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  هاي سبکی کتاب معارف بهاء ولدبررسی مشخصه
 

  1پور مژگان حسن

  :چکیده

ر به کتاب معارف بهاء ولد از جمله کتاب ها یی است که ویژگی هاي  بارز سبکی دارد اما در کتاب هاي سبک شناسی کمت

در این مقاله سبک کتاب از لحاظ عناصر زبانی در سه سطح واژگانی و نحوي وبالغی مورد توجه . این موضوع توجه شده است

در سطح واژگانی قید هاي زمان و مکان و نشانه هاي ندایی مورد بررسی قرار گرفته است ودالیل استفاده ي .قرار گرفته است

سطح نحوي کاربرد فراوان جمالت مرکب و علل استفاده از این جمالت مورد توجه بوده  در.نویسنده از آن ها مشخص شده است

  .است و در سطح بالغی به بررسی بارز ترین صناعات ادبی  در متن پرداخته شده است

  

  

  سبک،عناصر زبانی،عناصر نحوي،تشبیه :هاکلیدواژه

                                                        
 mozhganhasanpor@yahoo.com : دانشجوي کارشناسی ارشد،  رایانامه -1
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   مقدمه

این کتاب درواقع مجموعه اي از مواعظ و نصایح بهاءولد است و .کتاب معارف بهاءولد در قرن شش هجري نوشته شده است

عرفانی  اگرچه این کتاب یک متن کامال.نیز انچه وي در جواب سوأل مریدان بیان کرده و به رسم مجلس گویان تقریر نموده است

کتاب وروبه رو شدن با چنین است اما در برخی قسمت ها شبیه متون سورئالیستی می شود به طوري که خواننده هنگام مطالعه ي 

عباراتی را که نویسنده در ارتباط با خدا .رفته و در فضاي کامأل خیالی قرار می گیردگعباراتی به ناگاه از فضاي عرفانی بودن فاصله 

صفحه اي از نویسنده در هر .اهللا را بوسه میدهم و در او می غلطم:بیان می کند بیشتر شبیه شطحیات برخی عرفاست مانند این عبارت

یک موضوع جدید صحبت می کند و متن به صورتی نیست که مانند برخی از کتاب ها خواننده مجبور باشد تمام بخش ها را 

  .مطالعه و دنبال کند تا در آخر به نتیجه اي برسد

ند نثر کتاب اگرچه برخی معتقدا.کتاب در مجموع از سه فصل تشکیل شده است که محتویات هر سه فصل مانند یکدیگر است

اي کتاب دشوار است و هعرفانی است درك بسیاري از قسمت  ساده و روان است اما باید گفت چون متن کتاب یک متن کامال

عنصر زمان و مکان در این کتاب .خواننده مجبور است یک عبارت را چندین بار بخواند تا مفهوم سخن نویسنده را متوجه شود

در این کتاب گاه نویسنده پاسخ دهنده ي سوأل شخص .نیست که منسجم و در ارتباط باهم باشد شکسته است و مطالب به گونه اي

عارف آن کس است که بزرگی خدا بر او مستولی شده :فقیه عمر گفت عارف کیست؟گفتم:معینی است مانند این عبارت

دراهم مخلوطه فقیر را حالل :ابوحنیفه گفت:رتگاه نویسنده سخنان دیگران را بیان می کند مانند این عبا).347:1352معارف،(باشد

ست و مرجع ضمایر هم نامشخص اگاه نویسنده سخن می گوید با مخاطبی که مشخص نیست چه کسی ).338:1352معارف،(است

  ).222:1352معارف،(تو خود را بر حضرت اهللا همین بس که دوستدار خاك پاي یکی از خدمتکاران باشی:است مانند این عبارت

در این .کتابی که راجع به سبک کتاب معارف مطالب را مطرح نموده است کتاب سبک شناسی آقاي دکتر شمیسا است تنها

مصحح این کتاب در مقدمه اي که .کتاب نویسنده بعد از ذکر احوال بهاء ولد تنهابرخی مختصات زبانی و ادبی را بر شمرده اند

ی خصایص دستوري مورد بررسی قرار داده و مزایاي این کتاب را برشمرده براي آن نوشته است کتاب را از لحاظ ادبی و برخ

در کتاب سبک شناسی و مقدمه ي مصحح به این مطلب اشاره شده که کتاب داراي لغات نادري است اما توجه به این نکته .است

ایرج افشار در مورد سبک  آقاي دکتر.مهم است که تنها آوردن چند لغت نادر نمی تواند مختصه ي سبکی کتاب محسوب شود

  .آن سبب دشواري و ناآرامی بیشتر است نسبک کتاب پیچیده و دشوار گونه است ومعانی جوشا:این کتاب اینطور می نویسد
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درمجموع باید گفت این کتاب در بسیاري از قسمت ها چندان قابل درك نیست و نویسنده مجبور است برخی قسمت ها را 

  .چندین بار بخواند

  

  :ات بارز سبکیمشخص

  :در سطح واژگانی زبانیبررسی کتاب از لحاظ عناصر

افعالی که در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است ساده و متعددي هستند و وجه بیشتر این افعال اخباري است زیرا -1

اشته سخن می گوید و به گونه اي نویسنده پیوسته از حاالتی که بر او گذشته،اقوال وسخنان دیگران و گفت و گوهایی که با خدا د

  .می خواهد مخاطبان خود را از این مسأله آگاه کند و درواقع نویسنده مادام در حال خبررسانی از احوال خود و اقوال دیگران است

 در بیشتر قسمت هاي این کتاب نویسنده پیوسته از قید اکنون استفاده می کند به طورکلی متن کتاب به گونه اي است که-2

اکنون هایی .عنصر زمان و مکان در آن شکسته شده و مشخص نیست که نویسنده چه زمانی و در کجا این سخنان را بیان می کند

که نویسنده استفاده می کند اکنون لحظه اي است و یکی از دالیلی که باعث شده از قید اکنون استفاده کند این است که می 

اکنون بنگر که من عاشق کار خویشم یا کار من عاشق من :ند این عبارتخواهد توجه مخاطبان را برانگیزد مان

یکی از دالیل دیگري که باعث شده از قید اکنون استفاده کند این است که از مخاطب خود می ). 166:1352معارف،(است؟

ر عمرت از این میته خالص یابد اکنون اگر می خواهی تا حری:خواهد از این لحظه به بعد چنین کاري را انجام دهد مانند این جمله

  ).79:1352معرف،(وضو ظاهر کن با این نیت که از بهر خدمت اهللا طهارت می کنم

استفاده می کند زیرا پیوسته می خواهد خداوند یا شخص دیگري را مورد خطاب )) اي((نویسنده فراوان از نشانه ي ندایی -3

ید را در خود دارند و نویسنده با به کاربردن آنها خواهان چیزي است و در بعضی قرار دهد عالوه بر این نشانه هاي ندایی نوعی تأک

مانند این .قسمت ها که این نشانه را به کار برده مقصودش برانگیختن مخاطب به انجام کاري یا برحذر داشتن او از آن کار می باشد

  ).95:1352معارف،(ي آن مراد در تو می آیداي آدمی در هر ریزه ي شهوت تو دیوي چنگال در زده است و به بو:جمله

در واقع نویسنده می .در برخی عبارات نویسنده با به کاربردن این نشانه ضمن مخاطب قرار دادن خداوند خواهان چیزي است

نشانه ي توانست بدون به کاربردن این نشانه خواسته ي خود را بیان کند در این صورت از میزان تأکید کاسته می شد در حالی که 

اي اهللا مرا بیخبر مدار از فعل و تصرف خود بعد از خاك :ندا در آغاز جمالت میزان تأکید را افزایش داده است مانند این عبارت
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اي یاران بدین حکمت هاي من که همچون دواخانه اي است خود را ).146:1352معارف،(شدن که من عاشق تصرف و فعل توأم

  ).85:1352معارف،(بشویید

  :ی متن از لحاظ عناصر زبانی در بخش نحويبررس

بیشتر جمالت این .آنچه که از لحاظ نحوي در این کتاب مورد توجه است نوع جمالتی است که نویسنده به کار برده است

یکی از دالیلی که باعث شده نویسنده از جمالت مرکب استفاده کند این .کتاب از نوع جمالت مرکب هم پایه و وابسته ساز است

است که نویسنده وقتی سخن می گوید به گونه اي مطلب را بیان می کند که در یک جمله نمی گنجد و پیوسته مخاطب منتظر 

ن می گوید که انگار پیوسته در کالمش عبارات علی خس ناست تا جمالت دیگر را بشنود و درواقع نویسنده به گونه اي با مخاطبا

محبت را در تو :ش،کالمی دیگر را می طلبد وعبارات بهم پیوسته است مانند عبارات زیرو معلولی وجود دارند وهربخشی از کالم

تو خود را فرا موش کن تا آتش تو کشته شود و به مقام ).177:1352معارف،(می آکند و می فشارد تا از محبت و عشق تو را پر کند

شود نویسنده به گونه اي سخن می گوید که هر عبارت همانطور که در این عبارات هم دیده می ).117:1352معرف،(خود باز آیی

عبارت دیگري ر ا طلب می کند وجمالتی که در سراسر کتا به کار برده است به گونه اي است که با حذف کردن آنها ساخت 

  .معنایی و نحوي عبارات خدشه دار می شود

  :بررسی متن از لحاظ عناصر بالغی

ب خود استفاده کرده است اما بارزترین آرایه اي که نویسنده به کاربرده است تشبیه نویسنده از صناعات گوناگونی در کتا

دلیل استفاه از این آرایه با بسامد فراوان این است که .است و درواقع بهترین هنر نویسنده همین تشبیهاتی است که به کار می برد

استفاده از این آرایه در کتاب در واقع یک .سوس گرداندنویسنده قصد داشته امور انتزاعی و ذهنی را براي مخاطبان خود مح

مشخصه ي بارز سبکی است و نویسنده با به کاربردن این تشبیهات بر درجه ي ادبی بودن کتاب افزوده است به ویژه اینکه برخی 

رغ حواس و گنجشگان این چند م:تشبیهات بسیار بدیع است ونویسنده خود این تشبیهات را ابداع کرده است مانند عبارات زیر

من ).343:1352معارف،(روح آدمی در فکرت خود مانند گربه در انبان است).70:1352معارف،(اندیشه ها را با تو جمع کرده اند

  ).5:1352معارف،(هر ساعتی خود را با اجزاي خود می فشارم مانند درخت گل تا غنچه ي معرفت درونم پدید آید

  

  :نتیجه گیري
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در سطح بالغی تشبیه در این .صر نحوي و بالغی بررسی شد و بارزترین مشخصه هاي سبکی مشخص شدکتاب از لحاظ عنا

کتاب بارز ترین مشخصه ي سبکی بود به طور کلی چون کتاب یک متن عرفانی است نویسنده بر آن است تا با استفاده از تشبیهات 

ربرد قید اکنون و نشانه هاي ندایی و وجه اخباري افعال در سطح واژگانی کا.بدیعی سخنان خود را ملموس و قابل درك سازد

  .مورد توجه بود که در سراسر متن دیده می شودونویسنده ازجمالت مرکب هم به میزان زیادي استفاده کرده است

  

  

  

  

  :منابع

  179:3افشار،ایرج،نقدي بر کتاب معارف بهاء ولد،مجله ي راهنماي کتاب،-1

  .  ی نثر،تهران،انتشارات میترا،چاپ دهم،سبک شناس1377شمیسا،سیروس،-2
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  کارکرد ردیف در غزلیات شمس
  2پور هیوا حسن

  3لیال محمدي

 چکیده

گون مورد کاوش، نقد و سنجش  عنوان یکی از شاهکارهاي گرانسنگ عرفانی ادب فارسی، از زوایاي گونه غزلیات شمس، به 
ی است که بر آن یژههایی که برجستگی و یکی از جنبه. قرار گرفته است ات شمس داده، موسیقی و نواي خاص ها طنین  اي به غزلی

این مقاله، به بررسی ساختار ردیف در . ساز غزلیات، ردیف نقش بسزایی ایفا کرده است از میان عناصر موسیقی. افکنده است
هاي  با توجه به داده. در ردیف نشان داده استهاي مولوي را  هاي زبانی و بالغی پرداخته و سپس هنجارگریزي غزلیات، از دیدگاه

در سطح بالغی، تکرارهاي ردیف، بیشتر براي . هاي فعلی پویا استفاده کرده است این مقاله، در سطح زبانی، موالنا بیشتر از ردیف
رکردن وزن است با . ده از ردیف استهمچنین، نشان داده شده است که موالنا، یکی از شاعران هنجارگریز در استفا. تأکید و پ
 .دست داد هاي دیگري از ردیف به توان تعریف ي مولوي از ردیف، می توجه به چگونگی استفاده

  

  

 .غزلیات، موالنا، ردیف، موسیقی، هنجارگریزي :ها کلیدواژه

                                                        
 hiva.hasanpoor@gmail.com: رایانامه دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  - 2
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی - 3

mailto:hiva.hasanpoor@gmail.com
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  ي کار و اهمیت تحقیق پیشینه

قان و  سی، از جنبهعنوان یکی از شاهکارهاي گرانسنگ عرفانی ادب پار دیوان کبیر، به      ها و زوایاي گوناگونی توجه محقّ
هایی در ارتباط با آن صورت  ها، کارها و پژوهش توان گفت در بیشتر زمینه خود جلب کرده است و تقریباً می ادب پژوهان را به

مباحثی در مورد » ی شعرردیف و موسیق«در کتاب ارزشمند . در پیوند با این پژوهش نیز، کارهایی انجام گرفته است. گرفته است
اي از  پژوهش حاضر، با دیدي نقّادانه به مباحث آن کتاب نگریسته و در پاره. هنجارگریزي موالنا در ردیف شعري آمده است

موالنا از «آمده است که » ردیف و موسیقی شعر«براي نمونه، در کتاب . دست داده است موارد، نتایجی متناقض با آن کتاب به
ا آنچه بیش از همه دیده می. ناگون براي ردیف شعرش بهره برده استهاي گو واژه هاي  از میان فعل. شود، ردیف فعلی است ام

هاي ربطی بیشترین قدرت سخن پیوندي را  شناختی، فعل از نظر زبان. کاربرد بیشتري دارد "است، هست، نیست و است"فارسی 
ترین تا  نهایت جمله پیوند دهند و از ساده توانند بی سازند؛ بنابراین می اده جمله میها دو اسم را به هم پیوند د این فعل. دارا هستند

ا با بررسی غزل). 128: 1382محسنی، (» ها را داشته باشند ترین جمله پیچیده بینیم از افعال خاص با  هاي مورد نظر و تعیین بسامد می ام
  .تر استفاده شده استمعانی پویا نسبت به افعال ربطی با مفاهیم ایستا بیش

هنجارگریزي مولوي در ردیف «اي است تحت عنوان  از دیگر کارهایی که در ارتباط با پژوهش حاضر انجام شده، مقاله  
البتّه پژوهش حاضر، بدون . هاي زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اصفهان چاپ شده است ي پژوهش که به تازگی در مجلّه» غزل

با بررسی و . انجام گرفته است و زمانی از آن آگاه شدیم که تقریباً ساختار کار ما به پایان رسیده بودآگاهی از آن پژوهش 
مزیت . هایی که در هر دو تحقیق وجود دارد، تفاوتهایی نیز، وجود دارد ها انجام شد، دیدیم با وجود شباهت اي که بین آن مقایسه

ات شمس . د استپژوهش ما، آن است که اصل و اساس آن بر بسام مه و گزینش -) غزل 1065(یعنی با بررسیدن تمامی غزلیبا مقد
ي  براي نمونه، در مقاله. دست داده است ي آن بسامدها، نتایجی قطعی و متقن به انجام شده و بر پایه -دکتر شفیعی کدکنی

واع کلمه را در بر دارد و بیشتر فعلی است ان] غزلیات مولوي[هاي او  ردیف«فقط به گفتن » هنجارگریزي مولوي در ردیف غزل«
از لحاظ فعلی و  -دست دادن بسامد دقیق ردیف  که در پژوهش حاضر، با به اکتفا شده است در صورتی) 35: 1390رادمنش، (» ...و

. است تر کردن بحث شده ها از لحاظ پویایی و ایستایی، سعی در علمی و همچنین تبیین و بررسی آن -اسمی و گروهی بودن 
ت است که شفیعی شناسی، بسیار حائز اهمیت است به بسامد، در مطالعات سبک کدکنی در کتاب شاعر  دلیل همین ارزش و اهمی

 "نرم"ي  شناسی را باید یادآوري کنم و آن، این است که در مطالعه قبل از هر چیز یک اصل بسیار مهم علم سبک«نویسد  ها می آینه
ت ندارد که  بودن "انحراف از نرم"و  1385شفیعی کدکنی،(» آن عنصر یا عناصر "بسامد"یا نبودن یک یا چند عنصر آنقدر اهمی :

39 .(  

ي آن، با  نویسنده. شود دیده می» هنجارگریزي مولوي در ردیف غزل«ي  گاه در مقاله ي دیگر، مباحثی است که گاه نکته     
ت آن «ه کرده است که ي مقاله به این موضوع اشار وجود اینکه در مقدمه عد موسیقایی ردیف و اهمیمولوي بیش از دیگران، به ب

رادمنش، (» تر و دلنوازتر کرده است ویژه، در غزلیات آگاهی داشته و با این ویژگی، شعر خود را شورآفرین در غناي شعر، به
ار گرفتن همراه با جذبه و شور و حال و سماع، احتمال، از خود رهایی و در تصرّف محبوب قر به«نویسد  در ادامه می) 34: 1390

پیداست که با وجود چنین ). 35: همان(» هاي شعر او از جمله ردیف شده است ي زمینه گریزي و تنوع در همه موجب این همه قالب
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و چینش و درست است که از چگونگی کاربرد کلمات . توان نتایجی علمی و متقن استخراج کرد هایی، نمی ها و داده تناقض
ات و همچنین وزن و موسیقی آن گزینش آن ي آن اشعار، با دیگر شاعران ادب پارسی،  توان فهمید که سراینده ها، می ها در غزلی

شناسی و نقد روانشناسی، مباحثی در مورد هیجان و  اي و البتّه از دید نشانه صورت انگاره توان به بسیار متفاوت است و حتّی می
تواند منجر به  شناسی و بسامدي به مباحث عاطفی و روانی نمی اما استناد مطالعات سبک. ي آن بیان کرد ایندهحاالت درونی سر

هنجارگریزي «ي  ي مقاله هاي نویسنده توان تمام گفته خارج از این موارد و مواردي مشابه، تقریباً می. دادن نتایج علمی و دقیق شود
  .را پذیرفت» مولوي در ردیف غزل

شوند و در  صورت مستقیم به موضوع پژوهش ما مربوط نمی اند، به دیگر کارهایی هم که در ارتباط با ردیف انجام گرفته     
  . 1اند نوشت مقاله ذکر شده ها در پی اي از آن پاره. گیرند فرع با موضوع تحقیق ما قرار می

طور  هاي او به ي ردیف در غزل آید، بررسی مقوله حساب می ي غزل به از آنجایی که موالنا یکی از ساختارشکنان در عرصه     
ي زبان فارسی و همچنین اضافه کردن مطالبی جدید در تعریف ردیف راهگشا  بردن به امکانات گسترده تواند در پی اختصاصی، می

 . باشد

  

  مقدمه

. پژوهان بوده است شاعران، ادیبان و ادبساز، همواره مدنظر  عنوان یکی از عوامل موسیقی ردیف از دیرباز تاکنون، به     
هاي  با توالی یکسان و با نقش) واژه، گروه، بند یا جمله(همگونی کاملی است که از تکرار یک عنصر دستوري یگانه «ردیف 

). 62: 1370شناس،  حق( 2»آید ي قافیه پدید می صوتی، صرفی، نحوي و معنایی یکسان در پایان مصاریع یا ابیات شعر و بعد از واژه
کدکنی،  به نظر شفیعی). 2074/ 4: 1363پادشاه، (» نشیند به معنی سواري است که پس از سوار دیگر، بر یک اسب می«در لغت نیز 

  ).157: 1381کدکنی،  شفیعی(» رود شود، بسامد ردیف هم در آن باالتر می تر می هرچه غزل کامل«

این نقش موسیقایی، زمانی به نهایت . ز هر چیزي، نقش موسیقایی آن استشاید بتوان گفت، مهمترین نقش ردیف، قبل ا     
کار رود و در واقع، یکی از هنرهاي شعري شاعر، در اینجا  رسد که در پیوند با دیگر کلمات، در محور همنشینی به زیبایی خود می
  ).80: 1362وطواط، (» شود خوب ظاهر می وقوف طبع شاعر و بسطت او در سخن، به بربستن ردیف«چرا که . دهد خود را نشان می

تواند از لحاظ صوري و ظاهري باشد و هم از  این پیوند، هم می. دهد هم پیوند می ردیف، همانند بندي نازك، تمام ابیات را به
هم پیوند  ا بهاي ابیات ر بدین معنی، ردیف، همانطور که از لحاظ ظاهري، همانند نخ و رشته. لحاظ اندیشه و محتواي حاکم بر شعر

براي نمونه در غزلی با . تواند با در قید و بند گذاشتن افکار شاعر، از پراکندگی و تشویش خاطر او جلوگیري کند دهد، می می
  :مطلع

  3بیا بیا که تویی جانِ جانِ جانِ سماع               بیا که سرو روانی به بوستانِ سماع
  )   465مولوي، غزل (                                                                                            
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است که در اینجا، ردیف واقع شده و گویی شاعر، تمام شعر را حول این » سماع«ي  ي مفهومی ابیات، بر روي واژه تمامی تکیه
باشند، اندیشه و » سماع«آوا با ردیف  نی، کلمات، همکند عالوه بر اینکه، در محور همنشی شاعر خود را ملزم می. واژه سروده است

از طرف دیگر، ملزم بودن شاعر، به آوردن ردیف در غزل، . محتواي حاکم بر غزل نیز، حول محور همین موضوع شکل بگیرد
و ) ع در بیت باالمانند بوستانِ سما(شود  نیز می... باعث تالش و کوشش او در خلق مضامین، ترکیبات، تشبیهات، استعارات جدید و

  .یابد در اینجاست که ذوق و تخیل شاعر، مجال جوالن و خودنمایی می

قان ادبیات بر آن است  امروزه، یکی از کوشش. عنوان عاملی در جلب مخاطب نیز بررسی کرد توان به ردیف را می      هاي محقّ
ت رسوخ و تأثیر شعر را در الیه به دیگر سخن، دلیل اینکه، چرا فالن شعر، بیشتر از . سی کنندها و طبقات مختلف اجتماع برر که علّ

هاي بیشتري را در ادوار مختلف  اشعار دیگر، در ذهن و روان اقشار مختلف مردم، تأثیر گذارده است؟ و یا چرا فالن شعر، مخاطب
  ...توجه واقع شده است؟ و گون ادبی، مورد هاي گونه ادبی داشته است؟ چرا فالن شاعر، بیشتر از دیگر شاعران در دوره

ردیف . کار بستن ردیف مناسب در شعر دانست توان یکی از دالیل را گزینش و به در پاسخ به این تیره از سؤاالت، می     
بدین . شود ي خود، باعث هماهنگی و همسویی خواننده با شعر نیز می کند، به نوبه ي موسیقی شعر را تقویت می عالوه بر آنکه، جنبه

. شود کند و گویی خود او نیز در آفرینش شعر، با شاعر شریک می عنی، که خواننده، همواره در پایان ابیات، کلماتی را تکرار میم
  :براي مثال، در غزل

  هاي دلم، باري بیا رویی نما            اي مراد و حاصلم، باري بیا رویی نما اي هوس
  )70همان، غزل (                                                                                                 

بردن به تکرار موجود در بیت که ناشی از وجود ردیف است، گویی در تمامی ابیات دیگر،  خواننده، با خواندن بیت اول و پی
یکی از دالیل . کند شود و کلماتی را تکرار می یچرا که در پایان هر بیت، با شاعر همسو م. کند در سرودن شعر به شاعر کمک می

چون در مجالس سماع و پایکوبی صوفیه، که در آن اشعاري . تواند همین نکته باشد هاي طوالنی نیز، می ي مولوي از ردیف استفاده
شوند و اشعار را تکرار  ي اشعار، همسو توانستند با شاعر یا خواننده شده است، تنها در صورتی حاضران در مجلس می هم خوانده می

  .4کرده است تشخیص را براي آنان آسان می) ردیف(کنند که بتوانند، اشعار را تشخیص دهند و این تکرارهاي پایانی 
ی  به -... صورت واژه، گروه و چه به -ردیف       ی شعر )شعر(عنوان عضوي از یک بافت کلّ ، همواره باید با توجه به بافت کلّ

ت این موضوع، زمانی بیشتر روشن میاهم. معنی شود شود که بدانیم در ادبیات، هر واژه، جدا از معناي اصلی خود، معانی دیگري  ی
به دیگر سخن، ردیف، عالوه بر پیوند دادن صورت ظاهري ابیات، . کند یعنی، ابعاد معنایی گوناگونی پیدا می. گیرد نیز می

ش بودن افکار شاعر جلوگیري میدهد و  بندي اندیشه را، نیز شکل می استخوان البتّه این مهم، . کند در واقع، از پراکندگی و مشو
ی اثر معنی شود مند است  ي نظام زیرا ردیف، جزئی از یک پیکره. زمانی محقّق خواهد شد که ردیف، با توجه به بافت و ساخت کلّ

مندي و همسویی  یابی به نظام دیهی و واضح است، براي دستمندي آن پیکره، تأثیر دارد و ب ي خود در ساختار و نظام که به نوبه
پس، ردیف، جداي از بافت و ساخت . ردیف در ساختار یک اثر، باید آن را با توجه به همان ساختار در نظر گرفت و معنی کرد

  .تواند داراي وحدت معنایی باشد اصلی، نمی

  :توان نکات زیر را استخراج کرد آمده است، می ها در مورد ردیف با توجه به تعاریفی که در کتاب     
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 .آید اي است که پس از قافیه می ردیف، کلمه .1

 .هاي قالب شعري تکرار شود ردیف، باید در پایان بیت .2

 .ي تکرار شده، باید در تمام ابیات، داراي معناي واحدي باشد کلمه .3

  .شود نامیده می» مردف«شعري که ردیف داشته باشد،  .4
     زبان فارسی، نوعی هنجارگریزي محسوب با توج ه به نکات باال، هرگونه انحراف از هنجار معمول در ساختار ردیف

ل در شعر شاعران دوره. شود می کار رفته در شعر این شاعران، متناسب با قواعد  بینیم ردیف به هاي ابتدایی ادب فارسی، می با تأم
ان گفت تعاریف ارائه شده نیز بر اساس غور و تعمق در شعر این شاعران مطرح شاید بتو. حاکم در تعاریف مربوط به سبک است

هاي بعدي شعر زبان فارسی، ساختار ردیف در شعر برخی از شاعران همراه با انحرافاتی از تعریف غالب در  در دوره 5.شده است
، داراي بسامد باالیی است که براي هر مخاطب ها در شعر شاعري همچون موالنا این هنجارگریزي. ي ردیف همراه بوده است زمینه

براي . ایم بر این اساس، در این مجال به بررسی ساختار ردیف در غزلیات شمس پرداخته. کند آشنا با ادب فارسی جلب توجه می
نی به بررسی کدک ، گزینش و تفسیر محمدرضا شفیعی با مقدمه» غزلیات شمس تبریزي«غزل از کتاب  1065کار با تأمل در  این

  .6ایم دست آمده را در نمودارهایی نشان داده ایم و نتایج به ي زبانی، بالغی و هنجارگریزي پرداخته ساختار ردیف از سه جنبه

  

  ساختار زبانی) 1

ات شمس آمده است،  1065از       غزل داراي ردیف فعلی  350غزل داراي ردیف هستند که از این میان   663غزل که در غزلی
که بیشتر از یک کلمه (غزل هم داراي ردیف گروهی  135و  7غزل داراي ردیف اسمی 178) که از یک فعل تشکیل شده است(

  .شود ها اکتفا می ي غزل در ادامه، براي پرهیز از اطناب، فقط به آوردن شماره. هستند) است

  

 -122 -119 -118 -113 -111 -109 -107 -102 -101 -100 -94 -91 -83 -75 -21: هاي داراي ردیف فعلی شماره غزل
124- 127- 129- 130- 133- 137- 138- 141- 142- 144- 149- 150- 151- 156- 157- 158- 159- 160- 161- 162- 
163- 164- 166- 167- 172- 173- 174- 175- 176- 177- 180- 181- 182- 183- 184- 186- 187- 188- 189- 191- 
194- 195- 196- 197- 198- 201- 203- 204- 206- 207- 208- 210- 212- 213- 214- 215- 216- 217- 218- 219- 
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221- 222- 226- 227- 228- 229- 232-236- 239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 249- 250- 251- 253- 
255- 256- 257- 258- 259- 260- 264- 265- 266- 267- 268- 273- 274- 278- 280- 281- 282- 283- 285- 286- 
288- 289- 290- 291- 292- 294- 295- 296- 297- 298- 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 307- 309- 
 -340 -338 -337 -332 -330 -329 -328 -)ب(324 -)الف(324 -323 -322 -320 -319 -318 -315 -313 -311 -310
342- 343- 344- 346- 348- 350- 351- 353- 355- 357- 358- 360- 362- 366- 367- 368- 370- 371- 372- 373- 
375- 376- 378- 389- 390- 401- 406- 408- 415- 416- 420- 424- 429- 430- 431- 434- 435- 445- 447- 450- 
 -514 -513 -512 -511 -505 -503 -502 -501 -499 -496 -495 -)ب(494 -)الف(494 -489 -488 -487 -486 -459
 -)الف(560 -557 -555 -554 -549 -547 -545 -544 - 543 -541 -537 -536 -530 -527 -519 -518 -517 -516
 -615 -609 -608 -603 -602 - 597 -596 -595 -592 -591 -588 -582 -580 -578 -577 -576 -575 -565 -)ب(560
617- 618- 621- 622- 623- 624- 625- 626- 628- 629- 634- 635- 638- 642- 645- 650- 651- 652- 677- 683- 
691- 695- 697- 698- 702- 710- 713- 717- 723- 727- 732- 736- 738- 739- 742- 745- 747- 757- 761- 764- 
766- 768- 779- 780- 794- 798- 802- 804- 808- 810- 820- 825- 830- 831- 832- 846- 847- 851- 861- 865- 
870- 871- 880- 883- 884- 886- 887- 890- 893- 897- 904- 908- 912- 921- 929- 934- 938- 950- 951- 953- 
956- 974- 975- 997- 998- 999- 1000- 1001- 1002- 1006- 1010- 1011- 1013- 1019- 1020- 1037- 1038- 

1039 - 1040- 1051- 1052- 1054- 1056- 1060 – 1063  
 -40 -37 -36 -33 -32 -31 -28 -27 -25 -24 -22 -20 -17 -16 -15 -8 -6 -4: هاي داراي ردیف اسمی شماره غزل

42- 43- 45- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 57- 58- 60- 62- 63- 65- 66- 67- 69- 71- 72- 76- 80- 82- 86- 88- 93- 
116- 135- 185- 271- 383- 384- 385- 387- 391- 393- 398- 399- 400- 402- 407- 409- 419- 432- 437- 444- 
446- 448- 458- 560- 461- 465- 466- 467- 468- 469- 478- 481- 482- 522-  535- 627- 640-  643- 644- 652- 
655- 662- 670- 671- 672- 678- 679- 680- 681- 686- 687- 689- 690- 694- 703- 707-  718- 725- 731- 733- 
767- 743- 753- 755- 762- 763- 765- 770- 772- 773- 774- 775- 778- 781- 782- 784- 787- 788- 789- 791- 
792- 795- 796- 797- 801- 803- 805- 812- 813- 814- 815- 816- 817- 823- 824- 826- 829- 833- 834- 836- 
838- 839- 840- 841- 842- 843- 845- 851- 859- 866- 867- 872- 873- 876- 882- 907- 909- 933- 935- 961- 
970- 971- 978- 981- 986- 1005- 1008-  1017- 1026- 1028- 1050- 1059- 1061- 1064   

 -114 -105 -104 -103 -97 -95 -90 -89 -78 -70 -64 -48 -44 -41 -38 -11: هاي داراي ردیف گروهی ي غزل شماره
115- 117- 123- 124- 125- 126- 128- 130- 134- 140- 143- 152- 153- 155- 165- 170- 171- 178- 179- 190- 
192- 193- 200- 202- 211- 223- 225- 233- 247- 252- 254- 275- 276- 292- 293- 312- 317- 331- 333- 334- 
336- 349- 352- 359- 361- 365- 369- 388- 394- 395- 397- 404- 405- 410- 421- 422- 423- 427- 442- 443- 
471- 479- 480- 521- 523- 532- 574- 590- 593- 604- 631- 637- 654- 674- 675- 676- 682- 696- 700- 701- 
709- 711- 721- 724- 744- 749- 750- 751- 785- 786- 793- 800- 806- 807- 809- 811- 818- 819- 821- 822- 
835- 856- 860- 874- 885- 900- 916- 917- 922- 931- 944- 953- 958- 964- 1018- 1022- 1024- 1035- 1045  

هاي موالنا بیشتر از  در غزل. هاي موالنا کاربرد بیشتري دارد هاي فعلی در غزل بینیم در این میان، ردیف طور که می همان     
ك است، استفاده از چنین افعال پویایی  که غزل با توجه به این. استفاده شده است 8افعال پویا هاي موالنا، سرشار از موسیقی و تحرّ

ك بسیار مؤثّر و سودمند است در غناي موسیقی و بیشترین » ردیف و موسیقی شعر«در کتاب . ایجاد فضایی مهیج و پر از تحرّ
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هاي گوناگون براي  موالنا از واژه«داند بدین صورت که  هاي موالنا را مربوط به افعال ربطی می هاي فعلی در غزل کاربرد ردیف
است، هست، نیست "هاي فارسی  از میان فعل. شود، ردیف فعلی است دیده میاما آنچه بیش از همه . ردیف شعرش بهره برده است

ها دو اسم را  این فعل. هاي ربطی بیشترین قدرت سخن پیوندي را دارا هستند شناختی، فعل از نظر زبان. کاربرد بیشتري دارد "و است
» ها را داشته باشند ترین جمله ترین تا پیچیده دهند و از ساده نهایت جمله پیوند توانند بی سازند؛ بنابراین می به هم پیوند داده جمله می

بینیم از افعال خاص با معانی متحرّك نسبت به افعال  هاي مورد نظر و تعیین بسامد می اما با بررسی غزل). 128: 1382محسنی، ( 
  .ربطی با مفاهیم ایستا بیشتر استفاده شده است

  :ایستا است» باشد«در بیت زیر فعل : براي نمونه
  اگـر عـالم هـمه پرخـار بـاشد              دل عـاشق هــمه گلزار بـاشد

  )242مولوي، غزل (                                                                        
  :پویا است» روي می«در بیت زیر فعل 

  روي   سو که دانی مـی دانا و بیناي رهی، آنروي             که بر اسب بقا از دیـر فـانی مـی اي آن
  )890همان، غزل (                                                                                         

  هاي فعلی در غزلیات شمس نمودار نوع ردیف

  
  

 -133 -130 -129 -127 -124 -122 -119 -118 -113 -109 -107 -102 -101 -100 -75: ایستا هاي افعال  ي غزل شماره
137- 138- 141- 142- 144- 149- 150- 151- 156- 157- 159- 160- 161- 162- 166- 181- 186- 189- 194- 195- 
198- 201- 212- 214- 215- 216- 218- 236- 239- 242- 244- 245- 250- 251- 252- 253- 255- 256- 267- 268- 
273- 278- 281- 285- 286- 289- 292- 301- 309- 310- 311- 318- 319- 320- 337- 343- 344- 348- 350- 351- 
353- 360- 362- 368- 372- 375- 378- 431- 445- 450- 459- 495- 496- 505- 512- 514- 516- 517- 518- 519- 
 -650 -626 -624 -623 -622 -621 -608 -603 -591 -588 -578 -575 -)ب(557-560 -554 -549 -545 -536 -527
651- 652- 950- 953- 997- 998- 1020- 1051- 1052- 1054- 1063             

 -180 -177 -176 -175 -174 -173 -172 -167 -164 -163 -158 -111 -94 -91 -83 -21: هاي افعال پویا ي غزل شماره
182- 183- 184- 187- 188- 191- 196- 197- 203- 204- 206- 207- 208- 210- 213- 217- 219- 221- 222- 226- 
227- 228- 229- 232- 240- 241- 243- 244- 246- 247- 249- 257- 258- 259- 260- 264- 265- 266- 274- 280- 
282- 283- 288- 290- 291- 294- 295- 296- 297- 298- 299- 300- 302- 303- 304- 305- 306- 307- 313- 315- 
 -370 -367 -366 -358 -357 -355 -346 -342 -340 -338 -332 -330 -329 -328 -)ب(324 -)فال(324 -323 -322
-)الف(494 -489 -447 -435 -434 -430 -429 -424 -420 -416 -415 -408 -406 -401 -390 -389 -376 -373 -371
 -577 -576 -565-)الف(560 -555 -547 -544 -543 -541 -537 -530 -513 -511 -503 -502 - 501 -499 -)ب(494
 -677 -645 -642 -638 -635 -634 -629 -628 -625 -618 -617 -615 -609 -602 -597 -)الف(595  -592 -582 -580
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683- 691- 695- 697- 698- 702- 710- 713- 717- 723- 727- 732- 736- 738- 739- 742- 745- 747- 757- 761- 
764- 766- 768- 779- 780- 794- 798- 802- 804- 808- 810- 820- 825- 830- 831- 832- 846- 847- 851- 861- 
865- 870- 871- 880- 883- 884- 886- 887- 890- 893- 897- 904- 908- 912- 921- 929- 934- 938- 951- 956- 
974- 975- 999- 1000- 1001- 1002- 1006- 1010- 1011- 1013- 1019- 1037- 1038- 1039- 1040- 1056- 1060-        

باشد، در تکمیل ) اسم، فعل و یا حرف(که از نظر دستوري داراي چه ساختمانی  شود بسته به این اي که ردیف واقع می کلمه     
ي مطابق منطق نثر است، ساختمان کلمه همچنین، براي تشخیص این. معناي بیت نقش متفاوتی دارد ي قافیه و  که یک بیت تا چه حد

ترتیب با در نظر گرفتن این اصل که مطابق با قواعد دستور زبان فارسی، همیشه فعل در آخر  این به .تواند راهگشا باشد ردیف می
ي دستورمند است آید؛ وقتی ساختمان ردیف، فعل باشد، می جمله می براي نمونه، در دو بیت . توان نتیجه گرفت که آن بیت تا حد
  :مطابق با منطق نثر، نقش اصلی را ایفا کرده استي ردیف که فعل است در ترکیب اجزاي این بیت  زیر کلمه

  بار دیگر از دل و عقل و جان برخـاستیم                  یار آمد در میان، مـا از مـیان بـرخـاستیم 

  )597همان، غزل (                                                                                                       
  رسد رسد         سلطان سلطانان ما از سوي میدان می امروز خندانیم و خوش کان بخت خندان می

  )177غزل : همان(                                                                                                         
ي ردیف است که به صورت حرف آمده  دلیل ساختمان کلمه قبل دستورمند نیست و این بهاجزاي بیت نسبت به بیت  اما در بیت زیر      

  :است

  کنمت، راه تو زن قافله را گري مـی طوق جنون سلسله شد، باز مکن سلسله را                       البه

  )25غزل : همان(                                                                                                     
ي ترکیب کلمات  توان گفت چون استفاده از ردیف فعلی در غزلیات مولوي بیشتر است در نتیجه، شیوه بر این اساس، می     

  .هاي مولوي مطابق با منطق نثر است در محور همنشینی، در بسیاري از ابیات غزل

ساقیا، «هایی چون  شایان ذکر است واژه. می در غزلیات موالنا بیشترین کاربرد را دارندبعد از ردیفهاي فعلی، ردیفهاي اس     
که در غزلیات شمس از بسامد باالیی برخودار هستند در بیشتر موارد در » ...الدین و صنما، مست، آتش، دوست، خرابات، شمس

ها در  آیند و تکرار آن هاي نمادین در ادب عرفانی به حساب می ها جزو واژه نکته آنکه این واژه. اند جایگاه ردیف پایانی ذکر شده
  .ها باشد تواند نشان از تأکید موالنا بر آن خصوص در جایگاه ردیف می غزلیات شمس به

  الدین الدین              خداوندم ولی دانی تو از اسرار شمس اال اي باد شبگیرم بیار اخبار شمس

  )694غزل :همان(                                                                                                           

  بیا بیا که تویی جانِ جانِ جانِ سماع                      بیا که سرو روانی به بوستان سماع

  )465غزل : همان(                                                                                                       
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  وز براي امتحـان بر نـقـد مـردان آتشی!                          عاشقان را آتشی، وانگه چه پنهان آتشی

 )  978زل غ:همان(                                                                                                        

  

  از نظر بالغی) 2

این تکرارها یا در طول بیت است یا . ي بالغی، تکرارهاي آن است ترین ویژگی ردیف در غزلیات شمس از جنبه مهم     
  : صورت مکرّر و پشت سر هم آمده است به

  :اند شده... العجز وردالصدر علی : هایی از قبیل وجود آمدن آرایه تکرارهایی که در طول بیت است، باعث به) 2-1

  قــرارم روز و شب                      ســر ز پـایت بـرنـدارم روز و شب در هـــوایـت بــی
  روز و شب را همچو خود مجنون کنم                     روز و شب را کی گذارم روز و شب

  )89غزل : همان(                                                                                                        
  مکن اي دوست ز جور این دلم آواره مکن                       جان، پی پاره، بگیـر و جگرم پاره مکن

  )736ل غز: همان(                                                                                                     

  ي ردیف براي پر کردن وزن و آهنگین کردن بیت ي کلمه تکرار بدون فاصله) 2-2

ر کردن وزن صورت می گونه موارد، تکرار کلمه در این      گیرد و آهنگ حاصل از این تکرارها در غناي  ي ردیف تنها براي پ
ها، برگشت به این کلمات است در  ي بیت که در همه نهاي مضاعف، با توجه به ای در ردیف. موسیقی کالم تأثیر بسزایی دارد

  :براي نمونه. نوایی حاضران در مجالس سماع مؤثّر است هم

  دانـم دانـم نمی دانـم          مـن این نقّـاش جــادو را نمی دانـم نـمی من ایـن ایــوان نُه تـو را نـمی
  دانـم دانم نمی سـو را نمی کـه من آن سـويِ بی    »     مرو هر سو، تـو استادي، بیـا این سو«: مرا گوید 

  )521غزل : همان(                                                                                                      
  اي سـر مــردان بـرگو بـرگو                   وي شه مــیدان بـرگو بـرگو

  بـرگو بـرگو! جانِ ســخندان!                    شـه سـاقیوي ! اي مه باقـی

  )831غزل:همان(                                                                                                       

  تکرار ردیف و قافیه براي تأکید بیشتر کالم) 2-3 

  .ط براي تأکید بیشتر کالم است و در واقع، بیشترین تکیه هم بر همان تکرارها نهاده شده استاین نوع از تکرارها، ظاهراً فق     

  هاست در چشمش، نشانش کن، نشانش کن                ز من بشنو که وقت آمد، کشانش کن، کشانش کن نشانی
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  نهانش کن، نهانش کنبـرآمـد آفـتاب جان فـزون از مشرق و مغرب              بیـا اي حاسد ار مردي، 

  بیا اي جان روزافـزون، بـیانش کن، بیانش کن             !از این نکته منم در خون، خدا داند که چونم، چون
  )691غزل : همان(                                                    

  
  ي در ردیف هنجارگریز) 3 

ي ردیف، نوعی هنجارگریزي  قواعد حاکم بر تعاریف مطرح شده در زمینهطور که اشاره شد، هرگونه انحراف از  همان     
  :پردازیم ها می شود که در ادامه به بیان آن هاي مختلف دیده می صورت هاي موالنا این هنجارگریزي به در غزل. شود محسوب می

ل  آید اما در برخی از غزل در قالب غزل ردیف در پایان هر دو مصرع بیت اول می) 3-1 ل بیت او هاي موالنا در مصرع او
  : ردیف نیامده است

  خویش را، چیزي بده درویش را خویش کن باخویش را         باخویش کن بی اي نوش کرده نیش را، بی
  تشـریـف ده عشـاق را، پــر نــور کـن آفـاق را          بـر زهـر زن تـریـاق را، چیزي بـده درویش را

  ، هـم عـیسی و مـریم تویی          هم راز و هم محرم تویی، چیزي بده درویش رادم تویی هم آدم و آن
  )11غزل : همان(                                                                                                          

هاي موالنا، ابتدا ردیف طوالنی  اما در بعضی از غزل. شعر است ي دیگر در ساختار ردیف، تکرار عین کلمات ردیف در طول نکته) 2- 3
  :اند عنوان ردیف تکرار شده هاي بعدي مختصر شده و کلمات کمتري به آمده است و در بیت

  
  هر که بـاالست مر او را چـه غـم است          هر که آنجاست مر او را چـه غـم است       
  سو، هـمه لطـف و کــرم است است و حـیات         که از ایـن سـو همـه جـان که از ایـن      
  قــدم انــدر قـــدم انــدر قـــدم است         -که نه سوي است و نه جا-سو خود از این      

  )130غزل : همان(                                                                                                        
ل غزل باال جمله  در بیت ا . قافیه هستند» باالست و آنجاست«شود و کلمات  ردیف محسوب می» مر او را چه غم است«ي  اوام

ي  هستند که به تناسب کلمه» ...کرم، قدم و«ها  هاي این بیت قافیه. عنوان ردیف ذکر شده است به» است«هاي بعدي فعل  در بیت
ل آ» غم« اند مدهدر بیت او.  

  
ي  ي کامل در همه صورت یک جمله ها، ابتدا ردیف کوتاه آمده است و بعد به بالعکس مورد باال، در برخی از غزل) 3-3
 .شود ها تکرار می بیت

ل غزل زیر، فعل   قافیه هستند» غالمت و سالمت«ي  عنوان ردیف ذکر شده است و دو کلمه به» کنند می«براي نمونه، در بیت او .
ها همانند ساختار قافیه در قالب  ي بیت در جایگاه ردیف آمده است و همه» کنند مستان سالمت می«ي  هاي بعدي جمله در بیت اما

هاي این  وجود آمدن این ردیف باز هم در برخی از بیت این در حالی است که با به. اي برخوردار هستند ي جداگانه مثنوي از قافیه
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ی، موالنا در این غزل در بسیاري از موارد از هنجار  به. عنوان ردیف پایانی ذکر شده است ف بهغزل کلماتی قبل از این ردی طور کلّ
عنوان ردیف  به» کنند مستان سالمت می«ي  قابل ذکر است که تکرار جمله. معمول در ساختار و جایگاه ردیف عدول کرده است

  :ها، در تکمیل معناي بیت نقشی ندارد در پایان بیت

  کنند می سالمتکنند، مستان  کنند            مستی ز جامت می می غالمتکنند، جان را  ان سالمت میرند
  کنند ، مستان سالمت میتر خـوشباشوز دلبران             تر قـالش ، وز همگنانتر فاشدر عشـق گشـتم 
  کنند مستان سـالمت می، نگـر خورشید ربـانـی         نگر  ، سـیالب طـوفانـی نگر غـوغاي روحـانی

  »کنند مستان سالمت می«:را بگووان شاه خوشخو           را بگو، وان چشـم جـادو را بگـوآن میر مـهرو 
  )178غزل : همان(                                                                                                       

  .هاي موالنا ردیف هیچ نقشی در تکمیل معناي بیت ندارد در برخی از غزل) 3-4
ردیف دستوري «. دستوري، قاموسی: اند ردیف را بر اساس نوع کارکردش در تکمیل معناي بیت به دو دسته تقسیم کرده     

است پس از ردیف قاموسی هم آن . آن است که در تکمیل معناي بیت نقشی ندارد و  تنها یک جایگاه دستوري را گرفته است
  )86 -85: 1382محسنی، . ( »شود و در معنی شعر و آفرینش صورت خیالی و انتزاعی معانی نقش دارد قافیه تکرار می

هاي موالنا هیچ نقشی در تکمیل معناي بیت ندارد و تنها باعث  طور که اشاره شد ردیف ذکر شده در برخی از غزل همان     
ي ردیف، بعد از سرودن غزل به شعر اضافه  گویی در این موارد، عنصر تکرار شونده. شود یایجاد موسیقی در محور عمودي غزل م

  :براي نمونه. نوایی مخاطبان شود شده است تا در هر بیت برگشت بدان باعث ایجاد موسیقی بیشتر و هم

  ین بادا، تا باد چنشدمعشوقـه بسامـان شد، تـا بـاد چنیـن بـادا               کفرش همه ایمان 

  ، تا بـاد چنین باداشدملکی که پریشان شد، از شومی شیطان شد                بـاز آنِ سلیمـان 

  ، تـا بـاد چنین باداشد یـاري که دلم خستی، در بـر رخ مـا بستـی             غمخـوارة یـاران

  )44غزلیات مولوي، غزل (                                                                                           

ها    ي بیت در پایان همه» تا باد چنین بادا«ي  عنوان ردیف ذکر شده و پس از آن جمله به» شد«هاي غزل باال فعل  در تمام بیت
ن ترکیب هم معناي بیت اما بدون ای. اگرچه این ترکیب دعایی در کلّ غزل نوعی تأکید در جاودانه بودن اوضاع است. آمده است
  :ها، غزلی با مطلع زیر است ي دیگر از این دست غزل نمونه. کامل است

  هاي دلم بیا بیا بیا بیا               اي مراد و حاصلم بیا بیا بیا بیا اي هوس

  .تنها براي تأکید است و هیچ نقشی در تکمیل معنا ندارد» بیا«که تکرار شدن فعل 

ي مکرّري است که در پایان  ترك دیگر در تعاریف مربوط به ردیف، این اصل است که، ردیف کلمهیکی از نکات مش) 3-5
هاي موالنا این اصل  آید اما در برخی از غزل از طرفی دیگر در قالب غزل، ردیف در هر دو مصرع بیت اول می. ها بیاید ي بیت همه

ل نیامده است ل بیت او ل غزل زیر کلمه .رعایت نشده و ردیف در مصرع اوکه بخشی از ردیف » سرمستم«ي  براي نمونه در بیت او
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آهسته، که «ي  هاي بعدي جمله ست که در بیت این در حالی. قافیه شده است هم» بستم«ي  ست با کلمه هاي بعدي مذکور در بیت
  :ي جداگانه برخوردار است افیهدر جایگاه ردیف در ابیات بعدي تکرار شده است و از طرفی دیگر هر بیت هم از ق» سرمستم

  سـرمستمبس بند که بشکسـتم، آهسته، که                  بستم دستم وز عشق تـو پا  دل و بی گر بـی

  ، آهسته، که سرمستمدانی می زان شد که تو                 جانی در مجلس حیـرانـی جانی است مـرا 

  ، آهسـته، که سـرمستمخنــدانماي دلـبـر                   مـرنجانمزیـن بـیش ! پیش آي دمـی جانم

  )523غزل: همان(                                                                                                     

  :برخوردار استاي  ي جداگانه هاي دوم آمده است و هر بیت از قافیه در غزل زیر نیز، ردیف تنها در پایان مصرع

  دانم ، من خانه نمیحـیرانـمزان روي که                         جـانماي کرده تـو مـهمانم، در پــیش درآ 

  دانم ، من خانه نمیدهکو خـانه؟ نشـانـم                          دهاي گشته ز تـو واله هم شهر و هم اهـل 

  دانم ، من خانه نمیمرنـجانـش پیـش آ و                       دانشزان کس که شدي جانش، زان کس مطلب 

  )532غزل : همان(                                                                                                         

ف نیست و هر بیت از این غزل همانند قالب مثن در دو نمونه ل مرد اي جداگانه برخوردار است وي از قافیهي بعدي نیز بیت او:  

  !، مخدوم جانم، شمس دینچنیناي تو چنین و صد             بیناي نور افالك و زمین، چشم و چراغ غیب 

  !، مخدوم جانم، شمس دینشد تبریزجان بندة              شد بیزات خونریز شد و آن زلف عنبر  تا غمزه

  !، مـخدوم جانم، شمس دینحقات خاصان  اي بنده               سبقو نـو خورشید جان همچون شفق، در مکتب ت

  )674غزل : همان(                                                                                                      

هاي  عر است اما در برخی از غزلي ردیف در طول ش از موارد دیگر در تعریف ردیف، اشتراك تمام حروف کلمه) 3-6
صورت  ي ردیف در مصرع اول براي رعایت قافیه به عنوان مثال، در غزل زیر، کلمه به. ي ردیف متغیر است موالنا، ساختمان کلمه

  :صورت ساده آمده است هاي بعدي به فعل پیشوندي آمده است اما در بیت

  از ثــور گــریزیم و بـه برج قـمـر آییـم             صبح است، و صبوح است، بر این بام برآییم     

  زلف تــو شب قـدر و رخ تـو هـمه نـوروز                  ما واسطۀ روز و شبش چـون سحر آییـم

  )547 غزل: همان(                                                                                                        

  تـر گــو چـو اشـتهاي سـماعت بـود بـگه»                 !هین برگـو«: به وقت خواب بگیري مـرا که
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  »قصه از سر گو«چو من، ز خواب، سر و پاي خویش گم کردم                  تو گوش من بکشانی که 

  )832غزل : همان(                                                                                                          

ها  ي ردیف باید در تمام بیت در واقع، کلمه. از موارد دیگر در تعریف ردیف، تکرار آن در محور عمودي شعر است) 3-7
ا در برخی از غزل. تکرار شود ي موارد، تغییر کرده  در بقیه آمده است و  ي ردیف تنها در پایان چند بیت از غزل هاي موالنا کلمه ام

در جایگاه ردیف آمده است در یک بیت از همین غزل نیز فعل ربطی » من«عنوان مثال، در غزل زیر در چند بیت، ضمیر  به. است
ي ردیف و قافیه بدون  همچنین در غزل زیر کلمه. ي ردیف ذکر نشده است در چند بیت هم کلمه. عنوان ردیف آمده است به» بود«
  :چنین تکرارهایی جهت تکمیل موسیقی و پر کردن وزن است. صله در هر بیت تکرار شده استفا

  در کــــار مــن، در کـار مــندرآ، درآ                  دلـدار مـــن، دلـدار مــنبـــیا، بــیا، 

  ، اســرار مـناســـرار مـنبگــو، بگــو                 گـلزار مـن، گـلزار مـنتــویی، تـــویی 

  رحـمت بــود، رحمت بودهـر جـا روي،                جـنت بــود، جـنت بــودهـر جـا تویی، 

  خــرگاه تـو، خـرگاه تــوامــن و امــان                هـمراه تــو، هـــمراه تـوفـــضل خــدا 

  )661غزل : همان(                                                                                                      

. ها بین کلمات ردیف قافیه آمده است دلیل تکرار قافیه در بیت در غزل زیر به. ي قافیه بین کلمات ردیف آمده است کلمه) 3-8
  :ردیف است که با تکرار قافیه اجزاي ردیف از هم جدا هستند» من و تو«

  تو باريمن و  باريزن،  تـو                 هین نوبت دل می تارين و م تاريچنگ خردم بگسل، 
  تـو یاريمن و  یاريدر وحدت مشتاقی، ما جمله یکی باشیم                  اما چو به گفت آییم 

  )800غزل : همان(                                                                                                    
ا در  هاي بعد می هاي دوم بیت طور معمول، در قالب غزل، ردیف، تنها در دو مصرع بیت اول و پایان مصرع به) 3-9 آید ام

ها، ردیف پایانی در پایان دو مصرع غزل  به این ترتیب که در برخی از بیت. هاي موالنا این نکته رعایت نشده است برخی از غزل
  :آمده است

  ست این؟ ست این؟       خضر است و الیاس این مگر؟ یا آب حیوانی کیست این؟ این کیست این؟این یوسف ثانی این

  ست این ست ایـن؛ یا نـور سبحانی ي سپاهانی سرمـهست این        ست این؛ یـا بـزم یـزدانی ایـن بـاغ روحانـی

  ست این قـی خوب ماست این، یـا بادة جانـیالمتأواست ایـن     سا افزاست ایـن؟ یـا جنه آن جـان جـان

  )667غزل : همان(                                                                                                                      

  دهـان دهـیکه تـواش  جملۀ تن شکـر شود، هـر که بدو شکـر دهـی            لقمه کند دو کون را، آن

  گـه بکشـی، گـران دهی گه همه رایگان دهـی           یک نفسـی چنین دهـی، یک نفسی چنان دهـی
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  )912غزل : همان(                                                                                                     

  

  نتیجه

ص سبکی موالنا از جنبه ي موالنا به این نتیجه میها با بررسی عنصر ردیف در غزل      ي زبانی،  رسیم که یکی از موارد تشخّ
در بسیاري از . به این ترتیب که موالنا یکی از شاعران هنجارگریز در کاربرد ردیف است. هایش است ساختار ردیف در غزل

در واقع برگشت به . نقشی در تکمیل معناي بیت ندارندها  موارد، هدف موالنا از تکرار ردیف، تنها تکمیل وزن است و این ردیف
. هاي موالنا بسیار مؤثّر هستند ي ردیف در غناي موسیقی غزل ها تکرار بدون فاصله ها و در برخی از بیت این کلمات در پایان بیت

ك در ردیف ی، می به. اند ها باعث ایجاد فضایی مهیج در طول غزل شده در بسیاري از موارد نیز معانی متحرّ توان گفت  طور کلّ
از طرفی . پایبند هنجارهاي موجود در ادب فارسی نبوده است -طور که بارها اشاره شده است  همان -موالنا در سرایش اشعار خود 

هایی در تعریف  توان تبصره هاي این شاعر توانا و سرآمد در ادب فارسی، می دیگر، با غور و تعمق در ساختار ردیف در غزل
ها نیست، بلکه  ردیف تنها شامل کلمات مکرّر با یک معناي واحد در پایان بیت: توان گفت بر این اساس که می. دیف ارائه دادر

ی اگر در پایان  هرگونه تکراري در محور عمودي یک قالب شعر که از معناي واحد برخوردار باشند، ردیف محسوب می شوند حتّ
ي ردیف در  همچنین، بررسی ساختمان کلمه. است این کلمات تابع قافیه و قالب شعري نباشنددیگر اینکه، ممکن . ها نباشند بیت

میزان پیروي اجزاي بیت از منطق نثر بسیار راهگشا است

                                                        
١  .  

د رادمنش  .1 ل و سیر ردیف در سبک خراسانی از عطا محم 1385کتاب تحو 

 1389ي فنون ادبی، بهار و تابستان  ي ردیف در سبک عراقی از ماه نظري در مجله مقاله .2

صفهان، پاییز و زمستان انسانی دانشگاه ا ي ادبیات و علوم ي دانشکده ي هنجارگریزي در ردیف از عطامحمد رادمنش در مجله مقاله .3
1382 

 1378ي قافیه و ردیف در شعر فارسی از عطامحمد رادمنش در کیهان فرهنگی، خرداد  مقاله .4

 1387ي داخلی، مهر  ي تعریف ردیف در کتب گذشتگان از ماشاهللا کامران، مجموعه مقاالت نشریه مقاله .5

ت، مجله ي ردیف در شعر حافظ، از یحیی طالبیان و مهدیهارزش چند جانبه .6 1384هاي ادبی تابستان ي پژوهشاسالمی 

ا . 123ك موسیقی شعر، ص . ي ردیف اشاره کرده است رکدکنی نیز، در تعریف ردیف، به داشتن معناي واحد کلمهدکتر شفیعی.  2 ام
ت آن در چرا که گاهی . هاي نحوي و معنایی یکسان را از تعریف مذکور حذف کردواقعیت امر آن است که باید نقش ه به موقعی ردیف با توج

ي آموزش ي ردیف از دیدگاه معناشناسی از علی اکبر شیري، مجلهك مقاله. براي توضیح بیشتر ر. گیردهاي متفاوتی را میبیت، معناها و نقش
 .1383، سال 71ي زبان و ادب فارسی، شماره

 .چاپ دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی است آنها و بر اساس ها به شمارهدر تمامی موارد، ارجاع غزل.  3
ه عارفان بوده، رباعی است.  4 بودن ابیات و همچنین وزن آن، این قالب شعري نیز، به دلیل کم. یکی از قالبهاي شعري دیگر که زیاد مورد توج

ي بهار ادب، ص ابی استرآبادي، مجلهشناسی رباعیات سحي سبکك مقاله. ر: براي توضیح بیشتر. کرده استخود جلب مینظر عارفان را به
45. 
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دست داد که برخالف ادعاي مطرح توان از دیوان شاعران سبک خراسانی نیز بههایی میگر چه استثناهایی در این زمینه وجود دارد و مثال.  5

ي دانشگاه ادبیات و د رادمنش، مجلهي، هنجارگریزي در ردیف از دکتر عطا محمك مقاله. براي توضیح بیشتر، ر(شده در این مقاله است 
، اما در بررسی سبکی و همچنین بررسی ساختاري یک موضوع، به ترتیب به بسامد و )1382علوم انسانی دانشگاه اصفهان، پاییز و زمستان 

ه می شودالگوهاي ثابت توج. 
توانیم این کتاب، تنها کتابی است که تقریباً با اطمینان می ایم، آن است کهکدکنی را انتخاب کردهدلیل اینکه گزینش و چاپ دکتر شفیعی.  6

هاي غزلیات شمس، از آنِ موالناست و غزل شاعران دیگر، در آن راه نیافته است براي مثال، مراجعه شود به یکی از بگوییم تمام غزل
 .2ج  1365توضیحات دکتر شفیعی در مورد یکی از اشعار در همین کتاب، ص 

 .ایم ي ردیف اسمی قرار داده هاي اسم، ضمیر، حرف، قید و صفت را در زیرمجموعه حاضر براي جلوگیري از گستردگی کار واژهدر تحقیق  7
گیرد در واقع معناي چنین فعلی حامل انجام عملی است مانند برداشتن، ریختن،  شود که کاري در آن صورت می فعل پویا به فعلی گفته می 8

. گیرد مانند است و بود دهد و بالعکس فعل پویا کاري در آن صورت نمی شود که فقط حالتی را نشان می به فعلی گفته می فعل ایستا... . بردن و
 .قابل ذکر است که براي پی بردن به پویایی و یا ایستا بودن معنی فعل باید فعل را در بافت جمله و در ارتباط با کلمات دیگر معنی کرد
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  منابع 

  ها کتاب

د، آنندراج  م )4ج(پادشا، محمام، چ دو1363، تهران، کتابفروشی خی  
  1370ی، تهران، نشر نیلوفر، شناخت محمد، مقاالت ادبی و زبان شناس، علی حق

ل و سیر ردیف در سبک خراسانی، اصفهان، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف،  د، تحو 1385رادمنش، عطامحم  
درضا، موسیقی شعر، تهران، نشر آگاه، چ هفتم  شفیعی 1381کدکنی، محم  
درضا، شاعر آینه شفیعی 1385ها، تهران، آگاه، چ هفتم  کدکنی، محم  

  1382محسنی، احمد، ردیف و موسیقی شعر، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد، 
درضا شفیعی مولوي، جالل مه، گزینش و تفسیر محمات شمس تبریزي، مقدین، غزلی کدکنی، تهران، نشر سخن، چ چهارم  الد

1387  
ین، حدائق حر، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهران، نشر کتابخان وطواط، رشیدالد1362ي سنایی و طهوري  هالس  

  مقاالت

ات سحابی استرآبادي، مجلّه پور، هیوا، سبک حسن 1390ي بهار ادب، زمستان  شناسی رباعی 

د، قافیه و ردیف در شعر فارسی، کیهان فرهنگی، خرداد  1387رادمنش، عطامحم  
  1382ی دانشگاه اصفهان، پاییز و زمستان ي ادبیات و علوم انسان ي دانشکده رادمنش، عطامحمد، هنجارگریزي در ردیف، مجلّه

د، هنجارگریزي مولوي در ردیف غزل، مجلّه هاي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، بهار  ي پژوهش رادمنش، عطامحم
1390  

  1373، 71ي  ي آموزش زبان و ادب فارسی، شماره شناسی، مجلّه شیري، علی اکبر، ردیف از دیدگاه معنی
  1384هاي ادبی، تابستان  ي پژوهش ي ردیف در شعر حافظ، مجلّه و اسالمیت، مهدیه، ارزش چند جانبهطالبیان، یحیی 

  1387ي داخلی، مهر  کامران، ماشاءهللا، ردیف در کتب گذشتگان، مجموعه مقاالت نشریه
  1389ي فنون ادبی، دانشگاه اصفهان، بهار و تابستان  نظري، ماه، ردیف در سبک عراقی، مجلّه

  



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٥ 
 

 

153  

  شخصیت انقالبی و انفعالی يمقایسه

  »مثل همیشه«هاي  و مجموعه داستان» سووشون«با تأملی در رمان 
  

  1زاده میرعلیعبداهللا حسن
  2سید رزاق رضویان

  چکیده
ي ایرانی، ادبیات داستانی نیز  اجتماعی و تحوالت فرهنگی در ساختار جامعه  -ي چهل، همزمان با حوادث سیاسی  در دهه

. آید نویسی ایران، پدید می ي داستان شود و آثاري متنوع، ماندگار و جدید در عرصه سب با آن تحوالت، دستخوش تغییراتی میمتنا
هاي  در سال. برند تري در نگارش خود به کار می یافته و شکل هاي هوشمندانه هاي قبل، شیوه نویسندگان این دهه در مقایسه با دوره

، با »شازده احتجاب«و » مثل همیشه«ي  هاي مجموعه و هوشنگ گلشیري با داستان» سووشون«انشور با رمان پایانی این دهه سیمین د
دانشور در رمان سووشون با سبکی رئالیستی و متناسب . بخشند اي به ادبیات داستانی ایران می ي تازه اي متفاوت، جلوه سبک و شیوه

نمایانه از  تصویري واقع) دار مسئله(ی، با خلق شخصیتی انقالبی و پروبلماتیک ي ایرانی در بستري تاریخ با فضاي واقعی جامعه
ي  همزمان با دانشور، گلشیري با سبکی متفاوت در فرم و محتوا و به شیوه. دهد گرا و معترض، را نشان می عملشخصیتی 

هاي گلشیري در این  شخصیت. کند می پردازي را خلق اي دیگر از شخصیت هاي نو در فرانسه، گونه هاي مدرن و رمان داستان
. اند که در کنش و عملکرد هیچ سنخیتی با قهرمان رمان سووشون ندارند گرا، منفعل، ناتوان و سرگشته هایی درون ها انسان داستان

و گلدمن معرفی دار لوکاج  ها و تشابهات، قهرمان سووشون را منطبق با قهرمان مسئله در این مقاله برآنیم تا با لحاظ برخی تفاوت
رمان نو و  يفرانسو سندگانیآثار نو نیب یداستان تیپرداختن به شخص ي وهیدر ش ياریبس يها شباهتکنیم و نشان دهیم که 

 عصر همي  سندهینوي شخصیت پردازي این دو  وهیشو همچنین دالیل تفاوت در  وجود دارد» مثل همیشه«ي  هاي مجموعه شخصیت
  . را نمایان سازیم

  
  

 سووشون، مثل همیشه، رمان معاصر فارسی، ادبیات داستانی شخصیت داستانی،: هاواژه کلید

                                                        
  hasanzadeh.mirali@yahoo.com رایانامه، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان - 1
     Sr53.razavi@yahoo.com: ، رایانامهدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان - 2
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  مقدمه - 1
هاي نویسنده است و  ها و ویژگی اي، بازتاب و انعکاسی از شخصیت، افکار، اندیشه آثار هنري و ادبی در هر دوره و زمانه

ي تمام نمایی از حوادث و  همچنین این آثار آیینه. سازد ه آشنا میمطالعه و بررسی این آثار، خوانندگان را با دنیاي درونی نویسند
. مردم روزگار خود... رویدادهاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي جامعه است و از سویی نمایانگر آرا، عقاید، آرزوها، مشکالت و

گوناگون، حوادث  هاي یوهش به و دباش ي خود جامعه وضع گر یمترس تا بوده صدد در پیدایش بدو از داستانی، ادبیاترمان و 
آفرینش اثر هنري، بدون حضور انسان یا یکی از . ارزیابی کند هاي نویسندگان خود را یژگیومختلف و خصوصیات و  جوامع

توان شخصیت را گزینشی هدفمندانه  یمبا توجه به این ویژگی آثار هنري، . رسد یمخصوصیات او، امري بعید و غیرممکن به نظر 
ي عناصر دیگر آثار هنري دستخوش تغییرات و تحوالت خاصی  همهشخصیت نیز مانند . بطه با آثار هنري و ادبی دانستدر را
هاي تنها در شیوه دهد، نهي دیگر تغییرات فراوانی روي می اي به دورهداستانی از دوره پردازيپس در شخصیت .است یدهگرد

ي ادبیات نیز بروز تغییر در زندگی  دهد، بلکه خارج از حوزهاتی تکنیکی رخ میواقعی تغییر هاي نویسنده براي خلق شخصیت
نوعی  هاي جدید براي خلقنویسنده را به استفاده از شیوه اغلب) این باور که زندگی انسانی تغییر کرده است یا حد اقل(انسانی

پردازي به صورت دقیق و جدي از قرن  خصیتتوجه به شخصیت و ش). 43: 1379هاثورن، (کند شخصیت مدرن راهنمائی می
ي  از قرن هفدهم تا دوره. شناختی به اوج خود رسید هاي روان خصوص رمان هفدهم شروع شد و پس از آن با تکامل رمان، به

شخصیت توسط . ي آنان، در محافل ادبی و روشنفکري بسیار رایج بود ي چهره بالزاك تحلیل شخصیت افراد به کمک مطالعه
است و نویسندگان قرن بیستم، آن را به اوج شکوفایی خود  سندگان مختلف همچنان تا دوران معاصر تحول اساسی یافتهنوی

اخوت، (بینی نویسنده وجود ندارد  گویی و خودمرکز در آثار این نویسندگان دیگر هیچ جایی براي تیپ سازي، کلی. رساندند
است و با مفهوم سنتی و قالبی خود فاصله  ي دیگري پیدا کرده ن نو جلوهباید اذعان کرد که شخصیت در رما). 130: 1371
هاي  اقتصادي پس از جنگ -ادبی و رویدادهاي سیاسی -هاي نوین فلسفی علت این دگردیسی را باید در دیدگاه. است گرفته

  . وجو کرد جهانی اول و دوم جست
تا رمان از وعظ اجتماعی به حد  و انضباط درونی، سبب شده ي چهل ایران، توجه به ساخت، قالب در ادبیات داستانی دهه

، گوناگونی شخصیت انسان را در حد یک 1330هاي  کوشد چون سال رو این دوره نمی نویس پیش رمان. آفرینش هنري ارتقا یابد
ي کمی به بیانی  ایند، عدهآزم هاي گوناگونی را می نویسان بسیاري که سبک البته در میان رمان. تز عقیدتی قراردادي تنزل دهد

از میان نویسندگان ). 410: 1386میرعابدینی، (گذرند  رسند و از حد تقلید از نویسندگان اروپا و آمریکا می مشخص و مستقل می
مان دانشور نیز در ر. کند یمي، آثاري جدید و متفاوت خلق پرداز داستاننوینِ هاي  این دهه، گلشیري با استفاده از جدیدترین شیوه

ایرانی  کهنیات ادبدر  کههایی را  یوهشی صناعات و برخیرانی داشت، توانست ایک و هنر کالسیات ادببه  کهی اشرافبا » سووشون«
نمایی و همچنین  گرایی و حقیقت به دلیل واقع )1348(سووشون. و هنرمندانه در این رمان به کار بندد کندی درونوجود داشت، 

ي حقیقی از رمان تعلق  هاي لوکاچ و گلدمن به یک دوره با توجه به دیدگاه نوشتی از امور مادي زندگی،توانایی نمایان ساختن رو
به عنوان فردي معترض و » یوسف« شخصیت دانشور در این رمان با خلق. ي رمان رئالیستی ناب را داراستها مشخصه دارد و
پردازي، گلشیري  یتشخصیسی و نو داستان، اما در مقایسه با چنین سبک کند یماز او ترسیم  گرا آرماني انقالبی و ا چهره، گرا عمل
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ي تحریر در  رشتهي رمان نو به ها مؤلفهرا با رویکردي مدرنیستی و برخوردار از » مثل همیشه«ي داستانی  مجموعههمزمان با او 
  .آورد یم

ي داستانی مثل همیشه  مجموعهشون و ي شخصیت انقالبی با شخصیت انفعالی در رمان سوو یسهمقاهدف پژوهش حاضر، 
شود و در ادامه شرح و توضیحی از سبک و رویکرد نویسندگی دو  یمدر این مقاله ابتدا به توضیح و تبیین شخصیت پرداخته . است

کاوي هاي شخصیت انقالبی و انفعالی، تحلیل و وا یژگیوو  ها شاخصهسپس . گردد یمنویسنده به داستان در این دو نوشته ارائه 
  .شود یم

  
  پردازي  شخصیت و شخصیت - 2

این شخصیت در اثر روایتی . نامند شخصیت می ،شوند یمظاهر را که در داستان و نمایشنامه  -مخلوقی -اي شده اشخاص ساخته
ین خلق چن. باشد دهد وجود داشته گوید و انجام می روانی و اخالقی او در عمل و آنچه می تیفییا نمایشی، فردي است که ک

میرصادقی، ( گویند پردازي می داستان را شخصیتي  طهینویسنده براي معرفی و شناخت به خواننده در حي  لهیهایی به وس شخصیت
ي نویسنده است و نویسنده با خلق اشخاص زنده و دقیق از محیط  شهیاندشخصیت در داستان بازتاب تصورات و ). 184: 1380

 تر یماندني تأثیرگذار، جذاب و ا رابطهکه اثرش با مخاطبان  کند یمدنیاي داستان خود، سعی پیرامون خود و وارد کردن آنها در 
  .ي داستانش بیان نمایدها تیشخصبرقرار کند و به نوعی افکار و اعمال خود را در وجود 

 شخصیت و مسطح شخصیت :شود می بندي تقسیم نوع دو به روانی هاي ویژگی و عمل اساس بر داستانی هاي شخصیت 

 تأثیر او در حادثه. دارد قراردادي و یکسان رفتاري همیشه حوادث، مقابل در که است شخصیتی راکد، یا مسطح شخصیت .گرد

 زندگی به و دارد دید ي زاویه یک و بعد یک فقط شخصیت نوع این .تاس حاکم او وجود بر تحجر و نگذاشته جا به چندانی

 و نقیض و ضد اعمال طریق از که است شخصیتی مدور، یا گرد شخصیت مقابل در. کند می نگاه دید ي زاویه و بعد همین از
 از ).295: 1368براهنی، (دهد  می نشان از خود متفاوتی رفتارهاي مختلف هاي موقعیت در و شده دگرگون گوناگون، هاي احساس

ي  مایه با توجه به درون). 86: 1381عبداللهیان، (کرد  تقسیم پویا و ایستا فرد، و تیپ به را شخصیت توان می نیز اجتماعی هاي جنبه
مایه و  ي پرداخت شخصیت یوسف در این داستان و همچنین تعامل نزدیک و تنگاتنگ میان درون ستیزي سووشون و نحوه ظلم

سیاسی و ملی  هاي اجتماعی، عملکرد او در تحقق آرمان. بینیم ي کنش و عملکرد او را شخصیتی پویا می شخصیت یوسف، از جنبه
گواهی بر این مدعایند، هرچند در مقایسه با شخصیت زري، خصلت ثابت و پایدارتري دارد و از همان صفحات آغازین داستان 

 .بعدي مواجهیم هایی ایستا و تک هاي مثل همیشه با حضور شخصیت در داستان. بینی است اش قابل پیش سرانجام زندگی
 از ها داستان هاي این شخصیت .کنند می تجربه را هویتی بی نوعی ،ها داستان اجتماعی یطمح در حضورخود با هایی که شخصیت

گرا و منزوي که بیشتر در  ، درونهستند هم شبیه بسیار آنهاست، انتظار در که سرانجامی و نگرش ،وقایع تحلیل شیوة عمل، نظر
 آورمالل ي چرخه در هستند و درونی بحران گرفتار ايگونهها، به شخصیت ها، همه داستان این در .شوند قالب یک تیپ ظاهر می

 کراوات با مردي« علیرغم اینکه در داستان .بست نیست، اسیرندتجربه بن مکرر تداعی جز چیزي حقیرکه و راکد زندگی یک
 یا مسخ ن نوعیي آ مایه شود، اما درون مطرح می داستان اصلی شخصیت دو شدن یکی نهایت در و مأمور شخصیت ، تحول»سرخ

در نهایت . کند می تالش محض باختگی هویت یک در) مأمور اطالعاتی(که شخصیت داستان  طوري هویت باختگی است، به
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هاي این  هاي مدرنیسم است و در هیچ یک از داستان هاي مثل همیشه، نمودي از مشخصه ها در داستان ساختار و رفتار شخصیت
  . شویم در سووشون مواجه نمی ،»یوسف«شبیه  مجموعه با شخصیتی

 ي ارائه به مستقیم و صریح صورت به آن در که اول شیوة. جست سود توان می شیوه سه از داستان در پردازي شخصیت براي
 .شود می بیان کامل طور به شخصیتی هاي مشخصه و خصوصیت و شود می پرداخته تشریح و توضیح از استفاده با ها شخصیت

 گرفته نادیده شیوه این در عمل یعنی دیگر، مهم عنصر ولی است ایجاز و وضوح داراي ،شخصیت معرفی در شیوه این گرچه

 قرار هایش مشخصه تفسیر کنار در داستانی شخصیت عمل و شده معرفی عمل طریق از شخصیت غیرمستقیم، شیوة در. شود می

 هاي رمان که شیوه سومین. گیرد می قرار او عمل کنار در نیز شخصیت نام حتی یا و رفتار گفتار، .شوند می هم مکمل و گرفته

  ).87: 1380، میرصادقی(پردازد  می تفسیر و تعبیر بدون شخصیت ي ارائه به است آورده وجود به را ذهن سیال جریان
از طریق  ي مستقیم و غیرمستقیم است؛ یعنی گاهی ارائه شخصیت پردازي در داستان سووشون، تلفیقی از شیوه ي شخصیت شیوه
در این شیوه دانشور از طریق نشان دادن عملکرد و خصوصیات شخصیتی . گیرد هاي شخصیتی و عمل قهرمان صورت می مشخصه

ي مستقیم،  هایی از داستان به شیوه سازد و در قسمت ها، اندیشه و حاالت درونی او آگاه می ها، واکنش یوسف، خواننده را از کنش
ي مثل  هاي مجموعه پردازي در داستان ي شخصیت شیوه. کند ه صورت صریح و آشکار بیان میهاي شخصیتی او را ب مشخصه

 وجوهی ي غیرمستقیم، ها با شیوه در این داستان گلشیري .ي جریان سیال ذهن است ي غیرمستقیم و در مواقعی به شیوه همیشه، شیوه
و  موقعیت از را ها شخصیت آن خواننده، شرایط و وضعیت تا کند می تعریف خوانندگان براي راوي زبان از را شخصیت یک از

 و ها شخصیت شناخت به است کار برده به ها نوشته متن در نویسنده که داستان جزئیات در دقت باتوان  می .بزند حدس اعمال آنها
 گذشته زمان حضور ،»آبی ورسم براي اي دخمه« داستان در ذهن سیال جریان ي با شیوههمچنین . یافت دست آنان پنهان هاي انگیزه

 و گذشته از آمیخته فضاي یک خواننده با رود و می بین از داستان خطی حالت که جایی دهد، تا موازي نشان می طور را به حال و
  .شود  می مواجه حال

و نوع پردازي این دو نویسنده به تفاوت در سبک  ي شخصیت ها و شیوه توان گفت که تفاوت در شخصیت کلی می طور به
هاي مثل همیشه مفهومی برآمده  پردازي در داستان شخصیت. ي هنر و ادبیات است نوشتار و همچنین تفاوت در رویکرد آنها درباره

دانشور در سووشون با توجه به اوضاع  .شده در دوره مدرن است هاي فلسفی و روانکاوي مطرح از دیدگاه مدرنیته و نیز اندیشه
 یک با من :اندگفته سووشون رمان ي درباره اي مصاحبه در ایشان. گرایانه است یک گفتمان متعهد و آرمان ي خود، پایبند به زمانه
هاي مکاتب ادبی دیگر نیز  سووشون با آنکه از مؤلفه). 5: 1387قبادي، (کنم می تشریح قرآنی این رمان را و عرفانی اشراقی، نگاه

کند که  اي معرفی می گونه ها را به ي رئالیست شخصیت نویسنده. آید ه حساب میبرخوردار است، اما در اصل رمان رئالیستی ب
هاي رئالیستی،  ها با یکدیگر در داستان ي تعامل شخصیت نحوه. ي خود تصور کند خواننده بتواند آنها را به سهولت در مخیله

ي  پردازي، نویسنده براي نیل به این نوع شخصیت. اندازد هاي مشابه واقعی می هاي واقعی در موقعیت خواننده را به یاد انسان
: 1389پاینده، (رسد  شده به نظر می سازد که براي خواننده طبیعی و تجربه هایی برخوردار می هایش را از انگیزه رئالیست، شخصیت

زري، یوسف، دکتر . ستها شخصیتبسیاري از این ي  نمایانه نمود واقع، هاي این داستان شخصیتقابل توجه در مورد  ي نکته). 53
 .ي واقعی آنها را در خود نویسنده و نزدیکان و آشنایان نویسنده دید توان چهره اند که می هایی شخصیت... بی و خان، بی عبداهللا

دنبال کند و به  عصران و پیشینیان خود را رها می ها و مضامین رئالیستی و ناتورالیستی هم مایه هاي مثل همیشه بن گلشیري در داستان
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ي ذهنی در این  نویسی و گرایش به شیوه پیچیده. نویسی است اي در داستان هاي تازه پردازي و رسیدن به ساختارها و سبک صناعت
ي مقابل شخصیت در  هاي مدرن از هر حیث نقطه شخصیت در داستان. ها رویکردي مدرنیستی به آثار او بخشیده است داستان
گریز تصویر  نویس مدرنیست شخصیت اصلی داستانش را معموالً به صورت فردي منزوي و مردم تانداس. هاي رئالیستی است داستان

همچنین سبک ) . 31: 1389پاینده، . (شویم ها به جاي قهرمان با یک ضدقهرمان مواجه می کند و در بیشتر این داستان می
هاي لوکاچ و گلدمن و  ها و تشابهات، با دیدگاه رخی تفاوتتوان با لحاظ ب پردازي در این دو نوشته را می نویسی و شخصیت داستان

 .جنبش رمان نو مورد بررسی قرار داد

  
  قهرمان و شخصیت داستانی از دیدگاه لوکاچ و گلدمن - 3

اند، نه بیان مکانیکی و  ي کلیتی از حوادث تاریخی و اوضاع اجتماعی زمانه به زعم لوکاچ، ادبیات و هنر بازتاب دهنده
داند، چرا که  هاي تاریخ ادبیات داستانی می ترین رئالیست ي بزرگ را در زمره  او بالزاك  و شکسپیر. از جزئیات سطحیسندگونه 
ي ادبیات به  ها، بلکه شالوده ي دیگر سبک اند و رئالیسم را نه فقط سبکی در زمره هاي تاریخی عام هاي این دو تبلور منش شخصیت

ي مدرن را به  کند و نویسنده گرایی در ادبیات را، سخت نکوهش می الیسم ، مدرنیسم و تجربهبه این دلیل فرم. آورد حساب می
ي متفکران بورژوا  گرایی در تجربه ذهن«: گوید داند و می دلیل گریز از واقعیت عینی، از تأثیرگذاري بر جهان خارج، ناتوان می

خزد تا شاید در وضع پریشان خود، افسون  رون خویش میفرد در برابر سنگدلی عصر، نومیدانه به د. است ریشه دوانده
 معیار و ي اصلی در نظر او مقوله. است انقالبی کنش لوکاچ نظر مورد نشک ).36: 1369موقن، (» اي به او دست دهد کننده مست
 نه و معمولی و طمتوس کیفیتی نه کند تبدیل می اي شاخص چهره را به شخصیت داستانی آنچه. است قهرمان رئالیستی، ادبیات
 و انسانی اساسی هاي سرشت تمام بتواند که بلکه شخصیتی است باشد، شده تصویر عمیق بسیار که است شخصیتی وجود منحصراً
 عنوان به، از قهرمان رمان »روایت یا توصیف«ي  مقالهلوکاچ در  .دهد بازتاب را آدمیان تاریخی ادوار فرودهاي و فراز و اجتماعی

 کشد یمدر رمان را پیش » ي مرکزيا چهره«و بحث اهمیت یافتن  دیگو یمي تالقی نیروهاي متضاد اجتماعی سخن  هنقطمیانجی و 
ي مخالف جهان داستان در زندگی او به سوي هم ها قطبي  همهي مرکزي که ا چهرهمسئله عبارت است از یافتن «: سدینو یمو 

: 1379لوکاچ، (» ر گرد او جهانی کامل با همه تضادهاي حیاتی آن سامان بگیردبگرایند و به این ترتیب این امکان فراهم آید که ب
 و قهرمان انقالبی در رمان سووشون است که در مرکز حوادث این رمان دار مسئلهي مرکزي، همان انسان  چهره، قتیحق در).  ).57
  .و در پی احیاي وضعیت موجود است ردیگ یم قرار

از نظر او ادبیات، هنر و فلسفه در . هاي هگل، مارکس و لوکاچ دانست تفکري در مسیر اندیشهتوان م لوسین گلدمن را می
او نیز . کوشد به مسائل اجتماعی خود پاسخ دهد زندگی روزانه ریشه دارند و در حکم ابزاري هستند که انسان به کمک آنها می

ستد متقابلی را  و بین ساختارهاي اجتماعی و ساختارهاي ادبی دادي مطالعات فلسفی و تاریخی، سعی داشت  همانند لوکاچ به پشتوانه
برقرار کند، اما علیرغم برخورداري از اشتراکات ایدئولوژیکی با لوکاچ، در بعضی مقوالت، رویکردهاي متفاوتی اتخاذ 

ه در عرصه«در نظر گلدمن . است کرده ه در ي ادبی است، برگر فرم رمانی، درواقع، برگردان زندگی روزمرّ دان زندگی روزمرّ
  ). 29: 1371گلدمن،(« ي تولید براي بازار است ي فردگرایی که زاده جامعه
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نهد و در  یمیات بنا ادبشناسی  در دفاع از جامعه» ینش ادبیآفریر عوامل اقتصادي و اجتماعی بر تأث«ي خود را با عنوان  یهنظراو 
درنهایت با استفاده از این نظریه، همخوانی انواع رمان  .سازد یمالکتیکی استوار ید -یدگاه ماديدي  یهپایدگاهش را بر دیه، نظرین ا

  : کند داري را تدوین می با مراحل تکامل سرمایه
  .      شود که با رشد خردگرایی و آزادي عمل و ابتکار و اقدام فردي مشخص می) لیبرال(داري آزاد  سرمایه -1
ت اساسی فرد و زندگی فردي در درون ساختارهاي اقتصادي و داري انحصارها که  پیدایش سرمایه -2 حذف هرگونه اهمی

  .ي زندگی اجتماعی را در پی دارد نتیجه در مجموعه در
نخستین . شود هاي دولتی و ساختارهاي تنظیم خودکار که به حذف هرگونه ابتکار فردي یا گروهی منجر می گسترش نظام -3

ي محو  شود و سومین مرحله، دوره دار مشخص می دومین مرحله، با حذف قهرمان مسئله. مراه استدار ه مرحله، با رمان فرد مسئله
  ). 129: 1371گلدمن، (قهرمان در رمان نو است 

کن  کند تا نظام سلطه را ریشه یوسف مبارزه می. شویم دار، انقالبی، فعال و پرتحرك روبرو می در رمان سووشون با فردي مسئله 
مرگ : گوید گلدمن می. ي خود، معرفی کند شود تا زندگی واقعی را براي مردمان منفعل جامعه آرمان خود کشته می کند و در راه

دانست براي آفرینش زندگی معنادار و  بینی را اقدامی می کند و هر جهان اي قد علم می بینی واقعیتی است که در برابر هر جهان
  )94: 1382گلدمن، (داللتگر 

  

  رمان نو شخصیت در - 4
 کهی اجتماعیرو تحوالت پی دارد و تنگاتنگی موجود در آن ارتباط فرهنگیط جامعه و موانع شرای با داستانهاي  یتشخصخلق 

ی موجود، یک نوع قهرمان خاص را ذهني باورهاي، به فراخور حال خود و ا زمانههر . گیرد یم شکلشود،  یمنوع بشر دچار آن 
ي فرانسه، برخاسته است، اما این  ي جامعه رمان نو جنبشی است که از بطن مدرنیسمِ تثبیت شده ).21: 1386علوي، (طلبد  یم

نویسی  اي از نویسندگان براي آنکه خود را نسبت به تحوالت داستان در ایران عده. است رویکرد در ایران سیر منطقی را طی نکرده
دهند و در برخی مواقع آثاري بدیع و  ها و امکانات بومی خود انطباق می ها و رویکردهاي نوین را با ظرفیت آگاه نشان دهند، نظریه

داري انحصاري و ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، شاهد حذف  یهسرماپس از جنگ جهانی دوم، با گسترش  .کنند هنري خلق می
به باور . گیرد یمبه شدت مورد بازنگري قرار  هستیم که در آنها مفهوم انسان و فردیت او گونه بالزاكي ها رمانو محوشدن قهرمان 

ي دوم  یمهنهویتی انسان در  یبي  نشانههاي داستان و در همان حال پر شدن فضاي رمان از اشیا،  یتشخصلوسین گلدمن، حذف نام 
» قهرمانضد« یمدرن درواقع نوع يها داستان این یاصل یتشخص .وارگی بر حیات روانی آدمی است یئشقرن بیستم و چیرگی 

عالوه بر  )یستیرئال ییگرا افول قهرمان(تحول  ینالبته ا. باشد را داشته یستیرئال يها قهرمانان داستان هاي یژگیو خواهد یاست که نم
اي که  ناتالی ساروت، شخصیت پردازي به گونه. شود یم یناش یدارشناسی نیز،مانند پد ،مدرن یاز مکاتب فلسف مسائل  اقتصادي،

او از «: نویسد ي انسان عصر حاضر می کند و در واکنش به چنین شرایطی درباره است را محکوم می ن نوزدهم معرفی شدهدر آثار قر
شلوار گرفته تا  اي نیم از سگک نقره. چیزي نبود که نداشته باشد. ها برخوردار بود ها و مراقبت گونه لوازم زندگی، انواع دارایی همه

اش را که از باال تا پایین پر از اشیاء  دقت پرداخته ي به نیاکانش را، خانه: همه را از دست داداندك  اندك. زگیل نوك بینی
تر از همه این  اش را و جامه و اندام و چهره و مهم اش را، امالك و عواید ساالنه ترین اشیاء زینتی حتی کوچک. گوناگون بود
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اي از آثار ادبی ما را در  امروز موج فزاینده. خودش بود و بارها اسمش را بهاترین چیز؛ یعنی کاراکترش را که تنها چیز خاص گران
» منِ«حدومرز، تعریف ناکردنی، درنیافتنی و نادیدنی، یک  بودن دارد و درآنها موجودي بی ي رمان است که داعیه خود فراگرفته 

ود نویسنده است، نقش قهرمان اصلی را غصب کرده و چیز نیست و غالباً تنها انعکاسی از خ چیز است و هیچ نام و نشان که همه بی
ها، آرزوها،  ها، رویاها، کابوس اند از خود موجودیتی ندارند و تنها خیال هایی که او را در میان گرفته شخصیت. است برصدر نشسته

مخالف حضور شخصیت در داستان رمان نو ). 58و 57: 1364ساروت، (» اند کاره همه» من«هایی از این  ها، یا تابع ها، حالت بازتاب
 او جایگاه و انسان به صرفاً جدید رمان در. هاي سنتی است پردازي در رمان هاي شخصیت اعتنا به قوانین و محدودیت نیست، بلکه بی

بشتا اندکی ندارد، برخی وجود خود سنتی و معمول مفهوم در شخصیت ما هاي کتاب در که آنجا از .شودمی پرداخته جهان در
 .است رمان بودن مزخرف معناي به آنان دیدگاه از این و خوریمبرنمی انسانی هیچ به جدید رمان در که اندرسیده نتیجه این به زده

 هاي رمان گوناگون موضوعات به که هنگامی است؛ حتی خود عصر مسائل درگیر جدید رمان ي واژه و سطر صفحه، هر در انسان
 و است ما ي اندیشه و ها نگرش با مطابق موضوعات این که یابیمپردازیم، درمیمی آنها موشکافانه رسیبر به و خوریمبرمی جدید
خورد  هاي رمان نو به چشم می آنچه در شخصیت .)16: 1376یه،  گري رب(است  احساسات و رخدادها انعکاس اندیشه همین

ي سنگینی داستان را  شد و قهرمان داستان همه رایی اهمیت داده میهاي سنتی که در آنها به فردگ برخالف رمان. بحران هویت است
گرفت، در رمان نو قهرمانی وجود ندارد و خواننده با  کرد و خواننده از خالل شخصیت او داستان را پی می بر دوش خود حمل می

  ).134: 1385یا، ن لطفی(گریزد و اسرارآمیز است  ي خود می شخصیتی مردد و متزلزل روبروست که از خواننده
هایی  ها با شخصیت در این داستان. گرایی نیست هاي رمان نو، خبري از قهرمان ي مثل همیشه، همچون شخصیت در مجموعه
م .س(هویت  نام و بی ، بی)اي براي سمور آبی شخصیت دخمه(، منزوي و ناتوان )هاي داستان شب شک شخصیت(شکاك و مردد 

ها با  گلشیري در این داستان. کنیم زده برخورد می هایی منفعل، خنثی و بحران هایت با شخصیتو در ن) در مردي با کروات سرخ
. دهد ي تردید و ابهام قرار می هاي مختلف در سایه انتخاب فرم و ساختاري متفاوت، موضوع شناخت و درك حقیقت را به روش

  .  است ستفاده شدههاي بهرام صادقی نیز ا البته این شیوه پیش از گلشیري در داستان
  

 اي اجمالی وگذرا به ادبیات داستانی غرب و ایران مقایسه - 5

از دوران رنسانس تا عصر معاصر، نوعی پویایی و بالندگی . است بودهسیر ادبیات داستانی در غرب، حرکتی منظم و پیوسته 
 تفاوت غرب درداستانی  ادبیات با ایران رمعاص داستانی دبیاتا .خورد یم، مکاتب و نظریات ادبی به چشم ها سبکي  درحوزه
صورت  و همچنین نگرش جدیدي که از انسان و هستی جامعه تحوالت نوین در ساختار سبببه غرب جدید ادبیات .دارد اساسی

 نو تبع هب ایران معاصر ادبیات یعنی؛ بوده برعکس کمابیش ایران جدید ادبیات مورد در مسئله کهآن حال ،دیآ یم، پدید ردیگ یم
 را مدرنیته بلکه نبوده، مدرنیته حاصل درواقع ،شود یم جامعه شدن نو ارکان از یکی خودش بلکه ،است امدهین به وجود جامعه شدن

  .است بودهمبلغ آن  و داده پیشنهاد
ادبی غرب، نیازمند نگاهی و مکاتب نقد  ها هینظري فارسی و عناصر داستانی آنها با  ها رمانو پیوندهاي  ها مناسبتاز  گفتن سخن

ی و شناخت روانی، شناخت ییبایزی، شناخت جامعهي جدید ها افتهي ادبی و یها جنبشیی به اعتنا یبجامع و دقیق است، اما از سوي دیگر 
افت یک دری .ي نوها شهیاندکشاندن آثار ادبی و هنري است و نوعی گریز و هراس از مواجهه با  بست بني به انزوا و  منزله به... 
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ي مشترك با آن نظریه و جریان ادبی را ها شهیربحث و یک نظریه، مخصوصاً در معناي عام آن و تطبیق آن با ادبیاتی دیگر که 
اگرچه اصطالحات و ساختار و . رمان معاصر فارسی، رمان غربی نیست، بلکه رمان بومی است. ندارد، کاري بس دشوار است

  ).25: 1388عسگري، (و مصالح تا حدود زیادي مستقل است  هیما درون، اما از نظر ستا گرفتهتکنیک را از غرب به وام 
یی از آن ها نمونهاگرچه تطبیق و تناظر رویکردهاي ادبیات داستانی غرب با آنچه که در ایران رخ داده و امروز نیز شاهد 

و بررسی بازخوردهایی که به سبب تبادالت فرهنگی ، اما حداقل شناخت آن تمهیدات دیآ یمهستیم، در نظر اول غیرمنطقی به نظر 
و امکانات بومی خود  ها تیظرفکه تا چه حد ادبیات داستانی ایران، متکی به  دینما یمصورت گرفته، این مسئله را به خوبی روشن 

  ). 243: 1389گلشیري، (ي جهانی، به یاري زیربناي نظري و فلسفی غرب سود جسته است ها وهیشبوده و تا چه حدي از 
  

  ي دو نوشته مختصري درباره - 6
هاي معاصراست، هم از نظر تأثیر در مخاطبان بسیارش و هم از  اثر سیمین دانشور از تأثیرگذارترین رمان) 1348(رمان سووشون 

  ).197: 1386میرعابدینی، (نظر تأثیر بر ذهن و زبان نویسندگان بعدي 
هاي جنگ دوم جهانی و ایام نفوذ بیگانگان در  ماجراي رمان در سال. است وشته شدهاین اثر به نثري نزدیک به زبان عامیانه ن

بود و  فارس نیرو پیاده کرده که انگلیس در ییها سال .اند زري و یوسف دو شخصیت اصلی این رمان. دهد جنوب کشور رخ می
فکر اصلی رمان .توجه دارد گرا آرمانمرد  یگاهجا رمان به ایندر » دانشور« .بودورده آناخواسته با خود قحطی و بیماري  جنگ، 

رمان به یک تعبیر، نمودهایی از تقابل و  این. شود یوسف، همچون یک قهرمان حماسی ظاهر می. پرداختن به انسان مبارز است
ي ناظر به همین تعامل استعمار پساتعامل میان نیروهاي مردمی و ملی با استعمار پیر و دیگر کارگزاران ریز و درشت آن و با رویکرد 

پردازد  هاي رئالیسم، با ویژگی رمز و ایهام به بیان مسائل تاریخی و اساطیري نیز می سووشون، عالوه بر داشتن شاخصه. و تقابل است
  .ي داستان، آمیزه اي از چندین مکتب ادبی است و شالوده

 ،»آبی سمور براي اي دخمه« ،»همیشه مثل« ،»کش شب«کوتاه  داستان هفت شامل )1347(همیشه  هاي مثل مجموعه داستان
ها  او در این داستان. است» سرخ کراوات با مردي«و » اجتماعی خوب داستان یک« ،»تجیر نازك هاي ساقه پشت« ،»عیادت«

ان را سال و مجرد شهرهاي کوچک، مالل زندگی تکراري آن ي میانه پایه کوشد با قرار گرفتن در موقعیت ذهنی کارمندان دون می
ها سري به عرق فروشی یا  غروب. گذرد اینان زندگی بسته و محدودي دارند، اغلب اوقاتشان در خانه یا اداره می. توصیف کند

هر یک از آنان انسانی است در . گردند زنند و گیج و مست، چون ارواحی سرگردان، به اتاق دربسته خویش بازمی فروشی می کتاب
نویسنده به . شود اي ابتدایی با دیگران می براي تأمین مایحتاج ضروري خویش ناچار به برقراري رابطهفقط . خود و جدا از دیگران

ي کشف هویت  دهد، بلکه جستجوي روانکاوانه اي نشان نمی هاي زندگی اجنماعی، عالقه تحول شخصیت آنان، در طی کشمکش
میرعابدینی، (را در پی دارد  -آنها» دیگري شدن«بیر گلشیري یا به تع –ها  خویش از طریق بازشناسی دیگران است که تحول آدم

1386 :673.(  
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ي  داري کرد، اما چون این تحول نتیجه ي زمین ي متوسط را جایگزین سکون مرحله ، در ایران تحرك طبقه1341اصالحات 
این وضعیت با افزایش درآمد نفت و باال رفتن . گیجی بسیار به بار آوردطبیعی فعل و انفعاالت درونی جامعه نبود، سرگشتگی و 

ي  طبقه. بازي زمین، شدت بسیاري یافت ي رشد اقتصاد داللی و بورس هاي خارجی در ایران و در نتیجه گذاري میزان سرمایه
  ).405: 1386دینی، میرعاب(ماللی یافت  وار و پر کرد، زندگی انگل متوسطی که بر این بستر اجتماعی رشد می

. دهند می دست از را خویش ارزش ها ارزش برترین اینکه انگاري؛ یعنی نیست: انگارِ منفعل گرا و نیست پوچ - 1-7
 ،دیرین هاي ارزش دادن دست از برابر در منفعل انگاري نیست ).63: 1382هیدگر، (نیست  پاسخی را چرا یا نیست درکار هدفی
 او و ستاند بازمی فرد از را عمل و تالش. کشاند می انزوا به را او وجود ،هیچ برابر در فرد دادن قرار با و آورد نمی دست چیزیبه

 از ناتوان را او و سازد آور می عذاب و سرد ،رمق بی را او زندگی. دهد می سوق شود، می منجر تخدیرش به آنچه هر سمت به را

 جریان یک عنوان به میالدي ي بیستم سده ي دوم میانه در مدرن نیهیلیسم .)116: 1388موسوي، (کند  می پوچی این از رفتن فرا
 هرچند. ظهورکرد ...و بوتور میشل یه، گري رب آلن ساروت، ناتالی بکت، دوره، درآثار ساموئل آن ادبیات کلی ساختار در ادبی
   .شود می تردیده متفاوت شکل به نیز ندیگرا وولف و ویرجینیا کافکا، فرانتس آثار در این از پیش نهیلیسم از هایی رگه

 سرشار هوایی و حال  گونه،  مدرن و با نگرشی کافکا تکنیکی هاي ژگی وي به مندي با عالقه گلشیري هاي مثل همیشه در داستان
براي سمور آبی و  اي ي معلم گرفتار مالیخولیاي داستان دخمه انگارانه، را در اعمال و اندیشهنیست معناییبی و پوچی ، سرگردانی از

 به ها این داستان هاي شخصیت. دهد هاي داستان شب شک، به خوبی نشان می مأمور اطالعاتی مردي با کروات سرخ و شخصیت
تنهایی را در کنش و  و پوچی شکست، ناتوانی، اند که تشویش، شده اي یافته فردیت اندك اشباح به تبدیل ذهنشان، آشفتگی دلیل

  .ان به وضوح مشاهده کردتو عملکرد آنان، می
گشتم، سر  هاي زبان نفهم به خانه برمی زدن با آن بچه اگر زنم سر به جانم نکرده بود، اگر هر روز که خسته و کوفته از سروکله«

قدر خوب است آدم پشت  چه.....گذاشت بنشینم پشت منقل پر از آتش و دستهایم را روي آتش بگیرم کرد و اگر می به جانم نمی
خورد، سیگارش را با گل سرخ آتش منقل روشن  آرام می طور که چاي را آرام ب چاي بنشیند و زنش نق نزند و آدم هماناسبا

  ).66: اي براي سمور آبی دخمه(» ي دیگر بخورد حلقه بیرون بفرستد و باز یک جرعه کند، دودش را حلقه
انسانی او منجر  هاي ارزش و انسان مسخ به بسا ، چههاي حاکم بر آن دنیاي مدرن و مناسبت: هویت شده و بی مسخ - 2-7

ت تحمیلی  او به .بندد شود، روح مبارزه و تالش از وجود این انسان عصر تکنولوژي و ماشین رخت بر شود و موجب می می هوی
ي پرداز تیشخصبرخالف . هاست تیشخصبحران هویت در رمان مدرن، تغییر منش نمودي از  .نگرد یتردید م ي دهیخود به د

ی در ثبات یبي ا گونهاین ویژگی از . ماند یمو کمتر کسی بر طبع خود باقی  اند استحالهپیوسته در حال  ها تیشخصرمان رئالیستی، 
ی انسان عصر تمدن باعث شد تا تیهو یبي و اعتبار یب. کند یمي اخالقی و اجتماعی در روزگار مدرن حکایت ها ارزشمنش و 
آنها به آهستگی تمامی قدرت و توان خود را از . متزلزل و تضعیف شوند اند داستانحامل پیرنگ اصلی  ي داستانی کهها تیشخص

علوي، ( بخشند یمکه در رمان سنتی به شخصیت داستانی هویت  شوند یمعاري از تمامی عناصري  ها تیشخصاین . دست دادند
1383 :217 .(  

ي ذهن  و رمان نو، خواننده را به کنکاش و جستجو در اعماق ناشناخته هاي مدرن ي رمان گلشیري در این مجموعه به شیوه
اي براي سمور آبی، فاقد هویتی مشخص و  شخصیت صلواتی در شب شک و معلم در دخمه. کند هاي داستانی خود می شخصیت
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در داستان . دشواري همراه است هایی است که شناسایی آنها براي خواننده با ها همانند سایه حضور آنها در این داستان. اند روشن
هاي خواب  یه و همچنین داستان گري هاي داستانی کافکا و داستان حسادت رب مردي با کروات سرخ، همانند برخی از شخصیت

 تا حد یک حرف اختصاري تقلیل پیدا شویم که مواجه می» م.س«خون و صراحت و قاطعیت بهرام صادقی، با شخصیتی به نام 
پیوسته در وضعیت آنچه  ي گلشیري در این مجموعه،ها تیشخص .اند آدمی هویتی بی و شدن مسخ گر روایت نوعی به .است کرده

  .انجامدبه هیچ می بخش یتالش آنان براي احراز هویتی تازه و تسل اند،اند و آنچه که خواهند شد گرفتار آمدهکه بوده

فردگرایی که اواخر سده نوزدهم با شتاب بسیاري، در  است زاییدهتنهایی فرایندي در دنیاي امروز : منزوي و مردد - 3-7
و عدم احساس نوع دوستی در مقابل هم تا  ها انسانتنهایی . به جوامع دیگر کشیده شد کم کمجوامع پیشرفته رشد کرد و از آن پس 

این دوران  با تمام جوانب مثبتش . اي جز سرخوردگی و انزوا نخواهد داشت یجهنتحدودي ثمرةهمین دنیاي مدرن امروزي است و 
 ، دیگرخانواده و جامعه این انسان مدرن، اندیشهدر . تا حدي موجب بیگانگی انسان نسبت به محیط اجتماعی و خانوادگی شد

» وطنی درتفکر انسان مدرن است فرم رمان بیان نوعی سرگشتگی و احساس بی«و به قول لوکاچ  باشد او براي امنیمامن  تواند نمی
  ). 101: 1380 لوکاچ،(

زدایی و استفاده  ییبه علت آشنا در این دوران، شده خلق آثار .دانستپسند  مقابل هنر عامه ي نقطه این عصر را باید هنر آوانگارد
این دور شدن عامه از هنر مدرن . ندارد انآن يبرا یلطف و لذتو  است شدهي عامه  خوانندهاز شگردهاي روایی مدرن، سبب دوري 

 رسند، بینشیهاي مدرن بدبینانه به نظر می بینیم که رمانما مکرر می: به قول جرمی هاثورن. بب شد که نگاهی بدبینانه بوجود آیدس
  ). 22:1378هاثورن، (پندارند منزوي و تنها می بینی دارند و آدمی را موجوديي منطق و جهان تردیدآمیز درباره

 کوتاه هاي داستان ترین موفق و ترین مهم واقعیت، یکی از از نقیض و ضد هاي روایت و گرایی شک نظر از »شک شب« داستان
 بنیان اند، بوده آن شاهد هم با سه هر که رویدادهایی ي درباره نفر سه متناقض هاي روایت مبناي بر داستان تمام. است گلشیري

ي  مسئله«: گوید ي این عدم قطعیت و تردید می ي دربارهگلشیر. بیند می را جهان خود منظر از کس هر »شک شب« در .است گرفته
ي  وسیله دانیم که شناختن انسان امکان ندارد، اما به نویسی، شناختن انسان است و هر چند دست آخر می اساسی براي من در داستان

). 673: 1386میرعابدینی، (» خواهد به این شناخت برسد که دست آخر ناموفق هم هست نویس می تکنیک و با ایجاد فاصله، داستان
 که تنهایی و خلوت. اند هایی گرفتار بحران درونی از این مجموعه، پیرمرد، نویسنده و پیرزن، شخصیت» مثل همیشه«در داستان 

اي براي  دخمه«زندگی معلم در . خورد خوبی در این داستان به چشم می است، به آن انسانی روابط و مدرن زندگی از هایی  نشانه
   .ي از روابط سرد و بی عاطفه استا چنبرهزده و گرفتار در  بار و حزن اي غم ، زندگی»سمور آبی
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است  گاه از مبارزه و کشمکش و جنگ خالی نبوده ي زندگی انسان هیچ عرصه :منتقد و مخالف شرایط تباه جامعه - 1-8
توانند دلیرانه به پیشباز خطر بروند، به اسارت هر نمی آنان که«: است در کتاب سیاست خود گفته »ارسطو«. و هرگز نیز نخواهد بود

ي متجلی است، کسی است که دیدگاهی خاص را نمایندگی  دار یک چهره قهرمان مسئله). 20: 1382سرشار،(» آیندمی مهاجمی در
او میان خود و جریان متوالی زندگی . گار در ساختار جامعه استهاي ماند کند و با وجود انواع موانع، در پی خلق موقعیت می

  . نهد و به دنبال فضیلت و افتخار است گیرد و زندگی روزمره را به کناري می سازگاري پیش نمی
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. هاي وحشت و خشونت بود ، سال1332مرداد  28ي ایرانی، پس از کودتاي ننگین  شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه
ي فرهنگی ایران  گیر جامعه طلب بر باد رفت و یأس و ناامیدي، گریبان خواه و استقالل ایی که آمال و آرزوهاي ملتی آزاديه سال

را در  هاآن توان میمنعکس گردیده و بدین جهت  اي از تاریخ واقعی ایران دورهبسیاري از وقایع حقیقی  هر سه رمان در  .گردید
 ها آ لبومی از تابلوها و رمانبه بیان دیگر، این  .ئل اجتماعی و سیاسی دوران مذکور به شمار آوردآثار مستند مربوط به مسا شمار

   .اند دورهایران آن فرهنگی  ی، سیاسی، اقتصادي وتصاویر اجتماع
یگر از سوي د. تابد کدام از آنها را برنمی هاي دولت مرکزي هیچ ها و خواسته است که برنامه ییها ارزشبند  پايیوسف 

دهد، بلکه مقدمات  یش را نمیها آرمانها و  ي او، نه تنها اجازة رشد و گسترش خواسته دورهي استعماري در ها دولتترفندهاي 
که  آن اند که با وجود این قهرمانان کسانی« : گلدمني  گفتهبه . سازد یمیه آنان فراهم علپرورش افراد و شرایط تباه را براي مقابله 

گر موجود در ساختار  هاي تباه هاي کیفی است، قادر نیستند اندیشه و رفتار خود را  از وجود میانجی شان تابع ارزشاندیشه و رفتار
براي نمونه، در سووشون، اشخاص و ابزاري را ). 320: 1381گلدمن، (» وارگی، کامالً در امان بدارند جامعه و تأثیر بازار و شی

اثرکردن آنها را  گر در ساختار جامعه فعاالنه حضور دارند، بدون آنکه مانعی یاراي بی هاي تباه عنوان میانجی توان برشمرد که به می
 :براي نمونه اشخاصی چون. شود وجو و تالش قهرمان در این جامعۀ تباه، با مشکالتی مواجه می که جست باشد، تا جایی داشته
  ...ینگر و ، حاکم شهر، عزت الدوله، سرجنت ز)خان ابوالقاسم(کاکا  خان

ي جنگ جهانی دوم ها سالشکست نهضت ملی، اشغال ایران در  :مبارزه با استعمار و استبداد داخلی و خارجی - 2-8
این حوادث موجب شد تا مردم . ها در ایران، از فجایع تاریخی براي سرنوشت ملت ایران هستند یسیانگلها و  یکاییآمرو حضور 

ین شکل، تر  مخربین و تر مخوفي بیگانه، از دست بدهند و ظهور استبداد به  سلطهآزادي از  ایران، امیدشان را براي استقالل و
ي دیگر را به ناتوانی محکوم ها ملتیشی و تحقیر و تخفیف نژادي، اند برترامپریالیسم و استعمار با رویکردي حاکی از   .میسر شود

آنان . ي استعمارزده مثل ما نیستند و ما باید بر آنها حکومت کنیمها ملت استعمارگران معتقدند که: نویسد یم  ادوارد سعید. کند یم
ي ا دوگانهي ها تقابلاو معتقد است، باید . کنند یمخودي خطاب  یرغي زیر سلطه و استعمازده را با اصطالحات دیگري و ها ملت

و به جاي  شود گذاشتهکنار  اش نژادپرستانه ي تعصب مذهبی و یچیدهپي بافت  همهبا  »خودي یرغخودي و «و  »شرق و غرب«مانند 
دیدگاه روایی . کند یمتأکید  ها فرهنگي  همهآن روایت یا نگاه تاریخی را جایگزین ساخت که بر تنوع تجربیات بشري در 

   )7: 1389اسحاقیان،(کند  یماي عینی معرفی  یوهشکند، بلکه آنها را به  ینمرا انکار  ها تفاوت) تاریخی(
در متن . استدست متجاوزان و ستمگران داخلی و خارجی از اهداف کلی این رمان  کردن کوتاها نیروهاي اجنبی و مبارزه ب

ي او و همسرش زري در مواجه ها العملها در شیراز که با توصیف عکس  یسیانگلي یوسف از حضور  سرسختانهداستان، مخالفت 
   .شود یمي زري، نشان داده  مدرسه سرجنت زینگر، خانم حکیم و مدیر: با اشخاصی همچون

گاه از تعهد و  یچهو ساختار وجودي  انداز چشمادبیات داستانی با توجه به ظرفیت، سرشت، : گرا آرمانمتعهد و  - 3-8
منتقدان تأثیرگذار ادبیات غرب همانند لوکاچ، گلدمن، رنه ولک و ). 22: 13زرشناس،(یري فرهنگی تهی نیست گ جهتآرمان و 
تعهد و  ).25همان،(معناست  یبدهند که ادبیات فاقد تعهد و آرمان  یمي خود، به روشنی نشان  منتقدانههاي  یبررسدر  ایگلتون
انسان متعهد  یککه  است ییها ارزش ینواالتر ي یجهو نت یاله یممفاه ترین یعالي  زمره یدرفرهنگ متعال یکعنوان  ، بهآرمان

 یرتحت تأث صورت گستردهه جامعه را ب یک يقادرند تا فضا ین،آفر گذار و حرکت اثر یممفاه ینا. یابد به آن مقام دست تواند یم
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ی و استقالل فردي، خواه آرمانتعهد به هنجارهاي اجتماعی،  .به همراه داشته باشند ،آن يبرکات را برا ینقرار دهند و واالتر
زایل گردد و  خرده خردهشود که هویت افراد  یممجروح  گاه آنپیکر جامعه . بخشند یممعنا  ها انساناندکه به هویت  یعوامل

ي آن روز ایران،  جامعه. هر ارزشی را دارند کردن نابودلشکري پدید آیدکه استعداد فراوانی در تن سپردن به هر حقارتی و  یاهیس
ساالري و  یهسرماسازوکارهاي . یی در آن بخت روییدن نداشتگرا آرمانیی اخالق زدوده و سترون بود که بذر ا جامعهگر  یاننما

  .ساخت یمرا خنثی و عقیم  ها آرماني فرهنگ بورژوایی، ها ارزشسوداگري و هنجارها و 
محتوایی و پوچی آن آفریده  یبي خود زندگی و با تمام  یلهوس بهکه  است، اما شخصیتییوسف شخصیتی خاص و استثنایی 

هاي ناانسانی  نقاد موجودیت .آل در جانش موجود یدهایدار است  و خیزش به سوي روح جاویدان انسانیت در کالبد او ب. اند شده
پذیري و  بندد، انعطاف می کار بهاو نهایت تالش خود را براي تغییر وضعیت موجود . روي دارد است، چون افقی انسانی و برتر پیش

یابد، برتري قدرت نیروهاي  به چیز دیگري دست می رسد، یا علت اینکه به هدف خود نمی. پذیرد انطباق با وضع موجود را نمی
سازد، به تعبیري او را در رسیدن به  یماین برتري هدف و فرجام زندگی او را دگرگون . هاي اوست اجتماعی در برابر خواست

. عه، تغییر دهدهاي منحط جام یسیدگردو باورهاي خود را همخوان با  ها آرمانخواهد  ینمیوسف  .سازد ناکام می  اهداف اولیه
اجتماعی جامعه  -و انقالبی، تا حدود زیادي معلول انحطاط و گسیختگی سیاسی دار مسئله سرخوردگی و فروشکنی، این شخصیت

  .یزي آن استست آرمانو 
  )18: ونسووش(  .»نباید سرزمینی خالی خالی از مرد باشد. توانم رعیتم را گرسنه ببینم نمی. توانم مثل همۀ مردم باشم من نمی«

ي دیگري را نیز لحاظ کرد، اما با توجه به ها یژگیو توان یم ها تیشخصدر پایان باید متذکر شد که براي هر دو نوع از این 
  .میکن یممحدودیت ساختار مقاله از ذکر و توضیح آنها صرف نظر 
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154  

 سیسم در اشعار فرخی یزديکالسیبررسی و تحلیل نئو
  

  1علیزاده میرعبداهللا حسن

  2لیال شامانی

  چکیده

و نوعی بازگشت به معیارها وآداب  شود یاطالق م یمقد یاتسبک و نظر داشتن به ادب يیاعام ، به اح یبه معن سیسم ینئو کالس

معطوف است؛ شعر مشروطه درمقابل شعر قبل  اصول کالسیک هایی در محتواي آثارغالباً به همان نویسندگی است وعلیرغم تفاوت

سیسم تقلید از طبیعت، تقلید از قدما، پیروي  سیاصول مکتب نئوکال.سیسم است کالسی از مشروطه همان نئوکالسی سیسم در مقابل

توان در اشعار دوره  از عقل وخرد، ایجاز و وضوح، حقیقت نمایی، برازندگی و قانون سه وحدت است که این اصول را می

هاست که در شعر شاعران دوره  تقلید از طبیعت ارزشمند بشري اصل اول نوکالسیک. مشروطه و فرخی یزدي  مشاهده کرد

اجتماعی به زنده -شود و با طرح مسایل سیاسی فرخی یزدي به کوه ودرو دشت محصور نمی.مشروطه وفرخی یزدي مشهود است

تقلیداز قدما اصل دوم است؛که  فرخی هم اشعاري به سبک و قالب قدما سروده است؛ اما با تحول . اندیشد کردن فطرت بشري می

انتقاد را جایگزین مدح در قصیده کرده است و به جاي توصیف معشوق، غزل را  به عنوان مثال. در موضوع نوآوري کرده است

سیسم خرد بر تخیل برتري  همانند نئو کالسی در دوره مشروطه. براي بیان اهداف سیاسی به کار گرفته و غزل سیاسی را بنیان نهاد

آزادي،عدالت،  چون است،وبامضامینی دهقراردا را هدف حقیقت جامعه)اصل چهارم(یزدي باسادگی و وضوح فرخی. یابد می

کند واخالق را که زیرمجموعه برازندگی نوکالسیک است مورد توجه قرار  حقیقت نمایی می...قانون،دهقان،انقالب،وطن و

  .یابیم را در اشعار فرخی نمی) اخرین اصل(اما قانون سه وحدت. دهد می

  .شعر مشروطه. صرنئو کالسی سیسم، فرخی یزدي، ادبیات معا: هاکلیدواژه

                                                        
 استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه سمنان -1
 دانشگاه سمنان  کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی -2
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 Neoclassicismeکالسی سیسم جدید  

نئو کالسی سیسم به معنی عام به احیاي سبک وسیاق ادبیات قدیم اطالق . نئو کالسی سیسم همان کالسی سسیم جدید است "

از نویسندگان از  رود که عده اي شود؛  اما در تاریخ ادبیات انگلستان ، این اصطالح عموماً براي دیده گاهاي خاص به کار می می

اگرچه این نویسندگان . تحت تأثیر تحوالت دوره ي رنسانس رواج دادند ) 1660-1780(اواخر قرن هفدهم تا اواخر قرن هجدهم 

اما عموماً سنت گرایانی بودند که آثار خود را به پیروي از نویسندگان وشعراي روم باستان .هایی داشتند  در جزئیات با هم تفاوت

ومتعقد بودند ادبیات فنی  است اکتسابی که تسلط بر آن بامطالعه و ممارست در کار نویسندگان کالسیک مخصوصاً  خلق کردند

 ).509،ص 1382سیماداد،(".آید  هوراس به دست می

هاي باستانی ،وراي  توان نئوکالسی سیسم را عکس العملی دانست نسبت به آکادمیسم کالسیک وبازگشت به سرچشمه می

خواهد  نئوکالسی سیسم می. اقتباس کرده بودند) Quintilien(ومعاصرانش از ارسطو وکنتی لین ) Boalo(ه در بوالوقواعدي ک

کالسی سیسم جدید بیشتر در رستگاري ملی است . به میراثی وفا دار باشد که نه تنها صوري بلکه اخالقی وایدئولوژیک نیز هست

ژان موره آ   ecole romaneاین کالسی سیسم جدید با مکتب رومیایی ").116، ص 1381سید حسینی،("تا عشق  و طبیعت

)Moreas- j) (1856-1910 ( متحد شده بود ،به صورت جریان دوگانه اي در آمده که اولی سیاسی بود وتمایالت کاتولیکی

در . است) Povalery) (1871-1945(معینی داشت ودومی هنري وجمال شناختی بود که نماینده ي آن پل والري

بیان ) 1874-1969( W.vonscholشولتس  فن وویلیام)Potrnst)(1866-1933(ارنست آلزایل آنرا تئوري که سیسم نئوکالسی آلمان

تا  17در انگلستان هم نیمه دوم ق ").  117همان، ص (".ناتورالیسم وامپرسیونیسم  العملی بودضد کردند وتوسعه دادند، اساساً عکس

شود این دوران ، دوران عقل ، تعادل واندازه  ود جان درایدن تا الکساندر پوپ نئوکالسی سیسم خوانده میاز حد 18نیمه اول قرن 

نئوکالسیک عالوه بر ادبیات، نقاشی ،هنر ومعماري را هم متاًثر ).118همان، ص (". است و اصول وعقاید خاص خود را دارد 

ها مبلغش بودند وتا  بر افراط وتفریط هاي احساس گرایان که رمانتیکدر موسیقی هم این جنبش واکنشی است در برا.ساخته است 

  ).817، ص 1382نظام الدین نوري، (".قرن بیستم همچنان ادامه یافت 

  

  :اصول مکتب نئوکالسی سیسم 
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وروم  هایی در محتواي آثار در مقایسه با یونان نئوکالسی سیسم بازگشت به معیارها وآداب نویسندگی است وعلیرغم تفاوت"

  )1، ص 1381ثروت، (".باستان  غالباً به همان اصول کالسیک  معطوف است 

اولین اصل از اصول مکتب کالسی سیسم است؛  اما هیچ یک از نظریه پردازان هیچگاه این مفهوم را ": تقلید از طبیعت

ي از نئوکالسیک ها،  بلکه رمانتیست ها اما با وجود عدم چنین صراحتی نه تنها در آثار تعداد کثیر.صراحتاً توضیح نداده اند 

ها  نئوکالسیک ها کاشفان تقلید از طبیعت نبوده اند بلکه آن  را از کالسیک. شویم  وناتورالیست ها هم با تقلید از طبیعت روبرو می

دچار این سوء  اما هرگز نبایست) 10همان، ص ( ".گفت حتی یک لحظه هم از طبیعت غافل نشوید بوالو می. به دست آورده اند 

ها وآثار آنان چیزي نبود جز مقداري تقلید وکپی برداري از یونان ودر نهایت عکسبرداري صرف ؛ به  تفاهم شد که نئو کالسیک

رود ویاطبیعت بی  شعر نئوکالسیت ها تقلید از باز آفرینی بود ،به عالوه طبیعت صورتی که غالباً امروزه به کار می"قول ولک ، 

مراد نئوکالسیک ها از )  51ص-1ح-ولک("طبیعی نیست بلکه واقعیت به طور کلی وبه ویژه طبیعت بشري است  جان یا مناظر

ها  تقلید از طبیعت در آثار کالسیک". طبیعت کشف وبه کارگیري آن ذوق سلیم و ثابتی بود که در آثار یونانیان وجود داشت 

  ).15، ص1381ثروت ،( "لکه آنطور که زیبا وکامل است جنبه ي آرمانی دارد یعنی نه آنطور که درطبیعت بود ب

در نئوکالسی سیسم طبیعت در معناي دائمی ونمایشگر عناصري دراخالق وتجارب فکري بشر به کار گرفته شده است ودر این 

  . است دیده گا ه وظیفه ي شاعر ، ارائه ي حالتی تصویري نیست بلکه آشکار ساختن اصول ثابت و پایدار درتجربه بشري 

وقتی بحث از ". از اصول کالسی سیسم که مورد توجه نئوکالسی سیسم هم واقع شد تقلید از قدماست": تقلید از قدما) 2

به یونان و روم  18تا 12در عمل چیزي جز کالسی سیسم نیست چون چشم تمامی هنرمندان سده ي .شود  نئوکالسی سیسم می

آورد وآنچه در ادبیات  هاي خود را از گذشته به دست می اساس عصر نوین آموزهبر این ) .11،ص  1381ثروت ، (برمی گردد 

دهند وشعراي آن عصر مطالب بسیاري از پیشینیان  هایی خود قرار می تکامل معنایی را سرلوحه ي فعالیت. شود مشاهده می

س  آموختند واحترام خاصی براي.....ونویسندگان بزرگ فالسفه ، مجسمه سازان ،معماران و هومر ، ویرژیل ،آوید ارسطو ،هورا

  قائل بود ند .....و

واین ). البته با اندکی تفاوت(نئوکالسیک ها در پیروي ازکالسیک ها توجه شایانی به عقل وخرد داشتند .  پیروي ازعقل)3

م بود توصیه کرد زیرا ارسطو حدواسط را که مرادش توصیه به عدم خروج از عرف وعادات عمو. مسئله ربطی به ارسطو ندارد 

در توجه آنها به خرد بناست از سیطره ي خود گرایی عصر رنسانس غافل بود چرا  –بنابراین این خرد تاًثیر دکارت است نه ارسطو .
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آنچه برخی . گوید  نکته کم اهمیتی نیست رنه ولک می...... که ارزش دادن به خرد پس از چندین قرن تعصب خشک کلیسایی 

کنند که تئوکالسیک ها با تقدیس خرد، ادب را از حالت ابداع وتخیل خارج کرده اند اشتباه است زیرا اگر  منتقدان تصور می

هدف نئوکالسیک ها تبعیت از اسلوب قدماي یونان بوده است اتفاقاً تأکید آنان بر قواي الهام وابداع وتخیل قابل رؤیت است 

  ).51-50،ص1ولک، ج(

ها دور ي از ابهام و پیچیدگی در کالم است که در شعر مشروطه  گر اصول نئو کالسیکاز دی:ایجاز ، وضوح و سادگی)4

طبق عقاید نو :حقیقت نمایی   .هم بدان افزوده شده است... نزدیکی به زبان محاوره، کاربرد اصطالحات علمی، علوم گرایی و

حقیقت نمایی در شعر .ور باشد یا مخاطب را آزاردهدها باید حقایق را گفت اما هر حقیقتی را نباید گفت چه بسا خنده آ کالسیک

  .نمود یافته است... نوکالسیک دوره مشروطه در قالب شعر سیاسی ، اجتماعی،  اخالقی ، وطنیه سرایی و 

دانستند منتقدان در بهترین وبرترین  نئوکالسیک ها هنر را بیان عقلی احکام اخالقی می": )حقیقت نمایی(برازندگی)  5

ر آن بودند  که ادبیات بخشی از سیاست مدرن به معناي وسیع کلمه است وشاعر ،خواه ناخواه، ریخته گر وشکل دهنده ي شرایط ب

  ).61، ص1ولک،ج( "آید روح بشر است بدین ترتیب صفات اخالقی ودستاوردهاي فکري همواره از لوازم شاعري به حساب می

زرگ هستی داراي موقعیت ووظیفه اي مشخص است این موجود در حصار از دید آنها انسان موجودي است که در زنجیره ي ب

موضوع مناسب (رود محدود است الکساندر پوپ با ابراز این عقیده که فطرت خود وقوانین اجتماعی که جزئی ازآن به شمار می

  .اند ورزد پس انسان واخالق بسیار مهم  بر اهمیت انسان تأکید می) براي شناخت انسان،خود انسان است

ها  هاست که بیشتر در نمایشنامه هاي نئو کالسیک وحدت زمان ، مکان، موضوع از مهم ترین ویژگی: قانون سه وحدت) 6

این اصل به دنبال پرداختن به اصل موضوع .شعر نئو کالسیک داراي وحدت موضوع است اما وحدت عضوي ندارد.شود دنبال می

  ).تلخیص همان، نقل به.(باشد و عدم ذکر جزئیات می

  

 :در شعر مشروطه یسمس ینئوکالس

. است یاتتحول در ادب یرانیانا يدستاورد آن برا ینبزرگتر. است یرانا یاتفرهنگ و ادب یخورق  تار ینمشروطه درخشان تر 

منحصر  ویژه شعر و یکشعر عصر مشروطه  .است... و یزيست یگانهو ب يآزاد یجمردم و ترو یداريدوره مشروطه به دنبال ب یاتادب
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مردم کوچه و بازار آمدو شاعران با  یانخود را از دست داد و به م یو خانقاه يدربار یگاهشعر در عصر مشروطه جا. به فرد است

با زبان  یلدل ینبه هم. دارد که با مردم باشد یاديدر عصر مشروطه شاعر اصرار ز. الهام از مشکالت جامعه به سرودن پرداختند

را  یاتکه قبالً اجازه ورود به ادب ییو ضرب المثل ها ها یه، کناها یبها، ترک از واژه یاريبس. گوید یم یدمکامال ًساده شعر مر

آن  يو هنر یو به همان اندازه از ارزش ادب شود یم یدوره به شدت اجتماع یننظر شعر ا ینو از ا شوند ینداشتند، وارد شعر م

 یچیدهو پ يهنر هاي یرسازيگذشته و تصو یبانهو اد یو زبان اشراف یانرف از بط یکشعر مشروطه از  یقتدر حق .شود یکاسته م

 يبرا ینساده و آهنگ يشعر يها شاعران از قالب.  شود یم یکبه ذهن و زبان مردم نزد یگرطرف د یکو از  شود یآن دور م

، ملک یزدي ی، فرخیابوالقاسم الهوت ،ینی، عارف قزویعشق یرزاده، میالنیگ یناشرف الد.  کنند یدرك بهتر مردم استفاده م

مختلف مسائل مربوط به  يها از آنها با انتشار روزنامه یبرخ یبهار و دهخدا از شاعران مطرح دوره مشروطه هستند که حت يالشعرا

  .کنند یم یانرا ب یدجد يدر معنا یو وطن خواه یاجتماع ي، برابري، حقوق زنان، آزادیدموکراس

  

  :فرخی یزدي

را در  یمقدمات یالتسال داشت که تحص15حدود . چشم به جهان گشود یزددر  یشمس 1267در سال  یزدي یخمحمد فر

فرا   که از همان ابتدا وجودش را یخواه يروح آزاد یراالبته نه به طور کامل ز .برد یانبه پا یزد یسیانگل) یونرهامس(ینمدرسه مرسل

پس از .شود یامر به اخراج او منجر م ینآنان ساخت که هم یمذهب یغاتقاد از تبلدر انت يگرفته بود او را وادار به سرودن اشعار

شاعر مقتول، دهقان زاده اي که به شهر آمد، روزنامه نگار شد، ".آورد يرو يبه کارگرزندگی  گذران  يبرا یلترك تحص

شهر شعر فرخی، سپانلو،  (".ست، باختدان یممبارزه کردو سرانجام جانش رادر راه آنچه که خود دفاع از حقوق طبقه کارگري 

 یندر هم.رسد یم یاز مشکالت اجتماع ینیو به درك ع شود یآشنا م یزددر  یخواهآزاد يکم با محافل نو پا او کم   ).5، ص 1375

و حق  یانتشده اند که از ظلم دول یداپ یبار کسان یناول يو برا رسد یزمان است که موج انقالب مشروطه به شهرها و روستاها هم م

را  يآزاد یشدر ستا یاسیاشعار س یناول یفرخ 1285شاه ینتوسط مظفرالد یتپس از صدور فرمان مشروط.گویند یمردم سخن م

  :سراید یم

  يکه روح بخش جهان است نام آزاد           يعزت و قدر و مقام آزاد قسم به
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و  یجانبه خصوص آذربا یرانخواهان از سراسر ا يآزاد یامقاما با  کند؛ یاو را دل سرد م یشاه کم یاستبداد محمد عل ي غلبه

آن به دستور  یاو را مورد انتقاد قرار داد و در پ یزدخطاب به حاکم  یدر مسمط 1289در نوروز .شود یم یدوارفتح تهران باز ام

  با نخ و سوزن دوختند و به زندانش افکندند ي راحکمران لبان و

هنگام بازار  یندر ا شود یم ياستعمار یاسترقابت دو س یدانم یگربار د یرانن آمد که ابه تهرا یدر حال 1290او در سال

 یتاند اقل خود جلب کرده يخواه را به سو یها که افکار ترق دمکرات. گرم است یاتو وال یتختدر پا یحزب يها کشمکش

 گیرودار یندر ا یفرخ. کنند یمقابله م شوند یده مطبقات رو به زوال شمر ي یندهکه نما یوندر مجلس دارند و با اعتدال یرومندين

خواهان از تهران به سمت غرب  يآزاد یراول او مانند سا یبا آغاز جنگ جهان .پیوندد یها م و به دمکرات رساند یخودرا به تهران م

  .برهنه شد يبا پا یرانبود مجبور به بازگشت به ا ها یسیانگل یباما چون تحت تعق.و خاك عراق رفت

به زندان افتاد و سه ماه را در آنجا ) ش. ه 1298( 1919وثوق الدوله به علت مخالفت با قرارداد یريدر دوره نخست وز یفرخ

 ي برجسته هاي یتاز فعال یکی .شدند یزندان یرضاخان باز هم چند ماه يکودتا ینمخالف یرهمراه با سا یدر ادامه فرخ.یدگذران

که از  یدرحال یرضاخان ، فرخ یحکومت نظام ییبا بر پا .کرد يش راه انداز 1300دکه در طوفان بو يانتشار روزنامه  یزدي

سردار  یریهايدر اعتراض به دستگ يدرسفارت شورو یدجرا یرانمد یگربود ، به همراه د یختهگر یچنگ ماموران حکومت نظام

مذاکره با  يبرا یهعدل یروز یمورتاشت. دندش یقانون اساس يو اجرا یحکومت نظام يآنان خواستار الغا .سپه تحصن کردند

 .شکنند یتحصن را تا پنج ماه نم یگرانو د یاما فرخ. نماید یترك تحصن م يو از آنها تقاضا رود یم يبه سفارت شورو ینمتحصن

لوع مجلس به همراه محمودرضا ط یتاقل یلوبه تشک)ش 1307(مجلس شد یندهنما یزددر دوره هفتم مجلس از طرف مردم  یفرخ

فقدان  یلبه دل شد یتمام م یفرخ یندگینما یتو مصون یافت یآن مجلس هفتم خاتمه م يکه فردا يکار روز يدر ادامه .پرداخت 

منتشر  "یکارپ"در روزنامه  يبود مقاالت تند یرانیکه مرکز مهاجران ا ینو در برل یختبه مسکو و از آنجا به آلمان گر یجان یتامن

اقامت  یپس از مدت یول. بازگشت  یرانتاش به ا یمورپس از اخراج به خواهش ت یفرخ. یداز آلمان گرد يکرد که باعث اخراج و

 ي یلهبه وس یتهران با صدور فرمان قتل فرخ یشهربان یمارستانسال اسارت ، در ب 2شد و سرانجام پس از  یو زندان یردستگ یراندر ا

  ....دسپر يآمپول هوا جان در راه آزاد یقرضاخان با تزر

  

  :اصول نئو کالسی سیسم در فرخی یزدي
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اولین اصل از اصول نئو کالسی سیسم تقلید از طبیعت است البته نه تقلید صرف بلکه هدف بهره برداري از الگوهاي صحیح 

 شود و به باز آفرینی ینمفرخی یزدي شاعر دوره مشروطه هم در تقلید از طبیعت به در و دشت و کوه محصور . عقالنی است

یازد و با طرح مسایل اجتماعی و زنده کردن فطرت بشري، مردم را به مبارزه و انقالب فرا  یمطبیعت ارزشمند بشري دست 

  . خواند یم

  :اودر غزلی با قافیه انقالب و مطلع

  )6/92(ناي آزادي کند چون نی نواي انقالب         باز خون سازد جهان را نینواي انقالب 

  :گوید یمدهد و  یمکند؛ از خود هم حرکتی نشان  یمرا به مبارزه تشویق  عالوه بر اینکه مردم

  )11/92(گررهددستم زدست این گروه خود پرست       بافداکاري گذارم سر به پاي انقالب

ه تا جایی که وي با توجه ب. انقالب و آزادي از مضامین مورد توجه فرخی است که در اشعار خود بسیار به آنها پرداخته است

  .گذارد یممخاطب جان را هم  بر سر عقیده  یداريباجتماعی روز به قصد  -طبیعت ارزشمند انسانی و طرح مسائل سیاسی

  :به عنوان مثال در غزلی با مطلع. فرخی یزدي اشعاري هم به سبک و مضمون قدما سروده است

  )2/88(آه رااز بسکه غم به سینه من بسته راه را           دیگر مجال آمدو شد نیست 

در آن عصر .زند یمراند که در ادبیات کهن ما موج  یمسخن .... از عشق و دل و دیده و میکده و خانقاه و حسن و نگاه و

فرخی با شعر خود در این . خواندند ساختند و در مدح حکومت وقت در روز عید می مرسوم بود که در اعیاد، شعرا قصایدي می

  :اد گرفت مراسم حکومت را به باد انتق

  ترستنه ، این خو،مستبدي خوي ضحاکی است     بت ایران پرست ،عید جم شد اي فریدون خو

چه . به خاطر این شعر حاکم یزد بر او غضب کرد و دستور داد تا دهان فرخی را با نخ و سوزن دوختند و او را به زندان انداختند

  :که شاعري نبود که براي مدح این و آن شعر بگوید 

  بوس کز براي سیم بنمایم کسی را پاي          دانی نیم از شاعران چاپلوس تو می خود
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  :هاي تهران فرستاد  خواهان و دموکرات در زندان با لبان دوخته شعري سرود و با مطلع زیر براي آزادي

    ام تا بسوزد دلت از بهر دل سوخته            ام شرح این قصه شنو از دو لب دوخته

اصل مکتب نئو کالسی سیسم تقلید از قدماست که در شعر مشروطه باتقلید از شعرا و نویسندگان کهن البته همراه دومین  

سراید ، اما با تحول در محتواي  یمفرخی به تقلید از شعراي کهن شعر .نوعی معارضه ، مدیحه سرایی،و غزلسرایی تبلور یافته است

دانیم هدف اصلی سرودن قصاید در گذشته دریافت صله بوده است؛ اما فرخی  یمهمان طور که . قصاید گامی نو برمی دارد

  ."دانی نیم از شاعران چاپلوس یمخود تو ":گوید یمباجسارت به شاه 

شود تا  عاطفه و خیال  یمدر این دوره عقل و خرد بیشتر مطرح . اما سومین اصل نئو کالسی سیسم عقل و خرداست

به معناي واقعی نمود یافته است خردگرایی است در این دوره مباحث سیاسی و اجتماعی  بسیار  آنچه در دوره مشروطه.پردازي

یابد، علم وعلم آموزي بحث داغ روز  یمشود، تجدد به تمام ارکان ادبیات راه  یمگیرد، غزل سیاسی رایج  یممورد توجه قرار 

فرخی یزدي هم .شود یممیشه مورد طنز و تمسخر واقع شود، شرق و غرب مقایسه می شوندو زبونی شرق در مقابل غرب ه یم

  :یی وطنی بسیار داردها چکامهاشعاربسیاري دراین زمینه سروده است و 

  تانشود جهل ما به علم مبدل                            پیش ملل بندگی ماست مسجل 

هاي  یژگیورواج علم و دانش در این دوران از  .داند یمفرخی یزدي راه نجات از یوغ بندگی را روي آوردن به علم و دانش 

نزدیکی به زبان محاوره . نماید یمبرتري یافتن عقل و خرد بر عاطفه و تخیل است؛ که همگان را بر یافتن راهی براي نجات ترغیب 

اي و زبانی شود، شعر فرخی یزدي با لحنی محاوره  یمکه یکی از نمودهاي اصل چهارم است؛  در شعر فرخی به وضوح یافت 

توان گفت  یمبه طور کلی . ي بعد خود بسیار مورد توجه مخاطب عام قرار گرفته استها دورهساده هم در دوره خودش و هم در 

ها خود را به مردم نزدیکتر ساختند و از آوازه بیشتري بر خوردار  یککالسشاعران در دوره مشروطه با پیروي از این اصل نو 

کند  یمدر شعر شاعر یزدي بر ما ثابت ...اژگانی همچون انقالب، آزادي، دولت،  زندان، فریاد، غم، دهقان،و بسامد باالي و.  گشتند

که عالوه بر رواج این مسایل در بطن اجتماع و بین مردم این امور بر ذهن و فکر شاعر و به تبع شعر آن دوره سایه افکنده است و از 

شود و شاعردر این دوره بدوراز هرگونه ابهام و پیچیدگی عقاید خودرا  یمبیان  طرفی این مطالب در نهایت وضوح و سادگی

  .کند یممطرح 
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  ) 12/106(مارازانقالب سر انتخاب نیست                   چون انتخاب ما به جز انقالب نیست

طرح مسایلی مثل حقیقت نمایی هم در شعر این دوره و از جمله در شعر فرخی یزدي به صورت رواج شعراجتماعی و 

ي سیاسی، وطن پرستی و عشق به وطن، مضامین دینی و ها جنبشحکومت، آزادي،مبارزه بااستبداد، گسترش شعر سیاسی و 

  .اخالقی و طرح مظلومیت مسلمانان و زبونی ملل مسلمان در دست استعمار متبلور شده است

  باهم قراردارند، بر بی قراري ما یکدسته منفعت جو، بامشتی اهرمن  خو                         

  )7/78و6(گوش سخن شنو نیست، روي زمین وگرنه    تا آسمان رسیده است گلبانگ زاري ما

  این بناي داد یارب چیست کز بیدادآن                     دادما باشد به گردون محرم و بیگانه را

  )9/79و8(ید کردیکسر این عدالتخانه رااز درو دیواراین عدلیه بارد ظلم و جور             محو با

  )6/80(اي که پرسی تا به کی در بند دربندیم ما           تا که آزادي بود در بند، در بندیم ما 

  )3/81(رود تا به فلک هلهله شادي ما یمگر که تامین شود از دست غم آزادي ما               

  باید از خون شست یکسرباختر تا خاوران را     شد سیه رو جهان،از لکه سرمایه داري          

  )11/84و10(انتقام کارگر اي کاش آتش برفروزد      تابسوزد سر به سر این توده تن پروران را

 يغزل او بانگ آزاد ینبرجسته تر.معاصر ما مطرح است یخخواه در تار يبه عنوان شاعر آزاد یفرخ : یدر نگاه فرخ يآزاد

  .آن یرآن درخواندن آن است نه در تفس یباییز حس یدکه شا باشد یم

    يآزاد يدست خود ز جان شستم از برا               يآزاد يآن زمان که بنهادم سر به پا

مورد احترام  یاننزد جهان که بسیار هم داند یم يآزاد را درزنده بودن جهان وآغاز کرده  را شعر خود يآزاد یشبا ستا یفرخ

او معتقد . کند یمنگاه مذهبیون به این مسئله که در آن راه و رسم آزادي در نظر گرفته نشده است انتقاد  ي یوهسپس از ش.است

 یرتاث.کار آمدن استبداد باشد يرو يقابل تحمل تر از ابتدا یارهمان اواخر مشروطه باشد بس تواند یکه م يشام آزاد یاست که حت

او با .بزنند یامکه قشر کارگر دست به ق داند یم یانقالب را وقت یکه فرخ يه طورب .کامال مشهود استشعر   یندر ا یهانقالب روس
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از  یاست که فرخ یاین مطلب متوجه رنج  یقتدر حق. زودتر محو شوندچه هر  ینکه مرتجع خواهد یاز خداوند م یاريطلب هم

در  یرشور استعمار زده و شاعر روشنگر اس،ک یزديدر آخر .شد یبودند م یتکه عامل تفرقه در مشروط یمتحجران به ظاهر مذهب

  .کوشش کند يبه آزاد یدنرس يکه فقط برا بیند یرها م یبند حاکم و مرتجعان را وقت

،عدالت،برآورده شدن حقوق ي،برابریالیستیسوس اعتقادات ي یرندهدر برگتوان  یم لحاظ محتوا  رااز یفرخبه طورکلی اشعار 

 یچاز ه درین راه که يمردم داردبه طور يفکر یداريدر ب یددان زمان خود است که سعاز متج يو.دانست یکارگران ودمکراس

اشعار  ینا.است یرنظ یدر عصر خود ب یاشعاراو از لحاظ اجتماع.گذارد یمبرسر این کار  یزجان خود را ن یحتو  کند ینم یغدر یزچ

 .بوده است یزن یشخو يجلوتر از زمانه  یخود حت يجامعه  هم گام با ییشده است اما از لحاظ معنا یانب یککالس یاگرچه در قالب

گمان کرد که او  یدالبته نبا. زند یاو موج م یاتاب ي ینهدر پس زم یتهمدرن یانو مبارزه با مستبدان همراه با جر یاستدرمجموع س

رفته  یشآن پ يو همپا یدهرس یدارياز اهداف عصرب یبرد که او به درك کامل یپ توان یاشعار او م یبا بررس یراتجدد زده بوده ز

دانیم  یمهمانطور که .ششمین اصل از اصول نئو کالسی سیسم برازندگی است که پیوند خاصی با حقیقت نمایی دارد. است

هماهنگی خاصی بین اجزاي خاص یک اثر وجود دارد و در کنار آن بین اثر، مخاطب، جامعه و آداب و رسوم آن جامعه  هم 

فرخی یزدي یک شاعر ملی است که به جامعه و اخالقیات آن توجه بسیار دارد که تابع اصل .وجود دارد هماهنگی  خاصی

  : برازندگی است

  )12/79(پافشاري کن حقوق زندگان آور به دست      ورنه همچون مرده تا محشر فشار آید تورا

  )8/84(سیمین پیکران را پیکر عریان  دهقان رادر ایران یاد نارد       آنکه در پاریس بوسد روي

  )13/93(باید گرفت یمباید گرفت         حق خود را از دهان شیر  یمدر کف مردانگی شمشیر 

کمتر شاعر و نویسنده و مترجمی .کراسیوادبیات سوسیال دم: به تدریج جریانی را در ادبیات ایران سامان داد ها یشهاما این اند

ابوالقاسم الهوتی و فرخی یزدي و  .ه گونه اي با این جریان نزدیک و یا وابسته نبوده باشدرا پس از این دوران سراغ داریم که ب

این جریان تا امروز نیز در ادبیات این سرزمین نقش مهمی داشته . محمد علی افراشته و بسیاري نامداران دیگر از این دسته اند

او عاشق زیبایی و  .ها بر انگیخته است آگاهی و آزداي را در دلونیروهاي بسیاري را گرد خویش فراهم آورده و شور انقالب  و 

فرخی دنیایی را ، زندگی و از بردگی و ستم و اختناق بیزار بود و در راه رسیدن به آرزوهاي پاك خویش در برابر هر آزاري  ایستاد



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٩  
 

در پایان باید گفت قانون سه  .و شاديدنیایی سرشار از عشق .  که صلح و عدالت و آزادي بر آن دامن گستر باشد کرد یآرزو م

ها قابل جستجو است و در اشعار  یشنامهنماکه اصل نهایی نئو کالسی سیسم است بیشتر در ) وحدت موضوع، زمان، مکان(وحدت 

  .فرخی یافت نشد

  

  :نتیجه

عناصر  یطه تماماست در شعر مشرو یسمس یدر مقابل کالس یسمس یشعر مشروطه در مقابل شعر قبل از مشروطه نئو کالس

شعر در عصر مشروطه . منحصر به فرد است یژهشعر و یکشعر عصر مشروطه . شود یم یرتفس  یدجد يبر اساس الگوها یککالس

مردم کوچه و بازار آمدو شاعران با الهام از مشکالت جامعه به سرودن  یانخود را از دست داد و به م یو خانقاه يدربار یگاهجا

. گوید یم یبا زبان کامال ًساده شعر مردم یلدل ینبه هم. دارد که با مردم باشد یاديروطه شاعر اصرار زدر عصر مش. پرداختند

نظر  ینو از ا شوند یرا نداشتند، وارد شعر م یاتکه قبالً اجازه ورود به ادب ییو ضرب المثل ها ها یه، کنایباتها، ترک از واژه یاريبس

  .شود یآن کاسته م يو هنر یو به همان اندازه از ارزش ادب شود یم یدوره به شدت اجتماع ینشعر ا

آن دور  یچیدهو پ يهنر هاي یرسازيگذشته و تصو یبانهو اد یو زبان اشراف یانطرف از ب یکشعر مشروطه از  یقتدر حق

درك بهتر  يبرا ینساده و آهنگ يشعر يها شاعران از قالب.  شود یم یکبه ذهن و زبان مردم نزد یگرطرف د یکو از  شود یم

فرخی یزدي شاعر آزادي خواه تاریخ معاصر ایران با طرح مضامینی چون آزادي، انقالب، عدالت، دهقان، . کنند یمردم استفاده م

هاي کهن فطرت  دهد وبا طرح مضامین نو در قالب طبیعت بشر را مورد خطاب قرار می... مبارزه، وطن، سیاست، دین، اخالق، و

فرخی یزدي در نهایت ایجاز و وضوح مسائل . رساند ند و برتري عقل و خرد را برعاطفه و تخیل به اثبات میک بشر را بیدار می

برازندگی . کند پردازد و حقایق جامعه را مطرح می کند و بدون هیچ ابائی به انتقاد از حکومت می اجتماعی را مطرح می –سیاسی 

در پایان باید . شود، اما قانون سه وحدت در شعر او وجود ندارد شعر او یافت می هم که ارتباط تنگاتنگی با حقیقت نمایی دارد در

افزود از اصول هفت گانه نئو کالسی سیسم ، تقلید از قدما، خردگرایی و حقیقت نمایی بسیار مورد توجه شعراي دوره مشروطه و 

  .فرخی یزدي قرار گرفته است
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  1382ید، مرواری، چاپ اول، تهران، نشر ادبطالحات فرهنگ اص: یماسداد،

 . 1383 ثالث، نشر ،چاپ اول، تهران، ایران معاصر شعر انداز چشم : يمهد ، زرقانی

 .1369، 2ج  ، نشرنگاه ،چاپ اول، تهران،  يآزاد شاعر چهار : محمدعلی ، سپانلو

 .1375شهر شعر فرخی، چاپ اول، تهران، نشر علم، :---------

  .1384ی دانشگاه تهران، تهران،انسانعلوم  دانشکدهی پژوهشی علمیات دوره مشروطه،مجله ادبو  روشنفکران: عبدالرضا یف،س

  .1381ی،چاپ یازدهم، تهران، نشر نگاه، ادبي ها مکتب: ینی، رضاحسید س

 نشرنی چاپ دوم، تهران،، اصیل ...ا حجت ترجمه ، ما روزگار تا جامی عصر از فارسی ادبیات : محمدرضا ، کدکنی شفیعی

، 1382.  

  .1380ی از مشروطه تا سقوط سلطنت، چاپ اول، تهران،نشر سخن، فارسادوار شعر : ی، محمدرضاکدکنیعی شف

 .1371یران، چاپ اول، تهران، نشر گهر،ایات معاصر ادبي بر درآمد: یان، محمودعباد

- 52، صص 1384، 9،ش 5زدي، فصلنامه کارشناس، سال بررسی صور خیال در غزلیات فرخی ی: عرفانی بیضایی، محمد جواد

67. 

  .1384، تهران، نشر امید فردا، سه شاعر انقالبی ، چاپ اول:  ،  داودبابایی علی

 .1381 ، قطره نشر ،چاپ اول، تهران، نمناك جاده يرو : جمشید ، علیزاده

 .15،1359 ج ، امیرکبیر شرن ،چاپ اول، تهران، شعرا تاریخ و ایران ادبیات تاریخ : حسین ، فریور

 .1378ی استان یزد، فرهنگی یزدي، چاپ اول، یزد، انجمن آثار و مفاخر فرخیوان د: ینحسمسرت، 

 .1378شاعر لب دوخته، چاپ اول، یزد، نشر انجمن آثار و مفاخر  یزد، : حسین، مسرت-محمدي،  غالمرضا

 مدرس تربیت دانشگاه ، پورنامداریان تقی ییراهنما به ، ارسیف ادبیات در مقاومت شعر سیر تحلیلی : صادق محمد ، نصیري

  .1376 ، تهران ،

  .3،شماره6یس، سال پاري، نامه شعری معانانقالب مشروطه و تحول : ناصر، محمد

  .1382یستم، چاپ اول، ساري، نشر زهره، بي جهان از آغاز تا قرن هنری و ادبي جنبشهاو  ها سبک: ینالدي، نظام نور

  .1373یلوفر، نیرازي، چاپ اول، تهران، نشر شید ارباب سعید، ترجمه جدیخ نقد تار: ه، رنولک

 .1383یز، تبری مشروطه، نشر ستوده، علمیش هماخالصه مقاالت 



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٥٢ 
 

 .1386،،آبان 877نشریه مجاهد، شماره : فرخی یزدي سرود خوان آزادي:------

  aspx.136-post/com.blogfa.socoflit.www://http:يزدی یدراشعارفرخ يآزاد

 http://www.sarapoem.com:  فرخی یزدي

 

http://www.sarapoem.com


 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٥٣ 
 

  

155  

  حافظ،  شاعر آسمانی یا شاعر زمینی

  

  1زادهلیالحسن

  2اعظم احمدوند

  چکیده

را عارفــی کامل  _قرن هشتم  غزلسراي نامی_ي خود لسان الغیب حافظ ها پژوهشندان وبزرگان ادبیات در بسیاري از اندیشم
و همواره در معناشناسی اشعار، رنگ و  اند دانستهي او را،  سرشار از مضامین عرفانی ها غزلپژوهان  ؛غالب حافظاند کردهمعرفی 

عامه مردم و نیز در فرهنگ ایرانیان،  همواره دیـوان حافظ در کنار قــرآن کریم  همچنین در نظر. اند یدهبخشبوي عرفانی به آنها 
، برگرفته از آیات و روایات است ؛ با این حال در تحقیقات ادبی به نظریاتی اند که اشعار حافظ یدهعق؛ زیرا بر این است گرفتهقرار 
هاي مختلف  یدگاهددر این مقاله با ارایه . اند کردهرا اثبات خوریم که با دالیل و شواهــد شعري او،  عکس این مطلب  یبرم

  .است شدههاي حافظ بیان  یشـهاند، آرا و صاحبنظران و بزرگان ادب،  ضمن بررســی و تحلیل این نظریات

  

  

  .یپژوه متنحافظ، شعر، عرفان، رندي،  غزل عرفانی، تأویل متن، : ها واژه کلید

  

                                                        
  l.hasan14@yahoo.com: ، رایانامهدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی- 1
  ahmadvanda@yahoo.com :دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی، رایانامه 2-
  

mailto:@yahoo.com
mailto:ahmadvanda@yahoo.com
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  مقدمه 

ي حافظ و اشعار او گسترش بیشتري یافته است و عالمان شعردوست و شعرشناس نسبت به  دربارههش در چند سال اخیر پژو
ي ها دورهنمایند، استادان بزرگ از  یمدهند و نظرات مختلف و گاه متفاوت و متناقضی را ارائه  یماشعار وي اقبال بیشتري نشان 

ي به معرفــی حافظ ا گونهپــژوهی هاي خود، هرکدام به  تا حال در حافظ، اند گذاشــتهگذشته که آثاري ارجمنـد از خود به جا 
عناوینی است که با آن حافظ ...، حافظ رند، حافظ خراباتی، حافظ رند پارسا،  حافظ شاعرو ، حافظ عارفیبالغ لسان:  اند پرداختـه

شود و  یمي خواننده اجرا  یلهوسموسیقی است که به شاعر فرانسوي معاصر،  شعر یک نت  "وارلی"ي  گفتهبه «.اند کردهرا معرفی 
یک متن وقتی .  است شدهمؤلف دیگر تسلطی برآن ندارد،  درست است که خواسته چیزي بگوید، اما هرچه نوشـته دیگر نوشـته 

: 47تغیب، دس(»...تواند آن را به ذوق و درحد وسایلی که دارد به کار برد یمشود که هرکس  یمچاپ و منتشر شد، ابزاري 
ي آراء و عقاید حافظ ارائه  دربارهدر این مقاله نظرات مختلفی که از سوي صاحبان قلم و اندیشه و پژوهندگان حافظ شناسی )1367
محور اصلی این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا حافظ یک . و مورد ارزیابی قرارگرفته است شده دادهنشان  اند کرده

است یا شاعري است نفسانی که ازسر رندي و خوشباشی اشعاري را سروده و هرکسی از ظن خود یار وي  شاعرآسمانی و روحانی
  .است کردهگشته است و اشعارش را آن گونه که خود خواسته و با روحیات خویش سازگاردیده، تأویل و تفســیر  

  

  : آراء معاصران حافظ

ا معرفی کرده است، مقدمه ایست که به قلم محمد گلندام دوست و هم ازمنابع متقدمین، اولین منبعی که حافظ و شعر او ر
  : سخن به میان آورده است "لسان الغیب"درس حافظ بر دیوانش نوشته و از وسعت دانش و کمال 

اشعار آبدارش رشک چشمه حیوان و بنات افکارش غیرت حور و ولدان است،  ابیات دالویزش ناســخ سخنان «
کلمات فصیحش چون انفاس مسیح دل مرده را حیات بخشیده و ...یزش منسی احسان حسانآم طفلسـحبان و منشــآت 

ي محافظت درس قرآن و مالزمت بر تقوا و  واسطهاما به ...رشحات اقالم خضر خاصیتش بر سریر سنخ ید بیضاء نموده، 
س دواوین عرب به جمع اشتات احسان و بحث کشّاف و مفتاح و مطالعه مطالع ومصباح و تحصیل قوانین ادب و تجس

  ) نقل از مقدمه دیوان حافظ تصحیح عالمه محمد قزوینی(».غزلیات نپرداخت و به تدوین و اثبات ابیات مشغول نشد

  . است بردهآید که حافظ از محضر استادان ادب و مفسران قرآن و حکمت و کالم اسالمی فیض  یبرماز همین مختصر چنین 

را در کسوت و "اسرارغیبیه ومعانی حقیقیه"که  است کردهمعرفـی  "ترجمان االسرار"س، حافظ رانیز در نفحات االن جامی
و فرقه خاصی  "پیر"در مورد پیروي کردن حافظ از  هر چند که جامی).1336: 614جامی،  (، است نمودهصورت و لباس مجاز باز 

تی در مورد حافظ است میو این باعث تمایز نظر جا) همان(، است داشتهاز صوفیه تردید روا    .با دیگر نظریه پردازان سنّ

ت به دنیا و دنیاوي «داند که  یم"نادره زمان و اعجوبه جهان"دولتشاه سمرقندي هم در تذکرة الشعراي خود،  او را  از غایت هم
  )530و531: 1385دولتشاه سمرقندي، ! (»سر فرود نیاوردي و بی تکلفانه معاش کردي

نواب (کند یممعرفی » إنّ اهللا کنوزاً تحت العرش مفاتیحه الســنۀ الشــعرا«هم زبان شعري حافظ را صاحب تذکره دلگشا 
  ).همان(تواند از اشعار او بهره گیرد یخودمکه هر کسی با توجه به قابلیت و توانایی ) 1371: 167شیرازي، 
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رنگ وبویی آسمانی دادند،  یمي او ها غزلعرفانی به  حافظ،  بیشتر رنگ و جلوه عصران همتوان گفت متقدمان و  یمتقریباً   
- دوست و هم درس حافظ -تواند برسد،  دلیل این نظرات احتماالً به دلیل اظهارنظرهاي محمدگلندام  ینمکه هر کسی بدان درجه 

  .است

ري توسی ي گلندام و سپهر منتخب آذ مقدمهي نهم القاب عرفانی تنها در  سدهي نخست  یمهندر میان منابع «
معدن اللطایف الروحانیه،  مخزن المعارف السبحانیه :  گذارد یمبه طور جدي رو به فزونی  50پررنگ است و از سال 

؛عارف "،  جامع التواریخ حسنی 57"شیخ العارفین  "آذر طوسی  840"؛ لسان الغیب و صاحب مشرب"گلندام824"
شمس الطریقه و "، مهدوي 866"سرار الفرقان و التوحید ،  کاشف ال"، تحفۀ المحبین 858"محقق و لسان الوقت 

 "مجالس النفایس 892دولتشاه؛ 892نفحات ؛  883،  دیار بکریه770،  جواهر االسرار؛840 "؛ "، ملی 874"الحقیقه 
و عناوین  ها لقببررسی روند تاریخی ... "دوانی 900"، لسان الوقت و ترجمان الزمان "نفحات882" االسرار ترجمان

و شخصیت عرفانی  تر رنگشویم شخصیت علمی و ادبی حافظ کم  یمي نهم نزدیک  سدهدهد هرچه به پایان  یمشان ن
ي واقع گرایانه و انسانی از شعرش نیز کاهش ها برداشت. شود یمستایش آمیزتر  ها لحنو  تر پررنگو قدسی وي 

  )89و90:  1388فتوحی رود معجنی، (»گیرد یمیابد و معانی غیبی و صفت اعجاز و الهامات االهی قوت  یم
  
  

  : دیدگاه معاصران

، که خود نیز در است دانستهدیدگاه معاصران نیز در ابتدا تقریباً به همان شیوه بود، مطهري در تماشاگه راز، حافظ را عارف 
داند که در طلب رضوان  یمخرمشاهی هم،  حافظ را عارفی ) 1359: 129مطهري، . (است کرده اشارهاشعارش به عارف بودن خود 

را یکی از اضالع و بلکه  "سربه سر گذاشتن مالیم و ظریفانه با معتقدات و مقدسات"و ) 149و150: 1373خرمشاهی(اهللا است
مدیحه سرایی بر خاطرش «محمدعلی بامداد نیز، به آسمانی بودن شعر حافظ اشاره دارد که ). 151: همان(داند  یمارکان طنز حافظ 

! »برد یمت ولی از باب روایت زمانه و از روي احتیاط غزلی چنان که دلش خواسته سروده و در آخر نامی از ممدوح بس گران اس
  )1338: 25بامداد، (

قاسم غنی هم دلیل این که حافظ نام ممدوح را قائم مقام معشوق قرار داده و دست به ستایش ممدوح زده است،  به اوضاع 
  ).1321: 47غنی، (هدد یمتاریخی زمان حافظ نسبت 

داند که هر چیزي را از کسی به ارث برده و در نهایت آن را  یممحمد هومن نیز حافظ را تلفیق کننده فکر شاعران پیش از خود 
با  اش مبارزهکند که  یمو علی دشتی نیز حافظ را انسانی با ایمان معرفی )1347: 30هومن،  (است یختهردر قالب طبع سلیم خود 

  : گوید یممرتضوي هم در مورد حافظ ) 1352: 50دشتی، .(واعظان و صوفیان نیست، بلکه با ریاکاري آنان است زاهدان و

ها و  یهپاشود و  یمي قابل توجه این است که حافظ از نقطه نظر مشرب اخالقی عارفی کامل و واقعی محسوب  نکته«
رود،  عبارت است از اخالص و بی ریایی و  یمر اصول مشرب اخالقی او،  که درحقیقت اصول اخالقی تصوف به شما

ي و مبارزه با ریاکاري و تکبر و رعونت و بدبینی و نواز مردمفروتنی و محبت و مهرورزي و پاك بینی و عیب پوشی و 
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خبث و مردم آزاري،  ولی این عقاید و افکار لزوماً ناشی از تصـوف نیست و ممکن اسـت چنانکه در مورد حافظ دیده 
  )93: 1344مرتضوي، (» ود،  مولود سرشت انسانی و ژرفی اندیشه و لطف و پاکی طینت باشدش یم

داند،   یمي فلسفی و دینی حافظ را با تصوف و عرفان ناسازگار  یشهاندي بدبینی و خیام وارِ  جنبهو با وجود اینکه مرتضوي 
رسد که  یموار اشعار، به نظر  یامخرندانه مضمون ساده و  نوعی معنویت و  نمک عرفانی عاشقانه و رنگ مالمتی و لحن«: گوید یم

دهد و از این گذشته ناپدید گرفتن مضامین عالی و صریح عرفـانی در دیوان  یمامتیـاز مشــرب و فکر حافظ را از خیام نشــان 
ي دین و فهم دینــی  یچــهدره از داند ک یمینـی دینی ب جهانینــی حافظ را ب جهانآشــوري نیز،  ).94:  همان(»خواجه ممکن نیست

ي به جهان و تأویل آن از دیدگاه یک ا اســطوره شناســـی حافظ را بر بنیاد نگرش یهستو )10: 1377آشوري، (نگرد  یمبه جهان 
ت    ).34: همان(داند  یمینی عرفــانی ب جهانسنّ

ات روحی است و از ارتباط نزدیک با آفاق برین و عالم است که بسیاري از اشعار حافظ بیان نوعی مکاشف یدهعقمجتبایی بر این 
خواهد از طریق عرفان راهی  یمداند که  یمو حســینعلی هروي حافظ را کسی )145: 1385مجتبایی، (حقایق و اسرار حکایت دارد

  )بیست و چهار: 1369هروي، (به سوي جاودانگی بگشاید و به این وسیله در برابر عدم،  خود را تسلی دهد

اگر یک نکته از سراسر دیـوان حافظ بخواهیم برگزینیم که جوهر شـعر او و «:  گوید یمي حافظ  دربارهشفیعی کدکنی 
یدانی ازب جهاني  خالصه 41: 1385شفیعی کدکنی، (»چیز دیگري نیست "اراده معطوف به آزادي"ینی وي باشد، جز تصویر م(.  

