقوع بسامد و اصطالحی معنایی رابطه اساس بر ، ترکیبات کردن ومشخص نامیدن براي را آن و ، دستوري نه کرد فرض
 .است معنی بیان هاي شیوه از یکی نشینی هم ، او نظر به .ه است.برد کار به، زبان

 ازمعنی بخشی تنها ها واژه آیی هم با که بود آن بر و داشت اعتقاد نشین هم هاي واژه طریق  معنی از واژه تشخیص به ، فرث
  : کرد اشاره هاي زیر جواري هم به توان می مثالً ، باب این رد دردا بر در را آنها
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  .شب تاریکی و  ریل  و  قطار؛ ؛ کردن سگ و  پارس

 داند؛ می آنها نشینی هم در زبانی عرف بلکه ها واژه از یک هر انفرادي تنهامعنی نه را آوایی هم با جواز تشخیص مالك فرث
 تخم با دیگري و ) شیرفاسد(  شیر با یکی ، فارسی زبانی عرف در ، معنایی مشابهت همه اب ، گندیده و فاسد واژه ازدو که چنان
  .گردد می نشین هم   )گندیده مرغ تخم(مرغ

 انسجام موضوع در ، آنان. کنند می اشاره آیی باهم فرایند به ، کالمیدر مباحثات   )  284و 286: 1976  (وحسن هلیدي   
 وبراین عقیده اند دانند می مشکل را آیی باهم درباره نظر اظهار و. آیی باهم )2 تکرار؛ )1: گویند یم رکن سخن دو از ، واژگانی

 نیست خاصی واژگانی واحد. نیستند  بینی قابل پیش، دستوري انسجام برخالف ، واژگانی انسجام ایجاد در واژگانی واحدهاي که
 تنهایی نقش به و شود وارد معنایی  جزء عنوان به  ترکیبی هر در بسا چه واژگانی واحد .ثابت   باشد انسجامی نقش یک داراي که

  .مشخص شود متن در مرجعی با آن انسجامی نقش بلکه نباشد دار عهده را انسجامی

  .یکی با نظام زبانی و دیگري با متن: هلیدي  و حسن میزان با هم ایی واحدهاي واژگانی راحاصل دو نوع رابطه می دانند  
مثال رابطه طلوع و خورشید، مغرب و غروب در نظام زبان فارسی رابطه نزدیک . واحدهاي واژگانی به نظام زبانی متعلق اند     
مثال هر گاه .بدین سان درجاتی از مجاورت و نزدیکی در هر زبانی وجود دارد که یکی از نتایج احتمالی ان باهم ایی است. دارند

 و پیوستگی ، آیی هم)  284-286 :1976(  حسن و هالیدي نظر بنابر. انسجام افرین می شوندغروب و مغرب همنشین می شوند و  
 می قرار گروه یک در که کلماتی شامل چنین هم ، دختر و پسر مثل متضاد هاي واژه جفت شامل که است واژگان بین ارتباط
 از آیی باهم عالوه به. باشد می ترمز و خودرو نندما دارند کل با جزء نسبت که هایی دیگري واژه و هفته روزهاي مثل گیرند
 بین ارتباط گاهی . گیرد می صورت میز و صندلی مانند شمول زیر هاي واژه نیز ، چانه و دهان مانند شمول هم هاي واژه طریق

 در حضور براي آنها گرایش به واژه هایی چنین پیوستگی اثر بلکه شود نمی بندي طبقه سیستمی معنایی قالب در آسانی به واژگان
  .پارو و قایق ، جوك و خنده:  مانند افتد می اتفاق ، یکسان واژگانی محیط

 که کند می توصیف ها واژه از اي زنجیره را آیی باهم و کند  می اشاره آیی مفهوم  باهم به واژگانی واحدهاي نشینی هم
  .نی بر مشابهت ،همانندي و مجاورت استپس باهم آیی به لحاظ روانشناختی مبت  .شود می نشین معموالً هم

 بسامد باهم آیی در رمان تنگسیر -5جدول     

  بسامد  نوع انسجام واژگانی.
  37  باهم آیی

کند که چرا محمد خون به پا کرده و شر را به دکان او آورده و می جمع وجور امرد خاموش بود و می خواست فکرش ر
  128ص . یچ می خوردخواست یک چیزي بگوید و کلمات تو سرش پ

  .جمع وجور نوعی با هم آیی است

نرم کنن؟ من وتوي بد بختو میدن جلوي گلوله و خودشون میرن پی  دس و پنجهدارن که با تنگسیر  دل  و جیگراونا 
 171ص.کیفشون 
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  .ق به وجود می آورنددو  به دو  باهم آیی دارند و انسجام متن را از این طری»  دس و پنجه« و  » دل  وجیگر«در این نمونه 

  55داري صزن و بچه تو که تنها نیسی 

  .در این نمونه نیز زن و بچه باهم آیی دارند

 مقایسه ي بسامد عوامل مختلف انسجام واژگانی در رمان تنگسیر  -6جدول 

  %میزان   بسامد  نوع انسجام واژگانی

  68.53  464  تکرار

  9.54  64  تضاد معنایی

  10.04  68  هم معنایی

  6.49  44  ول معناییشم

  5.46  37  باهم ایی

  100  677  مجموع

  

  :در مورد تجزیه وتحلیل کلی ، توزیع و تعدد عوامل مختلف انسجام واژگانی موارد زیر قابل ذکر است 

 6باعنایت به جدول شماره .بیان شده است بسامدو درصد وقوع عوامل مختلف انسجام واژگانی است 6انچه در جدول   
تقریبا بخش عظیمی از این اماررا  %68.53موردو ا 464دراین بین عامل تکرار با . مورد است  677رد انسجام واژگانی  مجموع موا

بعد از ان تضاد معنایی با . در جایگاه دوم قرار دارد%  10.04مورد و  68بعد از ان عامل هم معنایی  با . به خود اختصاص داده است
مورد و  37در اخرین بخش نیز باهم ایی با . بعد از ان قرار دارد%6.49مورد و  44شمول معنایی نیز با . قرار دارد%  9.54  مورد و  64

  .قرار دارد 5.46%

با تو جه به اطالعات بیان شده  و گستردگی عوامل انسجام واژگانی  در متن مورد پژوهش داراي انسجام است و در واقع 
مضاف براین نتایج داده ها حاکی از این است که هر چه میزان  در هم تنیدگی .روبرو هستیمبهم پیوسته . بامتنی منسجم ، یکپارچه 

  .  و انسجام متن  بیشتر باشد متن قابل درك تر  می  شود

  

  خالصه ونتیجه گیري.5
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ت و هم به همانطور که از نام ان پیداست هم به زبان شناسی مرتبط اس. زباتشناسی ادبی از حوزه هاي جدید زبانشناسی است
در واقع با قوانین گفتمان  بخشهاي مختلف  متن با .یکی از رویکردهاي مرتبط با مباحث ادبی تجزیه وتحلیل گفتمان است.ادبیات

  )1377صلح جو،.(سوي تمام این قوانین درجهت تاثیر گذاري متن است. هم مرتبط می شوندو متن داراي انسجام می شود

در این مقاله ضمن برشمردن عوامل .ررسی عوامل انسجام متن در حوزه تحلیل گفتمان قرار داردهمانطور که قبال نیز ذکر شد ب
انسجام متن که شامل انسجام دستوري ،پیوندي و واژگانی است  به بررسی انسجام  واژگانی در  رمان تنگسیر  بر پایه ي الگوي 

موارد به کار رفته در این کتاب ،به تعیین بسامد هر یک از سپس با استخراج . پرداختیم)  1976(انسجام  متنی هلیدي و حسن 
  . عوامل انسجام واژگانی یعنی تکرار،هم معنایی، تضاد معنایی، شمول معنایی و باهم آیی پرداختیم

باتوجه به نتایج بدست امده حال می توان به این پرسش که ایا تمامی عوامل انسجام واژگانی از دیدگاه هلیدي و حسن در 
به عبارت دیگر نویسنده از ساز و . تمامی عوامل ذکر شده وجو د دارند.بله : ان تنگسیر وجودارد؟ میتوان اینچنین پاسخ دادرم

این .  کارهاي متنوع و گونا گون انسجام واژگانی در جهت به هم پیوستگی  و یکپار چگی متن نهایت استفاده  را برده است
ن متن و خواننده  می شود و از این طریق ذهن خواننده  بدون سر در گمی  مطالب را دنبال و یکپارچگی   باعث برقراري ارتباط بی
تشخیص عوامل  انسجام واژگانی می تواند به خواننده  در جهت درك و فهم معانی مورد . متن را سریعتر و بهتر درك می کند

این پژوهش نشان داد که متن کتاب تنگسیر از . گرددنظر نویسنده کمک کند و باعث انگیزه بیشتر جهت مطالعه و درك متون 
  .عوامل انسجام واژگانی بهره کامل را برده است و متنی منسجم و پیوسته است

در مورد پرسش دوم یعنی این که باالترین درصد مربوط به کدام یک از عوامل انسجام  واگانی در کتاب تنگسیراست، با تو   
، تکرار با اختالف فاحش نسبت به سایر  عوامل، بیشترین نقش را در انسجام واژگانی متن مورد 6جه به امار ذکر شده در جدول 

این نکته  قابل ذکر . در رتبه هاي بعدي نیز به ترتیب هم معنایی، تضاد معنایی، شمول معنایی و با هم ایی قرار دارند.  نظر داراست
واژگانی داشته است و او از این بین بیشترین استفاده را از  تکرار برده است  است که نویسنده ابزارهاي مختلفی براي ایجاد انسجام

در واقع نویسنده . می توان  گفت او وضوح بخشیدن به موارد خاصی از طریق تکرار و جلب توجه خواننده  را مد نظر داشته است. 
محمد ، "هدف  تکرار مکرر واژه هایی  مانند به عنوان مثال تنها . در صدد برجسته سازي واژه هاي خاص در متن بوده است

از سوي نویسنده  برجسته سازي و نقش محوري دادن به این  واژ ه ها ست تا از این راه خواننده این واژه   "تفنگچی ،شهرو و پول 
  .اي دلیل است به عبارت  دیگر گزینش عل انسجامی خاص ، دار. ها را به عنوان ستو نهاي ساختار داستان بشناسد و درك کند

البته ذکر این نکته ضروري می نماید که بدانیم  کاربرد هر عامل انسجام واژگانی در جاي جاي متن باتوجه به جنبه هاي 
و باهم آیی  باعث میشود  شمول معنایی، معنایی، تضاد  هماستفاده از ظرفیتهاي متنوع  تکرار ، . زیباشناختی و هنري است
توانایی و اگاهی . عالوه براین بهر ه گیري با درصدهاي متفاوت نشانگر ظرافت طبع. ف متن تغییر یابدبارمعنایی  بخشهاي مختل

  .با بهره گیري بجا از هرکدام از این عوامل حس تازه در کالبد متن ایجاد میشود .نویسنده است
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ت بلکه علت و چگونگی کاربرد این تحلیل عناصر انسجامی ضروري و الزم مینماید بسامد نیس.واضح اینکه انچه در تجزیه 
به عنوان نمونه استفاده از هم معنایی اینگونه توجیه می شود که کاربرد یک کلمه بجاي کلمه دیگر می تواند تاثیر .عوامل است

  .گذاري بیشتري داشته باشد و در ایجاد جذابیت داستان موثر باشد
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 ي سالمان و ابسالمثنوی بازخوان

  روانکاوانهاز منظر نقد  
   1منصوره تدینی

  چکیده
در این جستار داستان سالمان و ابسال سرودة نورالدین عبدالرحمن جامی، بر اساس نظریۀ روانکاوي فروید، از دیدگاهی نو  

این داستان که منشأ یونانی . ات داستان ارائه شده استهایی از ابی شناسانه مصداق مورد واکاوي قرار گرفته و براي این تفسیر روان
ابسال زنی . هاي متفاوتی از آن موجود است، تمثیلی است با رویۀ عاشقانه و بنا بر نظر جامی حاوي تفسیري عرفانی دارد و روایت

کودکی عاشق سالمان است و  دهد، او از همان سالمان را از کودکی پرورش و حتی شیر می) جانشین مادر(عنوان دایه  است که به
پذیرند و  را نمی) فرامن= قانون پدر و اجتماع(هاي پدر  آن دو مالمت. آورد دست می رشد، عشق او را به عاقبت با رسیدن سالمان به

سبب  ابسال در گذر از آتش به). تشرّف(شود  پذیرد و تسلیم می گریزند، اما در فرجام داستان سالمان پند پدر را می با هم می
نظر فروید در مورد تحوالت روانی کودك در  با توجه به. کند سالمان نادم تسلیم می سوزد و پدر تاج و تخت را به گناهکاري می

کند و پس از  نامد، کودك در این دوره با قانون پدر و جامعه مواجهه پیدا می سالگی، که او آن را مرحلۀ ادیپی می 4-6حدود 
پذیرش قانون پدر و جامعه و تسلیم بدان  طور طبیعی منجر به گذار از این مرحله، که به. نهد دن میمدت بدان گر ستیزي کوتاه

توان این داستان را تمثیلی قدیمی براي  می. منزلۀ سالمت روانی فرد و انطباق او با عرف، مذهب و قوانین اجتماعی است شود، به می
ل روانی دانست در مورد دور هرمنوتیک، تمام اجزاي این تمثیل با کلّ آن همخوانی دارند و قابل  طبق قانون ویلهم دیلتاي. این تحو

که خود فروید نیز آثاري از شکسپیر، داستایوسکی و داوینچی را  شناسانه و انطباق بر این نظریۀ فروید هستند؛ همچنان تفسیر روان
گونه منافاتی با تفسیر عرفانی ندارد و در واقع بسیار نزدیک و  شناسانه هیچ این تفسیر روان. کاوانه کرد بدین طریق بازخوانی روان

ترین طرق خداشناسی را از  و یکی از مهم» من عرف نفسه، فقد عرف ربه«: که از قدیم گفته شده همچنان. حتی منطبق بر آن است
  . اند راه خودشناسی دانسته

  

  

  .         اوانه، فروید، مرحلۀ ادیپیعبدالرحمن جامی، سالمان و ابسال، نقد روانک: هاکلید واژه

                                                        
 مه  طباطباییاستادیار  دانشگاه  آزاد  اسالمی  ایران،  واحد  رامهرمز  و  استاد  مدعو  در  دانشگاه  عال - 1
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  مقدمه 

ن قرن  رگذاریتأث شمندیاندی از سه تن کی دیفرو گموندیز، متفکراني از اریبساعتقاد  به است ستمیببر علم، فرهنگ و تمد .
، کردندمطرح او  اتینظربر  روانشیپبعدها شاگردان و  کهی صینقا رغمیعلو  کردی را نو و دگرگون شناس رواناو علم  اتینظر

ی در راه شناخت انسان بزرگگام  اتینظر نیاي امروزشناسان  است و به اعتقاد اغلب روان رشیپذهمچنان مورد  اتینظر نیااساس 
و بر  کرد کشفبود،  رگذاریتأثبر اعمال و رفتار او  اریبس کهي از ذهن انسان را، ا ناشناختهبخش بزرگ و  دیفرو. و ذهن او هستند

 )consciousness(ي آگاهانه ها بخشي حاواز نظر او ذهن انسان فقط . نهاد )unconsciousness(ناخودآگاه  ریضمآن نام 
ابعاد  نیاي  همهها منشأ گرفته از  ي او رفتار انسان دهیعق به. هست زینو ناخودآگاه  اگاه مهینی عنی گریدشامل دو بخش  بلکه، ستین

سبب تعارض با  به کهیی است ها زهیانگو  زیغرا، الیامي  همه مرکزبخش  نیا. از همه بخش ناخودآگاه آن است شیبذهن و 
 دیفروعبارت بهتر  به. اند ی سپرده شدهفراموش بهو  )repression(شده  سرکوبخانواده  میتعالاخالق، قانون، جامعه، مذهب و 

طبق نظر او . کرد میتقس ) Superego(»فرامن«و  )Ego(»من«، )Id(» نهاد«ي ذهن انسان را به سه بخش گریدي بند میتقسبعدها در 
هی آن را معادل اسالمدر فرهنگ  که» نهاد« هنگام تولد در انسان موجود و مخزن  کهی از ذهن است بخشاند،  دانسته نفس امار

ی و گرسنگ خود از جمله زیغراي ارضای پی در زندگي ابتدادر  کودك. است» اصل لذت«ي  طرهیسانسان و تحت  الیامو  زیغرا
و آنها را به  ابدتسلّط ی الیام نیابر  که ردیگ یم ادخانواده و سپس جامعه ی تیترب قیطرو از  جیتدر بهی است، اما جسمان الیام ریسا
دست آوردن غذا  ي بهبرای زندگ نیآغازي ها سالبه عنوان مثال اگر طفل در . ی برآورده سازدقانونمشروع و  ای یاخالقی قیطر
و  اندازد یم، بر آن چنگ ستیک بهآمده و متعلق  کجااز  که نیا به، بدون توجه ابدیبیی در مقابل خود غذاو اگر  ندک یم هیگر
 گرانیدي غذااز خوردن  دیشدی گرسنگهنگام  ی بهحت که آموزد یمخانواده و جامعه  قیطري بعد از ها سال، در برد یمدهان  به

بخش از ذهن را،   نیا. دهان ببرد و به کند کسبخانواده و اجتماع  میتعالی و مطابق با قاخالی قیطر بهخود را  خوراكو  کند زیپره
و  اتیاخالقو اصل و اساس جوامع،  دینام )superego(» فرامن« دیفرو، ردیگ یم شکلخانواده و سپس جامعه  قیطرابتدا از  که
بخش  نیسوم. سرزنشگر است ای لوامهبخش از ذهن نفس  نیاي برامعادل  نیتر مناسب. ی بر آن نهاده شده استاجتماع نیقوان

 کمال بهاست و عرفا  نفس ناطقه اعقل یمعادل  -است و  )ego(» من« اي ذهن ی کنندهبخش متعادل  دیفرو دگاهیدذهن انسان از 
ی عندو بخش اول، ی نیبتعادل  جادیای و سالم موفق به عیطبهر انسان  -. اند دهینام نفس مطمئنه کاملدر انسان آن را  دنیرس
و » نهاد«ی عندو بخش ذهن، ی نیا نیبی جدالپس همواره جنگ و . شود یم گریدي سواز  نیقوانو  اتیاخالقسو و  کاز ی زیغرا
 کودك» من«ي ریگ شکلعنوان مثال با  به. کند یمي بازآنها  نیبی دهنده و سازشگر را آشتنقش » من« کهاست،  ریدرگ» فرامن«
ی انجام دهد، اما در اجتماع نیقوانرا مطابق با انتظارات و  کار نیاو هم  کندی خود را برطرف گرسنگي  زهیغرم ه که آموزد یم
 سرکوبشدت  به» نهاد«گرا  و بخصوص در جوامع سنت کند یم لیم» فرامن«ي سو بهتعادل  نیاي  کفهي اغلب سازمتعادل  نیا
 نیدورتراعماق ذهن و  به زیغراو  الیام نیارانده شدن  امر منجر به نیا. ردیگ یمرار ی قفراواني دهاینباو  دهایباو در مقابل  شود یم

ی کودک، از اند دهینام )initiation(» تشرّف«شناسان آن را  جامعه کهي ا مرحله به دنیرسبا  کودك. شود یمناخودآگاه  ریضمنقاط 
ی اجتماع کلطور  د را فقط مطابق اخالق، قانون، مذهب و بهخو الیامی عن؛ یشود یمساالن  ي بزرگایدنو وارد  دیآ یم رونیب

 شود یمحاصل » نهاد«ي و زیغر التیتمااز برآورده نشدن  کهی است، فراوانامر مستلزم تحمل درد و رنج  نیا، اما کند یمبرآورده 
ن و « کتابدر  دیفرو. دارد یم نگاهی روانو فرد را اغلب در حالت فشار  دیگو یممورد  نیادر » ي آنها ماللتتمد:  

دارد  غیدري را از ما زیچ رونیبجهان  کهی هنگام، شود یمموجب سعادت )drives(] ها کشاننده[ ها قیساي ارضا کهطور  همان
بر  رگذاشتنیتأثبا  کهباشد  دواریام لیدل نیا بهی آدماست  ممکن. شوند یم زینمنشأ رنج  ها قیسا، کندي ریجلوگ مانیازهاینو از رفع 

ی دروني ها سرچشمهشدن بر  رهیچدر راه  کوششبا ... نوع دفع رنج  نیا. ابدیی یرهاها  ی از رنجبعض، از قیساي ها محرك نیا
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ی کساگر . شود یمآن عمل  به وگای میتعالی شرق و عمل حکمتدر  که هاست قیسا کشتنی آن، افراطنوع .شود یمحاصل  ازهاین
باز  گریدو از راه ) است  کردهی قربانی را زندگ(را هم از دست داده است  گریدي ها تیفعالموفق شود، البته آن  کار نیادر 

را تحت تسلّط  مان يزیغری زندگ میبکوشی نباشند و افراط نیچني ما ها هدفاگر . دست آورده است سعادت آرامش را به
در . اند اند غالب قرار گرفته تیواقعاصل  ادیانقت تح کهي برتر روان ها گاهیپاحالت  نیادر . میرو یمراه را  نیهم زین میدرآور

ارضا  که شود یمحاصل  قیطر نیا بهي ا اندازهی از رنج تا منیانظر نشده است، اما  وجه صرف چیه بهمثابه هدف  از ارضا، به جا نیا
  ). 37-8.ص. (آور است رنج ختهیگس لگامي ها قیسا نکردناز ارضا  کمتراند  داشته شده ی نگاهوابستگدر  کهیی ها قیسا نکردن

است منجر  ممکن، ردیگصورت  رهیغیی چون عرفان و ها نظامداشته باشد و جدا از  اریبسشدت  ندیفرا نیااگر  دیفرواز نظر 
، زین» نهاد«از حد  شیبدر صورت قدرتمند بودن  کهی شود، همچنان افسردگ اوسواس، اضطراب ی لیقبی از رواني ها يماریب به
عنف  متجاوزان به او ی گرانیداموال  نیسارق؛ مثالً کردی بروز خواهد اجتماعي ها يبزهکار شکل بهو  گریدي ا گونه بهی نرواي ماریب

 کهي زیغراو  الیامي، عادطور معمول و در افراد سالم و  دارند، اما به ختهیگس عناني »نهاد« که، کردی تلقی مارانیب دیبارا  رهیغو 
 اشکال بهو  ابندی یمي مفرّ ایروهنگام خواب و  اند، به فشرده شده کهیی فنرهااند، مانند  هن رانده شدهاعماق ذ شده و به سرکوب

ی از کی دیفرو. گذارند یمي ما اثر رفتارهای برخطور ناخودآگاه بر  به او ی سازند یمخود را آزاد  کیسمبلگوناگون و اغلب 
 دیبااما . کند یمي هنرمند نگاه ایرومثابه خواب و  و هنر به اتیادب بهو  داند یمر و هن اتیادبرا  ریتأث نیاي ها گاه جلوه نیتر مهم
ي شتریبي ارادي  جنبه که -ي هنر  عرصهی در عالم خواب و بخصوص در حت زیغراو  الیامدر انسان سالم، بروز  کهخاطر داشت  به
ي دفاع کارهای ساز و نوعاز  )ego(» من« کمکبا  بلکه، تسین کاملي آزادو با  پرده یب، میمستق -ي آن متصور شد برا توان یم

  . دست آمده مخدوش نشود ي بهگرانبهاتعادل  نیاتا  کند یماستفاده  -هستند » فرامن«ي  طرهیسي تحت روهر  به که –ی روان

» یفرافکن« ،)condensation(» ادغام«، )displacement(» ییجابجا«به  توان یمی دفاعي کارهاساز و  نیاي  جملهاز 
)projection( ،»یعملی و لفظي ها تپق «)Freudian slip(  ،»کردنعمل  وارونه «)reaction formation( ،ای دیتصع 

و هنر  اتیادبدر  ریاخمورد  نیا که، کرداشاره  )symbolization(» کردن نهینماد«تر به  و از همه مهم )sublimation( شیواال
جوالنگاه  اتیادبي هنر و  عرصهو  شود یم زیپرهیی گو میمستقاغلب از  اتیادبدر  گریدعبارت  به. ابدی یمخاص و عمده  کارکرد

با  –ي انسان ایرودر خواب و  کههمچنان  – اتیادبما همواره در  نیابنا بر . شود یمناخودآگاه هنرمند، خواننده و خود متن  ریضم
 کهی تالشي  همهو . )latent content(ي نهفته محتواو  )manifest content( آشکاري محتوا: میهستدو محتوا روبرو 

ران متون  در داستان سالمان و  زینجستار  نیا کهي کار. ي نهفته استمحتوابه  آشکاري محتوااز  دنیرسی دارند، ادبمنتقدان و مفس
  . دنبال آن است ابسال به

اعم از  روانشیپشاگردان و  زینبود و پس از او  دیفروخود  ي زد،هنری و ادبمتون  نییتب بهدست  وهیش نیابا  کهی کس نیاول
ي نمودمثابه  ي را بههنری و ادبخود آن را ادامه دادند و متن  قیطر به کهر ی زین الکان ژاكو  ونگگوستاو ی کارلي بناپارت، مر

ي او در مورد ها نوشته  به توان یم دیفرو ی مانده از خودباقاز جمله آثار . ی قرار دادندنیبازباز ناخودآگاه انسان مورد مطالعه و 
ي مرمفصل  کتاب، به زین گرانیدی و از پدرکشی و وسکیداستا، ریشکسپ» هملت«ي  نامه شینمای، نچیداوي لئوناردو تابلوها

دا معطوف ی منتقدان در ابتادببا متون  روانکاوانهدر برخورد  کهاست  ذکر بهالزم . کردبناپارت در مورد ادگار آلن پو اشاره 
 ریشکسپي روانکاوبه » هملت«ي  نامه شینمامثالً از مطالعه و نقد  دیفروخود  که چناناند، آن  ي متن بوده سندهینوي روانکاو به

 دآورندهیپدي فقط محصول ذهن فرد هنری و ادبآثار  که کردند دایپامر مهم توجه  نیا بهپس از او  کاو روانپرداخت؛ اما منتقدان 
  -  ونگگوستاو ی کارل، دیفرواصطالح شاگرد معروف  – )collective unconscios(ي بشری جمعناخودآگاه  هبلک، ستندین
 افتني بر آن متون و چه بسا یمعناگذاردر  زینخوانندگان  نیهمچنیی دارد و بسزاو  انکار رقابلیغي آن آثار نقش ریگ شکلدر  زین
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 نیادر . خواننده معطوف شد  ، به خود متن و بعدها بهسندهینوي بعد توجه از ها دههدر  نیامؤثرند؛ بنا بر  اریبسي آن برای تازه معان
داستان است و  نیای نهفته در جمعفرهنگ و ناخودآگاه  متن و در واقع توجه به ی توجه بهعنبر روش دوم، ی هیتک نیشتریبجستار 

ي از قشري  ندهینماعنوان  ی بهجام، میدید کههمچنان  رایزخواننده مربوط است،  به روش سوم و توجه به زیني حدالبته تا 
ی عرفاني ریتفس –. گرفته است انینیشیپاز  بلکه، نکردهداستان را خود خلق  نیای جام که کردتوجه  دیبا –داستان  نیاخوانندگان 

ی است تیخاص نیا. دهد یمي آن ارائه ابری روانشناسانه نییتب گریدي قشري  ندهینماعنوان  جستار هم به نیاي  نگارندهو  نهد یمبر آن 
  .              همواره دارا هستند )symbolic( کیسمبلو  )open text(متون باز  که

ي در و. رسد یمنظر  ي بهضرور زین دیفرو اتینظراز  گریدی بخشمختصر  انیبجستار،  نیاي ورود به مباحث مورد نظر در برا
ی پیادي  مرحله، موسوم به کودكی سالگ 4-6ي  مرحلهآنها  انیماز  که کند یمی اشاره لمراح به کودكی روانمراحل رشد  نییتب
)oedipal stage(  ،خواهد  هیتکبدان  زینجستار  نیای واقع شده و در ادبشناسان و منتقدان  شناسان، جامعه مورد توجه روان اریبس

ف  نیاگذار از . شد  دیفرواز نظر . جامعه و فرد است نیبمتقابل  رشیپذساالن و  بزرگي ایدنجامعه و  به کودكمرحله منجر به تشرّ
ي  زهیغر شکل بهاز بدو تولد وجود دارد و  کودكدر  کهی است، جنسي  زهیغر ای )libido( دویبیلانسان،  )drive(سائق  نیتر مهم
 anal(ي مقعدي  مرحلهسائق  نیای الگس، پس از آن تا چهار ماند یمی باق )oral stage(ی دهاني  مرحلهی در سالگتا دو  دنیمک

stage(  ی سال بزرگي ایدن بهی ورود دشوار خود پیادي  مرحلهی با گذار از سالگي چهار تا شش  فاصلهو در  گذارد یمرا پشت سر
ي عشق ازادر  – گذارد یمرا پشت سر  الکتراي مشابه، موسوم به ا مرحله کهدختر  او ی –مرحله فرزند پسر  نیادر . کند یمرا تجربه 

 نیاي براو  شود یمیی جو مبارزهي دچار حس قو بیرق نیاو ابتدا در برابر  ابدی یمي در برابر خود جدی بیرقمثابه  مادر، پدر را به
ی خود تیشخصي الگو نیاولو  نیتر مهمعنوان  و پدر را به کند یمي با او سازهمانند  ، شروع بهکند دایپرقابت را  نیای ستگیشا که
پدر احترام بگذارد و  به دیبای از محارم او است و کمادر ی که آموزد یمخانواده و اجتماع  میتعالو تحت  جیتدر به، اما دهد یمر قرا
 کوچکمرحله را دختران  نیهم نیع. کند میتقدي خود  ستهیشای زن بهی سال بزرگو عشق خود را در   کندی خالجا  دانیم نیااز 
ي الگوبردار نیابارز  قیمصاداز . گذارند یممادر پشت سر  تیشخصي از الگوبردارو با عشق به پدر و  معکوسطور  سن به نیادر 
ی بزرگ شدم با تو وقتمامان، من « لیقبی از جمالتگفتن  ااو توسط دختران و ی شیآراي مادر و استفاده از لوازم ها کفش دنیپوش

 نیاي در نحو به کودكو  ردینگمرحله درست صورت  نیاچه گذار از  نانچ دیفرواعتقاد  به. توسط پسران است» .کنم یمازدواج 
  .کردخواهد  دیتهدی او را اجتماعی و روان اتیحي جدی رواني ماریب کی بماند، یباق شده تیتثبمرحله 

داستان  نیالف ي مختها سمبلو اجزا و  میرو یمی دارد ونانمنشأ ی کهسالمان و ابسال  کهنسراغ داستان  مقدمات به نیاحال با 
ي ریتفسي داستان انتهای خود در جام. میده یم، مورد مداقه قرار ابندی یمانطباق  دیفروي  هینظر نیاي بر زیانگ رتیح شکل به کهرا 

  .        ابدی یمانطباق  هینظر نیای هم بر عرفان ریتفس نیهمباز  که، دهد یمی از آن ارائه عرفان

  

  :متن مقاله

 شمندانیاند کتبی است و در ونانی یداستانی است، در اصل جاماورنگ دوم از هفت اورنگ  کهبسال، داستان سالمان و ا
بن اسحاق، در قرن  نیحنداستان را  نیا. ی شده استاشاراتبدان  زینی طوس رینصي و خواجه راز نیفخرالد، نایسی، از جمله ابن رانیا

 ریتفس نیچناشارات خود بدان اشاره و آن را  کتابي در هجردر قرن پنجم  نایسو ابن  کردهی ترجمه عرب بهی وناني از یهجرسوم 
رب ... «: است کرده ن  کنتی العرفان ان ف لدرجتکو انّ ابساالً مثل ضُرب  لکفاعلم انّ سالمان مثل ضُ حلِّ الرمز ا من اهله، ثم

 قت یی ها تفاوتو با  گریدی داستانبوده،  نایسمورد نظر ابن  کهی ابسالالبته ظاهراً داستان سالمان و ). 32.،ص1376ي، مهاجر(» اَطَ
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ي انسان در  درجه«، مظهر تیروا نیاسبب ابسال در  نیهمي خود او است و به  برساختهو  ها تیشخص، از جمله در مورد اریبس
ی را مد نظر داشته، ونانی تیروااصل  ایگویی نداشته و آشنا نایسابن  تیروابا  که زیني رازامام فخر . دانسته شده است» عرفان

 التیتمثو  هاتیتشبدر شرح اشارات ، بدون  رینصپس از او خواجه . کند یم ریتفس» بهشت«و » حضرت آدم«سالمان و ابسال را به 
ال ح نیعدر . است کردهي آن ارائه برای جام ریتفس به کینزدی و عرفاني ریتفسمشابه، آن را آورده و  باًیتقری شکل بهی ولی، جام

داستان با  نیا رایز، دهند یمنسبت  نایسابن  به که داند یم شیاند کج انیداناو  مانیحکي عوام  برساخته«داستان را  نیا رینصخواجه 
 کردهداستان را نقل  نیامختلف از  تیرواسه  رینصي خواجه روبه هر ). 110.،ص1373روشن، (» .ی نداردهماهنگ نایسهدف ابن 

 کهی االعراب ابن» النوادر« کتاباز  زین تیروا کدر آن سالمان و ابسال هر دو مرد و برادر هستند، ی که، نایسابن  تیرواجز  –است 
 که  -). 108.همان،ص. (و صالح هستند کوکاریني گریدو  بدکارو  ریشری کدو مرد ی نیاعرب است و  انیمدر  جیراي ها قصهاز 

همان را در نظر داشته، در نظر  زینی جام کهی آن ونانی تیروامتفاوت هستند و فقط  اریبس، چون ستیني کارآن  تیرواما را با دو 
  :دیسرا یم گونه نیادر آغاز داستان  زینی جامخود . گرفته شده است

  ).325. ، ص1389ی، جام(نینگصاحب تاج و  سکندرچون       نیزم وناني بود در یاریشهر

  :دیگو یم نیچني فرانسو، خاورشناس کوربني هانرن به نقل از داستا نیای خیتاري  نهیشیپي در مورد مهاجر   

ی ونانزبان ی ي آنها بهها نوشته دست که کردی تلقّی مذهب -یفلسفدر شمار متون  توان یممتن را  نیا، میدارما اطالع  کهتا آنجا «
 سمیسمبولمتون، اشاره و  نیادر «: دیاافز یمي سپس و» .ی مانده استباقی عربزبان  یی از آنها بهها بخشرفته و تنها  انیماز 
ي  لهیوسبه  زانسیبي  جامعهی در متعالمفهوم  نیا. کردمشاهده  توان یمعارفانه  راتییتغی را بر مراحل عملي اگریمیک

ز ي همانا نشان دادن مراحل گذر انسان ااگریمیکدر آن روزگار، هدف از . ارائه شده بود) وسیهراکلمعاصر امپراطور (استفانوس
فدون آمده  کتابی از فصلي افالطون در  لهیوس به کهي را ا شهیاندرهگذر،  نیادر واقع از » .بوده است) جسم به روح(معنا  ماده به

  )     30-1.ص. (است نیهم زینی سالمان و ابسال عرفان تیرواو هدف از  دندیبخش یماست، تحقق 

و به  بیعجی قیطر به کهو مصر است،  وناني یفرمانرواس، پادشاه روم و سالمان فرزند ارمانو کهگونه است  نیاخالصۀ داستان 
سالمان را از  هیداعنوان  به کهی هجده ساله است زنابسال . بدون مادر زاده شده است  میحک کی کمکي از شهوت، با دورخاطر 
پدر  کهی هنگام، اما شود یمي او  باخته دلرشد  به دنیرسپس از  زینسالمان . ی عاشق او استکودکو از همان  دهد یم ریشی کودک

تنگ آمده، با معشوق خود،  از پند و اندرز پدر به کهسالمان . دهد یمسالمان پند و اندرز  ، بهشود یمسالمان از عشق آن دو باخبر 
ی هر دو دست تیروادر . متفاوت است ها تیرواپس  نیااز . ندیب یم ها یسختو  افتد یمو به غربت  ردیگ یم شیپدر  زیگرابسال راه 

ی، پس از گذشتن از جام تیرواو در  برد یمدر  ، اما سالمان جان سالم بهشود یم، ابسال غرق افکنند یم ایدر بهدر دست هم، خود را 
ت خود  کمکو با  شود یم نیاندوهگي خرم آرام گرفتن،  شاه از شعف آنان ا رهیجزدر  گرانیددور از مالمت  و به ایدر نیبهم 
پادشاه باز هم سالمان را مورد مالمت و . ماند یم بهره یبدارد، از او  کنارابسال را در  کهی حالو سالمان در  اندازد یمیی جدان آنا
ابسال در آتش . شوند یمو با ابسال در آن وارد  افروزد یمی آتشو  شود یمبار سالمان از مالمت تنگدل  نیا. دهد یمقرار  حتینص
ي او، مداواي برای دانا میحکاست و  تاب یبیی و مرگ ابسال جداسالمان از  تیروادر هر دو . ماند یمزنده و  سالمان  سوزد یم

دولت  ارکانداستان، پادشاه  انیپادر . سپارد یمی فراموش بهعشق ابسال را  اندك اندكو سالمان  اندازد یمعشق زهره را در سرش 
  .   سپارد یمي و بهود را و تاج و تخت خ دهد یم عتیبخود را با سالمان 

  :کند یم ریتفس نیچنی عرفانی قیطر بهي خود را ها سمبلو  پردازد یمي آن ها سمبلیی رمزگشا بهی پس از اتمام داستان جام
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  ستیچشد  مذکور که نهایامقصود از  که آن انیبدر                       

  آمد لقب میحکباال را  ضیف        دان بوالعجب دانا راه شیپ

  جسم وندیپاست با  عقل نیززاده       گشته اسم ایگونفس  پاکشروح 

  زاد جفت یباز پدر  نیاگفت  که آن      مراد ي جسمشوندیپ یبهست 

  آمدست سالمانرو  نام او ز آن      دامان آمدست پاكي بس ا زاده

  گشته پست عتیطب احکام ریز      پرست تن شهوت نیا ابسال ستیک

...  

  اند وز وصال هم در آن آسوده      اند بوده يودر  که ادر یآن  ستیچ

  ی است آننفسانلجۀ لذات       است آن یوانیحي ها شهوتبحر 

...  

  تخت عزّ و جاه وان نهادن رو به      ي شاهسوسالمان  لیمآن  ستیچ

  عقل آوردن است دارالملکرو به       است کردن یعقلي ها لذت لیم

  رخت ش بهرا زند آت عتیطبتا     ي سختها اضتیرآتش آن  ستیچ

  ی فشاندوانیحدامن از شهوات       سوخت زان آثار طبع و جان بماند

  يرو بهگهش درد فراق آمد  گه      يخوآتش بود  ي بهعمرچون  کیل

  مهر زهره جفت جانش را به کرد    گفت حسن زهرهوصف  مشیحکزان 

  دیرهوز غم ابسال و عشق او       دیآرمزهره  او به جیتدر بهتا 

  وصال او شود جان ارجمند کز      بلند تکماالآن زهره  ستیچ

  ).363- 4.همان، ص(ی شود انسان ملکپادشاه       ی شودنورانزان جمال عقل 

ها  عقل فعال انسان اعقل دهم ی قیطراز  که، داند یمعالم باال  ضیفپنددهنده و ارشادگر را  میحکی، عرفان ریتفس نیای در جام
ي امن به ا رهیجزو در  زندیگر یمدو بدان  نیا کهیی را ایدرابسال را مظهر جسم و تن،  او سالمان را مظهر روح،. کند یمي رهبررا  
تخت و تاج و  ي شاه و بهسو بهشدن سالمان  لیمتماسپس . داند یمی نفسانی و لذات وانیح، مظهر شهوات پردازند یمو عشرت  شیع

ی و سوزاندن کش اضتیر«او  دگاهیدآتش از . کند یم ریستف» عقل دارالملکی و عقلي ها لذتنسبت به  لیم«جاه و مقام را به 
  .خواهد شد» یانسان ملکپادشاه «او  قیطرانسان از  که» بلند کماالت«است و زهره مظهر » عتیطب
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 کینزد اقابل انطباق ی ریتفسدو  نیا ایآ کهسوال  نیا بهو  میکن یمی بررس دیفروی شناس روان دگاهیدها را از  سمبل نیهمحال 
  .میده یمهستند، پاسخ  گریکدی به شدن

ی اصلي از آن، محور دورو لزوم » دویبیل« دیفروقول  ی و بهجسمان الیامشهوت و  که میشو یمي داستان متوجه ابتدااز همان 
در آغاز .  تافیدر اتیابي البالاز  توان یم آشکارارا » فرامن«و » من«، »نهاد«ی عني ذهن، ی گانه سهي روهاین نیبداستان است و تضاد 

ت شهوت،  نیعیی در مورد ضرورت فرزند داشتن و در گفتگو میحکاو و  نیبدارد، جز فرزند و سپس  زیچشاه همه  حال در مذم
از  دیبا گریدي سواست و از  ریناپذ اجتنابي فرزند داشتن، شهوت برایی سواز . ردیگ یدرم، ستین ممکن آن یبوالدت فرزند  که

» نهاد«و » فرامن« نیبجدال . کرد لیتعد اتناقض را حل و ی نیای منطقی و عقالني ا وهیش به دیباالجرم . کردي دورو  زیپرهآن 
  :  شود یمی اشاره ستینجدال تا هنگام  نیای بودن دائم  آخر به تیبو در  شود یم دهید ریز اتیابی در خوب به

  کرد شهیپی شناسة نعمت ویش      کرد شهیاندی در حال خود شبشه 

  افتهر چه از اسباب دولت جست، ی      افتاقبال بر خود چست ی خلعت

  از پس رفتن بود او را خلف      از عزّ و شرف کهي فرزند ریغ

...  

  زنده از فرزند ماند نام مرد      مرد کامحاصل از فرزند گردد 

...  

  ي فرزند گوش افسانهچون  کرد      زهوشیت میحک وناناز شه ی

  ی از فرزند ماندمحرومدر غم       او شهوت نراند کهگفت شاها هر 

  حور از شهوت است دهید شیپ وید    از شهوت است کورچشم عقل و علم 

  نور دهیداز دل خرد، از  برد یم      زور کردي شهوت غوغا کجاهر 

  گل برنخاست نیاندرافتد  کههر       ي بالستالراه شهوت پر گل و 

  دیندی زان خالصي روتا ابد       دیچشی شهوت مجرعه  کی کههر 

...  

  ).   326-9. همان، ص(ی ستیبازا کزان ممکننبودت         یستینراه  ي جان بهنبازتا 

  :شود یمنام ابسال سپرده  ي بها هیدا بهي بدون شهوت از شاه زاده و فرزند میحک ریتدبپس با 

  شاه شیپ نکوهششهوت و زن را       خواه کین میحکچون دانا  کرد

  دانشوران فکرت رانیحماند       اندر آن کهدانش  ي بهریتدبساخت 
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  ی جز رحم آرام دادمحلدر       از صلبش گشاد شهوت یبنطفه را 

...  

  بهر او پسند کردندي ا هیدا      مند مادر بهره ریشچون نبود از 

  ).331.همان، ص(، ابسال نام کم ستیبسال او از       یی ماه تمامکویني در دلبر

ی معشوق او خواهد شد و خود از همان سال بزرگدر  کهی است زنهمان  هیدا نیادارد و  هیداي مادر جا بهسالمان  نیبرابنا 
نشستن و مهر  داریب شب، مهد بستن، پروراندن، ردادنیشابسال تمام صفات مادرانه، از جمله . آغاز عشق او را در دل گرفته است

نقش مادر را  کهنشده است و فقط ابسال است  زاده گریدی زنسالمان از  که کردتوجه  دیبا نیهمچنرا دارد و  کودك به دنیورز
دو عاشق  نیبی را بیعجي  رابطه نیچني داستان  نندهیآفرچرا  که کردي داستان از خود سوال خواهد  خوانندهعالوه  به. برعهده دارد

وال معمول برخالف ر نیاي او است و  هیدا نیهمچنتر و  سال از سالمان بزرگ ستیبابسال . است کردهو معشوق برقرار 
  :است لیقب نیاي از ا عاشقانهي ها داستان

  فال را  ونیهماتا سالمان       گرفت ابسال را هیداشاه چون 

  شیخوي پستان  رشحهپرورد از       شیخوآورد در دامن احسان 

  دامان اوفتاد به چاکشزان نظر       چشم او چون بر سالمان اوفتاد

  در مهد زرش همچو گوهر بست      جان مشعوف لطف گوهرش شد به

  رفت از او خواب شب و آرام روز      فروز ي رخ آن دلتماشادر  

  بود در بست و گشاد مهد او      روز تا شب جد او و جهد او

  از او ببست ریغ کهچشم مهر از هر     در جانش نشست کهمهر آن مه بس 

...  

  کردو بار آغاز  کار گریدنوع       کردباز  رشیشي چون ز چندبعد 

  ).333-4.همان، ص(ي سرش باالی چون شمع سوخت      ي بسترشکردست وقت خفتن را

 کودكمترادف با ورود  توان یمي داستان را  حادثه نیا. گردد یمعشق ابسال دچار  به زین، او شود یمچون سالمان بزرگ    
و  نیتر محبوبمثابه  مادر را به کودكمرحله  نیادر . ، دانستدهد یمی رخ سالگچهار تا شش  نیب کهی، پیادي  مرحله به

از  کهی مادران اریبسچه . کند یمی تلقی در برابر خود بیرقمثابه  و پدر را به کند یم شیستاعاشقانه  شیزندگزن  نیتر کینزد
ات بهسن وسال  نیافرزندان پسر خود در   نیاساالن به  بزرگ واکنش. کردی با آنان ازدواج خواهند سال بزرگدر  که، اند دهیشن کرّ

. ي اخالق، قانون و شرع را خواهد آموختزود به کودكدوران گذرا است و  نیا که دانند یمی است، چون شوخت خنده و جمال
ناچار آن را فراگرفته و بدان  به کودكآغاز شده و  زین» فرامن«، اما پرورش دهد یمدوران بدون مانع خود را بروز  نیادر » نهاد«

  :دییفرمااست، توجه  –مادر  نیگزیجاو  هیدا –ابسال  ي عشق سالمان به دهنده نشان که ریز اتیاب به. گردن خواهد نهاد
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  کاري ابسال  عشوهي ودر  کرد      چون سالمان با همه حلم و وقار

  دیگززلف او مارش  کمندوز       دیخلدر دل از مژگان او خارش 

  ي او تابش ببردسویگحلقۀ       ي او خوابش ببردجادونرگس 

  ).341.، ص1389ی، جام( قرار یبي وصل او شد آرزوز         بر عذار شقرار یبجعد  دید

  :دارد یبازم -در آن  تیموفقی و اجتماعی زندگبخوان   –عشق، او را از جاه و جالل  نیا که داند یمحال سالمان  نیعدر    

  کین کرد یمي ا شهیانددر درون       کیلشوقش از پرده برون آورد 

  طعم آن بر جان من گردد وبال      مبادا چشم از طعم وصال که

  باز شیخومانم از جاه و جالل       آن نماند با من و عمر دراز

  ).341.همان، ص( ستین دیامي  قبلهبخردان را       ستین دیجاومرد را  کانی دولت

و  نیقوانو  دهایانبو  دهایباي از رویپي سو بهفرد را  کهاست » فرامن«ي صدا، رسد یمگوش  به اتیاب نیااز خالل  کهیی صدا   
 اتیحمرحله در  نیاشد،  ذکردر مقدمه  کههمچنان . کند ینمی توجهصدا  نیا به، اما سالمان در آغاز خواند یمی اجتماععرف 

و  میحک زینداستان  نیادر . دهند یمپرورش  کودكرا در » فرامن«خود  میتعالگذرا است و خانواده و جامعه با  کودكی روان
  :ندیگشا یمپند و مالمت  و زبان به شوند یمعشق باخبر  نیاهستند، از » فرامن«خانواده، اجتماع و سمبل  کهپادشاه، 

  سالمان و ابسال کارو پادشاه از  میحکآگاه شدن  تیحکا                   

  سالمان را بر آن حال کردنو سرزنش                               

  ي رازدانا کردندشانمان محر      چون ز حال او خبر جستند باز

  بود کاست یبو  کمی بی داستان    ي راست بودوآن قصه از  که نیقشد ی

  یی زدندپای و دستدر خالصش       یی زدندراي و کاراندر  کهر ی

  کار چیهبهتر  ستین حتینصاز  که      اول قرار کار افتی حتینصبر 

  مدبران مقبل شوند حتینصوز       شوند کاملناقصان  حتینصاز 

  یمشکلحل شود هر  حتینصوز       یدلتازه گردد هر  حتینص از

  ).344.همان، ص(درست  شانیاز  نیدعقل و  کارگشته       از نخست غمبرانندیپناصحان 

ي خانواده و ها آموزشي برای معادلو ناصحان و  حتینص دیفوادر مورد  که اتیاب نیاپس از  کهاست  نیاۀ جالب نکت   
، شود یمسخن گفته  هیرویشی پدرکشي پادشاه به سالمان، بالفاصله در مورد ها حتینصي و پس از بعد اتیاباجتماع است، در 

همسر است و  هیدا که –ي آوردن به عشق ابسال روی ندارد و سالمان جز ربط گونه چیهداستان  نیاي ظاهر ي  هیروبه  کهی حالدر 
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 نییتب توان یم دیفروي کاو رواني داستان را فقط با ها بخش نیا. تي در برابر پدر نداشته استمرّدی و سرکش چیه – ستینپادشاه 
 که، نیریشخسرو، به  کشتنپس از  هیرویش که نکته نیاظاهر داستان ندارد، جز  ی بهمنطقربط  ای و یعرفان لیتأووجه  چیه بهو  کرد

اثر » هملت«در مورد داستان  دیفرو لیتحل به دیبامورد  نیادر . دهد یمازدواج  شنهادیپالبته فقط همسر پدرش بوده و نه مادر، 
  ). 225-272.، ص3ي  شمارهي ارغنون،  مجله. ك.ر. (کردی اشاره وسکیداستااز » کارامازوفبرادران « او ی ریشکسپ

  يوی آن بر نامبارکخسرو را و  هیرویشي زیخونر بهاشارت                 

  گفت هیرویشق ي خوش در ح نکته    خفت هیرویشغرق خون چون خسرو 

  کرداز آب و قصد اصل  دیکشسر     آب اصل خورد کهی شاخي بد آن ا که

  ).345.همان، ص(افتاد شاخ  نیزمبر  بر یبو  خشک      فراخ دانیمو شد  کنداصل را چون 

 نیاو  ندک یمبدان توجه  اتشینظر نیتببي برا زین دیفرو که، کرداشاره » شاه پیاد«داستان  به جا نیاالزم است در  نیهمچن
ی شوماز تولد سرنوشت  شیپ، پسر پادشاه تب، پیادي برا انیشگویپ. کند یمي گذار ناماساس  نیاي خود را بر  هینظربخش از 

سرنوشت  نیاي از ریگ شیپي برا. کند یمو با مادر خود ازدواج  کشد یماو پس از تولد وبزرگ شدن، پدر را . اند کردهی نیب شیپ
بزرگ  پیاد. برد یم کورنتو نزد پادشاه  افتهی او را یچوپان، اما ردیبمتا  کنند یمی رها کوهر پادشاه در دستو را به پیادشوم، 

. کشد یمی او را جدالو ناشناخته بر اثر  خورد یبرمدر راه به پدر خود . زدیگر یمیی، از آنجا گو شیپو پس از اطالع بر  شود یم
ي، در اواخر عمر پدر، تراژد نیاي  سندهینو، سوفوکلپسران  کهاست  نیاي جالب  نکته .کند یمسپس نادانسته با مادر خود ازدواج 

ي دفاع از خود، در محضر برا سوفوکلبودند و  کردهمخبط بودن متهم  برده و او را به تیشکایی او، به دادگاه داراي تصاحب برا
پسران خود را  میرمستقیغطور  خود، به کار نیااو در واقع با . کردند محکومرا خواند و قضات پسران او را  نامه شینما نیادادگاه، 

  ). مضمون ، نقل به152.،ص1386،سایشم. (کردپدر متهم  ي نسبت بهانگریعصي حسادت و  عقده به

با آن روبرو  زینو ما در داستان سالمان و ابسال  دهد یمشرح  پیادي  عقدهدر بحث  دیفرو کهی است روانهمان حالت  نیا
شرح مختصر آن در  که، کند یمساله استفاده  4-6ي ها پسربچهی در پیادي  مرحله نییتبي براداستان و نام آن  نیااز  دیفرو.  میهست

 شیپدر  زیگرو با ابسال راه  کند یمی چیسرپپدر  حتینصبخش داستان از فرمان و  نیاسالمان در . شد ذکرجستار  نیاي  مقدمه
 کند یم لیتحمجامعه و خانواده  کهیی ها منعو  نیقوانو  ها سرکوباست در برابر » نهاد«ی سرکشان هم نیاگفت  توان یم. ردیگ یم

ي پدر و پندهاسالمان در برابر  واکنش. کند یمی رواني ماریبی مانده، گاه فرد را دچار باقناخودآگاه  ریضمدر  زینعمر  انیپاو تا 
 امان یبجدال  نیا زینبخش داستان  نیا. گرفتن شیپدر  زیگرپند و راه  نیااز  پند است و پس از آن ملول شدن رشیپذ، ابتدا میحک

ي از عمر شاهد آن بوده، دراز انیسالها تا  اغلب انسان کهی جدالهمان . کشد یم ریتصو بهی خوب به» فرامن«و » نهاد« نیبو سخت را 
 کهیی دهایتردي  همه. نندیب یمعالم خواب را جوالنگاه آن  او ی کنند یمرا در درون خود تجربه » فرامن«ي ها يروزیپو  ها شکست

جدال  نیا، حاصل کند یممشروع در خود حس  ریغی و راخالقیغي انجام اعمال برای نفساني ها وسوسهانسان در خلوت و دربرابر 
  :دییفرمادر سالمان است، توجه » نهاد«ي شورشگری از حاک که ریز اتیاببه . ی هستندشگیهم

  را  میحک، شاه و اریبسبر سالمان از مالمت  کارتنگ شدن                  

  برداشتن زیگرگذاشتن و با ابسال راه                            

  دیرسز غم بر لب  نشیریشجان       دیشنها  چون سالمان آن مالمت
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  فکندي در درون او شور کیل     نکندمهر ابسال از درون او 

  گشت شیببودش  کهی اندوهدر دل       گشت شیرمالمت  ریتجانش از 

  مرد امکانی بود کي وصبر بر       از مالمت جان مرد بکاهد یم

...  

  بر فرار آخر قرار کارش افتی      کار ریتدبدر  شهیاندبا هزار 

  ی از بهر رفتن ساختهمحمل      خاطر از وطن پرداخته کرد

  ).348.،ص1389ی،جام( تر بهتر بود خانه هر چه تنگ      چون در بر بود اریاغ یب اری

سفر   به کرانیبي ایدر نیاو با ابسال از راه  گذارد یمی و شهوات جسماني لذات ایدر بهپا » نهاد«ي از رویپ بهسالمان ابتدا 
ي  دیفرواز نظر نقد ، داند یمي ویدنی و جسمانی آن را مظهر لذات جام که ایدر نیا. رندیگ یمي آرام ا رهیجزو در  روند یم
، چون گریدی عرفاندر متون . استی ناخودآگاهو غرقه در  کرانهیبو » نهاد«و مشابه دارد و همان  کینزدیی امعن زین

موالنا و چند داستان « کتابدر  سایشماستاد  کهی حاتیتوض به. یدقوق، مثالً در داستان میهستروبرو  ایدر نیهمباز با  زیني موالنا مثنو
  :دییفرما، توجه دهد یممورد  نیادر » يمثنو

ی است جمعمظهر ناخودآگاه  ایدر«: دیگو یم ونگی. ي محو و فناستسو بهو آب ناخودآگاه و عبور  ایدري، کاو رواندر . 
خودآگاه و  نیب ریخطساحل مرز . خودآگاه است خاكی و خشک» .ي آن پنهان است کننده بازتابسطح  ریز، انتها یباعماق  رایز

آمده » ساحل صحو«ی اصطالح ولاهللا  نقل از اصطالحات شاه نعمت به) يسجاداستاد (ی عقلدر فرهنگ علوم . ناخودآگاه است
بعد از سفر » .ندیگوگشتن را صحو بعد از محو و ساحل صحو ]بر[ي و محو خودیباز استغراق و « که دهد یم حیتوضاست و 
و  اریهش نیبتنش  به هیشب توان یمی و آب را شکخ نیبتنش «. شود یمشروع  ایدردر  اهللا یفنافی روحانی آن سفر خشکی در جسمان
ي سو به حرکتی است، زندگو ساحل مثل مرگ و  ایدر کهها آمده است  در فرهنگ سمبل» .ي دانستدیفروي  هینظردر  اریناهش
  ).301-2.،ص1390،سایشم....(ی مرگعني مادر است یسو به حرکت، ایدر

اشاره  زین) ي رحمان سوره، 19ي  هیآ(» انیبغیالبرزخٌ  نهمایب انیلتقی نیالبحررج م«ی قرآني  هیآبتوان به  دیشاارتباط  نیهمدر 
  .ی دانستناخوداگاهی و آگاهي  عرصهي دو مرزهای ختگیآممجاورت و  زیني از آن را ریتفسو  کرد

ی مظهر جام تیروا بهو  حاًیصر ایدر کهدر داستان سالمان و ابسال، » ایدر«مسأله و در ارتباط با سمبل  نیا شتریب حیتوضدر 
در  سایشماستاد  حاتیتوض به. کند یم دایپی انطباق حتی و کینزدي دیفرو ریتعبشدت با  شده است، به ریتفس» یجسماني ها لذّت«

  :دییفرما، توجه کند یم کینزدهم  مورد به نیاي مختلف را در ها دگاهید نیا که» یادبنقد « کتاب

ي  هیالی زندگی نیعی و واقع اناتیجردر برخورد و تقابل با  خردك خردكاه دارد اما ي ناخودآگ جنبه کودکاندر  دویبیل
، سایشم. (ماند یمی باقصورت ناخودآگاه  ی بهآدمی آن در داخلي ها بخشاما همواره  شود یمی آن خودآگاه رونیب

  ).  256.،ص1385
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گران  از دسترس مالمت -» یناخودآگاهنهاد و «بخوان  – ایدر به دنیرسچگونه سالمان با  که، دیکنتوجه  ریز اتیاب به اکنون  
ي بر زیانگ شگفتنحو  ی آن، بهچگونگو  ایدر نیای از جام فیتوص. شود یمدور  -» نیقوانجامعه، اخالق، مذهب و «بخوان  –
 ها فیتوص نیابه . بکشد ریتصو بهاست تا ناخوداگاه انسان را  دهیکوشی کس ایگو. ابدی یمانسان انطباق » ناخودآگاه«ي ها یژگیو

  :دییفرماتوجه 

   ی نمانددسترا بر او  انیپندگو      ي محمل براندا هفتهچون سالمان 

  فکندي بحربار خود بر ساحل       و فارغ ز پند منیااز مالمت 

  چون اختران انیبحري ها چشم      کرانیبي همچو گردون بحر دید

  ور اوی غماهپشت گاو  تا به      قاف تا قاف امتداد دور او

  ي آبرواز آنها  کوهستانگشته       ها در اضطراب موج کریپ کوه

  کفی به لب آورده مستاز سر       ی اشتران از هر طرفبختنه،  ای

  کردبهر اسباب گذشتن چاره       کردچون سالمان بحر را نظاره 

  زرویتبحر اخضر  کناربر       ی چون ماه نوزورق دایپ کرد

  را منزل هالل دیخورششد مه و       هر دو رفتند اندر او آسوده حال

...  

  ز رونق راندند ایدروز دم       زورق راندند کهی ماهاز پس 

  يا شهیاندز هر  رونیبوصف آن         يا شهیب دایپبحر  انیمشد 

...  

  شکفتآنجا  شییدایپغنچۀ        باغ ارم چون رو نهفت اییگو

  ي خوش آنجا نقابروبرگرفت از       حساب روز یببهشت عدن  ای

  را شهیاند کرد کوتاهاز سفر       را  شهیبلطف  دیدسالمان چون 

  میمق شهیبگشت با ابسال در       میبو  دیامبا دل فارغ ز هر 

...  

دو رنگ  شانیابا  شهیاندی نفاق ن      جنگ به شانیابا  شهیپی مالمت ن
  ).349-50.،ص1389ی،جام(
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 تیحکا«ی خود عرفان ریتفسو نامربوط با  بیعج اریبسي نحوو پس از آن به  دیسرا یمی خوش اتیاب گریکدعشاق از ی
، سرزنش پادشاه است تیحکا نیاي او در آوردن  زهیانگ. آورد یمرا » هیرویشاز  کردآنچه با فرهاد  زیپرو افتنی مکافات

و  وردآ یمرا  اتیاب نیاي او بر ضد فرهاد  توطئهخسرو و  نکوهشیی اندازد، پس در جداسالمان و ابسال  نیب خواهد یم که
بخوان پدر و  – زیپروبر ضد  آشکارا تیحکا نیا ذکری او با عشاق، در همدل. داند یمي خسرو برای مجازاترا  هیرویشی پدرکش
ی اخالقي دهاینباو  دهایبااز پس  کهی است، جامخود » نهاد« نیایی گو. است –بخوان پسر و سالمان  – هیرویشدر مقابل  –پادشاه 

چگونه پند و  کهتوجه شود . زند یمشده حرف  سرکوب التیتماو  زیغراو به سود  کند یمخود را رها  باره کی» قانون پدر«و 
  :شده است ریتعب» گل« کناردر » خار«و » گنج« کناردر » مار«به  اتیاب نیای در اخالقو موانع  حتینص

  هم هر دو خرم چون گل و سوسن به      هم  هر دو شادان همچو جان و تن به

  ینگنج در پهلو و رنج مار       ینوش و خراش خار گل در آغ

...  

  شب روز خود به بردند یمهر دو       و طرب شیعدل پر از  کوتهقصه 

  کناربر  انیجو بیعو  انیمدر        ارباشد با تو ی کهخود چه ز آن بهتر 

  )350-1.همان،ص(ی نمانع مقصود تو موجود         ینجز مقصود  تو به کناردر 

سبب باز داشتن  ، بهزیپرو کشتنبر  هیرویشو محق انگاشتن  هیرویشدر برابر  –پدر  – زیخسروپرو نکوهش بهط مربو ریز اتیابو 
  : است -عشاق  نیببخوان مانع بودن  – نیریشفرهاد از عشق 

  خسرو را بسوخت نیتسکخرمن       عشق آتش سوزان فروخت رتیغ

  زهراندر ساغر فرهاد  ختیر        ي تا زال دهرا لهیحی حال کرد

  نهاد نیک غیت هیرویش کفدر       نهاد نییآ نیهمهم  کش نیکچرخ 

  ). 350-3.همان،ص(عشرتش انداخت دور  ریسروز       ساخت دور نیریشزخمش ز  کی بهتا 

ربط دارد، سخن گفته  دیفروی پیادي  مرحلهبه  ماًیمستق که، یپدرکشدر مورد  آشکارابار  نیچندداستان  نیادر  که مینیب یم
 گونه چیهعشاق،  نیب افکندنسبب فاصله  ي از عشاق و سرزنش پدر بهدار جانبی را در جامارتباط را و تناقضات  نیاو  شده است

 reader(ي خواننده محور  هینظری از واضعان ک، ی1از نورمن هالند» ناخودآگاه متن«اصطالح  کمکداد، مگر با  حیتوض توان ینم

response theory( ،قیطرنورمن هالند از . شود یم اکتفای بدان کوتاهي  اشاره به، ستینار مورد بحث جست نیاچون در  که 
نظر هنگام خوانش و  نیابر اساس . خود در مورد خوانش متون پرداخت اتینظرطرح  به دیفروي روانکاوشدن به  کینزد

دو  نیاو تعامل  اشتراكشده، در اثر  دیتولي معناو  شود یموارد تعامل » متن«با » ناخودآگاه خواننده«متن،  کي یمعناگذار
ي او  آگاهانهو مقصود  تینمؤلف پنهان بوده و  دیدچه بسا از  کهی است نکاتي حاومعنا  نیا. دیآ یم دیپدي خاص ا گونه به

 دیبا  - داند یمی ونانداستان را ی که -ي واذعان خود  ی را، بهجام کهاست  نیا، کردبدان توجه  دیبا کهي ا نکته نیهمچن. اند نبوده
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ي  نگارنده کههمچنان . ي قرائت خاص خود را ارائه داده استمثنو نیادر سرودن  کهمتن محسوب داشت،  نیای از خوانندگان کی
  .  دهد یمقرائت خاص خود را از آن ارائه  زینجستار  نیا

ت خود سالمان را از تمتّع بردن از ابسال ي همروینی ناخشنود است، با شکن قانونو  زیگر نیااز  کهي داستان، شاه بعددر بخش 
ی اجتماعي قراردادهامظهر قانون، پدر و  نجایاشاه در . است نییتبو  دركی قابل شناس روان دگاهیداز  زین نکته نیا. کند یممحروم 
 رایزآورده سازد، خود را بر زیغرای آسودگی و راحت به تواند ینم، زند یمی سرکشدست به » نهاد«ي از رویپبا  کهي فرداست و 

تمرّد به  نیاجامعه و قانون در برابر  که همچنان. کردی خواهد نیسنگي اول بر ذهن و روح او  درجهي اجتماع و تمدن در  سلطه
 –ی شاهی سالمان به افسر توجهی باز  که –... بخوان قانون، اخالق، تمدن و –شاه  نیابنا بر . متوسل خواهد شد زینمجازات فرد 

» ي همتروین«از راه دور و با  شود یماست، موفق  نیاندوهگ –ی اجتماعشدن در اجتماع و قبول نقش و مقام  رفتهیذپبخوان 
  :دییفرماتوجه  ریز اتیاببه . سالمان را از لذت وصال ابسال بازدارد

  دیآرمبه ابسال و وصالش  کو      دیبدچون سالمان را  ونانشاه ی

  نکردي خود واپس روضاللت  وز    نکردخسارت بس  نیزعمر رفت و 

  گردد سربلند از افسرش کهتا       ی سرششاهی ز افسر خالماند 

... 

  حال ناخوش ناخوشش نیاوقت شد ز       غم آتشش نیادر درون افتاد از 

  ی بازداشتکل بهتا ز ابسالش       بر سالمان قوت همت گماشت

  افتي بهره یوی از نتوانست کیل      شتافت یملحظه لحظه جانب او 

  دیرسی ارستینبا وصلش  کیل      دیطپ یم، جانش دید یمي او رو

...  

  چشم و لب محروم از آب شیپچشمه       بود عذاب تر چه سخت نیزتشنه را 

  آتش اندر جان و جنت در نظر      بتر نیزاهل دوزخ را چه محنت 

  ي فرازوي رو بهشد در راحت     محنت دراز نیابر سالمان چون شد 

  در اش آرد به تا مگر زان ورطه    هست از پدر آن کهشد بر او روشن 

  يعفوجوو عذرخواه و  کار توبه      يروترس ترسان در پدر آورد 

  ).353.همان، ص(رخت  شیخوي اصل سوآخر آرد       بخت کینباشد  کهی مرغي آن آر

بخوان قانون  –پدر  يسواز  مشکل که فهمد یمسالمان . شود یم دهیدوضوح  بهی پیادي  مرحلهگذار از  اتیاب نیادر    
ي اصل خود سوآخر  کهی را کس نیچن زینی جام. خواهد یم کارو عذر  آورد یمبه او رو  نیابنا بر . شده است جادیا –پدر 
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 شیخوي اصل سوآخر آرد / بخت کینباشد  کهی مرغي آن آر«: خواند یم –ی رواني سالمت دارابخوان  – بخت کینبازگردد، 
 نیاگشا و موافق با  راه اریبس زیناست،  و گردن نهادن میتسلبا معنا  ي و هم شهیر هم که، »سالمان«م ي اسمعناتوجه به . »رخت
خود، در ورود به اجتماع و  تیموفقو رمز  آموزد یمي تمدن را دهاینباو  دهایبا اندك اندكمرحله  نیادر  کودك.  است ریتفس
ف. (ندیب یم دهاینباو  ادهیبا نیاشدن در آن را در گردن نهادن به  رفتهیپذ   )تشرّ

 ریتعببهشت  ی ناخودآگاه وصال ابسال را بهجام کهی هنگام؛ مثالً شود یم دهیشنی روشن بهباز » نهاد«ي صدافوق  اتیابدر 
  .  »آتش اندر جان و جنت در نظر/ بتر نیزاهل دوزخ را چه محنت « : آن را دوزخ به دنینرسو  کند یم

و  پیادي  مرحلهدر مورد  دیفروبا مباحث  آشکاراباز هم  که، کند یمرا مطرح » یزادگ حالل«حث ب میحکي داستان  ادامهدر 
  : کند یم دایپربط » قانون پدر و اجتماع«

  فرزند حالل ستیکي مهندس ا که      ي سوالشاگرد کردی میحکاز 

  هیسفبا پدر گر بخرد است او گر       هیشبعاقبت گردد  کوگفت آن 

  عاقبت خود را رساند با پدر      با پدر ي گر نماندروزچند 

   ).353-4.همان، ص(فرزند زناست  کهدست از او بگسل       ی گواستمعن نیاورنه حال او بر 

او . مباحث آشنا بوده است نیابا  زینی جام، کند یمخواننده تصور  کهاست،  کینزدشناسانه  ي با مباحث روانحد به اتیاب نیا
بخوان در بدو تولد و  –ي روزی اگر چند حتپدر بشود و  هیشبعاقبت  که داند یمی کسالل و خلف را خود، فرزند ح اتیاب نیادر 

عاقبت خود را )  ی و عرف و اخالقاجتماع نیقواناز نظر (ستین هیشبو  ماند ینمبه پدر  –است » نهاد«جوالنگاه  کهی کودکدوران 
  .دارد دیتأکبر آن  دیفرو کهي است زیچان هم قاًیدق نیا. کندي ساز هماننداو برساند و با او  به

و  افروزد یبرمی آتش خرمني پدر تنگدل و شرمنده شده است، ها مالمتاز  کهشدن داستان به فرجام خود، سالمان  کینزدبا 
و  شود یمو نابود  سوزد یمآتش  نیای ابسال در جام تیرواطبق . کندرا بر خود و ابسال روشن  فیتکلتا  دیآ یدرمبا ابسال بدان 

:  کند یم ریتفسی سختو تحمل  اضتیرآتش را مظهر  نیاداستان،  انیپای در جام. دیآ یم رونیباز آن  زهیپاکسالمت و  سالمان به
و مطابق با  میموافق ریتفس نیاو ما هم با ). 364.همان، ص(» را زند آتش به رخت عتیطبتا / ي سختها اضتیرآن آتش،  ستیچ«

ي براو رنج فراوان  دنیکشی سختمستلزم  که، میکن یم ریتفس» نهاد سرکوبو  زیغرااز  کردني دور«را » آتش« دیفرو اتینظر
 -آن  سرکوبي نهاد و نابودبخوان  –» ي نابود خودسو بهرفتن «ی رفتن به داخل آتش را جامچگونه  کهدقت شود . انسان است

  :دییفرمامربوط توجه  اتیاببه . کند یم ریتعب

     دیدری بر خود آسودگجامۀ       دیشن ها حتینصن چون سالمان آ

  ش آهنگ شدنابود خودي سو      ی تنگ شدزندگانخاطرش از 

  ی پا نهادفشان جاني فضادر       ي با ابسال در صحرا نهادرو

  دیآورفراهم  جا کجمله را ی      دیبراز هر جا  زمیهپشته پشته 

  شدنددست هم بگرفته در آتش       آتش خوش شدند داریدهر دو از 
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  ابسال بود کشتنهمتش بر       ی واقف آن حال بودنهانشه 

  سوخت او را و سالمان را گذاشت      همت گماشت شتنیخوبر مراد 

...  

  ).355.همان، ص( بیغراز همت مردان  نیا ستین      بینصمردان دارد از مردان  کار

را بر مراد  کار نیاابسال بود و  کشتنوف به همت شاه معط دیگو یمی جام کهمطلب آن است  نیاي  هیحاشۀ جالب و در نکن
 زیغرا سرکوبي  نهیزمبخصوص در  – آن نیقوانجوامع مردساالر و در  که ستینی اتفاقهمان  نیا ایآ. انجام داد شیخو

ن مردان دارد از مردا کار«: دیگو یمبخش  نیا انیپای در جام؟ خود دیآ یم شیپي زنان و بر طبق مراد مردان برا –ی جسمان
  . »بیغراز همت مردان  نیا ستین/ بینص

 اتیاخالقو  نیقوان رشیپذنهاد و  سرکوب که، همچنان کند یمي زاری و تاب یبي ابسال دورها از  پس از آن سالمان تا مدت   
حال باخبر  نیااز  کهپدر . است بانیگر بهي آن دست ها رنجو  ها يدشواربا  زینی سال بزرگی تا حتو فرد  شود ینم ممکنی آسانبه 
ي بازآوردن ابسال را بدهد و او  وعدهبه سالمان  که ندیب یمگونه  نیارا  مشکلي  چاره میحک. کند یمیی جو چاره میحک، از شود یم

به  زیغرا کردنبرآورده «: دهد یمبه فرد وعده » نهاد« سرکوباجتماع در برابر  کهمطابق است با آنچه  نیاباز هم . کندخوش  را دل
  :»کنترلمشروع و تحت ی شکل

  ي صوابرأاز  تیرأي نگشته ا که      او را جواب میحکداد آن دانا 

  ي فرمان من  ربقهاندر  دیآو       من  مانیپ نشکندگر سالمان 

  حال را نیاي وگردانم به  کشف      ي ابسال راوزود بازآرم به 

  کنمجاودان دمساز ابسالش       کنمي حالش  چارهي روزچند 

  دیآرمي از جان وفرمان  ریز    دیشنسالمان چون  را نیا میحکاز 

فتن گرفت خاشاكخار و  گرفت رفتنیپذهر چه گفت از جان       درش ر  

  ).358-9.همان، ص(بندة فرمان صاحب دل شدن       شدن کاملدر  خاكخوش بود 

و  کند یمي ظاهر ورا بر  گاه ابسال گه میحک، شود یمسالمان منقاد . دهد یمسرعت رخ  پس به نیاافتان داستان از  کنش   
 رشیپذفرد با  که؛ همچنان سپارد یماو  داده، تاج و تخت خود را به عتیبدولت خود را با او  ارکانسپس پادشاه . کند یمآرامش 
ی مطلوب اجتماعي ها تیموقعشده،  رفتهیپذي از اجتماع در آن عضوعنوان  به تواند یمی مذهبی و اخالقی و اجتماعي قراردادها

  :ي هستندا مرحله نیچن انگریب اتیاب نیا. کندبراورده  نیقوان نیا کنترلتحت  زینخود را  الیامو  زیغرارا به دست آورد و  خود

  میمستقظلّ رأفتش شد  ریز      میحک میتسلچون سالمان گشت 

  او میتعلدر  کردي سحرکار      او میتسلي  آشفته میحکشد 

  ختیر کامدر  متشحکي شهدها      ختیري دولتش در جام ها باده
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  شد زیشکرراو زان شهد  کام      شد زیانگ ذوقجام او زان باده 

  يآمد ادیفر بهوز فراق او       يآمد ادهر گه ابسالش فرا ی

  ي صورت ابسال رادیآفر      آن حال را  میحکی بدانستچون 

  یکاشت نیتسکدر دل او تخم     ی داشتچشمش  شیپدو ساعت  کی

  ).359.همان، ص(سرحد عدم  ی آن صورت بهرفت      چو آن رنج و الم نیتسکی افتی

 بلند کماالترا مظهر  »زهره«داستان،  انیپایی رمزگشای در جام. اندازد یمرا در دل او » زهره«عشق  جیتدر به میحکسپس 
ی شناس انروبا  زینمرحله  نیا). 364.همان، ص(» وصال او شود جان ارجمند کز/ بلند کماالتآن زهره،  ستیچ«: کند یممعنا 
ی ط کهی است، دفاعي کارساز و  دیتصع. شده است دهینام )sublimation( شیواال ای دیتصعو دارد  کاملي انطباق دیفرو
به عبارت بهتر، . کند یم... ي و هنر ای یعلمی، اجتماعی عالي ها هدفرا متوجه » نهاد«ي  شده سرکوبي ها زهیانگو  زیغرا» من«آن 

ی روانحالت  نیا حیتوضدر  دیفرو. کند یم» نهاد«یی ابتداي ها هدف نیجانشی مثبت هستند، اجتماعرزش ي ادارا کهیی را ها هدف
  :دیگو یم طور نیا

 کردش عمل کهاست  دویبیل کردنجا  ، استفاده از جابهسازد یم ممکنی ما آن را رواندستگاه  کهدفع رنج،  گرید کیتکن کی 
از  رونیبی از طرف جهان ناشی ناکام امکان کهجا شود  چنان جابه ها قیساهدف  کهاست  نیا فیتکل. کند یم ریپذ انعطاف اریبسرا 
ي ارتقا فکری و روحي ها تیفعالي ها سرچشمه بهها را  ی بتواند لذتآدماگر . دیآ یم کمک به ها قیسا شیواال جا نیادر . برود انیم

ي شادنوع ارضا مانند  نیا. او وارد آورد به ادیزي ا لطمه ندتوا ینمصورت سرنوشت  نیادر . از همه سود برده است شیبدهد، 
ی خاص تیفیک، قتیحقو شناخت  لیمساهنگام حل  به کاوشگري شاد ای، یالیخ ریتصاو به دنیبخشهنگام خلق و تجسم  هنرمند به

. آن راه دارند به کمي ا عدهو تنها  ستیناز طرف همگان قابل استفاده  کهاست  نیاروش عبارت از  نیااما نقطه ضعف .... دارد 
-9.ي آن،صها ماللت،تمدن و 1385،دیفرو. (شود ینم افتعمالً در عامه ی کهیی است ها سرشتشرط آن داشتن استعدادها و  شیپ

38 .(  

  :ی هستندحالت نیچن انگریب ریز اتیاب

  یانداخت انیموصف زهره در       یپرداختی چون سخن گاه گاه

  است کماو حسن همه خوبان  شیپ      ی شمع جمع انجم استگفتزهره 

...  

  شتنیخوي از و بهی لیمی افتی     سخن نیاي کردچون سالمان گوش 

  افتی اریبسرا  لیمدر درون آن       افتی تکرارسخن چون بارها  نیا

...  

  ي شد درستوي زهره بر رومهر         او بشست ریضممهر ابسال از 
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  دیبرگزی فانی را ز باق شیع      دیبری فانو از  دیدی باقحسن 

...  

  شد افالكي در روهمتش را         شد پاك ها یآلودگدامنش ز 

...  

  ).359-64.ص 1389ی،جام(ی فشاند وانیحدامن از شهوات       سوخت آن آثار طبع و جان بماند

ی را باقو  ندیب ینم شتریب حیتوضي به ازین گریدنگارنده  کهي واضح است، حد بهی فوق شناس روانبه مباحث  اتیاب نیاربط    
                 . گذارد یمي خوانندگان  عهده به

  

   جهینت

و عرفان  اتیادبی و شناس روان نیبدادن  وندیپی در سعجستار  نیااند و  مورد توجه قرار گرفته اریبسي ا رشته نیبامروزه علوم 
 جهینت. شناسانه انطباق داده شده است روان يریتفسی انتخاب شده و بر عرفان ریتفسی با ادب کهنمتن  کی کار نیاي برا. داشته است

 گریکدی مکمل، افتهي موارد بر هم انطباق یاریبسدر  بلکهاند،  و متناقض نبوده گریکدی ینافنه فقط  ریتفسدو  نیا کهاست  نیا
من عرف نفسه، فقد « عبارت معروف. اند دهید ینمرا نامربوط  دگاهیددو  نیا زینی گذشتگان ما حت که کردي ادآوری دیبا. اند شده

و در مباحث  اند کرده فیتوصی خودشناس قیطری را از خداشناسراه  زینی گذشتگان عنمدعا است؛ ی نیای بر خوبشاهد » عرف ربه
  .   اند ی شمرده شدهکي موارد بر هم منبطق و یاریبسو در  کینزدهم  به اریبسدو راه  نیا زیني امروزی روانشناس

  

  :ها نوشت یپ

و  )reader response theory(» خواننده واکنشي تئور« ای» محور ي خواننده هینظر«منتقدان  نیتر اخصشی از کی .1
از او . نهاد انیبنخود را  اتیفرضي روانکاوو  دیفرو اتینظر بهشدن  کینزد قیطراز  که، دایفلوري دانشگاه  بازنشستهپژوهشگر 

 نیای شخصي  صفحهبه  دیتوان یم اتینظر نیابا  کینزدیی آشناي برااست و  ها عنوان مقاله منتشر شده و ده کتابار پانزده  شیب
 htm.online/nholland/users/edu.ufl.clas.www: دییفرمامراجعه  لیذی نترنتیاآدرس  به نترنتیاپژوهشگر در 



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

١١٠ 
 

  منابع 

  .1387فرهنگ معاصر، چاپ پانزدهم، : تهران. ي وابستهها نهیزمی و روانشناسي  نامه واژه. گرانید ی ومحمدتقی، براهن

  .1382نشر روزنگار، چاپ اول، : تهران. گفتمان نقد. نیحس، ندهیپا

انتشارات مهتاب، : تهران. یالنیگی مدرس مرتض حیتصح. ي هفت اورنگمثنو. عبدالرحمن بن احمد نینورالدی، جام
  .1389م، چاپ نه

  .1373، چاپ اول، ریاساطانتشارات : تهران. سالمان و ابسال. روشن، محمد

  .1382انتشارات اطالعات، چاپ دوازدهم، : تهران.دفتر اول. يمعنوي مثنوشرح جامع . میکری، زمان

  . 1381انتشارات اطالعات، چاپ ششم، : تهران. دفتر سوم. ---------------------------

  .1382انتشارات اطالعات، چاپ سوم، : تهران. فهرست راهنما. ---------------------------

  .  1386چهارم،  راستیو، چاپ دوم از ترایمنشر : تهران. یادبانواع . روسیس، سایشم

  . 1390نشر قطره، چاپ اول، : تهران. يمثنوموالنا و چند داستان . ----------

  .1388دوم،  شیرایو، چاپ سوم راتیمنشر : تهران. یادبنقد . ---------- 

انتشارات ققنوس، چاپ دوم، : تهران. یشفتشجاع  دیسعي و ترجمه گردآور. ینیبالي روانکاواصول . گموندیز، دیفرو
1383.  

  .1385، چاپ چهارم، مرکزنشر : تهران. انیگریرو وایشترجمه . خواب ریتفس. -----------

  .1385ی، چاپ سوم، ماهنشر : تهران. يمبشره محمد ترجم. ي آنها ماللتتمدن و . -----------

  .1387، چاپ اول، دیناهانتشارات : تهران. یراستترجمه پدرام . ینچیداوي لئوناردو روانکاو. -----------

  .1388ی، چاپ اول، جام: تهران. یساعتچي و محمود حجازي محمد  ترجمه. ایرو ریتعبروش . -----------

  .1371، چاپ هشتم، ریرکبیامانتشارات : تهران. یسفارفرهنگ . ، محمدنیمع

  .1356نشر؟ ، چاپ ؟، : تهران. یروانشناسي  نامه لغت. گرانیدمنصور، محمود و 

  .1381انتشارات آگاه، چاپ اول، : تهران. یادبو گفتمان  اتیادبواژگان . ي، محمدنبومهاجر، مهران و 

  . 1376ی، چاپ اول، نشرن: تهران). قاتیتعلو  حاتیتوض، قیحقتو  حیتصح( ي سالمان و ابسالمثنو. ي، زهرامهاجر

  .22، 21، 3ي ها شمارهمجالت ارغنون 



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

١١١ 
 

  

108  

  ي دو مکتب امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم  مقایسه

  در دو داستان کوتاه ایرانی
   1ی نیتدمنصوره 

  چکیده 

ي  اختصار تشریح شده و سپس با مقایسه بهدر این جستار ابتدا مختصات دو مکتب ادبی امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم 
ي اول قرن بیستم و دوران موسوم به  هاي این دو جریان هنري، که هر دو متعلق به نیمه هایی از این دو مکتب، تفاوت نقاشی

در دو ي داستان و  پس از این بخش مقدماتی نظري، همین مختصات در عرصه. مدرنیسم هستند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است
تواند در رفع برخی ابهامات مربوط به  هاي مختلف داستانی، می نتایج حاصل، با توجه به نمونه. اند داستان کوتاه ایرانی کاوش شده
ی انتزاعی و درونیرونی بودن یا بیونیسم در اکسپرسیونیسم و امپرس مکتبدو مثالً تفاوت مهم بین . این مکاتب ادبی راهگشا باشد

تالش شده مرزهاي مبهم و گاه مخدوش بین مکاتب اکسپرسیونیسم و رئالیسم جادویی،  ینهمچن. ی نهفته استلاصبودن موضوع 
یران ااغلب در  که –یی جادویسم رئالیونیستی با اکسپرستفاوت مهم داستان توان گفت  می  .ي ادبیات داستانی روشن شود در عرصه

ی و خرافیانه و عامید عقا بهی ربطیونیستی اکسپرسیب و شگفت در داستان غرر ام کهین است، ادر   -.اند با یکدیگر اشتباه شده
یان آن را بنین التیکاي آمري  یسندهنو، مارکزیا گارسیل گابر کههمان گونه  -یی جادویسم رئالدر  که آني ندارد، حال ا افسانه

 کار بهیوه را شین اي خود ماهرانه ها داستانیران در اب یان جنوبومید عقاپور با بهره بردن از  یروانیرو منیز نیران اگذاشت و در 
 .     گیرد یم شکلیان مناطق مختلف بومی خرافي و ا افسانهبراساس اعتقادات  کامالًی فراواقعیب و عجامر  –گرفت 

  

  

  .       پور، شهرنوش پارسی پور امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم، رئالیسم جادویی، منیرو روانی: کلید واژه

                                                        
  ییطباطبامدعو در دانشگاه عالمه  اریاستاد، واحد رامهرمز و رانیای اسالمدانشگاه آزاد  اریاستاد - 1
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  مقدمه

 مکتبین دو اي از ا شمهیرانی، ابتدا الزم است ای در داستان ادب مکاتبین ای بررسیسه و مقاین ا بهیش از پرداختن پ
 )Expressionism(یونیسم اکسپرسي  کلمه. یستم، گفته شودبي اول قرن  یمهنیسم، یعنی مدرندوران  يِ مربوط بههنر
یزي را با فشار از درون چیل شده است و در مفهوم تشکی فشردن معن به pressionیرون و بي معنا به exیشوند پاز 
ی درونیان دشوار حاالت ب بهی اصطالحي معنایاورند و در بیرون ببا فشار آبش را  کهاي  یوهمیرون آوردن است؛ مثل ب به

یرونی بینی و عیف جهان توص به کهیسمی است، رئالیان در برابر طغ مکتبین ا. شود یمی هنرمند اطالق ذهنو 
در . دهد یمریزد وبروز  یمیرون بیار بسی خود را با زحمت روانی و دروني  تجربهیونیست اکسپرسهنرمند . پردازد یم

یرمتعارف و غي اثر کارین اي  یجهنت. یار دشوار استبسي امرین او  بکشدیر تصو بهخواهد روح خود را  یمواقع او 
یستم بنویسی و زمان ظهور آن آغاز قرن  نامه یشنماي  عرصهآلمان و  کشوریان جرین ای اصلخاستگاه . یچیده استپ

ی بر ولیان گرفت، پای حدود ده سال مدتی اول رونق داشت و در جهانیان تا چند سال پس از اتمام جنگ جرین ابود؛ 
بر  کهی است نامنیسم یواکسپرستوان گفت  یمی نوع به. یر نهادگ چشمیري تأثیات سراسر جهان ادبیز نیات آلمان و ادب

و  مونکیندبرگ، ادوارد استرگوگ،  ی در سراسر جهان، چون گوگن، وانکسانی نهاده شده است و از آلمانیسم مدرن
ي آثاریش کماب، اما کردی تجلّنامه  یشنمای، شعر و نقاشي  عرصهیشتر در بیونیسم اکسپرس. دار است یفسکی وامداستا

اقه و قواینی، ب درونیانات مدرن، بر جریگر دی بود، مانند انتزاعیار بس کهیان جرین ا. ید آوردپددر قالب رمان هم  ي خلّ
ل تخ یسم نو و رمانتیرون متوجه بودند و بسطح و  یونیسم بهامپرسیسم و ناتورال کهیطی شرادر . ید فراوان داشتتأکی

ب نظر داشتند، ماورای عالمي سو بهیسم سمبل . ي هنر گشودرو بهي را ا تازههاي  یچهردیونیسم اکسپرسیی، واال و مهذّ
ي مقابل  نقطهکرد، درست در  یمی تجلّی انتزاعی شکل بهیتی قدرتمند و متالطم و خالقدرون انسان هنرمند با 

ر بودند و بسیچه ن افکارها از  یونیستاکسپرس. کرد یماي منفعالنه تأثرات را ثبت  یوهش به کهیونیسم امپرس ید تأکیار متأثّ
  . ي آنان بود محرکهیروي نیشتن، خورساندن پرشور  کمال بهي و خودسروری، خودآگاهر یچه بن

یونیسم، از اکسپرس مکتبیز مشابه ن مکتبین انام  که گفت یدبا )impressionism( یونیسمامپرس مکتبیح توضو اما در 
یط محیزي از چ بهدگذر هنرمند نسبت ی و زوآنیان احساس بو  کردنی دروني معنایل شده و به تشک pressionو  imیشوند پ
  :نویسد یمین طور ا، مکتبین ایح توضدر » یادبي ها مکتب« کتابیسا در شماستاد . یاء استاشیرون و ب

اشین اصطالح از اسم ا . یش گذاشته شدنما بهیس پاردر  1874در  کهیترانه مدید خورش: یونامپرس. مونه گرفته شده کلودی نقّ
ر استی تأمعن بهیون امپرس ی است اما نقاش بهیونیسم هرچند در اصل مربوط امپرس). کنیم یم press(بریم  یمدرون خود  یزي را بهچ: ثّ

رنقد (ی ادبیات و نقد ادبدر  ر(یون امپرسید یک با. هم مطرح است) يتأثّ  کردی ثبت دروننظر  یع را از یک نقطهسرزودگذر و ) تأثّ
یق دقآنان به نشان دادن . یاسی و چه و چه باشد بهتر استسی و اخالقی و عقالنیود قاز  تر و رهاتر یلاصین ثبت و ضبط هرچه او 

ی کلطور  به.... یننده داردب بهی بستگیون تابلو امپرس درك. یانه استدرونگرای و شخص کامالًی سبکیونیسم امپرس. معتقد نبودند
.... گویند یمیونیسم هم امپرسی خارجیق حقایه دارند تا تکیشتر بی قهرمانان درونی زندگ به کهیسان نو داستانی از برخیک تکن به
یاء نخست اشیرا زیونیستی دارند، امپرسیستی و سمبولي  جنبهي سپهرسهراب » یچ ما نگاههما « کتابي شعرهای از برخنظر من  به

  ). 153-4.،ص1390یسا،شم. (آنها اشاره شده است ی شده و سپس با سمبل بهدرون

  

  :متن مقاله
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قرار  کنکاشیرانی مورد ا کوتاهی و سپس در یک داستان نقاش، ابتدا آنها را در هنر مکاتبین ایک از هرتر شدن  ي روشنبرا
ي تند ها ضربه، عدم وضوح و حرکتي روشن، بخصوص رنگ زرد، نور، ها رنگیونیستی امپرسی نقاشدر . دهیم یم

یسنده نودهند؛ مثالً  یمیص خود را نشان خصاین همهم  یاتادبدر . است سبکین اهاي  یژگیومو جزو  یع قلمسرو 
ین برابنا . دهد یمثبت لحظات گذرا نشان  کمکیرون، با بی را نسبت به جهان داستانهاي  یتشخصی خود و آنعواطف و تأثرات 

در . پردازد یمها  یتشخص رافکایان عواطف و ب بهي شعریع صنایرونی بپردازد، با استفاده از بیفات توصبه حوادث و  که آنیشتر از ب
مهم  اشتراكوجه  ي روشن، بخصوص رنگ زرد و عدم وضوح و ابهامها رنگ، حرکتنور، ها باز هم  گونه داستان ینا
  .یسندگی استنو سبکین همی با نقاش سبکین ا

وضوح در  یونیسم را بهامپرس مکتبیات خصوص کهیید، فرماتوجه » یدخورشطلوع : یونامپرس«مونه، با نام  کلودبه تابلو معروف 
یستی، خشم منتقدان را رئالی نقاشسبب تفاوت فراوانش با  یس، بهپاریشگاهی در نمادر  1874در سال  کهین تابلو ا. خود دارد

  .نهاده شد مکتبین ایشه بر همي براین نام ایب، ترتین ایون گرفت و به امپرستمسخر نام  یخت، از طرف یکی از منتقدان بهبرانگ

  

  
  

در تضاد  کبودی و نارنجي ها رنگ. اند یر شدهتصوي مقطّع قلم مو ها ضربهی ندارند و با مشخصیاء حد و مرز اشین تابلو ادر     
ر  ینه زمهاي پس  یکشتو   یققاي  یرهتین است تضاد رنگ همچن. دهد یمیا نشان درید در خورشی نقاش را از طلوع آنبا یکدیگر تأثّ

رسد،  یمنظر  یانه و ناقص بهناشین سبب هم بهیو ندارد و پرسپکتبعد و  کهی انتزاعیر مبهم و تصوین ا. دیخورشی تند نارنجبا رنگ 
ی نقاشو پس از آن بر بوم  کردهید در ذهن خود ثبت خورشیدن طلوع دنقاش با یک لحظه  کهی و گذراست ناگهانی احساسیانگر ب

. فرد است ی و منحصر بهشخص کامالً کهیري تصوحس و . است کرده ین گونه حساید را خورشدر واقع او طلوع . آورده است
  .ی آورده استنقاشي  پردهیرون را بر بینی عیاي دن بهی از نگاه خود انتزاعیري تصونقاش 

ی انتزاعي امرشد،  ذکرین ایش از پ کهاست و همچنان  بالعکسیگر و دي ا گونه بهیونیسم امر اکسپرسو اما در مورد 
  . یستنی آسان کارآن  دركین فهم و برابنا . شود یم کشاندهیرون ب بهیچیده و دشوار پیار بسیب و غری کلش بهی درونو 
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ین ایزي ست انسانی و جنگیات جناین خود مضامي داشتند و در آور ترسیچیده و پها زبان خاص،  یونیستاکسپرس
گري و  ینظامی شدن، صنعت، شهرها کالنو  ی اول بودجهاني جنگ  زادهیونیسم اکسپرس. کردند یمدوران را برجسته 

یشاهنگانی پآنان . ریخت یمی دور کل بهرا  حاکمي ها ارزشداد و  یمداري موجد آن را مورد حمله قرار  یهسرمانظام 
. یخی بودندتاري یک خطّ  ادامهسنت  انکاررغم  یچه داشتند و بهنیتمن و وگور، بودلر، رمبو،  یرکهکین، هولدرلچون 
  :نویسد یمین چنها  یونیستاکسپرسیدحسینی در مورد ساستاد 

 کناریت را در معصومیاي رویان آنها مدر . ي استدشوار کارها  یونیستاکسپرسي هنریالت تمایین انواع تعیل و تحل
ت. بینیم یمی طبقاتي  مبارزهین آگ خشمیادهاي فر کناری را در مذهببینی فاجعه و شور  یشپ  و باالخره هجو سرد و دقّ

ین ب مشتركیگانه صفت . یدشدتعصب  کناریستی را در دادائیرانگري ویدي و نومانفجار  کناریل را در تحلینیکی کل
  ).701.ی،صادبي ها مکتب، 1381یدحسینی،س. (ها است افراط و واژگون ساختن ارزش یل بهتماي آنها  همه

یچه نید تأک. یش آنها داردستاروح انسان و  یمذهبی و شبه عرفانیالت تمایرش پذ بهیش فراوان گرایونیسم اکسپرس
ي تولد انسان براها و فراخوان آنان  یونیستاکسپرسیاري از بسیی مفرط گرا ذهنیدایی، در شآلیسم، اراده و بر  یدها« بر 
با یچه نباالتر از همه، . هاي زرتشت شباهت داشت یژگیو بههایش هم غالباً  یژگیو کهی انساني خود را یافت؛ همتانو 
  ). 12.،ص1390فرنس، (» .یت تازه زخمه زدذهنین اهاي  یشهرترین  یقعمیات بر حیروي نیت و خالقیش ستا

  :یح داده شده استتوضین چن» یخ هنرتار«یونیستی هم در مجموعۀ اکسپرسی نقاشدر مورد 

موضوعشان حاالت  کهي ارآثین دست داده شد، اهایی از  ینقاش سبک بهیستم بي  سدهدر  کهی است نام» یونیسماکسپرس«
ین ایونیسم اکسپرسي ضعف  نقطه. کنند یمیف تحریز را چهمه  شکل کهآیند  یدرمیش نما به مؤکدین حاالت چنان ای است و روان

ی در ولیگران ندارند، دي برایتی اهمی یا معنشوند و  یمشخص خود هنرمند مربوط  ی حاد بهروانیاري از حاالت بس کهاست 
ینگر، ووریلهلم و. یامده بوددرنیر تصو بهتر  یشپ کهی پرده برداشتند عامي بشرها از یأس  یونیستاکسپرس، یغجنند یی ماشاهکارها

 کهی اغلب در شمال اروپاست مزمنیش گرای باشد، محضي هنر سبک که آنیش از بیونیسم اکسپرسگوید  یمی هنر آلمانمورخ 
ین سنت بهتر اي  گذشته بهیونیستی معاصر را با رجوع اکسپرسي ها نهضت. زند یمی و واهمه دامن ناامناحساس  ي سردش بههوا
  ).16-17.،ص1386لمبرت،. (توان شناخت یم

 مکتبین اوجود آمده، مظهر  به مکتبین ایش از خود پ کهي را، نروژ، نقاش مونکاثر ادوارد » یغج«ي تابلو
ی تشنجیی بر اثر گو کهیا دری مشرف بر پلي ها نرده کناریوانه از خشم، لرزان در دي موجود«ین تابلو ادر . اند دانسته

ي دور، دو نفر با  فاصلهدر . کشد یمیاد فرین خونیر آسمان زدهد و  یمیش را با دو دست فشار ها گونهباال آمده است، 
رخاسته یناوي باسکاندي  جامعهی در زندگیاد وحشت و ترس از فرین اي بار. شوند یماو دور  ي بلند، پشت بهشاپوها

  ).702.همان،ص(» .ین و بورژواد پاكطلب و  ي بود اصالحا جامعه کهبود 

انسان حاضر در آن . کند یم کمکیت یأس تقو بهدهد و هر عنصر اثر  یمرا نشان  کاملیأس  یغجي  پردهدر  مونکادوارد 
ي پل، همه، چشم را قویب ار شکلو  مواج آب و آسمان اشکال. پیچد یمخود  شود و به یمیر فشار عواطفش خم زی است و توخال

ی بر فضا هولناکي انزواي پل هستند، احساس رویگري هم د کساناگرچه . یده استکشیغ جباز شده و  کهکنند  یمی دهانمتوجه 
دهدو  ینمین تسکیر چشم را تصویزي در چ. یر استناپذیست و درد آن تحمل ن» یهست«یزي از گر کهین است ایام پ. فرماست حکم

با رنگ، احساس نقاش را  کاري در قراری بیرومند، و ني ها تناوبي و قوي ها خطیه بر تک. یستنینه آرام زم پسی از بخش یچه
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نظر  بدتر از مرگ به کهدهد  یمي را نشان روزمرگ بود و حال و  ذکرشو  فکري نروژ، نقاش مونک. کند یمیان بی خوب به
  .  رسد یم

در  مونکادوارد . یستني شادیاد فریشه همشویم،  یمرو  یونیستی با آن روبهاکسپرسر غالباً در هن کهیحه، صیاد یا فر
  . یل هم باشداگزستانسی از دهشت ناشي  یحهصاست  ممکن کهخود نشان داد  1894ی معروف سنگچاپ 

ونیستی یاکسپرستوان  یمی را ذهنین اشتغال ا، هولناكی گداختگیر فشار، در عذاب و در آتش التهاب و زروح در 
توانسته از او  کهیح داده توضیچه ن کهی شناس روانیفسکی، تنها داستایز نیچه است، و نسخت یادآور  کهیزي چید؛ نام
  ).13.،ص1390فرنس،. (یردبگیزي یاد چ

  
  

را  کافکایل و فرانتس موزین، روبرت دوبلینریش مان، آلفرد هاتوان  یمیونیست اکسپرسیسندگان نوین مشهورتراز 
  . ی با هم ندارندفراوان اشتراكرد، گرچه وجوه نام ب

ها را ندارد، اما بازنمود  یونیستاکسپرسهاي خاص  يکار افراطیچ یک از هنثر او  که، هرچند کافکاي  درباره«
ها و  هاي رمان یتشخص. دهد یمیونیستی انجام اکسپرس کامالًیالی خي پرداز صحنهی از درون، یک ذهنهاي  یتواقع
  ).712.همان،ص(» .یونیستی هستنداکسپرسي قهرمان  نمونهترین  یعالی گرسنگیی مانند مسخ و قهرمان ها تانداسیژه و به

  :دهد یمیح توضین چنیونیسم امپرسیونیسم و اکسپرسین بیان فرق بي برا» یادبي ها مکتب« کتابیسا در شم دکتراستاد 
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ر خارجیء شیونیسم از یک امپرسدر  یست نی مطرح خارجیء شیونیسم اکسپرسدر . کنند یمیان بر را پذیرند و آن تأث یمی تأثّ
ي  جنبهیالی باشد یا خیلی مبهم یا خاست  ممکنی درونآن امر . آن دشوارتر است دركشود، لذا  یمیان بی درونیک امر  بلکه

یگر دعبارت  به. دها اتفاق افتادیالی بود و بعخ کامالً کافکادر زمان  کهی و یهودکشی کش آدمي ها کورهیشگویانه داشته باشد مثل پ
یونیسم اکسپرسکنیم اما در  یمیان ببینیم و  یمی خود دروني  یدهدیرون است با بدر  کهیزي را چیونیسم امپرستوان گفت در  یم
  ).154.، ص1390یسا،شم. (بخشیم یمیات حیرون بدر درون است در  کهیزي را چ

ي برا. پردازیم یمی داستانیات ادبي  عرصهیشتر مطلب در بی بررس به، مکاتبین این اطالعات مختصر در مورد ا بهحال با توجه 
یونیسم را در خود دارد و اکسپرس مکتبیات خصوصیکی  کهیرانی در نظر گرفته شد، ایسندة نواز دو  کوتاهدو داستان  کارین ا
یر سا بهی خود اصلمواره در سفر از زادگاه ی هادب مکاتب که کردید توجه با. یک استنزدیار بسیونیسم امپرس مکتب بهیگري د

یر عوامل سای بر اساس فرهنگ و ادب مکاتبیگر دعبارت  اند؛ به یدي یافتهجدیات خصوصو اغلب  کردهییراتی تغنقاط جهان، 
  .  یافت یفراواني ها تفاوتیسیزم در آلمان یا انگلستان و فرانسه کالس مکتبمثالً  کهشوند، همچنان  یمی بومی همواره اجتماع

ی داستان مدرن هستند و نوعیونیستی اکسپرسیز نیونیستی و امپرسداستان  کهتوجه داشت  نکتهین ا بهید بایات ادبین در همچن
ي اول شخص و یا راویال ذهن و سیان جریرنگ مبهم، استفاده از پیسم از جمله مدرنهاي مهم  یژگیوین سبب هم به

ین همچنپاره و آشفته، فرجام مبهم و  یت پارهروا - یدرونف ي بازتاب بهتر عواطبرا –ي مرکزیت ذهن
 دركي برا. کردتوان مشاهده  یمرا، در آنها هم  کردنینه نماد، بخصوص یالخشعرگونه بودن داستان و استفاده از صور 

اثر هوشنگ » یک ماهتار ي یمهن«ي  مجموعهاز » نقشبندان« کوتاهیونیستی داستان امپرسهاي  یژگیوي نگارش، ابتدا ها سبکین ابهتر 
  . دهیم یمیري را مورد توجه قرار گلش

  

  یريگلشاز هوشنگ » نقشبندان« کوتاهیونیسم در داستان امپرسیل تحل

ی داستان متوجه طخواننده در . کنند یمیی خودنما» نقشبندان« نام داستاناز همان آغاز، در  مکتبین ا بههاي مربوط  یژگیو
یمار و بی و گذرا، از همسر آنی، ذهنیمی، قدیري تصو کردني نقش براي داستان راوی از تالش کحاي نقشبندان  کلمهشود  یم

یر تأثبر او  کهاي  یوهش بههمسرش را،  کناري از بودن در ا لحظهی و آنیر تصاوین اي مدام راو. ی استنقاشي بوم رواش بر  جدامانده
  : آورد یمیاد  بهاند،  نهاده

ي یک ها پستال کارترسد، یا  یمي ا نامهجا هست، یا  آن کهافتم  یمیزي چیاد  به کهام و هر بار هم  یدهسرجا  ینا بهاما حاال . 
یا برآورده دربزرگ اما سرد سر از  کهید را خورشبینم و  یمیابان را خفقط همان خم رسند،  یمو یک اندازه  شکل

یدا نبود، پرفتیم  یمباال  کهید از آن راسته شخورنه، . است کردهزرد  یل بهمای نارنجرو را  است و افق روبه
ی نبود، اما کس کردمی باز نگاه وقتساحل،  کناری حتیابان  و خزرد افق بود و در  یل بهمای نارنجفقط رنگ 

ري ها برداشتاش  همه کهیلمی فهست، مثل نوار  ین هر روز صبح از ساعت همي برا. ام یدهداست از آنچه  مکرّ
ین اینم مگر بنشخواهد برود، تا من  یمهر جا  یش از ظهر بهپتا  کهفرستم  یمننه رباب را  کَرَمِین اخورم و  یمي ا لقمه کهیم نشش و 

 فکریز چیچ ه بهینم و بنشی چرمی صندلین اي تویم ساعت هم شده نین بهارخواب تا ا بهآیم  یمآید،  یدرنمی وقتبار بشود و بعد، 
     ).379.،ص1382یري، گلش. (شود ینم. نکنم
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و  زند یم رکابي برافراشته سربا دوچرخه روبه باد، با  کهی است زنین از نمادیري تصویز نیر ز مکرّریر تصو
اند،  اغلب خوانندگان پنداشته کهین زن را آن گونه ااگر  .تواند ینمیاورد، اما دربقلم  یر را بهتصوکوشد آن  یمي راو
ین ا کهپذیریم  یمی وقتفقط . یابیم یدرنمداستان را  یر و ربط آن بهتصوین ا تکراري وریچ ه بهیم، کنیبه و ناشناس تصور غری زن

اشاره دارد،  -ینه شده نماد» وزش باد«با  که -یماري سرطان بیی او در مبارزه با تنهایستادگی همسرش و ا به یننماد مکرّریر تصو
ي دور راورود و از  یمزند و  یم رکابزن  کهي است ا گونه بهر یتصوین احالت . شود یمین داستان گشوده ایرنگ پگره از ابهام 

 برکاغذنقش بستن آن  کهیگر آنچه دی عبارت به. یرگذار بوده استتأثو  دهنده تکانیار بسي راوي برا  کهی است حسین ا. شود یم
کند، یکی  یمی ناشناس یاد زنمثابه  به ي از اوراو کهین زن اپس . آن زن است آن صحنه و به یست، احساس و تأثّر او نسبت بهنآسان 

ها،  گذشته ي او را مربوط به چهرهین اي  راو. است يراوین داستان و در واقع خود همسر اهاي  یفموتین تر مهماز 
 که، دهد یمیار مبهم نشان بسی اشاراتاو با . بکشدیر تصو بهکوشد آن را  یمیابد و عاشقانه  یم دردناكین حال عدور، ناشناس و در 

او  کههمان طور : ... گوید یمین چنسوار  ین زن دوچرخهایف توصیی از داستان، در جایست جز همسرش؛ مثالً در نی کسین زن ا
تن  کههمان قالب  به ها هست، گویند گرد بر گرد پوست آدم یم کهي ا هالهمثل ، یمرخش هم روشن استنرود و خطّ  یم

یاد  بهخواننده  کهشود  یمی مطلب روشن وقت). 382.همان،ص(. یده باشندبرا اش ر ییجای اگر حتید باشد، باها  آدم
بعد  کهکند  یمیی نگاه جا بهو ... « :گوید یمیگري دي جادر  .ینه دارد و دچار قطع عضو شده استسي سرطان راوهمسر  کهیاورد ب
گرچه  یدیمش،ندیگر د کهبود ن کداممانیچ هیر تقص«: گوید یمی بعد کمو » ...یگر نبوددزن  کهی وقتیدیم، د

ي بلوزش  گوشه کهبینمش  یمین همه، هنوز ابا . عمد نگذاشت یرین بهش که کردم فکریست ن کهیدم دی وقت
ي گذاشته شده و داستان راوین سفر بر ذهن ادر  کهي است تأثرترین  یقعمیر تصوین ادر واقع ). 377.همان،ص( .خورد یمباد 

  :ییدفرماسوار توجه  یف زن دوچرخهتوصین جمالت از آغاز داستان، در ابه . شود یمیت رواحول محور آن 

ي به خط ا باالتنهگذرد، با  یمهنوز هم . گذشت یمی سوار بر دوچرخه زنرو  یدیم در خم روبهرسی وقت
باد یاست در بهرو  کهي ا شانهیش بر موهارود و  یمزند و  یم رکاب. یدسفو  کوتاهین آستبلوز  یده بهپوشیل، ما
رفت  یم اسکلهمحاذات  به کهیابانی خیگر نبود، دزن  کهی وقتیدیم، دبعد  کهکند  یمیی نگاه جا بهخورد و  یم

 کهنبود  کداممانیچ هیر تقص. زن رفته بود. ینیمبب کهاما نشد  هنوز هست، کهیی برسد جا بهپیچید تا  یمچپ  و بعد به
ي  گوشه کهبینمش  یمین همه، هنوز ابا . عمد نگذاشت یرین بهش که مکرد فکریست ن کهیدم دی وقتیدیمش، گرچه ندیگر د

 زند و یمپا . یش را نبسته استپابند پشت  کهبینم  یمیش را پاین اصندل . ی بودمشک کتانشلوارش . خورد یمبلوزش باد 
ي برایگاري ساده شود و یپیرین شیستادیم تا ارو  یادهپ کناریک لحظه . رود یمباد گرفته است و  صورتش را راست رو به

ی آبیی بر متن خرماي موهابادش را با  شده و سربرافراشته رو به ي خم باالتنهیک بار هم  کردمیرد و من فقط فرصت بگهر دوتامان 
  ).377.همان،ص. (ینمببیا درو آرام 

یگر از همسر دي ا چهره کهین زن، ایت هوي مبهم در مورد نحو بهالبته  -شود  یم تکراري داستان جا جابهیر در تصوین همو باز 
اصرار و . است کردهخود جلب  ي را بهراوتوجه  کهیگري است دین زن ایی گو کهاندازد،  یم شک بهو خواننده را  –ي است راو
همسر ین زن با ایی از یکی بودن ها نشانه کهیر زبه جمالت . یت آن استاهمي  نشانهیر تصوین ا تکراري برایسنده نوید فراوان تأک
  :ییدفرماي در آن موجود است، دقت راو

ساعت نه  کهینمش ببیم تا من باز فردا بمانیگر دیم، یک شب کردی راضها را  ی بچهوقتهمان جا و  یم بهبرگردشد  یمباز هم 
ارمان هم خواست یماز. رود یمباد  یچ را با پشت خم و سر برافراشته رو بهپتمام  زنان رکابآید، بعد  یمین طرف ااز ساحل  کمربع 
  ).  380.همان،ص. (یمبمان
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ین همچن ».یی برسدجا بهپیچد تا  یمرود و  یم«یابان هم خی حتکنند؛  یمرا القاء  حرکتین داستان اغلب حس ایر تصاو
گوید؛  یمبر صورت و مو سخن  آن» تابش«و » آفتاب«، »یهسا«، »نور کانون«، »یکیتار«یماً در مورد مستقیر زدر سطور 

م امپرسیی تابلویی گو کند یمیونیستی را در برابر چشمان خواننده مجس   :  

نور  کانونتر از همه  مهم. یکی ببنددتارشود، انگار آدم بخواهد راه بر  ینم. کشم ینم. فروشم یمکشم و  یمی گاهی هم خط
ی صورتش هنوز روشن است ول. رفت یمی کشتي  یهساید در شای بود، اما آفتابیگر هوا دصبح . یهسااست و سمت یا غلظت 

ید بای هم کشت. زد یمیی طالي آن طرف  شانهي روخط گردن و  کناراش،  ییخرماي موهاي مواج تارهاو 
  ).381.همان،ص(. یخته بودآوي افق باالحتماً سرد و بزرگ بر  کهی آفتابباشد و 

ی است روشني ها رنگیر، تصوین هم، از جمله کند یمآورد و نقل  یمیاد  بهي راو کهیري تصاویگر در اغلب دي جالب  نکته
ي برازن  کهیی ها پستال کارتی در حتی و ساحلي  منطقهین ادر  که ؛ بخصوص رنگ زرد،ی هستندساحلیژگی مناطق و که
ها  ی رنگشناس رواندر  کهیاوریم بخاطر  الزم است به. دهند یمنشان  کدري زرد  لکهیک  شکل بهفرستد، خود را  یمي راو

ي آنها و عدم کدرها،  رنگشوند و  یم تکراریف موتصورت  به کهیر زبه جمالت . یماري استبي  نشانهرنگ زرد هم، 
هستند، توجه  یی ناخواسته از اوجدایماري همسرش و بي نسبت به راوی روححالت ی از حاک یرتصاووضوح 

  :ییدفرما

یري و سردسي ها کاجیرین برسد، با همان شپستال  کارت که –شانزدهم یا هفدهم آبان  –ین فردا یا پس فرداست هموگرنه 
آب  کهیی هست جوي  یکهبارین طرفش افقط  کهزمینه  یشپي  زده شخمین زمو ید خورشي جا به کدري زرد  لکهآن 

 کهي ا هالهمثل یمرخش هم روشن است، نرود و خطّ  یماو  کههمان طور رود،  یم کجا بهیست ناش معلوم  یآب
. یده باشندبراش را  ییجای اگر حتید باشد، باها  تن آدم کههمان قالب  به ها هست، بر گرد پوست آدمگویند گرد  یم
  ).382.،ص1382یري، گلش(

  

  :پور یپارساز شهرنوش » ي آزادها تجربه«یونیسم در داستان اکسپرسیل تحل

شدت  ی بهاجتماعآنان است در  يها دغدغهو  روشنفکرانی ذهني مسائل ا صفحهبلند هشتاد  ین داستانای اصلموضوع 
ین بدیی خود از اجتماع را جداتند و  یماي  یلهپدور خود  به کرمینان چون اعاقبت یکی از  کهي است روین ااز . یگانه و ناهمگونب

یسم رئال مکتبي  یطهحی در کلطور  پور را به یپارسي شهرنوش ها داستانیرانی ااغلب منتقدان  .کشد یمیر تصو بهین نماد شکل
یی برآمدن آن از جادویسم رئالي ها خصلتین تر مهمیکی از  کهرسد،  یمنظر  ي بهضروریار بس نکتهین ا ذکراند، اما  یی دانستهجادو

اهل «پور، بخصوص رمان  یروانیرو منی آثار برخی آن را در عالیار بسي  نمونهاست و  کهني ا افسانهی و خرافی و بومدل اعتقادات 
یی در اغلب ماوراکه عنصر  یدرحال. یددتوان  یمی خوب بهیی مشابه دارند، هوافضا و حال و  که، »ها یآب« وتاهکو داستان » غرق

ین داستان امثالً در . ی نداردبومی و خرافها و اعتقادات  افسانه ی بهربطگونه  یچهین داستان اپور، مثل  یپارسي شهرنوش ها داستان
ی درونیسنده حالت نورسد  یمنظر  به. تند یمیله پي خود پاهادور  ی بهکرمیدي و انزوا مانند ناامی از فرط اصلهاي  یتشخصیکی از 

یونیستی، بخصوص اکسپرسي هنردر آثار  کهیزي است چین همان او  کردهینه نماد شکلین بدیت را شخصین ای روحو معضالت 
ی زندگیک  تکرار بههر روز ناچار  کهي کارمندیگانگی بود از خ» مسخ«در داستان . یمهست، مثالً مسخ، شاهد آن کافکاي ها داستان
ي ا حشرهیش داده شده، نمایم عظي ا حشرهبه » گره گوار سامسا«یل شدن تبدین، یعنی نمادی شکل بهیند است، ناخوشابار و  ماللت
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. یزار استبجا آوردن خود ناتوان و  بهیز از نخود  بلکهفرض شناختن باز از او نفرت دارند،  شناسند و به ینمیگران او را دفقط  نه که
یب از خود غراي  یوهش بهي و دشوار بهی را انتزاعی و درونی احساسهنرمند . یز استانگ نفرتیب و عجآور،  ي داستان رعبفضا

ها خسته و  آدم. یابد یمیی فضاین چنیز خواننده خود را در ن» ي آزادها تجربه«در  داستان . گذارد یمیش نما بهکشد و  یمیرون ب
یی جای داستان تا اصلیت شخص. است دهشتناكیب و عجفضا . یزار هستندبخود  همفکرانی از حتی و از یکدیگر، عاصمرده،  دل
شود و  یمیگانه پس زده بیار بسیط محین اناچار از  ی دارد، اما بهم نگهی باقی اجتماعی زندگي و فکري فضاتواند خود را در  یم که
شود،  یم حرکتدر او فلج و ناتوان از  کهی اندامین اول. کند یمي خود پاهایدن تار به دور تن بهسپس شروع . برد یمخانه پناه  کنج به

هویتی او در  یبی و ناتوانی ندارد و احساس نامي اختصاری نامیت جز شخصین ا. و رفتن به اجتماع است حرکتپا یعنی ابزار 
  .، نشان داده شده استکاملي نام جا بهاول نامش،  گونه، با اختصاص دادن فقط حرف ینااجتماع 

رسید،  یمنظر  یف بهنحیلی خیر پتو زظاهراً . یمکردرا محاصره » ب«یم جلو و رفتي نفرسه . کردمن و مادام اشاره  و با سر به. 
یفش با نحي ها دست کهبود ین ا. یر شدن را آموخته بودغافلگي ها راهبود و  کردهجا نشستن استفاده  یم یکدایا از فرصت گوی ول

یش را ها دستجفت . یر شددستگکردیم و باالخره  یمکردند و ما سه نفر صبورانه حمالت او را تحمل  یمشدت در هوا تقال 
ی صندلطرف  یب بهترتین هم بهاش را در آغوش گرفتم و  یلهپي در پاهاو من  کردها بغلش  یر شانهزمادام از . گرفته بود» هارو«

توان  ینمی خاکي را در جهان بشریچ هی ول» !ها آدمکشها،  ایمان یبها،  فطرت ها، پست شرف یب«: زد یمیاد فر» ب«. یمفترچرخدار 
  .ی شدن بدهدعصباني  اجازهخودش  ی بزرگ هم باشد، بهملمصادف با یک جشن  کهي بهاردر یک روز  که کردیدا پ

 کهین فحش دادن بود حیم و کردیچ پ طنابی صندلي ها دسته بهش را یها دستیم و نشاندی صندلي رویزان او را ر عرقو ما 
  .یمبستیزي تمی آبي آن را با دستمال رویم و فروکردي را در دهانش ا پارچه

. کندطرف ما پرتاب  بخواهد هزاران چاقو را به کهین بود امثل . یدن داشتد» ب«یده و تبدار کشی گرسنگي ها چشمآن وقت 
  ).72-3،ص1383پور،  یپارس(» .شینی یمگیري و مثل بچه آدم سرجات  یمحاال خفقان «: د جلو و گفتبعد هارو سرش را بر

ي او ها اندامیمی از صورت و نمرده و گوشت  کهشود  یم محاکمهی حالیب در عجیتی شخصی از داستان، بخشین در همچن
ي اجتماع خود براید مرده شااي ناشناخته و  یشهاندم و یاپحامل  کهاست  روشنفکرانی از گروهي  یندهنمایز ناو . یخته استفرور

 کهی حالریزد، در  یم اشکخاطر او  شناسد و به یماو را  کهی است کسبیند، تنها  یمی او را وقتی داستان اصلیت شخص. هستند
 کنندي او باز پاهاه را از دور یلپیگران به زور دشود  یمحاضر » ب« کهیدار است دین اشناسند و فقط پس از  ینمیگران اصالً او را د

یگانگی با مردم و سپس بین گونه حس بد. بیند ینمرا » ب«ی هرگز کسیگر دپس از آن  کهي سفر. ي دور بفرستندسفر بهو او را 
  . یر شده استتصوین نماداي  یوهش به روشنفکرانی از گروهمهاجرت 

ی شما را کسیگر دیثیت از شماست؛ هرچند حي  اعادهقصد ما  کهید داریز، توجه عزي آقا«: و گفت کردمتهم   ییس رو بهر
  ».شناسد ینم

  »شناسد؟ یمی او را کس«: یت داد زدجمع بهو رو 

  »!من«: داد زد که» ب«یامد، جز درنی کسصدا از 

  »هان؟«: ییس گفتر
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یشم ارزش ابري  یلهپي یک  ازهاند بهفقط . یض استمرین مرد ایدش، ببخشیان آقا«: زده از جا بلند شد و داد زد هارو وحشت که
  ».دارد

ی در وقتیم داری ما دوست ولالسویه است،  یعلبه هر حال وجود شما «: و باز متوجه متهم شد نکردجویی  یپین ایشتر از بییس ر
یثیت حي  اعادهاز شما  کهخواهیم  یمین جهت هم به. نکندی ما را تار زندگی هم آسمان کوچکي  لکهکنیم، حتا  یمی زندگي شاد

  ».یچ و پوچهي براید، ا مردههوده  یبید و متأسفشدن خودتان  کشتهاز  کهیید بگوی است کاففقط . بشود

پا  یده بود و دوستان سابق متهم پابهپررنگشان  کهدیدم  یمها را  یبعض. ین مردم درگرفتبزمزمه  کم کمبود و  ساکتمتهم 
  ».یدمتأسف کهیید بگو«: ییس گفتر. کردند یم

کند،  یمیه گر» ب« کهیدم د. ی شلوغ شدحسابآن وقت » .هر حال مردن بهتر بود به. یستمنمتأسف  کهمتأسفم « : گفتمتهم 
  ....   یایددربیش صدا که آنبدون 

  .آمد یمي باز آتشي صدایرون ب. خوردیم یمي چایم و بودشب در اتاق مادام دور هم نشسته 

  »یري؟بمیله پیست تو هم در نیف ح. خواستم ببرمت یمین همسه شناختیش، وا یمفقط تو » ب«خوب «: هارو گفت

ی، کن حرکتي سفر، بری تونی می تو ول. ي انجام بشهکار کهیس نمن جرأتشو ندارم، قرار هم «: هارو گفت. جواب نداد» ب«
  » .یهکارین بهتر از پروانه شدنه، باالخره یک اي، باالخره بشنوینی، بب

  ».یهکارپروانه شدنم یک «: گفت» ب«

  ».يندارسروصدا  یاجی بهاحت کهتو . ین فقط هو و جنجال دنبال خودش دارها«

  » .نه«: گفت» ب«

  » .کنی یمي تازه تنفس هواخوب پس برو، حداقل «

  »ی؟چپس شماها «

  ».یگهدیم هستخوب مام واسه خودمون «

یشم در اتاق جمع شده ابریمی از نخ عظغالف . یمکردباز » ب« کمریله را از دور پا و پیم و کرد کمکي نفرآن وقت باز سه 
  .یرون آمدبیله پي غالف تواز » ب«افتاده و الغر  شکلي از پاهابود و 

  »یلی بده، نه؟خوضعم «: گفت» ب«

حد  کهقدر مطمئنم  ینا. کردیی کارهاشه یه  یم کهمن مطمئنم » ب«. شه یمي، خوب برراه  کهشش ماه . یسنیادم بد زنه، «
  ».نداره

آن وقت چند . کردند یمیزش تمبردند و تر و  یمحمام  را به» ب«فردا . ی داددستوراتمادام  بعد هارو به. کردی تلخي  خنده» ب«
  .چه بخواهد کهاش با روزگار بود  یهبق. یط اتوبوسبلدست لباس الزم بود و یک چمدان و یک 
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  )   78-9همان،. (یدمندیگر هرگز ب را دبعدش من 

ی حت. است انکاریرقابل غیاد و زیار بسیونیستی اکسپرسیر آثار سایز نو  کافکاي ها داستانیسی به نو ستاندا سبکین اشباهت 
یونیسم، اکسپرسیات خصوصین تر مهم. توان یافت یمها  ین داستانایونیستی با اکسپرسی نقاشي تابلوهای را در فراوان اشتراكوجوه 
ین روح هنرمند ادر واقع . یددتوان  یمین آثار اي  همهیب در عجیري تصاوا، با زبان و ی انسان ردرونترین حاالت  یانتزاعیان بیعنی 
  . یش گذاشته شده استنما بهو مسخ یافته و نامأنوس،  کولهو  کج شکلین بدیرون، بي سو بهیده شدن کشهنگام با فشار  کهاست 

  :ییدفرماتوجه » مسخ«داستان  ی ازبخش به» مسخ«ین داستان با داستان این بشباهت  ی بردن بهپي برا

یبی عجیار عي تمام  حشره بهید، در رختخواب خود پري ا آشفتهگوار سامسا از خواب  گره کهین همیک روز صبح، 
ل شده بود ي ا قهوه شکم که، ملتفت شد کردبلند  کهسرش را . یده و تنش، مانند زره، سخت شده بودخوابپشت  به. مبد

بند  شکمشي باالزحمت  به کهلحاف . است کردهبندي  یمتقس، کمان شکل بهیی، ها رگهرا یش رو کهي دارد گنبدمانند
وتاب  یچپنمود جلو چشمش  یم نازكاش  ي تنهبراي آور رقتطرز  به کهي او پاهایفتد و بی کل بهیک بود نزدشده بود، 

  .خورد یم

گرچه . اقش، درست، یک اتاق مردانه بودات. هذا در عالم خواب نبود مع» چه به سرم آمده؟«: کرد فکرگوار  گره
  .... اش استوار بود یمعمولیوار دین چهار بین و مت کامالًی ول، کوچکی کم

یی بدتر از معاشرت با پدر و دردسرها! هر روز در مسافرت! ام کردهی را انتخاب شغلی، چه شغلچه «: کرد فکر
است از  ممکن کهی فرعي ها ترن بهها، سوار شده  ترن نکردعوض : ین زجر مسافرت، یعنیابدتر از همه، ! مادرم است

یگر دانسان  کهی مردمي  تازههاي  یافهقیدن دهر لحظه ! وقت خورد یوب وقتید با کهي بدهاي  یخوراکدست برود، 
» !رفت یم درك بهکنم  یم کاریش تو کهی سوراخین ا کاش! یزدبری دوستبا آنها طرح  کهید و محال است دنخواهد 

. ي بلند بشودزودین ا بهیشه همآدم  کهیست ن کننده خرفقدر  یز آنچیچ ه«: کرد یم فکر. ی خود درآمدقبلوضع  به.... 
ی وقتکنند؟  یمی زندگي حرم ها زنی از مسافران مثل بعض که کردشود باور  یمی، راست. خواب دارد یاج بهاحتانسان 

دارند چاشت  کهبینم  یمیان را آقاین ا، تازه بکنمرا یادداشت ها  گردم تا سفارش یبرمخانه  مهمان بعد از ظهر به که
یرون بگفت؟ فوراً مرا  یممن چه  یسم بهرئکردم،  یمي کارین چنخواستم بدانم اگر من  یم. کنند یمخودشان را صرف 

ي خودم را استعفا کهها بود  یشانم نبودم، مدتخوبند  يپااگر . عاقالنه باشد کارین اید هم شاداند،  یمی کانداخت؟  یم
البد از  کارین ادر اثر . هاي او را قورت بدهم یشفرما کهآوردم و مجبور نبودم  یمیر گیسمان را رئرفتم  یم. داده بودم

کند، مثل  یمیز دفتر صعود مي رو کارمندانشي حرف زدن با برا: یبی استغرین هم اطوار ا. افتاد یمیز دفترش مي رو
هر . ی استباقیدي امدر هر حال، هنوز ! یکش رفتنزد کامالًید با کهین سنگ  م با گوشتخت نشسته؛ آن ه که به ینا

ین ضربت را احتماً  –ین هم پنج شش سال وقت الزم دارد ا – کردمانداز  پس بدهکارنداو  اقوامم به کهی را پولوقت 
.... ».ترن ساعت پنج بلند بشوم يبراید بادر هر حال، . گردد یبرمورق  کلمهبعد هم حرف حساب یک . آورم یموارد 

  ).        5-  6.،ص1382،کافکا(

 کارشیط محیاي اطراف خود، بخصوص دنبا  کهرو است  ي روبهکارمندی روحین سطور و سطور بعد، خواننده با اوضاع ادر 
یش، اجتماعیگانگی با خود ب ینا. بیند ینمي سودی احمقانه مکررات تکراریهودگی و بی جز زندگین نحوة ای ندارد و در ارتباطیچ ه

ي بزرگ، زشت و ا حشرهین خود را به صورت نمادی شکلاو در . یستنی خود بازشناس بهیگر قادر د کهرود،  یمیش پتا انجا 
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یگانه بیش برایز نی جسم او حت. یستنیز ني خود  روزمرهي و عادي کارهاانجام  ی قادر بهحتي رویچ ه به کهیابد،  یمآور  چندش
یسنده نویب ترتین بد. ي او توأم با مشقت فراوان استبرا، از جا برخاستن و غذا خوردن حرکتیاتی، چون حانجام اعمال شده و 

  .  یش بگذاردنمایده و به کشیرون بین نمادیب و غري  یوهشین ای را با زحمت فراوان و به روحین حالت اموفق شده 

  

  :گیري یجهنت

  : یر حاصل شدزیج نتابا یکدیگر  کوتاهین دو داستان اي  یسهمقاو  مکتبین دو ای بررسدر 

 یچیده،پیرنگ مبهم و پهاي مهم داستان مدرن، از جمله  یژگیو مشتركطور  نگارش به سبکهر دو  .1
یغی و ذهنیرقابل اعتماد و زمان غي اول شخص و راو ،)Antihero( هاي ناقهرمان یتشخص  .را در خود دارند یرخطّ
را  کارین اکند و  یم محاکاتیرونی را بر روح و ذهن انسان بي امري ا لحظهی و آنیر أثتیونیستی امپرسداستان  .2

ین همچنآن و  تکراری و آنیرات تأثی لحظات و برخیان بی، درونهاي  ییگو تکیال ذهن، سیان جریق طراغلب از 
 .رساند یمانجام  ی بهشنقاخود با  اشتراکاتو در مجموع بهره بردن از  حرکتي روشن، نور، ها رنگاستفاده از 

ین و گاه سنگآور،  ي رعبفضاسازیب و دور از ذهن، غریر تصاویونیستی با استفاده از اکسپرسداستان  .3
 .کند یمیرونی بي دشوار بهی را انتزاعی و دروني امریچیدگی فراوان پو با  دهشتناك

ین ادر   -.اند با یکدیگر اشتباه شده یرانااغلب در  که –یی جادویسم رئالیونیستی با اکسپرستفاوت مهم داستان  .4
 که آني ندارد، حال ا افسانهی و خرافیانه و عامید عقا بهی ربطیونیستی اکسپرسیب و شگفت در داستان غرامر  کهاست، 

یران ایان آن را گذاشت و در بنین التیکاي آمري  یسندهنو، مارکزیا گارسیل گابر کههمان گونه  -یی جادویسم رئالدر 
امر  –گرفت  کار بهي خود ماهرانه آن را ها داستانیران در ایان جنوب بومید عقاپور با بهره بردن از  یروانیرو منیز ن

 .       گیرد یم شکلی مناطق مختلف بومی مردم خرافي و ا افسانهبراساس اعتقادات  کامالًی فراواقعیب و عج
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109  

  در داستان بررسی نقش جنسیت در برقراري ارتباطات

  1»دوستان بهترین« 
  2ستاره ترابی

  3محبوبه عباسی

  چکیده 

ي برقراري این پژوهش حاضر به بررسی نقش جنسیت در برقراري ارتباطات و به ویژه ارتباط دوستی در میان کودکان، شیوه
روش این پژوهش بر اساس جامعه . پردازدمی)  دختر یا پسر بودن ( ي ارتباط و همچنین تأثیر آن بر انتخاب نوع جنس همباز

هاي زیادي در مورد جنسیت و جامعه شناسی جنسیت، پژوهش. ي یادگیري اجتماعی استشناسی جنسیت و در چارچوب نظریه
 ”بهترین دوستان  ”اب اي به صورت ویژه در مورد نقش جنسیت در ارتباطات و به طور خاص در کتصورت گرفته است اما مقاله

دهد که بسیاري از رفتارهایی که کودکان در ارتباطات خود با دیگران و به ویژه در هاي پژوهش نشان مییافته. نوشته نشده است
برخی از این رفتارها، غریزي و . ها دارداي مستقیم با جنسیت آندهند رابطههاي دوستی از خود بروز میي همساالن و گروهشبکه

  . اخودآگاه است اما در بیشتر موارد تحت تأثیر هنجارها و الگوهایی است که در جامعه شکل گرفته و تثبیت شده استن

  

. جنسیت، ارتباط، دوستی، بهترین دوستان، یادگیري اجتماعی  : هاکلید واژه

                                                        
 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. پوري طاهره آدینهترجمه. بهترین دوستان). 1383.(هوبان، راسل - 1

  s.torabi_30@yahoo.com    :رایانامه  انشگاه شیراز،دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات کودك و نوجوان د - ٢

  mahboobehabbasi2012@gmail.com  :رایانامه،  دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات کودك و نوجوان دانشگاه شیراز -  ٣
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  مقدمه - 1

ه طی سالیان دراز، این مطالعات همواره سوگیريِ خوریم ک شناسی به این مسئله بر می ي مطالعات جامعه با نگاهی کلی به پیشینه
در واقع جامعه شناسی به جاي آنکه جهت گیريِ کلی نسبت . اند اي داشته است و زنان عمالً جایگاهی در این مباحث نداشته مردانه
  . پردازد ي افراد جامعه چه زن و چه مرد داشته باشد، بیشتر به زندگی مردان می به همه

انی به اصالح مطالعات جامعه شناسی منجر شد که پژوهشگران و منتقدین به این نتیجه دست یافتند که زنان نیز این رویکرد زم
این . م 1973ي اوج خود رسید که جسی برنارد در سال  هنگامی این تفکر به نقطه. باید جایگاهی در این مطالعات داشته باشند

(         »تواند علم جامعه شناسی باشد ؟  ي مردان باشد، می اي آن که علم جامعهآیا جامعه شناسی به ج «: پرسش را مطرح کرد که
  ) 16: 1388ایمانیان ؛  –سفیري 

گرایی در این مباحث و همچنین ورود زنان  این مسئله سرآغاز ایجاد مطالعات جنسیت در مباحث جامعه شناسی و اهمیت کلی
  . گیري این رویکرد چشم پوشید ید از تأثیر بسزاي جنبش زنان در شکلي مطالعات اجتماعی شد که البته نبا به دایره

ي تعریفی از جنسیت توجه پژوهشگران اجتماعی را در مطالعات جامعه شناسی به خود  این چنین بود که در ابتداي امر، ارائه
  . جلب کرد

شناختی، اجتماعی و هاي روان  نبهجنسیت ج«: جنسیت چیست؟ شاید به طور کلی آن را بتوان در این عبارت خالصه کرد
اما جنسیت را نباید به این تعریف محدود کرد، زیرا نظامی چند سطحی است ) 18: همان ( ».باشد فرهنگی مرد بودن و زن بودن می

  . گذارد ي سطوح زندگی اجتماعی تأثیر می که در همه

هاي اجتماعی قرار دارد و یکی از اصول  ر زمینههاست که تحت تأثی ها و نابرابري توان گفت، جنسیت نتیجه تفاوت می
با « از این منظر، جنسیت و زندگی اجتماعی با یکدیگر روابط متقابل دارند؛ یعنی. باشد دهنده در دنیاي اجتماعی می سازمان
  ) 23:همان (  ». گردد شود و با تولید جنسیت، زندگی اجتماعی آشکار می گیري زندگی و روابط اجتماعی، جنسیت تولید می شکل

ي رفتار با دیگران دخالت داشته باشد و انسان را در برقراري  ي نگرش افراد به خود و شیوه تواند در نحوه بنابراین جنسیت می
  . یابی است، هدایت کند ارتباطات که یکی از اشکال مهم آن، دوستی و دوست

یکدیگر را ندانند، قادر به تعامل با یکدیگر نیستند، حیرت این که مردم جنسیت «  : دارد که چه ریج وي بیان می بر طبق آن
  . دار برقراري این ارتباط باشد تواند طالیه توان نتیجه گرفت که جنسیت می می)  22همان، ( » . انگیز است

بطه ي دوستی و همچنین تأثیر آن  بر روي این را گیري یک رابطه شود که، نقش جنسیت در شکل اکنون این سؤال مطرح می
  تواند باشد؟  در مراحل مختلف زندگی، چگونه می

شریک شدن  -1:   نمایند ي دوستی می ي دو انگیزه، اقدام به ایجاد رابطه ها بر پایه مطالعات انجام شده نشان داده است که انسان
  شریک شدن در اعمال  -2در عواطف و احساسات       
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ن در اعمال و زنان به سمت شریک شدن در عواطف و احساسات، گرایش که در این میان، مردان بیشتر به سمت شریک شد
ي تأثیر جنسیت در چگونگی ایجاد روابط دوستی را  همچنین تمایز در نوع و کیفیت روابط در دو جنس زن و مرد، مسئله. دارند

  . سازد تر می برجسته

جنس خود تمایل دارند، اما  ها اصوالً به هم آن. ه استساله مشاهده شد 2ماهه تا  9هاي تفکیک جنسیت در کودکان  اولین نشانه
  . ي جنسیت نیست بلکه امري است درونی و غریزي ها از مسئله باید گفت که این کشش برخاسته از درك و دانش آن

سالگی این تمایل آگاهانه و انتخابی است، زیرا در این سن فهمی نسبی از جنسیت براي کودك حاصل  3اما در حدود 
جا نباید از آن چشم  ي مهمی که در این مسئله. افتد سالگی اتفاق می 5یابی به یک ثبات جنسیتی از حدود  شود، در واقع دست می

ها، او را در تشخیص هویت خود به عنوان زن یا  پوشید این است که، ورود کودك به گروه همساالن و انتخاب همبازي از میان آن
  . رساند مرد، یاري می

  

  لی در انتخاب همبازي یا دوست هم جنس از سوي کودکان، تأثیرگذار است؟ چه عوام

  )1378شهرآراي؛ . (دارند تبیین را در مورد اولویت کودکان براي انتخاب همبازي هم جنس ابراز می 3پژوهشگران 

ردازد که کودکان و پ ي یادگیري اجتماعی است به بیان این مسئله می این رویکرد که برگرفته از نظریه :تقویت مستقیم -1
ي رفتارش با دیگران تأثیر بسزایی دارند، که یکی از نمودهاي بارز  بزرگساالنی که با کودك در ارتباط هستند، بر اعمال او و شیوه

 . باشد آن، تأثیر در انتخاب همبازي در گروه همساالن می

از نظر ظاهري، مثل نوع ( شبیه به خود دهند که با کودکان  در این رویکرد کودکان ترجیح می :همخوانی شناختی  -2
 . همبازي شوند) پوشش 

، و همچنین  تأثیر آن در انتخاب )دخترانه یا پسرانه بودن( هاي بازي کودکان  که به بیان شیوه :همسازي رفتاري -3
 . پردازد همبازي،        می

امعه نیز بر این تمایل در انتخاب دوست هاي جنسیتی در ج البته الزم به ذکر است که فشارهاي اجتماعی و وجود کلیشه
  . جنس تأثیر گذار بوده، اما در اولویت تأثیرگذاري قرار ندارد هم

  : جنسیت و تفاوت در سبک بازي

به سمت بازي با هم  ها غالبا هاي بازي دختران و پسران با هم متفاوت است و بر این اساس آن به طور کلی باید گفت که شیوه
شوند؛ اما نکته اي را نباید از نظر دور داشت که پسران در بازي بیشتر به سبک بازي نظر داشته و دختران به  یمجنس خود متمایل 

جنسیت هم بازي، به این معنی که به عنوان مثال پسران دخترانی را که سبک بازيِ پسرانه دارند، به پسرانی که سبک بازيِ دخترانه 
  .کنند یمسن و سال بی توجه به سبک بازي، به انتخاب هم جنس خود براي بازي توجه  اما دختران کم. دهند یمدارند، ترجیح 

ی جنسیت و نقشی که بر روي برقراري ارتباط به ویژه شناس جامعهدر این نوشتار، تالش شده است که بر طبق نظریات مربوط به  
  . بپردازیم  "اسل هوبان ر "اثر  "بهترین دوستان "در میان کودکان دارند، به خوانشی نو از کتاب 
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  مبانی نظري - 2

یابد، نیازمند فراگیري هنجارها و  یمهنگامی که کودك توسط اجتماع و افراد درون آن به درکی نسبی از جنسیت دست 
ظاراتی از متقابالً در جامعه نیز با توجه به اصول و مبانی آن، انت. الگوهایی است که بر طبق آن، رفتار اجتماعی خویش را سامان دهد

یري فرآیندي است که کودك را براي برآوردن این انتظارات مهیا پذ جامعه. گیرد یمکودك به عنوان عضوي از اجتماع شکل 
هایی در مورد خود او نیز، به وي  یآگاهیري نه تنها کودك را براي ارتباط با دیگر افراد جامعه آماده کرده بلکه پذ جامعه. سازد یم

  .دنمای یممنتقل    

هویت جنسی؛  که روي صحبت -3رشد شناختی   -2یادگیري اجتماعی  -1: یما مواجهدر فرآیند جامعه پذیري ما با سه نظریه 
  .باشد یمما در این پژوهش به سمت دو مورد اول و بررسی آن در متن داستان حاضر 

  یادگیري اجتماعی 2-1

باشد  یمي اجتماعی و فرهنگی ها ساختکه رشد جنسیت تحت تأثیر  ي یادگیري اجتماعی بر این نکته اشاره دارد یهنظراساس 
مثبت و (ي تقویت یهپابار از سوي باندورا مطرح شد، بر یادگیري بر  یننخستاین دیدگاه که . که در هر جامعه تعریف شده است

ي  یشینهپگردد،  یما تمرین حاصل بر این اساس، تغییراتی که در رفتار هر شخص براساس تجربه ی. ورزد یمو مشاهده تأکید ) منفی
منحصر به فردي که متشکل از تجارب دریافت، تقویت و تنبیه است، براي آن فرد ایجاد کرده که مختص وي بوده است و با 

  .باشد یمتجارب دیگران متفاوت 

  رشد شناختی 2-2

شود،  یمدر تئوري کلبرگ مهم تلقی  آنچه که. کلبرگ از نخستین افرادي است که مبحث جنسیت را به این نظریه وارد کرد
دستیابی به مفهوم هویت جنسی،       -1: گردد یممرحله حاصل 3درك ثبات جنسیت و دستیابی به هویت جنسی ثابت است که طی 

  )1382:41خسروي؛(ثبات جنسیت  -3درك پایداري جنسیتی،   -2

مرحله جنسیت را از نظر ظاهري درك کرده و هنوز به ثباتی ساله قابل مشاهده است، آنها در این  3-2ي اول در کودکان مرحله
پردازد که کودك به این  یمنمایند به بیان این نکته  یمساله تجربه  4-3ي دوم را که کودکان  مرحله. اند یافتهندر این زمینه دست 

ماند و همچنین  یمه هم زن مرحله از ادراك رسیده است که تشخیص دهد شخصی که زن است در گذشته هم زن بوده و در آیند
ي که رفتار دخترانه دارد، ممکن است در آینده ا بچهدر مورد یک مرد؛ اما او ممکن است به این اشتباه دچار شود که مثالً پسر 

  . دختر شود

د یاب یدرمي ثبات جنسیتی است که کودك طی آن  مرحلهدهد،  یمسالگی به بعد رخ 5ي آخر نظریه کلبرگ که از سن  مرحله
  .ي جنسیتی ثابتی استها نقشرغم تغییرات ظاهري، داراي جنسیت و  یعلکه فرد 

گیرد و شروع به پذیرش  یمي جامعه شکل ها ارزشاش براساس  یزندگي ها ارزشي ثبات جنسیتی برسد،  مرحلهفردي که به 
  .کند یمخویش  جنس همیی مرتبط با جنسیت خود از طریق والد ها نقش

  

  ژوهشو روش پ پیشینه- 3
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ي راسل هوبان، به انتخاب پیترهانت جزو آثار برتر ادبیات کودك کالسیک جهان قرار گرفته  نوشته 1"بهترین دوستان"کتاب
متأسفانه در هیچ کتاب و نشریه  یا    . در نظر گرفته شده است» ج«ي سنی، براي گروه سنی ها گروهاین کتاب در رده بندي . است
هاي  یگاهپاآن برده نشده و هیچ بحث و بررسی و نقدي در رابطه با آن صورت نگرفته و تنها در برخی ي به فارسی نامی از ا مقاله

  :خوانیم یمي آن  دربارهدر پشت جلد کتاب از زبان پیتر هانت  .اینترنتی به کتابشناسی آن پرداخته شده است

دهد که وي ناظر  یمهوبان نشان  فرنسیس يها کتاب. ي جوایز کودکان و بزرگساالن است برندهیس نو داستانراسل هوبان "
  "... .بسیار دقیق رفتار کودکان بوده است

  روش پژوهش 3-1

هاي یادگیري اجتماعی و رشد شناختی به  یهنظرروش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا است که در چارچوب 
  .پردازیم یمبررسی متن کتاب حاضر 

  

  بحث - 4

ی جدید، توجه به جنسیت و تأثیرات آن بر ابعاد مختلف زندگی شناس جامعهی از مسائل مهم در همانگونه که اشاره شد یک
جنس مفهومی فیزیکی و بیولوژیکی است و به   . البته در ابتدا باید بین مفهوم جنس و جنسیت تمایز قائل شد. اجتماعی است

ر طبق هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی جامعه دریافت     کند، اما جنسیت نقشی است که فرد ب یمي زیستی انسان توجه ها جنبه
گوییم، به جنسیت اشاره داریم نه به  یمبا دیگران سخن  ها آنپس هنگامی که در مورد رفتارهاي افراد در جامعه و تعامل . دارد یم

براي نمونه در    . دکن یمنقش جنسیتی برساختی است که مختصات زنانگی و مردانگی را در اجتماع تعریف «جنس، در واقع 
کند و با آرایش و پوشش مردان متفاوت  یمي آرایش و نوع پوشش زنان را مشخص  یوهشي جنسیتی، ها نقشي مشخص، ا جامعه

توان گفت، جنسیت یکی از ابعاد اساسی  یماز این منظر )  1389:29؛2ذکاوت؛ مطالعات ادبیات کودك -پورگیو(» .کند یم
باشد  یمي آغازین زندگی در رفتار انسان نمودار ها سالقابل ذکر است که این مسئله از . افراد است ي اجتماعی درها نقشپذیرش 

ترین شکل آن، از طرف بزرگساالن به صورت تفاوت قائل شدن در نوع و رنگ پوشش کودکان و تهیه لوازم براي         ییابتداکه 
ي از تر متفاوتگران و ورود به گروه همساالن، کودکان رفتارها و تفکرات ، اما  به تدریج با افزایش سن و معاشرت با دیهاست آن

  .شود یمدهند که این رفتارها به منظور مورد پذیرش قرار گرفتن در گروه ایجاد  یمخود بروز 

) 31:انهم(».کند یمرا به کودکان القا  ها آنسازي هستند که ادبیات کودك،  یاجتماعین عوامل تر مهمي جنسیتی از ها نقش«
ها، پیرنگ داستان، تصویر روابط  یتشخصبازنمود «. ي استپرداز قصهمؤثرترین ابزار ادبیات براي ایجاد این تفکر، داستان و 

ینی و جانشینی و تضادهاي دوگانه، همه از نش همها، روابط  یتشخصهاي شخصیتی قهرمان، انتظار و توقع از  یژگیوخانوادگی، 
  )همان. (»نسیتی در ادبیات کودك هستندي جها نقشابزارهاي القاي 

  .کند یمي دوستی و روابط دوستانه را در ذهن خواننده تداعی  مسئلهاز همان ابتدا با عنوان خود،  "بهترین دوستان"داستان 

                                                        
1-Best friends for frances پور                                                   طاهره آدینه: مترجم   
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  "بهترین دوستان"خالصه داستان 4-1

اما یک روز که براي بازي با  هاي پسرها شرکت کند يبازفرنسیس دختري است با رفتارهاي پسرانه که دوست دارد در 
کند که چون فرنسیس دختر  یمکند که با فرنسیس بازي کند زیرا آلبرت فکر  ینمرود، او قبول  یمي او  خانهدوستش آلبرت به 

دارد که دوست دارد  تر کوچکاز آن سو نیز فرنسیس یک خواهر . کند یمتواند مانند او بازي کند و روزش را خراب  ینماست     
کند تا آنجا که آلبرت با یکی از دوستانش که  یمقصه ادامه پیدا . داند یمفرنسیس بازي کند اما فرنسیس او را کوچک و ناتوان  با

این بازي "ي  جملهدهد و با  یمپسر است در حال بازي است و به درخواست فرنسیس براي شرکت در بازي خود، پاسخ منفی 
  .دران یماو را از خود  "دخترانه نیست

گیرد با خواهرش گلوریا به گردش برود و بازي کند و به قول خودش یک کار بزرگ انجام دهد، یک  یمفرنسیس تصمیم 
روند،  یمبهترین دوستان به گردش ": نویسد یمدارد و روي یک تابلو  یبرمسپس مقدار زیادي خوراکی . کار بزرگ بدون پسرها
خواهد که  یمبیند، از آنها  یمها را  یخوراکزمانی که آلبرت . شوند یمبرت روبه رو آنها در مسیر با آل "این بازي پسرانه نیست

خواهد که در حمل غذاها کمکشان کند اما فرنسیس باردیگر درخواست او  یمآلبرت  . کند ینممهمانشان باشد اما فرنسیس قبول 
توانم بهترین دوست  یمآیا "گوید که  یمبرت باردیگر آل. گوید این گردش متعلق به بهترین دوستان است یمکند و  یمرا رد     
هایت  يبازها بهترین دوست ما باشی اما فردا مرا در  یخوراکدهد که تو ممکن است امروز به خاطر  یمفرنسیس پاسخ  "شما باشم؟
این بازي پسرانه "ي  جملهس شوند و فرنسی یمبدین ترتیب آنها باهم دوست . کار را نکند ینادهد که  یماما آلبرت قول . راه ندهی

  .شوند یمگذرانند و دوستان خوبی براي هم  یمروز خوبی را با هم  ها آندر پایان . کند یمرا از روي تابلویش پاك  "نیست

  شخصیت پردازي از دیدگاه جنسیت در داستان 4-2

ستان بر مبناي اعمال او شکل شخصیت اصلی که دا. چنانچه مالحظه شد، ما در داستان با پنج شخصیت رو به رو هستیم
هاي پسرانه  يبازدهد و به سمت  یماو برخالف جنسش رفتاري کامالً پسرانه از خود بروز . فرنسیسگیرد، دختري است به نام  یم

بال است و تمایل  یسببا توجه به وسایل بازيِ او که توپ و چوب .( هایی مربوط به جنس مخالف خود، گرایش دارد يبازیعنی 
بینیم، فرنسیس درخواست  یمهمانطور که در متن داستان ) بریم یمبازي کردن با آلبرت که یک پسر است، به این موضوع پی  براي

  : کند یمخواهرش گلوریا را براي بازي کردن رد 

نشست و شروع کرد به گریه کردن، اما فرنسیس آواز خوانان راه افتاد و رفت به  طرف    ها پلهگلوریا روي «  
  1»ي دوستش آلبرت نهخا

  :بینیم یمدر جاي دیگر 

  »بال بازي کنیم یسببیا : گفت [به آلبرت]فرنسیس ... «

تفکر آلبرت نسبت به . او پسر است و تمایلی به بازي با دختران ندارد. باشد یمشخصیت مقابل فرنسیس در داستان آلبرت 
متن . داند که فقط پسران توانایی انجام آنها را دارند یمهایی  يبازام را ناتوان و ضعیف در انج ها آناو . دختران، تفکري منفی است
  :کند یماز زبان آلبرت چنین روایت 

                                                        
  .گرفتھ شده است" بھترین دوستان"جمالت مورب داخل گیومھ عینًا از جمالت کتابتمام   ١ 
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کارهایی که من در گردش . کنم بهتر است خودم به تنهایی بروم  یمنه فکر : جواب داد [به فرنسیس]آلبرت «
  »... .کنم کارهایی نیست که تو بتوانی انجام دهی یم

  :یگرو در جایی د

  »... .ي روزم را خراب کنم تا این کارها را به تو یاد بدهم همهمن مجبورم ... «

خواهر کوچک  گلوریا ین آنها،تر مهم. هایی فرعی هستند یتشخصشوند،  یمسه شخصیت دیگري که در داستان ظاهر 
تواند توپ پرتاب  ینمداند که حتی  یماو دختري خردسال است و فرنسیس او را در ابتدا به درد نخور و ضعیف   . فرنسیس است

پس نظر منفی فرنسیس در مورد گلوریا در ابتداي داستان، شاید به این دلیل باشد که گلوریا دختر . کند و فقط بلد است گریه کند
  :پذیرد ینمفرنسیس که داراي تیپ جنسیتی پسرانه است، خواهرش گلوریا را به دو دلیل براي بازي . است

  دختر بودن از دید جنسی نه جنسیتی -2وچک بودن     ضعیف و ک -1 

  ». نه، تو خیلی کوچکی: جواب داد [به گلوریا ]فرنسیس « 

  :و همچنین

  : خواند یمبا خودش  [فرنسیس]او« 

  خواهرانی که اینقدر کوچکن

  تونن یک توپ پرتاب کنن ینمکه  

  خورن ینمواقعاً به هیچ دردي 

 »غیر از این که بشینن گریه کنن

  . دو شخصیت دیگر داستان،  هرولد  دوست آلبرت و آیدا دوست گلوریا هستند

چنانچه در . باشد یمو رفتارش حتی از برخورد آلبرت نیز شدیدتر . هرولد  مانند آلبرت نسبت به بازي با دختران بی عالقه است 
  : مقابل تقاضاي فرنسیس براي بازي،  هرولد  به آلبرت گفت

  ». ب نیست و تازه این بازي که دخترانه نیستبازي او زیاد خو« 

شویم،  یمي کوچک از سوي گلوریا متوجه این شخصیت ا اشارهآیدا ، حضوري کم رنگ در این داستان دارد و ما تنها با 
  : هاي دخترانه  يبازدختري است با خصوصیاتی کامالً دخترانه و عالقه مند به 

رفته اردو، وقتی هم که اینجا باشد، فقط دوست دارد که عروسک  آیدا: جواب داد  [به فرنسیس[ گلوریا « 
  » .او هیچ وقت دوست ندارد که قورباغه بگیرد یا توپ بازي کند. بازي و خاله بازي کنیم 

  : بررسی نظریات جنسیتی و تأثیر آن در روابط دوستی در داستان 4-3
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ي مؤثر در جامعه شناسی جنسیت، یعنی یادگیري  یهنظرهاي دو  یهاپبیش از این در بخش مبانی نظري، به معرفی و بیان اصول و 
اکنون به تحلیل این نظریات و بررسی تأثیر آنها در شکل گیري روابط دوستانه در متن کتاب . اجتماعی و رشد شناختی پرداختیم

  . پردازیم یمحاضر 

) مثبت و منفی ( همان چیزي که به تقویت . جتماعی استتوان به آن استناد کرد، یادگیري ا یماي که در این کتاب بیشتر  یهنظر
شود، قابل  یمعنصر تقویت که در این نظریه گفته شد در آن قسمت از متن کتاب که هرولد وارد داستان . ورزد یمو مشاهده تأکید 

رش باعث تحریک و تقویت دید رود، این بار هرولد با رفتا یمدر روز دوم که فرنسیس باز براي بازي به خانه آلبرت . مشاهده است
  : گوید یمشود، در آن جا که  یممنفی آلبرت نسبت به دختران 

  ». بازي او زیاد خوب نیست و تازه این بازي که دخترانه نیست: هرولد به آلبرت گفت« 

  : که این سخن هرولد، این پاسخ  را از جانب آلبرت براي فرنسیس به همراه داشت

  ». این بازي که دخترانه نیستخوب : آلبرت جواب داد« 

به . شود  یم، براي گلوریا ها آنهاي جنسیتی و همچنین تقویت  یشهکلو اعمال فرنسیس باعث ایجاد  ها گفتهدر مقابل نیز، برخی 
  : درست کردن یک تابلو توسط فرنسیس که روي آن نوشته شده بود: عنوان مثال 

  » . پسرانه نیستروند، این بازي  یمبهترین دوستان به گردش « 

  : گوید  یمیا در آنجا که فرنسیس به گلوریا 

  »      . . .  . خواهیم یک کار بزرگ انجام دهیم یک کار بزرگ بدون پسرها  یمامروز . . .  « 

ي کلبرگ در مورد رشد شناختی بود که وي براي دستیابی فرد به هویت  یهنظري دیگر که پیش از این معرفی شد،  یهنظر
و فرنسیس و ) ي هویت جنسی  مرحلهسال،    2-3( از منظر این نظریه، گلوریا در گروه اول . داشت یممرحله را بیان  3جنسی 

  . قرار دارند) ي پایداري جنسیتی  مرحلهسال،  3-4( آلبرت و هرولد در گروه دوم 

در این گروه بندي قرار گرفته اند، با شاید در ذهن خواننده این سؤال مطرح شود که چگونه و بر چه اساسی، این کودکان، 
  توجه به اینکه در متن  هیچ صحبتی از سن کودکان به میان نیامده است؟ 

ها  یتشخص. باشد یمسازد، تصاویر کتاب  یمآنچه ما را به این دسته بندي و همچنین پاسخگویی به این سؤال احتمالی رهنمون 
دهند؛ به عبارت دیگر، خواننده بدون  ینمخیص جنسیت کاراکترها از خود بروز ي جنسیتی براي تش نشانههمه، در تصاویر، هیچ 

ها، فاقد هر نشانه و یا پوشش خاصی که دختر بودن یا  یتشخصدر واقع . ي روایت متن، قادر به ایجاد تفکیک جنسیتی نیست مطالعه
ي کلبرگ  یهنظري سوم از  مرحلهات جنسیت ، که ها به ثب یتشخصرا القا نماید، هستند؛ این بدان معناست که  ها آنپسر بودن 

شود، با پوششی کامالً زنانه و لباسی به رنگ صورتی یا  یمدر حالی که وقتی مادر فرنسیس و گلوریا وارد داستان . است، نرسیده اند
. رساند یمین نتیجه بسیار یاري همین ظاهر کاراکتر مادر، ما را در رسیدن به ا. گردد یم، ظاهر )باشند یمیی زنانه ها رنگکه ( بنفش 

توان این مسئله را از ظاهر او به  یمي کودکی و ورود به سن بزرگسالی، اکنون به ثبات جنسیت رسیده که  مرحلهزیرا او با گذراندن 
  . خوبی تشخیص داد
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  بررسی نوع ارتباط و سبک بازي با توجه به جنسیت   4-4

اي برقراري ارتباط، غالباً  در مردها به صورت شراکت در اعمال و بیشتر بر طبق منافع بر ها انساندر مقدمه گفته شد که انگیزه 
توانیم در داستان مورد بحث،        یمهم اکنون ما . باشد یمفردي، و در زنان به صورت شریک شدن در عواطف و احساسات 

  . یی جهت اثبات این مطلب بیابیم ها مثال

اط با آلبرت، بازي کردن و دوست بودن است، تا آنجا که وقتی آلبرت از همراهی فرنسیس هدف فرنسیس براي برقراري ارتب
 : هایش سر باز زد، فرنسیس گفت یخوراکي کم بودن  بهانهبراي رفتن به گردش، به 

  »  . آورم یمروم خانه و غذاي خودم را  یمآورم، االن  یممن غذاي خودم را « 

مقدار زیادي خوراکی به همراه  ها آنفهمد  یمز فرنسیس و گلوریا تقاضاي دوستی دارد  که اما در مقابل، هنگامی که آلبرت ا
  : گوید  یمدارند و این گونه 

  » توانم موقع خوردن مهمان شما باشم؟  یممن هم « 

  : گوید  یماهمیت این موضوع تا بدان جاست که فرنسیس به این برخورد آلبرت اعتراض کرده و 

وقتی که توي سبد خوراکی است تو بهترین دوست باشی، اما وقتی نوبت به بازي بیس بال   شاید تا. . . « 
  » رسد تکلیف چیست ؟  یم

در متن، . یکی از این عوامل، سن افراد است . باشند یمالبته باید گفت در پایداري روابط دوستی، عوامل دیگري نیز دخیل 
  : گوید یمندند، گلوریا به فرنسیس ب یمهنگامی که گلوریا و فرنسیس پیمان دوستی 

  » بنابراین تو بهترین دوست من هستی، اما فقط امروز با من دوستی یا روزهاي دیگر هم با منی؟ « 

تر، ارتباط دوستی خود را با همساالن بر پایه یک علت بنا     یینپاگردد که کودکان در سنین  یمکه این جمله به این نظریه مرتبط 
چنانچه در قسمت پایانی داستان، جایی که فرنسیس و آلبرت با . یابد  یمنیز پایان  ها آناز بین رفتن آن علت ، دوستی نهند و با  یم

  :        گوید  یمي خود  یهگرکند و درجواب فرنسیس درباره علت  یمشوند، گلوریا شروع به گریستن  یمهم دوست 

 ». کنی یمرت بازي تو با آلب. چون دیگر من بهترین دوست تو نیستم «

  : دهد  یمفرنسیس به نگرانی گلوریا چنین پاسخ  و در قسمت پایانی داستان،

ي مینایی را که آلبرت آورده بود به ها ازگلتو هنوز هم بهترین دوست منی و آن وقت نیمی « :فرنسیس گفت
  ». گلوریا داد

د، بررسی سبک بازي کودکان و تأثیر آن در ایجاد ارتباط نمای یماما آخرین موضوعی که پرداختن به آن در این نوشتار الزم 
  . میان آنها است 
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این «  ي  جملهکند،  یمي که در متن بارها تکرار شده است و تفکیک جنسیتی را در میان شخصیتها القا ا جملهشاید بیشترین 
هاي یکدیگر،  يبازدو جنس با پذیرش سبک شود که هر  یمدر پایان داستان مالحظه . باشد  یم» پسرانه نیست / بازي دخترانه 

  . توانستند موفق به ایجاد یک رابطه ي دوستی گردند

کنیم، تحت تأثیر  یمتفاوت در سبک بازي دختران و پسران و آنچه که ما به عنوان بازي دخترانه یا پسرانه به کودکان القا 
هاي جنسیتی  یشهکلوجود . گوییم یمهاي جنسیتی  یشهکلن باشد، همان چیزي که ما به آ یمعوامل اجتماعی و فشارهاي جامعه 

هاي پرتحرك و  يبازبراي نمونه پسران را تشویق به . شود که ما انتظار رفتارهاي متفاوتی از دختران و پسران داشته باشیم یمباعث 
کند، سوق  یمي مادرانه آماده ها نقشاي را بر ها آنهایی که  يبازنماییم و دختران را به سمت اعمال و  یمفعالیتهاي بیرون از خانه 

  :کند یمهایش را این گونه معرفی  يبازآلبرت  "بهترین دوستان"در . دهیم یم

و سوت زدن  ها نردهگرفتن مار، پرتاب سنگ به دکل تلفن و شاید هم کمی قورباغه بازي، راه رفتن روي  ... « 
   »... . و پیدا کردن پر کالغ ها علفبا برگ 

ي  نکته. گیرد یمدهد، که در فرآیند جامعه پذیري شکل  یممسئله کامالً تیپ سازي جنسیتی براي جنس پسر را نشان که این  
در جایی که       . کند یمي جنسیتی را درهم شکسته ونوعی تضاد جنسیتی ایجاد  یشهکلجالب توجه این است که فرنسیس، این 

  :گوید  یم

  ». توانم انجام دهم یمتمام این کارها را غیر از گرفتن مار و قورباغه ، «  

همراه ) وسایل بازي پسرانه( خوریم که هر جا فرنسیس هست، چوب و توپ بیس بالش  یبرمدر جاي جاي داستان به این نکته  
هاي  شهیکلاین تکرار بر این مسئله تأکید دارد که فرنسیس با تمایل به سمت وسایل بازي پسرانه، باعث هنجار شکنی در . اوست

  .شود  یمجنسیتی 

  

  نتیجه- 5 

ها با  یتشخصهاي برخورد و گفت وگوهاي  یوهش، ها کنشهایش،  یتشخص، داستانی است که در قالب  "بهترین دوستان"
این داستان در واقع خوانشی است از آنچه کودکان در سنین پایین از جنسیت . کند یمي جنسیتی را به مخاطب القا ها نقشیکدیگر، 

توان گفت این کتاب همچون دوربینی  یم. سازند یمکنند و این موضوع را در رفتار خود منعکس  یمه طور نسبی درك خود ب
  .کند یماست که اعمال و رفتار کودکان را در این مورد نظاره 

ملی زیستی همانگونه که پیش از این گفته شد، جنسیت در واقع نقشی است که در جامعه تعریف شده و شکل گرفته است و عا
همان چیزي که محیط اجتماعی از آن به . ي اکثر رفتارهاي ما، هنجارهاي موجود در جامعه است یشهرو غریزي نیست؛ بنابراین 

ي برقراري ارتباط ما با افراد  نحوهپس رفتارهاي ما با دیگران، . کند یمعنوان الگوي رفتاريِ فرد داراي جنسیت مردانه و زنانه یاد 
  .گردد یم بري ما از جنسیت  جامعهر همجنس، همه به نوع تعریف همجنس و غی

، هر یک از کودکان در واقع نماد رفتارهاي اجتماعی هر جنس هستند و جایگاه هر جنس در برابر جنس "بهترین دوستان  "در
  .دهند یممقابل را نشان 
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دختري که . شود یمن در شخصیت اصلی داستان دیده ما در این کتاب با نوعی تضاد جنسیتی نیز رو به رو هستیم که بازنمود آ
هاي جنسیتی و آن رفتارهایی که با عنوان  ينابرابراین مسئله شاید اعتراضی باشد نسبت به . رغم جنسش، جنسیتی مردانه دارد یعل
ارهایی خاص و عدم انجام شود و از هر فرد با توجه به جنسش، انتظار انجام رفت یمهاي جنسیتی در جامعه به هر جنس تحمیل  یشهکل

کند و  یمهاست که افراد را در ارتباط با جنس مقابل خود دچار مشکل  یشهکلهمین . رفتارهاي مربوط به جنس مقابل را دارد
برتري نظام مردساالر  صورت بهشود که در گذشته ما آن را  یمهاي ناروا میان دو جنس  یضتبعساز ایجاد تفکرات نا به جا و   ینهزم
  .ایم هیدد

اي میان دو جنس وجود ندارد و این در کنار هم  يکهتربنابراین هر جنس در جایگاه خود مهم و تأثیرگذار است و برتري و 
و     تر دوستانهشود که انسانها روابطی  یمآورد و موجب   یمي سالم را به وجود ا جامعهي جنسیتی، ها نقشو قبول  ها جنسبودن 
ي دو جنس و راه ندادن جنس ها کشمکشرغم  یعلبینیم،  یمه باشند همانطور که در پایان داستان نیز تر با یکدیگر داشت یمیصم

ها و  ییتواناي زندگی یکدیگر، باعث دیده شدن ها سبکمقابل به گروه دوستی خود، عاقبت در کنار هم بودن هردوجنس و قبول 
  .شود یم ها آنایجاد روابط صمیمی میان 

کودك از راه کتاب است که . انتقال مفاهیم، اطالعات و در نهایت در تکوین شخصیت کودك است کتاب ابزاري قوي در
ظهیري ناو، رجبی، مطالعات ادبیات . (شود یمیی که باید در پیش بگیرد، آشنا ها روشو  ها نقشبیند و با  یمي اجتماع را  چهره

کودك با خواندن این کتاب به دلیل وجود مضمون آن در  .نیز در پی همین موضوع است بهترین دوستانکتاب ) 146: 3کودك
ها خود را  یتشخصکند و در تفکرات، تجارب و رفتارهاي  یمي پندار همذاتها و رویدادهاي کتاب،  یتشخصزندگی خود، با 

ام رفتارهاي این موضوع باعث رشد اجتماعی کودك و انج. گیرد یمداند و روش درست رفتاري خویش با دیگران را یاد  یمسهیم 
  .شود یمسازگارمند از سوي او 

شود و  یمکند، تضادهاي رفتاري میان دو جنس را یادآور  یم، جایگاه جنس مرد و زن را در جامعه مشخص بهترین دوستان
 برد که قبول وجود این یمدهد و در نهایت به این موضوع پی  یمرا نشان  ها آنمشکالت ارتباط و عدم درك متقابل در میان 

  .گردد یمتضادهاست که موجب ایجاد روابط اجتماعی صحیح میان دو جنس 
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  شناسی غزلی از حافظ با تکیه بر نقد فرمالیستی زیبایی
  

  1منوچهرتشکري 
  2سارا رفیعی

  چکیده
این . ي دوم قرن بیستم در مسکو و پراگ پدید آمد فرمالیسم یا صورتگرایی، نوعی نظریه و تحلیل ادبی است که در نیمه  

داند و فرم   کند و اثر ادبی را یک مساله ي صرفا زبانی می شناسی بررسی میحوزه از تحلیل و نقد ادبی ، ادبیات را از دیدگاه زبان 
گیرد و در حقیقت، شکل اثر ادبی را  وشکل اثر را مبناي تحلیل زیبایی شناسی و راه رسیدن به معناي نهفته در اثر ادبی در نظر می

ه شکل و صورت در غزلیاتش اهمیت فراوانی داده حافظ شاعر بزرگ کالسیک فارسی، ب. کند ي معنا و مفهوم تلقی می آفریننده
طی که بر زبان فارسی داشته، عالی. است هاي بسیار  ترین نمودهاي زیبایی در زبان را در شعر خود خلق کرده وصورت او با تسلّ

ل از بدیع ، بیان و ي کام همچنین وي با به کار گیري زبان ادبی، یعنی استفاده. متنوع را با کمک ذوق متعالی خویش آفریده است
در . ایجاد روابط متعدد موسیقایی و معنایی، توانسته است نقش زیبایی شناختی زبان را  در کنار نقش معنا رسانی آن به کمال برساند

  .هاي زیبایی شناسی یاکوبسن و شکلوفسکی بررسی شود غزلی از حافظ با توجه به دیدگاه  این مقاله، کوشش برآن است که
 
  

  .زیبایی شناسی، فرمالیسم، حافظ ، برجسته سازي، عادت ستیزي:  هاژهکلید وا
  

                                                        
  ـtashakori@yahoo.com - dr :رایانامهدانشگاه شهید چمران اهواز،   عضو هیت علمی - ١
  کارشناس ارشددانشگاه شهید چمران اهواز -  ٢

mailto:tashakori@yahoo.com
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مه مقد  
هاي این مکتب، مسائل بیرونی متن، مانند  براساس آموزه. شکل گرفت و رشد کرد 1930تا 1915هاي  فرمالیسم روسی، بین سال

ریخی از مسایل فرعی است و در بررسی یک اي که اثر ادبی در آن به وجود آمده است، همچون مسائل روانی و تا ساختارجامعه
توان  ي زبانی است و لذا می بنا بر اعتقاد آنان، ادبیات یک مساله. ها را به عنوان فرایندي تاثیرگذار در نظر گرفت اثر ادبی نباید آن

) 74: 1390ي،بشیري وخواجه گیر.(هاست وباید به آن از دید زبان شناسی نگریست گفت که اثرادبی، یکی از انواع زبان
ت اثر را می بنابراین،آن ویژگی ها است و دراین میان، فرم و شکل اثرادبی را از  سازند، مورد توجه فرمالیست هایی که وجوه ادبی

» .یکدیگر تشکیل شده است هاي مرتبط به کردند که از اندام اینان، زبان را نظامی، تلقی می« . دانند محتواي آن جدا می
ي آگاه به مسائل زبانی و زیبایی شناسی، با خواندن و شنیدن یک متن ادبی،  لذتی دو  درحقیقت ،  خواننده )53: 1380صفوي،(

هاي به کار رفته  در متن  ها و مصوت ها، صامت هاي آوایی، واج ها و ایجاد ارتباط بین صورت برد و با در یافتن شیوه چندان می
  .نده را در یابدهایی از معانی مورد نظر نویس تواند جنبه می

از کسانی بود که بحث از مهمترین قواعد نظري فرمالیسم ) 1984-1893(دراین میان، فرمالیست نامدار، ویکتور شکلوفسکی 
یا )starangmaking(ي فرمالیسم، یعنی غریب سازي ترین مفاهیم مطرح در نظریه وي یکی از اساسی. روسی را آغاز کرد

) 42: 1372احمدي،.(آمده است» ي شگرد هنر به مثابه«ي وي به نام   ن مفهوم، نخستین بار در رسالهای. آشنایی زدایی را مطرح کرد
شکلوفسکی براین اعتقاد است که بسیاري از مسایل زیبایی شناسی ، امروز براي ما به سبب کثرت استعمال، عادي شده و به همین 

گوید  همچنین می) 158: 1388شمیسا، .(ها استفاده کرد توان دوباره از آن میاما با غریب سازي . اند دلیل، تاثیرخود را ازدست داده
هاي آشنا و ساختارهاي  به ظاهر ماندگار ، واقعیت را  دهد و در این مسیر ، قاعده هنر، ادراك حسی ما را دوباره سازمان می« :

شاعر، روشن کردن یک مفهوم و بیان مستقیم ي شکلوفسکی، هدف  با توجه به این نظریه) 47: 1372احمدي،(».کند دگرگون می
ص بخشیدن به « یعنی)word the of resurrction the(»رستاخیز واژگانی«یک موضوع نیست؛ بلکه دریک تمایز و تشخّ

اي ایجاد کند و اعجاب و لذت خواننده را بر انگیزد  کوشد تا درك و دریافت تازه ، می)6: 1385شفیعی کدکنی،(»هاي زبان واژه
آورد که کامال  آفرینش مخلوقی به نام شعر را به صورت حادثه اي در می«ي  به کار گیري زبان ادبی  است که ن، ناشی از نحوهوای

رف در محور همنشینی  و دستکاري   به هر حال می) 42: 1380براهنی،(».جدا و متمایزازحوادث دیگر است توان گفت هر گونه تص
هاي غریب سازي و  همچنین یکی از شیوه. شود ت با هم، باعث آشنایی زدایی یا عادت ستیزي میي افقی  کلما یا تغییر در رابطه

ي بیان است؛ یعنی نوآوري و ابداع در طرز بیان  دهد، غرابت و شگفتی زبان و روش نامعمول شیوه زدایی که در شعر رخ می آشنایی
  . داردو استعمال زبان به طرق مختلف، ریشه در مفهوم آشنایی زدایی 

ترین نظریه پردازان فرمالیسم روسی، موضوع علم ادبی، نه  ازسویی، بر اساس نظریات رومن یاکوبسن، یکی دیگر از برجسته     
که بر این تبدیل اثر  ادبیت یا به عبارت دیگر تبدیل گفتار به اثري ادبی و نظامی . ادبیات بلکه ادبی بودن  و ادبیت متون است

ازجمله ي مفیدترین ) 43: 1372احمدي ، .(دارد اي است که زبان شناسی درتحلیل خود از شعر بیان می ي اصلی یهگذارد، دستما می
ي صورتگرایی است ، تجزیه و تحلیل وزن وتکرار اصوات در جناس آوایی و  ها فراتر از حوزه کارهاي یاکوبسن  که ارزش آن

ي زینتی ندارند؛ بلکه موجب باز سازي زبان در سطح معنی شناسی ، صدا و نحو  ها از نظر صورتگرایان، جنبه این مولفه. قافیه است
ي بندهاي آغاز و پایان، بندهاي زوج و فرد  ي شعر،به مقایسه یاکوبسن در تحلیل زبان شناسانه) 336: 1378داد، .( گردند می

یا  پردازد وجمالت اشعار را از نظر ساده  یوي همچنین به بررسی اشعار در سطح دستوري م. پردازد وجایگاه واژه در مصرع می
ها، صفات، قیدها و  ها و مفعول کند که در این میان، به فاعل یا پیرو بودن ، اسنادي یا فعلی بودن، بررسی می مرکب بودن ، پایه

ها  است که باید از آن هاي دقیقی توان گفت زبان شعر یا هرمتن ادبی، برخوردار از ویژگی می) 91: 1383قویمی،.(پردازد اسامی می
این سطوح در هم تنیده شده و از هم جدا . زبان شعر، داراي سطوح مختلف آوایی، صرفی، نحوي، بالغی و هنري است. آگاه بود
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ي محورهاي جانشینی و همنشینی، تاثیر شعري زبان  درباره» دوسوسور«ي  یاکوبسن با بهره گیري از نظریه) 31: 1382امامی، .(نیستند
یابد؛ یعنی گذار ازهرموضوع به موضوعی دیگریا  از نظر وي ،  کالم در دو جهت معنایی مختلف،گسترش می. دهد وضیح میرا ت

ل ،  صورت می) همنشینی(ها یا براساس مجاورت آن)جانشینی(براساس مشابهت آن دو گیرد؛ مناسب ترین اصطالح براي تعریف او
  )39: 1369بسن، یاکو.(استعاره و براي تعریف دوم، مجاز است

 
  هاي نقد فرمالیستی در شعر حافظ کارکرد نظریه

شوند ودر چند سال اخیر، این رهیافت ادبی درادبیات کشور  هاي نقد فرمالیستی، امروزه در سراسر جهان به کار برده می نظریه
ازطرفی، حافظ یکی از . دهند تحلیل  قرار می ها  مورد تجزیه و ما نیز نفوذ کرده است و منتقدان، متون ادبی را با توجه به این نظریه

ي بیان، ساخت و صورت  شیوه. شود گوي است که قابلیت نقد فرمالیستی در اشعارش به وفور دیده می ي پارسی شاعران برجسته
د ي کامل از بدیع و بیان و ایج همچنین، او در به کارگیري زبان ادبی، یعنی استفاده. شعرحافظ، متنوع و عمیق است اد روابط متعد

ق و مبتکر است ها و  ي حافظ از ظرفیت هیچ شاعري به اندازه«:توان گفت بدون تردید می. موسیقایی و معنایی میان کلمات، خالّ
استعدادهاي زبانی براي پدید آوردن تناسب و زیبایی بهره نگرفته است و کمترهنرمندي است که قواعد ومباحث پیچاپیچ و غالبا 

به همین سبب، ) 32: 1383خرمشاهی،(».و بدیعی را این قدر طبیعی و شیرین و شیوا درشعرخود خرج کرده است تصنّعی بالغی
همچنین مسایلی چون موسیقی . شود که موجد زیبایی در ساخت و صورت متن است هایی دیده می درشعرحافظ، تناسب

موسیقی ناشی ازتکرار حروف مشابه و همخوانی ي  هاي عروضی روان و هم در حوزه ي انتخاب وزن شعرحافظ، هم درحوزه
هاي ممکن موسیقایی در زبان، یعنی موسیقی حاصل از  ي ظرفیت حافظ با به کارگیري همه. ها ومصوت ها، مبتکرانه است صامت

. ستعروض، همخوانی حروف، قافیه، ردیف و تناسبات آوایی و هجایی کلمات، حداکثراستفاده را از موسیقی به عمل آورده ا
هاي مربوط به موسیقی درشعرحافظ، ایجاد تناسب و هماهنگی موسیقایی با جو عاطفی غالب بر غزل  عالوه براین، ازنکته

ص و برجستگی  نکته) 91و96: 1382پورنامداریان،.(است ي دیگر، غریب سازي و آشنایی زدایی دراشعارحافظ است که باعث تشخّ
اي خالف عادت، در  ي شعرحافظ در قلمرو صورت وساخت در چهره اي متنوع و بالقوهه استعدادها و ظرفیت. زبان وي شده است

ی می کنار جنبه ترین نمود این عادت ستیزي در ساخت و صورت اشعار، درکلمات شعر است که  مشخص. گردد هاي عادي، متجلّ
یت معهود خود، دچارتردید ي معنی قاموسی و آشناي خود، خواننده ر دربسیاري ازموارد با بیرون آمدن از پیله ا درشناخت هو

  .کند می
توان  ي فرمالیسم، موضوع و مضمون تکراري را با نوآوري و ابداع در طرز بیان و استعمال زبان می ازسویی دیگر براساس نظریه

در .استبه صورتی غریب و شگفت، دوباره به کار گرفت که دراین صورت، شاعر، دست به غریب سازي یا هنجارگریزي زده 
فاق تصاویر و موضوعاتش دراشعار قدما آمده است، به لحاظ زبان و نحوه ي استخدام آن،  ادب فارسی، حافظ با آن که قریب به اتّ

ها در بافت خاص جمالت شعري خود، نوآور و مبدع است؛ براي مثال در شعر او، جاي  مضامین و تصاویر و استعمال آن
تی عوض می به مشبه گیرد و بدین ترتیب، خروج  با تشبیه تفضیل، چشم معشوق برنرگس و موي او بر بنفشه پیشی میشود و  هاي سنّ

تی و غریب   )243و 153: 1383شمیسا،.(شود سازي،  منجر به سبک خاص او می  از هنجارهاي سنّ
  

  بررسی و تحلیل فرمالیستی غزلی از حافظ
تر با توجه به آراي دو فرمالیست برجسته، یاکوبسن و  ئیتر وجز ي این جستار، غزلی ازحافظ به صورت دقیق در ادامه

ي  هایی از معانی و زوایاي نهفته گیرد تا با توجه به فرم و ساخت اشعار، تا حد امکان، جنبه شکلوفسکی، مورد بررسی و نقد قرار می
  .شعر و شخصیت وي آشکار شود
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  متن غزل
  بیار باده که بنیاد عمر بر باد ستبیا که قصرامل سخت سست بنیادست                   

  غالم  همت آنم  که  زیر  چرخ  کبود                   زهرچه رنگ تعلق پذیردآزادست
  ها دادست چگویمت که به میخانه دوش مست وخراب           سروش عالم غیبم چه مژده

  کنج محنت آباد ستکه اي بلند نظر ،  شاهباز  سدره  نشین                 نشیمن تونه این 
  زنند صفیر                  ندانمت که در این دامگه چه افتادست ي عرش می تو را ز کنگره 

  نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر                   که این حدیث زپیر طریقتم یادست
  رهروي یادست ي عشقم ز غم جهان مخور و پند من مبر از یاد                     که این لطیفه

  رضابه داده بده وزجبین گره بگشاي                    که بر من و تو در اختیار نگشادست
  مجودرستی عهد ازجهان سست نهاد                    که این عجوز،عروس هزار دامادست

  نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل                    بنال  بلبل  بیدل که جاي  فریادست
  بري؟اي سست نظم برحافظ               قبول خاطر ولطف سخن خدادادست حسدچه می

  )58: 1387حافظ ، (                                                                                                  
ي آمیخته  مضمون این غزل حافظ که بیشتر عارفانه به نظر می ه به . ي فلسفی خیام گونه است به اندیشهرسد، تا حدا با توجام

ها و روابط  نحوي ، مضمون شعر، سفارش بر اغتنام فرصت دارد و چنین مضمونی ، ممکن است بر ذهن و  معنی واژگان ، ترکیب
وبکر در قالب توان به صورت متنوع ،بدیع  البته همین مضمون تکراري را گاهی می.زبان بسیاري از شاعران جاري شده باشد

شعر،آن گونه بیان کرد که لذت خواننده را برانگیزاند و او را بیشتر به تامل و تفکر وادارد ؛ چنان که حافظ براي بیان مضمونی که 
آید، از کلمات ، ترکیبات و تصویرهاي خاصی استفاده کرده است که عالوه بر بیان مضمون اصلی ، معانی  از شعر مذکور برمی

  .کند ناپایداري عمر، بیهوده بودن جهان و دعوت به باده نوشی را نیز به ذهن القا می فرعی، مانند
مضمون اغتنام فرصت و دعوت به عیش و باده نوشی در این غزل، به ویژه در بیت اول، به خوبی نمایان است و شاعر براي ) 1

” مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالن“بر وزن  این شعر. بیان این مضمون از قالب ، وزن و زبان خاصی استفاده کرده است
. دهد دارد و به آرامی، به او انذار و هشدار می سروده شده است ؛ وزنی سنگین وآرام که خواننده را به تامل وا می” بحرمجتث“یعنی

ی اندرز آمیخته شوند که این گزینش ، تعمدي صورت گرفته است؛ زیرا نوع ختم می)آد(ازسویی، هجاهاي پایانی کلمات قافیه، به
هاست، از جمله  همچنین نظم وهمنشینی واژگان این غزل، که بنیان آن برآهنگ و موسیقی واج. شود به تحکم از آن باز شنیده می

سازد، تا چیزي بیگانه  شود وآن را از بار معنایی و کاربرد هر روزه اش جدا می سازي شعر می شگردهاي زبان است که باعث برجسته
ی ش   )1380:60احمدي،.( ها، آشنایی زدایی است ود، و این زدودن عادت، متجلّ

هاي زبان را نسبت به بقیه، بیشتر مورد استفاده قرارداده و طنین  هایش، برخی از واج حافظ دراین بیت، مانند اغلب سروده
تکرارصامت یا مصوت، یکی «:وآهنگی متناسب با مضمون شعر را به خواننده القا کرده است؛ چنان که در این مورد گفته شده

القاگر ) 27: 1383قویمی،( ».شود هاي آشنایی زدایی است که دریک شعر، باعث القاي یک احساس یا عاطفه می دیگر از روش
« گیرد؛ به گونه اي که صامت  بودن یک آوا از بسامد چشمگیر آن دریک بیت یا ازتکرار آن درطول یک قطعه ي شعر، نشات می

تزلزل و سستی » س«شاعر با تکرار صامت . هفت بار در این بیت تکرار شده است» ا«و مصوت » ب« و صامت شش بار » س و ص
کند و در واقع بر آن تاکید  ي خود پافشاري می ، براین عقیده»ب« قصر آرزوها را بیشتر به ذهن خواننده ، القا و با تکرار حرف

است که براساس پندار ” باد“ي صداي  شود ، تداعی کننده حاصل می» آ«و »س«همچنین آواي غالبی که بر اثر تکرار . ورزد می
شود و این فعل که از واژگان کلیدي حافظ است و در  آغاز می» بیا«این بیت با فعل امر. ي آن بنا شده است شاعر، عمر بر پایه
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نیست، بلکه معنایی » آمدن«فعل امراز مصدر کند، داراي معناي اولیه و عادي آن، یعنی  هایش از آن استفاده می بسیاري از غزل
: 1383خرمشاهی، .(دهد دارد و تاثّر عاطفی خواننده را برمی انگیزد و خواننده را تکان می  "بدان و ببین"یا  "تامل کن"ثانوي، نظیر

نیز به کار » دم ونفس«نی نهفته که باد، عالوه بر معناي حقیقی خویش، به مع» باد«همچنین ایهام زیباي این بیت در واژه ي ) 246
دهد  هاي معنایی ناپیدا، انتقال می هاي دیگري را نیز از طریق تناسب تشبیهی فشرده است که پیام "قصر امل "تشبیه صریح. رفته است

یک ” ملا“اما « . تشبیه شده است» کاخ، کوشک«یعنی » قصر«به معناي آرزو، به » امل«. تر، قابل دریافت است هاي دقیق که با تجربه
نیز از آن تداعی ” عمردراز“از آن اراده شده است و بنابراین معنی، معناي” آرزوي عمر دراز“ ي قرآنی نیز هست که معنی واژه
از » امل«: شود تري در شعر پیدا می هاي تازه ، ارتباط وتناسب» امل« ي اما با توجه به معناي ثانویه) 89: 1384پورنامداریان،(».شود می

یعنی کوتاهی، به » قصر« کند، و از دیگرسو، با توجه به معنی دیگر تقابل معنایی پیدا می» عمر بر باد بودن«ترکیب کنایی یک سو با 
توان گفت که شاه بیت یا  بنابراین می. آورد به وجود می» سخت سست«با هم، ترکیبی پارادوکس وار، مانند » قصر امل«کار رفتن 

هاي خود را براي استفاده  همچنین حافظ تمام استعدادها و ظرفیت. هاي او هستند هاي اول غزل یتبیت الغزل اشعارحافظ، اغلب ، ب
ل به کار برده است  از آرایه و جناس » باده«و » بنیاد« ، »باد«هاي  تجانس و هماهنگی میان واژه. هاي بدیعی، لفظی و معنوي در بیت او

گی ها وتناسبات دیگري است که در این بیت، احساس زیبایی و لذت خواننده را ، ازهماهن» باده«و » باد«ي  زائد در دو کلمه
دربیت مذکوراست که به وضوح به ذهن وچشم ” سست و سخت“ي پی درپی ي دیگر، تضاد میان دو واژه نکته. انگیزد برمی

  . اند پیدا کردهآید؛ به گونه اي که این دو واژه، تنها با اختالف حرف میانی ، تقابل معنایی  خواننده می
شود؛ غالم همت کسی بودن به معنی خود را کوچک شمردن در برابر همت بلند کسی  آغاز می” غالم“ي  بیت دوم با واژه) 2  

، ترکیبی است که در شعر شاعران قبل و بعد از حافظ نیز به چشم )247: 1383خرمشاهی،(و مدیون و مرهون و مرید او شدن
آنچه در این مصراع، باعث برجسته . ، ترکیبی تکراري و تقریبا قدیمی است ”چرخ کبود“تعاري همچنین ترکیب اس. خورد می

همچنین . نوازد سازي هنري این تعبیرات تکراري شده است، تکرارمصوت کسره و واج آرایی زیبا و دلنشینی است که گوش را می
رساختار دستوري جمله آمده است، نشان از آن دارد که رابطه ي همنشینی واژگان دراین بیت که بدون هیچ گونه جابه جایی د

به .حافظ براي روانی و موزونی بیت و همچنین ردیف و قافیه ، خود را در تنگنا قرار نداده و برخوش آهنگی آن افزوده است 
باعث امتداد » آ« با هجاهاي کشیده در بیت، فضاي عرفانی آن را تقویت کرده و تکرار مصوت کسره و  عالوه، آوردن چند جمله

» آزادي«با » زیرچرخ کبود« همچنین . موسیقی در بیت مذکور شده و در نتیجه، حس رهایی و وارستگی را به ذهن القا نموده است
ق، تضاد معنایی خاصی را به یاد می در ابتدا وانتهاي بیت ، بر ” آزاد“و” غالم“ازسویی، تقابل معنایی دو واژه ي . آورد از رنگ تعلّ

که خود از -خواهد که زیر آسمان به رنگ کبود نکته ي دیگرآن که حافظ ازانسان می! شینی وتأثیر آن ، دوچندان افزوده استدلن
از رنگ تعلقات و وابستگی، که جز سیاهی و کبودي نیست، آزاد باشد ؛ و چون این نوع آزادي، بسیار دشوار  -رنگ ساخته شده

  .اندد است ، خود را غالم چنین انسانی می
» مست و خراب«ي  در میان دو کلمه» و«و واج ” چگویمت، دوش، سروش“هاي  در واژه» و«ُدر بیت سوم، تکرار مصوت ) 3

ازسویی، قید . کند شود، دهان هنگام خواندن بیت، جمع گردد و به نوعی، رمز آمیزي و رازگویی هاتف غیب را تداعی  باعث می
است و این ظرف زمانی نیز، شعر را در » سحر«اژگان پرکاربرد و کلیدي است، مترادف با که در اشعار حافظ، جزو و» دوش«زمانی 

خواهد  شود و شاعر می آغاز می» چگویمت« ساختار نحوي بیت نیز با عبارت کوتاه و پرسشی . دهد اي از رمز و ابهام، قرار می هاله
ف غیب، بیدارتر و هشیارتر کند و با این شیوه در ساختار نحوي شعر را از یک نواختی بیرون آورد و خواننده را نسبت به سخن هات

را بیان کند تا   ي بیان ، شاعر قصد دارد خبر مهمی همچنین با این شیوه. شود جمله، نوعی آشنایی زدایی یا عادت ستیزي ایجاد می
مفعول را با هم ادغام کرده است و  فعل، فاعل و» چگویمت«ي  ي فشرده خواننده، شگفت زده و منقلب شود؛ یعنی شاعر با جمله

ص زبانی است همان طور که در مقدمه ذکر شد، ایجاز و فشرده گویی، یکی از شگردهاي آشنایی همچنین . زدایی و در نتیجه، تشخّ
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اما هنجارگریزي برجسته ي معنایی این .ها، بر تاثیرگذاري شعر افزوده است ي کثرت در مژده»ها«صفت تعجبی و » چه«آوردن 
هاي بسیار  و آن هم با مژده” مست وخراب“درمیخانه ودرحالتی ) عارف(بیت، آن است که ارتباط سروش عالم غیب با شاعر

  !گیرد صورت می”کنگره ي عرش“وفراخوان  بازگشت به 
اعلی مرکب ، صفت ف”بلند نظر“کند و  ي سروش را به گونه ي مستحکم و دلنشین بیان می ي بیت قبل، مژده این بیت در ادامه) 4

شود و نوعی  آوردن صفت به جاي موصوف در بسیاري از موارد، باعث تشخص زبان می. مقلوب ، به جاي موصوف آمده است
ها بر اساس قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار، تابع  در هنجارگریزي معنایی، همنشینی واژه. کند سازي در زبان ایجاد می برجسته

که در محور همنشینی، استعاره از جان پاك آدمی است، ترکیبی ” شاهباز سدره نشین“) 48: 1380صفوي،.(قواعد خاص خود است
اند و  در اشعارشان استفاده کرده” سدره نشین“اگرچه دیگر شاعران از تعبیر. شود زدایی محسوب می بدیع ، زیبا و نوعی آشنایی

خورد، اما  خواجوي کرمانی و سلمان ساوجی به چشم می در اشعار» طایران سدره نشین«یا » هماي سدره نشین«براي مثال 
ل، تمام . خورد در کنار هم به صورت ترکیبی نو و بکر در این بیت به چشم می” شاهباز سدره نشین“همنشینی همچنین در مصراع او

یافت و در ادبیات  ان پرورش میسپید است که نزد شاه) نام پرنده(شاهباز همان باز،. ها در بلندي و واالیی با هم شباهت دارند واژه
یا سدره   سدره) 58: 1387خطیب رهبر،.(اند عرفانی، انسان آزاد از رنگ تعلق را که نظر به عالم باال دارد، به باز شاهی تشبیه کرده

بلندي را به ذهن  هردو واژه به همراه ترکیب  بلند نظر ، واال منشی ، اوج و. المنتهی، نام درختی است که در آسمان هفتم قرار دارد
القا ” نشیمن، کنج و محنت آباد“هاي در مصراع دوم واژه. کنند و کل مصراع با مصراع دوم در تقابل وتضاد قرار دارد تداعی می

” نق نق“همواره صدایی مثل ) m/n(همان طور که در مقدمه ذکر شد، همخوان خیشومی مثل. باشد ي پستی و نزول می کننده
» ن«همچنین تکرار ) 53: 1383قویمی، .( به بیان دیگر، این اصوات، بیانگر ناخشنودي و عدم رضایت هستند. ندک آهسته را بیان می
نفی و ” نه“نکته ي دیگر، آوردن واژه ي. باشد بار آمده است، نیز ناشی از نارضایتی نسبت به دنیاي دون می 10که در این بیت 

استعاره از دنیایی  "محنت آباد"ازسویی، ترکیب! نماید ا در ذهن تداعی میتاکید درآغاز مصرع دوم است که هشداري موکد ر
این ترکیب، همین یک بار در دیوان حافظ به کار رفته است وبه دلیل همنشینی با ترکیباتی . است که رنج و سختی در آن برپاست

یکی از عوامل « :دهد  این کاربرد نشان می. نماید که از نظر معنایی به آن نزدیک است و یا در تقابل با آن قرار دارد، برجسته می
ساختار )  28: 1385شفیعی کدکنی،(».تشخص دادن به زبان وخارج کردن زبان ازحالت متداول آن، ساختن ترکیبات تازه است

ر روند هایی براي تاکید و یا تاثیر گذاري بیشتر صورت گرفته است و د نحوي بیت مذکور نیز، گویاي آن است که جابه جایی
رم دستوري دیده می هاي دستوري ، مقدم شدن صفت  یکی از این انحراف. شود هنجار طبیعی، چنان که گفته شد، انحراف از نُ

ل است) شاهباز(بر موصوف) بلندنظر( تقدیم صفت بر موصوف در این مصرع، عالوه بر مقتضیات شعري، به دلیل . در مصراع او
ت واالیی و ارزش روح انسا ی در آغازمصراع » نشیمن«ي  همچنین قرار گرفتن این تعبیر در ابتداي مصراع اول با واژه. ن استاهم

ي نفی فعل، بر دیگر اجزاي جمله ، براي تاکید  نشانه» نه«به عالوه در مصراع دوم همین بیت، . باشد دیگر، در تقابل معنایی می
  . بیشتر، مقدم شده است

شود؛  هاي حافظ به ندرت دیده می این رویه در غزل. هاست ت قبل آمده است و موقوف به آني دو بی این بیت در ادامه) 6و 5
ها یک  روند و تمام بیت اي است که ابیات از نظر معنایی به صورت مستقل از دیگر ابیات به کار می هاي وي به گونه زیرا غزل

عدول کرده و ) استقالل ابیات(اش ت متوالی از روش همیشگیحافظ در چند بی). 41: 1388امامی،.(کنند موضوع ثابت را دنبال نمی
، عالوه بر معناي استعاري خود که »دامگه«ها باید گفت که  از نظر گزینش واژه. کند هاي سروش عالم غیب را بیان می مژده

عالوه بر معناي بانگ و  »صفیر«. در محور عمودي غزل در ارتباط است” شاهباز“، در محور افقی و  ”صفیر“هاي  دنیاست، با واژه
اي  که نام پرنده» شاهباز«انداختند، نیز هست و این واژه با  فریاد ، به معناي تقلید صداي پرنده که صیادان با آن پرندگان را به دام می

باالي قصر و  ي همچنین، کنگُره به معناي دندانه. که معناي مکان  و جایگاه دام و طیور است، ارتباط دارد» دامگه«شکاري است و 
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ي آزاد و رها از قید و بند است و بدین ترتیب،  تناسب دارد و از طرف دیگر، جاي نشستن پرنده» عرش«کاخ، از یک طرف با 
دو مصراع این بیت نیز مانند بیت قبل از نظر معنایی در تقابل با یکدیگر قرار . تناسب معنایی و تصویري خاصی به وجود آمده است 

ي خطابی بیت نیز  عالوه بر این، جنبه. نماد بلندي و عظمت و دامگه ، نماد پستی و گرفتاري است» ي عرش کنگره«همچنین . دارند
  .کند قوي است و به برجستگی شعر کمک می

درهمین بیت، تکرار . دهد ي سخنش اندرز می شود و حافظ، خود ، به خواننده هاي سروش تمام می در بیت ششم، نصیحت
م وتداعی کننده واستفاده از دو فعل امر، نشان دهنده» د«و»ط«،» ت« صامت ي اطاعت خشک است که لزوم اطاعت از  ي نوعی تحکّ

  .نیز با هم تناسب معنایی دارند "پیر طریقت "و "حدیث "، "نصیحت"هاي  واژه. دهد پیر را درسلوك نشان می
شود و تنها، تر  زدایی خاصی دیده نمی آن، آشنایی در این بیت، مضمون بیت اول به نحوي دیگر، تکرار شده است و در) 7

ي باریک و سخن دلپذیر عاشقانه که همه کس  رسد؛ به معنی نکته ي عشق، ترکیبی رندانه و در عین حال بکر به نظر می کیب لطیفه
ضه شده است؛ یکی با یاي اي ایهامی، در دومعنا، عر نیز دراین بیت، به گونه» رهروي«همچنین . قادر به درك و دریافت آن نیستند

به . ي سلوك و ریاضت عرفانی خود حافظ نکره یا وحدت، به معناي سالک و پیر عرفانی و دیگري با یاي مصدري، به معناي دوره
م و لحن خشک و آمرانه مخور و مبر، به خوبی به خواننده القا : یعنی)نهی(ي حافظ با استفاده از دو فعل امرمنفی  عالوه، تحکّ

  .شود می
»  ب«و » د« ، با تکرار صامت) بده و بگشاي(در این بیت نیز لحن پند آمیز و خشک حافظ عالوه بر به کار گیري دو فعل امر) 8

شود و آن، تقسیم مرتب ومساوي دو  پنهان دراین بیت، دیده می”لف ونشر“ همچنین نوعی آرایه ي. شود به خواننده القا می
 - نوعی ایهام معنایی” نگشادست “ به عالوه ، در فعل . ست” من و تو“ بر دو ضمیر” گره بگشاي ازجبین“و” رضا به داده بده“عبارت

و دیگر، فعل نقلی منفی با قرینه ي ) گشاده نشده است(شود ؛ یکی، فعل نفی با القاي معناي فعل مجهول دستوري دیده  می
  .حضوري فاعل، یعنی خداوند

عجوز هزار «وي ، این بار، دنیا را به . کند ناپایداري دنیا همچنان تاکید و پافشاري می حافظ در این بیت نیز بر بی وفایی و) 9
همان طور که در مقدمه ذکر شد، بیشتر ترکیبات و تعبیرات حافظ در شعر پیش از وي، به کار رفته است؛ . کند تشبیه می» داماد

) 254: 1383خرمشاهی، .(اي آمده است غزلی از اوحدي مراغه ، پیش از حافظ، در»این عجوز، عروس هزار داماد است...«چنان که 
اما حافظ با قرار دادن ترکیبات و تعبیرات تکراري به جا و مناسب در میان محور افقی و عمودي شعر، شکلی  متناسب و در خور به 

. باشد و عدم وابستگی به دنیا می، عالوه بر ضرورت شعري ، به دلیل تاکید بر ترك ” مجو“همچنین تقدیم فعل امر. دهد ها می آن
دهد که وي  تعلیلی استفاده کرده است و نشان می» که«الزم به ذکر است که در چهار بیت پیشین، حافظ همراه با فعل امر و نهی، از 

  . نمایدکند با تعلیل و توجیه ، مخاطب شعر خود را راضی  در جهت تفهیم اوامر و نواهی به ذهنیت مخاطب توجه دارد و سعی می
  

همان طور که شکوفایی گل پایدار نیست، . کند وفایی دنیا را تکرار می دراین بیت نیز، حافظ به صورت تمثیلی، مضمون بی)10
م و نالیدن  در تضاد با هم قرار می. هاي دنیا نیز زودگذر است  خوشی ازسویی، نالیدن و فریاد که . گیرند به عالوه در این بیت، تبس

ي شاعر، گویا  ي قرار دادن این دو واژه به وسیله اند و نحوه معنی به کار رفته و در ابتدا و انتهاي مصراع دوم قرار گرفتهیک  هردو به 
به طور » بیدل«و » بلبل«، »بنال«، »گل«، »تبسم«ي  در چهار واژه» ل«و» ب«همچنین صامت. اي تعمدي صورت گرفته است به گونه

در این بیت نیز، "ل"و تکرار. باشد آرایی و القاي معناي ثانویه می این گزینش توسط شاعر، واجدلیل . متوالی تکرار شده است
  .       ي ناله و فریاد است تداعی کننده

ي غیرایجابی دارد؛ چنان که به این گونه سواالت، در علم  شود و این گونه سوال، جنبه ي پرسشی آغاز می این بیت باجمله) 11
در آغاز، میان وپایان » سست«ي  ازطرفی، واژه. زند ستیزي می گویند و شاعر با این روش، دست به عادت غی میبالغت، سواالت بال
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غزل تکرارشده است ودر هرسه مورد به صورت تقدیم صفت بر موصوف آمده است وحافظ با به کاربردن این واژه، بر سستی 
  .بخشد ین کار، محور عمودي غزل را استحکام بیشتري میکند؛ درحقیقت، با ا وناپایداري جهان، تاکید بیشتري می

  
  نتیجه گیري

دهد و از این منظر، روابطی را کشف  ي معانی بسیاري است مورد بررسی قرار می نقد فرمالیستی، زبان اثر ادبی را که القا کننده  
ها، حاصل روابط درون متنی  ادبی از نظر فرمالیستانسجام یک اثر . کند که در مواقعی با تکیه بر ناخودآگاه متن معنا ساز هستند می

با این که نقد فرمالیستی، محصول . توان انسجام را شناسایی کرد ها می است  که با بررسی این روابط و در کنار هم قرار دادن آن
. عصر حافظ نیز پیاده کرد ي سنتی توان این رویکرد را بر جامعه ي رشد یافته و یا حداقل در معرض رشد بوده است، اما می جامعه

اي از همان آغاز خلق آثارش در انتخاب واژگان، مضمون و یا مفاهیم اثرش آزاد است؛ بنابراین گزینش این  هر شاعر و نویسنده
توان با توجه به  گیرد و با این شیوه، ساخت، صورت و زبان یک اثرادبی را می ترکیبات و تعابیر به صورت هدفمند صورت می

  .اي نقد جدید بررسی کرده شیوه
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111 

مان سیماي زن در اشعار فروغ فرخزاد و غادة الس  
  1حسین تقوي

  2فرشته مؤمنی

  3حسن گودرزي لمراسکی

  4نادر ابراهیمیان

  چکیده 

ا وجود حرکت در دنیاي امروز ب. زن و حقوق زنان همواره در طول تاریخ تحت تأثیر حاکمان و قدرتمندان قرار داشته و دارد 
در این مقاله نگاه و . خورد هاي اجتماعی و فرهنگی به ویژه فعالیت هاي زنان ، مظلومیت زن همچنان در جامعه مدرن به چشم می

این مقاله نشان . نسبت به زن بررسی شده است) فروغ فرخزاد و غادة السمان(ي دو شاعر بزرگ معاصر ایران و جهان عرب  اندیشه
و با صراحت و شجاعت فریاد بر . اند ي زن شعر سروده و شاعر با زبانی ساده و روان و با نگاهی انسانی دربارهدهد که هر د می
 .ي  مرد ساالر آشکار اعالن می کنند  آورند و هویت خود را به عنوان یک زن و یک انسان در جامعه می

 

  

  زن ،غادة السمان ، فروغ فرخزاد، شعر : کلید واژه 

                                                        
     وساستادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی چال -١

     :f_momeni211@yahoo.com : رایانامه استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی چالوس ،  -٢

 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران٣-

  :nader.ebrahimi90@yahoo.com :رایانامه دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارس،  ٤
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مه مقد  

ها عوامل  ي ما از گذشته در جامعه. هاي فرهنگی آن موقعیت زن را تعیین کرده است ي ایران و ارزش ختار سنتی جامعهسا 
اي زن را تثبیت کرده و او را عمالً از زندگی اجتماعی دور نگه داشته است اگر چه بعد از  فرهنگی و اقتصادي وضعیت حاشیه

... هاي فرهنگی، هنري، ادبی و ی نسبی زنان با حقوق خود شاهد حضور فعال آنان در صحنهانقالب مشروطه تا به امروز در اثر آشنای
  .هستیم

سرود اما در طول تاریخ ادبی ایران  در تاریخ ادب فارسی آمده است که زنی به نام رابعه قزداري، همزمان با رودکی شعر می« 
ي  که آنان نیز به گفته.اند احساسات خویش را در قالب شعر ریختهها و  در برابر هشت هزار مرد تنها چهارصد شاعر زن، اندیشه

فروغ فرخزاد از شاعرانی است که همت خود را بر » .اند عواطف جنس مخالف را ترجمه کرده«کوب در واقع  مرحوم دکتر زرین
مدنی، (» .ي ما انجامید فی و صمیمانهي او به خود و جهان درون و بیرونش به غناي ادبیات عاط نگاه زنانه. سر یافتن مضامین نو نهاد

1385 :16(  

شد و حتی از او یک  ي مدرن بر زن روا   می هایی که این چنین به شیوه فروغ به عنوان یک زن روشنفکر و اندیشمند علیه ستم 
  .عروسک کوکی نیمه عریان ساخته  بود، قیام کرد

قع شده است تا جایی که قبل از اسالم  در او به چشم اثاث خانه مهري فراوان وا در جامعه عرب نیز زن مورد استثمار و بی 
  .رسید نگریستند و پس از مرگ  همسر مانند اشیا و ماترك او به ارث می می

هاي آزادیخواهی و تساوي بین مردان و زنان آشنا شدند و افرادي چون جمال  ها با اندیشه پس از تسلط ناپلئون بر مصر عرب 
کردند و زنانی مانند عایشه تیموریه،  محمد عبده بر لزوم آموزش زنان و وجود آزادي براي آنان پافشاري میالدین اسدآبادي و 

به دفاع از حقوق زنان برخاستند همانطوریکه در ایران  نیز زنان مانند ژاله قائم مقامی، سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد ...زیاده و می
ساز و متفکر معاصر  غادةالسمان شاعر سوري از دیگر زنان اندیشه«در شعرشان انعکاس دادند  این تساوي حقوق بین زنان و مردان را

او با حضور فعال و پویاي خود در . در دنیاي عرب است که پیرامون مسائل اجتماعی و سیاسی عرب دیدگاهی عمیق و دقیق دارد
ي نویسندگی یافته جوایز متعدد از  جهانی که در عرصهعرصه نویسندگی و شاعري به عنوان یک زن آن هم زن عرب و با شهرت 

( » .هاي راکد و منحط اعراب کشیده است هاي زنده دنیا، خط بطالنی بر اندیشه ي آثارش به زبان سوي کشورهاي اروپایی و ترجمه
  ) 18: همان 

  :از اشعار غادة السمان

  با آنکه پوستم سپید است  

  به معنایی من زن زنگی و سیاهم  

  زیرا من زنی عربم  

  در زیر صحراهاي جاهلیت  

  زنده به گور بودم  
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  ودر عصر راه رفتن بر سطح ماه  

  من، همچنان زنده به گورم 

  )65ها ص  اي براي یاسمن غمنامه( 

دوم  در سنت فرهنگی عربی و ایرانی زن، همواره به عنوان جنس. هاست ترین ویژگی شعر فروغ و غادة، زنانه بودن آن برجسته« 
اي و  اي از موارد نقشی ایفا کرد، حاشیه تر از آن مطرح بوده و نقش مهمی در جامعه و تحوالت آن نداشته و اگر در پاره حتی پایین

  ...منفعالنه بوده است 

م  تنها در نیم قرن اخیر بود که فروغ فرخزاد در شعر فارسی و غادة السمان در شعر عربی به سنت  شعر زنانه شکنی پرداخته و علَ
. اند اند، در آن بیت با زبان مذکر سخن گفته ي معدود پیش از آنها خطر کرده و بیتی سروده اگر چند شاعره. گفتن را برافراختند

 )3:  1386اکبري بیدق، (» .اند واست با همان ادبیات زنانه بر زبان رانده کم ي خود را بی ولی این دو با شجاعت تمام احساسات زنانه

  

  :غادة

/ ام  هاي زنان را دیده که  بال/ چینم  بر نمی/ اما از این دام، دانه گندم رؤیاها را/ دارم  دوست می/ ات را به سویم  دستان گشاده 
/ داخل شدن به قلب من! سرورم.../ هاي  دام تورسید تا لبانشان به دانه/ که همچون شمع آب گشتند / آنان که تو را عاشق شدند 

  ).هاي زنانت دهم به بال گواهی   می! (ان رو که بیرون شدن از آن ناممکنز/ دشوار است 

  

  :فروغ 

  شکنی  زنی و می به زمین می 

  ي امیدي را  عاقبت شیشه 

  سازي سرد سخت مغروري و می 

  دردلی، آتش جاویدي را  

  خلوت خالی و خاموش مرا 

  تو پر از خاطره کردي اي مرد  

  ي احساس من است  شعر من شعله 

  )دیدار تلخ(تو مرا شاعره کردي اي مرد                                
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در تهران متولد شد و در شانزده سالگی با پرویز شاپور ازدواج کرد اما بعد از  1313دي ماه  15فروغ در : ي فروغ نامه زندگی 
ي روشنفکر سپرد و همان هفته بود که  ش را به مجلهي این ازدواج پسري به نام کامیار بود  فروغ اولین شعر ثمره. سه سال جدا شد

ي رانندگی  در تهران  در یک سانحه 1345بهمن  24پرواي او با نامش آشنا شدند و سرانجام در  صدها هزار نفر با خواندن شعر بی
  .سالگی درگذشت  و او را در گورستان ظهیرالدوله به خاك سپردند 32در 

  :چاپ رسیده استها به  اشعار او با این نام« 

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ) 1343(ي اشعار   برگزیده) 1342(تولدي دیگر ) 1336(، عصیان )1335(، دیوار)1331(اسیر 
  )9:  1385دست غیب، )                  (1354(

روزي با ادبیات  ي شبانه العهفروغ اگر چه تحصیالت دانشگاهی نداشت و حتی تحصیالت دبیرستانی او هم ادبی نبود ولی با مط« 
  ) 256:  1383شمیسا، (» .فارسی آشنایی کافی یافته بود

هاي ایتالیایی، آلمانی و فرانسه به قدر احتیاج آشنا بود اما با تحصیل مرتب و متودیک زبان انگلیسی طی چهار  فروغ با زبان«
 )43: 1376آزاد، . م(».فته بودسال این زبان را هم در مکالمه و هم در نوشتن و ترجمه خوب فرا گر

  

  :شعر فروغ

پرواییش در بیان عواطف و احساسات و  دارد که او را به سبب بی» عصیان، دیوار و اسیر«هایی به عناوین  فروغ کتاب«
 است که در آن به زبان و بیان و» تولدي دیگر«ها در بین مردم معروف کرد اما شهرت اصلی او نزد اهل ادب با کتاب  خواهش
که حاوي » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«کتاب آخر او که بعد از مرگش تنظیم و منتشر شد . اي خاص خود دست یافت اندیشه

  ).257: 1383شمیسا، (» .شاهکارهاي اوست

ي این  است، چون او در همه) عروض و بدیع و بیان و معانی(شعرهاي فروغ در ادبیات فارسی بهترین متن براي مطالعات فنی « 
  )259: همان (» .ها بکر و تازه است زمینه

شعر او از ریا، مدح، . ترین ویژگی شعر فروغ جدایی از وزن و موسیقی، روانی، صداقت شاعر با شعر خویش بود مهم« 
  )44:  1387برزگر، (» .ي ایرانی است هاي جامعه ي زخم چاپلوسی و ظاهرسازي به دور است و تصویرکننده

مان ةدنامه غا زندگی  الس:  

  دمشق، از پدر و مادري سوري 1942: تولید« 

  مرحوم دکتر احمد سمان، وزیرآموزش و پرورش سوریه : پدر

  ي ادبیات  انگلیسی از دانشگاه سوریه  لیسانسیه: تحصیالت 

  فوق لیسانس ادبیات انگلیسی از دانشگاه بیروت  

  )9:  1389فرزاد،  (»  دکتراي ادبیات انگلیسی از دانشگاه لندن
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شوهر . با دکتر بشیر الداعوق ازدواج کرد که استاد دانشگاه بود و صاحب پسري به نام حازم است 1969غادة السمان در سال  
  .او یکسال قبل به سرطان مبتال شد و درگذشت

، رشید یاسین و اند از جمله آنان استاد غالی شکري ي این زن هنرمند وشاعر سخن گفته ادبا و نویسندگان بسیاري درباره«
»  .اند ي عرب دانسته ي عطفی در ادبیات زنانه ي این بزرگان، به اتفاق غادة السمان را نقطه همه. توان برد ابراهیم العریس را می

 ) 11:  1385فرزاد، (

  

  :مشهورترین آثار غادة 

  1976رمان، ) هاي بیروت کابوس(کوابیس بیروت 

  1987، )خالف باد دهم بر  شهادت می( اشهد عکس الریح  

  1995، )زنی عاشق در میان دوات(عاشقه  فی محبرة 

   1996، )ها اي براي یاسمن نامه غم(رسائل الحنین الی الیاسمین 

  2003، )رقص با جغد(الرقص مع البوم 

  1998ي ادبی از دانشگاه آرکانزاس امریکا در سال  مجموعه قصه، برنده) ماه چهارگوش(القمر الرابع 

  1973، )عشق(حب 

و احساسات زن عرب که، همچون راز . هاي مهم شعر غادة این است که او جسارت زن بودن را وارد شعر عرب کرد ویژگی« 
  )46:  1388متولی، (» .کند هاست که در تاریخ اعراب نهفته است آنها را افشا می سر به مهر قرن

ست که به دور از هرگونه پیچیدگی در روند عادي کالم در از دیدگاه شیوي بیان، شعر غادة السمان شعري روشن و ساده ا
  .توان در آن یافت  حقیقت نوعی سهل و ممتنع را می

  )14: 1387فرخزاد، ( »  .زبان غادة السمان به زبان ساده و روان فروغ فرخزاد مانند شده است«

  پردازیم اینک به نگاه دو شاعر به زن در اشعارشان می 

  

  :فروغ سیماي زن در اشعار

ها  هاي متفاوتی نسبت به او ارائه شده اما این نگرش زن یکی از ارکان عالم هستی است که هرچند در مکاتب مختلف، دیدگاه 
هاي بسیاري را در خاطر  هیچگاه در نقش تعیین کننده او تأثیر چندانی نداشته است شاید در طول تاریخ، فجایع انسانی و نابرابري

مسلم است زن پیام آورمهر و عاطفه بسیاري از صفات انسانی است واقعیت این است که بخشی از تصویر زن  داشته باشد ولی آنچه
  .هاي حاکم و توقعات زمانه از زن تا حدي بازتاب  فرهنگ زمان و مکان است در شعرگذشتگان با واقعیت اخالق وسنت



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

١٥٠ 
 

ي دردناك  فروغ انفجار عقده. هاست مت ایرانی در طول قرنفروغ به تنهایی زبان گویاي زن صا« : گوید دکتر رضا براهنی می 
  ) 85: 1380حسینی، (»   .ي سکوت  زن ایرانی است به تنگ آمده

در اشعار فروغ به نوعی از حقوق زن دفاع . آالیش هستند و پاکی حضرت مریم را دارند زنان در شعر فروغ همه جا پاك و بی
پندارد و امیدوار است که روزي از این قفس رهایی یابد و براي  انه را چون  قفس میگوید که خ شود گاهی شاعر از زنی می می

  :پرواز مجالی داشته باشد

  ي پرواز دارم منم آن مرغی که دیریست                          بر سر اندیشه

  ها سرآمد روزگارم  ي تنگ                   به حسرت سرودم ناله شد در سینه

  در تا پربگشایم                         به سوي آسمان روشن شعربیا بگشاي 

  )34:  1388فرخزاد، (اگر بگذاریم پرواز کردن                           گلی خواهم شدن در گلشن شعر   

ش جدا در سه کتاب اول، فروغ زنی احساساتی است که نشان از خامی دوران جوانی اوست و نیز مدتی است که از همسر« 
  )82:  1378اسماعیلی، صدرات، (»   .پروا از این رو شاهد فروغی هستیم معترض، عصیانگر، بدبین و بی. شده است

وفایی مرد، اعتراض به اسارت زنان، تلقی نادرست مردان از زندگی زنان و بدبینی نسبت به آنان تقریباً بخشی از  شکایت از بی 
  .شعر فروغ است ي اول  هاي شاعرانه از دوره بیانیه

  بیا  اي مرد اي موجود خود خواه                       بیا بگشاي دردهاي قفس را 

  اگر عمري به زندانم کشیدي                         رها کن دیگرم این یک نفس را 

  هایم مزن قفل خموشی                      که من باید بگویم رازهاي خود را  به لب 

  )33-34:  1388فرخزاد، (ردم عالم رسانم                          طنین آتشین آواز خود را    به گوش م

اما این مادر به نقش سنتی خویش بسنده نکرد و از زن . شود به عنوان مادر هاي زن در اشعار فروغ، مربوط می یکی از نگاره« 
جه نه تنها براساس اخالق حاکم برجامعه محکوم است، بلکه خود نیز گاه در نتی. بودن و انسان بودن به نفع مادر بودن نگذشته است
  )215:   1382کی نژاد، (»    .کند زیر فشارهاي مسلط خود را گناهکار احساس می

  خندید آن داغ ننگ خورده که می 

  هاي بیهده من بودم  بر طعنه

  گفتم، که بانگ هستی خود باشم 

  )142: 1388رخزاد، ف( اما دریغ و درد که زن بودم    
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از آن جا . ناپذیرند ولی معتقد است زن و عشق مفاهیمی جدایی. فهمند ناراحت است فروغ از این که مردان معنی عشق را نمی«
وفایی مرد   اند ولی این بار فروغ در مقام زن عاشق از بی وفایی زن شکایت کرده که شعر فارسی مردانه است و مردان، همیشه از بی

  )83:  1380حسینی، (»  .گوید می

  اي زن که دلی پر از صفا داري                     از مرد وفا مجو، مجو هرگز  

  )48:  1388فرخزاد، ( داند                          راز دل خود به او مگو هرگز   او معنی عشق را نمی 

ها معتدل شده و خروشانی  پروایی آن اعتراض و بی ي دوم شاعري فروغ، زنی است که به کمال رسیده و اما زن در دوره«
سن زن زندگی کرده است اما این زن همیشه در محدوده. ي دوم بدل شده است ي اول به روانی و آرامی در دوره دوره و . ي ح

رده است که ترین دقایق تلخ تنهایی و اندیشیدن به غایت فراموش نک همین راز لطف اوست و این که هیچگاه  فروغ در سهمناك
  ).82: 1378اسماعیلی، صدرات، ( » .زن است

  و این منم 

  زنی تنها  

  در آستانه فصل سرد  

  ي زمین در ابتداي درك هستی آلوده 

  و یأس ساده و غمناك آسمان  

  )307: 1388فرخزاد، (هاي سیمانی    و ناتوانی این دست 

به . شود یابد و مفاهیمی چون دفاع از انسان و انسانیت دیده می میتر  ي دوم شاعري دفاع از زن مفهوم عام در واقع در دوره
دهنده است، این انتظار را از زبان دختري که  فروغ به امید آمدن یک نجات» کسی که مثل هیچ کس نیست«عنوان مثال در شعر 

  :کند متعلق به پایین شهر است به سادگی بیان می

  چقدر باغ ملی رفتن خوبست               چقدر دور میدان چرخیدن خوبست           

  چقدر مزه پیسی خوبست                                     چقدر سینما فردین خوبست 

  )344: 1388فرخزاد، (آید   ي چیزهاي خوب خوشم می و من چقدر از همه

هایی که  من به رنج. با مردان استآرزوي من آزادي زنان ایرانی و تساوي حقوق آنان «: گوید اي می فروغ در مصاحبه 
برند، کامالً واقفم و نیمی از هنرم را براي تجسم دردها و آالم آنها به کار  خواهرانم در این مملکت در اثر عدالتی مردان می

  )206:  1382کی نژاد، (»  .برم می

عی هم دارد آن حضور فرهنگی زنان ي آزادي زنان، هرچند مبهم است و کلی، اما یک وجه بارز اجتما نظر فروغ درباره« 
. ها را به جان خریدار شود کند که براي رسیدن به این هدف، یک زن هنرمند باید پیشگام شود و آن مالمت فروغ گمان می. است

  )313:  1376مشرف آزاد، (»    .شود تصور او آن بود که این مرد است که مانع حضور اجتماعی شعر زن می
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. هایش از سرآگاهی به زن بودن خویش است ها و واکنش کنش. بینیم زنده و واقعی است در شعر فروغ می زنی که تصویر او را
از نیازهایش و از عواطف و احساساتش و مهمتر . گوید یابد و از همین جایگاه از خود می او جایگاه خود را در زمان و مکان در می

واسطه و مستقیم یعنی از زبان  زنی  ها از آن جا که بی ي این کند و همه اض میاز همه نسبت به این جایگاه در ساختار جامعه اعتر
  .شود، اصالت دارد و ارزش و اعتباري فراتر از ارزش ادبی شاعر بیان می

آور  شاعر این مجموعه به جهت فضاي اجتماعی اختناق. تماماً پیرامون زن و عشق است» اسیر«محور و موضوع اصلی فروغ در 
درست شبیه زنانی که در اشعار غادة سر . شود پروا می رخی ازهنجارهاي سخت تبدیل به زنی سرکش وعاصی و بیو وجود ب
توان ادعا  نگرد و تقریباً می ي دید خود می و همه چیز را از زاویه. باشد گذارند در حقیقت زن مخاطب شاعر خودش می عصیان می

در بسیاري . زنانه است» اسیر«غالب موضوعات شاعر در . کند ود را ابراز میهاي نهانی خ کرد که شاعر مسائل خصوصی و احساس
در واقع  فروغ با پرداختن به زبانی اروتیک و بازگویی امور زندگی خود در شعر از . خورد از این اشعار زبان اروتیک به چشم می

عت احتیاج داشت و فروغ این شجاعت را هایی که در جامعه براي زنان وجود داشت، گذشت این کار به شجا حصار محدودیت
ي زنان  گونه جامعه این» ي تلخ افسانه«دهد و در شعر  همین امر او را در رقابت با شعراي مطرح معاصرش موفق نشان می. داشت

  :کند خویش را به تصویر کشید و ازآن انتقاد می

  ي ظاهر ندیدند هبه او جز از هوس چیزي نگفتند                        در اوجز جلو 

  )84: 1379فرخزاد، (به هر جا رفت در گوشش سرودند                    که زن را بهر شهوت آفریدند    

ي فروغ در  ي تفکر و ایده شوند اما بازگوکننده این اشعار گرچه از نظر ادبی جزء آثار پخته و قابل اعتناي فروغ محسوب نمی
نمایانگر حاالت زنی است که دنیا و پیرامونش را چونان » دیوار«ي  زن فروغ در مجموعه. باشد میاش  دیده ي زنان رنج ترسیم جامعه

شود  ي زنی که دراین اشعار فروغ نمایان می در چهره. هاي سنتی است در پی شکستن تمامی محدودیت. دیواري حصار کرده باشند
خواهد با حضور خود  او می. شوند رنج کشیده جامعه در نظر او ظاهر میبینیم اما در نگاه بعدي  زنان  در نگاه اول خود فروغ را می

. ها و دردهاي اجتماعیش را به جهانیان برساند به عنوان شاعر و نویسنده محوریت اجتماعی پیدا کند و از جایگاه اجتماعیش، حرف
  :اندیشد او به عنوان زن آزاد و مستقل می

  جویم به سوي شهر روز ره نمی 

  ام  در قعر گوري خفته گمان بی 

  گوهري دارم ولی آن را ز بیم  

  ام ها بنفته در دل مرداب

  پرسم زخویش روم نمی می 

  ره کجا ؟ منزل کجا ؟ مقصود چیست ؟ 

  بخشم ولی خود غافلم  بوسه می

  )184: همان. ( کاین دل دیوانه را معبود کیست 
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آن زن سرکش، عاصی و هنجارشکن آرام آرام . مجموعه قبلی استکامالً متفاوت از زن در دو » عصیان«زن فروغ در مجموعه 
جوي پاسخی از پروردگارش  و هاي جنسی و عشق جسمانی خارج گشته در جست در حال تحول است و دیگر از دایره هوس

اب  در کت«. باشد پیرامون موضوعاتی چون مرگ، زندگی، اجبار و سرنوشت و همچنین به دنبال کسب هویت و خودشناسی می
تر  گراید و رنگ شهوانی اشعار رقیق شود و جوش و خروش جنسی به آرامش می ها کمتر می ي حسانی گزاره جنبه» عصیان«

وجوي مراتب باالتر ازعشق هستند اما  اند و در جست پیداست که عشاق شعرهاي دیوار و اسیر به نوعی سیرشدگی رسیده. شود می
 )58: 1385دست غیب، . (شود ري میت رنگ مالل افزون» عصیان«در عوض در 

  

  » تولدي دیگر«ي  زن در مجموعه 

شکند، عصیانگر و  کشد که قراردادهاي اجتماعی را درهم می ي اول فروغ، شاعري زنی را به تصویر می در سه مجموعه
گونه خارج  هاي احساسات، حال و هواي عشق آن زن از فضاهاي شخصیتی خود و غلیان» تولدي دیگر«سرکش است اما در 

  .توان مشاهده نمود گردد و اثرات آن را به وضوح در اشعارش می شود دچار تحول و انقالب شخصیتی می می

ي زن، جاي خود را به احساس تنهایی و تلخی سیاهی و پرسش داده است مقایسه شعر  هاي پرشور و عاشقانه احساس« 
تغییر دیدگاه فروغ را نسبت به نقش و موقعیت زن و تصویري که از او » اسیر«از » هرجایی«و » تولدي دیگر«از » عروسک کوکی«

  )122:  1383کراچی، (» .کند ارائه داده است مشخص می

  :کشد ي زنان را به تصویر می این گونه جامعه» عروسک کوکی«و خود در این شعر 

  ها آري  بیش از این 

  توان خاموش ماند ها می بیش از این 

  نیتوان ساعات طوال می 

  با نگاهی چون نگاه مردگان، ثابت  

  خیره شد در دود یک سیگار

  خیره شد در شکل یک فنجان 

  در گلی بیرنگ برقالی  

  ...در خطی موهوم بر دیوار 

  توان برجاي باقی  ماند می 

  در کنار پرده، اما کور، اما کر 

  توان فریاد زد می 



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

١٥٤ 
 

  با صدایی سخت کاذب سخت بیگانه  

 )340: 1379فرخزاد، (!   دوستت دارم  

  

  : سیماي زن در اشعار غادة السمان 

مهمترین امتیاز شعري او زن بودن و . دهد هاي بارز غادة این است که او تصویري شفاف و صریح از زن ارائه می یکی از ویژگی
  .زنانه سرودن اوست

نده زن عرب است زنی که از پیشرفت و تمدن به غادة یک شاعر است با هویت کامالً زنانه او در بسیاري از اشعارش نگران آی 
  .دور است

دهد و با لحنی که  ي زنانه خبر می از انحطاط و پستی فرهنگ جامعه» زنی عاشق که باجغد دهشت در پرواز است«او در عاشقانه 
  :رساند ستیزد زن را به یک نوع خود آگاهی می کند و نه می نه امر می

 یت ه فی بی رأةِ اللشرقیه تَموت األَ بجد ۀ  / المغیرة الیَِومیقاصیلِ الص ذبحۀِ التَ فی م...  

بجدیه؟ روف األَ لَ ح د ه بضیاالوانی الف ل لَمعته  

  ک ائ نِ االرع بار سحت الغُ ل متحت الکُحل ؟/ ه غطی أهدا بکی هترَکت و  

لَ ا  روِلیِ فی القنِّ داخ ؟ه یوف رُ الضُ ی یحضُ تَ درم له  

ک؟  روفَ دت حد طَاطن فی الفرنِ و قَ الب رّت مل حه  

رِ ی ارضِ الس یرُ مع بوم الدهشۀِ الَ وأَط...  

 هی د ن مقبرةِ األَبجعیداً عه / بقی رّ   )56: 1992السمان، ( فی دهالیز مطبخِ األحزانِ الشَ

  میرد ي زن شرقی الفبا می در خانه:  ترجمه

  ...هاي حقیر  اه روز مرگیدر قربگ 

  اي اي را برق انداخته هاي نقره آیا ظرف

  اي ها را گردگیري کرده ها و پشتی آیا فرش

  غبارآلود کنند؟/ ات را  و گذاشتی که مژگان  سرمه کشیده 

  درون بیهودگی/ با عجله به مرغدانی برو/ آیند؟  مهمانان کی می 

  اي ؟ و حروفت را خرد کرده/ ق روي اجا/ ها را سرخ کردي  آیا سیب زمینی 
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دفتر (هاي شرقی       در دهلیزهاي قربانگاه غم/ هاي حروف  به دور از مقبره/ کنم  به سرزمین رازها پرواز می/ با جغد وحشت  
  )56-58سوم ص 

ترین زن  تبدین خاطر است که لقب پرجرأ. کاري بیان کند ي خود را بدون محافظه او آگاهانه سعی کرده است نگرش زنانه
گرا  اند شعر غادة تمرد و عصیان در مقابل نابرابرهایی است که در نظامی مرد ساالر و متعصب و سنت ي عرب را به او داده نویسنده

  .اند به وجود آمده

  :کند پروایی تمام بیان می اعتراض زن عربی را با بی» اشهد با الحب « او در شعر

یح  کس الرّ ع د اشه  

ی زمنِ  کس القَلبِ  علَ دوانی عع...  

بۀِ  حبالم داشَه و  

راهیۀِ  ارات الک د ی م ب ف   ...علی کَوکَ

فصِ ف بالرّ واَق  

تَحرکه مالِ الم نفَعِ الرّ ستَ م ۀِ/ اَمامن و طنجد ینَ ع ع باس الس  

علنُ أَن ال   و أُ

رکَع للبشاعۀِ       )21:  1992السمان، ( لَن نَ

  ...بر روزگار دشمنی من با قلب / دهم برخالف باد  واهی میگ: ترجمه

  دهم به عشق  گواهی می 

  ...اي در مدارهاي بیزاري بر ستاره 

  ام من در جایگاه انکار ایستاده

  »طنجه«و » عدن»میان / هاي دور دست  در برابر کاسه ریگ 

  کنم نه  و اعالن می 

  من در برابر زشتی  

  تسلیم نخواهم شد

: گوید او در این رابطه می. بندد کند و نه چشم خود را بر مظلومیت زنان جهان می شاعرنه از جنبشی مانند فمینیسم دفاع میالبته  
ماندگی نه تنها به زن عرب بلکه به مرد عرب  اي که زن در معرض آن قرار گرفته است، تنها مرد عامل آن نبوده، بلکه عقب شکنجه«

  )21:  1385السمان، (»  شدن و اتحاد این دو میسر است نه اعالن جنگ علیه مردها قسم حل، با همدارد و راه  نیز ستم روا می
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شمار زنان عرب در دوران مدرن رفته  هاي بی به شکل مستقیم سراغ  رنج» زن عاشق در میان دوات«ي  غادة السمان در مجموعه 
زن را به پاکی یک برگ سفید » هاي سپید زنی عاشق روي ورق«ر شعر و به کنکاش جایگاه آنان در نظام مرد ساالر پرداخته است د

  :داند آورد و در انتها دیگر در خانه ماندن را جایز نمی باره حس مسئولیتش را به زبان می کاغذ تشبیه کرده است و به یک

یضاء  ب کانت الورقُه ب کتُ ی عصفُور / جئت لأَ تّ طَاها ح م ی یۀِ کَثُلُوجٍ لَ ق رَرت  اَن ال أََلَو ثَها و/ نَ   قَ

یها  ی تلَصصت علَ وم التالالی باح ی / ص ت ل ب جدتُها کَتَ مقَاء: فَوح!  

یون لی العأطیرَ او ، قَ رِ حتَ یا و أَ ی أح نی کَ ثتَ لَو  

کُونُ   و أَ

       سأَن أصیرَ ورقۀِ عان مان، (ال اُرید67: 1999الس (  

  .هایی است که حتی گنجشکی روي آن  نرفته است که همانند برف/ ربرگ سفید و پاکی آمدم تا بنویسم ب: ترجمه

  و تصمیم گرفته که آلوده نکنم 

  را، دزدانه به سوي آن رفتم ) آینده(صبح روز بعد 

  !احمق: پس آن را یافتم که برایم نوشت 

  ها پرواز کنم  مرا آلوده کرد تا زندگی کنم و بسوزانم و به سوي چشمه

  باشمو  

  ي سال خورده باشم  خواهم که برگ دوشیزه و نمی 

غادة تصاویر تحقیرآمیز منفعل و توصیف . دهد غادة از جمله شاعرانی است که تصویري نورانی و روشن از زن ارائه می 
  .غیرواقعی از زن را در اذهان پاك نمود

ردان متصور است اعتال بخشید و آن چنان هویت و او زن را به عنوان یک موجودي اجتماعی که تمامی حقوقی را که براي م
شخصیتی به زن هدیه کرد که هرگز در تاریخ ادبیات معاصر عرب جز در شعر او و اشعار نزارقبانی چنین تصویر زیبایی از زن بیان 

  .نشده بود

ي صبر آنان در  ه کاسهسراید ک هاي زنانی می این گونه از اعماق زخم» اشهد علی عصیان«او در یکی از اشعارش به نام 
  :سراید کند و می اجتماعی که همواره به آنها ظلم روا داشته، از این رو عصیان خویش را اعالم می

ک   و لَن أغفرَ لَ

نعت التَجول فی شوارِع عمري مو...  

 بیه صتی الع کَ ب یه فی شَ العرف األَحکام وأعلَت  
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تک نا اسیرُ   !و ها أَ

ت روفی د کُض ه أَروی مالد لِ / کالس لَه با السب کَ م  

جد الملکۀ زنوبیا فی شوارع روما       )15:  1992السمان، ( کَ

  هرگز بر تو نخواهم بخشید: ترجمه  

  ...هاي عمرم مانع شدي  و از حرکت من در کوچه 

و در گردش خونین تو با غل و ! توامهان اکنون من اسیر / ي عصبی من حکومت احکام عرفی را اعالن کردي و بر شبکه 
  .هاي روم همانند مادر بزرگم ملکه زنوبیا در خیابان/ دوم  زنجیر می

مهري قرار گرفته  اي است اگر چه در طول تاریخ مورد مظلومیت و بی کند چهره ي زنانی که غادة دراشعارش ترسیم می چهره 
خواهی را براي زنان و  ته است او در اشعارش حس مبارزه و عدالتگیري حقوق خود به پاخاس است اما این بار براي بازپس

  .کند خواهران هم دردش را به بهترین وجه ممکن ترسیم می

در بندکردن رنگین «اشعار زیباي مجموعه شعري . خواهی تاکید دارد غادة حتی در مسائل عاطفی و عاشقانه نیز براین عدالت
  :باشد ي زنان می هاي جدید در بیان مسائل عاطفی جامعه گیري م جهتاي از تالش او براي ترسی نمونه» کمان

کبح   أُ

ی  ن ه أَن تعتقَلَ   لکنی أکرَ

جراهلَه مق ه النَّهرُ أَن یعتَ کرَ کما ی  

دةٍ قطَۀِ واح   فی نُ

کبح   أَ

طیع أعتقالی  ک لَن تَستَ نّ اللُ فی اعتقال نَهرٍ / للَ فشل / کَما یفشلُ الشَ د و تَ فشلَ الس یرةُ والغیمۀُِ و ی حنا لحظۀٌِ / الب فأَحببنی کَما أَ
نی کما أَنا و کُن بحراً/هاربۀٌِ  قبلَ   و اَ

فسی  نَ ب فیک بِ ص ی أَ   کَ

  فأحببنی کَما أنا

تی أو روحی قالَ نَظرَ عت لُ ا   وال تُحاوِ

قبِلنی کَما أنا    وأَ

ل البحرُ  ب قَ تَ کَما ی  

نهار کَلَّها أَ  ب فیه األَ لتی تَص  



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

١٥٨ 
 

رکض الیه أَبداً    و تَ

یرات ح دود و الب و الس ال الت   رغم الشَ

جِد طریقُها یف تَ عرف کَ   و تَ

تناهی      بوله االم   )203: 1996السمان، (الی قَ

  دوستت دارم : ترجمه  

  اما خوش ندارم که مرا در بند کنی 

  بدان سان که رود خوش ندارد 

  حد از بسترش اسیر شوداي وا در نقطه 

  دوستت دارم  

  توانی مرا در بند کنی اما نمی

همچنان که آبشار در توقیف و در بند کردن رود شکست خورد و دریاچه و ابر و سد هم نتوانست پس مرا دوست بدار آن 
  اي گریزپا چنان که هستم لحظه

  و بپذیر مرا آنچنان که هستم

  وشو در به بند کشیدن روح و نگاه من مک

  و مرا بپذیر آنچنا که هستم 

  پذیرد بداسان که  دریا می 

  همه نهرها را که همواره به سوي او خیزانند و در دل او ریزانند 

  مرا بپذیر  

  ها ها، دریاچه به سان آبشارها، بند آب 

  و بدان که چگونه راهم را

 . یابم نهایت می به سوي پذیرش بی 

  

  :گیري  نتیجه
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هر . شود وغ فرخزاد هر دو شاعري آگاه و روشتفکر هستند که اشتراکات زیادي بین اشعار آن دو دیده میغادة السمان و فر 
هردو . بودن آن است ترین مشترك شعرشان، زنانه هاي ادبیات زنانه در دو قلمرو عربی و فارسی هستند برجسته دوشاعر، شاخصه

اند و هویت انسانی یک زن را نشان  هایشان را به زبان شعر سروده یهها و گال ها، اعتراض هاي اندوهبار یک زن، خواسته تجربه
  . اند داده

اي زن و معشوق را از شعر امروز پاك کرده و به شخصیت طبیعی زن یعنی انسان، و  ي کلیشه در واقع این دو شاعر چهره 
جسم، روح، زبان، احساس، اندیشه و در نتیجه  اي که از نگاه غادة و فروغ، زن یعنی انسان، آفریده. اند معمولی زن جان بخشیده

  .استقالل فردي دارد

موضوع زن و جایگاه او در اجتماع به عنوان یکی از ارکان مهم عالم هستی از مباحثی است که تأثیر زیادي بر افکار این دو 
هر دو شاعر در رابطه با نابرابرهاي . توان در جاي جاي آثار غادة و فروغ دید بانوي ادیب داشته و نیز بازتاب بسیار آن را می
  .اند اجتماعی نسبت به زنان عصر خودشان شعر سروده

هاي یکسانی را در نقد این مباحث ارائه  اند و دیدگاه هر دو شاعر به مسائلی نظیر عشق، زن، آزادي و تجدد توجه نشان داده 
هاي ادبی و  رفاه زندگی شخصی، سطح تحصیالت بیشتر و موفقیتتوان دریافت که غادة به خاطر  تر می اند اما با نگاهی عمیق داده

  .دهد اش ارائه می تر از فروغ در رابطه با معضالت جامعه کارانه اجتماعی خود نقدي محافظه

عالوه براین . پرده سخنگویی از مهمترین خصوصیات شعري اوست باشد و صراحت و بی اما دیدگاه فروغ دیدگاه جسورانه می 
شود از یکدیگر تأثیر  رغم وجوه اشتراك شگرفی که بین اشعارشان دیده می اند و علی گونه ارتباط با یکدیگر نداشته یچدو شاعر ه

  .اند نپذیرفته
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  هاي عالمه محمد اقبال الهوريمثنوي شناسی اشعار درسبک
  

  1احمد تمیم داري

  چکیده

عالمه . شودي دیگر میهایی است که موجب تمایز آثار یک شاعر یا نویسنده از اثر شاعر یا نویسندهسبک، مجموعه ویژگی
ان، اشعار بسیاري را به زبان زبمحمد اقبال الهوري از شاعران صاحب سبک معاصر است که به عنوان شاعر غیر ایرانی و غیر فارسی

نگارنده بر آن است . هاستي اقبال در مثنويهاي سبکی مورد استفادههدف از نگارش مقاله، بررسی ویژگی. فارسی سروده است
هاي وي را در این سطوح هاي خاص مثنويکه شگردهاي عالمه اقبال را در سه سطح زبانی، ادبی و فکري بررسی نماید و ویژگی

هاي سه سبک خراسانی، عراقی و هاي خویش از ویژگیدهد که شاعر پاکستانی در مثنويي تحقیق نشان مینتیجه.نمایدمشخص 
در عین حال باید گفت که اقبال با وجود تتبع . هندي بهره برده است و در این میان بیشترین تمایل را به سبک خراسانی داشته است

ها ها و افکار متنوعی را ال به الي مثنويچنین شاعر اندیشههم. عري صاحب سبک استهاي مختلف شعر فارسی، خود شادر سبک
  .کند که شاعر اشعار خویش را به قصد تفنن نسروده استبیان کرده است که این مسئله اثبات می

     

  

  .، سبک، سطح زبانی سطح ادبی، سطح فکريهاي اقبال الهوري اقبال، مثنوي :هاکلید واژه 

                                                        
  استاد دانشگاه عالمه طباطبایی.  ١
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  مقدمه

قسمت اعظم . اقبال شاعري است بلند آوازه و داراي سبک خاص که به نام خود وي، سبک اقبال نامیده شده است    
ي موالنا پرداخته است و این تأثیرپذیري از دهد که شاعر آنها را به سبک و شیوههاي وي تشکیل میهاي اقبال را مثنويسروده
هاي شاعر بوده است که اقبال در آن از انواع صنایع اقبال بهترین جایگاه هنرنمایی هايمثنوي. جاي اشعار وي نمایان استجاي

 .استفاده کرده است و از رهگذر آن اشعار ساده و قابل فهم را به خوانندگان خویش ارزانی داشته است... بدیع لفظی و معنوي و
توان ي آن است و کمتر بیتی را میسراینده... جتماعی وهاي عمیق فلسفی، سیاسی، اگاه اندیشهتجلی هاي شاعرچنین مثنويهم

سازد که وي اشعار خویش و هاي اقبال این نکته را روشن میبررسی مثنوي. اي را در آن بیان نکرده باشدیافت که شاعر اندیشه
  .ها را در خدمت اهداف سیاسی و اجتماعی خویش قرار داده بودویژه مثنويبه

هاي هاي شاعر در بخشهاي مثنويترین افکار و ویژگیدلیل گستردگی بحث، نگارنده به بررسی مهم در این مقاله به    
  .گوناگون پرداخته و در هر بخش براي روشنی بهتر مطلب بیت یا ابیاتی را نقل کرده است

  

  :بررسی اشعار در سطح زبانی) الف

  .است ، لغوي و نحوي)موسیقایی(سطح زبانی شامل سه سطح آوایی     

هاي اقبال با توجه به اهمیت موسیقی در شعر، سه نوع موسیقی بیرونی، کناري و درونی در    مثنوي :سطح آوایی**     
  :گیردالهوري مورد بررسی قرار می

از لحاظ سبک شعر، قسمت اعظم آثار اقبال به پیروي از موالنا و در جهت نشر و اشاعت ): وزن(موسیقی بیرونی     
چنین وي هم. ي مولوي است، سروده شده استهاي اسالمی و عرفانی به بحر رمل مسدس محذوف که بحر پسندیدهاندیشه

و بحر هزج مسدس اخرب ) فعولن فعولن فعولن فعل(، بحر متقارب )گلشن راز جدید(اشعاري در بحر هزج مسدس محذوف 
... ویژه سعدي، عطار، جامی وي ایران بهز شاعران گذشتهسروده است که پیروي وي را ا) مفعول مفاعلن فعولن(مقبوض محذوف 
  .سازدبه خوبی نمایان می

هاي قافیه)   به جز موارد اندك(هاي اقبال هاي به کار گرفته شده در مثنويقافیه ):قافیه و ردیف(موسیقی کناري     
هاي به کار جناس-ویژه تجنیس ي معموله و بهین، قافیههاي بدیعی شامل ذوقافیتي درونی، انواع قافیهسالمی هستند و وي از قافیه

  : در محل قافیه استفاده کرده است -.است "اول -مطرف"رفته در این زمینه بیشتر از نوع جناس زاید 

  )قافیه درونی(    خیزد انگیزد پرد تابد رمد                               سورد افروزد کشد میرد دمد

  )12ص ، 7اسرار خودي، (
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  )تجنیس(  ربود از نگاهم این کهن عالم                               بوددانم چه در نگاه او نمی

  )285، ص 11جاویدنامه، (

  )ذوقافیتین(مویان باختم   عشق با مرغوله                       رویان ساختم        مدتی با الله

  )114، ص 14خالصه مثنوي، (

  مـایستتا تـوانی بـر نـواي او                                ایست مهپیهم سر چشم او را اشک

  )180، ص 12نامه، بندگی(

هاي فعلی که بیشترین ردیف. هاي فعلی، اسمی، مرکب و حرفیهاي اقبال عبارتند از ردیفهاي موجود در مثنويردیف    
هاي وي گونه ردیف دشواري در مثنوياند و هیچهاي ساده و ابتدایی انتخاب شدههاي اقبال دارند، از میان فعلبسامد را در مثنوي
گفتنی است، شاعر از قافیه ... . ها به کار برده عبارتند از است، بود، شد، کرد وهایی که اقبال در این مثنويردیف. یافت نشده است

  .بیش از ردیف در اشعار خود سود جسته است

، انواع جناس )موازنه و ترصیع(ي صنایع بدیع لفظی از قبیل انواع سجع درونی متن به وسیله موسیقی  :موسیقی درونی
  )153: 1375شمیسا، . (آیدبه وجود می) صداییحروفی، همهم(، انواع تکرار ...)ناقص، اشتقاق و(

هاي اقبال از بسامد ر مثنويصنعت ازدواج که همانا قرار گرفتن دو سجع متوازي در کنار هم است، د :سجع در کالم*     
  :باالیی برخوردار است و شاعر از سجع متوازي بیش از سجع متوازن براي آهنگین کردن کالم خویش بهره جسته است

 عسر و غسرخن و الت و منات و رم                        نسر و فسربعل و مردوخ و یعوق و 

  )320، 11جاویدنامه، (

ها هاي اقبال، تکرار است؛ اعم از تکرار واكدر مثنوي» musical«هاي بارز موسیقایی از ویژگییکی دیگر  :تکرار*     
  .، تکرار عبارت و تکریر)رد الصدر الی االبتدا، رد العروض الی االبتدا(، تکرار واژه )صامت و مصوت(

مون بیت و در سطح کلی با مثنوي مورد نظر ي مستقیم آنها با مضها، رابطهها و صامتي مصوتي قابل توجه دربارهنکته    
-پیوستگی و ارتباط را بیان میو آنجا که به هم» آ«است؛ یعنی آنجا که سخن از حسرت و دریغ است، متناسب با آن، مصوت بلند 

براي بیان  که معناي سکون و آرامش دارد، معموالً» اي«جالب اینکه اقبال از مصوت . بسیار به کار رفته است» آُ«کند، مصوت 
  :حسرت استفاده کرده است

  اياي                 از لگدکوب نگهبان مردهاي آزردهناخوشی افسرده
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  )27، ص 2اسرار خودي، (

  :صداییهم    

  ذکر و فکر و علم و عرفانم تویی           کشتی و دریا و طوفانم تویی

  ) 414، ص 8پس چه باید کرد، (

  :حروفیهم    

  ام شرمنده آدینه نیستز سوز سینه نیست       هفته یک نفس فرصت

  )56، ص 23خودي، رموز بی(

هاي خویش واژگان را سه تا چهار بار تکرار نموده و عالوه بر آن، از انواع اقبال در بیشتر ابیات مثنوي :تکرار واژه*     
  :مختلف تکرار واژه در سطح کالم نیز بهره گرفته است

  ل من                دل من جان من آب و گل منز مرگ دیگري لرزد د

  )171، ص 20گلشن راز جدید، (

هاي شعر او جناس.  اقبال از انواع مختلف جناس نیز براي باال بردن طرفیت موسیقایی شعرش بهره برده است :جناس*     
  :باشد، اقتضاب و اشتقاق می)مذیل، مطرف(بیشتر از نوع جناس زاید 

  فروخت  غیرتسوخت        با پشیزي مایه  غیرلطف  خویش را از برق

  )19، ص 9اسرار خودي، (

  و بود او نمود               اندرون او چو داغ الله دود نیرنگاو  رنگ

  )191، ص 11پیام مشرق، (

  :سطح لغوي** 

هاي کهن سروده با توجه به    اسلوباقبال بر اثر کثرت مطالعه و ممارست در اشعار شعراي قدیم ایران، بیشتر اشعار خود را     
وي از مضامین متکلف، لغات سست و کلمات نادرست در سرودن اشعارش خودداري نموده و به استثناي موارد معدودي از . است
  .هاي قدیم استوار ساخته استي سبکهاي لفظی سبک خود را بر همان پایهجنبه
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است که برخی از این واژگان چون جوهر، سیاره،  درصد باالي لغات عربیهاي اقبال، هاي لغوي مثنويیکی از ویژگی    
ي دیگر همچون طایر، یم، صلوات، شجر، احمر، باشند و دستهاز لغات عربی رایج در زبان فارسی می... لوح، نقش، غافل، مأمور و

  . از میان لغات ساده و قابل فهم عربی انتخاب شده است... قصور و

هاي اقبال است؛ برخی از این واژگان، پهلوي و بعضی دیگر هاي لغوي مثنوياز دیگر ویژگی گراییکهن آرکائیسم یا    
، کاربرد واژه )انسانیت: مردمی(گرایی در اشعار اقبال، به صورت کاربرد واژگان کهن کهن. هاي بعدتر زبان استمربوط به دوره

ن: نسخَ(، تلفظ کهن واژه )خاموش: مرده(در معناي کهن  ، افزودن الف )شکافتن: شکافیدن(، کاربرد افعال در ساختار کهن )سخُ
  .نمود دارد... و) افرشته: فرشته(بر سر کلمات 

طیاره، ته، خوشگلی، بدگلی، ابی: شودنیز از شگردهاي اقبال در اشعارش محسوب می کلمات و ترکیبات عامیانهکاربرد     
  ... .غاز، پرچین و

  تابانه گیراز ما چو تیر                دامن او گیر و بی سرت گردم گریزاي 

  )401، ص 2پس چه باید کرد، (

ها و نخست واژه: انداین واژگان دوگونه. خوردبه چشم می ترکیبات و واژگان خاصهاي اقبال برخی از در مثنوي    
  : نمونه براي. اي به کار برده استهایی که اقبال آنها را در معناي تازهترکیب

اقبال این واژه را به معناي طرز، شیوه، روش و سبک به کار ) 118: 1356چودهري، (قصد، میل، قیاس، حدس، اندازه : انداز
  : برده است

  ناله را انداز نو ایجاد کن            بزم را از هاي و هو آباد کن

  )9، ص 11اسرار خودي، (

  : اقبال ساخته استهایی که ظاهراً خود ها و ترکیبدوم، واژه

  )123همان، (ناپذیري، باحوصلگی خستگی: اسم مصدر از پردم: پردمی

  نصیب جهان آنچه از خرمی است      ز سنگینی و محنت و پردمی است

  )223، ص 9افکار، (

و  هاي جمع فارسیجمع بستن کلمات عربی با نشانههاي اقبال در سطح لغوي، هاي بارز مثنوياز دیگر ویژگی    
  :است »ها«به جاي » ان«عالمت جمع استفاده از 

  آمیختند              آبروي دودمانی ریختند اسودانبا  احمران
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  )301، ص 4جاویدنامه، (

  باجگیر خانقاهاناز کاله و بوریا تاج و سریر              فقر او از 

  )84، ص 4خودي، رموز بی(

هاي اقبال تا حد زیادي رعایت شده است و عنصر وزن و موسیقی منجر نويساختار نحوي جمالت در مث: سطح نحوي **    
شود؛ هرچند در مواردي، متناسب با وزن و موسیقی شعر، ارکان جمله به نقص یا پس و پیش شدن حاد دستوري در جمالت نمی

  :است جایی باعث دشواري کالم و در اصطالح تعقید معنوي و لفظی نشدهاند، این جابهجا شدهجابه

  فکر تو در کنج دل خلوت گزید                 این جهان کهنه را بازآفرید

  )266، ص 5نقش فرنگ، (

  

  :بررسی اشعار در سطح ادبی: ب

  . سطح ادبی شامل سه سطح بیان، بدیع لفظی و معنوي است    

  :بیان** 

دانست؛ ) صور خیال(ي ایماژ ن موضوع و زمینهتواکنند، با تصرفاتی میي آنچه را که در علم بیان مطرح میمجموعه    
مجاز و صور گوناگون آن و تشبیه . بنابراین یک توصیف یا یک صفت، یک استعاره یا یک تشبیه ممکن است یک ایماژ بیافریند

  )9: 1384شفیعی کدکنی، . (ي بیان استارکان اصلی خیال شعري هستند و در شعر هر زبانی، جوهر شعر، بازگشتن به همین مسأله

  تشبیه* 

بیشتر تشبیهات وي زنده و روشن . سازداقبال در آوردن تشبیه مهارت خاصی دارد و به وسیله آن، مضامین دقیق را آشکار می    
تصاویر نو و بدیع در شعر او کم است و بیشتر تشبیهات کالسیک شعر فارسی را در اشعار خویش تکرار نموده است؛ مانند . است

رو و مقلد نبوده، بلکه سبک معینی داشته با این حال، نه در لفظ و نه در معنی دنباله... سرو، خاموشی به مهر، ابرو به تیغ وتشبیه قد به 
هاي انجام شده، اغلب تشبیهات به کار مطابق بررسی. برده که با اندیشه و افکار وي سازگار باشدو کلمات و تعبیراتی را به کار می

  :استو سپس غیر اضافی  اقبال، از نوع تشبیه بلیغ اضافی  هايرفته در مثنوي

  در چمن جز دانه اشکم نکشت          تار افغانم به پود باغ رشت

  )5، ص 4اسرار خودي، (
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  ایام است ما را پیرهن                             سوزنش حفظ روایات کهن ربط

  )    100، ص 4خودي، رموز بی(

  :هاي اقبال استپربسامدترین نوع تشبیه در مثنوي تشبیه مرسل بعد از تشبیه بلیغ،

  ها از سنگ و خشتگشاید نغمهعشق مردان پاك و رنگین چون بهشت                    می

  )187، ص 4نامه، بندگی(

  :تشبیه مجمل، نیز از مواردي است که اقبال به آن توجه داشته است 

  ثانی اسالم و غار و بدر و قبر همت او کشت ملت را چو ابر         

  )105، ص 3خالصه مثنوي، (

باشد و در این هایش   میها، کاربرد تمثیالت و عبارات کوتاه در اثناي برخی از سرودههاي بارز اقبال در مثنويیکی از ویژگی
حکایت . این حکایات را آورده استاقبال هر جا که ضرورت دانسته، براي فهم بهتر مطلب . کار پیرو استاد خود، مولوي بوده است

هاي این حکایات، یکی کوتاه و تأثیرگذار بودن و دیگري از ویژگی. هاي تمثیلی استي این داستاناز جمله "الماس و زغال"
  .گیري به عهده مخاطب گذاشته شده استاگرچه در مواردي، نتیجه. گیري شاعر از حکایات استنتیجه

  :توجه اقبال در اشعارش بوده استنیز مورد  تشبیه مضمر    

  عشق من از زندگی دارد سراغ                عقل از صهباي من روشن ایاغ

  )431، ص 16مسافر، (

  استعاره* 

فی الواقع، انواع مجاز نیز در زبان عادي . گویندي مشابهت است که به آن استعاره میترین نوع مجاز، مجاز به عالقهمهم«    
توان استعاره را از تشبیه از طرف دیگر، می. توان گفت مجاز باالستعاره، نوعاً مربوط به زبان ادبی استاست؛ اما می مرسوم و رایج
شمیسا، . (است» condensed simile«استعاره و تشبیه هر دو یکی هستند و استعاره در حقیقت، تشبیه فشرده . نیز بیرون آورد

1386 :153-154(  

  ):غیر اضافی(استعاره مصرحه و استعاره مکنیه: هاي اقبال، به ترتیب بسامد عبارتند ازرفته در مثنويهاي به کار استعاره

  سر شیري را نفهمد گاومیش           جز به شیران کم بگو اسرار خویش

  )389، ص 15پس چه باید کرد، (
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  خبر از حقیقتهاي بیانسان آگاه به حقیقت، انسان: شیر

  ش کشید            زندگی خون گشت و از چشمش چکیددهر سیلی بر بناگوش

  )92، ص 13خودي، رموز بی(

  کنایه*

باشد که در این نوع کنایه، وسایط ي آنها از نوع ایما میهاي اقبال، از نظر میزان کاربرد کنایه، نسبتاً غنی است و همهمثنوي    
هاي قبل است، گذاري شده در دورههاي شعري پایهبال پیرو سنتاز آنجا که اق. اندك و ربط بین معنی اول و دوم آشکار است

  :هاي نخستین شعر فارسی ساده و قابل فهم استهاي به کار رفته در اشعار وي نیز، به مانند دورهبنابراین کنایه

  استکمیاي احمر  حال ما از فکر تو باالتر است             شعله ما

  )46، ص 4اسرار خودي، (

  کمیاب و گرانبهاکنایه از 

  مجاز* 

ي ماکان مجاز به عالقه. ترین نوع مجاز، استعاره سترود؛ زیرا تنها مجاز ادبی و مخیلمجاز تنها براي تبیین استعاره به کار می
  :هاي اقبال استپربسامدترین نوع مجاز در مثنوي

  دهدجهد           ذره را پهناي گردون میما برمیخاك چون شرر از 

  )419، ص 8ر، مساف(

  :هاي بدیعیآرایه** 

کند و آن در اثر ایجاد تناسبات و روابط بدیع معنوي بحث در شگردهایی است که موسیقی معنوي کالم را افزون می«    
به عبارت . شودمعنایی خاصی بین کلمات است و به طور کلی، یکی از وجوه تناسب و ربط معنایی بین دو یا چند کلمه برجسته می

ها به یکدیگر وابسته شوند ها و صامتشود که کلمات به وسیله تشابه و تجانس هرچه بیشتر مصوتگر، اگر بدیع لفظی باعث میدی
کند، تناسب ي دیگر میي واژهاي متوجهو بین آنها روابط آوایی محسوسی ایجاد شود، در بدیع معنوي، آنچه ذهن را از واژه

  )27: 1381شمیسا، (» .معنایی است

توجه داشته ... هاي لفظی وهاي بدیع لفظی و معنوي، اقبال بیشتر به بدیع لفظی و صنایعی همچون جناس، تناسباز میان آرایه    
  ... .است تا صنایع معنوي همچون مراعات نظیر، تضاد و
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است و در این زمینه، بیشتر از از صنایعی است که اقبال بسیار بدان توجه داشته  مراعات نظیرهاي بدیع معنوي، از میان آرایه
  :طبیعت براي ایجاد تناسب بهره گرفته است

  هاستتیر کیشمبه نخچیري  هاست              تا تونخچیربا  صیاددر جهان 

  )308، ص 6جاویدنامه، (

اي اقبال، تنها هگفتنی است، تضادهاي به کار رفته در مثنوي. هاي اقبال کاربرد فراوان داردنیز در مثنوي تضادصنعت     
  :که چندان هنري و زیبا نیست... تضادهاي لفظی است؛ مثل روز و شب، ته و باال و

  نیست فزون پست باال کم درونشنیست         بروناست و  درونکران او 

  )165، ص 7گلشن راز جدید، (

ي تسلط او بر قرآن کریم و ان دهندهي وافر داشته و این نشهاي خویش عالقهدر مثنوي اقبال به کاربرد آیات قرآنی    
  :نیز آشنایی عمیق وي با آن است

  اي از خوان کیست        آیه فأصبحتم اندر شأن کیستعلم و حکمت ریزه

  )407، ص 10پس چه باید کرد، (

ته إ«    م بِنعم م فَأصبحتُ کُ ینَ قُلُوبِ ب فَألف م أعداء نتُ م إِذ کُ یکُ اذکروا نعمه اهللاِ علَ خواناًو... «  

  :هاي اقبال داردبعد از آیات قرآنی بیشترین بسامد را در مثنوي اشاره به احادیث نبوي    

  سوز                  بود اندر آب و گل آدم هنوز جلوه او قدسیان را سینه

  )76، ص 12خودي، رموز بی(

      

  بررسی اشعار در سطح فکري: ج

در دیوان وي همواره معنی بر لفظ . ي خویش را در لباس شعر به خوانندگان ارزانی داشته استها و افکار واالاقبال اندیشه    
  .اي را مطرح نکرده باشدتوان یافت که شاعر در آن اندیشهمقدم است و کمتر بیتی را می
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تبیین فلسفه خاص  در واقع اقبال اشعار خویش را در جهت. است» خودي«هاي اقبال، ترین مضامین مثنويیکی از مهم    
وي چنانکه خود گفته است، خودي را به مفهوم اعتماد به نفس، عزت نفس، حفاظت نفس و . سروده است» خودي«خویش، یعنی 

تعبیر دیگر اقبال از خودي است که حیات بشر وابسته » شخصیت«یا » من«) 77: 1358مشایخ فریدنی، . (بلندنظري به کار برده است
  :اي وجود داردنا به عقیده اقبال، خودي بنیان نظام هستی است و بالقوه در هر پدیدهب. به نیروي آن است

  وانمودن خویش را خوي خودي است           خفته در هر ذره نیروي خودي است

  )12، ص 13اسرار خودي، (

ون است، جهان فانی، اما حقیقت است، از جهان ماده نیست، حواس در آن دخالت ندارد، جزئی است که از کل فز» خودي«    
به اعتقاد شاعر، عشق، ) 345: 1384قیصر، (» .آید که کامالً کمال یافته باشداي به جاودانگی نائل میخودي«باقی است و » خودي«

از علل اضمحالل ... آرزو، علم و تحمل رنج و سختی از عوامل تحکیم خودي و دریوزگی، خودباختگی، بندگی، ناامیدي و
. را دریافت» خود«است و براي تسخیر آفاق باید » خود«اقبال معتقد است آگاهی از راز زندگی، مستلزم شناخت . ندهست» خودي«

گیرد و در انسان به تکامل نوازد؛ نوایی که اندك اندك اوج مینمی» خودي«دستگاه موسیقی زندگی آهنگی جز «: گویدوي می
  )30: 1382معروف، (» .رسدمی

  ت خودي است                    ال و اال از مقامات خودي استزندگی شرح اشارا

  ) 354، ص 18جاویدنامه، (

بنابراین بازگشت به آیین مقدس . داندهاي مسلمانان را در دوري از آیین و فرهنگ اسالم میي تمام بدبختیاقبال ریشه    
  :ن  اختصاص داده استهاي خویش ابیاتی را به آي دیگري است که وي در مثنوياسالم نکته

  ها صحراست از آیین وصلها دریاست از آیین وصل         ذرهقطره

  باطن هر شی ز آیین قوي              تو چرا غافل از این سامان روي

  باز اي آزاد دستور قدیم                 زینت پا کن همان زنجیـر سیم

  طفـی بیرون مـروسنج سختی آیین مشو             از حدود مصشکوه

  )30، ص 5 -2اسرار خودي، (

شاعر الهوري تنها راه نجات مسلمانان . هاي اقبال به مسلمانان جهان بوده استدعوت به وحدت و یگانگی یکی دیگر از پیام    
  :گیرددانست که از نژاد و زبان و رنگ فراتر قرار میجهان را در اتحاد و یگانگی می
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  د            همان نخل را شاخ و برگ و براندبنی آدم اعضاي یکدیگرن

  )265، ص 1نقش فرنگ، (

پرستی و بنا نمودن ملیت بر اساس وطن و سرزمین بدعت غربیان براي ایجاد تفرقه میان مسلمانان ي وي، وطنبنا به عقیده    
  :دت افکار و افعال استوي قائل به وح. به اعتقاد اقبال، رسیدن به کمال در گرو همبستگی و ارتباط است. است

  وحدت افکار و کردار آفرین         تا شوي اندر جهان صاحب نگین

  )379، ص 4جاویدنامه، (

» پس چه باید کرد اي اقوام شرق«مثنوي . ي دیگر اقبال به مسلمانان جهان استستیزي و عدم تقلید از فرنگ توصیهغرب    
ي داند و معتقد است غرب به انسان به دیدهداراي خاصیت استعماري و استثماري میوي غرب را . بزرگترین اثر در این زمینه است

با وجود این، اقبال علم و . وي معتقد است شرقیان نباید از اروپاییان تقلید کنند و فریب ظواهر تمدن آنها را بخورند. نگرداشیا می
  )290همان، ص (» غرب در عالم خزید از حق رمید«: پسنددمیگرایی آنان را نکند، بلکه ماديتمدن مغرب زمین را انکار نمی

ي وي زندگی یعنی تالش و به عقیده. ورزدهاي خویش به داشتن آرزو و هدف در زندگی تأکید بسیار میاقبال در مثنوي    
صیت فرد را محکم و استوار آنچه شخ«اقبال عقیده دارد ) 13: 1380حسین، . (ي دایمی براي دستیابی به اهداف عالی و اعلیمبارزه

، »ماکان«بقایی (» .اي بیش نیستانسان بدون آرزو مرده. بخشد، داشتن آرزو و هدف استپروراند و تعالی میکند و آن را میمی
1379 :7-8(  

  زنده را نفی تمنا مرده کرد         شعله را نقصان سوز افسرده کرد

  )14، ص 1اسرار خودي، (

اقبال به ما پیغام مبارزه و . کوشی در اشعار اقبال مقام بسیار مهمی داردت یا به عبارت دیگر پیکار و سختپیام تالش و حرک    
  : گویددهد و میپیکار می

  گیرکوش و سختشود از وي دو عالم مستنیر             هر که باشد سختمی

  )40، ص 14همان، (

ي اشعار اقبال را ترین جنبهترین و ماندنیمهم«: گویدمی» یدن دگر آموزدیدن دگر آموز، شن«در کتاب » اسالمی ندوشن«    
ي هستی مایهحرکت از نظر وي جان. ي حرکت و رویش و جوشش استاقبال ستاینده. ي شور و شوق او جستباید در حماسه

  )15: 1370اسالمی ندوشن، (» .است
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  و ضرب خوب و زشتنیاز از حرب خود افتادن لب جوي بهشت           بیبی

  گر نجات ما فراغ از جستجوست         گـور بهـتــر از بهشـت رنگ و بوسـت

  تــر  گــردد  ز  پــرواز  مــداماي مسـافـر جـان بمیـرد از مقـام         زنــده

  سفر با اختران بودن خوش است       در سفـر یک دم نیاسـودن خوش استهم

  )287، ص 12 -9جاویدنامه، (

اي است از اشراق، محبت، عشق از نظر اقبال، آمیزه. یکی از دیگر از مضامین محوري تفکر اقبال، عقل و عشق است    
از نظر اقبال، امتیاز آدمی به عشق است و ) 173: 1384قیصر، . (جاودانگی، قدرت، آرزو، تحرك، خالقیت، طلب، تپیدن و رسیدن

به اعتقاد وي عشق ماوراي جهان مادي است، نمودهاي مختلف و قدرت بسیار . داندمیترین دلیل هستی خویش شاعر آن را مهم
بیند و بر این باور است که اقبال جاودانگی و حیات را مرهون عشق می. دارد و عشق واقعی پلی است براي رسیدن به حقیقت مطلق

- عشق چون کامل شود آدم«: گري است، کمال عشق در آدمي اقبالبنا به عقیده. شوندجوامع بشري جز با عشق فعال و پویا    نمی

  )298جاویدنامه، ص (» گر است

خطاب . داندي غربیان و شرقیان، اساس کار غربیان را زیرکی و بنیان کار شرقیان را بر عشق میاقبال در بیان تفاوت طریقه    
  :ا عقل آمیختوي به مسلمانان جهان این است که عالمی دیگر باید آفرید و عشق را ب

  خیز و نقش عالم دیگر بنه                  عشـق را با زیرکـی آمیـز ده

  )306، ص 8همان، (

تواند کنایتی باشد از ترکیب انتخاب وي به عنوان دلیل راه در جاویدنامه، می«پیشگام اقبال در این طریق است و » مولوي«    
دهد، اما منکر ارزش عقل نیست، بلکه آن دو را ل عشق را بر عقل ترجیح میاگرچه اقبا) 103: 1380شریعتی، (» .عشق و عقل

  :داندمکمل یکدیگر می

  هاي عقـل         به شود از نشترش سوداي عقلعشـق افالطـون علـت

  جمله عالم ساجد و مسجود عشق        سومنات عقـل را محمود عشـق

  )47، ص 15 -14اسرار خودي، (

ي گرایی و خشک شدن ریشهگرایی مفرط شده و این امر سبب مادياست که عصر حاضر دچار عقلسخن اقبال این     
بهره بودن از نور عشق و لذت معنوي یقینی، توخالی بودن، بیوي دانش حاضر را به دلیل بی. معنویت در نهاد انسان گشته است
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-جویان، پیام پیر روم است که میي اقبال به علمتوصیه. باشددهد و معتقد است که علم باید در خدمت عشق مورد انتقاد قرار می

  : فرماید

  علم را بر تن ماري بود                  علم را بر دل زنی یاري بود

  )45، ص 14همان، (

نه وي در این زمی. ي آن داد سخن داده استهاي خویش دربارهانسان کامل یکی دیگر از مواردي است که اقبال در مثنوي    
انسان . ورزددر اشعار خویش تأکید می) پیر(اقبال بر لزوم پیروي از انسان کامل . به شدت تحت تأثیر دیدگاه مولوي بوده است

. ي اوستکامل وي اشرف مخلوقات است، در تکامل بخشیدن به جهان یار و یاور خداوند و کسی است که جهان تحت سیطره
انسان کامل اقبال سري از اسرار عشق است و به نژاد و نسب و مرز و . اي از روح خداوندي استي اسرار الهی و نیز جلوهوي داننده

  :بوم خاصی وابسته نیست

  در دو عالم هر کجا آثار عشق                    ابـن آدم ســري از اســرار عـشـق

  نیست  سر عشق از عالم ارحام نیست                   او ز سام و حام و روم و شام 

  )  308، ص 2 -1جاویدنامه، (

هاي خدا و هاي وي بدل به خواستیابد که خواستانسان کامل به چنان حدي از نیروي روحانی دست می«از نظر اقبال     
را معیار کمال بشري و وجود وي را به لحاظ تاریخی، منحصر ) ص(اقبال، پیامبر ) 158: 1384قیصر، (» .شوددست او دست خدا می

در آثار اقبال به » عبدهو«ي واژه) 51: 1382معروف، . (دانستمی) الهوت و ناسوت(اي دلپذیر از الوهیت و انسانیت به فرد و آمیزه
  . رودویژه در مورد پیامبر به کار میمعناي انسان کامل است که به

است؛ تا » خوديرموز    بی«ي ویژه منظومهبههاي اقبال و خاندان او یکی دیگر از مضامین سروده) ص(عشق به رسول اکرم     
گري است به نظر اقبال، پیامبر هدایت. داندترین اثر در این زمینه به فارسی میترین و عالیدیوان وي را بزرگ» شریعتی«جایی که 

پابرجا گشت و راه  که با رسالت خویش، اتحاد ملت را رقم زد، کتاب وي به مؤمنان قوت قلب بخشید، ملت به وجود وي زنده 
- هم. ي اسرار حیات و زندگی قائم به دین اوستآور آزادگی، برادري و مساوات است، بازگو کنندهحق را بازیافت، پیامبر پیام

اقبال زندگی بدون حضور پیامبر را با مرگ برابر . شودچنین طینت پاك مسلمان در دریاي وجود وي به گوهر ارزشمند تبدیل می
  :دهداهی این شیفتگی وي را به گستاخی در برابر خداوند سوق میداند و گمی

  توانی منکر یزدان شدن                منکر از شأن نبی نتوان شدنمی

  )309، ص 9جاویدنامه، (
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کند و دست یافتن به آن را سعادتی براي ، آرزوي مردن در حجاز را مطرح می»عرض حال به حضور رحمه للعالمین«وي در     
  :  شماردخود می

  نواز         آرزو دارم که میرم در حجازهست شأن رحمتت گیتی

  اي اي         تـا کجـا زنـاري بتـخـانـهمسلمی از مـاسـوي بیگانـه

  حیف چون او را سرآید روزگار        پیکرش را دیر گیـرد در کنار

  مناز درت خیزد اگر اجزاي من         واي امروزم خوشا فرداي 

  )115، ص 11 -8خالصه مثنوي، (

هاي اقبال طی ابیاتی پرشور بیان نیز در مثنوي) ع(، امام حسن و امام حسین )س(عشق به امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا     
  . شده است

  نتیجه

در این میان، اقبال  هاي اقبال، ویژگی سه سبک خراسانی، عراقی و هندي دیده شده است ودر مثنوي: در حوزه زبانی) الف    
هاي مختلف شعر توان گفت که شاعر با وجود تتبع در سبکدر عین حال می. به سبک خراسانی تمایل بیشتري نشان داده است

ها و عدم یکدستی زبان، به ها و بلنديدر اشعار او معنی بر لفظ مقدم است و با وجود پستی. فارسی، شاعري صاحب سبک است
  .فت که اشعارش ساده و به دور از تقلید استتوان گطور کلی می

سروده ) هزج مسدس محذوف(بیشتر اشعار اقبال به پیروي از مثنوي مولوي و در همان وزن و بحر : هاي سطح آواییویژگی   
  .شده ست

  . هاي بدیعی شامل قافیه معموله، ذوقافیتین و به ویژه تجنیس بسیار بهره برده استاقبال از قافیه    

در سطح صامت و مصوت و واژه، بسامد باالي استفاده از صنعت ازدواج و شاعر از سجع » repetition«بسامد باالي تکرار     
  . متوازي بیش از سجع متوازن براي آهنگین ساختن کالم خویش استفاده کرده است

  .  و اشتقاق) مذیل و مطرف(استفاده از اقسام جناس، به ویژه جناس زاید     

  .هایی چون مراعات نظیر و تضاد در سطح وسیعکاربرد آرایه    

هاي وي به طور کلی اقبال از صنایع بدیع لفظی بیش از بدیع معنوي استفاده کرده است و از این نظر موسیقی درونی در مثنوي
  . بسیار قوي است
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ها یا واژگان متداول در زبان فارسی واژه ها بسیار باالست، اما اینبسامد لغات عربی در این مثنوي: هاي سطح لغويویژگی
ي اقبال است که به صورت استفاده ز گرایی از خصوصیات ویژهکهن. اندي عربی انتخاب شدههستند یا از میان کلمات ساده

ي رساختهها ببرخی از ترکیبات مورد استفاده در این مثنوي. نمود پیدا کرده است... واژگان کهن، افزودن الف بر سر کلمات و
  ... . میر، پردم وخوي، تشنهخود شاعر است مانند رم

هاي اقبال تاحد زیادي رعایت شده است و عنصر وزن و موسیقی منجر به ساختار نحوي در مثنوي: هاي سطح نحويویژگی
  .نقص و یا پس و پیش شدن حاد دستوري در جمالت نشده است

-ي بسیار جسته است و در این زمینه پیرو سنت شعري پایهدر شعر خویش بهره اقبال از تشبیه و استعاره: در حوزه ادبی: ب

وي به تشبیه بیش از استعاره توجه . ها وجود نداردهاي شعري قبل است و تصویر نو و بدیعی در این زمینهگذاري شده در دوره
استعاره . ز آن تشبیه بلیغ غیر اضافی، مرسل و مجملکرده است و از میان تشبیهات، تشبیه بلیغ اضافی بسیار به کار برده است و پس ا

استفاده از صنایعی چون . هاي اقبال از بسامد باالیی برخوردار است و از آن میان استعاره مصرحه بسامد بیشتري داردنیز در مثنوي
  .هایش استمراعات نظیر و تضاد نیز از شگردهاي اقبال الهوري در مثنوي

ترین آنها اندیشه خاص الي اشعار خویش مطرح ساخته است که مهمهاي بسیاري را در البهاندیشه اقبال: در حوزه فکري: ج
عدم تفرقه و اختالف، بازگشت به : مضامین واحدي که از این اشعار به دست آمده، عبارتند از. است» خودي«وي، یعنی نظریه 
  ... .زمین وتوجهی به فرهنگ مغربآیین اسالم، بی
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  پرسش از ادبیات تطبیقی
  

   1احمد تمیم داري
  چکیده

هاي امروزین ادبیات را بخشی از فرهنگ بدانیم و آن را بـا هنرهـاي   آیا واقعا ادبیات تطبیقی وجود دارد؟ اگر بر پایه نظریه      
هایی بدست خواهـد آمـد؟ منظـور از ادبیـات تطبیقـی آن      ها را با یکدیگر مقایسه کنیم چه نتیجهگاه فرهنگدیگر پیوند دهیم و آن

چـون چنـد مربـع و مسـتطیل هـم انـدازه اضـالع و        شوند و هـم چند زبان گوناگون کامالً با هم تطبیق میاست که آثار نظم و نثر از 
ی را موجب می گـردد؟ از دو  زوایایشان روي هم قرار می گیرند؟ آیا مطالعه تطبیقی در ادبیات کشورهاي گوناگون رشد ادبیات ملّ

انـد در  است؟ آیا نویسندگانی که به ترجمه آثار ادبی به فارسی پرداختـه تر شیوه ادبیات تطبیقی فرانسوي و آمریکایی کدام مطلوب
ي آثار ادبی و در توسعه ادبیات تطبیقی و ادبیات ملـی چگونـه اسـت؟ مطالعـات     اند؟ نقش ترجمهجهت ادبیات تطبیقی گام برداشته

هـا و  یقی صـرف تحقیـق و مقایسـه مکتـب    تطبیقی بی آن که موجب رشد ادبیات ملی شود به چه کار می آید؟ در رشته ادبیات تطب
که نظریـه  آنها و انواع و ادوار ادبی کافی است؟ یا اینکه در جهت تولید ادبی باید طرحی ریخته شود؟ آیا در گذشته ایام بیسبک

دگان آثـار ادبـی   ي تولیدي و کاربردي داشته است؟ آیا ادبیات تطبیقی واقعاً براي تولیدکننـ پردازي رایج باشد ادبیات تطبیقی جنبه
  جدید راهگشا بوده است؟ 

  
  

  .ادبیات تطبیقی، مکتب فرانسوي، مکتب آمریکایی، ترجمه ادبی :کلید واژه ها 
  

                                                        
 استاد دانشگاه عالمه طباطبایی . ١
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  ادبیات، هنرها و مکتب ها

ادبیات تطبیقی آن چنان نیست که دو اثر از دو زبان یا حتی از یک زبان کامالً مانند دو مربع متساوي االضالع بر هم تطبیق 

 . و به مانند یکی باشندشوند 

اما آنان که بر این لفظ . چندان مناسب نبوده است comparative literatureشاید کلمه تطبیقی در آغاز در ترجمه 

 context of(اعتراض دارند باید بدانند که کلمه در موقعیت هاي گوناگون و یا به اصطالح هلیدي در بافت موقعیت 

situation (اي واژگان معانی ازلی و ادبی قرار نداده اندمعنی می دهد و بر.  

استاد محترمی در دانشکده ادبیات فارسی و زبان هاي خارجی چندي پیش خطابه اي خواند که بر پایه آن معتقد بود ادبیات  

  ! تطبیقی، ادبیات تطبیقی نیست

اما پر واضح . ات با یکدیگر برابر باشنداین سخن صحیح است در صورتی که معناي تطبیق را آن بدانیم که دو چیز از همه جه

    . است که چنین معنایی در نظر نیست

  

  ادبیات به مثابه هنر

 .»سازي، موسیقی، رقص، ادبیات، تأتر و سینما معماري، نقاشی، مجسمه«ادبیات هم هنري است از هنرهاي هشت گانه 

اطی و ق الی بافی را هم باید به هنرهاي هشت گانه اضافه کنیم که نادر ابراهیمی نویسنده نام دار و فقید معتقد بود که خطّ

  . هنرهاي   ده گانه منظور نظر باشد

ما با جهان بینی ها و پس از آن با ) Intellectual system(پس از تعیین دستگاه فکري . هنر در برابر علم قرار می گیرد

تئوري ها، سبک ها و انواع ادبی و انواع هنرها قرار  می  مکتب هاي فکري و نظریه ها مواجه خواهیم شد و در ذیل مکتب ها و

  . گیرند

   :مثالً در ادبیات فارسی این گونه می توانیم نشان دهیم
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  ادبیات تطبیقی از تولید تا تئوري

ه و در دیگر مقاله هاي خود از ویلمن فرانسوي نام می برد ک استاد محقق دکتر جواد حدیدي در کتاب از سعدي تا آراگون

براي نخستین بار در کالس هاي درس موضوع ادبیات تطبیقی را مطرح کرد، سپس هر کس قلم به دست گرفت ادبیات تطبیقی را 

 . در حالی که تولید و داد و ستد در ادبیات از قدیم االیام شروع شده بوده است و در اصل چیز تازه اي نیست! از ویلمن شروع کرد

نوعی از شعر، شعري سروده و یا هر کس که از داستانی اقتباس کرده یا اثري ادبی را ترجمه هرکس که به استقبال غزلی یا 

  . نموده در واقع به ادبیات تطبیقی پرداخته است

 . نفوذ علم، هنر، فلسفه، عرفان و مذهب از سرزمینی و از قومی به سرزمین و قوم دیگر از مقوله ادبیات تطبیقی است

یخ فرهنگ نویسان اروپایی سعی دارند که همه دانش ها و فلسفه ها و هنرها را از یونان معرفی کنند و تاریخ علم نویسان و تار

  . حتی انسان نئاندرتال که ابزارساز است از غارهاي فرانسه و اسپانیا نشأت یافته است
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بعیض تلخ و ناگوار را کتاب تمدن بزرگ شرق، نژادپرستی و فرهنگ، غرب زدگی و میراث خوار استعمار تا حدودي این ت

  .براي ما روشن می سازند

در کتاب تئوري هاي معاصر ادبی، ادبیات را بر اساس یک نظریه بخش مهمی از ) Jermy Hothorn(جرمی هاثورن 

 .و رفتار و گفتار در جامعه ملی است احساس و عاطفهفرهنگ معرفی می کند و فرهنگ طریقه ي ابراز فکر و 

  . شکل است چراکه به سراسر زندگی انسان در جامعه مربوط می شودتعریف فرهنگ بسیار م 

  .می کنند        تقسیم ) ritarder(و واپس گرا) Static(و ایستا ) dynamic(شناسان فرهنگ ها را به پویا  فرهنگ

ز جهاتی هم می ا. ادبیات و دیگر هنرها را می توانیم مستقل در نظر آوریم و می توانیم در درون یک فرهنگ جاي دهیم 

  . توانیم اختالف ادبیات کشورها و زبان هاي گوناگون را نتیجه اختالف فرهنگ ها بدانیم

  

  فرهنگ ادبیات و

نکته مهمی که باید در نظر آوریم این است که نسبت پیشرفت همه هنرها با فرهنگ و تمدن یکسان نیست یعنی ممکن است در 

 . پیش رفته پدید آیدفرهنگ عقب مانده ادبیاتی بسیار وزین و 

مانده می توانند از فرهنگ هاي  فرهنگ هاي عقب. آوردمطالعه فرهنگ ها و مقایسه آن ها با یکدیگر نتایج مفیدي به بار  می

  . پیش رفته عناصري به وام بستانند و خود را ترمیم کنند

م جدا می شوند و موجب شناخت در فرهنگ عناصري خاص وجود دارد که از طریق آن ها مکتب ها و فرهنگ ها از ه

  .یکدیگر می گردند

  . عناصري هم به صورت مشترك و عام وجود دارد که فرهنگ ها را به یکدیگر پیوند می دهد 

عناصر مشترك فرهنگی همچون علم، فلسفه یا هنر از قابلیت داد و ستد برخوردارند و عناصر اختصاصی فرهنگ ها هویت هاي 

  . ملی را موجب   می شوند

  

  دین و فرهنگ
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دین مربوط به اعتقاد است و اعتقاد عقیده اي است که در . در فرهنگ هاي گوناگون، دین از نقش برجسته اي برخوردار است

ممکن است در جامعه اي مسیحی، ما رنگ فرهنگ را به خود بگیریم اما دین و یا مذهب . اعماق روح انسان منعقد شده است

 . یممربوط به آن فرهنگ را نپذیر

  . به هر حال گستره ي فرهنگ بیش از مکتب و بیش از ادبیات است

  . بسیاري از مضمون ها و تشبیهات و استعاره ها و آفرینش زیبایی که در شعر رخ می نماید حاصل فرهنگ رایج در جامعه است

  

  فرهنگ ها مقایسه

بر پایه عناصر مشترك، پیوندهاي فرهنگی میان . فرهنگ ها براي شناخت عناصر مشترك و نامشترك بسیار مفید است مقایسه

 .دو یا چند کشور میسر می گردد

مثالً در کشورهاي اسالمی ما می توانیم ـ گذشته از اختالفات کالمی ـ به بخش مربوط به اشتراکات فرهنگی دست یابیم و  

د، ضعیف می شود عقب می ماند و سرانجام فرهنگ پدید می آید، رشد می کند، اوج می یاب. ارتباط هاي الزم را برقرار سازیم

  . ممکن است بمیرد یا بایستد

فرهنگ ها از یکدیگر اثر می پذیرند، ارتزاق می کنند و در نهایت ممکن است اتحاد فرهنگی میان چندین کشور بوجود آید 

هاي اسالمی یا کشورهاي عربی مانند فرهنگ مشترك و اتحادیه فرهنگی در کشورهاي اروپایی غربی یا اتحادیه فرهنگی در کشور

  . اسالمی

در آغاز قرون وسطا که اسالم به سوي غرب یورش آورد، افزون بر رسوخ در حواشی جهان غرب، فرهنگ اسالمی در این جا 

یی و آن جا به گونه اي مطمئن نفوذ یافت و از این پس بن مایه ي قابل مالحظه اي از ایران و زبان فارسی به فرهنگ و دانش اروپا

ن انتقال یافت متمد . 

ا همان گونه که جهان اسالم همه اروپائیان را به  عنوان فرانک ها یا فرنگی ها یکسان به شمار آوردند ، اروپائیان نیز میان  ام

  . مسلمانان فرقی قائل نبودند تا مثالً دریابند که ابن رشد عرب و ابن سینا ایرانی است

  

  ترجمه و انتقال فرهنگ زبان،
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اث فرهنگی گاهی در کشوري نابود می شود و به سرزمین و فرهنگ دیگر انتقال پیدا می کند و این کار از طریق آشنایی با میر

زبان بیگانه و فن ترجمه ممکن می شود از ویژگی هاي بارز فرهنگ اسالمی که ایران پس از فتح در قرن هفتم میالدي سهم قابل 

 .است توجهی در آن داشت، فرامرزي بودن آن

بازتاب .) م973- 1048(این ویژگی در زندگی جغرافی دان، تاریخ نگار، فیلسوف،ریاضی دان و منجم ایرانی ابوریحان بیرونی 

به هندوستان رفت و پس از آموختن زبان سانسکریت .) م1030فوت – 997جلوس(می یابد که به همراه سلطان محمود غزنوي 

دیم در ریاضیات و طب از یونان بدست آورده بودند به اروپا بازگرداند، اگرچه آثار بیرونی توانست تمام دانش هایی که هندیان ق

به زبان عربی بود اما بیرونی هم به رشد فرهنگ ایران کمک کرد و هم به اروپا و ازطرفی در هندوستان به علت جنگ ها و 

و تحقیق هاي آن ها به زبان عربی براي دانشمندان هندي باقی درگیري ها آثار اصلی به زبان سانسکریت از میان رفت اما ترجمه ها 

  . ماند

  

  و انتقال داستان ترجمه

بررسی و شناخت عنصر ایرانی در ادبیات داستانی متداول اروپاي قرون وسطا که خاستگاهی آسیایی دارد به علت بین المللی 

 .بودن فرهنگ اسالمی ممکن است اما مشکل به نظر می رسد

می توان نام .) مGeoffery Chaucer)(1400-1343(اثر جفري چاسر ) Squire`s tale( ه از داستان اسکوایر براي نمون

برد که در آن از قصه اسب آبنوس استفاده کرده است، ما با این داستان که خاستگاه ایرانی دارد از طریق داستان هاي هزار و یک 

به گونه یی مطمئن دریابد که این داستان چگونه در دسترس چاسر قرار گرفته  با این وصف هیچ کس نمی تواند. شب آشنا هستیم 

  .است

البته خاستگاه این داستان ممکن است به . میالدي نمونه دیگر از داستان هاي ایرانی داستان کشیش است مربوط به قرن سیزدهم

د بودا) Jatakas(گونه اي قدیم تر مثالً به جاتاکاها    . مربوط شود یا داستان هاي تولّ

 .در هر صورت داستان ها ممکن است به یکدیگر شبیه باشند بدون آن که در نقل و انتقال از هم دیگر اثر بپذیرند

که شخصیت هاي این گونه داستان ها به زبان بین المللی ) Fable(این حقیقت بویژه ممکن است در داستان هاي حیوانات 

  . حیوانات سخن می گویند، صدق یابد
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ریانی و فارسی به هم ان گونه که می دانیم، داستان هاي معروف بید پاي یا پیل پاي از طریق هند و با ترجمه هاي عربی، س

با وجود این ممکن است که این گونه داستان ها در دوره هاي قدیم تر نمونه هایی در داستان . کشورهاي اروپایی راه یافته است

  . چه بسا که شرق به او مدیون باشد. یونانی مدیون شرق نباشد ).م.ق7و 6قرن ) Esope ید ازوپشا. هاي بومی اروپایی داشته باشند

کسی از دیگري داستانی را به وام ستده باشد یا این که اساساً  هیچ کس نمی تواند مانند قواعد ریاضی ثابت کند که چگونه

 . در کار باشد» بده بستانی«

نام راوي هندي در داستان هاي ) Vidyapat(ي تحریف یا تصحیف کلمه ویدیاپت باور عمومی این است که واژه بیدپا

  . حیوانات به زبان سانسکریت بوده که اکنون در دست رس نیست

انتقال از نام داشتند اما وقتی در داستان در نقل و ) Kirtak , Damanaka(دو شخصیت اصلی در این داستان کرتک و دمنکا 

  . به عربی برگردانده شد، آن دو نام به کلیله و دمنه تغییر یافت. م 570ال طریق فارسی میانه در س

از ترجمه عربی این کتاب ترجمه هاي بسیاري در زبان هاي اروپایی و آسیایی پدید آمد و این اثر ارزشمند در دوره ي قرون 

  . اقع شدوسطا و رنسانس با پندهاي ژرف خود در نشاندن درخت دوستی و نفوذ در مردم مؤثر و

ترتیب یافت که منشأ داستان هاي پیل پاي . ق906. /م 1500برگردان دیگر فارسی از کلیله و دمنه با عنوان انوار سهیلی در سال 

از ترجمه . نیز الهام بخش بود.) مJean de la Fontaine) (1695-1621(به شکلی که شاید براي منظومه هاي تمثیلی الفونتن 

سر توماس . آن را به ایتالیایی برگرداند) Doni(رجمه التین و اسپانیایی صورت گرفت و مترجمی به نام دنی عبري کلیله و دمنه، ت

به انگلیسی ترجمه کرد و عنوان آن را فلسفه اخالقی دنی قرار . م1570نورث مترجم مشهور پلوتارخ، این ترجمه ایتالیایی را در سال 

 . ش زبان و ترجمه در ادبیات تطبیقی مشخص گردداین ها فقط نمونه هایی بود تا نق. داد

  

  دو شیوه فرانسوي و آمریکایی

ت هاي  شیوه فرانسوي در ادبیات تطبیقی بیشتر توجه به تاریخ ادبیات است و مقایسه مختصات شعر و یا داستان در زبان ها و ملّ

 . گوناگون

  . اس از آثار ادبی استاین نوع مطالعه موضوع اثرپذیري نویسندگان از یکدیگر و اقتب در
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در کتاب ادبیات تطبیقی ترجمه علی اکبر خان محمدي، آورده است که  ادبیات تطبیقی تاریخ روابط ادبی بین المللی  گویارد

نویسنده مرزهاي فرهنگی و ادبی عواطف و احساسات خود را کنار گذاشته و به مختصات ادبی در زبان هاي دیگر می . است

  . پردازد

  . در نقد ادبی و در مقایسه دو یا چند اثر از یک زبان مثالً فارسی یا عربی ممکن است به کار رودروش  این

  . شیوه فرانسوي به تاریخ ادبیات توجه می شود و به تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادي رویکردي وجود ندارد در

  

  شیوه آمریکایی

ز مرزهاي کشور مربوط می شود و از ادبیات به دیگر هنرها همچون مطالعات ادبیات تطبیقی در شیوه آمریکایی به فراتر ا

نقاشی، موسیقی، مجسمه سازي، معماري، رقص، سینما و تأتر توجه می شود و به دیگر حوزه هاي فکري و کنشی هم چون 

اي اندیشه بشري پرداخته می سیاست، فرهنگ و اقتصاد راه می یابد و سرانجام این که در ادبیات تطبیقی به این شیوه به تمام جنبه ه

 . شود

)Henry, Remak, (1961) comparative literature: Its definition and function. Comparative 

literature: method and perspective,: southern Illinois up (.  

مگر در ایران و . کایی تقسیم می شودخارج از بحث اصلی باید توضیح دهیم که چرا این شیوه هاي تحقیق به فرانسوي و آمری

 یا مثالً هندوستان چنین شیوه هایی وجود نداشته است؟ 

مطالعه کوتاهی در روابط ایران و هند بویژه روابط ایران و کشمیر نشان می دهد که از طریق زبان و ادبیات به همه حوزه هاي 

  . فکري و علمی توجه می شده است

یقی، آمریکایی می نامیم در رابطه ي ادبی و فرهنگی میان ایران و هند بویژه میان سمرقند و شیوه اي را که در ادبیات تطب

و زمان سلطنت سلطان مسعود زین العابدین ) 1447ـ فوت  1404جلوس(کشمیر در دوره تیموریان و دوره شاهرخ میرزا تیموري 

قب به بده شاه  ان و شاعران ایران و ترکستان بیشتر به کشمیر وارد می صوفی.  جریان داشته است.) ق827-879) (شاه بزرگ(ملّ

  . شدند
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بر پایه نوشته نوادراالخبار شاهرخ میرزا پسر تیمور براي سلطان زین العابدین فیل و لعل و جواهر هدیه فرستاد سلطان زین 

شاهرخ شش تن از . وارد شوندالعابدین در پاسخ نوشت شایسته آن است که به جاي این هدایا مردان دانشمندي به این سرزمین 

 . افاضل آن عهد با تعدادي کتاب به نزد سلطان فرستاد

از مطالعه کتاب طبقات اکبري بر می آید زین العابدین مراسم دوستانه با سلطان ابوسعید میرزا والی خراسان، جهان شاه والی 

  . آذربایجان و گیالن و سلطان ترکیه داشته است

بی پیشرو اکبرشاه تیموري یا اکبر در واقع سلطان زین العا بدین در سرپرستی علما و شعرا و در گسترش هنر و فرهنگ و بی تعص

  . کبیر بوده است

سلطان زین العابدین نخستین دارالترجمه را تأسیس کرد و کتاب هاي مهم مهابهاراتا و راج ترنگینی و کتهاسرت ساگر به فرمان 

 . ب فارسی را به سانسکریت ترجمه کردنداو به فارسی برگردانده شد و چند کتا

  .سلطان مذکور کتابخانه و دانشگاه در سرینگر بنا نمود

کشمیریان به کمک هنرمندان ایرانی ابریشم سازي، نساجی، صحافی و همچنین عربی و فارسی آموختند و در عادات و  آداب  

  . و هنري ایران فراتر از مرزهاي سیاسی آن است به هر حال مرزهاي فرهنگی. و لباس و خوراك شبیه ایرانیان گشتند

  

  ادبیات تطبیقی و ادبیات فارسی

 . زبان و ادبیات کهن فارسی بی تردید بر روي ادبیات سایر ملل تأثیراتی ژرف داشته است

  . یکی از سرزمین هاي مهم که با ادب پارسی کهن تعامل و تبادل داشته سرزمین هندوستان است

  . اوستایی و سانسکریت یکی از دالیل ارتباط فرهنگ و هنر و ادب دو سرزمین ایران و هند استمشابهت هاي زبان 

یا پنچاکیانه، یا کلیله و دمنه که پیش از این ذکر آن رفت ادبیات داستانی بسیاري از ) panchatantra(کتاب پنچاتنترا 

  . کشورها را زیر تأثیر خود قرار داده است

یب به زبان پهلوي ترجمه کرد و سپس روزبه یا ابن مقفع حدود قرن دوم هجري قمري آن را به عربی این کتاب را برزویه طب

 . برگرداند

رودکی آن را به نظم درآورد و ابوالمعالی نصر بن عبدالحمید منشی در اوایل قرن ششم هجري قمري آن را به فارسی ترجمه 

  . کرد
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رگردانده شد داستان بلوهر و یوذاسف است، داستان بودا و حکیم بلوهر، عجیب اثر دیگري که از هندوستان به عربی و فارسی ب

است که شیخ صدوق با این که محدث بزرگ قرن چهارم است و جز حدیث و فهم حدیث به چیز دیگر نمی پرداخته است این 

  . ش حدیث قائل شده است و براي آن ارز. به زبان عربی آورده است» کمال الدین و تمام النعمه«داستان را در کتاب 

در اصل این . و در کتاب عین الحیات قرار داده است. عالمه مجلسی در قرن یازدهم آن داستان را به  فارسی ترجمه کرد

داستان از هند آورده شد در قرن ششم یا هفتم میالدي و پس از ترجمه به پهلوي به یونانی، عربی، التین و دیگر زبان هاي زنده 

 . شد جهان ترجمه

  پس از دوره غزنویان به بعد، بویژه در دوره تیموریان هند

  . زبان و ادب فارسی در هند رسمی گردید و سرانجام موجب پیدایی سبک هندو ایرانی شد.) م1525-1831/ق932- 1247( 

جنبه هاي هنري همچون سال در ایران رواج و رونق یافت و تنها زبان و شعر و داستان نبود بلکه به دیگر  250این سبک حدود 

  .موسیقی و نقاشی پرداخته شد و فلسفه و عرفان هند و ایران هم تأثیر متقابل در یکدیگر به جاي نهادند

سروده هاي هندي اپانیشادها را به فارسی برگرداند و نظام پانی پاتی کتاب جوگ و .) م1024-1069(شاهزاده داراشکوه 

 . ان در متون هندي و فارسی راه یافتشیست را، و قرآن و اسالم و کفر و ایم

  

  ارتباط اوستا با وداها

 . به معنی انتهاست antaبه معنی آگاهی و  vedaاز دو جزء تشکیل شده ) vedanta(ودا یا ودانتا 

، یاجور ودا )sama veda(، ساما ودا ) Rig veda(ریگ ودا . منابع اصلی حکمت هند وداها عبارت از چهار کتاب است

)vajur veda ( و آثاروا ودا)Atharva veda.(  

قبل از میالد می  2000تا  1000و زمان تصنیف آنها را . وداها سرودهایی هستند که به زبان کهن سانسکریت نوشته شده است

  . دانند

  :دفتر گردآوري شده اند 4این سرودها در 

  ریگ ودا، سرود ستایش خدایان -1

  اساماودا، مجموعه آهنگ ها و نغمه ه -2

  یاجورودا، سرودهاي نیایش و دستور نذر و قربانی  -3
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  آثاروودا خاص اثرون ها یا کاهنان، مربوط به فدیه و قربانی-4

 :بخش است 5اوستا کتاب مقدس ایرانیان قدیم شامل 

  یسنا -1

  )گیاه سکرآور مقدس(، هوم )نان مقدس(در ذکر و نیایش اهورامزدا، امشاسپندان، ایزدان، درون 

  ایشته -2

هرمزیشت، هفت امشاسپند یشت، اردي بهشت یشت، خرداد یشت، آبان یشت، خورشید یشت، ماه یشت، تیر : یشت 21شامل 

یشت، گوش یشت، مهر یشت، سروش یشت، رشن یشت، فرودین یشت، بهرام یشت، رام یشت، وین یشت، اردیشت، اشتادیشت، 

  . زامیاد یشت، هوم یشت و نند یشت

 ویسپرد -3

  . از ملحقات یسنا که بدون یسنا به هنگام مراسم دینی سروده نمی شودمجموعه اي 

  .ضبط کرده اند 27تا  25عده فصول ویسپرد را میان . در اعیاد دینی شش گاه انبار سال خوانده می شود

  وندیداد -4

  فرگرد یا فصل است، مجموعه قوانین فقهی  20شامل 

  خرده اوستا -5

بخشهایی از یشت ها و یسن هاست ستایش آتش و خورشید و سروده هاي عارفانه نمونه هایی جوان ترین بخش اوستا و گزیده 

  . از اشتراك عقاید را نشان می دهد بویژه که میان زبان اوستایی و ودایی روابط مشترك وجود دارد
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114 

  بررسی تطبیقی نگرش به زن در شعر فارسی و عربی

 جمیل صدقی زهاوي و معروف رصافی الشعراي بهار،با تأکید بر اشعار ملک

  

  1رضا توکلی محمديمحمود

  2بتول ملکی

   3هاشهیده نوري

  :دهیچک

ي سنتی و  هایی در حال گذر بنامیم؛ هر دو کشور در حال عبور از جامعه ایرانِ عصر مشروطه و عراقِ عصر نهضت را باید جامعه
مفاهیمی چون . تازگی و جذابیت داشته و پیش از این با آن بیگانه بودند پاي نهادن به دنیاي جدید و مفاهیمی بودند که براي آنها

از جمله مسائلی است که در این ... آزادي، وطن دوستی، روشن فکري، استبداد ستیزي، آزادي زنان، سوسیالیسم، کمونیسم و
این شرایط . از خود برجاي گذاشتشماري را در این کشورها  جوامع در حال گذر خود را مطرح کرده و نتایج مثبت و منفی بی
ي قابل توجه عبارت است از شباهت بیش از حد دو کشور در  تقریبا بر تمامی خاورمیانه حاکم بود، اما در مورد ایران و عراق نکته

این  .هاي اجتماعی و فرهنگی و رخدادهاي سیاسی، اجتماعی و مذهبی که دو کشور با آن دست به گریبان بودند ي زیرساخت زمینه
هاي دینی و  هاي موجود در گستره ي خود در فرهنگ و ادبیات دو ملت نیز تأثیر گذاشته و به زبانی دیگر شباهت امر به نوبه

فرهنگی و اجتماعی در ایران عصر مشروطه و عراق عصر نهضت باعث شد شعرا و ادباي دو کشور بدون اینکه از آثار ادبی 
اشتراك مضامین در ادبیات این . هاي مشترك در اشعار خود بپردازند مایه ها و درون موضوع یکدیگر اطالع داشته باشند به بررسی

ترین مضامینی که به عنوان  یکی از اصلی. دارد دوره در دو کشور گاهی آنقدر زیاد است که خواننده را به شگفتی وا می
وط به زنان و بررسی مسائل و مشکالت مربوط به آنها در اي از شعر اجتماعی در ادبیات این دوره رخ نمود، مباحث مرب زیرمجموعه

ي حاضر در صدد است تا با بررسی دیدگاه ملک الشعراي بهار در ایران و جمیل  با توجه به آنچه گذشت مقاله. دل شعر و نثر بود

                                                        
  dr.mrtavakoly@yahoo.com: هیأت علمی دانشگاه قم و دانشجوي دکتري دانشگاه تهران قم،  رایانامه -1

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم - 2

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم - 3

  

mailto:dr.mrtavakoly@yahoo.com
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عه پرداخته و با صدقی زهاوي و معروف الرصافی در عراق به بررسی نگرش این سه شاعر ملی و میهنی به مبحث زن در جام
مشخص نمودن مضامین مشترك میان سه شاعر در این موضوع، به کنکاش در این نکته بپردازد که آیا میان معروف رصافی و 

که هم عصر بوده و بخشی از حیات ادبی آنها در یک زمان واقع -جمیل صدقی زهاوي در عراق و ملک الشعراي بهار در ایران 
اشته یا وجود این مضامین مشترك به خاطر شرایط سیاسی و اجتماعی مشابه حاکم بر کشور آنها بوده تأثیر و تأثري وجود د -شده
  .ي ادبیات تطیقی به انجام رسیده است در زمینه» سالفیه«ي اروپاي شرقی  ي مدرسه الزم به ذکر است که این تطبیق بر پایه. است

  

  

   .معروف رصافی، مشروطه، عصر نهضت، زن ملک الشعراي بهار، جمیل صدقی زهاوي، :ها کلید واژه
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 :مقدمه

اي یافته و مطالعات تطبیقی در دنیاي ادبیات  ي آن در عصر حاضر، رنگ و بوي ویژه ها و مطالعه بررسی ارتباط بین ادبیات ملت
ي  مقوله«. گیرد میي مطالعات تطبیقی قرار  هایی از این دست در حیطه پژوهش. آید شمار می هاي ارزشمند ادبی به از پژوهش

میالدي و توسط ادبا و اندیشمندان فرانسوي شکل امروزي  1828ادبیات تطبیقی، اگر چه ریشه در گذشته دارد ولی ظاهرا از سال 
طور خالصه عبارت است از  ادبیات تطبیقی به«: ي معاصر عرب معتقد است طه ندا نویسنده) 5،ص 1384امین مقدسی،( ».یافته است

هاي دیگر، چگونگی این ارتباط و تأثیر پذیري آنها از یکدیگر و  ت ملی و روابط تاریخی آن با ادبیات ملتبررسی ادبیا
هاي تحقیق در ادبیات  ترین روش ادبیات تطبیقی در حال حاضر یکی از مهم) 10، ص1380 ندا، (» .تاثیرگذاري آنها بر یکدیگر

، در زبان فرانسوي »Comparative Literature«بان انگلیسی جهان به شمار رفته و تحقیقات مربوط به آن را در ز
»Compasselitesatuse« در زبان آلمانی ،»Die KomparativeLiteratur« و باالخره در » األدب المقارن«، در زبان عربی

ي تطبیقی  مطالعه«ت؛ بلکه این گونه مطالعات، منحصر به ادبیات نیس) 38، ص2006قزلباش، .(اند نامیده» ادبیات تطبیقی«زبان فارسی 
تواند وجود ارتباط میان ادیبان یا عدم وجود این  در ادبیات تطبیقی دارد زیرا می   تاریخ نقش مهمی...گیرد میان ادیبان نیز انجام می

ثابت شود  ي شخصی میانِ ادیبان وجود داشته باشد بلکه همین که معناي این سخن آن نیست که باید رابطه... ارتباط را ثابت کند
، 1380ندا، (» .کند اند کفایت می اي از محیطی به محیط دیگر راه یافته و ادیبانِ آنجا از آن تقلید کرده یا از آن متأثر شده اندیشه

با نگاهی به . ي مکتب فرانسوي است گونه که مشخص است این تعریف بیشتر ناظر بر ادبیات تطبیقی بر پایه همان) 14و 13 ص
ها  شود؛ موارد بسیاري از این برخوردها و ارتباط و ادبیات فارسی و تاریخ این دو زبان، نقاط تالقی بسیاري مشاهده میادبیات عربی 

  .ي ادبیات تطبیقی بررسی شده یا جاي بررسی دارد در مورد تاریخ ادبیات ایران و عرب در حیطه

ي مشروطه و جمیل صدقی  اي بهار، شاعر معاصر دورهمقاله حاضر به بررسی تطبیقی زن و جایگاه او در اشعار ملک الشعر
از آنجا که بهار با این دو شاعر در تعامل با یکدیگر نبوده و مدرکی . پردازد زهاوي و معروف الرصافی، شاعران معاصر عراقی می

مکتب «طبیقی اروپاي شرقی ي ت ي مدرسه دال بر آشنایی اینان با آثار ادبی یکدیگر به دست نیامده است، اساس این تطبیق بر پایه
اروپاي (جا ذکر این نکته ضروري است که طبق مکتب سالفیه در این. هاي اجتماعی قرار گرفت و بر اساس تشابه زمینه» سالفیه
شود، بلکه در بعضی از موارد شرایطی یکسان که دو شاعر در آن  همیشه تأثیر و تأثر نیست که باعث خلق آثار یکسان می) شرقی

هاي ادبیات تطبیقی از  مکتب سالفیه در پژوهش. شود که تا حدود زیادي به هم شبیه است کنند سبب خلق آثاري می یزندگی م
ادیب روسی ویکتور . رود هاي ادبی مکتب یاد شده به شمار می گیرد و این فلسفه سنگ بناي پژوهش فلسفۀ مارکسیسم الهام می

ر فرانسوي  هاي تطبیقی خود، شیوه او در پژوهش .جیرومونسکی بارزترین نمایندة این مکتب است که مبناي آن بر  –ي تأثیر و تأثّ
ي مارکسیسم و  ي فلسفه ي مورد استفاده وي روشی است که با جوهره را دنبال نکرده؛ بلکه شیوه -اساس تطبیق تاریخی است

  )285، ص 2007إصطیف،. (ي مادي جدلی مناسبت داشته باشد نظریه

اي مضامین مشترك زن در شعر  هاي این سه شاعر، بررسی تطبیقی و مقایسه نامه بعد از آشنایی مختصر با زندگیدر این مقاله، 
. پردازیم آنها در دستور کار قرار گرفته و با استناد به اشعار مربوط، به توضیح عقاید مشترك این شاعران متعهد در این حیطه می

ابد که با در نظر گرفتن مکتب سالفیه، دیگر به دنبال تأثیر و تأثر در شعر دو شاعر نیست؛ ی اهمیت مقاله نیز در همین نکته نمود می
بلکه در صدد است تا با تأکید بر شرایط سیاسی و اجتماعی یکسانی که بهار از یک سو و زهاوي و رصافی از سوي دیگر با آن 

هاي مشترکی  عوامل و مؤلفه. بیین و توضیح هدف مورد نظر بپردازداند، به ت مواجه بوده و در سرودن اشعار خود از آن تأثیر پذیرفته
  :نماید عبارتند از که تطبیق بین این سه شاعر را از منظر ادبیات تطبیقی اروپاي شرقی توجیه می
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ي  هاي ددمنشانه زیستند که در آن کشورشان آماج هجمه بهار از یک سو و زهاوي و رصافی از سوي دیگر در عصري می. 1
  .تعمار خارجی و استبداد داخلی و خفقان سیاسی قرار داشتاس

هر سه نسبت به مسائل موجود در جامعه و مشکالت پیشِ رو احساس مسئولیت نموده و نسبت به آن در اشعار و نیز رفتار و . 2
  .اند عملکرد خود واکنش نشان داده

هایی که استقالل و آزادي کشور  چینی ها و دسیسه توطئههاي سیاسی شرکت داشته و از نزدیک با تمامی  هر سه در فعالیت. 3
  .آنها را مورد هدف قرار داده بود آشنا شده بودند

  .کردند ي تاریخی درخشان زندگی می هر سه در کشورهایی با سابقه و پیشینه. 4

استعمار، فقر و عقب  هاي سیاسی در کشور هر سه شاعر یکسان است، مسائلی از قبیل استبداد، مشکالت اجتماعی و آفت. 5
  .گیرند در این چارچوب قرار می... ماندگی، بی عدالتی، غرب زدگی، افراط و تفریط در دین، مشکالت مربوط به زنان و

  

  نگرش به زن در عصر مشروطه

واقف اگر زنان به این منزلت . اي از جمال، محبت، خالقیت و ربوبیت الهی و رکن اساسی در تعلیم و تربیت است زن، جلوه
رود، اما اگر آن  می  ي اجتماع سالم مانده و به خوبی پیش شوند و در پاسداري از آن بکوشند فرآیند تربیتی و شخصیتی آنان و همه

  هاي جبران ناپذیري بر هویت و موجودیت فرد، خانواده و اجتماع وارد را رها سازند و در نگهداري از آن سهل انگاري نمایند لطمه
  .شود می

هاي گذشته نیز نشان دهنده این نکته است که هر گاه زنان، بلنداي مقام و رسالت اصلی خود را درك نموده و در  ه ملتتجرب
ها کمتر رخ  اند، منزلت و محبوبیت آنان حفظ شده و اجتماع در سالمت زیسته و ناهنجاري رشد شخصیت خود اهتمام ورزیده

هاي گوناگون مصون نگه  توان از کیان شخصیت زن دفاع کرد و آن را از آسیب می  اما سؤال این است که چگونه. نموده است
  داشت؟ 

هاي مختلفی اتخاذ  گیري هاي متفاوتی ارائه و جهت در کشاکش نگاه اندیشمندان، روشنفکران و دینداران به این سؤال پاسخ
ل، گروهی : بندي نمود ه اصلی تقسیمتوان نظریه پردازان این عرصه را به دو گرو شده است، ولی در یک دید کلی می دسته او

هستند که رویکردشان همان رویکرد مکتب است؛ مکتبی که با توجه به ساختار وجودي و فطري انسان، دستورهایی دارد که عمل 
  .ي شخصیت انسان است به آن تضمین کننده

شدن به جمال باطنی، به حضور قدرتمند زن در  و رعایت عفاف و آراسته) ع(این گروه توانستند با پیروي از مکتب اهل بیت 
  ي عمل بپوشانند و به دیگر رویکردهاي الئیک و یا غافل و جاهل ثابت کنند که زن مسلمان در پوشش حجاب جامعه، جامه

 الزم به ذکر است که این گروه همان نظریه پردازان نظام. هاي مختلف علمی، حضوري سالم داشته باشد تواند در عرصه می
  .جمهوري اسالمی بودند که بعد از انقالب توانستند به این هدف مقدس دست یابند

ا گروه دیگر، کسانی هستند که در زمان مشروطیت و با روي کار آمدن رضا خان و ترویج بی حجابی، بر این عقیده بودند که  ام
اند و الزم نیست که  هاي فردي و اجتماعی مشابه يها یکسان است و زنان و مردان در حقوق و آزاد حقوق زن و مرد در همه زمینه
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هاي  زن، حصارهایی را رعایت کند، و نباید براي زن در نوع لباس و پوشش، تعامل فردي و اجتماعی، صحبت کردن و ایجاد رابطه
  .گردد یم  ي آزادي او ها توهین به شخصیت وي و تخریب کننده گوناگون، محدودیت قائل شد چرا که این گونه محدودیت

حجابی و آزادي جسمی زن عقیده داشتند و  اي دست نشانده غرب و استعمار بودند که به ترویج بی در بین این گروه، عده
ا  دانستند و عده می  عقب ماندگی جامعه ایران را وجود حجاب اي دیگر هم با این که تا حدودي از مایه دینی برخوردار بودند ام

الع کافی از آسیب  ي خود  شناسی شخصیت زن و محبوبیت وي نداشتند در شناخت اسباب و علل عقب ماندگی جامعهچون اطّ
هاي  سوادي آنان دانستند و در آثارشان گاهی دیدگاه ماندگی و بی ي زنان، حجاب را عامل عقب دچار اشتباه شدند و براي جامعه

این افراد ناخودآگاه در راستاي اهداف استعمارگران قرار گرفتند و  از این رو. شود می  متناقض و غیر عاقالنه نیز نسبت به زنان دیده
حجابی پرداختند، از جمله کسانی که در این راستا، دچار اشتباه شده ملک الشعراء بهار شاعر مشهور دوره مشروطیت  به ترویج بی

  .داند می  در ایران است که در اشعارش، حجاب را مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت جامعه و زنان

  

  نگرش به زن در عصر نهضت در عراق

رفت و دستگاه دولت در عراق فاسدتر و  ترین نواحی امپراطوري عثمانی به شمار می عراق یکی از عقب افتاده 19در اواخر قرن 
ی و رفاهی را ظالمتر از دیگر مناطق تحت سیطره ي امپراطوري عثمانی بود که این دور افتادگی از خالفت، کمبود امکانات فرهنگ

کردند، خود عراق نیز به  ي آنها در عراق ایجاد می عالوه بر مشکالتی که سالطین عثمانی و والیان دست نشانده. به دنبال داشت
از جمله این مشکالت اجتماعی ظلم و ستم روا شده نسبت . اي و نظام قبیلگی دچار بسیاري از مشکالت بود دلیل اختالفات عشیره

باید گفت که این دوره، محیطی . گردید پذیرتر از مردان بودند همچنان حقوق آنها پایمال می ز آنجایی که زنان آسیببه زن بود و ا
ها و  اي براي تولید نسل و یا بستن دوستی و حل و فصل دشمنی خالی از معنویت، مملوء از فساد روحی بود و زن تنها وسیله

هاي حاکم بر جامعه عراق، زن  با توجه به ناامنی. کردند االیی به یکدیگر عرضه میرفت و او را همچون ک ها به شمار می کدورت
شخصیت خود را از دست داد و از جایگاهی که اسالم به او عطا کرده بود دور شد؛ تا جایی که زنان در محیط خانه زندانی 

ي خروج از منزل را  هی شخص دیگري، اجازهشدند و تعصب شدید مردان سبب شده بود که وي تنها در روز و مشروط به همرا می
بایست عباي بلندي که  زن می. کرد ها احساس شرم می حتی مرد از ذکر اسم مادر، همسر یا خواهرش در مقابل غریبه. داشته باشد

 .)158تا، ص بنت الهدي،بی.(گذاشت که صورتش را کامال بپوشاند اي می کرد و نیز مقنعه تمام بدن او را بپوشاند برتن می

در این اوضاع آشفته، شاعران عراقی دست به قلم برده و به دفاع از زن پرداختند از جمله رصافی و زهاوي که فریاد 
آوري از این  ایران و عراق به نمونه اي تطبیقی به جایگاه و شرایط فکري زن در جامعه ما در ادامه با بررسی. خواهی برآوردند عدالت

  . پردازیم سه شاعر می

  

 :نگاهی گذرا به زندگی ملک الشعراء بهار

هجري قمري  1304در سال ) ع(بهار، محمد تقی فرزند میرزا محمد کاظم متخلص به صبوري، ملک الشعراي بارگاه امام رضا 
در سن هجده سالگی پدرش را از دست داد و لقب ملک الشعراي آستان از طرف مظفرالدین شاه به وي محول . در مشهد متولد شد

  )5، ص1386رزاقی شانی،(. ردیدگ



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

١٩٣ 
 

ي دیگر فریاد  یک نوع اشعار مذهبی است که از روي عقیده و وظیفه سروده است و دسته: اشعار بهار دو نوع است
احمدي (. پرستی است که علیه ظلم و استبداد داخلی و نفوذ استعمار خارجی سروده است دوستی و حق خواهی و میهن آزادي
 )16،ص 1378گیوي،

وي در طول مدت . خواند با تصویر اوضاع و احوال زمان خود، مردم را به شرکت در امور سیاسی و اجتماعی فرا می بهار
هاي  زندگی سیاسی و پرفراز و نشیب خود، چند بار به زندان افتاد و دست آخر به اصفهان تبعید شد و سرانجام پس از عمري فعالیت

ي مسکونی خود  سالگی بر اثر بیماري سل در خانه 66شمسی در سن  1330ري برابر با قم 1370سیاسی و ادبی در اول اردیبهشت 
، انصاري میر(.در خیابان تخت جمشید بدرود زندگی گفت و در آرامگاه ظهیر الدوله در کنار شاعر معروف، ایرج میرزا دفن شد

  )53-54، ص1385

  

 :مروري بر زندگی معروف الرصافی

. شهرت یافت "رصافی"همین سبب نیز به در جانب شرقی بغداد به دنیا آمد و به "الرصافه"در محلۀ معروف عبد الغنی الرصافی 
ي قراغول بخش  م در یکی از مناطق محله1875هجري مطابق با  1292معروف از پدري کرد تبار و مادري عرب نژاد در سال 

  )268، ص 7، ج1979الزرکلی،(. رصافه بغداد به دنیا آمد

 .میالدي به تصویب رسید به استانبول پایتخت امپراطوري عثمانی رفت 1908نون اساسی در سال که قا زمانی

که حکومت عراق تشکیل شد به عنوان نائب رئیس کمیته ترجمه و تعریب در وزارت معارف مشغول به کار  1921در سال 
ي مردم به مجلس  عنوان نماینده در پنج دوره بهاز کارهاي رسمی و دولتی انصراف داد و مدت هشت سال و  1928شد، اما در سال 

  .راه پیدا کرد

که ) 249، ص 1960احمدي گیوي،(.خورد عشق به میهن و احساسات وطن پرستی در جاي جاي دیوان اشعار وي به چشم می
  .نساییات او نیز در راه بیدار کردن ملت و راهنمایی آنان به سوي پیشرفت جامعه است

صر رفت و بعد از بازگشت تصمیم گرفت علیه اشغالگران انگلیسی در عراق اقدام به فعالیت کند؛ ولی به م 1936وي به سال 
 "بعد از اینکه تمامی آرزوهایش در بیرون راندن اشغالگران نقش بر آب شد از مردم و جامعه دوري گزید و در خانه اش در محله 

  )205،ص 1979احمد ابوحاقه،.(وفات یافتم 1945گوشه گیري اختیار کرد تا اینکه در سال  "اعظمیه

  

  زهاوي زندگی به گذرا نگاهی

. وي در بغداد از پدر و مادري کرد، متولد شد. رود شمار می جمیل صدقی زهاوي از جمله شاعران فیلسوف در عصر نهضت به 
دار شد و نیز  استیناف را عهدهي  هاي حکومتی و دولتی زیادي از جمله عضویت در مجلس المعارف بغداد و محکمه زهاوي منصب

مدرس فلسفه عربی در مکتب سلطنتی آستانه و مدرس ادبیات عربی در دارالفنون بود همچنین به کار روزنامه نگاري و تألیف 
بخش عظیمی از دیوان وي به ) 351، ص 1962و الرشودي،  137، ص1998الزرکلی،. ك .ر.(کتاب در مسائل علمی نیز پرداخت

  .ط به زن اختصاص یافته است چنانکه فصلی از دیوان خود را نساییات نامیده استمسایل مربو
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  جایگاه و منزلت زن در شعر بهار، رصافی و زهاوي

در عصر اثبات وجود بلکه به عنوان یک نماد قابل توجه براي آزادي خواهی اجتماعی  ي یک کالبد براي زن نه تنها به منزله
 ها قرنحقوق زن صورت گرفته درواقع برآمده از تجربه دردناك ي که در شعر معاصر براي احیاتالشی گردد؛  معاصر مطرح می

ي اسالمی تحمیل کرده  هاي دینی خود را بر جامعه اي است که به نام اسالم و در واقع بر خالف تمامی آموزه تیره ي واندیشهخفقان 
ي  به جنسیت نسبت داد بلکه به دلیل ریشه خصی و صرفا مربوطي ش به یک مسئله توان نمی زن در شعر عرب را ي مسئله. بود

و پرداختن آن را  و بازنگري اجتماعی تلقی کرد ي عطفی براي ظلم ستیزي عمومی توان آن را نقطه می عمیقش در مواضع فرهنگی
و بسیاري  تماعی عرب قرار گرفتهکانون توجه شاعران اج به همین دلیل این مسئله، تیرگی پنداشت ها قرنعبور از  نوعی مبارزه براي

ملک الشعراي بهار در . شعرها سرودندعرب زن در فرهنگ اجتماعی  ي شده پایمالشاعران در این عصر براي دفاع از حقوق  از
ي  هاي نوین درباره ي اجتماعی عراق به طرح دیدگاه که در صحنه هستندشاعرانی  جمله ایران و رصافی و جمیل صدقی زهاوي از

  .اند پرداخته انمسلمان در اشعارش زنان

داند و وي را گوهر یکتاي خانه و  می  آل را جمال و زینت دنیا او زنان ایده، بهار در اشعارش به منزلت و جایگاه زن پرداخته
  :شمارد می  گوهرزا

  اي زن  جوان بخت و جهان آرایی
  تو یکتا گوهري در درج خانه

  

  اي زن  جمال و زینت دنیایی  
  اي زن بهتر که گوهر زایی وزان 

  )503، ص1387بهار،(

  :داند می  و زندگی را مشروط به وجود زن و وي را مبدأ خلق

  نبودي زندگی گر زن نبودي
  

  اي زن وجود خلق را مبدایی   
 )503همان، ص(

  :داند می  ي خوشبختی انسان را زن وي، سازنده

  بناي نیک بختی را به گیتی
  

  اي زن یی تو هم معمار و هم بنّا  
  )503همان، ص(

  :داند می  بهار؛ زن را سبب تکامل و زیبایی مرد

  زن بود شعر خدا، مرد بود نثر خدا
  نثر هر چند به تنهایی خود هست نکو

  تر باشد مرد نثري سره و زن غزلی  
  لیک با نظم چو پیوست نکوتر باشد

  )354بهار؛ (

  :کند و مطیع او باشدسرش را اطاعت سعادت مرد به این است که هم: گوید زهاوي نیز می 

  یطیعها و تطیع    سعادة المرأة زوج
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 )311، ص1924زهاوي؛(  

هر گاه زن به مرد اهانت کرده و با او چون بردگان رفتار نماید در . وي همچنین معتقد است زن و مرد الزم و ملزوم یکدیگرند
رو یکدیگر و به تبع آن پیشرفت جامعه را یادآور گشته است و واقع به شخصیت خود اهانت نموده و پیشرفت زن و مرد را در گ

  :سراید می

  یرفـع الشـعــب فریقــا
  و هــل الطائـــر اال 

  

  ن أنــاث و ذکــــور  
  بحناحیـــه یـــطیـــر

 )1928، 126زهاوي؛(

  :داند ، میاند رصافی نیز دوام حیات و زندگی مرد را در وجود زنانی که با علم و اخالق پرورش یافته

  هل یعلم الشرقی أنّ حیاته
  و قضی لها بالحق دون تحکُّم

  

با   ی البنات و هذّ تعلو اذا رب  
  فیها و علّمها العلوم و أدبا

  )135/ 2همان؛ (

کند  می  زن را بلبل شیرین سخن، گل نکهت وطن، راز طبیعت و رمز هستی خطاب -خطاب به زن -اي با عنوان بهار در مثنوي
  :از دید بهار نسبت به جایگاه واالي زن دارد که نشان

  اي بلبل شیرین سخن گوش کن
  دفتر راز طبیعت خوي توست

  

  اي گل خوش نکهت باغ وطن  
  رمز هستی در سواد موي توست

  )412، 1387بهار، (

به . دهد قرار می  د ستایشبهار در اشعارش به این منزلت و جایگاه پرداخته اما در میان این منزلت، گاه او را نکوهش و گاه مور
در حالی که این گونه نیست بلکه بهار . خورد می  باره در سخنان وي به چشم گوئی در این عبارت دیگر در نگاه اول نوعی تناقض

  :زن بد و زن خوب. کند می  زنان را به دو بخش تقسیم

  گر به زنجیر شرافت پاي بند
  گرز شهوت اوفتاده در خالب

  گاهی سامريگاه موسی زاده، 
  گه بریده گردن یحیی به زار

  

  چون فرشته پاك وچون گردون بلند  
  گشته چون مار و وزغ در منجالب
  گاه کوبیده در جادوگري
  گه مسیحا پروریده در کنار

  )2/266همان؛ (

  : تر باشد تر و محبتش به شوهر زیاد در نظر معروف رصافی زنی از جایگاه واال برخوردار است که مهرش کم

یرالنساء أقلّها لخطیبها   خَ
  

اً   مهراً، و أکثرها الیه تحبب  
  )467همان؛(

  :سراید زهاوي نیز زن را رکن ثابت پیشرفت جامعه شمرده است و می
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  علــی الشعوب بمرقی
  

  نســـائـهـــا یســـــتدل  
  )311همان،(

هدف متصور براي زادن و ثروت است، او چنین  زنی که به مقام و ارزش حقیقی خویش واقف نباشد، تنها: گوید بهار نیز می
  :کند می  به صفات این دسته از زنان اشاره -طبیعت زن –وي در قصیده . خواند می  زنانی را کور و کر و عنود

  خویش را صد قلم بزك کردن
  زن به معنی طبیعتی دگر است
  هنرش جلب مایه و زاد است

  

  غایتش زادن است و پروردن  
  و کور و کر استچون طبیعت عنود 

  شغل او امتزاج و ایجاد است
  )148، 2همان؛(

تردید اعتقاد  کند و بی می  در حقیقت بهار در ابیات ذکر شده و در شعر اي زن، بسیار جایگاه عظیم و واالي زن را به او گوشزد
سازد و سرانجام این زن است که مرد را به  می  به تعبیري در نظر او زن است که تاریخ جهان را. دارد می  خود را در این زمینه بیان

وي در این . شاید هیچ شاعر معاصر ایرانی چون بهار، زن خوب و بد را به این زیبایی به تصویر نکشیده باشد. رساند می  معراج
  )ا السالمعلیهم(تصویر آفرینی، زن خوب را به مقام فرشته و مالئک رسانده و وي را سبب وجود پیامبرانی چون موسی و مسیح 

  .داند می  ران و جادوگر صفت و مبهم و تاریک کشاند و در مقابل زنِ بد را زنی شهوت می  داند و صبر و ایثار زن را نیز به تمثیل می

داند و زن و مرد را مکمل یکدیگر دانسته؛ وي زن را در پیشبرد جامعه به سوي  زهاوي نیز بسیار ارزش و مقام زن را واال می
  :داند هاي مختلف می ي حضور در منصب یم و بلند همت دانسته و او را چون مرد، شایستهپیشرفت سه

  

  

  

  

ي نسل بعدي  کننده ارش کمتر به بیان جایگاه زن پرداخته است و زن را تربیترصافی بر خالف بهار و زهاوي در اشعمعروف 
اي  داند و او را مدرسه کند و او را تأثیرگذارترین عنصر در تربیت فرزندان می طور کلی اشاره می رصافی به جایگاه زن به. داند می
  :کند داند که نسل آینده را به سوي پیشرفت هدایت می می

  رسۀٌ تسامتفحضنُ األم مد
  

  بتربیۀ البنین أو البنات  
  )471همان؛ (

اي «اند؛ بهار در دیوانش در قصیده  ي جایگاه زن پرداخته همانطور که در ابیات باال بیان شد هر سه شاعر، بس گسترده به مسئله
سراید؛ همچنین  سخن می از جایگاه زن به تفصیل» جنگ تهمورث با دیوها«و همچنین در مثنوي خود در »خطاب به زن «و » زن

گوید اگر جایگاه حقیقی و واالي زن به  نهد که می جایگاه زن را تا بدانجا ارج می»ضلوا و ضلوا «زهاوي در دیوان خود در قصیده 
ده و عقیده بهار و زهاوي بو رأي و هم گونه که در باال اشاره شد رصافی نیز هم همان. او باز نگردد جامعه هیچ پیشرفتی نخواهد کرد

  . داند به صورت کلی در ابیاتش آغوش زن را اولین کالس درس فرزندان می

  للمرأة الیوم فی مجــ
  للمرأةِ الیوم فی اســـ 
  للمرأةِ الیومِ فی تحـــ

  

  لس القضاء محلّ  
  تکشاف الحقائق شغلٌ
  سین الحضارة فضلٌ

 )313همان؛(
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  تعلیم و تربیت زن

گردد که سه شاعر در شعرشان فریاد اعتراض بر عدم  با بررسی اشعار بهار و دو شاعر عراقی زهاوي و رصافی مالحظه می
زن در برابر ظلم و ستمی که در روزگار آنها چه در ایران عصر دهند و از اولین شعرایی هستند که به جایگاه  کسب علم زنان سر می

که زن از کسب علم بخاطر ترس از  در زمانی. گشت، نداي حمایت برآوردند مشروطه و چه عراق عصر نهضت بر او روا می
  .دشد، اشعاري بر ضد تعصبات و تفکرات عامیانه سرودند و زن را به علم اندوزي تشویق نمودن انحراف منع می

بیند و عقیده دارد که زن نیمی از  می  بهار، یکی از مشکالت جامعه زمان خویش را، عدم توجه به فراگیري علم از سوي زنان
پیکر جامعه است و اگر به سمت و سوي علم گام برندارد چیزي جز جهل بهره جامعه نخواهد بود و این امر باعث فلج شدن جامعه 

جوان بخت و جهان _ي نده کشور در دستان زنان دانا و تحصیل کرده خواهد بود چنانکه در قصیدهوي عقیده دارد که آی. گردد می
  :سراید می_آرایی اي زن

  دریغا گر تو با این هوش و ادراك
  دریغا کز حساب خود، وطن را
  سوي علم و هنر بشتاب و کن شکر
  به کار علم و عفت کوش امروز

 

  اي زن  به جهل از این فزونتر پایی  
  اي زن ه نیمه تن فلج فرمائی ب

  اي زن  که در این دوره واالیی
  اي زن که مام مردم فردایی 

  )503همان؛ ص(

  :داند زهاوي نیز همین مضامین را در شعر خود آورده است و عدم کسب علم زنان را، فلج گشتن نیمی از جسم ملت می

  سجنوهنّ فی البیوت فشلوا
  

  نصف شعب یهم بالحرکات  
  )309، ص 1924زهاوي؛ (

  : کار گرفته است هاي اجتماعی و عدم کسب علم با تعبیر فلج به رصافی نیز مانند بهار و زهاوي عدم شرکت زن در فعالیت

  فالشرق لیس بناهض إالّ إذا
یت تقدماً لرجاله ع فاذا اد  
نهض قائماً من نصفه نْ أین ی م  

  

رّبا     أدنی النساء من الرجال و قَ
ر ف کذِّباجاء التأخُّ ی النساء م  

با تَوص بفالجِ م یشکو السقام  
  )468رصافی؛ (

داند، چنانچه به او اهانت شود به ملت اهانت شده و چنانچه باال رود ملت پیشرفت نموده  ي ملت می زهاوي زن را مادر همه
شود چرا که  آغوش مادر گرفته میاولین درس زندگی از . نوشاند آغوش مادر به فرزند، حکمت و ادب را همراه با شیر می. است
  :ي او همچون کتاب است که علم و هنر و ادب در آن جمع گشته است سینه

له انت أم   أنت للشّعب کّ
  إنما الصدر منک یحمل الطفلَ
  یتلقی علیه اولُ درسٍ

  فإذا هنت أو طبت طاباً  
  غداء و حکمۀً و شراباً

 إلّا کتاباًفهو للطفل لیس  
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منک قبلَ الجمیع و هو صبی  
  

  یتلقی الفنونَ و اآلداباً
  )1928، ص336زهاوي؛ (

دارد و در شعري به مضمون ابیات زهاوي به  می  معروف رصافی نیز اعتراض خود را به عدم فراگیري علم توسط زنان بیان
زن را اولین مدرسه و . داند کند و زن را سنگ زیر بناي جامعه و پیشرفت آن می آزادي زن از قید و بندهاي عوامانه دعوت می

ي اخالق و  اي بر پایه پس زن باید به سالح علم و معرفت مجهز شود؛ تا بتواند جامعه. شمارد موثرترین عامل تربیت نسل آینده می
  .علم بنا سازد و آن را به سمت پیشرفت سوق دهد

  ولم أر للخالئق منْ محلّ
مدرسۀٌ تسامت فحضنُ األم  

قا   س حسناًو أخالق الولید تُ
  و لیس النبت ینبت فی جنانٍ

  

  ضنِ األمهاتبها کح   یهذّ
بتربیۀ البنین أو البنات  
  بأخالق النساء الوالدات
  کمثل النبت ینبت فی الفالةِ

  )471دیوان، (

نوشند ي رشد، فرزندان شیر جهل و نادانی ب آغوش مادر باالترین مکان پرورش و تهذیب انسان است؛ چنانچه در اولین مرحله
نوشاند که خالی از علم و ادب است، فرزند او چگونه  شان خواهد بود؟ مادري که شیري به فرزند می چگونه انتظار کمال در آینده

  :سراید در پیشرفت علم و فرهنگ قدم بردارد؟ زهاوي می

نّ باألبناء خیراً   فکیف نظُ
رجی ألطفالٍ کمالٌ وهل ی  

  

  اذا نشأوا بحضن الجاهالت  
ي الناقصاتاذا ارتض عوا ثُد  

  )471همان؛(

  حجاب 

اند که اسالم با طرح  برخی گمان کرده. ي حجاب است اند مسئله از شواهدي که براي نابرابري میان حقوق زن و مرد بیان کرده 
ي هاي فرهنگی، علمی و اجتماعی و اقتصاد گونه از حق حضور در عرصه ي حجاب خواسته است زن محبوس باشد و بدین مسئله

محروم گشته و نتوانسته از حق مسلم آزادي بهره ببرد درحالیکه پوششی که اسالم براي زنان مقرر کرده است بدین معنا نیست که 
نمایی  گري و خود پوشش زن در اسالم اینست که زن در معاشرت خود با مردان، خود را بپوشاند و به جلوه. از خانه بیرون نروند

باید گفت که راه اسالم، راه متعادلی است و هیچ گونه مانعی براي بروز استعدادهاي انسانی زن به ). 78/ 1374مطهري، .(نپردازد
  .وجود نیاورده بلکه به دور از هرگونه افراط یا تفریطی، محیط اجتماع را براي فعالیت صحیح زن و مرد آماده کرده است

زن شایسته «: فرمودند) ع(حضرت علی . افظ زیبایی زن استدر اسالم زن، مظهر جمال و مرد، مظهر پرستش است و حجاب، ح
از دیدگاه قرآن حجاب یا عفاف، ) 466غرر الحکم، (».است در حجاب کامل نگهداري شود تا حالش نیکو و زیبائیش پایدار بماند

دامنی را حفظ کنند و اگر اند که باید عفاف و پاک اختصاص به زن ندارد بلکه زن و مرد هر دو به یکسان مخاطب قرآن قرار گرفته
برابرانه میان حقوق زن ومرد از آن  هاي افراطی و تفریطی بنگریم نه تنها برداشت نا ها و برداشت موضوع حجاب را به دور از جنجال

  ).11، ص 1385نوري؛. (شود؛ بلکه براي حرمت گذاردن و اهمیت دادن به حقوق زن و جایگاه وي است نمی
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به ترویج فرهنگ تباه کننده و فاسد غرب  -مانند ملک الشعراء بهار -اي آگاهانه و یا ناآگاهانه عده در نهضت مشروطه ایران،
متأسفانه برخی شاعران نیز که با . دانستند که البته راه به جایی نبردند می  پرداختند و از جمله حجاب را مانع پیشرفت جامعه و زنان

نداشتند و از سویی به آسیب شناسی شخصیت زن آگاه نبوده و از سوي دیگر در فهم ي آن آشنایی  تعالیم اصیل اسالمی و فلسفه
ي خودشان در مقایسه با جوامع غربی دچار اشتباه شدند چنین تصور کردند که حجاب مانع از حرکت  علت عقب ماندگی جامعه

  .ن دیدندزن به سوي تعالی و پیشرفت و ترقی بوده و علت اصلی عقب ماندگی کشور خود را در آ

البتّه این استدالل مربوط به کسانی چون بهار است که مخالف استعمارگران بودند نه کسانی که جیره خوار استعمار و مزدوران 
  . کردند می  قلم به دست رضا خان بودند و در راستاي اهداف شوم استعمارگران تالش

خوانده و از علم و ادب بی بهره   را که حجاب دارند جاهلرو، بهار در اشعارش به کشف حجاب اشاره کرده و زنانی  از این
  :دهد که حجاب برافکنند قرار می  وي آنان را مورد خطاب. داند می

  زنانی که به جهل در حجابند
  فروخوان کتاب را

  

  زآداب و هنر بهره نیابند  
  برافکن حجاب را

  )1175/ 2دیوان ؛ (

خواند و او  نیز زن را در داشتن حجاب جاهل می) 1174، ص2دیوان، ج(-ت زنزن با هنر و صف–در تصانیف دیگري با عنوان 
  .خواند را به برافکندن حجاب فرا می

ها نیز به شدت در  انگلیسی. زهاوي در هنگام جوانیش در رابطه مستحکم خود با انگلیس، یکی از دعوت کنندگان به فساد بود
. ها بر ضد اسالم پرداخت ها، در کشورش به انتشار آراء و نظرات پست اروپاییعراق نفوذ داشتند و او نیز در دفاع از وجود آن

اند معترض  زهاوي به اینکه زنان در خانه محبوس شده و از اجتماع دور نگه داشته شده )168 /1998حسینی المصطفی؛. ك.ر(
شتباه، علت دور ماندن زنان از اجتماع را ي آن روز عراق و رواج تفکرات غربی، به ا است؛ وي تحت تاثیر شرایط حاکم بر جامعه

داند و از این رو صریحاً زنان و دختران را  ماندگی را در کشف حجاب می داند و راه حل مبارزه با این عقب در نوع پوشش آنان می
  :کند حجابی دعوت می به بی

  مزقییاابنۀالعراقالحجابا
  مزقیهفاحرقیهبال ریث

  

  فقد کان حارسا کذابا  
  ی یکون هبابامزقیه حت

  )1928، ص335زهاوي؛(

هایشان زندانی است که  هاي سیاسی و اجتماعی محروم باشند، گویی که خانه اي که زنان آن از فعالیت از نظر زهاوي جامعه
  :آنان را از پویایی در جامعه باز داشته و جامعه به شخصی ماند که نیمی از بدن او فلج گشته و از فعالیت بازمانده است

  ل هل بالسفور نفع یرجی قا
  انما فی الحجاب شل لشعب

  

  قلت خیرفی الحجاب السفور  
  و خفاء فی السفور ظهور

  )112همان؛ (

داند؛ حال آنکه زهاوي معتقد است که  عراق آن روز عفت را در حجاب  و آن را سبب پاکدامنی زنان و دختران جامعه می
  :دارد حجاب زن را از علم آموزي باز می
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  إن فی السفور سقوطاًزعموا 
بوا فالسفور عنوان طُهرٍ   کذّ

  

  فی المهاوي و ان فیه خرابا  
لقی معرةً و ارتیاباً لیس ی  

  )1928، ص337دیوان؛ (

داند؛ بلکه آن را صبح و روشنایی و سبب پیشرفت براي زن و حجاب را ظلمت و انزواي  حجابی را سقوط در پرتگاه نمی وي بی
  :ورده استزن و تباهی او به حساب آ

 اسفري فالسفور للناس صبح

  
 زاهر و الحجاب لیل بهیم  

  )1928، ص236زهاوي؛(

  :حجابی را چون بیماريِ سختی پنداشته که مانع پیشرفت و سبب عقب ماندگیِ جامعه گشته است رصافی نیز بی

با علیهاوَقضوا  جابِ تَعص بالح
ريأفتعلمونَ بما   با ج الع تحت
باالن فیوحجابها   اس ِأن تتهذّ
با الحیفتاةُ  أغنی  أن تتنقّ
  )2/135نفس المصدر؛ (

 

رثیالنساء بحالۀٍ  ترکوا   لها ی
ربوا الحجاب  لأللیقل   النسا علیضَ
  ف أدیبۀً تکونَأن  الملیحۀِشرَ
یاء کانَوالوجه إن   ه الحقاب ن

 

دارد که با  می  دهد و اظهار می  هاي کشور را به حجاب نسبت ها و عقب ماندگی بدبختی -زن شعر خداست -بهار در قصیده
  :توان زن را حفظ کرد بلکه بدون حجاب او آزادتر است چادر نمی

  نشود منقطع از کشور ما این حرکات
  »بهار«حفظ ناموس زمعجر نتوان خواست 

  

  تا که زن بسته و پیچیده به چادر باشد  
  که زن آزادتر اندر پس معجر باشد

  )354ن؛دیوا(

 -المرأة فی الشرق –برد و در قصیده  می  خواند و از حجاب چون زندان نام می  رصافی نیز چون بهار زنانی که در حجابند جاهل
  :گوید می  در این زمینه

دوا طوا حقَّ النساء فشد لقد غَم  
  و قد ألزموهنّ الحجاب و أنکروا
  أضاقوا علیهنّ الفضاء کأنّهم

  

  ولِ ثواءعلیهنّ فی حبس و ط  
جۀً بغطاء   علیهنّ االّ خَرْ
غارون من نورٍ به و هواءی  

  )463همان؛ (

  .ي دیگري با عنوان الی الحجابین به این مسئله اشاره کرده است وي همچنین در قصیده

  :سراید آورد و می زهاوي نیز در ابیاتی مضامینی شبیه به آنچه رصافی در المرأة فی الشرق خود گفته است می

  جبتــــــموهنّ عـــــن هـح
  کذلک یفعل مــن کــــا

  ذا النّور و هو یثلّ  
  ن فی الحیـــــاة یضل
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  ال تبخســـــــوهنّ حقاً
  

  فلیس فی البخس عدل
  )312:1924زهاوي؛(

  

 :ازدواج

در  زیستند که در آن دختران جوان و کم سن و سال در عصر نهضت یعنی عصري می -زهاوي و رصافی -دو شاعر عراقی
اي که دختر، خود هیچ حقی در انتخاب  آمدند، به گونه هاي عراقی به اجبار به همسري مردي سالخورده در می برخی از خانواده

ي خویش و مصلحان اجتماعی به درد آورده و فریاد انزجار از چنین  همسر نداشته و این امر قلب دو شاعر را به عنوان فرزندان زمانه
شورند و نداي آزادي در  میآورند و بر این عقاید باطل  وج و تعصبات جاهالنه را در شعرشان به قلم میاجبار و فرهنگ و ازد

  :سراید می دهند، زهاوي می ازدواج سر

زوجوها من غیرِ ما هی ترضی إنَّها 
  تبدي رقۀ و هو یقسو

 

  من غالم عمر أخی سیئات 
  لیس هذا الفتی لتلک الفتاة

 )310همان؛(

عنوان یک کاال به طرف  کرد و حتی گاه به ي عراقی بدون حق انتخاب همسر و به اجبار ازدواج می ختر خانوادهچنانچه د
  :شد مقابلش از سوي خانواده فروخته می

 

  

    

  

جاي اینکه بر عشق و  کند، پایه و اساس زندگیش را به ي که نه اخالق دارد و نه جوانمردي ازدواج میبدون حق انتخاب با مرد
رود فرزندانی صالح و امیدوار  کند، و با وجود این حزنِ همیشگی زن، چگونه انتظار می محبت بنا کند بر یأس و دلشکستگی بنا می

  :رهایی و نجات از این زندگی است که خود در فکر و مترقی به جامعه اهدا کند در حالی

  :خود به این مسئله پرداخته است) المطلقه(ي  رصافی نیز در قصیده

یرالنساء أقلّها لخطیبها   خَ
 

اً  مهراً، و أکثرها الیه تحبب  
 :)467دیوان(

  قد زوجت ال عن خیارٍ
  

  من جاهلٍ کالوحش ضاري 
 ))314همان؛

  إنَّ الزّواج له حقو
  فکأنّــما هـی سلــعۀ

 

  ق واجبات ما رعاها 
  لقضـاء حاجته اشـتراها

 )317همان؛(
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اند را جاهل دانسته و  داند و کسانی که مرتکب آن شده می  ین مسأله را ظلمی آشکارا -الزواج عندنا هیحر -رصافی در قصیده
ي  کند و تنها مسئله می  هاي گران و سنگین اعتراض شمرد و به رسمِ غلط مهریه می  این عمل را نوعی خرید و فروش کاال و جنس

  :داند می  برپایی و قوام گرفتن ازدواج را محبت

ا الف أیتّه تاة بجهلهمظلموك  
عوا بوفر المال منه فأخجلوا طم  
  فاذا رفضْت فما علیک برفضه
رّهإنّ الکرییمۀ فی الزواج لح  
  قلب الفتاه أجلَ من أن یشتري
نَََوه مجدداً بیت الزواج اذا ب  

 

با  علی الزواج بأشی اذا کرهوك  
  »أشعبا«بفضول هاتیک المطامع 

  عار و إن هاج الولی و أغضبا
  یأبی أن یعیش مذبذباو الحرّ 

ی جتَب ه یبالمال لکن بالمحب  
  بالمال ال بالحب عاد مخرَّبا

 )467دیوان؛ (

کنند، ابیاتی در این مورد نسروده  بهار بر خالف رصافی و زهاوي که بسیار تشویق به آزادي انتخاب همسر از سوي دختر می
  .ي امر ازدواج نسبت به عراق آن زمان دانست در زمینه توان در بهتر بودن وضعیت زنان ایران است، دلیل آن را می

  

  :طالق

کنند، و اعتراض خود را در شعر خود بیان  ي طالق و سهولت و آسانی آن اشاره می زهاوي و رصافی در مقابل ازدواج به مسئله
  :سراید کنند؛ زهاوي می  می

  الزّوج کان هو الذي
  و علی جمیع حقوقها
  یأتی الطالق لغیر ذنب

  شیء یمنع جاهالً ال
 

  یولی الرضی ثم استردا 
  من بعد لذته تعدي
  ثم یحسب ذاك رشدا
  ذا غلظۀ أن یستبدا

 )316همان؛(

ي شاعر  نگاهی به اوضاع و زمانه زن را در مقابل مرد، فردي مظلوم و ضعیف که حقوقش سلب شده جلوه داده است که به نیم
  :کنند غصب شده و مردان با تمسک به قدرت بدنی خویش با زنان زور آزمایی مییابیم؛ حقوق زنان  جامعه را در چنین حالتی می

  غصبوا النساء حقوقهنّ 
 

  فال تصان و ال تؤدي 
 )315همان؛(

 

 -نساونا و المراة المسلمۀ -رصافی در قصیده. اند الزم به ذکر است که رصافی و زهاوي از ظلم و ستم زنان به شکوه در آمده
 :گوید دارد و می ت به ظلم بر زنان بیان میاعتراض خود را نسب

  و ما األرض االّ منْ سمواته السبعِ   شکوت الی رب السموات أرضَه
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قُه   فقد جار فی االرض البسیطۀ خَلْ
ی ألشکو عادةً فی بالدنا   و إنّ
  و ذلک أنا التزال نساؤنا

 

  علی خلقه جوراً الی الحزن یستدعی
بۀ المجد با   لصدعِرمی الدهر منها هضْ

  تعیش بجهلٍ و انفصالٍ عن الجمع
  469دیوان؛(

 

بار و بدبختی اعتراض کرده و به دور کردن زنان از  به زندگی ذلت -ی الشرق و الی الحجابینفالمرأة –ي یدهقص رصافی در
دارد که زن در  می  اظهارتازد، وي این رفتار با زنان را محکوم کرده و  می  ها و سخت گیري بر آنان جامعه و نگهداري آنان در خانه

 :آید می  نزد آنان چون کاال به حساب

رحاء ال ما ألهل الشرق فی ب   اَ
ی غدت لهم   لقد حکّموا العادات حتّ
  اذا تختبرهم فی الحیاه تجد لهم
  فما هنّ االّ متعۀٌ من متاعهم
  أهانوا بهنَّ االُمهات فأصبحوا

 

 لِّ به و شقاء   یعیشون فی ذُ
بمنزلۀ األقیاد لالُسراء  

ت خُطۀَ السعداء   حیاةً تخطّ
  و إن صنَّ عن بیع لهم و شراء
بما فعلوا من األم اللؤماء  

 )463دیوان؛ (

  :دین نیست بلکه فقط عادات ناپسند و اشتباه عوامانه است ي زهاوي نیز معتقد است که که این امور هیچ کدام گفته

  لم یکن وضعه من الدین شیئاً
 

  العاداتإنّما قد أتی من  
 )309همان؛ (

  :باشد جا می ماندگی حاصل این تعصبات بی دارد و عقب را از ترقی باز می داندکه ملت و این تعصبات را اموري می

  هو التعصب قد واهللا أخرکم
 

  عن الشعوب التی تسعی فتقترب 
 1924، ص307زهاوي؛(

 :سراید در همین معنا و مضمون رصافی می

  ذاما هکذا یا قوم ما هک
 

 یأمرنا االسالم فی المسلَمه  
 )470دیوان؛ (

چنانچه دیده شد، . اند به مضامین محدودتري پرداخته است بهار بر خالف رصافی و زهاوي که به مضامین متعددي پرداخته
کن بهار در لی. اند ي آزادي و طالق و اعتراض به رسوم اشتباه و تعصبات آنها ابیات بسیاري سروده رصافی و زهاوي به مسئله

ال که باعث پیشرفت وطن است و زنی  بندي زن به خوب و بد و زن ایده نسائیات خود به این مضامین نپرداخته بلکه بیشتر به تقسیم
  .کشاند، پرداخته است که ملت را به قهقرا می

 

  :گیري نتیجه
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  :اشاره نمود ه نتایج زیرب توان می_زهاوي و رصافی_پس از بررسی تطبیقی نسائیات بهار و دو شاعر عراقی

هر سه شاعر با توجه به روحیه انقالبی و شور وطن دوستی، در اشعار خود به مضامینی چون ترغیب به کسب علم و کشف -1
  .اند حجاب و جایگاه زن پرداخته

بهار است؛ این امر در  در مجموع، رصافی، بیشتر از بهار به نسائیات پرداخته و در زمینۀ ترغیب به علم تأکید رصافی بیشتر از-2
 .کند مورد زهاوي نیز صدق می

داند در حالیکه  اند اما بهار هیچ حجاب و پوششی را براي زن الزم نمی رصافی و زهاوي چون بهار به کشف حجاب پرداخته-3
و بر آن  در نظر زهاوي و رصافی زندانی کردن زن در کنج خانه و دور بودن از اجتماع و عدم کسب علم حجاب باطنی است

  .شورند می

شود و در بسیاري از موارد دیدگاه منفی نسبت به زن دارد اما رصافی و زهاوي  در نظر بهار زن به خوب وبد تقسیم می-4
  .دانند نگرند و او را انسانی مظلوم که حقوقش غصب گشته می تر به زن می مثبت

ي حجاب دچار اشتباه و  مسألهها مانند  ی موضوعبرخی در گاهاند  یت از زنان سرودهحمادر  کهي اشعارهر سه شاعر در . 5
یري پذیر تأثی اسالم و واقعیم تعالی آنها از نسبي دورین امر را ای اصلتوان علت  یم کهاند  یر درست دور شدهمسلغزش شده و از 

  .ي آنها دانستکشورهابر   حاکمیِ غرب افکاراز 

ار از یک طرف و رصافی و زهاوي از طرف دیگر و عدم به دست آمدن با توجه به شباهت مضامین موجود در شعر به. 6
توان تطبیق بین بهار با رصافی و زهاوي را در  ي تأثیر پذیري بهار از رصافی و زهاوي یا بر عکس باشد، می دهنده مدرکی که نشان

  .گنجاند) اروپاي شرقی(ي سالفیه  ي مدرسه حیطه



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٢٠٥ 
 

 منابع 

  .نییللمالدارالعلم : روتیبی، العربی الشعر فزام االلت). 1979(ابوحاقه، احمد 
  .نشر قطره: ،تهرانو آزادي هنمی شگرستای).1378(ي، حسن ویگي احمد
  .دار المعارف: ، مصرواألدب المقارن ۀیالسالفالمدرسۀ . (2007)یالنب، عبد فیاصط

الشعراء احمد  ریامهار و ي بالشعرا ملکبر مقارنه  هیتکی با قیتطب اتیادب، (1386)ی، ابوالحسنمقدس نیام
  .انتشارات دانشگاه تهران: ، چاپ اول ،تهرانیشوق

  .دار التعارف: المجموعۀ القصصیۀ الکاملۀ، بیروت). دون تاریخ(بنت الهدي 
  . توس: ،تهراناشعار واندی).1368(ی تقبهار، محمد 

 .انتشارات نگاه: اشعار، تهران وانید). 1387(بهار، ملک الشعراء 

  .رگانیت: ،تهرانملک الشعراء بهار).1386(ی علی، شانی رزاق
 .دار العودة: روتیب، چاپ اول، الکاملۀ ۀیالشعراألعمال .( تا یب)  ی، معروفالرصاف

  .دار العودة:، لبنانروتیبچاپ اول، . ( 1986(  الرصافی وانیدـــــــــــــــــ؛ 
  . وزارةاألعالم: ی، بغدادعل یصطفم:قاتیوتعل شرح).1972( یالرّصاف وانید ـــــــــــــــــ؛

  .4، طنییللمالدار العلم : روتیب، االعالم).1979( نیرالدیخی، الزرکل
 .13دار العلم للمالیین، ط : االعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال و النساء، بیروت). 1998(الزرکلی، خیر الدین 

 .لعربیۀالمطبعۀ ا: دیوان الزهاوي، مصر).1924( صدقی الزهاوي، جمیل

 .دیوان اللباب، بغداد).1928(صدقی الزهاوي، جمیل 

 .سروش :، اسالم آباداتیادبی در قیتطبي  مطالعهارزش  .(2006) لیکمی علقزلباش، 

  .42مسئله حجاب،صدرا، چاپ ).1374(مطهري، مرتضی 
  .مکتوب راثیم: ، تهرانارج نامه ملک الشعراء بهار). 1385(ی علي، رانصاریم

  . نشر و پژوهش فرزان روز: ي، تهرانخسروزهرا : ترجمهی، قیتطب اتیادب).  1380(ندا، طه 
 .حجاب از دیدکاه اسالم و ادیان آسمانی،انتشارات کتاب سعدي).1385(نوري، زینب     

 

 



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٢٠٦ 
 

  

115 

  فروغ فرخزاد سهراب سپهري و بررسی تطبیقی نمادها دراشعار
  

  1صفیه توکلی مقدم

  چکیده

پس واژه  را به معانی نهفته در ما و می گشاید به روي ما را درون شاعر یچه اي ازدنیاي ناشناخته ذهن وکه نمادها در آن جا از
فروغ فرخزاد  سهراب سپهري و .به حساب می آید اختالف میان شعرا راه هاي دریافت وجوه اشتراك و از یکی ها سوق می دهد،

ایشان  اشعار دسته بندي آن در و له تالش شده است با بررسی تطبیقی نمادهااین مقا که در جمله شاعران نمادپرداز معاصر هستند از
  .شعري به هم نزدیکند دست یابیم ساختار نظر که از شاعر اختالف اندیشه این دو به وجوه اشتراك و ،

  

  

  فروغ فرخزاد تطبیق، سهراب سپهري، شعر، نماد، :کلیدواژه ها

                                                        
ایران-ربی، دانشگاه پیام نور، تهرانم  -١  
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  مقدمه

زمانه اي که .ب واحساس هاي تازه ،بی تردید یکی ازبی بدیل ترین شاعران زمانه ي ماستهاي نا سهراب سپهري ،شاعر عاطفه
چون بیابانی برهوت درحسرت بارانی ،درختی یاچشمه اي هرروزبه انتظارنشسته است اماجزتفتیدگی ریگزاران ،عطشناکی زمین 

  .یابد ها،گرماي دوزخی هوا چیزي نمی ،سکوت وهمناك لحظه

که ذکرآن رفت ؛ آن طبیعت پرطراوتی است که درحوالی کویرستان شعر معاصر ایران ، افقی تازه را  سهراب درزمانه اي
طبیعتی که درسایه درختان سبزآن، خستگی را از روحمان برمی گیریم ودرچشمه سارانش اندام .دربرابر دیدگان مامی گشاید

ناکی پلیدي هاوپلشتی هاي زمانه را از روانمان زدوده واداشته تابوی»حوضچه ي اکنون«احساسمان رابه آب تنی کردن درآن 
  . نماییم وبانوشیدن آبی ازبرکه هاي زالل عشق ومعرفت این طبیعت سرشار،ضمیرمان را آکنده از آبی آرام ورشک برانگیزش می

همه  اوشاعري است درونی اگرچه به همه مظاهر بیرونی نگاهی عمیق دارد وبه خاطرهمین درون گرایی شاعراست که
  .سپهري روبه باطن اشیا دارد وسیروسلوك خویش را ازهمین جا آغازمی کند. چیزدرآینه ي شعرش ماهیتی دیگرپیدامی کند

اوشاعري است داراي سلوك باطنی وسلوك باطنی او یک راست باسیر زندگی اش ازنوجوانی به جوانی وپختگی وسپس تا «
به همین دلیل شعرسپهري درمیان تمامی شعریک .شتر رابطه داردتاهرحادثه بیرونیآستانه پیري وتجربه هاي درونی اودراین سیر بی

ویژگی شعرسپهري . دوره ازادبیات ماچهره اي جداگانه داردوکمابیش بیرون ازجریان همگانی شعرفارسی امروز راه خودرامی رود
  )106:1387آشوري ،(».همین گسستگی از عوالم بیرون وپیوستگی سرراست باعوالم درون است

هاي  آخرین دفتر شعرش چشمان مارابه مهمانی منظومه اي رنگین می بردکه اندیشه "ماهیچ مانگاه"تا  "مرگ رنگ"سهراب از
  .کند هاي عمیق وعواطف سیال درآن جلوه گري می هاي بدیع ،احساس بلند،آرمان

  )32:1388حقوقی،(».شعرسپهري سه اصل جوهرشعري ،بیان خاص وجهان بینی رادارد«

سمبل هاونمادهایی که به .گوید، امااین سادگی درپوششی ازسمبل ها وابهام هانهفته است اوگرچه با زبانی ساده باما سخن می
  .دلیل نگرش خاص سهراب ، دربسیاري موارد عرفانی وفلسفی است

نمایاند،آن  به ما میفروغ فرخزاد نیز ازشاعران صاحب سبک است که صادقانه وبی هیچ تظاهري خود رادر آیینه ي اشعارش 
اوهمانند سهراب ،طبیعت راباور دارد واز مظاهر .می داندوبزرگی اش رامی ستاید"شکل خلوت خویش "گونه که سهراب اورابه

  .گوید آن باذوقی سلیم وشاعرانه سخن می

نواره هایی اززندگی درحقیقت داستا"اسیر،دیوار،عصیان ،تولدي دیگر وایمان بیاوریم به آغازفصل سرد"دفترهاي شعري فروغ 
زندگی هنري اش اززندگی .فروغ درشعرش زندگی می کردودرزندگی شعرمی سرود«به گفته اخوان ثالث .پرفراز ونشیب اوست

  )257:1383شمیسا،(».شعرفروغ رامی توان به طورکلی زندگی نامه اودانست«) 124:1380جاللی،(».عادي جدانبود

این دوشاعر بزرگ ، به مقایسه تطبیقی نمادهاي برجسته شعرایشان بپردازد ودرنهایت  این نوشتار برآن است تا باتحلیل اشعار
  .ها رابیان کند چراکه نمادها بازتابی از اندیشه ونگرش شاعران است وجوه اشتراك وافتراق اندیشه آن

  نماد
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وتجربه ازطریق حواس که به  رمزچیزي است ازجهان شناخته شده وقابل دریافت«.گویند سمبل رادرفارسی رمز،مظهرونماد می
چیزي ازجهان ناشناخته وغیرمحسوس یابه مفهومی جزمفهوم مستقیم ومتعارف خوداشاره کندبه شرط آن که این اشاره مبتنی 

  )23:1386پورنامداریان،(».برقرارداد نباشد

  )23:1352ونگ،ی(».مبهم ،ناشناخته یاپنهان ازماست سمبل معرف چیزي«.ابهام وپیچیدگی،ویژگی خاص سمبل است

  )53:1372ستاري،.(به اعتقاد یونگ،رمزعنصري است ناشناخته ودشوارفهم که هرگز به تمام وکمال توصیف پذیر نیست

شود که غنایی غیرقابل تصور دارد وآکنده ازهمانندي  باادراك رمز که امري کامال شخصی است ،دنیاي نهفته اي مکشوف می
  )4:1376دوبوکور،.(روند ه مبدا رمز وگسترش آن به شمار میها وتشابهات وتماثالت فراوانی است ک

رساند بسیار عمیق ترازمعنایی است که یک کلمه عادي یا حتی یک تصویر ادبی بازگو  معنایی که نماد وسمبل می
کنار ها را پوشاند بلکه بازهم به شیوه خاص خود حجاب درحقیقت نمادنه تنهامعنی رابه شیوه اي خاص باحجاب می«.کند می
  )28:1378شوالیه ودیگران،(».زند می

درعین حال نمادگرایی یاسمبولیسم فقط نشاندن یک مفهوم به جاي مفهوم دیگرنیست بلکه استفاده ازتصاویر عینی وملموس 
  )9:1375چدویک ،. (براي بیان عواطف وافکار انتزاعی نیزهست

  

  نمادهاي طبیعی

  آب

پاسخ عاطفی ،ایده آل رمانتیک وبینش معنوي  آب همیشه سمبل خودانگیختگی ،طبیعت ،نوعی
  .درشعرسهراب ،آب گاه مظهربیداري وآگاهی طبیعت است)189:1372دانیلز،.(است

  )272:1376سپهري،(روي آگاهی آب ، روي قانون گیاه

آب )25:1378فروم،.(آب نمادآرامش ،مالیمت ، مداومت ، آسودگی ،صلح ،هستی ،هستی بخشی ،پاکی وپاك کنندگی است
  .درشعرفروغ نیز رمز صفا وپاکی وحقیقت است

  )267:1382فرخزاد،(امامن وتو به چراغ وآب وآینه پیوستیم

  باران

ها باران به عنوان نماد اثرهاي آسمانی برروي زمین است این نکته واقعیتی بدیهی است که باران بارور کننده  درتمامی فرهنگ
  )2،17:1378شوالیه ودیگران،ج(.شود زمین است واین که زمین از آن حاصلخیز می

  .باران درشعرسهراب سمبل پاکی ،نوشدن ونگاه تازه است

  )292:سپهري(باهمه مردم شهر زیرباران بایدرفت 
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  .ودربرخی موارد سمبل تجلی ،مکاشفه واشراق است

  )406:سپهري(میزمرا زیر معنویت باران نهاد 

فروغ آرزوي آمدن کسی رادارد که ازجنس باران باشد .اره را دارددرشعرفروغ باران همان مفهوم سمبلیک پاکی وتولدي دوب
  .ودنیا را با آمدنش تطهیر کند

  )335:فرخزاد(آید ،کسی ازباران ، ازصداي شرشر باران  کسی می

  آسمان

  .در شعر سهراب وفروغ، آسمان بیکران سمبل عشق وحقیقت وتقرب به حق تعالی است

  )291:سپهري(هرکجاهستم باشم آسمان مال من است 

  )295: فرخزاد(گیرد سهم من آسمانی است که آویختن پرده اي آن راازمن می

  .وگاه از منظر فروغ ،آسمان نماد ذهن وخاطرات است

  )305:فرخزاد(گیرد  وقتی درآسمان دروغ وزیدن می

  خورشید

  )328:1384آرگایل،. (خورشید مظهر نیروي زندگی وتندرستی است

در شعر زیر .اب مظهر تجلی نور خدا، معرفت اشراقی ویکی ازبزرگ ترین مظاهر طبیعت استدرشعر سهراب خورشید وآفت
  )183:1382شمیسا،.(آفتاب به بودا که درسانسکریت به معنی روشن است اشاره دارد

  )319:سپهري(آیم من ازمصاحبت آفتاب می

مفهوم نمادین خورشید درشعر )80:1376ور،دوبوک.(خورشید که مظهر مجسم نیروهاي آسمان وزمین است پدربشر نامیده شده
  .فروغ روشنی ، حقیقت وامید است

  )289:فرخزاد(به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد

  سایه

هاي تیره درون ماکامال  هاي سرکوب شده یاشناخته نشده ي شخصیت یازندگی مادارد،به این علت که جنبه سایه اشاره به جنبه
 )191:1372دانیلز، .(نبه غیرشهودي به سایه خودبنگریمدرحیطه ناخودآگاه است باید ازج

  .درشعرسهراب سایه رمزخنکی وطراوت وعدم تفکراست

 ) 311:سپهري( سایه راه بایدرفتودرجوانی یک  

 ) 275:سپهري( باغ ما درطرف  سایه دانایی بود
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 .ددان سایه فروغ، نمادالیه پنهان شخصیت اوست، همان همزادي که اورا تیره وشوم می

 )191:فرخزاد( شود چگونه  سایه سیاه سرکشم اسیردست آفتاب می

  )294: فرخزاد( بی اعتبار درسایه اي خودرارها کردم درسایه

  دریا

  .دریابه لحاظ بیکرانگی ووسعت ،نمادوجود وهستی است

  )307:سپهري(هاست اگرکه ماهی کوچک دچارآبی دریاي بیکران باشد وفکرکن که چه تن

  .دوباره وتطهیر ازآلودگی هاست گاه سمبل تولدي

  )295:سپهري(لب دریا برویم               توردرآب بیندازیم           وبگیریم طراوت راازآب

  .بیند فروغ خودرادراعماق این هستی بیکران درحال غرق شدن می

  )305:فرخزاد(داري؟ چرامراهمیشه درته دریا نگاه می

  )19: فرخزاد(توان نهفتنم باشدآن چه درمن نهفته دریایی است    کی 

  ماهی

  )151:1382شمیسا،.(ماهی درمتون عرفانی رمزسالک است که عاشق هستی است ومی خواهد وجودوزندگی رابشناسد

زند وقادر به گشودن همه گره  درشعرسهراب، ماهی رمزسالک جویاي حقیقت است که دردریاي هستی دست وپا می
  .هاومسایل نیست

  )309:سپهري(که هیچ ماهی هرگز      هزار ویک گره رودخانه را نگشود     دانند     وخوب می

  .خورند ها رمز سفروعبور هستند که جسم اورا می درشعر فروغ ماهی

  )305: فرخزاد(هاي مرامی جوند  وماهیان چگونه گوشت

  باد

سازد آنگونه که فروغ،  شان میدرشعر هردوشاعر باد سمبل ویرانگري ونابودي است ، وزش باد گاه رویاي ایشان راپری
  .بادرامظهر فنا وویرانی خاطرات خوش ولحظه هاي شادمی داند

  )304: فرخزاد(آمد هاي تو ویران شدند باد می آن روز هم که دست

  ) 200: فرخزاد(بادمارا با خودخواهد برد
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ززبان هایک واژه دارندبادبادانایی وروح دربرخی ا)راح(ازآن جاکه باد.گاهی باد، رمزرساندن وانتقال خاطره ومعرفت است
 )34:1376،شمیسا(. واشراق مربوط است

 .باددرشعرسهراب ،حکمت آفرین وسمبل آگاهی وبیداري است

  )327:مسافر(بادهاي همواره       مرابه وسعت تشکیل برگ هاببرید ايومن مسافرم     

  

  فصول

  زمستان

  .ونومیدي است درشعرفروغ زمستان وبرف سمبل مرگ ونیستی ،پریشانی 

 )250:فرخزاد(شایدحقیقت آن دودست جوان بود        که زیر بارش یکریز برف مدفون شد

  .مجموعه ایمان بیاوریم به آغازفصل سرد ،بهترین نمونه ازکاربرد نمادین زمستان درشعر فروغ است

  واین منم زنی تنها درآستانه ي فصلی سرد     

  )301:فرخزاد(درابتداي درك هستی آلوده ي زمین                                                       

  .فروغ درهمین فصل سرد دیده به هستی گشود ودرهمین فصل رخت بربست

  )23:1376دوبوکور،(هاي خزان زده درختان درهربهار ،نمودار نوزایی  برگریزان همواره رمز مرگ بوده است وسبزشدن برگ

  .سراید ان وپاییزان را اینگونه میفروغ اشتیاق خویش به خز

  )95:فرخزاد(کاش چون پاییز بودم     کاش چون پاییز خاموش ومالل انگیز بودم

  .درشعر سهراب فصل، رمز زندگی وحرکت است

  )320:سپهري(داند     که سنگ عزلت من درکدام نقطه ي فصل است  دراین کشاکش رنگین کسی چه می

  .شوند ی است ، خاطراتی که نابود وتکرار میفصل درشعرفروغ مظهرحیات وزندگ

  )301:فرخزاد(دانم ها را می من راز فصل

اما مفهوم سمبلیک برف . گوید واز خزان گریزان است سپهري به دلیل عشق به طبیعت زنده وسرسبز، بیشتراز تابستان سخن می
 )377:سپهري(مانده تابرف زمین آب شود.        در شعر اونیز همان فنا ومرگ است

  درخت

  )8:1376دوبوکور،.(هاي اوست از دورترین ایام،تصویرمثالی درخت به مثابه آیینه تمام نماي انسان وژرف ترین خواست
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  .درخت مظهر طبیعت ،رحمت الهی وخداست

  ) 327:سپهري(واتفاق وجودمرا کنار درخت      بدل کنید به یک ارتباط گمشده پاك

  .حرکت ،نشاط وسرسبزي استنهال ودرخت درشعر فروغ رمز عشق و

  )294:فرخزاد(به نهالی که تودرباغچه خانه مان کاشته اي

  .گاه درخت سمبل خودشاعر وخاطرات گریه ناك اوست

  )302:فرخزاد(گذرد ومردي ازکنار درختان خیس می

  سیب

  .کند ن قناعت میداند وبراي ادامه زندگی به آ سهراب، سیب را که نماد عشق ومحبت است یکی ازموهبت هاي الهی می

  )289:سپهري(من به سیبی خوشنودم

  .گاه سیب رمز زیبایی ومعرفت است ومی تواند گرمابخش باشد

  )326:سپهري(ودرحرارت یک سیب دست وروشستیم

  .درشعرفروغ باتوجه به اسطوره آدم وحوا رمز گناه است -میوه ممنوعه-سیب

  )304:فرخزاد(لگد خواهدکردوسیب راکه سرانجام چیده وبوییده است        درزیرپا

  گل سرخ

گل سرخ که رمزي ترین گل درمغرب زمین است مظهر کمال وزبده الشی است بدین معنی که کاسه گل سرخ مثل پیمانه 
  )101:1376دوبوکور،. (زندگی وجام حیات وقلب گل برانگیزنده رویاي عشقی بهشت آیین اند

هاي جهان نمونه اي از زیبایی خالق است که  الهی است ، زیباییازدیدگاه عرفانی سهراب ،گل سرخ رمز عشق وجمال 
  .کند دروجودگل سرخ جلوه می

  )272:سپهري(من مسلمانم       قبله ام یک گل سرخ 

  .توان به آسانی به اسرار اوپی برد گل سرخ سمبل کمال محض وحقیقت مطلق ونیزذات خداوند است که نمی

  )298:سپهري(کارماشاید این است که درافسون گل سرخ شناور باشیمکارمانیست شناسایی رازگل سرخ      

  .برخالف سهراب درشعر فروغ گل سرخ مفهومی نمادین ندارد

  )283:فرخزاد(شود         به بوي ششصد وهفتادوهشت شاخه گل سرخ  واولین نفس زدن رسمیم آغشته می

  گل نیلوفر
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شود از این رو رمز انقطاع  ماند اماخیس نمی گل برروي آب مرداب می این.گل نیلوفر درمکتب شعري سهراب رمز عرفان است
  )134:1382شمیسا،. (نشینند است وبه همین علت دریوگا به وضعیت نیلوفر می

  )299:سپهري(کارماشاید این است              که میان گل نیلوفروقرن پی آواز حقیقت بدویم

  .ودراین شعر سمبل عارف وبیداري درون اوست

  )308:سپهري(گرچه منحنی آب بالش خوبی است             براي خواب دل آویزوترد نیلوفرا

  .نیلوفر درشعرفروغ باهمان معناي ظاهري وبدون مفهوم سمبلیک به کارمی رود

  )56:فرخزاد(زد برسردیوار  پیچ نیلوفر چو دودي موج می

  شقایق

  .داند نمادعشق ومحبت است که سهراب آن رامایه حیات می شقایق که چون دل خونین عاشقان داغ دار وسرخ رنگ است،

  )350:سپهري(آري تاشقایق هست زندگی بایدکرد

  .درشعرفروغ شقایق رمز خوداوست که باید حقیقت فنا ونیستی رابپذیرد

  حشی من سردم است ومی دانم که                                    ازتمامی اوهام سرخ یک شقایق و             

  )305:فرخزاد(جزچند قطره خون چیزي نخواهدماند                                             

  پرنده

دانند که ازعالم ملکوت به عالم خاکی نزول  روح رامرغی می.کبوتر وپرنده  درشعرسهراب وفروغ ،سمبل روح وزندگی است
  . کرده وشهربند محبس دنیاست

  )296:سپهري(مرگ پایان کبوترنیست             ونترسیم ازمرگ           

 )342:فرخزاد(پرواز رابه خاطر بسپار                   پرنده مردنی است

  .هایی که به بلنداي معرفت رسیده اند یادمی کند درجاي دیگر سهراب ازکبوترها به عنوان نماد انسان

  )364:سپهري(ندنگر ها جاي کبوترهایی است که به فواره هوش بشري می بام

  .پرستو رمز بهار وخاطرات خوش گذشته درشعر فروغ است

  )295:فرخزاد. (وپرستوها درگودي انگشتان جوهریم تخم خواهندگذاشت

  گنجشک

  .گنجشک درشعرسهراب رمزهندواست به اعتبار شستن تن درآب ،صداي ریزونامفهوم وحرکت دسته جمعی



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٢١٤ 
 

 )321:سپهري(هاي دره گنگم ومن مفسر گنجشک

  .داند نجشک درنگاه فروغ ، نماد بهاروشادي وزندگی است که فروغ خود رااز آن هامحروم میگ

  )341:فرخزاد(ها نخواهدبرد کسی مرا به میهمانی گنجشک

  

  نمادهاي زندگی شهري

  شهر

  .ها ،مکان آرمانی ،مدینه فاضله وآرمان شهرشاعر است شهر سمبل دنیاي اندیشه

  )248:سپهري(ش دیگر شهرتو رنگش دیگر ،خاکش دیگرسنگ

  .ها ومعنویت است ودرمقابل آن روستا رمز دنیاي محدود حسی ومادي است شهر رمز عالم آبادوپرنعمت الهی ودنیاي نیکی

  )281:سپهري(شهر پیدابود      رویش هندسی سیمان ،آهن، سنگ

  )325:فرخزاد(کردند هاي مراتکه تکه می ودرتمام شهر قلب چراغ

  کوچه

یکی از مظاهر زندگی شهري درنگاه سهراب سمبل مکانی است که هیچ نور معرفت وشناختی درآن یافت کوچه به عنوان 
  .شود نمی

  ترسم    هایی که تاریک هستند                من ازحاصل ضرب تردید وکبریت می دراین کوچه

  )396:سپهري(ترسم من ازسطح سیمانی قرن می

  .داند ی میفروغ کوچه را رهگذري براي یافتن خوشبخت

  ) 321:فرخزاد(ویک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

  خانه

سرداب درارتباط با .خانه به معنی درون آدمی است طبقات خانه، سرداب وزیرشیروانی ،نمادمراحل مختلف روح هستند
  )66:1379شوالیه ودیگران،(ناخوداگاه است واتاقک زیرشیروانی مرتبط باعروج روح

  .درشعر سهراب سمبل دل ،وجود ودرون انسان استخانه 

  )249:سپهري(خانه زخود وارسته،جام دویی بشکسته، سایه یک روي زمین روي زمان

  .گاه خانه سمبل نوعی نگاه خاص شاعرانه به هستی ،دنیاي فکر،ذهن واندیشه است
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  )286:سپهري(من باتاب من باتب      خانه اي درطرف دیگر شب ساخته ام

  )91:1382شمیسا،(جاخانه سمبل نوعی زندگی خاص ودستگاه فکري استدراین 

ها  دهد وي باتمام عناصر طبیعت ارتباط نزدیکی دارد وبا آن اودرواقع فکرواندیشه ،زندگی ونوع نگاهش به هستی راشرح می
  .کند کند ورازورمزهاي طبیعت رادرك می زندگی می

  .داند یش میفروغ نیزخانه را مظهر آرامش خیال وخاطرات خو

  )                     285:فرخزاد(اندیشم من به یک خانه می

  )311:فرخزاد(اگربه خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ بیاور

  پنجره

 .پنجره سمبل ارتباط واحساس است

 )325:سپهري(پنجره آمد ،نگاه کردبه  فصل زنی شنید ،کنار     

 . گاه رمزهوشیاري ذهن وعقل است  

 )312:سپهري(زد پنجره خواب رابه هم میهمیشه                وگوش کن که همین حرف درتمام سفر   

 .گاهی پنجره ،نمادزندگی شاعر ومحدودیت ودلگیري آن است  

  )294:فرخزاد(خوانند وبه آوازقناري هاکه به اندازه ي یک پنجره می   

  آیینه

 .به اشراق رسیده است درشعرسهراب،آیینه مظهرخویشتن،حقیقت وجود،عقل

 ) 289:سپهري(من به یک آینه یک بستگی پاك قناعت دارم

 )291:سپهري(آینه استزندگی مجذور                          

   .درباور فروغ، آینه رمز خاطرات ودل وذهن وچشم است 

 )260:فرخزاد(کردم آیینه گریه میتمام روزدر  

 .اب حقیقت استآینه رمز ذهن ودرون ،مظهرپاکی وبازت

  ) 257:فرخزاد(آیند میآیینه ها به هوش     

  شب
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بااستفاده نمادین ازدو واژه شب وچراغ ازفضاي سرد وبی روح وتاریک محیط واجتماع خویش اینگونه »هدیه«فروغ درشعر
  .شکوه سرمی دهد

  )11:فرخزاد(زنم         وازنهایت تاریکی من ازنهایت شب حرف می

وعاطفه وتخیل شاعر برنیامده ،بلکه شناخت دقیق شاعر ازمحیط زندگی واندیشه ودریافت او ازجامعه  این شعرتنها ازاحساس
  . ومردم وانسانیت وآرمان هاي انسانی است که موجد چنین شعري بامحتوا وپیام عمیق شده است

  .گوید که مانع ازرسیدن به نداي مقصوداست سهراب ،گاه ازحس اسارت درظلمات شب سخن می

  )12:سپهري(.شب است ریدر ق میپاها کی،لخواند یاز دور مرا م یگبان
واسرار دست نیافتنی است ، اسراري که اورا به حقایق نهفته درپس  ها ناشناختهوگاه شب را آغاز رویایی می داندکه فاتح 

 .سازد یمرهنمون  ها واژه

  )455:سپهري(.باز خواهد شد             رو به سمت کلمات                       امشب در یک خواب عجیب
  

  نمادهاي مذهبی

برد که پیشتربدان اشاره شد ،اما  سهراب به دلیل مشرب عرفانی خاص ، بسیاري از واژگان را در مفهوم نمادین عرفانی به کار می
  .فروغ نیز باآن که قایل به مکتب عرفانی خاصی نیست با اصطالحات عرفانی ومذهبی بیگانه نیست

  )293:سپهري(ي دیدم دورازسبزه                         مسجدي دور ازآبموزه ا

 

  نمادهاي کودکی

  بادبادك وعروسک

عروسک وبادبادك درقاموس واژگان سهراب وفروغ ، سمبل خاطرات خوب کودکی وبازي هاي شیرین آن روزگار است که 
  .وغ بیشتراستالبته حسرت آن روزهاي آسوده وآرزوي بازگشت به آن دوران براي فر

  )276:سپهري(زندگی درآن وقت ،صفی ازنوروعروسک بود

  )328:سپهري(روان کنیدم دنبال  بادبادك آن روز     مرابه خلوت ابعاد زندگی ببرید

  )183:فرخزاد(هاي بازیگوش هاي بادبادك آن بام

  )320:فرخزاد(هاي درختان کاغذي آیم       اززیر سایه ها می من از دیار عروسک

  .ها سمبل دوران کودکی شاعر است ه سنجاقککوچ

  )276:سپهري(ها طفل پاورچین پاورچین دورشد       کم کم درکوچه سنجاقک
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  رنگ

ها براي  هاي آشنایی زدایی روي آوردن به نمادپردازي است سهراب وفروغ نیز از ظرفیت نمادین رنگ ازآن جا که یکی از راه 
ها با توجه به معناي خاص آن در روان شناسی گویاي طرز اندیشه وتفکر  نوع رنگ. کنند تشخص زبانی وآشنایی زدایی استفاده می

نگرش خاص فروغ به زندگی وانزواطلبی اوکه حاصل شکست در عشق وسرخوردگی هاي عاطفی است ،موجب . شاعراست 
  .شود که رنگ سیاه پرکاربردترین رنگ درتابلوي شعري فروغ دیده شود می

درحقیقت سیاه رنگ تن دادن به پوچی دنیاي .ي ،متاثرکننده ،افسرده ودرعین حال سنگین وعمیق استسیاه رنگی تسخیر«
  )97:1376لوشر،(».مادي است،رنگی که انسان راناخواسته ازمحیط جدامی کند زیرابیانگر انزواي مطلق است

  )218:فرخزاد(برجدارکلبه ام که زندگی است        باخط سیاه عشق یادگارهاکشیده اند

» .رنگ درشعر سپهري بیشتراست تانقاشی اش وبه عبارت دیگر دنیاي شعرش رنگین تر ازدنیاي نقاشی اوست«
سبز در شعر او نماد .رادرشعر اودارد کاربرد بیشترینرنگ سبز  ،است طبیعتسهراب عاشق  کهازآن جا  )32:1381حقوقی،(

   .روح است ودرباالترین شکل خود،بازتابی ازتکامل وآرامش است معنویت

 ) 350:سپهري(سبزم امروز                  وچه اندازه تنم هوشیار است من چه 

» .رنگ سبز ازسویی نمودار زندگی است واز سوي دیگر نمایشگر مرگ وبنابراین نمودگار همه اسرار سرنوشت بشر است «
  )118:1376دوبوکور،(

رنگی که بیانگر خاطرات گذشته وتصویرهایی .عر فروغ داردرنگ سبزپس ازرنگ سیاه وسرخ بیشترین کاربرد رادر ش 
  . کشد می تصویررا بارنگ سبز به  هایشوآرمان  تخیل پاکی او.ازذهنیات شاعراست

  ) 304:فرخزاد( زدند مینفس  نسیمدرشهوت  کهتازه  هاي برگآن                 بودند   تخیل سبزانگار ازخطوط 

قدرتش درکنش پذیري است ونیرویی .برد به بی نهایت وبه جهانی خیالی ودست نیافتنی میرنگ آبی عمقی دارد که آدمی را«
 )121:1376،دوبوکور(» .آرام بخش است

 .آبی درشعر سهراب ،مظهر آرامش حقیقت ،پاکی صداقت ووسعت معرفت است

 ) 359:سپهري(است  آبیصداقت  پرهاي يو درآن عشق به اندازه    

رنگ آبی درانسان، نوعی قضاوت درونی به وجود می آوردوسبب می گرددانسان به «:نویسد لوشردرباره رنگ آبی می
  )15-14: 1376لوشر،(».رنگ آبی نمایانگر آرامش کامل است.خودواحساساتش بیندیشد

 .درشعر فروغ ، آبی رنگ آرامش ویادآور آسمان ودریا،بیکرانگی واوج است

  320:(فرخزاد( عت این مهربانی مکررآبی رنگوبازمی شودبه سوي وس...یک پنجره براي دیدن
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  نتیجه گیري و بحث

دهد که بسیاري ازواژگان نمادین درمیان ایشان  میدوشاعر نشان  اینبرجسته وپربسامد درشعر  نمادهاي تطبیقی بررسی 
گذرد اما  فته میمشترك است، بااین تفاوت که دنیاي سمبلیک فروغ درخاطرات زندگی روزمره وحسرت ها وامیدهاي از دست ر

سهراب درقالب عارفی اندیشمند ،به ظاهرساده . گوید درپس هرواژه کالم سهراب ، رمزي نهفته است که ازحقیقت سخن می
 .اندیشد ودرد اودردجاودانگی است خواند،اوبه ابدیت می امارمزگونه ، نوع بشررا به دگرگونی وزیستن درحوضچه اکنون فرا می

  . حساس وزنانه دارد ونمادهاي شخصی او با زندگی خاص وي گره خورده است حال آن که فروغ ، روحی 

هردوشاعر ازلحظه هاي شاد وناب کودکی بااشتیاق یادمی کنند وآرزوي بازگشت به خلوت خویش وزدودن غبارعادت 
حالی که سهراب سپهري ها،رنگ سیاه نمایانگر نگرش خاص فروغ به زندگی وانزواطلبی اوست ،در درکاربردنمادین رنگ.رادارند 

دوست داشتن . به گونه ي نقاشی زبردست ،تابلویی رنگارنگ ازطبیعت ومحیط پیرامون خود را بازبان شعربه تصویرمی کشد
طبیعت وانسان ،سادگی ،جست وجوي مخاطبی درآن سوي من ، درك زمان ، پذیرش مرگ ، پیوند زبان شاعرانه بازبان محاوره ، 

ازمفاهیم وویژگی هاي مشترك میان ایشان است که ما رابر ... ها واشیا و یزي ، شخصیت بخشیدن به پدیدهتصویرگرایی ، خیال انگ
  .آن داشت تا ازدریچه این تحقیق به بررسی نمادهاي مشترك ایشان بپردازیم
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116  

  رضا قزوههاي ادب پایداري در شعر علی جلوه
  

   1فاطمه تیمورپور

  2پور فریده خواجه

  چکیده

هایی است که مقاومت و پایداري یک ملت را در برابر عوامل استبداد  ها و نوشته ز مجموعه سرودهادبیات پایداري که عبارت ا
مقاله حاضر . کشد، در ادبیات معاصر در قالب ادبیات دفاع مقدس تجلی یافت داخلی و یا بیگانگان و دشمنان خارجی به تصویر می

ترین و شیواترین شعرهاي دفاع مقدس، در سه سطح  قزوه، یکی از گویاهاي علیرضا  هاي ادبیات پایداري در سروده به بررسی جلوه
این . هاي ادب پایداري در شعر این شاعر چگونه تجلی یافته است پردازد تا نشان دهد خصایص و جلوه زبانی، ادبی و فکري می

سطح ادبی در قالب تصاویر تشبیه،  مذهبی؛ در –هاي ادب پایداري در سطح زبانی در قالب الفاظ دینی  دهد جلوه بررسی نشان می
اي نسبت  ي ویژه معنایی در قالب مضامین حسرت، اعتراض و تمسخر و طنز از نمود و جلوه –تشخیص و تلمیح و در سطح فکري 

  .به سایر موارد برخوردار است

  

  

  .  رضا قزوهادبیات پایداري، شعر دفاع مقدس، علی:  کلید واژه ها

                                                        
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی -  ١  

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی -  ٢  
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  مقدمه 

شود، هرگاه مردم یک جامعه به مبارزه علیه  می هاي ظالم در تاریخ همه جوامع دیده بر بیدادگري حکومتایستادگی در برا
ها دعوت به مبارزه  گیرند که موضوع آن هایی بهره می ها و نوشته خیزند از سروده عوامل استبداد داخلی یا تجاوز بیگانگان بر می
شود، ادبیات پایداري  می م آنهاست، به این آثار منظوم و منثور که در این زمینه نوشتهبرضد بیدادگران و پایداري در برابر ظلم و ست

  . گویند می

س است از بهترین نمونه هاي ادب پایداري در  پژوهش حاضر به بررسی جلوه. هاي ادبیات پایداري کشور ما، ادبیات دفاع مقد
س، میهاي علیرضا ق در سروده» فکري«و » ادبی«، »زبانی«سه سطح  پردازد تا میزان نمود و چگونگی تجلّی این  زوه، شاعر دفاع مقد

  .هاي ادب پایداري را در این  سطوح در شعر وي نشان دهد ادبیات همچنین خصایص و جلوه

، »این همه یوسف«، »شبلی و آتش«، »از نخلستان تا خیابان«قلمرو و دامنه کار در این تحقیق پنج مجموعه شعر این شاعر یعنی 
هاي مختلف کالسیک، نیمایی و سپید  هایی در قالب است که شامل سرود» هاي جنگ قطار اندیمشک و ترانه«و » عشق علیه السالم«

ي دفترهاي شعر او و دو دفتر منتشر  اي از همه گزیده شاعر مشتمل بر» هاي جنگ قطار اندیمشک و ترانه«الزم به ذکر است، . است
  است که در این پژوهش » قطار اندیمشک«و » بهار در آسانسور«ي  نشده

هاي ادبیات پایداري و  که در هیچ یک از کتابخانه» عشق علیه السالم«هاي دفتر  هاي این دو دفتر و هم چنین نمونه شاهد مثال
س یافت است شده آورده نشد، از این مجموعه دفاع مقد .  

است  ها و تحقیقات زیادي صورت گرفته هاي آن پژوهش و ویژگیدهد که در زمینه ادبیات پایداري  پیشینه پژوهش نشان می
ل می ا در زمینه که ذکرآنها در این مقاله دامنه کار را بسیار مطو ی صورت نگرفته و تنها در  کند ام ي شعر قزوه، پژوهشی مستقل و کلّ

از حسن قاسمی و بسیاري از » شعر مقاومت صور خیال در«از ضیاء الدین ترابی و» شکوه شقایق«و » پیرامون شعر«هایی نظیر  کتاب
س نوشته هایی که در زمینه کتاب ات و شعر دفاع مقد مقاالتی که در زمینه شعر . است شده زده شده به شعر این شاعر گریزي ي ادبی

این تحقیق را دو  است و همین مسائل ضرورت ها، مجالت و نشریات غیر علمی به چاپ رسیده شده نیز غالباً در روزنامه قزوه نوشته
  .کند چندان می

  

  بحث و بررسی

  ادبیات پایداري

الت گوناگونی را پشت سر می هایی را طی می جامعه در مسیر طبیعی خود فراز و نشیب اغلب جوامع، جنگ . گذارد کند و تحو
الت ناشی از آن را تجربه کرده  گذارد  هاي مختلف جامعه می بهاند، از جمله تأثیراتی که جنگ برجنو ستیز و به دنبال آن تحو

هاي  است؛ در واقع تحوالت ادبی بیشتر تابع حوادث تاریخی، وقایع سیاسی، ملّی، رویداد تأثیرات آن بر هنر و ادبیات جامعه
ی مسائل اقتصادي است   .اجتماعی و حتّ

هاي عرب  توان در سروده سی را میهاي پایداري و حما ي تأثیر جنگ بر ادبیات جامعه و به دنبال آن پیدایش سرود ریشه    
هاي رفتاري پیروزمندان  هایی که ترجمان شرایط اجتماعی، فرهنگی و روحیات و ویژگی ترین سروده از قدیم«. کرد جاهلی پیدا
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ائمه، توان در عصر  هایی از ادبیات پایداري را می نمونه) 24: 1380سنگري، (» .هاي زهیر بن جناب است صحنه نبرد است، از سروده
  .پس از واقعه کربال، نهضت شعوبیه، نهضت تنباکو، قیام مشروطه، نهضت جنگل و پس از آن انقالب اسالمی و جنگ دید

هایی شد که  ها ونوشته آورد و منجر به پیدایش سروده انقالب اسالمی و جنگ تحوالتی در ادبیات جامعه اسالمی بوجود    
ت را در مقابل بیگانگا ها با  ها و سروده این نوشته. کشید هاي انقالب به تصویر می ها و آرمان ن و دفاع از ارزشپایداري یک ملّ

س از بهترین نمونه هاي ادبیات پایداري در کشور ماست عنوان ادبیات دفاع مقد.  

  ادبیات دفاع مقدس

س به مجموعه نوشته« وع آن به مسائل هشت سال دفاع شود که درون مایه و موض می هایی گفته ها و سروده ادبیات دفاع مقد
س و پیامد و تبعات آن باز می 15: 1380سنگري، (»  .گردد مقد  (  

س را می اولین جلوه شعارهایی که از جان و ضمیر . کرد هاي روزهاي نخستین انقالب جستجو توان در شعار هاي دفاع مقد
شدند اما در کنار ادب شفاهی که  نقالب عازم میدان جنگ میهاي ا آمد که با عشق به وطن و با هدف دفاع از آرمان مردمی بر می

بدلیل راه کوتاهتري که بین تحریک قریحه آفرینش  -رفت، شعر صورت غالب ادبیات مقاومت در طول جنگ به شمار می
  ) 81: 1373بهبودي ،. (هاي ادبی از فراوانی بیشتري در بین آثار مکتوب برخوردار بود نسبت به دیگر قالب -پیماید می

ك و پویا و فریاد شعري است پر« خواه و  خواه و بلکه خدا شعر این دوره در نفس خود دگر گونه و ابزاري است در خدمت  تحرّ
در این دوره به ) 187: 1373رادفر،(» .افزاست بخش و جان هاي سیاسی و از طرفی ستیهنده و پرخاشگر و از سویی دیگر روح اندیشه

ساختارها و هنجارهاي ادبی نیز در معرض تحوالتی از حیث فرم ، . . .  ی ، اجتماعی ، اقتصادي، فرهنگی وهاي سیاس تبع دگرگونی
  )1381:306روزبه،.(گرفتند قرار. . . شناسی و  محتوا، نگرش و زیبا

   مقدس دفاع شعر هاي ویژگی 

به لحاظ فکر ، زبان و خصایص ادبی در مواردي  . . .هاي فکري شاعر و  اي با توجه به شرایط زمانی، ویژگی شعر در هر دوره
س بیانگر مسائل انقالب ، هشت سال جنگ و پیامد . ي قبل ازخود متفاوت است با شعر دوره ه به این که شعر دفاع مقدبا توج

و مفاهیم خود هاي ادب پایداري را در زبان، بیان ، تصاویر  هاي قبل از خود متمایز شده و ویژگی وتبعات آن است ازشعر دوره
  .است منعکس کرده

ها  زدگی دوري کرده و واژه از نظر زبانی شاعر این دوره از به کار بردن اصطالحات مهجور و دور از ذهن و نشانه غرب
ی می 36: 1373اولیایی، . ( باشد واصطالحات مورد استفاده او داراي مفاهیم معنوي با بار فرهنگی خاص(  

شاید بتوان . توان در تصاویر شعر ي آن دید هاي پایداري را می ست و جلوه س، شعري روان و رسااز نظر ادبی شعر دفاع مقد
ترین ویژگی آن را رنگ و صبغه دینی تشبیهات و استعارات و دیگر صنایع دانست و هم چنین تلمیح وتضمین و اقتباس از  عمده

  )18: 1373رادفر،. (است این دورهآیات و احادیث و اشارات داستانی اسالمی ازدیگر اختصاصات شعر 

س بود از ویژگی. . .  و » حماسه« ، »پیام« ، »سوگ«از نظر فکري در آغاز تلفیق  هاي پس از  در سال. هاي فکري شعر دفاع مقد
س اندوه بر فضاي حماسی غلبه یافت وسروده هاي جنگ  هاي عاطفی در سوگ شهیدان ویاد روز دوران هشت سال دفاع مقد

ماندن از کاروان شهدا پاي در گل  طنین مظلومیت، حزن و اندوه سرشار، حسرت و دریغ جا) 24: 1380سنگري، . (ر شدت افزون
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قات دنیایی ماندن و  عالوه براین در این دوره شاهد شعر اعتراضی،شعري با . از موضوعات اصلی شعر پس از جنگ است. . . . تعلّ
  )71-72: 1384قاسمی،.(هاي نو وسپید هستیم و اندوهی تلخ ازجامعه به ویژه درشعر لحن  تند و نیش دار و گاه آمیخته با حزن

س و یکی از صمیمی ترین شعر ترین وگویا یکی از شیوا« با توجه به این که  هاي شعر مبارزه و متعهد  ترین نمونه هاي دفاع مقد
هاي انقالب اسالمی، شعر علیرضا قزوه  حق و دفاع از ارزش هدر تالش براي ارائه تصویري عینی از ایمان، عشق و ایثار رزمندگان را

فی ، به بررسی جلوه) 101: 1384ترابی، (» .است هاي ادب پایداري در شعر وي در سه سطح ادبی ، زبانی و فکري  پس از معرّ
  .پردازیم  می

  علیرضا قزوه

س  ل بهمن ماه س« علیرضا قزوه از شاعران شعر انقالب و دفاع مقد دوران کودکی و . ، در گرمسار به دنیا آمد1342ال در او
،وارد دانشگاه حقوق مدرسه عالی 1364قزوه درسال . ، دیپلم تجربی گرفت1361تحصیالت خود را در همان جا گذراند و در سال 

در رشته  ،1374،به دریافت مدرك کارشناسی این رشته نائل آمد، سپس تحصیالت خود را درسال 1369قضایی قم شد و در سال 
،موفّق به دریافت مدرك 1376کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی در دانشگاه آزاداسالمی واحدتهران ادامه داد و در سال 

  )923ص : 1382بیگی حبیب آبادي، ( » .کارشناسی ارشد در آن رشته گردید

موج تازه  1363درسال « وبیتی روآورد وبه قالب رباعی و د 1362وي در سال . سرود 1360قزوه اولین شعر خود را در سال 
. بیتی سرایی کسب کرد اي شاخص در رباعی و دو عیب و نقص بود شکل گرفت تا حدودي که او چهره_رباعیات او که تقریباً بی

هاي او در این قالب طبق موازین این فن  هاي آخر سروده اي سرود، مصراع هاي ارزنده رباعی و دو بیتی 1364قزوه در سال 
  )108-109: 1376کاکایی،( » .بود زننده وغافلگیر کننده ضربه

س وي عبارتند از  مجموعه شعر السالم ، قطار  از نخلستان تاخیابان، شبلی وآتش ، این همه یوسف ، عشق علیه: هاي دفاع مقد
  .هاي جنگ اندیمشک و ترانه

زبان . کنند ر او اندیشه و عاطفه در کنار هم حرکت میاي که در شع به گونه: شعر قزوه، شعري صمیمی و سرشار از عاطفه است
شعر او زبانی جاندار و به دور از تکلّف و تصنّع است و بیانش، بیانی تلخ و طنزآلود و بارزترین ویژگی شعرش روحیه معترض او 

ت قزوه در طول د. می شود در برخورد با برخی از معضالت اجتماعی است که بیشتر در شعرهاي سپید دیده س مد وران دفاع مقد
س انقالب است هم با شعر صریح خود همواره دل نگران ازبین رفتن ارزش ها گذراند و هنوز یک سال را در جبهه هاي مقد.  

  

  ادب پایداري در شعر علیرضا قزوه  

  سطح زبانی -1

زبان قزوه، زبانی زنده، « . است هایی از ادب پایداري در آن منعکس شده ، زبان شعر قزوه یکی از سطوح شعر قزوه که جلوه
: 1382ترابی، . (گوید پویا و جاندار است که از دل زبان محاوره برخاسته و به دور از تکلّف و تصنّع از قیام و پایداري سخن می

بی، دینی، اصطالحات و واژگان جنگی و انقال: هاي مختلف ادبیات پایداري نظیر این زبان پویا و جاندار واژگانی را از حوزه) 102
  . بینیم ها را در زیر می هایی ازآن است که نمونه در خود جاي داده. . . مذهبی و 
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این گروه . با ظهور انقالب، الفاظ و اصطالحات مذهبی در شعر جانی دوباره یافتند: مذهبی- ها و اصطالحات دینی واژه
هاي ورود الفاظ مذهبی در شعر او  تصاص داده اند، دریچهاز واژگان بیشترین سهم را در دایره ي واژگانی شعر قزوه به خود اخ

که، اصحاب و یاران معصومین، اصطالحات شرعی و  بسیار متعدد است نام و القاب معصومین، جنگ هاي صدراسالم ، اماکن متبرّ
  .بینیم هایی از این گروه واژگان را می در زیر نمونه. . . . فقهی، احکام و واجبات و مستحبات و

  ) 20: 1376قزوه،(ها، اینگونه اشکم خطیب است  گونه شب ست         بر منبر ست، تا صبحدم، نوحه خوانی سجد سینه چنديدر م

  )46: 1374همان،(مروت؟  گفت                              چه کردي با علی اي بی سحر مهراب با شمشیر می

  )24: 1387همان، (است » نور« و» والفجر« می من سورة     است                     » حرمان هور«می من سطري از

  ) 130: 1385همان،(» المستقیم صراط«آیی سرکوي  اندکی باالتر از آبادي تسلیم محض                         صاف می

  )150: همان(به خندق  /به بدرکامل  /الحرام  به هالل محرم /شلیک کنید به ماه 

  )178: همان! (مفهوم است» حورالعین« /بگو »رّح«و» حبیب«هاي  به بچه

از جمله واژگان جنگی کهن است . . . کلماتی مانند خنجر، تیغ ، دشنه، اسب ، کالهخود و : ها و اصطالحات جنگ قدیم واژه
ا روح حماسی احیا و تعبیه شده است که در شعر قزوه با بسامد اندك ام .  

  )67: 1376قزوه،(زنید؟  چرا دشنه بر پشت دین می    زنید        اگر داغ دین برجبین می   

  اند اینجا اند اینجا، مختار مردان مرده شمشیرها سرخورده

  )42: 1374قزوه،(در ما حسین عشق را کشتند، کس نیست برخیزد به خونخواهی                                       

  )142: 1385همان،(هاي  جهان در آن  و نقشه /و ماه  /نگاه کن به کالهخود  /کنار این شب دلتنگ 

  )149: همان(شود در طوفان نیزه وخنجر  عروس می /کند در باران خون و نمک  فلسطین شکوفه می

واژگانی نظیر عدالت، سیاست، وتو، تحریم، سازمان ملل، چفیه، ترکش  :ها و اصطالحات جدید جنگ و انقالب واژه
آوري جدید جنگ ، اصطالحات و تعبیرات سیاسی، تقسیمات  ان و اصطالحات مربوط به فنافزارهاي سبک وسنگین، واژگ جنگ

  .دهد اي دیگر از ادبیات پایداري را در زبان شعر قزوه نشان می از جمله واژگانی هستند که جلوه. . . لشکري، عناوین نظامی و 

  )86: 1376همان،(بستند  می هاي بی بی سی و واشنگتن دخیل به شبکه /ترها براي گرفتن نوبل  احمق

گذارم  نمی /شوم  نارنجک کشیدة خورشید می /شوم  مین می /شد  چون گلوله وگل خواهم /چون ابر /! گذارم بمیرید نمی
  )85: 1374همان،(بمیرید 

  )134: 1385همان،! (شود می و صداي شلیکت از ابرها شنیده /گیري  ها سنگر می در اعالمیه

  )158:همان(کنی  استفاده می» وتو«درست مثل تو که از /واهد تو را کفتار خطاب کنم خ من شاعرم و دلم می
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  )162: همان! (ست شیمایی /چفیه را با اشک خیس کن /شود  نفس که تنگ می

دهد مربوط به  یی از ادبیات پایداري را نشان می گروهی دیگراز واژگان شعر قزوه که جلوه: هاي جنگی اماکن و عملیات
  .بینیم هایی از آن را می هاي جنگی است که نمونه اي جنگ و عملیاتجغرافی

ا  /! هاي کربالي چار بچه /انتهاي جادة ایثار  66: 1374همان،(زخم دلم مگذار  دست بر /این زمان ام(  

  )66: 1374همان،(شب والفجر کارم با خم افتاد            دلم یاد امام هشتم افتاد 

  )158: 1387همان،(کنی اي شمر  گاه چه می در خیمه»             العباسکفّا« پا بیرون بکش از

  )175: همان(دور از منظومه شمسی  /دور از دوکوهه و اندیمشک  /چرخد  تري می در سماع تازه /حاال قطار 

کرده این گروه از  اي از ادب پایداري را در زبان شعرش منعکس نام شهدا نیز در دایره واژگان شعر قزوه جلوه :نام شهدا 
شاعر دراین دفتر شعر که در . است بیشترین بسامد را نسبت به سایر دفاتر به خود اختصاص داده» این همه یوسف« واژگان در دفتر

س  رثاي سردار شهید یوسف کالهدوز نوشته گوید که همگی چنانکه خود می–است، از بسیاري از شهداي هشت سال دفاع مقد :
  .کند یاد می-)7: 1387قزوه، ( » پاکییوسف بودند در «

  )26:همان(ست » نورالصفایی« ست             می روحانی کربالیی-می من اصفهانی 

تی« بیا تا جام مرآتی بگیریم                        میاز دست    )29:همان(بگیریم » محالّ

  )32:همان(» هکاو«آسمانی بود » چراغی«تو یادت هست در شبهاي پاوه               

  )96: 1376همان،(حاج عباس از دنیا تنها یک قرآن جیبی داشت  /جهان آرا که بود ؟

  گدازد     این زمان با آن که لبریز از امیدم، آتشی دارد دلم را می

  )132: 1385،همان(آید  بوي غربت چمران می هاي حاج همت، باز باز عطر درد                                                

ذکرنام این .از بسامد باالیی برخوردار بود» بهار در آسانسور« هاي سیاسی تنها در دفتر شخصیت:هاي سیاسی شخصیت
  .اشخاص در این دفتر همواره با نوعی طنز همراه است

از دزدان بغداد و  /پینوشه از /بدت بیاید از نتانیاهو  / -هاي دوقلو بزاید است برج زنی که آمده- /بدت بیاید از آریل و رایس 
  )148-9: همان(نفت 

  )154:همان(معلّق کردي » حمورایی«که صدام را برسرزمین  /ها  ها ومارکس خداي آواکس

به جاي بوش و رامسفلد و پاول با  /وجک استراو  /وتونی بلر  /» هانتینگتون«کاش به جاي  /خداي آفریننده تورما و ریتسوس 
  )155-156:همان(   آفریدي یک هیوزمی /هم 

  سطح ادبی-2
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ی ادبیات پایداري در سطح ادبی شعر قزوه، تصاویر شعري اوست مهم تصویر در شعر او در بسیاري از موارد . ترین موضع تجلّ
  .است ي دینی و پایداري به خودگرفته رنگ و صبغه

بالغی از قبیل تشبیه، استعاره، مجاز،  هرگونه کاربرد مجازي زبان که شامل همۀ صناعات و تمهیدات« تصویرعبارت است از
: 1385فتوحی رود معجنی، (» .شود می. . . کنایه، تمثیل، نماد، اغراق، اسطوره، اسناد مجازي، تشخیص، حس آمیزي، پارادکس و

  .شد تصاویر پایداري در شعر قزوه درصور زیردیده) 45-44

مشبه یا مشبه به، را واژه یا اصطالح و مفهومی از ادبیات پایداري ي تشبیه در شعرقزوه یکی از دوسوي تشبیه،  در حوزه :تشبیه
  .دهد تشکیل می

  )74: 1376قزوه،(هایم رابه مؤاخذه بگیرم  و واژه /با شمشیر وجدان در دست  /خواهم شاعري باشم  و امروز می

  )66: 1374همان،(ندشست صبح رویانی که درباران آتش چهره می /آسمان مردان خاکی پوش  /کاش برگردند یک شب 

  )12: 1387همان،(و روسازد دلم را           به شط آتش اندازد دلم را  یی تا زیر می

  )137: 1385همان،(قصه ي یوسف درون چاه  /قدس، خون یحیی در دل تشت است 

  )149:همان(کند  از چاقویی که سپیده را قطعه قطعه می /ازمرینوس سیاست  /آید از گوساله صهیون  بدم می

  )188: همان! (ها خواهد رفت قطار بر ریل گلول /حاال 

حه   .مشبه در این تصاویر غالباً شهید است که اسطوره واقعی پایداري است: استعاره مصرّ

  )133: همان! (ماهیاي سرخ عاشق، توي حوضی از اسیدن         دلشون یه دریا درده، کی میدونه چی کشیدن؟

  )38: 1376همان،(دیدم که سرنداشت  ها         یک کهکشان سوخته رهیک شب،کدام شب؟ شب مرگ ستا

  )  10: 1374همان،(ست  تان عطر تابوتهاي یاسمین مانده یک باردیگربوسه خواهم زد    برشانۀ خونین! تان، یاران برشانۀ خونین

 براي بیان اعتراض شاعر به بیها گذشته از رنگ و صبغه دینی در بسیاري ازموارد قالبی  تشخیص در این سروده: تشخیص

  . ها است عدالتی ها و بی توجهی به ارزش

  )80: 1374همان،(ریزد  هامی و به خانه /پوشد  چه وقت خیابان کفن می

  )151:همان(یی خواهم که یا موال بگوید          حسینم وا حسینم وا بگوید  می

  )149: 1376همان،(والنزا گرفت وجدانهاي ما آنف /هاي ما حسابی چرت زد  امسال هم انصاف

  ها در اشک غرقند پیچد از غم، تا چهل شب نخل تا چهل شب، شط به خود می

  )132: 1385قزوه، (آید  طبل می کوبندیک شب، طبل طوفان، بعد از آن تا هفت شب باران می                        

  )151:همان، (بندند باران را  به جوخه آتش می /برند ابر را  به انفرادي می /زنند به دست باد  دست بند می
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  )169:همان، (هایش در رفت و آمدند  با کوچه و آدم/ ها  تمام خیابان/ ها  اینجا تمام میدان

  .مجاز نیز در مواردي اندك با بیان یک مفهوم پایداري همراه است:مجاز

  )121: 1376همان،(ها  بر رقص عروسک /اي  هایت را بسته چگونه پلک /اي شهر 

ت یتیم می این  /شد اگر  سیاست یتیم می /نبودند » برادران«آن  /شد اگر  دولت یتیم می /زن نبود  اگراین مشت /شد  ملّ
  )88: 1374همان،(نبود » مادموزال«

مردمی و  قزوه نیز که شاعري. دهد اي پنهان ارائه می گریزد و مقصود را به شیوه در کنایه شاعر از صریح سخن گفتن می:کنایه
ی داشته ه خاصکنایه در . است درد او درد اجتماع و از دست رفتن آرمانهاست براي گوشزد کردن به مردم به این شکل بیان توج

  .اشعار قزوه گاه قدیمی ورایج در زبان و گاه کنایاتی است که ساخته خود شاعر است 

  )78: 1374همان، (داد  بوي گل می /شان ها تنها سر نیزه /دهانشان از نفرت پر بود  /آمدند و رفتند 

  )113:  1376همان،(خورد  به نرخ روز می /شاعر وقت شناس کسی است که نان را 

  )113: همان(گیرد  این جا کسی انبان نان به دوش نمی /: امشب به علی خواهم گفت

ل در کنار نمادهاي تکراري در شعر قزوه، نمادهاي شخصی و ابداعی که کلید را :نماد هیابی به دنیاي تفکر و تخی
  .اند هاي او ایفا کرده باشد، نقش مهمی در بیان و تصویر مفاهیم پایداري در سروده می آفریننده

  )113: همان. (دهند هاي چوب گردویی زجر می در کتابخانه/ اینجا نهج البالغه را / کشد  اینجا عقیل درد فقیري نمی

را » شیرکو«و مژگان/ بینم در خواب  را گریان می» عبداهللا«/ بینم  بیشماري می» گوران«/. . . / بینی ؟ دگر چه می! / زرقا
  )69: 1374همان،(» سوتماك«

  )135:  1385همان، ! (چون سنگ پرتاب کرده است/ هایش را  اسب/ به جرم اینکه چرا / با دستبند / آورند  درخت سیب را می

  )166: 1385قزوه،(ي اتاق دو در سه  اي در گوشه تو افتاده/ ر راه آهن تهران افتاده در انبا/ حاال قطار کهنه اندیمشک 

  حس آمیزي

  )124: 1386همان،(ترانۀ صبر خواندند / و یک حنجرة سبز / اینجا، یکصد هزار حنجرة سرخ ! / صادق

  گدازد   این زمان با آن که لبریز از امیدم، آتشی دارد دلم را می

ت، بازبوي غربت چمران می                                                 10: 1374همان، (آید  باز عطر دردهاي حاج هم(  

  ماند؟ یک کوله بار از خاطرات سبز از آنان براي ما چه می

  )10 :1374همان، (از من ولی یک چشم بارانی، تنها همین، تنها همین مانده ست                                             
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باشد، به کار  هاي علیرضا قزوه که نمونه واقعی حماسه و پایداري می اغراق نیز به عنوان ویژگی ذاتی حماسه در سروده: اغراق
  .رفته است

  ها حک بود                      از وسعت گامها زمین در شک بود گلواژه لبیک بر لب

  )59: 1376همان، (ید به مشت عاشقان کوچک بود دیدي                خورش اي کاش در آن صبح ظفر می

  )49: 1374همان، (کنار رود کارون جون سپردي                         دو چشمم بعد تو زاینده روده 

  )195: 1385همان، (ست  دو رود خون، جاري/ اش هنوز  از شانه/ که در تک شلمچه دیده بودمش / و آن جوان 

س با واژه واژهها گاه  این سروده: ایهام سازد اي دیگر ایهام تناسب یا تضاد می اي از گروه واژگان دینی، انقالبی و دفاع مقد.  

  )88: 1374همان، (شیرین کرد / که شور انقالبی خوبان را / هاي هتل هیلتون  حورا به شام

  )136: 1376همان، ( فروشد  و ما را به فرشهاي نفیس نمی/ یوسف عزیز ماست 

  )24: 1387همان،(بستان را گرفتیم     کلید این گلستان را گرفتیم  می روزي که

  پارادوکس 

  کجایند مستان جام الست        دلیران عاشق، شهیدان مست 

  )65: 1376قزوه، ( همانان که از وادي دیگرند       همانان که گمنام و نام آورند 

  )40: 1387همان ، ( ست ها هاست      بسی معراج در افتادگی زاللی،وامدار سادگی

  )133: 1385همان، ! (میدونی چه سوزي داره، تو آتیش نفس کشیدن؟!  صدا ترانه خوندن؟ میدونی چه دردي داره، بی

! زدن در خون چرخ/ چرخ / وچرخ / چرخی  زدن در بی باشد چرخ و فرق داشته/ باید میان این همه عشق فرقی باشد 
  )194:همان(

انهاي پیامبران و امامان بویژه واقعه کربال در شعر قزوه نسبت به سایر اشارات داستانی و تاریخی نمود تلمیح به داست: تلمیح
زند و  این اشارات و تلمیحات گذشته از رنگ دینی و مذهبی، حماسه امروز ایران را به کربالي حسینی پیوندمی. بیشتري دارد

  .کشد ي نبرد را به تصویر می ي دالوران صحنه جوانمردانههاي  اي از مفاهیم حماسی و پهلوانی و رفتار مجموعه

  )30: 1387همان، (هاي هویزه  کربال» حسین« چه دید آن روز؟ قرآن روي نیزه     

  )50: 1374همان،(گمونم باز اینجا کربال شد      هنو قاسم نیومد، اکبرم رفت 

  )40: 1376همان، ( ها  در یاد! تراز زندگی زندهاي اي  زنده:       ترین عاشق بگو بکوب اما به آن عاشق! هان

  )143: 1385همان،(هاي زخمی داوودي ست  سهم نفس/ معجونی از هوا و سرب و نمک / و تا هنوز 
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  )158: همان(کنی اي شمر؟  گاه چه می در خیمه/ » کفّاالعباس «پا بیرون بکش از 

! افتد مشک می/ از دست ماه / است  قرآن به دست ایستاده/  و ماه/ هاي لشکر آقا مثل بچه/ ست حنا بسته/ خورشید هم
  )178:همان(

  معنایی –سطح فکري  -3

مضامینی نظیر حزن و اندوه، حسرت، تنهایی و . معنایی در پیوند با مضامین شعر پس از جنگ است –شعر قزوه از نظر فکري 
قات دنیوي، اعتراض و  : 1384قاسمی، (که از موضوعات اصلی شعر پس از جنگ است .. . غربت، شرم از شهیدان، وابستگی به تعلّ

پردازیم که از بسامد بیشتري در شعر قزوه  در زیر تنها به ذکر مفاهیم و مضامینی می. شود می در مضامین شعر قزوه نیز دیده) 72-71
  .برخوردارند 

این مضمون )241: 1381کافی،. (تها دوید، حسرت اس نخستین مضمونی که پس از جنگ در جان سروده: حسرت و اندوه
هاي  توجهی به آرمان در شعر قزوه نیز در اشکال حسرت خوردن بر پایان جنگ، از دست دادن فرصت شهادت، فراموشی شهدا بی

  .است تجلّی یافته. . . دینی و انقالبی و 

  )39: 1376قزوه، ( دها     اي آسمان، در مرگ توفانزا! ها        گریه کن_روند ازیاد دسته گلها دسته دسته می 

  ) 48: همان(شد اي کاش    شهادت قسمت ما می!          کس قسمتی دادي خدایا به هر

  )85: 1374همان، (اند  از دست داده/ شان را  حروف حافظه/ » گردان کربال«/ هاي قشنگی  چه واژه/ چه روزهاي قشنگی بودند 

  )34: 1387همان ، ( چرا شد غرق در خود بینی این دل    اي دل             » آوینی« شهیدي بود چون

صد عصا / و دست کم / ي اتاق دو در سه  اي در گوشه تو افتاده/ افتاده در انبار راه آهن تهران / حاال قطار کهنه اندیمشک 
  )166: 1385همان، (اي از اندوه  شکسته

مضامینی است که قزوه در شعرش به آن توجه وافري مسئله فلسطین و مصائب و مشکالت مردم آن از دیگر : فلسطین
  .است داشته

  )95_:1372همان ، ( شنوي؟  صداي گریۀ رقیه را می. گردد اردوگاههاي فلسطینی را نگاه کن ابوالفضل بامشک تشنه بر می

تا سنگریزه / د؟ چرافلسطین کوچک ش -/ شوند منصوب می/ ها  ماهی که سنگریزه/ مهر،/ نوروز، فصل غفلت و نسیان است 
  )86: 1374همان، (نطق قشنگی کرد 

دي زخمی/ گویم  بار دیگر نیز می اتر از سنگ/ دردها سنگین / و خبرها هم چنان خونین / ست اینک قدس  سی تیغ صالح  ها برّ
  )138: 1385همان،! (الدین

  )149:همان! (یند آسمان این جاستگو و می/ به خاك قدس / اند با سریش و گلوله  ي شکسته داوود را چسبانده ستاره
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این مضمون . دهد اي از ادب پایدار ي را نشان می تمسخر و طنز از دیگر مضامینی است که در شعر قزوه جلوه :تمسخر و طنز 
با مفهوم » از نخلستان تا خیابان« طنز در دفتر . هاي بیشتري دارد نمونه» بهار درآسانسور«و » از نخلستان تا خیابان « در دو دفتر 

  .هاي سیاسی همراه است باتحقیر شخصیت» بهار در آسانسور«اعتراض و در دفتر   

  )94: 1376قزوه،(روند _و خودشان از جادة شمال به جبهه می/ دهند  بعضی براي جنگ شعار می

/ ظ پرستیژ حافظ براي حف/ سر در یونسکو / باید هم عکس هنرپیشه را بزرگ کنند، / اي باشد  وقتی دندان عقلمان عاریه
  ) 76: همان(» از یوگا استفاده کنند/ ها براي تناسب اندام  خانم«: / ها بنویسند و روزنامه/ عکس شهیدان دانشگاه را جمع کنند 

اي / یا یک سوسمار بدل کنی؟ / به یک گنجشک / که قادري جرج کوچک را / ي موسی و فرعون با هم  اي خداي آفریننده
! / اي خداي آفریننده بادمجان و سازمان ملل/ از پهلوي چپ بوش / واسامه بن الدن را / از فرشته خلق کردي  خدایی که شیطان را

ت و منچ 153: 1385همان،! /. . .  (اي خداي آفریننده شوراي امنی(  

  )158:همان(کنم    من شاعرم و تو را کفتار خطاب می/ نامت را کبوتر بگذاري / حتّی اگر به جاي بوش 

چنانچه قبالً ذکر شد، اعتراض با لحن تند و نیش دار و گاه آمیخته با حزن و اندوهی تلخ از جامعه بویژه در شعرهاي : عتراضا
  .هاي بسیاري برخوردار است این مضمون در شعر قزوه نیز از نمونه.نو و سپید از موضوعات اصلی شعر پس از جنگ است

عدالتی،  سکوت، بی اعتراض به. ها، شعر اعتراض است و بخش نو سروده» ا خیاباناز نخلستان ت« شعر قزوه به ویژه در دفتر
  .ترین مواضع در شعر قزوه است طلبان از مهم هاي دینی و انقالبی و اعتراض به فرصت دردي و دگرگونی ارزش بی

ها  ادید آبی به لب تشنهند/ ها ؟  چرا ره نبستید بر دشنه/ سکوت شما پشت ما را شکست / دین فروشان دنیا پرست !هال
  )66-67: 1376همان،(

  )123: همان(هاي خرس  از دست توله/ رسیم  به عدالت نمی/ قبول کن ! / اند ایشان فرزند فالنی

اگر / رفتم  حتّی شاید به پارتی می/ خراشیدند،  صورت انقالب را نمی/ زده  هاي الك اگر ناخن/ رفتم  در الك خود فرو می
  )108: همان(شد  پارتی بازي نمی

/ آنسوتر / هاي شکسته برجاست  هنوز نیزه! / مردان خرناسه!/ بازي مردان خط و خط/ آي مردان چرت / آیا خاموش بمانم؟ 
  )129: 1376قزوه،(هاست  بر نیزه/ هنوز سرهاي تابناك 

ا این باعث نمی/ مان شهید شد  امروز پسر همسایه و براي / ه و اسب سواري دعوت نکند دوستانش را به قهو/ شوند که ساسان  ام
  )84:همان(سگش بستنی نخرد 

  

  نتیجه

هایی در ساختارها و  باعث دگرگونی. . . ظهور و پیروزي انقالب، استقرار نظام جمهوري اسالمی، وقوع جنگ تحمیلی و 
س شکل گرفت ن ادبیات به لحاظ سبکی داراي ای. هنجارهاي ادبی شد و ادبیات این دوره با عنوان ادبیات پایداري یا دفاع مقد
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هاي ادب پایداري  است؛ بدین ترتیب جلوه هاي قبل از خود متمایز کرده باشد که آن را در مواردي با ادبیات دوره هایی می ویژگی
س را در فکر، زبان و ویژگی توان دید هاي ادبی آثار منظوم و منثور این دوره می یا دفاع مقد.  

هاي این  ها و جلوه وي ویژگی. هاي ادبیات پایداري معاصر است کی از بهترین و زیباترین سرودههاي علیرضا قزوه ی سروده
  .است ادبیات را در زبان، تصاویر شعري و مفاهیم و مضامین خود منعکس کرده

ه در این میان گیرند ک از نظر زبانی، بسیاري از واژگان و اصطالحات شعر قزوه در دایره واژگانی ادبیات پایداري قرار می  
  .است مذهبی بیشترین سهم را در شعر او به خود اختصاص داده-واژگان و اصطالحات دینی

گرفته که  از نظر ادبی، بسیاري از تصاویر شعر قزوه گذشته از رنگ و ضبغه دینی در خدمت تصویر و ترسیم ادب پایداري قرار
  . اند را داشته در این میان تصاویر تشبیه، تشخیص و تلمیح بیشترین نمود

هاي پس از جنگ است که در این میان مضامین حسرت و اندوه،  از نظر فکري، مضامین شعر قزوه در پیوند با مضامین شعر
  .است اعتراض و تمسخر و طنز بیشترین سهم را در بیان مفاهیم و مضامین ادب پایداري در شعر وي به خود اختصاص داده
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  منابع

، مجموعه مقاالت سمینار بررسی ادبیات انقالب »عناصر ویژه سبکی و زبانی انقالب اسالمی«، 1373اولیایی، مصطفی،
 .43-57سمت،صص:اسالمی، تهران

سمت ،صص :، مجموعه مقاالت سمیناربررسی ادبیات انقالب اسالمی، تهران »ادبیات انقالب«،1373اهللا، بهبودي،هدایت
83-71.  

س در شعر شاعران،زندگینامه، نگاه، نقد ،نظر: ي همیشهها حماسه،1382بیگی حبیب آبادي ، پرویز، ج  دفاع مقد،
  .فرهنگ گستر:، تهران2

س(، شکوه شقایق،1384ترابی، ضیاء الدین،  قم، سماء قلم  )نقد و بررسی شعرهاي دفاع مقد ،.  

سی ادبیات انقالب ، مجموعه مقاالت سمیناربرر»هاي ادبیات انقالب در یک نگاه دگرگونی«،1373رادفر، ابوالقاسم ، 
  .183-191سمت،صص:اسالمی، تهران

  .روزگار:، تهران)شعر(، ادبیات معاصر ایران 1381روزبه، محمدرضا،

س،1380سنگري، محمدرضا،  پالیزان: ،تهران1،جنقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقد.  

  .سخن: ، تهرانبالغت تصویر،1385فتوحی رود معجنی، محمود،

  .فرهنگ گستر، چاپ دوم: ، تهرانرخیال در شعر مقاومتصو، 1384قاسمی، حسن، 

  .،تهران، حوزه هنري ،چاپ چهارم»از نخلستان تا خیابان«، 1376قزوه، علیرضا،

  .ها ، چاپ اول نشر ستاره: ، مشهد»این همه یوسف« ، 1387،-------

  .، تهران، انتشارات اهل قلم، چاپ اول» شبلی و آتش« ، 1374، -------

  .لوح زرین، چاپ دوم: ، تهران » هاي جنگ قطار اندیمشک و ترانه« ، 1385، -------

  .نویدشیراز، چاپ اول:، شیراز )شناخت شعر جنگ(دستی بر آتش، 1381کافی، غالمرضا، 

نشر : ، تهران1367تا 1357نگاهی به شعر معاصر ایران از سال : هاي نسل سرخ آواز، 1376کاکایی، عبدالجبار، 
 .عروج
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117 

  ترکی در تاریخ بیهقی يسی چند واژهبرر
  

  بی صدیقه جاذبیبی

  چکیده

توان درك  را می ي نامفهوم هم، آن روانی و سالست تاریخ بیهقی تا آن حد است که حتی بدون دانستن معناي چند واژه
هایی  ا دانستن معانی واژههاي نامفهوم یا مبهم و ی اش برد؛ اما بررسی و رمزگشایی از واژه کرد و پی به شیرینی بیان نویسنده

در تاریخ بیهقی لغات و . تواند خوانندگان را به درك بهتر از کتاب راهنمایی کند و براي آنها مفید واقع شود خاص و اعالم می
در رابطه با . تواند براي خوانندگان این کتاب جذاب باشد ها می خصوص اعالمِ ترکی قابل توجهی وجود دارد که دانستن آن به
بیشتر لغات ترکی این کتاب معنی شده و مقاالتی نیز در . ي بسیاري انجام شده است ات ترکی تاریخ بیهقی کارهاي ارزندهلغ

در این پژوهش، نویسنده چند واژه ترکی در تاریخ بیهقی را مورد بررسی قرار داده . ها نوشته شده است راستاي بعضی از واژه
ی نشده است و اگر هم شده، نویسنده باتوجه به مطالعاتی که انجام داده، نظر دیگري که تاکنون از سوي پژوهشگران رمزگشای

  .از جمله واژگانی هستند که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت... و» آوار«، »دندانقان«لغاتی چون . راجع به معنی آن دارد

  

  

  تاریخ بیهقی، لغات ترکی، بررسی :کلید واژه ها 
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  مقدمه - 1

اي از  هاي ارزشمندي است که حافظ دوره اثر خواجه ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی دبیر، یکی از کتاب» هقیتاریخ بی«
ترین آثار منثور در تاریخ  شاید بتوان نثر این دوره را در شمار رساترین و روان«. نثر فارسی یعنی بینابین نثر مرسل و فنی است
دوره غزنوي و (توانیم نثر این دوره  ي مرسل بنامیم؛ می را نثر ساده) دوره سامانی(تطور نثر فارسی دانست و اگر نثر دوره قبل 

  )ونه بیست: 1386تاریخ بیهقی، خطیب رهبر، (» .را نثر مرسل عالی بخوانیم) سلجوقی اول

، دوران تاریخ بیهقی و چند اثر دیگر از این دست: گوید اي که بر تصحیح دکتر فیاض نوشته می استاد یاحقی در مقدمه 
پردازي رایج در عراق  ي توأم با حشو و اطناب و تفنن و صنعت گذار از زبان و سبک ساده و مرسل رایج در خراسان را به شیوه

هاي زبانی و  کند که از طرفی پاي در اصالت اي مختلط و التقاطی تبعیت می عبارت دیگر بیهقی از شیوه به. کند مشخص می
گرایی  پردازي و زیبانویسی و تازي هایی از تجدد و اطناب و حاشیه رد و از سویی دیگر نشانهسادگی و صراحت سبک پیشین دا

ي شعر و نثر برگزیده و در هموار کردن  ویژه راهی میانه زبان ادبی وي به. نمایاند ي بعد را در خود می ي دوره معمول در شیوه
منتها بیهقی در این راه نه تنها از راه اعتدال توأم با احتیاط . نبوده است تأثیر راه استفاده از عناصر و تعبیرات شعر در نثر نیز بی

هاي زبان و بالغت طبیعی فارسی داشته، بهترین و  دستی و شناخت ممتازي که از ویژگی خارح نشده، بلکه همواره با چیره
  )27 :1383تاریخ بیهقی،فیاض، . (استوارترین شیوه را براي تحقق این مقصود برگزیده است

ي این کتاب و چند کتاب دیگر که حاصل این دوره است، پس از طی شدن قرن  الشعراي بهار معتقد است که شیوه ملک
  )80: 1381بهار، . (آید وجود می شود و بالفاصله سبک نثر دگرگون شده و سبک فنی به پنجم به تدریج فراموش می

زبان بر ایران است، کاربرد  نویان که دوره استیالي حاکمان تركهاي این کتاب به دلیل واقع شدن در دوره غز از ویژگی
زبان بودند، ناگزیر از ورود لغات  تاریخ بیهقی به دلیل اینکه بسیاري از حاجبان و غالمان ترك.هاي ترکی در آن است واژه

  . یز در این کتاب وجود دارندهایی غیر از اعالم ن هاي ترکی این کتاب اعالم است؛ هرچند واژه بسیاري از واژه.  ترکی است

 

 طرح مسأله- 2

جنگی که در این مکان روي داده و در . نام مکانی است که درچندجا در تاریخ بیهقی از آن نام برده شده است» دندانقان«
هایی که  باوجود شرح. کند ي استیالي حکومت سلجوقیان بر غزنویان را فراهم می تاریخ بیهقی به ذکر آن پرداخته شده، آستانه

شناسی چندانی روي این واژه صورت نگرفته و  بر تاریخ بیهقی چه به صورت گزیده و چه کامل نوشته شده، تاکنون بحث زبان
  .معناي واضحی براي این واژه ارایه نشده است

معنی جا ذکر شده و از روي حدس و گمان از سوي شارحان  ي دیگري است که در تاریخ بیهقی در یک نیز واژه» آوار«
  .شده است

نیز از اعالم است که توسط یکی از محققین معنی شده، ولی نگارنده نظر دیگري دررابطه با معنی این کلمه » اغلن قاي«
  .دارد

باشی« نیز اسم دیگري است که ضرورت معنی و توضیح آن از سوي نگارنده احساس شد» س.  
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 :تاریخچه- 3

پژوهشگران چندي به فراخور توانشان معنی کرده و مورد بررسی قرار  لغات ترکی تاریخ بیهقی را تاکنون شارحان و
لغات ترکی، مغولی و «الدین راعی باعنوان  اي به قلم آقاي قیام رابطه قابل ذکر است مقاله یکی از آثاري که در این. اند داده

ه و در در کتاب یادنامه ابوالفضل در کنگره بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ایراد شد 1349که در سال » چینی در تاریخ بیهقی
در این مقاله در بخشی که مربوط به لغات ترکی است، نویسنده عنوان کرده که به . به چاپ رسیده است 1350بیهقی در سال 

ویک واژه را استخراج و معنی کرده  نویسنده پنجاه. وار اکتفا کرده است طور فهرست ها به ترجمه آن به دلیل زیاد بودن واژه
  .ستا

آرمین نوشته شده و در مجله زبان و  ي دیگري است که به قلم حسین مقاله» بیهقی تاریخ در تگین ترکی پسوند بررسی«
در این مقاله بسیاري از اعالمی که به تگین . به چاپ رسیده است 89ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا در سال 

  .و معنی شده استشوند و ترکی نیز هستند، بررسی  ختم می

ها و  ، تمام اسم»پژوهشی در اعالم تاریخی و جغرافیایی تاریخ بیهقی«دکتر سیداحمد حسینی کازرونی هم در کتاب 
در این کتاب سعی شده تمام اعالم ترکی معنا . ها را چه فارسی و چه غیرفارسی مورد بحث و بررسی قرار داده است مکان
 1374این کتاب اولین بار در سال . هاي ترکی ذکر شده است نه در پایان کتاب معانی نامعالوه بر آن در بخشی جداگا. شوند

  . چاپ رسیده است توسط مؤسسه فرهنگی آیات به 

  

 بحث و بررسی- 4

  دندانقان - 1-4

 اندر] خراسان به[ شهرکیست). االرب منتهی. (مرو نواحی به است شهري: نامه دهخدا ذیل این واژه آمده است در لغت
  )نامه آنالین دهخدا لغت( .آن است درازي گام پانصد حصاري، مقدار

  :ذکر شده است» دندانقان«در تاریخ بیهقی تصحیح دکتر علی اکبر فیاض این واژه به صورت 

  )834: 1350تاریخ بیهقی، فیاض، (» آویزان آویزان چاشتگاه فراخ به حصار دندانقان رسیدیم«

به فتح اول و سکون دوم و فتح یا کسر پنجم «: هبر در توضیح این کلمه آمده استدر تاریخ بیهقی شرح دکتر خطیب ر
» .مراد حصار دندانقان است در نزدیک مرو که در آنجا مسعود از ترکمانان سلجوقی شکست خورد و به طرف هرات گریخت

  )770: 1386تاریخ بیهقی، خطیب رهبر، (

به فتح دال اول و نون (» داندانقان«این واژه به دو صورت » تاریخ بیهقی پژوهشی در اعالم تاریخی و جغرافیایی«در کتاب 
همچنین به نقل از . االرب، شهري در نواحی مرو ذکر شده است ذکر شده و در شرح آن به نقل از منتهی» دامدانقان«و ) دوم

ست اندر میان بیابان و بیرون از وي شهرکی است به خراسان اندر حصاري مقدار پانصد گام درازاي او«: حدودالعالم آمده است
ذکر شده و در شرح آن آمده » دامدامقان«همچنین در این کتاب به نقل از جغرافیاي تاریخی لسترنج تلفظ آن » .منزلگاه است
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ي محکم دامدامقان بود که باروي آن یک دروازه داشت و چند  در دو منزلی باختري مرو سر راه سرخس، شهرچه«: است
هجري  553زیرا ترکان در سال . هاي آن را دیده است یاقوت در قرن هفتم خرابه. خارج از باروي آن قرار داشت گرمابه در

  )410: 1374کازرونی،  حسینی(» .این شهر را خراب کردند

  :نظر نگارنده -4- 1-1

  . شود تلفظ می) Daňda:nakan(آقان این کلمه اکنون در ترکمنستان دانگدان

  :است آمده نیازوف روحنامه کتاب الینآن ي نامه لغت  در

 کیلومتري 70 در تقریباً که ترکمنستان  در وسطی قرون به مربوط کهن است شهري نام] Daňda:nakan[ آقان دانگدان
نامه بعد از ذکر  در این لغت .است واقع مرو -آباد عشق جاده چپ طرف در و کنونی مرو کیلومتري 40 و قدیمی مرو غرب

بوده، به جنگی که بین ... هاي این مکان که داراي حصاري و داخل حصار  حمام و مسجد و یایی و ویژگیمختصات جغراف
  1.پردازد سلجوقیان و عزنویان رخ داده می

  به چه معناست؟» Daňdanakan/ دانگدان آقان«و اما 

شده است و اگر به معانی اجزاء این  پذیرفته» آقان دانگدان/آقان داندان«به صورت » داندانقان«ي  در ترکی و ترکمنی واژه
صبح، سحر و  ◌  به معنی سفیدي مشرق قبل از طلوع آفتاب،] Daň[» دان«یا » دانگ«معناي ) آقان+دان+دانگ(عبارت بپردازیم 

  )431: 1386هادي، . (دم است سپیده

گلکاریان، . (معنا شده است فارسی اختر این کلمه فجر، سپیده و صبح در فرهنگ استانبولی. شود تلفظ می tanدر ترکیه 
1385 :240(  

  )75: همان. (»در«یا » از«وسطی، حرف است به معنی » دان«

  )26: 1364قاضی، . (جاري شدن، روان شدن است: به معناي» آقماق«ي فعلی  صفت فاعلی از ریشه» آقان«
                                                        

1 DAŇDANAKAN [Daňda:nakan] (59, 60, 113, 141, 222, 225, 226, 228) - Gadymy Merwden 70, häzirki 

Marydan 40 kilometr çemesi günbatarda, Aşgabat-Mary garaýolunyň çep tarapynda ýerleşýän orta 

asyr şäherçesi, kerwensaraý. Arap çeşmelerinde ilkinji gezek 733-nji ýylda ýatlanýan Daňdanakan orta 

asyrlarda daşyna gala aýlanan we her burçunda goranyş diňi salnan kiçeňräk şäherçe bolup, gala 
diwarynyň içinde hammamlar, iki sany metjit we beýleki dürli binalar, daşynda hem kerwensaraý 
ýerleşipdir. Taraplaryň uzynlygy 225 x 225 metr bolan gala diwarlarynyň harabalary häzir 5-6 metr 

belentlikde çil bolup ýatyr. Töwerekdäki meýdanda dagap ýatan daş gap-gaçlaryň jäjekleri we bişen 
kerpijiň bölekleri Daňdanakanyň geçmişde uly şäher bolandygyndan habar berýär. 
Daňdanakan şäheriniň adyny taryha altyn harplar bilen girizen waka 1040-njy ýylyň maý aýynda 

bolýar. Şol gün Seljuk türkmenleriniň serkerdeleri Togrul beg bilen Çagry begiň goşunlary diňe bir 
Aziýada däl, eýsem, dünýäde iň bir kuwwatly türkmen döwletiniň soltany Mahmyt Gaznalynyň ogly 
Masudyň saýlama we san taýdan agdyk goşunyny çym-pytrak edip, Seljuk Türkmen döwletiniň 
binýadynyň tutulmagyna ak pata alýar. Diýmek, Daňdanakan şäheri türkmen döwletliliginiň, bir agza 
bakmagy başarýanlygynyň  - agzybirliginiň nyşanydyr. 
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  )127: 1385 گلکاریان،. (معنا شده است Akan» جاري«ي  در فرهنگ دوسویه استانبولی فارسی کلمه

و  491:  1384بهزادي، .(ذکر شده است» آخان«در فرهنگ فارسی آذربایجانی بهزادي نیز یکی از معانی جاري و روان 
812(  

توان به  می. دم روان گشته است سحر و سپیده) در(به معنی چیزي یا کسی که از  » آقان دانگدان/آقان داندان«پس ترکیب 
  .معنا کردهم » دم جاري از سپیده«صورت 

  آوار -4 -2

  :در تاریخ بیهقی تصحیح دکتر فیاض آمده است

: تاریخ بیهقی، فیاض(» .فرموده بود تا آوارها ساخته بودند از بهرِ حواصل گرفتن و دیگر مرغان را) امیرمسعود(و او «   
1350 :150(  

» اواز«ها  ار ذکر شده و در بقیه نسخهدکتر فیاض در حاشیه تصحیح خود ذکر کرده که این کلمه در دو نسخه به صورت آو
  )همان. (آمده است

شاید آوار به معنی خاکریز و سنگر و امثال آن باشد که با : استاد خطیب رهبر به نقل از حواشی مرحوم فیاض آورده است
  )314: 1386تاریخ بیهقی، خطیب رهبر، . (مستعمل امروز مناسبت دارد» آوار«کلمه 

  :نظر نگارنده -4- 1-2

ي بسیط نیست بلکه از دو کلمه ترکی  ظر نگارنده بر این است که صحیح این کلمه همان آوار است؛ منتها این، یک کلمهن
  .رساند که روي هم معنی طعمه براي شکار را می» اُر+ آو«: تشکیل شده است

همچنین در این ) 116: 1384کاشغري، . (به معناي شکار و صید آمده است] Aw[» آو«الترك کاشغري  در دیوان لغات
زمان » آوالر«مصدر این فعل و » آوالماق«سوم شخص مفرد فعل شکار کردن، » آوالدي«کتاب در ارتباط با این کلمه، فعل 

  )197: همان. (آینده فعل شکار کردن به کار رفته است

  )31: 1385اریان، گلک. (شکار، صید و ماهیگیري معنا شده است» Av«در فرهنگ دوسویه فارسی استانبولی کلمه 

ها رفتن و دنبال کردن  به قصد شکار دنبال حیوانات و پرنده: آمده است» آو«در فرهنگ ترکمنی سؤزلیک در ذیل کلمه 
  )34: 1364قاضی، . (آنها، شکار

. چه در ترکی قدیم و چه االن به معناي صید و شکار آمده است» آو«در فرهنگ اتیمولوژیک ترکی فارسی نیز کلمه 
  )87: 1386ي، هاد(

ها کاربرد  است، اکنون در بین ترکمن) اورماق(» اورماخ«که فعل امر و مصدر مرخم از فعل » اُر«اما جزء دوم آوار یعنی 
  .دهد دارد و معنی درو کردن، چیدن و برچیدن می
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ذیل آن آمده ذکر شده و  )Ordi(» اوردي«الترك کاشغري فعل اورماق به صورت سوم شخص مفرد یعنی  در دیوان لغات
، Orar -اورار، ارماق. (شود براي هرچیزي که قابل درو باشد گفته می. یعنی او علف درو کرد. اول اوت اوردي«: است

Ormaq( «) ،154: 1383کاشغري(  

به معنی داس آمده ] Orak[» اوراق«ذکر نشده و تنها از این فعل اسمِ ابزارِ » اورماق«در فرهنگ فارسی استانبولی فعل 
  )177: 1385گلکاریان، . (تاس

» ار« پسوند فاعلی) + شکار(» آو«نگارنده عالوه بر نظر باال این اعتقاد را هم دارد که ممکن است این کلمه مرکب از کلمه 
به معنی هوشیار  و » ساق«نامه اتیمولوژي ترکی فارسی احتمال اینکه این کلمه مرکب از  مثل کلمه ساقّار که در لغت .باشد

  ) 504: 1386هادي، . (باشد، داده است» ار«فاعلی پسوند 

  اغلن قاي -4 -3

. یکی از غالمان سرایی سلطان محمود است که پس از محمود در درگاه سلطان مسعود به مقام حاجبی رسید» اغلن قاي«
  )534: 1374کازرونی،  حسینی(

 قاي ◌ٔ  طایفه که ترکستان به است شهري . وبانخ به منسوب است مقامی و جا نام: نامه دهخدا ذیل قاي آمده است در لغت
  )نامه آنالین دهخدا لغت. (داشت سکنی آن در گوکالن

اي از مغول که به  نام طایفه: در کتاب پژوهشی در اعالم تاریخی و جغرافیایی تاریخ بیهقی در مورد قاي آمده است
خان  شدند که مشتق از نام قاي حمله مغول، قاي نامیده میها موقع  ها، گوکالن بنا به روایت ترکمن. اند خوبرویی معروف بوده

  )534: 174کازرونی،  حسینی. (خان پسر اغزخان پسر قراخان اولین خان مشرق است پسر گون

آقاي راعی در مقاله خود قاي را همان قوي دانسته و آن را گوسفند معنی کرده و اغلن را هم پسر معنی کرده و روي هم 
  )194: 1350یادنامه ابوالفضل بیهقی، . (دانسته است» بچه گوسفند«معنی این اسم را 

  :نظر نگارنده -4- 1-3

 - 2. است» محکم و استوار«در ترکی قدیم به معناي  -1: آمده است) gaýy/gaý(در فرهنگ سنگالخ ذیل کلمه قاي 
ان است که ایل قایی ترکمن منسوب به نام پسر آي خان بن اوغوزخ -3 )طوفان( .یکدیگر بباردبا   برف و بارانی که آمیخته

 )210 :1374 خیاوي، ،فرهنگ سنگالخ. (اویند

  .دهد پسر محکم و استوار معنی می) gaý oglan/ kay oglan(» قاي اوغالن«بنابراین 

ي  قو)goý/koy ( دهد معناي گوسفند میو قوین در ترکی امروز در ترکی قدیم )،قاي«که نباید با  ) 667: 1386هادي «
  .شتباه شودا

باشی  - 4-4 س 



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٢٣٩ 
 

باشی در چندین جا در تاریخ بیهقی آمده است حاجب سباشی به ضم اول یکی از حاجبان مورد توجه و مؤثر . اسم س
: 1386تاریخ بیهقی، خطیب رهبر، . (دستگاه سلطان مسعود عزنوي بوده که در زمان این سلطان سمت حاجب بزرگی یافت

799(  

 و داروغه به معنی سنگالخ و به نقل از جیش صاحب خوارزمی العلوم ین کلمه به نقل از مفاتیحنامه دهخدا معنی ا در لغت
  .است آمده) شهر( شحنه

  :نظر نگارنده -4- 1-4

. تر سرلشکر است العلوم آورده این کلمه به معنی صاحب جیش و به معنی امروزي گونه که دهخدا به نقل از مفاتیح همان
  . ترکیب یافته است» باشی«+»سو«این کلمه از دو بخش 

  )529: 1384کاشغري، ( .سرباز آمده است لشگر، قشون، معنی به قدیمی ترکی در)  sü( سو

  .هم که به معنی سر و سرور است» باشی«

 لفظ در و یافته تلفظ تغییر ترکیه در) su( صورت به کلمه این دهد که امروزه سردار معنی می فرمانده، سرلشگر،: سوباشی
  )226: 1386گلکاریان، .(دارد کاربرد منصب صاحب ◌  نظامی افسر و معنی به) subay(  سوباي

 اینجا در واژه این معنایی تحریف و آن مورد در بحث که است عزب و مجرد معنی به »سوباي« لفظ آذري ترکی در البته
  .ندارد ضرورتی

  

 نتیجه- 5

با بررسی واژه . در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت اي است که اغلن و سباشی چهار کلمه دندانقان، آوار، قاي
در مورد آوار . دم است به معنی جاري از سپیده) آقان داندان(آقان  دندانقان این نتیجه حاصل شد که اصل این واژه دانگدان

تشکیل شده  ار+اي ترکی است که از دو بخش آو نیز این نتیجه حاصل شد که این یک کلمه بسیط فارسی نیست بلکه کلمه
یکی اینکه متشکل از آو به معنی شکار و اُر به معنی برچیدن است که روي هم معنی . و نگارنده دو نظر در این رابطه دارد

. تناسب با متن نیست صفت فاعلی است که باز بی+ دیگر اینکه متشکل از آو. رساند و با متن نیز متناسب است طعمه را می
ها قبل به معنی بچه گوسفند معنی شده بود که نگارنده معنی این اسم را پسر  وهشگران سالاغلن از سوي یکی از پژ قاي

باشی در فرهنگ. داند محکم و استوار می هاي موجود به معنی صاحب جیش آمده بود که نگارنده ضمن تایید  ها و شرح س
  .لشکر و قشون و باشی هم به معنی سرور است اي بر آن افزوده و ذکر کرده که در ترکی قدیم سو به معنی این معنی، تکمله
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  منابع 

 .، چاپ اول، تهران، نشر مرکز1374استرآبادي، محمد مهدي، فرهنگ سنگالخ، ویراستار روشن خیاوي، 

 .، تهران، انتشارات زوار1381شناسی، جلد دوم،  بهار، محمدتقی، سبک

 .نخستین ، تهران، نشر1384بهزادي، بهزاد، فرهنگ فارس آذربایجانی، 

 .، چاپ یازدهم، تهران، نشر مهتاب1386کوشش خلیل خطیب رهبر،  حسین، تاریخ بیهقی، به بیهقی، ابوالفضل محمدبن

ـ ، تصحیح علی  .، چاپ نخست، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی1350اکبر فیاض،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، چاپ چهارم، مشهد، انتشارات دانشگاه 1383ــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــ، به اهتمام محمدجعفر یاحقی، ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .فردوسی

، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه 1374کازرونی، سید احمد، پژوهشی در اعالم تاریخی و جغرافیایی تاریخ بیهقی،  حسینی
 .فرهنگی آیات

 .، چاپ اول، گنبد، انتشارات قابوس1364ک، قاضی، مراددردي، سؤزلی

 .، چاپ اول، تبریز، نشر اختر1384الترك، به کوشش حسین محمدزاده صدیق،  الحسین، دیوان لغات کاشغري، محمودبن

 .، تبریز، نشر اختر1385گلکاریان، قدیر، فرهنگ دوسویه فارسی استانبولی اختر، 

 .آباد، انتشارات میرات رکمنستان، عشق، ت2001نیازوف، صفرمراد، روحنامه،جلد دوم،

 .، تبریز، نشر اختر1386فارسی،   نامه جامع اتیمولوژي ترکی هادي، اسماعیل، لغت

 .، مشهد، انتشارات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد1350، )مجموعه مقاالت(یادنامه ابوالفضل بیهقی

  
  :منابع اینترنتی

 نامه آنالین دهخدا لغت

  http://www.loghatnaameh.org/dehkhodasearchresult, 2012/06/08, 10:58am  

 نامه آنالین نیازوف  لغت

  http://www.ruhnama.info/ruhnama-tm/htm/s-yer-d.htm, 2012/06/08, 10 am  

  

http://www.loghatnaameh.org/dehkhodasearchresult
http://www.ruhnama.info/ruhnama-tm/htm/s-yer-d.htm
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118  

کَکی شیگوساختار فعل در  ب 
  

اره ناصرو 1عظیم جب  

 2بهرام شعبانی

  دهیچک

کی، یکی کَ ک. هاي در حال نابودي استان فارس است از گویش گویش ب کَ ي  منطقهاز روستاهاي  -این گویش در روستاي ب
ی انجام پژوهشی و علمتالش  گونه چیه باًیتقر، شیگو نیای معرفدر  که نکته نیابا توجه به . رواج دارد -کوهمره سرخی شیراز

ی در منطقه صورت گرفته دانیم قاتیتحقي  هیپابر  شتریبي حاضر،  الهمق دنیرساني به سامان براي اطالعات آورنگرفته است، گرد 
 که -یفعلي شوندهایپی، مفعولي فعل، صفت  مادهي فعل و ها شناسهمقاله، ساختمان فعل از نظر  نیاي گوناگون ها بخشدر . است

ی شده بررسي گوناگون ها مثال ذکري با ا جداگانهي ها بخشی در کمکو افعال  -شود یمی و ثابت صرفي شوندهایپخود شامل 
ي  گذشتهي ساده،  گذشته، شامل ساختمان ندهیآي گوناگون اعم از گذشته، حال و ها زمانساخت فعل در  نیهمچن. است

ی و ساختمان فعل امر و ساخت فعل مجهول اعم التزام،  حال کاملی و حال ساده، حال التزامي  گذشتهي دور،  گذشتهي، استمرار
ي مجهول،  استمراري  گذشتهي مجهول،  سادهي  گذشتهی مجهول، التزاممجهول، حال  کاملي مجهول، حال  سادهاز حال 
ی و مصدر سببعنوان عامل  ریزی مطالبداده شده و در آخر  حیتوضنمونه  ذکری مجهول با التزامي  گذشتهي دور مجهول،  گذشته

  .شده است ادی

  

  

کی، ساختمان فعل شیگو: کلید واژه ها کَ ي فعل، ستاك ماده، شناسه، ب.  

  

  

                                                        
  azim_jabbareh@yahoo. com :ایانامهراستادیار دانشگاه جهرم،  - 1

 استادیار دانشگاه جهرم -2
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   درآمد

ه در منطقه قلَمه: ي دارندادیزسرخی، پنج گویش وجود دارد که گاه با هم تفاوت   ي کوهمرّ 2، بککی1چی گویش سرخی، س  ،
   .ي عمومی روستائیان و لهجه 4، کراچی3جروقی

کَکدر  کهی است مردمشده، گویش  ادچه در این گزارش به عنوان گویش بککی ی آن ي  منطقهاز روستاهاي  -روستاي ب
ي گذشته و فراموش شدن  دههبه دلیل مهاجرت بیشتر ساکنان این روستا به شهر در چند . کنند یمزندگی  -کوهمره سرخی شیراز

ه ي نابودي کامل قرار گرفت آستانهاین گویش بسیار کهن ایرانی در ... و ها المثل، ضرب ها قصهبخش اعظم واژگان، ترکیبات، 
این امر نگارندگان را بر آن داشت تا . ي کهن باستانی، فراتر از حد تصور است منطقهدر این  ها شیگوسرعت از میان رفتن . است

  . ي علمی و سنجیده به بررسی ساختمان فعل در این گویش و ثبت بخشی مهمی از این گویش بپردازندا گونهبه 

ه سرخی، سلسله جبال صعب العبور و مرت ي شیراز و بلوك اردکان و نواحی  فعی است که از شمال، به نواحی حومهکوهمرّ
اشبند و  9ي نودان ، کوهمره8و عبدوئی 7اي فیروزآباد، از غرب به کالئی ، از شرق به بلوك خواجه6و جره 5ممسنی، از جنوب به فرّ

  .هزار هکتار       است272شود و مساحت آن  دشمن زیاري محدود می

ه دو اثر تحقیقی نگاشته است که در اثر نخست حسن موسوي دربارهپیش از این سید با رویکردي جامعه ) 1362(ي کوهمرّ
. به بررسی تحوالت اجتماعی و سیاسی منطقه پرداخته است) 1355(پردازد و در اثر دوم شناختی به واکاوي آداب و رسوم مردم می

به شکل  "ایل ناشناخته "عنوان  ریزاست که بعدها با اصالحات و اضافاتی، ي کارشناسی عبداهللا شهبازي  اثر مهم دیگر، پایان نامه
الت سیاسی منطقه پرداخته . کتاب منتشرشد ه سرخی و تحو این اثر، با رویکردي انسان شناسی به معرّفی ایالت و عشایر کوهمرّ

با رویکردي تاریخی و   جامعه شناختی، به  "ري بر شناخت ایالت و عشایا مقدمه "چنین در اثر دیگر خود زیر عنوان  وي هم. است
  . کند یمآن پرداخته است و از این رهگذر ایل سرخی را نیز معرفی  ي ایل و مفاهیم وابسته به  نهیشیپاي گسترده، به بررسی  گونه

الع دارند، هیچ     در این جستار کوشش  .انجام نشده است شیگوي معرّفی این راستاگونه تالشی در  تا آنجا که نگارندگان اطّ
فرمول ساختمانی  -2ساختمان فعل؛  -1:              ، در پنج بخش زیر پرداخته شودشیگو نیاشده به توصیف ساختمان فعل 

  1  .مصدر -5عامل سببی؛        -4ساختمان مجهول؛ -3هاي مختلف فعلی؛  گروه

 

  یسرخ کوهمرّهی خیتاري  نهیشیپ

سخن را این  شفاهی موجود مدارك مکتوب و اسناد و. رین مناطق مسکونی استان فارس استت کهن ي کوهمره، یکی از منطقه
) شاپور جمله غار از(تنگ شاپور هاي موجود در نوشته سنگ                  و آثار «:نویسد باره می  این در شهبازي  عبداهللا .کند تأیید می

دست است که  تاریخ کهن آن در ه نیز شواهدي دال بربخش سرخی کوهمرّ در. رساند می به زمان ساسانیان قدمت این منطقه را
عا را تاریخ کوهمره گزارش شفاهی ازترین  کهن. نگرفته استمتأسفانه تاکنون مورد پژوهش قرار  ثابت ي سرخی نیز این اد 

هم اکنون  برند و می    پناه  به کوهمره کشتار از مزدکیان براي فرار زمان ساسانیان، گروهی از معروف است که در: کند می

                                                        
١- Soqlameči            4- Karāči          7- Kalāi       

٢- Bakaki                 5- Farrāš-band     8- Abdui 

٣- - Jaruqi                 6- Jare                   9- now( aw )dān 
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شود که گویا مأواي مزدکیان فراري بوده  خوانده می) »مروك«به گویش محلی( »مزدك«ي سرخی کوهی به نام  درغرب کوهمره
  ).252 :1366 ،شهبازي (».است

شیراز معرفی کرده  توابع از -شود که امروزه نیز به همین نام خوانده می –کتاب فارس نامه، بلوك ماصرم را  ابن بلخی در
  .)153 :1363،ابن بلخی(. است

 قسمت علیاي رود به طرف شمال تا) ماصرم کنونی( جرشیق رود القلوب حدود ماصرم را از حمداهللا مستوفی در کتاب نزهه
  ).215 :1362،مستوفی (.کند ذکر می) قره آغاج کنونی(سکان 

 ها، روستاي بزرگی بوده که راهی صعب العبور از میان کوه در .ي سرخی، والیت خنیفقان قرار داشته است شرق کوهمره در
 برازه کی رود منبع رود هواي آن سردسیر است معتدل و «:نویسد ي این روستا می ابن بلخی درباره. رفته است آن به فیروزآباد می

  .)154 :1363،ابن بلخی(»                 .مردم آنجا کوهی طبع باشند آنجاست و فیروزآباد از

یاد  -رود قره آغاج ماصرم و رود -رود مهم منطقه هاي خالفت شرقی، از دو کتاب جغرافیاي تاریخی سرزمین لسترنج در
آنکه  و قبل از گیرد روستاي ماصرم سرچشمه می کوهستان جنوبی جره در ي جرشیق از رودخانه «: نویسد وي می. کند می

  ). 167: 1364، لسترنج (».گذرد اي که به پل سبوك معروف است می سنگی کهنه پل زیر ي جرشیق به شهر جره برسد از رودخانه

این سال، به دستور مأمون،  در. قمري است هجري 203، مربوط به سال شدهاین منطقه داده  ترین گزارش تاریخی که از کهن
 و سپاه چهل هزار هاشم یبنی میان کاروان جنگ شود و بسته می هاشم یبنه، راه بر کاروان پانزده هزارنفري زنیان کوهمرّ خان در

  . برند ه پناه میهاي کوهمرّ به کوه هاشم یبنتعدادي از  ي این جنگ و در نتیجهدهد  روي می -حاکم فارس –نفري قتلغ خان 

  

  ساختمان فعل  - 1

کی داراي دو زمان است کَ شود که به  ي تشکیل میا ژهیواز عناصر دستوري  شیگوساختمان فعل در این . حال و گذشته: فعل ب
، صفت مفعولی، )ي فعل ماده(ي فعلی، ستاك ها شناسه:           این عناصر عبارتند از. ها خواهیم پرداخت ترتیب به معرّفی آن

  . پیشوندهاي فعلی

  ي فعلیها شناسه 1-1

و نوع فعل را از  شوند یمان       هاي فعلی، آن دسته از عناصري هستند که به صورت پسوند در ساختمان گروه فعلی نمای شناسه
آنچه . هاي مشترك هستند التزامی داراي شناسه درگویش بککی، حال ساده و    حال . کنند مشخص می "شمار"و "شخص "نظر 

( ي ساده گذشتهچنین  هم.  گیرد است که در آغاز حال التزامی قرار می/ bā/کند، لفظ که این دو زمان را از یکدیگر متمایز می
ي استمراري  گذشتهبر سر   /ombi/هستند که با افزودن فعل کمکی کساني یها شناسهي داراي استمراري  گذشتهو ) ي الزم ونهگ

ي  هاي یکسان هستند؛ با این تفاوت که در پایان همه ي التزامی نیز داراي شناسه ي دور و گذشته گذشته. شوند از یکدیگر متمایز می
  ."او "ي التزامی، مصوت بلند  هاي گذشته ي  صیغه گیرد و در پایان همه قرار می "اي"ت بلندي دور، مصو هاي گذشته صیغه

گذش
ي  ته

گذشته گذشته گذشته حال  حال  حال  شما/شخص
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 ر ساده کامل التزامی ي استمراري ي دور  التزامی

-om -om - om 
- 
om 

-om -om -om 1- مفرد 

-et -et - ed 
- 
ed 

-e -ed -a 2- دمفر 

- eš - eš -eš 
-
eš 

- i - eš - i 3- مفرد 

- 
mu 

- mu -mu 
-
mu 

-um 
- 
mu 

-um 1- جمع 

- tu - tu -tu 
-
tu 

-i - tu -i 2- جمع 

- šu - šu -šu 
-
šu 

- en - šu - en 3- جمع 

  

ي باشد،  اگرفعل گذشته رود ي آن مانند حال کامل به کار میها شناسهي ساده متعد.  

  ي فعل ستاك یا ماده  - 1-2

هاي زیر به  ستاك حال در ساخت زمان. شوند ساخته می "گذشته "یا  "حال"ها در این گویش با یکی از دو ستاك  ي فعل همه
  : رود یمکار 

  .فعل امر -3حال التزامی -2حال ساده  -1

  :رود یکارمهاي زیر به  ستاك گذشته در ساخت زمان

  .ي دور گذشته -5حال کامل؛  -4ي التزامی؛  تهگذش -3ي استمراري؛  گذشته -2ي ساده؛  گذشته -1

  فرمول ساختمانی ستاك گذشته1-2-1

  ستاك حال + ستاك گذشته            عنصر زمانی 

ی عنصرزمانی    :ابدی یمدرگویش بککی به چهار صورت نمود ) عالمت ستاك گذشته(به طورکلّ

]T[الف :  

       ستاك گذشته ستاك حال           
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 / Rez/  +/ t/                           / rext /    ریختن(ریخت )                   

         

/Rof/ +/t/                  /roft/   فت رفتن( ر )       

    

   /kāl/ +/t/                             /kešt/    کاشتن(کشت )    

 

 /suz/ +/t/                             /soxt/       سوختن(سوخت ) 

]i[ب :  

  

        ستاك گذشته ستاك حال  

/pāš/  + /i/                                         /pāši/ پاشیدن( پاشید )   

 

/xar/ + /i/                                          /xari/   خریدن(خرید ) 

 

/ters/ +/i/                                           /tersi/  ترسیدن(ترسید )  

  

/pors/ +/i/                                          /porsi/  پرسیدن(پرسید )  

  [d]ج:  

  

  ستاك گذشته ستاك حال 

/xun/ +/d/                                            /xond/  خواندن(خواند )   

 

/ran/ + /d/                                            /rond/ راندن( راند )  
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/šan/ + /d/                                            /šond/  نشستن(نشست )  

 

/mi/ +/ d/                                            /mord/  رد مردن( م )   

  

 ، 

 :درمواردي نیزستاك گذشته درست مانند ستاك حال

  :د[Ǿ] است

  ستاك گذشته ستاك حال  

/juz/ + /Ǿ/                                                /juz/ آویزان کردن(آویخت  )  

/veys/  +/Ǿ/                                             / veys/ ایستادن( ایستاد )  

/za/     + /Ǿ/ /za/         زدن( زد )    

  ،  ادشدهي یها نشانهکه از میان  نکته ي مهم این/t/ها کمتراستفاده  از دیگر نشانه. اردبسامد باالیی د  

ي نمونه ستاك برا. کنند پیروي نمی ادشدهتوجه داشت که موارد نادري نیز وجود دارد که از قوائد ی دیباالبته . شود می
  :کند پیروي نمی ادشدهاز قواعد ی "آمدن "ي فعل  گذشته

ستاك گذشته      ستاك حال    

 /yow/    /amey/  

  

  صفت مفعولی 1-3

ي ساخت صفت  وهیش. رود ي التزامی و ساخت مجهول به کار می ي دور، حال کامل، گذشته صفت مفعولی در ساخت گذشته
  :مفعولی به صورت زیراست

                      صفت مفعولیa+ستاك گذشته    
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  صفت مفعولی ستاك گذشته   مصدر 

  

/deðan/                         دیدن /deð/                       /deða/           دیده           

/rextan/                       ریختن   /rext/ /rexta/ ریخته 

/keštan/                        کاشتن /kešt/                        /kešta/      کشته     

          

  پیشوندهاي فعلی  1-4

  . پیشوندهاي ثابت -2پیشوندهاي صرفی  -1:درساخت فعل بککی دو نوع پیشوند وجود دارد

کنند و براي ساختن وجه التزامی و وجه امري و نفی به  این پیشوندها تغییري در معنی ایجاد نمی: ي صرفیشوندهایپ -1-4-1
  :روند کار می

    پیشوند -)الف]Be[زامی و چه در ساخت امر، به سه شکل این پیشوند، چه در ساخت حال الت:  

  Ba-be-bo:شود یمنمودار  

/bo/ -  /boxo/   بخور /bo/  -  /boxorom/    بخورم 

/be/ -  /berez/ بریز   /be/ -    /berezom/بریزم      

/ba/ -  /bačeš/  بچش /ba/-  /bačešom/       بچشم                          

بککی، بسیارکم کاربرد است شیودرگ  .ba] پیشوند 

در فارسی میانه و باستان است "ب"این پیشوند دقیقاً برابر جزء پیشین  : .[Hā] پیشوند -)ب  

رود در این گویش براي ساخت حال التزامی و فعل امر به کار می .  

 /hâda/           بده /hâdom/         بدهم 

شود یمنمایان  "هو "امر، گاه به شکل ، در ساخت  "ها "گفتنی است که . 

 /hunes/    بگذار، رهاکن /huney/   بنشین 

  

تک واژ نفی فعل در گویش بککی و سرخی به دوشکل) سال پیش70حدود( درگذشته: پیشوند نفی -)ج   
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 Ma/ naي اما بعدها گونه. وجود داشته است   یعنی تر کهن/ ma/ .از بین رفته است 

شود،  طنزگونه یافته است و کاربرد آن در فعل، سبب میاي  ، جنبهشتریب  /ma/امروزه استفاده از تک واژ 

بدین معنا که هرگاه بخواهند کسی را به شکل جدي ازکاري بازدارند، . بارمعنایی کالم کامالً تغییریابد  

نجام کارياي طنزآمیز وگاه تمسخرآمیز کسی را از ا کنند، اما هرگاه بخواهند به گونه استفاده می  /na/از 

کنند استفاده می  . /ma/بازدارند، از تک واژ 

/naxo/  -  ي(نخور با بارمعنایی کامالً رسمی وجد )  /maxo/ نفی غیررسمی و طنزآمیز( نخور )  

1-4-2  پیشوندهاي ثابت 

این . روند ل به کار میهاي صرفی فع و شکل ها غهیصي  همهي آمده، با ا ژهیوي ها فعلپیشوندهاي ثابت، عناصري هستند که با 
دیآ یمها در زیر      دهد که چند نمونه از آن اي را تشکیل می ي دستوري بسته دسته، طبقه : 

 /vā/         /vāðoxtan/   دوختن   

       /vā/         /vāliseðan/ لیسیدن 

/dar/  / darkerdan/   بیرون کردن 

ار اندك استتعداد این گونه پیشوندها درگویش بککی بسی . 

  / bāt/, /bāti/,/bās/:ي نخست فعلهاي دسته: شوند افعال کمکی به دو دسته تقسیم می: افعال کمکی – 1-5

ها در  این فعل. کنند و هرسه به معناي باید است جایگاه را پر می نینخستهاي فعلی همیشه  است که در فرمول ساختمانی گروه
به معناي   /gās/فعل کمکی . شوند دیده می)وجه اخباري(ي استمراري  و گذشته) حال و گذشته (ساختمان افعال التزامی 

  . گیرد نیز در همین گروه جاي می) اي کاش -کاشکی(

    

ي  گذشتهفعل کمکی همراه با 
  )وجه اخباري( استمراري 

ي  فعل کمکی همراه با گذشته
  فعل کمکی همراه با حال التزامی  )التزامی(کامل 

/bās mištam/  /bās bišta bu/  /bās hušom/ 

  باید بروم  باید رفته باشد  رفتم یمباید 

/gās mištam/  /gās bišta bu/  /gās hušom/ 

  کاشکی بروم  کاشکی رفته باشد  رفتم یمکاشکی 
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  .در بیشتر مواقع هر دو معنا قابل استنباط است. رود نیز به کار می "باید"گاه به معناي  /gās/فعل کمکی 

. شود ي فعل استمراري میا گونهي  شود که همراه با فعل واژگانی سازنده می/ āsey/ وم شامل دوازده صورت از فعلي د دسته
  . ي فعل داشتن است عهدهنقش این فعل درگویش بککی دقیقاً برابر نقشی است که در زبان فارسی به 

/       āsey mištam/رفتم  داشتم می  
   

  

    اي مختلف فعلیه فرمول ساختمانی گروه - 2

  :فرمول ساختمانی حال ساده  - 2-1

  ستاك حال+ هاي فعلی حال ساده زمان حال ساده            شناسه                         

  شمار/شخص  "رفتن "حال ساده ي فعل  معادل فارسی

  مفرد -mi zom/ 1/  زنم یم

  مفرد -mi za/  2/  یزن یم

  مفرد -mi zi/  3/  زند یم

  میزن یم
/mi zum/  

 
  جمع -1

  جمع -mi zi/  2/  دیزن یم

  جمع -mizen/  3/  زنند یم

  

  :شود به سرفعل مثبت ساخته می /ne/نفی درحال ساده با اضافه شدن پیشوند 

 /:nemizi/  زند نمی  

  :فرمول ساختمانی حال کامل - 2-2

   ) ها شناسه(ي مفعولیها ریضم  +زمان حال کامل          صفت مفعولی                                      

  شمار/شخص  "دیدن "حال کامل فعل   معادل فارسی
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  مفرد -omdite/ 1/  ام دیده

  مفرد -eddite/  2/  اي دیده

  مفرد -ešdite/  3/  دیده است

  جمع -mudite/  1/  ایم دیده

  جمع -tudite/  2/  اید دیده

  جمع -šudite/  3/  اند دیده

  

  . شود از صفت مفعولی ساخته می شیپي مفعولی و رهایضمبعد از  /na/و یا  /ne/فه کردن نفی درفعل حال کامل با اضا

/omnadeðe /  

   :فرمول ساختمانی حال ا لتزامی  - 2-3

 / bāt/ , /bāti/bās/ي کمکی ها ازفعلیکی + / + be/ ستاك حال  + هاي حال التزامی  شناسه            حال التزامی

  شمار/شخص  "دیدن "می فعل حال التزا  معادل فارسی

  مفرد -bāt bevenom/ 1/  باید ببینم

  مفرد -bāt bevene/  2/  باید ببینی

  مفرد -bāt bevi/  3/  باید ببیند

  جمع -bāt bevenum/  1/  باید ببینیم

  جمع -bāt beveni/  2/  باید ببینید

  جمع -bāt bevenen/  3/  باید ببینند

 

  :شود ساخته می) بعد از فعل کمکی( به فعل مثبت /na/دن نفی درفعل حال التزامی ، با افزو

                               /:bāt nabenom/باید نبینم                                                                                 

  :ي ساده فرمول ساختمانی گذشته - 2-4

 )ها شناسه(ي مفعولیرهایضم+ ستاك گذشته                ي ساده فعل گذشته                                  
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  شمار/شخص  "دیدن "گذشته ي ساده  فعل   معادل فارسی

  مفرد -omdit/ 1/  دیدم

  مفرد -eddit/  2/  دیدي

  مفرد -ešdit/  3/  دید

  جمع -mudit/  1/  دیدیم

  جمع -tudit/  2/  دیدید

  جمع -šudit/  3/  دیدند

 

  :را بر سر فعل مثبت بیاوریم /na/تک واژ نفی  دیباي ساده،  ساختن نفی ازگذشتهبراي 

 /omnadi/      :  ندیدم  

  :فرمول ساختمانی گذشته ي استمراري - 2-5

 /âsey/فعل کمکی + ي مفعولی  شناسه+ ستاك گذشته + ي استمراري ي گذشته ها شناسه          ي استمراري       گذشته

  

  شمار/شخص  "دیدن "گذشته استمراري فعل   معادل فارسی

  مفرد -āsey omiði/ 1/  دیدم داشتم می

  مفرد -āsey etmiði/  2/  دیدي داشتی می

  مفرد -āsey ešmiði/  3/  دید داشت می

  جمع -āsey mumiði/  1/  دیدیم داشتیم می

  جمع -āsey tumiði/  2/  دیدید داشتید می

  عجم -āsey šumiði/  3/  دیدند داشتند می

 

  :ي دور فرمول ساختمانی گذشته - 2-6
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 )شناسه(ي مفعولیرهایضم+ صفت مفعولی    ي دور زمان گذشته               

  

  شمار/شخص  "دیدن "گذشته دور فعل   معادل فارسی

  مفرد -omditesā/ 1/  دیده بودم

  مفرد -etditesā/  2/  دیده بودي

  مفرد -ešditesā/  3/  دیده بود

  جمع -muditesā/  1/  دیده بودیم

  جمع -tuditesā/  2/  دیده بودید

  جمع -šuditesā/  3/  دیده بودند

  

  :شود یمبه صفت مفعولی ساخته  /na/ي دور با اضافه شدن  نفی درگذشته

  /:      munaditesā/ ندیده بودیم      

  :ي التزامی فرمول ساختمانی گذشته - 2-7

  /bāt/ , /bāti/bās/ي کمکی ها فعلیکی از + یي مفعولرهایضم+صفت مفعولی    ي التزامی گذشته 

  

  شمار/شخص  "دیدن "گذشته التزامی فعل   معادل فارسی

  مفرد -bāt omditabu/ 1/  باید دیده باشم

  مفرد -bāt etditabu/  2/   باید دیده باشی

  مفرد -bāt ešditabu/  3/   باید دیده باشد

  جمع -bāt muditabu/  1/   باید دیده باشیم

  جمع -bāt tuditabu/  2/   یده باشیدباید د

  جمع -bāt šuditabu/  3/   باید دیده باشند
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  :شود برصفت مفعولی ساخته می /na/نفی درماضی التزامی با افزودن 

 /bāt etnadedabu / باید ندیده باشی 

  : فرمول ساختن فعل امر - 2-8

کردن  امر با اضافه.جمعدوم شخص مفرد و دوم شخص . دارد غهیصی دو سرخفعل امردرگویش 
  . شود یمقبل از ستاك حال ساخته  /hâ/,/hu/,be/,/bo/,/ba/,/vâ/پیشوندهاي

  /+bo/,/ba/,/be/hu/,/hā/,/vā/فعل امردوم شخص مفرد            ستاك حال

/ 

  /vā/bo/,/ba/,/be/hu/,/hā/ستاك حال  فعل امردوم شخص جمع

   

 :مثال  

 / boxo/  بخور  /boxori/  بخورید      

 

 /hune/  بگذار  hunesi/  بگذارید   

    /hāða/  بده              /hāji/  بدهید      

 

 /berez/  بریز                      /berezi/  بریزید    

 /bečeš/  بچش                     /bečeši/  بچشید  

 /vāðez/  بدوز  /vāðezi/  بدوزید    

 /vāba/  ببند  /vābani/  یدببند    

  :آید برسرستاك حال می /na/، پیشوند نفی ) نهی(براي ساختن امرمنفی

  /:    narez/نریز  

  : ساختمان مجهول - 3

 : ي مجهول فرمول ساختمانی حال ساده  - 3-1
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  صفت مفعولی +"وا "پیشوند+/be/ي فعل  صیغه هاي حال ساده                 ي مجهول زمان حال ساده  

  

  شمار/شخص  "دیدن "حال ساده ي مجهول فعل   معادل فارسی

  مفرد -dita vāmbom/ 1/  شوم یمدیده 

  مفرد -dita vāmbe/  2/  يشو یمدیده 

  مفرد -dita vāmbu/  3/  شود یمدیده 

  جمع -dita vāmbum/  1/  میشو یمدیده 

  جمع -dita vāmbi/  2/  دیشو یمدیده 

  معج -dita vāmben/  3/  شوند یمدیده 

  

  :فرمول ساختمانی حال کامل مجهول - 3-2

  صفت مفعولی+"وا "پیشوند +/be/ ي حال کامل فعل صیغه                زمان حال کامل مجهول  

  شمار/شخص  "دیدن "حال کامل مجهول فعل   معادل فارسی

  مفرد -dita vābeðesam/ 1/  دیده شده ام

  مفرد -dita vābeðese/  2/   دیده شده اي

  مفرد -dita vābeðe/  3/   شده است دیده

  جمع -dita vābeðesum/  1/   دیده شده ایم

  جمع -dita vābeðesi/  2/   دیده شده اید

  جمع -dita vābeðesen/  3/   دیده شده اند

  

     :      فرمول ساختمانی حال التزامی مجهول  - 3-3

         صفت مفعولی +"وا "پیشوند +/be/ل معین حال التزامی فع           حال التزامی مجهول               

  شمار/شخص  "دیدن "حال التزامی مجهول فعل   معادل فارسی
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  مفرد -dita vābom/ 1/   دیده شوم

  مفرد -dita vābe/  2/   دیده شوي

  مفرد -dita vābu/  3/   دیده شود

  جمع -dita vābum  1/   دیده شویم

  جمع -dita vābi/  2/   دیده شوید

  جمع -dita vāben/  3/   شوند دیده

 

  :ي مجهول ي ساده فرمول ساختمانی گذشته - 3-4

  صفت مفعولی +  /be/ي فعل معین ي ساده گذشته  ي مجهول ي ساده زمان گذشته  

  شمار/شخص  "دیدن "گذشته ساده مجهول فعل   معادل فارسی

  مفرد -dita vāboðam/ 1/   دیده شدم

  مفرد -dita vāboðe/  2/   دیده شدي

  مفرد -dita vāboði/  3/   دیده شد

  جمع -dita vāboðum/  1/   دیده شدیم

  جمع -dita vāboði/  2/   دیده شدید

  جمع -dita vāboðen/  3/   دیده شدند

  

  :ي استمراري مجهول فرمول ساختمانی گذشته  - 3-5

  ت مفعولیصف+"وا "پیشوند+/be/ي استمراري فعل معین  گذشته  ي استمراري مجهول زمان گذشته  

  معادل فارسی
      گذشته استمراري مجهول فعل

  "دیدن "
  شمار/شخص

  مفرد -dita vāmboðam/  1/  شدم دیده می

  مفرد -dita vāmboðe/  2/   شدي دیده می
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  مفرد -dita vāmboði/  3/   شد دیده می

  جمع -dita vāmboðum/  1/   شدیم دیده  می

  جمع -dita vāmboði/  2/   شدید دیده می

  جمع -dita vāmboðen/  3/   شدند یده مید

  

  :ي دور مجهول فرمول ساختمانی گذشته  - 3-6

  صفت مفعولی+"وا "پیشوند+/be/ي استمراري فعل معین  ي دور مجهول            گذشته زمان گذشته  

    

  شمار/شخص  "دیدن "گذشته دورمجهول فعل   معادل فارسی

  مفرد -dita vāboða boðam/ 1/   دیده شده بودم

  مفرد -dita vāboða boðe/  2/   دیده شده بودي

  مفرد -dita vāboðabi/  3/   دیده شده بود

  جمع -dita vāboða boðum/  1/   دیده  شده بودیم

  جمع -dita vāboða boði/  2/   دیده شده بودید

  جمع -dita vāboða boðen/  3/   دیده شده بودند

  

  :امی مجهولي التز فرمول ساختمانی گذشته  - 3-7

  صفت مفعولی+ "وا "پیشوند+/be/ي فعل معین گذشته+  /be/حال التزامی فعل  ي التزامی مجهول گذشته

  

 "گذشته التزامی مجهول فعل   معادل فارسی
  "دیدن

  شمار/شخص

  مفرد -dita vāboða bom/ 1/   دیده شده باشم

  مفرد -dita vāboða be/  2/   دیده شده باشی
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  مفرد -dita vāboðabu/  3/   دیده شده باشد

  جمع -dita vāboða bum/  1/   دیده  شده باشیم

  جمع -dita vāboða bi/  2/   دیده شده باشید

  جمع -dita vāboða ben/  3/   دیده شده باشند

  

  :عامل سببی - 4

  :سازد یمي الزم، فعل متعدي ها فعلاست که با اضافه شدن به ستاك حال،از  / ond/"، عنصرشیگوعامل سببی دراین 

  مصدر فعل الزم  ستاك حال  مصدرفعل متعدي  

  /čarxeda/     چرخیدنčarxonda/            /               /čarx/    چرخاندن

 

  

 /vāgištan/  برگشتن  /vāgardonda/  /vāgard/  برگرداندن

 

 /tersedan/   ترسیدن  /tersonda/  /ters/  ترساندن

 

 /soxtan/  سوختن  /sozonda/  /suz/  سوزاندن

 

  :مصدر -5

  :فرمول ساختمانی مصدر

  ستاك گذشته+پسوند مصدري  مصدر  

شود و مصدر  این جزء به ستاك گذشته اضافه می. شود ي مصدرها دیده می همهاست که در /a/آخرین جزء ساختاري مصدر، پسوند
  .سازد می

  ستاك گذشته   +  /a/  مصدر  

 /morda/  /a/  +  /mord/  مردن              
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+  /košta/  /a/  کشتن    

  /košt/  /košt/  a  +           /košta/ 

 /seporda/  /a/  +  /sepord/  سپردن  

  /kāšta/  /a/  +  /kāšt/  کاشتن  
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  . مصاحبه با آقاي علی غالمی



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٢٦٠ 
 

  

119  

  ي قاجار دورهیی در سرا فیتصنی سیر بررس
  

  1جباره ناصرو میعظ

  2بهرام شعبانی

  دهیچک

 نیاي ها فیتصن شتریب. رونق گرفت رانیاي در ساز فیتصنی، خواهي جنبش مشروطه  آستانهي قاجار و در  دورهاز اواخر 
دوره به دو  نیایی در سرا فیتصن. دوران است نیای اجتماعی و اسیسی و اوضاع خواهي جنبش مشروطه ها آرماندوره بازتاب 

 انیمی چندان وندیپ ها فیتصن نیا شتریبدر . ي شاعران گمنام سروده شده است لهیوسبه  کهیی ها فیتصن -1: شود یم میتقسبخش 
و عارف  دایش اکبری علي مانند نامدار دانان یقیموسي شاعران و  لهیوسبه  کهیی ها فیتصن -2. شود ینم دهیدی قیموسشعر و 

یی آشنا -1:معلول دو علت است وندیپ نیا؛ شود یم دهیدها  ی در آنقیموسشعر و  انیم قیعمي وندیپ کهوده شده است ی سرنیقزو
ي شعر، خود  ندهیسرا، ها فیتصن نیا شتریبدر  -2یرانیای قیموسي ها گوشهها و  دستگاه میمفاهو  ها کیتکنها به  آن قیدقی و علم

 نیا، دو گونه مضمون در گریدي سواز . است کرده تیرعا شکل نیبهتری را به قیموسشعر و  انیم وندیپساز  بوده و  آهنگ
 اکبری علگروه  نیایی در دوران گذشته است؛ سرآمد سرا فیتصنی عیطبي  ادامه کهعاشقانه  نیمضام -1: شود یم دهید ها فیتصن
گروه عارف  نیارو  شیپاند؛  ي سروده شدهادآز لیتجلي برای و وطنی و ملمقاصد  انیبي برا کهیی ها فیتصن -2. است دایش

ي رویپي او  وهیشو  سبکجاهد از  ریامی مانند کسانبعدها  که شود یمیی سرا فیتصنی در جنبشي ریگ شکلباعث  کهی است نیقزو
  . ي قاجار پرداخته شود دورهیی در سرا فیتصنی چگونگی بررسشده است به  کوششجستار  نیادر . کنند یم

 

  

.، دستگاه، وطن، عشقفیتصنی، قیموسشعر، :  اواژه دیکل

                                                        
                             azim_jabbareh@yahoo.com : رم ، رایانامهاستادیار دانشگاه جه - 1

  استادیار دانشگاه جهرم - 2
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  مقدمه

 کهشده  انیبی گوناگوني ها فیتعر، فیتصني برا. شود یمی خوانده قیموسهمراه با آهنگ  کهی موزون است کالم، فیتصن
شعر بر آهنگ  ایي شعر و روی به قیموسی به روش استقرار قیموسشعر و  قیتلف -1«: کرد ذکررا  ریزي ها نمونه توان یماز آن جمله 

 نیهمو  فیتصني متداول بوده به نام سرود و هجري پنجم  سدهي تا اواخر درشعر  جیترو لیاوایی از غنای غزل نوع -2
 ریسابه حسب ظاهر با  کهی بوده ملحون، اشعار فیتصن -3است  جیراشعرا و اهل ادب  نیبی مانده و در باقاصطالحات تا امروز 

و بم  ریزي ها نغمهی و قیموسي ها مقامها و  با لحن کهی بوده اتیخصوصالفاظ آن را  بیترک؛ اما وزن و ی فرق نداشتهمعمولاشعار 
  ).257-258: 1374، شگریستا(» .است افتهی یمی آهنگهم  تیقابلساز و آواز جفت شده و 

، کوتاهي ا پس از مقدمه  هکی است ضربآهنگ «: آمده است فیتصني  کلمه لیذ، "رانیای قیموسي  نامه فرهنگ"در  نیچنهم 
  .کنند یمرا اجرا  فیتصنو خواننده به صورت سؤال و جواب،  ارکسترو  خواند یمرا  کالمخواننده 

ترانه  ای دهیقصی فارسآن را به زبان  توان یم کهی قیموسدر  ای در شعر یوسطاروپا در حدود قرون  میقدی قیموسی در فرم او ی
  ).125 -126: 1376ي، حداد(» .دینام فیتصن ای

 کهی ضربو موزون و  نیآهنگي شعرهابه  میقددر «: آورده است فیتصن فیتعردر  "رانیای قیموس خیتار" کتابمشحون در 
ي هجري هفت  سدهاز حدود  کهی اسام نیا گفتندو یم» قول، غزل، ترانه و سرود«، شد یمي با ساز و آواز خوانده شاددر مجالس 

به صورت  هیال مضاف، رفته رفته با حذف رفت یم کاربه » عمل فیتصنصوت و  فیتصنقول،  فیصنت«به صورت  تر شیببه بعد 
 نیاو  شده یمو بم ساز و آواز جفت  ریزي ها نغمهی و قیموسي ها مقامبا  که شد یمي گفته اشعاربه  فیتصنتنها درآمد؛ و  فیتصن

ي ها غزلمانند ) یضرب(ی قاعیای داشته است و هم وزن وضعري هم وزن هجري ششم  سدهاز  شیپ میقدي ها غزلاشعار مانند 
  ).441 -442: 1373مشحون، (» .یرودک

و  شده یمی خوانده قیموسهمراه با  کهي بوده اشعار، فیتصن که دیرس جهینت نیابه  توان یمشده،  ذکري ها  فیتعراز مجموع 
 اضیفي  سرچشمهاز  کهي دودمان هنرند  دهیبرگزرزند ی و شعر دو فقیموس«. ي آن است مشخصهی با شعر، وجه قیموسی همراه

. سازد یمو نشاط آور  زیآم جانیهی را هستو عالم  رابیسها را  ی است مزرع دلفروغرا  تیبشرعواطف برخاسته و تا جهان 
ي جابه  زین یقیموسو  کند ینمي دری پرده اخالق نیقواني از رویپشعر به . است اتیح اتیتجلخوش آهنگ  انیبی و شعر قیموس

ي بسیار مهم و اثر گذار در تحوالت ها دورهي قاجاریه، یکی از  دوره). 80-81: یرازان(» .بخشد یمی، لذت دلتنگتنفر و  جادیا
است که   زیرا در این دورهبه حساب آورد؛ این دوره را باید چرخشگاهی در تاریخ موسیقی ایران . موسیقی اصیل ایرانی بوده است

کند و در دربار شاهان قاجار مانند فتحعلی شاه و به ویژه  می  هنرهاي دیگر پس از دو قرن رونهان کردن دوباره جلوهموسیقی مانند 
  1.یابد در دربار ناصر الدین شاه جایگاهی براي خود می

  - 2ي؛زسا فیتصنسنت  -1: شود یمي قاجار در سه بخش بررسی  دورهي ها فیتصنی در قیموسشعر و  وندیپجستار،  نیادر 
  .ي این دورهها فیتصن نیمضامی بررس -4ي قاجار؛ دورهتصنیف سازان  -3ي قاجار؛ دورهتصنیف سرایی در 

  

  يساز فیتصنسنت  - 1
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. وجود داشته است رانیاباز در  ریدي آن آهنگ بسازد، از براو هم  دیبسرای هم شعر شخص که نیاي، ساز فیتصنسنت 
ي شواهد، نشان  مجموعه. دهد یمسنت را نشان  نیااست، آغاز » اگریخن«ي  واژهي معادل وپهلبه زبان  کهی پارت» گوسان«ي  واژه

 کنندههنرمند به عنوان سرگرم  نیا«. ي داشته استمؤثر، نقش شانیا گانیهمساها و  ی پارتزندگگوسان در  کهاست  نیاي   دهنده
ها حضور  برخوردار بوده؛ او در گورستان و در بزم تیمحبوبو نزد مردمان از  ازاتیامتي، در دربار از عادپادشاهان و مردمان 

در واقع خود . ي خودش بود زمانهي عهد باستان و مفسر آوردها  گو، نوازنده، ضابط دست سرا، طنزپرداز، داستان ؛ نوحهافتهی یم
ی گاه. کندآور جلوه  جهیرگسی او عیطب زینی و اجتماع قیدقدر نظر اول، موقع  که شود یماو باعث  تیفعالي پهناور  گستره

 همانیمو  ها یفروش یمي  ناخواستهي مزاحم و مشتری گاهواقع شده، و  رشکو مورد  خوردند یمحسرت مقام او را  گرانید
گروه از نوازندگان بوده  کي از یعضوی گاهي، و نفر کي تنها و ی نوازندهي بدنام بوده است؛ گاه خواننده و ها خانهي  ناخوانده

چرا  که کند هیتوجرا  نکته نیا تواند یمدرجه از تنوع  نیهم  به فرض،. است نواخته یمی را متنوعي سازها ای خوانده یم آواز که
 نیعدر  توانست ینمي ا حرفهشاعر  کی کهآنقدر . چنان تنگاتنگ در هم بافته شده بوده است  ها آن ی و شعر دوران پارتقیموس

  ).31و 44: 1368 سیبوي مري جورج فامر، هنر(» .ي مختلف و آواز خوان نباشدها ازسحال، نوازنده و متخصص در نواختن 

از شهرت و احترام برخوردار  شیخوي ها ییتواناها و  ی به نسبت استعدادپارتي  جامعهها، به عنوان شاعر نوازنده، در  گوسان
ي ها دسته گرانیدو . کنندیی هنرنمار برابر شاهان د توانستند یمسرشناس بودند و  اریبس شیخوها در زمان  ی از آنبرخ. بودند

دو گروه، افراد  نیاي سواالبته . کردند یمیی هنرنماو در برابر ثروتمندان و افراد بزرگ  دادند یم لیتشکیی گروهسراو  ارکستر
  ).45: همان. (شتندی داشهرتی عموم اماکنو در  انیروستائ انیمي داشتند و تنها در ا محقرانهی زندگ کهي هم بودند گرید

ي را به حافظه اریبسي ها هیمابوده است  ریناگزسرا،  ههیبدبه عنوان  زینی و سنتي از مصالح اریبسي  کنندهگوسان به عنوان نقل «
  ).45: همان(» .داشت یمتسلط  ستالیرو ) يسازآهنگ ( فیتصنی بر فنون ستیبا یمضرورتاً  زینو . بسپرد

ي سوای، ساساني  دورهي برا«. ی استساسان» اگریخن«معادل واژه ي » گوسان«ي  واژهشد،  هم گفته تر شیپ کههمان طور 
ی فارساصطالح . ی در دست استفراوان مداركبزرگ شواهد و   رانیاي در اگریخنها در شمال، از درخشش  ي سنت گوسان ادامه

به صورت  کهنی فارسدر  اگریهني  واژه. وده استب) huniyagar, hunivāz( وازیهنو  اگریهنهنرمند ظاهراً  نیاي برا انهیم
)xunyagar (ي نواگر  واژهی اشاره دارند، عموماً ساسانعصر  اگرانیخنبه  کهی متوناما در . ی مانده استباق)navāgar (ي آن جا

 دهید زین) Čāmegū(ي چامه گو  واژه. باشد یم) ramisgar(تر است اصطالح رامشگر  همه آن چه معمول نیابا . را گرفته است
  ).51-52: همان(» .شده است

ها را با ساز  آن کهبوده  ها فیتصن اها ی ي، نظمپهلودر زبان  ثیحاند و از هر  شعر داشته شکبدون  انیساساندر زمان  انیرانیا
 نیادر . دیرسخود  ياعالی به حد قیموسی، ساسان زیپرودر زمان خسرو و ). 7: 1363ی، انیآشتسن،  نیستیکر. (خواندند یمی قیموس

د ی کهي ظاهر شدند ا ارزندهی دانان قیموسزمان  ي روزهانغمه و به تعداد  360ي سال ،روزهانامبرده به تعداد . هاست ی از آنکبارب
ی از سال  و ماه و هفته اجرا خاصي روزهاقطعات در  نیااز  کهر ی کهآهنگ ساخت  7هفته ، امیاي اجرا در برالحن و  30ماه، 

  ).5: 1356ی،شعبان. (ندشد یم

  . ترانه -3داستان  -2سرود،  -1: ی ظاهراً سه نوع شعر رواج داشته استساساني  دوره رانیاي بهار، در الشعرا ملکبنابر پژوهش 

در حضور پادشاهان  کهی طوالني قدریی و مقفا و هجاي بوده است اشعارهاست؛  ی از آنکی یخسروانسرود  که: سرودها
  . است شده یمی هم نواخته قیموسها،  و به همراه آن شدند یمخوانده 
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در حضور رجال و در  کهها بودند  افسانه اها، ی مناظره اپهلوانان و رؤسا، ی لیفضامناقب و  ذکرها و  عبارت از حماسه: ها داستان
  . شدند یمي با ساز و آواز خوانده بازي ها دانیمی و ملي ها جشنی و عموممجامع 

ها، به اشعار  ، ترانهنیابوده و به طبقات عامه اختصاص داشتند و عالوه بر » فیتصن«وص عبارات عاشقانه و غزل و مخص: ها ترانه
  ).70: 1351بهار، . (ي شباهت داشتندامروز فیتصان

 کردها ژهیبو، انیروستائ انیمرفتند، اما در  انیمی، از اجتماعی و اسیسي ها تحولو  رییتغ لیدلبعد از اسالم، سرودها و آوازها به 
  ).70-71: همان. (یی به شعر و آواز و ساز برقرار استگو داستانها هم، هنوز رسم  و بلوچ

به  انیرانیااز  استیری و پادشاه کهي آن  واسطهي داستان است، به گریدی سرود و کی کهبعد از اسالم، دو جنس از شعر، 
 ای سرود بخواند، یکسجا  در آن کهي نبود ا عمدهیی و محفل شوایپرگ و ، بزرانیادر  رایز. رفت انیم، از افتاعراب انتقال ی

ی و قیموسابتدا . کردند، آن را قبول )ترانه(ی جنس سوم فهمي و زود طرزی و خوش سادگبه سبب  زینو اعراب . دیبسراداستان 
ی رومی قیموسو از  کرند کاملد اعراب آن را دادند و بعد خو ادبردند، و خواندند و به عرب ی نهیمدو  مکهی در رانیاي اسراشعر را 

  :مفرغ  مثالً شعر ابن. دیرس انیرانیانوع شعر پس از اعراب به  نیا. آوردند دیپدی را عروضو شعر  فزودندیبی بر آن شامو 

  است ذینبآ آ آبست و 

  است بیزبو عصارات 

  است ذیسپي رو هیسم

  :اند بلخ گفته کودکان کهي شعر ای

    هیآمذتر و تباه         هیآمذاز ختالن 

  هیآمذآوار باز 

    )70-71: 1351بهار، (    

ی لیخرفت،  انیمباره از  کسرود و داستان ی کهشد، با آن  جادیای زبان در خراسان فارسي امراي ها حکومت کهی هم زماناز 
ترانه  نیجانشی تیبداستان، و دو  نینشجاي مثنوسرود، و  نیجانش دهیقصآمد و  دیپدي سرود و داستان جای به غنائزود اقسام شعر 

ی باقی هم رباعی و تیدوبنهادند و خود لغت ترانه و » غزل«و نام ترانه را » چامه«ی را داستانو نام شعر » چکامه«و نام سرود را . شد
ی همان ملي ها فیتصنا به م کینزدی مدتبه وجود آمد و تا » فیتصن«ی عنی، یآهنگی، اشعار تیدوبو از مجموع غزل و ترانه و . ماند
  ).72: همان. (بوده است ها یرباعها و  غزل

 نیجانش، فیتصنغرض از لفظ سرود و  که کند یماشاره  دیجدو  میقدی آن در اصطالحي غزل و تحول  مقالهیی در هماجالل 
 کهي است صفوعهد  فیتصانمانند  میقد فیتصان بلکه، ستین دیجدی آهنگ سازان البیس فیتصانقول و غزل عهد اول 

  ).257: 1374، شگریستا. (است مذکوری رمنشیمی احمدبن قاضي و گلستان هنر آباد نصري  تذکرهها در  ي آنها نمونه

سرودها و  ریتأث، ملک نیاادب و هنر  خیتاردارد؛ در  کهن اریبسي  شهیري مطلق ساختن سرود و ترانه، معناي در ساز فیتصن«
 انیمولي جوي بو«ی شعر رودکی چنگ وقت کهی ساماننصر  ریامی جهت رودک فیتصناز . کنند یمها به وجوه مختلف جلوه  ترانه
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 کاروانبا « کهی فرخ اي بخارا تاخت؛ و یسوی نشست و به نوبت، بر اسب ناکردهي پا، موزه در ریامی نمود، راهرا هم ... و» یهم دیآ
 هیترک، در هند و انیصوفهنوز در سماع  وهیش نیا کهباز خواند،  نیحزی به آواز چغانابوالمظفر  ریامرا بر » ستانیسحله برفتم ز 

  ).260 -261: همان(» .فراموش نشده است

با ضرب و ساز و آواز خوانده  کهي اشعاری عناند؛ ی ي از اشعار ملحون بودها نمونهشد،  ذکردر باال  کهدو نمونه شعر  نیا
واژه  نیاي غزل خوان و سرود خوان را از معناي قوال به  واژهو  اند گفته یم زین) غزل(نوع از اشعار را قول  نیا. است شده یم

  ).309: 1373مشحون، . (قول و غزل شده است نیهم نیجانشها  بعد فیتصناند و اصطالح  ساخته

 ای یراغمنهم، زمان  -آغاز ظهورش متعلق به قرن هشتم دیشا. اند ي دانستههجر 10را از قرن  فیتصنمتداول شدن اصطالح 
نغم و نسبت  فیتألدر  فیتأل کلمهچون  کهاست  نیاو ظاهر «ي بوده باشد ارمو نیالد یصفي  دورهی مربوط به عناز او ی شیپ

 نیااند و ترجمه  وضع نموده فیتأل اسیقرا هم به  فیتصنبوده لفظ  عیشای مصطلح و قیموسدر فن  ربازیدو نسبت مؤلفه از  صیتلخ
  ).257 -258: 1374، شگریستا(» .مناسب است اریبسی آهنگر ي و شعساز آهنگلفظ به 

) یعربشعر (قول : شامل) ها نوبت(نوابت : فیتصان: آورده است نیچنرا  فیتصنانواع  "شرح ادوار" کتابی در مراغعبدالقادر 
  ).قول هیشب(، فروداشت )یرباع(، ترانه )یفارسشعر (غزل 

با هر دست : (نیضرب؛ هیعیتشو  قهیطر: الضروب کل؛ شود یم هیعیتش، صورت و  قهیطرشامل  که): یعربي مفرد  قطعه: (طیبس
: ؛ صوت)یفارسبا اشعار (عمل ). به نظم تیبنثر و دو  تیبي دو دارا( عرب  دینش؛ )گانه شامل نغمات هفده: (النغم کل؛ )دور کی
  ) 336-337: 1370ی، مراغ( ).گه با شعر: (خانه انیم؛ )بدون شعر: (رو شیپ؛ )هیعیتشخانه و  انیمفاقد (

ی به شباهتنام آن برده شده است و  ادیزدوره  نیاي ها کتاببوده و در  جیرامعمول و  هیصفودر زمان  فیتصناصطالح «
اشعار  ریسابه حسب ظاهر با  که شده یمی گفته اتیغزلبه اشعار و  تر شیب بلکه. ی نداشته استکنونسازان  ی آهنگالبیسي ها فیتصن

ی و قیموسي ها مقامها و  با لحن کهبوده  تیخاص نیاي داراالفاظ  بیترکی از جهت انتخاب وزن و ولی نداشته، فرقی معمول
هم بوده است؛ مانند ) یضرب(ی قاعیاي وزن دارای، عروضو عالوه بر وزن  شده یمو بم ساز و آواز جفت و دمساز  ریزي ها نغمه
ی و ضرب که» انینیشیپ ندیناخوشاي ها بحر«ی اشعار در بعضی شش و گاهو پنج  و ي چهار ها سدهشاعران  گریدی و رودک اتیغزل

  ).307: 1373مشحون، (» .ی و به اصطالح ملحون بوده استآهنگ

ي  تذکرهدوره، از جمله   ي آنها تذکرهي از اشعارشان در ا پارهاند، نام آنان و  بوده ادیز هیصفوساز در دوران  فیتصنشاعران 
و قول و عمل  فیتصن بیترکی و قیموسي در فن نصرآبادبه قول  کهي خوانساری از شاه مراد فیتصنمانند «. ه استي آمدنصرآباد

در مقام دو گاه و نوروز صبا بسته با  که فیتصن نیابر سر  کهبه او داشت چنان  اریبسی توجه ماضو مانند بوده، شاه عباس  مثل یب
  :شعر

  ییدایشصد داغ به دل دارم، زان دلبر 
  

  ییرسوای دارم من دانم و دلآزرده   
  

  ).257: 1374 ،شگریستا(» .شعر است فشیتصان اکثربه انعام و خلعت سر افراز شد و 

 نیاي ها فیتصن تر شیب. رونق گرفت رانیاي در ساز فیتصنی، خواهي جنبش مشروطه  آستانهي قاجار و در  دورهاما از اواخر 
  . دوران است نیای اجتماعی و اسیسی و اوضاع خواهوطه ي جنبش مشرها آرماندوره، بازتاب 
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ی از طبقات اشخاصوسعت گرفت و  فیتصني  دامنهی در دربار و خارج از دربار، قیموسبه سبب رونق «ي قاجار  دورهدر 
محمد شاه  از آن جمله بودند، صدراعظم ساختند یمو آهنگ  فیتصنهر دو،  اي، یشعری با داشتن ذوق قیموسمختلف با اطالع از 

بود و به  اکبری علدست پروردة آقا  که(شاه،  نیناصرالد، مادر ایعلي جهان خانم مهد  رقاصهي، سلطان خانم درباررجال  گریدو 
» .نهایا ریغشاه و  نیناصرالدالسلطنه دختر  مراد، تاج ریجهانگ، )درآمد ایمهدعل شکاریپي اعتضاد السلطنه، رزایمی قلی علي همسر

  ).461: 1373 مشحون،(

  

  ي قاجار دورهیی در سرا فیتصن - 2

. ي شاعران گمنام سروده شده است لهیوسبه  کهیی ها فیتصن -1: شود یم میتقسي قاجار به دو بخش  دورهیی در سرا فیتصن
ي نامدار ی دانانقیموسي شاعران و  لهیبوس کهیی ها فیتصن -2 شود ینم دهیدی قیموسشعر و  نیبی چندان وندیپ، ها فیتصن نیادر 

 وندیپ نیا؛ شود یم دهیدها  ی در آنقیموسشعر و  انیم قیعمي وندیپ کهی سروده شده است نیقزوو عارف  دایش اکبری علمانند 
 تر شیبدر  -2ی رانیای قیموسي ها گوشهها و  و دستگاه میمفاهو  ها کیتکنها به  آن قیدقی و علمیی آشنا -1معلول دو علت است 

 نیاو در . است کرده تیرعا شکل نیبهتری را به قیموسشعر و  انیم وندیپي شعر، خود آهنگ ساز بوده و  ندهیسرا  ،ها فیتصن نیا
  . آمد یمدر  کارشاعر ساخته بود، معموالً بهتر از  دان یقیموسی عننفر، ی کشعر و آهنگ آن را ی که ها فیتصن

ي ا دورهي در هر ساز فیتصن»  :دیگو یمگمنام هستند،  ها فیتصن نیای از برخي  ندهیسراچرا  که نیاي  دربارهاما مشحون 
ی حت؛ رفت یم نیبی از مدتپس از  ها فیتصن نیا تر شیبی نداشتند توجهبه ثبت و ضبط آن  کهجا  رواج داشت، اما از آن

رو در  نیاز ا. آوردند ینمی معمول را نداشت، شعر به حساب عروضوزن  کهرا به سبب آن  ها فیتصن زین تذکره سندگانینو
را  فیتصنساختن  زینشاعران معروف . کردند ینمثبت  زینرا  ها فیتصنو  بردند ینم فیتصن ندگانیگوی از نامي خود ها کتاب

 کمهم  هیقاجارتا اواخر دوره . داشتند  یمی مخفنام خود را  شتریب، سرودند یم فیتصني تفنن روو اگر از  دانستند یمدونِ شأن خود 
ی، ستینتو شاعر : دیگو یمبه عارف  زین رزایم رجیا چنانکه، دانستند  ینمساز را شاعر  فیتصن کهپا برجا بود  دهیعق نیا شیبو 

 سبکي کاری را خوان فیتصنداشتند و  فیتصنرا خوانندگان معروف نسبت به خواندن  دهیعق نیا رینظ. يساز  فیتصن
  ).463: 1373، رانیای قیموس خیتار(» .شمردند یم

 کهی هنگام بلکه، خوانند ینمها  ي درخت هیسا ریزی را با سه تار و قاآني و حافظ و سعدفقط اشعار  ها یرانیا«: سدینو یم براون
ي اشعار ها یرانیا، محکمو  حیفصاز اشعار بزرگ و بلند و  ریغ... خوانند یمي را هم گریداشعار  باشند یممشغول  حیتفرها به  در باغ
در  کهاست  فیتصناشعار همانا  نیاو  شود یم دهید ها کتابدر  که ستیمعمولي شعراز اوزان  ریغ زینوزن آن  کهدارند  سبک
 کهی کسانو  ستینها هم معلوم  آن ندگانیسرا، ام کرده قیتحقمن  کهجا  و تا آن خوانند یمتار  ی با آهنگ سهگاهها و  ها و باغ جاده
  ).387:  1353ی، خالق(» .گمنام باشند که دهند یم حیترج ندیسرا یم فیتصن

  

  :ي قاجار دورهسازان  فیتصن - 3

تن  3، سرودند یمشعر  شیخوي ها آهنگو بر  ساختند یمي قاجار آهنگ  دورهدر  کهی هنرمندان نیآورتر نامو  نیتر برجسته
  :قدمت عبارتند از بیترتبه  کهبودند 
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  .جاهد ریامی علمحمد  -3ی نیقزوابوالقاسم عارف  -2 دایش اکبری عل -1

  :دایش اکبری عل -1

  :مییجو یمها مدد  از آن کهی موجود است منابع  ،رانیاپردازان   ي ترانه همه، استاد دایشی معرفي برا

. بوده است دایشي نام داشته و متخلص به رازیش اکبر یعل رزایماو : سدینو یم "رانیای قیموس خیتار" کتابحسن مشحون در 
مورد  رازیشدر  دایش. مهارت داشت  فیتصنبود و در ساختن  دان یقیوموس سیخوشنوي شاعر، ردم، شاهیعلي ملقب به مسرور و

در تهران به خدمت  دایش. شد ساکني به تهران آمد و در تهران وقرار گرفت و پس از عزل او با  وانیدی شاه صاحب فتحعلتوجه 
  ).464: 1373مشحون، . (و دست ارادت به او داد دیرس شاهیعلی صف

داشت  کهي سرشارو با ذوق  نوشت یم بایزرا  قینستعلو خط  ساخت یم کوینغزل . ي وارسته بودمردي عاشق و هنرمند دایش «
ي وزن و دارای و قیموس نیموازی و مطابق با عیطباستادانه، جذاب، ساده و  شیها فیتصن. آورد دیپدی تحول فیتصندر ساختن 

ي خود ها نالهو در آن عالم صفا و محبت،  ساخت یمیی تنهاي شب و در ها مهیندر  شتریبي خود را ها فیتصن. است نیدلنشی آهنگ
ی صف، در خانقاه مرحوم شانیدروي درزسرانجام  داد یم رونیب نهیسی ساده و روان از جمالتي جان گداز با ها آهنگرا به صورت 

 -469: همان(» .سپرده شد خاكبه  هیبابوابن  جا درگذشت و در ي همانقمري هجر 1327شد و در حدود سال  معتکف، شاهیعل
468.(  

ی قیموسي ها دستگاهها را براساس  ترانه کهی است کس نیاولاو . نشان داده است ابتکارها  بوده و در آن دایشی اصلها هنر  ترانه
شعر و (ه و همزاد با هم دو جفت همرا نیااست و  کرده کینزدی را به هم قیموسخود، شعر و  کار نیاو با . ی ساخته استرانیا

ي، بهروز. (افراد مردم قرار داد نیتر شیبو در دسترس  کردروانه  ها کوچهي محفل خواص بودند به  سازندهگرم  کهرا ) یقیموس
1372 :393- 392.(  

  :ینیقزوعارف  -2

پدر عارف . ودي بدعاو لیوکي مالهادپدرش . چشم به جهان گشود نیقزوي در قمري هجر 1300ی در سال نیقزوعارف 
ی به فرا سالگ زدهیسخوش بود، روضه خوان شود، او را در سن  شیصداي  هیماو چون  سیخوشنوچون عالقمند بود فرزندش 

ی قیموسي در بلندعارف بعدها به مقام . ي سپردگریدی به استاد سیخوشنوي براي و خرازی صادق حاجی به مرحوم قیموسگرفتن 
ی از هر طرف بلند شد، خود به صف خواهي مشروطه ندا کهاو آن گاه . سرودن شعر پرداختی به سالگ 16نائل شد و در سن 

 کنسرتي چند اجرای و هنیمي ها فیتصنی و سرود و اسیسي ها غزلو با ساختن «). 401: 1372ي، بهروز. (وستیپ خواهانیآزاد
  ).471: 1373مشحون، (» .ها بود بر سر زبان ي اوها فیتصنو  گشت یماشعار او دست به دست . کرد دایپی فراوانشهرت  جیمه

ی اوزانی مناسب و کلماتی مطبوع و دلچسب و آهنگي دارا فشیتصان شتریب. ي استاد بودساز فیتصني متوسط و شاعرعارف «
 شد و اشعار و خواهانیآزادعارف در طول نهضت مشروطه همه جا همگام . رساند یمی قیموساو را به  کاملمطلوب است و وقوف 

  ).471: همان(» .درآورد رانیاي ملت داریبو  جییتهي خود را در خدمت ها فیتصنها و  سرود

ي  دوره کاشعارش شامل ی کهساخته است  فیتصن ستیبعارف در حدود ... «: سدینو یمي عارف ها فیتصني  دربارهی خالق
ملت به تهران، گفته است آغاز  نیفاتحناسبت ورود به م کهشور  فیتصنبا . است رانیا تیمشروطي اول  سالهي چهارده ایگو خیتار
  :گردد یم
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  ي امان از فراغتا
  

    

  اقتیاشتمردم از 
  

  ســـراغـت ـرمیگــ کــهاز 

  جانان آمد کهي دل امژده 
  

  آمد کنعاناز چه به  وسفی  
  

  دوره مشروطـه خواهـان آمد

  :ردیپذ یمشده است، انجام  اهیسي  نهیکابي  بدرقه کهي گرید فیتصنو با 

  

  ي دست حق پشت و پناهت بازاا
  

  

  چشم آرزومند نگاهت بازا  
  

  ي ملت سپاهت بازا تودهي و
  

  

  »بازا اهتیسي  نهیکابقربان   
  

  )419:  1353ی،خالق(.  

ننشست  کاریب زین هنیمی در خارج از ول؛ کردخود مهاجرت  مسلکانی هم بعضمانند  زینی اول عارف جهانپس از آغاز جنگ 
  :ریز فیتصنفرستاد، مانند  ادگاربه ی فیتصنچند و 

  

  کنم یمشاهناز  ادمن به ی کهچه شورها 
  

    

  کنم یماز جهان به شاه باز  تیشکادر 
  

 کهشد، چنان  تر دیناامی روز به روز ولخود را گرفت؛ کاري  دنبالهبرگشت و  رانیاي از وطن به دورباالخره پس از چند سال 

8با وزن [ کردي ابناء بشر از خداوند طلب مرگ برا ترك اتیب فیتصنن در در موقع رفتن به اصفها
  ]:در ابوعطا 6
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  ينکردي کردي دادگر، خداي ارحم 
  

    

  ينکردي کردابقا به فرزند بشر، 
  

  )473: 1373مشحون، (    

و  دیگزی خاموشي بود ساخت و سپس جمهورسرود  کهسرود خود را  نیآخرآمد،  انیمي به جمهوري گفتگوی وقتعارف 
  ).474: همان. (ي گذراندنامرادهمدان به انزوا و  کیبي مراد  درهی عمر خود را در باق

ی معانآوردن . کرد یمی مردم انتخاب زندگاشعارش را از  نیمضام کهبود  نیاي عارف شعر سبکاختصاصات  نیتر مهماز «
از  که دید توان یمی را کاملی وستگیپی و هماهنگدر اشعار عارف . عارف استشعر  گریداز اختصاصات  دیجد هاتیتشبو  بکر
 بیترت نیابه . ی را در شعر گنجانداجتماعی و اسیسمسائل  کهی بود شاعران نینخستي از و. ردیگ یمی سرچشمه قیموسبه  شییآشنا
: 1372ي، بهروز(» .ما به وجود آمده است نیرزمسبار در  نینخست کهیی دانست ها فیتصن نیتر نانهیب واقع دیباعارف را  فیتصان
402.(  

سه هنر همراه با  نیاو . با خود داشت جا کی را یخوانندگي و ساز فیتصني، ساز آهنگی عنو حساس ی فیظرعارف سه هنر 
  ).403: همان. (کرد رانیااو را محبوب مردم   ،رشینظ کمی و صداقت سادگالعاده، و  فوق جانیهشور و 

  جاهدی علمحمد  -1

ي در قمري هجر 1313او در سال . شعر و آهنگ را خود ساخته است کهیی است ها دانی قیموسجاهد از شاعران و 
ی مطبوعاتي و خدمت نگارخبر  کارو پس از آن به  کردخود را در دارالفنون شروع  التیتحصآمد و  ایدنتهران به 
متجاوزان و تاخت و تاز  استیسشهامت با  تینهاو در  وستیپ خواهانیآزادی اول به صف الملل نیبدر جنگ . پرداخت

ی زمان«. ، انتشار دادداد یمی او را نشان پرست  هنیمشور  کهرا  شیها فیتصنها، سرودها و  و در روزنامه کردآنان مخالفت 
 نیمهاجر به وستنیپشد، به عزم  لیتشک کرمانشاهانی در مافي  السلطنهی نظام سرپرستبه  نیمهاجری موقت حکومت که

ی او هنیم جیمهقلم و اشعار   شیناز  کهي تزار هیروسي کنسولگر نیمأموري  لهیوسبه  نیقزودر . گرفت شیپراه آن شهر 
و عازم  کرد دایپنجات  نیمتجاسر هیعلبر  نیقزومردم  امیقو  هیروسسرانجام با انقالب . شد ریدستگخاطر بودند  دهیرنج

 حیتصحاخبار و  میتنظی به تهران بازگشت و موقت حکومتی شدن متالشاز جاهد پس  ریام. دیگرد کرمانشاهان
ی ملي شوراخود را در مجلس  جیمهي سرودهاها و اشعار و  را به عهده گرفت؛ و مقاله) زبان آزاد(ي  روزنامهي ها نوشته

  ).477: 1377مشحون، (» .کردشروع 

جلد اول . ساخته است فیتصنصد سرود و  کاز ی شیباو . تنشان داده اس تیخالق) آهنگ(ی قیموسشعر و  قیتلفجاهد در 
 1349در مرداد ماه  زینو جلد دوم  افتی انتشار یشمس 1333ها در مهرماه  با نت مخصوص آهنگ رجاهدیام وانیداو به نام  فیتصان

  ).408: 1372ي، بهروز. (افتچاپ و انتشار ی

  

  ي قاجار دورهي ها فیتصن نیمضام - 4
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ي  عالقهمورد توجه و  فیتصني ها گونه ریسااز  شیب، فیتصانگونه  نیا. عاشقانه بوده است نیمضامي دارادا در ابت ها فیتصن
 نیاي از ا پاره کالم«. ي داردبرتر گریدي ها برگونهتعداد  کثرتاز لحاظ  لیدل نیهمبه . ي عامه قرار گرفته است طبقهمردم و 

ی نفساني ازهاینو  ها يباز  ي هوسایگو، انیعري ا گونهي هم، به ریکثتعداد . وردارستبرخ نیدلنشی هامیاتغزل، از  نیعها در  ترانه
آمده، اما سرانجام به  انیمی سخن به دلدادگ، به ظاهر از عشق و زینها  ی از ترانهبرخدر . صاحبان قدرت بوده است اشاعران و ی

: 1367مالح، (» .است کرده دایپو بعد از آن رواج  تیشروطمدر دوران  شتریب ریاخنوع . شده است دهیکشی هنیمی و اسیسمسائل 
172.(  

  :دارد دلکشي  عاشقانهي ها فیتصنها و  ترانه کهی است کساناز جمله  دایش اکبر یعلي قاجار،  دورهدر 

  است نیچبس پر  نتیمشکزلف 
  

  است نیچصد  رشک نشیچهر خم و   
  

  ی و مجنون استلیلي عشقت  کشته
  

  است نیرامو  سیوي عشقت  کشته  
  

  اسـت نیرامـو  ـسیو

  گلعذار من -ي نگار منا
  

  روزگار من -چون زلفت رهیت  
  

  شــب تــار مـن

 )176-177: 1367 مالح،(

ي خوش آواز سروده بایز هیمرضي برارا  فیتصن نیا کهی ساخته شده، چنان معشوقدر وصف  دایشي ها فیتصنی از برخ«
  :ی آهنگ آن از رنگ شهرآشوب شور اقتباس شده استگوئی دارد و شنگوخ و آور و ش  وزن شاد، نشاط کهاست 

  

  بدو بدو بدو بدو بدو بدو
  

    

  بده تسال دایشي بت رعنا به قلب ا
  

  هیمرضي برددلم را 
  

  هیمرضي نخوردغمم   
  

  ير ملکز مهوشان 
  

  هیراضدل من از تو   
  

  قشنگه، چه شوخ و شنگه هیمرض
  

  نگهدستهاش قش  مست و ملنگه،  
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  بدو بدو بدو بدو بدو بدو
  

  مشکني شوخ ارمن، دلم تو امن،  کنمنازت   
  

  ».هیمرضی ملنگ، مست و هیمرضی قشنگ، چقدر هیمرضی بجنگبا من 

 )395:  1353ی،خالق( 

نه ی عارفاطلبی تعالو از اوج  دیکش رونیبو او را از غالف خرقه  کردرا عوض  دایشي زاده، سرنوشت هودي ی هیمرضعشق به 
  ).391: 1372ي، بهروز. (ی انداختخاکدر آتش عشق 

  .پس از او آمدند، آماده ساخت که گرانیدي به وجود آمدن و قد برافراشتن عارف و برارا  نهیزم دایش

و باز هر چند  دیشیاند یم شیخویی نداشت و تنها به عشق خانمانسوز اعتنای اسیسی و اجتماع نیمضامبرخالف عارف به  دایش«
ی در ارزش ول برد یمی رنج سستی و لنگجا از  و آن جا نیاي عارف ها ترانهدر  کهي او همچون ها ترانهی در قیموسشعر و  قیفتل که
: 1372ي، بهروز(» .گرفت یم کاری را به سنت پاكی ساده و قیموسو  سرود یمصادقانه و پر شور  کهبس  نیهم شیها ترانهو  دایش

397.(  

ی در سه گاه با نام مولود نبی نام برد که فیتصناز  توان یمروال  نیاو در  ستین انیروي پرر وصف د دایش فیتصاني  همهما «
  ).397:همان(».اصوال به خاطر اعتقادش به خانقاه و طریقت درویشی ساخته است

ي  دورهما از آغاز عارفانه و عاشقانه بوده است؛ ا نیمضامي دارا دایش فیتصان کهگرفت  جهینت توان یممطالب باال  انیباز 
. افتی رییتغسازان  فیتصن نیمضامملت، زبان و  کی یخواهو حق  زیآمي اعتراض ادهایفري عاشقانه به ها ترانه لیتبدمشروطه و با 

اشعار و  کهشد  تیتقو رانیا ندگانیگودر اغلب  فکر نیا ، رانیادر  تیمشروط دیخورشي و طلوع آزادجان بخش  مینسو با وزش 
ي وطن ابناو به خاطر  هنیمي براها  شعر آن کهي است آثار) یهنیم(ی وطني ها فیتصنها و  منظور از ترانه. ندیبسرای وطن يها ترانه

  . سروده شده است

ی نیقزوعارف  فیتصان. ی استنیقزو، عارف اند دهیآفری اسیسي ها فیتصنی و هنیمي ها سروده کهی کسان نیمشهورتراز  
  .ی سرودمل نیمضامی با فیتصانبار،  نیاولاو . مشروطه است ي انقالب درباره ماًیمستق

ی و انتقاد از اوضاع اسیس افکاری و اجتماع نیمضام که ستیساز فیتصن نیاولعارف «: دیگو یمباره  نیای در خالقروح اهللا 
ی خود خواهي آزاد فکارای و انقالب دیعقا غیتبلي نشر و  لهیوسی را قیموسو  کردهزمان خود را در لباس شعر و آهنگ مجسم 

 سبک نیامخترع  رانیاي را در و توان  یم قتیحقی است و در مخصوص ابتکارو  قهیسلمقام صاحب  نیااو در . نموده است
  ).421:  1353ی، خالق(» .دانست

 رییتغی اسیساوضاع  که نیهمی ولمناسب بود  کامالًمرام  نیاي نشر براي او  دورهاست و  تیمشروطي انقالب  زادهعارف، «
 دانیم نیاي فراهم شد، او چون مرد کتاتوریداز دست رفت و مقدمات  شیمعنامشروطه ما تنها ظاهرش ماند و  کوتاهو دوران  کرد

  ).422 -423: همان(» .گذارد کنارو  دیچیپي را شاعرنبود، دفتر شعر و 

  :میخوان  یمی هنیمي  ترانه نیهمدر بند دوم  کهاست » دل هوس سبزه و صحرا ندارد« فیتصنی عارف، هنیم فیتصاناز جمله 
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  ستیني بد در امان  هیهمساخانه ز «

  ستینحب وطن در دل بد فطرتان 

  ستینی مهربان سبب  یبی کسسگ به 

  آن دانه ندارد کهاز آن دام  کنرم 

  :سروده شده است جانیآذربابه خاطر  زینشهناز او  فیتصن

  

  باد جانیآذربای برخجان 
  

    

  مهد امان باد تشت،مهد زر نیا
  

  عضو فلج گفت کو ناکستهر 
  

  عضوش فلج گو، اللش زبان باد  
  

  تو رانیا دیکل

  تو رانیا دیشه

  تو رانیا دیام

  باد پاکاندرود بر روانت از روان 

  ، جان جهان بادخاکتي فداي ا

مالح، (» . ساخته شده است وهیشی هر دو به همان ولگذاشته است، » مارش«نامش را  کهدارد  گریدی هنیمي  قطعهعارف دو 
1367 :196- 195.(  

ی، اسیس نشیب شیها فیتصن، در تمام نشست یمهم به دل  شیها فیتصن، لذا ساخت یمي سوز دل خود آهنگ روعارف «
راجع به وطن از دست رفت،  گرشیدبند  کی بود، یخانمراجع به عشق  فیتصنبند  کاگر ی. کرد یمی مسائل روز را مطرح عنی

  ).405: 1372ي، بهروز(» .ملهم از مسائل روز بود شیها ترانهشعر  قتیحقبود، در  رهیغخراب شد، و چه و چه و  تمملک

ي سازی داشت، کمي صدااو . جاهد بود ریامی عل؛ محمد کرد قیتلفی با هم خوبشعر و آهنگ را به  کهی کسپس از عارف 
  .، شعر و آهنگ آن را خودگفتفیتصناز عارف در سرودن پس  کهي بود شاعراو تنها . گفت یمو شعر هم  زد یمهم 

ی و مسحور عیطب عیبد اتیتجلباالخص شور و ذوق و . ی استعشقی و اسیسی، فلسفی، اجتماعی، وطنجاهد،  ریام فیتصان«
به  دیسانر یمی را به طور حساس به گوش ملی قیموسي ها دستگاهي ها گوشهي  هیکلاست و  دایهو شیها آهنگدر اشعار و  کننده

 نیاي از ادیزقطعات . مناسب وضع زمان بود و منحصر به فرد کهجاهد در مورد خاص ساخته شده  ریام فیتصاناز  کعالوه هر ی
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ي، بهروز(» .ضبط شده است فونیپولي خوانده شد، و در صفحات ریوز قمرالملوكي مشهور زمان،  خوانندهتوسط  فیتصان
1372 :409- 408.(  

که پیوندي ژرف و ناگسستنی میان آهنگ و شعر در  دهد یماشعار این سه شاعر و آهنگ ساز نشان و  ها آهنگبررسی 
؛ اهمیت این پیوند تا آنجاست که حتی براي اند بودهاز دیر باز ایرانیان براي این پیوند اهمیتی خاص قائل . آثارشان وجود دارد

تی رنگ پوست افراد نیز در گزینش دستگاه مناسب مؤثر بوده گاه ح. است شده یماوقات مختلف روز دستگاهی خاص پیشنهاد 
بدانکه در نفوس باختالف هر آوازي را تأثیري هست که  ": سدینو یمدر این باره  "بحور االلحان "فرصت شیرازي در کتاب . است

راست و اصفهان . و شجاعت است هچون به مقام خود تلحین کنند، اثر کلی از آن ظاهر شود مثالً عشاق و بوسلیک و نوا را تأثیر قو
  ). 25: 1341شیرازي، ( ".و عراق و نوروز را تأثیري باشد که فرح و نشاط فزاید

در مقام سه گاه و شور و یا  ها آهنگدرصد  95که بیش از  دهد یمبررسی پیوند میان شعر و آهنگ در آثار این سه نشان 
، شور و سه گاه بهترین انتخاب براي بیان حاالت درونی و 2ي موسیقی گانههفت ي ها دستگاهدر میان . متعلقات این دو دستگاه است

این آواز براي ابراز احساسات درونی از قبیل عشق و محبت و عاطفه  ": سدینو یمي مقام شور      دربارهخالقی . هاست غصهو  ها غم
گویی روح عارفانه و . احساسات و اخالق ملی اسالف ما ي کاملی است از نمونهآواز شور ... و ترحم و امثال آن بسیار مناسب است

سه گاه آوازي است  ": سدینو یمي مقام  سه گاه  دربارههمچنین وي ). 147: 1362خالقی، .(کند یممتصوف ایرانی را کامالً مجسم 
ي پر سوز آن مردم حساس را در ها شرارهو  کند یمي جانسوز آن ریشه و بنیان آدمی را از جا ها ناله. غم انگیز و حزن آور تینها یب

ي ممتد سوزان و ها آهي است از ا مجموعهسه گاه . دهد یمي آن خرمن هستی آدمی را بر باد ها شعلهو  سوزاند یمآتش هجران 
خالقی، .( کند یمو ضعیفان گفتگو  انینوا یباز راز و نیاز عاشقان هجران کشیده و از بدبختی و بیچارگی . ي غم انگیز و حزینها ناله

1362 :229 .(  

و چون  ندیگز یبرمي است که در بیان درد هجران، شور و متعلقات آن را براي بیان درد جدایی ا دهیکششیدا عاشق هجران 
تا با آمیزش این دو معجونی  ندیگز یبرمو غش، آشنا با روح و جان آدمی  غل یباست، مقامی ساده و  هیرایپ یبزبان شعرش ساده و 

از سوي دیگر عارف قزوینی، نیز که . ي عاشقان جدا افتاده از معشوق باشد همهي تنهایی  زمزمهآثاري ماندگار که . ریندجاودان بیاف
و او نیز  زدیر یم شیها فیتصنرا در  شیها نالهي وجودش را به تسخیر خود درآورده است، خودآگاه دردها و  همهدرد وطن  

در جان شنونده رخنه کند و او را با  تواند یم، زیرا بهترین مقامی که رود ینمام فراتر همچون استاد خود شیدا، از حد این دو مق
و دانسته در  رود یمامیر جاهد نیز که پیرو عارف است، به راه استاد . خواننده و نوازنده همراه و همنوا کند، شور است و گاه سه گاه

که همنوایی و  دهد یمبرجسته نشان  ساز فیتصني این سه ها فیتصندر یک کالم، درنگ عمیق در . کند یمشور نغمه سرایی 
  . رعایت شده است ها آنهمرنگی شعر و مقام به بهترین شکل در 

  . تا خواننده آنچه گفته شد را بهتر دریابد شوند یممعرفی  ساز فیتصني زیر آثار این سه ها جدولدر 
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  علی اکبر شیدا -1

  آهنگشعر و   خواننده  دستگاه  نام قطعه

  منسوب به شیدا  خاطره پروانه  سه گاه  مولود نبی

غم عشقت مرا از پاي 
  افکند

اصفهان، (همایون
  ).شوشتري

  شیدا  نادر گلچین

  آهنگ از شیدا  شجریان  دشتی  چشم نرگس

  شیدا  گروه خوانندگان  عراق ماهور  وعده کردي

دیري است که دلدار 
  یداآهنگ از ش  گروه خوانندگان  ماهور  پیامی نفرستاد

  شیدا  شجریان، افتخاري  ماهور  یا رب کن آسان

  شیدا  شجریان  ابو عطا  اال ساقیا

  شیدا  شجریان  ابو عطا  سرو خجل

  آهنگ منسوب به شیدا  شجریان  همایون  باغ تفرج

  آهنگ از شیدا  شجریان  مخالف سه گاه  دل شیدا

ماهور، راست پنجگاه،   اي مه من
  اصفهان

  شیدا  شجریان، ناظري

  آهنگ از شیدا  شجریان  سه گاه  دل شیدا

  شیدا  شجریان  سه گاه  تار زلف

  شیدا  شجریان  سه گاه  از غم عشق تو

  آهنگ از شیدا  گروه خوانندگان  ماهور  صورتگر نقاش چین

  شیدا  گروه خوانندگان  سه گاه  مکن اي دوست مکن

  آهنگ از شیدا  رضوي سروستانی  شور  سلسله موي دوست

  آهنگ از شیدا  اظري، سیما مافیهان  اصفهان  من ندانستم ازاول
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  آهنگ از شیدا  سیما مافیها  اصفهان  اي بت چین

  شیدا  پروین  همایون  چین زلف مشکین

  شیدا  زند وکیل  ماهور  نرگس مستی

  شیدا  گروه خوانندگان  ماهور  اگر مستم

  شیدا  زند وکیل  ماهور  در فکر تو بودم

  شیدا  شجریان  افشاري  دوش دوش دوش

  شیدا  زند وکیل، طاهر زاده  بیات اصفهان  هامشب شب مهتاب

ماه غالم رخ زیباي 
  توست

  شیدا  پریسا  همایون

  شیدا  ابراهیم خان  ماهور  آن زلف سر کجت

  شیدا  سیما مافیها  اصفهان  ي نوشین وهیش

  

  عارف قزوینی -2

  شعر و آهنگ  خواننده  دستگاه  نام قطعه

  عارف قزوینی  شجریان  شور  آمان آي آمان

  عارف  افتخاري  شور  آمان آمان

نه قدرت که با وي 
  نشینم

  عارف  شجریان  افشاري

  عارف  شجریان  افشاري  از کفم رها

  عارف  سیما مافیها  شور  از کفم رها

  عارف  ..شجریان و  شور  گریه را به مستی

  عارف  ...شجریان و  سه گاه  چه میشه

  عارف  ...شجریان و  شور  از خون جوانان وطن
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  عارف  ...شجریان و  رشو  دیدم صنمی سرو قدي

  عارف  گروه خوانندگان  افشاري -شور  خواهم کنم جانم نثارت

  عارف  شجریان  نوا  نبود ز رخت قسمت ما

دیده مپوشان ز تماشاي 
  گل

  آهنگ از عارف    ماهور

  

  محمدعلی امیر جاهد  -3

  شعر و آهنگ  خواننده  دستگاه  نام قطعه

  آهنگ از جاهد  صدیق تعریف  شور  نرگس مست

  جاهد  شجریان  چهارگاه  دستان به چمن هزار

  جاهد  سروش ایزدي  سه گاه  امان از این دل

  

  ها ادداشتی

که موضوع شان تنها موسیقی باشد و بس،در دست   قاجار منابعی ي راي پی بردن به وضع موسیقی و موسیقی دانان دورهب -1
ي به وضعیت ا اشارهفرصت شیرازي است که در این اثر نیز  تنها کتابی که در این دوران نوشته شده است، بحور االلحان. نداریم

ناگزیریم از منابع تاریخی دیگر استفاده کنیم به ویژه از   ،موسیقی در این دوره نشده است؛ براي شناخت موسیقی این دوره
براي فهم وضعیت . اند خود نوشتهها و نظریات  هایی که مؤلفان آن دوره درباره دیده هاي اروپاییان و از خاطرات و یادداشت سفرنامه

؛ تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران). 1366(؛ سپنتا، ساسان)1361(معیر الممالک،دوستعلی خان: ك. ي قاجار، ر دورهموسیقی 
  ؛ تاریخ عضدي). 2535()سلطان احمد میرزا(شاهزاده عضد الدوله

La peinture Qajar:Un catalogue de peintures Qajar de l8e et du l9e siecles.Tehran,1973 . 

H.G.Farmer,"The Music of lslam,"in the New Qxford History of 
Music,Vil.l,London,Oxford Univesity Press,1999,p.427 

J.During,Musigue et extasemLáaudition mystigue dans la tradition soufie,Paeis.Albin 
Michel,1988, pp.223-4 . 

L.D.Loeb,"The Jewish Musician and the Music of Fars",in Asian Musli,lV,l,1972,P.5 . 
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A.G.Gobineau:"TroisAsie,Ocuvres;ll,Pleiade,EditionGallimard,1983,P.357 .  

یی شده ها یدگرگونمقام و یا دستگاه، یکی از ارکان مهم موسیقی سنتی ایرانی است که همواره دستخوش تغییرات و   -2
؛ دستگاه در موسیقی ایرانی). 1380(فرهت، هرمز: ك. ي موسیقی سنتی ایرانی و کارکرد هر یک رها دستگاهبراي آشنایی با . است

،بررسی و نقد تئوري ). 1372(؛ جعفر زاده، خسروحوالت موسیقی دستگاهی ایرانبررسی روند ت). 1383(ذاکر جعفري، نرگس
بررسی مفاهیم موسیقی  ).1384(؛ ذاکر جعفري، نرگسخالقی هللا روح»نظري به موسیقی«هاي موسیقی ایرانی در کتاب گام

ردیف و سیستم (موسیقی ایرانی نگرشی نو به تئوري). 1382(؛ طالیی، داریوشدستگاهی ایران در برخی از متون اواخر قاجار
؛ لطفی، محمد هفت دستگاه موسیقی ایران). 1371(؛ کیانی، مجیدها ردیف و سیستم مقام ).1378(؛ طالیی، داریوش)مدال
ردیف آوازي موسیقی سنتی ایران به روایت ). 1376(؛ مسعودیه، محمد تقیچند باب در شناخت موسیقی رسمی). 1379(رضا

  .آوازشناسی موسیقی ایرانی). 1376(علی نقی ؛ وزیري،محمود کریمی
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  منابع 

: تهران. 1ج. محمد گلبن کوششالشعرا، به  ملکمقاله از  کصدمجموعه ي ی:یفارسبهار و ادب ). 1351(یتقبهار، محمد 
 .نیفرانکلي انتشارات همکاری با بیجي ها کتابی سهام شرکت

 .سرا کتابنشر : تهران. چاپ دوم .1ج . رانیای قیموسي ها چهره). 1372(ي، شاپور بهروز

 .انتشارات اطالعات: تهران. رانیای قیموسي  نامه واژه). 1374(ي مهد،شگریستا

: تهران. خالقی هللا روح»نظري به موسیقی«هاي موسیقی ایرانی در کتاب ،بررسی و نقد تئوري گام). 1372(جعفر زاده، خسرو
 . ماهور

 .ایتوتانتشارات : تهران. چاپ اول. رانیای قیموسي  نامه فرهنگ). 1376(اهللا  ي، نصرتحداد

 .شاهیعلی صفی مطبوعاتبنگاه : تهران. رانیای قیموسسرگذشت ). 1353(اهللا  ی، روحخالق

 .انتشارات صفی علیشاه: تهران. نظري به موسیقی). 1362(خالقی، روح اهللا

پژوهش  ي نامه کارشناسی ارشد رشته پایان. نبررسی روند تحوالت موسیقی دستگاهی ایرا). 1383(ذاکر جعفري، نرگس
 .هنر

شماره  فصلنامه ماهور،. بررسی مفاهیم موسیقی دستگاهی ایران در برخی از متون اواخر قاجار ).1384(ـــــــــــــــــــ
 .117-128:،بهار27

 .یفارس اتیادبی وساز وآوازدر قیوموسشعر )1340(ی،ابوترابرازان

  .نیما: تهران. یخ تحول ضبط موسیقی در ایرانتار). 1366(سپنتا، ساسان
 .انتشارات بابک: تهران. نوائی  به کوشش عبد الحسین. تاریخ عضدي). 2535()سلطان احمد میرزا(شاهزاده عضد الدوله

 }ی ناب{رازیش.1ج . رانیای قیموسیی شناسا). 1352( زیعزی، شعبان

ین قلمبا مقدمه، شرح . بحورااللحان). 1341. (شیرازي، فرصت فروغی: تهران. و تصحیح علی زر. 