حافظ به شواهد زیادي که از اشعارش در دست است مؤمن و معتقد به خدا «  :گوید یمي جام  یینهآزریاب خویی هم در کتاب 
داند که عقل انسان از حل آن ناتوان است و تحقیق معماي وجود انسان فسون و فسانه  یماما جهان را معمائی . و اسالم و قرآن است 

  ) 327: 1374زریاب خویی، (» .است 

هاي عرفانی شعر  یشهاندآمیز کردن برخی  یزندگشود گفت که حافظ با  یمروي هم بر « : گوید یمعبادیان هم در مورد حافظ 
  )117: 1379عبادیان، (» .فارسی، آنها را به زندگانی عصر خود نزدیک کرده و به بعد معنایی آنها افزوده است

  )هفتم بیست و: 1388حافظ، .(داند یمهاي عرفانی  یشهاندو خطیب رهبرغزل حافظ را مظهر لطیف ترین 

و محمد امینی اکثر غزلیات حافظ را  )1:  1384حسن لی، (خواند  یمترین سخنسرایان جهان  یآسمانی حافظ را ل حسنکاووس 
غزل اصیل از حافظ را کامال عرفانی و آسمانی معرفی  75حاوي نکات دقیق عرفانی و تفسیر آیات قرآنی دانسته و 

گوید، لحن طنزآمیز حافظ که در برخورد با بتهاي اجتماعی زمانش رنگ  یموپا و نیز فاطمه ک) 84: 1354امینی، (است کرده
شایستگی خود را به شاگردي مکتب  ها خروشگیرد، نمایانگر شخصیت دلیر حافظ است که با این خشم و  یمپرخاش به خود 

هاي عرفانی و زیبایی بیان سحرانگیزش  هیشاندي عمق  یجهنتو سلیم ، جاذبه سخن حافظ را )یازده : 1384کوپا، (کند یمقرآن اثبات 
داند، ولی  یمي حافظ را به جانب عرفان  یشـهاندي اصلی  وزنهندوشـن علیرغم اینکه گرایشِ  یاســالمو ) 341: 1386سلیم، (داند یم

اسالمی (.آورد یمي عارفـان خالص بیرون  جرگـهي خیامی همیشــه با او هست و او را از  یشهاندبر این عقیده است که 
دنیاي حافظ نه جسمانی محض است و نه روحانی خالص که الزم باشد در الهوت به دنبال «: گوید یمو در ادامه )81:1368ندوشن،

  )231: همان(»منزلۀ بین المنزلتین"چیزي است میان این و آن . آن گشت 
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را بیشتر به زبان سنایی و موالنا و روزبهان  عبدالعلی دستغیب فرهنگ واژگان حافظ را پر از رمز و اشاره دانسته و زبان او
و پورنامداریان، هم مضامین عرفانی و هم ) 303: 1367دستغیب، (داند بدون اینکه کامالً بر آن منطبق گردد یمنزدیک ...و

،  وي )184:1382پورنامداریان،.(داند یمینی حافظ برجسته ب جهاني تازه و نامتعارف و خالف ظاهر شــریعت را در ها استنباط
ولی )85: همان.)(داند یمي دینی و تعبیر و صورت ها حوزههمچنین وجه تمایز شعر حافظ از خیام وشاعران دیگر را در کتمان در 

با این تفاوت که سخن خیام مانند منطق ریاضی است و از این رو قدري « داند یمي حافظ را تا حدي به خیام نزدیک  یشهانددشتی 
) 67: 1352دشتی، (».کند یمي پیش گرفته و خیال مرگ را با کام گرفتن از زندگی شیرین انگار سهلي  یوهشتلخ است ولی حافظ 

است و  شده یدهپوشداندکه غزلهایش زیر اصطالحات صوفیانه  یمو هدایت حافظ را یکی از بهترین و متفکـرترین پیـروان خیام 
ي  عاشقانهشعر حافظ به لحاظ اندیشگی ،  هم مشتمل بر عرفان «: گوید یمو شمیسا ) 56: 1342هدایت، (دهد یمي تعبیر را  اجازه

ي به غایت  شاعرانهاجتماعی یک رجل دیوانی جمع شده و در یک منش  –ي خیامی که با ذوق سیاسی  یهروحایرانی است و هم 
  )111: 1388شمیسا، .)(است شدهلطیف،  منتشر 

هاي حکومتی و با اعتقاد بر ریاضت و دوري از خودبینی  ر از حمایتهاي دستگاهو اما صوفیه که در آغاز شکل گیري خود به دو
گذراندند، به مرور زمان و با یافتن جایگاه اجتماعی مستحکم میان مردم و حکومت، از ساده زیستی  و لذات دنیوي روزگار می

نیز پیدا شدند؛ بزرگانی از این مکتب چون با ظهور سوءاستفاده گران و نااهالن در میان صوفیه ، منتقدانی . فاصله گرفتند
ي تصویري کامل از صوفیان راستینِ به دور از رنگ و ریا و وارسته،  هجویري، قشیري، سنایی، عطار، موالنا و دیگران، ضمن ارائه"

فاصله چندانی با پیدایش  اي که گیرند، قشیري در دوره به افشاي ماهیت صوفیان ظاهرساز و ریاکار پرداخته وآنان را به باد انتقاد می
ورع رفت و ... ي پیدا آمد، ال بلکه یکسره مندرس گشت به حقیقت و واندر طریقت فتره« :نویسد صوفیه ندارد در این مورد می

بساط او برنوشته آمد،طمع اندر دلها قوي شد و بیخ فرو برد و حرمت شریعت از دلها بیرون شد و ناپاکی اندر دین قویترین سببی 
با ) 86: 1387قشیري،(»...حشمتی دین خویش کردند و ترك حرمت و بی. د و دست بداشتند تمیز کردن میان حالل و حرامدانن

شده و به ابزاري گذشت زمان و در روزگار حافظ ، به شهادت تاریخ ،صوفیه از نظر اجتماعی پرنفوذ و از لحاظ مالی متمکن تر 
و دیگر نه به دور از انظار و با ریاضـتهاي طاقت فرسا، بلکه در اماکن پرتردد از جمله اند  براي پیشبرد مقاصد حکومت تبدیل شده

و شاید به دلیل اینکه حافظ شاهد این  "کنند روند آن کار دیگر می چون به خلوت می "کنند و  مســاجد ســفره وعظ پهن می
  :رسد که  و سرخورده به این نتیجه میکند  صوفیان است ، خدا را نه در مسجد بلکه در خرابات مغان جستجو می

  )661: 1388حافظ،(ي صوفی به میناب بشوي    آید خیز       دلق آلوده بوي یکرنگی از این نقش نمی

شود، بعضا به ستایش رهروان راستین  علیرغم ابیاتی از این دست که انکار صوفی ظاهرپرست در دیوان حافظ مشاهده می
  :پردازد طریقت نیز می

  )193:همان(کرد  گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند          جرمش این بود که اسرار هویدا می            

 گاه گهحافظ با همه نارضایتی که از زاهدان ریاکار داشت خود «: است گفتهزرین کوب نیز با این که در کتاب با کاروان حله 
وقتی از طریقت و روندگان «: گوید یمدر کوچه رندان در مورد او "ب اما در کتا). 275: 1370زرین کوب(» کرد یمرندانه ریا 

اما جان ... آورد یمگرداند و روي به خرابات  یماز مسجد و صومعه روي ...گوید،  سخنش با اخالص توأم است یمطریقت سخن 
درست است «: گوید یمو در جایی دیگر ) 157: 1349کوب،  ینزر(»عارف،  حتی در خرابات نیز گوشش به سـروش غیب است

  ).159: همان(»گشود یمکه حافظ با شیخ و خانقاه قطع ارتباط کرده، اما مراقبت باطن و توجه به احوال قلب،  راه مکاشفه را در وي 
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  : رندي حافظ

س و هرک است رفتهشود بسـیار سخن  یمي کلیدي دیوان او محسوب ها واژهدر پژوهشــهاي حافظ شناختی از رندي او که از 
  : است داشتهبه نوعی سعی در تبیین و تاویل این واژه 

دي را گردن ننهاده و از دیانت مفهومی برتر از  یمدر زبان حافظ این معنی توســعه یافته و بر افرادي اطالق « شود که عقاید تعب
و  اند دانستهجتماعی است محترم و فرضیه اند،  اوامر و نواهی را تا جایی که مستلزم نظام ا یافتهدرآنچه در ذهن عامه نقش بسته است 

رند در معناي حافظ کسی است «و) 57: 1352دشتی، (» در امور عادي که سر و کار با خداوند عادل است،  مقید به ظواهر نیستند
آنها بنیادي داند،  یعنی براي هیچیک از  یمي انسان  یشهاندي پندار و  ساختهي عقاید مذهبی،  فلسفی و علمی را صرفاً  همهکه 

اگر . رند کسی است که از تعلقات رهیده است«و )  59: 1347هومن، (».پذیرد و به درستی هیچیک از آنها یقین ندارد ینماُبژکتیو 
عشق را از پایبند ]حافظ[، او...این تعلقات اخالقی و اجتماعی باشند رند مطرود و منفور است و نام رند با دشنام و ناسزا همراه است

ي اتحاد معنوي را با دیگر آزادگان فراهم کرده است و از اینجاست  ینهزمبه درآورده و متوجه جمال معنوي انسان ساخته و شهوت 
  ).40و39: 1374خویی،  یابزر(»که عاشقی کار رندان است

بیند  یمسوءظن ي رندان است و ریاکاران و دنیا جویان را به چشم  کوچهداند که مقیم  یمزرین کوب حافظ را یک خراباتی 
و ) 139: 1373خرمشاهی، (» از نظر حافظ،  عارف،  همان صوفی راستین است که چهره و رفتار رندانه دارد«)53: 1368کوب ینزر(

گوید، در موقعیت آن زمان که ریاکاران بر مسند قدرت نشسته بودند و دوستان و دشمنانی براي حافظ وجود داشت که  یمکامرانی 
چربید،  حافظ فریاد رندي سرداد تا حمایت جمع کثیري را بر خود جلب کند و رفتن درقالب رند که در  یماو  نیروي متخاصم بر

ي  یســهمقااو با «).29: 1363کامرانی، (حکم رفتن در پوست شیر بود را به مدعیـــانی که مصــرّ بر انکار گناه بودند،  رجحان داد 
رفت چون  یمریایی رندان را که خود مزیتی به شمار  یبلب ضد سالوس دست یابد و توانســت به موضوعات جا یمفعل این دو 

ي رندي حافظ با تعریف رند در غیاث اللغات موافق  دربارهشمیسا ».بیاراید ها بداني خود را ها غزلخاردرچشم ریاکاران فرو برده و 
  )70: 1388شمیسا، (".باشد ،  نه از جهل رند بالکسر،  منکري که انکار او از امور شرعیه از زیرکی"است یعنی 

ي جبري حافظ است  یشهاندشاهد نظریاتی هستیم که دال بر  اند دادهدر تحقیقاتی که حافظ پژوهان در اشعار حافظ انجام 
 رحیمی ضمن اینکه حافظ را عارف و واضع.خورد یمرسد نیز به چشم  یمهرچند به ندرت ابیاتی که از آن بوي اختیار به مشام 

، )195: 1371رحیمی، (است دادهداند که عرفان را از رهبانیت پیراسته و آن را با شادي و سرزندگی آشتی  یممکتب جدیدي 
، اســت کردههاي بسـیار کسب  یاقتلحتی رندي،  این مقامی را که به بهاي ...تر است تا اختیار یانجبرنمادر شعر حافظ «: گوید یم

  :    داند یمامري جبـري 

  ..مرا  روز  ازل  کاري  به جز    رندي  نفرمودند              هرآن قسمت که آنجارفت ازآن افزون نخواهدشد                  

و محمد معین جبري )263و  262: 1371رحیمی،(»گوید یمماند و از اختیار آدمی سخن  ینماما حافظ همواره در این قلمرو .
هاي عصر  ینابسامانو  ها آشوبو  ها فتنهي حافظ،  جبر مسلم است ،با درنظرگرفتن  یدهعقبه «  :داند یمبودن حافظ را امري طبیعی 

  : ،  پژمان بختیاري نیز با معین در این عقیده همگام است)486: 1369معین، (حافظ،  این اعتقاد امري طبیعی است

البته اشعارش از . ه اختیار بسیار محدودحافظ مانند اکثر شعرا و فضالي ایران سخت معتقد جبر است و اعتقادش ب« 
  : قبیل
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  چــرخ برهــم زنم ار غیــر مــرادم گــردد    مـن نه آنم که زبــونی کشــم از چــرخ فلک

  ...یم        فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیمانداز ساغربیا تا گل برافشانیم و می در 

ي آن است که خواجه تمام آثار وجود را بازیچه  نشانهت، اما برعکس همین اشعار بظاهر دال بر اعتقاد او به اختیار اس
گاهی نیز به وجود اختیار . زند یمدهد و پیراهن چاك  یمداند و از فرط نومیدي  و ناراحتی اشتلمی نشان  یمقدرتی مرموز 

تواند خورا را مختار بداند  ینمبا اینکه ...ستشمارد ولی در عقیده ثابت قدم نی یمکند و آن را چیزي در برابر جبر  یماذعان 
: 1345پژمان بختیاري، (».است یراسخواهد اختیاري براي خود قائل شود اما اختیاري که در چنگال جبر  یممع هذا گاهی 

  )چهل وششم

بر جبري نبودن  اما خالصی وجوداشعاري که حافظ در آنها تمسک بر رحمت و مغفرت و اعتصام بر عنایات الهی دارد را دلیلی
و  152: 1387خالصی، !(شمارد زیرا تبعات جبرگرایی نفی معاد و عدم تکیه به لطف خداست یمي فلسفی و اعتقادي او  یشهاند

ي  همهرسد که  یمسازد و به این نتیجه  یمو نظر هروي بر این است که گاهی تعمق فلسفی او را به جبر مطلق معتقد )153
وي تجاوز انسان منبعث از فطرت و خلقت آدمی است و اینجاست که زبان به نقد دستگاه خلقت هاي اجتماعی و خ ییناروا

  : آورد یمگشایدو ابیاتی را شاهد  یم

  ...آید به دست      عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی ینمآدمی در عالم خاکی 

گري قرون هشتم و نهم تا  ياشعرست و طبق و نظر شمیسا این است که حافظ،  اشعري متعادل ا)سی و دو: 1369هروي، (
  ) 86: 1388شمیسا،.(حدودي به افکار معتزله و شیعه هم نظر دارد

  : نویسد  یم "حافظ والهیـــات رنـدي"ي جبرگرایی حافظ در کتــاب  دربارهدرگاهی 

قانونـی در امور زندگـی  یبي است که خود پیش درآمد نوعی اباحــه و ا گونهي فکري حافظ تلقی از جبر به  منظومهدر «
هاي هدونیستی و  یشهاندو  "بی سروپایی اوضاع فلک "تواند باشد؛یعنی جبر حافظ،  برخالف جبرگرایی متصوفه غالباً سر از یم

  ).237و  237: 1382درگاهی، (»آورد یمپوچ گرایی در 

ولی محمود درگاهی از حافظ ) 38: 1388میسا، ش(است دانستهالبته شمیسا عرفان حافظ را بیشتر این جهانی و مخلوط و زمینی 
  : یابد ینماي  ینهقرداند و بر عرفان او در اشــعارش هیچ  یمپژوهانی است که حافظ را کامأل زمینی 

آورد،  آن گاه ممکن و مقدور خواهد  یمترسیم چهره حقیقی حافظ،  که در گریز از هرکیش و آیینی به رندي روي «
هاي دیگر ازجمله عرفان ـ در  یینآهمین دنیاي ایده آل او جاي دهیم،  و از آمیختن مرزهاي آن با  شد که او را،  تنها در

یابیم که او در آن از  ینماي  ینهقرنه تنها در شعر حافظ هیچ . کنیم ـ خود داري ورزیم یمهرمعنی و مفهومی که از آن اراده 
هاي اعتقادات حافظ و آنگاه سنجش آنها  یژگیوي رندي،  و  مدهععرفان سخنِ به قبول گفته باشد،  بلکه ترســیم خطوط 

  )61: 1382درگاهی، (» .دهد یمبا اصول و مبانی عرفان نیز، تفاوت و ناهمانندي این دو را به دقت نشان 

د این و انتساب او را به آیین مالمتی و مشرب قلندرانه به صرف وجو) 359: همان(داند یمهمچنین درگاهی حافظ را جبرگرا 
ها  یمالمتاو برخالف «زیرا)171: همان(شمارد  یمدر شعر او را به ناسازگاريِ دادن نسبت مهرپرسـتی و مذاهب دیگر به او  ها واژه

ي حافظ  یژهویا تفسیر لذت گرایانه از دین، "الهیات رندي": گوید یمدرگاهی ). 118:  همان(»هم خودنماست و هم خودشکن 
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دهد حافظ از دین  یمو ادامه )69:  همان.(یافتند یماز این راه،  گناه و قصور خود را سزاوار آمرزش نیست بلکه گذشتگان نیز 
کند و این عمل را گاهی با تردید در برخی مفاهیم دینی و گاه با ایجاد شبهه و طنز در نمادها و نمودهاي رایج  یمتقدس زدایی 

ي دین را نیز الهیات رندي  عرصهیی و تناقض گویی حافظ در گو دوگانهو ) 89 ،88:  همان(دهد یمي مسلمانان انجام  جامعهدین در 
داند، همانگونه که براي وجود مسائل عرفانی در شعر حافظ نیز همین  یمي ابزاري از دین براي موسیقی شعر خود  استفادهاو و صرفا 

  )85، 84همان،  .(دلیل را قید کرده بود

ي قابل تبیین است، به این صورت که عارف تمام افعال خود را از سر ا گونهیی در عرفان به البته شاید بتوان گفت که جبرگرا
دهد و در مقام رضا، تسلیم محض است و براي خود اختیاري قائل نیست و  یمي خداوند نسبت  ارادهخضوع و خشوع و تواضع به 

آورد، اما هرگز دل به دنیا و  یمسر تعظیم فرود  همواره در ستایش آفرینش و عظمت آفریدگارش است و در مقابل بزرگی او
ي عمیق  مشاهده ا فاصلهشود بین حافظ و عرفان  یماین همان تفاوتی است که باعث .. بندد ینمتعلقات آن و لذات محدود دنیوي 

د ، او را از یک خور یم؛ همین دلبستگی حافظ به دنیا و لذت جویی و هراسش از مرگ که در ابیات متعددي از او به چشم .شود
  :کند یمعارف کامل دور 

  خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن         تا ببینم  که  سرانجام  چه  خواهد بودن                  

  غم دل چند  توان  خورد   که ایام  نماند            گو نه  دل  باش و نه ایام چه خواهد بودن                 

  )532 :1388حافظ،( 

  ي اندیشه خیامی حافظ با آوردن بیت جنجال برانگیز دربارهدرگاهی 

  )142:همان(»پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت          آفرین بر نظر پاك خطاپوشش باد«                   

  : دهد یمتوضیح 

حافظ ...یابد،  یمي خیامی را در آن  یانهجوهاي سرکش  یشـهاندهر خواننده مبتدي نیز در نخستین برخورد با آن،  همان 
سخن مبلغانه و یا هدفدار ! اي،  بندبازي درآورده است یشهاندي تیغ است،  فارغ از هر  لبهدر این خطرگاه،  که درست مانند 

ن آفرینش خواهد بگوید که ای یمبه صراحت  "خیــام"او نه ماننــد . شــود ینمهیچگاه با این زبان و بیان،  به دیگران ابالغ 
  : خواهد بگوید که یمیا دیگر عارفــان "مولوي "کور و ناقص و سرشار از نارسایی است و نه مانند

  جهان چون خال و خط و چشم و ابروست       که هرچیزي به جاي خویش نیکوست

آن،  یعنی ساختمان گوید و اصالت را نه به محتوا و پیام خویش،  بلکه به قالب  یماو در اینجا فقط سخن شاعرانه ... 
  )167، 166: همان(» !دهد یمهنري کالم خود 

ي این بیت حافظ که از دیرباز محور توجه و تفسیر بوده  دربارهخالی از لطف نیست در این بخش نظراتی از حافظ پژوهان ، 
عنی در کل آفرینش و کارگاه ی "قلم صنع "پیرحافظ در «: گوید یمخویـی در تفســیر خویش از این بیـت  یابزر: است، ذکر شـود

پس او در حقیقت با نظر به ...است  "خطا پوش  "شمارد که کسی دم از خطا یا ثواب بزند و به همین دلیل نظر او  ینمخلقت جایز 
  )164و163: 1374زریاب خویی، (». معیارها و احکام، خطاپوش است وگرنه درواقع و نفس االمر خطائی درکار نیست 
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این بیت و ابیات دیگر حافظ حضور دارد، پیریست که هویتش معلوم نیست، گاه با عنوان پیر ازلی هویتی عرفانی که در  "پیر" 
پس پیري که حافظ . دارد  یوامشود و صاحبنظران را به اندیشه و تاویل و تفسیر  یمیابد و گاه با نام پیرمغان و پیر خرابات ظاهر  یم

  .تواند یک انسان عادي باشد ینمکند  یمدعوت را بارها به رعایت ادب و عیب پوشی 

ي وجودي انســان است و به دور از عجــب و ریا و تظاهر،  در  جنبهپیر مغان که مظهر کمال اعتدال در میان این دو ...«
شدي حافظ پیرو مر«)23و22: 1384پورنامداریان، (»بیند  ینمنظر پاك خود، هیچ خطایی در مخلوق و صـنع خالق  انداز چشم

راست است که حافظ عارف است ولی در عرفان دگرگونی عظیمی پدید آورده .نداشته ؛ زیرا خود واضع مکتب جدیدي است 
عرفان را از رهبانیت و پشمینه پوشی و جوکی گري پیراسته و آن را با شادي و . که هنوز به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است

ي شاعران قبل از خود است،  این نواهاي مختلف فقط در اثر  همه،  وي وارث آثار همت از این حیث. سرزندگی آشتی داده است
داند که با  یم، دادبه این بیت را حاصل جزئی نگري شاعرانه )195: 1371رحیمی، (» .او به سنفونی عظیم و هماهنگی تبدیل شده

آمیز این نظریه،  اما از دیدگاهی اعتقادي و حکمی و با  و نفی شکوه"نظام احسن  "فلسفی موسوم به  –ي عرفانی  یهنظراشاره به 
دیدگاهی عاطفی و هنري، با بیان طنزآلود و شکوه آمیز،  پیر را که خوش باورانه چشم بر این همه نابسامانی و خطا در هستی 

بر  "ریشخند"ه قصد طنزو تحکم دهد و ب یمبیند،  مورد انتقـاد قرار  ینمفروبسته است  و این همه دردو رنج و تبعیض و تفاوت را 
  ) 50: 1383دادبه،  !(خواند  یم "آفرین  "او  "نظر پاك خطاپوش "او و بر 

ي خود سروده و در آنها با  دورهانتقاد دیگري که بر حافظ وارد شده است، اشعار ومدایحی است که حافظ براي سالطین  
است و اینکه هیچگاه یک عارف براي گذران زندگی خود به  ي مخصوص وزبان شیرین خود تقاضاي صله را مطرح کرده یوهش

هر چند به نظر برخی از حافظ پژوهان این عمل حافظ به این دلیل . خرد ینمشود و خواري خواستن را به جان  ینمپادشاهان متوسل 
سرایی بوده است،ولی براي مجبور به مدیحه  اش جاودانهزیسته و براي حفظ جان و اثر  یمي حاکمان جور  زمانهاست که وي در 

  .جاي سؤال و تأمل است "ي عشقم و از هردو جهان آزادم بنده"کند  یمکسی که ادعا 

  

  : هاي مطرح شده در این پژوهش یدگاهدنمودار 
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  حافظ زمینی            نظریات بینابین            حافظ آسمانی                                 

  

  نتیجه گیري 

وجود اصطالحات و مضامین عرفانی فراوان در اشعار حافظ تامل وي در قرآن و متون عرفانی را غیر قابل  خن آنکه،حاصل س
تواند بهترین ابزار براي طرح مضامین  نماید، زبان عرفان، زبانی نمادین با معانی گسترده  و چند پهلو و متناقض است که می انکار می

شاید به همین علت در . از این زبان براي این مقصود نسبت به دیگر شاعران پیشتاز استاجتماعی باشد و حافظ در استفاده 
شود وآنچه سیر حافظ  می یدهدي بارز و مشخصی ها تفاوتو  ها تناقض، است شدهتفسیرهایی که در گذر زمان از شعر حافظ ارائه 

اي این همه تناقضات  گونهاشعار حافظ به . از اشعار اوست دهد،  وجود برداشتهاي گوناگون و گاهی کامالً متفاوت  یمپژوهی نشان 
هایی از آفریننده و  غزلیات حافظ زمزمه. نماید ي فکري او،  دشوار می اي که پیدا کردن رشته تابد،  تا اندازه ها را برمی و پارادوکس

مشربی که دارد شعر او را بر هر کس با هر . ي انسان با او و داستانهایی پرشور از عشق و وصل و هجران است زیبایی او و رابطه
با مطالبی که در این مقاله از تذکره نویسان متقدم و . پاسخ تفأل گیرندگان اشعار اوست یابد و این رمز یممذاق خویش، خوش 

کامأل زمینی  توان به طور مطلق آسمانی،  قدسی و عرشی دانست و نه یمعالمان حافظ پژوه متأخر ذکر شد، باید گفت، حافظ را نه 
این افراط و تفریط و یا انکار و تردید هر دو بیجا و ...«.هاي بینابین باتوجه به قرائن متنی،  قابل اعتناتراست یهنظرو فرشی، بلکه 

ي تصــوف و عرفان دارد و نه اینکه سراسر آثارش از مفاهیم عرفانی و  صبغهمورداست ،  بدین معنی که نه همه آثار خواجه  یب
و  ها خواستهحافظ نیز یک انسان است  با تمام ).صدوبیست ویک: 1354همایون فرخ، (»بهره است یبات آن عاري و مصطلح

نیازهاي انسانی؛ انسانی که خود به رندي خویش معترف است و اقتضاي رندي، وجود تضادها و تناقضاتی است که در دیوان حافظ 
ي حافظ به  یشهاندوضاع اجتماعی و تاریخی آن دوره قادر است تعریفی منطقی از شاهد آن هستیم و بررسی اشعار او  با توجه به ا

توان در پی تحلیل نظریات صاحبنظران فوق اذعان کرد که حافظ شاعر آسمانی و زمینی است و  یمدست دهد، در یک کالم 
المنزلتین را براي حافظ پذیرا  ي بین یهنظرگردد ولی  یمعلیرغم اینکه دربرخی از اشعار حافظ عطر خوش عرفان استشمام 

  .زنند چشم پوشید و آنها را نادیده گرفت  یمتوان بر اشعاري که نفسانیت شاعر را فریاد  ینمشـویم،  زیرا  یم
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156  

  »پیام آزادي«داري در مجموعه شعري هاي پای جلوه

  ندادیب بروم
  1علیان سمیه حسن

  چکیده 
خواند بررسی این گونه  ادبیات مقاومت که داراي شناسه اصلی تعهد است مخاطب خود را به پایداري در برابر دشمن فرا می

 از. خواهی را که در ذات این آثار موجود است براي خواننده آشکار سازد تواند امید به آینده و حقیقت می) اعم از نثر و شعر(آثار 
را با » ادیب برومند«رو مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی مجموعه شعر یکی از شاعران مقاومت و پایداري ایران اسالمی  این

هاي پژوهش بیانگر این واقعیت است که مضامین اصلی ادبیات پایداري چون  ترین یافته مهم. بررسیده است» پیام آزادي«عنوان 
ستیزي و حمایت از محرومان، آزادي، ایجاد امید و انگیزه در اشعار این  آن در برابر دشمنان، ظلمعشق به میهن و دعوت به حفظ 

 . شاعر ظهور تام یافته است

 

  

  .ستیزي، آزادي پایداري، ادیب برومند، پیام آزادي، ظلم :هاکلید واژه
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  : ـ مقدمه1
شناخت . ها و مضامین خاصی است ص داده و داراي ویژگیادبیات پایداري یا مقاومت بخش مهمی از ادبیات را به خود اختصا

تواند در شناخت هر چه بیشتر این نوع ادبیات و پرورش و اشاعه روحیه مقاومت  ما را یاري  ها می شاعران مقاوم و بررسی شعر آن
و چه در همه دنیا نیازمند رساند؛ چه در مقابل ظلم و ستم ظالمان و متجاوزان و یاري رساندن به محرومان چه در میهن خودمان 

  . پرورش و رشد این نوع روحیه هستیم
نیز » شاعر ملی«پردازد که به  زبان ادیب برومند می  از این رو مقاله حاضر به بررسی اشعار یکی از شاعران مقاومت فارسی

و به مضامین و . دهد مورد کنکاش دقیق علمی قرار می» پیام آزادي«شهرت یافته است و اشعار وي را در مجموعه شعري 
  . اند اند توجه شده و شرح داده شده مایه شعر پایداري وي قرار گرفته انتد و دست موضوعات مهمی که مورد توجه شاعر بوده

  . هاي عقلی متکی است روش مورد بررسی در پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی بوده که بر یافته
   

  : ها ـ ادبیات پایداري؛ تعریف و ویژگی2
اي است که از لحاظ مضمون و غایت  ادبیات مقاومت در بردارنده اثر ادبی«: توان این گونه تعریف نمود بیات پایداري را میاد

» خواهی و امید به آینده فراروي خالق اثر قرار دارد خواند و در ذات آن حقیقت مخاطب خود را به پایداري در برابر دشمن فرا می
  ). 464، 1379رحماندوست، (

خورد؛ چه ادبیات به عنوان آینه تمام نماي جامعه و  ها در طول تاریخ به چشم می ین نوع از ادبیات در واقع در همه دورانا
کند و از آن جا که همیشه مبارزه بین حق و باطل وجود داشته و نیز  در آن زندگی می) نویسنده یا شاعر(محیطی است که ادیب 

اند  اي دیگر ظلم و ستم روا داشته و ایشان را از حق خود محروم نموده ر استفاده کرده و بر عدهاي از قدرت و زور و جب همیشه عده
این گونه موضوعات وارد ادبیات شده و شاعران که .... اند و اند، آنان را تحت سلطه جبر خود قرار داده و یا آنان را از میهنشان رانده

پرستی، بیرون راندن استعمار،  خواهی، میهن آزادي و آزادي(ن این گونه مضامین از حس لطیف و مشاعر حساسی برخوردارند به بیا
  . اند پرداخته... ) لزوم حفظ وحدت و یکپارچگی و 

  : ترین مضامین و موضوعات ادبیات پایداري عبارتند از از مهم
 :ها فدا کردن جان در راه ارزش

مرگ در این ادبیات پایان زندگی نبوده و قهرمان با مرگ به صحنه بازي است؛ چه  از محورهاي مهم این ادبیات مرگ و جان 
مند اسوه  بازي راه مقاومت را هموارتر نموده و قهرمان با انتخاب مرگی آگاهانه و هدف شود، بلکه مرگ و جان نابودي کشیده نمی

ایم،  ها بوده ها در راه حفظ ارزش فشانی ه جانچه در دفاع مقدس در ایران نیز شاهد این گون چنان. گیرد و الگوي دیگر افراد قرار می
  . اند شهدایی که با فدا کردن جان خود الگو قرار گرفته و نماد جانبازي گشته

 :امید و انگیزه

امیدوار بودن حالت و کیفیتی از بودن است زیرا بودن نوعی «ادبیات پایداري همیشه آماده تولد امري جدید و تازه است؛ چه  
کنندگان روح  این ادبیات باید هر لحظه در جان و دل مقاومت). 121، 1370فرانکل، (» ترین شکل آن د هم مطمئنهستی است شای
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ها انگیزه بدهد، چه انگیزه براي ادامه راه پایداري و امید به آینده روشن و رسیدن به پیروزي الزم و ضروري  امید دمیده به آن
  . باشد می

  : دوستی میهن
هایی آن از دست دشمنان و استعمارگران و یا حاکمان مستبد داخلی و خارجی از مضامین مورد توجه ادبیات توجه به وطن و ر

اند بیشتر به چشم آمده که  این موضوع به خصوص در بین افرادي که طعم تلخ تبعید و آوارگی را چشیده. مقاومت و پایداري است
  . پردازند وش قبل از آوارگی میآنان همیشه یادکردي از گذشته میهن خویش، روزگار خ

گر از سرزمین خود به بیرن رانده  خورد؛ چه ایشان توسط رژیم اشغال در ادبیات مقاومت فلسطین این مضمون بسیار به چشم می
ایند و ست هاي دیگر همیشه به یاد وطن خود هستند آن را می اند و از این رو در سرزمین اند و از داشتن میهنی آزاد محروم گشته شده

  . کنند و آرزوي بازگشت به سوي آن را دارند آورند و یادآوري می هاي خود بودند به یاد می روزهاي خوشی را که در خانه
  : آزادي
جایی که ممکن است در راه مقاومت افراد بسیاري با مشکالتی چون زندان، بند و اختناق مواجه شوند آرزوي آزادي و  از آن

آرزوي روزهایی که خورشید آزادي از پشت ابرهاي . زند کنندگان موج می است که در بین مقاومت رهایی از موضوعات مهمی
  ). 49، 1389سنگري، (تیره بیداد بدمد فضاي شعر پایداري را پر کرده است 

عران پایداري به تواند مورد نظر بوده که در شعر بسیاري از شا عالوه بر این آزادي از دست استعمارگران و یا اشغالگران نیز می
  . این که مردم خود سرنوشت خود را رقم زنند و براي آینده خود تصمیم بگیرند. خورد چشم می

  
  : ـ نگاهی گذرا به زندگی شاعر3

رخوار شهرستان از گز) فعلی شهر( روستاي زادگاهش در 1303 خرداد یکم و بیست شاعر مورد بررسی در به اصفهان استان ب 
سنِ از که بود گز خوانین از برومند خان قلی طفیمص پدرش. آمد دنیا بهره تاریخی هاي آگاهی و عربی زبان مقدمات و خط ح 

لکداري کار به و نپذیرفت دولتی شغل گاه هیچ بود؛ عصر تجددطلبان جمله واز مسلّط فرانسه زبان به. داشت اکتفا کشاورزي و م 
 و دلبستگی با و آورد روي شاعري و شعر به بیشتر سالگی 17 از ولی ورزید یم اهتمام نویسی نثر به سالگی 16 سن تا ادیب .نمود
 و موضوع جهت از که نوپاِ  سبک همین در شعر سرودن به بود، کرده پیدا مشروطه دوران شعراي اشعار و شاعران به که اي عالقه
 حقوق دانشکده ورودي آزمون در 3 تبهر کسب با جوانی وي در .پرداخت بود، روز مسایل آن موضوع و نداشت دیرینگی مطلب

 ادبیات پیرامون مطالعه به حقوق دانشکده در تحصیل طی در و ورزید آغاز قضایی حقوق رشته در دانش کسب به تهران دانشگاه
  ). 1388برومند، (کرد  پیدا تسلط نیز فرانسه و عربی هاي زبان به و پرداخت فارسی
 و سیاسی شعرهاي سرودن به دوم، جهانی جنگ در متفقین وسیله به ایران اشغال و 1320 ماه شهریور سوم حادثه از پس او
 ولی کرد دریافت اردبیل دادگستري دادیاري شغل براي ابالغی دادگستري وزارت از 1325 سال در برومند ادیب. پرداخت میهنی

 به مستقل طور به بعد سال دو و کرد ستريدادگ وکالت کارآموزي پروانه صدور تقاضاي و نمود اعراض قضائی سمت پذیرفتن از
ی بانک وکیل ها سال وي شد؛ کار مشغول دادگستري یک پایه وکیل عنوان پذیرفت  می تر کم را متفرق هاي وکالت و بود ایران ملّ

  ). همان(
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 سراسر در فتن صنعت کردن ملی نهضت و شد گذاري بنیان مصدق محمد دکتر رهبري به ایران ملی جبهه که 1328 آبانماه از
 با همگامی به سیاسی و میهنی اشعار سرودن با و گردید ایران ملی نهضت هواداران از بود، آورده پدید خاصی جوش و جنب ایران
 از پس وي. کرد مخالفت شوروي روسیه تحریکات و انگلیس سیاسی نفوذ با و پرداخت استعماري ضد نهضت این و ملی جبهه

  .)تا برومند، بی(برخاست  مبارزه به کودتا حکومت با انهمچن 1332 مرداد 28 کودتاي
 ایران ملی جبهه مرکزي شوراي عضو ان انحالل زمان تا و بود دوم ملی جبهه گذاران بنیان جزء 1339 سال در برومند ادیب
 یوسف دکتر و النارد علی پارسا، اصغر سنجابی، کریم دکتر آقایان همراه به برومند استاد انقالب از پس .گردید می محسوب
 1373 سال در پنجم ملی جبهه بنیانگذار برومند ادیب. شدند انتخاب ایران ملی جبهه رهبري هیأت اعضاي عنوان به موسوي جاللی
 این فعالیت دوره ترین طوالنی. دارد عهده بر را ایران ملی جبهه رهبري هیأت و مرکزي شوراي ریاست که سالهاست و است

  .)ویکیپدیا(است  شده پذیر امکان برومند ادیب بريره زمان در سازمان
 و کوشیده استعمار و استبداد با ضدیت و آزادي تحقق و ایران بلندي سر راه در قدم و قلم با سال شصت از بیش برومند ادیب
. است رسیده اپچ به هستی حاصل نام با اشعارش مجموعه در آنها بیشتر که است ملی و سیاسی و میهنی اشعارش قسمت بیشترین

 مثنوي« ،»پرواز راز« ،»رهایی سرود« ،»دردآشنا« ،»آزادي پیام« ،»وطن هاي ناله« هاي نام به وي از شعرهایی مجموعه نیز این از پیش
 حکیم همانند( زمین ایران شعراي معدود جزء برومند ادیب استاد. است رسیده چاپ به ادب پژواك و »دژم روزگار« و »اصفهان

  ). 1381  دهباشی،(است  نموده دریافت ایران مردم سوي از را ملی شاعر لقب که است...)  و فردوسی ابوالقاسم
  

  : هاي پایداري در شعر ادیب برومند ـ جلوه4
» پیام آزادي«هاي پایداري در شعر ادیب برومند در یکی از مجموعه شعرهایش به نام  ترین جلوه در این بخش از مقاله به مهم

  : پردازیم می
  : ـ ستایش آزادي1ـ 4
دار حق و حقیقت است و اگر  شاید گزاف نباشد اگر بگوییم آزادي و عدالت سنگ بناي هر حکومت عادالتنه ودوست 

ترین حد بصیرت نیز برخوردار باشند به پا خاسته و در برابر  تهدیدي به یکی از آن دو صورت گیرد مردم آن جامعه اگر از کم
ها پایداري نموده تا حقوق از دست رفته خود را  ایستند و در مقابل آن اند می دالت را از ایشان سلب کردهظالمانی که آزادي و ع

  . بازستانند
نماید ولی از مفاهیم بدیهی است که چندان روشن و دقیق نیستند چنان چه  اگر چه مفهوم آزادي در ابتدا ساده و قابل فهم می

  ). 13، ص 1387(» ه وسیع معانی ممکن برخوردار استآزادي از گستر«کرنستون بیان داشته 
ال تکن عبد غیرك و قد جعلک «: آزادي را الزمه وجودي انسان و از جمله حقوق وي به شمار آورده و فرمودند) ع(امام علی 

؛ بنده دیگري مباش و حال آن   ). 31نهج البالغه، نامه (» که خداوند تو را آزاد آفریده است اهللا حرّا
اند و کسی را بر دیگري امتیازي نیست و لذا حاصل این سخن آن است که اول  ها به طور یکسان، آزاد به دنیا آمده انسان تمامی

آزادي یکی از حقوق انسانی است و دوم این حق را خداوند به انسان عطا کرده و سوم آن که حق آزادي ریشه در خلقت انسان 
  . دارد
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ها را این حق محروم سازند و این نکته  اي حق ندارند آزادي دیگر افراد را گرفته و آن معه عدهبنابر مطالب بیان شده در یک جا
ادیب برومند نیز . اي است که ادبیات پایداري به آن توجه داشته، آزادي را ستوده و آزادي خواهان را مورد تحسین قرار داده است

  : از ایشان مستثنی نبوده و به ستایش آزادي پرداخته است
آزاده / جز بندگی به درگه یزدانی / آزاده بندگی نکند هرگز   /    پایندگیش در خور و ارزانی  /   آزاده راست سیرت انسانی 

  کو برگسست رشته نادانی/  را نبیند به بند کس  
  )25برومند، ص (                                                                                                                                              

اي بین عقل و دانایی و آزادي برقرار نموده؛ چه در دیدگاه اسالمی بر خالف فرهنگ  شود شاعر رابطه در شعر باال مالحظه می
ستند بلکه هر یک دلیل مکملی براي دیگري به و تمدن غربی که با ناسازگاري عقل و دین معتقد است، نه تنها این دو در برابر هم نی

  . شمار آمده و هر یک به دیگري نیازمند است
  : نماید داند و انسان آزاده را باقی و پاینده فرض می اي از جانب خداوند می شاعر آزادي را گوهی ارزشمند و عطیه 

  / از خوان دهر بهره انسانی   /    همتا   ت بیآزادگی است نعم/ واالترین عطیه رحمانی  /   آزادي است در گرانمایه   
  )همان(آزاد هر که نیست بود فانی                                                 / آزاد هر که زیست بود باقی  

در اش اگر در آن آزادي نباشد و مردم آن  شاعر بر این عقیده است که حتی ملک سلیمانی با آن همه عظمت و بی همتایی
  : آزادي به سر نبرند ارزشی نخواهد داشت

  )26همان،  ص (ارزنده نیست ملک سلیمانی                                                    / دور از دیار خرم آزادي    
  : شونداگر چه همیشه این ازادي در میهن به اسانی به دست نیامده و گاهی الزم است فرزندان وطن به خون خود آغشته 

  )38ص (گون گردد زخون پیراهنش          بهر میهن الله/   تا کند بر تن مبارك خلعت آزادگی   
اند ستوده است  توجه به آزادي از دید شاعر تا آن جاست که حتی کشورهایی را که جهت به دست آوردن آزادي تالش نموده

نمود تا از یوغ استعمار رهایی یافته و مردم آزادي خود را از جمله آن کشورها هندوستان است که به رهبري گاندي تالش 
  : بازیافتند

  قمی که داشت قدمت رجحانی / بکسست قید و بند مذلت را  / کآزاد شد ز چنگ بریتانی  /   مر هند را سزد که ثنا گویم  
  )26ص (                                                                                                                                             

  : فرستد چنین به مردم آمریکاي التین که در پی ازادي بودند درود می و هم
  )136ص (که در پیکار آزادي فراخواست                                                      /  درود من به آمریکاي التین  

شوند و مقصور  نشین می کند و در صورت از بین رفتن آن مردم ویرانه ومند الزمه آبادي یک کشور را وجود آزادي ذکر میبر
هاست که  از ازادي را در این مورد آزادي بیان تعریف کرده چه وجود اختالفات امري بدیهی بوده و بیان این انتقادها و مخالفت

  : اج بهترین راه حل براي مشکالت گرددتواند باعث تضارب آراء و استخر می
نقاد حکومت /  مقصود از آزادي حقیست خالف را  /  نشین باید   ورنه به یقین ملت ویرانه/  آزادي اگر باشد آباد شود کشور   

  )229ص (                                  را این حق بهین باید                                                                                     
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شاعر به این مطلب نیز اشاره دارد که استعمارگران و ظالمان آزادي و عمران و ابادي را حق خود دانسته و سایرین را از آن دو 
  : کنند محروم می

  )46ص (                    دیگران را زین دو نعمت همدم حرمان کنند       /  خاص آنان گشت آزادي و آبادي و لیک   
ها بوده و از آزادي محروم گشته بودند و اینک با آغوش پر مهر  ها در بند عراقی آمدگویی به اسیرانی که سال شاعر در خوش

  : کند اند این گونه خطاب می وطن بازگسته
/  ها ماندید در زندان چو تیغ اندر نیام   لسا/  از اسارتگاه غربت سوي ایران آمدید  /  خیر مقدم اي جوانانی که شادان آمدید  

/ گلشن آراي مسرّت گل به دامان آمدید/ آمدید اي سربلند آزادگان چون سروناز  /  .../ حالیان رخشنده چون شمشیر بران آمدید  
  )220ص (نوایان آمدید                           همچو مرغان مهاجر هم/  قفس بودید در سامان خصم  گرچه چندي هم

  . مزین است» پیام آزادي«ایم نیز به نام  قابل ذکر است مجموعه شعري که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته
  : ـ دعوت به حفظ استقالل میهن2ـ 4

ه هایی چون قلیل، قلت، و تقلیل مرتبط است و در معنی کم کردن و ب شناسی کلمه استقالل از باب استفعال و با واژه از نظر واژه
منصوري، (ها را تحلیل داده و اتکاي به دیگران را به حداقل برساند  خواهد وابستگی باشد ملت استقالل طلب می حداقل رساندن می

  ). 54، ص 1374
ها و  گذاري همراه با اعمال این تصمیم گیري و سیاست داشتن قدرت تصمیم«تعریف استقالل این گونه وارد شده که به معناي 

پذیري از محیط خارجی  بر این اساس اگر ملتی بتواند بدون تأثیر) 277، ص 1376آقابخشی، (» حیطه حاکمیت استها در  سیاست
هاي کالن سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تدوین کند آن را  اي و نیروهاي اثرگذار بین المللی براي خود برنامه اعم از منطقه

هاي ذکر شده از اهمیت خاصی برخوردار است و اگر چه در نظام اسالمی  در همه جنبه و رسیدن به استقالل. نامند ملت مستقل می
تواند مردم را از اهداف برین کمال خواهی و لقاء اهللا باز دارد ولی  اقتصاد هدف نیست و جمع مال و ثروت و رفاه و آسایش نمی

آن اهداف عالیه است و در واقع رسیدن به استقالل بدون شک سرو سامان دادن به اوضاع اقتصادي از لوازم ضروري رسیدن به 
  : شود اقتصادي در یک جامعه اسالمی براي چند منظور مهم ضرورت اسالمی محسوب می

ا« توانند مصداق آیه کریمه  زیرا تا خودکفایی نباشد مسلمانان محتاج نمی: ـ خودکفایی اقتصادي  نُوا ولَ نُوا ولَا تَهِ زَ تَح م تُ نْ أَ و 
أَ لَونَالْ إِنْ ع م تُ نْ ینَ؛ و کُ ن م باشد؛ چه ] 139: 3آل عمران [» !باشید داشته ایمان اگر برترید شما و! نگردید غمگین و! نشوید سست مؤْ

  .شود و تا ربودن دین و ایمان پیش خواهد رفت تسلط بیگانگان از روزنه نیاز آغاز می
هاي آن بر این اساس  شود و بیشتر برنامه و حامی مظلوم محسوب می از آن جا که اسالم دینی که دشمن ظالم: ـ دفاع نظامی

تواند موجودیت خود را اعالم کند لذا تا استقالل اقتصادي نداشته  اي بدون دفاع نمی تنظیم شده است و از آن جا که هیچ جامعه
أَ«باش خود را در برابر ستمگران حفظ کند و فرمان  باشد نخواهد توانست حالت آماده واود ع ما لَهم تُم تَطَع نْ اس ةٍ منْ قُو مو اط رِب 

یلِ خَ بونَ الْ رْه دو بِه تُ ع ؛ هر اللَّهم دوکُ ع اسبهاي) همچنین( و! سازید آماده ،] دشمنان[ آنها با مقابله براي دارید، قدرت در نیرویی و 
  . را تحقق بخشد] 60: 8انفال [» !بترسانید را خویش دشمن و خدا دشمن آن، وسیله به تا ،)نبرد میدان براي( ورزیده
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گرفتار جنگ تبلیغاتی و روانی بوده و کاربرد سالح فرهنگ و تبلیغ و   عالوه بر جنگ نظامی مسلمانان معموالً: ـ دفاع فرهنگی
گذاري نمود و بدون استقالل  ایهتربیت به مراتب مؤثرتر از سالح و تجهیزات نظامی است و باید به ناچار در این زمینه نیز سرم

  . شود اقتصادي این مهم محقق نمی
تالش براي رسیدن به استقالل اقتصادي از آن جهت که وابستگی همیشه نتایج شومی را در پی داشته از جمله آن که مانع 

و استعدا افراد ان نهفته باقی  شکوفایی استعدادها شده؛ چه جامعه وابسته به فکر تأمین نیازهاي خود با فکر و ابتکار خود نیست
شود؛ چه افراد این جامعه خود را انگل دیده و در خود  بینی می دیگر آن که وابستگی باعث احساس حقارت و خود کم. ماند می

 اي اسالمی که به درد و دیگري خودفراموشی و یا از دست رفتن فرهنگ و هویت خود؛ جامعه. بینند توان رفع نیازهاي خود را نمی
وابستگی به اجانب و آن هم کفار مبتال شود فرهنگ اصیل اسالمی را از یاد خواهد برد، و وابستگی اقتصادي وابستگی فرهگی را به 

  . دنبال خواهد داشت
لَ ولَنْ«: است] هاي مختلف آن تأمین استقالل در جنبه[آیات رد والیت کفار نیز بر اساس همین ضرورت  عیج رِ اللَّه کَاف  ینَللْ

ی لَ ینَ ع ن ؤْمیلًا؛ و الْم بِ 141: 4نساء [» است نداده تسلطی مؤمنان بر را کافران هرگز خداوند س.[  
  : پردازیم هایی از اشعار وي در این باره می شاعر ملی برومند نیز به این مفهوم توجه ویژه داشته که به نمونه
  : فرستد ی آن از دست استعمارگران گشتند درود میشاعر بر ملت مراکش که خواستار استقالل کشور خود و رهای

/  فر مام وطن   آفرین بادا بر آن فرخنده/  بر مراکش و آن گرامی مردم خصم افکنش  /  آفرین بادا زخلق گیتی از مرد و زنش  
/  روا بر گردنش؟ طوق رقیت کجا باشد /  آن که مشت آهنینش بشکند کوپال خصم  /  کاین چنین آزادمردان پرورد در دامنش  

ضامن /  نهضت خلق مراکش بهر استقالل ملک / جامه عز و شرف مانا برازد بر تنش  /  آن که را بهر وطن شد پیرهن غرقه به خو 
  )37(حق حیات است و بقاي مسکنش                                                                                        

  : تحسین قیام مصر علیه استعمارگران به مسئله استقالل اشاره دارد و نیز در
  )                      42(تا قیامت قیمتش مضمون و ذکرش سایر است                           /  هر قیامی کز پی تضمین استقالل بود  

  : دارد را ننگ زمان دانسته این گونه بیان می وي غصب فلسطین که در واقع همان از دست رفتن استقالل و آزادي ملتی است
ننگ زمان کز در شرپروري /  فاجعه غصب فلسطین بود /  کایت بدنامی و رسواتري است /  خاست یک حادثه در عصر ما  

که  قصه آواره/  ننگ زمین است و زمان بی خالف /  کز قلم اهل زمان دفتري است /  ننگ زمین نیز در همین ماجراست /  است 
خلق فلسطین ز در /  رانده و آواره ز سامان خویش /  فاجعه دل شکن خاوري است /  قصع پر غصه آوارگان /  بس خون گریست 

  )155ص (کز غم آن زخم درون خنجري است                      /  آه از این ضایعه دردخیز /  مضطري است 
  : ـ دفاع از محرومان3ـ 4

هاي مردمی و  چنان که وقوع  انقالب ادبیات مقاومت دفاع از محرومان و ستمدیدگان است همیکی از موضوعات مهم در 
رهبر فرزانه انقالب اسالمی ایران همیشه بر این مهم تأکید ) ره(اسالمی نیز این هدف را در دستور کار خود دارند، امام خمینی 

 در و کارگران فکر در و کارمندان فکر در اسالم را، اسالمی جمهوري هیمبد استقرار بتوانیم اینکه از بعد اللَّه شاء ان ما«: داشتند
ایشان در جاي دیگر محرومان را شایستگان امت دانسته که ). 27 ص ،7صحیفه نور، ج(» دیگري فکر تا است بیشتر مستضعفین فکر

 الزم که مهمی امور از و«: ارشان فرمودندو یا در وصیت خود به فرزند بزرگو). 28، ص 16همان، ج (مورد توجه اسالم نیز هستند 
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 توان هرچه پناهند،بی و مظلوم هاجامعه در که مستمندان و محرومان خصوصاً خدا، بندگان به نمودن اعانت نمایم وصیت است
 هرچه و رب کار به است  عزیز اسالم و تعالی خداي به هاخدمت بهترین از و است تو راه زاد بهترین که -اینان خدمت در داري
  ). 226، ص 16همان، ج (» کن کوشش ظالمان و مستکبران مقابل در آنان حمایت و مظلومان خدمت در توانی

شاعر مورد نظر در ستودن عمل رئیس جمهور مصر در ملی اعالم کردن کانال سوئز در حمایت از محرومان جامعه این گونه 
  : بیان داشته است

ست از قدرت روح استعانت  نب و جوشی کز پی قطع / قدر هر کوشنده مرد از عزم و ایمان ظاهر است /  قادر استهر که ج ج
جنبشی پاك و مقدس /  نهضت اقوام شرق از بهر احیاي حقوق  /   بهر اقوام ضعیف الحق که کاري فاخر است  / نفوذ اقویاذست   

  )41برومند، ص (                                                               انقالبی طاهر است                                                 
وي در شعر خود نیات شیطانی و شوم استعمارگران را بر مال ساخته و این که ایشان همیشه در جستجوي اقوام ضعیف و 

ها بتازند و اموال ایشان را به  ه خود قرار داده بر آنخودباخته بوده تا آزادگی را از ایشان گرفته و کشور و سرمایه ایشان را جوالنگا
  : غارت برند

مطلبی /  از پی آبادي سامان خویش هر چند گاه   /  تا بناي اقتدار خویش ابادان کنند  /  انگیزان گیتی عالمی ویران کنند    فتنه
هر کجا / احت آزادگان را عرصه جوالن کنند  س/ هر کجا بتوان عنان توسن نخوت گشود   / عنوان کنند و کشوري ویران کنند  

  )46همان، ص (بر سرش تازند و او را بی سر و سامان کنند                              / قوم ضعیفی سر به سامانی نهد   
ست ها و مشکالت ناشی از سیا کند آنهایی که گرفتار دشواري وي در شعر خود از مردمان محروم آمریکاي التین یاد می

  : امپریالیسم بودند
هاي با دیوان  ز دولت/  آغوش   هاي با حرمان هم ز ملت/  زویران مسکن اقوام مسکین  /  چه گویم وصف آمریکاي التین  

امان از  چو گلشن بی/  چو بلبل در فغان از جور صیاد  /  همه در قید استثمار سنگین  /  همه در چنگ استعمار غمناك  /  آیین   هم
  )133ص(قرین کشت بی حاصل دهاقین                                       /  دچار فقر و ذلت کارگرها  /  گلچین  قصد 
  
  : ـ دعوت به وحدت و همبستگی4ـ 4

توانند مشکالت و  وحدت از اصول مهم هر انقالب و کشوري است؛ چه در صورت حفظ وحدت در بین مردم است که می
در بیشتر سخنان خود بر حفظ وحدت تأکید داشته ) ره(امام راحل . ه و به سمت پیشرفت گام بردارندموانع را پشت سر نهاد

 و کلمه وحدت با است الزم است، متوجه مسلمین و اسالم بر عظیم خطر که اجانب ناپاك دستهاي مقابل در امروز«: فرمود می
 و استعمار مقابل در و فرمایید انبوهتر و تر فشرده را خود معیتهايج و بدهید بیشتر اهمیت مذهبی شعائر به اللَّه حبل به اعتصام
  ). 354، ص 1صحیفه نور، ج(» بیفزایید باطل ابطال و حق احقاق براي مذهبی اجتماعات و جماعات در خود صفوف به جبار دستگاه

  : لت استبستگی مردم یک جامعه راز مهم ماندگاري و بقاي آن م در نظر شاعر، برومند، اتحاد و هم
    )40ص (ورنه آثار فنا بینی عیان پیرامنش                             /   در بقاي وحدت ملی است مردم را دوام  

وحدت یافتن مردمان یک جامعه در نظر شاعر یعنی این که هر کس در ملت خود محو شده و آن را نیز از راه و رسم نیکان 
  : شمرد می
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  )35ص (در ملت خود محو شدن شیوه ابرار                       /   گسترش روح    بی خود شدن از خویش بود 
  : هاي کشور را آباد نمایند شاعر مردم را به همیاري فراخوانده و این که دست در دست یکدیگر دهند و ویرانی

ست در دست هم از بهر حصول د/  باید اینک همه چون گلبن طی کرده خزان  / باید اکنون همه چون گلشن پرورده بهار  
  )222ص ( پا فشارید و بکوشید به جبران زیان                                                                                /  مقصود  

رخوردار نه تنها وحدت در سطح ملی اهمیت داشته بلکه وحدت و اتحاد مسلمانان نیز در سراسر دنیا از اهمیت به خصوصی ب
خواه هندي یکی از  برومند در توصیف اقبال شاعر آزادي. تواند دشمنان اسالم و دین را به نابودي بکشاند است؛ چه اتحاد ایشان می

  :مزایا و صفات حسنه وي را توجه به وحدت مسلمانان دانسته
سدي به /    مسلمانان سازند ز وحدت    خواهد که/ وزیاري این کیش بود کاشف اسرار  /   او پیروي مکتب اسالم کند نیک   

  )34ص (ره عیسویان محکم و ستوار                                                                                          
  :داند یبستگی را بین همه اقوام مسلمان جهت رهایی ایشان الزم و ضروري م شاعر در قضیه فلسطین نیز وجود وحدت و هم

/  مژده پیروزي و واالفري است / نصر من اهللا و فتح قریب  / رهی و همبري است  دلی و هم هم/  فرض بر اقوام مسلمان کنون 
  )159ص (مایه آرام چو شعر دري است                                                                  /  مژده احیاي فلطین ادیب 

هاي اساسی  زند که این خود از ویژگی اي روشن موج می د که چگونه در شعر برومند امید به پیروزي و آیندهشو مالحظه می
  . افزاید وي با اقتباس ایه کریمه از قرآن بر این امیدواري می. شعر مقاومت است

  : خواه هاي مقاوم و آزادي ـ تقدیر از انسان5ـ 4
  : هاي آن عبارتند از نمونه. و بزرگ بسیاري را تحسین نموده است خواه هاي آزادي برومند در شعر خود انسان

  : برومند در توصیف وي این گونه سروده است 1: گاندي
/  رخشد به سان لعل بدخشانی /  و اکنون به هند فر تعالیمش /  چون بر یهود موسی عمرانی /  گاندي به هند بود میهن رهبر 

  )29ص (زتر ز حکمت یوینانی                                                      بس نغ/  گیتی شناخت حکمت گاندي را 
  : برومند سروده: 2جواهر لعل نهرو

وز سعی /  کاخ نجات راست میهن بانی /  نهرو زعیم دولت آن کشور  /  پیماید از عنایت ربانی /  امروز هند راه تکامل را 
  )30ص (ت میزانی                                                                              در کفه سیاس/  اوست هند گران وزنه 

  : و نیز در سوگ وي این گونه سروده است

                                                        
1  هند ملی کنگره ریاست سمت در او. بود هند استقالل جنبش وسیاسی روحانی بزرگ رهبر یک) م1948ـ 1869( گاندي کارامچاند مهانداس 

 کشور اقتصادي خودکفایی به نیل و تبعیض رفع و نجاست ایده به بخشیدن پایان و مختلف اقشار میان در برادري زنان، آزادي فقرزدایی، براي
.مودن تالش  

هند به » کنگره ملی«و » جنبش استقالل«شود، کی از بزرگترن رهبران  هم خوانده می) معلم(» پاندت«که   )1964 -1889(  »جواهر لعل نهرو« 2
 سیاسی فعالیتهايبه اتهام  30دهه  سالهاي طیاو . شد میشناخته  ناپذیر خستگیبه عنوان مرد  انتخاباتی هاينهرو در همه مبارزه . رود میشمار 

 .به زندان افتاد» کرارا«بر هندوستان و دولت  بریتانیاو مخالفت با تسلط 
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قیام کرد به عصري که پر / پی گسیختن قید و بند استعمار  /  آوران نهضت بود  یکی ز جمله نام/  به روزگار جوانی قیام ملی را 
  )72ص (به حبس و بند گرفتار بس مشقت بود                         /  ها که به راه حصول ازادي   چه ماه/  د مخافت بو

برومند به شعر اقبال و فلسفه وي اشاره داشته؛ چه اقبال شاعري ملی بوده و همیشه به حفظ آزادي و استقالل : 1اقبال الهوري
  : کرده است وطن تشویق می

وآرام نخسبید در /  در جنگ بریتانی یغماگر مکار /  خوش کرد بسیج از ره گفتار کسان را  /  ن از سلطه اغیار  تا باز رهاند وط
وآمد ببرش خصم قوي پنجه به زنهار / » شاعر ملی«شد در نظر ملت خود /  آواي نجاتش همه را یکسره بیدار /  این مرحله تا کرد 

  )33ص (
هاي درخشان آزادي قاره سیاه بوده و در پی زمینه چینی سیاست  بر استقالل طلب که از چهرهبرومند در سوگ این ره: 2لومومبا

  : استعماري کشته شد این گونه سروده است
/  چون مادر آزادي از این وقلعه خبر یافت /  در جان و تنم زآتش غم شعله درافکند /  دیشب خبري در دل و جانم شرر افکند 

شت میهن قائد افریک  /  پسر افکند  معجر ز سر از مرگ گرامی آن رهبر /  آن نخل قد افراشته را ریشه برافکند /  با خیره سري کُ
  )63ص (کاوازه مردي به همه بحر و بر افکند                                     /  جانباز گران مایه لوموباست 

وستان مجاهد از زندان حکومت نژادپرست آفریقار جنوبی این گونه برومند در مورد آزاد شدن این رهبر سیاه پ: 3نلسون ماندال
  : سروده است

درد /  درد سیاهان داشت آن یکتا هماورد /  افسرده جان در ابتالي غصه و درد /  مرد  سی سال در زندان به سر برد آن جوان
سی سال محنت را پذیرفت /  ردانگی زورآزا بود در پهنه م/  این قهرمان اسطوره عشق و صفا بود / پرورد گروهی تیره بخت و رنج

/ در قید دشمن ناکام و خسته و زار/  خواري تحمل کرد و محرومی به ناچار /  افگار  نژادان دل در راه حق هم/  آن گرفتار 
خلقی عظیمش پیشواز / آزاد شد از بند دشمن بعد سی سال / ... / آوران دردآشنا بود  در حلقه نام/ مردي کز تبار اولیا بود  آزاده

                                                        
 و فارسی زبانهاي به نیز زیادي اشعار که بود، پاکستانی مسلمان متفکر و مدار سیاست فیلسوف، شاعر،) 1317 ـ 1256 ( الهوري اقبال محمد 1

 کشور ایجاد به منجر نهایت در که کرد مطرح هند مسلمانان براي را مستقل کشور یک ◌ٔ ایده که بود کسی نخستین اقبال. است سروده اردو
 .شود می خوانده »ملی شاعر« رسمی طور به کشور این در اقبال. شد پاکستان

 از یکی که وي .شد آفریقا آزادي نهضت وارد بود کرده تحصیل حقوق رشته در که کنگویی پرست میهن) م1961ـ  1925( لومومبا پاتریس 2
 به را  کنگو استقالل بلژیک هنگامیکه میالدي، 1960 ژوئن ام سی در بود، وسخنور ادیب مردي و کنگو استقالل  کرده تحصیل  رهبران
 داران سرمایه دست کردن وکوتاه ها کارخانه و بانکها و معادن کردن ملی براي و شد انتخاب کشور آن وزیري نخست به شناخت رسمیت
 نشاندگان دست از که یارانش و »چومبه موسی« بدست استعماري، سیاست چینی زمینه ي نتیجه ولی در .کوشید بسیار و،کنگ اقتصاد از بلژیکی
 فاجعه این و گشت سوزانده اسید در جسدش و شد کشته فجیعی وضع به بودند، »کنگو« از »کاتانگا« ایالت جدائی خواستار و خارجی سیاست
  .دبر فرو ژرف اندوهی در را جهانیان

از ماه  جمهور سیکرد ماندال به عنوان رئ اهداف نظامی و دولتی را رهبري می هیمبارزات خرابکاري عل)  1918متولد (ماندال  هالهالینلسون رول 3
 نی، تحسیالملل نیاز صلح ملی و ب تیرا بر عهده داشت، و به خاطر حما دیو آپارتا تیاقل یی، رهبري انتقال از فرمانروا1999تا ژوئن  1994 می

از  شیپ  شد و دهیعمومی برگز کیجنوبی است که در انتخابات دموکرات يقایجمهور آفر سیرئ نیوي نخست. درا به دست آور یالملل نیب
 .بود قایجنوبی و رهبر کنگره ملی آفر يقایدر آفر دیمخالف آپارتا ◌ٔ جمهوري از فعاالن برجسته استیر
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در هاله /  این مرد پوالدین سزالر ثنا بود /  تجدید پیمان کرد و شد پویاي فعال /  دالن در راه آمال  بار دگر با هم/  آمد در آن حال 
  )242ص (تقدیس، نلسن ماندال بود 

  : ونه سروده استبرومند در سوگ دکتر مصدق که به عنوان رهبر نهضت ملی ایران بوده این گ: 1دکتر مصدق
پس از گاندي /  برفت آن کس که در اقلیم خاور /  وطن را زبده ساالري کهن بود /  برفت آن کس که ساالر وطن بود 

دل از اندوه /  به سوگ خویشتن خرد و کالن را /  ز قید محنت ایام رستی /  ها شکستی  مصدق رفتی و دل/  ... / بریتانی شکن بود 
  )169ص (ها گسستی                                ز پیوند تعلق/ اي را  به جز عشق وطن هر رشته / جان فرساي خستی 

ها و  خواه که داراي اهداف متعالی هستند به توبیخ و مذمت انسان هاي آزاده و آزادي ها و انسان وي غیر از تمجید از حکومت
هاي نژادپرست اشاره  توان به بیان نفرت وي از حکومت ز آن جمله میا. پردازد گذارند می هایی که پاي در بی راهه می حکومت

نشانده استعمار انگلستان در زیمباوه که مبتنی بر نژادپرستی و تفوق اقلیت سفیدپوست بر سیاهان موجب  کرد، حکومتی دست
  : انگیزش آشوب و طغیان و مبارزات حق طلبانه اکثریت مردم آن سامان گشت

قلیل /  چگونه غصب کند حق اکثریت را /  سپید پوست سیه رنگ را شمارد پست /  که از تهی مغزي جهان چگونه پسندد 
  )161ص (که رنگ را نتوان گفت امتیازي هست         / اصالتی ز براي چنین حکومت نیست /  مردمی اندر ستمگري تردست؟

  : ـ دعوت به صلح و نفرت از جنگ6ـ 4
صلح و دوستی بوده و با جنگ که مشکالت و نتاذیج شوم بسیاري را در پی دارد مخالف بدون شک ادبیات مقاومت در پی 

  . است گرچه آن را در راه دفاع از وطن و حفظ آن از چنگال متجاوزان و استعمارگران امري مقدس می شمارد
  : برومند در نکوهش جنگ تجاوزگرانه و بیان مضرات جنگ این گونه سروده است

ننگ و ناکامی و ناداري چون سیل /  زان که هست از بد او نکبت و ناکامی و ننگ /  ن اهرمن کینه و جنگ نیست باد به جها
/  آهنگ  شکن قهر بود پیش رزم را صف/  جنگ را اهرمن مرگ رود پیشاپیش / زاده جنگ بود لعن ابد باد به جنگ  /  بال 

خاستگاهش چه بود غیر / ست به جز دیو به خون یاخته چنگ؟ اش کی زاده/  حاصلش چیست به جز خلق ز کین باخته جان ؟ 
چه زنی دست به /  چه کنی گوش به بانگش؟ که بود گرگ آواي / راستایش چه بود غیر بداندیشی و رنگ؟ /  ددآسایر و حقد؟ 

مرگ و /  گ شد به هم تافته و ز پایگه جنگ آون/  سختی و قحطی و ویرانی و وارون بختی /  سازش؟  که بود جغد آهنگ
  )175ص (آور و تنگ                             سر برون آرد از این حفره هول/  بیماري و مجوحی و آسیمه سري 

گناه به  برومند در مذمت بمباران شیمیایی خاك ایران که بارها و بارها توسط صدام صورت گرفت و هزاران تن از مردم بی
ها آن که این اعمال وحشیانه چنان که باید به طور جدي و عملی و صریح  ها و بمباران تتر از آن جنای شهادت رسیدند و عظیم

  : مورد توبیخ سازمان ملل واقع نگردید، شاعر این گونه سروده است
که سوي سالمت سپرد راه صواب     گزید صلح و صفا را به جاي جنگ و عتاب     ز صلح خیر و خوشی زاید و صالح  هر آن
جنگ جور و جفا خیزد و شرور و عذاب      ز صلح کانِ کرم را فزون بود گوهر      زجنگ بحر خطر را کالم بود  بشر     ز

                                                        
 و ملی، شوراي مجلس دوره چند ◌ٔ نماینده مرد، دولت مدار، سیاست  )1345 اسفند 14 - 1261 خرداد 26 یا اردیبهشت 29( مصدق محمد 1

 . شود می شناخته ایران نفت صنعت شدن ملی رهبر عنوان به وي .بود 1332 تا 1330 هاي سال در ایران وزیر نخست

 



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٧ ٦ 
 

شود پرتاب     ز صلح مأمن آسایش و امان آباد     ز  شود حاصل      ز جنگ آلت تخریب می خیزاب       ز صلح فرصت ایجاد می
ص (چو بهشت است در تداوم صلح     شود جهنمی از هول جنگ آتش ناب     جنگ مسکن آرامش و امید خراب     جهان که هم

  )215ـ 214
شمرد و  می شود شاعر بر نفرت خود از جنگ اشاره داشته و معایب آن را بیان داشته و مزایاي صلح و دوستی را بر مالحظه می

  . دارد حذر می ها به صلح دعوت کرده و از جنگ بر اي بین صلح و جنگ و نتایج آن با مقایسه
البته باید به این نکته اشاره کرد که شاعر هیچ مخالف دفاع از وطن نبوده و هرگاه که وطن مورد تجاوز دشمنان قرار گرفت 

» دفاع مقدس یا نبرد میهنی«وي در شعر . هاي جنگ رفته و از آن دفاع نمایند باید جوانان وطن براي حفظ آن جان بر کف به میدان
  : ها رفته و از میهن دفاع کنند گر صدام دعوت کرده تا به جبهه ا علیه رژیم اشغالجوانان وطن ر
/  گاه فرسایش نباشد موسم جنگ است جنگ /  قد برافرازید در راه نبرد میهنی /  نیست ایران را ز بدخواه ایمنی ! اي جوانان

  )203ص (جنگ را آماده باشید اي به نیروها غنی    
  
  : نتیجه

  : وي نکاتی چند به دست آمد که عبارتند از»  پیام آزادي«اشعار ادیب برومند شاعر معاصر در مجموعه شعري از بررسی 
  .ـ شاعر برومند شاعري مقاوم بوده و در عرصه ادبیات پایداري شعر سروده است

مندان به آزادي را در بر  القهـ شعر پایداري برومند به ایران و ملت آن محدود نبوده و همه مقاومان در برابر ظلم و ستم و ع
  . گیرد می

خواهان، دعوت به حفظ  ستایش آزادي و آزادي: ترین مضامین پایداري و مقاومت در شعر ادیب برومند عبارتند از ـ از مهم
فرت از خواه دعوت به صلح و ن هاي مقاوم و آزادي استقالل میهن، دفاع از محرومان، دعوت به وحدت و همبستگی، تقدیر از انسان

  . جنگ
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  طالب فهم مسمایی عیار اسم گیر

 )هاي اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی معناشناسی نام(
  

  1لی  کاووس حسن
  2الهام خلیلی جهرمی

  چکیده
قان  برجسته درضا شفیعی کدکنی، از شاعران، ادیبان و محقّ ي  اطالعات و دانش وسیع ایشان بر پهنه.  ي معاصر ایران است محم

هاي اشعار  در این پژوهش برآنیم که از رهگذر نام. این مرز و بوم بر همه کس آشکار است... کران ادبیات، اسطوره، تاریخ و  بی
شامل هفت » اي براي صداها آیینه«هاي اشعار شفیعی کدکنی ـ کتاب  لذا به بررسی تمام نام. توان شاعر و جهان او را شناخت می

شعر را در  495ي بخاراـ پرداختیم و در مجموع  شعر وي در مجله 41شامل پنج دفتر شعر و» وي کوهیي دوم آه هزاره«دفتر، 
هاي اشعار را از جهت زیباشناسی  ي نخست، بدون خواندن اشعار، از جهت زبانی و ادبی بررسی نمودیم و تأثیر و اهمیت نام مرحله

ي واژگانی شاعر پرداختیم و از این طریق جهان  سپس به بررسی دایره. ودیمهایی را براي تبیین مطلب ذکر نم بررسی کردیم و نمونه
بینی و سیر تحولی شخصیت شفیعی کدکنی را بررسی نمودیم و دانستیم که خواندنِ نام اشعار  ها، جهان ي شاعر، دغدغه مورد عالقه

ت در آن نکته ها به اندیشه، نوع  هاي مجموعه توان از بررسی نام دارد تا جایی که می می  هاي ارزشمندي را بر خواننده عرضه و دقّ
  . شاعر پی برد  نگاه، عمق اطالعات و دانش

  
 

  .بینی شاعر، شعر معاصر، ساختار شفیعی کدکنی، نام شعرها، جهان: هاکلید واژه
  
 

                                                        
 استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز -1
 ات فارسی دانشگاه شیرازدانشجوي دکتري زبان و ادبی 2
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 مقدمه 
ي یک  پس خواننده) 167: 1379بشردوست، . (»اثر هنري معلولِ مجموع ِحالت کلیِ ذهن و آداب و رسومِ پیرامون آن است«

ي هوشیار با  نامِ شعر به تنهایی خود درِ ورودي بیت شاعر است وخواننده. شود اثر هنري با خواندن متن با مسائل مختلفی آشنا می
  .اي، طعم دریا را خواهد دانست چشیدنِ قطره

شناسی شاعر و  ها و جمال ي محتواي آن ارهها را بخوانیم و درب تک مجموعه مسأله این است که هیچ ضرورتی ندارد که تک«
  )442: 1386کدکنی،  شفیعی. (»تواند خبر از سرّ ضمیر شاعر بدهد سبک او سخن بگوییم، همان پشت جلد خود می

معناشناسی نام «با نام ) 1(اي ، مقاله»شعر معاصر عرب«ها، در کتاب ِ دکتر شفیعی کدکنی در مورد معناشناسی نام مجموعه
ت بررسی معناشناختی نام مجموعه» ها مجموعه ي  اند و براي نمونه به بررسی و مقایسه ها اشاره کرده دارند و در آن مقاله به اهمی

ر شده هايِ حالج و جنید بر اساس فهرست ابن الندیم پرداخته معناشناختی نامِ کتاب هاي  اند که  براي تحلیل ساحت اند و متذکّ
ت او را تحلیل  توان از روي نام کتاب هاي او خوانده شود، می رد که حتماً دیوانشناسی یک شاعر ضرورتی ندا جمال ها ذهنی
  )265: 1380شفیعی کدکنی،.(کرد

اشعار دکتر شفیعی کدکنی در ساحت هاي مختلف زبان و معنا بپردازیم و ببینیم  اینک در این پژوهش برآنیم که به بررسی نام ِ
چنین از جهت ساخت و تکنیک شاعري،  است و هم ها و مفاهیمی است که در شعر آمده یشهتا چه اندازه نام اشعار متضمن اند

  .هاي اشعار دکتر شفیعی کدکنی به چه نحو است وضعیت نام
  

  :نگاهی گذرا به زندگی محمد رضا شفیعی کدکنی* 
پدر وي . جهان گشود شمسی در کدکن از توابع تربت حیدریه خراسان چشم به 1318محمدرضا شفیعی کدکنی، در سال 

اکبر فیاض در محفل درس  الشعراي بهار، فروزانفر و علی هاي ملک محمد نام داشت، او مردي عالم و فاضل و از اقران و هم درس
  . بود)عبدالجواد(ادیب نیشابوري

تن به دبستان منع کنند، چون ها را بر آن داشت تا او را از رف بود و اعتقادات مذهبی پدر و مادرش آن شفیعی تنها فرزند خانواده 
تحصیالت طلبگی را شفیعی کدکنی در . ها به تحصیل علوم دینی بپردازد و به درجه ي اجتهاد برسد خواستند تنها فرزند آن می

دیپلم متوسطه . ي نواب مشهد پی گرفت  داد و در مدرسه جا درس می در آن) ادیب ثانی(ي خیرات خان که ادیب نیشابوري مدرسه
ضمن خواندن درس علوم دینی با شرکت در امتحانات متفرقه به دست آورد و با شرکت در کنکور دانشکده ادبیات شاگرد  را هم

ا تا رسیدن به درجه. اول شد 13ـ14: 1378برهانی، .(ي اجتهاد درس طلبگی را رها نکرد ام(  
  

  :شاعر و نام ِشعر* 
ت در نام آن تتوان برداش ي انتخاب نام ِ شعر می در مورد ِنحوه توان با خود  ها می هاي مختلفی داشت و براساس شعرها و دقّ

توان در مورد بسیاري از شعرهایی که  این حدس را می. است پنداشت که مثالً شاعر بعد از سرودن شعر این نام را براي شعر گذاشته
پس از سرایش و تأمل در شعر،  قسمتی را که  ترین قسمت شعر است، درست پنداشت؛ زیرا شاعر نام آن بخشی از شعر یا برجسته

است، در مورد تکرار شدن  آمده) 2(ي  جدولی که در پیوست شماره. (است است، برگزیده و بر آغاز شعر نگاشته تر پسندیده بیش
نامِ تک   .)دهد جهت نشان می تک شعرها را از این یا نشدن ِ عنوان در متن ستونی دارد، که تکرار شدن یا نشدن ِ

است، مانند  گونه فرض کرد که پیش از سرودن شعر، شاعر نامی را براي شعر برگزیده توان این در مورد بعضی از اشعار هم می
سرودي براي سهروردي، یا شعرهایی که در  سوگ: است ها برگزیده سرود یا مرثیه را براي آن شعرهایی که شفیعی عنوان سوگ

گذاري  که اصالً نام تر است و در مورد این که کدام روش هنري این. است عارفان سرودهستایش بسیاري از بزرگان و شاعران و 
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تواند یک  که نام شعر خود می کند و یا این ها خواننده را محدود می شعر  که آیا نام شعرها کار درستی هست یا نه؟ و در مورد این
توان بسیار بحث  است، می که چرا این نام  براي شعر تعیین شده عنصر درون متنی به شمار رود که خواننده را به کنکاش وا دارد

ی هر اثر هنري دیگر مخالف است. کرد به این دلیل که . براي مثال حسین منزوي اصوالً با تعیین نام براي غزل و هر شعر دیگر و حتّ
اندازد و از پروازهایی که  عاً تحمیلی شاعر میخواه و نو کند و آن را در مسیر دل معتقدند که نام شعر ذهن خواننده را کانالیزه می

کند، باز  ي شریک شدن با شاعر یاري می بخشد و او را در کامل کردن شعر به وسیله وسعت دید به خواننده می
  )15: 1374منزوي،.(دارد می

ها خواننده را محدود  امنظر ایشان در مورد بعضی از اشعار صحیح است اما در مورد تمام شعرها نه؟ درست است که بعضی از ن
ت را داشته گذارد که شاعر بر چشم داشته کند و عینکی بر چشم خواننده می می باشد که از  است و حتی اگر خود متن هم این قابلی

براي موردي اخیر . ي موارد چنین نیست اما در همه. شود هاي دیگر  جهات مختلف بررسی شود، ممکن است، عنوان، مانع برداشت
  وان این شعر را براي مثال بررسی کردت می

  باران سويبهار و زان  سويزان 
  جوبار سويدرخت و زان  سويزان 

  هستیفواصل  دورتریندر 
  مخاطب من باش ترین نزدیک

  نه بانگ خروس هست و نه مهتاب
  دم اما سپیده ينه دمدمه 

  صبح روشنايدار  آینهتو 
  شب من باش خالیدر خلوت 

  )317: 1388شفیعی کدکنی، (                     
  

است و او را  توان برداشتی عاشقانه داشت، شاعر معشوق زمینی خود را که از او دور است، مورد خطاب قرار داده از این شعر می
است از است با این که در دورترین فواصل این دنی است و از او خواسته از بهار و باران و درخت و جوبار لطیف تر و مجردتر دانسته
ا ببینیم . تر باشد و آینه دار روشناي صبح در خلوت تنهایی شاعر باشد نظر مکانی، ولی در جغرافیاي ِدرون به او از همه نزدیک ام

و خواننده بعد از دیدن این نام . است»نمازي در تنگنا«دهد که چنین برداشتی را مخاطب بکند؟ نام شعر  عنوان شعر هم اجازه می
  .از کانال دیگري وارد شعر شود کند که سعی می

ا شعرهایی هم هستند که نام آنها خود یک عنصر درون متنی است که خواننده براي کشف آن باید با دقّت و آگاهی، شعر را  ام
  :اشاره کرد» جرس«توان به شعر  براي روشن شدن این مطلب می. چندبار بخواند تا راز آن را کشف کند

به / حضور ما را/ هابیکرانز / بجویدسحر / که در زاللش/ ها راکوچه باغ اینغبار / از رخ بشوید/ بببارد امش/ بگو به باران
روانه در شطّ نور /و از خواب/ تر از ماهتابسبک/دیدارو محو / بیدارمن و تو / ندانیمکه راه برگشت از آن / هایی کرانه جستجوي

 نسیم/ ندانم از دور و دوردستان/بامدادیم پویانروان  /جویانبه جان /و شوخ ماندن به تن همه شرم/ بادیمبر لبان  اي ترانه/ و نرما
به /پوشی پردهو  خموشی درین/ام بود و نبود ما راتم/دیارانبدان /کشاندمیکه /دور اي ستارهاز  پیام یاو /است مرغیلرزان بال 

 راهیچه زاد /نوشته بر خاك و خون و خارا/برهنه امشب هاي واژهکه  شعرهاییچه /شوق و سرود ما را طنین/رساندمیگوش آفاق 
تو /خونینکرانه لرزان در ابر /زنجیرو پا به  سنگینستاره /قیرمانده در  پايشب  درین/!چنان سرخوش و گوارا شبی/ رهاییبه از 
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که از زاللش سحر /ها راکوچه باغ اینغبار / از رخ بشوید/ ببارد امشب/بگو به باران ./تنگنا گرفته ازیندلم /آري دانیتو /آري دانی
 )323: 1388شفیعی کدکنی، (.حضور ما را/ها،بیکرانز /،بجوید

باید، شعر را چندین بار بخواند تا آهنگ و وزن شعر را دریابد و » جرس«خواننده براي درك علّت نام گذاري این شعر به 
  .گذاري شعر باشد هاي نام تواند یکی از علّت البتّه این می. صداي جرس را از ال به الي  وزن آن متوجه شود

ت نام» آرایش خورشید«یا شعر ت و تالش مشخص می که علّ   : شود گذاري آن با دقّ
صدا را  شد میاگر / .چید  شد میبه هر آواز /  تو صدايکه از باغ /!هایی گلچه  /هایی گلچه / دیدصدا را  شد میاگر 

  )201: 1376شفیعی کدکنی، (...دید
است؟ چه ربطی بین آرایش خورشید و صدا وجود دارد؟پس از بررسی معناي آرایش خورشید » آرایش خورشید«ام شعر چرا ن

. گردد شناسی ترکیب زیبایی است، ربط شعر و عنوان آشکار می از نظر زیبایی»آرایش خورشید«و با توجه به این امر که ترکیب
ها پس از تالشی ذهنی و  گذاري کشف علت این نوع نام)  فرهنگ معین.( ستآرایش خورشید نام هفدهمین لحن از الحان باربد ا

کند و پس از  شود؛ پس از نظر هنري و ادبی نیز بسیار ارزشمند است؛ زیرا ذهن خواننده را درگیر می دقّت براي خواننده حاصل می
  . گردد کشف علت التذاذ ادبی دو چندان می

ها بعد از خواندن شعر داراي  توان مطرح کرد، این است که بعضی از نام شعر با نام آن میي ارتباط ِ ي دیگري که درباره مسأله
  :از جمله شعر جاودانگی. شوند معناي متفاوت می

از آن / و صبح / و باد و باران در زالل روشناي صبح / در باد و / ها و برگ/ ِ گل ِ ابري  هاي آسمان گون بر برگ/ اي پروانه
  .دارانهاي ناب بی صبح

: غوك/ دهدشان  از دور دست برکه پاسخ می/ »کی مهلت دیدارمان زین بیش خواهد بود؟... «:/ پرسد ز برگ گل می پروانه
  )213: 1376شفیعی کدکنی،(».بر طاقِ اطاقی کهنه و متروك/ شاید در اوراق کتابی بسته... «/

  :»در جاودانگی«و یا شعر 
  »ي جاوید زنده باد کاین دولت خجسته«:/ ِ باد  نوشتند روي/ با تار ِ عنکبوت/ شمارها بی/ به سان شما/ پیش از شما

شود، کامالً  که در عنوان مطرح است با فهم جاودانگی اي که بعد از خواندن شعر براي خواننده ایجاد می» جاودانگی«فهم 
اي را  کنار هم قرار گرفتن شعر و نام آن معناي تازهدر این گونه اشعار، نام شعر با شعر ارتباطی تنگاتنگ دارد و در . متفاوت است

تلخ حکمت. کند که پیش از خواندن شعر تصور آن ممکن نبود به ذهن متبادر می آمیزي  در واقع  این اجتماع ِ نقیضین، موجد طنز ِ
  .گذاري است گر هنر شاعر در نام است و نشان شده

  
  :ها ـ بافت نحوي نام1

اش در این قسمت نام ي دوم آهوي  هزاره«و » اي براي صداها آیینه«ي شعري  ها در دو مجموعه عار را بر اساس ترتیب آنهاي ِ
ت آن شفیعی در بررسی . کنیم است، بررسی می و اشعاري که در مجله ي بخارا به چاپ رسیده» کوهی در مورد بافت نحوي و اهمی

هاي شعر فریدون توللی، همه از یک کلمه  ارسی، نام تمام مجموعهدر شعر ِ معاصر ِ ف«: است شعرهاي فریدون توللی چنین آورده
دهد که بوطیقاي او از آن بوطیقاهاست که کلمه را مجرّد از بافت ِ  این خود نشان می. رها، نافه، پویه و شگرف: است تشکیل شده

ت قائل استنگرد و براي جمال کلمه، فقط، در صورت ِ  نحوي آن مورد نظر دارد و به تنهایی بدان می برعکس شاملو . مفرد، اهمی
نگرند و آخر شاهنامه و از این اوستا و پاییز در زندان یا باغ آینه و هواي تازه و آیدا در آینه و  و اخوان که کلمه را در ترکیب می

دکتر شفیعی حال ببینیم که بوطیقاي ) 442: 1386شفیعی کدکنی، (».هاي ایشان است آیدا، درخت و خنجر و خاطره نام کتاب
  تر متمایل به کاربرد کلمه است یا ترکیب؟ گذاري اشعار بیش کدکنی در نام
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. قطعه شعر است» 210«که مجموعاً  داراي » ِ صداها  اي براي آینه«ي  در مجموعه: اي براي صداها ي آیینه مجموعه1ـ1

» اي براي صداها آیینه«ي  درصد اشعار مجموعه»34«راین بناب. شعر داراي عنوان ترکیبی هستند» 139«ایست و  کلمه شعر تک» 71«نامِ 
  . درصد ترکیبی هستند»66«اي و  تک کلمه

  
قطعه » 244«که مجموعاً داراي » ي دوم آهوي کوهی هزاره«ي  در مجموعه: ي هزار دوم آهوي کوهی مجموعه 1ـ2

ي  هزاره«يِ  درصد اشعار مجموعه» 26«بنابراین . شعر داراي عنوان ترکیبی هستند» 179«ایست و کلمه شعر تک»65«نامِ . شعر است
  .درصد ترکیبی هستند» 74«اي و  کلمه تک» دوم آهوي کوهی

  
داران شعر فارسی تقدیم  شعر را به عنوان عیدي به دوست» 41«ي بخارا دکتر شفیعی کدکنی  در مجله :اشعار بخارا 1ـ3
اي و  کلمه درصد این اشعار تک» 22«بنابراین . شعر ترکیبی است» 32«ي و نامِ ا کلمه شعر تک» 9«شعر، نام » 41«که از این . اند کرده

  .درصد ترکیبی هستند» 78«
به تنهایی و این کاربرد   تر  متمایل به کاربرد ترکیب است تا کلمه ِ دکتر شفیعی بیش طور که مالحظه فرمودید، بوطیقاي همان

تر در این مورد  پس نگاه شفیعی کدکنی بیش. است، داراي سیر صعودي است هاشعاري که از ایشان به چاپ رسید در سه مجموعه 
  .به اخوان و شاملو نزدیک است تا به فریدون توللی

  
  : هاي اشعار ِشفیعی شناسی نام ـ مبانی جمال2

صدر، شعر  شویم که از نظر قالب شعري در  آمده است، بیندازیم، متوجه می) 2(اگر نگاهی گذرا به جدولی که در پیوست 
چنان که مالحظه . قرار دارد، بعد از آن به ترتیب غزل، چهارپاره، قطعه، رباعی، قصیده، مثنوي و دوبیتی قرار دارد نیمایی 

  . فرمایید، از نظر قالب با تنوع فراوانی در آثار شفیعی رو به رو هستیم می
  .کرد  حث خواهیمها به طور جداگانه ب شناسی، با تفکیک مجموعه از جهت مبانی زیبا 

  
آید،  که از نام آن برمی در این دفتر چنان. هاست اولین دفتر این مجموعه زمزمه: اي براي صداها ي آیینه مجموعه 2ـ1
است  در مورد حال و هواي شاعر هنگام سرایش این دفتر آمده. است هايِ عاشقی است که در قالب غزل مطرح شده تر زمزمه بیش
روز مشهد و دوستی با محمد قهرمان و  آمد وشد در محافل ادبی آن. است شده ل و هواي سبک هندي سرودهها با حا زمزمه«: که

بیدل و صائب و حزین و کلیم، المحاله، شاعر جوان خراسانی را با استتیک سبک   ي دواوین شعراي سبک هندي خاصه مطالعه
با مفردات و ترکیبات و ساختار نحوي و »ها زمزمه«مین غزلیات مفردات، ترکیبات، ساختار نحوي و حتی مضا. کند هندي آشنا می
در این دفتر بسیار . ي شاعران سبک هندي است واژگانی مانند جنون و آینه که مورد عالقه. هندي تشابه بسیاري دارد مضامین سبک

نیز قابل بررسی است، در هفت دفتر  گیري در نام اشعار انعکاس این مسأله به طرز چشم) 153: 1379بشردوست، (».است به کار رفته
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ي حال و  دهنده اي هستند که نشان مفردات آیینه، عشق، عقل، جنون، شبنم مفردات تکرار شونده» اي براي صداها آیینه«ي  مجموعه
هاي  رایهآ). حسامیزي(اي براي تجلی صدا شود آن هم آیینه که با آیینه آغاز می نام مجموعه. هواي شاعر در هنگام سرایش هستند

ها،  ي آیینه سپیده: است؛ از جمله هاي فراوانی به کار رفته آینه در تر کیب. ایم  به تفصیل آورده) 2(نام اشعار را در جدول پیوست
  . ي جم، از دور در آیینه ي شکسته، آیینه ي بخت، آیینه آیینه
شمارد، شاید از  ار دوران جوانیش را مردود میشفیعی کدکنی اشع«:آورد مهدي برهانی در مورد اشعار این مجموعه چنین می 

. توان ایرادي بر این اشعار وارد دانست اما با توجه به اقتضاي سن و فضاي ادبی آن روزها نمی. لحن غنایی آن اشعار خرسند نباشد
  ) 99: 1378برهانی، .(»فقط اشعار لحن غنایی و رومانتیسم دارند» خوانی ها و شب زمزمه«در 

بخشی بنا  ي تشخیص و جان طلبد؛ آرایه هاي خاص خود را می ِ خاص، واژگان و آرایه  دانیم این لحن  و سبک که می طور همان
  .بر جدول ارائه شده، پربسامدترین آرایه مطرح در این مجموعه است

فتر و در کنار آن به هاي اجتماعی این د ، باید به نگاه اجتماعی و پیام عالوه بر سبک هندي و نگاه رمانتیک این مجموعه
از بودن در فضاي «هایی هستیم که شاهد سروده» از بودن و سرودن«در دفتر ِ. انعکاس این نگاه در گزینش نام شعرها نیز توجه داشت

و انعکاس این مطلب در نام این )70: 1381عابدي، (»گوید ي حکومت شاهنشاهی درایران می دشوار سیاسی و اجتماعی واپسین دهه
شقایق در این سه شعر نمادکسانی . »3و2و1ي شقایق نامه زندگی«و » آن عاشقان شرزه«، »اعتراف«، »فتح نامه«: پرواضح استاشعار 

هستیم که » نماد«ي فراوان از  در نامِ این اشعار شاهد استفاده. اند فشانی کرده است که بر سر آرمان خود که رهایی مردم است، جان
  .استعلّت کاربرد آن نیز آشکار 

  

است تا به انسان و هستیِ  شفیعی در این مجموعه کوشیده« :ي دوم آهوي کوهی و اشعار بخارا ي هزاره مجموعه 2ـ2
چرا که شاعر فراوان به . است تر شده نگرش اگزیستانسیالیستی شفیعی قوي» هزاره ي دوم آهوي کوهی«در . تر بپردازد انسان بیش

دهد که شاعر تا حدودي از شعر اجتماعی یا شعر ملتزم به  است و این نشان می انسان پرداخته انسان و ابعاد وجودي انسان و هستیِ
. عناوین شعرهاي این دفتر نیز خود مبین همین دیدگاه است. است جامعه دور و به شعر انسانی و شعر ملتزم به انسان روي آورده

، »ها شکل مرگ«، »درخت هستی«، »صرف و نحو زندگی«، »ِ خیام  شب«، »درد جاودانگی«، »باران پیش از رستخیز«،»وزن جهان«
و »قرار زندگی«، »مرگ بر مرگ«، »شرح تجرید«، »ترس و لرز«، »زمان ِ وجودي«، »در تقاطع دو نیستی«، »بدرود ذات و سایه«
  )153: 1379بشردوست، .(»»خطابه بدرود«

ها در جدول  که بسامد به کاررفتن این آرایه. میح و نماد استخورند، تل هایی که در این مجموعه فراوان به چشم می آرایه
  .باشد قابل مشاهده می) 2(پیوست

ي دوم آهوي کوهی است و نماد و تلمیح  ي هزاره است، از نظر مفردات و مفهوم دنباله اشعاري که در بخارا نیز به چاپ رسیده
  .است در آن فراوان به کار رفته

  
 ها؛ ن در نامبوطیقاي شاعر و انعکاس آ* 
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  :هاي اشعار م عشق و نگاه رمانتیک و تجلّی آن در نا) 1
جا فقط ذکر این نکته حائز اهمیت است  در این. شناسی بحث شد در مورد عشق و نگاه شفیعی به آن پیش از این در مبانی جمال
ل، نوع نگاه شفیعی متفاوت می ها زمزمه«هاي اشعار ِ دفترهايِ  عکس در ناماگر تم اصلی من. شود که پس از شعرهاي جوانی دفاتر او «

طور که در جدول مشخص  ها هم  همان شود و در عنوان عشق است، در دفاتر بعدي این عشق و نگاه متفاوت می» خوانی شب«و 
 .  شود گیري کم می است ، این موضوع به طرز چشم

  :انعکاس طبیعت در نام اشعار) 2
شاعر از طریق استغراق در طبیعت گاه از زبان باد . هاي اشعار شفیعی کدکنی است ده در نامهاي تکرار شون طبیعت، یکی از تم

  ...کند و غوك را بیان می شنود و گاه موعظه سراید، گاه مزامیر گل داوودي را می احوال برگ را می
سرشک نیز مانند نیما از . م«)ها ولك به جد.ر.(شود ها، پرندگان، باران و نسیم به کرات در نامِ شعرها دیده می درختان، گل 

البتّه . دادهاي اجتماعی ابزاري براي بیان احوال روحی و نمادي براي تبیین رخ. کند ي ابزار و نماد استفاده می طبیعت به منزله
که  اعر در ایناست؛ چراکه تقلّب احوال فردي و تغییر دیدگاه یا افق دید ش سرشک از نمادهاي طبیعی همواره یکسان بهره نگرفته.م

  ) 208: 1379بشردوست، (».است ي طبیعی چگونه بنگرد، نقش به سزایی داشته به یک پدیده
ها و عناصر طبیعت  هاي بدیعی نیز با نام گل هاي داوودي، ارغوان، گل سرخ ، بنفشه، طاووسی و شقایق ترکیب عالوه بر نام گل

کوچ «، »ي بادام در پرسش از شکوفه«، »مزمور بهار«، »ي شقایق نامه زندگی« ،»در اقلیم پاییز«، »دراقلیم بهار«سازد؛ از جمله می
  ...و»ها بنفشه

در «: اند و نام بسیاري از شعرها بر بال پرندگان است سرشک شده. عالوه بر گیاهان، پرندگان و حیوانات نیز، ابزار بیان نمادین م
 ....و»کبوتر من«،»زاغان«، »ها گنجشک«،»طوقی«،»ها فنج«، »خوشا پرنده«، »آواز پرنده«، »ستایش کبوترها

  :تنوع اقلیم) 3
ي  هاي مورد عالقه ي موضوع گون، از جمله نه هاي گو برخی از شاعران دل در گروي تاریخ دارند و سرگذشت انسان در دوره«
ها برایشان تقدس و حرمت  جاي هایی از خاك بخش یا بخش. اندیشند گروهی دیگر به جغرافیا یا جغرافیاهايِ خاص می. هاست آن

  .پردازند گویند و تصویرها می ها شعرها می جاي براي این خاك. دارد
ي جغرافیا، یا به  ي تاریخ و هم در سویه هایش، هم در سویه او را در سروده. ي تاریخ است هم جغرافیا بسته سرشک هم دل.م
از درون اندیشیدن به جغرافیاي تاریخی، بخشی از ذهنیت شعري او . یمبین اي از جغرافیاي تاریخی می تر در گستره ي دقیق گونه

  .گیرد چهره می
بستگی  این دل)120ـ121: 1381عابدي، (».کاهد نگریستن به گذشته و حضور در جغرافیاهاي تاریخی، از اضطراب جهان نو می

براي . است»بوي جوي مولیان«که نام شعري از دفتر  »با سبزناي گندم چنگیز«است؛ از جمله  شفیعی در نام ِشعرها نیز متبلور شده
خواننده در نگاه نخست اگر نداند که چنگیز در این عبارت به چه معناست، ربط گندم و چنگیز شگفت و بدیع جلوه خواهد کرد؛ 

حاصل از فهم لذت هنري ) دهخدا.(یابد که چنگیز، نام دهی است که از محصوالت آن غالت و بنشن است که درمی و پس از این
ور در خواهد !  سازد که درك شاعر  و قدرت شاعري او در کاربرد کلمات تا چه حد است؟ این ارتباط او را به امر رهنمون می
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اي است در  گویا چنگیز نام قلعه. است ها و محصوالت آن موجد این نام شعري شده سرشک از نام مکان.یافت که اطالع وسیع م
ِ ایران چنین  د این که چرا این روستا و قلعه به چنگیز معروف است در سایت اینترنی مرجع شهرهايدر مور. بیجار کردستان

 دره دیوانکه اکنون به  اي جادهدر  بیجار کیلومتري 10در  چنگیزها هدف حمله قرار گرفت و در دوران مغول بیجار« :است آمده
، »صبح ماهان«، »سالمی به دماوند«هاي  نام» .قلعه معروف است چنگیزبه  نیزساخت که اکنون  اي قلعهو  گزیدشود، اقامت میختم 

  .هاي متفاوت است ي نگاه شاعر به مکان نیز نشان دهنده» نیویورك«و» هاي سرو کاشمر از مرثیه«، »هاي ابیانه پنجره«
. خراسان و نیشابور است سرشک شاهد آن هستیم،. هایی که به کرات در شعر و به تبع آن در نام شعرهاي م یکی از مکان

شهري در میان . اي است از ایران بزرگ این نیشابور در نگاه من فشرده« :کند شفیعی تعلّق خاطر خود به نیشابور را چنین بیان می
 هاي بیگانه، در ادوار کوب سم اسب از یک سوي لگد. ي آفاق است دمی که شهره با صبح . ابرهاي اسطوره و نیز در روشناي تاریخ

  )46: 1379بشردوست، (».مختلف، و از سوي دیگر همواره حاضر در بستر تاریخ
در زیر آسمان «و »شهرمن«،»زادگاه من«، »زن نیشابور«،»در جست وجوي نیشابور«ِ  هاي شعرهاي نگاه ناسیونالیستی او در نام

  .قابل رؤیت است» نیشابور
  

  :هاي اشعار ي فرهنگی و نمودهاي آن در نام ـ پشتوانه3 
با متون کهن و معاصر آشنایی بسیار دارد . شفیعی کدکنی از آن دست شاعرانی است که داراي پشتوانهی فرهنگی بسیاري است

فرق است «: است ي فرهنگی در ادوار شعر فارسی چنین توضیح داده است؛ خود او در  مورد پشتوانه و با شعر شاعران زندگی کرده
. کند ساس کرده و بعد در هنرش انعکاس داده با کسی که به عمد و تظاهر این کار را میمیان کسی که فرهنگی را درخویش اح

کنند، مثالً مصراعی از ناصرخسرو یا خاقانی را  ي فرهنگی می براي نمونه در شعر معاصر بسیارند کسانی که تظاهر به داشتن پشتوانه
ي آریایی یا سامی و گاه  ي از یاد رفته اي به یک اسطوره با اشارهباشند، همراه  کرده بدون این که با شعرهاي این شاعران زندگی

کنند و با چند اشاره به حوادث جنگ  اي از فرهنگ مسیحی تورات و انجیل یا یکی دو عبارت از ودا و گاتاها همراه می چند کلمه
اما هیچ مفهومی تا صبغه . دهند لوه میو به کاربردن لغات عربی عجیب و غریب پشتوانه ي فرهنگی خود را وسیع ج...جهانی دوم و

ي اشعار  چه براي خواننده به راستی که آن) 152: 1380شفیعی کدکنی،.(»تواند، به قلمرو شعر در آید ي عاطفی به خود نگیرد نمی
شعر ي عاطفی شعر او را  از  ي فرهنگی وي است که با صبغه گردد، پشتوانه ِ شعرها آشکار می  سرشک حتی از روي نام.م

است، اطالعات ادبی  ي وي عجین شده دینی از کودکی با تار و پود اندیشهـ  اطالعات وسیع عرفانی. است معاصرانش متمایز کرده
ها  ي این هاي ارزشمند ایشان گواه این مطلب است و در کنار همه نیست و تحقیقات و کتاب کس پوشیده وي نیز که بر هیچ

  . توان دید ها  را در نام اشعارش می ی و اسطوره و تاریخ و جغرافیا دارند ونمود تمام ایناطالعاتی است که ایشان از موسیق
ت است، این نکته است که با بررسی نام آن ي درون این شاعر  توان با جهان گسترده هاي اشعار می چه که براي ما حایز اهمی

  .ز پیش شناختتوانمند آشنا شد و وسعت و عمقِ ذوق و ادب و هنر شاعر را بیش ا
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هاي  سرشک عالقه خویش به فردوسی و داستان.م: ها انعکاس اسطوره و عناصر باستانی و آرکائیک در نام 3ـ1
، »دیگر خوانی هفت«، »سیمرغ«توان به  است و براي این مورد می هاي بسیاري از اشعار منعکس کرده اي را در نام حماسی و اسطوره

  .اشاره کرد.... و»چتر دیو«، »قهرمان ي بی حماسه«، »ي زال مویه«، »دارو بعد از سهراب نوش«، »نصداي بال ققنوسا«، »ي جم آیینه«
است به سیزدهم تیر یعنی روز تیر از   نام جشنی باستانی بوده» ریزان آّب«نیز یاد آور رسمی باستانی است؛ » ریزان آب«نام شعر  

ال در ایران قحط و خشکسالی بوده است و شاه و مردم در این روز به دعا باران گویند در زمان فیروز جد نوشیروان چند س. ماه تیر
اند و این رسم و آن جشن به جاي مانده است و در این روز  اند و باران بیامده است و مردم به شادي آب بر یکدیگر پاشیده خواسته
نیز » کاروند شعر«نام شعر ) دهخدا.(ان نیز گویندتیرگ پاشان و آب ریزان و آب آن را آب. دیگر آب و گالب پاشیدندي بر یک

) 21: 1384شمیسا،. (است بوده» کاروند«است و به همین نام  ي بالغت دارد که مربوط به پیش از اسالم بوده اشاره به کتابی در زمینه
  )14: 3،ج1998جاحظ،.(است جاحظ نیز در کتاب البیان و التبیین به آن اشاره کرده

سازهاي   هاي گوناگون دارد؛ وي با آوردن نام انعکاس موسیقی در شعر شفیعی جلوه :ها قی در نامانعکاس موسی 3ـ2
هاي اشعار نیز بسیار نمود  این امر در نام. دهد هاي موسیقی دلبستگی خویش را به موسیقی نشان می ها و مقام موسیقی، الحان و پرده

نماید؛ براي مثال شعر  ي نا آشنا به این علم غریب می د که براي خوانندهگیر دارد و گاه اصطالحاتی را از موسیقی به کار می
ها با موسیقی پیوند دارد  از دیگر اشعاري که نام آن. که پیش از این نیز ذکري از آن کردیم از این گونه است» آرایش خورشید«

ي  عی از خوانندگی و گویندگی باشد خاصهنو (» اورامن«، »آرایش خورشید«، »بربط سغدي«: توان بدین موارد اشاره کرد می
است که  ایرانی موسیقی زهی سازهاياز  قیچک یا قیژك (»قیژك کولی«، )دهخدا).(پارسیان است و شعر آن به زبان پهلوي باشد

نوائی است  نام( » جامه دران«، )دهخدا).(است شده میو بلوچستان نواخته  سیستاندر  قیژك. شود  میمانند کمانچه با آرشه نواخته 
را  هاي خود را بر تن دریدند؛ بنابراین آن ي مصنفات نکیسا و این نوا را چنان نواخت که همهء حضار از شور و شوق جامه از جمله
) نام مقامی است از دوازده مقام موسیقی و وقت سراییدن آن از صبح تا طلوع است(» رهاوي«، )دهخدا).(دران نامیدند ره جامه

  ....و)دهخدا.(

هاي اشعار فراوان است و  بسامد کاربرد عناصر دینی و عرفانی در نام :ها دینی و عرفانی در نام  انعکاس عناصر 3ـ3
  .را بررسی خواهیم کرد که به تفکیک هرکدام . هاي گوناگون است ي کاربرد این عناصر به شکل نحوه

وقی و ادبی است و شاعر از قالب این قصص براي بیان سرشک به داستان پیامبران نگاهی ذ.نگاه م :داستان پیامبران 3ـ3ـ1
ها و تعابیر و انعکاس آن در نام شعرها مبین آگاهی و دلبستگی شاعر  است  وکثرت استعمال این داستان مقصود خویش بهره برده

زامیر گل م«، )اشاره به داستان حضرت ایوب دارد(»هاي زرین ملخ«، »نوح جدید«در شعرهایی چون . بدین مضامین است
ها و تلمیحات هستیم که به نحوي با زندگی بعضی از   شاهد اشاره... و» خضر راه«، »اضطراب ابراهیم«،»مرغان ابراهیم«،»داوودي

  .پیامبران ارتباط دارد

به آیه  اشاره دارد»...فی کل سنبلۀ مأة حبۀ....«اي از اشعار مقتبس از آیات قرآن است؛ مانند نام پاره :تعبیرات قرآنی 3ـ3ـ2
ثَلُ: (سوره بقره  261 ینَ م قُونَ الَّذ ف نْ ی م والَهی أَمیلِ ف بِ س ثَلِ اللَّه ۀ کَمب ح تَت ب نْ بع أَ لَ س نابِ ی س لَۀ کُلِّ فب نْ ۀ سب ائَۀحم و اللَّه فضاعنْ ی مل 
شاءی و اللَّه ع واس یملثَل . ع م]خوشه هفت که است اي دانه همانند کنند می انفاق خدا راه در را خود اموالِ که کسانی]  صدقات 
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 گشایشگر خداوند و کند، می برابر چند] را آن[ بخواهد که کس هر براي خداوند و باشد دانه صد اي خوشه هر در که برویاند
ور اللَّه: (سوره النور اشاره دارد35به آیه » نور زیتونی«، شعر )داناست ثَلُ الْأَرضِ و تالسماوا نُ م ه کاةٍ نُورِ باح فیها کَمشْ صم باح صالْم 

جاجۀٍ فی ۀُ زجاج نَّها الزُّ ب کَأَ ي کَوکَ رد وقَدنْ یرَةٍ م کَۀٍ شَج بار تُونَۀ م ی لِ. است زمین و آسمانها نور خدا. ز ثَ دانی چراغ چون او نور م 
 نه که زیتونی خجسته درخت از که است درخشان اختري گویی شیشه آن. است اي یشهش در چراغ آن و چراغی، آن در که است
نَا إِنَّا: (ي األحزاب اشاره دارد سوره 72به آیه » بار امانت«، شعر .)شودمی افروخته غربی، نه و است شرقی ضْ ی الْأَمانَۀَ عرَ  السماوات علَ

ضِ والْأَر بالِ و جِ ینَ الْ أَنْ فَأَب حنَهای قْنَ و ملْ فَ نْها أَشْ م ا و لَهمنْسانُ ح نَّه الْإِ لُوماً کانَ إِ  آسمانها بر را]  تکلیف بار و الهی[ امانت ما.  جهوالً ظَ
 او راستی برداشت را آن انسان]  لی[ و شدند، هراسناك آن از و زدند باز سر آن برداشتن از پس، کردیم، عرضه هاکوه و زمین و

سوره العنکبوت این کنایه زیبا را به وجود آورده  41شاعر با در ذهن داشتن آیه » روي تار عنکبوت«و شعر ) بود ادانن ستمگري
نَّ: (است نَ إِ هأَو وتی الْب ت ی ب بوت لَ کَ نْ است عنکبوت خانه همان هاخانه ترین سست. الْع.(  

ي عرفانی دارند در میان نام اشعار پر بسامد هستند و براي  لغاتی که صبغه :ي عرفانی دارند کلماتی که صبغه 3ـ3ـ3 
مزمور «، »مزمور عشق«،»مناجات«، »اشراق«، »شنگرفی آیه«،»ي روشنایی سوره«، »نمازي در تنگنا«، »نماز خوف«توان به  نمونه می

ات در میان » زبور«و » مزمور«ي  کلمه. اشاره کرد.... و»شرح تجرید«، »از زبور تنهایی«، »مزمور اول«، »مزمور درخت«، »بهار به کرّ
در لغت یعنی » مزمور«. است شده ي شاعر است و ترکیبات مختلفی با آن ساخته شود و از واژگان مورد عالقه نام شعرها دیده می

) ع(کتاب داود است و  نیز در لغت به معناي نبشته آمده» زبور«و . سرایند  و به معناي ناي و سرود نیز هست آنچه از کتاب زبور می
  .گویند را نیز زبور می

اي که شفیعی  نشانه تأثیر پذیري و تمایل و عالقه  :هاي آن در نام اشعار  بزرگان ادب و انعکاس تأثیر پذیري 3ـ4
گیري از  است؛ یکی، از طریق تلمیح یا بهره هاي مختلفی در نام اشعار منعکس شده کدکنی به بزرگان ادب پارسی دارد، به شکل

چنان «: که نام شعر به این شعر سعدي تلمیح دارد» قحط سال دمشقی«متی از اشعار یا اشاره به مضمون اشعار بزرگان؛ مانند شعر قس
که باز به این شعر سعدي » حتی به روزگاران«، یا )165: 1387عباسی، . (»که یاران فراموش کردند عشق/ قحط سالی شد اندر دمشق

که شفیعی ) 662: 1377سعدي، .(»توان کرد اال به روزگاران بیرون نمی/ گاران مهري نشسته، در دلسعدي، به روز«: تلمیح دارد
» حتی به روزگاران«را برگزیده است و نام شعر را هم بر اساس همین بیت » حتی» «اال«کدکنی همین بیت را آورده است و به جاي 

بسیار متفاوت است و حسن انتخاب و ذوق شفیعی » اال«به جاي » یحت«البته معناي شعر شفیعی کدکنی با انتخاب . است گذاشته
دهد، تعبیر و ترکیبات  ها می گیرد با تغییراتی که در آن او اگر از شعر پیشینیان بهره می.  کدکنی در هر دو شعر پیش نمایان است

توان زد،  هاي دیگري که در این مورد می لاز مثا. گردد آفریند که دیگر مختص خود اوست و به مهر بیان او مزین می نویی را می
  .که اولی اشاره به داستان مثنوي دارد و دومی نام کتاب سهروردي است. »قصه الغربه الغریبه«و » دژ هوش ربا«: این دو شعر است

از «، »حالج«،»با متنبی«،»به یادعارف«: روش دیگر، گفتن اشعاري براي بزرگان ادب و عرفان با نام خودشان است؛ مثل
م سرشک هنگامی که این شعر را سروده است در . که منظور ناصر خسرو است(»ي یمگان آواره«، »ي فضل اهللا حروفی  محاکمه

  .) است درد دیده و در واقع خود را با ناصرخسرو هم  ایران نبوده است
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القضات، سهروردي،  را به حالج، عین چه شاعر خراسان آن«: است ي این اشعار چنین آمده درباره» وجوي نیشابور در جست«در 
زند، همان روح عطشناك و گستاخ و شجاع و مردمی و عدالت جویی است که  فضل اهللا حروفی و فدریکو گارسیالورکا پیوند می

  )215: 1379بشردوست، (».کند گونی تغذیه می هاي گونه از چشمه
  
  :گیري نتیجه

تر خواهد بود  ي ادبیات توانمندتر باشد، غناي اثر او افزون احاطه بر گستره بدیهی است که هرچه قدر شاعر و نویسنده از حیث
سرشک با تکیه بر ادبیات کهن و ذوق سرشار . م. و ما در این گفتار از مردي سخن گفتیم که از این حیث بسیار توانمند است

ها و این  اطالعات وسیع در آغاز در نام  ندياست و این توانم اي را براي انسان جهان معاصر سروده خویش اشعار به یادماندنی
شعرها متبلور شده است و خواننده در همان آغاز خوانش شعر و بهتر است بگویم پیش از خواندن متن شعر پا به جهان وسیع درون 

لذا زمان و . یوند داردها پ جغرافیاي درون شاعر با اسطوره. جهانی که از نظر جغرافیایی بسیار وسیع و با شکوه است. گذارد شاعر می
  . مکان در شعر او بسیار باشکوه و با عظمت است

ت درآن نکته هاي ارزشمندي را بر خواننده  با توجه به مطالبی که پیش از این آمد، دانستیم که خواندنِ نام اشعار به تنهایی و دقّ
  .  هاي شاعر پی برد ه، نوع نگاه، عمق اطالعات و دانشها به اندیش هاي مجموعه توان از بررسی نام تا جایی که می. دارد می  عرضه
  

  :ها پی نوشت
ي  زمینه«و هم در کتاب » شعر معاصر عرب«هم در کتاب » ها معنا شناسی نام مجموعه«ي دکتر شفیعی کدکنی با نام ِ  مقاله) 1

اشعار نگاه کنید به مقاله بررسی و تحلیل  هاي تر از معنا شناسی نام هم چنین براي اطالع بیش. شود دیده می» اجتماعی شعر فارسی
  )1388گرجی، میري، (پور هاي اشعار قیصر امین نام

تهیه شده است، که حتی با نگاهی گذرا بسیاري از مطالب و ... شناسی و ها، مبانی جمال در این قسمت جداولی از نام شعر) 2
د، از طرف دیگر خوانندگان براي دانستن نام اشعار دیگر نیازي گرد تر می است، واضح عناوینی که در مقاله در مورد آن بحث شده

  :ها نخواهند داشت ي مستقیم به کتاب به مراجعه

  :ها اي براي صداها؛ زمزمه ي آیینه مجموعه
 
ر

  یفد
  تکرار عنوان در متن  نام شعر

ق
  الب

  1ها یهما بنیر و تصاو  یشناس جمالی مبان

  آرزو  1
تکرار در مصراع 

  آخر
غ
  زل

  عشق  ـــ

                                                        
ات کشوري یا کل آثار کسی یا یک اثر خاص تکرار می1 موتیف معموالً معنوي است؛ . شود ـ موتیف یا بن مایه موضوعی است که در کل ادبی

ا می اگر عنوان در »عشق« ِ لذا در مورد موتیف) 425: 1385شمیسا، .(شوند تواند زبانی هم باشد؛ یعنی عبارت و لغاتی که در متنی تکرار می ام ،
 . ایم واقع مربوط به خصوصیت عاشق یا معشوق یا عشق به طور کلی باشد، همه را تحت عنوان عشق آورده
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  عشق  ـــ  غزل  ـــ  )6تا  1( ها زمزمه  2
  ـــ  یعبدیب ترک غزل  تکرار  یک مژه خفتن  3
  عشق  ـــ غزل  تکرار  آه شبانه  4
  ی به عقلمنفنگاه   ـــ غزل  یت آخربتکرار در   مشکل عقل  5
  عشق  یصتشخ غزل  یت آخربتکرار در   در آستان عشق  6
  ـــ  ـــ غزل  یتبتکرار در شاه   روزن قفس  7
8  عشق  یصتشخ غزل  تکرار  زبان بسته اشک  
  ــــ  ـــ غزل  تکرار  ي شکستهسبو  9
 یعتطب ــــ غزل  تکرار  سوخته خرمن  10

 عشق یزيحسام غزل  یت اول و آخربتکرار در   ی افسانهگرم  11

 عشق یصتشخ غزل  یت آخربتکراردر   شهادتگاه شوق  12

 عشق یصتشخ غزل  ـــ  ینگاه جنونکم  13

 یینهآ یصتشخ غزل  ـــ  ها یینهآیده ي سپ  14

 ـــ ـــ غزل  ـــ  همت بلند  15

 ـــ ـــ غزل  تکرار  راه باطل  16

 عشق یهکنا غزل  تکرار  در بر رخم مبند  17

 ینیعناصرد نماد غزل  تکرار  خضر راه  18

 یعتطب یصتشخ غزل  تکرار  یابان طلبب  19

 ـــ ـــ غزل  یت اولبتکرار در   مپسند  20

 یینهآ یهتشب غزل  ارتکر  یینه ي بختآ  21

 یعتطب یص، استغراقتشخ غزل  تکرار  ي شبنمپاکباز  22

 ـــ ـــ غزل  )یف شعررد(تکرار  تومرو  23

 ـــ ـــ غزل  یت اول و آخربتکرار در   مگذر از من  24

 یینهآ ـــ غزل  تکرار  یینه ي شکستهآ  25

 ـــ یصتشخ غزل  تکرار  یهساکاروان   26

 ـــ ـــ غزل  ــــــــ  روشن دالن  27

 »وصف شب هجران«عشق ـــ غزل  ـــــــــ  یشبد  28

 یعتطب یهتشب  غزل  تکرار  همچو شبنم  29

 ـــ یصتشخ غزل  یت آخربتکرار در   یداربدولت   30

 یعتطبعشق،  1، استغراق)یعبدیب ترک(یصتشخ غزل  تکرار  بوسه ي باران  31

                                                        
لین فلک شعري، یعنی وادي استغراق پرواز می بال حس و خیال، براي باز  ـ شاعر با خلوت خود در بال1 ت، به او کند، که حلـول و   آفرینی واقعی

حلول، تسخیر ظاهري ابژه، استغراق، غرق شـدن  . دهند ي نزدیکی شاعر به ابژه را نشان می این چهار واژه، چهار درجه. قمار آنندتخمیر و ذوب ا
 )86: 1383جورکش، .(ي فناست در ابژه و تخمیر ، از جنس ابژه شدن؛ و ذوب مرحله
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 یعتطبعشق،  )یعبدیب ترک(یه تشب غزل  تکرار  ي نگاهها گل  32

 یعتطب یهکنا غزل  تکرار  تحمل خار  33

 ــ ــــ غزل  ـــ  پس از من  34

 یعتطب ـــ غزل  تکرار  برکه  35

بر خاك و خار و   36
  خارا

 یعتطب ییآرا واج غزل  تکرار

 عشق پارادکس غزل  تکرار  معراج فنا  37

 یعت، عشقطب یهتشب غزل  تکرار  ي شوقها گل  38

 عشق ـــ غزل  تکرار  یغامپ  39

 عشق ــ غزل  ـــ  زوآر  40

41  
ید خورشقصه ي 

  و گل
 یعتطب ـــ غزل  یت آخربتکرار 

 یعتطب یصتشخ غزل  یت آخربتکرار در   ي برق شرمنده  42

  
 یشبخوان

تکرار عنوان   نام شعر  یفرد
  در متن

  ها یهما بنیر و تصاو  یشناس جمالی مبان  قالب

  ـــ  ـــ  چهارپاره  ـــ  یغامپ  1

  زادگاه من  2
ت یبتکرار در 
  آخر

  یونالیسمناس  ـــ  پاره چهار

  شک  ـــ یمایین  ــــ  یدترد  3
  ـــ  ـــ یمایین  تکرار  کاروان  4

 یمایین  تکرار  باغ خودرو  5

استفاده از لفظ 
خودرو و ارتباط 
  !دادن آن با خالق؟

ی فلسفیعت و نگاه طب
  به آن

  غم  ــــ یمایین  ـــ  يسوگوار  6
  ـــ  ــــ یمایین  ــــ  یر کاروانشبگ  7

  ــــ یمایین  تکرار  یمرغس  8
استفاده از عناصر 

یک و آرکائ
  يا اسطوره

  ـــ یمایین  تکرار  یگردی هفتخوان  9
عناصر 

  اي واسطوره یکآرکائ
 انتظار  ـــ یمایین  تکرار  يانتظارین کدام  10

یینه، عناصر آ  ــــ یمایین  تکرار  یینه ي جمآ  11
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یک و آرکائ
 يا اسطوره

12  
ي ها گلدر نور 
  یاقاقگون  مهتاب

 یعتطب  یصتشخیه، تشب یمایین  تکرار

  ــــ چهارپاره  تکرار  یدکوهب  13
ي  کلمهیعت، طب

 یخراسانی محل

 سفر  ــــ یمایین  تکرار  سفر  14

 یعتطب  ــــ یمایین  تکرار  خشکسال  15

 یونالیسمناس  يپدري  خانهوصف  چهارپاره  ـــ  یان متروكآش  16

 ـــ  ـــ یمایین  تکرار  پل  17

   یمایین  تکرار  )2و1( 1یبخوانش  18
ي  کلمه(یشبخوان

 )یخراسانی محل

 خواب  ـــ یمایین  ـــ  يگزار خواب  19

 یعتطب  یصتشخ یمایین  تکرار  باغ برهنه  20

 یدترد  ــــ یمایین  تکرار  یدشا  21

 ـــ  ـــ یمایین  تکرار  زنهار  22

 پرسش  ـــ یمایین  ـــ  پرسش  23

 
 از زبان برگ

  نام شعر  یفرد
عنوان در  تکرار

  متن
  ها یهما بنیر و تصاو  یشناس جمالی مبان  قالب

  عبور  ـــ  یمایین  ـــ  عبور  1
  یعتطبیأس،   ـــ  یمایین  تکرار  ي زندانها گل  2
  یعتطب  یص، استغراقتشخ  یمایین تکرار  ي باران سفرنامه  3
  یعتطب  ــــ  یمایین تکرار  با آب  4
  یعتطب  قیص، استغراتشخ  یمایین تکرار  ها بنفشهکوچ   5
  پرسش  ـــ  یمایین تکرار  یاآی راست  6
  یینهآ  ـــ  یمایین ـــ  یینهآاز دور در   7
  رنگ  ــ  یمایین تکرار  ها يبازدر چار راه رنگ   8
  صبح  یصتشخ  یمایین تکرار  ی صبحروشنچشم   9

  )نماد از ظلمت(شب   نماد یمایین تکرار  یه ترسي سوشب در کدام   10
  ییروشنا، )درخت(یعتطب  یهتشب ماییین تکرار  ییروشنادرخت   11

                                                        
گویند و  خوانی می خوانند، ـ مردم خراسان شب  ها می روند و می راز منارههاي شبانه را ـ که در ماه روزه براي بیدار شدن مردمان بر ف ـ مناجات 1

 )515: 1388کدکنی،  شفیعی.(خوان مرد خواننده را شب
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  صبح  استعاره یمایین ــــ  یم صبحشمدر   12
  )درخت(یعتطب  یصتشخ یمایین تکرار  یه ي درختمرث  13
  یرتصو  ــــ یمایین ــــ  یرتصو  14
  )برگ و باد(یعتطب  یص، استغراقتشخ یمایین ـــ  برگ از زبان باد  15
  )ارغوان(عت یطب  یصتشخ یمایین تکرار  یی ارغوانتنها  16
  ـــ  یصتشخ یمایین تکرار  یسربی گلوله ي خاموش  17
  پرسش  ــــ یمایین تکرار  یمبگوچه   18
  )باد(یعتطب  یصتشخ یمایین تکرار  در حضور باد  19
20   سفر  ـــ یمایین ـــ  یلرحقصد  
  )باران(یعت طب  یصتشخ یمایین تکرار  ي بارانبرا  21
  ینیردعناص  ـــ یمایین تکرار  نماز خوف  22
  یأس  ــــ یمایین ــــ  مالل  23
  مناجات  ــــ  یمایین ـــ  مناجات  24
  خط  ـــ  یمایین تکرار  دو خط  25
  ـــ  ـــ  یمایین تکرار  یرخشب به   26
  ـــ  ـــ  یمایین تکرار  یگانهبآواز   27

  یصتشخیح، تلم  یمایین تکرار  يداوودیر گل مزام  28
  تناسب، استغراق

  یکآرکائینی و دعناصر 

  )نماد ظلمت(شب  نماد  یمایین تکرار  ها شبین ادر   29
  ، آتش)جنگل(یعتطب  یهتشب  یمایین تکرار  یان جنگل آتشم  30
  ــ  ـــ  یمایین تکرار یب  ینشان  31
  یوارد  نماد  یمایین تکرار  یواردین ااز پشت   32

 یشابورني ها باغدر کوچه 

  نام شعر  یفرد
تکرار 

عنوان در 
  متن

ی مبان  قالب
  یسشنا جمال

  ها یهما بنیر و تصاو

  ـــ  ـــ  یمایین  تکرار یب  یباچهد  1

  یمایین  تکرار  یرخسفر به   2

نماد حرکت و 
ي دور بداز 

  شدن
ی خوبو به 
  یدنرس

  سفر

یک و آرکائعناصر   نماد یمایین  تکرار  ي بال ققنوسانصدا  3
  )ققنوس(يا اسطوره
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 یمایین  تکرار  فصل پنجم  4

ی فصلنماد از 
ي ا گونهکه به 

  گر باشدید
  )فصل پنجم(یعت طب

  سرودن  ـــ یمایین  ـــ  از بودن و سرودن  5
  ــــ  ـــــ یمایین  ـــ  ضرورت  6
  پرسش  ـــــ یمایین  ـــ  ی هست؟پاسخیا تو را آ  7

  ــــ یمایین  ـــ  یغامپ  8
ي براشاعر (یغام پ

  )یداريب
  )یادر(یعتطب  نماد یرباع  تکرار  یادر  9
 پرسش  ــــ یمایین  تکرار  بینی یمنگر آنچه   10

 )مرغ(یعتطب  نماد یمایین  تکرار  یاد و آتشفرآن مرغ   11

 یرتصو  ــــ یمایین  ـــ  یرتصوبه یک   12

 یهمرث  ــــ یمایین  ـــ  یهمرث  13

  ــــ یمایین  ـــ  حالج  14
ي ها چهره
 )حالج(محبوب

 ـــ  ـــ یمایین  تکرار  یر خاکسترزي ایبه کت  15

 رسشپ  ــــ یمایین  ـــ  پرسش  16

  یه، نمادتشب یمایین  تکرار  هاي صاعقه در شب یتکبر  17
، شب )صاعقه(یعتطب

 )نماد(

 ــ  ــــ یمایین  ـــ  یدارد  18

 شراب  مجازآً شراب یمایین  تکرار  ي دوبارهایمانه پ  19

 )یمنس(یعتطب  )حرکت(نماد یمایین  تکرار  یم رانسی حت  20

  ـــ یمایین  ــ  پاسخ  21
ی سوالپاسخ به 
 یمانهحک

 ـــ  ـــ غزل  تکرار  خموشانه  22

 یمایین  تکرار  ي شب و روزسودر آن   23
یه از باطن کنا

  روز و شب

ي  يسودر آن 
  ،)باطن(یزيچ

 شب و روز

  نامه سوك  ـــ یمایین  تکرار  سوك نامه  24

 یمایین  تکرار  ي خواب مردابسوزان   25
یه از باطن کنا

....  
ي سویعت، آن طب

  مرداب
  ـــ  ـــ ایییمن  ـــ  گفت و گو  26

  
 مثل درخت در شب باران
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  نام شعر  یفرد

تکرار 
عنوان 

در 
  متن

  ها یهما بنیر و تصاو  یشناس جمالی مبان  قالب

  ـــ  ــــ  یمایین  ـــ  یباچهد  1
  )نماز(ینیدعناصر   یادنتنگنا نماد از   یمایین  ــــ  ي در تنگنانماز  2
  یکآرکائینی و دعناصر   یصتشخ یمایین  ـــ  مزمور عشق  3
  )باغ(یعتطب  نماد یمایین  ـــ  یرامباغ   4

 یمایین  ـــ  جرس  5
وزن شعر بانگ جرس را 

  .کند یمبه ذهن متبادر 
  جرس

  )سوره(ینیدی، عناصر روشن  یعرفاننماد از یک حالت  یمایین  ـــ  ییروشناسوره ي   6
  شب  نماد یمایین  ـــ  یج شبخلاز   7
  )رنگ(یآب  )یخوب(نماد یمایین  تکرار  یآب  8
  سرود  ـــ یمایین  ــ  رودس  9

 مناجات  ـــ یماين  ـــ  مناجات  10

 ـــ  ـــ یمایین  ــــ  یدننام  11

 یآب  نماد یمایین  ــــ  یآبي ها لحظهاز   12

 یآب  نماد یمایین  ــــ  2ی آبي ها لحظهاز   13

 یهستیمیاي کین ا  یهتشب یمایین  ــــ  یهستیمیاي کین ا  14

 یجوان  ـــ یمایین  ـــ  یجوان  15

16  
ي  شکوفهدر پرسش از 
  بادام

 )ي بادام شکوفه(یعت، پرسشطب  یصتشخ یمایین  تکرار

 )یمانهحک(یدترد  ـــ یمایین  ـــ  یدترد  17

ن  18  )خاك(یعتطب  یصتشخ یمایین  تکرار  یاي خاكخُ

 )یهژانو(ماه سال  ــــ یمایین  ـــ  یهژانو  19

 یکآرکائینی و دعناصر   یهتشب یمایین  ـــ  ییتنهایور زاز   20

 )بهار(یعتطب  یصتشخ یمایین  ــــ  1یم بهار اقلدر   21

 )بهار(یعتطب  یصتشخ یمایین  ــــ  2یم بهار اقلدر   22

 )بهار(یعتطب  یصتشخ قطعه  ــــ  3یم بهار اقلدر   23

  )ییزپا(یعتطب  یصتشخ یمایین  ــــ  ییزپایم اقلدر   24
  )ختدر(یعتطب  یص، استغراقتشخ یمایین  تکرار  دو چهره ي درخت  25
  )بهار(یعتطب  استغراق یمایین  ـــ  یتیعاربهار   26
  )يسعدیح به شعر تلم(یادبدانش   يسعدیح به شعر تلم  غزل  تکرار  ی به روزگارانحت  27
  زمزمه  ـــ  غزل  ـــ  1زمزمه   28
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  زمزمه  ـــ  غزل  ـــ  2زمزمه   29
  زمزمه  ـــ  غزل  ــــ  3زمزمه   30
تا  31

36  
  ــــ  ـــ  یرباع  ـــ  6تا ) 1( ]یرباع[

  
 از بودن و سرودن

  نام شعر  یفرد
تکرار عنوان در 

  متن
  ها یهما بنیر و تصاو  یشناس جمالی مبان  قالب

  ــــ  ــــ  یمایین  ــــ  یباچهد  1
لبتکرار در   آن عاشقان شرزه  2 عشق  استعاره  غزل  یت او  
  ـــ  ــــ یمایین  ــــ  فتح نامه  3
  مرز  ــ یمایین  تکرار  يجاري مرزهابا   4
  یدتبعی و آوارگ  یحتلم یمایین  تکرار  آواره ي یمگان  5
  معراج  یحتلم یمایین  ـــ  معراج نامه  6
  اعتراف  ـــ یمایین  ـــ  اعتراف  7

  ،)ستاره(یعتطب  یصتشخ یمایین  ـــ  سرود ستاره  8
  سرود

  ــ  یهکنا یمایین  تکرار  یستنیر است و دور د  9
  )مزمور(یکآرکائ، عناصر )اربه(یعتطب یصتشخ یمایین  تکرار  مزمور بهار  10
  یتتسلسالم و  ـــ یمایین  تکرار  یتتسلسالم و   11
  )فصل(یعتطب یزيحسام یمایین  تکرار  ي فصل؟کجادر   12
  )یامبرانپداستان (ینیعناصرد یحتلم یمایین  تکرار  یمابراهاضطراب   13
  )درخت(یعتطب یص، استغراقتشخ یمایین  تکرار  مزمور درخت  14
  ـــ ـــ یمایین  تکرار  باطل السحر  15
  )یقشقا(یعتطب یص، استغراقتشخ یمایین  تکرار  1یق شقانامه  یزندگ  16
  )یقشقا(یعتطب یص، استغراقتشخ یمایین  ــــ  2یق شقانامه  یزندگ  17
  )یقشقا(یعتطب یص، استغراقتشخ یمایین  تکرار  3یق شقانامه  یزندگ  18
  ـــ )شور(هامیا غزل  ـــ  شکستن  و ي شور  یهمای در غزل  19
  )هزارپا(یعتطب ــــ یمایین  تکرار  هزار پا  20
  پرسش ــــ یمایین  ــــ  پرسش  21
  غم ـــ یمایین  ـــ  یزخم  22

  

  نام شعر  یفرد
تکرار 
عنوان 

 قالب
ی مبان
ی جمال

  ها یهما بنیر و تصاو
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 )دهخدا.(ـ چنگیز نام دهی است از محصوالت آن غالت و بنشن است1

در 
 متن

  یشناس

  ــــ  ــــ یمایین  ـــ  یباچهد  1

 یمایین  ـــ  یرالطمنطق   2
 استغراق،

  یرهاالط منطقی، یادآور ادبدانش   یحتلم

  و گو گفت  ــــ یمایین  ـــ  خطاب  3
  ، شب)باد(یعتطب  ــــ یمایین  تکرار  ي امشب و هر شببادهادر   4

 یمایین  تکرار  یشنگرفهاي  یهآ  5
یب ترک
  یعبد

  )یهآ(ینیعناصرد

  یاجغراف؛ )گندم(یعتطب  استغراق یمایین  تکرار  1یزچنگي گندم سبزنابا   6

  یحتلم یمایین  ــــ  یۀالغربقصۀ الغربۀ   7
، )يسهرودنام کتاب (یادبدانش 

  غربت
  یهست  ــــ یمایین  ـــ  بودن  8
  ـــ  ــــ یمایین  تکرار  يجاریت هو  9

  یدتبعی و آوارگ  یحتلم یمایین  ــــ  آواره یمگان  10
  یینهآ  یزيحسام یمایین  تکرار  ي صداهابراي ایینه آ  11
  یویوركن  ــــ ییماین  ـــ  یویوركن  12
  سرود  ـــ یمایین  ـــ  سرود  13
  )درخت(یعتطب  ــــ  قطعه  تکرار  درخت  14
  ی، شطحادبدانش   یحتلم یمایین  ـــ  شطح اول  15
  ی، شطحادبدانش   یحتلم یمایین  ـــ  شطح دوم  16
  یهمرث  ــــ یمایین  ـــ  یهمرث  17
  )یتونز(یعتطب  ــــ یمایین  ـــ  یتونزین سرزماز   18
  عشق، سبز  ـ یمایین  ـــ  میاي عشق سبزیک  19
  یعرفانینی ـ دعناصر   ــــ یمایین  ـــ  اشراق  20
  پرسش  ــــ یمایین  ـــ  1پرسش   21
  پرسش  ــــ  یماين  ـــ  2پرسش   22
  یادبدانش   یحتلم  یمایین  ـــ  یبغاوجود حاضر و   23
  ـــ  ــــ  یرباع  ـــ  حسب حال  24

  یحتلم یمایین  ــــ  مزمور اول  25
از زبان (یکآرکائینی و ناصردع

  )القضات ینع
از زبان (یکآرکائینی و عناصرد  یحتلم یمایین  ـــ  مزمور دوم  26
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  یانمولي جوي بو
  

  هاي سرو کاشمر یهمرثی؛ دفتر کوهي آهومجموعه ي هزاره ي دوم 

  نام شعر  یفرد
تکرار عنوان 

  درمتن
  بقال

ی مبان
  یشناس جمال

  ها یهما بنیر و تصاو

ی، فردوسیش ستادر   ــــ  یدهقص  ـــ  جاودان خرد  1
  خرد

  یحتلم  یمایین  تکرار  یکوهي آهوهزاره ي دوم   2
ی، ادبدانش 

  )آهو(یعتطب

  چهارپاره  ــــ  در آمد به حصار  3
حصار از (نماد

  حصار  )یادن

  یکرکائآعناصر   شبه اشتقاق  یمایین  تکرار  یق زندهزند  4
  چراغ  )فرهنگ(نماد  یمایین  تکرار  یگردی چراغ  5
  یونالیسمناس  ـــ  يمثنو  تکرار  شهر من  6

داستان (ینیدعناصر   یحتلم  یمایین  تکرار  یمابراهمرغان   7
  )یامبرانپ

  )چرخ چاه(یعتطب  ـــ  چهارپاره  تکرار  چرخ چاه  8
  یشنساعت   ــــ  یمایین  ــــ  یشنساعت   9

  یونالیسمناس  ـــ  یمایین  تکرار  بوري نشاجوي جستودر   10

  )القضات ینع
  )قرآن(ینیدعناصر   یحتلم یمایین  ـــ  )ی کل سنبله ماه حبهف... (  27

  یحتلم یمایین  ــــ  یحروفاز محاکمه فضل اهللا   28
اهللا  فضل(ي محبوبها =چهرهر

  )یحروف
  )درخت(یعتطب  ـــ یمایین  ـــ  در برابر درخت  29
  ــــ  ــــ یمایین  تکرار  یستاده استامرد   30
  یتسل  ــــ یمایین  ــــ  یتسل  31

32  
سرود  یتونی سوگزنور 

  يبرا
  يسهروردین الدشهاب 

  یحتلم یمایین  تکرار
یح به تلم(یتونیزینی، نور دعناصر 

  )ي قرآن یهآ

  ناکجا  نماد یمایین  تکرار  ناکجا  33

  یحتلم یمایین  تکرار  بار امانت  34
یح به تلم(ینی، بار امانتدعناصر 

  )ي قرآن یهآ
  سفرنامه  ــــ یمایین  ـــ  سفرنامه  35
  ـــ  ـــ یمایین  ــــ  پژواك  36
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  )بربط(یقیموس  ــــ  یمایین  تکرار  يسغدبربط   11
  یکآرکائعناصر   یحتلم  یمایین  ـــ  یرمانیمزاماز   12
  یبهکت  ـــ  یمایین  ـــ  یبهکت  13
  )مرداب(یعتطب  ـــ  یمایین  ـــ  یانغازمرداب   14
  ــــ  ــــ  یدهقص  تکرار  یشههمي هرگز و ا  15

  ـــ  یمایین  تکرار  ها و باران ییروشنا یانماز   16
، )باران(یعتطب

  ها ییروشنا
  )ترانه(یقیموس  ــــ  چهارپاره  ــــ  ها ترانهترانه   17

  يمثنو  تکرار  وزن جهان  18
، )وزن(یهاما

  استعاره
  ــ

  ، مکان)یانهاب(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  یانهابي ها پنجره  19
  یادگار  ـــ  یمایین  تکرار  یادگار  20

  یهکنا  یمایین  ــــ  نوشدارو بعد از سهراب  21
یک و آرکائعناصر 

  يا اسطوره

  ـــ  یمایین  ــــ  به یاد عارف  22
ي ها چهره
  )عارف(محبوب

  یونالیسمناس  یحتلم  یمایین  ــــ  یشابورنزن   23
  )مکان(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  پل خواجو  24

  یحتلم  یمایین  ـــ  یه زالمو  25
یک و آرکائعناصر 
  يا طورهاس

یک و آرکائعناصر   یحتلم  یمایین  تکرار  يژاژخایان طبه   26
  يا اسطوره

  یخاموش  یصتشخ  یمایین  تکرار  یخاموشدر هجوم   27
  )سرو(یعتطبیه، مرث  یصتشخ  یدهقص  ـــ  هاي سرو کاشمر یهمرثاز   28

  
 یدلتنگی ز خطدفتر 

  نام شعر  یفرد
تکرار عنوان 

  درمتن
  ها یهما بنر و یتصاو  یشناس جمالی مبان  قالب

ی، سالقحط (یعتطبی، ادبدانش   1یحتلم  یمایین  تکرار  یدمشقین قحط سال در  1
  )دمشق

  )ی زاغشوم(یعتطب  نماد  چهارپاره  تکرار  باغ زاغان  2
  )معجزه(ینیعناصرد  ـــ  یمایین  ـــ  معجزه  3

                                                        
 )165: 1387ی، عباس(که یاران فراموش کردند عشق/ چنان قحط سالی شد اندر دمشق: ـ تلمیح به شعر سعدي 1



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٩ ٩  
 

  شب  یزيحسامنماد،   یمایین  تکرار  ییخاراشب   4
  )یفتوصفقط (الغک:یعت طب  ـــ  یمایین  تکرار  کالغ  5
  )ي خزهسبز(یعتطب  نماد  یمایین  تکرار  ي خزهسبز  6
  یمنف، )باران(یعتطبینی، دعناصر   یحتلم  یمایین  تکرار  یزرستخیش از پباران   7
  لحظه  ـــ  يابتکار  تکرار  ها لحظهآن   8
  قرص خواب  ـــ  یمایین  تکرار  قرص خواب  9

  )باران(یعتطب  ـــ  یمایین  ـــ  ي باراندعا  10
  یجاودانگ  ـــ  یمایین  ـــ  یجاودانگدر   11
  یتکبر  نماد  یمایین  ـــ  خطر یبهاي  یتکبر  12
  یمنف)یدجدنوح (ینیعناصرد  نماد  چهارپاره  تکرار  یدجدنوح   13
  )چکاوك(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  یر چکاوكصف  14
  یأس  ـــ  یمایین  تکرار  یدلتنگی ز خط  15
  رودنس  ـــ  غزل  تکرار  سراید یمي است مرد  16
  )قرآن(ینیعناصرد  یحتلم  یمایین  ـــ  سوره ي برائت  17
  )یماربوت(یعتطب  نماد  یمایین  ـــ  یماربوت  18
  )گل(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  یکاشي نقش گلها  19
  شاعر  ـــ  یمایین  تکرار  شاعر فردا  20
  بست   بن   نماد  قطعه  ـــ  بن بست  21
  )فصل سرد(یعتطب  استعارهیه، تشب  یمایین  تکرار  در فصل سرد اگرها  22
  )قاصدك(یعتطب  نماد  یمایین  تکرار  ها قاصدك  23
  ساعت  نماد  یمایین  تکرار  ساعت  24
  یهمرث  ـــ  غزل  ـــ  یه دوستمرث  25
  ـــ  ـــ  یتیبدو   تکرار  يمرداگر   26
  )گل سرخ(یعتطب  یصتشخ  یمایین  ـــ  از اوراد گل سرخ  27
  )زمستان(یعتطب  یصتشخ  یمایین  ـــ  مهمان نامه زمستان  28
  )یفرخشعر (یادبدانش   1یحتلم  یمایین  تکرار  در کاروان حله  29

  یمایین  تکرار  یدن شب تابپریتی از کبر  30
نماد از اندك 

  ییروشنا
  یتکبر، )شبتاب(یعتطب

  سفر  ـــ  یدهقص  ـــ  سفرنامه  31
  )بوقلمون(یعتطب  نماد  یرباع  تکرار  بوقلمون  32

یش ستاسرود کوچک در   33
  بزرگ انسان

  سرود  ـــ  یتیدوب  ـــ

                                                        
 )161: 1382سیتانی،.(با حله تنیده زدل بافته زجان/ با کاروان حله برفتم زسیستان: ـ یاد آور شعر فرخی 1
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  يشاد  ــــ  یمایین  ـــ  يشاددر کنه   34
  يا اسطورهیک و آرکائعناصر   نماد  یمایین  تکرار  یمرغس  35
  يا اسطورهیک و آرکائعناصر   ــ  یمایین  تکرار  ی قهرمانبحماسه   36
  نما قطب  ـــ  یمایین  تکرار  قطب نما  37
  یحتلم  نماد  یمایین  تکرار  تار عنکبوت  38
  )باد(یعتطب  استعاره  یمایین  تکرار  یزگردباددهلدر خم   39
  ــ  ــ  یمایین  تکرار  یسالگهفت   40
  )کسوف(یعتطب  نماد  یمایین  ـــ  کسوف  41
  )شتر(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  زنگ شتر  42
  )یواژغل(یعتطب  نماد  یمایین  تکرار  1یلواژهغ  43
  )کبود(رنگ  یزيحسام  يمثنو  ــ  ترانه کبود  44
  ـــ  ـــ  یرباع  ـــ  سال المثلار  45
  )کالغ(یعتطب  یصتشخ  یمایین  تکرار  غزل کالغ  46
  یمانپش  ــ  یرباع  ـــ  یمانپش  47
  یاه قلمس  ـــ  قطعه  ــ  یاه قلمس  48
  )برگ گل سرخ(یعتطب  یصتشخ  یمایین  تکرار  به برگ گل سرخ  49
  یادبدانش   یحتلم  یمایین  تکرار  2یزانآبر  50
  پرسش  ـــ  یمایین  ـــ  پرسش  51
  )طوفان(یعتطب  یص،تشخ  غزل  یت آخربتکرار   در سوگ آن عصاره طوفان  52

  
  ي گل آفتاب گردانبرادفتر غزل 

  نام شعر  یفرد
تکرار عنوان در 

  متن
  ها یهما بنیر و تصاو  یشناس جمالی مبان  قالب

  عشق  ـــ  یدهقص  ــ  یش عشقستایده در قص  1
  )یادر(یعتطب  یصتشخ  یمایین  ـــ  یادري ها نوشتهموج   2
  یکتار  نماد  یمایین  ـــ  یکتار  3
  سپاس  ـــ  يمثنو  تکرار  سپاس  4
  یمیاک  ـــ  یمایین  ـــ  یمیاک  5
  )پرنده(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  آواز پرنده  6

                                                        
 )دهخدا.(باشد و بعضی گویند یک سال نر و یک سال ماده است ربا را گویند که زغن باشد و او شش ماه نر و شش ماه ماده می ـ مرغ گوشت 1

گویند در زمان فیروز جد نوشیروان چند سـال در ایـران قحـط و خشکسـالی     . تانی به سیزدهم تیر یعنی روز تیر از ماه تیرـ نام جشنی است باس 2
انـد و ایـن رسـم و آن     اند و باران بیامده است و مردم به شادي آب بر یکـدیگر پاشـیده   بوده است و شاه و مردم در این روز به دعا باران خواسته

 )دهخدا.(تیرگان نیز گویند پاشان و آب آن را آبریزان و آب. دیگر آب و گالب پاشیدندي ست و در این روز بر یکجشن به جاي مانده ا
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  یقیموس  یحتلمیص، تشخ  یمایین  ـــ  1یدخورشیش آرا  7
  ــ  ـــ  یمایین  ـــ  دست کمک  8
  )گردان گل آفتاب(یعتطب  یص، استغراقتشخ  یییمان  ـــ  ي گل آفتاب گردانبراغزل   9

  چشم و چراغ  نماد  یمایین  تکرار  چشم و چراغ  10
  )آفتاب(یعتطب  یصتشخ  یرباع  تکرار  دامن آفتاب  11
  )پرنده(یعتطب  ــ  یماين  تکرار  خوشا پرنده  12
  سال  ـــ  یرباع  تکرار  یل سالتحو  13
  یجاودانگ  ـــ  یمایین  ـــ  یجاودانگ  14
  سفر  ـــ  یتیدوب  ـــ  همسفر  15
  ــ  ـــ  یمایین  ـــ  خاکستر و الماس  16
  هندسه  ـــ  یمایین  ـــ  درس هندسه  17
  عشق  یحتلم  يمثنو  ــــ  آتش زنده  18
  عشق  ـــ  یرباع  تکرار  یدارددر لحظه   19
  ـــ  ـــ  یرباع  ـــ  نام بزرگ  20
  باز شعبده  ـــ  یمایین  تکرار  شعبده باز  21
  )ستاره(یعتطب  استعاره  یمایین  ـــ  ینزمي بر ا ستاره  22

ي   واژه(یک آرکائیقی،عناصر موس  ـــ  یتیبدو   ـــ  2اورامن  23
  )کهن

  یینهآدختر،   ـــ  یمایین  ـــ  ینهآدخترم در   24

  ـــ  یمایین  تکرار  3یکولیژك ق  25
ي   واژه(یک آرکائیقی،عناصر موس

  )کهن
  )ي کهن  واژه(یک آرکائعناصر   ــ  یمایین  تکرار  یالسیبه کت  26
  )ي کهن  واژه(ینی دیک و آرکائعناصر   یصتشخ  یمایین  ـــ  یباییزمزمور   27
  یینهآ  نماد  یمایین  تکرار  یینهآ  28
  )یدارسپ(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  یدارانسپ  29
  )گوزن و صخره(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  گوزن و صخره  30
  يا طورهاسیک و آرکائعناصر   یصتشخ  یمایین  تکرار  یودچتر   31
  )یلوفرن(یعتطب  یصتشخ  یمایین  ــــ  یلوفرنجشن   32
  )درخت(یعتطب  نماد، استغراق  قطعه  تکرار  ی درختببرگ   33

                                                        
 .ـ هفدمین لحن از الحان باربد 1

 )دهخدا.(ي پارسیان است و شعر آن به زبان پهلوي باشد ـ  نوعی از خوانندگی و گویندگی باشد خاصه10

قیـژك در سیسـتان و بلوچسـتان نواختـه     . شـود   موسیقی ایرانی است که مانند کمانچه با آرشه نواختـه مـی  قیژك یا قیچک از سازهاي زهی ـ  3
 )دهخدا.(شده است می
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  یهمرث  ـــ  یمایین  ـــ  یهمرث  34
  ـــ  ـــ  یمایین  ـــ  یانپردگ  35
  پژواك  ـــ  یمایین  ـــ  پژواك  36

  یمایین  ـــ  یلوفرنسفر در برگ   37
یه از کنااستغراق، 

  ، سفر)یلوفرن(یعتط  تفکر

  )يزنگارماه (یتطب  نماد  یمایین  تکرار  يزنگارماه   38
  شعر  پارادکس  یمایین  تکرار  ی واژهبشعر   39
  ی اطفالنقاشدفتر   یپاکنماد   یمایین  تکرار  ی اطفالنقاشیان دفتر ماز   40
  )پرندگان(یعتطب  یهتشب  یمایین  تکرار  ین عبور پرندگانچنقطه   41
  یادبي، دانش سوگوار  یحتلم  غزل  تکرار  1یان سوگوارانمسوگواران در   42
  )صبح(  یصتشخ  قطعه  ـــ  یالد صبحم  43
  )هوا(یعتطب  ـــ  )چهارپاره(  تکرار  یار هواش  44
  ی کودکاننقاش  یهتشب  یمایین  تکرار  ی کودکاننقاشمثل   45
  )یطاووس(یعتطب  یهتشب  یمایین  تکرار  2یدامی طاووس  46
  )گردان آفتاب(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  گل آفتابگردان  47
  )صبح(  یصتشخ  یمایین  ـــ  یماي صبحس  48
  سبز  یش مدامرونماد   یمایین  ـــ  سبز در سبز  49
  حضور  ـــ  یمایین  ـــ  حضور  50
  )یرکو(یعتطب  ــ  یمایین  تکرار  یريکو  51
  )صبح(بامداد  ـــ  یمایین  ــــ  يبامدادچامه   52
  یحص  یصتشخ  یمایین  ـــ  در سلوك صبح  53
  ـــ  ــــ  یمایین  تکرار  ها پرده  54
  )پرده(یقیموس  یهاما  یمایین  ــــ  یدامدر پرده   55
  )گل سرخ(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  در حلقه هالل و گل سرخ  56
  یرتح  یصتشخ  یمایین  ـــ  یرتحتا لب   57
  )پرنده(یعتطب  ــــ  یمایین  ـــ  فنج ها  58
  صبح  ـــ  یمایین  ـــ  صبح  59
  یداردچشم،   یعبدیب ترک  یمایین  ــــ  یداردشم ْاز چ  60
  آهستن  ـــ  یمایین  ـــ  آهستن  61
  )ییزپا(یعتطب  ـــ  یمایین  ـــ  ییزپا  62

                                                        
/ مـی گرینـد روي سـاحل نزدیـک    : گوینـد  گرچـه مـی  / در جوار کشت همسـایه / گاه من خشک آمد کشت:  ـ اشاره به شعر داروگ نیماست1

 .سوگواران در میان سوگواران

 )دهخدا. (شکل و گلهاى بزرگ زردرنگ که براى زینت کاشته میشود اى هاى کشیده و استوانه اى است داراى شاخه ختچهـ در2
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  )یلوفرن(یعتطب  یص، استغراقتشخ  یمایین  ـــ  یلوفرهانچتر   63
  
 

  یش کبوترهاستادفتر در 

  نام شعر  یفرد
تکرار عنوان در 

  متن
  ها یهما بنو یر تصاو  یشناس جمالی مبان  قالب

  )گنجشک(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  ها گنجشک  1
  یقیموس  ـــ  یمایین  تکرار  ينابانگ   2
  نکوهش  ــــ  یمایین  ـــ  نکوهش  3
  )غوك(یعتطب  یصتشخ  یمایین  ـــ  موعظه غوك  4
  یقیموس  یحتلم  یدهقص  ـــ  1جامه دران  5
  قهقه  یصتشخ  یمایین  ـــ  در جدال با قهقه  6
  یداربزنده   ـــ  یمایین  ـــ  یداربزنده   7
  صبح  ــــ  یمایین  تکرار  ...صبح   8
  )الشخورها(یعتطب  نماد  چاپاره  تکرار  الشخورها  9
  )یطوق(یعتطب  ـــــــ  یمایین  تکرار  یطوق  10
  شب  یحتلم  یمایین  تکرار  یامخشب   11
  شب  یحتلم  یمایین  تکرار  ]2[یام خشب   12

  یعتطب، )ترانه(یقیموس  یصشخت  یمایین  ــــــ  ین و آسمانزمترانه   13
  )ین و آسمانزم(

  )يقنار(یعتطبمناره،   ـــ  یمایین  ـــــــ  ها يقنارها و  شهر مناره  14
  ـــــ  ــــ  يابتکار  تکرار  يکویان پادر   15
  یقیموس  ـــ  یمایین  ـــ  2يرهاو  16

  تکرار  ین در فضازم  17
: کوتاه(یمایی ن

  )طرح
  )ین در فضازم(یعتطب  ــــ

  )ترانه(یقیموس  یصتشخ  یمایین  ــــ  يرستگارنه ترا  18
  صبح  ــــ  یمایین  تکرار  3صبح ماهان  19
  طلسم  ــــ  یمایین  ـــ  طلسم  20
  یهمرث، )ینزم(یعتطب  یصتشخ  یمایین  ــــ  ینزمیه مرث  21

                                                        
هاى خود را بر تـن دریدنـد؛ بنـابراین     ـ نام نوائى است از جملهء مصنفات نکیسا و این نوا را چنان نواخت که همهء حضار از شور و شوق جامه 1

  )دهخدا.(دنددران نامی را ره جامه آن

 )دهخدا.(نام مقامى است از دوازده مقام موسیقى و وقت سراییدن آن از صبح تا طلوع است) اصطالح موسیقى(ـ  2

اى است از توابع کرمان به خوشى آب و هوا معروف و سیدنورالدین  نام قصبه. با نعمت بسیار و هواى درست  به ناحیت کرمان ـ شهرى است 3
 )دهخدا.(اهللا ولى در آنجا متوطن بوده و خانقاه و ریاضت خانه داشته عمتحسین مشهور به شاه ن
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  ـــ  ـــ  یمایین  ـــ  یاهسجعبه   22
  )صدف(یعتطب  ـــ  قطعه  ـــ  صدف  23

  چهارپاره  تکرار  نام بزرگ  24
نظور اسم اعظم م

  .است
  )اسم اعظم(ینیدعناصر 

  )صاعقه(یعتطب  ـــ  چهارپاره  تکرار  صاعقه  25
  مناجات  ــــ  یمایین  ـــ  مناجات  26
  قفس  یادننماد   یمایین  تکرار  قفس  27
  )باران(یعتطب  یصتشخ  یمایین  تکرار  ي بباردبرابري که ابر  28
  یمتسل  ــــ  یمایین  ـــ  یمتسل  29
  )گردباد(یعتطب  یهتشب  يابتکار  کرارت  چتر گردباد  30
  ـــ  ــــ  یمایین  تکرار  یخواني پر  31
  )کبوتر(یعتطب  یصتشخاستغراق،   یمایین  تکرار  در چشم کبوتران من  32
  ــــ  ــــ  قطعه  ــــ  اندرز  33
  زمان  ــــ  یمایین  ـــ  مجال اندك  34
  )پرندگان(یعتطب  یصتشخ  چهارپاره  تکرار  پرندگان پر از صبح  35
  ــــ  ـــــ  یمایین  تکرار  صنوبرها و باورها  36

داستان (ینیدعناصر   یحتلم  یمایین  تکرار  ینزري ها ملخ  37
  )یامبرانپ

  )یاجغراف(یعتطب  یصتشخ  یمایین  تکرار  ی به دماوندسالم  38
  )باغ انار(یعتطب  ــــ  یمایین  تکرار  باغ انار  39

40  
یم نه بباردر ماتم تو روح 
  یهمرث  زدایی ییناآش  یرباع  تکرار  اشک

  شعر  یحتلم  يمثنو  ــــ  1کاروند شعر  41
  )کبوتر(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  ي منکبوترها  42
  یهمرث  ـــ  قطعه  ــــ  یهمرث  43
  یههد  ــــ  یمایین  ـــ  یههد  44
  یچهدر  ـــ  یمایین  تکرار  ها یچهدرپشت   45
  صدا  ـــ  یمایین  ــــ  ي اعماقصدا  46
  

  دار دفتر ستاره ي دنباله

                                                        
این کتاب، یک کتاب . ربختانه دیگر متن آن در دسترس نیستاست که شو پهلويهاي نوشته شده به زبان و خط  نام یکی از کتاب ،کاروندـ  1

متن پهلوي این کتاب، دست کم تا . است هاي شیوایی و رسایی گفتار و نوشتار، نوشته شده بوده کارگیري روش هآموزش ادبی بوده که درباره ب
 )پدیا ویکی. (اند اي پهلوي را از میان بردهه هایی درکار بوده که نوشته سده سوم هجري در دسترس بوده و گویی در این زمان، دست
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  نام شعر  یفرد
تکرار عنوان در 

  ها یهما بنیر و تصاو  یشناس جمالی مبان  قالب  متن

  شب، چراغ  ـــ  غزل  تکرار  شبچراغ  1
  پژواك، صدا  ـــ  چهارپاره  ـــ  پژواك  2
  ازل  ــــ  يمثنو  ــــ  یازلسه نهان   3
  حفره  ــــ  یمایین  ــــ  حفره  4
  یزندگ  یهکنماستعاره   یمایین  تکرار  یزندگصرف و نحو   5
  ینهآ  نماد  قطعه  تکرار  ینهآیز در گر  6
  یهست، )درخت(یعتطب  یهتشب  یمایین  تکرار  یهستدرخت   7
  جادو  ییآرا واج  یمایین  تکرار  ي جاودانهجادو  8
  شعر  ــــ  یمایین  تکرار  سراید یمآن من که   9

  نورروز  ـــ  یمایین  ـــ  نوروزنامه  10
  مرگ  یهمکن استعاره  يمثنو  تکرار  ها مرگشکل   11
  ـــ  ـــ  چهارپاره  تکرار  یگردچشم انداز   12
  )یادر(یعتطب  ــــ  قطعه  ـــ  یادرمن و   13
  پرسش  ـــ  یمایین  ـــ  پرسش  14
  )ستاره(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  ستاره دنباله دار  15
  مرگ  یهکنا  یمایین  تکرار  یهسابدرود ذات و   16

  ـــ  قطعه  ـــ  ینزمملکوت   17
 ینی ـعناصرد

  )ینزمملکوت (یعرفان
  شعر  یهمکناستعاره   یمایین  ـــ  یتیبدر تقاطع دو   18
  یهمرث  ـــ  یرباع  ـــ  یه دوستمرث  19
  )یمنس(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  یمنسمن و   20
  من  استغراق  یمایین  تکرار  در من و بر من  21
  مرگ  یصتشخ  یمایین  یصتشخ  خطا به در حضور مرگ  22
  ــ  نما متناقض  یمایین  کرارت  یکرانببر کران   23
  ـــ  یحتلم  یمایین  تکرار  1دژ هوش ربا  24
  ـــ  ـــ  یمایین  ـــ  ی نامب  25
  یحتسب  ـــ  یمایین  تکرار  یحتسبین اچرخد  یم  26
  ـــ  ـــ  چهارپاره  تکرار  جنگ برون و درون  27
  )برگ درختان(یعتطب  یحتلم  یمایین  تکرار  2برگ درختان سبز  28

                                                        
 )دفتر ششم مثنوي.(است در مثنوي معنوي الصور نام داستانی ي ذات ربا یا قلعه ـ دژ هوش1

  )436: 1377سعدي، (هرورقش دفتر است معرفت کردگار/ برگ درختان سبز در نظر هوشیار: است  ـ قسمتی از این شعر سعدي2
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  )خروس(یعتطب  ـــ  یدهصق  تکرار  خروس  29
  ـــ  ـــ  یمایین  ـــ  )1(شعر   30
  دود  نماد  یمایین  ـــ  دود  31
  زمان  ـــ  یمایین  ـــ  يوجودزمان   32
  يرستگار  ـــ  )يابتکار(یمایی ن  تکرار  يرستگار  33
  ترس  ـــ  یمایین  ــــ  ترس و لرز  34
  نماد  نماد  یرباع  تکرار  زان پنجره شگرف  35
  یعرفانـ  ینیدعناصر   ـــ  هارپارهچ  ـــ  یدتجرشرح   36
  )درخت(یعتطب  یصتشخ  یمایین  ـــ  موعظه درخت  37
  مرگ  یصتشخ  یمایین  تکرار  مرگ بر مرگ  38
  تجربه  ـــ  یمایین  ـــ  تجربه  39
  یزندگ  ـــ  یمایین  تکرار  یزندگقرار   40
  سرودن، شعر  ـــ  یمایین  تکرار  لحظه ناب سرودن  41
  رنگ، سبز  ـــ  لغز  تکرار  از سبز به سبز  42
  آموختن  ــــ  یماين  ــــ  آموختن  43
  )گل(یعتطب  ــــ  یمایین  ـــ  ي ناگهانها گل  44
  زمان  نما متناقض  یمایین  تکرار  اکنون جاودانه  45
  )ابر(یعتطب  ـــ  غزل  تکرار  ابر کبود  46
  )گل(یعتطب  یصتشخ  یمایین  ــــ  ی نامبید سپي ها گلبه   47
  جامعه  ـــ  یمایین  ــــ  پاسخ به جامعه  48
  یهمو  ــــ  یمایین  ـــ  یهمو  49
  شعر  ـــ  یمایین  ـــ  )2(شعر   50
  )بهار(یعتطب  یصتشخ  چهارپاره  ـــ  تذکره بهار  51
  زمان  ـــ  یمایین  تکرار  ها لحظه  52
  دهر  ــــ  یرباع  ـــ  یر دهرناگزدر   53
  )گندم و زمستان(یعتطب  یصتشخ  یمایین  تکرار  عبور گندم از زمستان  54
  بدرود  ـــ  غزل  ــــ  خطابه بدرود  55

  
  اشعار بخارا

تکرار عنوان در   نام شعر  یفرد
  متن

  ها یهما بنیر و تصاو  یشناس جمالی مبان  قالب

  مجنون  ـــ  یرباع  ــ  مجنون  1
  عشق  ـــ  یرباع  تکرار  ِ تو  نام  2
  اشک  یصتشخ  یرباع  تکرار  ي اشک یوانهد  3
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  ـــ  تضاد  یرباع  تکرار  یدگردیشان پرِ ما   جمع  4
  )زاغ(یعتطب  نماد  یمایین  تکرار  زاغان  5
  )بنفشه(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  ست آن بنفشه نپژمرده  6
  ـــ  ـــ  یمایین  تکرار  گمشده  7
  برده  ـــ  یمایین  تکرار  فروشان ِ برده  در چار راه  8
  یدتبع  ـــ  یرباع  تکرار  ید به درونتبع  9
  )غوك(یعتطب  ــــ  ییماین  تکرار  یر غوکانآبگدر   10
  قلب  یهتشب  یمایین  تکرار  حبه القلب  11
  )باران(یعتطب  ـــ  یتیدوب  تکرار  باران قطره  12
  یهمرث  ـــ  یمایین  ـــ  یهمرث  13

  یسستیح ، نماد تلم  یمایین  تکرار  ِ تار عنکبوت ي رو  14
متأثر از (ینیدعناصر 

  )قرآن
  )درخت(یعتطب  )ریشه بودن یب(نماد  یمایین  ـــ  درخت یببرگ   15
  چمدان  نماد  یمایین  تکرار  یخالچمدان   16
  )ي بادام شکوفه(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  ي بادام شکوفه  17
  )شط(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  ي شطآخري ها لحظه آن  18
  )درخت(یعتطب  یهتشب  یمایین  تکرار  یلبیی درخت تشنه گو  19
  )درخت(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  ین درختانام   20

21  
ي ها گلخطاب به 
  گردان آفتاب

  )گل(یعتطب  نماد  یمایین  تکرار

  )گل(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  آن گل سرخ  22

23  
ي باري سرود سوگ

  ي اشراقسهرورد
  ــــ  یمایین  ـــ

ي ها چهره
  )يسهرورد(محبوب

  )درخت(یعتطب  نماد، استغراق  یمایین  تکرار  بعد پنجم درخت  24
  )کبوتر(یعتطب  ـــ  یمایین  تکرار  کبوتر  25
  آرزو  یهتشب  غزل  یت آخربتکراردر   یت آرزوکبر  26
  ـــ  ـــ  غزل  )یفرد(تکرار  کنی؟ یمچه   27
  )گل(یعتطب  ــــ  یمایین  تکرار  ي گلدانها گل  28
  ـــ  ـــ  یمایین  تکرار  ی توخالي جا  29
  یلآج  یهتشب  یمایین  تکرار  یل خندهآج  30
  )ورق(یعتطب  )ورق(یهاما  یمایین  تکرار  ي ورقباز  31
  نردبان  ـــ  یمایین  تکرار  نردبان  32
  یونالیسمناس  ــــ  یمایین  تکرار  یشابورنیر آسمان زدر   33
  یاسا  یحتلم  یمایین  تکرار  یاسا  34
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  ـــ  ـــ  یرباع  تکرار  یانپاآغاز و   35
  )بنفشه(یعتطب  یصتشخ  یمایین  تکرار  ها اندوه بنفشه  36
  مناجات  ـــ  یمایین  ـــ  مناجات  37
  بادبزن  ـــ  یمایین  تکرار  بادبزن  38
  آتش  ـــ  یرباع  تکرار  آن آتش جاودانه  39
  ي محبوبها چهره  ــــ  یرباع  ـــ  یمتنببا   40
  ـــ  متناقض نما  غزل  تکرار  شعله در آب  41
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  .جامی: تهران .پرنیان هفت رنگ. انتخاب و شرح دکتر نصراهللا امامی). 1382(سیستانی، فرخی

  . سخن: تهران ).از مشروطیت تا سقوط سلطنت(ادوار شعر فارسی  ).1380(شفیعی کدکنی، محمدرضا 

  .سخن: تهران .اي براي صداها آیینه ).1388(ـــــــــــــــــــــــــ
  سخن: تهران .ي دوم آهوي کوهی هزاره). 1376(ـــــــــــــــــــــــــ

  .اختران: تهران. ي اجتماعی شعر فارسی زمینه). 1386(ــــــــــــــــــــــــ
  .سخن: تهران. شعر معاصر عرب). 1380(ـــــــــــــــــــــــــ

 .مدیر و سر دبیر علی دهباشیي بخارا،  مجله 74ي چهل و یک شعر عیدي در شماره)1388(ـــــــــــــــــــــــــ

 .دیوان غزلیات استاد سخن سعدي شیرازي به کوشش خلیل خطیب رهبر.) 1377(سعدي شیرازي، مصلح الدین  
  .مهتاب: تهران

  .میترا: تهران. نقد ادبی). 1385(شمیسا، سیروس 
  .میترا: تهران .معانی. )1384(ــــــــــــــــ 

  .سخن: تهران. ي باران سفرنامه). 1387(عباسی، حبیب اهللا
ِجستارهاي ادبی  مجله. »پور هاي اشعار قیصر امین بررسی و تحلیل نام«).1388(گرجی، مصطفی و میري، افسانه

  1388زمستان

  .موسسه انتشارات امیرکبیر: تهران. )جلد 6(فرهنگ فارسی). 1379(معین، محمد

  .پاژنگ: تهران. با سیاوش، از آتش). 1374(نزوي، حسینم

: کریم زمانی، تهران تألیف). جلد7(شرح جامع مثنوي معنوي ). 1384(موالنا جالل الدین محمد مولوي رومی، 
  .اطالعات

  :هاي اینترنت ـ سایت
  /http://www.irancities.ir مرجع شهرهاي ایران 

  http://fa.wikipedia.org پدیا  ویکی

http://www.irancities.ir/
http://fa.wikipedia.org


 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

١١٠  
 

158  

  ام من شاعر معاصر قرنی ندیده

  )ي آثارش ي شعر و شاعري در آیینه واکاوي و بازشناسی دیدگاه محمدعلی بهمنی درباره(
  1لیکاووس حسن

  2شیرین رزمجو بختیاري

  چکیده
ی یک بار  ي غزل و شعر و شاعري و  ي او را درباره اشعار محمدعلی بهمنی را خوانده باشد، دغدغه  مجموعههرکس که حتّ

ـ و شعر و   به صورت عام معیارهاي آن دریافته است؛ زیرا او بارها در جاي جايِ غزلیات و اشعارِ نو و سپید خود، تعاریفی از شعر ـ 

. رداختن به ابعاد گوناگونِ آن یکی از مفاهیم تکرار شونده در میانِ اشعار اوستـ ارائه داده است و پ به صورت خاص   غزلِ خود ـ

ي شاعران، امري ضروري است، بررسیِ اشعار بهمنی نیز به عنوانِ یکی از  ي شعر در خالل سروده جا که بررسی کارنامه از آن

ت ویژه ي شعر و شاعري در خالل اشعارِ خالقه  ي کارهاي را دربارههاي انتقادي خود  بهمنی دیدگاه. اي دارد منتقدانِ این زمینه اهمی  

هایی براي شعرِ راستین  مشخّصه  جا که به بیانِ وي در شعرش، آن. کند پردازي می نماید و کمتر در قالبِ نثر نظریه خود تبیین می

. دهد تمییز شعرِ سره از ناسره به دست میناقدي که محک ارزشمندي برايِ . کند پردازد، در حکمِ یک ناقد موفّقِ شعر عمل می می

ي اشعارِ او استخراج کرده،  هایی را که بهمنی برايِ شعر و غزل و شاعر آورده است، از میانِ کلیه در این مقاله تعاریف و مشخّصه

فه. ایم بندي و تبیین آن پرداخته به تقسیم هاي  ـ تعریف شعر و ویژگی الف: ها در چهار عنوان مورد بررسی قرارگرفته است این مؤلّ

هرچند بهمنی متّهم به تقدیس تغزّل است و . هاي شاعر ویژگی   شعر و غزل بهمنی؛ دـ  ـ  آن؛ ج  هايِ تعریف غزل و ویژگی ـ  آن؛ ب

را شاعرِ معاصرِ  رود و خود هاي اجتماعی می داند، اما چترِ نیما را بر سرِ خود دارد، به سراغِ درونمایه خود را شاگرد دبستانِ غزل می

  . دهد از این رو به عنوانِ یک ناقد موفّق محکی براي تشخیصِ شعر از نظم و شاعر از متشاعر به دست می. نامد قرنی ندیده می

  
.هايِ شاعر، شعر و غزل بهمنی محمدعلی بهمنی، تعریف شعر، تعریف غزل، ویژگی :هاکلید واژه

                                                        
 ارسی دانشگاه شیرازاستاد زبان و ادبیات ف -1
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی دانشگاه شیراز -2
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  مقدمه
دعلی بهمنی در فروردین  اس زندگی می. در دزفول به دنیا آمده است 1321محم در . کند در تهران بزرگ شده و در بندرعب

بِ آشناییِ او با فریدونِ مشیري و عالقمندي خردسالی پدرش او را به جايِ مدرسه به چاپخانه می اش به  فرستد که همین امر مسب
دهد  بالد و به تحصیالت خود ادامه می انسوي آشنایی داشته است، میوي در دامانِ کدبانویی که با دو زبانِ عربی و فر. شود شعر می
  )45ـ49: 1389ثروتیان، . (کشاند هاي ادبی می او به شعر و ادبیات او را به انجمن  و عشقِ

د علی بهمنی را با غزلش می همواره. شود ها سپرده می هاست که غزل بهمنی به حافظه شناسند و سال اهالی شعر و ادب محم 
قان بسیاري به دنبالِ دالیلِ این تأثیرگذاري و جاودانگی بوده هرچند اشعارِ نیمایی و سپید بهمنی نیز . اند اند و در این راه قلم زده محقّ

ا توجه اهل تحقیق را کم ـ به خصوص در آخرین مجموعه تر از غزلیاتش به خود  ي شعرش ـ زبانِ احساس و غزلِ او را داراست، ام
  . ته استمعطوف داش

هیچ ربطی به قالب ندارد و هنرمند عصرِ ما مخصوصاً با ظهور نیما یوشیج در » درونی بودن شعر«غزل در معنی و مفهومِ «
ات معاصر به این حقیقت پی برده است که تساوي حرکات و سواکن در دوپاره سخن منظوم مساوي به نام  عرصه ي شعر و ادبی

ی آن) 27همان، (» .انه بودن سخن و شعر بودن آن بوده باشدتواند دلیل بر هنرمند نمی» بیت« جا که بهمنی، غزل را به  بنابراین حتّ
ترین شاخه در هنر  غزل به تنهایی زیباترین و سخت«گوید؛ چرا که  گیرد، باز هم غزل می قراردادي به کار نمی  صورت یک قالبِ

  )28همان، (» .بینیم شعر یعنی غزل رسیم که می و در عمقِ اندیشه و بررسی به جایی می... ادبیات است
  از همان آغازِ زندگیِ«وي . هاي نو، با نیما یوشیج آغاز شد پردازي در شعرِ معاصر، چه در قالبِ کالسیک و چه قالب نظریه

اش  رد که هدف اصلیاي را آغاز ک وقفه هاي منثور، به ویژه در قالبِ نامه، زد و عمالً کوشش بی ادبیِ خود دست به نوشتن قطعه
ي شعر از  هاي نیما درباره ِ نوشته حجم. هاي خود او بود ها در باب مبانیِ شعرسرایی و سروده تبیین بینش شعريِ شاعر و رفع بدفهمی

ت نیز یقیناً دست کمی از آن اهمی ا بسیاري از شاعر) 417: 1384کریمی حکّاك، (» .ها ندارد اشعارش بیشتر است و به لحاظانِ ام
قیت چنین شاعرانی را . پردازي و کمابیش با تکیه بر آراي نیما شعر سرودند و به حق نیک سرودند پس از او بدونِ نظریه موفّ

  . ها نیز عادالنه و عاقالنه نیست نیاز دانستن از آن چنین بی ها دانست، هم توان تنها در گروي این نظریه نمی
اند و یا معیارهايِ شعرِ خوب را بیان  بسیاري در میانِ اشعارِ خود تعاریفی از شعر ارائه دادهدر تاریخِ ادب و شعرِ فارسی، شاعران 

پردازي  که آیا شاعران صالحیت نظریه ي شعر و شاعري سودمند بوده است یا نه، و یا این که آیا نظریات آنان درباره این. اند داشته
ي شعر و شاعري را  در این پژوهش برآنیم آراي محمد علی بهمنی درباره 1.حقیق نیستاین ت  ي شعر را دارند یا خیر، موضوعِ درباره

ن به نظریه گاه هم بهمنی هیچ. بکاویم و میزانِ به کارگیريِ این معیارها را در آثارِ وي بسنجیم مدو پردازي  چون نیما به صورت
ي  اند؛ به عنوانِ مثال در مصاحبه ایی تعریف شعر را از او خواستهه گاهی به صورت پراکنده، طیِ گفتگوها و مصاحبه. نپرداخته است

دعباس سجادي با بهمنی، وي حقیقت و شعر را آیینه هرکدام از این دو را دلیلی بر  ي نامرئیِ یکدیگر می سی نبودنِ «داند و نبود
ها  شعر ریسمانی است که یک سرش را گذشته«: ویدگ و یا در جاي دیگر در تعریف شعر می) 50: 1389ثروتیان، (خواند   می» انسان

  )57همان، (» .کشند و یک سرش را فرداها می
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ي شعر و شاعري در اثنايِ شعرِ او یافت که هم  توان نظریات سودمندي درباره هايِ پراکنده و کلّی می عالوه بر این تعریف 
در ادامه به . هم رهنمونِ شاعرانِ امروز برايِ بودن و سرودن و ماندن شاعران معاصر است و  دلیلی بر برتريِ شعر او و غزلش در میانِ

  .ها خواهیم پرداخت این مؤلفه
  

  هاي آن تعریف شعر و ویژگیـ  الف
از افالطون و . تعریف شعر در طولِ تاریخِ ادبِ ایران و جهان، یکی از دشوارترین تعاریف در میانِ علومِ ادبی بوده و هست

اي از حقیقت شعر را  اند؛ تعاریفی که هرکدام گوشه ارائه داده» شعر«پردازان معاصر، همگی تعاریفی را براي  ظریهگرفته تا ن 2ارسطو
عا کند که تعریف. آشکار نموده است عا باقی خواهد ماند؛  جامع و مانعی براي شعر دارد، گفته  اگر کسی اد یک اد ي او در حد

م آن. ر از آن است که به یک تعریف حد و مرز دار، محدود و قانع شودزیرا دنیاي شعر و تجاربِ شعري فرات   ِ که ناقدان قدر مسلّ
ي شعري، چیزي نیست که حاصل  تجربه«دانند و این  می) 21: 1386شفیعی کدکنی، (» ي انسان امروز شعر را و هنر را تجربه«معاصر 
  )22همان، (» .یابد در ضمیرِ او انعکاس میي شاعر باشد، بلکه یک رویداد روحی است که ناآگاه  اراده

بهمنی نیز به عنوانِ یکی از شاعرانِ موفّقِ معاصر، . ها و زبانِ خاص خود را دارد ها، روش انعکاسِ این تجربه  هر شاعري برايِ
  .تعاریفی از شعر در اثنايِ اشعارش آورده که گویايِ زبانِ هنريِ او براي بیانِ این تجارب است

فاقی در زبان میبهمنی ش شعر «: همان تعریفی که دکتر شفیعی نیز از شعر ارائه داده است) 788: 1390بهمنی، (داند؛  عر را اتّ
دهد که خواننده، میانِ  ي شعر، با شعرِ خود، عملی در زبان انجام می دهد و در حقیقت، گوینده اي است که در زبان روي می حادثه

ه شفیعی کدکنی، (» .کند زبانِ اتوماتیکی ـ تمایزي احساس می: و عادي ـ یا به قولِ ساختگریانِ چک زبانِ شعريِ او و زبانِ روزمرّ
عاطفه در ) 86: 1380شفیعی کدکنی، (» .عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته است  خوردگیِ شعر گره«) 3: 1385

ی است و در حقیقت پیوند دهند شعر عنصرِ سرنوشت جاست که بهمنی نیز گاه شعر را به  از همین. ي عناصر دیگر است هساز و مهم
  : گوید رساند و از دمِ مسیحاییِ آن سخن می ملکوت می
  )717: 1390بهمنی، . (ست ام که شعر مسیحاي دیگري فهمیده

ا گاهی نارساییِ زبانِ شعر ) 135همان، (داند؛  و یا آن را برگذشته از آب و خاك و هوا و آتش می در تقابل با معانیِ بلند ام
54همان، (» سمساران نیز آن را به پشیزي نخرند«که » کهنه گلیمی«ي  دهد که ارزشِ آن را تا اندازه تأثیر قرار می  چنان او را تحت (

  . آورد پایین می
شعر نباید در انحصار باشد، شود؛ از نظرِ او  با این وجود اغلبِ تعاریف او، ناشی از ارزشِ واالیی است که برايِ شعر قائل می

توان به این  آورد می از جمله صفاتی که به صورت پراکنده برايِ شعر می. است) 525همان، (تکرار  زیرا تسلسلی بی) 104همان، (
، همان(» رابط هنوزمان«) 565همان، (، »آتش«) 697همان، (، »نیشتر«) 622همان، (، »سپید و وحشی و مغرور«: موارد اشاره کرد

  ... . و ) 579
  :هاي صوري ـ ویژگی1
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. هایی که معموالً ناشی از پرداختن به شکلِ صوري و لفظ اشعار است ویژگی. شماري براي شعر قائلند هاي بی شاعران، ویژگی
ل«هاي  که شعر را با شاخصه این ه دهنده کنند، نشان از نثر جدا می 3»موزون، مقفا و مخیناقدان معطوف  شاعران و  ي آن است که توج

اصطالحات موجود در این علوم و مفاهیم به هر نامی که خوانده شود، جزء . به وزن و قافیه و علمِ معانی و بیان و بدیع بوده است
 ایهام و استعاره و تقطیع و چه و چه همگی برخاسته از متن شعرند؛ هرچند تعدادي از مبالغانِ در این فنون تا. ناپذیرِ شعر است جدایی

ی، و از نظرگاه علمی و بنیادي رويِ ما به  اند و برايِ آن شعري سروده اند که خود صنعتی ساخته جایی غلو کرده اند؛ اما به طورِ کلّ
پردازد و چه در علومِِ  می... ِ آن که تنها به تشبیه و کنایه و  چنین کسانی و چنین بدایعی نیست؛ صناعات ادبی چه در مفهومِ کهن

  خالقِ آن شاعر است و کاشف آن عالمانِ. شود گیرد، در شعر یافت می زدایی یا هنجارگریزي را در بر می ید که آشناییادبیِ جد
ي  گیرند و به نشانه با این حال بسیاري از شاعران، از جمله شاعرِ مورد بحث ما، چنین فنونی را در شعرِ خود نادیده می. علومِ ادبی

عا پا فراتر نمی دهند؛ اما این داد سخن می گردانیِ صریح از آن روي اد ّي از  گذارد، زیرا هرچقدر که استفاده گونه سخنان جز از حد
لع آن بهمنی شعرِ خود را عاري از . کند اند و در جاي جايِ شعرشان نمود پیدا می ها را انکار کنند، در ناخودآگاه خود از آن مطّ

  :داند ایهام و استعاره می
  )317: 1390بهمنی، . (جایی براي ایهام، یا استعاره، نیست/ من که حجم ندارددر شعر 

ا این اعتقاد چندي بیش نمی او شدن را   چشمانِ  خواند و شاعرِ می) 610همان، (سهل و ممتنع   هايِ پاید و او خود را از تبارِ غزل ام
  :داند ها می نیازمند به کارگیريِ تمامیِ این فوت و فن

  چین استعاره و تمثیل و نقطهایهام و 
  

  آسان که نیست شاعرِ چشمانِ او شدن  
  

  )609همان، (

  : هاي معنایی ـ ویژگی2
ا شعر  ها نو ـ مشخّصه  هاي صوريِ اشعار ـ آن هم در شعرِ کالسیک نه قوالبِ هرچند شاید از بارزترین ویژگی ي مذکور باشد، ام

مفاهیمی که فقط، . شعر یاد کرد» هاي معناییِ ویژگی«ها با عنوانِ  توان از آن ورد که میپر ورايِ لفظ، در باطنِ خود، مفاهیمی را می
  .کند مفاهیمی که با تأثیرگذاري بر ذهن و روحِ انسان، خواننده و شاعرِ خود را متمایز می. ها از نثر نیست وجه تمایزِ این گونه نوشته

ی . هاست آن  گذاري هیمی و بیانِ میزانِ تأثیرهاي بهمنی خلقِ چنین مفا ترین دغدغه یکی از بزرگ تا جایی که معتقد است، حتّ
  : کند سنگ تقدس قرآن می آفریند، تقدسِ شعر را هم تابد و در حقیقت با تمثیلی که می کوه هم سنگینیِ بارِ این مفاهیم را برنمی

  شود است و با تلنگر غم خرد می سنگ
  

  وه؟این شعر را چگونه بخوانم براي ک  
  

  )452: 1390بهمنی، (
ا لَو«: دادنِ میزانِ تأثیرگذاريِ مفاهیمِ آن به کار رفته است  چرا که این تمثیل در قرآن نیز به منظورِ نشان نَ نزَلْ ا أَ انَ هذَ رْء قُ  علی الْ

بلٍ ج تَه ی رَأَ عا خَاشعا لَّ د تَص نْ م ۀِ می شْ  هم از] و[ فروتن خدا بیم از را]  کوه[ آن یقیناً فرستادیم، فرومی یکوه بر را قرآن این اگر: اللَّه خَ
  )21/حشر(» .دید می پاشیده
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چنانی که گندمی باعث هبوط  بخشد، هم می  شعر به او المکانی. کند در جاي دیگر نیز بهمنی، شعر را با مفاهیمِ قرآنی قیاس می
  :او به زمین شد

  )136همان، . (بخشد ام می المکانی/ شعر/ شوم انی میبا انگوري آسم/ با گندمی زمینی شدم
تراش  چنان شخصیت او را خوش چون سوهان آن داند، شعري که هم اش می ترینِ ویژگیِ شعر را میزانِ تأثیرگذاري بهمنی مهم

سازد تا الیقِ قاف  مرغی میشعري که از کبوترِ وجود شاعر، سی) 133همان، . (دهد کند که توانایی عبور از هر روزنی را به او می می
  :یار شود

  بودم، شعر   کبوترانه به بامم نشسته
  

  ست براي قاف تو سیمرغ دیگرم کرده  
  

  )611همان،(
  :آورد شعري که نه تنها برايِ شاعر که برايِ مخاطبِ او نیز ارمغانِ خوشِ شادي را به بار می

  ندارد  دارد که غیراز خنده درمانی او غمی
  

  ا را بخوانید و بخندانید او راه این غزل  
  

  )446همان، (
  )138همان، . (ترین یاور است روستاییِ تنها در ازدحامِ شهر، بهترین و همراه  شعري که برايِ

که  ها را تکرار کرده است تا این هاي دیگري نیز براي شعر قائل شده که بارها و بارها آن در کنارِ این خصوصیات، ویژگی
هاي اجتماعی و عناصر   مایه ـ بن4شعر و سکوت؛   ـ 3ـ تازگی مفاهیم شعر؛ 2ـ جاودانگی شعر؛ 1ها را بیان دارد؛  گیاهمیت این ویژ

  .هاي شعر ـ نارسایی5معاصر؛ 
 :ـ جاودانگی شعر2ـ1

عري است همان ش«: نویسد داند و در تعریف شعر ابدي می ابدي می  شعرِ حقیقی را همان شعرِ» موسیقی شعر«دکتر شفیعی در 
  ) 3: 1385شفیعی کدکنی، (» .که علّت تمایزِ آن از زبانِ مبتذل و معمول، در تمامِ ساحات، قابل تعلیل و تحلیل نیست

ها  وي به منظورِ تبیینِ این ویژگی تمثیل. آن است  هایی که به اعتقاد بهمنی، جزء الینفک شعر است، جاودانگیِ یکی از مشخّصه
ها  براي مثال او معتقد است تا شعرش به حافظه. گرِ مفهومِ پایداري و جاودانگی است برد که به خوبی، بیان ار میهایی را به ک و تشبیه

  :هاي درسی چاپ کنند ها را در کتاب دهد که آن سپرده نشود، اجازه نمی
  )651: 1390بهمنی، . (شعرم را چاپ کنند/ هاي درسی کتاب/ دهم اجازه نمی/ تحمیل نشوم/ ها تا به حافظه

شونده هستند؛ اما او  هاي زودگذر و فراموش کند که هر دو پدیده مقایسه می» شعار«و » شایعه«در جاي دیگر نیز شعر خود را با 
  :معتقد است که شعر چنین خاصیتی ندارد

  )658همان، . (شود فراموش می/ فردا/ شعر نیست/ که/ شایعه
  :چنین هم

  )784همان، . (خواندم فرزندت می/ تو نخوانی/ شعرم/ شودشعار نیستم که تاریخ مصرفم تمام 
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  :ـ تازگی مفاهیم شعر2ـ2
  شود  هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه

  
  حد و اندازه شود وارهد از حد جهان، بی  

  
  )357، 1ج: 1387مولوي، (

طور که در شعرِ مذکور از  ته باشد، هماناي داش اند که شعر باید حرف تازه ها پیش، شاعران به این اصل اعتقاد داشته از قرن
شود، اما باز هم در بطنِ  هرچند بسیاري از مضامینِ شاعرانه، در طولِ قرون تکرار می. شود موالنا نیز این اعتقاد به وضوح دیده می

خطابِ شعر نه با عقلِ «، چیزي نیست که بر دانش ما بیافزاید» حرف تازه«مقصود از . اي نهفته است تمامیِ این مفاهیم، حرف تازه
و بیش چیزي تازه با ما   شاعران کم. گوید آگاهیِ ما سخن میـ  هايِ جان ترین الیه کارافزا و کاراندیش است که شعرِ ژرف با ژرف

ِمان، از آن  اکنون، در ژرفنايِ روان گذارند که ما هم افزایند، بلکه چیزهایی را با ما در میان می ما نمی» معلومات«گویند و بر  نمی
خیزد با  شان برمی آگاهی ها را که از ژرفنايِ جان اما شاعرانِ بزرگ آن گزاره. آگاهیم آگاهیم و یا بهتر است بگوییم از آن جان

خود  ست بیدار کنند؛ تا جانِ ِ ما را که همانا شهود یا درونیافت زیبایی آگاهی رسانند تا جان ترین زبان به ما می ترین و هنرمندانه ناب
پوییِ  دهند و ما را از عالمِ هرزه ازین رو، شاعرانِ بزرگ فرزانگانِ بزرگند و درسِ فرزانگی و حکمت می... را در اقلیم خویش بیابد

کنند و به خود، به ژرفنايِ  ـ دور می است» خبرِ تازه«هايِ تیز در پیِ  عقلِ کاراندیش ـ که پیوسته با چشمانِ نگران و گوش
  )84و83: 1384آشوري، (» .خوانند ود، فرا میآگاهیِ خ جان

کند و آن را از اصولِ سرودنِ شعر  هایی است که بهمنی بر آن تأکید می حرف تازه داشتن براي شعر سرودن از دیگر ویژگی
  :داند می

بارها / من در این سکوت/ ام ابر مانده  آفتاب پشت/ ام من هنوز زنده/ زدم ورنه با تو حرف می/ رسد اي به خاطرم نمی حرف تازه
/ رسد اي به خاطرم نمی حرف تازه/ ي زوال نیستم معتقد به واژه/ هستم و هنوز/ من خیال نیستم/ ام شعر خوانده/ ام شعر گفته/ تان براي

  )97و96: 1390بهمنی، . (ورنه الل نیستم
  .)»آنِ شعرِ بهمنی«نگاه کنید به عنوانِ : (اوست گر اشعارِ ي که الهام»آن«. ي شعرهاي اوست»تو«ي شعرِ بهمنی، همانِ  حرف تازه

  دارد  شعرم همیشه درخود حرفی نگفته
  

  هایی زیراکه تا همیشه تو در نگفته  
  

  )419همان، (
  نیست  که مراشعرتازه نه این!اکسیر من

  
  است نویسم و این کیمیا کم من از تو می  

  
  )460همان، (
  :ـ شعر و سکوت2ـ3
گویند، خاموشی هم  شاعران سخن نمی«: سارتر معتقد است. رار شونده در شعر معاصر استاز مضامینِ تک» سکوت«
. رود مفهوم سکوت به اشکالِ مختلفی در شعر به کار می) 209: 1384آشوري، (» .ست حدیث آنان حدیث دیگري: گزینند نمی
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اما در زبانِ شعري . گرفته شدن از طرف مخاطبانگاهی ناشی از بهت زدگیِ شاعر در مقابلِ موصوف است و گاه ناشی از نادیده 
اي از زبانِ شعر  برخی شاعران، چون بهمنی، در این سکوت نیز کالمی و حقیقتی نهفته است؛ به زبانِ دیگر سکوت نیز خود گونه

  :است
  )96 : 1390بهمنی، . (ام شعر خوانده/ ام شعر گفته/ تان بارها براي/ من در این سکوت

دارِ  این مضمون خود را وام  وي در صید. اند آمیزند که گویی وحدتی ذاتی داشته چنان درمی شعر و سکوت آناز نظر بهمنی 
  :داند منزوي می

  ست در نهاد سکوت  چه فرق؟ شعر خروشی
  

  ام شده»بهمنی«به من آموخت » منزوي«که 
  

  )728همان، (
ی ش گاهی نیز گوشِ قرن چنان کر می بنابراین شاعر زبانِ سکوت را براي شعرِ . عر، نیز گویا نخواهد بودشود که هیچ زبانی، حتّ

  :خواند نمايِ هستی فرامی گزیند و خود را به این متناقض خود برمی
  درآیند حرف ها به که فقط دست کن سکوت

  پس رسم که باید ازین یقین می بارها به چه
  شاعر ساده : ام که چه بارها به خودم گفته

  

  بسرایم» آشنا  غریبانِ«که از زبانِ 
  صدا بسرایم ي کر، شعرِ بی در این زمانه

  چرا، چرا، به هزاران چرا، چرا بسرایم؟
  

  )689همان، (
در حقیقت جوششِ شعر است که مانع . خواند دارد و به شعر فرامی هاي اجتماعیِ شاعر او را از سکوت بازمی خار خارِ اندیشه

  :پسندد شعر خود را الکن میشود؛ اما بار دیگر زبانِ  سکوت می
/ است اش کرده که خودش تازه بخیه/ شکافد دوباره زخمی را  می/ شعر در نقشِ نیشتر دارد/ ست دملی تازه در تو روییده
  )698همان، . (این قرن گوشِ کر دارد!/ بس کن:/ اندکی بعد، بازخواهد گفت

در شعري که خطاب به دریاست، هرچند دریا . داند می» دریا« ي رهایی از این سکوت را رفتن با خواهرِ خود بهمنی، چاره
کند  شاعر نیز سکوت پیشه می. دارد زند، اما در حقیقت با این سکوت، راوي را نیز به سکوت وامی سکوت کرده و شاعر حرف می

  :خواهد او را با خود به جایی ببرد که از این فقدانِ کالم رها شود و از خواهرش، دریا، می
  خود مرا ببر که نپوسد در این سکوت با 

  
  شعري که دوست داشتی از خود رهاترش  

  
  )617  همان،(

ی براي رهایی از آن و شکست او این گونه سکوت را نمی   این اعتراضِ. آن است  پسندد و از این روست که در پیِ یافتنِ راه حلّ
  :او در آخرین دفترِ شعرش به شکلِ بارزي نمودار شده است
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از هم عبور / چرا، انگشت بر بینی/ در عصر ارتباطات/ سالم نشد؟/ نام نشد؟/ کالم نشد؟/ مگر کلمه/ »ر آغاز کلمه بودد«
  )773همان، (کنیم؟  می

ا در جايِ دیگر، ناتوانیِ زبان از بیانِ صفات فرازمینیِ معشوق است که او را به سکوت وامی دارد ام:  
  دانی توانِ از تو گفتن تو می

  تم را تو خود معنا کن اي دوستسکو
  

  نمانده با زبانِ الکنِ من  
  برایش پاسخی پیدا کن اي دوست

  
  )477همان، (
  :هاي اجتماعی و عناصر معاصر مایه ـ بن2ـ4

شود،  ِ تمایزِ شعرِ کالسیک و نو محسوب می اي بر آن شده است و از وجوه یکی از عناصري که در شعرِ معاصر تأکید ویژه
ي  شاعرِ معاصر باید از روزگارِ خود آگاه باشد و فرزند شایسته. کارگیريِ عناصرِ اجتماعیِ روزگارِ شاعر در شعر است همیزانِ ب
ی  ها، دغدغه دارِ بزرگان ادبِ فارسی است، اما نباید از مضامین، اندیشه ي خود باشد؛ هرچند شاعرِ امروز، ناگزیر میراث زمانه ها و حتّ

توان، در این عصر،  کنند با زبانِ فرّخی سیستانی یا با زبانِ سعدي شیرازي می هایی که تصور می آن«. ناآگاه باشد زبانِ روزگارِ خود
شفیعی کدکنی، (» .معنی است تجاربِ انسانِ معاصر را تصویر کرد، به دالیل صددرصد علمیِ علمِ داللت جدید حرفشان پوچ و بی

1380 :27(  
امروز بر این مسأله تأکید کرده است، بلکه خود نیز از این اصل پیروي نموده   عنوانِ یکی از اصولِ شعرِبهمنی، نه تنها بارها، به 

  : خود شده است  ي روزگارِ و فرزند شایسته
: 1390بهمنی، . (زنم ساده و رك حرف می/ مثل همیشه/ هایم من با زبانِ همشهري/ من با زبانِ کوچه و بازار/ من با زبان خانه

317 (  
ا از آن ها،  بیند، گاه با دلی آکنده از اندوه، براي رهایی از تاریکی خود را می  هايِ روزگارِ جایی که شاعر همیشه تلخی ام

  :گذارد خیالی قدم می ي خیال به باغِ آباد خوش بندد و از دریچه چیز می چشمانش را به رويِ همه
  خواهم ازین پس همه ازعشق بگویم می

  ي غم شوداي دوست زده نمگذارکه دندا
  

  یک عمر عبث داد زدم بر سر بیداد  
  این سیب که ناچیده به دامان تو افتاد

  
  )398همان، (

بنابراین باز هم به عشق پناه . نامد می» هاي رباتی قرنِ حواس«داند، قرنی که آن را  می» شاعر قرنی ندیده«و یا گاهی خود را 
  :برد می

  ام من شاعرِ معاصرِ قرنی ندیده
  هاي رباتی که واقفند قرنِ حواس

  ست»مولوي«ام که عشق همان درك  دانسته

  ام قرنی که در تخیل خود آفریده
  ...ام هاي هوش و هواس پریده بر بوده

  ام از نی، که خونِ هفت رگش را چکیده
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  )717و716همان، (
ایستد و از ستمی که بر او و بر  ر تاریخ و دولت و نظامِ اجتماعی میدیده، در براب ستم  ي انسانیت شاعر به عنوانِ انسان و نماینده«

، بنابراین دیري »ذوقِ دردسر داشتن«شود  می ـ  و شاعري ـ به قول بهمنی) 187: 1384آشوري، (» دهد رود شکوه سر می انسان می
و نسلِ ) 610همان، (» هاي طی شده نیست فسانهي ا زمان، زمانه«داند که  گردد؛ زیرا می پاید که باز هم به روزگار خود بازمی نمی

داند که زبانش، براي برخی در حکمِ نیش است و این تنها راه او برايِ بیانِ عقاید  او به خوبی می. او نیازمند است  امروز به صدايِ
  :اش است درونی

  آزار، راستش شعرم صراحتی است دل
  تر از نوش بوده است نیشم همیشه بیش

  

  ي نُه تو نداشتم این زمانهراهی به   
  !کنید که کندو نداشتم؟ باور نمی

  
  )646همان، ( 

اند و یا خود  یابد؛ یا همه کر شده هایش نمی اي براي حرف شود، زیرا شنونده با این حال، گاهی اوقات از بیانِ حقایق ناامید می
  :اند را به کري زده

  بس:/ اندکی بعد، باز خواهد گفت/ ست اش کرده که خودش تازه بخیه/  شکافد دوباره زخمی را می/ شعر در نقش نیشتر دارد
  )697همان، . (این قرن گوشِ کر دارد!/ کن

  :هاي شعر ـ نارسایی2ـ5
اند، نارساییِ الفاظ برايِ بیانِ مفاهیمی است که ورايِ  هایی که شاعران همیشه از آن شکوه سرداده ترین نارسایی یکی از بزرگ

شان از  اند، و هدف ي شعر سرودن نداشته این اندیشه از دیرباز در میانِ شعرا ـ به خصوص عارفان که دغدغه. اند لفظ و صورت
  :فرماید موالنا می. ـ رواج داشته است شاعري بیانِ مفاهیمِ واالي عرفانی بوده

  حرف و صوت و گفت را برهم زنم
  

  تا که بی این هر سه با تو دم زنم   
  

  )547 ،1ج: 1384مولوي، (
الفاظ . تواند با الفاظ بیانشان کند هایی دارد که نمی بهمنی نیز حرف. این شکایت تا به امروز در میانِ شاعران رواج داشته و دارد

جا زبانِ جان کارساز  خواهد از دردي بگوید که بهار با خزان گفته است، آن هم نه با زبانِ واژگان؛ این می. حقیرند و معانی بلند
  :است 

  فی که بهار با خزان گفتحر
  این هیزم الل زیر آتش

  ست اش زمینی ست که ریشه دردي

  مان گفت خون تو به باغِ خشک  
  ...گل را به رساترین زبان گفت

  تا چند توان به آسمان گفت
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  ست ضحاك زمان ز یاد برده
  ي واژگونه دیگر از پاره
  کالمِ آخرین را! هم بغض

  

  آن را که درفشِ کاویان گفت
  ن به زبانِ واژگان گفتنتوا

  زیباست که با زبانِ جان گفت
  

  )326و325: 1390بهمنی، (
  :گاهی هم، صحبت از درد و رنج نیست، صحبت از معانیِ پنهان در زیرِ واژگان است

  مانم کنم او را مات می مرور می
  ها همه مفهوم دیگري دارند  نوشته

  

  خوانم دوباره خط به خط او را دقیق می  
  دانم ها نمی است بر این واژه رفته چه 

  
  )414همان، (

  

  هاي آن تعریف غزل و ویژگیـ  ب
 زوج و با تعداد ل و ابیات او غزل در ادبِ فارسی به عنوانِ یک قالبِ قراردادي مطرح شده است؛ شعري موزون، با قافیه در بیت

 سه عنوان مطرح شده اس. بیت12تا  5ابیات ـ غزل نو یا تصویري3ـ غزل تقلیدي؛ 2ـ غزل وطنی؛ 1: تغزل در دورانِ معاصر تحت .
در این نوع . این نوع غزل تحت تأثیرِ شعر نو به وجود آمده است. است» غزلِ نو یا تصویري«بحث ما بر سرِ نوعِ سومِ غزل یعنی 

  )198ـ202: 1386شمیسا، . (غزل از امکانات شعر نو چه از نظر زبان و چه از نظر مضمون و اوزان جدید استفاده شده است
ات موزون به دو وجه «. اما مفهومِ غزل در شعرِ فارسی چیزي فراتر از یک قالبِ قراردادي است  شعر یا هنرِ ادبی

گوید و عشق و  خویش سخن می  جا که شاعر از حالِ درونِ آن. یابد هستی می) subjective(و درونی) objective( بیرونی
ي درونی  گیرد که یک پدیده شکل می» غزل«جا  کند، آن هاي خود را به وزن و آهنگ بیان می و حیرانیها  آرزوها و سرگردانی

  به این ترتیب بسیاري از اشعارِ درونیِ شاعرانِ امروز در هر قالبی اعم از نو، نیمایی، سپید و یا قوالبِ) 26: 1389ثروتیان، (» .است
تی می   . تواند غزل باشد سنّ

هاي  ها، فریادها و سکوت ها، دردها، بغض هایی که شورِ آتشین عشق و دلدادگی، دلتنگی غزل. شود شناخته می بهمنی با غزلش
آزمایی کرده است و  هاي دیگري از جمله نیمایی و آزاد نیز طبع بهمنی در قالب. کند یک شاعرِ معاصر را در عصرِ زیستنش بیان می

  . کشند نیز تهمت تغزّل را به دوش میتوان گفت که تمامیِ آن اشعار  به جرأت می
و » هایش در محاق غزل دلتنگی«ـ  محصولِ ـ به قولِ خودش» تنفس آزاد«هرچند آخرین دفترِ شعرِ موجود از بهمنی با عنوانِ 

یستنم با ز«: گوید ، استوار و با اقتدار می»رك و راست«وزن است، اما در ابتدايِ این دفترِ شعر  پارچه اشعارِ سپید و بی یک
دهد که این شکل شعري، شیفتگانش را  زند، آگاهیم می بودن را نیشخند می» قالب«هاست تهمت  ـ که قرن» غزل«هاي  شگفتی

  )5: 1390بهمنی، (» .کند تا یکسو نگرِ او نشویم جا که گاه رندانه رخ پنهان می ـ تا آن.پسندد انحصار می حصار و بی بی
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سرایی را  ي غزل توان در جاي جايِ شعرش دغدغه می. بهتر است بگوییم غزل را زیسته است بهمنی با غزل زیسته است و یا
کند  ي شعر، یا از غزل دفاع می دهد، در میانه هرجا که فرصتی دست می. گیر است در شعرِ بهمنی چشم» غزل«ي  بسامد واژه. یافت

  :داند او غزل را یادگارِ جاودانِ قرون می. خواند ا به غزل فرا میدارد و یا خود و دیگران ر هاي آن را بیان می یا یکی از ویژگی
ام ماندگار این یادگارِ تا همه ای  

  
  روح تغزّل است که ثبت قرون شده  

  
  )824: 1390بهمنی، (

در یک  .کند هایی است که براي غزل بیان می چه بیش از همه جالبِ توجه است، ویژگی دهد، آن در میانِ تعاریفی که ارائه می
ی مفاهیمی که با غزل می تقسیم ـ بازگشت به 3سرایی؛  ـ مواجهه با اتّهام غزل2نفحات عشق و غزل؛  ـ 1: سازد عبارتند از بنديِ کلّ

  .هاي غزل ـ نارسایی4دبستان غزل؛ 

  :ـ نفحات عشق و غزل1
) 735همان، (» .و با هر گویشی گویاستي عشق است  تغزّل لهجه«ترین مفاهیم غزل، عشق است و به قولِ بهمنی  یکی از رایج
گویند، سراپا غزل است، به هر زبانی و  اند و می چه از عشق گفته نماید کسی شاعر باشد و از عشق نگوید؛ و هرآن دور از ذهن می

مسایل گونه  ـ که از نظر مضمون محدود نیست و به همه حتّی غزل نو نیز ـ پیش از این در باب آن سخن رفت«. در هر قالبی
  )240: 1386شمیسا، (» .پردازد وقتی موفّق است که مضامین خود را در بافتی تغزّلی بیان کند می

هایش بیست  در شصت و سه سالگی هم عاشقانه«هاي بسیاري دارد، تا جایی که  اش عاشقانه بهمنی به اقرار خود و شواهد شعري
داند که با چشمِ بسته از آن عبور  سويِ صراط می عشق را این سو و آنشعر و ) 671: 1390بهمنی، (» .کند ها را حسود می ساله
  :گردد ي مقصد می گشته کند و گم پدر را فدايِ شعر و عشق می  خلف بودنِ  کند و فرزند می

  پدرم خواست که فرزند مطیعی بشوم
  عشق برخاست که شاعرتر از آنم بکند

  من اند که سويِ صراط سو وآن شعروعشق این
  ام راکه گریست  شاعري و عاشقی مادرم

  

  ام چه نباید شده شعر پیدا شد و من آن  
  ام ي دیدار تو شاید شده که همان لحظه

  ام اش رد شده چشم را بسته و از واهمه
  ام ي مقصد شده گشته باورم گشت که گم

  
  )725همان، (

ی خیالِ عشق و فکر کردن به معشوق را غزلی شورانگیز می و برايِ سرودنِ از عشق به مبارك باد خود ) 701ن، هما(داند  او حتّ
  :آید می

  مبارکت باد ناگاه روشنایی ! شاعر
  

  سرایی شادا که بار دیگر از عشق می  
  

  )418همان، (

  :سرایی ـ مواجهه با اتّهام غزل2
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ه زبانِ عشق و شور و گويِ مفاهیم امروزي نیست؛ به ویژه غزل ک هاي کالسیک جواب امروزه بسیاري معتقدند که دیگر قالب
اشاره کرد که به نارسایی غزل در دنیايِ امروزي اشاره  4توان به نیما یوشیج و احمد شاملو ي این مخالفان می از جمله. مستی است

اصوالً انتقاد از یک شکل و قالب شعري «ي درستی و نادرستیِ این اندیشه نیست؛ اما  این مختصر جايِ بحث درباره. اند کرده
ها براي  به هر تقدیر برخی از قالب. هاي دیگر است تر از قالب ها مشکل ي معنی در برخی از قالب منتهی ارائه. تواند درست باشد نمی

  ) 280: 1386شمیسا، (» .اند برخی از معانی در طول زمان استعداد و ظرفیت بیشتري یافته
م است، بهمنی نیز با این مخالفان مواجه شده آن شناسند، انگشت اتّهام  جا که همگان شعرِ او را با غزلش می و از آن است چه مسلّ

ها  است و سعی نموده خود را از زیرِ بارِ آن ها ساکت ننشسته بهمنی در مقابلِ این اتّهام. اند او دراز کرده) غزل(=به سوي شعر 
» کنم ام هنوز و غزل فکر می من زنده«و » شود نمیچتر براي چه؟ خیال که خیس «ها اغلب در دو دفتر شعرِ  این پاسخ. خالص نماید

که بعد از  ها اخیراً بر او وارد شده و یا این بنابراین یا این اتهام. است 1389و  1385هاي  آمده است که به ترتیب مربوط به سال
  :ه جرمِ تقدیسِ تغزّل، آبروبخش استگویی برآمده است؛ هرچند از نظرِ او اتّهام ب ها شاعري او را به ستوه آورده و در پیِ پاسخ سال

  است  نیز گاهی آبروبخش  نیست، تهمت ماللی
  

ل متّهم باشم   خوشاتر که به تقدیس تغزّ
  

  )632: 1390بهمنی، (
پاسخی برايِ این مخالفان ) کنم ام هنوز و غزل فکر می من زنده(هاي شعرش را  آید که نامِ یکی از دفتر و چنان به ستوه می

  :کند یرد و اولین شعر را نیز با همین بیانیه آغاز میگ درنظر می
  باور کنید حال و هوایم مساعد است

  ي بعضی جراید است این شایعات شیوه
  یک صبح 

  ...این شخص: شوم تیتر می
  ]بگذریم[          

  یک عصر
  و تکرار زاید است... اید خوانده
  کنم ام هنوز و غزل فکر می من زنده
  )683همان، . (مین شعر شاهد استکنید؟ ه باور نمی

سرایی و در عینِ حال شکستنِ شکلِ ظاهريِ ابیات غزل  زمانیِ تأکید بر غزل چه که در مورد این شعر قابلِ توجه است، هم آن
ت است، در صورتی که کلِّ این شعر غزلی سه بیتی است که فقط پاره زل و ِ غ هایش شکسته شده است و این مسأله دلیلی بر قابلی

  .هايِ معاصرِ اوست ي دغدغه دهنده  سراییِ بهمنی و نشان اثباتی برايِ غزل
اند و به دنبالِ فتحِ قلمِ  ذوقی به دست گرفته اند که قیچیِ بی سراییِ بهمنی، ممیزان از دیگر معترضان به شعر و شاعري و غزل

  :شاعرند
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  مرا به جرم همین شعر متّهم کردند
زان نه فقط بر من و هایم غزل ممی  

  ها  مرا به جرم همین شعر اگرچه قیچی... 
  