 .122-145:،زمستان42فصلنامه هنر،دوره جدید،شماره  .ها ردیف و سیستم مقام ).1378(طالیی، داریوش

 .موسسه فرهنگی هنري ماهور:تهران ).ردیف و سیستم مدال(نگرشی نو به تئوري موسیقی ایرانی). 1382(طالیی، داریوش

 .پارت:تهران.مهدي پورمحمد ي ترجمه.در موسیقی ایرانیدستگاه ). 1380(فرهت، هرمز

 .انتشارات هنر و فرهنگ: تهران. چاپ اول. رانیای در قیموسشعر و ). 1363(ی انیآشتسن و  نیستیکر

 .مولف با همکاري ساز نوروز:تهران.هفت دستگاه موسیقی ایران). 1371(کیانی، مجید

 .31-4:54کتاب سال شیدا،شماره .سیقی رسمیچند باب در شناخت مو). 1379(لطفی، محمد رضا

 .71-83:کتاب سال شیدا،شماره پنجم.شناخت موسیقی دستگاهی ایران). 1381(ــــــــــــــ

: تهران. یباشي بهزاد  ترجمه؛ رانیای قیموسي و اگریخني  دربارهدو گفتار ). 1368(ي جورج فارمر هنرو  سیبوي مر
 .انتشارات آگاه

آوانویسی و تجزیه و :کتاب اول.ردیف آوازي موسیقی سنتی ایران به روایت محمود کریمی). 1376(مسعودیه، محمد تقی
  .انجمن موسیقی ایران،با همکاري موسسه فرهنگی هنري ماهور:تحلیل تهران

 .نشر فاخته: تهران. چاپ اول. 2ج . رانیای قیموس خیتار). 1373(مشحون، حسن 

 .یمرکزنشردانشگاه:تهران. ارشرح ادو). 1370(ی، عبدالقادر مراغ

 .نشر تاریخ ایران: تهران. هایی از زندگانی خصوصی ناصر الدین شاه یادداشت). 1361(معیر الممالک،دوستعلی خان

 .نشر فضا: تهران. چاپ اول. یقیموسشعر و  وندیپ). 1367(ی نعلیحس  مالح،
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 .هنگسرانشر فر:تهران. آوازشناسی موسیقی ایرانی). 1376(وزیري، علی نقی
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120  

  در دیوان اقبال الهوري بازتاب آیات قرآن
  1مریم جعفرزاده

  چکیده

متفکر و شاعر بزرگ پاکستان، به دو زبان اردو و فارسی شعر سروده و این ) ش.ه1256 -1316(دکتر محمد اقبال الهوري
عار او، ي اجمالی دیوان اش با مطالعه. کار گرفته است هنر را براي رساندن پیام انقالبی و اخالقی خود به مسلمانان جهان به

او . خورد هاي گسترده اي از آشنایی شاعر با قرآن کریم و تأثیرپذیري او از آیات و حکایات و مضامین قرآنی به چشم می نشانه
در این پژوهش . کند می ها با استدالل و لحن حکیمانه به اهمیت قرآن اشاره ابیات متعددي در ستایش قرآن نیز دارد که در آن

ي او، به  پس از معرفی مختصر اقبال و جایگاه قرآن در اندیشه  قرآن در دیوان اقبال الهوري اختصاص دارد،که به بازتاب آیات 
اقتباس، : ي شاعر از آیه نظیر ها به نوع استفاده در این بحث. شود می هاي گوناگون تأثیرپذیري شاعر از آیات قرآن پرداخته جلوه

  .است ها نیز در کنار بیت مربوط آمده ي آن شده و متن آیات و ترجمه ها نیز اشاره حل، درج، تلمیح و نظایر آن

  

  

  .قرآن، اقبال الهوري، شعر فارسی، تلمیح، اقتباس، حل :ها کلیدواژه
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  مقدمه - 1

ش در شهر .ه 1256دکتر محمد اقبال الهوري شاعر مسلمان و انقالبی و بزرگ فیلسوف و متفکر مشرق زمین در سال 
ي روشن ضمیر او از دین برهمن به اسالم گرویده  خانواده. ي هیمالیا چشم به جهان گشود اقع در دامنهو) sialkot(سیالکوت

وي با قرآن انس بسیار داشت و . محمد درکودکی به رسم معمول آن روزگار قرآن کریم را در یکی از مساجد آموخت. بودند
شود، کالم الهی را با لحنی  گویی از جانب خدا بر تو نازل میقرآن را چنان بخوان که «: به سفارش پدرش که به وي گفته بود

ي جهانی  در شناخت اقبال، مجموعه مقاالت کنگره(»کرد هاي چشمش تر می خواند و اوراق آن را از اشک حزین و دلکش می
  )145، ص 1364بزرگداشت عالمه اقبال الهوري، تهران، 

اي که براي کلیات اشـعار اقبال آورده است،  احمد سروش در مقدمه. استتأثیرپذیري اقبال از قرآن در آثار او پدیدار  
بود و در نظرداشت ي آن اختصاص داده  ي حیاتش را به مطالعه اقبال در قـرآن مطالعات عمیقی داشت و تمام دوره«: نویسد می

کرده بود و دراین فکر بود که نام کتابش آوري  در این باره کتابی تألیف کند و براي اجراي این منظور، تعداد زیادي کتاب جمع
. بود، منصرف گردید بگذارد؛ ولی کسالت مزاج وي مانع شد و از نوشتن کتابی که شروع کرده» ي قضایی اسالم احیاي رویه«را 

به هاي بعد،  انگیز است که مطالعات عمیق و دقیق یک دوره زندگی اقبال در قرآن کریم، براي نسل این مسأله بسیار أسف
م و مدونی در نیامد در این مقاله برآنیم تا ضمن بیان دیدگاه اقبال نسبت ) ، ص سی و هفت 1381اقبال الهوري ، (» .صورت منظّ

  .به کتاب مقدس قرآن به مواردي که ایشان در شعر خویش به آیات قرانی اشاره و تلمیح داشته اند، اشاره کنیم

  

  ي قرآن دیدگاه اقبال درباره  - 2

ثبات است  ي هر بی ي اسرار تکوین حیات و ثبات دهنده اي که نسخه پردازد، کتاب زنده ابیاتی به توصیف قرآن میاقبال در 
  . و در حروف و آیات آن، شک و تردیدي نیست

  )82ص(آن کتاب زنده قرآن حکیم                 حکمت او الیزال است و قدیم

تش گیرد ثباتثب ي اسرار تکوین حیات                بی نسخه 82ص(ات از قو(  

  ) 82ص (ي تأویل نی  اش شرمنده حرف او را ریب نی، تبدیل نی              آیه

پیام و . براي بشر آورده است) ص(از دید اقبال الهوري، قرآن کریم پیام آخرینی است که خداوند توسط پیامبر رحمت
  :برگزاد و  ي افراد بی پیغام مرگ و توشه

  )82ص (پیام آخرین                     حامل او رحمت للعالمین نوع انسان را

  )316ص (ساز و برگ  ي بی چیست قرآن؟ خواجه را پیغام مرگ         دستگیر بنده

ي تمایزات و اختالفات مذهبی را  شود با وساطت و محوریت آن، همه داند که می اقبال قرآن را کتاب وحدت و اتحاد می
ت را به مدد قرآن، زنده نگاه داشت و زندگی بخشید هکنار گذاشت و پیکر   .ي ملّ

  )86ص (از یک آیینی مسلمان زنده است           پیکر ملت ز قرآن زنده است
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  .ي  مسلمان معرّفی شده است در شعر او قرآن، کتاب زیستن و آیین اسالم ضامن حیات و زندگی جامعه

  )84ص (نیست ممکن جز به قرآن زیستن خواهی مسلمان زیستن                گر تو می

سازي و اصالح جامعه در ابعاد  ساز انقالب درون و انسان ستیزي فراتر از کتاب و زمینه وي قرآن را ، بویژه در بعد بیگانه
  . داند گوناگون می

  )317ص ( هاي پاپ و کاهن را شکست نقش قرآن چون که در عالم نشست         نقشه

  )317ص ( دل مضمر است         این کتابی نیست چیز دیگر استچه در  فاش گویم آن

  )317ص ( چونکه در جان رفت، جان دیگر شود         جان که دیگر شد جهان دیگر شود

که شاعر آتش عشق ) ع(اي است و آن کسی نیست جز حسین بن علی دهنده اما براي فهم رموز قرآن نیاز به مفسر و تعلیم
  .گیرد سراغ می الهی را در درون او

  )75ص (ها اندوختیم  رمز قرآن از حسین آموختیم            ز آتش او شعله

پردازد؛ گاه براي بیان تمثیل و در  گاه به وصف قرآن می: است اقبال در سراسر اشعار خود به این کتاب آسمانی اشاره کرده
سازد و گاه قرآن را  له کالم خویش را مستدل و محکم میکند و بدین وسی میخالل حکایات خویش، به قرآن و آیات آن اشاره 

  :گوید دهد و می مالك داوري قرار می

  )73ص (پیش قرآن، بنده و موال یکی است               بوریا و مسند دیبا یکی است

اه دهد؛ گ یمینت زیات قرآن آیش را به خواختصاص دارد کالم ) ص(گاه در اشعاري که به وصف و مدح حضرت رسول
  .گیرد یمیه بهره  تشبیات قرآن به صورت یک رکن آکند و زمانی، از  یمي قرآنی اشاره ها داستانبه 

  )  74ص (یوان جناب                     همچو حرف قل هو اهللا در کتاب کیان امت مدر 

در دیوان اقبال . پردازد یمسوره یر تفسراند و با نگاهی عارفانه و نصیحتگرانه، به  یمید سخن توحي  سورهیر تفسزمانی در 
یوستن به یک، عدم پیی و دویی از رهارا » قل هواهللا احد«. کند یمیان بي اخالص  سورهیر تفسرا در » ي مطالب مثنوي خالصه«

  :داند یمیوستن به خم پیري از جام درگذشتن و تعبیی همچون ترکی و افغانی و به ها نامتعلق به 

  )106ص(ن       غائبش را از عمل موجود کن ید را مشهود کتوحیک شو و 

  :کند یمیه توصیار را اغیازي از نی ب، »اهللا الصمد«در توضیح 

  يا جستهي           از حد اسباب بیرون ا بستهگر به اهللا صمد دل 

  )196ص (یر شوخیر شو       اهل عالم را سراپا غنیاز از  یبمسلم استی، 

  :کند یمیه توصیم و نسب را اقلیی از رها، »لم یلد و لم یولد«در توضیح 
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  )109ص(ي اسالم باش زادهفارغ از باب و ام واعمام باش              همچو سلمان، 

  :گوید یم» ولم یکن له کفوا احد«و در مورد 

  )111ص (یم بی همتا شوياقلید قوي         تا تو در باي با لم یکن ا رشته

توان  یمیتی در دیوان او بآن انس داشته که سخن او سرشار از کالم وحی است و کمتر یات قرآدر هر حال، اقبال چنان با 
    .یات قرآن و تعلیمات الهی آن نظر نداشته باشدآیافت که پنهان یا آشکار به 

  

  تأثیرپذیري اقبال از آیات قرآن   - 3

ر پیش گرفتند و به طرق مختلف از هاي گوناگونی د در استفاده از آیات و احادیث در متون، نویسندگان و شاعران روش
اقبال نیز در بهره گیري از آیات و احادیث کم و بیش از این فنون و صنایع کالمی . اند آیات و احادیث در متن خود بهره برده

باس ي وي از آیات به صورت اقت از میان انواع کاربردهاي گوناگون آیات در شعر اقبال، بسامد باالي استفاده. بهره جسته است
ي وي از آیات در اشعارش را در سه جایگاه اقتباس، حل، و  بنابراین استفاده. البته از حل و تلمیح هم غافل نمانده است. است

  .کنیم تلمیح بررسی می

  :اقتباس .1.3

یا بیت معروفی ) ص(ي قرآن یا حدیثی از رسول اکرم ي آتش و در فن بدیع عبارت است از آوردن آیه اقتباس در لغت پاره
در اقتباس تمام آیه یا حدیث یا )  59ص ،1371حلبی، (ست به نحوي که معلوم باشد قصد اقتباس است نه سرقت و انتحال ا

اقتباس در مورد آیات قرآن بیشتر از آیات مشهور و امثال قرآنی آورده شده . شود قسمتی از آن بدون تغییر در شعر یا نثر وارد می
  .اه و معمول در حد دو یا سه کلمه و بسیار مختصر استهاي اقبال بسیار کوت اقتباس. است

  .شود می در زیر نمونه ابیاتی که متضمن اقتباس از آیات قرآن هستند، آورده

  )24ص(آموختی هل من مزیداز هوس آتش به جان افروختی             تیغ را 

قُولُ«: آمده است بیت اقتباس قرآنی دارد به ترکیبی که در آیه زید یوم نَ نْ م لْ م قُولُ ه م هلِ امتََألْت و تَ نَّ هج ما[ که روز آن: »ل [
 )30: »ق«( هست؟ هم باز یاآ: گوید یم و ي؟شد پر یاآ: گوییم یم دوزخ به

  )68ص(غنچه بست               صورت کار بهار ما نشست تب علیناتا نهال    

نا و نارب«: دارد هیآ ناقتباس به ی تیبدر  نایعلتب  نایذُر منْ ولَک  نِیمسلم اجعلْ ۀً تۀً أُمملسم  ک نا ولَ نا  أَرِ کَ ناس مو لَ تُب عنای 
 ک تإِنَّ اب أَنْ یالرَّح التَّوینید آداب و] آر دیپد[ خود فرمانبردار یامت ما نسل از و ده قرار خود] فرمان[ میتسل را ما پروردگارا: »م 

  )128 :بقره( مهربان ریپذ توبه ییکه تو يببخشا ما بر و ده نشان ما به ار ما

  )83ص( الی شیء نکرپیماي  قطع کردي امر خود را در زبر          جاده
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تَولَّ«: باشد یمي زیر  هیآبیت فوق اقتباسی از  م فَ نْه ع یمو یعاعِ د شَ  یإِل الدی رٍ ء کُ  یکه داع يروز برتاب يرو آنان از پس :»نُ
  ) 6 :قمر( .کند یم دعوتدهشتناك  يامر يسو به] حق[

  :گوید اقبال در گلشن راز ضمن ابیاتی در مورد سفر به خود می

  )169ص (بی نقابش إنا عرضناچه گویم از من و از توش و تابش             کند 

ا«ِ: ي هیآاقتباسی است از » انا عرضنا«فوق  تیبدر  نَا إنّ ضْ رَ لَ مانَۀَاْألَ ع یع ماواتالس ضِ واْألَر بالِ و ب الْجِ نَهای أَنْ نَیفَأَ  و حملْ
نَ قْ فَ نْها أَشْ م ا و لَه منْسانُ ح نَّه اْإلِ  میکرد عرضهکوهها  و نیزم و آسمانها بر را] فیتکل بار و یاله[ امانت ما:  »جهوالً ظَلُوماکانَ  إِ

  )72 :احزاب( بود نادان يستمگر او یراست برداشت را آن انسان] یل[و شدندهراسناك  آن از و ندزد باز سر آن برداشتن از پس

  )165ص (غوطه زن شو کم لبثتمارزد به یک جو               به حرف  مه و سالت نمی    

ک  و«: شود ي قرآن دیده می در این بیت نیز اقتباس از آیه کَذلم ناه عثْ ب لسائَلُوای میب تَ لٌ قالَ نَهقائ م نْه م  م مکَ تُ بِثْ  نیچن نیا و:»لَ
 را روز از يا پاره ای يروز گفتند دیا مانده چقدر گفت آنان از يا ندهیکنند گو پرسش گریکدی از خود انیم تا میکرد دارشانیب

  ) 19 :کهف( میا مانده

  )165ص (السمواتنورمجو مطلق در این دیر مکافات         که مطلق نیست جز      

  )  35 :نور( است نیزم و آسمانها نور خدا: »اْألَرضِ و السماوات نُور اللّه«. ي قرآن دارد هیآبیت اقتباسی از 

  )314ص (بازگو کل یومرازها با مرد مؤمن بازگوي                     شرح رمز 

 او از است نیزم و آسمانها درکه  هر :»شَأْنٍ یف هو ومٍیکُلَّ «. ي قرآن بهره برده است هیازآي اقتباس در بیت  وهیشاقبال به 
  )  29 :الرحمن( است يکار در او زمان هر کند یم درخواست

  )31ص(محکم کند              زر فزاید الفت زر کم کند حتی تننقوادل ز 

نالُوا لَنْ«: ي شریفه است هیآبیت فوق اقتباس از این  رَّ تَ بِ تّ الْ قُوا یح ف نْ بونَ مما تُ تُح قُوا ما و ف نْ نَّ ء یشَ منْ تُ ل بِه اللّه فَإِ یعهرگز: »م 
  )92 :عمران آل( داناست بدان خدا قطعا دیکن انفاق چه هر از و دیکن انفاق دیدار دوست آنچه از تا دیرس دینخواه يکوکارین به

  )111ص (تاجی بر سرش انتم االعلون      اندر برش                         التحزنواي  خرقه

نُوا ال و«: ي قرآن دارد هیآاقتباس از   زَنُوا ال و تَهِ تَح و م نْتُ علَونَ أَ م مؤْمن إِنْ اْألَ نْتُ  نیغمگ و دیمکن یسست ،دیمؤمن اگر و: » نَیکُ
 )139 :عمران آل( .دیبرتر شماکه  دیمشو

  )274ص (که گفت و با که گفت؟  ادعونی حرف       اي تو را تیري که ما را سینه سفت  

م ادعون قالَ و«: ي قرآن دارد هیآاقتباس از بیت  کُ ب یر جِب تَ أَس  کُم رُونَی نَیالَّذ إِنَّلَ کْبِ تَ نْ ست ع باد یع سخُلُونَی د م نَّ هر ج نَیداخ 
 در خوار يزود به ورزند یکبر م من پرستش ازکه  یکسان قتیحق در کنم اجابت را شما تا دیبخوان مرا فرمود پروردگارتان و : »

  ) 60 :غافر( ندیآ یدرم دوزخ
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  )275ص(انی قریبزیر گردون خویش را یابم غریب                زان سوي گردون بگو 

باد إِذا و«: ي زیر دارد هیآبیت اقتباس به  ع ک نّ يسأَلَ نّ یع ر یفَإِ ج بیقَ ةَ بیأُ وع اعِا د عانِ إِذا لد فَلْ دتَجی وایسیل ب لْ ونُوای یب ؤْم 
م لَّهلَع ونَیبخواند مراکه  یهنگام به رادعاکننده  يدعا و کمینزد من] بگو[ بپرسند من باره در تو از من بندگان هرگاه و: »رْشُد 
   )186 : بقره(.ابندی راهکه  دباش آورند مانیا من به و نهند گردن مرا فرمان دیبا] آنان[ پس کنم یم اجابت

  تلمیح. 2.3

اي یا حدیثی مشهور و معروف  یهآنویسنده یا شاعر براي اثبات سخن خود به «: اند گفتهو اما تلمیح که در تعریف آن چنین 
دو  )46، ص 1371حلبی، (»ي خود باشد استفادهآنکه صریحا متذکر  یب، کند استفادهاشاره کند و یا اینکه از اصطالحات علوم 

  . کند یمآن را از دو کاربرد قبلی متمایز » صریح نبودن«و » اشاره کردن«ویژگی 

  )19ص(شود شود                    ماه از انگشت او شق می ي حق می ي او پنجه پنجه

ت الساعۀُ و انْشَقَّ«: ي زیر دارد یفهشري   یهآو » شق القمر«ي نبوي  معجزهیح به تلمیت فوق ب رَب قَمرُ اقْتَ  و یامتق شد یکنزد: »الْ
د . است) ص(یامبر اکرمپي  معجزهدارد و یادآور  )1:قمر. (ماه شکافت هم از از , معجـزات بسیاري داشتند) ص(حضرت محم

د جمله این به قدرت الهی , کرد به ماه اشاره, حضرت با انگشت, معجزه طلب کردند) ص(که هنگامی که قریش از حضرت محم
ي کعبه افتاد و  چون از اهل بالد دیگر پرسیدند ایشان نیز خبر دادند که نیمی بر پشت خانه«. یم شد و باز به هم پیوستماه به دو ن

  ) 28ص , 1مجلسی ، ج(» نیمی بر کوه ابوقبیس

  گوهر نماز             قلب مسلم را حج اصغر نماز, ال اله باشد صدف

  )31ص (ل فحشاء و بغی و منکر استدر کف مسلم مثال خنجر است              قات

تابِ  منَ کیإِلَ یأُوح ما اتْلُ«: دارد ریزي  هیآبه  حیتلمفوق  تیب الْکمِ و الةَ أَق الةَ إِنَّ الص نْه الص نِ  یتَ ع شاء فَح رِ  و الْ کَ نْ الْمو 
رُ  کْ لَذرُ  اللّه ب کْ لَمی اللّه وأَ ونَ ما عنَع زشتکار  از نمازکه  دار برپا را نماز و بخوان است شده یوح تو يسو بهاب کت از آنچه: »تَص 

  ) 45 :عنکبوت(.دیکن یم چه داند یم خدا و است باالتر خدا ادی قطعا و دارد یم باز ناپسند و

  )36ص (از رموز زندگی آگاه شو                     ظالم و جاهل ز غیر اهللا شو

ي امانت،  هیآي احزاب، سوره 72ي  هیآبه  تیب. شده است ریتعباهللا  ریغعارفانه، جاهل به با نگاهی  تیبظلوم وجهول در 
  .که در قسمت اقتباس آن آیه ذکر گردید اشاره دارد

  )55ص (اي تو را حق خاتم اقوام کرد               بر تو هر آغاز را انجام کرد

حد أَبا محمدکانَ  ما« :دارد ریزي  هیآبه  حیتلمو ) ص(اشاره به حضرت محمد تیب کُم  منْ أَ جال م و اللّه رسولَلکنْ  ورِ  خاتَ
یالنَّبِ نَی کانَ  وکُلّ اللّه ایعل ء یشَ ِ بِ خدا و است امبرانیپ خاتم و خدا فرستاده یول ؛ستین شما مردان از کی چیه پدر محمد:  »م 

  ) 40 :احزاب( .داناست يزیچ هر بر همواره

  )69ص(ا ز حکم نسبت او ملتیم                اهل عالم را پیام رحمتیم م
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ناك  ما و«: ي زیر دارد هیآبیت اشاره به  الّأَرسلْ حمۀً إِ لْعالَم ر 107 :انبیا( مینفرستاد انیجهان يبرا یرحمت جز را تو و: » نَیل (  

  )83ص(ازد سربلند گیرد از او ناارجمند            بنده را از سجده س ارج می

لّه و«: ي هیآبیت تلمیح به  ةُ ل وله و الْعزَّ رَس ل ن و م لْمؤْ نَیل ق و ناف نَّ الْمال نَیلک ونَیلَمآن از و او امبریپ آن از و خدا آن از عزت: » ع 
  .دارد  )8 :منافقون( دانند ینم انیدورو نیا کنیل است مؤمنان

  )64ص (یم    یک زبان و یکدل و یک جان شدیمما زنعمت هاي او اخوان شد

تَصموا و«ي  هیآبیت اشاره به  لِ اع ب بِح م اللّهایجع رَّقُوا ال و فَ رُوا  و تَ کُ میعلَ اللّه نعمتاذْ م  إِذْ کُ نْتُ عداءکُ م  نَیب فَأَلَّف أَ کُ قُلُوبِ
م بحتُ ص ته فَأَ معن ا بِ خْوانً که  آنگاه دیکن ادی خود بر را خدا نعمت و دیپراکنده نشو و دیزن چنگ خدا سمانیر به یهمگ و: »... إِ
  .دارد)  103 :عمران آل(... دیشد هم برادران او لطف به تا انداخت الفت شما يدلها انیم پس دیبود] گریکدی[ دشمنان

  )95ص(جلوه در تاریکی ایام کن               آنچه بر تو کامل آمد عام کن

لَ ما بلِّغْ الرَّسولُ هایأَ ای«. بیت اشاره به رسالت حضرت محمد در ابالغ والیت دارد نْزِ ک  منْ کیإِلَ أُ ب رإِنْ و م فْعلْ لَ ت فَما تَ  بلَّغْ
تَه کی اللّه و رِسالَ مص نَ عإِنَّ النّاسِ م ال اللّه ید يه مقَو ر الْ کاف  شده نازل تو يسو به پروردگارت جانب از آنچه برامیپ يا: »نَیالْ
 .کند ینم تیهدا راکافران  گروه خدا يآر دارد یم نگاه مردم] گزند[ از را تو خدا و يا نرسانده را امشیپ ینکن اگر وکن  ابالغ

  ) 67 :مائده(

  )101ص (پوشش عریانی مردان زن است              حسن دلجو عشق را پیراهن است

باس هنَّ...« ي  یهبیت به آ ل  م کُ م ولَ تُ باس أَنْ نَّ ل دیهست یلباس آنان يبرا شما و هستند یلباس شما يبرا آنان ...:  »... لَه... 
  .اشاره دارد )187:بقره(

  )297ص(جز دعاها نوح تدبیري نداشت                  حرف آن بیچاره تأثیري نداشت

نّ ِ بر قالَ«ي  هیآبیت تلمیح دارد به  وت یإِ ع م دلَ یقَوالًی ا و ٭ نَهار م لَ می فَ هعائ زِد الّ ید ا إِ رارمن پروردگارا گفت] نوح[: »ف 
  )6 -5:نوح(. فزودین زشانیگر بر جز من دعوت وکردم   دعوت روز و شب را خود قوم

  )157ص (نداشتهاي شوق     هیچ کس در وادي ایمن تقاضایی  برق سینا شکوه سنج از بی زبانی

  )252ص (ینا نه تو داري و نه منسي  جلوهیم             طاقت سازبه که با نور چراغ ته دامان 

نالم  یموس جاء لَما و«: یح داردتلمیر زي  یهآو ) ع(یت به داستان حضرت موسیب یقات و  هلَّم نِ  رب قالَ ربهکَ رْ یأَرِ ظُ کإِلَ أَنْ قالَ ی 
ر لَنْ رْلکنِ  و یانتَ لِ یإِلَ انْظُ ب نِ الْج رَّ فَإِ قَ تَ اس  کانَه مف وران فَس لّ فَلَما یتَ یتَج هبلِ رب ج ا  جعلَه للْ کدرَّ و قًا  یموس خَ ع ا ص لَم فاقَ فَ  قالَ أَ

 ک حانَ ب ست ب نَا و یکإِلَ تُ ن أَولُ أَ ؤْمپروردگارا :کرد عرض ,گفت سخن او با پروردگارش و آمد ام یعادم به یموس چون و :»ینَالْم 
 به ،قرارگرفت خود يجا بر اگر پس .بنگرکوه  به یکنل ید؛د ینخواه مرا هرگز :فرمود ؛بنگرم تو بر تا يبنما من به را خود
 به چون و افتاد ینزم بر یهوشب یموس و ساخت یزر یزر را آن ،نمود جلوهکوه  به پروردگارش چون پس .یدد یخواه مرا يزود
 )143: اعراف . (مؤمنانم یننخست من وکردم  توبه درگاهت به یمنزّه تو :گفت آمد خود
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  )164ص(نصیب خود ز بوي پیرهن گیر             به کنعان نکهت از قصر و یمن گیر

صلَت «: ي قرآن تلمیح دارد  یهآبیت به داستان حضرت یوسف و  م یرُ قالَ أَبالْعو لَما فَ إِنّوه جِد نْ ری لَأَ یح یوسف لَو ال أَ
دونِ نِّ فَ  ) 94: یوسف(. شنوم یم را یوسف يبو, یدنده نسبت يخرد کم به مرا اگر: گفت پدرشان, شد رهسپار کاروان چون و: »تُ

  )169ص (ستردن نقش هر امید و بیمی                     زدن چاکی به دریا چون کلیمی

  )49ص (مر چاك کرد                      قلزمی را خشک مثل خاك کردي دریاي اح سینه

  )32ص (برد از مصر اسراییل را  خشک سازد هیبت او نیل                            می

نا فَأَوح«. ي قرآن تلمیح دارد یهآو ) ع(سه بیت فوق به داستان حضرت موسی وس  یإِلییم   رِب صاكأَنِ اضْ بِع ب قَ الْ فَلَ رَ فَانْ ح
کانَ قٍ  کُلُّ فَ ودفرْ ظ کَالطَّ ٭ یمِالْع  م نا ثَ فْ رو أَزلَ نا أَنْجو  ٭ینَ اْآلخَ وسییم   هعنْ مم عومج نَا  ٭ینَ أَ قْ رَ م أَغْ  یموس به پس: »ینَاْآلخَرثُ
 جا بدان را یگراند و. بود سترگ یکوه همچون يا پاره هر و شکافت هم از تا بزن یادر ینا بر خود يعصا با یمکرد یوح
 66-63: شعراء. (یمکرد غرق را یگراند گاه آن. یمداد نجات بودند او همراه که را یکسان ي همه و یموس و. یدیمگردان یکنزد

(  

  )32ص(نوع انسان را بشیر و هم نذیر                 هم سپاهی، هم سپهگر، هم امیر

بِ هایأَ ای«: ی زیري قرآن هیآبیت تلمیح دارد به  ا یالنَّ ناك  إِنّ اأَرسلْ د شاه رًا و شِّ ب م ذ و اینَ نه اللّه یإِلَ ایداع و٭ رً راجا و بِإِذْ ن س ایم :  »رً
 تابناك یچراغ و او فرمان به خدا يسو بهکننده  دعوت و میفرستاد هشداردهنده و بشارتگر و گواه] سمت به[ را تو ما امبریپ يا
  ) 46 -45: احزاب(

  )177ص (شب خود روشن از نور یقین کن          ید بیضا برون از آسـتین کن 

بیت . ضمن بیان ماجراي حضرت موسی در قرآن آمده است ضایبي  کلمهاست، اما  امدهیندر قرآن » ضایب دی« بیترک
كی أَدخلْ و«ي  هیآتلمیحی به  یف د جیبِک ج عونَ  یإِل اتیآ تسعِ یف سوء رِیغَ نْم ضاءیب تَخْرُ م قَومه و فرْ اکانُوا  إِنَّه مق قَو نَیفاس« :

 و فرعون يسو به] دیکه با[ است يا گانه نه يها نشانه] جمله[ از] نهایا[ دیآ رونیب بیع یب دیسپ تاکن  بانتیگر در را دستت و
  .دارد )12 :نمل( نافرمانند یمردم آنانکه  رایز] ير بب[ قومش

  )30ص (نهد ساطور بر حلق پسر کند از ما سوا قطع نظر             می می

ما«:و آیات سوره صافات دارد) ع(اشاره به داستان حضرت ابراهیم لَ لَغَ فَ ب هعم عالسنَ ای قالَ ی بيأَر یإِنّ ی  نامِ یف نّ الْم  یأَ
 ک حب رْأَذْ ر ذا ما فَانْظُ ت ای قالَ  يتَ لْ أَبرُ ما افْع ن ُتؤْمد تَجِ نْ یس ه شاء إِ ر منَ اللّ ابِ ا * نَیالصلَم لَما فَ أَس و ب تَلَّه ج  به او با یوقت و: »نِیللْ

 يا گفت دیآ یم نظرت به چه نیبب پس برم یم سر را توکه  نمیب یم] نیچن[ خواب در من منپسرك  يا گفت دیرس یسع گاهیجا
 بدرود را گریهمد و[ دردادند تن دو هر یوقت پس* افتی یخواه انیبایشک از مرا اهللا شاء انبکن  يمامور را آنچه من پدر

  )  102-103: صافات(خاك افکند  بر یشانیپ به را] پسر[ و] گفتند

  )316ص (زاید؟ فتن                 کس نداند لذت قرض حسن  از ربا آخر چه می
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ذ«: قرآن داردي  هیآمصراع اول تلمیحی به  کُلُونَی نَیالَّ بطُهی يالَّذ قُومیکَما  إِالّ قُومونَی ال الرِّبا أْ خَ ک  ِ الْمس منَ طانُیالشَّ تَ ذل
م نَّه نَّما قالُوا بِأَ ب إِ لُ عیالْ حلَّ و الرِّبا مثْ ب اللّه أَ رَّم و عیالْ با ح نْ الرِّ فَم ه ظَۀٌ جاءع ونْ مم هب تَه ر انْ لَه  یفَ ف ما فَ ه و سلَ مرُ  عاد منْ و اللّه یإِلَ أَ

 کفَأُولئحاب ص ارِ أَ م النّ ونَ هایف هد بر طانیکه ش یکس برخاستن مانند مگر ؛زندیخ یبرنم) گور از( خورند، یم رباکه  یکسان: »خال 
 و داد خداآنکه  حال و.)  رباست مانند صرفاً ستد و داد: (گفتند آنان که است سبب بدان نیا.  استکرده  سرش آشفته،  تماس اثر
 باز)  يرباخوار از( و د،یرس بدو پروردگارش جانب از ي، اندرز کس هر،  پس.  است دهیگردان حرام را ربا و،  حالل را ستد

 و آتشند اهل آنان گردند، باز)  يرباخوار به(که  یکسان و شود، یم واگذار خدا بهکارش  و،  اوست آنِ از،  گذشته آنچه ستاد،یا
  )  275 :بقره. (بود خواهند ماندگار آن در

ضُوا إِنْ«: ي قرآن دارد هیآمصراع دوم تلمیحی به این  رِ قْ ضًا اللّه تُ رْ نًا قَ س ح یفْه ضاع  م کُ رْی ولَ غْف  م کُ ور حل اللّه ولَ کُ  اگر: »میشَ
 .است بردبار ریپذ سپاس] که ست[خدا و دیبخشا یم شما بر و گرداند یم چندان دو شما يبرا را آن دیده کوین یوام را خدا

  )  17 :التغابن(

  )274ص (ي تسخیر اندر شأن کیست؟           این سپهر نیلگون حیران کیست؟ آیه

قَ يالَّذ اللّه«ي قرآنی هیآي تسخیر تلمیح به  هیآ نْ و اْألَرض و السماوات خَلَ لَأَ ج ماء السماء منَ زَ رَ خْ رات منَ بِه فَأَ قًا الثَّم رِز  م کُ لَ
رَ و رِ سخَّ تَج ل ک لْ فُ م الْ کُ بحرِ یف يلَ ه الْ رِ بِأَم رَ و م  سخَّ کُ نْهارلَ رَ و * اْألَ خَّ س  م کُ رَ و الشَّمسلَ قَم ب الْ دائنِی رَ و خَّ اللَّ س م کُ : » هارالنَّ و لَیلَ

 را یکشت و آورد رونیب يروز شما يبرا ها وهیم از آن لهیوس به و فرستاد یآب آسمان از و دیآفر را نیزم و آسمانهاکه  خداست
 روانند وستهیکه پ را ماه و دیخورش وکرد   مسخر شما يبرا را رودها و شود روان ایدر در او فرمان به تا دیگردان رام شما يبرا
  .دارد) 32 -33 :ابراهیم( ساخت شما مسخر] زین[ را روز و شب و دیگردان رام شما يبرا

  )35ص (چیدن خوش است عشق با دشوار ورزیدن خوش است                چون خلیل از شعله گل

نا«: ي قرآن دارد یهآمصراع دوم تلمیح به  لْ ون نار یا قُ ا یکُ رْد ب ا و الم ل سراه  یعب  و سرد یمابراه يبرا ,شآت يا :یمگفت: »یمإِ
 )69: یاءانب. (باش آسیب یب

  )316ص(شان خوار و زبون ها از دخل رایت حق از ملوك آمد نگون       قریه

ت«. ي قرآن  دارد هیآبیت تلمیح به  نَّ قالَ خَلُوا إِذاالْملُوك  إِ رْ د لُوا و أَفْسدوها ۀًیقَ عزَّةَ ج ع ذل و أَذلَّۀً أَهلها أَ لُونَیک کَ ملکه : »فْع
  )  34 :نمل(« کنند گردانند و اینگونه می پادشاهان چون به شهري درآیند، آن را تباه و عزیزانش را خوار می«: گفت

  :اقتباس و تلمیح .  3.3

  )16ص (داد التثریبآن که بر اعدا در رحمت گشاد                   مکه را پیغام 

میعلَ بیتَثْر ال قالَ:  شود و در کاربرد آن، اقتباس با تلمیح دیده می. ي یوسف است هسور 92ي  برگرفته از آیه» التثریب«  کُ
رُی ومیالْ ف م  اللّه غْ کُ م هو ولَ ح م أَراح  نیمهربانتر او و آمرزد یم را شما خدا ؛ ستین یسرزنش شما بر امروز گفت] وسفی[ :نَیالرّ

  )92 :وسفی( .است مهربانان

  )18ص (سازد تو را  انی جاعلي کعبه بنوازد تو را                         شرح تا خدا
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نّ قالَ إِذْ و«ي بقره  سوره 30ي  بیت باال یادآور داستان خلقت و اقتباسی به آیه کَۀِ إِ الئ لْم ل ک ب لٌ یرجاع ضِ یفل اْألَر  قالُوا فَۀًیخَ
جعلُ أَ دی منْ هایف تَ هایف فْس و یکف س ماء الد نُ و نَح ح ب س ك  نُ دمح دس وبِ قَ ک  نُ نّ قالَلَ م یإِ علَ  تو پروردگار چون و: »تَعلَمونَ ال ما أَ
 زدیانگ فساد آن درکه  يگمار یم را یکس آن در ایآ گفتند] فرشتگان[ گماشت خواهم ینیجانش نیزم در من گفت فرشتگان به
 شماکه  دانم یم يزیچ من فرمود میپرداز یم ستیتقد به و میکن یم هیتنز] را تو[ تو شیستا با مانکه آ حال و زدیبر خونها و
  .ضمن اینکه مصراع اول تلمیحی به همین آیه دارد) 30 :بقره( دیدان ینم

  :است نظیر این بیت در جاي دیگر در ذکر خالفت آدم آمده

  )308ص(از زمین تا آسمان تفسیر او   حرف انی جاعل تقدیر او                        

***  

  )65ص(محکم شود التخفچون کلیمی سوي فرعونی رود       قلب او از 

صاك  أَلْقِ و«:  باال از طریق اقتباس به ماجراي رفتن موسی به نزد فرعون تلمیح دارد تیب اع لَم آها فَ زُّ ر تَ انٌّکَأَنَّها  تَهلّ جیو 
ا بِرً د م و م بعی لَ نّ تَخَف ال  یموس ای قِّ د خافی ال یإِ لُونَ يلَ رْس که  دید يمار همچون را آن چون پس فکنیب را تیعصا و:  »الْم

  ) 10:نمل( ترسند ینم من شیپ فرستادگانکه  مترس یموس يا بازنگشت عقب به و دیگردان پشت جنبد یم

  )103ص (شیر خدا مرتضی مشکل گشا             هل أتیبانوي آن تاجدار 

کند که اقتباس از آیه و تلمیح به  اي است این بیت را بیان می ي کامله اسوه, ي زنان عالم اقبال در ضمن بیان اینکه سیده
لْ. و فرزندانشان دارد) س(و فاطمه) ع(داري حضرت علی ي دهر و ماجراي سه روز روزه ي مبارکه سوره ت ه لَ  یأَ نْسانِ یع  نٌیح اْإلِ
نَ رِ مهالد م ا  ئًایشَ کُنْی لَ کُور   ) 1:انسان(نبود يذکر قابل زیکه چ گذشت انسان بر یطوالن یزمان ایآ :مذْ

  :نظیر این بیت را سعدي نیز دارد

  )942سعدي، ص(کس را چه زور و زهره که وصف علی کند        جبار در مناقب او گفت هل اتی

***  

  )301ص (نخل خاویهانهم اعجاز        صرصري ده با هواي بادیه           

رَها«: ي قرآن دارد هیآبیت در مصراع اول و دوم تلمیح و اقتباس به  میعلَ سخَّ بع هِ الٍیلَ س و ثَمانأَ ۀَیا امٍی ومستَرَ ح قَوم يفَ  هایف الْ
ع رْ یص   م نَّه عجازکَأَ  فرو را مردم] مدت[ آن در بگماشت آنان بر یاپیپ روز شته و شب هفت را آن] خداکه [ :»ۀٍیخاوِ نَخْلٍ أَ
  )7: الحاقه(اند یته انیم ينخلها يها تنه آنها ییگو يدید یم افتاده

  )139ص(ي کف خاك است گفت    هنوز منتظر جلوه لن ترانیگشاي چهره که آن کس که 

وسو لَما جاء «: ي زیر دارد دو بیت فوق اقتباس معروفی به آیه یم  مل نا ویقاتهکَلَّم بقالَ ر هب نِ  ر رِ ظُرْ أَ نْ نْ إِلَی أَ ک قالَ لَ رانی ی و تَ
ظُرْ  لکنِ رَّ إِلَانْ قَ تَ نِ اس بلِ فَإِ ی الْجکانَه م  ف ورانفَس جلّی فَلَما تَ لِ جعلَه تَ ب لْجل هب ای رک رَّ  د قًا فَلَما أَفاقَ قالَ   یموسو خَ عصک بحانَ س  تب تُ
نَا أَولُ إِلَ ک و أَ نی ؤْممن به را خود پروردگارا: کرد عرض, گفت سخن او با پروردگارش و آمد ما یعادم به یموس چون و: »ینَالْم 



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٢٨٩ 
 

 یاهخو مرا يزود به قرارگرفت، خود يجا بر اگر پس. بنگر کوه به یکنل ید؛د ینخواه مرا هرگز: فرمود بنگرم؛ تو بر تا يبنما
: گفت آمد خود به چون و افتاد ینزم بر یهوشب یموس و ساخت یزر یزر را آن نمود، جلوه کوه به پروردگارش چون پس. یدد
در بیت ) ع(همچنین تلمیح به داستان حضرت موسی) 143: اعراف. (مؤمنانم یننخست من و کردم توبه درگاهت به یمنزّه تو

 .نمایان است

  )95ص (گفتار او  ماغويشرح رمز     امیی پاك از هوا گفتار او 

نُوا...«ي  هیآو ) ص(بیت در مصراع اول به امی بودن پیامبر فَآم بِاللّه و هول سبِ ر که  او فرستاده و خدا به پس ... :»... ِ یاْألُم ِ یالنَّ
) 3:نجم(دیگو ینمو از سر هوس سخن :.»ويو ما ینطق عن اله«اشاره و نیز به آیه )158 :االعراف(...است يا نخوانده درس امبریپ

م  ضَلَّ ما *يهو إِذا النَّجمِ و«.ي قرآنی است هیآتلمیح دارد و مصراع دوم اقتباسی از  بکُ صاحقرآن[=  اختر به سوگند :» يغَو ما و [
  )  2-1( مانده ینادان در نه و شده گمراه نه شما اری] که[ *دیآ یم فرود چون

  )108ص(سوي قوم خویش باز آید اگر                      اغ البصرمازآن نگاهش سر 

رُ زاغَ ما«: ي اقتباس و تلمیح آیه صب   )  17 :نجم(  .نگذشت در] حد از[ و نگشت منحرف] اش[ دهید:» یطَغ ما و الْ

  )63ص (گیر اگر خواهی دلیل  ابیکمما مسلمانیم و اوالد خلیل               از 

ه حقَّ اللّه یف جاهدوا و«: ي زیر است فهیشري  هیآو اقتباس از  بیت فوق تلمیح جِهاد وه  م باکُ تَ اجلَ ما و علَ جعیم  نِیالد یف کُ
نْ جٍ م رَ لَّۀَ ح ب م میأَ براه کُ ] خود يبرا[ را شماکه  اوست دیکن جهاد اوست] راه در[ جهاد حقچنانکه  خدا راه در و :  »...میإِ
   )  78 :حج(...] است بوده نیچن زین[ میابراه پدرتان نییآ است نداده قرار یسخت شما بر نید در و دهیگزبر

  )51ص(حق به ما تعلیم کرد            رزق خویش از دست ما تقسیم کردإقرأ حرف 

مِ قْرَأْا«: ي قرآن است هیآمصراع اول اقتباس از  اس بک الَّذ بِ قَ ير مصراع ) 1:علق( .دیکه آفر پروردگارت نام به بخوان: »خَلَ
سطُی یرب إِنَّ قُلْ« ي هیآدوم تلمیحی به  قَ ب نْ الرِّزمل ینْ شاء م ه باد ع و یرد م ما و لَه قْ قْتُ فَ نْ فُهی فَهو ء یشَ منْ أَ خْل و وخَ هازِق رُی : »نَیالرّ

. گرداند یمي را براي هرکس از بندگانش که بخواهد گشاده یا براي او تنگ در حقیقت، پروردگار من است که روز«:بگو
  )39 :سبا(...»  ».و او بهترین روزي دهندگان است. دهد یموهرچه را انفاق کردید عوضش را او 

  )73ص (زندگی گیرد به این قانون ثبات    آمد حیات  فی القصاصگفت قاضی 

م ف و«. ي قرآن است هیآي تلمیح و اقتباس یادآور  وهیشبیت به  قصاصِ یلَکُ بابِ یأُول ای اةٌیح الْ کُم  اْألَلْ قُونَلَعلَّ تَّ  يا و: »تَ
  )  179 :بقره( دییگرا تقوا بهکه  باشد است یزندگان قصاص در را شما خردمندان

  ) 316ص( کنفس واحدهي آدم  آب و نان ماست از یک مائده          دوده

کُم  ما«. شود یمس دیده دربیت تلمیح و اقتبا م  ال وخَلْقُ کُ الّبعثُ فْسٍ  إِ نَ دةٍکَ إِنَّ واح م اللّهیسص عشما ختنیبرانگ و نشیآفر: »رٌیب 
  )  28 :لقمان( ناستیب يشنوا خداکه  ستین تن کی] نشیآفر[ مانند جز] ما نزد در[

  حل یا تحلیل. 4.3
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اي از قرآن محید یا حدیثی از احادیث  اصطالح ادیبان گرفتن الفاظ آیهو در » از هم باز کردن و گشودن«در لغت به معنی 
، ص 1371حلبی، (اش به طور کامل یا ناقص  در گفتار و نوشتار است، با خارج ساختن عبارت آن از وزن یا به صورت اصلی

ست؛ یعنی در حل یا تحلیل حتما ي حل یا تحلیل با اقتباس، قسمت پایانی تعریف این صنعت مرز جدایی این دو ا یسهمقادر ) 53
باید تغییري در آیه یا حدیث، حتی اگر تغییر یک صوت کوتاه هم باشد، رخ داده باشد، پس اگر لفظ یا الفاظ از حدیث یا آیه 

  .توانیم بگوییم حل یا تحلیل به کار رفته است ینمبدون هیچ تغییري در نوشتار آمده باشد 

  )316ص(غیر حق هر شی که بینی هالک است      ي مؤمن امین حق مالک است   بنده 

دع ال و«: بیت به شیوه حل اشاره به آیه قرآن دارد رَ إِلها اللّه مع تَ الّ إِله ال آخَ ک  ء یکُلُّ شَ هو إِ إِالّهال ههج و لَه  م کْ الْحإِلَ ویه 
جعون و به . فرمان از آن اوست. جز ذات او همه چیز نابودشونده است. نیستخدایی جز او . و با خدا معبودي دیگر مخوان: »تُرْ

  )88 :قصص(.دیشو یمسوي او بازگردانده 

  )342ص (مدعا پیدا نگردد زین دو بیت       تا نه بینی از مقام ما رمیت

م« :بیت به شیوه حل یادآور آیه قرآن است  م فَلَ تُلُوه م اللّهلکنَّ  و تَقْ تَلَه ن یبلیل و  یرم اللّهلکنَّ  و تیرم إِذْ تیرم ما و قَ ؤْمنَیالْم 
نْه م الء نًا ب س إِنَّ ح م اللّهیسل عیعتو يافکند] آنان يسو به گیر[ چون وکشت  را آنان خدابلکه  دینکشت را آنان شما و :»م 
 قطعا دیازمایب کوین یشیآزما به را مؤمنان لهیوس نیبد و] کند مغلوب ارکافران  تاکرد  نیچن خدا يآر[افکند  خدابلکه  يفکندین

  )  17 :انفال( .داناست يشنوا خدا

  )96ص (ز کن حق ماسوا شد آشکار                    تا شود پیکان تو سندان گذار

نَّما اأَمرً  یقَض إِذا و اْألَرضِ و السماوات عیبد«: کن حق اشاره به آیه قرآن دارد  آورنده دیپد] او[: »کُونُیکُنْ فَ لَه قُولُی فَإِ
  ) 117 : بقره( شود یم] موجود فورا[ پس باش] موجود[ دیگو یم فقط دیفرما اراده يکار به چون و] است[ نیزم و آسمانها

  )341ص (خلق و تقدیر و هدایت ابتداست            رحمت للعالمینی انتهاست

ناك  ما و«: شود یمدکی تغییر در بیت دیده  عبارتی از آیه با ان رسلْ  انیجهان يبرا یرحمت جز را تو و: » نَیللْعالَم رحمۀً إِالّأَ
  ) 107 :انبیا(.مینفرستاد

  )68ص(نورش چکید       تا پیام طهرا بیتی شنید جوي اشک از چشم بی

ا إِذْ و«. شود یمعبارتی از آیه با اندکی تغییر در بیت دیده  نَ ب جعلْ اسِ مثابۀً تیالْ ا و للنّ نً أَم ذُوا و نْ اتَّخ قامِ مراه مب  و یمصل میإِ
دنا راه  یإِل عهِ ب را أَنْ لَیإِسماع و میإِ طَه بیتف ی ائ لطّ نَیل ف و نَیالْعاک کَّعِ  و  اجتماع محل مردم يبرا را] کعبه[ خانه چون و :»السجودالرُّ

که  میداد فرمان لیاسماع و میابراه به و دیکن اریاخت خود يبرا ینمازگاه میابراه مقام در] میفرمود و[ میداد قرار یامن] يجا[ و
  )125 :بقر(. دیکن زهیسجودکنندگان پاک ورکوع  ومعتکفان  وکنندگان  طواف يبرا مرا خانه

  :حل و تلمیح .3.4

  )62ص (در اتی الرحمن عبدا مضمر است   اهل حق را رمز توحید از بر است            
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نْ: اشاره دارد ریزي  هیآمصراع دوم به  رضِ و السماوات یف منْکُلُّ  إِ الّ اْألَ حمنِ یآت إِ ا الرَّ د ب نیزم و آسمانها درکه  هر:  ع 
ي حل  در کنار تلمیح پدیده» اتی«ه ب» آتی«در این بیت با تبدیل  ) 93 :میمر( دیآ ینم رحمان] يخدا[ يسو به وار بنده جز است

  .شود نیز دیده می

  )46ص(ها نیکو نشست  چون ز بند افل ابراهیم رست              در میان شعله

یم و اجرام سماوي دارد و مصراع دوم به گلستان شدن آتش براي آن حضرت ابراهیح به داستان حضرت تلممصراع اول 
لَفَلَما جنَّ «. شود یممربوط  عی لُ اللَّهأیا  ير ب کَ قالَ هذا  کَوبر بح لَ قالَ ال أُ رَ بازِغًا قالَ هذا رأَفَلَما  ٭ینَ اْآلفلی فَلَما أَفَ قَم بي الْ ی ر

دنی  هی م ئنْ لَ بفَلَما أَفَلَ قالَ لَ کُونَنَّی ر قَومِ  لَأَ الِّمنَ الْ ا  ٭ینَ الضّ لَم رُی هذا ربقالَ هذا  ي الشَّمس بازِغَۀًرأَفَ ب فَلَما أَفَلَت قالَ یا قَومِ  أَکْ
ری إِنّ ا  يبمم کُونَء شْرِ  غروب چون ،گاه آن و است من پروردگار ینا گفت ید؛د يا ستاره ،افکند پرده او بر شب چون پس: »تُ

 چون, گاه آن. است من پروردگار نیا: گفت, یدد طلوع حال در را ماه چون و. ندارم دوست را کنندگان غروب: گفت ،کرد
: گفت یدد برآمده را یدخورش چون, پس. بودم گمراهان گروه از قطعاً بود نکرده یتهدا مرا پروردگارم اگر: گفت, شد یدناپد

 یکشر] خدا يبرا[ چه آن از من, من قوم يا: گفت, کرد افول که یهنگام و است تر بزرگ ینا است؛ من پروردگار ینا
  ) 78 -76: انعام. (یزارمب سازید یم

  .شود ي حل نیز دیده می در کنار تلمیح پدیده» آفل«به » آفل«در این بیت با تبدیل 

  )52ص (آیتی بنما ز آیات مبین              تا شود اعناق اعدا خاضعین 

نْ«: اند ختهیدرآمدر بیت فوق، حل و تلمیح  با هم  زِّلْ نَشَأْ إِ نَ میعلَ نُ لَّت ۀًیآ ماءالس منَ هِ ناقُهم فَظَ ع  میبخواه اگر:  »نَیخاضع لَها أَ
  )4 :شعرا( گردد خاضع شانیگردنها آن برابر در تا میآور یم فرود آنان بر آسمان از يا معجزه

  )86ص (که مهتاب از سر انگشتش دونیم         رحمت او عام و اخالقش عظیم آن

ک لَعل و«ي  یهآیح دارد و مصراع دوم یادآور تلم) ص(ي حضرت محمد همعجزسوره قمر و  1ي  یهآمصراع اول به  نَّ  خُلُقٍ  یإِ
ظ است )ص(یامبر اکرمپي  یدهپسند، و خلق و خوي )4 :قلم( .واالست ییخو را توکه  یراست و :»یمٍع.  

  )86ص(ما همه خاك و دل آگاه اوست          اعتصامش کن که حبل اهللا اوست

تَصموا و«: شود یمدیده  حل و تلمیح  با هم لِ اعب بِح م اللّهایجع رَّقُوا ال و   . ) 103 :آل عمران(»  ... تَفَ

  

  :گیري نتیجه

گیریم که این دانشمند  ي دیوان اقبال الهوري و موارد تأثیرپذیري او از قرآن کریم و آیات آن چنین نتیجه می از مطالعه
. داشته و اعتقاد راسخ او به این آیات محکم الهی از ابیات متعدد دیوانش مشهود است مسلمان، مطالعات عمیقی در علوم قرآنی

اقبال نیز مانند دیگر شاعران حکیم و متعهد در خالل ابیات خود به ترکیبات قرآنی، مضامین آیات و قصص قرآن کریم به 
سایر انواع . شود گاه تحت نام تلمیح یاد می کرده که در فن بالغت گاه از آن به عنوان اقتباس وهاي مختلف اشاره  صورت

شود و بیشترین نوع کاربرد مفاهیم قرآنی در شعر اقبال اقتباس همراه با  می نیز در ابیات او دیده» حل«ها از جمله  تأثیرپذیري
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مواردي . شود می دیده نههاي او از خداوند و نبی اکرم و نیز در ابیات پندآمیز و حکیما این اشارات قرآنی در ستایش. تلمیح است
دهد و به ناچار جاي پاي تأثیر آیات در شعر او  ي سخن خود قرار می ها اقبال یکی از مباحث قرآنی را زمینه نیز هست که در آن

ه ي جالب توجه اینک نکته. هاست ها و قالب ها در مثنویات او به مراتب بیشتر از سایر بخش اینگونه تأثیرپذیري. شود مشاهده می
توان گفت تحت تأثیر دیگر شاعران یا میراث ادبی  ي اقبال از آیات قرآن کامال حال و هواي فردي دارد و نمی ي استفاده گستره

  .پیش از خود بوده است
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  قرآن کریم

  . شتم، چاپ ه1381اقبال، کلیات اشعار فارسی موالنا اقبال الهوري، با مقدمه احمد سروش، تهران، کتابخانه سنایی، 

  ،1371حلبی، 

  ٫سعدي، کلیات سعدي

د باقر،  تهران، انتشارات قائم، بی تاحقّ الیقینمجلسی، محم ، . 

 1364ي جهانی بزرگداشت عالمه اقبال الهوري، تهران،  در شناخت اقبال، مجموعه مقاالت کنگره
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121  

  الشعراي بهار تحلیل بینامتنی کیفیت انعکاس شاهنامه بر اشعار ملک
  1علی فري قریهحمیدجع

  2زاده سیدعلی قاسم

  3افسانه علی مندگاري 

  چکیده

الت عمیق مضمونی در عرصه دلیل پیشگامی در انعکاس جهان بینی شعرعصر مشروطه به ت تحوهاي فکري، فرهنگی  ها و کیفی
توانست راه هرگونه  درظاهر میگرچه این نوگرایی . آید اجتماعی در تاریخ ادبیات ایران، شعري آوانگارد به شمار می -و  سیاسی

ت ت مداري چون ملک سنّ الشعراي بهار به بهره گیري از  گرایی را در پرداختن به انواع ادبی ببندد، به دلیل باورمندي شعراي سنّ
ان در این می. دار تبدیل کرد هاي ادبیات کالسیک، پیوستگی سنّت و تجدد ادبی را در بستر شعر مشروطه به جریانی مایه ظرفیت

چه در اوان پیدایش مشروطه و چه در هنگام -ي فردوسی بیش از هر اثر کالسیک فارسی در شعر عصر مشروطه شاید شاهنامه
نمود داشته است؛ زیرا ماهیت انقالبی و پرهیجان مشروطه بیش از هر چیز نیازمند تقویت همگرایی جمعی و قومی بود –استقرار آن 

از این رو . آمد یزشی شاهنامه بهترین زمینه براي رسیدن به اهداف ساختاري به حساب میهاي انگ و خصایص حماسی و ظرفیت
ویژه  به استفاده از شگردها و خصایص سبکی شاهنامه معطوف است، به» بهار«بخش قابل توجهی از اشعار مشروطه خواهان از جمله 

ی گرایانه و آزادي خواهانه از کوشد به تناسب دگرگونی در جهان بینی خویش به ق آنگاه که شاعر می صد تهییج احساسات ملّ
تی جمعی و انقالب فکري بهره گیرد این پژوهش مبتنی بر رویکرد تحلیل بینامتنی کوشیده . توانش حماسی شاهنامه در ایجاد هوی

هاي فردوسی به  رمان پردازيمطابق دستاوردهاي این پژوهش، توجه به قه. بپردازد» بهار«است، به کیفیت انعکاس شاهنامه در اشعار
یت اي خیروشر، بیشترین نوع پیوند بینامتنی را به خود اختصاص داده  بر بنیاد اسطوره» بهار«هاي اشعار روایی ویژه طرح تقابلی شخص

  . است

  

. الشعراي بهار، بینامتنیت ي فردوسی، ملک شعر مشروطه، حماسه، شاهنامه :کلید واژه ها 

                                                        
  رفسنجان ) عج(استادیار دانشگاه ولی عصر 1

  رفسنجان ) عج(استادیار دانشگاه ولی عصر 2

  رفسنجان ) عج(عصردانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی 3
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  وب نظري تحقیق تعریف مسأله و چارچ- 1

ي دو قرن چهارم و  به دنبال از دست رفتن استقالل سیاسی ایران و براثرحضور بیگانگان وپریشانی اوضاع اجتماعی، در فاصله
هاي  گیري اصلی این شاخه از ادبیات، نشان دادن ریشه جهت. شود آید که ادبیات حماسی نامیده می پنجم نوعی از ادبیات پدید می

ی، ب ت ایران و نیز، بیدار کردن احساسات و شعور وطن پرستانهتاریخ ملّ ي ایرانیان در برابر بیگانگان بوده  یان افتخارات و امتیازات ملّ
کوشد تا اصالت فرهنگی، اخالقی و رفتاري ایرانیان را به آنان گوشزد کند و آنها را به حفظ و  همچنین این جریان ادبی می. است

:  1387پارسانسب، . (توان به حکیم ابوالقاسم فردوسی اشاره کرد یندگان شاخص و ممتاز این نوع ادبی میاز نما. تداوم آن برانگیزد
22 (  

فردوسی در شاهنامه با زبان فخیم و استوار و با سبک ویژه و ممتازش، تاریخ فرهنگی و فکري مردم ایران را در راه کسب 
ت جمعی و رسیدن به سعادت همگانی و در نتیجه ت رسیم ساختار فکري و ماهیتی قوم ایرانی در بزنگاه بحران معرفت و هویت هوی

ت برترانگارانه ی، آزادي خواهی  . ي غربی پرداخته است ناشی از حکومت غیر ایرانی و عصبی براي او دست یابی به ژرفناي خود ملّ
ر ایرانی است هاي شاهنامه  کنار عدالت و مهرورزي، شعار اصلی جنگها در  مقابله با ظلم و تحقیر ملّت. و استقالل از بنیادهاي تفکّ

ر فردوسی که در اثر پیوند با اسطوره. است هاي اصیل ایرانی و باورهاي دینی و همگام با زبان سترگ استعاري  ژرفناي بنیادین تفکّ
فه. اي انکارناپذیر است و نمادین آن ایجاد گشته، نکته و گزندناپذیري آن و نیز باعث اقبال اي که همواره موجبات در قله ماندن  مؤلّ

ی شاعران و نویسندگان غیر حماسی بدان گشته است اهمیت گفتمان فردوسی . فراگیر و بی زمان و مکان شاعران حماسه پرداز و حتّ
ي است که کمتر اثري می در شاهنامه و ماهیت هسته ن را در تواند جایگاه بینامتنی آ اي آن در تولید آثار حماسی فارسی به حد

تولیدات هنري و ادبی پس از خود پر کند؛ چراکه براي کشوري به وسعت ایران به دالیلی از جمله تعرّض همیشگی بیگانگان از 
ر حماسی، ) ي فاضله مدینه(مند براي ترسیم الگوي یوتوپیایی ي نگرش آرمانگرایانه و دغدغه یک سو، و سیطره از دیگر سو، تفکّ

اي از ادوار تاریخ  از این روست که کمتر دوره. غالب ژانرهاي ادبی با شدت و ضعف رخنه کرده استزیربناست و تقریباً در 
  .توان خالی از تأثیر شاهنامه دانست ادبیات فارسی را می

 هاي همسان و ي مبنایی تکامل فکري ایران، پس از ورود اسالم به ایران، به دلیل نشانه ي مشروطه به عنوان دومین دوره دوره
البتّه این گرایش با نحوه و دلیل رویکرد . ي سرایش شاهنامه از ادوار قابل تأمل در روي آوردن به شاهنامه است همگون با زمانه

رژیم پهلوي در ) شوونیسم(گرایی افراطی داستان پردازان عصر پهلوي به شاهنامه تفاوتی بنیادین دارد؛ زیرا سیاست مبتنی برملّی
ی به جاي ارزش ها جایگزین کردن سنّت ساز  ها و افتخارات اسالمی و آرزوي تجدید عظمت دیرینه ایران باستان، زمینه و مفاخر ملّ

اما رویکرد شاعران مشروطه خواه به شاهنامه نه ) 349:  1381رزمجو، : نک(تقویت و کسب مشروعیت رژیم سلطنتی بوده است
هاي  بی به استقالل و مفاهیم نابی است که شاهنامه با تکیه بر اندیشهمبتنی بر تقویت نظام سلطنتی که بیشتر در مسیر دست یا

براي . هاي بلند انسانی و دینی مکتب اسالم در پی نهادینه کردن آن در جامعه بوده است خسروانی و زرتشتی ایران باستان و آموزه
ی در برابر خودفریبی و ت ملّ خودباختگی عمال رژیم قاجار در مواجهه با غرب  شاعران مشروطه خواه، شاهنامه آبشخور بازیابی هوی

... تواند در تقویت روح حماسی، ظلم ستیزي، آزادي و آزادگی، خودباوري، عدالت و از نظر شاعران مشروطیت، شاهنامه می. بود
  . ي بهار در این زمینه بهترین شاهد باشد شاید شعر دماوندیه. مردم ایران کمک کند

ی ایران و ادبیات پیش از اسالم، شاهنامهدر شیفتگی بهار به ادب  وجود . ي حکیم توس، نقشی محوري دارد حماسی و ملّ
مندي  اقتباس، تضمین و بهره. زند تمثیالت، تشبیهات، تلمیحات و زبان نمادین شاهنامه در اشعار بهار بر این نکته مهر تأیید می

حماسی شاهنامه، جایگاه بینامتنی شاهنامه را در سرایش اشعار بهار نشان  هاي زبانی، کالمی و مستقیم یا غیر مستقیم بهار از ظرفیت
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نظر به چرایی این مسأله و اهمیت کیفیت انعکاس شاهنامه در اشعار بهار، این جستار در تالش است به یاري تحلیل بینامتنی . دهد می
  .به واکاوي مسأله بپردازد

توان نوشت؟ و آیا متنی خود بسنده است که  ها می آیا بی اشاره به دیگر نوشته توان اندیشید؟ ها می آیا بی یاري دیگر اندیشه
ها خود به معنی به رسمیت شناختن مفهومی است که امروزه  تنها یک خوانش یگانه داشته باشد؟ پذیرش پاسخ منفی به این پرسش

 دیگر ادبی متن .است زبان اي مکالمه سرشت از کیحا اصطالحی بینامتنیت« )1: 1380یزدانجو،:نک. (خوانیم می» بینامتنیت«آن را 
نظر  این از.  شود می انگاشته موجود پیش از هاي متن و سخنان رمزگان، از اي مجموعه بلکه حاصل خودآیین، و یکتا موجود یک نه
 همچنین دارد، ودوج متن خود شود در می گمان که معنایی برحسب تنها نه باید و دارد بینامتنی منشی متن، یک در کالمی هر

: 1385آلن،(».شود می وارد فرهنگی هاي گفتمان از اي ي مجموعه عرصه به رفته فراتر متن خود از که شود خوانده معنایی برحسب
 تواند نمی اثري هیچ که معتقد است و پردازد می شده قبالً نوشته متون یا متن با متن پنهان و آشکار تأثر به بینامتنیت« بنابراین) 129
» .است برقرار معنادار پیوندي فرهنگ، یک ي آینده و حال گذشته، بین همواره لذا برآورد، سر خویشي  گذشته با وگو گفت بدون

  ) 79: 1390قاسم زاده و حاتمی،(

  

  نهضت مشروطیت و تأثیر آن در شعر فارسی - 2

تی نسبتاً کوتاه دگرگون کرد؛  اي بود که ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انقالب مشروطیت در ایران زلزله ایرانیان را در مد
ي  صدسال پیش با ظهور عباس میرزا، امیرکبیر و سپهساالر و رواج اندیشه اگر چه مقدمات این دگرگونی عظیم از یک

نان گسترده بود چ تحوالت آن. ي ظهور رسید هاي پیشین دفعتاً به منصه تجددخواهی و بیداري توده آماده شده بود، نتایج آن تالش
ن به  آن اجتماع بی. دید اي دیگر می که ایرانی، دیگر عمل و ذهن و زبانش تغییرکرده، دنیاي پیرامون خود را به گونه بهره از تمد

حاد و میهن پرستی و قانون و پارلمان می جامعه ی و بیداري و اتّ : 1379اکبري بیرق،. (زدند اي بدل شده بود که مردمان آن، دم از ترقّ
110-111 (  

خواهی و  رواج افکار آزادي. نهضت مشروطه جهش فکري و جنبش اجتماعی بود که در عمق اندیشه و افکار سخنوران اثرکرد
انگیز نمود، چنان  هاي مختلف مردم و تشنگان زالل آزادي و عدالت تاثیري حیرت عدالت جویی و برابري حقوق اجتماعی در توده

ي این نهضت، ادبیاتی پدیدآورد که  ا به سوي تحول اجتماعی رهنمون کرد، تاثیر تکان دهندهي مردم ر تاثیري که اندیشه
ي  ي مردم آن روز کشور ما بود، به عبارتی این تأثیر در ادبیات ما چندان عمیق بود که به شعر دوره گوي احساس و اندیشه پاسخ

اي نو و مکتبی تازه به شمار آورد و آن را  این دوره را شیوه توان ادبیات که می ي خاص بخشید، به طوري مشروطه سبک و شیوه
ذاکرحسین، .(اي از تاریخ تحول شعر فارسی برشمرد ي بازگشت ادبی فصل تازه پس از سبک خراسانی و عراقی و هندي و دوره

1377  :48 (  

هاي  قبل از رویش اولین جوانه :هاي گوناگونی دارد تأثیرات تحوالت آن دوره بر روي ادب شفاهی ومکتوب فارسی جنبه
نوگرایی ادبی در عصر قاجار، شاعران و نویسندگان کاري جز تقلید آثار گذشتگان نداشتند؛ چرا که فترت و فتوري که نزدیک به 

گریبانگیر فرهنگ و ادب ایران شده بود، تداوم )از دوران فرو پاشی حکومت صفوي تا روي کار آمدن دولت قاجار(یک سده
ت  ادبا در واپسین سال. و پویایی شعر و ادب فارسی را با وقفه و رکود مواجه ساخته بود تاریخی هاي حکومت زندیه، تنها با دو سنّ

وجوي شکل ادب و طرز  همین مسأله شاعران آن دوره را به جست. »سبک هندي«و»  شعرکالسیک«.ادبی پیشین آشنایی داشتند
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اي ساخته و خواسته نبود و به  از سبک هندي چنین وظیفه. زهاي ادبی زمان را داشته باشدگویی به نیا بیانی واداشت که توان پاسخ
ت و محبوبیت خود را از دست داده بود ت. عللی اهمی هاي شناخته شده ادبیات کالسیک فارسی آوردند و در  بنابراین آنها را به سنّ

  ) 110-111: 1379اکبري بیرق، .(پرداختندي درخشان ادب فارسی درپی راه حل به تکاپو  بازگشت به گذشته

ا با پیشرفت زمان و به ویژه جنگ هاي ایران و روس و پیامدهاي اجتماعی دخالت بیگانگان در امور ایران و تهدید استقالل و  ام
هاي  هاي ادبی و طرز بیان آن، پاسخگوي نیازمندي و شکل» سبک بازگشت«تمامیت ارضی کشور، کم کم روشن گردید که 

ف فرهنگ گرایش ها و طرز سخن سنّت. فرهنگی و ادبی زمانی نیست هاي فردي و اجتماعی روزگاري هستند که در  ها عمدتاً معرّ
این واقعیت .شود  دهد؛ از کارکرد و تأثیر آن کاسته می اند اما با تغییر اوضاع و شرایطی که به آن بال و پر می آن شکل پذیرفته

  ) 12: 1371عبادیان ، . (، به وضوح ساخته بود»سبک بازگشت«کارآیی ي  ي کیفیت و دامنه درباره

الت جاري سرزمین خود بسته بود و گویی دنیاي بیرون هیچ  این تقلید و اقتباس از سوي دیگر نیز چشم هنرمندان را برروي تحو
ها و  هاي عصر، به ناراحتی ارها و گرفت هاي شاعران به دردها و رنج در میان سروده. تأثیري در جهان درون آنها نداشت

ي همسایگان دامنگیر کشور و دربار  هاي نفوذ جویانه هاي پیاپی و سیاست ها و شکست ها و فتنه ي جنگ هایی که در نتیجه اضطراب
آرین . (فتر شده بود و به فقر و فاقه و ذلت و مسکنت مردمانی که این اشعار به زبان آنان و در میان آنان سروده شده بود اشاره نمی

  ) 19: 1372پور، 

شد با زبان قرن هفتم و هشتم در عصري  تنها با ظهور مشروطیت و افکار آزادي خواهی بود که وضع دگرگون شد و دیگر نمی
ها عوض شده بود؛ قدرت و نیروي احساسات در  حساسیت. هاي پیشین خود نداشت سخن گفت گونه شباهتی حتی با دهه که هیچ

ل قرار  د، اندیشه تغییر کرد و به تبع آن زبان نیز چهرهامور دیگري صرف ش ی معناي الفاظ نیز در مسیر تحو اي دیگر یافت، حتّ
  ) 113: 1379اکبري بیرق ، . (گرفت و ذهن و زبان که دیگر شد، ادبیات نیز قهراً متحول گشت

ل بزرگی که در ادبیات دوره پیش از آن . اعی و فرهنگی ادبیات استي مشروطه به وقوع پیوست، مربوط به نقش اجتم تحو
ي مورد بحث  شد اما در دوره شعر و ادب در جامعه حضوري خنثی داشت و موجب خیزش ، انقالب ویا تحول اجتماعی نمی

. هاي سیاسی، فرهنگی و دینی در آمد و به یک معنا ایدئولوژیک شد ادبیات رسالتی سنگین برعهده گرفت و درخدمت آرمان
   )146:همان (

  

 )تحلیل بینامتنی اشعار بهار(شاهنامه متن بنیادین در اشعار بهار - 3

ي ایران را همیشه پیش چشم  ي سخنوران چند قرن اخیر ایران بود، شاعري که گذشته یگانه بهار شاعر، زبان روزگار خویش و
با . م و یا آنکه درگذشته چنان بودیمداشت و از یاد شکوهمند آن روزگاران، سرا پا خشم و خروش بود که چرا امروز چنین هستی

ی، طرح اجتماعی روینده ، بارور، آزاد و خوشبخت را همواره در آیینه این ي آرزوهاي خویش  همه، مانند یک شاعر بزرگ ملّ
  .کرد منعکس می

الشعاع  ي خویش ایمان داشت و در هراس آن نبود که شهرت و شخصیتش تحت وي از آنجا که به شخصیت تثبیت شده
ایستاد و به راستی که چنین بود؛ زیرا او قصیده را به  استعدادهاي نوجو قرار گیرد، هرگز از ستایش نوگرایی و تحول پژوهی باز نمی
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ی شعرکالسیک و یکی از چند تن چکامه سراي  مرزي از کمال رسانده بود که تاریخ ادبیات ما نام او را، به عنوان آخرین تجلّ
ل زبان فارسی ث 389-388: 1390شفیعی کدکنی، . (بت کرده استدرجه او (  

  هاي مهم شاهنامه  استفاده از پهلوانان و شخصیت- 3-1

هایی نمادین به  هایی است که هر یک با نشانه ریزي ساختار شخصیت ترین کارهاي فردوسی در شاهنامه، طرح از درخشان
ي  یاري به نیازمندان در اسطوره به واسطه«که با توجه به این. زدپردا ها می اي از خصایص ممدوح و مذموم انسان بازنمایی خصیصه

ق پیدا می کند و دفاع از حقوق افراد، آزادگی، شفقت و مهربانی و دیگر صفات و  پهلوانان و در حماسه توسط پهلوانان تحقّ
ی براي اجراي آنها در جام هاي بسیاري انجام  عه، تالشسجایاي اخالقی نیک از دیگر اموري است که قهرمانان دینی و ملّ

  ي مشروطه به ویژه بهار است استفاده از این قهرمان مورد توجه شعراي دوره) 46: 1388بزرگی،  ده(دهند می

ي مهم و محوري باعث  این خصیصه. هاي شاهنامه استوار است ي شخصیت ها و تصاویر بر پایه شک مدار حوادث، کنش بی
بهار در اشعار . هاي حماسی و اساطیري و ملّی شاهنامه پیروي نکرده باشد بتوان یافت که از شخصیتشده که تقریباً کمتر اثري را 

ت گاه پردازش معنا  هاي شاهنامه به عنوان تکیه خویش به تناسب براي معناپردازي و بیان اغراض سیاسی و اجتماعی از شخصی
  .استفاده کرده است

واقعیت این است که در این . اي قهرمانانی را یافت که بیشتر مورد توجه  بهار استتوان رد پ با بررسی و تحلیل آماري می
ت ستیزي چون فریدون و در نتیجه نقطه بررسی بسامدي، جایگاه قهرمانان ظلم اك و شخصیهاي آرمانی ایرانی  ي مقابل آن ضح

  . نماید تر می چون کیخسرو و رستم برجسته

ها و پهلوانان شاهنامه بسیار توجه داشته و در اشعار خود از پهلوانان به صورت  که به شخصیتاست  بهار از جمله شاعرانی  
 ي درخور درنگ این نکته. هایشان آنها را ستوده است ها و پهلوانی یاد کرده و یا با ذکر نام و بیان رشادت)تشبیه(همانندانگاري 

ت ل دارداي در دیوان به هاي شاهنامه است که در میان شخصیگویا . ار به سیاوش چندان پرداخته نشده است و این خود جاي تأم
دیده؛ زیرا هدفش نه برانگیختن حس ترّحم نسبت به قهرمانان، بلکه تحریک احساسات  بهار نیازي به طرح شخصیت سیاوش نمی

ی و قهرمان   .ستیزانه بوده است هاي شورانگیز و ظلم پردازي ملّ

  همانند انگاري -1- 3-1

  و آن دو گـلدسـتـه کـشـیـده زدو جـانـب گـردن        ســـر ایــوان نــگــاریــن زبــر طــاق کـبـود

  گویی افـریـدون بـنشـسـتـه بـر اورنـگ شـهـی      کـاوه اســتـاده بــه دسـتـیش و بـه دسـتی قارن

  )463ص: دیوان (

  مــهــر از شـــفـــق مــغــرب بــرکــوه دمـاونـد ي زربـفــت شـود بـاز چـو تـابـد         چــون خیمه

  یـا چــون رخ ضـحـاك بـدانـگـه که فـریـدون         بــنـمــود رخ خــویــش بـــدان جـــادوي درونـد

  ) 488ص: دیوان( 

  ونـدچـو خورشــیـد بــر پــشــت ابـــر ســیــاه      زکــــه بـــــامـــدادان جــــــهــانــــد نـ
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  تـــوگــویــــی کـــه بـــر پـشـت دیــو دژم      نـــشــســـتـه اسـت طـهــمـورث دیـــــو بــنــد

  )524ص: دیوان(

  اي و پهلوانی شاهنامه  هاي اسطوره اشاره به شخصیت-2- 3-1

  . سه مرتبه آمده است» ضحاك«در دیوان بهارنام : ضحاك

  خــــوانـده گــــــه پــطـــرو گـــــه نـاپـلئــون           نـونخــویـشــتـن را ز فــرط جـهــل و جــ

  لــیـک انــدر عـــمــل زخـــوي درشــت          دســــــت ضـحـــــاك را بــســتــه بـــه پـشــت

  ) 679ص : دیوان( 

  .دکرده استدو بار یا» کیخسرو«چهار بار و از »فریدون«دو بار،از »کیومرث«بهار در دیوان خود از

  آن تـخـت کـه بـدجـاي کـیومرث و فریدون          وان مـلـک کـه بـد وسـعـتـش از حـوصلـه بیرون

  وان تــاج کـه بـد بــر سـر کیـخسـرو اکنون      مـطمـوع عـدوگـشـت و خـراب از ره کـین شـد 

  ) 1161ص : دیوان(

  :نام رستم در دیوان بهار پنج مرتبه آمده است 

  زبـردسـتی کـشـد از زیـر دستـان انتـقـام        ســرنــگون گـردد اگـر خـود رستـم دسـتان بودگـر 

 ) 386ص : دیوان(

  ي دیــن، حــیـدري نــمــانـد ازبـهـر پـاس کـشورجـم، رسـتـمی نخـاســت        و زبــهــر بیضه

  )  403ص: دیوان(

  : ک مرتبه استفاده کرده استی»گشتاسب«و» قارن«بهار دردیوان خود از نام 

 تـکیـه بــه شـمشـیر خـویـش دارد ایـن شـــاه       نـــی چــومـلــوك دگــر بـــه بــالـش و بـالین

 هـــاي فــرخ اجــداد         قـــــارن و گــشـتـسـب شــاه و سـورن و شـروین زنــــده بــد و نـــام

  ) 383ص :دیوان (

  :یک مرتبه آمده است»بادق«دردیوان بهار نام

 مـهـرگــان آمـد بــه آیـیـن فــریـدون و قباد         وز فـریــدون و قـبـاد انــدرزهـــا دارد بــه یــاد

  گــویــد اي فـــرزنــد ایران راستگویی پیشه کن      پـیـشـه ایـران چــنـیـن بــود از زمــان پـیشداد
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  ) 575ص : دیوان(

  هاي حماسی شاهنامه   روانی خود با شخصیت -گاري اوضاع روحیان همسان-3- 3-1

روانی -هاي شاهنامه و مطابقت آن با اوضاع روحی گیري او از برخی داستان هاي بهار از شاهنامه بهره یکی دیگر از تاثیرپذیري
ی شدن او در چاه  ظلم و بدخواهی، ي وضع خود با بیژن و زندان وي با مقایسه. هاست داستان بیژن و منیزه یکی از آن. خویش است

هاي بیژن در اثر  کند و با شکلی نمادین، قدر ناشناسی و کید روزگار و مردم را به دردها و رنج پیوندي بینامتنی با شاهنامه ایجاد می
  . کند جفاي بیگانه تشبیه می

ي بیژن و منیژه  اند داستان عاشقانه آن بهره بردههاي شاهنامه که شاعران بسیار به آن اشاره کرده و از  یکی از زیباترین داستان
شود و چون افراسیاب دشمن ایرانیان است بیژن را در چاهی  در این داستان بیژن عاشق منیژه، دختر افراسیاب تورانی می. است

  . فرستد منیژه به ایران می آورد و به همراه-کند تا اینکه رستم پهلوان به سرزمین توران رفته، بیژن را از چاه بیرون می زندانی می

 :کند گونه بیان می فردوسی تصویر در چاه ماندن بیژن را این

 تهمتن بـه رخشنده بنـهاد روي               همــی رفت پیش اندرون راه جـوي

 چو آمد بدان سنـگ اکـوان فراز              بـدان چـاه انــدوه و گــرم و گــداز

 ـیـر نر              زره دامــنش را بــزد بـــر کــمــراز اسـب انـدر آمـد گو ش

 ...ز یزدان زورآفریـن زور خواست               بزد دست و آن سنگ برداشت راست

 ونـد فروهشت رستم به زنـدان کمند              بــرآوردش از چــاه بــا پــاي

  ده از درد ورنـــج و نیـــازبرهنه سر و مـوي و نـاخن دراز              گــــدازن

  ) 380-382: 3شاهنامه، ج(

 : گونه است گیري بهار ازاین داستان بدین بهره

 ام چــو بــیژن                اي میر تهمتن خبر نداري درچاه بال مانده

  پیکی نه که گوید به خسرو عهد                کز حالت بیژن خبر نداري

  ) 472:  دیوان(                

ت شاه«که بهار به دلیل سرودن شعر  هنگامی شود در زندان از تنهایی و نداشتن غمخوار شکوه  به اصفهان تبعید می» در مذم
 : سراید کند و این چنین می می

 مانده در شهر اصفهان محبوس              اصفهان گشته چاه و من بیژن

 تهمتن کـه داردم ایمــن نـه منیژه که باشدم غمــخوار               نـه
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  هست بند من از غم و احزان                 بـــود اگر بــند بیژن از آهن

  ) 473: دیوان(                        

  میهن دوستی و ستایش از آن - 3-2

س هجوم بیگانگان و خورد، پایداري در برابر  ي ایرانیان که در جاي جاي شاهنامه به چشم می ترین وظیفه واالترین و مقد
ی ایرانیان است شاهنامه سرگذشت این پایداري. نگهبانی از آزادي و استقالل سرزمین است ی روح ملّ جاست که در  از این. ها و تجلّ

در عصر فردوسی ایران از یک . ضمیر ناخودآگاه هر ایرانی جاي گرفته و با گذشت دو هزار سال غبار کهنگی برآن ننشسته است
تاختند و شاهنامه پیامی به  تم و تاراج تازیان بود و از دیگر سوي اقوام بیابانگرد تازه نفسی از شمال شرق به ایران میسو دستخوش س

 : رسد این پیام در سراسر شاهنامه از آغاز تا انجام آن به گوش می. مردم ایران براي برانگیختن روح پایداري در برابر این خطرها بود

  دریغ است ایران که ویران شود      کنام پلنگان و شیران شود                               

ی دور از نژادپرستی است عشق به . وطن دوستی فردوسی احساس حکیمانه توام با اعتدال و خردمندي و عاطفه انسانی و به کلّ
ها از  ي و آسایش مردم و برخورداري آنایران در شاهنامه به معنی عشق به فرهنگ و مردم ایران، آرامش و آبادي ایران و آزاد

  . عدالت است

الع و آگاهی نسبتاً وسیعی که از گذشته ت هیجان و شیفتگی عاطفی بهار نیز به دلیل اطّ اي که نسبت به  ي ایران داشت و به علّ
هاي شاهنامه  از ظرفیت براي این منظور)  293: 1376عابدي؛ (ي ایران در او بود، بهترین مدیحه سراي آزادي و وطن است  گذشته

در منظر شاعران عصر مشروطه وطن یا مام وطن در معناي سرزمین . کند دوستی استفاده می در تقویت روح حماسی و وطن
ت  جغرافیایی مورد توجه است و در میان آثار کالسیک فارسی، هیچ اثري به مانند شاهنامه نمی ی با محوری حاد ملّ ت اتّ تواند در تقوی

  :ن جغرافیایی کمک کندسرزمی

 : شود ي وطن سروده است اشاره می در زیر به ابیاتی که بهار درباره

 گرچه به رنج اندرم ز قهر شهنشاه           عزّت شه خواهم از خداي به هر حین-

 زانکه وطن خواهم و نجات وطن را           دارم چشـم از خــدایــگان سالطین

 ) 385ص : دیوان(                                               

-الوطن فــرموده پیــغمبــر است هرکــرا مهروطن در دل نبــاشد کــافر است            معــنی حب 

 هرکه بهر پاس عرض و مال و مسکن داد جان             چون شهیدان از می فخرش لــبالب ساغـراست

  ش                 زان که بی این هرسه، مردم از بهائم کمتراستاز خداوند و زشاه وز میهن دمی غافل مبا

 )549ص : دیوان(

 بـــارالــها تــفضّلــی فــرمــاي                        دري از رحمتت به مـا بگشاي-
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 مگــذار ایــن وطن زدســت شود                         دین نژاد قدیم پـسـت شــود

 عرفـان است                         جاي پاکان و رادمـردان استکاین وطن مهدعلم و 

  دور ســاز ایـــن اراذل و اوغـــاد                          برکـن ازملک بیخ جور و فساد

  ) 759ص : دیوان(                                            

  ي ایران باستان  حسرت برشکوه از دست رفته - 3-3

ی بزارهاي شاعران مشروطه در تقویت روحیهاز ا ایجاد انگیزش عاطفی و نوستالژیک به کمک ) ناسیونالیستی(گرایانه ي ملّ
ترسیم و تصویر شکوهمندي و عظمت ایران باستان و نکوهش ضعف و .  یادکرد از عظمت، توانایی و شکوه ایران باستان است
زمینه را براي توجه به گذشته و بازاندیشی در ماهیت قومی و نژادي ... یاسی وفترت گمنامی معاصر، به ویژه خودباختگی فکري، س

  . کرد آماده می

ن کهن پیوند بزند و در آخر هم به قول خودش تشنه« د را با فرهنگ و تمدي حکومت مقتدر  بهار بر آن است تا تجد
  )318: 1386پور،  امین(».بود

توانست آن را تحمل کند و  اي بود که هیچ روشنفکري نمی گونه شروطه حاکم بود بهي پیش از م اوضاعی که در ایران در دوره
اکثر این . ي مشروطه در این زمینه شعرهایی است که آشکارا از این نابسامانی یاد شده است در دیوان شعراي دوره. دم برنیاورد

اي از اشعار بهار در این زمینه  در زیر به نمونه. ان را دارندکنند و آرزوي بازگشت آن دور شاعران از شاهان و دلیران باستان یاد می
 : شود اشاره می

 خوش آن روزگــار هــمایون مــا                 خوش آن بخت پیروز میمون ما

 کنون رفته آن تیـر از شـست مــا                نمانده است جز باد در دست ما

 کجا رفت جمشید فرّخ سرشت؟     کجا رفت هوشنگ و کو زردهشـت          

 هاي بنفش؟ کجــارفـت آن کاویــانی درفــش                کجا رفت آن تیغ

 کجــا رفـت آن کــاوه نــامـــدار                کجــا شـد فریــدون واالتبار؟

 کــجا رفــت آن کــورش دادگــر                 کجــا رفت کمبـوجی نامــور؟

 رفــت آن داریــوش دلــیر                 کجــا رفـت داراي ابن اردشیر؟کــجا 

 اند؟ اند                 کـه آرایش مـلک بنهفته دلـــیران ایــران کــجا رفته

  ) 919ص : دیوان(     

  بیگانه ستیزي - 3-4
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عا با وجود جنگشاید ا. دوستی ایرانیان است از خصایص ارزشمند شاهنامه، ستایش از روح انسان دار در  هاي دامنه ین اد
ها از سوي جناح بیگانه یا مخالف آغاز شده  شاهنامه مورد تردید باشد، اما اگر ژرف بیندیشیم خواهیم دریافت که تقریباً تمام جنگ

اهنامه در مفهوم دشمنی ستیزي در ش لذا بیگانه. اند ها سرزمین، آزادي و استقالل خویش بوده است و ایرانیان همواره مدافع آرمان
س  همیشگی و ابتدا به ساکن از سوي ایرانیان نبوده بلکه سالحی براي حفظ و پاسداري از حریم عدالت، انسانیت و ارزش هاي مقد

ي شاعران مشروطه  ها و عقاید بهترین زمینه براي استفاده نظیر شاهنامه در تحریک مردم براي دفاع از ارزش ظرفیت بی. بوده است
  .آید خواه از جمله بهار به شمار می

ا  ترین داستان درست است که حکیم فردوسی سراینده باالترین حماسه و شیواترین وهیجان بخش هاي پهلوانی ورزمی است، ام
ا اگر دشم. اندیشیده و یا شیفته کارزار وخواهان پیکار بوده است این بدان معنی نیست که خود فردوسی همواره به جنگ می ن ام

کینه توز پیش آید و برآن باشد که به مرز ایران زمین دست یازد و مردم آزاده را زبون و به فرمان خود سازد و دودمان و خانمان 
. توان دست روي دست گذاشت و به دشمن خونخواره میدان داد که یکه تاز گردد کهن ما را در هم ریزد، آنگاه دیگر نمی

  ) 290:  1350شوقی، (

  :      گوید که می در اینجاست

  چو دشمن سپه کرد و شد تیزچنگ                 بباید بسیجید ما را به جنگ

  ) 8: 4شاهنامه، ج(                                 

 : کند و باز تاکید می

  چو آمد به جنگ اندرون جنگجوي                  نباید که برتابی از جنگ روي

  ) 46ص: همان(                                       

شاعران در این . رود شود و مملکت به قهقرا می ي تاخت و تاز سپاه روس و انگلیس می ي مشروطه نیز ایران عرصه در دوره
وت ها دع افتند و مردم  را  نیز براي مبارزه با آن ریزند و یک تنه با انگلیس و روسیه در می فضاي تاریک زهرشان را در شعرشان می

  . کنند می

ت ایران را براي رویارویی با روس و انگلیس و مقابله با ظلم آنها به حرکت  بهار تمامی توان شعري خود را به کار می بندد و ملّ
 :آورد در می

 هان اي ایرانیان، ایـران انــدر بــالست               مملکت داریــوش دستخوش نیکالست

ی کجاست؟مـرکــز ملک کیان دردهن اژدهاسـ  ـت               غیرت اسالم کو؟ جنبش ملّ

 برادران رشید، این همه سستی چراست               ایران مال شماست، ایران مـال شماست

 هــان اي ایــرانیان بینــم محبــوستان              بـه پنجـه انگلیس، بــه چنگل روستان

 برند ثروت و ناموستان کز دو طرف می           گــویی انــدر میان گــرفــته کابوستان   
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  در ره ناموس و مال کوشش کردن رواست            ایران مـال شماست، ایران مال شماست

  ) 208-9: دیوان(                                                                    

  : گیري از لغات و ابزار جنگی شاهنامه بهره - 3-5

هاي جنگی است که در شاهنامه وجود دارد و فردوسی در  هاي بهار به کارگیري لغات و ابزار و سالح ی دیگر از تاثیرپذیريیک
ي او را یراي سرافرازي ایران نشان  ستیزي شاعر و انگیزه و عالقه ي ظلم این شیوه نیز به روشنی، روحیه. اثر خود به کاربرده است

  .دهد می

  زبان آرکائیک استفاده از - 1- 3-5

هایی  اي گواه خوبی است، واژه هاي کهن شاهنامه براي نمایش فضاي حماسی و تمایل به شاهنامه در اشعار بهار برشمردن واژه
  : زبان بهار است) گرایی کهن(هاي آرکائیک که نشانه

   .است و بیست و هفت مرتبه درشاهنامه آمده است» مقرّ«و» معترف«این واژه به معناي  :خستو

 :فردوسی 

  تو خستو شو آن را که هست و یکیست               روان و خرد را جزین راه نیست

  ) 301:  4شاهنامه، ج(                                            

 : بهار 

  تر است                       مـرد دانـا را زگفـتار تباه بر گنه خستو شدن اولی

  ) 588: دیوان(                               

  . است و شش مرتبه در شاهنامه آمده است» دالور«این واژه به معنی  :کندآور

 :فردوسی 

  سپاهی دد و دام و مرغ و پري                      سپهدار پـرکـین و کنداوري

  )31: 1شاهنامه، ج(                           

 :بهار 

  ردیو و دد       هرکه بر دیو هوس چیره شود کندآور استنیست کندآور کسی کاوچیره شد ب

  ) 551: دیوان(                                                                  

  . است و هفت مرتبه در شاهنامه آمده است» کدخداي«این واژه به معناي  :کدیور
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 : فردوسی 

  دلیران سزاوار شاهی شدند        کدیور یکایک سپاهی شدند                    

  ) 6: 2شاهنامه، ج(                                    

 :بهار 

 ورزنده شود مردم و ورزیده شود خاك          از کوه گشـاید ره و بـر رود نـهد بند

  ور و صنعتگر و دهقان و کدیور          ورزشگر و جنگاور و کوشا و قوي زند پیشه

  ) 489ص: دیوان(                                                      

  :ویر

  . است و پنج مرتبه در شاهنامه آمده است» فهم«و» هوش«این واژه به معناي 

 :فردوسی

  گزیدند پس موبدي تیزویر                        سخنگوي و بینادل و یادگیر

  ) 93ص : 1شاهنامه، ج(                      

 : هار ب

 یکی مرد سرمایه عالم است                   به نزدیکی مرد، عالم کم است

  به ویژه چنین نوجوان هژیر                  کشاورز و محنت کش و تیزویر

  ) 929ص: دیوان(                                                                   

است که » زور و نیرو«ي فرهنگ به معناي  مرتبه و واژه 781است و به تنهایی » بزرگی وشکوه« به معناي» فرّ«واژه  :فرّ و هنگ
  :مرتبه در شاهنامه به کار رفته است 16

  چــه گــفت آن ســخنگوي با فرّ و هــوش               چو خســرو شوي بندگی را بکوش

 ) 43، ص 1اهنامه، جش(                                                    

  فــرومــانـــده اسپان ز مــــردان جنـــگ              یکی را نبد هـوش و توش و نه هنگ

 )85ص: 4همان، ج(                                                                    

ت هیچ نیست          تا ازاین فرهنگ یابی فرّ  و هنگ آماده شوحاصل فرهنگ جز مهر و محب  
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  )517ص: دیوان(                                                                

  هاي جنگی ابزار وسالح- 2- 3-5

. ي پهلوان در روایات حماسی به مناسبت شکوه و توان غیر عادي او بسیار سنگین و مخصوص خود اوست افزارهاي ویژه رزم
ي نمادین و  استفاده) 35: 1386آیدانلو، .(شود هاي یالن نامدار محسوب می ها یکی از ویژگی آنکار بردن  که داشتن و به چنان

  : آید اي دیگر براي ایجاد فضاي حماسی در اشعار بهار به شمار می اي زمینه تصویري از آالت جنگی شاهنامه

 :سنان 

  ر شاه شد تاب داده سنــانیـکــی بـرگـــرایـید رسـتم عنــان                            بــ

 )55ص: 2شاهنامه، ج(                                                              

  هاي صعب گذشتی به رزمگاه                 کانــجا پلنگ را نتوان راند با سنان زان بیشه

  ) 323ص : یواند(                                                                

 :خدنگ 

  نگه کرد تا جاي گردان کجاست                خدنگی به چرخ اندرون راند راست

 ) 32ص :2شاهنامه، ج(

  اینک خدنگ حادثه از سینه برگذشت        و آسیب زخم آن به میان جگر رسید 

  ) 595ص :دیوان (

  : جوشن 

  که جوشن نبود و نه آیین جنگ  بپوشید تن را به چرم پلنگ                         

  ) 23ص : 1شاهنامه، ج(                              

  جوشن غیرت به برکن روز هیجا مردوار           زن بود آن کس که دربند حریر و زیور است

 )550ص: دیوان(                                                             

 :مغفر

  نگین گرز و مغفر کاله منست                                خش گاه منستزمین بنده و ر

  )147ص: 2شاهنامه، ج(                                                  

  به گه بزم، فرشته گه رزم اهریمن                         سرو در زیر کله، ببر به زیر مغفر 
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  ) 567ص : دیوان(                                                       

 :رویینه خم

   دم ناي سرغین و رویینه خم                                                 برآمد خروشیدن گاودم

  ) 393ص : 2شاهنامه، ج(                                                        

  خم                خلق باز آمد زشه عبدالعظیم و شهر قم طبل آزادي کشید آواز چون رویینه 

  ) 408ص : دیوان(                                                                

 :تبرزین 

  ز زخم تبرزین واز بس جرنگ                          همی موج خون خاست از دشت جنگ

 ) 92ص : 2شاهنامه، ج(                                                      

 چو لشـکر بخسبید خسبد ملک                        نهـاده تبـرزین به زیر ذقـن

  زگردان جز او کیست کاندر وغا                         بـرد حمله با گرزه پنج من؟

 :گرز

  رون گرزه گاوساربه چنگ اند                           کمربستن و رفتن شاهوار

 )58ص : 1شاهنامه، ج(                                                         

  افعیانی آدمی وش، مردمی افعی پرست               وه که اندر دست من گرزي گران پیکرنبود

  ) 302ص: دیوان(                                            

  ی لحن و بیان حماس - 3-6

ي مشروطه شاعران شعرخود را سالحی براي تاختن به رژیم حاکم قرارداده و با بهره گیري از بیان حماسی خود  در دوره
هایی از بیان حماسی است که به تقلید از سبک  کردند، ابیات زیر نمونه اي به شاه و حکومت وقت وارد می انتقادهاي کوبنده

 : ستحماسی فردوسی در شاهنامه سروده شده ا

 گر گشت فوجی از آهن چون بـدرید صبــح پیراهـن                           جلوه

 سپـهی کـز نهیــب نـیزه او                            بـردرد چـرخ پیــر پیراهــن

 لشکــري کانعطاف خنجروي                           بگسـالند ز کهکشـان جوشن

 نبـرد                           فـوج آهن بـه جنبش آرد تنچون بـرآیــد غریو،روز 



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٣٠٨ 
 

 اي بـود جنبان                            نه بــر او در پدید و نی روزن آهنین قلعه

 تیر بــارد چــنان کـه برپرّد                            آهــن ذوب گشتـه از مـعدن

 سنـتگ خــارا زقلّه در دامـن              بمب کوبد چنـان که درغلطد             

  میغ ازتــیغ برکشد که ازآن                            مـرگ بـارد به تــارك دشمن

  )340ص: دیوان(                                             

گونه اشعار و  نظیر شاعر در سرودن این ي قدرت بی البتّه نباید فراموش کرد که بیان حماسی فردوسی در شاهنامه نشان دهنده
 : تقلیدناپذیربودن سبک اوست

 ز دو رویه تنــگ اندرآمد سپاه                        یکی ابر گفتــی برآمــد سـیاه

 که باران اوبود شمــشیر و تیر                         جهان شد به کردار دریاي قیر

 سیه گشته رخشان رخ آفـتاب                       زپیکــان پوالد و پــرّ عقــاب  

 هاي نیزه به گرداندرون                         ستاره بیــالود گفتـی به خون سنان

 از آوردن گــرزه گـــاوچــهر                         تو گفتی همی سنگ بارد سپهر

  ده ابر و باران آن پـر ز خوندرفشـیدن تیــغ المــاسگون                         ش

  )2000-2005صص: 3شاهنامه ، ج(                           

  

  :گیري نتیجه

هاي  ي بسیار از واژه استفاده. ترین متون ارجاعی اشعار بهار است دهد که شاهنامه یکی از محوري نتایج این پژوهش نشان می
گیري از آالت  انگاري با قهرمانان شاهنامه، بهره اي، همزاد و تصاویر شاهنامه اي، تطبیق تصاویر و حوادث زمانه بر حوادث شاهنامه

رات بینامتنی اشعار بهار از شاهنامه   .ي فردوسی است رزمی شاهنامه و لحن و زبان حماسی آن، همگی گواه تأثّ

ت اك به دلیل در بررسی آماري از شخصیت تقابلی آن دو و  هاي بازتاب داده شده در شاهنامه، نقش فریدون و ضحماهی
هاي  بیش از داستان) ي قاجار اواخر دوره(خواه ظرفیت آن داستان در ترسیم فضاي تقابلی عصر مشروطه، بویژه شاعران مشروطه

ي پهلوانی و سلحشوري در مردم عصر  البتّه در این میان نباید از کاربرد اسامی دیگر پهلوانان در ایجاد روحیه. دیگر شاهنامه است
ت ایران نشان . اعتنا گذشت مشروطه بی بهار با یادکرد این پهلوانان، آرزوي خود را براي تحقّق عدالت، آزادي و سربلندي ملّ

  .دهد می
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  : منابع

ار: ،تهران1، جلدازصبا تا نیما) 1372(پور، یحیی  آرین انتشارات زو. 

  . نشر مرکز: ي پیام یزدانجو، تهران ، ترجمهبینامتنیت) 1385(آلن، گراهام 
پژوهی، به  ، دفتر دوم شاهنامهافزار موروثی و سنگین پهلوان در سنّت حماسی ایران رزم) 1385(آیدانلو، سجاد

درضا راشد محصل، صص 31-41کوشش محم.  
 .پایا: ، تهرانمبانی فکري ادبیات مشروطه) 1379(اکبري بیرق، حسن  

ت و نوآوري در شعر معاص) 1386(پور، قیصر امین   . علمی و فرهنگی: ، تهرانرسنّ
دتقی  انتشارات نگاه: ، تهراندیوان اشعار) 1382(بهار، محم .  

  .انتشارات سمت: ، تهران1357 شناسی ادبیات فارسی ازآغاز تا سال جامعه)1387(پارسانسب، محمد

: ، تهران ردوسیي ف ي آن با شاهنامه هاي ایران باستان و مقایسه مضامین حماسی در متن) 1388(بزرگی، ژیال ده
  .امیر کبیر

  . نشرعلم: ، تهران1، جمشروطیت ادبیات سیاسی ایران در عصر) 1377(ذاکرحسین، عبدالرحیم 

  –. انتشارات سخن گستر: ، تهرانقلمروادبیات حماسی ایران) 1381(رزمجو، حسین 

درضا  ل شعر مع در جستجوي ریشه: با چراغ وآیینه) 1390(شفیعی کدکنی، محم سخن:، تهران اصرهاي تحو.  

  . انتشارات عطایی: ، تهرانفردوسی پاکزاد) 1350(شوقی، عباس  

  .ثالث: ، تهرانالشعراي بهار به یادمیهن، زندگی و شعر ملک) 1376(عابدي، کامیار

  . گهر نشر: در آمدي بر ادبیات معاصر تهران) 1371(عبادیان، محمود 

  .المعارف بزرگ اسالمی مرکزدایره: الل خالقی مطلق و دیگران، تهران، به کوشش جشاهنامه) 1386(فردوسی، ابوالقاسم 

 ،وصاف تاریخ و جهانگشا تاریخ نثر ادبی  مختصات بینامتنی تحلیل) 1390(زاده، سیدعلی و سعید حاتمی قاسم
  .94-77، سال چهارم، شمارة چهارم، زمستان، صص)ببهار اد(فارسی نثر و نظم شناسی سبک تخصصی فصلنامه
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122  

  تأثیرپذیري مأذون قشقایی از فردوسی
  

  ابوالفضل جعفري

  علیرضا خادم الفقراء

  چکیده
ادبیات تطبیقی به بررسی تالقی ادبیات وبازنمودن خط سیر پیوندهاي ادبی ملل واقوام گوناگون در زبان هاي مختلف وروابط 

با یک نگاه واقع گرایانه مشخص می شود ) 1382،7دي،سی.(پیچیده تاریخی از حیث تاثیر گذاري وتاثیر پذیري یکدیگر می پردازد
که همه اقوام وملل تحت نفوذ فرهنگ یکدیگر ودر سایه مشترکات فکري ،عالیق وپیوندها زیسته اند وهمین دادو ستد هاي 

ی از درادب فارسی حکیم ابوالقاسم فردوس. فرهنگی وادبی سبب تحرك وپویایی وموجب دوام وقوام جوامع بشري گردیده است
چه درزبان  _شعراي توانایی است که در تاریخ هزار ساله پس از خود برذهن وزبان بیشتر شعرا تاثیر گذاشته و مقلدان بسیاري 

داشته است این گویندگان به صورت هاي مختلف از عناصراساطیري و پهلوانی شاهنامه بهره _فارسی زبان وچه درزبان ترکی 
شاعر ) ق.ه1246-1313(عرا درادب ترکی می توان از شاعري قشقایی به نام میرزا ماذون قشقایی ازجمله این ش .برداري کرده اند

او که یکی از بزرگ ترین شعراي زبان ترکی قشقایی درعهد ناصراالدین شاه است درحقیقت . نام برد ) ترکی وفارسی ( ذولسانین 
اري ایلخانان قشقایی در عصر قاجاردراین عرصه بسیار خوش واسطه العقد شاعران ایل است که با توجه به منشی گري ومکتب د

دراصل این مقاله کوشش نویسندگان براین بوده تا . او در سرودن شعر حماسی از شاگردان حکیم فردوسی است. درخشیده است 
  ودرون مایه ات اندیشه، مضمونبا بررسی دیوان میرزا ماذون ، میزان تاثیر پذیري او از شاهنامه فردوسی در ابعاد تفاوت ها ، اشتراک

نتیجه قابل توجه این پژوهش این است که ماذون به دالیلی از مسائل .نمایانده شود ... ، لفظ ومعنا وکاربرد آرایه هاي ادبی و
او اشعار ترکی خود را با . کشوري کمتر سخن گفته وبیشتر به مسائل مربوط به ایل قشقایی واقلیم وسیع فارس پرداخته است 

هرچند این شاعر در عرصه . سروده است ) هجایی 15(وشاختایی ) هجایی  8(وگرایلی ) هجایی11( استفاده از قالب هاي قوشما 
هاي دیگر شعري خود را به عنوان شاعري خالق نشان داده است ولی در زمینه حماسه صرفا شاعري مقلد است که بیشتر تعابیر 

  اوت هشتصد ساله زمان خود با فردوسی کمتر توجه نشان داده است سرمشق خود را تکرار کرده وشاید به تف

  

  ادبیا ت تطبیقی ، فردوسی ، ماذون قشقایی ، شعر ترکی وفارسی :  کلید واژه ها
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  مقدمه

باید پذیرفت که فرهنگ و ادبیات جوامع بشري هرگز حصاري نپذیرفته و همه ي اقوام در تمام اعصار ، تحت نفوذ و تأثیر 
  .دیگر قرار گرفته و همین داد و ستد هاي فرهنگی، سبب تحرك و پویایی و موجب دوام و قوام جامعه شده است فرهنگ یک

comparat( بررسی این تأثیر گذاري وتاثیرپذیري ها در حوزه ي ادبیات تطبیقی  i ve l i t er at ur e    ( جاي     می
اگون ، پی بردن به نقاط وحدت اندیشه بشري ، بخشیدن روح گیرد که وظیفه ي آن ،باز نمودن خط سیر پیوندهاي ادبی ملل گون
  ) 42: 1382انوشه ، .(تازه به آن ها و ایجاد روحیه ي تفاهم و همکاري میان انسان هاست

هر چند ادبیات تطبیقی به شیوه ي جدید را محصول کشورهاي غربی می دانند اما به جرئت می توان گفت که ادبیات سرزمین 
ا قدمتی دیرینه و داشتن نوابغ و هنرمندانی به نام، از آغاز پیدایش به نوعی با ادبیات تطبیقی سروکار داشته و خود سر پهناور ایران ب

نمونه ي این تأثیر . منشأ و از پدید آورندگان این نوع ادبیات بوده که بعداً در هر دو حوزه ي نظم و نثر، تأثیر و تأثراتی داشته است
  .رکی نیز می توان یافتگذاري ها را در ادب ت

در ادب فارسی نیز شخصیت هایی تحت تأثیر شاعران دیگر به ویژه فردوسی و عناصرشاهنامه قرار داشته اند که تأثر آنان می 
به عنوان نمونه خاقانی در قصاید پر صالبت ،نظامی در خمسه ، حافظ در . تواند نماینده ي تأثر همه جانبه ، وسیع و فرهنگی باشد

با اشاره به رستم دستان به عنوان مثل اعالي آزادي از عناصر  -پس از نام و عنوان واالي شیر خدا  -ت و ساقی نامه و موالنا غزلیا
  ) 75-76:  1372مرتضوي ، . (اساطیري و پهلوانی شاهنامه براي تقویت روحیه ي ملی و فرهنگ ایرانی بهره برده اند

ارسی در ادبیات ترکان این حقیقت بر همه روشن می شود که حاکمان و فرمانروایان با نگاهی مختصر به تأثیر زبان و ادب ف
ترك زبان ، تحت تاثیر قدرت سحر انگیز این زبان قرار گرفته اند و در محافل آنان بنیاد سخن ترکی بر شالوده و عرف زبان فارسی 

رسمی با بنیانی استوار، مربوط به اوایل قرن نهم هجري شاید بتوان شروع و شیوع ادب ترکی در ایران را به طور .قرار می گرفت
معاشرت ترکان با ایرانیان و ارتباط دائم با ادب فارسی و طبع آزمایی بسیاري از آنان به زبان فارسی، به تدریج سبب . دانست 

  ) 146: 4ج1373صفا ،.(پیدایش آثار ادبی در میان آنان گردید

بزرگ ترین سخن سراي  ترك زبان قشقایی و واسطه العقد شاعران ایل را ) ق . هـ  1246 – 1313(در این میان میرزا مأذون 
او شاعر ،منشی و مکتب دار دستگاه ایلخانان قشقایی در . که در عرصه ي شعر و شاعري خوش درخشیده است می توان نام برد

وي براي ایجاد روحیه ي .و نابغه ملی ایران است عصر قاجار و یکی از شاگردان مکتب شعراي فارسی زبان به ویژه فردوسی ، شاعر
  .  حماسی وغلبه بر دشمنان در سروده هایش تحت تأثیر شاهنامه وسراینده آن قرارگرفته است 

شرح احوال مأذون همانند اغلب بزرگان این سرزمین در پرده اي از ابهام قرار گرفته است ولی آن چه از اشعار ، نوشته ها و 
ق  .ه 1246دیگران به دست می آید، این است که سید محمد ابراهیم فرزند سید علیرضا متخلص به مأذون متولد گفته هاي او و 

در جایی از دیوان به سید بودنش به . است ) ع(اصالتاً از سادات موسوي و از اوالد امام زاده یحیی و از نوادگان  امام موسی کاظم
  :طرز ظریفی اشاره کرده است

  )98: 1367شهبازي،(مأذونا قسمت دیر بشدن بیریز  سید مستحق  سیز بشیوز من

  )اشاره به خمس. (شما پنج نفرهستید و من سید مستحقم و یکی از شما پنج نفرسهم مأذون هستید
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 1163که در سال ) 1489: 2،ج1360فسایی،(اجداد او از سادات کهگیلویی و از روستاي شیخ هابیل از ناحیه نوئی بهبهان بودند
ق از کهگیلویه مهاجرت می کنند و در میان ایالت و بلوکات فارس و چهارمحال بختیاري متمرکزمی شوند خود او اشاره می .ه

  :کند که
  آتاسی سادات کهگیلولیدر  مأذون قشقایی ده تفصیلی چوخدر

  )52: 1367شهبازي،(منزلی شیراز در اصلی شیخ هابیل  لی مشهور]ر[آناسی قشقایی قاد
مادرش از طایفه مشهور قادرلو از ایل قشقایی، . قشقایی زیاد و پدرش از سادات کهگیلویه اي است] میان[ن در سخن از مأذو

  .مقیم شیراز و اصالت وي از شیخ هابیلی است
کسب علم و دانش می کند و در دقایق  _که از فضالي ایل بوده  _وي از محضر فضال و استادان قبیله ي خود به ویژه پدرش 

  .نحو عربی و فارسی و فنون شعر و شاعري به مقام استادي نایل می گرددصرف و 
این زبان از خانواده ي ترکی آذربایجانی است که باید آن را زبان مادري ایل قشقایی محسوب . زبان وي ترکی قشقایی است 

یک پسر و یک دختر نیز .  تدین وي همانند طوایف شش گانه ي ایل قشقایی شیعه ي اثنی عشري اس) 320: 1365هیئت،.(کرد
ایلخانان  وي مانند آبا و اجداد خود به حرفه ي منشی گري و مکتب داري در دستگاه بزرگان و) دو: 1367شهبازي،. (داشته است
  : گاه نیز با به جا گذاشتن هجویه هاي باال بلند دستگاه بزرگان را رها می کند . می پردازد 

  ر بو دسگاه ناتمام بیرگونیقل  ظلمونان دسگاهی قوران بی خبر

  )102: همان(چکلر ظالمنان انتقام بیرگون   عاقبت ورر تخم مکافات ثمر 

که حکومت خود را بر بی خبري و ظلم بنا نهاده اي روزي این دستگاه و حکومت تو نیز ناتمام، برچیده     می } اي ایلخانی{ 
  .گرفته می شودعاقبت تخم مکافات ثمر می دهد و از ظالم، انتقام . شود

  .در دستگاه او نیز دوام نمی آورد "مأذون"سپس به حضور ظل السلطان می رسد و با گرفتن صله و تخلص 
مرگش با قتل  ناصر الدین شاه قاجار  .ق در همان جا نیز وفات می یابد.ه 1313در اواخر عمر ساکن شیراز می شود و در سال 

  . سال مدفون بودن در دل خاك وشناسایی در بقعه ي شاهزاده منصور شیراز قرارداردآرامگاه او بعد از چندین  .مقارن می شود

شاعر مورد نظر ما ، مأذون قشقایی، به علت آرامش نسبی حاکم بر کشور و دوري از مراکز سیاسی، از جریانات روز و مسائل 
وي که مانند شعراي عصر قاجار پیرو .اخته استکشوري کمتر سخن رانده است و بیشتر به مسائل مربوط به ایل و اقلیم فارس پرد

او اشعار ترکی را با استفاده از قالب . سبک بازگشت ادبی است به دو زبان ترکی ، فارسی و حتی گویش لري طبع آزمایی می کند
فارسی را در اوزان و اشعار ) 24: 1390یوسفی ،)          (هجایی  15(و شاه ختایی) هجایی  11(، قوشما ) هجایی  8(هاي گرایلی 

وي درسرایش اشعارترکی وفارسی خود با مضامین عارفانه ، مذهبی ، اجتماعی ، مدیحه ، هزل ، هجو ، طنز . عروضی می سراید
  . وحماسه هنر نمایی می کند

  ):هجایی 8( نمونه گرایلی 
  بوال منی احیا ایلر  التفاتی اولسا خانونگ

  ) 49: 1367شهبازي ،(ایلرمهري گوینو مه جا   کاملم کامل جوانونگ

  .مرا احیا می کند ،کامل هستم و مهر جوان کاملی در دل من جا می کند) امسال(  اگر خان التفات نماید این ایل

  ): هجایی 11(نمونه قوشما
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  کیمه دیم بو دیوانا دردمی  وادي محنت ده من اولدوم مجنون

  ) 21:همان (نادانا دردمیدمگ اولماز هر   یارونگ هجرانوندان باغروم اولدي خون 

  
  .در وادي محنت مجنونی دگر شده ام که این درد و دیوانگی خود را نمی توانم به کسی بگویم 

  .از هجران یار دلم خون شده و این درد من به هر نادانی ، قابل گفتن نیست

  ): هجایی 15نمونه شاختایی
  اولوردي دیلیننگ تذکره سی بو شعرنگ خطی   درلسیدي شاه ختایی ماذونونگ دورانون دا 

  )49همان .(اگر شاه ختایی در عصر ماذون زنده می شد سطر سطر این اشعار ذکر زبانش می شد

  : لري

  که جل و کهنه پالسم همه گه باشد نو  به امیدي به تو شی کردم اي مردك گو

  ) 167: ان هم( باز بند وملکی ، پیرهن و چادر شو    کوش و گلبندي و مینا و گلی خش شلوار

  :گاهی با استفاده از آرایه ي اغراق تصاویر حماسی زیبایی که از استاد خود ، فردوسی ، به ارث برده است  می آفریند 

  ) 27: همان ( ستم در سالمایونگ گلومنان آیري   گوز یاشوینان گویردمیشم الله زار

  .من است جدا کردنم از معشوق ستمی بر. با اشک چشم الله زاري پرورده ام

  ) 69: همان ( سوروشدوم بیرقراسوندان     دانگ اولدوزي کیمن تترر

  .از یکی از اطرافیان جویا شدم در حالی که مانند ستاره سحرگاهی می لرزید

  :و گاهی در قلب حماسه به تغزل دست می زند 

  گیردي جواهرا باشدان ایاغا  گون گلدي آیناسون توتدي قاباقا

  ) 113: همان ( قیچ قویدي رکابا نورباران اولدي   توکدي اجاقااولدوزالر اوزرلیگ 

  .خورشید سرتا پاي آینه اش را در پوششی از جواهر آراست  

  .ریختند و پابه رکاب گذاشتند و دنیا را نور باران کردند ) آتش ( ستارگان ، اسپند بر اجاق 

خود به کرات ، شاهنامه ي فردوسی را براي خوانین و اما در حوزه ي اشعار فارسی می توان گفت مأذون در طول زندگی 
، پس با وجود داشتن روحیه ي حماسی خود و )همان ، هفده(کالنتران ایل خوانده و به میرزا ابراهیم شاهنامه خوان شهرت یافته 

  .استایلش از افکار و اندیشه هاي فردوسی و مهم تر از آن در طرز شاعري خود از آن شاعربزرگ الهام گرفته 

، مأذون نیز مانند معاصرانش در )  15:  1372آرین پور ، ( تقلید صرف و شبیه سازي از شاهنامه در عصر قاجار رواج داشته 
او جنگ بین بهادر خان، فرزند سهراب خان قشقایی، ضابط خنج . حماسه پردازي فقط به پیروي از سرمشق خود پرداخته است

همراه ) ق  . هـ  1294-1298(فتح علی خان گراشی، بیگلر بیگی الر وگراش  ، را بین سال هاي وتوابع ، با حاجی رستم خان فرزند 
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در سرتاسر این مثنوي تعبیرات و اصطالحاتی است  که از فردوسی .با عروسی بهادر خان و طلعت بی بی به تصویر کشیده است 
  ). 76:  1373رودي ، لنگ( اقتباس وبه گونه اي احساسات عاریتی خود را بیان نموده است 

ذکر این نکته، ضروري است که شرایط فرهنگی جامعه ي ایلی با شرایط فرهنگی عصر فردوسی، تفاوت محسوسی دارد و آن 
چه در این مختصر می آید، صرفا بیان این نکته است که مأذون تا چه اندازه متأثر از زبان وبیان شاهنامه ي فردوسی بوده است و 

  . دو شاعر با هم قابل قیاس نیستگرنه اهداف این 

مأذون در این مثنوي حماسی،جنگ بهادرخان وحاجی رستم، در استفاده از از آرایه هاي ادبی به ویژه اغراق ، دقیقا همان راه 
در توصیف طلوع و غروب خورشید و فرارسیدن شب ، هم چون فردوسی جانب اختصار را رعایت می «فردوسی را پیموده است و 

  ) : 442:  1370شفیعی کدکنی ، . ( » در صورت طوالنی شدن توصیف ، حماسی بودن تصاویر رعایت می شودکند و 

  نه خورشید پیدا ، نه تابنده مـاه  شبی تیره چون بخت الري سیاه

  رخ آسمــان گشت  پـرآبـلــه  ببستند سیــارگــان سلسلــه

  نبردبه خون غرق چون کشتگان   میان شفق ، ماه باریک و زرد

  ز تیــر شـرارافـکن  مــارتیــن  شده شیر از بیم ، گردون نشین

  به هم سود ناهید دست فسوس  به جاي غو طبل و آواي کوس

  که شمشیر ترکـان جنگی ببیــن  به شیر فلک گفت شیر زمین

  چو ترکان خونخواه در روز رزم  به خون ریختن عزم مریخ جزم

  ي جـان یـالن مشتريبه کـاال  شده گـرم برجیس در داوري

  ) 190:  1367شهبازي ، ( سپاه کواکب چو الري رمید   طلوع سحر چون بهادر دمید

مأذون در دیوان خود به صور گوناگون از شاهنامه بهره برده است ، ولی تنها یک بار واژه ي فردوسی و سه بار کلمه ي 
  : شاهنامه را در اشعار خود آورده است 

  ) 150: همان ( از سام وزال و رستم و رویین تن آورد   ز اوصاف باستانفردوسی ار به نامه 

  ) 147: همان ( گردد چو شاهنامه در آفاق داستان   شد وقت آن که منقبت عم پادشاه

                                                                           ***  
  )127:همان (ایچون هر داستانی سر به سر  خان  شاهناما اوخودوم اون آي شام سحر 

  .خواندم ) علی قلی خان ایل بیگی ( ده ماه شبانه روز داستان هاي شاهنامه را دقیق براي خان

اشاره به شخصیت ها ، پهلوانان و قهرمانان شاهنامه مانند رستم ، سام ، کی قباد ، جمشید ، گرشاسب ، افراسیاب ، کی خسرو ،   
  .در دیوان او به وفور یافت می شود... ، بوذرجمهر ، انوشیروان ، پري دخت ، رودابه ، سلم ، تور ویزدگرد ، زال 
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.( بیشترین تأثیرپذیري مأذون از فردوسی در قلمرو همانندي هاي لفظی و معنوي است که به نمونه هایی از آن اشاره می شود 
.   مشخص شده واعداد نشان دهنده شماره صفحه است» م « حرفو مأذون با » ف « در این مبحث ابیات فردوسی با  حرف   

  ).ترجمه ي تحت اللفظی ابیات ترکی نیز آورده شده است 

  :اشتراکات لفظی 
  تو گفتی کشان بر زمین جاي نیست  خود و نامداران هزار و دویست» ف «   2/26

  تو گفتی که روي زمین جاي نیست  شمردند از جنگ جویان دویست» م «  208

                                                                           ***  
  همــان تیـغ بـرنـده ي پــارسـی  دریغ آن گل و مشک و خوشاب سی» ف «  3/169

  ز کی خسرو از وي نشان خواستی  زبــان را به تـرکـی بیاراستی » ف «  3/203

  بـکش تیـغ بـرنده ي پــارسی  جلسیز تـرکـی بیـاراستی م»   م «  190

                                                                           ***  
  که تندي پشیمانی آرد به بـن  بفرماي بند و توتندي مکن         » ف «  3/147

  تو در بوستان تخم تندي مکار  که تندي پشیمانی آردت بار» ف «  4/67

  که تندي پشیمانی آرد به بـار  چه خوش گفت دانا دل و هوشیار»  م«  214

                                                                           ***  
  شبی کرد جشنی ، چنان چون سزید  فریدون غم افکند ورامش گزید» ف «  1/72

  ر آمد چنین چـون سزیدبه مهـر اند  چو مضمون نامه به پـایان رسید»م «  176

                                                                           ***  
  
  ورا من کشیده به توران زمین » ف« 3/110

  
  پراکندم اندر جهان تخم کین

  زکشته کنون بار برداشتم  من این تخم کین در جهان کاشتم  » م« 217

                                                                           ***  
  بشدنزد پیران هم اندر زمان  هیونی به کردار باد دمان » ف«123/ 4

  که آمد سواري چو باد دمان  در این گفتگو بود با پردالن » م« 213

  مکافات بد ها بدي خواست بود  چو بادافره ایزدي خواست بود » ف« 3/61

  بگیرد به پادافره کردگار  داش بد بیند از روزگار به پا» م« 174
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                                                                           ***  
  جهان گشته بد ، سرخ و زرد و بنفش  پس هریک اندر دگرگون درفش » ف« 4/27

  رفشبه پیش سپه گونه گونه د  سپید و سیه ، سرخ و زرد و بنفش » م« 209

                                                                           ***  
  می و رود و رامشگران خواستند  پذیره شدن را بیاراستند » ف« 1/105

  پذیره شدن را بیاراست کار  ز شادي دلش شد چو خرم بهار » م« 193

                                                                           ***  
  نبد دشت پیدا نه کوه و نه شخ  سپاهی به کردار مور و ملخ» ف« 1/196

  سپاهی ز مور و ملخ دید بیش  نگه کرد رستم به گردان خویش »  م« 210

                                                                           ***  
  ندید ایچ پیدا سرش را زبن  بشنید زال این سخن  چو از شاه» ف« 2/83

  سر و پا ندیدند در کار او  دلیران شنیدند گفتار او »  م« 201

                                                                           ***  
  بغلتید بر جامه افراسیاب  به خواب و به آرامش آمد شتاب » ف« 3/48

  به خواب و به آسایش آمد نیاز  ب تیره شد گفتگو بر دراز ش» م« 207

                                                                           ***  
  که این را به گیتی کسی نیست جفت  به روي سیاوش نگه کرد و گفت » ف« 3/83

  مرا نیست جفت که در روي گیتی  به کبر و منی سر برآورد و گفت   »  م«210

  
  سوي آخر آید همی بی سوار  ببینیم تا اسب اسفندیار » ف« 6/280

  گریزد به سوي اَرد بی سوار  و یا اسب اقبال سردار الر  » م« 210

                                                                           ***  
  کنده بودش زغم بر فشانددل آ  دبیر خردمند را پیش خواند » ف«  4/87

  به نوك قلم در و گوهر فشاند  دبیر خردمند را پیش خواند  » م« 174

                                                                           ***  
  بپیچید زو روي و شد سوي کوه  چو رهام گشت از کشانی ستوه   » ف« 4/194
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  همی گفت و می رفت بر سوي کوه  الري ستوه       چو شد از دلیران» م« 217

  
  برفتند از آن بیشه با باز و یوز  چو بفروخت از کوه گیتی فروز » ف« 6/12

  چهارم که بفروخت گیتی فروز  همی بود شیروان در آن جا سه روز » م« 204

                                                                           ***  
  بدو گفت کاي بد رگ دیو زاد  چوبشنید پیرانش دشنام داد » ف« 3/219

  مرا این همه خواب خرگوش داد  همی گفت کاین بدرگ دیو زاد » م« 204

                                                                           ***  
  یک اختر افکند بنکه ساالر ن    برین برنهادند یکسر سخن» ف« 4/162

  که شیخ جهان دیده افکند بن  بر آن برنهادند یکسر سخن» م« 71

                                                                           ***  
  به ایوان نهد بی خداوند روي  وگر باره ي رستم جنگ جوي» ف« 6/280

  داوند رو در کمندنهد بی خ  ببینیم وزنان پیکر بلند» م« 210

                                                                           ***  
  ببخش و بدان کین شب آبستن است  ترا خواسته گر ز بهر تن است» ف« 1/208

  ببینیم فردا چه زاید دگر    که آبستن است این شب فتنه گر» م« 207

  
  :اشتراکات معنوي

  گشاده به نفرین ضحاك لب  ساره روز و دو زلفش چو شبدو رخ» ف«1/75

  اوزي گوند وز زلفی شب سننگ    ماذون دیر شکر لب سننگ »  م« 22

  ». شکر لب ، روز چهره و شب زلف تویی « : مأذون گوید 

                                                                           ***  
  همان به که نیکی بود یادگار  ی نیک و بد پایدارنباشد هم» ف« 1/251

  قالسا بیر یاخشی لیگ انسانا قالور    گچر بو دنیا نونگ یاخشی یامانی» م«26
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  .خوب وبد این دنیا پایدار نیست ، آنچه یادگار می ماند خوبی هاست
                                                                           ***  

  که یک جام می داشتی پر گالب    چنان دید گوینده یک شب به خواب» ف« 6/65

  بیر ترك می پرست یادوما دوشدي  خواب ایچینده المنیدي دولی جام» م« 68

  .به دست داشتم و یادي از ترك می پرست کردم  [ باده اي  ]در خواب جام پر 
                                                                           ***  

  همان به که نیکی بود یادگار  نباشد همی نیک و بد پایدار»  ف «  1/251

  قالسا بیر یاخشی لیگ انسانا قالور  گچر بو دنیانونگ یاخشی یامانی»    م «  26

  .خوب و بد این دنیا پایدار نیست و آن چه یادگار می ماند خوبی هاست  

  بخفتی به خاك اندرون زار وار  د نومید گشتی به زار از امی» ف« 2/206

  درد چورگ گوزومنن ناپدیداولدي  درگاهدا  امیدم ناامید اولدي  » م« 129

  .امیدم مبدل به ناامیدي شد و چهار قرص نان نیز از جلوي چشمانم ناپدید شد) علی قلی خان ایل بگی ( در درگاه 
                                                                           ***  

  ز یک دست بستد به دیگر بداد  جهان را چنین است ساز و نهاد» ف« 3/249

  دنیانونگ رسمی در بده وبستان  اول بیر بوسه ورسونگره جانوم آل» م« 12

  .اول بوسه اي ده و بعد جانم را بگیر زیرا رسم دنیا بده و بستان است
  

  :رياشتراکات تصوی
  جهانی نظاره شده هم گروه  نهادند بر دشت هیزم دو کوه»  ف «  3/34

  سانور سنگ که تکه ورب داغ داغا  یقلدي اودون بس که سولدن ساغا» م «  189

  .از بس هیزم از چپ و راست جمع شد، پنداري که کوه به کوه تکیه داده است 
                                                                           ***  

  به شانه زد آن ریش کافورگون    کفن دوز بروي ببارید خون» ف« 6/336

  زري توکوب کفن بیچدیلر  غساله لر خون جگر ایشدیلر» م« 108

  گچردیلر اوستی زرلی شانادان  معنبر تلیگی بیر بیر آچدیلر

ریدند یکایک زلف معنبر تو را گشودند و با شانه هاي زرین ، غسالگان خون جگر نوشیدند ، لباس زربفت درآوردند و کفن ب
  .آن را آراستند
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                                                                           ***  
  ز خون کیان خاك شنگرف گشت  سراینده از سال چون برف گشت» ف «  2/70

  قراداغما یاغدي قار قیش الدي  گتردي اله باشیما روزگار» م «  188

  .من بارید [سر  ]بر کوه  [پیري  ]روزگار چنان بالیی سر من آورد که زمستان وار برف 

                                                                           ***  
  تن کوه را سنگ ماند به مشت  که گر دو برادر نهد پشت پشت»  ف «   4/96

  دورللر گوج  ساالندا اوز داغا  ایکی قارداش قولونج ورسه بیر بیره  » م «  87

  .اگر دو برادر پشت بر پشت هم نهند با قدرت خود می توانند صد کوه را واژگون نمایند

                                                                           ***  
  تو گفتی که روي زمین الله رست  درست   بیابان چو دریاي خون شد » ف« 1/122

  شد از خون کبکان زمین الله رنگ  رها گشت بازان رویینه چنگ » م« 192

  :توصیف رزم  
  حرام است بر من می و جام و بزم  نبیند دو چشمم مگر گرد رزم» ف« 3/173

  به چشمم بکش سرمه از گرد رزم  ز کحل الجواهر میاور به بزم» م« 209

                                                                           ***  
  همه رزم جویان کنداوران  که آمد سپاهی چو کوه گران» ف« 3/182

  زمانه شود پر ز کنداوران  ز الري بیاید سپاهی گران» م« 194

                                                                           ***  
  چو دریا بجوشید هامون و کوه  همی رفت لشکر گروها گروه» ف «  1/118

  رسیدند و جنبید صحرا و کوه  هم از بستک و اغوه و شیب کوه» م «  208
  :توصیف بزم

  گشــاده به نفرین ضحــاك لـب  دو رخساره روز و دو زلفش چو شب»   ف «  75/

  وزي گوندوز زلفی شب سننگا    مأذون دیر شکر لب سننگ »   م «  32

  ». شکر لب ، روز چهره و شب زلف تویی « : مأذون گوید 

                                                                           ***  
  به هر کنج صد مجلس آراي بود  همه دشت پر باده و ناي بود» ف« 1/240
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  زل لر بزندي ها می شوخ و شنگگ  صراحی دوزولدي ها می لعل رنگ» م« 189

  

  تمام صراحی هاي لعل رنگ پیوسته و زیبا رویان شوخ و شنگ آراسته شدند  
                                                                           ***  

  ببود آن شب تیره دیر و دراز  چو انباز او گشت با او به راز» ف« 2/176

  اوزانسون بو گجه سحر اولماسون  ه در یار مهمانوم درمبارك گج» م« 8

  .امید است که این شب دور و دراز به سحر نرسد . شبی مبارك و یار میهمان من است 
  :مفاخره 

  فسیــله نـه نیـکو بود بـا پلنگ  نخواهیم شاه از نژاد پشنگ»   ف «  3/237

  بر هژبران  شکست فسیله دهد  که الري کند ترك را زیردست»      م «  198

  :خردگرایی 

  شناسنده ي هر نیک و بد بایدت  چو هر سه بیابی خرد  بایدت» ف «  4/9

  شناساي نیک و بد بایدا  پسر نیز صاحب خرد  بایدا»  م «  181

  
  دل آکنده بودش زغم بر فشاند  دبیر خردمند را پیش خواند » ف«  4/87

  ك قلم در و گوهر فشاندبه نو  دبیر خردمند را پیش خواند » م« 174

                                                                           ***  
  که با تو همیشه خرد بایدت جفت  به جاماسپ ، شاه جهان دار گفت» ف« 6/146

  که باخان الري خرد نیست جفت  بجنبید و با نامداران بگفت» م« 184
  :اخالقیات 

  کجـا رنج تو بهر دیگـر کـس است  ترا زین جهان شادمانی بس است» ف «  3/202

  میراث خور الر ایچون دوشر عذابه  ادام اوغـلی جبري گلمز حسابه» م «  26

  .جبر فرزند آدم بی نهایت است و فقط به خاطر وارثان عذاب می کشد

                                                                           ***  
  گنه کار او باشد آویخته  هر آن خون که آید به کین ریخته» ف« 4/16

  تویی در صف حشر آویخته    ز خونی که هر سو شود ریخته» م« 201
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                                                                           ***  
  ا را به ننگ آوردهمه نام م  نباید که چندین درنگ آورد » ف« 2/87

  سر انجام بر نام ننگ آورد  هر آن کس به بیداد جنگ آورد      » م« 174

                                                                           ***  
  تن کوه را  سنگ ماند به پشت  که گر دو برادر نهد پشت پشت » ف« 4/94

  دورللر گوج ساالندا اوز داغا  رسه بیره بیره ایکی قارداش قولونج و» م« 87

  .اگر دو برادر پشت به پشت هم نهند با قدرت خود می توانند صد ها کوه را متالشی نمایند
                                                                           ***  

  ن مهر پروردن استنشستن هما  مرا با تو نان و نمک خوردن است »  ف« 4/106

  ادمه از تعریفنگ قیلمه ناز اغلوم  نمک یدنگ نمکدانا حرمت اد » م« 47

  .نمک خوردي حرمت نمکدان را حفظ کن از خودت تعریف نکن و ناز هم مکن! پسرم 
                                                                           ***  

  به جز نیکویی در زمانه مجوي  نود نرم گوي درشتی ز کس ن ش» ف« 3/7
  

  درشتی مکن ، سوي نرمی گراي  به آورد ایشان نداري تو پاي » م« 182
  

                                                                           ***  
  خرد کرد باید بدین رهنمون  چرا نه به فرمانش اندر ، نه چون » ف« 3/45

  چه دانی ؟ مزن دم ز چون و چرا  بیندیش ماذون از این ماجرا » م« 203

                                                                           ***  
  مان به که نیکی بود یادگار  نباشد همی نیک و بد پایدار»  ف «  1/251

  یاخشی لیگ انسانا قالور قالسا بیر  گچر بو دنیانونگ یاخشی یامانی»    م «  26

  .آن چه یادگارمی ماند خوبی هاست.خوب وبد این دنیا پایدار نیست 

                                                                           ***  
  که دشمن مدار ارچه خردست خوار  یکی داستان زد برین شهریار» ف« 2/235

  تو دشمن چنین خوار مایه  مدار    و نامدارچنین گفت شیخ اي گ» م« 194

  : آرایه هاي ادبی 
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  )اغراق(

  تو گفتی کشان بر زمین جاي نیست  خو دو نامداران هزار و دویست »ف« 2/26

  تو گفتی که روي زمین جاي نیست  شمردند از جنگ جویان دویست » م« 208

                                                                           ***  
  )تشبیه ، اغراق ،تناسب(  

  نه ناهید پیدا نه بهرام نه تیر  چو شد روي گیتی چو دریاي قیر» ف« 4/172

  نه خورشید پیدا نه تابنده ماه  شبی تیره چون بخت الري سیاه» م« 190

                                                                           ***  
  )تناسب ، مجاز( 

  به شانه زد آن ریش کافورگون  کفن دوز بروي ببارید خون» ف« 6/336

  زري توکوب کفن بیچدیلر  غساله لر خون جگر ایشدیلر» م« 108

  گچردیلر اوستی زرلی شانادان  معنبر تلیگی بیر بیر آچدیلر

ک زلف معنبر تو را گشودند و با شانه هاي زرین ، غسالگان خون جگر نوشیدند ، لباس زربفت درآوردند و کفن بریدند یکای
  .آن را آراستند

                                                                           ***  
  ) تناسب ، مجاز( 

  چو دریا بجوشید هامون و کوه  همی رفت لشکر گروها گروه» ف «  1/118

  رسیدند و جنبید صحرا و کوه  وههم از بستک و اغوه و شیب ک» م «  208

  )اغراق ، استعاره(  

  ز خون کیان خاك شنگرف گشت    سراینده از سال چون برف گشت» ف «  2/70

  قیش الدي قراداغما یاغدي قار    گتردي اله باشیما روزگار» م «  188

  .ریدمن با [سر  ]بر کوه  [پیري  ]روزگار چنان بالیی سر من آورد که زمستان وار برف    

  :تفاوت ها
  منم بار آن خسروانی درخت  فرامرز گفت اي گو شوربخت» ف« 3/174

  ز باغ بزرگی و اورنگ و بخت    بهین بار آن پهلوانی درخت» م« 197

                                                                           ***  
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  ن مدار ارچه خردست خوارکه دشم  یکی داستان زد برین شهریار» ف« 2/235

  تو دشمن چنین خوار مایه  مدار    چنین گفت شیخ اي گو نامدار» م« 194

                                                                           ***  
  سوي جنگ جستن برآراست کار  درم داد با لشکر نامدار» ف« 8/11

  به تحریر نامه برآراست کار  ربه فرزند خود رستم نامدا» م« 80

                                                                           ***  
  وزیشان برآورده ام رستخیز  مرا گفت  بر کین شمشیر تیز» ف« 6/156

  برآرد ستیز از جهان رستخیز  بگفتا نخستین نشاید ستیز» م« 173

                                                                           ***  
  که ساالر نیک اختر افکند بن    برین برنهادند یکسر سخن» ف« 4/162

  که شیخ جهان دیده افکند بن  بر آن برنهادند یکسر سخن» م« 71

                                                                           ***  
  که چون بر گوزنی سر آید زمان  یکی داستان زد هژبر دمان » ف« 219/

  بیاید دمان پیش من بگذرد  زمانه بر او دم همی بشمرد  

  برد تا کنام هژبر ژیان  به گوري که گیتی سر آرد زمان » م«198

                                                                           ***  
  فرستاده را پیش بنشاختند  ز بیگانه ایوان بپرداختند» ف« 56/

  جوابی مر آن نامه را ساختند  ز بیگانه مجلس بپرداختند       » م« 177

                                                                           ***  
  تریدبر آن تاج دار آفرین گس  ستاره شمر کان شگفتی بدید   » ف« 6/152

  به مضمون آن آفرین گسترید  چو نامه به خان بهادر رسید    » م« 176

  
با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت ماذون ، بزرگ ترین شاعر قشقایی ، هرچند در قالب هاي مختلف شعري به  زبان هاي 

د وگاه نیز به ابتکار وخالقیت هم دست زده است ترکی وفارسی طبع آزمایی کرده و کوشیده در انواع مختلف ادبی مطالبی را بیان کن
. او واژه ها وتعابیر فردوسی را با بیانی نازل تر بیان کرده است . ولی در حماسه نتوانسته است از یک مقلد صرف فردوسی پا فراتر نهد 

یک بیان کننده وقایع وحوادث  عالوه بر موارد مطرح شده شاید بتوان گفت فرق عمده ماذون با فردوسی دراین است که ماذون صرفا
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پیدایش چنین شاعري درجامعه ي بسته ایل که حتی تلقی آن از وطن به مسیر حرکت . تاریخی روزگار خویش با دیدي حماسی است 
  .ایل محدود می شده ، شگفتی بزرگی است 
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  منابع 

 .، از صبا تا نیما ، زوار، تهران  1372آرین پور ، یحیی ، 

 .، فرهنگ نامه ادبی فارسی ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد، تهران1381انوشه ، حسن ، 

 .، صور خیال در شعر فارسی ، آگاه ، تهران 1370شفیعی کدکنی ، محمدرضا ، 

 .، قشقایی شعري ، مصطفوي، شیراز 1367شهبازي ، شهباز ، 

 . تهران ، تاریخ ادبیات در ایران ، رامین،  1373، ... صفا ، ذبیح ا

 .، تصحیح سعید حمیدیان ، قطره، تهران    1373فردوسی ، شاهنامه ، 

 .، فارسنامه ناصري،تصحیح منصور رستگارفسایی، تهران 1360فسایی، میرزا حسن، 

 .، ادبیات تطبیقی ، ترجمه سیدحسین سیدي ،به نشر ، مشهد1382کفافی ، محمدعبد السالم،

 .مؤلف ، تهران،گشت ، مکتب  باز 1372لنگرودي ، شمس ، 

 ، تهران)پژوهشگاه( ، فردوسی و شاهنامه ،موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی 1372مرتضوي ، منوچهر ، 

 .، قوم قشقایی ، قشقایی، شیراز 1390و دیگران ، ... یوسفی ، امرا
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123  

  تجلی امشاسپندان، ایزدان و ایزدبانوان  

  خسرو و شیرین نظامی يدر منظومه 
   1جعفريطیبه 

  چکیده

برند که اهورامزدا ایشان را در ابتداي آفرینش،  نام می) جاودان مقدس(بینی خود از شش امشاسپند ایرانیان کهن در تبیین جهان
هر امشاسپندي، گروهی از ایزدان و ایزدبانوان را در اختیار خود . یعنی در سه هزاره نخست، از جوهر روشنی خویش آفریده است

اینان که محصول اندیشه گاهانی هستند و مینونان و ایزدان و ایزدبانوان دستیار آنها . دهند اش یاري می ا در خویشکاريدارد که او ر
این آفریدگان مینوي که زمانی نسبتاً طوالنی . کنند هر یک داراي صفتی هستند که به واسطه آن، آفرینش اهورامزدا را پشتیبانی می

ها و باورهاي مذهبی  شان بر مردم واجب بود، با گذشت زمان و با پدید آمدن اندیشه دهاي گیتیانهشدند و پاسداشت نما تقدیس می
نو، از زندگی روزمره ایرانیان رخت بربستند و ساکن عمیقترین نسوج ناخودآگاه جمعی آنها شدند و از آن پس آثار مکتوب و 

در . زمین داشت، عرصه تجلی آنها شد ن و دیگر هنرمندان ایرانغیرمکتوبی که ریشه در فطرت و ناخوداگاهی شاعران و نویسندگا
میان این آثار برجسته، منظومه خسرو و شیرین نظامی، اثري است که پدیدآورنده آن در ترسیم شخصیتها و تبیین خویشکاري آنها 

وش و ایزدبانو اناهیتا الگوبرداري سر: از امشاسپندان، بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمذ، خرداد و امرداد و برخی ایزدان چون
پژوهش حاضر، کوششی در زمینه تبیین و تحلیل تجلی امشاسپندان و ایزدان و ایزدبانوان در منظومه خسرو و شیرین . کرده است
  . نظامی است

  

  

  .منظومه خسرو و شیرین، بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمذ، خرداد و مرداد : هاکلیدواژه

  

                                                        
  دانشجوي دکتراي دانشگاه اصفهان -  ١
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  مقدمه

و شیرین، دومین منظومه نظامی است که بعد از مخزن االسرار و در ظاهر در حال و هوایی کامالً متفاوت با آن سروده خسرو 
خسرو و شیرین، داستان یکی از شورانگیزترین عشقهایی است که در زمان . بیت دارد  6500این مثنوي عاشقانه حدود. شده است

این داستان «. ه و در بسیاري از کتب تاریخی و غیر تاریخی به آن پرداخته شده استنظامی در بین مردم گنجه شهرت فراوان داشت
تاریخ (غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم«جاحظ و » المحاسن و االضداد«که متعلق به اواخر دوران ساسانی است، در کتبی از قبیل 

ستان عاشقانه خسرو و شیرین نه تنها نظامی و مقلدان وي، شهرت و مقبولیت عام دا). 31: 1358ریاحی، (»ثعالبی آمده است» )ثعالبی
نام، فردوسی  یکی از این شاعران صاحب. بلکه برخی از شاعران پیش از او را نیز بر آن داشته است تا آن را به رشته نظم درآورند

است؛ اما میان منظومه نظامی و  است که در شاهنامه در بخش مربوط به پادشاهی خسروپرویز به ماجراي او با شیرین نیز پرداخته
آنچه براي فردوسی اهمیت دارد، بازنویسی تاریخ شاهان گذشته «اي وجود دارد؛ زیرا  خسرو و شیرین فردوسی تفاوتهاي برجسته

نویسد و ازدواج با شیرین هم در نظر فردوسی یکی از اتفاقات ساده زندگی  است، پس او زندگی و جنگ و گریزهاي خسرو را می
اي عاشقانه  خواهد منظومه از ابتدا می» خسرو و شیرین«ویژه با انتخاب عنوان  نویس نیست و به پادشاه است؛ ولی نظامی تاریخ این

کند که من قصد دارم آن قسمتهایی را که فردوسی در داستان خسرو و شیرین خصوصاً در ماجراي  او خود تصریح می. بسراید
  ). 29: 1383اقبالی، (»ست، بگویمبازي آنان از نظر دور داشته ا عشق

. از دیگر شعراي برجسته زبان و ادب فارسی که پیش از نظامی، داستان خسرو و شیرین را به نظم درآورده، عنصري است
 ".اي، قصه خسرو و شیرین را چنان نظم کرد که روان عنصري تلخکام شد نظامی گنجه": نویسد محمد عوفی در لباب االلباب می«

اي به نام  دهد که قبل از نظامی، عنصري نیز منظومه خوریم و این نشان می  عه نیز به ذکري از خسرو و شیرین عنصري برمیدر الذری
  ).33: 1358ریاحی، (»خسرو و شیرین داشته است که اکنون در دست نیست

وسی و شاید منظومه عنصري بوده که گفته شد، یکی از منابع برجسته نظامی در نظم داستان خسرو و شیرین، شاهنامه فرد چنان
عالوه بر این، شاعر در پرداخت منظومه خود به روایات و گزارشهاي تاریخی این داستان نیز توجه داشته است؛ کتبی از . است
که  توان دریافت با مطالعه کتب مذکور می. تاریخ بلعمی، مجمل التواریخ و القصص، اخبار الطوال و تاریخ پیامبران و شاهان: جمله

خسرو پرویز، آخرین شاه مقتدر ساسانی در داستان «براي نمونه . بسیاري از مطالب آنها در خسرو و شیرین منعکس شده است
هاي سیماي تاریخی خود را حفظ کرده است؛ حتی جزئیاتی که نظامی در داستان خود درباره او آورده  نظامی تا حدودي نشانه

رسمی خسرو پرویز و سیاست پدرش هرمز که بیشتر به  د نیز در تاریخها آمده است؛ مثالً بینمای است و در نظر نخست تاریخی نمی
در منظومه نظامی به رنگ سرخ لباس خسرو اشاره . ماند تا تاریخ، در کتابهایی هم که نام تاریخ دارند، ذکر شده است داستان می

هایی در تاریخ  از شیرین نیز نشانه... پرویز اشاره کرده استشده است که حمزه اصفهانی نیز به سرخ بودن پیراهن و تاج خسرو 
. اند از عشق شیرین و فرهاد نیز مطالبی نوشته. هست؛ با این تفاوت که از او بیشتر به نام کنیز یاد شده است نه شاهزاده خانم ارمنستان

  ).28-29: 1375 احمدنژاد،(»ماجراي شیرویه، پسر خسروپرویز و عشق او به شیرین نیز ذکر شده است

عالوه بر خسرو و شیرین فردوسی و شاید عنصري و روایات تاریخی، ظاهراً روایات محلی رایج درباره این داستان نیز مورد 
در . اي داشت داستان عشق خسرو و شیرین در نواحی گنجه از دیرباز شهرت و آوازه«نظر و استفاده نظامی واقع شده است؛ زیرا 

جا در راه  رفتند، همه کسانی هم که از گنجه به بغداد یا مکّه می. شد انگیزي از این عشق پرشور نقل می تبردع، ماجراهاي شگف
ها به این  اساس بیستون در افسانه. که خسرو ساخته بود، سر راه بود» شهرود«. هایی از این ماجراي از یاد رفته دیده بودند»اثر«خود 

هاي کاخ  خرابه. کرد ر سنگها نقش بسته بود، خاطره این داستان را در اذهان زنده میشد و شکل شبدیز که ب داستان منسوب می
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شد، هنوز  وي خوانده می» جوي شیر«داد و قصر شیرین با آنچه  هایی از دنیاي خسرو پرویز را عرضه می پرویز در مداین، هنوز نشانه
نظامی قصه خسرو و شیرین را جز آنچه به واقعیت تاریخ مربوط این امر سبب شد، ... آورد چیزي از ماجراي فرهاد را به خاطر می

عالوه بر استفاده از منابع مذکور به نظر ). 74- 75: 1372کوب،  زرین(»شد، بنیاد نهد اي که در بردع نقل می شد، بر روایت محلی می
ه است و هرجا الزم بوده، جهت رسد نظامی در سرایش منظومه خسرو و شیرین تاحدي نیز از قوه تخیل خویش استفاده کرد می

مهین بانو، : توان به شخصیتهایی چون تکمیل منظومه خویش، دست به آفرینش شخصیتها و ماجراهایی زده است که  از جمله می
اشاره کرد که هیچ نشانی از آنها در کتب تاریخی و دیگر منابع مورد ) گلگون(ها و اسب شیرین شکر اصفهانی، بزرگ امید، ندیمه

  ).29: 1375ك احمدنژاد، .ر(شود فاده شاعر دیده نمیاست

پردازي آن  یکی از برجستگیهاي ویژه منظومه خسرو و شیرین که تأثیري قابل توجه در موفقیت این اثر ادبی دارد، شخصیت
ر داده است؛ اي را مورد تقلید قرا علت این امر آن است که نظامی در پرداخت این عنصر مهم داستانی، الگوهاي برجسته. است

امشاسپندان، ایزدان و ایزدبانوانی که عمري به درازاي عمر تاریخ و فرهنگ غنی قوم ایرانی دارند و در اعصار کهن، مورد پرستش 
اي با عنوان  با وجود اهمیت این مطلب، تا کنون توجه چندانی به آن نشده است و تنها در مقاله. اند شده و تکریم ایرانیان واقع می

به این مهم پرداخته شده است؛ از این روي پژوهش حاضر، » ها و ویژگیهاي آناهیتا در خسرو و شیرین نظامی ود خویشکاريبازنم«
  . نگرد اي نو به مثنوي خسرو و شیرین نظامی می گوید و از دریچه هاي بسیاري را بازمی ناگفته

  

  هرمزشاه؛ تجلی مادي اهورامزدا و بهمن امشاسپند - 1

شده از  تون الگوبرداري ی آیینی، شخصیت هرمز را به واسطه ویژگیهایی که نظامی براي وي برشمرده است، میبنابر تحلیل
ي اهورامزدا انسان دادگر است و اوست که در مقام ویژه خود، . اهورامزدا و بهمن امشاسپند دانست در اساطیر ایرانی، برابر نهاد ماد

با توجه به این تعریف، هرمزشاه را به عنوان سمبل عدل و داد در ). 254: 1386رنر، ك وا.ر(هایش نظارت دارد خداوند بر کرده
ي اهورامزدا دانست که تعیین قوانین چهارگانه، برجسته منظومه خسرو و شیرین می ین این عدالت  توان برابر نهاد ماد ترین نمود نماد

وضع قوانین . زمین است شاه، برقراري نظم و امنیت در ایرانعالوه بر این به موجب روایت نظامی، خویشکاري ویژه هرمز. است
این ویژگی، شاه . چهارگانه و سوگند خوردن بر تنبیه کسی که این قوانین را نقض کند، نمود برجسته این خویشکاري است

نشیند  طرف راست او می شبیه کرده است؛ امشاسپندي که نخستین مخلوق اهورامزدا است و در» بهمن«ساسانی را بسیار به امشاسپند 
بهمن کسی . اگرچه او پشتیبان حیوانات سودمند در جهان است؛ اما با انسان نیز سر و کار دارد. و تقریباً نقش مشاور وي را دارد

پس . کند شود و اوست که گزارشی روزانه از اندیشه و گفتار و کردار مردمان تهیه می است که آشکارا در برابر زرتشت نمایان می
  ). 71-72: 1382هیلنز، (شود گوید و آنان را به باالترین قسمت بهشت رهنمون می از مرگ نیز بهمن روان پارسایان را خوشامد می

در جهان جسمانی . کند در جهان مینویی، بهمن، نمودار اندیشه نیک و خرد و دانایی است و آدمی را به آفریدگار نزدیک می
بهمن، مظهر خرد خدا است که در وجود انسان، فعال «). 464: 1374عفیفی، (ان را بر عهده داردنیز وي نگهبانی مردمان و گوسفند

از این جهت معادل . توان به شناخت دین رسید است که می» اندیشه نیک«کند؛ زیرا از طریق  است و او را به سوي خدا رهبري می
  ). 141: 1387زاده،  قلی(»عقل اول است

به بهمن به عنوان نخستین امشاسپند ایزدآفریده داده شده است، متناسب با کارکرد هرمزشاه ساسانی مظهریت عقل و خردي که 
کوشد تا نظم و  وي با وضع قوانین عقلی می. به موجب این تحلیل، هرمزشاه نیز مظهر خرد است. در داستان مورد بررسی است
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ن امشاسپند آن است که بنابر اساطیر ایرانی، بزرگترین دشمن بهمن دیگر ویژگی مشترك میان هرمزشاه و بهم. امنیت را برقرار کند
توان  شکنی خسروپرویز، این خویشکاري شاهزاده را می در جریان قانون. است» )نظمی اندیشه بد یا بی: اکومن(منه اکه«امشاسپند، 

ي بهمن اس فریبی از جانب اهریمن اکه کنش اهریمنی دیگري که در . ت، دانستمنه در تقابل و دشمنی با هرمزشاه که تجلی ماد
این بخش از منظومه به صورت خبرچینی بداندیشان و بدخواهان خسروپرویز نزد پدر وي نمود یافته است نیز از خویشکاریهاي 

آور اهریمن است و کار او این است که  اکومن، دشمن بهمن امشاسپند و پیام«اکومن دیو است؛ زیرا به موجب اساطیر ایرانی، 
ترین سردیو اهریمن است و اهریمن او را فرستاده است؛ تا زردشت را گمراه  او محرم. بداندیشی و ناآشتی را به آفریدگان دهد

  ).88: همان(»کند

  

  خسروپرویز؛ تجلی مادي امشاسپندان اردیبهشت و شهریور - 2

ست؛ بلکه ویژگیها و خویشکاریهاي خسروپرویز نیز اي الگوبرداري شده از بهمن امشاسپند دان توان نمونه نه تنها هرمزشاه را می
اردیبهشت که . به معنی راستی است) اردیبهشت(اَشَه«. ساخته است» شهریور«و » اردیبهشت«او را بسیار شبیه به دو امشاسپند 

. قی در جهان نیز هستگیرد، بلکه نماینده قانون ایزدي و نظم اخال زیباترین امشاسپندان است، نه تنها در برابر ناراستی قرار می
شناسند، از بهشت محرومند؛ زیرا آنان، بیرون از کل نظم  آنانی که اَشَه را نمی. شود شخص مؤمن، اَشَون یعنی پیرو اَشَه نامیده می

شادي او به  کنند؛ تا بتوانند این فرمانرواي بهشتی را ببینند و راهش را دنبال کنند و در بهشت پر از پارسایان نیایش می. خدا هستند
دارد؛ زیرا بیماري و مرگ و دیوان و جادوگران و آفریدگان شریر، یعنی همه آنهایی را  اَشَه نظم را در روي زمین نگاه می. سر برند

ه حتی نظم را در دوزخ نگاه می. کند خیزند، سرکوب می که با نظم جهانی که خواست خداست، به مخالفت برمی دارد و  اَشَ
اَشَه با نام اَرتَه در آغاز با ریتَه «). 73: 1382هیلنز، (»ه دیوان و بدکاران را بیش از آنچه سزاوار آنند، تنبیه نکنندکند ک مراقبت می

  ).255: 1386وارنر، (»سازد نگهبان آتش است و همین سرشت او را آشکار می) بهترین اشه(وهیشت هندي و بعدها با اَشَه

نمودهاي ... شده و برگزار شده، آیین خوب گفته و قانون ایزدي و کمال که سخن درستویژگیهاي مذکور، یعنی نظم اخالقی  
او از همان کودکی در عین کمال و مظهر عدل و قانون . اي به خسروپرویز نیز نسبت داده شده است آن است، به طور برجسته

  :که به تعبیر نظامی است؛ چنان

  »داد ــــداري ز رویش نــــور میجهان          داد رخش سیماي عـــــدل از دور می«

  )47: 1385نظامی، (

است؛ » آتش«جهانی اردیبهشت،  وجه مشترك دیگر خسرو و اردیبهشت آن است که بنابر متون پهلوي و زرتشتی، نماینده این
خسروپرویز  به موجب منظومه مورد بررسی نیز لباس ویژه). 68: 1387زاده،  قلی(نامند که اردیبهشت را مینوي آتش می چنان
  :است) رنگ، قرمز آتشین(گونه لعل

  ز ســــر تا پــا لباسش لعـــــل یابی        سمنـــــدش را به زریـــــن نعل یابی«

  »رخش هم لعل بینی، لعـــل در لعــل        کلــــــه لعل و قبا لعل و کمـــــر لعل

  )71: 1385نظامی، (
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تش دارد؛ بدین ترتیب که به موجب روایت نظامی، در اواخر عمر، قصر عالوه بر این خسروپرویز ارتباط دیگري هم با آ
  :شود نشین می کند و آتشخانه پادشاهی را رها می

  که آتشخانـــــه باشــــد جاي خسرو        چنان افتاد از آن پس راي خســــــرو«

  »پرستی کند چـــــون موبــــدان آتش        نشستـــــی نســـازد با همـــــاالن هم

  )413: همان(

مشخصه مشترك دیگر میان خسرو و اردیبهشت آن است که هر دو آنها در اوج زیبایی هستند؛ اردیبهشت چنان که گفته شد، 
  :زیباترین امشاسپند است و خسروپرویز نیز به روایت نظامی، جمالی نیکو دارد

  » که مطلق یوسف مصـــر است گویی        چنان مشهور شــــد در خوبــــــرویی«

  )41: همان(

اهمیت «بهره نمانده، آن است که بنابر اساطیر ایرانی،  از دیگر موارد منتسب به اردیبهشت که شاید خسروپرویز نیز از آن بی
م«اردیبهشت عالوه بر نقش او به عنوان دومین امشاسپند، نزد زردشتیان در رابطه با نماز  هو اَشو اثري است که ) نماز اردیبهشت(»و

به روایت نظامی در خسرو و شیرین نیز خسرو پس از ). 68: 1387زاده،  قلی(»از در دفع آفات و بالها و بدیهاي اهریمنی دارداین نم
دهد و نتیجه کردار اهریمنی خود را  شود؛ چهار چیز عزیز خود را از دست می کند و مورد خشم او واقع می که نقض نهی می آن
گیرد و در پی نماز و طاعتی شبانه، بشارتی الهی دریافت  و بزرگان دربار، مورد عفو پدر قرار میبیند؛ اما پس از شفاعت پیران  می
کند؛ شیرین در قبال غالم  اش، چهار چیز اهورایی و فرازمینی دریافت می رفته ي از دست داشتهکند که طی آن در قبال چهار  می

شکسته و تاج و تخت در قبال اسباب از دست داده؛ درواقع نیایش  نگشده، باربد در قبال چنگی چ غوري، شبدیز در قبال اسب پی
  .شود و نماز خسروپرویز چون نماز اردیبهشت، سبب دفع بال و بدیهاي اهریمنی از او می

توان  بنابر اشتراکات برجسته مذکور و انتساب ویژگیها و خویشکاریهاي اردیبهشت به خسروپرویز، این شاهزاده ایرانی را می
عالوه بر این میان خسروپرویز و سومین امشاسپند مذکر نیز . مادي اردیبهشت اورمزدآفریده در منظومه خسرووشیرین دانست تجلی

یه«. هایی قابل توجه وجود دارد مشابهت یرَ ه و از جهات بسیاري شهریور . به معنی شهریاري مطلوب است) شهریور(خشَثرَ
در جهان مینوي، او نماینده فرمانروایی بهشتی . وانایی، شکوه، سیطره و قدرت خداستاو مظهر ت. ترین امشاسپندان است انتزاعی

است و در زمین، نماینده آن سلطنتی است که با کمک کردن به فقرا و ضعفا و با چیرگی بر همه بدیها اراده خداوند را در آن 
اي که در پایان جهان، همه مردمان را به آزمایش  ختهاش از فلزات، وي با جاري شدن فلز گدا به دلیل پشتیبانی. کند مستقر می

به روایت نظامی نیز خسروپرویز، مظهر توانایی، شکوه، صاحب فره ایزدي و چراغی ). 74: 1382هیلنز، (»خواهد کشید، ارتباط دارد
  :گونه بر این معنا دارد اللروشن از نور الهی است و این ویژگیها از همان آغاز در طالع او هویدا است و نامش نیز براعتی استه

ي از دریــــــاي شــــــاهی« چـــراغی روشـــــن از نــــور الهی        گرامی در  

  گیــــري به طالع، تاجــــداري، تخت         سریــــري طالعی، فـــــرخ مبــــــارك

  نهـــــاده خســـرو پرویــــــز نامش        پدر در خســـــروي دیــــــده تمامش
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...  

  اي نــــو  جهـــــان در ملک داد آوازه        از آن حضرت چو بیــرون رفت خسـرو

  »داد جهانــــداري ز رویش نــــور می        داد رخش سیمــاي عـــــدل از دور می

  )47و40: 1387نظامی، (

  

  بانو؛ تجلی مادي سپندارمذ مهین - 3

یتی(مذاسپندار«بنابر آثار برجاي مانده از عهد ایران باستان،  به معنی اخالص، دختر اهورامزدا است و در ) اَرم
بخشد؛ اما خصوصیت  گویند که به چارپایان چراگاه می چون زمین زیر نظر اوست، می. نشیند طرف چپ او می

برداري مؤمنانه،  وي مظهر فرمان. دهد معنی می» اخالص«یا » جااندیشی به«آید که  راستین او از نامش برمی
گویند که در برابر زرتشت ظاهر شد و این نمادي مناسب است  در مورد او می. ی و پرستش استهماهنگی مذهب

اسپندارمذ وقتی که دزدان . براي نشان دادن فرمانبرداري صادقانه پیامبر نسبت به پیام خود و احساس مخلصانه او
؛ اما زمانی که پارسایان به کشت و شود روند، آزرده می مالحظه آزادانه روي زمین راه می و مردان بد و زنان بی

دشمنان و . گردد شود، شادمان می پردازند؛ یا هنگامی که فرزند پارسایی زاده می کار و پرورش چهارپایان می
عالوه بر این ). 74: 1382هیلنز، (»)اندیشی کج(و پریمیتی) گستاخی(تَرومیتی: هماوردان ارمیتی عبارتند از

قرار » آناهیتا«ز دارد که گروهی از ایزدبانوان هستند که در رأس آنها ایزدبانوي آبها اسپندارمذ، دستیارانی نی
افزون . آناهیتا بر آبها نظارت دارد و حامی آب زندگی و در نتیجه حامی باروري حیوانات و آدمیان است. دارد

شود و  قدس که فشرده میبر این او معموالً با مایع مقدسی از نوع دیگر یعنی با هوم پیوند دارد؛ گیاهی م
. اش یکی از اعمال اصلی یزش است بخش و اکسیر جاودانی است و مصرف و پیشکش آیینی اش مستی عصاره

او دانش یا دین هرمزد است؛ به . یکی دیگر از ایزدان کهتر است» دئنا«از دیگر دستیاران سپندارمذ، ایزد بانو 
او مکاشفه هرمزد براي نخستین . ایزدان و دیوان استعبارت دیگر مطابق متون زرتشتی، او قوه تشخیص 

آمده است که  aramatiسپندارمذ در وداها به صورت «). 258- 259: 1386وارنر، (»اش وهومنه است آفریده
در ... بخشد او ایزدبانوي زمین است و از این روي به چارپایان چراگاه می... اند بعضی آن را با زمین یکی دانسته

  ).259-260: 1387زاده،  قلی(»ي، او کدبانوي بهشت و مادر آفریدگان استروایات پهلو

شود وي مظهر تجلی سپندارمذ دانسته  بانو که سبب می ترین ویژگی مهین بنابر توضیحات مذکور، برجسته
مین بانو پرورنده شیرین و از این روي مادر او است و سپندارمذ نیز ایزدبانوي ز مهین. شود، نقش مادري او است

عالوه براین، بنابر متون کهن ایرانی، سپندارمذ دستیارانی دارد که همگی از . و مادر آفریدگان دانسته شده است
اي به نام شیرین  بانو نیز به تعریف نظامی، برادرزاده مهین. ایزدبانوان هستند و مهمترین آنها ایزدبانو آناهیتا است
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. اي میان او و ایزدبانو آناهیتا وجود دارد اهد شد، اشتراکات برجستهدارد که ولیعهد او است و چنان که گفته خو
پذیر او هستند و  بانو هستند که همگی فرمان پیکري دیگري نیز در خدمت مهین عالوه بر شیرین، مهترزادگان ماه

یار سپندارمذ در توان مظاهر تجلی ایزدبانوان دست این پریرویان را می. کنند هفتاد تن آنها نیز به شیرین خدمت می
بانو نیز اسبان  افزون بر موارد مذکور، سپندارمذ، پرورنده چهارپایان است؛ مهین. منظومه خسرو و شیرین دانست

است؛ اسبی که انوشیروان، بشارت آن را در خواب به » شبدیز«ترین آنها  شماري در آخور دارد که ویژه بی
وایات پهلوي، سپندارمذ، کدبانوي بهشت است؛ نظامی نیز که گفته شد بنابر ر چنان. خسروپرویز داده است

  :بانو چنین گفته است درباره مهین

  »بهشت است آن طرف، وان لعبتان حور    اگر حـــــور بهشتی هست مشهــــور«

  )53: 1385نظامی، (

او از گناه  بانو نیز متجلی شده، آزردگی عالوه بر موارد ذکرشده، ویژگی برجسته دیگر سپندارمذ که در مهین
دارد تا شیرین را  اش از پرهیزگاري و پارسایی است؛ عاملی که در تمام طول داستان، وي را بر آن می و شادمانی

  .از پیوند نامشروع با خسرو و بدنامی حاصل از آن بر حذر دارد

  

  شبدیز و گلگون؛ تجلی مادي امشاسپندان خرداد و مرداد - 4

تگی آنها شیرین و خسرو، حضور آنها را در قسمتهاي برجسته و اصلی داستان، نمودي نسب یکسان گلگون و شبدیز و وابس
شوند و سرانجام آن دو را به کانون عشقی جاودانه و وصالی  اي از آنها جدا نمی که تا پایان، لحظه چشمگیر بخشیده است؛ چنان

یشکاري ویژه شبدیز و گلگون و نقش آنها به عنوان خو. یابد رسانند و خود نیز از آبشخور آن عشق، حیاتی ابدي می شیرین می
» مرداد«و » خرداد«مرکب عشق و رساندن عاشق و معشوق به یکدیگر، این دو موجود اساطیري را بسیار شبیه به امشاسپندان، 

  .توان تجلی مادي این دو امشاسپند در منظومه خسرو و شیرین دانست جا که آنها را می کند؛ تا آن می

، سه امشاسپند مؤنث اورمزدآفریده هستند که بر »سپندارمذ«، به همراه »مرداد«و » خرداد«ون کهن ایرانی، دو امشاسپند بنابر مت
تات. نشینند دست چپ اهورامزدا می ورورتات) خرداد(ه مرگی هستند و چون این دو  به ترتیب به معنی کمال و بی) مرداد(و اَم

خرداد که به معنی تمامیت، کلیت . گیرند جا نیز با هم مورد بحث قرار می شوند، در این ذکر میموجود مادینه همیشه در متون با هم 
ري است و غالباً کمال معنی می تجلی دیگر رستگاري و ) بیمرگی(مرداد. شود، مظهري است از مفهوم نجات براي افراد بشر و پ

اي که این دو  هدایاي آنان ثروت و رمه چهارپایان است، به گونه این دو امشاسپند با آب و گیاه ارتباط دارند و. جاودانگی است
به عقیده وارنر، این دو ایزد، هاروت و ماروت ). 75: 1382هیلنز، (نماینده آرمانهاي نیرومندي، سرچشمه زندگی و رویش هستند

امشاسپند خرداد با هم آمده و هر دو هاي اوستایی و پهلوي، امرداد بیشتر با  در نوشته). 255: 1386ك وارنر، .ر(اسالمی هستند
  ).441: 1374عفیفی، (اند نمودار کمال و دوام اهورامزدا یاد شده
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هاي مینانی،  بنابر کتیبه. اند که گفته شد، خرداد و مرداد به عنوان دستیاران سپندارمذ در متنها معموالً با هم ذکر شده چنان
که هر چند نامشان هندوایرانی است، اما به عقیده دومزیل، اصلی هندواروپایی ها همان خرداد و مرداد اوستایی هستند »اَشوین«

آنان در کار » ریگ ودا«بنابر . اند را نیز براي آن ذکر کرده» رهایی بخشان«است؛ البته معناي » دارنده اسبان«به معنی   ،اَشوین. دارند
خویشکاریهاي برجسته آنها این است که عروسان را به خانه . انندره یاري رساندن بسیار پرشتاب هستند و مردم را از درماندگی می

به دوشیزگان سالخورده، شوي و به . بخشند فرزند شیر می دهند و به گاو بی رسانند و ایشان را در باردار شدن یاري می داماد می
بنابر توضیحات ). 84-85: 1387زاده،  قلی(رسانند که عاشقان را به یکدیگر می دهند و مهمتر از همه این مردان مؤمن، همسر می

توان تجلی امشاسپندان خرداد و مرداد در منظومه خسرو و شیرین  مذکور با توجه به اشتراکات برجسته زیر، شبدیز و گلگون را می
  :دانست

نیز به عنوان شبدیز و گلگون . مرگی ساخته است معناي دو واژه خرداد و مرداد، این دو امشاسپند را مظهر تمامیت و بی -1
  .دهند مرگی که محصول عشق است، یاري می مرکب خسرو و شیرین، آنها را در رسیدن به کمال و تمامیت و بی

تواند طی گذر زمان سبب  دهد که این امر می معنا می» دارنده اسبان«ها هستند که  خرداد و مرداد، صورت اوستایی اَشوین -2
هاي فراوان این پیکرگردانی در  کند، نمونه تر می آنچه این عقیده را محتمل. ده باشدپیکرگردانی صاحبان اسب به هیأت اسب ش

یشت، بهرام بار سوم به کالبد اسب سفید زیبایی با گوشهاي زرد و لگام زرین  در بهرام«که  اساطیر ایرانی است؛ از جمله این
می د. آید درمی دمی به مقابله با  دیو نیز به شکل اسب سیاه کوتاه رآمد و اپوشدر آغاز آفرینش نیز تیشتر به کالبد اسب سپید درازد

آورد و به مدت سی سال، سوار بر آن  ، اهریمن را به پیکره اسبی درمی»طهمورث دیوبند«بنابر شاهنامه نیز ). 74: همان(»او تاخت
  ).37: 1/1379ك فردوسی، .ر(گردد گرد گیتی را می

شبدیز و گلگون نیز دقیقاً همین . ، رساندن عاشقان به یکدیگر است)د و مردادخردا(ها خویشکاري برجسته اَشوین -3  
  .مأموریت را دارند

ها شتاب و سرعت قابل توجه در یاري رساندن به مردم است؛ نظامی نیز شبدیز را اسبی معرفی  از ویژگیهاي مهم اَشوین -4
  .رسد کند که از شدت تندروي و چابکی، صرصر هم به گرد پاي او نمی می

  .بنابر اساطیر ایرانی، خرداد و مرداد با آب و گیاه در ارتباط هستند؛ خوراك ویژه اسب نیز آب و گیاه است -5

  .بانو تعلق دارند خرداد و مرداد از دستیاران سپندارمذ هستند؛ شبدیز و گلگون نیز به مهین -1

  

  شیرین، تجلی مادي ایزدبانو آناهیتا - 5

. است» آناهیتا«داد زیادي از ایزدبانوان، دستیاران سپندارمذ هستند که یکی از مهمترین آنها ایزدبانو به موجب اساطیر ایرانی، تع
توان صورت تجلی این ایزدبانو در منظومه خسرو و  بانو است، می ها  شیرین را که تنها وابسته نسبی مهین بنابر بسیاري مشابهت

  . شیرین دانست

او . ، سرچشمه همه آبهاي روي زمین است»آالیش آبهاي نیرومند بی«یعنی » سورا اناهیتا ردوي اَ«ایزدبانو «در اساطیر ایرانی 
کند و شیر را در پستان مادران پاك  گرداند، رحم همه مادگان را تطهیر می منبع همه باروریها است، نطفه همه نران را پاك می

او نیرومند و درخشان، بلندباال و زیبا، . مه دریاي گیهانی استدر حالی که در جایگاه آسمانی خود قرار دارد، سرچش. سازد می
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اي زرین بر تن و  اي بر سر، جامه درخور آزادگی خویش تاج زرین هشت پره صد ستاره. پاك و آزاده توصیف شده است
  ).38-39: 1382هیلنز، (»گردنبندي زرین بر گردن دارد

اي ماندگار هم بر  نمونه دهد شخصیت الهه مادر، آناهیتا همچون کهن بررسی شخصیت زن در منظومه خسرو و شیرین نشان می«
ویژگیهایی که در این منظومه به زن نسبت داده شده و هم بر وظایف و خویشکاریهایی که بر عهده او گذاشته شده است، سایه 

اند و سپس یاد و  آرمانی پرداخته شده ها به گونه زنان گویی نخست، الهه. اي آرمانی از زن به نمایش گذاشته است افکنده و چهره
اي تقدس و کمال مطلق  در این منظومه، زن از گونه. خاطره آنها بنیاد پردازش شخصیت زن در آثار هنري قرار گرفته است

 خویی، پاکدامنی، پارسایی و پرهیزکاري، خردمندي ودادپیشگی، آراستگی و برخوردار است و همواره نمونه کامل زیبایی، فرشته
گونه ضعف و نقص و سستی و کاستی در پندار و گفتار و  هیچ. رود اي است که از زن انتظار می در مجموع همه ویژگیهاي آرمانی

کم و کاست و مطلق دارد؛ هم در خردورزي کامل است هم در احساس؛ هم نقش  زن همه آنچه را باید بی. کردار او راه ندارد
هم در عفاف سرآمد است؛ هم در سیاست دستی دارد و هم دادپیشه است و پرواي رعیت و کند و  معشوقگی را به نیکی بازي می

در کل، شخصیت او . جهان دیگر را دارد؛ هم زنی است با تمام لطافتهاي زنانه و هم ویژگی سترگ مردانه را به تمامی دارا است
پردازي  اي از اسطوره و افسانه اره سیماي او را هالهاي پرداخته شده است که در جهان بیرونی مصداقی ندارد و همو مانند الهه

شمار فراوانی از ویژگیهاي جسمی و شخصیتی و نیز خویشکاریهاي او طبیعی و واقعی نیستند و . گرایانه دربرگرفته است آل ایده
: 1386لی،  حسن(»بخشی و دیگر خویشکاریهاي این ایزدبانو گره خورده است تحت تأثیر شخصیت آناهیتا با باروري و برکت

227-226.(  

مهمترین ویژگیها و خویشکاریهاي ایزدبانو آناهیتا که به شیرین انتساب یافته و سبب شده است تا وي مظهر تجلی این ایزدبانو 
اي که شاید بتوان گفت مهمترین  معنویت شخصیت شیرین و آناهیتا؛ مسأله -1: در منظومه مورد بررسی دانسته شود، عبارتند از

اي  کشاند؛ زیرا هر دوي آنها چهره اي است که ذهن خواننده را به بازنمود شخصیت آناهیتا در منظومه خسرو و شیرین می هنکت
قدرت و نیروي جسمی  -6ویژگیهاي اندام  -5جوانی  -4نژادگی  -3دوشیزگی، پاکدامنی، ازدواج،  -2معنوي و فرازمینی دارند 

پیوند با کاخهاي بزرگ  -12پیوند با طبیعت  -11پیوند با عشق  -10پیوند با آب  -9ایی پیوند با روشن -8آراستگی به زیور  -7
فره  -18بخشی  سلطنت -17پیوند با شیر  -16بخشی  زندگی -15بخشی، رویش و باروري  برکت -14راستی و آزادگی  -13

: ك همان.ر(ضدیت با جادو -22ین، دانش و خرد پیوند با داد، د -21پیوند با اسب  -20پاسداري از شهر، ده و روستا  -19ایزدي 
226-205.(  

. آناهیتا، الهه و مظهر آبها است. گفته شد که یکی از اشتراکات برجسته میان شیرین و ایزدبانو آناهیتا پیوند آن دو با آب است
ه وي پس از چهارده روز تاخت و از جمله در بخش مورد بررسی ک. بنابر منظومه نظامی نیز شیرین، پیوندي قابل توجه با آب دارد

در الگوبرداري . پردازد شویی می رسد و در آن به اندام ساري بهشتی می وفقه به سوي مداین، به مرغزاري سبز و خرم و چشمه تاز بی
. استپردازي شیرین، به یک نکته برجسته دیگر نیز توجه شده و آن گل منسوب به آناهیتا، یعنی نیلوفر  از آناهیتا در شخصیت

اي بسیار مضمر، این مسأله را در پرند نیلگون پوشیدن شیرین، هنگام ورود به چشمه، به این صورت توصیف کرده  نظامی به گونه
  .»موصل کرد نیلوفر به نسرین«: است

لوفر نماد کاریهاي مایا نی در کنده«. گل نیلوفر یا لوتوس در بسیاري از فرهنگها و تمدنها مورد توجه و تقدس واقع شده است
آید و به معنی زیبا  می» نانوفر«نیلوفر از واژه مصري ... فراوانی و باروري و در ارتباط با خاك و آب و گیاهان و جهان زیرین است

لوتوس، لوطس یا نیلوفر آبی گلی ... دانستند خواندند؛ زیرا آن را زیباترین گلها می در مصر باستان، نیلوفر سفید را نانوفر می. است
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مانند اولین پیدایش حیات بر عظمت بیکرانه آبهاي ... شکفد توان آن را اولین گل انگاشت؛ گلی که بر آبها می ت که میاس
... جهد نگاري مصر نیز اولین خلقت و مظهر اهللا است و سپس خورشیدي از قلب گشوده او بیرون می نیلوفر آبی در شمایل. نخستین

اي گوناگون و مفهومی متفاوت از ي ملحدانه یا قدسی ارائه  ند و چین گسترده است و با جلوهاهمیت نیلوفر آبی از بحرالروم تا ه
  ).502-504: 5/1387شوالیه، (»شود می

هاي بزرگ آفرینش و ایزدان و ایزدبانوان معروف هند است؛ مثالً نیلوفر، نشانه  در اساطیر کهن هندي، نیلوفر، یکی از نشانه«
اند که وقتی ویشنو در خواب بود، برهما به  همچنین گفته. قرار دارد» پدمه«ت چهارم او نیلوفري به نام است و در دس» ویشنو«خاص 

نیز موسوم است و نیلوفر جزء هشت عالمت » نیلوفردار«و » نیلوفرزاده«از این جهت برهما به . صورت گل نیلوفري از ناف او رویید
رفته و ناهید،  اصلی مادینه هستی در  ر کهن ایرانی، نیلوفر، گل ناهید به شمار میدر اساطی. فرخندگی در کف پاي بودا نیز بود

سابقه کهن و اساطیري نیلوفر در نزد . روایات دینی ایران قدیم بوده است که از جهاتی با معتقدات هندیان باستان مشابه است
ر برگ را در معماري و آثار باستانی این دو قوم به وضوح ایرانیان و هندیان به حدي است که آثار نیلوفر هشت، دوازده و حتی هزا

دانستند و  شد، می در روایات کهن ایران، نیلوفر آبی را جاي نگهداري تخمه یا فرّ زردشت که در آب نگهداري می... توان دید می
  ).839-840: 1388یاحقی، (»یابد از این روي نیلوفر با آیین مهر پیوستگی نزدیک می

  

  پایان سخن

شک آشنایی با متون پیش از آن و یافتن روابط بینامتنیتی میان آنها، راهگشاي درك و دریافت و  در بررسی یک اثر ادبی، بی
بر مبناي همین نظر، در تحلیل منظومه خسرو و شیرین و بررسی عناصر داستانی، به . جانبه از آن اثر خواهد شد خوانش صحیح و همه

اساطیر و متون کهن ایرانی، بیانگر این مطلب است که نظامی در پردازش شخصیتهاي این منظومه،  ویژه عنصر شخصیت، آشنایی با
اند، الگوبرداري کرده است؛ به  از شخصیتهایی اساطیري که در زمانی بسیار کهن، مورد پرستش و تکریم ایراینان باستان واقع شده

ینوي را از آسمان اندیشه ایرانیان کهن به زمین منظومه خسرو و شیرین توان گفت که نظامی، شخصیتهاي انتزاعی و م بیان دیگر می
بر مبناي این انطباق، هرمزشاه، . خود آورده و بدین ترتیب غبار فراموشی را از چهره آنها زدوده و هستی دوباره بدانها بخشییده است

ن قهرمان اصلی منظومه، از امشاسپندان در پردازش شخصیت خسرو به عنوا. تجلی مادي اهورامزدا و امشاسپند بهمن است
شبدیز و . بانو، او را بسیار شبیه به امشاسپند سپندارمذ کرده است ویژگیهاي مهین. اردیبهشت و شهریور الگوبرداري شده است

را به یاد اساطیري منظومه که متعلق به خسرو و شیرین هستند، با ویژگیهاي خود امشاسپندان خرداد و مرداد  گلگون، دو اسب شبه
  .شیرین نیز ویژگیهاي برجسته ایزدبانو آناهیتا را با خود دارد. آورند می
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124  

  فولکلوریک و ارتباط آن  با فانتزي در ادبیات کودك و نوجوان
  

  1مریم جاللی

   چکیده

یب ي قدیم دارد، با واژه ي فانتزي که کمتر با گذشته سر و کار دارد عجها سنتپیوند واژه ي فولکلور که ریشه اي عمیق در 
بین  فولکلور و فانتزي در ادبیات کودك و نوجوان  وجود  تواند یمآنچه در این میان مهم است کشف رابطه اي است که .  نیست

او در خلق دنیاي محالش گاهی نیازمند استفاده از فولکلور است و  . نویسنده ي ادبیات فانتزي خالق دنیاي محال است. داشته باشد
کاربرد مطالب سنتی و فولکلوریک نیز در . کند یمي خیالی و تاثیرگذار بر مخاطب استفاده ها واژهساختن این کاربرد را در جهت  

تا خوانندگان به طور ذاتی و ناخودآگاه، واقعیت و عمق فرهنگی دنیاي محال  سازد یمي فانتزي این امکان را فراهم ها داستان
، بلکه ممکن است شود ینمي خوب و  بد  اشاره رفتارها، فقط به ها داستاناز در این ساختار .  ساختگی  در داستان را  درك کنند

بازتابی نهفته داشته باشد و خواننده به طور غیر مستقیم به بازبینی نگرش یا عقاید سنتیِ دراز مدتی بپردازد که حداقل در یک دوره 
اط در ادبیات کودك و نوجوان اشاره کرده و به تحلیل و بررسی در این مقاله به چند نمونه از این ارتب. و زمان قابل قبول بوده است

  .آن پرداخته ایم

  

  

  فانتزي. فولکلور. کودك و نوجوان. ادبیات:  کلید واژه ها

                                                        
 Jalali_1388@yahoo.com:  رایانامه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند ، استادیار و - 1
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  مقدمه -1

در  خیالت وواقعی  در واقع فانتزي تلفیق. در بسیاري از مفاهیم تعیین کننده ي  قلمرو ادبیات فانتزي است ” محال“واژه ي 
این دو جایگاه . تعریف شودبراي این دو موقعیت  حداقل  دو جایگاه  کنش جداگانه در داستان به طوري که  استت داستانی روای

با هم آمیغ  در هر دو فضاي داستانی حضور دارند و گاه هر دو فضاي داستان  ها تیکنند و شخص در موازات هم حرکت می
  . شوند یم

رفته رفته این  ، اماشد یتخیلی  محدود م –علمی  يها فانتزي به داستان يها داستانوجوان، در بخش ادبیات کودك و ن آغازدر 
هر داستانی که به محاالت و خرق عادت  “، فانتزي را به عنوان)1965(” تجربه ي نقد“لوئیس در. اس.سی .مفهوم گسترش پیدا کرد

،  بر آن است که یکی از  )1975(” پنج بررسی“الو در کتاب در تعریف  فانتزي مدرن  کولین مان. توصیف کرده است”پردازد یم
محال و خرق “هستند؛ او ” ي خلق شدهها تیشخصاشیا یا “در ادبیات فانتزي”عناصر مهم و ثابت دنیاي محال و خارق العاده“

ود را با آن  شکل و تصورات ممکنِ خ کند یمرا به عنوان شکل دیگري از واقعیت توصیف کرده که آدمی در آن زندگی ” عادت
. سی.و اس )15: 1976رابکین،(  واقعیت است ” قطب مخالف“فانتزي : نوشته است ” فانتزي در ادبیات“ اریک رابکین در. دهد یم

  . نامیده است”  ادبیات محاالت“فردریکس فانتزي را 

که تاحدي با را » 2احیاي فانتزي«مبحث   نویسنده آمریکایی  با پیشی بر دیگر نظریه پردازان ،  1کارتر، لین  1960در دهه ي 
. کارهاي تالکین،  رابرت ايبا این تعریف . )6: 2000گرنت،( مطرح و تعریف کرد ي تجاري همراه بود،ها جنبهجانبداري از 

؛ شدند یم فانتزي محسوب ها آنهاروارد و ویلیام موریس، فانتزي نام گرفتند  و از لحاظ تجاري  نیز خیلی زود ثابت شد که همه ي 
البته همچنان  تا  آن زمان  هنوز تعریف  جامع و کاملی و نهایی از سرزمین فانتزي وجود نداشت  و ممکن بود در آینده  

  . یی خلق شوند که عالوه بر عنوان  فانتزي ، محتواي فانتزي داشته باشندها داستان

لذت /امکان وقوع محال/بحث انگیز/ل برانگیز جنجا/غافلگیرکننده : فانتزي  تا این زمان مشخصات زیر را داشت 
 ).33: 1388جاللی، ( ایجاد تخیل تازه و نو/خردگریز/بخش

. خود را به این سو، سوق دهند يها استقبال  بی نظیر مخاطبین این نوع ادبی ، بسیاري از نویسندگان  را برآن داشت تا نوشته
ترجمه آغاز شد واز دهه ي هفتاد شمسی آنان  به شکل مستقل فانتزي نویسی را  آشنایی نویسندگان ایرانی  نیز  با فانتزي از طریق 

 . مورد تجربه قرار دادند

 شود یداستان م يها و محل جوالن قهرمان  کند یکه در موازات دنیاي واقعی حرکت م شود یدر ساختار فانتزي دنیایی ساخته م
از نظر  ها يفانتز. باشد که عناصر غیر واقعی را در خود جاي داده استمحل کنش داستان فانتزي، جهانی واقعی  تواند یگاه م.

: 1389( پورخالقی چترودي؛جاللی،( کند یها ي این عصر و زمانه  را معرفی م انسان يها و آرمان ها یدرونمایه  عمدتا دل مشغول
57.(   

                                                        
١ Lin Carter   

٢ Revival of fantasy    
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گران زندگی شوند حساسیت به قوانین و تنوع  تا کنجکاویشان را گسترش دهند ،مشاهده کنند یها کمک م به بچه ها يفانتز» 
که  کنند یبه کودکان کمک م ها يفانتز... ندیگشا یو ذهنشان را روي امکانات نو م آموزند یها م در محدود ه ي قوانین را به آن

  ). 136-135:  1378محمدي ،(»تخیلشان را گسترش دهند و یا آن را بهبود بخشند

  )34: 1388جاللی، ( فانتزي مدرن)ب؛ فانتزي عام )الف: نتزي به دو شکل قابل تقسیم بندي است فا يها به طور کلی  داستان  

نویسنده ي .  شود یدر فانتزي عام ، داستان با عناصر کهن  و قدیمی پیوند دارد اما در فانتزي مدرن  چنین پیوندي دیده نم
قومی  يها کهن و افسانه يها ق آن نیازمند استفاده از  عناصر  داستانکه گاه  در خل  شود یادبیات فانتزي عام  خالق دنیاي محالی م

  . یا فولکلور است

که فانتزي عام بیش تر مورد استقبال  خوانندگان و نویسندگان ایرانی  قرار گرفته است تیراژهاي باال و  دهد یبررسی نشان م
  .ها ،دال براین مدعاست مجدد این گونه کتاب يها چاپ

متفاوتی را در این مقوله ایجاد کرده است به  يکردهاینویسان به  مبحث فانتزي در ادبیات کودك و نوجوان روتوجه تئوري 
و گروهی نیز برآنند که فانتزي  کند یعنوان مثال عده اي معتقدند که فانتزي عام  بر تفاوت بین داستان و زندگی واقعی تاکید  م

  ).141: 1996آتبري،(زندگی واقعی از هم جدا نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند  عام  بیانگر این است که نه تنها داستان و

را در قلمرو فانتزي نادیده گرفت؛ کاربرد مطالب سنتی و  سنتی و مردمی يها جایگاه داستان توان یگذشته از این سخنان نم
تا خوانندگان به طور ذاتی و ناخودآگاه واقعیت  سازد یفانتزي این امکان را فراهم م يها در داستان یا برخاسته از فرهنگ عامه کهن

  ).279:  2001سالیوان ،(درك کنند  و عمق فرهنگ دنیاي محال ساختگی را

آنچه ما در «: با این تعبیر که 2مورتن زیآمبرو يم از سو 1885بار در سال  نیاول يکه برا انگلیسی يا ، کلمه» 1فولکلور«
یا  "لور - فولک"دقیقا با یک ترکیب خوب ساکسونی یعنی  توان یرا م مینام یادبیات عامیانه م انگلستان ، رسوم باستانی عامیانه با

به معنی  لور: مرکب از دو جزء است بنابراین، این واژه  .به کار برده شد )403: 1376: گولد، کولب( »بیان کرد "دانش عامیانه"
شده ترجمه » دانش عوام«و » فرهنگ عامه«، »فرهنگ توده«ارسی به در فو به معنی دانش و فرهنگ  فولکمردم، گروه، توده؛ و 

این ترتیب دانش  به. شود می اطالقهاي ادبیات عامه  ها و سایر بخش ها، ضرب المثل ها، داستان در اصطالح به مجموعه افسانه است؛
 انهیعام يها قصه .آید به شمار می ادبیات در  ي جداگانه شاخهوسعت دامنه اي از ادبیات است که به دلیل  رشته) فولکلور( عوام 
ورود آن به بخش ادبیات کودك و نوجوان، گرایشی اختصاصی تر براي این مقوله و  روند یبه شمار م انهیعام اتیاز ادب یبخش

  . دبا این حال ممکن است ژانر یک داستان فانتزي باشد اما در متن از عناصر فولکلوراستفاده شده باش. فراهم کرده است

  

  تلفیق ادبیات فانتزي و عناصر فولکلور در ادبیات کودك و نوجوان -2

                                                        
1 Folklore 

2 Ambroise Morton 
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ذهن . متفاوت است کند یبا آن چه  از مقابل چشمان بزرگسال عبور م گذرد یبدیهی است که آنچه در برابردیدگان کودك م
با عناصر ادبیات  فانتزي یق ادبیاتتلف در. سازد یو گاه از واقعیت خیال م  زند یناخودآگاه کودك به انتخاب کودکانه دست م

امروزه این اصل از  .شود یمایجاد  براي کودك و نوجوان بیش تر از انواع دیگر ارتباط با هر دو ژانر ادبی  امکان ایجاد فولکلور
ي خود به ها تهنوشچشم بسیاري از فانتزي نویسان کودك و نوجوان در ایران پوشیده نمانده است و آنان آگاهانه این ساختار را در 

   .کار بسته اند

ي اصلی عملکردها، به دو مورد از )1979(”  الگویی براي بررسی منابع و تشابهات ادبیِ پدیده ي فانتزي“نیل گرابمن در کتاب 
ستفاده از  ارائه ي تصویر شبه واقعی از  فرهنگ  و ارائه ي الگو براي  ا: فولکلور در ادبیات فانتزي اشاره کرده است که عبارتند از

ي  ادبیات کودك و نوجوان مصداق دارد که در ادامه ي مطلب، به شکل ها داستاناین دو مورد در ساخت . مطالب شبه فولکلور
  .میکن یمجزیی تر اشاره 

  فانتزي و اصطالحات فولکلور 2-1

ي خیالی و ها تیموقعی در براین اساس برخی از نویسندگان کودك و نوجوان  از صطالحات و ضرب المثل هاي سنتی و قدیم
اثر مسلم ناصري  اصطالحات، کنایات و ” آذرك و جادوگران دریاي ناپیدا“به عنوان مثال در داستان . فانتزي استفاده کرده اند

آتش “، )16: همان( ”جز جگر شدن“،) 14: 1390( ”ها نقشهنقش بر آب شدن “از : ضرب المثل هایی از این قبیل به کار رفته است 
صداي چوب رختی دارد بابا کرم  "اثر محمدرضا شمس اصطالحاتی همچون» صبحانه ي خیال« ؛  و در )85: همان( ”ه بودنپار
از این قبیل است که معموال خواننده ي  کودك و نوجوان آن ) 25: همان( »قلبم هري ریخت« و ) 24: 1390ناصري، ("خواند یم

  .شود یمتر  ك شخصیت مربوط به آن در روایت براي مخاطب ملموس هارا در فرهنگ فولکلور شنیده و آشناست و در

  فانتزي و عناصر فولکلور دینی -2- 2

ایرانیان ، تا . یکی از مهم ترین دالیل غناي گنجینه فولکلور ایران ، آمیخته شدن آن با فرهنگ و آداب و رسوم اسالمی است «
داراي فرهنگ و آداب و رسوم شناخته شده در بین ممالک آن زمان بودند ،  قبل از ورود اسالم به سرزمینشان نیز مردمی با تمدن و

و پس از پذیرش اسالم ، این آداب و رسوم ، نه تنها رنگ نباختند و از بین نرفتند ، بلکه در پرتو تعالیم اسالمی ، رنگ و بوي 
به عید نوروز اشاره نمود که از رسوم  توان یمثال م براي. اسالمی به خود گرفتند ، و کامل تر از قبل ، به حیات خود ادامه دادند 

و با ورود اسالم نیز نه تنها از بین نرفت ، که توانست با بهره گیري از عناصر فرهنگ  دیآ یبسیار کهن سرزمین ایران به شمار م
اب تر از پیش و ب ه عنوان میراثی گران بها براي اسالمی ، جنبه دینی پیدا کند و همراه با این عناصر گران بها ، کامل تر و جذّ

جلوي «گاه این منابع  دینی نیز مستقیما وارد ساختار و قلمرو فانتزي شده اند؛  مانند .)59: 1384عابدي، ( »آیندگان به یادگار بماند
بر یک تلمیح  که عالوه) 27: همان( »یوسف گم گشته باز آید به کنعنان غم مخور«و شعر  )  25: همان( »شود یماداره محشر کبري 

  . دینی در فرهنگ شعر و شاعري نیز شناخته شده و علم است

  سنتی و تاریخیعناصر فولکلور فانتزي و  - 3- 2

. منابع سنتی و تاریخی نیز وجود دارد  که راهی براي نفوذ  فولکلور در متون کودك و نوجوان  باز کرده است
؛ براي از این موارد استفاده کرده است»  صبحانه ي خیال« و »  دزدي که پروانه شد«ي ها کتابمحمدرضا شمس  در  

که در جست و جوي یک چشمه است در مسیر  کند یمنویسنده مردي را معرفی  یه روز یه آقاههمثال در کتاب  نخست  در داستان 
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. نه من یه کوهم: ؟ گفتتو یک چشمه اي یه: پرسید. رسید به یک تیشه« : شود یمو داستان این گونه تکمیل  رسد یماو به کوه 
 رود یمشخصیت از دنیاي واقعی به دنیاي فانتزي  )   6: 1390: شمس( ».رفت ازش باال آن را تراشید. ازم برو باال منو بتراش. بیستونم
در . گردد یمگفتگو به پیش زمینه ي تاریخی و ماجراي داستانی بیستون و تراشیده شدن کوه توسط فرهاد بر و این  

  .کند یماشاره ) 27: همان( » زلیخا گفتی و کردي کبابم« مرگ نویسنده به ضرب المثل قسمت سوم  در داستان  کتاب دوم

  فانتزي و عناصر فولکلور اساطیري - 2-4

 فهرست کلمات اساطیري  موجود در وابستگی ادبیات فانتزي به عناصر فولکلور  و اساطیر  را  با نگاهی مختصر  به 
عینکی براي « براي مثال،  اژدها  موجودي اسطوره اي است که در داستان فانتزي . دریافت   توان یمو سنتی  ي قومی  ها داستان
شخصیت اصلی داستان که دختري امروزي است در  در این اثر .کند یماثر محمد هادي محمدي نقش مهمی ایفا ) 1374( »اژدها

که  پیدا شدن یک  کند یمت غار این امکان را براي خواننده ایجاد مقد. شود یطی ماجراي گمشدن، وارد غاري بسیار قدیمی م
دخترك به خاطر معالجه .که چشمم ضعیف شده و نیاز به عینک دارد کند یمدختر اژدهایی را پیدا اژدها  در آن باور پذیر شود  و 

شبیه چراغ جادو به نظر  ،ي مربا اثر آنی دالتون کوزه »جن کوزه مربا«در داستان، . شود یمي چشم اژدها  یک چشم پزشک 
خواب «در کتاب  . برد یجادویی روند داستان را پیش م ياستفاده کرده و با کاربردها سنتی و نویسنده از این شباهت رسد یم

رویاهاي جنوبی «در کتاب . اثربهزاد صدیقی مقدم، شخصیت جادوگر برگرفته از یک عنصر فولکلور  و اسطوره اي است» رنگی
ي ها قسمتجادو از جمله مواردي است که در : شود یماثر احمد اکبر پور نیز موارد از این گونه باورهاي فولکلور دیده ) 1384(»

) 27:همان (قل دادان نخود از سر )24:همان(ریختن آب روي دستمال و  تولید دود زدر رنگ : مختلف  این داستان  وجود دارد 
همان ( تبدیل شدن بی بی به پرند) 27: همان (دادن مهره ي جادویی براي پیشگوییتکان )26: همان(زرد رنگ شدن همه جا

چه در داستان در قسمت جادو قابل توجه است  مسئله ي  آن). 27:همان )(36:همان . (و غیبگویی  بیبی زیتون ) 51:همان (اژدها)37:
رنگ   شود یمیت اصلی داستان وارد دنیاي فانتزي که شخص ها قسمتتقریبا در بسیاري از .رنگ دنیاي فانتزي این کتاب است 

  ) .59: همان)(50:همان)(42:همان)(26:همان)(24:همان. ( شود یمدنیاي او زرد 

و  معماها، ها هیکنابا پیوند با  ضرب المثل ها و   ها داستاناین . ي فوق  فقط  نمونه ي کوچکی از این مجموعه اندها مثالالبته  
و خوانندگان به کمک آن است که  با دنیاي فانتزي  رابطه   شود یمکه حقیقت دنیاي فانتزي روي آن بنا   وندش یمشعرها، پایه اي 

ي ها داستاني بزرگتري نظیر ساختارهانویسندگان داستان  فانتزي براي ایجاد یک دنیاي خیالیِ یکپارچه گاه  به . کنند یمبرقرار 
، ها اسطورهدر برخی از موارد، . کند یمي یک داستان فولکلوریک استفاده ها تقسمو گاه از   کند یمکامل و بی نقص رجوع 

ي قومی  چیزي ها داستاندر مجموع ، . ي فانتزي سازي را دارندها تمیآي قومی و ملی، خود  به اندازه ي کافی ها داستان،  ها افسانه
تا درونمایه  پردازد یم، سپس  نویسنده به جزئیات این ساختار کند یمشبیه استخوان بندي و کالبد براي ساختار داستان فانتزي فراهم 

  .اي را ارائه دهد که با توسل به آن امکان وجود محال، ممکن شود 

  فانتزي و فرهنگ فولکلور 2-5

ي ها داستانبه طور کلی، . پیچیده ترین مرحله در نفوذ ادبیات فولکوریک به  ادبیات فانتزي مرحله ي ورود دید فرهنگی است
فانتزي  گاه با توجه به زیر ساخت تصورات عامِ خوب و . کنند یمي فرهنگ ایرانی حمایت ها دگاهیدو  ها ارزشفانتزي ایرانی ، از 

ي ها نوشتهجزو  توان یماثر اکبرپور را » شب بخیر فرمانده« کتاب . پردازد یم ها يبدوتقبیح   ها یخوبي سنتی، به تشویق ها قصهبد 
ي دو گروه مبارز در جنگ ایران وعراق در نمادي ها فرمانده. حساب آورد که چنین نفوذي در آن اجرا شده است فانتزي مدرنی به

وقتی  ":  دیگو یم کند یمو کودك دنیاي واقعی شخصیت  دنیاي فانتزي را اسیر   رندیگ یمدر مقابل هم قرار  ها عروسکاز 



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٣٤٢ 
 

تقابل خوب و بد ، باتخیل کودك  ). 15: 1382. اکبرپور (".سن من است هم) اسیر( اخر او.  ردیگ یمجلوتر خنده ام  روم یم
و آنان را براي جنگ به دو گروه دوست و دشمن  زند یم، پسرك با سربازهاي عروسکی حرف شود یمدرابتداي داستان شروع 

)  7:همان (".ي دشمن هستی تو فرمانده . برو آن طرف ! هی تو زشت هستی  ":اولین جمله ي داستان این است   کند یمتقسیم 
تقابل . کودك  در ذهنش نسبت به گفتار و رفتار پدر و سایرین معترض است . تقابل  کودك با بزرگسال از دیگر موارد است .

انگیزه ي خلق عالم فانتزي ،گرفتن انتقام مادر است که در بمباران دشمن کشته شده است در این . مرگ و زندگی نیز مطرح است 
و در انتهاي داستان تقابل نفرت و حس ) همان .( "من آمده ام انتقام مامانم را بگیرم".پسرك نیز پایش را از دست داده است حادثه 

که پسرك دنیاي خیالی هم مثل او  مادر و پایش را  فهمد یمپسرك  دنیاي واقعی . نوع دوستی است که  به نوع دوستی می انجامد 
دویدن را  با پاي او تجربه کند  و پسرك دنیاي  خواهد یمپسرك دنیاي فانتزي . انتقام بگیرد  درجنگ از دست داده و آمده تا

( ". بندم یمرا  ها تسمهو آخر کار  بندم یمتوي کاسه ي زانوي او چفت کوچک و بزرگ را  گذارم یمپا را  ":ردیپذ یمواقعی 
نیست اما فرهنگ و نگرش فولکلوریک خصوصا در قسمت جنگ،  در این داستان از عناصر دنیاي فانتزي کهن خبري).  19: همان 

  . زند یمانتقام، عفو و بخشش در ساختار داستان موج 

. نوع فانتزي این اثر فانتزي کالسیک است. کتاب دیگر احمد اکبر پور از شاهکارهاي فانتزیست )  1384( ي جنوبیاهایرو
پسرك که تحت تاثیر عمه ي مجنون خود قرار .  ندیب یمد آبی پوشی را داستان مربوط به پسرکی است که در دنیاي خیالیش مر

  . ماند یمبه کمک جادو و پیشگویی به عمه ي خود کمک کند  و در نهایت در دنیاي فانتزي خود باقی  کند یمگرفته است سعی 

جنوب ایران بسیار استفاده کرده اکبر پور در این اثر از فرهنگ عامه ي مردم . این کتاب داراي ده فصل به هم پیوسته است 
  .است دنیاي فانتزي مطرح در داستان برگرفته از این فرهنگ است

وگاه با  شود یمدر این داستان کامال مکن  ها ناممکن.  شود یمفانتزي در داستان با ورود شخصیت اصلی به خواب شروع 
،و ها یماه،  ها موج،از  گذرم یمي نامه نشسته ام و از دریاها که تو دمید یمخودمرا ": شود یمدیالوگ به این امکان کامال اشاره 

 )16: 1384. اکبرپور( "....ي دریایی ها ستاره

ی شب مال تردد کسانی دان یمي ها؟ خودت رو ینمتنها که  ":باورهاي مردمی در قالب فانتزي در میان داستان درخشیده است 
ارتباط ) .24: همان ( ".نکند جن و پري خود بیبی زیتون بیاید : گفت  ها بچهاز یکی  ")53:همان( "....است که در دریا مرده اند

ماه ،زمین، دریا . ي فرهنگ مردمیست  گونه تنگا تنگ عالم فانتزي با طبیعت از جمله نکات قابل توجه داستانی در باورهاي  مقدس
وقتی . و رودها ي خوابش گذشتیم  ها باغدستم را گرفت و از بیا و : بی بی خندید  و گفت  ":، شهاب و باغ و رود ها ستاره،آسمان ،

  ). 36همان ("....براي لحظه اي جرات کردم به پایین نگاه کنم دریا را زیر پایمان دیدم 

ي داستان فانتزي در ادبیات کودك و نوجوان  قابلیت نقد دارد و گاهی در خواننده ها شهیرطور که تاکنون نیز اشاره شد ،  همان
  . کند یمي مربوط به رفتارهاي مورد نقد در داستان ها نگرشش ایجاد کرده و او را وادار به بررسی و بازبینی چال

  

  نتیجه  - 3

نویسندگان در تلفیق فانتزي . ي فانتزي هستندها داستانترین وتاثیرگذارترین عناصر در ساخت بسیاري از  عناصر فولکلور از مهم
تا خواننده ي کودك و نوجوان را  تشویق و منع  کنند ینمي خوب و  بد  اشاره رفتارهاقط به و فولکلور در ساخت داستانی، ف



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٣٤٣ 
 

یا عقاید سنتیِ دراز مدتی باشد که حداقل در یک دوره و  ها نگرشکنند، بلکه  این امرمی تواند  ارائه دهنده ي بازبینی و بررسی 
ي فانتزي، ناخواسته خواننده ي کودك و نوجوان  را ها داستانولکلور با از سویی دیگر  تلفیق ف. زمانی کامال قابل قبول بوده اند

  .کند یموادار به ارتباط، درك و  سنجش  اعتبار و قابلیت این فرهنگ 

با این حال هنوز کارهاي زیادي براي انجام دادن خصوصا در طبقه بندي و فهرست کردن  مطالب  سنتی و قومی  که در 
مشخص شدن  اینکه ادبیات فانتزي  کودك و نوجوان تا چه . دك و نوجوان جاي گرفته اند، وجود داردي فانتزي  کوها داستان
بدیهیست  رعایت شمول مطالب سنتی . ي ضروري استها پژوهشتحت تاثیر مسایل قومی و سنتی قرار بگیرد جزو   تواند یممیزان 

ایه ریزي کل داستان باید به شیوه اي معتبر و موثق باشد تا خواننده توسط این نویسندگان و یا کاربرد مطالب سنتی  و قومی براي پ
  .ي کودك و نوجوان با داستان فانتزي ارتباط برقرار کند و قادر به کشف هر دو جهانی باشد که در حال خواندن وقایع آن است
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فضانورد در کوره «ستان هاي جنسیتی؛ با تحلیل مجموعه دا فانتزي و کلیشه
  »آجرپزي

  1عاطفه جمالی

  چکیده

این اثر ترکیبی از یک . ي آجرپزي نخستین اثر محمد محمدي نویسنده و پژوهشگر کودك و نوجوان است  فضانورد در کوره
 ، است هاست حقیقت در زمین تنو یک داستان فانتزي به نام  ي آجرپزي فضانورد در کورهداستان واقع گرا با نام 

شود بسیاري از تعاریف ثابت و راکد را  در فانتزي می. گرا برآنند که فانتزي قالبی خاص و واژگون ساز است  برخی از منتقدان زن.
» زنانگی و مردانگی«شود مفهوم  از جمله مفاهیمی که در فانتزي باز تعریف می. تغییر داد و بسیاري از مفاهیم را از نو تعریف کرد 

توان  هاي خیالی می در فانتزي به دلیل شکل گرفتن در دنیاي غیرواقعی و برخورداري از شخصیت. است » سیتیهاي جن کلیشه«و 
ي جهان واقع را تغییر داد ؛ به عبارت دیگر چون در یک اثر فانتزي مؤلف متعهد به نمایش عینی واقعیت نیست  تعاریف مردساالرانه

جنس و «هاي تبعیض جنسی را شکست و  توان بسیاري از کلیشه وزمره است ، میو اساس آن مبتنی  بر فراروي از جهان عادي ر
ي تطبیقی دو داستان نام برده از دیدگاهی زن گرایانه ،  در این مقاله کوشش شده است با مطالعه.را دوباره تعریف کرد » جنسیت
هاي جنسیتی در داستان  له حکایت از وجود کلیشهي نهایی مقا یافته. ي فانتزي به آزمون کشیده شود  ي کلیشه گریزي گونه فرضیه
  .گرا و کمرنگ شدن آنها در داستان فانتزي و نگرش مبتنی بر برابري دو جنس دارد  واقع

  

  

  . هاي جنسیتی ي آجرپزي ، فانتزي ، کلیشه فضانورد در کوره :کلید واژه ها

                                                        
          At-lit-jamali@yahoo.com  :استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان، رایانامه - 1
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  مقدمه. 1

ترین  یکی از مهم. شخص ، دو گروه ، دو نژاد یا دو جنس است  تبعیض به معناي برجسته کردن تفاوت و تمایزهاي میان دو
تبعیض جنسی عبارت . گرایی مورد انتقاد قرار گرفته است  ها ، تبعیض جنسی است که به شدت از سوي پیروان نهضت زن تبعیض

به مفهوم دیگر . پردازد  آنها می برخورد یا عملی که براساس جنسیت افراد به تحقیر ، طرد ، خوار شمردن ، و کلیشه بندي«: است از 
  )23-24: 1376میشل ، (» .پردازد تبعیض جنسی گرایشی است که براي تکریم یک جنس به تحقیر جنس دیگر می

ها با مساعدت جامعه و فرهنگ بازتولید  تا هنگامی که کلیشه. شود  هـاي جنسیتی تقویت می تبعیض جنسی با همراهی کلیشه
  .شود  به شکل پنهان و آشکار دیده میشوند ، تبعیض جنسی  می

بخشی از . شود  گیرد ؛ بنابراین الگویابی جنسی او از همان دوران آغاز می هویت جنسی فرد از دوران کودکی شکل می
  .شود  ها تکمیل می ها و کتاب الگویابی با رشد شناختی ، بخشی با اتکا به یادگیري اجتماعی و بخش دیگر با آموزش رسانه

شوند ، نیز به عنوان یک ابزار فرهنگی  هاي کودکان و نوجوانان که به دو شکل درسی و غیردرسی به مخاطبان عرضه می کتاب
  .در انتقال هنجارها و در نتیجه رشد شناخت کودکان و نوجوانان مؤثرند 

با توجه به اینکه . توان دید  میهاي جنسیتی را  هاي تبعیض جنسی و کلیشه تردید در این آثار همچون دیگر آثار ادبی نمونه بی
هاي  آمیز و کلیشه مخاطبان این بخش از ادبیات ، کودکان و نوجوانان حساس و آموزش پذیرند و بازتولید و انتقال عقاید تبعیض

یی گونه در میان نسل جوان و ممانعت از شکوفایی استعدادها ، احساسات و توانا جنسیتی در آنها ، سبب رشد برخوردهاي تبعیض
ي کودکان و نوجوانان به شدت  هاي جنسی در آثار تألیفی و ترجمه شود ، در نتیجه شناسایی و تحلیل این پیشداوري دو جنس می
  .شود  احساس می

هاي محققان حاکی  هاي جنسیتی به یک میزان نمود دارند ؟ پژوهش هاي ادبی کلیشه ي گونه اما سؤال این است که آیا در همه
هاي مختلف  شود و گونه گرا به دلیل به تصویر کشیدن و محاکات دنیاي واقعی دیده می ها در آثار واقع لیشهاز آن است که ک

؛ اما آیا در آثار تخیلی و ) 1387؛ صادقی جعفري ،  1386انصاریان ، . ك.ر. (شوند  هاي جنسیتی در این آثار بازتولید می کلیشه
هاي  جنسی به همان میزان وجود دارند ؟ فرض ما بر این است که در این آثار نیز کلیشه هاي تبعیض ها و پیشداوري فانتزي نیز کلیشه

هاي آنها موجوداتی  دهند و شخصیت شود ، اما با توجه به اینکه این آثار در فضایی غیر واقعی رخ می تبعیض آمیز گاهی دیده می
ها ،  هاي اجتماعی و فرهنگی ، شخصیت ي حساسیت ه دور از دغدغهتر و ب تواند به شکلی آزادانه غیرعادي و متفاوتند ، نویسنده می

فانتزي قالب ادبی «منتقدان فمینیست معتقدند . هاي جنسیتی آمده است ، خلق کند  ها و صفاتشان را متفاوت با آنچه در کلیشه کنش
: 1382هام ؛ گمبل ، (» .ی را تغییر دهدي دنیاي واقع تواند با نقض و نفی واقعیت ، تعاریف مردساالرانه ساز است که می واژگون
  )تخیلی

اثر  ي آجرپزي فضانورد در کورهي کلیشه گریزي فانتزي نگارنده در این مقاله ، مجموعه داستان  براي اثبات فرضیه
با  ي ادبی گرا و فانتزي است ، برگزیده است تا نسبت میان این این دو گونه محمد محمدي را که ترکیبی از دو داستان واقع

  .هاي جنسیتی مشخص شود  کلیشه

ي دو اثر  سپس نویسنده. یابد  هاي جنسیتی و مباحث مرتبط با آن سامان می بخش نخست این مقاله با تعریف کلیشه ، کلیشه
ض هاي تبعی شود تا میزان بازتولید انواع کلیشه هاي جنسیتی بررسی می شود و در ادامه هر یک از آثار از منظر کلیشه معرفی می
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گرا و فانتزي  ي تبعیض جنسی در یک اثر واقع هاي جنسیتی و مقوله جنسی در هر یک از دو اثر مشخص و تفاوت نگرش به نقش
  .روشن شود 

  

  کلیشه .2

  کلیشه چیست ؟  .2-1

ه و بندي شده و یکنواختی هستند که درون یک فرهنگ و جامعه پذیرفته شد ها الگوها و تصاویر ذهنی جامد ، قالب کلیشه
ها در واقع ، تصورات از پیش شکل گرفته  کلیشه. شوند  هاي سطحی و نادرست یک گروه نسبت به گروه دیگر می سبب داوري

  .ها و یا اشیاء هستند  ي افراد ، گروه درباره

و الگوهاي خشکی که واضح مشخصی ندارد و براساس آن تصاویر یا مفاهیم «: گوید  در تعریف کلیشه می 1لیز دونیگان
  )36: 1376میشل ، (» .شوند رفتارها به طور خود به خود تکرار می

آسابرگر ، . (معرفی شده است » ي دیگر تصویر یک گروه یا دسته از گروه و دسته«کلیشه  2شناسی هورتون و هانت در جامعه
اي که  بزرگترین گروه بندي.  ي قابل تأمل در این تعریف کلیشه ، طبقه بندي و گروه بندي درون جامعه است نکته) 144: 1379
هاي  زنها و مردها به مثابه گروه«در واقع . ي زنان و مردان است  توان در جامعه انجام داد ، تقسیم افراد به دو گروه عمده می

قالبی و  بندي مالزم تفکرات حال اگر این گروه) 62: 1383ایروانی و باقریان ، (» .شوند  اجتماعی در ارتباط با یکدیگر تعریف می
  .هاي جنسیتی شود ، جاي بررسی و تأمل دارد  کلیشه

  هاي جنسیتی و انواع آن کلیشه .2-2

براساس این . شود  اي از رفتارهاي مردان و زنان عرضه می هاي جنسیتی ، تصویر ذهنی ، یکنواخت و قالب بندي شده در کلیشه
رفتارها و حاالت خاص هستند و توانایی انجام وظایف و کارهاي  ها ، هاي جنسیتی ، هر یک از دو جنس داراي ویژگی پیشداوري

ي رفتار ، صفات شخصیتی و سایر  اي از باورهاي مشترك فرهنگی درباره به مجموعه«ي هاید  به گفته. متفاوت از یکدیگر را دارند 
  )117: 1389هاید ، (» .شود  هاي جنسیتی گفته می هاي نقش هاي زنان و مردان ، کلیشه ویژگی

صفات مثبتی مثل شجاعت ، . هاي جنسیتی ، ارزش یافتگی یک گروه ، مساوي با ارزش باختگی گروه دوم است  در کلیشه
شود و در  به مردان نسبت داده می... هوشیاري ، اعتماد به نفس ، شایستگی شغلی ، با اراده بودن ، واقع بین و عقالنی عمل کردن و 

، احساساتی عمل کردن ، حساس بودن نسبت به نیازهاي دیگران ، آرام بودن ، حسادت و حمایت هایی مثل مهربانی  مقابل ویژگی
در واقع خود . هاي اجتماعی با دیگران است  صفات نام برده براي زنان ، وابسته به کنش. شوند  از دیگران صفاتی زنانه محسوب می

ي سنگین دیگري که همه چیز باید مطابق  در همه جا سایه. رزند باشد تواند شوهر و ف اي که می دیگري. آنها متعلق به دیگري است 
نفس زنانه نفسی مرتبط با دیگران است ، حال آنکه «: گوید  می 3ردوي. شود  ي او باشد در زندگیشان احساس می میل و خواسته

                                                        
١  - Lise Dunnigan 

٢  - Horton & Hunt 

٣- Radway 
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همچون شاد ، ظریف ، زیبا و (ظاهري هاي  تنها در مورد ویژگی) 32: 1386استوري ، (» .نفس مردانه ، خودساالر و مستقل است 
ارزشمندند و در ) خانواده(هاي اولیه  اي که تنها در محیط صفات ظاهري«. شود  است که صفات مستقل به زنان نسبت داده می...) 

  )48: 1380اعزازي ، (» .شوند  به عنوان شاخص کارآیی مطرح نمی) محل کار(هاي ثانوي  محیط

هاي اجتمـاعی که هر یک از زن و مرد  دهند و بر نقش ها به مردانگی و زنانگی را شکل می و نگرشهاي جنسیتی باورها  کلیشه
این تصورات قالبی که . ها در دوران کودکی بسیار زیاد است  تاثیر کلیشه) 121: 1383خمسه ، . (گذارند  توانند بپذیرند ، اثر می می

شوند و در  م تولد به صورت حقایقی بحث ناپذیر به ذهن کودکان منتقل میمتأثر از الگوهاي فرهنگی و سنتی هستند ، در هنگا
هرچه سن کودك کمتر باشد ، کمتر در برابر . کنند  گیرند و به شکل مؤثرتري عمل می نتیجه کمتر مورد پرسش و انتقاد قرار می

کودکان از هجده ماهگی تا سه سالگی در «: د محققان معتقدن. کند  تر آنها را درونی می کند و راحت ها ایستادگی می هجوم کلیشه
یابی به  دست) 277: 1382مؤید حمکت ، (» .یابند  پذیري به ثبات جنسیتی و ادراك مشخصی از جنس خود دست می روند جامعه

هستند که هاي جنسیتی مجموعه انتظاراتی  نقش«. کند  هاي جنسیتی خاص ایفا می در دریافت نقش اي این ثبات ، نقش تعیین کننده
هاي مختلف ، مردانگی و زنانگی خود را  کنند و با پیروي از آنها در موقعیت زنان و مردان براساس آن فکر ، احساس و رفتار می

هاي دو جنس متفـاوتند و هر جنس بـاید بر مبناي  گیرند که نقش کودکـان یاد می) 118: 1383وند ،  ظهره(» .بخشند  تحقق می
  .در چارچوب آن رفتار و فعالیت کند هاي خاص خود و  نقش

هاي جنسیتی تفکیک شده را  ي انتقال ، استمرار و دوام نقش پذیري کودك ، زمینه پذیري ، در جریان جامعه نهادهاي جامعه
منظور از «. داند  پذیري می هاي همگانی را سه عامل تأثیرگذار در جامعه آنتونی گیدنز ، خانواده ، همساالن و رسانه. کنند  فراهم می

  )106: 1383گیدنز ، (» .ها و موسیقی هستند  ها ، مجالت ، کتب ، رادیو ، تلویزیون ، فیلم هاي همگانی ، روزنامه رسانه

. هاي جنسیتی آشکار و پنهان هستند  ها ، حاوي تبعیض جنسی و کلیشه پذیري ، به ویژه کتاب میشل معتقد است نهادهاي جامعه
ی ، کیفی و زبانی در آثار بررسی و تحلیل کرد  عیض جنسی را از دیدگاه میشل میهاي جنسیتی و تب کلیشه در . توان به شکل کم

ی ، آماري از تعداد شخصیت ها  در تحلیل کیفی ، صفات ، ارجاعات اجتماعی ، فعالیت. شود  هاي مرد و زن متن تهیه می تحلیل کم
و در تحلیل زبانی ، واژگان ، اشارات و کنایاتی که حاوي پیامی تبعیض شوند  عاطفی دو جنس واکاوي می-و رفتارهاي اجتماعی

  )101-119، صص  1376میشل ، . ك.ر. (شوند  آمیز هستند ، مشخص می

  

  محمد محمدي .3

سالگی  22او از . در تهران متولد شد  1340ي ادبیات کودك و نوجوان در سال  محمد محمدي ، نویسنده و پژوهشگر حوزه
منتشر شد و به عنوان  1367در سال  ي آجرپزي فضانورد در کورهنخستین اثر وي با نام . ي کودکان را آغاز کرد نوشتن برا
پس از آن بیشتر تالش محمدي مصروف خلق آثار متعددي در . ي شوراي کتـاب کودك در همـان سال برگزیده شد اثر ویژه

امپراطور ، ) 1369( دخترك و آهوي ابریشمی: ه عبارتند از ي وي در این حوز دیگر آثار برجسته. ي فانتزي شد  گونه
) 1377( فانتزي شلغم و عقلو ) 1375( عینکی براي اژدها، ) 1371( خاله ستاره و بزغاله، ) 1370( سیب زمینی چهارم

.  
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ناسی نقد روش ش. هاي ادبیات کودك و نوجوان نیز فعال است  ي پژوهش محمدي در کنار آفرینش آثار خالقه ، در حوزه
از جمله آثار پژوهشی وي در این حوزه  تاریخ ادبیات کودکان ایرانو  فانتزي در ادبیات کودکان،  ادبیات کودکان

  .هستند 

  

  ي آجرپزي هاي جنسیتی در فضانورد در کوره تحلیل کلیشه .4

  ي آجرپزي فضانورد در کوره-داستان نخست. 4-1

. شود  سبزي به بیماري کزاز مبتال می. کنند  نند که در کارگاه آجرپزي کار میدو نوجوا» چمن«و » سبزي«:  خالصه داستان
ي ماه ، سبزي را  دار از تحقق رؤیاهاي رنگینشان در کره چمن با تالش ستودنی و بحثی دامنه. میرد  او اگر تا صبح بیدار نماند ، می

  .دارد  بیدار نگه می

ی  هـاي زن و مرد حاصل  هاي جنسیتی در آثـار با شمـارش عدد شخصیت کـلیشههمان گونه که پیشتر اشاره شد ، تحلیل کم
هاي فرعی و  هـاي مؤنث در نقش هاي اصلی و محوري ، دو پسر نوجوان هستند و شخصیت در این داستان شخصیت. شود می

ي تبعیض  ودي خود نوعی کلیشهغیبت یا حضور ناچیز یکی از دو جنس در داستان به خ«به اعتقاد میشل . شوند  اي دیده می حاشیه
  )102: 1376میشل ، (» .جنسی است 

ي خاطرات و  بی سبزي است که در داستان به شکل مستقیم حضور ندارد ، بلکه به واسطه هاي زن ، بی یکی از شخصیت
او . شده است  اي معرفی ها با صفات کامالً کلیشه هاي قصه بی همچون دیگر مادربزرگ بی. شود اش شناخته می یادآوري نوه

هاي  هاي زنـانه از خصلت هاي صفـاتی ، خصایص و ویژگی در کلیشه. مهربان، دوست داشتنی ، دلسوز و آرامش بخش است 
هاي فرهنگی  در سنت. گیرند  شوند ، در مقابل یکدیگر قرار می دو دسته صفاتی که به مردان و زنان مربوط می. شود  مردانه جدا می

خود ابرازي ، کنترل ، رفتار : برخی از این صفات عبارتند از . شود  یی مرتبط هستند به مردان نسبت داده میصفاتی که با فردگرا
در مقابل صفاتی ... . گري ، محکم بودن ، استقالل ، اعتماد به نفس ، رقابت طلبی و  تحکم آمیز ، پرخاشگري ، بلند پروازي ، سلطه

گران ، مراقبت ، پرورش ، تربیت ، ابراز عواطف ، همدلی ، از خود گذشتگی و نوع همچون نگرانی در مورد سعادت و رفاه دی
  )64: 1386عریضی و دیگران ، . (شود  دوستی که مبتنی بر جمع گرایی هستند به زنان منسوب می

  :هاي پیرزن است  ها و آش پسرك دلتنگ نان. آید  اش به ذهن سبزي می هاي خانگی مادربزرگ با فعالیت

  )16: 1367محمدي ، . (خورم  هایش می نشینم و از نان سر تنور می. پزد  ام خوب نان می بی بی

: همان . (هایش هم خیلی خوشمزه است  آش! خوریم  پزد ، ما می او آنجا نان می. پزد  ام از همه بهتر نان می بی بی
  :شود  هاي خانگی به تصویر کشیده می هاي فرعی در داستان با همین نقش مادر چمن نیز به عنوان یکی از شخصیت)18

گرسنه بماند . هرطور شده آبگوشت را در حلق سبزي بریز «: اش دو کاسه آبگوشت کشید و به دستش داد و گفت  ننه
  )7: همان (» .آید  زودتر از پاي درمی

، دوزندگی و آشپزي و هاي خانگی ، شامل نگهداري از خانه ، مرتب کردن وسایل ، نظافت ، شست و شو  وقتی که فعالیت
  .ها در یک اثر نمود یافته است  هاي جنسیتی در قالب فعالیت توان گفت کلیشه شود ، می مانند آنها به زنان و دختران منحصر می
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ي  هاي خانگی و به صورت فراهم کننده ي محدود کارگري خود زنان را فقط در حال انجام فعالیت سبزي و چمن که در جامعه
ها و فرهنگ در ذهنشان  اند ، از همسران خود نیز تصور و توقعی جز آنچه که سنت و عاطفی شوهر و فرزند دیدهآسایش مادي 

ي مردساالر  جامعه. اند  اي دیده هاي حرفه در مقابل ، آنان همیشه مردان را در موضع قدرت و در نقش. ایجاد کرده است ، ندارند 
اش  آور خانواده و جنسی که وظیفه سیتی خاص مردانه را تداوم بخشند و به عنوان نانهاي جن به آنها فهمانده است که همان نقش

  :محافظت ، مراقبت و فراهم کردن امکانات مادي براي جنس فروتر است ، ایفاي نقش کنند 

  )15: مان ه. (کنیم ، او برایمان بچه بزاید و رخت و لباس بشوید  ما کار می. داریم  اش می زن که خریدیم ، آنجا نگه

آنها . هاي نوجوان این داستان رسوخ کرده است ، تسلط و تملک مرد بر زن است  ي دیگري که در ذهن شخصیت کلیشه
  :توانند بر زن سلطه داشته باشند و او را از آن خود کنند  اند که با تمکن و استقالل مالی می دریافته

ده تا بز بدهی ، یک . دخترهاي ماه ارزان است . خرم  ر میي ماه از آنجا برایت دخت وقتی رفتیم کره«: چمن گفت 
  )13: همان (» .صبر کن بزرگ شویم ! دهند  دختر بهت می

او از . کند  ي تسلط خود بر زن را از مردانی همچون پدرش جدا می اما نوجوانی همچون سبزي ، با یک عبارت ، شیوه
کند و در پی  ک خوردن و مظلومیت مادرش در خانه با ناراحتی یاد میاو از کت. زورگویی و خشونت بر ضد زنان بیزار است 

  :گري و خشونت مردانه در خانواده است  اي سلطه حذف صفات کلیشه

  )15: همان . (زد  ام را کتک می مثل بابم که همیشه ننه. زنم که گریه کند  من زنم را نمی

بی طرفی ظاهري ، تقریباً همواره جرم وابسته به جنسیت خشونت خصوصی یا خانوادگی صرف نظر از «محققان معتقدند 
  )34: 1380کار ، (» .دارند  شود که مردان به زنان روا می محسوب می

از . یابیم ، مادرش به قصد ازدواج مجدد او را رها کرده است  هاي سبزي در می ي داستان ، در ضمن هذیان در یک صحنه
بی که الگوي یک زن کامالً سنتی  بی. بی ، ازدواج مجدد مادر کاري ناپسند و شرم آور است  دیدگاه سبزي ، نویسنده و به ویژه بی

هاي جنسیتی کامالً پیرو آداب پوسیده است و معتقد است زن پس از مرگ همسر ، باید وفادارانه بیوه بماند و  است ، مطابق با کلیشه
ها و  اما در مقابل ، شخصیت مادر که کامالً منفور است ، با اعتراض به سنت. با ایثارگري مادرانه ، مراقبت از فرزند را برعهده گیرد 

  :دهد  هایی نشان می فرارش ، طغیان خود را نسبت به چنین کلیشه

ام به  بی بی» !خواهم شوهر کنم  سالی کنم ؟ می که تا کی بایستم پاي سبزي و بیوه«ام  بی ام پرخاش کرد به بی ننه
  )24: 1367محمدي ، ! (رفت به مشهد. ام از خانه فرار کرد ننه» !یوه قیمت یک بز گر هم نداردزن ب«:اش گفت گوساله

بیزاري سبزي از (دهد ، تنها در دو مورد  رخ می –یعنی کارگاه آجرپزي  –در مجموع در این اثر که در یک فضاي واقعی 
هاي مرد و زن اصلی و فرعی ،  ها ، شخصیت ر دیگر صحنهشود و د هاي رایج اعتراض می به کلیشه) خشونت پدر ، فرار مادر سبزي

  .گیرد  کنند و انحرافی از طبیعت مردانه و زنانه صورت نمی مطابق با الگوهاي ثابت و پذیرفته شده عمل می

  هاست حقیقت در زمین تن –داستان دوم . 4-2

ي  کنند به سیاره نخودچی هستند دعوت میي  شاگردان یک مدرسه از آقا و خانم نخودي که ساکن سیاره :خالصه داستان 
هاي  ي زمین به انسان هاي سیر یک گوشه انسان. شوند  رو می آقا و خانم نخودي با سفر به زمین با حقایق تلخی روبه. زمین بیایند 
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خبر فقر و گرسنگی  برند تا این زوج نخودي تمام تالش خود را به کار می. دهند  ي دیگر زمین اهمیتی نمی  ي گوشه فقیر و گرسنه
  .گردند  مردم فقیر را به ثروتمندان برسانند ، اما در نهایت ، ناامید به سیارك خود باز می

عالوه بر این . هاي اصلی این داستان فانتزي از یک جنس نیستند ؛ بلکه یک زوج از دنیاي غیرواقعی هستند  شخصیت
  .یبی از هر دو جنس مرد و زن هستند هاي دیگر نیز ترک هاي اصلی فانتاستیک ، شخصیت شخصیت

اي متفاوت  ي نخست حضورشان در داستان با چهره خانم و آقاي نخودي که متعلق به سیارکی خیالی هستند ، از همان صحنه
  .شوند  معرفی می

نویسنـده . ت اي به تصویر کـشیده شـده اس اي غیرکـلیشه ي نخست حضورِ خـانم نخودي در داستـان ، او با چـهره در صحـنه
هاي خانگی به تصویر بکشد ، اما او با نگاهی کلیشه  دار و در حال انجام فعالیت ها او را در لباس زنی خانه توانست مطابق با کلیشه می

  :دهد  شکن او را در حال کتاب خواندن نشان می

اي پرت  در دست داشت به گوشهکتابی را که . ي بزرگ افتاد ، از خوشحالی جیغ کشید  چشم خانم نخودي که به نامه
  )37-38: همان . (شان پایین دوید  هاي ایوان جلوي خانه کرد و از پله

هاي موجود دوشادوش  شود و در تمام موقعیت ي ورود به داستان ، با همسرش همدل و همراه می او از همان نخستین لحظه
ي سفر به  کنند و درباره سید ، هر دو نخودي با هم آن را باز میوقتی نامه از زمین به سیارك آنها ر. کند  آقاي نخودي حرکت می

  :گیرند  زمین تصمیم می

یک ساعت طول کشید تا در نامه را . به جان نامه افتادند . خانم نخودي به آشپزخانه رفت و با دو چاقو برگشت 
. شد  شان می ي مزرعه درست به اندازه. د پاکت نامه را به کـناري کـشیدند و کـاغذ نامه را روي خاك باز کـردن. گشودند 

... خواند  زد و آن را براي همسرش می خانم نخودي زیر کلمات گام می. آقا نخودي و همسرش روي نامه راه افتادند 
  )38: همان (

هاي رایج مادر  هاز کلیش. کند تا به مدرسه بروند  در ادامه ، هنگام سفر ، او به راحتی فرزندانش را در سیارك نخودچی رها می
در مسیر سفر نیز خانم نخودي . در این شخصیت مستقل دنیاي خیالی نشانی نیست ... بچه دوست ، دلسوز ، حساس ، نگران و 

زند و هنگام رسیدن به زمین لنگرها را رها  تحرك نیست ، بلکه با همراهی همسرش براي رسیدن به مقصد پارو می منفعل و بی
  :کند   می

خانم ) 46: همان . (راندند هایی قایق خود را به طرف زمین می آقا و خانم نخودي بودند با پاروك دو آدمک که
  )48: همان . (نخودي با شتاب تمام لنگرهاي کوچکی را که به ریسمانی به قطر نخ قرقره وصل بود ، در فضا رها کرد

فکري یکدیگر  ي زمین برسانند با هم درد کره مردم بیگیرند ماجراي گرسنگی مردم آفریقا را به گوش  وقتی آن دو تصمیم می
آن دو به ترتیب . نشیند  در این شرایط خاص ، باز هم خانم نخودي بیکار نمی. نویسند  ابتدا خبر گرسنگی آنان را بر روي دیوار می

  :دهند  ار میاي که در آفریقا درحال رخ دادن است ، هشد ي فاجعه شوند و درباره در نقش کنشگر فعال ظاهر می

آنها » !اي آدمهاي زمینی گرسنگی چیز خیلی بدي است «: قلمش را برداشت و روي دیوار نوشت ] آقاي نخودي[
آقا و خانم نخودي تا ظهر روي ... ي آفریقا را به مردم زمین بدهند  خواستند یک دفعه خبر گرسنگی موجودات سیاره نمی
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بهتر است حرفمان را «: عاقبت آقاي نخودي گفت . شان توجه نکرد  شتهي درخت انتظار کشیدند اما کسی به نو شاخه
ي آفریقا از گرسنگی  هاي زمینی ، موجودات سیاره آهاي آدم«: خانم نخودي رفت و روي دیوار نوشت » .آشکارتر بزنیم 
  )56-57: همان (» !در حال مرگند 

آنها با مدیر . اي دیگر بیابند  فکري یکدیگر چاره دوباره با همشود ، آن دو ،  به نتیجه نرسیدن این راهکار ، نخست موجب می
در این صحنه باز هم ، این دو شخصیت تخیلی در . کنند  گیرند و براي مردم درمانده تقاضاي کمک می شرکت گندم تماس می

  )64-65: همان . ك.ر. (پردازند  کنار هم به حل مشکل می

هاي  این آدمک مذکر ، برخالف کلیشه. شود  هاي متفاوتی معرفی می کنش آقاي نخودي نیز همچون همسرش با صفات و
کند ، فردي بسیار عاطفی ، مهربان ،  جنسیتی رایج که مردان را زورگو ، خشن ، نامهربان ، رهبر ، و غیر احساسی معرفی می

هاي به  ي موقعیت او در همه. و همدلی است ي او با همسرش مبتنی بر صمیمیت ، احترام  رابطه. گرا و وفادار است  احساساتی ، جمع
تر ،  اي قوي او در هیچ صحنه. کند  وجود آمده در داستان ، پیش از مشورت با همسرش و شنیدن تأیید او ، هیچ کاري نمی

  .شود  تر و جسورتر از همسرش ظاهر نمی توانمندتر ، فعال

او که مردي احساساتی است ، . هاي او در شرایط سخت است  ي این شخصیت فانتاستیک ، واکنش ي قابل توجه درباره نکته
شود ، با کنشی منفعالنه و ناامیدانه شروع به  در یک موقعیت دشوار که هواي طوفانی سبب منحرف شدن قایق از مسیر اصلی می

شمرند ، واکنشی  یهایی که زنان را حساس و ضعیف م کند و جالب است که در مقابل ، خانم نخودي برخالف کلیشه گریستن می
  :دهد  که نشانی از ضعف و ترس در خود داشته باشد ، نشان نمی

آقاي نخودي از . گاه این سو ، گاه آن سو ، گاه پایین ، گاه باال . خورد  قایق فضایی چون پرکاهی در آسمان چرخ می
. است برخیزد ، تا دلداریش دهد خو خانم نخودي می. ي قایق گذاشت و شروع به گریه کرد  ي زیاد سرش را بر لبه غصه

پس ! جدا شدن از قایق و دیگر همدیگر را ندیدن . افتاد  کرد ، فاجعه اتفاق می اما اگر کمربند ایمنی را از خودش باز می
  )48: همان . (مجبور شد سرجایش در انتظار سرنوشت بماند 

در وجود افراد «. وان گفت این دو ، آندروژن هستند ت با توجه به صفات و افعال نام برده براي این دو شخصیت تخیلی می
هاي سنتی زنانه مثل همدردي ، حساسیت ، رقت قلب و پرورندگیو صفات مردانه همچون جسارت ،  آندروژن ترکیبی از خصلت

  )آندروژنی: 1382هام ؛ گمبل ، (» .شود  رهبري ، ابتکار دیده می

الن . کنند نیستیم  ي زنانه و مردانه را از یکدیگر متمایز می اي که دو حوزه نههاي دوگا در مجموع در این داستان شاهد تقابل
به اعتقاد او . کند  دهند اعتراض می ي بشر را شکل می اي که ساختار اندیشه هاي دوگانه به تقابل 2ها برآشوبیي  در مقاله 1سیکسو
  )151-164: 1387سیکسو ، . ك.ر. (د تر و فروتر قرار دار ي پست ها زن همواره در سویه ي تقابل در همه

زن /  جو  زن محافظه کار ، مرد پرخاش/ پذیر ، مرد خطرپذیر  زن سلطه/ گر  اي همچون مرد سلطه هاي دوگانه جنسیتی تقابل
  .رنگ است  ي این زوج کامالً بی ي خصوصی در رابطه زن در حوزه/ ي عمومی  خو ، مرد در حوزه نرم

                                                        
١- Helene Cixous 

٢- Sorties 
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برخی از اختر شناسانی . ي زنان آمده است متفاوتند  هاي جنسیتی درباره ن نیز با آنچه که در کلیشههاي زن داستا دیگر شخصیت
این زنان در حال فعالیت . ي این زنان سرپرست آنهاست که زنی مسن و جدي است  از جمله. که به کاوش سیارات مشغولند ، زنند 

شود  سرانجام در این جمع ، اخترشناس مادر موفق می. جنس مرد است ها ، خاص  اي هستند که براساس کلیشه هاي حرفه در نقش
  :کند  این مادر ، هم زمان ، هردو نقش مادري و اختر شناسی را ایفا می. عالئم حیات را در سیارك نخودچی کشف کند 

کشف ! کشف کردم «: در همین حال اخترشناس دیگري که خانم بچه به بغلی بود ، دور از انتظار همه فریاد کشید ... 
آثار «: اش را ساکت کند گفت  کرد بچه خانم اخترشناس درحالی که تالش می... » چه را ؟«: همه با هم گفتند » !کردم 

  )41: 1367محمدي ، (» .زندگی را در این سیارك کشف کردم 

هاي ضد  و مرد با صفات و نقشهاي اصلی و فرعی زن  کندوکاو در این داستان فانتزي نشان داد که نویسنده با خلق شخصیت
ها در هیأتی نو و متفاوت به  او با به تصویر کشیدن شخصیت. اي به برابري این دو جنس در جوهر و شأن انسانی اعتقاد دارد  کلیشه
  .ي جنسیتی اعتراض کرده است  هاي محدود کننده کلیشه

  

  نتیجه گیري .5

ي مطرح شده حکایت  هاي جنسیتی ، از اثبات فرضیه دي از منظر کلیشهحاصل بررسی و واکاوي این دو داستان از محمد محم
  .دارد 

شود ، همه چیز  هاي واقعی حادث می ي آجرپزي ، که در دنیاي واقعی با شخصیت گرا ، یعنی فضانورد در کوره در داستان واقع
هاي زن و مرد ،  شخصیت. دهد  ن رخ نمیمبتنی بر قواعد و قوانین دنیاي حقیقی است و هیچ چیز خارج از چارچوب هنجارهاي آ

ي  هاي جنسیتی آنها هیچ مغایرتی با طرحواره هاي رایج جنسیتی دارند و نقش هایی مطابق با کلیشه ها و کنش صفات ، خصلت
  .مردانگی و زنانگی ندارد 

در دنیاي فانتزي مؤلف . اند  اي نو و متفاوت معرفی شده هاست ، دو جنس در چهره اما در داستان فانتزي حقیقت در زمین تن
تواند بی دغدغه ، هنجارها و تابوهاي دنیاي واقعی را زیرپا بگذارد و عناصر و  متعهد و ملزم به نمایش عینی واقعیت نیست و می

 توان در این دنیاي نو می. اجزاي هستی را از نو تعریف کند و خشت خشت بناي دنیاي خیالی را به شکل تازه و متفاوتی بنهد 
ي  هاي عجیب و غریب انسانی و غیرانسانی به مقوله تعریف جنس و جنسیت را متحول کرد و با توجه به فضاي خاص و شخصیت

  .اي دیگر نگریست  زنانگی و مردانگی به گونه

، براي در مجموع در این داستان ، گذر از واقعیت و نیل به دنیاي غیرواقعی که اصول و قوانینش با دنیاي مادي متفاوت است 
آمیز دنیاي  هاي زن و مرد داستانش را در فضایی که در آن از قیدهاي تبعیض نویسنده این امکان را فراهم کرده است که شخصیت

  .آید ، به شکلی دیگر بیافریند  تر به شمار نمی زمینی نشانی نیست ، و جنسی از جنس دیگر فروتر و ضعیف
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  :منابع  

  .ها  مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه: ها ، ترجمه پرویز جاللی ، تهران  هاي تحلیل رسانه ، روش) 1379(آسابرگر ، آرتور 
  . 1-43، صص  25، ترجمه حسین پاینده ، ارغنون ، ش » داستانهاي عامه پسند«، ) 1383(استوري ، جان 

نسرین جزنی ، : ، گردآورنده ، در نگرشی به تحلیل جنسیتی در ایران » تحلیل ساختاري جنسیت«، ) 1380(اعزازي ، شهال 
  . 37-90شهید بهشتی ، صص : تهران 

، بازتاب نقش زن در آثار شاخص ادبیات کودك و نوجوان ، مدیریت پژوهش و تجربیات هنري ) 1386(انصاریان ، معصومه 
  .کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 

  .ساواالن : ، تهران ) شناسی اجتماعی روان(ی ، شناخت اجتماع) 1383(ایروانی ، محمود ؛ باقریان ، فاطمه 
، مطالعات زنان ، دوره » هاي فرهنگی در دانشجویان دختر هاي نقش جنسیتی و کلیشه بررسی طرحواره«، ) 1383(خمسه ، اکرم 

  . 115-134، صص  6، ش  2
  .151-164مرکز ، صص : ، تهران  2، ترجمه پیام یزدانجو ، در به سوي پسامدرن ، چ» ها برآشوبی«، ) 1387(سیکسو ، الن 

، مطالعات » اجتماعی-با تأکید بر مطالعات سیاسی: بررسی سیماي زن در ادبیات کودکان «، ) 1387(صادقی جعفري ، جواد 
  . 71-90، صص  1، ش  6زنان ، س 
، صص  2، ش  2دوره ، پژوهش زنان ، » هاي جنسیتی و رضایت از جنس رابطه ادراك از نقش«، ) 1383(وند ، راضیه  ظهره

125-117 .  
آمیز معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی با میزان مقبولیت  رابطه بین رفتارهاي تحکیم«، ) 1386(عریضی ، حمیدرضا و دیگران ، 

  . 63-82، صص  3، ش  2، پژوهش زنان ، دوره » آنان در ارزشیابی مدیران
  .روشنگران و مطالعات زنان : زنان در ایران ، تهران  ، پژوهشی درباره خشونت علیه) 1380(کار ، مهرانگیز 
  .نی : ، تهران  9، جامعه شناسی ، ترجمه منوچهر صبوري ، چ ) 1383(گیدنز ، آنتونی 

  . 325-336، صص  25و  24، فرهنگ ، ش » هاي جنسیتی و توسعه یافتگی نقش«، ) 1382(مؤید حکمت ، منصوره 
  )شکوفه(امیرکبیر : آجرپزي ، تهران  کوره ، فضانورد در) 1367(محمدي ، محمد 

  .نگاه : ، پیکار با تبعیض جنسی ، تهران ) 1376(میشل ، آندره 
  .توسعه : هاي فمینیستی ، تهران  ، فرهنگ نظریه) 1382(هام ، مگی ؛ گمبل ، سارا 

  .آگه : ، روانشناسی زنان ، تهران ) 1389(هاید ، جانت شیبلی 
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126  

  مقاصد ثانوي جملهجستـاري در مبحث 
   1فاطمه جمـالی

  چکیـده

در میان فنون مختلف  ،است کریم شکوفا شده در پرتو قرآنو پدید آمده تحت تأثیر فن خطابۀ یونان باستان که  علم معانی
ی این هاي بالغ قابلیتاز جمله  .و ظریف ترین شیوه هاي تأثیر کالم سخن می گوید بالغی از درونی ترین مسایل زیبایی شناختی

اشاره کرد که  به تحلیل و تبیین اندیشه و جهان بینی گوینده، بیان مقتضیات حال و مقام مخاطب و توسع زبان، می توان دانش،
با این . ، به عنوان یکی از مهمترین ارکان این علم، نقشی کارآمد و ویژه در این زمینه ایفا می کند»مقاصد ثانوي خبر و انشا«مبحث 

اي معانی بحث مستقل و مفصلی به آن اختصاص نیافته است بلکه، در دو بخش؛ اسناد خبري ذیل اغراض ثانوي حال در کتاب ه
ت این . خبر، و انواع انشا ذیل اغراض ثانوي پرسش، امر، نهی و ندا به این مبحث پرداخته اند و نقش آن در بحث نظر به اهمی

بازبینی آن ضرورت  شناسی و فهم متون کهن و جدید،در نقد ادبی، سبکبررسی کالم و رعایت اقتضاي حال مخاطب و فوائد آن 
  . پژوهش حاضر پس از تحقیق در امهات کتب بالغی بدان پرداخته است می یابد که 

نوع : نظیری هدرخور توج مطالب بیانگرنتایج حاصل از بررسی کارکرد اغراض ثانوي جمله به همراه جداول مربوط به هریک، 
  .استاختالف معنی دار در ذکر این مقاصد ثانوي و راض، تفاوت و تنوع آنو تعداد اغ

  

  

  علم معانی، مقاصد ثانوي جمله، خبر، انواع انشا: هاکلیدواژه

                                                        
  f_jamali.up@yahoo.comدانشگاه پیام نور اصفهان   فارسی زبان و ادبیات استادیار ١

mailto:f_jamali.up@yahoo.com


سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٣٥٦ 
 

  

  مقـدمه

است که پژوهش حاضر به معرفی ابعاد » مقـولۀ اغراض ثانوي خبر و انشا«یکی از مباحث پرکاربرد و مهم علم معانی،     
با توجه به جایگاه علم معانی در ارائۀ سخن به مقتضاي حال مخاطب و . منابع بالغی متقدم و متأخر پرداخته استمختلف آن در 

تأثیر گذاري هر چه بیشتر آن، فواید و کارایی ویژه در نقد ادبی، سبک شناسی و فهم متون و نیز اهمیت ویژة ارتباط و گفتمان هاي 
و تبیین علمی و متناسب با اقتضائات گوینده و مخاطب معاصر در حوزة این دانش، امري بشري در دنیاي امروز، ضرورت بازبینی 

کلمات وسایلی اند که انسان براي منتقل کردن افکارش به کار می برد و زبان نهایتاً ابزار «اگر بپذیریم که، . بدیهی به شمار می آید
جایگاه ویژة معانی ثانوي ) 223: 1384پالمر، (» .ود کامالً جداستذهنیتی انگاشته می شود که از وجود چیزي که به آن فکر می ش

  کالم در دانش هاي زبانی 
ر در تبیین اصولی جایگاه این دانش در تحقیقات  بر این اساس،. توجیه می یابد شناخت این مبحث علم معانی می تواند گامی مؤثّ

  . ادبی باشد

ت و استعدادي اکتسابی نیست که ادبا یا عرفا از و قابلی به شمار می آیدبان ویژگی ذاتی زجمله، اغراض بالغی و معانی مجازي 
ید و اثبات این أیت. سر ذوق سلیم و قریحۀ شاعرانه خود به آن پرداخته یا علماي بالغت عناوینی را به آن اختصاص داده باشند

نشان می  خبر و انشا،تنوع مقاصد ثانوي . شوددر محاوره و گفتگوهاي روزمره پدیدار می کالم  اغراض ثانوي مطلب با بررسی
  . نمایدرتر می تواند پیام خود را ابالغ و اندیشه هاي خود را القا ثّؤدهد که گوینده، ازاین طریق  بهتر و م

این خود موضوع .  آشکار می شود؛ ابعاد مختلف آن داراي مصادیق قابل نقدي است» مقاصد ثانوي جمله«با مطالعه و بررسی 
با این وصف پژوهش حاضر تنها به معرفی و بررسی ابعاد مختلف . قیق مفصل دیگري است که نگارنده در حال تدوین آن استتح

البته بررسی این مبحث در علم زبانشناسی که هم پوشی . مقولۀ اغراض ثانوي جمله در کتب معانی متقدم و متأخر پرداخته است
  .رد از نظر دور نمانده استهاي درخور توجهی با علم معانی فارسی دا

در قالب بیان پیشینۀ تحقیق باید یادآور شد که؛ با وجود تحقیقات اندکی که به تازگی در حوزة علم معانی صورت گرفته، 
  .هنوز پیرامون بررسی مقاصد ثانوي  جمله پژوهشی انجام نشده است

  

  تعریف اغـراض ثانوي جملـه در علم معـانی 

ابالغ و براي گوینده است و  بیان همان گونه که مجاز قسمتی از فنّ ؛علم معانی باید گفت در جمله در تعریف اغراض ثانوي
در می گذرد و معانی مجازي یا به تعبیري معانی ثانوي واژه ها را به خدمت » ما وضع له«خویش از معانی حقیقی یعنی  تبیین مقاصد

این مقاصد ثانوي با عناوینی . دارد یانند معانی مجازي واژه ها کاربرد خاصمی گیرد، در علم معانی نیز مقاصد ثانوي جمله ها م
» اغراض ادبی و زیبا شناختی«، )199: 1383عرفان،( 2»انگیزه هاي گونه گون«، )1374:97همایی،( 1» معانی مجازي جمله«چون؛ 
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از ناگفته آشکار است که . بحث پرداخته اندبه تعریف این م) 69:1389هاشمی،( 3»مقاصد و اهداف دیگر«، )1381:32علوي مقدم،(
است که در این زمینه بررسی هایی هم صورت ثیر آن در قرآن مجید و پیام رسانی کالم الهی أکاربرد و ت معانی ثانوي دالیل امتیازِ
  4.گرفته است

ند و در هیچ یک از کتاب ابر اساس بررسی و مطالعه منابع بالغی آشکار شد، که قدما باب خاصی را به آن اختصاص نداده
» فایدة خبر«تنها در بخش اسناد خبري پس از تعریف .  هاي معانی، بحث مستقلی مربوط به اغراض ثانوي خبر و انشا دیده نمی شود

ر این د. و در بحث انواع انشا ذیل اغراض ثانوي پرسش، امر، نهی و ندا این مبحث مورد اشاره قرار گرفته است» الزم فایدة خبر«و 
حالی است که، کاربرد و اهمیت ویژة این ابزار بالغی علم معانی در ایراد سخن تأثیر گذار، بلیغ و به مقتضاي حال مخاطب از 

  . یکسو و امکان دریافت اندیشه و پیام گوینده از سوي دیگر بر اهل فن  پوشیده نیست

نظرمی رسد، دقیق ترین تعریف علماي بالغت از معنی تنها تعریف مستقل و گویاي این مبحث در معالم البالغه آمده که به 
  5.ثانوي کالم باشد

  

  

  

  

  

  

  زبانشنـاسیمعانی ثانوي جملـه در  تعریف

یا معانی دوم که در منابع بالغی از موضوعات کهن زبان به شمار می آید، امروزه  »مقاصد ثانوي جمله«جایگاه همانطور که پیشتر بیان شد، 
ه قرار گرفته است 16»زبان اربرد شناسی یا منظور شناسیک« ه هايدر شاخ ابعاد مختلف این مبحث را می توان. در علم زبانشناسی هم مورد توج ،

در هر یک از این علوم و نظریه ها، معانی دوم زبان به . جستجو نمود 7»سمانتیک یا معنا شناسی«و  2»گفتاري کارگفت یا کنشهاي ۀنظری«
توضیح و اعتقاد زبانشناسان در این حوزه آن است که؛ هر جمله یک معنی وضعی و اولیه دارد و در یک . نوعی مورد بررسی قرار می گیرد

و  3کنش منظوري یا غیر بیانی کنشدر دو قالب  8به طور مثال، در نظریۀ کنش هاي گفتاري .فت خاص می تواند، معناي دومی هم داشته باشدبا

                                                        
١ . Pragmatics 

٢ . Speech Act Theory 

٣ . Illocutionary Act 

کالمی که محلّ توجه و معتنی به اهل بالغت باشد، همواره دو معنی در بر دارد؛ یکی 
. معنی لغوي یا عرفی که کالم از حیث لفظ و ترکیب به حسب وضع بر آن داللت دارد

م در نظر گرفته و این معنی را معنی اصلی یا معنی اول کالم  گویند، دیگر معنایی که متکلّ
کالم را به خاطر افادة آن معنی بر لطایف و خصوصیاتی که با مقتضاي حال باشد مشتمل 

» این معنی را نظر به اینکه مدلول کالم در مرتبۀ ثانی است معنی دوم گویند. می گرداند
  )21: 1359رجایی، (
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میان معناي قصد شده  در واقع. غیر از معناي بیان شده استمعنایی در صدد القاي بیان یک گفتار  باگوینده  »کنش گفتاري غیر مستقیم«نیز 
 )27:1383یول،. (وجود نداردمطابقتی و معناي جمله گوینده 

سنت هاي معنایی مختلف در فلسفۀ زبان، معماها و تناقض هاي فراوانی را طی قرن ها انباشته اند «با یک بررسی اجمالی آشکار می شود؛  
لی محو شده اند و یا از سوي فیلسوفان مختلفی در قرن بیستم، حل، یا به ک» کاربردشناسی«که تقریباً بسیاري از این مسایل با روي آوردن به 

در بسیاري از موارد  9)65: 1389مدینا،(» .چون ویتگنشتاین، استراوسن، دونالن، گرایس و هامبرماس تسهیل شده و مورد دفاع قرار گرفته اند
 ۀ اصلیمسئل. شود و از طریق بافت تعبیر می هبودمعنایی که شنونده قادر به شناسایی آن  .استیت ؤمعناي غیر قابل ر ۀمطالع 10کاربرد شناسی 

براي فهم منظور گوینده به استنباطهایی از کالم وي دست می زند و چگونه بخش بزرگی از  نوندهاست که چگونه ش آن هحوزاین مطرح در 
  ) 42: 1366پالمر،. (ار می گیردنامرئی مورد کاوش قر يدر معناشناسی زبانشناسانه، در حقیقت، معنا. ناگفته ها جزو پیام محسوب می شود

به . در علم معانی است» مقاصد ثانوي جمله«ناگفته آشکار است که، این تعاریف و بررسی ها، از جهتی مرتبط و از سویی مجزّا از مبحث 
ت زبانی در حوزة  بالغت فارسی، سبب تحقیقات ارزشمندي در زبانش ت و فراگیري این قابلیناسی نوین شده استتعبیر دیگر اصالت، اهمی .

وي را به حق باید از پیشروان . گواه قدمت و دیرینگی  بالغت و معانی فارسی، نظریات عبدالقاهر گرگانی از طرفداران اولویت معنی است
به این  عقیده«البته این ) 309: 1368جرجانی،(11. وي فصاحت و بالغت را مبتنی بر معنی می داند نه لفظ. ژرف اندیش مبحث معانی دانست

ی دارد که بدان نظریۀ نظم می گویند 39: 1385فضیلت،(» .معنی نیست که عبدالقاهر به زبان بی اعتنا باشد بلکه در این زمینه نظریۀ خاص (  

ت  ف، مبحث اغراض ثانوي در کتابهاي معانینظر به اهمی ، امري ضروري آن نقد و بازبینی و نقش آن در تحلیل و تبیین اندیشه هاي مؤلّ
 نوع و تعداد اغراض، تفاوت و تنوع آن ؛نظیری هو درخور توج مهم بیانگر حقایقهمچنین مطالعۀ جدول اغراض ثانوي خبر و انشا، . است

   .است که باید مورد تأمل و بازنگري قرار گیرداختالف معنی دار در ذکر این مقاصد ثانوي و

  

  در علم معـانی» خبـر«مبحث 

در کتابهاي بالغی  .عانی کوچکترین واحد قابل تحلیل است، به دو گونۀ خبر و انشا تقسیم می شودجمله که در حوزة علم م
کالمی که قابل تصدیق و تکذیب باشد یا به تعبیر دیگر جمله اي را که احتمال درستی یا «: خبر این گونه تعریف شده است

الخبر؛ کالم یحتمل الصدق و الکذب لذاته « )23: 1340ی،رجای؛ 92: 1374همایی،(».نادرستی آن وجود داشته باشد خبر گویند
باید دانست که این . همانطور که بیان شد، جملۀ خبري کالمی است که ذاتاً قابل تصدیق و تکذیب باشد )53: 1381 ،هاشمی(»

. احتمال صدق و کذب در خبر، بدون درنظر گرفتن ویژگیهاي گوینده، خصوصیات مخاطب ومختصات نفس خبر است
ات و فی حد ذاته مقید کرده ) 45:1386جمالی،( ، بالذّ هم از این روست که علماي بالغت تعریف خبر را به واژ گانی نظیر ذاتاً

توضیحی که استاد همایی  بیشتر مطلب  تفهیم  براي  دراینجا ) درراالدب، جواهرالبالغه، مختصرالمعانی البالغه،  معالم .(اند
باید از خصوصیات و قراین خارجی  صرف نظر ) خبـر(در احتمال صدق و کذب «ه آورده می شود؛ ذیل عنوان خبر بیان نمود

مثل اینکه قضیه . آن جمله را دروغ محض یا راست محض بدانیم کرد؛ چه ممکن است، بعضی قراین در کار باشد که به واسطۀ 
، باشیم؛ معهذا جملۀ استداللی باشد یا به گوینده اش نهایت اعتماد و اطمینان را داشته  یعنی با قطع نظر از خصوصیات   خبري ذاتاً

ممکن است جمله اي را از «همایی در قالب یک مثال به تبیین نظر خود می پردازد؛ » .حال خبر و مخبر قابل صدق و کذب است
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ت باز می گوئیمکسی بشنویم که همیشه دروغ بگوید و این جمله را هم دروغ گفته است؛ اما با قطع نظر ازاین خ جملۀ: صوصی  
  ) 92: 1374همایی، (» .ً قابل صدق و کذب است خبریۀ  ذاتا

  

 مقاصـد ثانوي خبـر در علم معـانی

لع ساختن او از  حکمی است چنانکه   همانطور که پیش از این به تفصیل بیان شد؛ مقصود اصلی خبر، آگاهی دادن به مخاطب و مطّ
ع گوینده است از آنچه ) فایدة خبر(شته باشد مخاطب، اطالعی از آن حکم ندا  و گاه اظهار و ابراز اطالّ

ر می شود که از قراین و ساختار کالم استفاده شده ، ) الزم فایدة خبر(می داند  12اما گاهی اغراض و معانی خاص دیگري براي خبر تصو 
خبري که می دهد نه در صدد افاده حکمی است و نه در صدد  گوینده ضمندر این حالت،  .و جنبه بالغی و ادبی دارد) 69: 1389هاشمی،(

خبري دنبال می کند که این مفاهیم و معانی تحت  ۀبلکه مفاهیم و مقاصد دیگري را در بیان جمل ؛اظهار اطالع خود از امر مورد وقوف مخاطب
مراد از معانی در این علم، معانی ثانوي و مقاصد بالغی  به عبارت بهتر،. معانی مورد بررسی قرار می گیرد دانشدر » مقاصد ثانوي خبر«عنوان 

ی براي کالم خود بر می گزیند این مقاصد ثانوي گاه احساساتی نظیر . است که گوینده، به خاطر القاي آن، ساختار خبري یا انشایی خاص
شویق و ترغیب و گاه حاالتی نظیر اظهار ضعف و ت مدح و ستایش، گاه اعمالی نظیر توبیخ، مالمت، ،فراغ و آرامش شادمانی، اندوه، حسرت و
هیچ چیز نزدیک عقال در موازنۀ دوستان مخلص نیاید، و در مقابلۀ یاران یکدل «در جملۀ مثال  ه طورب .است استرحامبیچارگی، تفاخر، طلب و 

بیان «ست بلکه غرض ثانوي جمله، یعنی؛مقصود گوینده خبر رسانی صرف دربارة موضوع مورد بحث نی) 158:،ص1383کلیله و دمنه،(» .ننشیند
  . دوستان مخلص و یاران یکدل مورد نظر است» عظمت و ارزش

غزلیات (».سرمست همی گشت به بازار مرا یافت* بار دگر آن دلبر عیار مرا یافت « :نیز در این بیت از غزلیات شمس
خبررسانی صرف دربارة جستجوي دلبر عیار در خویش است نه » بیان شادي و مسرت«دراصل غرض موالنا، ) 258ص:1387شمس،

  .بازار
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  اغراض ثانوي خبـر در کتاب هاي معانی و بیان قدیم و جدید) 1(جدول شمارة 

  

  کتب معـانی

  اغراض ثانوي

جواهرال
  بالغه

مختصرالم
  عانی

معالم 
  البالغه

 -م
  همایی

اصول 
  بالغت

 -م
  شمیسا

علوي  -م
  مقدم

      *  *  *    *  ضعف و ناتوانی

  *  *    *  *    *  ـاماسترح

      *    *    *  تحسـر

  *  *          *  توبیـخ و مالمت

تحریک همت 
  مخاطب

*        *  *  *  

      *        *  فخـر

      *        *  تحـذیر

  *  *  *    *      تشویق

  *  *  *  *  *      اظهار شادي

  *    *  *  *      اظهار اندوه

    *            بشارت

                آسودگی

آگاهی 
  ازحقیقت امري

        *      

      *          جلب توجه
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      *          تحقیر

وقوع امري با 
  شکوه

        *      

      *          اظهار شکایت

      *          ندامت

تفاوت مراتب دو 
  کار

        *      

      *          اظهار فروتنی

مژده بر وقوع 
  امري

        *      

  

  

  انشـا، انواع و  مقاصـد ثانوي آن در علم معـانی

جمله هاي انشایی داراي انواع چندگانه . حوزة علم معانی محسوب می شود یکی از وجوه جمله در» انشا«همانطور که بیان شد، 
ی به زبان می بخشد ت هاي بالغی ویژه اي را در خود نهفته دارد و از این جهت، گستردگی خاصبه . اي است که هر یک، قابلی

م، گو یت حضور مخاطب و بیان احساس متکلّ ی انواع انشا؛ ابزاري است که با تقو ینده را در تفهیم اندیشه هاي خود یاري طورکلّ
در اینجا به دو نمونه از تعاریف امهات بالغت اشاره . اولین نمونه هاي تعریف انشا را در منابع بالغت عرب می توان یافت. می دهد
  می شود؛

ي لیس لنسبته خارج تطابقه أَو ال تطابقه« الم اَلذّ   )129:1411انی، تفتاز(» .ان أَالنشاء قد یطلق علی نفس الکَ

النشاء لغه االیجاد و اصطالحاً«   )75:1389هاشمی، (. »کالم ال یحتمل صدقاً وال کذباً: أَ

یا به تعبیر دیگر، عدم تحققّ در عالم واقع، قابل  )21:1340رجایی،(انشا کالمی است که به دلیل نسبت نداشتن با خارج     
برخی بیان احساسات و . ی نمی توان آن را دروغ یا راست پنداشتیعن )58ص:1381علوي مقدم، (. تصدیق و تکذیب نیست

  )65:1373شمیسا،(.عواطف درونی از طریق انشا را، نشانۀ محتمل صدق و کذب نبودن آن می دانند
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بنابر این . انشا کالمی است که مضمون و معناي آن پدید نمی آید و در خارج محقق نمی شود مگر آنکه آن را بر زبان بیاوري«
خواستن یک کار در فعل امر و درخواست خودداري از انجام یک امر در نهی و خواستن محبوب در تمنی و طلب فهم و دریافت 

که معناي انشایی اند، به وجود نمی آیند مگر با خود (مطلبی در استفهام و خواستن توجه و روي آوري مخاطب در ندا، همه این ها 
  )89: 1389هاشمی،(» .دصیغه هایی که بر زبان جاري می شو

  :انشا به دو گونۀ طلبی و غیرطلبی تقسیم می شود

ی است: انشاي غیر طلبی) الف ب و افعال ترج این نوع انشا شامل مواردي چون؛ قسم، صیغه هاي مدح و ذم و عقود، صیغۀ تعج .
اگرچه با . کاربرد بالغی توصیف شده است نکتۀ در خور توجه آنکه این نوع انشا، به تقلید از علماي بالغت عربی، فاقد ارزش و

ت هاي ژرفی که در معانی ثانوي این قسم از انشا می توان یافت، نظر  ه به ظرایف و دقایق آن در گسترة ادب فارسی و قابلیتوج
  .    علماي بالغت قابل نقد و بازبینی است

ی استانشا در علم معانی، داراي اقسام پنجگانۀ پرسش، ام: انشاي طلبی) ب هر یک از این انواع انشا غیر از . ر، نهی، ندا و تمنّ
م قرار می گیرد   . معنی حقیقی خود داراي معانی و مقاصد ثانوي است که در خدمت القاي اندیشه هاي متکلّ

: ت ازمهمترین انواع انشاي طلبی که در کتاب هاي معانی از منظر مقاصد ثانوي مورد اشاره و بررسی قرار گرفته، عبارت اس
در ادامه، تعریف هر یک از این انواع انشایی جمله آورده شده و سپس اغراض ثانوي آن بر اساس . »امر، نهی، پرسش و ندا«

  .مهمترین کتاب هاي معانی، در قالب جدولی ارائه می گردد

  

  امـر و مقـاصد ثانوي آن در علم معـانی 

معناي اصلی امر، ) 148:1340رجایی،( 13.»ول فعل، بر سبیل استعالءطلب حص«امر؛ یکی از انواع انشاي طلبی است به معنی 
اما گاه جملۀ امري در معانی و مقاصد دیگري  )58:1381علوي مقدم،(فرمان به تحققّ امري یا انجام کاري است، به طریق ایجاب 

از معناي اصلی خود که واجب کردن صیغه هاي امر،گاهی «. مطرح می شود» مقاصد ثانوي امر«نیز به کار می رود که تحت عنوان 
مهمترین نمونه  )91: 1389هاشمی،( ».و الزم نمودن است به معانی دیگري که از ریخت کالم، استفاده می شود استعمال می گردد

  .آمده است) 2(هاي این اغراض ثانوي که در کتب بالغت ذکر شده در جدول شمارة 

  

  جدید هاي معانی و بیان قدیم و اغراض ثانوي امـر در کتاب) 2(جدول شمارة 

  کتب معـانی

  اغراض ثانوي

جواهرال
  بالغه

مختصرالم
  عانی

معالم 
  البالغه

 -م
  همایی

اصول 
  بالغت

 -م
  شمیسا

علوي  -م
  مقدم
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  *  *  *  *  *  *  *  دعـا

      *  *  *  *  *  التمـاس

  *  *  *  *      *  ارشــاد

  *  *  *  *  *  *  *  تهدید

  *  *  *  *  *  *  *  تعجیز

      *  *  *  *  *  اباحه

    *  *  *  *  *  *  تسـویه

منت (امتنان
  )نهادن

*              

      *        *  اکرام

    *  *          تحذیر

              *  دوام و ثبات

  *  *  *  *  *  *  *  تمنـّی و آرزو

              *  عبـرت آموزي

    *  *        *  اجـازه دادن

  *  *    *      *  تخییر

  *  *  *    *    *  تعجب

    *            تعریض

  *              استهـزاء

      *  *  *    *  قیـراهانت وتح

      *          بشـارت
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    *  *          تشـویق

      *          اغتنام فرصت

  *  *  *          استرحـام

    *            نهـی

            *    تسخیـر

  

  

  نهـی و مقاصـد ثانوي آن در علم معـانی

امري است  در حقیقت. و درآن عدم تحقّق امري در خواست می شود )104:1374همایی،(.نهی به معنی بازداشتن ازکاري است
به گونه اي که این طلب از جانب مقام عالی تر و همراه  )61:1381علوي مقدم،( .منفی که درآن انجام ندادن کاري طلب می شود

اما درعلم معانی فعل نهی غیر از معنی بازداشتن گاه در معنا و مقصود دیگري به کار می رود که  )96: 1389هاشمی،( .الزام باشد
  )همان(».از سیاق کالم و قراین حالیه فهمیده می شود«ی دارد و جنبۀ ادبی و بالغ

 

  اغراض ثانوي نهـی در کتاب هاي معانی و بیان قدیم و جدید) 3(جدول شمارة 

  کتب معـانی

  اغراض ثانوي

جواهرالبال
  غه

مختصرالمعا
  نی

معالم 
  البالغه

 -م
  همایی

اصول 
  بالغت

 -م
  شمیسا

علوي  -م
  مقدم

  *  *  *  *  *  *  *  دعـا

      *  *  *  *  *  لتمـاسا

  *  *  *  *      *  ارشــاد

  *  *  *    *  *  *  تهدید

      *  *      *  دوام

      *        *  مأیوس نمودن
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      *        *  بیـان عاقبت

      *        *  کراهت

    *  *    *    *  توبیخ

  *  *  *  *  *    *  تمنـّی

      *        *  ایجـاد انس

      *          تنبه

    *            تشویق

    *  *          امـر

  *              استرحـام

  *  *  *          تحـذیر

      *          اغتنام فرصت

      *          ندامت

      *  *  *      توهین وتحقیـر

 

  یدر علم معـانو مقاصـد ثانوي آن  پرسش

 فنّپرسش، در نخستین دسته بندي، متعلق به حوزة دستور زبان فارسی و سپس به جهت دارا بودن مقاصد بالغی، مربوط به 
، علوي 136:1340رجایی،(طلب آگاهی و دانش بر امري است که براي خواهنده مجهول است  ،پرسش یا استفهام. معانی است

   .می نامند» سوال ایجابی«که آن را در اصطالح  )62:1381مقدم

دلیل این امر را باید در  .انستت بالغی شدن دقابلی دارايرا  هاي متون ادبی پرسشاغلب ی می توان کلّ نگاهدر یک 
ن مقصود خود در ذهن و اندیشۀ . ید بیشتر در مفهوم جمالت پرسشی جستجو کردتأثیرگذاري و تأک گوینده براي تأثیر و تمکّ

در . مخاطب، این قالب را بر می گزیند و از این طریق، در ایجاد آمادگی ذهنی براي فهم مطالب و مفاهیم او را یاري می کند
کاپو وا می دارد که در این حالت، پرسش وي جنبۀ بالغی پیدا می حقیقت با طرح یک پرسش ذهن مخاطب را برانگیخته و به ت

  .کند
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دسته بندي اقسام جمله، جزو جمله هاي انشایی است و ساختمان آن در زبان فارسی به یکی از دو شکل زیر  پرسش در  
  : دیده می شود

ت، علّت )الف برخی از این ادات عبارت است از هک ،استفاده از ادات پرسش ویژة مقاصد مختلفی چون زمان، مکان، ماهی :
   :»چه، کجا، کدام، چیست،کیست، کی ، آیا، چند، چرا«

  )67: 1365مجالس سبعه،(است، او را چه جاي پرواي آواز دهل است؟ » قل«آن را که در گوش آواز وحی «

          )  303: 1384منطق الطیر،(»توانی برد راه؟ کیچون تو هرگز راه نشناسی ز چاه      بی عصاکش «       

   :در این شیوه، جملۀ پرسشی با جملۀ خبري جز اختالف لحن و آهنگ تفاوتی ندارد :بدون ادات پرسش) ب

     )25: 1366عبهرالعاشقین،(» نه هم قرانشان بینی در رسالت و مجد و کبریاء نبی و صدیق و صالح و شهید؟«

میان ساختار  یانشا در علم معانی، بیانگر این حقیقت است که گاه مطالعات نوع شناسی زبان و مبحث مقاصد ثانوي خبر و
مفهوم پرسش، مطابق با  این سخن بدان معناست که،. دستوري جمله هاي پرسشی و مفهوم آن رابطه اي مستقیم دیده نمی شود

ه ی در زبان روزمره دیدو حتّ نمونه هاي فراوانی در متون ادبی و عرفانی. نیست» طلب فهم یک امر مجهول« رسالت اصلی آن یعنی
» سواالت بالغی«و یا » استفهام تولیدي«، »استفهام مجازي«، است و آن را »مقاصد ثانوي«می شود که پرسش داراي معانی بالغی یا 

 پرسشگر ) 142:1340رجایی،(. می نامند

  . ی استشادي یا اندوه و تمنّ نمی پرسد تا بداند بلکه هدف اصلی کالم او؛ شگفتی، توبیخ، سرزنش، استرحام، اظهار

اندیشه هاي خود  و ،تنوع مقاصد ثانوي پرسش نشان می دهد که گوینده، ازاین طریق بهتر و بیشتر می تواند پیام خود را ابالغ
ت هاي ویژه و ؛کییکه  ،این برجستگی از دو منظر مطرح می شود. را القا کند گستردة اسلوب پرسش در کلیۀ زبانها و  قابلی

  . اغراض ثانوي متنوع و متعدد پرسش است ؛یگريد

بسامد اندك سواالت ایجابی در متون، در . دارد، رویکرد بالغی و غیر ایجابی پرسش است يآنچه در متون ادبی کاربرد بیشتر
دبی همراه پاسخ موارد بسیاري در متون ادبی و عرفانی دیده می شود که پرسش ا. است آنت رویکرد ادبی و غیر علمی واقع به علّ

 :  به شمار می آیدبالغی  یپرسش بلکهالی ایجابی دانست ؤاما نمی توان آن را س. خود می آید

  )59: 1366روزبهان،(آن جمـال تو چیست؟ مستی تو          و آن سپند تو چیست؟ هستی تو                  

را  یبلکه روزبهان پرسشهای. ماند یا جواب خود را بشنودسائلی معلوم از مخاطبی مشخص سوالی نپرسیده و منتظر پاسخ آن ب
این نوع پرسش در متون عرفانی با رویکرد . کید مقصود ثانوي پرسش بیان می کندأمطرح کرده و پاسخ آن را خود در تکمیل و ت

به  ،»جا زندگی می کنی؟ک«یا  »نامت چیست؟«: در مقایسۀ این گونه پرسش با سواالتی از قبیل. تعلیمی بسامد قابل توجهی دارد
  )39:1388جمالی،( .االت نقشی بالغی داردؤسادگی می توان دریافت که به رغم ظاهر ایجابی، این س
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 است که در قالب گفتگوها و پرسش و پاسخ شخصیتهاداستان پرسشهاي ضمن  وآثار ادبیکی از وجوه سوال ایجابی در متون ی
این کاربرد در متون . ورود پرسشهاي بالغی به این حوزه و بسامد باالي آن است ،هنکتۀ قابل توج در این زمینه. طرح می شود

یا ابالفضل، اندر جزو : گفت... « : بالغی دارد وجه ،به ظاهر ایجابی پرسش هايطوري که بیشتر این ه ب. عرفانی بازتاب بیشتري دارد
خالف تو می بینی که از من می بپرسی که چه «: گفتاپس خالف چراست؟ «:گفت» .همان که تو اندر ترك وي«: چه جویی؟ گفت

 )284: 1386کشف المحجوب،(» ....می جویی

  

  اغراض ثانوي پرسش در کتاب هاي معانی و بیان قدیم و جدید) 4(جدول شمارة 

  کتب معـانی

  اغراض ثانوي

جواهرال
  بالغه

مختصرالم
  عانی

معالم 
  البالغه

 -م
  همایی

اصول 
  بالغت

 -م
  شمیسا

علوي  -م
  دممق

    *      *    *  امـر

    *      *    *  نهـی

              *  تسـویه

        *      *  نفـی

  *  *    *    *  *  انکـار

    *          *  تشـویق

    *      *    *  ایجـاد انس

    *    *  *  *  *  تقـریـر

            *  *  تهـویل

    *      *  *  *  استبـعاد

  *  *          *  تعظیـم

  *    *      *  *  تحقیـر

ب تعج  *  *  *    *  *  *  
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  *  *    *  *  *  *  )تمسخر(تهکّـم

    *      *  *  *  )تهدید(وعیـد

          *  *  *  استبطـاء

ر بر  تذکّ
  گمراهی

*  *        *  *  

  *        *    *  تحسـر

      *          اظهـار شـادي

  *    *          اظهـار اندوه

تأکیدوجلب 
  توجه

          *    

سرزنش و 
  توبیخ

        *  *  *  

    *  *          بیـان کثـرت

    *            شمـول حکم

ی و آرزو     *            تمنّ

  

  ندا و مقاصـد ثانوي آن در علم معـانی 

در همۀ کتاب هاي بالغت عربی و فارسی، از انواع انشاي طلبی محسوب شده و بر این اساس داراي احوال و اغراضی » ندا«
اب فعل بر پایۀ تعاریف علماي بالغت عرب، منادا از لحاظ نحوي نائب من. است، نظیر آنچه در پرسش، نهی و امر برشمرده اند

ت می یابد. نسبت تامه است» ادعوا«از سویی، . محسوب می شود» ادعوا« با این وصف مبحث ندا در حوزة علم بالغت موضوعی .
  :برخی از مهمترین وجوهی که نقد و بازبینی مبحث ندا و اغراض ثانوي آن را ضرورت می بخشد در زیر می آید
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تی چند بعدي است» ندا«مقولۀ . 1 مهمترین حوزه هاي طرح این . که آن را از انحصار بالغت فارسی خارج می کند داراي ماهی
بر این اساس براي شناسایی جایگاه ندا در ادب . مبحث، بالغت عربی، بالغت فارسی، دستور زبان فارسی و زبانشناسی است

  . فارسی، بررسی دقیق و عمیق تعاریف آن در حوزه هاي ادبی و زبانی ضروري است

سی نمونه هاي مستخرج از متون ادب فارسی و تطبیق آن با معیارهاي دستور زبان، بیانگر این حقیقت است که، ندا برر. 2
به طور مثال می توان به تفاوت حروف ندا، ایجاد ندا از طریق . اقسامی دارد که نمی توان همۀ آنها را مشمول حکمی واحد دانست

 )35:1384خیامپور،.(اشاره کرد» ی و محذوفصریح، کنای«لحن و آهنگ یا انواع مناداي 

شیوة غالب علماي بالغت در انتقال قواعد و اصول علم معانی، ترجمه و تکرار مباحث، بدون تحقیق و تأمل و صرفاً انتقال . 3
بالغیِ زبان  -يتصور ماهیت بالغی صرف براي این مبحث نحو. مقولۀ ندا هم از این قاعده مستثنی نیست. آراي پیشینیان بوده است

 .و بر شمردن اغراض ثانوي آن جاي تأمل دارد

. بر اساس آنچه گذشت؛ مبحث ندا داراي ابعاد درخور توجه و قابل نقدي در بالغت، زبان شناسی و دستور زبان فارسی است
نه مورد بررسی قرار گرفته و بالغی، الزم است تا هر یک از این ابعاد سه گا -براي تبیین و تحلیل دقیق و کامل این ویژگی زبانی

ا است. استدالل و استنتاج هاي نادرست، بازبینی و اصالح گردد اما در این بخش . این، خود نیازمند مجالی گسترده و پژوهشی مجزّ
در » ندا«براي این کار ابتدا الزم است تعریف . از پژوهش به اقتضاي مقام سخن به برخی از مهمترین ابعاد آن پرداخته می شود

سپس به اجمال جایگاه آن در دستور زبان فارسی و زبانشناسی بررسی شده و . حوزة بالغت از آغاز تا کنون مورد اشاره قرار گیرد
  . در کتاب هاي معانی مورد نقد قرار گیرد» اغراض ثانوي ندا«در نهایت 

  در علم معانی» نـدا«جایگاه 

نخستین تعاریف ندا در بالغت . انواع انشاي طلبی در کتاب هاي بالغی استبر اساس آنچه بیان شد، مبحث ندا، یکی دیگر از 
م إقبال المخاطب علیه بحرف نائب مناب «: قدما، کامالً با ساختار و کارکرد آن در زبان عربی مطابقت دارد ، هو طلب  المتکلِّ داء النِّ
یا و وا أُنادي المنقول من الخبر إلی االنشاء و ادواته الهمزه، أي و یا وآ ت نحوي) 105: 1389هاشمی،(»و أیا و ه تعریف این قابلی- 

ندا طلب اقبال و توجه دیگري است به «: بالغی زبان، در بیشتر کتاب هاي بالغت فارسی، همان ترجمۀ تعاریف منابع عربی است
ی در برخی منابع، ادات ) 108: 1370همایی،(» .وسیلۀ حروفی که متضمن کلمه ادعو باشد . نداي عربی نیز ذکر شده استحتّ

و در فارسی؛ اي ، ایا و حرف «: البتّه گاه در کنار ادات عربی ندا به حروف نداي فارسی هم اشاره شده است) 157:1340رجایی،(
ندا « :اما تعریف ندا در کتب بالغی جدید با اندکی تعدیل، این گونه است) 52: 1373آق اولی ،(».الف که در آخر کلمۀ منادا بیاید

البتّه ندا مخصوص . در لغت به معنی فراخواندن و در اصطالح آن است که کسی را بخوانند و توجه او را به سوي خود جلب نمایند
ت دادن به آن  انسان است  است که داراي ارزش بالغی و ادبی است و اگر غیر انسان مورد ندا قرار گیرد در اصل نوعی شخصی. «

در اینجا براي تکمیل بحث و پیش از نقد این مبحث، به اجمال، مهمترین اغراض ثانوي  ندا در کتاب هاي  )66:1381علوي مقدم،(
  :بالغی مورد اشاره قرار می گیرد
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با مورد ندا قرار دادن   در این غرض ثانوي گوینده. آن است که مخاطب را به وسیلۀ ندا به امري شایسته برانگیزند: اغـراء. 1
  )160:1340رجایی،.(م به مورد توجه قراردادن امري مستحسن و پسندیده می کندمخاطب اورا ملز

  .خواندن کسی براي فریادرسی و یاري براي دفع بال و مشقتی است :استغـاثه. 2

بدین معنا که وجود صفتی مطلوب یا حالتی مذموم سبب شگفتی . شگفتی و تعجب گوینده است گاه ندا بیانگر : تعجب. 3
  .ده است که آن را به صورت ندا باز می نمایدگوینده ش

  .این غرض ثانوي ندا زمانی است که سخنور در صدد بیان عظمت و بزرگداشت مخاطب است :تعظیـم .4

  . سخنور، مخاطبی حقیر و مذموم را مورد ندا قرار می دهد که دراینجا ندا براي بیان تحقیر اوستگاه  :تحقیـر. 5 

ر و اندوه می کند  نداي حقیقی نیست، بلکه این ترکیب افادة منظورازحرف ندا،  اینجا: حسرت و اندوه. 6 معنی تحس .  