  در توهمشان فتح بر قلم کردند... و
  وکم خویش هم ستم کردند به ذوق بیش 
  کردند خطوط کم  خط از این به خشم،هفت

  
  )711و710همان،(
  :ـ بازگشت به دبستانِ غزل3

ا او همیشه خود  ري غیر از غزل نیز طبعهاي دیگ طور که پیش از این نیز اشاره شد، بهمنی در قالب همان آزمایی نموده است؛ ام
منتشر شده  1369توان در دفترِ شعري که در سالِ  بنابراین می. گیرد داند و هرگز قلم از این قالب بازنمی می» شاگرد دبستانِ غزل«را 

  چونِ براي بهمنی، غزل هم. غزل را مشاهده کرد هاي پیشینِ او ندارد، باز هم آرزوي بازگشت به سرایی ي چندانی با غزل و فاصله
  :شود تنگ او می ي اوست که لحظه به لحظه و آن به آن دل معشوقِ دیرینه

  اینک آن طفل گریزانِ دبستان غزل
  بالد لیک  چتر نیماست به سر دارد و می

  

  بازگشته است غریبانه به دامان غزل  
  کشدش از پی باران غزل عطشی می

  
  )347: 1390بهمنی، (

که در بازگشت نیز با او  خواند که راه بازگشتی ندارد، مگر آن باز هم غزل او را به راهی می» نیما»  با وجود به سر داشتنِ چترِ
  :قدم شود هم

  جاکه راه بازگشتی نیست خوانَدم آن غزل می
  

  مگر در بازگشتن باز با او هم قدم باشم
  

  )632همان، (
ی در آغازِ راه ش هاي خاموشیِ  ، روحش با روحِ غزل چنان پیوندي دارد که در لحظه»هاي پیاپی در فصلِ عطسه«اعري هم حتّ

  :کند زبانِ غزل، دلش هوايِ غزل می
  )98همان، ... . (به قفل آن نخورد/ که رمز هیچ کلیدي/ هوايِ زمزمه در یک اتاق در بسته/ ست دلم هواي غزل کرده

هایی در قالبی غیرغزل است،  رود که در پایانِ آخرینِ دفترِ شعريِ موجودش، که سراپا دلتنگی و این شیفتگی تا جایی پیش می
  :برد اش به پایان می سراید و غزل را با ستایشی از این یارِ دیرینه باز هم غزلی می

  کنم  ام هنوز و غزل فکر می من زنده
  

  با نشتري به نام قلم آزمون شده  
  

  )824همان، (

  :هاي غزل ـ نارسایی4
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اما سخن از . تابد ها را برنمی هایی که لفظ در برابر معانی واال دارد و آن نارسایی. ي نارساییِ شعر سخن گفتیم پیش از این درباره
جایی که مضامینِ موجود در غزل وصف دنیايِ درون است، در شرحِ دنیايِ بیرون عاجز  از آن. نارساییِ غزل از جنسِ دیگري است

ل را می. هایی دارد و نارسایی نماید می ستاید و از آن دفاع  هرچند بهمنی به عنوانِ یکی از مدافعانِ سرسخت غزل، همواره روحِ تغزّ
ا گاهی حق می می ل، روایت دهد که لهجه کند، ام گرِ دنیايِ امروزِ ما نباشد؛ چراکه روحِ تغزّل و عشق در دنیايِ امروز و در  ي تغزّ

تواند با مضامین  ما نیست، بنابراین زبان غزل نیز نمی زبانِ عشق، زبانی جمعی و گویاي روزگارِ . ر رنگ باخته استبرابرِ انظارِ معاص
  :کاستی از زبانِ ماست، نه غزل. گذشته و با استحکامِ پیشین به حیات خود ادامه دهد
  ست  غزل در نزد من هرچند جان شعر ایرانی

  گویاست وباهرگویشی است عشق ي تغزّل لهجه
  رسد، حیفا ماند و فصل تعزّل می غزل می

  

ل در چنین ایام اما راوي ما نیست   تغزّ
  ...بدا، در میهنم اینک زبان عشق گویا نیست

  نگاهی که برایش فرصت دیدارِ فردا نیست
  

  )735: 1390بهمنی، (
. هایش را یکی یکی پاك کند ات یکی از غزلدارد تا حروف و کلم کن را برمی با چنین اعتقاد و اعترافی است که بهمنی، پاك

ي اشعار  کلمات یکی پس از دیگري از صحنه. هاي رباتی و زندگی با تمام سرعت است دنیايِ معاصر، عصرِ تکنولوژي، حواس
  . ماند و همان چند کلمه باید گویايِ همه چیز باشد چیز باقی نمی شمار هیچ ي انگشت شوند و گاه جز چند کلمه حذف می

  : رود هایش می دارد و به سراغ ردیف یکی از غزل اش را برمی کن در چنین شرایطی بهمنی، پاك
  کنم هایم را پاك می ردیف یکی از غزل... و/ دارم کن را برمی پاك/ توانم به سرم زده که می

  غزلی مثل تو نایاب سرودیم از تو/ من و دریا غزلی ناب سرودیم از تو
  لی مثل تو نایابغز/ من و دریا غزلی ناب

کارِ شاعر سرودن است، پس تکرارِ ردیف آن هم ردیفی . چندان گویاست که احتیاجی به بیان ندارد» سرودیم از تو«از نظرِ او 
  :کند بیند که قافیه را باخته است، قافیه را هم پاك می می. رود ها می به سراغ قافیه. چنین طوالنی لزومی ندارد

  کنم شان می پاك... و/ ایم هاست قافیه را باخته ما که قرن: خیالم می/ ها قافیه/ ارندتفاوتی د ي بی چه قیافه
  غزلی مثل تو نایاب/ من و دریا غزلی ناب

  غزلی مثل تو/ من و دریا غزلی
ا دغدغه همین  وزنی ناشی از شاید اندیشیدنِ انسانِ معاصر به بی. کند چنان در ذهنِ او سیر می هم» سرعت«ي اندیشیدن به  ام

  :زدگی باشد شتاب
  دارم را برمی  کُن پاك.../ و/ اندیشم می/ وزنی به بی/ »دیوژن«ي آب  به کاسه/ امروز  به شتابِ انسانِ/ ام هنوز خیاالتی

  غزلی مثل تو/ من و دریا غزلی
  من
  دریا     



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

١٢٤ 
 

  غزل            
  )537ـ539همان، ( .تو                   

دادند و شاید مواد خامِ  اي که مرکز معناییِ بیت را تشکیل می چهار کلمه. ماند اي باقی می ارده کلمهفقط چهار کلمه از بیتی چه
  . اند؛ من، دریا، غزل، تو بوده  سرودنِ شعرِ بهمنی

ی است او کس. ي اهالیِ زمانش مطابقت داشته باشد کند که زبانِ غزلِ امروز باید با زمانه و حوصله بهمنی با این کارش ثابت می
لِ اهمیت قرار می که مخاطبانش را در درجه اي بیان کند که به گوشِ  هایش را به گونه دهد و برایش مهم است که حرف ي او

اي آزاد نباشد و  دهد، غزلش قفسِ پرنده از این روست که گاهی ترجیح می. عصرانش خوش بیاید و آن را با گوشِ جان بشنوند هم
  :ي تنگ غزل نگنجاند فیهمضمونِ رها را در بند قا

تقصیر هم  بی/ تنگ شده/ دلت براي شنیدن غزلم/ فهمم می/ خواهد آزادش می/ که طبیعت/ اي باشم ترسم قفس پرنده می
/ پرنده/ اش شدم ي قفس شدنش وسوسه/ اي به غزلم آمد پرنده/روزي / خواهد قفس تو باشد غزلم نمی/ تقصیري هم ندارم/ نیستم

  )783  همان،. (به سراغم نیامد/ غزلی/ تا گریز پرنده!/ شگفتا/ مثل تو/ مثل تو نگاهم کرد
فاتی که باید برايِ رعایت»دانم تا همیشه تنها هستم حیف انسانم و می«هایش با عنوانِ  ي یکی از غزل بهمنی در حاشیه   ، از تکلّ

هایی از این  و غزل[البتّه و صد البتّه که در این غزل « :گوید آید و می ها به خرج دهد، به ستوه می وزن و زحافات و تساويِ مصرع
کی از سبک و سیاقِ غزلیات متقدمان به عمده، کناره جسته] دست آن نبوده. ام کَم دو [ي یک بیت  ام که هردو پاره یعنی در بند
بدون دردسر و با ] به قول فرنگان[» ریتم«هنگام سرودن این شعر وزن، یا . به یک اندازه و با تعداد افاعیلِ مساوي باشد] مصراع

هاي کوتاه و بلند  شود این غزل دیدم می... آورد نشست و کلمات را به همراه خود می راحتی و روانی در ذهن می
بهمنی، حاشیه، (» .شوند، به حساب آورد که کوتاه و بلند می» نیمایی«المصراع و متساوي االضالع را مثل شعرهاي  غیرمتساوي

ـ به لحاظ قالب  کند اي می گونه که خود نیز اشاره البته ناگفته نماند که این شعر ـ همان. سراید می  اي نو غزل و به شیوه) 375: 1390
  .آید شعري نیمایی به حساب می

  

  ـ شعر و غزل بهمنی ج
غزلِ خویش نیز  هایی براي شعر و دهد، ویژگی هایی که بهمنی براي شعر و غزل ارائه می در میانِ تعاریف و ویژگی

ی این مختصات را . شمارد؛ خصوصیاتی که گاه منبعِ الهام او در شعر و گاه وجه تمایز شعرِ او از دیگران است برمی به طورِ کلّ
ـ تأثیرپذیريِ 2؛ )ي شعر و معشوق است که شاملِ منبعِ الهامِ شعر و استحاله(شعر بهمنی » آنِ«ـ 1: توان به چهار دسته تقسیم نمود می

  .ـ غزل بهمنی4ـ شعرِ بهمنی؛ 3همنی از حافظ و نیما به روایت خود؛ ب
  :شعر بهمنی» آنِ«ـ1

از نظرِ او شعر، محصولِ مخاطب است، اما این مخاطب، مخاطبی . هاي اوست گیر در شعرِ بهمنی، خطاب یکی از موارد چشم
  .شعرِ بهمنی است» آنِ«معمولی نیست، معشوق و 
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. ـ عشق و دلدادگی است ـ و غزلِ بهمنی ـ به طورِ خاص ن اشاره شد، مضمونِ اصلیِ غزل ـ به طور عامطور که پیش از ای همان
  . شود نیز یکی از محورهاي اصلیِ این شعر محسوب می» معشوق«بدین ترتیب 

. ی دو کارکرد داردمعشوق در شعرِ بهمن. گر ي برتر، زیباتر و افسون حافظ است؛ همان چهره» آنِ«چون  معشوقِ شعرِ بهمنی، هم
روند که درونِ یکدیگر استحاله  جا پیش می که شعر و معشوق تا آن که شعرِ او محصولِ این مخاطبِ برتر است؛ دوم آن این اول 
  .اند رسند؛ گویی این دو هرگز از یکدیگر جدا نبوده یابند و به وحدت می می

  :او  ـ مخاطب، منبعِ الهامِ شعر1ِـ1
اي در  و سهمِ خود را از معشوق حادثه) 424: 1390بهمنی، (داند  ي آتشِ عشقِ معشوق می خود را زاده  بهمنی ققنوسِ شعرِ
  :هایش محصولِ توجه معشوق اوست اي او باغِ شعر و غزل به عقیده) 636همان، . (خواند کالم، یعنی شعر، می

ل از من نیست این باغ ي  شعله بی/ توانی آن را و می/ باغ را ز ریشه بخشکانیاین / توانی با قهري وقتی تو می/ سار سبز تغزّ
هرلحظه / ورنه هنوز هم/ دار تو باشند باید که وام/ هاي قدیمی نیز آن عاشقانه/ سار سبز تغزّل از من نیست این باغ/ بسوزانی/ حضور

  )112و111همان، . (برگی به رنگ عشق برویانم/ توانستم می
ی خیالِ این زیبايِ وصف ناشدنی با یک چشم بر هم ) 701همان، (نی غزلی شورانگیز، ِ او فکر کردن به معشوق یع براي و حتّ

و ) 460همان، (گیرد  بدیلِ معشوق وام می غزلی که عطر و بویش را از حضورِ بی) 711همان، (شود،  زدنِ شاعر، غزلِ ارتجالی او می
  :شود اش می ي گویایی دیدنِ او انگیزه

  گردد ل تو میدر من غزلی اینک دنبا
  جویی شاعر؟ که به شعر تو  از خلق چه می

  

  ست ي گویایی که تو را دیدن انگیزه اي آن  
  ست گیرایی همه اوست، گراین ازحالت چشمِ

  
  )350و349(

ي ما هستیم، خوانندگان و  خالصه کرده است و ممدوح و محبوب او همه» تو«ي رمزها را در یک ضمیرِ مخاطبِ  همه«بهمنی 
  )15: 1389ثروتیان، (» . گانِ شعرِ بهمنیشنوند
  :ي شعر و معشوق ـ استحاله1ـ2

و ) 448: 1390بهمنی، (اش شده است  ي منظومه واژه  معشوقِ او واژه. اند براي بهمنی، شعر و معشوق در مقامی یکسان ایستاده
ش یکی دانسته »غزل«و » شعر«ي شعرش را با »تو«او بارها . کند قدر که با غزل، با حضورِ خیالِ معشوق پر می اش را، همان تنهایی
  :است

  خوانم نمی جایی  من  که شعري تو آن
  ترسم  می که
  

گویند  به جانت چشم زخم آید چو می
  تحسینم

  
  )398همان، (

  جا تو جا تو، همه جا تو، همه یعنی همه    هست جا از غزلِ من سخنی وقتی همه
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  )613همان، (

  :اد میانِ شعر و معشوق، خود نیز نیازمند استحاله یافتن در معشوق استشاعر براي ایجاد اتّح
  )689همان، . (از قلبِ ماجرا بسرایم/ نه از حواشی/ تا/ مرا به قلبِ خود، این متنِ نانوشته ببر

ا این استحاله فقط زمانی صورت می تحاله شود و نه شعر تواند اس ي معشوق باشد، اگر او نخواهد شاعر نه می پذیرد که به اراده ام
  :بسراید

  سرودمت، نه به زیباییِ خودت شاید 
  

  باید که شاعرِ تو، یکی چون خود تو می  
  

  )624همان، (
شود، شعر به زیباییِ معشوق خواهد شد؛ نه بدان لحاظ که الفاظ شعر زیباست، از آن گونه  و وقتی که این خواسته برآورده می

  :یافته استکه شعر با وجود معشوق یگانگی 
  ام از تو  تازه شعري سروده

  
  غزلی چون خود شما زیبا  

  
  )455همان، (

  ـ تأثیرپذیري بهمنی از حافظ و نیما به روایت خود 2
سرایان،  به عنوانِ سرآمد این غزل» حافظ«. دارِ دیروز باشد سرایانِ بزرگ و نام دارِ غزل تردید باید وام سرايِ امروز بی غزل

توان در جاي جايِ اشعارش  رد پايِ او را می. بهمنی نیز از این تأثیرپذیري مستثنی نیست. بسیاري از شاعران بوده و هستبخشِ  الهام
  ي ادايِ دهنده این یادآوري نشان. ي اثرپذیريِ بهمنی از حافظ را مورد بررسی قرار دهیم جايِ آن نیست که میزان و نحوه. یافت

فرستد تا کلید خلوت آن رند را از  اي که معشوقِ خود را شاخه نباتانه به درونِ دفتر حافظ می منیبه. دینِ بهمنی به حافظ است
  :شاخه نباتش بستاند

درونِ / تمام دیشب را/ به قفل آن نخورد/ که رمز هیچ کلیدي/ هواي زمزمه در یک اتاق در بسته/ دلم هواي غزل کرده است
بپرش شاخه !/ بپرس شاخه نبات من/ کلید خلوت خود را کجا گذاشته است؟/ این رند! خداي من/ به جستجو بودم» حافظ«دفترِ 

  )99و98: 1390بهمنی، (ندزدیده است؟ / اش ي دلتنگی براي لحظه/ بپرس، آیا، آن را/ نباتش کلید را دیده است؟
  :ت به آن دوکنند با وجه شبه سیري ناپذیري مخاطب نسب بهمنی معشوق خود را به غزلِ حافظ مانند می

  !گوید از من سیر خواهی شد، زبانش الل می
  

  آخر کسی از شعر حافظ سیر خواهد شد؟
  

  )451همان، (
» حب نباتی«نیست، حداقل براي دلخوشیِ او هم شده » شاخه نباتانه«هایش  خواهد که اگر غزل و در جایی دیگر نیز از عشق می

  )642همان، . (براي او بفرستد
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فهطور که مش همان با وجود ارادتی . اي یافته است هاي خاصِّ خودش در اشعارِ بهمنی نموده ویژه اهده شد، حافظ به همراه مولّ
را نیز بر » نیما«کند، اما چترِ  هاي حافظانه یاد می هاي مختلف از غزل دهد و بارها به بهانه اشعارش به حافظ نشان می  که در مجموعه

  :و در اشعارش به دنبالِ روحی نیمایی است) 347همان، (بالد  بیند و به آن می سرِ خود می
  ست  نیمایی  جسمم غزل است اما روحم همه

  
  ي تلفیق این چهره تماشایی است در آینه

  
  )349همان، (

داند و  ي چنین مقامی نمی ي بزرگانی چون حافظ و نیماست، اما خود را شایسته هرچند تمامِ تالشِ او برايِ به کارگیريِ شیوه
العی را درباره   :کند ي شعرِ این بزرگان انکار می متواضعانه داشتنِ هرگونه علم و اطّ

  ام نخوانده» حافظ«اما منِ ربات که 
  

  ام نچیده» نیما«برگی هم از طبیعت   
  

  )717همان، (
  

  هاي شاعر دـ ویژگی
هاي نهانی قلب او را  که رنج] است[ناشاد  وجودي«هایی دارد؟ از نظر سورن کیرك گآرد شاعر  شاعر کیست و چه ویژگی

انگیز  خیزد، چنانست که گوئی نواي دل ها برمی اي از آن اند که هرگاه آهی یا ناله ولی لبانش را چنان ساخته. صدپاره کرده است
  ) 244: 1348کاشف، (» .رسد موسیقی به گوش می

ی بدون مراجعه به . ي شعر، یعنی شاعر، است هاي گوینده دهد، ویژگی از جمله تعاریفی که بهمنی در بابِ شعر ارائه می حتّ
. اي در اندیشه و نگاه او دارد جایگاه ویژه» شاعر«توان دریافت که  اشعار بهمنی و با نگاهی اجمالی به عناوینِ دفاتر شعريِ او می

. ین مسأله مبین نگاه خاص او به شاعري استمنتشر کرده است که هم» ست شاعر شنیدنی«دفترِ شعري با عنوانِ  1377بهمنی در سالِ 
  .ـ استغراق3ها؛  ضعفـ 2ها؛  ـ قوت1: توان به سه دسته تقسیم کرد گزیند می هایی را که او براي شاعر برمی ویژگی
  :ها ـ قوت1
همان، (ضداد، ي ا زاده) 522: 1390بهمنی، (کند؛ او را شنیدنی،  هایی را براي شاعر مطرح می وي در خاللِ اشعارش صفت 
فاقی در خلقت ) 398 دهد که دیدگاه  ها تعاریفی هم براي شاعر و شاعري ارائه می در کنارِ این صفت. خواند می) 788همان، (و اتّ

  :داند می» ذوقِ درد سر داشتن«براي مثال او شاعري را . نماید باره روشن می خاص او را در این
  کنم هستم من ولی فکر می

  اعري یعنیش: ست درکم این
  

  گویم خاصه وقتی که شعر می  
  یک نفر ذوق دردسر دارد

  
  )699همان، (
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جا که معتقد است هرکه در شاعر سهمی داشته باشد، نه بیم دزدیده شدن دارد، نه  در نگاه او شاعري جایگاه واالیی دارد، تا آن
زانِ دارایی هراس گم شدن و نه دلشوره شاعر می ؛ و یا در)554همان، (!) (ي ممی گوید بابِ قناعت:  
  )664همان، . (کند قانعش می/ نمِ شعري/ حریص نیست/ شاعر حسود هم که باشد

  :ها ـ ضعف2
دقایقی که یا از سرِ جبرِ جامعه و نگاه کژفهمِ مردم است و یا . کند بهمنی دقایقی در زندگی دارد که او را مجبور به اعتراف می

پدرش، بهمنی، به سببِ شاعري کسوت فرزند خلف بودن را از تن به در کرده است و مادرش نیز ي  به عقیده. در پیِ ضعف بشري
  : ندارد» بد شدن«بر شاعريِ او گریسته است؛ وي راهی جز اعتراف به 

  ام ست که من نیز کمی بد شده خبر این
  پدرم خواست که فرزند مطیعی بشوم
  عشق برخاست که شاعرتر از آنم بکند

  من اند که سويِ صراط سو وآن ینشعروعشق ا
  ام راکه گریست  مادرم شاعري و عاشقی

  

  ام که درین شیوه سرآمد شده این اعتراف   
  ام چه نباید شده شعر پیدا شد و من آن

  ام ي دیدار تو شاید شده که همان لحظه
  ام اش رد شده چشم را بسته و از واهمه

  ام ي مقصد شده گشته باورم گشت که گم
  

  )726و725 همان،(
گاهی قید شاعري را در ) 128: 1377سعدي، (» که هرچه نقل کنند از بشر در امکان است«: چون سعدي که معتقد است و یا هم

  :کند هاي بشري و یا شاعر بودنِ خویش اعتراف می بیند و به ضعف خود ضعیف می مقابل قید انسانیِ
عی بی  ام نشدم گناهی بگو که مد  

  
  گناه که نه بی  قید... و بگو که شاعرم   

  
  )715: 1390بهمنی، (

  ام مقابل خودمم بس که منحنی شده 
  منی که با همه تردید باورم شده بود

  

  ام شنیدنی امروز دیدنی شده  منِ  
  ام ام، آدم آهنی شده خالف شاعري

  
  )727همان، (

یکی ضعف شاعر در مقایسه با نقّاش که تواناییِ  کند بدین قرار است؛ هایی که او براي شاعر و شاعري مطرح می برخی ضعف
  :در قفس کردنِ پرنده را ندارد

  )747همان، . (شعر کنی/ ي در قفس را توانی پرنده و نمی!/ شاعري/ نقّاش که نیستی/ عکّاس که نیستی
اي را  است که قادر است پرندهتر به سراغ این شعر برویم، خواهیم دید که در حقیقت این ضعف نقّاش   البتّه اگر با نگاهی ژرف

  . کند ي در قفس را شعر نمی رغمِ تواناییِ انجامِ این کارـ پرنده به اسارت درآورد اما شاعر ـ علی
  :نگاهی به زندگیِ شاعرِ امروز و بایدها و نبایدهایش دارد گاهی نیز نیم
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فم می/ توانم متوقّف کنم زمان را که نمی و زمان به تراشیدنی / در گلوي مدادم ماند/ شعر/ روزهمین ام/ کند گاهی زمان متوقّ
فم کرد   )795همان، . (آید شعر به سراغم نمی/ دلواپس که نباشم!/ حیرتا/ شاعر باید چند مداد تراشیده همراهش باشد/ دانم می/ متوقّ

  :ـ استغراق3
» استغراق«بر آن تأکید بسیاري دارد و آن را اي است که نیما یوشیج نیز  یکی از خصوصیات شاعرِ مورد بحث بهمنی، مشخّصه

ي  توانایی در این است که خود را به جاي دیگران بگذاریم و از دریچه. قبول نکردن، توانایی نیست«: نیما معتقد است. نامد می
ی را که آن ها را قبول نداریم، بتوانیم مثل آن اگر کار آن. ها نگاه کنیم چشم آن شما اگر . برند، برده باشیم میها از کار خود  ها حظّ

موقتاً . شاعر باید بتواند خودش و همه کس باشد. این هنر را ندارید، بدانید که در کار خودتان هم چندان قدرت تام و تمام ندارید
ول، استغراق، حل: کند را با چهار واژه تعریف می» ابژه«وي راه نزدیک شدن به ) 13: 1351نیما یوشیج، (» .بتواند از خود جدا شود
ها و  بهمنی نیز یکی از ویژگی) 50: 1383جورکش، . (هاي مختلف نزدیک شدن به شیء یا شخص است تخمیر، ذوب که درجه

قیت شاعر را در یکی شدن با موضوعِ مورد بحثش ـ یا به قول نیما    :داند ـ می»ابژه«عللِ موفّ
  ست  نه فقط شاعرِ این شعر عزا پوشیده

  
  رنگ محرّم شده است مه، همهایش ه واژه  

  
  )643: 1390بهمنی، (

ي استحاله می او در سرودن تا حد  شود به شعر، صدایش شنیده می» اندیشیدن«یابد که به گاه:  
  )746همان، . (شوم شنیده می/ اندیشم و می/ شعر؟/ چه صدایی است

که خود یکی از عواملِ سرماخوردگی است، مانند دیگران  کند، سرما یابد که فراموش می تمثّل می» سرما«و یا چنان در پوستینِ 
  :خورد سرما نمی

  )715همان، . (که در کوچه سرما خورده است/ نویسم براي سرما می/ شعري/ به خانه که رسیدم
ا در خود چیز ر تواند تا جایی پیش برود که به شعر استحاله یابد و به جايِ تندیسی در نمایشگاه بنشیند و چنان همه شاعر می

  :غرق کند که تندیسی را در شعرِ خود نشاند
در این / ست او تندیسی/ در نمایشگاه او/ من شعري هستم/ حاال/ اداي او را درآوردم/ من هم/ آورد داشت ادایم را در می

  )810همان، . (مجموعه
  

  گیري نتیجه
رساند، بنابراین شایسته است  فرهنگ یاريِ به سزایی می هایی است که به غنايِ زبان و ادبیات یک نقد و تعریف شعر از مقوله

ي قرار بگیرد و از دغدغه متعدد سره از ناسره . هايِ اصلیِ ناقدانِ شعر و شاعري باشد که موضوعِ تحقیقات شعر است که محک نقد
  .شود می

بحث بر . راست، خواه شاعر باشد، خواه ناقدهرکه شعر را با معیارهايِ درست و ترازويِ حقیقی بسنجد، شایستگیِ نقد شعر را دا
ی ناقدان سرِ این نیست که شاعر توانایی و یا شایستگیِ نقد شعر را دارد یا نه، زیرا هرگز درباره توان  ـ نمی ي تمامیِ شاعران ـ و حتّ
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ی را صادر نمود که شاعر صالحیت نقد شعر را ندارد و تنها ناقد است که می میزانی براي سنجشِ شعر در نظر تواند  این حکمِ کلّ
هایی را براي شعر برشمارد که با به  تواند ویژگی دان و شعرشناس باشد می ـ که زبان  آن هر ناقدي  هر شاعري ـ و به تبعِ. بگیرد

  . کارگیريِ آن، شعر ارزش و اصالت حقیقی بیابد
دست داده است؛ نه در قالبِ تألیف نظریاتش به صورت مستقل و بهمنی به عنوانِ یکی از شاعرانِ موفّقِ معاصر این معیارها را به 

ا، بلکه در میانِ اشعارِ خود این مشخّصه فه ها را برشمرده، تا آن مجزّ ها بهره برده است؛ حتّی عناوینی  جا که در توان داشته، از آن مؤلّ
در «داختن به معیارهايِ شعري است؛ عناوینی از قبیلِ را که برايِ دفترهايِ شعر خود برگزیده است ناشی از همین احساسِ نیازِ پر

  .»کنم ام هنوز و غزل فکر می من زنده«و » هاي نسوزي دارد این خانه واژه«، »ست شاعر شنیدنی«، »وزنی بی
خشیده هایی بدان ب شود ـ آن را از یک قالبِ قراردادي فراتر برده و ویژگی ي غزل ـ که بهمنی بدان شناخته می در بحث درباره

ها و به دست دادنِ  تمامِ تالشِ بهمنی در این تعریف. هاي اصلی و اجتماعیِ شعرِ امروز به حساب بیاید است که یکی از درونمایه
  .ها بر آن بوده است که شعر و غزل را به دنیايِ معاصر وارد کند، خواه در قالبِ غزل، خواه در قالبِ شعرِ نو هايِ آن ویژگی

ید زبانِ گویايِ انسانِ امروز باشد و شاعر هرکه باشد، باید جان و روانِ خود را چنان در خدمت شعر گیرد که شعر هرچه باشد با
  .  حائلی میانِ او و شعر و مخاطبش باقی نماند

  

  ها یادداشت
  :زیر رجوع کنید  توانید به منابعِ ـ در این زمینه می1

  . امیرکبیر: نتهرا. نقد شعر در ایران). 1377(ـ درگاهی، محمود 
ین امیرکبیر: تهران. نقد ادبی). 1369(کوب، عبدالحسین  ـ زر.  

  .جامی: تهران. هاي نقد ادبی مبانی و روش). 1377(ـ امامی، نصراهللا 
درضا  4ي ، شماره1ي نقد ادبی، سال مجله. »شعر به روایت شاعران«). 1388(ـ صالحی مازندرانی، محم.  

2ي شعر رجوع کنید به ارسطو درباره ـ به منظور آشنایی با نظریات :  
  .امیرکبیر: تهران. ارسطو و فنّ شعر). 1387(کوب، عبدالحسین  ـ زرین

براي . اند ماهیت شعر سخن رانده  ـ بزرگانی چون خواجه نصیر طوسی، حاج مالّهادي سبزواري و نظامیِ عروضی در باب3ِ
  70ـ76: 1385سا، شمی: هاي این بزرگان رجوع کنید به آشنایی با نظریه

: گوید ي شعر و شاعري می نیما یوشیج در کتاب درباره: ـ مختصري از نظرِ نیما و شاملو در خصوص غزل بدین قرار است4
البته . میدانی باشد که من یا شما عشق خود را با آن بیان کنیم. ي خود را گم نکند ي غزل این است که موضوع عاشقانه الزمه«

ا یک چیز را گوینده. شود وند که احساسات من و شما را داشته باشند و غزل از این راه دنیایی میش کسانی هم یافت می ي غزل  ام
غزل جزئی از طبیعت است که شما در ... ي طبیعت، در صورتی که غزل جزئی از طبیعت است ي دنیاست و همه بازد و آن همه می
شمیسا، (» ها نیست؟ ترین میدان تان بسنجید آیا میدان غزل براي شاعر تنگخود. سازید غزل خود شماست و داستانی که می. آنید

1386 :278(  
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چیز از  در غزل هیچ... غزل شعر زمان ما نیست«: گوید احمد شاملو نیز اصوالً منکر غزل است و در انتقاد از دیوانِ رهی معیري می
مصراع اول، ... ي نقلیه کجاوه و محمل است جا آخرین وسیله آن ي غزل راه ندارد و در ماشین در محدوده. رود کاروان تندتر نمی

دهد و فی الواقع  ي اول به دست می ي آن به صراحت مفهومی کلی از جمله کند، چرا که قافیه تکلیف مصراع دوم را هم روشن می
و . اصلی آن از پیش معین است ي اساسی و یی خواهد بود که کلمه باري جمله) ي مکمل مصراع قبل نباشد اگر نتیجه(مصرع دوم 

است و » مایحتوي غزل«نیت من از غزل فرم و شکل غزل نیست که : گوید کند و می سرانجام انتقاد خود را محدود به محتواي غزل می
)280و279همان، (» .این بازي لوس غزل سازي
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  :نموداري از مطالبِِ موجود در مقاله

  ام اعر معاصر قرنی ندیدهمن ش 
دعلی بهمنی  واکاوي( و بازشناسی دیدگاه محم  

  )ي آثـارش ي شعر و شـاعري در آیینه درباره
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  »هوشنگ ابتهاج «در اشعار  ينمادگر
  

  1یاصل ینیحسن حسغالم

  چکیده

ی است که اکثر شاعران بزرگ به آن همیشه یکی از ارکان اصیل و مهم آفرینش و امتداد آثار بزرگ ادب) نماد(رمز یا سمبل 
ویژگی بارز نماد، ابهام، عدم صراحت وغیرمستقیم بودن آن است، به این معنا که در . ادبی است يها هینماد یکی از آرا.پرداخته اند

ابتهاج  هوشنگ .زبان سمبلیک مراد و مقصود، ظاهر و صورت کالم نیست بلکه مفهومی است  وراي ظاهر و فراتر و عمیق تراز آن
در این مقاله . از شاعران معاصر در شعر خود از نماد سود جسته است و همین امر یکی از رازهاي پیچیدگی و ابهام شعر اوست

سیاسی و  يها شهیاشعار اوبرگرفته از عقاید و اند يآن چه مسلم است نمادها. شعر ابتهاج ، شرح و بررسی شده است ينمادها
   .سیاسی اجتماعی دارند، متفاوت است  يها شاعران معاصر، که عمدتاً جنبه يري او با نمادهاشع ياجتماعی اوست و نمادها

  

 

  ابتهاج   -معاصر شعر -نمادگرایی  :هاکلید واژه

                                                        
  Gholamhasan Hoseyni Asli .، رایانامهرشت یتیعلوم ترب یکارشناس -1
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  مقدمه

مثال نمایه ي چرخ . ابدی یفراسوي خرد دست م ییها به انگاره کند یهنگامی که ذهن ما مبادرت به کنکاش در یک نماد م
موجب درك خورشیدي الهی شود ، اما خرد ما ناگزیر دراین مرحله به ناتوانی خود گردن می نهدچراکه انسان  توان  تواند یم

یک اصطالح است ،یک نام یا نمایه یی که افزون بر معانی قراردادي  مینام یآنچه ما نمادش م« . تعریف وجودي الهی را ندارد
) 35:1377یونگ ،(» نمادشامل چیزي گنگ ،ناشناخته یا پنهان از ماست .نیز باشدوآشکار روز مره ي خود داراي معانی متناقضی 

طبیعت را «و  کنند یخاص با موقعیت جغرافیایی متفاوت و در ظرف زمـانی معلوم زنـدگی م يهـا نیهـا در سرزم که  آدم میدان یم
درك شناخت که از این واقعیت دارد مضامین گیرا و  ؛ ابتهاج با) 1385: بذرافشان،هستش در نیستش(» اگر سرمایه هنرمند بدانیم

. ردیگ یدلکش، تشبیهات و استعارات و صور خیال بدیع، زبان روان و موزون و خوش ترکیب و هم آهنگ را در خدمت آن م
در درونش . ردگذ یو صمیمیتش از صدا و پرواز م ردیگ یسرچشمه م» مهر«از  اش یمهربان. شمال را دارد يها کالم او مهربانی سبزه

آدمی است رنج کشیده و با قلبی . شود یسبز بهاري در اشعارش احساس م يها اولین جوانه. شمال، خانه دارد يها لطافت علف
شاعري که . دهد ی، مفاسد و مظالم اجتماعی رنجش مها یی، بی وفاها ی، نامهربانها يحساس و عاشق و با نگاهی رمانتیک که بد

وافر او به ذات هنر به  ي زندگی ابتهاج اگر چه پر است از شور و عشق و مهربانی، اما عالقه. ا کشف کردهحقیقت تنهایی انسان ر
 سازد یموسیقی، از او شاعري م يها ها و دستگاه شعر و گوشه يها او در شناخت گونه يها موسیقی و به شعر و به تمرین و ممارست

دوره آموزش دبستانی را در همین شهر و آموزش . در رشت به دنیا آمد 1306ر سال هوشنگ ابتهاج که د. همه جانبه يها ییبا توانا
وي با . منتشر کرد» ها نخستین نغمه«او در دوران دبیرستان اولین دفتر شعر خود را به نام . دبیرستانی را در تهران به پایان رساند

است به شعر اجتماعی  1332پرتب و تاب پیش از  يها السرودن شعرهاي عاشقانه آغاز کرد اما با کتاب شبگیر خود که حاصل س
  .روي آورد

با این که فقط تا شانزده سالگی در نزدیکی دریا و امواج خروشان آن به سر برده اما تصاویر در شعرهایش به قدري زنده و 
مشترك با شاعر  ي یک تجربهکه انگار در همین لحظه خواندن، قابل دیدن است و در ضمن لذت بردن از آن، به  شود یجاندار م

  .میرس یم

به طور «. متفاوت است شود یبا شعري که در خلوت بیابان متولد م دیآ یفرکانس عناصر بومی شعري که از همسایگی جنگل م
با شاعري که در حاشیه ي خشک و آفتابی  کند یسرسبز و شرجی و ابري جنگل زندگی م يها مسلم، شعر شاعري که در دامنه

  ) . 120:1377حقوقی، (» تفکر ي بسیار تفاوت دارد چه از نظر تخیل و چه از لحاظ نحوه برد یسر مکویر به 

در شعر » عناصر  نمادي«چند از اشعار حاوي  ییها براي اجتناب از تطویل مالل آور کالم و آذین بستن مقاله به ذکر نمونه
در شعر  یعیعناصر طب میشد ریدر شعر ابتهاج ناگز يشدن عناصر نماد انیخالصه کردن وبهتر نما يمابرا.میپرداز یم» سایه«ابتهاج 

  :که عبارتنداز  مینما میاورا به سه دسته تقس
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 نمادگرایی در واژگان دریایی

 نمادگرایی در سمبلیک مرغان

  نمادگرایی در عناصرطبیعت درختان  وبرگ

  

  نمادگرایی در واژگان دریایی

روزگاران، شاعران نامدار و بزرگ نیز در دامان خود پرورده است که شعرشان به آثار سرزمین سرسبز و سرافراز گیالن، به 
با سر بلندي از حزین الهیحی، فیاض، مخفی رشتی و دیگر گویندگان نازك اندیش  توان یو م زند یشاعران نام آور ایران پهلو  م

یا، نعمت پندار و گفتار نیک را به مردم گیالن ارزانی طراوت هوا و سخاوت زمین، سرفرازي کوه و سرزندگی در. گیالنی نام برد
درخت اندیشه خود را با استفاده از  يها داشته است و در این گذرگاه زمان و در این چشم انداز دلفریب و بیکران؛ ابتهاج شاخه

 .عناصر  نمادي  طبیعت بارور ساخته است

فضاي طبیعی و مالیم و آرام از دریا و ساحل ، یا توصیف  سخت و خشن و ناهموار و درشت  یا  يها او در توصیف صحنه
که متناسب با صحنه سخت و سنگین باشد و نثر  ردیگ یشبی طوفانی با همه ترس و لرزهاي که به دنبال دارد کلماتی را به خدمت  م

ها ، اوزان نرم و  ها ،جمله اژهکه ناهموار و پر دست انداز است و در توصیف حاالت مالیم و نرم، و کند یو شعري را استفاده  م
بتی، ( ردیگ یلطیف را به خدمت  م در تو صیف نماد »  تاسیان«در بسیاري از مجموعه ي اشعار »  ابتهاج«اشعار) . 1380:149مح

در شعر خود به کار  رمزيموج، دریا، مروارید، نهنگ، را به صورت : طوفان و دریا چنین ویژگی را داراست  او کلماتی همچون
  :به طور نمونه.برده است

  باز طوفانِ شب است

  مشت کوبد یهول بر پنجره م

  در تنهایی لرزد یشعله م

  )120:تاسیان(باد فانوس مرا خواهد کشت؟                                                                  

خسته، خموش، آهسته، مست و رمیده هوش به ما خوابناك، سکوت،  يها در این نمونه، شاعر فضاي آرام را با آهنگ واژه
  .اندینما یم

  

  در زیر سایه روشن مهتاب خوابناك



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

١٣٧  
 

  در دامنِ سکوت شبی خسته و خموش

  شاعري به راه گذرد یآهسته گام م

  )25:تاسیان...                                                                           (مست و رمیده هوش 

ات گرفته شده از عناصر طبیعت، در دست شاعر ابزاري هستند براي باز کردن گره احساسات که باید به زیباترین و کلم 
طبیعت که منبع الهام شاعر درد کشیده است در عنصر تصویري طبیعت نظیر باران، جنگل، مرغ، . موجزترین شکل ممکن بیان شود

  .کند یبهار و پاییز نمود پیدا م

از جمله آثار زیباي او . ردیگ یاست که شاعر در اکثر مواقع از نماد کمک م» دریا« ي کلمات  ،به کار بردن واژه یکی از این  
  :دریا معنایی ژرف اندیشده است ي گسترده ي نهیاست که از کشاکش امواج و س» بانگ دریا«

  ریا سازسینه بـایـد گشاده چـون دریـا          تا کند نغمه اي چو د              

  نفسی طالقت آزموده چو موج           کـه رود صدره و بر آید بـاز              

  تـنِ طـوفـان کـشِ شـکیـبنده           کـه نفرساید از نشیب و فراز              

  ...بـانـگ دریـا دالن چنین خیزد           کـار هر سینه نیست این آواز              

  )177: سیاه مشق(                                                                                                           

  دریاست چه سنجد که بر این موج خسی رفت/ ما همچو خسی بر سر دریاي وجودیم

  )15:سیاه مشق(                                                    

  دریا دالن چنین خیزد               کار هر سینه نیست این آوازبانگ     

  )122: سیاه مشق(                                               

 

ها بوده خیلی صحبت  از باران و ابر از صداي ریزش باران و چک چک قطرات که شاعر نظاره گر آن» ابتهاج«شعرهاي  در 
در دانستگی . که براي ما نیز آشناست سازد ی، فضایی مکند یکه خواننده را مسحور م ندیآفر ییی مشاعر چنان فضاها. شود یم

ند، آن خاطره را بیدار م يا ها با ضربه کلمه. جمعی ما موجود است   :نظیر کند یمؤثر، گر چه آرام و کُ

  باز باران است و شب چون جنگلی انبوه   

  دیرو یاز زمین آهسته م
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  با نواهایی به هم پیچیده، زیر ریزش باران                                    

  با خود او را زیر لب نجواست                              

  )125:راهی و آهی...                                                                (دیگو یسر گذشتی تلخ م

  

  بر پنجره انگشت می ساید يا شاخه/ نزدیک شود یبانگ پایی م/ کوچه تاریک است

  بر شیشۀ تاریک چکد یاشک باران م 

  سوزد یمن نشسته پیشِ آتش، در اجاقم همیه م

  دخترم یلدا

  .خفته در گهواره می جنباندش مادر

  ... .سایۀ باریک اندام زنی افتاده بر دیوار/ بارد یشب گران بارست باران هم چنان یکریز م

  )123:تاسیان(                                                 

  

او در این  سدینو یها و ایجاد فضاي الزم با وسواس کامل م فوران احساسات خود را با گزینش واژه» سرگذشت«در شعر » سایه«
درختان، در  يها هیسامردم دوست دارند که در کنار صداي دلنواز دریا، در زیر .  ردیگ یشعر از ویژگی  واگویی خاطرات بهره م
  .  باران بنشیند و سرگذشت و خاطرات خود را تعریف کنند يها بر جوي آب روان، گاهی در شدت شالق

 ي هیداستان دلتنگی خود را که ناشی از فضاي خاطره آمیز شعر و حاصل روح... او با کمک الفاظی نظیر کوه، دشت، دریا
مثل شعر  دیگو یها سخن م که انگار براي آن کند یبراي همگان بیان م يا نهخاص است به گو ي احساساتی شاعر در یک دوره

  .کند یکه در ابتداي این شعر از کوه، ساحل دریا و در انتهاي آن از دشت بزرگ و کوه بلند یاد م» دیوار«

 

 

  پشت این کوه بلند

  لبِ دریاي کبود

  دختري بود 
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  که من                 

  ...که منش دوست بدارم پرشور و مرا دوست بدارد شیرین/ آفریده شده بود/ گویی که گالی و تو/ سخت می خواستمش

  دیدان یو شما م

  آه، اي اخترکانِ خاموش

  که چه خوش دل بودیم

  من و او مست شکر خوابِ امید

  و چه خوشبختیِ پاك 

  ...دیخند یدر نگاه من و او م

  و میانِ من و او 

  اینک این دشت بزرگ

  ن راه درازاینک ای

  )94:تاسیان.                                                                                                  (اینک این کوه بلند                                    

  

  :دیگو یو یا در مورد ابر که م

  دل تنگم هـواي گریـه دارد        ببارد خواهد یمن آن ابرم که م                       

   گذارد یکجا سر م داند یدل تنگم غرب این در و دشت        نم                       

  )198:سیاه مشق(                                                                             

 

  نه من، گرفتگی عالم این است باز این چه ابر بود که ما را فرو گرفت         تنها

  )316:سیاه مشق(                                                                           

  هوا بد است 
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  ؟يرو یتو با کدام باد م

  تو را ي نهیگرفته س يا رهیچو ابر ت

  که با هزار سال بارش شبانه روز هم 

  )186:تاسیان(                                          . شود یدل تو وا نم                 

  پدرم گفت چراغ    

  و شب از شب پر شد 

  من به خود گفتم یک روز گذشت

  مادرم آه کشید

  زود بر خواهد گشت

  ابري آهسته به چشمم لغزید

  و سپس خوابم برد

  که گمان داشت که هست این همه درد 

  ...در کمینِ دلِ آن کودك خرد؟

  واژة شوم آه اي

  خو نکرده ست دلم با تو هنوز

  من پس از این همه سال

    چشم دارم در راه

  ! که بیایند عزیزانم، آه

  )189:تاسیان(                                                                                                   

  » میراث«در شعر 

  ودپدر جان در دلِ تنگت چه ابري ب
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  میگو یکه من چندان که م

  ...هنوزش هیچ پایان نیست

  غمت با من

  ابري يها درین شب

  زنده ماند، اما

  )191:تاسیان(امیدم در دلِ تنگ که خواهد زیست؟                                              دانم ینم

نوع قرمز آن جزء احجار کریمه است و د ر  ي آهکی و سنگ گونه ي هیجانور دریایی گیاهی شکل که پا -درشعر مرجان 
  .برخورد سایه با آن دیگر گونه است  -شمار در ،گوهر و امثال آن یاد شده است 

  مرجان 

  سنگی است زیر آب

  دریاي نیلگون ي در گود شب گرفته

  تنها نشسته در تک آن گور سهمناك

  .خاموش مانده در دلِ آن سردي و سکون

  او با سکوت خویش

  سیاه ي رفته اي است در آن دخمه از یاد

  هرگز بر او نتافته خورشید نیمروز،

  .هر گز بر او نتافته مهتاب شامگاه

  بسیار شب که ناله برآورد و کس نبود

  کان ناله بشنود 

  بسیار شب که اشک بر افشاند و یاوه گشت

  .در گود آن کبود
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  سنگی است زیر آب، ولی آن شکسته سنگ

  یدي در آن نهفت به ام تپد یزنده ست، م

  نشست یدل بود، اگر به سینه ي دلدار م

ل بود، اگر به سا   )108:تاسیان.                                                (شکفت یخورشید م ي هیگُ

ات قائل ابتکارِ موضوع است و توجه به سنگی در زیر امواج آب و براي او حی رسد یکه در این شعر به نظر م يا نخستین نکته
تنهایی غم آور مرجان در ژرفاي تاریکی دریا با کلمات و . تصویر کردن کران یب يها شدن، و احوال و زندگی او را در عمق آب

  :ترکیبات زیرین هر چه مؤکّدتر و پر رنگ تر و قوي تر تصویر شده است

از یاد «، »موش ماندن در دلِ سردي و سکونخا«و » تنها نشستن در تک گورسهمناك«، »دریاي نیلگون ي در گود شب گرفته« 
  .او از نور خورشید و مهتاب، یعنی چه هنگام روز و چه در ساعات شب یبهرگ یو ب» سیاه ي در دخمه يا رفته

خاصه آن . آن چنین لطیف نیندیشیده است ي هیچ شاعري در زبان فارسی مرجان را این گونه به تصور در نیاورده و درباره« 
اف وي همه تصورات و احساسات و درکه زبان    ).330: 1369یوسفی، (»او را به روشنی فرا نموده است   يها افتیزالل و شفّ

  

  نمادگرایی در سمبلیک مرغان

با تفسیر و تشریح صریح و ...  چون عقاب، بلبل، جغد، قناري، جغد، کبوتر، خروس ییها در آثار ابتهاج صورت اسامی پرنده
  .شود ینظیر این ابیات که به طور نمونه به آن اشاره م. ودش یآشکار سمبلیک م

  : بلبل

 )206: سیاه مشق(بیا تا مزارش پر از گل کنیم                چنین یادي از خون بلبل کنیم 

  : قناري

            هاست يز بال سرخ تو خواندم در آن غروب قفس    که آفتاب رها گشتن قنار

 )187:گارخون سرویاد(                            

  :عقاب

  ها به هوا گشاده اند و دریغ                 که این نمایش پرواز نقش در قاب است  عقاب

 )250:سیاه مشق(                                                       
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  : کفتر

  سپهرها       زیر پرواز کفتران سپید  شادي آرمیده گام  رقص خوش پیچ و تاب پرچم

 )76:شبگیر(                                              

  

  : کبوتر

  که بالت را کسشته است؟: نگاه چشم بیمارت چه خسته است                کبوتر جان

 )100:سیاه مشق(

  : زاغ

  بلبلم لیک چو گل عهد ببندد با زاغ                من دگر با چه دلی لب به سخن باز کنم 

 )59:سیاه مشق(

   :خفاش

 )            82:تاسیان(         ز پیغام سحر  هراسند یم/ ز گلبانگ امید هراسند یم/ جغدها، خفاشان

  

  : خروس

و این تصویر  دهد یاست که فرا رسیدن دوران جدید را خبر م ییها صبح، سمبل ترانه ي دهیپیک سپ -خروس» سایه«در اشعار 
  .شود ییده مدر اشعار کسرایی و هم در اشعار نادر نادرپور د

صداي ضجه و زخم خورده «. دیآ یبه همراه صداي خروس هزاران صداي دیگر م» سایه«مسعود کیمیایی معتقدست در شعر  
 .»ها، صداي خاموش شده نویسندگان و شاعران به دستور حزب همه یکسان ها و زندان ه در سرماي بزرگ در دادگا

که در خانه همسایۀ من خوانده خروس             ست یرگاهید/ زین شب تنگبه ستوه آمدم ا/ دیگر این پنجره بگشاي که من
  : دیگو یابتهاج هم م. بانگ خروس، پاسخ آواز خروس عرش است) 170:شبگیر(

  )152: تاسیان.                (خیز و صفا کن که مژده سحر آمد/ بانگ خروس از سراي دوست بر آمد
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  )67: تاسیان(        از دلِ خونینِ سحر بانگ خروس  رسد یر   مپسِ این پرده ي تا درخشد یم: یا

در باور مردم این است که اگر جغد  داند یشوم و نحس م) بوك(فریاد کالغ را هم چون شنیدن صداي جغد و بوم: کالغ سیاه
تا او را . کنند یکالغ، آتش پر تاب مبه همین دلیل به طرف جغد یا . مرد یبنشیند و بخواند یکی از ساکنان آن خانه م يا بر بام خانه

  .به شوم بودن کالغان سیاه نظر دارد» شب سیاه«ابتهاج در شعر . از آن جا دور کنند

  

  شب سایه برفشاند و کالغانِ خسته بال

  دور رسیدند تشنه کام يها از راه

  رنگ شفق پرید و سیاهی فرو خزید  

  ...بام يها از گوشه

  )31:تاسیان(

  :پردازد یو بارها به آواي شوم جغد و بوم در اشعارش مبارها » سایه«

  

  چون واي وايِ مرگ جگر سوز و دلخراش

  وداع غم انگیز و جانگزاست ي چون ناله

  ناك و شوم چو فریاد مرغ حق اندوه

  . عزاست ي این نغمه

  )32:تاسیان(

  درین جغد آشیانِ شومِ مرگ اندیش

  چه بس اختر 

  نگاه انتظارش را زدیر یکه م

  برین راه غبار آلود

  )78:تاسیان...                                                            (خورشید روشنگر ي به بومی خنده
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  : کشکرك

 ي رهیدندانی نوکان از ت ي سبکباالن جزو دسته ي پرنده ایست از راسته] کشک Kiskarak.گیل[Kaskarak کشکرك 
کشکرك ). یک کبوتر ي تقریباً به اندازه(این پرنده داراي قدي متوسط است . شود یزمین یافت م ي رهها که در اکثر نقاط ک کالغ

اش را روي درختان بزرگ  وي النه. ماده آن سفید رنگ است ي نهیزیر س. رنگ پرهایش سیاه و سفید است. دمی دراز دارد
و گاهی هم برخی صداها را تقلید  دینما یو زبان صاحبش را درك م شود یبسیار زود با انسان مأنوس م. کند یبنا م ها ينزدیک آباد

دیگر این پرنده  يها نام. زاغی، کالغ زاغی، قشقره، زاغ پیسه، زاغ دورنگ، زاغ سیاه سفید، عقعق، عکعک، عکه، کراك. کند یم
ت خانه اي بنشیند و از این شاخه به اگر بر درخ) زاغی(در باورهاي گیالنیان ازجمله ابتهاج ، کشکرك ) 2988: 1371معین، . (است

صداي کشکرك را هم چون صداي جغد شوم  يا و هم چنین عده. آن شاخه بپرد براي آن خانه، مسافري از راه خواهد رسید
  :در شعر مرثیه جنگل، پرواز کشکرك را دلیل بر شومی او دانسته» ابتهاج«. دانند یم

  

  باد دآور یاز آشیانت بوي خون م/ اي جنگل اي داد

  بر بالِ سرخ کشکرك پیغام شومی ست

  )138:تاسیان(جا چه آمد بر سرِ آن سرو آزاد؟                                                             آن

  

وجه پرستو به ج يها و وقتی تخم گذارند یو تخم م سازند یو النه م ندیآ یدر اعتقاد و باور گیالنیان؛ پرستوها بهار م: پرستو
  .رندیم یو م کوبند یجا پرستوها سرشان را به حجراالسواد م و در آن کنند یتبدیل شد و قدرت پرواز یـافتند به مکه مهاجرت م

  :به این نکته اشاره دارد» ارغوان«در شعر » ابتهاج«

  !ارغوان

  که هر بار بهار  ست ياین چه راز

  دیآ یبا عزاي دلِ ما م

  وها رنگین استکه زمین هر سال از خونِ پرست

  وین چنین بر جگرِ سوختگان
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  .دیافزا یداغ بر داغ م

  نمادگرایی در عناصرطبیعت 

تعیین  يها جزیی نگري و عینیت گرایی شاخصه... ها، درختان و پیرامونی نظیر نام گل يها دهیمفرط از طبیعت به پد ي استفاده
و اکثراً با وقوف کامل به قدرت انتقال  باشد یبه اشیا و طبیعت متجارب هدفمند شاعران  ي کننده شعر معاصر است که بیان کننده
فضاي حاکم متأثر از محیط طبیعی نظیر باغ، برگ، چمن، . نماد گرایی متأثر است  يها هیمفاهیم تجربی زیستی از امکانات بن ما

. شود یموعه اشعار ابتهاج به وفور یافت مها در مج این نمونه. کند یبروز م» ابتهاج«سبزه، درخت چون سمبل ملی در مجموعه اشعار 
مراد از تصویر سازي، . کند یفضاي نقاشی شده از یک تا بلوي طبیعت را مشاهده م کند یبه طوري که خواننده گاهی احساس م

لط باشد نقاشی با کلمات است بدین صورت که شاعر یا نویسنده به قدري بر کلمات، فضا، معنا و ارتباط این سه با هم چهره و مس
البته تصرف در ).154، 1380مجتبی،(خود مجسم کند  ي گوناگون کاربرد جمالت تا بلوي زیبا را در حافظه يها که بتواند با روش

تاریخ ادبیات سابقه دارد گاهی این عناصر، معانی نمادي  ي شاعران است که به اندازه يها یطبیعت، عناصر و اشیا یکی از دل مشغول
  :»گریه«آن شعر  ي نمونه برجسته کند یم بسیاري  هم پیدا

  ندیگر یزیر درختان در غروب سبز م ها هیسا

  ها چشم انتظارِ سرگذشت ابر شاخه

  .و آسمان چون من غبار آلود دلگیري

  باد بوي خاك باران خورده می آرد

  اند شانیها در رهگذار شب پر سبزه

  )130:تاسیان(                                          ؟                 بارد یآه اکنون بر کدامینِ دشت م

  

من به این باغ / تر از کندن یک برگ است مرگ ما سهل/ مرگ است ي پیش ما ساده ترین مسئله/ نه هراسی نیست: برگ
      شمیاند یم

  )325:راهی و آهی(                                                                                                          

               دانه از آن زمان که در خاك است      با دلش افتاب ادراك است     : دانه

  )194:سیاه مشق(

   شد یآن بذر که در خاك چمن م           کرد یآن مرغ که در ابر سفر م: بذر
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  )177:راهی و آهی(

  تازه چه گفت  با بهار آمدي، اي به ز بهار آمدنت بشنو از سبزه که در گوش گل : سبزه

  )180:سیاه مشق(

  باد بوي خاك باران خورده می آرد

      اند شانیها در رهگذار شب پر سبزه

  )130:تاسیان(   ؟                                                        بارد یآه، اکنون بر کدامین دشت م

  نیامدي تو که مهتاب این چمن باشی /  سرگذشت بشمبه سان سبزه پریشان : چمن

  )131:سیاه مشق(

رید و نظایري از این قبیل کارها: درخت نار که در اصطالح . در باورهاي گیالن زیر درخت انار نباید خوابید و یا حیوانی را سر ب
هم به بریدن گلوي مرغ » ابتهاج«. باشد ین کار مو معنی آن شومی و پرهیز از انجام آ برند یبه کار م» سنگین است«از لفظ  ها النیگ

  .درخت انار اشاره دارد که ماتم و غم به همراه آورده است ي هیعاشق در زیر سا

  

  )113:سیاه مشق(   زند ینه سایه دارم و نه بر، بیفکنندم و سزاست          اگر نه بر درخت تر کسی تبر نم: درخت

  

  درختی پیر

م   شکسته، خشک، تنها، گُ

  نشسته در سکوت وهناك دشت

  نگاهش دور

  .دلگیر ي فسرده در غروب ِ مرده

  گشت یو هنگامی که بر م

  کالغی خسته سوي آشیان خویش

  خشک يها غم آور بر سرِ آن شاخه
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  خورشید  ي فروغ واپسین خنده

  )8:تاسیان(            .                  شد خاموش                                        

  

مرثیه « که ابتهاج هم به این باور در سرودن . در باور مردم گیالن، درخت آزاد، و سرو درختان مقدسی هستند: سرو آزاد
  .نظر داشته» لفظ سرو آزاد«و به کاربردن » جنگل

  

                                               بر بالِ سرخ کشکرك پیغامِ شومی ست                     آنجا چه آمد بر سرِ آن سرو آزاد؟                

  )138:تاسیان(                                                                    

  : جنگل 

حس شخصی . گذرد یاست که فضایی راز ناك و رمز آلودي بر کل اثر م يا به گونه) جنگل(بر خورد ابتهاج با عنصر مرکزي 
. کنند یدیدن طبیعت، ایماژها در زبان و جان مخاطب نقش آفرینی م. زدیآم یبا ترکیبات بدیع در هم م» جنگلمرثیه «شاعر در شعر 

. شود یافتاده، آزاد زمینگیر م ي طبیعت آرام و هماهنگ و با شکوه، جنگل، ناگهان در نگاه شاعر آتش خیس و شعله سرد، بالنده
از تأثري شخصی مایه » مرثیه جنگل«شعر عاطفی .شود یرشید تاریک تبدیل مخورشید درخشان، خوشبختی آور در این شعر به خو

بند شعر داراي فضاي منسجمی است که شاعر براي ایجاد فضاي  9. کشاند یکه شاعر را به بازي دیگري فراسوي آن م ردیگ یم
  . دارد یکند، عرضه م تأثیر گذار با وسواس الزم عمل کرده و کلماتی در حوزه معنا که چنان باید مخاطب را جذب

  

  هان دیرین اي جنگل، اي انبوه اندوه

  اي چون دلِ من، اي خموشِ گریه اگین 

  سردر گریبان، در پس زانو نشسته

  ابرو گره افکنده چشم از درد بسته

  ! اشک پنهان، کرده بالین يها در پرده

  اي جنگل اي داد

  باد آورد یاز آشیانت بوي خون م
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  غامِ شومی ستبر بالِ سرخ کشکرك پی

  )138: تاسیان(جا چه آمد بر سرِ ان سروِ آزاد؟                                                            آن

  

  راه در جنگل اوهام گُم است

  سینه بگشاي چو دشت 

  اگرت پرتو خورشید حقیقت باید 

  وقتی از جنگلِ گُم

  پا نهادي بیرون

  و رها گشتی

  )                                       167: تاسیان...                                                                          (گُمار از آن گره کورِ   

  

  نتیجه

هاي سخت  او در توصیف صحنه. درخت اندیشه خود را با استفاده از عناصر  نمادي  طبیعت بارور ساخته است يها ابتهاج شاخه
خشن و ناهموار و درشت  یا  فضاي طبیعی و مالیم و آرام از دریا و ساحل، توصیف شبی طوفانی با همه ترس و لرزهاي که به و 

که ناهموار  کند یکه متناسب با صحنه سخت و سنگین باشد و نثر و شعري را استفاده  م ردیگ یدنبال دارد ، کلماتی را به خدمت  م
متأثر از محیط طبیعی نظیر باغ، برگ، چمن، سبزه، درخت چون سمبل ملی در »  ابتهاج«کم اشعارفضاي حا. و پر دست انداز است

چون عقاب، بلبل، جغد، قناري،  ییها در آثار ابتهاج صورت اسامی پرنده. مجموعه اشعار او به صورت رمزي به کار رفته است
تجارب هدفمند شاعر به اشیا و  ي که بیان کننده شود یم هم  با تفسیر و تشریح صریح و آشکار سمبلیک... جغد، کبوتر، خروس

در .نماد گرایی متأثر است  يها هیو اکثراً با وقوف کامل به قدرت انتقال مفاهیم تجربی زیستی از امکانات بن ما باشد یطبیعت م
و صور خیال بدیع، زبان روان و  نتیجه ابتهاج با درك شناخت که از این واقعیت دارد مضامین گیرا و دلکش، تشبیهات و استعارات

  . نمادي را در خدمت شعرمی گیرد
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  شنهادیپ

نمادین  يها به یاري اصطالح میشو یاز آنجایی که چیزهاي بیشماري فراسوي حد ادراك ماوجود دارد،پیوسته ناگزیر م
بفهمیم ،ودرست به همین سبب است که شعر  ها را تعریفشان کنیم ونه بدرستی آن میتوان یها ارایه دهیم که نه م از آن ییها برداشت

  .کنند یتعریف م ها هیوخودرا با نما ردیگ یاز زبانی نمادین بهره م

در .اما اگربخواهیم کارکرد ذهن بشر را بهتر بفهمیم ناگزیر باید به آن دست یابیم دینما یاگرچه  دستیابی به اینهمه آسان نم
اگرچه زبان انسان سرشار از نمادهاست . ردیگ یبه گونه ي خود از فتار یا نوشتار بهره مواقعانسان براي انتقال آنچه در ذهن دارد 

 یندگیزا يگرددبرا یم شنهادیپ نیها ونمایه هایی که خیلی هم گویا نیستند نیز استفاده می کندبنابرا امادر بسیاري موارد از نشانه
  .میینما ییرمزگشا ندهینسل آ يوآنهارابرا میده يشتریب تیاهمشاعران ؛مخصوصا شاعران معاصر  یادب يبه نمادها یادب فارس
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160  

  عشق در تفکر موالنا و پائولو کوئلیو يبررسی و مقایسه
  

   1قلی زادهیم  حسینمر
  2ياسکندرالدین بهاء

  دهیچک
کالم او با عشق .  اسالمی و به ویژه در منظومه فکري موالناستمفاهیم در عرفان و تصوف  ترین ی از بنیاديکتردید عشق ی بی

واسطه  موالنا بهترین استنباط را از مذهب عشق، براي بیان عشق خوش سوداي خود که بی. پذیرد گردد و با عشق پایان می آغاز می
خلقت را دریافت و با معشوق به اتحاد توان راز  با عشق است که می. برد ارائه داده است ترین حقایق می ي ناب او را به مشاهده

  . رسید
اند و در شناخت فطرت پاك  تر بوده تر و حساس از گذشته تاکنون بزرگان و اندیشمندانی که با نواي درونی انسان هماهنگ

  . اند بوده اند همواره کانون توجه آزاد اندیشان و حق نگران انسانی، خودشناسی و شناخت مظهر عشق، نقش و تاثیر بسزایی داشته
توان سراغ گرفت  هاي نوظهور از عشق بسیار گفته است و هیچ کتابی را از او نمی پائولوکوئلیو به عنوان یکی از مدعیان طریقت

ي انسان و تنها راه تکامل و سعادت انسان در گرو یافتن این  از دیدگاه او عشق گمشده. مگر آنکه در آن سخنی از عشق رفته باشد
اي را  پیوندد، تا تجربه این عشق نیرویی است که آدمیان را به هم می. داند و عشق را دور از خطا و عین زندگی میا. گمشده است
رستگار حقیقی کسی است که عشق بورزد یا بدو عشق بورزند . هاي متعدد جهان پراکنده است بار دیگر متراکم کند که در زندگی

این مقاله کوششی خواهد بود در جهت واکاوي این مفهوم بنیادین در نظام  .معشوقکار کسی است که نه عاشق است و نه  و زیان
  .فکري موالنا و پائولو کوئلیو و مقایسه آن دو با هم

  
  
  ، عشقویپائولوکوئلموالنا،  :ها واژه دیکل

  

                                                        
  .زبان و ادبیات فارسی  ارشد کارشناسی دانشجوي.  1
  .استادیار دانشگاه قم.  2
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  مقدمه
  .شود یم افکندهدر  نهایاو ادغام  بیترکو  انیبی چگونگو زبان و  لیتخو  فکراز مجموع  کهی است طرحي هنرهر اثر 

توازن و  کهاند  ي ماندگارتر داشتهحضورخوانندگان  ریضمی در ذهن و سندگانینوو  شمندانیاند که دهد یمگذر زمان نشان 
  .داشته است شتریبي نمودآنها  انیبو زبان و  فکر انیمانسجام 

 ابه مقوله تعامل ی کند یمي اقتضا بشري ها جامعه نیب ها شهیاند مشتركی وجوه تالقو  افکار قیتطبی و فرهنگضرورت تعامل 
  .میکناند توجه  پرداخته ریخطامر  نیابه  کهي آثاري در بشری شدن فرهنگ جهانوحدت و 

در  کهی اختالفاتی با وجود اله انیاد کههمان گونه . ستین ریپذ امکان مشتركی بدون لحاظ زبان فرهنگبه تعامل  دنیرس
 ردیگ یم شکلی انسانو ناب  لیاصبراساس فطرت  مشتركزبان  نیا. رندیگ یمی بهره مشترکد، از زبان دارن گریکددرون خود با ی

و آنها را به صورت  کند یمي آزاده رسوخ ها انسانی در دل و جان فرهنگی و قومي، فردي ها تفاوتي مرزها،  همهزدن  کنارو با 
ي  هیمادست  کههاست،  ها و فرهنگ همه اقوام و ملت نیبدر  مشتركي زبان ها مقولهی از کعشق ی. دهد یمواحد سامان  کل کی

  .ی قرار گرفته استانساني ها جامعهی در همه ادبی و فرهنگي و هنري از آثار اریبس
 نیایی و لطافت بایزاز  کهاست  دانیم نیای در اسالمی و شرقو عرفان  تفکرپر افتخار  ندةینماو  لیبد کمموالنا، به حق قهرمان 

 کالم. است افکندهشمس را براساس آن در  اتیکلي و مثنوی بهره برده و آثار ارزشمند خود از جمله خوببه ) عشق( مشتركان زب
ی آسماني با خواندن اشعار ا آزادهو  لیاصي فطرت داراي با ذوق و  خوانندههر . ردیپذ یم انیپاو با عشق  گردد یماو با عشق آغاز 

ي شاعر خطور  حهیقربه ذهن پر  کهدل اوست  کالماو، حرف و  کالمیی حرف و گو، دیگشا یما ر شیخوی دروني ها عقدهاو، 
  .ستینی اله قیتوفو  دییتأهمه جز  نیاو . شده است انیبي او وایشاست و به زبان  کرده

و انسان  آورد یمدر و سرگشته را به پرواز  وسیمأدر قفس تن و  ریاسها، اشعار موالنا همچنان، روح  امروز پس از گذشت قرن
  .ی نائل شودجاودانی شادمانتا بتواند به آرامش و  دهد یمی سوق روشنو  تیهداوجود دور افتاده است، به سر منزل  ستانیناز  کهرا 

  )4ي، دفتر اول،مولو(   شیخوروزگار وصل  دیجوباز     شیخودور ماند از اصل  کاوی هرکس
ی فرهنگآن در تعامل  ژةیوها و ضرورت  انسان مشتركي زبان واال گاهیجابه  ویوکوئلپائول، زیني معاصر ایدندر  گریدیی سواز 

ي آثار او در صدر رو نیبدو . است کردهخود استفاده  افکارو  دیعقای برده و از آن، جهت گسترش پی خوبها به  ملت نیب
  .آثار در حال حاضر است نیتر پرخوانندهو  نیتر پرفروش

 ریتعاباو با استفاده از . اوست گریدها و آثار  در رمان ویکوئلي محوراز موضوعات  دنیدی هستر همه و عشق را د دنیورزعشق 
 کتاباو در . است دهیکش ریتصومفهوم عشق را به » یجهانزبان «و » روح جهان«، »یشخصي  افسانه«ی چون خاصو اصطالحات 

؛ زبان همه موجودات را کند دركروح را  نیا کهی کسی دارد، و روحجهان  کهآموختم «: سدینو یم اگریمیک
   1.»فهمد یم

لحظه  کعشق، ی. ی سرشار از عشق استهستاست، همه  افتهو روح جهان را ی کردهرا باور  شیاهایرو کهی کسي برا
مرحله نمو  نیتر کاملانسان در  تیشخص. ی ماستزندگي از سخاوتمندو  رومندینی تجل، عشق، ستینی فتگیش

   2.خود
ی و جهان نامرئجهان  انیمپل  گانهعشق ی. شناسند یمهمه آن را  که داند یمو شهود  بیغعالم  انیمرا پل او عشق 

هر روز  هانیک کهیی بود ها درسي ترجمه برازبان مؤثر  گانهی. شناختند یمآن را  انیآدمهمه  کهی بود مرئ
   1.آموخت یم انیآدمبه 

                                                        
 .98، ص1382آرش حجازي، کاروان، تهران،   ي گر، ترجمهکوئلیو، پائولو، کیمیا.   1
  .76، ص1384ي آرش حجازي، کاروان، تهران،  ي عشق، ترجمه اي درباره ي برتر رساله کوئلیو، پائولو، عطیه.  2
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  ویلپائولوکوئي موالنا و  شهیاندمفهوم عشق در 

عشق را از عشقه : دیفرما یمي و. میکن یماشراق آغاز  خیشپر شور  کالمآن را از  هیتسمي سخن گفتن از عشق، ابتدا وجه برا
، پس کندسخت  نیزمدر  خیبدر بن درخت، اول  دیآ یم دیپددر باغ  کهی است اهیگاند و عشقه آن  گرفته

 شکنجهو چنانش در  ردیگي درخت را فرا  جملهتا  درو یمو همچنان  چدیپ یمسر برآرد و خود را در درخت 
، به تاراج رسد یمي آب و هوا به درخت  واسطهبه  کهرگ درخت نماند و هر غذا  انیمنم در  که کشد

   2..شود خشکدرخت  که، تا آنگاه برد یم
 نَیالَّذ هایأَ ای« : دیگو یم گونه سخن نیااز محبت و عشق خود  میکري متعال در قرآن خداي، سهرورد فیتعر نیاو فراتر از 

نْ  نُوا م آمیتَد م عنْ د رْ ف  نهیمنْکُ وفَسیت قَومٍ  یأْ میاللّه بِ هب ح  ویونَهب از شما از  که، هر دیا آورده مانیا کهی کساني ا«) 54مائده، (» ح
 مانیا کهی کسانابتدا به  هیآ نیادر » .ن بدارد و دوستش بدارنددوستشا که اوردیبي را مردخدا  که؛ زودا باكباز گردد، چه  نشید

ابتدا خدا از محبت خود به بندگان و سپس از محبت بندگان به خود  نکهیاداشتن به خدا و  دیامو بعد از آن بر  کند یمدارند اشاره 
 نیای ستگیشابنده  نیکدام دید دیبااست، خداوند عاشق  کهبنده عاشق است خدا معشوق است، اما آنجا  کهیی جادر . کند یم ادی

  عشق را دارد؟
 ها شهیاندو  میتعال نیا دهیچک. ی استبررسو  نییتبی قابل اسالمو عرفان  شهیاندی و قرآن میتعالموالنا تنها براساس  مکتب

ثرات بارز آن در ي بر محبت و عشق استوار و امثنواساس تصوف و عرفان در . ستینی قیحقي به جز عشق و وصال معشوق زیچ
  .ی نمودار استخوبی به انساني  هیعالي ها نشانهی و متعالي ها عشقها و  ي به صفت هیتحلي و هوس و هواز  هیتخلي نفس،  هیتجل

 کهي خود سوداعشق خوش  انیبي برااستنباط را از مذهب عشق،  نیبهتراو . ی موالناستروح ریسي  رهیداي  نقطهعشق 
  . داده است هیارا برد یم قیحقا نیتر نابي  هدهمشااو را به  واسطه یب

  .ی مبدل نموده استروحانی و آسمانی عشقدرجه خود ارتقا داده و به  نیباالتری را تا نفسانی و نیزمعشق  کهو هم اوست 
ص  مکتبعشق در  ی آدم اتیحي  شعلهی عبارتو به  پرتحركو  ایپوي شعور، فعال، زنده و ذي موجودو به  ابدی یمموالنا تشخّ

  .کند یم دایپی انسان با عشق معنا قیحقی زندگشده و  لیتبد
  کند یمت  زنده شیخوحق به عشق     ي زوسندسازتو  کهجان چه باشد 

  تو از او آن رزق خواه و نان مخواه  عشق خواه و جان مخواه اتیحزو 
  )3170-3171دفتر ششم (                

 توان ینمی را از او کتاب چیهسخن گفته است،  اریبسي نوظهور از عشق ها قتیطر انیمدعی از کبه عنوان ی زین ویپائولوکوئل
و سعادت  تکاملهاست و تنها راه  ي انسان گمشدهمعتقد است عشق  ویکوئل. ی از عشق رفته باشدسخندر آن  آنکهسراغ گرفت مگر 

  .گمشده است نیا کردن دایپانسان در گرو 
در  کهي را ا تجربهتا  دهد یم وندیپرا به هم  انیآدم کهي است ا جاذبهي روینن در نگاه او عشق مطلق خداست و عشق هما

  .کند متراکم گریداست بار  پراکندهي متعدد جهان ها یزندگ

                                                                                                                                                                            
  .8، ص1379ي آراش حجازي، انتشارات کاروان، تهران،  کوئلیو، پائولو، بریدا، ترجمه.  1
مشتمل بر مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق، تصحیح حسن مفسر، ) جلد سوم(حیی، مجموعه مقاالت شیخ اشراق سهروردي، شهاب الدین ی.  2

  .287، ص1355تهران، انتشارات فلسفه ایران، 
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ما را به  تواند یمي کار؟ هر میبکنچه  ستینمهم . گنجد ینمی خاصي از قواعد رویپاو تجربه عشق در  دگاهیددر 
   1.بکشاندي تجربه عشق خدا سو

آن گاه . برد یم شیپی کینی به شر ندارد و همواره عاشق را به سمت لیم؛ عشق کند ینمي پائولو عشق هرگز خطا ها آموزهدر 
  .سوزد یمي در وجودش نهفته است، بدهرچه  ردیپذ یمانسان آتش عشق را  که

او در دفاع از . ی استاجتماعی و رهنگف نیقوانو  عتیشری قواعد حتو بند  دیقی آزاد و رها از هر عشق ویکوئلعشق موردنظر 
؛ هر شود یمیی خارج ایپوی باشد، از نشاط و خاصهرچه در چهارچوب قواعد و مقررات : دیگو یمخود  دهیعق نیا

   2.خواهد رفت نیبعشق از  میبر کاري ابراز عشق به برای قیدقوقت قواعد 
   3.شود یم لیتبدی بردگعشق اگر آزاد نباشد به 

 هیتوجي اعمال ما را  همهعشق : ی باشد مقدس و در موازات عشق به خداستنفسانی و نیزمی اگر حتی عشق نیچنو 
اعمال  نیدشوارتر دیتوان یم؛ دیباش، اگر عشق داشته دیبدهاعمال را انجام  نیتر ساده دیتوان یمشما . کند یم

   4.دیباش، اگر عشق داشته دیبدهرا انجام 
 کهاو معتقد است . ی داردبستگو شرط و عام است و فقط به خواست ما  دیقآسان و بدون  اریبس ویکوئل دگاهیدي در ورزعشق 

و  شمارد یممنحصر  زیچبه هر  زیني هر فرد را ورزي منحصر به فرد است، عشق فردی هر شخصسرنوشت و افسانه  کههمان طور 
  . شمرد یمی شخصي  افسانهي انتها تا حرکتیی و نهاي روزیپي  زهیانگعشق همراه و همزاد او را باعث و  نیا

  5.کند ینمجدا  شان یشخصي  افسانهها را از  عشق هرگز انسان
  

  موالنا دگاهیدي در مجازی و قیحقعشق 
ی را آدماو جان . ي عشق و محبت است تشنهی، آدمی بر محبت و عشق گذاشته شده و روح هستي عالم بنا ریزموالنا،  تفکردر 
محبت بارگاه  ضیفشرف وصل و  که خواهد یمو  زند یماو پر و بال  وندیپي هواال دوست بازمانده و در از وص که داند یمی عاشق

  .کندخداوند را حاصل 
دو در طول  نیا کهتفاوت  نیای است، با هستی و اساس خلقت الهي  هیعطي هر دو مجازی و قیحقي موالنا عشق ها آموزهدر 

  :گریکدهم هستند نه در عرض و موازات ی
   کندمر عدم را بر عدم عاشق   عدم بر هم زند کهی اله پاك

  )1206دفتر پنجم (               
ه عاشقان آن  ه ذر همچون نهال شتابد یم    کمالذر در علو  

  )3858دفتر پنجم (               
ي از ا لوهجی باطني و چه ظاهر، او حسن و جمال چه دگاهیدو در . داند یمی الهي از عشق پرتوی را صورتي ها عشقموالنا 
  : داند یمي از جانب حق ا جذبهذرات عالم و موجودات را  نیب کششاساساً او تجاذب و . ی استازل زالجمال ال ی

  ي اوایجونه معشوقش بود  که    عاشق، خود نباشد وصل جو چیه

                                                        
 .179، ص1383ي آرش حجازي، کاروان، تهران،  کوئلیو، پائولو، کنار رود پیدرا نشستم و گریستم، ترجمه.  1
  .157، ص1383ي آرش حجازي، کاروان، تهران،  ، ترجمهکوئلیو، پائولو، زهیر.  2
 .183، ص1383ي آرش حجازي، کاروان، تهران،  کوئلیو، پائولو، یازده دقیقه، ترجمه.  3
  .19، ص1380ي آرش حجازي، کاروان، تهران،  گیرد بمیرد، ترجمه کوئلیو، پائولو، ورونیکا تصمیم می.  4
 .127همان، ص.  5
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  )4393دفتر سوم (                
  و سرد، سرد کشدی را گرمگرم،   کردي جذب زیچ، زیچدر جهان، هر 

  )81دفتر دوم (                
است و اگر به عشق  داریناپاي ها صورتي، عشق به مجاز  چه عشق کند یم نکوهشي را مجازي ها عشقهمه موالنا غالباً  نیابا 

  :ی استپرستی و بت تراش، بت نجامدینی قیحق
  ی بت تراش و بت پرستنباشتا     باش مست کمي صور قدمها نیز

  ي داردافزاری جان حعشق را بر     داریپاعشق بر مرده نباشد 
  )3272دفتر پنجم (                
یی حسن بایزي  جلوه، دیربا یمپس در واقع آنچه دل عاشق را : کند یماظهارنظر  نیچنباره  نیایی در همااستاد 

ي از علوو جان  ردیبماگر معشوق  که لیدل نیبدي؛ ظاهر ریپذیی زوال بایزی است نه الهی جاودانی ذات
ی قیحقي عشق  قنطرهي نردبان و مجازعشق  نیبنابرا .دیکن یمرود شما از او وحشت  نرویبی او جسمانقالب 

   1.شود یم
  )202دفتر پنجم، (علو   ردیگبدان  زدیرآن چه حق     صور را و اندرو نیادان  ها کاسه
  )111دفتر اول، (عاقبت ما را بدان سر رهبرست     سرو گرز آن سر است نیزی گر عاشق

و به  تیمرآتحالت  کهی است الهی قیحقی آبستن عشق صورتی در صورتعشق : دیافزا یمدامه یی در اهماعالمه 
   2.»نظری هیفما «ي  جنبهداشته باشد نه » نظرما به ی«ي  جنبهقول علما 

  :دید میخواه حجاب یب، معشوق مستور را میباشداشته  رایپذی جاناگر  کهموالنا نور است  کالمی در قیحقعشق 
    مستور را  حجب یبی نیببتا     ي جان نور رااي ردگ رایپذتا 
  )1287دفتر سوم، (

ی نفسه فاز ابتدا و  که، بدان جهت است برد یمی نام ابیخدایی و خداجو ریمسي در مولو کهی را نیراستي با صداقت و ها عشق
است  نیراستو بزرگ عشق  کوچک يها رهزني از وی نگرانیی در نظر گرفته و تنها نهاهدف  سالکي رهرو و براعشق به حق را 

  . کند یمی آن محروم عالي ها رتبهبه  دنیرسانسان را از  که
  :شمارد یمبر  نگونهیای را صورتي ها عشقي ها نشانهی متعدد اتیابموالنا در 

  .یی آور استرسواي ننگ و مجازعشق . 1
  ی بودننگعشق نبود، عاقبت     ی بودرنگی پ کزیی ها عشق
  ي داوري آن بد بروی نرفتتا     يکسري یودبهم ننگ  کآن کاش

  )205-206دفتر اول (
ی قیحقی رهزن و مانع وصول او به عشق نیخودب نیاي احوال خود است نه حضورمعشوق و  فتهیشي، عاشق مجازدر عشق . 2
  .است
به او،  توجه یب، اربا وجود وصال ی کهی عاشقاست،  دهیکش ریتصوی در دفتر سوم به تیحکایی را موالنا در نماعاشق  نیا
 داند یم، عاشق احوال خود نکوهد یمو معشوق او را  داند یماز وصال  تر نیدلنشو آنها را  آورد یمي دوران فراق را به خاطر ها نامه

  .ی اوقیحقنه عاشق 

                                                        
  .842، ص1369ین، مولوي نامه، تهران، هما، چاپ هفتم، همایی، جالل الد.  1
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  جزوِ مقصودم تو را اندر زمن    ی مطلوب تو منکلّ مینپس 
  ینصندوق عشق بر نقدست، بر     ینام، معشوق  ي معشوقه خانه

  )1416-1417دفتر دوم(                
  .شود یمو عالم معنا  قتیحق دركي اغلب مانع مجازعشق . 3

  جان دیصسگ بود از  نیامانع     آن کهی را استخوانبر سر  خاك
        یعاشقوار از چه بر خون  چه وید  ی؟عاشقیی، بر استخوان چون  نهسگ 
  )475-476دفتر دوم (                

  .ي ندامت است ستهیشاو مغرور و  نیکژباشق ي، عمجازدر عشق . 4
ه گشتم،     تو اشکالاز  که دیگوی هماو    حال تو دمید ریدغرّ

  ما  ینیکژبغوطه خورد از ننگ     شمع، مرده، باد رفته، دلربا
  )346-367دفتر پنجم (                

  .است داریناپاو  ریپذي زوال مجازي ها عشق. 5
  ستین ندهیآي ما سومرده  کهآنز     ستین ندهیپاعشق مردگان  زآنکه
  )217دفتر اول(                

  .ی را داردقیحقي اسرار عشق جستجوي ادعای، جزئي، عاشق با عقل مجازدر عشق . 6
  قیرف یبعقل، آنجا گم بماند   قیرح -ابدعاشق از خود چون غذا ی

  صاحب سر بود که دیبنماگرچه     بود منکري، عشق را جزوعقل 
  ستیمنیاهرتا فرشته ال نشد     ستین ستینو داناست اما  ركیز

  )1981-1983دفتر اول (                
  .ی را ندارندقیحقعشق  رشیپذی ستگیشاو  تیظرفي صورعاشقان . 7

  کالم ریغاز آن  ابدی ینمحس     بر محجوب، جام دارند یمعرضه 
  دادشان دهیدبه  ندیب ینم که    ی گرداند از ارشادشانهمرو 

  )3923-3924دفتر ششم(                
ی از خود آن صورتیی هر بایزعشق به  که ابندیدر نکهیابدون  شوند یمي مظاهر عشق محسوس  فتهیشي، مجازعاشقان . 8

  .ی فراتر از حس و عقل استجهانی در عشقی از ناش بلکه، ستین
    وقت تالق کندنامصور سر     عشق، صورت بسازد در فراق

  )3277دفتر پنجم (
  .پندارند یمی قیحقي عشق  جاودانهي را لذت مجازعشق  داریناپاي، لذت مجازغالباً عاشقان . 9

ان و  ان مرغ وشخاكبر  دود یم    اش هیسامرغ، بر باال پرّ   ، پرّ
  شود هیما یب کهچندان  دود یم      شود هیساآن  ادیصی ابله

  کجاست هیسااصل آن  که خبر یب  ، آن مرغ هواستعکس کآن خبر یب
  ی شود از جستجوخال کششتر      او هیساي سوبه  راندازدیت

  ، تفتهیسا شکاردر  دنیدواز   ی شد، عمر رفتتهعمرش  ترکش
  )417-421دفتر اول (                
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ي را ابدوصول به سعادت  قیطري بشر و ها یناآرامها و  ي علت همهي عالج مولو: سدینو یمیی هماعالمه 
   1...یربانی و عشق الهی، بل عشق شهوان، نه عشق داند یممنحصر به عشق و فنا 

ی صفاتاند،  مبدأ و منتها هموست باخته کهی قیحقاند و دل به معشوق  پرداخته داریناپااز معشوق  نهیس کهی را قیحقاما عاشقان 
  :کند یم زیمتمای صورتي و مجازاو را از عاشقان  کهاست 
  .ی فروتن استواقععاشق . 1

  ه ذلّت نفس که دیگوی مصطف    ی تو در انوار هوبستچو طمع 
  )3631دفتر پنجم(
  .شود یمتر  هر لحظه مشتاق بلکهنشود،  ریسی از معشوق قیحقعاشق . 2

  شد ریدي است روزش روز یب کههر     شد ریسی ز آبش ماهجز  کههر 
  )17دفتر اول (                

  ی رودکی ز آن تشنگعاشقان را     اشارت بس بود کعاقالن را ی
  )1248دفتر پنجم (                

  .همواره در عشق خود استوار و ثابت قدم است نیراستعاشق . 3
  وصف حال عاشقان، اندر ثبات    اتیراسجبال  نیا ندیگوبا تو 

  )2744دفتر پنجم (                
  .است دهیرهی نیب شتنیخواو از  که، ورزد یم غرض یب، ورزد یم، عشق اگر ستیني منفعت و سود سودارا  نیراستعاشق . 4

  مؤتمن، و آنگاه دزد لیجبرئ    عاشق عشق خدا و آنگاه مزد
  )2618دفتر پنجم (                

  جان عاشقان ریغجسم و  ریغ    نبود به گردش در جهان غرض یب
اق جزو نیا، نه کلعاشقان    شد مشتاق جزو کههر  کلماند از     عشّ

  )2800 -2801دفتر اول (                
  .دریپذ یمعشق را با جان و دل  قیطري ها یسختهمواره  نیراستعاشق . 5

  ی همچو خودرفت غیت شیپچند     ی همچو عودنشستچند در آتش 
  در شمار دینای عشّاق است و خون    صد هزار ها یچارگیب نیچن نیز

  )1686دفتر دوم (                
  .ی استقیحقي از معشوق ا جلوهی هستی، همه قیحقدر نگاه عاشقان . 6

  کرد اتیآشش جهت را مظهر     خرد زداني روشنان ی دهیدبهره 
انحسن  اضیراز     نگرند کهی نامو  وانیحا به هر ت ی چرندرب  

  دیناظردر درون آب، حق را     دیخوری آباز قدح گر در عطش 
  )3640-3642دفتر ششم (                

عشق واصل شده است و  قتیحقاو به  کهرو  نیبداست،  مانیاو  کفرفراتر از  نیراستي عاشق  شهیاند. 7 عشق فراتر از  نییآسر ّ
  .ی استنییآهر 

  برتر است مانیاو  کفرالجرم از       عاشق در دم نقدست مست زآنکه
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  او را پوست نیدو  کفرمغز و  کوست    ، هر دو خود دربان اوستمانیاو  کفر
  )3280-3281دفتر چهارم (                  

  .است افتهي و آرامش جاودانه دست یشادبه  نیراستعاشق . 8
  نام کینمند و  عالم بهرهدر دو     عاشق و معشوق و عشقش بر دوام

  )3547دفتر پنجم (                  
 بهره یبو  دیناامگاه مخاطب خود را  چیهاست،  نیراستي در جهت عشق روشنگرو  تیهداي مثنوهدف موالنا در  کهاز آنجا 

  :دهد یمی نشان قیحقي عشق ناب و  ندهیجوي را به مجازي ها عشقدرمان  قیطري خود ها آموزهو در  کند ینمرها 
  .کرد نیگزیجای برتر عشقآن را با  توان یم بلکه، کردنابود  کامالً دینباعشق را . 1
  ی دگر برّد مگرعشقعشق را     کرو  کورعاشق،  استیدنبر  وید

  )291دفتر پنجم (                
  .کند یم لیتبدي ارزشمند گوهرروح و جان فسرده را به  کهیی است ایمیکچون  نیراستی و مصاحبت با عشاق نیهمنش. 2

  کجاستیی خود ایمیکچون نظرشان     استیمیکی مقبالن، چون نیهمنش
  ی شدهقیصد، قیتصد کاو ز ی      ي زدهابوبکرچشم احمد بر 

  2687-2688دفتر اول (                  
  .هستند نیراست، مصداق بارز عشّاق ایاولو  ایانب دیتردو بدون 

ادخانهدر  غیت استیمیک، شما را شانیا دنید    استیاولي  زر  
  )716دفتر اول (                  

و  رتیبصبا  توان یمی صاحب شعور و معرفت است، هستي  همهدارد و  انیسری هست کلعشق در  که قتیحق نیا دركبا . 3
  .افتراه ی نیراستو به عشق  ستینگری هستبه  قیعم نشیبمعرفت و 

ت هم  نیا ی نشستتخت نیچنی گزافه بر ک  ي دانش است جهینتمحب  
  )1532دفتر دوم(                  

، بدان شوند یم لینا نیراستبه عشق  کنند یمی ط بیترتو مراتب عشق را به  کنند یم شهیپعشق، صبر  قیطردر  کهی کسان. 4
  .کند یمی مبدل روحانی را به لذات و احوال نفسانلذات و حاالت  اندك اندكعشق  کهسان 

  حالل او را ختنیرخون عالم     ي صد هاللخونبهاش  هر ستاره
  میبشتافتجانب جان باختن       میافتما بها و خونبها را ی

  )1749 -1750دفتر اول (                
ی در فطرت پرستحس جمال  لیدلهمه به  نیای و در طول آن است و قیحقي عشق سوی به پلي مجازدر نگاه موالنا، عشق . 5

  .ی استاله زالیالي از جمال پرتویی بایز. انسان است
  او را حس هست کهی هر عاشق    ت اگر معشوقه استآنچه محسوس اس

  )706دفتر دوم (                  
  عاقبت ما را بدان سر رهبرست  سر و گرزان سر است نیزی گر عاشق

  )111دفتر اول(                  
ی یایمیکعشق بسان . شود یم هیتوصي عشق در درون خود ارتقاي و مجازي گذشتن از عشق براي موالنا، تالش ها آموزهدر . 6
  .ي برساندابدي و سعادت شادببخشد و به  قیعم نشیبو  کند لیتبدی عالي نازل را به ها عشق کهقدرت بالقوه را دارد  نیا کهاست 
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تي روبر صورت، نه بر  ستین    یصورتي ها عشق کنرها  نیه یس  
  )702دفتر دوم(                  

  ي تو وفا در ناوداندیندچون     سپس بستان تو آب از آسمان نیز
  )506دفتر سوم (                  

  
  .شود ینمي مجازي ها عشق ریاسی را بچشد، قیحقطعم لذت عشق  هرکس. 7
  ی حق بدندخوشي در  سرشته که    شدند رونیبی خوش نیزز آن  ایانب

  ي نمودباز ششانیپ ها یخوش نیا  بود دهیدی را خوشجانشان آن  زآنکه
  کناردر ان کشدمرده را چون در     اری چون گشت یکسبا بت زنده 

  )3588-3590دفتر پنجم(                
  .تر باشد ي از خود آن لذت بخشمجازلذت عشق  تركچه بسا . 8

  لذت او فرع محو لذت است  در جهان گر لقمه و گر شربت است
ات،  ت    شد ریتأث یبگرچه از لذّ   شد ریگی بود او و لذّت لذّ

  )404-405دفتر چهارم (                
  

  ویپائولوکوئل هدگایدي در مجازی و قیحقعشق 
. یهستي اجزاهمه  نیبي ارتباط  رشتهی خداوند و تجل دیتردو بدون  روستینعشق . داند یمخداوند را تنها عشق مطلق  ویکوئل

  :سدینو یمعشق  فیتعراو در 
 گریکدبه ی گریدما را بار  کهیی است روینعشق . جوهره، عشق نام دارد نیامفرد است و  نشیآفري  جوهره

 گریدبار . شده است پراکندهي متعدد جهان ها مکاني متعدد و در ها یزندگدر  کهي را ا تجربهتا  ونددیپ یم
   1.سازد متراکم
  . ی استاله زالیالمنشأ آن عشق  کهو جهان شمول است  ریفراگی و کلی موضوعاو عشق  دگاهیددر 
افراد  کهي گمشده  مهینی و نیزمي همزادعشق به به صورت  ا، حال یشود یم دهیدي ورز عشقی نوعبه  ویکوئلی آثار تمامدر 

چون بدون آن  دهد یمي قرار همزادروح  هرکسي برا: اهایرواز نوع عشق به  او ی شناسند یمبر قلبشان آنان را  هیتکبا 
  2.یی نخواهد داشتمعنا چیهي نوع بشر اهایرو

  . ی استبررساما سخن او در مورد انواع و مراتب عشق قابل تأمل و 
ما  کهی است احساسعشق . ي فراتر استگرید زیچو هر  تیجنساز . عشق، عشق است کهتقاد دارم اع
آنها  نیدوم. زن و مرد نیبعشق : آنها اروس است نیاول. ي عشق سه واژه داشتندبراباستان  انیونانی. میدار
ی است عشق نیا. باشد حیتوضی فراتر از آنچه قابل عشق: آنها آگاپه است نیسومعشق به خود و : است لوسیف

 کهی است عیطب. دیایني خوشم زیچ ای یکساست من از  ممکنعشق  نیادر . شود یمشروع  شیبخشابا  که
   3.دیاینبه من لطمه بزند، خوشم  خواهد یم کهی کسمن از 

                                                        
  .8بریدا، ص.  1
 . 108کیمیاگر، ص.  2
  .18-19گیرد بمیرد، صص ورونیکا تصمیم می.  3
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روح جهان از عشق سرشته  رایزي ماست؛ سوي روح جهان به روینشدن  ریسرازی و الهی عشق معنآگاپه به 
   1.است شده

 ونگی یشناسي خود به عناصر مطرح شده در روان ها رماندر  ژهیبو. است ونگی دیعقاو  ها شهیاند ریتأثبه شدت تحت  ویکوئل
  .است دهیبخش تینیع

» دایبر« کتابدر  ژهیورا به  ریتأث نیامعتقد است و  ونگی) جان نهینر( نموسیآو ) جان نهیماد( نمایآي الگو کهنبه  ویکوئل
ي خود  گمشده مهین افتنبه دنبال ی مهینی هر زندگو در  گرندیکدي ی گمشده مهینزنان و مردان  کهاذعان دارد  ویکوئل. مینیب یم
ی تعالو  نیتکوي داده است و آن را اساس مجازی به عشق عرفانی و علمی جهتي افالطون ها گفتهبا استناد به  نیچناو هم . باشد یم

شده است و در  میتقساتفاق به دو جنس مخالف  کی واحد بوده و سپس بر اثر یجنسانسان در ابتدا  هینظر نیاطبق . داند یمانسان 
جهان  نیارسالت انسان در  نکهیااتحاد و اتصال است و  نیهمعشق هم در  شیدایپعلت . انجامدیببه وحدت  دیبا تکثّر نیا تینها
  . ي استشادو آرامش و  يابدبه سعادت  دنیرسي گمشده خود و  مهینو وصال  افتنی

بعد خدا نشأت  نیااست و جنس زن از  نهیمادي  پارهي داراخدا هم  کهموضوع را گسترش داده و معتقد است  نیای حت ویکوئل
  :سدینو یم» ستمیگرنشستم و  درایپرود  کنار« کتاباو در . است افتهی یتجل باکره میمرمانند آنچه در . گرفته است

منجر به  کهی راه. میدارو دوستش  میفهم یممام  نیمهها  ما زن. میشناس یمخدا را ي  نهیمادي  چهرهما 
ی تجلی سیع که میا رفتهیپذ تر شیپ. هر چه باشد. شود یمخدا  نهیمادي  چهرهی تجلبه عنوان  مانیبانوشناخت 

زن وجود  کدر آن ی که میریبپذی را مقدس ثیتثلتا  کشد یم؟ چه قدر طول ستیچمنظورت . ي اوست نهینر
   2.مقدس روح القدس، مادر و پسر ثیتثلدارد؟ 
و با  3شود یمدر انسان  کشفحالت مراقبه و  شیدایپمؤنث خود باعث  مهین کردن دایپ کهمعتقد است  ویکوئل

  .اند مسلم را پنهان داشته قتیحق نیاآنها  که، معتقد است انیاد گریدی به ضیتعر
. کنند یم، پنهان ستین زهایچها و  ی، انسانزندگز رحمت و عشق به ج کهي مؤنث خداوند را  چهره، انیاد

  4.پسندم ینمرا  نیامن 
  :کردبرداشت  توان یمها را  و آموزه ها یژگیو نیا نیراستعشق و عاشق  رامونیپ ویکوئلدر آثار 

  .بخش است تکامل نیراستي عاشق براعشق . 1
انسان در  تیشخصما و  تیشخصی ما و زندگی و سخاوتمند از غني و قوابراز و اظهار  کعشق، ی

  5.ي استو تکاملمرحله از  نیتر شرفتهیپ
  6.است تکاملعشق بذر رشد و 

  
  .و سربلند است روزیپی همواره واقععاشق . 2

                                                        
  .220کیمیاگر، ص.  1
  .24-33کنار رود پیدرا نشستم و گریستم، ص.  2
 .76، ص1383ي میترا میرشکار، تهران، کوشش،  مهکوئلیو، پائولو، سفر زیارتی، ترج.  3
 .76همان، ص.  4
  .167ي برتر، ص عطیه.  5
 5کنار رود پیدرا نشستم و گریستم، ص.  6
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ی را پاداش چیهی اگر حت شود یمخارج  دانیماز  روزیپ کهی است کسهمان  ورزد یمعشق  کهی هرکس
   1.یی قرار دارندروشنادر مقابل  شهیهم کهی کسانی زندگاست  دشکوهمنو  بایزچه ! نکنددنبال 

  
  .و ناتوان است تاب یب، اریاخت یبعاشق، در برابر عشق . 3

شود و آب بتواند قطره قطره از آن  جادیای در آن کوچک شکافاگر  کهسد شباهت دارد  کعشق به ی
ي سد را مهار روینقادر نخواهد بود  کس چیهو  زندیر یمي سد را فرو  همهقطرات رفته رفته  نیا، کندعبور 
 ای ممکن زیچچه  کهی ندارد تیاهم گریدو  شود یم حاکم، عشق زندیر یمي سد فرو وارهاید کهی هنگام. کند

 دنیورزعشق . نه اخود نگاه داشت ی کنارمعشوق را در  توان یم ایآ کهی ندارد تیاهمی حتاست؛  رممکنیغ
  . اریاختدادن  کفی از عنی

  
اب خداوند و سبب رشد  نیریشآنها را ابزار  رایز ردیپذ یمو مصائب راه عشق را  ها یسخت کهی است کسی واقععاشق . 4 و جذّ

  .شمارد یمی خود تعالو 
و  مشکالت که؛ چرا دینشو، اگرچه متوجه آن دیشو یم باتریز، گذرد یم که قهیدقشما هر  که دیباشمطمئن 

: دیباشرا به خاطر داشته  کلمات نیا. رندیگ یمي خداوند قرار  استفادهمورد  کهي هستند ابزارها  وسوسه
   2.یزندگي  رودخانهدر  تیشخصو  شود یم شکوفااستعداد در انزوا 

  
 تواند ینمی عامل چیه کهي ا گونهبرخوردار است به  مانیای، از اعتماد به نفس باال و قدرت فتگیش تینهادر  نیراستعاشق . 5

  .دیرسخود خواهد  نیراستبه هدف  تینهادر  و کندآن را سست 
را  مانمانیا ستینی قادر عامل چیه نکهیاو  میداری وجود عشقمان را باور تمامو با  میعاشق کهی هنگام
و  میریبگی مناسب ماتیتصمتا در لحظات مناسب،  دهد یم مانیاری شهیهم بیعجي روین نیا، کندمتزلزل 

ي گرید زیچ، میهست کوینی مشغول امر وقتچون . میشو یممان در شگفت ، از توانمیرس یمی به هدفمان وقت
   3.رساند یمی، ما را به هدفمان فتگیش؛ ستینمهم  مانیبرا

  
  .عشق همان خداست رایزی همواره شادمان است قیحقعاشق . 6

   4.خداوند عشق است آنکهي برای با عشق شادمان است، پس با خداوند شادمان است؛ کساگر 
  
  .کند یمو تجربه  دركی خود زندگحضور خداوند را در تمام لحظات و ابعاد  نیراستشق عا. 7

ی ممتاز، مانند لحظات ارتباط طیشرای است نه  فقط در زندگبه خداوند، با او بودن در تمام ابعاد  دنیرس
ي، به هنگام تالش دشابه هنگام قدم زدن در جاده، به هنگام : کردتجربه  دیباخدا را  شهیهم. شیاین ابا خدا ی

                                                        
  .163همان، ص.  1
  .167-168ي برتر، ص عطیه.  2
 .130سفر زیارتی، ص.  3
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ي برای، تیموقعهر . نهاستیاي  همهي  ختهیآمخداوند . میهستاش  در حال مطالعه کهی متن دنیفهمي برا
   1.خدا با ماست، مناسب است نکهیااو و گفتن  درك
  
 عشق ریمسو  شود یم، همه وجودش در عشق محو ابدی یمدست ) نیراستعشق (به آگاپه  کهی کس نکهیاو باالخره . 8

و زالل و  پاكی عشق. به آن است دنیرسیی عاشق نهاهدف  که. ی استدرونهمان اشراق  نیاو  برد یمناخودآگاه او را با خود 
  .يعادو مردم  کودکانچون  ایر یب

ی موجروشن شد و  زیچنبود، منفجر شد و همه  شیبي نوزادتا آن زمان  کهي ا شهیاند. کردمی توقف کم
با هر چه در جاده بر سر راهم قرار  کم کم. باال رفتم کوهاز ... را فرا گرفت میپاسرا) یالهعشق (از آگاپه 

 تاكو درختان  نیزمي روي ها برگي آب، ها گودالي درخت،  تنهمشغول حرف زدن شدم؛ با . گرفت یم
فراموش ترها  و بزرگ دانستند یمآن را  کودکان کهی نیتمر، دادند یمي انجام عادمردم  کهی بود نیتمر، بایز

، متوجه شدم همان رفتم یمباال  کوهداشتم از  کهي ا لحظهبعدازظهر و در  4درست ساعت . بودند کرده
جاده  نکهیابودم،  کردهصرف  اگویسانتجاده  مودنیپدر  کهپس از آن همه وقت . ي من رخ دادبرامعجزه 

   2.کردم، دنبال نامند یم» اشراق« گرانیدآنچه را . مودیپ یممرا 
  
  .ی استهستي او بر همه برترعامل  نیهممحض عشق است و  میتسل نیراستاشق ع. 9

، همانا نیراستعشق . ي واهمه نداردزیچشده است و از باختن  رهیچ ایدنبر  ورزد یمعشق  که کسآن 
   3.محض است میتسل

  
  است هیسوي دو امرعشق 

   4.ي معشوقاعتباره ب زیني عاشق است و عاشق اعتباري موالنا معشوق، به فکردر منظومه 
نزاً کنت« ثیحدبه  حیرصریغ او ی حیصرمتعدد با اشاره  اتیابموالنا در  خف ک لقَ  اًیم خلقت الخَ عرف فَ بت ان اُ کفَاحب » ی أعرَفلَ

ی و خلقت بشر، هستی عالم نیتکو حرکتی عشق و تجلی، هستتمام  نیبنابرا. داند یم تیاحدخاستگاه عشق را ذات اقدس  نینخست
 اریبستصور و  رقابلیغ» شناخته شدن«به  تیاحدعشق ذات  هیسوي دو  رابطه نیادر . ی استازلعشق  نیهمي  زمزمههور و بروز و ظ

  .آمده است رونیبی و ابد از ازل صورت یببه موجب آن، صورت از  کهي است جادیا حرکتي ایگوگسترده و 
  ي؟شدتو  یکي نان بر تو و، زدی ک    ي؟بدی کی هستي عشق، نبودگر 

  )2012دفتر پنجم (                
  نهان ها حکمتتا نماند گنج     خلق جهان نیابهر اظهار است 

نت نزاً کُ ک نت   اظهار شو مکنجوهر خود گم       شنو اًیمخف کُ
  )3028 -2027دفتر چهارم (                

  را؟ افالكی دادمي وجودی ک    را پاكي بهر عشق نبودگر 

                                                        
  . 63، ص1379ازي، کاروان، تهران، ي آرش حج کوئلیو، پائولو، دومین مکتوب، ترجمه.  1
 .261- 266سفر زیارتی، ص.  2
 .42کنار رود پیدرا نشستم و گریستم، ص.  3
   .443، ص1382زمانی، کریم، میناگر عشق، شرح موضوعی مثنوي معنوي، تهران، نشر نی، .  4
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  )2739دفتر پنجم (                
 چیهي است و ساري و جاری هستی، عشق است پس ضرورتاً عشق در همۀ هستی جهان فاعلیی و غاعلت  کهز آنجا و ا
ی جفت جفت خلق هستي اجزاهمه  کهتعلق گرفته است  نیای بر اله حکمت. ي از عشق داردا بهره آنکهمگر  ستیني موجود

ی و هستي اجزا وندیپیی و اتحاد و ایپوي تجانس سبب  جاذبه نیا. باشد یمجفت خود  افتني یجستجوي در جزوشوند و هر 
  .ي عشق از ازل تا ابد جاودانه حضور داردرو نیبد. گرفته است شکلي آن مبنای جهان بر تکامل حرکت

  ما را عاشقان همدگر کرد      حق، در قضا و در قدر حکمت
  شیخوجفت جفت و عاشقانِ جفت     شیپ حکمي جهان زآن اجزاجمله 

  کاهو برگ  کهرباراست همچون     ز عالم جفت خواه يجزوهست هر 
  )4400-4402دفتر سوم (                  

ه را داد اتحاد      اوستاد کلّبر عشق  نیآفر صد هزاران ذر  
  گر کوزهدست  کردسبوشان  کی    مفترق در رهگذر خاكهمچو 
  )3727 -3728دفتر دوم (                

  : آمده است» دایبر« کتابدر  کهی است فیتعر هیسواز عشق دو  ویپائولوکوئل فیتعر نیتر کاملاما 
ها و  ها، درست مثل سلول ، روح ما درست مثل بلورها و ستارهمیشو یم میتقسها،  ی از حلولبعضدر 

 لیتبد گریددو روح تازه به دو روح  نیا، شود یم میتقس گریدروح ما به دو روح . شود یم میتقس اهانیگ
پس همان طور ... میشو یمپخش  نیزمي  کرهی از بزرگنسل، بر بخش در طول چند  بیترت نیبد، شود یم

ی روح وقتچون . دو مالقات دوباره عشق است نیاو نام  میکن یم، دوباره با هم مالقات میشو یم میتقس که
  1.شود یم میتقس نهیمادبخش  کو ی نهینربخش  کبه ی شهیهم، شود یم میتقس

 دیبای نامرئی و مرئجهان  انیمي ارتباط برقراري برای عالم است، انسان نامرئبه ساحت  ی متعلقزندگي معنا، ویکوئل دگاهیددر 
ي معنا کهآن گاه است . و پنهان جهان را در خود تحقّق بخشد دایپابعاد  انیم وندیپی فراتر آمده، زندگی مرئو از سطح  کند رییتغ

   2.آورد عشق است دیپدی کسی را در هر دگرگون نیا تواند یمآن چه . شود یم کشفی زندگ
  .و اتحاد است وندیپي برقرارهر لحظه مشتاق  کهی است ناگسستني ا رشتهی نامرئی و مرئدو جهان  نیا انیماساس عشق  نیابر 

    3.دهد یممان  و نجات دیجو یمما را  زین، او مییجو یمعشق را  کهي ا لحظه
ی همان عشق و عشق واقعي شاد کهجهت  نیبد میشو ینمو اندوه دچار غم  میباشي عشق جستجودر  وستهیپاگر  دیتردبدون 

  .ي استورز
   4.دییپا، اندوه نخواهد میا بودهخواستارش  شهیهم که میرو یمي زیچبه سمت  کهی مادام
  .ستین ممکني جهان بدون عشق ا لحظهو . و عام است مکرّری عشق همواره، تجل
   5.ی عشقتجلوقفه در  جادیامجاز است، جز  زیچهر 

                                                        
 .76-77بریدا، صص.  1
 .156و کیمیاگر، ص 68ي برتر، ص عطیه.  2
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، باز ما با عشق میباشی عاشق شده زندگچند بار در  ادو بار و ی ابار ی کی اگر یحت. تازه است شهیهمعشق 
و ما  دیآ یمبه دنبال ما  زین، عشق میباشي عشق وجواگر در جست . میریگ یمي قرار دیجد تیموقعدر  دیجد

   1.دهد یمرا نجات 
ي ورزي آموختن عشق برابها  ی گرانفرصت ایدن نیای در زندگ. ان استجه نیای ما در تکاملهدف  دنیورزهر لحظه عشق 

  .است
ي در امر ریادگي یبرای به ما فرصت زندگ. دنیورزآموختن عشق : باشد ایدنهدف ما در  دیباامر  نیا

 نیتر مهمی است و دائم کالس کی بلکه، ستینی طوالن التیتعط کی یزندگ. دهد یمرا ارائه  دنیورزعشق 
   2.است دنیورزو هر زمان بهتر عشق  دنیورزآموختن عشق  شعار ما
را  ریحقي ها انسان کنارو پست و در  مانهیلئي ها تیموقعی در زندگبه تنوع و تفاوت خلقت،  نانهیبی واقع نگاهبا  ویکوئل

شده و  تر دهیآبدي دشوار ها تیموقعانسان در  کهچرا  داند یمي ورزعشق  تر کاملبهتر و  نیتمري برای راهیی و آن را خدای موهبت
  .میباشداشته  تیشکای مسائل نیچناز  دینبا نیبنابرا ابدی یمدست  کمالبه 

 تانیزندگدر  کهي زیچآن  هیعلبر ! دینیببي عشق برای آموزشبزرگ  مکان کرا همانند ی ایدن دیکنی سع
اجبار است  نیاو  دیباش اریهوش هشیهم دیبا که دینکن شکوهامر  نیااز ! دینکني دادن است، مبارزه رودر حال 

ی راه نیاو  دیشوو پست رو به رو  ریحقي ها روحو با  دیکنی زندگو تنگ نظرانه  مانهیلئي ها طیمحتا در 
   3.است دهیآفرو ممارست شما  نیتمري براخداوند  کهاست 

زبان «، »روح جهان«، »آن ستنیزی و شخصي  افسانه«ی چون اصطالحاتدر موارد متعدد و فراوان،  ویکوئل» اگریمیک«در رمان 
 -عشق - یهستی ذاتو  مشتركاز زبان  سندهینو دگاهید انگریبهمه  که. برد یم کاررا به » دنیورزعشق «و » یدرونگنج «، »یجهان

  :کند یم انیبي داستان ها تیشخصمتنوع از زبان  ریتعابی خاص خود و استفاده از زباني و مهارت هنرمندبا  کهاست 
   4.از عشق سرشته شده کهی شناس یم زینی، پس روح جهان را شناس یمشق را اگر ع

ی، واقع سالکو راهبر  گریاری. موهبت است نیتر مهم، شجاعت ندیجو یمی را جهانزبان  کهي آنان برا
   5.عشق اوست

ی و جنسي ها عقدهن گذاشت کناري به مفهوم ورز عشق» ردیبم ردیگ یم میتصم کایورون«ی آثار او از جمله رمان برخدر 
ي او را جاشود و لذت  سبکي ترس، روح انسان جابه  دیبا. ها گذاشتن ترس کناری عني یورز عشق. شده است سرکوباحساسات 

 زیکنی، روسپو  زهیدوشاو لذّات . داد ینمآزارش  گریدی ترس از مرگ هم حتشده بود و  سبکروحش : ردیبگ
  6.ملکهبود تا  زیکن ترشیببود، هر چند  کردهرا تجربه  ملکهو 

 کنند یمی طخاص خود را  ریمس کو روح جهان برخوردارند، و هر ی مشتركزبان  نیای از هستتمام ذرات  ویکوئل تفکردر 
  .ی برسندتعالتا به رشد و 
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ی شخصي  افسانهدر  کهی کسبه انجامش برسانند  دیبای خود را دارند و شخصافسانه  زینسرب، مس و آهن 
   1.کردنخواهد  کشفی خود را شخصي  افسانه، هرگز کندت دخال گرانید

   2.ی خود را داردشخصي  افسانهي زیچهر 
   3.یباشي زیچ، هر نشیآفری در جهان توان یم کهي آن است معنابه  دنیورزعشق 

  .گذاشته شده است عهیوددر وجود همگان به  کهی است الهی موهبت، عشق ویکوئلپائولو  دگاهیددر 
 ریتأثو تحت  هیسوعشق دو  نیهمي راستادر  شیخوها به هم نوع  عشق انسان» دایبر« کتاب ژهیبو ویپائولوکوئلار در اغلب آث

 افتنبه دنبال ی مهینی هر زندگهستند و در  گریکدي ی گمشدهي  مهینمعتقد است زنان و مردان  ویکوئل. شود یممطرح  ونگی افکار
  . ي استفطرنت س کی نیاو . باشد یمي خود  گمشدهي  مهین

... در برابرت است: و گفت دیشیاند؟ جادوگر کنم یمخودم مالقات  گریدبدانم چگونه با بخش  خواهم یم
درخشش : را در جهان قرار داده است گریدعالمت بخش  انیآدمي همه  مشاهدهي برا دیخورشو سنت 

   4.ها چشم
  

 دگاهیدي آن با  سهیمقاق و ابعاد آن و عش رامونیپ ویپائولوکوئلي ها دگاهیدو  افکاری بررسنقد و 
  موالنا

. صفت عشق رویپو در واقع خدا همان عشق است و بشر هم  داند یمدر موارد متعدد در آثارش، خداوند را عشق مطلق  ویکوئل
، دیشو میتسلیی زهایچبه  دیخواه یماگر شما . ي و مورد قبول جهان خواهد بودجار سکهآن  شهیهمعشق 

   5.دیکنعشق  میسلتاول خود را 
ی ازلهر دو عشق را،  که. موالنا است شهیاندبه  کینزدو  زیانگی و شوق ستودنی آن کلاو نسبت به عشق به مفهوم  دگاهید نیا

سبب اتحاد با معشوق  تینهاو روشنگر و در  تگریهدای دهنده، تعالی، هستي  همهي در جاري و ساربخش،  اتیحو مقدس، 
  . دانند یم

ی حتی و نیزمعشق را  که گرشیدو برخالف آثار  کند یمو سالم مطرح  بایزعشق را  ویکوئل، »ي برتر هیعط« کتاب در ژهیوبه 
مقدس  کتاباحتماالً متأثر از  که آورد یمو عشق به خدا را به صحنه  پاكاثر، عشق ساده، عشق  نیادر  کند یم انیبی و آلوده جنس
  .شود یم کینزدي موالنا آرانسبتاً به ي او آرااثر،  نیادر  ریتقدبه هر . است

  .است فیتوص رقابلیغی و ناشدن فیتعراست،  دیناپدقعرش  کهیی ایدرموالنا معتقد است عشق چون 
  دیناپدیی است قعرش ایدرعشق،     دیشندر نگنجد عشق، در گفت و 

  آن بحرست خرد شیپ ایدرهفت     ي بحر را نتوان شمردها قطره
  )2731-2732دفتر پنجم (                
ي عشق  جنبهاز خدا و همنوعمان، چند  درکمان لیتسهي برا: داند یمو نامحدود  ریناپذ فیتعرعشق را  زین ویکوئل

   1.شود فیتعر تواند ینمعشق هرگز ! را نشان دادند، اما فقط جنبه
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دارد و چون نظر عاشق ی پبا خود شتاب در  کهی عاشق است درون اقیاشتی و شور و فتگیشموالنا، عشق مفهوم  دگاهیددر 
  .یی عاشق استایپوو  تحركعشق عامل  نیافقط بر معشوق است، 

  اقیاشتگفت از فرط مهر و     اقیسي شتاب اندر کردچرا  نیا
  )707دفتر سوم (                
  ي تو جوشد نهانرو اقیزاشت    نهان جوشد یمخنب  کاندربانده 

  )3570دفتر پنجم (                
قدرتش، ما را  کهو هم اوست  کند یمي را آماده روزیپ، موجبات کویني  مبارزه تینهای در فتگیش کهمعتقد است  زین ویکوئل

 ستینی قادر عامل چیه نکهیاو  میداری وجود عشقمان را باور تمامی و با عاشق کهی هنگام. کند یمجسور و شجاع 
ی مناسب ماتیتصمات مناسب، تا در لحظ دهد یم مانیاری شهیهم بیعجي روین نیا، کندرا متزلزل  مانمانیا
 زیچ، میهست کوینی مشغول نبرد وقتچون  میشو یم، از توانمان در شگفت میرس یمی به هدفمان وقتو  میریبگ
  2.رساند یمی، ما را به هدفمان فتگیش. ستینمهم  مانیبراي گرید

ي ها یناکامي  واسطهبه  میندهو اجازه  میکنی درونمان مراقبت فتگیشو  اقیاشتشور و  نیااز  که کند یم هیتوصو در ادامه 
 میدان ینمما  کهاز آنجا . هاست شکستو هم  ها يروزیپي هم  کننده هیتوجی فتگیش کهجهت  نیبد. ، از ما دور شودکوچک

 که میبودخود ما  نیا که میبر یم ادو از ی زدیبگراز چنگ ما  میده یمی است، اجازه میعظقدرت » یفتگیش«
ي  کننده هیتوج کهی فتگیشدر قالب ) نقطه اوج عشق(ی آگاپه تجلّی عنیی یجادوقدرت  نیا، میداداجازه 
   3.است، نابود شود زیچ  همه

  .ی خود استهست دنیندی محو و نابود شدن در وجود معشوق و معنی در نظر موالنا به فتگیش تینها
  

  ي استا طرفهی خود ستینی اندر هست    ستینوجهش هست و  شیپ دیآ هالک
  )4662دفتر سوم (                  

  عقل را آنجا قدم شکستهدر       ي عدمایدرپس چه باشد عشق 
  )4723دفتر سوم (                  

ی و نیزم ال دهیامعشوق او، معشوق  نکهیا، با توجه به کند یم فیتعر گریدبا فرد  ایدن میتقسی را فتگیش تیغا ویکوئلدر مقابل 
  .ي استمجاز

با  ایدن میتقسی عنی عشق، یعنی نیاو  ستیچ ریتصو نکهیای از آگاهم ي در ذهن و عدفرد ریتصو نشیآفر
  4.گریدي فرد

از منظر موالنا . شود یممشخص  ویکوئل دگاهیدآن با  آشکارموالنا، تفاوت  دگاهیدعشق از  تیغای و فتگیش فیتعر نیهمدر 
ی در فتگیش کهی حالي معشوق مطرح است، در قابی است و تنها الهی و آسمانخود تنها سزاوار معشوق  نیراستي معنای به فتگیش

 فیتعر نیاو  کند یم دایپی و وجود عاشق معنا هست کناری و وجود معشوق در هستی دارد و نیزمي و مادمفهوم  کامالً ویکوئلنگاه 
  .ي نداردگریدی مفهوم فتگیخودشو  تیاناني معنای به فتگیشاز 
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  و آن آمد پناه عدم ترسند کز    راه کردندغلط  نیزجمله عالم 
  )822دفتر ششم (                
  ستیچ ستینی دانی، چه هستي  غرّه    ی استستینو گنج حق در  کارگاه
  )4516دفتر سوم (                

  انجام فرعونان و عاد دیشنچو     ی و بادهست نیاعاقل از سر بنهد 
  )3122دفتر اول(                

 زیناچوجود  خواهد یمو از او  کند یمی هم چون شب خود دعوت هست تركرا به  نیراستمخاطب  باشکوهو  بایزو موالنا چه 
  .ابدی دست یواقع شکوهتا به سعادت و  کندی مطلق و نامحدود معشوق محو هستخود را در 

  ی هم چون شب خود را بسوزهست  ي چو روزبفروز کهی خواهی همگر 
  اندر گداز ایمیکهم چو مس در     ی نوازهستی آن هستدر  ات یهست
  ی از دو هستخرابي  جمله نیاهست   ی دو دستکردستمن و ما سخت در 

  )3010-3012دفتر اول (                  
تا  دیآفرخدا ماسوا و انسان را . ی استهستتمام  نشیآفرفراتر از آن علت  بلکهو   موالنا، عشق خدا علت عشق انسان دگاهیددر 

انسان را به معرفت رهنمون  که، عرفان و عشق است نشیآفر تیغاعلت خلقت، عشق است و  نیبنابرا، کنند دایپبه او معرف 
  :شود یم

  اش يسازي جمله پرده  هیمابود     اش يبازعشق حق و سرّ شاهد 
  در شب معراج، شاهد باز ما    گفت اندر لقا لوالكپس از آن 

  )2883 -2884دفتر ششم (                
  :است کرده انیبگونه را  نیای نیمضام زین ویکوئل

  1.دیورزاو نخست به ما عشق  کهچرا  میورز یمعشق 
ری، نیخودبو با  سازد ینمجز با خلوص و صفا در  نیراستموالنا عشق  دگاهیددر  ن  تکب دیآ ینم کنارو تلو:  

  ی ز عشقدان یمی چه نامتو بجز     ی ز عشقزانیگري خوار کتو به ی
  به دست دیآ یمعشق با صد ناز     هست استکبارعشق را صد ناز و 

  ی ننگردم وفا یب فیحردر   خرد یمی وافی است وافق چون عش
  )1163-1165دفتر پنجم (

عشق . آورد یمي انسان به ارمغان برا، عشق را تیمعصوم کهو معتقد است  داند یم زیچعشق را برتر و واالتر از همه  زین ویکوئل
  2.رسد یمی به شعف درست، اما با شود ینمی شاد ناراستاز 

  .ي عشق استها جلوهی از کي یکوکارین رایز داند یمي هم برتر کوکاریناز عشق را  ویکوئل
همواره  کلي عشق است و ها یتجلی از کي تنها یکوکاریني است؟ چون کوکارینتر از  چرا عشق مهم

  3.تر از جزء است مهم

                                                        
 .81همان، ص.  1
 .42همان، ص.  2
 .34همان، ص.  3



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

١٦٩  
 

قانون عشق در  کهمعتقد است  زین ویکوئل، داند یمی الهی موهبتي و ساري و جاری هستي  همهموالنا عشق را در  کههمان گونه 
  :دهد یمیی ایپورا  گریدي ها فرمانتمام  کهی است فرماني است و عشق جارها  تمام قانون
  1.است نکرده لیتحمی بر ما شرطو  دیق چیهو  کردهي ما را دعوت  همهخداوند  که میباشداشته  ادبه ی

  2.دینوشرا خواهند  اتیحي بندگانش آب  همهو خواستن الزم است و  قیطری طفقط 
در واقع هدف، . ي استورز عشق، هدف تنها عشق و کند ینمی فرقباشد  کهی هدفي هر براعشق در هر قالب و  ویکوئلدر باور 

عشق . زنده است شهیهمعشق  کهچرا . ستینی عاشق شدن مهم زندگبار، دو بار در  کی. کند یم هیتوجرا  لهیوس
چون  رفتیپذ دیبا، عشق را برد یمیی جاانسان را به  شهیهمعشق . زخ ببرددو اانسان را به بهشت ی تواند یم

  3.مرد میخواهی گرسنگاز  میبزنی ماست و اگر آن را پس هست خوراك
  .ی و وصال اوستتعالي تنها وصف حضرت حق ورزهدف از عشق و عشق  که کند یم دیتاکموالنا در موارد متعدد، 

ت جداست ت عاشق، زعلّ   الب اسرار خداستعشق اسطر    علّ
  )110دفتر اول (                

  !زیعزي ا زدانخوف نبود وصف ی  زینپس محبت، وصف حق دان، عشق 
  )2185-2187دفتر پنجم (                
ار و مانع  نیراستعشق  کهجهت  نیبدباشد،  تواند ینم نیراستی، عشق عشقهر  نیبنابرا است ریغقه.  

  ی بودرونیب آنکه زدیگرتا     ی بود؟خونعشق از اول، چرا 
  )4751دفتر سوم (                
در دفتر اول، از  فهیخلی و لیل کوتاه لیتمثمطلب را در  نیاموالنا . ستینگر دیبای قیحقی را تنها از منظر عاشقان قیحقعشق 

  .به بعد آورده است 407 تیب
  ي؟غوو  شانیپرتو مجنون شد  کز    يتو کآن فهیخلی را لیلگفت 

  یستینخامش چون تو مجنون : گفت    یستیناز دگر خوبان تو افزون 
  )407-408دفتر اول (                  
  .ي شروع شودمجازی اگر با عشق حتو سعادت انسان است و هدف آن از ابتدا مشخص است،  تکاملسبب  نیراستعشق 

ه عاشقان آن  ه ذر در علو همچون نهال شتابد یم    کمالذر  
  از بهر جهان کنند یمي تن  هیتنق    سبح هللا هست اشتابشان

  )3854-3855دفتر پنجم (              
 دگاهیدبا  آشکاری تفاوت کهاست  ونگي افالطون و یها دگاهیدو  افکاري  جهینت، هیسواز عشق دو  ویکوئلاما برداشت پائولو 

در مورد  ریتعب نیای وجود دارد هستي ذرات و موجودات  همه نیب کششجاذبه و  که میریبپذموضوع دارد اگر  نیاموالنا در 
دارد،  لتیفضمخلوقات شرف و  گریدبر  نشیبخداوند است و به سبب علم و عقل و  نیجانشو  فهیخلاشرف مخلوقات و  کهانسان 
  .کند یم دایپموجودات  گریدی با اساسی تفاوت
  یی شهیری، تو استخوان و بقما     یی شهیاندتو همان ! ي برادرا

  یگلخن مۀیهي، تو رخاور بود     یگلشنتو،  شۀیاندگر گل است 

                                                        
 .33همان، ص.  1
 .36مکتوب، ص.  2
 .121ر رود پیدرا نشستم و گریستم، صکنا.  3
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  )277-278دفتر دوم (                
ي برای دائمدارند و آن تالش  ایدنو رسالت در  فهیوظ کی، تنها یواقعبه عشق  دنیرسي براها  ، انسانویکوئلبراساس سخنان 

اتصال، عشق  نیا، از ابندبخشند و آرامش ی انیپا شیخو انیپا یببه رنج  بیترت نیاتا به . است شیخوي  گمشدهي  مهین افتنی
در  کهی است انساني مجازعشق  ک، یویپائولوکوئلمتعلق عشق نزد  نیبنابرا. شود یمی نیزمو  افتهی یجنسي معنالذا عشق  دیرو یم
  .ی استنفسان الیامبا  ختهیآمموارد  شتریب

ی و هم نیزمتان هم به عشق داس انیپازن و مرد داستان در  تیشخصی وقت» ستمیگرنشستم و  داریپرود  کنار« کتابدر  ویکوئل
 نیاوجود دارد،  سایکلدر  کهي تجرددر تضاد با مفهوم  خواهد یم سندهینودر واقع، . هم ماندند کناری آگاه شدند، در آسمانعشق 
ی باشد تا انسان را به عشق خاکعشق  جیترو دیبا سایکلی اصحاب قیحقی الزم است و رسالت نیزمعشق  که کندرا مطرح  فکر

عشق را تجربه  نیا کهی زمانهم تا ) الریپ(زن داستان  تیشخص کند یم دیتأک نکته نیاداستان بر  نیادر  ویکوئل. برساند یآسمان
  . ی نشدآسمان، نکرد

ی زانو بزند و آن را نیزممقابل عشق  دیبای باشد آسمانانسان هر مقدار . ستینی نیزمي ها عشقدر برابر  میتسلی جز راه نیبنابرا
ي سفرو زن توسط مرد،  ردیپذ یمعشق او را  زیني زن، زن سوی به روحانمرد داستان از سفر  تیشخصپس از بازگشت . شدبا رایپذ

    1.کند یمی را آغاز آسمان
ي خود،  دهیعقی جهت اصرار بر حتو  داند یمو برابر با عشق به خداوند  بخشد یمی، جنبه تقدس نیزمگونه به عشق  نیبدو او 

  .دهد یمرا مورد انتقاد قرار  گرید انیادو  سایکلارباب 
. کنند یم، پنهان ستین زهایچها و  ی، انسانزندگجز رحمت و عشق به  کهي مونث خداوند را  چهره، انیاد

   2.پسندم ینمرا  نیامن 
ها را  داستان تیشخص، روابط آزاد شیها داستان شتریبو در  داند ینمی را گناه جنسي آزادخود،  دیعقا نیهمي راستااو در 

   3.شود یم انینمای جنسی انسان در اوج لذت واقع تیشخص که کند یم انیب حاًیصرو  دهد یمجلوه  ریناپذي و اجتناب عاد
عشق  تیخاص نیاچون . برساند تواند یم زیچباشد و رهرو را به هر جا و هر  تواند یمی عشقهر نوع  ویکوئلي نزد مجازعشق 

 کهی است شخصي اهایروبه  دنیبخشبرخوردار است تحقق  تیاهم؛ آنچه از ستینمهم  ریمس نیار هدف د. زیچاست؛ عشق به هر 
  .است مکتوبنوشته شده و  شیپی از کسی هر شخصافسانه  نکهیابا توجه به . ی استکسرسالت هر  نیتر بزرگ

  4.است زیچ کتنها ی زیچهمه . است انیآدمي  فهیوظ گانهی، یشخصي  افسانهبه  دنیبخشتحقق 
عشق به حق باشد، عشق به  تواند یمعشق  نیای هر فرد است، قلبي ها امیپها و  و اراده و نشانه لیمعشق، مطابق  نشیگز نیبنابرا

خود  نیا بلکهندارد  تیاهممتعلّق عشق چندان  نکهیاتر  ي، مهمگرید زیچگنج و هر  کشفي گمشده باشد، عالقه به سفر، به  مهین
 میکن، دلمان را مهار کردهي رویپي قواعداز  میکنتالش  دیشا. ی وجود نداردقانونر عشق د. مهم است کهعشق است 

مهم  کهدل است  میتصمو  ردیگ یم میتصمدل . اند اوهی نهایاي  همهاما . میشیاندیبي ریتدبي رفتارمان براو 
  5.است

                                                        
 .128کنار رود پیدرا نشستم و گریستم، ص.  1
 .76سفر زیارتی، ص.  2
  119-193بریدا، ص.  3
 .40کیمیاگر، ص.  4
 .121کنار رودخانه پیدار نشستم و گریستم، ص.  5
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  1.یباش زیچ، هر نشیآفری در جهان توان یم کهي آن است معنابه  دنیورزعشق 
 دگاهیددر  کهی حالدر  شود یمی ناشیی او اگرایدني و محورانسان  دگاهیدي از ورزبه مسأله عشق و عشق  ویکوئلنگاه  نیا

  :ي استمادو  ریپذي زوال ها معشوقي  همهي  کننده، محو نیراستموالنا عشق 
  ی جمله بسوختباقهر چه جز معشوق،     چون برفروخت کوعشق، آن شعله است 

  بعد ال چه ماند؟ کهدر نگر ز آن پس       حق براند ریغ ال در قتل غیت
  سوز زفت شرکتي عشق اشاد باش       ی جمله رفتباقماند االّ اهللا، 

  )588-590دفتر پنجم (                  
  اندر آب جو ختیرها را  طبله    آگه شد از او کهعقل هر عطار 

  )625دفتر ششم (                  
انه معتقد است ستینی چندان مهم افالکی و خاک يها عشق، تفاوت ویکوئلنزد  ریتقدبه هر  عشق  که؛ اما در مقابل موالنا مصرّ

نفس و  بیتهذي و ویدن ودیقی است و تنها از راه اخالص و رها شدن از الهي  هیعطو  شود یم ضیتفو انیخاکاز جهان باال به 
ي ها عشقاز  کی چیه کهی حالدر  .شود یمی حاصل الهی و عالعشق  کهاست  سالک کوششاز جانب پروردگار و  کشش
  .ی را نداردتیخصوص نیچني ویدني و مجاز

  شد پاكی کل، بیعاو ز حرص و     شد چاكی عشقرا جامه ز  کههر 
  )22دفتر اول (                  

در  شهیر کهی خاص است فرهنگو  افکاري  جهینتی، علمی و عقلی دارد و نه اساس نیدنه اساس  که ویکوئلسخنان  نیا
علت اختالفات و عدم  دید دیباپس  میریبپذو اگر بر فرض سخن او را . دارد عتیشر نیقواني او به بندیپای و عدم زندگ ي گذشته

  ؟ستیچگمشده  مهیندو  نیاي روزافزون ها طالق جهینتتعهد و در 
جاذبه  حاًیصراو . دهد یمی منحصر به فرد ارائه فیتعرموجودات عالم  کششی، از تجانس و عرفانی و نید میتعالموالنا براساس 

 کائناتي در همه جاري و سارو عشق  داند یمی الهی عشق تجلی و اله ریتقدو  حکمتی را، هستذرات و موجودات  نیبو تجانس 
  :کشد یم ریتصوبه  رینظ یبی التیتمثرا با 

  فتادیم کاندرجوشش عشق است     ی فتادن کاندرآتش عشق است 
  )10دفتر اول (                  

  او چاك بانیگربود گردون،  که    او پاكات و صفات حرمت ذ
  )2584دفتر سوم (                          

اشرف  کهاما در مورد انسان  شود یمی مطرح عیطبي نمودهاي و مادي  عرصهگونه موارد در  نیاتجانس موردنظر موالنا در 
ی، ذاتتجانس و تجاذب براساس امور  نیا، دارد لتیفض کیمالی حتی و هستو عرفان بر همه  نشیبمخلوقات است و به جهت 

  . ابدی یمي معنا معنوی و روانی، صفات
  ره در همدگر ابندبدان ی که    ی نوع نظرک؟ یتیجنس ستیچ

  ي جنس آنگردچون نهد در تو، تو     ي نهانوحق در  کرد کهآن نظر 
  )2992-2993دفتر ششم (                  
  نیطی از آب و نست، ی امعناز ره     نیق، یتیجنس که گفتش یمعقل 

  به صورت در مجو تیجنسسرّ   مگو نیامشو صورت پرست و  نیه
                                                        

 .159همان، ص.  1
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  )2952-2953دفتر ششم (                  
ضنه  ابدی یم لیاصی مفهومی ذاتتجانس براساس امور  نیبنابرا  دگانیبرگزو  امبرانیپتجانس در مراتب باالتر در روح . یعرَ

همچون فرشتگان در عالم  قتیحقاما در . اند عالم بوده نیای در جسمانبه صورت  ، هر چنداند ملکاز جنس روح و  کهی است اله
  .کنند یمی زندگروح 
  فلکاز  کردندرا جذب  ملکمر     ملکاند و  چون جنس روح ایانب

  )2697دفتر چهارم (                  
  هاست هیساچون  کشان کش شانیاي سو    استیانبجنس  کهباز آن جانها 

  ملکعقل، جنس آمد به خلقت را   رشک یبو  عقلش، غالب است زآنکه
  نفس، جنس اسفل آمد شد بدو    ي نفس، غالب بر عدوهواو آن 

  )2702-2704دفتر چهارم (                  
 که کشد یم ریتصوبه  بایزمختلف آن گونه  التیتمثو  ریتعابي تجانس و تجاذب را با  مسألهموالنا  مثال یبذهن خالّق و ذوق 

  :شود یمآن  رفتنیپذاز  ریناگزی میسلهر عقل 
  ی استطالبجاذبش جنس است هر جا     ی استجاذب بیعجا تیجنس زآنکه

  همجنس آمدند چونکه، کیمالبا       بر گردون شدند سیادری و سیع
  آمدند ریزجنس تن بودند، زآن       باز، آن هاروت و ماروت از بلند

  شده طانانیششان، شاگرد  جان      آمده طانیش، همجنس کافران
  )2671-2674دفتر چهارم (                  

  :اندینما یمی را با طرح مسأله تجانس به او هرکسي وجود قتیحق زیطنزآمو گاه با زبان 
د کافر، کفر    کشد یمي زیچ، زیچدر جهان هر    را و مرشد را، رشَ

  یی به شستآی، که اتا تو آهن ی  هست سیمغناطهم هست  و  کهربا
  یتن یمبر  کهربای بر هکور     یآهن، ار تو ستیمغناطبرد 

  )1633 -1635دفتر چهارم (                
  :است کرده میتقسموالنا اسباب جذب را بر چهارگونه «:  که سدینو یم» فیشري مثنوشرح «استاد فروزانفر در 

  گرید کبوتري به کبوترو  گریدی به انسان انسانجذب جنس به جنس خود، مانند جذب . 1
  .ی رودخاکي  کرهي سوبه  کهی نیزمي اجزاجذب خود مانند  کلجذب جزو به . 2
بالفعل همجنس انسان  که ها یدنیآشامو  ها یخوردناست مانند نان و آب و انواع  تیجنسبالقوه و آنچه قابل  تیجنسجذب . 3

  .شود یمی پس از هضم شدن جزو بدن او ول ستین
  1».است داریناپاو  نیدروغمنشأ جذب  که تیجنس شینماپندار و . 4

  نیببخود باشد  کلّذوق جزو، از     نیقذوق جنس از جنس خود باشد ی
  ، جنس او شودوستیپچون بدو       ی بودجنسمگر آن قابل  ای

  گشت جنس ما و اندر ما فزود      جنس ما نبود کههمچو آب و نان 
  ز اعتبار آخر، تو آن را جنس دان      ندارد آب و نان تیجنسنقش 
  آن مگو مانند باشد جنس را      جنس باشد ذوق ما ریغور ز 

                                                        
  .334، ص1، ج1347نشگاه، فروزانفر، بدیع الزمان، شرح مثنوي شریف، تهران، انتشارات دا.  1
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  ی نماند عاقبتباق تیعار      تیعارمانند است باشد  آنکه
  رینف، شد ابدینجنس خود  چونکه      ریصفاز  دیآمرغ را گر ذوق 
  ي آبجو زدیگري، وچون رسد در       از سراب دیآتشنه را گر ذوق 

  )889-896دفتر اول (                  
ي مجازبا استفاده از عشق  هیسوي تجانس و عشق دو ادعاامروز  کهی کسان، به شیپها  ی بهتر از موالنا قرنکسی چه راستو به 
  .داند ینم شیبی سرابو  تیعار دهند یمجلوه  نیراستي نوظهور از عرفان و عشق ها عرفانو آنچه  دهد یم، پاسخ کنند یمرا مطرح 
ی هرگز زن اله حکمتبراساس  نکهیازن و مرد و  نیبي ضروري  رابطهدر مورد   امبریپی و سنت قرآن میتعالي بر اساس مولو

  :  دیگو یم نیچنبدون مرد و مرد بدون زن نبوده است 
  زآنچه حق آراست چون دانند رست؟    ست للنّاس حق آراسته نیز

ا ک    دیآفر هاشیال سکنی یپچون  ؟دیبری تواند آدم از حو  
  شیوخزال  ریاسهست در فرمان     شیبرستم زال ار بود و ز حمزه 

  يزد یم رایحم ای ینیکلّم    يبدي گفتش  بندهعالم  آنکه
  )150-154دفتر اول (                  

ي به بندیپاي عشق به خدا قرار دارد نه در عدم راستاقرآن و در  میتعالو  عتیشرزن و مرد طبق  نیبي موالنا رابطه  شهیانددر 
  .دیگو یم ویکوئل کهو در موازات عشق به خدا، آن چنان  عتیشر

با  دیبا کهي اوست معنوی و روح مهینواالتر و فراتر از آن  اریبس بلکه ستینی کیزیف مهینی انسان، قیحقگمشده  مهین قتیحقدر 
  .افتي دست یابدتا به آرامش و سعادت  دیرسنفس و مجاهده به آن  هیتزک

  
  يریگ جهینت

 عهیودي به ها انساني  همهدر نهاد  کهی الهی است موهبتي مولو دگاهیدی از عرفانجستار آمد، عشق  نیابراساس آنچه در 
  .گذاشته شده است

، عشق نیدموالنا جوهر  مکتبدر . ی دانستکی، لذت و درد یجسمان -ینفسانبا احساس  توان ینمي او، عشق را  شهیانددر 
و در آن به اتحاد و فنا نائل  دهیرس ها ییبایزي بگذرد و به اصل و منشأ همه مجازي و ظاهري ها ییبایزاز  دیبای قیحقعشق . است
  .شود

و  دگاهیدی انسان در قیحقی تعالمفهوم عشق و برداشت از آن در جهت رشد و  کهی نگارنده بر آن بود سعپژوهش،  نیادر 
  .شود سهیمقاو  لیتحلاند،  نموده منعکسدر آثار خود آن را  مکاني زمان و فراسو که سندهینودو  تفکر

ي  مسألهی است و ضرورتاً نگاه او به عرفانی و نیداسالم و فرهنگ  عتیشرقرآن و  میتعالي برخاسته از مولوی شگانیاندنظام 
ي خود از موضوع و هنری و زبانبا قدرت و مهارت  ویپائولوکوئل کهی اصطالحاتو  فیتعار. است شهیاند نیهمعشق برآمده از 

ی مخلوط کهو فرهنگ خاص او  شهیاندو  تفکرقابل توجه و برآمده از  و زیانگشوق  اریبس کند یممفهوم عشق به مخاطب خود القا 
  .یستیمارکس افکارو  تیحیمسو افالطون، عرفان  ونگی افکاراست از 
 اریبساز عشق  بایزي پردازي و اصطالح هنری و ذوقو استفاده از زبان  فیتعرهر چند در مقام  کهمشخص شد  سهیمقا نیادر 

 کی کدام -عشق -مشتركی جهانزبان  نیا قیطری بشر از قیحقبه سعادت  دنیرسي برا راهکارعمل و  گفت اما در مقام توان یم
  دو راهگشاترند؟ نیااز 
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ی آدمنشود،  شکوفای انساني واالی استعداد وقت، به قولِ موالنا شود ینمانسان  کمالی سبب ارتقا و دانشهر هنر و  نیاعالوه بر 
  .شود یم گرانیدی خود و تباهو سبب  خطرناك، کند کسبي هنرهر فضل و 
  کردی و آن را، فوت پستبودش از     و نبرد لیتبداستعداد  زانکه

  ی استروشنی میبهقدر او اندر     ستینرا چو استعداد  وانیحباز 
  خورد مغز خر است کویی غذاهر     رهبرست کآنزو چو استعداد شد، 
  زون شوداف شیعقل یبو  سکته    شود ونیافگر بالذُر خورد او، 

  )1530-1527دفتر چهارم(                
پشتوانه سخن موالنا . دارد ریناپذی اجتناب وابستگي آن  پشتوانهي به ا سندهینوو  متفکرهر  شهیاندو  فکري  هیسرما دیتردبدون 

  .ی با قدمت هزاران سال استاسالم عتیشرو  میکری، قرآن اسالمعرفان ناب 
ی نیزمدر خدمت عشق  دیباي هم وجود داشته باشد فراترو اگر عشق  شود یمخالصه ی در عشق و لذت زندگ ویکوئلاز نظر 

ترس و  نکهیاي دلش بخواهد انجام دهد بدون کارهر  تواند یمی باشد، مسلکو هر  نییآ، وابسته به هر نیداز هر  هرکس. باشد
  . ي به دل راه بدهدا واهمه

 نیبنابرا. ی است نه قرب به خداوندجهان نیای زندگهدف از آن باز، ، دیگو یمی سخن الهاز عشق  کهی هنگامی حت ویکوئل
  . خواهد یمي عشق فروتر و در خدمت آن براعشق فراتر را هم  ویکوئلگفت  توان یم

ي آنها همچون سهل ظاهري ها جاذبه لیدلي نوظهور به ها عرفانجوانان از  ژهیوی به عمومدر دوران معاصر با توجه به اقبال 
و  تیحماو  ویکوئلدست و با مهارت چون پائولو  رهیچی سندگانینویی بودن عرفان، وجود جاي همگان، همه براودن الوصول ب

ی از اسالمی عرفانی و فرهنگ میعظی و غني ها هیسرمای از آنها، ضرورت دارد تا به جهانی گروهي ها رسانهي  گسترده غاتیتبل
و به  ریتفسي هنری و ذوقی و زبان تخصصی و علمزمان و بشر امروز و با نگاه  ازینا مبذول شود و مطابق ب ژهیوی توجهجمله موالنا 

  . شود آشکاربر همگان  شیپاز  شیبي آن واال گاهیجاعرضه شود، تا  انیجهان
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ارزاده از قرآن کریم از دیدگاه انگلیسی طاهره صفّ ي ارزیابی ترجمه
 معنایی يها مشخّصه

  
  1حسینی معصوم سید محمد

  2سارا ساري
 :چکیده

زبانشناسان و . یا عدم آن همواره یکی از نکات چالش برانگیز مباحث نظري ترجمه بوده است یريپذ بحث ترجمه
. اند ه کردهئیید نظر خود اراأمختلفی در ت يها استداللهر یک مختلف به این موضوع نگریسته و  هاي یدگاهشناسان از د ترجمه

 تر یچیدهتر و پ این بحث حساس آید، یس و کالم خداوند همچون قرآن کریم سخن به میان ممتون مقد ي ز ترجمههنگامی که ا
پایدار باشد و تا  ءی معنایی زبان مبدأمترجم در بازتولید کالم خداوند تا چه میزان باید به ویژگیهاي ساختی و حتّ که ینا. شود یم

خاذ اتّ ،در این میان. بررسی گسترده داردبحث و که نیاز به  یستا نکته ،د دخیل کندچه حد تفسیر و تحلیل را در ترجمه خو
حاضر به بررسی و ارزیابی نوع  ي مقاله. روي مترجم است شارتباطی از جمله راهکارهاي پی ي معنایی یا ترجمه ي رویکرد ترجمه

تحلیل واژگان  ،در این ترجمه. ارزاده انجام شده استصفّ که توسط طاهره پردازد یی از ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی مخاص
فه آنچه در این میان از دید . ها راهکار اصلی مترجم بوده است معادل انگلیسی براي هر یک از آن مؤلفه ي معنایی و ارائه يها به مؤلّ

در قالب یک کلمه معنایی  يها خصهاز مش يا در واژگانی کردن مجموعه) انگلیسی(ظرفیت زبان مقصد  ،مترجم پنهان مانده است
 همچون در زبان فارسی براي واژگان قدیمی که عمالً رویکردیستاین همان . و یا انتساب مفاهیم جدید به واژگان آشناستواحد 
 .انجام شده است نماز ي واژه

 
  

 یريپذ ترجمهي معنایی، ها مشخّصهترجمه، قرآن کریم، طاهره صفّارزاده، : هاکلید واژه

                                                        
ي خارجی دانشگاه پیام نورها زبانی و شناس زباناستادیار گروه  -  1  

  2دانشجوي کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد 
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  :دمهمق
این  در. باشد  یکی از مهمترین اهداف ترجمه به ویژه ترجمه متون مقدس انتقال مفهومی دقیق از زبان مبدأء به زبان مقصد می

هایی صحیح و تعابیري دقیق از واژگان را ارائه  اند که در ترجمه متون حساس معادل  راستا، مترجمان همواره سعی بر این داشته
یکی از راهکارهاي موجود جهت ارائه چنین . نحوي مفهوم متن اصلی را به زبان و فرهنگ مقصد منتقل کنند هنمایند تا بتوانند ب

  .شود باشد که در مبحث معناشناسی بررسی می هاي معنایی واژه می اي، تبیین مشخّصه ترجمه
، ص 2006یول، (» پردازد ات و جمالت میبه مطالعه معناي لغات، عبار«شود که  اي از زبانشناسی اطالق می به شاخه 1معناشناسی

« .واژه است 2هاي معنایی آوردن مشخّصه دست یکی از آشکارترین روشهاي تحلیل واژه جهت ارائه معانی ممکن آن به). 100
گذاري معنایی هر واژه از کلمات دیگر در زبان دانست  عنوان عناصر اصلی دخیل در تفاوت توان به هاي معنایی را می مشخّصه

داند که وقتی این عناصر با  فرد واژه می به هاي معنایی را عناصر منحصر مشخّصه) 1978(همچنین فالک ). 101، ص 2006یول، (
ی و اصلی واژه را به یکدیگر مجتمع می  3شناسی معناشناسان با الگوبرداري از واج ).251ص (آورند  وجود می شوند معناي کلّ

ات واجی به به فهعن جهت معرفی مختص فه هایی جهانی، به ارائه مشخصه وان مؤلّ ( هاي معنایی جهت تحلیل معنا پرداختند ها یا مؤلّ
در چنین رویکردي معناشناسان کوشیدند تا معنا را نیز مانند واحدهاي آوایی زبان بررسی کنند و به ارائه و . )278،ص 1370صفوي،

صه معنایی«تعریف عباراتی همچون  فه معنایی«، »مشخّ   و»8خرده معنا«، »7بنیان معنایی«، »6نشان معنایی«، 5»ویژگی معنایی«، »4مؤلّ
  . شود استفاده می» ي معنایی مشخّصه«جهت حفظ انسجام متنی از عبارت  عباراتی دیگر پرداختند که در این مقاله به

ها  ه از تجمع تمامی آن ویژگیبه بیان دیگر معناي زبانشناسی یک واژه عبارتست از ویژگیهاي انتزاعی واژه که معناي واژ
هاي معنایی که  شمولی واقع جهت توصیف جهان هاي معنایی در مشخّصه. نامیم هاي معنایی می آید که آنها را مشخّصه دست می به

فه ها را بر ها، واژه تمام زبان. شوند کاربرد دارند ها را شامل می اکثر زبان جان بودن،  هایی مانند جاندار یا بی اساس یک سري مؤلّ
ر یا مونّث بودن طبقه انسان یا غیر هاي معنایی باشد که  تواند شامل تعداد زیادي مشخّصه هر واژه می. کنند بندي می انسان بودن مذکّ

ریم ب کار می اي را به هنگامی که ما واژه. ترین آنها اشاره شود کننده ترین و متمایز معموالً در تحلیل معنا سعی بر این است که به مهم
دانیم یعنی با به کار بردن این واژه مطالب زیادي راجع به این واژه به ذهن ما  این بدان معناست که ما به نوعی معناي آن واژه را می

دانیم که زن داللت بر جاندار بودن، انسان و مؤنث و بزرگسال بودن  بریم می کار می را به >زن<مثالً وقتی واژه . شود متبادر می
) 2006(یول . دهیم می نشان می –و + شناسی با عالمتهاي  نامیم که در معنا هاي معنایی می هاي این واژه را مشخّصه جنبه این. دارد

کر می در ادامه تعریف مشخّصه هاي مفهومی معناي  شود که این رویکرد در حقیقت شروعی براي تحلیل مشخصه هاي معنایی متذّ
توان به راحتی  ها در زبان وجود دارند که نمی ؛ به این صورت که تعداد زیادي از واژهواژه است که عاري از مشکل نیز نیست

ی می» ظرف«هاي زبان را نوعی  هاي معنایی آنها را تعیین کرد زیرا این رویکرد واژه مشخّصه هاي  گیرنده مشخّصه بر کند که در تلقّ
  ).102ص (هاي پایه هستند ها بیشتر از این مشخّصه معناي واژه توان گفت که معنایی هستند و این در حالی است که به وضوح می

                                                        
1 Semantics 
2 Semantic features 
3 Phonetic 
4 Semantic component 
5 Semantic property 
6 Semantic marker 
7 Meaning postulate 
8 Sem 
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هاي  تسهیل امکان مقایسه معنایی در زبان. 1  عبارتند از 1هاي معنایی در تحلیل معنا از نظر لوبنر فواید استفاده از مشحّصه
امکان . 4و چهارچوب از معناي واژه  امکان ارائه الگو. 3امکان شکستن معناي کلی یک واژه به معانی پایه و خُرد . 2گوناگون 

، 2000لوبنر،(هاي ترکیبی واژگان امکان تشخیص ویژگی. 6امکان بیان روابط معنایی . 5هاي واژگانی  توضیح و نفسیر دقیق مدخل
  ).137-139صص 

هاي گوناگون آن  بهاز آنجا که هدف نهایی هر ترجمه انتقال معنا و پیام مورد نظر نویسنده متن اصلی است، شناخت معنا و جن
مفاهیم و  2با توجه به تفاوت زبانها در واژگانی کردن. یابد اي می هاي معنایی در فرایند ترجمه اهمیت ویژه از جمله بحث مشخصه

هاي معنایی متفاوت واژگان  هاي مختلف، مترجم باید با درك و مقایسه مشخصه هاي معنایی در زبان متفاوت مشخصه  3بندي بسته
مقاله حاضر به بررسی ترجمه طاهره صفارزاده از قرآن به زبان انگلیسی از . ها را در بازتولید معنا به کار گیرد بهترین گزینه دو زبان

  .گذارد هایی رویکرد مترجم در انتخاب واژگان را به بوته نقد می پردازد و با ارائه مثال این دید می
  

  معنا و انواع ترجمه
فظی و ترجمه آزاد  ویژه ترجمه تحت حاصلی پیرامون شیوه انتقال معنا در انواع ترجمه به اي بیه در طی قرون متمادي، بحث اللّ

مند در ترجمه آغاز کردند که از  هایی را مبتنی بر ایجاد مباحثی نظام پردازان تالش نظریه 1960و 1950در سالهاي . صورت گرفت
به بعد مسأله تعادل به موضوعی اصلی و بنیادین در   از آن زمان. اشاره کرد 4توان به مسأله معنا و تعادل ترین آنها می جمله مهم

قان در این زمینه صورت گرفت که تأثیر شگرفی بر ارائه انواع ترجمه  مطالعات ترجمه تبدیل شد و تالش هاي بسیاري توسط محقّ
  .پردازیم ها می اختصار به برخی از نظریه در ذیل، به. داشت
  

  رومن یاکوبسن 
آورد وي در اثر  رومن یاکوبسن، زبانشناس روس تبار آمریکایی، هرگونه دگرگونی زبانی را نوعی از ترجمه به حساب می

بندي  اي طبقه نشانه زبانی و بینا زبانی، بین ترجمه را به سه نوع درون» ابعاد زبانشناسی ترجمه«اساسی و مهم خود با عنوان 
  ). 18-113، صص 2000 نقل از ونوتی، ، به1959.(کند می

عنوان مثال،  به. دیگري از همان زبان هاي نشانهیک زبان به جاي  هاي نشانه عبارت است از کاربرد: 5زبانی ترجمه درون. 1
  .نویسی یا بازنویسی برگرداندن نظم به نثر یا خالصه

  .زبانی دیگر ايه نشانهیک زبان و تبدیل آن به  هاي نشانه تغییرعبارت است از : 6زبانی ترجمه بین. 2
این نوع ترجمه دامنه ترجمه را . کالمیزبان غیر  یکبه  کالمیزبان  یکترجمه از عبارت است از  :7اي نشانه ترجمه بینا. 3

ي که در این نوع خاص از ترجمه، یکالهام گرفته از  کهقطعه موسیقی  یکحتی  و یا گرافیکهنر  بسیار گسترده کرده تا حد 
  .شود جمه محسوب مینیز تر باشد میرمان 
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مترجم پیامی را که از منبع دیگري «گوید یاکوبسن در همین اثر مسأله تعادل را مطرح کرده و در تعریف ترجمه چنین می
» بنابراین ترجمه شامل دو پیام یکسان در قالب دو رمز متفاوت است. دهد کند و انتقال می دریافت کرده رمزگذاري مجدد می

  ).114، ص 2000نقل از ونوتی،  به  ، 1959یاکوبسن،(
شود اشاره دارد و یاکوبسن  در اینجا به مجموعه ابزارهاي زبانی که در یک زبان براي انتقال مفهوم استفاده می 1رمز یا رمزگان
  .شود، اما ما در ارائه مفهوم تعادل داریم پردازد که اگرچه در ترجمه رمزگان عوض می به این موضوع می

  
  یوجین نایدا

د آمریکایی اولین کسی بود که مباحث زبانشناسی را وارد حوزه ترجمه کردیو وي تالش کرد تا . جین نایدا، کشیش متعه
  .ارائه دهد) 1965(تري را از کتاب مقدس با استفاده از زبانشناسی و باالخص نظریه زایا و گشتاري چامسکی  ترجمه علمی

مترجم به صورت کلمه در   2در ترجمه یا تعادل صوري. صوري و پویا تقسیم کردترجمه را به دو نوع کامالً متضاد یعنی نایدا 
ي با انجام ا ترجمهشود درنتیجه در چنین  ینممتن مبدأء وفادار مانده و کلمه در این نوع از ترجمه هرگز از قالب صوري خود خارج 

. شود یمبه اسم، صفت به صفت و فعل به فعل ترجمه  ي اسما ترجمهدر چنین . توان دوباره به متن مبدأء رسید یم 3ترجمه معکوس
معادل صوري توجه را هم به لحاظ صورت و هم محتوا به خود پیام معطوف «دارد که  یموي در توضیح این نوع از ترجمه اظهار 

، 159،ص 1964نایدا،(» .که پیام در زبان مقصد باید تا حد ممکن با عناصر متفاوت در زبان مبدأء تطبیق یابد است آنمهم . سازد یم
  )42، ص2001ماندي، از نقل به

در این نوع از ترجمه توجه اصلی بر انتقال پیام معطوف شده . شود یم، نقطه مقابل تعادل صوري محسوب 4ترجمه یا تعادل پویا
ی حذف توان آن را کم یا زیاد، متفاو یمو صورت صرفاً ابزاریست در خدمت پیام که در جهت انتقال پیام مطلوب،  ت و یا حتّ

نایدا این نوع از ترجمه را . کنندگان زبان مقصد است یافتدراز نظر وي نکته مهم فقط دریافت صحیح پیام زبان مبدأء توسط . کرد
کننده و پیام اساسا باید همان ارتباطی باشد که میان  یافتدرارتباط میان « گوید  یمبراساس اصل تأثیر یکسان معرفی کرده و 

  ).42، ص 2001ماندي، از نقل به، 159، ص1964نایدا،(» است داشتهنندگان اصلی و پیام اصلی وجود ک یافتدر
  

  سی کتفورد یج
و بر اساس مرتبه واحد ساختمانی زبان به  سه  6و جزئی 5ترجمه را با توجه به گستره آن به دو نوع کلی) 1965(سی کتفورد یج

یست که مقید به مراتب دستوري ا ترجمهطبق نظریه وي ترجمه آزاد . کند یمي بند قهطب 9واژه به واژهو  8یاللفظ تحت، 7نوع آزاد
باشد به عنوان مثال چنانچه مترجم در ترجمه کلمه زبان مبدأ را تبدیل به عبارتی در زبان مقصد نماید و یا برعکس یعنی عبارت  ینم

تأکید کتفورد بیشتر بر . استي آزاد ارائه کرده ا ترجمهقع موجود در زبان مبدأ را به یک کلمه در زبان مقصد ترجمه کند در وا
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و به این  است کردهتحلیل فرم است تا معنا که یکی از دالیل این امر این است که وي این نظریه را براي ترجمه ماشینی طراحی 
  ) 24-25صص ( است تهپرداخفرض رسیدن به معنا  یشپفهمد وي به تجزیه و تحلیل فرم با  ینمدلیل که ماشین معنا را 

تغییري در ساختار  آنکه بدوننماید  یمي  از زبان مبدأ ا واژه، مترجم هر واژه را از زبان مقصد جایگزین واژه به واژهدر ترجمه 
آغاز کرده سپس با افزودن  واژه به واژهی، مترجم در ابتدا ترجمه را به صورت اللفظ تحتدر ترجمه  .دستوري آن ایجاد کند

ي ما بین ا ترجمهاین نوع از ترجمه را . ي اضافی و تغییر در ساختار دستوري مطابق با ساختار زبان مقصد ترجمه را ارائه نمایدها واژه
  ).1370کتفورد، ترجمه صدارتی،(دانند  یم واژه به واژهآزاد و 
  

  پیتر نیومارك
 2و ترجمه معنایی 1رفی و توضیح ترجمه ارتباطیهایی در ترجمه به مع یکردرو، در اثر خود تحت عنوان )1981(پیتر نیومارك

در ترجمه معنایی . ترجمه ارتباطی مشابه معادل پویاي نایداست و ترجمه معنایی نیز با معادل صوري نایدا مشابهت دارد. پردازد یم
کند  یمر نحوي را نیز حفظ دهد بلکه نحوه بیان نویسنده متن مبدأ یعنی آرایش و ساختا یممفهوم متن مبدأ را نشان  تنها نهمترجم 

یکه در ترجمه پیامی مترجم تنها پیام اصلی متن مبدأء را مدنظر دارد یعنی درك و تصور خود از متن اصلی را به عنوان صورت در
 ).39، ص 1981نیومارك، (کند و به شیوه بیان متن مبدأ توجهی ندارد  یمترجمه در قالب متن مقصد ارائه 

  گوید،   یمسه این دو نوع ترجمه ارائه شده با مدل نایدا ، در مقای)2001(ماندي
محور نایدا  -خط دریافت کننده«ي این دو نوع ترجمه با انواعی که نایدا معرفی کرده بود، نیومارك از ها شباهترغم  یعل 

، فاصله میان تأکید »انتداريتزاحم در ام«اینکه  یگردزیرا احساس کرده که موفقیت در تأثیر یکسان توهم است و  است گرفتهفاصله 
  ).44ص (بر زبان مبدأء و زبان مقصد، همیشه بعنوان مشکل اساسی در ترجمه نظري و عملی باقی خواهد ماند 

 
  مشکل معادل یابی در ترجمه

مبدأء مترجمان به دالیل گوناگونی با مشکالت متعددي در زمینه انتخاب روشی دقیق و قالبی مناسب جهت انتقال مفاهیم زبان 
ي معنایی یکسان و ها مشخصهتوان به عدم وجود ساختارهاي واژگانی و  یماز عمده این دالیل . اند بودهبه زبان مقصد مواجه 

در  Cousinي معنایی واژه ها مشخصهمثال،  عنوان به. ي گوناگون اشاره نمودها زبانهمچنین عدم تطابق مفاهیم فرهنگی آمیخته با 
یی مختلف نمود ها واژهي متفاوت و در قالب ا گونهي معنایی است که در زبان فارسی به ها مشخصهي از ا مجموعهانگلیسی داراي 

  .یابد یم
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ر -      دخترخاله    مذکّ
ر+      دخترعمه    مذکّ

cousin  +دخترعمو    فرزند خاله  
  دختردایی    فرزند عمه+   
  پسرخاله    فرزند عمو+   
  پسرعمه    اییفرزند د+   
  پسرعمو      
  پسردایی      
  

ي معنایی در یک زبان ممکن است معادلی در زبان دیگر نداشته باشد مثالً ها مشخصهي از ا مجموعههمچنین واژگانی کردن 
ایی آن ي معنها مشخّصهو باید  است  نشدهکند که در فارسی براي آن واژه خاصی ساخته  یمبه شیئی اشاره  ferruleواژه انگلیسی 

به عبارت دیگر زبان فارسی این مجموعه مفاهیم را در . بیان کرد >سر مداد کن پاكقاب فلزي دور  <را در قالب عبارتی همچون 
یی واژگانی با مشکل مواجه ها معادلاز مثالهاي فوق، مترجم در یافتن  کدام هردر نتیجه در . است نکردهقالب یک کلمه واژگانی 

ي معنایی بیشتري است و در ها مشخّصهي دارد که در زبان مقصد حاوي ا واژهل مترجم سعی بر ارائه معادل براي در مثال او. شود یم
در . است نگرفتهي صورت ساز واژهي معادل است و براي آن ا واژهیست که در زبان مقصد فاقد ا واژهمثال دوم، وي در صدد ترجمه 

  .نماید یمدشوار  ها واژهنوع نتیجه یافتن معادلی لغوي و دقیق براي این 
ي ا واژهین معنا که از ا بهیابی توصیفی است  معادلیکی از راهکارهاي پیش روي مترجم در چنین شرایطی، استفاده از روش 

فهدر زبان مقصد استفاده کرده سپس با افزودن  تر عام  صورت بهمثالً  است شدهاي که در واژه مبدأ لحاظ  کننده یزمتماي معنایی ها مؤلّ
  .ي دقیق برسدا ترجمهیک عبارت وصفی به 

ي که در فرهنگ مبدأ ا واژهتوان به ترجمه فرهنگی اشاره کرد یعنی استفاده از  یمروي مترجم  یشپي ها روشاز دیگر 
ی نوع بهکنیم است استفاده  یرفتهپذکه در انجیل آمده از واژه روزه که در فرهنگ اسالمی  fastاست مثالً اگر به جاي واژه  یرفتهپذ

  .رود یمي طبیعتاً بخشی از معنا باالخص معناي تلویحی واژه از دست ا ترجمهچنین  ینایم که در ا کردهترجمه فرهنگی ارائه 
، مترجم باید به تحلیل است نگرفتهي صورت ساز واژهیی برخوردیم که در زبان مقصد براي آنها ها واژهچنانچه در ترجمه به 

فه تواند از طریق معادل سازي پویا به ترجمه واژه  یمسپس . ژه بپردازد تا خود به درکی صحیح از معناي واژه برسدي معناي واها مؤلّ
  :عبارتند از) 1369(ي قرضی که به گفته باطنی ها ترجمهمورد نظر بپردازد؛ مثالً استفاده از انواع 

  .ترجمه کنیم Allahژه اهللا را  یعنی استفاده از عین واژه در زبان مقصد مثالً  وا  1واژه قرضی. 1
  به آسمانخراش skyscraperبه معناي قرض گرفتن الگوي ساختاري واژه مثالً ترجمه واژه 2ترجمه قرضی.2
فهپردازد بلکه پس از مشخص کردن  ینمکه مترجم در آن به ترجمه اجزا واژه  3تعبیر قرضی. 3 ي معنایی آن با استفاده از ها مؤلّ
  به پیامگیر answering machineدهد مثالً ترجمه  یممقصد به نوعی تعبیر خود را از آن واژه ارائه  ي بومی زبانها واژه
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صورت که مترجم بخشی از واژه را به  ینا بهکه عبارتست از تلفیق دو روش ترجمه و تعبیر قرضی  1ترجمه و تعبیر قرضی. 4
  .به بازیافت recycleند مثالً ترجمه  یکمرا تعبیر واژه بومی زبان مقصد ترجمه کرده و بخش دیگر آن 

  .به دفتر officeبار معنایی تازه به واپزه بومی زبان مقصدمثالً ترجمه واژه  کردن اضافهبه معناي  2تغییر قرضی. 5
ه البته ي در زبان مقصد جهت انتقال مفهوم به زبان مقصد کساز واژهلغوي یا پویا که عبارتست از اقدام مترجم به  3يساز واژه. 6

  . نماید یمکاري دشوار 
تواند مانند مثال  یمي فوق بهره گیرد ها روشکدام از  یچهمعنا که چنانچه مترجم نتوانست در ترجمه از  ینبد 4تعریف. 7

ferrule ي ها معادلدر این روش مترجم به دنبال .به تعریف واژه در زبان مقصد بپردازد یی در زبان مقصد است که تا حد
یی نزدیک با واژه زبان مبدأ داشته که نیاز به توضیح در زبان مقصد دارد تا بتوانند همان معناي زبان مبدأ را در زبان مقصد ها یژگیو

  .ایجاد کنند

این روش، .  سخن به میان آورد 5کند از روش دیگري به نام بازتعریف یمها که باطنی ذکر  یناتوان عالوه بر  یمجا  ینادر 
یري بهینه از ظرفیت واژگانی زبان گ بهرهتواند با  یمبر اساس این روش، مترجم . شود یمجمان مورد غفلت واقع اغلب از سوي متر

در  ةواژه نماز در زبان فارسی که معادل واژه صلو مثال عنوان به. ي موجود بپردازدها واژهمقصد به ایجاد معانی جدید با استفاده از 
وارد فرهنگ  ةکه عملی دینی تحت عنوان صلو یزماناما  است بودهي احترام به پادشاهان معنا بهقبالً  است شدهعربی در نظر گرفته 

  . مورد استفاده قرار گرفت ةمعادل صلو عنوان بهبازتعریف قرار گرفت و  ایرانی شد واژه نماز مورد
  

  طاهره صفّارزاده و ترجمه قرآن به انگلیسی
ین متن موجود در جهان مورد تر مهمترین و  یقدقین، تر حساس عنوان بههمواره قرآن کریم که کالم مستقیم خداوند است، 

ي دقیق و وفادار  پرداخته تا بتوانند تمام دقایق ا ارائهمترجمان در ترجمه کالم الهی سعی براین دارند که به . است گرفتهتوجه قرار 
  .محتوایی و معنایی آن را به زبان مقصد انتقال دهند

زاده یکی از مترجمین قرآن به زبان انگلیسی است که با باور به ضرورت شناساندن قرآن به ملل مختلف و ارائه طاهره صفار
ي ارائه شده به زبان ها ترجمهوي یکی از تمایزهاي این ترجمه با دیگر  گفته به. است پرداختهمفهومی دقیق از آن به ترجمه قرآن 

مقدمه ترجمه قرآن، طاهره صفارزاده، (اسماء الهی یا نامهاي فوق نیکوي خداوند است  انگلیسی استفاده از جایگزینی معادل براي
  ).1434ص 

باشد به عبارت دیگر وي  یمي معنایی آن واژه ها مشخّصهاز ویژگیهاي بارز در ترجمه صفارزاده، برگردان یک واژه با توجه به 
ي اصلی، یک واژه انگلیسی قرار داده است ها مشخصهبراي هر یک از ي معنایی واژه پرداخته و سپس ها مشخّصهدر ابتدا به تحلیل 

 &Creatorمثال، وي معادل واژه رب را در انگلیسی  عنوان به. است شدهو بدین ترتیب یک واژه به دو یا چند واژه ترجمه 

Nurturer  شامل دو معناي آفریننده و پرورش دهنها مشخّصهبراساس تعیین باشد در نظر  یمده ي معنایی واژه که رب
  گوید یموي در ارائه توضیح این مطلب این چنین . اند کرده ترجمه Lord، در حالیکه دیگر مترجمان آن را به است گرفته
، به تعریف راغب اصفهانی، به معناي تربیت است و بر فاعل «   شود و مترجمان فارسی بر اساس  یم گفتهاستعاره  طور بهرب

ا ترجمه رب در ارتباط با .... اند را معادل مناسب براي این اسم عظیم یافته "پروردگار"عاریف مشابه، همین تعریف لغوي و ت ام
                                                        

1 loan translation and rendition 
2 loan shift 
3 word coinage 
4 Definition 

  .در نظر گرفت redefinitionصطالح پیشنهاد نگارندگان است و از منبع خاصی گرفته نشده است اما می توان معادل انگلیسی آن را این ا.  5
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در همین زبان انگلیسی، لغتی ... تواند آفریدگار باشد و پروردگار تنها بخشی ازمقام آفریدگار است یمین معنا تر خالصهبندگان در 
 nurturer، را عینا تعریف کرده the creator  یم، مقامات بعدي آفریدگارکه مطابق توصیف رب به زبان حضرت ابراه

 کننده ادبدهنده و  يروزپرورش، تربیت اخالقی، سرپرست، : شود یمکه این معانی از آن استخراج  nurtureاست از مصدر 
  ).2ص( Lordتواند باشد نه  یم creator& nurturerاست پس معادل براي رب در زبان انگلیسی مجموعا 

  :باشد یمي معنایی واژه رب به صورت زیر ها مشخّصهبا توجه به توضیحات ارائه شده 
  
  آفریدگار+   
  پرورش دهنده+   

  سرپرست+   رب
  هدایتگر+   
  روزي دهنده+   
  

رائه دو واژه به جاي یک ي معنایی به اها مشخّصهیابیم که مترجم در مواجهه با واژه رب با تحلیل  یدرمبا توجه به مطالب فوق 
یکی از مشکالت موجود در ارائه چنین . این مقاله عاري از اشکال نیست گان نگارندهکه به نظر  است پرداختهواژه در متن مقصد 

ت خاص متون مقدس و ا ترجمه اسیه به حسر که با توجهاي  یژگیوي، ایجاد ابهام در ذهن خواننده متن مقصد است بر این تصو
  . است کردهر به فرد صفات الهی مترجم دو صفت در متن مبدأ را به دو صفت در زبان مقصد ترجمه منحص

ي ها واژهي دیگر شکسته شود و از دل یک واژه ها واژهي معنایی به ها مشخّصهي بر اساس ا واژهدیگر اینکه چنانچه قرار است 
این مطلب که چه عواملی باعث رجحان . ي معنایی آن واژه باشدها شخّصهمباید برابر با تعداد  ها واژه، تعداد این آورد سربردیگري 

صه معنایی بر دیگر    . محلّ ابهام است است شدهي معنایی واژه رب ها مشخّصهدو مشخّ
ي ظاهراً فاقد ها واژهشود که حاکی از همین رویکرد مترجم در برخورد با  یمي دیگري نیز یافت ها مثالدر ترجمه صفارزاده 

  :توان به موارد زیر اشاره کرد یماز جمله . دل در زبان مقصد استمعا
  

  معادل مترجمان دیگر  معادل صفارزاده  واژه عربی
 Thanksgiving and  حمد

adoration 
Praise  

 Are steadfast in  یقیمون
performing   

Perform / establish  

  Reject faith  disbelieve  کفرو
 / Obedient worshipper  عبد

Exclusive  
Servant / worshipper 

 Utter darkness  darkness  ظلمات

  
یر به ناپذ اجتنابي معنایی به صورت صفت ها مشخصهافزودن یکی از  ها واژهذکر این نکته ضروریست که گاه در مورد برخی 

ي افزوده در متن اصلی موجود نبوده و به  واژهشود که این  یمرسد اما در همین موارد نیز کاربرد پرانتز به خواننده یادآمر  یمنظر 
  :سوره یوسف 7مثالً در ترجمه آیه . ضرورت اضافه شده است

کَانَ ف د قَ ته آ وسفی یلَّ إِخْوویات ل ائلس    نَیلِّ
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  . پرسندگان عبرتهاست يو برادرانش برا یوسف] سرگذشت[در  یبه راست
ا در ترجمه صفارزاده عدم کاربرد . استفاده از دو قالب از متن اصلی جدا شده استواژه سرگذشت به متن افزوده شده و با  ام

بیش از  andمهمتر آنکه در مورد کلمه رب و کلمه حمد کاربرد واژه ربط . کند یماین عالئم وجود دو واژه در متن عربی را القا 
  .رفته است آورد که دو واژه در متن اصلی به کار یمپیش این تلقّی را به وجود 

شود این است  یمیی مطرح ها واژهشود این است که چنین  یمیی مطرح ها ترجمهي که در بحث پیرامون چنین ا نکتهین تر مهم
در تبیین این مطلب در مورد ترجمه از فارسی به انگلیسی گاه . به دلیل بار فرهنگی خاص خود قابل ترجمه نیستند ها واژهکه این 

  : شود یمارائه مثالهایی مانند این 
  .زد یمي حق علیه باطل موج ها جبههروح ایمان و تقوي و زهد و اخالص در تمام 

کلمه این  12شود این جمله از فارسی به انگلیسی قابل ترجمه نیستو اما آیا این جمله واقعاً فارسی است؟ از  یمدقت کنید گفته 
دهد که مفاهیم فرهنگی که به واسطه دین مبین  یمثال در واقع نشان این م. زد فارسی و بقیه عربی است یمجمله فقط یک کلمه 

یی چون ها واژه. اند در واقع بدون ترجمه و به صورت قرضی وارد زبان فارسی شده و جایگاه خود را یافته اند شدهاسالم وارد ایران 
، موارد دیگري را ها مثالیگر، در کنار این از سوي د. اند جملهرکعت، ریا، غرور، توکّل و صدها و هزاران مثال دیگر از این 

واژه نماز که در . است شدهي برخی از این مفاهیم استفاده ساز معادلیابیم که از ظرفیت موجود زبان فارسی براي جایگزینی و  یم
کرد، با ورود  یم همچنین واژه پاك که قبالً در زبان فارسی معناي نداشتن آلودگی را منعکس. باال اشاره شد از این جمله است

این فرایند همان . احکام شرعی طهارت به زبان فارسی به عنوان معادل واژه عربی طاهر در مقابل نجس مورد استفاده قرار گرفت
  .است که ما پیشتر از آن به عنوان بازتعریف یاد کردیم

تر  یعیطبي ساز معادلزبان انگلیسی در  جا مطرح است، این است که چرا از این فرایند بازتعریف و ظرفیت یناپرسشی که در 
این بازتعریف ممکن است به طور تدریجی و با تداخل و اختالط فرهنگی حاصل شود یا . ي قرآنی استفاده نکنیمها واژهبراي 

م تقریباً کنی یمنماید که مشاهده  یماین امر به ویژه زمانی ضروري تر . توسط مترجم و با ارائه توضیح براي خوانندگان روشن شود
  .اند کردهترجمه  praiseیا حمد را به  Lordي همچون رب را به ا واژهزبان  یسیانگلتمام مترجمان بومی 

تواند همان واژه را به صورت پاورقی بازتعریف کرده و به بار فرهنگی و معنایی معادل این واژه  یمگونه موارد، مترجم  ینادر 
با معناي بافتی واژه در فرهنگ مبدأء آشنا شده و برداشتی مطابق با برداشت خواننده متن اصلی  در زبان مبدأ اشاره نماید تا خواننده

رسد کار ارزشمند صفارزاده در ترجمه قرآن هرچند مبتنی بر  یمبر این اساس به نظر . از متن ترجمه شده در ذهن خود ایجاد کند
کند، اما به نوعی بحث طبیعی بودن را  یممتمایز  ها ترجمهز سایر هاي خاصی است که آن را ا یژگیواصول مد نظر مترجم داراي 

البتّه مرز بین ترجمه و تفسیر همواره معماي الینحل . در ترجمه مورد غفلت قرار داده و بیش از ترجمه به تفسیر روي آورده است
  .رسد به آسانی قابل تشخیص باشد ینمو به نظر  است بودهدنیاي ترجمان 
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162  

  هاي مثنوي انتقادي گزیده –بررسی تاریخی و توصیفی 
  

  1سیدمحمدعلی حسینی میقان
  2عبداهللا رادمرد

  :چکیده
هایی  ها و خالصه ، کمی وقت و تنوع زیاد آثار، گروهی را بر آن داشته تا گزیده... حجم زیاد برخی از آثار ادبی و تاریخی و 

ت  چندان معنایی آن رشد گزیده هاي اغلب، ادبی آثار و نه دستیابی به ویژگی. از آثار طوالنی تهیه  کنند نویسی را تقویت کرده ذهنی
  .نویسی و تلخیص آثار کرده است عدة زیادي را وادار به خالصه» اي باید چشید هم به قدر قطره/ آب دریا را اگر نتوان کشید«

ها ذائقۀ خود را مالك قرار داده منتخبی  کردند اما خیلی مینویسان در انتخاب ابیات یا مطالب باید نکاتی را رعایت   این گزیده
  .اند هاي آثار را تهیه کرده از بعضی موضوعات یا داستان

قطعاً تهیه فهرست . بندي کرده بررسی تاریخی کند به بعد دهه 1300هاي مثنوي را از سال  این مقاله در پی آن است که گزیده
ی گزیده گیهاي هر دهه، ویژ توصیفی از گزیده هاي هر دهه، رویکرد اصلی و  ها در هر دهه و بیان محاسن و کاستی گزیده هاي کلّ

ها  هاي متنوع گزیده هاي مثنوي و عوامل آن، بیان گزارشی از گونه نویسان در هر دهه، تعیین فراز و فرودهاي گزیده گرایش گزیده
ها و مطابقت  هایی براي بررسی گزیده در نظر گرفتن معیارها و مالك) مداستانی، منظوم، منثور، موضوعی، نظم و نثر آمیخته به ه(

اکثر ویژگی این معیارها بر پنج گزیده خواهند از مثنوي  ها را براي بررسی دارند و ارائۀ الگوي مناسب براي کسانی که می اي که حد
  .ها پرداخته است گزیده تهیه  کند، همه از مواردي است که این مقاله بدان

  
  

  نویسی، مثنوي، نظم، نثر گزیده :ها کلید واژه
  

                                                        
ات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد - ١ دانشجوي کارشناسی ارشد ادبی  

  عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد - ٢
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  : مقدمه
هاي زبانی و سبکی و فکري متن هایی از متون نظم و نثر که در آن ویژگیگزیده در اصطالح عبارت است از انتخاب بخش

  . اصلی رعایت شده باشد
رشد چندانی نداشته است،  1370 تا 1300گزیده نویسی در دهه هاي گوناگون تفاوت چشمگیري داشته است در سال هاي 

: اي کهگونهاند بههایی از متون پرداختهولی در دهه هاي اخیر رونق گرفته است و افراد زیادي با اهداف مختلف به انتشار گزیده
این امروزه گزیده ها نقش مهمی در بین اقشار مختلف جامعه دارد، مخصوصا دانشجویان و افراد تحصیل کرده، تنها از طریق «

-ها براي طبقات مختلف آسانرسی به این گزیدهدست) 1389رضی، (» گزیده ها با متون ادبی و اصل کتاب ارتباط برقرار می کنند

اي آگاهانه و عالمانه تهیه می تواند تا اندازة زیادي خوانندگان آن را با نوع تفکر و زبان مؤلفان متون آشنا تر است و اگر گزیده
  . سازد

  .  ش بررسی توصیفی، تاریخی می کند.ه 1389تا  1300ر گزیده هاي مثنوي را از سال این نوشتا
رویکرد اصلی و گرایش گزیده نویسان در دهه ها، تعیین فراز و فرود هاي گزیده هاي مثنوي و عوامل آن شرایط سیاسی و 

هاي صوفیانه نبود و ترویج و افکار و اندیشه مذهبی ایجاد شده در قرن دهم و دوران صفوي و پس از آن فضاي چندان مناسبی براي
ق به بعد کتاب ها، فرهنگ ها، شروح زیادي به زبان فارسی به .شد اما از آغاز سده چهاردهم هبه منابع اصلی تصوف توجه نمی

بیان دیگر نوشته ها و به . ویژه در باره موالنا نوشته شده است این آثار تا به حال مورد نقد و بررسی دقیق علمی قرار نگرفته است
البته اقبال و . در حوزه هاي گوناگون و سطوح مختلفی بوده است)با تاکید بر مثنوي (آثار تحقیقی در باره مولوي در قرن حاضر 

کنفرانس ها و مجالس بزرگداشت موالنا در افغانستان . تر بوده استتوجه به مثنوي در خارج از ایران در نیمه دوم سده اخیر، بیش
  نمونه اي از آنهاست ... و)1379لندن (انگلستان )1376نیویورك (آمریکا ) 1374مونیخ (آلمان ) 1327روم (در ایتالیا )1354کابل (

که شعر موالنا پر فروش ترین کتاب سال در امریکا شده و روز هفده ": فرانکلیس لویس از قول ساینس مانیکو نقل می کند
  )95، 1384گرجی، .("وي لقب گرفته است و هر ماه یک کتاب در باره مولوي منتشر می شود دسامبر هر ماه در آمریکا روز مول

به دلیل کوشش ) 1377یاد نامه مولوي در سال (برگزاري همایش ها و تحقیقات محققان ایرانی به ویژه در حوزه موالنا شناسی 
  ). 1386نصراللهی، (اند  زمینه کار کردهفراوان محققان ایرانی چون استاد همایی و دکتر سروش بوده که در این 

تا در . خورشیدي شروع شده به نام جالل الدین بلخی خوانده است 1385میالدي را که از دهم دي ماه  2007یونسکو سال "
نا این سال که مصادف با هشتصدمین سال تولد اوست در سراسر دنیا کنفرانس ها و سمینار هاي گوناگونی برگزار شود سخنان موال

را باید اندیشمندان بزرگ مراکز دانشگاهی بررسی کنند نه افرادي داراي ذوق متوسط شاعري که در ایام بازنشستگی براي خود 
  ).16، 1386الهوتی، (دکانی پر سود باز کرده اند و تابلوي آن را نام رومی گذاشته اند 

و بیشتر نسخه هاي چاپی . به رواج صنعت چاپ اشاره کرددر تعیین فراز و فرود گزیده ها و دیگر تحقیقات مثنوي می توان، 
نیکلسون با شرح مثنوي، توجه  1313تا  1304در اواخر قرن سیزدهم و اوایل چهاردهم مهر و نشان ادباي هندي را دارد از سال 

ثنوي پژوهان آموخت بسیاري از محققان و ناشران مثنوي را به خود جلب کرد و در حقیقت روش کاري علمی و محققانه را به م
عالوه بر آن استعمال و توجه روز افزون ترك ها به اشعار موالنا شارحان ترك را بر آن داشت که مثنوي را )39، 1386شجري، (

وشارحان سعی ) 44همان ص (به زبان ترکی رواج بیشتري یافت ) گزیده نویسی ( رفته رفته شرح و. بدان زبان ترجمه و شرح کنند
ابیات مشکل، لغات دشوار، اصطالحات فلسفی، کالمی، فقهی، اشارات قرآنی، حدیث و یا طرح پاره اي از مباحث  کردند به شرح

  )46همان ص. (و مسائل مختلف بپردازند
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جنبش مشروطه در زمان مظفرالدین شاه و آشفتگی هاي بعد از آن اوضاع سیاسی و فرهنگی مملکت را مختل کرد، به طوري 
دوره مظفرالدین شاه تا اواخر دوره (و فرصت توجه به متون را داشت از این رو در چاپ آثار در این دوره که کمتر کسی مجال 

  کاهشی چشمگیر دیده می شود و بیشتر متون این زمان در هند منتشر شده است) احمد شاه 
ها، کتاب هاي درسی ب خانهبعد از مشروطه همراه با تغییر در شیوه آموزشی و تحول در آموزش رسمی و برچیده شدن مکت

هایی مطابق با نیا زمندي جامعه در کنار همین تحوالت بود که که گرایش به چکیده و گزیده پیدا شد و گزیده. شکل گرفتند
در آن موقع بعضی از متون کهن بازنویسی گردیده و قسمتی از اثر را به عنوان نماینده کل در نظر می گرفتند و بیرون از . تدوین شد

  . دایره آموزش رسمی، نیز برخی به خالصه نویسی روي آوردند که این امر در دوره پهلوي دوم رونق گرفت
از این دوره به بعد متون مربوط به مثنوي تاثیر بسیاري در ادبیات گذاشت، در حوزه داستان هاي مثنوي کار زیادي صورت 

و محتوا توجه شده اغلب براي سرگرمی و پرداختن به ظاهر حوادث مد  هعاي داستانی هم کمتر به عمق اثرو در گزیده. گرفته است
  نظر بوده است 

شمسی و راه اندازي رشته زبان و ادبیات فارسی که در دهه هاي بعد با تاسیس دا  1313پس از تاسیس دانشگاه تهران در سال 
جویان موجب شد تا گروهی از نسل دوم محققان، در نشگاهاي جدید گسترش پیدا کرد، نیاز به شرح آثار ادبی براي استفاده دانش

این دوره که خود از دانش آموختگان دانشگاه ها بودند، شروحی بر گزیده ها یا متن کامل آثار ادبی مشاهیر ایران تهیه کنندو 
فت، تا اینکه در منتشر نمایند، بدین ترتیب بود که شرح نویسی با شکل و شیوه جدید و با اهداف آموزشی خاص کم کم رونق گر

دهه اخیر که با رشد جهشی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري روبه رو 
، 1389رضی، (هستیم، شرح نویسی بر متون ادبی به ویژه تهیه و انتشار گزیده هایی از آنها همرا با شرح به اوج خود رسیده است 

شمسی و افزایش تدریجی پذیرش  60ها، دوباره دانشگاه باز گشایی شد و در ابتداي دهه فه در بستن دانشگاهپس از یک وق) 11
  )  95همان ص. (دانشجو در رشته زبان و ادبیات فارسی و شرح نویسی بر متون کامل یا گزیده ها دوباره مورد توجه قرار گرفت

  : نویسی در هر دههمروري بر گزیده
) ش 1329تا 1320(املی که در باال بیان گردید در دو دهۀ نخست گزیده اي به چشم نمی خورد در دهه سوم با توجه به عو

شود البته تمام گزیده هاي موجود به این شیوه نبوده به صورت محدود گزیده هایی غیر  است که گزیده هایی موضوعی پیدا می
  شود در این دوره دیده می فروزانفر و محمدصادق رازي همخالصۀ مثنوي موضوعی چون 

ها مطالبی دربارة هایی که در ابتداي آنها منظوم بوده و اغلب جنبۀ داستانی دارند گزیدهتر گزیدهدر دهۀ چهارم و پنجم بیش
  .الدین همایی از این نوع استاز جاللربا هوش  دژها بیان شده است ها و موضوعات مطرح در گزیدهداستان و نتایج آن

بیت مثنوي را به صورت الفبایی تنظیم کرده است  1654گزیده هایی متفاوت پیدا شدند مثال محمود سپاسی : هه ششمدر د
بدون اینکه در این گزیده به معنی لغت و بیت و یا بررسی هاي دیگر بپردازد اما شرح مشکالت ابیات  مثنوي و اشاره به ضبط نسخه 

  . اند ها به شرح احوال و بررسی آثار مولوي نیز پرداخته ود دارند که در آنهاي گوناگون رواج داشته گزیده هایی وج
گزیده هایی براي بیان . ها در این دهه از رشد خوبی برخوردار بوده استنامههاي دهه هفتم توجه به نی نامه بوده نیاز ویژگی

ان می کردند تا خواننده به مفهوم آن به راحتی پی مقاصد خاص بوجود می آ ید و نویسندگان این گزیده ها مطالبشان را آسان بی
در این دهه،گزیده نویسان شرح هاي گوناگون مثنوي را با هم مقایسه می . ببرد پرداختن به داستان هاي مثنوي بسیار رواج داشت

اثر  آفتاب معنويت ها هس کردند، بررسی داستان هاي مشترك در گزیده ها وجود دارد مثال داستان شاه و کنیزك دربیشتر کتاب
  . نویسی در این دهه استهاي گزیدهدکتر نادر وزین پور از نمونه

ها ا سلوب و ضوابط گزیده نویسی کنندگان آنهاي نسبتاً ارزشمندي از مثنوي منتشر شد که تهیهدر این دهه گزیده: دهه هشتم
مثال گزیده مثنوي با . زیادي از ادب دوستان قرار گرفته استهایی که مورد اقبال و توجه عده خوبی رعایت کرده اند، گزیدهرا به
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در این .... زرین کوب و از نی نامهدکتر توفیق سبحانی  2و1مثنوي دکتر استعالمی،  درس مثنوياسالمی ندوشن،  باغ سبز عشقنام 
 مشهود است، توجه به ظاهر گزیده ها کامال در این گزیده ها شماره گذاري ابیات و نظم و ترتیب دادن به گزیده. دهه عرضه شدند

البته ایرادي که در بعضی از این . ها در این دهه نمایان است گزیده نویسان ابیات منتخب را به نحو شایسته اي بررسی کرده اند
القی در آموزه هاي اخمثل کتاب . گزیده ها وجود دارد این است که در بعضی از این گزیده ها به منابع و مآخذ اشاره نشده است

از کارهاي خوب دیگري که انجام شده اعراب گذاري بر . غالمرضا عمرانی گزیده داستان هاي مثنوي... ، علی شیروانیمثنوي
  . روي کلماتی است که در خواندن نیاز به این اعراب دارد

ی ها رو به افزایش است چون در این دهه راین دهه در ادامۀ دهۀ قبل است، آمار گزیده: دهه نهم وزبروز بر توسعه و رشد کم
ها در مقابل متن اصلی پیدا شد چون افزوده شده نیاز به دسترسی گزیده. .. هاي ادبیات فارسی و عربی وتبع آن رشتهها و بهدانشگاه

-ها میدهدکتر احمد رضی دربارة گزی. تقریباً در خیلی از مراکز آموزش عالی امکان دسترسی به متون اصلی منظوم و منثور نبود

گزیده ها انواع مختلفی دارند در بعضی از آنها فقط قسمت هاي دشوار متن شرح شده اند و در گروهی از آنها بخش یا «: گوید
برخی از شرح ها با هدف آموزشی به ویژه . بخش هایی از متن ادبی با توجه به عالئق و اهداف شارح، برگزیده و شرح شده اند

برخی دیگر ترویجی اند که شارح براي نشر میراث ادبی در بین عموم جامعه آن را . ا تدوین می شونده براي تدریس در دانشگاه
تهیه می کند و گروهی نیز پژوهشی اند که در آنها پژوهشگران آخرین یافته هاي خود را در باره یک متن ادبی در قالب شرح 

شود بنابراین مباحث نسخه طبق نسخۀ اساس هریک از متون تهیه میها اغلب بر امروزه گزیده) 11، 1389رضی، . (منتشر می کنند
شناسی و توضیح در باره اختالف نسخ معموال در آنها وجود ندارد و به دلیل کمبود فضا و عدم نیاز مخاطب و اقتضاي تلخیص 

ثار وجود دارد معرفی نسخه حد اکثر چیزي که در برخی از آ. کمتر به معرفی نسخه بدل و مباحث نسخه شناسی پرداخته می شود
چون مخاطب باید بداند که مطالب نقل شده از . اساس است البته معرفی نسخه اساس مورد استفاده، در هر شرایطی اهمیت دارد

البته این امر نیز از ) 107و 95همان صص. (تا بر همین اساس میزان اعتبار و صحت متن ارائه شده را ارزیابی کند. کدام نسخه است
تواند خواننده را به تأمل در موارد اختالف وادارد و از این طریق است که ها میبدلهاست چون ذکر نسخهارد آسیب گزیدهمو

- ها در گزیدهبدلنبود نسخه: بیندطریق طبیعی آموزش میخواننده با تصحیح متن و تهیۀ متنی منقح از میراث گذشتگان آشنا شده به

-ها محروم میهاي کهن و تصحیح انواع مختلف متنالخطها و رسمها و خطرا از آشنایی با نسخه هاي آموزشی استاد و دانشجو

  . کند
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  :هاانواع گزیده
ها ابیاتی از شش دفتر یا سه و یا یک دفتر گزینش و ابیات دشوار توضیح داده شده در این نوع از گزیده: گزیده هاي منظوم

ها،  از این نوع گزیده. رسددم بوده رشد چشمگیري داشته در دهۀ هفتاد به اوج خود میاست نزدیک به نود گزیدة مثنوي منظو
توان را می. .. استاد فروزانفر و گزیده مثنوي، درس مثنوي دکتر استعالمی، باغ سبز عشق ندوشندکتر توفیق سبحانی،  2و1مثنوي 
  .نام برد

گزیده می توان از این  30ت مثنوي را انتخاب نمی کردند، نزدیک به در این قسمت دیگر گزیده نویسان ابیا: گزیده هاي منثور
 نگاهی آسان به مثنوي. دست یافت ولی به اندازه گزیده هاي منظوم نیست البته این شیوه بیشتر درمورد داستان ها اتفاق افتاده است

مشرف آزاد  درخت زندگیکرمانی، حسین کوهی  گلچین مثنويعباد زاده کرمانی،  سیري در داستان هاي مثنوينیک نفس، 
  . روندشمار میهاي منثور بهاز نمونه. .. تهرانی و

ها شامل مباحث مختلف از قبیل قرآنی، کالمی، عرفانی، عشق، جبر و اختیار، پزشکی، برخی از گزیده: گزیده هاي موضوعی
روح و روان در : اب هاي اسد اهللا عبداللهیان شاملگزیده از این نوع وجود دارد مثال از کت 22هستند، حدود ... دنیا و آخرت و

موضوع  15یا کتاب هاي میناگر عشق کریم زمانی، قسمت دوم کتاب باغ سبز عشق که شامل ... مثنوي، نوح و یعقوب در مثنوي و
  . نام برد توانرا در این زمینه می... گوناگون است، عشق موالنا فرج اهللا انتظام، عرفان در مثنوي مصطفی علیزاده و

هاي مثنوي ها و رویکردهاي پررنگ در گزیدهدهد و یکی از صبغهها را تشکیل میانواع پرشمار گزیده: هاي داستانیگزیده 
هاي داستانی است و کمتر گزیده اي را می توان سراغ گرفت که به داستان ها اشاره نکرده باشد و انتخاب این داستان ها به گزیده

ن بوده است عده اي داستان هایی از شش دفتر انتخاب می کردند و گروهی از چند دفتر و برخی هم فقط صورت هاي گوناگو
توان هاي سنی نیز میها را از لحاظ گروهاند این گزیدهیک یا چند داستان را از کل مثنوي انتخاب و به نقد و بررسی آ ن پرداخته

ي کودکان و نوجوانان فراهم شده اند، از این دست نزدیک به هفتاد گزیده را ما ها برابندي کرد چون تعدادي از این گزیدهطبقه
هاي مثنوي محسن غیور،  داستان هاي مثنوي علی اکبر بصیري، داستان هاي مثنوي محسن غیور، گزیده داستان. ایمشناسایی کرده

خطیب رهبر، قسمت اول گزیده باغ سبز عشق گزیده داستان هاي مثنوي غالمرضا عمرانی، داستان هاي کوتاه از مثنوي دکتر 
  . ها هستندهاي این نوع گزیدهنمونه... اسالمی ندوشن، آفتاب معنوي نادر وزین پور، دژ هوش ربا جالل الدین همایی و

ها ابیاتی، انتخاب، پس آن ابیات شرح و تفسیر ها خود بر دو قسمند در برخی از این گزیدهاین گزیده: هاي مزجیگزیده
شویم که در البالي هایی روبرو میها ادامه پیدا کرده است، در گروهی دیگر با گزیدهگردیده این آمیختگی تا آخر گزیده

شود، تعداد درپی و مدام ابیاتی از مثنوي متناسب با موضوع براي توضیح و تأکید و استشهاد آورده میشده پیموضوعات مطرح
می توان به گزیده . آمیخته آمده استصورت نظم و نثر درهمهاي مثنوي بهاست که در آن داستانگونه اینها نیز بهکمی از گزیده

هاي داستان هاي مثنوي محمد مهدي اشتهاردي، دژ هوش ربا شکوه السادات خونساري نژاد، رنگ سبز عشق کاظم دزفولیان که 
.همگی نثرآمیخته به نظم هستند اشاره کرد
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  :وي در هر دههنمودار گزیده هاي مثن

  

  
  

  :بررسی و نقد هفت گزیدة انتخابی از مثنوي
  .ص236  ،3000،تهران، تیراژ 1373، فروزانفر، بدیع الزمان، انتشارات جامی، چاپ اول، سال گزیده مثنوي . 1

ر هدف از به نظم و از دفتر اول و دوم انتخاب شده است فروزانف. این گزیده فهرست عناوین مطالب، حواشی ومقدمه دارد
وي در ابتداي هر حکایت . نوشتن این گزیده را، آشنا ساختن ذهن دانشجویان و دانش آموزان به کتاب مثنوي بیان کرده است

ابیات را موضوع بندي کرده است و در کنار هر چند بیت موضوع . کلیاتی آورده است تا فهم ابیات و ادراك مقاصد آسانتر گردد
اختصار مآخذ داستان ها و حکایات و آیات قرانی و خوبی عمل کرده بهدر شرح ابیات به. ی نویسدمربوط به آن چند بیت را م
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. تایی کرده استشمارش ابیات را پنج. را بیان کرده است و براي بررسی ازدیگر آثار مولوي استمداد جسته است... احادیث نبوي و
پرداخته است به صورت مختصر به آرایه هاي ادبی و نکات دستوري  در بررسی ابیات روند یکسانی را طی کرده به نی نامه هم

ابیات اشاره می کند ابیاتی را از دیگر شاعران جهت اثبات سخنانش می آورد که در تمام گزیده اش نزدیک به شصت بیت از 
.. ضی از آنها را گفته استوي نام کتاب هایی را که در نوشتن گزیده از آنها کمک گرفته و ویژگی هاي بع. دیگران آورده است

از . وي بعضی از واژه ها را به طور مفصل توضیح داده است.اگر به نام شخصیت بزرگی می رسد مختصر مطالبی بیان می کند
او در مواردي نظر شارحان را در باره برخی . جهت درستی و صحت تفاسیر ابیات، از بهترین گزیده هاي مثنوي به حساب می آید

بیت  2008اش حاوي بیت انتخاب کرده که مجموعاً گزیده 642بیت و از دفتر دوم  1366وي از دفتر اول . کندو نقد میابیات نقل 
  . است

وي بعضی از ابیات و واژه ها را خیلی مفصل و خارج از موضوع اصلی بیت شرح کرده است که شرح و تناسب بیت : نقد و نظر
- اند و این امر باعث میابیات فقط از دو دفتر مثنوي انتخاب شده. فهم نیستاسی قابلبا موضوع مورد بحث براي دانشجوي کارشن

فرد این گزیده ما را هاي مفید و منحصربهها و مشخصهژگی هاي انتخابی نیاوریم اما ویشد که ما این گزیده را در شمار گزیده
  .وادشت تا به توصیف این گزیده بپردازیم

  
  . ص952 ،3300، تهران، تیراژ، 1377، ی ندوشن، محمد علی، انتشارات یزدان، چاپ اول باغ سبز عشق، اسالم .2

اي دربارة این گزیده داراي فهرست مطالب است که نویسنده در آن موضوعات خود را به سه مورد تقسیم کرده است دیباچه
ها که این گزیده را به دو گزیده  افزودگی-3ها  دیدگاه-2داستانها -1اي که خود شامل سه بخش است  کیستی مولوي و گزینه

توان تقسیم کرد گزیده داستان ها و گزیده موضوعی که بخش موضوعی هم شامل دو قسمت می شود تر نیز می جزئی
این گزیده  در تهیۀ. موضوعات گوناگون دیگر، وي در دیباچه، شاهنامه و مثنوي را باهم مقایسه کرده است:شخصیت ها ب:الف

شعرهایی که به : شعر هایی که از نظر بلندي فکر و رسایی بیان جاي حرف نداشتند دوم: است، اول گرفته شده ر نظرسه عامل د
، شعر هایی که کمک می کنند به شناخت جنبه هاي متضاد اندیشه مولوي: نوعی، مبین شخصیت و جهان بینی موالنا بودند و سوم

. این گزیده قسمتی به نام درامد دارد تا ذهن خواننده را براي آشنایی با متن آماده کندهاي نامأنوس معنی شده و  در این گزیده واژه
بازتاب نارسایی است در باره مولوي و آنچه در تمهیدات آورده دریافت هاي شخصی اوست به همین » مولوي کیست«دیباچه 

را ذکر می کند در باره شخصیت موالنا، مهاجرت و در همین قسمت مطالب گوناگونی . خاطر آن را تأمل در مثنوي نامیده است
به طور کلی در قسمت مولوي کیست تقریبا همه مطالب را در باره مولوي بیان کرده که اگر . ... او، تاثیر تاریخ و زندگی موالنا و

. تخاب و به نظم استاین کتاب از شش دفتر مثنوي ان. بخواهندآن را جداگانه چاپ کنند کتابی در باره احواالت مولوي می شود
وي بعضی لغات رادر پاورقی . ابیات در آن شماره گذاري و نویسنده بیت هایی را که بار معنایی بیشتري دارند انتخاب کرده است

در پایان هر داستان نتیجه گیري و به مأخذ . در باالي هر داستان شماره دفتر را آورده و ارجاع داده است. پررنگ، معنی کرده است
نویسنده ازبیان آرایه هاي ادبی و نکات بالغی تان ها اشاره و قسمت هایی را که مربوط به آیات قران است پررنگ کرده است داس

وي برخی . هاي بدیعی استفاده نکرده استدر جاي دیگري از آرایه ،جز در بخش اول کتاب. کرده استنظر صرفو دستوري 
  : پراکندگی ابیات در دفترهاي مثنوي چنین است. شوندتر آورده میها کمزیدهداستان هایی را بیان کرده که عرفاً در گ

درصد، دفتر 7/11، با 566=  درصد،  دفتر سوم  8/15، با 605=درصد،  دفتر دوم 8/17، با  716= دفتر اول  انتخابی از ابیات
تري از داستان که انتخاب ابیات بیشدرصد  3/16با  806: درصد و  دفتر ششم 6/14با  622: درصد، دفتر پنجم8، با 311= چهارم 

  .ربا تعداد ابیات را باال برده استدژ هوش
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با توجه به موارد ذکر شده بیشترین ابیات  و درصد از دفتر ششم و کمترین ابیات و درصد از دفتر چهارم انتخاب شده است و 
  .شامل می شوددرصد را  1/14یعنی بیت 3626تعداد کل ابیات دفتر ها بر روي هم 

این گزیده در قسمت موضوعات، موضوعاتی از قبیل عشق،خدا و انسان، جان و جهان بینی مولوي گریه و درد، جبر و اختیار 
: کل ابیات از تمام موضوعات. را مطرح می کند و روش کار او مثل قسمت داستان ها است... وعلم و عقل، شمس و حسام الدین و

 2/13بیت که  639=درصد می شود  دفتر سو م  3/18بیت که  698=درصد می شود  دفتر دوم  7/25 بیت، که 1030= دفتر اول 
= درصد می شود  دفتر ششم 6/17بیت که  748=  درصد می شود  دفتر پنجم 8/17بیت که  689= درصد می شود  دفتر چهارم 

سی هاي به عمل آمده کمترین ابیات ربا برصد؛ رد 8/17و تعداد درصد کل دفاتر موضوعات . درصد می شود 8/15بیت که  778
  .بیت است 1746 با دفتر اول از بیت و بیشترین ابیات 1000دفتر چهارم با  از باغ سبز عشق اسالمی ندوشنگزیده در کل 

  
  :نقد و نظر

مختصر به  گزیدة فوق در قسمت هاي مقدمه و مولوي کیست مطالبش را خیلی گسترده بیان کرده است و به جاي پرداختن
وي مطالب زیادي از افالکی نقل کرده، هنگام مطالعه فکر می .شرح حال مولوي و اثارش، به تحلیل عمیق و فراگیر پرداخته است

وي در انتخاب لغات دشوار و ساده خوب عمل نکرده . هستی العارفینمناقبکنی کتاب افالکی را باز کرده اي و در حال مطالعۀ 
از کارهاي خوب این گزیده اعراب گذاري کلماتی است که هنگام .را معنی کرده که ضرورت نداشته استدر بعضی جاهها لغاتی 

نویسنده در بعضی جاهها به روش خود عمل نکرده بعضی از داستان ها را بدون نتیجه رها . شوندخواندن معموالً اشتباه خوانده می
این گزیده است چون وي به صورت کلی در باره ابیات انتخاب شده نپرداختن به معنی ابیات از مشکل هاي اساسی .کرده است

به آیات قرآنی و احادیث زیاد اشاره نکرده . مطالبی را بیان می کند و مشخص نیست هر جمله مربوط به کدام بیت یا ابیات است
  .اشارات قرآنی و حدیثی را روشن نکرده است

  
  . ص455 ،4400، تیراژ 1365پور، نادر، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ اول،  وزین )چهل داستان از مثنوي (آفتاب معنوي  . 3

در انتخاب داستان . این گزیده فهرست مندرجات و پیشگفتار دارد، نظر عده اي را در باره تعداد ابیات مثنوي بیان کرده است
ت تا درك آن به آسانی انجام پذیرد و در خواننده ها به حکایات کوتاه حاوي اشعار ساده و روان با مضامین عالی اکتفا کرده اس

نویسنده در این گزیده به جلوه هایی از افکار موالنا . قصد استفادة عموم فراهم گردیده استاین گزیده به . اثري مطلوب بگذارد
سرایی پرداخته است، ابیات را دربارة دنیا پرستان، پرهیز کردن از پادشاهان معاصر مولوي، منابع شناخت مولوي و شیوه هاي داستان 

از نسخه نیکلسون انتخاب کرده است، داستان ها را خالصه آورده و در انتخاب ابیات طوري عمل کرده که به ساختار داستان 
. .. علمی و دینی و-داستان هارا به نظم می آورد، بیان معنی کلمات و شرح تعبیرات و اصطالحات عرفانی يو آسیبی وارد نیاید

نقد و  و در موارديخذ داستان آاشاره به م ،و تفسیر ابیات دشوار و در مواردي ذکر امثال گوناگون براي توضیح مطالبشرح 
نشانی آن در مثنوي  هر داستان شماره دارد و. انجام شده و داستان ها به ترتیب دفاتر آورده شده است در این گزیده بررسی داستان

هاي از نشانه. هم بر اساس معناي موجود در متن آورده لغات را براي یک بار و آن. ستچاپ نیکلسون و بروخیم ذکر شده ا
هاي ادبی و در شرح و تفسیر ابیات نکات دستوري و آرایه. گذاري کرده استتایی شمارهاختصاري استفاده شده ابیات را پنج

 . ها نیز آورده شده استغرض از داستان

بیت، که درصدآن  214=دفتر سوم از  درصد 6/5 و بیت215= دفتر دوم  از. درصد 3/13 وبیت  533= دفتر اول  تعداد ابیات از
 و ازمی شود  2/3بیت، که درصد آن 139= دفتر پنجمو از می شود  1/ 6بیت، که درصد آن  65=دفتر چهارم  و ازمی شود  4/4

صد و در این بررسی، بیشترین ابیات از دفتر اول با صدم می شود تقریبا نزدیک به یک در 9بیت، که درصد آن  47= دفتر ششم
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بیت است نویسنده از کل ابیات  1213بیت و کل ابیات انتخاب شده از شش دفتر  47بیت و کمترین ابیات از دفتر ششم با  533
وجه به موارد است،  با ت 7/4کل کتاب  نسبت بهدرصد انتخاب ابیات  کهبیت را انتخاب کرده  1213بیت مثنوي تعداد  25632

بررسی شده نتیجه می گیریم که دفتر اول بیشتر مورد توجه این نویسنده بوده است و نکته دیگر این است که اگر تعدادابیات 
  . داستان پنچم دفتر اول نمی شود ابیات را جمع کنیم به اندازه گزیدهانتخاب شده دفتر چهارم و ششم این 

  
  : نقد و نظر

شماره گذاري . شودوازن را رعایت نکرده مثال اثري از داستان دژ هوش ربا در این گزیده دیده نمیدر انتخاب داستان ها ت
هایی را که واژه. آمیختگی را باعث شده استگذاري روي لغات براي توضیح دادن زیاد بوده نوعی ازدحام و درهمابیات و شماره

ابیاتی را که از دیگر شاعران می آورد . ها را پیدا کرده راحتی بتوان آنبررسی کرده پررنگ یا عالمت دار نکرده تا موقع یافتن ب
اگر چه از میان ابیات مثنوي فقط داستان ها را آورده است . ارجاع نمی دهد فقط نام شاعر را آورده به نام شاعر بسنده کرده است

وي در گزیده اش به نی نامه نپرداخته چون غرض . دها توانسته ساختار حاکم بر مثنوي را به خواننده منتقل کن ولی ضمن داستان
  .هاي مثنوي استاي از داستانفراهم کردن گزیده

  . ص445 ،4400،تهران، تیراژ 1377ن، چاپ اول، سال خاز نی نامه، زرین کوب، عبد الحسین،  و قمر آریان،انتشارات س. 4
یان کرده است و فهرست مطالبش داراي مقدمه، و دو فهرست مطالب دارد و موضو عات کتاب را به صورت کلی ب اثر فوق

و  از شش دفتر مثنوي استبخش که بخش اول، شامل حکایات و دال ال ت است، و بخش دوم شامل گزیده ابیات و نکته ها، 
گزیده  در قسمت یاد داشت، در باره نویس گزیدهتوضیحات و لغت نامه و پیوست ها دارد  ،مقدمه دوم دارد، و در ادامه فهرست

اش مطالبی بیان کرده است، این گزیده به صورت ساده عرضه می شود، ضبط ها و تلفظ کلمات و اعالم در این گزیده مشخص 
، آیات قران و احادیث نبوي و عبارات عربی در متن آمده و اعراب گذاري .است و اصو ل نقطه گذاري در آن رعایت شده است

ات کیبات و اصطالحات و اسامی اشخاص عبارات عربی به ترتیب صفحات و سطور توضیحلغات و تر ،در پایان کتاب. شده است
   .داده شده است ضروري

در مقدمه، در باره مهاجرت مولوي و دیگر حوادث تاریخی زندگی مولوي مطالب مفصلی بیان کرده است، درباره شخصیت 
 نظران کرده است، در باره آداب سماع و چگونگی سماع از مطالبی عنو هم هاي تاثیر گذار بر مولوي، مثل حسام الدین و شمس

. مطالب کتابش از شش دفتر وبه نظم است، بخش دوم کتاب شامل گزیده ابیات و نکته هاست. ی را بیان کرده استمباحثمولوي 
معنی و خالی از  وي در این قسمت هم مثل بخش گزیدة داستان ها عمل می کند و سعی کرده تا ابیات در حد امکان ساده و پر

بعضی از ابیات را تفسیر کرده است، از منابعی که استفاده . لغات را مطابق معنایی که در مثنوي دارد معنی کرده است. ابهام باشد
هر بیتی را که . هنگام بررسی ابیات به نکات قرانی هم اشاره می کند. در باره نی نامه مطالبی مفصل آورده است. کرده نام می برد 

  .: ودش تشخیص داده بررسی می کندخ
درصد  4/8بیت، با   408=درصد  دفتر سوم  2/8بیت، با 314=درصد  دفتر دوم 9/9بیت، با  400= دفتر اول : تعداد ابیات انتخابی

کل درصد،  که درصد  8/10با  بیت 532= درصد و دفتر ششم 1/7بیت،با  303= درصد  دفتر پنجم 9/5بیت، با  228= دفتر چهارم 
: درصد است  و ابیات و درصد بخش دوم گزیده ابیات و نکته ها5/8ابیاتی که نویسنده از مثنوي در این قسمت انتخاب کرده است 

 75= درصد،  دفتر چهارم  5/2بیت،با  123= درصد،  دفتر سوم  1/5بیت،با  198=درصد، دفتر دوم  4/4بیت، با 180= دفتر اول
درصد، که کل ابیاتی، نویسنده از این قسمت  6/3بیت،با  180= درصد  دفتر ششم  9/3بیت، با  168  =درصد، دفتر پنجم 9/1بیت،با 

  درصد است،  1/12درصد است و کل درصد انتخاب شده از گزیده  6/3از مثنوي انتخاب کرده است 
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دفتر ششم است و ها از آنرین دفتر چهارم و بیشتاز بیت که کمترین ابیات  2185کل ابیات انتخاب شده از بخش اول تعداد 
 مجموعدفتر دوم است و از دفتر چهارم و بیشترین ابیات  از بیت است که کمترین ابیات 924: کل ابیات انتخاب شده بخش دوم

  .بیت است 3109ابیات انتخاب شده از مثنوي 
  

  : نقد و نظر
راي مطالعه و استفاده خواننده از توضیحات دشوار وي ابیات را در یک طرف گزیده و بررسی ها را در سمت دیگر نوشته که ب

آورد ناگهان به بررسی می  گیر است وي وقتی وارد فضاي داستان بعدي می شود در ابتداي ابیات نام ان داستان را نمیو زمان
جمله کار هاي از . درست است که هر بخش داستان را شماره گذاري کرده ولی براي گزیده خوانان فهم آن دشوار است. پردازد

اي عمل کرده و  در بررسی ابیات انتخاب شده سلیقه. خوبی که انجام داده مطالب مفیدي است که در باره موالنا بیان کرده است
  .ابیاتی یافت می شود که الزم است توضییح داده شود در حالی که ابیاتی را نیز بررسی کرده که ضرورتی ندارد

  .ص 592، 2200، تیراژ1387شر علمی، چاپ اول،تهران، چکیده مثنوي، محمدي، علی، ن. 5
در مقدمه در باره مثنوي و حدیقه سنایی، و از نسخه هایی . این گزیده داراي فهرست مطالب، ازشش دفتر مثنوي و به نظم است

خصیت ها بر و عالوه بر آن از مواردي چون شرح حال مولوي، علت هجوم مغول ها، تاثیر ش. کندکه استفاده کرده بحث می
در باره . نی نامه را مفصل تفسیر کرده از شعر دیگر شاعران در گزیده اش استفاده می کند. مولوي و نظرات دیگران را آورده است

در بررسی ابیات . اشتباه تایپی در این کتاب فراوان به چشم می خورد. سماع، نسخه بدل ها نکات دستوري مواردي بیان کرده است
اول چند بیت را آورده پس یا  ،کند در برخورد با آوردن حکایات به دو شیوه عمل می. و احادیث هم اشاره اي دارد به آیات قرانی

، وي تقریبا اکثر لغاتی را کندگوید پس ابیات مناسب با آن را نقل میپردازد و یا کمی دربارة حکایت میبه توضیح آن ابیات می
هنگامی که می . ها ستاره نمی زندروي لغت. اندها شماره گذاري شده، بیتعنی می کندکه احتیاج به معنی دارد در پاورقی م

در باالي صفحات . خواهد وارد داستان یا موضوع بعدي شود بدون اینکه نام آن را با تیتر درشت بیاورد، به بررسی آن می پردازد
داستان هاي مثنوي را با مشابه آن در جاي دیگر . کرده است خوبی تفسیربهنکات کلیدي را . نام دفتر هاي مثنوي را آورده است

  . وي در انتخاب هایش داستان هایی را آورده که از لحاظ عرف کمتر آنها را بررسی می کنند. مقایسه می کند
  

  : نقد و نظر
مقایسه  در مقاماي که  گونه، به است زرین کوب یا پورنامداریان از قول نقل ،نویسنده اکثر مطالبی را که در مقدمه بیان کرده

حکایت ها را که در کتاب بررسی کرده،  اسامیموضوعات و  ،وي در قسمت فهرست مطالب .رونویسی کرده است نیک فکر می
  .استنیاورده است فقط نام شش دفتر را نوشته 

را به صورت در هم  هاز بیتاین است که مثل دیگر گزیده نویسان لغات را جداگانه، قسمت هایی ا دیگر این گزیده  ژگی وی
ولی در حالت کلی وقتی ابیات را بیان می  کندکند ابیات را نیز توضیحی کلی داده مطالب را مشروح بیان نمیمعنی میآمیخته، 

کند در باره کل ابیات با هم توضیح می دهد و متوجه نمی شوي کدام بیت را دارد بررسی میکند  این گزیده براي کسانی که تازه 
  . می توانند مطالبی را از آن دریافت کنند اما با دست پر بر نخواهند گشت ،وارد دنیاي مثنوي شده اند دشوار است

و مفهوم  .کاهش دهدده خط را به سه خط  مثالً ه این است که می توانست در نوشتن مطالبشگزیددیگر این  هايگی ویاز 
از اشکاالت . م را پر رنگ یا عالمت گذاري نکرده که بتوان آنها را دریافتوي در بررسی واژه ها، نکات مه. کامل را برساند

وقتی وارد داستان یا موضوع بعدي می شود طوري وارد می شود که فکر می کنی داستان ها به هم که عمده این گزیده این است 
  .اصوال کتاب از روش خوب و مناسبی برخوردار نیست. وصل است
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تر نوشته تر بوده درشتهایی از مقدمه را که مهمگزیده انجام شده این است که نویسنده قسمتدر مقدمۀ کار خوبی که 
  .برجسته کرده فهم موضوع را آسان کرده است

 1171بیت، دفتر پنجم  611بیت، دفتر چهارم 762بیت، دفتر سوم  542: بیت  دفتر دوم577: تعداد ابیات دفتر اول: ابیات انتخابی
  بیت است  5363کاررفته در کتاب هابیات بمجموع بیت که  1700بیت، دفتر ششم 

  دفتر چهارم   15/ 8= دفتر سوم 14/ 2درصد، دفتر دوم 14=دفتر اول : کاررفته دفاترهدرصد ابیات ب 
  درصد است  20کاررفته از کل مثنوي هکه ابیات ب 34/ 5=دفتر ششم  14/ 6=دفتر پنجم  8/14=  

و دفتر درصد  34حکایت  17و دفتر سوم درصد  40 وحکایت  20ودفتر دوم درصد  77 وحکایت  14 دفتر اول: آمار حکایات
 253درصد که نویسنده از بین  55 و حکایت  25دفتر ششم  درصد 62 وحکایت  25دفتر پنجم درصد  30حکایت  15چهارم 

  . درصد است 8/45کایات حکایت آن را آورده است و درصد کلی ح 116حکایت تعداد 
  
  .ص 222، بیت 1370،5000،سبحانی، توفیق ه،ناشر دانشگاه پیام نور، چاپ اول، تهران، )1بخش  4نظم ( 1مثنوي  .6

تمام . هاي دفتر اول، دوم و سوم استفهرست موضوعات به همراه اهداف آموزشی بیان گردیده است، گزیده اي از قصه
از عالمت هاي . هر بیت با ذکر شماره هر بیت در هر درس بیان شده استمفردات، ترکیبات، ابیات، آیات و احادیث مندرج در 

دارد که خالصه منظور موالنا را » اشاره«هر قسمت درس عنوانی به نام . خاص براي مشخص کردن معانی ابیات استفاده کرده است
بیست درس است، عالئم اختصاري را . ستبررسی واژه ها، شرح حال مولوي و آثار او به نحو احسن انجام گرفته ا. بیان کرده است

از نظر محتوا وي بر ابیات کامال . بیت ها شماره گذاري است و ساختار مثنوي در گزیده رعایت شده است. رعایت کرده است
هر جایی به نام شخصیتی برخورد . مسلط بوده است در بررسی ابیاتی از دیگر شاعران براي کامل کردن منظور خودش آورده است

اي در پایان هر درس چند سؤال چهارگزینه. ی کند آن را به صورت مختصر معرفی می کند نی نامه را معرفی و شرح کرده استم
  . هاي خودخوانِ پیام نور این کار انجام شده استدارد که براي رعایت استانداردهاي کتاب

 هدرصد و نویسند 2/3بیت با  158درصد، دفتر سوم  4/8با  بیت 323: درصد، دفتر دوم 6/6بیت با  267: دفتر اول :انتخابی ابیات
  درصد را آورده است 9/5در کل گزیده اش از سه دفتر مثنوي باهم 

  
  : نقد و نظر

تعداد ابیات . ، اشتباه چاپی در بررسی هابه چشم می خورد. به آرایه هاي ادبی و نکات خاص دستوري بی توجهی شده است
بررسی هایش خیلی تو در تو است، می توانست خیلی بهتر . بیت درست است 748بیت می داند که  741ا بکار رفته در این گزیده ر

از کار هاي خوب این نویسنده اعراب . عمل کند و جواب تست ها را در یک جدول قرار دهدو تعداد صفحه کمتري را اشغال کند
   گذاري کلمات است که در خواندن و معنی به خواننده کمک می کند

تعداد ص    8000،تهران ، شمارگان ،  1371ه ناشر، دانشگاه پیام نور، چاپ اول، .،سبحانی، توفیق) 2بخش  4نظم ( 2مثنوي 
287    

میباشد، که شامل دفتر هاي چهارم، پنجم و ششم است وناظر به آیات قران کریم و احادیث نبوي  1این گزیده ادامه مثنوي 
وي در گزیده اش نظرات بزرگانی چون زرین . این کار را کرده است 1ه است چون در مثنوي شرح حال مولوي را نیاورد. است

وي در حین . کوب و فروزانفر را در باره مثنوي آورده است آرایه و دستور در این گزیده به صورت مختصر بررسی می شود 
  . می آورد ابیاتدیگر شاعران در باره برخی  بررسی ارجاعاتی در باره موضوع بررسی شده می دهد وي در بررسی، ابیاتی از

  دصد  6/6ب از درس اول تا پایان هفتم، 256دفتر چهارم : ابیات انتخابی
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  درصد 2/7ب از درس هشتم تا پایان هجدهم، 307ابیات دفتر پنجم 
درصد می 6/ 5) 6-5-4(درصد،که کل ابیات سه دفتر  8/5ب از درس نوزدهم تا پایان بیست و هفت، 290ابیات دفتر ششم 

  . شود
شرح حال مولوي را بیان کرده ولی در این جلد نیاورده است ، از اشکاالت دیگري که وجود  1نویسنده در مثنوي : نقد و نظر

چون موضوع آن دیگر اینکه دارد، بررسی کردن ابیات به صورت چند شماره اي که کار را براي پیدا کردن معانی دشوار می کند، 
درست است که نویسنده به  ،گزیده باید مخلوطی از انواع موضوعات باشد. انسان هنگام مطالعه خسته می شودیکنواخت است 

بعضی از لغات را بدو ن معنی رها  ويبهتر است، مطالب  پیشنهاد دانشگاه پیام نور این کار را انجام داده است ولی آمیخته بودن
از نظر محتوا اشراف البته قسمت هایی را که بررسی کرده عالمانه بوده است ، ستمعنی نکرده اکرده است و بعضی مواقع ابیات را 

شایان ذکر . کامل بر متن داشته است نکات کلیدي را خوب بررسی کرده است در آوردن ابیات انتخاب شده مسلط بوده است
  .دهداختصار توضیح میکاررفته در ابیات را بهاست که اعالم اشخاص به

  
  .ص251 ،3000،تهران تیراژ 1372رسی گزیده درس مثنوي، استعالمی ، محمد، انتشارات زوار،چاپ اول، نقد وبر. 7

این کتاب داراي فهرست مطالب است و در قسمت فهرست مطالب موضوعاتی را که در متن کتاب بررسی کرده تقسیم بندي 
راي پیشگفتار است  که در قسمت پیشگفتار، نویسنده کرده است و این تقسیم بندي بر اساس شش دفتر مثنوي است، این کتاب دا

در باره چگونگی کتابش مطالبی بیان فرموده است و اشاره کرده که این گزیده براي تدریس فراهم گردیده است، و با توجه به 
که کوشیده آنچه در توضیح ابیات فقط به معنی کردن الفاظ و مفردات اکتفا نکرده، بل. سطح متوسط دانشجویان دنبال شده است

اول ابیات را آورده و به دنبال آن به نقد و بررسی می در هر درس وي در کتابش .موالنا می خواهد بگوید به زبان امروز بیان کند
این گزیده فاقد پاورقی می باشد، و نویسنده هر توضیحاتی را که می خواسته . پردازد و هر بیت را با شماره خودش توضیح می دهد

عالئم اختصاري ندارد، القاب مولوي، ماخذ حکایات مثنوي را بیان کرده موضوعات را پر . همان متن بیان نموده است بدهد در
از شش دفتر است به نظم، نی نامه را بررسی کرده . کار هایی را که در باره مثنوي انجام گرفته نام می برد. رنگ چاپ کرده است

درصد از ابیات مثنوي را بررسی کرده است با توجه به اینکه  6/5نده در این گزیده فقط نویس. توضیحاتش کامل و مفید است. است
اشاره کند، ولی براي گزیده  نیز نویسنده توانسته در ابیات انتخاب شده تفکرات حاکم بر مثنوي را بیان کند و به موارد خاص

  .رساندمیرا به درصد هاي باالتري از نظر تعداد ابیات نویسی که در باره مثنوي اطالعات خوبی دارد بهتر بود که گزیده اش 
درصد و دفتر چهارم  3/8ب  402: درصد و دفتر سوم 8/5ب 222: درصد و دفتر دوم 1/8ب و 349: دفتر اول :ابیات انتخابی

از شش دفتر درصد است که کل ابیاتی که نویسنده  9/3ب 195: درصد  و دفتر ششم 8/4ب 204: درصد  و دفتر پنجم 2/2ب :88
و پس از بررسی هاي به عمل آمده .  آورده است 6/5در گزیده اش آورده  کهب است و نویسنده از کل مثنوي 1460آورده است 

  .بیشترین ابیات از دفتر اول و کمترین ابیات از دفتر چهارم است
  

  : نقد و نظر
به آرایه هاي ادبی و . عالمت خاصی نشان نداده استوي در قسمت بررسی ها، مواردي را که بررسی کرده پررنگ نکرده یا با 

  . وي بعضی از موضوعات را خوب بررسی نکرده است. تعداد ابیات انتخاب شده زیاد نیست. نکات دستوري بی توجهی شده است
  

  تعداد ابیات در گزیده هاي مختلف
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  اید و نبایدهاي گزیده نویسی مثنوي   ب
-اي اصول و ویژگیطور کلی مطالبی بیان کرده اند، از جمله دکتر سنگري در مقالهیده نویسی بهنویسندگان زیادي در باره گز 

نظر نویسی را توضیح داده است و دکتر احمد رضی هم در باره گزیده ها و گزیده نوشتن مواردي را بیان کرده است بههاي گزیده
  .ثنوي خالی از فایده نباشدهاي زیر در تهیۀ گزیدة مكرسد توجه به معیارها و مالمی

 .گذاري دقیق صفحاتبندي آن بر اساس شش دفتر مثنوي با شمارهفهرست کلی و جرئی مطالب و بخش-1

هاي سهوي و اظهار تواضع علمی و اتکال گفتار که در حکم درآمدي بر مباحث مقدمه و سپاسگزاري و پوزش از غلطپیش -2
 .به ایزد متعال

هاي مثنوي، شرح مختصر ، جایگاه این گزیده در بین گزیدهمثنويهاي نویسی، گزیدهیخچۀ گزیدهمقدمه پیرامون تار -3
، هدف از تهیۀ گزیده، بیان )هاي زبانی، فکري، ادبیویژگی(و اشاره به دوره و سبک وي  مثنويزندگی مولوي و آثار او بویژه 

ار در تهیۀ گزیده و بیان شیوة توضیحات متن، تعیین و گانه، روش کلی کعلت گزینش روش انتخاب ابیات از دفترهاي شش
و مشخص کردن چاپی که ابیات گزیده از آن انتخاب شده است  مثنويهاي منقح و مشهور توضیح عالیم اختصاري و معرفی چاپ

 .با ذکر دلیل براي انتخاب

اند داستانی یا آموزشی و یا براي استفادة عموم باشد توکند چون گزیده مینویس فرق میانتخاب ابیات از مثنوي بر اساس هدف گزیده-4
 .باید انتخاب شودمثنوي صورت متعادل از شش دفتر در یک گزیدة آموزشی ابیات به

بیتی بندي و همۀ متن انتخابی در قالب پانزده درس مثالً پنجاهباید درس یعنی: مثنويبندي کتاب بر اساس شش دفتر تقسیم-5
تواند تکمیل کند بیاورد و جنبۀ مطالعۀ آزاد تا دویست بیت از جاهایی که مباحث قبلی را می 150ن نیز حدود تنظیم شود، در پایا
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اي گونهها نوشته و لغات و اصطالحات کلیدي متن بهگذاري و موضوعات هر چند بیتی در کنار آنها عنوانداشته باشد، درس
 .برجسته شود

شناسی بعضی از لغات، بیان نی بعضی از لغات دشوار، اصطالحات علوم خاص، ریشههر متنی داراي توضیحاتی شامل مع-6
تر در هر زمینه، طرح اعالم تاریخی و جغرافیایی، اشاره به نکات مهم دستوري و سبکی، معرفی منابع تکمیلی براي توضیحات بیش

-می، تفسیري، عرفانی، و تطبیقی یادشده در متن بهشناسی، کالشناسی، روایتشناسی، روانشناسی، جامعهو تأکید بر مباحث زبان

هاي دیگر مثنوي دربارة همان موضوع و معرفی ها به بخشاي و ارجاع آناختصار و استناد همۀ موارد به منابع معتبر در هر زمینه
ردنظر خود را در پهناي رشتۀ خواهند آگاهانه گرایش و رویکرد مومرور میمندانی که بهمنابع دربارة هریک از موارد براي عالقه

 .ادبیات مشخص کنند

ها ساختار تمثیلی مثنوي ها و چون مثنوي متنی تمثیلی است مناسب است در گزیدهنثر بویژه داستانخالصۀ متن هر درس به -7
اشاره به مثنوي  هايها تشکیل دهد، از دیگر موارد ضروري در گزیدهحفظ شده براي این کار عنوان هر درسی را یکی از داستان

هاي فکري و ها کرده است یا تأثیر و تأثرهایی که در زمینههایی که مولوي در داستانها و دخل و تصرفمنابع و مآخذ داستان
 .زبانی داشته است

هاي مختلف ذهنی و زبانی مثنوي براي رشد تفکر انتقادي در دانشجویان طرح چند سؤال ضروري است سؤاالتی که جنبه -8
 .چالش کشیده نوعی ورزش فکري براي داشجویان باشدبه را

ها و عالیم اختصاري در متن، تناسب و گذاري ابیات، استفاده روشن از شمارهآراستگی ظاهري خط و نوع نگارش، شماره -9
 .تعادل کمی ابیات گزیده

، اعالم اشخاص، اماکن و واژگان و هاي مختلف ابیات، آیات، احادیث، اشعار شاعران دیگرها و نمایهتهیۀ فهرست -10
چین همراه با سؤاالت کوتاه و روشن و درج نشانی پستی براي ارسال فهرست منابع و مآخذ و اتصال برگ نظرخواهی با حاشیۀ نقطه

 .و پرداخت هزینۀ پستی آن

ی و جانبی و تکمیلی دربارة گذاري، توضیحات اضافها، اعراببدلتواند شامل برخی نسخهکه می) تعلیقات(ها یادداشت -11
اي است از همۀ مطالبی که ارتباطی جانبی و فرعی با متن دارند  باشد، این قسمت تقریباً آمیزه... برخی لغات، اصطالحات، رجال و 

 .هاي دقیق باید با متن برقرار شودگذاريالبته ارتباط این موارد از طریق شماره

-را در بر گیرد براي تهیه چنین منتخبی باید تسلط بر دیدگاهمثنوي اي زبانی، فکري، ادبی ههاي انتخابی باید دیدگاهنمونه -12

هاي سبکی و ادبی و اعتقادي و عرفانی و تربیتی و آبشخورهاي فکري موالنا ضروري است پس از آن باید فهرستی از موضوعات 
بدون اینکه انتخاب ابیات از دفترهاي مختلف تداخل  .تهیه کرده دست به گزینش ابیات زده شودمثنوي کلی و جزئی هر دفتر 

را دارد و مثنوي نامه که جنبۀ مقدماتی و ورود در جز نیتمثیلی و موضوعی داشته یا در مقاطع تحصیلی گذشته تکرار شده باشند به
 .شودمحسوب می مثنويمثابۀ نوعی براعت استهالل براي همۀ به
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  :یادآوري
وط به لغات و ابیات را در تمام گزیده توزیع کند نه اینکه حجم زیادي از توضیحات را در گر توضیحات مرب گزینش-1

طرف فقط به نقل ابیات بپردازد و این کار با تعیین نکات و مباحث کلیدي در هر درس صفحات نخستین متراکم کرده از نیمه به آن
 .شودحاصل می

رعایت عرف فرهنگی و اخالقی و تربیتی جامعه باید بشود هرچند انتشار مالحظاتی از قبیل  مثنويدر انتخاب گزیده از  -2
 .اي باید صورت گیرداصل کتاب باید بدون هیچ کمی و کاستی و مالحظه

 .برداري، توضیح مطالب تکراري و نسبتاً واضح باید پرهیز شودکاري، کپیاالمکان از موازيحتی -3

هاي فرهنگی باید متنی و سنته و مشابه و استفادة از قرائن درونهاي متنی با مراجعه به متون گذشتدشواري -1
  .ها باید پرهیز کندهاي غلط و یا حذف دشواريگر از تفسیرها و برداشت حل شود و گزینش

  
  
  
  

  منابع 
، اه تهرانمجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگ، »نگاهی به تصحیح متون در دورة قاجار«) 1382-1383(آزادیان، شهرام 

  .83و بهار  82زمستان 

 .، چاپ اول، تهران، زواردرس مثنوي) 1372(استعالمی، محمد، 

 .، چاپ اول، تهران، یزدانباغ سبز عشق) 1377(اسالمی ندوشن، محمدعلی، 

 .3، تابستان و پاییز، شمارة نامۀ علوم انسانی، »هاي نظم و نثر فارسیگزیده«، )1385(پناهی، مهین، 

 .11، بهار، شمارة پژوهشیمجلۀ ادب، »نویسیها در شرحبررسی و تحلیل مقدمه«، )1389(بخش، احمد، زینب هیرضی، رفا

 .، چاپ اول، تهران، سخننامهاز نی، )1377(کوب، آریان، عبدالحسین، قمر، زرین

 .چاپ اول، تهران، دانشگاه پیام نور) 1بخش  4نظم (، 1مثنوي ، )1371(سبحانی، توفیق، 

  .چاپ اول، تهران، دانشگاه پیام نور) 2بخش  4نظم (، 2مثنوي ، )1371(انی، توفیق، سبح
 .تابستان و پاییز. نامۀ علوم انسانی» هاها، بایستهنویسی، کاستیگزیده«) 1385(سنگري، محمدرضا، 

 .، چاپ اول، تهران، امیرکبیرمعرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوي، )1386(شجري، رضا، 

 .، چاپ اول، تهران، جامیگزیدة مثنوي، )1373(الزمان، بدیع فروزانفر،

 .95، شهریور، شمارة کتاب ماه ادبیات و فلسفه، »نویسی در سدة اخیرمثنوي و مقاله«، )1384(گرجی، مصطفی، 

 .16، تیرماه، شمارة مجلۀ فلسفه، کالم و عرفان، »نگاهی به احیاي متون کهن فارسی«، )1386(الهوتی، حسن، 

 .، چاپ اول، تهران، نشر علمیچکیدة مثنوي، )1387(مدي، علی، مح

 .38، پاییز، شمارة آیینۀ میراث، »تأمل در کتابشناسی مولوي«، )1386(نصراللهی، یداهللا، 

 .نوروزي، حسین، سایت آفتاب

 .تابستان و پاییز، نامۀ علوم انسانی، »نقد و بررسی کتاب شرح دیوان ناصر خسرو قبادیانی«، )1385(نیکوبخت، ناصر، 

 .چاپ اول، تهران، امیرکبیر) چهل داستان از مثنوي(آفتاب معنوي ) 1365(پور، نادر، وزین

  . مهر 7، لوح پایگاه فرهنگ و ادب فارسی) 1387(یوسفی، محمدرضا، 
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163  

  سلوچ یخال يرمان جا یبالغ یشناس ییبایز
  

  1ینیآقاحس نیحس
 2رضاپور نبیز

  دهیچک
ابزار  نیکاربرد ا ی، چگونگ...)و استعاره و هی، کنا هیتشب( استفاده از ابزار بالغت زانیم رینظ یرمان، مسائل کی یبالغ لیدر تحل
 یمباحث مربوط به علم معان یبررس نیو حس و حال داستان، همچن ها امیو انتقال هر چه بهتر پ سندهیاهداف نو شبردیدر جهت پ

، مسائل یزندگ طیمح ریتأث زیو ن نهیزم نیدر ا سندهینو قیتوف زانی، م يو خبر یپرسش جمالت ي، اطناب ، مقاصد ثانو جازیا رینظ
 یمثال، فراوان يبرا .برخوردار است اریبس تی، از اهمالیاز صور خ يدر استفادة و سندهیو افکار  و اعتقادات نو ی، اجتماعیاسیس

 عتیاست که انسان با طب سندهیاعتقاد نو نی، برآمده از اایاش يبرا یسلوچ و در نظر گرفتن صفات انسان یخال يدر جا هیاستعاره مکن
در  يبه صورت مجاز توان یرا تنها م کیتفک نیاست و ا کیقابل تفک ریو غ وستهیبه هم پ يا آن منظومه يو اجزا عتیو طب ختهیآم

 نیا ينوعاً بر گرفته از اجزا ،يدولت آباد هاتیروستا موجب شده که تشب يِریخشک و کو طیمح نیدر نظر گرفت؛همچن یهست
  .و محسوس باشد طیمح

، در ریتصاو یو محل یمیو رنگ اقل ردیگ یاست که داستان در آن شکل م یطیفضا و مح طیاو، تابع شرا الیدر واقع صور خ
ها و  لحظه شیا، نماه القاء حالت يبرا يبه عنوان ابزار یعیرا به طور کامالً طب الیصور خ يدولت آباد. مشهود است اریرمان او بس

از  کیمختلف هر  يها با موضوع و نقش ریتصو یاز هماهنگ ی، به خوبسندهینو. برد یبه کار م یو زندگ عتیجوانب گوناگون طب
 یخال يجا«در رمان  یباشناختیز يها جنبه لیو تحل یمقاله، به بررس نیدر ا. داشته است ی، آگاههیو تشب هیانواع استعاره، کنا

  .  شود یخته مپردا» سلوچ
  
  
  ی، صور بالغيسلوچ، محمود دولت آباد یخال يجا: ها واژه دیکل

  

                                                        
 ه اصفهاندانشگا یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش -1
  zeinabrezapour@gmail.com ، رایانامهدانشگاه اصفهان یفارس اتیزبان و ادب يدکتر يدانشجو-2

 

mailto:zeinabrezapour@gmail.com


 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٠ ٢ 
 

  مقدمه
ي گوناگون بخصوص فصاحت و بالغت در شمار ها جنبهي است و از آبادرمان بلند دولت  نینخست» ی سلوچخالي جا«رمان 

خود قرار داده  کاری اصل ۀیدستمارا  انیروستائل مهم ی از مسائکداستان ی نیاي در آباددولت . ردیگ یمآثار او قرار  نیبهتری از کی
  . است
د سندهینو ي ها حرفهی به شهر مهاجرت و جوان نیسني دولت آباد از توابع سبزوار در استان خراسان است و در روستا، خود متولّ

 نیای سپرده شود و در اغلب آثار فراموشی به سادگ نیابه  که ستیني زیچخراسان  خاكاما زادگاه او و . کند یممختلف را تجربه 
  . ی مشهود استروشنداستان به  ریتصاو زینآن بر مضمون و  ریتأثو  خاكي پا، رد »ی سلوچخالي جا«همچون  سندهینو

ی فارسی خراسان امروز و بومی از زبان قیتلف کهي موفّق شده است زبان خاص خود را، آباد، دولت »ی سلوچخالي جا«در 
ی با استفادة فراوان از لغات و اصطالحات و ضرب قومی و محلّي ها یژگیوزبان،  نیادر . ست، به وجود آوردا نیآهنگو  وایش

در فهم و انتقال  زینو گاه  رسد یمي به نظر ضرورموارد، گاه در متن رمان  نیاي ریکارگبه . است افتهتبلور ی اتیکناالمثل ها و 
ي مجرد زیچی ادبآن در اثر  کاربرد وةیشگفت زبان و  توان یم. کند یم جادیا، خلل ستندینزبان آشنا  نیابا  کهي افرادي براموضوع 

ی سلوچ هم زبان متناسب خالي جاي خود اثر است و در ها ضرورتي، الزاماً بنابر هنرزبان در هر اثر  کاربرد بلکه؛ ستینی انتزاعو 
زبان . رفته است کاری آن هم سنخ و هم ذات باشند، به درونزاء اج کهي منسجم ا مجموعه کعناصر و اجزاء آن در مقام ی گریدبا 
و نافذ است و تاکنون به این شکل، مورد بررسی قرار  نیدلنش، بایز اریبس شیها فیتوصو  رهایتعب، رهایتصوي، آباددولت  انیبو 

ی قرار بررسو  لیتحلرا مورد » چی سلوخالي جا«ی برجسته در بالغو مباحث  الیختا صور  میآنمجال، بر  نیادر . نگرفته است
  . میده

    

  :هیتشب - 1
در این میان، تشبیه یکی از . ردیگ یمدستگاه بالغی بر اساس عناصر بدیعی و بیانی و سایر عناصر زیبایی شناسی زبان شکل 

مانندگی مبتنی بر  تشبیه ماننده کردن چیزي است به چیزي، مشروط به اینکه آن«. عناصر بیانی در یک اثر ادبی است نیتر مهم
« تشبیه در ساخت صور خیال نقش بسزایی دارد؛ ) 33، 1381شمیسا،(».کذب یا حداقل دروغ نما باشد، یعنی با اغراق همراه باشد

ي گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه، مایه گرفته از همان شباهتی ها صورت. ي شاعرانه استها الیخیعنی هستۀ اصلی و مرکزي اغلب 
ي جا«در  کاربرداز عناصر مهم و پر  هیتشب) 214، 1381پورنامداریان، (».کند یمیروي تخیل شاعر در میان اشیاء کشف است که ن

و  ها آن، حاالت و احساسات ها تیشخص فیتوصبه  سندهینو که کتابیی از ها بخشمسأله به خصوص در  نیا. است»  ی سلوچخال
ی سندگینواساس هنر  کهي ا تازه راتیتعبو  فاتیتوصو  هاتیتشب. ي داردشتریبپرداخته است، نمود  طیمح طیشرااوضاع و  زین

و نافذند و در ذهن و جان خواننده رسوخ  عیبد هاتیتشب نیا. فراوان است» ی سلوچخالي جا«، دردهد یم لیتشکي را آباددولت 
ي پاهم  شهیهمدرشت استخوان حاج سالم،  و ریپمسلم، پسر «  او ی) 30ص(».آمد یم شیپي مثل شب دینوم«ي مثال برا. کنند یم

به  نجیزمي ها کوچه انیم مکرري مگوهابا بگو ...ژندة تنش خو گرفته بود رهنیپخود، چون  وانۀیدحاج سالم هم به پسر . پدر بود
ي در المرده  چركی رهنیپمثل  هیرق«) 102ص(».رفتند یمبر آن راه  کهبود  ها آنی زندگان، پالس ها بحثجرّ و  نیا...افتادند یمراه 
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بسیاري از ) 298ص(».گذشت یم، از مغز استخوانها میسمثل  کهی نگاه. کرد یمنگاه  ها آنبه  اش مردهي ها چشمبود و با  ستادهیا
ی برگرفته از کلّرمان نیز به طور  نیا هاتیتشب. ي عقیدتی و فکري در ساخت تشبیه مؤثر استها نهیزمتجارب محیط زندگی و 

ي اجزاتا  دهیکوش سندهینو کهی معن نیبدگرفته است؛  شکلدر آن » ی سلوچخالي جا« کهیی است روستاستان و ی داکلي فضا
با  میمستق وندیپدر  زیني آبادی دولت زندگ کهی داشته باشد و از آنجا هماهنگداستان  طیمح، موضوع، فضا و عتیطب، با هیتشب
 زیناو، در اجزا  هاتیتشبباعث شده تا  نیهمچنامر،  نیا. ی برآمده استخوبه ب کار نیاي شده، از عهدة سپرروستا  طیمحو  عتیطب

عباس زبان « :  او ی) 65ص(» کردند یمصدا  خشکي گز ها دستهمثل برهم خوردن  ها دندان« : رینظی هاتیتشب. ي بالغت باشددارا
ي، صاف و ا ماسهو  بیشی نیزم، گیرگاه  بر گرده نیزمخدا « ) 316ص(».دیکش ها لبي روی انگار، کلوخخود را، پاره  خشک

  . ی دارندهماهنگی آن، کلّي گرفته و با روح جای در بطن داستان خوببه ) 31ص(»  انیماد شکمنرم چون 
رمان، غالباً محسوس به  نیارفته در  کاربه  هاتیتشب. کردداستان مشاهده  نیاي جاي جابه وفور در  توان یمرا  هیتشبانواع 

ابراو به قد «:  دیگو یمیی جاي مثال در برا. مورد استفاده قرار گرفته است کمترو ملموس است و مشبه به معقول ي مادمحسوس، 
  ) 45ص(»بود تر کوتاهی از عمر خود حت

است و اساساً  تر مناسب هیتشبانواع  ریساهر چه بهتر مخاطب از  افتیدرو  نیمضام شتریبي هر چه القاي برامحسوس،  هاتیتشب
 نیچندارد،  انیجریی روستای ساده و زندگ کدر ی کهي مربوط به آن ماجراهاحوادث و  ژهیبوو  ها رمانگونه  نیای کل يفضا
و » سلوچ«ی همسرش ناگهان بتیغدر زمان » مرگان«احساس  فیتوصي برا سندهینوی از داستان، بخشدر . کند یمی را اقتضا هاتیتشب
نه دست بود و . دانست ینمی از او گم شده بود؟ چ« : است کردهاستفاده  هیتشبگونه از  نیاحس به مخاطب،  نیاي هر چه بهتر القا

ی مثل احساس. شده بودند کندهاو  کناراز  وارهایدنه چشم بود و نه قلب، روحش، جسمش، خودش گم شده بود، سقف از فراز و 
 خی ۀیروي روی تهبرهنه و  نکهیادرست . خبرهنه بر ی. بودند کردهی تهیی او را ها دست. خبرهنه ماندن، برهنه از درون، برهنه بر ی

باشد ؟ احساس مرگان از خود،  هیسای ب که افتي یا کرهیپ توان یم ایآ. هیسای ببرهنه و . هاج و واج مانده بود کنار ریآبگبسته 
ي زیچ. سوخت یمشب ناگهان  مهیني اهاسرمی گداخته در ذغال تکه. دیتپ یمقلبش . ی و سرماناامن، هیسای بی، تهبرهنه، . بود نیچن
به  اي داغ یا لهیمشوند، به  کورناگهان  ها چشم که نیهماما  ندیآ یمي عادبا تو هستند به نظر  تیها چشمتا ... ی سوزاندشم

! يا دادهت ي از دسزیچچه  کهی ابی یمتازه در . ینیب ینمي، ا افروختهي در آن آتش عمر کهي را هم اتنورخانه . یی سردها سرپنجه
  )12ص(»... ي از تو گم شده است؟ سلوچزیچچه 

همسرش، به  ابیغزن در  کاحساسات ی شتریبي هر چه القاي فوق، به منظور ها يساز ریتصو شود یممالحظه  کههمانطور 
شده و  ریتصو ی سرپناه،بی حس و روح و ب، هیسای ب، )خبر ی( ی برهنهانسانسلوچ،  ابیغمرگان در . شده است انیبی مختلفطرق 

حال  کهشده  هیتشبي مرگان ها چشمو  هیسای زن، زندگی بر سر مرگان، پوشش زن، گرما دهنده به سقفی به ضمنبه طور  زینسلوچ 
 تیاهم، بر ادیزییِ القا، در مجموع توانسته با قدرت هاتیتشب نیا. خود را از دست داده است زیچیی همه گوبا رفتن او، مرگان 

ی رانیازن  کي یبراسال قبل،  50در جامعۀ  کهو به مخاطب بفهماند  کند دیتأکگاه بودن او  هیتکی همسرش و ندگزوجود مرد در 
خود را از دست داده و تنها و  زیچو حال مرگان با رفتن سلوچ، همه  زیچی همه عنشوهر بودن ی کناریی، در روستاو به خصوص زنِ 

 طیمحبر  حاکمسخت  طیشرای در نشان دادن فضا و سع، هیتشببا استفاده از  سندهینون، از داستا گریدی بخشدر . ی پناه گشته استب
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 سوزاند یمپاها را  کف، خی نِیزم. زده و بسته بود خي مرگان یپسرهاي پا ریزآبخورده  نیزم« : را دارد ریکوي سرماروستا در  کار
ي پنبه چوب ها شهیر«)  45ص(»...کم دیعاو  اریبسبود؛ تقالّ  کرده کند نیهمرا  کار. يبروراه  شهیشي نرمه رو نکهیادرست مثل 

  )44ص(».یی خانه در سنگ داشتندگو. داده بودند ریگزده سخت چنگ  خی خاكدر 
... ی وهیتشب باتیترک، مرکبو  دیمقمفرد،  هاتیتشبی، الیخ هیتشب، لیتمث هیتشب رینظ، هیتشبگفته شد انواع مختلف  کههمانطور 

، وجود هیتشببر وجه شبه، نو بودن  دیتأکی از جمله علل، به هاتیتشب نیادر اغلب . رفته است کاربه مقدار زیاد به رمان،  نیادر 
رود در هفت « :  رینظ. ي مشبه به، وجه شبه ذکر شده استها یژگیویی مخاطب با آشناعدم   امتعدد در مشبه به و ی اتیخصوص

  )30ص(».بود زیناچو  کند، کمآب . دیخز یمش ، نرم و خاموریپیی اژدهاشاخه، هر شاخه 
افزوده  هیتشبیی بایزامر، بر  نیهممشبه و مشبه به، حذف شده است و  نیبحس مشابهت  تیتقو، اغلب به منظور هیتشباما ادوات 

 ك.ر(کند یم هیتشبو محسوس  مرکبی بهرا به مشبه  مرکبی معقول و حالتو  تیوضع سندهینویی از داستان، ها بخشدر . است
همه  نیابا ... «: مانند. نام دارد لیتمث هیتشب، هیتشبنوع  نیا. کندو اثبات  نییتب، آن وضع را بهتر قیطر نیاتا از ) 45: 1381، سایشم

بروز  توانست ینم. نزند رونیبیی جااز  توانست ینمی خستگفشار درد و  کهچرا  خورد یمبه هم  شهیهمی برادرها پنهانقول و قرار 
و شاخ  زند یمدست و پا . کشد یمی عر نخواهی خواه، کنند یمداغ  کهي را گاونبود؛ جوانه  چکدامشانیهدست  گرید نیا. دنکن
دل به غم  تواند ینمگرگ بچه . در دل راه دهد هودهیباندوه  کهعباس مرد آن نبود « : نمونه  نیا او ی) 47ص(». مالد یم خاكبر 

  )307ص(». دنیدر نیکمست و در شدن ا ریس میببدهد؛ او مدام در 
اضافه  کاربردشاهد  کمترهمراه است، ) وجه شبه وادات (  هیتشبهمۀ ارکان  ذکرداستان اغلب با  نیا هاتیتشب کهاز آنجا 

و  بایز، جازیا نیعدر  که خورد یمرمان به چشم  نیایی از ها گوشهدر  زینی هیتشبحال اضافات  نیابا . میهستاستعاره  ای و یهیتشب
 چشم شۀیشی پنهان به اشک« )  431ص(» . شد یمغبار  ها قدم ریز، زمستان ختۀیري فرو بارو« : مانند . است نیدلنش

  )  294ص(».باشد رونیبچار قد  ریزخم ابرو از  کینزدتا  دیبا ها زلفمقراض « ) 301ص(».داشتند
  )493ص(»...بودند ها طفل نیا، ي اوها چشم چاهدر « )111ص(»زد یمروزها مدام خاطر او را شخم  نیا ییتواناغول «
و از  تر شاعرانهي داستان ها بخش ریسابخش از  نیااست و  لوكداستان، مربوط به قسمت جدال عباس و  نیای الیخ هیتشب 

ل به د نهیک ریدشتر »   :و وهم به خود گرفته است الیخ، رنگ زیچي برخوردار است و اساساً در آن قسمت همه شتریببالغت 
  )312ص(»ستینآسان  ي آتشایدرآن  کردنخاموش ! ردیبگبه دل  نهیک کهاما مبادا  ردیگ یم

امر  کي مختلف خود را از یها برداشتو شاعران، با استفاده از آن،  سندگانینو کهجمع است  هیتشب، هیتشبانواع  گریداز 
ی کافي احساس خود به مخاطب القاي برا، اند کردهرح مط کهی را بهیی مشبه گو؛ اند کرده ریتصوی، به چند گونه عقل ای یحس

و آن حس را در قالب  اند داشتهی چند گانه احساسخود اساساً نسبت به آن امور  ا؛ یاند برآمده شتریب هاتیتشبندانسته و درصدد 
. است کردهد خود استفاده ، در جهت انتقال بهتر مقاصهیتشبنوع  نیااز   زیني آباددولت . دارند یمجمع به مخاطب عرضه  هیتشب
ی صد چندان دارد و هر دانۀ تیاهم، برف به سان زر است و ارزش و کنند یمی زندگي ریکوو  خشکي ها طیمحدر  که ها آني برا

 نیابا . شود یمی تداع» نان« تینهاو چهل گز غوزه و در  رهیزمشت  کی روستا، به صورت هزار دانۀ گندم، یاهالآن در چشم 
  : برد یمی پ، نجیزمبرف در نظر مردم  متیقوجه، به قدر و  نیبهترشده و خواننده به  دیتأکبرف  تیاهم، بر جمع هیتشب
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مشت  کی. هندوانه بود کهر پر برف هزار دانۀ گندم بود، ی. دیبار یم کهبرف همان زر بود ...کبوتري پرها) ي برفها دانه( 
  )119ص(» ...، برف نان بودابانیبي همۀ اهل برا که، نجیزمي مردم برانه تنها . چهل گل غوزه. بود رهیز

افراد و  تیوضعاحوال، عواطف،  فیتوصو در  دهند یم لیتشکی از داستان را توجه، بخش قابل مرکبو  دیمقمفرد،  هاتیتشب
  . ی استحسو  دیمق هاتیتشب، غلبه با انیم نیارفته و در  کاري مختلف به ها تیموقع

  

  : مرکببه  مرکب هاتیبتشیی از ها نمونه
 کوتاهتردم به دندان خارپشت داده باشد دم به دم  کهي مارو درست مثل  شد یم کاسته، شد یمخورده  شتریبي نان دم به دم تا« 

در آن فرو  شینی بال گشاده و گلي برگ رو که مانست یمي زنبوربه  دیخم یم کهي ساقه پنبه چوب رو« :  ای)  68ص(». شد یم
  )45ص(». دیمک یمرا  کار رةیشگل را  رةیش. دیمک یم دیمک یم برده باشد

  )311ص(» اهیسباران تگرگ بر سنگ . دیبار یممست  لوكی شانیپو  قهیشقچو بدست عباس بر « 
  )67ص(»، ابراو را سخت در بغل نگاه داشته بود کندی را مهار چموش کرةبخواهد  کهي زیچعباس مثل « 
  

  :به مفردمفرد  هیتشبیی از ها نمونه
  )85ص(»، تا خورد فانوسمثل  هاجر« )           45ص(» بود ي ا کنه، کاردر سماجت ابراو  «

  )      113ص(»بود  کوره، دل نبود، مرگان نهیسدل در « :      به مفرد دیمق هیتشب

  )53ص(». چرخد یمر او دور س ياباشه ، مثل شیقباي ها بال انیم... ساالر عبدا« : به مفرد  مرکب هیتشبي از ا نمونه
  )65ص(» . کردند یمصدا  خشکي گز ها دستهبر هم خوردن مثل  ها دندان« :  مرکبي از مفرد به ا نمونه

  )      61ص(». ي بودجابر  خشکي سرما، در يمارپوست چون  راه« :  دیمقمفرد به  هیتشب
  )98ص(». بودند خشک، سم بزچون  شیها انگشت« 
  )54ص(». را به دوش گرفت اش پشته، جوانه گاو دنیکشعر  هیشب ییها هیگرابراو با « 

چون  دیدرخش یمی گاه. بود یکوچک برکه. بود دهیینروي از خود زیچ، هنوز کوچکچهرة  نیادر « :  دیمقبه  دیمق هیتشب
  )72ص(».تاخت یمچون سرما  بست یم خگاه ی.دیدم یمچون توفان شن  شد یم کدرگاه .تافت یمبر او  دیخورش
  )62ص(»دو اجاق آتش و دود. مثل دو اجاق بود ي ابراوها چشم«) 201ص(» مانست یم يا شکستهشاخۀ ، به ي قدرتبابا« 
  )68ص(»جوشان گیدبوتۀ جگن درون ، مثل عرق چسبنده و لزج« : مرکببه  دیمق هیتشب 

 قیطرک و سخت به خواننده، از ي خشفضا نیاي القاي است و ریکووسرد و  خشکگرفته،  شکلداستان در آن  کهی طیمح
آن به  هاتیتشبو به خصوص  الیخي داستان بر صور فضا رایزگشته است؛  ریپذداستان، امکان  طیمحو هم جنس با  عیبد هاتیتشب

، همۀ مصالح و ابزار کارش کند یم جادیایی که فضابه تناسب  سندهینوموضوع مهم است که  کی نیا. گذار بوده است ریتأثشدت 
. ردیبگي هنري ا بهره، ها جلوه نیااز  کشود و بکوشد که از هر ی قیدقو  رهیخي گوناگون کارش ها جلوهو  ایزواراهم کند، در را ف
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شود و با  رهیخي ملموس روستا ها جلوهاست در  دهیکوش؛ بلکه اوردهینی و متزاحم کلی، ذهني رهایتصویی، جا چیهدر  سندهینو
  . تمام ببخشد تینیع، داستان را ها آني هنر انیب

  

  : استعـاره  - 2
اگر از کل تشبیه، تنها مشبه . رفته است کاربه » ی سلوچخالي جا«انواع مختلف آن در  کهی است بالغصور  گریداز  زیناستعاره 

حه  از  ادیزادة استف لیدلي به آبادقبالً گفته شد، دولت  کههمانطور ) 53: 1385احمد نژاد،.( ندیگو یمبه بماند استعاره را مصرّ
حه  کمتری، لیتفص هاتیتشب سرانجام : رینظ. شود یم دهیدنوع استعاره، به ندرت دراثر او  نیاي آورده است و روبه استعارة مصرّ

  ) اهیس لوكاستعاره از  اهیسسنگ )  ( 313ص.(درآمد حرکتبه  اهیسسنگ 
در استعاره «. فراوان است» ی سلوچخالي جا«ی در راضافیغبه صورت  زیني و استعاراضافۀ  شکلبه دو  هیمکناستعاره  کاربرداما 

  Personificationغربیان به این نوع، . دست روزگار: در غالب موارد انسان است شود ینممکنیۀ تخییلیه، مشبه به که ذکر 
ان مدار یا انسان واره یا به آن انسان وارگی یا استعارة انس توان یمکه در عربی و فارسی به تشخیص ترجمه شده است و  ندیگو یم

و  اءیاشي برا سندهینوي، اغلب استعاري ها اضافهدر ) 64، 1381شمیسا، (» .جاندار پنداري یا جاندار انگاري و نظایر آن نیز گفت
 یزندگي در مواجهه با آبادیی دولت گو. ندیب یمی انسانرا به حسب صفات  اءیاشو اساساً  شود یمی قائل انسانصفات  ها دهیپد

ی ختگیآمي اجزاء، وجودی ختگیآمو  کلتدربارة  سندهینومسأله به نقطه نظر  نیا دیتردی بو  ردیگ یم شیپي شاعرانه را رفتار
ي ا پارههر فرد،  نکهیاقائل هستم به « : دیگو یمخصوص  نیاي خود در آباددولت . شود یمبا انسان مربوط  عتیطبو  عتیطبانسان با 

و  زیچ، همه دهند یم لیتشکي را ا منظومهبا اجزاء خود  کههسته  کی امنظومه ی کدرست مثل ی شود یمی متجل کهاز وجود است 
چهل تن، (»ي مجاز کهمگر  ستمینقائل  کیتفکی هستي برااصالً من . ی استختگیآم نیای تجلیی جادر همه جا و در هر  زیهرچ

  )174ص:1368
  )113ص(» بکشد رونیب ي چاهگلوو لجن را نرم نرم از .. ..«: ي استعاري ها اضافهگونه  نیایی از ها نمونه

  )29ص(»  دیخراش یمرا  ریکو نۀیسراه « )          85ص(» کشد یمی رود و آب را باال فروم نیزمنافگاه تا  نهیمک« 
  )464ص(».بودند ستادهیای تیجمع ماهور نۀیسبر « )    12ص(» آمد یممرگان آسان  الیخزبان به  نیا« 
گذاشته  دست مرگهنگام و ناهنگام دست در  کهبود  دهیدو جوان  ریپ اریبس« )       23ص(» بود  پرکردهرا  هان دردشب « 

  )73ص(»به راه افتاده بودند  شانۀ روزگاربودند وشانه به 
 نیزمبه هم فشرده  کام، )199ص(گیردامن  ، )204ص(، دل استخوان)24ص(دیخورشچشم «  رینظ گریدي متعدد ها اضافهو 

  »... و) 360ص(ناف ظهر)91ص(نیزم گیر نۀیس) 497ص(خون  کشالۀ) 45ص(
  : ي مجازی و اسناد راضافیغبه صورت  هیمکنیی از استعاره ها نمونه

  )32ص(» تازد یمنا جوانمردانه  ریکوي سرما« )       453ص(». کوبد یمرگها  واریدخون، سر بر « 
  )189(»ي برهنه مرگان از سرما به ناله درآمده بودند پاها«       ) 17ص(» دینال یم آشکاراي پا ها انگشت« 
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، از آنجا لوكي مثال، در بخش جدال عباس با برا. است عتیطبدر  ها تیشخصاستعارات در واقع بازتاب درون  نیای از وبرخ
)      325ص(» زند یمله له  رچهیکو...زدند یمچه له له  ها ستاره« : ندیب یمرا تشنه  زیچ، همه ریکوي درگرماتشنه است  اریبسعباس  که

  )35ص(»به بار هر بوته  چشم شوق« :     یاقتراناضافه ي از ا نمونه
  

  : نماد پردازي - 3
ي غیر صریح است که نویسنده با استفاده از آن، موضوعی را تحت ا وهیش« نمادپردازي از جمله ابزارهاي تصویر آفرینی و 

و مفاهیمی را با توسل به نشانه و نمونه پیش  ها صحنهو  کند یمبر حسب چیز دیگر عنوان پوشش موضوعی دیگر، چیزي را 
 لوك، بخش مربوط به جدال عباس با »ی سلوچخالي جا« «يها قسمت نیتری بالغی از کی)  543، 1385میرصادقی، (».کشد یم
ی بررسی در آن نوعسمبل و نمادپردازي را به  انتو یمبخش،  نیای بالغي ها جنبه ریساصرف نظر از ) کتاببخش سوم .(است اهیس

 اهیس لوك ئتیدره کهمرگ بود  نیا: ( ، مقهور شد»مرگ«: گرید ریتعبو به  اهیس لوكسرانجام عباس در جدال با  کهی وقت:  کرد
سبب خود را  نیهمه ب. ابدیبی پناهگاهي خود براشده  کهتا به هر نحو  شود یمبرآن ) 312ص)(آمد یمي بلند روبه عباس ها گامبا 

ي سپررا گرسنه و تشنه درحالت خفقان در آن  زیانگی هول شبتا  شود یمعباس ناچار  کهچاه  نیا. اندازد یمی میقدی چاهدرون 
ي توأم با ترس و ها هیثانو  قیدقا. ی از زمان باشدسمبل تواند یمچاه  نیاجنبه  کاز ی. ی داردپی را در مختلفي ها برداشت، کند

 کهی شخص، هنگام خروج از چاه تینهادر  کهلحظات متبلور شده  نیازمان آنچنان در بطن . شود یمي سپري کند وحشت به
تا  شود یمیی باعث جادوي زود رس و ریپ نیا. دهیخموپشت  دیسفي موهاي است با رمردیپ بلکه؛ ستینجوان  گرید دیآ یم رونیب

  . گسسته شود شهیهمي برا، داد یم وندیپجوانان روستا  گریدعباس را با  کهي ا رابطه
 تیحکا اد، خواننده را به ی)او هستند نیکمدر  نییپا ۀیناحي سر و مارها از باالشتر از  کهی حالدر ( ي عباس در چاه گرفتار

 تیحکا نیاهم یی سناي زمان استفاده شده است؛ بعدها برای سمبلاز چاه به مثابه استعاره و  زین کتاب نیادر . اندازد یمدمنه  لهیکل
، ستیني مطرح معنوی تعالو  تکاملوجه سخن از  چیه، به »ی سلوچخالي جا«البته در . کشد یمخود به رشتۀ نظم  قۀیحدرا در 

بر  که دهد یمی خوني ها قطرهي خود را به هراس از جا زینشهد عسل  دنیچشلذّت . دارد، ادامۀ بقاست تیاهمداستان  نیاآنچه در 
  . شود یمي جاربدن عباس 

  )409:1359یی، سنا(» کوته دست فیضعي ااشتر مسـت                        اجل است  زینبر سر چـاه «        
آمدن  رونیببا توجه به لحظۀ  نیهمچنو  کند یمی معرفرا تجسم مرگ  لوكبارها  که، بنابر عبارات داستان گریدي منظراز 

برزخ  اسمبل گور ی توان یمرا » چاه«، آورند یماو  ادرا به ی امتیقحلقه زده و صحنۀ  مردم به دور چاه کهی حالعباس ازچاه در 
از  زینی از داستان بخشدر  نکهیاضمن . است کردهي سپررا در آن  امتیقو )  لوكجدال با ( مرگ  نیبعباس فاصلۀ  کهدانست 

  )325ص(» کند یمفغان مرگان در گور رخنه « : شده است  ریتعبچاه به گور 
تمام . هم در نظر گرفت کیسمبولوجه  کي مبارزة عباس، یبرا توان یم کتاب کلبا  سهیمقا، در گریدی نگاهاز  نیهمچن

، در اتیحي زنده ماندن و ادامۀ براو همۀ مردم ده  ها بچهمبارزة مرگان،  کیسمبولبد؛ نمود  طیشراي است در ا مبارزهداستان 
ي تر خوفناكبخش، به طرز  نیا، در میبودروبرو  تیواقعداستان با  گریدي ها قسمتاگر در و  شود یمی متجلمبارزة عباس با شتر 
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 امکاناتی تمامو از  زدیخی برمانسان با چنگ و دندان به مقابله با مرگ  کو ی دیآ یمبه تجسم در  وانهیدشتر  کی ئتیدرهمرگ 
مرگان به «: شده دیتأکست که در سرتاسر داستان بر آن ي ازیچهمان  نیاو  کند یمیی از چنگال مرگ استفاده رهاي براخود 

  )112ص:1368چهل تن، (» . دهد یمرا نجات  اتیحي خودش، ناموس ها بچهو  ماند یمی باقو زنده  داریپاو  ردیم ینمهرصورت 
  

  :هیکنـا - 4
ادة الزم است، یعنی به کار کنایه به معنی پوشیده سخن گفتن و ترك تصریح است و در اصطالح علم بیان، ذکر ملزوم و ار« 

ي که مانع از ارادة معنی حقیقی باشد، وجود ندارد و تفاوت کنایه ا نهیقردر کنایه، . بردن کلمه در معنی یکی از لوازم آن کلمه است
مکن با مجاز و استعاره در این است که در کنایه، اراده معنی اصلی امکان دارد اما در مجاز و استعاره ارادة معنی اصلی م

بسیاري از معانی را که اگر با . ي بیان پوشیده و اسلوب هنري گفتار استها صورتکنایه یکی از «) 65: 1385احمدنژاد، (».نیست
به اسلوبی دلکش و مؤثر  توان یم، از رهگذر کنایه دینما یممنطق عادي گفتار ادا کنیم لذت بخش نیست و گاه مستهجن و زشت 

ی داد که خواننده از شنیدن رتیتعباز راه کنایه به کلمات و  توان یمعبیرات و کلمات زشت و حرام را جاي بسیاري از ت. بیان کرد
هیچگونه امتناعی نداشته باشد و شاید سهم عمده در استعمال کنایات در همین حوزه مفاهیمی باشد که بیان مستقیم عادي  ها آن
و  نیتر يقوی از کی هیکنا کهاست  افتهیدری خوبي به آباددولت )  141-140، 1366شفیعی کدکنی،(».مایه تنفر خاطر است ها آن
در . شود یم افتفراوان ی ها آندر زبان  جیرا حکمدر گفتار عامۀ مردم و امثال و  هیکنا. است میمفاهي القاو  انیبي ها راه نیبهتر
اگر در . ي داستان استفاده شده استها تیشخصي گفتگوهادر  شتریبو  ادیزی به مقدار بالغعنصر  نیاهم از » ی سلوچخالي جا«

 هیکنا نیا، ها تیشخصي گفتگومثالً  کتابي ها بخش گریدي دارد، در شتریبنمود  هیتشبی داستان، فیتوصی و احساسي ها قسمت
 کاربه ... و دیبع، بیقراز صفت،  هیکنااز فعل،  هیکنای همچون مختلفبه صور  اتیکنا. غلبه دارد هیتشبو بر  تازد یم شیپ کهاست 

 جیرا سندهینوي زادگاه روستادر  کهی است فرهنگی و قوم نۀیزم شیپی با محلی و بوم اتیکنا، اتیکنا نیای از نوع. رفته است
 هلپاس زدن« :  رینظی اتیکنا. ی آن، آشنا بوداجتماعی و فرهنگي ها نهیزمبا  دیبا، اتیکنا لیقب نیاي فهم برابوده است و 

از محتاج و  هیکنا) ( 81ص(». مکن ناکسو  هرکسسنگ  ریزدست فقط مرا « ي مفرط داشتن، اشتهااز حرص و  هیکنا): 303ص(»
و  بخشد یمي تر ملموسی و عیطب شکلی به داستان بوم اتیکناگونه  نیا) 32ص(». دیبجوهر نخآب بستر خود را بگذار « ، ) دیمق

؛ هرچند گاه دهد یممخاطب، مؤثر است و خواننده را در بطن رمان قرار آن نزد  رترشدنیپذی داستان و باور محلرنگ  تیتقودر 
درج  کتابی پاورقی، در محل اتیکنا، مفهوم »ی سلوچخالي جا«البته در . (مواجه شود مشکلبا  اتیکنااست در فهم آن  ممکن

به  توان یماستعمال در زبان،  کثرت لیدلبه  کهي هستند ا شهیوکل بیقر اتیکنارمان، اغلب از نوع  نیای فعل اتیکنا.) شده است
خود  بانیگردچار خود سردر  هرکس« )  24ص(». شمرد شد یمرا  شیها دنده«:  رینظی اتیکنا. ی بردپ ها آنی عنه مکنی به راحت

 کند یمو گمان  برف ریز کردهسرش را مرگان «) 72ص(». ي حنا ماندهتودستشان هم  رزایمي ها کیشر« ) 93ص(». داشت
) 233ص(».کرد یمي خانه خود کار دیسفی خرج تومانچند  دیرس یمدستش به دهانش  هرکس« )126ص(». نندیب ینماو را  نگراید
ي، کارهرانگشتش از  کهی کسبه چشم  کردند یمصنعتگر نگاه  کهمه در او به چشم ی« )  88ص(»گرفت یمپاچه  نقدریاچرا «
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 کاری با حوصلۀ کس. داشته باشد کاربه ) ی نیب( نوس که خواست یمی آدمی تنورمال« ) 138ص(» چکد یمي هنر
  )يبردبارو  کارمنظور تداوم )(90ص(»مداوم

مکنی به صفتی استکه باید از آن متوجه «رفته است و در این نوع کنایه،  کاربه  شیبو  کمرمان،  نیادر  زیناز صفت  هیکنا
روشن  لیدلي هستند و به رمز اتیکنااز جمله » ی ناخن ب«  رینظ، اتیکنا نیای از برخ) 94، 1381شمیسا، (».صفت دیگري شد

ي فضابا توجه به  تواند یم؛ اما غالباً مخاطب کند جادیااست در فهم خواننده خلل  ممکنآن،  لیدالی و فرهنگي ها نهیزمنبودن 
: عباس گفت « : ي مثالبرا. ی ببردپ اتیکنا نیاو مترادفات، به مفهوم  نیقرا گرید او ی هیکنای داستان و جمالت قبل و بعد از کلّ

ی ب«یی کنامفهوم » نظر تنگ« ریتعبذکر ) 56ص(»؟  نیا بکندجان  خواهد یمي جورچه !  ی ناخنبنظرتنگ !  کوتاهدست پدرسگ 
  .   کند یمرا روشن » ناخن
 گرم دهانخوش زبان و  رزایم که دانستند یمهمه « ) 335ص(». ، به عذاب استاهیسسق  فراخ شکم رِیپ نیااو هم از دست «  
  )38ص(»خام طمع«و ) 39ص(«زبان نیریش« :ی چوناتیکناو ) 287ص(». است

  

  :یپرسشجمـالت  - 5
از جملۀ ) مخصوصاً خبري(غرض اصلی از پرسش، طلب اخبار است اما گاهی براي تأثیر کالم، به جاي سایر انواع جمله«  

ی با مقاصد پرسشي جمالت باالبسامد » ی سلوچخالي جا«ي ها یژگیوی از کی )179: 1381شمیسا، (».کنند یمپرسشی استفاده 
ی بررسموضوع از چند جنبه قابل  نیاجمالت را در خدمت اهداف گوناگون خود قرار داده است و  نیا، سندهینو. ثانویه است

 :است

ی با وهم و ابهام نوعپرداخته و به  ها تیشخصی احساسی و عاطفی، روحبه مسائل  سندهینو کهیی از داستان ها بخشدر  – 1
ی خواننده در باب آن موضوع زنو تعمق و گمانه  تفکّری به منظور جلب توجه مخاطب و پرسشهمراه است، معموالً طرح جمالت 

ی نداشته و از کافموضوع اطالع  تیماه، نسبت به سندهینویی گو کهسؤاالت چنان است  نیاطرح  نکهیاضمن . صورت گرفته است
در طرح مسائل مهم و قابل  بیترت نیبد. کند یمي همفکرسؤاالت طلب  نیابا خواننده برابر بوده و از او در پاسخ به  ثیح نیا

از مرگ مهربان  شیپی از مردم بعض ندیگو یم« : ي مثال برا. ي استخبری مؤثرتر از جمالت پرسشموضوع با جمالت  انیبتأمل، 
بود؟ ! نامهربان نبود کههم  نیااز  شیپآخر او . باشد دینباطور  نیا! بود؟ نه کردهرا احساس  روز مرگ خود ایآمرگان . شوند یم

 کجاپس به . يا خزندهی حتی چرنده حتی شده بود خالیی از نفوس گو نیزم« : نمونه نیا او ی) 455ص(»...روزها نیاهر چه بود او 
ی اگر سلوچ را حتی؟ چ کهرا اصالً آمده بود؟ اصالً چرا؟ مرگان؟ چ رفت یم دیبا کجارفته باشد سلوچ ؟ پس به  دیبا
  ) 30ص(»؟دید یم

ی برخسؤال  قیطربه  کهی است مطالبرمان، در بردارندة مقاصد و  نیارفته در  کاری به پرسشاز جمالت  گریدي ا گونه – 2
ي برا) معدن(آنجا «: م مهاجرت از روستاستنوع جمالت، پرسش مرگان هنگا نیانمونه برجستۀ . دهند یمرا انتقال  میمفاهو  ها امیپ

، در واقع اشاره به طرح سندهینوبه اعتقاد  شود یم انیبداستان از زبان مرگان  انیپادر  کهسؤال  نیا) 497ص(»هست؟ کارهم  ها زن
شده و باز  تکه تکه ی خانمانش، از درونسختگیگدر  کهی را زني دهایتردتمام  کهو داستان فردا است  کاربر نحوة  دیتأکو  ندهیآ
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ي روي روزگار مرگان است فرداآن سؤال، آوار . ، در خودش داردفتدیباز پا  خواهد ینمو  دهد یمي نشان مردیپاهم با سماجت 
ي نما، ریناگزشده و قنات خون آلود و مهاجرت  تکه تکهبا حضور سلوچ در وهم، شتر  کهحال  نیعو خواننده، در  سندهینوذهن 

  ) 147ص : 1368چهل تن، . (شود یم ریتصو ی داستانانیپا
ي داستان به ها تیشخصي روزمرة شنودهادر گفت و  کهی است جمالت، »ی سلوچخالي جا«ی پرسشدسته سوم از جمالت  – 3
و  خیتوب رینظي پرسش، ثانوگونه جمالت، اغلب، مقاصد  نیانوع است؛ در  نیهمي از سؤاالت از ا عمدهرفته است و بخش  کار

و  میمستق ریغبه طرز  امهایپ گریدمقاصد و  نیای، بالغبا طرح سؤال .  مورد نظر است.... ی و تجاهل العارف وشگفت، اظهار مالمت
 انیمفرزندش  کهی وقتي چشم داشت آرامش داشته باشد مادراز  تواند یمی کساما چه «: رینظ. ابدی یمي به خواننده انتقال مؤثرتر

  ) يریتقراستفهام () 403ص(» ؟سوزد یمی ساده تب
 اساظهار ی)( 30ص(»چرا؟ هودهیب کنکاش؟ بکنندچه  اش يبرا کهی اصالً آمده بود؟ چي برا... آمد یم شیپي مثل شب دینوم«
  ) يدیامو نا 
  ) تجاهل العارف)( 32ص(». بود دهیخشکي مرگان ها چشم کاسهآب در  که گذشت یمسالها ؟ ستیچ گرید هیگر«
  )اظهار عجز)( 431ص(» ؟  ستمیبا شیجلو توانم یمور مشت استخوان چط کمن ی« 
  

  ایجاز و اطنـاب  - 6
ي ا ژهیو تیاهممسأله، به خصوص در رمان از  نیا کهو اطناب است  جازیای، معانی در بخش اساسی از مباحث مهم و کی

چیست؟ گفت حسن اختصار به گاه بالغت : رومی را گفتند« : سدینو یمدر البیان و التبیین ) ه255:وفات(جاحظ. برخوردار است
مبحث ایجاز و « : سدینو یمهمایی در معانی و بیان ) 47: 1383شوقی ضیف، (».بدیهه گویی و بسط کالم به وقت اطاله و اطناب

حق این است که اگر . اند کردهاطناب به قدري مهم است که بعضی آن را اساس بالغت شمرده و بالغت را به کالم موجز تفسیر 
  ) 131، 1374همایی، (».بالغت نباشد، الاقل یکی از ارکان اساسی استتمام 

  :اطناب: الف
ي بالغی یا جهت رعایت وزن و ا دهیفایی است که بنا به ضرورت معنایی یا ها جملهو  ها بیترک، ها کلمهبحث اطناب بحث از 

چیره دستی از این ویژگی جهت آرایش سخن و تأثیر  شاعر و نویسنده با. کند یمقافیه در شعر و سجع پردازي در نثر ظهور و بروز 
ي حال اقتضابه  ندیب یمفراهم است تا هر جا صالح  سندهینوي برا امکان نیای خوبدر رمان به . برد یمبخشی بهتر کالم بهره 

 کمو بلند،  وتاهکمطالب، جمالت را  کامل میتفهداستان و  امیپي انتقال هرچه بهتر عواطف واحساسات و برامخاطب و موضوع و 
  . کندی اعمال راتییتغ ها آندر استعمال  اناًیاح او ی کرده ادیزو 

 نیابه  دیبا بلکهی شود؛ تلقی ادباثر  کضعف ی ابه عنوان حسن ی تواند ینمی نفسه ف کدام چیه جازیا ادر هرحال اطناب و ی
 ها امیپي هرچه بهتر القاي در خدمت اهداف داستان و زارابدو مقوله به عنوان  نیااثر، چگونه از  کی سندةینو کهموضوع پرداخت 

  . امر موفّق بوده است نیادر  زانیمو تا چه  کردهآن استفاده  نیمضامو 



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢١١ 
 

ي رورا در ) داستان ریسي حال مخاطب وموضوع وروند اقتضا( مطلب  نیاي مشخص، ا گونهبه  سندهینو» ی سلوچخالي جا«در
، کندي درنگ قدریی به اطناب پرداخته، جاهادر چه  داند یمی خوبي به آباددولت . داشته است مد نظر جازیا اآوردن به اطناب ی

در  داند یم زینبه او منتقل نشده، دست از سر او برندارد و  کامالًو تا حس مورد نظر  کردهحس وحال داستان  ریدرگخواننده را 
  . کندي خوددار هایپردازیی و لفظ گو ادهیزاز  ها بخش کدام

ي برای حالتي، زیچخمناله، . بکشدزوزه  داشت یم، ابراو را وا دانست ینمخودش هم  کهي زیچ« :ي از اطناب ا نمونه
ي اخمناله، خمناله . ترکاند یمدرد اگر بماند  که گذارد یمي عبور درد باز براآدم ناخوش  کهی راه کهیبار. گشودن راه بر درد

دارد ازمغز  هیما شهیري هزار سال عمر دارد از رگ و پندار کهي ا نالهچنان . زند یم ی را شخمآدمقلب  کهاز آنگونه . کشدار
به صدا، به نوا بدل شده و  کهو استخوان است  شهیرهمان رگ و . ، خود استخوان استشهیراصالً خود رگ و ! نه . دیبرآاستخوان 

 ها دندان کوبشي ال، زند یم، چرخ شود یمزبان پخش  جان گرداگرد. خود جان است، خود جان. زدیر یم رونیبدارد از حنجره 
ي ها دندان ریز، همانچه نیا» ي مادر مادر آ« ي بطلبد مددی برآورد تا مگر خواهشتا مگر  دیجو یمی قالبو  شکند یمدر هم 

  )65ص(». ی گذشته باشدآدماز سر درد بر زبان  کهی باشد کالم نیاول دیبا یم، شد یم شکستهپسرسلوچ داشت 
ی و ادبی انیبو با  نیدلنشي ا گونهبه  سندهینوو  شود یم دهید) 12ص ك.ر(اطناب در آغاز داستان نیایی از بایزنمونه  ایو

 کاگرچه مطلب در ی کهقابل توجه است . گرفته است کارسلوچ، به  بتیغي حس مرگان در القاهنرمندانه، تمام توان خود را در 
  .رفته است کارحذف هم به  جازیادر جمالت آن، ي اطناب است، اما دارای کلّنگاه 

ی ازداستان را گفتگوها و سخنان بخش کهبه هرحال از آنجا . شود یم دهید» ی سلوچخالي جا«در  زیني گرید اَشکالاطناب به 
ه هیبدافتادة  شیپ ا ی تابدبرنمدر وصف حاالت و عواطف وجود دارد،  که، اطناب را بدانگونه دهد یم لیتشکی روزمرّ توان یم؛ ام 

  . کردداستان مشاهده  نیارا به وفور در  غالیامترادفات و  ذکر، تکرار رینظي از اطناب گریدگونه  کاربرد
. دیافزا یمو این افزونی آهنگ بر تأثیر کالم  شود یمباعث ایجاد آهنگ ) واك، واژه، جمله( تکرار در همۀ سطوح : تکرار

  :دیتاکدر داستان جهت  تکراریی از ها نمونه) 218: 1381شمیسا، (»تیجه ضروري استتکرار گاهی مفید تأکید است و در ن«
 کتکو مادر را به باد  دیایب. بکشدو خانه را به آتش  دیایب. را برهم بزند زیچو همه  دیایب  !دیایبدشنام برلب ! دیایب، دیایبعباس « 

  )29ص(» ابانیبراه و باد و . و باد ابانیب، ابانیبو باد « )        96ص(». دیایب، فقط دیایب. بزند کتک. ردیبگ
  )55ص(»ماریبي الغر و گرسنه و ها سگسرگردان بودند؛  ها کوچهدر  ها سگفقط  ها سگ« 
  )16ص(»ستین. ستینی؟ نیب ینمشده،  ستینی بودند، رفته، خال ها کوچهی، خال کوچه، رود یم کجابرود، به  کجابه «

  )316ص(».است دهیخشک، دهیماس شیها دستي روي زیچ کرداما احساس « : دیتأکنظور وضوح و ي از مترادفات به ما نمونه
در لغت به معنی دور رفتن است و در بحث اطناب مراد این است که جملۀ اضافی در « اطناب  و  قیمصاداز جمله  زین غالیا

مطلب .  یب اگر ذکر نشود خللی در معنی ایجاد نگرددمطلب اول باشد که معنی آن تمام است، بدین ترت) و وضوح و تأکید( تأیید 
معموالً به صورت » ی سلوچخالي جا«ایغال در ) 220: 1381، سایشم(» .اضافی بهتر است هنري باشد یا جنبۀ ارسال مثل داشته باشد

 دهیگرد ذکرتمام است، ی آن معن کهی مطلب، در ادامۀ دیتأک، وضوح و دییتأی در قالب ارسال المثل و به منظور اضافي ا جمله
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 بود یم دیبامرگان  ای تر بزرگخانه  نیادر . کنداو را روشن  فیتکلّ دیبادم درآورد؛ تا زود است  نیااز  شیببگذارد  دینبا« : است
  )93ص(». کشت یم دیباگربه را دم حجله . عباس ای

  )39ص(»و دست، دست را  شناسد یم؟ چشم، چشم را شناسم یممن تو را چه . ریبگ ات يمشتربرو طلبت را از « 
 نیکمشدن است و در  ریس میبدل به غم بدهد؛ او مدام در  تواند ینمگرگ بچه . اندوه به دل راه بدهد کهعباس مرد آن نبود « 

  )307ص(»خواجه هم برود آن طرف تر کلۀاز  کهغم را بگذار . دنیدر
  ایجاز: ب
ایجاز قصر و ایجاز : ان کردن و در علم معانی به دو نوع تقسیم شده استایجاز یعنی با حداقل الفاظ، حداکثر معنی را بی«

 نهیزم نیاي در وی داشته و قدرت توجهقابل  کردیرو، جازیابه مبحث  سندهینو، »ی سلوچخالي جا«در) 212: 1381شمیسا، (»حذف
است و  نهیقرحذف معموالً به  نیا که رفتهیذپی از جمله تحقّق قسمترمان، غالباً به صورت حذف  نیادر  جازیا. مشهود است کامالً

  . کند ینم جادیای خللی، معندر فهم 
  : ی است بررسرمان از دو جهت قابل  نیاحذف، در  جازیا

، در عبارات به چشم نهیقررفته و حذف مسند به  کاري خود به جادر  قاًیدقحذف،  جازیا، کتابصفحات  شتریبدر  -1
  )45ص(»ي قرص بازونه دست و . ي داشتکارابراو، نه انبر « :  خورد یم

  )53ص(» گرید شۀیري به ا شهیرو از  رفت یم گریدي به ساقه ا ساقهیی از آهواو چون بره « 
  )      25ص(» دیشاي ا روزنه که. دیبگشای از دل او گره دیشا کهی حرف« 
  )25ص(»گوارا  ام خوردهي و نانم را چامن « 
 عطرخاك، همه جا زیگریجي ا بوتهي بلقست، جابه جا ا بوتهی وسبز خرما و علف جا به جا یخرماوسبزه، درهم،  خاكرنگ « 

  )22ص(». ورآمده ریخم خاك. میمال برخاكرد پاها . باران خورده
در ارتباط  جازیا کهی است لحظات نیچنو در  کردمشاهده ... وحشت و جانیهدر لحظات اضطراب،  دیبارا  جازیااما اوج  -2
 جانیهی پر از استرس و شور و لحظات کهبه عنوان مثال، در جدال عباس با شتر . ردیگ یم شکلصحنه و داستان  حرکت با میمستق

در هنگام نوشتن، در  کهخود گفته است  سندهینو) ي حال مقتضا. ( حس را برعهده دارند نیاو موجز انتقال  نیآهنگی عباراتاست، 
، دادیروصحنه و  کنشو  کرداردر  حرکتی به مناسبت وزن و مواقع نیچنو در  شود یم وجد ریدرگ ندیب یم کهي ریتصوبا  وندیپ

  . باشد یمی نینچنیاي خلق لحظات برای مناسبحذف ابزار  جازیا) 192: 1368چهل تن،.(کند یم دایپمناسب و متناسب  حرکتزبان 
  

  :يخبرجمالت  - 7
، یعنی فرستنده پیام را به گیرنده منتقل ردیگ یمسانی صورت ي است که به وسیلۀ آن عمل اطالع را جملهجملۀ خبري، « 

اما گاهی مقاصد دیگري، وظیفۀ اصلی یعنی ) 141: 1381شمیسا، (» .میده یمیا به عبارت ساده، به وسیلۀ جملۀ خبري خبر  کند یم
ي خبررمان نیز جمالت  نیادر  )142همان،.(ردیگ یمو در علم معانی مورد بررسی قرار  دهد یماخبار را تحت الشعاع خود قرار 
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مقاصد  ها آني برا توان یم کههستند  زینی جمالت، نیب نیا؛ هرچند در ردیگ یمداستان قرار  فیتعرو  عیوقادر خدمت شرح  شتریب
  : رینظ: ي در نظر گرفت ثانو

  )  قیتشو) ( 117ص(» ماند ینمی دور کین کردارو  کار چیهاز ده بده پروردگار « 
  ) متکلموبزرگداشت مخاطب و تواضع  میتعظ)  ( 333ص(»ی من تر بزرگی، منچشم، تو برادر ي روقدمت « 

خاله  شوم یم کینزددارم به لب گور . نندیب ینم گرخوبیدهم  میها چشم. لرزد یمبه دستم  گریدسوزن هم  نیا« 
  )اظهارتأسف واندوه و ضعف ) ( 455ص(»مرگان

ی بررس. داستان بوده است نیای در بررساز جمله مباحث مهم، برجسته و قابل  دیگرده اشار ها آنمقاله به  نیادر  کهي موارد
  . طلبد یمي را گریدمباحث، مجال  ریسا

  
 : جهینت

ی محلّی و میاقلو رنگ  ردیگ یم شکلی است که داستان در آن طیمحفضا و  طیشراتابع » ی سلوچخالي جا« الیخصور 
ي، نوعاً بر گرفته از آباددولت  هاتیتشب کهيِ روستا موجب شده ریکوو  خشک طیمح. ستمشهود ا کامالً، در رمان او ریتصاو
  .و محسوس باشد طیمح نیاي اجزا
انسان با  کهاست  سندهینواعتقاد  نیا، برخاسته از اءیاشي برای انسانو در نظر گرفتن صفات  هیمکناز استعارة  ادیزاستفادة  

به صورت  توان یمرا تنها  کیتفک نیااست و  کیتفکقابل  ریغو  وستهیپي به هم ا نظومهمي آن اجزاو  عتیطبو  ختهیآم عتیطب
 شینما، ها حالتي القاء براي ابزاری به عنوان عیطب کامالًرا به طور  الیخي صور آبادی در نظر گرفت؛ دولت هستي در مجاز
ي مختلف ها نقشبا موضوع و  ریتصوی هماهنگی از وبخبه  سندهینو. برد یم کاری به زندگو  عتیطبو جوانب گوناگون  ها لحظه
ي هر چه بهتر القاو  ها تیشخص فیتوصمثالً در  کهی داشته است؛ بدان گونه آگاه، هیتشبو  هیکنااز انواع استعاره،  کهر ی

مردم استفاده  جِیراي المثلهاو ضرب  اتیکنااز  شتریبداستان مثل گفتگوها،  گریدي ها بخشبهره گرفته و در  هیتشبحاالت، از 
و زنده ماندن  اتیحي ادامۀ برای مبارزة مرگان و همۀ مردم عنداستان ی کلّی از سمبول، لوكبخش جدال عباس و . است کرده

  . به طرف عباس هجوم آورده است کهمظهر مرگ است  زیناست و شتر 
ی و ابهام عاطفي ها بخشجمالت، در  نیا. ه دارندرا بر عهد ها امیپو  میمفاهی برخانتقال  فۀیوظداستان  نیای در پرسشجمالت 

ری، زنداستان، به منظور جلب توجه خواننده، گمانه  زیبرانگ ي خود، ثانوي اشخاص، گاه در مقاصد گفتگوهاو تعمق او و در  تفکّ
  . رفته است کاربه ...ی، تجاهل العارف وشگفتو مالمت، اظهار  خیتوب: رینظ

ي انتقال هر چه بهتر احساسات، عواطف، برا سندهینودر خدمت اهداف داستان بوده و » سلوچ یخالي جا«و اطناب در جازیا
ي حال و مقتضارمان، به  نیادو مقوله در  نیا. ی بر مواضعِ آن دو، احاطه داشته استخوب، به نیمضامو  ها تیموقعی، روححاالت 

و گاه به  غالیاو  تکرارمترادفات،  ذکری، طوالنمالت گاه به صورت ج: ردیگ یم شکلصحنه و داستان  حرکتدر ارتباط با 
  .نیآهنگی موجز و عباراتحذف و  جازیاصورت 
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  پژوهشی مربوط به -ي علمی ها مقالهي ادبی و ها هینظر

  )کاربست ، نتایج( زبان و ادبیات فارسی
  1حسن حیدري
  مهدي تلخابی

  چکیده 
ي ها مقالهي مربوط به دانش زبانشناسی در پژوهش و نگارش دستاوردهاي ادبی غربی و ها هینظرنون به همان میزان که از 

این جستار با این هدف نوشته . بان و ادبیات فارسی بهره برده ایم، به بررسی خود این موضوع نپرداخته ایمپژوهشی حوزه ز –علمی
ي زبانشناسی را که عمدتا از طریق ترجمه به حوزه پژوهش زبان و ادب فارسی دستاوردهاي ادبی و ها هینظرشده که تأثیر برخی از 

نخست این که . شده اند ها مقالهباعث تغییر در فرم و محتواي  ها هینظرکه این  هدد یماین جستجو نشان . وارد شده بررسی نماید 
وساختار مقاالت عمدتا دوبخشی  ي پژوهشی حاکم شده استها مقالهیک نوع کل نگري به جاي جزء نگري بر حوزه تحقیقات و 

تن ادبی است یا این که فقط طرح شده که در یک بخش توضیح یک تئوري ویا نظریه است و بخش دوم کاربرد آن در یک م
در بحث انواع ادبی  ها هینظردوم آن که این . یک تئوري در یک مقاله مطرح شده است که در آن صورت مقاله یک بخشی است

  .سوم آن که در حوزه بالغت و سبک نیز نفوذ موثر داشته اند. تأثیر گذاشته اند و تغییراتی ایجاد کرده اند 
  
  

  .  ي پژوهشی ، حوزه زبان و ادبیات فارسی ، انواع ادبی ، بالغت ها مقالهظریه ادبی ، ن : هاکلید واژه
  

                                                        
 H-haidary@araku.ac.ir: عضو هیئت علمی دانشگاه اراك، رایانامه -1
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  مقدمه 
ي ها مقالهاگر چه نویسندگان مقاالت و استادان فن به ندرت به روش پژوهش و تحقیق خود اشاره کرده اند و در میان انبوه 

رضی : از جمله رك (پرداخته شده است  ها مقالهتحقیق و ساختار  گونه گونی که در نشریات پژوهشی منتشر شده نیز کمتر به روش
که روش تحقیق و جستجو در  کند یماما همین حجم باالو اهمیت مقاله درارتقاي علمی مارا ملزم ) 129-141، صص1386، 

ی کنیم و نتایج آن را ي ادبی را در حوزه زبان و ادبیات فارسی مورد توجه قرار دهیم و آن را یک موضوع مستقل تلقها هینظر
  . ارزیابی کنیم

. شد یمي سنتی انجام ها روشي جدید تحقیق،پژوهش در متون ادبی عمدتا به ها وهیشادبا  با  –قبل از آشنایی علما 
ي متعدد ادبی به ترتیب وظیفه ترویج و نشرونقد ادبیات را به عهده داشتندو تذکره ها انجمندربارحکومت هاي مرکزي و محلی و 

اما در دوران جدید چند عامل مهم ،مستقیم و غیر مستقیم در شیوه . ي شعر محل ثبت و ضبط آثار شاعران و ادیبان بودها نهیسفو ها
عواملی مانندوقوع انقالب صنعتی در اروپا ،اعزام محصل به مغرب زمین . تحقیق و پژوهش در جامعه علمی ما تأثیر گذاشت

ي تصحیح و ها وهیشید و تأسیس  دانشگاه  باعث شد ادبا و محققان ایرانی نخست ،گسترش صنعت چاپ ، تأسیس مدارس جد
این جریان، زمینه . ي تحقیق انتقادي در متون را آموختند و آنگاه مشغول تصحیح و انتشار متون طراز اول ادبی شدند ها وهیشسپس 

» نقد متن « عرضه تعدادي متون مصحح بودکه به لحاظ حاصل کار. ي بعد آماده کرد ها نسلي تحقیقی استادان ها تیفعالرا براي 
ي تصحیحِ متن به لحاظ علمی قابل آموختن بود و جوانب نسبتا ها روشاما در مقام سنجش، اگر .قابلیت نقد وتحلیل را یافته بودند 

 ها تذکرهروش . شتي تحقیق در متون به همین میزان  تعریف شده نبود و حدود و ثغور مشخصی نداها وهیشروشنی داشت ، 
ادب فارسی علوم بالغی مستقل نداشت .  شد یمي بعد منتقل ها نسلعمدتاً بر ذوق نویسنده استوار بود وبیشتر به صورت شفاهی به 

ي خود را به زبان علم آن روزگار ها هینظرعلماي بالغت . و اصطالحات موجود علوم و فنون ادبی متعلق به زبان و ادبیات عربی بود
هم چنین متون بالغی .  افزودند یمیا از خود مثالی بدانها  آوردند یمو شواهد الزم را از متونِ همان زبان  نوشتند یمزبان عربی یعنی 

. کردند یمو در خالل  نقل شواهد از نظم و نثر عربی  شواهدي از نظم و نثر فارسی نیز درج  کردند یمعربی را به فارسی ترجمه 
ي فکري و تحقیقی  آن دیار وارد کشور شد دستاوردهاه داشت تا این که باب مراوده با غرب گشوده شد و این سیر و سلوك  ادام

ي ها هینظردر این حال زبان و ادب فارسی که تا کنون با زبان و ادب عربی حشرو نشر داشت ،با . ي قبلی اضافه گردید ها داشتهو به 
هنوز تکلیف بالغت فارسی با بالغت عربی روشن نشده و مراوده این . نایی یافت ي آن نیز آشدستاوردهاادبی و زبانشناسی غرب و 

از جمله ،همراه با ورود سیل آساي . دو به پایان نرسیده بود که دوره دیگري از ترجمه و انتقال علوم زبانی و ادبی غربی آغاز شد
  . ه اي نیز  به زبان فارسی منتقل گردیدي ادبی و محصول مطالعات میان رشتها هینظررمان کوتاه و بلند خارجی ، 

حاصل . به زبان فارسی هستیم و مشغول کاربست آنها در متون ادبی فارسی  شده ایم  ها هینظرباري ، اکنون در دوره انتقال این 
ستجو در مقصود اصلی در این جستار بررسی این کاربست و ج.پژوهشی است  -ي علمیها مقالهاین تالشِ رقابتی، تولید انبوه 

ي فارسی منتشر شده به عنوان مصداق نام برده ها مقالهدر خالل بحث ، به ضرورت از برخی  . بخشی از نتایج مترتب بر آن است
  .   شود یم

این که سر آغاز تحول . ي ادبی انکار ناپذیر است ها یبررسي زبانشناسی بر ها افتهي ادبی و یها هینظراصل موضوع ،یعنی تأثیر 
را که سال تدوین رساله ویکتور شکلوفسکی  1917زمانی در نظر بگیریم بهتر است با تري ایگلتون همراه شویم که سال  را از چه

ي ادبی بوده است واکنون ها هینظري بعد یکسره زیر پوشش ها دهه. است، در نظر گرفته است» هنر به مثابه تمهید « تحت عنوان
  ). 1:3831ایگلتون : رك .(د دگرگونی عمیقی را ازسرگذرانده استي ادبیات،خواندن و نقها واژهحتی معناي 

ي ادبی بر مطالعات ادبی و بر متون ادب فارسی به لحاظ تاریخی وضوح بیشتري نسبت به ها هینظربررسی سیر تاریخی تأثیر 
چقدر دیدگاه محقق  ها هینظرن که این را نسبتا مشخص کرد اما ای ها افتهو ی ها هینظرتاریخ ورود این  توان یمیعنی . عمق تأثیر دارد
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بیشترین  1960جاناتان کالر سه شیوه در نظریه را که از دهه . یا مقاله نویس را در برخورد با متن تغییر داده اند کاري دشوار است 
ی و روانکاوي تأمل گسترده دامن در زبان و مقوالت تفکر انتقادي که ساخت شکن -1: تأثیر را داشته اند چنین برشمرده است 

تکوین  -3.ي ادبیات و نقد که عمدتا فمینیسم بدان پرداخته استها جنبهتحلیل نقش جنسیت در همه  -2. بیشتر بدان پرداخته اند
تطبیق این تقسیم ). 162، ص 1385کالر ، : رك . (ي فرهنگی تاریخ محور که نظریه پسا استعماري آن را دنبال کرده استنقدها

اما نقش دو شاخه اول . نیز صعوبت دارد و متضمن پژوهش گروهی است شود یمي پژوهشی داخلی دیده ها مقالهبندي با آنچه در 
  . از تقسیم بندي کالر و تأثیر آنها بر بررسی  متون ادبی فارسی نسبتا بارزتر است

. ء مختلفی وجود داردهم چنین تحقیق دردالیل رشد نظریه ادبی در غرب نیز خود موضوعی مستقل است و در باب آن آرا
به بعد مبارزه با نخبه گرایی در فهم آثار  1960کسانی چون تري ایگلتون بر آنند که یکی از دالیل مهم رشد نظریه ادبی از دهه 

او نوشته . یی کامال ضد نخبه گرایی هستندها دهیپد رسد یمي ادبی بر خالف آنچه در بادي امر به نظر ها هینظرادبی است و اتفاقا 
نظریه راهی براي آزاد کردن آثار ادبی از چنگ نوعی ظرافت طبع متمدنانه بود و این آثار را در مقابل نوع جدیدي از « : است 

  ).     ،ص نه1383ایگلتون ، .( » .مشارکت کنند توانستند یمکه در آن ، دست کم، در اصول ، همه  داد یمتحلیل قرار 
در  ها هینظرنتایج زیر را از کاربست این  میتوان یمپیش رو داریم ودریک  بررسی اجمالی به هر روي ، ما اکنون این محصول را 

  : متون ادبی فارسی بر شماریم 
  
  : تغییر و باز تعریف انواع ادبی  - الف

مستقیم  این رشته از مطالعات ، مستقیم یا غیر.ي تحقیق ادبی ،بحث در انواع ادبی و طبقه بندي متون ادبی استها شاخهیکی از 
مثال کاربست نظریه منطق مکالمه ، حضور دیگري در متن و بینامتنیت در متن . ي جدید ادبی قرار گرفته اندها هینظرتحت تأثیر 

هم چنین تغییر رویکرد از مولف به مخاطب . نتایج جدیدي در بحث انواع ادبی و باز تعریف آنها در پی داشته باشد تواند یمادبی 
و تاریخ ادبیات نویسی را از شناخت مولف و اثر به بررسی تاریخ خوانش ها و  گذارد یمریخ ادبیات تأثیر در روند تدوین تا

مثال ،از نظر باختین همان طور که اساس گفتار، کاربرد شخصی زبان به منظور . دهد یمو شناسایی طبقات خوانندگان سوق  رهایتفس
این یافته را در ) .103احمدي ، ص: رك . (اي سخن ادبی به منظور گفتگو است ایجاد مکالمه است ،هر شکل بیان ادبی نیز گونه 

به عنوان مصداق ،در یک مقاله با ).همانجا. (مکالمه متون گامی مهم در جهت طرح درست تاریخ ادبیات محسوب داشته اند
تراژدي را نوعی یافته اند که بر اساس و در عوض  تابد ینمکاربست این نظریه،حماسه را نوعی یافته اند که حضور دیگري را بر 

اعمال این نظریه در شاهنامه هم چنین ). 1-23، صص 1388: دزفولیان ، امن خانی : رك . ( شود یمحضور دیگري ساخته و تولید 
  : نویسندگان را به یک تقسیم بندي دیگر از شاهنامه سوق داده است 

  . ردیگ یمري است و بیشترین حجم شاهنامه را در بر یی که در آن سخن از حذف و غیاب دیگها داستان -1
  )رستم و اسفندیار (یی که تالش بر حفظ و عدم غیاب دیگري است ها داستان -2
  ) .رستم و سهراب ( رندیگ یمیی که در حد فاصل این دو قرار ها داستان -3

در متون ادبی فارسی واحد تحقیق را از یک  اشاره کرد که به کارگیري آنها ها ستیفرمالي دستاوردهابه  توان یمهم چنین 
اکنون به جاي بررسی یک بیت به یافتن مصداق براي اصطالحاتی چون بررسی . بیت به کل یک قطعه از شعر ارتقا داده است 

توازن نحوي ، تقویت موسیقی ،پایان پذیري خالق شعر ، وحدت اندیشه و احساس و یکپارچگی عاطفه و لحن در متن ادبی 
ضمن جداکردن شعر از ادبیات تخیلی به طور کلی لذت را که ناشی از صورت بیان است اصل و «  ها ستیفرمال. شود یماخته پرد

دو اصطالح فرم و محتوا و بررسی ارتباط آنها ، ). 36-19صص :1385بیرانوندي ،  –پورنامداریان(» .هدف مستقیم شعر دانسته اند 
  .شود یمي فارسی دیده ها مقالهمکرر در 
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  :تحول در ساختار مقاله  -ب

حداقل ، . و نتایج مطالعات میان رشته اي در شکل و محتواي مقاله نویسی فارسی نیز تأثیر قابل مالحظه داشته است ها هینظراین 
  : نوشته شده است  ها افتهتشخیص داد که با توجه به این ی توان یمسه قسم مقاله 

  .ي زبانی یا معرفی یک نظریه پرداخته اندیی که به معرفی یک تئورها مقاله-1
  . ي علوم انسانی نوشته شده اند ها شاخهادبی و سایر  –ي زبانیها يتئوري زبانشناسی و ها افتهیی که بر پایه یها مقاله-2
  . ادبی خارجی هستند –ي بومی ونظریه هاي زبانشناسی ها هینظري ها داشتهیی که تلفیق و ترکیبی از ها مقاله -3
ي ادبی و زبانی نوشته شده اند و نگاه آنها به متن ها هینظرکه بر پایه دانش زبانشناسی و  رندیگ یمیی قرار ها مقالهگروه اول  در

ي ردیف دوم هستند و پشتوانه ها مقالهپایه  ها مقالهاین .ي زبانشناسی است ها يتئورادبی یا در بعد کلی تر زبان ادبی از منظر 
. از این نوع است ) 9، ص1388صفوي ،(،» عملکرد نشانه زبان در آفرینش متن ادبی «مقاله  .  کنند یمن  تئوریک آنها را تأمی

آنها را اصول موضوعه  تلقی کرد و سپس بر پایه آنها پیش  توان یمنویسنده مقاله را بر چند پیش فرض عام بنا کرده است که 
زبان ادب بر حسب فرایند برجسته « :اسی است ، مثال این پیش فرض که ي دیگري بنا کرده که مستخرج از دانش زبان شنها فرض

هم چنین پیش فرض دیگر که منبعث از آراء یاکوبسن ) . 11همان ، ص . (» .  ابدی یمسازي و اعمال آن بر زبان خودکار شکل 
نویسنده خود ). همانجا (».ردیگ یمبهره ي خود تنها از دو فرایند انتخاب و ترکیب ها نشیآفرانسان در تمامی « : است این است که 

و صحت و سقم هر یک به نگرش و خاستگاه فکري پژوهشگر وابسته  شوند ینمقطعی و فراگیر «  ها فرضاذعان دارد که  این پیش 
  ). همانجا. ( شود یمهم چنین پیش فرض اول منحصر به زبان ادب نیست بلکه در زبان گفتار نیز دیده . » است 

ي ها عنواني اخیر منتشر شده اند به انبوه ها دههزیاد است و با اندك تورق نشریات مختلفی که در  ها مقالهوم تعداد در گروه د
به تعریف و تقسیم بندي یک نظریه یا اصطالح زبانشناسی اختصاص یافته و  ها مقالهیک بخش این .  میبر یمپی  ها مقالهدو بخشی 

و  ها هینظرمیدانِ عمل پیاده کردن  ها مقالهاین نوع . یافتن و ثبت مصداق هااست -استکه بخش عملی و کاربردي  –بخش دوم 
دالیی میالن  –عبیدي نیا : رك (،» ي دوگانه در ساختار حدیقه سنایی ها تقابلبررسی « در مقاله . یافته در متون ادبی فارسی است

مثال . در حدیقه یافته شده است  -نقد ساختار گرایی است که یک اصطالح در -ي دوگانه ها تقابلمصادیق ) 42-25،صص 1388،
هم چنین .ي بد و اعمال خوب در مقابل اعمال بد با این نظریه تبیین شده است ها تیشخصي خوب حدیقه در تقابل با ها تیشخص

 -برکت(، »کاربست نظریه مایکل ریفاتر بر شعر اي مرز پر گهر فروغ فرخزاد : نشانه شناسی شعر « عنوان مقاله 
رویکرد ریفاتر با توجه به « فرض نگارندگان مقاله این است که. گویاي همین دستاورد است)109-130،صص1389افتخاري،

ي نظري ودستاورد هاي عملی که تا کنون در ارتباط با تحلیل اشعار اروپایی داشته  توانایی تحلیل شعر معاصر فارسی را ها تیظرف
  ) .همانجا(» .دارد 

تحلیل بینامتنی روایت اسطوره اي «مثال مقاله.ادبی فارسی نیز به کار بسته اند –ینا متنیت را عالوه بر شعر در متون روایینظریه ب
ي ها اسطورهدر این مقاله چگونگی استفاده از . از این گونه است) 38-9،صص1388قاسم زاده، –قبادي -بیگدلی:رك(،»سالمرگی

ي رمان و اعمال آنها با آن ها تیشخصاسماعیل از طرف نویسنده رمان و شباهت  ایرانی و سامی مثل سیاوش و داستان
  . ي اسطوره اي ، مصداقی از تئوري بینا متنیت قلمداد شده استها تیشخص

نیز ) بافت زبانی(ي او در باب عوامل انسجام در یک متن ها افتهي  هالیدي ،زبانشناس نقش گرا و یها هینظرعالوه بر این ، 
ي هر متن را با یکدیگر انسجام ها جملهارتباط معنایی ،لفظی ، نحوي و منطقی «هالیدي . ی متون ادبی کاربرد یافته است دربررس

نقش ارجاع  مقایسه اي « هم چنین آنچه نویسندگان در مقاله ) .117 -138،صص1387نوروزي ،  –غالمحسین زاده .(».نامیده است
بیان کرده اند ، تقسیم بندي انواع ارجاع بر ) 91 -115صص:1388نوروزي ،  -سین زادهغالمح( »در انسجام شعر عروضی فارسی 



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢١٩  
 

بخشی از این تقسیم بندي یعنی ارجاع شخصی با انواع ضمایر شخصی ،صفات ملکی در فارسی قابل . مبناي نظریه هالیدي است 
ارجاع مقایسه اي نیز با .  ابدی یماي درفارسی تطبیق  تطبیق است و بخشی از آن مثل ارجاع اشاره اي با ضمیر اشاره وقید هاي اشاره

صفات و قیود تفضیلی و اشاره اي در فارسی یکسان است و مقایسه عام و خاص و تفاوت آن دو با بحث تشبیه و ذکر و حذف 
تن مقاالت شمس با این نظریه در یک متن عرفانی نیز به کار بسته شده و سعی شده است عوامل ابهام در م. مشبه به همسانی دارد

نتیجه این پژوهش از جمله این است که برخی از عوامل انسجام واژگانی، تکرار ،ترادف . توجه به نظریه انسجام توضیح داده شود
  ).45-86صص 1388بامشکی ،: رك . (وایجاز از اسباب ابهام است  شود یمکمی تکرار سبب ایجاز . وشمول معنایی هستند

ید که نتیجه تغییر رویکرد از مولف محور به مخاطب محور است  ، نظریه لوسین گلدمن ، نظریه ي جدها هینظراز دیگر 
ي جامعه شناسی و تأثیر طبقه اجتماعی در تولید متن ادبی در این نظریه ها يتئورنقش . پردازمکتب ساخت گراي تکوینی است

هدف این . ي اجتماعی معینی است ازهاینو هدف آن ارضاي  از این دیدگاه ، ادبیات یک نهاد اجتماعی است. انکار ناپذیر است 
مکتب ایجاد وحدت بین صورت و محتوا است و بررسی رابطه ساخت درونی اثر با ساخت فکري طبقه اجتماعی نویسنده ، اساس 

رویکرد مخاطب مدار «نویسنده مقاله .این رویکرد نیز در قالب مقاله و پژوهش به متون ادبی فارسی راه یافته است.این شیوه است
تأثیر رویکرد مخاطب مدار مولوي را در فرایند زایش « در نظر داشته تا »ي هزل گونه مثنوي ها قصهمولوي و نقش آن در تکوین 

نتیجه پژوهش نشان ). 74-47صص:1387بخشی ، –فاضلی.(نشان بدهد» مثنوي و به ویژه دربروزگزاره هاوقصه هاي هزل گونه 
  .ي هزل گونه ، رویکرد مخاطب مدار مولوي است ها گزارهو  ها قصهوجود عامل اصلی  دهد یم

ي علوم انسانی مثل روانشناسی ها شاخهي سایر ها افتهکه با توجه به ی رندیگ یمدر این گروه دسته دیگري از مقاالت جاي 
نیکو بخت (» رنگ در اشعار سهراب سپهري روانشناسی «: یی تحت عنوان ها مقالهمثال . ،جامعه شناسی و مانند آنها نوشته شده اند 

« ، ) 164-143، صص1386حسن لی ، احمدیان ،(،» کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی« ،) 156-145، صص 1382قاسم زاده،  –
مثال در مقاله کارکرد . از این جمله اند). 238-209،صص 1384قاسم زاده ، –نیکو بخت (ي نمادین رنگ در شعر معاصر ها نهیزم
. با ارائه جدول و آمار پرداخته شده و سپس تحلیل بر اساس آنها شکل گرفته است  ها رنگنگ در شاهنامه نخست به بسامد انواع ر

  .استفاده شده است  ها یژگیوتوجه شده و در بدنه مقاله از این  ها فرهنگي اسطوره اي و نمادین رنگ در ها جنبههم چنین به 
 ها هینظري بومی دردانش بالغت و ترکیب آن با ها داشتهکه در آنها نویسنده با توجه به  رندیگ یم یی قرارها مقالهدر گروه سوم 

انتشار کتاب صور خیال در شعر فارسی نقطه عطفی در گسترش . ي غیر بومی سعی در تطبیق و باز تعریف اصطالحات موجود دارد
ي پژوهشی بسیاري با این ها مقالهي تحصیلی و ها رساله،  ها نامهان از آن پس پای. این نوع مطالعات و تحقیقات در دانشگاه است 

  . عنوان نوشته شده است
مباحث منظور شناسی در . از این دست است » ي پرسشی در اشعار اخوان ثالث ها جملهمنظور شناسی « از میان مقاالت ، مقاله 

» ي پرسشی ها جمله«هم چنین عنوان ). 44، ص1381یان ،رحیم: رك . (غرب بیشتر بررسی ساز وکار و توصیف نیت گوینده است
 –در منظور شناسی« : رحیمیان نوشته است .مترادف بحث استفهام در منابع بالغی بومی یعنی بحث در معانی ضمنی پرسش است

یکی از این .. .ي متفاوتی داشته باشد ها نقشي مختلف ها بافتدر بسترهاو  تواند یمزبان شناختی نظر این است که یک جمله 
ي دیگر معانی ثانویه ،این بخش از ها نقشو  شود یممرسوم تر است و به قول علماي  علم معانی معناي اولیه محسوب  ها نقش

همان ، .(» ... ایرانی  به میزان قابل توجهی هم پوشی دارد  –منظور شناسی جدید با علم معانی و تا حدي میان علوم بالغی اسالمی 
  ).44ص 

یک نوع تقسیم بندي بر این  میتوان یماز جمله ،اکنون . ه بر این ، در تقسیم بندي انواع مقاله نیز تغییراتی ایجاد شده استعالو
  : مبنا ارائه بدهیم 
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به بررسی یک پدیده یا یک موضوع جزئی در یک متن ادبی خاص پرداخته اند  ها مقالهیک دسته از : ي مورديها مقاله-1
تعریف » تحقیقات موردي «زیر مجموعه تحقیقاتی قرار داد که در منابع روش تحقیق تحت عنوان  توان یمرا  ها قیتحق، این نوع 

در بافت و تمامیت موجود در یک  دادهایروي ظریف،توالی ها تفاوت« آنچه در نظرپژوهشگر کیفی ِموردي مهم است .شده اند 
ما . در تحقیقات ادبی اهمیت دارد  دادهایرونویسنده بر بافت و توالی  تأکید). 11،ص 1379استیک ، (»مورد منحصر به فرد است 

در . در یک متن ادبی با بافت خاص روبرو هستیم و پژوهشگران عمدتاً توالی یک پدیده را در متن ادبی مورد بررسی قرار داده اند 
ي یک مورد است و هدف آن درك بهتر ها یدگیچیپو  ها یژگیوپژوهش موردي مطالعه « نوشته اند  ها قیتحقتعریف این نوع 

نسبتا زیاد است و گاه  ها مقالهتعداد این نوع ) . 12همان ، ص (» .  باشد یمي مهم ها تیموقعي آن پدیده در شرایط و ها تیفعال
در زود بازده  دتوان یمعلت این امر . بدون اتکا به نظریه خاص ادبی و زبانی و با توجه به محتواي یک متن ادبی نوشته شده اند 

تا به یک  شوند یماز بررسی یک کلمه شروع  ها مقالهاین نوع . بودن موضوع و روشنی نسبی پهناي تحقیق و اجراي آن باشد 
  :به چند نوع تقسیم شوند  توانند یمو خود  رسند یمعبارت و مفهوم کلی 

: مثل مقاله  شود یمیک واژه در یک متن پرداخته  ، گاه به ضبط صحیح ها مقالهدر این نوع :  ي تک واژه ايها مقاله -1/1
و )41، 1388کزازي ، (،» رخش وآذر گشسب « ومقاله ) 1-1386:13عابدي ،(» گروه یا کروه،بحثی در یک کلمه از منطق الطیر« 

ثل آن در ، مثال بررسی سیماي یک شخصیت مذهبی یا م پردازند یمگاه به بررسی یک کلمه  یا یک مفهوم در سراسر یک متن 
بیات ، (» در مثنوي و مقایسه آن با دیدگاه ابن عربی) ص(چهره پیامبر اعظم «مقاله.یک متن ادبی از این دست است

، ص 1382مدبري ، -جعفري کمانگر(» کوه و تجلی آن در شاهنامه فردوسی «هم چنین مقاله . از این گونه است )439،ص1388
. شود یماز این نوع شمرده ) 205،ص 1388حسن زاده ،: رك (» اندیشه فرخی یزدي  حاکمیت و جامعه در شعر و« و مقاله ) 63

از ) 1382،123فوالدي ،(»تحلیل ساختاري یک بیت دشوار از دیوان حافظ « :مثال مقاله .گاهی نیز به بررسی یک بیت پرداخته اند 
  . این دست است

یی که  دعوي اثبات ها مقالهي اثباتی است یا ها مقالهي موردي ، گونه اي ازتحقیق ها:  اثباتی و استداللی يها مقاله -2/1
ي آن در زبان و عصر خود توجه ویژه نمودهاي فرهنگی و ها تقابلدر صدد اثبات این مطلب است که حافظ به ... این مقاله « : دارد

ح نیست بلکه بازتاب مطرح است و مقاله که خیلی اثبات مطر دهد یمچکیده مقاله نشان ) 67، ص 1388امامی ، . (» اي داشته است 
سپس به بررسی « :  پردازد یمکه به انعکاس و بازتاب یک یا چند موضوع در یک متن ادبی  ردیگ یمدر زمره تحقیقاتی قرار 

  ) . همانجا(» ...  میپرداز یمي فرهنگ ایرانی اسالمی در شعر حافظ ها نشانهو  ها جلوه
این . یی که هدف اصلی آنها بازتاب یک یا چند موضوع در یک متن است ها مقاله: اسی ي بازتابی و انعکها مقاله -3/1
آرایش سپاه و فنون « مثال مقاله . به محتواي بازتابی و انعکاسی آنها پی برد توان یمنیز نسبتا پر شمارند و از عنوان آنها  ها مقالهگونه 

 ها مقالهاین نوع .از این گونه است ) 33-9،صص1389ساکت،  -یاحقی(»  آن در شاهنامه فردوسی بازتابرزمی در دوره ساسانی و 
، 1383فالح ،(، » باز تاب حضور سیاسی بیگانگان در دیوان محمد تقی بهار « مثال مقاله .  شوند یمنیز موردي و ژرفا نگر محسوب  

 ها مقالهنوع پژوهش در این . نوع است  از این) 134-113، صص1387نقابی ،(» جایگاه دل در مثنوي «و مقاله ) 212-179صص 
عمدتا توصیفی است و حسب موضوع بر اساس تهیه بسامد یک کلمه در متن یا یک مضمون در متن و سپس بحث آماري و نتیجه 

  .  ردیگ یمگیري از آن شکل 
  :مروري  - ي تاریخیها مقاله -4/1

 ها مقالهدر عنوان این . دهند یماریخی معین مورد مطالعه قرار یی هستند که سیر تاریخی یک موضوع را در یک برهه ت ها مقاله
ي تحقیق در زبان و ادبیات فارسی ، تاریخ را به ها موضوعانصاف این است که . شود یمدیده » مرور «، » سیر «یی چون ها کلمه

 – کنند یمرا از بدو شکل گیري مطالعه  که در زمانی هستند و موضوع واحد - ها قیتحقعنوان زمینه ، الزم دارند و نتیجه این گونه 
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بررسی و تحلیل و نقد اصطالحات صوفیه در کشف «  ها مقالهنمونه این گونه . نسبت به انواع دیگر ، به مراتب  درخشان تراست 
 در مثال.  شود یمي موردي نیز این روند لحاظ ها پژوهشگاهی حتی در . است ). 87،ص1389انصاري ، ( ، » المحجوب هجویري 

در مقاله حاضر حضور نمادین آینه از دیر زمان تا شعر « آمده است ) 1383مشرف،(» آینه و چنگ در زبان مولوي« چکیده مقاله 
بررسی پیشینه تاریخی بحث از ابهام در «) 17: 1383فتوحی (» ارزش ادبی ابهام « یا در مقاله ).87ص(» .  شود یمموالنا بررسی 

. از این قبیل است ) 1383فتوحی ، (» تمثیل ،ماهیت ،اقسام و کارکرد « هم چنین مقاله .» ي امروزي است ها دگاهیدبالغت قدیم و 
روش پژوهش در اینجا معموال توصیفی و مقایسه است ، یعنی هدف نویسنده آن است که بداند یک موضوع در یک دوره تاریخی 

ي صاحب نظر در ها تیشخصبیشتر شرح و تحلیل آراء  ها لهمقااز حیث محتوا این نوع . مشخص چه مشخصاتی داشته است 
 موضوع مورد بحث است 

 : طبیقی و تي مقایسه ایها مقاله -5/1
ي شاعران طراز اول از قدیم رواج داشته ها منظومهاخذ مضمون و تقلید از . نسبت به بقیه بیشتر است  ها پژوهشسابقه این نوع 

ي جدید زبانشناسی بخصوص تئوري منطق مکالمه و نظریه ها هینظردر قالب  ها وضوعماگر چه بررسی شکلی این گونه . است 
مقایسه چهار تحمیدیه از چهار « مقاله . ادامه دارد  جستجوهاي قدیم نیز این ها قالببینامتنیت باختین تغییرمجري  یافته اما هنوز در 

  . از این نوع است ) 1387آذرمکان، –کرمی (» لیلی و مجنون
  
   :ادبی –رویکرد هاي تحقیق در  متون روایی تغییر -پ

مقصود از ادبیات بیشتر شعر بوده است و نوع رمان تا قبل از شروع قرن اخیر به  خصوص در  میگرد یمهر چه به گذشته بر 
. ماسه را نداشته استبلکه قالبی عامه فهم بوده که توان مقاومت با رسالت متعالی نوع تغزل و ح. ایران چندان مورد توجه نبوده است

این داوري در باب رواج انواع ادبی در ). 111، ص  1385کالر ، : رك . (اما در قرن بیستم رمان شعر را تحت الشعاع قرار داده است
 میالدي بحث 1960از سال . نوع غالب بر اجتماع فارسی زبان شعر بوده و اکنون رمان بدان اضافه شده است.  ایران نیز مصداق دارد

کالر یک دلیل این موضوع را نه گسترش دامنه خوانندگانِ رمان بلکه .روایت در آموزش ادبیات جایگاه واالیی در غرب یافته است
دعوي امروزین روایت ) . 111همان ، ص : رك . (داند یمگسترش نظریه ادبی و فرهنگی و ادعاي مرکزیت روایت در فرهنگ 

ي ها هینظریک علت دیگر در گسترش . براي درك امور است ها انسانکی از ابزار اصلی ما شناسان از جمله این است که داستان ی
پژوهشگر امروزي بر آن سر است که محصول تخیل بشر . روایت ، سیطره بینش علم محور امروزي بر عرصه داستان و روایت است

بعالوه، این . روایت شعبه اي فعال از نظریه ادبی است نظریه . ي کمی در بیاورد ها زانیمو  ها مالكرا در عرصه داستان نیز تحت 
هم . نوع مطالعات به منظور دستیابی به دستور جهانی روایت صورت گرفته به نحوي که هر نوع قصه و داستانی را در بر بگیرد 

ت و گرماس وسیعا آراء کسانی چون تودورف ،ژن.چنین در پی تدوین یک نظام نحوي جهان شمول براي بررسی روایت بوده اند 
 توان یمروالن بارت این پرسش را مطرح کرده که چگونه . ي مختلف به کار بسته شده استها مقالهبه فارسی ترجمه شده و در 

او دو روش را براي انجام این کار . ي عمده روایت را نشان دهد ها یژگیورا طبقه بندي کرد و الگویی به وجود آورد که  ها تیروا
ي آنها ها یژگیوبررسی شود و  –هر تعداد که مقدور است  – ها تیروااست ، یکی شیوه استقرایی که در آن تمام  ممکن دانسته

و سپس در موضوعات گوناگون  شود یمدوم شیوه استنتاجی است که در آن الگویی فرضی یا یک نظریه مطرح . ثبت گردد 
پراپ سعی کرد . ي تحقیقات ادبی به کار رفته است ها شاخهدر بیشتر اتفاقا این هر دو روش به صورت توارد .  گردد یمآزمایش 

تعریف جدیدي از روایت ارائه بدهد، او روایت را متنی دانست که در آن تغییر از یک وضعیت به وضعیتی تعدیل یافته تر بازگو 
تی از مقاالت فارسی  را کاربرد همین آراء قسم. در متون روایی فارسی نیز کم و بیش به کار گرفته شده است ها هینظراین .  شود یم

ي بررسی روایت و داستان به تبع تغییر انواع داستان و ها روشتغییرات بنیادین در . دهد یمروایی فارسی تشکیل  –در متون ادبی 
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باز تعریف زمان و . ي منظوم و منثور فارسی قابل توجه بوده است ها داستانروایت درتغییر نگرش پژوهشگران و مقاله نویسان به 
شخصیت و تقسیم بندي جدید آن بر اساس متون جدید داستانی ، در چند دهه اخیر بررسی ساختار داستان را وارد مرحله جدیدي 

. ي ساختارگرایان  و ریخت شناسانی مثل والدیمیر پراپ استقبال زیادي شده است ها يتئوردر این زمینه بخصوص از . کرده است 
او . ژرار ژنت بین داستان و گزارش و روایت تفاوت قائل شد  بعدها. بار بین داستان و پیرنگ تفاوت قائل شدند نخستین  ها روس

هم . در متن دانست رخدادهاروایت را نحوه ارائه گزارش و داستان را نظم نهایی رخدادها در جهان بیرون متن و گزارش را نظم 
تحلیل ساختاري طرح داستان ورقه و گلشاه «مقاله . ي پست مدرن را بررسی کرده اند ها داستانچنین با روش بینامتنیت نیز برخی از 

  .این روش حتی به بررسی شعر غنایی هم پرداخته است . ي جدید روایت استها هینظربر اساس » عیوقی
شناسان تغییر جهت نظریه  حاصل تالش نشانه.هم چنین نقد نشانه شناختی به هردو عرصه ادبیات داستانی و شعر وارد شده است 

اصلی ترین « به عنوان مثال مایکل ریفاتر از کسانی است که . ادبی از بررسی معناي متن به بررسی روابط موجود در متن بوده است 
همان . (» دغدغه او در تمام عمر فراهم آوردن یک چارچوب نظري منسجم و موثر براي خوانش هر چه دقیق تر شعر بوده است 

  ). همانجا.(» . ارائه توصیفی منسجم و نسبتا ساده از ساختار معناي شعر است « تحقیق او  ها سالحاصل ). 110،ص 
  
  :  تغییر در تعریف شعر و اجزاي آن   -ت

که شناخت  -شعر در گذشته .ي تعریف شعر است کردهایروي ادبی به زبان فارسی تغییر در ها هینظریکی از نتایج ورود 
ي شعري  شعر ها الههیک عقیده این بود که . است شده یمداراي ماهیت الهامی شمرده  -ذهن و زبان انسان بوده  کمتري نسبت به
و شعر را  اتفاقی  داند یماما بخشی از تحقیقات امروزي در باب منشأ شعر آن را به حوزه زبان مربوط .  کنند یمرا به شاعر الهام 

افالطون در بخشی از .تعریف شعر از گذشته تا کنون ، تفاوت از افالطون تا دریدا است  بعبارتی، میان.  کند یمزبانی قلمداد 
شاعران به نیروي الهام در حالت از خود بی خبري با خداوند شعر « و بر آن بود که  دانست یمآثارخود شاعر را چون ساحر و کاهن 

احمدي ، (» ...  شوند یمورد کند از نیروي آن بهره مند و همچون حلقه اي آهنین که به سنگ مغناطیس برخ ابندی یمارتباط 
ي توابع و زوابع نوشته ها رسالهدر زبان و ادبیات عربی نیز همین نظریه رواج داشت و . دوام داشت  ها مدتاین ایده ). 59،ص1375

ی که شعر را به شاعر الهام  شد یم ناصر خسرو با . ت فارسی نیز راه یافت همین دیدگاه به زبان و ادبیا. ، معرفی کند  کند یمتا جنّ
  :سرود یموجود روحیه علم ستایی و تقلید ستیزي چنین  

  بازي گري است این فلک گردان       امــــروز کرد تابعه تلقینم
ادبیات کالسیک چیزي نیست جز شکل منظوم بیان « ي دیگري مطرح شده اند ، روالن بارت گفته است ها دگاهیداما امروزه 

  . مرز بوطیقاي جدید و قدیم را ترسیم کند  تواند یماین جمله بیشتر ).  78،ص 1382حسینی موخر، . (» ید عقا
ي کالسیک ، معنا را از ارکان اصلی ها هینظر. ي قدیم و جدید شعر ، تفاوت در معناي شعر است ها هینظریکی از خطوط فارق 

در عوض . از تک معنایی و ثبوت معنا به چند معنایی و سیالن و تکثر معنا است ي جدید تغییر توجه ها هینظراما در  دانستند یمشعر 
ي ها دههي علمی که در ها مقالهبخشی از . ي مخاطب مدار سوق یافته ایمها هینظر، به نقش مخاطب عنایت بیشتري شده و به سمت 

یا این که بازبینی تعاریفی است که در منابع  هاست دگاهیداخیر در باب بوطیقاي شعر و تعاریف آن نوشته شده متأثر از این گونه 
که محصول فرمالیسم و ساختار گرایی  ها فیتعرمثال یکی از این . اسالمی از شعر و ماهیت آن ارائه شده است  -فرهنگ ایرانی

ه به نام زبان شعري قائل ي مختلف زبان به یک گونها گونهزبانشناسان در کنار . ست » ها واژهرستاخیز « است تعریف کوتاه شعر به 
ماهیت شعر از دیدگاه « مقاله .  شود ینمي علمی است و هم چون گذشته در هاله اي از راز و رمز پوشانده ها یبررسهستند که قابل 

نش دا). 73، ص 1382حسینی موخر ، : رك . (مروري تاریخی بر این آراء و عقاید است » منتقدان ادبی اروپا از افالطون تا دریدا 
از این دیدگاه زبان فقط ابزار انتقال . زبان شناسی اهمیت اساسی را به زبان شعر داده و نقش صور خیال را کم رنگ دانسته است 
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نظریه کالسیک  در باره شعر و ادبیات را که به قول «نظریات جدید . معنا نیست بلکه خود آن اهمیت دارد و هدف مطالعه است 
» .  ختیر یمن منظوم عقاید استوار شده بود و زبان در آن وسیله اي براي بیان انتقال معنی بود ، در هم روالت بارت بر بنیان بیا

ي جدید در ها هینظراسالمی شعر به کالم مخیل تعریف شده است اما  –در متون بالغت ایرانی ) . 22، ص 1381پورنامداریان،(
همان ، (» . ي مدرن است ها هینظرمطالعه زبان مهمترین نکته در « .ار کنند صددبر آمده اند عوامل خیال انگیزي زبان شعر را آشک

  ). 19ص 
  
  : استقالل و پیشرفت دانش سبک شناسی  -ث

در جامعه سنتی تغییرات سبک به نسبت کند . تغییرات اجتماعی و تحوالت فرهنگی است  ها سبکیکی از عوامل اصلی تغییر 
ي فکري و ادبی گاه در حد توتم ها و اصول ها نظامفرد در جمع محو است و . د است است چون تغییرات ساختار اجتماع کن
اما ) . 38،ص 1388فتوحی ، : رك . (ي جمعی است ها ارزشي آیینی عصیان علیه هنجارهامقدس پذیرفته شده اند و ناهمسویی با 

ي ادبی در رشته سبک شناسی نیز ها هینظرشناسی و ي زبان ها يتئوري فرهنگی در دوره جدید و زایش ها نظامبا تغییر ساختار و 
در دانش زبان شناسی عمدتا تکیه بر پژوهش در زبان واقعی است اما سبک شناسی گونه اي از . تحوالت عمیقی روي داده است 

نون توجه خود قرار ي صور زبانی را در کاها ییبایزي موثر زبان مجازي و ها جنبهي زبانشناسی ، ها روشتحلیل ادبی است که برپایه 
در  تواند یمي زبان شناسی ها افتهدر عین حال براي سبک شناس مطالعه زبانِ متن امري اساسی است و ی). 24: رك ،همان. (دهد یم

عالوه بر  ها واژهاین « .  گردد یمي نشان دار ها واژهمحقق در فرایند سبک شناسی به دنبال . یافتن سبک دوره و فردي به کار آید
هم اکنون ). همانجا.(» . ره به یک مصداق خاص در بر دارنده نگرش و طرز تلقی نویسنده و گوینده و معنی ضمنی هم هستند اشا

ي متون علوم انسانی به وجود آمده و ها پژوهشرشته اي به نام رشته سبک سنجی تأسیس شده است که به منظور کمی کردن 
رض پایه این رشته چنین است که هر نویسنده به صورت خود آگاه یا ناخود پیش ف. نوعی بررسی آماري یک سبک ادبی است 

ي این سبک میانگین طول جمله ،تعداد هجا در هر جمله ،چگونگی ها شاخصهاز .  ردیگ یمي زبانی خاصی را به کار ها نهیگزآگاه 
این اصطالح را  نخستین . ت کرده است هم چنین مفهوم سبک گروهی در سایه این گونه مطالعات پیشرف.توزیع اجزاي کالم است 

صداي یک عصر و نوعی گفتمان است که در « سبک عمومی در واقع . مطرح کرد  1976در سال )  Hendricks(بار هندریکس
و الگوهاي ساختاري ، زبانی و ایدئولوژیک خاص دارد که از دیگر  هنجارهاو  ابدی یمشرایط ویژه تاریخی و اجتماعی جریان 

در مجموع اگر چه  دانش سبک شناسی را به لحاظ نقش و تقدم و ). 36، ص 1388فتوحی ، .( ». شود یممتمایز  ها انیجرو  ها دوره
ي ادبی بر پیشرفت آن قابل  ها هینظري زبانشناسی و ها افتهتأخر بررسیِ متن ، پلی بین  تاریخ ادبیات و نقد ادبی دانسته اند اما تأثیر ی

  . توجه است
ي ادبی و تلفیق آن با سبک شناسی بومی نوشته شده اند کم ها هینظري دانش زبانشناسی و ها افتهی که با استفاده از ییها مقاله

با بررسی ساختار ادبی و زبانی این رمان از « نویسندگان  کوشیده اند » سبک شناسی رمان جاي خالی سلوچ« مثال در مقاله . نیستند
خصوصیات سبک شناسیک آن را نمایان ... ،ضرباهنگ ،تکرار ،انسجام ،تأکید و ها جملهع جمله واژگان ،تصاویر خیال ، تنو

  ).185، ص 1388شمعی ، -نصر اصفهانی. (» .سازند
  

 : تحول و پیشرفت فنون بالغی و دانش بالغت - ج
و از ابزار ادبی کردن زبان ي فرمالیستی که هنر را به مثابه تمهید دانسته اند ها هینظري ادبی ، بخصوص آن قسمت از ها هینظر

هم چنین برخی از زبانشناسان مباحث بالغت را مورد کاوش قرار داده اند .سخن گفته اند با فنون و صناعات ادبی قابل تطبیق هستند
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از  او بحث استعاره را. یی برداشته است ها گامو به نتایج جدیدي دست یافته اند ، مثال جورج لیکاف در موضوع استعاره پژوهی 
  .  ي قابل احصاي استعاره ساز سخن گفته که تا حدي شبیه مباحث ساختارگرایی استها مقولهواژه به تناظر مفهوم رسانده و از 

مثال صنایع  بدیع لفظی را درمحور . محققان بومی برخی از این اصطالحات را با اصطالحات بالغت ادب فارسی تطبیق داده اند 
یا فرضاً اصطالح ) 15، ص 1368شمیسا،:رك.(عنوي رادر محور جانشینی زبان قابل تطبیق یافته اندهم نشینی و و صنایع بدیع م

، 1387شمیسا ، : رك . (را در زبان فارسی با استعاره تبعیه معادل دانسته اند) foregrounding(فورگراندیگ یا برجسته سازي 
امروزه . میان رشته اي در بالغت و فنون ادبی فارسی نیز مطرح استو مطالعات  ها هینظرهم چنین بحث تأثیر گذاري این ). 193ص 

بعالوه  . مباحثی به علم بیان اضافه شده که از آن جمله بحث سمبل و اسطوره و خلق اصطالحاتی چون اضافه سمبلیک است
و ادب فارسی تغییر ایجاد کرده ي جدید ابهام در آراء غربیان ،در تعریف تعقید و ابهام در شکل سنتی آن در حوزه زبان ها فیتعر

مثال نماد . ي تازه یافته اند ها نقشدر چند دهه اخیر برخی اصطالحات تازه به صناعات ادبی اضافه شده اند و برخی دیگر .است 
ي داللی زبان متن به جمع ها یبررسي جدید به عهده گرفته واز اصطالحاتی است که به موازات ها نقشمانند ابهام تعریف و 

،ص  1387فتوحی ، :  رك . (یاکوبسون ابهام و ایهام معنایی را مهم ترین عنصر متن ادبی شمرده است. ناعات ادبی پیوسته استص
، نماد در رویکرد جدید سطحی از معناي واژه است که  با بررسی سطح داللی یک واژه در متن ادبی از مرحله نشانه تا رسیدن ) 17

  .نماد با توجه به تعیین مرز بین زبان و ادبیات توضیح داده شده است ها یبررسدر این گونه .  دیآ یمبه سطح داللت نمادین به دست 
چنان که قبال اشاره شد،فرض تحقیقات ادبی . ي جدید معنی شناسی در بالغت تأثیر گذاشته استکردهایروعالوه بر آن ، 

داشته که چون خواننده آن را درك کند تالش او به ثمر رسیده  بیت نیز معناي واحدي. درگذشته بر ثبوت معناي متن بوده است 
ي تکثر گراي امروزي ، متن و ازجمله متن ادبی نیز معناي واحدي ندارد و به جاي قطعیت معنا ، کردهایرواما از دیدگاه . است 

و در  کنند یمناي جدیدي خلق ي کالمی دیگر نقش تزئینی صرف ندارند بلکه اساسا معها هیآراهم چنین . تکثر معنا مطرح است
  .گسترش و تقویت مفهوم ،پنهان سازي مقصود ،چند الیه کردن معنا ،وارونه سازي ادراك و تعلیق معانی نقش اصلی دارند

دانسته » بازي بی قاعده صناعات بیانی در متن « پل دومان از کسانی است که تعریف دیگري از بالغت ارائه کرده و آن را 
و در عمل خواندن موجب تولید معانی چند الیه  کنند یمي بالغی در حرکت زبان متن وقفه ایجاد مجازها) . همانجا. (است

ي ادبی ، استعاره نیزبه عنوان یکی از ها هینظري زبانشناسی و ها افتهي جدید منشعب از یکردهایرودر اتخاذ ). همانجا .(شوند یم
ي قدیم تر ، صرفا کردهایرونقش استعاره در . معرض تغییر قرار گرفته است ارکان بالغت از نظر تعریف ، نقش و جایگاه در

ي جدید از نقش صناعات بالغی در ابهام متن سخن ها دگاهیدتقویت بالغی و وضوح سبکی و دلنشین کردن سخن است اما 
. کند یمزندگی  ها استعارهو با  شدیندا یمانسان استعاري « که ندینما یمواین باور را برجسته )291،ص1385پورنامداریان ( ندیگو یم

  «  
معناي غیر « بر آن است که ) گرایس و سرل (دیدگاه کاربرد گرا . نکته جدید دیگر ، جایگاه شکل گیري استعاره است 

ش نتیجه این فرض ارتقاي نق). 87، ص 1389زنگویی و دیگران  ، (» ... حقیقی استعاره در ذهن گوینده قرار دارد نه در جمله 
  . مخاطب است 

همسان سازي و کارکرد زیبا « : مثال مقاله . که از ترکیب دستور زبان با بالغت شکل گرفته اند  ها مقالهیک دسته از این نوع 
نویسنده یکی از مناحث دستور فارسی را اساس قرار . از این نوع است) 107، ص 1388عمرانپور ، (» شناختی آن  در اشعار اخوان 

ي زبانشناسی ها يتئوردر چکیده مقاله جلوه تلفیق دستور و اصطالحات . أثیر آن را در شعر اخوان بررسی کرده است داده و و ت
ي همسان بدل دار ایجاد ها گروهاخوان با پیوندي که از نظر لفظی یا معنایی بین دو رکن ... « :  شود یمساختار گرا و فرمالیسم دیده  

ي همسان ها گروهمهم ترین نقش .  کند یمبرجسته ساز زبان و عنصر زیبایی شناختی شعر استفاده از آنها به صورت عامل  کند یم
اخوان با ... بدل دار در اشعار اخوان آشنایی زدایی ، برجسته سازي ، تبدیل زبان ارجاعی به زبان ادبی و آفرینش زیبایی است 
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نشین کردن آن با مبدل منه تصاویر زیبایی که متکی بر تجرید گزینش بدل از مجموعه مجردات ،اجسام ،گیاهان ،سیاالت و هم
تحلیلی بر « هم  چنین مقاله ) . همانجا. (پنداري ،تجسم پنداري ، گیاه پنداري ،سیال پنداري و غیره است به نمایش گذاشته است 

از « : چکیده مقاله اخیر آمده است در . از این دست هستند ) 37، ص 1382ایران زاده ، (» ي سعدي ها غزلکاربرد هنري فعل در 
ي بالغیدر ترکیبات فعلی که به ابهام ادبی و تصویر آفرینی کمک کرده و سبب غریب سازي و شگردهاجمله پرکاربرد ترین 

، مشاکله ،استخدام ، ایهام ، متناقض نمایی ، کنایه : نام برد  توان یمرا  شگردهااین . اعجاب هنري و التذاذ عاطفی گشته است 
  ) . همانجا: رك . (» استعاره تبعیه و کنایی و اسناد مجازي 

با همین هدف نوشته  شده است در ) 33، ص 1389شیري ،(» و انواع آن  کارکردهاتمثیل و تصویري نو از « هم چنین مقاله 
  ) . همانجا.(» ...در این مقاله از انواع تمثیل یک تقسیم بندي متفاوت تر عرضه شده است « چکیده مقاله آمده است 

  
  : نقد و تحلیل و نتیجه بحث 

ي ها موضوعرویکرد علمی به .  دیآ ینمي سنتی تحقیق بر ها روشي امروزي  از عهده ها مقالهنتایج به نسبت دقیق و مشخص  
با این همه ، در  .ي بسیار قابلیت ارزیابی پیدا کند ها نمونهادبی فواید بسیاري داشته است و حد اقل باعث شده با یک روش خاص 

- نیز هیچگاه بدان قطعیت که ما از آنها در تحقیقات ادبی  ها هینظرواضعان این . تسلیم محض روا نیست  ها هینظربه کار گیري این 
ي زبانی و ادبی ها يتئورکه  میدان یم. استفاده کرده ایم بردرستی تئوري خود پافشاري نکرده اند  -آن هم عمدتا از طریق ترجمه

بنابر این روا نیست که ما به محض تطابق یک نظریه با یک . ستندیا یمو گاهی در مقابل هم  کنند ینمی ، همه همدیگر را تأیید غرب
  . متن ادبی آن را با یک درجه از ارزش در همه متون به کار بگیریم 

نظریه نه تنها متن بلکه مولف را نیز  این.  شود یممثال ، ساختگرایی فقط بر روابط ساختاري حاکم بر یک متن ادبی متمرکز 
ساختگرایان با قرار دادن گفتار زیر سیطره زبان ویژگی متون واقعی را « :رامان سلدن دراین خصوص نوشته است .کند یمحذف 
ویی نامرئی یی آهنی اند که به وسیله نیرها قفسهیی از ها انگارهکه گویی  کنند یمو با آنها به گونه اي برخورد  رندیگ یمنادیده 

آنها همه چیز را زیر سیطره زبان قرار داده اندو بر این باورند که به جاي ). 154،ص 1377:ویدوسون  –سلدن . (» . ساخته شده اند
نمایشگر رمز زدایی « به این ترتیب،این دیدگاه .کند یمآن که زبان مولف واقعیت را منعکس کند ،ساخت زبان واقعیت را تولید 

  ) . 155همان ، ص (» . است شدید ادبیات
ي ها نیتعباختین هرگز نپذیرفت که بتوان متن را در گسست از . اما در مقابل ، کسانی مثل باختین هیچگاه چنین نظري نداشتند

که متن را در جدایی و گسست از تکامل اجتماعی و  شد یممانع از آن « باور او به چند گونگی آوایی در هنر . اجتماعی شناخت 
در حالی که ساختگرایان تا این حد قائل به استقالل یک متن ادبی هستند، نظریه بینا ). 94احمدي ، ص.(». ریخی بررسی کندتا

و آن را فقط در ارتباط با سایر متون هم افق در عصر خود و عصر سابق بر  شود ینممتنیت نیز هیچ استقاللی براي متن ادبی قائل 
آنها زبان را به رمزگان تقلیل «  سدینو یمو  کند یمانتقاد  ها ستیفرمالدوره سوم آثار خود به نظریات باختین در.پندارد یمخود زنده 

همان ، (»  .شود یمکه سخن پیش از هر چیز پلی است میان دو انسان که خود به گونه اي اجتماعی تعیین  برند یممی دهندو از یاد 
  ). 98ص 

ي ادبی زمانی از ثبوت یک معنا در متن ادبی سخن گفته اند و ها هینظرحاکم است، در باب معنا نیز همین تکثر و اختالف 
تمامی چهار دوره . زمانی به تکثر معانی رسیده اند و زمانی معنی را فاقد معنی یافته اند و متن را فقط بازي دال و مدلول شمرده اند 

ساخت ،معنا در مکالمه  توان یممعنا را فقط در مناسبت میان افراد « :  زند یمآثار باختین را یک اندیشه مرکزي به یکدیگر پیوند 
. ي حاکم بر زبان است ها تقابلتجربه مولف یا خواننده نیست بلکه عملیات و « منشأ معنا ، دیگر).98همان ،ص. (»  شود یمایجاد 

  ).155همان ، ص . (»  کند یمکومت بلکه این نظام است که بر فرد ح شود ینممعنا دیگر به هیچ وجه به وسیله فرد تعیین 
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ي دو گانه را مطرح کردند و آن را ها تقابلآیا باید به همه این آراء یکسان و یکسو نگریست ؟ زمانی ساختار گرایان زوج 
شیاء عالم بنا بر این نظریه ، زبان ماهیتی غیر ارجاعی دارد زیرا نه به ا. دانستند  ها دهیپدبخشی از ساختار شناختی انسان در درك 

تمامی جهان متنی « در حالی که از نظر ساختارگرایان ). 378ص1387:تایسن : رك . (ابدی یمبلکه به تصور ما از اشیاء عالم ارجاع 
تایسن ، ص (» . کند یماست که منتظر خوانده شدن است و ساختارگرایی چهارچوب نظري الزم براي انجام این کار را ارائه 

او واسازي و ایده غیر ارجاعی بودن . پندارد یمي دو گانه در متن را واژگون ها تقابلکه  رسد یمکن  بدانجا دریداي ساختار ش)354
و نه به  ابدی یمکه زبان به این دلیل غیر ارجاعی است که نه به اشیاء عالم ارجاع  کند یمزیرا ادعا  برد یمزبان را یک گام پیشتر 

لذا واسازي ، نگرشی بنیاد . که خود زبان متشکل از آنهاست  شود یمیی رهنمون ها دالبازي تصورات ما از اشیاء ، بلکه صرفا به 
حیات ذهنی ما نه عبارت از مفاهیم و معانی استوار و ثابت است ، بلکه عبارت «: دهد یمستیز از عمل اندیشیدن را پیش روي ما قرار 

یی که پدید ها ینیبزبان خود به اندازه همان جهان « از نظر دریدا ).412ان ، هم(». هاست دالاز بازي ناپایدار و پیوسته در حال تغییر 
هیچ مرکزي براي معرفت ما از وجود در « از این رو .پدیده اي پویا و در حال تحول و بغرنج و مملو از ایدئولوژي است آورد یم

جموع به لفظ و فرم اهمیت داده اند و بخشی دیگر به در م ها يتئورخالصه آن که بخشی از این ). 420همان ، ص( » ... میان نیست 
یی نیز نوشته شده ها مقالهنگرش هرمنوتیکی از این دست است و بر آن مبنا . بحث معنا ،تک معنایی و چند معنایی توجه کرده اند 

هم ارز  ها هینظرکه این  دهد یمنشان  شود یمدیده  ها مقالهآنچه در این ). 76-59، صص1389:سعادتی  -علوي مقدم: رك .(است 
و هم ارج دیده شده اند و کمتر مورد نقادي قرار گرفته اند یا حد اقل مشخص نشده است کدام یک بیشتر به کار متن ادبی فارسی 

  .و نتایج کدام یک دقیق تر است؟ ندیآ یم

  

  نتیجه 

ي پژوهشی را به دوقسمت نظري و کاربردي تقسیم کرده  ها مقالهي ادبی به حوزه زبان و ادبیات فارسی به لحاظ شکلی ها هینظرورود -1
 . صرفا یک تئوري را تبیین کرده اند ها مقالهضمن این که برخی از .است 

 . ي ما نسبت به انواع ادبی سنتی ، بالغت سنتی و نقد سنتی تغییر ایجاد کرده استها یآگاهي ادبی در ها هینظر-2

ادبیات فارسی از بررسی بیت به بررسی متن وسعت یافته است یعنی از جزء نگري به  ي پژوهشی حوزه زبان وها مقالهساختار -3
 . ي موردي نیز از  یک مورد در یک بیت به یک مورد در یک متن وسعت یافته استها مقاله.کل نگري میل کرده است 

از بین نبرده بلکه در کنار آنها و به  ي پیشین را به کلیها روشبه حوزه پژوهش زبان و ادب فارسی پژوهش به  ها هینظرورود -4
 . موازات آنها مطرح شده است

ي ادبی از نظر کیفی و کمی نقش ها پژوهشي ادبی درپویایی و تحرك ها هینظري زبانشناسی و ها افتهو ی ها يتئورآشنایی با -5
ی کرد کاري شبیه کار محقق در ي متعدد متون ادبی را بررسها نمونهاین که با یک روش مشخص بتوان . بسزایی داشته است

یک متن ادبی را از کل متن تا یک واژه بررسی کنیم و قواعد حاکم بر ساختار  دهند یمبه ما امکان  ها يتئوراین . آزمایشگاه است
 .آن را  استخراج کنیم 

  
یات فارسی درپنج مجله تحلیل محتواي مقاالت حوزه زبان و ادب«این مقاله بر پایه یک طرح پژوهشی تحت عنوان  :پی نوشت

 . تدوین شده که با حمایت مالی دانشگاه انجام گرفته بوده است« پژوهشی فارسی -علمی
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ي ها پژوهش،نقش ارجاع مقایسه اي در انسجام شعر عروضی فارسی ،)1388(غالمحسین ،نوروزي ،حامد  –غالمحسین زاده 

 .    25ادبی ، سال ششم ، شماره 

، نقش ارجاع شخصی و اشاره اي در انسجام شعر عروضی فارسی ،   )1387(ــــــــــ ،ــــــــ ،ــــــ ، ــــــــ ، 
  .   19ي ادبی ، سال پنجم ، شمارهها پژوهش

ي هزل گونه مثنوي ، فصلنامه ها قصهرویکرد مخاطب مدار مولوي و نقش آن در تکوین ) 1387(تیار بخشی اخ -فاضلی، فیروز
  .  47-74، صص ) 8(مطالعات عرفانی ، 

، ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چند الیگی معنا ، مجله زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و ) 1387(فتوحی ،محمود 
  . 17-36،صص ) 62(16ربیت معلم ، علوم انسانی دانشگاه ت

، زبان و ادب پارسی ، سال )سرشت سخن ادبی ، برجستگی و شخصی سازي زبان (، سبک شناسی ادبی ) 1388(ـــــــ ، ـــــــ 
  . 41-23صص . سیزدهم ، شماره چهل و یکم 

  .29-9هی ، شماره پنجم ، سه صدا ، سه رنگ ،سه سبک در شعر قیصر امین پور ، ادب پژو) 1387(ـــــــ ، ـــــ 
دانشکده ادبیات و (،بازتاب حضور بیگانگان در دیوان محمد تقی بهار ، مجله زبان و ادبیات فارسی )1383( فالح ، غالمعلی 

  . 212-179،صص47، شماره ) علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم 
  . 145-123بی ، سال اول ، شماره دوم ، صص ي ادها پژوهشتحلیل ساختاري یک بیت حافظ ، ) 1382(فوالدي ، غالمرضا 

  .، ترجمه فرزانه طاهري ، چاپ دوم ، تهران ، نشر مرکز )معرفی بسیار مختصر(نظریه ادبی ) 1385(کالر ، جاناتان
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مقایسه چهار تحمیدیه از چهار لیلی و مجنون ، پژوهشنامه زبان و ادب ) 1387(آذرمکان ،حشمت اهللا  –کرمی ، محمد حسین 
  .   37-1، صص ) 7،پیاپی 3(2،) گوهر گویا (ی فارس

رخش و آذر گشسب ،مجله زبان و ادب پارسی ، سال سیزدهم ، شماره چهل و یکم ، صص ) 1388( کزازي ، میر جالل الدین 
41-49  .  