ر و ارشـاد. 7    .دراین نوع از ندا مقصود گوینده بیان ارشاد و اندرز و عبرت آموزي است :تذکّ

مخاطب فعل ناروایی  گاهی ندا به منظور نکوهش و هشدار در سخن آورده می شود؛ بدین معنا که :نکوهش و هشدار. 8 
  . مرتکب شده که در خور نکوهش و مالمت است و سخنور به وسیلۀ ندا او را هشدار داده و سرزنش می کند

  

  در دستور زبان فارسی » نـدا«جایگاه 

- يو انور 44:1378پنج استاد،(منادا، در دستور زبان فارسی، معموالً به عنوان یکی از نقش هاي متعلق به اسم محسوب شده 
و گاهی در بحث حروف ) 77:1382و خانلري، 331:1375شریعت،(یا در مقولۀ اصوات و شبه جمله ها ) 120:1375گیوي،

ی دستور نویسان فارسی معتقدند. مطرح شده است) 126:1384خیامپور،( منادا اسمی است که مورد ندا قرار می گیرد و «: به طور کلّ
اي مرد، خداوندا، یارب : مانند. است» ا«اي، یا ، ایا، و پسوند ندا :هاي ندا عبارتند از صوت . نشانۀ لفظی آن صوت یا پسوند نداست

بر اساس این تعاریف، منادا بودن اسم مانند . و نشانۀ دیگر شناخت آن تغییر آهنگ و لحن کالم است) 234: 1382فرشیدورد، (، 
ی براي آن ایجاد بدیهی است، د. مفعول، متمم یا مسند الیه بودن آن، یک نقش است ت مستقلّ ر این حالت، نقش نحوي اسم ماهی

ا به بررسی و تحلیل آن پرداخت بر این اساس، می توان نتیجه گرفت؛ ندا و منادا از نقش . نمی کند و نمی توان مانند یک جملۀ مجزّ
ستقالل ندا کامالً محرز می با این وصف ا. حرف ندا هم بر سر اسم ظاهر می شود. هاي نحوي اسم و جانشین هاي اسمی است

به تعبیر ساده تر؛ جمله اي که پس از منادا ذکر می شود جملۀ دیگري است که همراه منادا آمده تا غرض خاص خود را به . گردد
  .مخاطب منتقل کند و همراهی ندا با جمله هاي خبري یا انشایی پس از خود، در معناي آن تغییري ایجاد نمی کند

  

  در علم زبان شناسی جایگاه نـدا  
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ت ندا در حوزة زبانشناسی که آن را به عنوان  مورد بررسی قرار می دهد، حقیقت ندا در » جمله«به دلیل تفاوت اساسی ماهی
  . مباحث زبانشناسی با آنچه در بالغت فارسی مطرح می شود، دیگرگون است

ی، در زبانشناسی، ندا همان بیان در اینجا الزم است جایگاه  ندا در این علم به صورت جزیی تري تب یین گردد؛ به طور کلّ
هر زبان براي بیان احساسات درونی اعم از؛ حیرت، تأسف، تحسین، تحقیر، ترس، آرزو، انزجار، تردید، «. احساسات گوینده است

ب و حسرت، دو وسیله در اختیار دارد و دیگري، ! آخ، آه، اوهیکی؛ استفاده از اصوات و کلمات فاقد معناي لغوي مانند : تعج
) 135: 1363شفایی، (» .احسنت وبارك اهللا ، خوشا ، دریغا! استفاده از الفاظ داراي معانی مشخص و نمودار احساسات مانند آفرین

است و شیوة دوم که در » ندا«از منظر زبانشناسان، شیوة نخست که در آن، کلمات فاقد معناي لغوي بوده و صوت نام دارد، همان 
جمله ها را جملۀ ساده -سپس در بخش نحو، این کلمه. به شمار می آید» جملۀ ندایی -کلمه«الفاظ به ایفاي نقش می پردازد،  آن

با این توصیف، آشکار . می نامند» جملۀ ندایی«محسوب کرده و به دلیل آن که بیان کنندة احساسات و هیجانات گوینده است، 
در حوزة زبان شناسی با آنچه در بال غت فارسی، جملۀ ندایی خوانده می شو د و نیز  است که مالك نام گذاري جمالت ندایی

  .آنچه در دستور به عنوان ندا و منادا مورد بحث قرار می گیرد، تفاوتی اساسی دارد

  

  نتیجـه

ي بالغی این فن به بیان شد که؛ مبحث مقاصد ثانوي خبر و انشا یکی از مهمترین ارکان علم معانی و از کارآمدترین ابزارها
ت این . شمار می آید شناسی و نقش آن در بررسی کالم و رعایت اقتضاي حال مخاطب و فوائد آن در نقد ادبی، سبکبحث اهمی

معرفی، بازبینی و نقد ابعاد مختلف آن را ضرورت می بخشد که در این پژوهش قسمت اول این مهم  و فهم متون کهن و جدید،
انی ثانوي در علم معانی محقق شد و نقد و تحلیل زوایاي مختلف موضوع به پژوهش دیگري که از سوي یعنی معرفی مقوله مع

  .نگارنده در دست تدوین است محول گردید

  بر اساس نتایج حاصل از بررسی آشکار شد که قدما باب خاصی را به مبحث اغراض ثانوي خبر و انشا اختصاص 
تنها در بخش اسناد خبري پس از تعریف .  معانی، بحث مستقلی در این باب دیده نمی شوداند و در هیچ یک از کتاب هاي نداده

، اغراض ثانوي خبر مورد اشاره قرار گرفته و در بحث انواع انشا ذیل اغراض ثانوي پرسش، امر، »الزم فایدة خبر«و » فایدة خبر«
این در حالی است که، کاربرد و اهمیت ویژة این ابزار بالغی علم . نهی و ندا معانی ثانوي هر یک از نمونه هاي انشا بیان شده است

معانی در ایراد سخن تأثیر گذار، بلیغ و به مقتضاي حال مخاطب از یکسو و امکان دریافت اندیشه و پیام گوینده از سوي دیگر بر 
همیت و ضرورت آن در ارتباطات دنیاي نیز توجه زبانشناسی جدید به این مقولۀ بالغی فارسی، بیانگر ا. اهل فن  پوشیده نیست

 »گفتاري کارگفت یا کنشهاي ۀنظری«، »اربرد شناسی یا منظور شناسی زبانک« ه هايدر شاخابعاد مختلف این مبحث . معاصر است
نی توضیح و اعتقاد زبانشناسان در این حوزه آن است که؛ هر جمله یک مع. مورد اشاره قرار گرفت» سمانتیک یا معنا شناسی«و 

   .وضعی و اولیه دارد و در یک بافت خاص می تواند، معناي دومی هم داشته باشد
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در متن اصلی پژوهش مقاصد ثانوي خبر و انواع انشا بررسی و تبیین گردید و نمونه هاي مشهود در کتب معانی قدیم و جدید 
  جدول ها به . لی ارائه شداز مختصرالمعانی و جواهرالبالغه تا معانی شمیسا و علوي مقدم، در قالب جداو

هر یک از انواع انشا و خبر اختالف معنی دار در ذکر مقاصد و  نوع و تعداد اغراض، تفاوت و تنوع آنگونه اي است که در یک شماي کلی 
 :در زیر به صورت خالصه نمونه هاي شاخص هر بخش ذکر می شود. را نمایش می دهد

سترحـام، توبیـخ و مالمت، تحـذیر، اظهار اندوه، شکایت، اظهار ندامت، تشویق اظهار شادي، ضعف و ناتوانی، ا: مقاصـد ثانوي خبـر 
ه  بشارت، جلب توج  

  انشـا، انواع و  مقاصـد ثانوي آن در علم معـانی

ی و آرزو) منت نهادن(دعـا التمـاس ارشــاد تهدید تعجیز تسـویه امتنان: مقـاصد ثانوي امـر. 2-1 عبـرت آموزي اجـازه  اکرام تحذیر تمنـّ
ب استهـزاء اهانت وتحقیـر بشـارت تشـویق اغتنام فرصت استرحـام نهـی دادن تخییر تعج  

ه تشویق امـر استرحـام تحـذیر : مقاصـد ثانوي نهـی. 2-2 ی ایجـاد انس تنب دعـا التمـاس ارشــاد تهدید دوام بیـان عاقبت کراهت توبیخ تمنـّ
  وتحقیـرندامت اغتنام فرصت توهین 

ب تحسـر، اظهـار شـادي، اظهـار : پرسشمقاصـد ثانوي . 2-3 امـر، نهـی، تسـویه، نفـی، تشـویق، تقـریـر، استبـعاد، تعظیـم، تحقیـر، تعج
ی و آرزو   اندوه، تأکید و جلب توجه، سرزنش و توبیخ، شمـول حکم، تمنّ

ر و ارشـاد، نکوهش و هشداراغـراء، استغـاثه، تعجب، تعظیـم، تحق: مقاصـد ثانوي ندا    یـر، حسرت و اندوه، تذکّ

                                                        
غالباً مقصود از کالم افادة مضمون جمله است به مخاطب، اما گاه است که در جملۀ «:همایی در تعریف بخش اسناد خبري چنین می آورد.  1

  خبریه 
 ».می توان نامید» معانی مجازي جملۀ خبریه«نها را مقاصد دیگري افاده می شود که آ

ا... «.  2 یعنی اگر قصد خبردهی نباشد چه بسا جمله به انگیزه هاي گونه گون آورده می شود) 34: 1411تفتازانی،(»و اال فالجمله الخبریه کثیراً م. 
 )69: 1411تفتازانی،(» ....الی اغراضِ اخري ... و قد یخرج الخبر «.  3
نداي : از سوسن طباطبایی» عوامل مؤثر در معانی بالغی استفهام و بالغت اسالیب استفهام در آیات قرآن کریم«رجوع شود به مقالۀ .  4

 18و17،شماره 5صادق،سال 
 .رجایی در زیرنویس صفحۀ بیست و یک معالم البالغه این تعریف را آورده است.  5

توضیح آنکه هر جمله یک معنی اصلی و . کندعلمی است که معانی دوم زبان را بررسی می: منظور شناسی یا همان شاخه پراگماتیکس.  6
 .تواند معناي دومی هم داشته باشدوضعی و اولیه دارد جمله در یک بافت خاص می

با این وصف ) و معانیمعنا شناسی : ك.ر.(مطالعۀ شبکۀ روابطی که بین صورت زبان و پدیده هاي جهان خارج و مفاهیم ذهنی ما وجود دارد. 7
  .آشکار است که محور اصلی مورد بحث در این علم، واژه است نه جمله

معانی سه گانۀ پاره . شود منتقل می ،رخواستید و چهار نوع مفهوم خبري، امري، پرسشیۀ وسیله ب ،گفتاري در بیان یک پاره گفتار کنشهاي. 8
  :گفتار

  ان معناي تحت الفظی هم:  (Locutionary Act):کنش بیانی یا لفظی .1
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 .کند گوینده از بیان یک گفتار معنایی را دنبال می (Illocutionary Act) :کنش منظوري یا غیر بیانی کنش .2

 .واکنش مخاطب یا شنونده بر کنش غیر بیانی را گویند  (Perlocutionary Act):ثیري یا کنش پس از بیانأکنش ت .3

   .و معناي قصد شده گوینده مطابقت وجود داشته باشد هرگاه میان معناي جمله :کنش گفتار مستقیم

 )درآمدي بر نظریه هاي زبانشناسی: ك.ر(. مطابقتی میان معناي قصد شده گوینده و معناي جمله وجود ندارد :کنش گفتاري غیر مستقیم

 »معنا،مفهوم و تفسیر«: اثر خوسه مدینا تحت عنوان» زبان مفاهیم بنیادي در فلسفه« 2فصل : ك.براي مطالعه بیشتر؛ ر.  9
بنـابراین در   .استفاده از زبان براي تبادل اطالعات اسـت  ةاز جمله و دانش او از نحو ويو مراتب درك  گویندهاین مبحث شامل اعتقادات « . 10

وینده و شـنونده  است که در ذهن گیی کشف این معنانی مربوط به پیش فرضها. معناي یک جمله در بافت مورد نظر است کاربرد شناسی زبان
 ».تموجود اس

تی که لفظ به سبب آن سزاوار وصف فصیح می شود در حقیقت به معنی «.  11 اینکه می گوییم فصاحت در معنی است، مقصود آن است که مزی
 )1368:309جرجانی،(» .باز می گردد نه لفظ

 ».ن و من سیاق الکالمو قد یخرج الخبر عن الغرضین السابقین الی اغراضِ اخري تستفاد بالقرای«.  12
  ) 77:1960هاشمی، (» .االمر، هو طلب حصول الفعل من المخاطب علی وجه االستعالء مع االلزام«.  1313
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  منـابع 

  قرآن کریم

  معرفت: ، درراالدب در فن معانی بیان و بدیع، شیراز1346آق اولی، حسام العلما، 

  بنیاد قرآن: ، معانی و بیان، تهران1360آهنی، غالمحسین،

  نشر مرکز، تهران، 1، ساختار و تأویل متن، چاپ اول، ج1370احمدي، بابک، 

  ، بی جا، بی نا)شرح فارسی مختصر المعانی(بالغت آیین ، 1373امین شیرازي، احمد، 

  فاطمی:، چاپ سیزدهم، ج دوم، تهراندستور زبان فارسی، 1375حسن،  -احمدي گیوي، حسن -انوري

  انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران  عبهرالعاشقین،، 1366بقلی شیرازي، روزبهان، 

د امیر کبیر ،تهران  ،1ج ،سبک شناسی،  1337تقی، بهار، محم  

  هرمس : ، علم هرمنوتیک،ترجمۀ محمد سعید حنایی کاشانی،چاپ سوم، تهران1384پالمر، ریچارد ا،

  نشر مرکز: ، نگاهی تازه به معنی شناسی،ترجمه کوروش صفوي، تهران1366پالمر، فرانک،ر،

  ران، مرکز نشر دانشگاهی ، معانی و بیان، چاپ پنجم، ته1370تجلیل، جلیل، 

ل،قم   تفتازانی ، عالمه سعدالدین، دالشهدا : ، شرح السعدمعروف به مختصرالمعانی؛ چاپ اوخوردچشم، اکبر، انتشارات سی»  

ل، قم، انتشارات سیدالشهدا 1409  تفتازانی، سعدالدین،  شرح السعد معروف به مختصرالمعانی، چاپ او ،  

 انتشارات داوري: ، کتاب المطول، تهران1409، تفتازانی، سید میر شریف

  ، چاپ دوم، اصفهان، فرهنگسراي اصفهان هنجارگفتار، 1363تقوي، نصراللّه، 

  آستان قدس رضوي:، دالیل االعجاز فی القرآن، ترجمه محمد رادمنش، مشهد1368جرجانی،عبدالقاهر،

  پژوهشی کاوش نامه، -، مجله علمی»تون عرفانیاهمیت پـرسش و جایگاه آن در م« ، مقالۀ 1388جمالی، فاطمه، 

، مجموعه مقاالت سومین همایش علمی انجمن ترویج زبان و ادب »مبحث خبر در علم معانی«، مقالۀ 1386جمالی، فاطمه، 
  فارسی

  مهتاب: ، چاپ اول، تهراندستور زبان فارسی، 1381خطیب رهبر، خلیل، 
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 ، چاپ اول، تهران، توسفارسی خواجه عبداهللا انصاري مجموعه رسائل، 1372خواجه عبداهللا انصاري، 

 توس :، محبت نامه، به تصحیح و مقابلۀ محمد سرور موالیی، چاپ اول، تهران1372خواجه عبداهللا انصاري،

  ، چاپ سیزدهم، تبریز، ستودهدستور زبان فارسی، 1386خیامپور، عبدالرسول، 

  انتشارات علمی:محمد تقی صدقیانی و غالمحسین یوسفی، چاپ ششم،تهران، شیوه هاي نقد ادبی، ترجمۀ 1388دیچز،دیوید، 

 موسسه النشر االسالمی: رازي،محمد تقی،بی تا،هدایه المسترشدین، قم

  ، انتشارات دانشگاه شیراز معالم البالغه درعلم معانی و بیان و بدیع، 1340رجایی، محمد خلیل، 

  ، تهران، انتشارات الزهراءغت در زبان فارسیاصول بال، 1367، غالمحسین،)نوشین(رضا نژاد 

  انتشارات  منوچهري  :چاپ سوم، تهران ، عبهرالعاشقین، به تصحیح هنري کربن، محمد معین،1366روزبهان بقلی، 

  ، مشهد، چاپخانه دانشگاهروش گفتار، 1346، )جعفر(زاهدي، زین الدین 

 علمنشر : ، معنا کاوي، چاپ اول،تهران1389ساسانی،فرهاد،

  انتشارات ققنوس: ، چاپ چهارم، تهرانیفروغ یح محمد علی، تصحيات سعدی، کل1371سعدي، 

  کتابخانه ارومیه : ، قممفتاح العلوم، 1317سکاکی،ابویعقوب، 

 انتشارات اساطیر: ، چاپ هفتم، تهراندستور زبان فارسی، 1375شریعت، محمد جواد، 

 نشر مینو، چاپ اول، تهران،معانی، 1373شمیسا، سیروس،

  ، ترجمه محمد رضا ترکی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت تاریخ علم بالغت، 1384شوقی، ضیف، 

  )ع(انتشارات دانشگاه امام صادق : ، مبانی تحلیل کارگفتی در قرآن کریم،چاپ اول، تهران1390صانعی پور، محمد حسن، 

  انتشارات سورة مهر: ن، چاپ سوم، تهرادر آمدي بر معنی شناسی، 1387صفوي، کوروش، 

  66و65، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شمارة نقد و بررسی بالغت و فن خطابه،  1382طاهري، حمید، 

  انتشارات مولی: ، لمعات، مقدمه و تصحیح محمد خواجوي، چاپ دوم،تهران1371عراقی، فخرالدین، 

  انتشارات هجرت: قم، چاپ چهارم، )شرح فارسی مختصرالمعانی(، کرانه ها 1383عرفان،حسن،

  انتشارات سخن: ، چاپ دوم، تهراندستور مفصل امروز، 1370فرشیدورد، خسرو، 
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  انتشارات دانشگاه رازي:، معنا شناسی و معانی در زبان و ادبیات،چاپ اول،کرمانشاه1385فضیلت،محمود، 

  ران ، نشر مرکز، چاپ چهارم، تهمعانی) : 1(زیباشناسی سخن پارسی ، 1374کزازي، میر جالل الدین،

پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و : ، زبان مفاهیم بنیادي در فلسفه، ترجمه محمود کریمی،چاپ اول، تهران1389مدینا،خوسه،
  اجتماعی

  ، مجالس سبعه، تصحیح و توضیحات توفیق سبحانی، چاپ اول، انتشارات کیهان1365موالنا، جالل الدین،

سازمان چاپ و انتشارات : سبحانی، چاپ دوم، تهران. ترجمه و توضیح توفیق ه، مثنوي شریف، 1374مولوي، جالل الدین،
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

  توس: ، چاپ نوزدهم، تهراندستور زبان فارسی، 1382ناتل خانلري، پرویز، 

  شر کتاببنگاه ترجمه و ن ،به اهتمام تقی تفضلی، چاپ دوم، تهران، عشق و عقل ،1352، ابوبکر، نجم الدین رازي

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ، عشق و عقل، به اهتمام تقی تفضلی، چاپ دوم، تهران1352نجم الدین رازي،

  انتشارات امیر کبیر: ، کلیله و دمنه، تصحیح و توضیح مجتبی مینوي،چاپ بیست و پنجم، تهران1383نصراهللا منشی،ابوالمعالی،

  نشر بالغت: د حسن عرفان،چاپ سوم، قم، ترجمه استاجواهرالبالغه، 1381هاشمی، احمد، 

 ، تصحیح محمود عابدي، چاپ سوم، تهران، سروشکشف المحجوب، 1386هجویري، علی بن عثمان، 

  پ سوم، تهران، نشر هما    ، چامعانی و بیان، 1374همایی، جالل الدین،

  سخن : ، روانکاوي و ادبیات، چاپ دوم، تهران1386یاوري، حورا، 

  سمت :منوچهر توانگر، تهران محمد عموزاده مهدیرجی،: ، ترجمهکاربرد شناسی زبان ،1383،جرج ول،ی
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127  

  خون مرتد

  »سه قطره خون«و » مرتد«نقد تطبیقی 
  

  1رضا جمشیدي

   2محمد نعیم محمدي

  چکیده

مدرن نگارش اثر آلبر کامو است که به سبک » تبعید و سلطنت « ي مجموعه ي داستان کوتاه ها داستانیکی از » مرتد « 
ها و  یآشفتگاین داستان، قصه ي . گیرد  یمیافته است و با توجه به فضاي وهمناکش در ادبیات سوررئالیستی جاي 

نیز » سه قطره خون«. رود یمکند که با عقاید مذهبی و فلسفی خود کلنجار  یمهاي درونی شخصیتی را روایت  یريدرگ
سه قطره . گیرد یمصادق هدایت است که در ادبیات مدرنیسم جاي » ه خون سه قطر« داستانی سوررئالیستی از مجموعه ي 

سیالن ذهن، تک گویی هاي درونی و . خون قصه ي درگیري درونی شخصیتی است که معشوقه اش به او خیانت کرده است
پریشی و روان  دچار روان ها داستانها در این  یتشخص. هاي این دو داستان است یژگیودر هم ریختن ترتیب زمانی از 

  . مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است ها داستانهاي این  یژگیودر این مقاله . رنجوري اند

  

 .صادق هدایت، آلبر کامو، داستان، مدرن، شخصیت، سیالن ذهن :هاکلید واژه

                                                        
  rezajamshidi78@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی دانشگاه عالمه طباطبایی    - ١

 m.naeim@ymail.com انشجوي کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی دانشگاه عالمه طباطبایید - ٢

mailto:@yahoo.com
mailto:m.naeim@ymail.com
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  مقدمه

مچنین کلیشه اي شدن اجتماعی و ه-اوضاع سیاسی. مدرنیسم سبکی هنري است که پس از رئالیسم به وجود آمده است
در نظر مدرنیست ها واقعیت . آثار رئالیستی سبب شد تا هنرمندان به جاي توجه به واقعیت بیرونی به واقعیت درونی بپردازند

هنر  -و نه عینی –مقوله اي ذهنی است که از دید فردي نسبت به فرد دیگر متفاوت است و چون واقعیت امري درونی است 
این سبک داستان نویسی در پیرنگ، شخصیت پردازي، زمان، مکان و دیگر عناصر داستان با داستان . هم باید درونی باشد

  .هاي فراوانی دارد نویسی پیشامدرن تفاوت

« و » سه قطره خون«. صادق هدایت آغاز شده است» بوف کور « داستان نویسی مدرن در ایران با نوشته شدن داستان 
اولی داستانی است از صادق هدایت است که آن را به زبان . ه به سبک مدرن نوشته شده انددو داستان کوتاه اند ک» مرتد

  .فارسی نوشته است و دیگري داستانی است از آلبر کاموکه به زبان فرانسوي نگارش یافته است

  

  سه قطره خون )الف

ه سبک مدرنیستی نوشته شده صادق هدایت است که ب» سه قطره خون«هاي  مجموعه ي  سه قطره خون یکی از داستان
توان معناي واحدي براي آن در نظر گرفت که البته این ابهام و چند معنایی  است و سرشار از ابهام است، به گونه اي که نمی

گذرد و به صورت خاطرات از هم  بیشتر این داستان در ذهن راوي داستان می. هاي داستان نویسی مدرن است یکی از ویژگی
  . شود آورد ، روایت می ه راوي به یاد میگسیخته اي ک

هاي مدرن به روش  به این دلیل که داستان. هاي داستان نویسی مدرن است در هم ریختن ترتیب زمانی یکی از ویژگی
یکی از . ها نشانی یافت در آن) آینده -حال–گذشته ( توان از سیر تقویمی زمان  شوند ، دیگر نمی روایت می» سیالن ذهن «

هاي متداول براي در هم ریختن سیر تقویمی زمان ، آوردن خاتمه ي داستان در ابتدا وآغاز داستان است که ابهام داستان  روش
  )1. (کند را دو چندان می

منظور از بخش پایانی فرجام این . توان به عنوان بخش پایانی آن در نظر گرفت بند نخست سه قطره خون را در واقع می
  )2.(یابد هاي آن پایان می ا این داستان به گونه اي مجهول براي شخصیتداستان نیست ، زیر

در آن قسمت از داستان که میرزا احمد خان . است) راوي قهرمان(زاویه ي دید در این داستان اول شخص شرکت کننده 
شود ،  سیاوش بیان می کند و از دیدگاه کند، راوي از میرزا احمد خان به سیاوش تغییر پیدا می با سیاوش گفت و گو می

تغییر زاویه ي . کند هدایت در پایان داستان باز هم با استفاده از شگرد گفت و گو داستان را از زاویه دید راوي اول بیان می
در این . شود هایی است که به طور معمول در داستان نویسی به سبک مدرن رعایت می دید یا تغییر راوي یکی از ویژگی

گیرد از زاویه دید دوم شخص نیز استفاده شده  و گوهایی که میان میرزا احمد خان و سیاوش صورت می داستان، در گفت
قهرمان است ، البته منظور از قهرمان در این جا شخصیت اصلی داستان است نه قهرمان به آن معنایی  -این داستان راوي. است

هاي مدرن بیشتر شخصیتی ناتوان است که به  قهرمان داستان. ه استرفت هاي رئالیستی به کار می که در ادبیات کهن یا داستان
قهرمان نامیدن شخصیت . برد و همچنین از لحاظ جسمانی نیز ضعیف است هاي روانی رنج می افسردگی دچار است، از بیماري
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با دنیاي بیرون و در ادبیات مدرن قهرمان داستان دیگر . هاي مدرن در واقع خود گونه اي پارادوکس است اصلی داستان
ها قهرمان از  در واقع در این داستان. درگیر است)3(هاي دیگر درگیر نیست ، بلکه با دنیاي درون خود و روانش شخصیت

  .برد  مشکالت بیرونی به روان متزلزلش پناه می

هایی که درباره   صیتپردازد و شخ راوي در دو قسمت اول این داستان به توصیف دیوانه خانه و کسانی که آنجا هستند می
تواند  تیمارستان می. هاي درون دیوانه خانه اند که  به زیبایی هر چه تمامتر توصیف شده اند  گوید ، دیوانه ي آنها سخن می

شوند ، مردم منزوي و روان رنجور یا روان پریشی که در آن  هایی که درآن توصیف می نمادي براي دنیا باشد و شخصیت
کند که تقریبا پرده از ابهام پیش آمده در  آورد و در ذهنش مرور می ر ادامه راوي خاطراتی را به یاد مید. کنند زندگی می

  .داستان برمی دارند

توان خیانت در نظر گرفت که در درون مایه ي خیانت رخساره به میرزا احمد خان جلوه  موضوع اصلی این داستان را می 
در حق او کرده ) دوست راوي و پسر عموي رخساره( و سیاوش ) رخساره ( امزد راوي شود و بیانگر خیانتی است که ن گر می

این داستان ، داستان شخصیت است ؛ یعنی در آن انگیزه و چرایی انجام کارهاست که خواننده را به خواندن ادامه داستان . اند
  .کند تشویق می

هاي راوي شرحی از  ن اهمیت را دارد و در واقع گفتهکنش بیرونی کمتری«پیرنگ این داستان استعاري است و در آن 
بهتر است [راوي سه قطره خون شخصیت روان پریشی است «) 360: 2، ج1389پاینده ، (» .رویدادهاي عیناً حادث شده نیستند

که روایت که در آسایشگاه روانی بستري شده است و این خود داللت بر آن دارد ] راوي این داستان را، روان رنجور دانست
  )347: همان(» . او مغشوش و مبهم خواهد بود 

  :توان به این توصیفات راوي اشاره کرد  هاي این داستان است؛ براي مثال می معنا باختگی یکی از ویژگی

ولی چه . آورد  ها را تا این جا می هاي روي تپه باز شده ، نسیم آرامی بوي گل آسمان الجوردي ، باغچه سبز و گل« 
مانند  ها و کسانی که تا آخر عمرشان بچه می ها براي شاعرها و بچه توانم کیف بکنم، همه ي این ه؟ من دیگر از چیزي نمیفاید

  ».خوب است

ها اگر معالجه بشوند و مرخص بشوند، بدبخت خواهند  خیلی از آن. همه هم این طور نیستند ) تیمارستان(مردمان این جا « 
  ». شد

دو هفته نیست که او را آورده اند، با من خیلی گرم گرفته ، . ریب تر، رفیق و همسایه ام عباس استها غ از همه ي این« 
  ».گوید که هرکاري، به خصوص پیغمبري، بسته به بخت و طالع است می. داند خودش را پیغمبر و شاعر می

  

  :شخصیت پردازي در این داستان) 1.الف

کند، همه روان پریش و گاه روان  ها را توصیف می شود و راوي آن نام برده میها  هایی که در این داستان از آن شخصیت
هایی منزوي اند که در اوهام و خیاالت خود زندگی  هاي مدرن شخصیت رنجورند و به تبع شخصیت پردازي در داستان

  .ها ي داستان  این داستان ، اثري شایان توجه براي نقد روان کاوي است به ویژه روان کاوي شخصیت. کنند می
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  : هایی که در این داستان از آنها استفاده شده است دو دسته اند شخصیت

  : هاي فرعی  شخصیت) 1.1.الف

هاي کمخته بسته که براي ناوه  آدمی با قد کوتاه ، خنده ي احمقانه ، گردن کلفت ، سر طاس و دست« : حسن  -1
  »... یک دیگ اشکنه را با چهار تا سنگگ بخورد و کشی آفریده شده ، شخصی که همه ي آرزوي او این است که 

 . ناظر غذا : محمد علی  -2

  »...  شود ینمدکتري که قدرتی خدا چیزي سرش « : دکتر  -3
را درآورده بود  شیها رودهدیوانه ي مازوخیستی که پیش تر قصاب بوده است و شکم خودش را پاره کرده و  -4

. 

 . ا کور کرده  بود دیوانه ي  مازوخیستی که با ناخن چشم خود ر -5

دیوانه اي که در بخش زنانه است و کرم صورتش گچ دیوار و گل شمعدانی سرخابش است ، : صغرا سلطان  -6
 . دختري چهارده ساله است  کند یمپیر است، اما فکر 

با این ، اما  داند یمرا باعث بدبختی مردم  ها آندنیا را زیر و رو کند ، از زنان متنفر است و  خواهد یم: تقی  -7
 . شده است » صغرا سلطان « حال عاشق 

 .  دیآ یمکسی که همراه شوهر و دخترش به مالقات عباس : زن   -8

 .  دیآ یممردي که همراه با زن و دخترش به مالقات عباس : مرد  -9

 . دختر جوانی که همراه با پدر ومادرش به مالقات عباس آمده است: دختر جوان  -10

 مادر رخساره  -11

 .»ه که کیابیا بودگیس سفید خان« -12

 خواهر رخساره  -13
 

 :هاي اصلی  شخصیت) 2.1.الف

کند و چیزهایی  که از گذشته به یادش  شخصیتی روان پریش است که تیمارستان را توصیف می: راوي  -1
به سبب خیانتی که رخساره و سیاوش بر او روا داشته اند ، دچار مشکل . کند  آیند را ، بدون ترتیب خاصی روایت می می
هایی از این داستان خواننده در این که او سیاوش را کشته است شک  در بخش. برد وانی شده است و در تیمارستان به سر میر

  . تواند با قطعیت این مسأله را قبول کند و این به دلیل پیچیدگی فراوان این داستان است کند و نمی می

را کشته و اولین کسی است که در توصیفش  ها بهگرناظم آسایشگاه روانی و کسی که زیر درخت کاج : ناظم -2
  . دیآ یمسخن به میان » سه قطره خون « از 

 خواند یمو شعر  زند یمتار .  داند یمرفیق و همسایه ي قهرمان داستان است که خود را پیغمبر و شاعر : عباس  -3
 . و صورتی آبله روي دارد 

لفنون راوي بوده است و همچنین دختر عمویش ، نامزد بهترین رفیق راوي ، همسایه و همکالس دارا: سیاوش  -4
 . راوي بوده است 

 .نامزد راوي که به او خیانت کرده است و با سیاوش رابطه اي پنهانی داشته است: رخساره  -5
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. ، بیشتر شبیه به یک انسان است تا حیوان  شود یمیی که از او ها فیتوصنازي گربه سیاوش است و با : نازي  -6
 . کند یمبا جفتش مقاربت  ها انسانو همانند  ورزد یمش عشق او به سیاو

 .او را با راوي یا سیاوش یکی دانست توان یمجفت نازي که : گربه ي نر  -7

توان ناظم و سیاوش و حتی  به عبارت دیگر می. ناظم ممکن است همان سیاوش باشد ، زیرا اعمالشان شبیه به هم است 
هاي بسیار؛ اتاق راوي  در ذهن راوي روان پریش سه شخصیت جداگانه اند با شباهتراوي را یک شخص در نظر گرفت که 

. هاي فراوانی با اتاق سیاوش دارد یا به عبارتی همان اتاقی است که تا کمرکش آن کبود است  دردیوانه خانه هم شباهت
هم در این داستان شباهت فراوانی »  عباس« . کنند سیاوش و راوي هردو مانند هم یک ششلول در کشوي میزشان نگه داري می

خواند همان شعري است که راوي بعد از او در  خواند و حتی شعري هم که می زند ، شعر می تار می. به راوي و سیاوش دارد 
 :خواند  پایان داستان می

 دریــغا که بار دگر شام شد « 

  سراپاي گیتی سیه فام شد
  همه خلق را گاه آرام شد 

  ج و غمم شد فزون مگر من که رن
  جهان را نباشد خوشی در مزاج 
  به جز مرگ نبود غمم را عالج

  ولیکن در آن گوشه در پاي کاج
  »... چکیده است بر خاك سه قطره خون 

را دوست دارد یادآور ) راوي(پندارد که او  کند، در حالی که  راوي می را مالقات می» عباس «دختري که در تیمارستان  
توان دختر  با این تحلیل می. نظاره گر آنها ست) میرزا احمد خان ( ست؛ آن جا که در کنار سیاوش است و راوي ا» رخساره « 

تواند نشان دهنده ي  خندیدن دختر جوان بر راوي می. هاي اصلی داستان به شمار آورد  جوان  را ، به عنوان یکی از شخصیت
  ).خواند ساره که با حالتی تمسخرآمیز راوي را، دیوانه میهمانند رخ( تمسخر وبی اعتنایی او بر راوي باشد

هایی که راوي از نازي ارائه  توصیف. هاي فراوانی به رخساره یا دختر جوان دارد  هم شباهت) گربه سیاوش ( » نازي « 
گاهی احساسات هاي نازي از همه چیز پرمعناتر بود و  نگاه« : دهد بیشتر شباهت به توصیف یک زن دارد تا یک گربه  می

( نازي به عشق خود پایدار نیست و این درست شبیه رخساره است زیرا او نیز با میرزا احمد خان . » ... داد  آدمی را نشان می
، نقل 38:  1997ترسیدر (» گربه از دیرباز نماد جنس مونث، نیرنگ زنانه و شهوت شیطانی بوده است«. وفادار نیست) راوي 

هایش و نیز به سبب بیرون آوردن و تو  همچنین گربه به علت گشاد و تنگ شدن مردمک چشم«). 356ن، شده در پاینده، هما
هایش به دلیل ناپایداري در رابطه با جفتش ، نمادي است از آن چه در فرهنگ مردساالرانه ،پیش بینی ناپذیري و بی  بردن پنجه

ها در توصیفی که راوي  نین بی وفایی زنان و عدم اعتماد مردان به آنهمچ) 356پاینده، همان، ( » . شود وفایی زنان نامیده می
  .دهد به خوبی مشهود است از تقی ارایه می

این داستان اثري سور رئالیستی است و دلیلش در این است که سراسر آن شبیه به یک کابوس و توهماتی از هم گسیخته 
توان با قطعیت درباره ي آن نظر داد ،  ن و کابوس گونه بودنش نمیهاي این داستا هاي فراوان شخصیت به دلیل شباهت. است

هاي آثار سور رئالیستی است،  عدم قطعیت یکی از ویژگی. توان گفت که مضمون آن خیانت رخساره بر راوي است فقط می
توانیم بگوییم  ا با قطعیت نمیهمان گونه که م. توان با اطمینان تمام اظهار نظر کرد به همین دلیل درباره ي معناي این آثار نمی
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خواهند نشان  در داستان بوف کور چه چیزي را می» صادق هدایت«در فیلم سگ آندلسی یا » سالوادور دالی و لوئیس بونوئل«
 هاي تنها نکته اي که در آثار سور رئالیستی و داستان. توانیم با قطعیت اظهار نظر کنیم هم نمی» سه قطره خون « دهند ، درباره 

ها و همچنین توهم ، رویاوار بودن و کابوس گونگی  مدرن نمایان است از هم گسیختگی و چندپاره بودن واقعیت در آن
  .آنهاست

  

  1هاي داستانی روان کاوي شخصیت) 2.الف

هاي مختلف  هاي این داستان نیز از گونه ها ي مدرن به اختالالت روانی دچارند، شخصیت ها در بیشتر داستان شخصیت
گرفتار عقده ي حقارت ) میرزا احمد خان(راوي داستان . برند ان رنجوري همچون مازوخیسم، سادیسم و افسردگی رنج میرو

او همواره نسبت به اطرافیانش بدبین . اغراق آمیز است و این امر مانع از شکل گرفتن عالقه ي اجتماعی در او شده است) 4(
توان در سبک زندگی غفلت شده  دلیل این امر را می. کند اي خودش زندگی میاست و از جامعه فاصله گرفته است و در دنی

توان در  نمود این سبک زنگی غفلت شده ي را می. ي او دانست که به دلیل بی توجهی دیگران نسبت به او شکل گرفته است
گانگی او با جامعه و همچنین بی. نگاه مغرضانه اش نسبت به دیگران و بی اعتمادي اش نسبت به خود مشاهده نمود

کند با متهم  او سعی می. هایش نسبت به موفقیت سیاوش و دیگران نیز بیانگر سبک زندگی غفلت شده ي اوست حسادت
ها برتري  ها انتقام جویی کند و به این طریق از عزت نفس خویش محافظت کند و خود را بر ان کردن سیاوش و رخساره از ان

  .دهد

نگاه راوي نسبت به ناظم آسایشگاه . شود که آن را همچون یک کابوس تصور کرد ن سبب میرویا گونگی این داستا
توان نمود گر عقده ي ادیپ و خصومت نسبت به پدرش دانست که در رویایش  با جابه جایی از پدرش به ناظم  روانی را می

چون درخت کاج و گربه استفاده شده است همچنین در این داستان از نمادهایی هم. آسایشگاه روانی تغییر شکل داده است
هایی که در آسایشگاه روانی توصیف شده اند نیز به انواع  شخصیت. کرد ها تأکید می که فروید در تفسیر رویاي خود بر آن

تر ها در پیش برد داستان تأثیر چندانی ندارند و  بیش ها مانند مازوخیسم و سادیسم دچارند، البته این شخصیت روان رنجوري
  .ها را نمودگر نگرشش نسبت به جامعه و دیگران دانست هاي راوي از آن توان توصیف می

  

  مرتــد)ب

وي نویسنده اي . است Albert Camus اثر آلبرکامو» تبعید و سلطنت « هاي مجموعه داستان کوتاه  مرتد یکی از داستان
کالیگوال ، سوء تفاهم ، « هاي  ار معروف او نمایشنامهدر الجزایر به دنیا آمده است و آث 1913فرانسوي است که در سال 

توان به  هاي داستانی او می از ویژگی. باشد  می» بیگانه ، طاعون ، تابستان و سقوط « هاي   و همچنین رمان» شهربندان ، راستان 
دنیا را وداع  1960در سال این نویسنده ي فرانسوي . توصیفات زیبا و عقاید خاص او و معنا باختگی در آثارش اشاره کرد 

  .گفت 

                                                        
  . می باشد » آلفرد آدلر«مباحث پیرامون روانکاوي در این مقاله بر اساس نظریات .  1
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  : هاي داستان مرتـــد ویژگی) 1.ب

سراسر . گیرد جاي می)5(و همچنین اگزیستانسیالیسم) معنا باختگی (مرتد اثري است که در ادبیات موسوم به آبسوردیسم 
ها داده  اه خود را به ضد ارزشها وارونه شده اند و جایگ این داستان نمایانگر یأس و ناامیدي و عدم باور است و در آن ارزش

  . اند

  ».ماند مرا فریب داده بودند ، تنها حکم رانی خبیثان و شیطان صفتان است که پایدار می« 

  »...فقط بدي وجود دارد ، مرگ بر اروپا ، حق ، شرف ، صلیب« 

  ».جز آفتابی بی خاصیتاولین اشعه ي آفتاب معناگر آغاز روز است براي بقیه ي زندگان ولی براي من چیزي نیست «

هاي  در این داستان بر خالف داستان. کامو در نوشتن این داستان از شیوه ي داستان نویسی مدرن استفاده کرده است
همان گونه که . شود که با جزئیات واقعیت بیرونی کاري ندارند  ها استفاده می هایی براي توصیف شخصیت رئالیستی از اسم

  .شود  کند ، بیشتر این داستان مربوط به خاطراتی است که در ذهن او مرور می بیان می راوي در ابتداي داستان

  ». باید یک نظم و ترتیب حسابی به اوضاع داخل کله ام بدهم! عجب جوششی، عجب جوشش « 

. شود نمون میریزد و راوي را به سیر در خاطراتش ره سیر تقویمی زمان را در هم می» سیالن ذهن « راوي با به کار بستن 
در این داستان ، از زاویه ي دید اول شخص شرکت کننده استفاده شده است که بهترین روش براي روایت داستان نویسی به 

هاي منفی فراوانی است و شخصیتی مبتال به پارانویا، مازوخیسم و سادیسم  قهرمان این داستان داراي ویژگی. سبک مدرن است
  .کند دي رنگ پریده است که الکل مصرف میاست؛ او از نظر جسمی هم فر

  ».انداختند زدند و تف بر صورتم می اندیشیدم که کاش مرا می خندیدند و من با خودم می ها گاهی به لطف به من می آن« 

  ».دانستم بله من بنگ بنگ، اعتقاد داشتم و خودم را بهترین می«

به من خندید؟ خنده اش را در هم . پاي دربند قادر مطلقش را بیند ، مرا ارباب کند و مرا می سرش را کمی بلند می« 
  »! چه قدر صداي برخورد قنداق تفنگ به صورت خوبی خوب است. شکستم 

کند ،  راوي در این داستان به ضمیر ناخود آگاه نظر دارد و داستان را به شکلی از هم گسیخته  و چند پاره روایت می  
راوي پس از توصیفاتی که از زبان راهب . ستان به کار رفته اند نیمه تمام و بریده بریده اند هاي که در این دا برخی از جمله

بیند ، بعدها براي او  را که درباره ي خویشتن می) 6(رود و بیشتر رویایی شنود ، به رویا فرو می منزوي درباره شهر نمک می
هاي این اثر است که چند بار در  لتی خلسه گونه از دیگر ویژگیپورنوگرافی در پریشان گویی هاي راوي در حا. افتد اتفاق می

  .پردازد  طول داستان به آن می

هاي فلسفی  دهد و اندیشه مرتد داستان آشفته اي است که نومیدي و یاس را در بستر رویاگونه اش آشکارا نشان می
بی اعتقادي  موتیفی در سراسر این داستان  توان گفت شخصیت اصلی اش را یکی پس از دیگري نمایان گر است؛ در واقع می

  .است
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شود به  او مامور می. راوي خود این نقش را بر عهده دارد . مرتد صحنه تالش مبلغی براي هدایت قومی وحشی است
و همه  همچنین راوي اصرار دارد ثابت کند که خوبی در این دنیا وجود ندارد... . کنند و  ها او را اسیر می آن. الجزایر برود 

  )7.(کند که حکومت خوبی محال است  و اظهار می»نیکی خواب و خیال است « : گوید  چیز بد است جایی که می

کند ، بدون وابستگی  خواهد ، سرنوشت خود را انتخاب می راوي مرتد شخصیتی است که در پایان داستان آن گونه که می
  .گزیستانسیالیسم استبه هر نیروي مافوق طبیعی و این یکی از اصول مکتب ا

  

  شخصیت پردازي  در داستان  مرتد  ) 2.ب

  :هاي فرعی  شخصیت) 1.2.ب

  . » ها پیش مرده است  کله خر ، از مدت« :  پدر راوي  -1

  . ي نازك پوشیده بودند ها رختدخترانی که  -2
 گفت یمخن و با او از آینده اش س پرداخت یم، همه روز به راوي  گفت یماز مدرسه طالب سخن « : کشیش  -3

 »...مذهب کاتولیک آفتاب است و  گفت یمو 

 . دیگو یمراهب منزوي که درباره ي شهر نمک براي راوي سخن  -4

 . نمک پاشیده بودند  شیها زخمشخصی که بر بدنش تازیانه زده وبر  -5

 شوند یمبا خوابی سبک و چون بیدار  خوابند یمو آنان که  کشند یمآنان که در اعماق معادن زجر « : غالمان  -6
 .» ...  برند یمفرمان 

 .» ... مادر وحشی ام « : مادر راوي  -7

 . راهنماي راوي که دزد است و او را آزرده است: بلد  -8

منظور از اسکیموها همان .(ي مکعبی برفی خود به لرزه در آمده اند ها کلبهاسکیموهاي سیاه که در  -9
 . ) هاست یوحش

 . رانند یمي سیاه شان حکم ها غالموبر  کنند یمرونشان زندگی آنان که درخانه هاي ست: خداوندان راوي  -10

 .» ... بود ) جادوگر( برهنه زیر ژنده خاکستري همراه او « :  زنی ناآشنا  -11

 . کسانی که همراه با زنان به دنبال جادوگر وارد شدند : مطربان  -12

 . کسانی که همراه با مطربان به همراه جادوگر وارد شده اند : زنان  -13

 . ي راوي را گرفت ها گوشزنی که دو  -14

 . زن سخت جوان که در کنار مطربان به خود خزیده بود و هنوز کتک نخورده بود -15

 » . یکی از پاسداران پدیدار شد « : پاسدار  -16

 .  کردند یمدو نفر مجهول که با هم گفت وگو  -17

 حضرت بفور: قاضی عسگر  -18
 

 : هاي اصلی شخصیت) 2.2.ب



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٣٨٥ 
 

باهوش است و در نقش . برد   ه خود از پدر زمخت و مادر وحشی اش نام میشخصی روان پریش ک: راوي  -1
  .گذراند و به مازوخیسم و سادیسم مبتال ست  مبلغ مذهبی حوادث زیادي را از پیش رو می

  »... با موهاي لیفی شکل و باالتنه اي پوشیده از جوشن مروارید و پاهایی برهنه و « : جادوگر  -2
 ». تهی و زنگ زده ، ارباب بود ، خدا بود و صفت چون و چرا ناپذیرش شرارت بود ي ها چشمبا « :بت اعظم  -3
 

  ي داستانیها تیشخصروان کاوي ) 3.ب
ي مختلف روان رنجوري همچون سادیسم و ها گونهبه » سه قطره خون« ي این داستان نیز همچون داستان  ها تیشخص

آن را به عنوان تنها شخصیت اصلی داستان در نظر گرفت، فردي  توان یمراوي این داستان که به نوعی . مازوخیسم گرفتارند
و نسبت به او خصومت  کند یماو از پدرش به بدي یاد . برد یماست که هم از رنج بردن خودش و هم از آزردن دیگران لذت 

ارت او نیز همچون راوي عقده ي حق. نمودگر عقده ي ادیپ درمان نشده ي او باشد تواند یمدارد که این نکته به گونه اي 
اغراق آمیز است و همین نکته سبب شده است که به دنبال برتري شخصی نسبت به دیگران و به ویژه » سه قطره خون«داستان 

در این شخصیت نیز به دلیل بی توجهی دیگران نسبت به او شکل گرفته ) 8(سبک زندگی غفلت شده. ي دیگر باشد ها شیکش
در بی اعتماد اش نسبت به خود و دیگران و زندگی بیرون از جامعه  توان یمک زندگی غفلت شده را ي این سبها نشانهاست؛ 

ي افرادي است که در پی به ها یژگیوخاص نشان دادن خود و تظاهر به بر عهده داشتن وظایف سنگین از . اش مشاهده کرد
. در شخصیت راوي داستان مشاهده نمود توان یمنیز  را ها یژگیوي فردي و برتري بر دیگرانند؛ این ها تیموفقدست آوردن 

به او آسیب  خواهند یمکه جامعه و افرادش  کند یمهمچنین رواي این داستان به پارانویاي اغراق آمیز مبتالست و دائماً تصور 
  .ي این داستان نیز همه به سادیسم و مازوخسیم دچارندها تیشخصدیگر . برسانند
 

 

( ها زاویه ي دید اول شخص شرکت کننده  و اثر متعلق به سبک داستان نویسی مدرن اند که در آنسه قطره خون و مرتد د
راوي در سه قطره خون تغییر پیدا . به کار گرفته شده است و هر دو اثر راوي قهرمانند) هاي مدرن زاویه ي دید مطلوب داستان

 .شود ایت میکند ، اما مرتد از آغاز تا پایان به وسیله ي یک راوي رو می

. ها همه به اختالالت روانی همچون روان پریشی، روان رنجوري، سادیسم و مازوخیسم مبتالیند هاي این داستان شخصیت
  .هاي کمتري در پیش برد داستان به کار گرفته شده اند در داستان مرتد نسبت به سه قطره خون شخصیت

ها از جریان سیال ذهن و  در آن. ها به تصویر کشیده شده است نهایی است که در این داستا معناباختگی یکی از ویژگی
کابوس . تک گویی هاي درونی استفاده شده است؛ از تک گویی هاي درونی در داستان مرتد بیشتر استفاده شده است

  .دهد ها را در ادبیات مکتب سوررئالیسم جاي می گونگی و توهم فراوان این آثار ، آن

  ها ارجاع

« و ) اثر پرویز شهبازي( »عیار چهارده«توان به فیلم  شود ، براي مثال می وش امروزه در سینما به وفور استفاده میاز این ر. 1
  .ها به کار گرفته شده است اشاره کرد که این فن در آن) اثر ابراهیم حاتمی کیا(» به رنگ ارغوان 

  .هاي داستان نویسی مدرن است ویژگیها در پایان داستان یکی از  فرجام ناپیدا و سردرگمی شخصیت. 2
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برند  را به کار می» روح«شود، نویسندگان به جاي واژه ي روان،  هاي مدرن نوشته می در برخی از نقدها که بر داستان. 3
مذهبی  -از روح بیشتر در مسائل دینی. هاي فراوانی دارد که درست نیست، زیرا روح مقوله اي معنوي است که با روان تفاوت

کند، ولی روان آن بخش از وجود مادي انسان است که  شود و انسان به وسیله ي آن با خدا ارتباط برقرار می عرفانی یاد میو 
ها  در این گونه داستان. با مغز و اعصاب در ارتباط است و به همین دلیل است که اختالالت روانی به مغز بازمی گردند

  .ارند نه روحیها به اختالالت گوناگون روانی دچ شخصیت

ها  شود و درمیان همه ي انسان هاي جسمانی  در هنگام تولد آغاز می عقده ي حقارت، احساسی است که با ضعف. 4
اگر این عقده به شکلی اغراق امیز در فرد متجلی شود، . مشترك است و دلیل آن حس برتري جویی و موفقیت در افراد است

فردي که به عقده ي حقارت اغراق آمیز دچار است، در پی ایجاد . شود می مانع از شکل گیري عالقه ي اجتماعی او
شود و نسبت به دنیا و  کند از دیگران منزوي می هاي شخصی نسبت به دیگران است و چون به این امر دست پیدا نمی برتري

  .دیگران بدبین است

  .هاي این مکتبند رش دربردارنده ي ویژگیآلبر کامو خود معتقد بوده است که اگزیستانسیالیست نیست، اما آثا. 5

گفت، در حصار بد به زنجیر  و مردي که از خوب سخن می«  : گوید رود می سرود مردي که تنها راه می«شاملو در شعر . 6
  )شاملو، هواي تازه. ( »آمد چرا که خوب فریبی بیش نبود و بد بی حجاب به کوچه نمی/ کشیده شد

  .، ولی چون کامو از این واژه استفاده کرده است، در این نوشتار نیز از آن استفاده شده استبهتر است بگوییم کابوس. 7

ها بی توجه  کنند دیگران نسبت به آن سبک زندگی غفلت شده اختاللی روانی است که در افرادي که احساس می. 8
ن و حسادت شدید نسبت به موفقیت دیگران، بی اعتمادي نسبت به خود و دیگرا. گیرد هستند و مطرود واقع شده اند، شکل می

  .هاي این افراد است از ویژگی
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128  

  ي حیدرباباي شهریار بررسی اجتماعیات در اشعار فارسی و منظومه
  

  1زادههادي جوادي امام
  چکیده

تهاي جامعه، اي از جامعه شناسی ادبیات است که میبررسی اجتماعیات در آثار ادبی، شاخه  تواند نوع نگرش هنرمند به واقعی
ي متقابل تأثیرگذاري و تأثیرپذیري اثر ادبی با ن ابعادي از رابطهسازي هنجارها و ناهنجارهاي اجتماعی و همچنیدالیل برجسته

هاي اجتماعی یکی از محورهاي اصلی اجتماعیات دهد که بیان ناهنجاريي حاضر نشان میمقاله. جامعه را مورد بررسی قرار دهد
ی انتقادي سعی در بهبود شرایط موجود و در اشعار فارسی شهریار است که وي تحت تأثیر تعهد ادبی خود در قبالِ جامعه، با نگاه

پردازد که ریشه در هنجارهاي ، به بیان اجتماعیاتی میحیدرباباي همچنین این شاعر در منظومه. تأثیرگذاريِ سازنده بر مخاطب دارد
تی روستاییان آذربایجان دارد؛ اما با تغییر این الگوها و تأثیرپذیري ذوق ادب ی شهریار از این دگرگونی، فرهنگی و آداب و رسوم سنّ
هاي اخالقی و اجتماعی نیز نگاه نوستالوژیک وي در این منظومه نمایان شده که عالوه بر دلتنگیِ زمانی و مکانی، یادآور    ارزش

  .باشدمی
  
  

 .ابا، نوستالوژيي متقابل ادبیات و جامعه، تعهد ادبی، شهریار، حیدربشناسی ادبیات، اجتماعیات، رابطهجامعه: هاکلید واژه

  

                                                        
   h_javadi_e@yahoo.com:رایانامهکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،  -1
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  مقدمه

جورج «اي است که پژوهشگرانی همچون  رشته شناختی آثار ادبی، از جمله تحقیقات میان شناسی ادبیات یا نقد جامعه جامعه
اند و   و دیگر محققان به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته 4»روبرت اسکارپیت«، 3»کوهلرش اری« ،2»لدمنگ لوسین«، 1»لوکاچ

ت فرهنگی هنرمند و تعلّق وي به یک طبقه: لفی شاملمباحث مخت ي خاص اجتماعی،  پژوهش در محتواي اثر ادبی، بررسی شخصی
 ]1[ .اند ارائه کرده... ي چاپ، توزیع و زمینه

 شناسی ادبیات بیشتر به توجیه مطالب و حوادث اجتماعی مندرج در متون نظم و اي وجود دارد که جامعه از سویی دیگر، نظریه 
نیز  5لوونتال). 13: 1377سلیم،(پردازد  نثر فارسی و بیان نظرات نویسندگان و شاعران در مورد مسائل اجتماعی روزگار خود می

رسد بیشترین فاصله را با جامعه  ادبیات، به معناي راستین خود باید چیزي را تفسیر کند که به نظر می شناسی جامعه«: معتقد است که
  ). 156: 1987/1384لوونتال،(» رود هاي آن به شمار می ویژه کاستی م جامعه و بهدارد و کلید اصلی فه

هاي  شناختی ادبیات است و اشاره شد که اینگونه نقد، زیرمجموعه البته بررسی اجتماعیات در آثار ادبی، بخشی از نقد جامعه
  . هاي جامعه نیست مختلفی دارد و منحصر به بررسی مسائل اجتماعی یا کاستی

پردازد که بخش اول مربوط به  شهریار می حیدربابايي  و منظومه ، در دو بخش به بررسی اجتماعیات در اشعار فارسیاین مقاله
ت مسأله هاي اجتماعی  سازي و توجه خاص وي به ناهنجاري گرایی شهریار در بیان اجتماعیات، عوامل مؤثر در برجسته ي واقعی
و تأثیر دگرگونی این هنجارها بر ذوق  حیدرباباي  فرهنگی و اجتماعی در منظومهی هنجارهاي در بخش دوم، تکیه بر بررس. است

ي متقابل تأثیرگذاري و تأثیرپذیري اثر ادبی با  در پایان نیز رابطه. شود ادبی شهریار است که در نگاه نوستالوژیک وي نمودار می
  .جامعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  

  بخش اول

  ات در اشعار فارسی شهریاراجتماعی

ي مستقیمی دارد و بر این اساس،  معیار گزینش مسائل اجتماعی و بیان هنريِ این وقایع، با ذوق و تعهد ادبیِ هنرمند رابطه
ت و شایستگی بیان، از نظر اهل ا به . بندي متفاوتی خواهد داشت هنر درجه گزینش نوع اجتماعیات از لحاظ اهمیي  هر حال مسألهام

از سویی ). 75: 1384رسولی،(است » هنر براي هنر«ي  گرایی و واکنشی در برابر اندیشه هاي واقعیت تعهد در ادبیات یکی از شاخه
ي استناد به آثار هنري و همچنین بر  گرایی هنرمندان در بیان مسائل اجتماعی، بر جنبه گویی و واقع دیگر واضح است که حقیقت

                                                        
١

. Lukacs, Georges.  

٢. Goldmann, Lucien. 

٣. Kohler, Erich. 

٤. Escarpit, Robert. 

٥. Lowenthal, L. 
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توانند خالف مصالح بشري، علم و اخالق جامعه و هر آنچه به زیبایی و حقیقت  آثار ادبی نمی«: پس. یدافزا ارزش ادبی اثر می
  ).19: 1387پارسانسب،(» گیري کنند  مربوط است، جهت

در سال  یافت که شدن صنعت ماهی و شیالت ایران یملّتوان در موضوع  ي شهریار را می گرایانه به عنوان نمونه، نگاه واقع
ی شدن شیالت«مخاطب کنونی، زمانی که با عنوان  .وقوع پیوسته ب دکتر محمد مصدق يها پس از پایمرديو  )ش. ه1331( » ملّ

م می شدن بخشی از جنبه در ذهن خود، بهینه شود، مواجه می ا  ي معیشتی مردم و ارزانی قیمت محصوالت شیالت را تجس نماید؛ ام
تهاي دیگري نیز داشته است شدن، شود که این ملّی با خواندن ابیات این قطعه، مشخص می واقعی:  

  خریدیم به یک تومان، دو ماهی می/ به دست روسها بود شیالت «

ی ش   دگر ما رنگ ماهی را ندیدیم/ د، یکی شد بیست تومان چو ملّ

  »یکی پنجاه تومان هم شنیدیم/ ي راوي که ماهی  از آن پس عهده

  ).1109: 1387شهریار،(

ي و اجتماعیِ جامعه«  کند و برخالف ذوق و پسند قشر یا قشرهایی از  انتقاد میخویش  ي شاعر و نویسنده از اوضاع ناپسند ماد
  »کند در چنین زمانی است که با محیط خود مبارزه می. گوید جامعه سخن می

  ).67 - 66: 1381ستوده،( 

. هاي اجتماعی برجسته است با وجود تنوع مضامین در اشعار فارسی شهریار، نگاه این شاعر به مسائل جامعه و به ویژه ناهنجاري
هاي  و کاستی دهد، ناهنجاري ي شهریار در اختیار او قرار می عهاي که جام ي اولیه  رسد که از یک سو ماده در این میان، به نظر می

بخشی، تأثیرگذاري بر مخاطب و بهبود اوضاع اجتماعی به بیان  -دیگر، خود هنرمند نیز در جهت آگاهیاجتماعی است و از سویی 
  . ها توجه خاصی دارد ناهنجاري

» ي تجربه است ي فرد با جهان به مثابه براي رابطهبشر،  ادبیات، یگانه منبع مطمئن براي آگاهی و خودآگاهی«
  ). 156: 1987/1384لوونتال،(

ما نیاز داریم تا دردهاي «: دهند ي جایگاه شعر است که ایشان جواب می از گفتگوهايِ انجام شده با شهریار، پرسشی درباره
خواهد که  طرح نیست؛ بلکه خواننده، شعري میي شعر، فرم م براي خواننده... ي شعر بازگو کنیم اجتماعی خویش را به وسیله

  ). 539: 1374بیگی،(» ي دردهاي اجتماعش باشد بازگوکننده

فقر اقتصادي و معیشتیِ مردم جامعه از مسائلی است که شهریار را به شدت تحت تأثیر قرار داده و او را به واکنش و بیان   
آورد و در بسیاري از  بیند، فقر و بی عدالتی عمیقاً قلبش را به درد می ا میشهریار، رنج انسانها ر«. دهد اینگونه مسائل سوق می

ف،( »هایش این رنجها را تصویر کرده است سروده   ).71: 1382مشرّ

پردازد که فرزند خانواده با زبانی عامیانه و کودکانه راوي این بندها  اي فقیر می  شهریار در قالب شعري نو به شرح حال خانواده
  :  است

ت / از پیسی و نخریسی / از کلفتی از رخشوري / شد که مادرم  کی می«   ...نجات بدم ها همسادهاز منّ



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٣٩١ 
 

زُرمادر، ما را   ا دگه ما ندیدیم ته چین پلو، چه رنگیه /  کرده بایم باغ گلستون دیده استخِماهی را ما تو /  ام...  

ن بوي غذا،/  ها  ي همساده گاه وقتی هم از خونه   ...شیم کنیم، مریض می ها کوم می ما بچه/  شه می بلَ

  به نون و آبی برسیم، کمک مهندسی بشیم/ شه که ما، بعد همه جون کندنها اي خدا کی می

  »آد آد  کمبزه با خیار می بزك نمیر بهار می/ مادره را نجات بدیم

  )1335 -1333: 1387شهریار،(

الی و خرافهرواج : هاي فرهنگی و اجتماعی همچون ناهنجاري   گري و فزونی گدایان در سطح جامعه، اعتیاد،  گرایی، تکدي رم
  :اعتنا باشد تواند نسبت به آنها بی مسائلی هستند که شهریار نمی از جمله... قمار و

  ببین رمال بدبختی که گیرد فال بدبختی/ ها بهرِ زنِ بدبخت ایرانی  میان کوچه...«

د ي دیوار این کشور  گدا در گوشه اشی به دیواري کشد تمثال بدبختی/ بدان مانَ   ...که نقّ

  »کند محکوم اضمحالل بدبختی چه ننگین می/ نفاق و فقر و نادانی در این قرن اتم، ما را 

  ).381 -380:همان(

  به الکل و هرویین محو و مستحیل کنند/ خدا ذلیل کند ناکسان که قومی را «:        اعتیاد - 

ن، چنین ذلیل کنند/ ، کجا رواست ترا تو خود مسکّن قومی   »به اعتیاد مسکّ

  ).618: همان(

  خسارتی است اگر نیک بنگري هنگفت/ مباز دل به قمار اي جوان که برد قمار«:  آفت قمار -

  ...که دست خویشتنش خانه از اساس نرُفت/ به پاي خویش کسی در قمارخانه نرفت 

  ...اند و با غم جفت که بامداد گدا گذاشته/ ام به دولت طاق  شب قمار، کسان دیده

  ...مگر به خاك توانند روي ننگ نهفت/ از این خطا، چه جوانان که خودکشی کردند 

رد ندارد از آن به نام او را  حریف نرد نخستین  قمار بازي گفت/ قمار ب«  

  ).1072 -1071:همان(

شدگان، تهیدستان، گدایان، بزهکاران، دیوانگان و خالصه  عِ راندهشود که سخنگويِ جم پیمان می هنرمند ادبی زمانی با ما هم«
نده..کنند تمام کسانی باشد که مشکالت جامعه را تحمل می هاست صداي نویسنده صداي باز «  

  ). 158: 1987/1384لوونتال،(

  : هاي اجتماعی انحراف در برخی از نقش -
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هاي مختلف جامعه، نقش  ي اجتماعی مربوط به افرادي است که در الیهها شکنی ي دیگر از هنجار ا از دیدگاه شهریار، گونه
هد  پذیرند؛ ولی نسبت به انتظارات جامعه در قبال نقش خود، بی اجتماعیِ خاصی را می ت و تعتفاوت هستند و با انحراف از مسئولی

-ي اعتدال  کوچکترین انحراف از نقطه نگاري است که دستگاه لرزه» هنر«. شوند هنر می خود، سبب تحریک حس انتقادي اهل
  ).15: 1،1944/1373شوکینگ(کند  موجود را ثبت می فکري و عقالنیِ

قاضی، : همچون صاحبان نقشهاي اجتماعیانحراف برخی از منظوم، در آثار از ادبیات فارسی به ویژه  اي گستردهبخش در 
یافت  2»انتظارات اجتماعی«توان در بحث  دلیل آن را میو   ارگرفتهموضوع طعنه و انتقاد قر، بیشتر واعظ و زاهد محتسب، صوفی،

  ). 5-3: 1381وحیدا،( ستها ا نقشحاکم بر  خاصِ و هنجارهاي ها آن بر شناخت ارزشپایه و اساس  که

تقسیم انتظارات اختیاري، ) الزامی، پ انتظارات) انتظارات اجباري، ب) الف: اجتماعی به سه گروههمچنین انتظارات 
ت » اجباري انتظارات«شوند که در میانِ این سه گروه،  می افراد در  اي که باالیی نسبت به دیگر انتظارات دارد؛ به گونهحساسی

به انتظارات اجباري را به هیچ  توجهی بی ،جامعه. آن نقش هستنديِ اجبار ناگزیر از پاسخگویی به انتظارات ،نقشهاي مختلف
 شمار بیشترینهستند که  هایی نقش ي جملهاز یاد شده،  نقشهاي .کند شخص هنجارشکن، برخورد میا ب تابد و روي بر نمی

جامعه با  يگردد که دیگر اعضا سبب میها  نقشت صاحبان این موقعی. انتظارات اجباري و الزامی را در برابر خود دارند
  ).همان(را زیر نظر داشته باشند  افراداین  يحساسیت بیشتر

  اي خبردارِ خدا، پس تو چرا نادرویش/ خبران ناکس و نادرویشند  از خدا بی«:  پوشان ریاکار خرقه

  »زده در خرمن خویش چه بسا خرقه که آتش! / آبروریزي اسالم به نام اسالم

  ).277: 1387شهریار،(

  کاله فقر، به سر برنهاد و روش انداخت/ ي صوفی به روي دوش انداخت  ریا که خرقه«

  ...به روي دوش، چو ضحاك مار دوش انداخت/  مغز جوانان کند که افعی زلف  خورش ز

زِ سر گلّه کرد و آن تقلید  ها که در آغوش این وحوش انداخت چه برّه/ جالي دین، ب...  

  »ي اسالم مرده موش انداخت به چاه چشمه/ به دلوش از سر خود واکنید کاین ملحد 

  ). 469: همان(

  قاضی ما را بسی با قاضیان فرق است همین/ ندك اندام است و نغز و نازنین قاضی ما ا« :قاضی -

  ...قاضی ما را ید بیضا بزاید آستین/ قاضیان در آستین خرقه  ثعبان پرورند 

  

                                                        
٦. Schucking, L.L. 

٧. Attentes Sociales. 
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ت از کرباسشان بستر کند قاضی ما را پرند و پرنیان باشد پرین/ قاضیان را خس...«  

 ).567 -566: همان(

  »...ردپایش امین اوقاف است که دزد  بی/ ل وقف تو جز دست خائنین نرسد به ما«  :خائن اوقاف -

  ).107: همان(

زَك باطن زشت/ و دیري و کنشت اي تو که معتکف کعبه«:  معتکفان دروغین - چه کنی ظاهر زیبا، ب...  

شت/ ي کعبه کجا و کف دستی ناپاك  پرده اي همه ناخن تو انگل و انگُشت انگ...«  

  ).141:همان(  

» حافظ«ویژه  ها، شباهت بسیاري به مضامین انتقادي شاعران پیشین و به نگاه انتقادي شهریار به اینگونه انحرافات و هنجارشکنی
  .ي تعهد ادبی، در تأثیرپذیري شهریار از سبک غزلیات انتقادي حافظ دانست توان دلیل آن را عالوه بر مسأله دارد که می

  

  بخش دوم

   1»حیدربابا«ي  ظومهاجتماعیات در من

تی مردم روستاهاي آذربایجان شهریار در این منظومه به بیان بخشی از مضامین  اجتماعی بر اساس باورها و آداب و رسوم سنّ
هنجارهاي فرهنگی، معیار رفتارهاي ثابتی است «. روند پردازد که جزئی از هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی این منطقه به شمار می می

فرهنگی صورتهاي مختلفی به خود  هنجارهاي...کند به لحاظ فکري یا رفتاري از افراد انتظار دارد یا آن را تأیید می که گروه
رف: گیرد که برخی از آنها به شرح زیر است می 61: 1938/1378کوئن،(» ارزشها، آداب و رسوم، ع .(  

ت شال افکندن -  گذارند که منظور اصلی، تهویه و بیرون کردن  اي کار می ههاي روستایی وسط سقف خانه، روزن در خانه«: سنّ
از جمله یکی موضوع نامزد بازي است با کیفیت . شد ضمناً کارهاي دیگري نیز با آن روزنه صورت داده می. دود تنور است

  خود و دیگري در شبهاي عید نوروز، موضوع شال آویزان کردن  مخصوص

  ).                   11: 1375ویانپور،کا(» خواهیم عیدي می: یعنی که...است

  توخوردي ینقیز، بیگ جوراب آداخلی/ اوخوردي  قوشی، گئجه بایرامیدي«

خورديهرکس شالین بیر باجادان  سو  

  »بیگ شالینا بایراملیغین باغالماق/  شال سالالماق قایدادينه گؤزل  آي

  ).37: 1387کلیات اشعار ترکی شهریار،(
                                                        

  دهد آن را مورد خطاب قرار می) آنیمیسم(ا جاندارانگاري نام کوهی است که شهریار ب» حیدربابا« 1
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  1 ترجمه به فارسی

  بافته جوراب هفت رنگ» بیگ«از بهر /  عید و نواي مرغ شب و نو عروس شنگ «

  چشمش به روزن است که شال آیدش به چنگ

تی است شال فکندن به خانه   »ها بستن به شال نامزدان، عیدیانه/ ها  خوش سنّ

  )996: 1387شهریار،(

  : هاي زیر لب براي خوشبختی خود آب و زمزمه سوري و پریدن دختران روستایی از روي جوي هاي خاص چهارشنبه آیین -

  آغوزي، بوالماسیاینکلرین / کاغذي ، سووي، سؤزي نین چی باکی«

  مویزي، گیردکانی نین چرشنبه

  »!آینا تکین بختیم آچیل چرشنبه/  آتیل ماتیل چرشنبه«:  ر دییهقیزالر 

  ).38: 1387کلیات اشعار ترکی شهریار،(

 ترجمه به فارسی

  اش گاوان به گاه زادن و آغوز و خامه/ اش  مسافر و پیغام و نامه باکوچی آن«

  اش آجیل چارشنبه و آیین و چامه

  ).997: 1387شهریار،(» در دل کنند بخت چو آیینه آرزو/ دوشیزگان پرند به شادي ز روي جو 

  :زمستانی روستاییان و روابط عاطفیِ میان آنها هاي نشینی شب -

تاغی رین طؤله ل سی گئجهقیش « توراغیرین تلیلَکَ/ او یاتاغی، او  

تون  یاناغیبوخاریدا یانار او  

  »سسیکنده باسار گولوب دانیشماق / سی ، ایده گیردکانی، سیشبچره 

  ).39: 1387کلیات اشعار ترکی شهریار،(

  ترجمه به فارسی

  ها یاد آیدم ز محفل انس قبیله/  ها  ي پشت طویله شبهاي سرد، کلبه«

                                                        
  . انجام گرفته است» چی کریم مشروطه«به اهتمام » حیدربابا یه سالم«آذريِ  ي ي فارسی و سلیسِ منظومه ترجمه. 1
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ن ملیلهشعله ک ها شد اجاق، چو زری  

ه صداي بگو و بخندشان/  هنگام صرف شبچره و جوزقندشان  پیچد به د«  

  ).999: 1387شهریار،(

ا شهریار پس از مروري بر این ارزشها و آداب و رسوم، شاهد دگرگونی هنجارهاي فرهنگی و به منفیِ به ام وجود  ویژه تغییرات
گونه ضد  دیدگاه وي منحصر بر اهالی روستا نبوده؛ بلکه تمام گروههاي بشري گرفتار اینآمده در روابط انسانی است که از 

تها، ارزشها و رسوم تازه، «. اند ها شده ارزش تها، ارزشها و آداب و رسوم خود براي قبول سنّ هر چند مردم نسبت به رها کردن سنّ
ا کمتر فرهنگی است که در طول ت 67: 1938/1378کوئن، (» هایی نشده باشد اریخ دچار دگرگونیانعطاف ناپذیر و سختگیرند؛ ام.(  

  :هاي اخالقی و انسانی رنگ شدن ارزش کم -
  اورکلردن قازدیریب محبتی/  آزدیریب بیزيحیدربابا، شیطان «

ن سرنوشتین یازدیریب نوقره گو  
  »بلشدیریب قانینا باریشیغی/  بیرینن جانینا -بیر خلقیسالیب 

  ).33: 1387،کی شهریارکلیات اشعار تر(
  ترجمه به فارسی

  ي دلها سترده است مهر و وفا ز لوحه/ شیطان که خلق را به در از راه برده است «
  طومار تیره روزي از او نقش خورده است

  »در خون تپد، کبوتر زیباي آشتی/ ي دنیاي آشتی  نا امن از اوست عرصه
  ).992: 1387شهریار،(

  چومبلنتی گوز قیجیردوب دوروخوب/ ودوخوب ایندي بشر آژ قود تکین ا«

  باخیلالر کی گورسونلر کیم سینیخوب

  »!هره بیر دیش انسه سیندن قیرتسین الر! / توکونسونلر اونون لشین یرتسین الر

  ).55: 1387کلیات اشعار ترکی شهریار،(   

  ترجمه به فارسی

  ري شنیده استهر جا که بوي تازه شکا/ اکنون بشر چو گرگ گرسنه تکیده است «

  اندر کمین نشسته و دامی تنیده است

  »زند چون گرگ هار،  جسته در او چنگ می/ زند  در گلّه گوسفندي اگر لنگ می

  ).1019: 1387شهریار،(   

تون « یامانديگونلریمیز بیربیریندن / دوماندي حیدربابا گؤیلر بو  

  آمانديبیربیروزدن آیریلمایون، 
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  »یامان گونه سالیبالر بیزي یاخشی/  لیبالرالیمیزدن آ یاخشیلیغی

  ). 46: 1387کلیات اشعار ترکی شهریار،(

  ترجمه به فارسی

  هر روزِمان ز روز گذشته بتر شده است/ تر شده است  حیدربابا، فضا همه جا تیره«

  در میانه، تفرقه بس پر خطر شده است! هان

  »اند به روز سیاهی نشانده ما را عجب/ اند  دردا که خیر و عاطفت از ما ستانده

  ).1008: 1387شهریار،(

بیله«   ایندي اولموش قورت قوشالرین یاتاغی/ میز بوردا قوروب اوجاغی  قَ

  گون باتاندا سونر بوتون چراغی

  

  »الّا الیعافیر و الّا العیس/ ي لیس لها انیس  و بلده

  ).50: 1387کلیات اشعار ترکی شهریار،(   

  ترجمه به فارسی

  کامروز جاي کرکس و کفتار و گرگهاست/ اجاق و مأمن ایل و تبار ماست  اینجا«

  از شامگاه، دهکده تاریک و بی صفاست

  »جز خیل موسپید غزاالن و اشتران/ شهري که نیست همدم و همصحبتی در آن «

  ).1012: 1387شهریار،(   

  :     ي حیدربابا ي نوستالوژیکیِ منظومه جنبه -

شهریار از شرایط نابسامان اخالقی و اجتماعی، سبب دلتنگی وي نسبت به آداب، رسوم و باورهاي  تأثیرپذیري ذوق ادبی
به معناي » nostos«ي  یونانی است که ترکیبی از دو واژه اي نوستالوژي کلمه«. شود گذشته و ورود شاعر به فضاي نوستالوژیکی می

در ابتدا به افراد غمگینی که آرزوي بازگشته به سرزمین مادري را  این واژه... معادل دلتنگی است» algia«بازگشت به وطن و 
: 1387صیادي و نوري،(» گردید غربت و حسرت بر گذشته اطالق نوستالوژي به تدریج عمومیت یافت و به غم.شد داشتند اطالق می

است که ) محیط روستا(و مکانی ) دوران کودکی(ي زمانی  ي حیدربابا، شامل دو محدوده ي نوستالوژیکی در منظومه جنبه).46
  .شوند هاي خاص خود در این بخش توصیف می بودن دوران کودکی شاعر، اهالی روستا نیز با ویژگی عالوه بر پررنگ
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اي  دوران کودکی، برهه«: آمده است» کودکی در اشعار المارتین و شهریار ي پدري و خاطرات خانه«ي  مقاله ي در چکیده
این خاطرات شیرینی . ماند می ي ذهن او باقی آن تا پایان عمر انسان در نهانخانه که رویدادهاي گوناگون هاست سرشار از خاطره

ي است که یاد آنها، احساسی از حسرت و اندوه در روح انسان بر جاي می به 1378ایراندوست،(» گذارد حد .(  

نده قاري« ن باجانی قاپکولک قالخیب، /  ننه گئجه ناغیل دیی دهدؤی  

  قورد گئچینین شنگولوسون یینده

  »بیر گول آچیب، اوندان سورا سولئیدیم/  من قاییدیب، بیرده اوشاق اولئیدیم

  ).35: 1387کلیات اشعار ترکی شهریار،( 

  ترجمه به فارسی

نَد نبرد/ گوییِ شبهاي تار و سرد  پیران و قصه«   کوالك تند، با در و پیکر کُ

ز« یغ و درداي در» گرگ و شکار شنگول ب  

  »بار دگر شکفتن و پژمردن آرزوست/ ام بردن آرزوست  خود را به عهد کودکی

  ).994: 1387شهریار،(

  بیرده یاتام قوجاغوندا یوخلویام/ حیدربابا گلدیم سنی یوخلیام «

  عمري قووام  بلکه بوردا حاخلیام

  »آیدین گونلر آغالریوزه گولسن بیر/ م بیزه گلسن بیر  اوشاقلیغا دییه

  ).49: 1387کلیات اشعار ترکی شهریار،(   

  ترجمه به فارسی

  بازآمدم که با تو کنم خواب راحتی/ حیدربابا به شوق سالمی زیارتی «

  گیرم مگر ز توسن این عمر سبقتی

  »خندد چو گل به روي پر از اشک داغ ما/ شاید که عهد کودکی آید سراغ ما 

  ).1010: 1387شهریار،(   

  ممد صادق دامالرینی سوواردي/ التار یوواردي هچی خاال چایدا پ«

  هیچ بیلمزدیک داغدي، داشدي، دوواردي

  »آهللا نه خوش غمسیز غمسیز یاشاردیق/ هریان گلدي شیالغ آتوب آشاردیق 
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  ).36: 1387کلیات اشعار ترکی شهریار،(

  ترجمه به فارسی

  ام بوداندود ب صادق به کار کاهگ/ خاله هاجر به شستن جامه کنار رود «

  خیال از در و دیوار و دیر و زود ما بی

  

  »!گذشت عمر اي خدا چه بی غم و آسوده می/  گرم شلنگ تخته به دامان کوه و دشت 

  ).995: 1387شهریار،(

ی گتمسی/ سی  لی سؤلیق اتمه میرصالحین ده« میر عزیزین شیرین شاخس  

  سی میرممدین قورولماسی بیتمه

  »گچدي، گتدي، ایتدي، باتدي، داغیلدي/ لدي ایندي دئسک، احواالتدي ناغی

  ).44: 1387کلیات اشعار ترکی شهریار،(

  ترجمه به فارسی

  اش تازي و خوش آن پیش» میر عزیز« در دسته/ اش  بازي و دیوانه» میر صالح«اطوار «

  سازیش و به بزم هنر صحنه» میرممد«

ر/  اینها براي ما همه اینک فسانه است  د و پراکند و در شکستبگذشت و رفت و م«  

  ).1005: 1387شهریار،(

خود، از اصل خود دور افتاده، صفات  ي ه ي حیدربابا حکایت هجران انسانهایی است که با گرفتاري در کارهاي روزمر منظومه
  ). 28: 1373فالحی،(یابند  کودکی خویش می هاي ها و خاطره انسانی را فقط در قصه

شود و امیدوار است که در مقابل انحرافات  هاي اجتماعی و انسانی را یادآور می منظومه، ارزش شهریار در ابیات پایانی این
ت  قطعه«. آمده در این الگوها، مخاطبان وي به حفظ ارزشها پایبند باشند پیش ي شیرین حیدربابا، بیشتر از این لحاظ، شایان اهمی

  ).613: 1374کارنگ،(» چرخد ي اخالق می به مبدأ و توجه به مبانی عالیه است که با زیبایی و تنوعی که دارد، دور محورِ ایمان

  سون سوزلریم حقین اراده سیدي/ منم یولوم محبت جاده سیدي «

  محبتین رسالت وعده سیدي

  »سیاست آدلی منده بیر مرض یوخ/ یوخسا منده بیر کس ایله غرض یوخ 
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  ).57: 1387کلیات اشعار ترکی شهریار،(   

  فارسی ترجمه به

ت قدم زدم « بر روي غیر حق، همه خط عدم زدم/ عمري به شاهراه محب  

  پیغام عشق بود من از هر چه دم زدم

  »در جان من به نام سیاست، مرض نبود/ ور نه مرا به هیچ کس اصال ً غرض نبود 

  ).1021: 1387شهریار،(   

  نوب یاز اولسونبلکه بو قیش بیرده چو/ دینه اوشاق بیر بیر بیله ساز اولسون «

  چاي چمنلر اوردك اولسون قاز اولسون

  »سنیق سالخاق قانادالري بیر آچاق/ بیزده باخیب فرحله نیب بیر اوچاق 

  ).58: 1387کلیات اشعار ترکی شهریار،(   

  ترجمه به فارسی

  تا بشکفد بهار و درختان جوان شوند/ پیر و جوان بگو که به هم مهربان شوند «

  خوان شوند دشت و دمن نغمهمرغان به رود و 

  »مان سیر فضا کند پر و بال خسته/ مان  شاید که شادمان شود این روح خسته

  ).1022: 1387شهریار،(   

  بیزدن سورا قاالنالرا عشق اولسون/ حیدربابا آلچاقالرون کوشک اولسون «

  کچمیشلردن گلنلره مشق اولسون

  »!وزلره آلالنماسینهر ایچی بوش س! / اوالدیمیز مذهبینی دانماسین

  ).59: 1387کلیات اشعار ترکی شهریار،(   

  ترجمه به فارسی

  رفتیم ما و عمر عزیزان دراز باد/ حیدربابا نشیب تو یکسر فراز باد «

  اندرزِ رفتگان همه را کارساز باد

  »!بر هر گزاف و یاوه و پوچی یقین کنند! / اوالدمان مباد که انکار دین کنند
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  ).1023: 1387شهریار،(

ي تأثیرگذاري و تأثیرپذیريِ متقابلِ اثر ادبی با جامعه است که  شناسی ادبیات، مسأله یکی دیگر از مباحث مورد توجه در جامعه
بر جامعه دارد  ادبیاتدر روش نقد اجتماعی، تأثیري که «. ي مستقیمی با مبحث اجتماعیات در آثار ادبی داشته باشد تواند رابطه می

  » دارد، مورد مطالعه استکه جامعه بر اثر ادبی  و نیز تأثیري

  ). 41: 1386کوب، زرین(

توان مصادیق فراوانی داشته باشد که  نام برده، یک مفهوم کلی است که می» ادبیات«کوب از آن به عنوان  آنچه که دکتر زرین
پذیري شهریار و اشعار او از جامعه، در بیان مسائل اشاره شد که بخشی از تأثیر. یکی از این مفاهیم است» اجتماعیات«به طور یقین، 

هاي  دیگر، تالش شهریار در تأثیرگذاري بر جامعه، در یادآوري ارزش از سویی. کند اجتماعی و مبحث نوستالوژي نمود پیدا می
  . گیرد ها شکل می و توصیه به دوري از ضد ارزش) مردم جامعه(اجتماعی به مخاطبان خود 

به عنوان عاملی جهت تأثیرگذاري بر مخاطب ... راي این قابلیت هستند که در ابعاد اخالقی، تربیتی، فرهنگی وپس آثار ادبی دا
ي حیدربابا بر جامعه را در انگیزش احساسات مخاطب  توان یکی از ابعاد تأثیرگذاري منظومه حال می. مورد استفاده قرار گیرند

اي که  ریزیم، به آن آرزوهاي نشدنی، به آن گذشته روزگار حسرت بار خود اشک می در خواندن حیدرباباي شما، بیشتر به«: یافت
راه زندگی تنها  ایم، به یاران عزیزتر از جان، که ما را در نیمه که در دل نهفته و به کس نگفته بازآمدنی نیست، به آن دردهائی

  ).606: 1374میر،ض روشن(» ي خود را در حیدربابا نبیند کیست که گذشته... اند گذاشته

  

  :نتیجه

ي مستقیمی با افزایش میزان ارزش آثار ادبی دارد و به نظر  ي اجتماعیات، رابطه گوییِ هنرمند درباره گرایی و واقع واقعیت -
  . نگاران است تر از زبان تاریخ تر و واقعی رسد که در برخی از موارد، انعکاس مسائل اجتماعی از زبان هنرمندان، ملموس می

شود که با دید انتقادي و  تأثیرپذیري شهریار از مسائل اجتماعی و تحریک تعهد ادبی وي در قبال مردم جامعه، سبب می -
  .ها بپردازد ها و ضد ارزش سازي برخی از وقایع اجتماعی همچون ناهنجاري سازنده به برجسته

تأثیرگذاري بر مخاطبان خود با تکیه بر ترویج  دربابا،حیي  دلیل توجه شهریار به هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی در منظومه - 
ها و تأثیرپذیري شهریار از این انحراف، گرایش وي به  هاي اخالقی و اجتماعی است؛ ولی با دگرگونی منفیِ این ارزش ارزش

گیرد که شامل  شکل می) واقع در آن خاص روستا و مکانهاي(و مکانی ) دوران کودکی(از نوع زمانی  نوستالوژي بر اساس دلتنگی
ي زمانی و مکانی  هاي اخالقی و رفتاري اهالی روستا در آن محدوده شاعر و همچنین ویژگی توصیف رفتارهاي دوران کودکی

-سخنان پایانی شهریار در این منظومه، تأکید دوباره بر هنجارها است تا شاید وي نیز سهمی در بهبود اوضاع اجتماعی داشته . است
  .باشد

  

  : نوشت پی
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  :جهت آشنایی بیشتر با نظریات این محققان، به منابع زیر مراجعه شود. ]1[

بی ترجمه. ادبیات شناسی جامعه). 1992/1387(.، روبرتاسکارپیت -   . سمت: تهران. ي مرتضی کُتُُ

. هاله الجوردي: مترجم؛ »ارغنون«مجالت فلسفه، کالم و عرفان . »ادبیات شناسی لوکاچ و جامعه«). 1375.(پارکینسون، جی - 
  .238 - 221صص . 10و  9ش. بهار و تابستان

http://www.noormags.com/view/Search/ViewResult.aspx?txt=&ArticleId=6961   

. »شناسی ادبیات درآمدي بر جامعه«مقاالت مجموعه . »ادبیشناس  جامعه ي بارهتزهایی در«). 1974/1377.(کوهلر، اریش -
  .247 – 236صص . جهان نقش: تهران. گزیده و ترجمه از محمد جعفر پوینده

گزیده و . »شناسی ادبیات درآمدي بر جامعه«مقاالت  مجموعه. »ادبیات شناسی جامعه«). 1971/1377.(گلدمن، لوسین -
  .79 – 64صص . جهان نقش: تهران. حمدجعفر پویندهترجمه از م

 

http://www.noormags.com/view/Search/ViewResult.aspx?txt=&ArticleId
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  منابع

ي ادبیات  ي دانشکده مجله. »پدري و خاطرات کودکی در اشعار المارتین و شهریار ي خانه«). 1378.(تبریزي، رضا ایراندوست
  .38 – 7صص . 171ش . تابستان. و علوم انسانی تبریز

60358=ArticleId&=txt?aspx.ViewResult/Search/view/com.noormags.www://http  

مجموعه مقاالت به همین سادگی و  . به اهتمام جمشید علیزاده. »شعر صاعقه است. دیدار با شهریار«). 1374.(حسن. بیگی، م
  .543 – 536صص . نشر مرکز: تهران. زیبایی

  .سمت: تهران .1357 شناسی ادبیات فارسی از آغاز تا سال جامعه). 1387.(پارسانسب، محمد

  . 73ص. 45ش.بهار. انسانی علوم ي نامه پژوهش. »معیار تّعهد در ادبیات«). 1384.(رسولی،حجت

   http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=63978&varStr=1    

. مجموعه مقاالت به همین سادگی و زیبایی. به اهتمام جمشید علیزاده.»حیدرباباي شهریار«). 1374.(ضمیر، مهدي روشن
  .611 – 604صص . نشر مرکز: تهران

  .چاپ هشتم. امیرکبیر: تهران. نقد ادبی). 1386.(کوب، عبدالحسین زرین

  .چاپ دوم. آواي نور: تهران. شناسی در ادبیات فارسی جامعه). 1381.(ستوده، هدایت اهللا

  .توس: تهران .شناسی ادبیات یا اجتماعیات در ادب فارسی جامعه). 1377.(سلیم، غالمرضا

  .توس: تهران.اي ي فریدون بدره ترجمه. ذوق ادبی شناسی جامعه). 1944/1373.(ل لوین. شوکینگ

  .چاپ دهم. نگاه: تهران. دیوان شهریار). 1387. (شهریار، محمد حسین

 .ي کیهان فرهنگی مجله. »غم غربت در اشعار ناصر خسرو، سنایی و خاقانی«). 1387. (صیادي، احمدرضا و نوري، علیرضا
  .       51 -46صص. 268ش . بهمن

                    /articlepage/fa/view/com.noormags.www://http423591                

  .29-26صص.32ش. اردیبهشت.»گرایی و تعاون در شعر شهریار انسان«).1373.(فالحی، کیومرث

 126154=ArticleId=txt?aspx.ViewResult/Search/view/mco.noormags.www://http  

مجموعه مقاالت به همین . به اهتمام جمشید علیزاده. »مقدمه بر جلد اول حیدربابا یه سالم«). 1374.(کارنگ، عبدالعلی
  . 614 – 611صص . نشر مرکز: تهران. سادگی و زیبایی

  .اقبال: تهران .هریارزندگانی ادبی و اجتماعی ش). 1375.(کاویانپور، احمد

  .سمت: تهران. ي غالمعباس توسلی؛ رضا فاضل ترجمه. شناسی جامعه مبانی). 1938/1378.(کوئن، بروس

http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID
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. ي محمد رضا شادرو ترجمه. شناسی ایران ي جامعه مجله. »شناسی ادبیات، نگاهی به گذشته جامعه«). 1987/1384.(لوونتال، لئو 
  .167 –151صص. بهار

http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=22956&varStr=201384  

ف، مریم   .نشر ثالث: تهران). زندگی و شعر محمد حسین شهریار(مرغ بهشتی  ).1382.(مشرّ

پژوهشی علوم انسانی  ي مجله. »)شناختی جامعه نگرش(حافظ  نقشها و هنجارهاي اجتماعی در دیوان«). 1381.(وحیدا، فریدون
  . 14 - 1صص . 13ش . بهار و تابستان. دانشگاه اصفهان

http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=235960    

  

http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID
http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId


سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٤٠٤ 
 

  

129  

  بدیعیه در شعر فارسی
   1يآباد نوش يرضا جوادحمید

 2رضا فوالديعلی

  :چکیده

به طور کلی بدیعیه قصیده اي است که در هر بیت یا . بدیعیه، یکی از انواع ادبی در شعر عربی و به تبع آن شعر فارسی است
مه یا عمدة صنایع در آن قصیده به نظم آمده است و آن داراي یکی از صنایع بدیعی وبناي بیت برآن صنعت باشد و ه) دو بیت(

بود که شمار بدیعیه  ها سدهو در این  گردد یمرواج بدیعیه سرایی به قرن هشتم و نهم باز . بیتی بدون صنعت در آن یافت نشود
. امین الدین اربلی بوده است صفی الدین حلی دانست، اما ابتکار این کار از آن توان یمنخستین بدیعیه سرا را . سرایان افزونی یافت

نخشتین بدیعیه سراي فارسی زبان، قوامی . شوند یماز نظر شیوة التزام به صنایع بدیعی به دو دستۀ ملتزم و غیر ملتزم تقسیم  ها هیعیبد
. پرداخته ایمدر مقالۀ حاضر ضمن بررسی مقدماتی بدیعیه سرایی در زبان عربی، به معرفی بدیعیه سرایان زبان فارسی . رازي است

  . ردیگ یبرمرا در ... این مقاله همچنین مباحثی چون نخستین بدیعیه سرا، انواع بدیعیه و 

  

 

 .سرا هیعیبدشعر، قصیده، بدیع، بدیعیه، :  ها دواژهیکل
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  مقدمه

  . ی استفارسی و به تبع آن شعر عربی در شعر ادبی از انواع کی هیعیبد

نظمت  دیقصا یعل طلقیاسم «: سدینو یمباره  نیا المنجد درصاحب . اند کرده فیتعروناگون گ ریتعاب را با هیعیبد نظران صاحب
 نیافصل مقوم ، میبگذر که» دیقصا« کلمۀ از. شود یماطالق  عیبدعلم  به نظم آمده در دیقصابر  که ی استاسم »عیالبدعلم  یف

 تیهرب کهاست  يا دهیقص«: سدینو یمباره  نیادر  یمیحکمحمدرضا  .)138: 1358حکیمی، (ستا» عیالبدعلم  یفنظمت « فیتعر
به نظم آمده  دهیقصدر آن  عیصناعمدة  ایهمه  بر آن صنعت باشد و تیب يبنا و باشد عیبد عیصنااز  یکی يدارا، آن) تیب دو ای(

ي بلند ا دهیقص«: آمده است) 11ج ( در دایرة المعارف بزرگ اسالمی  .)131: همان( ». نشود افتیبدون صنعت در آن  یتیب و باشد
سروده شده و هر یک از ابیات آن شاهدي براي یک یا چند ) ص(در بحر بسیط، با روي میم که غالباً در ستایش پیامبر اکرم 

از  يا گونهبه «: دهد یمبه دست  نیچنرا  یادبنوع  نیا فیتعری، محبت يمهد). 597: 1381تبریزي و برماوي، (» صنعت بدیعی است
   .)220: 1380محبتی، ( ».آمده باشد یعیبد عیصنا ۀهم ای و نیچند، در آن که شود یمگفته  يمثنو ایا غزل ی دهیقص عموالًم، شعر

که اوالً بدیعیه در قالب قصیده است و ثانیاً در هر یک از ابیات آن به تنهایی یا همراه با  دیآ یبرماز آنچه گذشت، این گونه 
البته به طور معمول، عموم . باشد یموجز این، هرچه گفته اند، تحدید ماال ضرور . ی استعیدب ۀیآرا کی کمبیت بعدي، دست 

  . پدید آمده اند) ع(ي بدیعیه در مدح پیامبر گرامی اسالم ها دهیقص

  

  ییسرا هیعیبد خچۀیتار

 هیعیبد شیسرا. ی گرفتافزون انیسرا هیعیبدشمار  کهبود  ها سده نیا در و گردد یمباز به قرن هشتم و نهم  ییسرا هیعیبدرواج 
  : سدینو یم نهیزم نیا در فیض یشوق. افتی وعیش عیبددانش  که شدآغاز یزمان

، به کنندبود، اضافه  کردهثبت  و کشف او که ییها هیآرا بر يا تازهفنون  کردندسو، تالش  نیااز زمان ابن معتز به  نگاران عیبد«
 و یمعاناز مباحث علم  يشمار ها آن، البته ندفن رساند 125را به حدود  یعیبدون شمارة فني، هجرقرن هفتم  در که يا گونه

 عیصناآمار  شیافزا ایگو. اند کردهمخلوط  عیبدبا ، شمرد عیبد جزو توان ینم که را یمباحث از ياریبس و انیبصور علم  از ياریبس
، شیخو دیقصا از تیبهر  در و کنند یمظهور  ينبو يها هیعیبد ندگانیسرابعد،  يچند. دارد تیموضوع ها آن يبرا کهاست  یعیبد
 اتیعیبد نیاالجرم . رسانند یم صنعت 150از  شیببه  را یعیبد عیصنا، بیترت نیبد و گنجانند یمرا  یعیبد عیصنا و ها هیآرا از یکی

 ها آن میمفاه و کنند ییرمزگشا ها آن زا که ییها شرحشرح بودند،  ازمندینمستتر بود،  ها آن در که يرموز و ها یدگیچیپ ۀبه واسط
: 1383شوقی ضیف، ( ».افتیگسترش  کهجمود بود  و یسترون، واقع در آمار شروح باال رفت و، بیترت نیبد. دهند حیتوض را

513(.   

  

  سرا عهیبد نینخست

ابوزید، (ی الدین حلی بود ي آن را استوار ساخت، صفها هیپانخستین کسی که بدیعیه را بر این نوع از قصاید اطالق کرد و 
بعضی ابن جابر اندلسی، برخی صفی . اما در این که نخستین بدیعیه را چه کسی سروده است، اختالف نظر وجود دارد). 40: 1403
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 اند دانستهنیست، نخستین بدیعیه سرا ) ص(الدین حلی و گروهی امین الدوله اربلی را که بدیعیه اش در ستایش حضرت محمد 
 ). 69-55: همان(

  : سدینو یمباره  نیا در یمیحکمحمدرضا 

، است نیالد یصفاز ، شد اتیعیبد کار اریبس شبردیپموجب  که يروو  طیبسبحر ، ستین نیالد یصف از کار نیا ابتکاراگرچه «
ام از برده، برده اگرچه راه به اله نیالد یصفپس . کردند يرویپ يواز  انیسرا هیعیبدسپس  ساخت و نیچنرا  شیخو دةیقصاو  رایز
 انیم در آنگاه او. را چنان ساخته است شیخو دیجاوبلند  و سیسل دةیقص آورده و عیبد رةیدا در آن را کهاست  کرده را کار نیا
بدن گونه ). 145: همان( اند کردهاستقبال او پرداختن شروع  به تتبع و گرانید اندك اندك است و افتهیو شاعران انتشار  بانیاد

ی بوده است اربل نیالد نیاماز آن  کار نیا ابتکارحال ظاهراً  نیابا . ي شمردجدي سرا هیعیبد نینخست توان یمی را حل نیدالی صف
سال پیش از صفی الدین قصیدة 60اصل این ابتکار از امین اربلی است نه صفی حلی، زیرا اربلی حدود : دیگو یمچنانکه حکیمی 

ابوالقاسمی، (یگر بدیعیه سرایان را باید پیرو این دو ادیب یا این دو و ابن جابر اندلسی دانست اما د. بدیعیۀ خویش را ساخته است
 ).108-107: تا یب

  

 هیعیانواع بد

همین به  ها آناز  يا پاره یعنی در ؛غیر ملتزم بعضی برخی ملتزم و: اند دسته دوبر  التزام به صنایع بدیعی ةاز نظر شیو ها هیعیبد
التزامی دیگر به قصیده ، به جز این مقدار يا پاره در و ی باشدعیبدصنعت  کي یدارا کمدست  تیبهر  کهشده است اندازه بسنده 

اما نه به معناي اصطالحی، بلکه ، را نیز در بیت بیاوردمورد نظر بدیعی صنعت  ، تا نامالتزام داردآن این که شاعر  واست داده شده 
 : صنعت استخدام چنین سروده است سید علی خان مدنی درنمونه،  رايب، به معناي لغوي آن الب توریه وق در

  همیلرع ینیع استخدموا وان 
  

  يحذاو حاولو بذلها فالسعد من   
  : دیگو یم صنعت نیهمدر حلی  نیالد یصف و  

  يقر ومیالزند  يوارابلج  کلمن 
  

  الحرب مصطلم ومیمشمر عنه   
به معناي لغوي  به صورت توریه و هماصطالح بدیعی استخدام ، را بودن صنعت استخدامزیرا عالوه بر دا، بیت اول ملتزم است  

: 1358حکیمی، (استخدام یا مشتقات آن نیست  ۀچراکه در آن هیچ ذکري از کلم، بیت دوم غیرملتزم است در ذکر شده است و
 ). 140ـ 139

  

 تأثیر بوصیري بر قصاید بدیعیه

که چهارمین  بکر یاب نیالد فیسپادشاهی ملک عادل  ةدور هجري در 608درسال ي، ، شاعر مصربوصیريشرف الدین محمد
 چه بسا در گزینش بحر روي و در داردکهبه نام برده  يا دهیقصاو ). 11: 2002التنوجی، ( متولد شد، پادشاه حکومت ایوبی مصر بود

جاویدان ادبیات  از قصاید ده از مدایح درخشان نبوي وبر ةقصید. ثیر داشته استأت انیسرا هیعیبدانتخاب مضمون مدایح نبوي در 
به  این قصیده را ساخت و، بوصیري به بیماري فلج گرفتار شدوقتی  ظاهراً. واقع از بهترین اشعار اسالمی عرب است در عربی و
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این  بدین سبب. بوده شفا یافتدر حالی که بیدار شد  و خواب دید که بردي بر وي انداختند و درتوسل جست ) ص(پیامبر اکرم 
این قصیده به . است» ۀفی مدح خیر البری یۀالکواکب الدر«آن نام اصلی  بیت دارد و 162 این قصیده. قصیده را برده نام کردند

باب  از و، اند داده یافته است تا جایی که برخی براي خواندن آن شرایطی قرار يا ژهیومضمون، اهمیت  جهت اسلوب و
  ): 238: 1385حکیمی، . (اند داشتهبسیار حرمت  راآن ) ص(رگاه پیامبر اکرمبه با يگذار حرمت

االنبیاء ک رِقی ی رَقَ   کیف تَ
 

 تْها سماء   یا سماء ما طاولَ
باال (به طرف بلندمرتبگی تو پیشرفت کنند  توانند یماي آسمانی که هیچ آسمان دیگري به بلنداي تو نیست، انبیا چگونه  

 ) بیایند؟

م حا لَ و قَد الك فی ع وكساو ی  
  

 ناء دونَهم و س نک لَ سناً م  
در برابر آنان مانع ایجاد کرده ) از جانب تو(آنان در بلندمرتبگی با تو در یک تراز نیستند، در حالی که نور و بلندمرتبگی تو   

 . است

فاتک للنا ثَّلُو ص نّما م ا  
  

 الماء سِ کما مثَّلَ النجوم  
 . کشد یمکه آب ستارگان را به تصویر  گونه آنتنها اوصاف تو را براي مردم به تصویر کشیدند آنان   

  أنت مصباح کُلِّ فضلٍ فما تَصـ
  

 االضواء ک اال عن ضَوئ رـد  
 . رندیگ یمتو چراغ هر فضیلتی هستی بدین جهت تمامی نورها از تو سرچشمه   

یـ   لک ذات العلومِ من عالمِ الغَ
  

 االَسماء مـبِ و منها آلد  
  . است) ع(حقیقت علم از جهان غیب از آن توست و از آن حقایق فقط اسمائی براي حضرت آدم   

  ) 42ـ 41: 2002التنوجی، ( 

 

  زبان یعربمشهور  انیسرا هیعیبد

بدین سان، انبوهی . توضیح دارند بدیعیه ها در ادب عربی سخت اثر نهاده اند، بدان سبب که این اشعار، معموال، نیاز به شرح و
گفت که هیچ بدیعیه اي  توان یماکنون . کتاب در همین زمینه توسط دانشمندان گوناگون و حتی خود بدیعیه سرایان پدید آمد

  ). 598، ص11ج : 1381تبریزي و برماوي، (بدون شرح و تفسیر رها نشده است 

  : از اند عبارتعرب  اتیادبدر  ها هیعیبد نیمشهورتر

ي او  دهیقصابن جابر اندلسی که چندي بعد همشهري او یعنی ابوجعفر رعینی به شرح  »السیر فی مدح خیر الوريۀ الحل«. 1
 . پرداخت

صنعت بدیعی و این بدیعیه  151بیت و مشتمل بر 145و داراي » میم«در بحر بسیط و روي  »فی مدایح النبویۀ ۀالکافیۀ البدیعی«. 2
  . تچند بار شرح شده اس
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نوع بدیعی  144به  ها آنضمن  بیت که در 139 در »التوصیل بالبدیع الی التوسل بالشفیع« بدیعیه عزالدین موصلی با عنوان. 3
 . ذکر شده است» انوار الربیع«و » خزانۀ االدب«ابیات بدیعیۀ وي . اشاره شده است

حجت بر آن شرحی نوشته است و پس از انوار  بیت که خود ابن141ابن حجت حموي در » خزانۀ االدب وغایۀ االرب«. 4
 . الربیع از بهترین شروح بدیعیات است

 . شرحی نیز بر آن نوشته استبیت و 133 سیوطی در نیالد جالل ةسرود »نظم البدیع فی مدح خیر شفیع«. 5

 . دارد» المبین فی مدح االمینالفتح « با عنواننیز دیگري  ۀبدیعیوي، . عایشه باعونی اثر »بدیع البدیع فی مدح الشفیع«. 6

صنعت بدیعی است و شرحی  150بیت و 149درر عبدالغنی نابلسی وعارف مشه اثر »ات االسحار فی مدح النبی المختارمنس«. 7
به نام نفحات االزهار بر آن نوشته و بارها چاپ شده است واو در مقدمۀ شرح خویش، از پیشینیانی که به بدیعیه سرایی روي آورده 

 ). 141-114: ابوالقاسمی، بی تا( کند یما کتابی در بدیع تصنیف نموده، یاد ی

علی  نیالد نیامشیخ : جمله از، اند داشته هیعیبد که پردازد یم زبان یعرب ی چند شاعرمعرفمحمدرضا حکیمی در کتاب خود به 
محمد هواري مالکی اندلسی  نیالد شمس، بسیبن سرایاي حلی طایی سن عبدالعزیز نیالد یصفشیخ ابوالمحاسن ، بن عثمان اربلی

  ). 208ـ 152ص: 1358حکیمی، ... (عبدالرحمن علوي زیبدي یمانی و نیالد هیوج، شیخ عزالدین علی بن حسین موصلی، نحوي

بسیاري از شاعران قرن گذشته نیز  و ه استسرودن بدیعیه تا همین اواخر ادامه یافتشوقی ضیف در کتاب خود عقیده دارد، 
 يا هیعیبداو . نخستین شاعر قرن گذشته است که به این کار اقدام کرده است، احمد بیروتی: ، از جملهاند کردندهلیف أدیعیاتی تب

که  شود یمبیت دیده  102 در هیعیبد ةدیوان محمود صفوت ساعاتی نیز یک قصید در. کردسرود که مصطفی صالحی آن را شرح 
حتی برخی از ، اند سرودهبسیاري از معاصران وي در ممالک عربی نیز بدیعیاتی . استحموي سروده شده  تابن حج ةبه شیو

این  شاید آخرین شاعري که طبع خویش را در. اند دهیکشبه نظم ) ع(ستایش حضرت عیسی بدیعیاتی در همشاعران مسیحی لبنان 
بدیع التلخیص والتلخیص «را در شرحی به نام  مشکالت آن سرود و يا هیعیبداو . عرصه آزموده است، شیخ طاهر الجزایري باشد

  ). 501-500: 1383شوقی ضیف، (باز گفت  »البدیع

  

  زبان یفارس انیسرا هیعیبد

براي نمونه، قصیدة خاقانی . شود یمالتزام به آوردن یک کلمه یا بیشتر دیده  ها آندر زبان فارسی اشعاري وجود دارد که ضمن 
  : با مطلع

  عطسۀ شب گشت صبح، خندة صبح آفتاب  یصبح از نقابجبهت زرین نمود طره 
  ) 45: 1373سجادي، (  

  :و قصیدة همو با مطلع

  رخسار صبح را نگر از برقع زرش
  

  کز دست شاه جامۀ عیدیست در برش
 ) 221: همان(  
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قصیدة فرخی با  از جمله در. همچنین گاه کل یک شعر به مناظره و گفتگو و سؤال و جواب اختصاص دارد. از آن جمله است
  : مطلع

  گفتم مرا بوسه ده اي شمسۀ بتان
  

  گفتا ز حور بوسه نیابی درین جهان
  ) 271: 1371دبیر سیاقی، (  

  :و

  گفتم گلست یاسمنست آن رخ و ذقن
  

  گفتا یکی شکفته گلست و یکی سمن
 ) 310: همان(  

کاربرد یافته است، چنان که در همۀ ابیات سحر هالل افزون بر این، گاه در کل ابیات یک منظومه یک یا دو صنعت یا بیشتر 
  : اهلی شیرازي صنعت ذوبحرین و ذوقافیتین وتجنیس القافیه وجود دارد

  اي همه عالم بر تو بی شکوه
  

  شوکت خاك در تو بیش کوه 
 ) 61: 1363اهلی شیرازي، (  

  : اند کردهیی براي آموزش اوزان شعر عرضه ها نظمبعالوه گاه شعرا 

  بگیر این بیت را یاد و بکن این قطعه را از بر  را گر تمام ارکان همی خواهی ازو مگذر هزج

  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
  

  زهی با فر یزدانی خهی فرزند پیغامبر
  ) 3: ترمدي(  

هر بیت یا دو بیت آن یک  که ضمن میدان یممنظور ما از بدیعیه، این نوع آثار نیست، بلکه بنا بر تعریف، قصایدي را بدیعیه 
که قوامی  میکن یماز نخستین آنان آغاز . میپرداز یمفارسی زبان  انیسرا هیعیبدبر این پایه به معرفی . آرایۀ ادبی یا بیشترآمده باشد

  : رازي بوده است

  

  : قوامی رازي. 1

او از این جهت بوده که اشعار وي شهرت قوامی و سبب رواج شعر . قوامی رازي از شاعران نیمۀ اول قرن ششم هجري است
غالباً مشتمل بر مطالب عالیه و مضامین حکیمانه است، از قبیل پند و موعظه ودعوت به خداپرستی و اثبات عدل او و بی اعتنایی به 

 کند یمو مباهات  دیگو یمقوامی شیعۀ اثنی عشري بوده است وصریحاً در اشعار خود به این نعمت شکر . دنیا وترغیب به آخرت
  ). گو-ب: 1374حسینی ارموي، (وشرایط امامت از قبیل نص و علم وعصمت تصریح دارد ) ع(وبه اسامی ائمه اثنی عشري

قوامی نخستین بدیعیه سراي فارسی زبان است، ولی در بعضی از منابع تاریخی، سید ذولفقار شیروانی را نخستین بدیعیه سراي 
اگر تاریخ سرگذشت قوام الدین : مقاله اي به بررسی این موضوع پرداخته وبرآن است که دکتر دیباجی در. دانند یمفارسی زبان 
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درست باشد پس مطرزي گنجوي بدیعیۀ خود را پیش از ذوالفقار ) هجري679(وسرگذشت ذولفقار شیروانی ) هجري576(مطرزي 
-27: 1382دیباجی، (ایع االسحار نامیده است قوامی قصیدة مصنوع خود را در ستایش قزل ارسالن ساخته بد. شیروانی سروده است

 : این مطلع با) 34

  کاري صدر تو ثنارا  فلکي ا
 

  ي قدر تو بارهوارا  ملکي و 
  ) 14: 1369کاشفی سبزواري، (  

ی از عیبدصنعت  72 باًیتقردر مجموع . رفته است کاری به عیبد عیصنای از کدر هر مصراع آن، ی کهدارد  تیب 101 دهیقص نیا
، ترصیع مع التجنیس، جناص ناقص، جناس زائد، جناس مرکب، جناس مکرر هامیایی چون جناس تام، سجع، ها هیآرامله ج

ومزدوج، جناس مطرف، جناس خطی، مراعات انظیر، مدح موجه، محتمل الضدین، تاکید مدح شبیه به ذم، التفات، تشبیه تفضیل، 
، تشبیه کنایه، تشبیه عکس، سیاقۀ االعداد، تسنیق الصفات، حشو ملیح، حشو قبیح، تاکید، تشبیه مشروط، تشبیه اظمار، تشبیه تسویه

حشو متوسط، حشو ملیح، سجع متوازن، سجع متوازي، سجع مطرف، مقلوب بعض، مقلوب کل، مقلوب مجنح، مقلوب مستوي، 
رف، سؤال و جواب، جمع مع التفریق ردالجز الی الصدر، متضاد، مزدوج، متلون، ارسال المثل، اللغز، ذوقافیتین، تجاهل العا

والتقسیم، جمع مع التفریق، جمع مع التقسیم، تفسیر جلی، تفسیرخفی، مرشح، ملمع، مقطع، موصل، مجرد، الرقطاء، الخفیاء، معمی، 
تضمین، اغراق، جمع مفرد، تفریق مفرد، تقسیم مفرد، حسن تخلص، متزلزل، ابداع، تعجب، حسن تعلیل، طرد و عکس، مکرر، 

  : ي نمونهبرا.قرارگرفته است  کاربردحسن طلب، حسن مقطع در آن مورد 

  سپر دهیدچرخت، ز مهر  زیت
 

  سپار دهیدچرخت ز مهر  ریت 
  . ، جناس تام وجود داردتیب نیادر  که 

   

  : یروانیشار قذوالف دیس. 2

خوارزم بوده است و در علم شعر  تکش ی از افاضل عصر خود بوده وظهور او در روزگار سلطان محمد بنروانیشذولفقار  دیس
 عیوبدا عیصنامجموع  کهذوالفقار نگفته است  دةیقصی در صنعت شعر مثل کسی، ساوجماهر است وقبل از خواجه سلمان  تیبغا

 : مطلع قصیدة بدیعیه این است). 131: 1382دولتشاه سمرقندي، (شعر را شامل باشد 

  بوستان بر سرو دارد آن نگار دلستان
 

  نگار دلستان بر سرو دارد بوستان آن 
  ) 98، ص1ج: 1337جاجرمی، (  

  : رفته است کاربه  عکسآن، صنعت طرد و  اتیابدر تمام  کهاست  تیب 34شامل  دهیقص نیا

  بر صنوبر بس عجب شکفتهگلستان باشد 
 

 گلستان شکفتهبر صنوبر بس عجب باشد  

  ) همان( 
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  : رشیدي سمرقندي. 3

 يسمرقند اصالتاًوي . نهر استءالماورا آور ناماز شاعران  ابومحمد بن رشیدي سمرقندي از استادان قرن ششم وسیدالشعرا استاد 
قدان سخن  نارا  واو هاست آنبردن  به کار مهارت شاعر در بر صنایع مختلف و ها آناشتمال ، از خصایص اشعار رشیدي. است بوده

بن  لیجبرئی ابوالمعالو قدرخان  میابراهو از آن جمله خضر بن  ابیافراسن آل ي، مداح پادشاهادیرش. به این صفت ستوده اند
 نیااو با  دةیقصاز ). 547، ص2ج: 1368صفا، (را از سالجقه مدح گفته است  ملکشاه، سنجر بن نیاعالوه بر . احمد بوده است

 : مطلع

  راد تو در جود به از ابر بهار کف يا
 

 ؟کارچه  به يبهارتو ابر  کفخلق را با  

 ) 396: 1388قیس رازي، ( 

هر بخش  کهبر چند بخش مختلف است  دهیقص. مینیب یمرا  حیتوش ۀیآرادارد، کاربرد  تیب 26 که دهیقص نیادر . بدیعیه است
 : دیآ یمدر  گریدبر وزن  گریدي شعربه صورت  تواند یم

  ر بنده نهادب فهیطا نیا ةاز انداز شیب
 

  گوهربار کف جود تو بار گران زآن دو
  شکرچو من بنده و من بنده ز  گرانندید 

  
  عاجزم چون دگران و ز خجل گشته فگار

  جرم کردستم کهنه وانگار  کسوعجز ی  
  

  ماریتي عفوت نگران مانده و دل پر سو
  جرم به فضل نیاو  کني، احسان خداوندتو   

  
  یی جرم گذارتو کهی در گذران، زآن ره نیز

  ) همان(   

   میبخوانبا حروف پررنگ مشخص شده است به صورت جداگانه  کهرا  دهیقص نیاي از ا رهپااگر 
  : دیآ یمی به دست رباع نیا میسیوبنو

  بر بنده نهاد جود تو با رگران
 

  عاجزم چون دگران شکرمن بنده ز  
  ي عفوت نگرانسوجرم؛  کردستم 

  
  ی در گذرانره نیزجرم به فضل،  نیا 

    

  : يزراابوالمفاخر . 4

: 1369کاشفی سبزواري، . (داردآوازه  که) ع(امام رضا  قصیدة بدیعیه است در مدحاو را . است انیسلجوقاز سخنوران روزگار 
  : مطلع نیابا ). 23

  بال مصرح بسوخت مرغ ملمع بدن
  

  رهنیپگل  وسفی ختیبر خایزل اشک 
 ) همان(   

  : وجود دارد ریالنظزیر، آرایۀ مراعات  تیبه در ی است، از جملعیبد عیصناي دارا دیقص نیاتمام ابیات 
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  اسیقچرخ چو پروانه بود قطب چو شمع از 
 

  جرم زحل چون دخان دود قمر چون لگن
 

  ) همان( 

  

  : ینیقزو اهللا فضل نیالد شرف. 5

 660در حدود سال نیدال شرفوالدت . ي استهجری معروف قرن هفتم و هشتم منشو شاعر و  بیادی نیقزوی نیحسفضل اهللا  نیالد شرف
 رانیا خیتاردربارة  نیالد نصرة اتابکآن را به نام  کهاست  العجم ملوكی آثار فالمعجم ی، نیقزواثر  نیتر مهم. اتفاق افتاد نیقزوي در هجر
اثر . نوشت انهیمنش الًکامی لحنی و پارسي و تازی و اشعار عربهمراه با لغات مهجور  نیمزیی مصنوع و انشابا  روانیانوشتا  ومرثیکاز  میقد
در فن انشاء و ترسل نوشته  مذکور نیالد نصرةي به نام هجر 727بعد از سال  که هیالنصرتالترسل ی است به نام کتاب اهللا فضل نیالد شرف گرید

 : است نیچني او  هیعیبد دةیقصمطلع ). 1258-1256: 1368صفا، (است 

  ي عنبربارصبا مینساز اعتدال 
 

  اري صفۀ یسو دیبخرامعروس گل  
 

 ) 170: 1337جاجرمی، ( 

بر چند بخش مختلف است  دهیقص نیا. رفته است کاربه  حیتوش ۀیآراحسن بغال سروده شده،  نیالد شمس شیستادر  که دهیقص نیادر 
   دیپد گریدي بر وزن ا دهیقصهر بخش اگر جداگانه خوانده شود،  که
  : براي نمونه از ابیات. دیآ یم

  ختا و عود و قمار مشکبه  خاكمشام  مینسسوخت  که خشکي بوبس معطر است ز 
 

  هر ساعت که نیب ماریبذبول نرگس 
  

  ی است نزارتشنگیی ز گوبستان  انیم
  

  باد صبا از آن قبل است تیحکا کند
  

  روح پرور و دلبند شد مزاج بهار که
  

  مینسی است عنبرفشاناگرچه شهره به 
  

  ی بارنزندگااست  اتیحدمش چو آب 
  

  ) 170: همان( 

  : دیآ یمبه دست  تیب نیا

  یعنبرفشانباد صبا  کندهر ساعت  کهبس 
 

  یزندگانشد چو آب  پرور روحبستان  خاك
 

  

  : یجاجرم نیبدرالد. 6

 یاپیپنظر به اشارات ) نیبدرالد( اسم او ةدربار. است يهجرقرن هفتم  يشعرااز  یجاجرمبن عمر  نیبدرالد يالشعرا ملک
 و افتیخراسان انجام  شعر او در ادب و تیترب و در جاجرم اتفاق افتاد يووالدت . ماند ینم یبحث مونس االحرارش محمد در پسر

 نیبهاءالدهمان  نیبدرالدی اصلممدوح . عراق بود اصفهان و حاکمی، نیجومحمد  نیبهاءالدخدمت در نزد  دیامپس از آنجا به 
 شیستاي هم در دیقصااوست، اما عالوه بر آن  شیستای شاعر در اصل دیقصای است و نیجو وانید صاحب نیالدمحمد بن شمس 
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ی نیجودوران خاندان  انیپاتا  دیآ یبرماز سخنانش  که چنانی دارد و نیجو عطاءالملکو برادرش  وانید صاحبمحمد  نیالد شمس
 : شود یممطلع آغاز  نیاا ي او ب هیعیبد دةیقص). 562-558، ص3ج: 1368صفا، (در خدمت آنان بوده است 

  کار مکارتا مرا افتاد با آن طرة 
 

  اری اریعآتش اندر خرمن صبرم زد آن  
 ) 145: 13337جاجرمی، (  

سجع مطرف، جناس : رفته است، ازجمله کاری به عیبدصنعت  کآن حداقل ی تیبدر هر  کهاست  تیب 30شامل  دهیقص نیا
صنعت جناس زائد به کار رفته  تیب نیاي نمونه در برا. ی الصدر، طباق، استعاره، ایهام، تشبیهافزایشی، تکرار، جناس تام، ردالعجز ال

  : است

  ی گلزار چون گلزار شدبسز آب چشم من 
 

  بر دل زد مرا آن لعبت فرخار خار کهتا 
  ) همان(  

  

  : یسپاهان يفخرشمس . 7

ی نیوهمنشمصاحبت  اریدي آن شعراند روز با فضال و چ.  کردی به لرستان سفر جواندر آغاز  713ي در سال فخرشمس 
 نینخستي در سه فن فخرشمس . کرد یم هیقافسوران مضمار بالغت بودند بحث عروض و  چابک که زانیعزبا آن  وستهیپداشت، 

از همه  شیبو  وردآ یمفن را  نیانام استادان  ای کند یم ادخود ی کاري ها سرچشمهی از گاه عیوبددر عروض  ژهیوی به جمال اریمع
: 1327فخري اصفهانی، (وطواط بهره گرفته است نیالد دیرشي و حدائق السحر راز سیقاشعار العجم شمس  ریمعائی فاز المعجم 

 : شود یممطلع آغاز  نیااو با  دةیقص). 1-11

  کرد نیبرصبا صحن چمن خلد  ریتأث
 

  کرد نیثمژاله دهن برگ پر از در  
 ) 191: 1337دهخدا، (  

 میتقسرا  تیب کهي عرب آن است ادبا اتیعیبدصنعت در باب  نیاو . رفته است کار، صنعت مسمط به دهیقص نیا کلدر 
 نیچنداز  مرکب کهي است شعر، مسمط زینی درفارس.  تیب ۀیقافی باشد به خالف سجعبه چهار بخش و سه قسمت از آن  کنند یم

ي روبر  کهي باشند، مگر مصراع آخر رو کبر ی که کشد یمه به ده مصراع مصراع است و گا نیچندي داراهر رشته  کهرشته 
  : به عنوان نمونه این مسمط). 125-124: 1377گرگانی، (اصل است

  ملک هنر که بود یک چند بس خراب
 

  کاخش شده نگون، آبش شده سراب
  موسیجه بسته لب، گویا شده غراب 

  
  خنجر کشیده خار، گل رفته در نقاب

  شده فصیح، ناطق شده بکیمالکن   

  اکنون بگشت احوال ایدون برفت غم
  

  بنمود گل جمال بگشود مرغ دم
  این با دو صد دالل آن با دو صد نغم  

  
  در گلشن کمال گلبن گرفت خم

  از ریزش سحاب و ز جنبش نسیم  
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  ) 125: همان( 

  

  : یساوجسلمان . 8

. رود یمبه شمار  یفارسطراز اول زبان  انیسرا دهیقص فیرد در ییسرا دهیقصدر  کهاست  يهجربزرگ قرن هشتم  يشعرااز 
سلمان ساوه را ، مقام بوده است صاحب جاه و ظاهراً و کرده یمخدمت  یوانیداعمال  و فایاست ۀپدر سلمان در رشت که آن با وجود
محمد  نیالد اثیغدر خدمت خواجه ابتدا . امرا رغبت داشت و نیسالطبه خدمت  وي. نموده است متیعزبه بغداد  و کرده ترك

 نیچند است و یمتعصب عۀیش، دیآ یبرمشعرش  سلمان بنا بر آنچه از. در مدح او دارد يچندقطعات  و دیقصا و برد یمسر ه ب ریوز
 ي استریجالي خاندان رثامدح و در  شتریبسلمان  دیقصا. دارد) ع( نیحسامام  و) ع( یعلدر منقبت امام  بند عیترج و دهیقص

 : مطلع نیابا . دارد سیاو خیشي در مدح شاه ا دهیقصمتجاوز است،  تیب 40سلمان عموماً از  دیقصا). 27همان، ص(

  شود ایگوبلبل در چمن  کهوقت آن آمد 
 

  تا دل گل وا شود آمد خوش دیگوبهر گل  
 ) 493: 1367شفق، (  

تناسب، جناس شبه اشتقاق، جناس زائد، : ست، از جملهی اعیبد عیصناي داراآن  تیبهر  کهاست  تیب 43شامل  دهیقص نیا
  . تلمیح، جناس تام، تضاد، اشتقاق، تکرار، جناس افزایشی، استخدام، جناس خطی، اغراق، ردالعجز الی الصدر، تشبیه

  

  : ابن حسام. 9

ه محمد بن حسام ب کهمحمد است  نیالد شمسجدش  حسن و نیالد حسامفرزند  نامش محمد و. است يهجرشاعر قرن نهم  او
، زادگاه ابن حسام. است کردهدر اشعار خود نقل  جا همه کهاست  »ابن حسام« يو يشعرتخلص . است افتهیابن حسام شهرت  ای و

 و سانینو تذکره شتریب. است بخش خوسف مرکز اکنون هم واقع شده و رجندیب یغربجنوب  يلومتریک 35در  کهخوسف است 
است  يشاعر یکلابن حسام به طور . اند کرده فیتوصتقوا  زهد و و يخرسندو  یوارستگصفت به  ابن حسام را سندگانینو
 يداراابن حسام . یمذهب انیشوایپ ریسا و) ع( یعل نیرالمؤمنیام و) ص( اکرمدر منقبت رسول  هیمدح دیقصا، آن هم سرا دهیقص

 نامه خاوران، شعر وانید: از اند عبارتآثار ابن حسام . استمقلد استادان قبل از خود  شتریب در شعر نبوده و یمستقل وةیش و سبک
 کلمات ۀمشتمل بر ترجم يمثنوقالب  دري ا منظومه، یالآللنثر  و یفردوس ۀشاهنام دیتقلبه  به بحر متقارب و تیب 22500شامل 
  : مطلع نیا د بادار) ص( نیمرسل دیسدر نعت  يا دهیقص او). 63-11: 1366بیرجندي و سالک، ( )ع( یعل یمولقصار 

  کماالتانواع  ۀیرایپجسم تو  يا
 

  اوضاع رساالت ۀیسرما اسم تو يوا 
 ) 37: همان(  

 . رفته است کاربه  عیترص ۀیآرا، آن اتیابتمام است که در  تیب 31شامل و مرصع ، دهیقص نیا

  

  : یبردع نیالد شمس. 10
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 یبخش. سروده شده است يمطرز یقوام ۀچام وةیشبه  کهاست  یعیبد يا چامه را او. است يهجردهم  نهم و ةسخنوران سد از
  : میکن یمبیان  را او یعیبد ۀچام از

  !داریپا به ذات تو ملکتاج وتخت  يا
 

  !داریپابه  بادا دشمنان تو يسرها
  »تام سیتجن« 

  مکرمت يها گل سالم تو از زدیب یم
 

  خوشگوار يها مل تو کالم از زدیر یم
  »ناقص سیالتجنمع  عیترص« 

  بیحبغم  چون موم شدم، از هیمو از
 

  اریفراق  نال شدم، از ناله همچو از
  ) 29: 1369کاشفی، ( »تام سیتجن« 

رفته  کاری به عیبدصنعت  41 باًیتقر دهیقص نیادر . ی استعیبدي صنعتی داراآن  تیبهر  کهاست  تیب 58شامل  دهیقص نیا
ئد، تضاد، جناس تام، جناس ناقص، جناس مکرر، جناس مطرف، جناس خطی، طرد ، جناس زاسیالتجنمع  عیترصاست، از جمله 

وعکس، التفات، استعاره، رداالعجز الی الصدر، ایهام، مکرر، سوال و جواب، تسنیق الصفات، تضمین، تجاهل العارف، سیاقۀ 
، ضرب المثل، محذوف النقاط، رقطا، االعداد، حشو متوسط، حشو قبیح، حشو ملیح، تاکید مدح بماشبه الذم، اشتقاق، لف و نشر

لغز، ذوقافیتین، جمع، تفریق، لف ونشرمرتب، جمع با نشر، جمع بالف، تشبیه مطلق، تشبیه تفضیل، تشبیه اضافه، تشبیه مشروط، تشبیه 
  . تسویه

   

  : کجکعل ای یگچکول کمال دیس. 11

 هزار پانصد کهاست  نیچن مشهور. بود کرده اریسب احتیس و بلخ بود ساکنکمال  دیس. نهم است ةسد سخنوران هنرورز از
 بلخ، به جوار مزار قبرش در. گذشته بود نود عمرش از. کرداستخراج  توان یمآن  از تیب هزار کهگفته  دهیقص کي یو. دارد تیب
  : است کردهمسخره  زیرمطلع در شعري با  را عطار او) 34: 1363نوایی، . (است رسرخسیم

  جان را دةیدخت ر نور از یروشن يا 
 

  روان را نشانده است قدت سرو خاك بر
  ) 35: همان(  

  

  : يهرو یشیع. 12

  : سروده است نیشیپاز استادان  يرویپبه  هیعیبد دةیقصسه  سخنور نیا. استهجري دهم  نهم و ةسد انیسرا سخن از

  : مطلع نیا با قرایبا رزایم نیحسسلطان  شیستا در یروانیشذوالفقار  دیساز  يرویپبه قصیده اي 

  جنت ابرار تو يکوحرمت  میحر
 

  تو راحت احرار يمو نکهت میشم
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  ) 37: 1369کاشفی، ( 

  : مطلع نیابا  يصفو لیاسماعشاه  شیستا ذوالفقار، در دیساز  يرویپدوم هم به  دةیقص

  دلدار ياشراب شربت ذوقت شفاست، 
 

  مقدار یبعذاب محنت شوقت بالست 
  ) همان(      

به آن را  سرود و يمطرز یقوامدر جواب  و قرایبا نیحسسلطان  شیستاآن را در ی شیع کهاست  هیعیبد دةیقصنیز سوم  ةدیقص
  : مطلع نیابا  کردسلطان  میتقد يا باچهیدهمراه 

  فرار دادت نموده جور ز يا
 

  کاربه  نبوده دور مرادت یب
  ) 462، ص4ج: 1368صفا، (  

 . دارد هیآرا 138رفته است، در مجموع  کاربه  هیآرا کی آن تیبدر هر  که دهیقص نیا

  

  : يرازیش یاهل. 13

 چیهدر  لکن، محمد بود يونام . است يهجرنهم و دهم  ةسدیعنی مشهور عصر خود  يشعرااز و استادان سخن  نیتواناتراز 
از ، آورده نامه یساقو  مصنوع دیقصاو  سحر حالل يمثنو يبرا که ينثر يها باچهیددر  یحت ؛است اوردهینآثارش جز تخلص  يجا

چهار  عمرش به هشتاد و نیسن بوده است و یطوالن جهان نسبتاً نیادر  يو یزندگان. نموده است ریتعب »يرازیش یاهل«خود به 
آرامگاه او در سمت راست آرامگاه خواجه حافظ . وداع جهان گفت 942در سال  آمد و ایدنبه  858در سال  يو. است دهیرس
جمله آثار  از. دیآ یبرمنیز اشعارش از  که چنان داشته یامامدوازده  عهیشمذهب ، شاعر نکهیادر  ستینشبهه  يجا. استي رازیش

ربانی، ( است زبدة االخالق و گنجفه اتیرباع، شعر وانید، یفارسه ب عهیالشرمواهب  ۀترجم، مناقب النعمان یفتحفۀ السلطان ، شاعر
  : مطلع نیابا سروده ) ع( یعل نیرالمؤمنیامدر منقبت  يا دهیقص او). 1-12: 1369

 نیزمی بر نشستی از عنبر اشهب شبنم نیعنبر مینس کزی صبحسر زدم از خواب 

  ) 492: همان( 

، جناس ناقص، جناس تام، تکرار، ریالنظی از جمله مراعات عیبد عیصناي داراآن  تیبهر  کهاست  تیب 41شامل  دهیقص نیا
  : تیب نیاي نمونه در برامیح، ایهام ترجمه، اشتقاق، استعاره، تشبیه، اقتباس، تضاد است؛ جناس خطی، تل

  ي به عالم فوج فوج و موج موجبرد یمباد 
 

  نیچ مشکمنزل به منزل  کارواندر  کاروان

  ) 462: همان( 

  . آمده است تکرار ۀیآرا
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  : يریگ جهینت

در ادب عربی سخت  ها هیعیبد. و بیت آن یک آرایۀ ادبی یا بیشتر به کار رفته باشدبدیعیه یک نوع شعر است که در هر بیت یا د
بدین سان انبوهی کتاب در این زمینه توسط دانشمندان و حتی . ، بدان سبب که این اشعار نیاز به شرح و توضیح دارنداند نهادهاثر 

صاحبنظران . ي بدون شرح و تفسیر رها نشده استا هیعیبدگفت که هیچ  توان یمبه همین سبب . پدید آمد انیسرا هیعیبدخود 
اما باید در تعریف بدیعیه بدین نکته تأکید کرد که اوالً بیشتر در قالب قصیده است و ثانیاً ابیات آن . اند دادهتعاریف گوناگون ارائه 

در مورد نخستین . شتم و نهم بوده استیی قرن هسرا هیعیبدرواج . به تنهایی یا همراه بیت بعدي دست کم یک آرایۀ بدیعی دارند
البته ابتکار این کار از آن . دانست سرا هیعیبدحلی را نخستین  نیالد یصفاختالف نظر وجود دارد، اما به طور کلی باید  سرا هیعیبد
ي سرا هیعیبدین بعضی نخست. ي خویش را ساخته است هیعیبد نیالد یصفسال پیش از  60اربلی است، زیرا اربلی حدود  نیالد نیام

و  سرا هیعیبد، قوامی رازي نخستین شک یبي انجام شده ها یبررساما با  دانند یمفارسی زبان را قوامی و بعضی ذوالفقار شیروانی 
شاعرانی چون قوامی، رشیدي . بدیعیه در شعر فارسی نیز اثر گذارده است. ي فارسی زبان استسرا هیعیبدذوالفقار شیروانی دومین 

  . اند پرداختهبه سرودن آن ... ، ابوامفاخر رازي، سمرقندي
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130  

  دبیر و جایگاه دبیران در ایران باستان تا دوران نخستین اسالمی يواژه
  

  1علی جهانشاهی افشار
  2حمید کاویانی پویا

  چکیده
در اساطیر ایرانی باستان، ابداع خط و نگارش را به تهمورث نسبت می دهند، شاهی پیشدادي که گاه با لقب دیباوند شناخته می 

می شناختند که نامی برخاسته از واژه ي ) Dipir(در دوران کهن نیز در ایران، نگارندگان و مردان قلم را با لقب دبیر یا دیپیر. گردد
در این باره مکتوبات مورخان اسالمی و ادبیات کهن نشانگر اقتباس و اشتراك واژه . ري که بر آن می نوشتند، بوددیبا، به عنوان ابزا
، به معنی نوشت ابزار، ...)در نوشتارها دیباي رومی و (و دیبا ) در کتیبه ي بیستون(با دیپی» دارنده ي سمت و مقام«ي دبیر به عنوان 

، به منظور ابزارهایی » حریر«و » دیبا«ی بررسی ارتباط این واژگان  بیشتر جلوه می یابد که دریابیم در راستاي این مبحث، زمان. است
بنابراین با بررسی این واژگان و . ، به معناي نوشتن، نزدیکی وجود دارد»تحریر«و » حریر«براي نگاشتن، مترادف یکدیگر بوده و بین 
و نگارش در ایران باستان و سیر تحولی آن پی برد  و به بسیاري از ابهامات تاریخی در ارتباط بین آنها می توان به سرآغاز نوشتار 

در ادامه ي روند مطالعه واژه دبیري، آنچه بررسی و پرداختن بدان مهم می نماید، دبیري و جایگاه و مقام . این زمینه روشنی افکند
ر مشتمل بر عمال دیوانی و کارمندان دربار بودند، بسیار خطیر و وظایف این گروه که طبق نامه ي تنس. دارندگان این عنوان است

مهم می نمود و دستگاه سیاسی کشور بنا بر نیازمندي به این گروه، بدانان بهاي بسیاري داده و این گروه گاه تا بدان حد داراي 
به هر حال . فرینی می کردندقدرت و منزلت می گشتند که در بحرانهاي جانشینی و کشمکش قدرت در دستگاه سیاسی نقش آ

جایگاه و مرتبه دبیران هر چند همیشه یکنواخت و یکسان نبود اما این گروه به عنوان طبقه اي  مستقل و صاحب قلم و اندیشه در 
سازماندهی و اداره ي ایرانشهر، حتی به هنگام سقوط دولت، از سوي دشمنان مورد قهر و کینه واقع می شدند و بانیان حکومتها 

  .براي رتق و فتق امور نیز بی نیاز از خدمات آنها نبودند
به (ي دبیران حکومتی اسالمی بر ایرانشهر، در دیوانساالري و جایگاه و مرتبه-با ورود اسالم به ایران و حاکم شدن نظام سیاسی

د و نگرش خلفا و حکماي اسالمی بر نیز تغییراتی حاکم شد و نوساناتی به نسبت رویکر) عنوان مدیران امور اداري و دیوانساالران
حال این طبقه مشهود گردید که مطالعه سیر این تحول از دوران باستانی به دوران اسالمی، از سویی نشانگر نحوه ي نگرش بدین 

                                                        
  رماناستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر ک - ١

  استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان - ٢
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صاحبان دیوان و دفاتر در دورانهاي مختلف و از سوي دیگر روشنی بخش جایگاه و منزلت آنان به عنوان یکی از طبقات و 
  .سیاسی در ایران باستان و دوران اسالمی است-ههاي مهم اجتماعیگرو

  
  

  .دیبا، دبیر، دبیري، دفتر، طبقات، دیوان :هاکلید واژه
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مه مقد  

از دورترین اعصار در میان مشاغل و طبقات افراد اجتماع بوده است و  کتابت و دبیري از فنون شریف و ارزشمندي وضروري
  .وجود دبیر و دیوانی ویژة دبیران امري ناگزیر بود در دربارهاي پادشاهان ضرورت

دبیران عالوه بر آگاهی بر دانش دبیري در حوزة رسائل و مکاتبات از دانش هاي سیاسی، امور لشکري و مترجمی نیز آگاه 
ن را نیز به همراه بودند در این باره حتی آمده است که شاهان ایران باستان هر گاه لشکري گسیل می کردند، فردي قابل از دبیرا

لشکر روانه می کردند و به فرمانده لشکر دستور می دادند که با راي و اندیشۀ او کار کند و از فضل و دوراندیشی دبیر کمک 
  ).4: 1357جهشیاري،(بگیرد و پادشاه نیز درباب لشکر توصیه هایی به دبیر می کرد

الت و مکاتیب در ایران پیش از اسالم،آ ا با مالحظۀ آثار موجود می توان با آنکه از ترسثار قابل توجهی باقی نمانده است، ام
قان و مورخان قدیم  دریافت که این قسم از اقسام نیز در ایران پیش از اسالم، شهرت و رواجی تمام داشته است، چنانکه بیشتر محقّ

یم و غیرمستقیم در دواوین خلفا تقلید شده و اثر قواعد و مختصات آن از طریق ترجمه به طور مستق. و جدید بدان تصریح کرده اند
الت زبان عربی بعد از اسالم، سهمی بسزا داشته است ؛ بر )1375: 283خطیبی،(گذاشته است و در تکوین و تکامل مکاتیب و ترس

  .این اساس در دورة اسالمی نیز دبیران صاحب جایگاهی مهم و واال در دربار پادشاهان و خالفت شدند

بت چنان بود که گاهی حتی آن را بر دیانت نیز مقدم دانسته اند؛ حتی متعصب ترین افراد به دلیل اهمیت و ضرورت فضل کتا
  . این منصب در دربار به منظور ادارة بهتر امور، از دبیران غیرمسلمان بدون توجه به اندیشه و باور مذهبی آنها بهره می بردند

می برده اند،عنوان ) دیبا(شته و به دلیل بهره اي که صاحبان این فن از وسیله ي نوشتاريواژه دبیر ارتباط نزدیکی با دیبا دا
رّف(دارندگان این فن بنابراین براي انتساب عنوان دبیري به .نیز برخاسته از وسیله ي کار آنها می باشد) همچون صاحبان برخی ح

  بیگانگان  باید تجدید نظري کلی داشت

ل جایگاه دبیران را از دورة   نویسندگان در این مقاله می کوشند تا ضمن بحث  درباره دبیر، دبیري، واژة دبیر و اشتقاق آن؛ تحو
  .باستان تا دوران نخستین اسالمی، مورد بررسی قراردهند

  

  خط و دبیري در ایران باستان

گانگان نسبت داده و ایرانیان را در این بسیاري از پژوهشگران براساس روایات اساطیري ایرانیان  اختراع خط و نوشتار را به بی
بر این اساس و در راستاي این باور و اندیشه، حتی عناوین . باره، اقتباس کنندگان و دنباله رو اقوام و ملل انیرانی محسوب می دانند

و ) دیو(ه با واژة دیبو القاب برخی از شاهان اساطیري همچون تهمورث را که در منابع دیباوند ذکر شده است را مترادف و همریش
  ).367: 1389یاحقی، : نک به(محسوب می دارند) بیگانگان(یادآور اخذ خط از دیوان
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رَف،  در واقع بر اساس برخی از همین روایات، دیوان آفرینندگانی تنومند و خالق بوده اند که به دلیل احاطه بر برخی علوم و ح
؛ نیز 877: 2،1378بلعمی، ج(به دلیل سلطه بر آنها توانستند شیوة نگاشتن را بیاموزندمبدع و مخترع نگارش و خط بوده اند و ایرانیان 

؛ بر این اساس همانگونه که از شواهد برمی آید، ریشۀ باور به این عقیده از طرفی نقل قول برخی از مورخان که البته )89: 1ج: نک
و از طرفی لقب دیباوند است که به دلیل تفسیر و معناي این واژه، ذکر ایشان در این باره کامال رنگ اساطیري و پیش تاریخی دارد 

باور به مسالۀ مذکور را در اندیشه برخی پژوهشگران پدید آورده است، توضیح آنکه دیوبند بودن تهمورث سبب گردیده که 
  .عنوان دیباوند را صورت دیگر و شکل دیگرگونه اي از واژة نامبرده به شمار آورند

یخی و شواهد واژگانی حاکی از آن است که مورخان کالسیک براي تهمورث القاب متعددي به کاربرده اند که مستندات تار
برخی از آنها اشاره نزدیکی به واژة دیباوند دارد و برخی القاب دیگر هرچند از لحاظ ظاهري مترادف و شبیه واژة دیباوند می باشد 

دادي و یا دیگر شاهان اساطیري بوده و هیچ ارتباطی با دیو و دیب و دیبا و به طور اما نشانگر ویژگی و خصیصه دیگر این شاه پیش
زینت پادشاهان «از این جمله هستند ضبط هاي گوناگونی که از واژه زیناوند به معناي کسی که .کلی نگارش و نوشتار ندارد

زیباوند به معناي زیباروي و دارنده زیبایی که و ) 79: 1، ج1364حمداهللا مستوفی، (»زینت و رسوم پادشاهی نهاد«و یا» ساخت
توسط مورخین به عمل آمده و البته احتماال به اشتباه این عنوان که از القاب جمشیدکه به معناي داشتن رویی زیبا و همانند خورشید 

آنکه این واژه را لقب تهمورث  ، تا1درخشنده، تابناك و زیبارو  بوده است  با ویژگیها و اقدامات منسوب بدو تناسب و ارتباط دارد
بنگرید (درمورد لقب زیباوند و صفت زیبارویی جم (و امالیی متفاوت و شکل ضبط شده دیگري از واژه دیباوند محسوب داریم

  ).674: 1369، 1؛ ابن مسکویه، ج89: 1،1363ابن خلدون، ج:به

و واژه دیبا به عمل آمده، موضوعی است که با حل و معناي  بنابراین اینک تنها واژه دیباوند و برداشتی که از این لقب و عنوان
  .آن می توان تا حدودي مساله انتساب خط و نوشتار را به ایرانیان و یا دیوان مشخص داشت

را در راستاي  -که به تهمورث منسوب است-همانطور که اشاره داشتیم برخی با مترادف خواندن دیبا و دیب لقب دیباوند 
آموختن خط و صورت نوشتاري این شاه پیشدادي از دیوان قلمداد کرده و بر اساس مباحث اساطیري کتب مطیع ساختن و 

مورخین، انیران را پدیدآورندگان خط و نوشتار قلمداد کرده اند و این باور وقتی بیشتر مورد صحت و موثق قلمداد شده است که با 
، )می نگاشتند) انیرانی(که مکاتبات سلطنتی را به زبان آرامی (بان این سلسله رجوع به تاریخ شاهنشاهان هخامنشی و دبیران آرامی ز
  .می بینیم) آرامیان و ایالمیان(نویسندگان مکتوب هخامنشی را افرادي غیراز ایرانیان 

که دریابیم  اما به منظور بررسی لقب دبیاوند که به تهمورث منسوب شده است، ابتدا واژه دیبا و معناي آن پرداخته و درصددیم
طبق بررسی هاي پژوهشگران و زبان شناسان واژه دپیري در .ارتباطی هست یا خیر) دید:به همان معنا(آیا بین این واژه و دیو یا دیب

                                                        
  .674، ص1العبر، ج:نک به نوشتار برخی مورخین که جمشید را سازنده ابزار حرب و پدید آورنده سالح قلمداد کرده اند - 1
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با واژه هاي دیبا و دیباه و دیبه و دیباچه ) diviri(خط اوستایی و صورت پازند آن دیویري (زبان پهلوي به معنی خط و دین دپیر به 
  .1پارسی باستان ریشه گرفته اند) dipi(از واژه دیپی. وان و دبیر و دبیرستان و دبستان از یک ریشه هستندو دی

به معنی پارچه ابریشمی رنگین و معرب آن دیباج است و به این دلیل که نوشتارهاي نخستین بر ) دیباه، دیبه(در واقع واژه دیبا 
رگرفته از این ابزار نوشتاري و بر کسانی قلمداد می شد که براي نوشتن از این وسیله روي دیبا و پارچه نگاشته می شد، واژهدبیر ب

در این راستا بسیاري از اشعار شعرا و نوشتارهاي ادیبان حاکی از استفاده این ابزار و به تبع آن .استمداد جسته و استفاده می کردند
  .می باشد)دیبا و یا پارچه ابریشمین(ياز وسیله نوشتار dipiriنشانگر اشتقاق و اخذ واژه دپیر و 

  )1087: 1382نظامی، (به طور نمونه در کلیات نظامی در تمثیلی زیبا می خوانیم
  سم گور بر سبزه خاریده جاي                     چو بر سبز دیبا خط مشک ساي

  :و یا در دیوان ناصرخسرو قبادیانی آمده است
  ا             که هرگز نامد و ناید چنین از روم دیبایییکی دیبا طرازیدم نگاریده به حکمت ه

  )15: 1368ناصر خسرو قبادیانی، (
همچنین استفاده از این وسیله نوشتاري سبب گردیده که به انواع دیبا در عهد کهن براي نوشتار مکتوبات اشاره گردد که از این 

  .2ششتري جمله اند دیباي خسروانی، خسروي، چینی، صنعا، ارمنی، رومی و

بنابراین استفاده از دیبا و به عبارت دیگر پارچه ابریشمین براي نگارش مختص قوم خاص و یا ملل انیرانی نبوده است بلکه 
دیباي خسروانی و به ویژه دیباي شوشتري در همه جا زبانزد بوده است و به دلیل اینکه شوشتر از قدیم به ابریشم کشی معروف بوده 

  ).367: 1389یاحقی، (همراه بوده است » دیبه«و » دیبا«در ادب و روایات ایرانی با )ترشش(است، نام شوشتر

از طرفی به دلیل ارتباط بسیار نزدیک دیبا و دبیران، گاه بدون اینکه مقصود نویسنده از ذکر این دو واژه در کنار یکدیگر به 
باشد، این دو واژه در کنار هم ذکر شده و در متون نظم و نثر، ) ادیب(و وسیله نوشتار) دبیر(منزله نشان دادن وجود ارتباط نویسنده

. نویسندگان گویا با آوردن ذکر دیبا، خواه ناخواه به یاد صفت و حرفه دبیري و استفاده کنندگان از این وسیله نوشتاري می افتند
  .بیت ذیل نمونه اي از این ابیات است

  را قلم در خط شد از رنج ز دیبا و غالم و گوهر و گنج         دبیران
  )178-177: 1382نظامی، (

                                                        
در دیوار نوشته .رایج بوده dibirift بیرنیترا به کار می بردند و در زبان پارتی واژه د dibiri(h)در فارسی میانه براي دبیر اصطالح دبیري - ١

؛ 1356،112نک به پورداود، (برجاي مانده است dpyrهاي پارتی دورااروپوس که مربوط به دوران اشکانی است نیز واژه دبیر به صورت 
  ).38-37: 1385تفضلی، 

  :در این باره نمونه هایی قابل ذکر هستند - 2

  ) 459: 1368ناصرخسرو قبادیانی، (ها     که هرگز نامدوناید چنین از روم دیبایییکی دیبا طرازیدم نگاریده به حکمت 
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که در انواع مختلف و منسوب به ملل و اقوام ) 701نک به معین، ص(بنابراین ارتباط دیبا به معناي نوعی پارچه ابریشمی رنگین
بیگانگان توسط  از) خط(در متون کهن نمودار می گردد، هیچ ارتباطی با دیو و یا اخذ نوشتار...) خسروانی، رومی و(مختلف

، dipi 1تهمورث و یا دیگر شاهان ایران نداشته و تنها به دلیل نگارش خط بر روي این وسیله، خط و یا وسیله  نوشتاري را 
  .خوانده اند dipirتر آن را نویسندگان را دبیر و یا صورت کهن

ه این دلیل که دیوان نخستین نویسندگان بوده و انتساب نادرست دیبا به واژه دیو، دیب و ارتباط آن با دیوان یا بیگانگان ب
ایرانیان نوشتن را از آنان اخذ کردند، از آنجا بیشتر و بهتر مشهود می گردد که بدین موضوع توجه داشته و دریابیم که در دوران 

) معین، ذیل مدخل حریر(میاسالمی و در زبان تازیان، وسیله نگاشتن در صورت حریر، به معناي پرنیان، پرند، ابریشم، جامه ابریش
دقیقا یادآور واژه دیبا و در همان معنا به کار گرفته می شده است که در باب تحریر به معناي خط و در صرف عربی اسم فاعل آن 

 رود که دقیقا به معناي کسی است که از حریر براي نگارش استفاده وبه صورت محرر به معناي نویسنده به کار می) در باب تفعیل(
  .بهره می برد

بر این اساس در ادبیات فراوانی به استفاده از حریر براي نگاشتن اشاره می گردد، از این نمونه هستند ابیات ذیل از شاهنامه 
  :فردوسی 

  بفرمود تا زخم او را به تیر                         مصور نگاري کند بر حریر
  )276: 1373، 7فردوسی، ج(

  دبیر                    نوشتند پس نامه اي بر حریر بفرمود تا پیش او شد
  )7: همان(

  بفرمود شاپور تا شد دبیر                                   قلم خواست و انفاس و مشک و حریر
  )24: همان(

البته با همان کاربرد و  از این جمله ابیات و کاربرد واژه حریر که در واقع در دوران اسالمی به جاي واژگان دیبا و دبیران را،
  در متون نظم و نثر فراونند و همگی نشانگر استفاده دبیر از حریر براي نگاشتن. عملکرد، می گیرند

  اگر چرخ فلک باشد حریرم                                    ستاره سر به سر باشد دبیرم
  )261: 1381فخرالدین اسعد گرگانی، (

  :  و رامین آمده است و یا در جاي دیگر در ویس
  حریر و مشک و عنبر خواست و خامه                   زدرد دل به رامین کرد نامه

  )352: همان(
می برد و تحول این مبنا  و دیبا براي نگارش بهره  dipiواژه دبیر، به معناي کسی که از بدین ترتیب و با توجه به ریشه و بن
نوشتاري حریر و محرر و تحریر نیز استفاده می گردد، می توان به بی ارتباطی واژه مذکور  براي ساختن اسم فاعل، که در صورت

دیبا با دیو معترف شده و این انتساب را به واژه دیو و اخذ نگارش و خط را از دیوان به تهمورث به دلیل جایگاه واالي فرهنگ 
ر باورهاي اسطوره اي ایرانیان، واژه هاي زبان موهبتی الهی هستند و توضیح آنکه؛ بنا ب.شفایی در بین ایرانیان باستان منسوب داشت

                                                        
کنت، (» بخوانی، کرده من تو را بور شود، آن را دروغ مپندار dipiتو که زین پس ازین دیپی «:داریوش در سنگ نبشته بیستون می گوید  - 1

DB IV,130.(  
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از تقدس برخوردارند، چون با نامیدن هر شیئی، آن شی، به هستی درمی آید، در حالی که با نگارش، انسان واژگان زبان را در نشانه 
ه نوعی تخطّی انسان از سلطه خدایان تلقی کرده انسان در خط می تواند دستکاري کند و از این رو نگارش را ب. ها زندانی می کند

  ).325: 1386آموزگار، (اند، نیروي خدایان بر روي گفتار اعمال می شود، در حالی که انسان بر نوشته ها تکیه دارند
ي موکل بر باور ایرانیان به برتري زبان و گفتار نسبت به خط و نوشتار به گونه اي است که حتی در باور مذهبی ایرانیان، ایزد

با نام مانسرسپند وجود دارد، در حالی که در فرهنگ کهن ایرانی، خط پدیده اي دیوي است و به تبع )کالم مقدس(گفتار یا منتره
بنابراین جایگاه سنت شفاهی و اهمیت و اعتبار گفتار در مقابل نوشتار در فرهنگ دینی . آن باید برگرفته از دیوان و دیویسنان باشد

زرتشت نیز با هماورد زمینی اش دورشرَو با . استان به حدي است که یکی از سه صفت اصیل کیومرث، سخن گفتن اوستایرانیان ب
: نک به(شمردن و خواندن کالم مقدس به پیروزي می رسد و اهریمن نیز تنها با نیروي کالم، پیروزي را به دست می آورد

  ).327: 1386آموزگار، 

ین مباحث، این است که آگاه گردیم با تبعیت از این زیربناي فرهنگی و باور دینی است که سنت بدین ترتیب و هدف از ذکر ا
شفاهی بر سنت نگارشی، رجحان یافته و به تبع این اندیشه و باور، شخصیتی برجسته و پادشاهی پیشدادي باید پدیدآوردنده خط 

  .ور اخذ کندمحسوب نگردد، بلکه آن را از دیوان و براي رتق و فتق بهتر ام

  

  جایگاه و اهمیت دبیر و دبیري

تشکیالت دولت ساسانی که جامعه را به چهار طبقه تقسیم می کرد، دبیران را در رده سوم قرار داد و دبیران بعد از طبقه 
ئاحکام  منشیان، نویسندگان: و اصناف این طبقه عبارت بودند از) 150: 1379کریستن سن، .(روحانیان و جنگاوران قرارگرفتند

وي در جایی دیگر، به نقل از مفاتیح العلوم ). 151: همان(دادگاهی و اجازه نامه ها و قراردادها، مورخان، پزشکان و منجمان
دبیر عواید دولت (شهرآمار دبیر-2، )دبیر عدلیه(داددبیر-1«: خوارزمی دبیران دولتی در ایران پیش از اسالم را چنین بر میشمارد

دبیر اصطبل (آخور آمار دبیر-5، )دبیر خزانه(گنج آمار دبیر-4، )دبیر عایدات دربار سلطنتی(ذگ آمار دبیرک-3، )شاهنشاهی
براي اطالعات ). 199: 1379کریستن سن، (» )دبیر امور خیریه(روانگان دبیر-7، )دبیر عایدات آتشکده(آتش آمار دبیر-6، )شاهی

یک از طبقات را رئیسی اداره می کرد، رئیس اي طبقه را، ایران دبیر از آنجا که هر ).47-56: 1385تفضّلی،: بیشتر؛ رك
  ).همان(یا اصطالحاً دبیران مهست می خواندند )Eran-dibherbadh(بذ

نظامی عروضی سمرقندي، مجمع النوادر را در چهار علم ضروري و مطرح روزگار خویش نوشته و پادشاه خردمند را ناچار از 
دبیر باید، کریم االصل، شریف «ته، دبیري را در کنار طب، نجوم و شاعري قرارداده و آورده است کهداشتن این چهار شخص دانس

از قیاسات منطقی، بعید و بیگانه نباشد، مراتب ابناء زمانه شناسد و مقادیر اهل ... العرض، دقیق النظر، عمیق الفکر، ثاقب الرأي باشد
رو این شرایط است که فرد مذکور در دستگاه سلطنت، صاحب چنان اعتبار و و پی). 20: 1381: نظامی عروضی(»روزگار داند

جایگاهی می گردد که به اذعان صاحب چهار مقاله می تواند، خود در مکاتبات مخدوم خویش با زیردستان و فرادستان در 
مواردي که مخاطب نامه نسبت مواردي اختیار خویش را نیز دخیل کرده و نویسندة صرف فرمان هاي ولی نعمت خود نباشد و در 
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به مخدوم دبیر، مضایقه و کوتاهی اي یا گستاخی اي نموده، دبیر مجاز است که مالحظه را کنار گذاشته و حدود را نادیده 
ت این امر آن است )21: همان(بگیرد ؛ از آنجا که دیوان داري دورة اسالمی در امتداد دیوان ساالري روزگار ساسانیان است و علّ
ا ایجاد حکومت عباسیان، ایرانیان در دستگاه خالفت نفوذ می کنند و در تنظیم و تکوین دیوان ها و سازمان هاي اسالمی از که ب

توصیفی که نظامی عروضی از وضع دبیر و دبیري در قرن ششم ). 52-13: 1357ممتحن،: ك.براي توضیح بیشتر، ر(پیشگامان اند
  .نی مطابق استمی نماید، با وظایف دبیر در عهد ساسا

در پی داشتن چنین اختیاراتی است که کاتبان و دبیران مجاز بودند که در معارضۀ با دشمنان سرور خود، گاهی مسالمت آمیز و 
گاه تهدیدآمیز بنویسند؛ تا آنجا که گاه که در مصافی، دشمن پیروز می شد، حیات دبیر به خطر می افتاد؛ چنانکه شاهپور، پسر 

آمیز به اردشیر نوشته بود، به را به جرم اینکه از جانب پادشاه خود، نامه اهانت -منشی آخرین پادشاه اشکانی-دبنداد اردشیر اول، زا
و این برخورد را که حاکی از اختیار دبیران در مکاتبات است، می توان با ) 584: 2، ج1375طبري، (دست خود هالك می کند

و «کرد که خشم سلطان سنجر نسبت به رشید وطواط نمونۀ آن است که به گفتۀ جوینی رفتارهایی مشابه در دورة اسالمی مقایسه
از وطواط عظیم در خشم بود و سوگند خورده که چون او را باز یابند، هفت عضو او را از یکدیگر جدا ... سلطان سبب آن بیت

جوینی، (»ه آشیانه اي و هر روز به وادییکنند در طلب و جستن او مبالغت کرد و منادي بر منادي فرمود و وطواط هر شب ب
و نیز در تاریخ بیهقی می خوانیم آنجا که سلطان مسعود جهت نشستن بر تخت جانشینی پدر، روانۀ غزنه است؛ نامه ) 9: 2،1382ج

ره می کنند که برخی از بزرگان، پس از اطالع از محتواي نامه ها به سلطان اشا. به او می رسد) مسعود(هاي پدر، مبنی بر عاق وي 
  ).30: 1374بیهقی،(نویسندگان آن نامه ها را مجازات کند

پس دبیران، سیاستمدارانی حقیقی به شمار می رفتند و جایگاه آنان تا بدان جا بود که در لشکر کشی ها به عنوان مشاور و آگاه 
و اندیشۀ دبیر کار کند و از فضل و دوراندیشی او فرمانده لشکر، مأمور بود که با رأي . در امور، در کنار سپهساالر قرار می گرفت

و این گویاي منزلت اهل قلم و در ) 30: 1357جهشیاري، (کمک بگیرد، سپس پادشاه در باب لشکر، توصیه هایی به دبیر می نمود
انی اشاره کرد که نمونۀ این مورد می توان به اسکافی، دبیر نوح بن نصر سام. ضمن برتري جایگاه آنان نسبت به اهل شمشیر بود

، امیر سامانی در )25: 1381نظامی عروضی سمرقندي،(»کس فرستاد و اسکافی را بخواند و با او به خلوت بنشست«نوح بن نصر 
کاکی، با وجود اعتماد به نیروي جنگاوري سپهساالر خویش، اسکافی دبیر را همراه او روانه می کند؛ چون رویارویی با ماکان

هر چه در این « ان، جداي از دالوري، مردي باکفایت است؛ از این رو، دبیر را به همراه سپهساالر می فرستد تا معترف است که ماک
  ).همان(»]فرو دهد[واقعه بر وي فرو شود با یاد او 

م می جهشیاري همچنین آورده است که پادشاهان ایران ارزش و منزلت دبیري را رعایت می کردند و دبیران را بر دیگران مقد
داشته و آنان را به باالترین مقام می رسانده اند و آنان را سبب نظام کشور،کمال پادشاهی، زبان گویاي شاهان و نگهبان سرزمین و 

این ارزش و منزلت تا بدان حد است که بدون توجه به دین و یا نحلۀ فکري دبیر، ). 3: 1357جهشیاري، (ساکنان آن می دانستند
در این باره، در کتاب سلطان حکایتی نقل . دارالخالفه و دربارهاي حکام اسالمی به کار گماشته می شدند صاحبان این حرفه در

دین : شده است که در آن عمر؛ ابوموسی را به خاطر به کار گماشتن کاتبی نصرانی سرزنش می کند و ابوموسی در پاسخ می گوید
و در مورد دیگر نیز از غالمی که کاتب و حافظ و البتّه نصرانی . ت اوستاو به خودش مربوط است و آنچه به من مربوط است،کتاب
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تَّخَذتَه کاتباَ؟«است یاد شده، صاحب این غالم در جواب این پرسش عمر که گفته بود  گفته بود که او را از همه محرم تر می » لو ا
  )78: 1،1973ابن قتیبه دینوري، ج. (دانم

عضو سوم برشمرده شده اند که خود شامل کاتبان رسایل و محاسبات و احکام و اطباء و شاعران در نامۀ تنسر،کاتبان به عنوان 
و جاحظ نیز در توصیف تشکیالت اجتماعی عهد اردشیر،کاتبان را در ) 18و12: 1311نامۀ تنسر به گشنسب، (و منجمان بوده اند

  ).32: 1328جاحظ،(طبقۀ سوم و هم ردیف پزشکان و منجمان قرار داده است

کاء به خداي نامه هاي پهلوي نوشته است-طبري نیز  دربارة جمشید آورده که مردمان را در چهار  -که تاریخ خویش را با اتّ
و نام برخی از کاتبان در کتیبه هاي ) 118:  1375، 1طبري،ج(طبقۀ سپاهیان، موبدان، دبیران و پیشه وران و کشاورزان تقسیم کرد

ی در وقایع سیاسی دوران ساسانی داشته اند؛ براي مثال، بعد از . صر ساسانی آمده استشاهان و بزرگان آغاز ع دبیران نقش مهم
مرگ یزدگرد اول، اشراف تصمیم گرفتند که فردي غیر از پسران یزدگرد را به شاهی برگزینند که در میان این اشراف، سه دبیر 

  ).80: 1،1370؛ ابن مسکویه،ج616-615: 1375، 2طبري، ج(قرار داشت

دبیران در مسائل مهم، طرف مشورت پادشاه واقع می شدند که مشورت خسرو انوشیروان با دبیرش یزدگرد و موبدان موبد 
پادشاه ساسانی براي بررسی دقیق شکایت از عامالن و مأموران ). 161: 8،1373فردوسی، ج (دربار دربارة جنگ هفتالیان است
اهی، مردي امین از میان دبیران و یکی از میان موبدان و یکی از میان ندیمانش بر این کار می وصول مالیات یا اعضاي خاندان ش

؛ بنا بر همین قاعده است که شیرویه از رئیس دبیران، اشتاگشنسب، خواست که اتّهامات )105: 1370، 1ابن مسکویه،ج(گماشت
  :چنین آمده است و در شاهنامه نیز) 354: 1373نهایه،(خسرو پرویز را بررسی نماید

 کارکهن دارم یاد نیکوسخن                           کجا و راد بایدم دوتن...

 کیست بیدار و پاك ایرانیان کارکیست                    ز کاین گفت انجمن بدان

 خشم نگیرند گر را استاد چشم                   دو به سراسر گردان نمودند

 یادگیر و گوینده و دانا پیر                     دو زینبر خراد و اشتاد چو...

  ).255: 9،1373فردوسی،ج( 
دبیران در جامعۀ ساسانی، امتیازات خاصی داشتند که معافیت از مالیات، پوشش ویژه و سوار شدن بر اسبان راهوار از جملۀ آنها 

لی،(بود نیز بودند که نامه هاي رسیده از دیگر والیات  -ویژه زبان عربی به-در دربار ساسانیان، دبیران دو زبانه اي). 46: 1385تفضّ
  ).199: 1379کریستن سن،(را ترجمه می کردند و به آنها پاسخ می دادند

در ایران باستان، پادشاهان دبیران را مقدم می داشتند و برتري و واالیی پیشۀ آنان را می شناختند و به اهل آن بهره و نصیب می 
افراد بدون داشتن نژادگی و یا گذراندن آزمون هاي الزم نمی توانستند دبیر شوند؛ در شاهنامه ). 4: 1357اري،جهشی(رساندند

  :، از کفشگري مبلغی وام گرفت و کفشگر در برابر، از شاه چنین درخواست کردروانداستانی آمده است که کسري انوشی

  دبیر گردد فرزند پاك این کهدستگیر                           بدین باشد شاه اگر

  ).299: 1373، 8فردوسی، ج(اما، شاه ضمن رد درخواست کفشگر، وام او را پس فرستاد
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منابع دورة اسالمی، بنیاد تقسیم طبقاتی جامعه را به جمشید، منسوب می کنند؛ از آن جمله، جهشیاري آورده است که اولین 
ص کرد و  طبقات کاتبان و مراتب آنان را روشن گردانید، جمشید پسر اونجهان بود که کسی که طبقات و اصناف جامعه را مشخّ

  ).2:  1357جهشیاري، (دیوان ها را مدون کرد

یۀ دخل و خرج شان بدون «را ترتیب داد تا » دیوان«، مرزبان ایرانی، »هرمزان«در تاریخ تمدن اسالمی، خلیفۀ دوم به پیشنهاد  کلّ
ابن (»ن عطا به ترتیب معین، بدون هیچ گونه نقص و خلل، در آن ثبت و ضبط شودکم و کاست و همچنین نام صاحبا

  ).113: 1350الطقطقی،

ي  همان طور که قبالً اشاره شد، دیوان داري عصر اسالمی تقلیدي از دیوان ساالري دورة ساسانی است و جایگاه دبیران در حد
  در عقدالفرید)21:  1357جهشیاري، (ی شونداست که بیشتر وزیران از میان افراد این طبقه انتخاب م

در شأن این طبقه آمده است که کاتبان پادشاه، چشمان ناظر و گوشهاي شنوا و زبان هاي گویاي او هستند و کتابت بعد از  
و «: نده استنویسندة قابوسنامه، پیوستگی کتابت به وزارت را نمایا). 232: 1953، 4ابن عبدربه،ج(خالفت، برترین مرتبۀ دنیا است

اگر چنانکه خداي تعالی بر تو رحمت کند و از درجۀ کاتبی به وزارت رسی، شرط وزارت بدان که چگونه 
  ).215: 1378عنصرالمعالی،(»..است

آن گونه که از تواریخ دوره اسالمی برمی آید، دبیر در عصر عباسیان جایگاه رفیع تري نسبت به دورة اموي پیدا می کند؛ بنابر 
ابن خلدون، دبیر در روزگار امویان به منزلۀ وزیر نبود و تنها، مسئول دفتر احکام بود زیرا نیاز به او تنها از حیث خط و کتابت اشارة 

؛ اما جایگاه این طبقه در دورة عباسیان، به ویژه در )96: 1350؛ هندوشاه بن سنجر،455: 1366ابن خلدون، (بود، نه زبان و سخن
  .ی می یابدآغاز این دوره، ترقّ

  :در شعر فارسی نیز به اهمیت دبیر اشاره شده است
  پادشاه را دبیر چیست؟ زبان                                  که سخن هاش را کند تحریر

  هـــــــاي دبیرنیست بر عقل میر هیچ دلیل                                    راهبرتر ز نامه                                         
  مهتـر خویش را حقیر کند                                    ســـوي دانـا دبیــر با تقصیــر                                         

  )198: 1368ناصرخسرو،(                                                                                                                       
  
  نتیجه

با نگاهی اجمالی به تاریخ کهن ایرانیان، تقریباً تمامی منابع اذعان دارند که تهمورث پدیدآورندة خط است؛ البته برخی منابع او 
نیان به گفتار قائل بودند را برگیرندة علم خط از دیوان می دانند؛ اما، علّت انتساب خط به بیگانگان، به دلیل جایگاهی است که ایرا

ی می شد زیرا گفتار را به بند  که این باور برخاسته از اعتقاد مذهبی آنان بود؛ مبنی بر اینکه در باور دینی، خط، امري اهریمنی تلقّ
یست داراي خوي که لزوماً می با-می کشید؛ در نتیجه ایرانیان باستان، گفتار را بر نوشتار ترجیح نهاده و شاهان برجستۀ ایرانی را 

بري می داشتند؛ از این رو خط را پدیده اي اهریمنی و منتسب به بیگانگان ) به بند کشیدن گفتار(از این امر -اهورایی می بودند
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افزون بر این، ریشۀ شناسی واژة دبیر و رجوع به بن واژة دیبا و وسیلۀ . دانسته و تهمورث را فراگیرندة این خط از دیوان، خوانده اند
وشتاري که بر روي آن نوشته می شد، حاکی از پیشینۀ بسیار کهن دبیري و استفاده از دیبا براي نوشتن در ایران باستان بوده است و ن

  .به عنوان دارندگان حرفۀ خط و دبیري نداشته است» دیوان«و » دیب«واژة دیبا و دبیر هیچ ارتباطی با 

زه هاي مختلف حکومتی بویژه سیاست به شمار می رفت؛ شرایطی دشوار جهت از آنجا که دبیر و دبیري از ارکان مهم در حو
احراز این شغل در نظر گرفته می شد که در مواردي بیش از وزیر، طرف مشورت شاه قرار می گرفتند و در بسیاري موارد، خود به 

ت درجۀ وزیري ارتقاء می یافتند و برخوردهاي ویژه و بشخصۀ پادشاهان غالب با دبیران  مغلوب خود گواهی راستین بر اهمی پادشاه
  . نقش دبیران در دربارها بوده است تا بدانجا که این طبقه را چشم، گوش و زبان پادشاه خطاب کرده اند
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 مه در ارتباط هاي دینی شاهنا بررسی اندیشه

  شناسی فردوسی با روند زندگی اشخاص و کیهان
   1سوزان جهانیان

  

  چکیده

قدر که همانا  هاي روشن تاریخ؛ در این اثر حماسی گران هاي تاریک اسطوره تا ایوان اي است از داالن دنیاي شاهنامه، پهنه
نی مواجه هستیم که بررسی هر یک، نگارش چندین و چند هاي فراوا آید، با فراز و فرود ي ملی هر ایرانی به حساب می شناسنامه

چرا که از . اي برخوردار است هاي داستانی، روند زندگی اشخاص از اهمیت ویژه گردد؛ اما در میان این هزارتو کتاب را موجب می
شود که هر یک به  شامل می زادگان و پهلوانانی را ي بزرگ، سرگذشت و زندگی قهرمانان، شاهان، شاه ابتدا تا انتهاي این حماسه

ها در  هاي این انسان بررسی و تحلیل اندیشه. زعم خود سهم به سزایی در رقم زدن تاریخ حماسی و اساطیري سرزمین ایران دارند
ها، موضوعی است که این  چنین نگرش فردوسی به عوامل موثر بر زندگی و سرگذشت شخصیت ها و هم کنار اعتقادات آیینی آن

این که آسمان و عناصر فلکی و موجودات فراسویی طبیعت تا چه اندازه در تعیین مسیر زندگی . ی در بیان و شرح آن داردمقاله سع
هاي دینی حاکم بر شاهنامه و  هاي شاهنامه دخیل بوده و این تأثیر تا چه حدي برگرفته از اندیشه و البته سرگذشت و عاقبت انسان

هاي  در این راستا به تحلیل عقاید و اندیشه. گیرد ي حاضر را در بر می موضوع اصلی نوشته ،است) فردوسی(ي آن  تفکر سراینده
ي تأثیر  پردازیم و موضع هر یک را در رابطه با مسأله چهار آیین اصلی و غالب بر شاهنامه، یعنی زروان، مهر، زرتشت و اسالم می

  . ماییمن عناصر کیهانی در زندگی افراد و اشخاص شاهنامه بررسی می

  

 .شاهنامه، عناصر فلکی، موجودات فراسویی، زروان، مهر، زرتشت، اسالم:  کلید واژها

  

                                                        
  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی -  ١
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  مقدمه

این موضوع که به . را به خود مشغول داشته است ها انساني تأثیر صور فلکی و ستارگان بر زندگی بشر، همواره ذهن  شهیاند
تا چه اندازه تحت کنترل کائنات  ي تأثیر عناصر کیهانی مقولهو  زند یم واقع چه چیز و چه نیرویی سرنوشت و زندگی انسان را رقم

مباحثی است که در طول تاریخ بشریت مطرح بوده و به تبع آن هر یک از باورها  نیتر اختالفو پر  نیتر مهمو خود بشر است، از 
 و شفاهی هر قوم و ملت آلود مهاساطیر، تاریخ یی که جا آناز . اند داشتهي دینی نیز برخوردي متفاوت نسبت به آن ها شهیاندو 

به عنوان پایه و زیربناي فکري و فرهنگی هر قوم اثبات شده است،  ها اسطورهکه حقیقت وجود  جا آن، و از شوند یممحسوب 
بیان حقایق که تاریخ از  جا آن. ي بشر نسبت به خود، طبیعت و وجود خدا هستندها دگاهیدبهترین دستگیر در مسیر کشف و شرح 

هستند که زبان گشوده و حقایقی دور را  ها اسطوره، این ماند یمي بشر نسبت به هر چیز در این دنیا ساکت و عاجز   شهیاندباور و 
  .سازند یمآشکار 

همین ، ردیگ یمي تأثیر عناصر کیهانی بر زندگی انسان نیز آنچه بیش از هر منبعی مورد استفاده و استناد قرار  مسألهدر باب 
ي مختلف دچار فراز و فرود گشته و در نهایت ها نیدي بشر هستند که البته در گذرگاه تاریخ و در پیوند با  هیاولباورها و اساطیر 

ي اساطیري و البته تاریخی و فرهنگی ملت ها سند نیتر جامعو  نیتر مهمشاهنامه به عنوان یکی از . زنند یماختالفات قومی را رقم 
وجود چند آیین مختلف در . و ادیان ایران باستان است ها شهیاند، باورها، ها نییآي مطالب و مضامین فراوانی از  رندهیگایران، دربر 

ي ها انساني مطالبی متفاوت و گاه متناقض در باب باورهاي دینی و آیینی  زنندهرقم  شک یبیی فردوسی، سرا حماسهدوران 
ي ادیانی هستند که بازتاب  جملهزروان، مهر، زرتشت و اسالم از . باشد یمتان هستند، شاهنامه که خود نمود و نماد انسان باس

ي یاد شده، موضع خاص و گاه متفاوتی در برابر ها نیدهر یک از این  شک یب. ي فردوسی در شاهنامه دارند شهیاندي در ا گسترده
ته و هر یک بنا به اصول خاصی، سرنوشت و زندگی ي کیهانی بر زندگی بشر داشها صورتي موثر واقع شدن افالك و  مقوله

  .دانند یمانسان را در گرو عوامل گوناگون 

زرتشتی و آزادي مشروط اسالم را در بر  حصر یبي دینی در شاهنامه، ترکیبی از جبر مطلق زروانی تا آزادي ها شهیاندي  گستره
؛ زرتشت که قائل به داند یمي مطلق زمان و گردش ستارگان  طرهیسآیین زروانی که زندگی و سرنوشت انسان را تحت . ردیگ یم

و  داند یمدو نیروي خیر و شر بوده و بنا به همین اندیشه، انسان را در انتخاب مسیر میان این دوگانگی و دو راهی مختار و آزاد 
 کند یمر و صاحب آزادي معرفی و اسالم که انسان را در تعیین شقاوت و سعادت خویش مختا شمارد یمسیارات را یاران اهریمن 

ی و بدبختی توسط خدا مشخص گشته، و این انسان است که با انتخاب آن و اعمالی که  مرتکب بخت خوشکه راه  دارد یمو بیان 
آیین میترایی که ستارگان را که فرزندان خورشید مقدس هستند،  نیچن همو . زند یم، آینده و زندگی خویش را رقم شود یم

  .  داند یمو و قدرت دانسته و سرنوشت انسان را تا حدي موثر از انوار آسمانی صاحب نیر

گفتنی است . تفکرات زروانی و مزدایی قرار داده است یه توجه خاص فردوسی به فرهنگ ایرانی، شعر او را در دو را
 در خاللبه فراخور موضوع، در اوایل یا او  .استوس، او را از ابراز نظرات عاطفی افراطی و احساسی باز داشته داناي تخردوزري 

عمر،  یبی اعتباري دنیا، کوتاه. دارد ور شهیکه رنگ و بویی کامالً عبرت آمیز و اند پردازد یخود به بیان موضوعاتی مي ها داستان
اشعار  موضوعات مطرح شده در نیتر از مهم دوري از حرص و آز و دروغ، توجه به راستی و داد جدال با سرنوشت و زمان،

ي ها شهیانددر این مقال، برآنیم تا بازتاب این  .فردوسی هستند که هر یک برگرفته از باوري خاص و نمودگار آیینی متفاوت هستند
ي عینی و شعري را با شرح مستند ها نمونهي تأثیر عناصر کیهانی  بر زندگی بشر در شاهنامه بررسی کنیم و  مقولهرنگارنگ را حول 

  .بیان نماییم ها آني دینی غالب بر ها شهیاندو بر اساس 



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٤٣٤ 
 

  

 :بیان مسأله

ها در کنار عناصر کیهانی چون آسمان و چرخ و سپهر و  اند و اعتقادات آن در شاهنامه، چندین آیین و دین سایه گسترانیده
وشیار، در زندگی انسان اند و چون جاندارانی ه ي خویش گرفته فلک و زمانه و ماه و ناهید و هور، زندگی آدمیان را در سیطره

یکی را «که چرا  تواند از اسرار کیهان پرده بردارد؛ از این داند و نمی انسان شاهنامه عالم کیهانی را پر از رمز و راز می. دخالت دارند
گرد، از راز آن ن آنچه به سر و پاي گیتی می: نماید دارد؟ فردوسی، خود اذعان می می» رساند و یکی را خوار و نژند به چرخ بلند می

اما برخورد انسان در برابر کردار عالم کیهانی ثابت نیست، بلکه . گزیند گردد و خاموشی برمی یابد؛ به ناچار تسلیم می هیچ نمی
بلند آسمان بر زمین بر : نماید و ادعا دارد که گاهی سرکشی می. گردد گون است؛ گاهی در حیرت است و گاهی تسلیم می گونه
تواند ما را با فرهنگ و آیین  ي عظیمی از شاهنامه را فرا گرفته است، بررسی آن می ایی که این موضوع، گسترهج از آن! زند

  :زیر را در این زمینه مطرح نماید هاي آلود از دوران اساطیري قوم ایرانی آشنا سازد و پرسش اي دور و راز گذشته

 زندگی اشخاص را تحت سیطره دارند؟ هاي دینی حاکم بر شاهنامه تا چه اندازه روند اندیشه -

 اندیشد؟ ي نقش عالم کیهانی بر زندگی و سرنوشت چگونه می انسان شاهنامه درباره  -

 ي فردوسی تابع کدام آیین و باور دینی است؟ جبر و اختیار در اندیشه -

  

  :هاي دینی حاکم بر آن شاهنامه و اندیشه

اي به درازاي تاریخ و گاه دوران پیش از تاریخ دارد؛ قومی که  ست که پیشینهي ملی و فرهنگی قوم ایرانی ا شاهنامه، شناسنامه
شاهنامه، دورانی . هاي دیگر اقوام و ملل قرار داده است ها را در معرض رویارویی با اندیشه ي جغرافیاي زیستی، همواره آن گستره

است و همین امر سبب گشته تا این اثر ماندگار، از  کشد که بخش اعظمی از آن مربوط به پیش از دوران تاریخی را به تصویر می
هاي تاریخ  هایی است که واقعیت ي فردوسی آکنده از اسطوره شاهنامه.  ترین منابع دوران اساطیري به شمار رود ترین و بنیادي مهم

ي ملت  ازگویی فرهنگ دیرینهي شاهنامه، ب هاي بارز و برجسته از ویژگی. اي نمادین در خود نهفته دارد کهن ایران را به گونه
سنگ و باستانی خود آشنا  ملت ایران براي شناخت هویت خود ناگزیر است با تاریخ فرهنگ و تمدن گران. سال ایران است کهن
گردد هر  ها سبب می که بازنگري آن هاي باشکوه حکایت دارند، به طوري هاي پهلوانی شاهنامه از گذشته ها و افسانه اسطوره. گردد

  . ها اندوهگین شود رانی متعهد به خاطر از دست دادن آنای

ها و ادیان مختلف باستان در مواضع  فردوسی، سخنور تواناي توس، اگر چه خود مسلمان است، اما به جهت آشنایی با آیین
ي اساطیري و  دورهاین امر به دلیل اشتمال شاهنامه بر چند . هاي مذکور قرار گرفته است گوناگون تحت تأثیر هر یک از آیین

  . ي دینی متمایزي بوده است شک هر یک از این ادوار تحت تأثیر باور و اندیشه تاریخی است و بی

  خرد، عدل، جبر و اختیار،  بینی خود به موضوعات کلیدي همچون آفرینش جهان و انسان،  به طور کلی فردوسی در جهان
او شاهنامه را در مقدمه با ستایش . تري دارد توجه بیش... ري کار جهان و مرگ، نقش عناصر کیهانی در زندگی انسان، ناپایدا

ي فردوسی در  فلسفهي نماي کلی   دهنده  کند که این نشان پروردگار یکتا و خرد و نیز گفتار در آفرینش انسان و جهان آغاز می
بینی یکی  در این جهان .پردازد  فی و اخالقی خویش میهاي خود به نقل مفاهیم فلس  او در آغاز و پایان داستان. سراسر شاهنامه است

. هاي شاهنامه است ي فردوسی و نیز خویشکاري قهرمانان داستان شهیانداز مسائلی که مورد توجه است، تأثیر آیین مزدیسنا در 
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باورهاي زروانی در از  توان ینمدر این میان . فردوسی به شدت از متون پهلوي همچون بندهش و مینوي خرد متأثر بوده است
او اولین اندیشمند از .  از سوي دیگر، فردوسی اندیشمندي است که پرچمدار تفکر ایرانی و عهد اسالمی است .شاهنامه درگذشت

ي متفکران ایران است که میان دو بخش تاریخی قبل و بعد از اسالم تلفیق ایجاد کرده است؛ در نتیجه نوعی دیالکتیک را  حلقه
در مقابل ایزد، اهریمن مورد نکوهش قرار . ي فردوسی هر چیز ضد خودش را دارد شود گفت در اندیشه ت و میتوان یاف می
    .بازد ها و رذایل در برابر نیکی و روشنایی رنگ می گیرد و بدي می

ی دارد، ولی شهري مختص به خویش و قوم ایران اما این را نباید از نظر دور داشت که اگر چه فردوسی در شاهنامه آرمان
هاي بنیادین و خاصه دینی چون زرتشتی، مهري و زروانی بوده است و علی رغم  همواره و در جاي جاي اثرش تحت تأثیر اندیشه

هاي اسالمی در باور او غالب و چیره خواهند بود، اما در بسیاري مواضع، مخصوصاً  شک اندیشه که خود او مسلمان است و بی این
هاي ادیان  چنین میزان نقش عناصر کیهانی در روند زندگی بشر شاهنامه، تحت تأثیر اندیشه وشت و تقدیر و همي سرن در باب مقوله

    .           و باورهاي مذکور است

  

  :زندگی انسان؛ محصور در جبر یا جاري در اختیار

تآکید کرده و جهان شناسی خود را بر  ي عناصر چهارگانه هیمافردوسی از همان آغاز شاهنامه به باورش بر اصل مادي جهان از 
و سرنوشت ما را بسته به  کند یمکه ما موجوداتی زمینی هستیم تأکید  ي شاهنامه بر این مقدمهاو در . گذارد یمآن اصل پایه 
  :داند یمو راز چرخ گردون  سرنوشت زمین

                  نداند کسی آشکار و نهان               چنین است فرجام کار جهان
( 16: 1شاهنامه،  ) 

گاهی به تقدیر به چشم نیرنگ ستارگان و چشم بندي . فردوسی در شاهنامه میان دو قطب کیهانی و الهی تقدیر سرگردان است
تا خود را   ي استا چارهاو همواره در جستجوي راه . دهد یمپیوند ي خداوند جهان  ارادهواسطه به  نگرد و گاه آن را بی آسمان می

ي در پایان داستان پادشاهی اسکندر، بهتر از همه جا و. ، برهانددیفرسا یماین تضاد درونی که چون خوره جان و روان وي را از 
ي عطف شاهنامه، از چرخ بلند گالیه سر  نقطهشاعر در این . کوشش خویش را در حل این تضاد ِ جان فرسا آشکار ساخته است

کند  خواند و حتی آرزو می خرد و تاریک راي می وفا، بی او چرخ را بی. کند یماست، شکایت و از این که او را پیر کرده  دهد یم
دهد که فرداي قیامت از جفاي تو داوري به نزدیک خداوند  ی چرخ را بیم میفردوسپس از آن که . شد ینمکه کاش از مادر متولد 

اي  ام و تو از من در هر زمینه من هیچ کاره: دهد و پاسخ می شنود یمخواهم برد تا او داد مرا از تو بستاند، چرخ سخنان شاعر را 
  :زند به فرمان و خواست اوست هر کار که از من و تو سر می. برتري

 ...خـور و ماه ازین دانش آگاه نـیست  بدین هرچ گفتی مرا راه نیست

 شب و روز و خورشید و ماه آفرید             از آن خواه راهت که راه آفرید
                                                      به کاریــش فرجام و آغاز نیــست   یکی آنک هستیش را راز نیست
( 85: 7شاهنامه،  ) 
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ی و مشی زندگی او را تحت تأثیر خود قرار نیب جهانموضع آدمی در قبال سرنوشت، خود امري حائز اهمیت است، چرا که 
انتظار داشت که موضع انسان هنگامی که  توان ینم«. چه تا بدین جا بیان شد، تا حدي روشن شده استاین موضع از آن. دهد یم

که در تعیین تقدیر اصول اخالقی راهبر اوست، همانی باشد به  پندارد یمو  کند یمي سرنوشت تلقی  کننده نییتعخداوند دادگر را 
ي آدمی در قبال فرمانروایی  بخردانهبه طور کلی، تنها موضع . ر داردباو روح یبهنگامی که به سرنوشت همچون نیرویی خشک و 

نیروي مطلق بر جهان قاعدتاً تسلیم و رضاي خاضعانه است، اما چگونگی این تسلیم بستگی به طبیعتی دارد که براي نیروي حاکم 
  )163: 1388رینگرن،(» .شوند یمقائل 

  :دیگو یمکه فردوسی نیز  دارد، چناندر این میان، مخالفت با خداوند و تقدیر سودي ن

  که دیدي که چرخش همی نسپرد    یکی انـدر آید دگر بگـذرد
      بر ایـن نیسـت پیـکـار بـا دادگـر     به تنگیِ دل غم نگردد دگر

( 931: 7شاهنامه، ) 

، ولی در معدود آورد یمکه آدمی سر تسلیم در برابر سرنوشت فرود  میشو یمدر جاي جاي شاهنامه با این اصل و باور مواجه 
       که ابدی یمجایی که پوالدوند در  به عنوان مثال آن. بندند یبرممواضعی اشخاص به ستیز و نفرین بر سرنوشت و تقدیر کمر 

  :رستم را شکست دهد تواند ینم

   برآشفـت دژخیـم با روزگــار    چو تیغش به رستم نیامد به کار 

 ( 135: 6شاهنامه،  ) 

ها همگی  این عکس العمل. »جهانجوي شد تند با روزگار«: کند تواند اسب خود را بیابد چنین می گاه که نمی رستم نیز آن
اندیشد، از بخت بد و  بندد و خوب می اي در برابر ضربات تقدیر هستند، اما کسی که خرد را به کار می واکنش غریزي و لحظه

  .گیرد نامالیمات درس عبرت می

  :گوید ه کیخسرو چنین میافراسیاب در پیامش ب

    جز او را مکن بر دل آموزگار     نگه کن بدین گردش روزگار
( 125: 3شاهنامه، ) 

بینی حاصل از شناخت این موارد و پذیرش  چنین جهان ي مسائل کیهانی و نجومی و هم باید گفت که فردوسی در زمینه
ي دینی و باستانی بوده  ی بشر، تحت تأثیر چند باور و اندیشهسرنوشت محتوم براي انسان و میزان تأثیر افالك بر تقدیر و زندگ

مدار اسالم  هاي دین هاي زرتشت، آیین باستانی زروان، مهر و در نهایت اندیشه ها و دین ها، اندیشه ترین این ادیان و سنت مهم. است
مختلف از جمله افالك و ستارگان بر  است که بر تفکر و مشی شاعر توس در باب سرنوشت و زندگی انسان و میزان تأثیر عوامل

  .ساز تناقضاتی نیز گشته است آن تأثیر فراوانی گذاشته و گاه سبب

   

  :ي باورهاي دینی مختلف روند زندگی در شاهنامه بر پایه
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ختی شنا بدي استوار است که همان منطق جهان و یکیهاي شاهنامه بر اساس تقابل ن شاهنامه و منطق رویداد داستان ي نهیزم
بنابراین به این موردها به طور کلی  .هاي دیگري هم در شاهنامه پی برد شناختی شود به جهان اما در کل می ؛کیش زرتشتی است

  :شود در نظر گرفته می ي مختلفها نییها با آ شناختی این جهان ي شود و رابطه و عدم رابطه اشاره می

 یشناس ستارهزمان کرانمند و اعتقاد به  -1

  ها ییگو شیپو  ها ینیب شیپ -2
  ها يگزار ها و خواب خواب -3
  باور به دیوان -4
  قدرت فرا واقعی جانوران به ویژه سیمرغ -5
  فرشتگان به سراغ آدمیان ها و سروش آمدن -6
 فره ایزدي شاهان -7

 ی و تأثیر عناصر فلکیشناس هانیک -8

بی شک . کنند یمرد بحث، ارتباط پیدا هر یک از مبانی یاد شده برگرفته از آیینی خاص هستند و به نحوي با یکی از ادیان مو
نگرش هر آیین به روند زندگی انسان و عوامل موثر بر تعیین مسیر زندگی و سرنوشت بشر، نگرشی خاص و گاه متفاوت از دیگر 

را در  ي مطلق جبر زمان و زمانه دانسته و در همین راستا محوریت تمام امور طرهیسگروهی بشر و زندگی او را زیر . است ها نییآ
گروهی زندگی انسان و شقاوت و سعادت نوع بشر را در گرو انتخاب ). زروان( دهند یمي آن  سازندهي ها دهیپدطبیعت به زمان و 

و گروهی بر مبناي اصالت نور و خورشید تمامی انوار ) اسالم و زرتشت( دانند یممسیر توسط خود او بر مبناي آزادي و اختیار 
ي که ذکر ا چندگانهي ها هیپای شاهنامه بر نیب جهانو بر همین مبنا است که ) مهر( آورند یمگی انسان به شمار آسمانی را موثر بر زند

  . ردیگ یمکردیم، شکل 

  

  :زمان کرانمند، نماد زروان در شاهنامه

دیرباز تا کنون از . و کشف اسرار افالك و ماه و ستارگان، همواره ذهن بشر جستجوگر را به خود مشغول داشته است» زمان«
که هنوز درك منطقی و علمی از این مقوله نداشتند، به  جا آنپیشینیان ما، از . بشر براي دریافتن راز زمان تالش بسیاري کرده است

اي بوده تا از این رهگذر بشر بتواند آنچه را که از گردش روز و  هاي دور، اسطوره نیز در گذشته» زمان«. یازیدند اساطیر دست می
ید آمد و در دوران پدی هخامنشیقات انجام شده در اواخر عهد تحقبنابر  کهی زروانیین آ. بیند، نزد خود توجیه کند ه و سال میما

مطابق این آیین، جهان . یادي برخوردار گشتزي از قدرت فکري  حوزهعنوان یک  ی بهساسانیار داشت، در عصر بسی نفوذ اشکان
ي یک آفریدگارند که همانا  ش ندارد و دو بن خیر و شر و اهورمزدا و اهریمن هر دو زادهو هرچه در اوست یک آفریدگار بی

شاعران   یرانیان خصوصاًا افکاري زمان، در سویین شده از تعیژه اعتقاد به سرنوشت و بهی، زرواني باورها. است» زمان بیکرانه«
  . اند ي گذاردهجا بهي از خود آثارها  یشهاندین ایر تأثحت یرانی تایسندگان نویاري از شاعران و بسو  کردهگو رسوخ  یپارس

و  مکان. است یناتکا کلو جهان از زمان به عنوان مبدأ  مکانینش آفری، یکی از مسائل مطرح شده، زرواني  فلسفهدر بحث 
ین او قریا ( مکاناز  تجسم و عینیت زمان است و مکان مکتبین ادر « کهی دارند، چرا خاصیگاه جای زرواني  فلسفهآسمان در 
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جاللی (» .اند ین زمان و مادهبي  واسطهو آسمان  مکانیگر دیان ببه . شود یمي ساخته مادی ماده و جهان تمام کهاست ) آسمان
  ) 212: 1384مقدم، 

ت و نیز دیگر که نیبرگ معتقد اس چنان. شناسی خاص خود را ارائه داده است شناسی بابلی کیهان آیین زروانی به تأثیر از ستاره
حال . پیوند دارد) گانه، سپهر خورشید، ماه، بروج دوازده(ي طبیعی که به عامل گذر زمان مربوط است  محققان، زروان با هر پدیده

  :کنیم ي باورهاي اخترشناسی زروانی اشاره می به روایت ازنیک درباره

رگ افراد بستگی به خواست و مشیت افالك و ستارگان تولد و م. است» بخت و تقدیر«گویند همه چیز وابسته به  ها می آن«
کنند و این امري محتوم است که  شود، به دقت هنگام مرگ او را از روي ستارگان تعیین می بدان معنا وقتی کسی متولد می. دارد

سبب کامیابی و چنین ستارگان  هم. شود ها، مرگ و تولد کسی پس و پیش نمی گویی از روي آن بنابر خواست ستارگان و پیش
هاي معین قرار گیرند، سبب زادن، مرگ، بلیه و  هرگاه در مواقع معینی، ستارگان در بروج خاصی در زمان. شوند ناکامی می

رسد؛ هنگامی که برج  البروج اسد باشد، کسی به پادشاهی می منطقۀبر آن باورند که در مثل هرگاه در . شوند اي سخت می حادثه
رسد؛ هنگامی که برج عقرب باشد، موجب شرارت و  اند به مال و دولت می برایش تعیین سرنوشت کردهثور باشد، کسی که 

» .کردند بر آن باور هستند که ستارگان داراي جان و تدبیر هستند، چون هرگاه داراي جان نبودند، حرکت نمی... شود و  قساوت می
  )1205: 1381رضی، (

ي اصالت  رو هستیم که به اندیشه ي فلسفی و مذهبی زروانیان روبه با قسمتی از منظومه«شناختی زروانی در حقیقت  در کیهان
ي نهایی جهت  کننده گردد و بنابر آن زروان خاستگاه عالم وجود و منشأ تمامی صورت موجودات و لذا تعیین زمان باز می

شود و چون او  زروان دیرند خداي به جهان منتقل میاما این تقدیر ازلی از طریق تعیین او در . ینات استکاصیرورت همه چیز در 
 این. گردد ي آسمان و آنچه در آن است، در عالم نافذ می در کالبد سپهر اعلی متجسم شده است، پس مشیت زروان به واسطه

اختري گرفته شده از یونان و را با ارتباط با جبر  ها آنتر از آنند که فقط بتوان  بسیار پیچیده ها آنموارد و موضوعات دیگر مرتبط با 
هاي تأثیر صور فلکی،  هاي متقابل فرهنگ بابلی و ایرانی ممکن است با شکل گرفتن اندیشه البته ارتباط. النهرین توضیح داد یا بین

وازده زروان از طریق گنبد آسمان، از طریق د) 234: 1384جاللی مقدم، . (ثوابت و سیارات در سرنوشت آدمیان بستگی داشته باشد
ي بخت است، چه خوش باشد و چه ناخوش و  او توزیع کننده. سازد خود را متجلی می) صور فلکی و هفت اباختران(و هفت 

  .دهد شناختی زروانی را تشکیل می ي آن چیزي است که کیهان ها و روشنان آسمانی ابزارهاي او هستند؛ این همه برج

  :گوید است و در گفتار در آفرینش می فردوسی نیز از این تأثیرپذیري به دور نبوده

  پدید آمد این گنبد تیزرو
  ابر ده و دو هفت شد کدخداي
  در بخشش و دادن آمد پدید

  ها یک اندر دگر بسته شد فلک
  چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ

  

  ي نو به نو شگفتی نماینده  
  گرفتند هر یک سزاوار جاي
  ببخشید دانا چنان چون سزید

  ن کار پیوسته شدبجنبید چو
  زمین شد به کردار روشن چراغ

  

  )15: 1شاهنامه، (
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شک  راند و این اندیشه بی در سرنوشت اشخاص سخن می) سپهر(هاي شاهنامه از تأثیر آسمان  ي داستان فردوسی تقریباً در همه
  :کند فردوسی نیز به آن توجه میقدرت سپهر در تعیین سرنوشت در آراي مزدیسنا وجود دارد و . به تأثیر از متون پهلوي است

      ي اژدهـا بسپـرم اگر دیده     هم از گردش چرخ بربگذرم     

  )275: 5شاهنامه،(

  :یا

      هم از گردش آسمان نگذرم   که بر ابر ساید سرم یدوناگر     

  )163: 1شاهنامه،(

  

شناسی بابلی است، در آیین  که متأثر از ستاره ...اعتقاد به تأثیر سیارات و ستارگان در سرنوشت انسان، زندگی و مرگ او و 
ي فردوسی نیز اخترشناسی و سعد یا نحس  در شاهنامه. مزدیسنا و نیز زروان رواج کامل داشت و در ادبیات فارسی نیز رسوخ کرد

  :ها در سرنوشت انسان مطرح است بودن سیارات و تأثیر آن

  بفرمود پس شاه با موبدان
  یستکه جویند تا اختر زال چ

  شناسان هم اندر زمان ستاره
  که او پهلوانی بود نامدار

  

  شناسان و هم بخردان ستاره  
  برآن اختر از بخت ساالرکیست
  از اختر گرفتند پیدا نشان
  سرافراز و هشیار و گرد و سوار

  )150: 1شاهنامه،(  

ها و گردش ستارگان حائز اهمیت  مانبرداشت فردوسی از خلقت آسمان و ستارگان، از دیدگاه پیوستگی سرنوشت بشر با آس«
انگیز جهان  هاي شگفت کند که این گردش تند و دیرپاي اجرام آسمانی است که به پدیده گوید و تأکید هم می وي می. است

ي گردان بر  ها این هفت سیاره ي آسمان کند این است که در عرصه ترین نظري که فردوسی ارائه می در این راه مهم. دهد شکل می
  )15: 1371کورجی کویاجی، (» .اند ریاست و سیادت یافته) گانه بروج دوازده(آن دوازده مجموعه 

ي زروانی است، اعتقاد به سرنوشت و تقدیرگرایی  یشهاندبینی فردوسی که البته در ارتباط تنگاتنگ با  هاي جهان یکی از پایه
داند، اما در جاي جاي شاهنامه ـ چه در کردار و  تر می پهر بیشاگرچه فردوسی در برخی موارد قدرت آدمی را از قدرت س. اوست

  :شود ینی فردوسی ـ این اعتقاد دیده میب جهانها به عنوان اصل اساسی  اعمال قهرمانان و چه در پایان داستان

  نبشته به سر بر، دگرگونه بود
  زمانه نبشته دگرگونه داشت
  از افراز چون گژ بگردد سپهر

  

  د، نه خواهد فزودز فرمان نه کاه  
  چنان کو گذارد، بباید گذاشت
  نه تندي به کار آید از بن نه مهر

  )214: 2شاهنامه، (                       

  .راند ي دیگر زروان، سپهر است که به نیروي زروان بر سرنوشت و تقدیر آدمی حکم می گفتنی است شکل تشخص یافته
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با  کهی از آن است حاک کهین معین اشاره به وقت و زمان نخست. توان نگریست گونه میاما ببینیم در شاهنامه به این مقوله چ
در آن ...  سده در زمان هوشنگ است شده، اشاره به جشن یمیاییان معلوم آراند و اوقات سال بر  سنجیده یماشاره بدان زمان را 

. کردند یمبرپا » سده«نام  ی به جشندر آن  کهاند  شناخته یمی از سال را فصلي بشر شناخته و مهار شد،  یلهوس بهآتش  کهزمان 
  )16: 1358جنیدي، (

  

  و باده خورد شب آن کردیکی جشن 
  ین سده یادگـاراز هوشنگ مانـد 

  

  کردسده نـام آن جشن فرخنده   
  یـارشهری بـاد چـون او دگر بسـ

  )34: 1شاهنامه،(                    

اي از  دریافت تازه» نوروز«او با بنیان نهادن . گیرد انسانی است که زمان را به فرمان خود میاولین » جمشید«پس از هوشنگ، 
جمشید، زمان «. زمان به دست داد و شب و روز را به هم پیوست و به گردش ابدي شب و روز و آسمان و زمین معنا بخشید

و زمانه به صورت تار و پود هستی و حقیقت وجودي ما  اعتناي دست نیافتنی را به زمین فرود آورد ي بی کیهانی، آن گردنده
آغاز و انجام بسنجیم؛ و نه تنها روزهاي آمدگان و رفتگان را بدانیم، بلکه با  توانستیم عمر خود را با آن گذر بی. زمینیان درآمد

  )24: 1384ب، مسکو(» .گیرد، یعنی جاودانگی نیز آشنا شویم مفهوم گذشته، آینده و آنچه این همه را در برمی

اما فریدون عالوه بر سامان دادن . پس از جمشید فریدون نیز با برپایی جشن مهرگان در ماه مهر، اعتدال خزانی را بنیان نهاد
به ابتکار او، ایرانیان از رومیان و تورانیان جدا شدند . زمان با تقسیم جهان میان سه پسرش، سه تاریخ و سه جغرافیا را نیز ایجاد کرد

   )33: همان. (تاریخ حماسی ما آغاز شدو 

اند که به دنبال  پیش از او پادشاهانی نیز بوده. اما پس از فریدون و جمشید، تنها پادشاهی که رسالتی مینوي دارد، کیخسرو است
ین امر، و براي آگاهی از ا» ست ماه و شب و روز چیست  چگونه«خواست بداند  اند؛ از جمله کیکاووس که می راز زمان رفته

  : دارد خویش اما کیخسرو، راز زمانه را درون. سوداي پرواز را در سر پروراند

    که با من زمانه یکی راز داشت      گزند و بالي تو از من بگاشت             
  )308: 5شاهنامه،(  

جمشید . مربوط است اما سرنوشت زمان به خویشکاري هرکس. بیکران» زروان«زمان در شاهنامه امري است سریانی، همچون 
اي است براي رسالتی  برگزیده کیخسرو، «. ي جاوید است او زنده. و فریدون هر دو زمانشان به سر آمد، اما کیخسرو چنین نیست

باید زمانی بیاید و دورانی را تمام . او ـ مانند سرنوشتش ـ آسمانی و مقدر است» زمان«مینوي درگیتی و چون داراي رسالت است، 
و این نه زمان وجودي و فردي است و نه زمان تاریخی، هرچند که در وجود فرد تجلی و . ه جایگاه و زمان پیشین بازگرددکند و ب

شود، بلکه انسان و  این زمان مینوي یا به زبان دیگر زمان قدسی است که در انسان و در گیتی جاري نمی. پذیرد در تاریخ هستی می
  :ي جاوید است به همین علت است که کیخسرو زنده) 39 - 38: 1384مسکوب، (» .دورن گیتی در جریان جاویدان غوطه

  )414: 5شاهنامه،(      که زنده کسی پیش یزدان شود    خردمند از این کار خندان شود
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ا به مند را آفرید، چون از آغازِ آفرینش که آفریدگان را آفرید ت هرمزد از آن زمان بیکرانه، زمان کرانه«: طبق روایت بندهش
سپس به بیکرانگی بیامیزد و بگردد که . هزار سال است که کرانمند است ي دوازده فرجام که اهریمن از کار بیفتد، به اندازه

  )36: 10بخش نخست، بند (» .آفریدگان هرمزد به پاکی با هرمزد جاودانه شود

گیرد، اما با  اینان دوران آمیختگی شکل میي  یابد و در دوره در حماسه نیز زمان کرانمند در جمشید و فریدون تجلی می
کیخسرو زمان کرانمند فریدون و جمشید . بندد پادشاهی کیخسرو و جاویدان شدن او با اهورامزدا، پیروزي زمان بیکران صورت می

  .دهد را به زمان بیکران پیوند می

  

  :باور به خورشید خداي در شاهنامه

این اندیشه و قداست نور . بنابراین اولین نماد آیین مهر، نور است. رشید و نور بودآیین مهري مبتنی بر پرستش مهر، خداي خو
شمار زیادي از شاهان «. اساس بسیاري از ادیان دیگر نیز قرار گرفته است که چنان همدر ایران قبل و بعد از اسالم انعکاس یافته، 

این وضع تا پادشاهان نخستین . چهر، تبار خورشیدي دارنداساطیري و پیشدادي مانند کیومرث، هوشنگ، جمشید، فریدون و منو
) 25: 1376شمیسا، (» .شود یمو از گشتاسب به بعد قطع  کند یمنیز ادامه پیدا ) کیقباد، کیکاووس، سیاوش و کیخسرو(کیانی 

و ناهید و اورمزد را  ی داشتند و به ویژه ماه و خورشیدپرست ستارهکه شاهان پیش از گشتاسب آیین  شود یمبنابراین مشاهده 
ي متعددي از قداست خورشید ها نشانهاز این رو در مواضع مختلف شاهنامه که متکی به آیین و متون کهن است، . دندیپرست یم

به عنوان مثال روزي که فریدون، ضحاك را کشت، روز شانزدهم مهر از ماه مهر بود که آن را جشن گرفته و . شود یمدیده 
  .ي آیین مهري است که در شاهنامه نیز به آن اشاره شده استها نمودبنابراین جشن مهرگان یکی از . مهرگان نامیدند

      

مذهب رایج در ایران بوده و در دوران هخامنشی و  نیتر مهمی تا پیش از رواج آیین زرتشتی در عهد گشتاسب، پرست مهر
ي این عهد به ویژه در ها نگارهدر  که چنان، رسد یمود این مذهب در عهد ساسانی به اوج خ. اشکانی هم رواج داشته است

 ها آني دیگر مهرپرستی ایرانیان، سوگند یاد کردن ها نشانهاز . کرمانشاه، مهر و میترا در شکل و لباس پادشاه در کنار او قرار دارند
که رستم  گاه آنبه عنوان نمونه . ابدی یمکه البته این مورد در پیوند با شاهان نمود . در مواقع مختلف به خورشید و مهر است

  :که در این ماجرا نقشی نداشته است کند یم، به خورشید سوگند یاد اند شدهدو فرزند اسفندیار کشته  ابدی یدرم

  )281: 6شاهنامه، (      به جان و سر شاه سوگند خورد       به خورشید و شمشیر و دشت نبرد             

در شاهنامه نیز نمودهاي اصلی آیین مهر در این اثر هستند که بنا به این  واقعی جانوران به ویژه سیمرغ قدرت فراو  باور به دیوان
و فرستادگانی آسمانی  ها قدرت، به باور انسان شاهنامه، همگی ندیآ یمیی فراسویی به شمار ها قدرتکه موارد مذکور جزئی از 

ي شاهنامه و نقش محوري سیمرغ در داستان رستم و اسفندیار ها داستاني جاي حضور دیوان در جا. هستند که با فلک پیوند دارند
  .گردد یمو در نهایت سرنوشت او را موجب  دهد یمبه نحوي روند زندگی اشخاص را در داستان تغییر 
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  :دیوان، نمودي از آیین مهري در شاهنامه

. اند ي رنج و اضطراب آدمیان بوده مده و یکی از عوامل عمدهها، دیوان موجوداتی فرازمینی به حساب آ ي آیین تقریباً در همه
آیند و به  ي زرتشت از مقام خدایی خود پایین می اي از خدایان کهن آریایی هستند که به وسیله در اوستاي گاهانی، دیوان دسته

همین اوستاي گاهانی، دیوان توسط  و به استناد)  147: 1389اکبري، . (شوند دگرگون می» دیو«موجوداتی از تبار اهریمن به نام 
کَه مینو«این گروه از موجودات، همگی از تبار . اند شده مردم ایران پرستش می اهریمن براي تباهی جهان به . هستند) اهریمن(» اَ

یرانی در روزگاران کند نژاد هند و ا اسناد فراوانی وجود دارد که بیان می) 149:همان. (آموزد ها اندیشه، گفتار و کردار بد را می آن
. پس از جدایی از یکدیگر، خدایان آنان نیز از هم متمایز گشت. اند کهن از یک قوم بوده و با هم زیسته و خدایانی مشترك داشته

» یوهاد«و » ها اهوره«: هند و ایرانی، پیش از جدایی از یکدیگر به دو دسته از خدایان معتقد بودند«: نویسد مهرداد بهار در این باره می
پس از آن که مدتی از جدایی . ي مادي زندگی آنان مربوط بودند تر با جنبه ي معنوي و دیوها بیش تر با جنبه ها بیش که اهوره

ها تکیه  در حالی که ایرانیان بر عکس بر اهوره. ها را از مقام خدایی فرو انداختند گذشت، هندوان بر دیوها تکیه کردند و اهوره
به مقام دیوي تنزل دادند و بدین روي، ایندره که از دیوها بود، در اساطیر ایرانی به دیوي بدل شد که در  کردند و دیوها را

 ) 30-29: 1384بهار، (» .یشت اوستایی منعکس است مهر

 ها همکاران گستري و دیگر نکوهیدگی دیوان شاهنامه در پلیدي و تبهکاري و دام. هاي مختلفی دارد دیو در شاهنامه نمود
شود، به هنرهاي  ها یاد می این در حالی است که دیوانی که به عنوان نمونه در داستان طهمورث از آن. روند اهریمن به شمار می
اند که  گویی بومیان متمدنی در فالت ایران بوده. دانند هاي تمدن است، می ها نوشتن را که یکی از پایه آن. اند گوناگونی آراسته

اند و در راه پاسداري میهن خود با نژاد تازه وارد به ستیز  ي ایران، در این سرزمین سکنی داشته یایی به جلگهپیش از آمدن نژاد آر
اینان پس از شکست از طهمورث زینهار خواسته و طهمورث هم به . اند برخاسته و سرانجام شکست خورده و مطیع و رام آنان شده

  .هایی چون خط و نوشتن ها زینهار داده است؛ دانش او قرار دهند، به آن شان را در اختیار هاي نهفته که دانش شرط آن

 بـجــستــند ناچــار پیونــد او   چـــو آزاد گشــتـنــد از بنــد او            
  دلش را به دانــش بیفروخــتند      نبشــتن به خســـرو بیاموخــتند             
  چه رومی، چه تازي و چه پارسی      ــک سینبشتن یکــی نه که نزدی             

  اي کان همــی بشنوي       ز هر گونه      چه سغدي، چه چینی و چه پهلوي        
      ( 37: 1شاهنامه، ) 

اند و گروهی بدکار  زیسته گروهی هنرمند و متمدن که اغلب در زمان پیشدادیان می: اند گفتنی است دیوان در شاهنامه دو دسته
است ) هاي اهورا آفریده(ي گروه اخیر قابل توجه است، این است که در شاهنامه نبرد دیوان با آدمیان  آنچه درباره. فتو اهریمن ص

ي اسالمی حاکم بر شاهنامه است؛ چرا که در باور زرتشت، بر خالف آنچه در اسالم و  نه با اهورا، که این خود تحت تأثیر اندیشه
دیوان و . شود ها با عنوان اهریمن یاد می را در نبرد هستند و به موجب همین امر است که از آنشاهنامه حاکم است، دیوان با اهو

که دیو سپید در برابر کاووس و لشکریانش، ابر  چنان. سازند جادوان شاهنامه در جادوگري چنانند که سپهر و افالك را رام خود می
ه ایزدي است، کور میآورد و بدین و سیاه و باد دمان و برف و سرما پدید می   :نماید سیله کاووس را که داراي فرّ

  جهانجوي را چشم تاریک شد      چو بگذشت شب، روز نزدیک شد           
    سر نامداران از او پر ز خــشم                  ز لشکر دو بهره شده تیره چــشم          

 )86: 2شاهنامه،(
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یازند، ولی دشمنان  هاي نبرد بدان دست نمی گاه در میدان دانند، از این رو هیچ ایرانیان جادوگري و افسون را از اهریمن می
پردازد و نه  گري می تنها رستم است که در کارزار و تنها یک مرتبه به چاره. جویند ها از جادو و نیرنگ مدد می ایران در گرفتاري

تنی اسفندیار و دیگر خروج او  یکی از این عوامل، رویین. دساز آن هم به سبب عواملی است که کار او را موجه می. به افسونگري
جویی  در چنین شرایطی است که رستم توسط زال و چاره. طلبی اوست چنین آزمندي و افزون از راه عدل و داد و خرد و هم

که اسفندیار  دهد؛ چنان پایان میرود و به زندگی او  یابد و با تیر گز چشمان او را نشانه می تنی اسفندیار را درمی سیمرغ، راز رویین
 :گوید می

 نگه کن بدین گـز که دارم به مشــت      به مردي مرا پور دستـــان نکشت

   گـــر ز سیــمرغ و از رســتم چـــاره      بدین چـوب شد روزگارم به ســر

  که این بند و رنگ از جهان او شناخت      ها و این بندها زال ســاخت فسون
 )307: 6شاهنامه، (

که کارهاي نکوهیده و جادوگري به دیوان نسبت داده شده، این موجودات همواره و در قالب  باید گفت جداي از این
گونی را  زیستند، ایزدان گونا اقوام آریایی در روزگاران کهنی که در آسیاي میانه می. اند هاي مختلف وجود داشته چهره
راندند، پرستش ایزدان خویش را تا زمان ) ایران(رما، آنان را به سرزمین فعلی ما وقتی نیروهاي پلید و اهریمنی س. پرستیدند می

هاي فراخ و از ایزدان  ي دشت ها را مانند ایزد مهر که دارنده زرتشت، برخی از ایزدان مورد پرستش آن. ظهور زرتشت ادامه دادند
هاي جهان  ي پلیدي فروغ و درخشش بود، از دستیاران اهریمن و مایهپذیرفت و دیو را که ایزد کهن بوده، به نام ایزد پیمان و راستی 

بینیم که  که در شاهنامه نیز نمود پیدا کرد و می این اندیشه که از دین مزدائیان پدید آمد، سینه به سینه نقل گردید تا این. شمرد
نامه، زمانی است که انوشیروان از دستور داناي اي از نکوهیدگی دیوان در شاه نمونه. گیرند دیوان همواره مورد نکوهش قرار می

گوید که مرد دانا کسی است که به فریب  شود و بزرگمهر نیز در پاسخ چنین می خود، بزرگمهر، خصوصیات مرد دانا را جویا می
که دیوان و اهریمنانی آورد  پرسد و بزرگمهر چنین پاسخ می در همین راستا، نوشین روان از دیوان می. دیو از راه یزدان به در نرود

چینی، دورویی،  آز، نیاز، خشم، رشک، ننگ، کین، سخن: شوند، ده تا هستند که عبارتند از که بر جان و خرد آدمی چیره می
  ) 195: 8شاهنامه،ج. نک. (دینی و ناسپاسی ناپاك

  

  :سیمرغ، نماد قدرت فراواقعی موجودات و جانوران 

ي که نشان از ماوراي طبیعت و عالم فراسویی دارند، به صورت آلود رازان، اشیاء و ابزار در شاهنامه، موجودات، گیاهان، درخت
نمادهایی از . اند آوردهپیوند روحانی انسان باستان را با آسمان پدید  سان نیبدو  اند رفتهبه کار  نیآگ رازي ها سمبلنماد و نشانه و 

اهورامزدا، خداي پیروز در (، بهرام یا اورمزد )ها چشمهي  فرشتهآناهیتا، (ناهید  ،)خداي نور و گرما(اختران فلکی که عبارتند از مهر 
موجوداتی چون خروس، سیمرغ و نمادهاي دیگري مانند چشمه، اختران و سیارات فلکی که خاصه  نیچن همو ) و ماه ها جنگ

  .ریشه در آیین مهر و میترائیسم دارند

برخی محققان بر آنند که . و فراسویی که در بلنداي ستیغ کوه البرز النه دارد زیآم راز ست اي ا پرندهسیمرغ در آیین مهري، 
  )84: 1368کزازي، (» .ي شاهین دانستا افسانهیک پرنده انگاشت و سیمرغ را بازتاب  توان یمسیمرغ و شاهین را «
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که دوباره رستم با  ندیب یمچیرگی بر رستم که اسفندیار پس از  گاه آن. شود یمدر شاهنامه، سیمرغ با خورشید همسان انگاشته  
  :خواند یمي زال و سیمرغ، تندرست گشته، به صراحت سیمرغ را خورشید ساز چارهافسون و 

  )300: 6شاهنامه، (    به هنگام یازد به خورشید دست                   پرست جادوشنیدم که دستان 

زال و رودابه در زادن رستم است و بسیاري از  ي ال و یاري دهندهز ي م و پرورندهیردر شاهنامه یاور دودمان ن سیمرغ
در (متفاوت یزدانی  ي در شاهنامه دو چهره و م استیرشناسی گویاي توتم بودن وي در خاندان ن او از نظر جامعه يها یژگیو

دو شکل ) دوگانه پرستان(د ثنویان الطبیعه نزءموجودات ماورا ي زیرا همه ،دارد) در هفت خان اسفندیار(و اهریمنی ) داستان زال
. فرا طبیعی دارد ، اما صفات و خصوصیات کامالًشود یموجودي مادي تصویر م ي اگرچه سیمرغ در شاهنامه به منزله. ددارنمتضاد 

اهشان با این گ که ارتباط گه ماند یارتباط او با این جهان تنها از طریق زال است و به یکی از امشاسپندان یا ایزدان یا فرشتگان م
  .جهان مادي نیست هها ب جهان، دلیل تعلق آن

سیمرغ درکوه البرز . او را پاي البرز نهاد ،دید همگان دور دارد که فرزند سپید موي خود را از داستان زال، پدر زال براي آن در
یش به او داد که در موقع لزوم در پري از بال خو ،آشیان داشت و زال را در کنام خود پروراند و به هنگاه تحویل زال به پدرش

 .جا حاضر شود  آتش افکند تا بالفاصله در آن

  )145: 1شاهنامه،(      من که بینی هم اندر زمان فرّ             من  بر آتش بیفکن یکی پرّ

  

 :دنیا آورد، سیمرغ حضور داشته رستم را ب خواست یوقتی که رودابه آبستن بود و م

 سیمرغ لختی بسوخت وزآن پرّ          ـتیکی مجمر آورد و آتش فروخ

  آمـد آن مرغ فرمانروا فرود           شد هوا  گون رهیهم اندر زمان ت

 )236: 1شاهنامه،(                                                                

  .با راهنمایی او، پهلوي رودابه را شکافتند و رستم را از پهلوي مادر گرفتند

      

 را و او گفت را به رستمرستم و رخش را معالجه کرد و راز کشتن اسفندیار  يها زخم ،در جنگ رستم با اسفندیار سیمرغ
 .بزند اسفندیار چشم بر و بسازد گز چوب از تیري کرد تا راهنمایی

 :شود ییار ظاهر مبر اسفند و عظیم الجثه در خان پنجم اسفندیار حضور دارد يا سیمرغ به صورت پرنده نیچن هم

 بوق دیــد ي پسش لشکر و نالـه          د ـصندوق دی دورچو سیمرغ از               
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 )181: 6شاهنامه،(    ده ماهــنه خورشید پیدا نه تابن          ز کـوه انـدر آمـد چـو ابـر سـیاه        

 :کشد یو اسفندیار او را م

 نماند ایچ سیمرغ را زور و فر            دو پر زد دو بال و  ها غیبر آن ت          

: 6شاهنامه،(       چو تنگ اندر آمد فرو آرمید          به چنگ و به منقار چندي تپید      
181( 

ین که هرجا از سیمرغ در رابطه با خاندان زال سخن طرفه ا. نامی از سیمرغ نیامده است جز این چند مورد، دیگر در شاهنامه  
 يا داراي جنبه ،شود یمثبت و کارکردي ایزدي و نیک است و هرجا از او در رابطه با خاندان اسفندیار یاد م يا داراي جنبه، رود یم

باید این امر را نشان دو گرایش فکري و آیینی نسبت به  .تصادفی باشد تواند ینم که این امر منفی و کارکردي اهریمنی و بد است
داستان رستم و اسفندیار طرح شده که خود بیانی از همین  ،حماسه نیز ي که در آخرین مرحلهو بیهوده نیست . سیمرغ دانست

  آیینی هم در دل این تضاد اصلی مطرح شده است يها دوگانگی است و اختالف

.  

  :نمادینگی آیین زرتشت در شاهنامه

ي ها شهیاندي در شاهنامه و ا گستردهود ي ایران باستان نمها نییآ نیتر مهمو  نیتر بزرگآیین زرتشت به عنوان یکی از 
در شاهنامه، نبرد دو نیروي خیر و شر است که از زمان  ها داستاناصول  نیتر يادیبنو  نیتر یاساسیکی از . ي آن داردها تیشخص

ي نبرد دائمی  مسأله. رسد یممهر و آیین میترا نیز وجود داشته است، اما این دوگانگی در دین زرتشت و آیین مزداپرستی به اوج 
؛ اما از کند یمي دین زرتشت است که در قالب حضور دیوان در شاهنامه نمود پیدا  مقوله نیتر یاساساهورا و اهریمن، همانا 

اما آنچه در . ي مهري در شاهنامه بررسی و مطرح نمودیمها شهیاندي آن مهر و میترا است، ما آن را ذیل  شهیریی که بنیاد و جا آن
ي آسمانی و فره ایزدي و نور اهورایی نمایان ها سروش، وجود نیروهاي فراطبیعی است که در قالب میپرداز یمآن  جا بهاین 

  .زنند یمي خود رقم  طرهیسو زندگی و سرنوشت اشخاص را تحت  گردند یم

  

  : ي آسمانیها سروشفرّه ایزدي و 

 پادشاهی به شخصاز پرتو این فروغ است که  .ابدی یستگی مبرتري و شای ، اودرون هر کسی بتابده فر فروغی است ایزدي که ب
فر نیرویی  .گردد یامیاب و پیروزمند مک همواره و شود یم دادگر و گستر آسایش و گردد یم تخت و تاج ي برازنده و رسد یم

واه پادشاه، خواه پارسا، خ ،هر کس که مورد خشنودي اهورامزدا قرار گیرد .بخشد یشایسته م يها اهورایی است که اورمزد به آدم
در شاهنامه از اردشیر . گسستن فر از جمشید پادشاه پیشدادي یاد شده استاز در اوستا  .ایزدي است داراي فرّ.... یا  خواه دانشمند و

  .ورنددست آه ایزدي توانستند به پادشاهی برسند و یا فرمانروایی را دوباره ب بابکان و خسرو پرویز نام برده شده که با فرّ
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. که با آیین مزداپرستی بستگی نزدیکی دارد ست ادر بسیاري از جاهاي شاهنامه از فرّ شاهان سخن رفته است و این خود باوري 
  :که میشنو یمچنین  ندینش یمآن زمان که منوچهر بر تخت 

  )135: 1شاهنامه، (        همم بخت نیکی و هم بخردیست    ي ایزدیست فرّههمم دین و هم 

ی در شاهي  سلسلهي، زدیااعتبار  نیاو بنابر  ستندینی معمولي ها انسانی مانند عنهستند؛ ی يزدیاي فره دارادر شاهنامه  شاهان
ه  نیهمی هم بنا به شاهي ها داستانو منطق  ابدی یمشاهنامه تداوم  از تبار شاه  دیباشاه . شود یمي زیرداشتن، طرح  ي زدیاارزش فرّ

ه  کهی اهشباشد و در ضمن، نشان  شدن  کشتهی است پس از گفتن. ابدی یمی از پسران شاه انتقال کي است، فقط به یزدیاهمان فرّ
ه ابیافراسنوذر به دست  به  قبادیکی از نوذر تا عنی انیم نیادر  کهی پادشاهو دو  گسلد یمی از هم رانیاي شاهان زدیا، تسلسل فرّ

ه رسند یمی پادشاه و گرشاسب  کند یمی پادشاهزوتهماسب پنج سال . است کمی آنان شاهي  دوره، نیبرابنا. ي هستندزدیا، فاقد فرّ
ه  کهباورند  نیابر  انیرانیازال و  رایز؛ کند یم کوهاز البرز  قبادیکزال، رستم را مأمور به آوردن  که نیانه سال، تا  ي به زدیافرّ

ي  رهیزنجدوباره  که نیاتا  نشاند یمی شاهو به تخت  آورد یم کوهرز را از الب قبادیک، رستم نیهمي برااست و  افتهانتقال ی قبادیک
ه  نیهم لیدلبه . کند دایپی منطق خود را شاهي ها داستان ، او کنند یم شنهادیپرا به رستم  رانیای شاهی وقت کهي است زدیافرّ

  . ی هستندانانسي فرا ها قدرتي داراي بزرگ و ها انسانپادشاهان شاهنامه  نیبنابرا. ردیپذ ینم

شده  دییتأی پرست شاهباور  نیای هم زرتشت شیکي برخوردار است و در ا اسطورهي  نهیشیپی، از رانیای در فرهنگ پرست شاهباور 
 چیهی زرتشت شیکی و رانیا نیبی عن؛ یشود یمی کو شاه ی تیمل، مذهب و نید نیاسرانجام در . ی داده شده استنیدو به آن اعتبار 

ی در او رانیای تبار پاک کهی است رانیاروح  نیتر بزرگی و شاه زرتشتی رانیای است و هر رانیای زرتشت؛ هر ماند ینمی باقی تفاوت
ه داراشاه  رایزهست،  زینی زرتشت شیکي  ندهینما نیتر بزرگطور  نیهمحفظ شده است و  ه  نیاي است و زدیاي فرّ ي بنا به زدیافرّ

ي هم از او زدیادو ارزش ببرّد، فره  نیااز  کهی صورتاست و در  افتهی، در او تجسم یرانیا پاكی و تبار زرتشت شیکي او به وفادار
اعتبارش را امروز در  دهیا نیا کهی سرچشمه گرفته است، چنان زرتشت شیکی شناس جهاندر شاهنامه از  دگاهید نیاپس . زدیگر یم
ارزش امام  نیاباشد و محور  عهیش دیبا لیاصی رانیای است و هر رانیا، لیاصي  عهیشی هر عناست؛ ی کردهحفظ  انیرانیاي گر عهیش
ي جهان شناسی شاهنامه در این زمینه از آیین  نهیزمتوان گفت که  پس می. ارزش شاه است نیای محور زرتشت شیکو در  باشد یم

ه ایزدي در یک  ه ایزدي شاه و انتقال این فرّ   .ي ایرانی خاص خانوادهزرتشتی ناشی شده، آن هم از فرّ

ه آگاهی شاهان از راز ه(ي نور اهورایی  این باور در شاهان ایرانی وجود داشته که دارنده. ي ایزدي است ها، دیگر پیامد فرّ از ) فرّ
اگر به واقع داراي : گوید که گیو در کنار آمودریا به کیخسرو می رسد، چنان ها آگاه است و از حوادث روزگار بدو آسیبی نمی راز
چنان  هم. ه ایزدي هستی، از آب گذر کن که اگر آسیبی به تو نرسید و در آن فرو نرفتی، به صحت ادعایت ایمان خواهم آوردفرّ

  :که فریدون از اروندرود گذشت و آسیبی به او نرسید

 نبینی از این آب جز نیکویی      بدو گفت گیو ار تو کیخسروي                              

 فرستاد تخـت مهـی را درود      فریدون که بگذاشت اروندرود                        

  که با روشـنی بود و با فرّهی                     جهانی شـد او را سراسر رهـی                   
  )227: 3شاهنامه، (  

  :و

  ــتبه فـــرِّ کیانی و راي درس    به جیحون گذر کرد و کشتی نجست                     
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  گذشت و به کشتی نیامد فرود    به ســان فریــدون کــز ارونــدرود                      
ه ایـــــزدي                         از او دور شد چشم و دست بدي      ز مـــردي و از فـــــرّ

  )240: 3شاهنامه، (

یابند تا از خطرها رهایی یابند؛ اما گاه این هشدارها  در میچنین شاهان به سبب داشتن فرّ ایزدي، پیام دادار را توسط سروش  هم
دهد که دیوي خزروان نام از روي رشک  که سروش به سیامک، پسر کیومرث، از این راز خبر می بخشد، چنان سودي نمی

  .آید و از پاي در میشتابد، ولی در نبردي تن به تن به دست دی سیامک با سپاهی گران به جنگ وي می. خواهد او را تباه سازد می

  

  :شناسی فردوسی در شاهنامه ها، نمودار باور کیهان گویی پیش

اي داشته  باور به بدي و نیکی روز و ماه و سال و تأثیر کواکب در جهان و زندگی انسان در فرهنگ ایرانیان باستان جایگاه ویژه
ي  در پی پدید آمدن چنین اندیشه. علمی آن تأکید داشتند ي علمی و شواهد دینی بر اصول است؛ به طوري که با وجود فقدان پایه

گویان حضور داشته و در تمام کارهاي مهم، طرف  شناسان و پیش اي از ستاره در دربار پادشاهان ساسانی پیوسته عده«کهنی بود که 
در شاهنامه نیز دیدن طالع . اند داده ام میآنان این عمل را با ابزاري به نام اسطرالب انج) 164: 1369بهار، (» .اند مشورت پادشاه بوده

  .ي اسطرالب مرسوم بوده است زادگان و پهلوانان در بدو تولد و در طول حیاتشان به وسیله شاه

  که اخترشناسان نمودند چهر      پس از اختر گرد گردان سپهر
  بدید اختر نامداران خویش                     نبشته بیاورد و بنهاد پیش

  ستاره، زحل دید و طالع کمان                   رون جست از اختر نشانبه سلم اند
  خداوند بهرام بر خون دلیر                       دگر طالع تور فرخنده شیر

شَف طالع آمد، خداوند ماه      چو کرد اختر فرخ ایرج نگاه   کَ
  که آشوبش و جنگ بایست بود      از اختر بدیشان نشانی نمود

( 58: 1شاهنامه،  ) 

بازتاب جهان اندیشه وري نیاکان باستانی ماست که در منابع و  ،ثیر افالك بر سرنوشت آدمیان در شاهنامه آمدهأنچه پیرامون تآ
از سپهر به  در معتقدات آیینی ایران باستان، .بوده است گر جلوهبه وفور  ،استناد جسته و در اختیار داشته ها بدانخذي که فردوسی آم

یا شوربختی آدمیان هم در گرو یارمندي یا ستیهندگی  بختی نیکو مسلط بر سرنوشت جهان یاد شده است که  عنوان عاملی موثر
اسالمی هم  ي دورهبه کتب دینی زرتشتیان محدود نشود و در برخی متون ادبی  اي اندیشهبدیهی است که بازتاب چنین . اوست

این اندیشه دانست که فردوسی استادانه  گاه تجلی ترین بزرگشاهنامه را  الًمث توان میچنان که  ؛داشته باشد گیري چشمنفوذ و بروز 
یکی اعتقاد به تقدیر آسمانی و قبول حاکمیت  ؛در آن دو گرایش فکري به شدت مخالف و متباین را در کنار هم پرورده است

نشانگر آن است  ،میفهم یات شاهنامه مآنچه که از مندرج. سپهر و دیگري عدم اعتقاد به موثر بودن آسمان در سرنوشت آدمیان
ولی هرگز به ابزاري در خدمت تمایالت  ،که دانش نجوم یا اختر شناسی در ایران باستان اگرچه در اختیار چند گروه خاص بوده

 نتوا یموردي که در این باب م نیتر زیشاید شک برانگ .براي بهره وري سودجویان بدل نشده است يا لهیشخصی آنان و یا وس
است در داستان رستم و اسفندیار که مرگ اسفندیار را در سرزمین زابل  گشتاسب، نامی زن يرا عملکرد جاماسب، سراغ گرفت،
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که اگر اسفندیار را به زابل نفرستد آیا باز هم کشته خواهد شد؟ چنین  دیگو یو آن گاه که گشتاسب به او م کند یپیش بینی م
  :دهد یپاسخ م

: 6شاهنامه،(    به مردي و دانش که آمد رها       چنگ اژدها از این بر شده تیز
141(  

این امر موجب گردیده که گروهی از شاهنامه کاوان او را به همدستی با  .داند ییعنی امکان پی ریزي هر نوع تدبیري را منتفی م
ار و هم پشوتن چند بار زبان به در خود شاهنامه هم اسفندی .در مسیر غلط متهم کنند ییگو شیگشتاسب و بهره وري از قدرت پ

و پشوتن هم  خواند یم »جاماسپ گم بوده نام«که اسفندیار در واپسین لحظات عمرش او را  چنان، ندیگشا ینکوهش جاماسب م
با این همه  .نهد یرا بر گردن او م لیت مرگ اسفندیارئومس ،کند یم »یاد شوم بدکیش بدزاد مرد«ضمن این که از وي با صفت 

اگر چه بسیاري از این باورها توسط دانش  .ادعا کرد که دانش اخترشناسی در ایران باستان شکلی انحرافی داشته است وانت ینم
بازتاب بسیاري از این  .اند ها را به عنوان حقایقی جزمی پذیرفته بوده اما ایرانیان باستان آن ،امروز مردود اعالم شده یشناس ستاره

جداي از این، ساختار ذهنی حکیم  .دید توان یم ...یادگار زریران و شایست ناشایست، بندهش، اوستا،باورها را در متونی چون 
خرافه و اوهام را به شاهنامه راه  دیترد یب      ،دهیکش یم و رسالت خطیري که بر دل و دوش هیما گران يها فردوسی توسی با آرمان

 ،در همان داستان رستم و اسفندیار مثالً؛ حیات قوم ایرانی است ي ح چندگانهبناي این کتاب بر روشنگري در سطو .است داده ینم
جلی ت .مد نظر او نبوده است) رمالی( يریگ شکل امروزین فال اما یقیناً؛ خواند یم» فال گویان لهراسب«فردوسی جاماسب را 

 توان یم پس .اما فردوسی یک اختر شناس نیست .دیافزا یاختر شناسی ما م يها یآگاهبه  دیترد یباورهاي کیهانی در شاهنامه ب
داستان رستم و  مثال روشن، .اند تمهیدات روایی داستان به شاهنامه وارد شده برد شیاین باورهاي کیهانی به منظور پ چنین گفت که
 رود ینه و اخترشناس موزیر فرزا ،در کار فرزند نزد جاماسب ییجو به قصد چاره ،پدر اسفندیار ،جا که گشتاسب آن .اسفندیار است

  :کند یو فردوسی تصریح م

    بپرسید شاه از گو اسفندیار        بر کنار ها جیبرفتند با ز
  )141: 6شاهنامه،(  

ها مضبوط بوده است و با یک  اند که سیر کواکب در آن جداولی بوده ها جیدر پی این اشارت فردوسی خواهیم دانست که ز
 ییگو شیاما منظور فردوسی از آوردن کلیت ماجراي پ .اند شده یحوادث آینده م ییگو شیپزیج خوانان موفق به  سري محاسبات،

در این  توانست یگفته نشود و جاماسب م توانست یم ییگو شیاین پ .روند داستان است برد شیپ ،مرگ اسفندیار توسط جاماسب
 ییجو گشتاسب را از هرگونه چاره ا این حال جاماسب،ب .محقق نشود توانست یم ییگو شیباره به گشتاسب چیزي نگوید و یا این پ

یعنی دانش خود را حتمی و تسلط سیر ؛ کند یمنع م) م رستاز وقوع مرگ اسفندیار در زابلستان به دست  يریگ شیپ(در این باب 
 نیتر شیب لوانی و تاریخی،ي اساطیري، په دورهي شاهنامه به سه بند میتقسبا توجه به  .داند یقطعی م اختران بر سرنوشت آدمیان را

در این دو دوره هیچ داستانی  تقریباً .دید توان یو پهلوانی شاهنامه م يا اسطوره يها کاربردي باورهاي کیهانی را در دوران ي گستره
ی تا تاریخ ي ثر از بینش کیهانی و باورها و معتقدات ستاره شماران نباشد و این در حالی است که با آغاز دورهأنیست که مت

تاریخ محض  تاریخی شاهنامه و مندرجات آن، ي البته باید توجه داشت که چون دوره .شود یحدودي از نفوذ اخترشناسان کاسته م
 ،شود یشناسان در این دوره کاسته م فعالیت ستاره ي در نتیجه هر چند که قدري از دامنه اساطیري دارد، نیست و رنگ و بویی کامالً

   .رخدادهاي تاریخی هستیم ي اهی شاهد حضور آنان در عرصهاما باز هم هر از گ
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عاقبت کار  ییگو شیپ -الف :در یک نگاه کلی به چهار نوع تقسیم نمود توان یشناسان در شاهنامه را م ستاره يها ییگو شیپ
 ي جهینت ییگو شیپ  -؛ دزمان مرگ شهریاران ییگو شیپ -؛ جفرجام ازدواج بزرگان ییگو شیپ -؛ بزادگان پهلوانان و شاه

در  توان یحوادث آینده را در شاهنامه م ییگو شیقدرت پیی به افراد باید گفت گو شیپدر باب چگونگی انتقال قدرت . ها جنگ
 انیگو شیدر خصوص چگونگی انتقال این قدرت به پ .اختر شناسان و پهلوانان موبدان، زادگان، شاه :میان چهار گروه مشاهده نمود

اند و تنها اشارت موجود در این زمینه را  به میان نیامده و سایر متون کهن ایرانی هم در این باره سکوت کرده سخنی شاهنامه
که یکی از  کند یبه این نکته اشاره م شدن اسفندیار، تن در وندیداد باز جست که هنگام بحث پیرامون چگونگی رویین توان یم

وزیر گشتاسب یعنی جاماسب را با نوشاندن شیر  ،حوادث آینده بوده و زرتشت ییگو شیگشتاسب از زرتشت قدرت پ يها خواسته
این ماجرا را یک شاعر زرتشتی به نام زرتشت بهرام پژدو در قرن پنجم هم به نظم کشیده  .کند یمند م به وي از این قدرت بهره

عطا ا افرادوده و از جانب یک نیروي برتر به گفت که این فرا آگاهی یا قدرت آینده نگري اکتسابی نب توان یبنابراین م .است
  .است شده یم

  

  :ی و ظهور تناقض در شاهنامهشناس هانیک

ي ریمسی انسان را از بدو تولد تا هنگام مرگ، زندگ ریمسو  داند یم ریتأث یبی را در سرنوشت خود غالباً آدمشاهنامه نقش 
ی نه تنها در ساختن آدمکرده است و  نییتعخداوند آن را  تینهادر ي که ستارگان، افالك و ریمس؛ داند یمشده  نییتعمشخص و 

  .ستیني در دست آن ا چهیبازی ندارد، بلکه جز دخالتسرنوشت خود 

تا  ردیگ یمی به کار رنگین، ضحاك هر چاره و دیآ یمو دو مار از آن بر  زند یمي ضحاك بوسه ها کتفبر  طانیشی که هنگام
بود و » ی کاربودن«، نیاکه  دیگو یمو  دیآ یمپزشک به نزد او  أتیهدوباره در  طانیش. افتد ینممؤثر ی ولدرد را درمان کند،  نیا

  .يبسازي تو آن است که با آن  چارهتنها 

  یی چاره جستسوی گشت و از هر غم            از دو کــتفش برست اهیسدو مار              
  مــر آن درد را چــاره نشــناختـــند            ساخــتند  ها رنگینزهر گـونه ...            
  ی نــزد ضحــاك رفــتفرزانــگبــه             ، تفت سیابلی پس پزشکبه سان          

  درود  ــدینبـابمان تــا چــه گــردد،                        ی کار بودبودنـــ نیکابدو گفت       
  )48: 1شاهنامه، ( 

ی سرنوشت، نیاکه  دیگو یم، سهراب بدو دهد یمي سر زارو برسر او ناله و  آورد یمي در پاب را از گاه که رستم، سهرا آن
  .يا کاره چیه انیم نیااست و تو در  شده یمانجام  دیبابوده و » ی کاربودن«مقدر و 

  ستیگر دینبا ـدهیدبه آب دو   ي اســت بدتر نیکابدو گفت سهــراب     

  ی کار بود             بودنــ ـنیارفــت و  نیچن    کشتن اکنـون چه سود شتنیخو نیااز                              
  )239: 2شاهنامه، (

  :دیگو یمی فردوسبدو دهد،  ابیافراسی سپاه را در جنگ با فرماندهکه  کند یماز کاووس درخواست  اوشیسی که زمان
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  نیزمارد به توران که او جان سپ    نیآفري جهان رابود  نیچن          
  کجــا بــاز گــردد بـد روزگــار        ي نابکار شهیاندي و به رابه 

  )41: 3شاهنامه، (

ي، مردي و راي بد و بد روزگار قابل بازگشت است؛ اما نه با قضای، اسالمي  شهیاندنکته را مد نظر داشت که در  نیا دیباالبته 
عاء یا«: آمده است که ثیاحاددر . بلکه با دعا لدنییتع شیپدست که انسان را محکوم سرنوشت از  نیایی از ها نمونه. »الَقضاء رُد 

ي تقدیر بر زندگی  سلطههاي شاهنامه، نمایش  ی است هر یک از داستانگفتن. خورد یمبه چشم  اریبس، در شاهنامه داند یمشده 
 . ابدی ینمانسان به آزادي دست  ها آنانسان و جهان است و در هیچ یک از 

از قبل رقم خورده و بر این  جهینتبرخی بر این اعتقاد هستند که تقدیر در شاهنامه  ي فعل آدمیان است نه سرنوشت محتوم ِ
ت . آید پندارند که تقدیر در یک نگاه کلی چیزي جز پژواك کردارهاي آدمیان به نظر نمی ی ي تقدیر همواره  مسألهاگرچه کلّ

و تحلیل کشید و قواعدي خردپذیر براي آن  به تجزیه توان ینمسره  جا و یک ود را دارد و آن را یکي عظیم خاص خها یدگیچیپ
در شاهنامه . آن به اجزاء و بحث و تاویل در باب این اجزاء وجود نداشته باشد ي  هیتجزدست داد، اما چنان هم نیست که امکان 

یان اگرچه اموري مثل تولد و مرگ در وراي توان آدمی است، اما یکی در این م. تقدیر و خطاي آدمی همواره قرین یکدیگر است
ها را  ي نگرش خردگرایان در این باره این است که به جاي آن که در مورد تقدیر بر این گونه عوامل تأکید کنند، آنها تفاوتاز 

ها و یا  ان را نه بر مشترکات میان انسانهاست و حال آن که بناي عملکرد انس دانند که مشترك میان انسان ي اموري می از جمله
. شود بنابراین، جهان انسانی، قلمرو اراده و انتخاب انسان دانسته می. گذارند عوامل جبري ِ زیستی، بلکه بر مفترقات یا امور ارادي می

زیکی آن بگذارند، بر اختیار ي تقدیر به مفهوم متافی ي تأکید را به جاي آن که بر منشأ نادانسته خرد گرایانی چون فردوسی نقطه
همین که انسان چگونگی مرگ خویش را با . نهند آدمی و آزادي او در تعیین هویت خویش و جهت دادن به حیات انسانی خود می

و با جاودانه کردن نام خویش غلغله در گنبد » که کردار ماند ز ما یادگار« : گوید زند و رستم وار می اختیار نام یا ننگ رقم می
» مداري هـستی«و معناي  کند یم، حیات جاودانی خویش را در برابر مرگ ِ ناگزیر جـسمانی تـضمین اندازد یمافالك 

  )transcendence (آید که فردوسی بر آن است که  اما به حقیقت آن گونه به نظر می. نیز در همین آزادي و انتخاب اوست
و اراده و خرد انسان در برابر آن عاجز است و گویی باید به قضاي آمده  خورد یمیک سلسله اتفاقات مهم، تنها به دست تقدیر رقم 

  :هاي شاهنامه این است ي مشترك داستان توان به جرأت گفت که درون مایه رضا دهد و حتی می

: 4شاهنامه، (    کز آغاز بود آنچ بایست بود                          بکوشیم وز کوشش ما چه سود    
31(  

ي خاکی از قوه به فعل در آوردن  کرهي آدمیان بر این ها کوششخواهد این حقیقت تلخ را بازگو کند که تمام  نامه میشاه
موافقت وي را با پیوند خویش با رودابه جلب کند،  خواهد یمبه عنوان مثال زال خطاب به سام، هنگامی که . است ي کیهانی اراده

  :دیگو یم

: 1شاهنامه، (    وگرچه بپرد بر آید به میغ      ریغکس از داد یزدان نیابد د   
178(  

فردوسی در شاهنامه میان دو قطب کیهانی و الهی تقدیر سرگردان . چنین تمام داستان سهراب، نمایشگر نقش تقدیر است هم
پیوند داوند جهان ي خ ارادهواسطه به  نگرد و گاه آن را بی گاهی به تقدیر به چشم نیرنگ ستارگان و چشم بندي آسمان می. است
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، دیفرسا یمتا خود را از این تضاد درونی که چون خوره جان و روان وي را   ي استا چارهاو همواره در جستجوي راه . دهد یم
 . ي در پایان داستان پادشاهی اسکندر، بهتر از همه جا کوشش خویش را در حل این تضاد ِ جان فرسا آشکار ساخته استو. برهاند

  :ي اسالمی در شاهنامه شهیاندي  ندهینماا، خواب و روی

که در زمانی غیر ارادي،  دهد یهنوز در میان دانشمندان، این بحث وجود دارد که چه فعل و انفعاالتی در بدن انسان رخ م
واب عامل اصلی خ برخی. گردد یو تحولی در سرتاسر روح و جسمش ظاهر م گردد یمغز و بدن او تعطیل م يها تیبخشی از فعال
از  حاصلمواد مختلف  ي لهیها ناشی از مسمومیت مغز است که به وس و معتقدند که خواب حیوانات و انسان دانند یرا شیمیایی م

ها بر این باورند که هرگاه خون کمی به مغز  آن. عروقی هستند ي هیبرخی دیگر معتقد به فرض. گردد یساز حاصل م سوخت و
 دانند یعروقی، گروهی دیگر خواب را معلول تشدید جریان خون در مغز م ي هیبر خالف فرض. ردیگ یانسان را خواب فرا م ،برسد

اما . گردد یکه جمع شدن خون در سر موجب سنگینی آن و بروز خواب م ندیگو یها م آن. آوندي هستند ي هیو معتقد به فرض
 ها نهی، خداوند متعال ضمن برشمردن زم»نبأ« ي در سوره. مورد قبول اسالم این است که خواب فراغتی است براي بازسازي ي هیفرض

ها در قیامت  و ابزارهایی که براي تکامل انسان در دنیا آفریده شده و تذکر این که انسان در خصوصِ چگونگی بهره برداري از آن
  )42-36: 1371، طلب رضوان(.دینما یمعرفی م» سبات«و آن را  کند یمسئول است، به خواب اشاره م

  :ندینما یکلی تقسیم م ي گونه علماي روان شناس اسالمی، با توجه به محتویات، رؤیا را به دو

این رویاها که معلول عوامل گوناگونی  .شود یخواب فاقد تعبیر که اضغاث احالم یا رؤیاهاي کاذبه نامیده م  -1
 .علمی درخور توجه هستندقابل تعبیرند، گرچه فاقد محتواي  ،همچون پرخوري، پرخوابی و بیماري هستند

 :خواب داراي تعبیر که خود بر دو گونه است -2

  .خوابی که تعبیري غیر از صورت خواب ندارد -الف
یا پس از تأویل و تعبیر  در این گونه رؤیاها مستقیماً. شود یخوابی که داراي تعبیر است و رؤیاي صادقه نامیده م -ب

مالقات روح با مالئک  ي جهیدر روایات، این رؤیاها به عنوان نت. شف نمودمطلبی را ک توان یو با استفاده از رموز، م
، خواب )44 ي هیآ ،یوسف ي سوره(اضغاث احالم : در قرآن کریم به هر سه نوع رؤیا اشاره شده است .اند معرفی شده
و  43 ي هیآ ،انفعال ي رهسو(، خواب صریح بدون تعبیر )43 ي هیآ ،یوسفي  و سوره 60 ي هیآ ،اسراء ي سوره(قابل تعبیر 

 )314: 9تفسیر نمونه، ج ). (102 ي هیآ ،و بنا به تفسیري در صافات 27 ي هیآ ،فتح

ي  همهي معصوم نتیجه گرفت، این است که در  ائمهاز بررسی قرآن و حتی زندگی و روایات پیامبر اسالم و  توان یماما آنچه 
و از آن به عنوان مخبر حوادث و  اند داده، اهمیت فراوانی ندیب یمخص مومن موارد مذکور به خواب و البته رویاي صادقی که ش

  .اند کردهي آینده یاد ها دادیرو

 غیرمحسوسشناخت  براي ابزاريو  غیببه جهان  اي پنجرهرا  اهوراییخواب  یاصادقه  رویايدر شاهنامه، مکرر  فردوسی نیز
روان و به درگاه  نوشین دیدنخواب «در همان سرآغاز داستان  انوشیروانو خسر زندگانینمونه، در گزارش  براي. کند می معرفی

 ي دربارهشدن بزرگمهر شد،  برکشیدهآن موجب  تعبیرکه  انوشیروانقبل از سخن گفتن از خواب معروف  »آمدن بوذرجمهر
  :گوید میخواب  اهمیت
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نشمري               بیهدهنگر خواب را 
                    بیندشکه شاه جهان  ویژهبه 

                      با چرخ ماه  رايستاره زند 
  وابــه خـب ببــیندن ـروش هــاي روان

پیغمبري                   بهره دانش ز  یکی  
                     بگزیندشروان درخشنده 

                  پراکنده گردد به راه ها سخن
 بآ در آتش   چو ها بودنیهمه 

  )190: 8شاهنامه،(

شناخته شده  گویی غیب براي اي وسیلهدر شاهنامه  رویادر اغلب موارد،  .است غیببه عالم  اي دریچه فردوسیدر نظر  رویالذا 
و مرزبان خراسان نوشته است، از خواب  سوري ماهويکه به  اي نامهدر  ساسانی،پادشاه  آخرین ،سوم یزدگردنمونه  براي. است

  )219: 1شاهنامه،ج. نک. (کرده است یاد چنین ایرانبه  تازیان ي  حملهدر خصوص  نانوشیروا

از آن  پیشمهم  رویدادهايو اغلب  هاست واکنشو  ها کنش، ها ازدواج، ها قتل، ها جنگاز  بسیاري، اساس رویادر شاهنامه، 
و چهار بار در شاهنامه از  سیدر مجموع  فردوسی .تشاهان و پهلوانان ظاهر شده اس رب رویاکه در عالم خارج واقع شود، در عالم 

گشتاسب، خواب بابک  ب، خوا)دو خواب(سام  هاي خواب، کیخسروخواب : از جمله؛ آورده است میانسخن در  رویاخواب و 
، خواب ابافراسی، خواب کیقباد، خواب رودابه، خواب )اسفندیارو مادر  قیصردختر ( کتایون، خواب )پیاپیدو شب ( اردشیر نیاي

 کید هاي خواب، خواب ضحاك، خواب رستم، )مادر فرود( جریره، خواب گودرز، خواب پیران، خواب سیاوشطوس، خواب 
  .فردوسیو سرانجام خواب خود  انوشیروان، خواب )دو خواب( چوبین، خواب بهرام )دو خواب( هندي

  

  گیري نتیجه

ي از ا گسترهو قهرمانان آن همواره میان  ها تیشخصه تا ي چند آیین و دین مختلف بر شاهنامه، موجب گشت طرهیس
اسالم . ی گرفتار عاقبت بد گردندمانیا یبجبر و اختیار در نوسان باشند؛ گاه قربانی تقدیر محتوم گشته و گاه به گناه جهل و 

رنوشت خویش مختار به تقدیر بدان معنا که در باور زروان مطرح است، باور ندارد و انسان را در رقم زدن آینده و س
این . داند یماصل زندگی بشر  نیتر یاساس، چرا که به مانند زرتشت به اصل خرد و خردورزي ایمان دارد و آن را داند یم

در حالی است که زروان به جبر مطلق اعتقاد داشته و سرنوشت انسان را امري از پیش تعیین شده و محتوم که البته تحت 
بنابراین تناقض و دوگانگی شاهنامه، از همین امر سرچشمه . آورد یمو افالك است، به حساب تأثیر مستقیم عنصر زمان 

ي جبر مطلق  طرهیسو تحت  کند یمفردوسی در بسیاري از مواضع و مواقع در شاهنامه نگرش زروانی را مطرح . ردیگ یم
این در حالی است که . داند یمرفته از این باور و تقدیر قهرمانان داستان را برگ ردیگ یمزروان در باب سرنوشت انسان قرار 

که خود  دارد یمو در همین راستا بیان  داند یمي حماسه را مختار ها تیشخصفردوسی در مواضعی مشابه قهرمان داستان و 
در این میان، نقش افالك و . زند یمي از نیروي خرد سرنوشت شوم یا نیک خویش را رقم ریگ بهرهانسان است که با 

، امري است نسبی و اند انداختهمختلف دینی که بر شاهنامه سایه  ها نگرشنیز بنا به  ها انسانتارگان در تعیین سرنوشت س
و چراي تقدیر محتوم و نقش پررنگ  چون یبي  طرهیس، گردد یمکه اندیشه و باور زروانی غالب  جا آنهمواره در نوسان؛ 

ین در حالی است که درست در کنار این مضامین، بازتاب اندیشه و باور ا. افالك در رقم زدن آن مشهود و بارز است
علی رغم . خورد یماسالم و زرتشت، به عنوان مخالفان با نقش ستارگان در سرنوشت بشر، در جاي جاي شاهنامه به چشم 

. هم به اختیار قائل است گفت که فردوسی در شاهنامه هم به جبر و توان یمبه طور کلی  ها یچندگانگاین دوگانگی و البته 
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ي چندین باور و آیین را بر سر خود داشته  هیساي رایج در فرهنگ ملتی است که در گذار تاریخ  شهیانداین درست بازتاب 
و در جاي دیگر،  پندارد یمبنابراین جاي تعجب نیست که یک جا سرنوشت را پیشانی نوشت محتوم خود . و دیده است

خود کرده را تدبیر «و » از ماست که بر ماست«ي اعمال و رفتار خود دانسته و مصداق مثل  جهینتي زندگی را ها رخداد
ي تمام نماي فرهنگ ملتی است که تحت تأثیر چندگانگی ادیان رایج در یک دوره،  نهییآشاهنامه، . ردیگ یمقرار » نیست

ي دینی و فلسفی مختلفی که ها شهیاندو  ها نییآن گفت که در میا توان یماما به جرأت . عقاید مختلف و گاه متناقضی دارد
اندیشه بر شاهنامه و تفکر فردوسی بوده است و  نیتر غالبي زروانی  فلسفهرا به تفصیل بررسیدیم، باور و  ها آنهر یک از 

اده و درست به همین دلیل است که افالك و ستارگان و صور فلکی، در رقم زدن سرنوشت انسان شاهنامه موثر واقع افت
ي شاهنامه که البته کم هم نیستند، اغلب ها يگزار خوابو  ها خواب، ها ییگو شیپشایان ذکر است که . ابندی یمنمود 

ي ها امدادکه وجود موجودات موهوم و دیوان و  گونه هماني اسالمی و زرتشتی غالب بر شاهنامه است،  شهیاندبرگرفته از 
  .برگرفته از باور میترائیسم و زرتشت است، ها داستاندر جاي جاي ) سروش(آسمانی
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  :منابع

 .1370، یزدانانتشارات  ،، تهرانایماهاآواها و ،علیندوشن، محمد  اسالمی

 ي دانشکده ي مجله( ادبی جستارهاي، »مینو شناسی اهریمن در اوستا و متون پهلوي«اکبري مفاخر، آرش، 
  .1388زمستان  ،)دمشه انسانیو علوم  ادبیات

 .1384چشمه،  چاپ پنجم، یایی،آسادیان هرداد، بهار، م

  .1369تهران، توس، بندهش ایرانی،  ـــــــــــــــــــــــــ،
تهران، امیرکبیر،  آیین زروانی، مکتب فلسفی ـ عرفانی زرتشتی بر مبناي اصالت زمان،جاللی مقدم، مسعود، 

1384.  
  .1358یاد نیشابور، بن زروان، سنجش زمان در ایران باستان،جنیدي، فریدون، 
  .1382تهران، نشر قطره، جلد،  10ي فردوسی،  شاهنامه حمیدیان، سعید،
 .1371نشر شفق،  تهران، ،شناسی روانو  نظر دین از رؤیا، محمد رضا، رضوان طلب

  .1369جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران،  ،)مجموعه مقاالت(در پیرامون شاهنامه رضوي، مسعود، 
  .1381، سخن، یران باستاناي  نامه دانشرضی، هاشم، 

  .1388ي ابوالفضل خطیبی، تهران، هرمس،  ترجمههاي حماسی،  تقدیرباوري در منظومهرینگرن، هلمر، 
  .1384ي تیمور قادري، تهران، امیرکبیر،  ترجمه، گري زروان یا معماي زرتشتیسی،  . ینر، آرز

 .1376ران، میترا، تهطرح اصلی داستان رستم و اسفندیار، شمیسا، سیروس، 

  .اي، تهران، انتشارات اسوه ي دکتر الهی قمشه ، ترجمهقرآن مجید
 .1371نشر مرکز،  ،تهران، ، حماسه، اسطورهایرو ،نیجالل الد ری، ميکزاز

  .1368تهران، ، آیین و فرهنگ رازآمیز مهر، ـــــــــــــــــــــــــ 
 .1371، زنده رود، خواه دوست، گزارش و ویرایش جلیل هایی در شاهنامه پژوهشکویاجی، جهانگیر،  کورجی

  .1379چاپ دوم، تهران، توس،  ي زال، اسطورهمختاري، محمد، 
 .1384تهران، نشر نی، جستاري در شاهنامه، مسکوب، شاهرخ، 

 .ق1404جلد، قم، دارالکتب االسالمیه، 27، تفسیر نمونهشیرازي، ناصر،  مکارم

  ي مطالعه یرانیمرکز ان، ، تهراينجم آباد نیالد فیسي  ترجمه، باستان رانیا يها نید ،ساموئل کی، هنربرگین
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132  

  الدین بلخی نسبت به ابلیسبررسی دیدگاه سنایی غزنوي و موالنا جالل
  

   1سوزان جهانیان

   2نسیم جهانیان

  چکیده 

به ابلیس است که از همان سدة نخست نزول یکی از بحث برانگیزترین ابهامات و شبهات میان مسلمانان دیدگاه دوگانه نسبت 
بر اساس آیات قرآن . قرآن در صدر اسالم ظهور کرد و موجب پدید آمدن مناقشات تفسیري و کالمی در میان مسلمان گردید

دگار استعاذه   دانند و از شرّ او به پرور هاي دینی، مسلمانان ابلیس را متمرّد از امر حق، کافر شناخته و مستحق لعن می کریم و آموزه
القضات همدانی؛ حالج؛ خرقانی و احمد غزالی او را عاشقی موحد  اما گروهی از عارفان مکتب سکر عرفانی مانند عین. جویند می
گونه دفاعیات از ابلیس به عرصۀ ادب پارسی نیز راه یافته  این. بیند خوانند که سجده بر غیر محبوب را دور از غیرت عاشقی می می

م سنایی غزنوي و موالنا جالل الدین بلخی به عنوان استادان کم نظیر ادب پارسی و بزرگان تصوف چهرة ابلیس را در حکی. است
پردازد که دیدگاه این دو حکیم وعارف بزرگ در باب  اند و این مقاله به مطالعه و مقایسۀ نظرات آنها می آثار خود ترسیم کرده

آیا ابلیس متمرّدي است کافر یا موحدي است عاشق؟ آیا ابلیس سنایی با ابلیس . گونه استاختیار و اجبار، ایمان و کفر ابلیس چ
  شناسند؟ اند یا مانند جمهور مسلمانان او را کافري نافرمان می موالنا تفاوت دارد؟ و سرانجام اینکه آیا این دو حکیم، مدافع شیطان

  

  

  .زازیل، مدافعان ابلیسابلیس،  شیطان، سنایی، مولوي، عرفان، ع :ها کلیدواژه

  

                                                        
  نشجوي دکتري زبان و ادب فارسیدا - ١

  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی - ٢
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  گفتار پیش

ابلیس در قرآن کریم به معنی موجود خاصی که از رحمت خدا رانده شده و گاه، معادل با شیطان به معنی عام به کار رفته 
در  بنا بر نص قرآن مجید، ابلیس فرشتۀ مقرب درگاه پروردگار بود که از دستور خداوند مبنی بر سجده به آدم سر باز زد و .است

نتیجۀ این سرپیچی مورد لعن و سرزنش قرار گرفت و مردود درگاه الهی شد، اما پس از آن به درخواست او به او اجازه داده شد 
 65-62/؛ أسري18-11/؛ اعراف39-30/بقره: ك.ر. (که تا روز قیامت بر سر راه آدم و فرزندان او دام گستراند و آنها را گمراه کند

  ...)و

هاي دین اسالم و قرآن  ي ابلیس چیزي است که اکثر مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند و آنها تحت آموزهملعونی و مهجور
  .اند کریم ابلیس را مجرم شناخته، بر او لعنت فرستاده و از شرّ او به خداوند پناه جسته

ناقشاتی پدید آمده است که بحث هاي نخست اسالم در باب برخی آیات قرآن بین اهل کالم و تفسیر اختالف نظر و م از سده
.     کند شهرستانی اولین شبهات را زبان خود ابلیس بیان می. آمیزترین آیات قرآنی است در مورد ابلیس و سرنوشت او از جملۀ مناقشه

  )31-30: 1385شهرستانی، (

لت الهی و اختیار، ابلیس را در گرایی، عدا طبق این شبهات و اختالفات، مکتب معتزله بر حسب اصول فکري خود مبنی بر عقل
دانند و به ضرورت وجود او جهت هدایت و کمال انسان تأکید دارند، شیعه نیز نظري  تصمیم خود کامال مختار و شایستۀ لعنت می

  )93: 1362الحسن الطوسی، محمد بن .(نزدیک به معتزله دارد

گیرند و با تأکید بر قدرت مطلق خداوند اعتقاد دارند  می اشاعره در باب اعمال ابلیس و سرنوشت او شیوة سکوت را در پیش
، 1368محمد غزالی، .(که ماجراي ابلیس و آدم بر حسب ارادة ازلی خداوند انجام شده و درك حکمت آن از فهم بشر بیرون است

  )459: 4ج

از زوایاي گوناگون بررسی و  ماجراي ابلیس گذشته از جریانات کالمی، در عرفان اسالمی نیز همواره بحث برانگیز بوده و
اند با توجه به آیات و تعالیم دینی،  در یک جریان اکثر عارفان که پیرو عرفان خائفانه. گیري دو جریان شده است منجر به شکل

رد گی در کنار این جریان جریانی دیگر شکل می. رسند ابلیس را گناهکار شناخته و از ماجراي او و سرنوشتش به نتایج اخالقی می
نماید  اي عاشقانه ترسیم می که عمل ابلیس را مورد بازبینی قرار داده و در نتیجه در وراي پردة ملعونی و مهجوري ابلیس از او چهره

استاد شفیعی . کنند را مطرح می» دفاع از ابلیس«این گروه از عرفا که از مشایخ مکتب سکر عرفانی هستند نخستین بار مسألۀ 
اج«بر خالف نظر رینولد نیکلسون ، » ف اسالمی و رابطۀ انسان و خداتصو«کدکنی در کتاب  را نخستین ستایشگر، مدافع و » حلّ

 این علتش کند یمو بیان  داند، کند و آراء او را محور و هستۀ تمام دفاعیات صوفیانه از ابلیس می بنیانگذار دفاع از ابلیس معرفی می
  )151: شفیعی کدکنی، بی تا.(آشکارا به ستایش و دفاع از ابلیس پرداخته استکه او نخستین کسی است که بی پروا و است 

القضات همدانی از دیگر پیشوایان مکتب سکر به دفاع از ابلیس پرداخته و او را عاشقی موحد  پس از حالج، احمد غزالی و عین
یان پیشین را نیز در شمار مدافعان ابلیس  کنند، همچنین صوف اي موحدانه و عارفانه ترسیم می کنند و از او چهره معرفی می

  )211: 1377القضات،  عین.(آورند می

کم در ادبیات پارسی نیز راه پیدا کرد و بحث ابلیس عاشق و دفاع از او در  انگیز این گروه از عرفا کم آراء و نظرات شگفت
لیس که در باب گناه وي توجیهاتی آورده، عطار اب انمدافعبسیاري از شاهکارهاي ادب پارسی مطرح شد، به عنوان مثال یکی از 
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: 1387عطار،: ك.ر(.فراوانی با دالیل و توجیهات حالج و غزالی دارد يها او در دفاع از ابلیس شباهت براهین و ها شهیاند .است
  .کردمشاهده  توان یمي مدافعانه از ابلیس را در بسیاري دیگر از متون نظم ها شهیاند گونه نیانظیر ) 212-216

تا دیدگاه آنها نسبت به ابلیس مورد بررسی  اند شدهدر این مقاله دو تن از استادان کم نظیر ادبیات صوفیانه و عارفانه انتخاب 
ي اصلی شعر پارسی را در خدمت مضامین عارفانه و ها قالبنخستین کسی که  عنوان بهنخست حکیم سنایی غزنوي، . قرار گیرد

بلخی که با نبوغ سرشار  نیالد جاللادبیات عرفانی، موالنا  لیبد یبهمچنین استاد . صوفیانه قرار داده استي ها آموزهتبلیغ و تبیین 
ي این دو استاد ها دگاهیددر این مقاله به اندیشه و . خود دریایی از معانی را در اثر ارزشمندش، مثنوي معنوي گرد آورده است

م ادبیات در باب ابلیس  دگاه این دو حکیم و عارف بزرگ در باب اختیار و اجبار، ایمان و کفر ابلیس بررسی و دی میپرداز یممسلّ
آیا ابلیس متمرّدي است کافر یا موحدي است عاشق؟ آیا ابلیس سنایی با ابلیس موالنا تفاوت دارد؟ و سرانجام اینکه آیا . شود می

  شناسند؟ ري نافرمان میاند یا مانند جمهور مسلمانان او را کاف این دو حکیم، مدافع شیطان

  

  :پیشینۀ پژوهش )1

ي انجام شده با استناد به غزل ها پژوهشدر همۀ . در باب دیدگاه حکیم سنایی نسبت به ابلیس مقاالت زیادي نگاشته شده است
مدافعان ، که غزلی منسوب به حکیم سنایی است، او را همچون مشایخ مکتب سکر از »با او دلم به مهر و مودت یگانه بود«زیباي 
در تاریخ شعر فارسی، این غزل حالتی استثنایی دارد و تا «:دیگو یاستاد محمدرضا شفیعی کدکنی دربارة این غزل م .دانند یمابلیس 

در . احتمال اینکه گویندة آن شخص دیگري باشد جز سنایی، بسیار زیاد است. حدودي متمایز از نوع بینش عرفانی سنایی است
ت خاقانی نیز هماهنگی ندارددیوان خاقانی نیز ای که سرودة یکی  رود یبیشتر احتمال م. ن غزل با اندکی تفاوت آمده است و با ذهنی

رگانی باشد که گاز عارفان بزرگ و گمنامی باشد که در خط عرفانی امثال احمد غزالی و عین القضات همدانی و شیخ ابوالقاسم 
سنایی در دیگر موارد، با ابلیس برخوردي از نوع . ابلیس در نظام کاینات دارند ۀلأسو فهم دیگري از م اند سیاینان ستایشگران ابل

  )207: 1373شفیعی کدکنی، (».او دانست يها به طور قاطع از سروده توان یدیگران دارد؛ پس این غزل را نم

که هر جا غزلی  دیگو یسخن م ییها سینو اند از مالحظات نسخه نگاشته منطق الطیري که بر ا عالمانه در مقدمۀ استادهمچنین 
خصوص از همین  و به اند داده ینسبت م) سنایی، عطار، مولوي(، آن را به نام یکی از مشاهیر شعر عرفانی اند دهید یعارفانه و بی نام م
- 36: 1387، عطار(. و طرز تفکر عرفانی سنایی قابل تطبیق نیست ینیب که این غزل با جهان کند یو تأکید م برد یغزل سنایی نام م

35(  

سنایی،  در تصحیح دیواناستاد مظاهر مصفّا ) 616: 1385خاقانی،.(غزل مذکور با اندکی تغییر در دیوان خاقانی نیز آمده است
و  اندد یم» خاقانیا«شکل تغییر یافتۀ  زیر از ابیات این غزل، بیت را در »جانا بیا«و عبارت  داند یاین غزل را از نظر سبکی از سنایی نم

 )1336: دیوان سنایی.(معتقد است که این غزل از خاقانی است

  کاین بیت بهر بینش اهل زمانه بود     و تکیه به طاعات خود مکن »جانا بیا«



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٤٥٨ 
 

ی انتساب غزل یاد شده را به خاقانی مردود و شناس نسخهی و شناس سبکي ها هیپاهمانطور که گفته شد استاد شفیعی کدکنی بر 
؛ 207: در اقلیم روشنایی: ك.ر.(تا پیدا شدن گویندة اصلی، باید آن را از سنایی تلقی کرد اند شدهو یادآور  ار شمردهبه سنایی دشو

  )152: تصوف اسالمی

خوشبختانه استاد این مسأله را ناتمام نگذاشتند و با جدیتی که در امر پژوهش و تحقیق دارند، در تحقیقات خود به جنگی در 
ثبت شده است و  » حقانی«در ترکیه دست یافتند که این غزل در آن جنگ به نام شاعري گمنام به نام » اسماعیل الال«کتابخانۀ 

در ) شفیعی کدکنی، بیانات کالس درس.(کنند یماستاد معتقدند که غزل از خامۀ همین شاعر است و انتساب آن را به سنایی رد 
  .شود یمبه این غزل بررسی نتیجه در این مقاله دیدگاه سنایی بدون استناد 

  

 بلخی نیالد جالي مشترك حکیم سنایی غزنوي و موالنا ها دگاهید )2

 شندیاند یدر این باب، چون اهل شریعت م که آنها شود یمدر بررسی سیماي ابلیس در اشعار این دو حکیم ابتدا مسائلی مطرح 
او  .ه کمر به رسوایی آدم و ویرانی آرزوي الهی بسته استدر این دیدگاه ابلیس شخصیتی شرور و شوم دارد ک. رانند یو سخن م

  .بیند او گرفتار عقل خویشتن است و از آدمی جز گل نمی. نماید می ها اسکیاست که در برابر حق به تعبیر موالنا ق ینخستین کس

  بود سیانوار خدا ابل شیپ        نمود  ها اسکیق نیکس ک اول آن

 ) 151:مثنوي(

این نکته شایان ذکر است که . میکن یماین نوع دیدگاه، مسائل مطرح در شریعت را ذیل چند عنوان مطرح  براي آشنایی با
  .ي حکیم سنایی و مثنوي معنوي حکیم بلخ مورد بررسی قرار گرفته استها يمثنودر این تحقق دیوان اشعار و 

  عزازیل یا ابلیس) 1-2

. هرة ابلیس قبل از مهجوري و مردودي اشاره دارد و آن چهرة عزازیلی استکه به چ میپرداز یمابتدا به آن دسته از اشعار 
این واژه مرکب از . نام دیگر ابلیس است که از متون عبري وارد متون تاریخی، حدیثی و ادبی پارسی و عربی شده است» عزازیل«
  .بار معنایی مثبت دارداست و بر خالف ابلیس » اله و خدا«ی معن به» ایل«و » قدرت ، عزت«ی معن به» عزا«

ابلیس پیش از آنکه از فرمان خداوند سر باز زند عزازیل بود و پس از سرپیچی، از مقام عزازیلی سقوط کرد و جایگاه او از نور 
  :به نار تبدیل شد

 ورا هاویه است جاي نشست ،زان         وا پیوست  با هکه آن عزازیل 

  )474:حدیقه(

  :ه ساحت باري تعالی استاین مردودي نتیجۀ گستاخی ب
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  بد ز گستاخی کسوف آفتاب       شد عزازیلی ز جرأت رد باب

  )9: مثنوي(

 ست یلیابلیس ، عزاز .عواملی دست به دست هم دادند تا عزازیل مرتکب این گناه شود، یکی از این عوامل کبر و غرور است
، بنابراین بیماري ابلیس کبر است کند یم دچارا به قهر و عذاب ابدي او ر استکبارغرور و و همین  ندیب یکه خود را برتر از انسان م

 :کند یم، سنایی در حدیقه این نکته را بیان )76/ سورة ص(»خلقتنی من نار و خلقته من طین. أنا خیرٌ منه«:چرا که گفت

 سحره از لطف گفت ان الضیر         با عزازیل قهر کرد اناخیر

  )101: حدیقه(

، نظري که با دیدگاه مدافعان داند یعلت لغزش و محو عبادات فراوان ابلیس را کبر وي م نیز» طریق التحقیق« ويسنایی در مثن
 :ابلیس کامالً ناسازگار و متناقض است

  با عزازیل بین که کبر چه کرد         گرد کبر مگردبه تا توانی 

  نیل لعنت کشید بر رویش          آب طاعت برید از جویش

  )105: یسنای(

  :کند یمموالنا نیز به این مسأله اشاره 

  یک نشان آدم آن بود از ازل      که مالیک سر نهندش از محل

  یک نشان دیگر آن که آن بلیس      ننهدش سر که منم شاه و رئیس

  )265: مثنوي(

  من ز نار و او ز خاك اکدرست         بهتر است شک یگفت نار از خاك، ب

   )151: همان(

  :چنین با نهی انسان از ظاهربینی در ضمن اشاره به این خصلت ابلیس به آیه قرآن نیز اشاره دارد هم

  تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین             دیو آدم را نبیند غیر طین

  )523: همان(
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یی این گناه ابلیس را در سنا. کشاند یمی به بدنامی نام خوشایمنی از قضاي الهی یکی دیگر از عواملی است که عزازیل را از 
  :پندارد یمیکسان » بلعام«و ابلیس را در این گناه با  کند یمو درنتیجه به گناهکاري ابلیس اشاره  کند یمقالب داستان کوتاهی بیان 

  روبهی پیر روبهی را گفت                  کاي تو با عقل و راي و دانش جفت

  نامۀ ما بدین سگان برسان   چابکی کن، دو صد درم بستان             

  اجرت فزون ز دردسر است              لیک، کاري عظیم با خطر است: گفت

  زین زیان چونکه جان من فرسود               درمت آنگهم چه دارد سود

 هست نزدیک عقل عین گناه                     ایمنی از قضایت اي اهللا

 آن عزازیل و آن دگر بلعام                ر دو را بدنام ایمنی کرد ه

  )133: حدیقه(

  :و اینکه حیله و نیرنگ ابلیس به سود آدم تمام شد و سبب لعنت شیطان گردید کند یمموالنا نیز به لعنتی شدن شیطان اشاره 

  در حقیقت نفع آدم شد همه      لعنت حاسد شده آن دمدمه

  خانۀ خود را بریدبازیی دید و دو صد بازي ندید         پس ستون 

  ي بود لعنت دیو را        تازیان خصم دید آن ریو رابند چشم

  )281:مثنوي(

  :سیر صعودي و نزولی سرنوشت ابلیس از زبان سنایی قابل تأمل است

  از وفاق، ابلیس بررفت از زمین تا آسمان          از خالف ابلیس افتاد از بهشت اندر سقر

  هدر ها خونتا چه رفت         صد هزار آزاد مرد پاك را از خالف سجده ناکردن ندیدي 

  )224: دیوان(

و با تأکید بر لزوم صبر بر جفاي یار به ابلیس اشاره  کند یمجزئی به ویژگی مثبت ابلیس اشاره  صورت بهسنایی در جایی 
  :که نیش و نوش پروردگار را یکسان شمرد کند یم

  به هر دم آبستنمشو از راه ناتوانستن      همچو کشتی 
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  چون رسیدي به بوس و غمزة یار     نوش، نیشش شمار خیري خار

  نه عزازیل چون ز رحمان دید    رحمت و لعنت هر دو یکسان دید

  )111: حدیقه(

و  به این نتیجه رسید که نظر سنایی توان یکه از ابلیس با عنوان عزازیل یاد کرده است، م این قسمت با دقت در مضمون ابیات
و با سرپیچی از این مقام دور شده و براي این  موافق کسانی است که معتقدند ابلیس پیش از معصیت عزازیل نام داشته است والنام

  .آورند ینمنافرمانی دلیلی جز تکبر و مخالفت 

  ابلیس پر تلبیس) 2-2

کاربرد فراوان . دیجو یمندان آدم سود در این دیدگاه ابلیس موجودي است که از ابزار تلبیس و نیرنگ براي گمراه ساختن فرز
همرا با ابلیس گذشته از اینکه در مواردي به ضرورت قافیه است بیشتر گویاي سرشت و ذات ابلیس است و سنایی » تلبیس«واژة 

ت دور  کند یمتأکید  همچنانکه عزازیل را از مقام قرب دور ساخت کند یمکه تلبیس و نیرنگ، آدمی را از انسانی :  

 که عزازیل ازین شدست ابلیس         از عقل و خدعه و تلبیس بگذر

  )303 :همان (

  ها دارد، از این رو به سالکان هشدار  که با تلبیس خود زیرکانه سعی در گمراه ساختن انسان  داند یم موجوديابلیس را سنایی، 
  :زیرکانۀ او را نخورند يها وسوسهاو را خویشاوند و دوست خود ندانند و فریب از او دوري کنند و که  دهد یم

 آن نه خال و نه عم که ابلیس است          آنکه مرد دها و تلبیس است

  )259: حدیقه (

  :داند یمموال نیز به نیرنگ بازي او اشاره دارد و او را در این بازي اهل فن 

  این چنین بازي با بابات کرد          آدمی را این سیه رخ مات کرد

  ین بندها داند بسی          که بگیرد در گلویت چون خسیزانکه فرز

  )186: مثنوي(

دلی که در دام تلبیس ابلیس گرفتار دل از تلبیس خالی کند تا محل تجلی نور خدا شود زیرا  کند یمسنایی به انسان توصیه 
ا در کنار خویش احساس ، چون مرداري در گلخن اوست و این دل با دلی که در همۀ مراحل زندگی حضور حق رشود یم
  :ها فاصله دارد ، فرسنگکند یم
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  جز خداي اندرو نباشد هیچ         آن چنان دل که وقت پیچاپیچ

 هست مردار گلخن ابلیس        نه چنان دل که از پی تلبیس

  )340: حدیقه (

که  دانست یم ابلیس ولی ه کردن بودسجد به امر ،ظاهردر اگر چه در ماجراي آدم و ابلیس به نظر بسیاري از مدافعان ابلیس، 
عین . (به ابلیس رسیده است» اسجدوا آلدم«در پشت نداي » لغیري التسجد«به اعتقاد عین القضات همدانی، . نباید سجده کند

 و واسجدوا آلدم، در حقیقت محکی بوده است تا کمال عشق وي را بیازمایدبه عقیدة این مدافعان ) 226: 1341القضات همدانی، 
موضوع با دیدي فلسفی این از دیوان، سنایی به  در یک مورد؛ ابلیس به این حقیقت آگاه بود و در واقع او مجبور به سجده بود

؛ اما به سرعت از برآمدهسنایی ابتدا در پی توجیه فلسفی سجده نکردن ابلیس . که البته به دیدگاه اشاعره نزدیک است نگرد یم
 :که در کاري که در توانشان نیست اندیشه نکنند دهد یماندرز و  گردد یقصد و نظر خویش بازم

 مجبور بده است یا مخیر             در سجده نکردنش چه گویی

 ور عاجز بود، خدا ستمگر               گر قادر بد، خداي عاجز

 که نه راه توست مسپر ي راه          کاري که نه کار توست مسگال 

  )272: دیوان (

تعبیري که  ،شود یدر حدیقه، در طیفی متفاوت از آنچه عرفاي مدافع ابلیس معتقدند، توصیف م به ارادة خداوند علم ابلیساما  
ر و تلبیس اوست آورد یسنایی از علم ابلیس م که ابلیس  کند یمو تأکید  اندازد یمو این همان شبهه است که در دین  مبتنی بر تکب
 :خرد یمرا به نا چیز  ها انسانبا عشوه و خدعه دین 

 ر تکبر و تلبیس داشت به              نزپی کار داشت علم ابلیس

  که دهد عشوه دینت بستاند                 قدر دین تو دیو به داند    

 زانکه تو دین فروشی او دین خر                تو ز ابلیس کمتري اي خر      

  )322: حدیقه(

در دام شبهه  اند گانهیببا تأکید بر این نکته که اهل تقلید که با معرفت و حقیقت  کند یمابلیس اشاره موالنا به شبهه انگیزي 
  :ندیآ یمانگیزي او گرفتار 

  صد هزاران اهل تقلید و نشان      افکند در قعر یک آسیبشان

  که به ظنّ تقلید و استداللشان      قائم است و جمله پرّ و بالشان
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  آن شیطان دون    درفتند این جمله کوران سرنگونشبهه انگیزد در 

  )96: مثنوي(

 :گفت این دو ابزار اغواگري اوست توان یمو  شود یمدر خیلی از موارد کبر و تلبیس با هم از صفات ابلیس شمرده 

 و آن کند کبر لیک چون ابلیس          این کند لطف لیک با تلبیس

  )379: حدیقه(

  :ي شیطان، تکبر و خودبینی استگر وسوسهبزارهاي در نگاه مولوي نیز از ا

  از دست خویش رود یماو چو بیند خلق را سرمست خویش          از تکبر 

  اندر آب جو است افکندهاو نداند که هزاران را چو او        دیو 

  )85: مثنوي(

  ها انسانابلیس رهزن )3-2

د اغواي آدم و اخراج او از بهشت برآمد اما چون راهی به بهشت ابلیس از همان ابتداي ماجراي مردودي و مهجوري در صد
) 149: 1، جاالسرار کشف؛ 19-18: اءیاالنب قصص: ك.ر.( میدان یمنداشت از مار و طاووس استفاده کرد و بر آدم آن رفت که 

  :کند یمو مار و طاووس را به خشم و شهوت تأویل  کند یمسنایی این ماجرا را بیان 

  در ترکیب تو      نفس را آن پایمرد و دیو را آن دستیار اند طاووسمار و خشم و شهوت 

  کی توانستی برون آورد آدم را ز خلد              گر نبودي راهبر ابلیس را طاووس و مار        

  )188: دیوان (

حیلۀ ابلیس در آدم اثر کرد، فریب او  ، دروغ وکند یمموالنا نیز ابلیس را اغوا کنندة آدم در رفتن به طرف میوة ممنوعه معرفی 
  :را خورد و سم کشنده را نوشید

  حرص آدم چون سوي گندم فزود        از دل آدم سلیمی را ربود

ه گشت و زهر قاتل نوش کرد ات عشوهبس دروغ و         را گوش کرد       غرّ

  )291: مثنوي(

  :کند یمهمچنین مانند سنایی به ماجراي ابلیس و مار اشاره 
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د منیوش هین        دام بین ایمن مرو تو بر زمینها عشوه ي یار ب  

  صد هزار ابلیس الحول آر بین    آدما ابلیس را در مار بین

  )   191:مثنوي(

همانطور که در داستان هبوط انسان، ابلیس از ابزار مادي مانند میوة ممنوع استفاده کرد، دنیاي سراسر مادي نیز قلمرو اوست و 
در . و ابلیس است) ع(معروف حدیقه در باب ابلیس، حکایت عیسی يها تییکی از حکا .مادیات سعی در اغواي آدم دارد او با

. خوابد یو م گذارد یو سنگی را به عنوان بالش زیر سر م ردیگ ی، خوابش مکند یکه در صحرا طی طریق م) ع(این حکایت، عیسی
که  دیگو یاما ابلیس به وي م؛ کند یو از وجود او اظهار تعجب م ندیب ینار خود م، ابلیس را در کشود یوقتی از خواب بیدار م

حضور من به این دلیل است که تو در ملک و سراي من تصرف کردي و این ملک همان دنیاست که تو از آن سنگی را به عنوان 
پیام اصلی سنایی . گدازد یا این کار خویش مو ابلیس را ب کند یبه سرعت آن سنگ را از خود دور م) ع(عیسی. يا بالش برداشته

در این داستان بازداشتن سالک از توجه به امور دنیوي است، هر چند این امور بسیار ناچیز و حقیر باشد؛ زیرا دنیا مایۀ غفلت و 
  :شود یدوري از حق است و دنیاطلب به آسانی در بند فریب شیطان اسیر م

  ص ابلیس زان سبب بگداختعیسی آن سنگ را سبک بنداخت     شخ

  خود رستی و مرا راندي           هر دو ان را ز بند برهاندي: گفت

  )392: حدیقه(

ابلیس در کمین است تا انسان را از حال نماز بیرون کشد و مانع برقراري ارتباط میان  که دهد یمجایی دیگر سنایی هشدار در 
 :پردازد یشرایط نماز و تضرع و مناجات آورده است، به این نقش ابلیس م سنایی در حدیقه و در فصلی که در. او و خدا شود

            دادنی داد و جستنی دریافت         هر که در بارگاه لطف شتافت

 گوش گیرد برونت آرد باز          ورنه ابلیس در درون نماز

  )138: همان(

، کنند یمو همراه ابلیس هستند و در راه اغواي آدم او را کمک  که یار کند یمیی را توصیف ها انسانسنایی در اشعار خود 
و  اینها همان افرادي هستند که در نیرنگ بازي ،شوند یمو خود شیطان صفت  رندیگ یماز ابلیس پیشی  ها انسانحتی زمانی این 

که حامی اصلی شیطان، نفس  سنایی معتقد است. اند و مهار هستی خود را به نفس خویش سپرده دهند یمابلیس را درس  خدعه
  : انسان است، نفس چون عروسکی تسلیم شیطان است، همان گونه که طاووس و مار در بهشت آلت دست او شدند

 ابلیس خورد ینان زالحول م        کاندرین روزگار پرتلبیس

 ابلیس کند یکز تو اعراض م      تو چنانی به حیلت و تلبیس
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  )676: همان(

که دیو  روند یمدر خوي دیوي تا آنجا پیش  ها انسانو این  کند یماول مثنوي، مردم فریبکار را به شیطان تشبیه موالنا در دفتر 
  :زدیگر یماز آنان 

  ات یماو  دیچشان یمو  دیدو یم       ات یپتا تو بودي آدمی، دیو از 

  از تو دیو اي نابکار زدیگر یمچون شدي در خوي دیوي استوار     

  )86: مثنوي(

 :در حدیقه، ابلیس سمبل زرق و خدعه و تلبیس است و هر که این صفات را دارد در جهت شادي دل او گام برمی دارد

 وزپی شادي دل ابلیس        گرچه از زرق و خدعه و تلبیس

  )302: حدیقه (

  :داند یمدر بسیاري از موارد موالنا نیز ابلیس و نفس انسان را یکسان 

  اند بنمودهدر دو صورت خویش را       اند بودهک تن نفس و شیطان هر دو ی

  )514: مثنوي(

نخست فرشتۀ مقربی بوده است که در نتیجۀ سرپیچی از عرش رانده شد و از عزازیل به ابلیس در دیدگاه در نهایت باید گفت 
سعی در گمراه ساختن آنها دارد و  و به این وسیله کند یو دنیا را بر آنها عرضه م دهد یها را فریب م انسانابلیس تبدیل شد، 

  .هواداران و پیروانش چون خود او جایگاهشان دوزخ و سقر است

  

 بلخی نیالد جاللابلیس در دیدگاه موالنا  )3

مولوي در . دیآ یگاهی چون صوفیان مدافع ابلیس در صدد توجیه اعمال وي برماما حکیم بلخ در دیدگاهی دیگر و متفاوت 
در دفاع از امتناع ابلیس در سجده بر آدم عقایدي  با نگاهی شگفت انگیز در دفتر دوم مثنوي» یس معاویه رابیدار کردن ابل« حکایت

او در جایی علت عدم سجدة ابلیس را عشق مفرطش . عین القضات و عطار است ،احمد غزالی ،بردارندة نظریات حالج دارد که در
در این   .که ابلیس مقهور ارادة الهی است داند یجایی دیگر دلیلش را در آن مو در  داند ینسبت به خدا و حسد ناشی از این عشق م

به طور کلی دفاعیاتی را که در این زمینه ارائه شده است . شود یمداستان مولوي با وسعت دید و نگاه نو نکاتی حکیمانه را یادآور 
اعتقاد به عبادت عاشقانه و شهود عارفانه و یکتاپرستی بی امر و ابتال و دیگري  ۀلأیکی مس: به دو بخش اصلی تقسیم کرد توان یم

ۀ جنببه ، هیداستان  بقاین جز  ، بهدیگو یسخن م سیدر باب ابل يکه به نحو يموجود در مثنو يها داستان غالبدر  .نظیر ابلیس
 يماهایسۀ جدا از هم يا هرهچ يکه تا حدود یداستان نیرو مهمتر نیاز ا. در مقام شرور اشاره دارد طانیش کیو سمبول نینماد



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٤٦٦ 
 

ی بررس نیدر ا نیبنابرا ،باشد» را هیمعاو سیکردن ابل داریب«بدون اغراق همانا داستان  دی، شادهد یه مئارا هیموجود در شعر صوف
   .میگذار یداستان م نیاصل را بر ا

ت داستان، و  کند یمعاویه این سخن را باور نم! نگذردتا هنگام نماز جماعت در  کند یمعاویه را از خواب بیدار م ،ابلیس در کلی
آن حسرت دانسته اگر او به نماز نرسد، از  می: نمایاند که حقیقت نیت خود را می وگوهاي بسیار، سرانجام شیطان، پس از گفت

  »کو نماز و کو فروغ آن نیاز؟« :کند یم يبا صد نماز برابر آن دریغ و درد که کشد یمو آهی  شود میي دچار درد

  فت هی تو کیستی نام تو چیست؟     گفت نامم فاش ابلیس شقی استگ
  )285: مثنوي(
اي  دفاعیه ،شود که ابلیس پس از انکار نخستین معاویه ، هنگامی آشکار میحکایت دلنشیناما غرابت ساختار این  
هاي همدالنه و  انگیزترین نگاه هاي مثنوي و از دل که از زیباترین پاره کند یخودش و ماجراي آفرینش آدم آغاز م ةدربار

بدیل در سراسر متون ادبی و  اي بی گمان این پاره باید عاشقانه بی. است اسالمیهنري نسبت به شیطان در سراسر عرفان 
  .مذهبی جهان به شمار آید

  میا بودهعاشقان نیک درگه           میا بودهگفت ما اول فرشته 
  میا بودهعاشقان درگه وي          میا بوده یمما هم از مستان این 

  اند دهیکارعشق او در جان ما          اند دهیببرناف ما بر مهر او 
  )286: مثنوي(

  :داند یمابلیس در دفاعیۀ خود به ماجراي خلقت آدم اشاره دارد و ترك سجده از طرف خود را نتیجۀ حسد ناشی از عشق 

  عشق خیزد نه از جهود ترك سجده از حسد گیرم که بود        آن حسد از

  هر حسد از دوستی خیزد یقین        که شود با دوست، غیري همنشین

  )همان(

چون حسادتش از عشق است و حسادت از عشق از سر انکار نیست بنابراین عصیانش شایستۀ بخشش  شود یمابلیس مدعی 
  . از همنشینی دیگري با معشوق طرد شده است که فقط به دلیل ترس داند یمبه بیانی دیگر او خود را عاشقی مهجور . است

  هست شرط دوستی غیرت پزي      همچو شرط عطسه گفتن دیر زي

  )همان(

ي باالتر از ارادة او دخیل بوده و در صفحۀ این شطرنج حکمی ا ارادهکه در پشت این امتناع از سجده،  کند یمابلیس بیان 
و نیش و نوش معشوق را  کند یماست؛ اما در نهایت از این باختن اظهار خشنودي  بازدارنده بوده و ابلیس بازندة ازلی این بازي

  :پندارد یمیکسان 

  چون که در نطعش جز این بازي نبود     گفت بازي کن چه دانم در فزود
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  آن یکی بازي که بد من باختم      خویشتن را در بال انداختم

  م مات اولذات او     مات اویم مات اوی چشم یمدر بال هم 

  )پیشین(

که با ترفندهاي فراوان اقوام مختلفی را در طول  خواند یمي باز رنگینو معاویه ابلیس را  ابدی یمگفتگوي ابلیس و معاویه ادامه 
ي ابلیس تأکید دارد؛ اما ابلیس باز هم در دفاع از ها خدعهاین قسمت از سخنان معاویه بر نامحدود بودن . تارخ گمراه کرده است

و به ضرورت وجودش اشاره  داند یم ها يبداز  ها یخوبو خود را محک و میزانی براي جدا کردن  کند یماسراري را بیان  خود
  :دارد

م قلب را و نقد را   گفت ابلیسش گشاي این عقد را      من محکّ

  امتحان شیر و کلبم کرد حق      امتحان نقد و قلبم کرد حق

  )288: مثنوي(

و درختان خشک بی بر را  دهد یمي میوه دار را پرورش ها نهالکه  کند یمابلیس خود را به باغبانی تشبیه در پایان این بخش 
به اصل  ها يبدو  ها یکینکه  ردیگ یمو در نهایت نتیجه   کند یمي کالمی را مطرح ها بحثمولوي در این بخش یک سري . برد یم

  )289:همان.(گردد یمباز 

را  ها انسانو  کند یمو خویش را تبرئه  داند یمو ابلیس گناهان انسان را از خود او  ابدی یمو شرّ ادامه  با انکار معاویه بحث خیر
  :داند یممسؤول اعمال خود 

  بی گنه لعنت کنی ابلیس را     چون نبینی از خود آن تلبیس را

  يرو یمنیست از ابلیس از توست اي غوي     که چو روبه سوي دنبه 

  )290: همان(

که علت بیدار کردن او این بوده است که بر فوت نماز حسرت  کند یمر پایان داستان با الحاح معاویه سرانجام ابلیس اعتراف د
  :نخورد زیرا این دریغ و حسرت اجر صد نماز دارد

  گر نماز از وقت رفتی مر تو را       این جهان تاریک گشتی بی ضیا

    ها مشکچشم تو مثال  از دو      ها اشکاز غبین و درد رفتی 

  آن غبین و درد بودي صد نماز      کو نماز و کو فروغ آن نیاز
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  )292: مثنوي(

ی و عاشقانه به ابلیس، به سنگاه زیباشنا ۀمیراث عارفان را در زمین ۀیابد تا مجموع موالنا در این مقام فرصتی میدر مجموع 
روایت موالنا آشکارا . کند این قلمرو را وارد گفتار تغزلی  یاستدالالت کالمحتی  اگریمیي ک  و به گونه صورتی دلپذیر ارائه کند

  :جوید خدا استناد می ةابلیس تصویري مادرانه از خدا دارد و حتی به گفتار پیامبر دربار. انسانی دارد ۀرنگمای

  که بودم شیر جو     گاهوارم را که جنبانید او ام یطفلوقت 

  و    که مرا پرورد جز تدبیر اواز که خوردم شیر غیر شیر ا

  )286: مثنوي(

این تصویر از ابلیس جدا از جنبه . »سرحلقه عاشقان جهان«: یابد داشتنی می کامال دوست سیماییها،  سرچشمه زشتی این چنین
توان به شمار  یم کوشش براي توجیه شرور عالمن انداز دیگري نیز در خور توجه است و آن را واالتری زدایی هنري از چشم آشنایی

  .تی بوده استأو االهی یترین مسائل کالم آورد که از دیرباز از ناگشودنی

  

  :يریگ جهینت

ي ها افتهبه ی ناچار بهبحث در باب ابلیس، اعمال او و سرنوشتش پایانی ندارد؛ اما به مقتضاي محدود بودن عرصۀ پژوهش 
در ابیاتی که  میابی یلیس، به طور اجمال از نظر سبکی و بسامد لغات، در مآثار سنایی در مورد ابدر بررسی . میکن یممحدود بسنده 

تکبر، عشوه،  تلبیس، زرق، خدعه، دها،: کلماتی چون ؛کلمۀ ابلیس در آنها وجود دارد، بسامد گروهی از کلمات بسیار زیاد است
به جهت هم قافیه شدن با » تلبیس«میان بسامد لغت در این ...  و دیو، دین فروشی، کبر، حیلت، سقر، دوزخ، دنیا، هاویه، هوا، حرص

بیان سنایی با به کارگیري این کلمات همراه با ابلیس، از نظر معنایی نیز طرز تفکر خویش را نسبت به وي . ابلیس از همه بیشتر است
 کند یور بر انسان سجده نم؛ به دلیل تکبر و غرورزد ی؛ خدعه مکند یابلیس در دیدگاه سنایی موجودي است که تلبیس م. کند یم

  .گفت دیدگاه حکیم سنایی طبق دیدگاه جمهور مسلمان و شریعت اسالم است توان یمو در کل  ردیگ یو امر الهی را نادیده م

 ، وشدیاند یدر این باب، او گاهی چون اهل شریعت م. کند یمتفاوت ظهور م ییها در جلوه بلخی نیالد جاللموالنا دیدگاه  
ي عاشقِ ا چهرهموالنا در داستان ابلیس و معاویه، از ابلیس . دیآ یفیان مدافع ابلیس در صدد توجیه اعمال وي برمگاه چون صو
، اما اقالیم اندیشۀ موالنا به گستردگی ابدی یمو با شرح اسرار آن پایان  شود یممثنوي مولوي با عشق آغاز . کند یمموحد ترسیم 

او در مسألۀ ابلیس نیز انسان را به . ی او نسبت به هستی پوینده استنیب جهان. شود ینمدود عالم هستی است و به مسائل جزئی مح
  :»جز که حیرانی نباشد کار دین« که در یابد  کشاند یمجایی 

  گه چنین بنماید و گه ضد این     جز که حیرانی نباشد کار دین

 )  18: مثنوي(ت دوستنی چنان حیران که پشتش سوي اوست   بل چنین حیران و غرق و مس



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٤٦٩ 
 

  منابع

 .قرآن کریم

 .، الملل و النحل، تحقیق محمد سید کیالنی، دارالمعرفه، بیروتالفتح یابالشهرستانی، 

جلد،  2، توضیح الملل، تحریر مصطفی بن خالقداد هاشمی عباسی، تصحیح محمدرضا جاللی نائینی،  ------------
 .1385اقبال، تهران، 

 .1382د، مثنوي معنوي، تصحیح رینولد نیکلسون، هرمس، تهران، محم نیالد جاللبلخی، 

 .1379حالج، حسین بن منصور، مجموعه آثار، تحقیق و ترجمه و شرح قاسم میر آخوري، یادآوران، تهران، 

ار، تهران،  نیالد اءیض، دیوان، به کوشش نیالد افضلخاقانی شروانی،  1385سجادي، زو. 