ی دانشگاه ، آینه و چنگ در زبان مولوي ،مجله زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسان) 1383(مشرف ، مریم 
  ) .46-45ي ها شمارهتربیت معلم ، سال دوازدهم ، 

سبک شناسی رمان جاي خالی سلوچ ،فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات ) 1388(شمعی ،میالد  –نصر اصفهانی ،محمد رضا 
  .  185 -204صص ) 13(فارسی پژوهشکده جهاددانشگاهی 

  . 113-134،صص ) 62(16ــــــــــ ، جایگاه دل در مثنوي ، ـــــــــ)  1387( نقابی ، عفت 
نشریه دانشکده ادبیات و (ي نمادین رنگ در شعر معاصر ، ادب و زبان ها نهیزم،)1384(نیکو بخت ،ناصر ، قاسم زاده ،سید علی 

  . 209-238، صص 15پیاپی  18، شماره ) علوم انسانی کرمان 
  . 155-145، صص 2ي ادبی ،شماره ها پژوهشر سهراب سپهري،روانشناسی رنگ در اشعا)1382(ـــــ ،ــــ ،ــــ ، ــــــ 

تحلیل نمادینگی عناصرخاك و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس نقد (یاحقی ، محمد جعفر ، پور خالقی ،مهدخت 
  .  83-57اسطوره اي ،ادب پژوهی ، سال سوم ، شماره دهم ، صص 

ایش و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی، ، آر) 1389(ساکت،سلمان  –یاحقی،محمد جعفر 
  .  33-9، صص  20کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی ، سال یازدهم ،شماره 

 



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٣٠  
 

  

165  

  هاي شمنی در شاهنامه بررسی برخی از آیین

  )با تکیه بر شخصیت زال(
  1حسن حیدري

   2یداله رحیمی

   3زادحسین پري

  چکیده

هاي این  ویژگی. توان در میان اقوام مختلف مشاهده کرد ها و آثار به جا مانده از آن را می باستانی است که نشانهشمنیسم آیینی 
. آیین چنان با باورهاي اساطیري و مذهبی مردم کشورهاي مختلف در هم آمیخته است که تفکیک آن را بسیار دشوار نموده است

توان  اشخاص متعددي را می. شود هایی از شمنیسم دیده می اطیر ایرانی است، نشانهدر شاهنامه فردوسی که صورت تجسم یافته اس
هاي شاهنامه، زال جامع  ها و رفتارهاي شمن گونه هستند؛ اما بدون تردید در میان شخصیت در شاهنامه یافت که داراي خصلت

ساحري، پیش بینی و غیبگویی، تولد و : از قبیل هاي شمنیستی زال را این مقاله در پی آن است که جنبه. ویژگیهاي یک شمن است
  .بررسی و تحلیل نماید... رشد غیر طبیعی، ارتباط با نیروهاي ماورایی و 

  

  

  شاهنامه، زال، اسطوره، شمنیسم: ها کلیدواژه

                                                        
  عضو هیئت علمی دانشگاه اراك - ١

  ه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراكدانشجوي دکتري رشت - ٢

  دانشجوي دکتري رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك - ٣
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  :مقدمه

شاید . کنند خود مجسم می، راهبان بودایی و مرتاضان هندو را در ذهن »شمنیسم«یا کلمه » شمن«بیشتر افراد به محض شنیدن نام 
این برداشت اولیه تا حدي با واقعیت سازگاري داشته باشد؛ اما حقیقت آن است که شمن و شمنیسم مفاهیمی به شدت مبهم و 

تاریخ ادیان، : سازد از جمله هاي فراوانی از علوم انسانی درگیر می باشند که بررسی ابعاد آن محقق را با حوزه پیچیده و گسترده می
بنابراین محدود کردن این آیین در مکان و زمان ... . معه شناسی، قوم شناسی، روانشناسی، تاریخ، دین شناسی، اسطوره شناسی وجا

شود، با آنچه که در هند و چین  شمنیسم که امروزه به عنوان یک آیین کهن و رازآمیز از آن یاد می. خاص چندان شایسته نیست
  .اوتهاي آشکار و بنیادینی داردمرسوم است، تف) خصوصا در تبت(

ها و ویژگیهاي اصلی و  بر اثر مطالعات و تحقیقات میرچا الیاده، اسطوره شناس و محقق بزرگ تاریخ ادیان در قرن بیستم، نشانه
با وجود تمام اختالف . مشترك این آیین در سراسر نقاط جهان در میان اقوام مختلف مذهبی و غیرمذهبی مشخص شده است

. توان اهمیت آن را نادیده گرفت یی که در میان پژوهشگران اسطوره و ادیان درباره پیشینه و تأثیر شمنیسم وجود دارد، نمینظرها
شود، اثبات وجود چنین شخصیتهایی در میان اقوام و ملل گوناگون و  هایی که در این زمینه دیده می فارغ از همه افراط و تفریط

زیرا چنانکه خواهیم دید، شمن داراي خصوصیاتی است که تقریبا در میان تمام اقوام و . شوار نیستحتی دور از هم، امري چندان د
در انبوه مبهم و نظم «. هاي ابتدایی و امروزي وجود دارد و این امر به نقش و کارکرد شمن در اجتماع برمی گردد مذاهب و فرقه

» .دهد تا این زمان ساختار خاص خود را نشان می -ي دقیق و صریح آندرمعنا –گریز حیات دینی جوامع باستانی در کل، شمنیسم 
  )40: 1388الیاده، (

کاهن، موبد، خادم دین، روحانی، شاعر، عارف، : شوند، چه بسا با عناوین مختلفی چون افرادي که به عنوان شمن شناخته می
که حضور و وجود او را براي مردم ضروري و حیاتی  کارکرد شمن در اجتماع به گونه اي است. معرفی شوند... طبیب، معبر و 

مردم هم در مراسم دینی خود از او مدد . شود از ساده ترین نیازها تا پیچیده ترین آنها به کمک شمن برآورده می. گرداند می
او طبیب جسمانی و . داندخواهند که گمشدگان آنها را پیدا کند یا آفات و شرور را از زندگی آنها دور گر گیرند و هم از او می می

باشد، حوزه  بسته به اینکه شمن در چه جایگاهی قرار دارد و قدرت او تا چه میزان می. رود روحانی جامعه خود به شمار می
همین امر باعث شده است تا قدرتی نانوشته براي او . شود یابد و حتی به عرصه سیاست هم کشیده می نیازمندي به او گسترش می

  .متصور شود و در سایه آن از احترام و اعتبار فراوانی برخوردار گردد توسط مردم

هاي زندگی انسانهاي اولیه و امروزي از دین و مذهب  با توجه به اینکه شمنیسم و آیینهاي مربوط به آن در بسیاري از حوزه  
صی را در نظر گرفت که وجه تمایز او با شود، براي شناخت شمن باید معیارهاي خا گرفته تا اساطیر و فرهنگ عامه، مشاهده می

توانیم در وهله نخست با دیدن یک فرد که یکی از خصوصیات باال یا چند مورد از  به عبارت دیگر، ما نمی. اشخاص مشابه باشد
فن «م را الیاده، همانطور که از عنوان کتاب او برمی آید، بارزترین خصوصیت شمنیس. آنها را دارد، به شمن بودن او حکم کنیم

محدوده ...) ساحري، درمانگري، سخنوري، درایت و (بنابراین توجه به این ویژگی و چند ویژگی مهم دیگر شمن . داند می» خلسه
در مقاله حاضر نیز از اشخاصی در شاهنامه نام خواهیم برد که یک یا چند ویژگی مشترك با شمن . سازد کار ما را مشخص می
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دهیم؛ چرا که بنا بر اعتقاد ما، بارزترین و  پیرامون شخصیت زال و کردارها و رفتارهاي او قرار می دارند و محور اصلی بحث را
  .بهترین گزینه براي شمن بودن در شاهنامه زال زر است

  :واژه شمن

گهاي معتبر در لغتنامه دهخدا به نقل از فرهن. قبل از پرداختن به موضوع بحث، الزم است اشاره اي به واژه شمن داشته باشیم
راهب «، »صنم«، »لقب روحانی هندي«، »بت«، »خادم بتکده«، »صنم پرست«، »بت پرست«: زبان فارسی براي کلمه شمن معانی

بت «و » کاهن آیین شمنی«همچنین در فرهنگ سخن به معناي ) مدخل شمن: 1377دهخدا، . (بیان شده است» بودایی یا برهمایی
  )مدخل شمن: 1388ري، انو. (از آن یاد شده است» پرست

آید، عمدتا واژه شمن در معناي بت پرست و  هاي موجود در آثار ادبی زبان فارسی از قرون اولیه تا امروز بر می چنانکه از نمونه
  :هاي زیر شمن به معنی بت به کار رفته است مثال در نمونه. خادم بتکده به کار رفته است

  )رودکی(فته ایم همه              این جهان چون بت است و ما شمنیم بت پــرستی گــــر                   

  )کسایی(بسته کف دست و کف پاي شوغ           پشت فـــرو خفته چو پشت شمن                      

  )یفردوس(از ایران یکی کهترم چون شمن              پیــام آوریـــده بــه شـاه یمــن                       

  :و در مثالهاي زیر، شمن در معنی خادم بتکده استعمال شده است

  )اسدي(یکی خادم از پیش هر بت، شمن        بر آتش دمان مشک و عنبر به من                      

  اگـر تاج ایــران سپارد بـه من           پرستش کنم چـون بتـان را شمن                      

  )28بیت  3بخش : سپشاهنامه، گشتا(

هاي هندوستان و چین شاغل  این امر، بیشتر ناظر به ذهنیت و شناختی است که ایرانیان از راهبان بودایی و هندو که در بتکده 
  .بوده اند، داشته اند

نقول از م( 37و  36ص  2درباره ریشه و اصل این واژه نیز نظریات گوناگونی مطرح شده است از جمله اینکه در یشتها ج    
مشتق شده و در زبان اخیر از براي روحانیان استعمال  sarmanaاین لغت از سنسکریت سرمن «: آمده است که) لغتنامه دهخدا
به عبارت دیگر، سرمن . کسی است که خانه و کسان را ترك گوید و در خلوت به عبادت و ریاضت گذراند» سرمن«شده است و 

داند و معتقد است که  میرچا الیاده اصل کلمه شمن را از زبان تنگوزي می) مدخل شمن: 1377 دهخدا،(» .یعنی زاهد و تارك دنیا
  )40: 1388الیاده، (» .این واژه از طریق زبان روسی و از ریشه شمن تنگوزي به ما رسیده است«

  :منشأ و حوزه گسترش شمنیسم
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داند و  الیاده، منشأ شمنیسم را در آسیا می. وجود دارددرباره خاستگاه شمنیسم نیز مانند ریشه و اصطالح آن اختالف نظر 
البته این احتمال ) 39: همان(» .شمنیسم به معناي دقیق آن عمدتا پدیده اي دینی مربوط به سیبري و آسیاي مرکزي است«: گوید می

شند، هر چند براي اثبات آن کند که تمدنهاي خاورمیانه باستان نقشی اساسی در آیینهاي شمنی این منطقه داشته با را رد نمی
  .مدارك کافی در دست نباشد

ساحر، ساحر و جادوگر به جاي یکدیگر براي نامگذاري افراد  -هاي شمن، حکیم در آغاز قرن بیستم قوم شناسان از واژه«  
توسعا همین ... شوند، استفاده نموده اند  خاصی که داراي نیروهاي جادویی مذهبی هستند و در همه جوامع ابتدایی یافت می
هایی درباره شمنیسم هندي، ایرانی، آلمانی،  اصطالحات در مطالعه تاریخ مذهبی اقوام و ملل متمدن به کار رفته است، مثال بحث
شمن ) 39: همان(» .شوند، مطرح بوده است چینی و حتی بابلی با توجه به عناصر ابتدایی آنها که در ادیان و مذاهب مشابه تأیید می

کاهن شمنی مدعی ارتباط ]. است[نوعی اندیشه مبتنی بر سحر و جادو رایج در هند، چین و میان اسکیموها و سرخپوستان « پرستی،
شمن، پزشک و جادوگر است و ) مدخل شمن: 1361انوري، (» .با قواي فوق طبیعی و موذي و نجات انسان از گزند آنهاست

  )39: 1388الیاده، (» .و ممکن است کاهن، عارف و شاعر نیز باشدعالوه بر این، او هادي روح دنیاي مردگان است «

ها و  براي ایرانیان از قدیم االیام به واسطه همجواري با هند و چین و داشتن انواع ارتباطات اقتصادي و سیاسی با بودایی  
ها  زرین کوب درباره وجود این آشنایی عبدالحسین. ها و هندوها امکان آشنایی با عقاید و آیینهاي آنها وجود داشته است برهمایی

هاي قندهار و کابل و  در پایان عهد ساسانی هم که هوان تسانگ زائر و سیاح چینی به حدود ایران شرقی رسید، در دره«: نویسد می
. جود داشتو چندین هزار شمن و) وهاره(در بلخ مقارن این ایام، صد صومعه بودایی . حدود بلخ همچنان کیش بودایی غلبه داشت

حتی در نوبهار معروف هم که وي طی مدت یک ماه در آنجا منزل داشت، صد تن از شمنان بودایی به تعلم و خدمت و عبادت و 
از آثار نفوذ این آیین، ذکري است که «: افزاید او همچنین در ارتباط با تأثیر آنها می) 5: 1385زرین کوب، . (ریاضت مشغول بودند
: همان(» .ب فارسی صوفیه و غیرصوفیه هست و گهگاه با لحنی دوستانه و محبت آمیز نیز از آنها یاد شده استاز شمن و بت در اد

6(  

  :شمنیسم در شاهنامه

ها، دگرگونیهاي فراوانی در آن راه  هاي گوناگونی دارد و با توجه به اصل تحول و جابجایی اسطوره شمنیسم در شاهنامه جلوه
از آنجا . توان یافت هاي آن را می شاهان و گاهی در میان پهلوانان و به ندرت در میان اشخاص دیگر نشانه گاهی در میان. یافته است

توانیم ادعا کنیم که فالن نشانه یا بهمان ویژگی موجود در شاهنامه حتما مرتبط با شمنیسم است، اشاره اي  که با قطع و یقین نمی
هیم نمود و در پایان به بررسی شمنیسم در رفتار و کردار زال و خاندان او خواهیم کوتاه به شاهان و دیگر اشخاص شاهنامه خوا

به عبارت دیگر، زال از بیشترین . پرداخت زیرا به عقیده ما هیچ شخصیتی در شاهنامه مانند زال صالحیت شمن بودن را ندارد
  .هاي یک شمن برخوردار است ویژگی

البته طبیعی است که . سم ارتباط تنگاتنگی دارد، اسطوره و حماسه استهایی که با شمنی بدون شک یکی از حوزه  
در . ها به مرور زمان تا حد زیادي تشابهات میان این دو حوزه را  کم رنگ کرده باشد دگرگونیهاي راه یافته در اساطیر و حماسه
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بدیهی است که . شود پنهان دیده میهاي شمنیسم گاهی به صورت آشکار و گاهی به صورت  حماسه ملی ما نیز آثار و نشانه
در میان شخصیتهاي شاهنامه افراد . وجود داشته باشد) اساطیري و پهلوانی(هاي شمنیسم در قسمت اول و دوم شاهنامه  بیشترین نشانه
و هم در میان شوند  این افراد هم در میان پادشاهان دیده می. توان یافت که کم و بیش داراي ویژگیهاي شمنی هستند مختلفی را می

؛ بنابراین، ابتدا شاهانی را که در زندگی و شخصیت آنها رفتاري شمن وار دیده ...اقشار دیگر از قبیل پهلوانان و وزیران و موبدان 
  :کنیم شود، بررسی می می

در ارتباط  )یکی از نیروهاي ماورایی خجسته(او با سروش . یکی از پادشاهانی که خصوصیات شمنی دارد، کیومرث است      
شاهنامه، پادشاهی . (کند ، شاه را از نیت پلید دیو، آگاه می»پري پلنگینه پوش«است و هموست که با درآمدن به صورت یک 

هم . به فرمان اوست» دیو و مرغ و پري«. جمشید نیز از شاهانی است که از خصوصیات شمنی برخوردار است) 28ب : کیومرث
داشتن فره ایزدي که خود شرط الزم براي پادشاه شدن بوده است، بزرگترین نشانه . است» موبد«است و هم » فره ایزدي«داراي 

تواند دیگران را  توان به نوعی شمن به حساب آورد؛ زیرا جادوگر است و می ضحاك را هم می. باشد ارتباط با نیروهاي ماورایی می
از او در شاهنامه با صفاتی . ناز، خواهران جمشید، آنها را به زنی گرفتدانیم او با جادو کردن ارنواز و شهر چنانکه می. تسخیر کند

افراسیاب هم با وجود اینکه به عنوان شخصیتی . نیز یاد شده است که اشاره به همین بعد شمنی او دارد» جادوپرست«و » جادو«چون 
جمله اینکه داراي قدرتهاي جادویی و ویرانگر  شرور در شاهنامه شناخته شده است، در برخی جهات با شمن ها مشترکاتی دارد؛ از

برد که خود نمادي با اهمیت در شمنیسم  او هنگامی که از جانب کیخسرو تحت تعقیب قرار گرفته است، به یک غار پناه می. است
شود که به  ان میهمچنین با استفاده از قدرت جادوگري خود، در ته دریا پنه) تالش براي ارتباط با نیروهاي ماورایی. (باشد می

کنند که از آب خارج شود و همین امر نیز سرانجام به مرگ او  پیشنهاد هوم و بنا به دستور کیخسرو، با چاره گري او را وادار می
دانیم که ایرانیان و تورانیان از یک نسل هستند و پس از ماجراي کشته شدن ایرج به دست برادرانش، سلم و تور،  می. شود منتهی می

به . افراسیاب شخصیتی دوگانه دارد چنانکه گاهی خصوصیات مثبتی نیز دارد. که دشمنی میان ایران و توران به وجود آمد است
عنوان نمونه، رفتار محبت آمیز او با سیاوش در ابتداي ورود سیاوش به سرزمین توران و محبت برادري اش نسبت به گرسیوز در 

ها از نوع شمن سیاه به  شود که او را با توجه به اصل تحول اسطوره دوگانگی باعث میهمین . پایان زندگی اش قابل ذکر است
بر طبق اساطیر، نخستین شمن، سفید «. کوشد تا با مدد گرفتن از نیروهاي شیطانی به اهداف خود برسد شمن سیاه می. شمار بیاوریم

ها چه بسا ممکن است پدیده اي ثانوي و حتی تا اندازه اي متأخر این دو گروه بودن شمن... بود و شمن سیاه تنها بعدها ظاهر گردید 
باشد، خواه به خاطر تأثیرات ایرانیان یا ارزش گذاري منفی راجع به تجلیات مقدس خدایان و ارواح جهان زیرین و دوزخی که در 

... ترین چهره شاهنامه استپس از ضحاك شریر«افراسیاب ) 295: 1388الیاده، (» .طی زمان نیروهاي شیطانی شناخته شدند
از دیگر ) 252: 1372حمیدیان، (» .سیاه است) همچون هر چیز دیگرش از جمله خفتان و درفشش(افراسیاب چهره و بشره اش 

پدر او، پشنگ، در همان آغاز جوانی اش در وصف او . گرداند، قدرت سخنوري اوست نکاتی که او را با شمن قابل مقایسه می
  . است» نش به کردار برنده تیغزبا«گوید که  می

یکی دیگر از پادشاهانی که داراي خصوصیات شمنی است، فریدون است و شاید بتوان گفت که در میان شاهان ایران   
او توسط مادرش به یک مرد که . باشد بیشترین شباهت را به یک شمن دارد و از این لحاظ تنها کیخسرو با او قابل مقایسه می
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سپس مادرش از . یابد پرورش می» برمایه«شود و به مدت سه سال با یک گاو شگفت انگیز به نام  است، سپرده می نگهبان مرغزار
ز البرز کوه «او پس از شانزده سال . گیرد قرار می» مرد دینی«برد و تحت تربیت یک  ترس مأموران ضحاك، او را به کوه البرز می

گیز او، عملی است که هنگام عبور از اروند رود و ممانعت رودبان از سوار کردن یکی از کارهاي شگفت ان. »اندر آمد به دشت
زمانی که قصد کشتن ضحاك را دارد، . دهد دهد؛ بدین معنی که خود و سپاهیانش را بدون وسیله از آب گذر می آنها انجام می

ند کشیدن ضحاك و رسیدن به پادشاهی به پس از به ب. کند شود و او را از کشتن ضحاك منع می سروش خجسته بر او ظاهر می
فریدون به . شود بیند و در واقع داراي بصیرت ظاهري و باطنی می پردازد و همه چیز را چه آشکار و چه نهان می جهانگردي می

 شاهنامه،(» به کاري که پیش آیدش پیش بین«و » سخنگوي و روشن دل و پاك دین«گوید که پرورده پادشاه باید  پسرانش می
باشد و جالب است که این خصوصیات چهارگانه به نوعی با شمنیسم در ارتباط است و در شخصیت خود او کامال ) 147: فریدون

حتی نام او هم به نوعی صورت تحول یافته اژدهاي سه سر . از دیگر ویژگیهاي فریدون، قدرت جادوگري اوست. مشهود است
. او نیز همچون دیگر شاهان شایسته، هم دانش را دوست دارد و هم رامش را«. آورد او یک بار خود را به شکل اژدها در می. است

پس از چیرگی بر ضحاك، جهانگردي را به قصد تجربه آموزي آغاز کرد و بدین سان نخستین کسی است که در صدد دیدن 
اگر چه ممکن است . م و تور آگاه استهاي سل قدرت پیش بینی دارد مثال پیشاپیش از بدسگالی... سراسر جهان عصر برآمده است 

همان تجربه و جهان دیدگی اش این قدرت را به وي بخشیده باشد ولی به هرحال او یکی از معدود شاهانی است که با سروش 
سیر و درباره کیخسرو باید بگوییم که رفتار عارفانه و زندگی پر از معنویت او تا حدي شبیه ) 217: 1372حمیدیان، (» .پیوند دارند

تواند صورت تحول یافته رانده شدن از جامعه باشد که  در ابتداي زندگی اش از جامعه دور است که می. باشد سلوك شمنان می
زادنش غریبانه است و پرورش او هم چون دیگر سرافرازان مانند فریدون، زال «. دهد براي شمن نیز در مسیر تشرف شمنی روي می

نحوه گم شدن او در برف و . باشد می) 310: همان(» غیرمتعارف بدون ناز و نعمت در کوهسارانو کیقباد در محیطی طبیعی و 
  :گوید تواند صورت تحول یافته یک صعود شمن وار به عالم باال باشد؛ چنانکه خودش می عروج عارفانه او می

  راه بازآمدن  سوي داور پاك خواهم شدن                       نبینم همی                     

  )2954: شاهنامه، جنگ بزرگ کیخسرو(

. ریزد سرو، شاه یمن، نیز از کسانی است که اهل جادوگري است و با جادوگري  بر سر پسران فریدون برف و بوران می
  :گوید شخصیت او به گونه اي است که حتی فریدون را هم تحت تأثیر گذاشته است؛ چنانکه در وصف او به پسرانش می

  یکی ژرف بین است شاه یمن            که چون او نباشد به هر انجمن                               

  )150: شاهنامه، فریدون(

 :از میان شخصیتهایی که نه شاه هستند و نه پهلوان اما خصوصیات شمنی دارند، این افراد قابل ذکر هستند

فریدون را بر عهده دارد، خود را در نزد شاه یمن به یک شمن تشبیه او که مسئولیت یافتن سه دختر براي سه پسر : جندل
  : کند که البته شمن در مفهوم خدمتگزار و چاکر است نه شمن در معنی اصطالحی و امروزي آن می
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  از ایران یکی کهترم چون شمن                   پیام آوریده به شاه یمن                            

  )74: یدونشاهنامه، فر(

  . سازد به هرحال امري که برعهده گرفته است، از عهده هرکسی ساخته نیست و همین نکته شمن بودن او را تا حدي محتمل می

این شخصیت، مرد عابد و زاهدي است که در ماجراي دستگیري افراسیاب نقش اساسی دارد و از نسل بزرگان ایران : هوم
این . دهد تباط با سروش و دوري از اجتماع از نکاتی است که او را در ردیف شمنان قرار میاقامت در کوه براي نیایش، ار. است

در «. نام بدون شک ارتباط نزدیکی با یکی از خدایان قدیم هندو ایرانی که بعدها به صورت یک گیاه مقدس درآمده است، دارد
گرفتند و  شد در دست می خوانده می barsomکه برسم هاي سبز را  مراسم دینی زروانی و زردشتی، موبدان دست اي از شاخه

  )100: 1377بهار، . (نوشیدند را که سکرآور بود، می homافشره گیاه مقدسی به نام هوم 

وجود او براي شاه به عنوان مشاور و راهنما چنان . قائم اللیل و صائم الدهر است. او وزیر طهمورث است): شیدسپ(شهرسپ 
  .ها را از او دور کرد و باعث ناامیدي دشمنان ایران شد مفید بود که همه بدي

  همه روز بسته ز خوردن دو لب                   به پیش جهاندار بر پاي شب                        

  )21: شاهنامه، پادشاهی طهمورث(

او «. شمن گونه دارد شود، شخصیتی جاماسپ که در نقش وزیر و مشاور گشتاسپ در حوادث مختلف دیده می: جاماسپ
نقش او در دربار گشتاسپ، از جمله در ماجراي اسفندیار و ) 388: 1372حمیدیان، (» .است.. کاهن، وزیر، ندیم و مشاور پادشاه 

مؤید این نظر، عکس العمل حرم اسفندیار پس از مرگ اوست چنانکه همسر و . باشد تخت طلبی او از پدرش کامال مشهود می
با توجه به زمینه «. کنند آورند و او را نیز مانند گشتاسپ نفرین می او را از مقصران اصلی این فاجعه به شمار میدختران گشتاسپ 

ضد زردشتی داستان بیهوده نیست که جاماسپ مقدس زردشتی در شاهنامه در شمار جادوگران و کاهنان توطئه گر عهد باستان 
یابد و جالب توجه است که در  از جادوگران و شمنان به طبقه دینی انتقال می شغل کهانت در تاریخ به مرور. دانسته شده است

  )389: 1372حمیدیان، (» .شاهنامه این طبقه دوباره با همان ویژگی قدیم خود ظاهر و شناخته شده است

  چو بشنید داناي ایران سخن                نگه کرد آن زیجهاي کهن                            

  )34: هنامه، رستم و اسفندیارشا(

رسد و این در صورتی است که پسر لیاقت این کار را داشته  در آیین شمنیسم گاهی شغل شمن بودن از پدر به پسر می: رستم
بدون شک، بهترین مثال براي این قاعده، رستم دستان است؛ زیرا او نیز . باشد و مراحل شمن شدن را نیز با موفقیت گذرانده باشد

البته زال تا پایان عمر رستم همچنان به صورت غیر مستقیم کارهاي او را زیر نظر . اناییهاي پدر را به بهترین نحو به ارث برده استتو
پدرش، زادنش، رشدش، اسبش، : همه چیز رستم غیرعادي است«. شتابد دارد و با راي استوار خود در مواقع حساس به یاري او می

نوشی اش، خردش، زیرکی و کاردانی اش، صبر و استقامتش،  یش، دالوریهایش، خوراکش، میسالحش، زورش، شایستگیها
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او نیز مانند پدرش پیش بین، چاره گر، ) 231: 1372حمیدیان، (» .حتی مرگش... هاي مبارزه اش، فرزندکشتنش و  حرکاتش، شیوه
در جنگ با سهراب، با اسفندیار و با «اهل تدبیر است و رستم . سخنور، دلیر، ستایشگر خدا و مرجع نیاز مردم و حتی پادشاه است

) 292: همان(» مرد برگزیده«رستم ) 305: 1363اسالمی ندوشن، (» .کند اکوان دیو این چاره گري را به صور گوناگون بروز می
رستم آن است  خصوصیت دیگر«. است و این خصوصیت او با بحث انتخاب شمن توسط نیروهاي واال و آسمانی بی ارتباط نیست

تواند  این مطلب نیز می) 293: همان(» .که میوه عشق است؛ عشق زال و رودابه که دو نژاد ایرانی و تازي را به هم پیوند داده است
صورت تحول یافته یک ویژگی شمنی باشد که بر اساس آن شمن رابط میان جهان ما و جهان غیب یا به تعبیري دیگر آسمان و 

  . تواند باشد کند و این خود نشانه اي از شهرت تدبیرگري رستم می خطاب می» چاره گر«فندیار رستم را با صفت اس. باشد زمین می

در واقع او داراي بیشترین و اصلی ترین خصوصیات یک . در این که زال شمنی ترین چهره شاهنامه است، شکی نیست: زال
جادوگري او، زادن عجیب و غریب او، اقامت در . شود م در او دیده میهاي شمنیس از بدو تولد تا کهنسالی او نشانه. شمن است

. همه و همه نشان از شمن بودن اوست.... کوه، تربیت توسط سیمرغ، نقشهاي سیاسی و اجتماعی او، قدرت بیان او، روحانیت او و 
حوادث مختلف مغز متفکر ایرانیان قلمداد  شود و در بینیم که در نقش یک منجی براي شاه و ملت ظاهر می بارها و بارها او را می

البته ذکر این نکته الزم است که در شاهنامه در حوادث پس از ظهور رستم به صورتی بسیار زیرکانه و ناملموس این نقش . شود می
دن رستم شاید جنبه جهان پهلوان بو. کنیم به رستم سپرده شده است و خصوصیات شمنی زال را در وجود رستم نیز مشاهده می

دانیم گاهی  بسیاري از این ویژگیها را به حاشیه برده باشد؛ اما پیگیري و نشان دادن آن چندان دشوار نیست خصوصا اینکه می
دانیم که اشاره اي به  قبل از آنکه به بررسی ویژگیهاي شمنی زال بپردازیم، الزم می. رسد شمنیسم به طور ارثی از پدر به پسر می

  .  یسم و میتراییسم داشته باشیمارتباط میان شمن

  :میتراییسم و شمنیسم

رسد دین ایرانیان قدیم پیش از زردشت همین آیین  باشد و به نظر می میتراییسم یا آیین مهرپرستی از کهن ترین ادیان ایرانی می
راطوري روم را تحت سیطره این آیین به حدي گسترش یافت که تا چند قرن امپ. مهر یا به تعبیري وسیع تر زروانیسم بوده است

خود داشت و تنها با مسیحی شدن امپراطور روم در آغاز قرن چهارم میالدي بود که به انزوا کشیده شد و کم کم در آنجا از بین 
ر ایزد مهر د«: نویسد مهرداد بهار درباره ایزد مهر می. هرچند عناصر بازمانده از آن در آیین مسیحیت بسیار قابل توجه است. رفت

به گمان ... مهر یشت عالوه بر مظهر جنگاوري، دلیري و شهریار بودن، خداي راهنماي دین، دوستی و نعمت و برکت نیز گشت 
من این خداي نوآراسته ایرانی است که از او الگوهاي دینی، عرفانی، شهریاري و پهلوانی پدید آمده است و بر فرهنگ ما اثري 

چه آگاهانه پیش از اسالم و چه ناآگاهانه پس از اسالم پیوسته در پی تکرار الگوهاي رفتاري او  چنان عمیق نهاده است که مردم ما
هاي نفوذ این دین حتی  نشانه. کرده اند ظاهرا اشکانیان پیرو این دین بوده اند یا اینکه از آن حمایت می) 30: 1377بهار، (» .بوده اند

چه بسا اشاره بسیار مختصر به اشکانیان در حماسه ملی ما که در عصر . شود دیده می نیز) مهرداد: مثال(در نام پادشاهان اشکانی 
عده اي نبرد رستم و اسفندیار را هم در همین راستا توجیه کرده . ساسانی مدون شد، ناشی از داشتن همین آیین غیرزردشتی باشد

. آنها جنبه رازآمیز بودن و نحوه عضوگیري این دو آیین استشود که مهمترین  به هرحال شباهتهایی میان این دو آیین دیده می. اند
طرفداران و مخالفان نظریه مهرپرستی خاندان زال، هر . بنابراین، ناچاریم اشاره اي به رابطه میتراییسم و خاندان زال داشته باشیم
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حمیدیان پس از اینکه اشاره به پنج . دانند کدام براي خود دالیلی دارند و به زعم خود این دالیل را براي اثبات نظر خود کافی می
به گمان من اعتقاد به اینکه رستم معتقد به دین آریایی «: نویسد مورد از نظریات دیگران درباره اعتقاد مذهبی رستم و خاندان او می

ده اي در خود شاهنامه و یا زروانیسم بوده؛ ریشه و شواهد و قرائن استوار و قانع کنن) پیش از زردشت(قدیم یا مزدیسنی قدیم 
زروانی بودن رستم هم نتیجه اي است که عده اي با توجه به نام زال و اشتقاق آن از زروان و قرائنی چون طوالنی بودن عمر . ندارد

و سپیدي روي و پیکر او و شباهتش به خورشید که بیانگر گذشت زمان است و انطباق آن با کرونوس یعنی خداي زمان در یونان 
غیره گرفته اند و اگرچه ممکن است این گونه امور بازمانده اي از اساطیر مربوط به زروانیسم و ناشی از اختالط و تأثیر و  کهن و

تأثر اساطیر کهن بوده و از این طریق تأثیراتی هم در داستانهاي شاهنامه گذارده باشد، ولی باز داللت روشنی بر اعتقاد رستم و زال 
سپس درباره استدالالت هواداران نظریه ) 238: 1372حمیدیان، (» .داشته باشد و وافی به مقصود ما نیست تواند به این دین نمی

ها نشانه زروانی بودن پدر رستم  این عده اتفاقا همان سپیدي و درخشندگی زال را که بعضی«: افزاید مهرپرستی خاندان رستم می
ند، سیمرغ را هم از نظر ریشه کلمه و هم از لحاظ نمادهاي آیینی با شاهین مرغ دانسته اند، به خورشید و ایزد مهر ارتباط داده ا

همچنین با اشاره به کمک زال به رستم در نبرد با اسفندیار، اشاره فردوسی به ) 238: همان(» .مقدس مهربان انطباق داده اند
اشارات هرگز دلیل کافی بر چیزي که در  اینگونه«: گوید خورشیدپرستی جمشید و لهراسپ، سوگندهاي آنان به خورشید می

: کند که سپس چنین نتیجه گیري می) 239: همان(» .شود، نیست اصطالح میتراییسم یا آیین مهر به عنوان و آیینی ویژه خوانده می
یاد شده را یکسره  تواند از نظر پیشینیه ها و بنیادهاي اساطیري هر یک از احتماالت خواهد و نمی این نگارنده در عین این که نمی«

نفی کند، بر آن است که اگر مراد ما شناخت حقیقت حال از متن کنونی حماسه ملی باشد، دلیلی ندارد که سخن صریح دقیقی را 
در مورد پذیرش دین زرتشت از سوي خاندان پهلوانی زابلستان رها کنیم و به فرضها و حدسیاتی که سرنخ چندانی در مورد آنها 

هاي شاهنامه به آیین مهر را چنان در  جالب است که مهرداد بهار بی اعتنایی شخصیت) 240: همان(» .ت، بگراییمدر دست ما نیس
رستم که هر یک به تیره روزي  -شاید سرنوشت شوم جمشید، گرشاسپ، زال«: گوید داند که با احتیاط می سرنوشت آنان مؤثر می

برابر و همساز با الگوي مهري نبودند و به علت بی بهرگی از عرفان و اخالق مهري به  از میان رفتند، نتیجه آن باشد که این پهلوانان
  )39: 1377بهار، (» .گمان مردم محکوم به زوال بودند

  :اکنون نوبت آن است که بارزترین ویژگیهاي شمنی زال را بیان کنیم

  .آموزد که چگونه قلعه را بگشاید نیرنگ می فرستد و به او زال، رستم جوان را براي فتح قلعه کوه سپند می :جادوگري

مراسم آیینی که براي احضار «. خورد در ماجراي تولد رستم بیش از پیش نقش جادوگري و چاره اندیشی زال به چشم می
زال نیز خود نماد و ... دهد، بی شباهت به مراسم جادوگران نیست، منتها جهت و غایت آن دگرگون شده است سیمرغ ترتیب می

در ) 228: 1372حمیدیان، (» .است و پیوند او با سرشت جهان امري موجه و پذیرفتنی است) زروانا آکرانک(مود زمان بیکرانه ن
حتی اسفندیار هم به نیرنگ بازي . خواند زند و سیمرغ را فرا می زمان زخمی شدن رستم توسط اسفندیار نیز دست به چاره گري می

  .دهد ي زال خبر می»فسونها و نیرنگها«داند و از  تم را ناشی از جادوگري زال میکند و تندرستی رس زال اشاره می
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دهد و در خواب دوم او جوانی از کوه هند با سپاه به سمت سام  یک هندو در خواب مژده زنده بودن زال را به سام می :تولد
زیرا از قدیم هندوستان را سرزمین جادوگران  آید که اشاره به هند و هندو یادآور جادو و ارتباط با نیروهاي غیبی است می
انتخاب نخستین «) 113: شاهنامه، منوچهر. (است» پرورده کردگار«کند که زال  یکی از یاران سام هم به او گوشزد می. دانسته اند می

الگوي نخستینه زادن و تشکیل برترین خاندان پهلوانی از وي با زادن زال در همین برهه است و این همان ) سام(جهان پهلوان 
که خود (فرزندي با ویژگیهاي جسمی متفاوت و شوم انگاشته شدن او و رها کردنش براي اینکه جانوران وي را بخورند و شآمت 

نخستین ) به دنبال نمونه گاو برمایه(و مهر آوردن جانور بر او و پروردن او ) دهد الگوي اساطیري ثابتی را در خاندان سام تشکیل می
  )153: 1372حمیدیان، (» .آفریند ي زایش و پرورش غیر عادي را میالگو

» کوس و کرناي و زنگ زرین و هندي دراي«و با صداي » تبیره زنان«هنگام آوردن زال به شهر  :مراسم شمنی طبل زدن
  .شود که یادآور مراسم شادي شمنی است از او استقبال می) 157و 156: همان(

پردازد و در  زال پس از فرود آمدن از کوه بنا به سفارش پدرش به کسب دانش و هنر می :دانش زال و زبان آوري اش
رود، از او پرسشهایی معماگونه  هنگامی که براي اولین بار به دربار منوچهر می. شود زمانی اندك تبدیل به انسانی فرهیخته می

شاهنامه، . (دهد و فصاحت تمام به همه سؤاالت آنان پاسخ می شود تا درجه فهم و شعور او را محک بزنند و او با قدرت پرسیده می
هاي مختلف از سخنان آنان مثالهایی را بر زبان  اطالعات او از احوال گذشتگان نیز کم نیست و در موقعیت) 1305تا  1248: منوچهر

) 226: 1372حمیدیان، (» .کند بت نقل میداند و به مناس یکی دیگر از ویژگیهاي زال این است که مثل و دستان فراوان می«. راند می
به حرف » کم دانشی«کند و از اینکه به علت  خطاب می» هوشمند«کاووس در هنگام اسارت در مازندران در پیام خود به زال، او را 

باره مسائل همچنین باید از صراحت لهجه او یاد کنیم مخصوصا در موارد مشاوره در. کند او گوش نکرده است، اظهار پشیمانی می
  .حساس حکومتی

یکی دیگر از تواناییهاي زال قدرت پیش بینی و پیشگویی اوست که به صورتهاي گوناگون در شاهنامه آمده  :پیش بینی
این هم که ... داستان پردازان نخواسته اند صراحت و وضوح کاملی به دل آگاهیهاي کمابیش جسته گریخته زال بدهند «. است

حانی بشر از فکر وجدان الهام و غیره را به صورت پرنده مجسم کنند از قدیم ترین روزگاران تاکنون سابقه نیروهاي معنوي و رو
در آغاز داستان هفتخوان رستم، این زال است که از راههاي آشکار و نهان رسیدن به مازندران آگاه ) 375: همان(» .داشته است

نتایج زیان بار اقدام ابلهانه کاووس را در سفر به مازندران از پیش » وشن دلیر«هموست که با . کند است و رستم را راهنمایی می
در داستان . او در ماجراي پادشاهی زوطهماسپ نقش مشاور و پیشگو را دارد که یادآور نقش کاهنان شمنی است. کند مشاهده می

د یک پیشگو که از آینده خبر دارد، با لحنی از کشد و مانن رستم و اسفندیار، به محض دیدن بهمن از دور، آهی از روي حسرت می
که مشخص است در ورود اسفندیار و سپاهیانش به زابل شومی و » پی او بر این بوم فرخنده باد«: گوید روي ناامیدي با خودش می

قیتهاي او مؤثر بعید نیست که خود ساخته بودن زال و پرورش آنچنانی اش در رشد و بروز این استعدادها و خال«. بیند نحسی می
پرورده طبیعت ) فریدون، زال و کیخسرو(عجبا که هر سه نفري که بیش از دیگران از خصیصه دل آگاهی بهره ورند ... بوده باشد 

  )225: همان(» .و نیروهاي آنند
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ی با این باشد و تنها در شخصیت زال به طرز بسیار ظریف همانطور که گفتیم این ویژگی بارزترین مشخصه شمن می :خلسه
گیرد که مهمترین آنها استفاده از مواد سکرآور  شمن براي فرو رفتن به خلسه از راههاي مختلفی بهره می. شویم مورد مواجه می

نخستین بار هنگام رفتن . کند رود که این مورد بیشتر درباره زال صدق می اما گاهی بدون استفاده از این ابزار به خلسه می. باشد می
» زمانی پر اندیشه شد زال زر«بینیم که قبل از جواب دادن  ار منوچهر و آزمودن دانش او توسط موبدان دربار میزال به درب

شویم؛ آنجا که بهمن حامل پیغام پدر است و  بار دوم در داستان رستم و اسفندیار با این پدیده مواجه می) 1274: شاهنامه، منوچهر(
. بیند زال پیش بین است و حوادث ناگواري را پیش رو می. سازد بیند و زال را باخبر می ن را میدیده بان بهم. شود وارد زابلستان می

شاید این دو . رود که شباهت بسیاري به خلسه شمنی دارد هنگام برگشتن به سوي خانه خود چند لحظه سوار بر اسب به فکر فرو می
ممکن است ماجرا در اصل اسطوره بیشتر از این بوده باشد که . ر آنها بگذریمتوانیم بی اعتنا از کنا حالت عادي به نظر برسد، اما نمی

  . بنا به دالیل نامعلومی تغییر یافته است

  ز دیده بیامد به درگاه رفت              زمانی به اندیشه بر زین بخفت                          

  ) 294: شاهنامه، رستم و اسفندیار( 

همین خصوصیت به تنهایی . در شاهنامه پرورش توسط سیمرغ اختصاص به زال دارد و بس: اوراییارتباط با نیروهاي م
دهد که یکی از آنها و  زیرا انتخاب شمن ها از دو طریق رخ می. براي متمایز کردن زال از افراد دیگر که شمن وارند، کافی است

شاید نیازي به گفتن . باشد می) پدر شمن نخستین(= لب عقاب در حقیقت شیوه اصلی، برگزیده شدن توسط نیروهاي ماورایی و اغ
سیمرغ . در اسطوره امر چندان عجیبی نیست) »سیمرغ«عقاب به شاهین یا پرنده سئنا (نباشد که تحول یک پرنده به پرنده دیگر 

ته خویش پر خجسته خود را به براي دلداري زال یا به عنوان نماد و نشانه پیوندي هر چند کوچک با دنیاي گذش«هنگام وداع زال 
در بحث از ویژگیهاي زال نیز او را به صفاي باطن و صراحت لهجه و نوعی خشونت رفتار خاص انسان طبیعی متصف ... دهد  او می

توان گفت که  پس آیا نمی) 374: 1372حمیدیان، (» .کردیم و این نیست مگر همان پیوند زال زمان فرسود با طبیعت نخستینه بشري
یمرغ و چاره گري او در ژرف ترین الیه درون زال قرار داشته است؟ و آیا گفتگوي رستم با سیمرغ نیز مطابق این تعبیر گفتگوي س

  ) 375: همان(او با وجدان خفته اي نیست که زال به صورت سیمرغ در وجود رستم بیدار کرده است؟ 

و به عنوان راهنماي رستم ] رستم و اسفندیار[= ین داستان آخرین نقش مهم زال در رویدادها در هم« :راهنما بودن زال
شود و هم حاصل همه تجارب زال و روابطش با سیمرغ یکجا  هاي روح انسان نشان داده می است که در طی آن، هم تمام پیچیدگی

  )227: همان(» .شود به کار آورده می

  : گوید کیکاووس قبل از سفر به مازندران خطاب به زال می

  پس از کردگار جهان آفرین           به تو دارد امید ایران زمین                               

  )152: شاهنامه، کیکاووس(
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پس از رفتن زال به سوي زابلستان، کاووس کشور را به میالد . که خود تأکیدي بر نقش کلیدي زال براي حکومت و ملت است
آوردن نام ) 160همان، . (هر مشکل و حادثه بدي که پیش بیاید، به زال و رستم پناه ببردکند که در  سپارد و به او توصیه می می

تواند  رستم در کنار نام زال از سوي کاووس عالوه بر اینکه تأکیدي بر اهمیت یکسان پدر و پسر براي دولت و ملت است، می
  .   تأییدي ضمنی بر ارزش واالي رستم نیز محسوب شود

از این پس او تا زمان « . شود ها که به نزد مهراب آمده اند، شروع می ی زال با نبردش با دسته اي از تورانینقش سیاس :سیاست
او دو شاه را به دست خود به .... ورود رستم به عرصه همواره در امور رزمی، سیاسی و اداري کشور نقش درجه اول را دارد

اسم گزینش لهراسپ به جاي گشتاسپ نیز حضور دارد و تا او از توضیحات زو تهماسب و کیقباد؛ و در مر: رساند پادشاهی می
دلیل خود را براي مخالفت با شاه شدن لهراسپ، چنین بیان )  225: همان(» .رسد شود، کار انتخاب به تمامی نمی کیخسرو قانع نمی

  :کند می

  این گونه نشنیده ام تاجور  نـژادش نـدانم ندیدم هنر                 از                         

  )2916: شاهنامه، جنگ بزرگ کیخسرو(

استدالل او براي رد کردن طوس و گستهم به . همچنین در جریان پادشاهی زوطهماسپ، نقش برجسته زال کامال نمایان است
  . عنوان پادشاه این است که آنها داراي فره ایزدي نیستند

  همی تاج و تخت                بباید یکی شاه بیدار بخت  نزیبد بر ایشان                      

  کــه باشد بــدو فــره ایــزدي                 بتابد ز دیهیم او بــخردي                       

  )8و7: شاهنامه، پادشاهی زوطهماسپ(

  .نشاند آورد و بر تخت پادشاهی می میبه تخت نشستن کیقباد نیز حاصل درایت زال و زحمات رستم است که او را از البرز 

  

  :نتیجه گیري

هاي خود را عالوه بر فرهنگهاي مختلف بشري، در ادیان و مذاهب گوناگون به جا گذاشته است و شاید  آیین شمنیسم نشانه
هاي شمنیستی وارد  چنانکه دیدیم در حماسه ملی ما ایرانیان نیز اندیشه. بهترین محل براي بررسی این آیین اسطوره و حماسه باشد

در برخی از شخصیتها مانند فریدون، کیخسرو، رستم و علی الخصوص زال . باشد شده است و این نفوذ با شدت و ضعف همراه می
کم رنگ و سطحی ... نمود این مسأله کامال واضح است و در برخی دیگر از افراد مانند افراسیاب، ضحاك، جاماسپ، هوم و 

توانیم شمنهاي شاهنامه به شمار بیاوریم و از دیدگاهی تازه نقش و  زال و در رأس آنها شخص زال را می بنابراین خاندان. است
  .اهمیت این خاندان را در حفظ و دفاع از کیان ملی خود نشان دهیم
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  ي آن در شاهنامههاي سازندهفضا و مولفه
  1يدریححسن 

  2نهاداکبر کمالیعلی
  3مهدي دهرامی

  چکیده
که کلیت شعر در آن  کند یم جادیایی هواو حال و  گردد یمشعر  ی است که موجب تاثیرگذاري و تقویتعواملفضا از    
هر اثر روایی بلند ، ناگزیر است . در شکل گیري معنا و انتقال آن در هر اثر منسجمی ، فضا سازي نقشی موثر دارد . ردیگ یمجاي 

این مقاله  . که فضاهاي متنوعی به اقتضاي حال و مقال ، داشته باشد و عوامل متعددي در ایجاد این فضاها و تنوع آنها نقش دارند 
انواع فضاهاي  میتقسو با است نقش آن در تاثیرگذاري کالم و انسجام متن در شاهنامه پرداخته به بررسی چگونگی فضاسازي و 

ی و فیتوصیی ، قایموسی ، واژگاني ، ا شهیاندي ها حوزهي سازنده ي فضا در هاشاهنامه به سه سطح مبهم ، خرد و گسترده و مولفه 
فضاهایی منسجم ، دیداري و متنوع ، وسی با بهره گیري از این عناصر در واقع فرد. عنصر موثر را  بررسی کرده است  نیاي ریتصو

موجب  تواند یمي شاهنامه ها يفضاسازی بررس. ندیب یمخلق کرده است ؛ به گونه اي که مخاطب ، خود را هر بار در فضایی تازه 
  . ی شودفردوسي سخنورو قدرت  تیشترخالقیبشناخت 

  
  

  .، انسجام ، رنگ  شهیاندواژگان ،  فضاسازي ، توصیف ،:  ها واژهکلید 

                                                        

 اراكی دانشگاه فارس اتیادبزبان و  اریاستاد 1-
  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك -2

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك 3-
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  :مقدمه
در واقع .  شود یموارد  تینیعبه  تیذهني شعر از فضاسازبا .  کند یمشعر در آن تنفس  کهی است طیمحاتمسفر شعر،  افضا ی  

 نیاي در وی درون، حواس  کند یمو با شعر ارتباط برقرار  کند یممخاطب خود را در آن احساس  کهی شعر است کلي هواحال و 
 که کند یمی احساس طیمحی خود را در همان گاهو  شود یم کیتحری عاطفه ي او گاه،  ترسد یم؛ گاه شوند یم کیتحرفضا 

  . اند کردهي شعر آن را تجربه ها تیشخصشاعر و 
غربی جداگانه  اشاره خاصی نشده است اما در منابع بالغیبه صورت یک بحث مجزا در منابع بالغی اسالمی به این ویژگی    

و هنر  اتیادبی به وام گرفته شده است امادر حوزه هواشناساز علم  )   atmosphere(اتمسفر  افضا ی. بدان پرداخته شده است 
و از این حیث همانند  - گذارد یمهر چند نتیجه فضاسازي در یک متن بر خواننده تأثیر . شود یمي مربوط هنر ای یادباثر  ریتاثبه 
ي بدیعی و بیانی  نیست که در  یک بیت شعریا یک سطر نوشته قابل ها هیآرااما فضا یک آرایه همانند سایر  -ادبی است  يها هیآرا

ي ها هیآراهم چنین  ممکن است در اثر به کار گیري . شود یماستخراج یا درك باشد بلکه از مجموع اثر یا بخشی از آن حس 
فضا، بیشتر یک حس . ي ادبی مرتبط استها هیآراوجود بیاید و از این حیث نیز با ي نحوي خاص فضاي خاص به ها سازهخاص یا 

یا در او انتظار  دهد یمو نتیجتا مخاطب را نیز تحت تأثیر قرار  افکند یمو حالت عاطفی است که بر بخشی از اثر یا سراسر آن سایه 
هم چنین فضا و ). 19، ص1384آبرامز ،: رك . (ر باشداین حالت ممکن است شاد یا ترسناك  یا ناگوا.  کند یمخاصی ایجاد 

شود و عالوه بر جزئیات  لیتشکو گفت و گو  فیتوصاز صحنه ،  کهداشته باشد  کاري سر و ابا هر مجموعه  تواند یمرنگ 
ده و مخاطب اثر خوانن) . 361ص:  1380داد، :  رك .( ردیبگمفروض بر خواننده را هم در بر  ریتاثی آن مجموعه ، روانی و جسمان

ادبی در درك فضا نقش زیادي دارد چنان که در برخی از منابع ، اثر ادبی را چون اتاقی در نظر گرفته اند که خواننده بدان وارد 
ی ادبي اثر ایدنخواننده به محض ورود به  که -رهیغآرام ، شوم، شاق و  -یی را هوا«  .  کند یمو هواي خاص آنجا را حس  شود یم

  ) 532:  1388ی ، صادق ریمون بانت ، به نقل از ( » .  ندیگو یم، فضا و رنگ  کند یمق استنشا
واژگان و عناصر مختلف متن در آن  که کند یم جادیایی فضا ریناگزداشته باشد و منسجم باشد ،  تیمتن کهي اهر نوشته 

. ی دارد بالغي کارکردي فضاسازی ادبدر متون . سازند یم حاکمی بر متن خاصی، اتمسفر لفظیی و معناانسجام  جادیاو با  بالند یم
ي گوناگون در فضاها. دارد  ازیني فضاسازبه  گریدي ها نوشتهاز  شیببه مخاطب  شهیاند اي و انتقال عاطفه یگذار ریتاثي براشعر 

و از  شوند یم داریناپاو  شانیپرو عناصر جدال و تناقض داشته باشند ،  ها واژه گریدعنصر با  اهر واژه ی کهقطعه شعر  کی
درست  یی را، فضاخلق اثرش  در شاعر یا نویسنده هنرمند.   شود یمی تجرب ریغی و تصنعو   شود یم شعرکاستهي آن رگذاریتاث
که  مشاهده کردقرآن ي ها سورهدر  توان یمنمونه ي زیباي این فضاسازي را . کند افتیرا در امیتا مخاطب در آن فضا پ کند یم

 ه ورا به صورت قصتعالیم آسمانی و  کند یاز داستان استفاده م و گفتگو با انسان و احکام و دستورات میمفاه بیان يبرا دونخدا
 ينوع فضاساز کی شیوه ي شروع نیا ". والعصر  "یا "والضحی  "،   " قل اعوذ برب الناس ":  کند یمطرح م امبریبا پ الوگید

و است  يو شهود یروش کامال حس در برخی موارد.  کند یم انیبرا  میتعالو آنگاه  سازد یمی وارد طیمحمخاطب را به  که است
ترسیم فضایی محسوس براي مومنان و کفار است تا  کهبهشت و دوزخ  فیتوصدارد ؛ بخصوص در  امیپ ریتاثي در موثرنقش 

  . ید در او ایجاد شود مخاطب در آن فضا قرار بگیرد وحالتی از خوف و رجا یا شوق و شور و بیم و ام
ي در اثر ادبی بر انتخاب واژه و تعبیرو ترکیب نیز تأثیر مستقیم دارد و در حقیقت شاعر و نویسنده کسی است فضاسازروند    

تا مجموعا فضاي دلخواهش را به  کند یمو در موقع لزوم آنها را انتخاب و به نحوي ترکیب  شناسد یمکه بار عاطفی واژگان را 
از . این روند موجد سبک خاص هر نویسنده و شاعر نیز هست و بنا بر این فضاي اثر در سبک اثر نیز موثر است. یاورد وجود ب

هر چه فضا منسجم تر و . ی آن است ادب تیفیکشعر بر مخاطب و  ریتاثي در موثرفضا در شعر عامل  جادیای چگونگطرف دیگر 
 کند یمي شعر در خواننده نفوذ سازفضا  کمکبا . است  دتریشدو عاطفه  امیپانتقال  ي داشته باشد ، اثر خالق تر وشتریبی گستردگ
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بنا بر این این تأثیر گذاري سري در دانش نقد نیز دارد .  کندي را تجربه ا دهیپدتا همراه با شاعر  سازد یمو او را در عالم شعر وارد 
  impressionistic(نقد است که تحت عنوان نقد تأثري ي ها شاخهو بررسی شدت تأثیر اثر بر خواننده خود یکی از 

criticism ( ي احساس شده در یک متن یا اثر خاص را در قالب ها یژگیو«  کوشد یماین شاخه از نقد  . مطرح شده است
  ) 67ص 1384آبرامز ، .(» راکه اثر ادبی در منتقد بر انگیخته است بیان کند ) برداشت(یی ها واکنشکلمات نشان بدهد و 

 يها تیاست که با کمک آن موقع یو از اصول اساس نیادیبن يفضا و اتمسفر عنصرنیز  ییدر ساختار آثارمنظوم روااز جمله    
 نهیو زم رندیگ یو حوادث شکل م ابندی یورود به صحنه م ياجازه  ها تی،  شخص شود یو حس حاکم بر آنها خلق م یو مکان یزمان

  .  و با آن ارتباط برقرار کند ندیاثر بب يمشابه فضا یطیاطب خود را در شرکه مخا گردد یم جادیا يا
ی است مختلفي فضاهای دارد و بنا بر حال و مقال  مملو از داستانیی و بلند است و ساختار رواي اشاهنامه منظومه  کهاز آنجا     

 کنونتا . از این دیدگاه نیز بررسی شود کهرا دارد  تیظرفاستعداد و  نیا،  ردیگ یممخاطب هر بار در آن حال و هوا قرار  که
از رنگ گل تا رنج خار  کتابی در سرامی قدمعل. شاهنامه انجام نگرفته است  ژهیبوي در شعر سازی مستقل در مورد فضا پژوهش

موضوع پرداخته  نیابه   میمستق ریغتا حدودي به صورت  ها داستاني بند میتقسي شاهنامه پرداخته ، با ها داستانی شناس شکلبه  که
. اشاره شده است  گریدي ها عنواني ، اما با سازي از فضا مواردبه  ختهیگرجسته  زین گریدي ها ژوهش پی برخدر . است 

ی شناس سبک کتابدر  سایشمی متناسب با حال و مقال اشاره داشته و قیموس نیطنی در چشمه ي روشن  به وسفغالمحسین ی
و اندوه  بر  جانیهنشان دادن استادانه ي  او ی ها تیشخصی درونحاالت  شینمای در فردوسی کالمي ها ظرافتبه ) 34-36(شعر

  . ي شاهنامه پرداخته است ها صحنه
ی گستره ي عننخست از منظر محدوده ي متن ؛ ی: ی شاهنامه پرداخته شده است ادبي ها يفضاسازبه  دگاهیدمقاله از دو  نیادر  

  . فضا شده اند جادیاموجب  کهیی هامولفه  فضا در اثر و دوم کی
     

  :محدوده  دگاهیدي شاهنامه از فضاهاانواع 
،  دهند یمی قرار خاصي هواخواننده را در حال و  کهي ای و شمول آنها و محدوده گستردگي شعري را از نظر فضاها  

اثر  نیاشده در  جادیاي فضاها توان یمهنامه انجام گرفت ، به این منظور در شا کهي ابنابر مطالعه . کرد میتقسبه چند دسته  توان یم
  . کرد میتقسمبهم ، محدود و گسترده : ي فضارا به سه نوع 

  
  :ي مبهم فضاها.   1

فضا  نیا.  دهد یمي خود نشان شعرو محدوده ي  طیمحیی را از دورنماشاعر  کهی است کلیی ، مبهم و ابتدایی فضافضا ،  نیا 
و در ادامه ي شعر  دیآ یمي آغازین  یک داستان یا منظومه به وجود ها تیبیا  سطرهاو ) دهیقصدر  (ر ، مقدمه ، تغزلگاه از عنوان اث

این فضا در حقیقت شبیه آن است .  رسد یماز ابهام به وضوح  اندك اندك،  شتریبي ها ينگریی جزو با  ابدی یمبسط و گسترش 
نامیده  "  prolog"لبا داراي یک پیش درآمد یا پیش پرده ي کوتاهی است که ي بزرگ غاها درامدر ادبیات غرب  ": که 

این پیش درآمدها با موضوع درام تنها یک ارتباط کوتاه و کلی دارند که از راه آن خوانندگان و تماشاچیان به جو اصلی .  شود یم
  )   62:  1381خالقی مطلق ، (  ".  ابندی یمداستان و وضعیت روانی اشخاص آن راه 

ی از کاین موضوع  ی.با آرایه اي که براعت استهالل نام گرفته است ،برابر دانست  توان یمی از این گونه فضاسازي را نوع
و نمونه ي هنرمندانه ي آن در آغاز داستان رستم و سهراب و   گردد یمیی در شاهنامه نیز محسوب فضاها نیچنساخت  داتیتمه

، موضوع اصلی این دو داستان مرگ است که در داستان اول با کنایه و استعاره و در داستان دوم  شود یم دهیدرستم و اسفندیار 
  : دهد یمنخست با فضا سازي اجزاي طبیعت و سپس ذکر نام دو شخصیت اصلی مقدمه را شکل 
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  ترنج نارسیده افکند کنج ،                                   به خاك ز برآید تندبادي اگر
  هنر ؟ بی ار دانیمش دادگر ؟                                  هنرمند ار خوانیمش کارهستم
  چیست ؟ فریاد و بانگ همه این داد چیست ؟          ز ، بیداد داد است مرگ اگر

  نیست راه تو را اندر پرده نیست                              بدین آگاه تو جان راز از این
  باز راز در این نشد بر کس فراز                                           به رفته آز در تا همه

  سراي دیگر به یابد آرام جاي                                  چو آیدش بهتر مگر به رفتن
  باك فرتوت و برنا ز هولناك                                    ندارد آتش چون مرگ دم

  ) 172:  1385، ی فردوس(
 میترسي در ذهن خود ایی از حادثه نماسخن گفته و مخاطب دور  دهینارسي ا وهیمافتادن  خاك، از به نینخست اتیابدر 

 نیعیی اندوه بار و مرگ آلود و در فضای فردوسدر ادامه، . خواهد رفت نیبي  قبل از موعد از زیچ ای یشخصدر آن  که کند یم
یی از دورنما کهنخست آن . ي چند هدف را در نظر داشته است سازفضا  نیاشاعر با . است کرده جادیاحال راز آلود و مبهم 

ی داستان قرار دهد و  از کلي پر ابهام و فضاابهام توانسته است خواننده را در  نیابا  گریدي سوداستان را به طور مبهم  آورده و از 
راز آلود بودن مرگ را  کهی از مرگ ، او را وادارد فاتیتوصو با آوردن  کند شده در خواننده استفاده جادیاي مبهم هواحال و 
و  ردیگ یمقرار  شانیپری حالتبه طور کامل از داستان آگاه نشده است ، در  تیبچند  نیابا  کهی مخاطبدر واقع .  کندحس 

  . کند یمدر ذهن او مبهم و راز آلود رخنه  زیني مرگ  شهیاندناخودآگاه 
با مضمون اندرز ، فلسفه ، توحید ، وصف طبیعت و مدیحه  ها داستانه پیش درآمدها را که در ابیاتی اندك در ابتداي این گون

نیز دیده ... ي شاهنامه  مثل داستان رستم و اسفندیار ، داستان سیاوش ، داستان فرود و ها داستان، در آغاز برخی دیگر از  ندیآ یم
که در ظاهر مستقل هستند ، اشاره اي خیلی کلی و مبهم و گاه رمزي و تمثیلی به مضمون  ها بخشن فردوسی با آوردن ای.  شوند یم

اشاره شاعر به موضوع . کند یمذهن  خواننده را آماده ي پذیرش داستان  ها ینیچو زمینه  ها يفضاسازاصلی داستان دارد و با این 
است براي مثال به ابیات آغازین داستان فرود . تعاره و کنایه است داستان و اشخاص صراحت ندارد بلکه در جامه تمثیل و اس

  :سیاوش بنگرید 
  جهانجوي چون شد سرافراز و گرد                   سپه را به دشمن نباید سپرد
  سرشک اندر آرد به مژگان ز رشک         سرشکی که درمان نداند پزشک

  ز بیشی بماند ، سترگ آن بود       کسی کز نژاد بزرگان بود ،                   
  زدن ها داستانچو بی کام دل بنده باید بدن                            به کام کسی 

  سپهبد چو خواند ورا دوستدار                            نباشد خرد با دلش سازگار
  خواند به مهرگرش ز آرزو باز دارد سپهر                            همان آفرینش ن

  )314: 1385ی، فردوس(
این ابیات اندرزگونه در واقع خالصه ي  مضمون اصلی داستان هستند که اشاره دارد  به لشکرکشی کیخسرو به توران براي 
 انتقام خون پدرش سیاوش و  خیره سري و خودرایی طوس که سپاه را از راه کالت ، اقامتگاه فرود  برادر ناتنی کیخسرو برد و در

ي درونی او که باعث حادثه بودند ، ها یژگیودر این فضاي ابتدایی بدون ذکر نام طوس ، به . نهایت به کشته شدن فرود انجامید 
که پادشاه نباید سپاه را به دشمن یعنی طوس بسپارد ؛ چرا که شاهزاده اي چون طوس که از نژاد  گردد یمو یادآور  کند یماشاره 

با این تمهید شاعر . ادشاهی باز مانده است ، اگر دست از زیاده خواهی بردارد ،  شگفت خواهد بود شاهان بوده واکنون از پ
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همین شیوه و فضاي مبهم و .  مخاطب را براي شنیدن خبر آماده کند وهمان حس و عاطفه را در او نیز به وجود آورد  خواهد یم
  :  شود یم کلی در ابیات ابتدایی داستان رستم و اسفندیار نیز دیده

  ...کنون خورد باید می خوشگوار              که می بوي مشک آید از جویبار 
  همه بوستان زیر برگ گل است              همه کوه پر الله و سنبل است
  به پالیز بلبل بنالد همی                            گل از ناله ي او ببالد همی

  ...ندانم که نرگس چرا شد دژم                 چو از ابر بینم همی باد و نم    
  ...که داند که بلبل چه گوید همی            به زیر گل اندر چه موید همی ؟
  همی نالد از مرگ اسفندیار                          ندارد به جز ناله زو یادگار

  ) 712: 1385ی، فردوس(
تا در این جو پر  کند یمان فضایی پر از اندوه ، غم ، نگرانی و اضطراب را ایجاد بیت آغاز این داست 16و فردوسی هنرمندانه در 

  . ، آماده سازد  افتد یماز تشویش و دلهره خواننده را براي شنیدن خبر و حادثه ي شومی که براي یکی از قهرمانان محبوب اتفاق 
  . ها داستانی در آغاز برخی دیگر از ي آغازین و پیش درآمدهاي هنري دیگر فردوسها خطبهو از همین نوعند 

و این خود فضاي کلی شاهنامه را که آرزوي حاکمیت خرد و  شود یمنیز شروع شاهنامه با ستایش خرد و مقام آدمی شروع  
  : کند یمحکمت برجهان است منعکس 

  به نام خداوند جان و خرد      کز این برتر اندیشه برنگذرد
  )همانجا (

  برخورد زو نیوشنده گوش خرد                                     که از یارب داري چه تا کنون
  داد راه از به را خرد بداد                                           ستایش ایزد چه هر از بهتر خرد
  ...سراي  دو هر به گیرد دست دلگشاي                                 خرد خرد و رهنماي خرد

  بود چه که آفرینش بگو پس سود ؟            از این چه ،گفتن نیست کس چو حکیما
  نهان و آشکار همی جهان                                            ببینی کردگار کرده ي تویی

  بگوي کس هر به و بپوي گیتی جوي                                  به راه دانندگان گفتار به
  ) 1:  1385ی ، وسفرد(

،  ریخي مرگ ، گذران بودن جهان ، تقابل شر و ریناگزي شاهنامه  دین باوري ، ها داستاني از اریبسي  هیمادر حقیقت درون  
 )  38:  1381رستگار فسایی ، :  رك . (تکیه بر دانایی و تدبیر است که از اصول هویت ایرانی در شاهنامه معرفی شده است 

کسی که پایبند خرد است ،  "در بینش فردوسی .  ابدی یمو با آن پایان  شود یمخداوند و ستایش خرد آغاز  شاهنامه با نام
 ها گرهآنگاه که . تا خرد انسان برجاست ، او را به کار و کوشش رهنمون است . که خرد چشم جان و راهنماي آدمی است  داند یم

  )  328:  1374به نقل از رضا ، ( ".  ردیگ یمو از جهانداري برتر از خرد کمک   برد یمباز کند ، به سوي پروردگار پناه  تواند ینمرا 
  
  : ي گسترده ساز، فضا  کوچکي خرد و فضاساز. 3و  2
عنوان آورده  کو وابسته به هم هستند ، آنها را در ی دهیتنگفت در هم  میخواهدر ادامه  کهدو فضا همانگونه  نیا کهاز آنجا    

 هاتیتشب،  لیتمث،  ریالنظیی مانند مراعات ها هیآرای و واژگاني ها تناسبکه از راه  میکن یمي خرد  به فضاهایی اطالق هافضا.  میا
  .  ندیآ یممحدود به وجود  تیبچند  ای کدر ی. . . گسترده و 
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ی واحد شعر سنتدر شعر . دکن جادیا دینباي تضادیی شعر نهاي فضاو  کلي خرد با ساختار سازنوع فضا  نیاتوجه داشت  دیبا
و محسوس در همان محدوده  محکمیی فضا،   شوند یم جادیا تیب کواژگان ی نیب کهیی معنای و لفظی تناسباتاست و معموال  تیب
یی محسوس تر ، هم از فضا تیبساخت و معنا تناسب دارند ، اما در محدوده ي  ریزاز نظر  گرید اتیابهرچند با  که کنند یم جادیا

  :  آورند یمی به وجود نظرلفظیی و هم از معنا نظر
  ستاره سنان بود و خورشید تیغ                      ز آهن زمین بود و از گرد میغ
  درخشان به گرد اندرون تیغ تیز                      تو گفتی برآمد همی رستخیز

  ...به گرد اندروندرخشیدن تیغ الماس گون                          به کردار آتش 
  جهان سر به سرگشته دریاي قار                    برافروخته شمع از او صد هزار
  خروشیدن کوس با کرناي                           بجنبد همی دشت گفتی ز جاي

  )  476:  1385ی ، فردوس(
موقعیتی بسازد  کند یمو هم سعی  آورد یمچند بیت در هم تنیده فوق فضاي صحنه حرکت سپاه را هم جلوي  چشم مخاطب 

و بیت آخر عناصر  سازد یمچهار بیت اول عناصر دیداري فضا را . تا با گوش نیز خواننده صداي مهیب کوس جنگی را بشنود 
ی ي ستاره ، خورشید ، زمین و میغ از یک طرف و سنان ، تیغ و آهن از سویها واژهتناسب بین .  دهد یمشنیداري آن را ترتیب 

و این صحنه با حرکت  اندینما یمدیگر و رابطه ي تشبیهی بین آنها فضایی خرد  و زیبا از درخشش آالت و ابزار رزم  سپاه ایران را 
و با تشبیه آن به رستخیز و آتش پشت گرد و دریاي قیرگون   شود یمو تکاپوي سپاه و ایجاد گرد و خاك حاصل از آن آرایش 

و با ایجاد سر و صدا و خروش کوس و کرنا گویی که زمین را در زیر پاي خواننده به  کند یمجلوه  باشکوه تر و پر طمطراق تر
  .  آورد یملرزه در 

  . کنند یم جادیای شعر را کلي فضاقرار گرفتنشان ،  گریکدی کناراز در  کهي خرد مثل قطعات پازل هستند فضاها  
از تمثیل درخت تلخ  کند یم انیبي رستم برا اوشیسد را از مرگ تلخ افسوس خو کهی هنگامویسه   رانیپفردوسی از زبان 

تا خواننده با ذائقه خود نیز این طعم تلخ را بچشد در صورتی که دو بیت آخر این بند براي بیان مطلب مورد نظر  کند یماستفاده 
  :، نشان داده است  این هدف را شاعر با یک مجموعه واژگانی که پیوند مراعات النظیر دارند. کافی است 

  مهتران از کهتر کردن گران                     گله نداري گر تو را بگویم
  خون برگ و آمد کبست بارش اندرون           که به باغ درختی بکشتم

  گنج و زندگانی مرا بد به رنج                     بدو دادم آب همی دیده ز
  آمده است زهر تریاك بار کز او     آمده است       بهر رنج همه زو مرا

  داشتی سپر ها يبد پیش داشتی                        به پدر چون مرا سیاوش
  انجمن  زان و شاه  از آن من            کشیدم که رنجا و سختی و درد بسا

  ) 395:  1385ی،فردوس(
 کناري به ظاهر متفاوت و متضاد را در فضای دو دوسفر که شود یم دهیدیی جاهاي در فضاساز نیانمونه ي هنرمندانه تر  

قراردادن .  گرندیکدی کننده لیتکم که کنند یمی را ایجاد کسانی آوردکه این فضاهاي متفاوت در عین حال حاالت یم گریکدی
ی فردوسي فضاساز داتیتمه نیترنشان دهد ، از هنرمندانه  شتریبي را شاد اشدت اندوه ی کهي اي شاد و اندوه بار، به گونه فضادو 

 کهی هنگام.  کردآن استفاده  نییتبي شناخت و براي زیچاز ضد هر  توان یم» باالضدادها اءیاالشتعرف « با توجه به  رایزاست ؛ 
به  شود یم، مجبور  ادیزي ها کشتهبا  شکستهی دشوار، خسته و جنگبعد از  رانیا لشکرو  شود یم روزیپ انیرانیادر جنگ با  رانیپ
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نکته آنکه شاعر فضاي .   دهد یمنشان  گریکدی کناررا در  رانیاتوران و  لشکربر  حاکمي مختلف فضای دو فردوس،  ندیبنشقب ع
  :شاد سپاه توران را کوتاه و موجز نشان داده اما فضاي سپاه ایران را با اطناب توأم کرده است 

  نماند فراوان ز ایشان :گفت  بخواند                  همی را سپه پیران سپهدار
  الژورد ، کشور بر موج زرد                   زند یاقوت دریاي که بدانگه
  کنیم پیچان شاه دل کنیم         بر ایشان بیجان است ،  زنده که را کسی
  سراي پرده پیش بر زجاي                                نشستند شادمانی با برفتند
  خواب دشت برآن نیامد را رباب           سپه و چنگ آواي ز شب همه

  نژند و سوگوار پسر بر مستمند                    پدر همه لشکر روي وز این
  بود شسته زمین بزرگان بود              به خون خسته و کشته پر دشت همه
  به جاي پا کس ندانست پاي          نهادن و دست آوردگه راست و چپ
  بگذاشتند ، خوار بد بیگانه برداشتند               چو تهخس همی شب همه
  بردوختند و ببستند سوختند                        گسسته همی آتش خسته بر

  ...بود بسته بسی و بود کشته بود                بسی خسته گودرزیان ز فراوان
  ) 361:  1385ی،فردوس(

  
  :فضا  جادیاي هاعناصر سازنده و مولفه 

ي ها تیذهنباید اذعان داشت که اثر ادبی و متن یک نوشته صامت است و یک تصویر ثابت دارد اما خوانندگان مختلف با    
اما اگر به فضاي شعر قائل . بنابر این درك قسمت مهمی از فضاي شعربه حال مخاطب بستگی دارد .  شوند یممتفاوت با آن روبرو 

 کهگرفته  کارمولفه ها را به  کدامو  کردهیی توجه زهایچاست و شاعر در سرودن شعر به چه  هستیم ، این فضا چگونه ایجاد شده
  شده اند؟ جادیایی در ذهن ما فضاها نیچن

مجموعه عناصر .  شود یمهمه ي آن احساس  ایی از شعر یها بخشبر شعر است و از خواندن  حاکمی و کل طیمحفضا معموال   
، حتی  فیتوصی ، صور خیال ، واژگان ، قیموسعناصري چون . جدا نیست  سازند یمزبان ادبی اثر را سازنده ي شعر از عواملی که 

ی از مجموع آنها فضا به وجود گاهي دارد و شتریبی برجستگعناصر  نیای از کی یگاه. نیز در ساخت فضا نقش دارند  شهیاند
  : نین برشمرد چ توان یماز جمله عناصر مهم فضا ساز در شاهنامه را . دیآ یم

  
  : فیتوص. 1

  لیدلی شاعر به گاه.شود یمیی عالم شعر ایپوی ، تنوع و گستردگساز شعر است که موجب  ریتصوی از عناصر کوصف ی    
ي منظرهاي از ا دهیپد ای ءیشي در ذهن مخاطب ، به ریتصو کاملي ریگ شکلي برا،  شیخوشدت و رقت عاطفه و احساس 

  . دهد یمی از آن به دست متنوع تفایتوصو  نگرد یممختلف 
ي ا دهیپد ای ء یشي از اوصاف اشاعر مجموعه  رایزي شعر نقش دارد ؛ فضا جادیادر  گریداز همه ي عناصر  شیب فیتوص    

ي ریجلوگ،  شود یمي شعر  فضا رییتغموجب  که ریتصاوی پراکندگو از   آورد یم گریکدی به دنبال یانیب داتیتمهرا در قالب 
  .  ندک یم

با  گریدي ها دهیپد ادر وصف بهار و صبح ی که دیقصای هستند ، بخصوص در تغزل فیتوصی فارسي از اشعار ادیزبخش    
  .  کنند یممقصود شاعر است،  که دهیقصی اصلیی خاص ، مخاطب را آماده ي ورود به تنه ي فضاي القا
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 ای ریتصوهر  کهي ابه گونه .  کند یم جادیای متنوعي اهافضآنها  کمکدارد و به  فاتیتوصي در ادیزی مهارت فردوس    
  :  دیگو یمدر وصف شب  ژهیمنو  ژنیبی در آغاز داستان وقت.  کند یم قیتزري را به فضا عنصرصفت ، 

  تیر نه کیوان ، نه پیدا ،  بهرام به قیر              نه شسته روي شبه چون شبی           
  )433: 1385ی،فردوس(
و ارتباط اساطیري کیوان با رنگ سیاه و تراکم واژگان مربوط به سیاهی و  وانیکبودن بهرام و  دایناپو  ریقوردن شب و با آ  

و مخاطب از آغاز خود را در  دیافزا یم زینو با آوردن شبه ، هراس و وحشت را  دهد یمی را نشان ظلمانو  کیتاریی فضاتیرگی ، 
 فاتیتوصی با ادامه ي فردوسشود ، باز  جادیایی فضا نیچن کهی بود کاف تیب نیهمهر چند .  ندیب یمو هراس آور  کیتاریی فضا

  :  دیافزا یمبه آن  زینرا  سکوتو عنصر  سازد یمتر  هراسناكخود ،  فضا را محسوس تر و 
  پرزاغ از گسترده فرش راغ                   یکی و دشت بر تیره شب سپاه
  دهن کرده باز سیه مار رمن                       چواه به چشم سو هر ز نموده
  چهر اندود اندر به قیر گفتی سپهر                  تو خورده زنگار پوالد چو

  قار دریاي ز خیزد موج جویبار                     کجا لب و باغ گشت چنان
  پاي و دست را خورشید سست به جاي       شده گردان گردون ماند فرو
  اندرون به خواب شدستی گفتی قیرگون               تو چادر آن اندر پهرس

  پاس نگهبان برکشیده هراس                    جرس پر خویشتن دل از جهان
  بد و نیک از بسته زبان دد                              زمانه هراي نه و مرغ آواي نه
  دیریاز شب زان شد تنگ دلم               فراز               از نشیب پیدا هیچ نبد

  ) 433:   1385ی ، فردوس(
  . متناسب است ژنیبی و وحشت چاه رگیتی فضا را مناسب داستان ساخته و با فاتیتوص نیچن

ی در محسوس ساختن حال و فردوس گرید داتیتمهي داستان در نشان دادن فضا از ها تیشخصی از کوصف حاالت مختلف ی
یی دلهره آور و ملتهب فضا، داستان به  رود یمي چاه شغاد سورستم به  کهی هنگام. ي حس به مخاطب است القاو  ي داستانهوا

مهم دست  نیابا وصف حاالت رخش به  بلکهفضا را نشان دهد ،  نیا میمستق انیببا  که شود ینمي خود وارد داستان راو. دارد  ازین
  : ازدی یم

  يکوچون گرد  کردرا  شیخوي       تن وب افتی یم خاكی رخش زان هم  
  چاك کردی همرا به نعلش  نیزم         خاكي بوی جست و ترسان شد از هم

  دو چاه انیم امدیبتا  نیچنبزد گام رخش تگاور به راه                                     
  )762:  1385ی،فردوس(

  . کند یم تیتقوي عاطفه را القاو  يداریدفضا ، حادثه را  میمستق ریغ انیبگونه  نیا 
ي مواقع حس اپاره  کهي گذشته است ها یقهرمانو  ها جنگافتخارات و  فیتوصدر شاهنامه،  فیتوصي از گریدنوع   - 2

  .سازد یم حاکمي داستان فضاي را بر نوستالوژ
این حس را نوستالژي یا غم غربت و  ،شود یدچار نوعی اندوه توام با حسرت م، وري گذشته در ذهن خود آانسان با یاد     

در واقع  دلتنگی براي گذشته ، بیان خاطرات همراه با افسوس و حسرت ، پناه بردن به دوران کودکی و یادکرد . حسرت گویند
موجب ... ، پناه بردن به آرمانشهر و ) باستان گرایی ( حسرت آمیز آن ، گرایش مفرط به بازگشتن به وطن و زادگاه  ، آرکائیسم 

  )    65:  1386شریفیان ، .(   شوند یمحس  نیا
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را در آثار سنتی ادبی  شیها نمونهاین مبحث علی رغم نو بودنش در مباحث علوم انسانی و ادبیات ، مفهوم تازه اي نیست و 
ادبیات عرفانی جداشدن ي اصلی ها هیماو یکی از بن  شود یمبسیار شاهد هستیم ؛ به گونه اي که مثنوي با غم جدایی از یار آغاز 

روح از اصل وجودي خود است ، غم از دست دادن عزیزان ، حسرت برعمر رفته و پیري و یاد مرگ را در شعر خاقانی ، 
یی بر ها مضمونکه در آن به چنین  هاست نمونهناصرخسرو ، خیام و بسیاري دیگر بارها خوانده ایم و شاهنامه نیز از جمله این 

  .میخور یم
 کهی هنگام.  سازد یم حاکم ها داستانیی اندوه بار بر فضاحس ،  نیاي شاهنامه بارها با استفاده از ها يسازی در فضا فردوس  

  : برد یمبهره  وهیش نیایی اندوه بار از زبان زال از فضا جادیاي برا،  رسد یمخبر مرگ رستم به زال 
  هالك دگرد روباه گفتار خاك       به به بینم پیش رستمی چون که
  یادگار؟ جهان اندر ماندم زار؟               چرا به نمردم ایشان پیش چرا
  آرامگاه؟ و خواب بایدم گاه ؟                    چرا و زندگانی بایدم چرا
  کرد ساز همی پهلو پور بر کرد               چو آغاز مویه بسی آنگه پس
  کندآورا ، جهاندیده دالور          مهترا ،           یال ،  ، شیرگیرا ،  گوا

  فرزانگی و بزرگی آن مردانگی                کجات و دلیري  آن کجات
  گران یال و برز و بر آن روان       کجات روشن و راي و دل آن کجات
  بنفش تیغ و گوپال و تیر درفش          کجا اژدهافش بزرگ آن کجات

  )765:  1385ی،فردوس(
گونه است سخن  نیهمباز از . ي در شعر وارد شده است نوستالوژو عظمت گذشته ، حس  شکوهي ادآورآخر با ی تیبدر سه 

ساخته و زابل در خشم انتقام شاه  ریاسبهمن زال را  که، آنجا کند تیحمااز آنها  تواند ینممرده و  نکیا کهرودابه خطاب به رستم 
  : سوزد یم

  ، رمایني گو نامور  رهینب                            ، گوا ، رستما ، رایدلزارا ،  که
  گشتاسب اندر جهان شاه بود ؟ کهآگاه بود                کهي ، بودتو تا زنده 

  )772:  1385ی،فردوس(
  : کند یمو آن را وصف  دیآ یمیی مناسب ،  به زمان حال فضاي ، نوستالوژحس  جادیاي گذشته و ادآوربعد از ی

  ریت کانیپبه  کشتهپسر زار                ریاساراج و دستان گنج ت کنون
  )همانجا(

 نجایادر  "بود  "فعل . ی شاعر است درونافسوس  نیانشانگر » بود « فعل .  خورد یمرودابه بر خاطرات خوش گذشته افسوس 
ي فضاو حالت دریغ و افسوس در  دهد یم گذشته و گذشته ي آن نیز قطعیت دارد ، خبر اکنوناز تاسف بر امري که اتفاق افتاده و 

  .  پراکند یمشعر 
  : دیسرا یم؛ آنجا که این گونه سوگوارانه  مینیب یمنمونه ي تاثر برانگیز این فضاسازي را در غم رستم از کشتن فرزند خود 

  همی گفت زار اي نبرده جوان                  سرافراز و از تخمه ي پهلوان
  شید و ماه           نه جوشن نه تخت و نه تاج و کالهنبیند چو تو نیز خور

  که را آمد این پیش که آمد مرا؟                 بکشتم جوانی به پیران سرا
  نبیره ي جهاندار سام سوار                         سوي مادر از تخمه ي نامدار

  دم نشستبریدن دو دستم سزاوار هست                 جز از خاك تیره مبا
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  کدامین پدر هرگز این کار کرد ؟              سزاوارم اکنون به گفتار سرد
  به گیتی که کشته است فرزند را ؟                  دلیر و جوان و خردمند را
  نکوهش فراوان کند زال زر                              همان نیز رودابه ي پرهنر

  که دلشان به گفتار خویش آورم ؟      بدین کار پوزش چه پیش آورم؟   
  چه گویم چو آگه شود مادرش؟               چگونه فرستم کسی را برش؟
  چه گویم چرا کشتمش بی گناه                     چرا روز کردم بر او بر سیاه
  پدرش آن گرانمایه ي پهلوان                چه گوید بدان پاك دخت جوان

  م نفرین کنند                     همه نام من نیز بی دین کنندبر این تخمه ي سا
  )199:  1385ی ، فردوس(

؛ اما اگر شاعر هنرمندانه  کشاند یمیی و جماد ستایارا به  فیتوصمعموال  کهاست  فیتوصنوع  نیترآوردن صفت موجز    - 2
ی برخی در مورد فردوس کهي کارهمان . ی نشان دهدوبخفضا را به  تواند یم،  ردیگعنصر بهره  نیای از بالغي کارکردو با 
، با چهره و  تیشخصهر  کهي آنها آورده است براي اصفات را به گونه  ها تیشخص فیتوصي در و. انجام داده است ها تیشخص

،  ابیسافراصفات رستم ، صفات . ساخته است پیتی نوعدر واقع از قهرمانان . ردیبگي جای در ذهن مخاطب خاصي ها یژگیو
  : ضحاكبه فراخور آنهاست ؛ مثال در مورد  کدامهر ... و  اوشیسصفات 

  .ي آرزو بدشیمچون  کهچنان بد                    يخووارونه  ضحاك نییآپس 
  )18: 1385ی، فردوس(

  
  ی جگرگفتاز هول  دشیبدر                             دادگریب ضحاك هیفروما

  )15: 1385ی، فردوس(
ی ، منفی تیشخصاز او » ...ي وتاز ضحاكجادوپرست ، ستمگاره  ضحاكبد روزگار ،  ضحاك،  نید ناپاك ضحاك«  زین

ي از ا هیسا که ردیگیی قرار فضا، در  ضحاكبه نام  دنیرسمخاطب با  شوند یمصفات موجب  نیا. ساخته است  شیبداندمنفور و 
  :رده آو اوشیسي برا کهی صفات ای. است  حاکمنفرت بر آن 

  ي بدانست شاهوي خردمندی گناه                 ببد  کاراز آن  اوشیس
  ) 212: 1385ی، فردوس(

ي موثرنقش  اوشیس تیشخصي داستان و  ساخت چهره و فضا تیتقودر » ...یی ، شرم  و گوی ، جوان ، راست بافره« زین
  .  ي اوهستند جوانمردیی و نامجوقدرت ،  میمفاهبردارنده ي  در مورد رستم آورده و در کهی صفاتگونه است  نیهمباز از . دارند 
ي موثرو صفات مترادف و مرتبط با آنها نیز در ساخت و پروردن فضاهاي شاهنامه نقش  ها رنگی انیبکاربرد صفت   - 3 – 1
و باورها  ها شهیاندبرخی  توجه به این عنصر و کارکردهاي مختلفش در شاهنامه ، اهمیت و نقش آن را در به دوش کشیدن. دارند 

دید که عنصر رنگ در آن محمل  توان یمبخش بزرگی از شاهنامه اسطوره است و کمتر اسطوره اي را .  کند یمبیشتر آشکار 
 ها یپاک، اسب پادشاهان و پهلوانان ، کواکب ،  ها درفش،  ها جامهو باورها نباشد ؛ رنگ  ها شهیاندبرخی مفاهیم و رمزگشاي بعضی 

همه هدفدار و باورمندند و فردوسی که در پیوند تنگاتنگ با ... ، عزا و شادي و  ها ییاهوراو  ها یمنیاهر، روز و شب ،  ها يدیلپو 
  . هنرمندانه از این عنصر بهره برده است  شیها داستانو باورهاست ، در توصیف فضاهاي  ها اسطورهاین 
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در شاهنامه رنگ سیاه و . شود یم ریتصاوي شدن داریدموجب  زین ی است ، در شعرنقاشی اصلعنصر  کهرنگ آن چنان 
پربسامدتر هستند و ... آبنوس ، قیر ، قار ، مشک ، پرِ زاغ ، دیزه ، شبرنگ ، شبگون ، تیره ، تاریک و : ي هم ردیف آن مثل ها واژه

را ملموس تر و عینی تر نمود ه  ها يفضاسازبیشتر در توصیف فضاي رزمگاه و انبوهی لشکر و ترسیم دشت نبرد به کار رفته اند و 
شاهنامه که در برگیرنده ي نبردهاي گسترده ي ایران و توران هستند ، به کار رفته  5و  4اند و بر اساس بسامد هم بیشتر در جلدهاي 

سپاه ایران را در مستی و  آنجا که پیران ویسه -براي مثال در ابیات زیر از داستان فرود سیاوش ) 150:  1386حسن لی ،  رك.( اند 
  :بسامد و کاربرد هنري این صفات را ببینید   - تازد یمو بر آنان  کند یمبی خبري غافلگیر 

  نخستین رسیدند پیش گله                     کجا بود بر دشت توران یله
  گله دار و چوپان بسی کشته شد             سر بخت ایرانیان گشته شد

  سیاه  گردایران شدند                      برفتند برسان وزان جایگه سوي 
  همه مست بودند ایرانیان                         گروهی نشسته گشاده میان
  خروش آمد و بانگ زخم تبر                سراسیمه شد گیو پرخاشخر
  بیامد به اسپ اندر آورد پاي                به کردار باد اندر آمد ز جاي

  دید تیره سپه آسمان گردبه پرده سراي سپهبد رسید                      ز 
  برخاست زآوردگاهگرد  بدو گفت برخیز کآمد سپاه                یکی

  ...برانگیخت آن را که هوشیار بود      دود همی گشت برگرد لشکرچو 
  بارانش تیر ابر سراسیمه شد خفته از دار و گیر                 بر آمد یکی

  سپیده چو برزد سر از برج شیر ،                به لشکر نگه کرد گیو دلیر
  همه دشت از ایرانیان کشته دید                سر بخت بیدار برگشته دید

  آبنوسچون تیره دریده درفش و نگونسار کوس            رخ زندگان 
  به خون اندر آغشته بودهمه رزمگه سر به سر کشته بود          تنانشان 

  )336:  1385ی،فردوس(
، باالست و این نکته به  شوند یمیی که این بار معنایی را در ذهن متصور ها واژهدر ابیات ذکرشده بسامد واژگانی رنگ سیاه و   

لود و اندوه بار ناشی از ، فضاي غبار آ کنند یمیی که از نظر معنایی و تصویري این تیرگی و سیاهی را تکرار ها صحنههمراه بسامد 
 شوند یمکه سیاه بختی و تیره روزي را متذکر  "سر بخت ایرانیان گشته شد  "؛ مواردي مثل دوبار تکرار  نندیآفر یماین شبیخون را 

ن فضاي ای... یا گرفتگی آسمان ، گرد برخاستن از آوردگاه ، پر بودن آوردگاه از اجساد ایرانیان ، در خون آغشته بودن کشتگان و 
  .  انندینما یمپراندوه و مالل انگیز را تیره تر و سیاه تر 

  :یا به این ابیات از داستان کشته شدن سیاوش ، مظلوم ترین چهره ي شاهنامه ، بنگرید 
  یکی تشت بنهاد زرین برش                  جدا کرد زان سرو سیمین سرش

  برد و کردش نگون به جایی که فرموده بد ، تشت خون        گروي زره
  خورشید و ماه بپوشید برآمد                         سیاه  گردي تیره یکی باد با

  همی یکدکر را ندیدند روي                       گرفتند نفرین همه بر گروي
  )265:  1385ی،فردوس(
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کوري ( ، ندیدن یکدیگر ) سیاهی ( رشید و ماه ي تیره ، گرد ، سیاه و پوشیدن به همراهی شبکه ي معنایی گرفتن خوها واژهکه 
و نفرین فرستادن ناشی از کدورت این کار گروي ، صحنه ي غم انگیز ناشی از کشته شدن بی گناه این چهره ي ) و تیرگی چشم 

  . کنند یمو خواننده را در این غم و درد شریک  کنند یممحبوب را ترسیم 
  

. ، سپیدي و واژگان مرتبط با آن پربسامدترین رنگ در ساخت فضاهاي شاهنامه هستند  در این زمینه از رنگ سیاه که بگذریم
، پاکی و راستی ، آفرینش اهورایی ،  ها جشنفردوسی از این رنگ نیز در توصیف روز و طلوع خورشید ، توصیف زنان ، توصیف 

، زیباتر و روشن تر نقش  ها رنگا بهره گیري از این بهره گرفته است و فضاهاي شاد ، محبوب و جذاب را ب... و  ها ییبایزبیان 
ي کیخسرو و  در سپیدي  جاودانه شدن او ، کیقباد و خواب دیدن ها داستاندر  توان یمي این بهره گیري را ها نمونه.  کرده است 

مشاهده کرد که بر خالف .. .بازهاي سپید ، زال و سپیدي اندام و موي او ، توصیفات فراوان فردوسی از روز و طلوع خورشید  و 
  :شاد و روشن و سراسر امید و سرزندگی و خوشحالی  هستند ؛ براي مثال  فضاهاي قبلی این بار ها صحنه

  روانروشن شهنشه چنین گفت با پهلوان            که خوابی بدیدم به 
  شید به کردار رخشان یکی تاج            سپیدکه از سوي ایران دو باز 

  نازان شدندي برم                     نهادندي آن تاج را بر سرم خرامان و
  سپید و باز رخشان چو بیدار گشتم ، شدم پر امید               از آن تاج

  ز تاج بزرگان رسیدم نوید                       سپیدتهمتن مرا شد چو باز 
  چو ماه ، فروزان تهمتن چو بشنید از خواب شاه ،            ز باز و ز تاج

  چنین گفت با شاه کندآوران                 نشان است خوابت ز پیغمبران
  )122:  1385ی ، فردوس(

، در اینجا دیگر فضا شاد و روشن و پر از شور و نشاط است و  الفاظ مرتبط با رنگ  سپید ،  شود یمهمان گونه که دریافت      
  .فضایی روشن و شاداب ایجاد کرده اند 

  
  :ی قیموس. 2

شاعر  کهي است رو نیهماز . ی شاعر بسازد عاطفیی مناسب با حاالت فضا تواند یمیی القاگر حس است  و قایموس نیطن
ي خود را در دربار  دهیقص کهي شاعر.  برد یمی از اوزان تند بهره شادماني حاالت براو  نیسنگاز اوزان  هیمرثناخودآگاه در 

یوهان گوتفرید هردر .  دهد یم  تحركی  به شعر جان و قیموس.  کند یماستفاده  نیطنوزان فاخر و پر بخواند ،  از ا خواهد یم
آثار شاعر را تنها با چشمانمان نخوانیم ؛ همزمان با « :  گفت یمو  دانست یماساس شعر را در زبان و اصوات . ) م 1744-1803(

شعرهاي غنایی را باید این چنین خواند . را با صداي بلند براي دیگري بخوانید خواندن شعر ، آن را بشنوید یا اگر ممکن باشد ، آن 
ی عاطفی معنا و لحن نوعی شعر با قیموس)  245:  1374ولک ، ( » .  شود یمجان و حرکت و حیات آنها با اصواتشان پدیدار . . .  

ر موسیقی وار ، بی آن که تصور کلی از معنی یا شع« :  دیگو یم ولکرنه .  شود یمي فضاسازامر موجب  نیهم کههمراه است 
، صوت محض  میفهم ینمحتی ضمن گوش دادن به زبانی خارجی که آن را . . .  لحن عاطفی آن داشته باشیم ، وجود ندارد 

،  دهد یم یا آهنگ معنی داري را که گوینده یا خواننده به آن میکن یمي آوایی خود را بر آن تحمیل ها عادت؛ بلکه  میشنو ینم
  . کند یم حرکتي معنا راستای در قیموسدر واقع ) 175: 1382ولک ، (» .  میشنو یم

  :موسیقی بیرونی و فضاسازي .  1 –2
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شده است ، اما نگاه و اندیشه ي یک شاعر خالق و محتوا و فضاي درونی  فیتعر شیپقالب از  کی یعروضوزن  کهبا آن      
به وزن تشخص  تواند یما یک قالب ساده براي قرارگرفتن واژه درآن نباشد ، بلکه شاعر خالق وزن تنه شوند یمیک شعر ، باعث 

  .بخشد 
 نینخست کهي مروزي مسعودشاهنامه ي .  ی است حماسي ها داستاني پرتنش و اضطراب فضای وزن متقارب مناسب با قیموس

ی با فردوسی در گشتاسب نامه و سپس قیدقعد از آن ب. شاهنامه ي منظوم است ، به وزن هزج مسدس محذوف سروده شده است 
  )170:  1338صفا ،  رك.(و رواج دادند  دهیبرگزی حماس نیمضامي براوزن را  نیاانتخاب مناسب وزن متقارب 

ی به مختلفی به طرق فردوسدارد ، اما  ها جنگي ملتهب فضاتناسب با » فعولن فعولن فعولن فعل« تحركی پر قیموسهر چند  
ي ها تیموقعو در  کند یم جادیاگونه  گریدیی فضاوزن  نیاي جنگ ها صحنهدر  کهي اوزن تشخص داده است ؛ به گونه  نیا
  .اند  لیدخوزن  نیاو سرعت وزن و تناسب  لیتعدی در مختلفعوامل . یی مناسب مقال فضا، گرید

ی داتیتمهاز جمله ) ییآراواج (ي مناسبآواها دکاربری و تکرار ،  بسامد فعل ، عطف واژگان و درونی قیموساستفاده از    
شاهنامه از آنها  گریدي فضاهاو جنگ و جدال و  اهویهي پر فضایی مناسب با فضا جادیای وزن و برجستگی در فردوس کههستند 

  :   شود یمعوامل پرداخته  نیای بررسمثال به  ذکردر زیر به اختصار همراه با . بهره گرفته است 
  :ي فضاسازی و درونی قیموس.    2– 2
مخاطب  کهي ا؛  به گونه  دهند یمی نشان خوبی ، تب و تاب جنگ را به درونی قیموسی و لفظ عیصنا کناروزن متقارب در  

  :تنش و التهاب فضا دارند  جادیاي در موثرنام آواها نقش .  شنود یمي جنگ افزارها را صداو  ندیب یمفضا  نیاخود را در 
  يجوي جوي        ز خون شد همه رزمگه سواز هر دو برخاست  چکاچاك

  ماه دیشبا  ختیآویی بر گودهاده بر آمد ز هر دو سپاه                     تو 
  )122:  1385ی،فردوس(

  عمود گران                        سرانشان چو سندان آهنگران چاك چاكاز آن 
  )356:  1385ی،فردوس(

 جادیا، بهتر نقش آنها در  میکن سهیمقا اتیاب نیای را اگر با واج نیطن نیا.  کند یمفضا را دگرگون ي مناسب ، ها واج کاربرد
  :  دیگو یم،  کشد یم ریتصورا به  زدگردشدن ی کشتهی صحنه ي فردوس کهی هنگام.  شود یم آشکارتنش فضا 

  شاه          رها شد به زخم اندر از شاه آه گاهیتهی دشنه زد بر کی
  )1360:  1385ی،ردوسف( 

. سازد یمو خواننده را  با قهرمان داستان هم صدا  کاهد یمو از سرعت وزن  کند یمالقا  تیببر  نیسنگیی فضا» اه«واج  تکرار
  : دیگو یمدر مرگ سهراب . ي بلند بهره گرفته استهجاهافردوسی در نشان دادن مرگ بارها از  بلکه؛  ستینی اتفاق نشیگز نیا

  کرد کوتاه شهیاندو بد  کینز                              کردی آه کن پس یزا دیچیبپ
  )197:  1385ی،فردوس( 

  :   در داستان شغاد زین
  کرد کوتاهتهمتن بر او درد             کردشغاد از پس زخم او آه 

  )197:  1385ی،فردوس( 
 ستیني دشوارحروف هم صدا امر  دنیچدر کنار هم . ست ي اسخنور داتیتمه نیتري هنرو  نیتر فیظریی از آراواج       

ي شاعران خالق و ها سرودهدر . باشد تیموقعي مناسب با فضا جادیای معنا و تداعي راستاکه در  ابدی یمي هنري کاربردی وقت؛ اما 
  :ی فردوسمعروف  اتیاب نیای انجام گرفته است ؛ مانند خوبعمل به  نیاهنرمند 
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  عقاب پرّ چار بر او آب                                  نهاده  چو کانپی کرد گزین خدنگی
  شست آورد اندر گوزن چرم به دست                               به را کمان چاچی بمالید
  بخاست چاچی چرخ خم از راست ،         خروش آورد خم و کرد راست چپ چو

  ) 1182:  1385ی ،فردوس( 
  : مرغیساز زبان  تیب نیا زین. یی محسوس ساخته است فضاو  کند یمی تداعرا  کمانشدن  دهیشک) چ و خ(تکرار

  ي آورندگفتگوو ز بد  کینز                     ي آورند ،روی به سخت چیهگرت 
  ی هم اندر زمان فرّ مننیبب    ی  پرّ من                 کی  افکنبر آتش بر 

  ) 59:  1385ی ، فردوس( 
،  شوند یمتلفظ » ...فرررر« و » ...پرررر« که» فرّ«و » پرّ«ي ها هیقافبا مشدد آوردن «:  دیگو یم ریاخ تیبی در مورد کدکنی عیشف

ی ،  م ، کدکنی عیشف(».  میشنو یم،  شکافد یمي خود ها بالو هوا را با  دیآ یماز دور  کهرا  مرغیسي پرش صداحالت پرواز و 
1386  :101  (  
  : تکرارو عطف .  3 – 2

 بسامدکاربرد. دهند یمنشان ...  و اضطراب، آرامش، افسوس و  شوند یمبه هم عطف  ای تکرارفعل  احالت چند واژه ی نیادر 
  :شود یمالتهاب فضا  جهینتي مواقع باعث سرعت وزن و در اي مختلف است در پاره ها فعل

  نام تبر گفو  دیجوشو  دیخروش         امیناز  دیبرکشرا  غیت سبک
  ) 379: 1385ی، فردوس(

  و پا و دست نهیسرا سر و  النو ببست     ی شکستو  دیبرو  دیدر
  ) 771:  1385ی ، فردوس( 

  . شده است  شتریبو تنش  تحركموجب   ادیزحادثه و اتفاق را نشان داده و حوادث  کهر فعل ی
  : اتیاب نیاي نقش دارند ؛ مانند فضاسازدر نوع  زینو عطف واژگان  تکرار

  کشتی شب اندر هوا الله گفتو خشت                       تو  نیژوپو  غیت دنیدرخش
  ) 773:  1385ی ، فردوس( 

  ز هر دو گروه فکندهبه هم بر      کوه کوهچون  کشتههمه رزمگه 
  ) 771:  1385ی ، فردوس(

  : دهند یما بهتر نشان موضوع ر نیای را شامل شوند ، عروض رکن کی کدامي معطوف، هر ها واژهاگر 
  را  بسوخت نیزمی بر فروخت                شغاد و چنار و آتش کوه کرداربه 

  )774: 1385ی، فردوس(
تناسب هنگام  نیادر واقع ). فعول(بسوخت) فعولن( را نیزم) فعولن( چنار و) فعولن(شغاد و: گونه است  نیامصرع دوم  

  :شود یمی وزن عروض ارکانی برجستگخواندن موجب 
  کنان النیپژنده  نیزمبه دندان     گرازان  سواران دمان و دنان

  )467: 1385ی، فردوس(
  

  : شهیاند.  3
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و  هیمای درون ول؛  دهد ینمدر داستان نشان  آشکارا، خود را  شهیاندی گاه. است  شهیاندي سازی فضا اصلی از عناصر کی
،  دهد یمي خود را نشان ها شهیاند ها داستاني الی در البه فردوسگاه  آنکهبر در واقع ، عالوه . ی از آن است ناشي داستان محتوا
ي واالی شاهنامه ، نگرش گستردگ. گرفته اند  شکلي ا شهیاندي  هیپای بر اصلساخت و موضوع  ریزاز نظر  ها داستانی برخی گاه

ی باز و متناثر  نیا. ی در شاهنامه سایه افکنند گوناگونو ي متنوع ها شهیاندموجب شده اند که . . . ي فراوان  و ها داستانی ، فردوس
 55:  1387نامور مطلق ، ( » .در فرهنگ ایرانی دانسته اند  ها متنداراي بیشترین بیش «ی شاهنامه را برخیی است ؛ صدای چند داستان

 (  
ا به سه بخش اساطیري ، پهلوانی  و ی شاهنامه ربرخ. شده دارد  جادیاي فضاي در ادیز ریتاثنوع نگرش مخاطب در این اثر 

ی قدمعل. است  حاکمی بر سه بخش شاهنامه کلي فضااساس سه  نیابر )  216:  1378صفا ، .( اند  کردهي بند میتقسی خیتار
ی ، سرام.(. . .  ی و خیتار، عارفانه ،  انهیعامعاشقانه ، : است  ؛ از جمله  کرده میتقسي شاهنامه را به هفده نوع ها داستانی سرام

ی در نگاه داستانچه بسا . ی در شناخت فضاها دارند مهمی او نقش علمي مخاطب ، نوع نگرش و احاطه ي نگریی جز)  62:  1383
ي است رو نیهماز .  ندیببی اسیسي اثرممکن است شاهنامه را  استمداریس کی. ي عارفانه باشدگریدی و در نگاه حماسي اخواننده 

ی به حق شاهنامه را برخو  اموزندیبی را از شاهنامه پادشاه نییآپادشاهان  کهبود  نیاي برای در دربارها انخورسم شاهنامه «  که
ي شاهنامه فضای مذهبعالم  ک،  از نگاه ی داند یمی عرفانی متنی آن را عارف) 188:   1372ی ، احیر(» .  دانند یمي دار کشوردرس 
به  توانند یمي خود ادعاي اثبات برامخاطبان  نیاهمه ي .  ندیب یمی فلسفي اثررا  آن لسوفیف کی است و ینیدی و مذهبیی فضا

اثر را  نیایی تو در تو فضاهااست و  حاکماثر  نیافضاها بر  نیاهمه ي  کهآن است  قتیحق.   اورندیبو برهان  لیدلی کافاندازه ي 
مجموعه  بلکه،  ستندینعنصر خاص و محدود  کی ها داستاني  زهیگان رایزبه هم گره خورده اند ؛  ها هیمااند و درون  کردهاحاطه 

  . برده اند  شیپرا  تیروای را به وجود آورده و داستان ها هیماي از درون ا
ی و جنگیی فضاي پهلوانان است و هاي آوری و جنگ حماسي ها صحنهو فرجام او، مملو از  خسرویکبه عنوان مثال داستان   

 کهآنچنان . کند یمی به داستان القا عرفانیی فضا، شیخوپادشاه در فرجام  نیاوجود عزلت  نیابا . است  محاکپر التهاب بر آن 
ی عرفانیی فضاي از اشخاص شاهنامه را در اریبسعطار . ی راه جسته استعرفاندر متون  خسرویک ژهیبوو اشخاص شاهنامه  ها داستان
  :آورده است گریکدی کناری در حماس

  پیش است که قربان بس کیش زین تو را                     کیش است زشت نفس قربانِ دلت
  چاه در این زندانی کرد بیژن چو                                              ناگاه نفس فراسیابا تو را
  سنگت چاه ینا سر بر او نهاد                                              به جنگت آمد دیو اکوان ولی

نبانیدن زورِ نباشد                                                را جهان مردان که سنگی چنان آن را ج  
  چاه از گیرد بر گران سنگ این که                                راه در این باید رستمی پس تو را
  درآرد روحانی به خلوتگاه                                                   برآرد ظلمانی چاه زین تو را

ر ترکستان ز شریعت به ایران رویت کند                                                     طبیعت مکر پ  
  آنگاه دست بر جمت جام نهد                                              راه دهد روحت کیخسرو بر
ه یک یک جام زان تا که چوخورشید بینی می العین به رأي                               جاوید ذر  

  بارگیر است  را او دولت رخش که                                 پیر است راه این رستم پس تو را
  )ی نامه ،  بخش پنجم الهعطار، ( 

 بخشد یمی به داستان مذهبی رنگموضوع  نیهم؛  گردد یمباز   انتیشسوبا  کهی است به نید انیرایناماو جزو  گریدیی سواز  
 .  
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  :واژگان. 4

 ها ارتباطهر چه .  پردازند یموار به جنب و جوش  رهیدا که دهد یمی قرار مختلفي ها صفو در  کند یمشاعر واژگان را رام     
ساخت  ریزتنوع در  نیعهر واژه در .  ردیگ یم شکلتر  و منسجم کدستیی یفضاباشد ،   شتریبواژگان  نیبی کیالتیدي گفتگوهاو 

 رییتغ کهاست  آشکار.  آورد یمي ساختمند و منسجم به وجود شعرو  سازد یم گریدبا واژگان  هیالیی چند هاي وندهایپو معنا ، 
و شاعر از  شوند یمي شعر فضای دگرگونواژگان و همراه با آن موجب  رییتغموجب . .. ، عاطفه و شهیاند، معنا، محتوا، زمان، مکان
ي واژه با موضوع و سازگاری و هماهنگ.  برد یمبهره  راتییتغ نیاي برای نینشی و هم نیجانشدر محور  ها واژهي بالقوه  ي ها تیظرف

 ، دنیدر( یحماسدر هر صفحه ي آن بارها نام جنگ افزارها و افعال  کهی کتاب. فضا دارد  جادیاي در موثرمفهوم شعر نقش 
  :ی و پر تنش داردحماسیی فضاآمده ، . . .) و   دنیبار ریت،  دنیخروش

  یکی لشکر آمد ز پهلو به دشت            که از گرد ایشان هوا تیره گشت
  سراپرده و خیمه زد بر دومیل                     بپوشید گیتی به نعل و به پیل

  د دریا ز آواز کوسهوا نیلگون گشت و کوه آبنوس                 بجوشی
  درخشیدن خشت و ژوپین ز گرد            چو آتش پس پرده ي الژورد
  ز بس گونه گونه سنان و درفش ،          سپرهاي زرین و زرینه کفش ،
  تو گفتی که ابري به رنگ آبنوس           برآمد ، ببارید زو سندروس

  )    185: 1385ی، فردوس(
آنجا که فضا باید شاد و بزمی باشد ، . ي گوناگون دارد فضاها جادیاده در احضار واژگان در ی خارق العاقدرتی فردوس   
 ها تناسب؛ مثال در مجالس بزم در راستاي ایجاد فضایی بانشاط و شادمان  با یاري واژگان و  برد یمی از واژه هنرمندانه بهره فردوس

ه ي مازندرانی با توصیف و ترسیم طبیعت زیباي مازندران و حال و هواي ؛ وقتی قرار است نوازند ردیگ یمي دیگر ، فضا طراوت 
  : کنند یمو فضا را آماده  شوند یمو هنر فردوسی این گونه ترکیب  ها واژهخرم آنجا کاووس را به دیدن آنجا متمایل کند ، 

  آباد بادکه مازندران شهر ما یاد باد                                    همیشه بر و بومش 
  که در بوستانش همیشه گل است                  به کوه اندرون الله و سنبل است
  هوا خوشگوار و زمین پر نگار                          نه گرم و نه سرد و همیشه بهار

  ...نوازنده بلبل به باغ اندرون                                گرازنده آهو به راغ اندرون 
  است گویی به جویش روان                  همی شاد گردد ز بویش روان گالب

  دي و بهمن و آذر و فرودین                                همیشه پر از الله بینی زمین
  همه ساله خندان لب جویبار                             به هر جاي باز شکاري به کار

  )130: 1385ی، فردوس(
« : دانسته است  ها داستانی در آن واژگانی برخ کاربردی دانسته است و گواه خود را عرفاني شاهنامه را ها داستانی خبری سرام

ي حماسه دارند ، خود ها خوانیی ممتاز در هفت جا که. . . ، ظلمات و وید، مرغیسیی چون اژدها، ها واژهاز  انیصوفاستعماالت 
.  کنند یم جادیا گریکدبا ی هیالي چند ها ارتباطدر واقع واژگان در شاهنامه )  88:  1383،  یسرام( ». ي ماست ادعای بیتقرگواه 

  . شود یمیی واژگان معنابار  رییتغ، نگرش مخاطب موجب  میگفتي ا شهیانددر سطح  کههمان گونه 
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نوع  نیادر  کهفته شده  گر کاري به سازي فضا راستای در شاهنامه در گاهفعل خاص،  کی تکرارواژگان، بخصوص  تکرار
را  اریاسفندی دارد سعرستم  کهساخته است؛ مثال آنجا  حاکم تیببر  اندوهناكیی آرام و گاه فضاو  کاستهالتهاب و تنش را   شتریب

  :ساخته است حاکمیی ملتمسانه و خواهشگرانه بر سخن فضافعل  تکراراز جنگ با خود باز دارد ، 
  مکنی کامرانبر بال  نیچن                            مکنی جوان ارایشهر مکن

  به جان خود و من گزند اوریم    نژند  ارایشهر مکندل ما 
  )735: 1385ی ، فردوس(

  . اند کاسته ندهیگوي حال مقتضاحادثه را نشان داده و سرعت را به  کي  استمرار یابه گونه  کساني یها فعل
و  دیناامبه جنگ است ،  لیماو همچنان  رفتهینپذخواسته ي او را  اریاسفند کهآن  لیدلرستم به  کهنوع است آنجا  نیاباز از 

  :شود یم حاکمیی اندوه بار بر شعر فضا.   شود یمي وو آماده ي جنگ با  گردد یمناراحت به خانه باز 
  خویش دیوان به چندي کرد خویش ،       نگه ایوان به بیامد رستم چو

  زردروي و پژمرده دید ورا                       اوي نزدیک به بیامد زواره
  نامدار مغفري و جوشن بیار                   یکی هندي تیغ رو گفت بدو

  گبر و آر گران گرز و آر ببر           کمند و آر برگستوان و آر کمان
  )738: 1385ی، فردوس(

 ". استادانه نشان داده است» اریب«فعل  تکراررا با ] رستم[وی اخستگی اندوه و فردوس« :دیگو یم اتیاب نیادر مورد  سایشم
  )35:  1374،سایشم(

  
  :جهینت

 ها داستاني با تر محکممخاطب ارتباط  شود یمي شاهنامه دارد و موجب ها داستانیی ایپوي در موثري مناسب نقش سازفضا    
ي فضا. اثر وجود دارند  نیاي گسترده در فضاي خرد و فضای ، کلي مبهم و فضاي سه سازاز نظر محدوده ي فضا .  کندبرقرار 

ي خرد و گسترده در هم فضاها.  دهند یمی داستان را نشان کلي هوابیشتر ایجادشده اند  و حال و  ها داستاني ها مقدمهمبهم در 
ي از مولفه سازي فضا رابی فردوس. شده است جادیایی گسترده فضاي خرد و منسجم ،  فضااز چند  کهگونه  نیااند ؛  به  دهیتن
ی چند داستانی باز و متنشاهنامه . بهره گرفته است . . .  ي و نوستالوژ،  شهیاند، واژگان ،  ها رنگی ، قیموس،  فیتوص: یی مانند ها

 . ندیب یم حاکم ها داستانی برخیی متفاوت بر فضا شیخوي نگرش اقتضاي به ایی است و هر خواننده صدا
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  منابع 
  2 ي شماره ، یپژوه ادب ي فصلنامه ، " یفردوس ي شاهنامه در رنگ کارکرد ")  1386(  انیاحمد الیل و کاووس ، یل حسن

.  
 ، خردمند روان و پهلوان تن ي مجموعه ، " شاهنامه يها داستان از یبرخ در درام عناصر ")  1381(  جالل ، مطلق یخالق

  .  تهران ، دوم چاپ ، نو طرح انتشارات ، مسکوب شاهرخ ي راستهیو
  . تهران ، چهارم چاپ ، دیمروار انتشارات ، یادب اصطالحات فرهنگ)  1380( مایس داد،

  . تهران ، اول چاپ ، نو طرح انتشارات ، یرانیا یشناس تیهو و یفردوس)  1381(  منصور ، ییفسا رستگار
  تهران ، اول چاپ ، یفرهنگ قاتیتحق و العاتمط ي موسسه نشر ، یشناس یفردوس يها سرچشمه)  1372( نیام محمد ،ی احیر

   . تهران ، چهارم چاپ،  یفرهنگ یعلم انتشارات ، خار رنج تا گل رنگ از)  1383( یقدمعل ، یسرام

 دانشگاه یانسان علوم ي فصلنامه ، يریمش دونیفر اشعار در غربت غم ينوستالوژ ندیفرا یبررس ")  1386(  يمهد ، انیفیشر
  . 69 و 68 يها شماره ، هجدهم و هفدهم سال ،)  س(  الزهرا

  .  تهران، چاپ اول ،  فردوسانتشارات  ،  شعر یسبک شناس) 1374( روسیس ، سایشم

  . تهران ، هفتم چاپ ، یفردوس انتشارات ، رانیا در ییسرا حماسه)  1378(  اهللا حیذب ، صفا
  . ، انتشارات زوار ، چاپ اول ، تهران ی روحانفواد  حیتصحی نامه ، اله) 1351(عطار، شیخ فریدالدین

  . تهران ، منه چاپ ، قطره اتراشتنا ، انیدیحم دیسع کوشش بهبر اساس چاپ مسکو ،  ، شاهنامه)  1385(  ابوالقاسم ، یفردوس
  . تهران ، ششم چاپ ، سخنانتشارات  داستان، عناصر)  1388( جمال ،یصادق ریم

  . تهران ، اول چاپ ، یفرهنگ و یعلم انتشارات ، ساز تیهو متن اسطوره)  1387(  بهمن ، مطلق نامور
  . هران، چاپ اول ، ت لوفرین تانتشارا ،یرانیش ارباب دیسع ي ترجمه، دیجد نقد خیتار) 1374( رنه ،ولک 

،   یفرهنگ و یعلم انتشارات مهاجر، زیپرو و موحد اءیضي  ترجمه،  اتیادب ي هینظر )1382( وارن آوستن و ---------
   . تهران ، دوم چاپ
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167  

   »طاقدیس«تأثیر آیات مثنوي بر مثنوي 
   1حسن حیدري

   2المجید یوسفی نکو عبد

  چکیده

مولوي به عنوان یکی از بزرگ ترین شاعرانِ عارف جهان اسالم هماره مورد توجه شاعران،از زمان خود تا کنون بوده 
او مثنوي طاقدیس را به تقلید از مثنوي مولوي و در ده هزار بیت سروده .راقی استیکی از موفّق ترین مقلّدان او،ملّا احمد ن.است
  .است

اق، آیات .از جمله نکاتی که مولوي توجه بسیاري به آن داشته است، توغّل در قرآن بوده است او با کاربردي هنرمندانه و خلّ
رد ه از واژگانِ قرآن،تفسیر و تأویلِ آیات،اثرپذیري الهامیاو با استفاد.بسیاري را براي بیان مقاصد عالی خود به کار می ب -

ی سنایی -شیوه اي که قبل از او در شیوه ي هیچ  شاعري.بنیادي،تلمیحی،تطبیقی و تصویري تأثیر خود را از قرآن نشان می دهد حتّ
  .پذیري از قرآن به کار برده استملّا احمد نراقی نیز همین شیوه ها را در تأثیر. به این حد از تنوع، وجود ندارد -و عطّار

فصل نخست به جوانبِ مشترك این دو در استفاده از شیوه هايِ هنرمندانه يِ به کار :این مقاله در دو فصل تدوین شده است
ش از گیريِ آیات می پردازد و در پایانِ همان فصل، آماري تحلیلی ارائه میدهد و بیان می دارد کاربرد آرایه ها در شعر مولوي،بی

فصل دوم به آیاتی توجه می دهد که در دو مثنوي مشترك است و به این ) در شعر نراقی% 2در مثنوي و% 2/3.(شعر نراقی است
نتیجه ختم می شود که چه تفاوت هایی در نگرش آن دو دیده می شود و آیات مشترك را به چه دالیلی،در برداشت هاي 

ت قرار داردو اخذ و اقتبا.گوناگونی به کار می برند ی به -گر چه هر یک از ایشان.س و یا ابتکار مرحوم نراقی در چه پایه اي از اهم
از آیاتی استفاده کرده اند که دیگري در شعرش نیاورده است،باز هم کاربرد آیات در  -دالیلی که در متن آمده است

  .مثنوي،حدود سه برابرِ مثنوي طاقدیس است

  

.مثنوي طاقدیس، تأثیر خلّاقانه ي آیات، اقتباس و ابتکارمثنوي مولوي،  :هاکلید واژه

                                                        
 haidary@araku.ac.ir :شگاه اراك، رایانامهعضو هیئت علمی دان 1
 com.gmail@efi3yo: دانشجوي دکتري رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك رایانامه 2

mailto:haidary@araku.ac.ir
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  :مقدمه

ین بلخی ه شاعران ) ق 972م(موالنا جالل الدبه عنوان یکی از برجسته ترین عارفان ایران، بلکه جهان اسالم، همواره مورد توج
شبیه  -سلوك تا آثار و محتواي آن ها از رفتار و -فرزند او سلطان ولد، اولین کسی است که می کوشید در همه چیز.بوده است

  .پس از او شاعران بسیاري تا روزگار ما راه و روش تقلید از مثنوي و دیگر آثار او را پیموده اند.ترین فرد به پدر باشد

دان مولوي از او یاد کرد،ملّا احمد نراقی ی به سال (از جمله شاعرانی که باید به عنوان یکی از موفّق ترین مقلّ هجري  1245متوفّ
او در مثنوي طاقدیس که در ده هزار بیت آن را سروده است،به خوبی توانسته است از    عهده ي این نظیره .است)در وباي عام نراق

  .گویی برآید

اق  آیات را . یکی از جنبه هایی که مولوي توجه بسیاري به آن نشان می دهد،استفاده از آیات است او با ذهنی خیال پرداز و خلّ
رَد از جمله ي این شیوه ها می توان به استفاده از واژگان،اثرپذیري گزاره اي، گزارشی،الهامی.با کاربردي هنرمندانه به کار می ب -

  .بنیادي،تصویري،تطبیقی، تفسیري،تأویلی، تلمیحی،حلّ،اقتباس و تضمین اشاره کرد

ا احمد نراقی هم که توجه دقیقی به مثنوي دارد،عالوه بر آن ک ل در قرآن است،بسیاري از رمز و ملّ ه خود فقیه و واعظی متوغّ
  .را کشف کرده و به کار برده است) و احادیث(رازهاي مولوي در کاربرد آیات 

قرآن مقدس ترین متنی است که همواره مورد توجه مسلمانان بوده و در تمام ارکان زندگی آن ها حضوري پر رنگ و معنوي 
اریان-غاز شعر درياین حضور از آ.داشته است د.(تاکنون پیوسته ادامه داشته است-در عصر صفّ کثرت )45،ص1386:میرزا محم

ه  نسبی لغات و  تعبیرات مأخوذ از قرآن در مثنوي نکته اي است که مثل وفور موارد اخذ و تضمین آیات و وجود اشارات و قص
ل فوق العاده ي موالنا در قرآن و لطا ین کوب.(یف و اسرار آن حاکی استهاي قرآنی در آن، از توغّ و فهم )184،ص1374:زر

درست مثنوي بدون آشنایی با قرآن حاصل نمی شود؛چرا که غیر از اخذ قصه هاي قرآنی و تفسیر تعدادي از آیات آن،سراسر 
ین.(مثنوي مملو از الفاظ و تعبیرات قرآنی و مشحون از موارد استشهاد و تمثیل به آیات کالم الهی است 39،ص1374:کوب زر(  

  

  پیشینه ي تحقیق

ی مانند االَنوارِ« به جز شروح مستقلّ نوار«خوارزمی و » جواهرُاالَسرار و زواهرُ از حسن ظریفی چلبی » کاشف االَسرار و مطلع االَ
اشاره شده  که از زمانی نزدیک به موالنا نوشته شده اند و ده ها شرح دیگر که در جاي جاي آن ها به آیات و روایات مثنوي

ی در این زمینه به رشته ي تحریر در آمده است   .است،کتاب هاي متعدد و مستقلّ

را به آیات مثنوي » جواهرالقرآن«از قاضی تلمذ حسین،دانشمند هندي است که فصلی با عنوان » مرآت المثنوي«نخستین کتاب
به چاپ رسیده  1334زّمان فروزانفر است که در سال اثر ارزنده ي بدیع ال» احادیث مثنوي«دومین کتاب  .اختصاص داده است
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تی در خور تقدیر برخوردار است،.است ین خرّمشاهی و سیامک مختاري است »قرآن و مثنوي«اثر دیگر که از جامعی نوشته ي بهاءالد
از » در مثنوي قرآن«از کاظم محمدي،»موالنا و ترجمه ي آیات قرآن«سه کتاب.انجام شده است 1383که چاپ نخست آن درسال 

مرآت «دو کتاب.به چاپ رسیده اند 1386علی اکبر سرگلزایی،وکتاب دیگري به همین نام از علی رضا میرزا محمد، در سال 
آن ها .از جهت آن که آیات را براساس ترتیب سور قرآن مرتّب نموده اند،جالب توجه اند» موالنا و ترجمه ي آیات«و » المثنوي

  .ستقیم از آیات را بدون توضیحی نقل کرده اندتنها نقل قول هاي م

ین کوب در مواضع گوناگونی از دو کتاب ارزشمند  ی«شادروان دکتر عبدالحسین زر به کاربرد » بحر در کوزه«و » سرِّ ن
آخرین کتابی .دهنرمندانه ي آیات و احادیث در مثنوي اشاره کرده  و شیوه هاي اخذ و اقتباس را با مثال هاي متعددي نشان داده ان

ا مثال هایی از کاربرد آیات و احادیث در  که در خور یادآوري است و البته کتاب مستقلی درباره ي مثنوي محسوب نمی شود ام
ی قرآن و حدیث در شعر فارسی«مثنوي در آن وجود دارد، د محمد راستگوست» تجلّ ن کردن .نوشته ي سیاین کتاب به دلیل مدو

ن در اخذ و اقتباس از آیات و احادیث، کتاب ارجمند و در خور اعتنایی است که در این مقاله شیوه ي ایشان شیوه اي دقیق و نوی
  .استفاده شده است -با اندکی تفاوت-عیناً

  .درباره ي مثنوي طاقدیس، تاکنون هیچ کاري انجام نشده است و این نخستین کار در نوع خود محسوب می شود

  

  شیوه ي تحقیق

به این که مثنوي طاقدیس در حدود ده هزار بیت است، بنابراین براي رعایت اعتدال، سه دفتر نخست مثنوي مولوي در با توجه 
نظر گرفته شده است؛مگر در مواردي که به دادن آمار نیاز بوده است براي رسیدن به نتیجه ي بهتر و دقیق تر، سه هزار بیت آغاز 

  .رار گرفته است که در جایگاه خود بدان تصریح شده استطاقدیس و دفتر اول مثنوي مالك عمل ق

جامعِ مثنويِ .ابتدا آیات به کار رفته در دو مثنوي، با خواندن هاي مکرّر استخراج شده است براي یافتنِ آیات مثنوي، از شرح ِ
  .استاد کریم زمانی بهره ي فراوانی برده شده است

مگر اندکی که بدان -استگو مدون و نظام یافته است،در بخش نخست ِمقالهاز آنجایی که شیوه هاي مطرح شده در کتابِ ر
الزم به توضیح است که فضل تقدم و تقدم فضل در این روشمندي، از .از روش ایشان پیروي گردیده است -تصریح خواهد شد 

ین کوب می باشد آنِ روان شاد دکتر عبدالحسین زر.  

  

  فصل نخست

اق و هنرمندانه در این فصل، براي آن که خ واننده به وجوه شباهت میان مولوي و نراقی توجه داده شود، ابتدا به کاربرد هاي خلّ
  .ي آیات در دو منظومه،با ذکر شواهد، اشاره می شود و در پایان فصل آماري تحلیلی از تعداد و چگونگی آن ها ارائه می گردد
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م گیري،ترجمه، و برآیند سازي تقسیم می شود که داراي تنوع فراوانی وا: اثرپذیري واژگانی، خود به سه گروه:واژگان -الف
بهمات قرآن می  عالم، و م مانند استفاده از واژه ي قرآن،مفردات،نام سور،نام آیات،حروف مقطّعه،افعال قرآنی،اصطالحات قرآنی،اَ

  :ردي اشاره می شوداین نوع وام گیري،در دو منظومه، نمونه هاي فراوانی دارد که تنها به موا.باشد

  :وام گیري

  :از مثنوي

  )3/800(اي غالم و چاکران ما روت را  / گوش کن هاروت را ماروت را                           

  .            از سوره ي بقره است 102منظور است که برگرفته از آیه ي » ماروت«و » هاروت«واژگان 

  )3/1763(که بپوسیده است و ریزیده برَت / نگر اندر خَرَت     هین عزیرا  در                        

زیر«که  86،ص1،ج1376:نسفی.(بقره را اشاره به او دانسته اند 259از مبهمات قرآن است و آیه ي » ع(  

ت طوق نفس /  یک قدم  زد آدم اندر ذوق  نفس                           )2/15(شد  فراق صدر جنّ

از سوره ي مبارکه ي بقره  35آدم و حضور او در بهشت، و نیز آیات متعددي از قرآن کریم از جمله آیه ي  اشاره به آفرینش 
  .دارد که به این موضوع می پردازند

  :از طاقدیس

کاد / صبح شد از خانه پا بیرون نهاد                         وذُ و أن ی7771: بیت(خواند بر خود قُل أع(  

  .از سوره ي قلم 51یکم سوره ي فلق و ناس و آیه ي  اشاره به آیه ي

ه  /  سامري گشتم  ز شوق سامره                           1489:  بیت(کو رفیقی  تا بسازم  سازِ ر(  

  .در آن آمده است» سامري«سوره مبارکه ي طه اشاره دارد که سرگذشت  85-97:به آیات

عاست  اهل دین را دم                        م ز آل مصطفی ست / ز قرآن و د4307: بیت(اهل دین را د(  

  .منظور است»قرآن«واژه ي 

  :ترجمه -ب

رَج / گر تو کوري نیست بر اعمی حرَج                          بر مفتاح الفَ 2/70(ور نه رو کالص(  

عمى حرَجلَ «: سوره ي فتح 17به قسمتی از آیه ي .  کور: اعمی                     .اشاره دارد»  یس علَى الْأَ
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  )3/107(غیبت ایشان کنی کیفر بري /  گوشت هاي بندگان حق خوري                         

تًا «: از سوره ي مبارکه ي حجرات 12به آیه ي  ی م یه أَخ م ح کُلَ لَ م أَن یأْ حدکُ ب أَ حی ا أَ م بعضً کُ ب بعضُ تَ تُموه ولَا یغْ رِه کَ اشاره » فَ
  .دارد

  )1/266(ما و ایشان بسته ي خوابیم و خور / گفته ما اینک بشر ایشان بشر                       

نَا «: از سوره ي ابراهیم 10که ترجمه اي ست از آیه ي  ثْلُ رٌ م الَّ بشَ م إِ نتُ   .» قَالُواْ إِنْ أَ

  :از طاقدیس

ر هر                          م16:بیت(هر یکی معشوق و عاشق آن دگر/ دو تن در عاشقی گشته س(  

بونَه « ترجمه اي است از  حی و م هب ح سوره ي مائده 54،بخشی از آیه ي » ی.  

  )153: بیت(از بال  و محنت آزادت  کند /  یاد  او کن تا  همی یادت  کند                         

م  «ست از مصرع نخست، ترجمه اي ا کُ کُرْ ی أَذْ رُون کُ   .از سوره ي بقره 152،بخشی از آیه ي » فَاذْ

  )7513: بیت(سرد و سالم همچو فردوس برین / سرد و سالم شو که فرمایم چنین                      

یم«ترجمه اي است از آیه ي  اه رَ ب لَى إِ ا عام ا وسلَ رْد ی ب کُون ا نَارنَا ی   )69:انبیاء(»قُلْ

  :برآیند سازي-پ

در این شیوه واژه یا ترکیبی، بی آن که خود به صورت واژه یا ترکیب در قرآن آمده باشد برپایه ي مضمون آن آیه یا حدیث 
  :یا داستان قرآنی  ساخته می شود

  :از مثنوي

تش این که خدا گفته / در زمان پیش آید آن دوزخ گلو                                  2/620(کلوا حج(  

ید «:که واژه ي دوزخ گلو،برآیندي است از آیه ي زِ ن م لْ مقُولُ ه تَ و تَلَأْت لِ ام ه م نَّ هجقُولُ ل   )30: ق(»یوم نَ

ل اند / پس گریزند و تو را تنها هلند                                 حر بابِ 3/4033(گر چه اندر الف س(  

  .سوره ي بقره که به سحر هاروت و ماروت اشاره دارد 102ي  که برآیندي است از آیه

  )2/474(کان عدو جان توست از دیرگاه / هین سگ نفس تو را زنده مخواه                               
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فْس ألَمارةٌ «:سوره یوسف 53که تعبیر سگ نفس در قرآن نیامده است؛ولی بیت برآیندي است از آیه ي  نَّ النَّ ا  إِ الَّ م السوء إِ بِ
ی ب ر م ح ر«                                                                                                                            .                              

  :از طاقدیس

  )254: بیت(می نویسد نیک و زشت کارشان / ان   آن  یکی گردیده  دفتر دارش                           

ینَ «: برآیندي است از » دفتردار«در این بیت  بِ ا کَاتام   .11در سوره ي مبارکه ي انفطار،آیه ي » کرَ

  )1837:بیت(بلکه سنگین تر ز صد البرز کوه / هست ثقلی بس عظیم و با شکوه                            

  .برگرفته شده است) 72:احزاب(امانت که مصرع دوم،از آیه 

  )957: بیت(آن دلیل و رهنمایت تا سقر/ نفس تو آن اژدهاي هفت سر                              

  .یوسف است که قبالً یاد شده است 53مأخوذ از آیه ي »اژدهاي هفت سر«که تعبیر

  :اثرپذیري گزاره اي -2

  .حلّ بخش پذیر است این اثرپذیري خود به دو گونه ي اقتباس و

قرآنی را با همان ساختار و یا با اندکی  تغییر در کالم خود می ) عبارتی(=در این شیوه گوینده گزاره اي: اقتباس و تضمین-الف
  :آورد

  :از مثنوي

م الی                        یدیکُ ا بِاَ کَه خواندي ز پیغام خدا / نه تو ال تُلقو لُ 3/3422(تَه(  

کَۀِ «سوره ي بقره 195از آیه ي  بخشی است م إِلَى التَّهلُ یکُ دی قُواْ بِأَ الَ تُلْ و«  

  ) 3/3904(کلّ شیٍ هالک الّا وجهه/ وز ملک هم بایدم جستن ز جو                     

جهه «:سوره ي قصص 88بخشی است از آیه ي  إِلَّا و ک اله ءی   »     کُلُّ شَ

م  مؤمنٌ  گ                    کُ نْ زدانَت   فَم رٌ گبر کهن /  فت  یم کاف کُ نْ 2/606(باز  م(  

یرٌ «: سوره ي تغابن 2مأخوذ از آیه ي  صلُونَ بما تَعبِم اللَّه نٌ وؤْمم م نکُ مرٌ و کَاف م نکُ فَم م قَکُ ي خَلَ الَّذ وه             «  

  :از طاقدیس
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راب / ونه گفت در پاي حساب  بین چگ                        نْت تُ تَنی کُ ی   )5952: بیت(یا الهی لَ

ا«بر گرفته از آخرین آیه ي سوره ي نبأ اب نت تُرَ نی کُ یتَ ا لَ رُ یکَاف قُولُ الْ ی و«  

       

المین/  پیر را کی باشد ایمانی چنین                        نالُ  الظّ د ي  ال ی هنَّ ع210: بیت(ا(  

ینَ  «: سوره ي بقره 124رگرفته از آیه ي ب مال ي الظَّ دهنَالُ ع قَالَ الَ ی«  

بی آن حکم سرمد را عیان                       ك بخوان / از نُ رَ نَّه ال یغْفر اَنْ یشْ 1947: بیت(ا(  

ك  «: سوره ي نساء 116بخشی کوتاه از آیه ي  شْرَ رُ أَن یف نَّ اللّه الَ یغْ د إِ قَ اللّه فَ ك بِ شْرِ ن یمو اء شَ ن ی مل ک ونَ ذَلا درُ م ف یغْ و بِه
ا  ید عالَلًا ب   .»ضَلَّ ضَ

  )2240: بیت(لیس لألنسان الّآ ما سعی / گرچنین است آن چه گفتی پس  چرا                   

نسانِ إِلَّا ما س «: از سوره ي نجم 39آیه ي  یس للْإِ أَن لَّ ىوع«.  

  :حلّ یا تحلیل-ب

  :دگرگون کند حلّ یا تحلیل خوانده می شود -مثالٌ وزن –هنگامی که شاعر آیه را پاشان کند و ساختار اصلی را  به دالیلی 

  :از مثنوي

بل                               وأنشقَّ الْج مل / صار دکّاٌ منهبل رقص الج نْ جم م أیتُ لْ ر 3/16(ه(  

ه  «: سوره ي اعراف 143از آیه ي  بخشی است کَانَ قَرَّ م تَ لِ فَإِنِ اسب رْ إِلَى الْج کنِ انظُ انی ولَ ک قَالَ لَن تَرَ ی رْ إِلَ نظُ ی أَ ن قَالَ رب أَرِ
قًا عى صرَّ موس کا وخَ د لَهعلِ جب لْجل هب لَّى ر ا تَجی فَلَم ان رَ ف تَ وفَس«.  

م                                  کَل یاب  الْ یصعد  اَطْ یه ِ م /  تا الَ للی  حیثُ  عا  ا نّ داٌ  م 1/882(صاع(  

ح «: از سوره ي فاطر 10بخشی است از آیه  اللُ الصمالْع و ب ی م الطَّ کَل عد الْ صی هی یعا إِلَ مزَّةُ ج الْع لَّه زَّةَ فَل الْع ید انَ یرِ عه  من کَ رْفَ ی«.  

رِنا                                 کْ ن ذنا ع ن اعرض همی / نُعط مع الْ جزي بِ   )3/354(عیشۀٌ ضَنکاٌ و نَ

عمى  «: برگرفته از این آیه است یامۀِ أَ ق ه یوم الْ رُ شُ نَح نکًا و یشَۀً ضَ عم ي فَإِنَّ لَه رِ کْ ن ذع رَضع   )124:طه(» ومنْ أَ

  :از طاقدیس
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ک                             ح اذْب ی اَري أنْ َ نّ نام ا ی الْم ک / ف ر فَانَّ االَمرُ لَ ري فَانْظُ   )8708: بیت(ما تَ

رَى «: سوره ي صافّات 102بخشی پاشان از آیه ي  ا تَ اذَ رْ م ک فَانظُ حب ی أَذْ نَامِ أَنِّ ی الْم ى فی أَر ی إِنِّ نَ ا ب قَالَ ی«  

  

تونْ                              یِّ م م قُون / زین سبب فرمود ما ه رْز ی م نْد ربهِ یا ع ح   )7070: بیت(بل هم اَ

م ی «: سوره ي آل عمران 169برگرفته از آیه ي  بهِ ر ند اء ع ی لْ أَحا ب اتً وأَم یلِ اللّه بِ ی س لُواْ فت ینَ قُ نَّ الَّذب سح الَ تَ قُونَورْز «  

قیِن / از شریعت رو حقیقت را ببین                             الی أتیکی بد فَ فَاع کب 4056: بیت(ر(  

ینُ «: از آخرین آیه ي سوره ي حجر ق ی ک الْ ی ت تَّى یأْ ح ک ب ر د ب اع و«  

  :اثرپذیري گزارشی -3

در این شیوه .ثی را به دو شیوه ي ترجمه یا تفسیر به پارسی گزارش می کنددر این نوع اثرپذیري، گوینده مضمون آیه یا حدی
  :گاه  نام گوینده ذکر می شود و گاهی یادي از آن نمی شود

  :که به دو شکل آزاد و تحت اللفظ می آید: ترجمه -الف

  :از مثنوي

  )2/520(الح بس فسادي کز ضرورت شد ص/ کز ضرورت هست مرداري مباح                          

نِ  «: سوره ي بقره 173ترجمه اي است از بخشی از آیه ي  فَم رِ اللّهی لَّ بِه لغَ ا أُهم یرِ و نزِ الْخ م لَحو مالد تَۀَ و ی الْم م کُ ی رَّم علَ ا حإِنَّم
ی حر فُور نَّ اللّه غَ یه إِ م علَ ال إِثْ رَ باغٍ والَ عاد فَ ی طُرَّ غَ   .»م اضْ

  ) 3/4242(اینچنین آسان یکی سوره بگو / گفت اگر آسان نماید این به تو                          

م م «: از سوره ي بقره است 23ترجمه ي آیه ي  اءکُ دواْ شُهع اد و هثْل ن مةٍ م ورس تُواْ بِ نَا فَأْ دب لَى عنَا ع زَّلْ بٍ مما نَ ی ی ر ف نتُم ن کُ ن وإِ
ینَ  قاد ص م تُ نْ نْ کُ   .خطاب به کافران» دونِ اللّه إِ

  )1/80(بی صداع و بی فروخت و بی خرید /  مائده  از آسمان در  می رسید                           

السلْوى «: از سوره ي بقره 54ترجمه ي آیه ي  نَّ والْم م کُ ی نَا علَ نزَلْ أَ موسی استاست که خطاب به قوم »  و.  

  :از طاقدیس

  )73: بیت(شد میان جمله او منظور رب / همچنان که آدم خاکی نسب                          
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یفَۀً  «: سوره ي بقره  30ترجمه اي از بخشی از آیه ي  ضِ خَلی األَرلٌ فاعی ج نِّ کَۀِ إِ الَئ لْم ل ک بإِذْ قَالَ رو«.  

  )271: بیت(او ز خاك و خاك ظلمانی بود / ز نارم نار نورانی بود  من                        

ینٍ  «: ترجمه ي این آیه است ن ط م تَه قْ ی من نَّارٍ وخَلَ ن تَ نْه خَلَقْ رٌ می نَاْ خَ تُک قَالَ أَ د إِذْ أَمرْ جس ک أَالَّ تَ نَع ا م12: اعراف. (»قَالَ م(  

  :تفسیر

  :را باز می گشاید،می گسترد و با شرح و بسط، در سخن خویش می آورد در این شیوه سخنور آیه اي

  :از مثنوي

  مرده ي این عالم و زنده ي خدا /   سایه ي یزدان بود مرد خدا                           

لَّ  نقش اولیاست                            )423و 1/425(کو  دلیل نور خورشید  خداست / کیف مد الظّ

د الظّلَّ  « بارتع سوره ي فرقان است،به اولیا نسبت داده و آنان را سایه خدا دانسته است 45را که از آیه ي » کیف م.  

  )1/779(فصه ي  دوزخ بخوان  با  هفت  در /  صورت  نفس  ار بخواهی  اي پسر                        

  )1/1375(کو به دریاها نگردد کم و کاست / هاست دوزخ است این نفس و دوزخ اژد                     

ی نموده است» نفس«را )43و 44: حجر(مذکور در آیه »  دوزخِ«در دو بیت باال    .انسان تلقّ

  :از طاقدیس

ت در معنی حقیقت عبودی:  

  )241: بیت(اسب و استر را نگوید بنده کس / بنده آن نبود که مخلوق است و بس                       

ینٌ «در تفسیر آیه ي مبارکه ي  ا فَهو لَه قَرِ انً یطَ یض لَه شَ قَ رِ الرَّحمنِ نُ کْ ن ذع شعن یم148:ص... (» و(  

  :بنیادي-اثرپذیري الهامی -4

رفته بنیاد در این شیوه، گوینده مایه و پایه ي سخن را از آیه یا حدیثی الهام می گیرد و سروده ي خود را بر آن نکته ي الهام گ
می نهد و سخنی می پردازد که آشنایان آن را با آیه یا حدیثی در پیوند می یابند؛ پیوندي گاه  تا آنجا نزدیک که آن را    ترجمه 

  :اي آزاد فرا می نماید و گاه چنان دور و پنهان که پذیرش آن را دشوار می سازد

  :از مثنوي
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  )1/1(وز جدایی ها حکایت می کند / چون شکایت می کند بشنو این نی                              

یه من روحه« که خرّمشاهی آن را مأخوذ از عبارت قرآنی فَخَ ف نَ و اه وس م   )21،ص1383:خرّمشاهی.(دانسته است)9:سجده(»  ثُ

  )1/16(پاك نیست تو بمان اي آن که چون تو / روز ها گر رفت گو رو باك نیست                            

قَى«که همان مأخذ آن را الهام گرفته از آیه ي  أَب رٌ و خَی اللَّه 22ص:همان.(می داند) 73:طه(» و(  

  )1/3695(همچنان که آب خصم جان اوست / نار خصمِ آب و فرزندان اوست                          

مقصود از نار را در بیت مذکور،می توان شیطان، و الهام گرفته از   آیه ، به نظر نگارنده،)3694(با توجه به بیت قبل از این بیت 
ینَ «: دانست»ص«از سوره ي 82ي  عمج م أَ نَّه غْوِی ک لَأُ ت بِعزَّ الزم به توضیح است استاد فروزانفر آن را مأخوذ از حدیثی .»قَالَ فَ

  )141،ص1376:فروزانفر.(مفصل،در فتوحات مکیه ي ابن عربی دانسته است

  :از طاقدیس

  )66: بیت(تازه بخشد کام بی اندازه اي / تازه باشد لذّت هر تازه اي                      

رحمن 29الهام از آیه ي  نٍ «:از سوره ي الّ ی شَأْ ف ومٍ هولَّ ی   .»کُ

  )68 :بیت(لیک چون طوطی نبود او را  کسی / گر چه شه را بود محرم ها بسی                    

یفَۀً«: سوره مبارکه ي بقره 30الهام از آیه ي  ضِ خَلی األَر لٌ فاعی ج کَۀِ إِنِّ ئ الَ لْم ل ک بالَ ر   . » وإِذْ قَ

  )77: بیت(گاه دیگر طارم افالك بود /گاه گاهی منزل او خاك بود                                   

م(اء که اشاره به معراج حضرت رسول اکرمالهام از آیه ي نخست سوره ي مبارکه ي اسر ی اللّه و علیه و آله و سلّ   .دارد)صلّ

  :اثرپذیري تلمیحی -5

بنیادي بر پایه ي نکته اي قرآنی بنا می شود اما به عمد با نشانه و اشاره اي همراه          می -این شیوه، مانند اثر پذیري الهامی
  .است) یا حدیث(ه اي از واژه هاي  ویژه ي آیهاین نشانه و اشاره بیشتر یادکرد پار.شود

  :از مثنوي

  )1/47(هر الم را در کف ما مرهمی است / هر یکی از ما مسیح عالمی است                     

سالم(اشاره است به عیسی از سوره ي         آل  49و معجزه ي شفا ي بیماران و نیز زنده نمودن مردگان که در آیه ي ) علیه الّ
کُ «.مران آمده استع ی یه فَ نفُخُ ف رِ فَأَ ی ینِ کَهیئَۀِ الطَّ م منَ الطِّ نِّی أَخْلُقُ لَکُ کُم أَ ب ن ر ۀٍ مم بِآی تُکُ ی قَد جِئْ نِّ رِئُ األکْمه أَ ب أُ و ا بِإِذْنِ اللّه یرً ونُ طَ

 تَى بِإِذْنِ اللّه ویِی الْم أُح و رَص ب   .»واألَ
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  )1/81(بی ادب گفتند کو سیر و عدس / در میان قوم موسی چند کس                                

ت األَرض  «:از سوره ي بقره 61تلمیح به آیه ي  نبِ ا تُ منَا م خْرِج لَ ی ک ب نَا ر د فَادع لَ اح امٍ وطَع لَى رَ ع بِ ى لَن نَّصوسا می م تُ ن وإِذْ قُلْ م
ثَّ قا و هقْل بفُوم ا وهآئاه هلصبا وهسد ع ا و «.   

  بوي پیراهان یوسف یافته است/ این نفس جان دامنم برتافته است                              

یرً «: از سوره ي یوسف 94و 93تلمیحی است به آیه هاي  ص ب أْتی ی قُوه علَى وجه أَبِ ا فَأَلْ ی هذَ یص قَم بواْ بِ اذْه م کُ ل ی بِأَه تُون أْ ا و
ینَ عمونِ أَجنِّد ن تُفَ الَ أَ لَو فوسی یح جِد رِ ی لَأَ نِّ م إِ وهب یرُ قَالَ أَ الْع لَت ا فَصلَمو«.  

  :از طاقدیس

بق آموخته                              76: بیت(فرشیان هم پایه زو آموخته / عرشیان از وي س(  

م «.مبارکه ي بقره تلمیح دارد سوره 33به آیه ي  م بِأَسمآئهِ أَهنب ا أَ فَلَم م م بِأَسمآئهِ نبِئْه   .» قَالَ یا آدم أَ

  )83: بیت(گه گذشتی با علی از هفت و چار / گه خزیدي با ابوبکري به غار                           

اإِذْ هم «.از سوره ي توبه تلمیح دارد 40که به آیه ي  نَ عم نَّ اللّه زَنْ إِ الَ تَح بِه احصقُولُ ل ارِ إِذْ ی ی الْغَ ا ف « .  

  )231: بیت(در زمین بهر خالفت آفرید / چون که آدم را خداوند مجید                        

  .ده استاز سوره ي بقره تلمیح دارد که آیه ي مذکور، در بخش هاي قبل آم 30کامالً آشکار است که به آیه ي 

  :اثر پذیري تأویلی-6

و طرح و .در این شیوه،شاعر تأویل آیه را دست مایه ي سروده ي خویش می سازد و به الیه هاي درونی آن راه می یابد
معنایی نغز و نو به دست می ) یا حدیث(در این شیوه از آن روي که شاعر از آیه .تفسیري تازه و بدیع، رهاورد خواننده می سازد

  :زیر این اثرپذیري،همواره آشکار خواهد بوددهد،ناگ

  :مثنوي

و (یکی از برجسته ترین ویژگی هاي شعر مولوي، گرایش عجیب او به تأویل است در همین سه دفتر نخست ده ها             آیه 
  :نمونه را.دیده می شود که با تأویل همراهند)حدیث

بغَه اللّه نا                                 نَه اللّه بوي آن رنگ کثیف / م آن رنگ لطیف ص 1/766(لَع(  

»غَۀَ اللّهب تعبیر کرده است) 238،ص1،ج1387:زمانی(را به ایمان و عرفان) 138:بقره(» ص.  

تی بیان پاکی است                                 ی1/434(گنج نور است ار طلسمش خاکی است / طَهِّراً ب(  
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ی و«مولوي مقصود از تی ا ب ن طَهرَ یلَ أَ اعمإِسو یم اه رَ ب نَا إِلَى إِ هِدرا که می فرماید خانه ام را پاك کنید،پاك کردن خانه ي دل » ع
  .از پلیدي ها تأویل نموده است

ین آمدند                                ج1/640(سجن دنیا را خوش آیین آمدند / کافران چون جنس س(  

ین است و عالقه ي  کافران به دنیا به دلیل آن است که اصل آن ها از سج»هلص ع الی اَ جِ ی ء یرْ   .»کُلُّ شَ

  ... .و 296،297،392،405،425،426،641،765: و یا ده ها نمونه ي دیگر در همین دفتر اول؛بیت هاي

  :از طاقدیس

  کآب حیوان هست در ظلمت نهان/ راست گفته هر چه گفته آگهان                               

  آبِ    حیوان  اندر آن جا  یافتم/  من  دلِ  شب را  بسی  بشکافتم                                

  پیش نور شب ولی ظلمانی است/ روز گر چه روشن و نورانی است                                

ر  ن                               رَم  چون که شب  پ لَم /  ور آمد الج ی الظُّ نوار گفتا   ف   ...یولج  االَ

یل   یولجه    النَّهار/   می شود   در  نزد   دانا    آشکار                                 )2556تا2563:بیت هاي(معنی   اَلْلَ

ج ال«مرحوم نراقی،در این بیت ها، آیه ي ولی نَّ اللَّه رَ أَ م تَ یلِ أَلَ ی اللَّ ف ارالنَّه ج ولی ارِ و ی النَّه لَ فی را بدین گونه تأویل ) 29:لقمان(»لَّ
که عبارت از دعاي به درگاه الهی است،در دل شب ها اثر بیشتري دارد و انسان اندوهگین از دعاي » آب حیوان«نموده است که 

ت که در این جا عبارت از  ست پیدا می کنداست،د» روز«سحر به نور و نورانی.  

  .آیه ي مذکور در مثنوي نیامده است

لیل از گیسوي او/ والضُّحی یک لمعه اي از نور او                                   )6299: بیت(نکهتی والّ

یل«و » ضُحی«آیات آغازین سور ه هاي    .است) ص(در بیت،پیامبر اکرم» او«را تأویل نموده است؛ و مقصود از » لَ

  :پذیري تطبیقی اثر-7

مقصود نگارنده از این شیوه . اثرپذیري تطبیقی،در این مقاله با آن چه در کتاب راستگو آمده است،تا حدودي متفاوت است
به عبارت .اثرپذیري آن است که شاعر آیه اي را که براي و در موضوعی خاص آمده است،براي بیان مقصود خود به کار می برد

در این روش، استفاده از آیات، بیشتر به منظور زیبایی و گاه زینت بخشیدن .در معنی عام در نظر می گیردبهتر معنی خاص آیه  را 
  .به وزن و قافیه صورت می گیرد

  :مثنوي
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تَوي/  که بپرور  اصل ما  را  ذوالعطا                                  اس لَظ آمد و تَغْ س1/1345(تا درخت، ا(  

تَوى علَى سوقهکَ«بیت به عبارت  اس تَغْلَظَ فَ اس ه فَ رفَآز ه طْأَ رَج شَ اشاره دارد که خداوند نهضت پیامبر را که در ) 29: فتح(»زَرعٍ أَخْ
رد و شکننده بود،به شاخه هاي تازه رسته تشبیه می کند که با تأیید الهی استوار گردیده است این آیه در بیت از زبان .آغاز تُ

  .استخرگوش نقل شده 

ر                                مر/ سایه خواب آرد تو را همچون س قَم نشقَّ الْ 1/118(چون برآید شمس ا(  

؛لیکن در اینجا مولوي براي )88،ص19،ج1384:طباطبایی(اصل موضوع به معجزه ي شقّ القمر پیامبر اکرم مربوط می شود
  . لم تابِ حقیقت اعتباري ندارد به کار برده استاثبات این نکته که استدالل در برابرِ آفتابِ عا

د /  عاشق  رنج  است  نادان تا  ابد                                ب م  بخوان تا  فی کَ قْس   )1/1709(خیز ال اُ

بد«مولوي آیه ي شریفه ي  ی کَ انَ فنَا الْإِنس قْ لَ د خَ قَ برده است که البته تأویل هم  را در معنی رنج دائمی نادان به کار) 4:بلد(»لَ
محسوب می شود؛حال آنکه مقصود خداوند رنج نوع آدمی است که این رنج در تمامی شئون زندگی او حاکم 

  .؛ نه نادان ها و یا گروهی خاص)487،ص20،ج1384:طباطبایی:(است

بوابها                                  اطْ/  اُدخُلُوا  الْاَبیات  منْ  اَ غراض  فی  اَسبابها و بوا  االَ   )1/1629(لُ

مولوي آیه را به عنوان تمثیلی  براي این موضوع که هر غرضی را باید از سبب آن جستجو کرد به کار برده است؛ در حالی که 
  .است که تفصیل آن را در تفسیرها می توان دید) 81،ص2،ج1384:طباطبایی(آیه مربوط به رسمی جاهلی 

  :طاقدیس

یها بخواندي اي جوان                                کّ رْ از قرآن بخوان / چون که ز ک طَهِّ 8338: بیت(هم ثیاب(  

ر دارد که در اصل،آیه خطاب به پیامبر اکرم 5این بیت اشاره به آیه ي  ثّ دمطابق نقل -است ولی مرحوم نراقی) ص(سوره ي م
رین پیشین آن را خطاب به هر انسان پاکیزه قلبی دانسته است) 126،ص20،ج 1384:طباطبایی( -پاري مفس.  

م الخیاط / در یمین سینه ات این انبساط                                 468: بیت(بنگري چپ را بود س(  

م الخیاط / حالتی پیدا شدش زین ارتباط                                1271: بیت(روزنی گردید آن س(  

م الخیاط« ند عبارت که هر چ سوره اعراف است لیکن تنها لفظ آن مورد نظر سراینده بوده است و  40بر گرفته از آیه ي » س
  .ارتباطی با آیه و شرح یا تفسیر آن ندارد

  :اثر پذیري تصویري-8
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اویر زیبایی آفریده است که مولوي با استفاده از آیات قرآنی، تص. این نوع اثرپذیري به کاربرد آرایه هاي ادبی مربوط می شود
  . تنها به نمونه هایی اشاره می شود

ا ثیاب / نوح را گفتند امت کو ثواب                                    تَغْشَو اس 1/1404(گفت او زان سوي و(  

ا ثیاب « عبارت قرآنیِ  تَغْشَو اس استبه کار برده » گوش شنوا داشتن«را موالنا در معنی کنایی » و.  

  )1/1478(زور جانِ جان در انشقّ القمر / زور جان کوه کن شقّ حجر                                  

  .استعاره از معجزات ایشان» انشقّ القمر«جانِ جان استعاره از پیامبر اکرم؛ و 

  )1/1904(وب باش همچو او با گریه و آش/ تو که یوسف نیستی یعقوب باش                                  

  استعاره از سالک:استعاره از مراد                                یعقوب: یوسف                                  

  )1/1934(آن دهد کو داد مریم را ز جیب / بانگ حق اندر حجاب و بی حجیب                                  

یب                                استعاره از نفحه ي الهی که موجب زایش حقایق می شود: ج.  

  :از طاقدیس

  )147بیت (انتظارت می کشد از جاي خیز / یوسفی تو تخت مصرت اي عزیز                                 

  .استعاره از وجود ارزنده ي نوع آدمی: یوسف

  )254: بیت(می نویسد نیک و زشت کارشان /  ردارشان  آن  یکی  گردید   دفت                                

  .،فرشتگانی که نامه ي اعمال را می نگارند»کراماً کاتبین«استعاره از :دفتردار

  )1618(قاب قوسینش فروتر پایه اي /  بزمِ  اَو اَدنی  ورا   همسایه اي                                  

نی                                اَد تشبیه بلیغ:بزمِ  اَو  .  

ا آنچه در اینجا گفتن آن ضرورت دارد آن است که .در مورد توجه موالنا به آرایه ها سخنان فراوان و البته متناقضی گفته اند ام
ن زمینه آنچه را دکتر شفیعی کدکنی در مورد مثنوي می گوید یکی از درخشان ترین و در عین حال درست ترین دیدگاه ها در ای

بر خالف گروهی که شعر مولوي را فاقد هر گونه ساخت و صورت و انسجامی می دانند؛ ایشان معتقدند مثنوي به لحاظ .است
بیت از این دو منظومه از نظر  3000از مقایسه ي ) 38،ص1387: شفیعی کدکنی.(صورت و فرم،قوي ترین اثر زبان فارسی است

 96در این سه هزار بیت در شعر مولوي .ت،نتیجه اي که به دست آمد، برتري موالنا را نشان میدهدکاربرد آرایه ها در استفاده از آیا
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شعر او را در بر % 2/3آرایه به کار رفته بود که عالوه بر تشبیه و استعاره،تمثیل نیز جایگاه در خور توجهی در آن داشت و حدوداً  
  .شعر اوست% 2مورد بود که حدود  60ها  می گیرد؛ در حالی که در مثنوي طاقدیس،این آرایه

  

  فصل دوم

در این بخش از مقاله، آیات و داستان هاي پیامبرانی که سرایندگان دو منظومه،در مثنوي هاي خود به کار برده اند،تحلیل و 
ی است که بدان.بررسی می شوند ها اشاره خواهد  و دیدگاه هاي آن ها و نیز تفاوت ها و شباهت هاي آن ها،از جمله موارد مهم

قبل از ورود به موضوع،یادکرد این نکته ضروري است که بدون در نظر گرفتن آیات مشترکی که در هر یک از این مثنوي ها .شد
و % 3/7که سهم آن ها به ترتیب .آیه در طاقدیس دیده شد 77آیه در مثنوي، و  221آمده بود،از میان سه هزار بیت یاد شده،حدوداً 

نکته ي دیگر آن که این تعداد آیه کمی بیش از آن است که در شرح آقاي کریم زمانی آمده،و در حدود نیمی .بودخواهد % 5/2
  .آمده است)مختاري/خرّمشاهی(از آن چیزي است که در کتاب قرآن و مثنوي

  .توجه نگارنده بر موارد برجسته تر خواهد بود؛در نتیجه به شواهد ساده تر اشاره اي نمی شود

د«آیه ي -الف سن ملٌ مب ا ح هید ی جِ 5: المسد(»ف:(  

ات در مثنوي آمده است یکبار با اشاره اي به زن ابولهب،آن را عبارت از قضاي :این آیه ي عزیز با جلوه هاي گوناگون و به کرّ
در بیت هاي دیگري آیه را )5/1099.(و بار دیگر تن آدمی دانسته است که باید مراقب آن بود تا هیزم دوزخ نگردد) 3/1664(الهی

،فریب )5/764(،حرص و حسد)3/1220(،رنج پیري)2/3808(بدون طناب) آب کشیدنِ از چاه(کارِ بدون زحمت، و 
  )6/2912(و هنرها و فنّ هاي این جهانی دانسته است که وبال گردن آدمیان است) 5/948(شیطان

ا احمد نیز دو بار این آیه را در شعر خود به کار بر نخست در معنی بارِ :ده است و هر دو بار در معنی هنري و استعاريملّ
  ) 2947: بیت.(و بار دیگر در معناي تقلید) 5187: بیت(امانت

ته«-ب لُ عَلى شَاکلَ مع؛)84:اسراء(؛»قُلْ کُلٌّ ی» ی بات للطَّ ی الطَّ و بِیثَات خَ یثُونَ للْ بِ الْخَ ینَ ویث بِ خَ ات للْ بِیثَ بونَ الْخَ ی الطَّ ینَ و بِ
اتب ی و خاطر نشان .این دو آیه ي شریفه، در دو اثر مذکور و به یک معنی،در معنی اصالت فطرت آدمی آمده است):26:نور(»للطَّ

و نتیجه ي اعمال،مطابق آن چه در زندگی بر آن .می سازد،انسان به همان سویی که حضرت حقّ او را بر آن داشته است،می رود
  .اي به تو باز می گردد و هیچ ستمی بر کسی نخواهد رفترفته 

بخش زیادي از این داستان ها بر اساس قرآن کریم و بخشی از .داستان پیامبران،مانند مثنوي،در طاقدیس نیز آمده است  -پ
الم–مثالً کودکی ابراهیم .(آن ها مطابق اسرائیلیات است و یا بخش هایی از زندگی سلیمان نب -علیه السالم-ی این روایات )-علیه الس

  .اسرائیلی در مثنوي طاقدیس بسیار نادر،و از سه چهار مورد تجاوز نمی کند
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الم-داستان پیامبرانی چون آدم،نوح،ابراهیم،ایوب،سلیمان،موسی،و عیسی گاه به تفصیل یا به اشاره(در دو منظومه-علیهم الس (
ی اللّه و علی-جایگاه پیامبر اکرم.آمده است ی در آن ها دارد-ه و آلهصلّ مصطفی جان است و .(به عنوان خاتم پیامبران،ویژگی خاص

  )1592بیت:طاقدیس)(عالم جمله جسم

آن چه یادکرد آن ضروري به نظر می رسد،توجه بیشتر مولوي به داستان موسی،و در مقابل توجه بسیار بیشتر نراقی به داستان 
الم(ابراهیم یادکرد داستان ذبح اسماعیل و هم زمان شدنِ سرایش آن، با جنگ هاي ایران و  به طوري که.است) علیهماالس

روس،واقعه ي کربال و شهادت امام حسین و یارانش را براي او تداعی می کند و این دو واقعه ي شگرف را بارها و بارها با یک 
  )10069و 10050و 9709بیت هاي .(دیگر مقایسه می کند

این آیه ي شریفه،بسیار مورد توجه مولوي است؛به طوري که بر اساس فهرست استاد کریم ): 70: اسراء(آیه ي کرامت -ت
مورد آن،تنها به ظاهر آیه اشاره دارد و در مورد دیگر،آیه را  5در )29،ص1388:زمانی.(بار آن را به کار برده است 8زمانی،

  :به کار می برد)بنیادي-الهامی(هنرمندانه و غیر مستقیم

  )5/4158(همچو خورشیدش به نور افراشتی / هیچ کس  را تو کسی انگاشتی                                     

نا«و در دو بار باقی مانده، رَّم نا «و » کَ م نگ کَرَّ آدمی می داند» اختیار«را » خ:  

نا شد آدم ز اختیار                                     رَّم   )3/3291(شد،نیم مار نیم زنبور عسل/ زآنکه کَ

نا سوار                                    رَّم نگ کَ رکَش عنان اختیار / آدمی بر خ 3/3300(در کف د(  

  :مرحوم نراقی تنها یک بار و آن هم به صورت تلمیحی از این آیه بهره برده است

نا نهاد ت/ زینت از تشریف فَضَّلناش داد                                    رَّم   )85: بیت(ارکش را تاج کَ

بار در مثنوي و همین تعداد،در طاقدیس نمود یافته است؛و هر دو بهره هاي زیبایی   7این آیه، ) :72:احزاب(آیه ي امانت -ث
از ) 1017(آیه را تداعی می کند و بار دیگر بیت ) 2/1484(»ظلوم«و) 1/1996(»جهول«در مثنوي دو بار تنها لفظ .از آن برده اند

  :بنیادي او را نشان می دهد-دفتر اول،اثرپذیري الهامی

  کآن به دریا ها و گردون ها نداد/ قطره ي دل را یکی گوهر فتاد                                      

ر،آن را با نفحت هاي حقّ مقایسه می کند که تنها جان هاي آگاه توان پذیرش آن را دارند و  جان هاي ناتوان در مرتبه ي آخَ
در .عاجزند و نمی توانند بهره اي از آن ببرند-مانند زمین و آسمان که از پذیرش بار امانت خودداري کردند-از پذیرش آن

بارآخر،جمادات را از ما خوشبخت تر می داند،زیرا بر خالف ما، از غیرِ حقّ غافل،و به حقّ آگاه هستند و به همین دلیل از دریافت 
  :از زدند و ترجیح دادند که در همان عالم جمادي بمانندامانت سرب

  بی خبر با ما و با حق با خبر/ خاك و آب و باد و نارِ با شرر                                     
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  بی خبر از حقّ وز چندین نذیر/  ما به عکسِ آن،ز غیرِ حق خبیر                                   

نْها جمله شان                                     قْنَ م فَ ند شد ز آمیزِ حیوان حمله شان / الجرم اَشْ   )2370-2/72(کُ

را براي آدمی کافی می داند و از این که ) امانت(=در بیتی، تحملِ همین بار.توجه به این آیه، در طاقدیس نیز قابل توجه است
و او را متوجه می کند که در این دنیا براي کارهاي مهم ) 322:بیت(را برحذر می دارد را بردارد،او) حرص وطمع(=او بارِ دیگري

هشدار می دهد که اگر خواهان حیاتی خوشگوار هستی،باید از تدبیر خود دست برداري و )6854(و در بیت دیگر.تري آمده است
ر نتیجه ي قدرت و اختیار آدمی بر دوش او نهاده شده او این امانت را بار تکلیفی می داند که د.اختیار خود را به حق بسپاري

نااالَمانه«؛ و بی درنگ،به شرح آیه در بخش بعد می پردازد و عنوان سر فصل بعد را )6858-59(است ضْ رَ نهاده »در بیان   آیه ي انّا ع
،که مدح آدمی می داند).312ص(است جهل در آدمی را سبب ساز  و وجود ظلم و) 2160:بیت(او صفت ظلومی و جهولی را نه ذَم

امر و نهی و وعده و زجر و «و ما را بدین نکته توجه می دهد که اگر نوع انسان مختار نباشد،) 6861-2:بیت.(بار تکلیف می داند
ن است و باید شأ» رخشِ سلطان«و نتیجه می گیرد انسان بواسطه ي پذیرش امانت،).6863:بیت(اموري بیهوده و بی اعتبار هستند»عطا

خشِ سلطانی خرِ ابتر مشو«:و جایگاه خود را بداند خشِ سلطانی«به نظر                می رسد، مرحوم نراقی، عبارت )321:بیت(»ررا » ر
  :از این ابیات مثنوي اقتباس کرده باشد

  اسب تازي را عرب گوید تعال/خر نخواندت اسب خواندت ذوالجالل                               

رَم                                 ا  گفت  از  جذب  کَ م من رایضم/  قُلْ  تَعالو ه2003و 5/ 4(تا ریاضتتان د(  

مولوي به مهدویت نوعیه معتقد .اساسی ترین اختالف مولوي و نراقی در این مبحث دیده می شود: » امامت و خلیفه اللّهی«-ج
او اعالم می دا) 253،ص2،ج1378:زمانی(است؛ ی حق وجود دارد ام خواه از نسل عمر یا از «رد در تمام دوره ها،ولّ
ت شخصیه اعتقاد دارد و بارها به امام عصر)2/817(باشد»علی التجا ) عج(حال آنکه نراقی در جایگاه فقیهی شیعی به امامت و مهدوی

مقایسه می کند و از این که از دیده ها پنهان او در جاهاي مختلفی،امام زمان را با یوسف پیامبر ) 226و27،76:صص. (برده است
  :او در ابیاتی دیگر صریحاً ایشان را جانشین پیامبر می داند.بسیار پریشان است)همچون یوسف در چاه(است

  چارده  بدرِ  منیرِ  بی کَلَف/  چارده  خورشید  گردونِ  شرف                                  

  ...افتخار و عزّ نسل آدم اوست / آن که صدر و بدر هر دو عالم اوست                                  

  هم امانِ خلق و خالق را امین/  آخرینْ شان   مرکزِ   دنیا   و  دین                                     

کانباقی  از  به/   ساقیِ  این  دوره ي آخر   زمان                                       ر  بقاي  کُن فَ

  گنجِ  پنهان ، لؤلؤِ  مکنون  تو/  سرِّ  مستور   و   درِ   مخزونِ   تو                                   

  )6297تا 6310:بیت هاي(خاتم  است و جانشین خاتم است/ عالم جان است و جان عالم است                                   

  :ی دیگرو همین مضمون در بیت
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  )1524:بیت(مصطفی را نور چشم و جانشین/ اي خلیفه ي حقّ و اي سلطان دین                              

  :نکته ي مهم آن که هر دو،وجود پیر را ازلی می دانند

  )2/168(جانِ  ایشان  بود  در  دریاي  جود /   پیر ایشانند کاین عالم نبود                        

  )200بیت:طاقدیس(علمِ  او  الهام ِ  ربانی  بود /   پیریش از نص  یزدانی بود                         

 )203بیت :همان(نی به دنیا زاده از کفر و دغل/   زاده از نور خدا روز ازل                          

ا منظور نراقی از پیر،آشکارا ائمه ي معصومین الم-ام در جایی پس از آوردن نام پیامبر،بالفاصله نام امام علی .است-علیهم الس
الم( ضِ در بیان آیه ي «:طاقدیس، می نویسد 278و در صفحه ي ) 2252: بیت(را می آورد) علیه السالْأَر و ات اومالس نُور و اشاره اللَّه

  :داندو ایشان را نور الهی و مرتبط با این آیه می » به مقام والیت امیر مؤمنان

ر تمجید گیر / همچو مه دنباله ي خورشید گیر                   6118:بیت(نور از آن خورشید پ(  

  :و باز از زبان یاران امام حسین در شب عاشورا،به مقام امامت و خلیفه الّلهی ایشان اشاره می شود

  )9892:بیت(ار اي جمال حق ز رویت آشک/  جمله گفتند اي خلیفه ي کردگار                 

الضُّحی«-چ ل«و » وی اللَ آیات آغازین دو سوره به همین نام» و: 

  :نکته ي قابل توجه وجالب آن که هر دو سراینده این آیات را تفسیر و تأویل نموده اند

الضُّحی               حی نور ضمیر مصطفی /  زآن  سبب  فرمود  یزدان  و الضُّ و  

  هم براي آن که این هم عکس اوست/  کاین ضُحی را خواست دوستقول دیگر                

  خود فنا چه الیق گفت خداست/ ور نه بر فانی قسم گفتن خطاست             

اري   او                  ل  است   ستّ ی اللَ 295تا  2/299(و آن  تن خاکی  زنگاري  او /   باز   و(  

  :از طاقدیس

حی                   )6299: بیت(نکهتی والّلیل از گیسوي او/ یک لمعه اي از نور او  والضُّ

  :» سامري« -ح

نمودند،در مثنوي همیشه با همین      چهره ي ) 85تا  97: طه(این فرد که قوم موسی را گمراه کرد و حضرت موسی او را نفرین
  :منفور تصویر می شود؛ ولی در طاقدیس به گونه اي دیگر
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  )1489: بیت(کو رفیقی تا بسازم ساز ره / سامري گشتم ز شوق سامره                         

که عاقبت نا به خیري سامري به خاطر نفرین موسی را بیان می دارد، » ال مساس« به نظر می رسد، مرحوم نراقی از عبارت قرآنی 
به جنونی دوست داشتنی که به ) 276،ص14،ج1384:طباطبایی(و در تفاسیر به تنهایی و وحشت و تعابیر دیگر تفسیر شده است،

ف میان دو   واژه ي .به او دست داده است،تعبیر می کند) عج(سبب عشق به امام عصر در این تداعی » سامره«و» سامري«جناسِ مطرّ
  .بی تأثیر نبوده است

م نَار اللَّه الْمو «:همین برداشت از آیات دیگري از قرآن کریم در شعر او دیده می شود یهِ لَ ا عةِ إِنَّهدئ ع علَى الْأَفْ طَّل ی تَ ت قَدةُ الَّ
دةٌ ص م را توصیف می کند،عشق را ) 8-6:همزه(» مؤْ او با درآمیختن این سه آیه با یکدیگر در یک بیت،که آتش خرد کننده ي جهنّ

  :در خرد کنندگی به این آتش الهی تشبیه نموده است

ه                              د ؤصه/  عشق نار اللّه باشد  م دطّلع  بر  جان ها  و  اَفْئ3799: بیت(م(  

ک  « -خ حب ی أَذْ نِّ نَامِ أَ ی الْم ى فنِّی أَر ی إِ نَ ا بسوره ي صافّات 102آیه ي » قَالَ ی:  

ي شرحی استوار و فخیم بر آن از این آیه استفاده کرده است؛ و مانند بسیاري از مواضع مثنو) 3/4173(مولوي تنها یک بار
تسلیم بود  -مانند ابراهیم و اسماعیل–بیان می دارد باید رنج کشید و در برابر حکم حق » نخود در دیگ«نوشته است؛ او در تمثیل 

  .تا به کمال تقرّب که نهایت راه سالک است،بتوان رسید

ل ان را نقل نموده و از آن به جانبازي امام حسین و داست) 432تا  390:صفحات(مرحوم نراقی در سه موضع و بصورتی مفص
  .شهادت فرزندانش گریزي می زند و شهادت امام را با ایمان ابراهیم و از جان گذشتگی اسماعیل مقایسه می نماید

ینٍ «-د ن طم تَه قْ خَلَ ن نَّارٍ و ی م ن نْه خَلَقْتَ رٌ می نَا خَ الَ أَ   ):78:ص(» قَ

  :ه بدون ذکر نامِ صاحبِ نظر، به تفسیر آیه می پردازد و می گویدمولوي در تفسیر این آی

  )1/3396(پیش انوار خدا ابلیس بود / اول آن کس کاین قیاسک ها نمود                        

یت  -با یاد نام ایشان-نقل می نماید؛ و در این جا نیز-که درود خدا بر او باد-ولی نراقی تفسیر آن را از زبان امام صادق اهم
  :موضوع امامت را به نوعی بیان می دارد

  )1388:بیت(اولُ  من  قاس  ابلیسِ لعین /   گفت  جعفر  آن  امام  راستین                        

  .نمونه هاي متعدد دیگري وجود دارد که براي خودداري از درازگویی از نقل آن ها صرف نظر می شود

  

  :نتیجه
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یکی از آن ها ملّا احمد .که در عالم عرفان،بسیاري از شاعران سعی کرده اند از او تقلید و پیروي کنندمولوي شاعري است 
  .در این مقاله کوشش شد به موارد شباهت و تفاوت هاي آن دو در حد امکان اشاره اي بشود.نراقی صاحب مثنوي طاقدیس است

و سعی شد نشان داده شود که در استفاده از . ادآوري گردیددر فصل نخست تأثیرپذیري هر دو از آیات نورانی قرآن، ی
این .روشن است که مولوي به دلیل عارف بودن،جنبه ي تأویلی شعرش بسیار قوي است.بسیاري از این آرایه ها مشترك هستند

است،اما از موضوع مقاله  البته او احادیثی را تأویل نموده.(بسیار اندك شمار است-همان گونه که نشان دادیم-جنبه در شعر نراقی
در پایان فصل با ارائه ي آمار، روشن شد در تأثیرپذیريِ مولوي از آیات، و در نتیجه کاربرد آرایه ها، بهره ي او  ).ي ما خارج است

  .بیشتر از مرحوم نراقی است

و . از آیات یادآوري شد در فصل دیگر آیات مشترك میان دو مثنوي مقایسه گردید و چگونگی بهره بردن هر یک از آن ها
ات آن دو  گیرتر .اشاره شد-که ناشی از اختالف مذهب آن ها بود–به موارد متفاوت نظری این اختالف در موضوع امامت چشم

  .در آغاز این فصل خاطر نشان ساختیم درصد استفاده از آیات در مثنوي مولوي چیزي بیش از دو برابر طاقدیس است. بود

یت درست است که نراق ا استقالل رأي او در پاره اي موارد حائز اعتبار و اهمي موفّق از مثنوي مطرح شد، ام ی به عنوان مقلد
رف مطرح و معرّفی کنیم د ص   .است و مانع از این می گردد که او را به عنوان یک مقلّ

   



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٨١ 
 

  

  منابع

 .قطره.دوم).1390.(بهاءالّدین خرّمشاهی.مرآت المثنوي.تلمذ حسین

 .قطره.اول).1383.(قرآن  و مثنوي.مختاري سیامک/ی، بهاءالّدینخرّمشاه

ی قرآن و حدیث در شعر فارسی.،سید محمد.راستگو  .سمت.هشتم).1390.(تجلّ

ین کوب،عبدالحسین علمی.ششم).1374.(بحر در کوزه.زر. 

ی.ـــــــــــــــــــــ  علمی.ششم).1374.(سرِّ ن. 

 .اطالعات.مسو).1378.(شرح جامع مثنوي.زمانی،کریم

 .باران اندیشه.اول).1386.(قرآن در مثنوي.سرگلزایی،علی اکبر

 .سخن.سوم).1387.(غزلیات شمس تبریز.شفیعی کدکنی،محمد رضا

 .دفتر انتشارات اسالمی.بیستم).1384.(سید محمد باقر موسوي.المیزان.طباطبایی،محمد حسین

 .امیر کبیر.اول).1376.(احادیث و قصص مثنوي.فروزانفر،بدیع الزّمان

دي وایقانی،کاظم نجم کبري.اول).1386.(موالنا و ترجمه ي آیات قرآن.محم. 

ین بهزاد.سوم).1371.(ر،ا،نیکلسون.مثنوي معنوي.مولوي،جالل الد. 

د،علی رضا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.اول).1386.(قرآن در مثنوي.میرزا محم. 

 .نهاوندي.اول).1381.(یابیعلی افراس.طاقدیس.نراقی،ملّا احمد

 .سروش.اول)1376.(عزیزاللّه جوینی.تفسیر نسفی.نسفی،ابوحفص نجم الّدین عمر بن محمد

 



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٨٢ 
 

 

168  

  تنانبررسی نقش زنان در زندگی رویین
   1علی حیدري

  2محمد رضا جلیلیان

   3بهجت بیرانوند

   :چکیده

ت . است بسیاري از اساطیر و حماسه هاي جهان شرح  احوال رویین تنان  مباحث فراوانی در ارتباط با این رویین تنان حائز اهمی
زنان به . قابل توجه است) رویین تنان(از آن میان نقش زنان در زندگی رویین تنان  از تولد تا مرگ و حتی بعضاً بعد از مرگ . است

هر چند در بین . رویین تنان ایفاي نقش کرده انددر زندگی ... عنوان مادر، خواهر، همسر، دختر، معشوقه، نامزد، زن برادر، پیرزن و
آنان  زنان فداکار، وفادار و خیر خواه وجود دارد، اما در بیشتر موارد آنان عهده دار نقش منفی هستند و بعضاً با خیانت به رویین تن 

  .جهان اساطیر و حماسه ها باشد این موضوع ممکن است ناشی از اندیشۀ  مرد ساالري حاکم بر. زمینۀ مرگ او را  فراهم کرده اند

  

  

  رویین تن، اساطیر، حماسه، زن: هاکلید واژه

                                                        
  ali_heydari13482006@yahoo.com:  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی داانشگاه لرستان،  رایانامه -1
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی داانشگاه لرستان 2
 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی -3

mailto:@yahoo.com
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  :مقدمه

» .شود یمستیز نا سازها در اسطوره منجر به حماسه «: ي کزازي گفتهبا  اسطوره  پیوندي ناگسستنی دارند و بنا به  حماسه
زنگی اجتماعی را تجربه کرده است و از به هم  پیوستن  شود که بشر حماسه مربوط به دورانی از زندگی می) 187: 1385ي،کزاز(

هاي بهتر به اقوام و  ها و موقعیت ها براي به دست آوردن چراگاه این ملت. هاي کوچک به وجود آمده اند ها، قبایل و ملت خانواده
ت مرد با  طبیعی است. ملل دیگر یورش برده اند و یا در مقابل حمله و تجاوز ملل دیگر مقاومت  کرده اند که در چنین فضایی اهمی

این تفکر مرد ساالري یا . ها نمایان است هاي ابتدائی تفکر مرد ساالري در این حماسه جلوه. بیشتر است... توجه به نیروي جسمانی و
زن ساالري  ي  مرد جلوه گر شده است و یا به صورت بر مال کردن نقش منفی زنان بقایاي اندیشه... به صورت بهادري، دالوري و
هاي مختلف حضور فعال و مؤثر مرد و در مقابل حضور کمرنگ و  ها به شیوه به طور کلی در حماسه. به باد سخره گرفته شده است

) هاي حماسه است که یکی از ویژگی(شود تا حضور زن در ارتباط با رویین تنان  در این مقاله سعی می. منفی زن تجلی یافته است
  . بررسی شود

. این رویین تنان اغلب مرد هستند. خوریم که به روشهاي مختلفی رویین تن شده اند العه ي اساطیر جهان به پهلوانانی بر میبا مط
او نیز مردي و رویین تنی )  154: 1367، 1گریمال،ج. .(است» کاینئوس«شاید تنها رویین تن زنی که در اساطیر با آن مواجه هستیم 

شود و به محض این که رویین تنی  در واقع به هنگام رویین تنی، پیوند کاینئوس  با جنس زن قطع می .آورد را توأمان به دست می
ي منفی یی ارائه شود و از  حتی هنگام رویین تنی سعی شده است از او چهره. شود رود، دوباره به یک زن مبدل می اش از بین می

: گیرد تا رویین تنی اش از بین رود کرده بود، نظر و لطف خود را از او بر می ي رویین تنی او را فراهم که زمینه» زئوس« همه مهمتر 
ي خود را در میدان عمومی شهر نصب  یزهن. شود یمتن شده بود دچار غرور فراوانی  یینروکاینئوس در روزهایی که مرد و « 
ي او را نیز ستایش کنند  یزهنگذارند،  یمها احترام کنند و به آن یمکه خدایان را پرستش  گونه همانخواهد که  یمکند و از مردم  یم

  )154: گریمال، همان... (آید یبرمزئوس در پی تنبیه و کیفر او ...

نقش متفاوت زنان در . نقش داشته اند... زنان در زندگی رویین تنان از جمله تولد، زندگی، مرگ، چگونگی رویین تنی و
زنان در . آنها بر مراحل مختلف زندگی رویین تنان گاهی مثبت و اکثر اوقات منفی استتاثیر . زندگی رویین تنان قابل توجه است

کنند، بجز مادران رویین تنان، که بیشتر  این اساطیر به عنوان مادر، همسر، دختر، خواهر، معشوقه، زن برادر و پیرزن ایفاي نقش می
این موضوع مربوط به رویین . ان، عموماً عهده دار نقش منفی هستندکنند، بقیه ي زنان در مواجهه با رویین تن نقش مثبتی بازي می

شاید نگاه . شود مشاهده می) هر جا صحبت از زنی در کنار رویین تنی شده است( تنان ملت خاصی  نیست، بلکه در سراسر  جهان 
باوري که از اساطیر به باورهاي . است ي رویین تنی نیز جلوه گر شده منفی بشر نسبت به زن در اساطیر و باورهاي کهن، در اسطوره

عدم نقش . مقصر خروج آدم از بهشت دانسته شده است)  حوا(دینی نیز سرایت کرده است، تا جایی که در کتاب مقدس، زن 
از جمله ... اساسی زن در اقتصاد خانواده، ضعف جسمانی آنها نسبت به مردان، نقش ضعیف یا عدم نقش آنان در نگارش تاریخ و

ي منفی زن در اساطیر بیان کرده اند، از این روست که مردان در  یل مهمی است که پژوهشگران براي شکل گیري چهرهدال
ي هاي مختلف اساطیري، از جمله مبحث رویین تنی، به دید منفی به جنس مؤنث نگاه کرده اند و او را همچنانکه  عرصه

  . خواستند، جلوه داده اند می
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هر چند زندگی، . شود در اساطیر رویین تنی است اشاره می) عموماً منفی( ي نقش زنان رد که نشان دهندهدر زیر به برخی موا 
چگونگی رویینه شدن رویین تنان، آسیب جاي آنها، چگونگی از بین رفتنشان و دیگر مسائل مربوط به رویین تنی موضوع این 

  .   م اشاره اي شده استنوشته نیست، اما به ناچار در بعضی موارد به این مباحث ه

  

  : مادر 

ي زن در اساطیر رویین تنی در نقش مادر متجلی شده است، اما مادر در اساطیر مربوط به رویین تنان  اگر چه زیباترین چهره
دسته ي  توان آنان را به دو از این رو می. همواره مثبت اندیش نیست، بلکه به مادرانی نیز برمی خوریم که ایفاگر نقش منفی هستند

  .مادران خیرخواه  و بد خواه تقسیم کرد

آنان براي رویین تنی . توان به نقش مادران بالدر، آشیل و اسفندیار اشاره کرد از این گروه می :مادران خیرخواه) الف
  .فرزندان خود تالشهاي فراوانی کرده اند

مادر بالدر، وقتی از خوابهاي . ي  فریگ است و الهه) نخداي خدایا(» اودین«؛ از خدایان اصلی اسکاندیناوي و فرزند »بالدر« 
او . داد، آگاه  شد، تمام موجودات روي زمین را سوگند داد که هیچ گزندي به او نرسانند آشفته ي فرزندش که خبر از مرگ او می

او بعد از مرگ بالدر نیز . شدتالش مادر بالدر به همین جا ختم ن. را از روي ناچیزي وحقارت نادیده گرفت»  دارواش«تنها گیاه 
فریگ با )  65- 62: 1377پیج، . ( ولی در این کار توفیق نیافت. باز گرداند) جایگاه خدایان(» آسگارد«بسیار  کوشید تا او را به 

  .تواند نمونه ي  مادري فداکار باشد توجه به سختیها و زحماتی  که براي فرزندش متحمل شد، می

پدر آشیل انسانی فناپذیر است از این رو . الهه ي دریاست» تتیس«و مادري به نام » تسالی«در » فتی«ادشاه پ» پله«؛ فرزند »آشیل«
فرو برده، به » استیکس« او آشیل را در آتش و رودخانه ي. تتیس، مادر آشیل، براي رویین تن کردن فرزندش بسیار زحمت کشید

تتیس این تالشها را در مورد شش فرزند قبلی اش نیز انجام داده بود، . شودخوراند تا رویین تن ) خوراك خدایان(او آمبروازي 
تنها آشیل رویین تن شد، اما سرانجام به خاطر سهل انگاري مادر، آب به پاشنه ي پایش نرسید و همان . ولی به مرگ آنها منجر شد

  )26- 23: 1383اشمیت، ) (9-8:گریمال،همان . (نیز آسیبگاهش شد

گذشته از . بردند کند، که والدین نوزادان خود را، چند روز پس از تولد در آب فرو می و آیینی کهن اشاره می دالشو به رسم
وقتی نوزادان آن قدر نیرومند بودند که از این . عرف بهداشتی کهن، هدف این آب تنی، سنجش مقاومت جسمانی نوزادان بود

همانند آشیل که توسط مادر در رودخانه . نامیدند افته از آب یا از آب گذشته میبردند، آنها را نجات ی امتحان جان سالم به در می
- 142: 1366دالشو،.( رود و موسی که از نظر لغوي به معناي از آب گرفته شده بازمانده ي همین تفکر است ي استیکس فرو می

143(  
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مادر ( شادي کتایون. دختر قیصر روم است پهلوان رویین تن ایرانی، فرزند گشتاسپ پادشاه ایران و کتایون اسفندیار
او در . برد اسفندیار شکایت از بدعهدي پدر را نزد مادر می. از بازگشت پیروزمندانه ي پسر از فتح رویین دژ دیري نپایید) اسفندیار

دهد و به او  داري میکتایون اسفندیار را دل. نشیند مورد یادآوري قول پدر، مبنی بر واگذاري تاج شاهی، با مادر به مشورت می
  : گیرد پادشاه واقعی مملکت تویی و پدر فقط تاج شاهی بر سر دارد، اما اسفندیار نصحیت مادر را نشنیده می: گوید می

  چنین گفت با مادر اسفندیار                               که نیکو زد این داستان هوشیار 

  چو گویی سخن باز یابی به کوي           که پیش زنان راز هرگز مگوي                 

  مکن هیچ کاري به فرمان زن                              که هرگز نبینی زنی رایزن                      

  )24-717/5- 712: 1385فردوسی، (                                                                   

سرانجام اسفندیار به . ون شاید برخاسته از علم او به جاه طلبی شوهر و هراس از مرگ اسفندیار باشدي کتای نصیحت مشفقانه
کتایون به محض آگاهی از عزم فرزند براي کارزار  با رستم، به شدت .دامی که گشتاسب و جاماسب برایش تنیده اند، افتاد

کتایون با بر شمردن کارهاي بی نظیر رستم و شکست ناپذیري اش، از  .اندوهگین  شد و بار دیگر اسفندیار را از این کار منع کرد
این بار نیز اسفندیار حرف و نصحیت مادر را . او خواست که به خاطر تاج، سر خود را به باد ندهد و مادر را خاکسار دو جهان نکند

ولی . کند را از عواقب تصمیمش آگاه میکتایون به عنوان مادري خیرخواه، اسفندیار ) 180-716/151همان،. (گیرد نشنیده می
  . اسفندیار بنا به اعتقادي که دارد، برخالف نظر مادر گام برمی دارد

)  180-717/151-716همان، . (تواند کاري از پیش ببرد گویی کتایون  از مرگ حتمی پسر آگاه است، ولی در این مورد نمی
مالقات بعدي آنها در حالی است که اسفندیار درون تابوت به . بیند زنده میکتایون قبل از حرکت، اسفندیار را براي آخرین بار 

علیرغم ) 1560-755/1553همان، . (کند خواب ابدي فرو رفته وکتایون سر و پاي برهنه با لباسهاي چاك زده بر جسد پسر مویه می
دهد، نصیحت فرزند و مویه کردن بر جسد  ام میتنها کاري که او در این داستان انج. شود تمام تالش کتایون، اسفندیار کشته می

ها و  کتایون نماد مادري عاقل است که صادقانه پسرش را نیز دوست دارد و براي سالمتی و سرافرازي او علیرغم درشتی.اوست
  . نشیند ناسزاهایش  لحظه اي از پاي نمی

  : مادران بدخواه و بد طینت) ب

هاي رویین تنی عهده دار نقش منفی هستند، که در عین ناباوري به فرزند  اسطوره از چند مورد پیش که بگذریم، مادران در
اشاره کرد » آلته« توان به نقش  از این میان می. فرستند کنند و آگاهانه یا نا آگاهانه او را به کام مرگ می رویین تن خود خیانت می

  :شود می» ملئاگر« که چگونه باعث نابودي فرزند رویین تن خود،

  )559: ، همان2گریمال،ج.(است» شکار گراز کالیدون«و قهرمان داستانی به نام » کالیدون» «اونه پادشاه«، پسر »ملئاگر«



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٨٦ 
 

یابد که زندگی  مادر ملئاگر، به وسیله ي فرشتگانِ سرنوشت، در می. نقشی منفی در زندگی پسرش دارد» ملئاگر«مادر » آلته«
با » ملئاگر« کند، ولی به محض نبرد او هیزم نیم سوخته را پنهان می. ن اجاق بستگی داردفرزندش به بقاي هیزم نیم سوخته ي درو

  )  237- 236: 1376همیلتون،. (شود سوزاند و این گونه باعث مرگ پسرش می هیزم نیم سوخته را می» آلته«هایش،  دایی

  :خوریم ي دیگري نیز به نقش منفی مادر بر می در اسطوره

مادر لی سه نفرین در حق . و از جمله رویین تنان سلتی است، که از مادري باکره متولد شد» آریان رود«و » مت«فرزند » لی«
دقیقاً سه شرطی که الزمه . نخست نداشتن نام، دوم نداشتن سالح مگر با موافقت مادر و سوم ازدواج با  زنی نامیرا: کند فرزندش می

کشتن او در داخل یا «چنین است » لی« راز رویین تنی ) 237-236: 1376گرین،(.ي گذر از کودکی و ورود به دنیاي مردي است
رسد که به هنگام ممنوعیت کار  یمبیرون خانه، روي زمین  یا آب، برهنه یا لباس پوشیده امکان ناپذیر است و فقط با نیزه اي به قتل 

  ». ساخته شده است

او گویی بدخواه  لی . کند، بیانگر نقش منفی مادر در این اسطوره است در حق پسرش می) مادر لی( هایی که آریان رود نفرین
برد و نسبت به خانواده ي  است ولی شاید دلیل نفرین آریان رود، این باشد که پسر به محض تشکیل خانواده تا حدودي از مادر می

خواهد فرزندش این وابستگی  و مادر نمیاز این ر. شود و این جدایی و بی توجهی براي مادر سخت گران است پدري بی توجه می
ي شدید مادر به ضرر قهرمان می انجامد و مادر  طبیعی است که عالقه. را از دست بدهد و دوست دارد همچنان کودك بماند

  .اندازد ناآگاهانه آینده ي پسر را به خطر می

  

  همسر

ي ناگسستنی یی  طبیعی است که رابطه. و منفی استنقش همسر در زندگی رویین تنان همانند نقش مادر داراي دو وجه مثبت 
یازد، عذر  در دنیاي اساطیر زمانی که مادر به کشتن فرزند دست می. که بین مادر و فرزند وجود دارد، بین زن و شوهر وجود ندارد

به همسران وفادراي نیز بر اما . لذا همسران خائن در چنین اساطیري کم نیستند. رسد همسر براي چنین عملی پذیرفته تر به نظر می
  :    خوریم، مانند می

   :همسران وفادار و مثبت) الف

دیگر . بعد از مرگ بالدر خود را در آتش تدفین همسرش انداخت تا به همراه او به جهان زیرین برود) همسر بالدر(» ناننا«
ناننا ) 63-62: 1377پیج،. (دانست ود                 میبدون بالدر براي او لطفی نداشت و نبود بالدر را مساوي با نیستی خ» آسگارد«

این شراکت در مرگ شاید بیانگر تبعی . گذارد خواهد حتی در مرگ نیز شریک بالدر باشد، از این رو او را تنها نمی وفادارانه می
از این . به مردان نیاز داشتند... ت وبه هر حال زنان در اعصار پیشین براي اموري چون تأمین غذا، تأمین امنی. بودن شخصیت زن باشد

رو شاید مرگ پدر خانواده مصادف با مرگ دیگر اعضاي خانواده، تنزل مقام و یا در معرض خطر قرار گرفتن آنها باشد، بنابراین 
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در  این سنت گویی. دهند بعد از مرگ همسر بمیرند تا این که به زندگیشان ادامه دهند بعضی از همسران وفادار ترجیح می
  :گوید صائب تبریزي می. هندوستان کاربرد فراوانی داشته است

  ي عشق ز خاك هند است بلند       زن در این شعله ستان بر سر شوهر سوزد شعله

  :) صائب(                                                                                         

) اژدها( »فافنیر«زیگفرید با آب تنی در خون . ، است»هونلند«پادشاه سرزمین » زیگموند«فرزند ، پهلوان آلمانی » زیگفرید«
، دختر شاه گیوکی، ازدواج »گودرون«سپس با . شود می» گیوکی«راهی دربار شاه » نیبلونگن«رویین تن و بعد از تصاحب گنج 

  .کند می

کند،  و براي محافظت از جان او با برادر کوچکش مشورت میعاشقانه زیگفرید را دوست دارد ) همسر زیگفرید( گودرون
» گوتورم«هدف گودرون از فاش ساختن نقطه ضعف زیگفرید این است تا برادرش . ولی نادانسته در کشتن زیگفرید دخیل است

گودرون با . ودش غافل از این که این کار خیرخواهانه ي گودرون منجر به مرگ زیگفرید می. از آسیبگاه همسرش محافظت کند
تنی زیگفرید پرده  یینروکند و بدین ترتیب از راز  یمدوختن یک گل روي لباس زیگفرید محل چسبیدن برگ را مشخص 

شود،  یمکه زیگفرید، براي خوردن آب از چشمه خم  یدرحالدهند  یمي شکاري که ترتیب  برنامهدارد گوتورم در طی  یبرم
  )442- 490: 2،1379روزنبرگ، ج( .برد یفرومکرده  اش را در محلی که گودرون مشخص یزهن

باورهاي زن ستیزانه در این مورد نیز به : بنگریم، شاید بتوان گفت» زیگفرید«و کمک او به » گودرون«اگر بدبینانه به نقش 
مسر قصد گودرون به عنوان ه. تواند بیانگر ضعف عقل و خرد زن باشد خورد به طوري که این همکاري گودرون می چشم می

  .   شود محافظت از زیگفرید را دارد ولی نادانسته و بی خردانه در مرگ او شریک می

. کنند نقش مثبتی ایفا می»  شون« در این اسطوره، همسران.از فرمانروایان آرمانی و مروج اخالق در اساطیر چین است» شون«
را » شون«سه بار نقشه ي قتل » شون«برادر ناتنی و نامادريِ   پدر،. کند به اتفاق دو همسر خود با خانواده اش زندگی می» شون«

بعد از مشورت با آنها راه » شون«. کنند به موقع او را از توطئه ي خانواده اش آگاه می» شون«کشند، اما در هر سه مورد همسران  می
  )267: 1385، ...ل ومک کا. (شود یابد و به این ترتیب نقشه ي خانواده اش با شکست مواجه می نجات را می

برخالف، همسرانی که در زندگی رویین تنان داراي نقش منفی و یا نقش کمرنگی هستند، با درایت خود از » شون«همسران  
  . کنند جلوگیري می» شون«کشته شدن 

  :همسران خائن)ب

. نیز صحبت به میان آمده است علیرغم وجود زنان نیک اندیش و وفادار در دنیاي رویین تنی، از زنان بد سرشت و بد کردار
اوج این نگاه منفی در این داستانها زمانی است که زن سرشتی خدایی و مینوي دارد اما، بر خالف ذات و سرشت مینوي اش، مطیع 

خیانتی که محصول یک اشتباه آنی و سهوي نیست، بلکه آگاهانه  و . کند شهوت و هواي هوس گشته، به شوهرش خیانت می
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گاهی اوقات نیز زن . ي این موارد است از جمله» لی«و » باتا«خیانت همسر .افتد ي قبلی و براي چند بار پیاپی اتفاق می مطابق نقشه
کند و با افشاي راز آسیب گاه او، نابودي او را رقم  هاي مختلف خیانت می که سرشتی انسانی دارد، به شوهر رویین تن خود به شیوه

دید فوق العاده منفی تورات در مورد زن، به خوبی در . است) قهرمان رویین تن قوم یهود( ر شمشوناز همه مشهورتر همس. زند می
  .      این اسطوره منعکس شده است

با آشکار کردن » باتا«همسر . کند زندگی می» آنوبیس«او با خانواده ي برادرش، . مردي قوي و بسیار زحمت کش است» باتا«
که داراي سرشتی خدایی است توسط » باتا«همسر . شود نزد فرعون باعث مرگ همسرش می» باتا«راز نیرومندي و رویین تنی 

. کند را از تنهایی نجات دهد، ولی او برخالف سرشت خدایی خود، به همسرش خیانت می» باتا«آفریده شده تا » خنوم«خداي 
برحسب . کند یمو نقطه ضعف خود را  بر مال روزي باتا ضمن سخن گفت با همسرش راز آسیب ناپذیري و همچنبن آسیبگاه 

افکند و آن تار موي خوشبو، تمام  یمکند، درخت سرو آزاد یک تار موي همسر باتا را به دریا  یماتفاق، یک روز که دریا طغیان 
شناسایی خواهد که صاحب این تار مو  یمفرعون خواهان کشف این موضوع است و . کند یمي رختشویان فرعون را معطر ها رخت

خواهد  یمهورختی، خداي خورشید، است که  -گویند این تار مو متعلق به یکی از دختران رع  یممعبران . شود تا با او عروسی کند
ولی باتا . روند یمي سرو آزاد  درهسپاهیان فرعون براي آوردن همسر باتا به . بدین وسیله فرعون را وادار به یافتن خودش بکند

. کنند تا با طال و جواهر همسر باتا را اغفال کند یمبار یک زن را استخدام  یناخدمتگزاران فرعون . برد یمز بین ي آنها را ا همه
که از طریق او از  فرعون همین. شود یمرود و سوگلی دربار  یمرود و همسر باتا به دربار فرعون در مصر  یماتفاقاً نقشه خوب پیش 

افتد و  یمبه محض قطع درخت، باتا بر زمین . دهد تا درخت سرو آزاد را قطع کنند یمشود، دستور  یمناپذیري باتا آگاه  یبآسراز 
براي همین به مدت سه سال دنبال . مرده است» باتا«برد که  یمآید و او پی  یمي شراب در دست آنوبیس به جوش  کوزه.میرد یم

» باتا«دهد، جسد  یمرا در ظرف آبی قرار » باتا«قلب )  برادر باتا( » یسآنوب«. یابد یماي  یوهمگردد، آن را به شکل  یمقلب باتا 
را به قصر ) باتا( فرعون گاو. آید یمکه از همسرش انتقام بگیرد، به شکل گاوي بسیار زیبا در  یناگیرد و براي  یمبالفاصله جان 

  .آورد یمخود 
همسر باتا که به شدت . نشیند ینمتا انتقام خود را نگیرد آرام  گوید یمبه او . کند یمباتا با دیدن همسرش هویت خود را آشکار 

کشند ولی دو قطره از  یمگاو را . گیرد تا جگرش را بخورد یمرا از فرعون ) باتا(شده در حال مستی، دستور کشتن گاو  زده وحشت
کنند که فرعون براي این واقعه  یم شود و آن قدر رشد یمخون باتا که بر زمین افتاده، شبانه به دو درخت پرسی بزرگ تبدیل 

شناساند و بار دیگر  یمروند، دوباره باتا خود را به همسرش  یماش براي دیدن درختان  یسوگلروزي که فرعون و . گیرد یمجشن 
باتا  وارد دهان همسر) باتا(با قطع درختان یک تراشه از درخت . گیرد یمهمسر باتا با نیرنگ دستور قطع درختان را از فرعون 

باتا صاحب منصبان . شود یمپسر همسرش متولد شده و بعد از فرعون جانشین او  عنوان بهبار باتا  ینا. کند یمشود و او را آبستن  یم
مادرش را  -زن  گاه آنو  کردههاي خود را بازگو  یسیدگردخواند و ماجراي خیانت همسرش و همچنین تناسخ و  یممصر را فرا 

   )433-438: 1387، ...برن و .(کند یمیا خودکشی محکوم  در دادگاه به اعدام
با افشاي » سومانگرو«، همسر »ناناتریبان«. فرمانروایی ستمگر و از طبقه ي آهنگران است» سومانگروکانته« در اساطیر آفریقا

برادر ناتنی . شود همسرش میباعث مرگ  »سونجاتا«خود به نام  ناتنینزد برادر  »سومانگرو« تنی رویینقدرت و  راز
را به همسري برگزیند و » نانا» «سومانگرو«فرستاده تا ) پایتخت حکومت سومانگرو(سالها قبل نانا، را به سوسو) دانکارانتوما(سونجاتا

خود و  کشورمردم با افشاي راز به » نانا« )868-805، همان، 2روزنبرگ،ج. (به این وسیله سبب پیوند و دوستی دو سرزمین شود
مثبت به  نقشیگونه از خود  اینو  دهد مینجات  اهریمنیتن  رویین اینمردم را از دست تمامی او  .کند می کمک رزمینهاس دیگر
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را » نانا«کند، از این رو شاید نتوان عمل  البته در این اسطوره نانا به همسري که اهریمنی و پلید است، خیانت می .گذارد میجا 
  .ل عنوان همسران خائن آمده استهر چند ذی. خیانت به شمار آورد

به خاطر » لی« . او  زنی نامیراست و آفرینشی ماوراء طبیعی دارد. کند ، خیانت می»لی«نیز به همسرش، ) همسر لی(» بلودیوود«
کند  ضی میرا را) مادر لی(» آریان رود«جادوگر » گویدون«نفرین مادر تا کنون زنی اختیار نکرده، بنابراین همانند دو نفرین دیگر، 

، دختري از گل بلوط، گل پرطاووس و »گویدون«به همراه » لی« پدر » آریان رود«به محض موافقت . ازدواج کند» لی« که با 
» بلودیوود«. بدون این که پدر و مادري داشته باشد به وجود آمده و در واقع بی ریشه است» بلودیوود« .آفرینند اسپیره ي کوهی می
بار دیگر . گیرد به صورت  عقابی درون یک درخت بلوط مأوا می» لی«. کند را زخمی می» لی«اش، پبیر، با همدستی معشوقه 

را نیز به جغدي مبدل » بلودیوود» «گویدون«. گرداند را به شکل انسانی اش بر می) لی( کند و او جادوگر دخالت می» گویدون«
  ) 41-40:گرین،همان. (کی به شکار بپردازدکند، که براي همیشه محکوم است تا در تنهایی و تاری می

او نیز بر خالف سرشت مینوي . داراي سرشتی پلید و اهریمنی است» باتا«با وجود آفرینش ماورائی، همانند همسر » بلودیوود«
  .کند خود عمل می

لی یک روز فرشته اي به و. زنی نازاست» شمشون«مادر . است» عاقره« و» مانوح«رویین تن نامدار قوم یهود، فرزند » شمشون«
گونه شراب یا غذاي  یچهگوید هنگام بارداري نباید  یم» عاقره«فرشته به . دهد که به زودي صاحب فرزندي خواهد شد او مژده می

  ناپاکی را تناول کند و همچنین موي سر پسر را هیچگاه نتراشد؛ چرا که این پسر نذر خداوند است

» شمشون«با نیرنگ، جواب معمایی را که » شمشون«همسر . اي نقشی منفی و پلید هستنددار» شمشون«اغلب زنان در داستان 
عالوه بر این، وقتی » شمشون«همسر . دهد گیرد و سپس جواب را به جوانان قومش می براي جوانان فلسطینی مطرح کرده، از او می

با فلسطینیان » شمشون«همین خیانت باعث دشمنی . کند ، با مرد دیگري  ازدواج می»شمشون«رود با خیانت به  به خانه ي پدرش می
  )تورات، باب داوران، فصول سیزدهم تا شانزدهم.(شود و سرانجام منجر به کشته شدن  بیش از هزار فلسطینی می

  

  دختر

ر داستانی که دختران  رویین تنان در هتقریباً . بیشترین نقش منفی زن در اساطیر رویین تنی در  وجود دختر جلوه گر شده است
رویین ... ها، ارزشها و شاید این اندیشه ناشی از آن باشد که دختر را وارثی براي پهلوانی. حضور یافته اند، داراي نقش منفی هستند

خارات ها و موارد مشابه به کنایه خواسته اند دختر را عامل نابودي افت گویی در این اسطوره.دانستند نمی... تنان، پهلوانان، پادشاهان و
. هاي رویین تنی به دختر شاید به نوعی در تاریخ هم رسوخ پیدا کرده است دید منفی منعکس شده در اسطوره. پدر و قبیله بدانند

ذیالً  به نقش منفی . مثالً ماجراي زنده به گور کردن دختران، در میان اعراب جاهلی  اگر متأثر از این تفکر نباشد، بی شباهت نیست
    :شود گی رویین تنان اشاره میدختر، در زند

این رویین تن که به وسیله ي موي زرینی که بر سرش روییده، آسیب . ست» پیلیا«و » پاندیون«و فرزند » مگار«پادشاه » نیزس«
به خاطر عشق و دلداگی به دشمن، با خیانت خود باعث » اسکیال«. شود کشته می» اسکیال« ناپذیر است، به خاطر خیانت دخترش



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٢٩ ٠  
 

تا زمانی که تار موي زرین بر سر این رویین تن قطع نشده، عالوه بر خود، شهرش نیز شکست . شود گ پدر و سقوط شهرش میمر
براي همین . شود یم» مینوس« عاشق » اسکیال« اندازد،  یمبه راه » نیزس« به سمت » مینوس« در لشکرکشی اي که  .ناپذیر است

به محض . سپارد یم» مینوس« بندد با او ازدواج کند، به  یمرا، در مقابل قول مینوس که عهد کند و آن  یمتارموي زرین پدر را قطع 
و ) 354: اشمیت، همان.(درمی آید» مینوس«و بعد از اندك مدتی شهر نیز به تصرف ) میرد یم. (سپارد یمقطع مو، نیزس جان 

  ) 625: ،همان2گریمال، ج (
کند ولی دختر خود را  یمشود که او را رها  یممنزجر و رنجیده ) سیال(» اسکیال«ي  نهیالرذ، چنان از این اقدام »مینوس«اما 

ي دگردیسی یافته ا پرندهشود و بر سر دختر، که به  یمتبدیل ) دریایی(نیزس به عقاب ماهیخوار . اندازد یمکشتی به آب  دنبال به
  .آید یمفرود 

دهد و دختر به ماهی  یمي کشتی قرار  عرشهکند و سرش را بر  یمغرق دختر را »  مینوس«روایت متداول دیگر این است که 
  ) 372: دیکسون،همان.(شود یممبدل 
با رویاندن یک تار موي طالیی بر سر فرزند، او را » پوزئیدون«. است» پوزئیدون«و پسر » تافیس«، پادشاه جزایر »پترالس« 

 ،»پترالس«کومایتو، دختر .دارد ش را نیز از گزند دشمن در امان نگه میاین موي زرین عالوه بر پترالس، شهر. کند رویین تن می
که به قصد تسخیر شهر ) کشته شده اند» پترالس«برادرزاده یا دامادالکتریون که تمام پسرانش در جنگ با (» آمفیتریون«دلباخته 

کند و با این کار هم  یمتار موي پدر را » تیوکوما«. کند یمشود و به خاطر این عشق به پدر و میهنش خیانت  یمپدرش آمده است، 
از » آمفیتریون«دهد ولی  یم» آمفیتریون«او تار موي پدر را به امید ازدواج به . شود یمکشد و هم موجب تسخیر وطنش  یمپدر را 

                      را به قتل » کوماتیو«است که بالفاصله بعد از تسخیر شهر  زده شگفتاین خیانت و پدرکشی به حدي متنفر و 
  ) 134: اشمیت،همان(، ) 204-203: گرانت،همان.(رساند یم

خیانت دختر به خانواده ي پدري در این دو اسطوره شاید ناشی از این تفکر باشد که دختر با ازدواج خود، به عضویت  
  . دانند آید به همین دلیل او را بیگانه می خاندانی دیگر در می

شنوید که  خیلی داستانها می«اندازد که در  ، ناخود آگاه ما را به یاد این تعبیر بهار می»پترالس«و » نیزس«عملکرد  دختران 
توانست وارد آن شود، دختر صاحب قلعه عاشق پادشاه شد، در قلعه را به شاه باز کرد،  پادشاه رفت و قلعه را محاصره کرد و نمی

که دختر با ازدواج و : ن همکاري دختر با دشمن شاید دلیلی باشد بر اثبات مدعاي ماای) 287: 1381بهار، (» . شاه قلعه را گرفت
تواند بیانگر نکاتی دیگر چون  عالوه بر این می. پیوندد برد و به دشمن می پیوستن به خانواده ي همسر دیگر از خانواده ي پدري می

دي که حاضرند به خاطر آن به پدر و وطن خود خیانت ضعف عرق وطن دوستی در زنان، یا غلبه ي شهوت جنسی در آنان تا ح
دهد که سرانجام خیانت  توان گفت ساختار این اسطوره به نحوي باز دارنده است، به عبارتی آموزش می البته از طرفی می. کنند

  چیست؟

دختران با .  کند خیانت میدر هر دوي آنها دختران به پدر و سرزمینشان . هاي این دو داستان بسیار همسانند ساختار و شخصیت
شوند، دلیل این خیانت، عشق به دشمن است و سرانجام در هر دو دختران  گرفتن قول ازدواج از دشمن حاضر به همکاري می

  .این همگونی شاید ناشی از همان چرخش و تاثیر متقابل اساطیر بر یکدیگر باشد. شوند کشته می

  : دختر رقیب رویین تن
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کند، بر خالف موارد پیشین، دختر قهرمان رویین تن نیست،  یمکه در ارتباط با رویین تن  ایفاي نقش  گاهی اوقات، دختري
براي » مدئا«زنند و یا مانند  یمبا حیله  مرگ رویین تن را رقم » کوکالوس«این دختر یا مانند دختران . بلکه دختر رقیب اوست

نیز نقش  ها اسطورهبه هر روي در این . کند یماست، به  پدر خود خیانت  کمک کردن به رویین تنی که از او قول ازدواج گرفته
  .     منفی دختر نمایان شده است

خالقی (» .شد یمکشته  جوش آبتنی بود که فقط به وسیله  یینرو، )Europa(و ائوروپا ) Zeus(پسر زئوس  مینوس
خواهد تا  یمکه به دربار کوکالوس آمده و ( ر مینوس بنا به روایتی دختران کوکالوس در گرمابه بر س) 276: 1379مطلق،

در این اسطوره بین مینوس و کوکالوس هیچ ) همانجا. ( کشند یمریزند و او را  یم جوش آب، )را به زندان برگرداند» دایدالوس«
که به آنها پناه » ایدالوسد«گونه عداوت و کدورتی وجود ندارد تا دختران به یاري پدر بر خیزند، بلکه به طرفداري و حمایت از 

  .  شوند یمبرده است، مرتکب چنین عملی 
را به یکی از » یولکوس«حکومت » آیسون«. است» یولکوس«، پادشاه قانونی )Aeson(» آیسون«فرزند ) ژازون(» جیسون«

آنگاه حکومت را به جیسون  دهد؛ البته تا وقتی که پسرش جیسون به اندازه کافی بزرگ شود و یم) Pelias(برادرانش به نام پلیاس
  .بازگرداند

این پوست متعلق به قوچ بالداري ) 77: ،همان...برن و (» .که نخست پشم زرین را برایش بیاورد«خواهد  یم» جیسون«از » پلیاس«
خداي = Ares(برد و پادشاه کولخیس آن را نذر آرس  یم) کلشید(آن را به شهر کولخیس ) phrixos(است که فریکسوس

  ...سازد یمکرده و اژدهاي ترسناکی را مأمور محافظت آن  )جنگ
خواهد که کشتی  یم» فریکسوس« ، پسر)Argos(»آرگوس«گیرد و از  یمبه هر صورت جیسون تصمیم به انجام این شرط 

  ) 482-481: گریمال، همان. (آرگو را براي این سفر بسازد
بایست به تنهایی دو گاو شاه  یمکه او  ینااول . گذارد یمشرایطی » نجیسو«نیز براي واگذاري پشم زرین به » کولخیس«پادشاه 

بعد از آن . ي آهنین و نفس آتشین بودند، رام کند و سپس برگردن آنها یوغ بگذارد و زمین را شخم بزندها سمآئتس را، که داراي 
بایست آنها را از بین  یمیدند و جیسون روی یمرا بکارد که به محض کاشتن آنها، مردانی جنگجو » کادموس«دندانهاي اژدهاي 

  .داند ینمپذیرد ولی هیچ چاره یا راه حلی براي پیروزي  یمجیسون شرایط را . ببرد
  ، درعوض گرفتن قول ازدواج از جیسون، به او کمک »آئتس«دختر زیبا و جادوگر شاه ) Medee(» مدئا«

. سازد یمتن  یینرواو را در برابر هر گزندي از جمله آتش و آهن » ونجیس«با دادن روغنی جادویی و سحرآمیز به » مدئا«. کند یم
» مدئا«. ناپذیر شود یبآسبه تن و سپر خود بمالد تا » آئتس«بایست این روغن را قبل از نبرد با گاوهاي آهنین سمِ شاه  یمجیسون 

مدئا راز نبرد و پیروزي بر . رود یماز بین  تنی موقت است و فقط یک روز پایدار است و پس از آن یینروکند که این  یمتأکید 
فقط کافی است از دور : گوید یماو به جیسون . کند یمرا بر جیسون آشکار ) رویند یمکه از دندان اژدهاي کادموس (مردان مسلح 

-77: ،همان...برن و (.برند یمافتند و همدیگر را از بین  یمخودشان به جان هم  ها آنبین مردان مسلح سنگی بیندازد در این صورت 
80 (  

مدئا، بنا بر روایتی برادر خود را نیز در این . گریزد یمآورد و از کولخیس  یم دست بهجیسون با راهنمایی مدئا پشم زرین را 
  )103: ، همان1گریمال،ج.(برد یمواقعه  از بین 

به هر حال دختر در . کند رادر خود خیانت میکند هر چند نسبت به پدر و ب در این حماسه، دختر به قهرمان رویین تن کمک می
  .  کند ي منفی  براي به هدف رسیدن رویین تن، به اوکمک می این قصه علیرغم چهره
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  خواهر

هاي رویین تنی، خواهر  تقریباً در هیچکدام از اسطوره. در اساطیر مورد مطالعه، خواهر در زندگی  رویین تنان تأثیر کمی دارد
گرید و احیاناً  برادر رویین تن خود را  فقط گاهی اوقات در مرگ برادر رویین تن خود می. کننده ندارد نقش اساسی و تعیین

  : با این وصف خواهر نیز همانند دیگر زنان داراي نقش مثبت و منفی است. کند ناخواسته قربانی اهداف و آرزوهاي  خود می

  :خواهران دلسوز)الف

اشمیت، . (یابند ، بعد از مرگ برادر از شدت گریه و زاري به دو مرغ شاخدار دگردیسی می»رملئاگ«به عنوان نمونه خواهران  
  )331:همان

اسفندیار با پشت سر گذاشتن . شوند تورانی اسیر می» ارجاسپ«،خواهران زیباي اسفندیار، به دست »به آفرید«و  »هماي«
در مرگ برادر اینگونه جبران » به آفرید«و » هماي«سالها بعد . ندگردا دهد و به ایران باز می هفت خوان سخت، آنها را نجات می

با لباسهاي چاك زده به دربار گشتاسپ . کنند با اسب اسفندیار درد دل می. گذارند آنها مویه کنان، سر بر تابوت برادر می: کنند می
خواهران اسفندیار نیز همانند خواهران  )1605-1553/ 756-755: فردوسی، همان. (گیرند روند و پدر را به باد سرزنش می می
  .کنند گریه و زاري  بعد از مرگ برادر است تنها کاري که می» ملئاگر«

   :خواهران سنگدل  )ب

، »سورپانکهه«. آورد را به دست  می» النکا«، اهریمن شهریاري است که حکومت سرزمین »بیشروا«پسر » راونا«در اساطیر هند، 
کند ولی هر دوي آنها دست رد  ابراز عالقه می» لکشمانا«و برادرش، » راما«ون برادر پلید و اهریمنی است به ، که همچ»راونا«خواهر 

» سیتا«شود، و آن چنان از زیبایی  براي انتقام برادرش، دست به دامان راوناي رویین تن می» سورپانکهه«. گذارند بر سینه اش می
گیرد که  در می» راما«و » راونا«جنگ سختی بین . رباید را می» سیتا«ترغیب شده، » ناراو«گوید تا سرانجام  سخن می» رام«همسر 

  )96- 94: 1373ایونس، . (شود می» راونا«نهایتاً منجر به مرگ 

این رویین تن اهریمنی با تحریک خواهر به جنگ راما و . شود در این اسطوره  خودخواهی خواهر باعث  مرگ برادر می
او به جهت غرور جریحه دار شده ي . همانند برادرش منفی است» سورپانکهه« در این نبرد  نقش. شود کشته می رود و برادرش می

  .گذارد چهره اي منفی از خود به نمایش می» ملئاگر«آید و برخالف  خواهران اسفندیار و  خود در پی انتقام بر می

  

  نامزد
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در اساطیر مورد مطالعه نامزد . در زندگی رویین تنان  نقش داشته استنامزد به عنوان همسري غیر رسمی همانند دیگر زنان 
چهره ي  مطلوبی ندارد و همواره داراي نقشی منفی است، به ویژه وقتی که از سوي رویین تن مورد بی توجهی قرار گیرد، در این 

اما طبیعی است پس از . شود ین تن میشود، و احیاناً منجر به مرگ روی ي حسادتش علیرغم میل باطنی شعله ور می صورت کوره
چنین . با توجه به پیوند ضعیف و گسستنی یی که بین رویین تن و نامزد وجود دارد: شود ي خود  پشیمان می انتقام احیاناً  از کرده

طبیعی و اندك ) رندکه پیوند ناگسستنی یی با رویین تن دا( مادر، دختر و خواهر: خیانتهایی در ارتباط با خیانت دیگر زنان، مانند
  :شود ها اشاره می ذیالً به این نمونه. نماید می

. راهی قلعه ي آتش شد»  برونهیلد«براي نجات » اندواري«، بعد از دست یابی به گنج »نیبلونگن«، قهرمان حماسه ي »زیگفرید«
خوراندن داروي فراموشی به زیگفرید باعث  با) ي زیگفرید همسر آینده(» گودرون«نامزد کرده، ولی مادر » برونهیلد«با » زیگفرید«

  .ازدواج کند» گودرون«از یاد ببرد و با » برونهیلد«شود که او عشق خود را به  می

در پی انتقام ) برادر گودرون(»گونار«شود با طرح یک نقشه و فریب همسر خود  بعد از سالها وقتی از ماجرا مطلع می» برونهیلد«
  . شود نجام او بانی اصلی مرگ زیگفرید میسرا. آید از زیگفرید بر می

رود و همراه با جسد او در  می» زیگفرید«با عملی شگفت به درون عماري تدفین » برونهیلد«، »زیگفرید« بعد از کشته شدن 
  ) 490-442: ، همان2روزنبرگ، ج. (سوزد آتش می

همسر » ناننا«کشد و سپس همانند  را می» زیگفرید«قتل ناشی از چیست؟ اول نقشه ي » برونهیلد«این رفتار و عملکرد دوگانه ي 
  . خواهد او زندگی را بعد از مرگ زیگفرید، حتی براي لحظه اي نمی. سوزاند می» زیگفرید«خود را همراه با جسد » بالدر«وفادار 

ن به مدت هفت سال با فی .پهلوان سلتی، که به همراه گروهش وظیفه ي محافظت از پادشاه ایرلند را بر عهده دارند» فین«
فین داراي قدرتهاي فوق طبیعی چون . یابد یمخوردن ماهی آزاد حکمت، که فینگاس شاعر برایش صید کرده، به دانایی دست 

نیز  او. که هیچگاه از شاخ براي نوشیدن چیزي استفاده نکند ینابیند به شرط  ینمتن آسیب  یینرواین . پیشگویی و رویین تنی است
آنها بعد از هفت سال .کند ، فرار می»دیرمد«با معشوقه اش، » فین«با خیانت به » گرانیه«. چشد را می» گرانیه«نامزدش طعم خیانت 

همچنان به فکر انتقام » فین«البته این بخشش صوري است و . گردند قرار گرفته، بر می» فین«تعقیب و گریز به ظاهر مورد بخشش 
، »فین«. که مرگ دیرمد به وسیله ي گراز بان گولبان است که در واقع برادر رضاعی اوست داند او از طریق یک پیشگو می. است
از » دیرمد«، به همراه »گرانیه«بنا به روایتی دیگر سرانجام . کشد را می» دیرمد«کند و این گونه  را به شکار گراز دعوت می» دیرمد«

  )20-21: 1376ین،گر. (شوند خورند و جاودانه می میوه ي درخت جاودانگی می
هایی که در سنین پیري  فین حاکمی خود خواه است و به خاطر انتقام جویی. به بدي یاد نشده است» گرانیه«در این اسطوره از 

گذارد و شاید به این دلیل خیانت گرانیه نیز در برابر عمل او  دهد نام نیکی از خود به یادگار نمی علیه دیرمد و گرانیه انجام می
  . شود میتوجیه 

  

  :معشوقه
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با نیرنگ به راز رویین تنی شمشون پی » دلیله«. شود می) دلیله( ؛ رویین تنی است که قربانی خیانت معشوقه اش» شمشون«
دلیله به محض آگاهی از این راز در فرصتی مناسب . راز رویین تنی شمشون در موهاي اوست که نباید تراشیده شوند. برد می

آنها شمشون را که آسیب پذیر شده نا بینا کرده، او را  به آسیاب . کند تراشد، او مردان قومش را خبر می یموهاي سر شمشون را م
او که همچنان به فکر انتقام . یابد کند با رشد موها، شمشون نیروي خود را باز می بعد از مدتی موهاي شمشون رشد می. بندند می

با در آوردن ستونهاي تاالر عالوه بر خود، بسیاري از فلسطینیان را در زیر آوار  شمشون. شود است به جشن فلسطینیان آورده می
  )تورات، باب داوران، فصول سیزدهم تا شانزدهم.(کند دفن می

. افتد می) دختر پریام شاه( »پولیکسن«، چشمش به )پهلوان ترویایی(»هکتور«به هنگام بازخرید جسد  »آشیل«بنا به روایتی 
دهد اگر دخترش را به همسري وي در آورد،  قول می) پدر پولیکسن(» پریام«بازد که به  نگاه چنان به پولیکسن دل میآشیل با اولین 

گذارند که پیمانی در این مورد  کند و قرار می پریام با این پیشنهاد موافقت می. پیوندد به سپاه یونان پشت کرده و به سپاه تروا می
-13: گریمال، همان. (شود کشته می» آپولون«یا » پاریس«یل به کشورش خیانت کند به وسیله ي تیر ولی قبل از این که آش. ببندند

  )26-23: اشمیت، همان( ، )15

نقش چندانی ندارد، ولی هنگام صحبت کردن آشیل با » آشیل«به عنوان معشوقه ي » پولیکسن«رسد در مورد اخیر  به نظر می 
» پولیکسین« و به این ترتیب . گیرد است، که آشیل مورد هدف تیر قرار می» پریام شاه« کاخ در گراماگرم نبرد، در »  پولکسین«

  . آورد را فراهم می» آشیل «مقدمات نابودي 

مضمون تکرار شونده ي » گرانیه«و « دیرمد»قصه ي . ست» فیاناها«، رهبر سالخورده ي »فین«، نایب »سلتی«پهلوان » دیرمد«
  .لث مرد جوان، دختر جوان و ترك کردن خواستگار پیرمث: مثلث اسطوه اي است

گرانیه با ایجاد شبهه در مردي دیرمد، . بازد، ولی دیرمد آهنگ خیانت به فین را ندارد گرانیه به محض دیدن دیرمد به او دل می
  . شوند سال آواره می سرانجام، بعد از مدتی، آنها از دربار سلطنتی گریخته و به مدت هفت. کند او را وادار به خیانت می

کند که عالوه بر خیانت واضح خود به خواستگار  و دلباخته اش،  با  در این اسطوره گرانیه نقش یک وسوسه گر را ایفا می
  .   شود تا این پهلوان سلتی به رهبر خود خیانت کند اغفال دیرمد باعث می

ها وجود دارد که در زندگی رویین  در این اسطوره... مسر وهمسر برادر، پیرزن،  نامادري، مادر ه: زنان دیگري از قبیل  
هاي رویین تنان نیامده اند،  حضور کمرنگ آنان بیشتر از این جهت است که یک بار بیشتر در اسطوره. تنان حضور کمرنگی دارند

) جز پیرزن( تمام این موارد چنانکه خواهد آمد  زنان  در.  و گرنه گاهی در همین حضور کمرنگ، مرگ رویین تن را رقم زده اند
    :عهده دار نقش منفی هستند

  

   :همسر برادر
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. ها و حتی تاریخ، خیانت زن به شوهر و دل باختن او به نزدیکان شوهر است ها، قصه شاید یکی از مضونهاي مکرر در اسطوره
شود، و مرد پاك دامن را متهم به  ت میرسد، همزمان متوسل به دو گناه دروغ و تهم هنگامی که زن به آرزوهاي شهوانی خود نمی

ي فردوسی، ماجراي یوسف و زلیخا در قرآن مجید از این  داستان سیاوش و سودابه در شاهنامه. کند نمک نشناسی و خیانت می
وسل به  دروغ و بندد و در نهایت مت کند، اما طرفی نمی نیز، همسر برادر باتا، خود را بر باتا عرضه می» باتا«ي  در اسطوره. قبیل است

در تمام این قصه در نهایت راز پاك . هاي شیطان است هاي شبیه به آن زن نماد وسوسه در این اسطوره و قصه. شود تهمت  می
  .   شود دامنی مرد و خیانت زن هویدا می

ي پاك به »باتا«ولی . مبستر شونداو از باتا خواست که با او ه. با برآورده نشدن خواسته اش به فکر انتقام افتاد» باتا«همسر برادر 
ماجرا را » آنوبیس«به محض آمدن » باتا«همسر برادر . وفادار ماند و دست رد بر سینه ي همسر برادرش گذاشت» آنوبیس«برادرش 

متوجه دانست از طریق گاوشان  که زبان حیوانات را می» باتا«درکمین برادر نشست، ولی » آنوبیس«از این رو . واژگونه بازگو کرد
با پی بردن به بی گناهی باتا » آنوبیس«سرانجام . او براي اثبات بی گناهی اش خود را اخته کرد. خطر  شده  و از خانه گریخت

  ) 435-433: 1387، ...برن و.(همسر خود را کشت

به عنوان یک » باتا«در همسر برا. کند این اسطوره  همان دید منفی و وسوسه گري را که در مورد زنان وجود دارد، تقویت می  
سرانجام  زن وسوسه گر در این اسطوره  به جزاي . شود شود و باتا، به عنوان یک مرد، تسلیم این وسوسه نمی زن، عامل گناه می

  .رسد عملش می

  

  : پیرزن یاریگر

دختران . کرد گی میهاي کانادا پسرکی تنبل به فکر ازدواج با دختر کوچک پیرمردي است که در جنگل زند در اساطیر بومی
یک روز که پسرك تنبل بی هدف در جنگل قدم . پیرمرد علیرغم زیبایی چشمگیر خود حاضر به ازدواج با هیچ مردي نبودند

خواهی با دختر دلخواهت ازدواج کنی این موي بند را بدون این که کسی  اگر می: پیرزن به پسرك گفت. زد، پیر زنی را دید می
. شود کند و بعد از مدتی موفق به ازدواج با دختر کوچک پیرمرد می پسرك طبق گفته ي پیرزن عمل می. دازببیند پشت سر او بین

شود به طوري که با صید نهنگ آدم نما به دارویی  پسرك بعد از ازدواج، با کمک پسر رئیس قبیله به شکارچی ماهري مبدل می
، 2روزنبرگ،ج.( دارد و همچنین آن دارو برآورنده ي آرزوهاست ه مییابد که او را از هر گزند و آسیبی در امان نگ دست می

  )1026 -1013: همان

این پیرزن مهربان با موي بند خود، باعث پیوند دو جوان . کند، مواجهیم در این اسطوره با پیرزنی که به پسرك تنبل کمک می
کند، این  وحشتناك ترسیم شده و نقشی منفی ایفا میها  که پیرزن به صورت جادوگري  برخالف اغلب داستانها و قصه. شود می

ولی در اسطوره ي . پیرزن به علت ناباروري داراي چهره ي نامطلوبی در اغلب داستانهاست. پیرزن  یاریگر پسرك تنبل است
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همچنان نقش  اما.گذارد کند و  چهره ي مطلوبی از خود به جا می به پسرك تنبل و پسر رئیس قبیله کمک می» گرفتار موي بند«
  . جادو گري او نمایان است

  

  :ي پا نگهدار باکره

براي زنده ماندن باید » مت«شرطی که . است» ویلزي«و از قهرمانان » گوینت«پادشاه » متونوي«، پسر »مت«در اساطیر سلتی 
در غیر این صورت او . دبایست در تمام مواقع جز هنگام جنگ، پایش بر دامن دختري باکره باش رعایت کند این است که او می

، »گیلواي توي«در جنگ شرکت کرده با » مت «ي پا نگهدار هنگامی که  باکره» گوین «) 40-39: گرین، همان. (ماند زنده نمی
  ) 40:همان.(رسد یمبه اتمام » مت« دهد، بدین دلیل رویین تنی  یمآمیزد و باکره بودنش را از دست  یم، در » گویدون«برادر 

  

  :رمادر همس

همسر زیگفرید، براي اینکه زیگفرید عشق و » گودرون«گریمهیلد، همسر شاه گیوکی مادر  ي زیگفرید، وقتی حماسهدر 
. شود یمخوراند و در کار خود موفق  یممحبت برونهیلد را فراموش کند و دختر خود را همسر او گرداند، به او داروي بیهوشی 

» گریمهیلد«طبیعی است بد طینتی . دهد یمرونهیلد است که زیگفرید جان خود را از دست سرانجام بر اثر حساد ت و انتقام جویی ب
  ) 475:،همان 1روزنبرگ،ج. .(قبل از زمانی است که دخترش را همسر زیگفرید گردانیده است

  

  :نامادري

همسران فداکار،شون نجات پیدا ي  یلهوسکشد، اما هر بار به  یمي قتل شون را  نقشهجندین بار با کمک دیگران » شون«نامادري 
ي  اسطورهدر . ي مشهور قابل تأمل استها قصهمضمون تکراري  نامادري بد سرشت در  ) 267:، همان... مک کال و. ( کند یم

  .  رویین تنی مذکو نیز به تبعیت از این مضمون نامادري چهره اي منفی دارد

  

 :نتیجه

شاید نقش منفی زنان در این . ب زنان در اساطیر رویین تننی، منفی استنقش اغل: توان گفت با توجه به آنچه آمد؛ می
دلیل . تفکري که احتماالً برخاسته از نظام اجتماعی پدر ساالر است. ي زنان بوده باشد ها ناشی از باورهاي رایج در باره اسطوره

همان طور که گفتیم در . یر مورد مطالعه استتواند این نظریه را تقویت کند عدم وجود یک زن رویین تن در اساط دیگري که می
تواند  این مورد می. شود برخوردیم که او نیز به محض رویین تنی، تغییر جنسیت داده و مرد می» کاینئوس«بین رویین تنان فقط به 

ارد اساطیر و بیانگر شکل گیري اساطیر در یک نظام و دوره ي مرد ساالر باشد و یا حداقل این عناصر در چنین دوره اي  و
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ها برخاسته از ناخودآگاه جمعی اقوام هستند، اما مسلم است که  ها و حماسه اگر چه به اعتقاد گروهی اسطوره. ها شده باشند حماسه
ي آنها در این متون به نحو  در تکوین و تدوین آنها مردان نقش بیشتري داشته اند، به همین دلیل آراء مردساالرانه و زن ستیزانه

  .ري نمایان شده استچشمگی

بلکه منظور این است که . آنچه گفته شد به این مفهوم نیست که در بین زنان مورد مطالعه، هیچ زن نیک اندیشی وجود ندارد   
مثالً . حتی در مورد برخی زنان که نقش مثبت دارند، این مثبت اندیشی کامل نیست.ها وجود دارد زنان منفی بیشتري در این حماسه

همین قضاوت در مورد کتایون، مادر اسفندیار نیز . ماند تا از او یک ابر قهرمان ساخته نشود بی نتیجه می» بالدر«اي مادر ه تالش
همسر زیگفرید نادانسته در مرگ » گودرون«، شش فرزند قبلی اش  را در حین رویینگی کشته است، یا »آشیل«یا مادر . صادق است

نگر ضعف عقل وتصمیم نابخردانه ي زن باشد، و مدئا نیز با این که نخست یاریگر جیسون است تواند بیا شوهرش نقش دارد که می
اگر بدبینانه بنگریم، حتی ... گذارد و دهد به عینه چهره ي یک زن جادوگر را به نمایش می هایی که انجام می ولی با قتل

تواند بیانگر   قدرت  مکر و  حیله گري  زنان  کنند، می میایفاي نقش » شون«نیز که به عنوان  مشاور » شون«راهکارهاي همسران 
  باشد

مثالً دختر . بیند یمهرچه پیوند نسبی و سببی رویین تن، به زن نزدیک تر باشد، زیان بیشتري توان گفت که  با اندکی مسامحه می
زنند و بر عکس هر چه بین رویین تن و  یمو مادر  بر خالف انتظار بیشتر اوقات مستقیماً و بدون  واسطه مرگ رویین تن را رقم 

نامزد، معشوقه، نامادري، زن برادر، مادر همسر مثالً  . شود یمزنان پیوند دور تري وجود داشته باشد، زیان کمتري متوجه رویین تن 
ندگی رویین تنان به مراتب آنها در ز اگر چه در زندگی رویین تن در بیشتر اوقات یا همیشه  نقشی منفی دارند اما، تأثیر زیانبار...و

  .    کمتر از موارد پیشین است

گاهی مثبت . هاي دوگانه دارند مادر و همسر چهره: توان گفت که در زندگی رویین تنان، بعضی از زنان مانند به طور کلی می
ی از قبیل، نامزد، معشوقه، و زنان. خواهر رویین تنان جز در موارد نادر چهره اي مظلوم و دوست داشتی دارد. و گاهی منفی اند

  بد سرشت و اهریمنی اند  ... نامادري، زن برادر، مادر همسر و
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  »فیه ما فیه«سخن 
  1فاطمه حیدري

  چکیده 
سادگی وسالمت زبان این کتاب تعلیمی به دلیل . دوران انحطاط نثر فارسی به وجود آمده است اثر منثور موالنا در» فیه مافیه« 
  .ي سامانیان است دورهیی گوینده با مخاطبان عام و جویان معرفت و در نتیجه نزدیک شدن به زبان گفتار ، یادآور نثر رویارو

ي سخن در وجه قیل  دربارهگرچه .گوینده در این کتاب به سخن ، نطق ،کلمه و کالم از دیدگاهی متفاوت نگریسته است 
ي حقیقت واز معدنی الیتناهی و بی پایان  هیسادراین اثر کم  حجم  تعلیمی سخن  وقال در آثار منظوم مولوي بارها سخن گفته شده

 .ي سخن  دهییزا و زمین همه سخن است و ها آسمان .آفتابی است  لطیف  و دایم که از فرط پیدایی ناپدید است ، دریا و خاسته بر
اپایدار باشد که سخن عرضی  است که به سوي بالنده و کنشگر ن به همین جهت، سخن ، لفظ و عبارت نیست که همچون صور

در آرایش سخن گوینده جان خود . شود یمآرایش سخن موجب بازماندن از مقصود اصلی . کند یمجوهر غرض تهییج وتحریک 
س موالنا مانند زبان شنا.شود ینمي گوینده یعنی معنا و محتوا چنان که هست آشکار  درونهو  اندینما ینمرا آن گونه که هست 

در این مقاله به  سخن و زبان در . که اندیشه و تفکر را درپرده داشته است  داند یمامروزي ترکیب دو سه حرف را روپوشی 
  .شود یمپرداخته » فیه مافیه « نظریات موالنا در 

  
  

  .فیه مافیه ، سادگی بیان ،سخن ،اندیشه :   هاکلید واژه
       

   

                                                        
  Fateme_ heydari @ yahoo.com :ایران، رایانامه- دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسالمی واحد کرج - 1
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  :مقدمه
» فیه مافیه « ي کتاب  هیاولنام فیه ما فیه در نسخ خطی . ا فیه مافیه از شهرت بیشتري برخوردار استدر کنار آثار منثور موالن

) مقدمه ص پانزده و شانزده:  1383موالنا، .(ثبت شده است) هجري قمري751(» اسرار الجاللیه « و در دیگري ) هجري قمري 761(
  ) 2683دفتر پنجم ، بیت : 1365همان ، . (کند یمو خود از آن با عنوان مقاالت یاد 

مطالب کتاب فیه مافیه  پس از مرگ موالنا تدوین شده است ، سلطان ولد پسر او و شاید یکی از مریدان دیگر حاضر در 
ي حاضران بیان شده است؛گاه عین پرسش پیش ها پرسشمطالب معموال در پاسخ به .اند کردهمجلس تقریر سخنان او را یادداشت 

  .است  کرده یمي  شعري را یکی از حضار مطرح  قطعه والنا در متن کتاب آمده است وگاهی حدیث یااز بیانات م
مخاطبان وي دوستداران و مریدان ومردمی عادي هستند که براي دریافت مفاهیم  دهد یمگفتارساده و بی تکلف موالنا نشان  

در میان سخن او . و تصنعات لفظی به سخن گفتن درآمده استو گوینده بدون کاربرد تکلفات  اند آمدهومعانی عرفانی گرد هم 
کتاب در عصري نوشته شده که نثر فارسی گرفتار مغلق گویی و انشا  .کند ینمترکیبات عربی وجود دارد اماّ دشواري فهم ایجاد 

ملزومات دبیري و شاعري به  که مهارت در فنون ادبی، چه فارسی چه عربی از دهد یم  آثار به جاي مانده نشان. نویسی بوده است
از لوازم شهرت و مقبولیت ...و تبحردر علم بالغت و نگارش و استفاده از علوم ادبی، شرعی، حکمی و پزشکی و آمده یمشمار 

رات در اشعار خود به ویژه آگاه یا ناخود آگاه تاثی گمان یبي قابل توجهی برخوردار بوده و  هیماموالنا در این زمینه از .بوده است 
که به زبانی  » در فیه مافیه « از آثار شعرا ونویسندگان و علماي پیشین و هم عصر خود اظهار کرده است؛ اما باره نیاخود را در 

  ) 192: همان (» .شود یم، مقصود فراموش کنند یمسخن را چون  بسیار  آرایش  « : دیگو یمپاکیزه ازتصنع وتکلف نوشته شده 
اگر سبک نوشتار این کتاب به .نه براي اظهار فضل و برتري جویی  ردیگ یمبراي اداي مقصود به کار  این عارف بزرگ زبان را

سبک گفتار نزدیک است، زیرا مخاطبان آن کسانی هستند که باید گوینده ، زبان خود را به زبان گفتاري آنان نزدیک کند تا 
  .  موالنا گوینده بوده نه نویسنده  دهد یمن بتواند تعالیم خود را تفهیم نماید و چنان که آثار او نشا

طریق انتقال تجربیات ناشی از کشف معنی و حقیقت  نیتر مهمکلمه، سخن یا دال زبانی از این جهت ارزش و اعتبار دارد که 
در «و) 31ن کریم بقره قرآ(» علم ادم االسماء کلها«بود و   ها نشانهاز دالیل برتري آدم بر فرشته راه یابی او به عالم اسما و . است

عربی و پارسی وعبرانی – ندیگو یمکه در آن سخن  ها لغتي ذریت آدم و ها نامابن زید گفت »  «را همگی ها نامآموخت به آدم 
مقتضی لفظ عموم آن  –اهل اشارت گفتند .) به آدم آموخت(،  ندیگو یموسریانی وغیرآن ، هر لغت که فرزند آدم در آن سخن 

هم اسماء مخلوقات ، پس آدم به دانستن اسماء مخلوقات از  اسماء بود، آدم را درآموخت، هم اسماء خالق و است که هر چه
     )137، 1382:میبدي(»                  .فرشتگان متمیز شد و متخصص و افزونی وي بریشان پیدا

    
  خاستگاه سخن

بانخستین کلمه جهان انسانی آغاز «. آفرینش یا خودآفریدگار بود سخن یا کلمه در آغاز جایگاه خدایان اقوام ابتدایی وسرآغاز
آدمی پیش از تکلم مقهور طبیعت بود، )   1366،15: کاسیرر(».به آفرینش کرد و یا با نخستین شناخت، هستی انسان آغاز گشت

او با نامیدن . آموخت و به کاربرد کلمه او را از تصرف طبیعت به درآورد و حیات انسانی از زمانی آغاز شد که واژگان و تکلم را
ادیان بزرگ ، کلمه به  تر شیبي آفرینش ها داستاناطراف خود هستی داد در  شمار یبي ها دهیپدرا تابع خود کرد و به  ها آنچیزها 

  ) 99:همان . (برد یمیا به سان ابزاري است که خداوند به کار  دیآ یمبا برترین خداي آفرینش  بسته همصورتی 
ابزار و » کلمه«. ی خاصی دارد بستگ همبا برترین خداي آفرینش همراهی و » کلمه «ي آفرینش ها داستانو  ها اسطورهمیان در 

  . ابدی یمو یا حتی سرچشمه و منبع آغازینی است که خدا نیز از آن جریان  کند یمي است که خدا از آن استفاده ا لهیوس
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به » قلب و زبان«در میان اولین اساطیر . اند وابسته همي عجیب به  ا گونهبه  دیگو یمو زبانی که سخن  شدیاند یمذهنی که    
واژه و زبان ، ابزار . بیافریند و فرمان براند  تواند یمخداوند آفرینش مصري منسوب است،او با این نیرو »پتاه«عنوان نیروي آغازین به 

ي آن اندیشیده بود و از آن مانند ابزار آفریدن  دربارهپیش ازآفرینش جهان خداي آفرینش ، » پتاه « ي بیان اندیشه است و  لهیوسو 
  .سود برده بود 

او با . خداي ممفیس ،پایتخت سیاسی مصر ،مسؤول شکل دادن به خدایان و خورشید و به بار نشاندن سبزیجات است » پتاه«
ي او به حدي است که هویت هر چیزي را که برزبان  گفته ، اقتدار بخشد یماستفاده از قلب و زبان خویش به خدایان دیگر زندگی 

پس از آن که هرمزد ،آفریدگان »  بندهش«در دین زرتشت ، در کتاب)16-1374،17: هارت.   ( ابدی یم، آن چیز خلقت  آورد یم
بر آفریدگان «خواست که اهریمن را دید و پسندش نیفتاد و  اهریمن ، آفریدگان هرمز را دید و پسندش افتاد ، هرمزد از اهریمن 

) و(نبرم بر آفریدگان تو یاري و ندهم ستایش ،بلکه تو و آفریدگان تو را نیز جاودانه بمیرانم : و اهریمن گفت » ....من یاري بر 
 1پس ،هرمزد اهونور«: سپس هرمزد تصمیم به کارزار با او گرفت » . ي آفریدگان تو را به نادوستی تو و دوستی خود همهبگروانم 

ی اهریمن و نابودي دیوان و افتادگ کاري را بخواند فرجام پیروزي خویش و از ا واژهبیست ویک  2چون یثااهووئیریوي.فراز سرود
ي  همهاهریمن چون از کارافتادگی خویش و نابودي . ي آفرینش را به اهریمن نشان داد جاودانهرستاخیز و تن پسین و بی پتیارگی 

خوانده شد، )سرود(آن گونه در دین گوید که چون یک سوم آن .تاریکی بازافتاد ) جهان(شد وبه  سح یبدیوان را دید گیج و 
ي آن خوانده شد اهریمن به زانو درافتاد، هنگامی که به کمال خوانده شد، اهریمن  بهرهاهریمن از بیم ،تن درکشید ،هنگامی که دو 

واژگان مقدس نیایش به کمک هرمزد شتافتند و )  34-35، 1369:دادگی فرنبغ (» .از ناکاري کردن به آفریدگان هرمزد بازماند
  .ي اهریمن نگاه داشتند  کنندهاهریمن را ناتوان ساختند و جهان را در برابر قدرت نابود 

ط در کتاب تورات آدم در آغاز کار وظیفه دارد تا براي جانوران نام پیدا کند، نام گذاري او بر جانوران برابراست  با تسل
ي آن به زبانش آورد  دانندهاگر .یی است که هر کس توانایی به دست آوردن آن را ندارد ها ناماسم اعظم یا نام مقدس از  .ها برآن

  .بهره ببرد  تواند یمي خداوندي  نهفتهي ها قدرتاز 
  :درعهد جدید آمده است

ي او آفریده شد و به غیر  واسطهنزد خدا بود ، همه چیز به  در ابتدا کلمه بود وکلمه نزد خدا بود وکلمه خدا بود ،همان در ابتدا«
آفریدگار متعال ) انجیل یوحنا،باب اول(» .از او چیزي از موجودات وجود نیافت و در او حیات، بود و حیات نورانسان بود

» ي لوگوس آموزه«فوق که به ي قطعهدر .ي کرده است زیر یپي رویدادها و وقایع را در کالم خود  همهي بشر وکائنات،  نندهیآفر،
ي  ها دهیپدي نیروها و  همه،کلمه منبع و مبدا آفرینش است وحامل و آبستن  کند یمي آفرینش را منعکس  اسطورهمعروف است و 

  .آغازین 
ي اشیا و گذار نامکالم "علم االدم االسمائ کلها":دیفرما یماهمیت خاصی دارد،قرآن "کلمه"ي اسالمی نیز ها آموزهدر 

  )117/بقره("فانما یقول له کن فیکون":فریدن واقعیت استآ
وي سخن را ایزار آموزش .عارف قرن هشتم تحت تاثیر تعلیمات دینی و عرفانی براي سخن جایگاه خاصی قائل است» موالنا«  

ي  هیآي متاثر از و. از فرش به عرش صعود کرد  توان یمي آن  لهیوسي او سخن جایگاه عرشی دارد و به  دهیعقبه . شمارد یم
و معتقد است چون گفت و عمل براي آدمی شناخته شده نیست ، آن را خوار  شمارد یمي فوق گفتار را اصل و عمل را فرع  فهیشر
. »کن فیکون«:، حق تعالی عالم را به قول آفرید که گفت  دیزا یمي درخت عمل است که قول از عمل  وهیمگفت «وگرنه  ندیب یم

                                                        
Ahunawar-1 دعایی است زردشتی که سخت مقدس داشته می شود.  

  .همان  -2
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 ها سخنوهللا جنود السموات ، این «: داند یمو آن را سپاه حق  نگرد یموي با دیدگاه عرفانی خویش به سخن )  236 ، 1387:موالنا(
نزول سخن و نفوذ آن در آدمی به خواست حق صورت ) 55: همان ( ».را به دستوري حق بازکنند و بگیرند ها قلعهسپاه حقند ، 

  :  ابدی یمنیست ، چون از جهان بی حد و مرز حقیقت و معنا به عالم محدود انتقال  خاستگاه و زادگاه سخن تحدید پذیر.  ردیگ یم
حکمت همچو ن » و ان من شییء االّ عندنا خزائنه و ما ننزله االّ بقدرمعلوم«که  دیآ یم فرواست اما به قدر طالب  انیپا یبسخن «  

، در زمستان و در بهار و در تابستان و در پاییز به قدر او  دیآ یم است، اما به قدر مصلحت فرود انیپا یبباران است در معدن خویش 
است، شکر را در کاغذ کنند یا داروها را عطاران ، اما شکر  حد یبآنجا  دیآ یمو در بهار همچنین و بیشتر و کمتر ، اما از آنجا که 

  ) 153: همان ( »  .در کاغذ کی گنجد تینها یباست و  حد یبي دارو ها کاني شکر و ها کانآن قدر نباشد که در کاغذ است 
  

  پیوند سخن و اندیشه  
ي تامل ما خارج و ناپیداست و به  طهیحي ماست و از فرط پیدایی از  نهیروزي دیرآشناي زندگی هر  صهیخصسخن گفتن   
؛ شاید اغلب اعمال آدمی از نوع  رسد یمطبیعی و عادي به نظر .. ي اعمال عادي دیگر ما مانند را ه رفتن، دیدن ، شنیدن و اندازه
ی باشند که از تنوع محدودي برخوردارند ؛ ها تیفعال ي خالقی ها تیفعالدر گذر زمان و در میان اقوام مختلف از  گفتن سخني عام

  .ي است ا گستردهي تنوع  دامنهکه داراي  دیآ یمبه شمار 
این «و »ی براي تفکرپوش تنزبان هیچ نیست جز «: ی معتقد است زبان شناس و قوم شناس آلمان) 1884-1939(» ادوارد سایپر«  

و » بدون زبان به تفکر یا حتی به استدالل بپردازند توهمی پوچ و بی اساس است توانند یمکه  کنند یمتصور  ها یلیخاحساس که 
زبان روحی «: دیگو یم» روت نانداآنسن«) 34-35،  1376:سایپر(».برد یمزبان به هر حال تنها راهی است که ما را به قلمرو اندیشه «

این در میان روپوش است ترکیب دو سه حرف چه «: دیگو یمي زبان  درباره» موالنا«) 4، 1384: چامسکی(».است جسمیت یافته
و  ،اشیا دهد یمقرار  تینها یبسخن المکانی است و همواره آدمی را در فضایی ) 438، 1378:موالنا(» .موجب حیات وهیجان باشد

ي از معارف محسوس در مقابل انسان قرار ا نهیگنجو  شوند یمو امور نامحسوس شناسایی و معرفی  رندیگ یمصور با  سخن نام 
  . دهند یم

خدا نخست حروف را آفرید و آنچه در لوح از نشان حسی به ودیعه نهاده جز آب معرفت «: منقول است که ) ع( از امام صادق 
ي ها روحي  مثابهو معناي گنجانده شده در حروف به  کند یمخته شده در رحم هم به رمز به آن اشاره نیست که آب ری) خلق (= 

  )164،  1380:ادونیس (» .فرزندان، ودیعه نهاده در اجسام آنان است 
توا را قالب باید استعداد و گنجایش پذیرش مح.  ردیگ یمي به میزان ظرفیت و اندازه صورت ماد ریغکشف امور حقیقی و   

ي آن را  اندازهي وجود شخص  مرتبهظرف و . سخن نیز مانند نور و وجود و عشق  ومحبت از مشترکات معنوي است . داشته باشد 
  . کند یمي برخورداري از آن را تعیین  مرتبهي وجود افراد میزان عشق و  مرتبه، چنان که ظرف و کند یمتعیین 
سیم اینجا همت و اعتقاد .که سیم چند آوردي به قدر آن دهد  ندیب یماست اما  چون در خدمت عطار آمدي شکر بسیار... «

چون آمدي به طلب شکر ، در جوالت بنگرند چه قدر است به قدر آن پیمایند .به قدر همت و اعتقاد، ،سخن فرود آید . است 
  ) 154،  1378: موالنا (». ي یا دوا لهیک

سخن به میزان ظرفیت . چه به لحاظ گوینده و چه به لحاظ شنونده کند یما تعیین ي سخن ر اندازهي فهم واندیشه ،  گستره
چنان که آدم . ی است که موالنا بارها سخن و کالم را به آن تشبیه کرده استبه مشبهآب ، . شود یمي گوینده از وي صادر  شهیاند

که  ماند یمکالم به آبی  کند یمسخن نیز مقدار سخن را تعیین  ي تشنهي رفع تشنگی نیازمند به آن،  اندازهتشنه به آب نیاز دارد و به 
  ) 160: همان. (ي الزم بر آرد وجود مستمع باید ریخت تا خمیر مناسبی به دست آید  اندازهبه    

  :  دیگو یمدر مثنوي نیز .مطالب مذکور مبین نگرش عمیق موالناست برکیفیت کاربرد زبان در مقابل مخاطب 
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  روان  گردد ینمشیر است در پستان جان                   بی کشنده خوش این سخن     
  واعظ ار مرده بود گوینده شد           مستمع چون تشنه و جوینده شد     

  )2379-2380، دفتر اول ابیات،  1365: موالنا (
حکمت فرو  گردد یمو مغذي            کشد یمچون او نکشد حکمت نیز برون نیاید چندان که ( دیآ یمسخن به قدر مستمع «    

ی؟ آن کسی که تو را قوت استماع کش ینمجوابش گوید اي عجب چرا )  دیآ ینماي عجب چرا سخن : و اگر نه گوید  دیآ یم
  )311، 1378:موالنا (» . دهد ینمي گفت  هیداع، گوینده را نیز  دهد ینم

نسبتی با هستی را ... گوینده در سخن گفتن ... زبان است دیآ یمهم در هستی که به ف«:  دیگو یم شناس یهستفیلسوف » گادامر«
. شمارد یمو هستی او را زبان  داند یمهمسایه به انسان  نیتر کینزدزبان را » هایدگر«) 233و  52، 1377:پالمر(» . آورد یمبه زبان 

  ) 537و  556، 1370: احمدي(
  

  اختالف و سطح سخن موالنا با سایرین
ي که مشغول مخاطب اشرافی است وتنها به ا سندهینوی معنا با کرانگ یبطح زبان موالنا که عارفی است متوجه اختالف س

ي ا ندهیگو، بنابراین زبان هنري برخاسته از روح عاطفه و احساس هاست آندر نوع نگاه  نگرد یمي محدود پیرامون  خود و او  کرانه
متفاوت  کند یمو زبان هنري جدیدي عرضه  شدیاند یمار است با کسی که ي محسوس گرفت پنجهکه در عمق نگرش خود در 

ي روحی برخواننده وارد  تکانهي ذهنی ولی دیگري به دلیل عمق نگاه و پیوند با روح پر شور معنا  تکانهاست،یکی با زبان جدید 
  . دبخش یمي حقیقت به زبان  اندازهیکی تصنعی است و آن دگر جانی ، هنري به .  کند یم

به تفاوت  ابدی یمموالنا هنگامی که با مخاطب عادي و معمولی خود رویاروي است و نفوذ کالم خود را بر روح و جان وي در 
  : کند یمسخن خود و سایرین اشارت 

ي دیگران نقل است واین نقل فرع نقد است ، نقد همچون پاي آدمی است ونقل هچنان ها سخنسخن ما همه نقد است و «   
  ) 364-1378،365: موالنا(» .که قالب چوبین به شکل قدم آدمیاست 

  : داند یموي نقل دیگران را ماخوذ و مقتبس بلکه سرقت از نقد 
اگر در عالم پاي نبودي ایشان این قالب را . اند گرفتهي آن از این  واندازه اند دهیدزداکنون آن قدم چوبین را از این قدم اصلی « 

نقد  ها سخنپس بعضی « :این دو را از هم بازشناسد  تواند یمکه چه کسی  دهد یمخود به این پرسش پاسخ  و» از کجا شناختندي ؟
  )365، 1378: همان(» .که نقد را از نقل بشناسد  دیبا یمممیزي  مانند یماست و بعضی نقل است و به همدگر 

سخن وي پلی است میان  . جهاند یم برز جایش و ا دیآ یمي است که برسمند خموش روح شنونده فرود ا انهیتازسخن او 
نه برج عاج نشینی  شود یمي بیان گوینده به عنوان یک فرد متعهد ومسؤول معرفی  وهیشدر این . محتواي ذهنی او و شنوندگانش 
تالف سخن موالنا در این اثر هم از جهت شکل و هم از نظر محتوا با گویندگان دیگر اخ. که از دور دستی بر آتش دارد

ما نیز «: دیگو یمو به همین دلیل ) 269: همان (» .آن گوینده که قوم را از ماللت نبرد، دو پول نیرزد «:بنابراین معتقد است .دارد
م الناس علی قدر عقولهم  مییگو یمسخن را به قدر هر کس و استعداد او    )290: همان ( » .که کلّ

مردم  زبان مقلد،ستین یمتک اتیادبنثر او چندان بر .تعلیم و آموختن مقصود اوست، رود ینموي به دنبال واژه پردازي و لفاظی 
 توان یمنیز » کلیات شمس«و » مثنوي معنوي«که نظایرشان را در 357،356،142،481،268ذکر واژگانی نظیر واژگان ص ،:است
این نکته مثل «. کند ینمعداد انگشتان دست تجاوز از ت"فیه ما فیه"الفاظ رکیک . دهد یمی او را به تزیین کالم نشان توجه یبدید، 
ي متداول در شعر معاصران خویش دارد  ویژگی طرز بیان او حاکی از  افتهي بارزي که موالنا در انتخاب الفاظ صیقل یدیق یبهمان 

  ) 229،228، 1368: زرین کوب (» .خوانند یماجتناب عمدي است از وسواس ظرافت جویی که ادیبان عفت کالم  
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گفتی و در همش  خواهر غري او از حد شدي  مکابرهآمده است که موالنا هرگاه از کسی رنجیدي و » مناقب العارفین«در  
  ) 1959،151 -61: افالکی .(کوفتی چه اصطالح شتم خراسانیان همین است 

ي مجالس  حوزهظاهرا دراین ایام در  دیآ یبرماینگونه الفاظ چنانکه از مقاالت شمس تبریزي هم « : سدینو یم کوب نیزراستاد 
ممکن است تا حدي نیز براي ترك حشمت در صحبت احباب و «و این موضوع         » .است  ه شد ینمصوفیه چندان قبیح تلقی 

   .بی اعتنایی او به آداب ادیبان  ودلیل بر) 229، 1368: زرین کوب .(» اجتناب از تکلف در آداب با یاران بوده باشد
در میان اشعار او که  .نه هدف و مطلوب نگرد یمبه سخن به عنوان مهیج و محرك آدمی در طلب معنی و حقیقت » اموالن«

و ناتوان از درك نکات دقیق وعارفانه ،دامن سخن را  ندیب یمصورتی هنري نیز از کالم اوست، هنگامی که شنونده را تنگ حوصله 
،  1383: زمانی ( » .کند یمتشبیه » شاش «و سخن خود را به مشکی پر از  بندد یمي مشک پرگویی خود را  دهانهو  ندیچ یمبر 

1066(  
  )4/3810(بند کن مشک سخن شاشیت را             وا مکن انبان قلماشیت را   

تعبیري است که موالنا عمدا در مقام  اند کردهی ضبط پاش سخنی که بعضی ناسخان براي اجتناب از رکاکت آن را شاش سخن
استاد زرین « گرچه بنا به تحلیل) 176،  1368: زرین کوب .  (تعبیر به اقبح است ... به کاربرده است » فضول کالم« تحقیر و تشیین 

ي معانی مجال دقت و تامل در انتخاب  غلبهي بالغی منظور داشته باشد و جوش و  دهیفا از استفاده از چنین ترکیبی» موالنا«، » کوب
  .ی او به آرایش سخن است توجه یب، مؤید کند یمباشد ، جایگاهی که به مناسبت از این ترکیب استفاده  لفظ به او نداده

در « تأثیر روح القدس  دیگو یمي سبک طبیعی سخن و آرمان آن  دربارهحکیم الهی مسیحی ) م  1633-1576( ویلیام ایمز 
ي ساده و سهل کالم، هدف است و فصاحت پررنگ و  ارائهاستگی،تا در زیبایی و آر شود یمسادگی عریان کلمات واضح تر عیان 

  )  48و 47،  1377: هاوکس . (لعاب، دشمن 
  :نخواهد بود  گذار اثرسادگی بیان از لوازم تعلیم اوست ولی اگر دانش در باور متعلم نگنجد 

گر هزار دزد بیرونی بیاید در را نتواند باز ا. که مفید آن است–را از اندرون خود بشنوید  ها سخناومید داریم که شما این «   
» .هزارسخن از بیرون بگوي تا از اندرون مصدقی نباشد سود ندارد .کند بازکردن ،تا از اندرون دزدي یار ایشان نباشد که از اندرون 

  ) 202،  1378: موالنا (
  

  :ایجاز سخن 
ي  تجربه)  422،  1386: فتوحی .( نامند یم»     صدق« یرون را پیوند و ارتباط صریح وشفاف شاعر و نویسنده با جهان درون و ب

زیرا     .کند یمي حقیقی و واقعه را بیان   بهو تجر  خورد یمدرونی گوینده با ساختار کالم عریان و بدون حجاب صنعت و آرایه  پیوند 
  ) 264، 1378:موالنا( » . شود یممقصود فراموش  کنند یمسخن را چون بسیار آرایش «

و گفتاري عادي که به  طلبد یمي مسؤول خواهان آفرینش تحرك و دینامیسم است و چنین امري نثر یا سخن برهنه   ندهیگو    
تاشکل بیان از محتوا  چدیپ ینمو مفاهیم قابل فهم را در زرورق تکلفات ادبی  کند ینمچیزي از صنایع بدیعی و معانی و بیان توجه  

درتعجبم که شما مسائل بس عمیق : وف است که معاصر بزرگ او الشیخ االقدم قدوه االولیا به موالنا گفت معر« .جلوه کند  تر مهم
من در حیرتم که همین مطالب آسان را شما : ؟ موالنا فرمود  دیآور یمرا به نحوي که قابل فهم همگان باشد چگونه در سلک نظم 

( و محی الدین ابن العربی ) 32، 1374: نیکلسون (».دینما یمده و مشکل که بسیار صعب المنال وپیچی دیکن یمبه نحوي بیان 
تنها از صدق و امر واقع محقق خبر : در واقعه راز اعجاز را پرسیدم ، گفتند:  دیگو یمراز اعجاز کالم را در صدق دانسته ) ق638ف
در سخن صادق باش تا کالمت معجز شود  اگر کالمت بدین صفت باشد معجز است. بی گزافه و بی آن که تزویر کند  دهد یم

» فیه مافیه«در کتاب)  423، 1386: فتوحی .         (پس اسهاب بیاور یا ایجاز که غایت اعجاز، مبالغه دراسهاب وایجاز است 
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لّ بهترین «هیچ عبارتی حتی سطري یافت که مفید معنا نباشد  توان ینم باشد نه که  آن است که مفید ها سخنخیر الکالم ماقلّ و د
ایجاز و صراحت و صداقت بدون وجود آرایه .در هیچ جاي کتاب مطلبی بدون فایده بیان نشده است ) 479،  1378:موالنا (» .بسیار

سراسر کتاب موضوعات مختلف را تعلیم . تصنعی به کار رفته و به طور کامال طبیعی و شفاف براي درك شنونده بیان شده است 
ه پرداخت و ساخت کتابی نظیر نویسندگان دیگر نیست، زیرا وي گوینده است و فرصتی براي تطویل کالم قصد گویند.  دهد یم

م الناس علی قدر  مییگو یممانیز سخن رابه قدر هر کس و استعداد او « : بنابراین در نهایت ایجاز به بیان پرداخته است. ندارد که کلّ
به نظر . ي حقیقت دارد اندازهو به همین دلیل سخن او تاثیري به  شدیاند ینمین کالم ذهن او به آرایش و تزی)290: همان(» .عقولهم 

سخن اندك و مفید همچنان است که چراغی افروخته چراغی ناافروخته را بوسه داد و رفت آن در حق او بس است و او به «: وي 
  :بود  تواند ینملی گویاتر از آفتاب بر آفتاب اما دلی. سایه دلیلی بر وجود آفتاب است ) 481: همان ( » .مقصود رسید 

  آفــتاب آمـــد دلیل آفتــاب                گردلیـلت باید از وي رو متاب       
   دهد یمشمس هر دم نور جانی                 دهد یماز وي ار سایه نشانی      

  )116-117،دفتراول،ابیات1365:موالنا(                                                                     
  

  :چیستی سخن
  :ی به آن ابی دستي براي ا بهانهحقیقت چون نور است و سخن سایه و فرع آن و 

  ) 113: همان (».ي حقیقت است و فرع حقیقت،چون سایه جذب کرد حقیقت به طریق اولی سخن بهانه است هیساسخن «
قرآن کریم ،طور (» و کتاب مسطور ، فی رقّ منشور«:  دیفرما یمی است منشور ، خداوند هستی تماما ورقی است گشوده و رقّ

ي سخن  جهینتهمه چیز زاده و .»کن  فیکون«:  شود یمي سماع کالم او هست   واسطههستی کتاب وتصنیف الهی است و به )  3و2/
  .و امر حق است 

همه  ها نیزمو  ها آسمان«دمی عارض شود و درون را آشکار کند که         سخن به اعتقاد موالنا تنها آوایی نیست که بر لبان آ
سخنی که هستی )   140،  1378: موالنا (» .و زاییده از سخن است که کن فیکون  کند یمسخن است پیش آن کس که ادراك 

  .،دو حرف امر است بخشد یم
  طارم پدیدکرد درشش روز هفت انجم پدید      وز دو حرف آورد نه        

  ) 6، بیت  1380: عطار (                                                          
اعراضی  ي زنده و کنشگر دیگر،ها صورتالفاظ و عبارات چونان  سازد یماسباب هستی و کون را فراهم » کن«دو حرف 

  :ناپایدار هستند وآالت و ادوات رساندن آدمی به غرض اصلی 
  )130، 1378: موالنا (» ن نماند و این حرف و صوت نماند واین لب و دهان نماند ، این همه غرض است این سخ« 

  :گفتن حالتی عارضی است 
  ترك استثنا مرادم قسوتی است         نی همین گفتن که عارض حالتی است         

  )49، دفتر اول بیت  1365: ا موالن(                                                            
  :گفتن عرض است و دل غرض     

  مـا زبان را ننگــــریم وقــــال را                 ما درون را بنگــریم و حــــال را
  ناظر قلبیم اگر خاشـــــع بــــود                 گرچه گفت لفظ نا خاضــــع رود

  پس طفیل آمد عرض جوهر غرض       زان که دل جوهر بود گفتن عرض           
  )1759-1761دفتر دوم ، ابیات : همان(                                              
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  )457-458،  1378: همان .(داند یموي عقل و دماغ و لب و دهان و کام و زبان را از لوازم سخن و مضمر در آن 
  

  برائت از شعر
دروالیت و در قوم ما ، از «        پردازد یمبدان  ندیب یم، اما چون این کار را الزم دیجو یمموالنا از شعر و شاعري برائت 

که ایشان خواستندي مثل  میدیورز یموآن  میستیز یمموافق طبع ایشان  میماند یمما اگر درآن والیت . کاري نبود  تر ننگشاعري 
  ) 236،  1378: موالنا ( » .اهر ورزیدنوتصنیف کتب و تذکیر و وعظ گفتن و زهد و عمل ظ گفتن درس

از  ندیآ یمیاران که به نزد من ... نخواهم که هیچ دلی از من آزرده شود« دیگو یم» نیازارم زخود هر گز دلی را«وي پیرو خوي 
ر بیزارم وپیش تا به آن مشغول شوند و اگر نه من از کجا شعر از کجا؟ واهللا که من از شع میگو یمبیم آن که ملول نشوند، شعري 

  ) 235:همان ( ».براي اشتهاي مهمان شوراند یمي کرده است وآن را ا شکمبهمن از این بتر چیزي نیست ،همچنان که یکی دست در 
حاکی از این است که در زبان نثر که زبان عموم مردم  داند یماین امر که موالنا دراین کتاب تعلیمی، شاعري را دون شأن خود 

 دینما یمي فکري ناشی از بیان هنري شعر ،به آسانی مطالب تعلیمی گوینده را دریافت  مشغلهن درگیري ذهنی و است مخاطب بدو
بیش از یک ونیم برابر ابیات مثنوي و «بیت و کلیات شمس تبریزي 25631»نیکلسون«ي             نسخه، وگرنه مثنوي او مطابق 

  )  5-7، 1385: بحانی س( » .بیت است  1983بیت و رباعیات او  36360
  آن یکی ترکی که آید گویدم هی کیمسن          دمد یممن کجا شعر از کجا لیکن به من در 

  ترك کی تاجیک کی رومی کی وزنگی است کی         مالک الملکی که داند مو به موسرّ و علن
  )20586-7ابیات )(  11363: موالنا (                                          

دراختیار او نیست ، درغلبات وجد و هیجانات روحی و شور و شوق و مکاشفات . شعر او جوشش درونی والهام ربانی است 
دراین حالت است که مغلوب و تحت ) 192، دفتر دوم ، بیت  1365: همان (» که بشکافد تنم  خواهد یمنطق « درونی اوست که 

و غزلیات او که در مقاالت او نیز اظهار » مثنوي معنوي«ق ، و این امر نه فقط درتصرف سخن است ، سخن خود نه، که سخن ح
آن دم که حقایق بر زبان او در قالب . » المرید متحمل و المراد محمول « او آلت فعل و قول حق و محمول اوست که .  شود یم

در ظرف حس قرار گیرد ، چاره اي جز بیان ندارد که جان که رموز و اسرار ، ناگزیر باید  ابدی یدرمو  شود یمواژگان و کالم القا 
  : شود یمبیان بر زبانش جاري 

   دیآ یمبس کنم گرچه که رمز است بیانش نکنم           خود بیان را چه کنم جان بیان    
  )8443، جزو دوم بیت 1363: همان(                                           

  :دمد یماست که مرد نایی در او در این مقام او نایی 
، از شود ینمکه دوستان را موعظه گویم و سخن منقاد من  خواهم یم؛ زیرا  رنجم یمسخن من به دست من نیست واز این رو «

، زیرا که سخن را که حق گوید  شوم یم؛ اما از آن رو که سخن من باالتر از من است و من محکوم وي ام ، شاد  رنجم یماین رو 
» .جا که رسد زنده کند و اثرهاي عمیق کند تیري که از کمان حق جهد، هیچ سپري و جوشنی مانع آن نگردد از این رو شادم  هر

  )1378،463: همان(
  نکته اي کان جست ناگه از زبان             همچو تیري دان که جست آن از کمان            

  ) 1658، دفتراول، بیت 1365: همان(
   

  :دوام سخن و برابري آن با اندیشهلطافت و 
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ي او بستگی ها ادراكدر واقع از آن جا که احساس و کنش انسان به «:دیگو یمفیلسوف آلمانی » ویلهم فون هومبولت« 
یل به همین دل.کند یمارتباط برقرار  کند یمي خود به همان سان که زبان ارائه شان ها شناختهقاطعانه گفت که انسان با  توان یمدارد،

هر زبان برگرداگرد مردمی که به . سازد یمي آن گرفتار  چنبرهو خود را در  بافد یماست که او زبان را با تار و پود هستی خویش 
ي که از آن گریزي نیست مگر آن که شخص از این حلقه به درآید و ا رهیدا افکند یمي جادویی ا رهیدا، ندیگو یمآن زبان سخن    

ي  رهیدابه  تواند یمي جادویی محدود کننده ، قابل شکستن است و شخص  رهیدااین ) 1366،50: کاسیرر(» .نهدي دیگر پا  رهیدابه 
در اعتقاد او نطق بسان روح یا آفتابی لطیف است . برد یمموالنا این دایره را به فراخناي زبان به صورت کلی . زبانی دیگر راه بیابد 

واین  رندیگ یمسرچشمه  انیپا یبي دسترس ما ، زبان از این منبع لطیف و  محدودهرون از و از فرط لطافت وآشکاري ناپیدا و بی
و هم بسان شیئی که شعاع آفتاب را به چشم  شود یمي کثیف در برابر آن منبع لطیف، هم مانع از توجه صرف بدان  واسطهجامه و 

  : رساند یم، شعاع و لطافت آن منبع را به آدمی رساند یم
ی ، ستان یمی وحظّ نیب یمي کثیف تا شعاع آفتاب را ا واسطهتابی است لطیف ،تابان ،دایما غیر منقطع ،االّ تو محتاجی به نطق آف« 

ي کثافت ببینی و به آن خوکنی در تماشاي آن گستاخ شوي و قوت گیري  واسطه یبچون به جایی برسد که آن شعاع ولطافت را 
ي عجیب ها رنگاین ) 442، 1378: موالنا(» .دیآ یمو تماشاهاي عجب بینی وچه عجب ي عجب ها رنگدر عین آن دریاي لطافت 

،  کند یمرا یادآوري  نیقیال نیعي  مرحلهو رسیدن به  نیقیال علمي سخن و استماع آن که گذر از مرحله  مرحلهو تماشایی و گذر از 
ي محدود را  پهنهمعمول خارج شد و معنا وحقیقت بیرون این  ي کالم رهیدامبین عمق نگاه موالنا است که براي ادراك آن باید از 

  :دید
آدمی مرکب است از حیوانی و نطق، هم چنان که حیوانی درو دایم است و منفک نیست ازو ، نطق نیز » االدمی حیوان ناطق « 

است بر مثال سیالب است که  دایماً ناطق.  دیگو یماگر به ظاهر سخن نگوید ، در باطن سخن .هم چنین است و درو دایمی است 
  ) 237: همان ( » .آن آب صافی نطق اوست وآن گل حیوانیت اوست . درو گل آمیخته باشد 

« ؛  کند ینمي است دائمی در انسان ، اندیشه و تفکر است و جامه و پوشش عبارات والفاظ وجود آن را اثبات ا صهیخصنطق 
نطق هست دایما  مییگو یمیی و اگر چه دراندیشه نیز نطقی نیست آن لحظه گو ینمیی و اگر گو یمنطق دایما در تو هست اگر 

که نطق نیز با تو باشد  شود یمي همچنان الزم ا زندهاین حیوانیت در تو دایما هست تا » االنسان حیوان ناطق«همچنان که گفتند .
نطق را موجب گفتن و الییدن است و شرط دایما همچنان که آنجا خاییدن موجب ظهور حیوانیت است و شرط نیست ، همچنان 

  ) 442:همان (» .نیست 
، گرمی و زندگی به کالم است ، آنچه ارزش و اهمیت انسان را گوشزد  دیآ ینمکالم آفتابی است که از فرط لطافت به نظر 

گویایی و لفظ و عبارت ، نطق همان اندیشه است اما به سبب پیدایی ناپیداست ، قالب صوت و . ، اندیشه و تفکر اوست  کند یم
  .ي انتقال آن به عالم کثرت و ماده است  واسطه
تو به این معنی نظر کن که : اي برادر تو همان اندیشه اي ما بقی تو استخوان و ریشه اي فرمود که: پرسیدند معنی این بیت «

آن اندیشه نیست  قهیالحق یفهت توسع اما ي مخصوص است و آن را به اندیشه عبارت کردیم جا شهیاندهمان اندیشه اشارت به آن 
ما را غرض این معنی بود از لفظ اندیشه و اگر کسی این معنی را . اند کردهو اگر هست این جنس اندیشه نیست که مردم فهم 

ر و غیر خواهد که نازلتر تأویل کند جهت فهم عوام بگوید که االنسان حیوان ناطق و نطق اندیشه باشد خواهی مضمر خواهی مظه
ي  همهکالم همچون آفتاب است .پس درست آمد که انسان عبارت از اندیشه است ، باقی استخوان و ریشه  است . آن حیوان باشد

و  دیآ ینماالّ آفتاب در نظر .آدمیان گرم و زنده از اواند و دایما آفتاب هست و موجود است و حاضر است و همه ازو دایما گرمند 
گفته آید، آفتاب درنظر آید ، هم چون که آفتاب فلکی ....ي لفظی و عبارتی  واسطهوگرمند، اما چون به  اند ندهزکه ازو  دانند ینم

ي حرف و صوت نباشد شعاع آفتاب  واسطههمچنان که تا .شعاعش ، تا بر دیواري نتابد دیآ ینمکه دایما تابان است اما در نظر 
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ي آن کثافت در نظر  واسطهتا به  دیبا یمکثافتی . آفتاب لطیف است و هواللطیف سخن پیدا نشود ، اگر چه دایما هست، زیرا که
  ) 442-441: همان (» .آید و ظاهر شود 

زبان که موالنا از آن به کثافت تعبیر  پوش تنبه جامه و » سایپر« فیلسوف آلمانی به زندگی بخش بودن کلمه و » ارنست کاسیرر«
ي آفریدگان به واژه  همه. اند وابستهبه کلمه  ها وانساني خدایان ، جانوران  همه«که کند یمنقل » کاسیرر«.  اند کردهاشاره  کند یم

.  داند یمزبان را چیزي به مراتب بیش از دستگاه انتقال اندیشه و پیام » سایپر«)  102، 1366( »     .واژه نابود نشدنی است...  اند زنده
ي محتواي برتر و  مثابهفکر را به  توان یمزبان  گاه نظراز «:  ردیگ یفرامه روان را در خود ي است نامرئی کا جامهبه نظر وي زبان 

( » .سطح تظاهر نمادین آن است  نیتر افتهي بیرونی تفکر در برترین و تعمیم ی وجههزبان ....«: ي سخن تعریف نمود  بالقوهنهایی یا 
ي بیرونی  جامهو تفکر، زبانی است که  ) 307:همان . (ین براي بیان روح ي زبان  پوششی است نماد جامهبه نظر وي ) 34، 1376

ي که از ا اندازهتا » .پوشاند یمزبان افکار را «: نوشته است » رساله«در » ویتگنشتاین«) 310:همان .( خود را از تن در آورده باشد 
که  شود یممعتقد » دستور زبان فلسفی«اما در . استنباط کرد توان ینمصورت خارجی پوشش ، صورت فکر نهفته در زیر آن را 

ي  لهیوس، معنایی عالوه بر عبارات کالمی در ذهن من وجود ندارد ، زبان خودش  پردازم یم ي زبان به تفکر لهیوسزمانی که به «
شود و افسرده گردد ،  چون از باطن سوي ناودان زبان ، آن آب معنی روان«:  دیگو یم» موالنا«) 53،  1381: هریس (» .تفکر است 

زبان هستی شناخته شده در قلمرو ادراك و فهم گوینده را در قاب عبارت و جمله ). 286فیه مافیه ص(» .نقش و عبارت شود 
  . کند یمافسرده و جامد 

دمی است و ي آ صهیخصامري که در دنیا فقط . شمارد یمي فصلت ، امري الهی  سوره 21ي  فهیشري  هیآموالنا سخن را  به تبع 
  :او و سایر موجودات ازیاالمت به ما

که  کنند یمي اعضاي آدمی یک یک ، جدا جدا ، از دست و پاي و غیره سخن گویند ، فلسفیان این را تأویل  همهدر قیامت «
دست دست سخن چون گوید ؟ مگر بر دست عالمتی و نشانی پیدا شود که آن به جاي سخن باشد همچنان که ریشی یا دنبلی بر 

سنیان گویند که حاشا و کال بلک این دست و پا ...  ام خوردهکه گرمی  دهد یم، خبر  دیگو یمبرآید ، توان گفتن که دست سخن  
آري : ، دست گوید ام دهیندزدکه من  شود یم؛ در روز قیامت، آدمی منکر  دیگو یممحسوس سخن گویند ، چنانک زبان  

: یی ؟ گوید که گو یمن شخص رو با دست و پا کند که تو سخن گوي نبودي ، سخن چون آ. دزدیدي ، من ستدم، به زبان فصیح
ي کلَّ شیی ء مرا آن کس در سخن آورد که همه چیزها را در سخن آورد و در و دیوار و سنگ و کلوخ را در سخن  انطقنا اهللا الذّ

نزد حق ، زبان بهانه است ، چون فرمودش ... زبان ي  پارهي سخن ، گوشت  پارهي دست ، گوشت  پاره، زبان تو گوشت  آورد یم
  ) 303-304،  1378: موالنا (» . دیگو یمکه سخن گو ، سخن گفت و به هر چه بفرماید و حکم کند ، سخن 

اما به اعتقاد وي سایر  شمارد یمي تفکر را براي موجوداتی که داراي زبان نیستند ممکن  سادهي ها گونهبعضی » ویتگنشتاین «
بعضی « : آمده است » تحقیقات فلسفی«در . دیآ یم بري آن  عهدهرات نیازمند نوعی پیچیدگی ساختاري هستند که تنها زبان از تفک
و به  کنند  ینمفکر  ها آن« زیرا فاقد توانایی ذهنی هستند و این بدین معناست که  کنند ینمکه حیوانات تکلم  شود یمگفته  ها وقت

: هریس ( » ...  کنند ینمیا به عبارت بهتر از زبان استفاده       کنند ینم، لکن آنها صرفاً تکلم  کنند یمناین دلیل است که تکلم 
1381  ،53 (  
  

  :يریگ جهینت  
از وي سوال شد که . بر آدمی آشکار نیست ، هیچ چیز عبث و بیهوده خلق نشده است ها دهیپداگر چه علت بسیاري از امور و 

سخن را فایده ، آن است که تو را در طلب آرد و تهیج کند نه آنک مطلوب به « : فاظ چیست ؟ فرمود که ي عبارت و ال دهیفا
  )437،  1378: موالنا ( » . ی نیب یممهیج است تو را بر طلب آن معنی و اگر چه او را ... ي آدمی  ناطقه... سخن حاصل شود 
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مراد از « : ه به نظر وي آفرینش قول و سخن، تغییر اخالق و عادات است در نظر موالنا هیچ چیز بی فایده خلق نشده ، چنان ک
  )337همان ، ( » .قول ، فایده و رقّت است و تبدیل اخالق 

  : داند یمدر مثنوي معنوي نیز علت سخن گفتن را تعلیم 
  ورنه خود آن نطق را جویی جداست    ناطقه سوي دهان تعلیم راست

  )3090ت ، بی 1365: همان (                   
از ذهن جلوگیري  ها آني زبان از گریز  لهیوستبیین امور به . ندیآ ینمبدون تعلیم و یادآوري جهان و هستی به تصرف آدمی در 

ي بینش و اعتقاد  نهیزمي مطلق حق و  ارادهي شخصی در  ارادهفناي در حق و استهالك  . رساند یمو به شناخت حیات مدد  کند یم
در نظر او ، تمام کثرات از . داند یمرا فیضان وجود مطلق  زیچ همهوي .ور عینی و ذهنی وي تاثیر گذاشته است ي ام همه موالنا در

؛ به همین جهت خاستگاه سخن را حق و فایده و دلیل ایجادي آن را تبدیل  کنند یممنبع واحدي نشأت گرفته و به سوي او رجعت 
این شاعر . ي آن رسیدن به اصل و بازگشت به سوي معنی است  جهینتکه   داند یمدن اخالق و رقّت درون و تعلیم یافتن و تعلیم دا

وي سخن . دارد یم، زیرا شنونده را از رسیدن به مقصود باز  دیجو یمو خطیب تواناي تسلیم و فانی در حق، از آرایش سخن دوري 
ت  21ي  فهیشري  هیآ، مطابق  داند یمو نطق را وجه ممیز انسان و سایر موجودات  ي اشیا را قادر به سخن گفتن بر  همهسوره فصلّ

صورت زبان که وي از آن به .  نهد یمي اندیشه و تفکر برابر  قوهي آدمی را چه مضمر و چه مظهر با  ناطقهي  قوه، اما  شمارد یم
،  1378: همان (» .ع نرسدي آن به مستم دهیفاسخن تا حروف او فانی نشود در نطق «: فانی شدنی هستند  کند یمحروف تعبیر 

     . شود یمي از عرش تلقی ا هیهدي تفکر و بیان تفکر و  واسطهبه نظر وي ابزار حرف و صوت )333
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  منابع
  .ي ، نشر لقا،چاپ دوم ، قم ا قمشهترجمه مهدي الهی قرآن کریم ، 

 کتاب مقدس عهد عتیق وعهد جدید ، انجمن کتاب مقدس ایران 

 1370ار وتأویل متن ، نشر مرکز، احمدي ، بابک ،ساخت

ل ، با تصیحات تحسین یازیجی ،آنقره،  1959-61افالکی ، شمس الدین احمد ، مناقب العارفین ، جلد او 

 1377پالمر ، ریچارد ، علم هرمنوتیک ، ترجمه محمد سعید خیالی کاشانی ، هرمس ،

  1384مس، چاپ دوم ، چامسکی ، نوام، زبان واندیشه ،ترجمه کورش صفوي ، انتشارات هر
  1368زرین کوب عبدالحسین ،سرنی ، جلد اول ، انتشارات علمی ، چاپ سوم ، 

  1383زمانی ، کریم ، شرح جامع مثنوي معنوي ، دفترچهارم ، انتشارات اطالعات ،چاپ هشتم ، 
  1376، چاپ اول ،  سایپر ، ادوارد، زبان درآمدي برمطالعه سخن گفتن ، ترجمه علی محمد حق شناس، انتشارات سروش

  1385سبحانی ، توفیق ، کشف االبیات کلیات شمس تبریزي، انتشارات اتجمن آثارو مفاخر فرهنگی چاپ اول، 
  1356صفا، ذبیح اهللا ، تاریخ ادبیات در ایران ، جلد دوم انتشارات ، امیر کبیر ، چاپ پنجم ، 

هتمام سید صادق گوهرین ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ عطار نیشابوري ، شیخ فرید الدین محمد ، منطق الطیر ، به ا
  1380هفدهم ،

  1386فتوحی رود معجنی، محمود ، بالغت تصویر، انتشارت سخن ، چاپ اول 
  1369فرنبغ دادگی ، بندهش، گزارنده ، مهرداد بهار، انتشارات توس ، چاپ اول 

  1366ره،چاپ اول،کاسیرر، ارنست ، زبان و اسطوره ،ترجمه محسن ثالثی،نشر نق
موالناجال ل الدین بلخی ،فیه مافیه ،بر اساس نسخه استاد بدیع الزمان فروزانفر،به کوشش زینب یزدانی ،انتشارات فردوس،چاپ 

  1378اول،
موالنا جالل الدین محمد مشهور به مولوي ، کلیات شمس یا دیوان کبیر، جزء دوم ، با تصحیحات بدیع الزمان فروز 

  1363امیرکبیر، چاپ سوم،  انفر،انتشارات
موالنا جالالدین محمد مشهور به مولوي ، کلیات شمس ، یادیوان کبیر ، جزو چهارم، با تصحیحات بدیع الزمان فروزانفررکبیر 

  1363، چاپ امیر کبیر ، چاپ سوم ،
  1365انتشارات مولی موالنا ، جالل الد ین محمد بلخی ،مثنوي معنوي ، دفتر اول ، به همت رینولد الین نیکلسون ، 

   1365موالنا ، جال ل الدین محمد بلخی ، مثنوي معنوي ، دفتر دوم ، به همت رینولدالین نیکلسو ن ،انتشارات مولی
  1365موالنا ،جالل الدین محمد بلخی ، مثنوي معنوي دفتر چهارم ، به همت رینو لدالین نیکلسون ، انتشارات مولی 

   1365مثنوي معنوي ، دفتر پنجم ، به همت رینو لدالین نیکلسون ، انتشارات مولی ، موالنا، جالالدین محمد بلخی ،
  1383، مقاالت موالنا ، ویرایش جعفرمدرس صادقی ، نشر مرکز ، چاپ پنجم ، ) رومی (موالنا، جالل الدین محمد بلخی 

  1382ت امیر کبیر،چاپ هفتم ، میبدي ، ابوالفضل رشید الدین ، کشف االسرار وعده االبرار ،جلد اول ، انتشارا
نیکلسون ، رینو لدالین ، شرح مثنوي معنوي مولوي ، دفتر اول ،ترجمه حسن ال هوتی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ او ل 

 ،1374  
  1374ي مصري ، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز ، چاپ اول ، ها اسطورههارت ، جرج ، 

  1377نه طاهري ، تهران ، نشر مرکز ،هاوکس ، ترنس ، استعاره ، ترجمه فرزا
 1381هریس ، روي ، زبان ، سوسورو ویتگنشتاین ، ترجمه دکتر اسماعیل فقیه ، نشرمرکز، چاپ اول 
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170  

  )کانکریت(هنجارگریزي نوشتاري ـ دیداري 

  در اشعار شاعران معاصر
   1فاطمه حیدري

 چکیده

اي براي آفرینش اثر ادبی خود، به انواع هنجارگریزي ها در زبان دست  ههاي روس، هر شاعر و نویسند بنا به اعتقاد فرمالیست

میزند و توسعه ي زبان شعري و زیبایی کالم و لذت درك ادبی خود را فزونی می بخشد و باعث نوعی برجسته سازي و آشنایی 

دیداري _شعر نوشتاري. شود ب میاي از هنجارگریزي محسو نمونه) دیداري ـ نوشتااري(شعر کانکریت . شود  زدایی در شعر می

که معموال در .گونه اي از ادبیات است که براي فهم آن باید به آن نگاه کرد و به تماشاي ظاهري و ساختاري واژگان پرداخت

تجزیه و جدا :دیداري از شیوه هاي گوناگونی بهره گرفته اند از جمله_شاعران در شعرهاي نوشتاري .طراحی پوسترها کاربرد دارد

نویسی واحد هاي شعري،کم و زیاد کردن تعداد هجاهاي هر مصراع براي دست یافتن به شکل هاي مورد نظر،بهره گیري از هنر 

در اینگونه شعر،شاعر از طریق بازي با کلمات به گونه اي می نویسد که به وسیله ي حروف و کلمات ...نقاشی در کنار نوشتارو

  .فهم شعر بیشتر با نگاه کردن به ساختار و ظاهر شعر امکان پذیر می شود طرحی را جلوي چشم بیننده می گذارد و

برمبناي ... شاملو، اخوان، فروغ، شاهرودي، امین پور، صفارزاده، رحمانی،خویی و: در این مقاله اشعار شاعران معاصر از جمله 

ان چگونه با تغییر در شکل متعارف نوشتار به این هنجارگریزي دیداري مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، با توجه به اینکه آن

  . اند و این تغییرات تا چه مایه در آفرینش اشعار آنان مهم بوده است کارکرد زبانی دست یافته

 .گریزي، برجسته سازي، آشنایی زدایی، کانکریت، شعر معاصر هنجار :هاکلید واژه

                                                        
 @1390heidari.F com.yahoo: ، رایانامه)سما ( مدرس دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد بناب  -1
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  مقدمه 

هاي ادبی و استفاده از امکانات علم زبانشناسی و داشتن ارتباط تصویري  ژوهشدر قرن معاصر پیشگامان ادبیات در عرصه ي پ

هاي ادبی با استفاده از علم زبانشناسی به  مندان به بررسی زبان شناسان و عالقه. با مخاطبان به طرز چشمگیري فزونی یافته است 

  .زنند  یمبرجسته سازي زبانی پردازند و با این کار دست به عمل  هاي زبانی در ادبیات می توصیف صورت

 

  برجسته سازي 

نظام خودکاري : کار گیري زبان معتقد به دو نظام زبانی جدا از یکدیگر بودند  زبانشناسان صورت گراي روس و چک در به« 

کار رود ،  اي که قصد بیان موضوعی به و نظام برجسته سازي ، نظام خودکاري زبان در اصل به کارگیري عناصر زبان است به گونه

اي  که شیوة بیان جلب نظر کند و مورد توجه اصلی قرار گیرد ، ولی برجسته سازي به کارگیري عناصر زبان است به گونه بدون آن

) 34، ص  1383صفوي ، (» .که شیوه ي بیان جلب نظر کند ، غیر متعارف باشد و در مقابل خودکاري زبان ، غیر خودکاري باشد 

به اعتقاد لیچ ، برجسته سازي به دو شکل امکان « . دانند  وجود آمدن زبان ادبی می برجسته سازي را عامل به صورت گرایان فرایند

نخست آنکه نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت پذیرد و دوم آنکه قواعدي بر قواعد حاکم بر . پذیر است 

همان . ( زي از طریق دو شیوه هنجارگریزي و قاعده افزایی تجلی خواهد یافت به این ترتیب برجسته سا. زبان خودکار افزوده شود 

او انواع . تواند انجام پذیرد  یمرستاخیز واژگان به دو صورت « : نویسد  یمشفیعی کدکنی درباره ي برجسته سازي ادبی ) 

گیرد که  یقایی ، مجموعه عواملی را دربر میکند ؛ گروه موس سازي را در دو گروه موسیقایی و زیباشناختی طبقه بندي می برجسته

کند و در حقیقت از رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز  یمزبان شعر را از زبان روزمره ، به اعتبار آهنگ و توازن بخشیدن جدا 

اختی ، عوامل را گروه زبانشن. شود  را شامل می... این گروه مانند وزن ، قافیه ، ردیف و . شود  کلمات و تشخیص در زبان می

تواند موجب تمایز یا  ها ، بیرون از خصوصیت موسیقایی آنها می گیرد که به اعتبار تمایز نفس کلمات در نظام جمله می دربر

شفیعی (  . گیرد می زدایی را دربر ، و آشنایی آمیزي ، حس ، کنایه ، مجاز این گروه صناعاتی همچون استعاره. ها شود  رستاخیز واژه

ی شاعر از قواعد و قراردادها و او به برجسته« توان گفت  پس می) 7 -8، ص  1386،  کدکنی واسطۀ این  سازي مبتنی است بر تخطّ
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روي برگرداند و  )این که چیزي گفته شده( رود تا خواننده از محتواي گزارة پیام کار از سطح منابع ارتباطی هنجار زبان، فراتر می

  ) 61، ص1383مکاریک، (»معطوف گرداند) که چگونه گفته شد این(توجهش را به خود پیام 

 

  هنجارگریزي 

» . فراهنجاري ، گریز از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگی معانی با زبان متعارف است (هنجارگریزي « 

زیرا تعدادي از این انحرافات به اگرچه منظور از هنجارگریزي عدول از قواعد زبان هنجار نیست ) 1445، ص 1376انوشه ، (

واژگانی : چنانکه گفته شد هنجارگریزي انواع گوناگون دارد . آید  شود و خالقیت هنري بشمار نمی هاي نازیبایی منجر می ساخت

  ... ، نحوي ، آوایی ، نوشتاري ، معنایی ، گویشی ، سبکی ، زمانی و 

کند تا  ا کردن موضوعات و مشکل کردن صورتهاست ، مشکل تولید میشگرد هنر ناآشن« گوید  شکلوفسکی در مقالۀ خود می

تر  احساس لذت را طوالنی کند ، زیرا ، فرایند درك حسی ، یک پایان جمال شناسیک هنري و لذت بخش دارد و هرچه طوالنی

  )9، ص 1386شیري ، (» تر است  باشد ، زیبا

شود که در این صورت ، انواع فراهنجارها نقش مهمی  جارهاي ایجاد میدر مجموع باید گفت آشنایی زدایی در ادب با فراهن« 

در ساخت هنري آثار ادبی دارند ، گریز از هنجارها اگر عالمانه ، زیبا و هنجارمند اتفاق بیفتد گذشته از شکوفایی ، بالندگی و 

  )67، ص 1388یی ، روحانی و عنایتی قادیکال( » .کند  شود، به غناي زبان نیز کمک می استمرار حیات 

معیار تمایز «کند  گونه بیان می هاي نقد ادبی معاصر فرق هنجار گریزي را با فراهنجاري این علوي مقدم در کتاب نظریه

هنجارگریزي و انحراف از هنجار ـ که صرفاً گریختن از هنجار است و نه چندان تخیل برانگیز و هنرمندانه ـ از فراهنجاري این است 

ل که در نوع  اول، عناصر زیباشناسی بسیار کمرنگ و نادیدنی است و خوانندة متعارف و معمولی، با عنصر هنرمندانه بودن و تخی

هرچه این . یابد شود؛ اما در فراهنجاري، کارکردهاي زیباشناختی و عناصر ادبی نمودي کامالً عینی می برانگیزي، کمتر مواجه می

  )84، ص 1381علوي مقدم، (» شود تر و توانمندتر می بارزتر باشد فراهنجاري پویا ها و عناصر هنرمندانه و ادبی کارکرد
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  زدایی  آشنایی

ترین مفاهیم مطرح در نظریه ي  یکی از مؤثرترین روشهاي برجستگی زبان و اصلی (De –familiarization)آشنایی زدایی 

سازي یک متن ادبی  شود که در برجسته شگردهایی می آشنایی زدایی در جهان متن شامل همه ي« . هاي روس است  فرمالیست

سازي و هنجارگریزي  توان گفت آشنایی زدایی نتیجه ي برجسته دخیل هستند و معموال با نوعی هنجارگریزي همراه هستند و می

« . بود  نخستین کسی که این مفهوم را مطرح کرد ویکتور شکلوفسکی) 64، ص 1388روحانی و عنایتی قادیکالیی ، (» است 

شکلوفسکی معتقد بود که کارکرد اصلی ادبیات ، آشنایی زدایی است و هنر و ادبیات ادراك حسی ما را دوباره نظام و سازمان 

ها براساس عادت است عادت به  اي از زندگی ما انسان او بر این باور بود که بخش عمده. آورد  بخشد و ساختار جدید پدید می می

علوي مقدم ، (» ... شود  ان به اشیاء به زندگی روزمره و به همه چیز که براي ما بسیار رایج و معمولی میمحیط و طبیعت اطرافم

سازي به حساب  هاي برجسته چنانکه گفته شد هنجار گریزي و انواع آن نوعی آشنایی زدایی است و از گونه) . 105، ص 1381

هاي زبان شعري  گیرد که تمام ویژگی موسیقایی و زبان شناسیک جاي  می ها در قالب این شگرد« توان گفت  آیند بطورکلی می می

دهد و باعث تشخص و برجستگی بیشتر زبان شعر نسبت به  می  هاي بیانی ، بالغی و زبانی را درخود جاي اعم از صور خیال ویژگی

شعر ، پایه و اساس خود را بر ) . 79،ص1382حسینی مؤخر ، ( »گردد  یمشود و ذهن مخاطب از معنی به زبان متعطف  زبان نثر می

تر و توانمندتر باشد ، بیان شعري بیشتر به سوي  کند و هر اندازه عناصر زیباشناختی در شعر مستحکم زدایی استوار می آشنایی

  . رود  آشنایی زدایی متمایل شده و پیش می

الزم به ذکر است که در ادبیات معاصر در حیطه . ردازد هاي نوشتاري ـ دیداري بپ این مقاله بر آن است تابه بررسی هنجارگریز

اند ، شاعرانی چون ، احمدشاملو ،  ي هنجارگریزي نوشتاري و دیداري آثاري نگاشته شده است که به این شیوه اقبال نشان داده

هایی در  تجربه...  شفیعی کدکنی ، حمید مصدق ، اسماعیل شاهرودي ، طاهره صفارزاده ، نصرت رحمانی خویی، اخوان ثالث و

  . این زمینه دارند اما درخصوص هنجارگریزي نوشتاري ، کار مستقل و مدونی صورت نگرفته است 

 

  هنجارگریزي نوشتاري 
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آورد، ولی این شکل نوشتن ،  برد که تغییري در تلفظ واژه بوجود نمی یماي را به کار  گاهی شاعر در نوشتار شعر شیوه« 

اي از هنجارگریزي نوشتاري  دیداري نمونه(  1شعر کانکریت) 1445، ص 1376انوشه ، ( » .افزاید یمم واژه مفهومی ثانوي به مفهو

  2.است 

  کانکریت 

شود بدون توقع  در شعر کانکریت توجه به تجزیه کردن کلمات و تصویري کردن آنهاست و این معموالً با تکرار انجام می« 

معتقدم اگرچیزي قرار است عنوان شعر بگیرد باید تصویري » بعد معنایی « به علت توجه به  اما من. معنا و مفهوم خاص از تصویر 

  :را مثال بزنم » میزگرد مروت« . ملموس ارائه دهد 

  

  

  

  

» من«گرفته و بعد در وسط میز هم مسئله مورد بحث باز » من«میزگردي است که پیرامون آن را در عوض صاحبنظران مختلف 

تواند تعبیر  یمفارسی که » من«گري و فاشیسم در  بینید ، یعنی کشف سلطه فارسی ، شما صلیب شکسته را می» ن«و  »م«است که از 

در شعر کانکریت یا دیداري تالقی اشکال و ظاهر حروف و ) 162و161، صص1366صفارزاده ، (».تري هم داشته باشد عمیق

شود و همانقدر که به ادبیات مربوط است به گرافیک هم  ی نقاشی تلقی میاین شعر ـ نوع. یابد  یمکلمات نسبت به معنا اولویت 

اي  به عنوان تجربه» شعر نگاره «میالدي  1960و  1950در فاصله سالهاي « نویسد  یماهللا پاشا درباره سابقۀ این شیوه  ولی. ربط دارد 

هاي بصري و  در این نوع شعر ، شاعر از جنبه. نام گرفت  (concrete poety)» شعرتجسمی«در شعر مورد توجه واقع شد و 

دهد  گیرد ، به این معنا که شکل مکتوب کلمات بامعنی و مفهوم کلمه یا عبارتی که آن را ارائه می ترسیمی کلمات بهره می

کلمات مانند  اي از این گونه ي شعري است که در آن نمونه) م 1918 – 1880(گیوم آپولینر » باران«شعر . همخوانی و تناسب دارد 

 من

 من

 من

 من

 من

 من
 من من

 من

 من من

 من
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در کتابهاي فن شعر فارسی نیز به نوعی شعر اشاره شده است که ترتیب نوشتن آنها . هاي باران بر صفحۀ کاغذ جاري هستند  قطره

شود و  این نوع شعر از انواع موشح محسوب می. کند  شکل درخت یا پرنده یا یکی از اشکال هندسی را در صفحۀ کاغذ مجسم می

  . آید  به حساب می» شعر نگاره«نوعی 

جوي القاي احساس و پیام  و نمونه بارز این نوع شعر در ادبیات کالسیک فارسی ، شعري است از موالنا که شاعر در جست

  : سازي واژگان است  اش از طریق نمایش و برجسته شاعرانه

  بروب از خویش این خانه ببین این حسن شاهانه 
  ه روب آمد خان بن» ال«بستان که » ال«برو جاروب 

  ) 106، ص 1382پاشا ، ( روبد  یمال در دیدگاه موالنا همچون جاروبی است که هرچه شرك و کفر را 

  و یا در این بیت عربی 

  3و لأجل هذا تشبه المقراضا   ال فی الجوابِ نفص اجنحه المنی 

کند و نسل جدید توانسته از آن به  میچنانکه آمد این شعر نوعی نقاشی است که در آن شاعر ، تصویري از معنا را ترسیم 

  : مثال . عنوان ابزاري براي انتقال معنا و مفهوم استفاده ببرد 

  با خویشتن نشستن
  در خویشتن 

  ش  
  ك         
  س               
  ت                      
  )151، ص1371حمید مصدق ، (  ن                     

  

  . را به خوبی نشان داده است » شکستن« هاي کلمه ي  شدن و فروریختن را در بارهحمید مصدق در شعر باال تصویر شکسته 

ریتم ، صدا ، زنگ ، حروف ، قافیه و : کرد  تا سالها پیش تکلیف شعر را گوش تعیین می« : نویسد  یمیداهللا رؤیایی در این باره 

رویایی ، (» .هاي سه بعدي  ت عبور ذهن از میان فاصلهقرن فیلم است و فصل انتقال چشم در شد. حال نوبت چشم رسیده است ... 
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یابد و با کمترین کلمه بیشترین  دارد ، سپس خواننده کلید مفهوم را درمی شعر کانکریت خواننده را به فکر وا می) . 85، ص1357

در شعر معاصر دنیا و شعر کانکریت یک نوع کار جدي است « نویسد  یمصفارزاده . گذارد  بار معنایی را بر دوش مخاطب می

آزمایشهاي جدي  1950االصل که در سال  اند بلکه اوژن گورمانژه بولیویایی سویسی گذارش هم آپولینر نبوده ، چنانکه گفته بنیان

دانیم ، خطاطان و دعانویسان ما زودتر چنین کوششهاي  اگرچه کالیگرام آپولینر را مبناي شعر کانکریت می. در این زمینه کرد 

شود و در حقیقت یک نوع همکاري است بین نقاش و  از شعر کانکریت معموال در ساختن پوستر استفاده می. اند  دفی کردهه بی

اند تقلید  انگلیسی که شعر اساس کار آنهاست گفته» یان هیلتون« دوري ، سوئدي و « آمریکایی و » الکز«ها مثل  شاعر و براي بعضی

اندرکاران شعر به  چرا فرنگی از من نیاموزد ؟ اگر این خوانندگان و دست. ندارم » گنده بینی فرنگی « از فرنگی است من عقیده 

،  1386صفارزاده ، (» ام  دادند که من جنبه دیگري به شعر کانکریت داده یمجریانات هنر معاصر عالقمند بودند حتماً تشخیص 

  ) 111ص

است و آن بیانگر غربت و معصومیت خود در غرب است به نظر  هاز شکل صلیب استفاده کرد» غربت « صفارزاده در شعر 

  . رسد شکل صلیب نوعی غریبی حضرت مریم در میان قوم خود است  می

  اینجا  
  می پرسندم    همه

  اهل   
  کجا

  )31همان ، ص(  هستی
  4و در شعر زیر که کلمه ي پهنا براي القاي معناي خود به صورت پهن و کشیده نوشته شده است

  من
  ه پهنــــــــــاي زمین ب   

  شکوه بودم      
  تو   به پهنــــــــــاي رمان

  )243، ص 1348اسماعیل شاهرودي ، ( اندیشه بودي       
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اي تکرار شده و در زیر یکدیگر قرار گرفته است که تصویري از  به گونه» قطره« از احمد شاملو ، واژه ي » با چشمها « در شعر 

ي همسنگی آوایی و معنایی در این بخش از شعر ،  وسیله این شگرد از جهت ایجاد انسجام به« . کند  را تداعی می» گریستن« حالت 

  )194، ص1384سالجقه ، (» .قابل اهمیت است 

  توانستم  یماي کاش 
  خون رگان خود را 

  قطره
  قطره
  قطره

  بگریم
  )658، ص 1378شاملو ، (تا باورم کنند 

  :کند  یمار را در حال پرواز اینگونه دیداري شفیعی کدکنی نیز شکل مرغان ماهیخو

  بر موجها گریز اي فرصت سبز 
  خوار  و مرغکان چیرة ماهی

  و 77
  و  7

   7فراوان 
  در انتشار هندسی خویش 

  )364، ص1378شفیعی کدکنی ، . (آرند  ها هجوم می بر موج

در شعر زیر به نام . عالقه نشان داده است طاهره صفارزاده بیش از دیگر شاعران هم عصر خود به این شیوه ي نوشتاري 

  : چنین سروده است » آسانسور«

  آسانسور طبقه ي دوم شب از کار افتاده است  -
  زندگی تکرار نگاه آسانسورچی است 

  باال
  پایین
  پایین
  باال

  پایین
  باال

  ) 64، ص1366صفارزاده ، (   ...پایین 
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را چنان به تصویر کشیده است که وضعیت » رود« وشتاري ، واژه به کمک هنجارگریزي ن» حمید مصدق«در شعر زیر از 

  : دهد  و درعین حال جاري بودن آن را نشان می» رود« اش را بر روي  خمیدگی و حالت منحنی

  رفتم  -
  در انتهاي جاده نگاهی کردم

  او بود 
  از روي نرده

  خم شده
  روي 

  ر         
  و              

  )117، ص 1371مید مصدق ، ح(  د                   

نصرت رحمانی نیز از شاعران دیگري است که از این شگرد خاص بیانی سود جسته و درباره ي رود شکل اعداد در شعر خود 

  : گفته است 

شکل قلب است و از این فرم استفاده کردم تا  5وقتی من اعداد را کشیدم توي شعر ، با این انگیزه و برداشت که دیدم مثال 

ها بحث  این. این به دلیل عالقه ي من به نقاشی بود که شیفته ي آن بودم ) ... دو صفر هفت (  007یدم به شعرهایی مانند رس

من گفتم چرا باید فقط روي تونالیته ي کلمات تأکید کرد ؟ . داشته باشد » تونالیته« گوید کلمه باید  یکی می. تکنیکی و فرم است 

کنم  اما تکرار می. چه بسا ، بیشترهم بتواند از گوش کمک کند . هم مطرح است   وه بر گوش ، چشمپس عال. کلمه شکل هم دارد 

شما هر ظرف زیبایی داشته باشید اگر در آن مظروفی جاي نگیرد اسمش ... نیم کمتر شعر است ... اینها بحث تکنیکی و فرم است 

  )18رحمانی ، ص(» داري  است که  رف و پیام شاعرانهآن بقیه ي اصلی ، همان شور شاعرانه همان ح. ظرف نیست 

و بازخوانی آن صداي بریده بریدة خود را » ها  سپیدي« براي برجسته کردن واژه ي » ها  ها و سپیدي سیاهی«رحمانی در شعر « 

  ) 234، ص  1386لی ،  نحس. ( تر شود  با پاره پاره کردن این واژه نمایش گسسته ي آن بیان کرده است تا استغاثه ي او دیداري

  !ها مرا بردند  سیاهی. ها بگیریدم  سپیدي
  ...ها  سپیدي
  س  
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  پ       
  ي             
  د                   
  ي                          
  ه                       
  )104، ص 1374رحمانی ، ( ا                                
  : ا در اشعار مهدي اخوان ثالث هاي دیگر از شعر کانکریت ر نمونه

سازي  اخوان ثالث نیز با شکل نوشتاري ـ دیداري زیر براي تداعی معانی مورد نظرخود در شعر زیر کوشیده است و برجسته

  : اش را هنرمندانه به تصویر کشیده است  زبان شعري

  هر دو مرکب هر دو رم کردند ناگه با شتاب از آن شتاب خویش کم -
  کم            
  رم            
  )37، ص  1362اخوان، ( کم              

  .کند  است که حالت سرلوحه ي قبر را تداعی می یداهللا رویایی در شعر زیر شکل صلیب را طوري ترسیم نموده

  زیر  
  سختی    چه

  دارد  
  )49، ص1379رؤیایی ، (  خاك  

  : شود  و در شعر زیر تناسب شکل واژه با معناي آن القاء می

  مانم و شکل چند را ... 
  ها در گردنه    

  )همان(  رانم یمي گول وقتی که 

به سطر بعد انتقال یافته است و پیچ و » ها  گردنه« شود دنبالۀ کلمۀ  می» راندن در گردنه « و » گردنه« در اینجا وقتی صحبت از « 

ی به سطر بعد منتقل شده ، شکل است به تنهای» ي«پیچد و علت اینکه حرف  یمکند و چشم به سطر بعد  ها را القاء می خم گردنه

  )59، ص 1383خائفی و نورپیشه ، .( که به شکل پیچ گردنه است » ي«ظاهري حرف 
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شعر » شکن«با شکل نوشتاري کلمه و با انتقال معنی » شکن « از کلمه ي » ها  سماع خیزاب« نصرت رحمانی همچنین در شعر 

  : خویش را برجسته کرده است 

  ببند پنجره را 
  ده رحم مکنبه پر

  ها همه دیوارهاي تزویرند که پرده
  به پشت پنجره ي بسته انتظار مکش 

  شکن
  شکن        

  بشکن        
  )416، ص1374رحمانی ، ( را   هاي پنجره  چشم        

  :است اي به سمت پایین در حرکت چیند که گویی نگاه از پله یماي  همچنین خانم صفارزاده در جایی دیگر کلمات را به گونه

  دارد  گذاشت ، که فرمان می ینمهمیشه صدایی بود که  -

  بیا پایین دختر
  دم غروبی
  از لب بوم 

  بیا پایین
  بیا پایین

  بیا پایین        
  پایین  
  پایین  
  )48، ص 1365صفارزاده ، (پایین         

  : زیر ، دیداري کرده است افتادن را با شگرد خاص فراهنجاري « معناي » اتفاق « پور نیز در شعر  قیصر امین

  اتفاق
  افتاد 
  سان که برگ آن

  ـ آن اتفاق زرد ـ        
  . می افتد       

  افتاد 
  آن سان که مرگ 
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  ـ آن اتفاق سرد ـ    
    افتد  یم        

  اما 
  او سبز بود و گرم که 

  )138، ص1382پور ،  امین( افتاد      

نویسد تا درازاي خیابان را  یمو هوشیاري سطر دوم شعر خویش را بلند با هنرمندي » تولدي دیگر « و حتی فروغ فرخزاد نیز در 

  : اي دیداري القا کند  به گونه

  زندگی شاید 
  یک خیابان درازست که هر روز زنی با زنبیلی از آن 

  ) 216، ص 1371فرخزاد ، (   گذرد می          

هاي آن مقدم  اي ویژه لفظ و جلوه در شعر بگونه از میان هنرهاي زبان ،« نویسد  یمشفیعی کدکنی درباره هنرهاي زبانی 

  )287، ص1386شفیعی کدکنی ،(»رود که معنی عین لفظ است و لفظ عین معنی  و گاه تا آنجا پیش می 5برمعناست

عالوه بر صداي طبل ترکیبی از حرف و ضمیر » تام«. کند و تکرار آن صداي طبل را القا می» تام«کارگیري کلمۀ  شاملو با به

  : ت اس

  چونان طبل
  خالی و فریادگر

  درون مرا 
  .که خراشید   

  تام 
  تام از درد 

  )673،ص1381شاملو ، (  بینبارد ؟  

 –مهم ترین تفاوت شعر تصویري با شنیداري آن است که شعر تصویري،شنیداري «شعر بدون تصویر یعنی عدم عینیت در شعر،

  )3،ص،1389رضی،(».یعنی شعر تصویري با گوش سر و کار دارد .استدیداري است در حالی که شعر دیداري، نوشتاري دیداري 
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ح بوده است که شاعر براي خودنمایی و  روش تصویر کردن کالم در گذشته: و در پایان الزم به ذکر است که  هاي ادبی ، موشّ

امروزه این شیوه کانکریت نامیده  ...است موشّح مشجر ، مصور مدور و  می نوشته... تفنّن ، اشعار را به صورت درخت یا برگ یا 

  . ایم  شود که در داخل هم این نوع طرح را داشته اما با اندك مطالعه در ادب سنتی معلوم می 6گویند وارداتی است شود که می می

  

  گیري  نتیجه

یابیم که  می در) کانکریت ( با بررسی اشعار شاعران معاصر مذکور دربارة شگرد هنري یا هنجارگریزي نوشتاري ـ دیداري 

اي و دیکته شدة عادي را کنار زد چراکه با  براي کامل کردن زبان ، گاه با شکستن سد قراردادهاي دستوري باید قواعد کلیشه

معاصرین نیز به . توان آشنایی زدایی و عادت زدایی کرد و موجب برجستگی کالم شد  خروج از زبان معیار و هنجار است که می

اند با تغییر در شکل نوشتار و دیداري کردن شعر به این کارکرد زبانی دست  صویري با مخاطبان همیشه سعی کردهدلیل ارتباط ت

عالقه نشان داده ) کانکریت( عصر خود به این شیوه  قاطع گفت طاهره صفارزاده ، بیش از دیگر شاعران هم توان به ضرس می. یابند 

ها را با تصویري از معنا به خوانندگان و عالقمندان  ه شعر صورت و ظاهر فیزیکی واژهاست تا با هنرمندي خاص نوشتن در اینگون

همانطور که گذشت در ایران نیز موج نو مهمتري جریانی بود که تا حد زیادي به سرایش شعرهاي . . شعر و ادبیات ترسیم کند 

  .دیداري و نوشتاري کمک کرد

 

  ها  نوشت پی

1 .concrete  
مجله علوم اسالمی ـ » نام نگاشت و زیبا آفرینی با خط « وحیدیان کامیار ، تقی ؛ : ك به .کانکریت ر( دیداري دربارة شعر . 2

  .7، ص  1368انسانی و ادبیات ، شماره اول ، بهار 
ه دلیل برد و ب ال در جواب بالهاي آرزو را می: ، ترجمه  160جوینی ، محمد ؛ تاریخ جهانگشا ، جلد اول ، ص: به نقل از . 3

  .همین جهت ال ـ از نظر شکل ظاهري ـ مانند قیچی است 
  :اي به صورت زیر نوشته شده است  شعر زیر از اسماعیل شاهرودي در مقاله. 4

  من 
  به پهناي زمین 
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  شکوه بودم   
  تو به پهناي زمان 

  اندیشه بودي   
چرخد  زبانی که نامی بر آن نمی« اهللا  پاشا ، ولی :ك .ر. دهد  یمکه در این صورت کارکرد زیباشناختی متن اصلی را از دست 

  . 106، ص  1382کتاب ماه ادبیات و فلسفه ، شماره پیاپی ، آبان » 
که به ) موسیقی کلمات (در شعر ، صداها  juriḡtynjänovبه عقیدة یکی از پیشروان فرمالیسم روسی ، یوري تین یانو . 5

  . کند  جهت صداها را تعیین می دهد و در نثر ، معنی است که معنی جهت می
کلمۀ راهرو براي القاي معناي خود به صورت » راهرو«با ذکر مثالی از شاعر بزرگ اسپانیا فدریکو گارسیا لورکا در شعر . 6

  : راهرو نوشته شده است 
  راهرو 

  دو مرد آقا 
  در طول راهروهایی رفیع روانند، 

  آسمان(
  تازه   
  آسمانی          
  !)آبی     

  دومرد آقا. ..
  که روزگاري دو راهبی بودند 

  در راي سپید 
  آسمانِ( 

  نیمه  
  آسمانی        
  )53، ص1386گارسیا ، لورکار ، (           !) با رنگ سونی     

گارسیا لورکا فدریکو ، فصلی در غرناطه ، با ترجمۀ سعید آذین ـ وحید موحد ، انتشارات نگاه ، چاپ اول : نگاه کنید به 
1386.  
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  بعمنا

  . ، تهران ، انتشارات مروارید  ازاین اوستا،  1362اخوان ثالث ، مهدي ، 
  . ، تهران ، انتشارات مروارید ، چاپ ششم  گزینۀ اشعار،  1382پور ، قیصر،  امین

پ ، تهران ، سازمان انتشارات و چا) 2(دانشنامۀ ادب فارسی ،  1376انوشه ، حسن و همکاران و فرهنگ نامۀ ادبی فارسی ، 
  ، چاپ اول 

، ماهنامۀ تخصصی ، کتاب ماه ادبیات و  چرخد نقد و بررسی کتاب زبانی که نامی بر آن نمی،  1382اهللا ،  پاشا ، ولی
  )109تا  106ص(، آبان  1فلسفه، تهران ، سال هفتم ، شمارة 

  .پ دوم ، تهران ، نشر ثالث ، چا هاي نوآوري در شعر معاصر ایران گونه، 1386لی ، کاووس ،  حسن
، فصلنامۀ )از افالطون تا دریدا ( ماهیت شعر از دیدگاه منتقدان ادبی اروپا، ،  1383حسینی مؤخر، سیدمحسن، 

  ).90تا  73ص ( ، 2هاي ادبی، سال اول ، شماره  پژوهش
ال دوم ، ي ادبی ، سها پژوهش، فلصنامۀ  آشنایی زدایی در یداهللا رؤیایی،  1383خائفی ، عباس و نورپیشه ، محسن ، 

  ).75تا  55ص(شماره پنجم ، پاییز ، 
  .18، ص  53، گفتگو فرح سرکوهی با رحمانی ، آدینه ، شمارة  دار هدایت بودم نه نیما من میراثرحمانی ، نصرت ، 

  .، تهران ، انتشارات علم  آوازي در فرجام،  1374ــــــــــــــــ ، 
معاصر ایران،مجله ي زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه گیالن آریا ادیب رضی،احمد،شعرهاي تصویري و دیداري در ادبیات  

  53شماره 
د ،  نشریۀ علمی پژوهشی  بررسی هنجارگریزي در شفیعی کدکنی،  1388روحانی ، مسعود و عنایتی قادیکالیی ، محم ،

  ) . 90تا  63ص ( ، پاییز  11گوهر گویا ، اصفهان ، سال سوم ، شماره سوم ، پیاپی ، 
  .، تهران ، انتشارات مروارید ، چاپ اول  هالك عقل به وقت اندیشیدن،  1357،  1357ؤیایی ، یداهللا ر

  .، تهران ، انتشارات مروارید ، چاپ اول  )شاملو(ها  امیرزادة کاشی: نقد شعر معاصر ،  1384سالجقه ، پروین ، 
  .شارات زمانه ـ نگاه ، چاپ سوم ، تهران ، انت مجموعه آثار ، دفتر یکم،  1381شاملو ، احمد ،  

  . ، تهران ، انتشارات بامداد  برگزیدة شعرها،  1348، ) آینده(شاهرودي ، اسماعیل 
،  )نقد و تحلیل اشعار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی(سفرنامۀ باران ، ،  1378شفیعی کدکنی ، محمدرضا ، 

  .اهللا عباسی ، نشر روزگار  حبیب
  . ، تهران ، انتشارات آگاه ، چاپ دهم  موسیقی شعر،  1386ــــــــــــــــ ، 
، مجله آموزش زبان و ادب فارسی ، شماره » زدایی در آفرینش زبان ادبی نقش آشنایی« ،  1380اکبر ،  شیري ، علی

59.  
  .، نوید شیراز   سد و باران،  1365صفارزاده ، طاهره ، 

  .د شیراز ، نوی حرکت و دیروز،  1366ــــــــــــــــ ، 
  . ، تهران ، نشر هنر بیداري  طنین در دلتا،  1386ــــــــــــــــ ، 

  . ، تهران ، انتشارات سوژه مهر ، چاپ اول  1، جلد  از زبانشناسی به ادبیات،  1380صفوي ، کوروش ، 
ن ، انتشارات سمت ، ، تهرا )صورتگرایی و ساختارگرایی (هاي نقد ادبی معاصر  نظریه،  1381علوي مقدم ، مهیار ، 

  . چاپ دوم 
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  . ، تهران ، انتشارات مروارید ، چاپ پنجم  گزینۀ اشعار،  1371فرخزاد ، فروغ ، 
د ، تهران ، انتشارات نگاه ، چاپ : ، ترجمه  فصلی در غرناطه،  1386گارسیا ، لورکا ، فدریکو ،  سعید آذین ، وحید موح

  .اول
  . ، به سعی و اهتمام محمد قزوینی ، تهران ، انتشارات امیرکبیر  جهانگشاتاریخ ، 1380محمد جوینی ، عطاملک ، 

  . ، تهران ، نشر مؤلف ) گزیدة اشعار (،  تا رهایی،  1371مصدق ، حمید ، 
، ترجمۀ مهران مهاجر محمد نبوي ، تهران ، انتشارات آگه  هاي ادبی معاصر دانشنامۀ نظریه،  1383مکاریک ، ایرناریما ، 

 .  
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  الهوري اقبال »نامه جاوید«دانته و  » کمدي الهی«تطبیق 
  1فهیمه حیدري

  چکیده
هاي تمثیلی  این بین داستان  در .گیرد ادبیات تطبیقی همواره به دنبال موضوعاتی است که یک فرهنگ از فرهنگ دیگر می 

فرینش آثاربزرگی چون ارداویراف نامه، روح به عالم علوي، دستمایه آ سفر .عرفانی،از موضوعات مشترك ادبیات ملل است
دراین مقاله سعی بر آن است  .الغفران ابولعالء معري وجاویدنامه اقبال الهوري شده است  سیرالعباد سنایی ،کمدي الهی دانته، رسالۀ

) م1938وتف( سروده اقبال الهوري "جاویدنامه" و )م1321فوت( سروده دانته آلیگیري "کمدي الهی"روح درمنظومه  که سفر
 و مرشد، شخصیت پردازي و جبر مکالمه، راهنما و شگردهاي روایی، سبک نگارش، مناظره و منظر از مورد بررسی قرار گیرد و

جاویدنامه گذاشته است تا حد معینی  همچنین تاثیراتی که کمدي الهی بر و بیان گردد؛ ها تفاوتو  ها شباهت تقدیرکاویده شود و
  .معلوم شود

  

  

  نامه، روایت، مناظره، مرشد، شخصیت، جبر  کمدي الهی، جاوید :ها هواژ کلید

  

                                                        
      بائیطادبیات تطبیقی دانشگاه عالمه طبادانشجوي کارشناسی ارشد رشته - 1
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  مقدمه

  زندگی نامه دانته

ها  با رواج یافتن دانشگاه. دانته آلیگیري اواخر قرون وسطی و پیش از آغاز دوره ي رنسا نس در شهر فلورانس ایتالیا به دنیا آمد
هاي گوناگون به  دانته در سی سالگی به سیاست روي آورد و در سمت. ستدر آن زمان ، دانته به تحصیل علوم مختلفی پرداخته ا

فعالیت پرداخت اما به دلیل اختالفات سیاسی شدید در بستر اجتماعی فلورانس که سرانجام به پیروزي حزب رقیب انجامید، دوران 
این دوران از آن جهت که به نگرش . محکومیت سیاسی و آوارگی بیست ساله دانته که تا زمان مرگ او ادامه یافت آغاز شد

سرانجام دانته در غربت ودر آرزوي بازگشت به موطن . آید هاي زندگی دانته نیز به شمار می کمدي الهی انجامید بارورترین سال
  )20-30ص. کمدي الهی، مقدمه. (درشهرراونا درگذشت)م1321(سپتامبرسال14خویش در 

  

  زندگی نامه اقبال الهوري

زبان مادریش پنجابی و زبان همکیشانش اردو و . م به دنیا آمد1877که درسال.برهمن زاده اي کشمیري است اقبال الهوري
وي در سیا لکوت با مقدمات زبان فارسی آشنا شد و نخستین استاد وي .زبان تحصیالت دبیرستانی و دانشگاهیش، انگلیسی بود

هاي شاعران بزرگ مانند حافظ و  و ادبیات فارسی را آموخت و دیوان در الهور زبان. موالنا شمس العلما موالنا میر حسن بود
توانست به صورت صحیح و کامل فارسی حرف بزند به  نوشت و نه می با وجود اینکه نه چیزي به فارسی می. مولوي را مطالعه کرد

او با . ه فارسی و بقیه به اردو استبیت آن ب 9000بیت شعر گفته  که از این مقدار  15000اقبال حدود . زبان فارسی شعر سرود
» حکمت و عرفان مجرد«یا » شعر«شعر او فقط . آموختن این زبان مبانی بلند و عظیم اندیشه خود را به جامعه بشري نمایا نده است

  )2: 1388یوسف عالی عباس آباد،.(ندانسته اند بلکه جوش و خروش عارفانه قلمداد کرده اند

  

  کمدي الهی

هر بخش به سی سه سرود تقسیم . مل صد سرود است که به سه قسمت دوزخ ، برزخ و بهشت تقسیم شده استکمدي الهی شا
شده است که عالوه بر آن در کتاب دوزخ یک سرود مقدماتی قبل از سرود اول جهنم نیز وجود دارد که درآمدي بر تمام کمدي 

دوزخ در داخل رمین قرار دارد و به نه دایره تقسیم . شود را شامل میرود و در واقع مراحل مختلفی از تحول بشري  الهی به شمار می
در نوك مخروط که در مرکز زمین قرار . شود پنج دایره اول دوزخ، دوزخ علیا و چهار دایره آخري دوزخ سفلی نام دارند می

شود که به جزیره برزخ واقع  از میاز نوك این مخروط راه باریک و تنگی به سطح زمین ب. داردلوسیفر یا ابلیس جاي گرفته است
هاي آن به صورت کوهی نشان داده شده اند که در قله آن باغ بهشتی زمین روییده است  رسد برزخ و ایوان در نیمکره ي جنوبی می

به آسمان عروج رود دانته در این منزل سفر زمینی خود را با ویرژیل به پایان رسانده و با بئاتریس  و تنها دروازه آسمان به شمار می
هاي سیاره اي هستند شامل فلک ماه ،  کند که هفت کره ي اول که آسمان دانته در این سفر از افالك روحانی گذر می. کند می
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ها  باشد و دو فلک دیگر فلک ثوابت و فلک االفالك که باالتر از آسمان سیاره عطارد، زهره ، خورشید ، مریخ ، مشتري ،زحل می
دانته پس از رسیدن به این . گنجد شود که در محدوده ي زمان و مکان نمی فالك خود به عرش الهی ختم میهستند و فلک اال

  )3: 1385سیدمحمدمرندي،.(کنند یاد می» فنا فی اهللا«رسد که عرفا از آن به نام قسمت به مرحله اي می

  

  جاوید نامه

بال ، جاوید نامه را براي فرزندش جاوید سروده است و در وزن اق. جاوید نامه یکی از آثار اقبال الهوري به زبان فارسی است
جاوید نامه حاوي دقیق ترین و لطیف ترین افکار و  نظرات سیاسی  . مثنوي معنوي و بحر رمل مسدس مقصور یا محذوف است

رود در بیان اندیشه رهایی  می اقبال است و در حقیقت معراج نامه او به شمار» کمدي الهی«این اثر که به منزله. اجتماعی اقبال است
نامیده است به راهنمایی موالنا جالل الدین بلخی به کرات آسمانی » زنده رود«اقبال در سفر خود که خود را . و آزادي شرق است

این  هاي سیارات است با سفر روحانی اقبال نیز بر اساس آسمان. بیند رود و در هر کره بزرگی از بزرگان علم و عرفان را می می
فلک خورشید در سفر روحانی اقبال وجود ندارد و . گذرد تا به آن سوي افالك مانند دانته برسد تفاوت که اقبال از شش فلک می

شود پس آن سوي افالك اقبال برابر با فلک االفالك دانته  کند و وارد بهشت می بعد از فلک زحل به آن سوي افالك عروج می
  .شود ت ازبهشت غرق تماشاي جمال حضرت حق میاقبال نیز هنگام بازگش. است

  

  شگردهاي روایی

هم در کمدي . اولین نکته در مقایسه رویکرد روایی این دو اثر وجود یک داستان اصلی و چندین داستان فرعی مالزم آن است
رود که پیرامون آن  می الهی و هم در جاوید نامه یک داستان اصلی به عنوان عصاره محور بنیادین و نظام اصلی قصه به شمار

نکته .هاي فرعی با توجه به هدف و اندیشه راویان بیان شده است در هر دو اثر داستان.شوند هاي گوناگون دیگري روایت می داستان
 دانته در کمدي الهی تالش کرده است تا با ارجاع به تاریخ ایتالیا به طور دقیق. قابل توجه دیگر بیان تاریخ در هر دو اثر است

دانته در به تصویر کشیدن . هاي واقعی براي ادراك پذیرتر و واقعی تر شدن داستان بهره جوید از شخصیت) تاریخ فلورانس(تر
اقبال نیز در جاوید نامه چهره ي سیاسی . تاریخ فلورانس سلیقه اي عمل کرده است تا به اهداف سیاسی مورد  نظر نیز دست یابد

کند مانند سید جمال الدین اسد آبادي ، سعید حیلم پاشا ،  هایی که با آنها گفتگو می شخصیت. تخود را کامال نمایان ساخته اس
دهد که سعی کرده است اندیشه ي یکپارچگی وحدت اسالمی را به طور  حتی نادر شاه افشار نشان از اندیشه آزادي خواه اقبال می

  .کامال واضح نشان  بدهد

  

  سبک نگارش
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توان پس و پیش یا حذف کرد و  ان دانته بسیار موجز و منسجم است به طوري که هیچ کلمه اي را نمیکارالیل معترف است زب
البته این ویژگی در سطح محتوا مطرح است ولی . این ویژگی سبب شده که مفهوم اشعار او بدون شرح و توضیح قابل درك نباشد

  )3: 1385سید محمد مرندي،.(تکلفانه و موحز استدر هر حال هدف دانته در سطح صورت ایجاد زبانی ساده ، غیر م

در برخی رسالت اصلی پیام شعر به عهده معنی و در برخی دیگر به عهده ي لفظ . لفظ و معنی: شعر دو مبناي اساسی دارد 
حوي که ها چندان قدرت و شکل دهی خاصی ندارند اما معنی بسیار عمیق و فراگیر است به ن در شعرهاي فارسی اقبال لفظ. است

سازد و خواننده را کمتر به نقص ناشی از قدرت  هنگام خواندن شعرهاي او جوشش معنی، میدان تنگی را که الفاظ دارند وسیع می
معنی به قدري در شعر اقبال قوي است : برخی از منتقدان درباره ي معنی موجود در شعر او نوشته اند. سازد نداشتن الفاظ متوجه می

هاي مهم شعر او این است  یکی از مشکالت شعر اقبال و شاید یکی از ضعف. یابد پرداختن از معنی به لفظ را نمیکه خواننده مجال 
از . به عبارت دیگر اقبال افکار تازه خود را در قالب زبان سنتی ریخته است. که براي بیان افکار تازه خود اصطالح خاصی ندارد

هاي شعر قدیم گرفته است و به سبب زبان مادري نبودن فارسی براي  فارسی را از دیوان طرفی باید به اقبال حق داد زیرا او زبان
  )6: 1389یوسف عالی عباس آباد،.(اقبال، او نتوانسته زبان جدید براي افکار جدید به کار گیرد

  

  مناظره و مکالمه

. خورد در سراسر سفر روحانی به چشم میهاي دیگر میان کمدي الهی و جاوید نامه مناظره و مکالماتی است که  از همانندي
دهد همین مناظره و  اگر این دو اثر را به منزله ي یک تئاتر در نظر بگیریم آن چه که روند تئاتر و هسته ي فکري را تشکیل می

فر هردو در این س. هدف دانته و اقبال از برقراري ارتباط با ارواح، کسب آگاهی از سرگذشت زمینی آنهاست. گفتگوهاست
. شود و نه به تغییر سرنوشت آنان می انجامد روحانی شنونده هستند حضور آنها نه مانع از ادامه روند و وضع کنونی آنها می

ها بگوید همه  کند که به کمونیست گفتگوهاي اقبال بیشتر حالت هشدار و توصیه  دارد مثال سید جمال الدین به شاعر توصیه می
ها  بدون داشتن ایمان و مذهب بیهوده است یا جایی دیگر سعید حلیم پاشا عامل پیشرفت غرب را  تهاي کمونیس ترقیات و پیشرفت

نکته ي دیگري که . دهد در واقع این مناظرات خط فکري شاعر را نشان می. کند زیرکی و عامل پیشرفت شرق را عشق معرفی می
پس راوي همان . دي الهی و جاوید نامه اول شخص مفرد استراوي داستان در کم. توان به آن اشاره کرد راوي داستان است می

دانته واقبال به همین شکل عمل کرده اند .شود نویسنده عامل موثري در شکل گیري روند داستان محسوب می.قهرمان داستان است
ر نتیجه  تاثیر گذاري آن یعنی با انتخاب راوي اول شخص و  وارد کردن احساسات شخصی، ماهیتی فردگرایانه به اثر بخشیده اند؛د

  .به مراتب بیشتر شده است

  

 راهنما و مرشد
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ها است تا به کمک  یکی از کهن الگوهایی که معموال در سفر به آن توجه شده است وجود همراهی آشنا به مسیر و سختی
نماي سفر روحانی دانته در کمدي الهی دو شخصیت ویرژیل و بئاتریس راه. مسافر شتافته و او را در مسیري صحیح قرار بدهد

ویرژیل شاعر بزرگ دوران باستان و نماد عقل و . هستند در دو بخش دوزخ و برزخ ویرژیل و مسیر بهشت بئاتریس راهنما هستند
او نماد خرد ناب است هنگام پیوستن از بهشت زمینی به بهشت آسمانی . ها پاك شده است منطق بشري است که از آلودگی

این جابجایی مرشد به این دلیل است که . گیرد شود و بئاتریس که نماد عشق و ایمان است جاي او را می یض میراهنماي دانته تعو
تواند به ماوراي طبیعت دست یابد و براي رسیدن به حریم عشق به راهنمایی از جنس عشق نیاز  عقل و منطق انسان نمی

ها بر  هاي خود را از موالنا گرفته است شاید بتوان تاثر این اندیشه دیشهاقبال بسیاري از مبانی ان). 7: 1385سیدمحمدمرندي،.(است
گوشه نشینی و گریز از اجتماع و روي آوردن به جبر در . اقبال را در شرایط اجتماعی مشابه روزگار موالنا و اقبال جستجو کرد

هاي موجود بین  شباهت: کند ي مخدر صوفیان بیان میها دکتر افضل اقبال در باب ستیز موالنا با اندیشه. شود هردو دوره مشاهده می
اقبال اسرار معنا و . عصر اقبال و عصر موالنا باعث شده بود تا اقبال همان رسالت موالنا را در عصر خویش براي خود احساس کند

دکتر افضل اقبال در . نیستمرگ و زندگی را از موالنا فرا گرفته است بنابراین راهنماي او در جاوید نامه کسی جز حضرت موالنا 
رومی اقبال را از . گشاید همه ي  جاوید نامه انباشته از اشاراتی است به رومی که اسرار جهان را بر اقبال می«:نویسد  این باب می

  )3: 1379محمدسرگل زایی،(»کند رومی وي را از هراس و بیم از آینده رها می. رهاند تردیدها و خرافات می

کند یعنی موالنا هم عشق است هم عقل،  موالنا به قدري زیاد است که تمام مسیر سفر را به راهنمایی او طی می ارادت اقبال به
تواند راهنما باشد و هرجا بخواهد مسیر عشق پیموده  هر جا نیاز به خرد باشد او می. او نماینده انسان کامل است. هم عرفان، هم خرد

ناي تام است پس احتیاجی به تعویض راهنما ندارد در حالی که دانته دو راهنماي شود موالناخود صاحب عشق ورزي به مع
ازنظردانته عقل وعشق تفکیک شده اند؛جایی که عقل وجود دارد . جداگانه داشت ویرژیل نماینده خود و بئاتریس نماینده عشق

پس عقل وعشق جداشده اند حال در مورد گوید؛ آید عقل مسافر راترك می عشق ظهوري ندارد و در جایی که عشق به صحنه می
با وجود ارادتی که .یعنی یا اقبال عقل و عشق را تفکیک نکرده یا موالنا را مظهر هردو دانسته است.جاوید نامه اقبال اینطور نیست

  . توان دریافت که موالنا نماینده عقل و عشق است اقبال به حضرت موالنا داشته است می

  

  ها شخصیت

مانی نوشته شد که فلورانس دچار پرا کندگی و سردرگمی سیاسی و اجتماعی بود جنگهاي صلیبی روي به پایان کمدي الهی ز
روزگار اقبال نیز « . شد ها و پادشاهان درگیر نبردي بی امان بودند و نوعی آشفتگی در بشریت روزگار دانته دیده می داشتند و پاپ

حطاط فکري ناشی از تاثیر افکار  صوفیانه نظیر قناعت و انزوا و رضایت به تقدیر مقدر و مسلمانان جهان از جنبه ي داخلی گرفتار ا ن
هاي سست کننده بودند از جنبه ي خارجی نیز جهل مسلمین نسبت به اصول مترقی دین اسالم موجب شده بود که  سایر اندیشه

محمد سرگل .(تعمارگر قرار گیرندکشورهاي مختلف اسالمی هر یک به نوعی تحت سیطره ي استعماري کشورهاي اس
  )1: 1379زایی،
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هرچند تعدد . هایی که در هر دو اثر به آن پرداخته شده تحت تاثیر شرایط زمانه ي آنها بوده است بنابراین شرایط نوع شخصیت
داراي روحیه ي  هر دو شاعر. ها در هر دو اثر قابل تاملند شخصیت در کمدي قابل مقایسه با جاوید نامه نیست اما نوع شخصیت

چنین است کمدي دانته آلیگیري که : گوید انتقادي نسبت به رویدادهاي زمان خود هستند چنان که دانته در ابتداي کتاب دوزخ می
منافقین سیاسی و مذهبی ، جاعلین سیاسی و سایر کسانی که به دلیل منافع شخصی . اهل فلورانس است اما فلورانس خو نیست

در جاوید نامه اقبال در . هایی هستند که در هر دو اثر به آنها تاخت شده است ي می کشانند از جمله شخصیتجامعه را به نابود
کسانی مانند جعفر بنگالی و صادق دکنی که ملت . کند که به وطن و مردم خود خیانت کرده اند فلک زحل اشراري را مالقات می

دانته را که در حق دشمنان خویش سختگیر و بی گذشت است به یاد خویش را به بیگانگان فروختند دقیقا خشم و خشونت 
  دشمنان آدم و دین و وطن. آورد می

  اندرون او دو طاغوت کهن                                          روح قومی کشته از بهر دو تن

  ننگ آدم، ننگ دین، ننگ وطن  جعفر از بنگال و صادق از دکن                                                
  )405: جاوید نامه (                                                                                                           

  

  جبر و  تقدیر

  .کند ن میاقبال الهوري از همان ابتداي کتاب موضع خود را در مورد جبر و تاثیر ستارگان به طور روشن بیا

  گرچه برگردون هجوم اختر است                                    هر یکی از دیگري تنها تر است

  !هر یکی مانند ما بیچاره ایست                                       در فضاي نیلگون آواره ایست 

  )          6و5: جاوید نامه (                                                                                                       

رسیم که مردم به معنی کامل به معنی کلمه ي تقدیر پی  در گفتگوي زنده رود با حکیم مریخی در باب تقدیر به این نتیجه می
ند و خود را از آزادي و آزادي اندیشی دور شو نبرده اند و با افکاري که در سر دارند در واقع محدوده اي براي خود قائل می

را بر عهده آنان گذاشته است و به علت پی نبردن به مقام و ارزش انسانی، خود را مانند » امانت« کنند در حالی که خداوند  می
اختیار را اعمال  کند همه چیز بستگی به فردي دارد که حق اقبال بیان می. کنند ها و افکار خود می بردگان اسیر دیگران و خیال

برد  آید در حالیکه پرواز کالغ وي را به گورستان می گیرد در مسیر سلطان به پرواز در می کند هنگامیکه باز تصمیم به پرواز می می
  )6: 1379محمدسرگل زایی،(

  گورستان بردبال بازان را سوي سلطان برد                                        بال زاغان را به             

  )409:جاویدنامه(
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خورد هرچند دانته به اختیار  در حالی که مسئله تقدیر و تاثیر ستارگان بر سرنوشت آدمی در سراسر کمدي الهی به چشم می
که در یابد به طوري  داند اما عقیده دانته مانند سفر او مرحله به مرحله تکامل می عقیده دارد و بزرگترین عطیه ي الهی را اختیار می

دهد و گناه را امري خارج از حوزه  سرود چهارم بهشت تردید دانته نسبت به نظریه افالطون که نیک و بد را به ستارگان نسبت می
اگر اراده ي نیکو پایدار بماند چگونه اعمال فشار از شایستگی من «:کند  داند از زبان بئاتریس چنین بیان می ي اختیار انسان می

آورد و اگر هم هزار بار از دست تعدي و اعمال زور به  زیرا که آن اراده ي که پایدار است سرفرود نمی«......و » خواهد کاست؟
کند اما اگر بیش یا کم در برابر چنین تعدي سر فرود آورد در  زانو در آید باز آن چنان کند که آتش به مقتضاي طبیعت خویش می

توانستند به جایگاه مقدس باز گردند و باز  اري است که این ارواح کردند که میاین صورت تسلیم عنف شده است و این همان ک
  )187: 3کمدي الهی، ج(» .نگشتند

  

  نتیجه گیري

توان  هایی جهانی هستند که در محتواي این دو اثر هنري می کمدي الهی و جاوید نامه دو اثر منظوم از دو شاعر بزرگ با چهره
از لحاظ سبک و شیوه نوشتن نیز هر دو شگرد روایی را . و راهنمایان و مقصد نهایی آنها اشاره کرد به سفرهاي انجام شده راهبران

. برند اما از لحاظ زبانی به دلیل اینکه به زبان فارسی زبان سوم اقبال است قابل مقایسه با زبان اصلی در کمدي الهی نیست به کار می
ه منظور بیان حقیقتها وافکار ناگفته اي است که در قالب داستانی خیالی بیان کنند ب سفر روحانی که هردو شاعر بزرگ طی می

  .شوند به امید آنکه روزي به این افکارجامه ي عمل بپوشانند می

  



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٣٤ 
 

  منابع

   1381امیرکبیر، چ دوازدهم: دوزخ، برزخ، بهشت، مترجم شجاع الدین شفا، تهران: کمدي الهی. آلیگیري، دانته

   1964ید نامه، الهور، چ پنجمالهوري، اقبال، جاو

اردیبهشت (  163اطالع رسانی و کتاب داري، کیهان فرهنگی، شماره : مجالت  "مولوي مرشد اقبال ". سرگل زایی، محمد
1379: (22  

ادبیات داستانی، شماره  -مجالت هنر "»کمدي الهی دانته «و » مثنوي مولوي«ها در  بررسی و مقایسه شخصیت "آرمین، منیژه 
   35) :1385بهمن و اسفند (  106

پاییز (  33مجالت  زبان و ادبیات، شماره  "ها کمدي الهی و منطق الطیر ها و شباهت نگاهی به تفاوت"مرندي، سید محمد 
1385(  

  1364اسفند  -مجموعه مقاالت کنگره جهانی بزرگداشت عالمه اقبال، تهران. ستوده، غالمرضا

   1372جلد اول : مه اقبال، ترجمه شهیندخت کامران مقدم، تهراناقبال، جاوید، زندگی و افکار عال

post /com.blogfa.yosefaali.www://http 1389 "تحلیل جاویدنامه اقبال الهوري"عالی عباس آباد، یوسف 

29aspx.   