 .1359حدیقه الحقیقه و الشریعه الطریقه، تصحیح مدرس رضوي، دانشگاه تهران، تهران،  سنایی غزنوي، مجدود بن آدم،

 .1354، دیوان، با مقدمه و حواشی مدرس رضوي، سنایی، تهران،  -------------

 .1336، دیوان، به تصحیح مظاهر مصفا، تهران،  ------------

 .1373ان، ، در اقلیم روشنایی، آگاه، تهررضا محمدشفیعی کدکنی، 

 .1376ي سلوك، آگاه، تهران، ها انهیتاز،  -------------

 .1387، با مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، سخن، تهران، نامه یاله، نیالد دیفرعطار نیشابوري، 

 .1387، منطق الطیر، با مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، سخن، تهران،  -----------

الدین، ترجمۀ مؤیدالدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیو جم، علمی  العلوم اءیاحغزالی، ابوحامد محمد، 
 .1368فرهنگی، تهران، 

محمد بن الحسن الطوسی، تمهید االصول فی علم الکالم، تصحیح عبدالحسین مشکوه الدینی، دانشگاه تهران، تهران، 
1362. 

 .1344و عده االبرار، به کوشش علی اصغر حکمت، امیر کبیر، تهران،  سراراال کشف، نیالد دیرشمیبدي، 

 .1340نیشابوري، ابواسحاق، قصص االنبیاء، به اهتمام حبیب یغمایی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 

 .نیکلسون، رینولد، تصوف اسالمی و رابطۀ انسان و خدا، ترجمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی، توس، تهران، بی تا

 .1377، تمهیدات، با مقدمه و حواشی عفیف عسیران، منوچهري، تهران، القضات نیعهمدانی، 



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٤٧٠ 
 

 
  

133  

  اخوان ثالث »شهر سنگستان يقصه« ايهاي اسطورهنماد
  

   1علی چراغی

 چکیده 

عاصر که به بخصوص در اشعار م .نماد به عنوان یکی از عناصر اصلی شعر و پرورش دهنده خیال در ادبیات فارسی است رمز و
اخوان ثالث به عنوان یکی از برجسته ترین و نمادگرا ترین شاعران .دالیل مختلف سیاسی و اجتماعی ارزش مضاعفی یافته است

در این مقاله سعی بر آن شده است که عالوه بر شناخت مفهوم نماد به بررسی انواع . معاصر، ازین نوع ادبی بهترین استفاده را برده
  .نمادگرا ترین اثر اخوان ثالث یعنی قصه شهر سنگستان بپردازیم نماد در یکی از

 

 

  نماد، حماسه، اسطوره، اخوان ثالث، قصه شهر سنگستان: هاکلید واژه

                                                        
 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی 1-
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  مقدمه.  1

یونانی است به معنی به هم چسباندن دو قطعه ي مجزا که از فعل سومبالو  sumbolonسوم بولون  symbol  اصل کلمه ي
sumballo  )1387: 538سید حسینی،.(مشتق است و حاکی از چیزي است که به دو قسمت شده باشد) یوندممی پ(   

نشانه و از این دست واژگان،  رمز و سمبل و ونماد . اما به گفته ي مولف این تعریف بیشتر به مفهوم تشبیه و استعاره شبیه است
رمز عبارت از هر .حسوس و نامحسوس رهنمون می شوندمصادیقی هستند که ذهن آدمی را به مفاهیمی از طبیعت و عناصر م

پورنامداریان، .(عالمت ، اشاره ، کلمه ، ترکیب و عبارتی است که بر معنی ومفهومی وراي آنچه ظاهر آن می نماید داللت دارد
4:1386 (  

شناسی تاریخی وادبی قابل درك  از دیر باز تا کنون نشانه ها و رمز هایی در ادبیات فارسی به جا مانده است که اغلب با نشانه
شده اند و عده ي قلیلی هم به دلیل تغییر ناگهانی سیر طبیعی زبان و یا تاریخ ادبیات و شاید محدود بودن استعمال آن ، اکنون قابل 

یشه ها و نشانه هاي عده اي از این نماد ها تنها تا حد معنا شناخته شده اند و امروزه از یافتن تناسب ها و ر.تصور و شناسایی نیستند
وبه قول هگل طبیعت سمبل مبهم وچند پهلوست وانسان در برخورد اولش می ماند که این سمبل  ایجاد چنین نمادهایی محرومیم

ي طبیعی ي محسوس که با رابطههر نشانه«: تعریف سمبل چنین است)A.lalande(در کل به گفته ي آندره الالند  .است یا نه
قصد ما این است که مفهوم نماد را برجسته تر ساخته و ) 538:1387سید حسینی،(».قابل مشاهده را متذکر شودچیزي غایب یا غیر 

از آنجا که پرداختن به آن از ظرفیت مقاله خارج است، بنا به اهمیت شعر  .اهمیت آن را در ادبیات و بخصوص در شعر بررسی کنیم
ان یکی از سردمداران این عنصر، بر آن شدیم تا قصه شهر سنگستان که از نماد معاصر در این حیطه و بخصوص اخوان ثالث به عنو

درشعر معاصر شاعران شعر نیمایی . ها سرشار است را برگزینیم و به این بهانه به ارزش نماد در یافتن و درك بهتر معانی شعر برسیم
شعر سمبولیک در این دوره وسیله . اي نو بخشیدند رهبا سمبل هاي تازه، فضاي شعر خود را متمایز از گذشته کرده و به آن چه
الزم است مختصري  براي رسیدن به این ارتباطات ابتدا. ارتباطی مخفی و حرف زدن نامرئی راجع به مسایل اجتماعی و سیاسی بود

  .از تاریخ ایجاد این شعر بیان کنیم

از جمله .ادامه پیدا می کند 51-50ی شود و تا سالهاي آغاز م 1332مرداد سال  28ي شعري اخوان پس از کودتاي این دوره 
در "،  "زندگی می گوید اما باز باید زیست"،  "از این اوستا"،  "آخر شاهنامه"،  "زمستان":آثاري که در این دوره منتشر شد

بسته و خاموش، نبودن این شعر نمودار محیط . دمی باش "درخت پیر و جنگل"و  "دوزخ اما سرد"،  "حیاط کوچک پاییز در زندان
 .سنگ شدن یاران و مردم بوده است هاي تلخ، پراکندگی یاران و همفکران و ها، پیشامد تجربه آزادي قلم و بیان، نابودي آرمان

در این دوره حتی اگر عاشقانه نیز  .اخوان در این دوره سعی کرده است با زبانی نمادین و حماسی به بیان دردهاي اجتماعی بپردازند
  :روده باشد خالی و عاري از این مفاهیم نیست،پس الزامی ست گذري به حوادث سیاسی و اجتماعی این دوره داشته باشیمس
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اگرچه مردم ایران از جنگ جهانی دوم و همچنین  .اجتماعی ایران چندان نابسامان نبود -تا پیش از این کودتا، اوضاع سیاسی  
آزادي هاي نسبی در . دي دیده بودند اما شاه جوان هنوز آنقدر دیکتاتور نشده بودحکومت دیکتاتوري مطلق رضاخان زیان زیا

نهضت ملی به رهبري مصدق تشکیل . جامعه بود و کسانی چون مصدق توانسته بودند وضعیت کشور را نسبتا رو به سامان ببرند
پرچمدار  مصدق،. مرداد رخ داد 28باره کودتاي امید ها بسیار بود که به یک. شده بود و جامعه آماده حرکت و رشد چشمگیر بود 

. روشنفکران و اهالی قلم اگر مخالف رژیم بودند یا باید سکوت می کردند یا سرکوب می شدند .دستگیر و تبعید شد آزادي،
ز طرفی نگاهی ا.اخوان نیز در این میان مانند دیگران خود را میان خفقان سنگینی می دید. زمستانی سخت جامعه را فرا گرفته بود

پس باید زبان باز می کرد و آنچه باید را می گفت؛ اما نه به هر  .شاعرانه داشت و از طرفی رسالتی بر دوش خود احساس می کرد
وي با در نظر گرفتن اینکه هدف شعرش چیست و مخاطبش کیست و نوع شعر چگونه باشد و دستاویز شعري اش به . سبک و بیان

  . خاب لحن وبیانی مناسب اقدام به سرودن چنین شعري نموده استاین هدف چیست و با انت

یکی از دالیل این امر، تسلط وي بر فرهنگ و ادبیات . گرا به شمار می آیدي زبان شعر، شاعري باستاناخوان در حوزه«
اخوان به این جنبه از . کالسیک فارسی و تعلق خاطري است که به حفظ و احیاي سنتهاي ادبی و زبان شاعران سبک خراسانی دارد
: 1387پارسانسب، (».شعر خود چندان توجه نشان می دهد که فضاي کلی شعرش، تحت تأثیر همین مقوله به سنت می گراید

ي این موارد است که باعث می شود هماهنگی و همگونی در شعر پس لحن کالم باید مناسب انتخاب شود و توجه به همه)238
مکن است که خواننده نداند که این همگونی از کجا آب می خورد ولی می داند و می بیند که شعر اگرچه م. بروز پیدا کند

  .آنچنان که باید ساخته و پرداخته شده است

نمادهاي اسطوره اي که اخوان در این شعر از آنان بهره برده است، جز درخت سرو، همگی از نوع اسطوره هاي حماسی ایرانی 
در واقع اخوان . از شاهنامه بهره گرفته است و با خواندن نام آنها به دنبال منجی این مملکت به راه می افتاداسطوره هایی که . است

  .در شهر سنگستان خود از اسوطره هاي تاریخی و مفهومی و داللتگر بهره برده است

  

  :نماد هاي اسطوره اي 

  :ویژه شهر سنگستان چنین می گوید اخوان در مورد استفاده از نمادهاي اسطوره اي در شعر خود و به

ي بلند قصه شهر سنگستان که از یک خود من هم برداشت از اسطوره هاي ایرانی باستانی بسیاري داشته ام؛ مثال در منظومه«
ر و آن جریان تاریخی معاصر آن شعر پیوند دارد و ب 32مرداد  28طرف به ماجراي فکر و فضیلت و قیام مردمی ملت ما در پیش از 

ي ملت ما نوحه می کند و از یک طرف جا به جا پیوند دارد با اسطوره هاي باستانی ایرانی ما و برف جاودان آرزوي شهید شده
 )392: 1371کاخی، (».ي سام گرد را سنگ سیاهی کرده استبارنده

ره ها معلوم نیست و معموال معموال ً اصل اسطو. اساطیر نماینده تداوم زندگی فرهنگی یک ملت و به نوعی تاریخ آن است 
شرح عمل، عقیده، نهاد یا پدیده اي طبیعی است به صورت فراسویی که دست کم بخشی از آن از سنت ها و روایت ها گرفته شده 
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شخصیت هاي اسطوره را موجودات مافوق طبیعی تشکیل می دهند و همواره هاله اي . و با آیین ها و عقاید دینی پیوندي ناگسستنی
اسطوره گاهی حوادث به ظاهر تاریخی را روایت می کند اما آنچه در این . دس، قهرمان هاي مثبت آن را فرا گرفته استاز تق

روایت ها مهم است صحت تاریخی آنها نیست بلکه مفهومی است که شرح این داستان ها براي معتقدان آنها در بر دارد و همچنین 
اي  عناصر اسطوره. به خویشتن و جهان و آفریدگار بیان می کند داراي اهمیت است از این جهت که دیدگاه هاي آدمی را نسبت

از  .نمادگرایی شاعر نیز به روشنی نمودار است .اند در این شعر فراوانند و نام پهلوانان باستانی و آیینهاي کهن ایران بارها تکرار شده
   .گوییم سخن میاز آنها , رو بااشاره به نامها و نمادهاي اساطیري شعر این

  :دو کبوتر

. است، در واقع در نمادپردازي پرندگان، کبوتر نماد صلح، آشتی و نور است) تقابل(آفرین یعنی دو کبوتر دو شخصیت نقش
نماد تمدن است؛ لذا  -ي سودانی  نویسنده - "الطیب صالح"دو کبوتر قصه زن هستند و زن نماد دلسوزي و راهگشایی و به قول 

ي این سدر کهنسال ننشانده است؛ این پیشامتن از اهمیت خاصی برخوردار است که شعر  ت این دو زن را بر شاخهجه اخوان بی
  . شود بدون درنظر گرفتن این داللت شعري به شدت ضعیف می

گ را از انزوا اند و مهربانانه به این فکرند که چگونه این فرهن وگو نشسته در واقع دو نفر دلسوز فرهنگ ایرانی با هم به گفت 
اي است که از گذشته آغاز شده و  بیرون بیاورند؛این قصه به لحاظ آرایش روایی به صورت فعل ماضی نقلی است و گویاي واقعه

این دو کبوتر دلسوزانه  .زند ي امید اخوان است که دیروز را به امروز و امروز را به آینده پیوند می دهنده هنوز ادامه دارد ؛ این نشان
  ي غمگینی که در زیر درخت نشسته است، به دنبال چاره هستندبرا

  :همان بهرام ورجاوند

کنند در سه هزار  بنا به باور پیروان آیین زردشت که به دور زمان قائلند وعمر جهان را به چهار دوره سه هزار ساله تقسیم می 
و ) اوشیدر ماه(هوشیدر ماه ) اوشیدر(ه ترتیب هوشیدر کنند؛ که ب دیگر ظهور می سه منجی به فاصله هزار سال از یک, سال آخر

پیروان آیین مزدیسنا معتقدند که در پایان  .نامند می» سوشیانت«و گاه هر سه منجی را به مجاز . نام دارند) سوشیانت(سوشیانس 
و به روایتی دیگر , وشیانسبنا به روایتی به هنگام ظهور س. ظهور خواهد کرد )آخرین منجی(سوشیانس  ,جهان و پیش از رستاخیز
بر سر کار ) ارجمند(= پادشاهی دادگر از نژاد کیانیان به نام بهرام و با لقب ورجاوند ) نخستین منجی(در زمان ظهور هوشیدر 

شاه بهرام « .کنند دهد و ایران را آباد می او منجی را در دادگري یاري می. پیوندند آید که جنگ آوران و دلیران به او می می
اما در . آخرین کسی که فره ایزدي داشت گشتاسب کیانی بود. ، موعود دین زردشتی است)به معنی داراي فره ایزدي(ورژاوند 

در سی سالگی ایران را . آخرالزمان از نژاد کیانیان پادشاهی به نام بهرام در هند یا چین ظهور خواهد کرد که داراي فره ایزدي است
  )  538: 1388شمیسا، (».ز عدل و داد خواهد کردخواهد گرفت و آنجا را پر ا

  :بن گودرز گیو

  . گیو پسر گودرز و پدر بیژن است، دختر رستم، بانو گشسب زن او بود
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  :توس

ي چندان موجهی نیست؛ در شاهنامه چهره. است) یکی از پادشاهان پیشدادي(توس یا طوس پسر نوذر
و با کیخسرو در برف ناپدید . وایات زردشتی از جاویدانان استمثال فرود، برادر کیخسرو را می کشد ؛ اما در ر

و یارانش ) سومین پادشاه از سلسله کیانیان(» خسرو کی«پیروان آیین زردشتی بر این باورند که  )538: 1388شمیسا، (».می شود
اند و در روز  د؛ بلکه جاودانه شدهان نمرده –اند که در برف و توفان کوهستان ناپدید شده –) بیژن و توس, فریبرز, گستهم, گیو(

  ..شوند دیگر بر اهریمن چیره می کنند و به یاري یک به همراه سوشیانت ظهور می ،رستاخیز

    :انیران

آید و آن را  نشانه نفی است و بر سر اسم می) أ ( در زبان اوستایی و پهلوي )ایران + ن + أ . ( یعنی بیگانه و غیر ایرانی» انیران« 
نون (بعنوان میانوند ) ن ( یک , براي آنکه دو همزه کنار هم قرار نگیرند ،شود شروع می) أ ( هنگامی که اسم با . کند منفی می

  .گیرد بین آن دو قرار می) وقایه

  :گرشاسب

  . او از جاویدانان است و در آخر الزمان به کمک سوشیانس خواهد آمد و ایران را نجات خواهد داد. اسم جد رسم است

    :رفش کاویاند  

در زمان . دهند بیشتر راویان آن را به کاوه آهنگر نسبت می .بیرق ایران از روزگار کهن تا پایان دوره ساسانی است ،این درفش
هاي ضحاك روییده  کردند تا مغز آنها خوراك مارهایی شود که بر شانه هر روز دو جوان ایرانی را قربانی می، پادشاهی ضحاك

اي کرد  اش بود بر سر نیزه بند آهنگري او پوستی که پیش. بر ضحاك شورید ،که نوبت به دو پسر کاوه آهنگر رسید هنگامی. بودند
فریدون این پرچم را به فال نیک گرفت و به آن . ضحاك را به زیر کشیدند ،و مردم را به یاري فراخواند و با همراهی فریدون

در خزانه ایران بود؛ تا اینکه در نبرد مدائن یا قادسیه ) آخرین پادشاه ساسانی(دگرد این درفش تا زمان یز. گوهرهاي زیادي آویخت
اب بردند   .او دستور داد که گوهرهاي درفش را بردارند و خود آن را بسوزانند. به دست مسلمانان افتاد و آن را نزد عمر بن خطّ

    :سیمرغ –زال زر   

زال به . ( هایی سفید رنگ داشت ابرو و مژه, اي سرخ و مو چهره, که زاده شدهنگامی . پدر رستم است –فرزند سام  –زال   
ریشه اوستایی دارند و » زر « و » زال « گفتنی است که .شود نامیده می» نیسم  آلبی –زالی « بیماري مادرزادي دچار بود که امروزه 

رو سام فرزند خود  از این. و را دیوزاد و بدشگون پندارندسبب شد که ا, سپید مویی زال. هستند» سپید و سپید موي«هر دو به معنی 
اش برد و  زال را یافت و به آشیانه ،هایش بود سیمرغ که در پی یافتن غذا براي جوجه. را به کوه البرز برد و آنجا رها کرد –زال  –

گاه شد و براي برگرداندن او به کوه البرز از زنده بودن زال آ, سام پس از سالها در پی رؤیایی که در خواب دید. او را پرورش داد
.  اش بیاید آنها را آتش بزند تا سیمرغ به یاري, سیمرغ دو پر خود را به زال داد تا هنگام نیاز, هنگام وداع سیمرغ و زال. رفت
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آتش زد و او به یاري  زال پر سیمرغ را, زایمان دشوار شده بود –که به واسطه بزرگی جثه او  –نخستین بار هنگام زاده شدن رستم 
دومین  .)شود نامیده می» سزارین « آنچه امروز . (آمد و چگونگی شکافتن پهلوي رودابه و بیرون آوردن رستم را به آنها آموخت

رستم نتوانست بر اسفندیار چیره شود؛ زال براي چاره جویی , آن زمان که در نبرد آن دو. بار در هنگامه رزم رستم و اسفندیار بود
نخست زخمهاي رستم و رخش را درمان کرد و سپس از آسیب پذیر بودن چشمان . شان آمد ر سیمرغ را آتش زد و او به یاريپ

آنگاه چگونگی ساختن تیري دو شاخه از چوب درخت گز را به آنان آموخت تا رستم آن را بر چشم . اسفندیار پرده برداشت
  .اسفندیار نشانه رود و او را از پاي در آورد

    :هفت انوشه= هفت تن جاوید ورجاوند  ندارد انتظار  

ه ایزدي است, ریشه پهلوي دارد و بمعنی ارجمند» ورجاوند« نیز در زبان پهلوي ریشه دارد و از »  انوشه«.بلند مرتبه و داراي فرّ
خسرو و  کی, یرانیان باستانا .دهد مرگ و جاودان می ساخته شده و معنی بی) اوشگ(و اوشه ) ن(نون میانوند , )أ ( همزه نفی 

پنداشتند و باور  مرده نمی –که در برف کوهستان ناپدید شده بودند  –را ) گیو و گستهم, فریبرز, بیژن, توس(پهلوانان همراه او 
  .پنداشته استرا نیز همراه آنان دانسته و آنان را هفت تن ) پدر زال(گویا اخوان سام . اند و جاوید شده  داشتند که عمر جاودان یافته

ورجاوندان داراي فره ایزدي هستند؛ حال آنکه جاویدانان کسانی هستند که در آخر . بین جاویدانان و ورجاوندان فرق است«
جاویدانان تعداد مشخصی ندارند و در طی زمان به . در اینجا مراد شاعر، جاویدانان است. الزمان به کمک سوشیانس خوهند آمد

که در (بهرام ورجاوند. 1: هفت تن از ایشان را نام می بریم. هستند» گنگ دژ«جاویدانان ساکنان . ه استتعداد آنان افزوده شد
دو فرزند دیگر زردشت، اوشیدر و ( سوشیانس . 7کیخسرو . 6پشوتن . 5گرشاسب . 4گیو . 3طوس . 2) آخرالزمان متولد می شود

  )539: 1388شمیسا، (».اوشیدرماه هم جزو جاویدانان هستند

  :چنین باید که شهزاده در آن چشمه بشوید تن

با توجه به فضاي شعر یادآور کیخسرو هم هست که بعد از وصیت در معیت سرداران خود، یک شبانه روز راه پیمود تا به «
و برفی چشمه اي رسید و خود را در آن شست و زند و اوستا خواند و به همراهان گفت تا بازگردند زیرا باد مهیب خواهد وزید 

همان، (».همراهان به پاي چشمه بازگشتند اما برف برایشان فروبارید و ناپدید شدند. غریب خواهد بارید و سپس خود ناپدید شد
539   (  

  :به نام و یاد هفت امشاسبندان در دهان چاه اندازد

کمک می ) ا او هفت نفر می شوندکه ب(ي مقربند که به اهورامزدا شش فرشته) در لغت به معنی بی مرگ مقدس(امشاسبندان«
  )    539همان (»امرداد. 6خرداد . 5اسفندارمذ . 4شهریور . 3اردیبهشت . 2بهمن . 1: کنند

     :آنکه در بند دماوند است  
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ضحاك هزار سال بر ایران پادشاهی کرد و سرانجام با خیزش و قیام کاوه آهنگر و همراهی , هاي ایران باستان بر اساس اسطوره 
فریدون در صدد کشتن ضحاك بر آمد اما سروش آسمانی به او خطاب کرد . ضحاك را از تخت بیداد به زیر کشیدند, یدونفر

  .رو فریدون ضحاك را به کوه دماوند برد و او را در غاري به زنجیر کشید ازاین. که هنوز هنگام مرگ ضحاك فرا نرسیده است

  مرده است آیا؟ پشوتن  

به , بخشید زمانی که زردشت به اسفندیار رویین تنی می, بنا به روایتی. ر و یکی از جاودانان مقدس استاو برادر اسفندیا  
پشوتن در روز رستاخیز به همراه سوشیانس ظهور خواهد کرد و در ستیز با , به باور ایرانیان باستان. پشوتن نیز عمر جاودانه عطا کرد

  .هد کرداهریمن و برانداختن بیداد او را یاري خوا

 سام گرد را سنگ سیاهی کرده است آیا؟ برف جاودان بارنده  

گویا شاعر سام . اي نشده است به مرگ نیاي رستم در برف اشاره) به ویژه شاهنامه(اي  در هیچ یک از منابع حماسی و اسطوره 
  .پنداشته است, اند خسرو که در برف ناپدید شده را نیز یکی از همراهان کی

رف، داستان ناپدید شدن کیخسرو و همراهان او در برف به ذهن می آید؛ اما سام در آن زمان مرده بود و جزو به مناسبت ب«
برف جاودان بارنده سمبل مرگ و تباهی است و نیز یادآور برف و باران اهریمنی مکلوسان در روایت . همراهان کیخسرو نبود

  )539: 1388شمیسا، (».لک احتماال با مرگ همریشه استم. زردشتی است که چهارصد سال بر ایران خواهد بارید

  :شکایت با شکسته بازوان میترا می کرد

 )همان(».ي او که در غرب پیدا شده شکسته بازوستمجسمه. میترا یا مهر یک خداي خورشیدي در ایران باستان است« 

 درخت سدر

تمام . در شعر اخوان دقیقا و مستقیما به آن اشاره شده است درخت سدر نماد ایران قبل از اسالم و بعد از اسالم بوده است که
در  تالش اخوان ثالث در این قصه این بوده است که فرهنگ اورمزدي را به فرهنگ اسالم پیوند زند؛ به همین جهت درختی که

درخت همیشه  .تهاي بسیار خاصی برخوردار اس است که در نمادپردازي درختان از ویژگی "سدر"قصه انتخاب شده، درخت 
ي چیزهایی بوده است که  نماد سرسبزي، سربلندي، سرافرازي و مخصوصا نماد پابرجایی و به تعبیري، نماد ایستادن در مقابل همه

اند  اند و کسانی مثل اخوان در این روزگار سعی کرده اش برنیامده اما از عهده خواستند در طول زمان این درخت را بخشکانند؛ می
هاي خاصی برخوردار است و بنا به  را پایدار نگه دارند، بویژه درخت سدر که در آیین اسالم مبارك بوده و از ویژگیاین درخت 

در آغاز وجود در این درخت به ودیعه گذاشته شده است و اخوان در پی این ) ص(هایی، نور وجود مبارك حضرت رسول  قصه
شناسی  انگیز اسطوره ي سدر کهنسالی است که در انتخاب آن نیروي شگفت ي شاخهمکان روایت رو. بوده تا این پیوند را بیان کند

وار پیوندي  گونه و سهروردي شود؛ اخوان با هنرمندي خاص اشراق و شناخت فرهنگ ایران قبل و بعد از اسالم به خوبی دیده می
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که بر قله است درختی  ، سدر،هاي پیش از اسالم یینکه در آ تر این میان فرهنگ قبل و بعد از اسالم برقرار کرده است؛ از همه مهم
  .روید ي کوه، تک می یا دامنه

  

  :نتیجه

با . او همواره با ایران باستان زیسته است. اخوان از معدود شاعرانی است که به وضوح ایده و راه خود را در شعر می جوید
هر  30شرایط خفقان آور دهه . ودرز که منجیان کشور اویندکسانی چون بهرام و گ. اسطوره هایی که برگرفته از دل شاهنامه اند

شهریار شهر سنگستان که پس . ي امیدي چشم بدوزد و بر هر تاري چنگ بزندانسان آزاده و انقالبی را بر آن می داشت تا به روزنه
اخوان که از . رین نداردفرسا به ناامیدي می رسد چاره اي جز دل دوختن به گذشته و روزگاران خوش دیاز طی مراحل طاقت

اما گویی سنگ قرار . مردمان خود دلسرد شده است از اساطیر خود می خواهد که به کمک این مردمان و کشور سنگ شده بیایند
  . است که سنگ بماند
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134  

  پوراندیشه و جنسیت زنان آثار شهرنوش پارسی در زباننقش 
  

  1چراغی محمدرضا
  چکیده

 رندیگ یم دهیرا ناد تیواقع نیا برخی. مردانه بر نهاد زبان است ي طهسل ي دهییزا یجنس يزهایمعتقدند که اسباب تما ستهایفمن
وجود دارد و  ياریبس يها تفاوت یو روان شناخت کیولوژیزی، فیشناخت ستیو در ابعاد ز ینیتکو ي زنان و مردان از جنبه نیکه ب

نویسندگی زنان که شهرنوش پارسی پور  يها یگژیاما در بررسی عوامل و و .گذارد یم ریتاث زیها طبعاً در زبان آنها ن تفاوت نیا
و گامی  کند یآنهاست، در این زمینه بسیار مهم و ضروري است و دانستن این مسأله، راه را براي چنین مطالعاتی هموار م ي ندهینما

  .زبانی و نقد فمنیستی در جهت فهم ساختار و محتواي آن ي ست براي شناخت بهتر و دقیق تر این گونه

ن پژوهش به بررسی آثار شهرنوش پارسی پور پرداخته شده است که در کنار زنان همفکر و هموطن خود، طرح تازه اي در ای
کاي روشهاي بررسی مکتب فمنیسم و نقد عناصر ما سعی داریم تا . کند یو تقریباً در تمام آثارش آنها را عنوان م اندازد یم به اتّ

شناسانه  جامعه وفکري  يها لیبه تحل نویسنده و شخصیتهاي او،از نگاه و ادبیات و منزلت زنان موقعیت یی از ها نمونهبا ذکر ، زبانی
، زبان و لحن نوشتاري و گفتاري کوشیده شده عالوه بر نشان دادن نوع اندیشۀ فمنیستی. بپردازیمدر این باره  ي جنسیتیها نهیشیو پ

  .عف و قوت را دریابیمشباهت و تفاوت و نقاط ض يها شهرنوش پارسی پور، جنبه

 

  

  زبان زنانه، لحن، جنسیت، داستان، شهرنوش پارسی پور:  کلید واژه ها

  

                                                        
  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ١
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  :مقدمه

، و دندیآفر یکه م دادند یها، خلق و خوي خود و همجنسان خویش را معیار قهرمانانی قرار م  در آفرینش نوشته سانینو داستان
بیان » واسطه«و این  ندیگو یاز جانب زنان سخن م» به واسطه«داشته که  زن، همواره این مشکل اساسی وجود شخصیتدر آفرینش 

  .آنان کاسته است انۀیگرا واقع يها ها از اصالت داستان این واسطه. کنندة افکار و احساسات آنها بوده است

کا به وضعیتی که زنان ب. اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی، فضا را براي آفرینش زنانه تنگ کرده بود يها تیمحدود ا اتّ
ما ناشی از بحران  ۀبنابراین ساختار داستان نویسی زنان. کنند یدر جامعه به دست آوردند، به تدریج جایگاه ادبی خاص خود را پیدا م

 میشو یخواندنی، با حجم قابل توجهی از آثاري مواجه م يها کوتاه و معدود رمان يها رشد است، زیرا در کنار بسیاري از داستان
  .که از نظر شکل و مضمون، چیزي به داستان نویسی نیفزوده اند

اینان را . رسد یصداي نویسندگان زن در سالهاي انقالب اسالمی و پس از آن، رساتر از گذشته به گوش م دیآ یبه نظر م
از هویت و موقعیت خود در  اجتماعی، به درك و شناختی تازه -از تحول تاریخی يا زبان حال زنانی دانست که در مرحله توان یم

تغییر و تحول  ي اخیر، به مشکل و جایگاه زن ایرانی در یک مرحله يها داستان نویسان زن، به ویژه در دهه. جامعه رسیده اند
ایدها که زنان را در حجابی از باید و نب زندیآم یمردساالر در م ي و تالش براي خودیابی را با انتقاد از جامعه پردازند یاجتماعی م
آنهاست، در این زمینه بسیار  ي ندهینویسندگی زنان که شهرنوش پارسی پور نما يها یژگیدر بررسی عوامل و و. کند یمحبوس م

و گامی ست براي شناخت بهتر و دقیق تر این  کند یمهم و ضروري است و دانستن این مسأله، راه را براي چنین مطالعاتی هموار م
  .ستی در جهت فهم ساختار و محتواي آنو نقد فمنی زبانی ي گونه

  

  :مباحث و نظراتی پیرامون زبان و جنسیت*

که اصوالً  شود یم دینکته تأک نیرو به ا نیزنانه همراه بوده است؛ از ا فیاند با پرداخت لط دهیعمده آثاري که زنان هنرمند آفر
اند،  دهیآثار را مردان آفر ي اوت است و از آنجا که عمدهمتف اریبا مرد بس یشناس ییباینگاه زنِ هنرمند در پرداخت محتوا و ز

جوامع مختلف در  ي شهیاند ي از نحوه يا نهیزنان در هنر عمالً آ میترس ي اما نحوه. مردانه است تا زنانه شتریب يهنر بشر راثیم
  .مورد آنان است

است که  یدارشناختیپد ی، بحثشود یزبان م ریو ناگز اتیادب تیمربوط به هو می، آنچه که به صورت مستقاتیادب یدر زنانگ
در آنها  تیکه کماکان جنس میشو یمواجه م یی، با زبانهاایدن ي زنده يدر زبانها یبا کنکاش. باشد یم يریگیقابل پ یدر علم زبانشناس

، زبان خیدر گذار تاربوده اند که  یجنس يها قطب نیا يدارا یزبان ي، واحدهاتیو سانسکر ییدر زبان اوستا. دارد ینقش اساس
  .و مرز مذکر و مؤنث و نقش آن در زبان حذف شده است دهیرس یتیبه مرحلۀ فرا جنس يدر یفارس

 ۀجمل. ها و قراردادها و قالبهاست است و زبان مذکر، زبان بوده ییایزبان مؤنث، زبان اندیشه، ایده آلها، تخیل، باروري و پو
هنرمندان را دو  ۀمادام بوواري، خود من است، باید کامالً منطبق با مفهوم رمانتیکی که هم«: را که گفته است» گوستاو فلوبر«مشهور

  ) 1382:267،ینجم عراق(».سازد یو بارور م دهد ی، به معناي واقعی درك کرد که بیگانه را در خود مأوا مانگارد یجنسیتی م

استفاده . کنند است طرفداري می زبان غیر جنسیتیکنند  زبان، اغلب از آنچه که فکر می انگلیسی يها ستیبسیاري از فمن
ضمیر اشاره به (»he«اند، یا استفاده از اند یا نکرده زنان چه آنها که ازدواج کرده ۀاره به هر دو دستجهت اش» خانم«به معنی» Ms«از
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جنسیت  جاهایی که در) ضمیر اشاره به مرد(» he«به جاي ضمایر خنثاي جنسیتی، یا دیگر )ضمیر اشاره به زن(»she«یا ) مرد
کنند نوعی برابري و رفتار  مطلوب از زبان را در بیشتر موقعیتها، هم جهت آنچه که آنها ادعا می ي فمنیستها استفاده. مشخص نیست

تواند حرکتی در جهت تغییر زبان به  اند؛ این می محترمانه با زنان است و جهت تاثیرگذاشتن بر لحن سخنرانی سیاسی، گسترش داده
عیت کنند که زبان ادراك واق این فمنیستها استدالل می. شود تلقی می ییگرا تینظر آید که توسط برخی از فمنیستها به عنوان جنس

بعد از . اولین مرحله براي رسیدن به زبانی زنانه و جنسیتی، تعریف زبان و نوع کارایی آن است .دهد را مستقیماً تحت تاثیر قرار می
بررسی خصوصیات زبان، مهم شناختن طبیعت و تصویر زبان است؛ یعنی در لحن را طوري به کار بریم که مخاطب و شخص ذهنی 

  .ي ظاهري و باطنی اش تصور شودها یژگیوبا همه  میخواه یمما همان طور که 

، مفهوم رییتغ نیو همراه ا کند یم رییکاربرد زبان تغ ي، اما الگوهاکند ینم رییتغ قیطر نیآن از ا ریو تفس یگر چه نظام زبان
طۀ لغات و الفاظ منظور این است که زبان از حی .ابدی یم ریی، تغمیکن یمنطق کلمات قصد م يو آن چه را که در ورا یضمن

زبانِ « به شتریرا ب یجنس زیتما ستهایفمن. بیرون آید و گویاي مضامین فهمی و احساسی جنس مورد نظر باشد) فرا جنسیتی(مشترك
فرهنگ  نیاست و هم ی، مولود فرهنگ اجتماعیجنس يزهایگفت که تما توان یتا به فرهنگ؛ حال آنکه م دهند ینسبت م» باز

ها سرچشمه  گفت که ساختار زبان از باورها و ارزش توان یدست کم م. سازد یمشخص م زیربرد زبان را ناست که ساختار و کا
بزرگ زبان زنانه است،  انیاز مدع یکیکه  کسویهلن س« .عمل کرده است دیعقا نییا تغییر ا تیگرفته و سپس خود در جهت تقو

با زبان زنانه باز  کند یباره احساس م نیو آنچه را در ا دیسخن بگو شیخو از بدن پرده یکه زن ب داند یم ينوشتار زنانه را نوشتار
اند و بر  خودشان بوده مردساالرانۀ زمان اتیادب ریتحت تأث سندگانیکه نو مینیب یم زیدر کتاب مقدس ن) 279 و 278:همان(».دیگو
ت«؛ برند یه به جهنم به کار ماشار يرا برا» یه«یدر زبان عرب. اساس خداوند، مذکر و جهنم مؤنث است نیا م الَّ نَّ هج ه ذیه  م نتُ کُ

دونَ 63یس، آیه (»تُوع ( 

 یکه بدان پ ينکته ا نی، اولیهر زبان یزبان است؛ در هنگام بررس کی يها ، بحث بر سر لهجهتیدر مورد جنس گریبحث د
 یاسیآن، از نظر تلفظ، واژگان و در مق انیگو سخن نیب یعنی؛ ستین کنواختیو  کدستی، آن است که آن زبان میبر یم

، خاص زنان یوانکیخاك عالم،  خدا  مرگم بده، ح ریمثالً اصطالحاتی نظ1. وجود دارد ییمحدودتر، از نظر دستور زبان تفاوتها
اصل  نیا يند، از روزنانه دار يکه رفتار رود  یبه کار م یاشاره به مردان يدر لهجۀ تهران برامثالً که » اوا خواهر«اصطالح . است

   .دهد یبه کار بردن اصطالحات خاص مردان، زن را مردانه و زمخت نشان م نیهمچن. ساخته شده است

، انواع ها ي، فضا سازیدد یايبکار رفته است؛ در زوا يساختار مختلف هاي یه، کم کم در الیاتادب یشیامکانات زا
 يها ذهن و زبان است و ذهن انعکاس دانسته فرزند یات، چنانکه ادبتیادر ادب یزبان يِساز یتشخص یو نوع پردازي یتشخص

  .زبان است ي یلهانسان از عالم خارج به وس یافتاستعداد در یاو  یالیخ
حادثه پرتاب کرده  دانیآن زنان را به م يامدهایرساتر از گذشته و جنگ و پ ،انقالب ۀتجرباین ذهنیت تا حدي رشد یافت که 

. ام دهیرا آغاز دنیشیچون اند سمینو یمن م«: دیگو یدر این رابطه شهرنوش پارسی پور م. است یخیرمان تارف کی ایگو نیو ا
چون زهدانم را، هم هویت با فضاي هستی  سمینو یچون به دلیل این حال عاشقانه، آرام و قرار ندارم و م سمینو یم
  )9: 1367اشرافی،(».نمیب یم

  

                                                        
١  
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  :یت پارسی پور و آثارشزبانِ زنانه در اندیشه و جنس*

. کند یم یررا تصو یخانوادگ یاز زندگ يمحدود يفضاهاگاه . زن بودن پارسی پور تاثیر بسیاري در نویسندگی او داشته است
یف را توص یاییدنبه کمک عواملی از جانب خود،  یسندهآن است که نو يدارد، برا یراییگونه گ نفس یثحد يداستانها یناگر ا

اند، به گفتن و  که به نثر توجه داشته یسندگانیکه نو دهد ینشان م یاتادب یختار. نویسد یآن م ةدربار یو با تکلف اسدشن یکرده که م
ادبی و زبانی نثر  کاریهاي یزهبه ر اعتنایی یبو در این ساده نگاري  کمتر توجه نکرده اند ها یتو واقع ها یتموقع ینیساختن و بازآفر

  .کند یزبان، حواس خواننده را به هنگام خواندن از موضوع پرت م ییادبی و غنا ي وجهه یراست، زدر آثار داستانی بهتر ا
به نظر برخی از صاحب نظران و جامعه شناسان، یکی از عوامل بازدارندة زنان از دستیابی به نقشهاي درخور استعدادشان در 

دکی و نوجوانی و در فرایند اجتماعی شدن، از طریق بزرگسالی، جنسیت آنهاست که در طی زمان، به ویژه در دوران کو
. قرار شد مریم در اتاق مونس بخوابد«: ؛ از همین روکنند یآموزشهاي رسمی و غیر رسمی و نیز سایر نهادهاي اجتماعی دریافت م
  )399: 1368پارسی پور،(».دختر بود و ماندن او با برادرهایش در یک اتاق به نظر طوبی عاقالنه نبود

بررسی مسألۀ جنسیت زن، احساس و ذهنیت او را نباید از نظر دور داشت و بدون آن به نتیجۀ قابل قبولی دست پیدا نخواهیم  در
ترس و ضعف در تغییر شیوة اجتماعی شدن، در کنار سایر عوامل، اهمیت خاص دارد و شناخت عواملِ موثر در این فرایند . کرد

، بر ها نوشته ارزشیابی«که گفته شده است . آید میاو به حساب  نویسندگیمانع در راه  اولینزن،  جنسیتاز این رو،  .ضروري است
 خواستند میاما اگر زنان «) 45: 1380،مایلز(».است ادبی میراثعامل محروم ماندن زنان از  مهمترین، نویسندگانشان جنسیت پایۀ

این همه  داد نمیاجازه  شان جسمی، توان شدند میه از آن پس سرگشته ، تنها اشکال در این بود کتوانستند میبیشتر بدانند البته 
  )328: 1368پارسی پور،(».بدانند توانستند میبا این حال زنانی بودند که . شد میاز پس آن جنون بر آنها غالب . سرگشتگی را

این عنصر عالوه بر . است داشته یم اما ترس در زنان یکی از عناصري است که آنان را از هرگونه حرکت و کنجکاوي بیشتر باز
زن که سالها اسیر خانواده و سنگ صبور آقا باال سرهاست، به دلیل عدم شناخت . نادانی زن، ریشه در جنسیت ضعیف او دارد

براي شکستن این ترس باید خطر را . کند یو همواره در نگاه خود، ضعف و کاستی را حمل م ترسد یمحیط باز کوچه و خیابان، م
خودمان را از شر زندان خانواده  یما ما تصمیم گرفته« :ه جان بخرد و تجربه اي تازه کسب کند تا موجودیت خویش را نمایان سازدب

خودم . به فکر من زده بود بروم به هند و چین و ماچین، دنیا را ببینم... مسافرت بکنیم، به زیارت برویم، گردش کنیم. نجات بدهیم
ل است، گولم بزنند و خرم کنند و عمرم به سر همه چیز را بفهمم و  ی ننشینم تا دیگران برایم بگویند ال است و بِ درك کنم و ه

  )102: 1368پارسی پور،(».یک گاو نفهمیده باشم ي برود و به اندازه
نانکه با توصیف افکار تا زنان در طول تاریخ از بروز احساسات خود به زبانی زنانه ناکام بمانند، چ شود یماما همین ترس باعث 
جیغ کشان به اتاق  خواست یمصبحانه دلش  سر صبحها بر«: همچنان لحن، لحنی مردانه باشد) مونس(= و اعمال شناخته شده زنان

دست پختش  اسماعیل از .غذا بپزد لباسهاي اسماعیل را بشوید، برایش صبحانه درست کند، ظهر خواست یمدلش . شویش برود
  )317: 1368پارسی پور،(».بافتنی اش را به دست بگیرد خیاطی یا بنشیند و پاي او نارشب ک تعریف کند و

مال  ی، و زن نوع»مال«یماست قاطع در تقس یعامل» ترس«معتقد است، » ماجراهاي ساده و کوچک روح درخت«زنِ داستان
. ترسند یم يزنان داستان به نحو ي مههنیز » عقل آبی«در داستان و مال است؛  یستانسان ن یگرکه او دی شده، هنگام یتلق

پارسی (».بزند یعمل واقع یکدست به  کرد ی، اما جرأت نمیاوردپدر مرا در ب خواست یم«، که به قول پدربزرگ یزمادربزرگ ن
رگ بز ۀو آنها را به دو دست داند یم» شان یدرون یودق«زنان را  یسندگیدشمن نو ینبزرگتر» وولف یرجینیاو« )105: 1994پور،
و قدم  یگريزن را از صراحت لهجه و رنجاندن د یسندةقرون قبوالنده شده و نو یکه به زنان، ط ییکی باور اعتقادات: کند یم یمتقس

 ةدربار یقتحق ياست که زنان را از افشا يتر و ناخودآگاه تر یچیدهپ یودمشکل، ق یندوم. دارد یمردانه باز م ي یطهگذاشتن به ح
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؛ به طور مثال داند یم یسخت تر از اول یارمشکل دوم را بس ي، که ودارد یبرحذر م» یتجنس«ی عبارت و بهخود  یولوژيخود و ب
از مردان  یشتردر زنان ب یزرا ن یهو گر یعصب هاي یناراحت ین،ها، سقط جن و غش کردن یشینما ي، همچون فرارهایستریکاعمال ه

گوناگون است که به طور ارادي یا غیر ارادي بروز  هاي یتفاع زنان در موقععده اي معتقدند که این از ابزارهاي د. دانسته اند
بدون . افتد یم یهقدر آسان به گر ین، اشود یبنا م یبه ناتوان یختهآم یاناش بر اساس طغ یمطمئناً زن به سبب آنکه زندگ«. کند یم

که ) 1380:517دوبووار،(».خود را کنترل کند یسو ح یعصب یستمس تواند ی، نسبت به مرد کمتر میزیولوژیکزن از نظر فج شک،
  . و از نظر عده اي هنر شوند یآورده شده است که از دیدگاهی عیب محسوب م یهاتیموارد هم توج ینالبته دربارة همۀ ا

 و به تاثیر از آن زبان و لحناست که در شکل گرفتن اعمال  یحاکم، از عوامل يخانه و جو مردساالر طیمح يتنگناها
یک عمر فکر  -« :شود یم ياعتبار یبي و اعتماد یموجب دیوانگی و یا ب زین يگریموارد د ینقش دارد؛ البته گاه ها تیشخص

ت استفاده کنی و زن داداشم هم بشوي، نه این فکر کردي از این خری... کردي صورتم گرد است پس خرم، پس احمقم، نه؟ 
  است؟

یک کمپانی  خواهم یم. اما من تصمیم گرفته ام با تو زندگی کنم و از این خانه بروم .در ذات تو یک چیز کثیفی هست...  -
  )56و 55: 1368پارسی پور،(».ضد برادر درست کنم تا دیگر کسی خواهرش را نکشد

در کرج  یخانه را ترك کرده و به باغ یکه زنان همگ افتد یاتفاق م» زنان بدون مردان«داستان  فرارها در نیاز این رو بارزتر
  .روند یم

سگ و زمستان « در يحور. شود یمشاهده م ي بسیاريها زنان هم در آثار پارسی پور نمونه یدگیو شور یوانگیدر مورد د
و  کند یاز گورستان عبور م یوقت» یعقل آب« ، زن داستانِ»شب يطوبا و معنا« ها در ، خالهشود یبرده م یروان کینیبه کل یوقت» بلند
از سر را دوران جنون  یی، گورود یم ابانیرا گذرانده اند و طوبا آنگاه که با تار به خ یدگیشور ي، دوره اخوانند یاش م وانهید
، کتایون در راه »ماجراهاي ساده و کوچک روح درخت« و در شود یم وانهید» بر بال باد نشستن«و بدرالزمان در گذراند یم

و به . حاال بحث فایده ندارد دانستم یم. چیزهایی کشف کرده بود، اما در تب جوانی .در راه دیوانگی بود) کتایون(« :استدیوانگی 
  ... هر حال مطلب این بود که دختري خواسته بود زن بشود و خواسته بود این کار را با من بکند

  زن من بشوي؟ یخواه یم -

  .نه -

 »؟یمان یچند سال همینطور نوزده ساله م یکن یفکر م. ا پایین، روي زمینیب. يرو یتو روي ابرها راه م) کتایون(چیچینی -
 )35: 1378پارسی پور،(

 دندیکوش یدانستند و م را تربیت و تهذیب اخالق همجنسان خود می یسینو  هدف از داستانهم نخستین نویسندگان زن 
ی که در پیرامونشان وجود دارد آگاه اخالقی براي دختران بنویسند و با دادن پند و اندرز مستقیم، آنان را از خطرهای ییها کتاب
موضوعاتی بود که طینتی، سعادت و هزاران کلمات نظایر اینها  سندگان هر دوره، محبت، عاطفه، عشق، پاك یاز نظر نو. سازند

ن از در کتابهاي کودکان و نوجواناحتی » میشل« به گفتۀ. گذاشت یمو در خواننده اش تاثیر  شد یمبایستی با زبان زنانه بیان 
اجتماعی  يها تیاین کتابها از دو روش انکار واقع دهد یوي توضیح م. مؤثرترین عوامل انتقال ارزشها و عقاید، تبعیض جنسی است

و به  زنند یجنسی، به موضوع دامن م يها يو نیز قبول وضع موجود، عدم انتقاد به آن و پذیرش ضمنی نابرابر ها تیو تنوع موقع
رِت م. پردازند یذهن کودکان مالقاي تبعیض جنسی در   يها شهیادبیات کودکان، کل دهد یپژوهشهاي جدید نشان م«: دیگو یگَ



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٤٨٤ 
 

، تصویر جهانی مردساالر و ماهیت غیر واقعی جهان در اکثر داستانها ها شهیاین به معناي وجود کل. کند یجنسیتی سنتی را تقویت م
؛ دهند ی، زنان و دختران را وابسته و قربانی جلوه م)زیباي خفته یا سیندرال نظیر(پریان هم يها در افسانه) 73:1387صادقی،(».است

  .حال آنکه مردان، قهرمانانی عاشق پیشه و مشکل گشایانی زیرك اند؛ معموالً شخصیت اصلی داستانها مرد یا پسر است

 یفنِ داستان عقل آبی، زن ضعز یتشخص یدگاهمثالً از د. ستیزد یدر اجتماع نسبت به زن م یجبا طرز تفکر را یسندهنو
 ید، چون زن هستیدبمان یفضع یدبا یدهست یفضع ینطورشما به نظر من هم« :معتقد است. بماند یفضع یدو با) ضعف مقدس(است
: 1994پارسی پور،(».، از شما دفاع بکندیدکه حق دار یموظف است هنگام یزاست و جامعه ن یوستهبه ضعف شما پ یهست يو بقا
156(  

 یعکه بر آنها مسلط شود، بلکه آنها را صاحب صنا ینه از آن نوع داند یم یفزن را ضع یل، اسماع»طوبا و معناي شب«اندر رم
کسی هم که نتواند بیاندیشد وجود و ) 305: 1368پارسی پور،(».ندارد یشیدنزنش شهامت اند«از نظر او . داند یم یفظر يو هنرها

چرا که فاقد من بودن، و شود؛  یضعف موجب فاصله م ینچن ینا. ه زبان خودش سخن بگویدندارد چه برسد به اینکه قادر باشد ب
 یز، پس به چتواند یو چون نم یردرا در آغوش بگ یادن يها  بچه ي بزرگ شود، آنقدر که همه یدزن باش به نظر. از ماست یجزئ

اسماعیل در این « :کند یو خود را در آن غرق م دشو یمزبان اندیشه اش از واقعیت در خرافات گم . شود یمتوسل م يبزرگتر
نخست آنکه . کرد یپی در پی در ذهنش جاي عوض م ي یشهدو اند. شود یاندیشه بود که این میل پیشگویی از کجا در زنان پیدا م

. نبال بکشنداز خود را به د تر یفاین موجودات ضعیف مجبور بودند عده اي ضع. بودند شان یتموقع ي زنان همیشه وحشت زده
تمام مردم مختار . البد در رویاهایشان همیشه تصور یک انبار مملو از آذوقه نقش بسته بود و یک خانه با حصار بلند دست نیافتنی

با هم بجنگند و همدیگر را بدرند مشروط بر آنکه به چهارچوب زنها تجاوز نکنند و چشمشان به  خواهد یبودند تا هر چه دلشان م
  )376: همان(».آنان نباشد ي انبار آذوقه

گیرد،  یمشده است، الحان مردانه به خود ) خشن و مذکر(کند؛ آنجا که زن وارد فضایی آشنا یمزبان به نسبت رفتارها تغییر 
هاي  یهالرود، همان ادبیات زنانه است که در  یمحرکات گویی مردانه جلوه دارد و آنجایی که در الك حدیث نفس فرو 

مهستی گنجه « اگر کسی چون. اصوالً از آغاز پیدایی، ادبیات و انواع ادبی صداي زنانه نداشته است. آید یمتصویر گوناگون به 
 ،مقدس تصاویر شمایل ودر هالۀ  ،نگاه اسطوره اي. ناپدید شده است خطري هم کرده است، صدایش در بین صداهاي مردانه» اي

و یا رمزي، صداهایی است که در آن قرنها زنان از زبان جنس خود نواها به  مجازي عشق ی،عرفان، افکار نگاه جنسی انه،نگاه مادر
، تنها بیان مردان را بازتاب داده و با احتیاط از اند یازیدهکه به پژوهش در این عرصه دست  کسانیگوش تاریخ رسانده اند، ولی 

پذیرفته شدة خود را فراموش کند  هاي نقشبگوید؛ نباید  زده سخن برابرش گذشته اند، چون نباید زن از چهارچوب خود فراتر قدم
   .و با نگاه بی پروا و جدید به جهان بنگرد

مثالً خود زن، . نکند یو به روح او توجه ندیاست که مرد، زن را در اجتماع به شکل جسد بب نیمحور بحث جنسیت ااما 
 نیهمچن. زیاول به چشم سروان ن دیدر د یو حت دیآ یم یروسپ کی يمن بود يآقا دی، به د»عقل آبی«داستان  یاصل تیشخص
مرا نگاه  يمرد طور« :دیگو یو م ردیگ یمرد پهلوان را م ریکه در تظاهرات، سر زنج افتد یاتفاق م یاو وقت یزندگ ۀحادث نیمهمتر

جسد بودن  لیاً به دلرا وِل نکنم او مرا صرف ریاگر سر زنج دی، به نظرم رسکند یرا برانداز م يجسد ییکه گو کرد یم
  )148: 1994پارسی پور،(».خواهدکشت

 یو جنس یبه احساسات جسم یشتراو ب. نسبت به زن ندارد یمثبت ید، دکتر د»سارا«در داستان » بلور هاي یزهآو«ي در مجموعه
رش،  یکداشته باشم،  یجور زندگ یک خواهم یمن فقط م«: و معتقد است کند یم یهخود تک  یکتا کتلت و دو  یکیبشقاب بِ

  )1356:57،پور یپارس(».زن
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. وجه مخرّب زنان مورد توجه است برخی دیگردر  و شوند یکمال مطلوب ظاهر مفرعی یا در شخصیت داستانی در نقش زنان 
د، در نوسانند و نگاه مردساالر به چنین زنانی، به عنوان یک شیء دلپسن» انسان بودن«و» چیز بودن«زنان در چنین نقشهایی بین

را که  اش هیدختر همسا ،، مرد»کشتار گوسفندها« در داستان .ارضاي شهوت است ي لهیدلپذیر، سرگرم کننده و خدمتگزار و وس
ردن است کند یباعث ناراحتی شده است به گوسفند تشبیه م یک بار از دختر همسایه مان که « :که با نداشتن ادب و شعور، الیق م

، عکسی گرفته بودم و عکس دختر شباهت عجیبی به گوسفند پیدا کرده بود و چه مضمون که بعد آمد یمها باال  سالنه سالنه از پله
  ...از آن دختر بیچاره کوك کردیم

 سرش را ببرد، مگه نیست؟ تواند یجان من، آخه گوسفند حیوانی است که آدم بدون ناراحتی وجدان م -

  )55: 1382پارسی پور،(».حالل است بله، از لحاظ مذهبی هم گوشتش -:ساده لوحانه گفتم

است که ) فریده(راوي یک زن» ؟یمبود یبا، زیمبود یباز«در داستان. اش تفاوت دارد یداستانپور با زبان زنان  یپارسغالباً زبان 
زبان . گرفته است یشبا مردان را در پ یزدر این نوع ضعف جنسیت، ست یدهفر. کند یگذشته اي به ظاهر خوش و زیبا را روایت م

وضع ظاهري،  توصیف ، تا اندکی همانند مردان نویسنده، تنها محدود به)یعنی زاویه دید سوم شخص(پارسی پور از نگاه خودش
در گرماي بهشت زهرا پوشیده در روسري و مانتویی « :لحن و زبان ساده و مشترك زنانه شده است نه حاالت درونی و جنسیتی او

این که دستی . که در تمام این سالها مبتال بدان بود دچار همان احساس خفقان آوري شد... ده بودکه از الیاف پالستیکی درست ش
مردان  يدر او موجب شده بود که در ذهنش روبرو یاحساس... تا در خاك و گل فرو بردش آورد یبزرگ روي سر او فشار م

اما در جایی که در ) 148: همان(».ردن، به آنها نگاه کندک یرقابل مقاومت تحق یرو با دقت و اغلب با نفرت و احساس غ یستدبا
گوید، افکار و تصاویرش از  یمرود یا خود به عنوان اول شخص تحت تاثیر روحیات زنانه سخن  یمدرون شخصیت زن داستان فرو 

 ي یانهیک شب در حالتی م به مفهوم دیو و سالها بعد،. فریده بعدها بسیار به دیو فکر کرد«: دنیایی ناشناخته نشأت گرفته است
خواب و بیداري در رویا خود را دید که در جنگلی قدیمی، عریان زیر درختی ایستاده و ناگهان دیوي در برابر او پدیدار شد که از 

و و شهامت به خرج داده  دید یرا طبیعی م اش یو برهنگ ترسید یکه از دیو نم آورد یبه یاد م. تاریکی بیرون جسته بود ي یانهم
که  رسید یحقیقی دیو را دید که مردي بسیار خجول بود، حتا به نظر م ي صورتکی را که بر چهرة دیو قرار داشت کشید و چهره

ترسوست و دیو در آن رویا دلخور سرش را پایین انداخته بود و فریده احساس کرده بود که آن دیو را دوست دارد و او را بوسیده 
و اراده کرده بود او را بترساند، باید خود را  خواست ی، چون دیو مترسیده یسته بود که باید از دیو مزن در آن هنگام ندان... بود

  )115و114:همان(».داد یترسان و لرزان نشان م
 زن داستان یتتوسط شخص» یعقل آب« او در. آورد یشمار م به یلترا فض اش یزنانگ این دوگانگی لفظ و زبان پور یالبته پارس

؟ زن بودن ارزش است؛ زن یمو هم زن بمان یمهم انسان باش توانیم یچطور م کنیم یم یکه ما زندگ ییدر فضاگوید  یم ییادر ج
، هم مردها را و هم زاید یزن م. برود خودش را بکشد فهمد یرا نم یناست؛ هر کس ا یاز هست یمینباشد، ن یاگر سه چهارم هست

  . بدهد یقخودش را تطب یروبا دو ن یمبه طور دا یددارد چون با یشتريدر درونش کمال ب یعنیزنها را، 
م است . کند یرابطه برقرار م یو کمال، و زن و نازایی و عقب ماندگ یشزن و زا یانپور، م یدر واقع پارس است  اینآنچه مسلّ

 برايگوناگون  هاي زمینههمانند در  نقوانی، با وضع اجتماعی هاي مسئولیتو  ها نقشنظام عادالنه همواره بازپخش برابرِ  یکدر  که
و  ها تفاوت، حقوقی قوانین تدوینو  ها نقش توزیع ي زمینهدر  که؛ عادالنه آن است کردنخواهد  تضمینزن و مرد، عدالت را 

جنس زن از  کهاست  مبتنیاصل  اینحقوق زن، بر  زمینۀدر  نگرشی چنین الگوییِجوهر . شود نگریستههر جنس  هاي ویژگی
است، و فقط  عرضی بلکه طولیتفاوتها نه  اینبا جنس مرد دارد، اما  هایی تفاوت، روانشناختیو  شناختی زیست هاي ویژگیظ لحا

  .بروز ندارد انسانیو  اخالقی هاي عرصهو بالطبع در  گیرد میدو جنس را در بر  زندگی حقوقی هاي سویه
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سازد و او را آگاه کند  انیاو را عر یدگیزن را باال ببرد؛ ستم د یشأن اجتماع خواهد یدر آثار نویسندگان زن، یک تصویر م
ج  پردازد یو تصویر دیگر به عرضۀ جسم و جنس م دیمشارکت جو یاجتماع يهم دوش مرد در کارها تواند یکه زن م و مرو

ک نفر زن نویسنده بیان که از اندیشه ی خواهد ینم؛ آیا این دو گونه زبان و مخرب اساس خانواده است يبند و بار یب ینوع
نیست؛ نه به این معنی که » مرد«، راوي با اینکه مرد است ولی چندان هم»ساده و کوچک روح درخت يماجراها« در رمان؟ کند یم

زنانه، دلپذیر،  يها چنین مردانی در واقعیت وجود ندارند، بلکه بدین معنی که این نوع از مردان با نزدیکی به احساسات و برداشت
که راوي به ویژه در  ییها شهیولی اند دیگو یو از زبان او سخن م ندینش ینویسنده به جاي راوي م  اگر چه گاه. اند یمی و مهربانصم

  .کند ی، از او یک موجود کامالً طبیعی، واقعی و در نتیجه متناقض ارائه مدهد یزن و مرد و موضوعات حقوقی ارائه م ي مورد رابطه

پارسی پور است که در آن، اگر چه محدود، به مسائل  ي نوشته نیتر حیصر» و کوچک روح درختماجراهاي ساده «کتاب
ی همجنس اصلی داستان زن هستند، اما چرا او براي رمانی که  يها تیتمامیِ راویان و شخص. پرداخته شده است ییگرا جنسی و حتّ

  اب کرده است؟در آن مسائل و مشکالت جنسی صراحت بیشتري دارند، یک مرد را انتخ

نوشتن اکثراً هنر مردانه بوده، گناه این که چه کسی زندگی  چون فن«: دیگو یبزرگ قرن هیجده م ي سندهینو» دکتر جانسون«
زن  شود ینم«: دانشور معتقد است نیمیباید گفت و باید نوشت، و س )247: 1384،يجواد(».به گردن زن افتاده است ،کند یرا تلخ م

 سندگانینو تیاست که شناخت و خالق نیا انگریآن ب یو بررس یبحث نیطرح چن) 1380:114محمدي،(»نکرد بود و از زن دفاع
در  يمطلوب راه دراز یتیبه موقع دنیرس يبرا زیبرخوردار است هر چند که زنان ن ياز وسعت کمتر سندهیمرد نسبت به زنان نو

سط پارسی پور عالوه بر شناخت بهتر اندام و نقاط ضعف و قوت اما باید دانست که آفریدن چنین تصویرها تو. دارند شیپ
  .که در جامعه است، انتقاد از افکار و اعمال فرهنگ مردانه را به همراه دارد ییها رابطه

زبانی که به این روایتها . کند ی، تنها با احساسی زنانه است که دل خواننده اش را تصاحب مگذرد یتمام حوادثی که بر زنان م
زبان زنان و زنانه نوشتن با رفتار و عواطف . از زبان زنانه سخن نگفت توان یدر مبحث جنسیت نم. بخشد یو واقعیت م دهد یق معم

  اما زنانه نویسی و نگارش زنانه چیست و نقش جنسیت در آثار پارسی پور کجا و چگونه است؟. آنان ارتباطی مستقیم دارد

زنانه نویسی گفتمانی است که از سر توجه به ذهنیت، . یا از خود نوشتن را قرار داد» زنانه نوشتن« توان یبه جاي زنانه نویسی م
زنانه نویسی بر این عقیده استوار است که نظامهاي نمادین موجود، هر چه که باشند، رضایت بخش . شود یجنسیت و زبان نوشته م

که فعال بودن را  دهند یزنان را در درون نظام محدود کننده اي قرار م آنها. شندیاند یو بایدها م ها دهینویسندگان زن به ا. نیستند
  .اند این نظامهاي نمادین مرسوم، همواره قدرت پدرساالري را بر وجود زنان مسلط کرده. سازد یبراي ایشان ناممکن م

کردن و تطهیر زبان از جنس  خالی. شوند یزبان توصیف م ي گانهییک ب ي ، به مثابهندیگو یزنانی که به زبان مردان سخن م
زنان باید زبان خودشان را به کار ببرند، زیرا اگر آنها به صحبت کردن به همان شکلی که مردان هنگام . برد یگرایی، راه به جایی نم
بانهاي زنان ز ۀشوالتر هر چند به گذشت«. ادامه دهند، هر آنچه آنها بگویند مقهور و خراب خواهد بود دهند یورود به کالم انجام م

ی را به عنوان زبان  توان ینم که امروزه زبان جداگانه و مجزایی براي زنان وجود ندارد و کند یاطالع دارد، اما اعتراف م زبان خاص
که از جمله وظایف اختصاصی نقد فمنیستی،  شود یاو همچنین یادآور م) 1381:32حسن آبادي،(».زنانه، مشخص و مطرح ساخت

زنان به زبان، تمرکز بر میدان واژگانی قابل دسترس که زنان بتوانند لغاتی را از آن برگزینند، و باالخره توجه و  توجه به دسترسی
  .تمرکز بر عوامل عقیدتی و فرهنگی مؤثر در بیان است
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زنانۀ او سخن به صرف اینکه پارسی پور زن است، از ادبیات زنان یا نگارش  توان یدر مورد زنانگی زبان و پارسی پور، آیا م
  زیبایی شناسی؟ ي وهیگفت؟ نگارش زنانه به چه معنا است؟ به نویسنده بستگی دارد یا به محتواي نوشته و یا به ش

در آثار بعضی از زنان همواره خشونت مردان را خواه در نقش معشوق یا همسر و خواه در نقش پسر، تأیید و حتی تهییج 
زن . آن را حفظ کنند کوشند یو حتی م کنند یو کنش ناپذیر، در نظام حاکم مشارکت م زنان در مقام بالکشی منفعل. کنند یم

. در پاسخ به اینکه زنانه بودن چگونه است، باید به پیکر زنانه و توصیف آن رجوع کرد. طرد شده باید زبان ویژة خود را بیابد
گستر، که خود بسنده و بی  نانه، بسیارگونه، گویی کراناما زبان ز. ساختار آن متفاوت است و حسی متفاوت با حس مردانه دارد

نگارش زنانه، باز، پویا و چند نوا است و به هیچ وجه همانند شیوة نگارش مردانه، خطی، هدفمند و توصیفی . نهایت لذت پذیر است
آن را نوشتن نام نهاد، بلکه دغل  انتو یاگر زنان در موقعیت تمنّا ننویسند، دیگر نم. یعنی کالم مدار یا به عبارت دیگر اصیل نیست

  .کاري ادبی است

در زبان   را بشکند، یاجتماع نیسنتها و قوان یبه راحت تواند یآزاد خود از آنجا که نم يها تیپارسی پور در طول خلق شخص
جامعه را  يها یو سختدرونی  يها حرف بزنند؛ عقده شان یعیطب يو آزاد ییها با رها تا اسطوره زند یخود دست به خلق اسطوره م

آن ارضاء کننده  ي ندهیدر تصویري کلی با زبانی زنانه بیان کنند، که اگر براي دیگران قابل قبول نیستند، الاقل براي نویسنده و گو
 يها برگ تو از رقص باد در میان« :شود یاسطوره مانند با اندیشه اي زنانه خلق می با زبان به شکل» شب يطوبا و معنا«در الیل. باشند

، تو گرفتند ی، تو را در آغوش مآمدند ی، کم و بیش در بهشت بودي، مردانی ميخورد ی، از آب چشمه ميبرد یدرختان لذت م
و  ، دوريزد ی، گره ميدیبر ی، یکی از پس دیگري، بند نافشان را با سنگی مدندیرس یها از راه م تا بعد بچه یخفت یشادمانه با آنها م

چه باید  یدانست یتو نم. شان گرسنه يها باز و شکم يها چشمان جوجکانت به تو بود و دهان. شد یست مدر يا لهیبرت قب
  )503: 1368پارسی پور،(».بکنی

گفتار زنان در . است تی، جنسدینما زیتما ینوع ایلهجه  ینوع جادیکه ممکن است در گفتار منعکس گردد و ا یاز جمله عوامل
ي اقتصاد -یاجتماعي، رفتارهاي آزاد ؛ مانندکند یم  زیاز گفتار مردان متما شیدارد که آن را کم و ب ییها یژگی، ویهر جامعۀ زبان

  . رفاهو  دیعقاو  ، رسومتیجنس، استیسآموزش و اندیشه و ، تیفرد، عشق، احساس و تیهوی، فرهنگو 

 ایبه تلفظ کلمات  یعنیدارد،  ییآوا ي جنبه یخاص است؛ گاه ییها به کار بردن واژه یعنیدر سطح واژگان  تفاوتها نیا یگاه
در رابطه با  .هستند هیاز بق تر يادی، بنریاخ ي دسته نیو ا شود یمنعکس م يدر نظام دستور زین یگاه ؛شود یآهنگ جمله مربوط م

و عوامل  التیو تحص، مذهب یاجتماع ي ، طبقهییایتذکر داد که زبانها گاه بسته به عوامل جغراف دیزبان زنانه و بحث جنسیت، با
زنانه هم که عالوه بر چند واژة خاص همراه با حرکات و احساسات القا کننده،  راتیواژگان و تعب. ابندی یم رییتغ گرید یزبان ریغ

و در مقابل آنها، در زبان مردان، از  شود ی، ناسزاها و دعاها مها نیها و اصوات و تکرار کلمات شامل انواع نفر مانند شبه جمله
و دست  کرد یخانم بدرالسادات چشمهایش را گرد م« :است یفرهنگ -یخیتار يا مسأله نیخشونت بیشتري برخوردار بوده و ا

اینا جواب خدا رو چی میخوان ! عجب مردمی هستن! ، واه واهکرد یم و چند بار تکرار گرفت یمشت شده اش را جلو دهانش م
  )50: 2535پارسی پور،(»بدن؟

فت و ضعف، در نظر مردان از سویی همان ازن با برخورداري از لط. کمتر است یو در برخ شتریبانها تفاوتها، بز یالبته در برخ
و این اگر چه در زبان زنانه بیشتر کاربرد دارد،  کند یاستفاده م» طفلک«فریبرز در جواب حوري از واژة . طلبد یزبان زنانه را م

: گفت. فریبرز دست مرا در دستش گرفت« :رود یآنان در مردانه نیز به کار م بستگی به جنسیت و سن و سال و نوع برخورد
  )19: همان(».طفلکی، طفلکی بیچاره
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با زبان مردان در آثار پارسی پور همانند دیگر آثار  سهیزبان زنان در مقا نکهیا یکی: است یمورد چند نکته گفتن نیدر ا
مردان است و به کار بستن آن  کالم هیتک شتریزبان است، ب یو الت یجاهل ي صر گونهکه از عنا یواژگان. تر است نویسندگان مودبانه

؛ به طور کند یم جادیا زیدر زبان مرد و زن تما زیخشونت ن ي ، مسألهنیعالوه بر ا. شود یمحسوب م يناهنجار یزنان نوع ياز سو
برخوردارد نیست، اما زبان مردان نسبت به زبان زنانش  اگر چه پارسی پور در به کار بردن زبان زنانه از موفقیت چندانی یکلّ

و فحشم را براي . گفتم، ب من به او فحش خیلی بدي دادم«: آثار او صادق است ينکته در تمام زبانها نیدارد و ا يشتریخشونت ب
و » .اه، اه. رکیک را بزندیک دختر خانم نیست که این حرفهاي  ي واقعاً برازنده. اه، اه، خیلی زشته«ب گفت، . ب تکرار کردم

ولی مخفیانه بهت بگم که خوب . ب در میان خنده گفت ببین خیلی بد است که یک دختر از این فحشها بدهد... یکباره بخنده افتاد
  )32: 1357،پور یپارس(» .کاري کردي

  .شدم من در امتحان رد :دیگو یدوستم م« :شود یو در جایی که سخن در میان دو دختر رد و بدل م

  .چه بد -

  .خواستم یفقط یک نمره م -

  !عجب -

  بی شرفها -

  )80: 1382پارسی پور،(»...این معلمها. پست فطرتها -

ردگریز«، »عاطفی«زبان توان  اما می. شود نمی» ادبیات زنانه«، به عنوان نمودي برجسته، تنها شامل »پرخاشگر«و» جنون آمیز«، »خ
علیه ساختارهاي ذهنی مردساالرانه به » زنانه«بدون این زبان، هیچ گونه شورش و روشنگري» انههنر و ادبیات زن« ادعا کرد که در

هایی که  الي داستان را البه شانیها حرف رندیگ  ییاد م -ابندی  یکه خودآگاهی و استقالل رأي بیشتري م -اما بعدها .رسد سامان نمی
و به  میما اگر زن هست دیگو یوولف م. خود بنویسند ي تر درباره تر و صادقانه انهتر بیان کرده و جسور  هنرمندانه یبه شکل ندیگو  یم

: دیگو یم گرید يو در جا. میبزرگ مرد برو سندگانیکمک گرفتن، به سراغ نو ياست که برا دهیفا ی، بمیکنروش مادرانمان فکر 
  )128: 1384وولف،(».کنند یمانند مردان زندگ ای سندیتأسف است اگر زنان مانند مردان بنو یبس يجا«

 ۀو طنز به عنوان گون شکند یم زبان زنان باید نرم و مالیم باشد نه پرخاشگر؛ این دید و زبان، عنصر ارتباط زن را با طنز درهم
ا تابو ت دهد یاقتدار خود به زنان به عنوان موجودات شرمگین و منفعل جایی نم ۀادبی انتقادي و پرخاشگر و احیاناً مستهجن در حیط

 دیتوان یمگر نم« :دیگو یو م ردیگ یم رادیو زنانگی دختر ا دنیبه لباس پوش» گانهیِ يآقا«، »آزاد يها تجربه«در داستان .شکنی کنند
  ...؟دیتر صحبت کن دخترانه

 )30: 1357،پور یپارس(».است يزیدخترانه حرف زدن چه جور چ دانستم ینم من

ك گو و نترس، نقشمنتقد، پرخاش: چون این نقش جدید زن سنتی او را که مورد پذیرش عامه است،  ي شده پذیرفته يها گر، ر
  .زند یصدمه م

زنان بر زنان به هیچ وجه زبان که میزان خشونت  گردد ی، مالحظه مشود یعد اجتماعی ساختارهاي خشونت بررسی ماما وقتی ب
یار موارد، عامل خشونت و ایجاد تنش در مقابل هم بوده اند که پیامد زنان در بس. از خشونت ساختاري مردان بر زنان نیست تر نییپا
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این همان ستیز میان همجنس هاست که جدال نسلها را هم در بر  .پرورش آنان بوده است ي تاثیرپذیري از جو رایج جامعه و نحوه
 .؛ یعنی دو کفۀ داستانهاي پارسی پورردیگ یم

است و شواهد  يا بحث پر دامنه یک -اعم از زبان جنس و آشتی بین جنسها -سیتو زبان و جن یاتنقد ادب یستیِبحث فمن
را به کار  یادر یبايز یل، تمث»یعقل آب«زن ِداستان . شده است ینهزنان نهاد یربحث تحق یاتدر ادب گویند یم. هم دارد زیبایی

از آن نام  ینهنر یفو با حرف تعر دانند یرا مرد م یادر جوان یگیران، ماهدانی یم« :گوید یبه زن م یگیرماه یرمرد؛ آنجا که پبرد یم
را بدان ما  ینا... نامم یم» الماره«او را  یشهزن است، هم یادر دانم ی، چون دوست دارند با آن بجنگند و بر آن غلبه کنند اما مبرند یم

بازوان قطره قطره اش  نیا، او مرا در مدهد ی، او به من خوراك میمرا دوست دار یا، درجنگیم ینم یابا در
  )277: 1994،پور یپارس(».گیرد یم

و از  شندیآنها متاثر از جامعۀ خو. سازند یزن و مرد م يها تیشخص زیاند، داستان را ن همان طور که زنان و مردان سازندة جامعه
 یاساس يها مسأله از یکی دارد، پرداختن به آن ینقش مهم تیشخص ي سازنده یاز عناصر اصل یکیبه عنوان » تیجنس«آنجا که
عمده از  یبخش ری، به ناگزیهر اثر داستان یواقع ةشناخته شد تیشخص نیبسان نخست تیجنس«. در داستان است يپرداز تیشخص
  )151: 1380،لزیما( ».ردیگ یبا آن رو در رو است در بر م سینو را که رمان یمطالب

شهرنوش در مقام نویسنده . جلوه گر شده است تا در زبان خودش ي داستانی پارسی پور بیشترها تیشخصزبان زنانه در 
این دوگانگی برگرفته . شود یمگم  شیها نوشتهدر میان  اش یجنسو گاه دوگانگی الفاظ و احساسات  سدینو یمهمچون یک مرد 
آنچه که . است سندهینو تیبرخاسته از جنس شهیهم تیو هو تیشخص ي سازنده یعنصر اصل ي به منزله تیجنس .از جنسیت اوست

رفتار و زبان آن را که از زن  يها همۀ جنبه دیواژه با نیاشتباه کرد؛ ا یبا روابط جنس دیرا نبا تیاست که جنس نیدارد، ا تیاهم
یک  توانست یم شکست یم یی اگر پاي مورچه) مهدخت(« :ردیدر برگ دهد یاز آن خبر م ای زند یسر م یمرد بودن آدم ایبودن 

ش را به فراش مدرسه بخشیده بود، سه  ي بریزد، به عالوه تا بحال به چهار سگ گرسنه دامن اشک خیابان غذا داده بود و پالتوي نو
ها چند کیلو  بازدید از مراکز عمومی داشتند و هر بار براي بچه ي بار هم به پرورشگاه رفته بود، آن موقع که معلم بود و برنامه

چه اشکال داشت اگر چند تا از آنها مال او بودند، در عوض . بعضی از آنها مال خودش بودند آمد یبدش نم... شیرینی برده بود
  ) 12: 1368پارسی پور،(»...لباسهایشان همیشه تمیز بود

. ،  برگرفته از اندیشه و رفتار اوست)»زنان بدون مردان«شخصیت داستان(زبان مهدخت. ادبیات زنانه شاهدي بر این گفته است
که  اش یداستان يها تیپارسی پور و شخص. آرزوهاي او نیز حتی زنانه است. ري عاطفی است و کودکان را دوست دارداو دخت

را با کلمات  شانیها ، تقریباً تمام سرگذشتسدینو یو یا م کند یروایت براي دیگران تعریف م يال شرح حال خود را گاه در البه
اینجاست که هر کسی شرایط خود را به هر نحو خاصی که سپري کرده است بیان . نندک یتداعی زنانه به گذشته و خاطره شروع م

  . کند یم

و ادراك  یآگاه یکل يمردان تفاوت دارد و از نظر فراگردها یروح اتیآن با ح یزنان در شکل کلّ یو درون یروح یزندگ
 کند یزن گرایی همان ذات گرایی است و ادعا م. ندمتفاوت از مردان دار یو برداشت نشی، بیاجتماع تیساخت واقع ي خود درباره

، به بدن خویش و به شرایط پرورش دهنده، واجد کیفیاتی اند برتر )بویژه دوران مادرساالري(زنان به سبب نزدیکی ذاتی به طبیعت
. ابدی یرا م یاس تعالها، چهرة حس دشت ةگسترد يها روح خود و در افق ییاز تنها يریها، تصو در راز جنگلاینگونه  .از مردان

سگ و «پور در یپارس) 146: 1380دوبووار،(».شود یها م ها و گل خود با شاخ و برگ يشاوندیخو یبا غرور، مدع«یحت یگاه
 يها زندگی مثل قطره. زندگی مثل صداي پرنده بود. زندگی مثل گذر آب ساده بود« :آورده است» يحور«در مورد » زمستان بلند
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تنم رسول . شدم یمن پر م. گرفتم یتب گرته برداري و من بار م. تب زندگی مرا گرفته بود. دیآ یوي شیشه کش مباران بود وقتی ر
، »ساده و کوچک روح درخت يماجراها«و در )197: 2535پارسی پور،(».رفتم یو از فراز شهر م شدم یموج م. هر قطره باران بود

حاال اقالً . ستیهندوستان رفتن ممکن ن نمیب یم کنم یفکر م یهر چ« :دیگو یو م ردیگ یبه خانه آرام م یبا آوردن درخت یشمس
نکن  گریه«: پایان سووشون نوید داده بود دانشور هم در )213: 1378پارسی پور،(»کوچک و تازه يها درخت پر از جوانه کی

  )306: 1351دانشور،( ».زمینتدر شهرت و بسیار درختان در سر ییها ات درختی خواهد رویید و درخت در خانه خواهرم،

بر  يریگ جهت نیا. است يزی، شکل متماشانیزندگ يها روابط زنان در برخورد با جنسیت و تجربه یباید گفت شکل کل
جزئی نگري، . نیست ریتاث یب ها افتیصفت زنانگی و نگاه به هستی و بیان در. کند یم دیو نوع نگاه زن و مرد تاک یجنس ينابرابر

مسائل عاطفی و خانوادگی، با عشقی مادرانه به اشیاء و طبیعت و مردم، نگاه کردن و هویت بخشیدن به اشیاء، رویکرد  پرداختن به
آنچه از گذشته رنگ و لعاب  ي به زبان اشاره و تمثیل، گریز از مستقیم گویی، هم چون بنفشه سر به زیر زیستن، با سنتها و همه

زنانه کنار هم جا دادن، متعالی دیدن عشق و پیوند خوردن با عنصر خیال وجوه تفریقی  يا قهیا سلبه بند کالم کشیدن اشیاء و ب. دارد
نوایی  زدیخ ی، در حقیقت نوایی که از ساز وجود زن نویسنده بر ماندازد یکه بین نوشتۀ زن نویسنده با مرد نویسنده فاصله م

  .دیگرگونه است

در رك گویی و افشاي . کند یتکیه م پرورد یاي که این نسلها را در خورد م شهرنوش پارسی پور بیشتر بر نسلها و جامعه
همۀ سادگی و روانی  او در زبان زنانه و لحن گفتاري خود با. ، پیشتاز استشود یدیگران به سختی یافت م يها مسائلی که در نوشته

هنر او در به . ن رو به نویسندگان دیگر شباهت دارددر بیان احساسات چندان موفق نبوده و از ای ندیآفر یاش،  جز تصاویري که م
در آوردن عبارات و . دهد یحرف بزند بلکه نشان م خواهد ینم. و احساسات درونی زنانگی است ها یدگیچیتصویر کشیدن پ

تخاب مکان و با برخوردها و ان. که پسندیده نیست کند ی، اما همه چیز را بی پرده و برهنه مطرح مکند یکلمات، متعادل عمل م
نگاهش بین فضاي سنتی و اندیشۀ مدرن، در قالب مسائل مهم زنان و مشکالت زندگی . دارد یموقعیت، خواننده را به تفکر وا م

  .زند یآنان موج م

که گوشۀ کوچکی از آن را  کند یبه هر حال زندگی شهرنوش و آثارش در کنار هم دنیایی از احساس ناشناخته اي را تصویر م
  .ایرانی ما آن را نپذیرد -اگر چه با آن موافق نباشیم و فرهنگ اسالمی ،مینیب یتانهاي او در ردیف دیگر نویسندگان زن مدر داس

  

  :نتیجه

هنرمندان را دو  ۀهمباید . ستها و قالبها است و زبان مذکر، زبان بودهو جنسیت  ییایزبان مؤنث، زبان اندیشه، تخیل، پو
مردان در گذشته آفریننده زنان  .سازد یو بارور م دهد یواقعی درك کرد که بیگانه را در خود مأوا م، به معناي شتانگاجنسیتی 

او در این ساده نگاري تصویري، احساس و ذهنیت خود را . بودند، اما زن بودن یک نویسنده تاثیر بسیاري در نویسندگی او دارد
اي انقالبی هویت، عشق و فردیت، آموزش و اندیشه، سیاست و رسوم رفتارهاي اجتماعی و فرهنگی که بعدها فض. کند یمافشا 

 ،تیشخص ي سازنده یاز عناصر اصل یکیبه عنوان » تیجنس« از آنجا کهوعقاید زنانی شد که قرنها مردها بر آن حکومت داشتند و 
  .در داستان است يپرداز تیشخص یاساس يها مسأله از یکیدارد، پرداختن به آن  ینقش مهم

 يشتریسی پور در به کار بردن زبان زنانه از موفقیت چندانی برخوردار نیست، اما زبان مردان نسبت به زبان زنانش خشونت بپار
تذکر داد که زبانها گاه بسته به  دیدر رابطه با زبان زنانه و بحث جنسیت، با .آثار او صادق است ينکته در تمام زبانها نیدارد و ا
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 یمورد چند نکته گفتن نیدر ا. ابندی یم رییتغ گرید یزبان ریو عوامل غ التی، مذهب و تحصیاجتماع ي ، طبقهییایعوامل جغراف
، نیعالوه بر ا. تر است با زبان مردان در آثار پارسی پور همانند دیگر آثار نویسندگان مودبانه سهیزبان زنان در مقا نکهیا یکی: است
و طنز به  شکند یم این دید و زبان، عنصر ارتباط زن را با طنز درهم ؛کند یم جادیا زیدر زبان مرد و زن تما زیخشونت ن ي مسأله

اقتدار خود به زنان به عنوان موجودات شرمگین و منفعل جایی  ۀادبی انتقادي و پرخاشگر و احیاناً مستهجن در حیط ۀعنوان گون
  .تا تابو شکنی کنند دهد ینم

شهرنوش در مقام نویسنده همچون . ی پور بیشتر جلوه گر شده است تا در زبان خود اوي داستانی پارسها تیشخصزبان زنانه در 
این دوگانگی برگرفته از . شود یمگم  شیها نوشتهدر میان  اش یجنسو گاه دوگانگی الفاظ و احساسات  سدینو یمیک مرد 

البته . است سندهینو تیه از جنسبرخاست شهیهم تیو هو تیشخص ي سازنده یعنصر اصل ي به منزله تیجنس .جنسیت اوست
 .آورد یشمار م به لتیرا فض اش یزنانگ این دوگانگی لفظ و زبان پور یپارس
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135  

  بررسی مفاهیم قلندري و مالمتی در گفتار و کردار ابوسعید ابوالخیر و حافظ
  

  1یچراغ محمدرضا

  2یچراغی عل

 چکیده

ي خاص چون قصاریه و قلندریه، جزو عناصر مهم ها فرقهمفهوم مالمت از جمله مفاهیمی است که عالوه بر کاربرد در   
شاید یکی از بزرگترین دالیل آن وجود . این مفهوم به عنصر اصلی تصوف مبدل شد ها قرندر طول . تعلیمات عرفانی ماست

در میان شاعران نیز حافظ از کسانی است که مروج . است که مروج آن بوده اندعارفان و صوفیان بزرگی از جمله بوسعید و بایزید 
ي آزادگی اندیشه است،  دهندهگفت که حافظ و بوسعید، بزرگترین نمایندگان مکتب مالمتی که نشان  توان یم .مالمت است

دراین مقاله سعی بر آن شد  .کند یمفا درمیان شاعران ای» حافظ«درعرفان و تصوف همان نقشی است که » ابوسعید«نقش . باشند یم
گفتارها، . تا تصاویري که تنها از نگاه مالمتیه توجیه پذیراست را در کردار و گفتار ابوسعید ابوالخیر و حافظ شیرازي بررسی گردد

منور نیز در این مسیر  راي ثابتی در مورد تناقضات گفتار آنان یافت؛ البته قلم محمدبن توان ینمگاه به رنگ هنر آغشته شده اند و 
بی تاثیر نبوده است و چه بسا منابعی که بدست او رسیده همگی مربوط به ابوسعید نبوده و مقداري هم از ذوق خود بهره گرفته 

ي هنري است؛ چراکه چیره ها گزارهیی که در این مقاله بدان پرداخته ایم، از نوع صدق و کذب ها گزارهصدق و کذب . باشد
  . دارد یمفرینندگان این آثار ما را از دادن حکم ثابت باز دستی هنري آ

 

  

  .مالمتیه، قلندري، عرفان، تصوف، ابوسعیدابوالخیر، حافظ :کلید واژها 

                                                        
 یفارس اتیادبی ارشد زبان و کارشناس ١-

 یفارس تایادبی ارشد زبان و کارشناسدانشجوي  ٢-
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  مقدمه

حافظ در پایان . ي عرفانی قبل ازخویشندها ارزشو  ها ییبایزي  مجموعهي  کنندهي کمال و گلچین  نقطهبوسعید و حافظ، دو 
درحقیقت . ي درخشان تصوف دورهي شعري، بدین کار پرداخته و بوسعید هم به نوعی دیگر در پایان ها تجربهبا  دوره اي درخشان

ي هنري و عرفانی شش قرن در برابر ذوق و ادراك ما را در بردارد، در مورد بوسعید نیز این قضیه صدق  تجربهدیوان حافظ 
ی و فرهنگی است، یعنی دوران زهد و عشق و مالمت در گفتار و رفتار ي روحان دهیپد، چهارقرن که دوران زرین این کند یم

  .بوسعید

از آنجا که اهل مالمت مقید به شریعت نبوده اند، ممکن است بنا بر حال و موقعیت، گفتار و کرداري از آنان سر بزند که تنها 
صادق باشد و براي هزاران  تواند یمیک مخاطب به عبارت دیگر یک گزاره براي ! قابل تفسیر خودشان است و از نگاه دیگران نه

  .مخاطب دیگر کاذب و برعکس

چیزي  کند یم؛ اما در مورد حافظ که بیشتر نظریه پردازي کند یمکه به آن عمل  سازد یماین نوع اندیشه، زندگی ابوسعید را 
  .معلوم نیست

از دیدگاه و انتقاد حافظ نسبت به مردمان زمانه خود و  در این مقاله با آوردن شاهد در تصدیق یا رد افکار و کردار پیرمهنه،
انتظاري که ابوسعید به اجراي آن مقاومت ورزیده و در نگاه کلی مبدع مکتبی جدید با . شود یمجامعه صوفیان و عارفان پرداخته 

ي اهل مالمت  سرحلقها بوسعید ر  .ایدئولوژي که معرفش خود او بود و نکاتی مشترك که با حافظ شیرازي از این منظردارند
درحقیقت راه مالمت و نظریه . میخوان یمو با شیوع فتوت نام او را در کنار سران اهل فتوت نیز در کتابها  مینیب یمروزگار خویش 

و  ردیگ یمي مالمتی که بعدها راه قلندر و سیرت قلندریان نام  وهیشمالمت و . خورند یمفتوت، هر دو از یک سرچشمه آب 
ي انسان و خدا مطرح است و  رابطهي اخالص است که در  هینظربزرگترین ستایشگر آن است، آن بخش از تأثیرات » حافظ«

به همین دلیل است که وقتی از او . شود یمي انسان با انسان و دیگر موجودات، راه و رسم فتوت و آیین جوانمردي خوانده  رابطه
. ي مرکزي تعلیمات اوست نقطه، این »ق و دوستی و درستی باخلقراستی باح«: دیگو یم پرسند یم» طریق«در باب 

  )87:1385محمدمنور(

  

  :فتوت به تعریف ابوسعید

شیخ ما را درویشی «) 294:1385محمدمنور(».فتوت آن است که از براي خویش همان خواهی که براي برادرخویش«
با صاحب منیت حدیث فتوت . توت توان گفتصاحب همتی باید تا با وي سخن ف: پرسیدکه فتوت چیست؟ شیخ ما گفت

 ) 314همان،(».نتوان گفت

  

  :قلندریه

یکی از دید اصحاب مالمت و . قلندریه در طول تاریخ همواره با دو چشم انداز کامالً مختلف و متضاد نگریسته شده اند
، برد یمارتباط انسان با خدا ایشان را به اوج نخست تا قلمرو عالی ترین مراحل  -1.دیگري از چشم انداز هواداران اباحه و بی قیدي
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دیگر تا مرز پست ترین شهواترانان -2. در پایگاهی که جز گروه بسیار اندکی از اولیااهللا هرگز نتوانسته انداز آن برخوردار باشند
تماعی و دینی را هرگز و در حد مردمی که هیچ اصلی از اصول اخالقی و اج آورد یمي ولگرد روزگار، ایشان را فرود  شکمباره

دریافت که امثال بوسعید و یا در قرون بعد حافظ شیرازي، درکجاي این  توان یمبا این چشم انداز ) 51:1386شفیعی.(نپذیرفته اند
  .مسیرقراردارند

ن گویی لذت خواند. ادبیات قلندري و تجاوز به تابوهاي اجتماعی باعث نوعی طنز در بیان حافظ و بوسعید گردیده است
  .ي ما بخاطر عدم محیط بسته و جوالن افرادي از نوع خودشان است دهیعقاسرارالتوحید بنابر 

  

  :زنجیر قلندري

در میان ارباب فتوت و  توان یم فهمید قلندریان زنجیرخود را به حرکت درمی آورده اند؛ ازآنجا که همین رسم ظاهرا ً
زدن چیزي بوده است شبیه زنجیري که در لنگرهاي اصحاب » یرقلندريزنج«حدس زدکه  توان یمجوانمردان نیزشایع بوده است، 

  :میخوان یمفتوت وجود داشته است و اینکه در شعر حافظ 

ه ي پرپیچ وخم،سهل است اگربینم ستم   ازبندوزنجیرش چه غم هرکس که عیاري کند             زان طرّ

  به زیرسلسله رفتن طریق عیاري است                     خیال زلف توپختن نه کار هرخامی است: یا

هرچه بوده است نوعی ارتباط نیزازآن فهمیده »سلسله ي قلندري«فهمیدکه توان یمدرفرائدغیاثی بیتی وجود داردکه ازآن «
  )267همان،.(»است شده یم

    

  :ي قلندران خانه

  هست بیحبي پرتوروهست  هرجاکه                 ستیندرعشق خانقاه وخرابات فرق 

  )61:1383حافظ،(هست  بیصلونام  رراهبیدناقوس               دهند یمراجلوه  کارصومعه نجاکهآ

 میداری سع)ی شدبرگذارممسلمان بودوگاه خانقاه درآنجا  آنکه لیدلبه (راستیددرمسجدانکارناپذیبوسع خیشچون بودن 
 دبهیبوسع خیش راخبردهدکهی تونام ابوالحسن بفرستادتاام شیراازپی شیدروحسن مؤدب «.مییبگووخرابات  سایازکل شترسخنیب

اورابه .کارداردماچه  کینزداوبه «:کردوگفت نیرانفر خیشی تونامام بلحسن .برفت واورا خبرداد شیدروآن .دیآی تومسالم 
 وناکن:گفت خیش...حسن مودب آمد کیبانزد شیدروچون آن .بود کشنبهیراروزاتفاق » .ي اوآن بودجا.دشدیبا انیترساي سایکل
مشغول چون  کارخودجمع بودندوبه  انیدترسایسارسیکلچون به . سانهادیکلروبه !...درفتیسابایکل دبهیگوی م:فرمود؟ گفت رچهیپ
مسجد  نکته نیامادرا)94و1385،93ی،عیشف(» .است کارآمدهچه  کردندتابهی مي نظاره ودروِي درآمدند گردوهمه .دندیرابد خیش

مردان !خیشي ا«که دندیپرسمارا  خیش«.است گرانیاعتقادد عکس دبرآنیتاک دکهیآی محتوابرمکندوازی ذکرمرا مقابل خرابات 
  )1385،284ی،عیشف(» درخرابات هم  باشند:درمسجد باشند؟گفت)خدا(او

  )1365،143ي،مرتضو(»رفتند یموبتخانه  سایکل،به مسجدوکعبهي رفتن به بجاقلندران «
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  )71:1383حافظ،(درحلقه ي زنارداشت  ملک حیذکرتسب           ریدراطوارس کهقلندرخوش  نیریشوقت آن 

  نمیبی زکجامي نورچه  که نیبعجب  نیا               نمیبی نورخدامدرخرابات مغان 

  )1365،76ي،مرتضو( شود یمي وحافظ وعطارومولویی سنای مشرب عرفان عاشقانه واقع دمعرفیبوسع که نجاستیازا

  کنشتهمه جاخانه عشقست چه مسجدچه                 مست اروچهیهش ارندچهطالب ی کسهمه 

  سخن،گوسروخشت گرنکندفهمِی مدع                      ها کدهیدرممن وخشت  میسرتسل

  )73:1383حافظ،(ي خرابات برندت به بهشت کسرازکوی                    یجامي آر کفحافظاروزاجل گربه 

ي بزرگ اومسجدخانه  کردممطبخ تمام «.اداستیارزیبسداشته،»مسجدخانه«ازنوع يساختاربه احتمال  که»قلندرخانه«امادرمورد
قلندرخانه ي سلطان  ازآنجاکه)1386،283ی،عیشف(» نهادم ادیهارابن گربناهاوحجرهیودوهمه درهارابرنهادم  کردمعمارت 
حافظ  کهاست  نیکردا توان یمازشعرحافظ  کهي ای تداعدجله ي بغدادساخته شده بود، برکنار،ممدوح حافظ هم،ریاحمدجال

  :ی چوناتیابآن، فیتوص دنیباشن

  ینبوددرسفرروحانبعدمنزل              مینوش یم ادتوقدحبه ی میدورگرچه 

ذا دجله ي بغداد            نشکفتی شیعی ام غنچه ي پارسازگل  360:1383حافظ،(ی حانیری ومحب(  

  )284:1386ی،عیشف(رخانه رادردل پرورانده باشد قلند نیدري سفربغدادونشستن ودرسرآرزوراسروده است 

پناه بردن حافظ به دیرمغان وکوي خراباتی،ترك صحبت همان ریاکاران ورفتن به محفل آزادگانی است که غربت اورامی «
  » ...ازجنس خود خواستم یمکسی :گفت یمفهمیده اند؛همان که شمس تبریزي 

  

 :اهمیت تأویل در گفتار قلندران

تاویل باید در افقی . اویل و عرفان با اهمیتی که دارد، در اصل مقدمه ایست براي مطالعه در نظام فکري ابن عربیي ت مسئله«
» .شود یممسلم فهم، پیش فهم نامیده  درعلم هرمنوتیک، این حیطه. صورت گیرد که وجود معانی و نیات در آن از قبل مسلم است

معموالً در ارزیابی محومی گردد و به قضاوت درباره ي متن، برحسب  فسیراست واما توضیح این فهم، ت) 33:1377پالمر.ا(
  ) 161:1381بشردوست(شود یممالحظات خارجی بدل 

. گذشت یمیک روز دیگر استاد امام به در خانقاه شیخ ما بر ...آورده اند که چون انکار برخاست میان استاد امام با شیخ ما«
ال این بیت ...دندکر یمشیخ فرموده بود تا سماع  گفت یموقت خوش گشته و قو:  

  تا گبر نشی تو را بتی یارنبو              از بهر بتی گبر شوي عارنبو

اگر همه بیتها را به وجهی تفسیر توان کرد و عذري توان نهاد، : انکاري ازآن بیت به دل استاد امام درآمد و با دل خود گفت
و بعد از آن، به روزي دو، استاد ...را هیچ وجه نتوان نهاد، و شیخ برین بیت خوش گشته بود این بیت باري از آن جمله است که این

  !اي استاد: چون بنشستند، شیخ روي به استاد امام کرد و گفت. امام به نزدیک شیخ ما در آمد
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  تاگبرنشی تو را بتی یارنبو؟               ازبهربتی گبرشوي عارنبو؟

معنی آن بدون وجه مورد نظر )بله(و دادن جواب)پرسشی(حقا که در وجه استفهامی)77و76:1385نور،محمدم(».به وجه استفهام
  .شود یمعکس 

: شیخ ما گفت» .من مردي فقیرم«: گفت یمو  خواست یمبرخاسته بود و از مردمان چیزي ...روزي کسی در مجلس شیخ ما«
  )269:1385محمدمنور(»قر سرّي ست از سرّهاي حق جلّ جاللهبراي آنک ف. باید گفت که من مردي گداام. چنین نباید گفت«

ی بود! خداوندا: ي، هر وقت که به آیتی رسیدي که سوگند بودي گفتیخواند یمشیخ ما قرآن « 311همان،( ».این عجزت تا ک(  

آدمی  از آنک: این حمام چرا خوش است؟ گفت: شیخ گفت. نقل است که یک روز بومحمد جوینی با شیخ در حمام بود
  )175:1385شفیعی(به از این باید: شیخ گفت. کند یمو شوخ از آدمی دور  گرداند یمپاکیزه 

ي ما بسیار جا افتاده است؛ چرا که قلندران،  عامهمفاهیم و مضامین قلندران حول محورهایی است که در میان فرهنگ عرفانی و 
اینک به برخی . دیآ یمنسبت به دیگر فرق تصوت بیشتر به دید  اه آنخود از میان مردم عادي بودند و خصوصیت اجتماعی بودن 

  : میپرداز یماز این مفاهیم 

  

  :جوانمردي .1
و ممکن است درویش در جایی معنی منفی به خود بگیرد و این  ردیگ یمگاهی میان جوانمرد و درویش جابجایی صورت 

این درویش گاهی در مقام پرسشگر خام . وردار باشد، داردي برخای و ازچه درجه کسمخاطب چه  نکهیاو  ندهیگوی به ذوق بستگ
  .کند یماز شیخ خود سوال 

 کرد یمجمع  خیشي بازوو شوخ بر  نهاد یمو دست بر پشت  کرد یمرا خدمت  خیش شیدرو. ي درحمام بودروز...ما خیش«
ي ا« که کردسوال  خیشخدمت از  نیا انیمپس در . است کردهي کاراو  که ندیبب آنکسگرمابه باشد تا  مانیقارسم  چنانک

سخن  نیاچون  شابورینوائمه  خیمشاهمه ».ياریاوني رو شیپشوخ مرد  آنک«:ی گفتحالما  خیش؟ستیچي جوانمرد!خیش
  )268همان،(» .نگفته است نیازی بهتر معن نیدر کس که کردندبشنودند اتفاق 

ی در هر شعبه صوفی را بر هر نوع شیدرواما . بوده است انیمتمالو  انیفتجوانمرد خاص گروه  کلمه کاربرد که دیآی برم نیچن
و چه بسا متضاد با لفظ  شتریبی چون حافظ شاعرانو  دیبوسعي در نظر امثال جوانمردارزش  نیبنابرپس . نهادند یمباشد  کهی نامو 

الاقل از لحن  نیا کهي استهزاست ادارو  زیطنزآمی خطاب، شیدرو، لحن دیاسرارالتوح نیهمدر  ای در متون و یگاه.باشد شیدرو
 وانیددر  کههستند » جوانان پارساوسعادتمند«، »رندان«، »قلندران«جوانمردان در اشعار حافظ همان  نیا. شود ینم دهیفهمجوانمرد 

  .ی استستودناو 

تو پنج : د و گفتي را فراخوانگرید. یستین شیتودرو: ي را گفتو. دارم:ي؟گفتدارپنج درم :خواند،گفت شیفراپی را کی«
ي را گرید نطوریوهم(ی ستین شیتودرو: گفت. دارم: ي؟ گفتداری معلومبه پنج درم : گفت.ندارم: ي؟ گفتداردرم 
یی آن من گوتو  دیآ دیپداگر پنج درم : گفت. ین: ي هست؟ گفتزیچ چیههمه  نیاتورا از : گفت. ي را بخواندگرید)دیپرس

 نیاتو را از :ي را بخواند، گفتگرید. یستین شیدرو که زیبرخ: گفت. نباشد نیازا کمتر: هست؟ گفت بینصاست و مرا درآن 
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؟ کنممن تصرف آن  دیبا کهباشد  شهیاندتو را از آن  دیآ دیپداگر : گفت. ین: ي هست؟ گفتزیچ چیهبگفتم  کههمه 
 هیعلرسول گفت . نباشد بینص چیهمرا درآن . باشد شانیدرو حکمبه : ی آن را؟گفتکنچه :گفت. رسول اهللا انباشد ی:گفت
  )276همان،. (یبراست شیدرویی تو: السالم

هشدار از زبان  ای هیتنبی خطابي معنادر  شیدروو  قیتشوي معنالفظ جوانمرد در  شودکهی م دهید دیاسرارالتوحیی در جاهادر   
لفظ  نیااو  ارانو هم ی دیابوسعمنتسبان  کهت ، بر زبان اهل فتوت بوده اسذکر نیا کنیل. و محمدمنور باشد دیابوسعخود  ای گرانید

  .ي آنهاست عارفانهو  انهیصوف اتیادببرگرفته از  نیاو  بردند یم کاری به راحترا به 

  

  :اهمیت کشش و ترك کوشش .2
   :ابو سعید ابوالخیر درباره جذبِ حق چنین گوید

اگر بیند که  . نگرد یمآیا دلِ بنده هیچ به سوي او  تا بنگرد که خداي را به هر روز سیصد و شصت نظر به دل بنده خویش است«
و دلش را به سوي خویش کشد و هر که را جذبه  اکرامش کند ها یروشنافزونیش بخشد و به زیادت ها و  دل بنده نگران اوست ،

ي حق ، بهتر از همه کششی از سو«:آنگونه که مشایخ گفته اند. اي از جانب باال نباشد کارش نظام نگیرد و حالش سامان نپذیرد
   .عبادتهاست که پریان و آدمیان کنند

ش گم گرددت   )مثنوي مولوي(گر بود یک قطره، قُلزُم گرددت           در کشش افتی روِ

که بعضی آن راحدیث پنداشته اند، ولی ظاهراًسخن »جذبۀ من جذبات الحق تربی باعمال الثقلین«:این سخن معروف که 
یک کشش ازکشش هاي «:شیخ جام آن را اینگونه ترجمه کرده  است.ن بزرگ نیشابوردرقرن چهارمنصرآبادي است ازصوفیا

  )460: 1388فیضی. (»حق،بهتراست ازعبادت هاکه پري وآدمی کرده اند

دراین راه که راه سلوك ومعرفت الهی است ،نخست بایدموهبت هدایت نصیب شود وآنگاه که یافتی درطلب آنچه یافته   
  )459همان، . (برخالف همه ي موارددیگرکه درآن طلب،مقدم بریافتن است،در اینجا،یافتن برطلب تقدم دارد.اي،جویاشوي

. ، به کوشش بنده نیست، بلکه بخشش الهی استشود یمنامیده »هدایت«گفت آنچه درقرآن  توان یمبه زبانی، 
وهبتی است آن سري که با کوشش عقل به دست سخن ابوالحسن خرقانی است که معرفت آدمی نسبت به ذات حق، م)505همان،(
یعنی عرفان و هر نوع تجربه دینی، از قلمرو عقل بیرون است و تا حق تعالی خود خویشتن را به ما ننماید، سعی )335همان،.(دیآ ینم

د،بدو،نی راه ازو خیز: ما و سعی عقل ما براي شناخت او سعی باطلی است، همان که عطار، درگونه اي فشرده فرموده است
  )335همان، .(ازخرد

انّک ال تهدي من احببت «و موهبتی است از جانب او  داند یمي خداوند  ژهیورا »هدایت«واین به آن رشته ازآیات قرآنی که
  :و سخن حافظ شیرازي که شود یمرهنمون » ولکن اهللا یهدي من یشاء

  )129:1383حافظ،(وف هدایت باشد عشق کاري است که موق            زاهدازراه به رندي نبردمعذوراست

قرار یابد و در » نظام احسن«عنایت دراصطالح فالسفه وعلماي کالم، علم حق تعالی است بدانچه هستی بر آن باید باشد تا بر
ي تفصیلی علم الهی است به کمال مطلوب هستی و قضا صورت  جنبهاین است که عنایت، »قضا«این تعریف تفاوت عنایت با
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و این نکته که اگر بالش عنایت زیر سر داشته باشد، خوابش عین بیداریست، تقریبا ًسخن ابوسعید است که . استاجمالی آن 
اگر در ظلّ اخالص خفته است، عین : کسی که خفته مانده است درخوابش، به منزل رسد؟ شیخ گفت! یاشیخ: درویشی گفت«

  )459: 1388فیضی،.(»خوابش صدر منزل بود

  :ش به از کوشش، تا کشش نبود کوشش نبود و تا کوشش نبود بینش نبود و چه خوش گفت حافظکش: پس گفت... «

  )300:1383حافظ،(کشش چو نیست از آن سو چه سود کوشیدن          به رحمت سر زلف تو واثقم ور نه

کشش حق بود واین راه خلق که خداي را به خود طلب کنند به شریعت، این راه خلق بود،باز چون منی وتویی درمیان نبود   
فطري و موقوف هدایت و عنایت ازلی است نه سلوك وسعی » فیض ازل«و » ي عشق عهیود«اصوالً )195: 1385شفیعی،(حق بود

  :وکوشش

  )99:1383حافظ،(مگرآنکه شمع رویت به رهم چراغ دارد           شب ظلمت وبیابان به کجاتوان رسیدن

  )334همان،(ي اسکندرآمدي بهیخضرنصآب              فیض ازل به زور و زر ارآمدي به دست

    
فرقی که عقیده حافظ با عقیده صوفیه خانقاهی دارد و شبلی نعمانی که در فلسفه حافظ تحقیقاتی دارد، به آن توجه نکرده، این 

ظاهرا آن را ولی حافظ  دانند یماست که صوفیه مجاهدت و ممارست و سلوك را موثر در تحصیل آن و وسیله ي کسب معرفت 
  )98: 1383مرتضوي،.(نه تحصیلی داند یمموهبتی و بررسته 

  :نه ریاضت و مجاهدت و غرور داند یمدر واقع حافظ وسیله براي تقویت حس و استعداد لدنی را عشق و مستی و اخالق 

  )371:1383حافظ،(ظلمات است بترس از خطر گمراهی             قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

  .ي کشش ندارد مسألهو بودن او در کنار سالک منافاتی با  کند یماز تاثیر هدایت ولزوم سلوك و مجاهدت و پیر حکایت که 

  )291:1383حافظ،( میپو یمکه من دلشده این ره نه به خود              میگو یمبارها گفته ام و بار دگر 

. دینما یمرا براي طی طریق در دل سالک بیشتر و آسانتر  شاید پیر، مظهرکشش حق باشد؛ چون اوست که آتش اشتیاق عشق
  .از این جهت هر دو وابسته و معنادهنده دیگري است

  

 :توبه پس از هر گناه .3
ي بیان  وهیشاگرچه توبه و توبه از توبه و نظایر این مضمون بیش از هر چیز جنبه ي شاعرانه و رندانه دارد که با استفاده از 

  )678: 1383مرتضوي،. (شود یممحسوب ...)حافظ و(هم سخن جادویی شعرمالمتی، از مشخصات م

که شکستن توبه و یا توبه کردن به دست  شود یمگاهی دیده . طلبد یمي مختلفی را ها تیموقعبحث کشش درتوبه و گناه 
؛ اما تقابلی در رفتار آنها )ظمانندحاف( دانستند یمي ازلی  بهینص؛ مثالً نوشیدن شرابی که در اسالم حرام است را باشد ینمشخص 

  :کند یمحافظ براي توبه کردن خود استخاره . نمایان است
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  به عزم توبه سحرگفتم استخاره کنم                 بهارتوبه شکن می رسدچه چاره کنم

  .کند یمکدام مسلمان براي توبه که عملی خیراست استخاره 

  زبی طهارتی آن رابه می غراره کنماگرشبی به زبانم حدیث توبه رود              

را هم به صورت جبري از هر  انداختند یمآزادانه راه  ها خرابهحتی شراب نوشی و مراسم چنگ و چغانه را که خراباتیان در 
ا    .داند یمگونه توبه اي براي آن مبرّ

  اهنصیب من چوخرابات کرده است اله                در این میانه مرا زاهدا بگو چه گن

دریافت که دو موضوع که در صدر تراجم واحوال عرفا  توان یماز تتبع درتذکره هاي عرفا و دیگر مدارك مربوط به تصوف 
  .قرارگرفته است

اگر توبه اورا نشکسته بودي او هرگز توبه بنشکستی :یکی توبه کرده بود بشکست،شیخ ما گفت:شیخ را گفتند 
  )74:1383مرتضوي،(

و دلیل، آنکه پدر ما آدم علیه السالم، چون بنده بود به .ه به گناه از بندگی بیفتد؟ گفت چون بنده بود نه یکی گفت یا شیخ بند
  )195:1385شفیعی،(گناه از خداوند نیفتاد

  

  :فنا و نیستی .4
  )75: 1383مرتضوي،. (شیخ گفت مسلمانی، گردن نهادن بود حکمهاي ازلی را واالسالم ان یموت عنک نفسک

نا مفهوم ازل و ابد نموداري است از حیرت و بی اطالعی بشر و اسارت او در توهمات و درحقیقت اقرار او به  کلمات مبهم و
  )346همان، . (جهل و حقارت خویشتن

و . وارستگی از تعلّق و آزاد اندیشی ابوسعید از گفتار و کردار او در همه جا و هنگام گفت و گو با هر کسی آشکار است
  . بود خود را به کناري نهند کند یمو به مریدانش هم توصیه  ندیب ینمابوسعید این است که خود را در میان ویژگی  نیتر مشخص

او که سر حلقه اهل مالمت و فتوت است تعلیمات . شیخ میهنه هم در بیان و هم در عمل، راز فنا و بقا را به آسانی گشوده است«
و از همین نقطه اخالص و مبارزه با ریا، هستی ظاهري . اخالص استوار کرده استخود را بر نفی خود پرستی و نفس پرستی و بر 

او هرگز  که يطوربه ) 149: تا یبپورخالقی، . (خود را به کناري نهاده و تا مرحله فناي در خلق و بقاي در حق پیش رفته است
محمد بن (» .اند کردهو چنان  اند گفتهن چنین ایشا«: هر کجا ذکر خویش کرده است، گفته است. خویشتن را من و ما نگفته است

ي آزادي، از  دربارهي ابوسعید را  شهیاندي اسرارالتوحید است که ها داستان نیتر دلکشداستان حسن مؤدب از ) 15: 1385منور 
افراد کسانی  نیتر فیظر دیگو یماو ) 197 -195همان، . (دهد یمبه مریدانش  ها یژگیوخود رهایی و کشتن نفس و آموختن این 

در شهر شما «:شیخ ما را پرسیدند در سرخس که ظریف کیست؟ گفت«. هستند که با هیچ چیز جز خدا پیوند و دلبستگی ندارند
شما را غلط افتاده است، «: شیخ گفت» .تر شوخگننیست و  تر دهیبشولدر شهر ما هیچ کس از او ! اي سبحان اللّه«: گفتند» .لقمان

نیست  تر زهیپاکو  تر عالقه یبو  وندتریپ یبپاکیزه آن باشد که با هیچ چیزش پیوند نباشد، و هیچ کس از وي  ظریف پاکیزه باشد و
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و شیخ پاك شدن را در خاك شدن و وارستن از تعلّقات ) 199همان، (» .که با هیچ چیز پیوند ندارد، نه با دنیا، نه با عقبی، نه با نفس
  : ، شیخ در پشت رقعه نوشت»تراب قدمه«به او فرستاد و از سر تواضع بر سر آن نوشت که  التراب حمزةي که ا نامهدر پاسخ . داند یم

  )202همان، (چون خاك ترا خاك شدم پاك شدم             شدي خاك ترا خاك شدم  چون خاك

زیر بودند بی آنکه است و شگفت آور است که نه تنها صوفی نمایان ناگ» غرور و رعونت و خودبینی«بزرگترین افت طریقت 
مرد معامالت معنوي وسلوك واقعی باشند براي بهره مندي از مزایاي مادي و معنوي اهل طریقت و کسب احترام و جلب توجه و 

تظاهر به تعهد رسوم و آداب طریقت کنند و ریا پیشه  شد یماقبال عامه که تنها هدفشان از اختیار نام و جامه ي تصوف محسوب 
  )25: 1383مرتضوي،.(سازند

چون . التصوف ترك التکلف، هیچ تکلف ترا بیش از تویی تو نیست«: شیخ گفت. داند یمپیر میهنه تصوف را گذشتن از خود 
آنجا که تویی همه دوزخ توست و آنجا «: دیگو یم نیچن همو ) 200:1385محمدمنور،(» .به خویشتن مشغول شدي از او باز ماندي

همان، (» .زندان مرد بود مرد است، چو قدم از زندان بیرون نهاد به مراد رسید«: و گوید) 205ان، هم(» .که تو نیستی بهشت توست
ابوسعید راه به خدا را بیرون آمدن از خود   )34همان،(» .، ما را از ما نجات بدهدیبا ینمما را ما ! بار خدایا«: دیگو یمو ) 206

و آن  رسد یممرد به یک قدم به خدا «: شیخ گفت» .راه به خدا دو قدم است«: دیگو یمابوالقاسم قشیري  گفتند یموقتی «. داند یم
. خواند یموخود را هیچ کس بن هیچ کس ) 62و  61: 1385محمد بن منور، (» .قدم آن است که از خود بیرون نهی تا به حق برسی

پنداشت و منی تو حجاب . کرسی نیست عرش و. حجاب میان بنده و خداي، آسمان و زمین نیست« : دیگو یمو ) 265همان، (
   :دیگو یمدرست مانند حافظ که ) 287همان، (» .از میان برگیر به خداي رسیدي. است

  )181: 1367حافظ،(تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز            میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

  )300همان،( دنیخودپرستنقش  کنمتاخراب  که            ی ازآن نقش خودزدم برآبپرست یمبه 

  )ا330همان،(هرقبله اي که بینی بهترزخودپرستی                      گرخودبتی ببینی مشغول کاراوشو

  ))175همان، (خوشاکسی که درین راه بی حجاب رود         حجاب راه تویی حافظ ازمیان برخیز   

  )158همان،(ق هم این وهم آن کنند گفتابکوي عش               گفتم صنم پرست مشوباصمدنشین

  )331همان،(ی پرست ینمباکافران چه کارت گربت         دوش آن صنم چه خوش گفت درمجلس مغانم

  )211: 1385شفیعی،(بت را چه گنه تو بت پرستی کم کن                 بازلف بتان دراز دستی کم کن

  )195 :1385شفیعی،.(ماند یمحجاب  ماند یمت تو تاذره اي اثبات درصفا.گفت قائده ي بندگی برنیستی است  

پس . دارد یمفرق میان من و بوسعید آن است که بوسعید خداي را دوست دارد وخداي بوالقاسم را دوست )قشیري گفت(  
چنین استاد چنین تشریفی فرموده است و : شیخ روز دیگر برسر منبرگفت. آن سخن با شیخ بگفتند. بوسعید ذره اي بود و ما کوهی

  )144: 1385شفیعی،.(آن گونه است و آن ذره هم اوست، ماهیچ نه ایم دیگو یمراست : مییگو یمما . گفته

  )192همان،(بوسعید را از بوسعید برهان!خداوندا
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ذکر بوسعید رود دلها خوش گردد زیرا کی از بوسعید با بوسعید هیچ چیز بنمانده   شیخ گفت هر کجا کی
  ) 77: 1383مرتضوي.(است

  دربحرمایی ومنی افتاده ام بیار           می تاخالص بخشدم ازمایی ومنی

  چون زجام بیخودي رطلی کشی             الف زنی ازبیخودي الف منی

ودراین دوبیت  کرده یممفهومی کمتروحدت وجودي ونزدیک به حکمت اشراقی استنباط »وجود وعدم«پنداري حافظ از
  :میکن یماشاره 

عدمرهرومنزل عشقی تابه اقلیم وجوداین همه راه آمده ایم             م وزسرحد  

  )281:1383حافظ(به طلبکاري آن مهرگیاه آمده ایم                سبزه ي خطّ تودیدیم وزبستان بهشت

ه به جمله صفات خویش تواند رسید وکسی ک.اگر آن وقت ذره اي نیستی مرکب راه او آید آن مرکب بدان راه فرو تواند شد 
اگر هشت بهشت در مقابل . خود همه نیست بود خود مپرس که چون بود وآنک در هستی فرو رود از سختی او سخن نتوان گفت

از بهر آنک خداي هست . خداي را توان دید و درویش را نتوان دید: و گفت...یک ذره هستی بوسعید افتد محو و نابود گردد
  )183و182:1385شفیعی.( است و درویش نیست است

  

 :تواضع و نفی خودپرستی .5
 کهی بود نیبو خود برتر  تکبرآدم، نخست گناه،  نشیآفرپس از . است تکبرو اساس معرفت حق دوري از خود پرستی و  هیپا

 )34آیه ي  2سوره ( بود کافرانو از  دیدسر باز زد و خود را برتر  که سیابلمگر  کردندپس فرشتگان سجده .سر زد طانیش  از
ی گفته ثیحددر  ای... فی السماوات و االرض  ایالکبرو له  مینیب یم از آن خدا نیزمو بزرگی را در آسمان و  ایکبر میرکقران   در.

سعدي دربوستان گفته . دارد یمخدا او را خوار  ندیببخود را برتر  کهی کسو  کشدیبرمخدا او را  کندفروتنی  کهی کس رایز: شده
  :  است

  )باب چهارم، حکایت بایزید(اندر اندازدت خاكبه  تکبر                    تواضع سر رفعت افرازدت

رستی ، همه ي سفارش آنان قهر نفس و  که نیمبخود را .ی و فروتنی استنیخودب تركدرسهاي عارفان و متصوفه  نیمهمتراز 
  .اند دهید ینم انیمخود را در  کهاست  نیامردان در  نیابزرگی .ي استخاکسارتواضع و 

 که را گفتند خیش...«.است کرده یممعنی را به شنوندگان گوشزد  نیاسخنان عادي  لیتاوو  ریتفسبا ذوق شاعرانه گاه با  دیعبوس
 کی کهقدم است و آن آنست  کبنده و حق ی انیمگفت   ؟خیشگفتند چگونه اي ...قدم به خداي رسد  کمرد به ی که دي گفتی

مرد غافل شنوي  گفت از آن خیش .و همه نعمتی کما  : که داد یم ر در خانقاه طوافی آوازب...نهی تا به حق رسی رونیبقدم از خود 
  :پس گفت .دییشماو همه  دییآ کم. بندي کارو 

  »چیپما بماند بی  انیمتا عشق               چیهصفرا   خوي خوش و  فا ساختن
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 کمو خود را  کنی فروتنی عناست ی دهیرساو   ذهن به» يآ«و » کم« کلمهدو   بیترکي، کما ای کما کلمهاز  مینیب یم چنانکه
  .و بزرگ مشمار ریگ

است براي  ساخته یماي  هیماروزمره ي زندگانی دست  عیوقاي روزانه و کارهااز  کهاست  نیادر  دیابوسعلطف سخن و هنر 
از زندگانی عادي و  دیابوسع ماتیتعل.است گشته یمپا افتاده به معانی بلند رهنمون  شیپي کارهاو از  دانیمردرس دادن به 

را از سوال خود آنان  کنندگانپاسخ پرسش  دانیمرو مراقب حاالت  اریهشمرد  نیا.زدیخ یممحاورات و گفتگوهاي رندانه بر 
  .دهد یم

و قدم فرسودم نه  کردمسفر  اریبس خیشاي : ما آمد و گفت  خیش شیپو همچنان با پاي افزار  دیرس هنهیمی به شیدروروزي "
یی و نبودسفر  نیااگر تو در . اي و مراد خود جستی کردهسفر تو  ستین بیعج چیهگفت  خیش. میدیدنه آسوده اي را  اسودمیب
 رونیبزندان مرد بود مرد است چون قدم از زندان . ياسودندیببه تو  گرانیدیی و هم اسودیبیی هم تو بگفتخود  تركقدم به  کی

  "دیرسنهاد به مراد 

ی و خود نیبتو درخود  کار مشکل:  دیگو یماست  افتهیناست و آسودگی و آرامش دل  کردهسفر  اریبس کهصوفی  نیابه   
  .رسد ینمآدمی همراه اوست به حق  تیمنتا . یکن یمی و براي خودت سفر نیب یم انهیمپرستی توست، خود را در 

 گفته یمسخن  هیرایپو بی  حیصرمهنه  ریپ. ستآن ا ندهیگوصداقت  است کرده یم رگذاریوتاثسخنان را اثربخش  نیاآنچه 
  .ي به دور بوده استکار ایرو  تکلفاست و از 

است که ازجانب  فرموده یم  رفته یمراه  که خیشاز هر طرف . بوده است، جوانی رعنا و مغرور خیشنفر در راهی همراه  کی
باز  خواجگک. مرو شیپگفت خواجه در  خیش. ستینگر یمو به خود فرو  رفت یم خیش شیپدر  خواجگک".کند گرحرکتید

آمد و گاهی چند  خیشبر دست چپ  خواجگک...گفت خواجه بر راست مرو خیش...باز پس مرو  گفت خواجه خیش...ستادیاپس 
  :گفت خیشروم ؟  کجا خیشتنگدل شد و گفت اي  خواجگک...گفت بر دست چپ مرو خیشبرفت 

  :را بگفت تیب نیا خیش...اي خواجه خود را بنه و بر راست رو

  کاین آب حیات است ز آدم بیزار           تا با تو تویی تو را بدین کار چه کار

  "افتاد  خواجگکبر  ادیفر

داده است  ی توجهقیحق   حرکت و سلوكبه  خیش. است داده یمعمآل و با توجه به رفتار خود آنان درس  گرانیددر واقع به 
  .نهد و به راه راست رودو خود را ب کندی نیبخود  ترك دیبا که

  راست رود یمدر این ره چون خدنگی          کسی کو در حضور افتاد بی خواست

  :وخود بوسعید در یک رباعی گوید  

 ور عدل کنی شوم به یکباره هالك              گر فضل کنی ندارم از عالم باك
  مشتی خاکم چه آید از مشتی خاك                    روزي صدبار گویم اي صانع پاك
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. ي دادندوبه !دیدهي افزار به من پا: گفت خیش. خیش شیپدر  ي افزار بستدند،پابنهادند و هم آنجا  خیش شیپو  اوردندیبی کرس
. بردارد ثیحد نیاي براقدم از  کی کهبزرگ بود هر : ي نهاد و گفتپاي روو به  ي تابه بستدپای برداد و بر سرنهاد و بوس خیش

  )1386164:یعیشف. (میاي، مات آورده اتوآمده  کهي تانپندار: آنگه گفت

 خیش شیپمعرفّان «...ستیناوسازگار  وکرامات دیبوسعي آوربانام  درکل که)کس چیهبن  کس چیه(ی از تواضعتیحکااما 
را  خیش که دندیپرس. ندیگوچه  کهفروماندند و ندانستند  دندیدرا  خیشچون .والقاب برشمردند...دهند آواز کهبازآمدند و خواستند 

. دیدهرا راه  چکسیهبن  چکسیه که دیدهو آواز  دیدررو: گفت. دیبد شانیدروی فروماندگآن  خیش؟مییگوچه لقب 
  )265:1385محمدمنور(

  

 : آزادگی .6
ابوسعید ابوالخیر در . ؛ این آزادگی یعنی کنده شدن از هر دو جهان و تنها به خدا دل بستندانند یمعرفا بندگی را در آزادگی 

قَک اللّ«: دیگو یم» یا شیخ بندگی چیست؟«: پرسد یمپاسخ به درویشی که از او  لَ قَک خدایت آزاد آفرید، خَ ه حرّاً کُن کَما خَلَ
ندانی تا از هر دو کون آزاد نگردي، بنده  دهد یمپاسخ » .یا شیخ سخن از بندگی است«: که دیگو یمو چون درویش » .آزاد باش

  :دیگو یمو این بیت » .نشوي

                                                                       خواست سو کبنده شدم و نهادم از ی  آزادي و عشق چـون همی نامـد راست             
  گفتار و خصومت از میانه  برخاست            زین پس چونان که داردم دوســت رواسـت

               )14: 1385محمد بن منور (

ی آن بود که مرد از بندگی همه آفریدها آزادگ«. شود یمو همین آزادگی است که سبب یکسان نگریستن و وارستگی عرفا 
بیرون آید و هر چه دون خدایست عزَّوجلَّ آنرا در دل وي راه نبود و عالمت درستی آن برخاستن تمیز بود از دل میان چیزها و 

ت تا انسان از هر دو ) 342:1379قشیري(» .خطر وضیع و شریف از اعراض دنیا نزدیک او یکسان بود جهان بریده و این مقام حری
ت کامل شود که انسان از کل عالم ببرد و جدا شود گاه آن«.شود ینمنگردد، کامل  ي  بندههر کس به هر چه تعلق دارد . مقام حری

ت کسی ) 180:1377نسفی(» .آنست چون در بند آنست ي تعلقّات  همهکه از  داند یمو از این روست که حافظ خود را غالم هم
  .وارسته است

ت آنم که زیر چرخ کبودغـالم هم   )27: 1367حافظ(ز هر چه رنگ تعلّق پذیرد آزاد است                ـّ

ي ها يقرارو بی  ها اضطرابابوسعید در روانشناسی انسان، به این نتیجه رسیده است که اساس تمام :با این بیان که  
ي آدمی کاسته شود، ها یخواهو قلمرو خود  هر قدر از میدان قدرت نفس. هاي اونهفته است»خودخواهی«یا » نفس«آدمی،در

. ست»ریا«ي مقابل نقطهاخالص، . نزدیک ترخواهد شد» اخالص«آرامش و سکون بیشتري درخویش احساس خواهد کرد و به 
  )206:1385شفیعی(آزادي است دربندگی

ازهمین دریچه است که .یافته استاین توجه به اخالص و دوري ازنفس، درتمام رفتار و گفتار ابوسعید، تاپایان عمراوانعکاس 
ي  شهیاندي تند و تیز روزگارش، جایی در ها تعصباو باتساهلی خاص،باتمام ارباب فرق ومذاهب برخورد کرده و هرگز براي 

  )255: 1388فیضی. (خویش باقی نگذاشته است
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  :فقر و مسکنت .7
ي ابانهایب، انشیاطرافو  دانیمري برایی است الگو کهی یواالبه مقامات  دنیرسي براو  دانست یمي عادخود را از مردم  دیبوسع

 مینیب یمی را اندلسو مردم زمانش بخصوص ابن حزم  انیازصوفاما . و از سنگ بسترساخت کردي تلخ را تحمل طعامهاجانفرسا و 
بر مردان حرام  رکهیحری انزمو  پوشد یمدر  نهیپشمگاه جامه  که دیابوسع هیباکني مرد انیازصوف«: ندیگو یم نیاوچندرباره ي  که

  )24:1385محمدمنور(» ...است

و  دهیپوشي فاخر ها جامه. تخت او بنشستم شیپبرآمدم و در  خیشامتحان به مجلس  لیبرسبي روز: دیگوحسن مودب …«
ي ا ی جامهشیدروآخر آورد، از جهت  ، چون مجلس بهگفت یممجلس  خیش. يوداور پرانکاری دلي بر سر بسته، با طبردستار 

  )63و62: 1385محمدمنور.(»بدهم شیخودستار  کهي خواست مرا دردل افتاد دستار. دادند یمي زیچی هرکسخواست 

 هیتکدر چهار بالش نشسته بود و  خیش. آمد…ما خیش کینزدبه  ارتیزبه  باکوبو عبداهللا  خیشروز  کوقت ی نیاو هم در «
  )85همان، .(»آمد دیپد باکوهللا بوعبدا خیشي دردرون انکارازآن . یسلطان چنانکزده 

  )267:1383حافظ( کنمی طمع در گردش گردون دون پرور ک        ی به دستسلطانیی گنج گدادارم در  کهمن 

عمدا فخر  خواهد یمیی خود هم گو خیش کرامتهمراه با  گرید تیحکا نیا. ي در دل افتدانکار هرکسی را مالمتي آر
  .کندی وپادشاهبفروشد 

ی ومنهاده  برکنار خیشي پای شیودروی خفته سلطانچهار بالش نهاده و چون  دیدرا  خیش. رفت وسالم گفتی در قاض …«
ی است پادشاه نیافقرا چون تواند بود؟  ریپتنعم  نیچندمرد با  نیوا فقرکجاست نجایا که کردم شهیاندی گفت با خود قاض. دیمال
  )138همان، (» یشیدرویی و صوفنه 

تناقض دارد و صرفأ از نگاه  …ام و دهینخوابهرگز  نگونهیوانداده ام  هیتکي زیبرچتا عمر  دیگو یم که دیبوسع کردار نیا
  !مالمتی توجیه پذیر است و شاید مالمتی بودن بهانه اي بود براي انجام چنین اعمالی

را باد  خیش.ي دردستاه نشسته بود با مروح خیش نیبربال…میعبدالکروخواجه .سرباز نهاده بود خیوشبود  لولهیقوقت «
  )208همان، .(»کرد یم

هیچ گونه نسبتی با واقعیت -دارد»خشت زیرسروبرتارك هفت اخترپاي«که درشعرحافظ-اما آن چهره ي ملکوتی قلندر
» آیین مالمتی«و » قلندر«اما حافظ درجهان آرمانی خویش چنین تبلوري به کلمه ي . تاریخی و اجتماعی قلندریه عصرحافظ ندارد

 توان یمو این را ) 51:1386شفیعی،.(شود یماده است که در ذهن خوانندگان شعراو، روز به روز، عزیزتر و قدسی تر و ارجمندتر د
همان مکتبی دانست که بوسعید بنیانگذارآن بود، چراکه بوسعید هیچ قاعده و قانونی رابرگزارنکرد و این نشان دهنده یک مرام 

 .افتد یماندیشد، به این راه شخصی است که هرکس اینگونه بی

  

 :کرامات- 8
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داللت برحال و سرّ  کهیی زهایچاز اظهار  کالًو  کنندبه مردم موعظه  کهو دوست ندارند  دارند یمی مخفرا  کرامات انیمالمت
  )77: 1376ی، فیعف.( زانندیگرباشد 

  )94:1383فظ،حا(دردهن عام افتاد کزکجاسرّغمش             دیببرعشق زبان همه خاصان  رتیغ

  )117همان،(کردی دامیاسرارهو بودکه نیاجرمش               سرداربلند ارکزوگشتگفت آن ی

او به  که رایز ستینی منزلتبس )درگاه حق(درگاه نیدررا  کراماتصاحب «: دیگو کراماتخود در مورد اظهار  دیابوسع
ی و حظّبس  تیوالنزلت تواند بود و صاحب اشراف را در جاسوس را بر درگاه پادشاه چه م کهبود  دیپدی است و جاسوسمنزلت 

اشخاص است،  ریبرضمامسئله فراست واشراف  دیبوسعمعلوم است منظور  چنانکه. یدانگي ناریدمگر به مثَل از هر ده  ستینی بینص
 اظهارکراماتی نوع، نباشد میمستقی سازد، اگرچه گرمگفتار و رفتارجلوه  نیعی عامداً در گاهخود  دیبوسعرا  کرامتاما 

خواسته و ناخواسته، به اجبار و  دیابوسعو  ازاستینی گاه که کردقبول  دیبا. اش مطابقت ندارد دهیعقبا اصل  که شود یممحسوب 
 انیمالمتازجمله  کهگفت  توان یمرا  دیابوسع. پردازد یمبه آن » یملت مانیا« ای» یشخص بیتأد«، » یکسنجات «ي برا، اریاخت

محمدبن منور در مورد  چنانکه. ودر مورد ضرورت به آن پرداخته است کند ینمجهد  کرامات کتماني برا ادیز کهاست  یمتعادل
ی قصد ب، اما اگرظاهرشود نکوشند اظهارکراماتباشند در  انیمقتدا که فهیطااما آن :دیگو یمباشد »دیبوسع«نمونه اش  که انیمقتدا

لق حجاب راه  را شانیااز آن متأثرنشوند چه  شانیا  بیوتهذو ارشاد  تیوهدامأمور باشند به وعظ خلق  بلک. دیاینزحمت خَ
 - دانیمر بیوترغ تیهداي سخن ازجهت دراثنا اي استشهاد، یبرا -مجلس انیدرم...«: دیگوی گرمیدیی درجا».دانیمراخالق 
  )53: 1385محمدمنور،(» .اورفته است مباركبرزفان 

» گروه شوقی«صوفیان را به گونه اي دیگر تقسیم بندي کرده است که یکی ازآنها را » دیانبیان اال«ق مولف .ه 485درسال
گویندکه سخن ایشان همه ازشوق است؛ درجمله کسب کردن نکنند، کاهل پیشه باشند و دعوي علم غیب و فراست کنند، چنانکه 

  )105 -104:1386شفیعی،... (شیخ ابوسعید ابوالخیر را گفتندي و مانند او

از صومعه  خیش که،بامداددرمجلس بودم نشسته )یعبدالصمدسرخس(من ...«: اصراردارد کراماتشي برافشا خیش کهی تیحکا
، کن تیراحکاي ما ا دهیددوش  کهخواب  ارآنیب!  اعبدالصمی«:گفت...افکند شیسردرپی ساعت..آمد و برتخت بنشست رونیب

هنوز من خواب . ی بنشنودکستا  دمیکوش یمو  کردمواب آهسته آغاز بردم وآن خ خیشسر فراگوش ...» يا دهید کههمچنان 
 شانیاي قضاءحوائج براو  شانیا مادرمکان کهتا مردمان بشنوند  آوازبلندکن«: وگفت کردآواز بلند  خیش کهبودم  آغازنکرده

  ) 67: 1385محمدمنور، . (ستین مکانوالّا ما را  مینینش یم

  :دیگوو حافظ 

  )287:1383حافظ،( میبر کراماتفضل وهنرنام  نیبدگر                  شیخوي آلوده ي  نهیپشمشرممان باد ز 

  .را خوب بخواند دیاسرارالتوحمتن  که دیبااست و طالب آن  اریبس دیبوسعبه دست  اظهارکرامات

ی معرفت، آن عرش فلک بستان مطلق، آن باقی بر حق، آن محبوب الهی، آن معشوق نامتناهی، آن نازنین مملکت، آن آن فانی  
عهد بود بر جماه ي اکابر و مشایخ، و از هیچ کس چندان کرامت و  ابوسعید ابوالخیر قدس اهللا سره، پادشاه: سیر، قطب عالم

که پدرش دوستدار سلطان محمود غزنوي بود، چنانکه سرایی ساخته بود و جمله دیوار آن  نقل است. او ریاضت نقل نیست که از
ابوسعید همه آن خانه . خانه اي بازگیر از براي من! یا بابا: گفت. شیخ کودك بود. و لشکریان و فیالن او نگاشته صورت محمود را
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وقت  پدرش را. ی و من نام سلطان خویشسینو یمتو نام سلطان خویش : گفت ی؟سینو یماین چرا : پدرش گفت. بنوشت... را ا
  .نهاد شها را محو کرد و دل بر کار شیخخوش شد و از آنچه کرده بود پشیمان شد و آن نق

ازسوي دیگر کسانی چون بایزید و بوسعید و دیگر هشیار سران عالم تصوف وعرفان، سخنانی دارند که پیداست هدایت و 
  )42:1388استعالمی(دانند ینمارشاد را نیازمند کرامت 

یعنی به آن »ه کرامات باز نگذارد وبازآن ننگردولی پشت ب«اینکه:کند یماما قشیري درادامه سخن به نکات مهمی هم توجه 
هرکه چهل روز به اخالص زاهدگردد،اوراکرامت «که میشنو یماز سهل شوشتري )48:1388استعالمی(تکیه نکند ومغرور نشود

  )71: 1388استعالمی. (پدید آید واگر پدید نیاید،خلل از وي افتاده باشد درزهد

و بوسعید، کرامت به معنی کاري فراتر از توان این جهانی، نه ممکن است و نه در  درنظر پاکدالن روشن بینی چون بایزید
  )203:1388استعالمی(تربیت رهروان حق به آن نیازي است

  )31:1383حافظ(کآتش از خرقه سالوس وکرامت برخاست                 حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببري

: 1388فیضی. (افتد یماست که درذهن ودردرون افراداتفاق »معجزه عقلی«ي  اشراف برضمایردرچشم اندازکرامت ازمقوله
258(  

    
درصوفیه اهل طامات، سالکی را گویند که بیان حقایق خود کند واظهار کرامت خودخواهد کند و در مقامات کشف وکرامت 

کماالت  مقیدشده باشد وصوفیانی راگویندکه براي فریب وتسخیر عوام الناس خود فروشی واظهار
  )319: 1387محمدجوادمشکور.(نمایند

 گفت یم کرد یمابوسعید بی آنکه خود تصریحی به انکار کرامت داشته باشد، در موردي که شخصی از او تقاضاي کرامت 
بس منزلتی نیست، زیرا که به منزلت جاسوسی است و پدید بود که جاسوس را بر ) درگاه حق(صاحب کرامات رادر این درگاه 

. ه پادشاه چه منزلتی تواند بود و صاحب اشراف را در والیت بس حظی و نصیبی نیست مگر به مثل از هر ده دیناري دانگیدرگا
  ) 385: 1385محمد بن منور (

سهل است «: گفت» .رود یمفالن کس بر روي آب «: شیخ را گفتند«. دهد یمخود را متنفر از مدعیان کرامت نشان  نیچن هماو   
فالن کس در یک لحظه «: گفتند» .پرد یمي ا زغنهمگسی و «: گفت» .پرّد یمفالن کس در هوا «: گفتند» .ي نیز برودا صعوهبزغی و 

. این چنین چیزها را بس قیمتی نیست. شود یمشیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب «: شیخ گفت» .شود یماز شهري به شهري 
خیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار در میان خلق داد وستد کند و با خلق بیامیزد و مرد، آن بود که در میان خلق بنشیند و بر 

  )199: 1385محمد بن منور(» .یک لحظه، به دل از خداي غافل نباشد

  :زد یم، و به مدعیان کرامت گوشه و کنایه دانست ینمحافظ نیز خود را اهل کرامت 

  )75: 1367حافظ، (هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد                   چندانکه زدم الف کرامات و مقامات

  )258همان، (گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم                 ي خویش آلودهي  نهیپشمشرممان باد ز 
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  )85همان، (هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد                     با خرابــات نشینان ز کــرامات مــالف

 بایزداستان  نیاارزش . ی نداردتیاهمنوشته شده است  نیااز  شیپحدود هزار سال  کهکرامات  نیانداشتن  اشتن و یدا تیواقع
  . آن ارتباط دارد امیپبه  بلکه، شود ینمآن مربوط  تیواقعبه 

ي در ادار قابل مالحظه به مق میتوان یم  بلکه، میببری پ کرامات نیا تیماهبه  میتوان یمنه تنها  کهاست  نیاروش  نیا دهیفا
 دیاسرارالتوحدر کتاب . میکن، نحله ها اطالع حاصل ها فرقه، مذاهب، انیاد شیدایپو  جادیاي ها سمیمکان، و ندهایفرآ، ها وهیشمورد 

از  زیني از موارد اریبسدارد، اما در  نینمادي از آنها جنبه رمزي و اریبسنسبت داده اند که اگر چه  خیشکرامات و معجزاتی به 
را به  شانیاخود  دانیمروي از راه بازگو کردن افکار پنهان . کند یم تیحکای و احاطه او بر مقوالت روان شناسی زهوشیت

، با دیابوسع خیش زیندرباره دشمنان و مخالفان . است شده یمي آنان اریهوشي و داریبو موجب  کرده یمي درونشان آگاه ها یزشت
 نیابا . است رسته یمو دشمنی آنها  نهیکو از  کرده یمرا شرمسار  ها آنجاه و مقام و شهرت و مال،  یی نسبت بهاعتناگذشت و بی 

را از حد  خیشبدوست، مردمی که  دانیمرکه نمودار شدت اعتقاد  شود یم دهید زیآمگاه سخنانی خرافه  ها داستان نیاهمه، در 
زي که هست، کرامت داشتن، از لوازم حیات مردان عارف و سالک است و چی. یی رسانده بودندخداانسانی فراتر برده و به درجه 

  )421: 1388فیضی،. (اعتقاد به کرامت اولیاء جزء اصول عقاید اشاعره است

  

 :ترك زهد-9
امیه(=ازادبیات زهد راهی طوالنی وجود دارد که درطی  شدن آن، مسائلی فراوان قابل ) قلندریه(تا طامات و ادبیات قلندري )کرّ

ي شعروادب عرفانی ها هیمااشاره کرد که یکی ازمهمترین درون » رند و زاهد«به تقابل  توان یمصرفاًدرحد اشاره .بررسی است
  .فارسی را بوجودمی آورد

، زاهد ارزد ینمبه هیچ » ي لطف ازل سابقه«از نظر صوفیه که نظر به پایان کار دارند و از دیدگاه آنها اعمال آدمی در مقابل
در  توان یمبهترین تصور این مسئله را . از رحمت حق نا امید بماند تواند ینمبه سرانجام خویش خوش بین باشد و رند هم  واندت ینم

در شعرحافظ، رند و قلندر به یکدیگر گره خورده اند؛ البته باید توجه داشت که در شعر سنایی این واقعه . شعرحافظ مالحظه کرد
ذرسنایی وعطاراین گره خوردگی به اوج کمال خود رسید و به عنوان موتیو مرکزي و اساسی و نوعی ادبی اتفاق افتاد و از رهگ

  )373و372: 1388فیضی،. (عینیت، میان رند و قلندر درسنت شعر فارسی بوجود آمد

  :دیگو یممولوي 

  سرفتنه ي بزم وباده جویم کردي                  زاهدبودم،ترانه گویم کردم

  )22:1381بشردوست،( بازیچه ي کودکان کویم کردي                  وقاري دیديسجاده نشین با

  .خواند یم» شاهبازان طریقت«دراین نظرگاه است که حافظ، کارگزاران دین و دولت را به طنز و تسخر

  )346:1383حافظ،(! شاهبازان طریقت به مقام مگسی           چه شکرهاست دراین شهر؟که قانع شده اند

و  رفت یمبه صحرا  وستهیپپرداخت و  اضتیربا لقمان ابتدا به زهد و  داریدآمده وي پس از  دیابوسعآنچه در شرح حال بنابر
  .گشت یم ابانیبتنها درکوه و 
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  )152:1383حافظ،(قدر یک ساعت عمري که دراو داد کند               شاه را به بود از طاعت صد ساله وزهد

  کند یممالمت ازهمان قرن چهارم درادب منظوم فارسی خودرا آشکار نکوهش زهد وستایش راه ورسم 

  جزدوزخ وفردوس مکانی دگرست            مارابه جزاین جهان جهانی دگرست 

  ) 35و1386،34شفیعی، (قرایی وزاهدي جهانی دگرست               قالشی وعاشقی سر مایه ماست 

شیخ جواب داد . چون آن زاهد سالم گفت. وقان آمده است به سالم شیخ آمدچون بشنید که شیخ به ن.ودرنوقان زاهدي بود... «
سید بوطالب . شکسته از پیش شیخ بیرون آمد. ستیبا یمآن زاهد عظیم بشکست که او را از آن مردمان آبرو . و بدو التفاتی نکرد

با قرایان صحبت مکن که !پس گفت یا سید.هدنباید زاهد،نبایدزاهد،نبایدزا:شیخ گفت.این زاهد ما را التفات نکردي!اي شیخ:گفت
  )166:1385محمدمنور،(ایشان غمازان باشند بر درگاه حق

  )240:1383حافظ،( تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام              عاشق ورند ونظربازم ومی گویم فاش

سانیکه به تکالیف ظاهري شرعی عمل ولی مردم آزاروخودبین نیستندویاحق ک ورزند یمآنانکه برانجام فرایض خوداکتفا 
حافظ یک «.و کینه و عناد و عیب جویی و خودبینی و مردم آزاري نیز ندارند بر زاهدان هفتادساله و ریاکارشرف دارند کنند ینم

  )104: 1383مرتضوي،.(»نفرفیلسوف بدبین نیست،بلکه عارفی بدبین نسبت به فلسفه است

  )404: 1388فیضی،. (ست و در آیین فتوت رنگ مردم دوستی و ایثار پررنگ تراستدر مذهب مالمتیه، اخالص رنگ اصلی ا

ي  عامههرچه بیشتردرستایش اصحاب مالمت کوشاترشدند و هر چه زاهدان، برمیدان ریاي خویش افزوده اند،ازسوي دیگر، 
ریا «این مسابقه. افزوده اند-است که مذهب ارباب مالمت-ي مقابل ریا نقطهمردم واصحاب فکر، بویژه شاعران عارف، درستایش 

ي  دربارهي مستعدي شده است که تخیل هنرمندان جامعه  مادهازسوي دیگر، »مالمت «ازسویی و » زهدآشکارا«و » واخالص
. آن،روزبه روزفعال ترشودوقهرمانانی تخیلی ازاصحاب مالمت وقلندریان بسازدوآنهارارویاروي زاهدان ریایی قراردهد

  )406: 1388فیضی،(

وبحث برسر بهشت و دوزخی است درهمین جهان .باورداشتن یا نداشتن بهشت ودوزخ ادیان،امري است به یک سوي نهاده
بوسعید …بوسعید،به این نکته ژرف روانی پی برده است که بهشت آنجاست که تو نباشی…ودرطول حیات فردي هریک ازما

که تمام عذابهایی که آدمیزاد بر روح خویش تحمیل  آموزد یموبه ما  شود یمازین نقطه وارد یک چشم انداز دیگر بهشت ودوزخ 
  )254: 1388فیضی،(آغازمی شود » ریا«خود را جزآنچه هست نمایش دهد و از اینجا  خواهد یم، به واسطه آن است که کند یم

  

  :انبساط و تظاهر به شادي -  10
و به » خوش بودن فریضه است«ازسخنان شیخ است که. دبامشرب شیخ ابو سعید که سلطان اهل بسط است منافات دار» حزن«
است که ناشی ازخوف وفراق و باعث برتنگدلی ومالل دایم وتیرگی » اندوه سیاهی و شومی«که مقصود شیخ نه آن  رسد یمنظر 

در وجالي روح باشد بلکه آن سوز درون وتاثر صافی دل منظور است که از غلبه ي عشق و جذبات وصال برخیزد و بر انشراح ص
پیران ماورالنهر : منعمان دنیا به دنیا متنعمند ومنعمان آخرت به اندوه متنعمند وشیخ گفت: شیخ گفت...«. دل وصفاي روح بیفزاید

  )76:1383مرتضوي،.(است وایمان را منزل حزن است»بطر«گفته اند که شرك را منزل 
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  :حافظ گوید

  )283:1383حافظ،(ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم                    چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد

منزلگاه پسر قصاب نه اندوه است ونه  کهالحمدهللا :گفت«:میآور یم دیاسرارالتوح ازکتاببلعباس  خیازشی فیتعرهم 
راه  میقدي صفت توست وهرچه صفت توست محدث  است ومحدث رابه وشادصباح والمساء،اندوه  عندربکم سیلي،شاد

  )49:1385محمدمنور،(ستین

به  دیابوسع خیشیی عمومی رسمی بود که پس از نواو هم دلی و هم  گریکدشادي و شوق به زندگی و دوست داشتن ی شیستا
ی بود نامش زهره، او را زکیکنیی را اعراب ":  گفت یماست که  خیش فیظراز سخنان . دیبخشآداب تصوف رنگ و روشنی تازه 

و آشفته  دهیشورکه زهره من رفته باشد و کار امت  رایز. ؟ گفت نخواهمردیبم زکتیکنباشی و  نیمومنرالیامگفتند خواهی که 
  .شود

عشقی که براي حافظ سرتاسر رنج . عشق دربعضی بارنج واندوه و قبض توأم است و دربعضی با شور وشادي و اشتیاق و وجد  
  )248آیه2سوره(اهللا یقبض ویبسط. و محنت و دشواري است

  :دیگو یمدرحال یک شخصیت صوفی وعارف بررسی کردوحافظ » طعم وقت«به توان یمبحث را  این

  )272:1383حافظ،(که کشم رخت به میخانه وخوش بنشینم              نمیب یمحالیا مصلحت وقت درآن 

عوامل روحی یا  درگشادگی و بسط باشد وهرگاه که» لحظه«یا این » وقت«کوشش بوسعید همواره براین بوده است که این 
است،او از هرگونه وسیله اي براي گشودن وقت یا دست یافتن به  دهیگرد یم»بسته شدن وقت«خارجی سبب قبض یابه تعبیر او 

  )138:1385محمدمنور،.(است کرده یمبسط استفاده 

ا مردم عادي، هرکس که باشد وگاه ازگفتگوي ب. شد یمغالباً از زیارت قبرمشایخ یا به صحرا بیرون شدن براي این کاراستفاده 
  .است تاصفت وقت رابدل کند گرفته یمیاري 

  

 :بی اعتنایی به ظواهر علوم و شریعت - 11
  

و گاه کافر به  شدند یمآنان همواره از سوي اهل دین مورد مالمت واقع . اهل حال در مثابل اهل قال دانست توان یمقلندران را 
  .آمدند یمحساب 

قلی است که دربرابرعلم اهل حال وکشف شهود امري است مانع ازرسیدن به حق ودراصطالح منظورازقال، مسائل علوم ن
اند،گاه کتابهاي  دهیرس یمصوفیه وقتی که به مدارجی از سلوك روحانی وبه کشف حقایق .صوفیه قیل وقال مدرسه است

  )466:1388فیضی،.(اند کرده یماندیادرزمین دفن  شسته یمخودراکه محتوي علوم نقلی بوده است 

  .این همان حرکت ازدانش است به بینش
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لذت حال  ابوسعید. و وي را از مدرسه به خانقاه و از عالم قال به عالم حال کشاند ستادیا جوان دیابوسعلقمان روزي بر سرراه 
آن . مورد فرو بردکرد و بر زبر آن شاخی  نیرزمیز که خوانده و نوشته و جمع کرده بود همه را در ها کتابو هرچه از  افتیب

  .شتافتند یمآن درخت  ارتیزبه  هنهیمشد و اهل  هیسابرگ و  و پر دیبال ها سال ها درخت

وبه آن معنی که  استادش ابوعلی فقیه نیزاین تغییرحالت اورادرسردرس،دریافته وازوي خواسته است که علوم ظاهررا رهاکند«
علوم رسمی رابه گفته ي صاحب اسرارالتوحید،یکسره طالق گفته  پس ازاین تاریخ وي.چنگ درجانش افکنده است بپردازد

وهرچه کتاب داشت همه رادرزیرخاك کردوبرروي آن ،درخت موردي کشت وتاآخرعمردیگربه آن بازنگشت،اما این سخن 
ه افسانه اي بیش نیست وابوسعید حتی اگر کتابشویی کرده وکتب خویش رادفن کرده باشد،بازهم تاآخرعمردرطریق عل م بوده وعد

  )31:1385محمدمنور،.(دارند»روایت حدیث«ي بسیاري ازعلما شاگردان اویندوازوي اجازه ي 

  :وحافظ گوید

  )132:1383حافظ،(که علم عشق دردفترنباشد                 بشوي اوراق اگرهمدرس مایی

ستند کسانی که از دل حال، آینده رابرون کم ه. آینده مکتوم و مستوراست. التفات به حال ممکن است مانع از دید آینده شود«
  )109:1381بشردوست،. (کشند

بلکه  رفت ینماین است که او نه تنها خود به حج  دهد یمی ابوسعید را به ظواهر شریعت نشان توجه یباز دیگر چیزهایی که   
واین هفتاد سوگند است ـ که هر کس  خداي داند ـ« :روزي بر سر جمع گفت که. داشت یمغالب مریدان را هم از رفتن به حج باز 

تو حج «: دیگو یمو در پاسخ مریدي که به او ) 286همان،(».را خدا راه مکه فرا پیش او نهاد، آن کس را از طریق حق بیفکنده بود
     ».ي سنگین را زیارت کنیا خانهبس کاري نبود هزار فرسنگ رفتن و به زیر پاي گذاردن تا «: دیگو  یمي ا نکرده

، و با لحنی تندتر نسبت به ابوسعید به انتقاد از نهادهاي رسمی، شمارد یم اعتبار یبفظ نیز چون ابوسعید ظواهر شریعت را حا  
باید توجه داشت ابوسعید بر خالف حافظ . پردازد یمیعنی نهادهاي دینی و علمی، چون مسجد و مدرسه و بویژه صومعه وخانقاه 

حافظ براي حمله . از حافظ است تر  نیخوشباو نسبت به خانقاه و صوفیان  مینیب یمو است اگر خود صوفی خانقاهی است و از این ر
  .آورد یمبه این نهادهاي دروغین و ریایی به نهادهاي مقابل مانند خرابات و می رو 

ی که غالب یی که معاصران بوسعید در زندگیش جسته اند، بی توجهی اوست نسبت به حج؛ در موقعیتها ضعفیکی از نقطه 
که  شدند یمصوفیان عصر او شصت بار و هفتاد بار حج گزارده و زحمت بادیه را برخویش هموار کرده اند، از بوسعید در شگفت 

او نه تنها خود به حج نرفته که غالب مریدان را نیز از رفتن به حج بازمی داشته . نرفته است» خانه ي خدا«حتی یک بار هم به زیارت 
به جاي این کار چند بار بر گرد مزار ابوالفضل حسن سرخسی، بگردند و آن را حج خویش : تاس گفته یمو 

  )10:1385محمدمنور،(انگارند

 -که درحال سماع احرام گرفته بود و لبیک زده و آهنگ زیارت کعبه کرده بود-یک بارهم که درهمراهی فرزندش بوطاهر
ل عازم زیارت حج شد، چون به خرقان و بسطام رسید ح ج خویش را به زیارت خاك بایزید بسطامی و دیدار بلحسن خرقانی مبد

و برسرجمع که -بوسعیدگفته است. کرد و از همانجا به نیشابور بازگردید ودرعمر هشتاد وسه ساله ي خویش هرگزبه حج نرفت
و در . زطریق حق بیفکنده بودکه هرکس را که خدا راه مکّه فراپیش او نهاد، آن کس را ا-خداي داند واین هفتاد سوگنداست

یی پیران سفرحج گو یماین چه : پیران حج کرده اند و توحج نکرده اي، سبب چیست؟گفت«: پاسخ معترضی که به اوگفت
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وحجازنکرده اند و توحج نکرده اي، بس کاري نبود هزار فرسنگ برفتن و به زیرپاي باز گزاردن تا خانه اي سنگین را زیارت 
اینجا نشسته در شبانروزي، اند بار بیت المعموربرزور سر وي طواف کند، بنگري تاببینی  مردآن بودکه. کنی

  )265:1385محمدمنور،(

این تلقی ابوسعیدازحج، صورت تند و بی پرواي اشاراتی است که از اواسط قرن چهارم در نقد رفتار کسانی که ظاهر اعمال و 
و ژرف ترین تفسیرآن درکتاب  شود یمدرادب صوفیه دیده -وده اندمناسک را دیده و از عمق سمبولیسم آن بی خبرب

  .سلمی و تلخیصی از آن درکشف المحجوب هجویري آمده است» تفسیرحقایق«

معلوم است که حج تمام نشودمگربه بدرقه اي که درراه ازعرب نگاه دارد ولکن حج چیزي است ورفتن راه حج چیزي «
  )155:1372محمدغزالی،(ودکاریدیگراست دیگروحراست که حج که بی آن تمام نش

  )109:1383حافظ،(که خاك میکده ي عشق رازیارت کرد                ثواب روزه وحج قبول آنکس برد

آن خاك را زیارت :بعد ازآن هرمرید شیخ ما را که اندیشه حج بودي، شیخ مااورا به سرخاك پیر بوالفضل فرستادي وگفتی
  )53:1385محمدمنور ،(تا مقصود حاصل شود کن وهفت بار گرد آن طواف کن

  )274:1383حافظ،( نمیب یمی ومن خانه خدا نیب یمخانه                جلوه برمن مفروش اي ملک الحاج که تو

و اصطالحاتی ) براي نمونه پیرمغان(ذوق مالمتی خواجه نیز مسلماً یکی از مهمترین عواملی است که انتخاب این عنوان  
فقط در شعر  ها بیترکشاید هم اینگونه . کند یمو همچنین اصطالحات ترسایی را توجیه    آتشکده...مغ یا دیرمغان ونظیرآن، مانند 

اول از همه سلطان «چراکه . زدند یم انشانیعصر همو تلنگري باشد که بوسعید و حافظ و دیگران به تفکر  رود یمو امثال آن به کار 
  )15: 1383مرتضوي،(» .را درشعر بیان نمود)شاید مضامین دینی وقرآنی(و  الت تصوفابوسعید ابوالخیربود که افکار وخیا

دستوردهندپیشاپیش جنازه  …هیچ کدام ازبزرگان شعرفارسی،باهمه مقام واالیی که درعالم شعردارند،اینگونه باشعرنزیسته اند
عربی،شعربنویسندودرحاالت مناجات ودعا وبرلوح گورشان به جاي آیات قرآن وادعیه .شان به جاي آیات قرآن شعربخوانند

  )137: 1388فیضی،. باخدا،به شعر فارسی سخن بگویند وبه جاي دعاهاي مأثورعربی،براي حرز بیمار و شفاي او شعربنویسند

 توصیه درونی او بر یادگیري قرآن واجبتر و بسا زودتراز هرچیزي است. کند ینماماحافظ چندان این اعتقاد بوسعید را تایید 
، درحالیکه کلیت حرف و حدیث بوسعید فراگرفتن مطالب با زبان داند یموحتی فضیلت اشعارش را مدیون عنایات قرآن 

  .چنانکه درکودکی چنین بود.شعراست

  :انس والفت حافظ به قرآن وایمانش به کتاب آسمانش اسالم تردیدناپذیراست

  )65:1383حافظ،(غیرت قرآن خدانیستفکرت مگراز               اي چنگ فروبرده به خون دل حافظ

  )340:1383حافظ،(به قرآنی که اندرسینه داري                   ندیدم خوشترازشعرتوحافظ

  :اما این قرآن نباید دام تزویر واقع شود

  )22:1383حافظ،(دام تزویرمکن چون دگران قرآن را              حافظا می خورورندي کن وخوش باش ولی



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٥١٣ 
 

و در برابر کسانی که  کند یمو آن را منع  دهد ینمدر صورت کلی اهمیت ) بنا بر وضعیت صدراسالم(را قرآن، شعروشاعري
و در  خواند یم، با آیاتی محکم، بالغت و فصاحت خود را از هرگونه رموز شاعري بري شمردند یم)ص(قرآن را اشعار پیامبر
  . میانه خوبی ندارد) جدا از شعرحکمی(به هر طریق دین . رندیگ یم که از اهالی شعر مورد نفرین قرار شود یمروایات گاهی دیده 

:  میگفتیی؟ گوي سخن خدابا  کهی خواه!ي پسرا: ما را گفت. میبود نیاسبلقسم بشر ی شیپي روز کهما گفت  خیشو «
  ؛يمگو نیازا شیبي و گو نیای باشدرخلوت  کههر وقت : ؟گفتمینخواه، چرا میخواه

  کرداحسان تو را شمار نتوانم                  کردنم ی توجانا قرار نتواب

  کردتو از هزار نتوانم  شکر کی                  ییهرموگربرتن من زفان شود 

  )19: 1385محمدمنور،.(»ی راه حق برما گشاده گشتدرکودک، نیا برکهتا به  میگفتی هم نیاما همه وقت 

ما  خیشبرزفان  تیب نیاسخن  انیدرم. داد یمما جواب  خیشو  کردند یمها ما سوال خیشاز  شانیاو  رفت یمما را سخن  خیش«
  :تیببرفت، 

  یتوهست کهصاحب خبران دارم آنجا              ي دوستا میندم زدن از حال تو غافل  کی

 چیه.دستنینگر گریکدودر ی کردند شهیاند اریبس شانیا؟کجاستدرقرآن  تیب نیای معن: وگفت کرد شانیبدي رو خیشآنگه 
انا ال  حسبونام ی: دیگو یمخداوند : ما گفت خیش. یبل: گفت؟گفتند دیوای مما را : گفت خیش. دیبگو خیش: گفتند.امدیفران زشانیچ

  )270همان،). (کتبونی همیرسلنالد(ی هنسمع سرهم و نجواهم 

 بقونال ی هایف نیخالدالفردوس نزالً لهم جنات  کانآمنوا وعملوا الصالحات  نیالذان (برخواند تیآ نیایی مقرما  خیش شیپ«
  :تیبما گفت، خیش) عنها حوالً

  )301:1385همان،( ی استته میساز  سهیوکدودست  کهآن را                 ستیچجزدرد دل از نظاره خوبان 

گفتار خود و  کردارتا  کوشند یم انیصوف، ردیگ یم عتیشري بوی پس از اسالم رنگ و رانیاي  ساختهتصوف خود  کهاز آنجا 
 دهیدي ظاهري تا طرد لفظ کار کم نیایی ها گوشهاما در . پردازند یمبه مستحبات هم  کهشرع قرار دهند و از آنجاست  ریمسرا در 

او شیپ بارکه کی«. شود یم . رانگفت» ی آل محمدعل«،و »ی محمدعلاللهم صل «،درقنوت نمازبامداد خواند ) دیبوسع(نمازِ
 دهیاشنی دهیودرکتابهاد میبودهرچه ماخوانده  کهگفته است ...دیمابوسع خیش«) 1385،85محمد منور،(»شندي نباوبه )دیبوسع(خیش
لم،آن علی صل اهللا مصطف که، انبشتهی میبودوهر چه شنوده  میآوردي جا،آن به افرمودهاست ی کردهی والس .
 )1385،22محمدمنور،(

از زبان محمدمنور باشد نه خود  نیا دیشانرفته است و  دیبوسعبرزبان »آله«ای»آل محمد«ي  کلمه که شود یم دهیدیی جاهادر 
 کردهنقل  خیشو منور از زبان  شود یم دهید کاملصلوات  ذکری، پس ازشعر،کدکنی عیشف حیازتصح 36درصفحه ي . دیابوسع
 !ی هستندکسانچه »نیاجمعآله وآله «برداشت آنان از ستینمعلوم . است

شیخ به باطن . اند شمرده یم اعتبار یباساس تقلید عامه بوده است را حقیر و  چه آنز ظواهر شریعت و پیر میهنه و خواجه شیرا
مانند زمانی که با مریدان در رقص و سماع بودند، مؤذن بانگ نماز پیشین گفت؛ شیخ . کند یمشریعت در برابر ظاهر آن توجه 
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او ) 226:1385محمدمنور،(» .ما در نمازیم«:شیخ گفت» !نماز! نماز« :در آن حالت باقی ماند؛ امام محمد قاینی گفت چنان هم
از نماز و روزه  تر فاضلو خویشتن فرو گرفتن را در احکام خداوند ) 34همان،(» .دین پس از شرع است«:دیگو یم نیچن هم
: ز هاتفی شنودم که همی گفتبوعبداللّه الرازي گفت مرا سرما و گرسنگی دریافت، پس بغنودم، آوا«: دیگو یمشیخ . خواند یم
  )242همان،(» .چه پنداري که عبادت نماز و روزه است، خویشتن فروگرفتن در احکام خداوند تعالی فاضلتر از نماز و روزه«

  

  :پرهیز از سالمت- 12
  )203: 1385شفیعی،. (عافیت نباشد و سالمت آرام نباید و خلق و رفیق و دوست و بهشت نباشد) در راه حق و حقیقت: گفت(

ي اهل سالمت از او برکشی تا مردمان بدانند که او عوان است نه  جامههیچ عقوبت بیش از آن ندانم که ) ي سگ به شیخ گفته(
  ).166: 1385شفیعی،(صوفی

ي ها مرحلهاین تقابل سالمت و مالمت، در . ي مقابل آن اهل سالمت نیز حضور دارند نقطههر کجا سخن از اهل مالمت است، 
ي بعد، ابزاري شده است در دست شاعران تا هرجا مالمت را ها دورهژرفی داشته است ولی در  شکل گیري این مکتب معنايآغاز

  )374: 1388فیضی،. (بکاربرده اند از موسیقی سالمت بی بهره نمانند

، نندیب یمناه بزرگ ،ریاوفریب راگکنند ینماهل مالمت، پارسایان و وارستگانی هستند که دعوي یا تظاهر به پارسایی   
، عبادت و زهد و پرهیز خود را نه اسباب تقرّب به درگاه حق دانند یمي خود  فهیوظرسواکردن ریاکاران را چون عبادت پروردگار 

بابت وارستگی و درستی و صدق با پروردگار هم از کسی . می شمارند و نه ابزار جلوه کردن و حرمت داشتن در چشم خالیق
ي ایرانی، بزرگانی چون  شهیانددر تاریخ . کنند ینمتمجید ندارند و خدا را هم به حساب پاداش جهان دیگر عبادت  انتظار ستایش و

اگر .، سخن گفته و چوب رشادت خود را خورده اندکند یمابوسعید و حافظ، به تکرار از آنچه جهل عموم راعمیق تر و استوارتر 
  :این بیت حافظمصداق  شود یمچیزي بگویند و کاري بکنند، 

  )117:1383حافظ،(جرمش این بودکه اسرارهویدامی کرد         گفت آن یارکزوگشت سرداربلند

  .پس مجبورند به گونه اي مالمتی باشند

این  ندیگو یماین کیست؟:پرسد یمروزي بوسعید در بازار شهرنیشابورمی بیندکه جوانان مردي رابردوش گرفته اند،«
یعنی همان صفتی که »!به راست باختن وپاك باختن:دیگو یماین امیري به چه یافتی؟«:دازاومی پرسدبوسعی.امیرقماربازان است

  )235:1388استعالمی،(» .درمدعیان وریاکاران نیست واهل مالمت می دانندکه نیست

  )30:1383حافظ،( گفت بامامنشین کزتوسالمت برخاست                 دل ودینم شدودلبربه مالمت برخاست

  بوده است»الشهرة آفۀ«و»المالمۀ ترك السالمۀ«رمالمتیهشعا

  

  :يریگ جهینت
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خود  گاهیدرجای معان نیازا کیهر.ردیگی رادربرمی مختلفی معان کهیی است ایدنوتصوف درتمام جهات خود  رعرفانیمس
  .گرهستندیدي ادسته ي و مورد قبول ارفتارها مورد رد عده  نیای گاه کهاما سخن ما آن است .است هیتوجو  ریتفسقابل 

. ی باطن آنوگاهي موردتوجه است زیظاهرچی گاه،ردیگ یماگر سخن و عملی خالف آنچه شرع و عرف است صورت 
پابند به هیچ  کهي است آزادانه ا قهیطربه هرصورت . ي انتقادي و اصالح جامعه و شخص را دارد جنبهسخن و عملی که بیشتر 
ی نگر را بر جزئذهن مردم زمانه و حال  که شود یم دهیدي گفتاري رفتار و امهنه  دیعابوسدر سرگذشت . اصول محدودي نیست

براي . کند یم دایپرا  دیبوسع طیشراي مصلح، منتقدگروه چون  نیدراحافظ هم با قرارگرفتن . کند یم رانکوهشوآن  زدیانگ یم
یی را به جان بخرد تا مگر جامعه اي را از بند ها زنشسرانتقاد عمیق تر الزم است تا حدي خود شخص از بند تظاهر خارج شده و 

  .شوند یمو به همین خاطر است که بسیار مورد سرزنش و نکوهش واقع . ریا و اسارت سطحی نگري رها کند

توجه نگارندگان مقاله این بوده است که مالمت را نه به عنوان فرقه اي خاص بلکه به عنوان نگرشی خاص در بیان افکار و 
گفتار و کرداري هنري با موقعیت . ی انسان بررسی کند و در این میان از گفتار و کردار دو متفکر عرفانی بزرگ بهره گیردزندگ

 .سنجی مناسب در کالم اهل مالمت



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٥١٦ 
 

  :منابع

 قرآن

 هرمس: ، علم هرمنوتیک، به کوشش محمدسعید حنایی کاشانی، چاپ اول، تهران)1377(پالمر، ریچارد.ا

  سخن: ، حدیث کرامت، چاپ اول، تهران)1388(داستعالمی، محم

 روزگار: ، سوداي حقیقت، چاپ اول، تهران)1381(بشردوست، مجتبی

  .162تا  137، صص دیابوسعی علمکس، مجموعه مقاالت کنگره  چیهکس بن  چیه، )تا یب(ی، مهدخت پورخالق

 ادبعثتبنی: ، چاپ هشتم، تهرانندیگو یم، عارف و صوفی چه )1369(تهرانی، جواد

ار: ی، چاپ پنجم، تهرانغنی و قاسم نیقزو، باهتمام محمد وانید، )1367(محمد نیالدي، خواجه شمس رازیشحافظ  زو.  

  نگاران قلم: ، دیوان باهتمام محمدقزوینی و قاسم غنی، چاپ دوم، قم)1383(_______________________

  90تا 75دانشورکیان، علی، آداب و مراسم سماع، دانشگاه تهران، صص

  نگاران قلم: ، کلیات، باهتمام محمدعلی فروغی، چاپ اول، قم)1383(، مشرف الدین مصلح بن عبداهللاسعدي شیرازي

  سخن:، چشیدن طعم وقت، تهران )1385(شفیعی کدکنی، محمدرضا

  سخن: ، قلندریه درتاریخ، تهران)1386(_______________

  )چاپ پیام(الهام: ه و تصوف، ترجمه نصرت اله فروهر، تهران، رساله مالمتیه صوفی)1376(عفیفی، ابوالعالء

، احیاء علوم الدین، ترجمه موالدین محمدخوارزمی به کوشش حسین خدیوجم، چاپ سوم، )1372(غزالی، ابوحامدمحمد
  علمی و فرهنگی: تهران

  .اطالعات: ، صدهاسال تنهایی، چاپ اول، تهران)1388(فیضی، کریم

الزمان فروزانفر،  عیبد حیتصحی، عثمانی حسن بن احمد ابوعل، ترجمه هیریقشرساله ): 1379(وازنبن ه میعبدالکري، ریقش
 .یفرهنگی و علمانتشارات : چاپ ششم، تهران

  ستوده : ، مکتب حافظ، چاپ چهارم، تبریز)1383(مرتضوي، منوچهر

  اسالمیبنیاد پژوهشهاي : ششم، مشهد ، فرهنگ فرق اسالمی، چاپ)1387(مشکور، محمدجواد

  آگاه: اسرار التوحید، به تصحیح شفیعی کدکنی، تهران): 1385(منور، محمد

انتشارات : موله، چاپ چهارم، تهران ژانیمار حیتصحي کربن، با هانرگفتار  شیپ، انسان کامل، با )1377( نیزالدیعزی، نسف
  .يطهور

  22ص  ،)11/6/1385(  848،شماره  نصیري، مدینه، روزنامه شرق
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136  

  بررسی کلمات مشترك بین زبان فارسی و زبان عثمانی
 

  1رسول چهرقانی منتظر

  2مهدي عبدي

  چکیده

کردند و  ق حکمرانی می.  شود، تقریباً از قرن هفتم تا چهاردهم هـ سلسلۀ عثمانی در ترکیه که همسایه دیرینۀ ایران شمرده می

هاي مختلفی بر سر حکومت آمدند، که اولین آنها ایلخانان مغول بود و پس از آنها، دوران ملوك  در این مدت، در ایران سلسله

. الطوایفی بر ایران حاکم شد و سپس تیموریان، قره قویونلوها، آق قویونلوها، صفویان، افشاریه، زندیه و قاجار به حکومت رسیدند

ها، تجارت و یا روابط دو جانبه، میان دو زبان فارسی و  هاي مذهبی، جنگ بدیهی است که در این برهۀ زمانی، بر اثر همانندي

عثمانی در حوزة لفظ و معناي کلمات، تشابهات بارزي وجود داشته باشد و از هر کشور شاعر، مورخ و یا ادیبی سر بر آورد که به 

وید و یا اثر بدیعی بیافریند، و یا مردم هر دو کشور، کلماتی را به کار ببرند که معناي واحد و ساختار زبان کشور همسایه شعر بگ

  .یکسانی داشته باشند

با توجه به اینکه در دورة مورد بحث، هر دو زبان فارسی و عثمانی، الفباي یکسانی داشتند، اشتراکات فراوانی در کاربرد 

این مقاله سعی شده با استفاده از ریشه و معناي واحد کلمات، مهمترین آنها گردآوري و واکاوي اند، که در  کلمات پیدا کرده

اند، چه  شود، تا مشخص گردد بین دو زبان فارسی و عثمانی که سالیان متمادي در دو کشور همسایه مورد استفاده قرار گرفته

 .اشتراکات لفظی و معنایی وجود داشته است

.فارسی، زبان عثمانی، کلمه، لفظ و معنا، بررسی تطبیقی زبان :کلید واژه ها

                                                        
 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1

 ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی آموخته دانش 2
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مه مقد  

ي سیاست اسالمی، در جهت ایجاد  صحنهي مسلمان است که بیش از شش قرن، در ها دولتدولت عثمانی یکی از پایدارترین 

ي ها حکومت، و در این بین با ي اروپایی ایفاي نقش کردها دولتي اسالمی، و دفاع از آنها در برابر ها نیسرزماتَحاد داخلی میان 

  .مختلفی در ایران سر و کار داشته است

ترکان و ایرانیان  .و تأثیر متقابل دو زبان فارسی و ترکی است تبادل واژگانیترین مشترکات بین ترکان و ایرانیان،  یکی از مهم

توان گفت که زبان فارسی همراه با زبان عربی،  میبا این وصف  .اند هاي زیادي از یکدیگر گرفته و در زبان خود استفاده کرده واژه

و در مقابل نیز زبان فارسی کلمات . گیرد که زبان ترکی از آنها تأثیر قابل اعتنایی پذیرفته است هایی قرار می در رأس یکی از زبان

  . ردیگ یمد استفاده قرار ي عمومی مور محاورهمتعددي را از زبان ترکی عثمانی وام گرفته است، که هم اکنون نیز در زبان 

تفهیم و تفاهم بین افراد، در عین حال نقش اساسی در روابط علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و  ي وسیلهبه عنوان  ها زبان

تاقتصادي میان کشورها و   زبان فارسی و زبان ترکی ، در طول تاریخ ي دیرینهمحکم و  ي رابطهبدین معنی ، . مختلف دارند هاي ملَ

 هاي زمانروابط ایران و ترکیه به  ي پیشینهناگفته معلوم است که . در روابط ایران و ترکیه داشته است  اي کنندههمیشه نقش تعیین 

ایران و ترکیه ، ایرانیان و ترکان ، زبان فارسی و زبان ترکی مثل دو گرهی است که جبر تاریخ و موقعیت . گردد می بسیار قدیمی بر

که  ،دیگر ترکان و ایرانیان داراي سرنوشت مشترکی هستند ي گفتهبه . را به طور ناگسستنی به هم پیوند زده است  ی آنهایایجغراف

زندگی هم ت شریف و این دو کشور بزرگ منطقه ناچارند که دوشادوش لذا این دو ملَ ؛جبر تاریخ بر آنها تحمیل کرده است

زیاد است که در این  چنان آن، شود میار و گفتار مردم ایران و ترکیه دیده که در رفتار و کرد هایی شباهتمشترکات و  .کنند

واژه و  ي مبادلههمان  ،ترین مشترکات بین ترکان و ایرانیان بی شک یکی از مهم. مختصر مجال شمارش آن امکان پذیر نیست 

  .تتأثیر متقابل دو زبان فارسی و ترکی اس

گرفته و از آنها در وام زیادي از یکدیگر  هاي واژه، اند کردهبه نحوي با هم ارتباط برقرار که ترکان و ایرانیان  متماديطی قرون 

قرار  هایی زبانگفت که زبان فارسی همراه با زبان عربی ، در رأس یکی از آن  توان میبا این وصف . اند کردهزبان خود استفاده 

 ي واسطهفی المثل ترکان به خاطر آنکه با دین اسالم بیشتر به . ته است که زبان ترکی از آنها تأثیر قابل اعتنایی پذیرف گیرد می

، از ایرانیان اخذ شود میتلفظ  "اوروچ "، اولین اصطالحات دینی را مانند نماز و آبدست و روزه که امروزه اند شدهایرانیان آشنا 

با  اي برادرانهطول تاریخ ، سالیان متمادي روابط دوستانه و  ساده اشاره کرد که ترکان و ایرانیان در ي نکتهبه این توان  می. اند کرده
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 1638و از عقد پیمان قصر شیرین در سال  اند شدهرا سهیم  "آب و نان و هوا و اعتقاد"یعنی ی، هم داشته و چهار عنصر اصلی زندگ

نه وضع کنونی روابط دو کشور خوشبختا. مرزهاي خود را حفظ کرده و همیشه در صلح و آرامش زندگی کرده اند ،به این طرف

  .در سطح مطلوبی است

ن اسالمی از طریق خراسان بزرگ وقتی تمد)بر سرزمین ترکان قدم  النّهر ماوراءضمن عبور از ) ن ایرانمرکز فرهنگ و تمد

روابط خود را اغلب بر  ت که تا آن روزافزوده شد و دو ملَ ها الفتمیزان  از طریق ایرانیان با اسالم آشنا شدند، بر آنهاگذاشت و 

براي بیان احساسات  .بیشتري به فرهنگ ایران پیدا کردند ي عالقهه بعد معنوي قضیه شدند و ، متوجکردند میمبانی مادي استوار 

را بدون اعراض  نویسی فارسی، آمد میخود از فارسی الهام گرفتند و همچون عربی نویسی که در ایران قدیم مظهر برتري به شمار 

دیدند و هرگز  ها همبستگیبراي ایجاد الفت و افزایش  اي وسیلهآنان فارسی را . اعتراض پذیرفتند و از وجوه امتیاز شمردندو 

  . سیاسی یا تحمیل فرهنگی قدم بردارد ي سلطهنیندیشیدند که این زبان در پی 

در سرزمین  ها مدتدر روند مهاجرت به غرب، زیرا ترکان  ؛نشد رو به رو یفارسی در انتقال به سرزمین ترکان با مشکل چندان

فارسی و به اعتبار آن . آشنا شده بودند اي اندازهفرهنگ ایران زمین ، از جمله فارسی تا  ي دهنده تشکیلایران مانده و با عناصر 

  .مختلف در بطن فرهنگ ترك قدم گذاشت هاي راهفرهنگ ایرانی از 

م است که کلمات و اصطالحات گوناگون ي عربی بسیاري در این ها کلمهی از زبان عربی وارد زبان ترکی شده است و مسلَ

از سوي دیگر، ایرانیان نیز، پس از گرویدن به اسالم، چون دیگر . رود یم کار بهمعنایی کامالً متفاوت با اصل خود  صورت بهزبان، 

کلمات را به همان صورت نوشتاري و معناي اصلی  اقوام مسلمان، کلمات بسیاري از زبان عربی گرفتند و اینک، بسیاري از این

م. ندیافزا یمو به برخی از آنها عناصر دیگري  برند یم کار به اینکه از زبان عربی، کلمات و اصطالحات بسیاري در هر دو  تر مسلَ

. شود یمو زبان استفاده در هر د -چه معنایی و چه نوشتاري  –مشترك  طور بهزبان فارسی و ترکی عثمانی بر جاي مانده است، که 

قابل ذکر است که هر دو زبان فارسی و ترکی عثمانی در طول سالیان متمادي، به خاطر همسایگی دو کشور ایران و ترکیه و 

ي این دو و نیز از جهت اشتراك در دین اسالم،  مشابهات فراوانی با یکدیگر دارند، که ها حکومتبین  دار دامنهمناسبات گسترده و 

بر  ها زبانتأثیر هر یک از این  دنبال بهن مقاله فرصتی براي پرداختن به این موضوع نیست، و نگارندگان در مقالۀ حاضر در ای

ی از زبان سوم مثل عربی  –که کلمۀ مورد بحث از کدام زبان گرفته شده  کنند ینمدیگري نیستند و نیز اثبات  و یا ریشۀ آن از  -حتّ

  .ارند کلمات مشترك مورد استفاده در هر دو زبان را بررسی و معرّفی نمایندکدام زبان است، بلکه سعی د
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، و رابطۀ بین ایرانیان و عثمانیان که به دین واحدي گردد یمآشنایی ترکان با اسالم، همچون ایرانیان، به زمان خلیفۀ دوم  باز 

توسعه یافت و از آنجا تأثیر متقابل بین زبان ترکی و ي گوناگون ها نهیزمگرویده بودند، از آن زمان رو به افزایش گذاشت و در 

  )45: 1960الحصري، .(فارسی آغاز شد

آموزشی  هاي سازمانهر دو زبان عربی و فارسی در  ،روابط فرهنگی نزدیک عثمانیان و ایرانیان سببعثمانی به  ي دورهدر 

که  تربیت شدند،کارشناسان بسیاري  ،ر دوران جمهوریت هماین موقعیت تا قرن بیستم ادامه یافت و د .جایگاه بسیار مهمی داشتند

خود  هاي توانمندينیز با  ها دانشگاهاین توجه باعث شد تا  .دانستند میرا بسیار خوب  زبان نوشتاري آن ویژه به ،زبان فارسی راستی به

در  ،جمهوریت نیز از دست نداده بود ةرا در دور خود آموزش زبان فارسی که اهمیت .آموزش و تعلیم این زبان را ادامه دهند

  .معتبر ترکیه ادامه یافت هاي دانشگاهزبان و ادبیات فارسی  هاي گروه

از اوایل قرن سیزدهم تا روزگار ما در مشرق و مغرب، دو زبان نوشتاري ترکی در حال تطور بود که به اولی جغتایی و به دومی 

به  ها مدرسهي عربی و فارسی قرار گرفته بودند و در دربار و ها زباندي، تحت تأثیر این دو زبان، تا حدو. شد یمترکی عثمانی گفته 

  .و با زبان گفتاري مردم، متفاوت بودند رفتند یمعنوان زبان نوشتاري به کار 

بود و با رایج  ها یعثماندر منطقۀآناتولی و مناطق تحت حکومت  20 – 13ي ها قرناز این دو زبان نوشتاري، زبان عثمانی، بین 

  . شد یمالفباي عربی نوشته 

 کار بهي مختلف، الفباهاي مختلفی را ها فرهنگو  ها نیدترك ها از قرن پنجم تا قرن بیستم به دلیل قرار گرفتن در محلّ تالقی 

  .بیشتر از بقیه به کار رفته است 20تا  11برده اند، که الفباي عربی از قرن 

ي ها لهجهقبل از این دوره، به تمامی . از طرف روشنفکران مطرح شد) 1839 – 1876(اصطالح عثمانی، در دورة تنظیمات 

دستور زبانی که جودت پاشا و فؤاد پاشا تألیف کردند، قواعد عثمانیه نام داشت و بعدها . گفتند یمترکی، لسان ترکی و یا ترکی 

  .نام نهاد» قواعد ترکیه«و کتاب خود را  را حذف کرد و به جاي آن ترکی را به کار برد» عثمانی«فؤاد پاشا، لفظ 

  :دوره تقسیم کرد 3به  توان یمزبان عثمانی را از لحاظ تاریخی، 

  )13 – 15ي ها قرن(زبان عثمانی قدیم و یا ترکی آناتولی قدیم  -1
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فارسی، چندان وجود و  ي عربی وها کلمهو در زبان آنها  کردند یماز الفباي اویغور استفاده  15تا قرن  ها تركدرصد باالیی از 

  .حضور نداشت؛ ولی بعد از قبول اسالم با تأثیر فرهنگ اعراب، الفباي عربی مورد استفاده قرار گرفت

  )16 – 19ي ها قرن(عثمانی میانه و یا عثمانی کالسیک  -2

  )از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم(عثمانی جدید  -3

ي کلمات عربی و فارسی، ها شهیراز عربی و فارسی شدت بیشتري گرفته، از  در این دوره ورود کلمات غیر ترکی، مخصوصاً

  )6: ق1303ممدوح، . (کلمات جدیدي پدید آمد

بر پارسی، در زمان حضور  آنثیر أنخستین ت ، کهاست  ثیر گذاشتهأت زبان فارسیدر چند مرحله بر در مقابل، زبان ترکی هم 

، تعداد بیشتري مغول ۀحملو پس از  سلجوقیان، غزنویانپس از آن در زمان فرمانروایی . روي داد سامانیانسربازان ترك در ارتش 

بر  قاجارو  صفویاندر زمان فروانروایی  ،هاي ترکی به زبان پارسی یابی واژه افت؛ اما بیشترین راهترکی به زبان فارسی راه ی ةواژ  وام

  .ایران بود

با توجه به بسامد باالي کلمات و اصطالحات مشترك میان دو زبان فارسی و ترکی عثمانی، که نیازمند پژوهشی گسترده و   

  :کنند یمبسنده  -معنایی و نوشتاري  –حجیم است، نگارندگان مقاله به ذکر برخی از این اشتراکات واژگانی 

  .،از آوردن تلفّظ التین کلمه خودداري شده استشده یمعثمانی با حروف الفباي عربی نوشته اینکه زبان  لیدل به  

  :خانه+ ي عربی، فارسی و ترکی ها اسم

  دفترخانه                                                             خانه عبادت

  خانه قهوه                                                            خانه سفارت

  خانه قرائت                                                             خانه خلوت

  قمارخانه                                                                رصدخانه
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  فرخانهمسا                                                            خانه تجارت

یی بسنده ها نمونه، و در اینجا فقط به ذکر اند شدهکلمات بسیاري از این قبیل هستند که از ترکیب یک اسم با خانه تشکیل     

  .شد

  :کار+ اسم عربی     

  کار قناعت                                                                کار لهیح

  جفاکار                                                             کار خدمت

  کار انیعصفداکار                                                                   

  ریاکار                                                               کار طمع

  :پرست+ اسم عربی     

  پرست شهوت                                                   پرست منفعت

  پرست الیخ                                                       پرست حق

  پرست ناموس                                                      پرست وطن

  :انه+ اسم عربی     

  جسورانه                     صادقانه                                       

  ظالمانه                                                             حاکمانه

  عاشقانه                                                             جاهالنه

  شاعرانه                                                            عاقالنه
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  ماهرانه                                                              خالصانه

  :گاه+ اسم عربی     

  قرارگاه                                                         گاه ارتیز

  گاه تجارت                                                     گاه استراحت

  :پرور+ ی اسم عرب    

  پرور منفعت                                                             پرور صلح

  پرور تیملّ                                                             پرور یترقّ

  پرور مسافر                                                         پرور وطن

  :زاده یا زده+ عربی اسم     

  زاده حرام                                                          زاده حالل

  زده فالکت                                                            زده آفت

  زده فلکقضازده                                                             

  :شناس+ عربی ب اسم    

  قدرشناس                                                      شناس حق

  شناس یقیموس                                                   شناس فهیوظ

  شناس کتابخاطرشناس                                                     
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  :باز+ اسم عربی     

  باز حقّه                                                         باز لهیح

  سحرباز                                                          کفرباز

  :تراش+ اسم عربی یا فارسی     

  تراش قلم                                                    تراش کلیه

       تراش سنگ

  :نامه+ سم عربی ا    

  عهدنامه                                                              نامه نظام

  نامه دعوت                                                          نامه احتیس

  تعهدنامه                                                          نامه شهادت

  نامه هیتوصامه                                                              تقدیرن

  نامه کفالت                                                              نامه وقف

  .این نوع ترکیب بسامد باالیی دارد

  :دار+ اسم عربی     

  خبردار                                                             دار نهیخز

  دار منّت                                                              دار طرف
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  دار یمعن                                                         دار تیصالح

  دار نید                                                             دار عالقه

  دار زمام                                                             دار سالح

  :ي مرکّبها صفت    

  غیر جدي                                                           غیر منقول

  کشمکش                                                            حسن نیت

  وء استعمال                                                      سوء قصدس

ي فارسی ها زباني فارسی و ترکی در چهار قرن اولیۀ اسالمی زیاد، و تأثیر متقابل ها زبانناگفته پیداست که تأثیر زبان عربی بر 

  . و ترکی بر زبان عربی قابل مالحظه است

این وامگیري نه تنها به خودي خود، خطري براي . گیرد می وام بههاي بیگانه  هایی از زبان بر حسب نیازهاي خود، واژه زبانیهر 

. توان ناقض استقالل آنها دانست ا نمیها ر پذیري زبان و تأثیر. دافزای گیرنده نیست، بلکه به پختگی و باروري آن نیز می زبان وام

شده و و ترکی عثمانی و بر عکس  زبان فارسیوارد  زبان عربیاز  تدریج بهواژه و اصطالح  ان، هزارسدهدر طی چهارده  چنانچه

ترین مسائل فرهنگی و علمی جهان فراهم  و هماهنگی با پیچیده ،دقایق فکري و معنوي ترین ظریفرا براي بیان  ها این زبانتوانایی 

  .کرده است

ات و ترکیبات  از آن اگر هر واژه نه به تر مهمهاي بیگانه به زبان، انبوه باشد و  با این همه، اگر ورود واژه تنهایی، بلکه همراه مشتقّ

نفوذ . ددهنده شو گیرنده تابع زبان وام ها در زبان وام ق واژهخود در زبان نفوذ کند، ممکن است ساخت واژگان را تغییر دهد و اشتقا

؛ یعنی در دستور زبان نفوذ دنبال داشته باشد بههاي ساختی  باعث نگرانی است که دگرگونی از آن جهتویژه   هاي بیگانه، به زبان

  . کند
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اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مطبوعاتی، پزشکی، ها، اعم از  با توجه به اینکه وامگیري هر دو زبان از یکدیگر، در تمامی زمینه

ی بخشی از آنها در یک مقاله نمی گنجد، لذا نگارندگان با  ورزشی و دانشگاهی صورت گرفته است، و ذکر تمامی کلمات و حتّ

ی، به نمونه   :کنند هایی از این کلمات اشاره می نگاهی کلّ

بازار، آبدست، توپ، توتون، ، ت، باتالق، بشقاب، تسمه، سوقاجاق، آچار، آذوقه، آالچیق، سوراخ، ایال، آبجی، اتراق

جاچی، جوخه، آباد، آبادان، عبا، آب برین، آبدار، عابر، چارق، چاقو، چاکر، چالش، عبث، آبگینه، آبگیر، آبخیز، چپاول، چکمه، 

زگیل، سنجاق، سورتمه، ، جزعاجل، عا ،ریز، آبشار، چالق، چماق، چمباتمه، خورجین، عبوس، عجله، آجر آبستن، آبشخور، آب

سوغات، شالق، عدالت کار، عادت، آدم خوار،  شیشلیک، غازیاقی، قاب، قابلمه، آفاق، عدلیه، آفریدگار، خداوندگار، آفرینش، 

قاچاق، قاچاقچی، قاشق، قالی،  آفتاب،  آفتابه،  قایق،  قرقی،  آغشته،  آهن ربا،  قره قروت،  قشون،  عاقل،  عقرب،  قنداق،  

قورباغه،  عقربه،  عریضه،  عارفانه،  قوش،  قوطی،  قیچی،  آروغ زن،  عروس،  آرزو،  آرزومند، عسل،  آسایش،  کشیک،  قیر،  

یاتاقان،  یاغی،  آسیاب،  آسمان،  آستانه، آستین،  آسوده  آشامیدنی،  یغما، یورتمه،  یونجه،  ییالق،  قشالق،  آشیانه، آشکار، 

باغبان، بهار، ، باجگیر، بادام، بادبان، باده، بادنجان، چاپار، چاتمه، چخماق ،جلگه، ترخون، قاطر، سکو، باج ،آتش، آتشکده، آزرده

باربر، باستان، بزك، بی بی،  ،بخیل، تنبل، دیلماج، سیاق، قراول، گزمه، بخشش، بخشنده، بخیه، باالنشین، باجناق، بقچه، بام 

وق، برجسته، برده، قالپاق، سوگلی، رنج، رنده، رنگ، رستگار، سعادت، صدا، یقین، بازرگان، بازوبند، داداش،  ساقدوش، پات

قبراق، مشتاق، یواش، قلچماق، قشنگ، زفاف، خربزه، خرچنگ، خارپشت، بیات، قزلـآال، شراب، شایسته، شطرنج،  شهنامه، 

باید ... . فرزانه ،فهرست، فغان، فضا، ، فراوانچنگ، دماغ، سنجاق، زنگوله، فرمانده، فرمانبردار، فوالد، فرشته، فرودست، فردوس

  .افزود که عالوه بر اینها، کلمات بی شماري را می توانئ سراغ گرفت که تار و پود این دو زبان مورد بحث با آنها تنیده شده است

ی و یافتن مخاطبانی در  ي فرهنگی نوینی ها الشچالمللی، امروزه با  ینبي  عرصهفراتر رفتن دستاوردهاي ادبی از مرزهاي ملّ

؛ به بیان دیگر، »جغرافی تاریخ است«ي ما  زمانهاین حقیقت که در . ، که برخاسته از فرایند جهانی شدن ناشی استروست به رو

ي در راه برقراري ارتباط  فاصله شود،  ینمي گوناگون تلقی ها فرهنگو  ها انساني جغرافیایی بین کشورها و مناطق دیگر، مانعی جد

. ي شوندگذار ارزشبه سرعت در سایر کشورها شناخته و  -به خصوص کلمات و اصطالحات  –عث شده تا محصوالت ادبی با

براي راه  آور شگفتسابقه و  یبي الکترونیکی جدید، به ویژه نماد تمام عیار پسامدرنیسم یعنی اینترنت، امکاناتی ها رسانهگسترش 

  . ت، که دو زبان فارسی و ترکی نیز از این قاعده مستثنی نیستندیافتن یک کشور به کشورهاي دیگر شده اس
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  گیري یجهنت

ترکان و ایرانیان  .و تأثیر متقابل دو زبان فارسی و ترکی است تبادل واژگانیترین مشترکات بین ترکان و ایرانیان،  یکی از مهم

توان گفت که زبان فارسی همراه با زبان عربی،  این وصف میبا  .اند هاي زیادي از یکدیگر گرفته و در زبان خود استفاده کرده واژه

و در مقابل نیز زبان فارسی کلمات . گیرد که زبان ترکی از آنها تأثیر قابل اعتنایی پذیرفته است هایی قرار می در رأس یکی از زبان

 .ردیگ یممومی مورد استفاده قرار ي ع محاورهمتعددي را از زبان ترکی عثمانی وام گرفته است، که هم اکنون نیز در زبان 

ها، تجارت و یا روابط دو جانبه، میان دو زبان فارسی و عثمانی در حوزة لفظ و معناي  هاي مذهبی، جنگ بر اثر همانندي

د کلمات، تشابهات بارزي وجود داشته باشد و از هر کشور شاعر، مورخ و یا ادیبی سر بر آورد که به زبان کشور همسایه شعر بگوی

  .و یا اثر بدیعی بیافریند، و یا مردم هر دو کشور، کلماتی را به کار ببرند که معناي واحد و ساختار یکسانی داشته باشند

با توجه به اینکه در دورة مورد بحث، هر دو زبان فارسی و عثمانی، الفباي یکسانی داشتند، اشتراکات فراوانی در کاربرد   

این مقاله سعی شده با استفاده از ریشه و معناي واحد کلمات، مهمترین آنها گردآوري و واکاوي اند، که در  کلمات پیدا کرده

اند، چه  شود، تا مشخص گردد بین دو زبان فارسی و عثمانی که سالیان متمادي در دو کشور همسایه مورد استفاده قرار گرفته

  .اشتراکات لفظی و معنایی وجود داشته است

آموزشی  هاي سازمانهر دو زبان عربی و فارسی در  ،روابط فرهنگی نزدیک عثمانیان و ایرانیان سببه عثمانی ب ي دورهدر 

که  تربیت شدند،کارشناسان بسیاري  ،این موقعیت تا قرن بیستم ادامه یافت و در دوران جمهوریت هم .جایگاه بسیار مهمی داشتند

خود  هاي توانمندينیز با  ها دانشگاهاین توجه باعث شد تا  .دانستند میسیار خوب را ب زبان نوشتاري آن ویژه به ،زبان فارسی راستی به

در  ،جمهوریت نیز از دست نداده بود ةرا در دور خود آموزش زبان فارسی که اهمیت .آموزش و تعلیم این زبان را ادامه دهند

  .معتبر ترکیه ادامه یافت هاي دانشگاهزبان و ادبیات فارسی  هاي گروه
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137 

  بررسی تطبیقی  دو روایت نبرد رویین دژ و جنگ تروا
 

   1زینب چوقادي
  2طیبه جعفري

  چکیده
در میان اساطیر و . است ها موضوع کار محققان ادبیات تطبیقی بوده ر میان روایات کهن مدتبررسی الگوهاي مشترك د

ي فردوسی و ایلیاد همر از موضوعاتی است که پیوسته بدان رویکردي ویژه  شاهنامهي جهانی بررسی تطبیقی  برجستههاي  حماسه
 توان یمبر این اساس . شود حماسی مربوط می -ي اساطیري ومهمنظاست و این اقبال به مشترکات ساختار روایت این دو  وجود داشته

اي ساختار روایی داستان نبرد گنبدان دژ و تروا به یکدیگر شبیه  یی عام در کل شاهنامه و نبرد تروا یافت اما به شکل ویژهها شباهت
شناسی و روانکاوي  اه اسطورهدر این مقاله به بررسی مشترکات دو روایت از دیدگ. و حتی در جزئیات قابل انطباق است

مشترکاتی که از . ي مشترکات هر دو روایت است روانکاوانهبر این اساس این بررسی حاوي تحلیل نماد شناسانه و . پردازیم می
مصادیق آنرا در شخصیت  توان یمدیدگاه روانکاوي اسطوره، ریشه در نمود کهن الگوهاي بر آمده از ناخودآگاه جمعی دارد و 

  .   ي داستان و همچنین در طرح روایت یافت صحنهي، فضا سازي و پرداز
 
  
  .فردوسی، همر، تروا، رویین دژ، ناخودآگاه جمعی، کهن الگو: ها دواژهیکل

                                                        
 )خوراسگان(عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان   ١-

 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان ٢-
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  مقدمه
در پهنه گسترده ادبیات تطبیقی، مقایسه دو حماسه بزرگ شاهنامه و ایلیاد پیوسته ذهن ناقدان ایرانی و انیرانی را به خود مشغول 

بطور کلی در این آثار . 1مکتوب و منتشر شده است... اشته است و در این زمینه آثار بسیاري به قلم بزرگان تاریخ و ادبیات و د
هاي مشترك پذیرفتنی و گاه ناروا در این میان نمایانده شده است؛ اما نبرد رویین  جنگ تروا با همه روایات شاهنامه مقایسه و ریشه

پردازي،  هاي شخصیت مشترکات این دو اثر در زمینه. ا ساختار جنگ تروا در ایلیاد بطوري ویژه مشابهت دارددژ، روایتی است که ب
به عبارت دیگر با . نماید هاي فرهنگی دو قوم گاه متخاصم می هاي فکري فراتر از بده بستان زمینه ها و پس سیر کلی روایت و زمینه

شان را فداي تقلید از سایر آثار ادبی  اند و هیچ کدام فردیت کلی آثاري هویتمند و یگانهتوجه به این که شاهنامه و ایلیاد هر دو 
منشا پیدایش این کهن الگوها . الگوهاي روایی در روان بشر دانست توان این اشتراك الگو را حاصل وجود کهن اند؛ می نکرده

ي فرایند  نهیزمت نظریات روانکاوي کارل گوستاو یونگ در منتقدان ادبیات تطبیقی پس از انتشار و تثبی. ناخودآگاه جمعی است
  .  فردیت روانی، به این موضوع توجه ویژه اي نشان داده اند

نزد یونگ سبب شد تا او به پژوهش گسترده و بنیادین در زمینه رؤیاهاي بیماران، اساطیر،  2»ناخودآگاه قومی«اهمیت برجسته 
این . خودکاوي بپردازد  یان آفریقا و نیز تأمل در ناخودآگاه خویش طی یک دوره طوالنیها، آداب و رسوم و مناسک بوم افسانه

شمول را کشف کند که به عقیده وي محتواي ناخودآگاه جمعی را  اي از موتیفهاي نمادین و جهان امر منجر شد که او مجموعه
الگوها اشکال عهد عتیق و سنخهاي باستانی هستند که  کهن«به عقیده او . نامید » الگو کهن«وي این محتواي غریب را . داد شکل می

با این حال به نظر وي این بدان معنا نیست که این اشکال تنها با گذشته مرتبط هستند؛ . اند از دورترین دوران انسانی وجود داشته
ت ماهیت ساختاري خود روان دهند، تظاهرا که محتواي ناخودآگاه جمعی را تشکیل می ویژه به دلیل آن بلکه این تصاویر به

الگوها عناصر دائمی  کهن. شوند و بنابراین تجلی قشر زیرین و جمعی روان بوده و میان تمامی انسانها مشترك هستند محسوب می
دهد هر انسان متمدنی با وجود تحول باالي هوشیاري در وي، هنوز در عمیقترین سطوح  ذهن ناهوشیارند که وجود آنها نشان می

  ).168: 1385پالمر، (»خود انسانی باستانی استروان 
شوند؛ اما اشکال و قوالبی پویا و  روند که بر تصاویر ذهنی خاصی حاکم و غالب می شمار می الگوها اشکال و قوالبی به کهن

ون اصول قبلی ، پیرام)همچون صور نجومی و فلکی(یافته توانمند هستند که این تصاویر ذهنی را به هیأت مجتمع صورتهاي سازمان
تواند در جامه نمادهاي  هر صورت مثالی می. کنند پراکنند و بدین گونه آنها را دقیقاً به اساطیر تبدیل می و مقدم بر تجربه می
توانند مجموعه صورتهاي  ، حیوانی یا نباتی ظاهر شود و این نمادها به نوبه خود می)یا دیگر اجرام فلکی(مختلف خورشیدي
تایپها هرچند  آرکی). 70-71: 1370باستید، (اي گرد آیند پیوسته هم هاي تصاویر به یل دهند و به شکل دستهگوناگونی را تشک

چنان که برخی . کنند شوند، دگرگونی یا تفاوت پیدا می کیفیتی ابتدایی و بدوي دارند؛ اما به حسب زمانی که در آن ظاهر می
هستند، به اشکال انتزاعی یا هندسی ) صرفه جویی در هزینه نیروهاي روانی(روانیویژه آنهایی که نشانه تغییر مهمی در اقتصاد  به

برخی از . دهند شوند و به تنهایی یا به صورت مختلط و مرکب، رمز یا تمثیل مهمی را نشان می مربع، دایره یا چرخ پدیدار می: چون
کنند و یا همچون جانوران و  ها و غولها پدیدار می ها، کوتوله ههتایپها نیز خود را به شکل انسانی یا نیمه انسانی، خدایان و ال آرکی

  ).49-50: 1374فوردهام، : ك. ن(شوند  ها وجود دارد، نمودار می هاي بسیاري از آنها در افسانه گیاهان واقعی یا وهمی که نمونه
خصوصی  گوها سازنده و آموزنده بهال کهن«: کهن الگوها در سطوح گوناگون جوامع بشري در طی زمان قابل ظهور و بروزند 

الگوها ممکن است جهانی باشند؛ بعضی از آنها  بعضی از کهن. اي باشند آنها ممکن است محدود به ایالتی، کشوري یا منطقه. ندارند
  ).205: 1373بهار، (»الگوهاي رفتاري طبقاتی نیز اشاره کرد توانند در خاندانی تداوم یابند و شاید بتوان به برخی از کهن می

هاي  اي انسان ابتدایی و نیز رؤیاهاي بشر حاضر را پنداره ترین تحلیل خود از ذهن بشر، تمامی مضامین اسطوره یونگ در نهایی
هایی در وضعیت طبیعی تمایل به  چنین پنداره. کنند هایی که وسیعترین بخش ناهوشیار جمعی را اشغال می آغازین نامید؛ پنداره
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ترین شکل خود سعی خواهند نمود خود را به ضمیر روشن ذهن  آگاهی دارند و یا حداقل در منفعلحرکت به سوي ناخود
  ).36-37: 1373تبریزي، : ك. ن. (بنمایانند

بسیاري از ساختارهاي روایی اسطوره اي را به عنوان نمودي از کهن الگوها بررسی و تفسیر نمود و این  توان یمبر این اساس 
الزم به ذکر است که علت تشابه میان الگوي . ك ساختار دو روایت گنبدان دژ و جنگ تروا قابل طرح استامر در توضیح اشترا

؛ زیرا از شود یمالگوها تا حدي به تبادالت فرهنگی دو تمدن نیز مربوط  داستانی نبرد رویین دژ و جنگ تروا عالوه بر اشتراك کهن
به ) م.پ(480که خشایارشا در سال  پیش از آن«: ل تروا وجود داشته است، براي مثالپنداري میان ایرانیان و اه دیر باز نوعی همذات

که خشایارشا بر سر راه خود به یونان در ناحیه تروا به  یک دلیلش آن. یونان حمله برد، جنگ میان شرق و غرب آغاز شده بود
  ). 161: 1378اسالمی ندوشن،(»احترام کشتگان این شهر قربانی و شراب افشان کرد

مشترکاتی که . در این پژوهش به بررسی مشترکات دو حماسه در شخصیت پردازي، فضا سازي و سیر روایت خواهیم پرداخت
ي مشترك ها شهیریی که حاصل ها شباهت. نمودي از کهن الگوهاي مشترك در میان دو قوم همسایه باشد تواند یماز یک دیدگاه 

ي هر دو قوم ها افسانهي روانی در اساطیر و ها پیتارافیایی است و خود را به شکل آرکی توارثی، تاریخی، اجتماعی و یا حتی جغ
  .در شاهنامه و ایلیاد مشاهده کرد توان یمي آن را  نمونهکه مهمترین  دینما یممنعکس 
  :بحث

. استان را در پی داردگشایی دو د اي است که فتح آن، گره ترین وجه مشترك میان دو روایت مورد بررسی، وجود قلعه برجسته
و آرزوهاي دست  ها خواستهتواند بازتاب نمادینی از  رسد که وجودکهن الگوي قلعه در بسیاري از اساطیر ملل می چنین به نظر می

 قلعه نمادي از پناهگاه درونی انسان، حفره قلب، محل ارتباط روح و«عالوه بر این از دیدگاه نمادشناسی، . نایافتنی و متعذر باشد
البته روشن است که وجود قلعه در اساطیر، رویی در نمود حقیقی ). 456/ 4: 1388شوالیه و گربران، (»الوهیت یا ذات مطلق است

  . کنند یمآن نیز دارد؛ زیرا اساطیر با استفاده از الگوهاي حقیقی نماد آفرینی 
قهرمانان . د سرزمین درونی یا ناخودآگاهی روایت باشدتواند نما از دیدگاه نمادشناسی، قلعه در دو روایت رویین دژ و تروا می

گري و یا نیروهاي  کند با پیمودن مسیر سخت، به دژ نفوذ ناپذیر برسند و با تکیه بر خردمندي، چاره در هر دو روایت سعی می
مان حاضر است پیشگویی تروا آرزوي نام جاودان را براي آخیلوس در خود جاي داده و قهر. فرامادي، راهی به درون آن بگشایند

. شود یمعقده انتقام اسفندیار نیز با گشودن قلعه گشوده . مادرش را بپذیرد و جان خویش را پاي دیوار قلعه بگذارد؛ تا جاودانه شود
ه به از سویی گشودن هر دو قلعه با رهایی زنان و باز گردانده شدن آنها به سرزمین اصلی همراه است، خواهران اسفندیار و هلن، ک

جویی آگاممنون را نیز  گشایش تروي عقده انتقام منلئاس از پاریس و عقده برتري. اند هر دلیل در دژ مستحکم قرار گرفته
گیرد؛ انتقام و نابودي اهریمنی چون  گشاید؛ اما گشودن رویین دژ به دنبال یک هدف اصلی براي همه ایرانیان شکل می می

  .اريارجاسپ و بازگرداندن شاهبانوان حص
الگویی که  ؛ الگوي کلی آنرا یکی دانست توان یمهایی در طرح داستان، شباهت دو روایت تا حدي است که  با وجود تفاوت

 :مورد بررسی قرار داد توان یمها را در چند عنوان کلی  این شباهت. ریشه در ناخودآگاه جمعی دارد

  
  بررسی مشترکات دو روایت در شخصیت پردازي - 1

توان دریافت که در هر دو داستان مورد بررسی، طرح روایت بر اساس سه تیپ شخصیتی شکل گرفته  رش کلی میدر یک نگ
 - 2. آورد رحمی دشمن را از پا در می کند و با بی پهلوان رویین تن دل آزرده از شاه که با انگیزه شخصی حرکت می -1: است

مشاور خردمند و سخنور که پهلوان  -3. برد یمداند و به او رشک  ه هدف میپادشاه خودکامه که پهلوان را تنها وسیله دست یابی ب
  .  انگیزد و یا تدبیرش در دژگشایی موثر است را به هر طریق به جنگ برمی
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  آخیلوس و اسفندیار: دو پهلوان رویین تن -1 -1
ناپذیر  دو به واسطه شستشو در آب شکستتن هستند و هر  ساز، یالن رویین در دو نبرد رویین دژ و ایلیاد دو قهرمان سرنوشت

مرگ شود؛ اما اسفندیار بنا به ترسی  تن و بی بنا به سنت مزدیسنا زرتشت اسفندیار را در آبی مقدس شست؛ تا رویین«. اند شده
وس، آخیل )29: 1354مسکوب، (»پذیر باقی ماند هایش را بست و دیدگانش زخم غریزي و خطاکار به هنگام فرورفتن در آب چشم

بر اساس «: قهرمان اساطیري یونان نیز چون اسفندیار در رودي مقدس به دست مادرش، تتیس، شستشو داده و بی مرگ شده است
طعام (براي این کار بدن او را روزها با آمبروازي. تر تتیس بارها کوشید پسرش را در سلک جاودانگان در آورد روایتهاي تازه

بدن آشیل رویین تن شد؛ . کرد و سرانجام نیز او را در آبهاي استیکس غوطه داد آتش داخل می داد و شبها در مالش می) خدایان
  ).26: 1383اسمیت، (»پذیر باقی ماند ولی پاشنه پایش که در دست مادر بود، آسیب

حیات  تواند بروزي نمادین از تفکر کهن خلقت جهان از آب و وابستگی رویین تنی اسفندیار و آشیل به وسیله آب می
موجودات به این عنصر گرانبها باشد؛ زیرا نمادشناسی آب، این عنصر را نمادي از چشمه حیات و مرکز دوباره زندگی 

نوشیدن از آب یا گیاه حیات و دستیابی به حیات جاویدان به ویژه نمودي برجسته در ). 1/3: 1384شوالیه و گربران، (داند می
پذیر  از دیدگاه روانکاوي اسطوره، پاشنه زخم). 1380و ستاري،  1384ك ستاري، .ر(ته استاسطوره گیلگمش و افسانه اسکندر یاف

است؛ کارکردي که بر خالف سه  3پذیر اسفندیار، نماد کارکرد چهارم از کارکردهاي چهارگانه کهن الگوي آنیما و چشم آسیب
شود تا همواره براي قویترین و  ناپذیر سبب می بستگی جداییماند و این وا کارکرد دیگر، همواره به بند ناف ناخودآگاهی وابسته می

در دو داستان مورد بررسی، اتصال ). 124: 1386یاوري، : ك.ن. (داناترین مردان، نقطه ضعفی و امکان حماقتی وجود داشته باشد
در قالب پاشنه آشیل و چشم اي نمادین  جاودانه و ناگسستنی کارکرد چهارم آنیما، که همان خرد متعالی و محض است، به گونه

طلبی و  در قالب خشم و افزون 4»سایه«یابد؛ تا آنجا که نیروهاي منفی و اهریمنی کهن الگوي  پذیر اسفندیار نمود می زخم
کند، این خرد متعالی، پیوند خویش را با خودآگاهی قطع کرده و به ناخودآگاهی  خواهی، وجود دو قهرمان را تسخیر می شهرت

  .  دهد سرانجام نیز عدم وجود همین عنصر متعالی است که دو قهرمان را به کام مرگی جانکاه سوق می بازگردد و
  دل آزردگی از شاه -

به روایت فردوسی و هومر، هر دو رویین تن را دل خوشی از شاه نیست؛ زیرا پهلوان و جهان پهلوان نیروي نگهدارنده و پشتیبان 
در چنین . پوشاند کند و می است؛ نیرویی که عمدتاً ناتوانی و ناکارآمدي فرمانروا را جبران میسرزمین و یا نیروي غالب در جنگ 

الگوي ناهماهنگی . دهد حالتی غرور شاه و لیاقت جسمی و فکري پهلوان در تضاد قرار گرفته و خود را به صورت مشاجره بروز می
ترین نمودهاي مشهور آن، مشاجره و  یکی از برجسته. ها است حماسه پهلوان و فرمانروا، از الگوهاي مشترك بسیاري از اساطیر و

ناخرسندي و مشاجره آخیلوس و آگاممنون را در . تندزبانی رستم و کاوس شاه در داستان رستم و اسفندیار شاهنامه فردوسی است
دهد و از آن رو که  و تحقیر قرار میآخیلوس با کالمی درشت آگاممنون را مورد سرزنش . مشاهده کرد توان یماولین سرود ایلیاد 

آخیلوس با سخنان ناروا به زاده آتره «: زند یم، از جنگ سر باز گرداند ینمشاه بریزیس، غنیمت جنگی آخیلوس، را به وي باز 
هرگز تو دل ! تو که چشم سگ و دل گوزن داري! اي اي که از مستی خرد را از دست داده: خطاب کرد و خشم خود را سر داد

  ).1:1375/55، 1هومر(» اي که با کسانت سالح بپوشی و و با برگزیدگان مردم آخایی کمین کنی نرا نداشتهآ
به موجب شاهنامه، اسفندیار نیز از گشتاسپ دل آزرده است؛ زیرا وي نه تنها به وعده خویش عمل نکرده و پادشاهی را بدو  

  :اسیر کرده استنسپرده است؛بلکه او را به بند کشیده و در گنبدان دژ 
  به آهن بیاراست گنج مـــــــــرا                           چنین بـــود پاداش رنج مــــــرا       «

  به یزدان گــــــواي منست آهنـم                           کنون همچنین بستــه بایــــد تنم     
  »ز گفت گرزم اهرمن شاد بـــود                          که بر من ز گشتاسپ بیــداد بود      
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  )44 -42/ 325: 1387فردوسی ،(
  حرکت با انگیزه اي  شخصی  -

دهد و با این که جنگ به بهانه  خواهش، فرشیدورد، دل به انتقام می اسفندیار تنها پس از شنیدن خبر زخمی شدن برادر نیک
کند، نه بدان سبب که  فرشیدورد جامه رزم بر تن می خواهی لهراسپ و آزادسازي خواهران اسیر او است؛ وي در اصل به کین

  :خواهد از شر دشمنی دیرین رهایی یابد گشتاسپ می
  همه پرنیان بر تنش گشت خوار                    بزد دست بر جامه اسفنـــــــدیار    «

  به نیکی تو باشی مــــرا رهنمايهمی گفت کاي پاك برتر خـــداي                                                        
  که پیش آورم کین فرشیــــد ورد                                                           بر انگیزم از رود و ز کــوه گرد

  »لهراسپ رابریزم ز تن خـــــــون ارجاسپ را                                                        شکیبـا کنم جــــان 
  )50 -47/ 326: همان(

زند و تنها زمانی که خبر کشته شدن پاتروکل،  به روایت هومر، آخیلوس نیز در پس مشاجره با آگاممنون از نبرد سر باز می
در آغاز حرکت نیز . شود شنود؛ به قصد خوانخواهی حاضر به نبرد با اهالی ایلیون می دوست محبوبش را، به دست هکتور می

س علیرغم خواست و پیشگویی مادرش مبنی بر این که از این نبرد باز نخواهد گشت، تنها به دلیل کسب افتخار و نام جاودان آخیلو
  . شود حاضر به همراهی سپاه آخایی می

 :بی رحمی -

ارخواه و قتل زنه. بی رحمی و قتل زنهارخواهان و مجروحان به فرمان و به دست دو رویین تن در هر دو روایت مشترك است
خواهی اسفندیار به حدي است که این بد  مجروح، رسمی مخالف آیین پهلوانی ایرانی است؛ اما در نبرد رویین دژ، خشم و کین

در حقیقت این عمل پاسخی است به . گذرانند دهد و سپاهش تمامی پناه جویان و زخمیان را از دم تیغ می رسمی را از خود نشان می
دفاع آتشکده و بویژه پاسخی است به کشتن  جاسپیان در حمله به ایران و قتل موبدان و خدمتگزاران بیرحمی و دد منشی ار بی

  : لهراسپ کهنسال و به بردگی گرفتن شهزادگان ایرانی
  سپاهش به بیدادگر شاد بـــود             سپهدار خونریز و بیداد بود    «

  »شمار خستگان بی بکشتند زان             کسی را نداد از یالن زینهار     
 )72و 71/ 337:همان (

این همان خشمی است که اسفندیار را علی رغم تالش بسیار در جهت گسترش دین بهی و با وجود رویین تنی، پهلوانی 
سازد؛ تا در جنگ با رستم دستان به راهنمایی سیمرغ، تیر درخت گز او را از پاي درآورد؛ خشمی اهریمنی که خرد  پذیر می زخم
رحمی اسفندیارگون  در یلیاد هومر نیز خشم و بی. کند زند و جان را عرصه تاخت و تاز نیروهاي ددمنشانه سایه می الی را پس میمتع

گیرد و در جنگ شرکت  ؛ ابتدا هنگامی که آشیل بر آگاممنون خشم میشود یمپهلوان در دو مرحله موجب مرگ جنگجویان 
شود و دوم بار هنگامی که به خونخواهی  ته شدن بسیاري از سربازان آخایی میکند و عدم حضور او موجب شکست و کش نمی

اهمیت خشم آخیلوس در طرح . فرستد پردازد و بسیاري از مردمان تروي و از جمله هکتور را به کام مرگ می پاتروکل به نبرد می
خشم آخیلوس فرزند پله را بسراي؛ خشمی ! اي الهه شعر«: شود این حماسه به حدي است که در آغاز منظومه بدان پرداخته می

آزار که دردهاي مردم آخایی را فراهم کرد و آن همه نفوس مغرور و دلیر را به کام مرگ افکند و پیکرهاشان را طعمه سگان و  دل
 ).1/44: 1375، 1همر(»شمار کرد پرندگان بی

ر خواهی براي جنگجو عین شکست است، در ریخت کلی که امان دادن به حریف زنهار خواه به دلیل این که زنها علی رغم آن
؛ اما آخیلوس نیز همچون دینما یممرسوم است و خالف این یعنی کشتن حریف زنهار خواه، ناشایست  ها افسانهو  ها حماسه



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٥٣٤ 
 

نیز زره  او).  220: 1384محمدي، : ك.ر(رساند  پایان خود به قتل می اسفندیار، زنهار خواهان را براي فرو نشاندن خشم بی
تنی خویش را با نقص پیروي از نیروهاي اهریمنی آرکی تایپ سایه نفوذ پذیر و جاودانگی اش را در راه این خشم قربانیمی  رویین
  .کند

  آگاممنون و گشتاسپ: شاهان خودکامه - 1-2
ون را غم برادرش به روایت هومر، آگاممن. شکل گیري هسته هر دو روایت بر اساس خودخواهی و غرور فرمانروایان است

به موجب شاهنامه نیز . منلئاس نیست و حرکت او به سمت تروا براي کشورگشایی است؛ نه براي بازگرداندن هلن زیبا به منلئاس
کند نه از روي  گشتاسپ این جنگ را براي رهایی از تهدید دشمنی قدرتمند چون ارجاسپ و شهنشاه جهان بودن ساز می

نه از روي غیرتمندي براي آزادي دختران؛ زیرا در هنگام هجوم ارجاسپ تورانی، گشتاسپ در  خواهی لهراسپ مقتول و کین
وي فرزندش را براي رویارویی با دشمن به سوي تسخیرناپذیرترین دژ . زاولستان نزد خاندان رستم به مهمانی و عیش مشغول است

آگاممنون و (در هر دو روایت فرمانروایان خودکامه. م گزندي باشدکند؛ مبادا که بی فرستد و حتی او را در این نبرد همراهی نمی می
شان آنها را به نبردي  کنند؛ از این روي با تطمیع آنها و تأکید بر رویین تنی از جانب پهلوانان خویش احساس خطر می) گشتاسب

  . نیز بکنند؛ تا پس از از میان رفتن دشمن بیگانه به دست پهلوان، چاره کار او را فرستند یمبزرگ 
  تطمیع پهلوان -

شود؛ اما هرگز به  اساسی که در ابتداي هر نبرد دشواري تکرار می دهد؛ وعده بی گشتاسپ اسفندیار را وعده تاج و تخت می
  :ونددیپ ینموقوع 
  که تو گر به توران شوي بی گزند                 پذیرفتم از کردگــار بلنــــد     «

  کنی خواهران را ز ترکـــــان رها                 ا     به مردي شـــوي در دم اژده
  »همــان گنج بی رنج وتخت مهی                 سپارم به تـو را تاج شاهنشهی     

  )58 -57/ 328: 1378فردوسی ،(
تقال پادشاهی در این منظومه هرگز سخنی از ان. کند در ایلیاد نیز آگاممنون آخیلوس را به وعده باز گزداندن بریزیس، دلشاد می

اي براي  شود؛ زیرا آخیلوس پیوندي با خاندان سلطنت ندارد؛ اما وعده باز گرداندن غنیمت آخیلوس بدو وسیله به پهلوان نمی
  .برانگیختن قهرمان به جنگ است

  احساس خطر از جانب پهلوان -
دو . ز جانب ایشان آسوده خاطر نیستنددر هر دو روایت فرماروایان به دلیل ضعف و حقارت جسمی در برابر پهلوانانشان، ا

و اسفندیار  ردیگ یمو او را به تمسخر  دهد یمآخیلوس آگاممنون را دشنام . رندیگ یمرویین تن جوان در برابر دو خودکامه پیر قرار 
ر برابر دو از سوي دیگر قرار گرفتن دو جوان د. کند گویی و غرور منسوب و او را سرزنش می گشتاسپ را به خلف وعده، دورغ

هاي بزرگ روان  از گره«: کند هاي بزرگ روان بشر اشاره می شناسی به یکی از عقده پیر و معارضه این دو قطب از دیدگاه روان
این عقده روانی را در رفتار گشتاسپ با پسر خود اسفندیار به بهترین وجه . آدمی احساس حسادت نسل پیر به نسل جوان است

  ).148: 1384صناعی، (»آورد و قاتل اسفندیار هم اوست فاجعه رستم و اسفندیار را گشتاسپ به وجود می در حقیقت. توان دید می
  مشاوران خردمند و سخنور - 1-3

جاماسپ، وزیر . کنند ساز در هر دو داستان با در نظر گرفتن مصالح شاهنشاه پهلوان را به جنگ تشویق می مشاوران چاره
اي مثبت دارد؛ اما در شاهنامه و  ت که در ادبیات مزدیسنا به خرد و دانایی معروف است و چهرهگشتاسپ، خردمند تزویرکاري اس

وي اسفندیار در بند ). 274: 1388یاحقی،(اي متفاوت با روایات کهن دینی از او شاهد هستیم به ویژه داستان رستم و اسفندیار چهره
اند، به جنگ تن در  اي که در حق او روا داشته روشی از بدعهدي و بیخواند؛ اما پهلوان حاضر نیست پس  خواهی می را به کین

کند؛ تا با برانگیختن خشم اسفندیار او را حاضر به نبرد سازد؛ اما این  جاماسپ از خواهران در اسارت اسفندیار یاد می. دهد
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کند و اسفندیار را به  دورد نیکخواه یاد میسرانجام از آخرین تیر ترکش یعنی بیان زخمی شدن فرشی. افتد ینمگري نیز کارگر  چاره
  :کارد خواهی از ارجاسب تورانی را در دل او می آورد و تخم کینه خشم می

  که بود از تو همـــــواره با داغ و درد                                            چه گویی کنون کار فرشید ورد«
  پر از درد و نفـرین بدي بر گــــرزم                                  به هر سو که بودي به رزم و به بزم         

  پر از زخم شمشیر دیــــــدم تنش                                         دریده بر او مغفـــــــر و جوشـــنش
  »خون و جان پر ز درد چو آواز دادش ز فرشیــــــدورد                                          دلش گشت پر

  )78 -75/ 325: 1387فردوسی ، (
داند که تتیس  او می. یابد وي جایگاه پنهان شدن آخیلوس را می. گر آگاممنون است در روایت ایلیاد نیز اولیس مشاور حیله

گردان  در جامه دوره براي حفظ آخیلوس  وي را به کاخ شهریاري از دوستانش برده و به او لباس دوشیزگان در  پوشانده است پس
شود و هنگامی که دخترکانی که آخیلوس در میان آنها  با مقداري جواهرات و وسایل زینتی و زوبین و شمشیري وارد آن کاخ می

در این میان آخیلوس لباس مبدلش را . خواهد که حمله دشمن را اعالم کنند شوند، از غالمان می است براي دیدن اجناس جمع می
یابد و به جنگ تروا  بدین ترتیب اولیس او را می. شود دارد و آماده نبرد می و شمشیر و زوبین برمیافکند  برمی
در این داستان دژگشایی نیز با تدبیر اولیس  مبنی بر ساخت اسب چوبی و پنهان شدن در ).  119/ 1386،1روزنبرگ،(انگیزد برمی

  .گیرد شکم آن صورت می
  

  استانمشترکات دو روایت در سیر د - 2
  زن، بهانه جنگ - 2-1

زن در حقیقت نماد بعد مادینه جهان دیدنی یعنی خاك است؛ بنابراین ربوده . بهانه ظاهري در هر دو نبرد ربوده شدن زن است
سرزمینی تمثل یافته در قالب زن .  شدن زن چه هلن و چه خواهران اسفندیار همانند از دست رفتن جزوي از قلمرو پادشاهی است

در نگرشی نمادین، رویین دژ آهنین باره با سه فرسنگ باال و چهل فرسنگ پهنا . پس گرفتنش به هر قیمتی الزم است که باز
اژدهایی که پیوسته موجی خشکسالی است و اکنون این اژدها زن را که نمادي از سرزمین . تواند صورت تحول یافته اژدها باشد می

طی تحوالت اسطوره به حماسه و تغییرات «در خود محصور کرده است؛ زیرا ي زایندگی،  سرچشمهبارور است و چون آب 
، ویژگی زخم )ضحاك و افراسیاب(شود  داستانی که گاهی اژدهاي اساطیري تجسمی گیتیانه یافته و به پیکر انسانی ظاهر می

است و پهلوان باید آن را تصرف یابد که از آن پادشاه اژدهافش  ناپذیري آن نیز به صورت دژي استوار و ناگشودنی نمود می
شود؛ زیرا اژدها  رویکردي این چنین به رویین دژ با دریایی که آن را فراگرفته بیشتر تقویت می). 148: 1386مشتاق مهر، (»کند

ك واحددوست، .ر(شود یمپیوندي عمیق با آب دارد و در بسیاري از اساطیر نگهبان آن است و مانع دست یافتن انسانها به آن 
اژدها رباینده دختران است و «شود؛ بدین ترتیب که  ها دختر جانشین آب می عالوه بر این در بعضی از اساطیر و افسانه). 318: 1379

با ). 150: 1386مشتاق مهر، (»کند یمرهاند و بعضاً  با آنها ازدواج  پهلوان، پادشاه یا ایزد با کشتن اژدها دختر یا دختران را از بند می
تواند شکلی نمادین از  یر، زندانی بودن خواهران اسفندیار در رویین دژ اژدها پیکر و حرکت اسفندیار براي رهاندن آنها میاین تفس

این تفسیر بر دژ محکم و استوار تروا . رود اي اساطیري به شمار می اقدام قهرمان براي رهاندن آب از چنگ اژدها باشد که درونمایه
  .یابد یو هلن درون دژ نیز صدق م

جویان حقیقی که نبرد را  به روایت هومر و فردوسی، علی رغم دربند بودن زن درون دژهاي تسخیرناپذیر، انگیزه اصلی جنگ
بنابراین . انتقامی که  بخاطر از دست دادن دوست یا برادري عزیز در هر دو پهلوان شکل گرفته است. برند، انتقام است به پیش می

از پس گرفتن زنان ربوده شده نیست؛ زیرا اگر زن نماد خاك و زمین باشد، اسفندیار و آخیلوس هیچ کدام دغدغه اصلی پهلوانان ب
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ي سرزمین نیستند و از این رو وابستگی و تعلق خاطر و مهري میان ایشان و زنان در قلعه محصور، وجود  دارندهفرمانروا و 
ین که براي باز پس ستاندن نمادي از سرزمین او به جنگی پاي نهد که پندارد چه رسد به ا آخیلوس آگاممنون را دشمن می.ندارد

کند که او به  اسفندیار نیز در گفتگویی با جاماسپ به این مطلب اشاره می. بنابر پیشگویی مادرش از آن زنده باز نخواهد گشت
  .گنبدان دژ او را از یاد برده اندخاطر رهاندن خواهران به این جنگ نخواهد رفت؛ زیرا ایشان در هنگام اسارت برادر در 

از دیگر مشترکات برجسته دو روایت مورد بررسی این است که در آغاز هر دو روایت معبدي ویران و به کاهنان آن اهانت 
به  شود و دخترکریزیس، کاهن معبد، در ایلیاد، معبد آپولون مورد هجوم واقع می. روند یمشود و زن یا زنانی به کنیزي و اسیري  می

پذیرد و پیر را با  کند، نمی اي را که کاهن براي باز پس گرفتن دخترش به او تقدیم می آگاممنون فدیه. آید اسارت آگاممنون در می
بارند و در نهایت آگاممنون به  آپولون و خدایان حامی تروا به تالفی این کردار تیرهاي سمی را بر سر آخائیان می. راند خواري می

در نبرد رویین دژ نیز ارجاسپ به آتشکده محل عبادت لهراسپ . دهد یمدارد، باز پس  یزیس را که بسیار عزیز میناچار دخترکر
بدین ترتیب تکان اولیه و . گیرد رساند و دختران گشتاسپ را به اسارت می دفاع را به قتل می بسیاري از پرستندگان بی. کند حمله می

شود؛ پرستشگاهی که از  ی است که به ساحت مقدس پرستشگاهی ایزدي اهانت مینقطه شروع فاجعه در هر دو روایت جای
... فشرده جهان اکبر است و در عین حال صورت جهان اصغر؛ یعنی در آن واحد هم جهان است و هم انسان«دیدگاهی نمادشناسی 

شناسی تحلیلی  در دیدگاه روان این موتیف). 262و  5/260: 1387شوالیه و گربران، (»معبد جاي حضور حقیقی خداوند است
به عقیده وي طرح بسیاري از معابد و پرستشگاههاي مذهبی و . شود مطرح می» برهم خوردن تعادل روانی«یونگ، تحت عنوان 

: 1387یونگ : ك.ر(شود که نمایانگر فردیت و کمال روانی است ساخته می 5مکانهاي معنوي به طور ناخودآگاه به شکل مانداال
این دیدگاه تخریب و اهانت به پرستشگاه در آغاز دو روایت مورد بررسی، نمودي نمادین از برهم خوردن تعادل  از). 369

اي است که بازگرداندن آن مستلزم حرکتی قهرمانانه با به خطر انداختن جان است؛ حرکتی که در نهایت همه چیز را سرجاي  روانی
  .شود وها خودآگاهی و ناخودآگاهی با یکدیگر میگرداند و موجب یکپارچگی نیر اصلی خود بازمی

 "زن جادو"در شاهنامه این نمود بیشتر به شکل . تصویر دیگر زن در شاهنامه و ایلیاد، نمودي خارق العاده و فرا واقعی است
  :کند یمآورد و بر اسفندیار جلوه  در مسیر رویین دژ زن جادو خود را به شکل پري در می. شود یمدیده 
  چو بشنید شــد چون گل اندر بهار                         ــــــادو آواز اسفنـــــدیارزن ج«

  ها نوشت پر آژنگ رویی بی آیین و زشت                                                         بدان تیــــــرگی جادویی
  »چو دیباي چینی رخ و مشک موي                    بسان یکی ترك شد خوبــــروي                                   

  )60 -58/ 331: 1387فردوسی،(
شود و در بحبوحه جنگ  آفرودیت به صورت پیرزنی بر هلن ظاهر می«شود؛ براي مثال  در ایلیاد نیز پیکر گردانی زن دیده می 

  )215: 1378اسالمی ندوشن، (»رساند می کند و این دو را در بستر زفاف به هم او را به همخوابگی با پاریس دعوت می
ایزد بانوانی با تمایالت بشري که جنگ تروا بر اساس . نمود زن فراواقعی در شکل الهه بانوان در ایلیاد، نمودي گسترده است

اي آتنا، هر سه در رقابتی شوم انسانه -هرا -همسران زئوس، آفرودیت. ردیگ یمخشم و نفرت و حسادت ایشان به یکدگر شکل 
در واقع حضور این ایزدبانوان خونخوار و خودپسند نمادي از دخالت زنان در . سپارند بسیاري را از هر دو سپاه به چنگال مرگ می

چنین دخالتی در پادشاهی کهن ایرانی به نسبت فرمانروایی یونان بسیار . امور پادشاهی و جنگ افروزي ایشان در پس پرده است
شود و هیچ گاه سرنوشت جنگی را  سازي زن به فریفتن یک تن محدود می همین جهت وسوسه و فتنه به. تر بوده است نامحسوس
کاوي اسطوره، شکلی برجسته از تجلی کارکرد نخست آنیما  این نمود فراواقعی و جادوانه و شوم از دیدگاه روان. دهد تغییر نمی

نصر مادینه به ویژه در بعد منفی آن اغلب به صورت زنان جادوگر ع«.کننده دارد غریزي و گمراه -اي زیستی  است که صرفاً جنبه
فرانسویان این تجسم شخصیت ... شوند در ارتباط هستند، به تصویر کشیده می) ناخوداگاه(که با نیروهاي مرموز و دنیاي ارواح 
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زد آلمانیها به مثابه سراب ویرانگر، پریان دریایی نزد یونانیان و آواي تخته سنگهاي ساحل ن. نامند عنصر مادینه را زن شوم می
  ).274و272: 1387یونگ، (»هاي خطرناك همین عنصر مادینه هستند جنبه

  پیمودن سریع مسیر توسط آشیل و پیمودن مسیر سریع توسط اسفندیار -2- 2
اي را  دهشتناك هفت روزهاسفندیار راه کوتاه . هایی خواهان رسیدن سریع به قلعه هستند قهرمانان اصلی دو روایت بنا به انگیزه

  :گزیند که سراسر مانع و طلسم است، برمی
  که اي شیـــــر دل خسرو شهـــــریار         چنیــن داد پاسخ ورا گرگســـار
  که ارجاســـــپ خواندش پیکارستان           سه راهست زایدر بدان شارستان
  د به راهگر ایدون خورش تنگ باشــ          یکی در سه ماه و یکی در دو ماه
  فرود آمــــدن را نیـابی تو جــــــاي           گیاهست و آبشخـــور و چارپاي
  به هشـتم به روییـــن دژ آیــــد سپاه             یه دیگر به نزدیک یک هفته راه

  ) 50 -46/ 329: 1387فردوسی، (
وي در . گزیند ابد که راه کوتاه را برمیی اسفندیار آنقدر در خویش و سپاهیانش که با خردمندي پشوتن همراهند، قدرت می

خواهد پیش از  او را یاراي درنگ نیست؛ تا انتظار میراث بکشد و می. تر است رسیدن به پادشاهی نیز خواهان پیمودن مسیر سریع
؛ تا نیروي دریایی تواند منتظر بماند آخیلوس نیز نمی. که به گیتی به از راه کوتاه نیست شدیاند یممرگ پدر بر تخت بنشیند؛ زیرا 

آگاممنون از راه برسد و شاه شاهان فرمان حمله را صادر کند؛ از این روي به همراه همراهان و پارو زنان چاالکش به تنهایی ساحل 
گشودن معبد آپولون که به نوعی نگهبان ساحل تروا است . آورد کند و  غنیمت بسیار بدست می تروي و معبد آپولون را فتح می

  .د نمایی مقدماتی از گشوده شدن دژ تروا باشدتوان می
  :دژ گشایی مدبرانه -2-2

در این حالت نیروي جسمی صرف قادر به نفوذ به قلعه نیست . در هر دو روایت دژي تسخیر ناپذیر سد راه نیروي مهاجم است
به عالوه یگانگی و . دیار رویین استتدبیر و خرد، همراه همیشگی اسفن. و تنها تدبیر است که راهگشاي این سد محکم خواهد بود

، تا به صورت بازرگانی به رساند یمبرادري اسفندیار و پشوتن آگاه،که نماد اتحاد نیروي جسمی و خرد است؛ اسفندیار را یاري 
  :قلعه نفوذ کند

  نگویــــم که شیر جهان پهلــــــوم               چو بازارگانی بدیـــــن دژ شوم     «
  بخوانــــــم ز هر دانشی دفتـــــري               ــــاره از هـــر دري     فراز آورم چـ

  ز هر دانشی سست مایــــــــه نباش               تو بی دیـــده بان و طالیه مبـــاش     
  شب آتش چو خورشید گیتی فروز               اگر دیــــده بان دود بینـــــد بروز     