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٣٥ 
 

 

172  

  سرو و ابوالعالء معرّيطنز اجتماعی در اشعار ناصرخ
  

  1محمود حیدري
  2هاجر پیران

 چکیده

هاي اجتماعی و شود که اشتباهات یا جنبه هاي نامطلوب رفتار بشري، فسادطنز به نوعی از آثار منظوم یا منثور ادبی گفته می
تی پیچیده و چند الیه دارد طنز تفکّر بر انگیز اس. کشدسیاسی یا حتّی تفکرات فلسفی را به شیوه اي خنده دار به چالش می ت و ماهی

ناصر خسرو قبادیانی شاعر معروف  .انگاردو خنده را تنها وسیله براي نیل به هدفی برتر و آگاه کردن انسان به عمق رذالت ها می
او بر همه چیز هاي ي پند و موعظه در سرودهداند و جنبهي چهارم شعر را وسیله اي براي بیان معتقدات دینی و اجتماعی میسده

وي در شعر خود با خشمی همراه با درد و ناراحتی از جهل ونادانی مردم و ستم امرا و ریاکاري فقها و علما انتقاد می . غلبه دارد
ناصر خسرو در جریان این انتقادها گاه با . ي اشعارش به سوي جهل و ریا و ستم نشانه رفته استکند و تیرهاي انتقاد او در همه

شاعر گاه طنز را در . گوید و مردم را به بیداري دعوت می کندتند و گزنده و گاهی با طنزي تلخ و تفکّر برانگیز سخن میزبانی 
هاي خود و انتقاد از مخالفان و دشمنان خویش به کار برده است و گاهی براي تلطیف فضاي شعر و ترغیب جهت تبیین اندبشه

ي ناصر خسرو براي طنز گونه کردن سخن خود، تشبیه افراد ترین شیوهمهم. استفاده میکندخواننده به خواندن اشعار خود از طنز 
خر، گاو، گرگ، مار و  اشاره : مورد انتقاد به حیوانات است که از آن جمله می توان به بسامد باالي استفاده از نام حیواناتی مانند

  .کرد

ه نیز در این باب شاعري چیره ها ست می باشد که راه را براي شاعران پس از خود در بسیاري از جنبهدفیلسوف نابیناي معرّ
او با هدف قرار دادن ریا و دروغ و نفاق و شر و بدي مخاطبان را به حیوانات درنده و مار و افعی و نیز به ابلیس . هموار نموده است

جه می رسد که ناصرخسرو در بیان سخن خویش و این پژوهش بر پایه مکتب ادبیات تطبیقی فرانسه  به این نتی. تشبیه می کند 
ي باشدطنزها و انتقادات اجتماعی دنباله   .رو و تحت تأثیر ابوالعالء معرّ

  

   ناصرخسرو  طنز اجتماعی، نقد، ادبیات تطبیقی، ابوالعالء معري، :هاهکلید واژ

                                                        
 mmheidari@mail.yu.ac.irزبان و ادبیات عرب دانشگاه یاسوج  - 1
 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج - 2

mailto:mmheidari@mail.yu.ac.ir


 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٣٦ 
 

 مقدمه

هاي موجود در جامعه و بشریت است که هنرمند با ها و کاستیطنز در ادبیات یک روش و ترفند هنرمندانه براي بیان نقص
ري عمیق وامیچنان که فضاي اثر خویش را تلطیف میاستفاده از آن هم ظاهر طنز خنده و شوخی  .داردکند، مخاطب را به تفکّ

 .کشاندمی... ي و هایی تلخ است که جامعه را به سوي انحطاط اخالقی، سیاسی، اقتصاداست اما اصل و حقیقت آن انتقاد از واقعیت
دهد و انسان را متوجه این هاي ناپسند اجتماعی را مورد انتقاد قرار میطنز اجتماعی نیز نوعی از طنز است که اخالق، رفتار و عادت

  . ها و رفتارهاي نامطلوب و فسادهاي اجتماعی استهدف اصلی از این نوع طنز اصالح نقص. سازدها میناهنجاري

باشد و مفهوم نقد تماعی به معنی آشکار ساختن عیب و نقص پنهان است؛ و این عیب، اجتماعی یا دینی یا ادبی مینقد اج        
نقد ). 188:1426العبهري،. (گیردي کامل و مثالی ریشه میهاي جامعه و نقد موانع رسیدن به جامعهاجتماعی از آشکار ساختن عیب

رداز ابزاري دفاعی براي مواجهه با سختی و محرومیت و بدبختی و ضعف و سستی نزد شاعران طنزپ) تمسخر کننده( طنزآمیز
  .بردکند و از بین میانگیزي را که در اعماق وجودشان نفوذ کرده، پراکنده میزندگی است، که افکار غم

که ظواهر :تمسخر انتقادي) فال: می توان به این موارد اشاره کرد) طنز اجتماعی ( هاي نقد اجتماعی طنزگونه از دیگر  مترادف
که آن هجایی است که بر تصویر متکی است نه بر لفظ و : هجاي کاریکاتوري ) ب. دهدتمدن در زندگی را مورد تمسخر قرار می

و آن فنی است که انسان از یک جهت براي مواجهه با شدت و سختی و محرومیت و از جهت دیگر : آورطنز خنده) ج. تجسم
که نوعی شوخی و مزاح است که به توانایی : طنز عقلی یا ادراکی) د. استاع نابسامان در جامعه آن را ابداع کردهبراي اصالح اوض

  )189همان،(» .گویی نیازمند استذهنی و عقلی زیاد و سرعت بدیهه

م نوعی از طنز خنده بت به دیگر وجوه طنز ي آن نیازمند دقّت و تأمل بیشتري نسگونهآور است که براي درك حالت طنزتهکّ
ا نتیجهشود، لبخند را بر چهره میاین نوع طنز که در آن از شوخی و استخفاف استفاده می. باشدمی ي آن ایجاد اندوهی نشاند، ام

  .عمیق از حقیقتی تلخ است

  

  ادبیات تطبیقی

ات تطبیقی حوزه         ات است که با تطبیق آثار ادبی ملل مختلادبیهاي میان زبان، ف، به بررسی پیوندها و شباهتاي  از ادبی
هاي مطرح در اثر ادبی و توان منشأ بسیاري از افکار و اندیشهبا بررسی تطبیقی آثار ادبی می. پردازدها میفرهنگ، عقاید و افکار آن

ت ت یا ملّ ی در در ادبیات یک ملّت را در آثار، فرهنگ و تاریخ ملّ در ادبیات تطبیقی، بیش از هر « .دگیري کرهاي دیگر پییا حتّ
اي از جهان توسط اندیشمندي، ادیبی و یا شاعري اي در نقطهتوان به نقاط وحدت اندیشه بشري پی برد که چگونه اندیشهچیز می

  )8،1382:کفافی(» .یابداي دیگر مجال بروز میي دیگر همان اندیشه به گونهشود و در نقطهمطرح می

باشد که اساس آن بررسی تطبیقی بین ادبیات دو زبان متفاوت است هاي ادبیات تطبیقی مکتب فرانسوي میکتبیکی از م        
در واقع در بررسی تطبیقی . کنداند و تأثیر و تأثر در دو ادبیات مورد نظر را بررسی میکه با هم برخورد فرهنگی و یا تاریخی داشته
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ي مکتب فرانسوي آنچه در  بر پایه«. شود تطبیق میان دو زبان مختلف استرانسه مربوط میي ادبیات تطبیقی فچه که به حوزهآن
ت دارد، پژوهش درباره ات تطبیقی اهمیات در زبان ادبی د ادب  ها و فرهنگ ي تالقی ادبیهاي مختلف، یافتن پیوندهاي پیچیده و متعد

ی ارائه اند، چه در سبک و  دهاي تاریخی در اثرپذیري یا اثرگذاري ادبی داشتهي نقشی است که پیون در گذشته و حال و به طور کلّ
  )41: 1376انوشه، (» .هاي فکري چه از دیدگاه جریان

این پژوهش بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی فرانسه انجام شده و در آن طنز و نقد اجتماعی در آثار دو شاعر و فیلسوف          
یرپذیري یکی از دیگري مورد بررسی قرار گرفته است؛ ادبیات عربی و فارسی به دلیل همسایگی مسلمانِ عرب و فارسی زبان و تأث

اي مشترك براي اند و دین اسالم نیز به داشتن زمینهو برخوردهاي تاریخی و فرهنگی که با هم داشته اند، بسیار از هم تأثیر پذیرفته
  . مک فراوانی کرده استها از یکدیگر کنزدیکی این دو زبان و تأثیرپذیري آن

  

  مختصري در احوال فردي و اجتماعی ابوالعالء و ناصر خسرو

ابن (هجري و در پایان خالفت المطیع خلیفه عباسی متولد شد، 363که به سال ... احمد بن عبداهللا بن سلیمان بن محمد « 
ید، چشم چپش نابینا شد و چشم راستش را چون سه سال ونیم از عمرش گذشت به مرض آبله مبتال گرد) 1983:5/131عبدربه، 

ابوالعال در معره بزرگ . سفیدي فرا گرفت، پیش از آنکه ششمین سال عمرش کامل شود یکباره قدرت بینایی خود را از دست داد
ود فرا خ شد، ابتدا از پدر خود مقدمات ادبیات و علم نحو را آموخت، پس از آن علم حدیث را نزد گروهی از افراد خوانواده

آنگاه علوم . او در آغاز جوانی به حلب رفت و نزد چند تن از ادیبان آن دیار به تحصیل ادبیات و علم نحو پرداخت... گرفت
-166: ضیف، بی تا.(مختلف دینی و عربی را که میان ادبا و علماي آن زمان متداول بود، از دانشمندان مشهور حلب فرا گرفت

در بیست سالگی از حلب به معره بازگشت و بدون استاد سرگرم مطالعه و تحقیق شد و به ) م 994 ه384(ابوالعال به سال ) 167
پس از چندي مدیحه سرایی در نظرش ناپسند آمد، از . شاعري و مدیحه سرایی پرداخت و از این راه ثروت زیادي به چنگ آورد

گرفت، سرانجام منحصراً اء گروهی از خویشانش به کار میآن پس شعر را فقط در مکاتبه با چند تن از دوستان ادیب خود و رث
  )31:1342فروخ،. (کردبراي بیان وجدانیات محض از شعر استفاده می

ین ناصر خسرو قبادیانی از شاعران بزرگ قرن پنجم هجري است که دو دوره ي ي زندگی متفاوت دارد، در دورهابو معین الد
ي خود ناصر دچار تحولی پرداخت، اما پس از مدتی و طبق گفتهبه کارهاي دیوانی می اول به سرودن اشعار مدحی و اشتغال

روحی شده و راهی سفري به ممالک اسالمی شد که در طی همین سفر و اقامت سه ساله اي که در مصر داشت به مذهب اسماعیلی 
هاي مذهبی عباسیان باعث شد که ه و سختگیريگرایید و به عنوان مبلغ دینی به وطن خویش بازگشت؛ اوضاع نابسامان این دور

ه پناه ببرد و تا پایان عمر نیز در آن جا بماندناصر خسرو براي رهایی از اذیت و آزارهاي آنان به یمگان در.  

ار ابوالعالء و ناصرخسرو در شرایطی تقریباً مشابه از نظر اجتماعی، سیاسی و تاریخی قرار داشتند و این مسأله به شباهت افک
توان به مشکالت فردي چون از عواملی که باعث بدبینی ابوالعالء و انتقاد وي از جامعه و مردم شد، می. کردایشان کمک می
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نابینایی، فقر، مرگ مادر و آزار و اذیت و حسادت اطرافیان و مشکالت اجتماعی مانند اوضاع سیاسی و اقتصادي و اجتماعی 
هاي اسالمی با جنگ و ضعف سیاسی مواجه بودند؛ انحطاط دولت عباسی و ر این زمان سرزمیننابسامان این دوره اشاره کرد؛ د

هاي مختلفی که چنین شورشهاي حکومت  عباسی با دولت فاطمی و همي دیلمیان بر خالفت بغداد از یک سو و درگیريسلطه
هاي دیگر مناطق از دیگر سو باعث ایجاد نابسامانی هاي ترکان به ایران وداد و حملههاي اسالمی رخ میدر جاي جاي سرزمین

که در این دوره تعدد و اختالف مذاهب و تالش علما و فقهاي هر مذهب براي گسترش مذهب خود، ضمن این. بسیاري شده بود
می شده هاي اسالضعف حکام و فساد اخالقی امرا، قضات و فقها باعث انحطاط دین و حکومت. زدبه آشفتگی اوضاع دامن می

این زندگی مملو از فتنه هاي بزرگ و جنگ هاي هولناك و « . مردم جامعه نیز تحت تأثیر این اوضاع نابسامان قرار داشتند. بود
اضطراب و پریشانی و فساد اجتماعی بدون شک در تکوین فلسفه ابوالعالء و نگاه وي به زندگی و جامعه نقش بسزایی داشته 

  )1974:73طه حسین،( » .است

شد که باعث نارضایتی این دو ادیب بزرگ از وضعیت موجود می... ي فساد و مکر و نفاق و آشفتگی اوضاع، فقر مردم، اشاعه
شرایط اجتماعی موجود از این دو شاعر و فیلسوف بزرگ، دو منتقد اجتماعی . ي آن انتقادهاي شدید از جامعه و مردم بودنتیجه

؛ که این موضوع باعث شده است تا در سراسر اشعار و آثار این دو ادیب با انتقادهایی از جامعه آگاه و دلسوز به حال جامعه ساخت
ت، گاه با دلسوزي و ترحم به حال جامعه ي خود و گاهی نیز با طنزي تلخ و گزنده همراه است، و مردم که گاه با خشم و عصبانی

ها هیچ شناسیم، اما این بدان معنا نیست که شعر آنرانی طنز پرداز نمیاگرچه ما این دو شاعر بزرگ را به عنوان شاع. روبرو شویم
اي از طنز نداشته باشد؛ بلکه در اشعار ایشان گاه براي بیان انتقادهاي تند و صریح از طنزي اگرچه تلخ اما آگاهی دهنده استفاده مایه

  .شده است

  ناصرخسرو و  طنز در شعر ابوالعالء

خواري، ستمگري، هر دو در اشعار خود بسیاري از رذائل اخالقی همچون نادانی، حرص و طمع، رشوهناصرخسرو و ابوالعالء 
ها، مردم را از ارتکاب و با بیان زشتی و آثار سوء آن را مورد نقد قرار داده... فروشی وخواري، علمزهد فروشی، فریبکاري، شراب

اگرچه دوري از این رذائل اخالقی از . اندیش به اخالق نیک و پسندیده دانستهي گراو شأن انسان را شایسته ها بر حذر داشتهآن
ها اند، اما این مسأله در شعر آنهاي دینی خود بودهها متأثر از آموزهباشد و این دو شاعر در انتقاد از آنمی سفارهاي دین اسالم نیز

-طلب آني خود بسیار ناراحت بوده و روح نیکیت موجود در جامعهدهد که هر دو شاعر از وضعیبازتاب فراوانی دارد و نشان می

  .همیشه در تکاپو بوده است ها براي اصالح جامعه

. کندنیز به همین صورت نکوهش می ستاید و رذائل اخالقی رادور از هرگونه تعصب مذهبی میابوالعالء فضایل اخالقی را به
تواند با عقل خود اخالق خوب و بد را شناخته و به ک از بد کافی است و انسان میوي معتقد است که عقل انسان براي تشخیص نی

البته ابوالعالء طبیعت انسان را متمایل به شرّ و بدي دانسته و گرایش به نیکی را همراه با . خواهد گام برداردسوي هر کدام که می
  :داندتکّلف و سختی می

دو الطَّ                                س جرّ الی ما زانَ بالمه                    لکن یطلب لی ما شأنُ یهوي ای 302:1423فروخ،(بع 

  .  رود ولی براي گرایش به خوبی باید با ریسمان کشیده شودطبیعت انسان به آسانی به جانب بدي می-   
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تی                        طریق نَّ الخیرَ یکسبه الفَ ؟أَلم ترَ إِ تلد ن الشرَّ فی طبعِ م ، و إِ   )302همان،(اً

  .کند، ولی بدي با طبیعت او آمیخته استبینی که خوبی را آدمی کسب میآیا نمی-   

 برند و نشانهاي مختلف جامعه به کار مییکی از تصاویر پرکاربرد در اشعار این دو شاعر بزرگ که براي انتقاد از گروه
ها ها و تشبیهاتی است که در آنیق ایشان از وضعیت اجتماعی و اخالقی مردم است، استفاده از استعارهي اندوه و ناراحتی عمدهنده

  . کنندتشبیه می... مردم را به خاطر رذائل اخالقی مختلف به دد و دیو و 

که مردم را از دوستی و ي آن به انتقاد پرداخته است ستم و فریبکاري حکام و امرا است یکی از مواردي که ابوالعالء در باره
  : دارداو روباه که کنایه از افراد زیرك و باهوش است را از امیران بر حذر می. داردها برحذر میمصاحبت با آن

نِ    ثعالۀُ حاذر من أمیرٍ وسوقۀٍ                  جاء لفظُ الصیاد صید ن لفظ فم  

خذ من آلِ حواء صاحباً               تَّ نِ وال تَ ب و خاد فاصح م أن شئت 286:1408الیازجی، (و غیرُه(  

از آل حوا مصاحب و رفیقی را . اي روباه از امیر و پادشاه و بازاري برحذر باش و از لفظ صیدي که لفظ غول از آن بیاید-
  .ها خواستی مصاحبت و  دوستی کنبرمگزین و اگر با غیر از آن

-هایی تشبیه میحقیقت همان حاکمان ظالم و فریبکار هستند را به گرگکنند و درتم میمانی که بر مردم سلظاناصرخسرو نیز 
  :کند که گریزي از چنگال آنان نیست

  گرگ درنده گرچه کشتنی است                 بهتر از مردم ستمکار است   

  از بد گرگ رستن آسان است                     وز ستمکاره سخت دشوار است   

  )285:1389ناصرخسرو،(رگ مال و ضیاع تو نخورد                      گرگ صعب تو میر و بندار است گ   

  :گویدو یا در جاي دیگر می

  )478همان،(رئیسان و سران دین و دنیا را یکی بنگر        که تا بینی مگر گرگی همی یا بادپیمائی    

 شیر ي دوستان ریاکاري کهاند، ریاکاري است؛ ابوالعالء دربارهپرداختهي اخالقی دیگري که دو شاعر به نکوهش آن رذیله
  :دهدها بهتر است به انسان هشدار میدرنده نیز از آن

 حأَصب و خیرٌ منه أغلب ، داً                      الیکصبِحاً متودم م یقولُ لک انع  

حرجوت بقربٍ من خلیلک مربحاً                   و ب  ك منه فی الحقائقِ أَرب عد  

، فاعترف            مناذا أنت لم تهرب  ب تَضبح  األنسِ الع طُلسٍ تَعاوي أو ثَ   )320:1408المعري،(بِ

نزدیکی به  تو از. در حالیکه شیر درنده از او برتر است! صبحت بخیر باد: با مهربانی و محبت به تو، به تو می گوید] دوستی[-  
اگر تو از مردمان در گریز نباشی بایستی به گرگ . مید نفع و فایده داري در حالیکه در حقیقت دوري تو سودمندتر استدوستت ا

  .بودن و روباه صفتی آنها اعتراف نمایی



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٤٠  
 

 :کندگونه با لحنی طنز آمیز یاد میو یا از ریاکاري  رجال دینی و فقها این

  و یشربها علی عمد مساء      یحرم فیکم الصهباء صبحاً                 

  )163همان،(یقول لکم غدوت بال کساء                    و فی حاناتها رهن الکساء  

گویند  واعظان به شما دروغ می.نوشدکند و شب خودش با خیالی آسوده میواعظی که صبح شراب را بر شما حرام می       
  .ي آنان در گرو باده استجامه اند، در حالی کهکه بر اثر فقر برهنه مانده

  :ي تسبیح را نخورندهاي حمل کنندهدهد که گول دستو در جاي دیگر به مردم هشدار می 

حا    ب لُ الستحم أید رَّنک ال یغُ سک                      فَ م دینٌ و ال نُ هعند 306:1423فروخ،(و لیس(  

  .کنند نخوريهایی را که تسبیح حمل مید، مواظب باش گول دستکننها دینی ندارند و عبادتی نمیآن -

داند که بدون این که ایمان واقعی داشته باشند هایی میي خود را در ریاکاري و دوروئی شبیه  به روباهناصر خسرو مردم زمانه
  :کنندتنها به ظواهر دین عمل می

  که همه وصفی در رنگ چو طاووساي آنکه همه زرقی در فعل چو روباه            وي آن  

  )526:1389ناصر خسرو،(تا کی روي آخر ز پی حج به زیارت           از طوس سوي مکّه، وز مکّه سوي طوس؟

ا مورد دیگري که هر دو شاعر به آن پرداخته ي علما و فقهاي دینی و شاعران از علم، دین و شعر به عنوان راهی اند، استفادهام
-آمد به مردم هشدار میي رجال دینی و فقها از دین و علم خود براي کسب دري استفادهابوالعالء درباره. استبراي کسب درآمد 

 :گویدکنند چنین میاي براي کسب درآمد استفاده میي حقیر شدن دین در نزد کسانی که از آن به عنوان وسیلهدهد، وي در باره

     أَشرفُه حتی صار س دینُ قد خَ   )96:1924معري،(بازاً لبازینَ أو کلباَ لکَلَّابِ                    الّ

بازان شده ها بازي در دست بازداران و یا سگی در دست سگدین خفیف و حقیر گشته است تا جایی که برترین دین -   
  .است

  :گویدو در جاي دیگر چنین می 

الوت        إنما حمل التَّوراة قارئها                            )191همان،(کسب الفوائد ال حب التّ

  .کنند نه براي تالوتاهل تورات فقط به خاطر جلب منفعت تورات را حمل می- 

  :گویدآمد میي شعرا از شعر  و سخن خود براي کسب دري استفادهو درباره 

  )168همان،(ظم أو سجاعات و حاولوا الرِّزق باالَفواه فاجتهدوا                    فی جذب نفع بن 

  .سجع پرداختند براي روزي به سخن متوسل شدند و براي سودجویی به نظم و- 
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گیرد، م او، شوخی و کنایه نیست، ولی از مقایسۀ صحیح با غیر صحیح و معقول با غیر معقول سرچشمه میگرچه این تهکّ« 
» .دارد، چون او حقیقت تلخ را در قالب شعر ریخته استمی شه واآور نیست، بلکه انسان را به اندیم ابوالعال خندهیعنی تهکّ

  )74:1342فروخ،(

-اند فریاد میاي براي کسب درآمد قرار دادهداري را دستمایهناصر خسرو با خشم و نفرت بر سر زاهدانی که زهد و دین        

خورد، الل و حرام برایش فرقی ندارد و همه را میچون نهنگی گرسنه، حها را به خاطر این همه حرص و آزي که همزند و آن
  :کندنکوهش می

  اي زهد فروشنده تو از قال و مقالی                  با مرکب و با ضیعت و با سندس و قالی  

  دوي اي بیهده چون اسب دوالی؟گرزهد همی جویی چندین به درمیر                چون می  

  )42:1389ناصرخسرو،(از گرسنگی خود ز حرامی و حاللی      رسد                    آز تو نهنگست همانا، که نپ  

  :گویدو در جاي دیگر می

)                                                         112همان،(علما را که همی علم فروشند ببین                     به ربایش چو عقاب و به حریصی چو گراز  

داند که براي به دست آوردن ثروت به مدح امراي ناالیق و ستمگر و یا شعراي شعر فروش را ستورانی در پی آب و گیاه می
  :پردازندمی

  هاي مرا گر شعرائیداي شعر فروشان خراسان بشناسید                     این ژرف سخن 

)                                                                         447همان،(مانند ستوران سپس آب و گیائید    داریدآب ار بشودتان به طمع باك ن 

ا مسأله هاي فساد اخالقی در جامعه و در میان مردم به آن ي دیگري که ناصرخسرو و ابوالعالء به عنوان یکی دیگر از نشانهام
داند ابوالعال رشوه دادن را بد می. است رساندهخواري است که بیش از همه به مردم عامه و فقیر آسیب میاند، رشوهاشاره کرده

  :نامدخوار را خرابکار و راهزن و دزد میحتی اگر به شکل هدیه باشد و قاضیان رشوه

یه ال   تذکرنَّ   ما  تُهد                   الخَصم القضاة کی تظلم التهاد 

یه  إن  سدی بما ی   )42:1924معري،(من  أقبح  المعایبِ  عاراً                      ان یمنَّ الفتَ

  .اید به یادش نیاوریدچه را که بخشیدهبه قاضیان هدیه ندهید که به طرف دیگر دعوا ، دشمنی و ظلم کنند و آن-

  سوان خرابفی البر و خراب أذواد مسومۀ             و فی الجوامع و اال 

  ار و اسم أوالك القوم أعراب -           -فهؤالء تسموا بالعدول أوالتج 

  )160:1924معري،(و کل من فوق الثري خاءن              حتی عدول المصر مثل اللصوص  

- ضی یا تاجر میاند؛ این گروه را قااند و در مساجد و بازارها خرابکاران مسکن گزیدهدر صحرا راهزنان خودسر جاي گرفته-
 تمام مردم دنیا خیانتکارند حتی قضات که مانند دزدان هستند. نامندگویند و آن گروه را اعراب می
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 :گویدخواري اقشار مختلف جامعه سخن میناصرخسرو نیز در همه جا با لحنی طنزآمیز اما سرشار از خشم و ناراحتی از رشوه

  خوبست و روا چو دید دیناري  هرزشت وخطاي توسوي مفتی                  

  )351:1389ناصرخسرو،(بیش درست همچو دیوارياي  رشوت                      یاور زاهدي و نداده  

- ها رشوه بدهی با تو مهربان میگیرند و اگر به آندهند، رشوه میي فقها و حکامی که در مقابل کاري که انجام میوي درباره
  :گویددهند، مید کاري انجام نمیشوند و اگر رشوه نگیرن

  گرد در او نشایدت گشتن اي گردي                 بی رشوت اگر فرشته 

  )328همان،(صد کاج قوي به تارکش برزن   چون رشوه به زیر زانوش در شد     

  :فقیه استها فقیه هستند پس شیطان هم گوید اگر اینداند و میوي فقهاي رشوت خوار را الیق قفا خوردن می

  ابلیس فقیه است گر اینها فقها اند    خواران فقها اند شما را   این رشوت 

  فتنه همگان بر کتب بیع و شرا اند     از بهرقضا خواستن وخوردن رشوت      

  )248همان،(رشوت بخورند آنگه رخصت بدهندت               نه اهل قضا اند بل از اهل قفا اند 

ه در اشعار دو شاعر به دفعات از آن با لحنی تمسخر آمیز سخن رفته است، جهل و نادانی عامه یکی دیگر از مواردي ک
اند؛ اما این مسأله در اشعار اگرچه ابوالعالء و ناصرخسرو اولین کسانی نیستند که مردم را به دلیل نادانی، مذمت و تحقیر کرده.است

ت آن یکی نادانی و نا آگاهی عمیق مردم در این دوره و دیگر توجه توان گفاین دو شاعر بسامد بسیار باالیی دارد و می ت علّ
ي ي نادان را به خاطر رفتارهاي جاهالنهابوالعالء  عامه. خاص و دلسوزانه و دید انتقادي این دو شاعر نسبت به این موضوع است

 :زندنی به زبان تمسخر و تحقیر فریاد میکند؛ این فیلسوف بزرگ ناراحتی خود را از این همه ناداها بسیار نکوهش میآن

قل منهم شراً و مرزیۀ                ما رکبوا للسري و ما ذبحوا     )306:1423فروخ،(و اَ

  .شرّ و مصیبت چارپایان شبرو و حیوانات قابل ذبح از این گروه کمتر است - 

  :و یا

 یرعی المطایا و ی و                  161همان،(سوق الحمیر أنما سائسکم دائب(  

  .رانندچرانند و االغ میي چوپانند؛ شتر میسیاستمداران شما فقط به منزله-

  :به دلیل گناهکاري

  )306همان،(فلیتهم کالبهائم اعترفوا                  لجماً ، اذا بان ذیغهم کبحوا  

  .داشتندز میکردند و از ارتکاب گناه باها را مانند حیوانات افسار میکاش آن -

  :به دلیل دنیا طلبی و آز
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حسبنی اصبحت أألمها کلبا    )307همان،(کالب تغاوت أو تعاوت لجیفۀ،                  وش أَ

  .ترمگردند و اگر من چنین کنم از آنان لئیممردم مانند سگانی هستند که با شتاب و جنجال دنبال مردار می -

هاي وي براي نکوهش مردم نادان، شود؛ یکی از دستمایهگونه تعبیرها به فراوانی یافت میایناما در اشعار ناصرخسرو نیز       
 در اشعار وي... و  »گاو « و » خر «توان به بسامد باالي استفاده از نام حیواناتی مانند ها به حیوانات است که از آن جمله میتشبیه آن

  .اشاره کرد

)                                                                           15:1389ناصر خسرو،(اگر از پی استر و زین حزینی              چو استر سزاوار پاالن قیدي      

  : وي افراد بی دین را به خر تشبیه می کند

  )36همان،(دنمیدین شو و روز شبان اي مردم                چو خران بیمرد بی دین خر است، ار تو نه 

  :و دل بستگی و مشغول شدن به دنیاي مادي و پرداختن به لذایذ خور و خواب را فعل خران می داند

  )33همان،(ي خواب و خورست           گرچه مردم صورتست آن هم خر استهر که چون خر فتنه 

  :بسنده کردن به ظواهر دین

  )5همان،(خرسند مشو همچو خر از قول به آوا  معنی طلب از ظاهر تنزیل چو مردم               

ها مردم عامه را به شود و اگرچه در طی آنو بسیاري موارد دیگر از این قبیل که در دیوان اشعار ناصرخسرو به وفور یافت می
همه جهل در  توان صداي ناله و اندوه درونی ناصرخسرو از اینشدت تحقیر کرده است ولی در میان همین تحقیر و تمسخرها می

  .میان مردم را شنید

خواري است؛ ابوالعالء در نکوهش کسانی که در نوشیدن اند، شرابرذایل اخالقی که دو شاعر به آن پرداختهدیگر از  و اما     
  :گویدکنند، چنین میروي میشراب زیاده

 )247:1423وخ،فر(و یشرب منها الی أن یقیء                  و ال غرو إن قلت حتی یموتا 

  .نوشد تا بمیردنوشد تا حدي که استفراغ کند؛ شگفت نیست اگر بگویی میباده می -

  )132همان،(و حرّم خمراَ خلت ألباب شربها               من الطیش ألباب النعام الجوافل  

 .بینی، حرام کردپا مینوشیدن شراب را که نوشندگان آن را مانند شترمرغ گریز-

  :گویدسرو میو ناصر خ

  )25:1388ناصرخسرو،(شدستی چون سر هشیار خویش         از بخار گند می طبلی پر از هپیون کنی گر نه دیوانه 

  :و یا

  ) 137: همان( در می و مجلس به شب بسان جالجل    خامش و آهستگان به روز ولیکن                      
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  :در جاي دیگرو 

  )145همان،(ی                      خطیبان آفرین بر دیو ملعون همی خوانند بر منبر ز مست 

ي خود در اینکه انسانهاي زمانه از نسل ابلیس هستند یا نسل حواء شک می کند ابوالعالء در نتیجه کثرت افعال پست در جامعه
  :و این چنین سخن خود را با صنعت تجاهل العارف می آورد که

کُمأ نسلُ إبلیس أم حواء وی  ح     لَسد هی أفعال ف   )18: 1963المعري، ( هذا األنام فَ

  .واي بر شما آیا از نسل ابلیس هستند این مردمان یا نسل آدم و حوا که در کارهایشان  ظلم و خیانت است-

  : می کنندو در خباثت مصاحبان ناموافق آنها را گرگی می داند که هر لحظه دریدن دوست همراه را غنیمت شمارند درنگ ن

  هب ئبِ تَصح ثلُ الذّ أکثرُ النَّاسِ م و     همأطع الضَّعف نک نَ مبی   ) 134: 1963معري، ( إذا تَ

  .بیشتر مردم چون گرگ هستند که چون ضعف و سستی از تو هویدا گشت رفیق خویش را می خورند-

  : و باز در همین معنا می گوید

ک بِافتراصِی    و لیس أخوك إال لیثُ غابٍ   راس إلی افت 87: 1963معري، ( سور( 

  .برادرت جز شیر درنده اي نیست که با فرصت غنیمت شمردن بر شکار و طعمه تو حمله ور می شود-

  : هایی می پندارد که در لباس آدمی پنهان شده اندها را گرگناصرخسرو نیز با تأکید بر همین معنا انسان

  نسبتی داري از کالب و ذئاب    تسهمچو گرگان ربودنت پیشه 

  ) 29: 1389ناصرخسرو، ( گرچه پوشیده اي جسد به ثیاب      خوي گرگان همی کنی پیدا  

ها ترجیح ي خود گریزان شده و بهایم را بر آنرود که همچون شنفري از افراد جامعهابوالعال در این مورد تا جایی پیش می 
 :گویددهد؛ شنفري میمی

کم     أهلونَ سید عملَّس              و أرقطُ زهلولٌ و عرفاء جیألُ و لی دونَ

لُ    م األهلُ المستودع السرِّ ذائع                لدیهم و ال الجانی بما جرَّ یِخذَ 5:1423شیخو،(ه(  

ها شایستگی دوستی و آن. دارلاي دارم که عبارتند از گرگ قوي و نیرومند و ببر نرم موي و کفتار یاغیر از شما خانوادهمن به-
است خوار و چه که مرتکب شدهها به خاطر آنکنند و فرد جنایتکار نزد آنمصاحبت را دارند چرا که رازهاي دیگران را فاش نمی

  .گرددخفیف نمی

  :گویدو ابوالعال می

ن لفظ صید جاء لفظُ الصیا   ثعالۀُ حاذر من أمیرٍ وسوقۀٍ                نِفم د  
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نِ   ب و خاد فاصح م أن شئت ذ من آلِ حواء صاحباً              و غیرُهتَّخ  وال تَ

ادنِ   عأَزکی الم نهم فی ذاك نٌ           فإِ عدللشرِّ م 286:1408الیازجی، (فإن کانَ فی دنیاك (  

از آل حوا مصاحب و رفیقی را . از آن بیایداي روباه از امیر و پادشاه و بازاري برحذر باش و از لفظ صیدي که لفظ غول -
ها در بدي بهترین اگر در دنیاي تو براي بدي معدنی باشد آن. ها خواستی مصاحبت و  دوستی کنبرمگزین و اگر با غیر از آن

  .معدن هستند

که ابوالعال پس از آن«: دگویباره چنین میدر این» عقاید فلسفی ابوالعال فیلسوف معره « عمر فروخ در کتاب خود تحت عنوان 
اد محکوم کرد؛ نه سي درندگان پایین آورد وسرشت همه را به فتمام افراد بشر را از لحاظ طبیعت یکسان دانست و آنان را تا مرتبه

  )152:1342فروخ،(» .تنها از اصالح آنان دست کشید، بلکه از امکان اصالح نیز نومید شد

چنان به انتقادهاي خود از اقشار مختلف اصالح مردم دست کشید؛ زیرا وي تا پایان عمر همتوان گفت ابوالعالء از اگرچه نمی
ها به اصالح خود ادامه داده و ترغیب آنجامعه براي تنب.    

ابوالعالء و ناصرخسرو در موارد فراوان دیگري به نکوهش اقشار مختلف جامعه به دلیل داشتن انواع خلق و خوهاي ناپسند و 
هنجار و گسترش  اشعار این دو شاعر به خوبی گویاي شرایط نا. ها در این باره بوداي از سخن آناند و این تنها نمونهرداختهذمیمه پ

  .فساد و جهل و ستمگري در این دوره است

  گیري نتیجه

این دو شاعر بزرگ با  اند؛ي خویش داشتهکه ابوالعالء و ناصرخسرو نگاهی مشابه به مشکالت جامعهفرجام سخن این       
ي طلبانه نسبت به وضعیت جامعهگیري و انزوا ، توانستند نگاهی از بیرون و دیدي انتقادي و اصالحوجود شرایط تقریباً مشابه گوشه

را بر وجدان اخالقی این دو ادیب بزرگ ایشان . ها را به مردم بشناسانندآن يخود داشته باشند و به خوبی مشکالت اجتماع و ریشه
گرچه ابوالعالء و ناصر خسرو  هر دو شاعرانی جدي هستند ا .ي خود را براي اصالح جامعه به کار برنددارد تا هنر و اندیشهآن می

البته طنزي که در اشعار این دو شاعر وجود دارد، نوعی . انداما براي بیان نظرات انتقادي خود از جامعه و مردم از طنز نیز بهره برده
م  ر برانگیز است؛ تفکري که در نهایت به اندوه ناشی از دیدن فساد و نابسامانی و که خندهاست و بیش از آنتهکّ آور باشد، تفکّ

ناصر خسرو در بسیاري از انتقادهاي خود از اقشار مختلف جامعه، به روش . شودي این دوره منتهی میستم و مشکالت عدیده
ي وي حتی در تشبیهاتی که براي بیان صفات نکوهیده. ي اقشار استپرده از همهریح و بیابوالعالء عمل کرده است که انتقاد ص

هاي ذمیمه به حیوانات گوناگون تشبیه برد تحت تأثیر ابوالعالء است چنانکه مردم را به دلیل داشتن بسیاري از اخالقمردم به کار می
  .کرده است
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 اوستا به لحاظ ژرفاي تصاویر بررسی تشبیهات
  مریم حیدري

 چکیده
به ٌبِه از نوع معقول باشند یا محسوس، تشبیه به چند گونه تقسیم  حسی به حسی، عقلی به : شود یمبر اساس اینکه مشبه و مشَ

. "تصویر عمیق"، "تصویر سطحی": به صورت زیر خالصه کرد توان یماین تقسیم بندي را . عقلی، حسی به عقلی، عقلی به حسی
که به سهولت درك  سازد یمو تصویري دو بعدي  کند یمدر تصویر سطحی، شاعر رابطه اي میان اشیاء و امور حسی کشف 

در این ساخت، امر مجرد و انتزاعی . که مرکب از دو جزء محسوس و معقول است میخور یمدر تصویر عمیق، به نمایی بر . شود یم
ابداع چنین تصاویري، یا حاصل حاالت شهودي، عارفانه و درونگرا است؛ یا نگرشی . ابدی یمبه کمک تصویر حسی، تجسم 

  . سازد یمي دریافت  آمادهرا  ها آموزهآموزشی و برونگرا دارد؛ چرا که با استفاده از مجسم کردن تصاویر انتزاعی، 
در سایر . طحی، و تصویر عمیق وجود دارد، توازنی میان تصویر س"گاهان"در  دهد یمبررسی آماري تشبیهات اوستا نشان 

و تشبیهات حسی به حسی که غالباً جنبه ي زینتی دارند، شمار فراوانی را به خود  رندیگ یمي اوستا، تصاویر سطحی فزونی ها بخش
آموزشی و متعهد  نتیجه گرفت ادبیات توان یم ها افتهاز این ی. اما در مجموع، غلبه با تصاویر عقلی به حسی است. دهند یماختصاص 

، خصوصاً ها قسمتنیز در برخی  "هنر براي هنر"در کنار آن، دیدگاه صرفاً ادبیِ . گردد یمبخش عمده اي از اوستا را شامل 
  .کند یمخودنمایی  "وندیداد"و  "یشتها"

  
  

  .قیاوستا، تشبیه، تصویر سطحی، تصویر عم: ها واژهکلید 
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 مقدمه - 1
ند  رسانند یمر هر چه بیشتر مفاهیم یاري ي ادبی، گاه به تأثیها هیآرا این کارکرد دوگانه . کنند یمو گاه روند اداي مقصود را کُ

بپردازیم و آنها را صرفاً ابزاري جهت به بحث و بررسی بیشتري  ها هیآرابه کارگیري  علت و نحوهدر مورد  شود یمموجب 
  .زیباسازي متن به شمار نیاوریم

اخالقی را به نحو مؤثرتري آموزش  -ز این ابزارها یاري جسته اند تا از طریق آنها، مفاهیم دینیکتب مقدس و متون دینی، ا
  براي القاي مفاهیم دینی سود جسته اند؛ زیرا محسوس گردانیدن مفاهیم انتزاعی، آن "تمثیل "اغلب کتب دینی از عنصر. دهند

  . دهد یممفاهیم را در دسترس عموم قرار 
. اصلی کتب مقدس، آموزش است، هنر صرف و خالی از رنگ و بوي تعهد، نباید جایی در آنها داشته باشنداز آنجا که هدف  

که  ریگ ودامانند این قطعه از . بر آنها نهاد توان ینم، نام دیگري "شعر ناب"با وجود این، به موارد فراوانی برمی خوریم که جز 
  :در توصیف آتش است

  ، افرازند یمي بلند خویش را بر ها شاخهمانند درختان جوان که 
  ).مانداالي پنجم، سرود اول( کشد یمي او به سوي گنبد افالك زبانه ها شعله

یی از فرهنگ، هنر، ها جلوهي دینی، ها آموزهدر میان کتب مقدس، اوستا از جایگاه خاصی برخوردار است؛ زیرا عالوه بر 
در . ي ادبی استها هیآرااوستا تجلی گاه . از اسالم، در آن بازتاب یافته است سیاست، اقتصاد و سایر مباحث اجتماعی ایرانِ پیش

، تمامی تشبیهات، حسی و ملموس شود یمو بر خالف آنچه تصور  رندیگ یمدر کنار یکدیگر قرار  تنزیه و تشبیهاین کتاب، 
 .شود یمویر انتزاعی نیز مشاهده ، مظاهري از  تصامینیب یمانگاري ایزدان  در کنار تصاویري که از انسان. نیستند

به منظور کشف رابطه میان این دو، الزم است کتاب مقدس را به . است پلی میان دین و ادبیاتهدف از این گفتار، ایجاد 
ا قبول کردن اثري الهی، به منزله ي اثري ادبی، تعارضی ب. مثابه آثاري ادبی بررسی کنیم و عناصر ادبی را از آن استخراج نماییم

نزول کتب مقدس از جانب خداوند ندارد؛ زیرا هر یک از این کتب، در زمان مشخص، و بر قومی خاص که داراي فرهنگ و زبان 
ي ادبی مرسوم ها صورتویژه ي خود بوده اند، نازل شده اند؛ بنابراین،  به رنگ جامعه، فرهنگ، و زبانِ صاحبانِ خود در آمده و 

که در عینِ در بر داشتنِ گنجینه اي از حقایق دینی، متونی  نداین کتب، میراث مشترك این اقوام ا. انددر میان آن اقوام را پذیرفته 
  . ادبی نیز هستند

  
 انواع تشبیه بر اساس میزان ژرفا - 2

به ٌبِه از نوع معقول باشند یا محسوس؛ یعنی با حواس پنجگانه دریافت شوند یا انتزاعی ب شَ اشند، تشبیه به بر اساس اینکه مشبه و م
  ).75-70: 1376شمیسا،(عقلی به حسی، حسی به عقلی، عقلی به عقلی، حسی به حسی: شود یمچند نوع، تقسیم 

به  توان یم بنابراین، تقسیم بندي باال را . اینکه شاعر یا نویسنده تشبیهات حسی را برگزیند یا عقلی، به جهانبینی وي بستگی دارد
در تصویر سطحی، شاعر رابطه اي میان اشیا و امور حسی کشف . تصویر عمیق، سطحی تصویر: صورت زیر خالصه کرد

عدي است و به سهولت درك  سازد یمو تصویري  کند یم چنین تصویري، در سطح زبان و . "بلورِ آب"؛ مانند شود یمکه دو ب
در ). 63: 1389فتوحی، (ن نوع هستند ، اغلب تصاویر از ایسبک خراسانیدر شعر . شود یممتوقف  ها واژهارتباط حسی میان 

در این ساخت، امر ".دریاي رحمت"که مرکب از دو جزء محسوس و معقول است؛ مانند  میخور یمتصویر اعماق، به تصویري بر 
: همان(ابداع چنین تصاویري، غالباً حاصل حاالت شهودي و عارفانه است . ابدی یممجرد و انتزاعی به کمک تصویر حسی، تجسم 

66.( 
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به بِه آن عقلی است، بحث تشبیه خیالی و وهمی است به بِه آن  تشبیه خیالی. از فروع بحث تشبیهی که مشَ شَ تشبیهی است که م
مثال تشبیه چیزي . امري غیر موجود و غیر واقعی است که مرکب از حداقل دو جزء است؛ اما تک تک اجزاء آن حسی و موجودند

وجود ندارند؛ اما چون اجزاء آنها محسوس و موجودند، روي هم رفته قابل تجسم  ها أتیهکه این  "قیر دریاي"یا  "ماهی زرین"به 
به بِه غیر موجود، مرکب از دو جزء است و یکی از اجزاء هم وجود خارجی نداردتشبیه وهمیدر . و تصورند شَ مثل تشبیه . ، م
  ).79 -78: 1376شمیسا، (وجود خارجی ندارد  "غول"که ، به این اعتبار "دندان غول"یا  "آواز غول"چیزي به 

  
 اغراض تشبیه - 3

  :، تشبیه بدین شرح تعریف شده است1کادن. ا. جِیي  نوشته، فرهنگ اصطالحات ادبیدر 
بر خالف استعاره که . ؛ به طوري که تصویر را شرح دهد و تقویت کندشود یمصنعتی ادبی که در آن، چیزي به چیزي مانند "
این . شود یماستفاده  "مانند"یا  "شبیه"ي ها واژهسه اي تلویحی است، تشبیه، مقایسه اي عیان است که به طور مشخص، با مقای

 ).629: 1976کادن، (".که داراي قدمت فراوانی است، هم در نثر کاربرد دارد، هم در شعر] صنعت[

به به بِه استبر اساس این تعریف، غرض اصلی از تشبیه، روشن تر کردن مشَ شَ یی ها هیتشباما در متون ادبی با   . ، به کمک م
؛ بلکه چالشی ذهنی الزم است تا گردد ینمکه نه تنها مشبه روشن تر  ردیگ یمکه عنصر خیال در آنها چنان افزونی  میشو یممواجه 

  .خیال انگیزي کالم دریافته شود
اثبات مشبه  :از آن میان، به این موارد اشاره کرد توان یمشده است که در کتب سنتی بالغت، اغراض فراوانی براي تشبیه ذکر 

، بی خطیب قزوینی، االیضاح. از جمله نک( نکوهش مشبه، ستایش مشبه، بیان مقدار حال مشبه، بیان حال مشبه، یا بیان امکان مشبه
  :کرددر ذیل دو عنوان خالصه  توان یماما همه ي این موارد را  ).247ـ240: تا

  ساده کردن مفهوم 3-1
بدین معنا که مفهومی انتزاعی و ذهنی را با مانند کردن آن به . میریگ یمغالباً براي فراگیري مفاهیم دشوار، از قیاس کمک 

در . این روش در کتب اخالقی که هدف از آن، آموزش است، کاربرد فراوانی دارد. میساز یمعناصر عینی، براي شنونده ملموس 
ي بسیاري از این تشبیهات را در ها نمونه. و خود به تنهایی هدف نیستند رندیگ یمش، تصاویر در خدمت امري دیگر قرار این رو

  : مانند. دید توان یمکتب مقدس، بویژه، عهد عتیق و جدید، 
الم را درك کنید که بروید و مفهوم این ک. تندرستان که به طبیب نیاز دارند، نه بیمارانند" :چون عیسی این را شنید، گفت

ی، آیات (را دعوت کنم  گناهکاراننیامده ام؛ بلکه آمده ام تا  پارسایان زیرا من براي دعوت. طالب رحمتم، نه قربانی تّ 12م-
13 .(  

از این رو . که طی آن، گوینده قصد دارد امري را به اثبات برساند شود یمدر این روش، معادله اي میان دو طرف تصویر برقرار 
  . شود یمگفته  "تصاویر اثباتی "ه اینگونه تصاویر،ب

تصویر اثباتی، نوعی "). 61: 1389فتوحی، ( "نام دارد "اثباتی"و  "شعر وصفی"، دیآ یمشعري که از تصویرهاي ثابت فراهم 
ه به اندیشه و در خدمت معنی، و نظم دهند ردیگ یممعادله ي خردمندانه است که بر اساس رابطه ي جانشینی و همنشینی شکل 

  ). 60: همان( "و منطق زبان و الفاظ بر آن سیطره دارد دهد یمتصویر اثباتی، ثابت است و تن به یک معنی واحد . است
  زیبا سازي کالم 3-2

                                                        
1 Cuddon 
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موضوعی است؛ یا به طور کلی تر، بزرگ نمایی و ) یا زشت تر جلوه دادن(از دیگر دالیل به کار بردن تشبیه، زیباتر جلوه دادن 
به بِه، به توصیف هر . ردیگ یماین غرض، در ادبیات، مورد استفاده قرار . ک نمایی آنکوچ شَ شاعر یا نویسنده با استفاده از ویژگی م

حاصل تعقل نباشند و از شور شاعرانه ي گوینده  توانند یم، شوند یمتصاویري که با این نیت ساخته . پردازد یمچه بیشتر مشبه 
 "تصویر اتفاقی"تصویري که حاصل تعقل و برهان نباشد و در اثر یک تجربه ي روحی ناب حاصل شده باشد،  .نشأت گرفته باشند

  . نام دارد
رف، هر دو عیب به شمار " ص شعر عالی آن است که عنصر اثبات و الهام در . رود یمهم صراحت اثباتگر و هم اتفاق و تصادف

 ).62: همان( "آن به طور متعادل آمده باشد

  
  اوستا - 4

است؛ اما در خود اوستا به این  رفته یمساسانیان به کار  ه يگرفته شده که در زبان پهلوي دور "اَویستاك"از  "اوستا "کلمه ي 
بستاك"در کتابهاي پهلوي صورت . میخور ینمواژه بر  بِستاي ها صورتنیز موجود است که در عربی به  "اَ بِستاق و اَ و در  اَ
بِستا فارسی ستایش  "احتمال داده شده است که به معنی. ي به درستی روشن نیست واژهمعناي دقیق . آمده است وِستا ، وستااَوِ ،اَ

کتاب " ، "متن اصلی"، "کتاب دانش"، "دانش"در سنسکریت، به مفهوم  "ودا "ي  واژههمچنین احتمال دارد که مانند . باشد"
این کتاب مجموعه اي . اوستا کتاب دینی زردشتیان است ).35: 1376؛ تفضلی،  ΧΠ:1892جکسون، (باشد  "قانون"و  "مقدس

طی مراسم مذهبی، اوراد  -شوند یمخوانده       "پارسیان"که در هند  -زردشتیان. است از سرودها، ادعیه و برخی مطالب اساطیري
  .خوانند یمو اذکار اوستا را 

ي شرقی ها زبانا فارسی باستان از سویی، و مقایسه ي این زبان با       ي زبان شناسانه و مقایسه ي زبان اوستایی بها یبررساز "
که اوستایی زبانی متعلق به مشرق ایران بوده است و امروزه بیشتر دانشمندان معتقدند که  گردد یمي میانه از سوي دیگر، مسلم  دوره

مذکور در اوستا همین ناحیه بوده  ایرانویجِ ه و منظور ازاین زبان به نواحی آسیاي میانه، احتماالً به ناحیه ي خوارزم، تعلق داشت
تفضلی، ( ".را نیز پیشنهاد کرده اند) بلخ -مرو( است، گرچه بعضی دانشمندان دیگر، نواحی دیگري مانند سیستان، شمال خراسان

ن زبان را به مالحظات زبان ای. تنها اثري که از زبان اوستایی در دست است، اوستا، کتاب دینی زردشتیان، است "). 35: 1386
ي اوستا به کار ها بخش؛ گویشی که در دیگر دینما یمگویشی که در گاهان به کار رفته و قدیم تر : شناسی باید دو گویش دانست

: 1386ابوالقاسمی، ( ".نامند یم گویش جدیدیا قدیم و گویش دوم را گویش گاهانی گویش نخست را . رفته و جدیدتر است
1/5.(  

نگاشته است، بر اساس تحوالت زبان شناسانه و  "زردشتیان و آداب آنها"در دیباچه ي جدیدي که بر کتاب 1بویسمري 
  ).21: 1386بویس، ( داند یمم . پ 1200باستان شناسانه، تاریخ ظهور زردشت را 

، با مرگ زردشت به پایان م با ظهور زردشت آغاز شد، اما روند تکمیل آن. پ 1200بر این اساس، پیدایش اوستا از حدود  
نرسید و تا چندین سده پس از وي ادامه یافت؛ مغان، روحانیان زردشتی، که پیش از ظهور زردشت نیز متولیان مذهبی محسوب 

بر اساس منابع تاریخی، مغان طی دو مرحله، ).  82: 1385، 2کریستنسن(، مطالب گوناگونی را به اوستاي نخستین افزودند شدند یم
  .ساسانیان ي دورهو  اشکانیاني  دوره: یی در اوستا دست زدندها لیتعدو  به جرح
فرمانی ابالغ شد مبنی بر اینکه فرستادگانی به تمامی ایران .) م 80- 76تا  51از حدود (اول  بالشي اشکانی، در زمان  دورهدر 

ي اصلی که ها نسخهست، جمع آوري کنند؛ زیرا فرستاده شوند تا هر آنچه از  اوستا که به صورت مکتوب یا شفاهی باقی مانده ا

                                                        
1 Mary Boyce 
2 Christensen 
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بِشتیکی در گنج شاهی و دیگري در  زن البته اینکه صورت . (، هنگام حمله ي اسکندر از بین رفته بودندشدند یم نگهداري د
  ).68 – 65:  1386تفضلی، ). (مدون و مکتوبی از اوستا وجود داشته، محل تردید است

ایالت آتروپاتن، و به عبارتی آذربایجان (وستایی را مختص سرزمین خود، یعنی ماد شمالیمغان کل متون ا"در این زمان، 
 "ي پراکنده گردآوري شد، به معنايها تیروااز ) بالش( ولخشیکی از متون اوستایی که احتماالً در پی فرمان . ...کردند) امروز

یک دلیل دیگر براي انتساب . بسیار درهم ریخته است ،صرفیزبان این اثر، اوستایی متأخر و از نظر ... است "قانون ضد دیوان
از . رومی است -ي پارتی این است که در آن، دو نظام اندازه گیري آمده است که یکی ایرانی و دیگري یونانی دورهتألیف آن به 

حی و به صورت آتتش مستقر که آن هم به طور تلوی شود یمي کل اوستا به آتشکده هم در همین وندیداد دیده  اشارهطرفی تنها 
تأثیرات  یمهوانگهی، افسانه ي . بدان اشاره کرده است) به بعد 81دایتیه گاتو، وندیداد، فرگرد هشتم، بند ( "در جایی معین"

ر بنابراین محتمل به نظ). داستان طوفان و کشتی با داستان نخستین شاه ایرانی انطباق داده شده است( دهد یممیانرودانی را نشان 
را گرد آورده  ها متنگرچه ظاهرأ چون آنان مؤمنانه این . که تألیف آن بایستی به دست مغان ایران غربی انجام شده باشد رسد یم

اند، مسأله ي اضافات عمدي به متن اصلی اوستا در کار نبوده؛ چه، مطالب خارجی نشان از این دارند که در طول سنت دیرین 
  ).125 – 123: 1386بویس، (".موعه شده اندشفاهی ناآگاهانه جذب این مج

 به راهنمایی. ) م 241- 226(اردشیر بابکان ": چند تن از شاهان، دست به اصطالحات دینی زدند دوره ساسانیدر 
ر(توسر نس لی، تفض( ".آنچه معتبر بود، پذیرفت و بقیه را کنار گذاشت. همه ي آن تعلیمات پراکنده را به دربار خواست )مشهور به تَ
حضرت شاهنشاه، اردشیر ": چنین توصیف شده است دینکرداقدام تنسر در تثبیت یک اوستاي معین، در ). 66 – 65: 1386

تنسر دست به کار شد و روایت . بابکان، به تأسی از تنسر، مرجع دینی خود، فرمان داد که این تعالیم پراکنده به در بار آورده شوند
ي ها آموزهتفسیر همه ي : را از مجموعه ي رسمی کنار نهاد و این حکم را صادر کرد ها تیوارواحدي را برگزید و مابقی 

ظاهرأ بر خالف ادعاي تنسر،  ".مزدیسنانی بر عهده ي ماست، چه اینک دیگر در باب آگاهی یقینی از آنها کمبودي وجود ندارد
او . ، پسر اردشیر، نیز اصالحی در اوستا صورت گرفت).م272-241( شاپور اولاین کمبود همچنان وجود داشت؛ زیرا در زمان 

ي مربوط به پزشکی، ستاره شناسی، حرکت، زمان، مکان، جوهر، آفرینش، کون، فساد، تغییر عرض، منطق و ها کتابدستور داد 
وستا تهیه شد و در معبد سپس رو نوشتی از این ا. دیگر صنایع و فنون را از هندي و یونانی گرد آوري کنند و به اوستا الحاق نمایند

  ).100: 1385؛ کریستنسن، 66: 1381تفضلی، (آذربایجان نهاده شد  شیزدر  آذر گشنسب
. موبد بزرگ، تشکیل شودمهرسپندان، دستور داد مجمعی به ریاست . ) م 379 – 309( شاپور دوماما مجادالت به پایان نرسید و 

یا کتاب تقسیم نمود که معادل عدد کلمات  نَسکو آن به بیست و یک  این انجمن متن صحیح و قطعی اوستا را تصویب کرد
یریو دعاي مقدس ثااَهوو رباد مهر سپندان براي اثبات اینکه اوستاي مذکور به این صورت، نص صحیح . باشد یبنابر سنت، آد

 101 – 100:  1385کریستنس ، . (ریزندآتش در آورد و اجازه داد تا فلز گداخته بر سینه ي او  1است، خود را به معرض امتحان ور
 . (  

مجمعی از موبدان ". گردد یمباز .) م 579 – 531(انوشیرواني روند تکمیل اوستا داریم، به زمان  دربارهآخرین خبري که 
رأي  بر ،، موبدان موبد زمان خسرو انوشیروان، بیست و یک نسک اوستا را تعیین کرد و به اتفاق نظروِه شاپورزردشتی به ریاست 

بدین ترتیب اوستاي ساسانی که قسمت کوچکی از آن فعالً باقی است و خالصه ي  ).66: 1381تفضلی، ( ".خود مهر نهاد
نه تنها مشتمل بر احکام  ،مینیب یمکه در قرن نهم میالدي نوشته شده      دینکردي مفقود آن را در کتاب هشتم و نهم ها قسمت

علم مبدأ و معاد و اساطیر االولین و . معارف بزرگی داشته که در آن، علوم مختلف مندرج بوده استدینی بوده، بلکه حکم دایره ال

                                                        
1 ordalie 
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نجوم و علم تکوین و امور عامه و طبیعیه و فقهیه و حکمت عملی عهد ساسانی همه بر اساس بیست و یک نسک اوستا استوار بوده 
  ).101: 1385کریستنسن، ( ".است

ساده ترین .  شده، این است که چگونه از آن مجموعه ي عظیم، حجم اندکی باقی مانده است آنچه مایه ي اعجاب محققین
پذیرفتن این امر، این سؤال را پیش . پاسخ این است که حمله ي مسلمانان به ایران، موجب از بین رفتن کتب غیر اسالمی شده باشد

ر داشتند –شکه چگونه زردشتیان براي حفظ و نگهداري کتاب مقدس خوی آورد یم اهتمام کافی نورزیده  –که موبدان، آن را از ب
عقیده دارند که اساسأ چنین  1آبه فرانسوانوبرخی محققین نظیر . اند و سعی در کتابت مجدد آن براي عرضه به آیندگان نکرده اند

ز مزایایی که مسلمانان به اهل مجموعه ي عظیمی از اوستاي مکتوب، وجود خارجی نداشته است و زردشتیان تنها براي استفاده ا
  ).369: 1385، به نقل از کریستنسن، 199 – 149/ 95:  1927آبه نو، (، دست به نگارش اوستا زده اند دادند یمکتاب 

، آخرین شاهنشاه یزدگرد سوماگر متون کتبی زردشتی قبل از سلطنت  ": کند یمبا دالیل زیر، این عقیده را رد  کریستنسن
اهل "ي  زمرهنداشت، و مقصود فقط این بود که با شتابزدگی کتاب مقدسی فراهم کنند تا اعراب، مزدیسنان را در ساسانی، وجود 

به شمار آورند، موبدان به تدوین ادعیه و اوراد مراسم مذهبی و عبادات قناعت ورزیده و رنج نگارش مباحث مفصلی  "کتاب
فقهی و غیره را که موجب تفصیل اوستاي ساسانی است، به خود هموار  مشتمل بر علوم طبیعی و جغرافیا و امور حقوقی و

، دیجنگ یمباور کرد که در طی چند سالی که ایران براي حیات و ممات با تازیان  توان یماز این گذشته، چگونه . کردند ینم
پذیرفت که این  توان یمچگونه ...موبدان موفق به گرد آوردن بیست و یک نسک اوستا و تدوین آن به الفباي پهلوي شده باشند

موبدان فرصت اختراع الفباي جدیدي را که امروز به الفباي اوستایی مشهور است و نتیجه ي مطالعه ي دقیق و عالمانه ي فونتیک و 
 1385 کریستنسن،( "، یافته و آنگاه بیست و یک نسک اوستا را به این الفباي جدید نقل کرده باشند؟ باشد یماصوات زبان مقدس 

 :370.(  
، باید پذیرفت که نزد زردشتیان سنت شفاهی و حفظ آثار دینی به صورت سینه به سینه، دینما یمهر چند، دیدگاه آبه نو افراطی 

  . از صورت نوشتاري، اهمیت بیشتري داشته است؛ زیرا در نوشتار، همواره امکان اشتباه خوانده شدن وجود داشت
ي کامل آن ها نسخهي ساسانی، اوستاي مکتوب وجود داشته؛ اما تعداد  دورهکه در  میریگ یمه با توجه به مباحث فوق، نتیج 

طبقه ي متوسط مردم، نیازي به استفاده از . است شده یماندك بوده است و چنانچه ذکر شد، عمومأ در دونسخه نگهداري 
بنابراین با از میان رفتن آن چند  .دادند یمعنایت قرار نداشتند و تنها بخش ادعیه را مورد ...ي فقهی و حقوقی و پزشکی وها بخش

ي ها يقشربندهمچنین . نسخه ي کامل از اوستا، آنچه باقی ماند، سرودها و اذکاري بود که مردم یا موبدان، آنها را از برداشتند
، داشت یمبه طبقه ي باالتر باز و طبقه ي عامه را از فراگیري علم و ورود  شد یمي ساسانی اعمال  دورهکه بخصوص در  –اجتماعی

اوستایی که اکنون در دست . دلیل دیگري بود براي مکتوب نکردن کتاب مقدس توسط مردم، و انحصار آن در دست موبدان
 .داریم، در حدود یک چهارم اوستاي ساسانی است

  
  تشبیهات در اوستا - 5

بیشترین مقدار را . میکن یمپراکندگی این تشبیهات را مالحظه  در نمودار زیر میزان. تشبیه در اوستا موجود است 103مجموعاً  
 . یشت ها و کمترین مقدار را ویسپرد به خود اختصاص داده است

   پراکندگی تشبیهات در اوستا -1نمودار شماره ي 
  

                                                        
1 Labbe   Francois  Nau 
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 تشبیهات اوستا به لحاظ ژرفاي تصاویر - 6
  اوستاي گاهانی 6-1
که گاهان جنبه ي تعلیمی داشته و زرتشت آن را براي ترویج و  بردند یم، بیش تر گمان 1بارتولومهپژوهندگان اوستا، از جمله "

ي جدید و عالمانه اي درباره ي گاهان انجام داده، معتقد است که ها پژوهشکه  2هومباخدر حالی که . تبلیغ دین نوشته است
خود مطالب گاهان . سروده استمزامیر و به شیوه ي  زرتشت گاهان را نه براي تعلیم که تنها در ستایش و بزرگداشت اهورامزدا

  ). 50: 1386اسماعیل پور، ( ".نیز از هر نوع مضمون جزمی و دستوري به دور است و جنبه ي باطنی و اشراقی دارد
مالحظه ي این تشبیهات نشان . از تشبیهات موجود در گاهان بهره گرفت توان یمبراي بررسی میزان صحت این دو داوري، 

ي ها جدولویژگی کلی تشبیهات در اوستاي گاهانی را در . نسبتی تقریباً مساوي میان تصاویر اثباتی و اتفاقی وجود دارد دهد یم
  :دیکن یمزیر مالحظه 

  میزان ژرفاي تشبیهات در گاهان - 1جدول شماره 
 حسی به حسی عقلی به عقلی حسی به عقلی عقلی به حسی

4  ---  --- 3 
  :ن شرح انداین تشبیهات بدی

yōi spɘntąm ārmaitīm qwahyā mazdā bɘrɘxDąm vīdušō duš-šyaoqaŋā avazazaţ vaŋhVuš 
ɘvistī maŋaŋhō aēibyō maš ašâ syazdaţ yavaţ ahmaţ aurunā xrafstrā. 

منش نیک از آنان  ، براي آن است کهنگرند یمکسانی که سپنتا اَرمئیتی را که به نزد دانایان تو ارجمند است، به چشم حقارت 
 (بسا دور و گریزان است از آنان راستی چنانکه از ما رمه ددها و جانوارن درنده . دور، و سراسر کردارشان نکوهیده و زشت است

  ).9، بند 34یسن 
yahmI spvntA qwA maiMyU urvaEsE jasO mazdO xSaqrA ahmI vohU maMaMhA 

yehyA CyaoqaMAish gaEql aSâ frAdvntE aEibyO ratUS sVnghaitI ArmaitiS qwahyA 
xratVuS yVm naEčiC dAbayeitI!  

برپاست، به آنجا  سراي راستی در آن روزِ واپسین، تو با خرد مقدس خود اي مزدا، با وهومن و خشترا، کسی که از کوشش وي
 ).6، بند 43یسن ( اند فریفتنحکمت تو را کسی نتو. آنگاه اَرمئیتی، این رادمردان را رهبري خواهد کرد. خواهی آمد

  
aT ahurA hvO maiMyOm zaraquStrO vvrvntE mazdA yastE čiSčA spêniStO astvaT aSem 

FyAt uStAMA aojOnghvaT XVng daresOi xSaqrOi FyAt ArmaitiS aSIm SyaoqaMAiS vohU 
daidIT maMaMhA!  

                                                        
1 Bartholomea 
2 Hombach 
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ستومند باشد پر از زندگی اي مزدا باشد که راستی اَ. ش برگزیدپس اي اهورا، او، زردشت، مقدس ترین ارواحت را براي خوی
 ).16، بند 43یسن (باشد که منش نیک، کردارهاي ما را پاداش دهد . کشورِ خورشید سانو قوت در 

  
vaEdA taT yA ahmI mazdA aMaESO mA kamMafSvA hyatčA kamMAMA ahmI gerezOi 

tOi A-It avaEMA ahurA rafeQrVm čagvå hyaT fryO fryAi dAidIT AxsO vaMhVuS aSA 
IStIm maMaMhO. 

له . اي مزدا که چرا کاري از پیش نتوانم برد؛ براي آنکه گله و رمه ام اندك و کارگرانم کم است دانم یممن  نزد تو       گ
، 46یسن . (است پاداش نیک منشان مرا چه چیز] و آگاه ساز[ چنانکه دوستی به دوستی دهد! مرا پناه ده! خود بنگر. مندم اي اهورا

  ).2بند 
  

aMAish A duZvarvSMaMhO dafSMyA hVntU zaFyAcA vIspåMhO xraosvntLm upA 
huxSaqrAiS jVnvrLm xrUMvrLmčA rAmLmčA AiS dadAtU SyEitibyO vîZibyO IratU îS 
dvafSO hvO dvrvzA mvrvqyAuS maziStô moSuč â astU.  

شهریار نیک . الجرم محکوم به زوال گردند، همگی فریاد و خروش بر آورند. ، ناگزیر از فریفتارانندآنانی که زشت کردارند
سزاوار آن است که . باید تا آنان را گرفتار ساخته، به خاك و خون در کشد و اینچنین در مملکت خرم، صلح و صفا برقرار دارد

  ).8، بند 53یسن(دچارشان سازد  زنجیر مرگفوراً به  بزرگ تر از همه، آنان را به شکنج در آورد و] خداي[آن 
  

apasČA vå azîSČA vå mAterLSâČA vå ageMyå drigudAyanghO vIsp-paitiS avaoČAmA 
vahiStå sraEStå avA vE vaMuhIS rAtOiS daregO-bAzAuS nASU paitI-vyAdå paitI-sEndl 
mAtarO jItayO.  

پرستار بینوایان، و  گاو شیر ده،] مانند[، شما را که ]هستید[مادري ] مانند[وانیم و شما را که ي بارور، شما را به یاري خها آباي 
پاداش دهید، یاري ) نیاز(تا اینکه در تنگنا ] همی خوانیم[شما نیکان را با راديِ بلند بازو به اینجا . از همه آشام ها بهتر و خوشترید

  ).5، بند 38هات (کنید، شما اي مادران زنده 
بر خالف اغلب کتب مقدس که سعی در اثبات موضوعی به کمک تمثیل دارند، در تصاویر عقلی به حسی اوستا با چنین 

، سایر )راستی به رمه(حتی گوینده پایه ي سخن خود را بر تشبیه بنا نکرده است و غیر از مورد نخستین . شگردي مواجه نیستیم
به صورت ) سراي راستی، زنجیر مرگ(در تشبیه دوم و چهارم . دهند یماختصاص  تشبیهات بخش کوچکی از کل کالم را به خود

  .اضافه ي تشبیهی، و در تشبیه سوم، به عنوان تکمیل سخن آمده است
بنابراین اگر . شود یمکه پس از این نیز در اوستا تکرار  خورد یمدر تشبیهات حسی به حسی تصاویر بدیعی به چشم   

  .شود یمدیده  1 "از خویش دزدي"ش اوستا به شمار آوریم، در اوستا نوعی گاهان را قدیم ترین بخ
  .بر اساس آنچه ذکر شد، دیدگاه هومباخ، مبنی بر اشراقی و غیر تعلیمی بودن گاهان، بر عقیده ي بارتولمه ترجیح دارد  

  اوستاي غیر گاهانی 6-2
که حکایت از   جنبه ي تزئینی  میشو یمیمی حسی تر مواجه ي زبانی جدیدتر هستند، با مفاهاي غیر گاهانی که دارها بخشدر 

نسبت به گاهان، نو تر است؛ اما مفاهیم آن که ساخته ي مغان پیش از زردشت  ها قسمتهر چند زبان این . و هنري کالم دارند
  . است، کهن تر هستند

  

                                                        
1 self plagiarism 
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  :دیکن یمرا در جدول زیر مالحظه ) مورد 18(ویژگی کلی تشبیهات در یسنا 
  میزان ژرفاي تشبیهات در یسنا -6ي  شمارهل جدو

 حسی به حسی عقلی به عقلی حسی به عقلی عقلی به حسی
7 4 1 6 

  
  :دیکن یمرا در جدول زیر مالحظه ) مورد 52(ویژگی کلی تشبیهات در یشت ها 

  میزان ژرفاي تشبیهات در یشت ها -10ي  شمارهجدول 
 به حسی حسی عقلی به عقلی حسی به عقلی عقلی به حسی

24 10 2 16 

  
  :دیکن یمرا در جدول زیر مالحظه ) مورد 2(ویژگی کلی تشبیهات در ویسپرد 

  
  میزان ژرفاي تشبیهات در ویسپرد -14ي  شمارهجدول 

 حسی به حسی عقلی به عقلی حسی به عقلی عقلی به حسی
--- 1 1 --- 

  
  :دیکن یممالحظه  را در جدول زیر) مورد 3(ویژگی کلی تشبیهات در خرده اوستا 

  میزان ژرفاي تشبیهات در خرده اوستا -18ي  شمارهجدول 
 حسی به حسی عقلی به عقلی حسی به عقلی عقلی به حسی

 --- 1  --- 1 
  

  :دیکن یمرا در جدول زیر مالحظه ) مورد 22(ویژگی کلی تشبیهات وندیداد 
  میزان ژرفاي تشبیهات در وندیداد -22ي  شمارهجدول 

 حسی به حسی عقلی به عقلی حسی به عقلی یعقلی به حس
13  --- 1 9 

 
  نتیجه گیري - 7

صورت ازلیِ فی نفسه، فاقد . ، با یکدیگر متفاوتند3و صورت ازلیِ نخستین 2، صورت ازلیِ فی نفسه1یونگ به عقیده ي کارل
این هستی بی شکل براي آنکه . هر نوع کیفیت و تعین است و به شکل قوه ي صرف، در دریاي ظلمانی ناخودآگاهی وجود دارد

بتواند به ادراك خودآگاهی در آید، ناگزیر به قبول صورت است؛ زیرا یکی از شرایط ذاتی و اساسی خود آگاهی این است که 

                                                        
1 Carl Jung 
2 Archetype in itself 
3 Primordial archetype  
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در قالب  ها صورتي گوناگون هر یک از این ها جنبهبه تدریج . کند یمتجربه  1محتواي ناخود آگاهی را به صورت تصاویر روانی
  ).1387:14ترقی، (  گردند یمو نیایش و رویاها نمودار  ها نییآاي گوناگون در اساطیر و نماده

او همواره به دنبال ایجاد معادله اي . ذهن بشر اولیه براي صورت بخشیدن به مفاهیم ذهنی، از طبیعت یاري جسته است   
. خودآگاه صورت گرفته و گاه به شکل یک صنعت ادبیاین معادله گاه به صورت طبیعی و نا. بوده تا این مفاهیم را ملموس کند

در اوستا تجسم مفاهیم انتزاعی در قالب موجودات زنده که به تشبیه عقلی به حسی نظر دارد، باالترین بسامد را به خود اختصاص 
  .ابلی هستنددر جایگاه دوم، تصاویر حسی به حسی قرار گرفته اند که مرحله اي فراتر از دیدگاه صرفاً تق. داده است

  
  میزان ژرفاي تشبیهات در اوستا -2نمودار شماره ي 

  
یی زیبا ازین دست که در ادبیات ها نمونه.  از نظر تازگی کشف رابطه میان معقول و محسوس، اوستا جایگاه ویژه اي دارد

  :فارسی نیز همتاي فراوانی ندارند
  

iAairyb-tâSi upaAkairy-MOaDi maoAtumaityAyi Apaiti jahikay  Ofrafravaiti man enghey
. iDjai vire vadarAhaoma z eaonSi aAmnASvm nvkehrpm vtSU-OtAm vva awrqya 

ابري که از  متزلزل است مانندمنش وي که ] گناهکاران[ي  دهندهبر ضد زن بدعملِ جادوگرِ شهوت انگیزِ پناه ! اي هوم زرین
  ).32، بند 9هات ! (، اي هوم زرین، سالح برگیرکند یم ، که پیکر پارسا را نابودباد در جنبش باشد

  
yO yaqa puqrvm taurunvm haomvm vandaEta maSyO frA AbyO tanubyO haomO vIsAitE 

baESazAi.  
، 10هات (نوازش کند، هوم، خود را از براي آن آماده ساخته، به تنش درمان بخشد پسر خردسالی  را چون هومآن انسانی که 

  .)8بند 
 

…vvrvraGanO avi imaT nmAnvm gaosurAbyO XarenO pairi-vvrvnavaiti yaqa hAu maza 
mvrvGO saEnO yaqa ave awrå upApå masitO gairIS nivAnenti.  

 را فرابزرگ  يها کوهسیمرغ بزرگ و ابر بارور،  این خانه و گله گاوان را فراگیرد؛ همان سان که، ]بهرام[پیروزي و فر  
  ).41بهرام یشت، بند ( رندیگ یم

  

                                                        
1 Psychic images 
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...aEtem dAtem yim vIdOyUm zaraquStri upairi anyAiS sravAiS masaMača vaMhanača 
srayanača yaqa masyayå âfsh vana kasyaMhLm vanLm aiwi-vvrvnvaiti.  

الن، آبی خرد را در خود فرو برد آبی ک] است که[چنان  دیگر دینها این داد دیو ستیز زرتشت در مهی و بهی و زیبایی در برابر

 ).24فرگرد پنجم، بند  (
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  از خراسان تا همدان

  1 )برّرسی تأثیر احمد غزالی بر عین القضات همدانی(

  2اتمی پورحامد خ

  ـدهیچک

مراحل  ی، پس از طیرانیفرهنگ ا نامداراناز  یکی زیو ن هیصوف خیمشا نیتربرجسته از  یکیبه عنوان  یاحمد غزال

 نیکه مشهورتر مییاگر بگو میا مبالغه نکرده. پرداخت شانیو خدمت بد انیصوف تیترب به کسرهیو منازل سلوك،  قتیطر

برسلوك  یشگرف ریچنان تأث يو درك محضر و غزالیاحمد  دارید. بوده است یمدانه القضات نیع يو شاگردان و دانیمر

 نیاساس در ا نیر همب. ست او قابل مشاهده ا يها نوشته يجا يداشته است که بازتاب آن در جاي و معنوي قاضی فکر

 ارتباط عرفان رةیاز زنج يشتریب حلقاتشود؛ باشد که  دهیر در ابعاد گوناگون کاوو تأثّ ریتأث نیتا ا میا دهینوشتار کوش

  .دیآشناخته همدان  ۀیناح ژهیبو رانیا ی غربنواحبا  خراسان

  

  

   ....و  ي، شاهد بازسیف خراسان، دفاع از ابل، تصویالقضات همدان نی، عیاحمد غزال: ها واژه دیکل

  

                                                        

درضا شفیعی کدکنی ١ به پیشگاه استاد  دکتر محم  

  khatamipur@yahoo.com :، رایانامهمرکز کاشمر  عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ـ - 2

mailto:khatamipur@yahoo.com
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  یالقضات همدان نیو ع یاحمد غزال ةدربار يمختصر 

نامداران  و از يدوم قرن پنجم و اوائل قرن ششم هجر مۀیدر ن هیصوف خیمشا نیاز بزرگتر یکی )ه ق 520-458(یاحمد غزال

 که ی برخوردار بودگاهیجااز چنان بود و  یو تصوف عمل يدر عرفان نظر ي سرآمد همروزگاران خودو. است یرانیا فرهنگ

بزرگ  انیصوفي ها آموزه ریتأثي محصول وي معنوبۀ البته علو مرت .قرار داد ریرا تحت تأثی پس از خود خانقاهي نگارشهااغلب 

 ریتأثتحت  زیچي همه وي فکری خاص و در منظومۀ سلوکی است با عارفي واما هرچه هست . خراسان و بغداد هم بوده است

  )1376:18،»یفارسمجموعه آثار «یغزال(.میبنام» عشق قیطر« دیبااو را  انۀیصوفمنش  کهعشق است چنان 

 - نوشته اند ارباب تذکره و کتب تراجم کهچنان  –مدت  نیو در ا دیمنازل سلوك، به مقام ارشاد رسی پس از ط یاحمد غزال 

تش را صرف ترب ة، شمار91:  4، ج 1966، یو سبک 1147 ةشمار، 16:  2، ج1376، یرافع. (نمود شانیو خدمت به ا انیصوف تیهم 

   )293:  1، ج  1329 ی،و عسقالن 285

خود به  شانیاز ا یکرد که برخ تیترب ياریبس دانی، شاگردان و مرهیاز صوف يریدر طول مدت ارشاد و دستگ یاحمد غزال

ه  525-492(یهمدان القضات نی، عيو شاگردان و دانیمر نی، مشهورترشانیا انیدر م. دندیدر تصوف و عرفان رس ییمقامات باال

ف اسالم خیتار نوادر از یکی يو. بود )ق عرفان  کالم و ،فلسفه لیاز قب -يعلوم ظاهر ي جامعوشگرف  تیشخص .است یتصو

ي او معنورتبۀ مارتقاء و  موجب رشد شانیاز ارشادات ا يو برخوردار رروزگا خیمشا درك محضر .ودی بعلوم باطن زینو  -ينظر

   .دیگرد

ت نی، نخستیقاض خاطرش به جا عمر در انی، تا پادارید نیو حالوت ا برد هرا یغزالبه محضر روز،  ستیکمتر از ب یبار، مد 

در واقع لحن ) 7 -6: 1341ی،همدان.(شرح داده است» قیالحقا زبده«در آغاز کتاب  القضات نیرا ع ییآشنا نیا تیفیک. ماند

حمد او ا .دهد ینشان م یداشته است، به خوب يو يو معنو يبرخورد بر سلوك فکر نیرا که ا يریو تأث دارید نیا تی، اهمسندهینو

بر او کشف  دارید نیآنچه در ا سدینو یو م کند یم ادی» قتیترجمان الحق«و » قتیسلطان الطر«همچون  یرا با القاب یغزال

  )7،همان.( فنا سوق داد رینگذاشت و او را در مس یباق يزیشد و پس از آن طلوع کرد، از او و طلب او چ

از . ، ادامه داشتیکار قاض انینمود که تا پا جادیا یبه احمد غزال نسبت یدر قاض یشگرف یدلبستگ ،دارید نیا يبه هر رو 

نسبت به  شیها در نوشته یاز اشارات قاض زیو ن فرستاده یخود م يدایو ش فتهیش دیمر نیا يبرا یکه احمد غزال يمعدود يها نامه

 يدارهای، ظاهراً دنیدر قزو یو غزال ستهیز یدر همدان م یجا که قاض از آن. شود یدانسته م یدلبستگ نیا ةانداز ی،احمد غزال

  .است دهیپرس یم یاز سؤاالت و مشکالتش را شفاهاً  از احمد غزال ياریبس القضات نیو ع شده یبرقرار م شانیا انیم ياریبس
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موجود ها  نامه نیکه متن چند عدد از ا دهیپرس یم یسؤاالت خود را از احمد غزال ،نامه نوشتن قیاز طر نیهمچن القضات نیع

، عبارت بوده شده یمورد پرسش واقع م یها از جانب قاض نامه نیدر ا زیو ن دارهایکه در د یمسائل ةعمد. است و چاپ شده است

و گفتار بزرگان، سرّ قدر و  ثیاحاد یبرخ ریعاشق و معشوق، مبدأ و معاد، شرح و تفس ،ذات و صفات، مفهوم وجود ۀاست از مسأل

  .گرید یو کالم یل عرفانمسائ ياسم اعظم و پاره ا

ی تحت قاض کهی مطالبو گزارش  حیتوضبه  میپرداز یمی همدانالقضات  نیعی و غزالمختصر دربارة احمد  نیاپس از  نکیا

  .ی در آثارش آورده استغزالاحمد  ریتأث

  

  سیدفـاع از ابل - 1

در  سیدفاع از ابل ۀ، مسألالقضات نیو ع یاحمد غزال يفکر منظومۀمباحث  نیترحال جسورانه  نیعو در  نیترشگفت  از یکی

   .داستان سجده نبردنش در برابر آدم است

را به چند تن  سی، دفاع از ابلاءیاالول عطّار در تذکره. دراز دارد يا ، سابقهسیکه دفاع از ابل مینیب یم تصوف، خیبه تار یبا نگاه

نسبت  یو ابوبکر واسط ی، شبلينور نی، ابوالحسيبغداد دی، جنيعبداهللا تستر بن سهل یعنیسوم و چهارم  ةاز عارفان بزرگ سد

آن  تیواقع) 222و  135،  39،  5 صص : 2و ج  227 : 1ج  ی تا،ب عطار،. (آورد یاو م نامۀ یدر زندگ  را کیو نظر هر  دهد یم

  یقول القضات نیکه ع افراد، مطرح بوده است چنان نیاز ا شتری، پسیدفاع از ابل ۀاست که مسأل

  ).211:  1377، یهمدان(» ةزَّالع ن نارِم سیإِبل نور نَّإِ« که  آورد یم) ه ق 110-21( ياز حسن بصر 

نسبت ) 167: یمتوفّ( ی عرب شدهرانیبن برد، شاعر ا را به بشّار هینظر نیا زین) 429:یمتوفّ( يعبدالقاهر بغداد گرید ياز سو

:  3، ج 1377 یهمدان :به نقل از 39:  1977، يبغداد( .است نموده یم دییرا تأ سیدادن آتش بر خاك، ابل حیکه در ترج دهد یم

 دهیف دتصو خیاست که در سخن بزرگان مشا يا عارفانه ۀاز آن صبغ یبن برد، خال اراست که سخن بشّ حیالزم به توض)  238

  .شود یم

اج همچنان نیبا ا« ف، پ گریاز مسائل د ياریکه در بس همه، حلّ در موضوع دفاع از دیآ یبه حساب م انگذاریو بن شرویتصو ،

اج مانده، شعرها انیدر م. دیبه شمار آ دیکس با نیهم، نخست سیابل  نیدر ا. »نیطواس«است به نام  ییبایمنثور ز يآنچه از حلّ

  است که سراسر» االزل و االلتباس نیطاس«بخشها  نیباتریاز ز یکیغامض دشوار،  يکتاب رمز

  )147: 1382، کلسنین( ».است سیآن دفاع از ابل
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است  نیآنچه مسلم است ا. خراسان است انیصوف انیو استمرار آن در م هینظر نینظر است وجود ا جا مورد نیا آنچه در اام

کان «که و  آموخته یم شیو شاگردان خو دانیرا در خراسان به مر یکه تفکّرات حلّاج ]است[ي ا رهیزنج ۀسرحلق ی،ابوالقاسم کرّ

 شۀیاند ژهیبو ،رسد یمی همدان القضات نیو از او به ع یو نساج و از نساج به احمد غزال ياو به فارمد قیاز طر یم تفکّر حلّاجنظا

 هینظر نیمکتب خراسان است که به ا انیصوف نیتر از برجسته یکی یاحمد غزال )39:  1، ج  1366محمدبن منور، (. »سیدفاع از ابل

به نام و نشان احمد  شتریبا تصوف ب تیضد خیتصوف و خصوصاً در تار خیدر تار سیدفاع از ابل ۀیقع نظردر وا. معتقد بوده است

و پندار ضد  يرأ کی ثیبه ح سیخورده است تا به نام حلّاج، چنانکه در موارد اتهام حلّاج هرگز دفاع او از ابل وندیپ یغزال

  )46:  1348، ونینیماس. (مطرح نشده است یدتیعق

خوانده، » نیدالموحدیس«را در بغداد بر سر منبر مطرح داشته، و او را  سیابل دیبه سبب آن که توح یکه احمد غزالی حالدر 

  )260:  9، ج  1359، يابن جوز. (و منسوب به زندقه شده است ینیهم به بددمتّ

مباحث  ۀهم یبه طور کل. عشق دارد ةاو دربار یکلّ ۀیارتباط تام و تمام با نظر سیابل ةدربار یغزال دةیآن است که عق تیواقع

 یو درد و لذّت و حتّ رتیمالمت و غ  روح و به وجود آمدن آن، فنا و بقا، ة، بحث دربارچرخد یبر محور عشق م یتصوف غزال

  .است که موضوع آن عشق است ی، همه مسائل علمهیو تشب هیمانند تنز یمباحث کالم

او را  دیعقا یلیاما صورت تفص. شود یم دهیاو د» مجالس«و » سوانح«غالباً در دو کتاب  سیبه داستان ابل یاحمد غزال ةاشار

 القضات نی، عمیبدان سیابل سیتقد ۀیاگر حلّاج را مؤسس نظر« جست یهمدان القضات نیو شاگردش ع دیمر يها در نوشته دیبا

 ۀکه در فاصل نیبا ا رای، زمیحلّاج بدان تیهم تکرار شخص يو بر رو شهیاند نیا يهمتا یدهنده و مفسر ب گسترش دیرا با یهمدان

ران دالقضات نیحلّاج تا ع ال ییچون سنا يگری، متفکّ کدام از نفس گرم و قدرت  چیاند، اما ه برخاسته سیبه دفاع از ابل یو احمد غزّ

، فصل شیو مکتوبات خو داتیتمهدر کتاب  يو. ...اند خاص او برخوردار نبوده یدگیو شور القضات نیع ریتقر وةیو ش انیب

د يو اهینور س سۀیاو و در مقا شیو ستا سیدر دفاع از ابل یمشبع نشده است دهیآن د يتاکنون برا يرینگاشته که نظ يبا نور محم 

و  سیالقضات، ابل نیدر نظر ع ... خود را حل کرده است یفلسف و یاز مشکالت کالم ياریبس هینظر نیبراساس ا القضات نیع. ..

خود  يرا به سو يا عده شیشده است و هر کدام با بهر خو بشانیاز آن نص يکه هر کدام بهر اند یعشق اله يمحمد دو سو

د در ا سیابل نشیراز آفر .... تیبه ضاللت و محمد به هدا سیابل. خواند یم یاز اسماء االه یاست که هر کدام مظهر اسم نیو محم 

الجبار المتکبر، از صفت  گریو د میحمن الرّحالرّ یکی: را دو نام است يکه خدا يا رگز دانستها هام« :ندیاز صفات او یو صفت

د راتیرا در وجود آورد و از صفت رحمان سی، ابلتیجبار احمد آمد و صفت قهر و غضب،  يپس صفت رحمت، غذا. ، محم
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د  سیوجه مشترك ابل ]القضات نیع[ )127: داتیتمه(» سیابل يغدا عشق او  سیگناه ابل« تفاوت که  نی، با اداند یرا عشق مو محم

، یدر نظر قاض )160ـ  156:  1382، کلسنین :به نقل از، 229، داتیتمه.  (»چه آمد؟ عشق خدا با او یدان یآمد با خدا و گناه مصطف

د، خال اوست و معشوق ب سیابل ـ  117و  30ـ  29:  1377، یانهمد. (ندارد ییو دلربا ییبایدو عضو، ز نیا یزلف معشوق و محم

  )476:  1ج  ، 1377 یو همدان 118

 ۀپارادکس گون ریاز تعاب یکیکه  اهیاصطالح نور س« . اند کرده ادی زین اهیبا عنوان نور س ،سی، از ابلالقضات نیو ع یاحمد غزال

اصل  ای، ظلمت است و اگر نه نور است و گویکه نور او نسبت به نور اله رود یاعتبار به کار م نیبه ا سیاست، در مورد ابل هیصوف

  :که گفته است هیصوف ياز قدما1یاست به نام ابوالحسن بست ياز شاعر ،ریتعب

  
  و اهل دو جهان یتینهان گ میدید

  
  آسان میوز علت و عار برگذشت  

  زالنقط برتر دان 2هیآن نور س  
  

  ماند نه آن نینه ا میگذشت زیزان ن  
  

  )64:  1382، کلسنین: به نقل از  119:  1377، یهمدان(                                             

  :میآور یمرا  القضات نیو ع یدر آثار احمد غزال وضوعم نیا مواضع اشاره به الًیذ

  یدر آثار احمد غزال 1-1

  94ص  سوانح،

د و اب( 19 ، 14 ،) سیو ابل یموس( 13،) سیآدم و ابل( 10: صص  ،مجالس آدم و ( 49،  39، 38،  35، 34، 32، ) سیلمحم

  )سیمحمد و ابل( 64، ) سیآدم و ابل( 63، ) سیابل

  ) اهینورس( 244ص  ،)یغزالی مجموعه آثار فارس(یاحمد غزال يها نامه

  القضات نیدر آثار ع 1-2

و  160،  143، صص  2ج) اهینورس= اهیس خال(415،476) اهینورس( 323و  314،  315،  304، 98 - 96 ،75صص1ج  ،ها نامه

د سیابل(  190 -186 د سی، ابلاهینور س( 232 - 230) و محم د و ابل( 412- 410، ) اهینور س( 255) و محم و  418 -416، )سیمحم

د سیابل( 449 د سیابل( 280 -279: صص  3ج  )و محم و محم(  
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د سی، ابلاهیخال س( 49 - 30: صص  ،داتیتمه د سیابل( 74و  73) اهینورس( 49) و محمد سیابل( 118 - 117) و محم و محم (

د سیابل( 126،  122 - 119 د سیابل( 189 - 186) و محم د ، کفر ابل( 217 - 209) و محم 232،  233،  229 - 221) سیکفر محم 

د سیابل( د و ابل( 270،  267،  258، ) اهینور س( 249 -248) و محم د و ابل( 284) سینور محم سیمحم(  

  

  يشاهد بـاز - 2

ف عاشقان اتیاز خصوص یکی يشاهد باز  -شود یاو م يو صفات فرد تیمربوط به شخص شتریـ که ب یاحمد غزال ۀتصو 

  .اوست یپرست وصورت

 بایهر جا ز« دهیعق نیبا ا نانیا. مشاهده کرد بایز يدر صورتها توان ی، معتقد بودند که جمال خداوند را مهیاز صوف یگروه 

، جزء  1375فروزانفر، . (»اند کرده یو سجده م اند افتاده یبه خاك م يو شیپ ،روپوش و مالحظه و به آشکار ی، باند دهید یم ییرو

  )31: نینخست

احساس و ظرافت روح و  فیرا موجب تلط ییبایپرستش جمال و ز زین انیاز صوف یبعض« :سدینو یباره م نیاستاد فروزانفر در ا

 لهیبه نعت جمال در صور جم يحلول و ایآن را ظهور حق و  یو گاه اند شمرده یم تیو کمال انساناخالق  بیسرانجام سبب تهذ

» هیحلمان«را  روانشیو پ ستهیز یظاهراً در قرن سوم م يو. است یابوحلمان دمشقگروه  نیا ۀسردست. اند دانسته یم

  )525مقتول ( هیاز اعاظم صوفّ یانجیالقضات م نیو ع) 520 یمتوفّ( یاحمد غزال«  )30:همان.( اند خوانده یم

 نیهم بر ا) 688یمتوفّ( یعراق نیو فخرالد) 645 یمتوفّ( يریحر یو عل) 635 یمتوفّ( یالفخر کرمان یحامدبن اب نیو اوحدالد 

  )31 :همان. (»مذکور است هیصوف اتیدر کتب رجال و حکا شانیا یو جمال پرست يشاهد باز يها بوده اند و داستان دهیعق

گونه که از  کتب تذکره و تراجم رجال صورت گرفته است و آن در غالباً یرفتار به احمد غزال نیانتساب ا که استایان ذکر ش

  .مسأله نکرده است نیبه ا يا در آثارش اشاره يو دیآ یآثار او به دست م یبررس

او که از مخالفان سرسخت . است يم ابن جوزاشاره کرده است، المنتظ یتصوف احمد غزال یژگیو نیکه به ا یکتاب نیتر میقد

 آورد یم وسفیبن  نیرا از قول ابوالحس یتیاو حکا. اوست یپرست ، جمالردیگ یم يکه به و یاز اشکاالت یکیاست  یاحمد غزال

ک خواجه احمد بوده نامه کیدرحق  نیبار ابوالحس کیکه  اند، خواجه چون نامه را خو. نوشت يبه و يا غالم ترك که در تملّ

 نیدو چشم او زد و گفت ا انیبر م يا برآورد و غالم را صدا زد، غالم برخاست و از منبر باال رفت و خواجه احمد، بوسه يادیفر

  )262ـ  260:  9، ج  1359، يابن جوز. (است پاسخ آن نامه
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،  384، يابن جوز. (آورد یم یاحمد غزال یپرست جمال ةدربار يگرید تیحکا زیخود ن سیابل سیدر کتاب تلب يابن جوز 

  )294:  1، ج  1329 عسقالنی نیهمچن

ربن س یرافع. اشاره دارد یاحمد غزال یبه شاهد پرست نیدر التدو ی، رافعيپس از ابن جوز  یزنجان يدیضمن شرح حال مظفّ

نبر بود، ناگاه آن غالم داخل در جامع شهر بر م یالدوله، عالقه و نظر داشت و وقت از غالمان شرف یکیبه  یکه احمد غزال سدینو یم

 ياش را از سربرداشت و به سو کرد، آنگاه عمامه يرا بر زبان جار يسرش را بلند کرد و نگاهش به غالم افتاد و اشعار یشد و غزال

  )3131 ةشمار 435:  3، ج  1376، یرافع. (افکند انیقار

. و مطالعه است قیتحققابل  زین یهمدان القضات نیع اش، و شاگرد برجسته دیمردر آثار  یغزالتصوف احمد  یژگیو نیا

ل  ةدربار کهآن جا  داتیتمهدر  یقاض .است کردهمسأله اشاره  نیابه  داتیتمهتر در  ها و به صورت مفصل در نامه القضات نیع تمثّ

ت را آگاه  که، دار یمگوش  زینخبر را  نیا! دوست يا« :سدینو یم کند یمبحث  ام إِِ: فتگ. کند یمخواصاکُمی یإِلَر ظَالنَّ و 

رالملَ نَّإِفَ دونِوناً م لَه ب تیرأَ« : گفت گرید يجاو » اهللا کَلَ لَهیلَ یر  ل عراجِالمیع مرَأَ شابٍ صورهد همدانی( »ططَق  ،

شاهد «او آن را  که یمقام. ستمقام ا نیااو به  دنیرساند همه از بهر  هر چه به او داده که سدینو یماو در ادامه ) 294:  1377

... مقام است  نیااگر هر چه به من دهند نه از بهر  که کافرم! کند یمچه  یکسمقام با هر  نیا که یدانچه ! غایدر«. نامد یم» يباز

از نبوده است و آنگاه جگرت  يبازهرگز ترا شاهد  کهمگر  غایدر! يشنو یمچه . است يبازچه مقام است؟ شاهد  نیا که یدان

  )295: همان. (»آن پاره پاره نشده است رتیغدست عشق و 

که شاهد از  یدان یقدر نم نیتو هنوز ا... « :کند یاشاره م بایحق در صورت ز تیبحث، صراحتاً به امکان رؤ نیهم ي در ادامه

ل قتیآن حق. است باشد درج کوین يکه رو يشاهد مجاز نیدر ا قتیحق ياز شاهد باز یبیبر دلها نص! محبوب باشد يبرا ، تمثّ

. »خود نادر است یقیشاهد حق ي باشد که پرستنده يشاهد مجاز ي باد که پرستنده یکس يجانم فدا. توان کردن کویصورت ن نیبد

  )297: همان(

 نیار عمسأله در آث نیشواهد ا يبرا نکیا .مورد اشاره قرار نگرفته است یمسأله در آثار احمد غزال نیگفته شد ا شتریچنان که پ

  :به دیالقضات بنگر

  .321و  303،  297 - 293، صص داتیتمه .320 – 319، صص  2ج . 156 – 155 ص، ص 1ج  ،ها نامه

  

  اشعـار - 3
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به  ياشعار. شود یم دهید زین یـ که در آثار احمد غزالی و  عرب یـ فارس ي هست ، اشعارالقضات نیع يها نوشتهي الدر البه 

اشعار مشترك را  نیتمام ا القضات نیادعا کرد که ع توان یبدون شک نم. تیب کیاز  شتریب ایرع و ، مصی، رباعتیب يها صورت

 ریاشعار حاصل تأث نیاکثر ا میادعا کن شود یکه موجب م یمحکم ي نهیاقتباس کرده و فرا گرفته بوده است، اما قر یاز احمد غزال

احمد غزالی به شعر است چنان که او در میان کالمش و براي دلبستگی شگرف است،  القضات نیبر ع یاحمد غزال میمستق

در کتاب ) یعرب تیب 7و  یفارس تیب 116(شعر  تیب 123وجود  .کند یمو استناد  شود یمموضوعات گوناگون به شعر متوسل 

به  59:  تیهدا(.شده است نوشته »)القضات نیع(يمحبت و ۀدر غلب«  یهمچون سوانح، که بنابر قول و کم حجمی کوچک

عاست نیا بر گواه نیخود بهتر ) 91:  1375، ینقل از غزال نیاند مانند ع آشنا بوده یکه با احمد غزال یسندگانینو يبه هر رو. مد 

را در آثار خود  یآثار احمد غزال اتیاب اشعار و از يا ، پارهیعراق نیو  فخرالدي راز نیالد ،نجميناگور نیدالدیالقضات،حم

 ياز رو میاحتماال به شکل مستق(اشعار را  نیاز ا ياریاالسرار بس کشف ریاست که در تفس يبدی، مشانیا ي متر از همهمه. اند آورده

  .نقل کرده است) سوانح

  :میپرداز یم القضات نیو ع یدر آثار غزال -یعربی و فارساعم از  -شعارا نیبه ذکر ا الًیذ

  یفارس اتیاب 3-1

  یرباع
  لف تو ستمام ز ز دهیاز بس که کش

  
  بخم نیگشتم از آن دو زلف یموئ

  هم مهه م با تو بوپس چه عجب اگر ب نیز  
  

  3، چه افزون و چه کميمو کیدر زلف تو 
  

  )اختالف یبا اندک( 281، ص  1ج ،ها نامه. 38 -37 صص، سوانح

  
  به جهان میجزعشق نجوه ب تو از چون

  
  کسانیهجران و وصال تو مرا شد   

  
  بودنم ندارد سامانعشق تو  یب

  
  هجران یخواه ي وجو وصال توی خواه  

  
  101ص ، داتیتمه. 413دوم آن در ص  تیو ب 300، ص  1ها، ج نامه. 12سوانح، ص 

  
  و اصل جهان یتینهاد گ میدید

  
ت و عال برگذشت     آسان میوز علّ

  زال نقط برتر دان هیوان نور س  
  

  4ماند و نه آن نینه ا میگذشت زیزان ن  
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  249و  119صص  ،داتیتمه. 255، ص  2ها، ج نامه. 7ص انح،سو

  
  با عشق روان شد از عدم مرکب ما

}  
  شب ما میروشن ز چراغ وصل دا  

  در مذهب ما ستیکه حرام ن یزان م  
  

  لب ما یابیعدم خشک ن تا بازِ  
  

  312، ص  3ج  ،ها نامه. 4ص  ،سوانح

  
  چون آب و گل مرا مصور کردند

  
  شق تو گوهر کردندض و عرَجانم ع  

  کردند یتر م و قضا قلم چو ریتقد  
  

  حسن تو و عشق من برابر کردند  
  

ل تیباز  لتنها مصرع او )تصحیح ریتر(ي ما  استفادهمورد  چاپي ، در نسخه بدلها 8ص ، سوانح ا در چاپ  آمده است اوام

  .ی آمده استباعر کاملصورت  )ندرج در مجموعه آثار فارسی غزالیم( 110ص سوانح، دیگر

  )تفاوت یبا اندک( 113، ص  داتیتمه. )تفاوت یبا اندک( 11، ص  2ها، ج  نامه

  
  همه پاك نمیبل تا بدرند پوست

  
  چاالك اریع اری ياز بهر تو ا  

  
  باش و از خلق چه باك گانهیدر عشق، 

  
  معشوق ترا و بر سر عالم خاك  

  
  )تفاوت یبا اندک( 143، ص  2ج ، ها نامه. 16سوانح ، ص 

  
  یو تابان گشت يماه برآمد يا

  
  یخرامان گشت شیگرد فلک خو  

  یبرابر جان گشت یچون دانست  
  

  5یو پنهان گشت يناگاه فروشد  
  

  210ص  2ج ، ها نامه. 17ص  ،سوانح

  
  زنده یجهان نیدو سه، تا در ا يروز

  
  زنده یشرمت بادا اگر به جان  

  مرده یعشق مباش تا نباش یب  
  

  6زنده یتا بمان ریدر عشق بم  
  

  :صورت آمده است نیبه ا دوم تیبدر  ادیبا اختالف ز 98ص ، داتیدر تمه . 296ص ی، غزالی آثار فارس  مجموعه
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  جهانم زنده نیدو که اندر يروز
  

  شرمم بادا اگر به جانم زنده  
  رمیم شتیآن لحظه شوم زنده که پ  

  
  تو مانم زنده یکه ب رمیو آن دم م  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ                                    

  
  چندان نازست ز عشق تو در سر من

  
  تو بر من  یتا در غلطم که عاشق  

  زند وصال تو بر در من مهیخ ای  
  

  سر من نیغلط شود ا نیدر سر ا ای  
  

  )اختالف یبا اندک( 236ص ، داتیهتم. )اختالف یاول با اندک تیفقط ب(  370و  93، صص  1ها، ج  نامه. 30ص  ،سوانح

  
  که کند يشمار نکند غلط، ارمی

  
  که کند يارینکند در اخت يجور  

  
  342و  302، ص  1ج  ،ها نامه). یغزالی مجموعه آثار فارس( 119، ص هینیع

  
  نمیکه من مسک نسانیبد ستیکس ن

  
  نمیتو غمگ دنیو ناد دنیکز د  

  
  )کامل یرباع( 106ص ، داتیتمه. 358، ص  2، ج)کامل یاعرب( 412، ص 1ج  ،ها نامه. 84ص  ،سوانح

  
  بردار یشام نۀیآبگ سنگ از بر

  
  7من ای یشهر تو باش نیکه در ا رایز  

  
جلد، تنها مصرع اول آن  نیهم 474و  174در صفحات  .210و  83ص ص،  2ج ، ها نامه. 295ص  ی،غزال یآثار فارس  مجموعه

  .اختالف آمده است یبا کم

  
  تو کتای يتا نشو ینرسدر من 

  
  من ای یتو گنج ایکاندر ره عشق   

  
ص ، 2و ج  158، ص  1ج  ،ها در نامه زین تیب نی، مصرع دوم ا 84، ص  2ج ،ها نامه.  )یکامل رباع صورت( 87، صسوانح

  .آمده است 172

  
  پور مغان را بده به پور مغان اریب

  
  8که روستم را هم رخش روستم کشدا  
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 ،ص)کامل تیب( 216 ص،) مصرع دوم( 210، ص  2ج. )فقط مصرع دوم( 241و  153، صص  1ها، ج نامه .23ص ، سوانح

  )مصرع دوم( 288، ص  3ج. غزل نیاز ا گرید تیچهار ب 341صغزل،  نیاز ا گرید یتیب 321

  
  انیع دستشیست هرگز کس ند دهیعشق پوش

  
  

  عاشقان نیزنند ا یتا ک هودهیب يالفها
  

  زند یم یخود در عشق الفهر کس از پندار 
  

  و از چنان نیوز چن یعشق از پندار خال  
  

  )تفاوت یبا کم( 286ص ، داتیتمه. 217، ص  2ج، ها نامه. 10سوانح، ص 

  
  يدگر از پرده برون آورد یلعب

  
  توست ةپرد نیکه در ا ها یبس بوالعجب  

  

  )کامل یرباع( 409، ص  2ها، ج نامه). یغزالی فارسمجموعه آثار ( 197ص  ،هینیع

  
  افتد اریدر دام به طمع، مرغ بس

  
  نار افتد پروانه به طمع نور در  

  
  :به صورت 474، ص  2، جاه نامه. 40سوانح، ص 

  دیاز تو بنگردم ار چه آزار آ
  

  
  دیپروانه به طمع نور در نار آ

  

      
  طلب خواهد کرد شیگر عشق حق خو

  
  که او ادب خواهد کرد ایبس مدع  

  
  313، ص  3ها، ج نامه). یغزالی فارسمجموعه آثار (190، ص هینیع

  :»نمؤْرآه المم نُمؤْالم« ثیحد نیا یدر معن دیگو یبشنو که چه م یاز خواجه احمد غزال«

  
  دل است نیجمالت ا يرو نۀییخدا آ يا

  
  جان ما برگ گل است و عشق تو چون بلبل است  

  
  وجود یب نمیدر جمال نور تو خود را بب

  
  »... خود حاصل است یکیعالم مراد هر  نیدر اپس   

  

  .)میاوردیناختصار ادامۀ آن را  تیرعاي برا کهاست  تیبشعر هفت  نیا(282 - 281صص ، داتیتمه
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  یفارسي مصـرعها 3-2

  9روز بود يشو داریترسم که چو ب                             

  468، ص  1ج ها، نامه). یغزالی فارسمجموعه آثار ( 193ص  ،هینیع

  

  خشک یآب یو لب از ب انیپا یغرقاب ب                          

متفاوت در ضبط  یو اندک تیبه صورت ب( 83، ص  2ها، ج نامه.  )یغزالی فارسمجموعه آثار ( 231ص  ،یاحمد غزال يها نامه

  )نسخه

  

  میبر شاخ طرب هزار دستان توا                             

  226، ص  2ها، ج نامه. 91سوانح، ص 

  

  10میشیو هم شکار خو میادانیص                           

  243، ص  2ها، ج  نامه.  25ص  ،سوانح

  

  یعرب اتیاب 3-3

  
  قهایر یإِل تئْمذا ما ظَإِ

  
  جلْعت المدامنْه مد ه الیب  

  أَ ونَی المدامهایرِ نْه مق  
  

  11الیعل اًبلْقَ لُلِّعأُولکنْ   
  

  23، ص  1ج ،ها نامه. 7ص  ،مجالس. 3ص  ،سوانح

  
لَ وطِّقُ وعإِ تثُ باًرإِ مباًر  

  
  12واهس یإِل ادؤالفُ نَّما حلَ  

  
  96، ص  1ج ، ها نامه. 13ص  ،مجالس
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سر وف   بارالغُ یذا انجلَإِ يتَ
  

ک  سرَفَأَ     13مارم حأَتَحتَ
  

  183،ص  1ج، ها نامه). یغزالی فارسآثار مجموعه ( 194، صهینیع

  
و  نت الهو اسالنّ ثَدذا ما حإِکُ   يبِ

  
  و ت   براتالعبِ بکونَی مه ضَحکْ

تَ لَیذا ما قإِ ترْصفَ   هذا میم  
  

  راتفَالزَّ و وحِالنَّبِ مهتُبجِأَ  
  

  209ص  1ج ها، نامه. 51ص  ،سمجال
  

  
    

  
نأَ ق خَ یال فَاسراًم ه یل لْقُ والخَ یرُم  

  
  ن و ق س کَنَ الج دقَ و اًرّس یالتَ أَمرُه  

  
ن و يأَهو نْم مِاسبِ حبفَ ع ید ن نِع کُ   یالْ

  
الخَ     14رُتْها سوند نْم اتلذّالَّ یف رَیفَ

  
  )تفاوت یبا اندک( 365، ص  1ج، ها نامه. 47ص ، مجالس

  
عم تلْخَد ذا ماإِ لْخُادفَ   یأَ

  
  رُاخْ ورَذا ما خَإِ ججرَخْأَ ت15س  

  
   103، ص  2ج 397،ص  1ج ،ها نامه. 20ص ، مجالس

  
  اًیح تیناد ولَ تعمسأَ دقَلَ

  
  و اهیلکنْ الح لنْم 16يأُناد  

  
  402و  100 ص، ص 2ج. 414، ص  1ج ، ها نامه. 68ص  ،مجالس

  
  هتَساءإِ محوی عشاف ههِجو یف

  
  لوبِالقُ نِع و یت عاذ یأْ 17رِیبِالم  

  
 یبا اندک( 70، ص  2ج . )تفاوت یبه صورت نثر و با اندک( 469، ص  1ج، ها نامه). یغزالی فارسمجموعه آثار (191ص ، هینیع

  )تفاوت

  
  هشوبم مورِاألُ ماتیعظ نَّإِفَ

  
  18دساوِاألَ ونِطُب یف عاتدوتَسمبِ  

  
  )تفاوت یشعر و با اندک نیاز ا يگرید اتیهمراه با اب( 123، ص  2ج، ها نامه. 49ص ، جالسم
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ت یإِل رْظُنْأُ   يالواد هساح یف یناقَ

  
د   ر دهیشَ الس   ادیم تحتَ نْم يبِ

  
  )تفاوت یبا اندک( 185، ص  2ج ها، نامه). یغزالی فارسمجموعه آثار ( 82،ص ریالط رساله

  
ن ئاًیه ینَع مِیالنَّع ربابِأَلم هم  

  
  و لْلک قِعاش س ما  نِیالمیرَّع 19تَج  

  
  322، ص  2ج ، ها نامه. 8ص ، مجالس

  

  یعربي مصرعها 3-4

  

                              یشُتَ دج ر و ک تَأْسون يأُخْ نْ 20یم  

  242، ص  2ج.348ـ  349، صص  1ج ، ها نامه.  5ص ، مجالس

  

                                 ولٌی لخُ نْمؤُماصؤُعافَشُ هه  

  )تفاوت یبا اندک( 442، ص  3ج) تفاوت یبا اندک( 158، ص  2ج ، ها نامه.46مجالس، ص 

  

  یجمالت و عبارات عرب - 4

  

  21مرَهطَف و اسِیاألَکْ موذا نَبح ای       

   469و  63، ص  1ها، ج  نامه. 21ص ، مجالس

  

  

، إِدراك نْع زُجعلْاَ        اإلِدراك ك ر22د  

  58ص ، داتیتمه. 28، ص  2ج، ها نامه). یغزالی فارسمجموعه آثار (227ص ی، احمد غزال يها نامه. 75و  50ص ، سوانح



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٧ ٢ 
 

  

       فُلَتَ اهللاِ یکانَ ف نْملَ ه فُلَخَ اهللاِ یکانَ ع23ه  

  )ثیبه عنوان حد( 173، ص  2ها، ج نامه). 281ص ی غزالی عه آثار فارسمجمو( دیالتوح کلمهی ف دیالتجر

  

  نِیالِّلسانَ دحأَ ملَلقَاَ

  303، ص 3ها، ج نامه). یغزالی فارسمجموعه آثار ( 210ص  ،هینیع

  

و خْالمل صونَل ظ رٍطَخَ یعمٍیع  

  135،  صداتیتمه). یغزالی فارسمجموعه آثار ( 194، هینیع

  

  اتیحکا - 5

  24ید معشوق طوسکردن محم نماز تیحکا -

  62، ص  1ج ، ها نامه. )بدون ذکر نام محمد معشوق( 22مجالس، ص 

  25....بازداشت و  حج که او را از یاو با کس داریو دی بسطام دیزیبه حج رفتن با  تیحکا -

  )وض شده استو آن مرد ع دیزیبا  يبه صورت عکس آمده و جا تیحکا(  94، ص داتیتمه. 50مجالس، ص 

  

  فتصـو خیسخن مشا - 6

  .».، خود اول او مرا خواسته بودخواهم یگاه پنداشتم که من او را م نیبه چند« :یبسطام دیزیبا  -

  12، ص  2ج، ها نامه. 41ص  ،سوانح

  

رَّتَ، فَردقْتَ ملَ نْإِ: قالَ« :یبسطام دیزیبا - عی هنَّإِ، فَائهیأول وبِلُقُ یإِل بقَ ل طَّلل بِلْقَ یعویفَه ،یب ح نْم إِ نبتسمبِلْقَ یف هه.«  

  452و  421، صص  2ها، ج نامه. 3، ص سمجال
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  »!تو ۀمن معشوق يا« :یابوالحسن خرقان -

  134ص ، داتیتمه. 249، ص  2ج .370 و 93 صص ،1 ، جها نامه. 30ص ، سوانح

  

  ».برجا خواهد بود درد نیتا خدا بر جا خواهد بود، ا است که يرا درد نوسلَب« :یابوالحسن خرقان -

  134، ص داتیتمه. 249، ص  2ج. 212، ص  1ج، ها نامه). یغزالی فارسمجموعه آثار ( 244ص ی، غزال يها نامه

  

نا «: يبغداد دیجن - الم   ».هشارإِکَ

  . 69، ص قیالحقا زبده. 106و  5 صص ،سوانح

  

  بهمشا فاتیو توص التی، تمثریتعاب - 7

نکتۀ . آورد یم ریپ فیآن جمالت را در توص هیالقضات شب نیکه ع آورد یم یعشق، جمالت فیدر سوانح، در توص یغزال

ا من «: داند یسالک م رِیعشق را پ یی، در جایاست که قاض نیجالب ا لِیدل که میگو یمام  ي را عشق مبتد -یتعال-يخدامعرفت

ی، همدان(».ندیبو معشوق را بر قدر عشق  دنیرسعاشق به معشوق به عشق تواند . ة راه نباشدعشق نباشد او روند رِیپرا  هرکه. باشد

1377  :283(  

  47، ص  1ج ، ها نامه. 9-8 صص ،سوانح

  

  شدن در زلف معشوق يمو -

  )تیب کیدر ضمن ( 129، ص  1ج ،ها نامه. 37ص ، سوانح

  

  

  معرفت دربارة  -

  193، ص  1ج، ها نامه. 17ص ، سوانح

  

  بوقلمون وقت -

  )یغزالی فارسمجموعه آثار ( 234ی، ص احمد غزال يها نامه. 35و  20،  5صص  ح،سوان
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  319، ص  3ج. 321 و 309 ص، ص 1ج ، ها نامه

  

  سوار شدن رکابدار بر مرکب سلطان -

  395و  322، صص  3ج. 69و  68، صص  2ج، ها نامه. 5ص ، سوانح

  

  »....پروانه که عاشق آتش آمد « -

  100-99صص ، داتیتمه. 59ص  ،حسوان

  

  »صفت ،بود و روح ،ذات) عشق(گاه او « -

  113ص  ،داتیتمه. 8ص ، سوانح

  

  

  معشوق يانس عاشق با سگ کو -

  139ص ، داتیتمه. 43ص ، سوانح

  

  )1 ۀیآي، شورسورة (»حم عسق« حیشرح و توض

 ،)همان( 227 صی، احمد غزال يها نامه )ضاتالق نیپرسش ع( ،)یغزالی فارسمجموعه آثار ( 222ص  یاحمد غزال يها نامه

  65ص  ،داتیتمه. 403و  333 ، 316، صص  3ها، ج  نامه. )یپاسخ غزال(

  

  ریالط اشاره به داستان منطق -

ار،(یغزال ریرساله الط   200، ص  1ج، ها نامه). 1383:119عطّ

  

  )ع(یگفتار خداوند با داود نب -
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  287، ص  1ج، ها نامه. 42ص  ،مجالس

  

  )ع(مانیاستان هدهد و غائب شدنش از نظر سلد -

  239، ص داتیتمه). یغزالی فارسمجموعه آثار ( 225ی، صاحمد غزال يها نامه

  

   »نـایعلَ المس« حیو توض ریتفس -

 و »نایعلَ  المس« ةدربار زین یاست، سؤال دهیواقعات خود را پرس ینوشته و شرح برخ یکه به احمد غزال يا در نامه القضات نیع

  .پاسخ آن را نوشته است يا در نامه یکه احمد غزال دهیآن پرس و الف نون

ص  القضات نیع ۀنامه در جلد سوم نام نیا.)القضات نیع ۀنام( 221ص ) یغزالی فارسمجموعه آثار ( یاحمد غزال يها نامه 

. 341، ص  1ج، ها نامه. )یپاسخ غزال( 224ص ) یغزالی فارسمجموعه آثار (، یاحمد غزال يها نامه .چاپ شده است زین 401

  333و  305 ص، ص 3ج، ها نامه. 111، ص  2ج، ها نامه

  

  :القضات آمده است نیدر آثار ع یکه نام احمد غزال يموارد - 8

. 380، ) بدون ذکر احمد( 125ـ  124و  64،  51، صص  2ج. 375، )بدون ذکر احمد( 374ـ  373،  97،  63 ص، ص 1ها، ج نامه

  .394،  26،317)رمیبا لفظ پ( 298 ،)ما خیلفظ ش با( 283ـ  280،  272،  251ـ  250،  48، صص داتیتمه. 401، ص  3ج 

  

  :سخن پایانی 

الی ها نوشتهدر میان ...) اعم از مضامین،تعابیر، اشعار، حکایات و( ي مشترك ها گزارهآنچه در این نوشتار بیان شد،   ي احمد غزّ

ی براي . ی استو عین القضات همدان ي عالقه مند در تأثیر پذیري  خوانندهحجم این مشترکات چندان هست که براي محقّق و حتّ

ر و  دربارهقاضی از احمد غزالی ایجاد یقین کند اما حقیقت آن است که پژوهش حاضر، تنها تمهیدي است  ي این تأثیر و تأثّ

  .اگانه در این زمینه قرار گیردي بحثی تحلیلی و جد هیدستمامحتواي این نوشتار، باید 

ي آغازي دارد و  بسا که در ابتدا داراي صورتی ساده و بی پیرایه است اما با گذشت زمان و توسط افراد  نقطههر تفکّري، 

، اجزاء و زوایدي به خود  که آن را با صورت نخستینش متفاوت و  ردیگ یممختلف و حتّی تحت تأثیر فرهنگ جغرافیایی خاص
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ي سیر یک تفکر، بیش از هر چیز ما را از داد و ستدهاي فرهنگی، پسند و ناپسند نسلها، نوع بینش  مطالعه. دهد یممتضاد نشان  بعضاً

ران و  نحوهو  هم از این روست که بررسی و تحقیق در متون کهن از  کند یمآگاه ... ي نگرش، پویندگی یا رکود و جمود متفکّ

رها م و ضروري است  منظر کشف تأثیرها و تأثّ و نیز دریافت روابط پنهان و آشکار میان نویسندگان و متفکّران گذشته، امري مسلّ

تی که    .ي فرهنگی خود را بهتر بشناسد پشتوانهپیشینه و  خواهد یمبویژه براي ملّ

  

  نوشتهـا یپ

  227-216، صص  1381، يمرموزات اسد: به دیبنگر يو شرح حال و یزندگ ةـ دربار1

اق آرد که هشام بن سالم م یسیاز ابوع زین ياشعر« : سدینو یم اهینور س ةدربار يمنزو ینقیعل ـ دکتر2 خدا ، وفره « : گفت یور

 22: 2   4چ  یو ملل و نحل شهرستان 51:  يو فرق بغداد 105: 1 يمقاالت االشعر( باشد یم اهیس يدارد که نور) اهیزلف س(= 

سوم نزد  ةدر سد ینور ظلمان« :آورند یهمان صفحه م یو در پاورق) یقیز هشام جوالبه نقل ا 144ص  یترکۀ اصفهان ۀترجم

  .238، ص  3ج ،القضات نیعي ها به نقل از نامه»  224ص  اهینور س. مبدأ شر بوده است یبه معن زین انیقرمط

  327، ص یاحمد غزال یرسبه نقل از مجموعه آثار فا. آمده است یاحمد غزال به نام نیدر عرفات العاشق یرباع نیـ ا3

 164، ص یتصوف اسالم: زیو ن) قاتیتعل( 223، ص يمرموزات اسد: به دیبنگر یابوالحسن بست یرباع نیا ةـ دربار4

  )مترجم يادداشتهای(

  319، ص یاحمد غزال یبه نقل از مجموعه آثار فارس. ثبت شده است یاحمد غزال به نام نیدر عرفات العاشق یرباع نیـ ا5

، یاحمد غزال یمجموعه آثار فارس: به نقل از . دانسته شده است یاحمد غزال ةسرود 209در نزهه المجالس ص  یرباع نیـ ا6

  .296ص 

از  574، ص  2ج  قیالحقا و طرائق 145، ص  1الفصحا، ج ، مجمع 59ص  نیالعارف اضیاست که در ر یرباع کیاز  تیب نیـ ا7

  342، ص یاحمد غزال یمجموعه آثار فارسدانسته شده است به نقل از  یاحمد غزال

اقتباس شده  يرمعزیغزل ام کیاز  رییتغ یالقضات با اندک نیع يها و نامه یآن در سوانح احمد غزال اتیاب گریو د تیب نیـ ا8

  .772، ص يمعز ریام وانید :به دیبنگر. است

به نقل . آمده است هینیع یو متفاوت با رباع 365ص  نیالجامع للطائف البسات نیدر کتاب الست یرباع کیمصرع ضمن  نیـ ا9

  .359، ص یاحمد غزال یاز مجموعه آثار فارس
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ثبت شده است به نقل از  یبه نام احمد غزال نیو عرفات العاشق 427است که در مرصادالعباد ص  یرباع کیمصرع از  نیـ ا10

  .322، ص یاحمد غزال یمجموعه آثار فارس

  .311ص  یاحمد غزال یبه نقل از مجموعه آثار فارس. است) هـ 324 یمتوف( یمکبر ۀاز جحظ تیدو ب نیـ ا11

  179، ص یو مجالس احمد غزال 116التعرّف ص : به دیبنگر. است یادهم بلخ میاز ابراه تیـ ظاهراً ب12

  :است آمده ریبه صورت ز هینی، در متن عتیب نیمنظوم ا ۀـ ترجم13

  
  زدیغبار، شک برخ دیچون بنش

  
  يخر ي الشه ایرانت  ریاست به زکاسب   

  

  242، ص یبه نقل از مجالس احمد غزال. است) هـ 198 یمتوف(از ابونواس  اتیـ اب14

نُّه «: آمده است 2/577 کشکولدر ...  ـ15 تَأظُ سب  ۀترجم. داند یم یشعر را از غزال نیا 54/  4 هیدر طبقات الشافع یسبک و» یللْ

  :آمده است 110/ 2ح تعرّف در شر تیب نیمنظوم ا
  فراز کرده دو چشم ییاندر آ

  
  خموش دو لب يرو رونیباز ب  

  
  202، ص یمجالس احمد غزال: به نقل از

ه است  رّیکث ةسرود تیـ ب16   .261، ص یمجالس احمد غزال: به نقل از. دوستش سروده است يکه در رثا) 105 یمتوف(عزّ

به . آمده است ياز حکم بن عمرو شار 199/ 6 انیاالع اتیو در وف يبصر ینبره مازنق از حکم بن 279/ 4الذهب  ـ در مروج17

  .356ص  یاحمد غزال ینقل از مجموعه آثار فارس

  243، ص یاحمد غزال یار فارسثبه نقل از مجموعه آ. است) هـ 220 یمتوف( یعتّاب یاز کلثوم بن عمرو تغلب تیـ ب18

  .169، ص یبه نقل از مجالس احمد غزال. 1/87ألدب ا حانهیر: نک. است یاز اصمع تیـ ب19

  .165ـ  164، صص یمجالس احمد غزال: به نقل از . از صالح بن عبدالقدوس است ایاز اسماء بن خارجه و  ی استتیب عجز ـ20

  204ص  ید غزالبه نقل از مجالس احم... و  1/211 اءیاالول هی، حل 2/228و  156/ 1قوت القلوب : ـ از سخنان ابودرداء است21

و ) یکدکن یعیدکتر شف حیتصح(  465، ریمنطق الط: به دیبنگر: اند و ابوبکر نقل کرده) ع( طالبیبن اب یعبارت را از عل نیـ ا22

ص  بیالغر ياز ابوبکر در شکو گرید يبا گفتار دیکن سهیجمله را مقا نیا نیهمچن. 333، ص یاحمد غزال یمجموعه آثار فارس زین

51.  
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به عنوان  نیهمچن) 102، ص اءیطبقات االول(دانسته شده است  یاز احمد غزال زین 2/75 هیعبارت در الکواکب الدر نیـ ا23

  282-281،ص  یاحمد غزال یبه نقل از مجموعه آثار فارس. دانسته شده است یسخن شبل زیو ن ثیحد

   ). قاتیتعل(،746، ریالط و منطق) قاتیتعل( 205، ص یمجالس احمد غزال: به دیبنگر تیحکا نیا ةـ دربار24

  )قاتیتعل( 244، ص  یمجالس احمد غزال: به دیبنگر تیحکا نیا ةـ دربار25

از کرامات احمد  یکیکه  نیبا توجه به ا ژهیبو است یجا احمد غزال نیدر ا» رمیپ«القضات از  نیمقصود ع ادیـ به احتمال ز26

  )مقدمه( 128، ص یاحمد غزال یمجموعه آثار فارس : به دیگربن. بوده است) ص(دبا حضرت محم داری، دیغزال
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  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران به اهتمام احمد مجاهد، ):1376( ـــــــــــــ، مجالس،

  .انتشارات دانشگاه تهران : تهران به اهتمام احمد مجاهد، ):1376( ،یآثار فارس ي ـــــــــــــ، مجموعه

انتشارات خانقاه  :تهران ،ينصراهللا پورجواد حیتصح ):2536( ،یالقضات همدان نیبا ع یــــــــــــ، مکاتبات خواجه احمد غزالـ 
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 یانجمن شاهنشاه هینشر(خرد،  دانیجاو: تهران ،يبه اهتمام نصراهللا پورجواد ):2536( ،یاز احمد غزال یـــــــــــــ، مکتوب

  .، بهار 1، ش 3، سال ) نرایا ي فلسفه

  .یو فرهنگ یانتشارات علم :تهران ،فیشر يشرح مثنو ):1375( ،الزمان عیفروزانفر ، بد
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  .سرور یمحمود، طه عبدالباق میحلعبدال )م 1960/ ، ه ق1379( ، ابوبکر، التعرف لمذهب اهل التصوف،يکالباد

  .تهران، يعبدالغفور روان فرهاد ي حالج، ترجمه یقوس زندگ ):1348( ،ی، لوئونینیماس
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175  

  پور از منظر اصطالحات عامیانه بررسی صور خیال شعر قیصر امین
 1مهدي خادمی کوالیی

 2علی واسو جویباري

  چکیده 
کاربرد . است هاي اخیر است که اشعارش در میان شعر دوستان، با اقبال رو به رو شده ي دهه پور از شاعران برجسته قیصر امین
قان و پژوهندگان دور   سزایی داشته، درحالی که این موضوع مه در این امر، سهم بهاصطالحات عا تا حدودي از نظر محقّ

  . است پور، به کارگیري اصطالحات عامیانه، براي ایجاد و آفرینش صور خیال و ارتقاي سطح شعري  یناماز شگردهاي . است مانده
اي خاص  تر با مخاطب، در اشعار او، جلوه تاثیرگذاري و ارتباط هرچه بیش توجه شاعر به اصطالحات عامیانه و مردمی براي

، تشخیص، )پارادوکس(نما  هاي زیبایی چون  متناقض پرکاربرد امروزي، آرایه تعابیر و اصطالحات عامه و شاعر با استفاده از. دارد
به کارگیري هنرمندانه و . آورد فرا یاد می هاي لطیف او، شگردهاي هنري حافظ را تشبیه و ایهام را خلق کرده که ایهام

ي این اصطالحات عامه، در جهت آفرینش صور خیال، از نکات قابل تامل شعر اوست که در این مقاله به آن پرداخته  هوشمندانه
  .شود می

  
  

  .پور صورخیال، اصطالحات عامه، شعر،  قیصر امین :کلیدواژه

                                                        
 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور -1
 ي دکتراي ادبیات دانشجوي دوره -2
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  مقدمه 
یابی به  دستپور براي  ینامتالش . ي تازه استکردیروی با ادبي ها هیآرا، استفاده از پور نیامشعر ي  برجستهي ها یژگیوی از کی

روش او در ایجاد صور خیال در . گذارد یمصور خیال تاثیر  ي او از استفادهي  یوهشزبانی ساده و پیراسته و مردمی، بر کیفیت و 
تظرفی امکانات و خوب بهاو . اسلوبی تازه است یی دارد و دارايها تفاوتمقایسه با دیگر شاعران،  هاي زبان را در تصویرآفرینی  ی

ي صورخیال در اشعار خود، ساز برجستهاو نخواسته براي . رو، برخورد قیصر با عنصر خیال، هوشمندانه بوده است از این. شناسد یم
هاي بیانی خویش را با زبانی ساده،  يهنرمنداست تا  یدهکوشگرایی روي آورد بلکه  یذهنبه ترفندهایی از نوع تزاحم خیال و 

  :گوید یماو خود در این باره . جایگزین آن کند

کوشد تا در صور خیال نیز به زبان ساده بگراید  یمگیرد، به همین سبب او  یمي او نشأت  آگاهانهیی در شعر، از تالش گو ساده
داند؛ از این رو، همواره  یمینی، آمیختن صورخیال با تعابیر و اصطالحات عامه و مردمی گز سادهو بهترین راه و روش را در این 

تر بر مخاطب، بر صمیمیت شعرش نیز   یشبگیرد، تا عالوه بر تاثیربخشی  کار بهیال را به همراه اصطالحات عامه خ صورکوشد تا  یم
یت فراوان دارد و اسلوبی جز این را دردي بزرگ گرا ساده. بیفزاید در / این درد کوچکی نیست«: داند یمیی در نظر شاعر اهم

بنابراین از ). 323: همان(» ....دانند ینماین صادقان ساده / گویا زبان شعر مرا، دیگر/ خوانند ینمبه شور شعر مرا / مردم/ روستاي ما
  .کوشد تا شعري مناسب و درخور مخاطب بسراید یمکه مخاطبان شاعر، عموم مردم هستند،  جا آن

ي عناصر  همهمعنایی است که در میان یکی از دالیل خوش ساخت بودن شعرهایش جامعیت و هماهنگی، یعنی تناسب لفظی و 
ت در امروزي کردن آن، همچنین  . است نهفتهشعر وي  یري عناصر عامیانه در خلق و آفرینش کارگ بهاستفاده از صنایع بدیعی و دقّ

  .ها، از مسایل قابل تامل شعر اوست یهآرااین 
ت و تاثیر اصطالحات عامیانه را در ا ترین  يمحورپور بررسی کرده و  ینامیجاد صور خیال شعر در این پژوهش برآنیم تا کیفی

فه تقابلپور را، با توجه به  ینامي قیصر ها سرودهي ها مؤلّ ه، در قالب چند  یي پربسامد مثل ایهام، تشخیص،  یهآراهاي زبان عام
  .حس آمیزي و تشبیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهیمپارادوکس، 

  

   :ایهام و ایهام تناسب) لفا
ایهام، در اصطالح بدیع آن است که لفظی بیاورند که داراي دو معنی نزدیک و دور از ذهن باشد و آن طور به کار ببرند که «

  ).269: 1367همایی،(» شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل شود
سب نباشد، اما در معنی دیگر تناسب ایهام تناسب، آن است که الفاظ جمله در آن معنی که مراد گوینده است با یکدیگر متنا«

  ).272: همان(» داشته باشد

  خورد ینماین دردها به درد دل من   
  ي  رخ  و  زلف  و خطّ و خالها واژهشیواست   

  خورد ینمبه درد سرودن  ها حرفاین 
                                                                                                                             خــــورد       ینمــي  غـــزل  مــن   یـوهشاما  به  

  )182: 1388اشعار،  ي کامل مجموعه(             
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 کاربردی و کالمي ساختارهاي زبان و ها تیظرفو  ها ظرافتشناخت شاعر از . ي استشعري ها هیآرا نیباتریزاز  هامیا
قالب، کمابیش شباهتی به قیصر در شعر پس از ان .است هیآرا نیاي ریکارگوي در به  قیتوفعامل  نیتر مهم، ها آني  هنرمندانه

  .ي لفظی و معنایی در کالم استها تناسبیکی از این وجوه شباهت، توجه به . یابد یمحافظ در میان شاعران کهن 
ي او،  استادانههاي  یشیاند، باریک )ع(ي است در تصویر سر مبارك امام حسینا سروده، که سوگ "نی نامه"درمثنوي «

  :گیرند یمو تلمیح را هم به عهده  "براعت استهالل"ي  یفهوظهمان حال،  هایی آفریده است که در یهاما
  ي دیگــــر ســـــرودن ا نامـــهخــوشا نــی   خــوشا از نــی خـــوشا از ســـر ســـرودن

  )363: مجموعه(                                     
  : یا   

خدا چون دست در لوح و قلم زد       
  

  او را به خطّ نی رقم زدسر    
  )363: همان(                                  

در تمام این . نیست ها آن، اما به طور قاطعانه، هیچ یک از )ع(هم نی است، هم قلم، هم نیشکر، هم امام "نی "در این شعر، 
ي زبان، و غیر از تخیل گسترده و ها وخمه به چم ي خداداد و جوشش و استادي و آشنایی استادان یحهقر، قیصر، غیر از ها دستاورد

موسوي گرمارودي، (» است بردهاز آن بهره  وار حافظاست که  هاي بسیار ماهرانه یهاماي کوشش، مدیون ها حوزهاحاطه به 
220:1389 .(  

  : آبدار -1

  .ناب و عالی) خیس و آبدار  ج) ب)   ذیل آبدار: 1387نجفی،(کنایه از توأم با شدت و حدت یا مبالغه ) الف
  :آب و هوا-2

به جز آه   ي دل نیست به جز اشک و  یهسرما
  

  پس دست کم این آب و هوا را نفروشید 
  )66: مجموعه(                             

  :یا در بیت زیر).  آه(، هوا)اشک(آب)آب و هوا به معنی اقلیم    ب) الف: ایهام وجود دارد "آب و هوا"در تعبیر 
هرنفس آهی و هر آینه اشکی شد       

  
  که باید گفت؟وضع این آب و هوا را به 

  )225: همان(                                  
  :ازچه -3

  گلوي شوق که باشد، طناب الزم نیست بافد یمخیال   دار    تو را   خصم   از چه    
 )390: همان(                               

    .دباف یماز چه جنسی ) ب.      بافد یمبراي چه ) الف                 
  :از نو-4

  اگر سنّت اوست نوآوري
  

  نگاهـی هم از نو به سنـــّت کنیـــم               
)                                                                                                                            65: همان(                             

دیشب باران قرار با پنجره داشت                
       کرد پنجره پچ پچ  گوش بهیک ریز  

  

  روبوسی آبدار با پنجره داشت
  چـکار با پنجـره داشت؟...چک چک، چک چک 

  )89: مجموعه(                          
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تی     ب) الف               د) از افق نو و تازه، مقابل  سنّ در تعبیر عامیانه به معنی دوباره و مجد  
  :بلند -5

  از بس که بلند بود داد دل ما  اي    داد   به   داد   دل   ما   کس    نرسید     
  )93:همان(                                       

ارتفاع  بلند «ي نرسید، به معناي  ینهقر، در نظر گرفته و هم به »بلندي و قوت بسیار باالي  صدا«را، هم به معناي » از بس بلند«
  .»آن

  :تیره -6
اي عشق از آتش اصل و نسب داري          

                                                                                                                                                                                             
  ي دودي، از دودمــــان  بــــــاد  یرهتاز 

                                                                                                                             )                212: همان(                                 
  .تیرگی، مقابل روشنی که با دود در تناسب است) تیره و نژاد    ب) الف                

  :پروانه -7
ي پروانه به جز کرم نلولد       یلهپدر 

  
  ي پرواز رها را نفروشید پروانه

  )67: همان(                                   
» و اقسام متعدد دارد ها گونهي پروانگان، جزو حشرات که  یرهتاز )جواز و اجازه نامه ب) الف«: »پروانه«ایهام تناسب در 

  . »کرم، نلولد، پروانه«تناسب میان ). نهذیل پروا: 1371معین،(
  :پشت گوش انداختن/ روشن/ حرف اول و آخر -8

ل و آخر را/ "...آه"«        تصویر رو به روي /خاکستري است/ ها، امروز ینهآسطح تمام /در یک کالم گفت/ آیینه حرف او
/ توانم ینمدیگر / زنند یمهاشور / ي مرا با شتابها یقهشقسطح / وقتی خطوط سربی/ تصویر دیگري است/ نیست من/ من، انگار

 )284 -5: مجموعه(» پشت گوش بیندازم/ این بار/ ها را ینهآخوب است حرف / آرام پشت گوش بیندازم/ این تارهاي روشن را

ل آینه) الف: »حرف اول و آخر« ه شاعر به حرف اول«ي اصطالح  یانهعاممفهوم کنایی و ) ب»   آ«: توج و آخر را  حرف او
  »   زدن
  . آشکار) موهاي سفید و روشن        ب) الف: »روشن«

  . کند، نشنیده بگیرم یمنداي پیر شدن را که موهاي سفید القا  )الف: پشت گوش انداختن تارهاي روشن
اربرد ، به صورت ایهام، ک»پشت گوش انداختن« که آنضمن . ام را پشت گوش ردیف کنم یقهشقموهاي سربی و سفید ) ب 

  .موهاي سربی: تارهاي روشن) حرف آینه    ب) الف: یافته است
  :خون کردن- 9

  شمار یبتقصیر عشق بود که خون کرد   
                                                                                            

  گناهی دل اعتراف کرد یبباید به  
  )391: همان(                                   

  ).ذیل خون کردن: 1387نجفی، (دل کسی را خون کردن ) مرتکب قتل و جنایت شدن        ب) الف
  :در الك خود بودن-10

ی پیـر در الکـم صبــورم                             پشت سنگچون در حسرت پرواز با مرغابیانم               
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)                                                                                                                            62:همان(                                                   
  ).  ذیل توي الك خود بودن: 1387نجفی، (ودن، با مردم نجوشیدن انزوا طلب بودن، خلوت گزین ب) الف

  .تناسب میان سنگ پشت و الك) ب 
  :سرنخ- 11 

ي دل حلّاج          رشتهسرنخ  
                                                                                            

گره کور دارها با تو            
  )190:مجموعه(                               

  تناسب میان نخ و گره و حلّاج)ي کار      ب رشتهسر ) الف: »سر نخ«ي واژهایهام تناسب در  
  :داغ دل -12
  )338: همان. (دیوار هم توان شنیدن نداشته است/ ي داغ دلم راها حرفاین / باري          
ها و مصیبت  یناراحتداغ دل به معنی ) ب ي داغ وتازه و مهم دل ها حرف) الف :آید یمچند مفهوم از این ترکیب به دست    

  . است» ها يگرفتارو  ها دلداغ «و سخنانی که مربوط به  ها حرف) پ      دل  
  :در شعر زیر نیز معانی گوناگونی دارد» برهاي داغخ«ي  یانهعامتعبیر  همچنین 

شنیدن خبر مرگ باغ دشوار است                 در این 
  بارد یمکرانه که باران داغ 

  

  ز باغ الله خبرهاي داغ بسیار است  
  از خار است تــر کمداغ  یببه چشــم مـا گــل 

  )342:همان(                                        
  :دورنما -13

  دور از نظر ماست اگر منزل این راه 
      

  ي دورنما را نفروشید منظرهاین 
  )67:همان(                                       

  .آن چه که چشم انداز و دورنمایی زیبا دارد) به معنی دور نماینده، آن چه که دور به نظر آید     ب) الف     
 .است کردهایجاد » نظر«ي  واژهناسبی هم با ضمن آن که شاعر ت    

  :روشن -14
  ام از روز ازل روشن بود یرهتطالع 

   
  فال کولی به کفم خطّ خطا دید چرا؟

)                                         78: همان(                                   
  . تیرهروشن، مقابل ) واضح، روشن         ب) الف         

  :سعی -15
  یک عمر دویدیم و لب چشمه رسیدیم 

       
  ي سعی و صفا را نفروشید هرولهاین   

  )67: همان(                                    
  .از اعمال حاجیان در حج، متناسب با صفا) ب.       کوشش وتالش) الف       

  :عین -16
  از هر نظر تو عین پسند دل منی

       
  ام تو را یدهپسندهم دیده و هم ندیده،   

  )44: همان(                                   
، درست مانند: در معنی قیدي) الف  .که در این بیت مراد نیست و با نظر و دیده، تناسب دارد» چشم«به معنی ) ب.  عیناً و دقیقاً
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  .ده در تناسب استچشم، که با دی) ب.     از دیدگاه، از هر جهت) الف: »نظر«
  :در مثال زیر» عین«ي  یانهعامي  واژههمچنین ایهام تناسب 

  به چشمم  بد مردمان  عین خوبی است
                                              

  که من هرچه دیدم زچشم تو دیدم  
)                              200:همان(                                  

  :مختصر - مطول  -17

  .اشاره به نام اثر تفتازانی در بالغت) ب.   به معنی طوالنی، مقابل مختصر) الف: » مطول«
از آثار دیگر تفتازانی اشاره دارد که با » مختصرالمعانی«به ) ب. کوتاه و خالصه) الف: به معنی» مختصر«ضمن آن که 

ل« در تناسب است»مطو.  
  :نهاد -18

  .، که با گزاره تناسب دارد»صاحب خبر«ت در دستور زبان فارسی، اصطالحی اس) ب.     سرشت و باطن)الف
نیز، امروزین و » دستور زبان«یی امروزین است، چنان که خود ها واژهي مرحوم خانلري، و از ها برساخته، از »گزاره«و » نهاد«

ي جناسی  یهآراو  است شدهی شعر که موجب افزونی زیبای» دانست یمخوب «ضمن آن که به تعبیر عامیانه و متداول . معاصر است
 .اعتنا بود یبایجاد کرده است، نباید » نهاد«ي ها واژهکه با 

  :هزار ویک شب - 19
  دانم ینمخوانم،  یمهزار و یک شب این افسانه   ي زلفت؟                 حلقهحقیقت بود یا دور تسلسل، 
  )180:همان(                                                                                                                

  .ي هزار و یک شب افسانه) ب.          عدد هزار و یک) الف        
  :ازسر سرودن -20

  خوشا از نی خوشا از سر سرودن 
                                                         

  سرودني دیگر ا نامهخوشا نی 
  )363:همان(                                       

  . ازنو: »ازسر«). ذیل سر: 1382جمال زاده،. (»آغاز و ابتدا«، در معنی عامیانه و اصطالحی به معناي »سر«) الف
  . دارد» )ع(سر  امام حسین «اشاره و تلمیحی به ) ب
 :زیر سر کسی بودن -21

زدست عشق در عالم هیاهوست   
                                                         

  .زیر سر اوست ها فتنهتمام 
  )         366: مجموعه(                              

تلمیح و اشاره به سر مبارك حضرت ) ب).   ذیل تعبیر زیر سر کسی: 1387نجفی،. (تقصیر کسی: زیر سرکسی) الف
دالشّهدا سی.  

اسرار بالغت و مطول را             
                                       

  خواندیم و تمام، مختصر این بود  
  )77:همان(                                     

آن که دستور زبان عشق را              
دانست تیغ تیز را     یمخوب 

                                         

  گزاره در نهاد ما نهاد یب 
  بایست داد ینمدر کف مستی   

  )34:همان(                                       
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  :درنخ چیزي رفتن -22
  .  آرام رفته در نخ سوزن/ مادر، کنار چرخ خیاطی/ کند یمیش در حیاط خانه بازي ها گربهبا / کودك 

                                    )                                   15: مجموعه(                                                                                                   
.  نخ کردن و به نخ بستن) ب).   »تونخ چیزي رفتن«ذیل : 1387نجفی، . (در فکر چیزي  بودن، چیزي را منظور داشتن) الف

  . چرخ خیاطی ونخ سوزن، در بیت، قابل تامل است«زیبایی تناسب 
  :از دهن افتادن/ بی هوا/ داغ بودن -23

  .     افتاد/ ي منها حرف/ چرا از دهن/ هوا سرد شد باد یبچرا / چرا تا تو را داغ بودم، نگفتم /چرا تا شکفتم  
                            )                                              133: مجموعه(                                                                                                           

  : که امروزه، در تداول عامه، کاربرد فراوان دارد» هوا یب«و » داغ بودن«ي  واژهایهام در  
  هیجان) داغ و بسیارگرم ب) الف  :داغ 
ب، غافلگیرانه، ) ب.  هوا) الف :هوا یب   ). هوا یبذیل : 1387نجفی،. (اختیار یببه طور غیر مترقّ
تاثیر و غیر نافذ شدن و گاه طعم و  یب) الف: است اي است که به صورت ایهام کاربرد یافته یانهعامتعبیر  ،»از دهن افتادن«
  .  است افزودهبه قوت این ایهام » سرد«ي  واژهالبتّه . رها شدن سخنان از دهان) ي اصلی را از دست دادن ب مزه

  
  :تشخیص) ب
کند و از  یمجان طبیعت  یبتصرّفی است که ذهن شاعر  در اشیا و عناصر ي صور خیال در شعر، ها گونهیکی از زیباترین «

ي چشم او به طبیعت و اشیا  یچهدردر نتیجه، هنگامی که از . بخشد یمحرکت و جنبش  ها بدانرهگذر نیروي تخیل خویش 
  » نگریم، همه چیز در برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات است یم

  ).149: 1370:شفیعی کدکنی( 
» وار بیاراید یآدمجان یا امور ذهنی را به رفتاري  یبی یا تشخیص آن است که گوینده، عناصر گونگ آدمدراصطالح بیان، «

  ).ذیل تشخیص: 1382داد،(
این . اند شدهبه کارگرفته » تشخیص«ي  یهآراپور موارد بسیار زیادي وجود دارد که عناصر عامیانه براي آفرینش  ینامدر اشعار 

پور، در اشعار خود این  ینام. شود یمعابیر عامیانه، اغلب از ترکیباتی است که هر روز از زبان مردم در هر کوي و برزن شنیده ت
 : ي تشخیص را به وجود آورده است یهآراي عامیانه، به غیر انسان نسبت داده و ها عبارتصفات، حاالت و کارها را با تعبیرها و 

  .است شدهنسبت داده  "عشق"تعبیري گفتاري و مصطلح در میان مردم است که به :خواهد یمازجانم چه  -1
  )  181: مجموعه. (دانم ینمخواهد بگو عشق تو از جانم؟  یمچه / خواهد؟ یمدانم، بگو عشق تو از جانم چه  ینم 

ر دانستن :از چشم کسی دیدن  -2 کسی را مقص.  
به چشمم بد مردمان عینِ خوبی است          

                                 
که من هرچه دیدم، ز چشم  تو  دیدم      

  )200:همان(                                    
  ).ذیل برخوردن به کسی: 1388پرچمی، . (ناراحت شدن او، رنجیدن او]: هفت آسمان کسی[برخوردن به  -3
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ه /به هفت آسمان تو/ اي باز باشد یازهخمبه / به پرواز هم نه،/ ي این پرنده یدهخوابي بال ا لحظهاگر / نمی دانم آیا       یک ذر
 )162: مجموعه(خورد؟  یبرم

این تعبیر عامیانه در شعر زیر یک بار به روزگار، ). نجفی، ذیل بوبردن(بردن، از قراین دریافتن  یپحدس زدن، : بو بردن -4
  .نیز از این مقوله است» کاري به کار عشق ندارم«همچنین تعبیر. در بیت دیگر به باد، نسبت داده شده

ناگفته / این شعر تازه را هم./ کاري به من نداشته باشد/ تا روزگار، دیگر/ خود را زدم به مردن/ من با همه وجودم/ پس   
  )14: مجموعه. (کاري به کار عشق ندارم/ گفتم که/تا روزگار بو نبرد ..../ گذارم یم

دلم باد بویی نبرد              ز راز  
  

  ام یدهخندکه چون غنچه سربسته . 
)                              186: همان(                                     

  . ه است، بر زیبایی شعر افزوداست آورده وجود بهي غنچه،  واژه، و »سربسته«ي  یانهعامایهام تناسبی که با تعبیر 
    :به بازي گرفتن -5

  )366:همان(فردا؟ ..../ ما را/ امروز او/ به بازي گرفتیم/ ما زندگی را/ دیروز     
ذیل به خورد : 1383انوري،. (به کسی خوراندن، فکر، عقیده، یا احساسی را به او تلقین کردن: به خورد کسی دادن -6

  ).کسی دادن
  لب به آواز گشودم به لبم مهر زدند

                 
  .چشمم آمد به سخن، سرمه به خوردش دادند

  )307: مجموعه(                                  
  .عرضه یبآن که براي انجام دادن کارها جرأت یا توانایی الزم را ندارد، : دست و پا بودن بی -7

  ).دست و پا یبذیل 1378نجفی، (                                                                          
دست وپاتر از دل خود کس ندیدم          یب

               
  سر نکردیم یبزان رو که رقصی با تن  

)                                                  392: مجموعه(                              
ضمن آن . است دادهاست، این تعبیر عامیانه را به دل نسبت » بی لیاقت و ناتوان«معنی  و کنایی به در تعبیر عامیانه» دست و پا یب«

  . است ي دارد و کاربردي ایهامی در بیت یافتها اشارهدست و پا نیز «که به خود 
  :بی سر و سامان بودن -8

سر و سامانی عشق      یبشگفتا 
  

  به روي نیزه سرگردانی عشق 
  )           366: همان(                                  

 ).کش کردن یشپذیل : معین.  (اي را یههد، تر بزرگبه  تر کوچکتقدیم کردن : کردن پیشکش - 9

چیزي نداشتم که کنم پیشکش، به جز                
                                                                                            

  دیوان شعر مختصري پیش چشم تو
  )47: مجموعه(                               

  .            مقابل شوخی: جدي گرفتن -10 
ي  نمی/ بهاران را/ باران        126: همان(گیرد  جد(                                                                  
ر بودن: شم دیدن کسی را نداشتنچ -11   ) .چشم دیدن کسی را نداشتن: 1388پرچمی، . (از او متنفّ
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)                                                                  13: مجموعه. (خوشحال و بی مالل ببیند/ یک روز/ این روزگارچشم ندارد من و تو را/ انگار         
  :بودحق با سکوت  -12

ي ما در گلو شکست         عاشقانهآواز 
                                                                                            

  حق با سکوت بود صدا در گلو شکست 
  )              96: همان(                                   

ص کردن کسی را از لحاظ رابطه وضع :روشن نبودن تکلیف -13 : 1387نجفی،. (ي او با دیگري یا با شرایط موجود مشخّ
 ).ذیل تکلیف کسی را روشن کردن

  )116: مجموعه.  (هاي باز تو روشن نیست چشم بی/ تکلیف پنجره / امشب     
  :زیر سر کسی یا چیزي بودن -14

ز دست عشق در عالم هیاهوست        
                                                                                            

  زیر سر اوست ها فتنهتمام     
                                     )  366:همان(                                   

ر بودن»زیر سر کسی بودن« است آوردهي تشخیص را پدید  یهآرا، »عشق«شاعر، با نسبت دادن آن به . ، کنایه از مقص.  
  :زیرقول زدن -15

عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم     
                                                                      

  زنم یا نزنم؟زیر قول دلم آیا ب    
                                   )200: همان(                                  

به دل نسبت داده  این تعبیر عامیانه،). ذیل زیر قول خود زدن: 1387نجفی،. (به قول خود وفا نکردن: »زیر قول خود زدن« 
  .است شده

  . مؤدب؛ با شرم و حیا: سر به زیر بودن - 16
رفت دل            یمدست و پا  یبسر به زیر و ساکت و 

                                                                                            
  یک نظر روي تو را دید و حواسش پرت شد

   )49:همان(                                        
)                                                                            261:همان( .کند یمهوایی / آهنگ یک موسیقی غمگین/ گاهی دل بی دست وپا وسربه زیرم را

  :صاف کردن سینه -17
   گویی که آسمان سر نطقی فصیح داشت  

                                                                                            
  ي گران، سینه صاف کردها سرفهبا رعد 

                              )391:همان(                                    
  .ي او استها سرفهکه به آسمان نسبت داده شده، و رعد همان ، تعبیر عامیانه متداول است، »سینه صاف کردن« 

  ]:به بغض[فرصت بروز دادن  -18
  صفات بغض مرا فرصت بروز دهید

            
  است  ي من انفجار زندانی ینهسدرون 

  ) 393:همان(                                       
تقابلتا کسی هنرها و  مجال خودنمایی و میدان دادن: »فرصت بروز دادن« هاي خود را به نمایش بگذارد، که شاعر آن را به  ی
  .نسبت داده است» بغض«

  ]:باران با پنجره[قرار داشتن - 19



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٩ ٠  
 

  
ذیل کاري به کار کسی : 1388پرچمی،. (مشغول کار خود بودن؛ آرام وسر به زیر بودن: نداشتن] عشق[کاري به کار-20
  ).نداشتن

  )14: مجموعه. (کاري به کارعشق ندارم/ گفتم که        
  :سرزدن به کسی -21

شم به راهت دارد          دیري است دلم چ
  

  ي ما نزدي خانهاي عشق، سري به 
  )      427: همان(                                 

 . ، تشخیص است»عشق«ضمن آن که مخاطب قرار گرفتن . براي دیدار کسی رفتن و جویاي احوال او شدن: سرزدن به کسی

ي مقابله با کسی یا مشکلی  عهدهتاب برابري با کسی را داشتن، از ): چیزي بودنمرد میدانِ کسی یا (  ]درد[مردبودن -22
به معنی خیانت و  در تعبیر عامیانه» خنجر از پشت زدن«ضمن آن که  ).ذیل مرد بودن: 1387نجفی، . (برآمدن، حریف کسی بودن
  .نامردي در حقّ دوست است

درد اگر مرد است با دل راست رویارو شود      
  

  پپس چرا از پشت سر خنجر زد و نامرد شد؟
  )49: مجموعه(                                     

  :مقصر بودن عشق -23

  شمار یبتقصیر عشق بود که خون کرد 
                                                                                              

  گناهی دل اعتراف کرد یب باید به 
  )391: همان(                                  

  . ي قرار گیرد و آرامش خود را از دست بدهدا تازهکه دستخوش هوا و هوس : ]دل[هوایی شدن -24
  ). واییذیل ه: 1387نجفی، (                                                                                 

  ) 261: مجموعه. (کند یمهوایی / آهنگ یک موسیقی غمگین/ دست وپا و سربه زیرم را یبگاهی دل 
هواي کسی یا «: تعابیري چون: شود یمي تشخیص را پدید آورده در شعر امین پور فراوان یافت  یهآرااي که  یانهعامتعابیر 

  ...و» فوت وفن«، »چیزي کردن
  ي دل ما در گلو شکست بهانهتنها  کند                                           ینمسرودن      دیگر    دلم       هواي  

  )96: همان(                                    
  :فوت وفن عشق

فوت و فن عشق به شعرم ببخش              
            

  تر یشاندتا نشود قافیه     
  )42: همان(                                   

  ):متناقض نما(پارادوکس) پ

دیشب باران قرار با پنجره داشت                
کرد         یمپنجره پچ پچ  گوش بهیک ریز  

  

  روبوسی آبدار با پنجره داشت
  ـار با پنجره داشت؟چک...چک چک،چک چک 

  )89: همان(                            



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٣٩١ 
 

در لغت به معنی با هم «. ي زیبایی باشد ینندهآفري که ا گونهآوردن دو واژه یا دو معنی متناقض است در کالم به «: پارادوکس   
  ). رادوکسذیل پا: 1382داد، (» ضد نقیض بودن، ضد یکدیگر بودن، ناهمتایی و ناسازي است

  :تابی صبور بودن در عین بی -1
  تابی صبورم   یببا این همه در عین   دیري است از خود، از خدا، از خلق دورم   

  )   61: مجموعه(                                
این مضمون  تاب و هم صبور بود، ضمن آن که یبشود هم  ینمبیانگر تناقض است یعنی » درعین بی تابی صبور بودن«
  .»نهایت و در اوج«، به معنی در است کرده، همراه »درعین«ي  یانهعامیز را با اصطالح آم تناقض
  :روشن بودن طالع -2

  ام از روز ازل روشن بود یرهتطالع 
          

  فال کولی به کفم خطّ خطا دید چرا؟
                  )              78: همان(                                   

  :جوابی جز سکوت ندادن -3
دهی            ینمبا آن که جز سکوت جوابم 

          
  ام تو را یدهپرسدر هر سوال از همه 

  )45: همان(                                    
  .است» ندادن...جز جوابی«ي و مصطلح ا محاورهاي که به همراه آن قرار دارد، عبارت  یانهعامتعبیر   
  :با مردن زندگی یافتن -4

  .ي بیت است یانهعام، تعبیر »ي سالها سال«. است نما متناقضي  یرآفرینندهز، در شعر »با مردن زندگی کردن«مضمون 
  ) 29: همان. (تا این که یک دم زندگی کردم/ ي سال مردمها سالمن    
  :  جز برهنگی لباس نداشتن -5

  )                                                                                          344: همان. (برهنگی خویش لباس نیست ما را جز         
  :تشریف عریانی -6

هرچه جز تشریف عریانی برایم تنگ بود     
                                                                                            

  ها پوش تناز قماش زخم بر تن داشتم 
  )57:همان(                                     

  :جاي پر از خالی -7
چه غربتی است، عزیزان من کجا رفتند؟             

                                                                                     
  ها یخالتمام دور وبرم پر زجاي . 

  )60:همان(                                      
  :قاطعیت تردید -8
در عصر / از هرطرف که باد بیاید/ بینی وضع هوا یشپدر عصر / در عصر شک و شاید/ بریم یمدر عصر احتمال به سر / ما

ت تردید جز اصل احتمال، یقینی نیست/ یعصري که هیچ اصل/ عصر جدید/ قاطعی  .  
  )               275:همان(                                                                                                  

  :جز زخم مرهم نبودن -9 
ي مقدس قسم                       ها زخمبه آن 
                                                                                            

  که جز زخم مرهم براي تو نیست
  )344:همان(                                       
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  : خاطر جمع پریشان -10
تا در خم آن گیسوي آشفته زدم دست      

                                                                                            
  چون خاطر خود جمع پریشانی خویشم

)                                        55: همان(                                    
       :است یدهآفري تناقض را  یهآراابیات زیادي در شعر شاعر وجود دارد که با تعبیرات و اصطالح عامیانه، 

به دنبال ...به دنبال نامی که او -ها غزلناشناس تمام  -توي آشنا..../ به دنبال نامی که تو.../من شعرهایم که من هست و من نیست
  ).19: همان(اویی که کو؟

  
  :یزيآم حس) ت

گر ایجاد در لغت در آمیختن حواس و در اصطالح قسمی مجاز است که از رهگذر آمیختن دو حس با یکدی«: یزيآم حس
  ).ذیل حس آمیزي: 1382داد، . (»شود یم

و این  است زدهخوریم که شاعر خود دست به تصرّف  یبرمپور به اصطالحات وترکیبات تازه و ابداعی فراوان  ینامدر اشعار 
ه، دست به هاي تاز یبترکگاهی شاعر با این . ي زبان در سراسر اشعار او پیداست ینهگنجي او نسبت به حفظ و غناي  دغدغه

  ...یک مثقال مردن و: است زدهآفرینش صور خیال نیز 
  :آبی دیدن لبخند، آبی شنیدن رنگ صدا -1

شنوم رنگ صدا را آبی          یممن 
  بینم  یمدر موج بنفش عطر گل 

                                                                                                

  را آبی ها ترانهآهنگ تر  
  موسیقی لبخند خدا را آبی  

  )82: مجموعه(                                  
ي ادراك حس المسه است؛ ولی در این جا به شنوایی نسبت داده شده  تري و خشکی در حوزه: ها را تر شنیدن آهنگ ترانه

  .است
   :      آهنگ تیره، رنگ تلخ -2
ا چرا   22:همان(و رنگشان تلخ است؟  / آهنگ شعرهایت تیره/ ام                                          (  
  :بغض کال -3

  )                                                312:همان.... (هاي الل من چرا چنین یهگر/ ي کال من چرا چنین؟ها بغض        
  :        ال زیردر مث» فکر کال«ي  تازهونیزترکیب 

  )                                                          149: همان!  (يا کودکانهچه فکر کال / رسیدن و کمال / گذشتن از چهل      
  :خبرداغ -4

شنیدن خبر مرگ باغ دشوار است          
                                                                                              

ز باغ الله خبرهاي داغ بسیار است                   
)                                            342:همان(                                    

  . است آوردهیزي را نیز پدید آم حسعالوه بر ایهام، » خبرداغ«ي  یانهعامشاعر با تعبیر 
  :تلخ بودن سکوت -5

  تلخ است سکوت، گفتگویی بکنیم    عمر اندك و فرصت خموشی بسیار       
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)                           450:همان(                                                                                                                                
  :دیدن سالمی صمیمی - 6  

تر از غم ندیدم      یمیصمسالمی 
                                                                                            

  ي غم تو را دوست دارم اندازهبه 
  )171:همان(                                    

  :شنیدن بو -7
گویی که چرخ بوي خطر را شنیده است    

                                                                                            
  رود یمیک لحظه مکث کرده، به اکراه 

  )345: همان(                                 
  :شیرین زبانی -8

  ! نیزه و شیرین زبانی به روي  
                                                                      

ر فشانی   عجب نبود ز نی  شکّ
  )  366: همان(                                 

  
  :تشبیه) ث

بر بنیاد پیوندي که به پندار «یگر هاي بیان است و آن مانند کردن چیزي است یا کسی به چیزي یا کس د یوهشتشبیه یکی از 
آن چه که به چیز دیگر تشبیه و مانند ): ماننده(مشبه : در تشبیه چهار جزء وجود دارد. »توان یافت یمي آن دو  یانهمشاعرانه، در 

) مانسته( به مشبهرا به پیوندي که مشبه یا ماننده ): مانروي(شبه  کنند؛ وجه یمآن چه که بدان مانند ): مانسته(به مشبه؛ اند کرده
  ).ذیل تشبیه: 1382داد،(» دهند یمي که مانندگی یا تشبیه را به یاري آن نشان ا واژه): مانواژ(پیوندد؛ و ادات شبه  یم

  .است گاهی اصطالحات و تعبیرات عامیانه، براي ایجاد تشبیه، به عنوان یکی از ارکان در کالم کاربرد یافته
  :است رفته کار بهبیت زیر به صورت مشبه،  ي تشبیهی اضافهدر : خیالی یب -1

خیال غرق شدن در نگاه ژرف تو بود     
                                                                      

  ها خیالی یبکه دل زدیم به دریاي     
                                                                      )                60:مجموعه(                                    

   :است رفته کار بهي تشبیهی بیت زیر به صورت مشبه،  اضافهدر : دورویی -2
  ي سیاه دوروییها سکّهکه جز     

  
  

  
  به بازار یاران رواجی ندیدم    

  )198: همان(                                    
  .است رفته، به کار به مشبهاین تعبیر عامیانه، در شعر زیر به صورت :  ي پیراهن دکمه -3

ي پیراهن تو          دکمهاي حسن یوسف،   
                                                                      

  شکوفد گل به گل از دامن تو یمدل 
  )35: همان(                                     

  :اصفهان نصف جهان -4
هر اصفهان ابرویت نصف جهانم               

                                                                      
  خرماي خوزستانِ من خندیدن تو

  )35: همان(                                      
  :است رفتهبه کار  به مشبهر به صورت در شعر زی   :جان کندن -5

عشق، اگر باشد، همان جان کندن است       یبزندگی  
                                                                      

دم به دم جان کندن اي دل کار دشوار است نیست؟                                                          
)                                                                                      54:همان(                                              
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  .واقع شده است به مشبهدر شعر زیر به صورت : میهمان سرزده -6 
به  پا/ مثل میهمان سرزده/ دهم یمهاي سخت میز تکیه  یهپاپا به / ي نرم صندلیها دستهي که روي ا لحظه/  ام خستهي که ا لحظه

  )                                                                        290:همان. (هاست یانهموراجتماع کور / میزبان من / کنم  یمفکر / قرار رفتنم  یبراه و 
  نگهبان و مراقب میز : بان+ میز -2میزبان-1.است افزودهوجود دارد بر زیبایی کالم  "میزبان "ي  واژهیهامی که در ا

  .است شدهدر شعر زیر، به صورت وجه شبه آورده   :تر و تازه-7
اي است تر و تازه و روان      یدهقصباران     

                                                                      
   ها زبانهي به زبان ا ترانهآتش 

)                                          51:همان(                                        
  :است گرفتهدر این شعر به صورت وجه شبه قرار :  صبوري کردن در الك خود -8

در حسرت پرواز با مرغابیانم           
  

  ی پیر در الکم صبورمپشت سنگچون 
)                                       62:همان(                                         

  :سرزده - 9
چو اشکی سرزده یک لحظه از چشم تو افتاده                 

  
  دانم ینمي خود عین مهمانم؟  خانهچرا در 

)                                       180:همان(                                        
  ).ذیل مث آب خوردن: 1388 صدري افشار،( .به آسانی: چو آب نوشیدن -10

گر  آتش  صد هزار  دوزخ  باشی                  
  

  اي مرگ ، تو را چو آب خواهم نوشید
)                                     426: مجموعه(                                   

  .در نظر گرفته شده است به مشبهبه صورت وجه شبه و  "چو آب نوشیدن "ي یانهعامتعبیر 
ص ها نمونهبا بررسی  تر در جایگاه  یشبشود که قیصر، در باب تشبیه و ارکان آن، از اصطالحات عامیانه،  یمي باال مشخّ

  .است کردهاده ، استفبه مشبه«
     

 نتیجه
شناسد، از  یمیابیم، او نیاز مخاطب امروز را  یماي نو  یوهشي او را در آفرینش و خلق صورخیال،  یوهشپور،  ینامبا بررسی اشعار 

ب گیرد، نو و امروزي است و در خور نیاز مخاط یماین رو، مواد و عناصري را که براي آفرینش علوم بالغی و صور خیال به کار 
کند تا با مخاطب ساده و صمیمی باشد، زبان عامیانه ، ساده و گفتاري، و کاربرد فراوان ترکیبات و تعبیرات زبان  یماو تالش . امروز

او از شاعرانی نیست که فقط ایهام و تناسب را در . مردم کوچه و بازار به شکل هنري در شعر او نشان از این نگرش و اندیشه دارد
بیند و در تداول عامیانه رایج  یمرود و هر آن چه را که در اطراف خود  یمین چیزها تر سادهبشناسد، وي سراغ » دفرها«و» شیرین«

گاهی در این راه دست به ابداع و . آورد یمگیرد و آن را با هنرمندي تمام به کسوت نظم در  یماست، با شگردهاي ادبی به خدمت 
رف نیز  ي زبان است ینهگنجسازي  یغنیش، جهت ها دغدغهبه زبان و نیز زند که نشان ازتسلّط او  یمتص .  

کی است و در بسیاري موارد، این ها، به ذهن خلّاق و تصویر پور در این هنرمندي شک امین بی گونه تصویرآفرینی  ساز خویش متّ
گویی صور خیال شعر، مانند  ي است کها گونهسادگی زبان و تصاویر خیال به . اند و حاصل کشف خود شاعر ها تازه و تناسب

آن که نمودي خاص و هیاهویی کاذب، که به انحراف ذهن  یبشوند و  یمي شاعر جاري  یراستهپجویباري زالل در بستر زبان 
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ه شاعر، با استفاده از اصطالحات و تعبیرات عامه، ب. سازد یم مند بهرهمخاطب بینجامد، خواننده را از ارتباطی صمیمی وسیال با شعر 
برد که خواننده  بدون آن که توجه چندانی به شگردهاي زبانی  هایی را به کار می اي هنرمندانه، صور خیال و آرایه گونه

  .برد هایش بنماید، از سادگی و انسجام موجود در اشعارش لذّت می سروده
   

  
  منابع  

ل. ي کامل اشعار مجموعه). 1388. (پور، قیصر امین ریدمروا: تهران. چاپ او. 

 .سخن: تهران. چاپ سوم. فرهنگ کنایات سخن). 1383. (انوري، حسن

  .سخن: تهران. چاپ اول. به سرپرستی دکتر حسن انوري. فرهنگ شفاهی سخن). 1388. (پرچمی، محب اهللا
دمحمدعلی جمال دجعفر محجوب. فرهنگ لغات عامیانه). 1382. (زاده، سی م. به کوشش محمسخن: تهران. چاپ دو. 

  .مروارید: تهران. چاپ دوم. فرهنگ اصطالحات ادبی). 1382. (داد، سیما
  . آگاه : تهران. چاپ چهارم. صور خیال در شعر فارسی). 1370. (شفیعی کدکنی، محمدرضا

  .پیام نور: تهران. چاپ پانزدهم. بدیع ).1383. (شمیسا، سیروس
  . فردوس: تهران. چاپ اول. نگاهی تازه به بدیع). 1368. (ــــــــــــ  

ل. فرهنگ زبانزدهاي فارسی). 1388. (صدري افشار، غالمحسین مازیار: تهران. چاپ او. 

 .امیرکبیر: تهران. چاپ هشتم). جلدي 6ي دوره( فرهنگ فارسی). 1371. (معین، محمد

). پور ي قیصر امین مهسوگ نا: (»رسم شقایق«برگرفته از کتاب. »هاي ماهرانه ایهام«). 1389. (موسوي گرمارودي، علی
  . 220-218صص. سروش: تهران. چاپ دوم. 1389

  .نیلوفر: تهران. چاپ دوم. فرهنگ فارسی عامیانه ).1387. (ابوالحسن، نجفی
ین همایی، جالل هما: تهران. چاپ چهارم. فنون بالغت و صناعات ادبی). 1367. (الد. 
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 ناسی پراپش بررسی و نقد مقاالت فارسی متأثر از ریخت
  1روح اهللا خادمی

  2مرضیه دوگوهر

  چکیده

در شوروي مطرح و سی سال بعد در » هاي پریان شناسی قصه ریخت«با انتشار کتاب  1928شناسی پراپ در سال  ي ریخت نظریه
روایت از  100 ي ي خود را بر اساس مطالعه پراپ، نظریه. ها قرار گرفت به انگلیسی ترجمه شد و بشدت مورد توجه غربی 1958سال 
کرد؛ نه بر اساس موضوع  بندي می ها را بر اساس عناصر و واحدهاي آنها رده او مدلی ارائه کرد که قصه. هاي پریان ارائه کرد قصه
براي این . است) fairy stories(ي پریان روسی  هاي روایی قصه هدف پراپ آشکار کردن الگوي مشترك حاکم بر گزاره. آنها

/ عمل/ کارکرد/ او کوچکترین جزء سازاي قصه را خویشکاري. ها را از بطن عناصر متغیر استخراج کرد صر ثابت قصهمنظور پراپ عنا
نوع شخصیت را در این  7عالوه بر این، او . هاي پریان روسی بیابد خویشکاري را در قصه 31او توانست . نامید) Function(عملکرد 

آنان درصدد برآمدند تا . فارسی ترجمه شد و مورد توجه ویژه محققان ایرانی قرار گرفت به 1368اثر پراپ در سال . ها یافت قصه
ي  در پژوهش حاضر، رویکرد و تلقی محققّان ایرانی نسبت به نظریه. هاي ایرانی را بر اساس الگوي پراپ، تجزیه و تحلیل کنند داستان

  .قد و بررسی شده استمقاله که در مجالت علمی فارسی به چاپ رسیده، ن 10پراپ در 

 

 

  شناسی، پراپ، داستان فارسی، مقاالت علمی فارسی ریخت: ها کلیدواژه

  

                                                        
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز -١

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز -٢
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  مقدمه

هایی که یکی پس از دیگري در گوشه و کنار جهان پدید آمدند و  نظریه. هاي ادبی دانست پردازي قرن بیستم را بایستی دوران اوج نظریه
آوردند، به نسبت قدرت خود چند صباحی بیشتر یا کمتر، نبض مجامع علمی و  ه وجود میهرکدام عالوه بر دگرگونی و نگاه جدیدي که ب

 1930تا  1914هاي ادبی قرن بیستم، فرمالیسم روسی است که بین سالهاي  ترین نظریه یکی از ساختارشکنانه. گرفتند تحقیقاتی را در دست می
توسط افرادي چون » پترزبورگ سن ي زبان شعر انجمن پژوهش درباره«با » ي زبان شناسی مسکو حلقه«در شوروي از ارتباط و همکاري 

بام و بوریس ، میخاییل باختین، ایوگنی زامیاتین، بوریس آخن)1914انتشار در (» ها رستاخیز واژه«صاحب ) 1893م (ویکتور شکولفسکی
اي از  ختلف به حیات خود ادامه داد و هنوز هم گوشههاي م ها و شکل هاي طوالنی در نام توماشفسکی آغاز شد و سپس به غرب رفت و دهه

را به خود ... شناسی، تاریخ و  هاي مختلف ادبیات همچون رمان، داستان کوتاه، ادبیات عامیانه، زبان شناسی، اسطوره تحقیقات در حوز
که بتواند با عینیت روش علوم  دست یابند بیاي عینیت در نقد ادتالش صورت گرایان بر این ایده استوار بود که به گونه. اختصاص داده است

 ي تاریخ یا کوشیدند مالکهاي خود را تنها در خود آثار ادبی و نه در حوزهاین راه می مقایسه باشد و در دقیقه در پرداختن به موضوعاتش قابل

  .علوم اجتماعی پیدا کنند

ه انجام گرفت که به خاطر طرح آن بوسیله هاي اولیه پیدایش فرمالیسم، تحقیق مهمی در روایت در همان سال ي والدیمیر پراپ  شناسی قص
به » هاي پریان شناسی قصه ریخت«ي خود را در کتاب بسیار معروف  پراپ نظریه. شناسی پراپ مشهور شد به ریخت) 1970: مرگ 1890: تولد(

هاي شوروي سابق عبور کند و تقریباً سی سال از زمان تولد تا کندي توانست از مرز ي او اگرچه به نظریه. در لنینگراد منتشر کرد 1928سال 
ي خود را در تحقیقات افرادي  ؛ اما به زودي توانست در غرب جایگاه ویژه)1958: ترجمه در آمریکا(زمان صدور آن به غرب طول کشید 

به فارسی ترجمه شد و مورد  1368سی، در سال کتاب پراپ حدود بیست سال پس از ترجمه به انگلی. باز کند... چون کلود لوي اشتراوس و
شناسی پراپ در ایران انجام گرفته و مقاالت متعددي در  هاي اخیر، تحقیقات فراوانی به تأثیر از ریخت در سال. استقبال ایرانیان قرار گرفت

  .مجالت مختلف علمی به چاپ رسیده است

با وجود . هنوز دوران بلوغ و کمال خود را در نیافته است) بیش از بیست سال کمی(ي پراپ هنوز در ایران جوان است  از آنجا که نظریه
رسد هنوز نگاه و دریافت صحیح و کاملی از این نظریه در ایران وجود ندارد و  هاي متعددي که در نشریات مختلف چاپ شده، به نظر می مقاله

قان به هاي ایرانی با الگوي پراپ دست  ي داستان یشتر بر انطباق ناشیانه ومتکلفانهجاي اینکه مقصود اصلی پراپ را دریافت کنند، ب اکثر محقّ
  .  اند اي به دست داده هاي طرفه اند و از ترکیب دو شیء ناهمجنس، گاه معجون زده

  

  پراپ

ز تحصیل در رشته پس ا. وي تباري آلمانی داشت. پترزبورگ به دنیا آمد میالدي در سن 1895چ پراپ در سال  وي ي وول اك والدیمیر ي
ها تحقیق  وي حاصل سال. مدرس فولکلور در دانشگاه لنینگراد بود 1932روسی و آلمانی به تدریس آلمانی پرداخت و از ) فیلولوژي(اللغه  فقه

اوس با نقدي از میان محققان غربی، لوي اشتر. منتشر کرد 1928در » هاي پریان شناسی قصطه ریخت«ي خویش را در نخستین کتابش،  و مطالعه
  .که بر کتاب پراپ نوشت، نام وي را پرآوازه کرد
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به پایان برد ولی کتاب به دلیل شروع جنگ جهانی در » هاي جادویی پیدایش قصه«ي دکتري خویش را با نام  رساله 1939پراپ در ژوئن 
ي منشأ و خاستگاه این  هاي او را درباره دیدگاه را منتشر کرد که» هاي پریان هاي تاریخی قصطه ریشه« 1946وي در سال . آن زمان چاپ نشد

  .ها در بر داشت قصه

هاي سوسیالیستی نیست، به همراه استفاده پراپ  تغییر اوضاع و احوال سیاسی در روسیه و این تلقی ك فرمالیسم ابزاري در خدمت اندیشه
مارکسیسم مغایر بود، سبب شد که پراپ و کتابش مانند ي اصحاب حکومتی، از بلوك غرب آمده بود و با اصول  از منابعی که به عقیده

مهري و استنطاق و سانسور  پرستی مورد بی بسیاري دیگر از محققان روس و آثارشان به اتهام تمایل و سرسپردگی به بیگانه و نداشتن حس میهن
هاي خویش لعابی حزبی و  بماند، ناگزیر به گفتهپراپ براي آنکه از مرگ و تبعید و توقیف مطالعاتش در امان . عوامل حکومتی قرار گیرند

از آن پس تا پایان عمر آثار بسیاري . شناسی و ساختار به میان نیاورد مارکسیستی داد، از منابع خارجی استفاده نکرد و دیگر سخنی از ریخت
از پراپ مقاالت متعددي نیز در . »ده و کمیکمسائل مربوط به خن«و » ها و اعیاد روستاییان روسیه جشن«، »شعر حماسی روسی«نگاشت ازجمله 

اشاره » ي شعایري در فولکلور خنده«و » هاي جادویی روسی ي مردان در افسانه خانه«توان به  مجالت روسی چاپ شده است که از آن میان می
  )51و  50: الف 1387خدیش، . (درگذشت 1970پراپ در اوت . کرد

  

  شناسی ي ریخت نظریه

هاي صوري اثر را به تقلید از اصطالح  بندي آثار فولکلوریک بر مبناي قواعد و ویژگی ي خویش در باب دسته ظریهوالدیمیر پراپ ن
)Morphology (شناسی نامید شناسی به معناي بررسی و شناخت اشکال است، ریخت که در علم گیاه.  