  »نه از چـــــاره هم نبـــرد من است               است     چنین دان که آن کارکرد من 
  )65 -61/ 334: همان(

یگانگی اولیس با . گر همراه یگانه او نیست اولیس چاره. اما در حماسه یونان، قهرمان رویین تن تنها نماد نیروي جسم است
. گشایی کند یوار قلعه باز ماند، تا تدبیر قلعهآگاممنون بیشتر از آخیلوس است؛ به همین جهت نیروي جسمی صرف باید در پاي د
در واقع مرگ نمادین «. آید زند، از پا در می بنابراین آخیلوس پیش از ورود آخائیان به دژ با تیري که پاریس بر پاشنه پاي او می

نها را وابسته و ناتوان اتکاي آخائیان به نیروي جسمی آخیلوس، آ). 164: 1387یونگ،(»چنین پهلوانی سرآغاز دوران پختگی است
خورند و آنگاه که نمودي از آخیلوس مانند پاتروکل در  کشد، شکست می ساخته است، هرگاه آخیلوس از جنگ پا واپس می

بنابراین آخیلوس باید از میان برود، تا یونانیان خود را بازیابند و به یاري خرد . شوند یملباس رویین تن، همراه ایشان باشد، دلیر 
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تواند کاري از پیش ببرد، حضور نمادین  قلعه مقصود شوند؛ اما از آنجا که خرد صرف نیز بی دستیاري نیروي جسم نمی وارد
  . یابد آخیلوس به وسیله پسرش در داستان ادامه می

  اسب چوبی و سبد: استتار گروهی از سربازان براي ورود به قلعه - 2-3
دهد و روي  پوشد و سربازان خبره باریک اندام را در سبدهاي چوبی جاي می ن میاسفندیار براي ورود به قلعه جامه بازرگانا

  : شود پوشاند و به راحتی وارد قلعه می سبدها را با انواع کاالها می
  در نهفت ها صندوقهمه بنــــد             بیاورد صندوق هشتــــــاد جفت «

  ـــــد پدیدکز ایشان نهانش نیایـ            صد و شصت مرد از یالن بر گزید
  سرافراز و خنجر گزاران خویش          تنی بیست از نامــــــداران خویش
  بوند آن گرانمـــــایگان ساروان          بفرمــــــود تا بر ســـــــر کاروان

  »ببار اندرون گوهر و زر و سیــم          به پاي اندرون کفش و در تن گلیم
  )73 -69/ 334: 1387فردوسی، (

شود و گروهی از آخائیان با پنهان شدن در آن به  گر، اسب چوبی بزرگی ساخته می نیز به تدبیر اولیس چارهدر حماسه ایلیاد 
که دورنش را از مردانی  فراهم کردن اسب چوبی را بسراي که اپئیوس به یاري آتنه ساخت و اولیس پس از آن«: یابند قلعه راه می

  )181: 1375، 2هومر. (»به حیلت وارد ارگ کردکه شهر ایلیوس را ویران کردند، انباشت؛ آنرا 
تفسیر سور آبادي آنجا که داستان سلیمان و چگونگی «در . شود یماستتار در اسب چوبی در داستان کهن دیگري نیز دیده 

شاه اي پرداخته است که در آن پسر پاد سخن گفتن او با پرندگان ذکر گردیده است، در حاشیه داستان نیز به موضوع عاشقانه
فضیلت، (»رسد فریبد و به وصال معشوق می و با اسب چوبی میان تهی، دایه دختر را می شود یممغرب، عاشق دختر پادشاه مشرق 

اي را  صندوق، کشو، اسب، سبد، غار، کلبه و هرچیزي شبیه به این موارد که قهرمان در مسیر فردیت و کمال، دوره). 151: 1385
صل نماد مادینگی و نمودار پیکر مادر و رحم مادري است؛ مفهومی که در اساطیر قدیم، سخت رایج سازد، در ا درون آن سپري می

در این دیدگاه، قهرمان باید بازگشتی نمادین به رحم مادري داشته باشد، تا بتواند از نو متولد ). 88: 1379ستاري، (و متداول است 
  .نی آغاز سازدشود و زندگی جدیدي را در عین تعادل و یکپارچگی روا

  پنهان شدن گروهی از سربازان خارج قلعه - 2-4
خواهد سپاه را از چشم دشمن دور بدارد و پیوسته هوشیار  دارد و از او می اسفندیار، پشوتن را با سپاه خویش بیرون قلعه نگه می

اي به  ؛ خردي که نباید براي لحظهباشد؛ زیرا نبرد پیروزمندانه با دشمنی سرسخت در گرو هوشیاري خرد اسفندیار، پشوتن، است
  :خواب رود و غافل شود

سپه را ز دشمن نگهدار               تو ایدر شب و روز بیدار باش
  باش

  )57/ 334: 1387فردوسی،(
شوند و لنگرگاه منظر  مردمان آخایی نیز پس از ساختن اسب چوبی و استتار گروهی از سربازان، بر کشتیهاي خود سوار می

کنند که آخائیان از  با این وصف اهالی تروي تصور می. شوند ده در سوي دیگري از جزیره از کشتی پیاده میتروي را رها کر
سراي که یکی از خدایان به او الهام کرده بود، سرود خود را  و آن بدیهه«: جنگ به ستوه آمده و سرزمین ایشان را ترك کرده اند

هاي استواري داشت، نشسته و پس از  بود که مردم آرگوس بر کشتیهاي خود که لبه از آن دم آغاز کرده. آغاز کرد و آنرا سرایید
  ).181: 1375، 2هومر(»رفتند هاي خود را آتش زده بودند می که سراپرده آن

  باده خواري، جشن و غفلت - 2-5
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جوید و جشنی بر  یاسفندیار از این فرصت سود م. شود ارجاسپ از هدایاي گرانبهاي بازرگان غریب دلخوش و سرمست می
افروزد که  نوشاند و به بهانه کباب کردن اسب و بره بر بام کاخ آتشی بزرگ بر می کند و می بسیار به اهالی دژ می بام قصر بپا می

  :عالمتی به پشوتن و سپاه است
  کشیدنــــد بر بام دژ یکســــــــره            بکشتنــــد اســـپان و چنــــدي بره     «

  شــــد از دود روي هــــوا ناپدیـد            کـــه بر باره دژ کشیـــــــــد     ز هیزم
  چون هر چه بد خورده شد                                        گســارنـــده می و را برده شــــــد آورد یم

  »ســتز مستی یکی شاخ نرگس بد            همه نامـــــــداران رفتنــــد مســـت     
  )15 -12/ 336: 1387فردوسی،(

اهالی تروي نیز از شادي پیروزي و اتمام جنگ بیست ساله و بدست آوردن غنیمت بزرگی چون اسب چوبی به جشن و باده 
کند و با شبیخونی وسیع، قلعه را به تصرف در  سپاه آخائی نیز از غفلت ایشان به سود خویش استفاده می. پردازند خواري می

  .آورد می
  شبیخون  - 2-6

در این هنگام . شود آید و آماده حمله می گاه بیرون می سپاه ایران با دیدن آتشی که اسفندیار بر بام رویین دژ افروخته از مخفی
رود و خواهران  سپس به درگاه ارجاسپ می. کند اسفندیار سربازان پنهان شده در سبدها را خارج  و آنها را براي نبرد تجهیز می

اند، سراي ارجاسپ را به خاك و خون  وي به همراه بیست مرد دلیر که به شکل ساربانان وارد قلعه شده. خواند فرا می خود را
  :کشد می

  کسی را که دید از دلیران بکشت                  بیامد یکی تیغ هندي به مشت     «
  امور بارگاهنبود انـــــــــدر آن ن                   همه بارگاهش چنان شد که راه   
  »زمین همچــــــو دریاي آشوفته                  ز بس خسته  و کشته و کوفتــه    

  )34-36/ 336: همان(
آیند و با افروختن آتش بر فراز  در نبرد تروي، بعد از مستی و بیخبري اهالی ایلیون، دلیران پنهان شده در اسب چوبی بیرون می

که اهل تروا به  پیوندد و پیش از آن سپاه آخایی نیز به ایشان می. گشایند ند و دروازه دژ را میده قلعه سایر یونانیان را آگاهی می
  .کنند خود آیند شهر را تصرف می

  آتش افروزي در قلعه - 2-7
شود و سپس  ابتدا آتش به عنوان نشان آغاز شبیخون افروخته می. گیرد در هر دو حماسه آتش افروزي به دو دلیل صورت می

  :کشانند ا به آتش میدژ ر
  به جایی که آمد نشان گوي             سپاهی برون کرد بر هر سوي    «

  »همه شهر توران بهم بر زدند             بفرمود تا آتش اندر زدنـــــد    
  ) 7و6/ 338: همان(

دن دژ نفوذناپذیر، در حقیقت سوزان. کنند هاي روایی، آتشی است که آخائیان در تروي به پا می یکی از بزرگترین آتش
نمایانگر آتش انتقام و خشم است؛ انتقام رنجی که بر سپاهیان در راه رفته است، انتقام خون همقطاران و نزدیکان از دست رفته و 

  . انتقام بیست سال دوري از خانواده و مهجوري
  :قتل شاه و شاهزاده - 2-8

آورد؛ اما قتل ارجاسپ از آن  در کشاکشی طوالنی از پاي در میآویزد و او را  در نبرد رویین دژ اسفندیار با ارجاسپ می
آیا اسفندیار رویین تن را آنقدر توان و محابا نیست که ارجاسب مست پیر شبیخون . نیست  قتلهاي یکزخمی رستم و گرشاسپ
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ست نماند، عالوه بر این ذره ذره کشتن ارجاسپ به نحوي که برتنش جایی در رسد یمخورده را یکباره از پاي در آورد؟ به نظر 
اي است که درجان رویین پهلوان شکل گرفته  کشی و خونخواهی دیرینه ، نشانی از کینهاندینما یمکه قدرت رقیب اسفندیار را 

  : اي که موجب شده است تا او مسیر دهشتناك هفت خوان را برگزیند تا زودتر آنرا به انجام رساند خونخواهی. است
  از اندازه بگذشتشــــان کارزار        اســـفنـدیار     بر آویخت ارجاسپ و«

  گهی بر میان گاه بر سر زدنـــد      پیاپی بسی تیغ و خنجـــــر زدنـــــد     
  ندیدنـــد بر تنش جایی درست     به زخم اندر ارجاسپ را کرد سست                        

  »کردش از تن سر اسفندیارجدا       ز پاي انـــدر آمــــــد تن پیلـــــوار    
  )3-6/ 337: همان(

ایرانیان سر بریده ارجاسپ را پیش . کنند سپاه توران پس از اطالع از آشوب در قلعه، به سرکردگی کهرم از دشت به دژ رو می
سپس وي را به کند و  اسفندیار به آسانی و آسودگی او را اسیر می. کند گیرد و کهرم پافشاري می جنگ در می. اندازند سپاه می

شاید علت  این که اسفندیار بجاي این که کهرم را در صحنه نبرد  بکشد، او را در برابر سپاهش به خواري اسیر . کشد خواري می
  :کند، بدین سبب باشد که لکه ننگ به اسارت گرفته شدن خواهرانش را از بین ببرد می

  رم بیفشــــــارد پايسپهدار کـــه           چو اسفندیار اندر آمـــد زجاي    «
  که گفتی به همشــــان بر آمیختنـد          دو جنگی بر آن سان بر آویختند     
  مر او را از آن پشـت زین بر گرفت                     تهمتن کمربنــــــد کهرم گرفت     
  همه لشــــگرش خواندنــــد آفرین          بر آوردش از جاي و زد بر زمین     

  »پراکنـــــده شـــــد لشگر نامـــدار          د و بردند خـوار     دو دستش ببستن
  )70-74/ 337: همان(

پردازي با داستان تروا در این است که مخاطب در جنگ تروا با پهلوانانی از آخاییان و  تفاوت داستان شاهنامه در قهرمان
زان اندوهناك است که مرگ آخیلوس؛ اما در شاهنامه مرگ هکتور به همان می. کند پنداري می تروجانیان به یک اندازه همذات

سوزاند؛ بلکه این مرگ، اتفاقی شایسته است که  مخاطب براي مرگ کهرم دل نمی. سپهدار مقابل، ناخواستنی بوده و هست
کهرم از . ردپردازي داستان جستجو ک دلیل این ناپسندي را باید در شخصیت. کشد مخاطب، وقوعش را از ابتداي داستان انتظار می

همان ابتدا خونخواري اژدهافش است که هیچ عبارت مثبتی در پرداخت و توصیفش وجود ندارد، جز سرسپردگی و خدمت به 
اما آخیلوس . ردیگ یمرساند و زنان بی پناه را به اسارت  نما به نام ارجاسپ که ناجوانمردانه پیران راهب را به قتل می دیوي انسان

به خاك و خون بکشاند، معبدآپولون را ویران کند و دختران معابد را به کنیزي بگیرد، باز هم ناپسند  اگر صدها تروایی را
مانند تورانیان . کند با شر مطلق داستان، آگاممنون، مخالفت و جدال می. هاي انسانی در وجودش هویدا است نماید، زیرا دغدغه نمی

بزرگترین آرزوي انسان . لکه براي آنچه بدست آورده با تمام وجود جنگیده استرسد؛ ب ناجوانمردانه و جادوانه به پیروزي نمی
هکتور نیز پهلوانی دلیر است که براي حمایت از . یعنی میل به جاودانگی، او را به این جنگ مرگبار و طوالنی کشانده است

ناك است؛ اما مرگ کهرم و ارجاسپ آبی فشاند به همین دلیل مرگ هکتور و آخیلوس، هر دو اندوه سرزمین و خاندانش جان می
شوند که از میان  در نبرد تروا، پریام و پسرانی از پریام کشته می. است بر آتش داغی که از آغاز در ذهن روایت شکل گرفته است

نی بسیار محکم در واقع با کشته شدن هکتور که او نیز استواري قلعه را ستو. بارتر است آنها قتل هکتور از همه درناکتر و مصیبت
  .شود است؛ سپر نامرئی تروي شکسته و مقدمات گشوده شدنش فراهم می

  
  مشترکات دو روایت در صحنه  - 3



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٥٤١ 
 

 دژ تسخیر ناپذیر - 3-1
در این دو حماسه نیز دو قلعه مستحکم که بهانه . ها و اساطیر موجود است ناپذیر در بسیاري از افسانه کهن الگوي قلعه نفوذ

بنا بر روایات، ترواي تسخیرناپذیر در زمان . گیري طرح روایت نقشی اساسی دارند اند؛ در شکل ود جاي دادهجنگ، زن، را در خ
آنها کاخهایی «. اند ي مستحکم مشهور بودهها قلعهها مردمی جنگجو، مرفه و قدرتمند و به ساختن  میسنایی. تمدن میسنا بنا شده است

م بنا شد، دیواري به ضخامت هفت .ق1350اي که در سال  به عنوان مثال قلعه. اري بودندها و دژهاي و استو کردند که قلعه بنا می
رویین دژ ارجاسپ نیز دژ مستحکم داستان فردوسی است که نام آن بیش از هر چیز نفوذ ). 84/ 1: 1386روزنبرگ،(»متر داشت
ن در برابر رویین دژ؛ و به این ترتیب کنش داستانی و رویین ت: کند دهد و کفه ترازوي جنگ را متعادل می اش را نشان می ناپذیري

گري  رویین دژ، قلعه آزمون ایرانیان است و تروي قلعه آزمون یونانیان، دو دژي که تنها با خرد و چاره. گیرد کشمکش شکل می
جادویی که . کان استرویین دژ در حصار جادوي تر. اند هر دو قلعه به نوعی با طلسم و جادویی محافظت شده. شوند گشوده می

در شهر تروا بتی بود که زئوس آنرا به «: شود محافظت می پاالدیوم تروي نیز با. اسفندیار در هفت خوان با آن روبرو شده است
اولیس جامه . توانست شهر را تسخیر کند گفتند و تا آن بت در تروا بود، کسی نمی مردم آن شهر داده بود و به آن پاالدیوم می

  ).23: 1375، 1هومر(»پوشید و شبانه به دژ رفت و آن بت را ربودگدایان 
در استحکام تروي همین بس که دالوران آخایی و قهرمانان نامدار و بی مانند بسیاري با وجود رویین تنی در پاي دیوار آن 

اما رویین دژ فردوسی که دژي . دشو آورد و تنها با حیله اولیس گشوده می دیواري که بیست سال نبرد را تاب می. جان سپرده اند
شود، خود طلسمی رویین است که چون تروي نا گشودنی  افراشته و آهنین است و اثري از خشت و گل در دیوارش دیده نمی

  : نماید می
یکی ساده دژ آهنین باره                 به باال بر آمد به دژ بنگرید

  دید
بجایی ندید                 سه فرسنگ باال و پهنا چهل

  او آب و گلاندر 
  )34و 33/ 334: 1387فردوسی، (

اي براي ایجاد جنگی نمادین پدید آورند، درواقع  اند تا بهانه چنان که گفته شد این دو دژ که زنان را درون خود محصور داشته
ودن دژ و بدین ترتیب گش. نمودي از اژدهاي رباینده آب است که در  یک پیکرگردانی کامالً مناسب به این شکل درآمده است

  .رهانیدن زنان ربوده شده نیز نمودي دیگرگون از کشتن اژدها و رهاسازي آب است
  گذر از آب - 3-2

گذرند و در  در داستان هومر، آخائیان از دریا می. در هر دو روایت گذر از آب براي رسیدن به قلعه  امري گریزناپذیر است
  : محیط بر قلعه عبور کنندداستان فردوسی اسفندیار و یارانش باید از دریاچه 

  که از دیدنش خیره گردد روان            به گرد اندرش رود و آب روان
  چو آید به هامون ز بهـــر شکار            بکشتی بدو بگــــــذرد شهریار

  )57و 56/ 329: همان(
در میان اقوام و ملل رسد که محصور بودن قلعه در میان آب موتیفی نمادین است که به اسطوره آفرینش جهان  به نظر می

مایه آفرینش جهان از آب و محصور بودن عالم در دریایی وسیع در بسیاري از فرهنگها یافت  بن. گردد گوناگون باز می
ترین مراحل  عالوه بر این به عقیده یونگ، آزمون گذر از آب، یکی از دشوارترین و حیاتی). 113: 1384ك رضایی، .ر(شود یم

آیین گذر از آب در جریان فرایند فردیت، نماد «. ها دارد ت که نمودي برجسته در خوابها و اساطیر و افسانهدستیابی به فردیت اس
بیشتر شاهان و پهلوانان شاهنامه از . این عنصر نقشی برجسته در حماسه ملی ایران زمین و سایر اقوام و ملل دارد. والدت مجدد است
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حتی به موجب روایات زرتشتی، زرتشت نیز براي مالقات هرمزد از آب دائیتی . ندشو گذرند و پیروز می رودها و دریاها می
  ).350: 1379واحددوست، (»گذشتن از آب بازمانده سنتهاي اساطیري است. گذرد می

  
  نتیجه گیري - 3

عناصري نشات گرفته  در بیشتر مواقع از رویدادي حقیقی سرچشمه گرفته اند، اما آمیختن این آثار با ها حماسههر چند اساطیر و 
ي ها دغدغهاز روان راویان در طی سالیان متمادي، آنها را از آثاري تاریخی و واقع گرا به آثاري نمادین مبدل ساخته است که نمود 

یی از واقعیت، ها هیپاي این نمودها و نمادهاي کهن بر  مجموعه. روان قومی و یا آرزوها و تمایالت و کمال مطلوب یک ملت است
ي کهن ایران و یونان، نیز چنین هیاتی  نمایان ها حماسه -در شاهنامه و ایلیاد همر، اسطوره. سازد یمرا  ها حماسهي اساطیر و  نهبد

مشترکات کهن این دو حماسه که در اصل بر اساس کهن الگوها شکل گرفته، در هر دو اثر قالبیت انطباق و مقایسه را بوجود . است
استان نبرد رویین دژ از شاهنامه و جنگ تروا مشترکاتی را در شخصیت پردازي، فضا سازي و سیر کلی ي د سهیمقا. آورده است

در ناخودآگاه قومی و کهن  توان یمبلکه دلیل آنرا . آنرا صرفا حاصل تقلید دانست توان ینممشترکاتی که . دهد یمروایت بدست 
  .   الگوهاي نشات گرفته از آن جستجو نمود

  
  :پی نوشت - 4

علی نوروزي پناه در مقاله فردوسی و همر کل شاهنامه را با ایلیاد مقایسه کرده و گشایش دژ تروا را به چاره جویی اولیس با  -1
به طور کلی مقایسه دو اثر شاهنامه و ایلیاد سابقه اي ). 497-485: 1388نوروزي پناه، (رویین دژ گشادن اسفندیار مانند دانسته است 

و آنرا با مشاجره رستم و کاووس  کند یمدوشن در کتاب ایرانیان و یونانیان به مشاجره آخیلوس و آگاممنون اشاره ن. طوالنی دارد
فلسفی و ... بزرگانی چون نصرا. شود ینماما به مشاجره گشتاسپ و اسفندیار اشاره اي ) 195: 1378اسالمی ندوشن، .(داند یممشابه 

ي شاهنامه و ایلیاد ها شباهت، نیز به طور کلی به 19، پدر شرق شناسی آلمان در قرن دکتر زرین کوب، همچنین فردریش روکرت
  .اشاره کرده اند

از دیدگاه روانکاوي ناخودآگاه قومی یا ناخودآگاه جمعی، مخزنی از مواد ناخودآگاهی است که هرگز به خودآگاهی  -2
دکتر یونگ  ناخودآگاه جمعی را نمایانگر بنیان . سانها مشترکنداند؛ اما تصاویر ذهنی کهنی هستند که در میان تمام ان نرسیده

دانست و از این روي معتقد بود که مواجهه  شخصی و غیرشخصی روان و بسط خودآگاهی و ناخودآگاهی شخصی می
ي تأثیري برجسته و خودآگاهی افراد با دنیاي بیرون و نیز برخورد ناخودآگاهی آنها با گذشته متأثر از نیاکانشان است و اجداد بدو

وي تکرار مداوم تصاویر ذهنی کهن و جهانی نوع انسان را شاهدي بر . اند قابل توجه بر عمیقترین سطح روان انسان برجاي گذاشته
هاي بالقوه بازنمایی  او درواقع ضمیر ناخودآگاه جمعی را میراث نیاکان ما درباره شیوه). 149: 1385پالمر، (دانست این مدعا می

  ). 64: 1384بیلسکر، (نامید می» ذهنیت بدوي«دانست و آن را  هاي جهان هستی می هپدید
الگوي  الگوي سایه که  بیشتر در ناخودآگاه فردي قرار دارد و جنسیتی همانند جنسیت فرد  دارد، کهن در مقابل کهن: آنیما -3

الگو در  ابل روان است؛ بدین مفهوم که این کهنشود که مربوط به خصوصیات جنسیتی متق دیگري در ناخودآگاه جمعی یافت می
شود؛ در حالی که این نیمه روانی در مردان با جنسیتی زنانه ظاهر شده و  نامیده می» آنیموس«زنان داراي جنسیتی مردانه بوده و 

ی درونی همراهی ؛ بدین ترتیب هر زنی، مردي درون خود دارد و هر مردي را زن)173: 1285پالمر، (شود خوانده می» آنیما«
نخستین مرحله . ي اساسی بر شمرد مرحلهچهار  توان یمبراي آنیما . رود شمار می کند؛ پس انسان، موجودي دوجنسیتی به می
فاوست مشاهده » هلن«توان در  دومین مرحله را می. که روابطی کامالً زیستی و غریزي داشت، نمادین شود»حوا«وسیله  تواند به می

مریم «وسیله  تواند به سومین مرحله می. اش بود اي و زیبا داشت؛ اما عناصر جنسی همچنان مشخصه خصیتی افسانهکرد؛ او گرچه ش
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چهارمین مرحله خرد است که . برد خود را تا به مقام پارسایی روح باال می) اروس(اي که در آن عشق نشان داده شود؛ مرحله» باکره
). 281: 1387یونگ، (رود ، سرآمد سرودهاي نمادین شده نیز فراتر می»ود سوالمیتسر«وسیله  حتی از پارسایی و خلوص که به

  ).174: 1385پالمر، (نیز ظاهر شود... گاو ماده، گربه یا گوسفند و: تواند در قالب اشیاء و حیواناتی مانند آنیما همچنین می
ن را آشکار نکند؛ بدین مفهوم که سایه، دهد آ الگوي سایه، آن بخش از شخصیت است که فرد ترجیح می کهن«: سایه -4

زند و همیشه  نیافته و سرکوب شده یا هر چیزي است که فرد از تأیید آن در مورد خودش سر باز می شامل بخشهاي تاریک، سازمان
). 172-173: 1385پالمر، (»صفات تحقیرآمیز شخصیت و سایر تمایالت نامتجانس: از سوي آن تحت فشار است؛ چیزهایی از قبیل

این قسمت از ذهن . عمیقترین نسوج پنهان ناخودآگاه همانا ریشه در سایه دارند«توان گفت  اهمیت سایه چنان است که می
به عنوان نیروي تعدیل کننده » من«چه  بنابراین چنان... ترین نیاکان وحشی بشر است ناهوشیار، انباشته از غرایز رفتاري ابتدایی

د با عالم پیرامون در رام نمودن این نیروي سرکش توفیق نیابد، غرایز در جریان آزادسازي خود به شخصیت در فرایند تطابق خو
  ). 45: 1373تبریزي، (»موانع اجتماعی برخورد خواهند نمود که در این صورت سبب دوري انسان از تمدن خواهند شد

به  خاور دور است، نمودار ساختار نمادین جهان است، که خاستگاه آن سرزمینهاي) واژه سانسکریت(نگاره مانداال: مانداال -5
مرکز است  -واژه سانسکریت مانداال به معنی دایره. شود صور مختلف در ترسیمات خطی و نقاشی و پیکرتراشی و رقص ظاهر می

دوبوکور، (ا چند مربع، محاطنداند، غالباً در یک ی مرکز که همه دقیقاً ناظر به کانونی مرکزي اما درواقع این ساختار پیچیده دوایر هم
مرکز یک تمامیت روانی، یعنی خود به فردیت رسیده و این نگاره اهمیتی برجسته در فرا روانکاوي دارد و تمثیلی از ). 106: 1376
  . )106-107: 1386یاوري، : ك.ن. (ناپذیر است بخش
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138  

  ابومنصوري يامهشاهن يمقدمه يشناسانهبررسی سبک
 

  1آقا بابایی محمدرضا حاج

  2ملیحه  شریلو

 چکیده

شناسانه  هاي سبکبررسی. یکی از رویکردهایی که امروزه مورد توجه پژوهشگران ادبیات است، مطالعات سبک شناسانه است

هاي به دست آمده،  س  یافتهتواند اطالعات ارزشمندي در خصوص متون ادب فارسی در اختیار پژوهشگران قرار دهد و بر اسا می

شاهنامه  .هاي مختلف آگاه شد اي علمی و مستند از روند تحوالت شکلی و محتوایی متون گوناگون ادبی در دوره توان به گونه می

- ناسی میشگیري از سبکبا بهره. اي برخوردار است ترین اثر باقی مانده از متون اولیه فارسی از اهمیت ویژه ابومنصوري به عنوان کهن

هاي بعد چه تحوالتی از دیدگاه زبانی چیست و در متون دوره زبان فارسیترین متن هاي اساسی این کهنتوانیم نشان دهیم که ویژگی

در مقاله پیش رو بر اساس سبک شناسی ساختگرا، مقدمه شاهنامه ابومنصوري مورد بررسی قرار گرفته است و . ومحتوایی رخ داده است

  .تحلیل شده است) سطح زبانی، سطح ادبی، سطح فکري(ه آنگان سطوح سه

  

  

  .فکري، سبک شناسی ساختگرا تحلیلادبی،  تحلیلزبانی، تحلیل مقدمه شاهنامه ابومنصوري، نثر فارسی، : هاژهکلید وا

  

                                                        
  mr_hajibabai@yahoo.com: ، رایانامهمه طباطباییاستادیار دانشگاه عال - 1

  کارشناس ارشد ادبیات فارسی - 2

mailto:mr_hajibabai@yahoo.com
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مه مقد  

طالعات ارزشمندي را در اي مستند، ا تواند به گونه هاي بررسی متون ادبی است که می شناسانه یکی از شیوه مطالعات سبک

در این روش متن مورد پژوهش در سه . هاي سبک شناسی، روش ساختگراست یکی از انواع روش. اختیار پژوهشگران قرار دهد

  .آید گانه به دست می هاي سبکی متن در سطوح سه گیرد و شاخصه سطح زبانی، ادبی و فکري مورد بررسی قرار می

ق به .ه 346، مقدمه باقی مانده از شاهنامه ابومنصوري است که در سال به دست ما رسیده است متنی که از نثر فارسی ترین کهن

اي برخوردار است و رویکرد  این متن با توجه به قدمت آن از اهمیت ویژه. است دستور ابومنصور، حاکم شهر توس گردآوري شده

هویدا سازد و به شناخت ما از روند تغییرات متون ادب فارسی در هاي گوناگون متن را  تواند ویژگی می آنسبک شناسانه نسبت به 

  .هاي بعد کمک شایان نماید دوره

مه شاهنامه ابومنصوري در مقاله پیش رو، ابتدا سطح زبانی و سپس سطح ادبی و سرانجام سطح فکري متن مورد بررسی  مقد

اند، تمام ابومنصوري را مرحوم عالمه قزوینی تصحیح نمودهبا توجه به این که متن موجود مقدمه شاهنامه . گرفته استقرار 

  . ارجاعات مقاله به متن تصحیح شده ایشان خواهد بود

  

  متن الف ـ  بررسی سطح زبانی

 .در بررسی سطح زبانی متن مختصات آوایی، واژگانی و نحوي متن به دست می آید

  مختصات آوایی. 1

   "دال"به جاي  "ذال"تلفظ  - 1-1

کلمه متن حرف دال وجود دارد  234مجموعاً در . درمتن مقدمه شاهنامه ابومنصوري دیده می شود "ذال"و  "دال"فظ هر دو تل

و هیچ مالك مشخصی نیز براي کاربرد ذال به جاي دال نمی . مورد به جاي حرف دال از حرف ذال استفاده شده است 113 که در

هاي داخل شماره. (رده است و در جاي دیگر همان واژه را با دال نوشته استتوان به دست آورد؛ گاهی یک واژه را با ذال آو

  :ها جرف ذال به جاي دال آمده است، عبارت است ازواژگانی که در آن.) کمانک، نشانگر تعداد تکرار واژگان است

    خوذ   )4(پاذشاهی  ) 2(بذین     )37(بوذ   )2(پدیذار  )2(آفریذ

  افتاذ    ) 2(فرستاذ     یزدانداذ     دیذگان    آمذ  نشنیذ

  بوذ  آفریذون     براذر    )3(آیذ        )2(نهاذ     )8(داذ
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     سوذ  ورزیذن     بنیاذ      )3(ایذون  )2(فرموذ  ) 2(گردانذ

) 6(آمذ              روذ      خواهذ         یاذ    )3(شذن    )2(بذي

  )2(فروذ            )2(افتذ    هفتاذ    )2(اسپهبذ     گوذرز    ) 2(بذو

  پوشانیذ    دوذه      گشواذ     )2(برسذ     بروذ 

  گردانیذ  زذه  

  : افزودن الف به آغاز واژگان  - 1-2

  آفریدون, اسپهبذان، اسپهساالر، افریدون_

  تخفیف واژگان - 1-3

  )انوشیروان( نوشیروان     )فراموش(فرامش   )گیناناندوه(انده گنان  ) اندوه گسار( انده گسار

  ) آرامش(رامش     )هوشیار( هشیار     ) ارک گناه( کار گنه    )           تباه( تبه 

  چنانک    )اندوهگین(اندهگن    )ترراست(راستر        )ایدر(ادر 

  اماله - 1-4

- هاي تدافعی زبان فارسی در مقابل زبان عربی است که در دستور زبان به آن اماله مییکی از روش» ي«تبدیل حرف الف به 

  :ته استدر این متن فقط یک واژه ممال به کار رف. گویند

  . هزار مرد نیک بگزید و سلیح پوشانید _

  واژگانیمختصات  -2

  :به کاربردن فعل ها، واژگان و ترکیبات کهن  - 2-1

، )خردمند(بدانش، )کتاب(نامه-ایدون ،)وزیر(گردآوریده، دستور ، )قرار داد(برابر داشت ،)پاداش(اندر، ایدر، بادافراه

خوش (کامخویش، )دستور داد(فرمود ، )ترجمه کرد(گردانید ،)ارائه کردن(دنبیرون آور ،)شجاعت(شوخی، )آدمیان(مردم

، )ساختن( کردن، )پادشاه( شارستان، فراز آوردن، کی ،)نامه نوشت(نامه کرد  ،)دارنده، صاحب(خداوند، )ثروت(دستگاه ،)بخت

، )نزد(نزدیک ،)ایدر(راد  ،)ارروزگ(سخن پیوستن، چنانک، سدیگر،  گاه ،)نوشتن( ساختن ،)خردمند(کین خواستن، بخرد

  ،)رها(یله ،)مشرق(باختر، )مغرب(خاور، )خاندان(دوذه، )زخمی کرد(بخست  ،)تعظیم کرد(نماز برد ، )جنگید(برآویخت،)که(کجا

 ، پدیذار)از دست رفت(بشد ،)استقبال(، پذیره)مهارت در تیراندازي(باریک اندازي  ،)ترس(سهم ،)جوال(غراره  ،)فاصله(میانگاه

، )بزرگان(، مهتران)تازه، بی نظیر(، نوآیین)ارائه، پدید آوردن(، ساختن)ساختن(، استوارکردن)گرامی(، مایه دار)آفرید(کرد
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مورد (، اندر زبان افتاد)مورد توجه قرار گرفتن(، دست اندرزدن)عربی(، تازي )وادار کرد، گماشت(، برآن داشت)وزیر(دستور

، فراز )سپهبد، سردار(، اسپهبذ )نسل، نژاد(، تخم)نژاده، اصیل(، بگوهر)شیوه، روش(ساز) تشکوه، عظم(، فر)توجه قرار گرفت

ص کرد(، پدیذ آورد)پدیدار کرد(، آورد)گردآوري(آوردن  ، )شرم و حیا(، آزرم )کشور(، شهر)اندیشه(، راي )جداکرد، مشخّ

، )آرامش(، رامش)مشغول شدن(، ورزیدن)شتنگه دا(، باز داشت )تنظیم کردن و نوشتن(، گزارش)خواهش(خواستاري کردن

، )جاي زندگی(، آرامگاه)چگونگی تمام کردن کاري(، بیرون شدن)پرداختن به کاري(، اندر شدن)متانت و وقار(آهستگی

باید (، باید رفت )نظر، دیدگاه(، راه)غروب کردن(، فروشدن)طلوع کردن(، برآمذن)قسمت، بخش(، بهر )تقسیم کردند(ببخشیدند

 ،)چراگاه(شبانگاه گوسپندان، ،)جنس، نوع(، گوهر)از رونق می افتد(، برفروذي افتد)دگرگون کنند(، بگردانند )کرد پیروي

درگیر (، برآویخت )بجنگم(، بزنم)رفت(، شد)درگیر شد(، درآویخت)باال رفت(، بررفت)تقسیم(، بخشش)آسانی، راحتی(فروتنی

  )در جنگ شکست خوردن(، حرب دادن)اختت(، برانگیخت)شکست(، ستوهی)تاختن(، افگندن)شد

  کمی واژگان عربی  - 2-2

در . ( کلمه عربی در متن موجود است 28واژه است که به غیر از اسامی، تنها  1597هاي استفاده شده در متن   تعداد کل واژه

که از شاخصه هاي مهم متن از واژگان متن عربی است %  75/1و از این لحاظ تقریباً  .)است شمارش کلمات، حروف شمارش نشده

  .هاي مرسل سبک خراسانی به شمار می آید

ت )بار 2(اول خلق خاصه طبیب نسب هم 

 هجرت ملوك آخر کتب تصاویر نظم

 کتاب معنی والدت قصه فایده عالم

 شبه حصار سلطان جمع اوالً عربی

 طلب نسبت حرب   

  بررسی ساختمان واژگان  - 2-3

  :واژگان مرکب  -الف  

ساالر، پیشداذ،  دار، نوآیین، نیک اندیشان، هشیاران، یکدیگر، سپه ارنامه، کارکرد، کژ مردم، گنهکار، گنج خانه، مایهک

-کام، دینداران، پیامبر، پایدار، پیغامبر، شاهنامه، سدیگر،پیشداذ،دل منش، تیرانداز، خویش گسار، پرکاه، بزرگ سرهنگ، انده

  )تیرانداز ماهر(انداز تر، تیرانداز، باریکرنج، سرانجام، کم)فرمانده(روگسار، پیشاندوهپذیر،
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  :واژگان مشتق -ب

فروتنی، عربی، طلبیدن، کوشش، کوهستان، گذشته، مازندرانی، مردمی، مرزبانی، مهتري، آرامگاه، نرمی، نیکی، هندو، 

رفتار،  ،)اختالف و ستیز(خواستاري، داوري ، برتري،پدیدار، توانایی، )تقسیم کردن( یادگار، آبادانی، سهمگین، گفتار، بخشش

، بادانش، ایرانی، اندیشه، اندوهگن، اندوهگنان،  سپهبد، نخستین، بزرگوار، شوخی، گزارش، هفتم، یاري، آهستگی، باهنر، با فرّ

 داشتن، آوردن،بخردان، برگزیده، پهلوانی، پذیره، دانایی، دستگاه، دلیري، دري، رامش، همتا، خروار، گفتن، خواندن، آمدن، 

، گذشته، تافتن، کهین، زندانیان، )مرتع(اندرشذن، خشنوذي، شگفتی، گوشه، فروشدن، آگاهی، روزگار، پاذشاهی، شبانگاه 

برگزیدگان، بدانش، منش، هندوستان، هندوي، پهلوي، پارسی، چینیان، دیدن، بگوهر، , ، یاري، گروگان)شکست(ستوهی 

آوردن، زندگانی، بیداذ، جانوران، خواننده، دانایان، اندازه، چهارم، پنجم، ششم، دانستن،  روزگار، خداوندان، شارستان، فراز

  ورزیدن، درماندگان، کدخدایی، بذي، تندي، درشتی

  :واژگان مشتق مرکب -پ

منش، اندازي، بدکرداران، گردآوریده، آبادانی کردن، استوارکردن، جان سپردن، بزرگ  روایی، کدخدایی، برابر، باریک کام

کین خواستن، شبیخون کردن، آزرم داشتن، خواستاري کردن، نشان دادن، , جهان دیدگان، سپاه آراستن، رزم کردن، شهر گشاذن

  نگاه داشتن، بخش کردن، بیرون شذن، آفتاب برآمدن، پدید آمدن، آشوب کردن، پیشی کردن، برتري جستن

  کهن  هاي جهات اربعه به شیوه استعمال نام - 2-4

  . به معنی مشرق و خاور به معنی مغرب باختر

  .آفتاب برآمدن را باختر خواندند و فرو شدن را خاور خواندند _

  مختصات نحوي -3

  »را«انواع به کار بردن   - 3-1

مورد حرف  22مورد آن نشانه مفعولی،  42دیده می شود که » را« حرف مورد استفاده از 66 مقدمه شاهنامه ابومنصوري در متن

  .مورد راي زائد بعد از مسندالیه است 1مورد نشانه فک اضافه و  1،اضافه

  نشانه مفعول -الف

این  -این را زشت گرداند -این همه را بدین نامه اندر یابند -سخن را بزرگ داشته اند -بندگان را پدیذار کرد -جهان را آفرید

... ششم را...پنجم را...چهارم را...سوم را...زه خواندند،دوم رانخستین را ار -هر بهري را یکی کشور خواندندي -دندیزمین را ببخش
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عراق و ...شام و یمن را ... فروشدن را خاور...آفتاب برآمذن را باختر -خواندندي...گوشه راست را  -خواندندي...اورا...هفتم را

آدم را  -انسته شود آن را که خواهذ برسذتا د -این نامه را هرچه گزارش کنیم -را از ایشان یافتیم آن-خوانند... کوهستان را 

پیران را او  -او را گشواذ از آن خوانند -این نامه را فرموده تا جمع کنند -داو را پیشداد خوانن -او را آدم گویند -کیومرث خوانند

 - یه را نیکو داشترق -رقیه را...ببر -بخواست... او را  -بهري را بکشت،بهري را بخست -شاه را بیفگند -او را بگرفت -کشت

  طوس را بستدند -فرستاد.. پسر را  -مردم را به دین محمد خواند -عبداهللا عامر را بفرستاذ -او را بکشتند -غراره را برسر نیزه برآورد

  حرف اضافه -ب

دستور خویش   –فرمود دبیر خویش را  –دانایی بیرون آوردن مردمان را  -بد کرداران را بادافراه برابر داشت -سپاس خداي را

 - دستور خویش را بفرمود -او را یادگار بود -آنو خواندن  تا هر کسی را خوش آید دیدن -رودکی را فرمود – بر آن داشت...  را

 - چنانک جهودان را افتاد -را خبر آمدم -سود آن هر کسی را هست -جاي آورند مر نامه راه هفت چیز ب -خواننده را بزرگ آید

او  -بخواست رزم ترکان را... هزار مرد  -نشابور او را داد -پیش رو بود لشکر پرویز را -فردوسی را فرمود -رافرمود چاکر خویش 

  طوس کنارنگیان را بود -نشابور مرا ده -را گفت

  فک اضافه-ج

  .این را نام شاهنامه نهادند _

  ي زاید بعداز مسندالیه»را« - د

  .پس ما را به گفتار ایشان باید رفت _

  مضارع از ابتداي فعل» ب«و » می«حذف   - 3-2

  .فعل وجود دارد 8این کاربرد در 

می (خوانند             -) بگیرد(گیرد -)بیاید(آید -)می یابند(بیابند -)می شنود(بشنود -)می کوشد(کوشد -)ماند می(ماند

  )می گوید(گوید -)خوانند

  ایجاز -3 -3

  . صه هاي مهم این متن به شمار آوردایجاز و کوتاهی جمالت را می توان یکی از شاخ

کلمه است  65/3متوسط کلمات هر جمله ) جمله 437(واژه به کار رفته است که با توجه به تعداد جمالت متن  1597در متن 

 البته اگر اسامی خاص را در نظر نگیریم،. که نشانگر کوتاهی جمالت متن است که یکی از شاخصه هاي نثر مرسل به شمار می آید
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متوسط کلمات موجود در هر جمله کم تر از این رقم خواهد شد و این موضوع نشان دهنده آن است که نویسندگان متن فقط در 

  .پی بیان مطلب بوده اند و به هیچ روي قصد ایشان آراستن کالم نبوده است

  . سخن دانسته اندتا جهان بود مردم گرد دانش گشته اند و سخن را بزرگ داشته اند و نیکوترین یادگاري 

 .چون مردم بدانست کزوي چیزي نماند پایدار، بدان کوشد تا نام او بماند و نشان او گسسته نشود

چون مردم نبوذ، پادشاهی به کار نیاید، چه مهتران به کهتران بوذ و هر جا که مردم بوذ از مهتر چاره نبوذ و مهتر بر کهتر از 

  .گوهر مردم باید

  انواع فعل - 3-4

  :ال سادهافع

، نشسته بود، )3(، نشود، داشت)2(اند، بدانست، نمانَد، کوشد، بماند، دانسته]اند[اند، داشته، گوید، بود، گشته)2(آفریذ، باد

، )4(، شد)ترجمه کرده بود(، گردانیده بود)2(، مانده است، نمانده است، ماند، بیاورد)7(، باشند، دارند، بکوشند، بود)10(گفت

، )3(، بفرموذ، بیاوردند، فرستاد)نوشت(، گشت، کرد)4(، آورد)2(، بشنید)، ترجمه کرد2(، گردانید)4(د، فرمودبخواست، بدی

، بشنویذ، بوذه است، )8(، دادند، گیرند، نمایذ، بدانی، گردد، گرداند، گویند)4(، آیذ)24(، است)2(بیاورد، بنشاند، نهاذند، بیابند

، )2(، کردند)هستند(، یند)هستیم(، بتوانند، بیابند، ببخشیدند، یم)2(، بدانند)3(وانند، خ)2(نیست، خواهند ساختن، سزد، هست

، دانند، یافتیم، گردد، )3(، برود، شنیدیم، آمذ)2(، دانسته شود، خواهد، برسد)3(، دارند)2(، خواندندي)13(خواندند

، بیامذ، بشذ، ندانند، )5(د، باید، بایست، گویند، نبود، بودند،نیای)2(، گفتند، بوده است، نبود)2(، بگردانند، افتذ، افتاذ)رسیدي(شدي

، برفت، داند، بنشست، رفت، ماند، بگرفتندي، بگوییم، رسیذند، نیاورد، آورد، کرده بود، کشت، رفتی، )2(گویندگذشت، همی

نگریست، بکشت، بخست، نید، همیام، بگزید، پوشا، داذه بود، بزنم، گفته)2(، بکرد، داذ)، رفت4(، بیفگند، شد)2(بستد، بگرفت

،بنشستند، نبودي، رفتند، )شدند(،آمدند)رفتند(، شدند)2(، برد، خواهی)2(داشت، همی)2(افگندي، پذیرفتند، بگریختند، بخواست

، ده، ، بفرمود، بیاوردند، بزد، بینداخت، بکشتند، بفرستاد، خواند، طلبید، بودند، نبردند،خواست، ندارم)2(کنیم، زنیم، زده بوذ

  ).نوشتند(، ماند، گویند، دارد، بزیست، افتاذ، بستدند، رسید، کردند)2(، بستد)2(داذ

  :افعال مرکّب

ب به کار رفته در مقدمه شاهنامه ابومنصوري آن است که در ساخت این گونه از فعلي قابل توجه در مورد فعلنکته -هاي مرکّ

. اي از پژوهشگران که معتقد هستنددهد که برخالف نظر پارهاین امر نشان می .جایگاه خاصی دارد "کرد"ها استفاده از همکرد 
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احمدي گیوي، (استدر متون نخستین بیشتر در نقش فعل تام به کار رفته است و به تدریج در نقش همکرد به کار رفته "کردن"

  . استمورد استفاده بوده به عنوان همکرد، "کرد"از همان آغازین متون بر جاي مانده، فعل )  1424:  1380

پذیدار کرد، برابر داشت، بیرون آورد، آرزو کرد، گرد کرد، پدیذ آورد، نگاه کنند، گردآوردند، گزارش کردند، هزینه کرد، 

برآن داشت، به جاي آورند، یاذکردیم، یاذ کنیم، بدیذ آمد، خبر آمد، گرد آمدند، یاد خواهیم کردن، گزارش کنیم، گرد کردیم، 

ش کنند، به کار نیاید، جمع کنند، تبه کردي، نماز برد، آفرین کرد، جنگ کردند، بدیذ آیذ، فرمان نبردند، یاري خواست، فرام

  یاري کرد

  :افعال پیشوندي

  .اندر افتاد، اندر زدند، بازداشت، برآمدند، برآمدي، اندر آمذندي، بررفت، درآویخت، برآویخت، برآورد، باز داد

  :فعل الزم یک شخصه

  .)هرکسی را خوش آید نصر بن احمد این سخن بشنید، خوش آمدش(خوش آمدش

  .)آن راهی که خوش تر آیدش بر آن برود(خوش تر آیدش

  .)از گفتار دهقانان باید آورد(باید آورد

  .)پس ما را به گفتار ایشان باید رفت.(باید رفت

  استفاده از دو حرف اضافه براي یک متمم - 3-5

  .ودندبه تصاویر اندر افز

  .این همه را بذین نامه اندر بیابند

  .از گاه آدم باز، چند است... از گاه آدم صفی صلوات اهللا و سالمه علیه فراز تا بدین گاه 

  :به کاربردن صفت تفضیلی در معناي صفت عالی - 3-6

  ...یزد گرد شهریار که آخر ملوك عجم بود 

  ...او بودپیشتر کسی که آیین داذ در میان مردم پدید آورد  

  به جاندار و غیر جاندار » او« ضمیر ارجاع - 3-7

  .و شاهان او را ایران شهر خواندندي

  ...تا این نامه به دست مردمان اندر افتاد و هرکسی دست بدو اندر زدند...  



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٥٥٣ 
 

  . تا از او فایده گیرند... ي شاهان گردآوردند این نامه 

  .این نیکوست چون مغز او بدانی 

 .اهل بیت و فرزندان او باد ...درود بر  

  .چون مردم بدانست کز وي چیزي نماند پایدار، بدان کوشد تا نام او بماند و نشان او گسسته نشود 

  .اندرو داستان هاست که هم به گوش و هم به کوشش خوش آید که اندرو چیزهاي نیکو و با دانش است

  » مر«استفاده از  - 3-8

در اصل از عالمات  "مر"به گمان وي، . یم مفعول است و از اصطالحات لهجه دري استاز عال "مر"بهار معتقد است که 

  )401: 1369بهار، (خود گرفته است  هبوده است و رفته رفته، صورت ادات ب "حضرت و مولی "احترام مانند 

  .و اندرین چیزهاست که به گفتار مر خواننده را بزرگ آیذ 

  کم رنج تر بود مر تو را  

  . ز به جاي آورند مر نامه راهفت چی 

   "همی"و  "ي"ستفاده از نشانه استمرارا -3-9

مه شاهنامه ابومنصوري تمام فعل اند و از به کار رفته در آغاز "همی"و  در آخر "ي"هاي هاي استمراري با نشانه در متن مقد

  .به عنوان نشانه استمرار استفاده نشده است "می"

  . ديدین پیغامبري به پیغمبري ش

  . روزگار برآمدي

المجهودان همی گویند از توریه موسی علیه الس...  

  ...گویندترسایان از انجیل همی

  .و شاهان او را ایران شهر خواندندي

  .این کشور بسیار تهی ماندي و بیگانگان اندر آمذندي و بگرفتندي

  ...او را کشواذ از آن خواندندي

  خسرو از دور همی نگریست

  .اسب افگندي، بسیار کس تبه کرديهر باري که 
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  )2(داشت رقیه را نیکو همی

  .تیراندازي بوذ که همتاش نبودي

 . به کارهاي بزرگ او رفتی

  » مردم«آوردن فعل مفرد و جمع براي واژه  - -3-10

و به صورت » میانآد«و به شکل مفرد و گاهی به معناي » آدمی«گاهی به معناي » مردم«در متن مقدمه شاهنامه ابومنصوري واژه 

  .جمع به کار رفته است

  ...چون مردم بدانست کز وي چیزي نماند پایدار بدان کوشد تا نام او بماند و 

  چون مردم نبود، پادشاهی به کار نیاید

  ...تا جهان بود مردم گرد دانش گشته اند

  ...مردم باید که تا اندرین جهان باشند

  م بدانند و بیابندمردم اندرین نامه این همه که یاد کردی

  نشانه فاعل"ش"به کار بردن  - 3-11

  ...عبداهللا پسر مقفع که دبیر او بوذ گفتش

  هاي مکسر عربیبه کاربردن جمع - 3-12

  کتب، تصاویر،ملوك    

  تکرار فعل  - 3-13

فرو شدن را خاور  و آن که بیرون از دست سکه خواندند و آفتاب برآمدن را باختر خواندند و... اي را امست خوانندگوشه 

  . خواندند و شام و یمن را مازندران خواندند و عراق و کوهستان را شورستان خواندند

آن که از سوي باخترست چینیان دارند و آن که از سوي راست اوست، هندوان دارند و آن که از سوي چپ اوست ترکان  

  . از چپ روم، خاوریان و مازندرانیان دارند دارند و دیگر خزریان دارند و آن که از راستر بربریان دارند و

  به کاربردن واژگان معرّب - 3-14

  دهقانان، ضحاك 

  "یک"به جاي  "یکی"به کاربردن  - 3-15
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  .هر بهري را یکی کشوري خواندند

  تأکید بر سر فعل  "ب"آوردن - 3-16

است، باء تأکید است و در قدیم به صورت بی ها مستعمل آمده است و امروز هم در بعضی صیغهها درمیاین باء که بر سر فعل
جزصیغه اسم فاعل واسم (اول گاه بر سر تمام صیغ  این حرف در دوره. استشدهبه یاء مجهول و بعدها به هاء غیر ملفوظ نوشته می

ء مذکور درمقام ایراد با. داخل می شده است ودرمورد نفی ونهی مؤکد نیز قبل از نون نفی ومیم نهی قرار می گرفته است)مصدر
تاکید همه جا جایز است مگر در مواردي که معنی تاکید فعل درنظر نبوده باشد ودرمواردي که فعلی به فعل مؤکد دیگر معطوف 

  ) 333، 1ج : 1369بهار، ( .باشد نیز حذف آن جایز است

  د این سخن بشنیدمنصر بن اح

  .نامه اي از هندوستان بیاورد

  .نامه بدید مأمون آن نامه بخواست و آن

  . و این نامه ازو یادگاري بماند

 .پس دستور خویش ابومنصور المعمري را بفرمود

  .او را بگرفت و پیش شاه آورد 

   "دو"استفاده از عالمت جمع براي کلمه  - 3-17

  . پس هر دوان به طوس شدند _

  صفت ساز "ب"و  "با"استفاده از  - 3-18

  ار ترمردم بدانش بزرگوارتر و مایه د: بدانش

  .امیر ابومنصور عبدالرزاق مردي بود با فرو خویش کام بود و باهنر: بافر

  . نژادي بزرگ داشت بگوهر: بگوهر

  . این همه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان: بخردان 

  .اندرو چیزهاي نیکو و با دانش هست: با دانش

  حذف فعل - 3-19
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وي دیده می شود که با توجه به ساختار جمله شکل گرفته است و ابهامی در متن مورد در متن حذف فعل به قرینه ي معن 6تنها 

  . ایجاد نمی کند

  حذف فعل معنوي

  ]چنین است[نژاد ابو منصور المعمري  _

  .و کنارنگ پسر سرهنگ پرویز بود] بود[بن فرخ زاد کسل کران حوار ... ابومنصور بن محمد ] او[ _

  ....که این ] باد[سپاس و آفرین خداي را  _

  .]هستند[اندرین جهان مردم بدانش بزرگوارتر و مایه دارتر  _

  .]چنین است[اوال نسب ابومنصور عبد الرزاق  _

  .که به گاه خسرو اسپهبند بود] بود[بن بهرام ... محمد بن عبد الرزاق بن عبداهللا بن ] او[ 

  .مورد دیده می شود 50حذف فعل به قرینه لفظی در 

  لفظی

  ].اند[گرد دانش گشته اند و سخن را بزرگ داشته مردم  _

و چون ] بیاورد[کی فرستاد به شهرهاي خراسان و هشیاران از آن جا بیاورد و از هر جاي چون شاج پسر خراسانی از هري  _
  ...یزدان داد 

تا بدانند و در کداخدایی با ] نندخوا[این نامه و کار شاهان از بهر دو چیز خوانند، یکی از بهر کارکرد و رفتار و آیین شاهان  _
  ... که اندرو داستان هاست] براي این خوانند[هرکس بتوانند ساختن و دیگر 

  جابه جایی ارکان جمله - 3-20

  ...چون مردم بدانست کز وي چیزي نماند پایدار 

  تا نام او زنده شد میان جهانیان

  . هر کی را خونش آید دیدن و خواندن آن 

  مردمان بود به چهار سوي جهان از کران تا کران  هر کجا آرامگاه

  .و ایران شهر از روذ آموي است تا روذ مصر



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٥٥٧ 
 

 .و ما یاد کنیم گفتار هر گروهی

  .جهانیان یله بودند چون گوسپندان بی شبان در شبانگاهی 

  ساختن مصدر جعلی - 3-21

در متن مقدمه شاهنامه ابومنصوري نشان می  "بیدنطل"آمدن واژه . ساخته می شود "یدن"مصدر جعلی از اسم به همراه پسوند 

دهد که بهره گیري از این روش یراي ساخت واژگان تازه از زمان نوشته شدن کهن ترین متن موجود ادب فارسی، رایج بوده 

  .است

  .بعد از آن هزار درم وام خواست، گروگان طلبید -  

  

  متن بررسی سطح ادبی) ب

ه . هاي پهلوانی استاند، روایت تاریخ کهن و بیان داستان و افسانهان این متن برگزیدهموضوعی که نویسنده یا نویسندگ با توج

ي هااند، از این رو پرداختن به عوامل زیبایی آفرین و آرایهایشان روایتگر تاریخ بوده ،به این که از دیدگاه پدید آورندگان متن

تنها در یک عبارت متن سجع دیده  در مقدمه شاهنامه ابو منصوري) 7، ص  2ج : 1369ك بهار، .ر( جایی در این متن ندارد ادبی

نه آن که پدید آورندگان متن در ) 62:  1387شمیسا، (شود که آن را نیز شاید بتوان تحت تأثیر شعر ایران پیش از اسالم دانست می

  . اندپی ارائه متنی مسجع بوده

  .ي درماندگانستچاره گسار اندوهگنانست وست و اندهرامش جهان -

  

  متن بررسی سطح فکري) پ

از طریق این بررسی . اي دارد، بررسی سطح فکري اثر استهاي سبک شناسانه، جایگاه ویژهیکی از سطوحی که در بررسی

ون هاي گوناگاي که متن در آن شکل گرفته است، پی برد و روند تغییرات فکري را در دورهتوان به چگونگی نگرش جامعهمی

  . هاي فکري جامعه و پدید آورندگان آثار را مورد بررسی قرار دادپیگیري کرد و شاخصه

یت دو چندان استبا توجه به آن چه بیان شد، مقدمه شاهنامه ابومنصوري به عنوان کهن با . ترین نثر زبان فارسی داراي اهم

توان تغییر نگرش جامعه را در هاي دیگر، مین با متون دورهي آبررسی مختصات فکري این متن به عنوان متن آغازین و مقایسه
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شناسانه نیز داراي هاي گوناگون بررسی نمود و عالوه بر آن که از نظر مطالعات ادبی مهم است، از جنبه مطالعات جامعهدوره

یت است اهم .  

مه شاهنامه ابومنصوري به قرار زیر استترین شاخصهمهم هاي فکري مقد:  

 لم و دانشتکریم ع

ك . ر( یکی از مهم ترین شاخصه هایی که می توان براي اصالت نگرش ایرانی برشمرد، توجه به دانش و دانایی است 

در مقدمه شاهنامه ابومنصوري، پس از ) 7ص : 1369نظام الملک، . 159: 1385بیهقی، . 34ص  :1378عنصرالمعالی کیکاووس، 

ر گرامی اسالم و خاندان او، بی درنگ به طرح این موضوع مهم می پردازد و آن را از نشانه حمد و ستایش خداوند و درود بر پیامب

  . هاي مردمی و موجب بزرگواري می داند

 و سخن را بزرگ داشته و نیکوترین یادگاري سخن دانسته اند تا جهان بود مردم گرد دانش گشته اند -

 . رتردا مردم بدانش بزرگوارتر و مایه ،چه اندرین جهان

نویسنده متن دانایی و ارائه دانش را از عوامل ماندگاري نام آدمی برشمرده است و آن را هم ردیف کارهایی چون آبادانی و 

  .دالوري و جان سپردن به شمار آورده است

چون مردم بدانست کز وي چیزي نماند پایدار، بدان کوشد تا نام او بماند و نشان او گسسته نشود چو 

  ...ردن و جاي ها استوار کردن و دلیري و شوخی و جان سپردن و دانایی بیرون آوردن مردمان را آبادانی ک

نکته مهمی که باید اشاره کرد این است که در این متن نشانه دانایی را خلق کتاب هاي ماندگار دانسته است و از این رو از 

  .هم ترین عوامل ماندگاري نام پادشاهان گذشته یاد می کندکتاب هایی چون کلیله و دمنه شاناق، رام و رامین به عنوان م

 اهمیت نژاد و اصل و نسب و حفظ نام

توجه به اصل و نسب و بر شمردن نام پدران براي آفریدن افتخاري مضاعف یکی از مهم ترین ویژگی هایی است که در این 

و  قابوس  7سیاست نامه ص   ك. ر.( توجه به این موضوع بودمتن دیده می شود؛ البته در دیگر متون نثر فارسی نیز می توان شاهد 

  )     5نامه  ص 

با اعرابی دانست که به سبب ) طبقه دهقانان( شاید بتوان ریشه این توجه به اصالت خانوادگی را در رویارویی اشراف ایرانی  

ایرانی در مقابل اشرافیت تازه به دوران رسیده  فتوحات و قدرت نظامی جایگاه ویژه اي به دست آورده بودند؛ از این رو اشرافیت
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عرب، توجه خود را به اصل و نژاد خود می داند و رویاي پدرانش را در دل تاریخ و اسطوره جست و جو می کند تا از این طریق 

  . بتواند برتري خود را نسبت به دیگر نشان دهد

سالم در ایران در این متن می بینیم که مالك بر تري اصالت نکته مهم دیگر این است که با گذشت حدود سه قرن از حضور ا

خانوادگی و داشتن اصل و نسبی واالست و برخالف آموزه هاي اسالمی، نویسنده متن، تقوي را نشانه برتري آدمیان بر نمی شمارد 

  . ی اعراب در پیش گرفته بودندو شاید این نکته را بتوان برخاسته از جنبش شعوبیگري دانست که ایرانیان در مقابل برتري جوی

  . هر جا که مردم بود از مهتر چاره نبود و مهتر بر کهتر از گوهر مردم باید -

پس پیش از آن که سخن شاهان و کارنامه ایشان یاد کنیم نژاد ابومنصور عبدالرزاق که این نامه را بنثر  -

  . نیز بگوییم فرمود تا جمع کنند چاکر خویش را ابومنصور المعمري و نژاد او

  ... اوال نسب ابومنصور عبدالرزاق محمد بن عبدالرزاق بن عبداهللا بن فرخ بن ماسا بن مازیار  -

  ....ابومنصور بن محمد بن عبداهللا بن جعفر بن فرخ زاد کسل کرانحوار : و نژاد ابومنصور المعمري -

  .و نژادي بزرگ داشت و از اسپهبدان ایران بود -

خن شاهان و کارنامه ایشان یاذ کنیم نژاد ابومنصور عبدالرزاق که این نامه را به نثر پیش از آن که س -

  .فرمود تا جمع کنند، چاکر خویش را ابومنصورالمعمري و نژاد او نیز بگوییم

بهرام که به گاه خسرو پرویز ...اوالً نسب ابومنصور عبدالرزاق محمد بن عبدالرزاق بن عبداهللا بن فرخ بن

  ....د، پسر بوزرجمهر که دستور انوشیروان بود واسپهبذ بو

ابومنصور بن محمد بن عبداهللا بن جعفر بن فرخ زاد کسل کرانحور و کنارنگ و :و نژاد ابومنصورالمعمري

  ....پسر سرهنگ پرویز بوذ و بکارهاي بزرگ او رفتی 

 توجه  به جایگاه شاه

ت پادشاهان در متون ادب فارس ت ویژه اي برخوردار است و در خصوص نظریه سلطنت و توجه به جایگاه و شخصی ی از اهمی

و نیز تاریخ بیهقی ص  238و  229ك قابوس نامه  ص .ر( .اثبات برتري نژادي پادشاه، نویسندگان مختلف به ارائه نظر پرداخته اند

   )19و چهار مقاله ص  1و همچنین سیاست نامه ص  154و  152

نام گذاري کتاب و بیان این که فرهنگ و رفتار . متن مقدمه شاهنامه ابومنصوري مشاهده کرد همین نگاه ویژه را می توان در

  . شاهان بهتري سرمشق براي دیگران به شمار می آید، بیانگر نگاه ویژه به جایگاه پادشاه است
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دلیلی عقالنی ارائه کند  نکته مهمی که در متن به چشم می خورد آن است که نویسنده در پی آن است که براي جایگاه شاهان

و این موضوع را می توان برخاسته از توجه ویژه نویسنده متن به عقل و خرد دانست زیرا در دوره هاي بعد با توجیهات مذهبی در 

  . پی اثبات جایگاه ویژه ي شاه هستند و آن را نشانه لطف خداوند و عزت بخشیدن از جانب باري تعالی به شمار می آوردند

نویسنده متن . آن است که رابطه میان شاه و مردم را رابطه اي متقابل می داند. یگر که در متن به آن اشاره شده استنکته د

معتقد است که وجود مردم علت پیدایی جایگاه شاه است و این که شاهان از جنس و گوهر دیگر مردمان هستند و ایشان را 

  . اند و این مهم برخاسته از بینش خرد گراست که در متن دیده می شودبرکشیده خداوند و یا قدرت هاي مأورایی نمی د

البته نویسنده متن نمی تواند چندان از گفتمان روزگار خود در خصوص شخص شاه خارج شود؛ از این رو با این که شاه را از 

ان و مردمان را همچون نسبت نظر ذاتی همچون دیگر مردمان به شما ر می آورد ولی در جاي دیگري از متن نسبت میان شاه

  . چوپان و گوسفندان می داند

نکته مهم دیگري که باید به آن اشاره کرد آن است که نویسنده از هنگامی که می خواهد بیانگر جایگاه و اعتبار ابومنصور 

دشاهان گذتشه چنین عبدالرزاق و وزیر او ابومنصور المعمري باشد مسئله اصل و نسب و نژاد را مطرح می کند و در خصوص پا

در حقیقت نویسنده متن هنگام بیان نظریه سلطنت در ایران پیش از اسالم عقل گرایانه به طرح موضوع می . چیزي را بیان نمی کند

مجبور است به گفتمان رایج تن در دهد و اصالت نژادي را عامل برتري ) بعد از اسالم(پردازد و در خصوص روزگار خودش 

  . آوردحاکمان به شمار 

مطلب دیگري که داراي اهمیت است، بیان این موضوع است که نویسنده دهقانان را که در حقیقت طبقه اشراف آن روزگار 

  .بودند، راویان داستان شاهان می داند و ایشان را ادامه سلسله شاهان پیش از اسالم به شمار می آورد

آورد که این پادشاهی به دست ایشان بود و از کار  این نامه را هر چه گزارش کنیم از گفتار دهقانان باید

  . و رفتار و از نیک و بذ و از کم و بیش ایشان دانند، پس ما را به گفتار ایشان باید رفت

فرزانگان و  و  و فرهنگ شاهان و مهترانتا خداوندان دانش اندرین نگاه کنند  و این را نام شاهنامه نهادند

از آن فایده  تا ...این همه را بدین نامه اندر یابند... رفتار ایشان و آیین هاي نیکو  کار و ساز پادشاهی و نهاد و

  .گیرد

و هرجا که مردم بود از مهتر چاره نبوذ و چه مهتر به کهتران بود   چون مردم نبود پادشاهی به کار نیاید

اند سال پاذشاهی نبود و جهانیان گویند که پس از کیومرث صد و هفتاد و ...مهتر بر کهتر از گوهر مردم باید و

  .ندان بی شبان در شبانگاهیپگوس نیله بودند چو
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 اهمیت برجاي نهادن نام نیک

در دیگر متون ادب  .بر جاي نهادن نام نیکو یکی دیگر از شاخصه هاي فکري متن مقدمه شاهنامه ابومنصوري به شمار می آید

مه بالفاصله  ) 42و  6و نیز سیاست نامه ص  99و  3قابوس نامه  ص ك .ر.(فارسی نیز به این موضوع پرداخته شده است در متن مقد

بعد از نکوداشت دانش، از موضوع پایداري نام آدمی سخن به میان می آید و نکته مهم در این زمینه آن است که نویسنده عوامل 

ایی می داند و با توجه به این که نام هاي ماندگاري نام آدمی را اموري همچون آبادساختن جاي ها و شجاعت و گستردن دان

ماندگاري را یاد می کند که عامل ماندگاري نام ایشان تالش ایشان در راه گسترش دانایی و آفرینش کتاب بوده است، می توان 

کتاب و کمک در حقیقت نویسنده متن، راز ماندگاري نام آدمی را آفرینش . دیدگاه ویژه نویسنده متن را به مقوله دانش دریافت

  .      به گسترش دانایی می داند

  

چون مردم بدانست کز وي چیزي نماند پایدار، بدان کوشد تا نام او بماند و نشان او گسسته نشود؛ چو 

آبادانی کردن و جاي ها استوار کردن و دلیري و شوخی و جان سپردن و دانایی بیرون آوردن مردمان را به 

و مأمون ... اه هندوان که کلیله و دمنه و شاناق و رام و رامین بیرون آورد ساختن کارهاي ذو آیین چون ش

گفت مردم باید که تا اندرین جهان باشند و توانایی دارند بکوشند تا از و یادگاري بود تا پس از ... پسر هارون 

  .مرگ او نامش زنده بود

د که موجب ترجمه کتاب کلیله و دمنه از زبان هندي شد و نیز نویسنده عالوه بر نام شاه هندوان از کسري انوشیروان یاد می کن

از مأمون عباسی نام می برد که دستور ترجمه کتاب کلیله و دمنه را به زبان عربی می دهد و نیز از نصر بن احمد سامانی سخن به 

امیر ابومنصور عبدالرزاق یاد می کند میان می آورد که به رودکی دستور می دهد تا کتاب کلیله را به نظم در آورد و سرانجام از 

  . که براي ماندگاري نامش دستور می دهد تاریخ شاهان ایران زمین را گردآوري نمایند

از روزگار آرزو ... امیر ابومنصور عبدالرزاق مردي بود با فر و خویش کام بود و با هنر و بزرگ منش بود  -

دستور خویش ابومنصور المعمري را بفر موذ تا خداوندان  کرد تا او را نیز یادگاري بود اندرین جهان؛ پس

  .و بنشاندند به فراز آوردن این نامه هاي شاهان و کارنامه هاشان و زندگانی هر یکی.... بیاوردند... کتب را 

مردم باید که تا اندرین جهان باشند و توانایی دارند بکوشند تا ازو یادگار بود تا پس از مرگ او نامش  -

  . بود زنده

  . پس امیر ابومنصور عبدالرزاق از روزگار آرزو کرد تا او را نیز یادگاري بود اندرین جهان -       
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و چون مردم بدانست کز وي چیزي نماند پایدار،بدان کوشد ...نیکوترین یادگاري سخن دانسته اند -       

  تا نام 

  .او بماند     

چو آبادانی کردن و جایها استوار کردن و دلیري و شوخی و جان ...دبکوشد تا نام او مان...مردم -           

    سپردن 

  ...و دانایی بیرون آوردن و           

 عالقه به ایران و تاریخ آن

پرداختن به تاریخ پادشاهان . توجه به ایران زمین و هویت ایرانی از دیگر شاخصه هاي فکري مقدمه شاهنامه ابومنصوري است

ن از آغاز تا آخرین آن ها، نشانگر عالقه پدید آوردندگان متن به هویت ایرانی است و این که نشان دهند داراي ریشه این سرزمی

  . اي کهن در دل تاریخ هستند و پیشینه اي درخشان داشته اند

هم ترین بخش آن است نکته دیگري که در این زمینه جلب توجه می کند این است که از دیدگاه ایرانیان، ایران مرکز عالم و م

و ) تقریبا مرزهاي ایران در عصر هخامنشی( و مرزهایی که براي ایران در نظر گرفته شده است از آموي تا نیل را د ر بر می گیرد 

پدید آورنده این متن با بیان این عظمت ها به گونه اي در پی انتقال آن به حاکمان دوره خود بوده است؛ یعنی کس مانند امیر 

  . لرزاق وارث این شکوه و عظمت استعبدا

و بنشاندند به فراز آوردن این نامه هاي شاهان و  بیاوردند...خداوندان کتب را از دهقانان و فرزانگان -

تا یزدگرد شهریار که آخر ... کردند و جهان او بود که آیین مردمی آورد از کی نخستین ...کارنامه شاهان 

  .ذملوك عجم بو

این کشورهاي دیگر پیرامون اویند و ازین هفت کشور ایران مصر و ذآمویست تا رو ذاز روو ایران شهر   -

    .شهر بزرگوارتر است

  : مادین از آناي نتوجه به اساطیر و دریافت معن -6

مهم موضوع بسیار . توجه به اساطیر ایرانی از دیگر موضوعاتی است که در مقدمه شاهنامه ابومنصوري به آن اشاره شده است

آن است که نویسنده متن، رویکردي تأویل گرایانه به اساطیر دارد و معتقد است در پس اسطوره ها معانی دیگري نهفته است و 

  . نباید تنها به ظاهر آن ها بسنده کرد و توجه به ظاهر اسطوره ها را کار دشمنان دانش به شمار می آورد
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این نیکوست چون مغز او بدانی و تو را درست گردد و دل  چیزها اندرین نامه بیابند که سهمگین نمایذ و

پذیر آیذ چون دست براذرش و چون همان سنگ کجا آفریذون به پاي باز داشت و چون ماران که از دوش 

این همه درست آیذ به نزدیک دانایان و بخردان به معنی و آن که دشمن دانش بوذ این را . ضحاك برآمدند

  . زشت گرداند

بی که در این جا می توان مطرح کرد آن است که نویسنده در زمینه اثبات معانی تأویلی در خصوص اساطیر به حدیثی نکته جال

ه اي با برداشت هاي خاص خود از اسالم در پی نفی اساطیر ) ص(از پیامبر گرامی اسالم  استناد می کند و شاید در دوره اي که عد

از پیامبر می خواهد نشان دهد که مطالب شگفت در امور دینی نیز وجود دارد و از این رو نباید ایرانی بودند، نویسنده با بیان حدیثی 

  . تنها به ظاهر اساطیر بسنده کرد که امري خالف خرد و دانش است

و اندر جهان شگفتی فراوان است چنانچون پیغامبر ما صلی اهللا علیه و اله و سلم فرموذ   حدثوا عن بنی  -

  . حرج گفت هر چه از بنی اسراییل گویند همه بشنویذ که بوذه است و دروغ نیستاسراییل و ال

      چون ماران که از دوش ضحاك برآمدند و قصه ...و چیزها اندرین نامه بیابند که سهمگین نماید -

 این همه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان به معنی و آن که دشمن دانش بود...فریدون و والدت او

   .این را زشت گرداند

  

  نتیجه

در . با بررسی سبک شناسانه مقدمه شاهنامه ابومنصوري می توانیم این اثر را به عنوان یکی از متون اصیل فارسی به شمار آوریم

این متن، شاخصه هاي نثر مرسل فارسی در قرن چهارم به خوبی هویدا است و با توجه به این شاخصه ها می توان بسیاري از 

صه هاي نثر مرسل فارسی را برشمرد و از منظري سبک شناسانه می توان ویژگی هاي نثر فارسی را در دوره هاي مختلف شاخ

برشمرد و تحوالت به وجود آمده در هر دوره اي را بررسی کرد؛ ضمناً بر اساس ویژگی هاي سبکی می توان زمان تقریبی نوشته 

از جهت فکري نیز مقدمه شاهنامه ابومنصوري در بر گیرنده شاخصه هاي . عیین نمودشدن پاره اي از متون را  که نامشخص است، ت

تفکر ایرانی در آن بازه زمانی است و دانستن این مهم می تواند در بررسی سیر اندیشه ایرانی و دگرگونی هاي پدید آمده در دیگر 

  دوره ها داراي اهمیت باشد 
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 1385بیهقی، ابوالفضل، تاریخ بیهقی، به کوشش خلیل خطیب رهبر ، انتشارات مهتاب ، 

  1387شمیسا، سیروس، سبک شناسی نثر، نشر میترا، چاپ یازدهم، 

   1378س، قابوس نامه، به تصحیح غالمحسین یوسفی، انتشارات علمی و فرهنگی، عنصرالمعالی کیکاو 

  1332، انتشارات دنیاي کتاب، )جلد 2(قزوینی، محمد، بیست مقاله 

  1369الملک توسی، سیاست نامه، به تصحیح عباس اقبال، انتشارات اساطیر، چاپ دوم، نظام  

  1376مه قزوینی، تهران، انتشارات نیل، چاپ اول، نظامی عروضی سمرقندي، چهار مقاله، تصحیح عال
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  تا قصه پردازي ابوالفضل بیهقی، از تاریخ نویسی
 

  1محمدرضا حاج بابایی

  2الهه مظاهري 

  چکیده
ادبی و نثر فاخر آن مورد  هاي یژگیاست که به سبب وجود و ییها کتاب ینتر تاریخ بیهقی نوشته ابوالفضل بیهقی یکی از مهم

به  یبستگ از پژوهشگران ضمن دل يا است که پاره ادبی این کتاب موجب شده هاي یبرجستگ .است پژوهان واقع شده ه ادبتوج
. است درست به شمار آورند ظاهر آن، مطالب کتاب را نیز سراسر حقیقت محض بپندارند و تمام آن چه را که بیهقی بازگو کرده

پژوهش حاضر . دارد یداراي ارزش است که خواننده را از نقد محتواي کتاب بازمدر حقیقت فرم و شکل کتاب آن قدر زیبا و 
که  یما گوناگون نشان داده يها و یا غیر مستند بودن مطالب ارائه شده در تاریخ بیهقی است و با ذکر نمونه مستند بودن ي درباره
همچنین کید فراوان او، عاري از حقیقت است و أف تل ابوالفضل بیهقی است و بر خالتخی ي ییدهاز تاریخ بیهقی، زا ییها بخش

البته الزم به یادآوري است که هر چند مطالب . اند، چندان مورد وثوق نیستند راویانی که وقایع را براي او بازگو کردهبعضی از 
الت است،  اي یزهکتاب، آم و همچنان  شود یته نمکاسهاي متن آن  یباییزو ارزش ادبی کتاب به هیچ روي از از حقایق و تخی

ي خود را در میان متون ادبی حفظ خواهد  یژهوآید و جایگاه  یفاخر زبان و ادب فارسی به شمار م يها یکی از متنتاریخ بیهقی 
  .کرد

  

  

   یخیاستناد تار نویسی، یخنثر فارسی، تاري، پرداز تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، قصه: ها واژه یدکل

                                                        
  mr_hajibabai@yahoo.com  :یی ، رایانامهدانشگاه عالمه طباطبا عضو هیئت علمی - 1

  کارشناس ارشد ادبیات فارسی - 2

mailto:mr_hajibabai@yahoo.com
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مهمقد  

با توجه به فارسی است که  يبها از جمله آثار گران) 385_440(د بن حسین بیهقی اثر خواجه ابوالفضل محم 1تاریخ بیهقی
یات و تاریخ مورد نقد و بررسی قرار م ي در دو حوزهموضوع آن،  که تاریخ بیهقی را در شمار آثار  ییها از مشخّصه. گیرد یادب
ان عاطفی، اهمیت یافتن چگونگی بیان مطالب نسبت به محتوا، توصیف احوال اشخاص به استفاده از زب توان ی، مدهد یادبی قرار م

تاریخ که  شود یتمامی این موارد موجب م. 2اشاره کرد... داستانی يها از جاذبه یريگ تصاویر، بهره ي ارائه ي یوهها به ش و مکان
در میان دیگر متون ادب  اي یژهنثر فاخر بیهقی، جایگاه و ها یژگیبیهقی از جمله آثار ارزشمند ادبی به شمار آید و در کنار این و

  .آید ینثر فارسی به شمار م يها است و به عنوان یکی از برترین نمونه فارسی به خود اختصاص داده
آیا . این کتاب است) genre(، تعیین گونهآید ییکی از مسایلی که در مواجهه با کتاب تاریخ بیهقی براي خواننده پدید م

و یا به سبب چگونگی بیان مطالب و  گنجد یتاریخی م يها کتاب ي و محتواي آن در حوزه يگذار تاب تاریخ بیهقی به سبب نامک
ادبی قرار داد؟ آیا همان طور که بیهقی خود گفته است، این کتاب  يها کتاب ي آن را در حوزه توان یاستادانه از زبان م یريگ بهره

ي وقایع تاریخی را در ذهن خود بازسازي کرده است و در وتاریخ عصر غزنوي است و یا آن که روایتگر وقایعی دورانی از 
ذهنیات خود را آن قدر زیبا بازگو کرده است که  ،و با نثري هنرمندانهاست ها را با تخیل خود درآمیخته  بسیاري از موارد، آن

ات مکه تخی يا به گونه نماید، یخواننده را مسحور کالم خویش م پذیرد؟ یالت را به جاي واقعی  
ادبی تاریخ بیهقی، آن چه تا کنون در خصوص محتویات این کتاب از سوي پژوهشگران ادب فارسی  يها گذشته از ارزش

اند و بیهقی را در بیان  عنوان شده است، مطالبی آکنده از تعریف و تمجید است و سراسر کتاب را آکنده از حقیقت محض پنداشته
  :  اند نان، صادق دانستهاین سخ

مقصود اصلی است و آن  نگاري یخاین کتاب است که در تار ي جنبه ینتر یک صفت عمده بلکه مهم
 )7: 1386یوسفی،. (حقیقت پژوهی نویسنده و عالقه و ایمان او به راستی و اهتمام در نگارش حقیقت است

به کتاب درخشندگی و  نوازد یم و چشم دل را زند یدر سراسر کتاب بیهقی موج م یپرست نور حق
  ) 7:همان (  .یافت توان یتر م خاص بخشیده است و نظیر آن را در زبان فارسی کم يا جلوه

ل خود را در عین حقیقت پژوهی و نمایش حقایق به صورت بسیار دل چسب و گیرا نگاشته  وي تاریخ مفص
                  )                        802:،1349، یادنامه بیهقی. (است
ه بیش از هر امر دیگري بر ارزش کار ابوالفضل بیهقی افزوده و تاریخ او را بیش از حد معمول چ آن

 گویی یقتصداقت و درستی و حق ي نظر نموده، رعایت همین شرط اخیر یعنی جنبه مقبول طبع مردم صاحب
   )394:همان.(تقوا و دیانت خود وي بوده است ي و خالصه غرضی یو ب

موارد رعایت کرده  ي و این معنی را انصافاً در همه نویسد یخوب را خوب و بد را بد م محابا یابوالفضل ب
  3)398:همان. (است

است که براي دست یافتن به تحلیلی درست در خصوص مستند یا غیرمستند به یادآوري پیش از ورود به بحث اصلی الزم 
دیگران نشد، بلکه تماماً بر اساس سخنان  هاي یدگاهب به موضوع پرداخت و اسیر دز تعصتاریخ بیهقی، باید با دیدي فارغ ابودن 

ه همان گونه که مالحظه شد،. خود بیهقی و متن موجود به نقد و بررسی پرداخت به ظاهر  یبستگ از پژوهشگران به سبب دل يا عد
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اند و  تابش، تمامی مطالب کتاب را حقیقت محض پنداشتهبودن مطالب ک مستند ي کتاب و پذیرش سخنان خود بیهقی دربارهزیباي 
کتاب و تأکید فراوان  شیوه نگارش هنرمندانهفرم و  ،در حقیقت. اند است، درست به شمار آورده آن چه را که بیهقی بازگو کرده

  .دارد یبیهقی بر مستند بودن مطالب، خواننده را از نقد محتواي مطالب کتاب بازم
و امید است موجب پیدایی نگاهی  شود یپذیرش و تناقضات مطرح م ي تاریخ بیهقی، دلهره بخش تاریخِ پژوهش حاضر در سه

  . سنگ ادب فارسی شود تازه در نقد آثار گران
  

  تاریخ بیهقی تاریخِ
هجري است؛ یعنی تمام  432تا  421 يها حوادث سال ي یرندهچه از کتاب بیهقی در حال حاضر در دست است، دربرگ آن

ذکر شده،  يها با توجه به این که بخش. و بخشی نیز در باب خوارزم است شود یحکومت سلطان مسعود غزنوي را شامل مران دو
د دهم کتاب را دربرم آن گونه که بیهقی آورده در کتاب مطالب که  شود یمطرح م پرسش،  این گیرد یاست از مجلّد پنجم تا مجلّ

  است؟  آوردهدر کتاب خود حکومت غزنویان را تاریخ مدت از بیهقی چه اصل چه میزان بوده است و 
است، کتاب تاریخ بیهق اثر ابوالحسن علی بن زید بیهقی،  کتابی که در آن از ابوالفضل بیهقی و تاریخ او یاد شده ترین یمقد

  :وي در کتاب خود چنین آورده است. ملقب به ابن فندق است
د بن محمود بود و دبیر سلطان او دبیر سلطان محمود بود به نیابت ا بونصر مشکان و دبیر سلطان محم

زاد منقطع  چون مدت مملکت سلطان فرخ. زاد مسعود، آن گاه دبیر سلطان مودود، آن گاه دبیر سلطان فرخ
است و از تصانیف او کتاب  آباد بوده و مولد او دیه حارث. شد، انزوا اختیار کرد و به تصانیف مشغول گشت

ل ایام سبکتگین تا اول ایام سلطان  تّابالک ینهز است و در آن فن، مثل آن کتاب نیست و تاریخ ناصري از او
دي از آن مجلّ. د منصف زیادت باشدابراهیم، روز به روز تاریخ ایشان را بیان کرده است و آن همانا سی مجلّ

اق و مجلدي چند در دست هر مهد عر ي خانه دي چند در کتابسرخس دیدم و مجلّ ي خانه چند در کتاب
  )175: 1348ابن فندق، .(و تمام ندیدم کسی،

بیهقی . خود ابوالفضل بیهقی در تناقض است يها مطالب ابوالحسن بیهقی در خصوص موضوعات تاریخ بیهقی با نوشته
  :اند ا دیگران نوشتهکه در کتابش فقط بخشی از دوران محمود را نوشته است و تاریخ دوران آغازین آل سبکتگین ر گوید یم

براندند از ابتداي کودکی وي تا آن گاه   - رضی اهللا عنه-و آن افاضل که تاریخ امیر عادل سبکتگین را 
گذشت، و در آن  که به سراي البتگین افتاد حاجب بزرگ و سپاه ساالر سامانیان و کارهاي درشت که بر وي

 آن. آخر عمرش نبشتمتا داده، و من  ند و شرح ا نوشته عزّ گذشته  شد و کار به  امیر محمود رسید، چنان که
. تا بدین پادشاه بزرگ رسیدم چه مرا دست داد به مقدار دانش خویش کردم اند، و آن چه بر ایشان بود کرده

  )149بیهقی،(
که سخن ابن  هدد یابوالفضل بیهقی، وي تاریخش را از آغاز دوران سبکتگین ننوشته است و این نشان م ي با توجه به گفته

که است  د شدهمسعود و جانشینان وي حدود سه مجلّ ي دیگر این که تمام دوره ي نکته. فندق در این زمینه اشتباه و غیر مستند است
د ها نسخهبر اساس  د دهم است، که البته مجلّ ي در دسترس، شامل باقی مانده مجلّد پنجم؛ مجلّد ششم؛ مجلّد هفتم؛ مجلّد نهم و مجلّ

د پنجم را شامل دهم  د کامل و بخشی از مجلّ در باب خوارزم است و همان طور که ذکر شد، دوران حکومت مسعود سه مجلّ
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جلد از کتاب به بخشی  27تواند  یکه بیهقی به مسعود و حکومت وي دارد، پس نم هایی یبستگ تمام دلدر نظر گرفتن و با شود  یم
که منظور از منصف، جزوه یا  ؛ یا ایندرست باشد تواند یف نیز نمسی منص پس عدد. از حکومت محمود اختصاص داشته باشد

پس از خود قرار  نویسان یخخیل عظیمی از تار توجهی یمورد ب توانست یقطعاً اگر کتابی به این حجم وجود داشت، نم. بخش است
  .گیرد

ها نامی از بیهقی و کتاب سی  چ یک از این کتابکه در هی شویم یتاریخی متوجه م يها کتاب ینتر با بررسی تعدادي از مهم
 :به این آثار اشاره کرد توان یها م این کتاب ینتر از قابل توجه. است یامدهن) البته به زعم ابن فندق(جلدي او 

ل  یمهنتألیف عبد الحی بن ضحاك گردیزي؛  تاریخ گردیزي، - ي پنجم هجري سدهي او 

 ي پنجم هجري هسدي اول  یمهنتألیف تاریخ سیستان،  -

 مجمل التواریخ و القصص، تألیف نیمه اول سده ششم هجري -

 تألیف اوایل قرن هفتم محمد بن سلیمان راوندي، ،راحه الصدور -

 هجري 710، تألیف حدود 648-718رشید الدین فضل اهللا همدانی، ،جامع التواریخ -

 هجري 724، تألیف هندو شاه نخجوانی ،تجارت السلف -

 هجري 730اهللا مستوفی، تألیف تاریخ گزیده، حمد -

 ، تألیف نیمه اول قرن دهم هجريالحسینی ینالد بن همام الدین یاثغ ،حبیب السیر -

هجري آغاز کرده است، در حالی کتاب حاضر،  409است که تاریخش را از سال  ابوالفضل بیهقی در کتابش آورده
البته ! تاریخ را در دست نداریممطالب این دوازده سال از  در این صورت حدود. شود یبه بعد را شامل م 421رویدادهاي سال 

  .اند اند و ناچیز کرده از مطالب وي را از میان برده ییها که بخش کند یبیهقی تأکید م
رضوانی بر  يها و به قصد ناچیز کردند و دریغا و بسیار بار دریغا که آن روضه داشتم یها م نسخت ي و همه

   )294همان، .(دان چیزي نادر شديجاي نیست که این تاریخ ب
از میزانی است  تر یمبیهقی بسیار حج تاریخکه کتاب حاضر ناقص است و این باور پدید آمده است بر اساس این سخن بیهقی، 

احتمالی آن را بررسی  هاي یکه امروزه در دست داریم؛ به همین دلیل الزم است به بررسی شکلی کتاب موجود بپردازیم و کاست
  .مکنی

  داند و در آن بازداشت امیر محم آغاز شده است که بزرگان حکومت به مسعود غزنوي نوشته يا کتاب تاریخ بیهقی با متن نامه
آمدن این نامه در آغاز کتاب، این گمان را در . اند د، طلب بخشش نمودهاند و از بابت همکاري با امیر محم را اعالم کرده 

؛ البته تأکید پردازد یکتاب به خواندن آن م ي یانهاز میان رفته است و وي از مکتاب از متن  ییها شکه بخ کند یخواننده ایجاد م
 ،4صفحه 80پس از حدود . شود یاند، باعث تقویت این گمان در ذهن خواننده م بیهقی بر این که مطالب کتاب وي را ناچیز کرده

ت  .توان آن را در حکم مقدمه کتاب برشمرد یمستیم که ه "آغاز تاریخ امیر شهاب الدوله"شاهد مطلبی با عنوان با اندکی دقّ
ل کتاب انتقال دهیم، نه تنها اشکالی ایجاد نم بخشکه اگر این  یابیم یدرم آغازین کتاب در  ي شده ، بلکه بخش گمکند یرا به او

آغازش در یقت داراي کتابی هستیم که در حق. و شاهد متنی منسجم هستیم که دیگر نقصی در آن نیست گیرد یجاي خود قرار م
مسعود غزنوي و چگونگی به قدرت  هاي یستگیسیاسی رایج در آن روزگار پرداخته است و سپس از شا ي یهبیهقی به طرح نظر
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رسیدن او و حوادث ایام حکومت وي سخن به میان آورده است و به مقتضاي کالم نیز از رویدادهاي پیشین نیز مطالبی را بیان 
  .ده استکر

کتاب تاریخ بیهقی سی جلد وي گفته به لطیف قضیه در این است که اگر سخن ابن فندق را بپذیریم که در قرن ششم  ي نکته
، سخن بیهقی ناراست است یدهگوناگون د ي ها خانه ب به صورت پراکنده در کتا) البته نه همه را(دات کتاب را او مجلّو است  بوده

اند و اگر سخن بیهقی را در خصوص  اند و فقط همین اندك را باقی نهاده مطالب کتاب وي را از میان بردهکه گفته است  نماید یم
  . از میان بردن مطالب کتابش راست بپنداریم، سخنان ابن فندق از حقیقت به دور است

نشانگر آن  تواند یارد و این امر ماز تاریخ بیهقی وجود ند مانده یچندانی میان نسخ خطی باق دیگر این است که اختالف ي نکته
  .است باشد که کتاب تاریخ بیهقی چیزي فراتر از چیزي که امروزه در دست داریم، نبوده

  :توجه به سال نگارش کتاب است برد، یدیگري که این شبهه را در مورد ضایع شدن بخشی از این کتاب از بین م ي نکته
یازدهم  شنبه یککه این تاریخ آغار کردم به هفت سال، روز  و هم از استاد عبدالغفار شنودم پس از آن

د سخن م 62 همان،. (گفتیم یرجب سنه خَمس و خمسین اربعمائه، به حدیث ملک محم (  
هجري نوشتن کتاب را شروع کرده  448ی در سال بیهق؛ یعنی گذرد یم کتاب، هفت سال از آغاز نوشتن هجري 455در سال 

سال به نوشتن مطالب خود  40هجري در نظر بگیریم، بیهقی پس از گذشت  409ی مطالب کتاب را از سال تاریخ ي اگر بازه. است
 27د را آغاز مطالب کتاب بدانیم، بیهقی روایتگر حوادثی است که حدو) یعنی متن موجود(هجري  421پرداخته است و اگر سال 

اند، وي  او را در دوران محمود یا مسعود به هر دلیلی از بین برده هاي یادداشتاست، حال اگر  سال پیش از نوشتن کتاب رخ داده
 توان یاست و چرا به این کار نپرداخته است، سؤالی است که نم فرصت فراوانی براي بازنویسی آن و رجوع به خاطرات خود داشته

غییر  فضاي سیاسی و درگذشتن بسیاري از ماجراها و ت ي با توجه به مدت زمان طوالنی بعـد از همه. براي آن پاسخ درخوري یافت
عاي خودش(درگیر ماجراها، چرا بیهقی نخواسته است که کتاب ناقص خود را  هاي یتشخص کامل کند؟) البته به اد!  

از  ییها نگفته است که چه کسانی و در چه زمانی و چرا و چه بخش پرسش دیگر در این زمینه آن است که چرا بیهقی
لی قوي دارد و در تصویرپردازي و خیال آفرینی زبر این که اند؟ و را از بین برده او هاي یادداشت دست است، بار  چرا بیهقی که تخی

است؟ در تاریخ بیهقی گاهی شاهد مطالبی هستیم که ربط چندانی با موضوعات طرح شده در  دیگر مطالب را بازنویسی نکرده
آیا .  5یی کسانی در حقّ خود یاد کرده باشد، آن مطالب را در کتاب گنجانده استکتاب ندارد و بیهقی فقط براي آن که از نیکو

  بازنویسی نماید؟     ) البته به ادعاي وي(اند به جاي آن مطالب، از فرصت استفاده کند و مطالبی را که از میان برده توانست یبیهقی نم
مطرح کرد آن است که چون بیهقی در این  توان یماز کتاب  ییها دیگري که در خصوص از میان بردن بخش ي یهفرض

ها را صادر  است، ایشان دستور از میان بردن آن قسمت است که خوشایند مذاق حاکمان نبوده ها مطالبی را بازگو کرده بخش
  .اند تا حقایق آشکار نشود کرده

کالم بیهقی آشنا  ي یوهت این که اگر با شبراي بررسی درستی یا نادرستی این فرضیه باید چند نکته را در نظر گرفت؛ نخس
خاندان غزنوي، به  ي یفتهوي به شدت ش. که به مذاق حاکمان خوش نیاید نویسد یکه بیهقی هیچ گاه سخنی را نم دانیم یم ،باشیم

  : وجود ندارد که براي شرح احوال ایشان نیازي به دگرگون جلوه دادن تاریخ داند یویژه مسعود است و ایشان را حاکمانی پاك م



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٥٧٠ 
 

زیادت و  اند پادشاهان را خدمتکاران ایشان که در آن  بسیار که پیش از من کرده ایم یدهد ها یخدر تار
اند و حال پادشاهان این خاندان رحم اهللا ما ضیهم و اَعزَّ باقیهم به  اند و بدان آرایش آن خواسته نقصان کرده

ون آفتاب روشن است و ایزد عزَّ ذکره مرا از تمویهی و تعالی، حال ایشان چخالف آن است چه بحمداهللا 
همان، ( » .چه تا این غایت براندم و خواهم راند برهان روشن است تلبیسی کردن مستغنی کرده است که آن

162(  
حکومت است و سخن  يها نعمت ي است که پرورده بیهقی در همه حال سعی در تقدیس حاکمیت دارد و تأکید کرده  

  :گوید یایشان نم ي دربارهناهموار 
. باشد کسی و در پادشاهی ملوك این خاندان، سخن ناهموار گوید یشانها نعمت ي یدهمعاذاهللا که خر

  )379:همان، ص(
ه ه به سخنان بیهقی، دلیلی بر حذف مطالب کتاب وجود ندارد؛ ولی اگر همچنان عدبر اساس سخن بیهقی معتقد به  يا با توج

که بیهقی چه مطالبی را ممکن است در کتاب  آید یباشند، این سؤال پدید م) دمجلّ 25حدود (از کتاب ییها حذف شدن بخش
  اند؟  ها را از میان برده است و آن باشد که خوشایند حاکمان نبوده خود آورده

از جمله .  ده استکه وي تمامی مسائل مهم و جنجال برانگیز را در تاریخ خود آور شویم یبا بررسی تاریخ بیهقی متوجه م
در داستان حسنک وزیر، بیهقی به . عباسی است ي یفهاختالف میان محمود غزنوي و خل ،موضوعاتی که امکان حذفشان بوده است

  : نویسد یو از قول محمود چنین م کند یاختالف نظر میان محمود و خلیفه در خصوص عقاید حسنک اشاره م
ام در همه جهان و قرمطی  از بهر قدرِ عباسیان انگشت در کردهبدین خلیفه خرف شده بباید نبشت که من 

و اگر مرا درست شدي که حسنک قرمطی  کشند یچه یافته آید و درست گردد، بر دار م و آن جویم یم
ام و با فرزندان و برادران من  وي را من پرورده. منین رسیدي که در باب وي چه رفتیؤاست، خبر به امیرالم

  ) 230همان،  . (ام یوي قرمطی است من هم قرمط برابر است، اگر
 ي یفهو خود را خل دانستند یبا توجه به جایگاه مذهبی خلیفه و این که حاکمان غزنوي مشروعیت خود را از جانب خلیفه م

ی محمود به خلیفه و و نشانگر عدم اعتقاد  قلب آید یگفتن نوعی توهین به شمار م ، این گونه سخندانستند یم) ص(رسول اهللا ي یفهخل
ت حکومت  ي استفاده ت حکومت است و این یکی از مسائل مهمی است که مشروعی ابزاري از جایگاه خلیفه براي اثبات حقّانی

  . اند ولی با کمال تعجب، حاکمان آن را حذف نکرده دهد یغزنوي را هدف قرار م
بیهقی بارها به این اختالف . حمود و پسرش مسعود استموضوع قابل ذکر دیگر جنگ قدرت و اختالف شدید میان سلطان م

داستان خیشخانه هرات که در ادامه (دارد  یو از سؤظن محمود به پسرش مسعود و گماشتن جاسوس براي او پرده برم کند یاشاره م
محمود هستند و از  خیانت ایشان را که در پی کشتن حتی و پردازد یغالمان محمود م تعهدي یو به بیان ب )بررسی خواهد شد

تمامی این مطالب، بیانگر عدم اعتماد و اعتقاد محمود به مسعود غزنوي .  6کند ی، بازگو مخواهند یمسعود در این زمینه اجازه م
بیهقی را از میان  يها که چرا کسانی که نوشته شود یحال این پرسش مطرح م. برد یاست و به قدرت رسیدن مسعود را زیر سؤال م

ی را که اساس حکومت مسعود را غیر مشروع جلوه مان برده اند ، از کتاب حذف نکردهدهد ید، مطلب به این مهم.  
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د و نحوه مسعود به قول و قرارها و از  بندي يبه حکومت رسیدن او عدم پا ي شرح کامل کودتاي مسعود غزنوي علیه امیر محم
ی دا و همچنین بیان مسائل خالف اخالق سلطان مسعود را بیهقی به  7شتندمیان بردن کسانی که در به قدرت رساندن او نقش مهم

  . 8است ها مواجه نبوده است و ظاهراً با مانعی نیز در بیان آن تمامی ذکر کرده
که بیهقی به جز مسائلی از قبیل اختالف سلطان محمود و  آید ینکات ذکر شده، بار دیگر این پرسش پیش م ي ه به همهبا توج
خانوادگی براي کسب قدرت، بیان مسائل غیر اخالقی که  يها ، توطئهدهد یمشروعیت حکومت غزنوي را هدف قرار مخلیفه که 

ت مسعود را از میان م ت و شخصیچه مسائل مهم دیگري را در تاریخ خود آورده بود که باعث ضایع شدن کتاب او برد یحیثی ،
تاریخ محمودي، به ادعاي خود (بیهقی را در مجلّدات آغازین  يها ی که نوشتهاست؟ و این که کسان شده) البته بر اساس سخن او(

ت مسعود را از میان م از میان برده )بیهقی اند؟ ، حذف نکردهبرد یاند، چرا مطالبی را که مشروعی  
ل  ابهام آمیز و پرسش برانگیز دیگر این است که مطالب مربوط به دوازده سال از این کتاب، یک جا و ي نکته آن هم از او

عاي بیهقی(کتاب ضایع شده است  مطالب  ي آیا همه. است و دیگر مطالب به صورت کامل و دست نخورده باقی مانده) البته به اد
  ؟رسید یاست و نباید مطالبی هرچند پراکنده از آن بخش از کتاب به دست ما م مربوط به آن دوازده سال خوشایند حاکمان نبوده

نتیجه گرفت که تاریخ بیهقی چیزي افزون بر آنچه اکنون در کتاب تاریخ بیهقی  توان ین مطالبی که ارائه شد، مبا در نظر گرفت
چنین پنداشت که بیهقی در نظر داشته است که تاریخ دوران محمود را نیز بنویسد،  توان یموجود است، نبوده است و حداکثر م

اند، شاید در پی  از کتاب او را از میان برده ییها دیگر سو، بیهقی با بیان این که بخشاز . ولی به هر دلیلی امکان آن را نیافته است
ت آن را به گونه اي یژهاست براي مطالب کتاب خود جایگاه و آن بوده ی گویی یقتجلوه دهد که به سبب حق يا ایجاد کند و اهم ،

از  ییها اند و بخش ضایع کردن و از میان بردن آن حقایق پرداخته اند مطالب آن را تحمل نمایند و از این رو به حاکمان نتوانسته
  ! است، حقیقت محض و به دور از هر گونه ناراستی است کتاب که بر جا مانده

  

  پذیرش ي دلهره
یده ثقه شن مردمانیو یا از  است است که مطالب ذکر شده را یا خود دیده ورزیده کیدأتبر این نکته بیهقی در کتاب خود بارها 

  :است
چه نویسم یا از معاینه من است یا از سماع  ام تا آن و من که این تاریخ پیش گرفتم، التزام این قدر بکرده

  )1100بیهقی،. (درست از مردي ثقه
  :است و یا در جاي دیگري آورده  

خواند و شرط  یا از کسی بباید شنید و یا از کتابی بباید ؛اخبار گذشته بر دو قسم گویند که سه دیگر نشناسد
نصرت  گوي باشد و نیز خرد گواهی دهد که آن خبردرست است و آن است که گوینده باید ثقه و راست

  ) 1099همان،. (را دهد کالم خدا آن
 پردازد یله مئثین به طرح  مسمحد ي یوهآن است که بیهقی گویی به ش شود یمجالبی که در این سخن بیهقی دیده  ي نکته  
به این  ينیاز ،تاریخی ي یک حادثهبیان در این جا حائز اهمیت است، زیرا براي » ت دهد کالم خدا آن رانصر« و عبارت 

  .نیست گفتن سخنشیوه 
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  .حقیقت استآکنده از که سخنش  کند یتکرار م رامتفاوت، بارها این موضوع  هاي یاناو با ب  
فزاید و تاریخ به راه راست برود که روا که از این بیداري ا ها حالمرا چاره نیست از بازنمودن چنین 

  )678همان، . (نیست در تاریخ تخسیر و تحریف و تفسیر و تبذیر کردن
لزومی ندارد نویسنده به  و ؛ پس حقیقت گویی شرط اساسی آن استدهد یتاریخ بیهقی، کتابی است که تاریخ راشرح م  

ات این موضوع را بیان کند ت چنین نکرده است؟ علّ اي یسندههیچ نو ،ر؟ چرا در کتب تاریخی دیگرچه نیازي به این همه تکرا. کرّ
 که بیهقی نسبت به پذیرش مطالب کتابش از طرف مردم توان این فرضیه را مطرح کرد یاین همه تأکید بیهقی چیست؟ آیا م

  :اندازیم یبیهقی هستیم نگاهی م پذیرش در ي داشته است؟ به چند مورد از جمالتی که شاهد دلهره دلهرهو یا آیندگان  روزگارش
زوایا و خبایا برگردم تا هیچ چیز از احوال پوشیده  این تاریخ به تمامی بدهم و گرد داد خواهم که یم
و اگر این کتاب دراز شود و خوانندگان را از خواندن مالمت افزاید، طمع دارم به به فضل ایشان که  نماند

 )10ص : 1386بیهقی ،.(نیست که به خواندن نیرزدمرا از مبرمان نشمرند که هیچ چیز 
این فصل نیز به پایان آمد و چنان دانم که خردمندان هرچند سخن به دراز کشیدم پسندند که هیچ نبشته 

 )161همان، ص. ( نیست که به یک بار خواندن نیرزد
آن  ي از عهده وباشد  شتم از این ابواب حلقه در گوشبن بر من بدین چه نبشتم عیبی نکنند که من آن چه

 )203همان، ص(.بیرون توانم آمد
 يا نه بدان چشم که افسانه ،نگریست بایدن ریچشم خرد و عبرت انده ب ،امه بخواندمقاین  که و هر کس

 )220همان، (.نده اتا مقرر گردد که این چه بزرگان بود ،است
دي کشد و تعصبی و م که بهنسخنی نرا کنم یدر تاریخی که م شرم باد  :خوانندگان این تصنیف گویند تزی

  )226 همان،. (ااین پیر ر
 )277همان،  ( .ناراست ماندبه چیزي نبشتن که باشد محال 

، بلکه عذري است که به سـبب این تاریـخ کنم یمي نیست که ا بارنامهو  زنم یمو این الفی نیست که    -
و گواه عدل بر . سمینو یمدگان را که من از خویشتن نباید که صورت بندد خوانن شمیاند یم، که خواهم یم

هر کس که باور . که دارم با خویشتن، همه به ذکر این احوال ناطق هاست سالي ها میتقواین چه گفتم 
پیشِ حاکم آیند و گواهی دهند و ایشان را مشکل حل  ها میتقوندارد به مجلس قضاي خرد حاضر باید آمد تا 

الم 886، همان.( گردد و الس(  
   :نویسد یمچنین این مطلب است که بیهقی در جایی  ،قابل طرح نکته

. باشد کسی و در پادشاهی ملوك این خاندان، سخن ناهموار گوید یشانها نعمت ي یدهمعاذاهللا که خر
  )379همان، ص(

ز این است که خرد آیا ج براي باور این مطالب به خرد خویش باید رجوع کرد، کند یو از سوي دیگر بیهقی تأکید م
که در آن  و یا این بگویدشان است، سخنی ناهموار ي ایها نعمت ي یدهبیهقی در باب غزنویان، که به گفته خودش خر پذیرد ینم

آن گونه که بیهقی  تواند یتاریخ بیهقی نم ،از این دیدگاه اگر بنگریم. به اعتبار غزنویان وارد نسازد يا دست نبرده باشد تا خدشه
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از خرد  یريگ از دیگر سو تأکیدي که بیهقی بر بهره. حقایق باشد ي و بازگو کنندهتاریخی داراي اعتبار  ،ادعا کرده است بارها
  .بیهقی باشد گویی یقتمالك خوبی براي سنجش حق تواند یدارد، م
  

  تناقضات تاریخ بیهقیبررسی 
ولی با توجه است، خود داشته مطالب کتاب جلوه دادن  سعی در باورپذیرتر کردن و واقعی ،کتاب جاي جايچند بیهقی در  هر

از عناصر داستان در مورد برخی روایات و وقایع، عدم  یريگ و بدون راوي و بهره سند یبه وجود عواملی چون تخیل، سخنان ب
ده از درستی در روایت آکنتاریخی  ،چنان که خود وي ادعا کرده است تاریخ بیهقی را آن توان یها، نم در ذکر آن طرفی یبرعایت 

  .دانستوقایع 
عی است که مطالب کتاب را یا خود شاهد بوده است و یا از مردي ثقه آن را شنیده است در حالی که  متن  ي با مطالعهبیهقی مد

ی راوي مطالب بسیاري که . خوریم یبرمفراوانی در این زمینه به نکات ابهام آمیز بیهقی تاریخ  د بیهقی نیز قطعاً خو ندارد ومشخص
موضوعات مطرح شده در حضور محمود و یا مسعود غزنوي و یا دیگر بزرگان دربار را  بیهقی. توانسته شاهد آن موارد باشد ینم

ي بسیار محرمانه را ها نامهمتن . کند یمکه جز یک دو تن، کس دیگري در آن جا حضور نداشته است، با آب و تاب فراوان بیان 
ي رخ داده میان افراد گوناگون را  بدون آن که در آن میان حضور داشته وگو گفت. دهد یمبر خواننده قرار کلمه به کلمه در برا

هباشد، بدون  ار خود توانسته است به گونه اي . 9کند یمي کاستی بازگو ا ذرتمامی این موارد بیانگر آن است که بیهقی با قلم سح
الت خود را براي خواننده بازگو کند که ت جدا کرد یمبه سختی  تخی ت را از ذهنی ذهن خواننده هنگام خواندن تاریخ . توان عینی

ر از او ستانده  یمبیهقی، به طور ناخودآگاه اسیر فرم و شکل ارائه مطالب  شود و عالوه بر شیوایی متن،  یمشود و فرصت تفکّ
  .دارد یملب باز تأکیدهاي مکرر بیهقی بر راستی مطالب، خواننده را از نقد و تحلیل مطا

  .دهیم یبررسی قرار مدر ادامه براي نمونه دو مطلب تاریخی را از تاریخ بیهقی مورد 
  

   : 10دامیر محم پایان کار
د، . کند یال نقل مبیهقی این داستان را از زبان عبدالرحمن قو نوازنده وي از دوستان بیهقی است و در دوران حکومت امیر محم

د را پس از حدود سی سال، از زبان او بازگو  داند یاو را مردي ثقه مبیهقی  .است بودهاو دربار  و ماجراي آخرین روزهاي امیر محم
ال جایگاه  میشو یمبا خواندن دقیق داستان متوجه  .کند یم د نداشته استا ژهیوکه عبدالرحمن قو از . ي در میان نزدیکان امیر محم

از مطلبی آگاه شود معتمدان خویش را  خواهد یمر کرد آن است که وقتی امیر محمد ذک توان یمدالیلی که براي این موضوع 
ال را فرستد یمبراي این کار  د نبوده است و تنها وظیفه خوانندگی . نه عبدالرحمن قو دلیل دیگر آن که جزو نزدیکان امیر محم

د و آمد یمداشته است؛ زیرا اگر شخص مهمی به شمار  ال نیز تحت نظر  به همراه امیر محم دیگر نزدیکان او باید عبدالرحمن قو
و این امر نشانگر آن است که وي جایگاه  کند یمولی این گونه نیست و حتی یک روز کوتوال قلعه از حضور او جلوگیري  بود یم
د نداشته است و ا ژهیو د،خصوصی بسیار از مسائل  توانسته ینمي در میان اطرافیان امیر محمآن هم در آن روزهاي حساس  امیر محم

ال مورد بررسی ها بخشدر ادامه  .خبر داشته باشدکه سخن از مرگ و زندگی است  یی از روایت ماجرا را از زبان عبدالرحمن قو
  : میده یمقرار 



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٥٧٤ 
 

ال عبدالرحمن  دیگو یمقو:  
از دور گردي پیدا  ،زدند ی، و ما در پیش او نشسته بودیم و مطربان مخوردیم یبر آن خضراء بلند شراب م

به : وي معتمدي را گفت .آن چه شاید بود؟ گفتم آن نتوانیم دانست: امیر گفت، رضی اهللا عنه. آمد یک روز
   )58ص: 1386بیهقی،(.زیر رو و بتاز و نگاه کن تا آن گرد چیست

هر  واست مهم بسیار خبري این حرکت نشانگر آن است که . گوید یآن معتمد پس از بازگشت در گوش امیر سخنانی را م
ال  برايرا موضوع د امیر محمبینیم که  یمداشته باشد؛ ولی با کمال تعجب الع کسی نباید از آن اطّ کند یمبازگو عبدالرحمن قو :  

: مرا تنها پیش خواند وسخت نزدیکم داشت، چنان که به همه روزگار چنان نزدیک نداشته بودو گفت
و دلم از جهت وي فارغ شد که . رمسیر تا از راه کرمان به عراق و مکّه رودبوبکر دبیر به سالمت رفت سوي گ

و آن گرد وي بود به جمازه . به دست این بی حرمتان نیافتاد، خاصه بوسهل زوزنی که به خون وي تشنه است
 ) 58:همان، ص.(رفت به شادکامی تمام یم

د،  کهکه چه نیازي است  دیآ یمحال این پرسش پیش  ال کهامیرمحم ی را به عبدالرحمن قو ي بیش ا نوازنده خبر به این مهم
؟ آیا گویدنیز به او ب حتی مسیر حرکت بوبکر دبیر را، بازگو کند و جا بوده د آنبراي انبساط خاطر  امیر محمفقط  ونیست 

ال،  توان ینم زگو کرده است و بیهقی نیز همان ي ذهنی خود را براي بیهقی باها بافتهاین گمانه را مطرح کرد که عبدالرحمن قو
  مطالب را با آب و تاب پرداخته است و در تاریخ خود آورده است؟

ال در  د که چند روزي اجازه ندادند که کسی به  دیگو یمبخشی دیگر از داستان، عبدالرحمن قوبروددیدار امیر محم.  
؛ کوتوال را گفته بود که از حاجب شد ها يامیر محمد رضی اهللا عنه، چون روزي دو بر آمد، دلش به جا

حاجب کدخداي . ؟ کوتوال کس فرستاد و پرسیدآید یکه کسی نزدیک من نم بباید پرسید تا سبب چه بوده
سلطانی، فرمانی داده  ي از هرات با نامه است یدهخویش را نزدیک وي فرستاد و پیغام داد که مجمزي رس

به چند پیغام فریضه، باشد که  آید یمدي از هرات نزدیک امیر ماست در باب امیر به خوبی و نیکویی، و معت
امیر گفت، . خوبی نیست داشته نیاید که جز خیر ول  دل مشغو سبب این است که گفته شد تا. در رسد وزامر

   )59، همان... (که بایست و لختی آرام گرفت، نه چنان  "سخت نیک آمد"رضی اهللا عنه، 
ال د را براي میان بکتگین حاجب و امیر محم يگو و چه کسی گفتکه  دیآ یمحال این پرسش پدید  نقل کرده عبدالرحمن قو

ال نکته ؟که وي به این فصاحت آن را بازگو کرده است است خواهد ینم) و شاید بیهقی( ي لطیف ماجرا این است عبدالرحمن قو 
  : کند یبیان م گونه نیامه اندر مورد مطالب به سلطان مسعود وارد کند و  يا خدشهبه هیچ روي 

تدبیر هر کاري اینک به  چه رفته است و ما را مقرر گشت آن :نیکو بود از سلطان مسعود که هاي یغامو پ
همان، (  .باید داشت و هیچ بد گمانی به خویشتن ره نباید داد امیر برادر دل قوي. آید یواجبی فرموده م

  )59:ص
تا به حبسگاهی دیگر ببرند و  آورند یقلعه فرود م ازدر بند و زنجیر د را امیر محمکه  مینیب یمصله پس از این مطلب، ابالف

« است ولی بیهقی مضمون آن را فرمان در حقیقت موضوع اصلی نامه، همین  .ندینما یمناروایی بسیار با خانواده و همراهان وي 
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ال چه  دیآ یش نیز پدید مرسالبته این پ. ذکر کرده است »نیکو بود از سلطان مسعود يها غامیپ از متنگونه که عبدالرحمن قو 
  ! ؟دینما یمي مسعود غزنوي آگاه شده است و پس از سالیان دراز، تمام آن را از حفظ بازگو  نامه

د را به قلعه مندیش در بخش  ال برند یمپایانی داستان وقتی امیر محم نبال که مخفیانه و با فاصله به د دیگو یم، عبدالرحمن قو
  :راهی شده است و دورادور شاهد ماجرا بوده است بردند یمکاروان مأمورانی که امیر محمد را 

داد چشم  ینمیارم دزدیده با وي برفتیم و ناصري و بغوي، که دل یاري  و من و شتندگه ددگر روز پراکن
چون از جنگل آباد و . دیماز وي  برداشتن، گفتم وفا را تا قلعت برویم و چون وي را آنجا رسانند، بازگر

نزدیک کور والشت رسیدند، از چپ راه  قلعت مندیش از دور پیدا آمد راه بتافتند و بر آن جانب رفتند، و 
هاي بی حد و  یهپاي دیدیم سخت بلند و نردبان ا قلعهرفتیم تا پاي قلعت،  یممن و این آزاد مرد با ایشان 

د از مهد به زیر آمد و بند نداشت، با کفش و . برتوانستی شد اندازه، چنانکه بسیار رنج رسیدي تا کسی امیر محم
  )61:همان، ص. ( کاله ساده و قباي لعل پوشیده، و ما وي را بدیدیم، و ممکن نشد خدمتی یا اشارتی کردن

و من او را از  ده بوعي قلها پلّهامیر در حالی که دو سرباز بازوي او را گرفته بودند، در حال باال رفتن از  دیگو یمدالرحمن بع
  :رسد یمدر همان زمان پیکی . دمید یمدور 
را در ساعت بر باال  بگتگین حاجب آن. بود به خط سلطان مسعود به برادر يا نامه .نامه دررسید باجمزّ م

نه، بر آن پایه نشسته بود در راه، و ما  . فرستاد اهللاُ ع ی ض ده کرد، پس چون نامه بخواند، سج. دیدیم یمامیر ر
وقوم را جمله آن جا رسانیدند و چند خدمتگار که فرمان بود از . برخاست و بر قلعه رفت و از چشم ناپیدا شد

: ام، چنان که زاالنِ نیشابور گویند یفضولو حاجب بگتگین و آن قوم بازگشتند و من که عبدالرحمن . مردان
بودند دریافتم و پرسیدم که امیر آن سجده چرا  گرفته آن دو تن را که بازوي امیرمادر مرده و ده درم وام، 

  :که شاعر گوید؟ و آن این شعر است کار؟ چرا نخوانی آنه را با این حکایت چو ایشان گفتند ت کرد؟
     هابِه عد ذَ ب یه لَ نا           اَم السبیلَ ا یام زمانُ ا الخه یتَّ ود اَ ع 62همان، ( اَی(  

است و یا اگر بوده مسعود سلطان نامه به خط  دیگو یماز کجا که عبدالرحمن  شود یممطرح  ها پرسشن با توجه به متن، ای
سربازانی که ماجرا را براي عبدالرحمن تعریف کردند، گفته باشند که به خط سلطان مسعود است این نیز دور از واقعیت است، زیرا 

و این که در آن گیر و دار چه گونه متن  شناسد یماز کجا سلطان مسعود را خط  ،دهد ینگهبانی م ي دور دستا سربازي که در قلعه
ال بازگو نموده اند اند کردهنامه ي مسعود را کلمه به کلمه حفظ  ؟و براي عبدالرحمن قو !  

ال چ پرسش دیگر این اند بودهآن دو سرباز را که بر فراز قلعه  ،دوري  گونه توانسته است از فاصلهه است که عبدالرحمن قو، 
ال از ترس مأموران با . برود ها آندر میان انبوه سربازان به سراغ  شناسایی کند و ي دور کاروان ا فاصلهضمن آن که عبدالرحمن قو

این کمی دور  و خوانند یعربی مبه زبان  زیبایی بیتبراي عبدالرحمن که سربازان  استي لطیف قصه این  نکته؟ کرد یمرا تعقیب 
ال توان یآیا نم. دیآ ینظر ماز ذهن به  خویش را  از زبان سربازان بازگو  يها از ترانهبیتی  ،چنین برداشت کرد که عبدالرحمن قو

و بیهقی نیز این حقیقت تحریف شده را به زیبایی هر چه تمام تر براي خوانندگان خویش  دینما یو حقیقت را تحریف م کند یم
  ؟کند یمبازگو 
 

  ات هري  شخانهیداستان خ
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یی است که بیهقی آن را در راستاي بیان هوش و درایت فراوان مسعود غزنوي در ها داستاني هرات یکی از  شخانهیخداستان 
که پسرش مسعود، به دور از چشم  دهند یمکه به محمود غزنوي خبر  شود یمماجرا از جایی آغاز  11.تاریخ خود آورده است

ي آن تصاویر گردآمدن زنان و مردان نقش شده است، با عده اي از وارهایددر محلی که بر مشرفانی که محمود بر او گماشته بود، 
و او را با فرمانی ویژه  طلبد یم، پیکی را شود یمهنگامی که محمود غزنوي از این خبر آگاه . پردازد یمیاران خود به عیش و نوش 

که نوشتگین، خدمتکار مخصوص محمود، جاسوس  سدینو یماز دیگر سو بیهقی . کند یمبراي آگاهی از ماجرا راهی هرات 
گماشته شده از جانب مسعود بود و هنگامی که محمود غزنوي ماجراي آن محل را و تصمیمش را براي اعزام پیکی ویژه بازگو 

گچگران تا  دهد یممسعود هم دستور . دهد یمو به او خبر  کند یم، نوشتگین بی درنگ قاصدي به نزد مسعود گسیل کند یم
، دیگر خبري از آن تصاویر وجود ندارند رسد یمي محمود  ژهیوو به همین دلیل وقتی بازرس  کنند یمدیوارهاي آن اتاق را سفید 

  . شود یمو محمود نیز از این که این خبر دروغ بوده است، خشنود  دهد یمو این موضوع را نیز به محمود گزارش 
نشانگر بی اعتبار  ها آنکه پاسخ  ردیگ یمیی در برابر ما قرار ها پرسش، میکن یمت هنگامی که در مطالب این داستان دقّ  

نخست . است که در بیهقی به حد کمال وجود دارد پرداز الیخبودن این مطالب است و نوشتن چنین داستانی نیازمند داشتن ذهنی 
عی نشده است که تمام این مطالب را یا خود دیده  است و یا از فردي ثقه آن را شنیده است، پس چرا نامی از آن که مگر بیهقی مد

یت تر از این ماجرا را با ذکر راویان آن بیان کرده است؛ چرا براي آورد ینمراوي این ماجرا به میان  ؟ بیهقی موضوعات بی اهم
ی، نامی از روایتگر آن نیامده است؟  موضوعی به این مهم  

ت که محمود پس از خواندن گزارش جاسوسان، موضوع را با نوشتگین در میان پرسش دیگر این است که چه نیازي اس  
و چون حیثیت خاندان  شود یمکه محمود خودش به تنهایی از ماجرا آگاه  میابی یدرمبگذارد؟ اگر به متن کتاب توجه کنیم، 

محمود . کند ینمیق دیوان رسایل عمل و از طر سدینو یمسلطنتی در میان است، به خطّ خود دستور بازرسی را براي پیک ویژه 
البته در این صورت خبري . به نوشتگین بگوید پیکی ویژه آماده کند، بدون آن که تمام ماجرا را با او در میان بگذارد توانست یم

  !  به قصه پردازي خود ادامه دهد توانست ینمو بیهقی  دیرس ینمنیز به مسعود 
که چه  دیآ یمحال این پرسش پدید . نوشتگین خادم، جاسوس مسعود بوده استکه است خود آورده در داستان بیهقی   

یت را به بیهقی گفته است؟ شاید در . اند به بیهقی نگفتهموضوع را و یا نوشتگین این غزنوي مسعود قطعاً  کسی موضوعی با این اهم
ل بیهقی یاریگر او بوده است این جا نیز تخی!  

برود و در نامه به مسعود هرات شش روز و نیم به در به پیک خود گفت که تن گزارش جاسوسان، نوشتگین پس از آگاهی از م
 ،شود یم از خواب بیدار غزنوي محمودآن که از پس . رسد یبه یک روز و نیم سوار سلطان م ،پس از رسیدن سوار من نوشت

حال این پرسش . و موضوع گزارش را بررسی کند دوکه در هشت روز به هرات بر سدینو یو به خط خویش م کند یطلب م یپیک
به خیالتاش خواهد گفت که هشت روزه به پس از برخاستن از خواب که محمود  دانست ینوشتگین از کجا مکه  شود یممطرح 

ه این بود ک تر یعیطب ؟زمانی تعیین شود ي ه محدودهکاست  يست که در چنین امر مهمی چه نیازااین ؟ پرسش دیگر هرات برود
کسی هم که از مأموریت خیلتاش و این که براي چه کاري . و موضوع را بررسی کند دومحمود بنویسد خیلتاش هر چه زودتر بر

قادر بوده نیز محمود سلطان خیلتاش  ،شش روز و نیمه به هرات برسد تواند یوقتی پیک نوشتگین م. ، خبر نداشتشود یماعزام 
  ! داشته تناقضی در زمان بندي حوادث پدید نیایدظاهراً بیهقی قصد . ات برساندزودتر از هشت روز خود را به هراست 
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تا گچگران بی درنگ دیوارهاي اتاق را سفید کنند تا  دهد یم، مسعود دستور رسد یمي داستان وقتی پیک نوشتگین  ادامهدر 
و به  رسد یموقتی پیک سلطان . مانند یمپیک سلطان  و منتظر زنند یماثري از آن تصاویر بر جا نماند و بعد از آن، بر در اتاق قفل 

که این موضوع تهمتی از جانب بدخواهان مسعود بوده  کند یمو به محمود گزارش  ندیب ینم، اثري از تصاویر رود یماتاق مورد نظر 
  !رسد یماست و همه چیز به خیر و خوشی به پایان 

دیوارها در حالی که  !؟شود یدیوارها نم يکار ه گچمتوجمحمود،  این است که چرا پیک شود یمپرسشی که این جا مطرح 
 خشک امکان ندارد در این فرصت کوتاه، دیوارهاي اتاق و بوده است بسته اتاق نیز  درِو  است شدهي کار گچپیش  یک روز و نیم 

تخیل جناب بیهقی، توجه چندانی به  ي هوشی اندکی داشته است و یا این بهره محمود ي سلطان ژهیو؛ یا باید گفت که بازرس دوش
  .این موضوع نکرده است

ي ها نفسی که محمود غزنوي بر فرزندش گماشته بود و تا جاسوسانیک تن از خیل گونه ه چپرسش دیگر آن است که 
  !پاك کردن تصاویر را به محمود گزارش نکردند؟ ، خبر آمدن گچگران وشمردند یممسعود را 

فههرات، همچنین با متن ي  شخانهیخداستان در  بیهقی از کجا . اند که نوشتگین و محمود نوشته میشو یم رو روبه ییها ملطّ
و خیانت نزدیکان  برد یمکه آبروي خاندان سلطنتی را از میان  ییها نامه؟ به دست آوردرا  يا محرمانه يها چنین نامهتوانسته است 

 ،کند یدار م ت خاندان سلطنت را خدشهی را که حیثیبه این مهمبیهقی، مطلبی  چرا ناچیزکنندگان مطالب .کند یمایشان را آشکار 
  !؟اند از بین نبرده

بیابیم؛ جز آن که  ها آنپاسخ درخوري براي  میتوان ینمي مطرح شده باشیم، ها پرسشي گو پاسخاگر بخواهیم بر اساس خرد 
  .برد ینمم که بیهقی نامی از ایشان ي تخیل بیهقی و یا راویانی بدانی دهییزاسرتاسر ماجرا را 

  
  نتیجه

عاهاي  توان یمي گوناگون، ها استداللو  ها پرسشبا توجه به مطالب ارائه شده و  به این نتیجه دست یافت که بر خالف اد
کید بیهقی، فاقد یی از تاریخ بیهقی غیر مستند است و اعتبار چندانی ندارد و بعضی از راویان مطالب نیز بر خالف تأها بخشبیهقی، 

ي مهم دست یافت که رویکرد ما به  نکتهبه این  توان یمي مطالب ارائه شده و نتایج به دست آمده  مجموعهاز . ثقایت الزم هستند
عنوان خواننده نسبت به متن چه گونه است؟ اگر ما تاریخ بیهقی را متنی تاریخی بپنداریم، با توجه به مطالب ارائه شده، این کتاب 

به مطالب آن استناد کرد، ولی اگر این متن را متنی ادبی به شمار  توان ینمي الزم یک کتاب تاریخی است و ها ارزشقد فا
یی در برابر مطالبی که بیهقی آورده است، ارائه ها استداللچنین  توان ینمدیگر .) که نظر نویسندگان این مقاله بر این است(آوریم
ل ابوالفضل بیهقی است که در آن از روایت حوادث واقعی نیز بهره گرفته است  دهییزامتنی  بر این اساس تاریخ بیهقی. کرد ي تخی

خویش خلق کند، واقعیتی که نسبت آن را با حوادث رخ داده در متن زمان  رینظ یبو توانسته است واقعیتی تازه را با هنرمندي 
  .نسبتی برابر دانست توان ینم
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  پی نوشت

 .890-982صص ،2 لدج ایران، به کتاب تاریخ ادبیاترجوع شود   تر شیبراي آشنایی ب .1
 ؛  صفا؛ 1352انتشارات ابن سینا؛ چاپ ششم؛  

ي متن ادبی، رجوع شود به کتاب سبک شناسی دکتر ها یژگیوي  درباره تر شیببراي آگاهی  .2
  105 -117، صص سیروس شمیسا

و  233محمد مهدي رکنی یزدي، ص ي مقاله ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ،یادنامه بیهقی .3
  103محمد پروین گنابادي، ص ي مقاله

، آغاز مجلّد ششم، آغاز تازیخ امیر شهاب الدوله مسعود بن محمود 150ي صفحهتاریخ بیهقی،  .4
 رحمه اهللا علیهما

؟ دهد یماین چه درازي است که بوالفضل در سخن : و اگر از خوانندگان این کتاب کسی گوید .5
و در اسامی بسیار مهتران و  افتد یمپنجاه سال را که چندین هزار ورق  کنم یماست که من تاریخی جواب آن 

ی به باب همشهریان خود هم بگزارم و خاندانی بدان بزرگی را پیدا کنم، باید که  بزرگان است از هر طبقه، اگر حقّ
 ) 246تاریخ بیهقی، ص. ( از من فراستانند

 184تاریخ بیهقی، ص .6

و در پی آن فروگرفتن علی قریب پس از  7-10امیر مسعود به علی قریب، تاریخ بیهقی، صصفرمان  .7
 48-49به قدرت رسیدن، صص

  173تاریخ بیهقی، داستان خیشخانه هرات، ص .8
فه .9 آیا طاهر دبیر پس  ،...از طاهر دبیر شنیدم :حرّه ختلی به مسعود که در آن آورده است ي مثالً ملطّ

براي بیهقی خوانده است که حتی تاریخی هم که در آن نامه ذکر شده است و همه  حفظاز ها نامه را  گذشت سال
 ییوگوها همچنین در ماجراي توقیف اریارق نیز شاهد گفت) 11تاریخ بیهقی، ص. (آورد یجزئیات را در کتاب م
داستان توقیف غازي  در .است دهیبیهقی این مطالب را از چه کسی شن میدان یصی ندارد و نمهستیم که راوي مشخّ

هستیم که در کتاب مو به مو آمده است؛ در حالی که بیهقی در جریان جزئیات نبوده  ییها گو شاهد گفتنیز 
 )248 -268تاریخ بیهقی، صص.(است

 )57-62صص(تاریخ بیهقی، احوال امیر محمد  .10
که به روزگار جوانی و از بیداري و حزم و احتیاط این پادشاه محتشم، رضی اهللا عنه، یکی آن است   .11

 )172تاریخ بیهقی، ص... (و پنهان از پدر بود یمکه به هرات 
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  منابع
 1348 فروغی، چاپ دوم، یفروش کتاب ،تاریخ بیهق ی،بیهق زید ابوالحسن علی بن ابن فندق،

 1386، مهتاب، چاپ یازدهم انتشاراتخطیب رهبر، خلیل کوشش ه ب ،تاریخ بیهقی، ابوالفضل محمدبن حسینبیهقی، 

 1388ار، زوانتشارات  ،تصحیح محمد تقی بهار ،تاریخ سیستان ــــــــــــــــــــــــ ،

 1333خیام،  انتشارات ،حبیب السیر ، الدین بن همام الدین الحسینیث غیا خواند میر،

د بن سلیمان 1384 اساطیر،انتشارات  السرور، یهالصدور و آ راحه ،راوندي، محم 

  1387چاپ پنجم، ،فردوسانتشارات  ی،شناس یات سبکلّک ،شمیسا، سیروس

 1352،چاپ ششم ،انتشارات ابن سینا ،)جلد  5(ایران تاریخ ادبیات اهللا، یحذب، صفا

 1363 ،، تهرانیبیحب یعبدالح یحبه تصح یزي،گرد یختار ،ابن الضحاك بن محمود یدعبدالحی، ابوسعیزيگرد

 1318خاور،  خانه چاپخ، تصحیح ملک الشعراي بهار، ــــــــــــــــــــــــ، مجمل التواری

 1388ي معاصر، اصدانتشارات  ،چهار مقاله ،ابن عمر نظامی عروضی سمرقندي، احمد

  1389اقبال،  انتشارات ،جامع التواریخ ،همدانی، رشید الدین فضل اهللا

 1344نشر طهوري، : تهران ،السلف تنخجوانی، تجارهندوشاه 

انتشارات دانشگاه  ،1349هریورش 21-25مشهد  ،)بزرگداشت ابوالفضل بیهقی هاي یمجموعه سخنران(ل بیهقیابوالفض ي یادنامه
 171فردوسی مشهد، شماره 

  1386انتشارات علمی، چاپ هشتم،  ،)جلد 2(دیداري با اهل قلم ،یوسفی، غالم حسین 
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140  

  زادهعلی جمالیوسف ادریس و محمد بررسی تطبیقی مضامین رئالیسم در آثار
 

  1زاده مهین حاجی

  2علی خالقی

  چکیده

این . اي با عنوان رئالیسم بود ادبیات اروپا در اواخرقرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در فرانسه شاهد ظهور مکتب ادبی تازه
ت آنان را تحت تاثیر خود هاي دیگر ملل توانست ادبیا آیند بودن با روح و روان انسان مکتب نوپا به سرعت به خاطر تطابق و خوش

کشورهاي ایران و مصر نیز از این امر مستثنی نبودند و افزایش ترجمه کتب غربی و آشنایی و ارتباط با اروپا موجب . قرار دهد
ورود این مکتب ادبی به آن کشور شد و به دنبال آن بسیاري از ادباي بزرگ و نامی به این مکتب پیوستند که از آن جمله یوسف 

هاي مستبد وظالم بود و خفقان  ژه کشورهاي خود که زیر سلطه انسان یس و سید علی جمالزاده بودند که با توجه به شرایط ويادر
ها و  زد، این دو نویسنده بزرگ را برآن شدند تا به عنوان آغازگران این مکتب واقعیت هاي اجتماع موج می سیاسی در تمامی عرصه

ادریس و جمالزاده داراي مفاهیم رئالیستی . صول و عناصر خاص رئالیسم به تصویر بکشندحقیقت جوامع خویش را برطبق ا
جو تجلی پیدا  هاي خود هستند که این مضامین حتی در زندگی شخصی این دو نویسنده ظلم ستیز و حق مشترك بسیاري در نوشته

اه در ادبیات ایران و عرب شد که ادریس و کرده است ودر همین راستا این مکتب ادبی باعث پدید آمدن سبک داستان کوت
کوشد تا با دیدگاه عمیقی نسبت به آثار ادریس و جمالزاده،  مقاله حاضر می. آیند گذاران واقعی آن به شمار می جمالزاده از پایه

  .هدمضامین رئالیستی مشترك این دو نویسنده مشهور ایران و مصر را به صورت تطبیقی مورد بررسی و تحلیل قرار د

  

  

  .زاده، ایران، مصررئالیسم، یوسف ادریس، محمد علی جمال :هاکلید واژه

                                                        
  hajizadeh_tma@yahoo.com: استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ، رایانامه- ١

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی - ٢

mailto:hajizadeh_tma@yahoo.com
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 مقدمه- 1

در این علم عناصر مشترك ادبیات کشورهاي مختلف . دبیات تطبیقی مطالعۀ تاریخ روابط ادبی میان ملل مختلف جهان استا
درواقع ادبیات . نیز این شباهت تنها ناشی از تصادف است ؛ ادبیاتی که گاه ارتباط و شباهت میان آنها زیاد و زمانیشود یبررسی م

  .است وآمدها افزونی یافته ها گسترش یافته و رفت تطبیقی از زمانی شکل گرفته که ارتباط بین ملّت

ي ها ها و چهره ها، جنبش ها، دوره نقد ادبی است که به سنجش آثار، عناصر، انـواع، سبک يها ادبیات تطبیقی یکی از شاخه   
ادبیات تطبیقی از ادبیات، . پردازد یآن در دو یا چند فرهنگ و زبان مختلف م یمقایسۀ ادبیات در مفهوم کل یطور کل ادبی و به

دیگر تحلیل  يها ملت را در ملت یکو بازتاب ادبیات  گوید یادبی، اذواق، عواطف و احساسات ملل مختلف سخن م روابط
ا در زبان و ادبیات فرهنگ از فرهنگ انواع ادبی را که ویژة برخی انتو یباکمک ادبیات تطبیقی م. کند یم دیگر  يها ها است، ام

  )43/ 2: 1376انوشه، .(منعکس نشده، بازیافت

در فرانسه به وقوع  19و اوایل قرن  18از جمله تحوالت عظیم در ساختار ادبیات جهان جنبش رئالیسم است که در اواخر قرن   
بلکه آنان نویسندگان متوسطی بودند که  شناسیم ین واقعی آن نویسندگان مشهوري نبودند که ما امروزه مپیوست و پایه گذارا

مکتب رئالیسم به مانند آیینه . اکنون شهرت چندانی ندارند شانفلوري، مورژه و دورانتی از آن جمله هستند که بسیار مؤثر بوده اند
مصر و ایران نیز به دنبال . ر صحنه ادبیات پرداخت و انقالب عظیمی را پدید آوردتمام نماي جوامع رو به انعکاس وقائع جامعه د

از تأثیرات آن پذیرا شدند و نویسندگان این دو کشور براي آگاهی  داد یتحوالت سیاسی و اجتماعی و اقتصادي که در جهان رخ م
اشاره دریس و محمدعلی جمالزاده ابه یوسف  توان یم از این جمله .ي آوردندرو بیشتر مردم و بیداري آنان به مفاهیم رئالیستی

داستانویسی بویژه داستان کوتاه کمک شایانی به ادبیات  ي و در عرصه بوده یاتکه هر دو از پیشگامان مکتب رئالیسم در ادب کرد
  .که هر دو ملقب به پدر داستان کوتاه گشته اندي طوربه خود کرده اند  ي جامعه

ین موضوع به سواالت ای بررسیق طرشود، نگارنده در صدد است تا از  یمیلی انجام تحل -یفیروش توص هب مقاله که یندر ا   
   :یر پاسخ دهدز

  فراهم بوده است؟ یران و مصرا  کشور در دو یسمظهور مکتب رئال يبرا ینهتا چه اندازه زم

 جامعه خود تا چه حد بوده است؟ یوآگاه یداريدر ب یسندهنقش دو نو 

راهی را درپیش گرفتند تا جامعه را به آن آگاهی و چه   زد یو نویسنده با وجود خفقان سیاسی و عدم آگاهی که میان مردم موج مهر د
  ؟درداستان کوتاه برسانند یسمبیداري الزم با استفاده از رئال

  

  مکتب ادبی رئالیسم - 2

درون گرا و ذهنی بود که براي فرار از واقعیت  یمکتب یکرمانت. یکعکس العملی بود در مقابل مکتب رمانت یسمرئال مکتب
عینی و بیرونی بود که  یبرد که البته این دنیاي ساختگی غالباً مبناي واقعی نداشت، اما رئالیسم مکتب اکنون، به دنیاي گذشته پناه می

راه به  یسیمسیسم و کالس رمانتی يها تببسیار داشت و معتقد بود که آثار متکلفانه و دیرفهم مک یدهاي جامعه تأک بر بیان واقعیت
  )155: 1375ینی، حسید س(.برد و براي نشان دادن تصویر درستی از جامعه باید زبانی بی پیرایه و ساده را برگزید جایی نمی
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به دور از در مکتب رئالیسم، اصل بر این است که نویسنده در اثر خود تخیل خود را چندان به کار نگیرد، بلکه با بی طرفی و    
و ضعیف و کارگران و پیشه ورانی که تا آن  یدهداستان باشد؛ داستانی درباره زندگی مردم رنج کش یکهرگونه قضاوتی تنها راوي 

کامالً  یزندگی مردم زمان خود را به شکل کوشیدند ینویسندگان رئالیست م. زمان در هنر و ادبیات توجه زیادي به آنها نشده بود
آنها با نشان دادن مشکالت . ها در واقع منتقدان اصلی جامعه خود بودند رئالیست. ر آثار خود منعکس کنندعینی و واقعی د

اجتماعی و فاصله طبقاتی میان مردم و پرده برداشتن از اعمال ناشایست طبقه اشراف، اعتراض خود را به هیات حاکم ابراز 
 )263: 1384ینی، حسید س(.دتنداش می

که مالیاتی، غرامتی به دنیا بدهکار است، دنیایی واقعی که او خود را بی چون و  کند یوجدان ادبیات اعتراف م رئالیسم به عنوان
، رئالیسم بر این تعبیر تا سطح لیترالیسم شوند یچون تردیدها باعث تضعیف و سردرگمی وجدان ادبیات م کند یچرا بدان تسلیم م

بالزاك با نوشتن دوره آثار خود تحت عنوان کمدي انسانی پیشواي مسلم نویسندگان  )26: 1375دیمیان،.(تنزل کند) ظاهر پرستی(
رئالیست شد، گوستا و فلوبر، چارلز دیکنز، هري جیمس، لئون تولستوي، داستایوسکی، ماکسیم گورکی، از جمله نویسندگان طراز 

ستاخیز، جنگ و صلح نیز از آثار مشهور این مکتب به بابا گوریو، اوژنی گرانده، آرزوهاي بزرگ، ر. باشند یاول مکتب رئالیسم م
 .آید یشمار م

به همین سبب، آنها زمان و داستان کوتاه را براي بیان افکار . پسندد یها معتقد بودند که دیگر ذائقه مردم شعر را نم رئالیست   
ها خارج  از دستور کار رئالیست بود، یکاین گونه بود که شعر و عشق که دو رکن اساسی مکتب رمانت. خود را برگزیدند

   )98: 1385مروت، (.شد

و  یکو ریشه همه رفتارهاي ن کند یترین ویژگی آثار رئالیستی آن است که انسان را به عنوان موجودي اجتماعی مطرح م مهم  
باید شناخت درستی از زند،  بنابراین رمان نویسی که در این مکتب قلم می )98: همان.(کند یبد او را در اجتماع جست و جو م

ها، تصویر روشنی از آنها در پیش چشم مخاطب  او باید بتواند با نفوذ به دنیاي درون شخصیت. محیط اطراف خود داشته باشد
شدند که نماینده هم نوعان و هم فکران خود  هاي رئالیستی غالباً از طبقه متوسط اجتماع برگزیده می قهرمانان رمان. ترسیم نماید

 )206: 1385 ي،نور(.بودند

گرایی و نیز پیوندي که مکتب رئالیسم میان فرد و جامعه برقرار کرد، این مکتب هیچ گاه رونق خود را از دست  به سبب واقع  
  .ها هوادارانی براي خود کسب نمود شد، بلکه در همه دوراندوره خاص محدود ن یکنداد و به 

  

  نگاهی گذرا به ظهور رئالیسم در ادبیات داستانی معاصر عربی و فارسی - 3

ادبیات عربی در طول قرون مختلف همواره شاهد تغییر و تحوالت متنوعی در ساختار و موضوعات خود بوده است و بویژه در  
جهانی پذیراي آن تغییرات بوده خصوصاً در مورد ظهور رئالیسم که آن را پذیرفته است و آن نیز در  عصر معاصر همراه با تحوالت

نویسندگان معاصر کشورهاي عربی به وفور  يها در نوشته توان یداستان نویسی عربی بیشتر نمود پیدا کرده است که آثار آن را م
غربی در گسترش و پیشرفت  يها و آشنایی مصر با غرب و ترجمه داستاندر دوره معاصر دو عامل مهم یعنی ارتباط . مشاهده کرد
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و به دنبال آن اقدامات ) 1798(و توسعه فن داستان نویسی نقش اساسی داشته اند که در این زمینه باید به حمله ناپلون به مصر
عی گرایی یا رئالیست که با حوادث داستان نویسی واق) 9 1386:امیري،.(محمدعلی پاشا در آشنایی با فرهنگ غربی اشاره کرد

ها و گسترش  بوجود آمده به دنبال جنگ جهانی دوم مرتبط است و حرکتهاي آزادي خواهانه در توجه نمودن به این نوع از داستان
وسف به محمدتیمور، نجیب محفوظ، ی توان یو از پیشگامان مکتب رئالیسم در ادبیات داستانی عرب م. آنها بسیار مؤثر بوده است

  :11(همان.(إدریس و یحیی حقی و توفیق حکیم اشاره کرد

هایی با مضامین اجتماعی و  مکتب رئالیسم در ایران، پس از نهضت مشروطه مورد توجه قرار گرفت که منجر به آفرینش رمان 
در واقع . ر منعکس نمایندهاي اجتماع خود را در این آثا اي واقعیت ها سعی داشتند به گونه نویسندگان این رمان. سیاسی گردید

به . گردد یمحمدعلی جمالزاده برم) یکی نبود یکی نبود( قبل از آفرینش  يها رئالیسم در ادبیات داستانی ایران به سال ي سابقه
از که از جریانات فکري قفق يا در آثار آخوندزاده و زین العابدین مراغه توان یبه مفهوم وسیع آن را م ییگرا عبارت دیگر، واقع

  . ، ریشه یابی کرد ولی به صورت رسمی باید جمالزاده را آغازگر مکتب رئالیسم در ادبیات به شمار آوردشدند یتغذیه م

ارزش یافتن فرد و افکار و عواطف او، از عوامل مهم پیدایش رمان و داستان کوتاه فارسی است که زندگی مردم را بر بستر     
  .کردند یو در زندگی فرد را بر بستر ماجراهاي اجتماعی توصیف م کردند یماجراهاي اجتماعی توصیف م

  

  دریس نویسنده رئالیست مصرایوسف  - 4

اش به  خانواده ین روااز پدرش کارشناس احیاي اراضی بود و  .مصر زاده شد یهدر استان شرق 1927دریس در سال ایوسف 
مدارس دولتی رفت و سپس درس خود را در رشته ي روانشناسی و دبیرستان به  ي طور مداوم در حال نقل مکان بودند تا مرحله

در دوران دانشجویی پزشکی در تظاهرات . به ادبیات و بویژه نویسندگی روي آورد عالقه فراوان،به خاطر  اما . پزشکی ادامه داد
. کردي یاري را نیز در زندان سژربس يها زیادي علیه استعمارگران انگلیسی و رژیم فاروق شرکت داشت و به خاطر این فعالیت سال

و دفاع از حق محرومان جامعه و مظلومین پا به عرصه ي نویسندگی  یزانهاین چنین در دوران جوانی با افکار ظلم ست
 ) )fa.wikipedia.org.گذاشت

دگان این دوره که گرا در مصر با حوادثی که به دنبال جنگ جهانی دوم شکل گرفت، بوجود آمد و نویسن واقع یسینو داستان   
مهمترین آنهاست براي استقالل کشورش در برابر اشغالگران با قلم خود افکار و عقاید مردم را به سمت  ي دریس از جملهایوسف 

، آالم، جامعه را با تمامی آمال هاي یتخود واقع يها و در نوشته کرد یآزادي خواهانه رهنمون م يها انقالبات ملی و جنبش
  . کشید یبه تصویر م اش یاجتماع هاي یبترکو تغییرات 

در متوسط و محروم جامعه  ي از طبقه سخنولی  آورد یافراد جامعه سخن به میان م ي از همه یشها دریس در داستانایوسف 
ها و  در روزنامه) 1961تا  195( کوتاهش را با همین مضامین از سال يها وي داستان .قرار دارد اش یموضوعات داستان رأس

مورد رحم و دلسوزي قرار  وله شده  جامعه، طبقاتی يها اختالفدر اثر است که فرد آن  که تصویرگر رساند یجالت به چاپ مم
در بیشتر آثار . کند یبدنبال راه خالصی از قید و بندهاي استبداد و ظلم است که آن را به صورت واقعی ترسیم م او . گیرد ینم
به توان  یم و داراي آثار گرانبهایی در این مکتب است که از جمله ا .شود یجتماعی دیده مدریس گرایش زیادي به رئالیسم اا
) ارخص اللیالی، جمهوریه فرحات، الیس کذلک، البطل، حادثه شرف، العسکري األسود، لغه االي آیی، النداهه و بیت من لحم(

  )985: 1991،سرحان(. اشاره کرد
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  )987:همان(.م دار فانی را وداع گفت1991دبی و ظلم ستیز خویش سرانجام در سال سال زندگانی ا 64دریس پس از ایوسف 

  

  سید محمدعلی جمالزاده نویسنده رئالیست ایران - 5

فرزند سیدجمال الدین واعظ همدانی معروف به اصفهانی از سادات جبل لبنان و از ناطقین و  ،سید محمدعلی جمالزاده
ق در اصفهان متولد شد، مقدمات را در تهران آموخت و در . هـ  1309وي در سال  .استآزادیخواهان به نام نهضت مشروطیت 

 ق به بیروت رفت و در یک دبستان غیرمذهبی نام نویسی کرد و دوره ي متوسطه را نزد کشیشان الزاریست. هـ  1326اوایل سال 
و در رشته ي حقوق از دانشگاه دیژون فرانسه فارغ . یس شدق از طریق مصر عازم پار. هـ  1328در جبل لبنان به پایان برد و در سال 

ها و مجالت  التحصیل شد و در جنگ جهانی اول، جمالزاده به گروه ملیون ایرانی در برلین پیوست و به فعالیت در روزنامه
دوران جدید بود که موفقیتی این نخستین داستان کوتاه  .آغاز شد» فارسی شکر است« پرداخت، کار داستانویسی جمالزاده با انتشار 

منتشر ) یکی بودیکی نبود(مشهور ي در مجموعه 1300این داستان، همراه پنج داستان کوتاه دیگر، در سال  .بزرگ کسب کرد
نشر تازه را بنا نهاد و راهی را که نسل کنونی نویسندگان  ي این مجموعه گذشته از این که شالوده )278: 1372آرین پور،(.شد
داستانهاي جمالزاده مسائل اجتماعی و  هاي یهدرون ما .ادبی جمال زاده را نیز مشخص ساخت يها نشان داد، چهره ندپیمای یم

  ) 391: 1382یاوي،خی رحمان(انتقادي از اوضاع زمان خود بوده است

ران آغاز یافت و تنها با یکی بود یکی نبود است که مکتب و سبک رئالیستی در ای: نویسد یچایکین خاورشناس روس م    
از  توان یهمین سبک و مکتب است که در واقع شالوده ي جدید ادبیات داستانسرایی در ایران گردید و فقط از آن روز به بعد م

  )156، 1384کامشاد،.(ایران سخن راند ي پیدایش نوول و قصه و رمان در ادبیات هزار ساله

بی هنر،  ي ختلف اجتماع ایران را از سپاهی ستمگر، مالي شیاد، فرنگ رفتهم يها در این داستانها نویسنده توانسته است چهره
آنان  هاي يو با عقاید و مقاصد و رنجها و شاد شناسد یدیوانی دزدودغل، و مردم کوي و ارزن که خود از نزدیک آنها را م

. از اخالق و عادات آنان را ارائه دهد ییها ، به خوانندگان بشناساند و گوشهگویند یآشناست، همچنانکه هستند و با زبانی سخن م
جامعه خود و با انتقاد گرفتن افراد جامعه روش و سبک نوینی در ادبیات ایران بوجود آورد و او را  هاي یتجمالزاده با انعکاس واقع

جاي گذاشتن آثاري ارزشمند و براستی باید پدر داستان کوتاه ایران و بنیان گذار مکتب رئالیسم ایرانی نامید و سرانجام بعد از به 
  )46: 1381پارسی نژاد،( .در ژنو وفات یافت 1376آبان سال  17ایجاد تحولی عظیم در نثر و داستان کوتاه در 

  

  دریسامضامین رئالیستی مشترك در آثار جمالزاده و  - 6

جهان عرب و ایران در طول زندگی که این دو نویسنده مطرح  شود یدریس آشکار ماآثار جمالزاده و  ي با بررسی مجموعه   
  :آن را به سه دوره تقسیم کنیم توانیم یشده اند که در مقام بررسی م هایی یبخود دچار فراز و نش

این دوره با توجه به اوضاع حاکم بر  يها که نوشتهاست شامل دوران جوانی و مبارزه جویانه دو نویسنده  :اول ي مرحله
بی تفاوتی عوام ،  اغفال مردم، استبداد، خفقان سیاسی، محرومین ،در مضامین دفاع از حق مظلومینبیشتر  ،جامعه و اقتضاي شرایط

  .باشد یجامعه م هاي یو نابسامان
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که بدلیل  شود یها دیده م آن هاي یتآثار و فعال ،ها نوعی رکود و عدم پیشرفت در نوشته ین مرحلهادر  :دوم ي مرحله
  .ادبی خود شدند ي ر حوزهد ییمسائلی خاص باعث کاهش کارا

مسرور از بهبود اوضاع ین مرحله هر دو که در ااست دریس ازندگی جمالزاده و ی پختگین مرحله، دوره ا :سوم ي مرحله
  .هستند ادبی به عنوان برگزیدگان کشور خود در عرصه ي داستانویسی کوتاه يها جامعه خویش وکسب مقام

ت که برخی از عناصر و مضامین مکتب رئالیسم که در آثار این دو نویسنده به وفور دیده در این بخش از مقاله سعی برآن اس    
  :مختلف حیات ایشان با رویکرد تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد يها در دوره شود یم

  ها یتکشف بیان واقع 6-1

است که در  هایی یپاندن دقیق تزندگی و تحلیل و شناس هاي یتهدف حقیقی رئالیسم تشخیص تأثیر محیط و اجتماع در واقع
خود است تا دیدگاه صحیح  ي جامعه هاي یترئالیست نیز در پی کشف و بیان واقع ي یسندهاجتماع معینی بوجود آمده است و نو

از ادبیات داستانی ایران و مصر نیز با الهام  )254: 1997الدقاق،(.تري از حقیقت جامعه و شرایط آن در اختیار خواننده قرار دهد
دریس به عنوان امضامین رئالیستی مفاهیم آن را در آثار گرانبهاي زیادي به عرصه ي نمایش گذاشته اند در همین راستا جمالزاده و 

آغازگران مکتب رئالیسم نقش بسزایی در رشد و گسترش این مکتب ادبی داشته اند و عنصر کشف بیان واقعیت را هر دو به زیبایی 
  .ددر آثار خود آورده ان

چرا که همگی  هاست یتعمدتاً مدعی کشف و بیان واقع دهد یموضوعاتی که جمالزاده به عنوان موضوع داستان قرار م
. اجتماع است هاي یتها براي خواننده رویایی، متمایل به اساطیر و تخیل نیست، بیان واقع ملموس و محسوس هستند و فضاي داستان

نویسنده با تسلطی چشم نواز، مضامین سیاسی مطرح در دوره ي مشروطه و مناسبات میان  )رجل سیاسی(به عنوان مثال در داستان 
رجال سیاسی و شیوه ي عملکردشان و دادن رشوه به سیاستمداران و شیوه برخورد آن را کامالً جنبه ي رئالیستی داشته که نویسنده 

  .با زبان ساده بیانگر آن است 

او همچون همسایه شان که وارد  .شود یهمسرش وسوسه م يها است به دلیل سرکوفت شیخ جعفر که به کار حالجی مشغول  
و با صداي  شود یکه باید دنیاي سیاست کار بسیار ساده است به همین دلیل روزي مقابل مجلس ظاهر م یابد یسیاست شده و در م

حمایت  .شود یتا وارد مجلس م شوند یو جمع مو عده اي دور ا دهد یبلند شعارهاي آزادي خواهی را که قبالً شنیده بود سر م
مطبوعات از حرکت بی سابقه او و جو حاکم بر ساختار اجتماعی ایران باعث شده به سرعت راه ترقی را طی کند و به شهرت برسد 

) 83: 1381،پارسی نژاد.( (باخبر شده شود یو در این بین از انواع مفاسد اجتماعی که ظلم و ستمهایی که در حق مردم وارد م
. زند یسیاستمداران دروغین مشروطه نمودي از بسیاري حقایق تلخ تاریخی است که  در قالب نماد سر بیرون م هاي یژگیتوصیف و

  .شوند یشانها حضور چنین افرادي باعث شده تا افراد مختلف و وطن پرست گوشه نشین خانه

محروم و مظلوم جامعه در برابر صاحب منصبان و سیاستمداران جمالزاده با چنین دیدگاهی سعی در به تصویر شدن طبقه ي 
  .فاسد جامعه داشته است که در برخی جاها با طنز تند و تلخ آنان را مورد سرزنش و نکوهش قرار داده است

بیان  نوشت که در آن مبارزه طبقه ي زحمت کش و درد و رنج افراد آن را 1959را در سال ) الحرام(دریس نیز داستان ایوسف 
که غیر از دستمزد روزانه اي که کشد  یمیر تصوبه رنج و مصیبت عزیزه همسر یکی از کارگران را ، داستان ینا او در. دارد یم

چیزي ندارد و نیز زندگی فقیرانه و بیماري و جهل را که بر  آورد یبواسطه کار کردن در زمین یکی از مالکین بزرگ به دست م
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به تصویرکشیده و از آن طریق  را سرمایه داري ي خوشگذرانی طبقهتوأم با زندگی  یگردي سوز ا وملت مستولی گشته است 
  )261: 1992النابلسی،.(سازد یآشکار مرابین دو طبقه  هاي یريدرگ

 يها به ما بگوید که به طور کلی نبود عدالت اجتماعی در همه ي جوامع باعث ایجاد موانع میان گروه خواهد یم) الحرام( 
که از پیامدهاي آن کینه و بغض و دشمنی میان افراد آن جامعه  آید یطبقاتی بوجود م ي که در نتیجه فاصله شود یتلف مردم ممخ

و  گیرد یدریس قرار مامورد نکوهش و مالمت  کند، یسرمایه دار بروز پیدا م ي طبقه ي یلهو این مفاسدي که در جامعه بوس. است
، و در ظاهر این دو داستان حول بحران فردي سازد یاجتماعی متخاصم، مخصوصاً سرمایه داري م انگشت اتهام را متوجه نیروهاي

  . موجود اجتماعی هاي یبتولی در واقع انعکاسی است از فجایع  و مص زند یدور م

سد طبقه ي جامعه خویش پرداخته اند و موضوع مفا هاي یتاین چنین دو نویسنده به کشف و پرده برداشتن از حقیقت و واقع
  .سرمایه داري و فقر و تنگدستی مردم عادي و طبقه ي پایین جامعه را به تصویر کشیده اند

  تشریح جزئیات 6-2

و جزئیات را به  باشد یمنحصر به فرد مکتب رئالیسم توصیف محیط و اطراف همانگونه که هستند، م هاي یژگییکی از و
 .با واقعیت هماهنگ باشد و این ویژگی در آثار جمالزاده کامالً قابل تطبیق است به شکلی که کشند یزیبایی و به دقت به تصویر م

ها را از دید یک گزارشگر عینی با دقت  آنان در ذهن خواننده آن هاي یتو موقع ها یتبراي ترسیم شخص کند ییعنی او سعی م
  .گذارد یه ي نمایش مجزئیات را به عرصین ا به خوبی تشریح ) قلتشن دیوان(که داستان . توصیف کند

نویسنده در توصیف محله و کوچه اي که خانه پدرش در آن قرار داشته به شدت پایبند به اصول امانتداري است و سعی کرده 
  .کوچه را با تمامی جزئیاتش به تصویر درآورد

 رسیم یم.... ند قدم پایین تر چ. بالفاصله دست چپ خانه اول خانه استاد نوروز نجار بود شوید یهمین که وارد این کوچه م «
خانه چهارم روبروي خانه ما خانه حاج شیخ . به خانه ي ما رسید یم.... پس از آن . به خانه عموباقر ترك معروف به عموترکه

  )152: 1381اد، پارسی نژ(».خانه متشخص و معتبر کوچه همانا خانه افراسیاب خان قلتشن دیوان بود. مرتضی سقط فروش بود

  :کند یاست که به دقت جزئیات آن را توصیف م يا جالب توجه در توصیف این کوچه اشاره به عناصر بومی و منطقهنکته 

کوچه آجر فرش نبشته پاك و پاکیزه اي بود و تاکی که از قدیم االیام در خانه ما در پاي دیوار پشت کوچه نشانده بودند «   
شم سماقی رنگ سینه کشان نیمه کشان از دیوار و  مزاره به کنگره بام تند کج و معوج مارپیچ هود را با آن پوست و پ

  )153: ن هما(».رسانیده

و عملکرد لحظه به لحظه افراد از طریق زاویه دید اول شخص  ها یتتوصیف تمامی جزئیات اعم از بافت کوچه، نوع شخص
  .این نشانه ذهن پوینده و هوش سرشار نویسنده داستان است گیرد یصورت م

گویی  پردازد؛ یبه صورت دقیق و با مهارت خاصی به توصیف اطراف خود م) جمهوریه فرحات(دریس نیز در داستان ایوسف 
به عنوان مثال توصیفش در چادر نظامی آموزش که حمزه و همراه او حسن خفیرالمعسکر در آن کار  .که تصاویر فتوگرافی است

  :استاین گونه  کنند یم
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ابورغاز برجلین اثنین، و کوز صفیح و ابریق فخار کبیر مملوء بالماء، و علبه سکر، و أخرج من جیب الشاب الی و  یو مض«
  .کان  یشغل الوابور سأله حمزه ینماو ب... بنطلوله باکو شاي نصف أوقیه 

  حدش جه؟ -

  ...والنفاخ النار  -

  )640: 1991سرحان،(» .حسنما جاش یا ... منیر و اعد کان مواعدنی الساعه اثنین و دلوقتی و ربع  -

  :دریس که این واقع نگري در جزئیات مشهود استایا در دیگر توصیفات 

  )391: همان(»...ترقد فوقه  یغریب الشکل مسنده عال یحتاج الی السلم للصعود علیه و الکرس یکان هناك کرس« 

  :گوید یمیگر دي جادر 

  )395: همان( »... فل و کأنه رأس خطّاف الن له أنف طویالً بارزاً مقوساً و مدبباً من أس« 

  واقعی و عادي بودن قهرمان داستان 6-3

ها افرادي عادي هستند، که نویسنده  آن. رسند یافرادي واقعی و از میان اجتماع به نظر م ها یتواقعیت گرا، شخص يها در داستان
الً رفتار یک فرد عادي در جامعه است، و فقط نویسنده در راه ، اعمال و رفتارشان کامکند یم یمعرف قهرمان داستانبهعنوان ها را  آن

آنان به خاطر قدرت نویسنده در  هاي یتجذاب. کند یو مسیر زندگی شان را دنبال م دادهرسیدن به هدف خود آنان را مد نظر قرار 
ر العقول اصل رعایت شده است، و در هیچ  ینز، اجمالزاده نی يها در داستان .بیان حال ایشان است، نه انجام کارهاي تخیلی و محی

  .یک از داستانهایش اشخاص غیرطبیعی نیستند

زندگی محافل حاکمه و امتیازات طبقاتی  ي یوهنظم استبدادي و ش ي طنزي است نیشدار درباره) بیله دیگ بیله چغندر(داستان 
 یاسم این داستان ترک. کند یو مشاور و وزیرش م وردآ یاواخر دوره ي قاجار، تقدیر روزگار دالك حماسی را از اروپا به ایران م

و صاحب پست و مقام  آید یم سواد یاست که بیانگر این است مردم ناآگاه و غافل از مسائل سیاسی هستند که یک فرد دالك ب
قهرمان این داستان شخص حقیقی است که جمالزاده به صورت نمادین آن را در شکل فرد دالك ذکر کرده . شود یم

  )123: 1381پارسی نژاد،.(است

براي بدست آوردن آزادي و حقوق  کهکشد  یمیر تصوبه  را مردم ي مبارزه ي صحنه) قصه حب(داستان یز در دریس نایوسف 
پدرش آمده و فقیري بدنیا  ي که در یک خانواده است استان الشرقیه) ینِالقر(از روستاي  جوان مبارزيحمزه . کنند یمجهاد خود 

 دهد یپدر و مادر خویش تحصیل خود را در دانشگاه ادامه م ي وي بخاطر عالقه .کند یکه در راه آهن کار ماست ساده کارگري 
و و در این راه با  شدهبافندگی مشغول کار  يها در یکی از کارخانه حمزه. کند یشرکت م یزن اشغالگر یتانیايدر تظاهرات علیه بر و

  )238: 1992النابلسی،.(شود یم اوعاشق سپس مت مردمی آشنا و فوزیه سردبیر کمیته تحقیقات مقاو

دریس است که از محل تولد تا زندگی فقیرانه و تحصیل در دانشگاه و شرکت ااین داستان بیانگر زندگی شخصی یوسف      
خود و  هاي یتدریس است که واقعاکامالً تصویرگر دوران زندگی  ،در تظاهرات ضد استبدادي و عاشق شدن وي به دختري

  .دریس استاخود  )حمزه(یعنی قهرمان داستانین، بنابرا. استاش را به صورت حقیقی ترسیم کرده  جامعه
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  داستان، صرفاً به منظور ارائه آگاهی بیشتر يها توصیف صحنه 6-4

در این کار، او نه . آشنا کندتا او را با فضاي داستان بهتر  دهد یداستان، اطالعاتی به خواننده م يها نویسنده ضمن ارائه صحنه  
  .کند یها را توصیف م قصد میدان دادن به تخیالت صرف خویش را دارد و نه براي گسترش مطلب و ادامه داستان صحنه

به گونه اي که خواننده گویی خود نیز در دیدن آن وقایع داستان، با . شود یدر آثار جمال زاده این ویژگی، عموماً دیده م
  .در کنار ویژگی تشریح جزئیات هم حس کرد توان یاین ویژگی را م .شود یمنویسنده شریک 

مرد خپل چهار شانه اي با «: چنین آمده است) باج سبیل(در داستان) سر و ته یک کرباس(براي نمونه، در مجموعه داستان  
راه بر تن داشت و از پیشبند چرمی  قلم کار راه. ریش توپی انبوهی به سیاهی پر کالغ که کاله نمدي بیضی شکل بر سروارخالق

باد زیر بغل انداخت و مانند پهلوانی که وارد گود زورخانه بشود، یک ابرو را باال  .چربی که داشت معلوم بود که دکان برپایی دارد
صفر بریانی، نوکر شما، استاد : غراب تحویل داد و سري در مقابل موالنا فرود آورده و گفت) الم علیکم(انداخت و مشهدي وار 

  )pajoohe.com.(»همین ده قدمی دکان دارم

جمالزاده این توصیفات بیشتر را براي اطالع و آگاهی زیاد خواننده نسبت به فضاي داستان ارائه کرده است تا با دید جامع و   
  .دقیق تري نسبت به اتفاقات داستان پیش رود

که سینی بزرگی را بر سر گرفته  است که آن را  دهد یا نشان مخدمتکار کودکی ر ،)نظریه(دریس نیز در داستان ایوسف 
سر کوچک این کودك در زیر آن سینی بزرگ دیده  .وجود دارد... یر، وتف خرما، یلقبهایی از  یسینی خوراک درون و گرداند یم
خادم  .مواجه خواهد شد و طفل سعی بر آن دارد که تعادل سینی را حفظ نماید در غیر این صورت با مجازات صاحبش شود ینم

 دهد یو راه خود را ادامه م اندازد یکودك هنگام عبور از خیابان به هم سن و سالهاي خود که مشغول بازي هستند نگاه طوالنی م
   ) 32: 1994عبدالمعطی،(...و

ر محیط و فضاي حاکم سعی در احاطه ي کامل خواننده ب دهد ینویسنده با توصیفات زیادي که از خدمتکار حامل سینی به ما م
  .که واقعاً در داستان حضور دارد کند یکه خود خواننده احساس مي ا گونهبه  دارد؛بر داستان 

  همراهی کردن با قهرمانان داستان تا دم مرگ - 6-5

یی که دنبال شوند تا جا ها یترئالیستی سعی نویسنده بر این است که در تمام داستانهایش، قهرمانان و شخص يها در داستان
تمام زندگی ) یکی بود یکی نبود(از مجموعه ) درد دل مال قربان علی(به عنوان مثال جمالزاده در داستان . خواننده اقناع شود
ها  البته جمالزاده با شخصیت داستان، تا دم مرگ آن کند یبراي خواننده روایت م –که مال قربان علی باشد  -قهرمان داستان را 

این داستان مالي دلباخته اي از . کند یکه مربوط به موضوع است دقیقاً از آغاز تا انتها بیان، و خواننده را اقناع منیست، اما آنچه را 
و خانواده ي دختر از دلبستگی مال بی خبرند که مال بر سر قبر وي  میرد یعشق جانگداز خود به دختر بزار همسایه است که دختر م

پارسی .(شود یدنیایی م يها و این فرد پس ازعمري عبادت یار یافت اسیر وسوسه آورد یر مو سرانجام سر از زندان د رود یم
  )106: 1381نژاد،

در داستان  او. کند یدریس با شباهت زیادي نسبت به این موضوع با جمالزاده قهرمان داستانش را تا پایان همراهی مایوسف 
پلیس  هاي یگاهاز روستا به شهر بازگشت و در قاهره در یکی از پا که الصول فرحات کند یمیت رواین چن) جمهوریه فرحات(

مشغول به کار شد و با مشکالت مردم در روستا و شهر زندگی کرد و شروع نمود به محقق ساختن رؤیاي خود، یعنی سرمایه دار 
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 يها کارگران ساخت و خواستهبراي  ییها شدن و هنگامی که آنرا محقق ساخته، کارگاهایی در هزاران مسافت بنا کرد و مسکن
  )259: 1997الدقاق،.(مادي آنها را بدون ظلم یا استبداد محقق ساخت

که مدینه ي فاضله اي براي طبقات مردم ترسیم که از قید و بند استبداد و ناآگاهی  کند یدر همین راستا یوسف دریس تالش م
است که دریس با بیدارگري و ) جمهوریه فرحات(مت و سوي داستان که بر س) الطابور(به مثل داستان . و فساد اجتماعی رها باشد

فاختصروا الطریق و کسروا خشبه من أخشاب السور، و أصبح األمر الیکلفهم اکثر من : (که آورد یظلم ستیزي خود بانگ بر م
  )260: نهما).(المرور بین خشتبین لیصبحوا فی قلب السوق

  رتاریخ زمینه اي براي آگاهی دقیق ت 6-6

هنریک سینکویج، که لهستان بین  يها تاریخ نیز الهام بخش آثار رئالیستی متعددي است، از ساالمبوي فلو برگرفته تا رمان
، نه کند یاما رمان نویس رئالیست، تاریخ را هم زمینه اي براي آگاهی دقیق تلقی م. کند یرا بازسازي م) 1672-1648(سالهاي

  .سرچشمه اي براي خیالبافی

ولی گاه یک خبر در یک روزنامه که جنبه ي تاریخی  شود یکوتاه جمالزاده، قضیه تاریخی مشخص ترسیم نم يها ستاندر دا
در مجموعه ) دوستی خاله خرسه(به عنوان مثال در داستان . گیرد یموضوع داستان قرار م. باشد تواند یدارد و یک قضیه تاریخی م

اما هدف نویسنده،  .یک قضیه تاریخی است و بیان اوضاع در تاریخی مشخص از ایرانمنشأ داستان ) یکی بود یکی نبود(داستان 
، بلکه یک قضیه تاریخی که در موقع کند ییعنی مثالً تاریخ جنگ را به داستان روایت نم. صرفاً ارائه یک مقطع تاریخی نیست

رخ داده است، بیان ) 1334(در اوایل سال ها را در اطراف کرمانشاه  جنگ عمومی و زد و خورده اي ملیون ایرانی و روس
  )143:  1384کامشاد،.(کند یم

جمال زاده به منظور خلق طرح داستان را از قصه قدیمی ایران یعنی دوستی خاله خرسه سود ) دوستی خاله خرسه(در داستان 
یعنی . ها خرس است چرا که نماد روس. تها به ایران ربط داده اس او با رندي تمام این داستان را با ماجراي ورود روس. جسته است

  )96: 1381پارسی نژاد،.(شود یدوستی با خرس عاقبت خوش ندارد و در پایان جز بروز تراژدي چیز دیگري عاید فرد نم

مگر دوستی خاله خرسه را نشنیده اي برو . گویند یرا بی خود نیست که خرسشان م ها ینسرت را به باد بدهی؟ ا خواهی یم« 
  )372: همان(» .گذارد یرب را ماچ کن و ببین چطور مزدت را کف دستت منیش عق

 و اشاره کرده گردد یبرم) م1952( یک قضیه تاریخی که به انقالب سالبه ) العسکري األسود(دریس در داستان ایوسف   
 در داستان )266: 1992،النابلسی( .کشد یبر اسراي سیاسی را به تصویر م ها یساوضاع و شرایط وحشتناك شکنجه توسط پل

که زندانی سیاسی شده بود و آن گونه با وي بدرفتاري و  کند یکه دکتر شوقی که از همراهان پاشا بود بیان م) العسکري األسود(
و  اعمال نموده بودند که بعد از خروج از زندان به انسان دیگري تبدیل شده بود، انسانی سردرگم بر اوانواع مختلف شکنجه را 

داء الکلب  یعنیاو را به بیماري سگان  و او را در برابر خود یافت) عباس محمود الزنفلی(، بی زبان، منفعل تا اینکه جالد ويیج گ
Rables 267:نمبتال کرد هما(  

 و وقفنا جمیعاً کراقب عباس، و قد بدأ یضرب الفراش و یهبهب و یعوي و یغرس أظافره و أنیابه فی قماش المرتبه و یمزقه، و(
  )267:همان).(یمضغ القطن و یضرب وجهه کمن یلطم، و یعمل أظافره فی جلده تجریحاً و تمریقاً 
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 همه مکلف بر کهي ا گونه؛ به اعالم شد حقوق بشری جهانیانیه ب) م1948( که در سال شد یها درحالی اعمال م این شکنجه
شکنجه در تاریخ  ترین یعبه عنوان فجی را شوق شکنجه )العسکري األسود( داستان دریس درا یطشراین ادر . بودندآن ي اجرا

  :گوید یو م کند ییاد ممصر معاصر 

و ال أعرف کیف استطاع شوقی فی تلک الومضه المتناهیه الصغر من الزمن أن یفلح جاکنته و قمیصه، و یرفع فانلته، و یکشف «
ه شکل الجلد أو مظهره، کل جلده کان ندوباً بشعه تمتد لم یکن فی ظهره مکان واحد ل. ظهره و یا لهول ما وقعت علیه أبصارنا

  )268: همان( ».بالطول و العرض و تتجمع فی هضاب مندمله و تکشف عن مناطق غائره، فی قاعها تکاد تبدو عظام الضلوع

زنند  یچنین بیان کند که واقعیت سیاسی جامعه عرب فقط شعاري است که فریاد م خواهد یدریس در این داستان مایوسف 
  .یستنیبند پای قانونیچ هبوده و به بیش ن یفساد و دروغو

دریس به مانند جمالزاده از یک واقعه ي تاریخی در سال معین براي بیان واقعیت بهره جسته اکه یوسف  شود یبه وضوح دیده م
و ژرفتري اقدامات سنجیده اي در است تا آگاهی و بیداري ملت و جامعه ي خود را نسبت به مسائل بیشتر کند تا با دیدگاه جامع 

  .قبال آن انجام دهند

  دوري از ابهام، به عنوان عامل تخیل 6-7

اساس کار است، او به دنبال تخیالت خود نیست و تخیل جز در حد معمول در رئالیسم  گرایی یتجمالزاده، واقع يها در داستان
که اگر نویسنده افکار خود را به دست الهامات و تخیالت  کنند یر ماین گونه فک ها یستاصوالً رئال. نقش ندارد یشها در داستان

خود را به تصویر  ي جمالزاده شرایط اجتماعی و سیاسی هولناك جامعه) آتش زیر خاکستر(در داستان .ماند یبدهد از مشاهده باز م
خود بروز انقالب و طغیان مردم را  ي بود و توصیف این چنین جامعه تکلیفی یکه مملوء از ظلم و جور و گرسنگی و ب کشد یم

  . داند یحتمی م

حتی بسیاري از صاحب نظران و منقدان ادبی مدعی هستند که جمالزاده با این داستان انقالب مردم بر علیه شاه را پیش گویی     
ي هیچ معنایی در این و آزاد کشد یکرده است وي در این داستان خفقان و شرایط فالکت بار زندگی مردم ایران را به تصویر م

  :گوید ینانکه در جایی موچ/. )190: 1381پارسی نژاد،.(جامعه ندارد

چنانکه گویی در این مملکتی که شالوده اش بر استبداد نهاده شده و مردم آن تا  زند یعنایت سنگ آزادي را به سینه م«    
. او استثناء به جز از سرچشمه ي آزادي قطره اي ننوشیده اند چشم باز کرده اند جز زور و قهر و جبر چیز دیگري ندیده اند، پدران

ورد زبانش این است که مردم و مملکتی که از آزادي محروم باشند از همه چیز محرومند ولو خوراکشان مائده ي آسمانی و 
  )332: همان(».منزلشان غرفه ي بهشت باشد

  :دارد یدستی مردم چنین بیان مو در بیان واقعیت جامعه ي نابسامان ایران و فقر و تنگ  

باد کرده و رنگ بر  رخسارشان نمانده است و  یشانها ها از بس نان خالی و ماست و پنیر و چغندر و خیار خورده اند شکم بچه«
ان مانند سه غول بیابانی به ج) مرض(و ) بی سوادي ( و ) گرسنگی(سه بالي وحشتناك به اسم . آیند یهمه علیل و رنجور به نظر م

ها به هجده رسیده و همه  ها به بیست و دخل خرج. مردم بی یارویاور افتاده و خون و رمق در وجود این مخلوق باقی نمانده است
  )328: همان(».داند یمات و مبهوت سرگردانند و احدي تکلیف خود را نم
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ا ترسیم کرده است اگر از جنبه رئالیستی به ها از این داستان به وضوح جمالزاده تصویر واقعی جامعه ي ایرانی ر در این قسمت
  .آن رو به اغراق نهاده است ياگر چه در بعضی جاها. شود یاین اثر توجه شود که در داستان عناصر حقیقت دیده م

به بیان واقعیت و  رود یوي به شمار م يها داستان ترین یکه یکی از طوالن) البیضاء(دریس در داستان ادر طرف مقابل یوسف 
که موضوعات مهم و متعدد آزادي  اند یدهنام) ادب السجون(را از جمله ) البیضاء(جایی که داستان  آورد؛ یم يدون تخیل روب

  :دارد یو درباره ي آزادي در داستان چنین بیان م .کند یانسانی و در رأس آن مسائل آزادي اجتماعی و سیاسی را مطرح م

إال إذا انبثقت مبادي الثوره و لغتها من الشعب نفسه، فالشعب من الثوره أن تتکلم عن  إن الحریه فی الثوره أن تحقق مباهجها«
و یرید من الثوره . و هو یرید حدیث منبثقه من الواقع الذي یعیشه ال من واقع اآلخرین. الحریه و مباهجها باللغه التی یتکلمها و یفهمها

: 1992النابلسی،( (».ال من خالل النظریات التجریدیه المستورده السابقه الصنعأن تقدم مبادي الحریه من خالل الممارسه و التطبیق 
255(  

مگر هنگامی که انقالب از دایره سخن به سوي عمل پا فراتر  بیند یدریس آزادي و اصول آن را در راه انقالب محقق نما   
وطن از آزادي لبنان  هاي يدر کنار آزاد او. کند یاین عمل است که استمرار و بشارت آزادي را براي انقالب تضمین م .بگذارد

مردم مصر سالیان درازي است که در یوغ  و شود یدیکتاتوري منجر به بردگی و ظلم و ستم م که ینو ا آورد یسخن به میان م
  ) 255: همان.(شود یاند و آزادي فقط در سایه دموکراسی مردمی محقق م بردگی این سیاستمداران جورپیشه بوده

که در این داستان بیشتر به آزادي سیاسی و اجتماعی و عشق  گیرد یمختلفی به خود م يها دریس آزادي جلوهار داستانهاي د
  .پرداخته شد

خود درباره ي آزادي و شرایط استبدادي جامعه خویش اقدام  هاي یدگابه بیان د یدر این دو داستان هر دو نویسنده به روشن
  .کار خود را بر مبناي واقعیت گرایی یا همان رئالیسم بنا نهاده اند و از الهام و تخیل دوري جسته اندنموده اند و پایه و اساس 

  ها ینتوجه به سرزمین خود یا دیگر سرزم 6-8

در مورد سرزمین خودش باشد که  تواند یکه یا م. واقع گرا موضوع داستانش و فضاي آن در سرزمین واقعی است ينویسنده 
پیش از ) فلوبر(به همین دلیل است که . ها شناخت دارد که از آن هایی یناهی او از آن بیشتر است یا در مورد سرزماطالعات و آگ

در آثار ) استکهلم( در آثار ژررساند،) بري(در آثار فلوبروموپاسان، ) نورماندي(و یا  کند ینوشتن ساالمبو به تونس سفر م
  .استریندبرگ جاي مهمی را اشغال کرده اند

در ایران  یشها که در مورد سرزمین خودشان بنویسند مثل جمال زاده، که تمامی داستان دهند یواقعیت گرایان عموماً ترجیح م
که شنیده است، برمی گردد  ییها که او در آن بوده و نقل قول ییها گر چه شناخت جمال زاده از ایران، بیشتر به زمان افتد یاتفاق  م

در آنجا  یشها مانند جمالزاده بیشتر آثارش در مورد مصر و شهرهاي آن است که وقایع و حوادث داستاندریس نیز به ایوسف . 
عمل از هیچ  یاخویش خواه با قلم و ي که درصدد بیداري و آگاهی ملت خویش است و در این راستا با تمام اراده دهد یرخ م

 یرانیجامعه گرایانه خصوصیات بارزي را در قصه کوتاه عربی و اکه واقع گرایی  بینیم یاین چنین م. کوششی دریغ نکرده است
  .شد یتشکیل داد که نتیجه ي تغییرات اجتماعی و سیاسی بود که بر آن جوامع وارد م
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  نتیجه  - 7

 ياز آن هستند و در درون شکل و محتوا یبخش یا یتواقع یشنما یصهخص يبالذاته دارا يهنر يهمه مکاتب، جنبشها و سبکها
 یاجتماع یقتحق یا یتواقع يتمام نما ي یینهکه خود را آ یو روش يهنر یاما جنبش. آفرینند یباز م یشرا کماب یاتر، واقعآثا
 .دارد یاسیو س یخیو به تبع آن با تحوالت تار یبا تحوالت اجتماع یقعم یوندياست که رابطه و پ یسمرئال یا ییواقع گرا داند یم

  .دارد یتواقع یاندندر نما یعصر حاضراست که سع یننر تیاواقع گرا، اساس ادب یاتادب

معاصر بسط  يها خود را در نسل هاي یشهمکتب رئالیسم غرب در ادبیات مصر و ایران تأثر بسزایی داشته است و اند يها آموزه  
ر بودند که آثار دریس و سید محمدعلی جمالزاده از جمله نویسندگان رئالیست ایران و مصاو یوسف . داده  استو گسترش 

مشترك زیادي از هر دو نویسنده در مضامین مکتب رئالیسم از جمله  يها گرانبها و ارزشمندي از خود بر جاي نهادند و جلوه
دریس و جمالزاده با ا .شود یها، توجه به عینیت و تشریح جزئیات به وفور یافت م کشف بیان واقعیت، واقعی بودن قهرمان داستان

خود بگنجانند و بویژه این مکتب براي  يها خاص خود توانسته اند به زیبایی این مفاهیم ناب را در داستان هاي ییاناها و تو مهارت
این دو نویسنده دستاویزي شده تا به اهداف واالي خود در مورد آگاهی و بیداري مردم و آزادي و استقالل ملت خویش برسند و 

  .لیسم در ایران و مصر نهادینه شودبه عنوان پایه گذاران مکتب رئا نامشان
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141  

 1»خلیفه«با تخلص  .ش.هـ 10معرفی شعر شاعري ناشناخته از سده 
 

 2منصوره حاجی هادیان

  چکیده

هاي فراوانی در امر شناخت شاعران ایرانی و تصحیح دست نوشت ها ي آنان که بخشی از میراث فرهنگی  تاکنون تالش

شماري، در گوشه و کنار  ي خطی آثار شاعران و نویسندگان بیها نسخهآیند، انجام شده است، اما هنوز هم   یمایرانیان به شمار 

  .زدوده شود  نده است که باید گرد و غبار فراموشی از چهره آنهاي عمومی و شخصی، به جاي ما کتابخانه

در تبریز . ش، است.هـ10خلیفه، شاعر ناشناخته سده .مقاله حاضر معرفی شاعر و دیوان شاعري ناشناخته با تخلص خلیفه، است

. قطعه و یک قصیده است 8رباعی،20تک بیتی، 35غزل،  360دیوان اشعارش مشتمل بر . متولد شد و در کشور مصر اقامت گزید

هاي  یهآراخلیفه با تقلید از شیوه ساخت عناصر شعري و برگرفتن مضامین شعر شاعران سبک عراقی، اشعاري زیبا، ساده و خالی از 

  .دشوار ادبی، سروده است

  

  

  . ، خلیفه، غزل) دست نوشت(قرن دهم، شعر فارسی، نسخه خطی: هاکلید واژه 

                                                        
به راهنمایی دکتر احمدرضا »مقدمه و تصحیح دیوان خلیفه«این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد منصوره حاجی هادیان با عنوان -1

، در دانشگاه آزاد )استادیار دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد(و مشاوره دکتر قربانعلی ابراهیمی) دانشیاردانشگاه آزاد اسالمی دهاقان(یلمه ها 
 .       اسالمی واحد دهاقان است

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهاقان و کارشناس طرح و برنامه پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان -2
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  مقدمه

توان از آثار مکتوب  تاریخ و تمدنش آگاه باشد و این آگاهی را می ي یشینهگردد که از پ گاه مقدر می ، آنترقی و تعالی جامعه
  .هاي بعد رسیده است، به دست آورد گذشته که به نسل

هاي خود را به صورت  اند حاصل مطالعات و پژوهش از صدر اسالم تا زمان حاضر، متفکران، دانشمندان و نویسندگان کوشیده
هاي نفیس و ارزشمند بازمانده،  نوشت این دست. کتوب در دسترس همگان قرار دهند و براي آیندگان به یادگار بگذارندم

گاري نیازمند  هاي مکتوبی که براي ماند تواند، بخشی از میراث فرهنگی، تاریخی، ادبی و قومی ملتی را شکل دهد؛ اندیشه می
طلبد تا احیا، شناخته و  دست همت پژوهشگران و مصححان اندیشمند و توانا را می ستردن گرد و غبار غربت و فراموشی است و

  .      معرفی شوند

ویژه اي آشنایی و شناخت  این منابع جایگاه . گنجینه اي ارزشمند از تاریخ ادب ایران است  ،در این میان دیوان اشعار شاعران
ها نهفته است و دیگر این که؛ شناسایی، و معرفی  الي اوراق این دست نوشته ها در البه ، زیرا از یک سو؛ پیشینه ادبی تمدندارد

تواند در تشخیص  شاعران و نویسندگانی که آثارشان تبلور فرهنگ زمان ایشان است و ریشه در گذشته سنتی و کهن دارد، می
  .هویت فرهنگی این مرز و بوم سودمند واقع شود

هجري با نام هنري خلیفه که داراي  10اقی مانده از دیوان اشعار شاعرگمنام سده در این راستا شناخت تنها نسخه خطی ب
قطعه و یک قصیده  است به لحاظ  8رباعی،20تک بیتی، 35غزل،  360اشعاري به زبان فارسی ، عربی و ترکی است و مشتمل بر 

  .هاي شعري او، حایز اهمیت است یژگیواحواالت شاعر و 

تذکره، تاریخ ادبیات، فرهنگ و  70ه اي از نام و نشان و احوال شاعر از قول دیگران ،بررسی بیش از براي یافتن مطلب یا سابق
ي مندرج در دیوان ها نشانهبدین منظور تنها به . 1دانشنامه را، شامل شد که هیچ ردپایی از شاعر حتی ذکر نام شاعر نیز دریافت نشد

و سبک  ها غزلشناخت شعرشاعر به  لحاظ ادبی ، زیبایی شناسی، درون مایه  شود  و به بررسی و یمشاعر در این خصوص بسنده 
  .شود یمادبی حاکم بر اشعار، تاثیر و چگونگی آن از شعر شاعران قبل، پرداخته 

  

  نام و نشان شاعر
. است» خلیفه«ها  ، ابتدا تخلص یا  نام هنري شاعر در مقطع غزلآید یآن چه از نام و نشان شاعر در متن اشعارش به دست م

بر تأیید محل زندگی او احتمالی  دلیلی. بیت از اشعار شاعر ذکر شده است 4محل تولد تبریز و محل اسکان وي، کشور مصر، در 
  .نشانی از نوروز عید ایرانیان درج نشده استدر یک ناحیه عرب نشین، تکرار عید روزه به عنوان تنها عید است و 

در آن نمایان است،آغاز شده است و یک » احمد مختار« با عنوان) ص(اخوانا که نام پیامبر اعظمبیت ترکی ن 16دیوان شاعر با 
  .داللت بر ترك زبانی او استکه صفحه حاشیه نویسی با اشعار ترکی ، 
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  است اصلم چون خلیفهتبریزز 
  

  ییچون وطن جا یفهلذت خل یافتن ینخواه
  
  است گفتارت يغزل شکر یستنیفه خل

 

  ز یا ملک خجندمنه از شیرا
  2)7ب/234غ(                                                          

  3)؟(یزتتبرشهر  ياگر جنت شود مسکن به جا
  )  7ب/59غ(                                                              

  بنگالهز  هملک عجم آمد يبه سو
 )  7ب/339غ(                                                            

، در »خوش آمده«دیوان شاعر که ماده تاریخ  114 ي اي است دو بیتی در صفحه دیگر نشان دریافتی از متن دیوان خلیفه؛ قطعه
شاعر در  نیمه و این تایید بر حضور . دهد یش، را  نشان م.هـ956آن درج شده است و مطابق حروف ابجد تولد فرزند شاعر به سال 

  .ش است. هـ 10اول قرن 

  نواز که آمد ز مقدمش فرزند دل
  آمد ندا ز غیب که تاریخ مولدش

 

  جان را بسی سرور چو آن مه آمده 
  »خوش آمده«هستی  ي یفهبنویس بر صح

 4) 2ق(                                                               

است، اطالعی در دست نیست و شاعر نیز در متن  کرده یی ، یا احوال او در عهدي که زندگی ماز دیگر مراحل و موارد زندگ
  .دیوان در این خصوص سخنی به میان نیاورده است

  

  معرفی نسخه
،  در کتابخانه مسجد اعظم شهر قم، 775به شماره ثبت ، نسخه موجود از این دیوان  یکتا

ش است و صفحه اول و آخرش افتاده .ه 11قرن مکتوب  ي این مجموعه. شود ینگهداري م
ها و قطعه اي، نشانی  بیت از غزل 4است و هیچ توضیحی بر نام و نشان شاعر ندارد و تنها در 

  . محدود از شاعر ذکر شده است

زل غ 360،  112 ي تا صفحه 2بیت ترکی و از صفحه 16بیت، صفحه اول  2600تعداد ابیات این نسخه به ترتیب حروف تهجی 
  و تا 

  . رباعی اختصاص یافته است20قطعه، یک قصیده و 8تک بیتی،   35دیوان به  117 ي صفحه

جدي کاغذ مانند  هاي یببرخی ابیات به دلیل آس. بیت کتابت شده است 12صفحه و هر صفحه در حدود 117این نسخه داراي 
   .ارددر یک صفحه نیز حاشیه نویسی شعر ترکی د .جوهر ریختگی محو شده است 

هنري و تزیینی نیست و خط  يها خط کتابت از نوع خط. است آن عاري از تزیین ساده و صفحات  ،جلد این دست نوشت
به لحاظ فنی مرمت شده است، ولی به علت جوهر ریختگی و شاید به دلیل خیس شدن کتاب، نسخه . یک کاتب معمولی است

  .است کتاب را مورد آسیب قرار داده% 30رنگ جلد بیش از 

٧٧٥:٨،کتابخانھ مسجد اعظم قم  
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کتابخانه  .          26: 775کتابخانه مسجد اعظم قم، 
 .  جلد: 775کتابخانه مسجد اعظم قم، .                    33: 775مسجد اعظم قم، 
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  )آشناي شما(آشنا شما:مانند. میانجی درج نشده است » ي«گاهی  -15

  )فلکانط(طفل کان: مانند.گاهی کلمات مرکب جدا نوشته شده است -16

   ؛ها اشتباهات نوشتاري دارد کاتب در برخی از واژه-17

  حبییب: مانند.افتادگی نقطه در لغات - :مانند

  )مغرور(مقرور:مانند.و  برعکس نوشته است» غ«را به جاي» ق« -   

  . توسط کاتب مشخص شده است« ×» که با عالمت ها مصرعجا به جایی ابیات و گاهی   -  

  

  سبک شعري خلیفه  
تواند خود را  گیرد اگرچه تقلیدي بر هنر دیگران باشد، صرفاً نمی هنرمند بنا بر سرشت، ذوق و سلیقه وقتی قلم به دست می

کند و از  الي اثرش مخاطب را صدا می او در البه. اي از ابهام شخصیتی، براي مخاطب باقی بماند مخفی نگاه داشته و پشت پرده

گذارد به شیوه هنري و  ها و امکاناتش در اختیار او می ین راستا شاعر از امکاناتی که زبان با ویژگیدر ا. سازد دیگران متمایزش می

این عناصر زبانی شامل عناصري چون موسیقی بیرونی ، موسیقی کناري و . کند تا به خلق اثر بپردازد اش استفاده می ذوق وسلیقه

  . موسیقی درونی است

  

 سبک شخصی اشعار خلیفه

در آن عهد، بیرون نیست بلکه خود،   کند از تاثیر آن عصر و شکل زندگانی یمسنده و شاعر، در هر عصري که زندگی هر نوی

آثار، افکار و احوال او معلول یک سلسله عواملی ، مانند؛ تاریخ وحرکت تاریخی، اوضاع عمومی و مکتب ادبی جاري در آن عهد  

  . است که هنرمند را از تاثیر آن گریزي نیست

کند و مطالعات انجام  یمش، ذکر ..هـ956با توجه به ماده تاریخ سروده شده در متن دیوان شاعر که زمان تولد فرزندش را سال 

شده در اشعار خلیفه، شعر شاعر تقلیدي است هنرمندانه و زیبا از شاعران سبک عراقی به ویژه خواجه حافظ شیرازي، و این گونه 

این عهد شاعران را برآن . هجري مربوط است11و سراسر قرن  10هاي قرن  یمهنع عمومی و احوال مردم از تقلیدها به تاثیر از اوضا

داشت تا با توجه به اوضاع عمومی مردم و توجه مردم عادي به شعر، با تقلید و استفاده از مضامین و صورت شعر شاعران سبک 

از سوي دیگر در .اي دشوار بپردازند و خلیفه نیز از این تاثیر به دور نبوده است ه یهآراعراقی، به خلق آثاري زیبا اما ساده و خالی از 
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هجري مکتب واسوخت حاکم بوده است اما شعر دیوان خلیفه به لحاظ رابطه عاشق و معشوق با خصوصیات این 11و  10قرن 

چه شاید ابیاتی اشاره به معشوق مذکر چون شود ، اگر  ینمخوانی احساس  همچنین در نوع معشوق نیز این هم. مکتب تناسبی ندارد

  . شیوه مکتبیان وقوع در اشعارش یافت شود اما  این نشان و دلیلی بر پیروي شاعر از این            سبک نیست

  خط امان ما را بس پسراني اعمال ولی وقت حساب                                       زلف زیبا  نامهشد سیه             

  )6ب/177غ(                                                             

شاعر شعرش را  مایه احسنت انوري، خسرو دهلوي و کمال و گاهی برتر از آنها دانسته و خود را خاتم الشعرا نامیده است، در  

وان شاعر، اشعار او تقلیدي حتمی و این در حالی است که با بررسی در دی. بیتی غزلش را هم پاي اشعار حافظ دانسته است

  .هنرمندانه از دیگر شاعران به ویژه اشعار حافظ است

  هست گفتار خلیفه خسرو ملک سخن
 

  ي انوريها گفتهنیست این نظم حسن در  
 )7ب/357غ(                                                       

  یفه به گمان سخنانم چه عجبخلچون 
 

  یراز مراشرخ لقب حافظ چ کندگر  
 )7ب/ 13غ(                                                        

گذارد به شیوه هنري و ذوق و سلیقه اش  ها و امکاناتش در اختیار او می در این راستا شاعر از امکاناتی که زبان با ویژگی

شامل عناصري چون موسیقی بیرونی، موسیقی کناري و موسیقی درونی  این عناصر زبانی. کند تا به خلق اثر بپردازد  استفاده می

  .است

  

  بررسی شعر در سطح موسیقی بیرونی 

ها زیبا و متنوع است و کمتر بیتی داراي مشکل  بررسی شعر در سطح آوایی، موسیقی بیرونی یا وزن شعر؛ در اشعار خلیفه وزن

بسامد اوزان شعري خلیفه به ترتیب کاربري شامل؛ بحر رمل و . گردد برمی و خطاها به احتمال زیاد، به نوشت کاتب. وزنی است

غزل،   50غزل، بحر مجتث و تبعات آن  70غزل، بحر هزج و تبعات آن در 90غزل، بحر مضارع و تبعات در  135تبعات آن، در 

مرتبه، بحر 4ه، بحر خفیف و تبعاتش مرتب 9بحر رجز و تبعاتش : شاعر در دیگر بحرهاي اوزان شعري نیز مانند.تکرار شده است 

هاي روحی  تواند بیان کننده موسیقی کلی و القاي            حالت انتخاب وزن شعر می. سریع و بحر منسرح طبع آزمایی کرده است

وزنی  شاعر و منعکس کننده شادي و غم باشد و خلیفه نیز به تبعیت از تناسب این اوزان با بیان حاالت روحی بیشترین بسامد

  . اشعارش را به اوزانی که متناسب با با بیان و ابراز احساسات عاشقانه و حاالت عرفانی است، اختصاص  داده است
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 بررسی شعر در سطح موسیقی کناري

منظور از موسیقی کناري عواملی است که در نظام موسیقیایی شعر داراي تأثیر است، ولی ظهور آن در سراسر بیت یا مصراع «

  ) 391: 1376شفیعی کدکنی،.(»مشاهده نیست بر عکس موسیقی بیرونی،که تجلی آن در سراسر بیت و مصراع یکسان استقابل 

عبث، (هاي مشکل چون  شود و همچنین قافیه هاي متنوعی است وکمتر عیبی در آن مشاهده می غزلیات این دیوان داراي قافیه

  . در اشعار شاعر به کار برده شده است) جالبث، عنیق، صداع، انتقاص، عوج، رافع الدراج، غن

قافیه، به  340شوند که در شعر خلیفه، قافیه اسمی، باالترین بسامد را با  کاربرد قافیه در اشعار به دو دسته اسمی و فعلی تقسیم می

  .غزل استفاده شده است 20خود اختصاص داده است و قافیه فعلی در درجه دوم در

. ه، در تقویت موسیقی کناري شعر موثر است و یکی از دالیل نمود تصاویر تازه در ابیات استکاربرد ردیف، مانند قافی

  .هاي فعلی، اسمی، عبارت و حرفی ردیف: مانند. کاربري ردیف نیز به لحاظ نوع واژگان داراي انواعی است

که . ر مردف به کار گرفته شده استغزل غی 124غزل مردف  و  236غزل است که در این میان  360دیوان اشعار خلیفه حاوي  

  :ها به ترتیب اولویت استفاده، به شرح زیر است انواع کاربرد این ردیف

  : شامل. مرتبه 111ردیف فعلی؛ .1

  »کشد، شود انداخت، ریخت، کیست، چیست، گرفت، کشید، رود، می«:مانند. فعلی ساده  ردیف

  »خو گرفت، باز آید«:مانند. ردیف فعلی پیشوندي

  »بحث، خود، لذیذ، برسر، هرگز، بس، کس، خط، لطیف، فراق«: مانند. مرتبه 56: دیف اسمیر.2

که درصد بیشتري از آن به .مرتبه به کار گرفته شده است 50این نوع ساخت ردیف در اشعار خلیفه، : ردیف عبارتی.3

  . یابد هاي مرکب از فعل اختصاص می ردیف

  »ه ام پیدا، کجاست، رفت رفت، توام آید به یادندارد خط، را چه کند کس، کرد «:مانند

  .که این دو کلمه تکراري است» را، هم«: مانند.مرتبه 19: ردیف حرفی.4
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ها، نشان بر استفاده از موسیقی کالم به منظور بر  هاي موجود در اشعار شاعر و ترتیب استفاده از انواع ردیف بررسی ردیف 

  . انگیختن عواطف و احساسات است

  

  سی شعر در سطح موسیقی درونیبرر

ها، نقش دارد، موسیقی درونی گویند؛ که ظهور  عواملی که در ساختار آوایی کالم و جاي قرار گرفتن واژه ، صامت و مصوت

  .هاي ادبی است  هاي ویژه این نوع موسیقی در شعر، با حضور آرایه و جلوه

که، آن : مانند تخفیف و مختصر نویسی کلماتی مانند. هاي قدیمی است از دیگر موارد آوایی به کار برده شده، در این اثر تلفظ

  . هاي پیشین  اشعار پارسی است که دلیل بر تقلید از شاعران سبک. و اگر، به ترتیب به شکل کان، کز و گر استفاده شده است 

هاي ادبی به  یهآرااي ساخت صنایع و اي که خود را بر توان در رده اشعار روان به حساب آورد، به گونه یمغزلیات خلیفه را 

شود ودر مقابل مخاطب را نیز با سردر گمی مواجه  ینمزحمت نیانداخته است وصنایع بدیعی پیچیده و دشواري در اشعارش دیده 

هایی که در اشعار خلیفه در خصوص موسیقی درونی کاربرد دارد، به دو دسته صنایع لفظی و معنوي تقسیم  نمونه. نکرده است

  :که شامل . شود می

  واج آوایی یا تکرار حروف در ابیات؛

  دلم همه عمر خوشتو  یالخبه 
 

  خدا یالخبود بنده با  خوش 
         ) 3ب/14غ(                                        

 جناس؛

  رود   را ز زلف تو دندانه می شانهتا 
      

  رود می شانه صد نشتر غمم به دل از 
 )1ب/119غ(                                    

  تلمیح؛

هاي عاشقانه معروف و  هاي قرآن، به داستان کاربري تلمیخ  در این شعر شاعر، شامل سه دسته؛ تلمیح به آیات قرآنی، داستان

  .شناخته شده ادب فارسی است

  شود هشیار تا ابد چو خلیفه نمی
 

  ] 52[یار لستکس که در ازل شده مست ا آن
 )7ب/166غ(                                                    
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  لعلت مه من مشکین مور خاتمسر زد از 
 

  زمانت خوانم سلیمانوقت آن شد که 
 )2ب/228غ(                                                   

  از این مزرعه بر خاك نشست جمشیدتخت 
 

  روخس کیرفت بر باد فنا تاج سر 
 )4ب/323غ(                                                  

  چون خلیفه برکف دست جام جممدام 
 

  ز یمن دولت شاه جم اقتدار من است
 )7ب/83غ(                                                   

  غم پرور فرهادلبان  خسرو شیرینمنم اي 
 

  مپرویزبا عیش چه کار اي مه به راه مهر تو 
 )5ب/ 226غ(                                                  

  تضاد؛  

  یمبداگر  نیکهستیم اسیر عشق اگر 
 

  منگر به چشم خشم سوي خوب زشت ما
 )4ب/ 1غ(                                                       

  تناسب و ایهام تناسب؛ 

  کن لبان چون کوه شیریندر غمت اي خسرو 
 

  کنم می شیرینزیر کوه محنت و غم جان 
 )6ب/ 235غ(                                                  

  ارسال المثل؛

  خوش برا با درد عشق اي دل مدام
 

  دهد که دردت داد درمان می آن 
 )5ب/130(                                                      

  ع؛ ملم

  در دلم نیست به جز دیدن رویت مطلوب
 

  لیس فی القلب غزالی طلب غیر لقاك 
 )3ب/ 214(                                                        

  تضمین؛

منم که دعوي عشق بتان شعار من است     
 

  سرشک دیده گواه دل نگار من است 
  )1ب /83غ(                                                           

 

  ها  اي از گل رخسارت شرمنده گلستان
          

  ها رخسار و خط سبزت رشک گل و ریحان 
 )          1ب/5غ(                                              

  تشبیه؛

  ها را ید دلصید پرگشا باز عزتشها چون 
 

  ادا سفر ب هم ین بختششاهبه هر جا رو نهد 
 )           7ب/ 223غ(                                      

  استعاره؛       

  گون تو را یم لعلید زاهد د
 

  ی پرستمیاضت رین چندشد پس از 
 )3ب/82غ(                                        
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  بررسی شعر در سطح لغوي و ساخت ترکیبی جمالت
هاي  صر زبانی تشخیص سبک، بررسی شعر در سطح لغوي است که با دو معیار، واژگان و ویژگییکی دیگر از معیارهاي عنا

هاي انجام شده بر نمونه  در این مجال نتایج برگرفته از بررسی. شود هاي نحوي، ارزشیابی می صرفی و دیگر؛ ساختار جمله و ویژگی

  شود؛ غزل از اشعار خلیفه، ذکر می 31موردي 

واژه و در نوع 1269ها، در نوع ساده  اخت نوع واژگان به کارگرفته در اشعار شاعر در نمونه موردي غزلنتایج حاصل از شن

هر شاعر به سبک خود داراي . کند واژه است و بسامد باالي لغات ساده به مرکب در شعر خلیفه را بیان می 205مرکب به تعداد 

شده در اشعار شاعر لغات ترکیبی خود  ساخته و نو دیده نشد و از لغات هاي انجام  لغات مرکب خود ساخته اي است که با بررسی

  . تقلیدي شاعران پیشین، استفاده کرده است 

کلمه  120تا 100هر غزل در حدود . بیتی ، داراي هفت بیت است 8در دیوان خلیفه به استثناي سه غزل  تعداد ابیات غزل

،  ....هجر، خط، مشک، مرتبه، صبر، عاشق، ماوا، : ت عربی به کار برده شده مانندهاي این اثر، کلما با بررسی نسبی غزل. داراست

شاعر گاهی ابیاتی سروده است که در آن لغت عربی به کار نبرده . شود که لغاتی معمولی و رایج در آثار شاعران است  مشاهده می

کار گرفته در اشعار به عهد زندگی شاعر نزدیک است  به  همچنین لغات فارسی. است که احتماالً دلیل آن ترك زبانی شاعر است

  . و لغات کهن نامستعمل و دشوار کهن پارسی را استفاده نکرده است

خلیفه در اشعار، خود را در بند اظهار فضل و اصطالحاتی که نشان از تبحر و اطالعات علمی او باشد، نکرده است و  و تنها در 

  .ط به بازي شطرنج و لغات عرفانی را به کار برده استچند بیت اصطالحات شناخته شده مربو

  فریب شش جهت و مگر پنج حس ما را
  

  در بساط شش جهت از پنج حس با من بگو
  

  وطن نیست مالمتمجز کوي 
 

  شش پنجفکنده در  مربعدرین بساط  
  )4ب/ 101(                                               

  پنج ششمدر  هاي چرخ که از بازي چه زان
  )4ب/ 261(                                              

  رسوا شده ام در این سخن نیست
 )1ب/66غ(                                               

به لحاظ همچنین . ردیپذ یمدر دیوان خلیفه موقوف المعانی نیست و بیشتر جمالت در بیت یا حتی مصرع پایان  ها غزلابیات 
ي اعمال شده به واسطه رعایت وزن ابیات ها ییجاهاي فاحش و نا زیبا ندارد ، و جابه  ترتیب عناصر ساخت جمله، به هم ریختگی

 .دهد است و ساختار نحوي جمالت را آزار جدي نمی
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 مقدم شدن فعل بر ارکان جمله

 مقدم شدن ارکان جمله بر مفعول

 مقدم شدن ارکان جمله بر قید 

 شدن مفعول بر ارکان جملهمقدم 

  

  مضامین شعر خلیفه 
کند و این در حالی است که مضامین اشعار شاعر به طور کامل تقلیدي  این مجال مضامین مشترك در شعر خلیفه را ذکر می 

  .زیبا و هنرمندنه از شاعران سبک عراقی به ویژه حافظ و دیگر شاعران بزرگ پیشین است

  عشق، آتش عشق؛. 1

نگرند این  آنان که به چشم سر می. بخشد ه هستی است؛ عشق چون آب زالل جاري است و به هستی جان میعشق دردان

چشمی و دلی نزاعی سخت است  هاي یافتسراسر متون ادبی میان در.دانند یابند و دل اندیشان بر جان عزیزترش می حقیقت را نمی

  .این قاعده مستثنی نیست و شعر خلیفه نیز از. جوید یو پیوسته دل به چشم برتري م

وطی طریق در راه عشق را دشوار و جان سوز و  بالد یداند و مذهبش عشق است و به آن م شعر خلیفه هستی را طفیل عشق می

        و این چنین . خرد و آتش عشق را لذت بخش به جان می کند یگذر عمرش را در راه عشق، پر ثمر حس م.داند نهایت می بی

  ؛سراید یم

  عشق آتش جان.1.1

  عارض گل گونت اي مه زآتش تب برفروخت
  

  گل از شراب یا شده رخسار تابان تو گل  
  )3ب/37غ(                                                            

  کز تاب و تب بر روي جانان من است ايه شعل

  

  بر آن رخ آتش جان من است تبنیست سوز   
  )1ب/62غ(                                                           

  مذهب عشق؛.1.2

  عشق است همیشه مذهب من
  

  خوش آن که گرفته عشق مذهب  
  )6ب/40غ(                                                         

  به عالم  که شد زانتو مذهب ملت ما عشق 
  

  ملت عشق ندارند به جز مهر تو مذهب  
  )4ب/42غ(                                                        
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  دواي درد عشق؛.1.3

  دواي علت عشق از طبیب شهر مجوي
  

  شفاي درد دل خود زلعل یار طلب  
  )4ب/45غ(                                                           

  عقل و خرد در قبال عشق؛ .1.4

  لبن تو بسته فهم و خرد زوصف دها
  

  واقف نگشته هیچ کس از سرّ غیب  
  )  2ب/41غ(                                                          

  عشق و رسوایی؛ . 1.5

  هر که را چون خلیفه عشق رسوا کرد کرد
 

  در حق هر کس به بدنامی صدایی رفت رفت 
 )7ب/54غ(                                                                      

  وطن نیست مجز کوي مالمت
 

  رسوا شده ام در این سخن نیست 
 )1ب/65غ(                                                                     

  مشکالت راه عشق؛ .1.6

  رموز مشکالت عشق را واعظ کجا داند
 

  ها زپیر میکده تحقیق کن زین گونه مشکل 
 )5ب/3غ(                                                         

  ها را  شاید صید دلگشها چون باز عزت پر
 

  سفر بادا به هر جا رو نهد شاهین بختش هم 
 )5ب/17غ(                                                         

  مقام معشوق؛.2

خود را اسیر زلف یاري . یابد دمی جز معشوق نمی رازي، دانسته است که براي ورود به آن همخلیفه عالم را دنیاي پر رمز و 

و دم معشوق را چون دم  کند یچنان با گفتارش جهان را با وصف معشوق پر م ، اما همکند یبیند که چون بتی ایمان او را طلب م می

  .داند مسیحایی جان بخش، می

گذر معشوق بر سومنات وجودش را باعث تبدیل . عشوق را تنها سرنوشتش پذیرفته استعاشق در شعر شاعر محنت مهر خط م

و اگر چه شاید خود را نیک و بد بداند اما اسیر  کند یشدن آن به خانه خدا و ساختن خانه کعبه بر دست ابراهیم خلیل همانند م

زداید  معشوق و حضور او زنگ غم را از خاطرش می .داند عشق معشوق دانسته و هرجا معشوق مقیم است آن جا را بهشت برین می

  ریزد ؛ و پیوسته نظمش را به سان عقد ثریا بر پاي معشوق می

  برتري معشوق بر عناصر زمینی و آسمانی؛
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شمارد و مقام معشوق و توصیف او را تا به حد برتري بر  شاعر زیبایی عناصر طبیعت را در قبال زیبایی معشوق مایه خجالت می 

انگارد و در مکتب عشق او هر  ها را شرمند از پدیدار شدن در برابر روي معشوق می گلستان. رساند ر آسمانی و مقدس میعناص

  .عقلی در برابر معشوق الف خوان این مکتب است

  ها گل زخسارت شرمنده گلستاناز اي 
  

  همت حیران آن باال زسدره برتراست 
     

  

  

  اه یحانرخسار و خط سبزت رشک گل و ر
)         1ب/5غ(                                                           

  کی فرو آید به طوبی همت اعالي او
  )4ب/326غ(                                                      

نشین  ه خود را سگ معشوق یا همتا آنجا که مکرر جایگا آورد یشاعر در مقام عاشق کمال تواضع را در قبال معشوق به جا م

  . سگش، خاك راه کوي سگ معشوق، اعتبار یافتن در همنشینی با سگ معشوق ذکر کرده است

  خلق ي نیست باکم به ره عشق از وهمه
  

  از لطف قبول کند یگر سگ کوي توام م
  )6ب/224غ(                                                           

  أم این عزتم بسسگ کوي تو
  

  خلیفهدگر عزت نخواهم چون 
  )5ب/179غ(                                                         

  سر من خاك کف پاي سگانت بادا
  

  باشدم دست دهد پاي سگت بوسیدن
  )4ب/284غ(                                                        

  ایی و نقد زاهدان ریایی؛ نالیدن از زهد ری. 3

که دلقش را که از خطر  کند یبه زاهد توصیه م. داند یشاعر با بیانی واضح، پرشور و لطیف از زهد زاهدان ریایی خود را بري م

میکده و . رهاند، به ازاي جامی می، رها کند، زیرا خط مهوشان و می، تنها امان نامه روز محشر است  روز محشر نیز، او را نمی

داند و رهایی از درس، مکتب و کتاب را ادعا  و رسیدن زاهد به کعبه را تنها از راه میکده میسر می دهد یمیخانه را به مسجدترجیح م

  .دهد و مذهبش عشق است و عشق را بر زهد زاهدان برتري و ترجیح می. کند یم

رخم گل گون شد از باد و مشام جام معطر شد           
 

  ز من رنگ و بویی کرده ام پیدابه رغم زاهد ا
 )3ب/10غ(                                                                   

  به کنج دیر خلیفه چو درس رندي خواند
  

  گذاشت مدرسه و زدست خود کتاب انداخت
  )7ب/63غ(                                                                       

  زاهد برو که پیش من از ورد خانقه 
  

  مستانه خوش تر است ي ور کنج دیر نعره
  )7ب/49غ(                                                                      
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  تا دید شیخ چلیپاي زلف تو 
  

  در کف به جاي سبحه ندارد به جز صلیب
  )5ب/39غ(                                                                     

  خداشناسی؛  .4 

  :کند یخداشناسی را با مضامین مشترك زیر بیان م

  پناه بردن به خداوند و افغان آه در ره او. 5.1

  همه شب تا سحر هم چو خلیفه
 

  منم افغان کنان در کویت اي دوست
 )5ب/67غ(                                                   

  ارباب نیاز ي نیست جز خاك درت کعبه
 

  بی نیازم مکن از طوف حریم کرمت
 )5ب/77غ(                                                  

  ناآگاهی از سرّ غیب الهی. 5.2

  فهم و خرد زوصف دهان تو بسته است 
 

  واقف نگشته هیچ کس از علم سرّ غیب
 )2ب/41غ(                                                     

  او از هر نقصی مبرا و عیب پوش بندگان است. 5.3

  پیش خدا زطاعت پر عجب زاهدان
 

  بر جرم خویش گریه رند گدا خوش است
 )5ب/48غ(                                                            

  تنها خدا رزاق است. 5.4

  لفه مشو ملولبیهوده بهر رزق خ
 

  روزي به قدر خویش به هر کس مقدر است
 )7ب/40غ(                                                                 

  براي لقمه مریز آبرو به خاك نیاز
 

  مسوز زآتش غم نعمت جهان باد است
 )2ب/76غ(                                                               

  بخشش خدا به واسطه عشق. 5.5

  سرمست چون خلیفه درآید به روز حشر
 

  امروز هر که را عشق تو در سر است
 )7ب/66غ(                                                        

  برنتابیدن پند ناصحان؛ . 6

  . داند تلخ و ناسازگار راه خط و خال معشوق می و پند ناصحان را تابد یشاعر نصیحت ناصحان را بر عشق و معشوق بر نم
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  دشمن ز هر طرف ي بیدادي تو طعنه
  

  واعظ مکن زشرح الف الم و میم بخت
  

  و مده به مستان پندگناصحا 
  

  

  

  

  در عشق ساخت سرزنش نیک و بد مرا
  )6ب/33غ(                                                        

  ش نمانده ریببر من زقد و زلف دهان
  )3ب/41غ(                                                        
  نصوح کجاست ي مست را توبه

  )3ب/51غ(                                                      

  ستایش باده و باده نوشی؛.7

  ساقی به صحن باغ ببین جام باده را 
 

  را الهپرکن تو هم چو الله زصهبا پی
 )1ب/36غ(                                                      

  دردا که به جان رسیده جانم
 

  در حسرت ساغر لبالب
 )4ب/40غ(                                                     

  به عزم عیش چو پا در چمن نهی با یار
 

  نخست جام می لعل خوش گوار طلب
  )2ب/451غ(                                                 
 

  دنیاي ناپایدار ؛.  8 

  :دهد یخلیفه کنج قناعت را به دنیاي سست بنیاد ترجیح م

  بکش به کنج قناعت خلیفه رخت نیاز
 

  براي مردم دنیا گذار دنیا را
 )1ب/71غ(                                                           

  به قصد بر خورد از دهر شاخ سنگ کسان
 

  خوشا کسی که زبارش چو سرو آزاد است
 )5ب/76غ(                                                           

  به سنگ حرص مکن خواجه سخت قصر امل
 

  بدار دست که این خانه سست بنیاد است
 )6ب/76غ(                                                         

  خلیفه طایر دل را زچنگ باز هوس
 

  نگاه دار که شاهین حرص صیاد است
 )7ب/76غ(                                                          

  ساقی بیا خانه عشرت بنا کنیم
 

  پیداست اعتبار جهان خراب چیست
 )4ب/82غ(                                                           

  دولت عشق؛. 9
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و مقام عشقش را باالتر از عشق شیرین و فرهاد، لیلی و  کند یشاعر دولت عشق خود را به دولت و عیش جمشید همانند م

  .    رساند مجنون، وامق و عذرا می

  دولت جمشید و عیش او به جز وصل تو نیست
 

  عشرت جم است ي گر خورد از جام وصلت جلوه
 )4ب/46غ(                                                                   

  درد مرا به دولت عشقت شماره نیست
  

  جزآن که جان دهد زغمت هیچ چاره نیست
  ) 1ب/61غ(                                                                    

  

  گیري نتیجه

آنها در شعر و شاعري،  هم به لحاظ  ي که سرلوحه ردیگ یسبک، در زمره شاعرانی قرار مخلیفه  به لحاظ 
خلیفه با تقلید و . خلق مضمون و هم ساخت صورت شعر ، شاعران بزرگ و سخته سبک ادبی عراقی، بوده اند

و زیبا و غنی  استفاده از مضامین و شیوه ساخت عناصر شعري شاعران سبک عراقی، توانسته است، به خلق آثاري
نشین  انه و معانی زیبا را در قالب الفاظی نیکو و دلقشاعر مضامین عاش. دشوار ادبی بپردازد يها هیخالی از آرا

 . ریخته و توانسته است، کالمی گیرا و جذاب، خلق کند

عر با به کاربري بسامد نتیجه به دست آمده از بررسی عناصر آوایی و موسیقیایی کالم شاعر، به لحاظ موسیقی بیرونی؛  شا

بحر رمل، بحر مضارع، بحر هزج و بحر مجتث و تبعات این بحور عروضی، توانسته : باالیی از بحرهاي اوزان آرام شعري مانند

است، مضامین عاشقانه، مراثی جان سوز در راه عشق و بیان احساسات عاشقانه ، و حاالت روحی خود را، به بهترین شیوه به 

  . دهدمخاطب انتقال 

کاربرد قافیه در اشعار . شود وکمتر عیبی در آن مشاهده می موسیقی کناري در شعر شاعر  به لحاظ انتخاب قافیه متنوع است

از که در شعر خلیفه، قافیه اسمی، باالترین بسامد را به خود اختصاص داده است و  شوند یشاعر به دو دسته اسمی و فعلی تقسیم م

  .  از توانایی شاعر در خلق تصاویر زیبا ومحکم است فعلی با بسامد باال، نشان هاي یفاستفاده از ردمیان انواع ساخت ردیف، 

نشینی بهره برده است  هاي ادبی لفظی و معنوي دل از آرایه. غزلیات خلیفه مانند شاعران هم عصرش ساده، روان و آهنگین است

به طور کل، نشانگر موسیقی هماهنگ وپر صالبت ... ر، ، تضمین، جناس، وکه شامل؛ انواع تشبیه، استعاره، تلمیح، و مراعات نظی

  .اشعار شاعر است
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غزلیات خلیفه به لحاظ فکري متضمن حاالت و رفتارهاي واقعی میان عاشق و معشوق است، آن چنان که مضامین شعر شاعر؛ 

یحت ناصحان براي دوري از عشق و معشوق، عشق، مقام معشوق، وصف و ستایش معشوق، تواضع در قبال معشوق، برنتابیدن نص

سرزنش زهد ریایی و نقد زاهدان ریایی، خداشناسی، مالمت دنیاي ناپایدار و انتخاب کنج قناعت و ستایش باده وباده نوشی را، 

  .و پیوسته حقایق یک رابطه عاشقانه را در اشعار خود با بیانی زیبا و ماندگار، منعکس کرده است کند یتکرار م

نشان گر اهمیت  دیوان شاعر هم به لحاظ  ،ه سازي این دست نوشت ارزشمند و معرفی این شاعر گران قدر سده ده هجريزند

  .نماید یماشعار استادانه و هم از جهت تاریخی و سبک شناسی شعر فارسی است  که چاپ دیوان این شاعر را ضروري 

  

  پی نوشت ها
زار جاویدان ، تذکره نصرآبادي، فرهنگ دهخدا، تذکره الشعرا، تذکره گنج  گل تذکره ریاض العارفین، نتایج االفکار، .1

وران آذربایجان، فرهنگ  وران، آتشکده آذر، فهرست اعالم الذریعه، سخن سخن، ریحانه االدب، مجمع الفصحا، فرهنگ سخن

ف الشیعه، دانش نامه ادب پارسی، سخن و شاعران زبان پارسی، هفت اقلیم امین احمد رازي، عرفات العاشقین، الذریعه الی تصانی

سخن وران بدیع الزمان فروزانفر، تذکره شاعران کشمیر، تاریخ ادبیات ادوارد براون ، قصص خاقانی، کلمات شعرا، کاروان هند، 

... و  شمع انجمن، خالصه االشعار، خلد برین، تذکره انجمن، منتخب الطوایف و ریاض الشعرا و، تذکره روشن، شاعران کشمیر

  .اثري از شاعر یافت نشد

فرهنگ دهخدا، فهرست اعالم الذریعه، سخنوران آذربایجان، الذریعه الی تصانیف شیعه، سخنوران، دانشنامه ادب فارسی، 

ریحانه االدب، فرهنگ سخنوران، فرهنگ شاعران زبان فارسی، تذکره روشن، تذکره نصرآبادي، منتخب الطایف، نام خلیفه را با 

نتایج حاصل از مطالعات انجام شده با مشخصات ذکر شده در متن دیوان شاعر  به شرح زیر همراه کرده اند کهمشخصات 

  .همخوانی و مطابقت نداشت

  ؛)1195-1256(السید خلیفه االحسایی بن علی بن احمد 

  ؛)1316(، خلیفه البحرانی؛ خلیفه االحسائی  10خلیفه اسد اهللا اصفهانی ق 

  ؛)قرن یک(نی، خلیفه الخلفایی، محمد بیگ الشیخ خلیفه الحسی

  ؛11خلیفه الدهلوي؛ سعد الدین قرن 
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  ؛)قرن یک(خلیفه سدید گیالنی 

  ؛)12ق(خلیفه سلطان باقرمرعشی 

  ؛11 خلیفه شاعر ترکی قرن

  ؛)11ق ( خلیفه محمد ترکی؛ عاج سرابی

  ) .2373: فهرست اعالم الذریعه، جزء اول) (1114ح(خلیفه نجفی پسر یوسف 

  ).25: 25الذریعه الی تصانیف شیعه، جزء ( 219ي . لیفهخ

  ؛)14قرن( مصطفی خلیفه سلطانی: خلیفه اصفهانی 

  خلیفه ابراهیم بدخشانی؛ ابراهیم خلیل اهللا فرزند محمد علی معروف به حاجی بابا؛

فرهنگ (داماد شاه عباس اول  خلیفه سلطان مازندرانی؛ سید عالء الدین حسین بن میرزا ارفع الدین مشهور به خلیفه سلطان ،

  ).سخنوران، تذکره نصر آبادي، تذکره الشعرا، خوانساري، شمع انجمن

  ).2537: دانشمندان آذربایجان(خلیفه محمد؛از نواحی سراب و گرم رود، تخلص عاجز 

گفت و  رکی شعر میق، براي ادامه تحصیل به شام و استامبول رفت و به فارسی و ت 979خلیفه دیار بکري؛ در بکرزاده شده 

،جلد ششم؛ تذکره عهدي، دانشمندان 1375دانشنامه ادب فارسی (گنج به پیروي از نظامی سروده است  5اي به نام  مجموعه

  ).704: 1، کشف الظنون، جلد427: ، کتاب شناسی نظامی272:آذربایجان

، در شاه جهان دهلی، 1087، که در تاریخ »ابراهیم خلیفه«خلیفه ابراهیم بدخشانی؛ محمد ابراهیم خلیل اهللا بدخشانی، معروف به 

  )74:1339خیامپور،.ع.(تولد یافته است و و داستان یوسف و زلیخا را به رشته نظم کشیده است

  ؛3خلیفه، ابن خیاط سعبري قرن 

  ).9939-9940:  7لغت نامه دهخدا ج (خلیفه، ابن غالب

  ).مطرزي، ابن سراج، ریحانۀ االدب(خلیفه زمخشري 

  :خلیفه؛ امیر شجاع الدین محمود خلف خلیفه اسد متولی روضه امام رضا، که این رباعی از اوست.

  می کوش که کیسه نو بی زر باشد 

  درهم چه کنی کز آن تو در هم باشد    

  

  تر باشد تا در دو جهان عید تو خوش

  کنی که دین بر باشد دینار چه می   

  )243: روشن تذکره(                             
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  بیت: غزل و ب: غ.2

  مشکل وزنی در نسخه اساس): ؟(عالمت . 3

  قطعه : ق. 4
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  .تهران: ، انتشارات موالناشعر رندانه، )1377(ابراهیمی، مختار، 

  . تهران: ، انتشارات روزنهتذکره آتشکده، )1377(آذربیگدلی، لطفعلی خان،

 12و11، نامه بهارستان، شماره اول و دوم، دفتر خطی يها شناسی نسخهساختار  هاي یادداشت، )1383(افشار، ایرج ،
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  .210تا207،ص12و11، نامه بهارستان، شماره اول و دوم، دفترکهن يها ضوابط تصحیح متن، )1385(،______
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 ، آینه میراث، شمارهتاریخچه اي از تصحیح متن در مغرب زمین و در میان مسلمین، )1385(،__________
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  . تهران: ، انتشارات وزارت فرهنگ و هنرخطی کتابخانه ملی يها فهرست نسخه، )1342(انوار، عبداهللا،

  .تهران: ، تصحیح سید محسن ناجی نصرآبادي، انتشارات اساطیرعرفات العاشقین، )1380(اوحدي دقاقی بلیانی، تقی الدین، 

  . 24و23ارش میراث، شماره ، گزآسیب شناسی تصحیح متون، )1387(ایرانی، اکبر،

  . تهران:، ترجمه رشید یاسمی، کتاب فروشی ابن سیناتاریخ ادبیات ایران، )1333(براون، ادوارد،

  . تصحیح محمد کاظم کهدوئی، انتشارات دانشگاه یزد تذکره شمع انجمن،، )1386(بهادر، محمد صدیق حسن خان،

  . تهران: ر کبیر، انتشارات امیسبک شناسی، )1337(بهار، محمد تقی،
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  .مشهد: رضوي
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  .تهران: رهبر،  انتشارات اساطیر ، به کوشش خلیل خطیبدیوان غزلیات، )1375(حافظ شیرازي، موالنا شمس الدین محمد،

، به تصحیح و تحشیه محمد حسین رکن زاده آدمیت، انتشارات تذکره روشن، )1343(حسین صفا، مولوي محمد مظفر،

  .تهران: رازي

، انتشارات خطی کتابخانه عمرمی حضرت آیت اهللا مرعشی نجفی يها فهرست نسخه، )1371(حسینی، سید احمد،

  .قم:صدرا

  . تهران: ، شرکت مولفان و مترجمان ایرانفرهنگ شاعران زبان پارسی، )1386(لرفیع،حقیقت، عبدا

، خطی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران يها فهرست نسخه، )1389(حکیم، سید محمد حسین،

  . انتشارات دانشگاه تهران

  . ربایجان، شرکت سهامی چاپ کتاب آذفرهنگ سخنوران، )1340(خیام پور، عبدالرسول،

  . ، انتشارات دانشگاه تهرانخطی کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران يها فهرست نسخه، )1340(دانش پژوه، محمدتقی،

  . ، موسسه تاریخ و فرهنگ ایرانسخنوران آذربایجان، )2537(دولت آبادي، عزیز،

  . انتشارات اساطیر: ادوارد براون، تهران، به اهتمام و تصحیح تذکره الشعرا، )1382(دولتشاه سمرقندي، ابن عالء الدوله،

  . موسسه لغت نامه دهخدا: ، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدي، تهرانلغت نامه فارسی، )1352(دهخدا، علی اکبر،

: ، تصحیح و تعلیقات و حواشی سید محمد رضا طاهري، انتشارات سروشهفت اقلیم ي تذکره، )1378(رازي، امین احمد،

  .تهران

  .اصفهان: ، تلخیص و نگارش محمد فشارکی، انتشارات جامعروض و قافیه، )1373(شمس قیس،رازي، 

  .تهران: ، انتشارات علمیجمع پریشان، )1368(رزاز، علی اکبر، 

  .تهران: ، انتشارات دانشتاریخ ادبیات ایران، )1321(رضا زاده، شفق،

  . تهران:شاورزي، انتشارات کوتمبرگ و جاودان خردکیخسرو ک ي ، ترجمهتاریخ ادبیات ایران، )1370(ریپکا، یان،

  .، سایت میراث یارخطی و متون کهن يها شیوه تصحیح نسخهزادهوش، محمدرضا، 
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  .تهران: ، از کوچه رندان، انتشارات امیرکبیر)1366(زرین کوب، عبدالحسین، 

ثی سید حسام راشدي، اقبال ، تصحیح و مواتذکره شاعران کشمیر، )1346(سالم کشمیري، حاجی محمد اسلم خان،

  .کراچی:آکادمی

  . تهران:، انتشارات زوارتاریخ ادبیات ایران، )1386(سبحانی، توفیق ،

  .تهران: ، انتشارات آگاهموسیقی شعر، )1381(شفیعی کدکنی، محمدرضا،

  .تهران:، نشر مرکزمکتب بازگشت، )1375(شمس لنگرودي، محمد،

  .تهران:ات فردوس، انتشاربیان، )1381(شمیسا، سیروس ،

  .تهران:، نشر میترانگاهی تازه به بدیع، )1383(، ________

  . تهران: ، انتشارات فردوسکلیات سبک شناسی، )1372(،________

  .تهران: ، انتشارات فردوسسبک شناسی شعر، )1381(،________

  . انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانگنج سخن، )1370(صفا، ذبیح اهللا ،

  .تهران: ، انتشارات فردوستاریخ ادبیات در ایران، )1371(،_______

  .تهران: ، انتشارات بعثتحافظ باید دانست ي آنچه درباره، )1367(طباطبایی، محیط،

  .بیروت] : بی نا[، الذریعه الی تصانیف شیعه، )بی تا(طهرانی، آقابزرگ،

 . ، گزارش میراث، دوره دوم، سال سومتصحیح متون با تاکید بر متون فارسی) 1387(عمادي حائري، محمد،

  تهران: ، انتشارات هرمسبحث در آثار و افکار حافظ، )1386(غنی، قاسم، 

  ]. بی نا[، به اهتمام احمد گلچین معانی، میخانه ي تذکره، )1340(فخر الزمانی قزوینی، مالعبدالنبی،

  .تهران: ، انتشارات خوارزمیسخن و سخنوران، )1369(فروزانفر، بدیع الزمان،

  .تهران: ، انتشارات نیلبدیع، )1374(فشارکی، محمد،

  . مشهد:اسالمی آستان قدس رضوي يها ، انتشارات بنیاد پژوهشنقد و تصحیح متون، )1369(مایل هروي، نجیب،
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، وزارت فرهنگ و ارشاد خطی يها تاریخ نسخه برداري و تصحیح انتقادي نسخه، )1380(،___________

  . تهران: اسالمی

  .تهران: ،انتشارات خیامریحانه االدب، )1369(مدرس، محمدعلی،

اسالمی آستان قدس  يها ، انتشارات بنیاد پژوهشفرهنگ کاربردي اوزان شعر فارسی، )1384(مدرسی، حسین،

  .مشهد:رضوي

  .مشهد:، ترجمه محمود فاضل، انتشارات دانشگاه مشهدخطی يها روش تصحیح کتاب، )1364(منجد، صالح الدین،

  . منطقه اي -موسسه فرهنگی : ، فهرست نسخ خطی فارسی، تهران)1349(منزوي، احمد،

  . ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دوره نهم)رساله عروس(اوزان شعر فارسی، )1344(مینوي، مجتبی،

  .تهران: مرکز نشر دانشگاهی:،غلط ننویسیم، ) 1389(نجفی، ابوالحسن،

  . ، تصحیح وحید دستگردي، کتابفروشی فروغیتذکره نصرآبادياهر، نصرآبادي، میرزا محمد ط

انتشارات : ، مقدمه، تصحیح و تحقیق سید محسن ناجی نصرآبادي،ریاض الشعراء ي تذکره، )1384(واله داغستانی، علیقلی،

  .تهران: اساطیر

  . تهران: ات سروش، تصحیح محمود عابدي، انتشارکشف المحجوب، )1386(هجویري، ابولحسن علی بن عثمان،

، از قدیمی ترین عصر تاریخی تا عصر حاضر، به کوشش ماهدخت بانو تاریخ ادبیات ایران، )1370(همایی، جالل الدین،

  .قم]:بی نا[ همایی، 

  . قم:، انتشارات آستان قدس رضويراهنماي نگارش و ویرایش، )1374(یا حقی، محمدجعفر،

  منابع اینترنتی

 ir.aghabozorg.www://httpبزرگ  سایت نسخ خطی بنیاد آقا

  org.aqlibrary.www://httpکتابخانه آستان معصومیه 

 org.broujerdi.www://httpکتابخانه مسجد اعظم قم 
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  ir.criticaledition.www://httpخ خطی بانک نس

 .org.malekmuseum.www://http. 

  ir.nlai.www://httpسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 

 net.zakhair.www://http) کدنا(خطی و اسناد شرقی  يها تالی نسخهابخانه دیجیکت
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  1389پژوهی از آغاز تا سال  نگاهی به سیر تاریخی و موضوعی مقاالت حافظ
 
  خدیجه حاجیان
  لیال احمدي

  چکیده
با . ها و تحقیقاتی فراوان انجام شده است ر قالب کتاب و مقاله، بررسیي حافظ، اندیشه، مقام و هنر او در ادب فارسی د درباره

ویژه در امرنگارش مقاالت الزم است آثار منتشر شده بررسی شوند تا با  گونه تحقیقات به  توجه به حجم آثار و تداوم سیر این
. گیري کرد هاي موجود در این بخش بهره خالها بتوان از نتایج آن در پر کردن  آشنایی به نقاط قوت و ضعف این دسته از پژوهش

از آغاز سیر حافظ . پژوهی پرداخته شده است چنین سیر موضوعی مقاالت حافظ لذا در این تحقیق به بررسی سیر تاریخی و هم
ی در پژوه نگارنده در این مقاله ضمن بررسی سیر تاریخی حافظ. مقاله تألیف شده است2068، حدود  1389تا سال) 1298(پزوهی

تاریخی و  ي ها از نظر تعداد، این مقاالت را در پنج دوره هاي اوج و فرود این پژوهش  قالب مقاالت فارسی و تحقیق در علل و زمینه
هاي  شناسی و معرفی نسخه پژوهی،معرفی انواع تصحیحات دیوان، نسخه در هشت موضوع شرح ابیات، نقد کتاب و مقاالت حافظ

و مقاالت متفرقه ) شناسی شعر حافظ جمال(شناسی  ي حافظ، حافظ و دیگران، زیبایی گی و  اندیشهجدید، تحلیل شخصیت، زند
ي بزرگداشت حافظ سیر  ي سوم به دلیل برگزاري دو کنگره دهد سیر مقاالت تا دوره بررسی مقاالت نشان می. بررسی کرده است

ي پنجم به  محتوا و کیفیت آن افزوده شده است تا اینکه در دورهي چهارم از کمیت آن کاسته شده اما بر  صعودي داشته و در دوره
  .اند ي نقد، مقاالت هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تحول یافته دلیل ورود مباحث جدید ادبی و گسترش حوزه

  
  

  .هاي زمانی مقاالت حافظ پزوهی،شعر کالسیک فارسی، سیر تاریخی، محتوا، دوره :کلید واژه ها
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  ه مقدم.1
  شرحی است از هزاران کاندر عبارت آمد                    نهایت کز زلف یار گفتند  این شرح بی

  ) حافظ(                        
ها  ها و نوشته رسد این گفته سراي فارسی، سخن فراوان گفته و نوشته شده است،  اما به نظر می ي حافظ مشهورترین غزل درباره

و  1هاي دیوانش از سوي دیگر چنان با ابهام بینی حافظ از یکسو و ابیات و غزل زندگی، اندیشه و جهان گاه به انتها نرسد، زیرا هیچ
حتی از زمان (پژوهان بسیاري  محققان و حافظ. سازد درآمیخته است که کشیدن پرده از جمال حقیقت او را ناممکن می 2ایهام

اند و این سیر تحقیقات تا امروز که بیش از ششصد  هایی نوشته یا مقاله سالهي او یا تأویل و تفسیر شعرش ر درباره 3)حیات خود شاعر
ي مقدماتی گوناگون از قبیل  برخی معتقدند آثار و احوال وافکار حافظ، نتیجه. گذرد، همچنان ادامه دارد سال از وفات حافظ می

ها در پرورش  ي این سفه و عرفان عصر اوست و همهاوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و اقتصادي، دین و مذهب و فل  زمان و مکان،
ي او مؤثر بوده است، بنابراین در شناخت او ناگزیر از آشنایی با تمامی این  بینی خاص و ویژه قریحه و ذوق و بروز اندیشه و جهان

گفت تحلیل شخصیت و توان  از این رو به صراحت می 4.شود عوامل هستیم و گرنه شناخت حافظ و افکار او به خوبی میسر نمی
کاري ) دیوان شعر او(یک مأخذ قابل اعتماد که از وي باقی مانده است  ي واقعی حافظ، تنها با مراجعه به بینی یا ترسیم چهره جهان

ِ حافظ به ابهام و ایهامی است  گونه که اشاره شد آمیختگی زبان و شعر ترین دلیل آن همان دشوار و شاید هم ناممکن باشد و مهم
ي او و تفسیر شعرش نویسندگان و محققان به فرضیه  ه سایه بر شعر و زندگی وي انداخته و از دیر باز موجب شده است تا دربارهک

ي نقد و انتقاد  نیز در بوته) که در قالب نوشته ارائه شده است(هاي فراوانی متوسل شوند و همین حدس و گمانها  و حدس و گمان
چه به صورت مقاله و ( ها  گیري بسیاري از نوشته ها، خود منشأ شکل وند و باز این قبول و عدم قبول فرضیهقرار گرفته، تایید یا رد ش

واداشته » حافظ بس«ها پیش برخی را به نجواي  اي که سال ي این شخصیت بزرگ ادبیات فارسی شده، به گونه درباره) چه کتاب 
آنچه البته به «اي اخیر مصداق عملی این گفته را نشان داد که در این زمینه ي این تحقیقات در ساله ي دامنه ولی توسعه  5.است

» پژوهی حافظ«بهرحال فراوانی و تنوع موضوعی این تحقیقات که ما براي سهولت آنها را تحقیقات . »جایی نرسد فریاد است
ش تا سال .هـ  1298از آغاز  یعنی سال  ایم،  سبب شد تا نگاهی فشرده و گذرا به سیر تاریخی و موضوعی آنها نامگذاري کرده

  . بیندازیم 1389
 

  ي بحث پیشینه. 2
یا کتابشناسی چاپ و منتشر شده است و اتفاقا  "فهرست "ي حافظ انجام یافته تا کنون تنها به شکل معرفی تحقیقاتی که در باره

ها چنانچه از عنوانشان پیداست  در این کتاب. اند هها بود گونه کتاب منبع اصلی جست و جوي مقاالت حافظ پژوهی در این مقاله این
تنها مشخصات کتابشناختی تحقیقات حافظ پژوهی، به ترتیب حروف الفبایی و نام خانوادگی نویسندگان درج شده است و آثار 

ن این آثار عبارتند تری برخی از مهم. اند که در نوع خود ارزشمند هستند معدودي به تفیکیک و تحلیل محتواي اشعار حافظ پرداخته
  :از

 ؛)این مجموعه، مقاالت سال هاي ؟ را فهرست کرده است(فهرست مقاالت فارسی ایرج افشار
 ؛1381مرکز حافظ شناسی،: کتابشناسی حافظ، مهرداد نیکنام، شیراز

 .ي گل و نسرین، کاووس حسن لی مجموعه
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پژوهی و  هدف در آن نشان دادن سیر تحقیقات حافظکه تحقیق حاضر نوعی کتابشناسی توصیفی و تحلیلی است و  حال آن 
هاي متمادي و دیگر بررسی موضوعی آنان است که بدین شیوه پیش از این کاري  گونه تحقیقات در سال دالیل فراز یا فرود این

گ مقاله همچنین در این تحقیق کوشش شده است تا برخی از نظریات تحلیل شوند که با توجه به مجال تن. انجام نشده است
  .ها فراوان نیستند گونه تحلیل این

  
  روش تحقیق. 3

چنین بسیار اهمیت دارد پیش از ورود به مبحث اصلی تذکر چند نکته  جا که روش تحقیق و پژوهش در تحقیقاتی این از آن 
  . خالی از فایده نیست

  . ي آن بیرونند ایرهاین تحقیق تنها بر روي مقاالت حافظ پژوهی انجام شده است و کتابها از د) الف
  : شمارش تعداد مقاالت با استفاده از شش منبع زیر صورت گرفته است) ب
  فهرست مقاالت فارسی از ایرج افشار؛. 1
  از مهرداد نیکنام؛) 1381شناسی شیراز،  چاپ مرکز حافظ( کتابشناسی حافظ .2
  کل پراکنده منتشر شده است؛ ها یا مجالت به ش شناسی حافظ که  در مجموعه هاي کتاب برخی مقاله. 3
  برخی مقاالت که موضوعشان معرفی مقطعی مقاالت حافظ پژوهی بوده است؛ . 4
  انگیز از ابراهیم قیصري؛  ابیات بحث. 5
  سایت مقاالت تخصصی نور؛.6

در این دو منبع  که مشخصات برخی مقاالت گاهی ، اما با توجه به این بیشتر مورد مراجعه بوده 2و  1شایان ذکر است دو منبع 
کدام از منابع باال  ذکر نشده و به هنگام تورق و  ذکر نشده به منابع دیگر نیز مراجعه شده است و به برخی مقاالت که در هیچ

  . تفحص مجالت گوناگون برخورد شده، نیز توجه شده است
زبینی شده و ذیل هشت موضوع بطور تک تک با) یک قرن( 1389تا پایان سال  1298مقاالت مقطع زمانی آغاز سال) ج
مقاالت . هایی این چنین است البته ممکن است برخی از مقاالت از قلم افتاده باشند، زیرا این امر طبیعی پزوهش. اند بندي شده دسته
  . به دلیل پایان نیافتن آن در این تحقیق بررسی نشده است 1390سال 
ماعی خاصی که در این برهه اتفاق افتاده و گاهی بر فراوانی چاپ مقاالت به دلیل  جریانهاي اجت 1370-1357مقطع زمانی ) د 

  . تأثیراتی داشته است بسیار اهمیت دارد
، اما آنچه در 6هاي حافظ نیز توجه شده است شناسی پژوهی در برخی مقاله بندي موضوعی مقاالت حافظ بندي یا دسته به طبقه) و

شرح . 1: اند بندي شده پژوهی، ذیل هشت طبقه زیر دسته بندي مقاالت حافظ در این طبقه. استاین مقاله انجام گرفته با آنها متفاوت 
چنین تک غزلهایی از دیوان حافظ نوشته شده در این  هاي دشوار وهم هایی که در شرح یک یا چند بیت و شرح واژه مقاله(ابیات 
شناسی و معرفی  نسخه. 4معرفی انواع تصحیحات دیوان، .3پژوهی،  نقد کتاب و مقاالت حافظ. 2، )اند آوري شده گرد  دسته
) شناسی شعر حافظ جمال(شناسی  زیبایی. 7حافظ و دیگران، . 6ي حافظ،  تحلیل شخصیت، زندگی و  اندیشه. 5هاي جدید،  نسخه

  . مقاالت متفرقه. 8
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یا چند موضوع یاد شده در باال نیز بندي نسبی است و برخی مقاالت گاه قابل گنجاندن ذیل دو  شایان ذکر است این دسته
ي نهم برخی از مقاالت رویکرد  در دهه. بندي شده است هستند،اما با توجه به مضمون غالب، مقاله ذیل یکی از موضوعات دسته

  .ي حافظ پژوهی اضافه شده است متفاوتی با این هشت موضوع دارند و موضوعات جدیدي به حوزه
، با این 7حافظ نیست  ي مقاله به موضوع حافظ پژوهی پرداخته شده، مضمون تمام مقاله  دربارهگاهی تنها در بخشی از یک ) ز 

  ) گونه مقاالت بسیار اندك است البته تعداد این. (اند حال این دسته از مقاالت نیز در این پژوهش منظور شده
نیست؛ اما در این پژوهش آنها را نیز به حساب  اي هستند که البته تعداد آنها فراوان برخی از مقاالت شمارش شده ترجمه) ر
  ) اند گونه مقاالت را ثبت کرده هاي حافظ هم این در کتابشناسی(ایم  آورده
ها بوده است ناگزیر هر آنچه در آنها ذیل مقاله  ي مقاالت، کتابهاي فهرست و کتابشناسی از آنجا که مبناي ما براي محاسبه) ح

پژوهشی هستند و تعداد نسبتاً قابل توجهی از  –ها غیر علمی  اما در واقع پیش از نود درصد این نوشته ایم، ذکر شده را شمارش کرده
  . اند ها فرستاده شده هاي توضیحی براي مجله آنها به شکل نامه یا نوشته

  . ندا بندي موضوعی به حساب نیامده اند در شمارش و تقسیم ها به چاپ رسیده هایی که در روزنامه مقاله) چ
  

  سیر موضوعی و تاریخی مقاالت حافظ پژوهی.4
  تحلیل مقاالت از نظر موضوع و محتوا. 1-4

بندي  اي که در ابتداي مقاله ذکر شد طبقه توان ذیل موضوعاتی متنوع از جمله موضوعات هشتگانه پژوهی را می مقاالت حافظ
  :کرد

  شرح ابیات دیوان حافظ .1-1-4
رسیده،  یا مشکل به نظر می "دیریاب"هاي حافظ که گاهی  یسی بر برخی ابیات یا غزلتوان گفت شرح نو به صراحت می

در آغاز، بیشتر، شرح بر برخی ابیات و غزلیات مرسوم بوده و سپس شرح بر تمامی غزلیات یا دیوان . سابقه است دار و با کاري دامنه
هاي گذشته تا امروز ، از عوام و  ت اما مردم فارسی زبان از زمانو ایهام اس8رایج شده است؛ زیرا هرچند شعر حافظ سرشار از ابهام 

اند و گویا به همین دلیل نیازي به شرح دیوان لسان الغیب  کرده خواص هر کدام متناسب با سطح معرفتی خود شعر او را درك می
ـ به  9»سونگرانه یک«ه در بسیاري از شروح براي نمون. ها  ها یا تفاوت روش اند مگر در برخی موارد از جمله تعدد دیدگاه دیده نمی

این معنی که مفسر با مقدمات و تمهیداتی که از پیش در ذهن داشته به شرح ابیات پرداخته، و شروح عرفانی دیوان حافظ از 
سویه اثبات  ها را با یک دید یک انگاشته وتمام سعی او بر این است که آن» مسائلی را از پیش،حقیقت« هاست ـ شارح بارزترین آن

داشتی معین شکل نگرفته است در  گونه شروح تحمیل ذهنیت شارح بر متنی است که خود بر اساس باور و البته عیب این 10کند
پور نامداریان   )» خواهد ببرد هر کجا که می]خواننده را[با شعر حافظ باید آزاد و رها طرف شد و خود را به آن سپرد تا «که  حالی
ي برخی ابیات با  همین نکته باعث شده که اشعار حافظ بارها و بارها با دیدگاه عرفانی تفسیر شوند و حتی در باره) ، ص هفت1382

ي شرح و  که دامنه» پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت«مثال در تأویل بیت . وگو شود  هاي متعدد و متفاوت بحث و گفت دیدگاه
سیرهاي متعدد منتشر شده است و همین نکته بر تعداد شروح ابیات حافظ افزوده است، تفسیرش همچنان ادامه دارد ، نظرات و تف
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گاهی بحث بر سر اختالف ابیات  11هاي بسیار در گرفته است زیرا نظرات شارحان متفاوت است و گاه در رد یا اثبات نظري بحث
  12.ها شده است در نسخ متعدد است که سبب درك و شرح متفاوت ابیات و در نتیجه اختالف شرح

 – 803(نخستین بار مال جالالدین کازرونی. بهرحال اولین شرح بر اشعار حافظ، تنها چندسال پس از مرگ وي نوشته شده است
  با ذوقی عرفانی به شرح دو بیت ازجمله بیت بحث برانگیز زیر ) ق.ه 902

  ر پاك خطاپوشش باد پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت                        آفرین بر نظ
  .و یک غزل حافظ پرداخته است

پس از این، در قرن دهم هجري، نخستین شرح کامل بر دیوان حافظ یعنی شرح سودي ، به زبان ترکی عثمانی و به قلم محمد 
ري و در از ختمی الهو مرج البحرین، شرحی با عنوان  ي در قرن دوازدهم هجري در شبه قاره. سودي بسنوي ، نوشته شده است

شروح کامل یا گزیده به صورت کتاب درآمده،  13. ي تحریر درآمد از محمد دارابی به رشته ي غیبی لطیفهایران، شرح عرفانی 
ها مجالی  موجودند که پرداختن به آن) قاره هاي شبه به ویژه در کتابخانه(اند و برخی هم به صورت نسخ خطی  برخی چاپ شده

  .خواهد دیگر می
یک غزل، دو غزل، چند غزل نوشته شده، ...  یی که با موضوع شرح ابیات گاه در شرح یک بیت، دو بیت، سه بیت،ها پژوهش 

با مراجعه به آمار مقاالت، به این نتیجه . اند ي مقاالت به چاپ رسیده ها و یا مجموعه ها، ماهنامه معموالً به صورت مقاله در مجله
؛ .14پژوهی، شرح و تفسیر یا تأویل برخی ابیات دیوان حافظ است در تحقیقات حافظ رسیم که بیشترین موضوع مورد توجه می

  : توان گفت ي این مقاالت به کلی می درباره
  در شرح ابیات عمدتاً با چند نوع شرح روبرو هستیم؛ . الف

ي واژگانی نوشته شده، در واقع در ها برخی از این شروح، تنها با ذکر معادل براي هر واژه و شرح و بسط بیت با توجه به داده. 1
  . آنها بیت به نثر ساده برگردانده شده است

  . در برخی شروح براي تفسیر بیت یا ابیات به رویکردهاي عرفانی و فلسفی توجه شده است. 2
  .ي دستوري شرح شده است در تعداد اندکی از شروح، بیت با تکیه بر یک یا چند نکته. 3
که در زمان حافظ اتفاق افتاده تفسیر ) گاه غیر مستند(ي تاریخی مستند  سعی شده بیت با بیان چند واقعهدر تعدادي از شروح . 4

  . یا تأویل شود
شود که بیت یا ابیات مورد نظر نویسنده  در بیشتر مقاالتی که در شرح ابیات نوشته شده است، این نکته به وضوح دیده می. ب

اند و به همین دلیل  ي ابیات به عنوان جزیی از یک کل مرتبط، شرح شده یگاه آن در سلسلهبدون توجه به فضاي کلی غزل، یا جا
ها  ي کالم و بیان حافظ در آن گستردگی و وسعت دامنه  توان شرحی جامع و مانع دانست، زیرا معموالً ها را نمی بسیاري از آن

یا » انگیز بحث«ی از ابیات دیوان حافظ است که به ابیات یکی از دالیل تکرار شرح برخ نادیده گرفته شده است و همین نکته
   .اند معروف شده» دشوار«یا » دیریاب«

اند گاهی تا حدود سی مقاله نیز نوشته شده است که اگر  دشوار معروف شده» ابیات«در شرح تعدادي از ابیات حافظ که به . ج
ها  ها اضافه کنیم، تعداد نوشته را که در هیأت مقاله نیست به آن تذکرات حواشی دیوانهاي متعدد چاپی، یا توضیحات کوتاه دیگر

  . ها نوشته شده است براي نمونه در شرح چهار بیت زیر به ترتیب بیشترین مقاله. رسد گاه به باالي چهل می
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  کشان خوشخویم ي دردي عبوس زهد به وجه خمار ننشیند                             مرید خرقه. 1
  ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت                         آخرین بر نظر پاك خطا پوشش بادپیر . 2
  ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم               خرقه از سر بدر آورد و به شکرانه بسوخت. 3
  ش دراز کندا) وصله(معاشران گره از زلف یار باز کنید                        شبی خوشست بدین قصه . 4

یا بر سر برخی واژه هاي بیت ) 3و  2بیت . (گونه ابیات یا بر سر معنا و مضمون کل بیت است نظر شارحان در شرح این اختالف
  ) 4و  1بیت . (که به اعتقاد آنها دچار تصحیف شده است

هاي اخیر شرح  می رسیم که در سال به هر حال در بررسی سیر انتشار این دسته از مقاالت یا به عبارتی شرح ها به این نتیجه
ها از جمله شرح ابیات از منظر نقدادبی هنوز کارچندانی نشده  هر چند در برخی حوزه 15.نویسی فرآیندي رو به رشد داشته است

  .تواند باب جدید و پذیرفتنی را در شرح ابیات باز کند است و این رویکرد می
  معرفی انواع تصحیحات دیوان حافظ. 2-1-4
به کوشش عالمه محمد قزوینی و دکترقاسم غنی چاپ و . ش.. هـ1320خستین تصحیح انتقادي دیوان حافظ در ایران، در سال ن

. ي بازار نشر شد منتشر شد و پس از آن تصحیح انتقادي و گاه التقاطی این دیوان رواج گرفت وهر زمان تصحیحی جدید روانه
؛ جاللی )1347(، جامع نسخ فرزاد )1345(انجوي شیرازي : اند عبارتند از قرار گرفته برخی از این تصحیحات که بیشتر مورد توجه

، پژمان بختیاري )1365(، رشید عیوضی و اکبر بهروز )1354(، حافظ به روایت شاملو )1353(، سلیم نیساري )1352(نائینی 
ها در مقاالتی  بیشتر این چاپ. از هوشنگ ابتهاج) 1367(، حافظ به سعی سایه )1362، چاپ دوم 1359چاپ اول (، خانلري )1357(

ي  اي که در فاصله به گونه  ي نقد قرار گرفته است، اما چاپ خانلري بیش از دیگر تصحیحات در بوته. اند توصیف و یا نقد شده
   16.مقاله با مضمون نقد این دیوان چاپ شده است 20حدود  1370تا پایان  1360هاي  سال 

  ها و مقاالت  نقد کتاب. 4- 3-1
ي  هاي دیوان حافظ که در شماره عالوه بر تصحیح -هایی که در نقد و نقادي آنها مقاالت متعددي نوشته شده ترین کتاب عمده

  :عبارتند از -قبل به آن اشاره شده

از  نماي حافظ اژهفرهنگ وي دیوان حافظ گردآوري شده، کتاب  ها؛ مهمترین فرهنگی که درباره نامه ها و واژه انواع فرهنگ. 1
شش نقد نوشته شده  1370بر این فرهنگ تا سال . چاپ شده است 1366بار در سال  دکتر مهیندخت صدیقیانی است که نخستین

ي حافظ از حسین خدیوجم نیز چهار  نامه ي کتاب واژه از پرویز اهور هفت مقاله و درباره 17انگیز کلک خیالهمچنین در نقد . است
  . ي نوشته شده استانتقاد  ي مقاله

غزل دیوان حافظ  250از بهاءالدین خرمشاهی که در شرح  نامه حافظکتاب   ي براي نمونه درباره  برخی شروح دیوان حافظ؛. 2
ها  ي انتقادي نوشته شده که نویسنده برخی از آن مقاله 10حدود  1370تا پایان ) 1367(نوشته شده از سال چاپ نخستین این کتاب 

هاي  همچنین در نقد کتاب شرح غزل. نامه عیناً منعکس کرده و به برخی از انتقادات نیز پاسخ داده است درك حافظرا در مست
از عباس زریاب خوبی نیز مقاالتی به چاپ ) در شرح برخی ابیات دشوار دیوان حافظ(ي جام  حافظ از حسینعلی هروي، آیینه

ي اشعار حافظ منتشر  شده که در مقاالتی به معرفی و نقد آنها  کتاب درباره 30بیش از ) 1389-1380(ي نهم در ده.  رسیده است
  .پرداخته شده است
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  شناسی و معرفی نسخ  نسخه. 4- 4-1
ها برخی از ابیات  که در آن-هاي کهن و خطی  ها یا جنگ شناسی یا معرفی برخی نسخ؛ به معرفی برخی نسخه ي نسخه در مقوله

ها در  هاي اساس برخی از تصحیحات دیوان حافظ و بر شمردن نقاط قوت یا ضعف آن ف نسخه، توصی-دیوان حافظ ضبط شده 
هاي خطی کهن،  ها در بعضی نسخه برخی از ابیات دیوان حافظ با ضبط کهن آن ي ها، مقایسه مقایسه با تعدادي دیگر ازنسخه

هاي  و بر شمردن ویژگی) می و تصحیح نشدهي قدی ي تصحیح شده با یک نسخه یا یک نسخه(ي دو نسخه تصحیح شده  مقایسه
  18.شده است نظایر آن پرداخته... کدام، یا ترجیح یکی بر دیگري و هر

پرداخته ) 1306چاپ (ي خلخالی  به توصیف و نقد نسخه» دیوان حافظ به اهتمام خلخالی«ي  عالمه محمد قزوینی در مقاله
هاي ابیات را در  این نسخه را معرفی و برخی تفاوت »827ي مورخ  خهبیست غزل حافظ در نس«ي  حسین صمدي در مقاله 19است

دهلی نو  ي اي خطی از دیوان حافظ را که در موزه هاي چاپی رایج ذکرکرده است، امیرحسین عابدي نسخه این نسخه و نسخه
هایی از  معرفی کرده و نمونه »فظاي خطی از دیوان حا نسخه« ي هق نوشته شده در مقال. هـ  826شود و به خط نسخ در  نگهداري می

  .   شود بیشتر به آن خواهیم پرداخت این نوع که در کارهاي که پس از این انجام می
  تحلیل شخصیت، اندیشه و زندگی حافظ.4- 5-1

ه ي زندگی، شخصیت، اندیشه و دیدگا در این دسته از مقاالت، نویسندگان بیشتر با تکیه بر برخی ابیات دیوان حافظ درباره
مثالً برخی با . اند حافظ را از این دریچه به دیگران بشناسانند هایی ارائه داده و کوشیده تحلیل) بینی جهان(ي حافظ به جهان  ویژه

  : اند تکیه بر ابیاتی مانند ابیات زیر حافظ را معتقد به جبر و الجرم اشعري مذهب معرفی کرده
  کاین موهبت رسید زمیراث فطرتم          خورد که عاشقی نه به کسبست و اختیار     می -
  رضا به داده بده و زجبین گره بگشاي                  که بر من و تو در اختیار نگشادست -
  گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ                    تو در طریق ادب باش و گو گناه منست -
  گیرد گر اندکی نه به وفق رضاست خرده میحضور ما کردند                چو قسمت ازلی بی -

) هم متمایل به فرهنگ ایرانی پیش از اسالم و هم به فرهنگ ایران اسالمی(هاي فکري حافظ را دوگانه  اي گرایش عده
د، برخی او ان هاي عرفانی دانسته فکري او را اندیشهي   اند، و بعضی گرایش عمده اند، برخی او را در ریاستیزي بر صدر نشانده دانسته
اي نیز  اند، عده را طبیعی دانسته» میل حافظ به گناه«اند و جمعی این اتهامات را رد کرده، با وجود این  دین و منکر معاد دانسته را بی

خواهد باشد،  آمیز و دیگر آنکه می بند زندگانی مرفه و عشرت یکی آنکه هست خاکی و پاي(اند  او را دو شخصیتی تصویر کرده
یاد کرده، حافظ را » رند و رندي«برخی از نویسندگان با تکیه بر ابیات فراوانی که حافظ در آنها از . 20)الیی از انسان کاملمثل اع

خود » این رند«رند دیگري است که حافظ خود او را ساخته و مثل اعالي » رند حافظ«اند و معتقدند  به معناي واقعی  دانسته» رند«
کند و بعضی دیگر  هاي اخالقی برتر را در دیوانش تبلیغ می اند که اندیشه را در جایگاه انسان واالیی ستوده اي حافظ   عده  21.اوست

  . اند ي خیامی دانسته یا اندیشه» اغتنام فرصت«او را مروج و مبلغ 
  : بهر حال تنوع موضوعات و گاه تضاد مضامین مقاالت با یکدیگر، به راستی مصداق این بیت مولوي است که

  و ز درون من نجست اسرار من    هرکسی از ظن خود شد یار من
  حافظ و دیگران . 4-- 6-1
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) با فرهنگ غنی ادبی پیش از خود(در این دسته از مقاالت نویسندگان با توجه به تأثیرپذیري حافظ از شعر دیگر شاعران 
اند مضامینی مشترك، یا  سعی کرده) اند ز اقتفاي او رفتهایی که بسیاري ا به گونه(همچنین تأثیري که بر شاعران پس از خود گذشته 

و سلمان و » حق سعدي«هاي مشترك را در اشعار حافظ و دیگر شاعران به خوبی نشان دهند و براي مثال  سبک یا قافیه و یا وزن
اما از نظر . ز او نشان دهندیا حق حافظ را بر گردن غزل سرایان پس ا 22»گردن حافظ«خواجو و ناصر بخارایی، حتی فردوسی را بر 

چنین برخی حق غیرشاعرانی همچون نجم دایه  هم. بیشتر از مقاالت نوع دوم است) حق پیشینیان بر حافظ(فراوانی، مقاالت نوع اول 
افظ اند که هر چند در شعر ح بهر حال تمامی نویسندگان مقاالت نوع اول به این نتیجه رسیده 23.اند را نیز بر حافظ بیان کرده

شود اما آنچه در دیوان حافظ آمده، به دلیل  برگرفته از شعر شاعران پیش از او فراوان دیده می... مضامین، ترکیبات، وزن، قافیه و
همچنین ذیل این طبقه تمامی مقاالتی را که . ها، به مراتب زیباتر و رساتر است مانند شاعر در بازسازي کلیشه هنر نمایی بی

توان جاي  ها به نوعی نشان داده شده است می بر شاعران یا دیگر اندیشمندان غیر ایرانی در آن) دیوان حافظ(تأثیرگذاري حافظ 
  توان به دو بخش تقسیم کرد؛  این طبقه را در واقع می. ي نهم شده است این امر موجب به وجود آمدن ادبیات تطبیقی در دهه. داد

  ) اري حافظ بر شاعران و نویسندگان ایرانیتأثیرپذیري و تأثیرگذ(حافظ و ایرانیان  -1
  )تأثیرگذاري حافظ بر شاعران و اندیشمندان غیر ایرانی(حافظ و غیر ایرانیان  -2

ي دوم به بررسی تأثیر شگرفی که دیوان حافظ بر گوته شاعر نامدار آلمانی گذاشت به  براي نمونه در برخی مقاالت دسته
، یا تأثیري که شعر 24خود را به سبک دیوان حافظ بسراید» نه شرقی و نه غربی«رد دیوان ایی که این شاعر آلمانی سعی ک گونه

، یا معرفی انواع 25تر اشعار حافظ زبان فارسی بیاموزند ها را وادار کرد براي درك عمیق گذاشت و آن حافظ بر مارکس و انگلس
انعکاس پرتو حافظ  27ي هند اشتهار حافظ در شبه قاره  ،26ستهایی که به ویژه در مغرب زمین از برخی غزلیات حافظ شده ا ترجمه

  .تبیین شده است... و29مقام حافظ در میان پژوهندگان عرب 28در مغرب زمین
  شناسی در شعر حافظ  جمال. 4- 7-1

ی ساختار شعر حافظ شناختی به بررس یا زیبا شناسانه  ها نویسنده با دیدگاهی جمال گیرند که در آن در این طبقه مقاالتی قرار می
ژوهان معتقدند پ برخی حافظ. اي اوسته ي ساختار غزل یکی از وجوه زیبایی شناسی شعر حافظ بحث در باره.پرداخته است
نمایی  زیرا گسسته«هاي قرآن است؛  هاي حافظ از نظر استقالل و تنوع و تباعد مضامین، بیش از هر چیز متأثر از سوره ساختمان غزل

شود و این  هم در آیات قرآن و هم در ابیات غزل حافظ مشاهده می» اتساق ظاهري از برابر دیدگان خواننده و فقدان نظم و
ي هر دو کتاب رایج بوده است لیکن  از گذشته در باره)هاي حافظ و عدم تالئم آیات قرآن نمایی ظاهري ابیات غزل گسسته(بحث

توانسته  تنوع و گردش مضمون در یک یا هر چند بیت یک غزل می»شرط«با ي شعر حافظ توجیه هنري دارد و حافظ تنها  در باره
ي غزل حافظ متأثر از  بلکه محتوم است که شکل و شیوه«را در غزل بگنجاند؛ بنابراین امر، محتمل » همه حرف و حکمت آن«است 

در کار حافظ «اند که  ز تإکید کردهبرخی از پژوهشگران نی). 55-53: 1379خرمشاهی، (».هاي قرآن باشد صورت و ساختمان سوره
اي از کالم وحی  چنین تقلید آگاهانه. صورت نگرفته است ي معین مثالً قرآن کریم اي از یک اسلوب و نمونه هیچ تقلید آگاهانه

توانست به پدیدآمدن شعري پریشان و پوك و تهی از هر مفهوم و  ساز آن، می هاي سبب بدون وجود آن نوع تجربه و زمینه
میز کالم آ اي اعجازه جوي راز و در قرآن و جست» توغّل حافظ«حال،  با این). ، ص پنج1382پورنامداریان،(» .حتوایی منجر شودم

؛ همان عالمی که در »همان تأسیس عالم برزخی در شعر«ي ظرایف ساختاري شعر اوست؛ یعنی  رین کشف و اساس همهت خدا مهم
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. کند ي را در ارتباط با عالم واقعیت و نیز تفسیر روحانی را با عالم باطن یا حقیقت ممکن میقرآن وجود دارد و امکان تفسیر ظاهر
) 74-70همان،ص(کند  اي حافظ و انواع ظرایف هنري او معنی پیدا میه بودن غزل با دریافت چنین کشفی است که چندموضوعی

ي غور و  ي صورت، هنري است که نتیجه و هم در حوزه ي معنی چنین،بخشی عظیم از هنر بیان و کتمان درشعر،هم در حوزه هم
که )تغییر مخاطب از متکلم به غایب و برعکس (هاي حافظ ه التفاتک دیگر این) 87همان،ص(است  تأمل حافظ در قرآن کریم 

» ایی ابیاتعدم اتساق معن«). 317همان،ص(ي تأمل دقیق او در ساختار بیانی قرآن است  هاي قرآنی است،نتیجه همچون التفات
عا کنند ترتیب ابیات غزل است و این ترتیب امروزي توالی  هم خورده  برداران به ي نسخه وسیله هاي حافظ به برخی را واداشت تا اد

اما «جایی ابیات منتفی نیست؛  به پاسخ برخی به این ادعا این است که احتمال جا). 27: 1354شاملو، (دهد  اصلی ابیات را نشان نمی
با این حال . »است کننده  ي در لوح محفوظ دارد که ابیاتش دقیقا توالی منطقی دارند گمراه صور که هر غزل حافظ یک نسخهاین ت

شرطی ممکن است که حافظ در هر بیت یا هرچند بیت بتواند حرف و حدیث  وجود مضامین فراوان و متراکم در یک غزل به
  ). 56: 1379خرمشاهی، (دیگري بگوید 

ي نقد ادبی به بحث در زیبایی  ي هشتم این طبقه بیشتر با رویکردي سنتی و بدون توجه به مقوله ي اول تا دهه ت دههدر مقاال
، یا 30هاي تکراري است ها و ابداع مضامینی جدید از کلیشه  شناسی شعر حافظ پرداخته است، مثالً بحث یا در فراتر رفتن از کلیشه

در  33.، یا ساختار ابهام در شعر حافظ32شناسی شعر حافظ عامل موسیقایی در تکامل جمالیا  31هاي حافظ چگونگی ساخت غزل
در شعر حافظ جستجو شده است، اما چون در آنها به مباحث  34»اي ناهمواریها پاره«برخی از مقاالت این طبقه گاهی هم 

ي پایانی اشعار حافظ با  اما در مقاالت دهه. ه هستندزیباشناختی پرداخته شده این دسته از مقاالت نیز در همین طبقه گنجانده شد
شناسی  جمال»  ي توان نتیجه گرفت که به مقوله با توجه به تعداد مقاالت می. هاي جدید نقد ادبی بررسی شده است توجه به نظریه
هاي جدید تحقیقاتی را در این  تواند باب زمینه هاي نقد ادبی در نقد شعر حافظ می کمتر توجه شده است و کار به شیوه» شعر حافظ

  . زمینه باز کند
  مقاالت متفرقه . 4- 8-1

مقاالت «توان در یک طبقه و با عنوان کلی  هایی را که ذیل هیچ یک از هفت عنوان یاد شده قابل ذکر نباشند، می تمامی مقاله
اي  هاي دوره دیوان حافظ، قبر حافظ و بازسازيرسم تفأل زدن به : شود جاي داد، که عناوین و مضامین متنوعی را شامل می» متفرقه

شناسی، رونق بازار  اي از منابع و مآخذ حافظ آن، تعبیرات پزشکی در دیوان حافظ، قشربندي اجتماعی در دیوان حافظ، گزیده
  . ي پیشین قابل ذکر نیستند ي دیگري که در عناوین طبقات هفتگانه موضوعات پراکنده... شناسی و حافظ
 ریخی مقاالت حافظ پژوهیسیر تا. 

مبناي تقسیم . به پنج دوره تقسیم شده است 1389تا سال  1298در این بخش مقاالت حافظ پزوهی از زمان آغاز یعنی سال     
نظم بوده است  پنجاه سال  ي اول سیر نوشتن مقاالت بسیار کند و بی جا که در دوره بندي این دوره ها بر اساس دهه است، اما از آن

هنوز به پایان نرسیده است  آن را در تقسیم بندي و بررسی  1390چنین از آن جا که سال  هم. ایم ل را در یک دوره بررسی کردهاو
  .به حساب نیاوردیم

  )ش1349- 1298(ي اول دوره. 4- 1-2
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از مقاالت یاد (له مقا 5مقاله است و تعداد  16تعداد مقاالت چاپ شده  1319 -1300اول و دوم یعنی از سال   ي در دو دهه
  . اند دوباره تجدید چاپ شده 1320در سالهاي پس از ) شده

اي که با مضمون حافظ پژوهی نوشته و به  هاي یاد شده در صفحات پیشین و کتابشناسی حافظ اولین مقاله براساس فهرست
در  1298ي هادي حائري که در سال  هنوشت» یا تمایز مقاالت شیخ و خواجه  موازنه«اي است با عنوان  چاپ رسیده است، مقاله

ي  مجله 1301از تقی بهرامی که در سال » حافظ«اي با عنوان  و پس از آن مقاله 35به چاپ رسیده) 33 -21ص ( 1ي ارمغان  مجله
رانشهر ای   ي در مجله» پیر ما گفت«دو مقاله در شرح بیت معروف  1302در سال 36.پنجم به چاپ رسیده است ي نوبهار هفتگی دوره

سیر تاریخی چاپ . رونق گرفت» پژوهی حافظ«به چاپ رسیده و پس از این تاریخ، نوشتن مقاالت ) 624 -623و  623 -620ص( 2
  : و انتشار این مقاالت و فراوانی آنها  در این دوره به قرار زیر است

تعداد مقاالت چاپ  10.مقاله است 4یمقاله و مقاالت تجدید چاپ 23) 1329 -1320(ي سوم  تعداد مقاالت چاپ شده در دهه
 -1340(ي پنجم  تعداد مقاالت چاپ شده در دهه. مقاله است 6ها  مقاله و تجدید چاپی 40)1339 -1330(ي چهارم  شده در دهه

. مقاله تجدید چاپ شده است 28مقاله منتشر و  171در مجموع در این دوره . مقاله است 13ها  مقاله و تجدید چاپی 92) 1349
یا دستنوشته و  محتواي اصلی بیشتر مقاالت در این دوره شرح ابیات و نسخه شناسی است و از نظر ساختار بیشتر در قالب نامه

  .البته نباید فراموش کرد که ساختار رایج مقاالت در این دوره به همین شکل بوده است. مقاالت عادي است
  )ش1359-1350(ي دوم دوره. 4- 2-2

ها به چاپ  ي اول و دوم که آغاز راه نگارش مقاالت حافظ پژوهی است کمترین مقاله شود در دهه می گونه که دیده همان
 234) 1359 -1350(ي ششم  در مجموع تعداد مقاالت چاپ شده در دهه. رسیده، اما پس از آن دوره این تعداد رو به افزایش است

بر افزایش کمی مقاالت در ساختار مقاالت نیز تغییراتی ایجاد شد و  در این دوره عالوه. مقاله است 79ها  مقاله و تجدید چاپی
شناسی  ي قبل یافتند، اما موضوعات چندان تغییر نکرد و هم چنان شرح ابیات، نسخه مقاالت انسجام و پختگی بیشتري نسبت به دوره

افزایش کیفی و کمی مقاالت   ي یکی از دالیل عمده. و معرفی شخصیت و بررسی زندگی حافظ محور اصلی نوشته هاست
جهانی  ي کنگره«جهانی بزرگداشت حافظ است؛ این کنگره با عنوان  ي پژوهی در طول این سالها برگزاري کنگره حافظ

پژوهی  شناسی و مباحث حافظ در شهر شیراز برگزار شد و همین امر به رونق بازار حافظ 1350در سال » بزرگداشت سعدي و حافظ
سال پیش از برگزاري ( 1349در سال . اندازیم راي تحقیق درستی این فرضیه به آمار مقاالت دوباره نگاهی میب. بسیار کمک کرد

به  1350این تعداد در سال . مقاله است 23تعداد مقاالت حافظ پژوهی چاپ شده در مجالت ) ي بزرگداشت حافظ اولین کنگره
ي نامبرده را نیز به آن اضافه کرد و در مجموع تعداد مقاالت این  ه در کنگرهي ارائه شد مقاله 26رسد که باید تعداد  مقاله می 31

ي جهانی حافظ به کوشش منصور رستگار  مقاالت ارائه شده در کنگره  ي شایان ذکر است مجموعه 38.رسد مقاله می 57سال به 
به چاپ رسید، این » ندگی و شعر حافظي ز درباره«در یک مجموعه با عنوان  1352فسایی و از سوي دانشگاه شیراز در سال 

ي  و در آستانه 1367از سوي دانشگاه شیراز و بار دوم در سال  1357مجموعه دوبار دیگر تجدید چاپ شده است؛ یکبار در سال 
  ). تهران(بزرگداشت حافظ بوسیله انتشارات صنوبر   ي برگزاري دومین کنگره

 92پژوهی  ي حافظ تعداد مقاالت چاپ شده در زمینه) 1349 -1340(ي پنجم  ههبینیم در د اگر به آمار پیشین توجه کنیم می
ي  شایان ذکر است در دهه. رسد مقاله می 234این تعداد به ) 1359 -1350(ي ششم  ي بعدي یا دهه مقاله است در حالی که در دهه
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به چاپ » پژوهی حافظ«تعداد مقاالت با موضوع مقاله کمترین  6با  1359مقاله و سال  5با  1358مقاله،  17با  1357ششم، سال 
اي با موضوع شرح ابیات حافظ یا کتابی با همین موضوع به چاپ  هیچ مقاله 1360 -57ي سالهاي  اند، همچنین در فاصله رسیده

المی، شروع پیروزي انقالب اس(گرفت که اوضاع و احوال سیاسی حاکم بر سالهاي مذکور   توان نتیجه نرسیده است، بنابراین می
  39. تأثیر نبوده است بر پایین آمدن آمار مقاالت چاپی بی) انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها، شروع جنگ تحمیلی

  )ش1369-1360(ي سوم دوره. 4- 3-2
 این دوره در سیر مقاالت حافظ پژوهی. سیري رو به رشد در چاپ مقاالت را شاهد هستیم) 1369 -1360(ي هفتم  و اما در دهه
) مقاله چاپ شده 41( 1362و ) مقاله چاپ شده 13(  1361، )مقاله چاپ شده 20با ( 1360هرچند در سالهاي . نقش مهمی دارد

تعداد مقاالت  1363یابد؛ سال  این تعداد افزایش می 1363هنوز سیر چاپ و انتشارات مقاالت حافظ پژوهی کند است، اما از سال 
مقاله  100؛ 1368مقاله، سال  182؛ 1367مقاله، سال  103؛ 1366مقاله، سال  46؛ 1365قاله، سال م 65؛ 1364مقاله، سال  37چاپی؛ 

ي اوجی در چاپ و انتشار مقاالت  نقطه 1367دهند سال  گونه که آمار و ارقام نشان می همان. مقاله است 67؛ 1369و سرانجام سال 
اوج در برخی  ي همچنین این نقطه. بینیم نمی) قبل یا بعد از آن( ي اوج را در هیچ سال دیگري حافظ پژوهی است و این نقطه

  .موضوعات و مضامین از جمله شرح نویسی بر ابیات یا غزلیات دیوان حافظ، اعم از کتاب یا مقاله، چشمگیر است
ي  کنگره«ن اي با عنوا شود برگزاري کنگره در تعداد مقاالت چاپی دیده می 1367ترین دلیل افزایشی که در سال  عمده

و به همت یونسکو در شیراز بود که  1367به مناسبت ششصدمین سال در گذشت حافظ در آبانماه » المللی بزرگداشت حافظ بین
ي اوجی که بستري مناسب و کم سابقه براي این تحقیقات به وجود آورد  ي اوج رسانید؛ نقطه پژوهی را به نقطه سیر تحقیقات حافظ

ها دوباره تجدید چاپ شدند، برخی مجالت نیز  هاي پیشین و مجموعه در این سال بسیاري از مقاله. ر نشدو پس از آن دیگر تکرا
مانند کیهان (به موضوع حافظ و حافظ پژوهی اهمیت داده، یک یا دو شماره از خود را فقط به همین موضوع اختصاص دادند 

و بهرحال جنب و جوش ) ي حافظ است می مقاالت آن دربارهبه چاپ رسیده و تما 1367که در آبانماه . 8، ش 5فرهنگی س 
دلیل دیگر، افزایش تعداد مراکز . زد فرهنگی که این کنگره در کشور بر پا کرده بود به شور و شوق چاپ مقاالت دامن  –علمی 

به نظر نگارنده پایان تحقیقاتی و سیر رو به رشد پذیرش دانشجو و افزایش تعداد تحصیل کردگان و دلیل سوم هم  –دانشگاهی 
هاي ناشی از یک جنگ فرسایشی بود، که این پایان خود آغازي براي برپایی بیشتر مجالس و مباحث  جنگ تحمیلی و دغدغه

  40.هاي متنوع و متفاوت دیگر شد ي حافظ پژوهی و هم زمینه علمی و تحقیقی هم در زمینه
مضمون اصلی . مقاله تجدید چاپ شده است 83قاله منتشر و م 650حدود ) 1369-1360(بهرحال در مجموع در این دهه 

عالوه . مقاله به شرح ابیات اختصاص داده شده است 200مقاله حدود  650مقاالت این دوره شرح ابیات است، چنان که از مجموع 
  .اند حافظ نیز پرداخته ي ي جهانی حافظ به بررسی جهان بینی و اندیشه بر این در این دوره  محققان به دلیل برگزاري کنگره

که -هایی نیستند که براي اولین بار به چاپ رسیده باشند، بلکه برخی از آنها  هاي چاپی در این سال، مقاله البته تمامی مقاله 
ي مقاالت  در سالها پیش از این چاپ و منتشر شده بودند؛ از جمله مجموعه -اند بیشتر به شکل مجموعه مقاالت به چاپ رسیده

این . در شیراز به چاپ رسیده بود 1352که به کوشش منصور رستگار فسایی بار اول در سال » ي زندگی و شعر حافظ بارهدر«
ظاهراً به  1367ارائه شده بود و در سال ) 1350(ي بزرگداشت حافظ  هایی است که در اولین کنگره مجموعه خود شامل مقاله

آنچه «هاي محیط طباطبایی با عنوان  یا مجموعه مقاله. افظ تجدید چاپ شده استي بزرگداشت ح ي برگزاري دومین کنگره بهانه
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اي  و یا دیگر مقاالت پراکنده 41»مرزهاي دانش«ي  هاي نویسنده در برنامه هاي آن شامل خطابه که مقاله» ي حافظ باید دانست درباره
  42.چاپ و منتشر کرده بوده است 1367است که پیش از سال 

  )ش1379- 1370(ي چهارم  دوره.4- 4-2

پژوهی به روال عادي خود بر  جهانی حافظ، سیر حافظ ي به دلیل پایان یافتن کنگره) 1379 -1370سالهاي (در این دهه  
تقریباً هنوز شاهد همان ) مقاله 107با (  71و ) مقاله 67با (  1370البته در سالهاي . یابد ي قبل کاهش می گردد و نسبت به دوره می

در ) آخرین سال این دهه( 1379هستیم اما پس از این تعداد مقاالت چاپ شده کاهش یافته تا در سال  69 -66تاب سالهاي تب و 
 .مقاله تجدید چاپ شده است 15رسد که از این میان  مقاله می 480مجموع تعداد مقاالت این دهه به 

 ي م تأثیر نسبتاً به سزایی داشته، چاپ کتابهایی در زمینههفتم و هشت ي  پژوهی دهه از جریانهایی که بر چاپ مقاالت حافظ
ي آنهاست چاپ تصحیحات متعدد و جدید دیوان حافظ از جمله دیوانهاي مصحح  شناسی است که از جمله پژوهی یا حافظ حافظ

قد و انتقاد را در چاپ این تصحیحات باب ن.... خانلري، شاملو، حافظ به سعی سایه، مصحح سلیم نیساري، سهیلی خوانساري و 
غنی، چاپ  –تر مانند چاپ قزوینی  هاي قدیم چاپهاي جدید با چاپ ي پژوهی گسترش داد و حتی برخی را به مقایسه مقاالت حافظ

/ 1362در سال (ي پرویز ناتل خانلري  براي مثال پس از چاپ تصحیح دوم دیوان حافظ به وسیله. قدسی و حتی خلخالی کشانید
ي این تصحیح نوشته شد که البته تعدادي از این نقدها خود  درباره) 1380تا سال ( انتقادي  ي مقاله 20حدود ) یانتشارات خوارزم

اي با عنوان  چنان که احمد شاملو به برخی تصحیحات خانلري در مقاله. در رد برخی نقد و انتقادها نوشته شده بر این تصحیح است
، »....شب تاریک و بیم موج «اي به عنوان  انتقاد کرده است و علی رواقی در مقاله» هاي حافظ مصحح خانلري نگاهی به غزل«

. اند انتقادهاي  احمد شاملو را پاسخ گفته» روش جهل و جعل در نقد و تفسیر«اي با عنوان  همچنین هوشنگ کاووسی در مقاله
غزل از دیوان حافظ نوشته شده به چاپ رسید  250نامه که در شرح حدود   کتاب حافظ 1367همچنین وقتی نخستین بار در سال 

هاي  و همین گونه است بحث در معرفی برخی نسخه 43.ي این کتاب منتشر شد درباره) 1369تا سال (ي انتقادي  مقاله 10حدود 
اي  زمینهبهرحال این موضوعات خود . ي آنها با نسخ چاپی معروف دیوان حافظ خطی جدید دیوان حافظ و معرفی آنها یا مقابله
این جریان  با وارد کردن بحث نقد و بررسی در . پژوهی در سالهاي اخیر شده است مناسب براي چاپ و انتشارات مقاالت حافظ

ي بعد  مقاالت تحولی در محتواي مقاالت ایجاد کرد و بر انسجام و پختگی آنها افزود و زمینه را براي مقاالت انتقادي و علمی دوره
  .فراهم کرد

  )ش1389- 1380(ي پنجم دوره. 4- 5-2
مقاالت این دوره  . ي هشتم رشد بهتري داشته است مقاله منتشر شده است که نسبت به دهه 533) 1389-1380(ي نهم  در دهه

چون نقد و  ها و ورود مباحث جدیدي هم با تعالی سطح علمی دانشگاه. هاي گذشته دارند رویکرد نسبتا متفاوتی نسبت به دوره
در بررسی مقاالت .  ادبیات و در پی آن در مقاالت حافظ پژوهی وارد شد ي ادبی موضوعات و مباحث جدیدي به حوزه هاي نظریه
هاي گذشته بیان کردیم که بسیاري از مقاالت ساختار علمی نداشته و حتی بسیاري از آنها به شکل گفتگو یا سخنرانی بوده  دهه

به دلیل گسترش فرهنگ گفتمان و تعامل ادبی و علمی میان دانشجویان و اساتید،  ي گذشته است، اما در این دهه و اواخر دهه
ها، سطح علمی مقاالت رشد یافته  هاي علمی در سطح دانشگاه هاي جهان و انتشار فصلنامه هاي ایران با دانشگاه تعامل علمی دانشگاه

هاي گذشته شرح ابیات و بررسی  در دوره. شوند گ میرن هاي قبل در این دوره کم برخی از موضوعات بیان شده در دوره. است
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ترین موضوع بوده است، اما در این دوره مباحث نقد و بررسی، ادبیات تطبیقی و بررسی اشعار با توجه به  هاي خطی رایج نسخه
مقاله به شرح ابیات  200تعداد  1369-1359هاي  ي سال مقاله 650براي مثال از میان .هاي جدید ادبی بسیار گسترش یافته است نظریه

مقاله به شرح ابیات پرداخته است که  52مقاله، تنها  533متوسط و یا بحث انگیز حافظ اختصاص یافته است، اما در این دهه از میان 
  .اند هاي قبل پرداخته انگیز دوره برخی از آنها به جمع بندي و بررسی ابیات مشکل و بحث

گرچه در سال . مقاله منتشر شده است 533) 1389-1379(مقاله و در این دوره 480) 1379-1369(قبل ي در مجموع در دوره 
کنیم، اما به تدریج در سال  پیش مشاهده می ي سیر نزولی را نسبت به دوره) مقاله 32(1382و ) مقاله 31(1381،)مقاله 28(  1380
مقاله و ) 73( 1388،سال )مقاله 66( 1387، سال )مقاله 56(1386، سال)مقاله 65(1385، سال)مقاله 75(1384، سال )مقاله 45(1383
مقاله تجدید چاپ  5مقاله تنها  533شایان ذکر است که از میان . حافظ پژوهی سیر روبه رشدي داشته است) مقاله62( 1389سال 

اي  از سوي حسینی خامنه 1372است که در خرداد » المللی حافظ ي بین ي کنگره افتتاحیه«ي ها مقاله یکی از مهمترین آن. شده است
به کلی در این دهه چند عامل در سیر . ي نسیم بخارا تجدید چاپ شد در نشریه 1386ایراد شد و به دلیل اهمیت آن در آذر و دي 

  :صعودي انتشار مقاالت حافظ پژوهی مؤثر بوده است که عبارتند از
  پژوهشی؛-هاي علمی انتشار نشریه.1
در این . و رونق آن در دهه نهم که رویکرد معرفی و نقد آثار را دارد 1376ماه ادبیات و فلسفه از سال ي کتاب انتشار نشریه. 2

  پژوهی در این نشریه منتشر شده است؛ ي نقد و معرفی آثار حافظ مقاله  درباره 66دوره   
  است؛ وهی در این دهه منتشر شدهژپ  ي حافظ مقاله 127حافظ که در مجموع  ي انتشار نشریه. 3
ترین  برخی از مهم. کتاب با بررسی اشعار، شخصیت و عرفان حافظ و در نتیجه نیاز به معرفی و نقد این آثار 30انتشار بیش از . 4

محمدرضا شفیعی ( ؛ کیمیاي هستی)مهدي پرهام( 21؛ حافظ و قرن )رضا بابایی(این کتاب ها عبارتند از دین شناسی حافظ
تقی ( ي لب دریا ؛ گمشده)بهروز ثروتیان( گمان حافظ هاي بی ؛ سروده)داریوش آشوري(ار؛ حافظ به روایت شهری)کدکنی

؛ دفتر )کاووس حسن لی( ي خورشید ؛ چشمه)بهروز ثروتیان( ؛ شرح غزلیات حافظ)احمد مدنی( هاي حافظ ؛ طبیبانه)پورنامداریان
؛ حافظ به )سیروس شمیسا( هاي حافظ ؛ یادداشت)دره دادجو( ؛ موسیقی شعر حافظ)کریم نیساري( ها در غزل حافظ دگرسانی

کتاب ماه   ي معرفی و نقد بیشتر این آثار در ماهنامه...  و) محمد برزگر خالقی( ؛ شاخه نبات حافظ)محمد استعالمی( ي حافظ گفته
  .حافظ منتشر شده است ي  ادبیات و فلسفه و نشریه

چون گوته، ابن فارض،  آثار، اندیشه و اشعار حافظ با شاعرانی هم ي شخصیت، زندگی، پیدایش ادبیات تطبیقی و مقایسه. 5
  .شکسپیر، امرسن، نیکاالي گومیلوف، تاگور و بررسی تأثیر حافظ بر شاعران و نویسندگان غیرایرانی و تأثیر آنها بر حافظ

چون  وجه به مباحثی همدر این دهه  اشعار حافظ با ت. هاي ادبی در کتب دانشگاهی ورود مباحث جدید نقد و نظریه. 6
هرمنوتیک، تیپ شناسی، پدیدار شناسی زمان و مکان، خالقیت بینامتنی، روانشناسی، نشانه شناسی و تحلیل اشعار حافظ بر اساس 

  . پژوهشی دارند-این مقاالت بیشتر رویکرد علمی. اصول نقد ادبی و سبک شناسی جدید تحلیل شده است
  

  گیري نتیجه. 5
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او مقاالت فراوانی تاکنون نوشته شده است و با توجه به  ذوق، هنر و استادي حافظ   ي ندگی، شعر یا اندیشهي حافظ، ز درباره
ي حافظ را در فراوانی  شعر او این سیر همچنان ادامه دارد به  همین علت جایگاه خاص زبان و اندیشه ي هاي گسترده و ظرفیت

» حافظ بس«یت این مقاالت تا به حدي است  که سالها پیش برخی را به نجواي کم. توان نادیده گرفت چاپ و انتشار مقاالت نمی
  .واداشته است

نگارنده با توجه به اهمیت حافظ در ادب فارسی و رویکرد بسیاري از محققان به این شاعر بزرگ در این پژوهش با بررسی  
 2068در مجموع   رسد یک قرن می که به 1398سال  تا 1298شش منبع و استخراج مقاالت حافظ پژوهی از زمان آغاز یعنی سال 

این مقاالت .  مقاله تجدید چاپی است که ما در شمارش آنها را لحاظ کرده ایم 210از این تعداد حدود .مقاله استخراج کرده است
  .ه استدر هشت موضوع و پنج دوره بررسی شده است که  از بررسی سیر تاریخی و موضوعی آن  نتایج مفیدي حاصل آمد

پژوهی مدیون برخی عوامل از جمله برگزاري  توان نتیجه گرفت که رونق بازار حافظ  در تحلیل سیر تاریخی مقاالت می
گونه محافل و رونق مباحث علمی و پژوهشی به دلیل  هاي بزرگداشت حافظ، گرمی محافل علمی و ادبی ، گسترش این کنگره

هاي علمی ـ  است و تا زمانی که این مباحث و رقابت بوده) سمینارهاي علمی یا برگزاري(گسترش مراکز دانشگاهی و علمی
ي فراز و  نگریسته شود، این تحقیقات با همه  فرهنگی به این موضوع همچنان به عنوان موضوعی قابل بحث و داراي ظرفیت

نقد متن، (هاي نقد ادبی  ویژه در حوزهاین سیر، به مباحث جدید به  ي کند، اما بهتر است در ادامه هایش ادامه پیدا می نشیب
ویژه ادبیات و زبانشناسی به جاي مباحث کالسیک و برخی  اي به یا مباحث تطبیقی یا مباحث میان رشته... ) گوي با متن و و گفت

فظ را براي نمونه همان مباحث شرح ابیات دیوان حا44شود تر  مباحث متفرقه که از نظر اهمیت در اولویت نیستند توجه جدي
بینی حافظ را با توجه به مباحث نقد  هاي نقد متن یا تأویل متن بررسی کرد یا اصالً تحلیل اندیشه و جهان توان از دریچه می

هر چند در کنار . پژوهی تنوعی شایسته بخشید وسیله به مباحث حافظ ي نقد متن بازبینی کرد و بدین یا نقد متکلم به وسیله روانکاوانه
ها از زوایاي  توان به  مباحث کالسیک نیز ادامه داد و اشعار حافظ را به دلیل پوشیده بودن معانی آن ها همچنان میگونه نقد این

اي جدید به عنوان  هاي کهن در جامه ها و تفسیرهاي جدید، نوشته متعدد تأویل یا تفسیر کرد، اما باید توجه کرد که در تأویل
  :یر سیر تاریخی و آمار مقاالت به تصویر کشیده شده استدر نمودار ز. تحقیقی نو ارائه نشوند
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  نوشتها پی 
هاي مختلف  ها تعقید لفظی یا معنوي آنها نیست بلکه به معناي خواندن صحیح متن و تعبیر آن از زاویه منظور از ابهام در غزل. 1
 .1381کاظم فیروزمند؛ نشر شادگان، تهران،  ي جی اي کاردن؛ فرهنگ ادبیات و نقد؛ ترجمه: ك.ن. است

آورد که خواننده به  خالق اثر به عمد شرایطی را پدید می ي متن در اثر ادبی،  هاي چندگانه یعنی داللت ایهام به طور خالصه. 2
شناسی،  ي بر معنیصفوي، کوروش؛ درآمد: ك.ر. ، نتواند از متن رفع ابهام کند[چند معنایی= ]هنگام مواجه با داللت چندگانه 

         211-210ص
مرادات دیوان حافظ، چاپ مرکز تحقیقات فارسی ایران و   ي رساله) ق. هـ  786 -714( میرسید علی همدانی: ك.ن. 3

چ دوم، مرکز تحقیقات ) ق.ه 786-714(احوال و آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی؛ : ریاض، محمد: ك.هم چنین ن.  پاکستان
 179 -176و پاکستان، ص فارسی ایران 

  22قاسم؛ تاریخ عصر حافظ؛ ج اول؛ ص غنی،: ك .ن. 4
  536 -531؛ ص »حافظ بس« کریم؛  امیري فیروزکوهی،. 5
شناسی،  ، به کوشش سعید نیاز کرمانی حافظ»شناسی شناسی براي حافظ مقاله«افشار، ایرج، : ك.ها ر براي دیدن یکی از نمونه. 6

 .227 -205ج پنجم، ص 

در کتابشناسی حافظ به این نکته اشاره  [خسرو و شیرین ي بحثی پیرامون منظومه ].»دیباچه خسرو و شیرین« ي همانند مقاله. 7
  . اي شده است اشاره» پژوهی حافظ« ي نشده که تنها در بخشی از این مقاله به مقوله

  .ها در دیوان حافظ بسیار اندك است گونه ابهام این پیش از این اشاره شد که منظور از ابهام تعقید لفظی یا معنوي نیست که. 8
پسندد و دوست دارد و با پیش فرضی مشخص  یا مفسر متن ، شعر را آن گونه که می  یعنی این که خواننده  یکسونگرانه.9

  .47-46، ص1387باقري بهادر،: گ.براي اطالع بیشتر ن. بخواند و شرح کند
  .234-227، ص1371،شهریور 30، کلک،ش»ناپذیر حافظماجراي پایان   «دادبه،اصغر،:گ.ن.10
حاجیان،خدیجه و سعید بزرگ بیگدلی،بر قلم صنع خطا رفت یا نه؟ : ي بیت رك براي دیدن شروح و تقریرات در باره. 11

  . 55-27، ص1385یازدهم ، بهار ي  پژوهشهاي ادبی،سال سوم، شماره
دست بدرالدین  و به رالشروحظ در شبه قاره، در قرن دوازدهم با نام بدجالب است بدانیم دومین شرح کامل بر اشعار حاف.12

  .اکبر آبادي نوشته شد
  .31 – 30، ص1387امیرکبیر،: باقري، بهادر، فرهنگ شرح هاي حافظ، تهران: ك.ن. 13
تهران، توس، قیصري، ابراهیم، ابیات بحث انگیز دیوان حافظ، : گ.براي آگاهی از فراوانی شروح برخی از ابیات، ن. 14
ها  انگیز واقعی دیوان حافظ به مراتب بسیار کمتر از تعدادي است که در این کتاب به آن گفتنی است تعداد ابیات بحث. 1380

 . ارجاع داده شده است

به چاپ رسیده  1370تا پایان  1357هاي  ي سال پژوهی که در فاصله حافظ ي براي نمونه از حدود ششصد و پنجاه مقاله. 15
 . مقاله در شرح ابیات حافظ نوشته شده است 200ست، حدود ا



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٦٣٤ 
 

اي با عنوان  برخی از تصحیحات خود نیز مقاله  ي منتخبی از دیوان حافظ را به چاپ رسانیده و درباره 1337خانلري در سال . 16
از آن تصحیحات نیز به  چاپ کرده بود که برخی) 1338و  1337( 2و  1ي یغماي  در مجله» چند نکته در تصحیح دیوان حافظ«

ي نقد چاپ  مورد انتقاد قرار گرفته بود، اما آمار ارائه شده فقط درباره...) سید محمد فرزان، جعفر شعار و(ي برخی محققان  وسیله
ي دیگر این که برخی از این مقاالت مستقیماً در نقد تصحیحات خانلري است و برخی در  نکته. دیوان کامل حافظ خانلري است

  .  د نقد تصحیحات خانلري یعنی در رد انتقاد بر دیوان چاپ خانلري و یا در تأیید آننق
 . نامه است تا  فرهنگ انگیز، بیشتر واژه کلک خیال. 17

  . موضوع یاد شده چاپ شده است  ي مقاله درباره 50حدود  1370-1360هاي  ي سال در محدوده.18 
یادداشتهاي «ي علم و هنر به چاپ رسیده و پس از آن در  در مجله 1307بار در سال شایان ذکر است این مقاله نخستین . 19

  .مرجع ما همین مجموعه بوده است. تجدید چاپ شده است 1367به سال » عالمه قزوینی
  37-22؛ ص 8/1367، 4، ش1کیانوش، محمود،گداي کیمیاگر،  فصل کتاب، س: ك.ر. 20

 121-105، ص 1367شناسی، ج دهم، چ اول، پاژنگ، تهران،  رندي، حافظ خرمشاهی، بهاءالدین، رند و. ك.ر.21 

اي از بهاءالدین خرمشاهی است که در آن مضامین مشترك موجود در اشعار این دو  نام مقاله» حق سعدي بر گردن حافظ«. 22 
 . شارع به خوبی نشان داده شده است

، 1347گلگشت در شعر و اندیشه حافظ، تهران، علمی، ج  دوم، : هاریاحی، محمد امین، حافظ با یکی از پیران خانقاه. 23 
236-421  

  .83-82، ص 1367، آبان 8، کیهان فرهنگی، س پنجم، ش »گوته و حافظ«گلشنی، عبدالکریم، .24
  .27-14؛ ص 136ج هفتم؛   شناسی، با حافظ» ابعاد جهانی حافظ«پرهام، مهدي، . 25 
 .12-5ص : 8/1367، 4، ش1س بیگانه، فصل کتاب، سال پروین، حافظ در لبا لولویی،. 26 

  .41-21، ص 1368شناسی، ج یازدهم، ج اول،  ، حافظ»قند پارسی در بنگاله«مشایخ فریدنی، محمدحسین، . 27
، ص 1369شناسی، ج اول،  ، حافظ»انعکاس پرتو حافظ یا عکس روي او در مغرب زمین«یا کوکب، ) صفاري(صورتگر . 28

160-173. 

  .87-73، ص 1371، سخن اهل دل، پاییز »مقام حافظ در میان پژوهندگان عرب«وند، صادق،  آیینه .29
- 66-29-26، ص1368،3، بحثی در اسلوب هنري حافظ، کیهان فرهنگی، س ششم، ش »از تقلید تا خلق«موحد، ضیاء، . 30

79. 

، 21ي دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، س  هاي در ساخت غزل حافظ، مجل نظامی، نکته محمدي، عباسعلی،  نظام بی. 31
 .240-223، ص 1367ش دوم، 

شناسی، ج  شناسی شعر حافظ، حافظ کدکنی، محمدرضا، این کیمیاي هستی، عامل موسیقیایی در تکامل جمال شفیعی. 32
 .55-41، ص 1369دوازدهم، پاژنگ، تهران، 

 31-9، ص 1369شناسی، ج پانزدهم،  ظ، حافظهاي حاف دادبه، اصغر، توازي معنایی در ایهام. 33 

 .34-15، ص 1370، حافظیان مسلم، همدان، »اي ناهمواریها در شعر حافظ پاره«ذکاوتی قراگزلو، علیرضا، . 34 
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 .پژوهی برخورد نکردیم  اي با مضمون حافظ پیش از این تاریخ به مقاله. 260نیکنام، مهرداد،کتابشناسی حافظ، ص : ك.ن. 35 

 ).1338 -1289هاي سال(  765و ایرج افشار، فهرست مقاالت فارسی، ج اول، ص  238همان، ص . ك.ن. 36 

ها و یا حتی بدون مناسبت ولی  هاي بعد به مناسبت اند، یعنی در سال ها یک تا چندین بار تجدید چاپ شده بعضی از مقاله. 37 
به این موارد در طول مقاله به مناسبت اشاره . اند پ رسیدهبصورت مدون در یک مجموعه یا به صورت پراکنده دوباره به چا

در مجله هفت هنر به چاپ  1349از ابراهیم باستانی پاریزي نخستین بار در آبان » حافظ چندین هنر«ي  براي نمونه مقاله. شود می
در  1352، در سال »هفت بندناي «ي وحید، و باز در همان سال در  در مجله 1350رسیده است و پس از آن به ترتیب در سال 

ي بزرگداشت حافظ در همان سال در شیراز، به  که به مناسبت برگزاري کنگره» ي زندگی و شعر حافظ درباره«ي مقاالت  مجموعه
ي مقاالت  در مجموعه 1366این مقاله در سال . همت منصور رستگار فسایی از مقاالت کنگره فراهم شد، به چاپ رسید

  .تشارات پاژنگ نیز به چاپ رسیده استشناسی از ان حافظ
 .  اند هاي بعد دوباره چاپ شده یعنی مقاالت هر دهه که در سال» تجدید چاپ شده«پس مقاالت

، در 1352مقاالت ارائه شده در این کنگره به همت دکتر منصور رستگار فسایی، در سال   ي شایان ذکر است مجموعه. 38 
به چاپ رسید، این مجموعه دوبار دیگر تجدید چاپ شده است؛ یکبار در » ندگی و شعر حافظي ز درباره«اي با عنوان  مجموعه

بزرگداشت حافظ از سوي   ي ي برگزاري دومین کنگره و در آستانه 1367از سوي دانشگاه شیراز و بار دوم در سال  1357سال 
  . انتشارات صنوبر در تهران

  .57و نمودار ص  35،ص1378هاي حافظ، تهران، امیر کبیر، رهنگ شرحباقري، بهادر، ف:گ.ن.براي اطالع بیشتر. 39

پذیرش تعداد در سیر  «.ریزي آموزش عالی، صحت این فرضیه را ثابت می کند دو گزارش زیر از سازمان پژوهش و برنامه. 40 
برابر  21نشجوي شاغل به تحصیل برابر رشد، در تعداد دا 22سال گذشته حدود  30 درها و مراکز آموزش عالی  دانشجو در دانشگاه

که تعداد  شود، ضمن این برابر رشد دیده می 11برابر رشد و در تعداد اعضاي هیات علمی نیز  17آموختگان  رشد، در تعداد دانش
سال  7 تقریبا هر »آمار آموزش عالی ایران«براساس ارقام موجود در . برابر شده است 10ها و مراکز آموزش عالی کشور نیز  دانشگاه

  .شود شدگان در مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، دو برابر می یک بار، تعداد پذیرفته

سال، تعداد دانشجویان  27این  در این واقعیت است که ي دهنده شمسی نشان 74تا  48هاي  سیر کلی تعداد دانشجویان طی سال
زمانی تعداد  ي ، افزایش یافته است به عبارتی در این دوره74ر در سال نف 621هزار و  526به  48نفر در سال  268هزار و  27از 

  .است داشتهدرصد  24/8دانشجویان ساالنه رشدي بیش از 

آزاد نیز توانسته است بخش زیادي از تقاضاي روزافزون آموزش عالی  دانشگاه. البته این ارقام تنها مربوط به بخش دولتی است
در این سال، . اند هزار دانشجو نیز در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده 750حدود  1380سال  را پاسخ دهد، به طوري که در

 100میلیون نفر برآورد شد که به این ترتیب نسبت دانشجویان کل کشور در هر  55/1مجموع دانشجویان شاغل به تحصیل حدود 
  .نفر خواهد بود 2318هزار نفر جمعیت، معادل 
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در مجموع یک میلیون  79-80تا 48- 49هاي  سال دردهد که  آموختگان آموزش عالی ایران نشان می نشبررسی کلی آمار دا
  .اند ها و موسسات آموزش عالی مدرك دریافت کرده نفر از دانشگاه 280هزار و  439و 

ن تحصیلی و سال گذشته متحول شده و از توجه به مقاطع پایی 30گیري آموزش عالی در  توان گفت جهت در مجموع می
گیري را  کاردانی و کارشناسی به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري معطوف شده است، ضمن این که علت این تغییر جهت ي حوزه
تر و صعود به تحصیالت تکمیلی عنوان  دانشگاهی براي حرکت از مقاطع پایین ي آموخته توان در افزایش تقاضاي جمعیت دانش می
  .کرد

هاي علوم پزشکی بوده که  ها مربوط به دانشگاه شدگان دانشگاه درصد از پذیرفته 16حدود  58 -57تحصیلی البته در آمار سال 
برابر،  23وزارت علوم و تحقیقات اعالم کرده است که پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی . لحاظ نشده است 88 -87در آمار سال 

برابر شده  15برابر و در مقطع دکتراي تخصصی  12اي  دکتراي حرفه برابر، در مقطع کارشناسی ارشد و 25در مقطع کارشناسی
تحصیل به خصوص در میان  ي ها و افزایش تقاضا براي ادامه دهنده توجه به رشد مقاطع مختلف در دانشگاه نشان  است که همگی

ه با رشد تعداد مراکز آموزش هزار نفر بوده ک 176حدود  5758همچنین تعداد دانشجویان کشور در سال تحصیلی . جوانان است
  .»هزار نفر رسیده است 572میلیون و  3عالی و استفاده از ظرفیت داخلی کشور، تعداد دانشجویان امروز به 

      newsnum?aspx.papertext/new/ir.jamejamonline.www :نقل از

میالدي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش  1956برابر با  1335-36، در سال تحصیلی )1992(» شمس آوري«بنا به گزارش «
و  19815به ترتیب  1341-42و  1339-40این تعــداد در ســال تحصیلی . اند نفر دانشجو مشغول به تحصیل بوده 11928عالی ایران 

نفر دانشجو مشغول به تحصیل بوده است و تعداد  29683، 1344-45ر سال تحصیلی دراین راستا، د. نفر بوده است 24635
- 58در اول انقالب یعنی سال تحصیلی .نفر بوده است 160308، 1356-57انقالب یعنی سال تحصیلی  ي دانشجویان ایران در طلیعه

درصد تعداد کل دانشجویان را زنان تشکیل  5/30نفر دانشجو داشتند که  175675، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران 1357
، از تعداد 1365-66الی  1361-62سال یعنی از سال تحصیلی  5بعد از بازگشایی دانشگاهها، تعداد دانشجویان به مدت . دادند می

ترین  ایران، پایین بنابراین، بعد از انقالب اسالمی. کمتر بود 1357-58دانشجویان اول انقالب یعنی تعداد دانشجویان سال تحصیلی 
سال (در مقام مقایسه، سهم زنان از تعداد کل دانشجویان از اول انقالب . بوده است 1361-62تعداد دانشجو در سال تحصیلی 

درصدي داشته  317درصد افزایش و تعداد کل دانشجویان نیز رشد  7/16) 1379-80سال تحصیلی (تا کنون ) 1357-58تحصیلی 
- 80نفر در سال تحصیلی  733527به  1357-58نفر در سال تحصیلی  175675از ) بخش دولتی(انشجویان است، یعنی تعداد کل د

  .1380، 15ي  کتاب زنان، شماره ي ، فصلنامه»زنان و آموزش عالی«ودادهیر ،ابوعلی: با تلخیص نقل از» .رسیده است 1379

 . شد می پیش از انقالب اسالمی از رادیو پخش» مرزهاي دانش«برنامه .  41



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٦٣٧ 
 

الدین  شمس«اي است با نام  مقاله» ي حافظ باید دانست آنچه درباره«ي  هاي چاپ شده در مجموعه براي نمونه یکی از مقاله. 42 
قرائت شده و سپس در مجموعه مقاالت  1350ي بزرگداشت حافظ در سال  این مقاله نخستین بار در کنگره» محمد گلندام شیرازي

  چاپ شده و براي بار سوم نیز در این مجموعه به چاپ رسیده است 67و  52رستگار فسایی در سالهاي کنگره به کوشش منصور 

ي چاپ جدید حافظ نامه شد  نامه که بعدها ضمیمه در مستدرك حافظ) خرمشاهی(به برخی از این نقدها خود نویسنده . 43
نماي  فرهنگ بسامدي واژهاز حسین خدیو جم،  زلهاي حافظنامه غ واژههاي  پاسخ داده است و همچنین در نقد هر کدام از کتاب

و  حافظ به روایت شاملواز حسینعلی هروي،  شرح غزلهاي حافظاز پرویز اهور،   انگیز کلک خیالدخت صدیقیان،    از مهین حافظ
  .ي انتقادي نوشته شده است چند مقاله... و حافظ به سعی سایه 

یا بحث در سال تولد حافظ، همچنین در  اتفاق افتاده  722یا  721که به سال » ات حافظوف«براي نمونه بحث و تحقیق در . 44
مباحث مهمی به ... شیرازي بوده است یا اصفهانی یا تویسرکانی یا این که حافظ حتماً شیعه بوده است یا سنی و  این که حافظ اصالتاً

 .  اند ین مضامین نوشته شدهپژوهی با هم رسد و اتفاقاً تعدادي از مقاالت حافظ نظر نمی
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  منابع 
: ، سخن اهل دل، به کوشش عبدالحسین زرین کوب، تهران»مقام حافظ در میان پژوهندگان عرب«) 1371(وند، صادق آیینه
  .یونسکو

  .علمی ـ فرهنگی: ،تهران6-1،جفهرست مقاالت فارسی( ) افشار، ایرج
 .227 -205شناسی، ج پنجم، ص  کوشش سعید نیاز کرمانی، حافظ ، به»شناسی شناسی براي حافظ مقاله«ـــــــــــــــ

  .601-597و  536 -531، ص 26یغما، ش،»حافظ بس« ) 1352(کریم امیري فیروزکوهی،
  .57و نمودار ص  35، تهران، امیر کبیر،صهاي حافظ فرهنگ شرح) 1378(باقري، بهادر
  .پاژنگ:فتم، به کوشش سعید نیاز کرمانی، تهرانج ه  شناسی، حافظ» ابعاد جهانی حافظ«) 1366(پرهام، مهدي

 
یازدهم،   ي  ، پژوهشهاي ادبی،سال سوم،  ،شماره»بر قلم صنع خطا رفت یا نه؟« )1385(حاجیان،خدیجه و سعید بزرگ بیگدلی

  . 55-27ص
  .فرهنگی و سروش -علمی: ، تهران2و1، جنامه حافظ) 1367(خرمشاهی، بهاءالدین
  .پاژنگ:شناسی، ج دهم، به کوشش سعید نیاز کرمانی، تهران ، حافظ»رند و رندي« ) 1367(ـــــــــــــــــــــــــ

: شناسی، ج پانزدهم، به کوشش سعید نیاز کرمانی، تهران ، حافظ»هاي حافظ توازي معنایی در ایهام« ) 1369(دادبه، اصغر
 .31-9پاژنگ، ص 

  .234-227، ص30ک،ش، کل»ماجراي پایان ناپذیر حافظ  «،)1371(دادبه،اصغر
 .34-15، حافظیات مسلم، همدان، ص »اي ناهمواریها در شعر حافظ پاره«، )1370(ذکاوتی قراگزلو، علیرضا

  .، گلگشت در شعر و اندیشه حافظ، تهران، علمی، چ دوم»حافظ با یکی از پیران خانقاهها« ) 1374(ریاحی، محمد امین
شناسی، ج  حافظ ،»شناسی شعر حافظ عامل موسیقیایی در تکامل جمال: هستیاین کیمیاي «،) 1369(کدکنی، محمدرضا شفیعی

 .55-41پاژنگ، ص : دوازدهم، به کوشش سعید نیاز کرمانی، تهران

  نماي حافظ،  فرهنگ بسامدي واژه، ( )دخت صدیقیان، مهین
  .مهر ي ، تهران، سورهشناسی درآمدي بر معنی، )1387(صفوي، کوروش

شناسی، ج دوازدهم،  به  ، حافظ»انعکاس پرتو حافظ یا عکس روي او در مغرب زمین«) 1369(، کوکب)صفاري(صورتگر 
 .پاژنگ:کوشش سعید نیاز کرمانی، تهران

ار: ، تهران)بحث در آثار و افکار و احوال حافظ( تاریخ عصر حافظ، )1366(غنی، قاسم  زو.  
  .توس ، تهران،ابیات بحث انگیز دیوان حافظ)  1380(قیصري، ابراهیم

  .شادگان : ي کاظم فیروزمند، تهران ، ترجمهفرهنگ ادبیات و نقد) 1381(اي. کاردن، جی
  .37-22، ص 4، ش1، فصل کتاب، س»گداي کیمیاگر«) 1367(کیانوش، محمود

  . 8، کیهان فرهنگی، س پنجم، ش »گوته و حافظ«) 1367(گلشنی، عبدالکریم
 .4، ش1فصل کتاب؛ سال  ،»حافظ در لباس بیگانه«) 1367(پروین لولویی،
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ي دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، س  مجله  ،»اي در ساخت غزل حافظ نظامی، نکته نظام بی«) 1367(محمدي، عباسعلی
 .240-223، ش دوم، ص 21

: انشناسی، ج یازدهم، به کوشش سعید نیاز کرمانی، تهر ، حافظ»قند پارسی در بنگاله«) 1368(مشایخ فریدنی، محمدحسین
  ..پاژنگ

 . 3، کیهان فرهنگی، س ششم، ش»بحثی در اسلوب هنري حافظ:  از تقلید تا خلق«) 1368(موحد، ضیاء

  .، چاپ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانمرادات دیوان حافظ  ي رساله) ق. هـ  786 -714( میرسید علی همدانی
  .شناسی مرکز حافظ:،شیراز2، ویرایششناسی حافظ کتاب ) 1381(نیکنام،مهرداد

  .15ي  ، فصلنامه کتاب زنان، شماره»زنان و آموزش عالی«) 1380(ودادهیر ،ابوعلی
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143  

  ي عرفان و تصوف در زبان فارسی نویسی در حوزه حال بررسی و تحلیل شرح
 

  1رضا حاجیان نژادعلی

  2فر سیما رحمانی

  چکیده

هاي مربوط به این حوزه، از نظر صحت مطالب و  یک ملت، کتاباگر در ادبیات . هاست نویسی، علم ثبت واقعیت حال شرح
هاي کورِ موجود در   زیسته، معتبر و قابل اعتماد باشد، بسیاري از گره اي که در آن می جانبه از شخص و جامعه ي تصویري همه ارائه

در مقابل، اگر . شود نگی گشوده میهاي مختلف تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فره نقد و تحلیل آثار بزرگان و شناخت سیر جریان
اندیشند، بسیاري از  اندیشانی بیفتد که به هیچ چیز جز پدیدآوردن اثر و کسب نام نمی کاران و مصلحت قلم به دست محافظه

یکی از . شود هاي متوالی منتقل می هاي مختلف فرهنگ و علم و ادب، براي سالیان سال به نسل اشتباهات تاریخی در حوزه
تصوف با افکار و عقاید بسیاري از ایرانیان در طول تاریخ . ات فرهنگی مهم در تاریخ فرهنگ ملت ما، عرفان و تصوف استجریان

ي شرح حال عارفان و صوفیان به نگارش  آثاري نیز در زمینه. است است و همواره پیروان خاص خود را داشته گره خورده
ي عرفان و  نویسی در حوزه حال ه تصویري از ذهنیت پیشینیان در خصوص شرحسعی نگارنده در این پژوهش ارائ. است درآمده

هاي اساسی پاسخ داده شود  در نهایت سعی بر این است تا به این سؤال. نویسی حال ي آن با اصول معتبر شرح تصوف است و مقایسه
توان صحت و سقم مطالب این  ست و آیا مینویسی صحیح ا حال که آیا بررسی و نقد این متون بر اساس اصول علمی و معتبر شرح

  ها را از طریق مقایسه با اسناد و مدارك و مطالب تاریخی تعیین کرد؟ کتاب

  

  

 هاي تاریخی نویسی، عرفان و تصوف، متن حال شرح :هاکلیدواژه

                                                        
 اه تهرانعضو هیئت علمی دانشگ -١

 simarahmanifar@yahoo. com: ارشد زبان و ادبیات فارسی،  رایانامه کارشناس ٢
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  مقدمه
هاي  اي یک ملت در زمینهه ي تمام اطالعات و دانسته مایه توان بن هاي شرح حال را به نوعی می مطالب موجود در کتاب

  .مختلف تاریخی، علمی، فرهنگی، ادبی، اجتماعی و غیره دانست
هاي تاریخی  الي کتاب شود، غالباً صورت ابتدایی خود را در البه آنچه به شرح حال افراد و بزرگان یک قوم یا ملت مربوط می

هاي مهم و تأثیرگذار و  د که غالباً جزء شخصیتشو هاي تاریخی، شامل شرح حال افرادي می بخشی از کتاب. دهد نشان می
  . روند کم معروف و مشهور یک ملت به شمار می دست

در بسیاري از آثار . ها نیز یافت ها و مجله هاي تاریخی، در میان آثار ادبی و روزنامه بر کتاب توان، عالوه شرح حال افراد را می
اي که در  ي اثر، معاصران وي، بزرگان و گذشتگان، جامعه خصوص پدیدآورندهتوان به اطالعاتی در  ادبی چه نظم و چه نثر، می

نویسی و به  حال ي شرح حال افراد، آثاري هستند که با قصد شرح اما بهترین آثار دربردارنده. است و غیره دست یافت زیسته آن می
  .اند این عنوان به نگارش درآمده

ها و اشتباهات تاریخی است، با این  هاي شرح حال، آمیخته به خرافات، افسانه تابدر زبان فارسی، اگرچه محتواي بسیاري از ک
ها با هم و تشخیص  ي آن ها، حاصل تعمق در این آثار، مقایسه هایی مانند تاریخ ادبیات هاي ما در کتاب حال بسیاري از دانسته

هاي مربوط به شرح حال عارفان و صوفیه تا  در این میان، موضوع در خصوص کتاب. هاست صحت و سقم مطالب مندرج در آن
حال  است و آیا هدف صرفاً ثبت شرح گرفته نویسی در این حوزه به چه قصدي صورت می حال اینکه شرح. حدي متفاوت است

  است؟ نویسی در خدمت هدف دیگري قرار داشته حال است یا شرح افراد بوده
ها رعایت  نویس، تا چه حد در این کتاب حال ترین رسالت یک شرح مهم ي دیگر این است که انتقال واقعیت به عنوان نکته

  تر اینکه آیا مرزهاي واقعیت در دنیاي عارفانه شبیه جهان عالمانه و پژوهشگرانه است؟ است و مهم شده
ب اصلی و مرجع ي بیان مثال و شاهد، به چهار کتا وسیله ي بهتر مطالب و روشن و عینی کردن آن به در این پژوهش براي ارائه

جامی و  االنس نفحاتي عطار، االولیا تذکرهانصاري، لله خواجه عبدا ي الصوفیه طبقاتي عرفان و تصوف، یعنی  در زمینه
  .اند ها تا حدي بررسی و تحلیل شده است و این کتاب خان هدایت استناد شده رضاقلی العارفین ریاض
  
  ؟نویسی چیست حال شرح

پردازد و ممکن است مفصل یا کوتاه، و عمیق یا  ه به شرح زندگی یک یا چند شخصیت مینویسی فنی است ک حال شرح
آیند و همچنین به میزان  حال در آن به نگارش درمی هاي شرح ها بستگی به عصري دارد که کتاب این ویژگی. سطحی باشد

  .ي تصویري روشن و دقیق از صاحب ترجمه معلومات نویسنده و قدرت ارائه
توان این علم را یکی از شعب تاریخ  می. اي که باشند هاست؛ از هر دسته و طبقه نویسی درواقع شناساندن شخصیت لحا شرح«

  ).12حسن، ص (» .رود شمار می ي تاریخ به دانست؛ آنجا که معرفی کردن و شناساندن افراد نیز بخشی از وظیفه
حال، نویسنده وارد جزئیات زندگی و احوال  هاي شرح در کتاب نگاري در این است که نویسی نسبت به تاریخ حال امتیاز شرح

ها به  هاي تاریخی اثري از نام و نشان آن گیرند که در کتاب ها مورد توجه قرار می شود و گاه افرادي در این کتاب اشخاص می
  .خورد چشم نمی

  
  نویسی حال ي شرح اهمیت و فایده

  :شود ست که بعضی از آن در سطور ذیل خالصه مینویسی از چندین نظر داراي اهمیت ا حال شرح
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هاي تاریخی به  هاي مختلف علمی، ادبی، هنري، صنعتی و غیره که در کتاب داشتن نام بسیاري از افراد در زمینه زنده نگه. 1
  .اند به میان نیاوردهاست؛ زیرا مورخان هنگام شرح وقایع سیاسی زمان پادشاهان، معموالً ذکري از این افراد  اي نشده ها اشاره آن

ها  این کتاب. حال از بیان وقایع سیاسی و تاریخی، اوضاع اجتماعی، و آداب و رسوم زمانه نیز خالی نیستند هاي شرح کتاب. 2
موریسن و همکاران، (» .دهند مالحظه در قلمروِ مسائل اجتماعی در اختیار خواننده و مورخ قرارمی اطالعاتی درخور و مواردي قابل«

  . است اي مواجه شد که به علل مختلف از قلم مورخان افتاده توان با وقایع سیاسی و تاریخی ها می در این کتاب). 103ص 
مطالب ذکرشده از این منابع، براي . است رفته اند که امروز از بین حال از منابعی استفاده کرده هاي شرح برخی کتاب. 3

  . رفته را ندارند، داراي اهمیت و ارزش فراوان است مآخذ ازمیانخوانندگان امروز که امکان دسترسی به آن 
ترین و  اند، باز هم مهم آمیز آمیخته ها و حکایات مبالغه حال اگرچه از خطا و عیب بري نیستند و گاه با افسانه هاي شرح کتاب. 4

. ي زندگی آنان است اوضاع و احوال زمانهبردن به خصوصیات فردي افراد موجود در آن و آگاهی به  گاه تنهاترین منبع براي پی
به اعتقاد یان . اند شان را برایمان حفظ کرده هاي مبهم زندگی ها بسیاري از اخبار و وقایع زندگی صاحبان ترجمه و جنبه این کتاب

ي  ه و با وجود همههایی است که در ایران براي تدوین تاریخ ادبیات به عمل آمد ي کوشش درحقیقت به منزله«ها  ریپکا این کتاب
  )443ریپکا، ص (» .قیمتی براي کسب اطالعات و اخبار است العاده ذي ابتدایی بودن و نقایصی که از لحاظ دقت دارد، منابع فوق

شعر، تصوف، (ي سیر تاریخی جریانی خاص  دهنده حالی که از نوع عمومی هستند، در بسیاري موارد نشان هاي شرح کتاب. 5
هاي  در برخی از کتاب. کنند هاي مختلف کمک می هاي یک جریان در دوران ها به شناخت ویژگی این کتاب. دهستن) هنر و غیره

بیان ) شعر، تصوف، هنر، علم، مذهب و غیره(حال، نویسنده، دیدگاه انتقادي خود را نسبت به افراد و یا آن جریان خاص  شرح
  .هایش در طول تاریخ از اهمیت بسزایی برخوردار است شخصیت کند که از جهت آشنایی با ابعاد مختلف آن جریان و می

ها نوعی از  روند؛ زیرا تاریخ زندگی افراد و گروه شمارمی نویسی به عنوان یکی از منابع اصلی مورخان به حال هاي شرح کتاب. 6
  .آید تاریخ عمومی به حساب می

  
  نویسی حال آوردن بشر به شرح علت روي
هاي فردي و  گرایش بشر به ثبت وقایع، افتخارات، ویژگی. زمان دانست توان با پیدایش نگارش هم ا مینویسی ر حال ظهور شرح

  .است نویسی برده حال خاطرات، وي را از دیرباز به سمت شرح
ها و طبقات  هاي مختلف، در نزد هر فرهنگ و ملیتی جایگاه متفاوتی دارد و دسته این دانش با توجه به خصوصیات ملت

  .گزیند فی را براي نوشتن برمیمختل
نویسی  حال ي آن ملت به شرح گیري تمایالت و عالقه بدیهی است که تاریخِ اولین آثار مکتوب در این زمینه نشانگر شکل

این امر وابسته به آن است که در نزد آن ملت، فرهنگ شفاهی یا کتبی، هریک از چه جایگاهی برخوردار است و کتابت . نیست
ها نسبت به تاریخ، در بین محققان  غیر از اختالفاتی که در مورد میزان احساس امت«. است اهمیت خود را نشان دادهچه زمانی 

نویسی است، در روزگاري که حیات فرد، بخش مهمی  حال شدنی نیست که حس تاریخی پدر شرح وجود دارد، این حقیقت پاك
کسی که (ها به این بود که این فرد  چنین تصویرگر میزان اعتقاد آن و همکشید  از تصور مردم را نسبت به تاریخ به تصویر می

نماید و به تفکر و اجرا  ها را مشخص می داند و مسیرها و راه کسی است که چگونگی این حوادث را می) شود حالش نوشته می شرح
  )10عباس، ص (» .پردازد می

در «مثالً این دانش . است نویسی تأثیر مستقیم و بسزایی داشته حال حاوضاع سیاسی و اجتماعی نیز همیشه بر رواج یا رکود شر
که در همان زمان، تاریخ اسالمی جاي  اروپا به علت دوران تاریکی که در قرون وسطی بر آن سایه انداخته بود، عقیم ماند؛ درحالی

  )12حسن، ص (» .کرد خود را در دنیا باز می
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در بسیاري از موارد نیز . نویس باشد حال هاي شخصی نیز ممکن است محرك شرح یزههاي ملی و عمومی، انگ جدا از انگیزه
» .نویسی، حصول عبرت براي آیندگان، جهت پرهیز از تکرار خطاها و انحرافات پیشینیان است نامه نگاري و زندگی هدف از تاریخ«
  )92شکوري، ص (

  
  حال عارفان و صوفیه هاي شرح هاي تألیف کتاب انگیزه
  :شود ها اشاره می ترین این انگیزه حال عارفان و صوفیه، به مهم هاي شرح هاي ذکرشده در کتاب ین قسمت با توجه به انگیزهدر ا

مبنی بر ) اغلب جنید بغدادي(، احادیث و سخنان عارفان نخستین )48: ؛ قلم35: ؛ احقاف 120: هود(هاي قرآن  وجود آیه. 1
، االنس نفحات، االولیا تذکره، الصوفیه طبقات(آموزي و آرامش قلب  براي عبرتروایت اخبار بزرگان دین و گذشتگان 

  ) الحقایق طرایق
  )االنس نفحات، االولیا تذکره(شدن کردار و گفتار بزرگان تصوف  نگرانی از ظهور مدعیان دروغین بر اثر فراموش. 2
  )الحیات نرشحات عی، الحقایق طرایق(اي خاص  ارادت به سلسله، طریقه و فرقه. 3
اعتقاد به اینکه عارفان و مشایخ صوفیه به نوعی جانشینان و خلفاي امامان هستند که شریعت و حقیقت را از حجاب باطل و . 4

  )سلمی ي الصوفیه طبقات. (کشند انحراف بیرون می
. شود آیندگان می هاي اولیا و مشایخ صوفیه موجب قوت قلب و ثبات قدم ها و حکایت اعتقاد به اینکه روایت قصه. 5

  )الحقایق طرایق، الحیات رشحات عین، الصوفیه طبقات(
  )العارفین ریاض، االنس نفحات(افزودن صوفیان معاصر و متأخر بر ذکر متقدمان . 6
  )الحقایق طرایق، االنس نفحات(تشویق و تحریک بزرگان حکومت . 7
  )االولیا رهتذک، العارفین ریاض(هاي پیشین  رفع نواقص و معایب کتاب.   8
  ) االولیا تذکره(رغبت و درخواست دوستان . 9

  )االولیا تذکره.) (اند کرده چراکه سخنان این بزرگان را در شرح قرآن و احادیث قلمداد می(قرب الهی . 10
  )العارفین ریاض، االولیا تذکره(به یادگار گذاشتن اثري از خویش . 11

ها، جمع طریقت با شریعت و  ي اصلی تألیف این کتاب نتیجه خواهیم رسید که انگیزه هاي این آثار، به این با نگاهی به دیباچه
ي نویسندگان آثاري که در شرح مبانی و  طورکه انگیزه ردیف قراردادن مشایخ صوفیه با بزرگان دین و شریعت است؛ همان هم

  .اند، نیز همین است مبادي تصوف تألیف شده
طورکه اغلب  ترین حامیان تصوف هستند؛ همان حال عارفان و صوفیه، اصلی هاي شرح ابشود گفت نویسندگان کت درواقع می

  .اند خود از بزرگان این حوزه نیز بوده
اند و  دوستداران و حامیان راستین تصوف از بیم مورد اتهام قرارگرفتن طریقت و جدا دانستن آن از شریعت، دست به قلم برده

شاید هم بتوان گفت یاران تصوف براي دفاع از . ي این آثار نیز باید همین موضوع باشد ر دیباچهدلیل استناد به آیات و احادیث د
  .اند طریقت، سنگ شریعت را به سینه زده

  
  نویسی حال هاي شرح شرایط و صالحیت

این دانش، بنابر ویژگی خاص . رود که سروکار مستقیم با انسان دارد شمار می نویسی از جمله علوم انسانی به حال شرح
نویسی با حیثیت  حال بنابراین شرح. شود نویس ناچار به عبور از مرزهاي اجتماعی و ورود به درون زندگی اشخاص می حال شرح

  .اجتماعی و آبروي اشخاص بستگی تام دارد
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  . است در احادیث اسالمی، مکرر، نسبت به حفظ آبرو و کرامت انسان سخن به میان آمده
دهد و یا  ي زندگی روحانی و معنوي وي پایان می برد، درواقع به ادامه ا قلم خود آبروي شخصی را میکسی که با بیان و ی

خوبی از  هایی باشد تا به نویس باید شرایط و اصولی را رعایت کند و داراي صالحیت حال از این است که شرح. کند صدمه وارد می
  .ي این امر خطیر برآید عهده

  : شود ین این شرایط ذکر میتر در ذیل برخی از مهم
به تعبیر امروزي . نوشتن را جایز نداند گفتن و دروغ نویس باید فردي قابل اعتماد و صادق باشد و دروغ حال شرح. وثاقت. 1

هاي شخصی  اعتماد سخن بگوید و حدسیات و تحلیل باید داراي تعهد علمی باشد و صرفاً براساس اسناد و مدارك متقن و قابل
 .با روایات تاریخی و محتواي اسناد درهم نیامیزدخود را 

نویسد، کامالً آشنا  کند و می نویس با ادبیات زبانی که با آن مطالعه می حال الزم است شرح. آشنایی کامل با علوم ادبی. 2
هاي فراوانی را  حثها و ب جایی یک کلمه در برخی از متون، کشمکش بسا که جابه چه. باشد و کاربرد دقیق کلمات را رعایت کند

کاربردن الفاظ و یا ناآگاهی نسبت به معنا و مفهوم آن، ممکن است حیثیت یک  احتیاطی در به با یک بی. آورد وجود می به
 .ناحق تبرئه شود شخصیت محترم از بین برود و یا آدم نادرست و ناسالمی به

ها بپرهیزد و یا اگر  ها و تحقیر آن وهین به شخصیتمؤلف باید از ت. شناسی و آگاهی به شأن و منزلت افراد منزلت. 3
ها و فضایل فراوانش  است، نقص و عیب او را به نیکی هایی از او سر زده هاي خوب و انسانی فراوان دارد و ضمناً لغزش کسی صفت

  )104ـ100شکوري، ص . (ببخشد و از نقل لغزش کوچکش بپرهیزد
هاي خود  اید براساس حب و بغض و منافع شخصی و مسلکی خود، در گزارشنویس هرگز نب حال شرح. انصاف و عدالت. 4

 .او باید منصف و عادل باشد. تصرف کند

معاصر بودن نویسنده با صاحب ترجمه وي را را در گردآوري . نویس با صاحبان ترجمه حال عصر بودن شرح هم. 5
ي صاحب ترجمه شود و این امتیازي است  وت صحیح وي دربارهتواند موجب قضا دهد؛ بنابراین می اطالعات الزم، بیشتر یاري می

گاهی شاید . هایی نیز خالی نیست البته معاصربودن نویسنده با صاحب ترجمه از عیب. کند که بعد زمان آن را ممکن نمی
جا بیاورد  ذرهاي نابهکاري، نویسنده را وادار کند تا سیاست توجیه را پیش گیرد و براي کتمان اشتباهات صاحب ترجمه ع محافظه

عکس این مسئله نیز صادق است و ممکن است معاصربودن موجب بدگویی از صاحبان ترجمه شود؛ زیرا . که حقیقت نداشته باشد
 .شاید در این شرایط حس رقابت و حسادت در مؤلف، از پرداختن به حقیقت مانع شود

 .هاي زشت ها و لقب کاربردن نام پرهیز از به. 6

عدم رعایت مستندنویسی . نویس نباید هیچ مطلبی را بدون مأخذ و مدرك قابل اعتماد نقل کند حال شرح. نویسیمستند. 7
 .آمیختن حقیقت و افسانه در تاریخ و زندگی رجال شود ممکن است در درازمدت موجب درهم

 .حاصل و همچنین خودداري از ایجاز مخل آرایی بی پرهیز از اطناب ممل و عبارت. 8

ي آن عنوان خاص  انتخاب افراد برجسته و شاخص که شایسته. نویسی حال نتخاب افراد برجسته و الیق براي شرحا. 9
حال به موضوع، منطقه، زمان یا سبکی خاص  گاه اختصاص دادن کتاب شرح«. باشند) شاعر، عارف، هنرمند، عالم، فقیه و غیره(

 ) 209، ص 1385فتوحی، (» .ي خاص دارند، ذکر شوند موضوع یا مسئلهي افرادي که سهم اندکی در آن  شود که همه موجب می

آموز بودن مطالب و فوائد اخالقی، سیاسی و  توجه به میزان عبرت. آموز بودن مطالب توجه به میزان عبرت. 10
و انحرافات فکري و ها  کاري فایده و یا مطالبی که متضمن خالف اجتماعی موضوعات و مطالب انتخابی و پرهیز از ذکر موارد بی

 .علمی رجال گذشته هستند
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مؤلف باید خود شخصاً به پژوهش . رقیبان و مخالفان شخصیت موردنظر قرار نگرفتن هاي تأثیر گفته تحت. 11
مؤلف باید خود به تحقیق و . تأثیر آراي دیگران قرار نگیرد ها بپردازد و تحت ي حوادث و گفتارها و ارزیابی آن علمی و مقایسه

وي باید هنگام قرارگرفتن در مقابل دو تصویر متضاد از یک شخص به قلم دو نویسنده، کامالً محتاط . ها بپردازد ي روایت ابلهمق
شی داشته داند نویسندگان آن باشد؛ زیرا نمی ن اند ها چه انگیزه و سابقه و م. 

 .داشتن فرصت کافی و منابع الزم براي تألیف. 12

  
  نویسی حال انواع شرح

  :بندي کرد شود، دسته حال را از این لحاظ می هاي شرح تابک
هاي  کتاب. شوند حال از این جهت به دو نوع تحقیقی و تقلیدي تقسیم می هاي شرح کتاب: از حیث اصالت و سندیت. 1
حال تقلیدي به  هاي شرح اند؛ اما کتاب حال تحقیقی در ثبت و ضبط مطالب به مستندسازي و تتبع و تحقیق توجه نشان داده شرح

توان به  از نوع اول می. اند سازي بوده اند و یا شیفته لفاظی و افسانه حال پرداخته هاي شرح رونویسی مواد دیگر کتاب
. از میرحسین دوست مرادآبادي اشاره کرد) 1163(» ي حسینی تذکره«از حزین الهیجی و از نوع دوم به ) 1165( المعاصرین تذکره

  )195، ص 1387فتوحی، (
ي الشعرا تذکرهاند؛ مانند  ها با تکیه بر اقوال و روایات و حافظه نوشته شده تعدادي از این کتاب: از حیث روش تألیف. 2

با ) 449م (باخرزي  القصر دمیهو ) 429م (ثعالبی نیشابوري  الدهر یتیمه، تعدادي نیز با تقلید از )893م (دولتشاه سمرقندي 
  .سدیدالدین محمد عوفی) 618( الباب لباباند؛ مثل  یز به نگارش درآمدهآم هاي مبالغه پردازي عبارت

از ) 1150( ي آتشکده تذکرهاند و تا حدودي همراه با نقادي هستند؛ مانند  ي فوق را تلفیق کرده ي سوم دو شیوه دسته
  )407ـ403سلطانی، ص . (بیگ آذر بیگدلی لطفعلی

هاي مختلف،  حال، افراد صاحب ترجمه به روش هاي شرح در کتاب: )روش تنظیم مطالب( ي تدوین از حیث شیوه. 3
  )3اته، ص (ترتیب زمانی، مکانی، الفبایی : شوند مرتب می

در ترتیب مکانی، . سلمی نیشابوري ي الصوفیه طبقاتتواند براساس تاریخ والدت و یا وفات افراد باشد؛ مانند  ترتیب زمانی می
هاي مختلف قرار  اند، در دسته که در آن متولد شده و یا قسمت مهم زندگی را در آن گذرانده ي جغرافیایی افراد براساس ناحیه

در ترتیب الفبایی، اشخاص براساس اولین حروف اسم، کنیه یا لقب خود مرتب . ثعالبی نیشابوري الدهر یتیمهگیرند؛ مانند  می
  .خان هدایت رضاقلی العارفین ریاضاند؛ مانند  شده

ي تصویري دقیق و منسجم از  تر است و در ارائه ، ترتیب زمانی یا تاریخی از حیث نزدیکی به روش علمی مناسبدر این میان
  .تر است هاي آن جریان موفق مشاهیر یک جریان و ویژگی
  :ها عبارتند از ترین آن ي عرفان و تصوف اصطالحاتی وجود دارد که مهم نویسی در حوزه حال درخصوص انواع شرح

حال عمومی به شمار  هاي شرح ها بیشتر در نقل اقوال عارف و صوفی خاصی است و جزء کتاب این کتاب: ملفوظات
ملفوظات ( فوائدالفؤادپردازد؛ مانند  نویسنده ضمن نقل گفتار شخصیت موردنظر، گهگاه به شرح احوال وي نیز می. روند نمی

  .از عبداالول نیشابوري احرارلله عبیدا ملفوظات خواجهاز حسن دهلوي و ) الدین بداوینی خواجه نظام
شود که در شرح اقوال، مجالس و احوال یک تن عارف و صوفی  هایی اطالق می ها، در اصل به کتاب این نوع کتاب: مقامات

  ) 81هاشمی، ص . (و اجداد، پیر و مرشد و اوالد و اخالف وي است
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نگاري به شرح زندگانی  در اصطالح تاریخ«و اخالق است؛ اما  در معناي لغوي مترادف با کلمات شیوه، روش، رفتار: سیره
نخستین بار این کلمه فقط در مورد ). 28دلشاد تهرانی، ص (» .شود هاي برجسته گفته می پیامبر اکرم یا بزرگان دین و شخصیت

  .ار برده شدرفت؛ اما بعدها عالوه بر پیامبر اسالم در مورد افراد دیگر نیز به ک کار می پیامبر اسالم به
» طبقات«و » طبقه«هاي مختلف  ي خود، به معنی ي ترجمه ، در مقدمه)230م (سعد واقدي  از ابن طبقاتمترجم کتاب : طبقات
نویسی مدنظر است، به کار  حال کند که در هیچ مورد، این کلمه به معناي اصطالحی که در شرح اشاره می البالغه نهجدر قرآن و 

  )سعد، ص هفت ابن ،طبقات ←. (است نرفته
ها  هاي علمی آن ي گروهی از مشاهیر است که خصایص و تخصص حال و ترجمه نویسی، شرح حال طبقات در اصطالح شرح

  ).412م (از عبدالرحمان سلمی نیشابوري  الصوفیه طبقاتو ) 430م (از ابونعیم اصفهانی  االصفیا طبقاتمشترك است؛ مانند 
اند؛ مثالً گاه اشخاصی را  حال و نام افرادي است که وجه اشتراك زمانی یا مکانی داشته ظیم شرحظاهراً منظور از این واژه، تن

نی از استادان مشخصی بهره برده مهدوي دامغانی، . (است» دوره«ي  دانند که تقریباً معادل کلمه اند، یک طبقه می که در زمان معی
  )ص چهار

حال  هایی هستند حاوي نام و شرح در معناي عام خود، نوعاً کتاب. خاص دارد، یک معناي عام و یک معناي »طبقات«اصطالح 
اشخاصی که از جهت یا جهاتی با یکدیگر اشتراك دارند و در معناي خاص، اصطالحی است مربوط به علم حدیث، و به جماعتی 

شناسان از غفلت دانشمندان  حدیث«. شندوسال و برخورداري از استادان و مشایخ، مشترك با شود که از لحاظ زمان و سن اطالق می
» .اند استفاده کرده و آن را اصطالحی خاص براي علم حدیث قرار داده) طبقات(ي تعریفی از این کلمه  دیگر علوم براي ارائه

  )36صفري فروشانی، ص (
  

  حال هاي شرح زبان و سبک نگارش در کتاب
اي که براي  نویسی با توجه به حوزه حال شرح. شبیه و یکسان نیستحال در زبان فارسی،  هاي شرح ي نگارش در کتاب شیوه

نویسندگان این آثار وابسته به . شود، واژگان و اصطالحات خاص و زبانی پیچیده یا آسان خواهد داشت گزیده می تألیف برمی
  .کنند می رانند، از اصطالحات و واژگان خاص براي توصیف و شرح احوال استفاده موضوعی که در آن قلم می

هاي فنی  حال در غالب موارد به نثر مصنوع و فنی به عربی یا فارسی نگاشته شده و گاه جمله هاي شرح ي کتاب مقدمه و دیباچه
است تا بر اثر تتبع  ها آورده شده این توصیفات بیشتر براساس سجع و هماهنگی کلمه. است کار رفته ها به براي بیان توصیف شخصیت

  .و تحقیق
چیز فداي الفاظ آهنگین  است و در این آثار همه ها یورش برده سجع، حتی بر رویدادنامه» آرتور جان آربري«ي  تهبه گف

افزون در ادبیات عرب  اي دم گونه شاید فراوانی این همه سجع، ناشی از ذوق بد ایرانیانی باشد که از دوران عباسیان به. شود می
بازي  دادن به هنرنمایی و کلمه کردن و آگاهی این مواقع است که هدف نگارش از مطلعدر ) 48آربري، ص . (سهمی بزرگ داشتند

  .کند تغییر پیدا می
ي مؤلف از تألیف و درواقع  چگونگی زبان و سبک انشاي یک اثر تا حد زیادي به محتواي آن، مخاطب اثر، قصد و انگیزه

حال در زبان فارسی ازآنجاکه اغلب شاعران  هاي شرح ؛ بنابراین کتابشود آید، مربوط می اي که به نگارش درمی رسالت اثر و دوره
  .گیرد، داراي سبکی شاعرانه، عارفانه و عالمانه است و عارفان را در برمی

ها که  در این تذکره. است ي شاعران در غالب موارد، نویسنده زبانی فاخر، آهنگین و مسجع را براي نگارش برگزیده در تذکره
گویی مؤلف . هاي لفظی و معنوي هاي ادبی و آرایه د در اکثر موارد شاعر و ادیب است، متن کتاب پر است از جملهنویسنده، خو
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هاي  الي جمله است؛ انگیزه و هدفی که در البه یکی از مقاصد خود را عرض اندامی شاعرانه و اثبات فضل و ادب خویش قرار داده
  .کتاب پنهان است

ي مردم هستند، و هدف مؤلف که ارشاد و تعلیم و حفظ  فان، با توجه به مخاطب این آثار که تودهحال عار هاي شرح در کتاب
 الصوفیه طبقاتو  االولیا تذکرهدر آثاري چون «است، زبان ساده، روان و تا حدي کهنه است؛  سخن بزرگان از نظر لفظ و معنی بوده

، ص 1375کوب،  زرین(» .ها غالباً از تعقید و ابهام خالی است سندگان آناند، نثر فارسی در نزد نوی چون طبقات عام، مخاطب بوده
در این آثار گاهی . هاي قرآنی، احادیث نبوي و اصطالحات خاص این طایفه است هایی که در تفسیر و تعبیر آیه مگر قسمت) 141

کالم منظوم . است ها صورت گرفته تفسیر آیه هاي قرآن مجید به همراه براي توضیح مطلب، اقتباس از احادیث، اقوال بزرگان و آیه
  .است تاریخ وفات اولیا و علما نیز به نظم آمده کار برده شده و گاهی ماده عربی و فارسی براي زیبایی عبارات به

ازآنجاکه . اند ي نگارش عهد و عصر خود قرار نگرفته تأثیر اسلوب و شیوه حال صوفیه چندان تحت هاي شرح نویسندگان کتاب
اند و سروکارشان همواره با  اند، براي طبقات ممتاز و رجال دولت کمتر سخن گفته این نویسندگان در هر عصر و زمانی که بوده

اند و  کار برده هاي ساده و آسان به هاي خود جمله مردم عادي و درویشان بوده و هدفشان نیز تربیت و ارشاد مردم، ناگزیر در نوشته
سن تأثیر کالم بهبراي توضیح و بیان مطل ي برهان و استدالل منطقی، اغلب از حکایت و تمثیل استفاده  جاي اقامه ب خویش و ح

گذشته از این باید گفته شود که براي این . اند؛ زیرا طبقات عامه به حکایت و مثَل و حکمت ساده میل و گرایش بیشتر دارند کرده
هاي دیگر نویسندگی قرار بگیرند و از آن پیروي کنند؛ زیرا ذهن و فکر  یر شیوهنویسندگان مجال چندانی نمانده بود تا تحت تأث
است که در مجالس وعظ و تذکیر با بیانی شیوا و  ي بیان مشایخ و اکابر صوفیه بوده آنان کامالً مشغول و مجذوب طرز سخن و شیوه

تر و  همین عوامل، کتب و رساالت خویش را با نثري ساده اند و در اثر گفته با تعبیراتی نغز و دالویز براي مریدان خویش سخن می
  ) 109و  108کاشفی سبزواري، ص . (اند نوشته هاي کامل و تا حدي خالی از تصنع می تر و جمله روان

اند و مؤلفان غیر ایرانی نیز در این  حال زبان فارسی در هند و پاکستان تألیف شده هاي شرح ازآنجاکه شمار بسیاري از کتاب
  . است میان کم نیستند، زبان مردم این سرزمین تأثیر خود را بر این آثار گذاشته

اند و سبب  کرده گروهی از نویسندگان محلی به سبب نداشتن تسلط به زبان فارسی، بعضی از اصطالحات را خود ابداع می
  .اند راهیابی اصطالحات اردو و محلی به این آثار شده

  

  رفان و صوفیان در زبان فارسینویسی در خصوص عا حال شرح

هاي نخستین صوفیان یا  نویسی در خصوص عارفان و صوفیه را بررسی کنیم، باید ابتدا به سراغ نوشته حال اگر بخواهیم سیر شرح
  . همان زاهدان و پارسایان برویم

را در مجالس، تحت عنوان  هاي ایشان زدند و شنوندگانی خاص، گفته در ابتداي امر، این گروه شخصاً دست به تألیف نمی
انگیز از احوال پیغمبران  اي از همین زاهدان بودند که چون در بازارها و مساجد، حکایات عبرت دسته«. کردند ملفوظات، ثبت می

گان ها که غالباً مملو از شنوند و مجالس آن... شدند خواندند، قُصاص خوانده می شده بر مردم می گذشته و یا امم و اقوام فراموش
  )50، 1377کوب،  زرین(» .انداخت کشانید و به راه عزلت و انزوا می گاه کسانی را نیز به زهد و توبه می گون بود، گه گونه

اند که بخشی از اقوال و  ي معروف به الزهادالثمانیه شمرده گانه ي پیشوایان هشت منابع عرفان اسالمی، حسن بصري را از زمره«
  :این پیشوایان عبارتند از. است دست ما رسیده به کلمات قصار این پیشوایان
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، )62م (بن خثیم  ، ربیع)60م پیش از (بن عبد قیس  لله، عامربن عبدا)26م پس از (بن حیان  ، هرم)37م (بن عامر قرنی  اویس
  ).110م (ري و حسن بص) 75م (، اسودبن یزید نخعی )63م (الجدع  بن ، مسروق)62م (بن ثوب الخوالنی  للهابومسلم عبدا

  ) 918، ص 1سزگین، ج (» .اند صراحت، مؤلف کتاب خوانده از این میان تنها حسن بصري را به

جا گذاشت که در آن علم بود؛ اما در روایتی  هایی به اند که چون درگذشت، کتاب در سرگذشت حسن بصري آورده«
هایی را که در نزد او بود،  ها و صحیفه د و تمامی کتاباست که وقتی بیماري وي سخت شد، دستور داد تنور را روشن کردن آمده

  )103ثبوت، ص (» .در تنور افکندند

نویسی در خصوص عارفان و  حال دهد، اثري که مربوط به شرح به حسن بصري نسبت می الفهرستدر آثاري که ابن ندیم در 
. است اي با این عنوان شکل نگرفته طور مشخص طبقه خورد و البته جاي تعجب هم نیست؛ چراکه هنوز به صوفیه باشد به چشم نمی

  ) 11بدوي، ص (» .درستی نتوان تعبیر فنی تصوف را بر پارسایان مسلمان نهاد رسد تا اواسط قرن سوم هجري، به به نظر می«

است تا صدر  هاي الزم شده دستکاري«است  به نگارش درآمده) پارسایان نخستین(حتی در آثاري که بعدها در مورد این طبقه 
گیري کامل و جامع تصوف اسالمی یعنی از قرن  ي شکل و ذیل آن با هم اندکی هماهنگ باشد، چراکه اصوالً شرح آنان در دوره

  )جا همان(» .است چهارم هجري به بعد نوشته شده و طبعاً شیفتگی مؤلفین در کار نگارش بیوگرافی پارسایان دخالت جدي داشته

دانستن علماي زاهد و عابد و با ورعی چون  بعید هم نیست که منسوب«: نویسد کند و می این نکته اشاره میصفا نیز به لله ا ذبیح
  ) 37صفا، ص (» .بن عیاض و امثال آنان به صوفیه هم از مبدعات همین قرن سوم هجري باشد ابوهاشم صوفی و فضیل

تصوف در اصول و مبانی خود با تألیف و «. است گرفتهتوان گفت هنوز قصد و ضرورت تألیف در میان این زاهدان شکل ن می
  ) 54، ص 2غنی، ج (» .کردن دفتر و فراموش کردن علم است ي ابوسعید قدم اول تصوف، پاره تصنیف مخالف است، به گفته

  : 1کنیم جا به اولین آثار مکتوب نخستین صوفیان اشاره می در این
  نام اثر  ) ق.   ه(سال وفات مؤلف   نام مؤلف

  تفسیر قرآن  161  سفیان ثوري

  االقطار حجاب  187  بن عیاض ابوعلی فضیل

  الحدیث  200  معروف کرخی

  ) الزهد( التصوف کتاب  227  بشربن حافی

ـ رساله فی ذکر  المجربات  246  ذوالنون مصري
  الصالحین مناقب

و القیام بها ـ رساله لله الرعایه لحقوق ا  243  بن اسد محاسبی حارث
  التصوف فی

                                                        
 .است از فؤاد سزگین آمده هاي عربیتاریخ نگارشاین آثار در کتاب . 1
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  الزهد کتابـ  المریدین کتاب  258  بن معاذ رازي یحیی

  االحکام القضاء و القدر رساله فی  264  بایزید بسطامی

  الصدق کتاب  286یا279  ابوسعید خراز

  القلوب مقامات  295  ابوالحسین نوري

  ـ رسائل دواءاالرواح  298  جنید بغدادي

  ... و اءسیراالولیـ  االولیاء ختم  285  محمدبن علی حکیم ترمذي

ابومحمد جعفربن محمد خلدي 
  خواص

  المشایخ حکایات  348

ابوالعباس احمدبن محمدبن زکریاء 
  نسوي

  الصوفیه طبقات  396

رفته در قرن سوم هجري، جریان تصوف، شکل منسجمی به خود گرفت، اصول و مبادي آن تعریف و مشخص شد و  رفته
نگاري در خصوص  حال هایی که به قصد شرح قبالً هم اشاره شد، اولین کتاب طورکه همان. تألیفاتی در این زمینه به وجودآمد

به این  االولیا حلیهاز سعیدبن االعرابی است که ابونعیم اصفهانی در  النساك طبقاتعارفان و صوفیان در زبان عربی تألیف شد، یکی 
» نورالدین شریبه«ي  دبن داودبن سلیمان است که به گفتهاز محم اخبارالصوفیه و الزهاددیگري . کند کتاب بسیار تکیه و اعتماد می

کتاب دیگر از ابوالعباس . است است، از استادان سلمی بوده سلمی نیشابوري نوشته ي الصوفیه طبقاتاي که بر کتاب  در مقدمه
سلمی، . (است ست ما نرسیدهد ها به یک از این کتاب که متأسفانه هیچ الصوفیه تاریخاست به نام ) 396م (احمدبن محمدبن زکریا 

  ) 49ص 

هاي  این کتاب اثري آشکار در کتاب. است) 412م (سلمی نیشابوري  الصوفیه طبقاتبنابراین اولین کتاب موجود در این زمینه، 
  . بعدي در این زمینه دارد

هر نوع ادبی، هر نوعی که «یم که بپذیر» االولیا آغاز پیدایش نوع ادبی تذکره«اي با عنوان  ي یورگن پل را در مقاله اگر گفته
کند؛ زیرا تقاضاي  منشأ نوشتاري داشته باشد، با نیاز اجتماعی منطبق است و نقشی اجتماعی را در قبال مخاطبان خود ایفا می

جامعه و گویی به نیاز  ، تألیف این اثر را نیز باید در جهت پاسخ)129پل، ص (» .شود مخاطبان است که باعث پیدایش انواع ادبی می
  . ي رسوخ و نفوذ تصوف در میان حداقل، جویندگان علم و حقیقت دانست درنتیجه نشانه

او بیش از چهل سال، حدیث پیامبر اسالم را . اي اهل علم و زهد به دنیا آمد در خانواده) 412م (عبدالرحمان سلمی نیشابوري 
سبب تألیفات او در  وجود آورد؛ اما شهرت وي به حادیث پیامبر بهي ا کرد و حدود سیصد جزوه در زمینه بر مردم قرائت و امال می

  )29سلمی، ص . (ي تصوف است نه در تفسیر و حدیث زمینه

که در آن ) قرن چهارم؛ دوران ایجاد تحول بزرگ در تفکر مسلمانان(هاي فردي و خانوادگی عبدالرحمان و دورانی  ویژگی
  .آورد وجود زیست، ضرورت چنین تألیفاتی را به می
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وجود آمد؛ اما  ي شرح مبانی و اصول تصوف به زبان عربی به سلمی نیشابوري، آثار متعددي در زمینه ي الصوفیه طبقاتپس از 
در ) 430م (نویسی در خصوص عارفان و صوفیه، تنها مؤلفی که زبان عربی را برگزید، ابونعیم اصفهانی  حال ي شرح در زمینه

  .بود یااالصف االولیا و طبقات حلیه

با تقریرات و شرح خود از کتاب سلمی که با زبان فارسی و ) 481م (انصاري لله سرانجام در قرن پنجم هجري، خواجه عبدا
نویسی  حال ي شرح است، راه را براي زبان فارسی هموار کرد تا جاي خود را در میان آثار مستقل در حوزه ي هروي انجام داده لهجه

  . باز کند

اگرچه از . هاي مختلف از جمله عرفان و تصوف به زبان فارسی صورت گرفت انصاري، اغلب تألیفات در زمینه بعد از خواجه
ي  خصوصاً در زمینه(هاي مختلف، باز هم استفاده شد  هاي مختلف و در زمینه زبان عربی به عنوان زبان نوشتاري آثار، در دوره
اما هرگز به دوران اقتدار و حکمرانی خویش بر قلمرو ) دین و فرهنگ دینی داردعلوم دینی و اسالمی و تصوف که پیوند دیرینه با 

  .زمین بازنگشت مکتوبات ایران
ي مؤلفان این  تري بررسی کنیم، باید به انگیزه طور دقیق نویسی در خصوص عارفان و صوفیه را به حال اگر بخواهیم سیر شرح

ي  کننده توانند بیان اند، می ها به نگارش درآمده هاي تذکره براساس آن اباهداف و اغراضی که کت«. ها نیز توجه کنیم کتاب
اغراض تاریخی ادبی از دیرباز باشند؛ یعنی ثبت و ضبط نام و نشان و زندگی و آثار سخنوران و ادیبان با چه هدفی صورت 

  )287، ص 1387فتوحی، (» است؟ جود داشتههایی و گرفته و از ایام قدیم در تاریخ ادبیات و قلمروهاي تاریخ ادبی چه جریان می
هاي شرح حال عارفان نیز صحت دارد، در عین حال در نظرگرفتن منافع آشکار یا پنهانی که نویسنده  این نکته در مورد کتاب

  .دست گیرد، از اهمیت خاصی برخوردار است دارد تا قلم به را وامی
هاي  شود که مشخص شود آیا تفاوتی با انگیزه رح مبادي تصوف اشاره میها و اغراض مؤلفان چند کتاب در ش ابتدا به انگیزه

  هاي شرح حال دارد یا نه؟ تألیف کتاب
آوردن کتابی که  درخواست اصحاب را بر فراهم) 434م (، محمد مستملی بخاري التصوف التعرف لمذهبشارح کتاب 

مستملی . (کند ي اصلی خویش از تألیف کتاب بیان می ، انگیزه»مشتمل بر دیانات و معامالت و حقایق و مشاهدات و اشارات باشد«
  )33، ص 1بخاري، ج 

علت تصنیف کتاب را بیان ) 385م (اسحاق کالبادي بخاري  در متن کتاب نیز از قول مؤلف کتاب به زبان عربی، ابوبکربن ابی
  ) 114جا، ص  انهم. (کند اصول مذهب براي جلوگیري از گمراهی افراد و ضاللت در دین عنوان می

نیز بیشتر به قصد آن تصنیف شد که توافق عقاید صوفیه را با آراي اهل سنت نشان دهد و تأکید او و اصراري  التعرفکتاب «
  ) 69، ص 1376کوب،  زرین(» .که در بیان عقاید اهل سنت دارد، از همین نکته است

ي انگیزه و هدف تألیف چنین  ي کتاب خویش درباره باچهدر دی التصوف اللمع فیصاحب کتاب ) 378م (ابونصر سراج طوسی 
خاطري بدان درنگرد و نیک در آن تأمل و تفکر و تدبر و  تا نگرنده در هنگام آگاهی و بیداري و حضور قلب و گشاده«: نویسد می

کام و توفیق بخشید و در با نیتی خالص و دلی خاضع و ضمیري پاك که خداي را بخواند و شکر گزارد که او را استح. توقف نماید
  )64: سراج طوسی(» .را انداخت] صوفیه[= دلش مهربانی این گروه 

هم به شرح احوال و نقل اقوال مشایخ صوفیه اختصاص دارد، انگیزه و هدف ) یک باب(که قسمتی از آن  ي قشیریه رسالهدر 
وي . است مخدوش شدن چهره طریقت بیان شده این طریقت و ترس از» پیران«طریقت و از میان رفتن » مندرس گشتن«تألیف 

  ) 11قشیري، ص  ←. (امیدوار است با تألیف کتاب، به نمایاندن چهره واقعی تصوف و انطباق طریقت با شریعت کمک نماید
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را  معارف صوفیه«ترین اثر او نیز هست،  ترین و مفصل که مهم الدین احیاء علومدر قرن پنجم هجري نیز، امام محمد غزالی در 
گونه با پیوند بین طریقت و شریعت، هم شریعت را قدرت و عظمتی  حاصل فقها و اهل کالم احیا کرد و بدین در مقابل علوم بی

  ) 93، ص 1376کوب،  زرین(» .بیشتر داد و هم طریقت را رواج و مقبولیت بخشید
ریقت را با رسوم و قواعد اهل شریعت معارف ذوقی اهل ط المعارف عوارفدر کتاب ) 632م (الدین سهروردي  شیخ شهاب

  .است تلفیق کرده
نیز در بیان مبادي و قواعد سلوك براساس مقتضیات شریعت ) 654م (الدین رازي  ، نجمالمعاد مرصادالعباد من المبدأ الیمؤلف 

  ) 129، 145، 163، 199مرصادالعباد، ص  ←. (کوشد می
توان  ها، علت اصلی تألیف را می ي این کتاب با نگاهی به دیباچه. اند ذکر شدههاي مهم بعدي نیز  وبیش در کتاب این موارد، کم

کوشد دامان طریقت را از انحرافات حفظ  مؤلف می. احساس خطر از سوي مؤلف در مورد دور شدن طریقت از شریعت دانست
گاه براي اثبات  اي وجود نداشت، هیچ ناگفته نماند که اگر در مورد شرعی بودن تصوف، شبهه. کند و آن را با شریعت جمع کند

  .شد قدر مدافعانه تالش نمی آن، آن
انگیزه و  الحقایق طرایق، و االنس نفحات، االولیا تذکره، الصوفیه طبقاتي آثار مهم شرح حال در خصوص صوفیه مثل  در دیباچه

  . است هاي پیشین عنوان شده هدف تألیف، مشابه کتاب
است که مؤلفان بعدي به تکرار آن  مواردي را به عنوان انگیزه و هدف تألیف ذکر کرده وفیهالص طبقاتدر لله خواجه عبدا

از  120ي  و سپس به آیه» عزّ و جللله حکایات المشایخ جند من جنودا«: پردازد وي به نقل عبارتی از جنید بغدادي می. اند پرداخته
ا نقص علیک من انب«: کند ي هود اشاره می سوره الرسلِ ما نثبت به فؤادك و جاءك فی هذه الحقِ و موعظه و ذکري و کُلّ اء

 ←. (کند ها و حکایات اولیا و مشایخ صوفیه را موجب قوت قلب و ثبات قدم آیندگان قلمداد می وي روایت قصه» .للمؤمنینِ
  ) 1، ص 1341انصاري، 

هایی  ها با چنین انگیزه است که مؤلفان این کتاب باعث شدهها پرداخت و اینکه چه عواملی  اکنون باید به تحلیل این انگیزه
  . دست به تألیف بزنند

اي عملی بود و هنوز از بعد نظري شکل نگرفته بود؛ یعنی صوفیان اولیه یا همان زاهدان کامالً پیرو  تصوف در آغاز، طریقه
در قرن سوم هجري، تصوف به . دانستند می بندي کامل به احکام شریعت را موجب سعادت و تعالی روح شریعت بودند و پاي

وجود  دوران رشد و کمال خود پا گذاشت و تحوالت فکري اساسی در آن رخ داد و اصطالحات و تعبیرات مخصوص در آن به
  . این تغییر و تحول در گفتار و رفتار خاص صوفیان و عواملی دیگر توجه مردم را به خود جلب کرد. آمد

ي این فشارها آن بود که  نتیجه. این میان احساس خطر نموده و صوفیان را به بدعت و الحاد متهم کردندفقها و علماي شرع در 
رغم مخالفتی که مبانی و اصول تصوف با تألیف و  بزرگان صوفیه بیش از پیش به قرآن و حدیث و تفسیر روي آوردند و علی

  ) 54ـ23، ص 2غنی، ج . (لم به دفاع از خود برخاستندتصنیف دارد، به حکم ضرورت دست به تألیف زدند و با سالح ق
ي اهل  وجود آمدند و عارفان و دوستداران عرفان و تصوف کوشیدند که طریقت را به مذاق و سلیقه به این ترتیب این آثار به

  . ظاهر و تمایالت مذهبی آنان نزدیک کنند
هایی  گیرد و کتاب ي تصوف انجام می ستقل و مهم در حوزهدر اواخر قرن چهارم و آغاز قرن پنجم هجري، اولین تألیفات م

اللمع فی ، )386م (از ابوطالب مکی  القلوب فی المعامله المحبوب قوت، )385م (از کالبادي بخاري  التصوف التعرف لمذهبمانند 
از ابونعیم اصفهانی  االصفیا طبقاتاالولیا و  حلیه، )412م (سلمی نیشابوري  الصوفیه طبقات، )378م (از ابونصر سراج طوسی  التصوف

  . شوند نوشته می) 465م (از جالبی هجویري  المحجوب کشفو ) 430م (
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ترین متن  در حال حاضر، کهن) 434م (بن محمد مستملی بخاري  بن اسماعیل از ابوابراهیم شرح التعرفاما در زبان فارسی 
  . رود صوفیانه در شرح مبانی تصوف به شمار می

اند مشتمل بر دیانات و  گوید که از وي کتابی خواسته ي شرح خود از درخواست اصحابش سخن می اري در دیباچهمستملی بخ
  ) 33، ص 1مستملی بخاري، ج . (ها آسان باشد معامالت و حقایق و غیره به زبان فارسی که فهم آن براي آن

  : توان پی برد و نکته میدر درخواست اصحاب مستملی بخاري براي شرح کتاب به زبان فارسی به د
  .اولین ردپاي تمایالت و درواقع احساس نیاز به زبان فارسی براي فهم خواص. 1
  .زمین از صحنه کنار رفتن زبان عربی و از دست دادن حکمرانی مطلق خود بر فضاي مکتوبات ایران. 2

آور دین بر فضاي  عربی به عنوان زبان پیامتسلط زبان . باره صورت نگرفت جاي عربی یک اما این جایگزینی زبان فارسی به
به اعتقاد روبن لوي . زدنی نیست ي تصوف که ارتباط مستقیم با دین و معنویات دارد، برهم علمی و ادبی ایران و خصوصاً حوزه

  )23لوي، ص (» .کردند تنها براي سرودن شعر از زبان فارسی استفاده می] قرن سوم هجري[= ایرانیان در این زمان «
، ابونعیم اصفهانی )465م (، ابوالقاسم قشیري )412م (، سلمی نیشابوري )386م (از این است که بعد از این هم، ابوطالب مکی 

  . گزینند عنوان زبان اثر خویش برمی زبان عربی را به) 430م (
شود؛  زمین برکنار می توبات ایرانتوان زمانی دانست که زبان عربی از مسند پادشاهی بر فضاي مک اواخر قرن پنجم هجري را می

ملت «آنچه درخور توجه است، این است که . البته این به معنی حذف این زبان و یا از بین رفتن تأثیراتش بر مکتوبات ایرانیان نیست
، ج 1372صفا، (» .ي پیشین به نوشتن کتب فارسی توجه کرد ایران بر اثر انتزاع کلی از حکومت مرکزي اسالم، خیلی بیشتر از دوره

  )878، ص 2
، 1376کوب،  زرین(» .گاه عامه پناهان بودند و مشایخ، تکیه ها ملجأ بی بازار تصوف نیز در این دوره رونقی تمام داشت، خانقاه«
قوت متصوفه و رواج تصوف در این عهد هم یکی از اسباب و علل مهم براي رواج نثر و تألیف کتب و مقاالتی به پارسی «) 73ص 
  ) 879، ص 2، ج 1372صفا، (» .یدگرد

این اثر اولین کتابی است . به زبان فارسی نوشته شد) 465م (، اثر جالبی هجویري المحجوب کشفي  در این زمان کتاب ارزنده
ریر نیز در همین دوران به تق) 481م (انصاري لله خواجه عبدا. است که در باب تصوف در اصل و مستقیماً به زبان فارسی نوشته شده

  . هم به زبان فارسی ترجمه شد ي قشیریه رسالهي هروي پرداخت و  به زبان فارسی و لهجه الصوفیه طبقاتو شرح 
ي  کند؛ گویی که تصوف با همه یابد و رواج تصوف به این امر کمک می هاي زبان فارسی جریان می اي در رگ خون تازه

  .تابد رمزها و نمادهایش دیگر زبانی بیگانه را برنمی
ي شرح حال صوفیه  ي تصوف و به زبان فارسی، مکتوبی در زمینه انصاري را اولین کسی بدانیم که در حوزهلله اگر خواجه عبدا

  .زیسته است، بیندازیم اي که در آن می تري به دوره از وي باقی مانده، باید نگاه دقیق
آثار فراوانی به این . گذرانید و تکوین خویش را می هاي رشد زیست، زبان فارسی آخرین سال اي که پیر هرات می در دوره«

تنها او را، بلکه  ي خود از خاص و عام سروکار داشت و این گستردگی ارتباط نه پیر هرات با افراد جامعه... زبان پدید آمده بود
ي جنید بر  بگویند که به گفته داشت که با مردم به زبان خود آنان گفتگو نمایند و چنان سخن دیگر مشایخ صوفیه را نیز بر آن می

  )، ص صدوهجده1362انصاري، (» .خلق رحمت باشند نه زحمت
اسالم با زبان پارسی به سرزمین سند و از آنجا «هاي دولت غزنوي به مشرق و جنوب شرقی ایران  در این دوره در اثر لشکرکشی

، 2، ج 1372صفا، (» .بلکه عنوان یک زبان مقدس دینی یافت تنها زبان سیاسی و نظامی شد به دیگر نواحی هندوستان راه یافت و نه
  )331ص 
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وسیله علما و متکلمین معتزله و دانشمندانی از قبیل ابوریحان و ابوعلی سینا و شاگردان  نهضتی که از اوایل قرن پنجم هجري به«
ي جدیدي براي  و این خود وسیله... امه یافتاو در تألیف کتب علمی به زبان فارسی ایجاد شده بود، در این عهد با شدت بیشتري اد

  ) 326جا، ص  همان(» .ي ادب فارسی شد ي دایره توسعه
  تمامی این عوامل دست در دست هم دادند تا محیط مساعد و مناسب براي نشر و گسترش زبان فارسی و افزایش تألیف کتاب

  . به این زبان فراهم شود
ونحل، طب، ریاضیات، فلسفه و  هاي تاریخ، فقه، تفسیر، ملل ششم هجري، مؤلفان کتابهاي قرن پنجم تا اوایل قرن  از میانه

دبیران و «در این میان نباید از نقش دولت سلجوقی غفلت کرد؛ دولتی که . غیره نیز زبان فارسی را براي نگارش انتخاب کردند
و در ترویج زبان فارسی و خصوصاً نثر فارسی ) 879، ص جا همان(» اند یافتگان خراسان و عراق بوده متصرفان آن همیشه از تربیت

  .نقش اساسی داشتند
شدند که گاهی بخشی  ي تصوف بیشتر در شرح مبانی و اصول تصوف تألیف می هاي حوزه تا قبل از قرن هفتم هجري، کتاب

، االولیا حلیهو  الصوفیه طبقاتجز  هب. المحجوب کشفو  ي قشیریه رسالهشد؛ مثل  از کتاب نیز به شرح حال عارفان اختصاص داده می
نویسی باشد، به دست ما  حال طور مستقل به شرح حال عارفان و صوفیه پرداخته باشد و قصد اصلی مؤلف، شرح کتابی که به

مانند هایی  یابد و کتاب ها در این زمینه نیز افزایش می اما از قرن هفتم هجري و به دنبال فراگیرشدن تصوف، نوشته. است نرسیده
  :شوند هاي زیر تألیف می کتاب

، )قرن ششم، که از نوادگان ابوسعید ابوالخیر است(در شرح احوال و ملفوظات ابوسعید ابوالخیر از محمدبن منور  اسرارالتوحید
از  راالولیاسیالدین محمد بلیانی،  در شرح احوال امین) 747م (از محمودبن عثمان  جواهراالمینیه، )627م (ي عطار االولیا تذکره

از فریدالدین شکرگنج در ذکر  فوایدالسالکیندر شرح احوال مشایخ چشت، ) 800یا 790م (سیدمحمد مبارك علوي کرمانی 
الدین بختیار کاکی در ذکر مناقب و  از قطب العارفین دلیل. است الدین بختیار کاکی که مؤلف، مرید وي بوده مقامات قطب

م (الدین ابراهیم روزبهان ثانی  از شرف العرفان فی ذکر سیداالقطاب روزبهان تحفهدین سجزي، ال ملفوظات مراد خود یعنی معین
  . که از نوادگان و اخالف شیخ روزبهان بقلی شیرازي است) 700

د توان به این نتیجه رسید که در ابتداي امر که تصوف هنوز دچار انشعاب نشده بو ها می با نگاهی به عنوان و موضوع این کتاب
هاي عمومی نیز رواج بیشتري  هاي مختلف به طرز فراگیر در دل آن جاي خوش نکرده بودند، بالطبع تذکره ها و سلسله و فرقه
بندي شد، مؤلفان نیز هریک با توجه به ذوق و مشرب و تعلق خاطر خویش،  طور که تصوف دچار انشعاب و گروه همان. داشت
  .و مریدان براي جلب خاطر مرادان دست به قلم بردند اي را براي اظهار ارادت برگزیدند فرقه

الدین  که براي مثال قطب طوري کند؛ به وار ادامه پیدا می ي تصوف از مراد به مرید زنجیره نویسی در حوزه حال گویی شرح
ن، فریدالدین الدی را نوشت و مرید قطب العارفین دلیلالدین سجزي،  بختیار کاکی در ذکر مناقب مراد و مرشد خود، معین

  . را به نگارش درآوردفوایدالسالکین شکرگنج، در ذکر مقامات وي 
طور کلی ثبت  یابد و البته به ي تصوف گسترش می نویسی در حوزه حال شرح) هاي هفتم و هشتم هجري سده(در این دوران 

مایت مغول از این امر، توجه اهل قلم را به خود ها و پادشاهان نیز با توجه به ح نگاري، بیان احوال وزیران و خلیفه وقایع و تاریخ
  .کند جلب می

  : ها اشاره کرد توان به این علت هاي هفتم و هشتم هجري می ي تصوف در قرن براي توسعه و گسترش تألیفات در حوزه
 ـ رواج روزافزون تصوف در این دوره؛

 ي نظري یافتن تصوف و به شکل علمی قابل تعلیم درآمدن؛ ـ شیوه

 ي مولتان؛ هاي متصوفه مانند چشتیه اجمیر و سهروردیه ویژه هند و تشکیل سلسله هاي مجاور ایران، به شر تصوف در سرزمینـ ن
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و کم شدن ) بغداد(ي کلی با مرکز خالفت اسالم  هاي مختلف به علت قطع رابطه ي نثر پارسی در بخش ـ رواج و توسعه
 .تألیفات به زبان عربی

نویسی در خصوص عارفان و صوفیه از نظر  حال را باید دوران اوج شرح) هم تا اوایل قرن دهم هجريقرن ن(عصر تیموریان 
در این . بردند، در این زمینه دست به تألیف زدند ها در هند به سرمی شماري که اکثریت آن نویسندگان بی. کثرت تألیفات دانست

 الحیات رشحات عین، )898م (جامی  االنس نفحاتحسین گازرگاهی،  الدین از کمال) 908( العشاق مجالسهایی مانند  عصر کتاب
  . نوشته شد) 929زنده در (از درویش علی بوزجانی  الریاحین روضهو ) 939م (بن حسین واعظ کاشفی  از موالنا فخرالدین علی

هایی مانند نوربخشیه،  قهفر. هاي مختلف تصوف بود هاي پیشین، دوران ظهور فرقه هاي نهم و دهم هجري به دنبال سده قرن
در واقع تصوف و عرفان در قرن نهم در . رسند اللهیه در این دوره به اوج فعالیت خویش می حروفیه، بکتاشیه، قادریه، مولویه، نعمه

  .م شدها تعلی هاي درسی در مدرسه ي علمی و اثباتی خود ادامه داد و به عنوان کتاب هاي هفتم و هشتم هجري به جنبه ي سده ادامه
امیر تیمور گورکانی یا از روي حقیقت و واقع و یا از راه حیله و تزویر نسبت به علماي دین و سادات و مشایخ اهل تصوف 

ي اول قرن دهم هجري ادامه داشت،  لذا در تمام دوران تیمور و جانشینانش که از اواخر قرن هشتم تا دهه«کرد؛  اظهار اردت می
ي مذهب در وجوه مختلف زندگی مردم بیش از پیش به چشم  ها و مساجد بارونق و سلطه و سیطره نقاهبازار دیانت، گرم و کار خا

ها و نیز حیثیت و احترام زیاد مشایخ اهل تصوف، بسط و توسعه و  ها و زاویه از آن رو تصوف بر اثر ازدیاد خانقاه... خورد می
هاي مختلف وجود  ها و مسلک اوان با آرا و عقاید متفاوت و مشربهاي فر که در قرن نهم هجري سلسله طوري پیشرفت یافت؛ به

  )27کاشفی سبزواري، ص (» .داشتند
در حقیقت دشوار است که در این دوره «از خصوصیات دیگر تصوف در این دوره امتزاج و پیوند آن با شریعت است، 

ي نفود و احترامی که در این عهد  متصوفه با همه )19یارشاطر، ص (» .اصحاب طریقت را از اصحاب شریعت به خط قاطع جدا کرد
گویی هرچقدر . هاي آنان قرار داشتند ها و دشمنی گیري داشتند، هنوز هم آماج تیر مالمت اهل شرع بودند و در معرض سخت

جلوه دادن سو  شدند، از این سو سعی بیشتري در نزدیک کردن خود به شریعت و هم متصوفه از سوي اهل شرع انتقاد و متهم می
  .کردند اصول و اهداف طریقت و شریعت می

گرچه بنیاد این جریان خاص فکري و . اي دانست که عرفان و تصوف گرفتار آن شد توان آغاز سراشیبی دوران صفویه را می
  . باره برانداخته شود تر از آن بود که یک ذوقی محکم

هاي منفی آن یکی قربانی کردن ذکر و اوراد و سیر و  از جنبه ي صفویه از جهاتی داراي نکاتی منفی است؛ تصوف در دوره«
و دیگر پیدا شدن صوفیه و دراویشی است که اصل و نسبی ... طلبی و رسیدن به مقامات دنیوي بود سلوك عرفان در راه قدرت

اعث انحطاط صوفیه و و همین کسان ب... یک از سالسل معروف تصوف و مشایخ بزرگ از عرفا وابسته نیستند ندارند و به هیچ
  ) 73، ص 1380خاتمی، (» .ارزش شدن جریان فکري و اجتماعی تصوف در این دوره گردیدند کم

کردند؛ اگرچه این نیرو  اندیشیدند، هیچ نیرویی را در برابر خود تحمل نمی صوفیان صفوي تنها به حفظ قدرت خود می«
  ) 52، ص 1داري، ج  تمیم(» .تصوف و صوفی باشد

ه از دیرباز در اشتیاق آن بود تا از تصوف به نفع دعوت شیعیانه بهره گیرد، در دولت صفوي این آرزویش به نحو شیعه ک«
که تصوف در تشیع ذوب شد و استقالل و موجودیت خود را از دست  طوري کاملی تحقق یافت و از هدف خود نیز فراتر رفت؛ به

  ) 387الشیبی، ص (» .داد و دست آخر تبدیل به سایه و تابع تشیع گردید
ناگفته نماند . ها در شرح احوال صوفیان است نوشته شد که تعدادي از آن ي عرفان و تصوف در این دوره آثار بسیاري در حوزه

هاي پیشین و جریانی  ي سده ها نیز در ادامه این کتاب. دهند که مؤلفان ساکن هند بیشترین سهم را در این میان به خود اختصاص می
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حال بزرگان و  هایی که شرح این جریان چیزي نبود جز تألیف کتاب. از اواخر قرن هفتم هجري آغاز گردیده بود، تألیف شدکه 
  : شماري از این آثار عبارتند از. گرفت مشایخ فرقه و سلسله خاصی از تصوف را در بر می

الدین سجزي  در شرح حال معین) 1092م (آرا  هاناز ج االرواح مونس، )1014م (از عبدالصمدبن یوسف انصاري  اخباراالصفیا
از غالمعلی آزاد  االولیا روضهاي از مشایخ چشتیه،  دیه ابن شیخ عبدالرحیم در شرح حال دستهلله از شیخ ا سیراالقطابچشتی، 

جنیدیه، قادریه، از محمد داراشکوه، حاوي سرگذشت پیران طریقت ) 1049( االولیا سفینهي مشایخ بزرگ هند،  بلگرامی درباره
از محمد ) 1111( الطالبین مطلوباز محمد داراشکوه در شرح حال مشایخ قادریه، ) 1059( االولیا سکینهنقشبندیه، چشتیه و غیره، 

  . ي هند الدین محمد اولیا از مشایخ چشتیه بوالق خالدي دهلوي در شرح حال شیخ نظام
عی و فرهنگی است که بر ادبیات و مکتوبات زبان فارسی تأثیر هاي خاص سیاسی، اجتما ي صفویه داراي ویژگی دوره

  : ها عبارتند از گذاشت؛ برخی از این ویژگی
 ـ کم شدن توجه دربار و حکومت به شعر و شاعري و توجه به علوم دینی؛

بودند و تألیف ترین دشمنان صوفیه  ها بزرگ گرفتن عالمان شرعی شیعه که برخی از آن شدن تشیع و در نتیجه قدرت ـ رسمی
م (از مالصدراي شیرازي  کسراالصنام الجاهلیهاز حرّ عاملی،  االثنی عشریه فی الرد علی الصوفیههایی در رد صوفیه مانند  کتاب
 )1173م (بن محمدحسین خواجویی  از اسماعیل الرد علی الصوفیه) 1051

 ذهب؛م ـ کاهش قدرت و نفوذ صوفیه در برابر افزایش قدرت عالمان شیعی

 ي فرهنگ و زبان عربی در ایران در اثر نشر تشیع؛ ـ نفوذ دوباره

 ؛.)کردند که البته بیشتر به هند سفر می(ي تیموریان  ي دوره ـ افزایش تعداد شاعران در ادامه

نویسی،  نامه هاي گوناگون که تا قبل از آن تألیفات چندانی را به خود اختصاص نداده بود؛ مانند لغت ـ تألیف کتاب در زمینه
 .هاي دینی و غیره هاي رجال، سرگذشت عالمان شیعه، تاریخ وقافیه، کتاب دستورزبان، بالغت، عروض

  . نویسی در خصوص شاعران، صوفیان، بزرگان دین و عالمان شیعه نشان داده شد حال اي به شرح در این دوره توجه ویژه
گرفت و آن را از  کردند و مذهب در مقابل تصوف قرار می م میطورکه دین و مذهب در برابر تصوف و صوفیه قد عل همان

نویسی هم از سوي صوفیه به سوي عالمان شرع و بزرگان دین  حال برد، تألیفات در خصوص شرح حیث شریعت به زیر سؤال می
دادند، اینک دو  ص میکه تا قبل از آن دو طبقه شاعران و عارفان تألیفات اصلی را به خود اختصا درحالی. داد تغییر جهت می

ي دوم پیامبران و امامان و بزرگان  مذهب و دسته ي اول عالمان شیعی دهند؛ دسته ي دیگر نیز سهمی را به خود اختصاص می دسته
  .دین

هاي رجال  تألیف کتاب. هاي رجال تألیف کردند هایی نظیر کتاب در این دوره عالمان شیعه خود، دست به تألیف زدند و کتاب
هایی  اي دیرینه دارد، در این دوران به علت نسج و قوام تشیع دوباره رونق گرفت و کتاب امامی سابقه میان شیعیان دوازده که در
از میرمصطفی حسینی تفرشی  نقدالرجالاز خداوردي افشار،  الرجال زبده، و )1016(قهپانی لله ا از مال عنایت الرجال مجمعمانند 

  . نوشته شدند) 1021(
ته نیز قابل توجه است که بیشتر تألیفات در خصوص عارفان و صوفیه در این دوران در بیرون از مرزهاي ایران مانند این نک

که در مقابل  رفت؛ درحالی شمار می قلمرو عثمانی و هندوستان صورت گرفت که در آن روزها محیط امنی براي اهل تصوف به
  . ی مشغول بودند که در رد صوفیه و تصوف بودهای آن، عالمان مذهبی در ایران به تألیف کتاب

بعد از اعتالي نادرشاه هم سیاست او در ایجاد وحدت مسلمین و دفع عداوت دیرینه شیعه و سنی، دیگر فرصت تجدید فعالیت «
یی و تبرّایی را نداد کلی دور از  خان زند هم که نوعی حکومت پدرانه اما مبنی بر رسوم عشایري و به کریم. به صوفیان توالّ

مند باشد، از این رو به صوفیه و مشایخ توجه  توانست عالقه گونه مسائل نمی هاي دور و دراز و پیچیده داشت، البته به این سیاست
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هاي  ي نهایی آقامحمدخان قاجار، سراسر آن در تفرقه و اغتشاش و جنگ هایی که از سقوط دولت نادر تا غلبه در طی سال. نداشت
  ) 310، ص 1362کوب،  زرین(» .متاع تصوف نیز مثل متاع مدرسه طالب چندانی نداشتداخلی گذشت، 

  .ها حرف خاصی براي گفتن ندارد ي تصوف نیز مثل دیگر زمینه دوران کوتاه افشاریه و زندیه در زمینه
نیاي متفاوت را قبل و بعد درواقع صوفیه دو د. دوران قاجار را باید دوران وداع رسمی صوفیه از حیثیت و اعتبار پیشین دانست

ي دیرینه از  شدن تشیع، عالمان شرع فرصت یافتند تا انتقام خود را به سبب کینه گویی با رسمی. شدن تشیع تجربه کردند از رسمی
زرگ اي اختالف به علما و مجتهدان ب مقام والیت بدان معنی که نزد قدماي صوفیه معمول بود، در این دوره با پاره«. تصوف بگیرند

  ) 258مقامی، ص  قائم(» .رسید که نایب امام بودند، می
ها به تسنن  ها در حق صوفیه که قدماي مشایخِ آن ي بعضی از این فقها و انکار آن العاده ي قدس و طهارت فوق در هرحال آوازه«

نقل و شهرت کرامات به صوفیه ي خلق را که از قدیم مخصوصاً به سبب  شدند، عامه و حتی به عدم عالقه به اهل بیت منسوب می
گونه کرامات به اکابر فقها و مجتهدان عصر تدریجاً حیثیت قدیم  انتساب همین. گرویدند، به فقها و مجتهدان عصر جلب نمود می

  ) 311، ص 1362کوب،  زرین(» .مشایخ صوفیه را عاید فقها و زهاد متشرعه کرد
رفتند، برضد این طبقه تا جایی  دور از ارادتمندان اصلی صوفیه به شمار می انچند ي عوام که روزگاري نه که همین طبقه تاجایی

ي این عصر دست  ، از مشایخ متصوفه)1239م (بار نزدیک بود در فارس به قتل حاجی میرزا ابوالقاسم سکوت  یک«پیش رفتند که 
  )317جا، ص  همان(» .بزنند

در این دوره تنها کتابی که . کند دوره، این شرایط را بیشتر مشخص می نگاهی به تألیفات در خصوص عارفان و صوفیه در این
هایی  در مقابل آن کتاب. خان هدایت است از رضاقلی العارفین ریاضاست،  طور مستقل به شرح حال بزرگان این طریقه پرداخته به

ن سلیمان تنکابنی که به شرح حال از محمدب) 1290( العلما قصصاند در شرح حال علما و فقهاي شیعه؛ مانند  تألیف شده
از محمدعلی آزاد کشمیري لکهنوي در شرح حال عالمان و ) 1286( السما نجوماست و  وسه تن از عالمان شیعه پرداخته صدوپنجاه

  . فقیهان شیعه
اي از جامعه را  قههاي شرح حال جایی ندارند و یا قسمتی از کتاب را بنابر اینکه طب در این دوره عارفان و صوفیه یا در کتاب

اي است در تاریخ  نامه العابدین شیروانی که فرهنگ از حاج زین السیاحه بستاندهند؛ مثالً در  دهند، به خود اختصاص می تشکیل می
ست که به نوعی فرهنگ اَعالم ا ي دانشوران نامهو جغرافیا و هندسه و نجوم، قسمتی از کتاب نیز به اولیا و عارفان اختصاص دارد؛ یا 

  .دهند در شرح احوال و آثار رجال بزرگ و نامی اسالم، صوفیه نیز بخشی از آن را تشکیل می
در این آثار، قسمتی از . شود هاي شرح مبانی و مبادي تصوف دیده می ها در خصوص عارفان و صوفیه در کتاب حال اولین شرح

ها یعنی آثار کالبادي و ابونصر سراج و ابونعیم  خستین کتابدرواقع دیدیم که ن«. شود اثر به شرح حال عارفان اختصاص داده می
ها خود را درگیر مباحثات  مصنفان این کتاب. است اي از محدثان نقل شده هایی از حکایات و اقوال است که مطابق با رشته مجموعه
هاي بسیاري که در آن  که از کتاباند  اند، کوتاه و محدود است و به همین بسنده کرده اند و اگر هم به بحثی پرداخته نکرده

  ) 171اگل، ص (» .روزگاران رواج داشت، مطالبی انتخاب کنند و برحسب روش خود مرتب نمایند
جالبی هجویري المحجوب  کشفاند،  نویسی تألیف شده حال اي که به قصد و نیت شرح هاي صرفاً تذکره قبل از تألیف کتاب

نخستین مؤلفی که خود را از بند «. ن به شرح حال و نقل ملفوظات عارفان اختصاص داردگیرد که بخش قابل توجهی از آ قرار می
  ) جا همان(» .رفت، رها ساخت، همین جالبی هجویري است ها به کار می نامه مواد سنتی که براي تألیف زندگی

ي شیخ عطار نیشابوري و االولیا تذکرهانصاري، لله خواجه عبدا الصوفیه طبقاتها در این زمینه  ترین کتاب پس از هجویري، مهم
جز  روند و به ي عمومی به شمار می درواقع این سه کتاب، سه کتاب اصلی است که تذکره. جامی است االنس نفحات



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٦٥٧ 
 

اي عمومی در شرح حال عارفان و صوفیه به  ماند که بتوان آن را تذکره خان هدایت، اثر دیگري باقی نمی رضاقلی العارفین ریاض
  .ارسی دانستزبان ف

نویسی در خصوص عارفان به انسجام  حال کار خود را هنگامی شروع کرد که جریان شرح االولیا تذکرهشیخ عطار نیشابوري در 
که  گاهی شد که اثر بعدي با تکیه بر آن نوشته شد؛ چنان درواقع هر اثري که در این حوزه به نگارش درآمد، تکیه. نسبی رسیده بود

پاي مشهود  ي عطار االولیا تذکرهجالبی هجویري در  المحجوب کشفجامی و  االنس نفحاتخواجه انصاري در  الصوفیه قاتطبرد
  . خورد نیشابوري به چشم می

هاي مهم  پس از آن کتاب. رود نویسی عمومی عارفان و صوفیه به شمار می حال ي شرح آخرین اثر معتبر در حوزه االنس نفحات
  . ن از نوع اختصاصی هستندي شرح حال عارفا در زمینه

  
  نویسی حال حال عارفان با توجه به اصول علمی شرح هاي شرح بررسی کتاب
است ـ تا قرن سیزدهم ـ کتابی که  هاي شرح حال عمومی که در زبان فارسی به عارفان و صوفیه اختصاص یافته در میان کتاب

هاي زیر  توان به نکته ترین دالیل این امر می از مهم. خورد ه چشم نمینویسی تألیف شده باشد، ب حال تماماً براساس اصول علمی شرح
  : اشاره کرد

ها هدفی تعلیمی، ارشادي  هدف مؤلف در این کتاب. قصد مؤلف در این آثار، فراتر از شناساندن و معرفی صرف افراد است. 1
این . اند خی دور و به ابعاد تعلیمی و تربیتی نزدیک شدهي تاری ها، هرچه بیشتر از بعد و جنبه در نتیجه این کتاب. و اخالقی است

 .خورد به نوعی به چشم می) االنس نفحات، االولیا تذکره، الصوفیه طبقات(هدف در هریک از متون کالسیک مربوط به این زمینه 

است، تأثیرات  پرداخته ی میسلم طبقاتدر آن به تقریر و شرح لله با توجه به شرایط مجالسی که خواجه عبدا الصوفیه طبقاتدر 
تا حد زیادي لله درواقع حاضران در مجالس درس و تذکیر خواجه عبدا. تر است بسیار پررنگ) تعلیم و تربیت(ناشی از این هدف 

هاي  این احتمال نزدیک به واقعیت است که بسیاري از مطالب کتاب در جواب پرسش. اند جهت بخشیده الصوفیه طبقاتبه مباحث 
سوي مباحث توحیدي و معرفتی  در نتیجه مطالب کتاب از شرح حال افراد دور شده و هرچه بیشتر به. در این مجالس باشد حاضران

  . است سوق داده شده
نیز قصد عطار بیشتر  االولیا تذکرهدر . توان گفت در این کتاب، شرح حال صوفیه دستاویزي است براي طرح مباحث عرفانی می

عطار در پی رساندن پیام اخالقی ـ عرفانی خود به خواننده است؛ حتی اگر این . خواننده است تا بازتاب واقعیتتأثیر بر ذهن و روح 
رَد آدمی پذیرفته نشود وسیله پیام به ي تصاویر واقعی و فراواقعی از  ها آدمی را به نظاره افسانه«. ي داستانی منتقل شود که با عقل و خ

کند و با زبان ایما و اشاره و گاه آشکارا از فراز و  ن فرهنگ و هنر و ادب و اجتماع دعوت میتجربیات و تحوالت روحی بزرگا
ها را به عنوان الگوي تربیتی و آموزشی به کار  ها عبرت بگیرد و نقاط مثبت و قوت افسانه سازد تا از آن فرود زندگی آنان آگاه می

  ) 57آبادي، ص  حکم(» .گیرد
است و  در دنیاي ذهن و ممکنات عطار قابل باور بوده االولیا تذکرههاي باورنکردنی  خص نیست که داستانالبته باز هم دقیقاً مش

  .ها سود جسته است رسانی از آن ها، براي پیام یا عطار در عین اعتقاد به فراعقل بودن آن
طور کلی بعد تاریخی  کان و بهدر عرفان، زمان و م. شود ي عرفان و تصوف مربوط می دلیل دیگر به ویژگی خاص حوزه. 2

خورد و المکانی و الزمانی از خصوصیات روایات و حکایات  آفرینش به ازل پیوند می. جریانات و امور اهمیت چندانی ندارند
است؛  توجه به آنکه در چه زمان و مکانی روي داده آنچه داراي اهمیت است، پیام حکایت است، بی. مربوط به عارفان است

نویسی، اشاره به جزئیات وقایع و امور تا حدي که به شناساندن فرد کمک کند، از ضروریات بدیهی  حال که در علم شرح درحالی
 . شود محسوب می
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شود که به هیچ روي نباید آن را با  نویسی گذشتگان مربوط می حال طور کلی شرح دلیل دیگر به روش ثبت تواریخ و به. 3
سان  باره مقایسه کرد؛ زیرا از سویی نه گذشتگان و اسالف دوردست ما به رویکردهاي نوین در اینمطالعات دقیق و موشکافانه و 

 . اند ها و تواریخ اعتباري چندان قائل بودند و نه از سویی دیگر منابع و مراجع بسیار امروزي را در دست داشته امروز براي سال

رق عادت منسوب به عارفان و صوفیه که در خَلق تصویري مقدس از گردد به اهمیت کرامات و کارهاي خا علت دیگر برمی. 4
ي  در این آثار، مؤلف براي تأثیر و نفوذ هرچه بیشتر در ذهن و روح خوانندگان ـ متناسب با روحیه. است آنان سهم بسزایی داشته

توان با  این نکته را می. خورد به چشم میي عطار بیشتر االولیا تذکرهاین خصوصیت در . است مخاطب ـ به نقل کرامات اولیا پرداخته
ي خاص وي با زبان نمادین شعر، توجیه  است و پیوند استوار روحیه توجه به میزان ارادتی که عطار به عرفان و بزرگان آن داشته

 . کرد

موارد، مؤلف از دري  گونه در این. فریبی دانست نقل این کرامات و اشاره به خوارق عادات در این آثار را نباید به قصد عوام
ها  ها و فراواقعیت نمایی مردمی که بیش از هر چیز جذب بزرگ. است ي مردم به روي وي گشوده شود که ذهن و خواسته وارد می

اي درست باشد  است استفاده توانسته شود، نقل کرامات عارفان می است و می هایی که در این زمینه شده جدا از سوءاستفاده. شوند می
هاي اصلی این حکایات حاوي نکات اخالقی و معنوي فراوانی است و در  غالب پیام. دعوت مردم به سوي دین و معنویات براي

همین هدف . شود، بلکه مهم داستان و پیام نهفته در آن است بسیاري از موارد، مهم این نیست که در مورد چه شخصی روایت می
شاید . کند نویسی را توجیه می حال ت که تفاوت آن با معیارها و اصول معتبر شرحي عرفان و تصوف اس نویسی در حوزه حال شرح

  . است است که حکایتی و کرامتی به اشخاص مختلف نسبت داده شده از این باشد که بسیار اتفاق افتاده
ل پس از خواندن تعجب یورگن پ. خورد در این آثار، کمتر اطالعاتی در مورد زندگی عینی و اجتماعی اشخاص به چشم می

ق عرفانی و همچنین «: نیز حاصل همین امر است الصوفیه طبقات این کتاب را به قصد کسب اطالعات در مورد زندگی اجتماعی فرَ
  ) 131پل، ص (» .گونه اطالعات تعجب کردم زندگی اطرافیان، مریدان، مخالفان و مخاطبانشان خواندم؛ اما از فقدان تقریباً کامل این

دانیم  ما واقعاً نمی«. ها تا حد زیادي غیر ممکن است است که بازسازي زندگی مشایخ تصوف بر اساس مطالب این کتاباز این 
درواقع . ها دشوار است اند؛ بنابراین سنجیدن میزان صحت و واقعیت تاریخی آن ها اولین بار در چه تاریخی نقل شده که این حکایت

در بسیاري موارد . ساخته در بر دارند ها عناصر قالبی بسیار یا به عبارت دیگر اجزایی پیش تدانند که این حکای ي محققان می همه
کدام از  ، به زندگی اولین یا دومین شیخ، هر دو یا هیچ)شود که در زندگی چند شیخ دیده می(توان گفت که یک روایت  نمی
  ) 134جا،  همان(» .شود یا نه ها مربوط می آن

هاي شرح حال عمومی رعایت  ها، روش علمی تدوین و تنظیم مطالب که باید در کتاب یک از این کتاب چتوان گفت در هی می
بهترین روش، روشی است که در آن شرح حال اشخاص بر حسب سال تولد یا وفات آنان تنظیم شود؛ چراکه . شود، وجود ندارد

  . ي سیر تاریخی آن جریان خاص نیز باشد دهنده تواند نشان می
  . است گاهی به هم خوردهلله خواجه عبدا ي الصوفیه طبقاتاست؛ ولی در  طبقات سلمی تقریباً این نظم رعایت شده در

ي عطار و جامی نیز از این حیث، دچار نقص و اشکال هستند؛ درواقع در این دو کتاب به زعم مؤلفان، نخستین صوفیان  تذکره
ها در نظر گرفته شود، این اسامی اشخاص و یا تعلق  و زمان دقیق تولد یا وفات آن آنکه تاریخ شوند و سپس بی و عارفان معرفی می

  . کند دهد و یا جدا می به فرقه و طریقه خاص عرفانی است که اشخاص را پشت سر هم قرار می
لفبا انتخاب نیز بدترین روش ممکن یعنی تنظیم بر اساس اولین حروف از اسامی اشخاص و بر طبق حروف ا العارفین ریاضدر 

توان تصویري هرچند مبهم از فراز  در جایی که نام افراد، مالك چگونگی تدوین و تنظیم ابواب کتاب قرار بگیرد، نمی. است شده
  . و نشیب و اوج و فرود جریان عرفان و تصوف مجسم کرد
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اخذ و اقتباس از «ر کنیم، هاي تذکره عمومی در شرح حال عارفان و صوفیه ذک اگر بخواهیم یک روش تألیف براي کتاب
در اثر خواجه . هایی نیز هست در هریک از این چهار کتاب، این روش غلبه دارد؛ گرچه داراي تفاوت. است» مطالب آثار پیشینیان

نقد و تحلیل . ي قوي مؤلف بیشتر است گویی و حافظه ي رایج مجلس استفاده از حافظه و روایات شفاهی با توجه به شیوهلله عبدا
ي عطار و  در تذکره. است ي خاصی بخشیده به اثر وي در میان این چهار اثر، وجههلله طالب و اظهارنظرهاي شخصی خواجه عبدام

  .خوریم گونه موارد برمی هدایت کمتر به این العارفین ریاضنفحات جامی و 
ها،  در این کتاب. اوت بسیاري داردها با روش علمی تألیف که امروزه رایج است، تف طور کلی روش تألیف در این کتاب به

هاي پیشین در این زمینه را جبران کند؛ بنابراین  کند، در پی آن است که نواقص کتاب مؤلف چنانچه خود در مقدمه به آن اشاره می
در اند؛ چراکه اساساً معیار صحت و سقم مطالب  ها، کمتر خود را درگیر بررسی صحت و سقم مطالب کرده مؤلفان این کتاب

در دنیاي . تر از دنیاي واقعی و محسوس پیرامون ماست ها تفاوت اساسی دارد و طیف واقعیت بسیار گسترده عرفان با دیگر زمینه
اي ذوقی و  ي دینی در آغاز خود تجربه هر تجربه«. پذیر است به شرط آنکه پلی از بنده به معبودش بزند عرفان هر چیزي امکان

ي مبتذل و  نگاه عارف، این تجربه. شود شود و تکراري می شود، کلیشه می مالی و مبتذل می ن دستهنري است؛ ولی در طول زما
ي  ها تجربه آورد که ما تحت تأثیر آن قرار گیریم و فراموش کنیم که این صورتی درمی کند و به شده و تکراري را نو می مالی دست

  )29، ص 1384شفیعی کدکنی، (» .پیشین و تکراري است
  

  گیري یجهنت
درواقع . است نویسی در آن رعایت نشده حال توان گرفت، این است که اصول علمی شرح ها می ایراد اصلی که بر این کتاب

آنچه در این میان اهمیت . گیرند نویسی قرار نمی حال ي شرح ها در حوزه یک از این کتاب اگر با موازین امروزي بسنجیم، هیچ
است؟  ي عرفان و تصوف چه و چگونه بوده نویسی در حوزه حال آن جهت است که تصور از شرح ها از دارد، بررسی این کتاب

است؟ مؤلف با رعایت چه شرایط و  است، چه تصور و اطالعاتی در این خصوص داشته برده مؤلفی که در این زمینه دست به قلم می
 است؟ دانسته معیارهایی اثر خویش را اثري موفق و ممتاز در این زمینه می

  . ها نیست ها یا کشیدن خط بطالن بر آن نویسی، دلیل رد آن حال ها با موازین امروزي شرح بنابراین مطابقت نداشتن این کتاب
هاي خشک کتابت  وجه از دقت هیچ اي است و این سنت به شده سنت شفاهی تثبیت«بینیم،  ها می در کل آنچه در این کتاب

از این است که آن دقت و توجهی که ) 150پل، ص (» .کند نتی داراي اعتبار بود، پیروي نمیحدیث که هنوز در محفل صوفیان س
است، در این چهار  ، در ثبت اسناد روایات و درستی صحت انتساب اقوال به شخص، نشان دادهالصوفیه طبقاتسلمی در تألیف 

  . شود کتاب بسیار کمتر دیده می
هاي  ها و تلقی است و دیدگاه زمین بوده وج و فرودهاي بسیاري در فرهنگ ایرانازآنجاکه جریان عرفان و تصوف داراي ا

هرکس با فرهنگ «. است ي آن نیز از این اوج و فرود دور نمانده نویسی در حوزه حال است، سیر شرح مختلفی از آن وجود داشته
کند که عرفان اسالمی در ایران در طول  اس میي اسالمی، مختصري آشنایی داشته باشد، این نکته را به ضرورت احس ایران دوره

شفیعی (» .تر بگوییم در طول دوازده قرن، از آغاز تا کنون، در سیر خویش داراي پست و بلندهاي بسیار است چهارده قرن، یا دقیق
  )28، ص 1384کدکنی، 

، قصد جامی براي بازنویسی اثر ااالولی تذکرهاست، هدف عطار از تألیف  سلمی داشته طبقاتبه لله نگاهی که خواجه عبدا
با توجه به تفاوت در اهداف این مؤلفان، . است متفاوت بوده العارفین ریاضي هدایت براي نگارش  و سرانجام انگیزهلله خواجه عبدا

  . ها نیز متفاوت است آثار آن
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تدریج از  است و به تکاملی یافتهرفته شکل  نویسی در خصوص عارفان و صوفیه در زبان فارسی، رفته حال توان گفت شرح نمی
، به عنوان اولین اثر موجود در این زمینه، در الصوفیه طبقاتکه نگاه نقاد  است؛ چنان عیوب خالی و صاحب امتیازات بیشتري شده

  .آثار بعدي کمتر وجود دارد
تر در این زمینه معرفی  وان اثري موفقتوان به عن جامی را که سومین اثر موجود در این زمینه است، می االنس نفحاتبا این حال، 

ي عطار و  و نگاهی به تذکرهلله خواجه عبدا طبقاتاست که با در دست داشتن  جا گذشت زمان به کمک جامی آمده در این. کرد
ان نیز خالی را دربرداشته باشد و از ذکر متأخران و معاصر الصوفیه طبقاتاثري که تمام مطالب . تر بیافریند آثار دیگر، اثري کامل

  . نباشد
ي عطار، شرح حال  ، حکایات و اقوال مختلف از مشایخ متقدم صوفیه در تذکرهالصوفیه طبقاتاگر نقد و تحلیل مطالب در 

اي نسبتاً مفید یا  توانیم مجموعه گاه می را با هم بیامیزیم، آن العارفین ریاضو اشعار عارفان در  االنس نفحاتمتأخران و معاصران در 
  . قل جامع از شرح حال عارفان و صوفیه داشته باشیمحدا

بدون شک قصه یک ابزار مؤثر و کارآمد در . هاست ي دیگر استفاده از قصه براي نقل مطالب و مضامین در این کتاب نکته
اند  داستان شکل گرفتهپردازي و نقل  از این است که اسرائیلیات نیز با استفاده از قصه. رود جهت تأثیرگذاري بر دیگران به شمار می

محمدقاسمی، ص (» .است مسلمانان بوده سرایی یهودیان و تازه پردازي و افسانه هاي مهم اسرائیلیات، خیال یکی از سرچشمه«و اساساً 
پذیر  کانهاي حقیقی ام ي نقل واقعیات تاریخ و قصه وسیله دانیم که تأثیر آموزنده در نفس انسان از راه نقل داستان، تنها به می«) 27

» .اي به دنبال نخواهند داشت ها تخیلی، ذهنی یا فرضی باشند و بر واقعیات خارجی استوار نباشند، تأثیر سازنده است؛ زیرا اگر قصه
ها واقعیت علمی ندارند و یا کاهی از  ها در این کتاب ها و داستان طور که قبالً اشاره شد، اغلب حکایت همان) 480جا، ص  همان(

انگیزي، قطعی تلقی شود، آن  بهترین روش براي آنکه امر بحث«. اند ستند که به کوهی از خرافات و مبالغات بدل شدهواقعیت ه
م  است که مطلب مورد بحث در قالب حکایت یا روایتی بیان شود تا عالوه بر کمک به ادراك و باور عامه، بدیهی بودن آن نیز مسلّ

هاي  مؤلف حکایت. شوند در حقیقت قالبی براي آگاهی کاذب نوشتار ایدئولوژیک می. کنند جا کرامات نقش پیدا می این. شود
او با یاري مطالب واقعی به تصاویر آسمانی اعتبار . گیرد کار می بازانه را در جهت ابزار نظام فکري خود به بنیاد و زبان سست

  ) 148وفایی، ص  افشین(» .بخشد می
نویسی به سراغ آثار موجود در این زمینه در زبان  حال موازین و اصول علمی و امروزي شرح واقعیت این است که اگر با نگاه به
مرزهاي واقعیت در . شود دلیل اصلی این امر به مفهوم واقعیت در عرفان و تصوف مربوط می. فارسی برویم، شکست خواهیم خورد

تواند به اعمالی منسوب شود که در دنیاي واقعی  ا عالم غیب، میعارف به دلیل پیوند ب. نهایت و نامحدود هستند عرفان، مرزهایی بی
از سویی دیگر هدف از . ناپذیر عرفان و تصوف است نمایی جزء جدایی اغراق و بزرگ. رسند غیرممکن و غیرقابل قبول به نظر می

وع در کنار هم، مفهوم قرار گرفتن این دو موض. است نویسی در عرفان، چیزي فراتر از شناساندن افراد بوده حال شرح
است، براي ثبت  برده مؤلفی که در این حوزه دست به قلم می. است ها متفاوت کرده نویسی در عرفان را از دیگر حوزه حال شرح
ها را باور  است؛ چراکه اساساً خود، بسیاري از آن کرده ها احساس نمی ها و دروغ حال شخصی نیازي به کنارزدن اغراق شرح
تعیین اینکه مطلبی که از . ي عرفان و تصوف قابل تشخیص نیست درواقع مرز بین واقعیت، اغراق و دروغ در حوزه. است داشته

گیرد که به آن  کند، واقعیت دارد، دروغ است و یا اینکه از واقعیتی سرچشمه می ي شخصی حکایت می العاده کرامت و کار خارق
ي تردید  گونه مطالب به دیده ي امروزي شاید در موارد بسیاري به این خوانندهاگرچه . پذیر نیست اند، امکان شاخ و برگ داده

برد و به راست یا دروغ بودن آن  ها لذت می بنگرد، اما به محض ورود به این دنیا و خو گرفتن به آن، از شنیدن و خواندن آن
  .اندیشد نمی
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ها کوشش شود با  هاي تحلیلی باشد و در آن با زمینه طرفی همراه نامه باید سادگی، صراحت و بی ي اصلی زندگی مشخصه«
گویی و احیاناً از اعمال نظرات  اي واقعی از شخصیت موردنظر ترسیم گردد و از چاپلوسی و یاوه اول، چهره استفاده از منابع درجه

ی واقعی ببخشد، مشخص بودن نگاري معنای نویسی و تذکره نامه تواند به زندگی معترضانه خودداري شود و باید پذیرفت آنچه می
هاي خاص و قابل ذکري از زندگی  نامه باید توجه خود را بر جنبه ي تذکره یا زندگی ي آن است؛ یعنی نویسنده هدف نویسنده

  )48محسنی، ص (» .شخص موردنظر متمرکز کند
  . ها عمل کرد دیگر زمینه توان مانند نویسی در خصوص عارفان و صوفیه نمی حال از این روست که براي بررسی سیر شرح
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144  

  تاب کالم اسماعیلی در معرفت تنزیهی ناصر خسروباز
 

 1 حامدي دادیار

  :چکیده

ی توان یافت که به  گاه علم، فلسفه، عرفان و معارف دینی بوده است؛ در این میان کمتر شاعري را می شعر فارسی از دیرباز، تجلّ

ي  ي تشبیه و تنزیه است که در دایره مباحث، مسئله یکی از این. ي ناصر خسرو به مباحث دینی و مذهبی توجه نشان داده باشد اندازه

هاي مرتبطی  هاي وي در این مورد و زمینه در این پژوهش، با سیر در دیوان اشعار ناصرخسرو، دیدگاه. گیرد علم کالم جاي می

کاو قرار گرفته چون امکان شناخت خداوند و رویت باري تعالی بررسی شده و نقش آیین اسماعیلی در این زمینه مورد کند و 

  .است

  

  

  .ناصرخسرو، اسماعیلیه، کالم اسالمی، رویت، تنزیه و تشبیه: ها کلید واژه

  

  

                                                        
  ـ  dadyarh@gmail.com: دودانگه مازندران،  رایانامه ، دبیر آموزش و پرورش منطقهکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی -1

mailto:dadyarh@gmail.com


سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٦٦٥ 
 

  مقدمه

 از بسیاري .است بوده نیز...  و اعتقادي فلسفی،  علمی،  مضامین گاه تجلّی همواره  خود، ادبیت ي جنبه بر عالوه فارسی  ادبیات

 هاي جنبه اگر حتی .اند برده می کار به هایشان اندیشه طرح جهت ابزاري ي مثابه به را خود اثر ایران،  ادب و شعر بزرگان

  .است باقی خود جاي به ها آن محتواي ي زمینه در پژوهش لزوم ، باشد هایشان مایه چشمگیرتر از درون آثار این ي زیباشناسانه

 به است، خسرو ناصر  ، کرده تبدیل خود افکار بیان ي عرصه به را شعرش که ایرانی نویسندگان و شاعران ترین برجسته از یکی 

هر چند ناصرخسرو را در معناي واقعی  .داد جاي تعلیمی ادبیات ي حوزه در توان می را وي قصاید اتفاق به قریب اکثر که اي گونه

کالمی در دیوان اشعارش  نظر به شمار آورد با این حال بسامد فراوان اصطالحات فلسفی و توان فیلسوف یا متکلّمی صاحب نمی

او . هاي وي در مباحث کالمی ریشه در  آیین اسماعیلی دارد ي اندیشه عمده. بیانگر آن است که وي با این مسائل مأنوس بوده است

 ،)115:1379ناصري طاهري،( »شود می محسوب فاطمیي  خلیفه باهللا، المستنصر عصر در اسماعیلیي  جسته بر داعیان از« که خود

  :کند ا در دیوانش فاطمی یا همان اسماعیلی بودنش را یادآوري میباره

ي تو تا                فاطمی ام فاطمی ام فاطمی 453: 1387ناصرخسرو، (ظاهري  اي غم ز بدر(  

 و جبر شریعت، تأویل: اند از سازند عبارت هاي اعتقادات اسماعیلیه را در آثار ناصر خسرو عیان می برخی مسایلی که نشانه

 آن میان این در اند؛ کاویده را مذکور هاي بحث چون و چند زیادي اشخاص تاکنون. ...  و معاد هستی، ابداع تعلیم، امامت، اختیار،

  که شود می یادآور. است اسماعیلیه از آن تأثیر و "تشبیه و تنزیه" مورد هاي این اندیشمند در دیدگاه گرفته، قرار نظر مد کمتر چه

 داراي را خدا ها بعضی فرقه. است مطرح مختلف فرق به مسلمانان بندي تقسیم در مهمی شاخص عنوان به کالمی،  ي مسأله این

به  صفت گونه هر اتصاف دیگر، گروهی اعتقاد به مقابل در و) تشبیهی معرفت(دانند می چشم و پا  دست، چون جسمانی هاي اندام

  )تنزیهی معرفت( .است شرك با برابر باري تعالی

 بپردازد ادعا این اثبات به  اسالمی، کالم در "تعطیل" و "تشبیه" ، " تنزیه" مفاهیم مختصر بررسی از پس تا است آن بر نگارنده

  به شاعر این اعتقاد عدم بحث، تکمیل جهت  ، ادامه در و دارد وي اسماعیلی تعالیم در ریشه ، خسرو ناصر تنزیهی معرفت که

  .کرد خواهد بررسی ـ است اسماعیلیه از متأثر نیز آن که  را ـ خداوند رویت امکان
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  :ي تحقیق پیشینه

هاي  ها و مقاله هاي اخیر نیز، کتاب در سال. گیري کالم اسالمی، از مباحث اصلی بوده است بحث تنزیه و تشبیه،از آغاز شکل

و کرده است، پژوهشی که به طور مستقل به  با این حال تا آن جا که نگارنده جستج. متعددي در این مورد به چاپ رسیده است

اي با تحقیق  هاي زیر تا اندازه تنها مقاله. تشبیه و تنزیه در آثار ناصر خسرو و تأثیرپذیري آن از اسماعیلیه پرداخته باشد، وجود ندارد

  :حاضر مرتبط هستند

، دیدگاه شاعرانی »عرفانی فارسیـ  در متون ادبی "تنزیه و تشبیه"تأملی در کاربرد اصطالح «ـ ابواالقاسمی در پژوهشی با عنوان 

  .چون ناصر خسرو، سنایی،عطار، مولوي و شیخ محمد شبستري را در این زمینه بررسی کرده است

رسد که نوع نگرش ناصر خسرو به  ، به این نتیجه می»بازتاب افکار اسماعیلیه در آثار ناصر خسرو«ي  بخش در مقاله ـ تاج

  .أثر از آیین اسماعیلی استي توحید مت مسأله

آراي این دو اندیشمند را مورد بررسی تطبیقی قرار  »مفهوم تنزیه از دیدگاه غزالی و سنایی «ي  ـ فرضی شوب و زرقانی در مقاله

  .اند داده

اعتقاد به وجود  ي برخی، دارد که هر چند به عقیده بیان می »هاي مولوي تشبیه و تنزیه در عاشقانه«اي با نام  ـ حیدري در مقاله

رود، با این حال مولوي در عین سخن گفتن از عاشقی خداوند،   عشق میان بنده و خداوند از مصادیق معرفت تشبیهی به شمار می

  .ي تشبیه درنیفتند توجه کامل دارد که به ورطه

  

  اسالمی کالم در تشبیه و تنزیه

 آغاز همان از ها، اختالف این .است خداوند تشبیه و تنزیهي  سألهم اسالمی، گوناگون هاي فرقه میان اختالفات مبانی از یکی

 دیگر کبیره، گناهان صاحبان جایگاه و اختیار و جبر بحث کنار در متکلّمین که است؛ زمانی بوده مطرح کالم علم گیري شکل

  .کشیدند می پیش را تشبیه و تنزیه موضوع ناخواسته ای خواسته کردند، می بررسی را خدا ذات و صفات عنیی اساسیي  مسأله
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) قدرت ای علم مانند( جسمانی غیر است ممکن ها ویژگی این. اند بوده خداوند بشري براي هاي ویژگی به قائل تشبیه، به معتقدان

 لتشکی را مجسمه نام به گروهی دیدگاه اساس اخیر، هاي ویژگی همین بر تأکید. باشد )سر ای پا دست، داشتن نظیر( جسمانی ای و

االسالم،  داعی(» .ي اعضا، اثبات کنند بر عرش نشسته و پاها بر کرسی نهاده و سر و دست و جمله« گویند خداوند می اینان. دهد می

مه. است)5ي آیه/ طه ي سوره( »استوي العرشِ علی الرحمنُ«ي آیه جمله از آیات از برخی ظاهر به گروه این استناد )75: 1364 مجس 

 عرش بر خداوند گرفتن قرار چگونگی و ابعاد و اندازه مورد در خود دانند، می جهت و عرض و طول ارايد را هستی خالق که

ه را خداوند تنزیه به عکس، به قائالن.  دارند متفاوتی نظرات  اگر این گروه اعتقاد به. دانند می بشري خصوصیت گونه هر از منزّ

 عالم او اگر مثال عنوان به. نماییم سلب مقدسش وجود از را آن ضد که روست آن از تنها  دهیم، می نسبت باري ذات به را صفاتی

 در را خدا انکار که رود پیش جا آن تا صفات، نفی در کسی اما اگر.نیست عاجز ای جاهل که بگوییم خواهیم می خوانیم، می قادر ای

 به بیشتر اصطالح این و نیست تعطیل مدعی خود می،اسالي  فرقه  هیچ که است روشن. شود می خوانده تعطیل باشد، اهل داشته پی

  .شود می مطرح مخالفین سوي از اتّهامی عنوان

 کَمثله لیس«ي  آیه ویژه به. است بوده عقایدشان اثبات در ها، گروه این اصلی هاي راه از یکی کریم، قرآن آیات به تمسک

و و شیءلي  جمله به بیشتر تنزیه اهل که) 11ي  آیه /شوريي  سوره( »البصیر السمیع همي  جمله به غالبا تشبیه اهل و اواستناد آن دو 

  .اند کرده می

ال ولی کنند نمی انکار را باري صفات« اسالم در کالمیي  فرقه اولین عنوان به معتزله بر را بودن زاید ثانیا ، صفات بودن قدیم او 

 خوري الفا( ».است شرك خود این و است قدیم چند به اقرار مانند صفات بودن یازل و قدیم به اقرار معتزله نظر در. منکرند ذات

ا) 119:1355 نه و اوست ذات نه صفات که معنی این به ؛ اوست ذات به قائم خدا صفات که معتقدند معتزله خالف بر اشاعره« ام 

 ممکن قدرت بدون او بودن قادر و علم بدون او بودن عالم و حیات داشتن بدون ، خداوند بودن زنده تصور زیرا اوست؛ ذات غیر

 شایان). 61:1353، السالمی شیخ(»  صفات سایر مورد در همچنین و است عالم ، علم صفت بودن دارا سبب به خداوند بلکه ؛ نیست

 اسالم اوایل«ر حتی د. هاي انسانی است توصیفاتی که در ادیان ابتدایی از خدا وجود دارد، معموال آمیخته با ویژگی است گفتن

 جاندار انگاري از تازه که قومی تمایل این و بگیرند ها آن اللفظی تحت معناي به را توصیفات این که دادند می ترجیح بیشتر مردم

ا) 17:1372 آربري(» .درك است قابل بودند، برگشته] آنیمیسم[= طبیعت مورد در مختلف هاي گروه اعتقاد تفاوت تدریج به ام 

 ای تشبیه به را کدیگری گوناگون هاي فرقه که اي گونه به آورد؛ پدید آنان میان عمیق هایی شکاف ، تنزیه ای تشبیهي  درجه میزان
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 و اند تاخته معتزله به اسماعیلیان« دیگر سویی از اما هستند، تشبیه اهل اشعریون معتزله، نظر از مثال عنوان به. کردند می متهم تعطیل

 هاجسن(».بودند شده اسالم مذهب در تعطیل به متهم اسماعیلیان خود« حال عین در ؛) 64:1380 ، فرمانیان(  »نددان می مشبهه را آنان

ي مالکی مهم در  اهمیت این بحث چنان بوده که به مثابه. شد نمی محدود علمی محافل به تنها برخوردها این )513:1364،

ی  هاي عقیدتی فرقه مرزبندي  گر جلوه مختلف هاي صورت در که تنزیه معتقدان با مشبهی« پیکار. شد میهاي مختلف اسالمی تلقّ

  )کی و هشتاد: 1381 ، کدکنی شفیعی(» است داده باد بر را خاندانها مایه چه و داده کشتن به را گناهان بی مقدار چه شده،

  

  خدا شناخت امکان  عدم به خسرو ناصر اعتقاد بر تأثیر اسماعیلیه 

 تمام از پرده خود زعم به« برخی اند؛ کرده ارائه مختلفی هاي دیدگاه خداوند، شناخت در عقل توانایی حدود ي درباره متفکران

 افضلی،(» اند داده خبر است مربوط هستی خالق به چه هر از عقلی، تأمالت ترین دقیق با و اند برداشته الهی صفات و ذات زوایاي

 باري، ذات شناخت عدم به اعتقاد این. دانند می  زمینه این در قدرتی هرگونه فاقد را لعق ، دیگر اي عده مقابل، در و) 25:  1381

 هاي ویژگی صاحب توان می چگونه  نیست، شناختن قابل روي هیچ به که را خدایی. باشد داشته ارتباط تنزیهی معرفت با تواند می

 فلوطین داراي نظر چنین اعتقادي با. گیرد دسته جاي میذات حق نیز در این  شناخت مورد در ناصرخسرو دیدگاه دانست؟ بشري

ک اسماعیلیان اساسی هاي ویژگی از یکی که است ذکر به الزم .است هایی شباهت ساختن استوار و افالطونی نو ي فلسفه« به تمس 

 تکیه نوافالطونی ي فلسفه بر ربیشت« این آیین برنارد، ي عقیده به. است )172:  1355 الفاخوري،( »آن هاي بنیان بر اسماعیلی کیش

 به عنوان مثال. کنند هاي فلوطین تأیید می شواهد تاریخی نیز حمایت رسمی اسماعیلیان را از دیدگاه )347: 1363 برنارد،(» .داشت

 عنوان با خود فتگیه هاي درس سلسله در]  ...را[ یونانی و ایرانی منابع از برگرفته افالطونی نو ي فلسفه« باهللا الحاکم فاطمی ي خلیفه

  )56:  1380 فرمانیان،(  ».کرد می تبیین خود پیروان براي حکمت مجالس

 قابل هرگز دارد، قرار هستی ي همه فراسوي و است چیز همه بر مقدم و هستی از برتر و وجود وراي آن چه« فلوطین اعتقاد به 

 واحد بسیط و مطلق ذات کنه و حقیقت به توانست واهدنخ هرگز آدمی یعنی بود؛ نخواهد آدمی ذهن توسط شناسایی و شناخت

ی در اندیشه) 18: 1386 ، رحمانی( ».ببرد پی نخستین هاي اسماعیلیان منعکس شده است و آنان نیز عقل را محدودتر از  این طرز تلقّ

 ناممکن نورش جاللیت و هورظ شدن سبب به را خدا شناخت« بنابراین .دانند که به چند و چون در مورد پروردگار بپردازد آن می

  :گوید می چنین نوافالطونی ي فلسفه از آن تأثیر و اسماعیلیان شناسی جهان مورد در دفتري)  43: 1380فرمانیان،(  ».دانند می



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٦٦٩ 
 

 بودن و بود از که را خدا این تواند نمی عقل. است ناشناختنی و نیافتنی در صفات،  تمام از منزّه خداوند  شناسی، جهان این در«

 که است نوافالطونی ي فلسفه نیامدنی در وصف به خداي شبیه بسیار خدا از مفهوم این. کند وصف یا کند درك است، باالتر

 ترتیب این است به زبان یا عقل اندیشه،  دسترسی از بیرون کال و کند می یاد خیر احد یا واحد عنوان به آن از اغلب فلوطین

  ) 276:  1376دفتري،(» .شد پذیرفته باز آغوش با اسماعیلی الهیات و کالم سوي از طونینوافال ي فلسفه بنیادي ي اندیشه

   داند، می چون و چگونه بی را سبحان ایزد تنها نه اسماعیلی یک عنوان به نیز خسرو ناصر

  گفت چنین که زندگان آنند به زنده«

  ) 371: 1387، ناصرخسرو(» چون بی و چگونه بی سبحانِ ایزد

  : پندارد می چگونه و چون بی طریقی نیز را تعالی باري وجود به رسیدن اهر بلکه

   )245 ، همان(  »عسیر بس است طریقی چگونه بی و چون بی    شناختن را او بباید همی ورمان « 

  :آورد برد و جز حیرت و سرگشتگی حاصلی به بار نمی ادراك چنین خدایی راه به جایی نمی در هاي خرد کوشش

  ) 535:  همان(  »بمانده جان بی رهش در جان و دل           بمانده حیران او ادراك ز خرد«

  :کند در بیت زیر نیز به ناتوانی عقل در شناخت خداوند اشاره می

  ) 541:  همان(  »؟ برد او نام یارم که من باشم که         برد فرو سر عقلم عجز جیب به«

  :  است برتر آدمی فکر و فهم از داخ است معتقد فلوطین همانند نیز او

  )540:  همان( »برتر فکر و عقل و وهم از هست که        داور پاك کردگار نام به«

 ممنوع را حریم نیز ناصرخسرو) 15 ،1384: غزالی(  »اهللا  ذات فی تفکروا ال و   آالءاهللا فی تفکروا«: است آمده نبوي حدیثی در

 واال ارزشی آن براي بلکه کند، نمی رد تنها نه را خداوند مخلوقات و آال مورد در تفکر اما داند، می خداوند کنه و ذات عقل، براي

 بزرگترین خسرو ناصر«. برد پی خرد و عقل هاي واژه باالي بسامد به توان می وي اشعار دیوان به سطحی نگاهی با. است قایل
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با این حال هم او معتقد است عقل به خاطر محاط بودن در  )51: 1387 درگاهی،( »است ایران سنتی شعر در تعقل و خرد شایستگر

 :تواند به راز خالق خویش پی ببرد ي مخلوقیت نمی  دایره

  )154: 1387ناصرخسرو، (» فکرت ما زیر این چادر بماند               راز یزدانی برون زین چادر است«

ر       خداي رازدان کس را زمخلوق                       «   )266: همان(» نکرده ست آگه از راز مستّ

  

  ناصرخسرو تنزیهی تأثیر اسماعیلیه بر معرفت

 رد خداوند به را صفتی گونه هر دادن نسبت و هستند تشبیه مخالف شدت به اسماعیلیان  شد، اشاره مقدمه در که طور همان

 کربن( ».آن باطن و اصل به شریعت ظاهر دادن رجعت عنیی یلتأو«. در ارتباط است آنان گرایی تأویل با دیدگاه این. کنند می

 امام تعلیم به وابسته آن درك« که گرفت نظر در اشاراتی و رموز عنوان به باید را قرآن آیات اسماعیلی آیین براساس )129:1373،

  :کند می ارائه تنزیهی معرفتی آیات، تأویل با نیز ناصرخسرو) 249:1380، فرمانیان( ».است

 شنوا او و نیست او چون چیز هیچ گوید می که باشد ؟ چنین"البصیر السمیع هو و کمثله لیس": گوید می که چیست این تفسیر«

ل مر بیناست، و شنوا او گوید همی که آیت این آخر پس. بیناست و نقض همی ـ نیست چیز هیچ او چون گوید می کهـ  را آیت او 

 آیات این پس نباشد؛ متناقض خدا قول و ـ تقلید اهل قول بهـ  تعالی و سبحانه او همچون شنواست و بینا نیز مردم که آن بهر از کند؛

  )35:1363 ، ناصرخسرو(».است حاجت تأویل را

عی اسماعیلیه مانند نیز معتزله چند هر ا اند، بوده تنزیه مدبراي معتزله. است معتزله خداي از واالتر بسیار اسماعیلیه، خداي« ام 

 که آن جاست تا تفاوت این) 64:1380فرمانیان، (» .نیست صفتی هیچ داراي اسماعیلیه خداي ولی شمرند برمی صفاتی ندخداو

 وجود داراي شی، کی و چیز کی همچون را خدا که دهند می اجازه خود به« آنها دانند زیرا می تشبیه پیرو را معتزله اسماعیلیان

 است، به موجودات سایر با متفاوت و گانهیوجودي  نظرشان در خداوند که این وجود با یعنی )134:1377واکر،(» بدانند هستومند

 صفت نیز خسرو ناصر. اند کرده فرض ومتناهی محدود را او بودن، شی صفت در موجودات سایر با تعالی باري دانستن کسانی علّت

ا را از آن خدا و داند می )گیتی( زمانه هاي ویژگی از را، داشتن وجود ای بودن   .پندارد می مبرّ
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   مکن وصف زمانه صفات به را خداي«

  )189: 1387ناصرخسرو،(» بود و باید و است، هست زمانه وصف سه هر که

ي منطقی چنین اعتقادي، قائل بودن به  نتیجه. داند می دیگري جنس از را هایش ویژگی و مادي عالم از فراتر را خداوند او

  :معرفت تنزیهی است

  )264: همان(» برتر جسم و نوع ز تو ذات                         بیدار رسم و حد ز وت اسم«

  )همان(» جوهر که چنان نئی موضوع                     اعراض که چنان نئی محمول«

 )161: همان(» جداست زدانی مردم صفت ز و           توست هاي صفت دو هر عمل و قول«

 این آیا. است کرده تشبیه دیگر اي آفریده ای انسان به را خداوند اشعارش، از اي مالحظه قابل ايه بخش در حال وي این با

  است؟ تضاد در تنزیه به او اعتقاد با موضوع

 از نه کار این براي آمیخت و هم در آن کالمی مفهوم در تشبیه بررسی با نباید را ادبی تشبیهات تحلیل که رسد می نظر به

 ، خسرو ناصر. طلبد می دیگر مجالی خود این که جست سود شناسی زیبایی به مربوط معیارهاي از باید بلکه الم،ک علم هاي مالك

  :است ناپذیر وصف باري ذات که کند می اعتراف اما پردازد، می خدا وصف به چند هر

  )535:همان(» است برون دانم می که شرحی هر ز          است فزون زان گویم که وصفی هر به«

  )همان(» را آن کرد نتوان منسوب بدو                     را؟ آسمان و آفتاب مقدار چه« 

  :دارد پی در را تشبیه دام در افتادن امکان نیز خداوند نعت حتی خسرو ناصر اعتقاد به

  گردد منفعل ذاتش که گونه بدان نعتش مکن«

  )137: 1378 ناصرخسرو،(» ما ذات فعل، گاه به قصدي کمترین کز چنان 

  :است گریزان تشبیه از پروردگار ستایش هنگام نیز خود و
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 به نزدیک پنهان، حواس به افتنی راه از و است آفرینش، آشکار راه از. پوشیده اش معنی و پیداست هایش نام که را خدا سپاس«

 ناصر(» رسیم او آفریدگاري اندر او رینشآف راه از خواهیم چون ما از دور و گیریم یم او قدرت از دلیل را خویش عاجزي چون ما

  )29:1373خسرو،

 او و نیست همتایی و شریک را خداوند« که بودند معتقد اند، داشته اسماعیلی کیش محققان بسیاري از تأیید به که الصفا اخوان

 شریف(» .ستا خلقت ي اراده است، خداوندي سزاوار که چیزي تنها نیست، شدنی وصف انسانی عمل ای و صفت هیچ با

  :داند  در مصراع اول بیت زیر نیز، ناصرخسرو هر اتّصاف هر گونه فعل یا عمل انسانی را به خدا دور از خرد می )413:1362

  »او ادنی العین کلمح ، مبدع کی ابداع جز به     داري خرد گر اضافت فعلی بدو هرگز مکن«

  )137: 1378ناصرخسرو، (

 کشف کتاب در آفرینش و خدا به راجع موضوعات، استدالل هاي شیوه« که است واقعیت ینا موئد خسرو ناصر آثار در سیر

» .است بوده ناصرخسرو استقبال مورد اي شایسته نحو به ، پذیرفته صورت فلسفی روش به که سحبستانی عقوبی ابو المحجوب

 او اعتقاد به. است تشبیهی معرفت سرسخت مخالفین و یکی از اسماعیلیه فکري جناح بزرگان از سجستانی) 16:1383 نظري،(

  :گوید می نیز خسرو ناصر) 14:1367 سجستانی(» چیز نه، نه و است چیز نه آفریدگار،«

  »فرمود چنین مان که مگویش چیز و چیز نه          نگوییمش صفت بی و باصفت است یکی«

  )189: 1378ناصرخسرو، (

 داراي نه و هست صفتی داراي نه« اسماعیلیان خداوند. است آشکار اسماعیلی افکار اي نشانه نیز،  فوق بیت اول مصراع در

  :گردد می مطرح نیز دیگر جاهاي در نکته این و) 313:1346 هاجسن،(» نیست صفتی

  )131: 1378ناصرخسرو، (تنها  صفت بی و صفت با از              بشناس و تو را خداي بشناس

 نیست جسم ـ ذکره جلّ ـ ایزد و. ..بود  اجرام و اجسام قسمت در او دارد، کران ای بود حد را او که چیز هر«سبحستانی اعتقاد به

ه بودن) 5:1367، سبحستانی(» .باشد جسم جهات چون او جهات که  نیز خسرو ناصر تأیید مورد جهات، و اجرام از خداوند منزّ

  :هست



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٦٧٣ 
 

  )540:همان(جهاتش و اجرام ز دان منزه                             ذاتش کنه از شده حیران خرد

 را تعطیلي  ممکن است شائبه ـ بودن چیز حتی ـ  صفت گونه هر از خدا دانستن دور و تشبیه از دوري بر فراوان تأکیدهاي این

وان نمونه در به عن. تازد می نیز ي مذهبی خود، بر تعطیل هاي فرقه اساس آموزه بر  اتهام، این رفع جهت ناصرخسرو. بیاورد گمان در

کید می ی چون مضامینی« شیعه امامان تعالیم کند که در بیت زیر نیز تأُ  تقرّب هاست، کوشش آن عالی محل معصوم که ظهور و تجلّ

  :گوید می چنین )137:1383 غزالی،( ،»رهاند می تشبیه و تعطیل ي دوگانه هاي دام از را خدا به

  جست باید علی فرزند حضرت از حکمت«

  )364:همان( »سیم چو تعطیل ز و تشبیه ز کیزهپا و پاك

 )33:1363، خسرو ناصر(» تعطیل از کرده گانهیب و پاکیزه و تشبیه از دور« را خداوند واقعی شناخت نیز کتاب وجه دین در وي

  .داند می

 این) 178:1355 الفاخوري(» .تعطیلی نه و آید الزم تشبیهی نه که« داد شرح چنان باید را توحید که اند آن بر اسماعیلیان اساساً

پیروي از چنین عقاید ضد تشبیهی «دارد و  پی در را تعطیل به شدن قائل امکان تنزیه مطلق، بر پافشاري  که روست آن از ها تأکید

 تعطیل به که حکمایی خسرو، ناصر اعتقاد به) 1375:277دفتري، ( ».انجامد نیز سرانجام به تعطیل، یعنی انکار ذات باري تعالی می

  :کنند می حمل خود با را آن از نامی تنها بلکه نیستند، حقیقی حکیم اند، داده رأي

   مرد که تعطیل نه ، جوي هنر و آموز حکمت«

  )356: 1387 ،خسرو ناصر( »حکیم است معنی به بلکه ، تهی است نامی به نه

  

  :رویت امکان عدم  به ناصرخسرو اعتقاد در اسماعیلی تعالیم بازتاب

مدعیان امکان رویت  .است خداوند رویت موضوع شود، می مطرح تشبیه و تنزیهي  مسأله پیوند با در که مباحثی ترین مهم از

جوه«: کنند ي زیر استناد می ي خود به آیه خداوند، در اثبات عقیده و ها ناظرهالی رب رهناض ذومئای اعتقاد بازتاب) 23ـ22/ قیامت. (»ی 
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 اعتقاد عدم غزنوي محمود اطرافیان که است آمده مقاله چهار در. دید توان می فارسی ادب بزرگان آثار در را امر این هب اعتقاد عدم

  :اند دانسته او بودن معتزلیي  نشانه رویت، به را فردوسی

  :گفت او که کند دلیل او اعتزال بر بیت این و مذهب معتزلی و است رافضی مردي او((

  ))را بیننده دو مرنجان مبینی                   را نندهآفری بینندگان به

  )78:1383، عروضی نظامی(                                                                            

: 1373خرمشاهی، (» .آید امکان رویت باري، که جزو اصول عقایداشاعره است، برمی«به اعتقاد خرمشاهی از این بیت حافظ 

995(  

  دوست سپرد حافظ به که عاریت جان این«

  )84: 1377حافظ،(  »کنم وي تسلیم و ببینم رخش روزي

  :گوید می سخن »سر چشم این«با ، رویت امکان از بسیار، تأکید با نیز گنجوي نظامی

  است دیدنی دید خدا را و خدا                است پسندیدنی مطلق از آن جا که«

  نباید نهفت                        کوري آن کس که به دیده نگفت دیدنش از دیده

 )9: 1378نظامی، (» سر چشم این سر، چشم بدین بلکه                    دگر چشم به نه محمد دید

چ یک از به اعتقاد او خدا اساساً دیدنی نیست، بنابراین هی. است تضاد در خسرو ناصر اسماعیلی دیدگاه با البته که موضوعی

  :ها قادر به رویت نیستند ترینِ آن آحاد انسانی، حتی کامل

خسرو،  ناصر( »است محال قول این که باشد بدیده را تعالی خداي مر ، آله و علیه اهللا صلی رسول که نیست روا که بگویم پس«

68:1384(  

 ممکن جهت و مکان بدون رویت که معتقد اند معتزله«اما  دانند می ممکن را رویت اشعریون اسالم، کالمی هاي فرقه میان در

  )286:1362 شریف،( ».نیست ممکن ، آخرت در نه و جهان این در نه او رویت ، است منزه جهت و مکان از خداوند چون و نیست
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 طرز این) 32:1369 ، شیخ( ».رسیم می او معرفت به قلبمان با ما عنیی دید؛ دل چشم با توان می فقط را خدا«گویند  می ها آن

  :است گذاشته صحه آن بر نیز ،) ع( علی آنان،  اول امام که دیدگاهی گرفتند؛ تأثیر آن از و پسندیدند گرا تأویل اسماعیلیان را تفکر

 به نیز ناصرخسرو) 145:1384غزالی، ( ».ببینند ایمان حقایق به را او ها دل اما نیابند، در او سر چشم به ها نگاه! باش هوش به«

 چشم نهان، چشم چون اصطالحاتی سویی دیگر از و داند می مردود سر چشم با را خداوند رویت سو کی از اسماعیلی، کی عنوان

  :کند می مطرح خدا رویت ابزار عنوان به را معنی چشم و جان

  )119:  همان( » را نهان نبیند بین، عیان چشم که           جهان را نهانِ بین، نهان چشم به«

  )540:  همان(  »دید جان جانِ تواند ، جان چشم که           دید؟ توان سر چشم به ار او کجا«

  )همان( »است معنی چشم ، رویت دید کاو کسی          نیست دیدنی جمالت سر چشم به«

  :داند می مناسب کار این براي نیز را عقل چشم او

ر او تهس ، در عقل چشم به      پنهان ، است گشته سرت چشم از گر« 266 :همان(» مشه(  

 او نظر از زیرا گوید، می سخن نیز عقل چشم از دل، و چشم جان چشم بر عالوه خدا، رویت جهت او اگر نیست تعجب جاي

  :دارد ها آن بر کننده نظارت نقشی و است دل و جان از برتر عقل

  )125 :1387 ، ناصرخسرو( »مرا کردگار جانت، بر و تن بر   کرد موکل گویدم همی عقل«

  )173 :همان( »است پاسبان عقل ، دل منظر بر   را کاو است کسی آن سوي خوار وین«

  ) 319 :همان( »عامل تو جان و امیر است عقل   ساالري راست عقل تو جان بر«

  )267 :همان(» منور نورانی عقلِ از بکرد     ایزد خویش فضل به چون را دلم«

  )165 :همان( »نیست پادشا خلق در توز مهتر   است پادشاه عقل تو دل بر گر«

   یابی خوش پند آب که ایرا پند جوي زدانا«
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  )228:همان(» بفشارد عقل دست به را دل ي خوشه دانا چو

  :داند فایده می و در واقع امري بی  دیو با جدال ، را سر چشم با خداوند رویت به معتقدان با مجادله ناصرخسرو

   بامین بلخ امام فخر آن       ست گفته فقیه فالن که گویی«

  همگین حشر روز به عرش بر       ببینند را خداي خلق کاین

  ... دین بی ، است رافضی کافر او       باشد طریق این بر نه کو وان

  )373 :همان(» چندین جدال مکن دیو با             خراسان ي بقعه حجت اي

 انسان برتري ي مایه که است دل و جان بینایی یعنی بصارت این اما بینند می سر چشم با دو هر حیوان و به اعتقاد ناصر، انسان

  :است

  )273 : همان(» بصیر چشمی به گر اي، نه به زخر     تو که باید  بیلفغد بصارت«

  :داریم نیاز آن به خداوند) نه رویت(ادراك  براي که کند می یاد نیز نو گوشی از گونه، دیگر چشم این بر عالوه گاهی

  )236 :همان( »اکبر ملک دیدن بهر از    نو گوشی و بباید یهم چشمت«

  )236 :همان(» کر ضمیرت گوش گشته نیست گر   شنودستی چرخ هفت تسبیح«

گرایی، بنیان نگرش وي را در این  عدم اعتقاد ناصرخسرو به رویت، با معرفت تنزیهی وي از خداوند در پیوند است و تأویل

  .دهد ها شکل می مقوله

  

  :ريگی نتیجه

کند اما در نفی  دهد و هر گونه معرفت تشبیهی را با قاطعیت رد می ناصرخسرو در اشعارش تصویري تنزیهی از خداوند ارائه می

داند که مانند سایر  او خداوند را غیر قابل شناخت و فراتر از آن می. رود که به تعطیل منجر شود پیش نمی تشبیه تا آن جا 
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توان  هاي تحقیق می با توجه به داده. کند تعالی را نیز نفی می اشد و بر همین اساس امکان رویت باريي صفتی ب موجودات، پذیرنده

  .هاي اسماعیلی وي دارد هاي این شاعر در مورد تنزیه و تشبیه ریشه در آموزه بر آن بود که دیدگاه
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145  

 وجوه اشتراك مراتب عشق مجنون با دنیاي عرفان 

  نظامی» لیلی و مجنون«ي  ر پایهب
 

   1حسن حائريمحمد

  2رادالهام روستایی

  چکیده

)) لیلی و مجنون((ي غنایی  ظومهپژوهش حاضر، جستاري است در باب وجوه انطباق مراتب و مقامات عرفان و تصوف در من
م . هاي ادبیات فارسی، فضاي وسیعی را از آن خود کرده است عرفان و تصوف، به عنوان یکی از زیرشاخه. نظامی از ابتداي قرن سو

ت((گري عارفانی چون؛ بایزید ، جنید و شبلی، عنصر  هجري و جلوه رفان نیز به این طریقت راه یافت، در نتیجه ع)) عشق و محب
)) لیلی بنت سعد((و )) قیس عامري((در این میان . اند اي گفته صوفیه نیز در این باب، سخنان ارزنده. رنگ دیگري به خود گرفت

ي بسیاري از کتب عرفانی و در نتیجه؛  این جستار، حاصل مطالعه. اي برخوردار هستند در متون عرفانی از حاکمیت و جایگاه ویژه
شاعران برجسته ایرانی نظیر حافظ، سعدي، موالنا و عطار، به این دلباختگان، رنگ نمادینی . نزد عارفان استدریافت اهمیت عشق 

ي نگارندگان، بسیاري از  به عقیده.گر ساختند بخشیدند و از این طریق، وجوه اشتراك مراتب و مقامات عشق انسانی و الهی را جلوه
این اشتراکات، در ادبیات فارسی تأثیر فراوانی داشته و به . ان همسو و مشترك استاحوال عشق زمینی در مجنون، با احوال عارف

  .غنایی را تحت تأثیر خود قرار داده است -خصوص اشعار و متون عرفانی

  

  

  عـرفان و تصــوف، عشـق، جنـون، لیلـی و مجنـون :ها کلیدواژه

                                                        
  دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی - ١-

  neyestaan_1361@yahoo.com:طباطبایی، رایانامه کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه عالمه - ٢

mailto:@yahoo.com
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  مقدمه

هاي تعلیمی، در ادبیات فارسی  رهنگ ایرانی و دارا بودن آمیزهعرفان و تصوف به عنوان یکی از آبشخورهاي وسیع در ف
ایرانی بر عشق و محبت استوار گردیده است، بسیاري از عرفا نظیرِ  -ي عرفان اسالمی با توجه به اینکه شالوده. اي دارد جایگاه عمده

الی((و )) ابن عربی(( نهاجی براي وصول به عشق حقیقی بهره  توان از عشق مجازي به عنوان م بر آن شدند که می)) احمد غزّ
قیقَه ((ایشان با استناد  به قول . جست ه الح نطَرَ جاز قَ ی((و دریافت عنصر )) ألم   . ، مدعی وصول به حق گردیدند)) تجلّ

د خود، به به نحوي که عرفا براي تفهیم مقصو. شویم روبرو می)) لیلی و مجنون((ي کتب عرفانی، بسیار با نام  در اثناي مطالعه
نیز صحت )) االغانی((اما این شدت و حدت در عشق، تنها تمثیل نیست، چرا که منابع اصیل، نظیر . اند عشق واالي مجنون مثَل زده

ي الهی  از آنجا که عشق انسان به انسان یا همان عشق مجازي، صورت جزیی تري از عشق به کمال رسیده. کنند این ادعا را تأیید می
حاد میان . راکات و احوال مشابهی میان عشق مجنون به لیلی و عشق عارفان به حضرت حق قابل دریافت استاست، اشت از جمله اتّ

کر و مستی، غیبت از خلق، فناي طالب در مطلوب و  ر، سوعاشق و معشوق، تجلّی محبوب در جمیع ص . ...  

ت مطالعه شده و اشتراکات آن با دنیاي عرفان دریافت گردیده نظامی به دق)) لیلی و مجنون(( در این پژوهش، ابتدا منظومه
طالعه. است مفاهیم عرفانی و ... هاي عرفانی نظیرِ کشف المحجوب، فیه ما فیه، مثنوي، منطق الطیر و  ي کتاب پس از آن با م

شق مجنون تا حدودي مشخص هایی که در باب عشق مجنون نوشته شده است، با احوال صوفیه تطابق داده شده و احوال ع داستان
  :در اینجا با چند فرضیه روبرو هستیم . گردیده است

 .حاالت و احوال عشق در قیس عامري، در بسیاري وجوه با حاالت عارفان مشترك و منطبق است

ب فانی در عشق حمجنون براي عارفان، سرمشق و جلوه اي است از م 

  .شود که گاه به عنوان پلی براي وصول به دریاي عشق الهی قلمداد می عشق مجازي، نمونه و الگویی است از عشق حقیقی

  

  عشق

ت . ي عرفان و ادبیات، جایگاه بلندي دارد هاي بشري و در حیطه عشق در اندیشه ف ایرانی را بر عشق و محب صوفیه، مبناي تصو
ا آلت وصول به او و تکمیل دین را نیز عشق دانند، تنه اینان چون هدف غایی وجود را عشق و وصال معشوق ازلی می. اند نهاده
عشق . ي آن به خدا رسند ، فرض باشد به نزدیک طالبان به خدا رسیدن فرض است و البد هر چه به واسطه« در نتیجه ؛. شمارند می

  ) . 97:1389عین القضات،(».بنده را به خدا برساند پس عشق از بهر این معنی، فرض راه آمده است

اندازد همین آتش  قصد عارفان است چیزي است که خداوند خود به قلب انسان میعشقی که «       
س است که عارفان را در وجود خداوند می 27:1353کوب،  زرین(».کند گدازد و فانی می مقد (  
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  تعریف عشق 

  توان تعریف کرد عشق را در سه وجه می  

 تعریف لغوي

 تعریف فلسفی

 تعریف عرفانی

  : تعریف لغوي

بسیار دوست داشتن چیزي و نزد اطبا مرضی است از قسم جنون که از دیدن صورت حسن پیدا «لغت عبارت است از  عشق در
عشق عبارت است از مهر و دلبستگی بسیار به چیزي یا «: توان گفت در نتیجه می)بی تا:83غیاث الدین رامپوري،(».شود می

  )5023:1381انوري،(»کسی

  : تعریف فلسفی

»قه است و آن گیاهی است که هرگاه به دور درخت بپیچد عشق  میل م ب و دوستی و مشتق از عشَ فرط است و به معنی فرط ح
آب آن را بخورد و رنگ آن را زرد کند و برگ آن را بریزد و بعد از مدتی خود درخت خشک شود و بالجمله عشق تعلق قلب و 

ي اشراقی ایرانی مورد توجه  ي افالطون و افالطونیان اخیر و فلسفه ر فلسفهي عشق یکی از مسائلی است که د مسأله. حب زیاد است
  )331 :1379سجادي،(». و بحث واقع شده است

. اما زایش عشق زیبا و بی نظیر است. مطابق با کالم عرفا ؛ نزاییده و زاییده نشده است. از نظر فالسفه ، خدايِ عشق ، قدیم است
  ).210:1382صناعی،(».یان است، بلکه بیش از همه منبع فیض و رحمت استعشق نه تنها دیرین ترین خدا«

  : تعریف عرفانی

ي جالل او توان  رتبت عشق برتر از آنست که به قوت فهم و بیان ،گرد سراپرده«گنجد ، گویی  مفهوم عشق در عبارت نمی 
به .» معقول«است و نه » محسوس«یعنی نه » عقل«ي  ولهاست و نه از مق» حس«ي  عشق نه از مقوله«زیرا ). 453:1386عراقی،(» . گشت

 )36:1381محمدي،(».این جهت تعریف آن را نا ممکن دانسته اند

  چون به عشق آیم خـجل باشـم از آن    هر چه گویم عشــق را شرح و بیــان      

  شرح عشـق و عاشقی هم عشـق گفت    در گل بخفتعقل در شرحش چو خر       
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- 113:1385موالنا،(                    
115/1(  

تعریف آن نزد اهل سلوك آن است که آنچه تو را از متاع دنیا سودمند باشد ببخشایی به دیگران و آنچه از دیگران به تو رسد «
ي محبت است و فرط محبت را عشق نامند و گویند  و عشق ،آخرین پایه. و زیان آور باشد ،به بردباري بپذیري و تحمل آن کنی

همچنین گفته اند که . سوخته گردد شود و بر اثر افروختگی آن آنچه جز دوست است، در دل افروخته میعشق آتشی است که 
حسینی (» .و هم گفته اند که عشق جنون الهی است که بنیاد خود را ویران سازد. عشق دریایی است پر از درد و رنج

 )7:1374کازرونی،

کَه الحق: شیخ ما گفت. را سؤال کردند از عشق) ابوسعید ابوالخیر(شیخ(( ب یعنی ؛ عشق ). 324:1366محمد بن منور،))(العشقُ شَ
      .دامی است که از سوي خدا گسترده شده است

حب را بسوزد. عشق شوق مفرط است و میل شدید به چیزي« عشق دریاي بال و . عشق آتشی است که در قلب واقع شود و م
عشق مهمترین رکن طریقت است و این مقام را تنها انسان کامل که مراتب ترقی و . سطهجنون الهی و قیام قلب است با معشوق بالوا

  )581-580:1383سجادي،(» .کند تکامل را پیموده است درك می

آن نشنیده اي که مجنون چون لیلی را بدیدي از خود برفتی و چون سخن لیلی بشنیدي با خود «: گوید عین القضات می 
  )133:1389عین القضات،(».آمدي

  :گوید عراقی در تعریف عشق از زبان عشق چنین می

  عنـــــقاي مغربم که نشانم پدید نیست  عشقم که در دو کون و مکانم پدید نیـست 

  از غایــــت ظهور عیـــانم پدید نیــست    چون آفتـــــاب در رخ هر ذره ظـــاهـرم

  )454:1386عراقی،(                    

  

  :انواع عشق

بان راه « عشق و آگاهان وادي معرفت، عشق را دو گونه انگاشته اند، یکی را حقیقی و آن دیگر را مجازي تلقّی کرده مجرّ
  ). 130:1381محمدي،(».اند

جز اهل مشاهده . هاي مقامات است نوع الهی و آن منت -1: آن بر پنج قسم است « : گوید شیخ روزبهان در تقسیمات عشق می 
نوع روحانی و آن -3. نوع عقلی و آن از عالم مکاشفات ملکوت باشد و آن ، اهل معرفت را راست -2. و توحید و حقیقت را نباشد
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ي خلق را  نوع طبیعی و آن عامه -5. نوع بهیمی و آن رذال الناس را باشد -4. خواص آدمیان را باشد، چون به غایت لطافت باشد
  )16:1366شیخ روزبهان،.(باشد 

  : عشق حقیقی

ت معرفی  -که همانا خود برترین سخنهاست–مربوط به تعریف و شرح عشق  در تمام مباحث عشق حقیقی ، عشق به ذات احدی
  شده است

  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست    به جهان خرّم ازآنم که جهان خرّم از اوست    

  )781:1383سعدي،(                    

گذارد و  ي طلب می نخست، گام در مرحله. دهد می عارف براي دریافت عشق حقیقی، آداب عاشقی را انجام    
  .رود تا از خودي خود رهایی یافته، به ذات حق موصول شود ي فنا پیش می   تا مرحله

  نیمیــش دروغ آمد، نیمیــــش دغل دارد    جز صورت عشق حق، هر چیز که من دیدم

  )600:1386موالنا،(

چون عشق رسوخ . کمال در عشق نیست، زیرا که معشوق را نهایت نیست « :گوید شیخ روزبهان بقلی شیرازي در این باره می
روزبهان .(» .در هر کشفی از ذرات معشوق، عاشق  را صد هزار عشق است . گیرد، در دفتر عاشق حروف لطف و قهر نیست

  .ستدر نتیجه عشق به غیر خدا ، عشق مجاز و عشق به خدا ،  عشق حقیقی و بر دوام ا) 140:1366بقلی،

  عشق مجازي

با آنکه . یاد کرده اند» جسمانی«و » ظاهري«، » انسانی«، » غیر حقیقی«، » سه روزه«، » رنگی«هاي  از عشق مجازي با عنوان
کنند که گویی این نوع عشق فقط بهره بردن از رخسار زیبا و  دانند ، اما از عشق مجازي به گونه اي یاد می فالسفه عشق را ستوده می

. کند سوزاند و خاکستر می شود که عاشق را می در این نوع عشق ، گاهی محبت آنچنان افزون می. مانی و غریزي استمنافع جس
حدیث محبت محض و ناب عاشقان به ... جملگی آوارگی و مشقّات مجنون ، بیستون کندن فرهاد ، زاري و بی قراري زلیخا و 

  . معشوقان است

  نیســـــت بیماري چو بیماري دل    دلعاشــــقی پیداســــت از زاري     

  عشق اســـــطرالب اسرار خداست    ها جداســــت علّت عاشق ز علت    

  عاقبـــت ما را بدان سر رهبرســت    عاشقی گر زین سر و گر زان سرست    

  )111-1:1385/109موالنا،(
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ي  هر گونه افراط در این زمینه، مقدمه .شود ها حاصل می ي زیبایی ي خود نوعی اشتیاق است که از مشاهده عشق به نوبه 
یوسف مصري را دوستی از سفر «.هاي عقالنی است دانیم که تمنّاي خواستن چیزي جدا از اندیشه اما می. شکست و رسوایی است

 .الّا آنکه از تو خوبتر هیچ نیست! چیست که تو را نیست و تو بدان محتاجی": جهت من چه ارمغان آوردي؟ گفت: رسید، گفت
چیست که حق تعالی را نیست و او را بدان احتیاج است؟ پیش حق . "آینه آورده ام که هر لحظه روي خود را در وي مطالعه کنی

  )186:1387موالنا،(».باید بردن تا در وي خود را ببیند تعالی دل روشنی می

چون معنی در معنی و «: گوید ازي میي پیدایش عشق مج شیخ روزبهان به عنوان یکی از جمال پرستان طریقت محبت، درباره
حس در استعداد ملتبس شد، اهلیت به اهلیت متصل گشت ، الفت طبیعی با حسن صوري پیوند گیرد ، طبع دل عاشق هم طبع دل 
 معشوق شود ، عقل متجانس گردد، نور دیده ي روح با نور دیده متحد شود ، سرّ با سرّ بیامیزد ، صفات معشوق به خیال عاشق سر

  )39:1360روزبهان،(». ظاهراً و باطناً پیوند کلی پدید آید. از گریبان جمال بر آورد 

  :جایگاه عشق در عرفان

عشق یکی از . دانند ي مبهمات می عارفان و شاعران ایرانی براي عشق، ارج بسیار قائلند و آنرا قوت روح و ترجمان همه 
بر همین اساس، عرفا . ي انسان با دیگر مخلوقات نیز در همین اصل است تفاوت عمده. ست ي جهان بینی عرفانی مشخصات عمده

  .ي عرفان و تصوف را بر عشق و محبت استوار کرده اند پایه

بدیهی است از آن روز که انسان، بار عشق را بر دوش کشید، مسؤولیتی بس عظیم براي خود تدارك دید، زیرا اشرف «
عجین کرد ،بدان نحو که » قالُوا بلی«گاه ذوالجالل، آن عشقی که سراسر وجودش را با مخلوقات بود و الیق عشق ورزیدن به در

  )7:1374حسینی کازرونی،(».ي عشقش ، جملگی وجود عالم را فرا گرفت شعله

  آسمان بار امانت نتوانست کشید                              قرعه ي فال به نام من دیوانه زدند           

  )184:1388حافظ،(                

دریغا اگر عشق خالق نداري عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات ترا حاصل . دریغا عشق فرض راه است همه کس را« 
در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود ! و از عشق چه نشان شاید داد و چه عبارت توان کرد! دریغا از عشق چه توان گفت . شود

هرجا که . عشق آتش است هرجا که باشد جز او رخت دیگري ننهد. بکند و خود را ایثار عشق کند که با خود نباشد و ترك خود
  )97:1389عین القضات،(».رسد سوزد و به رنگ خود گرداند

سلطان «: گوید احمد غزالی می. شود گویند این عشق و دلدادگی قدیم است و از جانب خدا بر بنده عارض می صوفیه می 
خود او اول مرا خواسته . خواهم  چندین وقت پنداشتم که من او را می: ید قدس اهللا روحه گفت العارفین ابو یز

  )17:1358غزالی،(»بود

  زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت      نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود    
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  )11:1388حافظ،(

در بدو . بر سر حد وجود منتظر موکب روح بود روح چون از عدم به وجود آمد،«: گوید احمد غزالی درباب قدمت عشق می
  )259:1358غزالی،(». خانه خالی یافت، جاي گرفت. اگر ذات روح آمد، صفت ذات عشق آمد. وجود ندانم تا چه مزاج افتاد

ت«لذا صوفیه لفظ . در متون دینی، به خصوص قرآن در هیچ کجا سخن از عشق نرفته است اي نیز  را مبنا قرار داده  و عده» محب
صوفیه با استناد به آیت . براي توجیه این حب و ایجاد ارتباط بین عشق و محبت، عشق را محبت مفرط و شوق بسیار خوانده اند

بونَه(( حی م و هب حجویند ، برقراري ارتباط با معبود را در عشق ورزیدن می))ی:    

م عنْ« د منکُ نْ یرتَ نوا م ها الَّذینَ امی رینَ  یا اَ لَی الکاف ع ه بونَه اَذِّلَه علی المؤمنینَ اعزَّ حو ی مهحب مٍ یأتیِ اهللا بِقوی وفس دینه فَ
بیلِ اهللا ی س دونَ ف جاه54/مائده(»ی(  

دا دارد، و آنان نیز خ آورد که آنان را دوست می هر کس از شما از دینش برگردد خدا به زودي گروهی را می!اي اهل ایمان«
  ».کنند دارند،در برابر مؤمنان فروتن اند و در برابر کافران سرسخت و قدرتمندند ، همواره در راه خدا جهاد می را دوست می

  :احادیث و اخباري نیز دال بر  حب الهی هست و چهار حدیث قدسی مشهور عبارتند از«

، مات شَهیدا و مات تَم ف و کَ شَقَ و ع نْ عد و در عشق عفیف باشد و آن را از غیر بپوشد و پنهان دارد، کسیکه عشق بورز(م
 )چون بمیرد، مرگش در حکم شهادت است 

قتُه و نی، عشَ قَ شَ ن عنی  و م قَ حبنی عشَ بنی و من اَ نی، اَح رَفَ ن عم فنی و دنی عرَ جن ونی و مد جنی و ب لَ ن  منْ طَ و م  تَلتُه قتُه قَ ن عشَ م
تَلتُه تَه ، هر که مرا جست، بیافت و هر که مرا بیافت بشناخت و هر که مرا بشناخت به  قَ نَا دی ته فَاَ دی ی ته و من علَ ی د لَی من دل بست فَع

و هر که به من دل بست ، عاشقم شد و هر که عاشقم شد من عاشقش شدم و هر که بر او عاشق شدم ،کشتمش و هر که کشتمش 
 .من است و هرکه خونبهایش برمن است، من خونبهاي وي ام،خونبهایش بر 

ه الَّذ رِ صبِه و ب عمس الذي ی همعس ت تُه کنْ ب ه ،فَاذا اَحبب تی اُحبِالنوافلِ ح لیا رَّب قَ تَ دي ی ب زال ع بِه ما ی م کَلَّ تَ ه الَّذي یسان بصرُ به و ل ي ی
مد بطَش بِها و قَ تی ی تی یمشی بِهاو یده الَّ شود تا اینکه دوستش بدارم و هنگامی که  ي من با توسل به نوافل من نزدیک می بنده. ه الَّ

گوید منم؛ دستی که با آن  بیند منم؛ زبانی که با آن سخن می شنود منم ؛چشمی که با آن می دوستش داشتم، گوشی که با آن می
 .منمرود  زند منم ؛ و پایی که با آن راه می ضربتی می

ف کََی اُعرَ ت الخَلق لَ ف، فَخَلقْ عرَ نْ اُ بت اَ احب فیا، فَ خْ نزاً م نْت کَ خواستم شناخته شوم ،پس خلق را  من گنجی پنهان بودم ، می. کُ
 ) .40:1374ستاري،(».آفریدم تا شناخته شوم

  

  جنون
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( ».آگاهی، از خود بی خبر باشدجنون آن باشد که مرد در عین . جنون در مستی نهایت است، و در درویشی بدایت«
  )294:1383سجادي،

  )197:1389نظامی،(وین راه به بیخودي توان رفت    با تو خودي من از میان رفت    

جنون . بسیاري از شعراي صوفیه در اشعار، خود را دیوانه و مجنون خوانده و همواره دیگران را به این دیوانگی دعوت کرده اند
اینان عقل را . نزد صوفیه، جنون عبارتست از رهایی روح از بند عقل. ز تصور عامه از بیماري روحی استدر نزد آنان چیزي فراتر ا

ي جسم و امور نفسانی، قدرت فهم ندارد و  در اندیشه ي عارفان، عقل جز در حیطه. دانند در راه ادراك و معرفت، عاجز می
  .هیچگاه قادر به شناخت حی مطلق نیست

  عاقل از ذوق عاشـــقان دور است    ل مخمور استعشق مست است و عق

  )100:شاه نعمت اهللا ولی،بی تا(

گروهی عقل و خرد از دست داده اند و به جنون روحی کشیده شده اند، این نوع جنون از ارزش : دیوانگان دو گروهند 
این گروه نزد عارفان از . کسیر رسیده استنوع دیگر، دیوانه اي است که راز عشق الهی را دریافته و به جمع ت. عرفانی عاري است 

. یا در حالت جمع برند یمکه طالبان حق یا در حالت تفرقه به سر : در تعریف جمع تکسیر باید گفت«. ارج واالیی بهره مند هستند
پذیر نیست؛ زیرا بنابر این عبادت و بندگی جز در تفرقه صورت . تفرقه، اثبات مباینت و جمع، اسقاط مباینت بین حق و بنده است

  )137:1379حائري،(».اظهار بندگی کند تواند یم) تفرقه(که بنده چون خود را در میان ببیند

ها و آداب جامعه را به کناري  مجنون تمام رسوم و سنت. جنون در واقع رهایی از قید عوامل تحدید براي فردیت فرد است
ي  شود و نتیجه گردد، عشق بر جان و روح عاشق چیره می انه روشن و پاك میدر حالت جنون، ضمیر دیو. زند تا واقعیت را ببیند می

 :عاشقان این گونه با معشوق متحد هستند. این چیرگی، جنون است 

 جان ما را در کف غوغا نهاد      عشق شوري در نهـــاد ما نهاد

  )75:1386عراقی،(نام ما دیوانه ي رســوا نهاد      نام و ننگ ما همـــه برباد داد

هرکه عشق ندارد، مجنون بی حاصل . ها افزون آید سوداي عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقل«  
  )98:1389عین القضات،(».است و هر که عاشق نیست، خودبین و پر کین باشد

  

 عشق و جنون

آنان عشق را صفت حق و لطیفه اي روحانی . عارفان هیچگاه از عشق خود، با عنوان دیوانگی و جنون روحی یاد نکرده اند
هنگامی که دو جنس مخالف از ماهیت جسمی و جنسی خود آگاهی پیدا : توان گفت ي عشق بشري، می اما در مقوله. دانند می
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بنابر این . دهند ي نیاز جنسی، تن به گناه و حریم شکنی می شوند و یا بر اثر غلبه کردند، یا از روي شرم و آزرم از یکدیگر جدا می
بر اساس آراء روانشناسان، پاسخ دادن به نیاز جنسی بدون حضور لطیفه اي به . حل معماي جدایی، مشکل بزرگ عشاق بوده است

در اینجا مفهوم شوق که چیزي جز امید به وصال . افزاید کند، بلکه گاه بر آن می ي دو جسم را کم نمی نام عشق، نه تنها فاصله
رفع این نیاز . گیرد در این جاست که آرزوي پیوند و ایجاد ارتباط شکل می. شود به وضوح روشن میمعشوق غایب نیست ، 

شخص مازوخیست براي فرار از احساس «. شود نامیده می)) مازوخیسم((دوطرفه و یافتن آن در شخص دیگر با ایجاد نوعی پیوند، 
ي دین،  در دایره.پرستد کند و در حقیقت به نوعی او را می می تحمل ناپذیر دوري و تنهایی، خود را جزیی از وجود شخص دیگر

ي  هاي غیر دینی نیز وضع عیناً همان است، زیرا بت پرستی مکانیزم اصلی روابط عاشقانه نامند، در زمینه شیئ مورد پرستش را بت می
  )65:1371مدي،(».مازوخیستی است

     :گوید مجنون می

  زین چـــه که فرو شـدم بر آرم    کاري بکـــــــن اي نشــــان کارم

  یا پاي بــــدار تا بــــبوســـم    یا دست بگیــــــر ازین فسوســـم

  صـــلیـــی تمــام دارم   بی حـا      از حاصــــل تو که نــــــام دارم

  )78:1389نظامی،(

. شود ي عشق بر عقل موجب ایجاد جنون می در ادبیات ایران و از منظر ادیبانی که بسیاري از آنان خود عارف بوده اند، غلبه
  :این تضاد میان عشق و عقل، سابقه اي دیرین دارد

  گر چنینی عاشقی ور نیستی دیوانه اي    عاشقی از بند عقل و عافیت جستن بود

  )461:1386سنایی،(                  

  ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست    اي که از دفتر عقل آیت عشق آموزي

  )48:1388حافظ،(

  نی سیر در آکنـــده اندر دل لـــوزینه    ي عقل و دین، بیرون و درون شیرین ماننده

  ) 849:1386موالنا،(                  

. شود ي عشق به این نحو ظاهر می گیرد و نشانه اما مجنون خواندن عاشق ، به این سبب است که شدت عشق در او افزونی می
آید و هرچه قوي  آید و موادي از حرص بر او گرد می عشق طمعی است که در قلب پدید می«: گوید ابن داود در این باره چنین می

آید و  بخشد و در این هنگام احتراق خون پیش می تر شود، هیجان و لجاج و شدت پریشانی و شدت شهوت صاحبش را ازدیاد می
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شود و با فساد فکر، نیستی و نقصان  ا فساد فکر حاصل میي آن به سودا و التهاب صفرا و تبدیل آن به سودا، و از طغیان سود استحاله
الزهره،به (».میرد کشد و گاه از غم می شود و در این هنگام عاشق گاه خود را می تا اینکه این حالت منجر به جنون می... عقل است 

  )71:1371نقل از مدي،

ي  دیوانگان را بند برنهند؟ گروهی از سالکان دیوانه هرگز دیده اي که! اي دوست« : گوید عین القضات در این باره چنین می 
ر باید نهاد؛ شریعت را بند ایشان کردند ت دانست که دیوانگان را بند بمگر از آن بزرگ . حقیقت آمدند، صاحب شریعت به نور نبو

یی باشند و سودا نسبتی دارد با دریغا سوختگان عشق سودا. با خدا دیوانه باش و با مصطفی هشیار: نشنیده اي که مرید خود را گفت
 )98:1389عین القضات،(». جنون

نُّ : ((نام دیوانگی بر ما نهادند و ما روا داشتیم ، حکم این خبر را که «: از شیخ ابوسعید نقل شده  ی یظُ تّ ح بد لُ االیمانُ العکم ال ی
شود مگر اینکه به جایی رسد که مردم به او گمان  ده کامل نمییعنی؛ ایمان بن). 34:1366محمد بن منور،(»)) . الناس أنَّه المجنون

  .دیوانگی برند

کر است که عارفان کامل از « .یکی از صفات مجانین، مستی است مستی فرو گرفتن تمام صفات درونی توسط عشق یعنی س
ي جمال دوست بر سالک باده ي مستی مطلق سرمست شده و از خود بی خود شوند و مستی حیرتی است که در اثر مشاهده 

  ) 722:1383سجادي،(»صاحب شهود دست دهد

  در چنبر عشــق شـد گرفـتار      چون شیفته گشت قیس را کار

  نگرفـــت به هـیچ منزل آرام      از عشـــق جمـــال آن دالرام

  می بود ولیــــک ناشکیـــبا      در صحبـــت آن نگــــار زیبا

  جنون لقبـــش نهـاده بودندم      آنان که نیوفتــــاده بودنـــد

  از پس وپیش  مجنون ز مجنون      زدند هر کـس شد و می او می

  می داد بر این ســخن گوایـی      او نیـــــز به وجه بیــــنوایی

  )64:1389نظامی،(

خود جدا شده  از هستی. گیرد که هردو شراب عشق نوشیده اند و به یار رسیده اند ارتباط مست و مجنون از این نقطه منشأ می
بی هوش معشوق اند و مجذوب مهر او و بسیار راضی اند . اینان براي عقل ارزشی قائل نیستند. شنوند بینند و نه می اند، جز یار نه می

  : بر این مستی و بی خردي

  در دامن زلف لیـــــلی آویز    اي باد صبـــا به صبح برخـیز
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  ـتاده ي تستبر خاك ره اوف    گو آنکه به باد داده ي تسـت

  با خاك زمـــین غم تو گوید    از باد صــــبا دم تو جـــوید

  نه باد،که خاك هم نیــــرزد    هر کو نه چــو باد بر تو لرزد

  )66:1389نظامی،(

  :دهد دهد، از جانب مجنون چنین پاسخ می نظامی، در آن موضع که پدر ، فرزند را به کرات پند می

  دانی نه به اختیار خویشم    زین ره که نه برقرار  خویشم

  وین بار ز خود نهاد نتوان    این بند به خود گشاد نتوان

  ترسم که بسوزم ار بخندم    چون برق ز خنده لب ببندم

  )89:1389نظامی،(

ي دیدار پدر و فرزند، به زیبایی  نظامی صفت رنجوري مجنون را در لحظه. از دیگر صفات مجانین، رنجوري و دردمندي است
  :کشد ر میبه تصوی

  یک روزه دویـــد تا بـــدان بوم  ره پیش گرفـــت پیـــــر مظلـوم

  کان دید دلش ز جاي برخـاست  خواست که دیده می دیدش نه چنان

  در پوست کشــــیده استخوانی  بی شخــــــــص رونده دید جانی

  متـــــواري راه بـت پرســـتی  اي از جــــهان هســــــــتی آواره

  افتاده ز پاي و هـــوش رفتـــه  جســـدش ز جوش رفتهدیــــگ 

  پیچیده ســــر از کاله و سرپیچ  ي مار پیــچ بر پیــچ ماننـــــــده

  )151:1389نظامی،(

. گذرانند شویند و پریشان و آشفته حال روزگار می نهند، دست از جان خود می عاشقان وقتی دل در کنف عشق محبوب می
ابن داود . کند  شود، در جایگاه نخست ، رخسار عاشق را زرد و جسم او را رنجور و بی رمق می ن حاکم میوقتی عشق بر روح اینا

اسم عاشق وقتی براي کسی کامل است که هنگام فراق معشوق خیال و فکر و ذکر و قلب و «: کند اصفهانی از جالینوس نقل می
تن به جگر، و از خواب با پرداختن به دماغ و خیال و ذکر معشوق و جگرش از معشوق خالی نباشد و از طعام و شراب ، با پرداخ
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ي مساکن نفس به معشوق مشغول باشد و اگر هنگام فراق به معشوق مشغول نباشد، عاشق  ي او امتناع کند، و همه فکر درباره
  ) 81:1371الزهره، به نقل از مدي،(».نیست

هر که را محبت «: از ابوعبداهللا منازل حکایت کرده اند که گفت: استهاي دیوانگان، تواضع و فروتنی آنه از دیگر ویژگی
. ي وحدت وجود عارفان است منشأ این تواضع ، قضیه) 541:1346عطار،(».دادند و فقر، اگر او را خشیت ندهند، او فریفته است

ت مردم نمیبینند ، از مالمت هراسی ندارند و به هیچ روي  اینان چون معشوق را با خود و در خود می نگرند در مذم. 

  : گوید مجنون  می

  ور شیفــــــته گفت نیز هستم    گر مستم خواند یار مستـــــم

  در شیفته دل مجوي و در مست    چون شیفـتگی و مستیم هست

  با گمشــدگان سخـــن مگویید    من گمشده ام مرا مجوییــــد

  ـت زنجیردر گردن تو چراســــ    دیوانه مـــنم به راي و تدبیــر

  )76:1389نظامی،(

  :مراتب اشتراك و انطباق میان مجنون عامري و احوال عارفان

ي تجلی غیر مستقیم، لیلی را  قیس عامري به واسطه. ي عارفان است هاي دیرینه اتحاد عاشق و معشوق از دریافت: اتحاد و جمع
بنابر این . دهد و نه بیشتر د به اینکه تجلی یک بار رخ میشو  این پراکندگی دیدار، مربوط می. دید در همه جا و در همه  کس می
: گوید ي گفتار عاشقان و واجدان، مجنون را مثال زده و می سراج طوسی در جاي دیگر درباره.  محصول تجلی متفاوت است

: گفت نگریست، می کوه می به. لیلی : گفت کرد می چه او هرگاه به وحوش نگاه می. توان از مجنون بنی عامر یاد کرد نمونه را می«
سراج (»!لیلی : که روزي به او گفتند نامت چیست و حالت چگونه است؟ گفت تا این. لیلی: گفت نگریست می به مردم می. لیلی 

  )411:1374طوسی،

نور است  و دانسته اي که نهایت ظلمت، بدایت« : نویسد ي ادغام ذاکر و مذکور در یکدیگر چنین می شاه نعمت اهللا ولی درباره
م ، مذکور ذاکر می: ي  چنانکه غایت شب بدایت روز، الجرم بر قضیه رکُ شود و ذاکر مذکور ، و چون ذاکر آگاه  فاذکرونی ، أذکُ

  :» در ذکر اهللا فانی شود ، آنگاه چون نعمت اهللا اگر ذاکر جویی، مذکور یابی و اگر مذکور طلبی ، ذاکر بینی

  لیلی: که اي مجنون چه نامی؟ گفت    لیز مجـــنون باز پرســیدند خیـــ

  روز مجـــنون،روي لیلـــی: بگفــتا    بگفتند روز مجنون چــیست ؟ فرما

  )بی تا: 195شاه نعمت اهللا،(
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: قلم در دست گرفت، گفت . اي نویسد مجنون خواست که پیش لیلی نامه«: گوید ي اتحاد و جمع، می ي مرتبه موالنا درباره
پس نامه پیش کی نویسم، چون تو در . ست و نام تو از زبان خالی نیست و ذکر تو در صمیم جان جاي داردخیال تو مقیم چشم ا"

  )53:1387موالنا،(».قلم بشکست و کاغذ بدرید "گردي؟ ها می این محله

چون لحظه اي . راند، تا هوش با او بود اشتر را آن طرف می. همچنان که مجنون قصد دیار لیلی داشت«: گوید در جاي دیگر می
ه بچه اي بود، فرصت می گشت و خود را و اشتر را فراموش می مستغرق لیلی می ه  یافت، باز می کرد، اشتر را در د گشت و به د

این شتر ((عاقبت افغان کرد که . همچنین، سه ماه در راه بماند. آمد، دو روزه راه بازگشته بود چون مجنون به خود می. رسید می
  ) 48:1387موالنا، (».از اشتر فرو جست و روان شد) .)بالي من است

  گه شتر چربید و گه مجنون حرّ    همچو مجنون در تنازع با شــتر

  میل ناقه پس پی طفــلش روان    میل مجنون پیش آن لیلی روان

  ناقه گردیدي و واپــــس آمدي    خود غافل شدي ز یکدم ار مجنون

  )1550/4-1547:1385موالنا،(                

مجنون ابن عامر این . ي صفات از معشوق پر بیند کالم مستتر آن است که خود را به همه«: اند در باب اتحاد با محبوب گفتهو 
  : معنی در عشق لیلی نموده است، آنجا که گوید

دن      روحها روحی و روحی روحها ین عاشا فی ب روح ن رأيم  

رَب((و در آن حدیث قَّ تَ بد ی زالَ العو مع ذلک آنکه حق را معاینه کرد به عیان او، جمیع وجودش از . این معنی موجودست ))ال ی
  ) 382:1360شیخ روزبهان،(».عین حقِّ سرمدیت گشت

  :گوید موالنا می

    هردو یک روحـیم اندر دو بدن    !لیلی و لیلی کیست ؟من! من کیم    

  )2020/5ب:1385موالنا،(

رّ« : اخفاي سرّ عشق ي از اسرار ربوبیت وقوف یافت و محل امانت و مستودع اسرار گشت، افشاي آن به هیچ باید که چون بر س
رّ الربوبیه کفر و الّا از مرتبه. وجه جایز ندارد رب دور افتد و محل سخط و عتاب گردد و در خبر است که افشاء س   :ي قُ

رِّ لیلی رددته ن سر ع خبِ ستَ م یلی                   و یر یقین بِعمیاء عن لَ َبغ  

مینُها               نـت اَ نا فَاَ بـرُ قــولونَ خَ م باَمیــن         ی رتُهب ن خَ نا ا   و ما اَ
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به من گوید . ام ي او به اشتباه انداخته چه بسا که از من راز لیلی پرسیده اند و من به سخن سربسته و گمراه کننده ایشان را درباره
به امانت نزد تو سپرده است و تو از اسرار وي باخبري و خواهند که من ایشان را آگاهی دهم ؛ من اگر که او همه رازهاي خود را 

الدین محمود کاشانی،(» . راز او را فاش کنم ، امین و رازدار نخواهم بود   )212:1382عزّ

الح، ظهور ذات و صفات تجلی، واژه اي قرآنی و به معنی رخ نمودن و در اصط«: توان گفت در تعریف تجلی می: تجلی
داد و در هنگام دیدار لیلی طاقت از دست  بر مجنون رخ می)) تجلی((گاهی ). 151:1379حائري،(» الوهیت است بر دل عارف

توانست به وضوح و مستقیم  مجنون نمی. این تجلی نزد عارفان دو نوع است؛ تجلی صفات و تجلی ذات. رفت داد و از هوش می می
تا شاهد در مشهود فانی نشود و بدو «بنابراین ) . 154پیشین،(».سازد تجلی تنها با واسطه عالم خلق را بهره یاب می«یرا لیلی را بنگرد ز

ي حرقت فراق و شدت اشتیاق بر  ي مجنون بعد از مشاهده آورده اند  که قومی از قبیله. ي او نتواند کرد باقی نگردد ، مشاهده
ي  ي مجنون به مشاهده اي دیده چه شود اگر لحظه: (( ي لیلی رفتند و گفتند  شفاعت سوي قبیله ي احوال مجنون ، روزي به چهره

تی نیست ، ولکن مجنون خود طاقت دیدار لیلی ندارد: (( قوم لیلی گفتند )) جمال لیلی منور و مکتحل گردد؟ نّ .)) ازین قدر ضَ
» . خود ، همان ظرش بر عطف دامن لیلی آمدن همان بود و افتادن بین. ي خرگاه لیلی برداشتند عاقبت او را حاضر کردند و گوشه

  )93:1382عزالدین کاشانی،(

عاشق که هستی و وجود خود را از یار دریافته، با دیدن او به نیستی . این حالت مطابق است با اضطراب حاصل از دیدار یار 
پس در هنگام وصال نیز چنین حالتی . گردد از خود غایب میدر غایت عشق، اثري از اضطراب نیست، بلکه عاشق . شود نزدیک می

  .شود بر او ظاهر می

  : گوید زند و چنین می شیخ ابوالحسن خرقانی ، مجنون را  به عنوان مغلوب محبت محبوب ، مثال می

ه به هستی خداي فرق تا قدم وي هم: هر که را هستی خداي بر دل غالب آمده باشد ، نشانی وي چه باشد؟ گفت: پرسیدند که «
چنانکه مجنون به هر که ) اهللا: (اقرار کنند ، دستش و پایش ، نشستن و رفتن و دیدن تا آن بادي که از بینی وي بیرون آید گوید که 

لیلی انا لیلی و : (اگر بر زمین رسیدي و اگر به دریا یا به دیوار ، به مردم و کاه و گوسپند، به جایی که گفتی ) لیلی(برسیدي، گفتی 
  )71:1385خرقانی،(» ).انا

  )36:1386حائري،(».هاي آنست زهد در لغت ترك میل به چیزي و در اصطالح روي گرداندن از دنیا و ترك گفتن بهره«: زهد

  خــورد نواله هاي چــون زهر می    مجنون که ز نـــوش بود بی بهر    

  وایـــیکــــــاالي کســـاد را ر    داد ز راه بیـــــــنوایی مـــــی

  )83:1389نظامی،(
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خواجه حسن دهلوي  » .گیرد ها و مشکالتی است که در سلوك بر سر راه سالک قرار می به معنی مقاومت در برابر سختی«: صبر
رد ، گفت «: نویسد زند و می در باب صبر در مصائب ، به احوال مجنونِ لیلی گریزي می غرامت بر : مجنون را خبر کردند که لیلی بم

  )26:1377دهلوي،(»!ت، چرا کسی را دوست گیرم که بمیردمنس

  :قیس عامري در تمام مدت دلدادگی، در عین بی تابی، به عشقی آمیخته با صبر آراسته بود 

  افتـــاده و دیــــده زاغ بــرده    مجنون چو شـــــب چراغ مرده

  ي شمع خویشتن سوز مانـــنده    ریخــت سرشک دیده تا روز می

  )131:1389نظامی،(

  :گوید در جاي دیگر در احوال مجنون می

 )91:1389نظامی،(کرد صبــوریی به سختـــی می    وان شیفته دل به شوربخــــتی

رضا شادي و خشنودي و سکون دل است به . هفتمین و آخرین و باالترین و ارجمندترین مقام از مقامات طریقت است«: رضا 
کم قضا 51:1386حائري،(».تلخی ح(  

. شوند این مقامات در مجنون، بسیار اوقات در کنار هم مجتمع می. هاي مجنون، شاهد رضاي روحی او هستیم جمیع آوارگیدر 
  :چنین آمده است "بردن پیرزن مجنون را رسن به گردن به در خرگاه لیلی"در داستان 

  بگریست یکی یکی بخـــندید    هرجا که رسید و مردم آن دید

  وانکـس که گریسـت بود عاقل    ــــلخندید کسی که بود غاف

  زنجــیر به پاي و غُل به گردن    او داده رضا به زخـــم خوردن

  وز خوردن سنگ رقص کردي    لیلی گفـــتی و سنگ خوردي

  )133:1389نظامی،(

  :گوید و در جاي دیگر می

  معـــجون مفرّح آمد آن قــند    کاشفتگــــی مرا در این بنــد

  )67:1389نظامی،(
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  فت وادي عشقه

وادي در لغت به معنی رودخانه و رهگذر آب سیل؛ یعنی زمین نشیب هموار کم درخت که جاي گذشتن آب سیل باشد و 
در اصطالح شیخ عطار مراحلی است که سالک طریقت باید طی کند و طی این . به معنی صحراي مطلق آمده است ر نطومیه

که سالک براي رسیدن بمقصود  شود یده است که منتهی به کوههاي بلند و بی فریادي ممراحل را به بیابانهاي بی زینهاري تشبیه کر
عطار .(مهلک ناگزیر است و آنرا به وادیها و عقبات سلوك تعبیر کرده است يها از عبور از این بیابانهاي مخوف و گردنه

  )333:1386نیشابوري،توضیحات،

  طلب 

سالکی است که از شهوت طبیعی و لذات نفسانی عبور نماید و  "طالب"ان در لغت بمعنی جستن است و در اصطالح صوفی«
تعالی  آنرا گویند که شب و روز به یاد خداي .پرده پندار از روي حقیقت براندازد و از کثرت به وحدت رود تا انسان کاملی گردد 

تا او را به  شود یر دل سالک پیدا ماولین قدم در تصوف است و آن حالتی است که د» طلب«در حقیقت  وباشد در هر حالی 
ست و مطلوب هدف و غایت و مقصود سالک ا صاحب این حالت» طالب«. دارد یم جستجوي معرفت و تفحص در کار حقیقت وا

  ). 334پیشین،( » .است

  زنده نیست او صورت دیوار اوست    هر که را نبود طلب مردار اوست

 )185پیشین،(                  

که اول چیزي از مرد طالب و مهمترین مقصودي از مرید صادق طلب است و ارادت، یعنی طلب حق ! اربدان اي عزیز بزرگو«
جد ... باشد تا طلب روي بدو نماید  و حقیقت، پیوسته در راه طلب می و د ج و لَب   )   19:1389عین القضات، (»من طَ

الّا طلبی که یافته باشد و مقصود حاصل . ستجوي آن باشدطلب آدمی آن باشد که چیزي نایافته طلب کند و شب و روز در ج«
ب است جزیرا طلب او از . اینچنین طلب در وهم آدمی نگنجد و بشر نتواند آن را تصور کردن. بود و طالب آن چیز باشد، این ع

هو الطالب و ((ع هذا، م. و این طلب چیزي که یافته باشد و طلب کند، این طلب حق است. براي چیز نویی است که نیافته است
ب 63:1387مولوي،(»)).الغال(  

   طلب در مجنونِ لیلی

خواهان و طالب عشق »  ي کعبه بردن پدر مجنون را به خانه«نظامی در داستان لیلی و مجنون ، نخستین بار مجنون را در بخش
  :دهد پدر بارها بر ناکامی این عشق، فرزند را هشدار می. کند لیلی معرفی می

  )154:1389نظامی،(شوریده سري بس است، بنشین    میدان تو بیکس است بنشین      
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خویشان مجنون با . طلبد در این ابیات زیبا، مجنون نخستین بار با البه و زاري، شدت عشق ، افزونی و پایداري آن را از خدا می 
، اما غافل از »کز کعبه گشاده گردد این در« پندارند میخواهند و  ي الفت قیس و لیلی را از درگاه خدا می جهل تمام ، بریدن رشته

او که با دیدن . داند ، نمی» دردي نه دوا پذیر دارد «این حقیقت را کسی جز مجنونِ صافی که. ي عشق خداست آنکه سرچشمه
ر، با خداي عشق چنین سپس با تضرّع بسیا. »از جاي چو مار حلقه بر جست«یابد،  ي کعبه و شنیدن نام عشق، قوتی تازه می خانه
    :گوید می

  ي او مباد گوشـــم حلقـــهبی       ي عشق جان فروشـم حلقهدر 

  وآنگه به کمــال پادشاییــــت      یارب به خــدایی خداییــــت

  کو ماند اگرچــه من نمــــانـم      کز عشــق به غایــتی رسانـم

رمه مکن ز چشم من د      ي عشـق ده مرا نور از چشمـه وروین س  

  عاشق تر ازین کنم که هســتم      گرچه ز شراب عشـــق مستم

  هر لحـــظه بده زیـاده میلـــی      یارب تو مرا به روي لیلـــــی

  بســتان و به عمر لیلــی افزاي      وز عمر من آنچه هست بر جاي 

  ي او مبـــاد نامــم بی سکـــّه      ي او مبـــاد جامــــم بی باده

  هم بی غــــم او مبــــاد روزم      سوزم گرچه ز غمش چو شمع

  )81-80:1389نظامی،(

  "طلب کردن مجنون، لیلی را": عطار در منطق الطیر حکایتی دارد با عنوان

  کو میان رهگذر می بیـــخت خاك    دید مجــــنون را عزیـــزي دردناك

  لیلــی را همی جویم یقیـــن:گفت    جویی چنین اي مجنون چه می:گفت

  کی بود در خــاك شـــارع در پاك    ــی را کـــجا یابی ز خاكلیلـ:گفت

  بوك جایی یک دمش آرم به دست    جویمش هرجا که هست من می:گفت

  )183:1386عطار،(                  

 .ي عشق را در وادي طلب یافته اند ایشان مبناي تحرك روحی در پیدایش شعله. اهمیت وادي طلب نزد عارفان بسیار است
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 عشق

عشق . معیار سنجش و مهمترین رکن طریقت است. گذارد یین و سهمناك ترین وادي است که صوفی در آن قدم مبزرگتر«
چنانکه )334:1386عطار نیشابوري،(» .کرد توان یدر تصوف مقابل عقل در فلسفه است به همین مناسبت تعریف کاملی از آن نم

 : موالنا گوید

  شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت               عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

  )115:1385/1موالنا،(                    

از آن . پس عشق وعاشق و معشوق خود بود. نفس خود را به نفس خود عاشق بود. ي صفات حق ، یکی عشق است  جملهاز «
 چون عاشق هم رنگ عشق شد، عاشق و. عشق کمال محبت و محبت صفت حق است. عشق یک رنگ آمد که صفت اوست

عاشق . ي عشق چون پیدا شد، صفت عاشق عیان گشت هیما. آن گاه عاشق در مملکت عشق حاکم گردد. معشوق یک رنگ شدند
  )138:1366روزبهان،(». مرکب عشق است

  عشق در مجنونِ لیلی

ي عشق در ها جرقهي حسن و خلق دو دلداده، به بیان نخستین ها یکیني لیلی و مجنون، نظامی پس از ذکر  منظومهدر ابتداي 
ایشان به حساب «بودند، » یاران به حساب مهربانی«آنجا که . شود یماین عشق به گونه اي دوسویه برقرار . پردازد یمنهاد آن دو 

و در سرتاسر داستان، موضع خود را به همین  شود یماین پیوند بسیار سریع و بدون مقدمه ایجاد . بردند یمدر مکتب به سر » مهربانی
عاشق و معشوق از ازل و در عالم . به عاشقان است) معشوق(ي عارفان در باب ندا دادن خدا شهیانداین همان . کند یمفظ منوال ح

رین، یکدیگر را  بدون هیچ دلیل این جهانی، به سوي هم ابندی یمو چون در عالم زیرین یکدیگر را  خواهند یمو  شناسند یمب ،
  : شتابند یم

  دل داد و به مهـــر دل خریدش      دشاز دلداري که قیـــس دی

ســت یماو نیز هواي قیس  رست یمي هر دو مهـر  نهیسدر       ج  

  جامـی به دو خـــوي خام درداد      عشق آمد و جــام خام درداد

  با خود همــه روزه خو گرفتنــد      چون از گل مهر بو گرفتـــند

  )62:1389نظامی،(                  

  معرفت
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معرفت صفت  ،ولی در نزد این قوم. تعالی عارف است و هر عارفی عالم علم است و هر عالم به خداي معرفت نزد علما همان«
کسی است که خداي را به اسماء و صفاتش شناسد و تصدیق او در تمام معامالت کند و نفی اخالق رذیله و آفات آن نماید و او را 

( ». او رجوع کنده علن با خداي باشد و ب و ي گزیند و همیشه در سرّدر جمیع احوال ناظر داند و از هواجس نفس و آفات آن دور
  ) 141:1387،قشیري

  معـــرفت را وادیی بی پا و سر    بعد از آن بنمایدت پیـــش نظر

  از سپـهر این ره عالی صفــــت    چون بتابد آفتــــاب معـــرفت

    بازیابد در حقیقت صدر خویـش    هر یکی بینا شود بر قدر خویش
  )194:1386عطار،(  

ي منطق الطیر، وادي معرفت پس از وادي طلب و ها يواددر . مقدار معرفت به تناسب وصال حاصل شده براي عاشق است«
که بدون معرفت و شناخت مربوط به عالم زیرین ایجاد گردد و بنایش بر تعارف و  نامند یمعشق قرار دارد و عشقی را عرفانی 

  )11:1386،حائري(».تجاذب ارواح باشد

 )90:1387قشیري،(»اول چیزي که بنده محتاج است بدان ، شناخت آفریده است آفریدگار خویش را: جنید رحمه اهللا گوید«

. اگر عاشق با معشوق همرنگ شود ، مقام توحید یافت. در معرفت عشق بر کمال است. نهایت عشق، بدایت معرفت است « 
  )145:1366روزبهان،(،».هاي عشق تا بدین دو مقام است منت. یافت اگر در معرفت متحیر شود، مقام معرفت 

  جهد کن تا حاصل آید این صفت      هست دائم سلطنت در معرفت

  )199:1386عطار،(                

  معرفت در مجنونِ لیلی 

خواسته در دام هاي عشق میان آن دو ، مجنون نا پس از ایجاد بارقه: کند که  در باب مجنونِ لیلی ، نظامی چنین حکایت می
مجنون از هر سویی ، به جستجوي لیلی بود و بر اساس . افتد  این دلدادگی در ابتداي منظومه ، بسیار سریع اتفاق می. عشق لیلی افتاد

  :گفت  آنچه لیلی را بدان شناخته بود ، با او سخن می

  در دامــن زلـف لیلـــی آویز      کاي باد صبا به صبح بر خیز

  ي تســت اوفتادهبر خاك ره       ي تسـت دادهد گو آنکـه به با

  با خاك زمیـــن غم تو گوید      از باد صــبا دم تـو جــــوید

  نه باد که خاك هم نیــــرزد      هرکو نه چـــو باد بر تو لرزد
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  سیـــالب غمــت مرا ربودي      گر آتــش عشـــق تو نبودي

  مرنجـان ي خویـــش را پروانه      ي جـان خانهاي شمع نهــان 

  تا گشت چنیــن جگر کبــابم      جادو چشم تو بسـت خوابــم

  هم  مرهــم و هم جراحت دل      اي درد و غـم تو راحــت دل

  از وي قــدري به من رســانی      قند اســت لــب تو گر توانی

  معجــون مفــرّح آمد آن قنـد      کاشفــتگـی مرا در این بنــد

 )67:1389نظامی،(              

  نااستغ

در اصطالح صوفیان مقام کبریایی و بی نیازي است . در لغت به معناي بی نیازي و بی نیاز شدن آمده است«    
ي هم در نیاید و همه کوشش و سعی جهانیان در آن مقام به پشیزي ا ذرهکه هر دو جهان در جنب آن به شمار 

  )200:1367گوهرین،(».نیرزد

  نه درو دعـــوي و نه معنــــی بود    بعـــد ازیـن وادي استـــغـنا بـــود

  برهـم به یک دم کشـــوري زند یم    از بی نیـــازي صــرصــري جهد یم

  )201:1386عطار،(                

  استغنا در مجنون لیلی

مجنون . خورد یمیی از بی نیازي به تمتعات دنیوي به چشم ها رگه، به وضوح ،» پاسخ مجنون به سالم بغدادي«در بخش 
او در پاسخ سالم بغدادي که . که من حتی از خود و منش خود نیز گسسته ام ، تا چه رسد به انجام آداب انسانی کند یمبیان  آشکارا

  :دیگو یم، چنین  کند یماو را به طعام و خوراك دعوت 

  کان را که غذا خور است خوردم    من از این حســاب فردم: گفتا 

  ه وجــود خویش پرواستکو را ب    نیروي کسی به نان و حلواسـت

  کی بی خورشــی کند هالکـــم    چون من ز نهاد خویــش پاکم

  )223:1389نظامی،(                
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  توحید

در لغت حکم است بر اینکه چیزي یکی است و علم داشتن به یکی بودن آنست و در اصطالح اهل حقیقت تجرید ذات الهی «
  )337:1386عطار نیشابوري،(»و یا ذهن یا فهم یا خیال یا وهم  است است از آنچه در تصور

  منزل تفـــــرید و تجرید آیدت    بعد ازین وادي توحیــــد آیدت     

  آن یکی باشد در این ره در یکی    گر بـسی بیــنی عدد گر اندکی

  زان یکی کان در عــدد آید تورا    نیست آن یک کان احد آید تورا

  )206:1386عطار نیشابوري،(              

سالک در این . مراحل توحیدست، و آن بریدن و انقطاع کامل است از ما سوي اهللا، و فرد شدن و تنها ماندن با حقتفرید از «
 )147:1368گوهرین،(».، به صورتی که همه اقوال و افعال او خداي را باشدماند یممرحله پس از تجرید از خلق، با حق فرد 

ن سرّ دست تواند یافت که مراحل سلوك را باطناً و ظاهراً طی کند تا به توحید سرّ است و آن کس بدی: این طایفه گویند«
  )293:1367گوهرین،(».مقامی رسد که از سر یقین دریابد که توحید یکی دانستن باشد و یکی گفتن

  توحید  در مجنونِ لیلی

از خان و مان و پدر و مادر برید و . مجنون در تمام مسیر سلوك عاشقی خود ، همواره لیلی را یگانه یافت و از غیر او گسسست
  . با لیلی پیوست

  ي و ما توراییــــما کــهتو زان       آیا تو کجــا و ما کجــاییـــم

  غم شاد به ما و ما به غم شـاد       از بنــــــدگی زمانــــه آزاد

  غم دار تویــیم و غـــم نداریم      جز در غم تو قـــدم نداریــم

  هســـتم ز غــم تو اندرین کار      مم زار گویی که بمـــیر در غ

  یعنی که دو جان به هم نسـازد      با جان منــت قدم نســــازد

  نایی تو ازین بهــانه بیـــــرون      تا جان نرود ز خانه بیــــرون

  آیـــد به لــــب و مرا نشــاید      هر جان که نه از لــب تو آید

  تن به میــان ما دو تن بس یک       پس نیز تو و منمن، و تو پس نیز
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  تا ز این دو عدد یکی شود راست      کتاستی رشته که درخودکشمت

  نقــش دویی از میانه گــــردد      ي ما یگـــانه گردد سـکهچون 

  برون فتــاده از پاي است یکفش      من با توأم آنچــه مانده بر جاي

  تسـت وان نیز نه با من است با      جریده در میان چست است یجان

  دورم من از آنچـه از تو دورست      آنچ آنِ منست، با تو نور اســت

  )215:1389نظامی ،(              

  حیرت

بر قلوب عارفین در موقع تامل و حضور و تفکر آنها را از  شود ییعنی سرگردانی و در اصطالح اهل اهللا امریست که وارد م
  . تامل و تفکر حاجب گردد

  کار دائم درد و حسرت آیدت      دتبعد ازین وادي حــــیرت آی

  در تحیر مانده و گم کرده راه      مرد حیران چون رسد این جایگاه

  جمله گم گردد ازو گم نیز هم      هرچ زد توحید بر جانــش رقم

 )212:1386عطار ،(              

رت و معرفت افتد تا هیچ باز حیرت بدیهه ایست که به دل عارف در آید از راه تفکر، آنگه او را متحیر گرداند ،در طوفان فک«
رّ است از بیرون آمدن از طلب ادراك کنه قدم و دخول در علم قدر. نماند  319:1360روزبهان،(»اصل حیرت فتور س(  

باز چنان شد که من بر غیبت ایشان . ستندیگر یمروزگاري چنان بود که اهل  آسمان و زمین بر حیرت من « :دیگو یمجنید 
  )372:1387هجویري،(»ز چنان است که نه از ایشان خبر دارم نه از خودکنون با. ستمیگر یم

در اصطالح صوفیان امریست ناگهانی که هنگام تامل و حضور و . حیرت سرگشته شدن و در اثر تعجب یک حال ماندن است«
تحیر است، سپس : شد گفت ي معرفت سؤال دربارهاز عارفی . تفکر در دل وارد شود و صوفی عارف را از تأمل و تفکر  باز دارد

 )236:1383سعیدي،(».افتقار و سپس حیرت

  حیرت در مجنونِ لیلی

  عالم همــه حبه اي نیـــرزد      در خاطر من که عشــق ورزد

  یادســـت میا دهیشنکز هیچ       بختم نه چنـان به باد دادست
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شــیم نماند بر یاد      هر یاد که بــود رفــت بر باد جـــز فرم  

  کان خود سخنی بود فراموش      ي دوشا خوردهگو چه امروز م

  ی ندانـمکن یمپرسی که چه       گر زانـــکه رود در این زمانـم

  وآگاه نیم که چیـــست نامت      دانم پــدري تو مـن غالمــت

  خود یاد من از نهـاد من رفت      تنها نه پدر ز یاد من رفــــت

  ــقم ، کدامم؟معشوقم و عاشـ      در خود غلطم که من چه نامم

  )156:1389نظامی ،(

  فقر و فنا

فقر اصلی است بزرگ و اصل مذهب این طایفه فقر است و حقیقت فقر . به معناي نداري و بی چیزي و نیازمندي است« : فقر
. است فقر عبارت از فناء فی اهللا است و اتحاد قطره با دریا و این نهایت سیر و مرتبت کامالن: بعضی گویند. نیازمندي است

عدم تصرف در مال است و نیز از دست دادن چیزي است که بدان احساس نیاز «: و به عبارت دیگر )593:1383سعیدي،(»
  )39:1386حائري،(».شود می

  کی بود اینجا سخـن گفتــن روا    بعد ازین وادي فقر اســت و فنا

  )218:1386عطار،(لنـگی و کري و خاموشـــی بود     عیـــــن وادي فراموشـــی بود

  :گوید  پدر نیز به او اینگونه می. مجنون عامري پس از نا امیدي از وصال لیلی، ترك خان و مان کرد و در بیابان مسکن گرفت

  در خانه بمـــان که خان و مانی    جانی و عزیـــز تر ز جانـــــی

  جــز آب که آن ز روي ریــــزد    از کوه گرفتنـــت چه خیـــزد

  )88:1389نظامی،(

  )597:1383سعیدي،(».است... فنا سپري شدن، نیست گردیدن، نیستی، زوال، نابودي و «: فنا

صفات .دهد یمي تفکر خود را از دست  قوهو سالک  شود یمدر نتیجه در این مرحله صفات بشري تبدیل به صفات روحانی 
حله، عاشق ، خود بینی را ترك کرده و فقط بر ذات در این مر. شود یمنکوهیده در او از بین رفته و اوصاف محمود جایگزین آن 

به عبارت . کند یمي امر محبوب تجلی  نهییآدر  دهد یمبنده دیگر از خود اختیاري ندارد، هر عملی که انجام . کند یممحبوب نظر 
  .دیگر  محبوب بر او چیره شده است



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٧٠٤ 
 

وسیله کثرت ریاضات حاصل شود و نوع دیگر فنا ه بدر اصطالح صوفان سقوط اوصاف مذمومه است از سالک و آن : اما فنا«
  )319:1386عطار،(». ت باریتعالی و مشاهده حقمعالم ملک و ملکوت و استغراق اوست در عظه عدم احساس سالک است ب

  :دیفرما یمعطار در مختار نامه 

  بینی تو که بر محض فنا مفتتنی      گر بر خیزد ز پیش تو چشم منی    

  )99:1386عطار نیشابوري،(

. دانند یمایشان وصول را در نفی ظاهر و فناي صفات سالک . مشایخ در باب رموز وصال و تحقیق دوستی بسیار سخن گفته اند
محبت آن بود که محب ، کل اوصاف خود را اندر حق طلب محبوب خود نفی کند، مر اثبات «: ندیگو یمعرفا در الزام مقام فنا 

حب را نفی کند ،تا والیت مطلق وي را گردد، ذات حق را ؛یعنی چون محبوب باق فانی باید؛ که غیرت دوستی بقاي م ب حی بود، م
و فناي صفت محب، جز به اثبات ذات محبوب نباشد و روا نباشد که محب به صفت خود قایم بودي از جمال محبوب بی نیاز 

  )455:1374هجویري،(».بودي

  :دیگو یمعطار در تحریض به فناي باطن 

  زیرا که فنا عین بقا خواهد بود      خوش خواهد بود اگر فنـا خواهد بود    

  لیکن بندانم که کرا خواهد بود      که بس شگرف است فنا دانم یماین     

  )127:1386عطار نیشابوري،(                  

و فنا .ه آن باقی شود از خود باقی بود هر باقیی که آن فانی شود از خود فانی بود، و هر فانیی ک. فنا را فنا باشد اما بقا را فنا نه « 
که این مبالغت از نفی اثر وجود آن معنی توان ...)) فنا فنا گردد (( اسمی است که مبالغت اندر آن محال باشد تا کسی گوید که 

ب اندر عبارتی بی کرد اندر فنا ، و تا اثري مانده است هنوز فنا نیست ؛ و چون فنا حاصل آمد فناي فنا هیچ چیز نباشد به جز تعج
  )72:1374هجویري،(»معنی

  :یاد آور شده است» پیر چنگی«موالنا این مضمون را با تمثیل زیبایی در داستان   

  بانگ حق آمد همـه برخاسـتیم    ما بمــردیم و به کلی کاستــیم    

  باز گردید از عدم زآواز دوســت    اي فــنا پوســیدگان زیر پوست    

  من حواس و من رضا و خشم تو    بان و چشم توگفـــته او را من ز    

  ))کانَ اهللاُ لَه((من تو را باشـم که     از وله)) من کانَ للّه((چون شدي     
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  )1939/1-1935مولوي،(

فنا پیش آهنگ بقاست و تا صورتی فانی نگردد، صورتی دیگر در « : دیگو یماستاد فروزانفر در شرح مثنوي شریف چنین 
و از سر نو بر اثر تجلی  ونددیپ یمبه عقیده ي صوفیان هر لحظه آدمی بر اثر تجلی صفات جالل به عدم  .شود ینمجسم عرض 

  )1388:776فروزانفر،(» گردد یمصفات جمال ، هست و زنده 

اگر غمزه اي زنم ، اگر صد هزار ! اي مجنون :  دیگو یمي مجنون چه گوید؟  فتهیشدانی اي عزیز که جمال لیلی با عشق «
فارغ باش  دیگو یم.  دیگو یمگوش دار که مجنون چه . ي ما شوند  غمزهي  افتادهنون صفت باشند که همه از  پاي درآیند و مج

مجنون عاشق را اگر چه فنا از معشوق باشد ، اما هم بقا از معشوق . ي تو فنا دهد مجنون را ، وصال و لطف تو بقا دهد  غمزهکه اگر 
 )110:1389ی،عین القضات همدان(». یابد

خود را به خود خود بودن، خامی بدایت عشق . خود را به خود خود بودن دیگرست و خود را به معشوق خود بودن، دیگر«
ي قدس،و  کعبهي بقا آید، و مرد محرم شود به طواف  قبلهاینجا بود که فنا . چون در راه پختگی خود را نبود و از خود برسد. است

  )276:1358غزالی،(».ي بقا نقل کند خطّهاز سر حد فنا به 

  فنا در مجنونِ لیلی

دیده » جواب دادن مجنون، پدر را«زیباترین وصف فنا ، در بخش . قیس عامري بارها به فناي اختیاري خویش، اقرار کرده است
  :شود می

  آن بِه که خـراب گشـــت جایــم    مایل به خــرابی اســـت رایـم    

  گو در عــدم افــــت خاك راهی    ـاهیکم گیـــر ز مزرعــت گی    

  پنــدار که نطــــفه اي نرانـــدي    یک حرف مگیر از آنچـه خواندي    

رد عاشــقی مـــست    گوري بکــن و برو بنـــه دسـت     پــندار که م  

  کز وي قلـــم صــالح برخــاسـت    زان کس نتوان صالح درخواسـت    

  گمشده در رحیل خویش استوین     گفتی که رحیل  عمر پیش است    

  آنِ تو نـدانم آنِ مــــن بــــــود    تا رحلــت تو خـــزان مـن بود    

رده اي چه خـــیزد؟    بر مــرگ تو زنده اشـــک ریزد     رده ،ز م آن م 

  )157:1389نظامی،(                

  :رسد دهد و به فناي جسمی و روحی می در انتهاي داستان، مجنون پس از مرگ لیلی،از بسیاريِ زاري بر مزار محبوب، جان می
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  اشکی دو سه تلـــخ تلخ بفشاند    خواند بیتـــــی دو سه زار زار بر    

  انگشت گشـــاد و دیده بربسـت    برداشـت به سوي آسمان دست    

  در حضــرت یار خود رســــانم    کز محنـــت خویـــش وارهانم    

  ت را گرفـــــت در بروان تربـــ    این گفت و نهـــاد بر زمین سر    

  )264:1389نظامی،(بگفت و جان برآورد "اي دوست"    چون تربـــت دوست در بر آورد

  

  نتیجه گیري

هاي  موضوع عشق چه در غزلیات عرفانی و چه در منظومه. رود عرفان و تصوف یکی از شاخه اي ادبیات غنایی به شمار می
هاي روحی را بر  هاي کامل نیز، مدار سیر تحوالت و انقالب در نتیجه انسان.تعاشقانه، فضاي وسیعی را به خود اختصاص داده اس

  .محور عشق قرار داده اند

مجنون . هاي غنایی، به تدریج وارد فضاي عرفانی شده اند به عنوان دو تن از عشاق همیشه حاضر در منظومه)) لیلی و مجنون((
ي تضاد عقل و  در قضیه. شوند ي قلبی از قید عقل ناتوان رها می که با ارادهگیرد  با  ویژگی بارز جنون در کنار کسانی قرار می

عارف پس از انجام عبادات، به . عشق، این عشق است که از عالم ماده فراتر رفته و به ادراك الزم براي درك حقیقت رسیده است
صوفیه براي اثبات حدیث محبت، . جنون است جمع تکسیر رسیده که خود نوعی تفرقه و رهایی از عقل، به منظور وصول به حالت

خداي مرا بیامرزید و : خداي با تو چه کرد؟ گفت: مجنون بنی عامر را به خواب  دیدند، گفتند« : اند که  بر این تمثیل اکتفا کرده
تی کرد از محبان 584:1387قشیري،(» .حج(  

یکی از این اشتراکات، فرمانبرداري از .شویم ن روبرو میبه این ترتیب، در فضاي عشق مجازي با تشابهاتی از احوال سالکا
  .شود دهد و به تبع آن، نوعی جنون در او ظاهر می به این صورت که عاشق در راه وصال، به فناي اختیاري تن می. معشوق است

تواند  ص میدر این پژوهش هدف انتساب عرفان به مجنون نیست، بلکه شدت و حدت عشق مجازي در جایگاه و احوالی خا
به حالتی که عاشق، معشوق را لحظه اي از خود جدا نبیند و به هرجا بنگرد، .ي روحی برساند ي جنون و تصفیه عاشق را به درجه

هاي سالکان است، با این تفاوت که قیس عامري نادانسته این  این دردمندي و رنجوري، شبیه به ریاضت. پرتو روي حبیب را بیند
این مدارج را طی )) پیر و مرید((ي هدایت و ارشادات  کرده اما عارفان طی مراسمی خاص و زیر سایه مراحل دشوار را طی

یابد و چنین  بونصر سراج طوسی در اثناي ذکر آداب و احوال صوفیان، مثالی برتر از محبت در مجنون بنی عامر نمی. کنند می
این مجنون بنی ! اي مردم: س خویش بدان اشارت کرده است که من بی من و ما بی ما همان است که شبلی در مجل«: گوید می

شود تا اینکه فقط لیلی و یادش را نگاه دارد  با لیلی از لیلی پنهان می)). ام من لیلی: ((گوید هرگاه از لیلی او را بپرسید می. عامر است
  )388:1382سراج طوسی،(».بیند گریزد و همه چیز را با لیلی می ریزد و می و هرچه را که جز اوست دور می
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لیلی نیز به عنوان عنصر تحریض کننده در مجنون، گاهی نزد عارفان، جلوه اي از جمال محبوب ازلی به شمار رفته است و عرفا 
مجنون صفتی باید که از ! اي عزیز«: در مکتوبات خود بسیار به احوال آن دو اشاره کرده و مجنون را سرمشق خود قرار داده اند 

 )97:1389عین القضات،(»! ن نام لیلی جان توان باختن، فارغ را از عشق لیلی چه باكشنید
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سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٧١١ 
 

  

146  

  گویی صائب از بابافغانی و محتشم کاشانیشناختی نظیرهبررسی سبک
 

  1محمدحسن حائري

  2آفرین کالنترنوش 

  چکیده

نظیره گویی او به اشکال مختلف . ي ایرانی سبک هندي، سودایی به نظیره گویی داشته است شاخهي  برجستهصائب شاعر  
صائب در چهار غزل به نام . در این مقاله به بررسی نظیره گویی هاي او  از غزلیات بابا فغانی و محتشم پرداخته شده است. است

ي بابافغانی و ها غزلیی نیز دارد که در وزن و ردیف و قافیه با ها غزل. اشاره کرده است بابافغانی و در یک غزل به نام محتشم
در این مقاله کوشش بر پاسخ دادن به این سؤال بوده است که آیا صائب . به نام آنها اشاره نکرده است ها آنمحتشم مشترکند اما در 

اگر پاسخ مثبت است تأثیر پذیري او به چه شکلی بوده است؟ در یی هم تحت تأثیر شاعران مورد نظر بوده و ها غزلدر چنین 
یی که به اقتفاي محتشم و بابا فغانی سروده شده و به نام آنها اشاره شده است، موضوع و مضمون، چندان مشابه نبود، در ها غزل

مون در کل یک غزل یا حداقل یی که به اقتفاي خود اشاره نکرده است، اشتراك در موضوع و مضها غزلحالی که در بعضی  از 
او مضامین پراکنده اي از قبیل اخالقی، عشقی، عرفانی، اجتماعی . غزل صائب انسجام معنایی نداشت. شد یمدر چند بیت احساس 

تنها هدف او مضمون آفرینی و هدف او از نظیره گویی غزل دیگران نیز . را بدون هدفی خاص، در یک غزل گنجانده است... و
غزل . غزل بابافغانی منسجم تر بود و مضمون عارفانه داشت. غزل محتشم عاشقانه بود و تقریباً انسجام داشت. ه استهمین بود

  بابافغانی و محتشم  از حیث بدیع لفظی و غزل صائب از حیث ایهام و موارد  بیانی غنی تر بود

  

  .يصائب، نظیره گویی، بابافغانی، محتشم کاشانی، سبک هند :هاکلید واژه

                                                        
  مه طباطباییدانشگاه عال دانشیار -١

 دانشجوي کارشناسی ارشد -٢
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  مقدمه

  سبک هندي - 1

ي ایرانی و  شاخهي مشخص دارد،  شاخهو دو  شود یمي یازدهم تا سیزدهم، با عنوان سبک هندي  شناخته ها سدهغزل فارسی 
  .ي مستقلی دارندها شاخصهي هندي، که از حیث سبک شناختی  شاخه

غزلیات فغانی ... شعر خاصه غزل بدین سادگی نبود  پیش از فغانی«. از بانیان مکتب وقوع و ساده گویی است) 925. م(بابافغانی
بعد از فغانی بیشتر شعرا سبک او ... ي اوست وهیشاکثر یک دست و با معانی ساده سروده شده، ایجاز کالم و سادگی از مختصات 

) بیست و هشت -شبیست وش:  1353سهیلی خوانساري ، ( » .را تقلید کرده اند و کم کم این شیوه به وقوع گویی گراییده است
نام گرفت » طرز نو«ي تازه اي شد که  مرحلهي او وارد  واسطهوقوع گویی او مورد توجه و تتبع شاعران قرار گرفت وغزل فارسی به 

و موجب ورود مضامین جدید به شعر فارسی و سپس منجر به مضمون آفرینی شد، به همین خاطر است که او را آغازگر سبک 
حسن (» .ي اوج آن صائب تبریزي است نقطهي ایرانی سبک هندي بابافغانی و  شاخهي آغاز  قطهن«: هندي دانسته اند

  )28-19:  1384پورآالشتی،

البته . غزل او نیز عاشقانه و در سبک وقوع است. یکی از شاعرانی که سبک بابافغانی را  پیروي کرده محتشم کاشانی است
را نپسندیده اند گویا به سبب بی توجهی باشد  شیها غزلاما اینکه «: دیگو یمم  صفا مرحو. ي اشعار او ساده و دل پسند نیست همه

» .همان شیوه اي دارد که در قصیده داشت ها غزلاو در برخی . ي ظاهري کالم کردهها شیآرابه الفاظ و  ها آنکه او در 
  )796-5ج 1366صفا،(

  .ر گذاشت و در نهایت به صائب رسیدروشی که بابافغانی در پیش گرفته بود تغییراتی را پشت س

  )6951: 1387صائب، (کن اقتدا                      صائب اگر تتبع دیوان کس کنی                    فغانی از آتشین دمان به

در این طرز خیال و نکته پردازي و مضمون « . صائب طرز نو را به کمال پختگی و لطافت رساند و در این شیوه شاخص شد
  )532: 1366صفا، (» .میکن یمآفرینی هرچه به صائب نزدیک تر شویم صفاي اندیشه و جالي لفظ را بیشتر و بهتر احساس 

  

  نظیره گویی - 2

نظیره گویی یا استقبال از دیرباز در ادب فارسی مورد توجه بوده است وشاعران به رسم ارادت و احترام یا براي طبع آزمایی 
در قدیم به دلیل آن که شعر مورد استقبال مشهور بوده و احیاناً چند نفر به استقبال آن «. اند کرده یمقبال شعر شاعران بزرگ را است

 شد یماند ذکر  رفته یمي متأخر معموالً نام شاعري که به استقبال آن ها دوره، اما در آمد ینماند، اسمی از شاعر مورد نظر  رفته یم
  )216:  1387حیدري ، (» .سبک هندي استاوج استقبال و نظیره گویی در ... 
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ي سبک هندي به دلیل روابط ادبی گسترده و محدودیت منابع و یکسانی مطالعات شاعران، تشابه در مضمون و  دورهدر «
 شاعران این عصربیشتر اوقات خود را به مطالعه در شعر معاصران و تتبع و نظیره سرایی. محتواي اشعار از هر دوره اي بیشتر بود

  ) 98: 1385فتوحی ، ( » .گذراندند یم

ي وي در سرودن غزل همین امر بوده ها زهیانگتصور کرد یکی از  توان یمصائب سودایی به نظیره گویی داشته، به حدي که « 
دسته وي تنها به استقبال بزرگانی چون سنایی، عطار، مولوي، سعدي و حافظ اکتفا نکرده، بلکه به نظیره گویی از شاعران . است

- 216: 1387حیدري، (» .دوم و حتی معاصران خود برخاسته و شاید قریب هفتاد یا هشتاد شاعر را مورد طبع آزمایی قرار داده است
217 (  

یی از دو یا چند شاعر که در وزن و ردیف ها غزلو احتماالً عمداً به نظیره گویی  کرده یمصائب دیوان شاعران دیگر را مطالعه 
  .ع مشترك بوده اند پرداخته استو قافیه و موضو

  

  نظیره گویی صائب

  :صائب به چند شکل از شاعران دیگر استقبال کرده است

 . سروده و در پایان به نام شاعر اشاره کرده است) در صورت مردف بودن غزل(غزلی با همان وزن و قافیه و ردیف 

 :مثال غزل با مطلع 

  مرا سازد یمترزبانی معدن زنگار 
  

  مرا سازد یمآیینهء اسرار خامشی   
  )127/غزل(                                            

  :را به استقبال از غزل اسیر شهرستانی با این مطلع

  مرا سازد یمباده چون زور آورد هشیار 
  

  مرا سازد یمخواب چون گردد گران بیدار   
  )38/غزل(                                             

  :سروده و در بیت پایانی به نام اسیر و استقبال خود از وي هم اشاره کرده است

  اسیر دیگو یماین جواب آن غزل صائب که 
  

  مرا سازد یمخواب چون گردد گران بیدار   
  

 

مثال در  براي. گاهی در پایان غزلی به نام شاعري اشاره کرده در صورتی که غزلی با آن شرایط در دیوان کنونی شاعر نیست
 :دیگو یممقطع غزلی چنین 
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  اسیر دیگو یماین جواب آن غزل صائب که 
  

  چو گل نام خدا می زیبدش پوشد یمهرچه   
  )4898/ غزل(                                        

 .شتباه کرده استو احتماالً مفقود شده یاشاید صائب ا شود ینمکه غزلی با این وزن و ردیف و قافیه در دیوان اسیر دیده 

غزل از نظر وزن و قافیه و ردیف با غزل شاعري یکسان است و بعضاً تناسب مضمون هم دارد اما به نام شاعر اشاره نشده  -2
 :این گونه تاثرات خود چند شکل دارد. این گونه موارد در غزلیات صائب فراوان است. است

و  4972، 4971، 4970، 4969از یک شاعر را دارند مثالً غزلهاي گاهی دو یا چند غزل شرایط استقبال از یک غزل ) الف
اما به نام محتشم یا شاعر دیگري اشاره نشده . از محتشم  اشتراك دارند 317ي  شمارهاز نظر وزن و قافیه وموضوع با غزل  4973
 .است

  :اشتراك دارند اما در وزن مختلفند مضموندو غزل در ردیف و قافیه و ) ب

  ی کن و با خود به جنگ باشبا خلق آشت
  

  فیروز جنگ معرکهء نام و ننگ باش  
  )5044غزل/صائب(                                        

  

  دائماً در باکسان درصلح و باخود جنگ باش
  

  هیچ کار از بی غمی نگشایدت دلتنگ باش  
  )354غزل /بابافغانی(                                       

 

  :براي نمونه غزل با مطلع. ک غزل او بر وزن و قافیه و ردیف دویا چند غزل از دو شاعر استی)ج

  بیا کز دوریت مژگان بچشمم سوزن است امشب
  

  نفس درسینه ام چون خار درپیراهن است امشب  
  )888/غزل(                                                     

  :عبا غزل بابافغانی با این مطل

  ي آن گلعذارم گلشن است امشب ازنظارهدل 
  

  چراغ از روغن بادام چشمم روشن است امشب  
  )59/غزل(                                                       

  :ي ها مطلعو دو غزل از محتشم کاشانی با 

  خیالش را به نوعی انس درجان من است امشب
  

  دوجانم درتن است امشب ها یجانکه بااین نیم   
  )41/غزل(                                                        
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  هزارش مصلحت در هر تغافل کردن است امشب  است امشبرخش در غیر و چشم التفاتش در من 
  )42/غزل(                                                        

  

  .ا به نام هیچ یک اشاره نکرده استدر وزن و ردیف و قافیه مشترك است ام

با  5023مثالً غزل . چنین مواردي در دیوان صائب کم نیست. دو غزل او با یک غزل از شاعري داراي این اشتراکات است) د
 .از محتشم کاشانی 313و  311ي ها غزل

ي صائب در نظیره گویی ها ينوآورز ا«یک غزل را به استقبال از دو غزل از دو شاعر آورده و نام هر دو را ذکر کرده است-3
  )217: 1387حیدري، (» . یکی آن است که گاهی یک غزل را به استقبال دو غزل از دو شاعر آورده است

گاهی اوقات نیز با اینکه غزل شرایط اقتفا از یک شاعر را ظاهرا دارد اما به تصریح خود صائب آن را در جواب غزل شاعر -4
 )224:  1387،حیدري. (دیگري گفته است

  

  اقتفاهاي صائب از بابافغانی و محتشم

یی نیز از صائب که ها غزل. غزل به نام محتشم و اقتفاي خود از ایشان اشاره کرده است 1غزل به نام بابافغانی و در  4صائب در 
  :ا تصریح نشده، چنین استي محتشم کاشانی و بابافغانی شیرازي مشترك است، اما به نام آنهها غزلدر وزن و قافیه و ردیف با 

  غزل از محتشم کاشانی 114غزل مشترك با  136

  غزل از بابافغانی شیرازي 159غزل مشترك با  183

  :پنج غزل  به ترتیب زیر، در وزن و قافیه مشترك است) صائب ، بابا فغانی و محتشم (بین این سه شاعر 

  

  صائب تبریزي  محتشم کاشانی  بابافغانی شیرازي

  1هء غزل شمار

  59غزل 

  86غزل 

  3غزل شمارهء 

  41و  40غزل 

  64غزل 

  851غزل 

  888غزل 

  1235غزل 
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  99غزل 

  378غزل 

  116غزل 

  366غزل 

  1977غزل 

  5694غزل 

  

تحت تأثیر بابافغانی و محتشم بوده و آیا عالوه بر وزن و قافیه در سبک و مضمون  ها غزلبراي این که بدانیم آیا صائب در این 
  .میکن یمشتراك دارند یا نه، یک غزل را از نظر سبک شناسی توصیفی بررسی هم شباهت و ا

  )1(غزل بابافغانی: الف

  اي سر نامه نام تو عقل گره گشاي را
  آینه وار یافته یک نظر از جمال تو

  نسخۀ سحر سامري کاغذ توتیا شود 
  ي آب جغد شد کاسهدر طلب تو دیده ام 

  ن تیغ زبان عارفان گرد گرفت و همچنا 
  غایت دستگیري است آنکه چو طایر حرم 

  من ز کجا و حالت صوت و سماع صوفیان
  کیست فغانی حزین مست سیاه نامه اي  

  

  ذکر تو مطلع غزل طبع سخن سراي را  
  دهد جام جهان نماي را  یمدل که فروغ 

  گر به کرشمه سردهی نرگس سرمه ساي را
  من که ز مغز استخوان طعمه دهم هماي را

  دهد خنجر سر زداي را یمجلوه عشق تو 
  بر سر کعبه ره دهی رند برهنه پاي را

  ي دراي را زمزمهگوش نهاده ام همین 
  تا به زبان عارفان وصف کند خداي را

  

  )3(غزل محتشم کاشانی: ب

  حوصله کوکه دل دهم عشق جنون فزاي را
  کو دلی و دلیریی کز پی رونق جنون

  کو جگري و جراتی کز پی شور دل دگر 
  کو تهی و تهوري تا شده همنشین غیر

  در المم ز بی غمی کو گل تازه اي کزو 
  تلخی عشق چون دگرپیش دلم نموده خوش
  دیده به ترك عافیت بر رخ ترکی افکنم

  شنوم که دلبري  یماز دل خویش بوي این 
  ي بتی سجدهمفتی عشق ار دهد رخصت 

  صبر نماند وقت شد کز همه کس برآورد
  هان شور که کرده محتشم باز فتاده در ج

  سلسله بگسلم ز پا عقل گریز پاي را  
  شحنۀ ملک دل کنم عشق ستیزه راي را 
  باعث فتنه اي کنم دیدهء فتنه زاي را
  سیر کنم ز صحبت آن همدم دلرباي را
  الله داغ دل کنم داغ الم زداي را 
  باز به وي چشانم این زهر شکرنماي را

  را در ستمش سزا دهم جان ستم سزاي
  دام رهم کند دگر جعد عبیر ساي را
  شکرکنان زبان زنان سجده کنم خداي را

  ي واي واي را نالهگریۀ هاي هاي من 
  بلبل باغ عاشقی طبع غزل سراي را
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  )851(غزل صائب : ج

  اي زتو شور در جگر کلک شکرنواي را
  سرو  ریاض مغفرت آه ندامت است و بس
  تا نکند سعادتش مست غرور، قسمتت

  غ محبت است وبس خانه فروز جان ودلدا
  بادة عقل سوز را داروي بیهشی مزن

  ي من بلند شد نالهمحمل لیلی اي کزو 
  ازو چو  نی کنم نالهآن شکرین لبی که من 

  ي خواب در نظر پردهصبح قیامتش بود 
  سوخت بساط هستیم ، ریخت بناي طاقتم
  خانۀ سست جسم را کوه غم است پشتبان 

  شود یمرا تا پر و بال  روح شکسته بال 
  صائب آتشین زبان چون سر حرف واکند

  

  ي آه در گره فکر گره گشاي را  رشته  
  تا به که مرحمت کند عشق تو این لواي را

  مالش از استخوان دهد مغز سر هماي را 
  نیست ز روزن دگر روشنی این سراي را
  نیست به سرمه حاجت آن چشم جنون فزاي را

  ي دراي را  زمزمه دهد ینمراه به خود 
  طوطی خوش نواي را دهد یمغوطه به زهر 

  هرکه به خواب بیند آن نرگس فتنه زاي را
  چند پراز نفس دهم آه شکسته پاي را 

  ي غم زداي را بادهراه به خویشتن مده 
  ي دلگشاي را  خندهرخنۀ ملک دل مکن 

  نغمه به لب گره شود طوطی خوش نواي را
  

  بخش ادبی- 1

  :بدیع لفظی
مورد  6بیتی است  11در غزل محتشم که . شود یمابیات % 50مورد سجع وجود دارد که شامل  4بیتی بابافغانی  8در غزل  :سجع

  .ابیات آن سجع دارند% 33مورد است یعنی  4بیتی صائب داراي  12و غزل  ردیگ یمابیات را در بر % 55که  شود یمسجع دیده 
و % 63مورد یعنی  7بیت  11غزل محتشم در .شود یمابیات % 25د جناس دارد که شامل  مور 2بیت  8غزل بابافغانی در  :جناس

 .ابیات جناس دارد%  24مورد یعنی  3بیت  12غزل صائب در 

 %).41(مورد  5و در غزل صائب %) 100(مورد  11در غزل محتشم . در غزل بابا فغانی تکرار نیست: تکرار

 %).33(مورد  4و غزل صائب %) 27(مورد  3، غزل محتشم %)25(مورد  2غزل بابافغانی  :هم حروفی

 .هست و محتشم و صائب هم صدایی به کار نبرده اند%)  5/12(مورد  1در غزل بابافغانی  :هم صدایی

  :بدیع معنوي -2-1

و غزل  %)243(مورد تناسب دارد  27، غزل محتشم %)237(مورد تناسب وجود دارد  19در غزل بابافغانی  :تناسب -1-2-1
  .تناسب  دارد%) 183(مورد   22صائب 

  %).33(مورد  4و غزل صائب %) 45(مورد  5، غزل محتشم %)50(مورد  4غزل بابافغانی  :تضاد -2-2-1
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و غزل صائب هم پارادوکس %) 27(مورد  3در غزل بابافغانی پارادوکس وجود ندارد، غزل محتشم  :پارادوکس -3-2-1
  .ندارد

%) 8/0(مورد  1، غزل محتشم تلمیح ندارد و غزل صائب %)50(مورد تلمیح وجود دارد  4زل بابافغانی در غ :تلمیح -4-2-1
  .دارد

  %) .50( مورد 6، غزل صائب %)9(مورد  1غزل محتشم %) 12.5(مورد  1غزل بابافغانی  :ایهام -5-2-1

دیده %) 49(مورد  6و در غزل صائب %) 36(د مور 4، در غزل محتشم %)112(مورد  9در غزل بابافغانی  :ایهام تناسب -6-2-1
  .شود یم

  %).8.3(مورد هست  1در غزل صائب . ي بابافغانی و محتشم وجود نداردها غزلدر  :ایهام تضاد -7-2-1

  %).8(مورد  1صائب %) 9(مورد  1محتشم %) 25(مورد  2غزل بابافغانی  :ایهام ترجمه -8-2-1

  %).24(مورد  3غزل محتشم ندارد و غزل صائب %) 12(مورد  1غزل بابافغانی  :ایهام تبادر -9-2-1

  %).8.3(فقط یک مورد در غزل صائب دیده شد  :استخدام -10-9-1

  :بیان - 3-1

مورد  22، در غزل صائب %)63( مورد  7تشبیه هست، در غزل محتشم %)  75(مورد  6در غزل بابافغانی  :تشبیه -1-3-1
)183.(%  

  .استعاره دارد%) 92(مورد  11و غزل صائب %) 72(مورد  8، غزل محتشم %)50(مورد  4بافغانی غزل با :استعاره -2-3-1

کنایه وجود %) 41(مورد  5و در غزل صائب %) 18(مورد 2، در غزل محتشم %)50(مورد  4در غزل بابافغانی  :کنایه  -3-3-1
  .دارد

  %).41.6(مورد  5، غزل صائب %)27(د مور 3، غزل محتشم %)25(مورد  2غزل بابافغانی   :مجاز -4-3-1

و در غزل محتشم سمبل  شود یمسمبل دیده %) 17(مورد   2، در غزل صائب %)38(مورد  3در غزل بابافغانی : سمبل -5-3-1
  .وجود ندارد

  

  بخش زبانی
  :آوایی -1-2
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  % .17رار قافیه دارد یعنی مورد تک 2غزل بابافغانی و محتشم تکرار قافیه ندارد و غزل صائب : تکرار قافیه -1-1-2

ابیات %) 8(مورد  1و در غزل صائب هم %) 9(مورد  1، در غزل محتشم %)12(بیت  1در غزل بابافغانی  :عیب قافیه -2-1-2
  .عیب قافیه دارند

  :واژگانی - 2-2

واژه  128ر غزل محتشم از ، د% 22واژه عربی است، یعنی    26واژه  116در غزل بابافغانی تقریباً از  :ي عربیها واژه -1-2-2
  .عربی است ها واژه% 21واژه یعنی تقریبا  30واژه  145و در غزل صائب از حدود % 26واژه یعنی  34

ترکیب در غزل صائب  33و %) 243(ترکیب در غزل محتشم  27، %)325(ترکیب در غزل بابافغانی  26  :ترکیبات  -2-2-2
 75/2ترکیب و غزل صائب در هر بیت  45/2ترکیب ، غزل محتشم در هر بیت  25/3، یعنی غزل بابافغانی در هر بیت %)274(

  .ترکیب وجود دارد

ترکیب  27، از % 19ترکیب جدید است، یعنی  5ترکیب غزل بابافغانی  26ازتعداد  :)ترکیبات جدید(ترکیب سازي  -3-2-2
  .ترکیبات% 24ترکیب جدید است یعنی تقریباً  8 ترکیب غزل صائب 33و از % 26ترکیب جدید است، یعنی حدود  7غزل محتشم 

  :نحوي - 3-2

و در %) 18(جمله  2بیت  11، در غزل محتشم از %)38(جمله  3بیت  8در غزل بابافغانی از : جمالت داراي منطق نثري -1-3-2
  .داراي منطق نثر هستند%) 58(جمله  7بیت  12غزل صائب از 

  

  یلفظ عیبد - یادب. 1

  
  بابافغانی

  درصد                تعداد

  محتشم کاشانی

  تعداد            درصد

  صائب

  تعداد              درصد

  %33  4  %55  6  %50  4  سجع

  %24  3  %63  7  %25  2  جناس

  %41  5  %100  11  0  0  تکرار

همحرو
  فی

2  25%  3  27%  4  33%  
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همصدا
  یی

1  12.5%  0  0  0  0  

  

  يمعنو عیبد - یادب. 1

  
  بابافغانی

  درصد    تعداد         

  محتشم

  تعداد            درصد

  صائب

  تعداد            درصد

  %183  22  %243  27  %237  19  تناسب

  %33  4  %45  5  %50  4  تضاد

پارادو
  کس

0  0  3  45%  0  0  

  %8  1  0  0  %50  4  تلمیح

  %136  17  %55  6  %162.5  13  ایهام

استخدا
  م

0  0  0  0  1  8%  

  

  انیب - یادب. 1

  
  بابافغانی

  درصد       تعداد      

  محتشم

  تعداد            درصد

  صائب

  تعداد             درصد

  %183  22  %63  7  %75  6  تشبیه

  %41.6  5  %27  3  %25  2  مجاز

  %92  11  %72  8  %50  4  استعاره

  %41.6  5  %18  2  %50  4  کنایه
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  %17  2  0  0  %37.5  3  سمبل

 

  ییآوا - یزبان-2

  
  بابافغانی

  تعداد             درصد

  ممحتش

  تعداد             درصد

  صائب

  تعداد              درصد

  %17  2  0  0  0  0  تکرارقافیه

عیوب 
  قافیه

1  12.5%  1  9%  1  8%  

  

  يلغو -  یزبان. 2

  
  بابافغانی

  تعداد              درصد

  محتشم

  تعداد               درصد

  صائب

  تعداد              درصد

لغات 
  عربی

26  22%  34  26%  30  21%  

  %274  32  %243  27  %325  26  ترکیبات

ترکیب 
  سازي

5  19%  7  26%  8  24%  

  

  ينحو - یزبان-. 2

  
  بابافغانی

  تعداد                درصد

  محتشم

  تعداد             درصد

  صائب

  تعداد              درصد

  %58  7  %18  2  %38  3ي منطق  جمله
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  نثري

  

  بسامدها

بسامد تکرار واژه در غزل محتشم بیش از . ر شعر بابافغانی به نسبت بسامد بیشتري داردسجع در شعر سه شاعر پربسامد است و د
در این غزل بسامد انواع ایهام در . تناسب در هر سه غزل پربسامد است و در شعر محتشم بسامدش بیشتر است. فغانی و صائب است

همچنین تشبیه و استعاره در . از بسامد باالیی برخوردار استغزل ایهام در شعر بابافغانی نیز  5غزل صائب بیشتر است ولی در کل 
غزل صنعت استخدام، اسلوب معادله و کنایه در غزل صائب پربسامد تر  5در کل این . غزل صائب از بسامد بیشتري برخوردار است

  .ي بدیع لفظی و غزل صائب از حیث بیانی قوي تر است جنبهدر کل غزل فغانی و محتشم از . است

غزل دیگر تکرار قافیه در شعر بابافغانی دیده نشد و در  4در . رار قافیه در غزل صائب هست و در غزل فغانی و محتشم نیستتک
دکتر حسن پورآالشتی در . دانستند ینمشاعران این دوره به ویژه هم روزگاران صائب تکرار قافیه را عیب . شعر محتشم کم هست

ي عمومی شعر عصر صفوي است که کاربرد آغازین و ها یژگیوتکرار قافیه از «: دیگو یمغانی ي تکرار قافیه در غزل باباف باره
ي بابافغانی که در ها غزلولی تعداد  -گرچه قبل از این در شعر حافظ نمونه فراوان دارد-شود یممعتدل آن در اشعار بابافغانی یافته 

  )62:حسن پورآالشتی،همان(» .ر استآن تکرار صورت گرفته نسبت به سایر شاعران سبک هندي کمت

ترکیبات جدید در هر سه غزل بسامد دارد و محتشم . شود یمعیوب قافیه عمدتاً از نوع ایطا است و در غزل صائب بیشتر دیده 
و به اند  ستهینگر یمشاعران این عصر با نگاهی نو به جهان « بیش از بابافغانی و صائب بیش از محتشم ترکیبات تازه آورده است 

ي عربی در غزل ها واژهدرصد ) 13: 1390حائري، . (»ي بدیع بیان شده استها واژهناگزیر حال نگرش آنان با تعبیرات تازه و 
محتشم بیشتر و در غزل بابافغانی کمتر است و بسامد جمالتی که منطق نثري دارند ابتدا در غزل صائب و سپس در بابافغانی بیشتر 

حائري، (ي مکتب وقوع است ها یژگیوو ترکیبات دشوار عربی از  ها واژهساده و پرهیز از به کار بردن  بهره گیري از بیان. است
  .شود یمدر شعر صائب هم دیده  ها غزلکه در این )  16: 1390

  

 بخش فکري
 :غزل بابافغانی - 1-3

. شود یمدیوان او با این غزل افتتاح  غزلیات. غزل بابافغانی کامالً در وصف خداست و نوعی تحمیدیه و مناجات عارفانه است
غزل وحدت . کند یمو مفاهیم عرفانی استفاده کرده است، تلویحاً به عارف نبودن خود اعتراف  ها واژهشاعر درعین این که از 

: دیگو یمانی ي وحدت موضوع در غزلیات بابافغ بارهآالشتی در . شود یمي اشعار بابا دیده  همهاین ویژگی تقریباً در . موضوع دارد
است، در غزل بابافغانی نه به  شده یمي هیجانات شدید عاطفی بر اثر تجارب عرفانی ایجاد  زهیانگوحدت فضا که در شعر موالنا به «
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حسن (» .شود یمي تجارب عرفانی، که به منظور توصیف ساده و صمیمی مسایل و امور واقع در عشق زمینی دیده  زهیانگ
  .البته در این غزل  معشوق کامالً آسمانی است) 57: 1384پورآالشتی،

بابافغانی شاعري دائم الخمر بود که در اواخر عمر مستی از سر به در کرد و هوشیار شد پس در مشهد مقدس رحل اقامت 
بوده به احتمال قوي وي در تصوف پیر و مرشد ) بیست و دو: سهیلی خوانساري، همان. (ساکن شد) ع(افکند و در جوار امام رضا

  )بیانات شفاهی دکتر محمدحسن حائري.(که پیر و مرشد بودند شد یمبه افرادي اطالق » بابا«است چون عنوان 

کل غزل یک راز و نیاز عاشقانه با خداست و در سراسر آن صحبت از لطف و . او در این غزل عارفانه، نگرشی عاشقانه دارد
شاعر از این انحطاط در بیت پنجم به گرد گرفتن . مودیپ یمو انحطاط را در عصر صفوي عرفان دوران انحراف . عنایت حق است

  .داند ینماو در حالی که به عشق و عبادت عاشقانه معتقد است خود را الیق وصف خدا . کند یمتیغ زبان عارفان تعبیر 

  :غزل محتشم کاشانی - 2-3

 کند یمعشق عقل را زایل . اشاره شده است» ل عقل و عشقتقاب«در بیت اول و دوم به . غزل محتشم کاشانی غزلی عاشقانه است
  .شود یمو موجب جنون 

سراسر غزل، شکوه از ناتوانی در مقابل عشق و وصف . غزل وحدت موضوع دارد و ابیات در محور عمودي به هم متصل هستند
او نیز مضامین .نباله روان بابافغانی استمحتشم از د. در آن نیست... عشق است و هیچ نکته یا مضمون اخالقی، اجتماعی، عرفانی و

و ... اکثر استادان زمان مثل : دیگو یمواله داغستانی «.  پردازد یمو در غزل به واقعه گویی  گنجاند یمساده و عشقی را در غزل 
حسن ( » .رسید هستند تا به میرزاي صائب)بابافغانی(موالنا محتشم وغیرهم متتبع و مقلد و شاگرد و خوشه چین طرز و روش او

  )52-51: 1384پورآالشتی،

  

  :غزل صائب -3

بیت پنجم عاشقانه و در . ابیات اول و دوم و سوم  وصف معبود و عارفانه است.غزل صائب هم عارفانه و هم عاشقانه است 
وطه به زهر راه به خود ندادن زمزمه و غ(بیت ششم و هفتم نیز در وصف معشوق زمینی است چون این صفات . وصف معشوق است

  .با صفاتی که در ادبیات و عرفان براي خدا قایلند منافات دارد) دادن عاشق

« : شاید شاره به این دارد که -نکوهش عیش و خوش باشی-بیت دهم نگرشی عارفانه دارد. عاشقانه است-بیت هشتم عارفانه
  ».و بس خرند یمدر کوي عشق شکسته دلی 

در این غزل مضامین مختلفی از قبیل توبه و ندامت، سعادت و روزي هما، داغ محبت،  غزل  صائب انسجام  فکري ندارد، او
همان طور که گفته شد سه بیت . معشوق، چشم معشوق، بی تابی خود، پرهیز از باده نوشی و شادي و ستایش خود را گنجانده است

ي صفوي شاعري  دورهشاعر «. ی عرفانی استآغازین وصف معبود، چهار بیت بعد وصف معشوق و دو بیت پایانی بیانگر نگرش
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ي خود بیش از عشق ورزي به جهان محسوس و معشوق این جهانی، با دیدي ها غزلعرفانی که در _است با تفکر دینی
  )434: 1385غالمرضایی، ( » .نگرد یمعرفانی به امور و مسایل اطراف خود _دینی

ابیات بی شماري در دیوان . نی عرفانی او را سخت مجذوب کرده استکه معا شود یماز مرور به دیوان صائب محسوس دیده «
وي پراکنده است که او را در عین خداشناسی از صف قشریان خشک و متعبد دور و به حریم عارفان و موحدان بزرگ نزدیک 

  )153: دشتی، همان(» .کند یم

دیده  ها یژگیوم و صائب مشترکند به لحاظ فکري این غزل دیگر که از حیث وزن و ردیف و قافیه بین بابافغانی و محتش 4در 
  :شود یم

سبک «. ي او انسجام و وحدت موضوع دارندها غزل. مضمون و موضوع  غزلیات بابافغانی وصف عشق و معشوق زمینی است
تجربه، به  ي بابافغانی در توصیف عوالم عاشقی و روابط عاشق و معشوق، ،سادگی و صمیمیت زبان و وحدتها غزلواقع گراي 

موضوع غزل شکوه از جهان و  378تنها در غزل ) 57: 1384حسن پورآالشتی،(» .شعرش شکل ذهنی و وحدت فضا بخشیده است
  .اهل آن است

احتمال دارد محتشم این پنج غزل را به اقتفاي . ي بابافغانیها غزلي  اندازهي محتشم نیز وحدت موضوع دارند اما نه به ها غزل
شد،  چون در مضمون هم اشتراك دارند جز یک غزل که اشتراك مضمون اندك است و محتشم در آن انسجام را بابا سروده با

  .رعایت نکرده ومعانی تقریباً پراکنده اند

محتشم وصف شب وصال  41-40بابافغانی و  59مثالً غزل. ي صائب نیز هستها غزلاین اشتراك مضمون با اندکی تفاوت در 
صائب باهمان وزن و قافیه وصف شب فراق و دوري معشوق است و جالب این که همین غزل   888وغزل  یا دیدار معشوق است

غزل دیگرنیز تقریباً مضمون مشترك  4در . صائب، غزلی منسجم است و وحدت موضوع از بیت اول تا پایان رعایت شده است
کار برده اند وجود دارد، مضمون برخی ابیات یکی است  است و عالوه برشباهتی که بین عبارات و ترکیباتی که این سه شاعر به

  .وفقط نحوهء بیان فرق دارد

  :مثال

  راه اگر راست فغانی واگرنقش خطاست
  

  رد نشد تیر بالي تو به تدبیر از ما
  

  گرچه از کوشش تدبیر نچیدیم گلی
  

  ي تقدیر شدیم خامهبراثر همچنان   
  ) 378:بابافغانی(                                             

  ما همانا هدف ناوك تقدیر شدیم
این قدر بود ) 366: محتشم(                                          

  که تسلیم به تقدیر شدیم
  )5694 :صائب(                                             
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  بعد صد چله نشینی چو کمان در ره عشق
  

  حرص در آخر پیري کمر مارا بست
  

  یکی از خاك نشینان تو چون تیر شدیم
  )366: محتشم(                                              

  با قد همچو کمان همسفر تیر شدیم
  )5694: صائب(                                            

ي محتشم به ها غزلگفت  توان یمغانی بوده است، با وجود چنین شواهدي که کم هم نیستند و از آنجایی که محتشم پیرو باباف
با این تفاوت که صائب مضامین پراکنده را هم در شعر . اقتفاي بابافغانی سروده شده و صائب نیز به هر دوي آنها نظر داشته است

  .خویش جا داده است

ان اشاره کرده است، موضوع و مضمون یی که صائب در آنها به اقتفاي خود از بابافغانی و محتشم و نام این شاعرها غزلدر 
مضامین اجتماعی و عرفانی را در غزل آورده  ها آني  عاشقانهي ها غزلشباهت یا اشتراك چندانی ندارند و  احیاناً صائب در جواب 

  :ي بابافغانی را به مطلع عاشقانهمثالً غزل . است

  عید شد هرکس مه نورا مبارك باد کرد
  

  ی دل شاد کردهرگرفتاري به طاق ابروی  
  )250غزل(                                                   

  :را در دو غزل جواب گفته

  آنچه روي سخت من باسیلی استادکرد
  

  مرگ نتواند به ارباب سخن بیداد کرد
  

  ي فرهاد کرد پنجهکی تواند بیستون با   
  )2354غزل (                                                

  سرورا یک مصرع از قید خزان آزاد  کرد
  )2355غزل (                                                

در واقع هر بیت . مضمون غزل بابا فغانی کامالً عاشقانه است در حالی که دو غزل صائب مضمون واحد و مشخصی ندارند
تقریباً هیچ یک از ابیات صائب و بابافغانی و محتشم ... ی، عرفانی ومضمونی جداگانه دارد مضامینی اعم از اخالقی، اجتماع

یی که صائب به نام این شاعران اشاره نکرده، عالوه بر این که موضوع مشترك ها غزلدر حالی که در . اشتراك مضمون ندارند
نظر داشته و به شیوهء خود سعی کرده  احتماالً صائب در این گونه اقتفاها به هر دو شاعر. است مضمون برخی ابیات نیز یکی است

  .هرچند نسبت به معانی موجود در شعر دور و بی ربط باشد. است در کنار مضامین شاعران دیگر مضمون جدید و تازه هم بیاورد

  

  نتیجه گیري

و ابزار بیانی ) ایهام و اسلوب معادله ( در بخش ادبی غزل بابافغانی و محتشم در بدیع لفظی و غزل صائب در بدیع معنوي  -1
  .غنی ترند
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بسامد ترکیبات جدید . ي عربی در غزل محتشم اندکی بیش از بابافغانی و صائب استها واژهدر بخش زبانی بسامد  -2
 .بسامد جمالتی که منطق نثري دارند در غزل صائب و بابافغانی بیشتر است .درغزل صائب و محتشم بیش از بابافغانی است

انسجام غزل محتشم کمتر از غزل بابافغانی است و غزل صائب در اکثر موارد فاقد انسجام  .غزل بابافغانی منسجم است -3
صائب . چون در غزل سبک هندي معیار بیت یا مصرع است گنجاند یمصائب مضامین و معانی پراکنده را در یک غزل . است

گاهی .  تنها هدف او مضمون آفرینی است. وردآ یمرا بی هیچ هدفی در یک غزل ... مضامین عشقی، اخالقی، اجتماعی، عرفانی و
 .اوقات یا بیشتر اوقات هدف او از استقبال و نظیره گویی غزل دیگران نیز همین است

یی که صائب از این دو شاعر استقبال کرده است در موضوع و مضمون اشتراك نیست یا نامحسوس ها غزلدر برخی  -4
ا اشاره نکرده ولی در وزن و ردیف و قافیه اشتراك دارند اشتراك در موضوع و یی که به نام آنهها غزلدر حالی که در . است

 .شود یممضمون حداقل در چند بیت دیده 
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  منابع

  :ها کتاب

  .، به تصحیح غالم حسین شریفی ولدانی، چاپ اول، مرکز نشر میراث مکتوب، تهران)1384(اسیر شهرستانی، جالل الدین 
 .ار، به تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساري، چاپ دوم، نشر اقبال، دیوان اشع)1353(بابافغانی 

  .، صائب و شاعران طرز تازه، انتشارات نسل آفتاب، تهران)1390(حائري، محمدحسن 
  .، طرز تازه، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران)1384(حسن پور آالشتی، حسین 

 .تهران، نگاهی به صائب، انتشارات اساطیر، )1364(دشتی، علی 

جلد، چاپ پنجم، انتشارات علمی و فرهنگی، 7، دیوان صائب، به کوشش محمد قهرمان، )1387(صائب تبریزي، محمدعلی 
  .تهران

  .، انتشارات فردوسی، تهران)جلدپنجم (، تاریخ ادبیات در ایران )1366(صفا، ذبیح اهللا 
 .، تهران ، نقد ادبی در سبک هندي ، انتشارات سخن)  1385(فتوحی ، محمود 

  .، گزیدهء اشعار صائب و دیگر شعراي سبک هندي، انتشارات سمت، تهران)1384(قهرمان، محمد 
 .، سبک شناسی شعر فارسی، نشر جامی، تهران)1377(غالمرضایی، محمد 

 .، دیوان محتشم، به کوشش مهرعلی گرکانی، انتشارات کتاب فروشی محمودي)بی تا(محتشم کاشانی، کمال الدین 

  :التمقا

 .ي نظیره گویی در دیوان صائب، مجموعه مقاالت سبک هندي، دانشگاه آزاد اسالمی آستاراها وهیش، )1387(حیدري، علی 

  



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٧٢٨ 
 

  

 

147  

 ایران يو انقالب مشروطه »اختر«
 1حمیده حرمتی 

  چکیده

ه این دوره نسبت به دیگرادوار گذشته انقالب مشروطه ایران یکی از دوره هاي مهم تاریخی وادبی ایران محسوب می گردد ، ازوجوه ممیز
روزنامه ها یکی از عناصر ورود تجدد وحلقه اتصال دو کفه اصلی مشروطه یعنی دولت  0ایران ورود نشانه هاي تجدد غرب به داخل ایران است

به طور حتم بررسی و تحلیل سطوح و ملت و نیز به عنوان عرصه قلم فرسایی روشنفکران و اندیشمندان این انقالب بسیار ارزشمند می نمایند ؛ 
مقاله حاضر با بررسی  0زبانی وفکري این روزنامه ها در شفاف سازي هر چه بیشتر نقش آنها در رویداد این انقالب مفید فایده خواهد بود

مشروطه در معنی یک در دو سطح زبانی وفکري سعی در شناخت نقش این روزنامه در جریان انقالب مشروطه وتأثیر انقالب "اختر "روزنامه
اختر به سبب وجود نویسندگان آزادي خواه و روشنفکران اندیشمند آن یکی  0حادثه سیاسی و اجتماعی در سبک نوشتاري زبان فارسی دارد

انا و از عوامل اصلی ایجاد پایه هاي فکري مشروطه به شمار می آید سبک نوشتاري و نیز سطح فکري این روزنامه به قوت قلم نویسندگان تو
در میان روزنامه هاي هم عصرش شاخص و متمایز  "میرزا نجف  قلی خان  "و  "میرزا یوسف مستشار الدوله "زبر دست آن ، کسانی چون 

  0بوده و قابلیت تحلیل و بررسی بیشتري را دارد 

  

  

  .اختر، مشروطه، سطح ادبی و فکري :کلمات کلیدي

                                                        
  ی دانشگاه تبریز      دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارس   ١
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  مقدمه

در شهر » والده  خان«در چاپخانه  1292ذیحجۀ  16چاپ عثمانی است که نخستین شمارة آن در تاریخ عنوان روزنامۀ فارسی زبان » اختر« 

  .سال ادامه یافت  22استانبول به مدیریت محمد طاهر تبریزي منتشر گردید و انتشار آن به مدت 

به خط  نستعلیق بود که در سمت راست  ستونی به چاپ می رسید ؛ صفحۀ نخست شامل عنوان روزنامه 4صفحۀ  4این روزنامه اغلب، در 

این گازت از حوادث گوناگون و از سیاسیات و پولتیک و « آن آدرس چاپخانه و در سمت چپ آن قیمت سالیانه و ماهیانه و ذیل آن عبارت 

  .گردید درج می»  د شداز تجارت و علم و ادب و دیگر منافع عمومیه سخن خواهد گفت هر گونه مواد مفیدة عامه مجانا قبول و طبع خواه

4اي از صفحه نخست شامل مقاله هر شماره بود که تقریباً  بخش عمده
داد؛ اخبار داخلی، اخبار  اختصاص می حجم روزنامه را به خود 1

  .رسیدند  ترتیب به چاپ میخارجی، خبرهاي تلگرافی، اخبار بورس و اعالنات از دیگر بخشهاي ثابت روزنامه بودند که در هر شماره به 

رسید؛ در ادامه،  اخبار داخلی اغلب شامل خبرهاي حکومت عثمانی بود، که گاهی به دنبال آنها خبرهاي دولت ایران نیز به چاپ می

که خبر  شدند؛ با قید نام کشوري هاي معتبر کشورهاي اروپایی را شامل می هاي ترجمه شده اي از روزنامه خبرهاي خارجی که درواقع بخش

  .مذکور در واقع شده بود عنوان می گردید

بخش اعالنات نیز که بطور معمول شامل مطالبی چون محل توزیع روزنامۀ اختر، شرایط اشتراك  روزنامه و آثار منتشر شده چاپخانه اختر 

نشان دادن تأثیرانقالب مشروطه در معنی یک هاي مشروطه و براي  به عنوان یکی از روزنامه» اختر«. داد بود بخش نهایی روزنامه را تشکیل می

هاي این مبحث در سه سطح زبانی،  حادثه سیاسی و اجتماعی درسبک نوشتاري زبان فارسی، اولین روزنامۀ بررسی شده این رساله است؛ بخش

  . فکري، ادبی مورد بررسی قرار گرفته است

  

  سطح زبانی 

  سطح لغوي

در معنی فاصله ( ییش از مشروطه و البته با در نظر گرفتن ویژگی انتشار در خارج از مرزهاي ایران اي پ به عنوان یکی از روزنامه» اختر«

نماید؛ حجم  هاي عصر مشروطه می تر از روزنامه به لحاظ تأثیرپذیري از لغات و اصطالحات زبان عربی پررنگ) گرفتن از زبان روزمره مردم

که استفاده از این لغات رایج و غیررایج ، نویسندگان و اهل قلم را از کاربرد اسمهاي مرکب  اي لغات و کلمات عربی بسیار باالست به گونه

  .فارغ ساخته است، حجم بسیار اندك کلمات مرکب اعم از اسم و صفت ترکیبی دلیلی استوار بر این مدعا است 
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  :لغات عربی هستند % 90هاي زیر بیش از  نهاستعمال لغات عربی در این روزنامه به حدي شایع است که در یک عبارت همچون نمو

پیشرفت  اسباب  وسیلت از آن چیزي نیست بوده باشد و بدین الزمترکه امروز ما را  مشرقستان  عظیمه  ملل مناسبات   رابط  مزید  واسط -

  )1/1. (زمین فراهم گردد مشرق اقطار و معنویه و صوریه ترقیاتو   مطلوبه  اتحادات هر گونه

  :اصطالحات و ترکیبات ساده و کوتاه عربی به عنوان قید و صفت و شبه جمله کاربرد فراوانی دارند نظیر و نیز 

  -  مشارالیها  – الکلمه متفق  -  الیهم مومی  -  الشان علیه الصباح علی  -  البال مطیب –علی االطالق   - رأس الحرکات    -محتمل الوقوع 

  ...و القلب صمیم  عن – رسم غیر من -  بالحکم

 )10/2.(آماده این کار بودند عن صمیم القلبدر چند مورد  -

   

  :کلمات بیگانه

گردند استعمال کلمات بیگانه شامل لغات زبان  در کنار کاربرد کلمات عربی که بدون شک جزء جدایی ناپذیر زبان فارسی محسوب می

  .آید فرانسه، انگلیسی و ترکی از مختصات لغوي اختر به شمار می

اي از کلمات و لغات بیگانه روبرو شد که  واضح و آشکار است که در ادوار ابتدایی روابط ایران و اروپا، زبان فارسی با حجم گسترده

ر بواسط تأثیر از توسعه و پیشرفت علم و صنعت ناچار از پذیرش و استعمال آنها در فرهنگ لغات خود بود؛ اهل قلم در آن دوره خود را ناگزی

  :نویسد دانستند، اختر خود در جایی می رد این لغات میاز کارب

که در همچنان مواقع موافق آن لهجه و سلیقه و . فقط اینقدر را باید بیاد بیاریم که هر لسان یک لهجه و آیین و اسلوب جداکانه دارد -

آنست بزبان مصطلحی این زبان در ایران خصوصا و مع ذلک منظور اصلی ازین گازت بودن . آیین اداي الفاظ تصرفات در لغات اجنبیه میکنند

  )5/2.(که این روزنامه بممالک محروسۀ ایران وهندوستان و دیگر مملکتهاي اسالمیه خواهد رفت

  :گردید؛ کلماتی نظیر  این کلمات معموال با معادل فارسی خود همراه بودند که در داخل پرانتز قید می

وماندان، سوستیه، جنرال، ترامواي، ترن، پساپورط، تونل،  مبل، اسهام، پوست، تلگراف و ماکنه پولتیک، سندیک، کونگره، پارلمنت، ک -

  ... .و

  )10/1. (گذشته شده است) چیز تازة بسیار مقبول ( موددر انجمنهاي بزرگ بجاي  پولتیکمطلبی است که در زبان حکمداران و اهل  -

روزنامۀ اختر، کلمات ترکی هستند که به واسطه چاپ اختر در مرزهاي عثمانی استعمال بخش دیگري از لغات بیگانه به کار رفته در زبان 

  .آنها قابل توجیه است
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. که در جزوء نظارت جلیلیۀ مالیه است داده شده اورمانجنگلهایی که در زیر ادارة نظارت اوقاف بود با امر عالی بزیر دائرة ) اورمانها( -

)1/2(  

  :» ول«ترکی  استفاده از پسوند

  ) 9/1. (راغب پاشا احاله و توجیه فرموده شده است  لوشریف پاشا تجارت و زراعت بحضرت سعادت لونظارت خارجیه بحضرت سعادت -

  .نیز به خوبی محسوس است» اختر«گذشته از کاربرد لغات ترکی تأثیر زبان ترکی در 

  :کلمۀ پارچه  -

  ) 3/1. (ه از هوا بمیان هوا انداخته شدهپارچزیرا که 

  :به سر خود جمع کردن  -

  ) 20/2. (که از قره طاغ سراغ داشت بسرخود بودداوطلبها  جمع کردنخیال او 

  

  انواع اسم 

 :اسم کنایه -1

  :ضمیر - 1-1

  :وددیده می ش» روح غیرذي«و «  ذي روح«هاي عصر مشروطه نابسامانیهاي بیشتري در کاربرد ضمایر  در این روزنامه، در مقایسه با روزنامه

  :روح  روح به جاي غیرذي استفاده از ضمیر ذي -1- 1-1

را طبع نمایند و پیشتر نوشته بودیم موافق رخصتی که  اواوتمان نام گازت فرانسوي العباره که سابقا رخصت خواسته بود همه روزه  -

  ) 5/2.(تحصیل کرده است از هفته آینده شروع بطبع و نشر آن خواهد کرد

  :روح  روح به جاي ذي ضمیر غیرذياستفاده از  -1- 2-1

نصب شده بود نیز مغلوب  آنبعداز شکستی که با سرکرده کی پاویوویج به فرقه شورش رسید سوچیا نام سرکردة دیکر که بجاي  -

  )4/2.(کردیده بفرار مجبور شده است

  :مبهمات  - 2-1

  )20/1.(ن ترجیح بدهدحقیقه ودائماً طالب خواهد بود ابونه شدن را به روز بروز خرید کسهر  -
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  :اسم استفهام  - 3-1

  :اسمهاي استفهام یکی از انواع پر کاربرد اسم کنایه به شمار می آیند 

  )2/1(است  کدامحلم چیست و موقع آن  -

 :اسم صریح  -1

  :اسم مصغر - 1-1
  :است» چه«لفظ به کار رفته براي اسمهاي مصغر در روزنامۀ اختر 

 )1/4.(شود قپوسی جلدي از قرار بیست غروش رایج فروش می باغچهآغا در  و حسن...  در دکانهاي جلیل آغا  -

  :مفرد و جمع  -2-2

  :» ها«  -2- 1-2

گردیده  هابه طور مطلق و بدون استثناء اسباب بالیدن و سرافرازي ویک خشنودي معنوي که ارتباط هم جنسی خیزد براي ما اینهاوجود  -

  )9/1. (است

  :» ات «  -2- 2-2

و  اتو معادی اتمعاشیات و کونی اتشرعی اتو معنوی اتو مادی اتو کلی اتامی کارها در این عالم از نیکیها و بدیها و جزئیمدار تم -

  )3/1. (دارد بطورمطلق تماما لفظ است اتالحاصل آنچه تعلق باطوار جسمانی

  :» جات «  -2- 3-2

که مؤیدانها  جاتیشود سیاهه و صورت مفردات و نوشت نجا رویت میدر صورت امتناع موکل یک استدعانامه، بمحکمه که در دعوا در ا -

  )19/2. (است میدهد

  :» سـتـان«  -4- 4-2

  )2/ 1.(که امروز ما را الزمتر از آن چیزي نیست ستانو هم واسطۀ خرید روابط مناسبات ملل عظیمه مشرق -

  :جمع هاي مکسر  -2- 5-2

وسعت کاربرد زبان عربی بسیار باالست، جمع مکسر عربی نیز در میان دیگر انواع جمع همانطور که پیشتر نیز ذکر گردید از آنجا که 

  .کاربرد بیشتري دارد

  )9/1.(نشمرد ادیانرا مقدم بر  ابدانتقسیم نکرد و علم  ادیانمگر دیانت علم را بر علم  -
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  :اسم بسیط و اسم مرکب  - 3-2

هاي عصر مشروطه بسیار بسیار پائین و انواع به کار رفتۀ آن کمتر از شمار  روزنامهبسامد اسمهاي مرکب در روزنامۀ اختر، در مقایسه با 

انگشتان دست است علت این امر را می توان در کاربرد وسیع لغات واصطالحات رایج وغیر رایج عربی و بی نیازي نویسندگان در ساختن 

  .ترکیب هاي جدید جست

  انواع اسم مرکب 

  :از دو اسم  - 2- 1-3

  ) 38خیام پور، ( :اسم اول مضاعف و دوم مضاعف الیه بوده باشد -  3-2- 1-1

  )2/1. (بیادگار بگذاریم.... سعادت و نیک بخشی دائمی  سرمایۀو  سرمشقیک  -

  :اولی مضاعف الیه ودومی مضاعف  -  3-2- 2-1

  )8/1....(که در ممالک محروسۀ سلطنت سینه است تلگراف خانهاییمرکز  -

  :عطوف علیه و دومی معطوفاولی م -  3-2- 3-1

  )4/2.(مسیوسنوه صاحب امتیاز جهان را نوشته بودیم زد و خورددر نسخۀ نمرة دوم فقره  -

  :اولی مفعول صریح و دومی مصدر مخفف  -3-2- 4-1

  )19/3.(داده میشود گوشمال بانها - 

  :از اسم و صفت  -2- 2-3

  اسم براي صفت مفعول صریح بوده باشد؛ -  3-2- 1-2

  :ع از انواع اسم مرکب درمیان دیگرانواع ، پر کاربردتراستاین نو

  )2/2. (ي بسر وطن اصلی و پدر بیچاره او بیاوریممنت پذیر بصد اعزاز و -

  :اسم براي صفت مسند الیه بوده باشد  -3-2- 2-2

  )13/1. (نیست خود پرستیزیر بار آزادي رفتن کار هر اسیر قید خودرایی و گرفتار بند  -

  :از صفت و اسم  - 2- 3-3

  :صفت اسم را توصیف کرده باشد -  3-2- 1-3
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  )7/2. (میافتد کج کاريبه خیا ل تقلب و 

  :صفت براي اسم مسند بوده باشد -  3-2- 2-3

  )7/2... .(و مرغها و انسانها در دریاي آبی هستند چارپایانمخلوقات هوائی مثل 

  :از دو فعل -2- 4-3

  :هر دو فعل امر 

  )7/2. (بقدر پانزده نفر از طاغیان مزبور مقتول و بسیاري نیز مجروح شدهگیر و دار درحین  -

  :اسم + یک   - 2- 5-3

  )7/1.(شریک باشیم ...... در اتفاق و اتحاد  یکزبانو یکدل

  :اسم + هم   -2- 6-3

  )15/2.(است  هم کاسهو  هم عیشدر را کوزه با اهل شورش در میخانها 

  :پسوند ترکی + اسم   - 2- 7-3

  )1/4.(فرستادند چیر مخالفت به روسیه وبترکستان ایلد -

  

  صفت 

کم کاربردترین نوع کلمه در زبان روزنامۀ اختر است و اگر گهگاه به اقتضاي متن صفتی نیز به کاربرده شود اغلب صفات بسیط »  صفت«

  .شوند و صفات مرکب، بهرة بسیار اندکی را از حجم صفات به کار رفته را شامل می. عربی هستند 

  :انواع صفت

  :صفت بسیط و مرکب عربی  -1

  ) 3/1. (خداوندي را نداند جسیمبهره است که قدر این نعمت  از شرف انسانیت و مزیت آدمی بودن بی -

  )5/2... .(که طالبان ترقی علوم و معارف هستند البته راضی نخواهند بودخالص الفؤاد برادران  -

  :صفت فاعلی  -2
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  )2/1.(خواهانندو معاونت همدیگر  مزایا را بجمعیت -

  :صفت مفعولی  -3

  )2/1.(تواناي بی نیاز از خلقت این جهان باین عظمت انسان است آفرینندةمقصود حقیقی 

  :صفت نسبی  -4

  )6/3. ( رنگینعبارتش  نمکیناز همقطاران لفظش متین حرفش شیرین کالمش  -

  )57خیام پور، :)  صفت ترکیبی -5

  :سند ویک اسم مسندالیه از یک صفت م- 5-1

  )7/1. (توجیه واحسان فرموده شده.....حضرت دولتلو  جوانبختشاهزادة آزادة  -

  :از یک اسم مسندالیه ویک صفت مسند  - 2-5

  )6/3.(تواند گشود... اسرار نهانی را  سر بستۀکنوز 

  :باشد بوده صریح مفعول صفت براي اسم که صفت  یک و اسم یک از – 3-5

  :ترکیب درمیان دیگرانواع ترکیبهاي صفت ، پر کاربردتراست  این نوع-

  )1/2.(از حاال عذر خواهی میکنم زبان فهماز بعض برادران -

  :باشد بوده صریح غیر مفعول صفت براي اسم که صفت یک و اسم یک از – 4-5

  )1/2.(سلطنت سنیه عثمانیه است شوکت قریندیدن دیرین و آیین  -

  :صفت  اسم یا+ پیشوند  5-5

  )13/1.(را مالقات شود او را معزز بداریم بی نواییاگر آهنگر  -

  : پسوند+   صفت یا اسم – 6-5

  )12/2.(بخواطر ما تواند آورد عجبناكاین نطق یک فقره  -

  :صفت تفضیلی  -6

  )2/ 7.(حق آنها بخودشان خواهد رسید آسانترو  بهتربالقطع حاال دیگر 
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  :صفت عالی  -7

  )1/1.(ن زبانهاي قدیمه مؤسسه و مستقله استشیرینتریو  بهترین زبان پارسی از

  :روند  تفضیلی عربی در معنی صفات عالی به کار می» افعل«در این روزنامه گاه صفاتی بر وزنی 

  )11/1.(احتیاجی را از خود دفع نتوانستیم کرد ادنی -

  : وصفی گروه – 8

  )18/1... .(ند که ترا سؤال ک خاك بسر شدهحال آنکه اگر کسی از این  -

  :جابجائی صفت و موصوف  - 9

  )3/ 7...(ایست و اشکار نمیکنیم که  بزرگ ملتیملت آلمان  -

  :در صفت و موصوف  مطابقت – 10

 - 10- 1مطابقت در صفت و موصوف به لحاظ جنس و عدد یکی از نکات سبکی اختر است که معموالبدون استثناء رعایت شده است 

  :مطابقت در جنس 

 بسلطنت سنیهخواهند  که می خدمات عسکریهبراي دخول در  تبعه غیر مسلمهخود را که در خصوص اعطاي استدعاي  اطالعات جدیدة -

  )10/2. (کنیم ایم بیان می تقدیم بکنند حاصل کرده

  :عدد در – 2-9

  )10/3. (شوند از اینفقره متأذي می حکومتین اتریش و مجارستانتوان کفت  -

  

  فعل 

  :ساده  فعل -1

  : در میان افعال سادة به کاررفته در روزنامۀ اختر، بخش اندکی افعال سادة کهن هستند ؛ نظیر 

  )1/1...( پیمودندآنانکه که در این مراحل راه : پیمودن -

  )10/1....(میتوانیم دید بشکافیمدلهاي ایشان را اگر :  شکافتن -



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٧٣٧ 
 

  )11/3(د گمارنع آن چه در آنطرف متفقانه همت خود را بدف:  گماشتن -

  )17/1( خیزدضعف وسستی از نفاق واختالف :  خاستن -

  )17/2(آرمیده در اینروزها برودت هوا یکمرتبه :  آرمیدن -

هاي اسنادي جست که حجم وسیعی از  توان در بسامد باالي جمله در مجموع بسامد افعال ساده چندان قابل توجه نیست؛ علت آن را هم می

ربط پیدا » است«ها، مسند به مسندالیه به واسطۀ حرف اسنادي  اند در این گونه جمله این روزنامه را به خود اختصاص داده هاي انواع جمله

  )109خیام پور، .(کند می

  :فعل پیشوندي  -2

اي از  ردار نیستند؛ نمونهاین نوع از افعال نیز از بسامد پایینی برخوردارند گذشته از اینکه به لحاظ لفظ پیشوندي نیز از تنوعی خاص برخو

  :عبارتنداز » اختر«این نوع افعال به کار رفته در متن 

  )1/4.( ا برانگیزانندایلچی فرستادند که اهالی آن سامان ر :بر انگیختن  -

  )7/1.(و در میرودکیسه ها را می اندازد  :در رفتن  -

  )20/1. (یمباز رهانذلت حیوانیت و خواریهاي دو جهان او را : بازرهاندن  -

  )20/2.(در زیر رایت غیرت واستقامت زیست کند وارستهحقا وحقیقه از ذلت بی ناموسی  :وارستن  -

در، با، « هاي گذشته تنوع خاصی را حاصل نکرده و تقریباً در چند نمونۀ محدود  پیشوندهاي به کار رفته در افعال پیشوندي نسبت به دوره

  .گردند خالصه می» بر، فرو، وا 

  فعل مرکب  -3

. ( »متشکل از فعلی بسیط با یک پیشاوند یا از یک اسم با فعلی در حکم پساوند«فعل مرکب عبارت از فعلی است » خیام پور«از نظر دکتر 

البته تعاریف گوناگونی در این خصوص ارائه شده است که معموالً متضمن معنی واحدي هستند، دراین مبحث، معیار رساله، ) 69خیام پور، 

  . اند تشکیل شده» همکرد«و » فعلیار« افعالی هستند که از دو جزء 

  :گروهی از افعال مرکب افعالی هستند که جزء فعلیار آنها به نسبت زبان معیار امروز فارسی، کهن هستند؛ نظیر 

  :فعل مرکب با فعلیار کهن  - 1-3

  )1/2. (کردخللی نخواهد  ایراث... در اعالننامه  :ایراث کردن -
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  )1/2.(کرده است تأدیهنصف آنرا نیز دولت  :أدیه کردن ت-

  )1/3.(سپارش دادچهل میلیون فشنگ  :سپارش دادن  -

  )3/2...(انشاد فرمودندبالذات اداره را تشریف و تبریک نمودن و تاریخی مرتجال ) اختر (در بدایت نشر  :انشاد فرمودن -

  )6/1...(و گفته اند ردهاشعار کدانشمندان شعرا بهمین معنی  :اشعار کردن -

  )7/2.(است استیعاب نمودهیعنی هم آبرا و هم خاك را  :استیعاب نمودن -

  )12/3( ترضیه دادنددر حضور اهالی ساکنان بر او مجدداً : ترضیه دادن -

  )17/3. (توسط کردندبعضی از سفرا هم  :توسط کردن -

اي غیر رایج زبان عربی هستند که به لحاظ دشواري تلفظ به مرور زمان از گردونۀ کهن در این گونه از افعال، معموالً مصدره» فعلیار«جزء 

  ...توصیه دادن، توسط کردن، استحصال کردن، استیعاب نمودن و ترافع نمودن و: اند؛ افعالی نظیر زبان فارسی حذف گردیده

) عثمانی(گردند بواسطۀ زبان ترکی  ب محسوب میهاي مرک شایان ذکر است که بیشتر مصدرهایی که اکنون جزء فعلیارهاي محذوف فعل

  :وارد زبان فارسی گردیده بودند؛ افعالی نظیر 

  :تکلیف کردن در معناي پیشنهاد کردن  -

  )17/3.(اند تکلیف کردهممالک فرانسه مسیو بوفه را براي اعضائیت مجلس مبعوثان ملت ) قضاها(اهالی چند تن از محاالت 

  :جدیدفعل مرکب با فعلیار - 2-3

آنها کمتر دیده  هاي  گروهی دیگر از این افعال مرکب، افعالی هستند که فعلیار آنها جدید هستند و در متون منثور پیش از مشروطه نمونه

  :شده است 

  )1/3(است  تلغرافی کردهبه باب واالي سرعسکري بروجه ذیل  :تلغراف کردن  -

  )4/2.(ي کنندآتش بازاهل شورش خواستند یک  :آتش بازي کردن  -

  )11/3.(و براي خودشان آرامگاه پیدا نمایند کوتک خوردهوگرنه در صورتیکه عامیان : کوتک خوردن  -

  )17/1.(که کفالت سعادت و نیک بختی شما را این قانون و آداب تواند کرد اند حالی نموده :حالی نمودن  -

این نوع از فعل، باالخص با فعلیار کهن باالترین بسامد را به خود » اختر«روزنامۀ  در کل با نگاهی اجمالی به انواع افعال به کار رفته در متن

  .اند اختصاص داده
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  : فعل پیشوندي مرکب  -4

  :نوع دیگري از انواع افعال بکار رفته در متن اختر هستند» مرکب -افعال پیشوندي«افعال زیر تحت عنوان 

  )3/1.(از پیش بردهبطور آگاهی و مالحظات بسیار باریک این کار را از روي اقدامات  :از پیش بردن  -

  )9/2.(در عهده گرفتمادارة نظارت مشارالیها را از اینروز  :در عهده گرفتن  -

  )15/1. (بخاطر آوردهرچه از این مقوله صفت شوم وکردار مذموم توانیم  :به خاطر آوردن  -

  )17/3. (بر هم زداین فقره بحر سیاه را : برهم زدن  -

  .افعال پیشوندي مرکب، جزء افعال کم کاربرد در متن روزنامۀ اختر می باشند

  :گروه فعلی  -5

باشد که جستجو در بیست شماره تنها شمار بسیار معدودي از آنها را به همراه  گروه فعلی کم کاربردترین نوع فعل در روزنامۀ اختر می

  : داشت؛ نظیر

  )13/2.(برآمدند جزاي جمعیت مذکورها درصدد گرفتن :برآمدن.... در صدد -

  :افعال ناقص  -6

خیام پور، .(نیاز دارد» متمم«، عبارت از فعلی است که براي تکمیل معنی خود به یک جزء  دیگر به نام »فعل ناقص«به نظر دکتر خیام پور، 

77 (  

  همچون  انواع مختلفی از فعل ناقص نیز جزء افعال به کار رفته در متن روزنامه اختر هستند

  :افعال زیر

  )1/1. (شده نامیدهبه پارس پارسی و به پهلو پهلوي : نامیدن  - 1-6

  )1/2. (شدهو بعض دیگر علی العمیا و جهات دیگر با ارباب اختالل همداستان  :شدن  - 2-6

  )15/1.(ساختنفاق است که استقامت جهان را منحرف : ساختن - 6-6

  اید محترم داشت شریف را بعلت شرافت او معزز عالم را بجهۀ علم او ب :دانستن  -6- 9

  )13/1. (دانست

  :افعال تابع پذیر-7
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  : هستند که براي تکمیل معنی خود به فاعل یا مفعول نیاز دارند؛ مانند» تابع پذیر«نوع دیگري از افعال، افعال 

  :بایستن  - 1-7

  )18/2.(فهمید بایدسالم فهمید قوانین پاك ا بایددرست مطالعه کرد اسالم را باید الحاصل  -

  :توانستن  - 2-7

  )11/1.(کرد  نتوانستیمشد ادنا احتیاجی را از خود رفع  میتوانستیمدر آن حال در دست ضعیفترین مخلوق عاجز  -

  : خواستن  - 3-7

  )3/2.(مانع شود همه را منع میکرد میخواستاگر پرنس  -

اختر در سالهاي پیش از مشروطه با وجود . شایسته تأمل و توجه است» بایستن«و » توانستن«در میان انواع افعال تابع پذیر، بسامد بسیار باالي 

هاي زندگی سیاسی و  هایشان و ضروریات و بایسته میانه روي و اعتدالی که در بیان عقاید انقالبی خود داشت همواره توجه مردم رابه توانایی

  .ساخت اجتماعی آنان معطوف می

  : وجه فعل  -8

  :الزم و متعددي - 1-8

  . است » اختر«دوباره متعددي کردن افعال متعدي از شیوه معمول روزنامۀ 

  )6/1.(بشنوانیم کاهی بامیدواري بر غیرت ابناي وطن و خادمان مدنیت سخنها کوییم و کوششها کنیم  وظیفه خود را بگوییم و  -

  :معلوم و مجهول  - 2-8

  :سیار شایع وفراوان است استفاده از فعل مجهول در روزنامۀ اختر ب

  شود فروخته میها که یکی یکی  که بعد از این فیئات نسخه دیده شدلهذا به ناچار چنان مناسب  -

  )20/2(قرار داده شودغروش ) 1(در  

  :نفی » نون«زینت و» باي« - 3-8

  . شود یشود و گاه نوشته نم زینت استفاده می» باي«در ابتداي افعال مضارع التزامی و امر، گاه 

  )6/1( بشنویمو  بگوییموظیفه خود را نیم و کوششها ک کوییمگاهی بامیدواري بر غیرت ابناي وطن و خادمان مدنیت سخنها -
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  :زینت بر خالف امروز ، در بسیاري از موارد به صورت جداگانه نوشته می شود» ب«نقی و» نون«

  )4/1.(به بینیماکنون مارا است که اطراف مطلب را درست -

  )8/2.(است نه بخشیدهولی تا بحال ثمري  -

  :استمراري» ي«استفاده از  - 9

  )3/2. (بوديهنوز سادگی موجود ) عشر(واقعاً اگر چه در اساس اصول  بوديتحصیل عشر بطورهاي مختلف موجب بعضی اشکاالت -

  

  حرف

  :انواع حرف 

  :» ب« - 1-1

 :» در«در معنی » ب«-1- 1-1

  )8/12. (سن شصت و دو سالگی بود سبب این فقره را نفهمیدهب و) دسکیبرو(صراف مرقوم که اسمش   -

  :» براي«در معنی » ب« -1- 2-1

  )4/2... .(شما بنویسم لکن باور نتوانم کردب رفتار قره طاغیها را میتوانم  -

  :» با«در معنی » ب« -1- 3-1

  )11/1.(ختالف مراتب ضامن تمامی منافع انسانی است بادانش و حکمت  -

  :» بواسطه«در معنی » ب« -1- 4-1

  )6/1.(عدالت حاصل استب شرف و افتخار ما -

  :» را «  - 2-1

  :» براي«درمعناي » را« -1- 1-2

  )1/2.... (الزم است براي اجراي وظایف مأموریت خود و تفتیش دائمی محاسبات گمرك اسالمبول و  رابانک عثمانی -

  :حرف زائد» را« -1- 2-2
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  )6/1(بباب عالی از دیروز شروع شده است راۀ معارف نقل محل نظارت جلیل -

  )3/1.(قطع نظر از داللت بمعنی و عدم آن بطور مطلق لفظ گفته شده است را و این -

  :مفعولی به همراه فعل مجهول » راي«استعمال  -1- 3-2

  ) 19/2.(قلم کشیده می شود بجمعیت مذکوره همه وقت تبلیغ خواهد شد راو یا آنکه نام آنها 

  :حروف عربی  - 3-1

  تأثیر زبان عربی در روزنامه اختر بحدي است که در بیشترموارد،  از حروف عربی به عنوان حرف 

  :اضافه استفاده شده است 

  )14/3. (ژانویه نهایت در خصوص جنک کریستاج خبر صحیح گرفتم 16 فی -

  :حروف اسناد  -2

نادي می شناسیم عبارت از کلماتی هستند که مسند را به مسندالیه مرتبط می سازند حروف اسناد که معموال آنها را با عنوان افعال اس

  .که پر کاربردترین نوع حروف، در سطح متون نثر روزنامۀ اختر هستند) 109خیام پور، . (»است«همچون 

معنی عادالنۀ حقوق دانی  است که آنرا بدوگونه میتوان معنی کرد و چنانکه دردیکر اوصاف و اطوار مقرراست آزادي و حریت لفظی -

دو طرف افراط وتفریط آن مذموم و مایۀ هر گونه خرابه  استکه این یکی نیز از جملۀ اخالق حمیده  استوحق شناسی معنی حقیقی آزادي 

  )13/1.(استاست که باعث ابطال حقوق و نقصان شرف و ناموس انسانی  محقانهیکی اسارت و ذلت و مقهوریت  غیر  استدر جهان 

  :حروف ربط  -3

  :» و«  -  3- 1 

  . به علت کثرت استعمال کلمات وجمالت معطوف کاربرد فراوانی دارد» و«حرف 

اسطۀ سهولتی براي فارسی دانانان وانتشار این روزنامه اصال واساسا این است که خدمتی بمعارف کرده شده و  وطبع  ومقصود از تأسیس  -

این یکی هم آشکار است که  ومقدسه نیز که درنظر است حاصل گردد  ودرین ضمن مقاصد مهمه  وخواهشمندان زباندانی بوده باشد  و

  )20/1... .(استمرار طبع و انتشار آن واطمینان از پاداري  وحصول این مطلوب 

  :»بل «  - 2-3

  الفاظ را قوت و وزن مخصوصی نیز  بلوضعها را نیز بی مالحظه ومناسبت نکرده  -

  )3/1. (اند نهاده
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  :» نه«  - 3-3

  )20/1. (از مقتضیات غیرت  نهغیرت است و نهاینها یقیناً -

  :» چه «  - 4-3

  )2/1...(مانند اینکه اخالق حمیده و صفات حسنه را چه در افراد و چه در هیئت مجموعۀ یک قوي آیین شرف و افتخار داشته

  که  - 5-3

  :حرف ربط ساده   - 3- 1-5

  :بط ساده استدر معناي اگر حرف ر» که « 

  )1/1(به نیت پاك در خدمت قومی کوشد آن گروه بختیارترین مردم خواهد بود  کهگازت  -

  حرف ربط تاویلی -3- 2-5

  :تأویل به مصدر -  5-3- 1-2

  )4/1.(اکنون ما را است که اطراف مطالب را درست به بینیم  -

  . مؤول به مصدر است ) اطراف مطلب را درست به بینیم (جملۀ 

  :تأویل به صفت  -5-3- 1-2

  )13/1(قوانین که بازادي گذاشته شود بازادي باید اجراشود -

  .مؤول به صفت است » بازادي گذاشته شود«جمله 

  :حروف ندا  -4

د ان روف ندا در آنها فراوان به کار رفتهحاز نکات قابل توجه و شایان تذکر اینکه درروزنامۀ اختر برخالف روزنامه هاي عصر مشروطه که 

آمیز یا انتباهی  آمیز و اعتدالی اختر که هرگز مخاطب خاصی را بالحن تهکم اي مشاهده نگردید علت این امر به طور حتم در زبان مالیمت نمونه

  .مورد خطاب قرار نمی دهد خالصه می گردد

  :حرف پرسشی  -5
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  ) 129خیام پور، .(معنی پرسشی است ست که بالذات متضمن» آیا«تنها شامل کلمۀ » حرف پرسش«در نظر دکتر خیام پور 

  )11/1. (تربیت اطفال وتعلیم آنها بر ما الزم نیست آیا –

  :عالمت مضاف الیه  -6

  :به شیوة زبان ادوار گذشته در مفهوم عالمت مضاف الیه نیز آمده است» را «درروزنامۀ اختر  

  )3/1. (بنیان از سخن است راادیان و مذاهب  -

  

  :قید 

رود و به  اي که جهت مقید ساختن فعل یا شبه فعل یا قید به کار می کلمه« : در تعریف قید آمده است » خیام پور«دکتر در دستور زبان 

اند اما  که در تعریف باال گنجانده نشده» منون«البته قیدهاي )88خیام پور، . (»گردد نوع مفرد مرکب و مؤول تقسیم  می 3لحاظ ساختاري به 

  . روزنامۀ اختر از آنِ آنهاست نوع دیگري از انواع قیدهاي به کار رفته هستندبیشترین بسامد قیدي 

  :دار بکار رفته در این روزنامه هستند هاي تنوین هایی از قید مثالهاي زیر نمونه

  )20/20.(ا صرف هرگونه همت جوانمردانه را بکار برده باشندحریرو ت تقریراو  عالوفقوالاستمرار این روزنامه  -

  :ا انواع قیدو ام

  :قید مفرد -1

  )20/1.(هست که درمیان بی عاري است دلی بیچاره غافل است بساو -

  :قید مرکب -2

  :اسم یامصدرعربی+ ال  -2- 3-1

  )6/3.(کلمات آبدار و افکارش رشک چشمۀ حیوان ونبات ابکارش غیرت حور و غلمانالحق  -

 )5/1.(درروما است الیومشخص مارکی ده ریپو که  -

  :اسم یا مصدر عربی +ال+ حرف اضافه  - 2-2

  )15/1.(دوچار مذلت و خواري کرد الی االبداین نفاق است که  -

  :مصدر عربی+ ال +  حرف اضافه   - 3-2
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  )3/2. (عزل شدند بالسبباعضاي آن  -

  :ي+ اسم با صفت + حرف اضافه   - 4-2

  )2/ 4. (ایفاي مأموریت کرد بآبرومنديحضرت رؤف پاشا بهمین قرار  -

  :اسم یا صفت  2تکرار  - 5-2

  )17/2...(مالحظه کرده و خواهیم فهمید یکان یکانهمه آنها را  -

  :اسم+ حرف  اضافه + اسم  - 6-2

  و حصول همۀ سعادات ونیک بختیها ... مایۀ پیشرفت  روزبروزاین تسهیال ت  -

  )14/1.(خواهد بود

  :پسوند+ صفت  - 7-2

  )4/2.(است عجبناكحالت راغوزه 

  :اصطالحات و عبارات کوتاه عربی به عنوان گروه قیدي  - 8-2

  )1/1.(محل اهمیت و قابل اعظام نیست فی حد نفسهمطالب  -

  :قید مؤول -3

  )19/2(صندوق عمومی بطورهاي مخصوص در محال مقتضیه گذاشته شود که هر کس هر چه خواسته باشد بدهد با صندوق بیندازد -

  .ل به قید علت استمؤو»  بان صندوق بیندازد« جمله 

  

  :شبه جمله 

  تري  در روزنامۀ اختر این نوع از کلمه نیز گهگاه درمیان انواع دیگري کلمه با بسامد پائین

  :خورد به چشم می

آزادي که ایشان را از وحشیگري برتري داده بعالم پاك انس  خهیحریت که انسان را از حضیض پستیها بمقامات قدسی رساند  زهی -

  )12/1.(برد

  :مصدر 



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٧٤٦ 
 

  :ئیت ساخته می شوند بسیار پر کاربردند+ مصدرهاي جعلی که از ترکیب اسم 

  ) 3/ 9.(عساکرشاهانه موثوق ومحقق است مظفریتاین خبر -

  :سطح نحوي 

هاي  وزنامهیکی از منابع غنی درمیان ر... به لحاظ داشتن انواع جمله، اعم از بلند، کوتاه، خبري، پرسشی، مرکب، آزاد و» اختر«روزنامۀ  

  .عصر مشروطه و پیش از آن است

  .هاي کوتاه آزاد و اسنادي است اماغلبه با جمله

درپی است و جمالت مرکب پیچیده و  هاي معطوف پی ها و جمله هاي تنها بواسطۀ داشتن کلمات معطوف درون جمله طوالنی بودن جمله

  .طوالنی بسامد باالیی ندارند

  :توان عنوان ساخت را چنین می» اختر«تن روزنامۀ هاي به کاررفته درم انواع جمله

  

  انواع جمله 

  :هاي آزاد  جمله-1

  .شود هایی که معنی آنها تنها بواسطۀ یک فعل کامل می به معنی جمله

  ) 15/1.(تواند باشد دشمنی باالتر از نفاق وعدوي تواناتر از دورویی براي انسانیت و شرف وتمدن هنوز تصور نشده است و نمی -

  :هاي معموال بایک یا چند جملۀ معطوف همراه هستند  این نوع از جمله

التدریج  اند واز یکطرف هم احتیاجات حالیه وحاضرة آنها را و احتیاجاتی را که علی اوال ملل اسالم را آگاه از شدت لزوم این کارکرده -

اند که  ها رسانیده بمعاونت و یاري اهالی پرداخته و کم کم کارباین درجهاند و ثانیاً بترتیب حصول این مقصدعالی  خواهد افزود بیاد آنها آورده

  )14/1.(بینم می

  :هاي مرکب  جمله -2

ما را شایسته انست که در نشر این فضل و مزیت درمیان هیئت بشریه و تمهید اسباب تعمیم این کار بسیار مهم که بنیان تمام نیک  -

  )4/1. (بختیهاي ما است دقیقۀ فرو گذار نکنیم

  .ما را شایسته است: پایه 
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  .در نشر این فضل و مزیت درمیان هیئت بشریه و تمهید اسباب تعمیم این کار بسیارمهم دقیقۀ فروگذار نکنیم: پیرو 

  .بنیان تمامی نیک بختیهاي ما است: پیرو پیرو 

مزایا امتیاز و اختصاص داده شده و بدین شرافت و تکریم  اکنون بشکرانۀ اینکه از میان تمام آفریدگان مشهوده بنی نوع ما باین فضایل و -

ایم ما را شایسته آنست که در نشر این فضل و مزیت در میان هیئت بشریه و تمهید این کار بسیار مهم که بنیان تمامی نیک  سرافرازي یافته

  ) 4/1. ( بختیهاي ما است دقیقه فرو گذارنکنیم

  .شایسته آنستما را + اکنون بشکرانه این : پایۀ 

  از میان تمامی آفریدگان مشهوده بنی نوع ما باین فضایل و مزایا امتیاز و اختصاص : پیروا 

  .داده شده

  وبدین شرافت و تکریم سرافرازي یافته ایم : 1معطوف پیرو 

  از نشراین فضل و مزیت درمیان هیئت بشریه و تمهید این کار بسیارمهم دقیقۀ : 2پیرو 

  .فروگذاري نکنیم

  .بنیان تمام نیک بختیهاي ما است:  2پیرو پیرو

  :هاي شرطی جمله -3

دهند؛ در ضمن اینکه  ها را تشکیل می هاي شرطی هستند که بسامد قابل توجهی از جمله ، جمله» اختر«هاي به کار رفتۀ   از دیگر انواع جمله

هاي شرطی  هاي مرسوم در ساختمان جمله روزنامه در کنار شیوه شرطی در بخش پیروجمله هاي شرطی به شیوة کهن، در این» ي « استفاده از 

  :شود هاي شرطی نیز دیده می هاي پایه جمله هاي پیرو و وجه اخباري و امري در بخش چون استفاده از وجه التزامی، اخباري در بخش

  :شرطی» ي«هاي شرطی با استعمال  جمله - 1-3

  )5/1.(اکم برتمامی و دیانتها است امر نفرمودي بتعارفدیانت ما که باعتقاد ما ح ياگر غیران بود -

  )8/2.(دولت انگلیس آن الیحه را قبول نمی کرد ياگر چنان بود-

  :جمله پیرو وجه التزامی و اخباري به شیوة زبان امروز - 2-3

  )10/1.(آنها در خانه خودشان نمیتوانند بنشینند بنشینیماگر ما در خانۀ خود  -

  )19/1.(دکشو محاکمه ها در این نماییم کاربدراز گوییمکاسه کرده و سخن اگر کار را یک  -

  :هاي قرینه  جمله -3
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  :ها، به شیوه نثر مسجع دیده می شود هاي جمله سازي در لخت گاه با قتضاي کالم و تنها در بخش مقاالت روزنامه، قرینه

. ریا، رفیقی است صدیق، ناصحی است مشفق همدمی است بی خیانت، خادمی است با ارادت، محرمی است بی... روزنامه و گازت  -

  )1/1... .(تاریخی است ناطق

  :هاي پرسشی جمله-4

اند که معموال با اسمهاي استفهام یا حرف پرسشی  هاي پرسشی در متن روزنامۀ اختر، بسامد قابل تأملی را به خود اختصاص داده جمله

اختر قابل جستجو است؛ به عبارت بهتر، اختر در جهت بیدارسازي و انتباه وجدان انسانی و بعد  همراه هستند علت این امر در ذیل اهداف فکري

  .اجتماعی و مدنی وجود آدمی از سیاست طرح سؤال براي مخاطب استفاده می کند

ه حاصل کنند؟ آبادي یک ملک را بنیاد چیست ثروت و سامان یک مملکت را اساس کدام است؟ زندگانی با آسودگی را اقوام چگون-

  )11/1(تعیش بامنیت را ملتها بچه راه دست آرند؟ حسن انتظام امور اسم با چیست ؟

توان گفت که به هدف خود یعنی ارائه  هاي گوناگون استفاده کرده است در مجموع  می اگرچه اختر از انواع مختلف جمله و به شیوه

  .هاي بسیط به مخاطب عام خود عرضه دارد مفاهیم گستره و عمیق را در جملهمعنی در کمترین لفظ نائل گشته و توانسته است معانی و 

  :حذف فعل به قرینه -3
هاي خبري حذف فعل  در روزنامۀ اختر حذف فعل به شیوة دوره هاي گذشته معمول و متداول است؛ البته شایان ذکر است که در قسمت

  :شود فظی حذف میوجود ندارد تنها در بخش مقاالت است که گاه فعل به قرینه ل

  )φ(1/1جلیس ظریفان پاك ضمیر است و انیس ادیبان آگاه و خبیر  -

  )4/2. (اند و نصف آنها تلف گردیده بقیـۀ السیف بسمت قره طاغ فرار کرده φجنگ بزرگی شده جمعیت شورشیان تارومار -

  :حذف مسندالیه  -4

بی انصافی  φدروغگویی است φبدیها و کردارهاي ناصواب که از آنجمله خیانت است   را راضی میکند بارتکاب تمامینفاق انسان  -

  )15/1...(بی مروتی استφاست 

  :ها عدم ترتیب منطق نحوي در ساختار جمله-5

  :آید ها جهت تأکید و بر جسته سازي موضوع در ذهن مخاطب یکی از ویژگیهاي نحوي اختر به شمار می ملهجابجایی اجزاي ساختمان ج

اند اطوار اسالم و شریعت  اند اثرهاي افکار قاصرة خودشان را در جهان اسالمیت و در نظرهاي بیگانگان جلوه نداده ساري جاري کرده -

  )18/1. (اسالم را مگر بطورهاي وحشتناك
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  :ابري در هستۀ نهاد وگزاره بر-6

هاي ذیل اختالالتی در آن ایجاد شده  اختر به لحاظ سبک نوشتاري، در مجموع از انسجام و استواري برخوردار است اما گاه همچون نمونه

صنعت چاپ و حروف  هاي تر خواهد بود با در نظر گرفتن استحکام نثر اختر این اشکاالت و ایرادها را به مشکالت و سختی است؛ که شایسته

  .هاي مشابه، مشکالت زیر وجود ندارد چینی مربوط دانست چون در نمونه

  )9/1.(دندارهرگز منافاتی با هم وطنی و احکام وطن داري آنها  آنها-

  )9/1... .(است اگرکرده یک ملک و مملکتی که هیئت اجتماعیه آن ملک را تشکیل  اهالی -

  :سجاوندي هاي  قواعد درست نویسی ونشانه-10

  :هاي امالیی  غلط - 1-10

است که مخاطب را دردرك مطلب » اختر«اغالط امالیی و رعایت نکردن قواعد درست نویسی کلمات، بزرگترین مشکل متون روزنامۀ 

  :کند؛ همچون موارد ذیل دچار سختی می

  )19/2(.از جانب اردو داشتند کومکنه اطمینان از رسیدن  :» کمک«به جاي » کومک«  -10- 1-1

  )4/1.(نماییم زنده کانیایفاي وظیفه کرده بتوانیم بافتخار  :مختفی» هاي«نوشتن  -10- 2-1

  :» الف«معدوله و » واو«اختالل در نوشتن  -10- 4-1

  )4/3.(کردند خواموشسه باب خانه و دو باب دکان محترق شده و پس از آن  -

  )9/1.(رعی داریمخود را درخور آن م خویشوندانمناسبات  با نزدیکان و  -

  :نشانه هاي سجاوندي   - 2-10

» نقطه«هاي این روزنامه معمول است و به غیر از  در پایان جمله» نقطه« هاي سجاوندي به کار رفته در متون نثر امروزي تنها  از میان نشانه

  .گردیده استتقریباً هیچ نشانۀ سجاوندي دیگري که موجب سهولت کار مخاطب در خواندن مطلب شود استعمال ن

  

  سطح فکري 
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هاي فکري مشروط به  توان یکی از عوامل اصلی ایجاد پایه را به قوت قلم نویسندگان آزادي خواه و روشنفکران اندیشمند آن می» اختر« 

و » وسف مستشارالدولهمیرزا ی« هاي بنیادین نویسندگان توانا و چیره دستی چون  هاي پرمایه و آموزه اختر جلوه گاه افکار و اندیشه. شمارآورد

  .هاي فکري مشروطه را بنیان گذاري کنند ها توانستند پایه ها و ممنوعیت بود که به رغم محدودیت» میرزا نجفقلی خان«

، حریت، وطن، و وطن )در معناي جدید آن اعم از آزادي فکري یا اجتماعی یاسیاسی(در تفهیم مسائلی چون آزادي » اختر«نویسندگان 

 از که بودند اي خانه مکتب معلم همچون – نداشتند ایران مردم عوام ذهن در راستین مفهومی و تصویر زمان آن تا که –ت، قانون پرستی، عدال

اند تا قبل از صدور فرمان  مشروطیت قانونی بجز فرمایشان حضرت همایونی نبود، قانون، باري از عدالت  خستین حرف شروع به آموختن کردهن

  .اي جز سکوت و اطاعت نداشتند یفهنداشت و مردم وظ

نخستین شمارة » اختر«دهد؛  در مقاالت خود مفاهیم وسیع و اساسی زندگی فردي و اجتماعی انسانها را مورد بحث و بررسی قرار می» اختر«

به معرفی خود و وظایف و نقش آن در پیشرفت و ترقی ملتها اختصاص داده است یعنی به عبارتی » روزنامه«خود را به معرفی وتوضیح واژه 

  .اش

خیانت همدمی است بی ریا، رفیقی است صدیق ناصحی است مشفق تاریخی  خادمی است با ارادت محرمی است بی... روزنامه وگازت  -

کی گرفته است ناطق و بالجمله آنچه از مزایا و مفاخر آن سخن گوییم وار منافع و محسنات آن بشمار در آوریم از هزاران یکی واز بسیار اند

  )1/1.(شود نخواهد شد و فهم کلیۀ این معنی حوالت بوجدان آگاهی ارباب معنی کرده می

اي هدفمند  در تفهیم مسئله مدنیت و داشتن یک  آنچه جالب به نظر می رسد این است که روند موضوعی مقاالت اختر براساس برنامه

  .ح مهمترین مسئله؛ یعنی انسانیت، مناسبات وروابط اجتماعی برداشته استاختر نخستین گام را با توضی. رود زندگی قانونمند پیش می

هرگز آنها را . پرهیزد هاي  موجود جامعۀ ایران می این است که از اشارة صریح و آشکار به نقایص و ضعف» اختر«هاي  از نقاط قوت مقاله 

بلکه بالحنی اصالح طلبانه و با یا دآوري ارزشهاي فطري انسانها چون  کند غیرتی، نفاق، بی سوادي و نداشتن ارزشهاي اخالقی متهم نمی به بی

ریزي فکري  سازد و با یک برنامه که جان مایۀ زندگی بشري هستند، ذهن و دل خفته آنها را بیدار می... عدالت و آزادي  وتهذیب اخالق و

  . برد رخورداري همگانی از یک عدالت عمومی پیش میآنها را قدم به قدم به سوي مفهوم اصلی؛ یعنی بودن یک قانون مشروطه و ب

تمام انسان عبارت از دانش و حکمت است، انسان حکیم و دانشمند با آگاهی و شناخت از خود واز محیط اطرافش به نفع » اختر«به نظر 

  .دهد دارد هرگز خود را بر دیگران ترجیح نمی جامعه و مصلحت عمومی گام برمی

سیاري از واژگان همچون وطن، آزادي، اتفاق و اتحاد را از حدود زندگی فردي بیرون آورده و قلمرو وسیعی به آنها دایرة شمول ب» اختر«

  .دهد می

و گاه که ناگزیر از استفاده . محدود به طرح مسئله نیست بلکه تشریح موضوع و نتیجه گیري از ارکان تمامی مقاالت است» اختر«مقاالت 

پردازد و با  لمی است با حفظ وجهۀ علمی موضوع به زبان ساده و قابل فهم به تشریح مسئله با ذکر جزئیات میبرخی اصطالحات فلسفی وع
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نتیجه و ثمره بحث را نیز ... هایی چون پس، بنابراین و عباراتی چون خالصه سخن این است که، مقصود درین فصل این است که استفاده از واژه

  .دارد به مخاطبان عرضه می

چنانچه هنوزالقاب و عناوین قبل از . کند کارانۀ اختر همواره مطلب رادر لفافه اي از ادب و احترام عرضه می صالح طلبانه و محافظهلحن ا

  .شود اسامی بزرگان و حضرات پادشاهی عنوان می

ر حضور سامی حضرت روز یکشنبۀ گذشته ذات واالي فخامت سمات حضرت صدارتپناهی بمابین همایونی رفته و بقدر دو ساعت د -

  )4/1.(اند پادشاهی بوده

هاي سیاسی خویش را در پشت الفاظ  هاي عصر مشروطه، دغدغه هاي بررسی شده رساله  یعنی روزنامه  اختر در مقایسه با دیگر روزنامه

هاي  ه پیوستگی در مطالب مقالهسازد تنها از البالي متون روزنامه ک گیري سیاسی خود را آشکار نمی متین و آرام  پنهان کرده و هرگز جهت

  .خواهی رسید مندرج آن شایان تقدیر و توجه است میتوان به زنجیرة فکري روزنامه در رسیدن به حلقۀ آزادي  و مشروطه

البته با در نظر گرفتن خفقان وشدت فشارهاي سیاسی عصر پیش از مشروطه وعدم آمادگی فکري عامۀ مردم در پذیرش آزادي و درباریان 

  .نماید پذیرش مطالب انتقادي، چنین روشی دور از منطق نمی در

اي است که آشکارا به طرفداري از مذهب و اجراي مراسم  هاي بررسی شده تنها روزنامه درمیان روزنامه» اختر«با وجود خفقان موجود، 

  )16/1(.مذهبی بویژه مراسم عاشوراي حسینی اشاره میکند و افکار خود را آزادانه عنوان میسازد 

نیز در میان آنان براي پرکردن صفحات روزنامه خود از مقاالت واکتشافات علمی، » اختر« ها و  در سالهاي خفقان عهد ناصري روزنامه

هاي عصر مشروطه بویژة در بخش مقاالت آنها،  اخبارحوادث خارجی، اشعار ادبی استفاده میکنند اما چنانکه که خواهیم داد در روزنامه

  .یدانی براي عرضه عناوین مطالب دیگر خالی نمیگذاردسیاست، م

گیرد، مخاطب خاصی را  هاي عصر مشروطه، هرگز از حروف ندا بهره نمی هاي هم عصر خود و روزنامه در مقایسه با دیگرروزنامه» اختر«

  :دهد ع تعمیم میها را به جم ها و نداشته نیکیها و بدیها، داشته» ها«مد نظر ندارد؛ بلکه همواره با ضمیر جمع 

  )4/2. (نماید و براي ما اطفال ترتیب کند هاخرج کند وحرف هاترتیب بدهد و پول هاما منتظریم دولت مکتب -

  .رود براي بیان کثرت اغلب همراه اسمها و قیدها به کار می» ها « و شاید به همین دلیل باشد که عالمت جمع 

  )20/1.(راکند هاو جمعیت هاغیرت هم تعیین حدود شخص: مثال 

نویسندگان اختر بخوبی دانسته بودند که تفهمیم مسائل عمیق و اساسی چون قانون و آزادي براي  مردمانی که این واژگان جایی در 

  .اند  زندگی روزمره ایشان نداشته است؛ راهی نیست که یک شبه بتوان پیمود بنابراین با بسامد باالیی از قید هان تدریجی استفاده کرده

  )14/1. (خواهد بود...مایۀ پیشرفت مقصود از مدنیت و تعاون وتناصر روزبروزاین تسهیالت  -
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با انتشار قوامین مشروطه دیگر کشورها، اطالعات درخصوص مساحت، جمعیت، در آمد و وضعیت نظامی آنها سعی در شناساندن » اختر«

  .زندگی مترقی و اجتماع قانونمند جوامع پیشرفته دارد

هنوز در ایران هیچ قانون مدونی نیست تا براساس آن از باید ها و نبایدها سخن بگوید، بنابراین اختر بر پایه لحن » اختر«ي انتشار در سالها

بسامد باالي این فعل خبر از . گوید سخن می» ها توانستن«ها و استعدادهاي فطري ملت ایران از  کارانه و مالیم خود با شناساندن ارزش محافظه

  .ی بواسطۀ پرورش استعدادهاي بالقوة ملت ایران توسط اندیشمندانی چون نویسندگان اختر داردخیزش

  :اند عبارتنداز ایکه بیشترین سهم از سطور و صفحات اختر را به خود اختصاص داده مفاهیم اصلی وعمده

  :انسانیت، روابط و مناسبات انسانی-1

ذي ادراکی مسلم تواند داشت که این خلقت شریف با این همه ضعف بنیه وحقارت جثه بهمه طوري در نزد اهل دانش معلوم است و هر  -

کی محسوس و احتیاجات طبیعیه و عارضیه مختلفه او با آنکه در بادئی امر مقتدر بر رفع هیچکدام از آنها نیست قادرترین افراد  و بیچاره

ی بر اظهار کارهاي عجبناك بزرك و اجراي اموري که دربدایت تصور مخلوقات است که بحسن تدبیر و فعالیت عقل و ادراك خود توانای

  )2/1. (هرکز از او مأمول و محتمل الوقوع نیست

اشتقاق دارد که بالطبع به همدیگر باید انس گیرند مبناي ) انس(و این است مأخذ تسمیه بنی نوع ما بانسان که از :  مدنیت وانسانیت -2

  )همان. (بوده کار انسانیت بمؤانست و مدنیت 

واضح است که در تمام اموري که بشخص انسان متعلق است یک جهـه تعلق و ارتباطی اگرچه بواسطه باشد بخارج :  لزوم مدنیت -3

  )5/1. (موجود است که از جمله اسباب لزوم تمدن انسانها را بطور کلیت همین احتیاج است

اند آنکه همدیکر را دانش آموزیم و از معارف و هنر و صنعت و ترتیب هر کونه  آفریدهها  ها و قبیله ما را شعبه: لزوم روابط انسانی  -4

  )2/1. (اسباب تعیش ظاهري و باطنی که داریم همدیکر را بهره مند کنیم

ک تمامی انسانها درتحت بیرق تربیت ورحمانیت صانعی هستند و همگی ازجهت جنسیت و پدر و مادر بیک جاي وی:  اتفاق و اتحاد -5

  )6/1.( مرکز منتهی وجمع میشوند پس هیئت مجموعه آنها نیز مانند شخص واحد درملک واحد و وطن واحد مقام جمع واتحادي دارند

  )6/1( حب وطن را تعمیم دادیم برجمیع اطوار معتدالنه درحق خانه و وطن مصطلحی و عموم هیئت بشریه : ... حب وطن -6

یشنهاد خاطر خود کنیم و باالتفاق تعاون وتناصر خود را دراجراي ملزومات این کارمهم قرار دهیم چون راستکاري را پ:  راستکاري -7  

  )7/1. (همۀ نیکیها را مالک خوهیم بود

  )7/1. (افزایند و کار ترقی را باال میرند همسایهاي ما بمراتب ترقیات ساعت می: دعوت به ترقی و پیشرفت  -8
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دولت روح وطن است هئیت اهالی و ملت جسد ان است که مرکب است از جوارح و :   لزوم وجود دولت در رأس حکومت -9

  )7/1. (اعضاي  افراد آنها

پس هم خودمان وهم ابناي وطن را باید بنام انسانیت دعوت کنیم بصرف تمامی :  توجه به علم و دانش وتربیت وفرزاندان -10

ن خصوصی و عمومی که ما را در همه آنها جهت اشتراك متفاوت مراتب موجود خودمان یعنی ابناي وط. همت درتربیت فرزندان خودمان

  )11/1.(است

اکنون اگر کسی یک انسان را به علم و حکمت تربیت کند مانند این است که جهانی راتربیت بعلم نموده است و : علم و حکمت -11

  )11/1. (بدین سبب جهانرا زنده کرده است

عادت خود را دردو جهان بحریت تحصیل نماید از هر حریت که انسان را از وحشیکري برتري داده س:  حریت و آزادي افکار -12

  )12/1. (بعالم پاك انس برد

  :عدالت و عدالتخواهی -13

  )6/1. (اعتدال و عدالت بطور مطلق حاکم برتمامی اخالق نیکو وصفات پسندیده است -

  :پرهیز از نفاق -14

  و صفوت واسالم یعنی تسلیم باوامر ستمکاریرا ویران این نفاق است که خانۀ حم  -

  )15/1. (نمود

اند وهم ابناي جنس را هادي و راهنما  غیرتمندان بعلم و استقامت هم خود را در جهان به وجهۀ کمال انسانیت رسانیده:  غیرت -15

  )16/1. (ت  و استقامتاند معموري جهان را اساس از غیرت و استقامت است آبادي دنیا را بنیان از غیر شده

نوع بشر را بقاء و دوام سعادت و نیک بختی وامنیت وآسوده کی ورفاه حال و انتظام کلیات امور منحصر باتباع قوانین و :   قانون -16

  )17/1.  (نظامات است واتباع و احترام حافظان و قوانین و نظامات که این هم  فرعی است از فروغ اطاعت به اولی االمر

  :اساس قانون  -17

  )17/1.(اساس قانون عدالت است پایداري عدالت بقانونها است -

اساس دیانتها  اشاعه و تعمیم معارف . اگر ابدان نباشد حامل دیانتها که خواهد بود: دیانتها بجهـه تربیت و ترقی ابدان است  : دین - 18   

  )9/1.(و حسن اخالق است
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اري چون آزادي،  حب وطن، عدالت، مدنیت، مبارزه باظلم غیرت و انسانیت، قانون و لزوم اجراي از میان موارد ذکر گردید غلبه با افک

  .آن است

  

  : سطح ادبی 

اگرچه جستجوي . و مسائل بدیع و لفظی معنوي است) تشببیه، استعاره، مجاز، کنایه (این بخش از رساله بیان کنندة بسامد مسائل علم بیان 

  نماید؛ ها دور از واقع  می جدي با موضوعات سیاسی و اجتماعی روزنامههاي  مسائل ادبی در مقاله

اما حقیقت این است که این مقاالت اثر قلم ادبا و نویسندگانی هستند که تحت تعلیم آموزش سنتی، بیش از هر متن دیگري با متون ادبی 

توان ردپایی از ادبی مسائل ادبی یافت؛  ه مناسبتهاي گوناگون میمأنوس بودند وخواه و ناخواه و هر چند اندك در البالي این متون جدي نیز ب

  :نظیر

  :تشبیه 

  :هاي به کار رفته بسیار ساده و معموالً از نوع تشبیه مطلق هستند تشبیه

  )1/1. (فلک دانش را ماهی است تابان... روزنامه و گازت  -

  )6/3. (یات تازه دهدامیدوارم بعد از این گازت فصیح چون انفاس مسیح دل مرده را ح -

  :مجاز 

  .است» ذکر محل و ارادة حال«است، البته منحصراً از نوع ) مجاز(از نمونه هاي دیگري مسائل بیان ، کاربرد لغت درمعنی ثانویه آن 

  )12/3. (را حال جنگ کردن نیست صربستان -

  :کنایه 

  .در موارد بسیار نادري نیز از کنایه استفاده شده است

  )19/1.(آب ماند پل در آن سويو سخن گوییم و محاکمه ها در این مطلب نماییم سخن بدرازي کشد و  یک کاسه کردها اگر کار ر -

  .اختر در این بخش اعمال شده است نظم به کار رفته در روزنامه  به دلیل رعایت ترتیب منطقی مطالب مقاله ، گنجاندن نمونه

  

  : مثال 
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  حبذا ایــن رقیمۀ خـــوشــــتر
  

ـام نامیــش اخـــتر     کــه بــــود ـن
  

  فر عـــــالم فـــروزیش الحق
  

  داد بــــازار دهـــــر را رونـــق  
  

  این مقاالت فارسی نیرنک
  

  چید بازار نامۀ ارتنگ  
  

  یادگار گذشتگانست این
  

  ترجمان هنر وران است این  
  

  چه عجب گر لطیف و شیرین است
  

  اثر دستگاه پیشین است  
  

  ه آن نکتهاي رنگینشویژ
  

  وآن مضامین حکمت آیینش  
  

  وان خجسته پیامها که دروست
  

  همگی نغزودلکش ونیکوست  
  

  هردم آبی بروي کار آرد
  

  وز تباهی خدا نگه دارد  
  

  موجد ومنشیش بود دلشاد
  

  دمبدمشان کنم مبارکباد  
  

  بیدل) فیضی( چون فرو خواند 
  

  )اختر کامل (گفت تاریخ   
  

  

  : یسطح زبان - 1
  :                    موسیقی بیرونی- 1-1

  .سروده شده است» خفیف مسدس مجنون اصلم«در بحر » فاعالتن، مفاعـلن، فع لن « شعر فوق بر وزن 

  :موسیقی درونی  - 2-1

ونیز واج آرایی  . ) ..الحق و رونق ، نیرنگ و ارتنگ ،  شیرین وپیشین و(استفاده از سجع متوازن درمیان اغلب لغات به کار رفته همچون 

  .که دراغلب ابیات مکرر آمده است، در افزایش جنبۀ موسیقییایی شعر مؤثر هستند» ش « درحرف 

  

  : سطح لغوي

از نکات متفاوت . در این شعر نیز همچون نمونه پیشین غلبه بالغات عربی است و بیش از نیمی از لغات به کار رفته   کلمات عربی هستند

عالم فروز، هنرور، دلکش، دمبدم، حکمت آیین، دلشاد، : با شعر پیشین به کار رفتن کلمات مرکب در بسامد باال است؛ نظیر این شعر درمقایسه

  .مبارکباد



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٧٥٦ 
 

به عنوان حرف تعریف، به کار رفتن ضمیر » این« به کار رفتن ضمیر اشاره :  توان به مواردي از قبیل از مختصات لغوي سبک خراسانی می

، اشاره »باشد«به جاي » بود « و استعمال ) 1, 7, 9( به جاي ضمیر غیر ذي روح، استفاده از ضمایر متصل نظیر بیت  )  7بیت ( » او« ذي روح 

  .داشت

  : سطح نحوي

بیت (هاي جمله  سازي درلغت ، قرینه)2,1(در ابیات ) حبذا والحق(درساختار نحوي این شعر به مواردي از قبییل استفاده از شبه جمله نظیر 

ها از ترکیب منطق نثري برخوردار نیستند و بنا به اقتضاي  در این شعر بر خالف شعر پیشین جمله. اشاره کرد) 7,6ابیات (، جمالت معطوف )2

  .هاي هر بیت صورت گرفته است وزن شعر جابجایی در اجزاي جمله

  .هستند) 5,1(ابیات  هاي مرکب شعر هاي آزاد و کوتاه است تنها جمله در این شعر غلبه با جمله

  :سطح فکري 

  . اي نزدیک به سبک خراسانی و با مضمون غنائی و مدحی سروده شده است این شعر به شیوه

  .شود و شعر تماماً در اختیار بیان احساسات درونی شاعر است در این شعر نیز انعکاسی از مسائل اجتماعی و سیاسی عصر دیده نمی

  نتیجه 

نشر اندکی پیش از سال اعالن مشروطیت آغاز به کار کرد  اما این تفاوت زمانی را نمی توان علت عمدة تفاوت به لحاظ تاریخ » اختر«

  .هاي مشروطه دانست با روزنامه» اختر«روزنامۀ 

اه و آزاد، هاي کوت این روزنامه به جهت کاربرد لغات عربی فراوان، واژگان بیگانه اعم از ترکی، فرانسه و انگلیسی به کار رفتن جمله

کم، کاربرد انواع حروف و تنوع آنان بویژه حروف مخصوص به متون کهن ونیز قلم محافظه کارانه و رفتار   جمالت مرکب با فراکردهاي

  .گردد هاي شاخص ومتمایز پیش از مشروطه محسوب می اش از روزنامه متعدالنه خود در بیان افکار سیاسی

هاي عصر مشروطه به بیان افکار و عقاید خود پرداخته و از اشاره صریح  نسبت به روزنامه  بسیار معتدل در سطح فکري این روزنامه، با زبانی

هاي عصر مشروطه، در کنار مقاالت سیاسی که حجم  به همین دلیل برخالف روزنامه. و مستقیم به مطالب مورد نظر خود پرهیز کرده است

در سطح ادبی نیز این . د؛ مقاالت علمی و ادبی و فرهنگی نیز جزء بخشهاي ثابت روزنامه هستندان را به خود اختصاص داده  اندکی از روزنامه

هاي متون نظمی معاصر را در متون نظمی مندرج  هاي کهن است و هیچ عنصر جدید و نوآوري مربوط به نوآوري روزنامه هنوز پیرو سبک

  .توان یافت نمی» اختر«
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 منابع 
  :ها کتاب: الف

  .، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، چاپ اول، انتشارات پیام1354ریدون، آدمیت، ف

ل، چاپ اول، انتشارات پیام2535، ..........، ........ ایدئولوژي نهضت مشروطیت ایران، جلد او ،.  

  .، از صبا تا نیما، جلد دوم، چاپ اول، شرکت سهامی کتابهاي جیبی1350پور، یحیی، آرین

  .، ادبیات نوین ایران، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر1363د، یعقوب، آژن

  .، تاریخ مطبوعات جهان، ترجمۀ فرخجسته، هوشنگ، چاپ اول، انتشارات پاسارگاد1363آلبر، پیر و ترو، فرناندو، 

  .، دستور تاریخی فعل، جلد اول، نشر قطره1380احمدي گیوي، حسن، 

  .کري ادبیات مشروطه، چاپ اول، انتشارات پایا، مبانی ف1379اکبري بیرق، حسن، 

  .، قانون میرزا ملکم خان، ترجمۀ جهانگیر عظیما،چاپ اول،انتشارات مدرس1369الگار، حامد، 

  .، تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران، ترجمۀ محمد عباسی، ناشر معرفت1335براون، ادوارد،

 .، چاپ ششم، انتشارات امیرکبیر)3(و ) 2(و) 1(فارسی جلد ، سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر1373بهار، محمد تقی، 

  .، دربارة ادبیات نوین ایران، چاپ اول، انتشارات دفتر ادبیات انقالب اسالمی1375اهللا،  بهبودي، هدایت

گاهی نگاري ایرانیان و دیگر پارسی نویسان، جلد اول، چاپ اول، مرکز نشر دانش ، تاریخ روزنامه1377پروین، ناصرالدین، 

  .تهران

  .، تشیع و مشروطیت در ایران، چاپ دوم، انتشارات امیر کبیر1364حایري، عبدالهادي، 

  .، دستور زبان فارسی، چاپ یازدهم، انتشارات ستوده1382پور، عبدالرسول، خیام

  .ن، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهرا1368ذاکر حسین، عبدالرحیم، 

  .، ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، جلد اول، چاپ اول، نشر علم ایران1377، ................، ..................

  .، ادوار نثر فارسی، چاپ اول، انتشارات سمت 1380رحیمیان، هرمز،

  .، اصول علم بالغت در زبان  فارسی، چاپ اول، انتشارات الزهرا1370رضانژاد، غالمحسین، 

  .رضوانی، غالمحسین، انقالب مشروطیت ایران، چاپ چهارم، انتشارات علمی و فرهنگی

  .، آشنایی با نقد ادبی، چاپ دوم، انتشارات سخن1372زرین کوب، عبدالحسین، 

، مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي همایش بزرگداشت مشروطه، چاپ اول، انتشارات 1383ستاد بزرگداشت انقالب مشروطه، 

  .ستوده
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  .، همنوا با مرغ سحر، چـاپ اول، نـشر ثالث1379سلیمانی، بلقیس، 

فصل چهارم از تاریخ ادبیات ایران از (هاي شعر دورة مشروطه ، دورة مشروطیت، ویژگی1380شفعیعی کدکنی، محمدرضا، 

  .، چاپ اول، نشر گسترده)آغاز تا امروز

  .ت فردوس، کلیات سبک شناسی، چاپ اول، انتشارا1372شمیسا، سیروس، 

  .، سبک شناسی نثر، چاپ نهم، نشر میترا1384، ............، ..........

  .شاهنشاهی، ویژگیهاي ایرانی مطبوعات 2535صالحیار، غالمحسین، 

  .نگاري، انتشارات دانشگاه تهران ، اصول روزنامه1338صبا، مهین رخت، 

  .، چاپخانه راه نجات اصفهان)4(و ) 3(و) 2(و  )1(، تاریخ جراید و مجالت ایران، جلد 1331صدر هاشمی محمد، 

  .، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، چاپ اول، انتشارات بعثت1369طباطبائی، محیط، 

  .، درآمدي بر سبک شناسی نوین، چاپ دوم، انتشارات آواي نور1372عبادیان، محمود، 

  .انتشارات عالمه طباطبایی تهران، شیوة نگارش فارسی در مطبوعات، چاپ اول، 1372عماد افشار، حسین، 

  .، در آمدي بر سبک شناسی ساختاري، چاپ اول، انتشارات اندیشه1372غیاثی، محمد تقی، 

  .، چاپ اول، انتشارات آگاه)ترجمه(، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران1360کهن، گوئل، 

  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران اهللا جلوه، چاپ دوم، نگاري، ترجمۀ فضل ، فن روزنامه1374گایار، فیلیپ، 

  .، انتشارات گلشایی1352آذر  24، ادبیات مشروطه، متن سخنرانی 1352مؤمنی، باقر، 

  .هاي میرزا صالح شیرازي، چاپ اول، نشر تاریخ ایران ، مجموعۀ سفرنامه1364میرزا صالح، غالمحسین، 

  .رات امیرکبیرو دمنه، چاپ بیستم، انتـشا ، کلیله 1381مینوي، مجتبی، 

  .، دستور زبان فارسی، چاپ پنجم، انتشارات توس1363ناتل خانلري، پرویز،

  .، فنون بالغت و صناعات ادبی، چاپ بیستم، نشر هما1381الدین،  همایی، جالل

  .، صور اسرافیل، نامۀ آزادي، چاپ اول، نشرنی1386یزدانی، سهراب، 

  :ها روزنامه: ب
  .وزنامۀ اختر، چاپ اول، کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران، ر1378تبریزي، محمد طاهري، 

  :ها مقاله: ج
  .117پیاپی  3هاي نثر مطبوعاتی در دورة مشروطه، کتاب ماه ادبیات شماره  ، ویژگی1386جنیدي، فائزه، 

هم، نشریۀ دانشکدة ها و مجالت در آذربایجان، شمارة اول، سال پانزد ، تاریخچۀ انتشار روزنامه1342نخجوانی، حاج حسین، 

  .زبان و ادبیات فارسی

.ش، اولین روزنامۀ چاپی فارسی در ایران، سال اول، شمارة سوم، مجلۀ یادگار1323نام،  بی
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  هاي رایج جستاري در چگونگی پیوند کودك، فلسفه و داستان

  در ادبیات کودکان 

  )متیوز. بی. ي گرت ي نظریه بر پایه(
  1پور سعید حسام

  2صلحملیحه م

  :چکیده

هاي برنامه  فرض اند، امروزه نیز یکی از پیش هاي مادربزرگان پیوند خورده هاي بسیار دور، در قصه فلسفه و ادبیات از زمان
هایشان به شکل داستان باشد ، اما صاحب نظران  گیرند که کتاب ، این است که کودکان زمانی بیشتر یاد می» فلسفه براي کودکان«

گري که  در این برنامه ، به طور مستقل و به صراحت، به ماهیت ادبیات  پژوهش نگرند؛ تنها  دو رویکرد به داستان میاین برنامه با 
است، در  "فلسفی -تفننی"هاي  اي ادبی به نام داستان متیوز که کاشف گونه. متیوز است. بی. است، گرت کودك توجه نشان داده

داند، بلکه معتقد است که کودکان به  ه برونوبتلهایم نه تنها  مسیر ادبیات کودك را فلسفی میاي با همین عنوان ، با انتقاد ب مقاله
گفته و این که نگارنده، نه تنها در ایران، بلکه در خارج از ایران نیز    با توجه به پیش.خوبی توانایی درك مفاهیم فلسفی را دارند

-دکان نیافت؛ پژوهش حاضر بر آن است که بر پایه نظریه متیوز، با روش کیفیهاي کو اي مبتنی بر این دیدگاه در داستان مطالعه
قیاسی، به تحلیل محتوایی چند داستان رایج و در دسترس کودکان کشورمان بپردازد و به پاسخ این سوال برسد که آیا این 

اند،  این کارایی را دارند که به نیازهاي  هها و بدون توجه جدي به پرورش فلسفه خلق شد ها که با تاکید بر جنبه ادبی آن داستان
نتیجه پژوهش نشان داد، آثار بررسی شده در . گیري این پژوهش از نوع هدفمند است نمونه فلسفی کودکان کشورمان پاسخ دهند؟

اند و  ي دادههمانندي در قالب عباراتی ساده و قابل فهم، چندین مولفه فلسفی مهم را در خود جا فضاي خیالی، با شاعرانگی بی
هاي تحلیل شده، مفاهیم فلسفی مهمی مانند اخالق  در همه داستان.توانند زمینه رشد و تجربه فکري را براي کودکان فراهم سازد می

هاي عرضی و ذاتی  تر، ویژگی بندي موجودات و در نگاهی وسیع یابی و شناخت خود و دیگران، شباهت و تفاوت، طبقه ، هویت
هاي فلسفی  ها ، از جمله مولفه هاي فلسفی متفاوتی با دیگر داستان ها، خود حاوي مولفه ر آنها هر کدام از داستانیافت شد؛ عالوه ب

                                                        
 یار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز دانش -١

  دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات کودك و نوجوان دانشگاه شیراز -2
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ها، چگونگی تمامیت چیزها، مفهموم طبیعی و  هاي تمرکز زدایی ، شناخت توانمندي ها، از جمله مولفه متفاوتی با دیگر داستان
کمت او ، چگونگی قضاوت و مقایسه کردن ، از خود بیگانگی ، استثمار و استعمار مصنوعی و مرز بین آنها، شناخت خدا و ح

  .بودند

  

  

    .هاي رایج در ادبیات کودکان، متیوز، برنامه فلسفه براي کودکان کودك، فلسفه، داستان: ها کلیدواژه
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  مقدمه و مبانی نظري - 1
را   ها اند که آن هایی سپرده ي قصه ها گوش به زمزمه م مادربزرگهایی بسیار دور، کودکان نوپا در آغوش مهربان و گر از زمان
نرفته، که موهاي خود را  نواز این فیلسوفان مکتب انگیز وگوش سخن دل. برده است ها  می هاي خیال به سرزمین  ناشناخته سوار بر بال

گنجید و با  ي هر کالمی نمی راحتی در حوصلهشرح،  که به  انگیزي، معمایی بود بی ي دل در آسیاب سفید نکرده بودند، با همه
کرد که بتواند توانایی ذهنی و  بخشید و کمک می پاسخ به سؤاالت ساده و عمیق کودك،  ماهیت و تفکر ذهنی او را قوام  می

ر بطن تاریخ و جا د ي زندگی بهتر را بیاموزد؛ آن هاي فردي و اجتماعی توسعه دهد و در این راستا فلسفه زبانی خود را در زمینه
  .خورد هم گره می همزمان با آغاز تولد هر انسان ادبیات و فلسفه به 

شود، فلسفه  ي خاصی محدود نیست، بلکه از وقتی زندگی فرد آغاز می ي اصول، به زمان و دوره فلسفه و تفکر روشن، درباره«
بنابراین، بهتر است خردورزي و فلسفه را زودتر با . ی کشیدي دانشگاه شود و نباید خط قرمزي براي فلسفه تا دوره نیز با آن آغاز می

ها و نوجوانان به شکل حکایت باشد تا معلم و  ، بهتر است که متون براي کار فلسفی با بچه]البته[جوانان خود آغاز کنیم؛ 
  ).94: 1384طارمی،(ویم آموزان از آن لذت ببرند و بگویند این واقعاً داستان خوبی است؛ بد نیست دوباره آن را بشن دانش

هاي تفکر در کودکان،  هاي اخیر، پرورش مهارت گران حاکی از آن است که در سال پردازان و پژوهش هاي نظریه تالش
اي  ، تفکر فلسفی به دلیل توانایی ویژه-تفکر انتقادي، تفکر منطقی و تفکر فلسفی -هاي تفکر، اي یافته و از میان مهارت جایگاه ویژه

  .ورش درست اندیشیدن و حل مسأله  دارد، اهمیت به سزایی یافته استکه در پر

بیند، او در برخورد  ،  انسان برخوردار از تفکر فلسفی زندگی را به صورت یک کل و جریان پیوسته می)1377(در باور اسمیت 
  .نگرد ها و مسائل  می گیرد و به ژرفاي پدیده ي جوانب را در نظر می با امور، همه

است، معتقد است اگر بخواهیم  "فلسفه براي کودکان "ي  آور در حیطه نظران نام یکی از صاحب که ) الف 1385(فیشر 
اي را به آنان بیاموزیم تا برآن اساس بتوانند بر زندگی مسلط شوند؛ او تأکید  کودکان را براي آینده آماده کنیم، باید مهارت ویژه

ریزي  گیري است، پی هویت کودك درحال شکل ي زندگی یعنی زمانی که  هاي اولیه سال ها باید از همان کند که این مهارت می
  .شود 

اما آن چه در . هاي تفکر، به طور جدي مطرح شده است با هدف پرورش مهارت "فلسفه براي کودکان  "ي  این اساس برنامه بر
نظران در  قرار گرفته است،  ارزشی است که این صاحبها اهمیت دارد و زیربناي طرح این پژوهش نیز  ها و برنامه این پژوهش

» فلسفه براي کودکان« ي هاي موجود در برنامه فرض یکی از پیش«اي که  به گونه. اند پرورش تفکر فلسفی براي داستان قائل شده
  ).1389:127یگران،فرزانفر و د(» هایشان به شکل داستان باشد گیرند که کتاب تر یاد  می این است که، کودکان زمانی بیش

کودك به آرامی و گام «: گوید ي پرورش تفکر فلسفی کودکان است،  می یکی از فعاالن در زمینه  به طور نمونه، خسرونژاد که
هر اثر ادبی اصیل،  آمیزد و از آن جا که  شود، با نفوذ در آن با معناهاي آشکار و نهانش در می به گام به جهان داستان وارد می
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ي خویش در ساختن این معنا نیز  ي او واگذاشته است، با تکیه بر تخیل و اندیشه و استادانه جایی را نیز به تخیل و اندیشهزیرکانه 
هایی  گشاید و تبلور تجربه اي تازه به جهان می از نظر خسرونژاد، هر اثر ادبی، پنجره). 25: 1390خسرونژاد، (» جوید شرکت می

ي  که در زمینه عالوه بر این  ها داستان«نیز معتقد است ) 137: ب 1385(فیشر ). 24: همان(ناخت است آمیخته از زیبایی، عاطفه و ش
  .»کنند اي را نیز براي پردازش شناختی فراهم می هاي بالقوه عاطفی نیرومند هستند، چالش

اي مانند لیپمن،  عده: اند له پرداختهنظرانی که دراین زمینه فعالیت دارند، با دو رویکرد متفاوت به این مسأ گفتنی است صاحب
ادبیات معیار رایج، به این منظور نوشته نشده است که ابزارهاي مورد نیاز تفکر فلسفی را براي خواننده « شارپ و کم معتقدند که 

یی با هدف  ها تانو بنابراین، خود به نوشتن داس) 168: 1389؛ کوکبی و دیگران، 1383ناجی، (» را آموزش دهد  ها فراهم کند و آن
اي در خور و براي خود،  باور لیپمن، ادبیات کودك، همچون واقعیت یا پدیده«اند؛ براي نمونه، در پرورش تفکر فلسفی روي آورده

هدفی دیگر، هدفی  شود و داستان و رمان، از این منظر، ابزاري براي رسیدن به  در نهضت فلسفه براي کودکان، درنظر گرفته نمی
شارپ، (داند  می» اي براي تحقق فلسفی سکوي پرش یا بهانه«شارپ هم داستان را ). 1386:113خسرونژاد، (» شود مداد میبرتر، قل

ي خود سود جسته است، بر ماهیت  ؛ فیلیپ کم نیز، با وجودي که از ادبیات همچون رکن اصلی در پیشبرد برنامه)همان:2006
  ).؛ همان1999ب و کم 1379الف، کم  1379کم (د کن ادبیات و یا ادبیات کودك هیچ تأملی نمی

اي مفاهیم  ي رایج در ادبیات کودك خود به گونه ها عده اي دیگر از اعضاي جنبش فلسفه براي کودکان معتقدند که داستان
تواند  نی میمعتقد است هر متن داستا) 1385(فیشر. توانند در افزایش تفکر فلسفی کودکان مؤثر باشند فلسفی در خود دارند و می

او با همین دیدگاه، ادبیات . ي خوب داراي مفاهیم فلسفی هستند ي کودکانه ها تر داستان هاي فلسفی باشد و بیش مبنایی براي مؤلفه
داند که نقش مهمی در پرورش تفکر و شناخت اجتماعی دارند  اي از دانش، تفکر، احساس و تصور می سنتی را نیز، مجموعه

  ).1196فیشر،(

. متیوز است. بی. گري که به طور مستقل و به صراحت، به ماهیت ادبیات کودك توجه نشان داده است، گرت تنها پژوهشاما 
نظران این حوزه متمایز شده  او به عنوان یک فیلسوف با اهمیت و اصالتی که براي ادبیات کودك،  قائل شده است از دیگر صاحب

  .است

هاي ادبی از  داند،  بلکه او در پی تأکید و نشان دادن آن است که گونه فلسفی نمیمتیوز ادبیات را ابزاري براي تفکر 
توانند به نیازهاي فلسفی کودکان پاسخ دهند و به این  شده در ادبیات کودك نیز، به خودي خود فلسفی هستند و می آفریده پیش

نشینان، به نفع دیگري، سایه  یک از هم بر استقالل هیچآفرینند که  نشینی فلسفه و ادبیات کودك  می تعادلی نظري در هم«ترتیب 
  ).121: 1390خسرونژاد، (» شود افکنده نمی

کردن و یا نواختن موسیقی، یک  داند، بلکه فلسفه را مانند بازي نظر، نه تنها مسیر مهم ادبیات کودکان را فلسفی  می این صاحب
از نظر او کودکان به طور طبیعی . ي کمی دارد سفه با رشد شناختی رابطهداند و معتقد است فل فعالیت طبیعی و کامالً عادي می

اي آن را به عنوان مفهومی فلسفی  برند که فیلسوفان حرفه هایی به کار می کنند و یا حتی استدالل ها و تفسیرهایی مطرح می پرسش
  ).1995متیوز،(شناسند  می
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او در این بحث با . برداشت خود را از ادبیات کودك نشان داده است» ت؟آیا ادبیات کودك جعلی اس«اي با عنوان  او در مقاله
؛ یعنی تکیه بر ...؛ از این رو که تکیه بر امري محال دارد...داستان کودك ناممکن است«: نویسد انتقاد به ادعاي ژاکلین رز که می

یی وجود دارند که  ها سازد که داستان می ، مطرح)346:1387متیوز، (» ي میان کودك و بزرگسال که امري ناممکن است رابطه
هایی عمیقاً  انگیزند، پرسش هایی را بر می مانندي پرسش ي بی شاعرانه با سادگی «اند،  ساالن نوشته شده هرچند به دست بزرگ 

  ).357:همان(» شان بسیار ارزشمند است فلسفی و جذاب، که خواه کودك باشیم یا بزرگسال، ژرف اندیشی درباره

ي فلسفی  ها هاي فلسفی منظور این نیست که تنها داستان یی با موضوع ها کند که با محدودکردن بحث به داستان ته او تأکید میالب
توانند ادبیاتی اصیل و راستین باشند، اما  هاي بسیار بسیار گوناگونی می ي کودکان به شیوه ها داستان«دورند؛ بلکه،  از جعلی بودن به

ي کودکان، که به دست بزرگساالن نوشته شده، این است که ببینیم این آثار تا  ها راي آزمودن اصالت داستاندست کم یک شیوه ب
: همان(» اي آرمانی، همراه با طنزند چنین به گونه هایی دشوار و در همان حال روشن، ساده و هم ي پرسش اندازه برانگیزاننده چه 
358.(  

ي ماهیت ادبیات کودك و تا حدي چگونگی فهم فلسفی کودکان نمایان ساخته  ربارهگفتنی است آن چه دیدگاه متیوز را د
او دراین مقاله بحث خود را با . ي تحریر درآورده است به رشته» فلسفی –ي تفننی  ها داستان«اي است که او با عنوان  است، مقاله

نویسد که بتلهایم دراین اثر،  آغاز کرده است و می» پریان هاي معنا و اهمیت قصه: کاربردهاي افسون«انتقاد به بتلهایم و اثر او 
در برانگیختن تفکر فلسفی کودکان خردسال   ها اهمیت خیال در رشد کودك را، به کمال آشکار کرده است ولی بر نقش داستان

  ) .325:همان(آگاه نیست 

بتلهایم در مورد چگونگی درك فلسفی کودکان  در بخش نظري به ارائه و نقد دیدگاه: این مقاله دو بخش عملی و نظري دارد
فکري و درك  –فلسفی یا ماجرایی  –ي تفننی  ها ي چگونگی داستان پردازد و با انتقاد از سخنان او به تبیین دیدگاه خود درباره می

منظر فلسفی  ي موجود در ادبیات کودك از ها پردازد و در بخش عملی به نقد و تأویل برخی از داستان فلسفی کودکان می
گفتنی است که متیوز دراین بخش از . سازد را نمایان می  ها هاي تفکربرانگیز و فلسفی موجود در داستان پردازد و مؤلفه می

تر ادبی  به منظور آموزش فلسفه به کودکان، یا تحقق اهداف این نهضت نوشته نشده و آثاري بیش«زند که  یی مثال می ها داستان
  ).1386:120، خسرونژاد(» هستند

هاي انسان بدوي را به  داند و ویژگی هاي پیش از دوران هوشمندي انسان می در باور متیوز، بتلهایم کودکان خردسال را بدوي
داند و براي تأیید این مطلب  ها را هم از نظر اطالعات و هم از نظر اخالقی نادرست می او این تعمیم دادن. دهد کودکان تعمیم می

  :آورد از کاربردهاي افسون گرفته است، می -ي خودش که به گفته –هاي بتلهایم  ز گفتهپنج مورد ا

توان افزود که خورشید  و می(دهد  است، زیرا نور می ، خورشید زنده)ژه هاي پیا نقل شده از نمونه(براي کودك هشت ساله. 1«
پندارد، سنگ زنده  ن کودك، که همه چیز را جاندار میبراي ذه). کند که چنین کند خواهد و اراده می کند، زیرا می چنین می

ي دوازده ساله و نیمه، پذیرفته است که رود ،  حتی براي یک بچه. غلتد تواند حرکت کند، همچنان که از روي تپه می است زیرا می
  .زنده و داراي اراده است،زیرا آب آن جاري است
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  اند، زیرا کودکان درك انتزاعی الزم براي ك ناشدنیگرایانه معموالً براي کودك در هاي واقع تبیین. 2

  .ها را ندارند فهم این تبیین

همان اندازه با کارکرد ذهن کودك در پیش از بلوغ بیگانه ] ي دنیاي واقعی هاي حقیقی درباره داستان[ ي گسترش  شیوه. 3
  .ز جهاني درك یک ذهن بالغ ا هاي پریان با شیوه است که رویدادهاي فراطبیعی افسانه

  ....هاي بینابینی چیزها آگاهی ندارد جانبه است و او از درجه نا امیدي کودك همه. 4

چسترتون به معصومیت کودکان را به پرسش کشید، اما این سخن او به تمامی درست . کی. توان به درستی باور جی می. 5
کودك را گیج  -که ویژگی ذهن بالغ است- ه است است که ارج نهادن به ترحم نسبت به کسی که کاري ناعادالنه انجام داد

  ).327:همان(کند می

است و فلسفه را از تکامل نژاد » ي بازپیدایی پیرو نظریه«توانم فرض کنم که بتلهایم  من تنها می« : نویسد نظر یاد شده می صاحب
ي تکامل ارگانیزم،  تاریخچه«نند فروید، شعار و ما) 332:1387متیوز،(» و بنابراین از تکامل کودك، در مقام فرد، کنار گذاشته است

متیوز ). 330:همان(دهد  ، حقیقی فرض کرده و به رشد انسان تعمیم  می»سازد ي تکامل انواع ارگانیزم را آشکار می همان تاریخچه
ر دوران بلوغ تکرار بسیار غیرمنطقی است که فکر کنیم کودکان، آغاز تاریخی فلسفه را د«کند که  در جواب او صراحتاً بیان می

هاي فلسفی مطرح کنند و نظر  تر احتمال دارد که پرسش کودکان پنج، شش یا شاید هفت ساله بیش«، زیرا )332:همان(»کنند می
تر  ي بسیاري و شاید بیش اي معصومیت و سادگی درباره در واقع گونه. ...فلسفی ارائه دهند تا کودکان دوازده یا چهارده ساله

گاه که نخستین کتاب فلسفه را  ساالن، از جمله دانشجویان دانشگاه، آن لسفی وجود دارد و این چیزي است که بزرگهاي ف ،پرسش
  ).331-332:همان(گیرند، مجبورند در خودشان پرورش دهند؛ در حالی که براي کودکان امري طبیعی است به دست می

اي  هاي پیش از دوران هوشمندي انسانند، در دوقطبی ساده ل، بدوياین دیدگاه بتلهایم  که کودکان خردسا«به اعتقاد متیوز، 
» ي واقع گرایانه،  بازتاب یافته است ها داستان -هاي پریان کند، یعنی دوقطبی قصه که او درکاربردهاي افسون مطرح می

هاي  اي وجودي و روانشناسی بسیاري از قصهي غن اي با شور بتلهایم درباره تا اندازه] من[«: گوید البته او در این باره می). 331:همان(
ي  ها ي حس تحقیر او نسبت به فقر وجودي، روانشناسی و ادبی بسیاري از داستان در عین حال، با بتلهایم درباره. پریان، موافقم

که این قلمرو، به  نویسند، فرضشان این باشد ي ادبیات کودك می شوم که آنان که درباره واقعی موافقم، اما از این امر نگران می
هاي  هاي روانشناسانه و محرك هاي پریان که آکنده از بینش قصه: شده، به دو بخش تقسیم شده است اي کامالً مرزبندي گونه

  ).333:همان(گرایانه، که هیچ معناي حقیقی براي زندگی کودك ندارند هاي واقع اند و داستان ي خودیابی برانگیزنده

اند،  ها متعلق به ادبیات تخیلی این داستان«ي دیگري نیز وجود دارند که از دید بتلهایم پنهان مانده است؛  اه از نظر متیوز، داستان
ها را  ؛ سپس او با توجه به توانایی فلسفیدن و خیال، سبک آن)همان(»گیرند هاي پریان قرار نمی اما با وجود این، در شمار قصه

ي  هایی متفاوت با تجربه ما را به در نظر گرفتن موقعیت»  ها به تعبیر وي، این داستان. امدن می» ماجرایی فکري«یا » فلسفی -تفننی«
چه فیلسوفان  ن خوانند؛ به این معنا که ما را به شرکت در آ روزمره و حتی به دنیاهایی متفاوت با دنیاي آشناي پیرامونمان فرا می
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هاي مفهومی هستند و ما را  ي فکري، اغلب راه خوبی براي ردیابی ارتباطها تجربه. کنند نامند، دعوت می می» هاي فکري تجربه«
  ).همان(»اي ژرف بیندیشیم گونه هاي فلسفی، به انگیزند تا روي پیچیدگی برمی

رسد به منظور آموزش فلسفه به کودکان، یا تحقق اهداف این نهضت  که به نظر می«یی امروزي  ها متیوز با نقد و تأویل داستان
یک سؤال فلسفی و یک   ها رسد که این داستان ، به این نتیجه می)120:1386خسرونژاد، (» اند نشده و آثاري بیشتر ادبی نوشته
کننده کودك را  انگیز و سرگرم اي خیال کنند و با شیوه ي فکري را در قالب داستان و به صورت ساده و قابل دسترس بیان می تجربه

  .کنند اندیشی وادار می به ژرف

اندیشی نه تنها براي  بینی و ژرف ازمنظر فلسفه و مفاهیم آن بوده است، اما با نکته  ها گفتنی است اگرچه نگاه متیوز به این داستان
ادبیات رایج در بین کودکان اصالت قائل شده است؛ بلکه، دراین راستا با نگاهی متفاوت، براي ذهن کودکان خردسال احترام قائل 

ي فکري از  ها تري نسبت به داستان یی رایج در ادبیات کودکان که ادبیت بیش ها ت دادن به داستانشده است و با اصال
  .کند چه حق ادبی کودکان است، تأکید می شده دارد، برآن تعیین پیش

 رسد، انجام گران ادبیات کودکان است و ضروري  به نظر می ي پژوهش ي جامعه رسد برعهده چه به نظر می بنابراین آن
تري را پیش روي فعاالن فلسفی و  اندازهاي وسیع ي تبیینی ویژه از ماهیت ادبیات کودك، چشم هایی است که با ارائه پژوهش

ي کودك،  نشینی سه مؤلفه هم  تر به تر و توأم با احترام بیش بینانه چنین نویسندگان ادبیات کودکان قرار دهد که با دیدي واقع هم
کان داشته باشند و آثاري را براي کودکان عرضه کنند که پیش از آنکه به رشد تفکر فلسفی کودکان ادبیات و فلسفه براي کود

  .ي کودکان کمک نماید تر به رشد همه جانبه تر و ژرف کمک کنند، ادبیات نیز داشته باشد و بتواند با نگاهی جامع

اي مبتنی بر این دیدگاه در  لکه در خارج از ایران نیز مطالعهگفته و این که نگارنده، نه تنها در ایران، ب با توجه به مطالب پیش
ي متیوز، به بررسی و واکاوي شش داستان رایج و در  ي کودکان نیافت؛ پژوهش حاضر بر آن است که با پیروي از نظریه ها داستان

ها و بدون توجه  ي ادبی آن کید بر جنبهکه با تأ  ها دسترس کودکان کشورمان بپردازد و به پاسخ این سوأل برسد که آیا این داستان
اند، این کارایی را دارند که به نیازهاي فلسفی کودکان کشورمان پاسخ دهند؟ و اگر چنین است،  جدي به پرورش فلسفه خلق شده

فلسفی را درك  توانند مفاهیم تر از سن بلوغ می گفت کودکان خیلی قبل -که قبالً بیان شد-توان با انتقاد بر دیدگاه بتلهایم  می
  .کنند

تر و پویاتري را براي نویسندگان فراهم آورد تا با بازنگري در این نگرش،  ي نگرش تازه امید است، این پژوهش بتواند زمینه
ي الزم براي رشد فعالیت ذهنی و پرورش کنجکاوي کودکان و به تبع زندگی بهتر براي آنان، فراهم شود و همچنین راهنماي  زمینه

  .کار دارند و اي افرادي باشد که با تعلیم و تربیت کودکان سرعملی بر

  ي پژوهش پیشینه- 2
هاي  هیچ پژوهشی مبنی بر بررسی مفاهیم فلسفی در داستان  ها نشان از آن دارند که هاي اطالعاتی و کتابخانه جستجو در پایگاه

ي متیوز صورت نگرفته است و تنها  ي نظریه ه بر پایهها در آموزش فلسف دادن توانایی آن رایج در ادبیات کودکان، براي نشان
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هاي اندك نیز  هاي کودك و نوجوان انجام گرفته است که این پژوهش هاي اندکی بر چگونگی مفاهیم فلسفی در داستان پژوهش
  .ي فلسفه و با این دیدگاه، انجام گرفته است گران در رشته از منظر فلسفی و به دست پژوهش

هاي گروه سنی  انجام داد و کتاب 1388،در سال »ي کودکان ها رد پاي مفاهیم فلسفی در داستان«را با عنوان پریرخ  پژوهشی 
انتشار یافته بودند، بررسی کرد و سپس با روش تحلیل محتوا عناصر فلسفی در آن را تعیین  1387تا  1370هاي  دبستان که در سال

  .مناسب  براي آموزش تفکر فلسفی براي استفاده و باز تولید بوده استي  ها گر شناسایی داستان هدف این پژوهش. کرد

، 1389اي است که فرزانفر در سال  حاضر نزدیک دانست، مقاله  توان آن را تقریباً به پژوهش هاي دیگر که  می یکی از پژوهش
گر بر  پژوهش. انجام داده است»اي کودکاني فلسفه بر هاي ادبی مناسب براي برنامه انتخاب متن: جوي استقالل و در جست«با عنوان

یابی به استقالل  ي خویش، یعنی دست هدف عمده تواند براي رسیدن به  می» فلسفه براي کودکان«ي  آن است که نشان دهد، برنامه
توجه دارد و  "لاستقال "هاي فلسفی، یعنی  یکی از مؤلفه این پژوهش تنها به . ي موجود در ادبیات کودك  بهره گیرد ها از داستان
  .هاي پریان نیز استفاده کرده است از قصه

) الف تا و(ي گروه سنی  داستان برگزیده 41در پژوهشی که براي یافتن مفاهیم بنیادین فلسفی در ) 1390(ایروانی و مختاري 
درصد به  39شناسی،  هستی ي  به حوزه درصد 49از میان مفاهیم فلسفی،   ها اند که در این داستان اند، به این نتیجه رسیده انجام داده

ها، مفاهیم مطرح شده به  شناسی اختصاص یافته است و در هیچ یک از حوزه ي معرفت درصد به حوزه 12شناسی و  ي ارزش حوزه
  .باشد ي قدرت تفکر و تأمل در مخاطبان می اي نبوده است که برانگیزنده گونه

تصویري ایرانی و  -هاي داستانی هاي ایرانی، کتاب ي افسانه مقایسه«وهشی با عنوان، نیز با نگاهی متفاوت، در پژ)1390(سهرابی
هاي  ي ایرانی موجود در کتاب قصه افسانه 10، به بررسی »هاي تفکر فلسفی تصویري خارجی بر مبناي مؤلفه -هاي داستانی کتاب

، که  "ب"و  "الف"ی متناسب براي گروه سنی تصویري خارج -کتاب داستانی 10تصویري ایرانی و  -کتاب داستانی 10صبحی، 
 "فیلیپ کم"هاي تفکر فلسفی  اند، بر اساس مؤلفه از سوي شوراي کتاب کودك برگزیده شده 1385تا  1380هاي  بین سال

هر سه  کههاي این پژوهش این بود  یکی از یافته. ترند هاي یاد شده، غنی پرداخت تا نشان دهد کدام یک از این آثار بر اساس مؤلفه
  .هاي تفکر فلسفی، حتی به میزان اندك برخوردار بودند گروه متون داستانی مورد بحث، از مؤلفه

هاي  مناسب براي  ، متن»چگونه توانایی اندیشیدن فلسفی کودکان را پرورش دهیم؟«، در اثري با نام )1390(خسرونژاد
داند که ارزش  اي می ها را دسته کند؛ او یک دسته از این داستان یهاي پرورش تفکر فلسفی کودکان را به سه دسته تقسیم م جلسه
کشند ولی  ي فلسفی را پیش نمی ها از سوي منتقدان ادبی تأیید شده است و اگرچه در ظاهر هیچ بحث ویژه شناسی آن زیبایی

  .رار داده است، را در این دسته، ق»خواست خرس بماند خرسی که می«او داستان . مفاهیم فلسفی در خود دارند



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٧٦٧ 
 

تألیف شده ) 1960-1980(هاي  هاي کودکان و نوجوان که بین سال با بررسی کتاب) 1984( 1در خارج از ایران نیز فوچش
دادن چگونگی برخورد با مشکالت گرایش  هاي کودکان در سطح باالیی به اخالقی بودن و یاد گیرد که کتاب است، نتیجه می

  .دارد

ي ادبیات کودك، کاربردهاي خالق  آموزش تفکر فلسفی به وسیله"در پژوهشی با عنوان  1997سال در  2عالوه بر آن دالنوي
ها و  ها را در کتاب توان آن تواند منبعی غنی از تعالیم فلسفی باشد که می نشان داد که ادبیات کودکان، می "دیالوگ و داستان

  .ي انواع ادبی توجه دارد و با پژوهش حاضر متفاوت است همه این پژوهش به . ، با یک نگرش فلسفی جستجو کرد ها داستان

  

 روش پژوهش- 3

 3بندي که میرینگ بر اساس تقسیم. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که با روش تحلیل محتوا انجام گرفته است  

حتواي کیفی استقرایی و هاي تحلیل محتوا ارائه کرده، تحلیل محتوا به سه شکل تحلیل محتواي کمی، تحلیل م از روش) 2000(

براي انجام این پژوهش از روش تحلیل محتواي کیفی قیاسی مدد گرفته شده است؛ . تحلیل محتواي کیفی قیاسی قابل انجام است

تر، از  سنجیده شده و در این سنجش، براي مستند سازي بیش» متیوز«ي دیدگاه  هاي کودکان بر پایه این صورت که داستان به 

بهره برده است؛ » فلسفی -هاي تفننی داستان«اش با عنوان  ها در مقاله استفاده شده است که متیوز در تحلیل عملی داستانهایی  مؤلفه

ها، به شرح زیر  این مؤلفه. شد، بیان شده است  ها در داستان یافت می که مفاهیم فلسفی دیگري، غیر از این مؤلفه گفتنی است چنان

  :است

  تفکر فلسفیهاي  مؤلفه -1-3جدول 

  تعریف عملیاتی  مؤلفه

هاي  ویژگی

  ذاتی و عرضی

رساند که هر کدام از  آیا روایت نوشتاري و دیداري داستان، مخاطب را به این شناخت می

هاي منحصر به فردي هستند که آن را از دیگر موجودات متمایز  ها و موجودات داراي ویژگی پدیده

  سازد؟ می

هاي ذاتی و عرضی  ، با زبانی ساده، کودك را به چگونگی تفاوتآیا مفاهیم موجود در داستان

  سازد؟ موجودات آشنا می

بندي  هاي فلسفی و عملی مربوط به علم طبقه ي مسئله آیا داستان، به بحثی اندیشمندانه درباره  بندي طبقه
                                                        

1-Fuchs 

2-delanoy 

3-Mayring 
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  پردازد؟ می

ها و  تفاوت

  ها شباهت

موجودات و چگونگی آن، نزدیک  هاي ها و شباهت آیا داستان، کودك را به درك تفاوت

هاي فردي دیگران را بپذیرد؟ آیا به او کمک  کند، تا این توانایی بیابد که در جامعه نیز تفاوت می

  کند تا بین موضوعات مشابه و در عین حال متفاوت تمایز قائل شود؟ می

مصنوعی و 

  طبیعی

مرز آن نزدیک  و طبیعی و حدآیا داستان، کودك را به شناخت تفاوت و تمایز بین مصنوعی و 

  کند؟ می

  مفهوم مدل
آیا داستان این توانایی را دارد که با ادبیاتی دلنشین و ساده، مفهوم لزوم واحد استاندارد، براي 

  گیري را به کودك ارائه دهد؟ اندازه

چگونگی 

  تمامیت چیزها

» ضمنی مشروط است اي کم به گونه هر چیز همیشه، دست«آیا داستان حاوي این پیام است که 

اي، نامعقول و در ماهیت خالف منطق  تمامیت چیزها یا تمام جهان هستی و موجودات به گونه«و 

  ؟»است

  

، ظرفیت الزم براي کم دستیی براي تحلیل انتخاب شده است که  ها ؛ یعنی داستانگیري پژوهش از نوع هدفمند است نمونه
ي  ها ي رایج در ادبیات کودکان و نوجوانان باشند؛ در گروه داستان ها شند؛ از داستانشده داشته با ي یادها مؤلفهپرورش یکی از 

زیاد است محقق از   ها جا که شمار این داستان از آن. از آن به منظور آموزش فلسفه نوشته نشده باشند تر مهمپریان نیز نباشند و 
هدف مورد نظر رسیده  دریافت به  گر پژوهشنی، زمانی که بهره جسته است؛ یع) 1995 1میکوت و مورهاوس(» ي اشباع نقطه«

هاي تصویري واحدي از متن و تصویر است؛ در پژوهش حاضر متن و تصویر به  جا که کتاب از آن. است، مطالعه را متوقف نمود
  .عنوان واحد تحلیل انتخاب شده است

  ها تعاریف مفهومی واژه-4
 [یعنی]. ...دهد و بیرون از ماهیت موضوع نیست ات و ماهیت موضوع را قوام میذاتی محمولی است که ذ«: هاي ذاتی ویژگی

  ).129: 1374مظفر، ( شود  ؛ مانند حیوان و یا ناطق که بر انسان حمل  می...یابد  ینمماهیت موضوع بدون آن تحقق 

شود؛ مانند  ي ضمیمه میعرضی، محمولی بیرون از ذات است که پس از کامل شدن درونیات آن، به و: هاي عرضی ویژگی
در صورت . ي است که عقالً انفکاکش از موضوع محال است، ویا چنین نیستا گونهعرضی یا به ). همان(نسبت به انسان » خندان«

  ).152:همان(نامند یمنخست،آن را عرضی الزم و در صورت دوم، آن را عرضی مفارق 

  

                                                        
١ Maykut & Morhouse 
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  بحث و بررسی
  :پردازیم ي یاد شده، می ها ی داستانگفته شد به بررس چه آنحال با توجه به 

  .خواست خرس بماند خرسی که  می. 1- 6

  د: گروه سنی

فکري نامید که با هنرمندي  –ي ناب ماجرایی  ها توان یکی از داستان ، را می»خواست خرس بماند خرسی که می«داستان 
  .سازد نظیري ذهن مخاطب نوجوان خود را به مفاهیم ژرف و فلسفی معطوف می یب

که غاري گرم و  اش النهشود که با آمدن زمستان و سرد شدن هوا، به  در این داستان از همان ابتدا، کودك با خرسی روبرو می
به جنگل   ها شود، ورود انسان می ساز ماجرااما آنچه . ین زمستانی، بپردازدنش دلبه خواب عمیق و  جا آنرود تا در  راحت است، می

کنند و چند ماه بعد که خرس  درست باالي آن غار شروع به ساخت کارخانه می  ها نامد، انسان ادثه میاست که راوي آن را یک ح
بیند،  بیند، نگهبان کارخانه تا او را می ي یک کارخانه بزرگ می آید، خود را در محوطه شود و از غار بیرون می از خواب بیدار می

کند که من خرس هستم و انسان  و خرس هرچه اصرار می) 1377اشتاینز، (اي؟  یستادهاجا بیکار  چرا آن! اوهوي عمو«: گوید می
  ).همان( » تو هیچی نیستی مگر یک کارگر تنبل و کثیف«: گوید یمکند و  ینمنیستم، او باور 

اً خرسی تا وقتی ثابت نکنی که حقیقت« : گوید برد، رئیس کارخانه در پاسخ خرس می بنابراین، خرس را پیش رئیس کارخانه می
توان  ها می یركسي حقیقی را فقط در باغ وحش و ها خرسگویم که  چون من می": دهد یمو ادامه » کنم ینممن حرفت را باور 

  نگر که یسطححیوانات باغ وحش با دیدي کوتاه و . برد کند و به باغ وحش می براي همین او را سوار جیپ می). همان( "پیدا کرد
. شود نه جان من، این خرس حقیقی نیست، خرس حقیقی که سوار جیپ نمی«: گویند نگرند، می د خود میهمه چیز را از زاویه دی

و در آن جمع، خرس پیر نیز با وجودي که مدتی در النه زندگی کرده ) همان(» کند خرس حقیقی مثل ما، در قفس زندگی می
شما «: گوید شود و می ؛ ولی خرس بازهم تسلیم نمی)همان( » دکن یا در النه خرس زندگی می«: گوید ي نادرست می است، با مقایسه

یی که در سیرك بودند، ها خرس. برد براي همین رئیس کارخانه او را به سیرك می). همان(»کنید، من خرسم، من خرسم اشتباه می
توانی  یمرقصند، تو  می ها خرسنشینند،  ینمدر جایگاه تماشاچیان  ها خرس. او شبیه خرس است ولی خرس نیست": گویند می

او چیزي نیست جز یک کارگر تنبل که «: گوید ین خرس میتر کوچکشنوند،  و وقتی پاسخ منفی خرس را  می) همان(»برقصی؟ 
خرس به ناچار لباس آدم . برد رئیس کارخانه او را به عنوان کارگر کارخانه می). همان(  "لباس پشمی پوشیده و حمام نرفته

کنند، او هم  می ها آدمایستد و هرچه  تراشد و همراه با دیگر کارگران پشت دستگاه می وهاي صورتش را میپوشد و حتی م می
ی ناعالج آلودگ خوابآورد، آمدن زمستان، خستگی و  ي آزادي خرس را فراهم می ینهزمدر پایان به نوعی  چه آناما .دهد انجام می

دهد و براي  یمشود و بنابراین کارایی خود را براي کار در کارخانه از دست  می ودهآل خوابزیرا او در پایان پاییز، خسته و . اوست
شده است و به گونه اي در خرس بودن خود مردد  اما او که دچار نوعی از خودبیگانگی. کنند همین او را از کارخانه اخراج می

ي خرس  مؤدبانهر انتظار نگه داشتن خرس در جواب ولی مدیر بعد از مدتی د. جا استراحت کند رود تا در آن است به متلی می
و اگرچه این سخن ) همان("ي مثل تو که جاي خود داردا گندهدهیم، خرس  ینمما به کارگرهاي کارخانه اطاق ...  ": گوید می
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ي کار هچکه بداند خیال دارد در جنگل  بنابراین بدون این. آورد مدیر متل از روي توهین است ولی خرس را به خودش می
رسد، اما بیرون غار با سردرگمی مدتی طوالنی  رود تا به کنار غاري می می قدر آنرود و  خواهد انجام دهد، به سمت جنگل می می
، ولی آن چیز ام کردهیک چیز مهم را فراموش  حتم دارم که... دانستم چه باید بکنم،  اي کاش می": گوید نشیند و با خود می می

  )همان. ("چیست؟

داستان را تکمیل  چه آنپوشاند، اما  شود که برف او را می گیري و کشمکش بین ذهن خودباخته و غریزه او چنان طوالنی میدر
ي آخر کتاب است، و آن تصویرغاري است که  آید، تصویرگري صفحه کند و مثل بقیه جاهاي داستان به کمک متن می می

  .در آن نیستي آن ریخته شده و خرسی  ي خرس در دهانهها لباس

ین و یک ب کوتههاي حیوانی داستان  یتشخصهاي انسانی چه رئیس و چه نگهبان کارخانه مانند  یتشخصدر این داستان، 
شخصیت   ترین ویژگی یاساسین و تر مهمي یکی از  ي دید خود به قضاوت درباره یهزاواز  ها آناند،  به تصویر کشیده شده نگر جانبه

گیري هیچ کس به  یمتصماند و در این  اند و ماهیت و هویت او را به پرسش کشیده نشسته بودن انسانیا  اصلی داستان، یعنی خرس
  .کند  ینمادعاي خرس توجه 

شود بلکه  می ها خرسین تر کوچکي نادرست دیگران که نه تنها شامل نگهبان کارخانه و  یسهمقافشارهاي اطرافیان، دالیل و 
ي تاکیداتی که از قبل بر خرس بودن خود  همهشود، باعث شد که خرس با  نیز می ها خرسه ترین شامل رئیس کارخانه و باتجرب

شود که بعد از آزادي،  داشت، هویت اصلی خود را فراموش نماید و به استثمار و استعمار تن دهد، خرس چنان از خود بیگانه  می
  .کند زند و او را بیدار می ل متل، هرچند از روي توهین، به او میکس دیگري باید به او بگوید که خرس است و این تلنگر را مسئو

. کشاند، غریزه است داند که در جنگل چه کار دارد و آن چه او را به سمت غار می خرس، حتی تا پایان داستان نیز نمی
کردنش از او محال است  ي خرس، خواب زمستانی، آن هم در غاري گرم است؛ بنابراین نویسنده این ویژگی خرس که جدا یزهغر

سازد و او را به ژرف اندیشی درباره این سوأل وا  یماند، براي مخاطب برجسته  نامیده "ویژگی عرضی الزم  "و فالسفه آن را 
تواند روي دو پایش راه برود، انسانی کمی بدبو و  که برخالف دیگر حیوانات می یناتوان خرس را تنها براي  دارد که آیا می می

یا سیرك نباشد دیگر خرس نیست و انسان است؟ این ویژگی در داستان زمانی  نامید؟ و یا اگر خرس در باغ وحش، النه  تر گنده
نیز یاد گرفته است،  5تا  1شمارش اعداد   ها با زندگی انسانی خو گرفته است و حتی که خرس ماه یناشود که با وجودي  بارزتر می

  .داند ی خود را کنترل کند و علت آن نیز را نمیآلودگ خوابتواند خستگی و  ینمباز هم 

ي پیش نیست بلکه این داستان با پیش ها گفتهدهد تنها بیان  یمتوانایی این داستان در بیان آموزش مفاهیم فلسفی توضیح  چه آن
  .سازد نسان و حیوان، آشنا میو مرز میان ا ها شباهت، ها تفاوتي، بند طبقههاي عرضی و ذاتی، مخاطب را با مفهوم  یژگیوکشیدن 

اي بسیاري از مسائل پیچیده و بنیادین فلسفی از  یستهشادهد که نویسنده چگونه به نحو  ي در این داستان، نشان مینگر هم بایک  
ي ي، تفاوت و شباهت و مرز میان آن، تسلیم استثمار و استعمار نشدن، جستجوبند طبقههاي عرضی و ذاتی، مفهوم  جمله  ویژگی

هاي دیگران که از  ها، چگونگی تعامل مانند ارتباط و رفتار با دیگران، احترام به ویژگی و مقایسه ها قضاوتتوضیحات و چگونگی 
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ي  دورهیابی را که از مفاهیم فلسفی کلیدي و مورد نیاز  یشتنخواز آن مفهوم شناخت، هویت و  تر مهممفاهیم ژرف فلسفی است و 
  .جاي داده است نوجوانی است، در داستان

  خفاش دیوانه. 4-2

  ب و ج: گروه سنی

بنابراین حیوانات جنگل به پیشنهاد جغد تصمیم . داستان خفاش دیوانه، داستان خفاشی است که تازه به جنگل وارد شده است
آید؟ خفاش  وشش میپرسند که از چه چیزي خ روند و از او می اي بخرند؛ به نزد او می یههدیی برایش گو آمد خوشگیرند براي  می

این حرف ). 1387ویلینس، ( "آید، پاهایم خیس نشوند من دوست دارم یک چتر داشته باشم تا وقتی باران می": دهد جواب می
یی ها حرفخواهند هدیه اش را به او بدهند،  اما وقتی می. نامند است و براي همین او را دیوانه می آور تعجبخفاش براي حیوانات 

خواهد  بینم که می در آسمان زیر پایم ابر سیاهی می": جمالتی مانند. شود تر موجب می یشبرا  ها آنوند که شگفتی شن از او  می
جغد که از همه داناتر است، با . کنند روند و ماجرا را براي او تعریف می پیش جغد می کنان مسخره؛ بنابراین ....و ) همان(".ببارد

کند که مانند خفاش وارونه از  برد؛ آن وقت حیوانات را وادار می یمو به چگونگی ماجرا پی  کند چند سوأل خفاش را آزمایش می
حیوانات بعد از آن به تفاوت خفاش با خودشان و نوع نگاه او به دنیا پی . درخت آویزان شوند و از زاویه دید او به دنیا بنگرند

شود؛  یمتواند روي پاهایش بایستد بلکه او از درخت آویزان  ینمي خفاش این است که او ها حرففهمند که علت  یمبرند و  می
  .کنند  ی میخواه معذرتبنابراین از او 

  در ابتداي داستان، حیوانات قادر به درك دیدگاه. در این داستان شاهد یک حرکت از تمرکزگرایی به تمرکززدایی هستیم
کنند و  دانند، او را مسخره می هاي خفاش را نمی چون علت صحبت حیوانات. شوند خفاش نیستند، به همین دلیل دچار مشکل می

ها  تواند خود را به جاي او قرار دهد و قادر به درك این مسأله نیستند که ممکن است حیواناتی هم وجود داشته باشند، که با آن نمی
هاي خفاش، تفاوت موجود در  ن حرفیابند که علت عجیب بود اما در ادامه، حیوانات با کمک جغد، در می. متفاوت باشند 

با یک مرجع و  نظر اختالفدهدکه گاهی حل مشکل و  یمبه کودك نشان  که آنداستان، عالوه بر  بنابراین،. هاست آفرینش آن
کند، با طنزي مالیم و دلنشین، به کودك کمک  یمشود و در این راستا اهمیت مشورت را به او گوشزد  یممنبع اطالعات حل 

ي دور شود و به آسانی از یک دیدگاه به دیدگاه دیگر حرکت مدار خودهاي داستان از  یتشخصتا با همذات پنداري با  کند می
اصلی ترین ویژگی ذهنی در فرایند تفکر فلسفی «، )29: 1384(یی که در باور خسرونژادزدا تمرکز«کند و در نهایت به توانایی 

ها بنگرد و  بتواند از منظري دیگر نیز خود را به جاي دیگران بگذارد و به وقایع و پدیده، نائل گردد و بدین وسیله »شود یممحسوب 
نظر بر این است که وقتی تفکر حالت تمرکز داشته و در نتیجه «نزدیک بشود زیرا  "دیدگاه عینی از کل مسأله "یک   به عبارتی به

بخشی بین عملیات  کند و تعادل رضایت ي اثر تحریفی پیدا میآنگاه عمل درون ساز. نتواند از یک دیدگاه خود را آزاد سازد
بنابراین افزایش اطالعات . توان دانشی ذهنی از واقعیت به دست آورد گردد و تنها می سازي حاصل نمی سازي و برون درون
از » دیدگاه عینی«ریان به که این ج گردد، بلکه براي آن تر دیگر، رکن اصلی و یا تنها رکن در جریان این دانش محسوب نمی جزیی
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پذیر خود از یک دیدگاه به دیدگاه دیدگاه دیگر است و  تر شود، شامل رشد توانایی فرد در حرکت انعطاف کل مسئله نزدك
  ).187:بالدوین؛همان(»بالعکس

توان  ؛ بنابراین، می)همان(»]شود می[این دانش ذهنی از واقعیت، شامل آگاهی ما از روابط و مسائل اجتماعی نیز «جا که  از آن
ي دید دیگران با دستیابی به نوعی نگرش فلسفی، در جامعه و در تعامل با  گفت کودك با خواندن این داستان و توجه به زاویه

کند و در نتیجه با افزایش تعامل همراه با احترام و  هاي آنها توجه می یژگیوگیرد؛ به  ي دیگران را در نظر میها تفاوتدیگران، 
ي اصلی به خوبی توانسته است یکی از  گفتنی است نویسنده با تمرکز بر مسأله. رسد شناخت می ت حریم دیگران به نوعیرعای

هاي خفاش که از ذات او جداشدنی نیست و آن را از دیگر جانوران متمایز کرده است، برجسته سازد، با توجه به تعارف  ویژگی
و  ها تفاوتاز سویی دیگر این داستان عالوه بر بیان . فاش، ویژگی عرضی الزم استمفهومی، وارونه آویز شدن از درخت براي خ

هاي  یژگیوآموزد که هر کدام از موجودات با داشتن  یمي نیز براي کودك ملموس ساخته است و به او بند طبقه، مفهوم ها شباهت
  .گیرند یماي قرار  یژهوي  طبقهفرد در  به منحصر

  ز کوچولوي مارمولک سب قصه. 4-3

  ب: گروه سنی

هاي خود راضی نیست، با  او که به داشته. ي مارمولک سبزکوچولویی است که تازه از تخم بیرون آمده است دربارهاین داستان 
، )1385ژوبرت، (ها را نداده است خورد که چرا خدا به او آن ویژگی هاي آنان، حسرت می دیدن هر کدام از موجودات و ویژگی

چرا خدا به من بال و پرنداده  ": پرسد کمک بگیرد؛ براي نمونه با دیدن پرنده از او می ها آنرود تا از  یم ها آنسراغ  براي همین به
کند  تا با او پرواز کند؛ ولی تا پرنده شروع به پرواز  ي خود سوار میها بال؛ پرنده او را بر )همان("تا من هم بتوانم پرواز کنم؟

شاید پرواز کردن اصالً کار من ": گوید کند که پایین بیاید و در آخر می رود و التماس می میکند سر مارمولک گیج  می
کنم شنا کردن اصال کار من  گمان می ": گوید ي آن می کند و با تجربه شنا می طور با دیدن ماهی، آرزوي  ینهمو ) همان("!نباشد
شود و  رو می و یرزتا او را به آرزویش که پریدن است، برساند، دل او  گذارد اش میوقتی کانگورو او را در کیسه ). همان("نباشد

دود و با میمون از این  رود، با خرگوش می بعد از آن او با سنجاب از درخت باال می. رسد که پریدن کار او نیست به این نتیجه می
گردد و آن وقت که حیوانات جنگل  بر می شا صخرهشود و به  خورد ولی هر بار خیلی زود خسته می شاخه به آن شاخه تاب می

دانسته است نیازي به  خداي مهربان می": گوید خواهند به او کمک کنند مارمولک می شوند و هر کدام به نوعی می دور او جمع می
از تابش ي که ا صخرهپس او بر روي ). همان("پرواز کردن، شنا کردن، پریدن، دویدن، باالرفتن از درخت و تاب خوردن ندارم

دانست که تنها نیازم، کمی آفتاب  خدا می":گوید رود و بعد از بیدارشدن می نور خورشید گرم شده بود، به خوابی عمیق فرو می
  .کند ها تشکر می ها و نداشته و در آخر از خدا براي همه داشته) همان("...است و یک صخره و 

داند و خویشتن خویش را  هاي خود را نمی کند که قدر داشته به  میکودك با خواندن این داستان، حاالت روحی کسی را تجر
هر  رسد که  ي فکري می ي با آن به این تجربهپندار همذاتاو همگام با شخصیت اصلی داستان و در پی . کند در دیگران جستجو می

او به این بینش . دهد یمهاي خود پاسخ ي زندگی اوست و با آن ویژگی به نیاز هایی است که الزمه یازها و ویژگینموجودي داراي 
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ي   و به این شیوه او با مسئله. است... شنا کردن؛ پرنده، پرواز کردن؛ سنجاب، از شاخه باالرفتن و  ي زندگی ماهی،  رسد که الزمه یم
رسیدن به این هدف به  نویسنده براي. شود یمداند آشنا  هاي فلسفه  می آن را از مسئله) 1387(هاي عرضی و ذاتی که متیوز ویژگی
شود اگر مارمولک بخواهد  دهد که چه می هاي کودکانه، کودك را در مقابل این سوأل قرار می يفضاسازي صمیمی و با ا گونه

سازد و در  ي آن را برایش فراهم می ي تجربه وسیله زمینه ینبد؟ و آیا این کار امکان پذیر است؟ و ...پرواز کند؟ و یا بخواهد بپرد و 
  .داند و به آن توجه کرده است یازهاي هر کدام از مخلوقاتش را مینرساند که خدا،  پایان او را به این حکمت الهی می

کند و با  ، نیز مطرح می ها و تمایز آن ها تفاوتو  ها شباهتتر این داستان بحث طبقه بندي موجودات،  یعوسبا نگاهی در سطح 
ي رشد  هاي خود شناخت و قدردانی از خداوند، زمینه يتوانمندها و  ویت، پذیرش ویژگیي وارسی، شناخت ه ینهزمفراهم کردن 

  .آورد فلسفی کودك را فراهم می

  کالغ خنزپنزري. 4-4

  الف و ب: گروه سنی

 کاري است که از رنگ سیاهش بیزار است، بنابراین او هر چیز رنگی را که ي کالغ سیاه بی ، درباره»کالغ خنزرپنزري«داستان 
کند،  خواهد پرواز کند، هرچه تالش می بندد؛ اما وقتی می ي آنها را به خود می یک روز همه. برد کند و به خانه می بیند، جمع می می
؛ در آخر ) 24: 1378پریشانزاده،( "چه فایده اگر نتواند بال باز کند و در آسمان پرواز کند؟": گوید بنابراین با خود می. تواند نمی
بیند که از انعکاس  کند، می بعد از آن وقتی او به خوبی خود را در آینه نگاه می. ریزد کند و دور می اي رنگی را باز میي چیزه همه

خواسته و آرزویش را داشته،  خودش داشته، اما دقت نکرده و  اند؛ بنابراین هرچه می هفت رنگ در آمده نور خورشید، پرهایش به
  .از آن بی خبر بوده است

بودن است که زندگی  ي پرنده ي پرواز الزمه قوه. نماید، بسیار ژرف و تفکربرانگیز است که ساده می ستان در عین ایناین دا
) یعنی عرضی الزم( کردنش را  "پرواز"لزوماً  "کالغ"ما بعد از تصور . بدون آن برایش، اگر چه غیرممکن نیست، لطفی هم ندارد

شویم؛ به بیانی دیگر، توانایی  آن به عنوان امر عرضی مفارق می "رنگ"است که متصور  "پرواز"کنیم و پس از تصور  تصور می
هاي  پذیر است زیرا کالغ در رنگ ناپذیر است ولی رنگ سیاه از ذات او جدایی پرواز کردن چیزي است که از ذات کالغ جدایی

یست، او بعد از تحمل سختی بسیار به این نتیجه در این داستان، کالغ از رنگ سیاه خود راضی ن. دیگر در طبیعت وجود دارد
ي  بنابراین، ایده. تر او باشد تواند جوابگوي نیازهاي بنیادي بودن وقتی مانع پرواز شود، ارزشی ندارد و نمی رسد که رنگارنگ می

است که این ایده تنها  دهد، اما گفتنی هاي عرضی و ذاتی، یکی از مواردي است که توان فلسفی این داستان را توضیح می ویژگی
ها به  اي جذاب و گیرا، مخاطب را از مفهوم نیازها و ویژگی هاي جذابیت فلسفی آن است، بلکه این داستان به گونه یکی از دلیل

سازد  رساند و افزون بر آن، کودك را با مفهوم طبیعی و مصنوعی و مرز بین آنها نیز آشنا می یابی می مفاهیم مهم و اساسی خوشتن
هاي رنگی و دیگر وسایل مصنوعی به پرهایی رنگی  تواند با شال، شانه، قرص دارد که آیا کالغ می و کودك را به این اندیشه وا می

  .داند برسد که کارایی پرهاي طبیعی خودش را داشته باشد؟ متیوز سؤاالتی این چنینی را سؤاالتی فلسفی، پرکشش و آموزنده  می
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کند و کودك را  سازد و رفتار او را نهی می کارهاي رفتار معقول خارج می و کار به کالغ، او را از ساز نویسنده با دادن صفت بی
دهیم  تري را از دست می ها، چیزهاي مهم آوردن آن دارد که گاهی ما آرزوهایی داریم که براي به دست اندیشی وا می به این ژرف

  .یابیم م، آن را در وجود خود میخوریم که اگر کمی دقت کنی و یا حسرت چیزهایی می

  کرم سه نقطه. 4-5

  ب و ج: گروه سنی

آید او در خاك زندگی  ي گیاهان است، به دنیا می ، داستان کرمی است که در دل خاکی که پر از دانهنقطه سهداستان کرم 
زود باشید، عجله ": گوید انش میشنود که به دوست که یک روز از سوسک سیاهی می یناگذراند، تا  عادي و بی دغدغه خود را می

، نه عرضه باعرضه بود، نه  یبنه «او که تا آن روز ). 1389زاده،  یشانپر(عرضه نباشید  یبکنید، مثل آن کرم سه نقطه، تنبل، ترسو و 
باور کند «تد که اف شود؛ بنابراین، در شک و تردید می ، ناامید و عصبانی می)همان(»تنبل بود و نه زرنگ، نه ترسو بود و نه شجاع

کند  او راه دوم را انتخاب می). همان! (همه نشان دهد که با عرضه و زرنگ است که به  ، یا این)همان(»عرضه است یبتنبل و ترسو و 
کند؛ از این شهر تا آن شهر تونل  زند؛ او جنگلی را که آتش گرفته است، خاموش می و بنابراین دست به کارهاي عجیبی می

گیرد و حتی  ؛ براي همین، مورد تشویق و تحسین دیگران قرار می...رود و  سازد؛ از بلند ترین کوه باال می برنج بلند میزند؛ یک  می
تواند آسوده نفس  ینماما با وجودي که شهرت و آوازه به دست آورده است، دیگر . شود ها چاپ  می یک بار عکس او در روزنامه

ها بردارد خود در  ي مورچه خواهد تخته سنگ بزرگی را از روي النه یک روز که می  که اینبکشد و خسته و بدحال شده است، تا 
گفتن دیگران  ینآفرتو همان کرمی نیستی که براي  ":گوید کند؛ کرم شب تاب که براي کمک او آمده است می زیر آن گیر می

افتد، در این هنگام بوي  ند و خسته و کوفته به زمین میک کرم نگاهی به سر تا پاي خود می). همان( "همه چیزش را از دست داده؟
یادش رفته بود، بوي خاك، همان خاکی که کرم سه نقطه باید آن را براي رشد گیاه آماده  بویی که«رسد،  آشنایی به مشامش می

  ).همان(» آمد گیاهی سبز که با کمک او از دل خاك بیرون می. کرد می

ها و کارایی  يتوانمندها،  یژگیوخیل در آوردن دنیایی است که در آن، فرد بدون توجه به ي فکري این داستان به ت تجربه
ي  همین موضوع، زمینههاي خاص او سازگار نیست و  یژگیوزند که با  یمگفتن دیگران، دست به کارهایی  ینآفرخود، براي 

آمد، احتیاج کرم » ویژگی عرضی الزم«چه در تعریف  آنبنا به . کند شدن به نابودي و مرگ را براي او فراهم می خستگی و نزدیک
ي حیات به آن نیازمند است؛ از نگاهی دیگر، کرم خاکی با  خاکی به خاك از ویژگی عرضی الزم براي اوست و کرم براي ادامه

چه  گرفتن آن طه با نادیدهنق در این داستان، کرم سه. سازد ي رشد بهتر را براي آن فراهم می تر به گیاه زمینه رساندن اکسیژن بیش
. داد آمد، اما او را به مرگ و نابودي سوق می ي زندگی اوست، دست به کارهایی زد که اگرچه به نظر جالب و ستودنی می الزمه

هاي دیگران، برگشتن به خاك را ترجیح دهد و در پی این  ي  شناخت را براي او پدید آورد، تا با وجود تشویق تاب زمینه کرم شب
تر از کارهاي قبلی  ي رویش یک گیاه سبز را فراهم کند، کاري که بس مهم ناخت بتواند عالوه بر دستیابی به سالمتی، زمینهش

ها و  ها، تفاوت اوست؛ بنابراین کودك با این رهنمود، با عباراتی ساده، ژرف و غیر مستقیم به مفاهیمی مانند شناخت ویژگی
  .»هرکسی را بهر کاري ساختند«داند که  برد و می پی می ها و اهمیت شناخت هویت خود شباهت
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هاي درونی خاصی نیست،  شخصیت اصلی، که عنوانی خنثی است و معرف ویژگی براي  "کرم سه نقطه"نویسنده با انتخاب نام 
 تاب شبریابد، کرم هویت خود را د  شود کرم سه نقطه باعث می که آندر این داستان . قضاوت درباره او را به کودك سپرده است 

  .دارد گیرد، بنابراین کودك را به تحلیل و مقایسه وادار می ي او قرار می است که به نوعی در طبقه

هاي رقیب و احتمالی پاسخ صحیح را دریابد؛  شده است که کودك باید از  میان گزینه ي طراحیا گونهعالوه بر آن داستان به 
ي این سوال را فراهم کند که اشکال مورد نظر راوي  ممکن است زمینهدر  میانه داستان  "اما یک جاي کار اشکال داشت  "عبارت 

و  کجاست؟ ساکت کردن هدهد؟ مبارزه با دزدان؟ ساختن تونل؟ سوراخ کردن سد براي خودنمایی؟ یا توجه و تشویق دیگران؟
این متن . برد یمخت خود و نیازهاي خود است، پی مستقیم، به هدف اصلی داستان که اهمیت شنا یرغي ا گونهدر نهایت کودك به 

  .براي آموزش و تثبیت مفاهیم فلسفی باشد گو و گفتو  کردن بحثتواند مشوق خوبی براي  می

  عروس من از تو        آواز تو از من. 4-6

رود، اتفاقاً  اي او فرو میآوازي است که روزي خاري به پ یب، داستان گنجشک تنها و »آواز تو از من/ عروس من از تو«داستان 
بیا این خار را از پاي من در بیاور و باهاش نان بپز : گوید خواهد نان بپزد ولی هیزم ندارد، او به پیرزن می بیند که  می او پیرزنی را می

بیرون  ؛ اما وقتی که گنجشک براي قضاي حاجت به)6: 1387خسرونژاد، (»هم براي من بپزي یک کلوچه البته به شرطی که« 
رسد که  او به چوپانی می. کند دارد و فرار می شود و نان او را بر می خورد، گنجشک ناراحت می ي او را می رود، پیرزن کلوچه می

بیا نان و شیر را روي هم بریزیم و با هم بخوریم ولی چوپان نیز مانند : دهد شیر دارد ولی نان ندارد گنجشک به چوپان پیشنهاد می
دارد و فرار  هاي چوپان را بر می شود و بره خورد؛ گنجشک نیز ناراحت می شود نان و شیر را می نجشک خبردار میپیرزن، تا گ

دهد  هاي قبل پیشنهاد شراکت می پلو دارند اما گوشت ندارند، مثل دفعه  ها رسد که عروسی است و  میهمان او به جایی می. کند می
یک مرد نابینا  رسد که کند و به جایی می دارد و فرار می یمهمین خاطر گنجشک عروس را بر  کند، به  ولی باز هم داماد بدقولی می

من آواز ! اي مرد یک غم من دارم یه غم تو ": گوید گنجشک به مرد نابینا می. در حال آواز خواندن است و آواز زیبایی دارد
کند و از آن روز به بعد دیگر  ؛ او موافقت می)20: همان( "ه تودم ب تو آوازت را بده به من و من عروسم را می! ندارم و تو عروس

تواند آواز  ولی می هاست تنتواند آواز بخواند و گنجشک نیز اگرچه عروس ندارد و  ینمتنها نیست و یک عروس دارد ولی دیگر 
  .بخواند

شوند، نیازها  منحصر به فردي تکرار مییی ساده که با شباهت ها مثالنویسنده با زبانی ساده، صمیمی و طنزآمیز، با ارائه 
هاي مشترك در پایان  یژگیوعروس و مرد نابینا با نیازها و . دهد ها در پی آن هستند، نشان می یتشخصرا که  چه آنها و  ،خواسته

جلد نیز با لحنی  توانند خأل تنهایی یکدیگر را پر کنند؛ این مفهوم در تصویر پایانی کتاب و تصویر یمرسند و  یمداستان، به هم 
رسد آغازي دوباره در داستان است، اگرچه عروس در چنگال گنجشک  کنایی نمود یافته است؛ در تصویر پایانی، که به نظر می

دارد، تنهایی  عروس را به فکر وا می چه آني خود، یعنی مرد نابینا است و افزون بر آن در متن نیز  است، اما چشم او به دنبال نیمه
، ولی گنجشک تنها به آواز مرد نابینا توجه  )20:همان(»هاست تنخدایا چقدر این مرد «: گوید یمینا است؛ او با خودش مرد ناب

؛ افزون بر آن، گنجشک نیز که از همان ابتداي داستان در پی )همان(»!خواند یمچه زیبا ! خدایا«:گوید یمکند و با خود  می
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داند؛ زیرا  دهد و حتی غم خود را نداشتن آن می ان به دست آوردن آواز را ترجیح مییک چیز بهتر است، در پای آوردن دست به
هاي  کند، نیست و توانایی آواز خواندن یکی از ویژگی یمي احساس نیازي که به آواز خواندن  اندازهاحساس نیاز او به عروس به 

بر نیاز به آواز خواندن غلبه دارد؛ گفتنی است  ها انسانآن در  عرضی الزم براي پرنده است، در حالی که توانایی همسریابی و نیاز به
ي فلسفی موجود در این ها جاذبهتواند توان فلسفی این داستان را نمایان سازد، اما تنها یکی از  یماین مفهوم عمیق اگر چه به تنهایی 

 ها تفاوتي، بند طبقههاي ذاتی و عرضی به اصل  یژگیوي جذاب و هنرمندانه ذهن کودك را از ا گونهداستان است و این داستان به 
  .زند یمپل  ها شباهتو 

ي مستقیم نیز در ا گونهشود، بلکه به  ي ضمنی از داستان دریافت میا گونههاي کتاب که نه تنها به  یهما درونگفتنی است یکی از 
؛ همان طور که )همان("ا با هم داشته باشدتواند همه چیز ر ینمآدم "خط پایانی کتاب آمده است، این مفهوم فلسفی است که 

این مطلب تاکیدي . شد گنجشک نیز به قیمت تنهایی، آواز را به دست آورد و مرد نابینا نیز با از دست دادن آواز از تنهایی رها 
و در ماهیت ي نامعقول ا گونهمفهوم تمامیت چیزها یا تمام جهان هستی و موجودات، به ": گوید که  می» راسل«است بر سخن 

  ).337-338: 1387؛ متیوز،1903راسل،  ("خالف منطق است

کند و  کسی است که به قول خود عمل می –مردنابینا و گنجشک  –ي نهایی  عالوه بر آن باید گفت که در این داستان برنده
داستان با این ترفند، کودك را با رود؛ بنابراین  یمکنند، بهترین دارایی آنها به غارت  ها که در معامله خیانت می یتشخصدیگر 

  .سازد یممفاهیم ژرف اخالقی آشنا 

ي در متن داستان نمود یافته است که کودك در محیط شاد و طنزآمیز باید به دنبال ا گونهالزم به ذکر است که این مفاهیم به 
  .توضیحات بگردد و در نهایت از میان معانی رقیب، به معنی مورد نظر نویسنده برسد

  

  گیري یجهنت - 7
ي  برنامههاي  فرض یشپاند، امروزه نیز یکی از  هاي مادربزرگان پیوند خورده ي بسیار دور، در قصه ها فلسفه و ادبیات از زمان

نظران  هایشان به شکل داستان باشد، اما صاحب گیرند که کتاب تر یاد می یشب، این است که کودکان زمانی »فلسفه براي کودکان«
تواند  ینمي مانند لیپمن، شارپ و کم با نگاهی ابزاري، معتقدند که ادبیات رایج ا عدهنگرند،  با دو رویکرد به داستان میاین برنامه 

ي مانند فیشر و متیوز ا عدهاند و  باشد و خود به نوشتن داستان با این هدف رو آورده شایسته براي آموزش تفکر فلسفی   ابزاري
شده در ادبیات کودك به خودي خود فلسفی هستند و به نیازهاي فلسفی کودکان پاسخ  آفریده یشپز هاي ادبی ا معتقدند که گونه

  .دهند

ي با همین عنوان، با انتقاد به برونو بتلهایم نه ا مقالهاست در  "فلسفی -ي تفننی ها داستان"ي ادبی به نام ا گونهمتیوز که کاشف 
  .لکه معتقد است که کودکان به خوبی توانایی درك مفاهیم فلسفی را دارندداند، ب تنها مسیر ادبیات کودك را فلسفی می
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را  ها آنتوان  یماند، باید گفت، این آثار، که  یی که با تکیه بر دیدگاه متیوز تحلیل شده ها ي داستان ي دربارهنگر باهمدر یک 
همانندي در قالب عباراتی ساده و قابل فهم،  یبعرانگی فکري نامید، در فضایی خیالی، با شا -فلسفی یا ماجرایی -ي تفننیها داستان

در . ي فکري را براي کودکان فراهم سازند ي رشد و تجربه ینهزمتوانند  اند و می ي فلسفی مهم را در خود جاي داده چندین مؤلفه
ي بند طبقهاهت و تفاوت، یابی و شناخت خود و دیگران، شب یتهوداستان تحلیل شده، مفاهیم فلسفی مهمی مانند اخالق،  6هر 

، خود حاوي ها داستانهاي عرضی و ذاتی یافت شد؛ عالوه بر آن هر کدام از  ي ویژگی مسئلهتر، بیان  یعوسموجودات و در نگاهی 
کرم سه "یی؛ زدا تمرکزي  ،  مؤلفه"خفاش دیوانه"بودند؛ به طور نمونه، در داستان  ها داستاني فلسفی متفاوتی با دیگر ها مؤلفه
، مفهوم طبیعی و "کالغ خنزپنزري"، چگونگی تمامیت چیزها؛ "آواز تو از من/ عروس من از تو"ها؛  يتوانمند،  شناخت "نقطه

، "خواست خرس بماند خرسی که می"، شناخت خدا و حکمت او و "ي مارمولک سبزکوچولو قصه"؛ ها آنمصنوعی و مرزبین 
  :توان آن را در جدول زیر نشان داد استثمار و استعمار دیده شد که  میچگونگی قضاوت و مقایسه کردن، از خودبیگانگی، 

  ها داستاني یافت شده در ها مؤلفه.1-5جدول

ي  همهي مشترك در ها مؤلفه
  ها داستان

یابی و شناخت خود و دیگران، شباهت و تفاوت، طبقه بندي  یتهواخالق، 
  .هاي عرضی و ذاتی تر، ویژگی یعوسموجودات و در نگاهی 

  ها داستانمشترك در  یرغي ها مؤلفه

خواست خرس  خرسی که  می
  .بماند

چگونگی قضاوت و مقایسه کردن، از 
  خودبیگانگی، استثمار و استعمار

  ییزدا تمرکز  خفاش دیوانه

  شناخت خدا و حکمت او  ي مارمولک سبز کوچولو قصه

  ها يتوانمندشناخت   کرم سه نقطه

  و مصنوعی و مرزبین آنها مفهوم طبیعی  کالغ خنزپنزري

عروس من از تو        آواز تو از 
  من

  
  چگونگی  تمامیت چیزها

ها و نیازهاي  ي توانمندتوان تمرکززدایی، عالوه بر شناخت هویت،  آوردن دست بهیی با ها داستانکودك، با خواندن چنین 
یابد  یمهاي متفاوت وگاهی متضاد را  یدهعقها و  یژگیورش ي خودبا دیگران، قدرت پذیها شباهتو  ها تفاوتبردن به  یپخود، با 

ي صحیح، با پرورش  یسهمقارسد؛ در نهایت نیز با درك چگونگی تمامیت چیزها، قضاوت و  یمو به نوعی شناخت اجتماعی نیز 
  .رسد یمذهن و خودشکوفایی، به باالترین سطح شناخت 
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شده که در  خلق یشپمتیوز، ادعا کرد که ادبیات کودك از . بی. کر بزرگ، گرتتوان با پیروي از متف گفته شد، می چه آنبنا به 
همین منظور طراحی  ي فکري که به  ها تواند همانند داستان یی صمیمی و ناب در دسترس کودکان قرار دارد، می ها قالب داستان

توان با تصحیح نگاه خود، با کشف  بنابراین، می. رسانندیاري  یز باشند و به آموزش فلسفه برانگ تفکر، ها آناند و حتی بهتر از  شده 
به کودکان  نهادن ارجوجود دارد، ضمن آگاه ساختن نویسندگان و دست اندرکاران، با  ها داستاني که در این ا بالقوهامکانات 

آورد و با کشش و جذابیت،  بودن با ادبیت خود بتواند دل آنها را بدست یفلسفمخاطب، متونی را به آنان عرضه کنیم که پیش از 
که «ي  بدوي پیش از دوران هوشمندي  ها ازآن، آنها را انسان تر مهمهاي آنان ارج نهد و افزون بر آن و  در فضایی خیالی به خواسته

 –اند  یطفعاهمان اندازه که  قدرت فهم مفاهیم انتزاعی ندارند، نپنداریم و بدانیم که کودکان خود فیلسوفانی هوشمند هستند و به 
یی از نوع ا قصههایی سرشار از بار عاطفی است، اما هیچ  اش قصه یادبکودکی که خوراك . هوشمندند و حق هم دارند که باشند

» چشد که بتلهایم از درك آن درمانده است شود و محرومیتی را می گردد، زیانی را متحمل  می ینمفکري بر او عرضه  -ماجرایی
  ).343:همان(

اند و کانون  هاي موجود در کانون پرورش فکري انتخاب شده ي منتخب، به جز یک مورد، از بین کتاب ها که داستانجا  از آن
، این "خواست خرس بماند خرسی که می"ی از داستان پوش چشمکه مورد استقبال کودکان قرار گرفته است و با  هاست سالنیز 

توان  گیرند، می سالگی را در بر می 11تند و سنین دبستان و قبل از آن؛ یعنی، تا هس "ج"تا  "الف"هاي سنی  مناسب گروه  ها داستان
اند با کودکان قبل از سن بلوغ، ارتباط چندین ساله برقرار  ، با چنین مفاهیم فلسفی و عمیق توانسته ها به این مهم رسید که این داستان

ي تکامل انواع  ي تکامل ارگانیزم به تاریخچه یخچهتاراو با تعمیم که  جا آنکنند و همگام با متیوز، بر بتلهایم خرده گرفت، 
درك «کندکه کودکان قبل از سن بلوغ  داند و بدین وسیله تاکید می سالگی به بعد می 12ارگانیزم، زمان درك مفاهیم انتزاعی را 

، انجام یک گر پژوهشه براي اطمینان از این یافته، ؛ البت)328: 1387متیوز(» یانه را ندارندگرا واقعهاي  یینتبانتزاعی الزم براي فهم 
  .کند یمپژوهش عملی در این حیطه پیشنهاد 

ي  ي فلسفه و ادبیات، به مفاهیم و محتوا توجه داشته است، در حالی که اگر زاویه گفتنی است، این پژوهش، در بررسی رابطه
عناصري در ذات ادبیات است که خود به خود کار فلسفی انجام  رسیم که شگردها و دید خود را کمی تغییر دهیم، به این مهم می

و افزایش تفکر فلسفی ارتباط وجود دارد، پرداختن به ... دهند؛ به بیان دیگر، میان شگردهاي ادبی مانند تشبیه، استعاره، کنایه، و می
ز دید تمرکززدایی مطرح شده است، به ا) 1389(این ارتباط که براي اولین بار از سوي خسرونژاد در کتاب معصومیت و تجربه

ي کوتاه شده است، پژوهشی در  ا اشارهگنجد و اگرچه در این پژوهش به بعضی از آنها  ینمعلت محدودیت پژوهش در این مجال 
  .شود طلبد که انجام آن پیشنهاد می خور می
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149  

 ي ثغري نامه جایگاه زن در طوطی
 

  1یپورآالشت حسین حسن

   2سروناز ملک

  چکیده

  تر و به هاي منثور روایی عامیانه، فعال توان دریافت که نقش زنان در کتاب هاي منثور و منظوم ادب فارسی، می در کتاب  با دقت

توان جایگاه زنان را در  هاي آن می  ها و حکایت هاست که با کنکاش در قصه نامه یکی از این کتاب طوطی. تر است واقعیت نزیک

هندو و نوع نگرش آنان نسبت به   نامه هندي است، تأثیر آیین که اصل طوطی جایی اما از ازآن. ي کهن ایران مشخص کرد جامعه

مردان   اي در دست  عقل و ابزار و وسیله  گر، خیانتکار، ناقص ، حیله نامه زنان در طوطی. خورد چشم می جاي کتاب به زنان در جاي

تصویري که از . که مطیع و منقاد شوهر و در وفاداري نمونه باشد زن مقبول و پسندیده کسی است. هستند براي رسیدن به اهدافشان

ي مردساالري، زن براي  طبیعتاً در چنین جامعه. شود دو تصویر ثابت است، یا قربانی هستند یا فریبکار می  کتاب ارایه  در این  زنان

و   زنان در تاریخ  دراین پژوهش، پس از مقدماتی در مورد وضعیت. از مکر و فریب است شدن از تسلّط مردان نیازمند استفاده خارج

  .نامه به نقش و جایگاه زن دراین کتاب پرداخته خواهد شد ادب فارسی، و آشنایی با طوطی

  

  

  .، زن، مکر و فریب نامه هاي عامیانه، طوطی نثر، داستان: هاکلید واژه

                                                        
 alashtya@yahoo.com : رایانامه ،یار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران دانش 1

 malek.sarvenaz@yahoo.com :رایانامه ،ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران دانشجوي دکتري رشته 2
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  درآمد. 1

تر جوامع از حقوق  و در بیش  ي انسانی، همواره با نگاهی منفی ازسوي مردان مواجه عنوان نیمی از جامعه بهدر طول تاریخ، زن 

ي خود در اجتماع پی بردند و در صدد بهبود وضعیت خود  موقعیت ناعادالنه  با گذشت زمان، زنان به. خود محروم بوده است

به دفاع از » هاي زنان جنبش«ا وضعیت نامطلوب خود متحد شدند و در قالب از اوایل قرن نوزدهم آنان براي مبارزه ب. برآمدند

هاي فمینیستی را  اولین گرایش. ها با نام فمینیسم مطرح شد حقوق انسانی خود پرداختند، که از قرن بیستم این جنبش

. ی مردان به زنان اعالم داشتمطرح ساخت و اعتراض خود را در مورد نگرش منف» اتاقی از آنِ خود«در کتاب  1ویرجینیاوولف

شوند  نادیده گرفته می» دیگر  جنس«عنوان  مطرح ساخت که زنان همواره به» جنس دوم«با نوشتن کتاب  2دوبووار پس از او سیمون

که  از دیدگاه او این طبیعت نیست). 13: 2، ج1380دوبووار، (»آیند صورت زن درمی به: شوند نمی  زاده زنان زن«و تأکید کرد که 

ها و قوانین کهن  ها، سنّت داوري اي از پیش ي مجموعه ها زاییده شود، بلکه این نقش هاي زنان را موجب می محدودیت نقش

  ).115: 1372،  میشل(اند وبیش درآن نقش داشته که زنان نیز کم است

جستجو کرد و پس از او  3کرافت تونولس از مري» زنان  حقانیت«تالش زنان براي نقد وضع موجود را باید در کتاب   ترین مهم

ی حق» انقیاد زنان«در کتاب  4میل استوارت جان او . رأي محروم بودند  به دفاع از زنانی پرداخت که از تمامی حقوق انسانی، حتّ

دارد که  ر میاظها» زنان  شناسی جامعه«در کتاب  5 پامالآبوت. از زنان دارد  ي انتظاراتی دانست که جامعه وضعیت زنان را زاییده

وپرورش، ورود به مشاغل متعدد، پرداخت دستمزد برابر با مردان و  ي آموزش هاي خود توانستند در زمینه ها با تالش فمینیست

ی به این نتیجه رسیدند که صرف ی قایل شوند و حتّ ها کافی نیست،  رهایی زنان از نابرابري  بسیاري از موارد دیگر براي خود حقّ

  ).32: 1381آبوت، (ن را از دست مردان نجات دادبلکه باید زنا

توان کرد، توافقی با  که براي اصالح موقعیت زنان چه می با زنان و این  ي دلیل برخوردهاي ناعادالنه ها آشکارا درباره فمینیست

... ادیکال، فمینیسم پساتجددگرا ور  چون فمینیسم لیبرال، فمینیسم هایی هم فمینیسم به شاخه  تدریج دلیل به همین به. دیگر ندارند هم

  . ها توجه به زن و زنانگی است ي آن مشترك همه  تقسیم شد که ویژگی

                                                        
١ . Virginia Voolf 

٢ . Simone de Beauvoir 

٣ . Mary Wolston Craft 

٤ . Johan Stuart Mill 

٥ . Pamela Abbott 
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شود، عمدتاً به این  نامیده می» هاي زن جلوه«گرایش اول که : ي نقد فمینیستی وجود دارد اساساً دو نوع گرایش عمده در شیوه

در . هاي قالبی به خواننده ارایه شده است صورت و با کدام نقش چه اند به تهپردازد که زن در آثاري که مردان نوش موضوع می

دراین گرایش به ساختار و مضامین آثار ادبی . شود شود، به زن در مقام نویسنده توجه می نامیده می» زنان  نقد«گرایش دوم که 

تنویسندگان زن توجه فراوانی دارند، تا ازاین طریق به شناخت پویش روانی  الی 122: 1376پاینده، (راه ببرند  هاي زنانه فع.(  

،  و مبارزه  اند با فعالیت ها توانسته هاي اخیر رخ داده است، و آن زنان در سده  هایی که در وضعیت ي دگرگونی با توجه به همه

فارسی،   ادبیات کالسیک کهن و  هاي مختلف، کانون توجه عمومی قرار دهند؛ با نگاهی به جهان موقعیت خویش را در حوزه

هاي ادبی، گاه نام زنانی را هم  ها و گزینه الي تذکره کند، و تنها در البه می  هاي فرهنگی بسیار محو جلوه حضور زنان در عرصه«

نی و ذوقی به آراستن و نظم شیوه توان یافت، که اغلب به می ي  قهها نه از طب آن. اند بخشیدن احساس و کالمشان پرداخته ي تفنّ

طرز مردان شاعر،  اند و به برخاسته) مردان و درباریان  دولت(هاي فرهنگی یا سیاسی تر از میان خاندان متوسط یا پایین، بلکه بیش

اند که  زنانی  ازجمله) هجري  ي ششم سده(گنجوي و مهستی) هجري  ي چهارم سده(قزداري دختر کعب  رابعه. اند شعري گفته

ت سپرد، هرچند  خاطر می ها را به ادبی نام آن  هاي اندکشان، تاریخ ی عصر را به کنار زدند، و با وجود سرودههاي اجتماعی و ادب سنّ

  ). 15: 1380،  عابدي(»تابد روي برنمی هیچ روزگار حضور آنان را به

برخورد با زنان   ظر طرز، سرایندگان شعر فارسی را از ن»فارسی  ستیزي در ادبیات کالسیک هاي زن ریشه«حسینی در کتاب   مریم

ل، سرایندگان زن دسته: کند می  تقسیم  دسته به سه گریز  ي دوم را سرایندگان زن دسته. چون خاقانی، سنایی و انوري ستیز هم ي او

روه توان ازاین گ که عطار را می گذاري کرده است ستایان نام ي آخر را هم زن داند، مانند ناصرخسرو،، سعدي و مولوي و دسته می

اند، و  سروده  و قصیده  ، حماسه  ازنظر براهنی، مکتب خراسانی که شاعران و نویسندگان روزگاران کهن در آن سبک. دانست

: 1374براهنی، (هاي ادبی هم در زبان و هم در موضوع است ترین شکل اند، یکی از مردمدارانه هاي ادبی را پدید آورده دیگرقالب

نوع ادبیات براي   که آن جهت است همین بودن طبیعی زن انکار شده است و به »خود«بودن و  »شخص«نه، در ادبیات مردمحورا). 270

هاي  وسو یا تقابل با هدف یابد و در سمت اند، در تقابل با مردان معنا می بیگانه است؛ زیرا زن در ادبیاتی که مردان پدید آورده  زن

، حوا همسر آدم  نماد نخستین. یا شیطان است یا فرشته  زن: است  هاي قالبی از دو مقولهاین تصویر. کند که اهمیت پیدا می مرد است

عنوان مثال،  به. اند داده  بسیاري از شاهکارهاي ادبی جهان چنین تصویري از زن ارایه. است  مسیح و نماد دوم، مریم مادر عیسی

. دهند به وقایع نشان نمی  گویند و واکنش زنان را نسبت ي زنانه نمی ي هومر چیزي از درون زن و تجربه الهی دانته و ادیسه   کمدي

  ).26-27: 1378مقدادي، (اند چراکه زنان تنها وسایلی ساده براي رشد و رستگاري قهرمانان مرد آفریده شده
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  ي عام، مرسوم هاي طبقهدر عموم فضا  ي رایج رسد در فضاهاي اشرافی، اعتقاد به برتري مرد بر زن، یعنی همان عقیده نظر می به

عنوان یک  دلیل عزتی که ناگزیر به ها زنان به  چون دربارها و کاخ هاي اشرافی و آریستوکراتیک هم  در جایگاه. نبوده است

نسبت  بنابراین به. اند ي عوام مورد تحقیر و تعذیب قرار گرفته تر از زنان طبقه اند کم شاهدخت یا موقعیتی نزدیک به آن داشته

نوعی خودباوري در برابر   ي اشراف تا حدي به که زنان طبقه  وجود داشته  وران این امکان ي عوام، یعنی کشاورزان و پیشه قهطب

ا در طبقه). 116: 1385نیا،   پاك(مردان برسند ي برتري مرد بر زن همواره بر  اند و مسأله تري داشته پیچیده  ي عوام زنان وضعیت ام

متون   این. توان مشاهده کرد خوبی می ي فارسی این نوع نگرش را به منثور روایی عامیانه  در متون. داشته استافکار عمومی تسلّط 

ودمنه، سندبادنامه،  هایی چون کلیله دسته، کتاب  نخستین«ي بزرگ تقسیم کرد،  توان به دو دسته را ازجهت نگرش به زن می

ي خیال  اند و زاده هایی که اصالً ایرانی ي دوم، حکایت دسته. ي هندي دارد ریشه هاي آن الحکایات که داستان نامه و جوامع طوطی

ل، ما با زن هاي دسته در داستان. الطوایف و لطایف  نامه عیار، بختیارنامه، مرزبان این سرزمین، مثل سمک  نگارندگان ستیزي و  ي او

ل بسیار بیش که زن گر این مطلب است  ر، نشاناث  هاي این دو دسته ي حکایت هستیم، مقایسه  گریزي مواجه زن تر  ستیزي در گروه او

امی، شهوت هاي گروه اول، حیله در کتاب. دوم است  از گروه که در  شود، درحالی داده می  وفایی به زنان نسبت و بی  رانی   گري، نم

چشم ابزاري براي رسیدن به  خواسته و به آنان به  مطیع و  که زنان را زیر دست مردساالر است   آثار گروه دوم، عموماً فضاي داستان

ل زن  هاي خوارداشت زن اگر جلوه. اند اهدافشان نگریسته ي دوم را  توان آثار دسته شمار آوریم، می ستیزي به را در گروه او

ي  را مایه  فضاي ضدزن که زن  از آن رسد و به زنان به حداقل می  ي دوم اهانت و توهین هرحال در آثار دسته گریزي نامید، اما به زن

رو در آیین هندو با نوعی مردساالري مواجه  ازاین). 53-54: 1386حسینی، ( آورد، خبري نیست شمار می و گناه به  پلیدي، پلشتی

بسیار تحقیرآمیز و هاي هندوان در مورد زنان  ورسوم و آیین که آداب اي گونه به. انگارد ارزش می و بی  هستیم که زنان را بسیار پست

ترین حقوق  ثباتی داشته و از ابتدایی دهد که زنان در هند پایگاه اجتماعی بسیار پایین، متزلزل و بی این امر نشان می. آمیز است توهین

ن قدیمی نامه و سندبادنامه، متو ي فارسی مثل طوطی هاي عامیانه که مأخذ برخی از داستان جایی ازآن. اند اجتماعی خود محروم بوده

  .شود ها نیز مشاهده می گونه داستان ستیزي و خوارداشت زنان دراین هندي است، نوعی زن

چه دراین  تري دارند، آن تر و پررنگ اشعار شاعران، زنان حضور فعال  نسبت ي فارسی به هاي عامیانه جاکه در داستان ازآن

،  نامه در کتاب طوطی  در پژوهش حاضر پس از مطالعه. ثغري است ي نامه زن در طوطی  گیرد، جایگاه پژوهش مورد بررسی قرار می

وتحلیل قرار  بندي مورد تجزیه برداري شد، و پس از طبقه و فیش  شود، استخراج جمالت، عبارات و حکایاتی که به زنان مربوط می

  .و جایگاه زن دراین کتاب ارایه گردد  گرفت؛ تا تصویري از نقش
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  هاي آن  و ویژگی  قصه

ات داستانی کهن، گاه از روي تسامح داستان ه به را به  در مطالعه و بررسی ادبیه کار می جاي قصا میان قصو داستان از   برند؛ ام

یونسی . تر نمایان شده است هاي اخیر بیش ها در بررسی  هایی وجود دارد که این تفاوت تفاوت  دهنده نظر ساختار و عناصر تشکیل

اي  توان مترادف هم دانست؛ زیرا قصه روایت ساده و بدون طرح و نقشه حات قصه و داستان کوتاه را نمیمعتقد است، اصطال

  ). 10: 1384یونسی، (طور عمده بر حوادث و توصیف است که اتکاي آن به است

شود  آثاري اطالق میبه   و سرگذشت است و در اصطالح  معنی حکایت در لغت به«که یک نوع از ادبیات عامیانه است،   قصه

ل آدم بیش  العاده ها تأکید بر حوادث خارق که در آن ه. هاست ها و شخصیت تر از تحویا حکایات، محور ماجرا بر حوادث   در قص

که در  آن دهد، بی را تشکیل می آورد در واقع رکن اساسی و بنیادي آن وجود می  ها را به الساعه قرار دارد، حوادث قصه خلق

  ).44: 1360میرصادقی، (»نقشی داشته باشد  هاي قصه و آدم  و بازسازي قهرمان گسترش

اغلب بدون . 2. گرایی استوار است ها عموماً بر مطلق بینی در قصه مبناي جهان. 1: طورخالصه عبارتند از به  هاي قصه ویژگی

،  هاي قصه شخصیت. 5. ها فرضی و تصوري است ان در قصهومک زمان. 4. هاي عادي نیستند قهرمانان قصه، انسان. 3. هستند  رنگ پی

ي علت و معلولی باشد، از اصل  رابطه  که تابع جاي آن حوادث و ماجراهاي قصه، به. 6. گویند یک زبان سخن می  همه به

  ).234: 1380داد، (ستهاي دور و جوامع گذشته ا محتوا و مضمون آن معموالً مربوط به زمان. 7. کند برانگیزي پیروي می اعجاب

شناخته   مردم  اند و در میان هر قومی براي اکثریت نسل دیگر منتقل شده  از نسلی به  سینه به ها سینه هاي عامیانه، طی قرن قصه

و   شوند رنگ خاصی ندارند، ولی در میان هر جمعی که وارد می  به سرزمین  زنند و تعلّق جا سر می ها به همه این قصه. اند شده

  از زندگی مردم برگفته شده و در قالب افسانه  هاي عامیانه قصه. گیرند هاي خاص مردم همان دیار را به خود می فرهنگ و ارزش

هاي عامیانه از نظر حجم و  قصه). 43: 1381مراد،  ولی(ها و عقاید رایج در میان مردم عادي هستند ها و توقعات، ارزش بیانگر واقعیت

) عیار مثل سمک(تا چندین مجلد) زن قله ي کدوقل مثل قصه(ها از چند سطر و چند صفحه هاي آن نیستند، و اندازه اندازه یکسان

ي پهلوانی، سلحشوري و حماسی  ها جنبه هاي بلند عامیانه از نظر مضمون و محتوا انواع مختلفی دارند، بعضی از آن قصه. متغیر است

هاي عقیدتی هستند مانند اسکندرنامه، رموز  مایه هاي دینی، مذهبی و بن برخی هم داراي زمینه.  نامه عیار و داراب دارند مانند سمک

شب و  تر است مثل هزارویک ها بیش کنندگی در آن ي سرگرم کردشبستري، و بعضی دیگر جنبه نامه و حسین حمزه، ابومسلم

که دراین پژوهش   نامه اصل و منشأ هندي دارد و طوطی هاي گروه آخر تر قصه بیش). 104-103: 1360میرصادقی، ( نامه طوطی
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هاي  که از ویژگی اي دیگر است ها، آوردن قصه در قصه هاي این قصه از ویژگی. گیرد جاي می  موردبحث ما است، دراین بخش

ها،  دیگر این گروه قصه خصوصیت... توان یافت ها را می هاي هندي نظیر آن که در مهابهارات و دیگر کتاب»  هاي هندي است قصه

ها  انسان با آن. ها، انسان با حیوان و گیاهان و جماد ارتباط نزدیک دارد دراین قصه. ي مخلوقات جهان است اختالط انسان با کلیه

ي نامرئی ا  رشته. گیرد ها عبرت می هاي آن کند و از اعمال و سخن ها دوستی می طلبد و با آن کند و از آنان یاري می زبانی می هم

مثل این . شکل انسان به  آید و حیوان و گیاه شکل حیوان و گیاه درمی ها، انسان به دراین قصه. ها کشیده شده است میان انسان و آن

روند و در  اند و به جایی می اند؛ از جایی آمده ها نیست و همه از یک گوهر و سرچشمه که هیچ تفاوتی در اصل، میان آن است

سر برسد  گذرانند تا نوبتشان به شوند و دراین تناسخ روزگار خود را می آمیزند و از هم جدا می سهیمند؛ با هم می سرنوشت واحدي

  ).135: 1365میرصادقی، (»و جانشان را به موجود دیگري واگذار کنند

و   ي مشابه ویی یک طرح اولیهگ. گیرند نوعی محور حوادث قرار می کنند و به ها، زنان نقش بسیار زیادي ایفا می دراین داستان

که پادشاهی  است  گونه در اغلب موارد، آغاز قصه بدین). 145: 1386لو، اکبري،  نبی(توان یافت ها می یکسانی در تمامی این داستان

دهد، و  می از نذر و نیاز فراوان خداوند به او پسري  هاي دنیوي، فرزندي ندارد و پس ي نعمت رغم برخورداري از همه کامران علی

  .شود ها تکرار می  قصه گونه در تمامی این  این کلیشه

آگاه است و قصه را از ابتدا تا انتها   این راوي از گذشته و آینده. کند را روایت می  که قصه کل است ها، راوي داناي دراین قصه

بعدي هستند، یا کامالً خوب  پویایی ندارند؛ بلکه تک  ها نیز در قصه شخصیت. رنگ داستان تسلّط کامل دارد کند و بر پی بازگو می

. 2خبیث   آدم. 1«: داند تیپ می را شامل هفت  والدیمیرپراپ بازیگران قصه. هستند یا کامالً بد و تغییروتحول در آنان راه ندارد

). 19: 1371اخوت، (»قلّابی  قهرمان. 7شخص مورد جستجو . 6دهنده  یاري. 5کننده  اعزام. 4) جستجوگر یا قربانی(قهرمان.3بخشنده 

  .هاي برشمرده است ي ادب فارسی با ویژگی هاي عامیانه ي کامل قصه نامه نمونه که اشاره شد، طوطی گونه همان

  

  نامه یا جواهراالسمار طوطی

ت به زبان پهلوي ي ساسانیان از سانسکری یعنی هفتاد طوطی است، که در دوره» سپتاتی سوکه«ي کتاب  ، ترجمه نامه طوطی

احمد معتقد  آل شمس. الثغري، جواهراالسمار را در قرن هشتم هجري تألیف کرده است محمد عمادبن. برگردانده شده است

ساکارا، الگوي کار  سپتاتی، پنجاتنترا و کاتاساریت شب، یعنی سوکه ودمنه و هزارویک نامه، کلیله که اصل سه کتاب طوطی است

. جواهراالسمار یک ترکیب عربی است«ي جواهراالسمار گفته است  احمد در مورد معنی واژه آل. وده استمؤلف جواهراالسمار ب
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. معنی افسانه و حکایت بها و دردانه و اسمار جمع سمر است به معناي هر سنگ گران جواهر جمع جوهر معرّب گوهر یا گهر و به

جهت اثر خویش را جواهراالسمار  مؤلف این کتاب ازاین. آن است  شود، مراد اشاره به فصاحت وقتی سخن به جواهر تشبیه می

  ).پنجاه: ، مقدمه1385ثغري، (»کار برده است هایش وسواس و دقت یک جوهري را به که در گزینش حکایت خوانده است

ي  ند، و چون همهک  گیرد این کتاب را به زبان فارسی ترجمه سپتاتی، تصمیم می ي متن سانسکریت سوکه ثغري پس از مطالعه

پر   نوع قصه را گرفته، با سه  ي سانسکریت شکل قصه چارچوب تودرتو و پیازي«پسندد،  هاي موجود در متن سانسکریت را نمی قصه

  ي اصل سانسکریت نشده فارسی ترجمه  هاي به قصه. 2  را از الگوي اصلی سانسکریت  هاي درخور و الیق ملوك قصه. 1: کند می

ودو  و خرد، دراز و کوتاه، پنجاه  ها را از بزرگ مجموع این افسانه. ي کتب هنود هاي غریب و بدیع و نوباوه  افسانه. 3دمنه را و کلیله

  ).وپنج سی: همان(»ودوشب افسانه هر تقریري را در یک شب، یعنی پنجاه. کند تقریر می

ي آنان ناامید  او که از حکیمان و معالجه. فرزند محروم است  تنام سعید، از نعم که تاجري ثروتمند به  است  گونه داستان بدین

شود و او را  سعید پس از مشورت با پیر و نذرونیاز فراوان صاحب پسري می. جوید شده است، سرانجام به پیري مرشد توسل می

روزي صاعد در بازار . شود میکند و به بازرگانی مشغول  ي پدرش ازدواج می سالگی به توصیه صاعد در سن بیست. نامد صاعد می

ر را با این قیمت می او ازاین. اند فروش گذاشته یابد که یک طوطی را با قیمت گزافی به درمی شود و  فروشند، متعجب می که مشتی پ

 خواند و با یک نزد خود می  محض دیدن صاعد، او را به ازسوي دیگر طوطی به. کند ِ خود خریدار طوطی را مسخره می در دل

  دهد و درآن معامله اي انجام می روز دیگر معامله کند که سه طوطی به صاعد گوشزد می. آورد دست می پیشگویی دلِ او را به

نشینی او، یک  خرد و براي مؤانست و هم را می صاعد که سخنان طوطی بر دلش نشسته است، آن. شود صاحب ثروت فراوانی می

ها را به همسرش  ي تجاري برود، طوطی  او که مجبور است به سفر. برد د و هردو را به خانه میگزین نام شارك را برمی طوطی ماده به

شکر را نیز  ها مشورت نماید و هنگام خداحافظی ماه و چه فساد با طوطی  خواهد در هر کاري چه صالح سپارد و از او می شکر می ماه

کند و او را  شکر را عاشق جوانی می هاي خود، ماه و فریبکار با توصیفپس از عزیمت صاعد، پیرزنی دالل . سپارد ها می به طوطی

پوشاند و براي  ي عمل می هاي همسرش جامعه شکر قبل از رفتن، به سفارش ماه. هنگام به نزد معشوق خود برود انگیزد که شب برمی

شکر نیز که از سخنان  کند و ماه خالفت میشکر با او م ماه  طوطی ماده به مجرّد شنیدن تصمیم. رود مشورت به نزد طوطیان می

بیند  شکر را با طوطی ماده می نر که رفتار ماه  طوطی. کشد کوبد و می را بر زمین می   است، حیوان بیچاره   شارك بسیار خشمگین

ی او را دراین راه تشویق م شکر نشان می هاي ماه گیرد، و خود را موافق و همراه خواسته عبرت می ا دراین. کند یدهد و حتّ میان،  ام

پس، طوطی  ازآن. کند دم او را به خود مشغول می دارد که تا هنگام سپیده شکر بیان می حکایتی نیز از باب پند و اندرز براي ماه
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ماجرا . شود نزد معشوق می  دارد و مانع رفتن او به می  نگه  شکر را در خانه هاي متعدد، ماه هاي مختلف، با نقل حکایت هرشب به بهانه

  . گردد ودوشب که صاعد از سفر بازمی یابد تا پنجاه ادامه می

ل که در وصف شب است: بخش تقسیم کرد توان به سه هاي هر شب را می احمد، هرکدام از قصه ازنظر آل و این   بخش او

متناسب با محتواي هرشب آغاز این بخش از زبان خود مؤلف است و با الفاظی . هاي کتاب است اوصاف از زیباترین تصویرسازي

اي همراه با چهار وزیر خود، طاووس و کبک  ي شیري را تعریف کند که در بیشه خواهد قصه مثالً در شب بیستم، وقتی می. شود می

شیر زرد آفتاب، مانند زاغ که شبانگاه در آشیان رود، از سپهر در : آورد شب را چنین می  کند، وصف و زاغ و شغال زندگی می

که طوطی با توجه به  است  ها، متن اصلی قصه بخش دوم قصه. ي مغرب خزید و کبک نغز رفتار ماه از آشیان مشرق برکشید بیشه

هاي  که طوطی با مهارت خاص، قصه هاست ها، پایان قصه بخش سوم قصه. گشاید اي دیگر می اي را از درون قصه ها، قصه طول قصه

شکر  را براي تأکید و یادآوري از ماه  رساند و سپس نکات پندآموز قصه کی پس از دیگري به سرانجام میشده را ی تودرتوي شکفته

  ).وهفت سی -وپنج سی: همان(پرسد می

توانند از تنگناها  می  دهند که زنان زیرك و کاردان چگونه خوبی نشان می ها به با وجود چارچوب بدوي و خشن داستان، قصه

. آنان را نیز برانگیزد  نشود؛ بلکه تحسین  آنان جلب  تنها سوءظن خویش را چنان فریب دهند که نه  لوح ران سادهخالص شوند و شوه

ها، معرفتی دقیق از  ي مردم این قصه ها زیاد هم اخالقی نیست، اما گاهی زیر ظاهر شاد و سبکسرانه که بعضی از این داستان بااین

شود، مورد بررسی  نامه ارایه می در ادامه تصویري که از زنان در کتاب طوطی). وچهار بیست: انهم(خورد چشم می طبیعت انسانی به

  .گیرد قرار می

  

  نامه جایگاه زن در طوطی

: بندي کرد گونه تقسیم توان این را می هاي آن نامه، مؤلفه ي نقش و جایگاه زن در طوطی هاي پژوهش در زمینه با توجه به یافته

با زنان، نگاه ابزاري به زنان، ازدواج زنان و   گیرانه در رابطه هاي هندي سخت ن، خیانت و فریبکاري زنان، آیینعقلی زنا ناقص

  .وتحلیل خواهد شد تجزیه  زیبایی زنان، که هریک در ادامه

  عقلی زنان ناقص

د تلقی شده و وجودي مستقل تر از مر  ارزش زن موجودي کم. عمق است نوع نگرش به زن، نگرشی سطحی و کم  نامه در طوطی

مشورت با او موجب تباهی است . شود عقل و ابله نامیده می گردد و همواره ناقص ندارد و انسانی داراي عقل و اندیشه محسوب نمی
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کند،  هاي نادرست و نادانی او موجب آفات بسیار خواهد بود، و اگر هم در برخی حکایات، شوهر با زنش مشورت می زیرا اندیشه

، پادشاه وقت از 2ي  عنوان مثال در حکایت شماره به. گیرد نهد و درنهایت این خود اوست که تصمیم می نظرات او وقعی نمی به

باره با زنِ  ماند و دراین کند و پاکدیو در برآوردن این درخواست پادشاه درمی نام پاکدیو دریا طلب می یکی از خدمتگزارانِ خود به

کند که پاکدیو مدتی به سفر برود و بعد از چندي بازآید؛ زیرا پادشاهان را احوال مختلف  پیشنهاد می کند، زن خود مشورت می

ا پاکدیو نمی. اش پشیمان شود ماند، شاید از خواسته است، و همواره مزاج ایشان یکسان نمی پذیرد و وفات را بر مفارقت دوستان  ام

ت جاي کتاب نیز از البته در جاي. دهد ترجیح می ه  زبان شخصینمونه. شود عقلی و نادانی زنان اشاره می ناقص  ها، به هاي مختلف قص:  

نَّ ناقصات  شدن به مصاحبت که افراط نمودن در مجالست زنان و مولع بدان! و نیز اي پسر« العقل، از حکمت بعید  نسوان که ه

  ).26: ثغري(»آید نی فاحش در خرد و دانش پدید میگردد و نقصا است، و در عقل و کفایت مرد خللی بس بزرگ شایع می

  ).402: ثغري(»...جاکه جهالت و نقصان عقل در زنان مرکبست و ازآن... «

ی حیوانات ماده هم ناقص در طوطی عقلی طوطی ماده شارك اشاره  ِ نر در ابتداي داستان به ناقص طوطی. عقل هستند نامه، حتّ

عقل او را چه کفایت  ي ناقص ماده. گفتی می  ِ احمق شارك  ضرورت بود که این حکایت پیش  چه«: گوید شکر می کند و به ماه می

ت فهم  این ماده به«: گوید داند و می  ماده را نادان می  نیز زاغ بط 74ي  شماره  در حکایت). 39: ثغري(»باشد سبب نقصان عقل و رکّ

  ).457: ثغري(»که در زنان باشد، دهان را نتوانست داشت

کنیم که براي حل مشکالت با آنان مشورت؛ و راهکارهاي  ها به زنان خردمند و کاردانی برخورد می البته در برخی حکایت

نامه، دو حکایت به خردمندي زنان اشاره دارد، یکی  هاي طوطی از کل حکایت. دهد ي مطلوب می شود و نتیجه کار بسته می آنان به

تش در مشورت ملکی و امور معظم بهره   و فطانتی شامل دارد و راي دهایی کامل ، که دختر راي 22حکایت گهگاه از رأي و روی

رد و کوچک  ي برهمن اگرچه به که دختر صغیره 38دیگري در حکایت. گیرد می نماید، ولکن در فطانت و رزانت  می  سال خُ

  .شود فصل میدو زن حلّ و  دست این ها، مشکل و معضلی به در هردوي این حکایت. بزرگ است

  خیانت و فریبکاري زنان

که در عهد ساسانیان نجبا و دهقانان و  هایی بوده است شب، قصه چون سندبادنامه و هزارویک هایی هم همراه کتاب به  نامه طوطی

کوب،   ینزر(داشته است و یا مکر زنان سرگرم می  هاي مربوط به عشق اند، با قصه اشراف را که داراي حرمسراهاي وسیع بوده

ی می). 531: 1368 که  چه آن. زنان وجود داشته است  هایی در مورد مکر و فریب تر داستان توانیم بگوییم که در منابع کهن حتّ

اختصاص ) یمه و یمی(وگویی میان نخستین پدر و مادر بشر گفت  قسمتی از ریگ ودا به«که  گویند، این است شواهد ادبی به ما می
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ي عهد عتیق، زن با مکر  دراین داستان نیز مثل نمونه. ِ مکر زنان را کشف کرد هایی از یک داستان توان بارقه ن میدارد، و از خالل آ

را   نامه جاکه طوطی ازآن). 30: 1379ثمینی، (»ریزد  کوشد تا برادرش را به همسري فرا خواند و نخستین گناه بشر را پایه می  و حیله

از . ي اساسی و اصلی این کتاب است گري مؤلفه اند، حیله بط با زنان زیرك و فریبکار معرفی کردههاي مرت اي از داستان مجموعه

 10حکایت، در  16حکایت مربوط به فریبکاري زنان است، که ازاین  16حکایت موجود دراین کتاب، حدود  86

راه است؛ یعنی زن از همان ابتداي ، فریبکاري با خیانت هم)80-72-65-45-40-38-39-19-7-2ي هاي شماره حکایت(حکایت

ل می قصه، به شوهرش خیانت می در . شود کند و سپس براي رهایی از تنگنایی که درآن گرفتار شده است، به فریبکاري متوس

کند و سرانجام  خورد و سپس به شوهرش خیانت می که در ابتداي داستان از مردي فریب می این زن است) 31و29(هاي حکایت

به زیرکی و   اصالً خیانت زن مطرح نیست؛ بلکه) 86-42-36-35(هاي  در حکایت. دهد به فریبکاري می  تن  ایی از مهلکهبراي ره

که  این زن است) 44ي شماره(هاي کتاب، تنها در یک حکایت از کل حکایت. پردازد هاي گوناگون زندگی می مکر زنان در زمینه

ها،  بر حکایت عالوه. دهد اش را برباد می کند و با این اعتماد، تمام ثروت موروثی میخورد و به او اعتماد  فریب شوهرش را می

جاکه مغادرت و بدفعالی و مخادعت و  ازآن... «:  نمونه. کنند گري و فریبکاري زنان اعتراف می هاي داستان هم به حیله شخصیت

  :اند، نظم بدسگالی زنان است، چه گفته

  ندپاي خود بی چو در پشت  زن

  

  دم ابلیس را ز راه برد آن  

  

  ).305: ثغري(»...آلود و ملطّخ گردانید هاي شوي را خون جامه

وفایی و بدعهدي ایشان در تحریر  که در دور روزگار، دفاتر و جراید، در غدر و مکر زنان و بی هزارسال است چندین«

  ).206: ثغري(»...از دریا نیاورده اي اي از هوا و قطره اند و ذره حرفی نگزارده  هنوز حق. اند آورده

مرد هندي   تر حکایات هرچه جاکه اصل این کتاب هندي است، در بیش نویسد، ازآن می  نامه ي طوطی احمد در مقدمه آل

ب و انحصارطلب و با سوءظن همواره کوشش زن . گر ترسیم شده است قید و انحصارشکن و حیله معرفی شده، زن هندو بی  متعص

جهت  این به. عفتی مرد برهاند کم خود را از مظان تهمت بی و تملک انحصاري مرد هندي بگریزد و یا دست  تا از سلطهاین است 

، 1385ثغري، (خواهد گور می به آمیزد و گاهی پس از مرگ شوي، خود را زنده اي می که گاهی در حضور شوي خود با بیگانه است

گسیختگی اوست،   بندوباري و لگام پرستی، بی لی سرشت مکار و فاسد زن، شهوتدر آیین هندو علت اص). وهشت چهل: مقدمه

مردان و کشیشان و روحانیون اروپا نیز چون . ازجمله در مهابهارات. که تنها یک مرد قادر به ارضاء زن کامجو نیست چنان آن
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تر از  تر و توفنده میل جنسی زن فزون. ناپذیرند ريران و در کامرانی سی جوي و شهوت اندیشیدند که زنان طبیعتاً جفت مهابهارات می

نامه همین میل جنسی توفنده، علت خیانت زن به  در بسیاري از حکایات طوطی). 770: 1368ستاري، (میل جنسی مرد است

کام نفسانی اگر «کند  شکر چنین سفارش می رود، به ماه عنوان مثال، صاعد بازرگان وقتی به سفر می به. شوهرش دانسته شده است

ي عشرت گردد، و عنان سالمت از دست برود و زمام صیانت بگسلد،  مشتهی لوزینه  اي شهوانی شود، و صحن شهوت متقاضی نواله

که به زنش خیانت  ، این مرد است7ي اما در حکایت شماره). 35: ثغري(»...هر خسی میاالي ذات شریف و عنصر لطیف خود را به

گردد، توبه  شود و هنگامی که به شهرِ خود بازمی ي قواي شهوانی به زنی متمایل می علت غلبه وطن است بهاو که دور از . کند می

القطع مگسی بر  برگرفته است، علی  و چون از خوان دیگري نواله  داند جزاي بدي، بدي است دلیل که می  فقط به این. کند می

وفاداري «ي زنان است  گویی که وفاداري فقط برازنده. کشاند ه و پشیمانی میي او نشیند و ترس از این موضوع او را به توب لقمه

. به زن مورد انتقاد مدافعان حقوق زنان قرار گیرد  تواند از حیث تقویت نگاه جنسی و فرعی که می شاید از بارزترین صفاتی است

که از وفاداري مردان  داري زن نسبت به مرد، درحالیاست، یعنی وفا  معنایی که شامل فداکاري هم باشد، وصفی دوسویه وفاداري به

تر است و نیز درون این  تر یا خوب منحصر به جنس مؤنث است یا براي زنان واجب  گویا این خصوصیت. شود گفته می  تر سخن کم

که  است، درحالی که چون مردان موجوداتی برترند، وفاداري و فداکاري زنان در مورد آنان یک کار نیک تفکّر این مبنا هست

آید، و اگر وفادار  حساب نمی ، وفاداري براي مردان خصلتی واجب به)123: 1385نیا،  پاك(»برعکس آن الاقل مورد تأکید نیست

ی پس از مرگ شوهر هم بهتر است شوهر دیگري نگزیند نباشند، سرزنش نمی  6البته در . شوند، ولی زن براي حفظ وفاداري حتّ

نامه بسیار  ي دیگري که در طوطی نکته. ، پاکدامنی و وفاداري زنان مطرح شده است ي کتاب عفتها حکایت از حکایت

اي  گونه لوح هستند و به که زنان سرشتی فریبکار و مکار دارند، مردان بسیار ساده  اندازه   همان  که به است  کند، این توجه می جلب

ي  می  و احمقانه فریب  غیرمنتظره تواند بپذیرد که مردان داستان در برابر  سختی می ها به ي این حکایت که خوانندهخورند، تا حد

که خود را جنس برتر دانسته و بر خردمندي، توانایی و زیرکی خود در  پذیرند، درحالی گونه آسیب  عقل این زنانِ ضعیف و ناقص

  .گذارند جاي کتاب صحه می جاي

  ا زنانب  در رابطه  گیرانه هاي هندي سخت آیین

رسم ساتی . گفتند به این رسم ساتی می. همراه جسد شوهرش بسوزاند بایست خود را به در هند زن پس از مرگ شوهرش می

. کرد زن ساتی در مراسم جسدسوزانی شوهرش خود را قربانی می. در میان زنان هندو و در مناطق مختلف هند رواج داشته است

گزید، فرخنده و سعادتمند و زنی  شدن را برمی زنی که در مرگ شوهرش ساتی. وزاندندس جمعی خود را می گاهی هم زنان دسته
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ی می که بیوه می زنان بیوه حق ازدواج مجدد نداشتند، طبق آیین مقدس باید موي ). 55-54: 1386حسینی، (شد ماند، نامبارك تلقّ

ها طبق آیین  که بیوه کردند، با وجود این از خود دور میکردند و زیورآالتشان را  سفید بر تن می  تراشیدند، ساري سرشان را می

ها  حضور آنان در جشن. از نظر اجتماعی و دید مردم هم جایگاه درخوري نداشتند...) نذر، روزه، دعا و(کشیدند می  مقدس ریاضت

ی می  و مراسم   ا بعد از فوت شوهرشان ترجیحه که درآن شرایط زن  بنابراین جاي تعجب نیست. شد اجتماعی و مذهبی نامبارك تلقّ

  ).149: 1384هولم، بوکر، (دادند که ساتی شوند می

نامه کتاب هفتادطوطی هندي است؛ بنابراین جاي تعجب  پژوهش اشاره شد، مأخذ طوطی  طورکه در صفحات پیشین همان

ي تومدتی  قوم صالحه«: مونهن. شوي گزیدن دراین کتاب آورده شده است  موي سر و فقط یک  نیست که رسم ساتی، تراشیدن

زنان که به هندي او را مسواسی گویند، موي سر حلق کرده و شب و روز از  کند و بر شکل بیوه مجاوري می   که درآن بتخانه است

  ).45: ثغري(»خواست گشتن من می زنده  درگاه اله

  ).254: ثغري(»...در عالم که مباشرت زن با یک شوي بود... «

  ).37: ثغري(»...سوزد و سان می چه  باید بود که در مردگی شوي، خود را به ندو نمیآخرکم از زن ه«

  ).466: ثغري(»آتش پاي کوبد  سوختن رود، توان دانست که چند بر  زنی که دنبال شوي به«

به مردان است   بسته ارزش است و اگر ارزشی هم برایش وجود داشته باشد، باز اندازه زن بی  دهد که تا چه ها نشان می  این آیین

  .و با فوت مرد، زن نیز باید از بین برود، زیرا بدون او ارزشی ندارد

  نگاه ابزاري به زنان

مردان در قالب شوهر براي . مردان هستند  عنوان یک شیء و ابزار در دست ، زنان اعم از فریبکار یا وفادار، به نامه در طوطی

چون زادن فرزند و  عمل کنند، وظایفی هم  شده دارند که زنان در همان چارچوب تعیین  همسرانشان وظایفی درنظر گرفته و توقع

ها، نگرش مرد به زن فقط جنسی است؛ یعنی زن  در برخی از حکایت. داري، اطاعت از شوهر و برآوردن میل جنسی  او، خانه  تربیت

ي  تر این امر با وضوح بیش 78، 77، 56، 32، 12، 11، 4 ي هاي شماره اي است براي برآوردن میل جنسی مردان، در حکایت  وسیله

سعید . وکار برود اي است تا مرد را تحریک و تشویق کند که در پی معاش و کسب در برخی دیگر زن وسیله. شود مشاهده می

  که غم مصلحت جهت آناز   خود را مشغول عروسی کردم  شاه«: دارد بیان می  گونه بازرگان، علت انتخاب همسر براي پسرش را این

  ).25: ثغري(»وپا زند مال دست معاش دارد و در الفغدن 
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اي براي ازدیاد نسل و آوردن فرزند است، و تنها براي  که زن فقط وسیله است  شده در مورد زنان، این هاي مطرح از دیگر نگرش

آدم را  و تعالی قوام و ازدیاد تناسل بنی  ق سبحانهکه ح ولکن بدان«: نمونه. اي برگیرد مرد آفریده شده است تا مرد از او بهره

  : ي مودت زنان گردانده است، نظم وابسته

قْنَ لنا« یاحینُ خُل ر ساء انَّ الن  

  

نا تشتهی شَم   یاحین و کُلَّ   »َّ الرَّ

  )206: ثغري(                   

). 15ي شماره  حکایت(بازد خویش در قمار می  عنوان مایملک رود که زن را به می  اش پیش قدر دراین نگاه ابزاري و گاه مرد آن

صاعد و   در داستان. شود گردد نیز دیده می هاي هندي که در کتاب مطرح می المثل نگاه ابزاري از خالل ضرب  چنین این هم

المثلی هندي  فقت، ضربهمراه صاعد به سفر برود، براي این همراهی و موا کند که به شکر اصرار می که ماه شکر، هنگامی ماه

افزار مرد گویند و در راه  پاي  نه آخر زن را به امثال هندي. زینهار مرا در تنهایی مگذار و به موافقت همراهی خویش بردار«آورد  می

ی طوطی). 34: ثغري(»افزار حاجت بیش آید پاي  به مونس  شود تا می  جهت توسط صاعد بازرگان خریده نیز ازاین  ماده، شارك  حتّ

). 31: ثغري(»طوطی به چند درم بخرید  جهت مؤانست و صحبت به. ماده نیز درآن دم به بازار بود  شارکی«طوطی نر باشد،   و همدم

اهمیتی داشته باشد، و مردان داستان  ي مردساالري همیشه نقش ابزاري و بی بنابراین، دور از ذهن نیست که زن در چنین جامعه

  .ش زنان براي آنان بوده استکنند که آفرین گمان 

  زنان  ازدواج

ي مقدس بین زن  اند و ازدواج که باید رابطه ي ازدواج بوده دار و فراگیري در زمینه ، گرفتار مشکالت ریشه زنان در طول تاریخ

واده محسوب و خوراك و روي که اولین مقام خان مرد ازآن. بندکشیدن زنان بود اي براي به شمار آید، در گذشته تنها وسیله و مرد به

گري، (ي خود درآورد داد که بر زنان فرمان براند و آنان را تحت سیطره خود اجازه می شد، به زنان ازسوي او تأمین می  پوشاك

  زن«که  این است  نیز بارها به این امر که زن باید از شوهرش اطاعت کند، اشاره شده است؛ زیرا رسم  نامه در طوطی). 5-6: 1378

در موضوع عشق و   این وضعیت. مشی آنان منطبق کند ي خود را با خط دید شوهر یا پدر عمل کند و خواسته و صواب  فرمان  حتت

ت ی براي انتخاب شوهر به مستقل کم  صورت براي زن به. کند ي پیدا می تر بیش  زناشویی اهمی شده   شناخته  رسمیت  تر حقّ

بندد که  شود و پیمان می رود و در سفر با جوانی آشنا می پدر خانواده به سفر می 36  یتدر حکا). 128: 1385نیا،  پاك(»است

کند که خواهرش را  دیگر عهد می  دخترش را به عقد او درآورد، ازطرف دیگر برادر دختر که در سفري دیگر است نیز با جوانی

اختیار زنان دانسته و بدون مشورت با آنان برایشان همسر  دهد که چگونه مردان خود را صاحب به زنی به او بدهد و این نشان می



سوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی   
 

٧٩٤ 
 

خاطر رسیدگی  اش آمده است به درِ خانه که گدایی را که به فکر اوست زن آنقدر مطیع شوهر و به 73  در حکایت. کردند انتخاب می

شود؛ اما در مقابل، زنِ  می  ستایشطبیعتاً چنین زنی بسیار . ماند ها دمِ در منتظر می کند و گدا تا ساعت به شوهرش فراموش می

کند  شود و توبه می گریزد، گرفتار حیوانات وحشی می ي او با فرزندانش می کند و بدون اجازه بدخویی که از همسرش اطاعت نمی

نکند و که اطاعت شوي   کسی«گیرد  در برد، پیوسته از شوي اطاعت کند و در پایان داستان، راوي نتیجه می که اگر جان سالم به

  آید و یا در باب او تباهی اندیشد، سزاي او همین  خصومت پیش  اذن و اجازت او قدمی از خانه بیرون نهد و با او به بی

  .که باید به پیمانش وفادار بماند شدن پیمان ازدواج، فقط این زن است گویی که پس از بسته). 349: ثغري(»...باشد

گیرند که اگر زنان مطابق آن عمل نکنند،  رها و وظایفی را براي همسرانشان درنظر میمعیا  مردان دراین کتاب خودخواهانه

بات و غرض شمار نمی وفادار و مقبول به رد می ورزي آیند، همین امر زنان را زیر بار تعص در کل روابط میان . کند هاي شوهرانشان خُ

شوهران مستبد، زورگو، خودخواه و بدگمان . رسد نظر نمی به  بخش و موفق نامه رضایت هاي طوطی زن و شوهر در اکثر قصه

ل   و تسلّط آنان، به هرچه  رو زنان براي رهایی از هرگونه سلطه کنند، ازاین  هرگونه که بخواهند با همسرانشان رفتار می و هرکه توس

  .جویند تا خود را نجات دهند می

  زیبایی زنان

اندام و ظاهري آراسته توصیف   آل خود را زیباروي و صاحب ایده   دست، مردان زن ازاینهایی  اصوالً در ادبیات عامیانه و کتاب

دهند تا به  آویزي قرار می را دست کنند و در اغلب موارد آن خوش می  و ازسوي دیگر، زنان نیز به زیبایی خویش دل. کنند می

ی می و بی  پر از مکر و حیلهعقل،  یابند؛ زیرا زنان معموالً ازسوي مردان ناقص  اهداف خود دست گردند، و هیچ   ارزش تلقّ

که از زیبایی خود  اي ندارند جز این دلیل زنان هیچ چاره همین کند، به سوي آنان جلب نمی را به  خصوصیتی غیر از زیبایی، مردان

ها و  ي بسیاري از پلیدي مر سرچشمهبرخی معتقدند که همین ا. کار گیرند عنوان سالحی در مقابل مردان به را به ببرند و آن  بهره

  .گردد ستیزي و فساد می که موجب اخالق  هاست زشتی

عموماً «شود  زیبایی او توصیف می  آید، نخست میان می تر موارد، هنگامی که از شایستگی زنی سخن به در بیش  نامه در طوطی

، از چشم مردي که خود طالب همسر است نیز این  اوستجمال  نماید، حسن مند می ِ زن که او را ارزش ترین صفت تنها یا مهم

و   تر ظاهري و در مورد زیبایی چهره شود بیش که از زنان می  توصیفاتی). 21: 1388زاده،  حسینی، زارع(»موضوع قابل قضاوت است

دي هم مشاهده شود بعد از کنیم که کماالت زن ستایش گردد، و اگر چنین موار مواردي برخورد می  ندرت به اندام آنان است و به

ت و بسیار گذرا و کمرنگ است وصف زیبایی زن و در درجه نمونه. ي دومِ اهمی:  
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ي  زلف مشکبیزش مانند زنّار برهمنان و نامه. ي او بود میان در خانه ، سطبرساق باریک دهان   تنگ   چشم روي، فراخ زنی خوب«

  ).239: ثغري(»...ي خورشید و طلعت ماه صفا و لطافت چون چهره وسیاه، رخسارگلنارش از بسِ عاصیان، سرتاسر پرتاب

ه ي او به چهره  آفتاب پیش صاعد زنی داشت خورشیدنام که جمال « او دریوزه  همواره از خرمن حسن  اي نمودي و ماه قدر ذر  

شمار؛  اخر؛ شیرینی بسیار و موزونی بیعد؛ جمالی وافر و کمالی ف و لطفی بی حد  بی  با ظرافتی کامل و لطافتی شامل؛ حسنی. کردي

و عفاف بعد از   که کمال بعد از جمال و صالح است  در مثال باال کامالً واضح). 366: ثغري(»غایت نهایت و عفافی بی صالحی بی

  .شیرینی و موزونی آورده شده است

در واقع جمال براي زن و . گیرد د قرار میزن در مقابل کمال مر  شود، جمال در برخی دیگر از توصیفاتی که از زن ارایه می

کند و ازسوي دیگر،  سویش جلب می زن مرد را به  گردد و اساساً زیبایی و حسن کمال براي مرد امتیاز و برتري محسوب می

. روي موي، خندان کالم، مشکین مرد لشکري را عروسی بود زیبااندام، شیرین«: نمونه. نماید کماالت مرد زن را به خود جذب می

وجود او  دم بی ساعت از پیش او دور نبودي؛ و زن از نهایت کمال شوي، یک شوي از غایت حسن و جمال زن، یک

ت دارد زیبایی ظاهري زنان است و این دراین کتاب آن  بنابراین). 70: ثغري(»نیاسودي دهد که ازنظر مردان  نشان می  چه اهمی

اند و در درونشان چیز  اعتماد و سرکش  زیرا زنان همواره مکار، خیانتکار، غیرقابلتوجه نیست؛  وخوي و باطن زنان قابل خلق

زنان چه فریبکار و مکار باشند، و چه وفادار و پارسا، قبل از هرچیز زیبا هستند و . را ستایش کرد، وجود ندارد باارزشی که بتوان آن

گردد، هرچند که زیبایی آنان  شان تأکید می کل داستان بر زیباییشود و یا در  ها معموالً با وصف زیبایی آنان آغاز می حکایت

  .رنگ داستان نداشته باشد ممکن است نقشی در پی

  

  گیري نتیجه

  ها ارایه زنان در این داستان  شد، توصیفاتی که از  که گفته گونه است و همان  هاي عامیانه اي از داستان ، مجموعه نامه طوطی

توان  هاي موجود دراین کتاب می از حکایت. تر است نزدیک  شاعران، به تلقیات عمومی و عرفی جامعهشعر   نسبت به شود  می

آویزي  عنوان دست ي زنان به شده و مردمحور خلق شده و از مکر و حیله بندي شدت طبقه اي به ها در جامعه دریافت که این داستان

درآن مردان برتر از زنان هستند و زنان همواره موجوداتی فریبکار،  اي که ي زنان استفاده گردیده است، جامعه براي تخطئه

ی می ناقص ي زنان است، و مردان  اي که پایبندي به پیوند زناشویی، وفاداري و پارسایی فقط برازنده جامعه. شوند عقل و خائن تلقّ

. دانند را نابخشودنی و غیرقابل اغماض می کنند و عدول از آن خودخواهانه براي تمام وجوه زندگی زنان چارچوب تعیین می  آن
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رانند و زنان  کشند، دنیایی که درآن مردان حکم می تصویر می ي خودشان را به سلطه ها دنیاي امن و تحت مردان دراین داستان

کنند تا  می هایی را روایت شان در هراسند، حکایت سلطه خوردن آرامش جهان تحت و چون مردان اساساً از برهم. کنند اطاعت می

بخورند این جهان   نیابد و فریب  ي زنان را بشناسند؛ زیرا اگر مردان به این آگاهی دست هوشیار باشند و مکر و حیله  مردان جامعه

ها چه وفادار باشند  زنان دراین داستان. ي حکمرانان آن کاسته شود آرام ممکن است در معرض خطر قرار گیرد و از قدرت و سلطه

گر، درهردوصورت در پی یافتن راهی براي رسیدن به جهانی آزاد هستند، جهانی که درآن مجبور نباشند جنس  ر و حیلهو چه مکا

ی گردند و همواره از هرسو مورد تحقیر و سرزنش واقع شوند  دوم   .و طفیلی مرد تلقّ
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150  

رياه سرودهکرونولوژي و نقد ساختاري و محتوایی  ه ي ز 
  

   1پور حسنعباس 
   2رضا قاسمیعلی  

  
  چکیده 
ي ایران، راهی نو در شعر فارسی  جامعهسیاسیِ  -اجتماعی -ي معاصر، نیما یوشیج با درك عمیق نسبت به اوضاع ادبی دورهدر 

ريمحم. دارند یبرمي تازه، گام  وهیشو پس از او شاعران بسیاري در جهت پویایی و کمال این  دیگشا یم هنیتر کوتاهشاعر  -د ز 
ي ها مجموعهاو به جهت حضور مستمر در میدان سه دهه شعر معاصر، چاپ . یکی از این شاگردان مکتب نیمایی است -طرح فارسی

ی شعر نو و بررسی شناس انیجري که براي ا گونهي ممتاز دارد به ا چهرهمختلف با مهندسی و سبک ویژه و استقاللِ شاعرانگی، 
  . است ریناپذ اجتنابي سیر تکاملی آن، توجه به آثار وي  نبهجا همه

ي شعري معاصر، به کرونولوژي ها انیجري ادبی زهري و جایگاه او در ها تیفعالپژوهش حاضر در پی آن است تا ضمن تبیین 
رویکرد . را تبیین نماید ها آناز بپردازد و گفتمان فکري غالب در هر یک از دیدگاه ساختار و محتوا  ها آنآثار وي و نقد و بررسی 

ي شاعرانه نظیر فاصله گرفتن از فضاي آرکائیک در فرم و مصالح زبان و ها کیتاکتی زهري و حرکت تدریجی او در ستیمال ینیم
ی قرار ي افاعیل عروضی تا رسیدن به زبانی نرم و تغزّلی، از دیگر مسائلی است که در این پژوهش مورد بررس طرهیسرهایی یافتن از 
  .خواهد گرفت

  
  .زهري، شعر نو، طرح، کرونولوژي آثار، مضامین اجتماعی :ها دواژهیکل

                                                        
 کارشناس زبان و ادبیات فارسی   - ١

 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن - ٢
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مه - 1 مقد  
از یک سو  شاعري که. د زهري استمحم -کمتر از او یاد شده فانهسأکه مت -سبک شعر معاصر ایران صاحب يها چهرهیکی از 

چون اخوان ثالث، احمد  يا برجستهشاعران در کنار  )سی و چهل ي دهه(ایران  معاصر روزگار حیات ادبی نیتر ییطال در متن
و از سوي دیگر  ثبت کرد هیحاش یب را به عنوان شاعر مردمیِ خویش درخشید و نامخوش  خزادفروغ فرّ و شاملو، سهراب سپهري
  .ودمرداد ب 28حوادث تاریخ معاصر کشور یعنی کودتاي  نیتر تلخو  نیتر حساسشاهد و وارث یکی از 

سالیانی از عمر خود را در شهرهاي مالیر و شیراز گذراند و سرانجام از . د شدتنکابن متولّ آباد عباسدر  1305زهري در مرداد 
با  ي کوتاهها داستانطنزآمیز، مقاله و  يها نوشته در قالبهمکاري قلمی خود را  1324در سال  او. در تهران مقیم گشت 1320سال 
ق به اخذ مدرك لیسانس ادبیات از دانشگاه تهران شد و کار شعر را  1332در سال  .کردآغاز  اتدیگر مطبوعو » توفیق« ي  هینشر مؤفّ

ات آغاز نمود  دانشکدهي تحصیل در ها سالنیز از  ي خرقهنخستین ، دیگو یمآن گونه که خود و ي ادبی د معین بر شعر را دکتر محم
داده بود و من شعري ساختم که  "فرصت"ود که مرحوم دکتر معین براي انشا تحت عنوان اولین شعرم موضوعی ب«: قامت او پوشاند

  ).620: 1374زهري، (» شادروان معین دید و چند مصراع آن را اصالح کرد و تشویقم کرد
اغل وارد مش 1335در سال . شعر این مجله را اداره کرد ي صفحهتی فردوسی پیوست و مد ي مجلهبه  1333در سال زهري 
ات ادبی يمشاغلی چون دبیر او .ات فارسی را در دانشگاه تهران به پایان رسانیددکتراي ادبی ي دورهنیز  1344در سال و  دولتی شد

این معاونت  نیچن همی و ملّ ي کتابخانهمطبوعاتی وزارت فرهنگ، کتابداري  مشاور، و بودجه کارمندي سازمان برنامه فارسی،
 یشناس کتابانتشارات ایران،  فهرستپانزده جلد کتاب تحت عنوان  1351تا  1342از سال  آن کهضمن  .داشت عهده را بر کتابخانه

ی ایران و فهرست موضوعی مقاالت    . منتشر کرد سخن ي مجله یننخست ي ساله دهملّ
 -اشرفی( نامه شب، )1345 -اشرفی(، گالیه )1334 -امیرکبیر(جزیره : به ترتیب سال نشر عبارتند اززهري ماحصل شاعري 

). 1356 -رواق(پیر ما گفت  ،)1351 -اشرفی(، مشت در جیب )1348 -بامداد(ي شعرها  دهیبرگز ،)1348 -نیل(و تتمه ... ،  )1347
در » براي هر ستاره«ي آثار وي با عنوان  دربارهي نقدها و نظرات شاعران و منتقدین  دهیگزاشعار او نیز همراه با  کامل ي مجموعه

   .انتشار داد 1374ي از اشعار اوست که نشر چشمه آن را در سال ا نهیگزهم عنوان » به فردا«. منتشر شد 1381ال س
در اخالق و رفتار و این  او. درگذشت 1373 اسفنددر سرانجام انزوا سپري کرد و  پایانی عمر را در خاموشی و يها سال زهري

اگر چه خود مشیري بر آن است که زهري از معدود . شباهت داشت دون مشیريفریبه ، خواست یمکه جهان را براي همه زیبا 
 ... شعر معاصر ایران بود ي چهره نیتر متواضع ،نیتر بینج ،تردید یابی هیچ تعارف «: یی است که به هیچ کس شبیه نیستها انسان

بود که به خودش  ها انساناز آن گونه . .. خاص داشت يا جاذبهو مهربانش  جو صلحر، آرام، موقّ طبیعت .گفت یمکم سخن 
  ).  598: 1374مشیري، (» ما شبیهش را نداشتیم و نداریم. مانست یم

    
  نقد و بررسی سبک شعري زهري - 2

د و اجتماعی - 2-1 زهري شاعري متعه  
» جزیره« ي مجموعهار انتشبا  ،1334 در سال یعنیمرداد  28ناشی از کودتاي  دو سال پس از فرو نشستن طوفان اجتماعیِ زهري

  .اعالم کرد ایران را در عرصه ي ادبی خویش حضور
آرمانی آنان را فرو  ي جامعهفضاي روشنفکري ایران فرود آورد و  ي کرهیپمرداد، شوك بزرگی بر  28کودتاي وقایع نفت و 

موماً و در میان روشنفکران نوعی سرخوردگی و دلمردگی در سطح جامعه ع« ي این حوادث و فشارهاي سیاسی جهینتدر  .ریخت
ات و شعر  جهینتخصوصاً پیدا شد که  ي تغزّلی و روي ها شهیاندیی و گرا آرمانپشت کردن به  توانست یمي ابتدایی آن در ادبی

ات اجتماعی و حماسی باشد 116: 1375یاحقی، (» آوردن به نوعی ابهام و رمزگرایی و پیدایی و گسترش نوعی ادبی .(  
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ل  ي شهیاند ذهن و ادبی و هنري و ي ذائقه کودتابدین ترتیب،  يگو هیمرثرا  مدار مردم دستان به قلم ي همه کرد؛شاعران را متحو 
شعر و  بساط شعر عاشقانه تقریباً برچیده شد .آماده نمودشعر شکست و مقاومت  ي نطفهرا براي بستن  ها ذهنوطن ساخت و 
یکی شعر رادیکال، عریان و عصبی که به سمت شعار  .رد و خود به دو شاخه تبدیل شدرا پر ک باز مهین يها چهیدراجتماعی تمامی 

مقاومت  ،سأه، تصویر ناکامی، شکست، یدو روي این سکّ که هر ،و دیگري شعر اجتماعی بر محور رئالیسم اجتماعی گشتمتمایل 
ت را نشان  ي شکسته درهم يها آرمانو    . داد یمملّ

 از شاعران، ا استراتژي بسیاريام. خزیدند ها خانهدر کنج  ،قفل بر دهان زدهنیز  برخی شدند ومتواري  برخیکودتا، ي  جهینتدر 
که دقیقاً یک ماه بعد از کودتا  يا قطعهدو دلیل ماندن خود را در او . هاست آنبود که زهري یکی از  »بودن و سرودن« و مقاومت

  :کند یمبازگو  چنینسروده شده،  1332شهریور  29یعنی در تاریخ 
  کین با من ساز ي شهیاندکند         یاد یاران که به خاك افتادند   
  )41: 1381زهري، ( ورنه ره باز و در شهر فراز         دل من بسته به این شهر و دیار

اك، از انحراف  اسطورهي از ریگ بهرهو در شعري دیگر با  ي آزادیخواه و اه نهضتي مردمی و ها  جنبشي قیام کاوه علیه ضح
  :کند یمبه دست نااهالن شکوه  ها آنافتادن 
/ ماردوشان دگر هستند/ ها دونیفرکه فریدون و / دانست ینمو / به فریدون داد/ دست باالي فرمان را/ کاوه، یک بار خطا کرد؛«

» .تاوان دادند/ به شمار خون پسران/ سالیان سال/ پدران و پدرانِ پدرانِ ما./ ندیرایپ یمبه گهرهاي خون / و درفش پاك چرمین را
  ) 570 -571: همان(

به سبب ذهنیت «او . ي است که در آن زیسته و به آن وفادار مانده استا جامعهي  نهییآزهري به عنوان یک شاعر اجتماعی، 
تی بسیار کوتاه، جزها هیکنانوقدمایی و زبان ساده و روان و  یی گرا جامعهو پنج شش شاعر ي سیاسی و قالب نیمایی اشعارش، در مد

  ).206/ 2: 1378شمس لنگرودي، (» شد که از حرمتی خاص در مجامع روشنفکري برخوردار بودند
بزرگ زهري که در  ي شاخصه«در این میان، . ي استا ژهیو زاتو ممی ها شاخصهداراي  شاعر هر ي شهیاندشعر و بدیهی است  

دوم  ي درجهاجتماعی بودن و در  -سیاسی ي جنبهل او ي درجهدر  ،خورد یمه چشم ب رنگ کمرنگ و  تمام مجموعه شعرهایش پر
ي زهري، اجتماعی و سیاسی و سرشار از حس ها سرودهبنابراین مضامین غالب . )96: 1383، قیصري( »س و دلزدگی اوستأی

ی از عناوین آثارش  البتّه زهري . نمایان است) مشت در جیب و نامه شبجزیره، گالیه، (شکست و ناامیدي است که این موضوع حتّ
ت خارج نشود و به شعار بدل نگردد رهیداي اجتماعی وي از ها سرودههمواره مراقب است که  ي شعری .  

اصوالً زهري «زیرا  هاست آنیأس و آزردگی موجود در اشعار زهري نیز تا حد زیادي ناشی از انعکاس راستین اوضاع زمانه در 
» ي اندیشه و شعر زهري استها یژگیوي شعرش بدهد و این یکی از  خوانندهاقعیت را درنیابد و امید دروغین به شاعري نیست که و

به . ي ستیز امید و نومیدي است مسألهي حاکم بر شعرِ پس از کودتا، ها هیما درونو  ها تمضمن آن که یکی از ). 36: 1356عابدینی، (
پرچمدار این شعرا . را شاعران ناامید و مأیوس نامید ها آنفاصل قرار داد و تعداد بسیاري از  بین شعرا یک خطّ توان یمي که ا گونه

تنها شاعران اندکی بودند که به دالیل خاص فرهنگی یا . ي بر شعرشان حاکم بود، اخوان ثالث استزیآم مرگکه یأس تلخ و 
ی به طور فرمایشی، تسلیم آن یأس و ناامیدي نشده   ).63: 1387شفیعی کدکنی، (بودند  اجتماعی و حتّ

نبوده است چنان که شعر  توجه یبي شاعري هم نسبت به مسایل اجتماعی و سیاسی پیرامون خود، ها سالزهري حتّی در اواخر 
ل در را نیز در مرداد همین سا» هفت نوبت به نام فلسطین«به مناسبت آزادسازي خرّمشهر و شعر  1361را در خرداد » بانگ بلند فتح«

ت کشتار و  خواند یفرامو فلسطینیان را به برخاستن و مبارزه  دیسرا یم ها ستیونیصهي ها يدادگریبمحکومی:  
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همیشه / نام شهیدان حک است/ بر سنگ نشان/ راه بالدتان از همین سوست/ را به جان بستند ها مسلسل/ ي شما خستهدستان «
ردید و  -/ هفت نوبت را به نام شما/ که زندگانید/ برخیزید/ برخیزید/ دیا مرده/ همیشه زیستن را،/ دیا نشستهبرخاستن را  که م

  )  531: 1381زهري، (» زنند یم/ -نَمردید
  
  ي ساختاري و زبانی اشعار زهريها یژگیو - 2-2

یک و فضاي آرکائزبان از  کوشد یماین است که  »پیر ما گفت«تا  »گالیه«زهري از  ي  برجستهي ها یژگیویکی از 
)Archaic (ی تثبیت نوعی  رغم یعلو کالسیک فاصله بگیرد  يها قالب و به تدریج شعر  ي نیمایی،بند هیقافحفظ وزن و قافیه و حتّ

آثار زهري گام  ي مطالعهدر  .ساندبرسازد و به تکامل و پختگی طبیعی  و کناري رها بیرونیعناصر موسیقی این  ي طرهیسخود را از 
این روند در  .میشو یم تر کینزدي افاعیل عروضی  طرهیستا رها شدن از وزنی  ییگشا  عقدهو  رم و امروزینهی نبه گام به زبان

ی از  ردیگ یمي شعري او نیز مشهود است؛ یعنی، زهري به تدریج از غزل و چهارپاره فاصله ها قالب ي شعر نیمایی بر خود  غلبهو حتّ
 و خورده قلیص ،زبان سلیس ي بارزي براي نمونهشعر زیر . آورد یم، روي دینما یمنع و به نوعی شعر سپید که سهل و ممت کاهد یم

شاعر است بدون تعقید:   
/ را دوست داري ها انسان/ تو شاعر نیستی/ ام نکردها هرگز یاریشان ام/ زنم یمحرف / را دوست دارم ها انسان/ من شاعر هستم«

« !شاعرتري/ ،شاعران ي همه از و/ از من که تو کنم یم اقرار/ اام /من شاعر هستم/ .يا کردها همیشه یاریشان ام /یزن ینمحرف 
  )575 -576: همان(

ي کهن دستوري، به فراوانی دیده ها ساختو تعابیر آرکائیک و  ها واژهکه آخرین اثر زهري است، » پیر ما گفت«البتّه در دفتر 
  :امالً طبیعی و در تناسب و هماهنگی کامل با محتواي آن استکه این امر با توجه به فضاي کلّی اثر، ک شود یم

تو را زیور اندوه ! اي جگربند./ رهروان، کوهند:/ پیر ما، در تیمارش گفت./ ي دل، فرمان یافت پاره/ یکی از یاران را،«
  )   482: همان(» .بدیز ینم

ي  احاطهشاعر و  قدرت ي نشانه آن را توان یمست که ا زهريبزرگ  اتامتیاز از -ها شهیاندبه مفهوم بیان آسان  -ییسرا روان
ی کرد یی عبارت است از دوري جستن از ابهام و گو ساده. یی اوستگو سادهیکی دیگر از امتیازات زهري، . وي بر کالم تلقّ

 در امتیاز این دو اجتماع. سازد یمي نخست، دشوار و دیریاب  مواجهتعقیدات لفظی و معنوي و هر آن چه که دریافت معنا را در 
  .متفاوت در عالم شعر تبدیل کرد يا چهرهیکدیگر، زهري را به کنار 

به چشم  شیها سرودهي زبانی اوست که در بسیاري از ها یژگیوو تعابیر عامیانه، از جمله  ها المثل ضربعالقه زهري به استعمال 
  :خورد یم

  )382: همان(» .هیچ عطّار نیست/ طیدر قو -پشیمان گشته -مرهم تدبیر این مجروح خود کرده «
  )506: همان(» !خیر باشد/ خواب است و،/ دیگر حدیث خرقه و، بخشیدن«

» امروز را عشق است«و » وقت گل نی«نظیر دو تعبیر  کند یمشاعر گاه براي نامگذاري اشعار خویش هم از این تعابیر استفاده 
این عالقه نهایتاً در . اجتماعی -براي نامگذاري شعري سیاسی» دست کی باال؟«یر ي گالیه و  نیز تعب مجموعهبراي نامیدن دو شعر از 

  .  انجامد یمبه خلق چند شعر به زبان عامیانه » مشت در جیب«ي  مجموعه
  
  تأثیرپذیري از ادبیات کالسیک فارسی - 2-3

ات فارسی و آ ات کالسیک، در زهري از معدود شاعران معاصر است که با وجود اخذ مدرك دکتراي ادبیشنایی کامل با ادبی
. ي بلند خویش در شعر نو بهره جستها گامي محکم براي ا پشتوانهقید و بند آن گرفتار نماند بلکه از این آشنایی و تسلّط به عنوان 
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ی از  در  گرا جامعه پیشگامانِ شعرِ نوقدمایی سمبولیستیِ«از این حیث او را باید پیشگام شاعري چون شفیعی کدکنی دانست و حتّ
  . به شمار آورد) 69/ 3: 1378شمس لنگرودي، (» ي سی دهه

ادوار شعر  نیتر درخشانیکی از  1350تا  1330ي  دههکه بین دو  داند یمفریدون مشیري، زهري را یکی از چند شاعر نوپردازي 
طرز . امل در شعر کالسیک، نوپردازي کردندبا تسلّط و احاطه به شعر قدیم و توانایی ک«این چند تن . فارسی را به وجود آوردند

ا احساس و مفاهیم همه تازه و نو و بازتاب مسایل اجتماعی و مردمی و بشري  دهد یمبیان این گروه تأثیر شعر کالسیک را نشان  ام
  ). 598: 1374مشیري، (» است

گذشته و عباراتی از کتب مهم عرفانی را در انس و الفت زهري با ادبیات کهنسال فارسی چنان است که گاه ابیاتی از شاعران 
از اشارات متقدمین است؛ گاه مصراعی از شاعران گذشته را تضمین  ؛ گاه شعرش ملهم و برآمدهنشاند یمپیشانی اشعار خویش 

ی به بازخوانی  کند یم   .ندیآفر یمرا » پیر ما گفت«ي  مجموعهو  پردازد یمي عرفاي سلف ها شهیاندو گاه حتّ
  

  یی آرام در مسیر سرودن همراه با انزواطلبی شاعرانهها گام - 4- 2
رو به جلوي  يها کیتاکتکه  يا گونهبه  کند یمآرام و مطمئن حرکت  و زهري شتابی در ساختارشکنی شاعرانگی خود ندارد

میان « :دارد یوامنظري همین ویژگی اوست که برخی از منتقدین همچون کیانوش را به چنین اظهار  .دیآ یمکمتر به چشم گاه او 
معنی در جا  که این ثبات یا عدم تغییر، مییگو ینم .تفاوت چندانی آشکار نیست ... و شاعر کتاب گالیه... شاعر کتاب جزیره 

سخن ما این است که زهري شاید از ابتدا  -هر چند که در مواردي جز این معنایی ندارد -ماندگی و نسپردن راه کمال دارد
و آسمان  دهد یمبیدي گزیده است و به آواز آب گوش  ي هیسایافته و  يا چشمه ،راه مهینه بگذارد و در است قدم بر قلّ خواسته ینم

  .)640: 1381زهري، (» دهد یمکه لمیده است، زمزمه سر  چنان همو  نگرد یمصاف را 
 يها حلقه ويدر زندگی  این حال با ، آگاهانه و رضایتمندانه است،اش شاعرانهاگر چه حرکت آرام زهري در طول زندگی 

اسدر یکی از  زهري ییگشا زبانه به به عبارت دیگر با توج. شد یم او يسوز فرصت موجببود که  يا مفقوده دوران  نیتر حس
ي در شعر معاصر ایجاد کن یا نخواست جایگاه خود را ارتقا بخشد آن گونه که باید، نتوانست و اوتاریخ معاصر،  دو حرکتی جد. 

  .خیزش و بارش بازداشتدل به دریا زدن و ، زهري را از بگذاریمو یا هر نامی که بر آن  یشیاند تیعافانزوا، 
تا اجازه نداد  به او هرگز ینیب خودکماحساس تنهایی و  .گذشتآن انزواي زهري چیزي نیست که بتوان به سادگی از 

جایگاه  موجب عدم تثبیت ،که همین نجابت و سکوت افسوس .بنمایاند ،تبه تماشا بنشیند و خود را آن چه که هس را اش ییشکوفا
همیشه از حضور در جمع وحشت  .هستم يریگ گوشهآدم ساکت و  من ذاتاً« سدینو یم او خود .او در میان شاعران معاصر شد

 بسیار چیزها را ندیده  .نیست درون من ساکت اما. که هستم نمیب یمخود را کمتر از آنی . هستم حرف کمخجالتی و . ام داشته
  . )621: 1374زهري، ( »؟دیگذار یم يکار محافظهآیا شما نام این را  .جوشم یممن در درونم  .نمیب یما همه چیز را ام. رمیگ یم

 يها شهیر، استجامعه اجتماعی  -سیاسیکه حاصل سرخوردگی شاعر از فضاي  در عین حال ،این احساس تلخ و سرد
شاید بتوان گفت که این  نیچن هم .گردد یبازم اش شاعرانهقبل از حیات  يها یناکامي تاریخی و ها شکستبه  گویاو  دارد يتر کهن

ت او سالمت و حقیقت انسان عام را از دست نداده گرا انسانیی او نوعی گرا درون«و  ها بردنبه خود پناه  یی است، زیرا که فردی
   ).20: 1350کیانوش، (» دیگو یمن ، از انسادیگو یماو که از خود . است

همیشگی همدم  ها لحظهو تا واپسین  ایان، نمشدهسروده  1333ابیاتی از غزلی که در سال  تنهایی در این حسبه عنوان نمونه، 
   :شاعر است

  ام رستهناآشنایی ز خود   ز                       ام بستهزبان  ی،همزبان یب ز
  ...ام بنشستهید یک زخمه در ام     گاه         چو آن تار چنگم که از دیر
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  )623: 1381زهري، ( ام خسته دل چون ناي، هر آه، ز        نه شمعم که میرم به یک آه سرد     
شهربند «از جمله در شعري با عنوان  کند یمی و دالیل آن اشاره نیگز هیحاشي نیمایی خویش نیز به این  سرودهزهري در چندین 

  :ي گالیه مجموعهاز  »تنهایی
 غارخود را به / حیله اندر کار بِیفر مردمتا وارهم از دوزخ / ریدم از دهان ماردر کام افعی ره ب/ بسیار ام خورده ها دلمن خون «

  ) 158: همان(» !شهربندم ،جا، در دل تنهایی خود اکنون در این/ زمهریر سرد تنهایی فکندم
من در کجا «: کند ینمی شدگ گم، زهري از موقعیت خود راضی است و احساس ها ییتنهاو  ها یانزواطلبي این  همهبا وجود 

  ). 621: 1374زهري، (» ام ستادهیابه هر حال سر جاي خودم . اوج است یا حضیض دانم ینم. ام ستادهیادر سر جایم . ام ستادهیا
       
  ي شعري زهريها مجموعهدرنگی در  -3

انتشار یافت تا دومین دفتر شعرش یعنی گالیه، حدود یازده سال  1334یعنی جزیره که در اسفند  بین نخستین دفتر شعر زهري
زهري . ي خود بوده است ژهیوي طوالنی سرگرم تجربه و دست یافتن به سبک  فاصلهگویا شاعر در این . ي زمانی وجود دارد فاصله

منتشر  -ي شعرها دهیبرگزصرف نظر از  -ي شعري  مجموعهچهار  1351تا  1345ي ها سالي  فاصلهبه جبران این درنگ طوالنی، در 
  . ي شکفتگی او به شمار آورد دورهاز همین رو، این دوره را باید . کند یم

ي که با مورفولوژي ا گونهبه خاص وجود دارد  تناسبی اوبین عنوان و متن آثار نامگذاري آثار زهري آگاهانه و هدفمند است و 
)Morphology( روشنی از حیات ادبی و اجتماعی شاعر را پی گرفت توان یم ها آن بیانگر تنهایی » جزیره«به عنوان نمونه، . رد

 .ی اوستسال کهني ها سرودهنشانی از » پیر ما گفت«ي وي و الشکوا بثّحاوي بیشترین » گالیه«شاعر، 

پژوهنده را  تواند یم ها نشانهاین  .هاست آنیان بیشترِ محلّ سرودن در پاتاریخ و  قید ،زهري يها سرودهاز امتیازات  دیگر یکی
   .دکن یارياین مسیر  زیوخ افتنمودار  ترسیمزهري و  ي شاعرانهو مسیر  )Chronology( نولوژيرودر تعیین ک

  .خواهیم پرداخت -ها آنبه ترتیبِ تاریخ نشر  -ي شعري زهري ها مجموعهدر ذیل، به نقد و بررسی هر یک از 
  

  یرهجز - 1- 3
بازتاب خوبی در این مجموعه انتشار  .به چاپ رسید 1334ي بود که در سال دفتر شعرسی حدود زهري یکی از  ي رهیجز
این نقدها،  نیتر مهم. ي آن نوشته شد که تقریباً همگی تأییدآمیز بود دربارهي شعرخوان روشنفکر ایران داشت و چندین نقد  جامعه
شمس لنگرودي، (شد  منتشر »ایران ما«ي  نامه هفتهدر بود که  »زمانه خشکیِ در يا رهیجز« وانمهدي اخوان ثالث تحت عني  مقاله

1378 :2 /211.(  
از سالمت لفظ و  زاد هم يها مجموعهنیمایی است و برخالف بسیاري از  در قالب چهارپاره و شعر قطعه 48شامل  جزیره

، هر شاعري يها تجربهنخستین در  غالباً. است اش يشعرهري در اولین دفتر نسبیِ ز استقالل ،تر مهم ي نکته. مضمون برخوردار است
ي از  این امر تا حدودي  .است دست نیافتهخود  ي ژهیونگاه  به زبان و سبک و هنوز نمایان است چرا که شاعرتأثیرپذیري رد
ي مشترك زهري به  عالقهره را حاصل ، جزی)609: 1374عابدي، (ي زهري نیز مصداق دارد چنان که برخی از منتقدین درباره
البتّه باید توجه داشت که تأثیرپذیري زهري هیچ گاه مقلّدانه نیست و استقالل شاعرانگی او را نفی . دانند یمي نیما و تولّلی ها تجربه

به عنوان نمونه . أکید دارندي معاصرِ زهري نیز بر استقالل نسبی و حتّی گاه استقالل کاملِ او در جزیره ت برجستهمنتقدین . کند ینم
ثیر هیچ پیشکسوتی بر أت ي هیسازهري با انتشار کتاب جزیره نشان داد که مستقل به میدان آمد و «منوچهر آتشی معتقد است 

 در... زهري مستقل است ...  کند یمخواننده القا  نام جزیره خود مفهوم تنهایی را بالفاصله در .او سنگینی نکرده است يها سروده
  . )638: 1381زهري، ( »جاي پاي هیچ شاعر دیگري پیدا نیست -ي ناگزیر شناخت نیمایی هیساجز  -شعرهاي زهري 
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ل بگویم این است که زهري او خواهم یمآن چه «: سدینو یمدر این باره  »زمانه خشکیِ در يا رهیجز«ي  مقالهاخوان هم در 
پرکار است و متواضع «او معتقد است زهري ). 96: 1384اخوان ثالث، (» است این خیلی مهم .چه دارد از خودش باشد هر کوشد یم

قینِ که دامنگیر بسیاري از یلیدل یب ي احمقانهو از غرور  98: همان( »زدیپره یم المقدور یحتشده  ما جوان متذو .(  
: ی کندنیب شیپی را براي او ي روشن ندهیآاخوان  شود یمهمین استقالل، پشتکار و درخشش زهري در جزیره است که موجب 

در اشعار زهري  اکنون همي که از ا ندهیآ. باشد تر خوبو  تر دبخشیام تواند یمي که ا ندهیآ. ي زهري دارم ندهیآمن چشم در راه «
  ).98: همان(» خورد یمي آن به چشم بند استخواني شده است و گذار هیپا

ی در اشعار نیمایی -شاعر از موسیقی قافیه ي خاصریگ بهرهي مهم دیگر در این مجموعه،  نکته است تا آن جا که شمس  -حتّ
شمس (، توجه داده است کرد یمي که نیما توصیه بند هیقافلنگرودي معتقد است شعر زهري، اخوان ثالث را به آن نوعِ خاص از 

  ). 207/ 2: 1378لنگرودي، 
و  شناور است اجتماعیِ »منِ« ، گاهدر جزیره شاعر »منِ«. مشاهده کرد نتوا یمنیز دردمند شاعر را  نجیب و ي چهره در این دفتر،

  :عاشقانه رمانتیک و »منِ« -مانند شعر زیر - همگاه 
دست / صد توبه را شکست/ با سنگ هر نگاه/ من مست چشم مست/ زده یماو مست  /با ساغري به دست/ در بزم من رسید«

/ دل است اینک بت/ در جان و دل نشست/ چو رفت ام دهیداز / زد آتشم به هست /لختی درنگ کرد/ پاي گریز بست/ فسون گشاد
  )46 -47: 1381زهري، (» پرست بتمن نیز 

نشست و  ها حافظهدر این مجموعه آمده است؛ شعري که خیلی زود در » به فردا«اشعار زهري با عنوان  نیتر مشهوریکی از 
ی گاه بی آن که نام ش -بسیاري از مردم  یعنی حدود  1331در این شعر که در دي ماه . کردند یمآن را زمزمه  -اعرش را بدانندحتّ

و  ها آرمانمرداد سروده شده، شاعر مقاومت نسل خویش و یادبودي از دوران مبارزه و پایمردي را با  28هفت ماه پیش از کودتاي 
  :کشد یمیر ، به تصو)610: 1374عابدي، (» ي پیش از کودتاها ینیب خوش«امیدها و 

نشاندیم این / ،آشام خونزیر بال وحشی خفّاش / که ما در ظلمت شب،!/ یاد ما را زنده دارید، اي رفیقان/ به گلگشت جوانان،«
/ به پاکی تن بیرنگ ژاله/ به گرمی لب تبدار بیدل/ و خون ما، به سرخی گل الله./ ي انگشتر فردا هیپابه روي / نگین صبح روشن را،

  )32 -33: 1381زهري، (» ...یوار هر کوچه ریخت بر د
  

  گالیه -2- 3
یک شعر در قالب و  نیمایی شعر 43 این مجموعه شامل .کند یم منتشرگالیه را  1345در سال  ،زهري پس از عبور از جزیره

  . ي زهري به شمار آورد شاعرانهکه آن را باید از آخرین رد پاهاي قالب کالسیک در زندگی  است چهارپاره
به . در این مجموعه است شاعر هدف اصلیبا ساز و کار شاعرانه، ... طبقاتی، خودباختگی و  ي فاصلهطرح دردهاي اجتماعی، 

طبقاتی دارد،  ي فاصلهقالی را که ریشه در  ي کننده مصرفتولیدکننده و  ي فاصلهبا طنز و کنایه، » گل قالی«، او در شعر عنوان نمونه
  :کند یمبه زیبایی ترسیم 

 کشد یمدر قولنج شانه، هر دم / ،اندام یبخواب رفته پايِ / مرده خونز سرانگشت  زدیر یمدرد / يپود تن بندد یمبر تار  يا پنجه«
  )161 -162: همان(» .از ما بهتران ،زیر پاي شکلشان انسان و/ ،زیرپاي دیگران/ چون گل خورشید دتا گل قالی شکوف/ ...تیري 

و به دنبال دگردیسی، چراغ و نوزایی است و  کند یم شکوه، از انفعال و انسداد اجتماعی »نامرد«عنوان در شعر دیگري با زهري 
  :داند یمدرد خود را درد کوري اجاق نسل خویش 
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عصیر خون گرمی در کمرگاه بهاران / ان استبکوه و جوشش در بیا تپش در/ کور است و درد ما همه این درد اجاق نسل ما«
همه نامرد / ز مرد مرد/ سراغی نیست/ سترون پاك/ عقیم از زادنیم و عاجز از بنیاد.../  هامان رگ ست یخالجنبشی ولی از / است

  )211 -212: همان(» نامردیم و درد ما همه این درد
 زیانگ رتیح يها شرفتیپو معتقد است به موازات  خواند یم از همین مجموعه، انسان را به بازبینی و بازشناسی فرا» فاتح«در شعر 

او انسان امروز . باید خود به عالج این واقعه بپردازدانسان شده است و  تخریبماشین و تکنولوژي،  ي واسطه بهروح آدمی امروزي، 
  :خورد یمحسرت ت ویرانی بناي انسانیبر و  داند یمرا در قمار با تکنولوژي بازنده 

کوه را با جادوي قدرت، چو مومی نرم / ... با تو یمانگیپ همبا ماه  تلذّ/ اي شکوه روشن فرزانگی با تو/ !اي انسان ،هاي«
کاش / ... بیداد ي سرچشمهنجوشد این همه  تا/ ي،کرد یمکاش دل را نرم / چون استوا، از برق آتش گرم کردي ،قطب را/ کردي

  )226: همان( ».کاش انسان بود/ انسان، دوست با انسان بود
ضمن به تصویر کشیدن فضاي سرد او  .ي تلخ و شیرین آن نظر دارد جنبهبه هر دو  و ندیب یممتنوع را  زندگی ،زهري در گالیه

  :کند یمو بر سرزندگی و همراهی و همدلی تا رها شدن از چنگال شب تأکید  داند یمزندگی را از همین معبر  ي ادامه ،جامعه
دوست را باید میان خیل دشمن، / گوارا شد/ شهد باید شد،/ لخ است،گر چه شهر از زهرخند دشمنی، ت/ باز هم لبخند باید شد«
از  دیآ یمآواز !... گوش باش/ شهر خالی نیست/ با هزاران مشعل از چنگال شب باید رهایی جست/ ، همراه باید شدنفس هم/ یافت

  ) 235: همان(» !...گوش باش/ دیسرا یمهمزبانی، همدلی را / آن خانه
  

  نامه شب -3- 3
انتشار  1347که در سال  در این اثر. باشد یمشعر  63داراي » ي بارانها قطره«که به انضمام است  نامه شبسوم زهري  ي عهمجمو

که  هاست آن اجتماعی -بار فلسفی و، کوتاهی شعرها نامه شب ي عمدهویژگی . آورد یمزهري به شعرهاي شبیه طرح روي  یافت،
اشعار راز نهفته در کوتاهی این  .گاه مجازند و گاه حقیقت و گاه طبیعی، اند ياستعار، گاه ها شباین . گردند یم آغازشب ي  واژهبا 
  .باشد ي آنها شبشاید کوتاهی و ناپایداري  نیز

ي شاعر به این عنصر پر رمز و راز طبیعت چنان فزونی  عالقهبنا بر آن چه گفته شد، در این دفتر شب پربسامدترین واژه است و 
  :کند یمي یک شعر تکرار ها مصراعي  همهگاه آن را تقریباً در  که ردیگ یم

به امیدي ./ شبِ شب گشتم/ شب خواهم بود؛/ شب هستم و،/ من که شب بودم و،!/ شب باش:/ تو مرا گفتی/ ها شبشبی از «
  )261: همان(» .که تو فانوسِ نظرگاه شبِ من باشی

که  ییها گام .مییرو به رویک زهري دیگر  با«در این اثر  .فرم و مضمون بودظ امجموعه شعري متفاوت به لح نامه شبدر واقع، 
 يها تفاوتبا گذشته  ،برخورد با آن در شعرش يها وهیشزمانه و تصحیح  موقعیت ودرك  .شاعر به پیش نهاده، ارزنده و زیباست

 تر يجدبا قلمرو واژگان  اش یذهنه و برخوردهاي دور شد ینو شعر توضیحی دو دفتر پیش يساز بیترکاز  ... بنیادي پیدا کرده است
   .)611: 1374، عابدي( »است تر فعاالنهو 

بنابراین، زهري با . ارائه شد وار طرحاشعار آن در فرمی کوتاه و  ي همهپنجاه  ي دههبود که در  يا مجموعهتنها  نامه شب
ی ) هایکو(ایی جهانی ي موجزسرالگوها کهني آگاهانه یا ناخودآگاه فرمیک از ریگ بهره ، )نظیرِ فرد، دوبیتی، رباعی و قطعه(و ملّ

از نظر ي این اثرِ متفاوت زهري، ها سروده. را در میان شاعران روزگار خویش به یادگار گذاشت ها لحظهو شعر  ها طرحبیشترین 
 نیتر ینیعدر  امی راخی يها شهیاندگاه  شاعر .چشمگیر است ها آننیز در ع مضمونی تنوو  شوند یم تر یفلسفو شبه  تر قیعممضمون 

  :کشد یمشکل ممکن به تصویر 
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/ و، شکفته برگ/ ،درخت خشک کهنسال باغ هم، روزي/ .شد پرور هیسا ،و زیآو گل ،شکفته برگ و/ .تناور شد/ ،نهال خانه«
  )293: 1381زهري، (» .بود پرور هیسا /،و زیآو گل

  :کند یممرگ اشاره ، به وار امیخي فلسفی و ا شهیاندو با 
/ -یا روزي -/ به یاد آر که ما نیز شبی و/ ؛شب گم گردد ي انبانهکه در / تیر چاالك شهابی را/ ،به تماشا بنشین/ ها شبشبی از «

    )255: همان(» .میافت یماین چنین در قدم مرگ فرو 
  :زدیر یمجان آدمی  در جامِ )objectivity( کتیویتهرا با بسترسازي ابژ دیام یمگاه 

بشارت با دل / .جایی رسد یم -آخر - سر هر رشته/ .رسد هر راه /یا به آبادي/ به ویران/ .هر رود رسد /یا به مردابی/ به دریا«
  )304 :همان(» .نومیدوار این است

  :رود یمبه سراغ مضامین عاشقانه  گاه نیز
/ آن قدر بو بردم /.کجا بود و/ ،و ندانستم کی باز آمد/ ،تاز در خانه برون رف/ -پاورچین پاورچین -/ یاد من/ ها شبشبی از «

  )254 :همان(» .که تنش بوي دالویز تو را با خود داشت
   :کشد یمز به تصویر ایجاو  ییزیبا با و رنجش نازنینان را

  )287: همان(» .شود یمرنجه  ،چه زود نازنین،/ .ریخت/ ،به دست باد دید يا انهیتاز /،ید سیبپس ي شکوفهتا «
  

  و تتمه...  -4- 3
 .آورد یمزهري دوباره به شعرهاي بلند نیمایی روي  مجموعه،در این  .شعر است 24و داراي  زهريچهارمین اثر  این دفتر،

و شاید یکی از دالیل بلندي اشعار این مجموعه، شاعر است  )Monographi( منوگرافی ، آن است کهاین اثر ي عمدهبرجستگی 
ي زهري و تصویري از چهره و رفتار و نجابت و خاموشی  شناسنامهاز این دفتر را برگی از » رو روبه«مشیري شعر  فریدون. همین باشد

  ): 598: 1374مشیري، ( داند یماو 
ست،« راه/ دشت یخبندان خاموشی من،./ من است گاه یبحاصل پرواي / این که اقلیم دلم را کس نج من است بند درگاه راه /.

سرد / از آتش دل، ام نهیس/ بر تنم خاموش ماند،/ گر چه گرمی،./ دانی از من صورتی جز درد نیست/ ناسی، از دیدار دل،گر مرا بش
  )340: 1381زهري، (» .نیست
شعر نسبتاً بلند است که  9ي  رندهیدربرگبخش نخست . انتشار یافت، از دو بخش تشکیل شده است 1348که در سال » و تتمه«
تا  1330ي ها سالشعر بلند و کوتاه است که محصول  15و بخش دوم نیز مشتمل بر  اند شدهسروده  1347تا  1345ي ها سالبین 

ي جزیره هستند با  مجموعهاشعار این بخش در همان حال و هوا و محتواي . ندیآ یمي شاعر به شمار  هیاولهستند و از کارهاي  1336
تا یک «شعري است با عنوان  از جمله این اشعار،).  29: 1357عابدینی، ( اند شدهسروده این تفاوت که بیشتر شعرها در شکل نیمایی 

یأس و تاریکی و خفقان حاکم بر  رغم یعلیعنی چند ماه پس از کودتا سروده شده و شاعر را  1332که در زمستان » سوزد یمستاره 
  :دهد یمجامعه، امیدوار نشان 

خاموش / بر سنگ، چشم نفرین،/ تا یک شکسته، بندد،./ تاریک نیست این شب/ ین،بر طاق الجورد/ تا یک ستاره سوزد،«
  )330 -331: 1381زهري، (» .نیست این لب

  :زند یماست که غم و اندوهی عمیق و شاعرانه در سرتاسر آن موج » آدمک«یکی از اشعار زیباي بخش نخست این دفتر، شعر 
ي شکسته  شکستهمرا / بهار اگر چه مومیایی است،!/ بسته گیر/ آهن و غبار و دود،ي مرا به روي شهر  چهیدر!/ مراشکسته گیر«
  )314: همان(» !گیر
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ي خود از خبر یبو  زند یمگریزي به انزواي خویش  -ي پیشینها مجموعههمچون بسیاري از اشعار  -شاعر در پایان این شعر
  :کند یمبهارهاي پیاپی را روایت 

/ ، بهارها/ ،بهارها/ ،گذشت ،که آمد و ها سالچه / .آسمان باز را ،به چشم من، زمین و/ ،است تنگ کرده/ ،بسته يها اتاق«
  )315 -316: همان(» .خبر نگشت/ -چو کرم کور - /بامداد وجه که این اسیرِ /... بهارها

ی این  س صعودي نداشته، بلکه از ي دوم و سومش نه تنها قوها کتابنسبت به  ها یابیارزشدر جمع «ي زهري  مجموعهبه طور کلّ
  ).29: 1357عابدینی، (» ارزش کمتري برخوردار است

  
  مشت در جیب -5- 3

چنان که آن . شعر کوتاه و بلند است 77منتشر شد و مشتمل بر  1351این مجموعه به عنوان پنجمین دفتر شعر زهري در سال 
فضاي . است 1971و  1970 يها سال کار غربت لندن در  -شعر جز دو -، اشعار این مجموعه دیگو یماین اثر در ابتداي شاعر خود 

  . استو پر از طعم تلخ هجران کی نوستالوژیفضاي ، اثراین  غالب بر
ت ، حاکمیها گسست و تمدن غرب، پردازد یمزندگی در غرب  ي وهیشبه  ،»70لندن «در نخستین شعر این مجموعه یعنی شاعر 

و جبکشد یمخود را به تصویر انسان و احساسات زخمی ت مطلق ماشین، فراموشی اری:  
یا  /یا صداي سوت کشتی، /نجواست /،هست فریادي اگر/ نه صداي آدمیزادي/ همسایه /همسایه، ي خانه نه کسی با خیر و شرّ«
 خوابِ.../ ت مرده و ناآشناس/ ،که دگر در گوش سنگین جوانان/ -روز یکشنبه - /زنگ کلیسا ي خستهیا طنین / کارخانهیا / ترن

  )374 -375: 1381زهري، (» .انقراض مرگ ویلِ چاه /بعد/ یشیخو یب بست بن خِرزب/ بعد/ هر روز شود یم تر گرانخاموشی 
ي آمال  کعبهغرب که  دهد یمهشدار  و کند یم وصیفزیستن در غرب، آن را روسپی گند بزك کرده ت ي تجربهاو پس از 

  :شود ینمهم یافت  آن جاانسان امروز در  ي گمشدهنیست و 
/ -بزك کرده آن روسپی گند -/ ر مغربتا بستر معطّ/ ابریشم ي نشانه یباز راه / گنج يوجو جستدر / پاي لخت تجربه رفتیم با«
نه / دیگر نه دلوي و نه طنابی/ هم در چاهسار مغرب/ همه جا آبی است ،انگار آسمان/ در غرب هم خبري نیست/ دریافتیم/ ا ام

   )378: همان( » -نه کس دیگر -/ تویی/ ،تنها منم/ اینک / ... چاهی سرِ ي کهنهچرخ 
هر چند زندگی و مناسبات مدنی غرب در نگاه برخی خوش نمایانده شده است، اما در نگاه شاعري که با دیدگانی باز به 

زهري تناقض موجود در . اند  فراگرفتهرا است که پیرامونش  )Paradoxical(، سرشار از تصاویر پارادوکسیکالی نگرد یماطراف 
  :کشد یمغرب را این گونه به تصویر 

ی بگذرد/ و توقف/ ي از چرخا زوزهبا / ترمزي،« در اقلیمی که  اندیرو یمقارچ / و هم او، با بمب/ تا سگی از عرض راهی با تأنّ
  )437: همان(» .از آن مشتی و فریادي دیرو یم

به عبارت دیگر، مضمونی بدین شاعرانگی . در پرداخت ساختاريِ شعر فوق، چندان توفیق نداشته استشاعر  رسد یمالبتّه به نظر 
د به وزن، زایش این شعر را از بستر طبیعی خارج ساخته و آن را تا . قرار گیرد تر شاخصي اثري  هیدستما توانست یمو تازگی  تقی

ل داده اس   .تسطح یک گزارش مقطّع و دست و پا شکسته تنزّ
 ی نصیب ، حتّدار هیالو استعاري و  ریپذ لیتأوو در شعري  د شدهدر لندن متولّ ي مجموعهزهري در این  ي شاعرانهاحساسِ لطیف

   :شوند یمالع از سرنوشت راهی سرزمینی دیگر که بی هیچ اطّ گردد یمآهوانی 
   )444: همان(» ؟با آن/ ،نه کمینی /،که نه دامی /يبه کدامین آباد/ آهو و آهوبره از دشت زمستان رفتند /ست دهیخواب /،برف«
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ي پنجاه از این مجموعه چندان سخنی ها سالاست، در  1351 زهري و محصول سالاثر  نیتر مؤفّق »مشت در جیب«اگر چه 
ي  دههدر  علّت این امر عالوه بر انزواي شخصِ زهري، چیرگیِ قاطعِ شعر خشن چریکی بر انواع دیگرِ شعر اجتماعی. گفته نشد

  ). 286/ 4: 1378شمس لنگرودي، (پنجاه بوده است 
همزادپنداري  وشدن مردم در جان شاعر  نینش ته .ستدر این مجموعه ا زهري گواه گویاي شعر اجتماعی او» کوري  نهییآ«شعر 

   :در این سروده به خوبی نمایان است با افراد جامعه خود
/ ناشادمان نشسته /بازگسسته/ ،بسته دل/ خسته/ شکسته/ :مردي /خود را دیدم/ اام/ یینهروشن آ سار چشمهدر / رفتم تو را ببینم«

395 -396: 1381زهري، (» .من خویش را در آینه گم کردم /آیینه کور شد /!آه /،آهی کشیدم/ آهسته/پیوسته پیوسته با مرارت(  
و این هنر شاعر است که اتّهامی است هامی و خوددیگراتّ با موضوع رایجِ» ناسزا« ، شعرر این مجموعهاشعایکی از زیباترین 

  :سازد یمزبان به شعر بدل  نیتر سادهرا با  ها یروزمرگ
دست / ناسزا را که سزاست؟/ .ختیانگ ینمآشوب / ،شآرام در دلِ/ سنگی/ ،دستی ي فتنهاگر از / افتاد ینمرعشه در چشمه «

  )390: همان( ».که سزاست ناسزا را/ یدان یمو تو / .دست /:دیگو یمسنگ / .سنگ /:دیگو یم
   :کند یمهمین موضوع را با زبانی گفتاري، نرم و امروزینه روایت نیز » هقص«در شعر 

کی / ...کی بود؟/ :یگ یمتو / ...!چیدش /...!چیدش /:گم یممن / سرخ يها بیسلخت و عوره دیگه از / اون درخت ته باغ«
درخت  شه یملخت و عور / بیشترك /بیشترك/ آد یمشب تاریک که  اما مباز/ نامه تمام / ،الموالس/ !من نبودم: گه یماون / ...بود؟

  )408 -409: همان(» از سیب سرخ
  :یحاصل یبتالش و ، یعنی رفتن و نرسیدنثالث است؛ اخوان  ي بهیکت آوریاد، از این دفتر» هنازنین قص«شعر 

طلسم  ي قلعهاز / مادربزرگ را ي قصه تا نازنینِ/ باید گذر کنیم/ از هفت صحرا/ ااز هفت دری/ :گفتیم/ -مردان روزگار -/ ما
آن نازنین  /ا هنوزام/ -آتش - /از هفت صحرا/ -خون - /از هفت دریا/ رفتیم/ رفتیم/ تا آسمان رساندیم /،ت راهم /... رها سازیم

  )412 -413: همان(» !جادوست ي قلعهاسیر 
تنهایی مترسک در فضایی رخوتناك و  به عنوان نمونه،. نیست اندك ،کوتاه در این مجموعهو  دست کیزیباي  اشعار

  :دارد یمرا به سرایش این شعر وا ، شاعر زده خواب
/ نه کسی هویی/ ییها یکسنه / مترسک، امروز هاست تن دست/ همه خوابن انگار/ کی توي ده بیدار؟/ ،کی تو ده خوابه /!هاي«
  )416: همان(» ه خواهد آمد؟جالیز چ سرِ/ !واي

در دو جاي متفاوت براي دو عملکرد متفاوت با موسیقی » واي«و » هاي« يها واژه .بسیار کامل و امروزینه است فوق،طرح 
 ي واژهرسیدن ندادهنده و بازگشت نومیدوار واژه به او که  بست بنبه پس از » هاي«خطاب  .کاري کارستان کرده است همسان،

در  ییزیبارا نیز به » آواز«و » پرواز«حسرت زهري . شود یمل س و درماندگی مبدأ، از خطابی امیدوارانه به یکند یماعی تدرا » واي«
  :سازد یم گر جلوهدو طرح زیر 

  )463: همان(» .شبی افتی یمراه باز و پر پروازي / تنگ ي لهیپکه از این  /اي کاش، دل من بود ،کرم ابریشم«
  )468: همان(» .پژمردند/ آواها تارِ/ مان حنجره ي پنجره در پسِ/ امن و تو ام/ ؛دیگو یمکوه با کوه سخن «

   :دارد ها دوردست، چشم امید به ها یدلواپسا زهري در اوج این ست امشاعر ا يها یدلتنگ ،در یک نگاه» مشت در جیب«اگر چه 
  )459: همان(» .دست سپید صبح/ :باالي دست شب/ دستی است«

   :دهد یمو دیروز و فردا را پشت پرانتز قرار  شمرد یمدم را غنیمت  وار امیخدیگر،  يا قطعهاو در 
 ل به گالبِمتوس/ ولی/ ،تو/ امروزند لِگُ شهر طلبکارِ ي همه/ امروز نخواهد شد نانِ/ ،من چه خواهم بود/ یا/ ،من چه بودم«
  )439: همان(» . يدیروز
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، طول شعر میشو یم تر کینزدپایان این مجموعه  وجود دارد، این است که هر چه به »مشت در جیب«بدیعی که در  ي نکته
و این همان است ) 471: همان(» !آه /غربت /غروب« :فقط سه کلمه است این مجموعه،که آخرین شعر  يا گونهبه  گردد یم تر کوتاه

ي شاعران بزرگ معاصر نیز ها سرودهي که حتّی در رینظ یب؛ ایجاز شود یمگفته  )Perspective(» پرسپکتیو«اصطالح به آن  درکه 
 پنهانو قصد دارد آرام آرام از افق نگاه مخاطب  کند یمخود را اعالم  يها سرودهپایان  آیا شاعر با این رفتار نمادین. ي نداردا نمونه
   شود؟

ی که در باب این ایجاز منحصر به فرد باید بدان توجه داشت، آن است مسأله تجربه و  ها سالکه تنها با پشت سر نهادن  ي مهم
شاعري که بتواند با سه «). 30: 1357عابدینی، ( شود یمکه چنین کامیابی در ایجاز براي شاعر فراهم  هاست تجربهدست زدن به انواع 

ل و شاعر رؤیا گمان یبمنتقل کند،  اش خوانندهواژه تمام اندوه و حس خود را به  30: همان(» هاستشاعر عاطفه، شاعر تخی.(  
  

  پیر ما گفت -6- 3
بخش  .کند یمشعر است، منتشر  31که مشتمل بر را » پیر ما گفت« ي مجموعه 1356، در سال »مشت در جیب«زهري بعد از 

   .است ي عرفان اجتماعی تجربهو بیان نوعی  سر رانهیپپندهاي  ،طرح سخنان حکیمانه ي این مجموعه، عمده
، شعر ناب و مسئول، ناب از جهت ارزش هنري، و ]است[، سخن از شعر گفتگو یب«منتقدین، در این اثر اگر چه به نظر یکی از 

زهري در این دفتر به اوج اندیشه . ي معنی، به قالب کالمزیانگ دلو گاه  زند یمگاه روشنی لفظ، به معنی ... مسئول در موضع معنوي 
 رسد یم، اما حقیقت آن است که این توصیفات، تا حد زیادي غیر واقعی به نظر )40: 1358، نژاد یانزاب(» و لفظ، یک جا، دست یافته

  . ي از جهت اندیشه و محتوا و تصویر عرضه نشده استا تازهچیز  -به جز چند شعر معدود -چرا که در اشعار این مجموعه 
بدین معنی . ثبت نمودزهري باید  ه نامب گامی آن را ، ابداع و پیشدکری شاعرانه تلقّکامالً  ياثر توان ینمرا  مجموعهاین هر چند 

 .بازگویدحکیمانه و عرفانی را به زبان امروزي  يها شهیاندو به بازخوانی متون کهن و کالسیک معرفتی بپردازد توانست که زهري 
ار در  اءیاالول تذکرهالی و میبدي، سوانح غزّ االسرار کشفشاعر پیش از این مجموعه نیز با نشاندن عباراتی از کتب عرفانی چون  عطّ

  .ي خود را به متون عرفانی نشان داده بود عالقهپیشانی برخی از اشعار خویش، 
ي عرفانی مخصوصاً اسرارالتوحید و تأثیر اقوال و حاالت منتسب به ابوسعید ابوالخیر در این اثر کامالً ها تذکرهحال و هواي 

  :کند یمه همچون ابوسعید به تناسب موضوع، بیتی نیز زمزمه مشهود است به ویژه آن که پیر ِ شاعر، گا
پیر ما ./ ي دستان ساخت ولولهغرق در / خانقاه ما را،/ ،گنجشک زباني انبوه  شاخهمرغ مستی از ./ ي فروردین بود سبزهموسم «
باد، از روزنه، پیغامِ گل !/ ستیي تاریک زمستان ه چلّهاي که در :/ زیر لب، بیتی را زمزمه کرد./ وقت، خوش گشت/ ناگاه،/ را،

  )492: 1381زهري، (» !برخیز/ ی درویشان است،شیخو یبی و تاب یبروز /  آورد تو را،
ی همچون ابوسعید و عرفایی چون او، دیدگاهی متفاوت نسبت به کرامت دارد  تعابیر پارادوکسیکال ). 487: همان. ك. ر(و حتّ

  :خورد یمت، در اقوال پیرِ این دفتر نیز به چشم که یکی از عناصر شاخص در شطحیات عرفاس
  )493: همان(» .و دل دل نکنم دل یبکه شوم / دلی ارزانی دار!/ اي حق حق:/ فرمود یمدر مناجات، چنین / پیر ما، هر نوبت،«

بی آن که نامی از و گاه ) 490: همان. ك. ر( دهد یمي سرایش شعر قرار  هیما دستشاعر گاه با ذکر نام حلّاج، داستان او را 
و ماجرایی دیگر  دیجو یم، بهره ) 376: 1383عطّار، . ك.ر(جنید به میان آورد، از ماجراي بوسه زدن او بر پاي دزد به دار آویخته 

  :ندیآفر یم
پیر، ./ تندنیت و نامش را گف/ کیست؟ باخته جاني  خرقه یتهاین :/ پرسید/ ي را دیدا ختهیآومرد / در گذرگاهی/ پیر ما، روزي،«

همه کس / -نام مردن را -/ نام نامحدودت را/ ؟دانست یمچه کسی / -نام زادن را، -/ نام محدودت را،:/ گفت/ پایش را بوسید و،
  )497: 1381زهري، (» .تا نامحدود/ نام محدودت را بردي،/ ي نعشت هیساکه تو در ./ داند یم
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  :اشعار این مجموعه، گاه دقیقاً عارفانه است
: همان(» .تا تو را در دل چیست: گفت/ شش جهت را با انگشت نمود،/ شیخ،/ ؟تر نییآ بهره کدام است و  -:/ را پرسیدند شیخ«
484(  

  :ي ایمانی و اعتقادي دارد جنبهگاه 
  )479: همان(» .هر نمازي به جماعت خوانند:/ پیر گفت/ ؟تر فاضلچه نمازي :/ پیر را پرسیدند«

  :رسد یمعظه و اخالق از آن به مشام و گاه نیز رنگ و بوي مو
  )494: همان(» .ماند یمطاعت کامل یک عمرش، باطل / هر که یک گام به آزار فرودستان بردارد،:/ گفت یمپیر ما «

  
  يریگ جهینت - 4

د زهري از جمله شاعرانی است که با سرایش و چاپ  ي مختلف شعر معاصر فارسی حضور داشته ها دههمجموعه، در  6محم
ي شعر نیمایی  طرهیسي کالسیک و ها قالباست، به تدریج از !) آه /غربت /غروب(طرح فارسی  نیتر کوتاهاو که شاعر . تاس

د . آورد یمو به سرودن شعر سپید روي  ردیگ یمفاصله  ات فارسی، تعهه به تحصیل زهري تا مقطع دکتراي ادبیدر عین حال، با توج
  .الً در آثارش مشهود استي ادب کالسیک فارسی کام رهیذخبه 

با این حال در روند شاعرانگی او انقالب و انفجاري که به خلق اثري  است» مشت در جیب«ي  مجموعه در اوج زهري ي نقطه
دي دیگر«انقالبی که در فروغ فرّخزاد به خلق . شاخص و کامالً متفاوت منجر شود، صورت نگرفت ، در سهراب سپهري به خلق »تولّ

ي ها نوشتهآن چنان که از آثار و . منجر شد» هواي تازه«و در شاملو به آفرینش » آخر شاهنامه«در اخوان به آفرینش  ،»حجم سبز«
  . گامِ او در مسیر سرودن، آگاهانه و رضایتمندانه است به ، حرکت آرام و گامدیآ یبرمزهري 

ي از تأثیر دیگر شاعران دیده  -وي ي نخستینها سرودهبه ویژه  -ي زهري ها سرودهي از ا پارهاگر چه در  این شود یمرد ،
دانه نیست و هیچ  همواره  ،اش شاعرانهزندگی در طول  زهري. کند ینمي به استقالل شاعرانگیِ او وارد ا خدشهتأثیرپذیري مقلّ

ت خود به تخریب شاعري قامت بست و نه براي اثبا ي قهیسلسبک و  در پسِنه  .حرکت کرد با آرامشی راز اندودو  خودش بود
این انزواطلبی در عین حال که ریشه در شکست جریان . ي انزوایی آگاهانه یا ناخودآگاه است دلباختهاو . کسی پرداخت

  . بازگردد تواند یمي زندگی شاعر نیز ها گذشتهي تاریخی و ها شکستروشنفکري روزگار زهري دارد، به 
ي اشعار او به ها شاخصه نیتر عمدهاین شاخصه به همراه یأس و ناامیدي، . ري استي زهها سرودهي اجتماعی وجه غالب در ها شهیاند
ي نحوي زبان تبري در ها ساختي واژگان و ریکارگ بهیی نیماوار و گرا عتیطببا آن که زهري شاعري شمالی است، از . ندیآ یمشمار 

.  ي شهري و مناسبات اجتماعی پیچیده استها تودهعر بنابراین او از این منظر در مقایسه با نیما، شا. اشعار وي اثري نیست
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