نظمی نخواهد داشت و عمالً  اي جز آشفتگی و بی وع، نتیجههاي پریان، بر اساس موض ها، بخصوص قصه بندي قصه به اعتقاد پراپ تقسیم
  .غیر ممکن است

هاي افاناسیف را برگزید و  پراپ صد قصه از قصه. ي پراپ، شناخت و تعیین عناصر ثابت و متغیر در قصه بود نخستین قدم در نحقیق فرضیه
ها متنوع و گوناگونند ولی کارهایی که انجام  هاي قصه راد و شخصیتوي به این نتیجه رسید که اف. آنها را بر اساس رویدادهایشان بررسی کرد

ه از نظر  عمل یکی از شخصیت: خویشکاري(= ي روایت را کارکرد  آنگاه واحد سازنده. کند دهند از شمار معینی تجاوز نمی می هاي قص
  ... . آن عمل است به کار برد؛ مثالً نهی، نقض، شرارت و ي  کننده نامید و آنها را به صورت اسمی که بیان) اهمیتی که در مسیر قصه دارد

هاي  کارکردها سازه -1: ها دست یافت ي این قصه هاي قصه به چهار اصل کلی درباره پراپ با تجزیه و تحلیل کارکردها و شخصیت
هاي پریان  تعداد کارکردها در قصه -2. دهد میاند، جدا از این که چه کسی و چگونه آنها را انجام  بنیادي و عناصر ثابت و تغییرناپذیر قصه

ه همه -4. توالی این عناصر و کارکردها همیشه یکسان و یکنواخت است -3. محدود است و ساختارشان   ي ریخت هاي پریان از جنبه ي قص
دارند و همگی را » ختار نهایی روایتسا«هاي پریان روسی یک  به این ترتیب و بر مبناي این اصل آخر، تمام قصه. متعلّق به یک تیپ هستند

  .ي یکی حکایت جاي داد توان در پیکره می

. دارنده، قهرمان و قهرمان دروغین خانم، گسیل شریر، بخشنده، یاریگر، شاهزاده: ها شناسایی کرد پراپ همچنین هفت شخصیت را در قصه
. ي کنش سر و کار دارد یکی شخصیت فقط با یک حوزه -1: شته باشدتواند وجود دا ها و کارکردهایشان سه نوع رابطه می میان این شخصیت

  . شود ي کنش میان چند شخصیت مختلف تقسیم می یک حوزه -3. کند ي کنش شرکت می یک شخصیت در چند حوزه -2
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وجوگر که  هرمان جستچرخد و ق دهد، می قهرمان قربانی که قصه بر محور حوادثی که براي او رخ می: پراپ به دو نوع قهرمان قائل است
  . کند براي کمک به دیگران یا رفع کمبود یا برطرف کردن عامل شرارت در قصه عمل می

پراپ پس از تعیین کارکردها ي اصلی به این نتیجه رسید که براي برقراري ارتباط میان برخی ازین کارکردها و نیز براي تکامل و پیشرفت 
وي . پردازد ها می هاي موجود در قصه هاي ترکیب و حرکت او پس از این به راه. روري استحوادث قصه، کارکردهاي جانبی و کمکی ض

ها بر اساس  پردازد که در رده بندي قصه هایی می ي نمودارها و جدول حرکتی، به ارائه ي یک وار یک قصه پس از تجزیه و تحلیل نمونه
اند و از کنار هم  هایی هستند که از نشانه هر کارکرد تشکیل شده یا فرمول نمودارهاي او به صورت جمالت. آیند ساختارشان به کار می
  )57 -  51: الف 1387خدیش، . (اي دست یافت توان به نتایج ارزنده ها با همدیگر می ها و مقایسه و تطبیق آن گذاشتن نمودار قصه

  

  اشکاالت کار پراپ

هاي موضوعی را برطرف کرد، ولی خود ایرادهایی داشت؛ از جمله اینکه  ديبن نظام پیشنهادي پراپ بسیاري از مشکالت موجود در رده
از سوي دیگر تعداد زیاد کارکردها از بازدهی کار وي و قوت و قدرت آن . ها اعمال کرد توان به تمامی بر انواع دیگر قصه آن را نمی«

. پردازان بعدي شد این حال نظام وي نقطه شروعی براي تحقیقات نظریهبا . ها اصالً وجود ندارند کاهد زیرا بسیاري از آنها در بیشتر قصه می
ها و بررسی انواع  تر براي نظم بخشیدن به قصه تر و مطمئن اي علمی شناسی پراپ، به شیوه محققان بسیاري کوشیدند با رفع ایرادهاي نظام ریخت

ها در  د کارکردها و دخالت دادن سایر عناصر روایی از جمله شخصیتها در این زمینه ناظر به کاهش تعدا بیشترین تالش. روایت دست یابند
  )335و  334: ب 1387خدیش، (» .کلود برمون، لوي استراوس و الن داندس: ترین این محققان عبارتند از برخی از برجسته. هاست بندي دسته

 

  پراپ در ایران

در طرح مسائل  »کیمیا و خاك«دکتر براهنی در . صورت گرفته است گراییدر ایران نخستین آشنایی با فرمالیسم از طریق شناسایی ساختار
دکتر آذرنفیسی نیز در . آورده است گرایان پرداخته و نقل قولهایی از آنانهاي صورتاي دیدگاهها و نظریهبه پاره  مربوط به ساختارگرایی،

 اثر دیگر در این زمینه. گرا مورد بررسی و مداقه قرار داده استتب صورتاي آثار ادبی معاصر را با روش مبتنی بر روشهاي مکمقاالتی پاره
توان ژول فرانسوي نوشته شده است، اما میآندره " هاي سادهفرم"ي  این کتاب بر اساس نظریه. است »هاي داستان کوتاه فارسیسرچشمه«

  .گرایانه تلقی کردصورت هاياي از کاربرد اصول و روشبخشی از مطالب تحلیلی کتاب را نمونه

ترجمه اول توسط مدیا کاشیگر را نشر روز منتشر کرد . ، دو ترجمه مستقل از کار پراپ در ایران منتشر شد1368براي اولین بار در سال 
 1386ر سال چاپ دوم این کتاب د. اي که نشر توس آن را منتشر کرد اي روان از متن اصلی است و ترجمه دوم بوسیله فریدون بدره ترجمه

او . توان آنرا بهترین راهنما براي درك مطالب کتاب دانست اي آورده است که می ايِ عالمانه مترجم در مقدمه پیشگفتار سی صفحه. منتشر شد
او . استشناسی پراپ و برخی تعاریف الزم پرداخته  ي روش ي این نوع پژوهش و نیز ایراد توضیحاتی درباره در مقدمه کتاب، به ذکر تاریخچه

اي بر  ي بدره مقدمه(داند  می» شناسی ساختاري در بررسی قصه و اسطوره کار گرفتن فنون و تکنیکهاي زبانشناسی و مردم به«شناسی را  ریخت
  ).هفت: الف 1368پراپ، 

  



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٠ ٠  
 

  فهرست اجمالی چند کتاب تأثیر گرفته از پراپ

توان به  ي پراپ به چاپ رسیده است که از آن میان می ي نظریه پایه هاي فارسی، چند کتاب نیز بر در راستاي تحلیل ساختاري داستان
  ي اس ن ش ت خ ري«، )1368(ي  رام س ي ل ع دم ي ق نوشته» ه ام ن اه ش  اي ه ان ت داس  ي اس ن ش ل ك ش: ار خ  ج ا رن ت  ل گ  گ از رن«هاي  کتاب

» شناسی هزار و یک شب درآمدي بر ریخت«، )1382(ي  ن ي س د ح م ح نگارش م» ي رآن ق  ه ص ق  دوازده  ش وان از خ ب:  رآن ق  اي ه ه ص ق
هاي  شناسی افسانه ریخت: به نام 2ویراست ) (1387  ( خدیشاثر پگاه » هاي جادویی شناسی افسانه ریخت«، )1387(توسط محبوبه خراسانی 

به دست بهرام » ي فردوسی بر اساس روش والدیمیر پراپ اهنامههاي اساطیري و پهلوانی ش شناسی قصه ریخت«و ) 1391. جادویی ایرانی
                        .اشاره کرد) 1389(پور  جاللی

 

  بررسی مقاالت بر اساس ترتیب تاریخ چاپ

ي  با مطالعه ایم ایم و کوشیده ي پراپ نوشته شده است، به طور تصادفی انتخاب کرده مقاله فارسی را که بر اساس نظریه 10در این پژوهش 
آنها بدور از هرگونه پیشداوري غیر علمی نقاط قوت و ضعف آنها را متذکر شده و در حد توان خود مشکالت پیش روي این نوع تحقیقات را 

 ي ي پراپ وارداتی است و فرهنگ ایرانی، مقدمات بسط این نظریه را آن طور که جامعه بدیهی است از آنجا که نظریه. خاطر نشان سازیم
شناسی پراپ و  ي ریخت شوروي سابق در عصر پراپ تجربه کرده بود، نگذرانده است، قطعاً اشکاالت فراوانی هم در ادراك و فهم دقیق نظریه

  . هم در کاربست آن پیش روي پژوهندگان ایرانی است و بنابراین قابل اغماض خواهد بود

  )صفحه 22(محبوبه خراسانی . شناسی هزار و یک شب ریخت -1

هاي روش پراپ، بحث در روش کار  ها، معرفی سرچشمه بندي قصه ي ریخت شناسی پراپ، بیان مشکالت پشین رده معرفی نظریه: مقدمه
  )صفحه 7/  5(، تحلیل )صفحه 11) (ساختی- تأویلی، صوري- تفهمی(هاي آن  هاي بررسی حکایات و نمونه پراپ، روش

  :نقاط قوت مقاله

خت شناسی و هدف پراپ و سعی در شناساندن آن به مخاطب با زبانی ساده که احتماالً این موفقیت درك صحیح نویسنده از ری -1
  .است) اي کاشیگر و بدره(ي کتاب پراپ  ي هردو ترجمه برخاسته از مطالعه

ت همسان حفظ کرده و شناسی در ایران است؛ توانسته جایگاه خود را در بین مقاال هاي مطالعات ریخت علیرغم اینکه از اولین نمونه -2
م خود را بر فضایل دیگر پیوند دهد فضل تقد.  

کند و از مطرح کردن مفاهیم دور از ذهن  ي پراپ آشنا می ي خوب و رسا بر مطلب که خواننده را با اصول و مفاهیم اصلی نظریه مقدمه -3
  .کند و نامرتبط پرهیز می

اي نمادهاي  ات و نمودار حرکتی در هر چهار حکایت و در پایان، جدول مقایسهها، ساختار حکای به دست دادن نمادها، نوع شخصیت -4
ن شکل داستان هاي بررسی شده است سه حکایت که به خوبی مبی.  

  .توان مؤثرترین مقاله در این حوزه دانست این مقاله را در مجموع می -5



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٠ ١ 
 

  :نقاط ضعف

هاي بیشتر  ي داستان ي مطلوب برسد؛ اما مطالعه توانسته به نتیجه بررسی تنها یک حکایت جامع و سه حکایت درونی که اگرچه -1
  . تري در جکایات هزار و یک شب منتهی شود توانست به حصول نتایج دقیق می

شدند و به جاي چهار مجموعه جدول، یک مجموعه  شناسی می ها با هم ریخت چنانچه داستان. ها بررسی جداگانه هرکدام از حکایت -2
  .شد تر به ذهن خواننده منتقل می ها آسان ي یکسان حکایت شد، شاکله می جدول ترسیم

  )صفحه 18(فاطمه مجیدي . شناسی داستان شیخ صنعان ریخت -2

  )صفحه 12/  5: (، تحلیل)صفحه 4/  5(ي داستان  خالصه. شناسی معرفی نظریه ریخت. معرفی داستان شیخ صنعان: مقدمه

  :نقاط قوت مقاله 

  .تان به دوازده قسمت اصلیتقسیم داس -1

ي آن است که عالوه بر اینکه نویسنده به تفاوت کلی  دهنده این نشان. هاي پیشنهادي پراپ و وضع نمادهاي جدید عدم پیروي از نشانه -2
ها و  ه خویشکاريبیند و درصدد است ک هاي پریان آگاه است، لزومی بر انطباق آن بر الگوي پراپ نمی ي مورد نظر با قصه ریخت شناسی قصه

نمادهاي او ترکیبی از اعداد و نمادهاي ریاضی و . ي پراپ، تشخیص داده و تعریف کند هاي داستان را بدون قرار گرفتن در پرتو نظریه حرکت
  .حروف فارسی است

ها و  ضوع آرزو، شخصیتساز داستان، مو ي زمینه هاي مشابه و به دست دادن چهار ویژگی مشترك در مایه مقایسه داستان با داستان -3
  .دست کشیدن قهرمان از آرزو و رسیدن قهرمان به آرزو: ي کلی و در آخر، طرح یک نتیجه. حادثه

» هاي پریان هاي تاریخی داستان  ریشه«هاي داستان شیخ صنعان به تبعیت از کاري که پراپ در   مقایسه پنج داستان با هم به عنوان پیشینه -4
  .انجام داده است

  . افتن همانندي بسیار در دو داستان مأخذ با داستان شیخ صنعان و تفاوت بسیار در سه داستان مأخذ با داستان شیخ صنعانی -5

هاي خود  هاي مشابه آن در دیگر منظومه توان با داستان داستان شیخ صنعان را می«: توان به جمله زیر اشاره کرد از نظرات خوب نویسنده می
توان ساختار  با این کار، از جمله می. مام متون عرفانی از نظر ساختار بررسی کرد و به نتایج کاربردي بسیاري دست یافتعطار و همچنین در ت

بینی  که در شناخت جهان به عنوان یک نوع داستانی خاص مورد بررسی قرار داد و براي آن فرمول خاصی پیدا کردهاي عرفانی را  داستان
  )162: 1384مجیدي، (» .آید ي عارفان به کار می ویژه

  :نقاط ضعف

حال . ها ها، زمان و مکان، حرکت ها، انگیزش قهرمانان داستان و صفات آنها، خویشکاري: تقسیم اجزاي سازاي داستان به پنج قسمت -1
ت پراپ با نظر دیگر منتقدان شناسی دانسته است و این باعث یکی از اختالفا ها را خارج از حوزه ریخت آنکه پراپ مباحثی مانند صفات قهرمان

  )42و  41: 1376توالن، : نک. (است
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ها، حرکت را سیر و نقل فیزیکی از جایی به جاي دیگر دانسته؛ مثالً حرکت دختر ترسا را از روم به سمت کعبه  در قسمت حرکت -2
تحولی در فرد اعم از فیزیکی و روحی را در بر  تر دارد و هرگونه تغییر و تصویر کرده است؛ حال آنکه حرکت در نظر پراپ، معنایی گسترده

هاي  شود و با گذشت از خویشکاري داند که از شرارت یا کمبود نیاز شروع می پراپ قصه را اصطالحاً آن گسترش و تطوري می. گیرد می
هاي پایانی  خویشکاري. انجامد ت، میهاي دیگري که به عنوان سرانجام و پایان قصه به کار گرفته شده اس میانجی به ازدواج یا به خویشکاري

پراپ این ) 183: الف 1368پراپ، . (گاهی پاداش یا منفعت و برد و یا به طور کلی التیام و جبران مافات، فرار از تعقیب و مانند اینهاست
  .گسترش و تحول در قصه را حرکت نامیده است

آنکه حرکت در سمت نور و ظلمت  تصویر کرده، حال yو   xدر جهت  او نور و ظلمت را. شکل نوسان بین نور و ظلمت اشتباه است -3
  :طرح صحیح دو نمودار به شکل زیر است. در یک محور و متغیر آن، زمان است

  

شناسی شده؛ حال آنکه باید در یک  ها به تنهایی ریخت هاي مأخذ، داستان ي داستان در تحلیل داستان شیخ صنعان و در بخش مقایسه -4
هاي مشترك همراه با هم آورده شود تا معلوم گردد که پیوند، ترکیب و حضور و غیاب کارکردها به چه  ار گرفته و خویشکاريجدول قر

  .ترتیب است

  .نماد چه حرکت یا خویشکاري است ≠یا  2، 1دانیم  نمادهایی را که آورده، تعریف نکرده؛ براي مثال ما نمی -5
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 19( عباس خائفی و جعفر فیضی گنجین. ي والدیمیر پراپ ر اساس نظریهي سمک عیار ب تجزیه و تحلیل قصه -3
  )صفحه

 5(: ، تحلیل)صفحه 4(هاي پراپ  شناسی، فهرست خویشکاري شناسی پراپ، تعریف ریخت شناسی، معرفی ریخت تاریخچه روایت: مقدمه
  )صفحه 13/ 

  :نقاط قوت مقاله

  .س نوع ترکیب آنها همراه با مثالي سمک عیار بر اسا ذکر چهار نوع حرکت در قصه -1

هاي قصه از نوع چهارم  ي سمک عیار از نظر موضوع و محتواي آنها و بیان این نتیجه که بیشترین نوع حرکت هاي قصه بررسی حرکت -2
  )بسط بدون هیچ یک از آنها. (است

  .قصه با یکی ازین نمودارها هاي ها و مطابق بودن تمام حرکت  ي نمودارهاي پراپ از ترکیب خویشکاري ارائه -3

  .ي سمک عیار با نمودار پراپ منطبق است هاي قصه دست یافتن به این نتیجه که نمودار حرکت -4

  : نقاط ضعف

  .هاي پراپ را بر آن تطبیق دهد فقط یک داستان را مورد تحلیل قرار داده و سعی کرده خویشکاري -1

  .ها را تحلیل کرده و اجزاي دیگر را تحلیل نکرده است ویشکاريها و خ از بین عناصر مختلف قصه فقط حرکت -2

و  اسالمیدر روسیه سرکوب و تقریباً متوقف شد، در عوض در دیگر ممالک  1930گرچه جنبش فرمالیستی در سالهاي «: اشتباه تایپی -3
  . بوده است اسالوياحتماالً ممالک » .بویژه در لهستان و چکسلواکی ادامه یافت

 21. (ناظمیان خلیل پروینی و هومن. شناسی ي ساختارگرایی والدیمیر پراپ و کاربردهاي آن در روایتالگو -4
  )صفحه

 10(، والدیمیر پراپ، روش مطالعاتی پراپ، اشکاالت کار پراپ )شناسی شکل(شناسی  علم روایت شناسی، روایت، ریخت: مقدمه
 )صفحه 2: (، تحلیل)صفحه

  :نقاط قوت مقاله

  .ده فابل از کلیله و دمنه بر اساس الگوي پراپبررسی  -1

ي کلیله و دمنه و معرفی هر عملکرد در قالب عبارات و جمالت کوتاه،  هاي ده قصه در این مقاله ضمن استخراج عملکرد شخصیت -2
ي نتایج،  ر سهولت عرضهبندي و براي هر نوع عنوانی انتخاب کرده و به منظو هاي قصه را بر اساس عملکردشان در انواعی دسته شخصیت

  .ها را در قالب جدول بیان کرده است داده

  .هاي بررسی شده نشان دادن چهار نوع شخصیت اصلی در چارچوب پیرنگ قصه -3
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  .هاي بررسی شده، یکسان است بیان این نتیجه که ساختار فابل -4

  :نقاط ضعف

الگوست؛ یعنی محقّق باید فقط به عناصر اساسی و اصلی توجه کند و  گرایانه بودن این به زعم نویسندگان، اشکال کار پراپ تقلیل -1
هاي فرعی  شناسی و هدف او مشخص است؛ بنابراین گنجاندن جنبه در جواب باید گفت که کار پراپ، ریخت. عوامل ثانویه را کنار بگذارد

شناسی،  در البالي بحث ریخت... هبی، فرهنگی، اجتماعی وهاي مذ ها، ابعاد نشانه شناختی قصه و زمینه داستان مثل صفات قهرمانان، انگیزه
مسائل جانبی متن باید توسط متخصصان آن رشته . کند شود بلکه محقق ریخت شناس را نیز از هدف خود گمراه می تنها باعث آشفتگی می نه

  .شناس بررسی شود نه ریخت

شخصیت  5اند و حداکثر  ها پرداخته و دمنه، فقط به استخراج شخصیت ي ده داستان از کلیله نویسندگان در بحث اصلی، با ذکر خالصه -2
  .اند شخصیت معرفی شده توسط پراپ را کشف کرده 7اصلی از 

  .ها پرداخته نشده است در مقاله به خویشکاري -3

  .ها در دو صفحه انجام گرفته است ، تحلیل این داستان)صفحه 10(رغم مقدمه مفصل مقاله  علی -4

مسائلی که از نظر . اند ها دست به طرح مسائل اجتماعی زده رغم تأکید بر روش تقلیل گرایانه پراپ، در تحلیل داستان دگان علینویسن -5
  .شناس نیست ي کار ریخت پراپ در حیطه

ي این  با اینکه زمینهي مقاله مطرح کنند،  اند نتیجه بحث پراپ را با اندك تغییراتی به عنوان نتیجه گیري، سعی کرده در قسمت نتیجه -6
  .نتایج در مقاله نیامده و اگر هم آمده به صورت کامل و جامع بحث نشده است

هاي فرهنگی، تاریخی و  شناختی، زمینه هاي داستان مثل صفات قهرمانان، مباحث نشانه نویسندگان در پایان، لزوم پرداختن به سایر جنبه -7
  .تواند باعث اغتشاش و سردرگمی در مطالعه و انحراف اساسی در مقاله شود ه این، میاند ک گیري قصه را یادآور شده مذهبی، شکل

  

  )صفحه 14(عصمت اسماعیلی و نیره نبی زاده . هاي فرج بعد از شدت شناسی داستان ریخت -5

 5. (فرج بعد از شدتهاي پراپ، معرفی ترجمه فارسی  معرفی نظریه ریخت شناسی، معرفی پراپ و کتاب او، فهرست خویشکاري: مقدمه
  )صفحه 7/  5: (، تحلیل)صفحه 5/ 

  : نقاط قوت مقاله

یا امداد (شرارت، واکنش قهرمان، شیء جادو : عنوان 8هاي فرج بعد از شدت در  شناسی قصه ترین عناصر ریخت مشخص کردن مهم -1
  .، یاریگر، التیام کمبود و عناصر کمکی مثل خبرگیري، خبردهی و عزیمت)غیبی

آید، الگوي روبرو شدن با یاریگر و الگوي حل  الگویی که در آن مشکلی پیش می: ها شامل به دست دادن الگوي سه وضعیتی حکایت -2
  .مشکل
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  .ها ي حکایت تأکید بر یک حرکتی بودن همه -3

، زاویه دید، زمان و )الهاب(ها، کارکرد ویژه، حوادث  ها، کنش هاي ریخت شناسی که شامل شخصیت اي براي گزاره طرح جدول مقایه -4
  .هاي هر سه حکایت در این جدول تطبیق داده و مقایسه شده است مکان است و گزاره

  :نقاط ضعف

ها بر اساس موضوع و محتوا را زیر سؤال برده است، نویسندگان با تأکید بر محتواي تعلیمی  علیرغم اینکه پراپ، دسته بندي داستان -1
اند، که این با رویکرد ریخت  هاي پریان برآمده به پیشداوري برخاسته و و بر این اساس در پی مرزبندي با قصه هاي فرج بعد از شدت داستان
  .ي پراپ متناقض است شناسانه

  .فقط سه داستان از کتاب فرج بعد از شدت بررسی شده است -2

  .گیري ندارد مقاله نتیجه -3

  )صفحه 14(سن ذوالفقاري ح. ي گل بکاولی ي عاشقانه شناسی افسانه ریخت -6

 7(شناسی  شناسی، معرفی نظریه ریخت سرایی در ایران و هند، گزارش داستان گل بکاولی و معرفی آن، نسخه تاریخچه داستان: مقدمه
  )صفحه 4/  5: (، تحلیل)صفحه

  :نقاط قوت مقاله

عبارت است از یک مفهوم، یک تصویر، یک رویداد یا یک  مایه بن«. هاي داستان است مایه کار مهم نویسنده در این مقاله بازیابی بن -1
باً تکرار می هاي زیر را از داستان استخراج کرده  مایه او بن). 58ص (» .افزاید شناختی اثر می شود و به غناي زیبایی کهن الگو که در داستان مرتّ

ل پوشی، ناشناس ماندن، موجودات وهمی، پري، یافتن درمان نابینایی، زاده شدن در خاندان شاهی، رفتارهاي عیاري، تغ: است ییر ظاهر و مبد
و جو، سفر، تعقیب، حبس و  گویی، شکار، مجازات، جست جادو، اژدهاکشی، پرورش و دور نگاه داشتن از دربار، پیش/ افسون/ شکنی طلسم

به آتش افکندن، خرق عادات مثل مرده زنده کردن  ربایی، نگاري، عاشق شدن با دیدن، خیانت، شفا یافتن، آدم گري، فریب، نامه اسارت، حیله
  )60ص . (و اشراف بر ضمایر، رقیب عشقی، انتقام

  .ي پراپ هاي سی و یک گانه هاي داستان و بیان منطبق بودن آنها با اندك جابجایی بر خویشکاري مشخص نمودن خویشکاري -2

  .اساس الگوي پراپها و عوامل جادویی داستان گل بکاولی بر  شناسی شخصیت تیپ -3

  :نقاط ضعف

ي  آیا همه. نوع شخصیت را نیز شناسایی کرده است 7نیز . خویشکاري پراپ را در این داستان بیابد 31ي  نویسنده سعی کرده همه -1
اشته باشند و نباید نوع شخصیت د 7خویشکاري و  31ي هند، همه باید  هاي عاشقانه هاي پریان روسیه تا داستان هاي جهان اعم از داستا داستان

ي داد ي پراپ را در مورد قصه توان نظریه او معتقد است که می! هاي عالم پیدا کرد؟ تفاوتی در چارچوب داستان   .هاي ایرانی و هندي تسرّ

  )صفحه 25(فاطمه کوپا و نوشین رفیعی سخایی . شناسی سه داستان از گرشاسب نامه بر بنیاد نظریه پراپ شکل -7
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  )صفحه 15: (، تحلیل)صفحه 6(هاي پراپ  شناسی، فهرست خویشکاري چه فولکلورشناسی، معرفی نظریه پراپ، شکلتاریخ: مقدمه

  :نقاط قوت مقاله

  .ها بر اساس الگوي پراپ آورده شده است ها که در آن کارکردهاي موجود در داستان ترسیم جدول تطابقی خویشکاري -1

  .است» اسطوره«شناسی در نوع ادبی  ي ریخت یهاین مقاله به عنوان آزمونی براي نظر -2

هر . سه داستان به صورت جداگانه تحلیل شده. ها و ساختار کلی هر سه حکایت ها، نمودار حرکتی قصه ارائه نمودار نماها و شخصیت -3
تعریف، ) ها؟ خویشکاري(سپس در هر داستان نمادها . ها در مقابل آن توضیح داده شده داستان در یک ستون آورده شده و خویشکاري

  .ها معرفی و نمودار حرکتی ترسیم شده است شخصیت

بندي حکایت به آن پی  آنچه پراپ را در دسته–ي کامالً معینی  نامه، رده ي ساختاري روایات گرشاسپ بیان این نتیجه که مشخصه -4
انجام -کار دشوار(و ) پیروزي-مبارزه(یچ یک از عملکردهاي به عنوان نمونه با توجه به نمودار کلی، قصل اول ه. دهد را به دست می -برده

  .دهد را نشان نمی) کار دشوار

  .هاي روایات به هفت شخصیت معین پراپ هماهنگ شده است شخصیت -5

  .دهند بندي به زیبایی و وضوح نشان می ي قابل تأمل این که نمادها، قوانین تکامل روایات را با فرمول نکته -6

مسعود روحانی و سبیکه . ي والدیمیر پراپ در مثنوي، طبق نظریه» الصور ي ذات قلعه«ي  سی قصهشنا  ریخت -8
  )صفحه 16(اسفندیار 

شناسی، روش والدیمیر پراپ، فهرست نمادها و اختصارات پراپ،  شناسی، تاریخچه ریخت روایت شناسی، تعریف تاریخچه روایت: مقدمه
  )صفحه 9: (، تحلیل)صفحه 5/  5(ور الص ي ذات تعریف کوتاه داستان قلعه

 :نقاط قوت مقاله

تنها از بعد مفهوم و معنا، بلکه از  ها در ایران بنیان نهاده شود و ادب فارسی نه تحلیل ساختاري قصه«تأکید بر این ضرورت که بایستی  -1
  )80ص (» .ور خاص مورد توجه واقع شودبعدي بودن فراتر رفته و به ط بعد ساختار نیز مورد بررسی قرار گیرد و ادبیات از تک

  الصور ي ذات ها در داستان قلعه نمادگذاري اعمال شخصیت -2

  .ي آن ي نگاره الصور و ارائه ي ذات هاي داستان قلعه اشاره به حرکت -3

  .اشاره به ضد قهرمان قصه طبق الگوي پراپ در قصآ عرفانی موالنا -4

  :نقاط ضعف

  .اند ان را تحلیل کردهنویسندگان فقط یک داست -1
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را با الگوي پراپ دقیقاً مقابله کنند؛ در صورتی که هم ) ي پریان ندارد که ربطی به قصه(ي ایرانی  اند یک قصه کرده نویسندگان سعی -2
باطی بین این قصه و مشخص نیست که واقعاً چه ارت. ها و استخوان بندي آنها متفاوت است و هم اینکه از دو فرهنگ جداگانه هستند نوع داستان

  .هاي پریان وجود دارد قصه

درست است که بررسی «: اند اند و در پایان نوشته ي موالنا تشخیص داده عمل را در قصه 19هاي پریان،  عمل قصه 31نویسندگان از بین  -3
ماً در این. ار دادها مورد بررسی قر توان در انواع قصه هاي جن و پري است؛ اما همین الگو را می پراپ بر روي قصه ها، همچون  گونه قصه مسلّ

  »)80ص . (هاي عرفانی مشترك خواهد بود رود که در سایر قصه هاي جن و پري، اعمالی همیشه به کار می قصه

  )صفحه 30. (عبدالمجید یوسفی نکو. شناسی داستان پیامبران در تفسیر طبري و سورآبادي ریخت - 9

ي دیدگاه پراپ، تعریف خویشکاري، داستان پیامبران در تفاسیر، بیان  ها، نتیجه ي قصه پراپ درباره شناسی، دیدگاه تعریف ریخت: مقدمه
  )صفحه 20/  5: (، تحلیل)صفحه 7(ي تحقیق  نوع ادبی داستان پیامبران، پیشینه

  :نقاط قوت مقاله

  .اشاره به پنج شخصیت اصلی در داستان پیامبران -1

  .هاي قرآنی استانخویشکاري در د 26اشاره به  -2

  )140ص (» ...گرفت توان در متون مقدس دیگر نیز پی این الگو را می«بیان این نکته که  -3

  نقاط ضعف

هاي پیامبران داراي اصالت و  هاي قرآنی، داستان آنکه بر اساس آموزه هاي رمزي قلمداد کرده؛ حال داستان پیامبران را جزء داستان -1
هاي زردشتیان و عهد عتیق را  هاي پیامبران، در نظر ایشان بر این اساس لرزان نهاده شده که بعضی از داستان استانرمزي دانستن د. صحت هستند

  .باید گفت که تأویل نمادین با اساس سمبلیک داشتن متفاوت است. اند دیگران تأویل سمبلیک کرده

... آیا عناصري مثل تولد، کودکی، نوجوانی، جوانی و. استها تشخیص داده  خویشکاري را در این داستان 26نویسنده گفته که  -2
ي اجزاي  ایشان همه. را به درستی دریافت کند )Function(رسد نویسنده نتوانسته مراد پراپ از خویشکاري  به نظر می! خویشکاري است؟

ه را خویشکاري قلمداد کرده اند؛ درصورتی که خویشکاري بایستی حامل یک حرکت باشد قص .  

مسعود ). پراپ ي والدیمیر شناسانه ي ریخت بر اساس نظریه(در شاهنامه فردوسی » دیوان«هاي  بررسی قصه -10
  )صفحه 18. (روحانی و محمد عنایتی قادیکالیی

: یل، تحل)صفحه 7(شناسی، روش مطالعاتی پراپ  شناسی، تعریف ریخت معرفی نقد ساختاري، معرفی پراپ و اثر او، تعریف روایت: مقدمه
  )صفحه 8(

  : نقاط قوت مقاله

  ها هاي شاهنامه و ضرورت بررسی علمی و تجزیه و تحلیل دقیق ساختاري این قصه بیان اهمیت قصه -1
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  .ي حرکت قصه توضیح داده شده و نمودار آن بر اساس طرح پراپ ترسیم شده است در پایان قصه، خالصه -2

  :نقاط ضعف

  )ي دیو سپید ي اکوان دیو، قصه خزروان دیو، قصهي  قصه(ي سه قصه  تحلیل جداگانه -1

  .اند ها را توضیح داده نویسندگان ابتدا هر داستان را در یک ستون آورده و در ستون مقابل خویشکاري -2

  

  گیري نتیجه

و در پی نقد آثار ادبی  شد آشنا شدند هاي نوین نقد ادبی که بیشتر از غرب وارد می هاي جدید نقد ادبی، ایرانیان با روش با ورود نظریه
البته که این جریان از رویدادهاي مبارکی بود که در قرن بیستم پدید آمد و به شکلی نیکو ادامه یافت؛ . ها برآمدند ي این روش خویش بر پایه

محصوالت این رویکردها ي  هایی را نیز در بدنه توانست آسیب هاي نوین نقد ادبی، می ي کافی به سمت نظریه هجوم گسترده و بدون پشتوانه
اي از تحقیقات ادبی در شرق  هاي جدید که توانسته است جایگاه عمده یکی از نظریه. سبب شود و آنها را در معرض فساد و انحراف قرار دهد

نیز به  شناسی پراپ است که محبوبیت خاصی در بین پژوهندگان دارد، و محققان ایرانی ي ریخت و غرب را به خود اختصاص دهد، نظریه
اما به دالیل مختلف از جمله نبود اشتراك و همانندي کافی در . اند خوبی ارزش این نطریه را در مطالعات مربوط به قصه و داستان دریافته

 و ایران، و نیز تشریح و شناخت ناقص این نظریه) شناسی محل پیدایش نظریه ریخت(ي فرهنگی، تاریخی و ادبی بین شوروي سابق  زمینه پیش
ها و  ي خوبی اي که از نظر گذراندیم، در کنار همه در مقاله. در ایران، گاه دریافت پژوهشگران ایرانی ازین نظریه با اشکاالتی روبرو شده است

  . شود محاسن این مقاالت، برخی از اشکاالت آنها نیز مشخص شد که در زیر به قسمتی از آنها اشاره می

قان را در بررسی    :هاي فارسی گمراه کرده است ي داستان شناسانه ریختآنچه بعضی محقّ

گوید که  والدیمیر پراپ در آغاز کتابش می. به زبان فارسی انجام نگرفته است» هاي پریان قصه«ي درستی از  هنوز تعریف و ترجمه -1
الکساندر نیکاالیویچ «ی است که توسط ي پریان روس هاست و پژوهشش محدود به بررسی صد قصه اي از انواع قصه هاي پریان تنها دسته قصه

ه. گردآوري شده است» آفاناسیف زبان بخواهد پژوهش  ي فارسی اند، پس اگر خواننده ها جز چند مورد معدود به فارسی ترجمه نشده این قص
  .اي به حالش نخواهد داشت ي فارسی کتاب، چندان فایده پراپ را دقیق بفهمد، ترجمه

ها، به یک  هاي مشترك این قصه متمرکز کرده و سعی نموده با استخراج المان فقط بر یک قسم خاص از داستان  پراپ مطالعات خود را -2
بنابراین، آن سی و یک خویشکاري و هفت شخصیت کلی مربوط به صد داستان پریان . هاي پریان نائل شود طرح کلی و جامع از داستان

ي میدانی و موردي است نه یک  در حقیقت ریخت شناسی پراپ یک مطالعه. نیستهاي دیگر  روسی است و قابل تعمیم به داستان
  .پردازي محض نظریه

اند و سعی کرده اند ریخت آن داستان را به دست دهند؛ اما  ي خود را بر روي یک داستان متمرکز کرده بعضی از محققان، مطالعه -3
  !!!اند چه ریختی را مشخص نکرده
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هاي پریان تجزیه و تحلیل کنند و دقت  ها را شبیه قصه اند آن داستان اند؛ اما سعی کرده ان را بررسی کردهبعضی دو یا چند داست -4
بنابراین هر . هاي دیگر و پراپ فقط روش کار را نشان داده است هاي پریان است نه داستان اند که الگوي پراپ حاصل مطالعه بر داستان نکرده

هاي مشترك داستان را از نو استخراج کند و در روش از پراپ تبعیت کند؛ نه  کند باید خود از سازه می ي یک قسم داستان کار کس درباره
  .اینکه در پی تطبیق با الگوي پراپ برآید

اي از یکی از  اند در هر داستان بارقه اند و سعی کرده را یکجا بررسی کرده) هاي متفاوت با پی رنگ(هاي متفاوت  بعضی، داستان -5
. ها برآیند بندي مشترك این داستان آنکه در پی به دست دادن طرح کلی و اسکلت شکاري هاي پراپ را بیابند و آن را گوشزد کنند، بیخوی

  . استفاده است اند طرحی خام و بی طرحی که این قبیل نویسندگان درانداخته

را به ) قصه 100(ها  ها و قصه بتواند این حجم وسیع از داستاناي شبیه کار پراپ در ادبیات فارسی نوشته نشده است که  تاکنون مقاله -6
اکثر مطالعات ایرانی برروي یک، دو، سه و .) ي این مقاله هستند ها خارج از حوزه کتاب. (دقت مطالعه کرده و به ریخت آنها دست پیدا کند

  .ي جدي و اساسی است طالعات ساختگرایانهي نبود عزمی جدي در این م داستان انجام گرفته و این نشان دهنده 10در نهایت 
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 شناختی فردینان دوسوسور و ناصرخسروي آراي زبانمقایسه

  

 1مهدي خبازي کناري 

 2فرزاد بالو

  چکیده 

فردینان دوسوسور، بنیان گذار زبان شناسی نوین ، . گذرد زبان شناسی علم نوبنیادي است که تقریبا یک قرن ونیم ازعمر آن می

زبان معطوف پرداختند تامالتش رابه مطالعه ي همزمانی  برخالف زبانشناسان پیشین که به مطالعه ي تاریخی یا درزمانی زبان می

  langue)(،زبان) langage(توان به بررسی زبان  وتقسیم بندي سه گانه ي قوه ي ناطقه ازجمله دستاوردهاي وي می.ساخت

  .اشاره کرد...و)دال و مدلول (،علل برتري خط برصورت گفتاري ، تحلیل نشانه ي زبانی )parole( وگفتار

وي در آثار خود از منظر فلسفی به شماري از . ت ممتاز و خاص دارددر گستره ي ادب کالسیک فارسی ، ناصرخسروموقعی 

برتري .یابند ها پس از وي در آراي زبان شناختی سوسور مجال طرح و شرح می پردازد که قرن بدیع ترین مفاهیم زبان شناختی  می

، قرار دادي )نام و نامدار(نشانه اي زبان ماهیت )اندرقول که علم حاضر است و اندر کتابت که آن در علم غایبانست(گفتار برنوشتار

  .پردازد این مقاله به مقایسه ي آراي زباشناختی سوسورو ناصرخسرو می. از آن جمله اند... بودن زبان و 

  

  

  .قراردادي بودن زبان.ناصرخسرو ، سوسور ، زبان، گفتار، نوشتار:  هاکلید واژه

                                                        
  استادیار دانشگاه مازندران -1
 استادیار دانشگاه مازندران -2
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  مقدمه

فردینان دوسوسور سوئیسی با . گذرد  شود بیش از صد و پنجاه سال می اسی خوانده میاز آغاز پیدایش آنچه که امروزه زبان شن

وي . آرا و نظریاتی که بعدها در قالب کتابی با عنوان دوره ي زبان شناسی عمومی به چاپ رسید بنیاد زبان شناسی جدید را بنا نهاد

پرداختند  به مطالعه ي زبان می ) diachronic(عبارتی درزمانی  برخالف سنت رایج تتبعات زبانی که بیشتر از منظر تاریخی و یا به

یعنی بررسی روابط موجود میان واحدهاي نظام زبان : توجه و اهتمام بیشتري نشان داد) synchronic (، به جنبه ي همزمانی زبان 

  .بدون توجه به عامل زمان

اخت از ماهیت زبان را نقطه ي عزیمت مطالعات سوسور همچون کانت که شناخت از ماهیت شناخت را مطرح ساخت، شن

  .توانیم درباره ي زبان و ماهیت آن بیندیشیم بریم می اینکه در عین حال که در زبان به سر می. زبانی خود قرار داد

اي تامالت دستاورده... تمایز میان زبان و گفتار، ماهیت اختیاري بودن نشانه، زبان شناسی همزمانی، روابط همنشینی و متداعی و

  .کشند شوند و مرتبه ي او راتا پدر علم زبان شناسی جدید بر می زبانی وي راشامل می

بی آنکه بخواهیم جایگاه سوسور را در عرصه ي مطالعات زبانی نادیده بگیریم بی تردید آرا و نظریاتی  در آثار پیشینیان بویژه 

  .در توصیف زبان وجود دارد که کمتر بدان توجه شده است

.   از آن جمله اند...فی المثل در حوزه ي فرهنگ و تمدن اسالمی ، دیدگاههاي زبانی سیبویه ، فارابی ، ابن سینا ، سکاکی و

در این میان ،آراي زبانی ناصر .نمایانند بویژه، وقتی که با آراي زبان شناختی جدید مورد مقایسه قرار گیرند عیار خویش باز می

چه اینکه همواره به عنوان ادیب و فیلسوف مورد توجه ي اهل شعر و ادب و .د دیگري مغفول مانده استخسرو بیشتر از هر اندیشمن

اگرچه به پاره اي  از دیدگاههاي زبانی وي  اشاره شده  است اما صرفا به کتاب جامع الحکمتین  .حکمت و فلسفه بوده است

حال آنکه  آراي  زبانی او عالوه ). 108-95) 1389...(خان جان و ك.ر( محدود مانده والبته در نگاهی تطبیقی به آراي چامسکی 

از طرف دیگر ، .  هایی چون خوان اخوان و زاد المسافرین  نیز قابل پی جست و بررسی است بر کتاب جامع الحکمتین در کتاب

هاي فلسفی و  هایشان را در بنیان بی آن که بخواهیم تفاوت. مدعاي نگارندگان این مقاله مقایسه ي آراي سوسوربا ناصر خسرو است

تاریخی انکار کنیم یا نادیده بگیریم مع الوصف ، پزوهش حاضر بیشتر بر تامالت زبان شناختی ناصرخسرو وسوسور استوار است و 

  .  بر آنست تا  میان مفردات مطالعات زبانی این دو متفکر تناظر برقرار کند

زبان شناختی خواهیم پرداخت  که محل تامل و رجوع ناصرخسرو و فردینان دوسوسور  ما در ادامه به بازخوانی  مفاهیم بنیادین

  .بوده اند
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 مشخصات زبان  

  زبان و تعریف آن  1-1

« یکی از پرسشهاي بنیادینی که زبان شناسی نظري متکفل پاسخگویی علمی  بدان است این سؤال است که

  »زبان چیست ؟

زبان . گوید ها پاسخ می به این پرسش paroleو گفتار   langueزبان   langage تحت عناوینی چون قوه ي ناطقه سوسور

شود وحاصل توافق و قراردادي اجتماعی است که درصیرورت تاریخی شکل  در نظر وي ، بخش اساسی قوه ي ناطقه محسوب می

  .گیرد می

ها بخشی مشخص و، با این همه ، بخشی اساسی از قوه زبان تن.اشتباه شود )   langage(را نباید با قوه ناطقه)  langue (زبان  «

زبان در عین حال فراورده اي اجتماعی ونیز مجموعه اي از قراردادهاي ضروري است که از طرف جامعه مورد پذیرش .ناطقه است

پدیده درآن واحد ازیکسو به این .قوه ناطقه در کلیت خودچند گانه است .قرار گرفته تا افراد بتوانند قوه یاد شده را به کار اندازند 

هاي فردي واجتماعی تعلق دارد؛قوه ناطقه در هیچ یک  هاي مختلف فیزیکی، فیزیولوژیکی وروانی ، واز سوي دیگر به زمینه زمینه

» توان وحدت آن را مشخص ساخت گیرد ،زیرا معلوم نیست که چگونه می از مقوالت واقعیات موجود انسانی قرار نمی

 ).1372:15سوسور،(

اساساً هرفرد براي آموختن زبان ؛یعنی آنچه که فراورده .آید تبلور فردي و عینی  قوه ي ناطقه به شمار می) parole (اماگفتار

شود نیازمند آموزش ویادگیري است تاگام به میدانی بگذارد که قواعد و قوالب ان را اجتماع انسانی بنا نهاده  ي اجتماعی نامیده می

ر، زبان به عنوان بخش اجتماعی قوه ي ناطقه ، بطور یکسان فرهنگ لغتی در اختیار فرد فرد جامعه ي انسانی قرار به تعبیر دیگ.است

  .بخشد دهد که فرد با یادگیري آن به مفهوم عام زبان که ابزار ایجاد ارتباط با فرد و افراد انسانی است  تحقق می می

چنان که سوسور معتقد بود . است یعنی وجود یکی مستلزم وجود دیگري است رابطه ي میان زبان و گفتار رابطه اي دیالکتیکی

       .  آید که هر واژه مانند یک سکه دو رو داردبا فرض دال ، مدلول نیز به تبع آن نیز می

ه فردي به آنچه اجتماعی است از آنچ)1:گردند عبارت اند از  چیزهایی که با جدا ساختن زبان از گفتار ،ازیکدیگر متمایز می«

  ) .   21:همان(»آنچه بنیادي است از آنچه فرعی یا کم وبیش عرضی است)2.رود شمار می

زبان تنها به سبب .تواند آن را بیافریند ونه آن را تغییر دهد زبان، بخش اجتماعی قوه ناطقه ومستقل از فرداست که به تنهایی می«
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ازسوي دیگر، فرد نیاز به نوعی یادگیري دارد تا با روند .بسته شده است یابد که میان اعضاي جامعه نوعی قرارداد موجودیت می

  )22:همان(» .گیرد بازي زبانی آشنا شود؛کودك بتدریج زبان را فرا می

نخست بخش اصلی که در جوهر خود ،اجتماعی ومستقل از فرد است :  به این ترتیب مطالعه قوه ناطقه شامل دوبخش است«

 ،بخش گیرد می قرار اهمیت دومبخش دیگر که در درجه .این بخش منحصراً جنبه روانی دارد.رود ر میوزبان موضوع آن به شما

  .است روانی– فیزیکی بخش ؛این گیرد برمی در نیز را فراگویی که است گفتار یعنی ناطقه قوه فردي

 قابل گفتار آنکه براي وجودزبان،.ندیکدیگر وجود ومستلزم دارند هم با تنگاتنگی ارتباط موضوع دو این که گفت بتوان شاید

 همیشه گفتار پدیده تاریخی نظر از. گردد ایجاد زبان تا است الزم آن براي گفتار ولی.است ،الزم برساند را خود ومنظور باشد فهم

  )28: همان(».است مقدم زبان بر

 است شده گذاشته ودیعه به جامعه این فرادا از هریک نظر در که دارد وجود تاثیراتی از اي مجموعه صورت به جامعه در زبان«

 در زبان ترتیب این به.باشد شده تقسیم جامعه افراد میان یکسان اي گونه به آن، هاي نسخه تمام که است لغتی فرهنگ مانند تقریباًً و

  .دارد وجود فرد هر ،در آنان اراده از بودن وخارج همگان میان بودن مشترك عین

  ) 29:همان(» گویند می مردم که است چیزي آن جمع حاصل گفتار، دارد؟ حضور اي جامعه چنین در صورت چه به گفتار اما 

 منطق تاثیر تحت و است معتقد قول و نطق ، ناطقه نفس ي گانه سه به  ، زبان تحلیل و تعریف ي حوزه در نیز ناصرخسرو

 انسانی نوع ذاتی را نطق صفت اساس این بر.  شمارد می بر حیوان از انسان ممیز فصل را نطق ي قوه از بودن ،برخوردار ارسطویی

  ... و مذهب و وزبان نژاد هر از فارغ داند می

 است اثر نطق از وقول. مشار ونه است محسوس نه ، ومعقول است مفهوم وآن ، است جوهري صفتی را) 1(ناطقه نفس مر نطق«

 البته، باشیم شنیده قولی ازو آنک بی است نطق اورا مر که وییمگ شیرخواره، بینیم خرد کودك ما چو ،چنانک است دلیل وبرو

 مرآنکس وعاقل. آن ونه باشد گفته سخن این ونه اند حیوان دو هر که هرچند ، نیست نطق را مراین که گوییم بینیم گوساله وچون

 واگر.شمارد زن دروغ ستا نطق را گوساله گوید که را وکسی است، نطق را خرد کودك مرین گوید که دارد گوي راست را

  ) 185-184: 1363ناصرخسرو،(.»باشد گفته خطا »است کالم« یا »است قول را این«گوید را خرد کودکی مر کسی

  .   پردازد می آن»  فردي« و» اجتماعی« معناي در زبان نظام به زبانشناسیک، مباحث ترین محوري از یکی در خسرو ناصر

 نوع که اي ویژگی. است مربوط آن اجتماعی و عام مفهوم در زبان به ناطقه، نفس جوهري صفت عنوان به »نطق«  وي نظر در

  .است برخوردار آن از. . .  و مذهب و ملیت و بزرگ و کوچک و خرد و کودك از فارغ انسانی
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 معنی قوت بدان ممرد که انسانی نفس و هاقوت از است قوتی بل لغتی، هیچ نه و هندي نه پارسی، نه است تازي نه نطق پس«  

 گفتند نطق – آید او از فعل کاین – را قوت آن مر پس. رسانیدن بتواند بدیگر قولی و دف و آواز به – باشد او ضمیر اندر که – را

  )185 – 184:  1363 خسرو ، ناصر(  »فلسفه و دین حکماء

 و گفته، نا و باشد دانسته سخن نطق پس«:گردد یم بر آن عینی تجسم و فردي مفهوم در» زبان« به وي، تلقی در  و» قول« اما و

 جز کآن معنی یک برگزاردن شود جمع آن جملگی و باشد معنی را یکی هر که باشد کالم جزهاء قول. باشد گفته منطق کالم

  ).187: همان)(  2( » نشود گزارده قولها بدان

 تامل قابل بسیار خسرو ناصر و سوسور آراي در ولق با گفتار و ،   ونطق النگ ، ناطقه نفس با ناطقه قوه میان تناظر

 شده قائل تمایز گفتار و زبان میان اندو کرده آغاز   زبان ماهیت ي درباره بامطالعه را خود عزیمت ي نقطه دو  هر اینکه چه. هست

  نه است گرفته صورت نزبا همزمانی ي مطالعه ي برپایه ، رایج سنت برخالف گانه سه تقسیمات این که گفت باید همچنین. اند

  .   درزمانی ي مطالعه

  

   زبانی ي نشانه ماهیت- 2

  )دال( صورت ،) مدلول( معنی ، نشانه1-1

  نشانه بودن اختیاري1-2

 ك.ر. (است  معنی و لفظ میان رابطه بوده، صاحبنظران نزاع مورد همواره غرب و شرق اندیشه تاریخ در که مباحثی از یکی

 حیات و اجتماعی نظام در توافق یا داد قرار به قائل اصول، علماي از بسیاري و لغت اهل علماي از یبعض). 19-3: 1386 صفوي،

 به یعنی. اندداشته تاکید الفاظ داللت بودن ذاتی نظریه بر اي عده و).  316:  1373 کدکنی، شفیعی. ( اندبوده عالم زبانهاي طبیعی

 داللت جدید زبانشناسی که است پرواضح). 3(بودند قائل (idential) – همانی این –) معنی و لفظ( مدلول، و دال میان نوعی

  .کند میِِِِِ رد را الفاظ ذاتی

 توافق حاصل را آن و دارند عقیده معانی و الفاظ میان بودن قراردادي به که گیرد می قرار دسته آن ي زمره در خسرو ناصر 

 . است نامدار و نام گزیند برمی مدلول و دال  زبانشناختی اصطالح براي وي که معادلی.کنند می تلقی اجتماعی افراد

 سوي را مردم برد راه که است کرده ترکیب حرفهاي نام و. است نیاز بی نام از نامدار و نامدار بر است داللت نام که بدانید و« 

 است معروف که آن جز و خاك و آتش و بآ چون نهاده؛ یعنی خواننده موضوع از را یکی. است روي پانزده بر نام و. او مقصود
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 خسروالف، ناصر. ( باشد چنین نهاده نام که بل  آتش را مرآتش و خوانند آب را مرآب معنی بهر از نه و پارسی لغت اهل میان

:  1385 خسرو ناصر. (اعیان از عینی بر دلیل که گروهی باتفاق کرده ترتیب حرفهاست گوییم چیست گویدنام اگر«  و)  9:  1384

 بود دینار هزار را او که بایستی دینار هزار گفتی هرکه بودي همان هرچیز نام اگر و دیگر برده نام و دیگرست نام گفتند متکلمان) 9

 و ابراهیم و آدم نام قرآن در کی گویند ونیز کردي نفقه وزر بگفتی مال نام بودي مال را او که خواستی وهرکه. آمدي بحاصل و

 درست اند،پس نشسته مصحف در یا اندر قرآن بمتن پیغمبران کی ییم.گ بس بودي نامدار خود اگر است محمد و عیسی و موسی

  ) 81.:1363ناصرخسرو. (دیگر نامدار و دیگرست نام کی شد

 و بنامی وهند بنامی ترك و گوید بنامی عرب را چیز یک آنکه کسی،ازبهر بر را نباشدکسی فضل چیزها گفتن نام به اما« 

  )13، همان.(باشد معنی یک بگویند مختلف بنامهاء را او مر گروهان این که چیز آن فعل ومعنی.  بنامی حبشی و بنامی ومیر

 sound image   ( آوایی تصور یک ترکیب از ، زبانی ي هرنشانه گه هاست نشانه از نظامی زبان  ، سوسور تلقی در

 همانی این ي رابطه مسمی و اسم میان دیگر تعبیر به. آید می پدید) مدلول() image (semantic    معنایی تصور یک و) دال()

 . ندارد وجود مستقیم و

     .است خارج جهان در چیزي معادل هریک که دانند می ها واژه از راانبانی زبان که   اي عده پندار برخالف سوسور 

  )96: 1382سوسور،(».دهد می پیوند صوتی تصویر یک به را مفهوم یک بلکه نام، یک به را شیء یک نه زبانی ي نشانه«

 مدلول و دال میان ذهنی ي رابطه ، اساس براین. نامد می ازآن حاصل مفهوم را مدلول  وصورت آوایی را  دال سوسور، بنابراین

  .  نیست قایل مدلول و دال میان ذاتی ارزش داند؛یعنی می اختیاري را

 توان می ، است معنی و صورت میان رابطه کلی نتیجه نشانه از ما منظور که آنجا واز ست؛ا اختیاري ومعنی صورت میان پیوند«

  ). 98: همان( »است اختیاري زبانی نشانه که گفت تر ساده بسیار

: 1386کالر،(»است ترکیب قواعد یعنی ، عناصر ترکیب چگونگی دانش شامل که داند می زبانی استعداد با برابر را نطق ي قوه«

32.(  

 که اي رابطه با مقایسه ودر است کانتی ي نگره تاثیر تحت کند می برقرار مدلول و دال میان که اي رابطه از سوسور تلقی البته

 که دارد وجود هایی تفاوت است ارسطو و افالطون چون فیلسوفانی تاثیر وتحت کند می تعریف نامدار و نام بین خسرو ناصر

  .نهند می وا دیگر مجالی به را مقوله آن به پرداختن نگارندگان
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  گفتاري برصورت آن دهی برتري علل خط؛ و حیثیت- 2

 نگاه این که اي گونه به است، شده نهاده بنیان تقابلی و گرا دوگانه اي نگره ي پایه بر غربی متافیزیک که است معتقد دریدا

/  بدي: چون 1اي دوگانه هاي تقابل. است داده رقرا خود تأثیر تحت سخت را غرب شناسی معرفت مختلف هاي عرصه گرا، ثنویت

 با همواره و شوند می محسوب پنداشتی چنین محصول... و عرض/  جوهر هیوال،/ صورت حضور،/  غیاب هستی،/ نیستی نیکی،

  .است بوده همراه دیگري بر یکی برتري

. کرد ردیابی شود می یونان ي فلسفه تا را لولمد و دال تقابل جمله از دوگانه هاي تقابل این که است عقیده این بر دریدا «

)Derrida,1976: 12-13(است یافته ظهور مختلف هاي گونه به سوفسطائیان زمان از نیز فرهنگ و طبیعت تقابل همچنین ؛ 

)Derrida, 1992: 358(؛  

/  شفاهی فرهنگ و دهم،هیج قرن در روسو ژاك ژان ي اندیشه در تمدن بر طبیعت ترجیح با دوگانه، هاي تقابل این اما 

 در زمانی، در/ همزمانی محور جانشینی،/ همنشینی محور گفتار،/  زبان چون، اي دوگانه هاي تقابل و 2استروس لوي کلود نوشتاري

  .یابد می ادامه بیستم  ي سده در 3سوسور دو فردینان زبانی نظام

 جایی. سازد می معطوف گفتار و نوشتار میان دوگانگی بر را جدي چالش تقابلی، ي شبکه این درون از اساس، همین بر دریدا

 تر ارزش با و برتر غیاب، ویژگی علت به نوشتار زبان بر حضور ویژگی جهت به  گفتار زبان غرب، تفکر تاریخ طول در همواره که

 گفتار غرب مالوف و رایج سنت تبع به که تازد می سوسور بر سخت گراماتولوژي در وبویژه ، اساس براین. است شده می انگاشته

 تبدیل هم به مدام شنونده و گوینده شفاهی، گفتار درفرایند فرضی، پیش چنین ي برپایه درواقع.است دانسته ارجح نوشتار بر را

  . گردد می فراهم معنا کامل انتقال امکان و برطرف دیالکتیکی گفتگوي این در فهمی بد یا ابهام نوع هر و شوند می

 به. رسد می نظر به نایافتنی بسا چه و است همراه ابهام و تردید با امکان این گوینده، غیاب سبب به نوشتاري متن در که آن حال

 « زیراگفتار دارد، برتري اینجا در گفتار. گفتاراست سلطه معناي به غربی، متافیزیک بنیادین اصل چونان محوري  دیگر،گفتار تعبیر

 در اما ـ پذیرد می انجام شنـوده و گوینده حضور اساس بر شنود و گفت ـ دارد حضور ارگفت در معنا ؛» معناست حضور ضامن

  . است پنهان یا غایب نوشتار

 فیلسوفان گمان به. بدگمانند نوشتار به نسبت و اند شمرده برتر را گفتار هایدگر، تا افالطون از فیلسوفان اغلب که روست این از

                                                        
1 . Binary Opposition 
2 . Claude Lévi-Strauss 
3 . Ferdinand de Saussure   
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 تحت باید را آن پس. دهد دست به واحدي معناي تواند نمی نتیجه در و است بردار تفسیر زیرا ،نیست اعتماد قابل نوشتار کالسیک،

 .  داد قرار لوگوس مراقبت و نظارت

  . نوشتاراند زبان بر گفتار زبان برتري به دوقائل هر ناصرخسرو و سوسور که اینجاست نکته

 جان بی و مرده جانشینی و زبان طفیلی را نوشتار و دانست می زبان طبیعی و و اصیل شکل را گفتار روسو همچون  سوسور 
 نوشتاري بازنمود یعنی آن ششم فصل را عمومی شناسی زبان دوره نمود سازترین مساله دریدا. پنداشت می پویا و زنده آواهاي براي
 را اصلی جایگاه خواهد می نوشتار آنکه حال است گفتار زبان طبیعی و اصیل وجه سوسور نظر به «اینکه چه.  داند می خط در زبان

 دو  خط و زبان که است سوسورمعتقد همچنین) 219: : 1382  سوسور،( »بسپارد فراموشی دست رابه ها کندوخاستگاه غصب
 ملفوظ، ي واژه با آنچنان مکتوب ي واژه اما«:است آمده وجود به زبان نمایاندن براي صرفا خط که هستند متمایز اي نشانه دستگاه

 نوشتاري نمایش براي تا گردد می سبب و کند می غصب را اصلی نقش کم کم که شود می آمیخته است، دومی تصویر اولی که
 براي بپنداریم که است آن مانند درست امر این. شوند قائل آوایی ي نشانه خود از بیش حتی یا مساوي ارزشی آوایی ي نشانه

 آنجا و اینجا که عقایدي و دارد طوالنی اي سابقه توهم این ".او خود به تا نیمک نگاه او عکس به است بهتر شخص یک شناسایی
 بر آنچنان را خود خط. رود می فراتر هم این از خط در حروف ستم اما.... .  است شده دار لکه آن از است، رایج زبان ي درباره
  ) 36 و 45:  همان(  "... . سازد دگرگون و متأثر را زبان تواند می که کند می تحمیل مردم ي توده

 به را  گرایی ثنویت ي بره مکا این بربایدو قدیم حریف از سبقت گوي نوشتار، و خط تا شد سوسورموجب بنظر که امادالیلی

  «:     است ذیل شرح به کند تمام خود نفع

 براي زمان طول در ظاهراً که شود می گر جلوه ما نظر در پابرجا و دائمی اي پدیده مانند واژه نوشتاري تصویر آنکه نخست-1

 اما آفریند، می را ساختگی یگانگی نوعی و است سطحی کامالً پیوند این چه گر. است بوده آوا از تر شایسته زبان یگانگی حفظ

  .است درك قابل آسانتر آوا، یعنی طبیعی، و حقیقی پیوند تنها به نسبت

 نوع تأثیرات که روست این از و ؛ است شنیداري تأثیرات از پایدارتر و ترآشکار دیداري تأثیرات افراد از بسیاري براي -2  

  .است کرده تحمیل را خود آوا، ضرر به نوشتاري، تصویر سرانجام، سان بدین و دهند می ترجیح را اول

 نیز مدارس در ارد،د زبان دستور و لغت فرهنگ خود براي ادبی زبان ؛ دهد می افزایش را خط ناسزاوار اهمیت نیز ادبی زبان -3

 خود رمزگان این آنکه حال باشد کرده تنظیم زندگانی را زبان که رسد می نظر به. شود می داده تعلیم آن یاري به و کتاب روي از

 نتیجه در و یابد می اساسی اهمیتی خط دلیل، همین به. دارد قرار الخط رسم یعنی دقیق، کاربردي بند در که است نوشتاري اي قاعده

  .گیرد می فرا را گفتن سخن خط، آموختن از قبل انسان ؛ است آن عکس درست طبیعی، ي رابطه که شود می اموشفر

 خواهد مشکل شناس زبان از غیر به کس هر براي اختالف حل آید، پدید ناهماهنگی الخط رسم و زبان میان وقتی سرانجام،-3

 هر زیرا گردد، برخوردار واالتر مقامی از نخواهی خواهی نوشتار صورت د،رس نمی جایی به شناس زبان صداي که آنجا از اما ؛ بود
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( ». است شده برخوردار نیست، آن محق که اهمیتی از خط ترتیب این به ؛ بود خواهد آسانتر شود، ارائه آن طریق از که حلی راه

  ) 37 -38: همان

 اختصاص»  نوشتار و گفتار«  به را دوم و اول قول کتاب، ي هفتگانه و بیست اقوال میان در و فرین المسا زاد در خسرو ناصر

 که عناوینی. » نست غایبا علم]  در[  آن که کتابت اندر دویم قول و »است حاضر علم اندر آن که قول اندر«  اول قول. است داده

 برتري و تقابل این ساخت ژرف و است ناظر آن غایی سوي و سمت و موضوع طرح در نویسنده پیشفرض بر گونه استهالل براعت

 زبان و ذهن در نوشتار بر گفتاررا ترجیح علل توان می کلی، نمودار دریک. گردد می بر» معنا کامل انتقال امکان«  به گفتار

  :کرد بندي طبقه ذیل صورت به خسرو، ناصر

 

  نوشتار بر گفتار رجحان دالیل 

 که آن حال. شود می محسوب زبان طبیعی و اصیل ي جنبه ،)کامل حضور دریدا تعبیر به(  حضور، ویژگی جهت به گفتار زبان

  . رود می شمار به گفتار جانشین و ثانویه ي نوشتارجنبه

 ناصر( » .علم بیافتن باشد اولیتر مرغایبانرا نوشتن و باشد را حاضران مر دانا از گفتار بهرآنکه از نوشتار، از تراست گفتارشریف« 

 باشد حکایت حکایت نوشته قول،پس از حکایتیست کتابت و است داننده نفس در آنچه از حکایتیست قول و«).   7:  1385 خسرو

: همان(».است شریفتر و لطیفتر قول که شد پیدا پس. اوست نفس اندر آنچه از حکایتست قول و است علم خداوند نفس در آنچه از

8(  

 آنکه یکی باشد گونه بدو غایبی که اعنی او زمان و دانا حضرت از را غایبان مر است خاصه که آن گوینده از قولیست کتابت«

 )201-200: همان( ».را زمانی و مکانی حاضران مر است خاصه  وقول نباشد حاضر بزمان آنکه دیگر و نباشد حاضر بمکان

  :گوید می سخن کتابت زبان به مردم با روبروست زمانی و مکانی غایبان با که آنجا از نیز خداوند

 غایبان مثال بر است ارواح و اجسام آفریدگار خدایتعالی و نفسانیند اجسام ایشان بدانچه عالم اندر حاضراند که ردمانوم«

 برگذشت زمانیند غایبان اندنشده موجود هنوز که مردمان. آن ونیز زمان اندر نه و است مکان اندر نه که تعالی خداي از اند مکانی

 به سخن مردمان با خدایتعالی که واجبست که شد درست پس کتابتست اندمخصوص بدو غایبان هک گفتاري و سبحانه، ازو زمان

  )204:همان(».آواز به نه بگوید کتابت

 میان، دراین اما آیند می نایل علم کسب به بینایی، و شنوایی حس راه از مردم که است عقیده براین همچنین خسرو ناصر  
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پس گوییم این دو حاست مر نفس را شریفتر از دیگر حواس است از « :دارد رفیع ایی،جایگاهیبین حس با درمقایسه  شنوایی حس

بهر انکه رسیدن نفس مردم بعلم که کمال او بدان است بدین دو آلت است و زین دو آلت مر او را قوت سامعه شریفتر است از قوه 

طق را به حاست سمع بیابد وبه بسیار علم رسدچون حاست شنونده باصره از بهر آن که اگر مردي از مادر بی حاست بیننده زاید مرن

اش درست باشد مگر آن باشد که مر اشکال و الوان را تصور نتواند کردن، و اگر مردي از مادر بی حاست شنونده زاید سخنگوي 

- 19:همان(».اشارت مرآنرابگیردنشود و مرهیچ علم را اندر نیابد هرچندکه بیننده اش درست باشد مگر پیشه تواند آموختن که به 

20(  

ي بی واسطه، رودر رو، وپرسش و  زیراکه امکان مکالمه.اصل انتقال معنا بطور تام و تمام از طریق زبان گفتار امکانپذیر است-2

یده شود حاضران اندر آنچه از قول بر ایشان پوش«:اما این اصل در زبان نوشتار با تردید و امکان کمتري همراهست.پاسخ وجودارد

و مر خوانندگان نوشته را . بگوینده بازتواند گشتن و گوینده بعبارتی دیگر آن معنی را که قول برآن باشد بشنونده تواند رسانیدن

از بهر آنکه نویسنده را نیابند و اگر بیایند ممکن باشد که از . نباشد  چون چیزي از آن بر ایشان مشکل شود بنویسنده بازگشتن می

  ) 7: همان . ( علم نباشد بلکه نسخت کننده آن باشدخداوندان 

  .امکان اشتباه در گفتار کمتر ازنوشتاراست-3

ونیز اندرقول اشتباه کمترازآن افتد مرشنوندگان را که اندر کتابت مرخوانندگان نوشته را ازبهرآنکه اندرنوشته حرفهاست بسیار «

  )8:همان.(ندر شنودن مانندیکدیگرنیستندکه بدیدار اندرکتابت مانند یکدیگراست و آن حرفها ا

  :گفتار درمقایسه با نوشتار مانند روح است دربرابرجسم -4

بمثل قول روحانی است و کتابت جسمانی و نیز گوییم که قول مرکتابت را بمثل روح است مر جسدرا، نه بینی که چون از « 

  )8:همان.(دهد آنکس از نگرستن انر آن نوشته بی نیاز شود نوشته بقول مرجوینده آن معنی را که نوشته ازبهراوست خبر می

وچون گفتاردرمقایسه با نوشتار به معنا نزدیکتراست ارزش بیشتري .ي روح است و گفتار در حکم  جسم معنا معنا به مثابه -5

  دارد

رح که کردیم پیدا وبدین ش.معنی روح است مرروح کتابت را و قول مرمعنی را جسم است و کتابت مرقول را جسم است «

آمد که معنا بقول نزدیکتر است ازو بکتابت و مقصود ازقول و هم از کتابت معنی است وآنچه او بمقصود دانا نزدیکتر باشد 

 )9:همان .(شریفترازآن باشدکه بمقصود او دورترباشد

بت نفس ناطقه و زبان نوشتار، که چون میان نفس ناطق و زبان گفتار، میانجیان زنده وجود دارند، در مقام مقایسه با نس-6
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  .یابد مقصودو معنی دقیق تر و روشنتر به شنونده انتقال می. میانجیان مرده حاکمند

همگان نازندگانند جز دست و آن ( میانجیان بی جانند چون قلم و کاغذ و سیاهی و ] بمیانجی[نفس را ) نوشته ( اندرین فصل «

است دور است و اندر فعل قول مر نفس را دست افزار شش و سینه و حلقوم و زبان و کام و نیز از محل و مرکز نفس که آن دماغ ) 

بدین سبب است که مقصود نفس ناطقه از . اوست نزدیکند) و مرکز نفس( جزآن است که همگان زندگانند و بدماغ که محل و 

بدو مخصوص ] و[ون قول بنفس نزدیکتر است از کتابت چ] شود[قول مر شنونده را معلوم تر از آن شود که مر خواننده را از نوشته 

قول است میانجیان و دست افزارهایش نزدیکند و زنده هستند و کتابت را ( تر است و مر نفس را بر حاصل کردن این مصنوع که 

 )11: همان (  » .میانجیان و دست افزارهاش دورند و زنده نیستند

ي  شود، حال آنکه نوشتاردرمقایسه با گفتار جنبه و بروز عینی آن محسوب می نطق بخشش الهی است که گفتار بعد فردي-7

  .کندومحصول اکتساب و تعلم در نزد معلم و مربی است ثانوي پیدا می

از بهر آنکه نطق . . . اکنون گوییم که قول اثریست از نطق و نطق مر نفس ناطقه را جوهریست و کتابت مراو را عرضی است«

  )15همان، ( الهی است جوهري و کتابت مر او را تکلفی است اکتسابی هر او را عطاي 

هاي بسیاراساسی  ي بنیادي تر زبان گفتاري نسبت به زبان نوشتاري و اینکه، زبان گفتاري از ویژگی درعین حال،برتقدم یا جنبه 

( هاي زبر زنجیري یا فرازبانی  ه مؤلفهاز جمل. اتفاق نظر وجود دارد.داردکه در صورت نوشتاري زبان به سختی قابل تشخیص است

 )29-26: 1381: پالمر ). (تحت عنوان آهنگ، صدا و تکیه 

و در قول دویم   زادالمسافریندالیل اهمیت نوشتار را در . ناصر خسرو علی رغم آنکه قائل به برتري گفتار بر نوشتار است   

  :کند این چنین باز گو می

  نوشتار صفت خاصگان-1

را عام است ازآن است که هرنویسنده مردم است و هرمردمی نویسنده نیست و هرنوشته قول است و هرقول نوشته  قول مردم«

  )13: همان(» .نیست و هرمردمی که مر اورا این دو فضیلت که خاصگان مردمند هست او بکمال مردم نزدیکتراست

  زبان نوشتار پلی میان گذشته و آینده-2

علم بمیانجی او از دانا بغایبان برسدو از پیشینیان به باز پسینیان آید و از قول جز حاضران مجلس  شرف نوشته بدان است که« 

  )همان(کسی بهره نیابد مگر بحکایت از زبانها، 

  زبان نوشتار و جاودانگی نویسنده و نوشتار -3
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بحروف خویش، پس تا خط . استو نیز شرف نوشته بدان است که قولی است که خط اندر او باشکال خویش بمنزلت آواز «

بر جایست آن قول از نویسنده بآواز بر جا باشد و کسی که آواز ورا شنوندگان همی شنوند منکر نتوان شد که من این همی بگویم 

  )همان(»پس نوشته قولی باشد قائم بذات خودش پس از آنکه گوینده او خاموش گشته بود

کنند این  ناصر خسروبر سر دعوي خویش در برتري گفتار بر نوشتار اقامه میآنچه که در ژرف ساخت دالیلی که سوسور و 

عقیده و باور کانونی و جود دارد  که گفتارشکل اصیل و طبیعی زبان است بنابراین  رسانایی است که مقصود و نیت گوینده  را به 

آید و گوینده حاضر نیست این  عی زبان به شمار میکند اما در نوشتار که در مقایسه با گفتار شکل فر تمامی به مخاطب انتقال می

  .امکان دست با تردید و تشتت همراه خواهد بود

  

  :نتیجه گیري

رسد علمی نوپاست که فردینان  آید آنچه در بادي امر به ذهن می وقتی که از علمی با عنوان زبان شناسی سخن بمیان می
ردر تاریخ مطالعات زبانی غور بیشتري شود بی تردید در آثار پیشینیان  به اما اگ. شود دوسوسور پدر و بنیانگذار آن محسوب می

آنچنان که در . دارند که آراي نوین زبان شناسی در سنتی دیرین ریشه دارند خوریم که از این حقیقیت پرده بر می آرایی بر می
صر خسرو وجود دارد که بغایت قابل تامل هاي مشترکی در آراي زبان شناختی سوسور و نا نوشتار حاضر نشان دادیم بن مایه

چیزي که خالف .نقطه ي عزیمت هر دومطالعه درباره ي ماهیت زبان بوده ، یعنی مطالعه ي همزمانی زبان: ازآن  جمله اینکه .اند
سه گانه ي تقسیمات . استوار بوده است) درزمانی (شود که همواره برپایه مطالعات تاریخی  آمد عادات مطالعات زبانی تلقی می

سوسوردرباب ماهیت زبان در اندیشه ي ناصرخسرو بصورت نفس ناطقه ، ) گفتار(و پارول )زبان(، النگ ) قوه ي ناطقه (النگاژ
رابطه ي میان  دال و مدلول سوسوري ونام و نامدار ناصر خسرورابطه اي است  قراردادي  که با . .کند نطق و قول تبلور پیدا می

سوسور و ناصر خسرو با تمایز نهادن میان گفتار بر نوشتار ، زبان گفتار را بر زبان نوشتار .شود عی حاصل میاجماع و اتفاق اجتما
اما در عین حال   به پاره اي از . گردد  کانون مرکزي  این عقیده به انتقال کامل معنا از طریق زبان  گفتار بر می. ترجیح داد ه اند

  . کرده اند دالیل اهمیت زبان نوشتارنیز اشاره

  
  پی نوشت 

ي ناطقه  ناصر خسرو بر این باور است که نوع انسانی مراتب مختلفی از هستی و زندگی را تجربه کرده است تا سرانجام با قوه-1

  .به هیأت انسانی در آمده است

 از حال نباتی برسیدم به ستوري

  یک چند همی بودم چون مرغک بی پر



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٢٤ 
 

  در حال چهارم اثر مردمی آمد

  ناطقه  ره یافت در این جسم مکدر چون 

  528ص242ق

به تعبیر دیگر سخنی که از اندیشه .ي برتري و امتیاز آدمی در مقایسه با دیگر موجودات است  خرد و سخن است اما آنچه  مایه

  :گیرد و خرد نشأت می

  زیر این چادر نگه کن کز نبات

  لشکري بسیار خوار و بی مر است

  زیر دست لشکري دشمن شناس

  کان  به چاه ومنزلت زین برتر است

  وین خردمند سخن دان زان  سپس

  مهتر و ساالر هر دو لشکر است

اي دارد که اندیشه و بینش اورا  البته ناصرخسرو در باب زبان و ارتباط آن با هستی و انسان، رویکرد فلسفی و کالمی ویژه -2
را در وجود انسان، و ) و به طورکلی زبان(کالمی،   وجایگاه کلمه ي این دو کلمه و هنرهاي  ي جهان و انسان و رابطه درباره

بیان ) ایزد(در جهان، و جایگاه جهان را با باري )  به عنوان برترین و بهترین سخنور ناطق (جایگاه وجودي انسان را 
ك دکتر مهدي .ر(زداید  ها شکل گرفته است می ها و ذهن کندوپندارهایی که براساس گسستگی و بریدگی این سه، در زبان می

از » کلمه«تأویالت فلسفی وکالمی.ك دکتر مهدي محبتی .ر.و همچنین) 589-555: 1388محبتی،از معنا تاصورت ،تهران،سخن،
  ).60-45. 8/4دیدگاه ناصرخسرو، نامه فرهنگستان

- 245تهران،هرمس  واضعان شریعت، –فلسفه و ساحت سخن، واضعان کالم . ك دکتر غالمحسین دینانی.ر(همچنین   -3
ك .ر( همچنین. پردازد که به قراردادي یا ذاتی بودن زبان باوردارند اي از فیلسوفان اسالمی می که به بررسی نظرات پاره)  271

  ).1384، پاییز و زمستان، 40و39مباحث الفاظ اصول فقه در میان دانشهاي زبانی، فصلنامه نقدو نظر، شماره .مصطفی ملکیان
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  به مفهوم کودکیشاعران مشروطه  نگاه نو
  1فرامرز خجسته

   2مرضیه صداقت

  چکیده

می شده است، که نیازها و سلیقه  زدیرباز تا شاید یکی، دو سده ي اخیر کودك همواره بزرگسال ناقص و ناتمامی تلقیا     

نه درحکم موجودي اجتماعی که صرفاً به مثابه ي موجودي بیولوژیک، به اونگاه می شده  وهایش در مرکز توجه قرار نداشته 

مبستگی تام وتمامی با شیوه ي زندگی و مناسبات اقتصادي واجتماعی مردمان بی تردید چنین نگاهی به پرورش کودك، ه. است

روزگار ماقبل مدرن داشته است تاقبل ازعصر مدرن، تقریباً تمام آثارکالسیک ادبی فارسی که براي کودك وازکودکی سخن می 

در ذهن انسان امروزي است بنابراین کودك و دوران کودکی آن گونه که . گویند، هیچ توجهی به مخاطب کودك ندارند

توجه به کودك، تالش براي سازگاري اثر ادبیات با دنیاي تجربی کودك، گنجینه ي واژگان و آموزش . مفهومی نسبتاً نوپاست

وقوع انقالب مشروطیت که .غیرمستقیم ازجمله ویژگی هایی است که در ادبیات پس ازمشروطه خود را اندك اندك بروز می دهد

را درجامعه ي ایران به همراه داشت، سبب شد تا مفهوم کودکی در جهان ذهنی ایرانی ...ی، اقتصادي، معرفتی وتحوالت اجتماع

شینه ي ادبیات کودك در ایران به مشاهیري چون پیدر بحث از .   سامان بگیرد، که می توان بازنمایی آن رادر ادبیات عصر دید

با بکارگیري زبان محاوره اي عصر خویش و با  ا و نسیم شمال برمی خوریم کهعلی اکبر دهخد ملک الشعراي بهار، ایرج میرزا،

تحولی عمیق از این منظر کودك به عنوان مخاطبی ویژه  با به حساب آوردن بهره مندي از عناصري آشنا براي کودکان در شعر و

هر چه نزدیکترشدن مخاطب به ویژه باعث  این شاعرانزبان، تصویر، مضمون و آهنگ سروده هاي . نددر شعر به وجود آورد

نسبت به متون  ین بزرگان،این مقاله می کوشد تا با مقایسه ي تحول نگاه به کودك در شعر ا. کودك به شعروادبیات فارسی گردید

  .کالسیک پیش ازآن تحول مفهوم کودکی را ارزیابی کند

.شاعران مشروطهادبیات کالسیک فارسی، مفهوم کودکی، : کلیدواژه ها

                                                        
 هرمزگان استادیار دانشگاه 1
 ارسیکارشناسی ارشد زبان و ادبیات ف 2
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  مقدمه 

  که این مکتب چه تاریکست  یا رب  چنین می گفت شاگردي به مکتب           

  تـار  و تیره  و سیاه لـوح   همــان      دیوار        همان   تاریک    جز نباشد                                   

  معیـن  جاي آن  و تکلیف  همــان         همان بحث مبین        همان درس و                                  

  که در پیش است و دیوان همیشه  این  کتاب و این  قلمدان            همین دفتر                            

  شادمانــی  نه   این   نشایـد  خواند  این را   زندگـانی             کسـالت  باشد                                 

  ). 153: 1353ایرج میرزا،(                                                                          

فقدان توجه به تفاوت هاي نگاه و درك . مفهوم کودکی آن تصویري است، که در ذهن مردم جوامع مختلف وجود دارد
جامعه ي  دگرگونی در بافت اقتصادي و. ه ي طوالنی داردکودك از هستی با شیوه و چگونگی فهم بزرگساالن از عالم، سابق

سرودن شعر عامیانه از انقالب مشروطه به بعد فراگیر شد و این در حالی بود که تنه . سرمایه داري ادبیات را نیز تحت تأثیر قرار داد
  .ي اصلی آن را ادبیات اندرزي تشکیل می داد

اینان با درهم شکستن مرز بین کلمات . عنوان پیشگامان این راه می توان نام برد نسیم شمال، ایرج میرزا، دهخدا و بهار را به
. شاعرانه و غیرشاعرانه، زمینه ي بکارگیري تعبیرات، عبارات و الفاظی راکه تا پیش از این تقریبأ بی سابقه بود درشعر فراهم آوردند

این شاعران در دیوان هاي شعري خود از . ر خود رویاندندو همینطور از اول کسانی بودند که جوانه شعر کودکی را در اشعا
  . سرودن براي کودکان نیز غافل نمانده و احساسات و عقاید خود را نسبت به کودك با سبک و اسلوبی نوین بیان کردند

بلکه یک , نیست phenomenon(از منظرجامعه شناسی، دوران کودکی یک پدیده «: چنان که بسیاري گفته اند
درواقع پیش از آن که وجود خارجی داشته باشد، تصویري است که در ذهن مردم جوامع مختلف شکل . است)concept(مفهوم

بنابراین به جاي پرداختن به کودك همچون موجودي ایستا و همواره بی تغییر، بهتراست به )46:1382شاه آبادي،(».می بندد
زمان بپردازیم، که بی تردید این تصورات یا انتظارات ازکودك،  تصورات مردمان مختلف ازکودك و دوره ي کودکی دربستر

در دوره هاي مختلف و در نزد ملل مختلف، بسته به مراحل متفاوت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن ها، متفاوت بوده 
تعریف کودك نیز متفاوت  است و اخالقی جامعه بستگی دارد و  با توجه به متفاوت بودن این زیرساخت ها در هر جامعه اي،

قرن با انتشارکتاب 1960این نکته را نخستین بار فیلیپ آریز فرانسوي، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل کودکان درسال. خواهد بود
  ).9-11: 1962آریز، . (یادآورشده است هاي کودکی

سان با تمام جوانبش با تصوري که مثالً در نظر به آن چه گفته شد به جرأت می توان ادعا کردکه تصور ما از دوران کودکی ان
بدیهی است که تصورات نیاکان ما از دوران کودکی . افغانستان یا سوئیس نسبت به دوران کودکی وجود دارد، بسیار فرق می کند

 .نیز با تصور امروزي، متفاوت بوده باشد

ئولیت است، آن چنان کوتاه بوده که پیش از دوران کودکی که در حقیقت  دوره ي زیست سرخوشانه و رها از وظیفه و مس
در . سامان یافتن و کسب آمادگی شخصیت روانی، کودك به میانه ي اقیانوس بی رحم زندگی آن روزگار پرتاب می شده است



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٢٨  
 

آن چه موجب حذف دوران کودکی از زندگی انسان ها می شود، ارجاع زود هنگام وظیفه ي اجتماعی است، انسان همین « واقع 
  ).1382،48شاه آبادي (»موظف به انجام وظایف اجتماعی شد، دیگر کودك نیست که

بی تردید چنین نگاهی به پرورش کودك، همبستگی تام و تمامی با شیوه ي زندگی و مناسبات اقتصادي و اجتماعی مردمان   
تر وجود محل  کار و محل زندگی و در هم تنیده بودن نهاد کار و نهاد خانواده،یا به زبان ساده . روزگار کهن داشته است

استراحت در یک جا، عامل مهمی در کوتاه کردن دوران کودکی که در حقیقت دوره ي زندگی سرخوشانه و فارغ از وظیفه 
وجود عوامل مشترك در جوامع مختلف انسانی سبب می شده است؛ تا رویکردي تقریباً یکسان به کودك و . است، بوده است

شود، هر چند از نظر طول دوره ي کودکی و انتظارات جامعه از کودك تفاوت هایی در میان ملت هاي  جهان کودکی اتخاذ
  .مختلف، دیده می شود

  اجتماعی که خود تحوالت معرفتی را به دنبال  –در پی تحول شیوه هاي تولید و مناسبات اقتصادي 
» مفهوم «و » پدیده «اگر میان. یاري از مفاهیم دیگر باز اندیشیدمی آورد، انسان عصر نوین، در مفهوم دوران کودکی نیز همچون بس

چیزي است ملموس و عینی که با حضور مادي اش وجود خود را اثبات می کند و » پدیده «تفاوت بگذاریم، بدین معنی که 
شد، آگاهی ذهنی نسبت به درك و آگاهی ذهنی به پدیده یا امري است که گرچه آن امر می تواند وجود پیشینی داشته با» مفهوم«

اش که عمدتاً مقوله اي زیست شناختی است، در »پدیداري «در چنین صورتی کودکی تنها در وجه . آن مؤخر و پسینی است
 .اش نسبتاً جدید و نوپاست» مفهومی«از این رو کودکی در وجه . روزگار کهن وجود داشته است

مندان و نظریه پردازان درباره ي کودك و دنیاي کودکی بود، که این دو قرن هجدهم و نوزدهم میالدي عرصه جدال اندیش
اثر ژان ژاك » امیل«کتاب .کشمکش هاي علمی و فرهنگی، منجر به خلق شاهکارهاي ادبیات کودك در طول این دو قرن گردید

به اعتقاد . وجود آوردروسو در قرن هجدهم تأثیري بسیار عمیق در نحوه ي نگرش جامعه نسبت به کودك و دوران کودکی به 
شاخه ي نودمیده ي یک درخت باید توسط باغبان و اصول بسته شود، تا فرم و شکل مطلوب بگیرد و متناسب با «ژان ژوك روسو 
  ).80-79: 1386قزل ایاغ،(».همین طور هم باید کودکان و اطفال خردسال تحت تأثیر قراربگیرند. هدف تربیت شود

روانی کودکان، قائل شدن جایگاه مستقل اجتماعی براي  _ن و جامعه نسبت به نیازهاي روحی باال رفتن سطح آگاهی والدی
کودك، نیل کودك به حق و حقوق شرعی خود، شناخته تر شدن و جهانی شدن ادبیات کودك از نتایج درخشان تالش ها و 

باید قرن بیستم را علی رغم  رخداد دو «تا جائی که . مجاهدت هاي صاحب نظران در عرصه ادبیات کودك در قرن بیستم است
به . وجهه ي همت همگان قرار گرفت» کودك مداري«زیرا ). 85:  1386قزل ایاغ ،(».جنگ جهانی، بهشت دوران کودکی دانست

در جهان متغیر قرن بیستم، کودك فرد مهم خانواده، مدرسه و جامعه گردید؛ به طوري که روان شناسان و متخصصان «سخن دیگر، 
: 1381شعاري نژاد ،(» .به شدت گسترش یافت» کودك ساالري «نام گذاري کردند و » قرن کودك«علیم و تربیت، این قرن را ت

117             .(  

در جهان ایرانی نیز با تحوالت اجتماعی و معرفتی قرین با عصر مشروطه و در سال هاي پس از آن با تحول در مناسبات 
به تدریج این انگاره که . دي که به گسترش سرمایه داري منجر شد، مفهوم دوران کودکی تحول یافتاقتصادي و شیوه هاي تولی

بیش از پیش  راه خود را)59:  1381شعاري نژاد ،(»کودك، کوچک شده ي بزرگسال نیست؛ بلکه شخصیتی است منحصر به فرد «
امور به  ی اش را از این دوره به بعد، می توان در توجه اولیاءاهمیت یافتن کودك و توجه به نقش و جایگاه مستقل اجتماع. باز کرد

همینطور تالش قانون گذاران  براي . مسئله ي آموزش و پرورش کودکان و وضع قوانین حمایتی از آنان به خوبی درك کرد
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به «قانون کار  79ماده طبق . افزایش طول دوره ي کودکی رامی توان در وضع مواد قانونی مختلف مربوط به کودکان مشاهده کرد
  ).15: 1378عبادي ،( ».سال تمام ممنوع است 15کار گماردن افراد کمتر از 

وجه تمایز ادبیات کودك با دیگر شعبه هاي ادبیات، وجود کودك به عنوان «اگر : درعالم ادبیات نیز تحول چشمگیر است
السیک فارسی که درباره ي کودك و کودکی سخن می گویند، باشد، تقریباً تمام آثار ادبیات ک) 25:  1382شاه آبادي،(»مخاطب

غیبت کودك از ادبیات کالسیک . هیچ نسبتی با ادبیات کودك ندارند؛ چراکه مخاطب خود را بزرگساالن  فرض گرفته اند
هتر می توان ب –که این متون کالسیک به آنها بی توجه اند  –فارسی را با اندکی توجه به دیگر ضرورت هاي ادبیات کودکانه 

یکی از مهم ترین ضرورت هاي هر اثر کودکانه، زبان ساده و سازگار با گنجینه ي واژه هاي گروه سنی کودك است، . درك کرد
  .که نا گفته پیداست که ادبیات کالسیک، به آن توجه ندارد

نندگی آنها ضعیف است و از وجه سرگرم ک. آثار کالسیک فارسی با میزان درك تجربی کودکان از زندگی سازگاري ندارند
توجه به مخاطب کودك، تالش براي سازگاري اثر با دنیاي تجربی کودك و گنجینه . آموزش مستقیم امر و نهی پرهیز نمی کنند

  .ي واژگان و آموزش غیر مستقیم از جمله ویژگی هایی است که در ادبیات پس از مشروطه اندك اندك بروز می یابد

ه متون کالسیک فارسی به کودك را با تصویري که در دوره ي مدرن از کودك شکل گرفته و به شاید بتوان تفاوت نگا
  .»کودك همچون هدف«و » کودك همچون وسیله «: تدریج شکوفا شده است را تحت این دو عنوان برجسته کرد

خسرو (»        راه می داند رویکردي بزرگسال گرا است و کودکی را نه پایان که آغاز«در رویکرد کودك همچون وسیله که 
در . کودك، انسان ناقصی تلقی می شود، که باید به مدد هدایت بزرگساالن مسیر کامل را پیموده و به سامان رسد)  83: 1382نژاد ،

حقیقت کودکان در این رویکرد، در حکم عضو اجتماع مقام کاملی از آن خود نداشته و براي ورود به اجتماع واقعی می بایست 
در این رویکرد کودك، ضعیف، حقیر و ناقص است که براي رفع این نقص ها باید به ناچار دوره ي . در فهرست انتظار بمانند

  .کودکی را به شتاب طی کند

کودکی را «که بیشتر در دنیاي ادبیات کودك و هنر به عنوان مبنا پذیرفته می شود،  –کودك همچون هدف  –رویکرد دوم   
این رویکرد که رگه هایی از آن را در متون مقدس نیز  می توان دید، در ). 88:  1382خسرونژاد، (».ودن می شماردآرمان انسان ب

  .دوره ي جدید با آراء و نظریات ژان ژاك روسو رونق یافت

تحوالت دردوره ي مشروطه، فرهنگ سنتی جامعه ي ایرانی تا حدودي تحت تأثیر فرهنگ غرب و به میزان بیشتر متأثر از   
شعر و شاعري که تا قبل از جنبش . پویاي درونی، متحول شد و به دنبال آن بافت و ساختار زبان فارسی دچار دگرگونی گردید

محمود . مشروطه محدود به دربار و پادشاه و شهد و شراب بود از آن به بعد به میان مردم آمد و از دردها و رنج هاي مردم گفت
شعر در ایران در دو حیطه ي مدح و اندیشه می آمد و می آمد تا به زمانی رسید که دیگر مدح را «: یدکیانوش دراین باره می گو

دیگرگونی فرهنگ و تعلیم و تربیت و ادبیات، که به هر حال در وقوع خود از غرب نیز مایه گرفته . صله هاي شاینده نمی بخشیدند
با این همه شعرهایی که ویژه ي کودکان     ... تند و براي آن ها شعر بگویندبود، موجب شد که شاعران گاه به یاد کودکان نیز بیف

می ساختند، و نیز شعرهایی که در میان دیگر اشعارشان به کار کودکان می آمد، هیچ یک از شناخت واقعی جهان کودك مایه ور 
ند و بفهمند، اما شعر کودك و به عبارت دیگر شعرهایی داشتیم که کودکان می توانستند آن ها را بخوان. نبود

  ).35-34: 1379کیانوش،(».نداشتیم
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شاعران نوپرداز با شکستن الگوهاي . نگاه هاي نو به کودك و دنیاي بیرونی و درونی او امتداد یافت تا به عصر مشروطه رسید
نوین بوجودآورنده ي جریان  شعر سنتی و بهره گیري از گنجینه ي بی زوال فرهنگ و لغات عامه و بکاربردن پدیده ها و عناصر

و از همین دوره بود که اولین تکانه ها براي خارج کردن ادبیات . ادبی نوینی در شعر فارسی شدند و فضایی نو به شعر بخشیدند
  .      کودك از حالت سترونی و ایجاد تغییر در این حوزه ي رخ داد

شاعرانی مردم گرا با افکاري نشأت . یرزا، دهخدا و بهار می باشندنسیم شمال، ایرج م: پیشگامان این راه برجستگانی همچون  
به کارگیري زبان محاوره، اصطالحات عامیانه، شکستن واژگان و دور شدن از زبان رسمی، . گرفته از اندیشه هاي زمان خود

اب سبک محاوره اي دلیل بر عدم این نکته شایان ذکر است که انتخ. سروده هاي آنان را نسبت به آثار شاعران پیشین متمایز کرد
آگاهی شاعران از علم و ادب فارسی نیست؛ بلکه چون مخاطب دیوان خود را آحاد مردم می دانستند، سبکی را انتخاب کرده که 

ت کند و براي او قابل درك باشد مخاطب با شعر احساس نزدیکی و صمیمی .  
یت مطرح بوده است و تنها اندکی از آن ها فرصت  کودك تا قبل از جنبش مشروطه، به مثابه ي جمعیتی پر   ا کم اهمشمار ام

رفتن به مکتب خانه یا مدرسه را به دست می آوردند و به این کودکان به ا جبار متوتی تدریس می شد که تنها جنبه ي تعلیمی 
ر قابل فهم بودن بسیاري از این مواد غی. داشت و صرفاً براي عموم مردم خلق شده بود و فراتر از ذهنیت و برداشت کودکان بود

آموزشی براي کودکان، امري بدیهی بوده است تاآنجاکه برخی از نویسندگان پیشکسوت ادبیات کودك به آن اشاره اي داشته 
  :اند

: عباس یمینی شریف که در دوران کودکی، آموزش مکتب خانه را تجربه کرده است، درباره ي مواد آموزشی آن می نویسد
قابوس نامه، : در آن مکتب سه کتاب را با هم می خواندم. خاطر دارم که در  حدود هفت سال داشتم و به مکتب می رفتم به«

داداریرا در آغاز هر نامه نام بردن بباید که آغاز جهان و «این بود ... جمله ي اول دیباچه ي قابوس نامه.... گلستان و نصاب الصبیان
چیزي است مثل داراریرام که بعضی وقت ها » داداریرا«پیش خودم فکر می کردم که » .ر دو بدوستجهانیان از اوست و انجام ه

چون مکتب دار می » خواب نوشین بامداد رحیل«در گلستان می خواندم .... مردم در مواقع آواز خواندن آن را به زبان می آورند
بامداد یعنی با مداد که می . خواب نوشین یک جورخوابی است خواب یعنی. گفت رد بده، باز هم آن را پیش خود معنی می کردم

به این طریق، روزگار شیرین کودکی من صرف خواندن کلمات دور از ذهن، جمالت ... رحیل یک جور مدادي است. نویسند
  ).43:  1383محمدي، قائینی، ( »...دور از فهم و موضوعات دور از درك عالم کودکانه می شد

شدن بخش کوچکی از دیوان این شاعران به کودك، ابتدائی ترین گام هاي جدي بر شکل گیري ادبیات با اختصاص داده 
اگرچه این نوپردازان به مثابه ي شاعرانی که در دو دوره ي سنت و تجدد در قبل و بعد از . کودك و مفهوم کودکی برداشته شد

است جدا شوند؛ ولی از نخستین شاعرانی به شمار » پندواندرز«زبان مشروطه زیسته اند، نتوانسته کامالً از سنت شعري گذشته که 
. می آیند، که در این دوره به ضرورت هاي ادبیات کودك پی برده و کوشیده اند، تا اشعاري خواندنی براي کودکان بیافرینند

  .شان می دهنداشعاري که با روح کودکانه ي آن ها سازگار است و کودکان به خواندن آن شوق و میل وافري ن

نگارنده کوشیده است پاره اي از اشعار کودکانه این شاعران را مورد نقد و بررسی قرار دهد؛ تا بدین وسیله تفاوت نگرش 
  .شاعران این روزگار با دوره ي کالسیک روشن گردد

ل فعالیت هاي ادبی ایرج میرزا یکی از برجسته ترین آغازگران جریان هاي نواندیش در روزگار مشروطه است، که در خال
وي در طیفی وسیع تر و با کیفیتی متفاوت از فرهنگ عامیانه به ترانه سرایی براي . خویش برآن شد تا براي کودکان نیز شعر بگوید

سادگی، روانی و آسانی فوق العاده ي شعر ایرج به همراه تازگی معانی و مضامین و پیروي از طرز بیان و دید «. کودکان پرداخت
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اي در شعر  "سبک روزنامه"گان موجب شد که بعضی از استادان و کارشناسان شعر فارسی وي را مبدع شیوه اي به نام گذشت
  ). 39: 1353محجوب،(».فارسی بشناسند

گونه ي نخست اشعاري که کودك به اعتبار فرزند بودن : شعرهاي کودکانه ي ایرج را می توان به دو گونه تقسیم کرد  
گونه ي دوم اشعاري تمثیلی است، که شاعر با بهره گیري از شخصیت هاي جانوري و غیر جانوري تالش کرده  تعریف می شود و

هردوگونه شعرهایی که وي براي . تا کودکان از طریق همذات پنداري با این شخصیت ها خود را در موقعیت  آن ها قرار دهند
تشبیهات ملموس، و از جنبه ي فکري غالبأ اجتماعی و در دفاع از حقوق  کودکان سروده است از نظر زبان و بیان ساده و همراه با

  .     کودك است
شعر وارد حریم خصوصی و اجتماعی کودك شده و تصویر هاي  "نصیحت به فرزند"و  "نصیحت و اندرز"در دو مثنوي 

  . شده استمتفاوت جامعه ي آن روز به همراه تعبیرات و ترکیبات عامیانه و مضامین تعلیمی بیان 
  :اصول تربیتی نوین ایرج میرزا را می توان در موارد زیر خالصه کرد

دادن استقالل فکري و عملی به کودك و در نظر گرفتن جایگاه ویژه براي کودك : شخصیت قائل شدن براي کودك: الف
  .نادیده گرفته شده بود در خانواده و جامعه از پیامدهاي دوره ي نواندیشی بود، که از دیرباز از جانب بزرگساالن

  ... من نه  آنم که  حقوق  تو  فراموش کنم          گر رسد ریش تو از عارض تو تا به کمر     
  حکم حکم تو و فرمایش فرمایش توست          تو  خداوندي  در خانه  و من  فرمان بر     

  ). 23: 1353ایرج میرزا، (                                                                                                                      
تنبیه کردن کودك در اصول تربیتی خانواده، مکتب خانه ها و مدارس تا پیش از گسترش اندیشه هاي : عدم جایگاه تنبیه: ب    

حال ایرج میرزا . بر نادرستی و اشتباه بودن این شیوه می برد به گونه اي که کمتر کسی گمان. نوگرایی جایگاه ویژه اي داشته اشت
در آموزش و تربیت کودك چنین شیوه اي را صحیح نمی داند و در اصول تربیتی خویش براي تنبیه کردن کودك جایگاهی 

  .اختصاص نمی دهد
  ز برچشم برهم  نزنم گرچه  مرا   خواب آید          تا تو درس خود پاکیزه  نمایی ا     
  صد غلط  داشته باشی  همه را می گویم          گر به  یک بار  نفهمیدي یکبار دگر     

  ).24: همان(                                                                                                                                     
این مقوله از مفاهیمی تازه است : روانی کودك به بازي و سرگرمی و تأمین رفاه و آسایش کودك -یباور به نیاز جسم: ج     

  .که نشان از چرخش جامعه ي سنتی به سمت نوگرایی و نواندیشی دارد
  

  ...پیش روي تو نهم خوب ترین لقمه ي چرب          زیر بال تو کشم  نرم ترین  بالش پر     
  ...ه  نبینی  به  لبم  گرچه  مرا          در دل انواع غصص باشد و اقسام فکرتو  به  جز  خند     
  ...صندلی هاي    تو   را    نیز    فنردار   کنم          صندلی هاي  فنردار   بود  راحت تر     
  مشگرهفته اي    یکبار  از   بهر   نشاط   دل   تو          تار  و سنتور  فراهم کنم  و  را     

  ).25-23: 1353ایرج میرزا (                                                                                                                     
پیشرفت تدریجی علم پزشکی و در دایره ي توجه قرار گرفتن سالمتی کودکان در عصر : تأکید بر بهداشت فردي: د     
  .گرایی از گام هاي مؤثر در دگرگونی نگاه جامعه به ماهیت کودك قلمداد می شودتجدد

  زیر  شلواري   و   پیراهن  و   شلوار   ترا          شسته  و   رفته  و  تاکرده   بیارمت  به  بر     
  یقه ات پاك و کالهت نو و سردست تمیز          عینک و دستکش و ساعت و پوتین در خور     
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  ).24-23:همان(                                                                                                                                
  صابونت    اگر    بود   میسر          برشستن دست و رو چه بهتر     
  به  پاکیش  بکوشیاز نرم و خشن هرآنچه پوشی          باید که       

  ).137:همان(                                                                                                                                       
تصاویر تخیل برانگیز به  سراینده در این دو سروده با زبانی ساده و روان، جهت جامعه پذیر کردن کودك به دور از هرگونه     

عالوه بر مواردي که . از این رو ذهن کودك با عرصه اي از بایدها و نبایدها روبروست. بیان مضامین رفتاري و تربیتی پرداخته است
ذکر شد در این دو مثنوي، شاعر از موضوعات گوناگون دیگري همچون آداب غذا خوردن و سخن گفتن، راستگویی، احترام 

  .سخن به میان آورده است... والدین و معلمان، غنیمت شمردن وقت ونهادن به 
یکی دیگر از سروده هاي پرآوازه ي ایرج میرزا به شمار می آید که، بیشتر بار پرورشی و  "پسر بی هنر"منظومه ي      

سرمی زند، باز می » انعلی مردان خ«آموزشی دارد و کودکان را از ارتکاب رفتارهایی که از شخصیت محوري این شعر یعنی 
  .دارد

  داشت  عباس  قلی خان   پسري          پسر   بی ادب  و   بی هنري     
  ...اسم   او    بود  علی  مردان خان          کلفت خانه ز دستش به امان     
  هر  سحرگه  دم  در  بر  لب  جو          بود چون کرم به گل رفته فرو     
  ...ن  پسره خیره و بد          همه  از   او   بدشان  می آمدبس که  بود آ     
  اي پسر جان من این قصه بخوان          تو مشو مثل علی مردان خان     

  ).155: همان،(                                                                                                                                   
شعر از زبان . بازتاب نگاه جامعه ي بزرگساالن به ماهیت و موجودیت کودك است "در خیاالت عالی طفل"عنوان سروده ي 

کودکی است که، خود را موجودي ضعیف و بی قدرت می بیند، که می بایست در جهت امیال و خواسته هاي بزرگساالن حرکت 
  .ریع تر قدم به دنیاي بزرگسالی گذارده؛ تا اینگونه مورد توجه و پذیرش بزرگساالن قرار گیردبدین سبب آرزو دارد هرچه س. کند

  بچه اي    باشعور   و    بافرهنگ          بود با بخت خود همیشه به جنگ     
  که  چرا   من   بزرگ تر   نشدم           مثل   این   مردم   دگر   نشدم     
  خوار و ذلیل          زان که نه ریش دارم و نه سبیل گشته ام پیش خلق     

  ).  144: 1353ایرج میرزا، (                                                                                                                        
، آرزوي خر دم بریده و دو قوچ جنگی نمونه هایی از داستان دو موش، خرس و صیادان، شیر و موش، کالغ و روباه، طوطی

شاعر در این قطعات از شخصیت هاي جانوري که با تخیل کودکان متناسب است، استفاده کرده . اشعار تمثیلی ایرج میرزا است
  .است

  مرا هست یک طوطی اندر قفس          که مثلش به خوبی ندیدست کس      
  ).157:همان(                                                                                                                                

  بود  شیري به  بیشه اي  خفته             موشکی کرد خوابش آشفته     
  ).145:همان(                                                                                                                               

  بوده است خري که دم نبودش            روزي غم بی دمی فزودش     
  ).158:انهم(                                                                                                                                

  کالغی به شاخی شده جاي گیر           به منقار بگرفته قدري پنیر     
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  ).153:همان(                                                                                                                               
فهم براي کودك، در مقایسه با شعر تعلیمی کالسیک فارسی نشان می دهدکه  دقت ایرج در گزینش واژگان و تشبیهات قابل  

ازآنجاکه زاویه ي دید سراینده به سوي مخاطب کودك است، از به کار بردن . شاعري ایرج میرزا براي کودك آگاهانه بوده است
ا زدودن آرایه هاي ادبی فضل فروشانه و تشبیهات پیچیده و انتزاعی، واژگان فاضالنه و فراتر از ذهن کودك خودداري کرده و ب

هرچندکه این شاعر از آوردن معانی و مضامین . بهره گرفتن از ظرفیت هاي زبانی توده ي مردم، شعر کودك را غنا بخشیده است
ر رکیک در دیوان خود بی پروایی به خرج داده؛ ولی در اشعار کودکانه ي خود در رعایت تعهد اخالقی نسبت به کودك وفادا

براي پرورش ذوق و جلب توجه آنان به شعر فارسی، زبان هیچ شاعري به اندازه «دکتر محجوب بر این باور است که . مانده است
  ). 32: 1353محجوب،(».ي زبان روان و ساده ي ایرج مناسب نیست

اوت بخشیدن به شعر باعث گرایش ایرج میرزا با نزدیک کردن زبان ادیبانه به زبان متداول و فرهنگ عامه و با تازگی و طر    
کوتاه . مخاطب به ویژه مخاطب کودك، به شعر و شاعري گردید و بدین طریق روح حساس و ظریف کودکان را نوازش کرد

  .سخن اینکه مهم ترین کار ایرج میرزا را می توان اصالت بخشیدن به شعر کودك در روزگار مشروطه دانست
ف به نسیم شمال از دیگر بزرگانی است، که بخشی از فعالیت هاي ادبی خود را به کودکان سید اشرف الدین گیالنی معرو     

غلبه ي این ویژگی «بهره گیري شاعر از ساختارها و واژگان عامیانه بیش از شاعران دیگر به چشم می خورد؛ . اختصاص داده است
  :می داند) وااحمدا گ(در شعر این شاعر به حدي است که ملک الشعراي بهار، او را 

  احمد اي سید اشرف خوب بود
  احمدا گفتن از او مطلوب بود

  »شیوه اش   مرغوب   بود
  ). 468: 1376پناهی،(                                                                                                                            

شاعر . که دربردارنده ي مجموعه اي از حکایات منظوم و منثور است را براي کودکان پدید آوردرا  "گلزار ادبی"وي کتاب 
متأسفانه کتابی که جامع حکایات منظوم و اشعار آسان باشد دسترس «: انگیزه ي خود را در انتشار این اثر اینگونه بیان می کند

به این مالحظه این بنده اشرف الدین الحسینی این مختصر کتاب . اند شاگردان مدارس نبوده و اغلب از این تعلیمات بی بهره مانده
اغلب این حکایات از قصص الفن تن و فلوریان که از قطعه نویسان فرانسوي و مشهور جمیع ... را ترتیب داده تقدیم معارف نمودم

  ).119: 1379قاسمی،(».فرنگستان می باشند استخراج شده و به فارسی منظوم کردم
ناظره ي راست و دروغ، اشعار تمثیلی گرگ و بره، آهو و مو، کالغ و روباه، شیر و موش و روایت هاي منظوم کور و م     

  .     چالق وکچل نمونه هایی از سروده هاي نسیم شمال در گلزار ادبی است
  ا وي سخندر مناظره ي راست و دروغ، کودك با اشعاري روبروست، که شاعر از زبان پدیده هاي ذهنی ب    

شاعر با تشخص بخشیدن به این دو پدیده به بیان نکات اخالقی براي کودك پرداخته است؛ تا بدینگونه ایده هاي . می گوید
  .احکامی و اخالقی را به کودك آموزش داده و تخم نیکی و راستی را در درون وي نهادینه سازد

  راستی  را   دروغ  روزي  دید      
  حید و فریدگوشه ي خلوتی و     
  تک و تنها غریب و بی همدم     
  سر  نهاده  به   زانوي   ماتم     
  کس نبودي به  دور او چندان     
  ...غیر  معدودي  از  هنرمندان     
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  ).610: 1375گیالنی،(                                                                                                                            
. محتواي طبیعت گرایی و کارکترهاي حیوانی بیشترین سهمیه را در اشعار کودکانه ي نسیم به خود اختصاص داده است     

آنیمیسم یا همذات پنداري تأثیر شعر را بر کودك دوچندان می کند و ارتباط صمیمی و تنگاتنگ میان اثر و مخاطب برقرار می 
توجه به این مسأله که میان تمایالت و ویژگی هاي ذهنی کودك با طبیعت تناسب وجود دارد، طبیعی است که این اشعار با . کند

بی گمان با نمودار ساختن و به تصویر کشیدن بدایع طبیعت، لذت تأثیرپذیري از این مناظر و . مورد استقبال کودکان قرار گیرد
  .ف کودکان بس عظیم خواهد بودتصاویر در عمق روح و طبایع حساس و لطی

داستان شیر و موش با توصیف ماجراي رهایی شیر از . سبک نسیم شمال در سرودن اشعار کودکانه، روایی و داستانی است     
  .دام صیاد توسط موشی که شیر از خوردن او خودداري کرده است، آغاز می شود

  ز سوراخی برون یک موش چون تیربرون   آمد   ز  زیر    پنجه ي  شیر               
  اگرچه   شیر   جوشید  و  خروشید          ولی از  قتل  موشک  چشم  پوشید     
  ...چو  آن روز  این  عمل انجام  افتاد          همان  شب   شیر  نر  در  دام  افتاد     
  ...اي    دام   جاییدبیامد   موش   حال   شیر   را  دید          به   دندان  حلقه ه     
  ببین نیکی در این عالم چه ها  کرد          که  موشی،  نره شیري  را  رها  کرد     
  ببین  شیر  قوي  چنگ  و  هنرمند          ز  نیکی  چون  رهایی  یافت  از  بند     
  تفکر کن  تو   هم  گر  اهل هوشی          که  شیري  می شود  محتاج   موش     

  ).613:همان، (                                                                                                                         
داستان شیر و موش اگرچه براي کودکان سروده شده است؛ ولی از بافت و قالبی سنتی برخوردار بوده و  دشوار بودن زبان      

و از منظر دیگر مخاطب در این رشته اشعار با ادبیات ناب روبرو نیست؛ زیرا . مخل اراده ي معنا براي کودکان است شعري آن
  . بندهاي پایانی جنبه ي تعلیمی مستقیم دارند

 شعر گرگ و بره که ماجراي گرگی است که بی جهت از بره بهانه جویی می کند، تا او را به چنگ آورد، عناصر مشترکی با  
  .مهم ترین مشخصه ي آن در برداشتن اندرونه ي اندرزي و زبان شعري دشوار است. داستان شیر و موش دارد

  گرگ   دیوانه ي   شرور   جوان          بره اي  دید  پیش  آب  روان     
  ...از غضب گفت با عتاب و خطاب          تو گل آلوده می کنی این آب     
  ...با    وحشت          گفت با گرگ اي فلک سطوت بره ي   شیرخوار       
  سال  بگذشته من  به کتم  عدم           می چریدم   بدون  پا  و  قدم      
  ...حالیا   طفل   شیرخوارم   من           زین شخن ها خبر ندارم من      
  حال نزاز زیر   دندان  گرگ،  بره ي  زار          می سرود این سخن ها به      
  هرکسی بی  زور شد  ذلیل بود          زور   باالترین   دلیل   بود      

  ).      612:  1375گیالنی ،(                                                                                                                         
، که این مسأله برآیند توجه شاعر به مخاطب کودك است؛ ولی بهره گیري از تعابیر فضاي شعر، فضایی کودکانه است

  .               بزرگساالنه و واژگان ثقیل در درك و دریافت کودك اختالل زیادي ایجاد می کند
اطب با نگاهی ازاین رو مخ. شخصیتی که شاعر براي حیوانات در شعر به تصویر کشیده است، متأثر از سنت هاي بومی است

بطور مثال گرگ پیوسته مکار و حیله گر، کالغ با . مبتکرانه و نو نسبت به این شخصیت هاي حیوانی از جانب شاعر روبرو نیست
  .معرفی شده اند... صفت مغرور و متکبر، آهو به عنوان موجودي زیبا و دوست داشتنی و
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  پیش  آب  روان  گرگ  دیوانه ي  شرور  جوان           بره اي  دید     
  از غضب گفت با عتاب خطاب          تو گل آلوده می کنی این آب     

  ).611: همان(                                                                                                                                   
  نشیمن داشت بر شاخ درختی           کالغ  احمق    وارونه  بختی      
  به صد ناز و تکبر چون امیري           به منقارش بدي قطعی پنیري     

  ).613: همان(                                                                                                                                   
  دید   در    مقامی             آهوي  قشنگ  خوش خرامی   صیادي     
  سر در عقبش نهاد چون تیر             بگریخت ز ترس تیر نخچیر     

  ).612 :همان،(                                                                                                                                  
شاعر توانسته . ویژگی شعرهاي نسیم شمال در روایی بودن و بکارگیري زبان آهنگین و اصطالحات محاوره اي می باشد     

است با ارائه ي فضایی شاد و پرنشاط که در ادبیات مکتوب گذشته نشانی از آن دیده نمی شود، حلقه ي اتصالی بین فرهنگ 
  .مردمی و کودك ایجاد کند

ی کار نسیم شمال در آن است، که سروده هاي وي راهگشاي بقیه ي شاعران شد و بدین دلیل بود که این اشعار در ارزش ادب
  .زمان خود و دوره هاي بعد مورد توجه خاص قرار گرفت

نگ عامیانه علی اکبر دهخدا از دیگر اندیشمندان و ادیبان عرصه ي ادبیات است، که در هر دو زمینه ي نثر و شعر با الهام از فره
  .به ارائه ي الگوهاي نوینی پرداخت و از این طریق اوضاع اجتماعی عصر خویش را به تصویر کشید

که یکی از مهم ترین اثر ادبی وي به شمار می آید، به نقد رفتارها و سنت هاي نادرست  "چرند و پرند"دهخدا نه تنها در      
  .ثار منظوم وي نیز قطعه اي کودکانه با ساختاري فولکوریک به چشم می خورداجتماعی در قبال کودك پرداخته است، در میان آ

  خاك به سرم بچه به هوش آمده     
  بخواب ننه یک سر دو گوش آمده     
  گریه نکن لولو میاد می خوره     
  گربه میاد بزبزي رو می بره     
  ننه چته؟ گشنمه -اهه اهه     
  بترکی، این همه خوردي کمه؟     
  !چخ چخ سگ نازي پیشی پیش پیش     
  !...الالي جونم گلم باشی کیش کیش     

  ).467: 1376پناهی،(                                                                                                                     
وي از ساده ترین و ملموس ترین کلمات و تصاویر . مخاطب دیده نمی شود در این شعر کلمه یا ترکیبی باالتر از گروه سنی     

چخ چخ، پیش پیش، کیش کیش زبان شعر را به : سراینده  با بهره گرفتن از نام آواهایی همچون. براي مخاطب استفاده کرده است
  .زبان کودك نزدیکتر کرده و بدین گونه به تأثیر عاطفی آن افزوده است

  .طعه ي کودکانه ي دیگري نیز دارد که همانند سروده ي فوق غلبه با زبان محاوره و عامیانه استدهخدا ق      
  بچه جون داد مکن لولو میاد              
  دادو فریاد مکن لولو میاد     
  خفه شو لولو میاد می بردت      
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  در لب آب روان می دردت     
  لقمه لقمه سر پا می خوردت     
  ن داد مکن لولو میاداز وط     

  ).476: همان(                                                                                                                               
رد و براي وجه مطلوب و صحیحی ندا» خفه شو«بیان این نکته ضروري است، که در بیت دوم کاربرد جمله ي نکوهش گر     

  .هرچندکه مقصود شاعر ساکت ماندن کودك بوده است . کودك بدآموزي دارد
ملک الشعراي بهار نام آوري دیگر در عرصه ادبیات فارسی است که، با گذر از زبان رسمی و استفاده از واژگان محاوره      

اعري خود را بر روي کودکان متمرکز کرد و وي بخشی از ذوق و قریحه ي ش. اي و روزمره، فضاي متفاوتی بر شعر حاکم کرد
  . معروف ترین ترانه ي  کودکانه ي وي می باشد» بزك نمیر بهار میاد«. براي آنان چندین سروده برجاي نهاد

  اوستا   بابا    بزي   داشت          یک بز خوش پزي داشت     
  .!..هرکه می دیدش  به  صحرا          بهش می گفت  ماشااله     
  ...آخر       زمستون     اومد          با  برف  و  بارون  اومد     
  ... پنبه    دانه    گرون    شد           بزك بی آب و نون شد     
  گفتش   بزك    حیا   کن          درست  به  من  نگاه کن     
  ادبزك    نمیر   بهار    میاد          کنبزه   با   خیار   می     
  بهار میاد    نونت   می دم          نعنا  و  تلخونت  می دم     

  ).478-477: 1376پناهی،(                                                                                                                   
کان بهترین زمینه ي سرودن هستند؛ این مهم را در غالب سروده شاعر با آگاهی از این موضوع که وزن هاي کوتاه براي کود

اوزان عروضی کوتاه این توانایی را به کودك داده تا به سرعت مقصود شاعر را دریافته و آن را به . هاي خود رعایت کرده است
  :به مورد مشابه دیگري نیز می توان اشاره کرد. ذهن بسپارد

  میان    آب    جاري  خوشا  قایق  سواري             
  شب مهتاب   روشن          به یک قایق تو و من     
  ...نشینیم  روي   بارو           زنیم    آهسته   پارو     
  چه   مرغابی قشنگه          پراش رنگ و  وارنگه     
  شنو می کنه  در آب          می شه سوار گرداب     
  شنوگر    روي   آبه    شنو   کاري  صوابه           
  هرکس  شنو  ندونه          به   زیر   او   بمونه     

  ).593: 1380بهار،(                                                                                                                         
شاعر با دعوت کودك به قایق سواري با . راي ایجاد ارتباط با کودك می باشیمدر سروده ي فوق شاهد تالش شاعر ب          

هرچندکه ابیات پایانی . زبانی ساده و بی آالیش، شور و نشاط ویژه اي به شعر بخشیده و فضایی شادمانه بر شعر حاکم کرده است
  .  عر بایستی دربردارنده ي پیامی اخالقی باشداین سروده بیانگر این مسأله است، که ذهنیت شاعر به این سو گرایش دارد که ش

تا پیش از مشروطه آنچه به نام ادبیات کودك وجود داشت، ادبیاتی تک بعدي بود که تقریبأ به یک گوشه از زندگی      
 ملک الشعراي بهار اثري مستقل در راستاي ادبیات کودك خلق نکرد؛. اخالقی بود -کودك توجه داشت و آن هم بعد مذهبی
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ولی همین اندك سروده هاي وي به دلیل دربرداشتن عناصر خیال پردازي، موسیقی و زبان روان و ساده براي کودکان جذاب و 
  .لذت بخش است

  غرغر   طیاره   آمد   از   هوا          شد هوا  از غرغر  او  پر صدا     
  و غر گوش ها از غرغر او گشت پر          غر و غر و غر و غر و غر     
  ...بال  طیاره  چو  بال   جبرییل          چرخ هاي او مثال  ران  فیل     

  ).                     594: همان(                                                                                                                                
اره به بال جبرییل و چرخ هاي آن به ران فیل، پدیدآورنده ي تصویري خیال انگیز در ذهن کودك بوده و تشبیه بال هاي طی

مایه ي لذت بخشی »غر و غر و غر و غر و غر و غر«همچنین کاربرد صوت طبیعی . چرخه ي خیاالت او را به چرخش درمی آورد
  .کودکان است

ن دیگر اشعار کودکانه ي بهار می باشد، که با زبانی به دور از پیچیدگی به عناوی... خدا و والدین، سرود مدرسه، فصل ها و
همان تعداد کم اشعار کودکانه ي بهار نشان از آگاهی و شناخت نسبی وي از درونیات . سرایش آن ها براي کودکان پرداخته است

تصاویري . سابقه بود را در شعر فراهم آورد وي زمینه ي بکارگیري تصاویري را که تا این زمان بی. و فضاي ذهنی کودکان دارد
  .قابل لمس و متناسب با قابلیت ها و تمایالت ذهنی کودك

  . اینک براي مقایسه ي زبان شعري روزگار مشروطه با دوره ي کالسیک، به آوردن دو نمونه از کتاب بوستان بسنده کرده ایم
  چون  پسر   نازکش  پرورد بسا    روزگارا    که   سختی   برد          پدر      

  به خردي  درش زجر و  تعلیم کن          به نیک  و بدش  وعده و بیم  کن     

  ندانی که سعدي مراد از چه یافت؟          نه هامون نوشت و نه دریا شکافت     

  به  خردي  بخورد  از  بزرگان   قفا          خدا   دادش   اندر   بزرگی  صفا     

  هرآنکس  که  گردن  به فرمان نهد          بسی    برنیاید   که   فرمان  برد     

  هر  آن   طفل   کو  جور   آموزگار          نبیند،   جفا   بیند   از   روزگار     

  ).165-164: 1363سعدي،(                                                                                                                 
در متون کالسیک مسأله اي که فراوان به آن تأکید شده است، مطیع پرورش دادن کودك در برابر خواسته هاي بزرگساالن 

در بسیاري از جوامع، سنت تعلیم و تربیت مبتنی بر پرورش « "قدرت"بنا به گفته ي برتراندراسل در اثر وي تحت عنوان . می باشد
همچنین زن از شوهر، نوکر از . کودك وظیفه دارد و شاید وظیفه داشت که از پدر و مادر خود اطاعت کند. حس اطاعت است

از آنجاکه تعلیم و ). 185-184: 1383راوندي،(».هرکدام از این وظایف تاریخ درازي پشت سر دارد... ارباب و رعیت از پادشاه و
تربیتی در ارتباط مستقیم با شرایط و مقتضیات اجتماعی و اقتصادي جامعه است، نبایستی  –تربیت و ارائه ي دیدگاه هاي تعلیمی 

  . انتظار داشت که در عصر کالسیک سروده هایی متناسب با ویژگی هاي  ذهنی و روانی کودك خلق شده باشد
  . یت قرار داردحکایت درویش با روباه نمونه اي از حکایاتی است که در آن کارکتر حیوانی در محور     
  یکی   روبهی   دید  بی  دست و پاي          فرو ماند  در  لطف و  صنع  خداي     
  که  چون  زندگانی   به سر  می برد؟          بدین  دست و پاي  از  کجا  می خورد؟     
  ...خورد  شغال   نگون  بخت   را  شیر  خورد            بماند آنچه  روباه   از  آن  سیر     
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  ...نه بیگانه  تیمار  خوردش  نه  دوست          چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست     
  بخور   تا  توانی   به   بازوي   خویش          که   سعیت  بود   در   ترازوي  خویش     

  ).89-88: همان(                                                                                                                            
به طور مثال در این حکایت . به کارگیري صناعات لفظی و معنوي، دریافت مفهوم حکایت را بر کودکان دشوار می سازد

ر از گنجایش ذهنی فرات» بخور تا توانی به بازوي خویش«و » نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست«: درك جمالت کنایی چون
  .کودکان می باشد

. کاربرد این کتاب در سیستم آموزشی دوره ي کالسیک دلیلی بر همخوان بودن زبان و محتواي آن با ذهنیات کودکان نیست
کودکان بیش از آنکه پیام چنین حکایاتی را دریافت کنند، از حضور شخصیت هاي جانوري و غیر جانوري در حکایات و  لذت 

به همین خاطر است که بعدها ادیبان ایرانی اقدام به بازنویسی متون کهن کرده و بدین طریق بهره بردن از متون . اندمی برده 
  .کالسیک را براي کودکان با بکار بردن زبانی کودکانه و لطیف، لذت بخش نمودند

  نتیجه گیري
ي به پایان می بریم، که این در برهه ي زمانی بررسی اجمالی مفهوم کودکی در ادبیات عصر مشروطه را با این جمع بند  

شاعران با تکیه بر تجربه ها خود و یافته هاي پیشین وارد میدان شده و سروده هایی قابل تأمل خلق کردند و در نتیجه ي تالش هاي 
  ..آنان ادبیات کودك به نهاد مستقلی تبدیل شد

جهان بینی این . قید و قواعد کالسیک ها شالوده اي نو بنیان نهادند ایرج میرزا، نسیم شمال، دهخدا و بهار با درهم نوردیدن
بنابراین ابتدائی ترین گام هاي . شاعران، تلفیقی از سنت و تجدد گرایی بود و بدین طریق پلی میان شعر سنتی و نوین ایجاد نمودند

  .ه شدتأثیرگذار در شکل گیري ادبیات کودك و مفهوم کودکی توسط این پیشتازات برداشت
ازآنجاکه میان شعر و دوران کودکی، پیوندي طبیعی و تنگاتنگ برقرار است، اشعار این شاعران مورد استقبال فراوان      

کودکان قرار گرفت و سبب شد تا رفته رفته بزرگساالن به ارزش ادبیات کودك در زندگی کودکان پی برده و جایگاه ویژه اي 
  .براي آنان در نظر بگیرند

است این نوشتار کوتاه، با ارائه ي نمونه هایی از حضور کودك در ادبیات مشروطه و بیان نقاط ضعف و قوت شعر امید 
  .  کودك، توانسته باشد آنگونه که شایسته و بایسته است نگاه متفاوت و نوین شاعران مشروطه را به مفهوم کودکی نشان دهد
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  :فهرست منابع 

احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او؛ به اهتمام دکتر محمد جعفر ، تحقیق در )1353(ایرج میرزا
  .نشر اندیشه: محجوب، تهران

  .توس: ، تهران)جلد دوم(، به اهتمام چهرزاد بهار،)ملک الشعرا(، دیوان استاد محمد تقی بهار)1380(بهار، محمد تقی
  .سروش: سیري در ترانه هاي ملی ایران؛ تهران: سرایی در ایران ، ترانه و ترانه)1376(پناهی، محمد احمد

: ، با مقدمه و اهتمام احمد اداره چی گیالنی، تهران»نسم شمال«، کلیات سید اشرف الدین گیالنی)1375(حسینی، اشرف الدین
  .نگاه

  .ر مرکزنش: درآمدي بر فلسفه ي ادبیات کودك؛ تهران: ، معصومیت و تجربه)1382(خسرونژاد، مرتضی
  .انتشارات خوارزمی: ، بوستان؛ تصحیح غالم حسین یوسفی، تهران)1363(سعدي، مصلح بن عبداله
کانون پرورش : بخشی در شناخت مفهوم دوران کودکی؛ تهران: ، مقدمه اي بر ادبیات کودکان)1382(شاه آبادي، حمیدرضا
  .فکري کودکان و نوجوانان
  .اطالعات: کودکان؛ تهران، ادبیات )1381(شعاري نژاد، علی اکبر

  .نشر روشنگران و مطالعات زنان: نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران؛ تهران: ، حقوق کودك)1378(عبادي، شیرین
شماره . پژوهشنامه ي ادبیات کودك و نوجوانان، سال پنجم.»اثري کودکانه از نسیم شمال: گلزار ادبی«، )1379(قاسمی، فرید

  .119. ي نوزدهم
  .سمت: ، ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن؛ تهران)1386(زل ایاغ، ثریاق

  .نشر آگاه: ، شعر کودك در ایران؛ تهران)1379(کیانوش، محمود
: ؛ تهران)جلد سوم(ادبیات دوره ي مشروطه: ، تاریخ ادبیات کودکان ایران)1383(محمدي، محمد هادي و زهره ي قائینی

  .چیستا
-Aries,Philip(1962),Centuries of childhood ; A SOCial History of  Family  life , Translated 

from  the French by Robert Baldick ,New york :vintage books. 
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179 

  و بررسی بازتاب آنها در مثنوي مولوي هاي شمس تبریزي در باب فلسفهدیدگاه
د خدادادي 1محم  

 2ثابتمهدي ملک

  چکیده

د کی از زیباترین جلوه هاي ادبیات فارسی، کتاب گرانسنگ مقاالت شمس تبریزي، تنها اثر به جا مانده از شمسی الدین محم
. تبریزي، عارف نام آشناي قرن هفتم هجري است که مجموعه اي از منقوالت اوست که در جمع مریدان مولوي بیان داشته است

حائز اهمیت ... ي خاص خود، از جنبه هاي گوناگون ادبی، عرفانی، کالمی، فلسفی و این کتاب، در عین پراکندگی و دشواري ها
عالوه بر این، یکی ازآبشخورهاي اصلی تفکّرات موالنا جالل الدین بلخی، همین سخنان شمس تبریزي است که متأسفانه تا . است

هاي شمس تبریزي ر کتاب مقاالت شمس، دیدگاهیکی از مباحث موجود د .کنون چنان که شایسته است به آنها توجه نشده است
در پژوهش حاضر، . الي سخنان خود، آنها را بیان داشته استدر باب علم فلسفه و فالسفه است که به صورت بسیار پراکنده در البه

. ده ایمهاي پراکندة شمس تبریزي در این مورد را استخراج کرده و به صورت منسجم و طبقه بندي شده عرضه نمواندیشه
ها در مثنوي مولوي پرداخته و نشان داده شده است که بسیاري از همچنین، به شیوه اي ساختارمند به بررسی بازتاب این اندیشه

: مباحثی همچون. هاي اوستاندیشه هاي مولوي در این باب، برگرفته از سخنان شمس تبریزي و به عبارت دیگر، بازتاب اندیشه
از زمرة این ... ی، رجحان خدا شناسی شهودي بر خداشناسی استداللی و فلسفی، تقابل فالسفه و انبیاء و محدودیت ادراکات فلسف

یابیم که یکی از آبشخورهاي در این مقاله، عالوه بر آشنایی کامل با اندیشه هاي شمس تبریزي در باب فالسفه، درمی .مسایل است
 .الت و اندیشه هاي شمس تبریزي استاساسی مولوي در مثنوي او در این باب، کتاب مقا

 

  .شمس تبریزي، مقاالت شمس، مولوي، مثنوي معنوي، فلسفه: کلید واژه ها

                                                        
  khodadadi@yazduni.ac.ir:،  رایانامه.استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد 1
  .دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد 2

mailto:khodadadi@yazduni.ac.ir
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 مقدمه

- حضرت موالنا، سلطان«شمس تبریزي یکی از پیچیده ترین و اسرار آمیز ترین عارفان جهان اسالم است؛ چنانگه گاه او را 

دین العالمحبوبین، قطباالولیاء و الواصلین،تاج ین تبریزي، عظمشمس... ارفین، فخرالموح نامیده» اهللا جالل قدرهالحق و الملّۀ و الد -

واقف به اسرار «و زمانی او را ) 42:  1368سلطان ولد،(انددانسته) س(و گاه او را عاشقانه حضرت خضر) 122: 1325سپهساالر،.(اند

پادشاه کامل و «و » قطب همه معشوقان جناب احدي«، »ال و قالصاحب ح«، ) 614: 2،ج1362افالکی،(»کامل تبریزي«و » رسول

ه). 123: 1325سپهساالر،.( اندنامیده» مکمل ه) 98: 1383قاسمی،(انداي از دیار هندوستانش پنداشتهعد اي از دیار آذربایجانش و عد
  ).69: 1376بهیزاد،(انداش خواندهو برخی خراسانی) 123: 1325سپهساالر،.( انددانسته

- و گروهی از جمله اقطاب طریقت ابدالیه و قلندریه) 584-558: 1372تدین،(گروهی از او به عنوان داعی اسماعیلی یاد کرده

و گاه از ) 261: 1361جیحون آبادي،(درخشدگاه نامش در میان بزرگان یارسان و اهل حق می). 67-64: 1384بیانی،(انداش دانسته

- اش میباري از زمرة شیعیان امامیه) 174: 1372توئیچل،!(کننداطنی آیین اکنکار یاد میاو به عنوان پیر و راهنماي ب

  ).44: 1381اراکی،!(پندارندو گاهی مهدي موعود شیعیانش می) 110-105: 1384بیانی،(خوانند

ه ایزدي، قلندري عادي، یا درویشی سیاحها شمس را مکتب ندیدهافسانه« اند که به تصویر کشیده اي صاحبدل و برخودار از فرّ

اند که فرقه حشاشین را الدین نومسلمان دانستهها او را پسرجاللگاه در این افسانه). 178: 1386دین لوئیس،(»صاحب کرامت بوده

  ).147: سمرقندي،بی تا!(رها کرد

مطالعۀ مقاالت شمس، «بختانه خوش. سرایان نیستنویسان و داستانها و توهمات تذکرهدر این پژوهش ما را کاري با افسانه

سازد که او در مباحث فلسفی و کالمی هاي شمس آشکار مینوشته. اندشود که از این مرد ساختههایی میموجب دورریختن افسانه

ا اغلب بر باورهاي مرسوم جامعه خرده می سازد که شمس مقاالت شمس آشکار می. گرفته استروزگار خود تبحر داشته، ام

: 1386دین لوئیس،(»کرده استانگیز بیان میبیان و نیات خود را به زبان فارسی، هم ساده و هم بسیار دلبوده خوش سخنرانی

181.(  

بهترین مالك براي شناخت افکار و عقاید و زندگی شمس تبریزي، همان کتاب مقاالت شمس است که مجموعه اي از 

در مجموع حدود بیست نسخۀ خطی از این متن برجا «مریدان بیان داشته و منقوالت پراکنده اوست که به صورت شفاهی در میان 

دهد که این کتاب هرگز به صورت رسمی هایی نامنظم و تصحیح ناشده است و نشان میمانده که همگی آنها، کمابیش، مجموعه
  ).179: همان(»انتشار نیافته است

ت شمس تبریزي است که تا روزگار ما از سواد به بیاض نینجامیده و به از میان گفتارهاي سرسلسلگان طریقت مولویه تنها مقاال

-این در حالی است که بجز این اثر، گفتارهاي برهان. صورت مدون و منقّحی از جانب پیروان طریقت مولویه منتشر نشده است
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به راستی . اندآوري و منتشر شدهالدین محقق ترمذي، سخنان بهاءولد و سخنان پراکنده خود مولوي، همه به صورت کتاب جمع 

لطفی پنهان است؟ اگر در مهري مریدان مولوي نسبت به سخنان شمس چه بوده است؟ و چه رازي در پشت این کمدلیل این بی

قانی چون احمد خوشنویس و به خصوص استاد محممدعلی موحد نبود، شاید این اثر گرانقدر هنوز در  روزگار معاصر تالش محقّ

ت فوقمول و گمنانی باقی میپرده خ العاده ماند، و این در حالی است که مقاالت شمس از ابعاد گوناگون داراي ارزش  و اهمی
  )193-173: 1390خدادادي،:ك.ر(. است

یادگار گرانبهایی است که پس از ورود شمس به قونیه،و حاالتی که او را با موالنا رفته به صورت یادداشت از «کتاب مقاالت،

او با آن شور و غوغایی که در اندرون داشت .فراهم آورنده این یادداشت ها خود شمس نبوده است.نان او به جاي مانده استسخ

  ).18: 1385موحد،(»هیچ گاه به مقاله نویسی نپرداخت و دست به تالیف کتابی نزد

هاي مختلف عرفانی، ادبی، کالمی،  به هر حال باید دانست که مقاالت کتاب ارزشمندي است که می توان آن را از جنبه

از دیگر فواید پژوهش و بررسی مقاالت آشکار شدن بسیاري از مبادي فکري موالنا در  نگارش . مورد بررسی قرار داد... فلسفی و

جستجو  سرچشمه بسیاري از روایات تمثیلها و عقاید عرفانی موالنا را  می توان در مقاالت شمس. مثنوي معنوي و دیگر آثار اوست

ما بین آن و مثنوي ارتباطی قوي موجود است و موالنا بسیاري از امثال و قصص و مطالب مقاالت را «روشن و آشکار است که .کرد
  ). 90: 1387فروزانفر،(»در مثنوي خود مندرج ساخته است

مطالب اگرچه به صورت  این. در میان سخنان پراکنده شمس در مقاالت او، مقداري مطلب در باب فلسفه  نیز وجود دارد

رات فلسفی شمس بخوبی وار مطرح شدهمختصر و گاه به صورت اشاره اند، اما داراي ارزشی ویژه هستند؛ زیرا با بررسی آنها، تفکّ

بندي شدة این دسته از نظریات شمس، به بررسی چگونگی بازتاب آنها در در ادامه، عالوه بر بیان طبقه. شودبراي ما آشکار می

  .وي مولوي خواهیم پرداختمثن

اما قبل از ورود به بحث اصلی به صورت بسیار مختصر به تعریف علم فلسفه، ویژگی هاي آن و تفاوت آن با علم کالم می 

پردازیم و در ادامه ضمن بیان دیدگاههاي شمس تبریزي در باب فلسفه به چگونگی بازتاب جزء به جزء این مفاهیم در مثنوي 

  .داختمولوي خواهیم پر

  

  تعریف فلسفه

به معناي دوست و دوستدار و Philososs) (فیلوسس: واژة فلسفه از ریشه فیلوسوفیايِ یونانی بوده و مرکب از دو جزء است

پس فیلسوف به ) 17207: 11، ج1377دهخدا،.(به معناي حکمت، علم به حقایق موجودات به اندازه توانایی بشر) Sofia(سوفیا

  .علم و دانش را دوست داشته و در جستجوي آن باشدشود که کسی گفته می
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فا، معتقدند که  خوان الص هاست، وسطش معرفت حقایق موجودات به قدر طاقت انسانی فلسفه، آغازش دوست داشتن دانش«ا

  )380: 1379سجادي،.(»است و آخرش گفتار و کردار بر وفق علم است

ی است که بناي آ«فلسفه، در اصطالح  ر و استدالل عقلی است، ریشۀ یونانی دارد، در تمدن اسالمی اطالق نام فنّ خاص ن بر تفکّ

االمر هست، به سان که در نفسعلم به احوال اعیان موجودات، بدان : تعریف قدیمی آن، عبارت است از. حکمت به آن شده است

  )380:همان.(»اندازة توانایی انسان

فلسفه عبارت است از استکمال نفس انسانی به واسطه معرفت حقایق «: مالصدراي شیرازي در تعریف فلسفه گفته است

موجودات در حد وسع انسان و حکم به وجود موجودات از روي تحقیق و به استناد برهان و نه از روي ظنّ و 

  )22-20: 1م،ج1981مالصدرا،.(»تقلید

ی، فلسفه را بر دو قسم تقسیم کرده حکمت عملی و فلسفه اکتسابی نظري یا حکمت  فلسفه عملی یا: اندحکما، به طور کلّ

فلسفه ادنی : حکمت نظري، شامل سه قسم است. حکمت عملی، شامل تهذیب اخالق، تدبیر منزل و سیاست مدنیه است. نظري

ه احتیاج دارند، مثل بحث از اموري می(و فلسفه اوسط ) الهیات(، فلسفه اولی )علم طبیعی( کند که در وجود خارجی به ماد

  ) 17207: 11، ج1377دهخدا،). (ریاضیات

فلسفه از . شوق و عشق به شناختن است و هدف آن، دستیابی به نظامی خردمندانه براي شناختن ذات اشیاست«انگیزة فلسفه، 

  )18-17: 1380غفاري، .(»خیزد و در واقع، همان اندیشیدن خردمندانه استطبیعت اندیشیدن و اندیشمند بودن انسان بر می

  

 یشینه مختصر فلسفهپ

شود، از این رو، در تاریخ فلسفه، سیر اندیشه در ها، از سقراط آغاز میفلسفه به معناي سنجش دقیق و قانونمند مفهومها و اندیشه

  )12: 1375نقیب زاده، .(دهندهاي تاریخی فلسفه قرار مییونان را مالك و مبناي بررسی

، )م. از قرن هفتم تا پنجم ق(از طالس تا سقراط  -1: فه یونان چهار دوره مهم داردتوان گفت که فلسبه طور بسیار مختصر، می

م تا . از پایان قرن چهارم ق(از مرگ افالطون تا آغاز فلسفه نوافالطونی  -3، )م.قرن پنجم و چهارم ق(سقراط، افالطون، ارسطو  -2
  ) 28-7: 1368اکریشنان،راد).(از قرن سوم تا ششم میالدي(نوافالطونی  -4، )م.قرن سوم 

، همین )59: 1380منتگمري،( اندکی پس از تأسیس خالفت عباسی، ترجمه آثار علمی و فلسفی یونانی به زبان عربی آغاز شد

امر سبب شد که آراي فالسفۀ یونان در میان مسلمان رسوخ کرده و با مرور زمان فیلسوفان بزرگ مسلمانی همچون ابو یوسف 

پس از کندي، فیلسوفان ) 63:همان.(معروف به الکندي در فرهنگ اسالمی ظهور کنند) ق.هـ  258 – 184(ي یعقوب بن اسحق کند
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در ) ق.هـ  428متوفی (و ابن سینا ) ق.هـ  339متوفی (، فارابی )ق.هـ  320- 311متوفی (بزرگ دیگري همچون، زکریاي رازي 

  )64:همان.(گذاري کردنداسالمی را پایهمیان مسلمانان ظهور کرده و اندك اندك نحلۀ سترگ فلسفه 

منشأ «. از لحاظ نظري، مکتبهاي فلسفی که در تمدن اسالمی مورد توجه بوده، بنابر مشهور دو مکتب مشاء و اشراق بوده است

وش مکتب یا روش فکري ارسطو را که یک روش منظم و منضبط بود، ر. داننداین دو مکتب را به طور اصولی، یونان باستان می

گویند، در تمدن می... . اند اند و روش فکري افالطون را که یک روش ذوقیِ الهامی بود، روش اشراقی نامیدهمشائی نامیده

اسالمی، ابن سینا نظام فلسفی ارسطویی را برگزیده و از اوانِ نقل و ترجمۀ فلسفۀ یونانی به تمدن اسالمی، هیچ یک از اندیشمندان 

اند و تنها فیلسوفی که از اصول هاي نوع مشائی ارسطویی بودهاند و عمدتاً متوجه افکار و اندیشهطون نبودهکامالً پیرو مکتب افال

ت ندارد و فلسفه اشراقی پیروي کرد، در قرن ششم، شهاب ی و مطلق صح الدین سهروردي بود که البتّه این مطلب به صورت کلّ

هدفی که آنها از فلسفه الهی و امور ... . حض و اشراقی محض نبوده است اصوالً هیچ فیلسوفی در تمدن اسالمی، مشائی م

به همین دلیل، ) 7: 1379سجادي،.(است» اند، به وجود آوردن یک نظام درست مدنی براساس علم و عمل بودهمتافیزیکی داشته

رات فیلسوفان یونان نداشتند و همین م وضوع، باعث شد که اندك اندك در فالسفه اسالمی اصراري در پذیرش تام و مطلق تفکّ

سرانجام، در حالی که عمر فلسفه به عنوان یک رشته جداگانه سرآمد، «هاي بعدي فلسفه اسالمی به علم کالم نزدیک شود و دوره

یگر بنابراین، باید به خاطر داشته باشیم که دو جریان فکري جدا از هم، در یکد... قسمتهاي بسیاري از آن به علم کالم پیوست 

  )1: 1380منتگمري،.( »اندتنیده شده

رات کالمی قبل از ورود به طرح مباحث یاد شده، اشاره به این موضوع ضروري می فلسفی شمس، بیشتر جنبه  –نماید که تفکّ

، شمس نظر مساعدي نسبت به فلسفه و فالسفه ندارد و در اکثر سخنان خود انتقادات شد. کالمی دارند تا فلسفی محض یدي اساساً
  . از آنها کرده است

  

  تفاوتها و شباهتهاي کالم و فلسفه

تفاوتهاي  –در عین شباهتهاي زیادي که میان مباحث مطرح شده در علم کالم و فلسفه وجود دارد  –حقیقت امر این است که 

فیلسوف اندیشۀ خود را آزاد «شود که ترین تفاوت علم کالم و فلسفه از آنجا آغاز میاصلی. اي نیز میان آنها موجود استاساسی

م، ) فارغ از سازگاري یا ناسازگاري آن با دیانت(خواهد هایی که میداند و آن را در همۀ پهنهمی به جوالن در می آورد؛ ولی متکلّ

دربارة خدا و اگر «به بیان دیگر، ) 10: 1373حلبی،.(»داندکه فلسفی را مرد دین نمی...داند و از همین جاست این کار را فضولی می

جهان که ما نیز جزئی از آن هستیم، آزادانه بحث شود، و این قید و شرط در میان نباشد که نتیجۀ بحث الزاماً با یکی از ادیان موافق 

د و ملزم باشیم که حتماً بحث ما با یکی از ادیان موافق درآی» فلسفه«درآید، چنین بحثی را  ا همین که به این قید مقید، و یا گویند؛ ام
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بتدعان و مخالفان حراست کند، و در نتیجه در تعقّل از حریم دین پا بیرون نگذاریم، چنین بحث و پژوهشی را علم کالم  در برابر م

  )7:همان.(»گویند

بیشتر  آنان براي هر سه وظیفه،. اثبات، تبیین و دفعِ شبهات، و دفاع از حریم دین: اندسه وظیفه اساسی داشته«اساساً متکلّمین، 

بنابراین، بسیاري از ابزارهاي کار متکلّمان، از فیلسوفان به وام . اندکردهدالیلشان را هم از درون دین و هم از برونِ دین جستجو  می

بدین ترتیب، شباهتهاي زیادي میان اصطالحات، مبانی و ) 21: 1386احمدي،.(»گرفته شده، و برخی هم ساختۀ خود آنان است

  .و متکلّمان وجود دارد که ممکن است در وهله نخست، این دو علم یکسان به نظر آیند مباحث فیلسوفان

، متکلّمان، اعتنایی به فالسفه نداشتند؛ با )ق.هـ  635-580(الدین طوسیبا همۀ اینها، باید در نظر داشت که تا عصر خواجه نصیر

الدین طوسی، علم شدید و بنیادي بود؛ اما در زمان خواجه نصیر آنها هم مشرب نبودند و چه بسا مخالف هم بودند و گاهی مخالفتها

کالم تا حدود زیادي فلسفی شد، یعنی این که خواجه نصیر، ابزارهاي الزم براي انجام وظایف متکلّمانه را از فلسفه وام 

  )22:همان.(گرفت

همانطور که . رویمبریزي پیرامون فلسفه میحال، پس از این مباحث مختصر پیرامون علم فلسفه به سراغ آراء و عقاید شمس ت

در ابتداي بحث نیز یادآور شدیم، شمس در ضمن سخنان خود، مقداري مطلب در باب فلسفه نیز مطرح کرده است که به نوبۀ 

قرار در ادامه، ضمن بیان ساختارمند این نظریات، میزان بازتاب آنها را در مثنوي مولوي مورد بررسی . خود، حائز اهمیت است

  .خواهیم داد

  

  نظریات شمس در باب فلسفه و بازتاب آنها در مثنوي مولوي

داند؛ اما آگاه به همه اسرار عالم نیست و همین دانش ، یعنی کسی که چیزهاي بسیاري می»فیلسوف«شمس معتقد است که 

براین، از دیدگاه شمس، دانشِ فیلسوف، به بنا. بسیار فلسفی، باعث شده که او از مسیر حقیقت گم گشته و منکر نبوت و معاد شود

گرفتند، شنیدند، فایده میآمدند به خدمت این شهاب، هزار معقول میمی«: جاي سعادت، باعث شقاوت و گمراهی او شده است

خداست  آن: من آن را از کتاب محو کردم؛ گفتم. ، دانا به همه چیز»الفیلسوف«آمدند که فلسفی است؛ کردند، برون میسجود می

: گفتم. الّا فلک از سیر باز ایستد: قیامت را منکر بودي؛ گفت. ، دانا به چیزهاي بسیار»الفیلسوف«: که داناست به همه چیز؛ الّا نبشتم

شمس تبریزي، .(»شق قمر را منکرند. اندعالم چون برقرار ماند؟ انبیاء را گویند حکیم بودند؛ اال جهت مصالح خلق چنین گفته

  )60: 2،ج1385
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. داند و براي علم او ارزش قائل استرا دانا به چیزهاي بسیار می» فیلسوف«و » فلسفه«شود که او از سخنان شمس، مشخص می

از آن . این سهلترین علوم، علم استنجاست و توابع فقه« 1:او در جاي دیگر، فلسفه را در صدر علوم و دشوارترین علوم دانسته است

شمس .(»زنندگویند با انبیاء پنجه میعلم فلسفه و الهی که می: اصول کالم، از آن مشکلتر: ن مشکلتراصول فقه، از آ: مشکلتر

  )113: 2،ج1385تبریزي، 

شود که فالسفه، فلسفه را براي سعادت بشر کافی می دانند و دیگر نیازي به نبوت انبیاء مشکل شمس با فالسفه از آنجا آغاز می

عان و قدرت آنها . شوندمات پیامبران و اولیاء را منکر میبینند و معجزات و کرانمی شمس، معتقد است که اگر فالسفه از متشرّ

رات آنها را صحیح  هراس نداشته باشند، تفکّرات خود را در سطحی گسترده در جوامع ترویج خواهند داد، و چون شمس تفکّ

گویند و آنچه نباشد، طریقه خود را گویند که ثابت کنیم و ژاژ میاگر بیم تیغ «: خیزدداند، بنابراین به سرزنش آنها برمینمی

  )همانجا.(»افالطون و توابع او گویند که اگر همه همچو ما بودندي انبیاء حاجت نبودي، ژاژ است

نان آنها را ژاژ اند، شمس به ستیزه با آنها برخاسته و سخجایی که فالسفه به ستیز با شریعت، پیامبران و اولیاء برخاستهپس، از آن

  .و بیهوده دانسته است وگرنه شمس، با اصل فلسفه و تفکّر و حکمت سر ستیز ندارد

ي موالنا متوجه آن گونه سخنان برخی از «مولوي نیز همچون شمس، با اصلِ حکمت و فلسفه مشکلی ندارد؛ بلکه  طعن جد

مثنوي هیچ جا از بینش فلسفی «، وگرنه ) 252: 1384ي،مشید(»فالسفه است که متضمنِ شک در تعالیم شریعت و مبانی آن است

اي از امهات مباحث اهل فلسفه است که موالنا مطرح نکرده و جوابی برهانی یا تمثیلی به آن نداده خالی نیست و کمتر مسأله
  )460: 1،ج1368زرین کوب، .(»باشد

 ، فلسفی خصوص علم حکمت و فلسفه نیست؛ بلکه مقصود مراد مولوي از فلسفه و «باید به این نکته توجه داشت که اساساً

چنانکه خود او تفسیر کرده، حالت شک و تردید و ظن و احتمال و مجادله و چون و چرا کردن در امور است؛ چنانکه پیش خود 

تی می بوتۀ تکذیب و  شمارند و درتراشند؛ و آنچه را که در حوصلۀ فهم و ادراك آنها نیست، ممتنع میبراي هر امري سبب و علّ

مولوي خود معناي فلسفیِ ) 487: 1،ج1369همایی،.(»گذارند؛ هرچند که از خصوص علم فلسفه و کالم بویی نبرده باشندانکار می

  :کندگونه بیان میمذموم را این

  در جهان او فلسفی پنهانی است  هرکه را در دل شک و پیچانی است

  )20:2،ج1363مولوي،(                                                                                               

                                                        
 :کمال معرفت نرسیده مولوي هم معتقد است فلسفه از زمره علومی است که بر سایر علمها پیشی گرفته است، هرچند به -١

  گرچه نشناسند حقّ المعرفه              فلسفهعلم نیرنجات و سحر و «
  »برگذشتند از همه اقران خود               لیک کوشیدند تا امکان خود

  )176:  3، ج1363مولوي، (                                                                
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اند، اي است که دچار شک، و انکارِ حقیقت خداوند و شریعت انبیاء شدهبنابراین، اصل ستیزِ شمس و مولوي، جدال با فالسفه

محض داشته » فیلسوفانۀ«ولوي بیش از آنکه عقاید به هر حال، شمس و م. وگرنه شمس و مولوي با اصلِ حکمت مشکلی ندارند

ي. دارند» متکلّمانه«باشند، نظریات  ي وارد کردهبه همین دلیل، شمس و به تبع او مولوي، انتقادات جد اي بر فلسفه و فیلسوفان ماد-

  :پردازیماند که در ادامه به بیان این نظریات می

  

  محدودیت ادراکات فلسفی - 1

سازد این است که آنها هر چیزي را که در حوزه ادراکات و اندیشۀ اي که شمس بر فالسفه وارد میات جديیکی از انتقاد

گوید این اندیشۀ فالسفه باعث شده که عالم وجود، در نظر ایشان بسیار محدود شود؛ زیرا شمس می. شوندایشان نگنجند، منکر می

. گنجدطبیعی است که از دیدگاه عرفا بسیاري از امور عالم در قالب عقل نمی. دهرچه در عقل و ادراکات آنها نگنجد، وجود ندار

ل یا عقل کُلّ باشد، باز هم محیط بر خداوند که خالقِ آن است؛ نمی شودحتّی اگر این عقل، عقل او . بنابراین؛ اگر فیلسوف، وجود

شود، فلسفی منکر می«: را در تنگنایی سخت قرار داده استخارج از ادراکات خود را نپذیرد، در حقیقت، با این فرضیه خویشتن 

، چون محیط شود آن خالقِ ! یعنی عقل او آن باشد که هر چه او نداند نباشد، عقل کلّ او دارد گیرم عقل کُلّ او دارد، عقل کُلّ

ه] فلسفی[عالم فراخ خدا را . خود را که وجود او، فیض اوست طالب راه ! وم هالك جان طالباننداین ق... اي کرد؟ چگونه در حقّ

  )338: 1،ج1385شمس تبریزي، . (»!خدا را بکشد صحبت اینها

عقول عشره است و همۀ ممکنات : فلسفیک گوید«: کندگونه بیان میشمس، در جاي دیگر از سخنان خود، همین مفهوم را این

ادراکات فلسفی محدود است و به همین دلیل،  بنابراین، شمس معتقد است که محدودة) 339: 1همان،ج.(»!را محصور کرده
  .تصوري که آنها از کائنات دارند، طبعاً تصوري محدود است

عقلِ «مولوي هم در مثنوي خود، همچون شمس به این موضوع اذعان دارد که محدوده ادراکات فلسفی یا به تعبیر دیگر 

م عاجز است» فلسفی مولوي معتقد است که فلسفی در بند معقوالت پست مانده است ) 485: 1،ج1369همایی.(از درك حقیقی عالَ

  :و به همین دلیل ادراکات او از هستی، محدود است

  ...شهسوار عقلِ عقل آمد صفی  بند معقوالت آمد فلسفی

  اید بروننعقل، از دهلیز می  فلسفی گوید ز معقوالت دون

  )202: 1و ج 144: 2،ج1363مولوي،(                                                                                 
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 لّ هم داشته باشد، باز هم از درك حقیقت عالوه بر این مولوي نیز همچون شمس معتقد است که حتی اگر فیلسوف، عقل کُ

ی هم از شناخت خداوند عاجز است عقلِ«خالق، محروم است؛ زیرا    ):473: 1386زمانی،(»کلّ

ی را کند هم خیره  !هايِ باژگونه است اي پسرنعل   ... سرعقل کلّ

  صبح آمد شمع او بیچاره شد  نقل آمد، عقلِ او آواره شد

نجی خزید  عقل چون شحنه است، چون سلطان رسید   شحنه بیچاره در کُ

  ... سایه را با آفتاب او چه تاب  آفتاب عقل، سایه حق بود، حق

  ... عقل اندر شرح تو شد بوالفضول  قدر تو بگذشت از درك عقول

  ) 3: 3و ج 402: 2و ج 176: 3، ج1363مولوي،(                                                                     

ی عقل » سایۀ آفتاب حق«دانسته، عقل را » ضِ وجود خداوندفی«بنابراین، مولوي نیز همچون شمس که عقل را  فرض کرده و حتّ

به همین دلیل، او نیز همچون شمس، معتقد است محدوده ادراکات فلسفی . کُلّ را از درك حقیقت خداوند، محروم دانسته است

  :محدود و محصول خیاالت اوست

فَلس         قبلۀ عارف بود نورِ وصال  ف  شد  خیالقبلۀ  عقل  م  

  )381: 3همان، ج(                                                                                               

مِ حق تعالی فراخنایی بی خواهد همه چیز را با عقل و پایان و نور در نور است؛ اما فلسفی چون میشمس، معتقد است که عالَ

این راه، سخت عجب پنهان است، اینک شحنگان نشسته چندین، «: از درك این حقیقت محروم مانده است ادراکات خود بسنجد

فلسفیک مانده است باالي هفت فلک، میان فضا و . شش جهت، نورِ خداست! راه نیست آن، و ممکن نیست، زنهار مروید

  )128: 2،ج1385شمس تبریزي، .(»خال

سراسر انوارِ حق تعالی است و آدمی به شرط تزکیه و مراقبه قادر  –در همین عالم  -مونمولوي نیز معتقد است که محیط پیرا

ا فلسفی چون خود را اسیر اندیشه 1است به درك این انوار نائل بیاید؛ این انوار، ناتوان استام هايِ دون کرده است از درك:  

                                                        
تواند به انسان در همین نشئه ناسوتی می«ي مثنوي، این موضوع را به اشکال گوناگون بیان کرده و معتقد است که مولوي، در چندین جا -١

 ):944: 1386کریم زمانی،(راه یافته، انوار الهی را مشاهده کند » کمک مراقبه و حضور قلب و مراقبه به مافوق زمان و مکان

  هر دمی او را یکی معراج خاص
 

  نهد صد تاج خاصبر سر تاجش  
  صورتش بر خاك و جان بر المکان  

   

  المکانی فوق و هم سالکان 
  المکانی نی که در فهم آیدت 

 

  هر دمی در وي خیالی زایدت 
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ش  فلسفی خود را زِ اندیشه بکشت دو، کو راست سوي گنج پ تگو ب  

  ...شوداز مراد دل، جداتر می  دودگو بدو، چندانکه افزون می

ش می  کندفلسفی و آنچه پوزش می کندقوس نورت تیر دوز  

  )69: 2و ج 406: 3، ج1363مولوي،(                                                                                    

هرقدر بیشتر به «اي که اسیر ادراکات محدود خود هستند، همچون شمس، بر این باور است که فالسفهبنابراین، مولوي نیز 

هاي علمی خود بیشتر ببالند و بنازند و در میان ها و  اندوختههاي اکتسابی خود خوشدل و خرسند باشند، و به آموختهدانسته

زند، از غایت مراد و مقصد اعلی و مطلوبِ واقعی انسان که وصول به شکوك و ظنون و ستیزة جدل و مکابره تندتر و افزونتر بتا

  )488: 1،ج1369همایی،.(»مقام کمال و سعادت مطلقِ روحانی و درك حقایقِ آسمانی است، دورتر خواهند شد

قل در این جایگاه به همین دالیل است که شمس معتقد است، عقلِ فلسفی را در این جایگاه راه نیست و حتّی باالتر از این، ع

عقل اینجا کی گنجد؟ عاقل کافر است «: کنند که همه چیز را با عقل درك کنند، کافر هستندکافر است و فلسفیان نیز که سعی می
  )382: 1،ج1385شمس تبریزي، .(»اندفلسفیان عقل. عقل کافر است. اینجا

ی میمولوي نیز همچون شمس، معتقد است که عقل از درك مسائل الهوتی ن تواند موجب گمراهی و ضاللت اتوان است و حتّ
  :شود

  زآنکه دل با اوست یا خود اوست دل  عقل اینجا ساکت آمد یا مضلّ

  )214: 1، ج1363مولوي،(                                                                                              

  :تلویحی به کفر و گمراهی فلسفی اشاره کرده است مولوي در جاي دیگر، به طور

  هست محسوس حواس اهلِ دل  نطقِ آب و نطقِ خاك و نطق گل

                                                                                                                                                                            
 )97: 1، ج1363مولوي، (                             

تواند از قفس جسم رها شده، انوار الهی را در پیرامون خود، یمولوي، در حکایت دقوقی نیز،  به این موضوع اذعان دارد که آدمی با مراقبه، م
  : ببیند

  با آن گروه مجتبی:ساعتی ببیند
 

  چون مراقب گشتم و از خود جدا 
  هم در آن ساعت زساعت رست جان 

 

  زآنکه ساعت پیر گرداند جوان   
  ها ز ساعت خواسته استجمله تلوین 

 

  رست از تلوین که از ساعت برست 
  ز ساعت ساعتی بیرون شوي چون 

 

  چون نماند محرم بی چون شوي 
  )118: 2همان، ج (                                                                                                                                                       
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  از حواس انبیا بیگانه است  فلسفی کو منکر حنّانه است

  بس خیاالت آورد در رايِ خلق  گوید او که پرتو سوداي خلق

  را زد برواین خیال منکري   او کفرِبلکه عکس آن فساد و 

  )202: 1همان،ج(                                                                                                          

و در عوض به ) 485: 1،ج1369همایی،(قائل نیست » بحث عقلی«و » عقلِ فلسفی«از همین روست که مولوي ارزشی براي 

  :کندی باطنی توجه میبحث جان و عالم معان

  آن دگر باشد که بحث جان بود  بحث عقلی گر در و مرجان بود

  بادة جان را قوامی دیگر است  بحث جان اندر مقامی دیگر است

  )92: 1، ج1363مولوي،(                                                                                                   

  

  رجحان خداشناسی شهودي بر خداشناسی استداللی و فلسفی -2 

شمس معتقد است که خداوند نیاز به اثبات استداللی و فلسفی ندارد و آدمی به جاي سعی در مسیر اثبات خداوند، باید در 

من چون ثابت شوم به . توست ثباتیکنی، از بیاثبات من می. خود را اثبات کن، من اثباتم«: صدد شناخت خویشتنِ خویش باشد

به هستی خدا را چه سزا ! خدات عمر دهاد: اثبات تو قوي اثباتی؟ گفتی مرا که مرا ثابت کردي، فریشتگان به پا برخاستند تو را

شمس . (»گویند که هستی خدا را درست کرديگفتن باشد که خدا هست؟ تو هستی حاصل کن، فریشتگان همه شب ثنات می

  )90: 2ج،1385تبریزي، 

ترین مرتبۀ در عالی«او . مولوي نیز همچون شمس، خداشناسی شهودي را بسی برتر و باالتر از خداشناسی استداللی دانسته است

اي، خدا را به شهود قلبی خود کند و مرادش این است که هر کس باید بی هیچ واسطهخداشناسی، توحید شهودي را مطرح می

  )473: 1386زمانی،: (»بشناسد

نَد از بیخ و بن  اي باید سبب سوراخ کُندیده ب را بر کَ جتا ح  

  ...هرزه داند جهد و اکساب و دکان  تا مسبب بیند اندر المکان

  کی کنند اندر صفات او نظر؟  !واصالن، چون غرقِ ذاتند اي پسر

  )404: 1و ج 100: 3، ج1363مولوي،(                                                                                  
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واسطه را بر خداشناسیِ استداللی و فلسفی ترجیح مولوي در جاي دیگر، ضمن نقد استداللهاي فلسفی، باز هم خداشناسی بی

  :نهاده است

  از دالیل، باز برعکسش صفی   فزاید در وسایط، فلسفیمی

رده به جیبا   این گریزد از دلیل و از حجاب ز پی مدلول سر ب  

  بی دخان ما را در آن آتش خوش است   گر دخان او را دلیل آتش است

ال ه این آتش که از قُرب و وخان، نزدیکتر آمد به ما   خاصاز د  

  بهر تخییالت جان، سوي دخان   پس سیه کاري بود رفتن زِ جان

  )38: 3همان، ج(                                                                                                            

  :مولوي همانند شمس، بر این باور است که خدا نیاز به اثبات ندارد؛ زیرا خود، دلیلِ بر هستیِ خود است

تاب  آفتاب آمد دلیلِ آفتاب گر دلیلت باید، از وي رو م  

  )9: 1همان، ج(                                                                                                              

  :و یا

ستطیل  خود نباشد آفتابی را دلیل جز که نورِ آفتابِ م  

ش که ذلیل او بود  سایه که بود تا دلیل او بود؟ ستَ ساین ب  

  )212: 2همان،ج(                                                                                                            

  :دهد که خود را اثبات کنید و به شناخت خود دست یابید؛ زیرا خدا ثابت شده استو باز، همچون شمس، به مدعیان اندرز می

  اده گیرعقدة چندي دگر بگش   ها گشتی تو پیردر گشاد عقده

  که بدانی که خسی یا نیک بخت   اي کآن بر گلوي ماست سختعقده

ن گر آدمی   خرج این کُن دم اگر آدم دمی   حلّ این اشکال کُ

ود بهتر زِ هر فکر عتید   اي یا سعیدگر بدانی که شقی آن ب  

  حد خود را دان که نبود زین گزیر   حد اعیان و عرض دانسته گیر

  تا به بی حد در رسی اي خاك بیز   بدانی حد خود، زین حد گریزچون 

  بصیرت، عمر در مسموع رفتبی   عمر در محمول و در موضوع رفت
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  بر قیاس اقترانی قانعی   جز به مصنوعی ندیدي صانعی

  )38-37: 3همان،ج(                                                                                                        

خواهند با نظرِ فلسفه و علم به شناخت حق شمس معتقد است که دلیل عدم شناخت خداوند توسط انسانها آن است که می

ت است و الغیر نگرند که «: تعالی برسند، در حالی که راه شناخت خداوند محب هم«محبوب را به نظر محبب حن است خلل از ای 1،»ی

ت نمی ت کار دیگر است! نگرند و به نظرِ معرفت و نظرِ فلسفهنگرند، به نظرِ علم میکه خدا را به نظر محب شمس تبریزي، .(»نظر محب

  )176: 1،ج1385

کند؛ و معتقد است که عقول و افهام جا، حد و مرز عقل و برهانِ فلسفی را محدود و معلوم میهمه«مولوي نیز همچون شمس، 

نه افکار و دریافتهاي عارفان واصل و مردان کامل نمیعاد او نیز معتقد است که براي ) 176: 1،ج1368همایی،. (»رسدي بشر به کُ

  :شناخت حقیقت خداوند باید با نظر محبت و عشق به او نگریست تا حقیقت او را دریافت

تها جداست ت عاشق، ز علّ   ...عشق، اُسطرالبِ اسرار خداست  علّ

رَّد بحث را اي جان و بس عشق، کو زگفت و گو شود فریاد رس  ب...  

ر است و هر پري ري  عشق را پانصد پ   از فراز عرش، تا تحت الثَّ

  )139: 3و ج 206: 3و ج 9: 1، ج1363مولوي،(                                                                        

ت است که به وسیله آن میبنابراین، از دیدگاه م توان اسرار الهی را دریافت و با بحثهاي فلسفی و ولوي نیز تنها عشق و محب

  .توان به شناخت حقیقی خداوند دست یافتاستداللی نمی

  

  تقابل فالسفه با انبیاء - 3

. بینده را در تقابل با ادیان و انبیاء میشود که فالسفهمانگونه که قبالً نیز یادآور شدیم، نزاع شمس با فالسفه از آنجایی آغاز می

ه اي از فالسفه منکر نبوت پیامبران و جایگاه الهی آنها بوده و فقط ایشان را به عنوان حکمایی می شناسند که از دیدگاه شمس، عد

آمدند به می«: هستند به همین دالیل، منکرِ شریعت، معاد، نبوت و معجزات پیامبران. اندجهت مصالحِ خلق سخنانی بیان داشته

عالم چون : گفتم. الّا فلک از سیر باز ایستد: قیامت را منکر بودي؛ گفت... آمدند که فلسفی است برون می... خدمت این شهاب 

ا جهت مصالح خلق چنین: برقرار ماند؟ انبیاء را گویند : 2،ج1385شمس تبریزي، .(»شَقّ قمر را منکرند. اندها گفتهحکیم بودند؛ الّ

60(  

                                                        
 .54، آیه )5(قرآن مجید، سوره مائده  - 1
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شمس در جاي دیگر از سخنان خود با تفصیل بیشتر، به بیان عقاید ناپسند این دسته از فالسفه پرداخته و به نقدآنها برخاسته 

و انبیاء را نقصان نهند از این رو که به خلق مشغول شدند، و ) ص(جماعتی فلسفیان، مالئکه را بر انبیاء ترجیح نهند، مصطفی «: است

بر پیغمبران غیرت کردند و روي ایشان را به دنیا کردند، و ایشان را به نصیحت خلق بفریفتند که این از حق دور گویند فریشتگان 

ا معجزات انبیاء را گویند. شدن نیست و محجوب شدن نیست کنیم و آنچه معقول نیست آنچه از آن معقول است قبول می: و ام

ت نتواند . تتناقضاهللا ال اهللا است و حججقبول نکنیم، عقل حجۀ گوییم که معجزه خود آن است که عقل شما آن را ادراك کیفی

قل عن ادراکه. کردن عجِزُ العا یزَةُ م حاصل، ... و عقل حجت خداي است، ولیکن چون بر وجه استعمال نکنی متناقض نماید  1المعجِ

ی، و راه فلسفیان انبیاء را نقصان نهند که به خلق مشغول شدند، و دوستی  جاه و پیغامبري، ایشان را راه زد، الّا گمراه نشدند به کلّ

ی، لیکن از درجات تجرید و خلوت ماندند و نیز زن خواستن انبیاء را هم نقصان و آلودگی . ملکوت بر ایشان بسته نشد به کلّ
  )193-192: 1همان،ج.(»گویند

هشود که از دیدگاگونه استنباط میاز این سخنان شمس، این اي از فالسفه مقام مالئک را از پیامبران برتر دانسته و ه شمس عد

منکر بسیاري از معجزات پیامبران شده و عالوه بر این معتقدند که پیامبران تا حدود زیادي از حقیقت ملکوت خداوند دور شده و 

قات مانده   .نپذیرفته و در پی پاسخ دادن به آنها برآمده استگونه را بدیهی است که شمس این سخنان یاوه و هذیان. انددر بند تعلّ

: 1همان، ج(شمس در میان سخنان خود به طور ضمنی به این موضوع اذعان دارد که مقام انبیاء بسی باالتر از فرشتگان است 

همان، .( فرشتگان باشدو حتی سایر انسانها نیز این قابلیت را دارند که به جایگاهی برسند که مقامشان بسی واالتر از ) 208و  182

  )232: 1و ج 253 -44 -40: 2ج

مولوي مهمترین دلیل این موضوع را دستور . مولوي نیز همچون شمس، مقام پیامبران را بسی باالتر از فرشتگان دانسته است

فرشتگان کمتر از ) ع(گوید اگر مقام حضرت آدم دانسته و می) ع(خداوند، مبنی بر سجده کردن فرشتگان در برابر حضرت آدم 

  :دادبود، خداوند هرگز چنین دستوري به ایشان نمی

  جان او افزونتر است از بودشان  زان سبب آدم بود مسجودشان

  امر کردن هیچ نبود در خوري  ور نه بهتر را سجود دون تري

  )434: 1، ج1363مولوي،(                                                                                                

اند، داستان معراج پیامبر و باز ماندن جبرئیل از همراهی آن حضرت دلیل دیگر این برتري که شمس و مولوي به آن اشاره کرده

وانم کردن، گوید نتگوید جبرئیل را بیا، جبرئیل میمی. چون بینا اوست و خوش رفتار اوست، که جبرئیل در تک او نرسد«: است

انملۀً لَاحترقت وت هنوز به حضور، . خورد) سیلی(در حضور، اگر جبرئیل بیاید لُرس «) 182: 1،ج1385شمس تبریزي، . (»لَو دنَ

                                                        
 .معجزه آن چیزي است که عقل از درك آن عاجز باشد - 1
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رقت: نرسیده بود که گفتش بیا؛ گفت نَوت انملۀً لَاحتَ گونه بازگو کرده مولوي هم، این واقعه را این). 208: 1همان،ج(»1نی، لو د

  :است

  تا ابد بیهوش ماند جبرئیل  حمد اَر بگشاید آن پرِّ جلیلا

  وز مقام جبرئیل و از حدش  چون گذشت احمد زِ سدره و مرصدش

  رو رو من حریف تو نیم: گفت  گفت او را هین بپر اندر پیم

  من به اوج خود نرفتستم هنوز  باز گفت او را بیا اي پرده سوز

ي بسوزد پرّ من  وش فرّ منگفت بیرون زین حد اي خ رّ گر زنم پ  

  )503: 1، ج1363مولوي،(                                                                                                

ت ر ا دارد که به مولوي همچون شمس، معتقد است که نه تنها پیامبران از فرشتگان برتر هستند، بلکه هر انسانی این قابلی

  :جایگاهی وراي مقام مالئک دست یابد

  2خلق عالم را سه گونه آفرید  در حدیث آمد که یزدان مجید

ه را جمله عقل و علم و جود رُ   آن فرشته است او نداند جز سجود  یک گُ

  نور مطلق زنده از عشق خدا  نیست اندر عنصرش حرص و هوا

  و حیوان از علف در فربهیهمچ  یک گروه دیگر از دانش تهی

  از شقاوت غافل است و از شرف  او نبیند جز که اصطبل و علف

  از فرشته نیمی و نیمی زِ خر  و آن سوم هست آدمیزاده و بشر

  نیمِ دیگر مایل علوي بود  نیمِ خر خود مایل سفلی بود

رد  تا کدامین غالب آید در نبرد رد نَ زین دوگانه تا کدامین ب  

  از مالیک این بشر در آزمون  عقل اگر غالب شود پس شد فزون

                                                        
 .اگر به اندازة یک انگشت نزدیک آیم بسوزم - 1
م؟ فقالَ قال «: اشاره است به این روایت - 2 نو آد م ب ادق فقلت المالئکۀٌ أفضلُ اَ د الص ابا عبداهللا جعفربن محم ألتنْ سنانٍ قالَ س بداهللاِ بِ نْ ع ع

هو خیرٌ من : ی بن ابی طالبأمیرالمؤمنین عل ه فَ ب عقلُه شهوتَ لَ ن غَ یهِما فَم لَ ک م هوةٍ و رکب فی بنی آد ال شَ إنَّ اهللا رکب فی المالئکَۀ عقْالً بِ
نَ البهائم رٌ م هو شَ ب شهوته عقله فَ لَ ن غَ م ام جعفر صاد. (»المالئکَۀ وپرسیدم آیا مقام ) ع(قاز عبداهللا بن سنان چنین نقل شده که گفت از ام

خداوند فرشتگان را صرفاً از عقل و به دور : چنین فرمود) ع(فرشتگان از انسانها باالتر است؟ آن حضرت از قول امیرالمؤمنان علی بن ابی طالب 
و اگر شهوتش بر . ه داردبنابراین انسانی که عقلش بر شهوتش غالب شود مقامی باالتر از فرشت. از شهوت آفریده است و انسانها را از هر دو

 ). 4: 1م، ج 1966ابن بابویه، : و همچنین 373- 372: 1387فروزانفر، ) (عقلش غالب گردد، مقامش پایین تر از حیوانات است
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  از بهایم این بشر زان که ابتر است  شهوت ار غالب شود پس کمتر است

  )366: 2همان،ج(                                                                                                            

تواند به مقاماتی وراي مالئک و وراي اوهام بشري معتقد است که آدمی در سیر استکمالی خود به سمت کمال میمولوي 

  :دست یابد

ردم به حیوان بر زدم  از جمادي مردم و نامی شدم وز نما م  

ردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم؟ کی زِ مردن کم شدم  م  

  رآرم از مالیک پرّ و سرتا ب  حمله دیگر بمیرم از بشر

ک قربان شوم لَ آنچه اندر وهم ناید آن شوم  بار دیگر از م  

  )222: 2همان،ج(                                                                                                                 

اند، تاخته و با ذکر دالیلی یشه فالسفه که مقام فرشتگان را از انبیاء باالتر دانستهبدین ترتیب، شمس و به تبع او مولوي به این اند

  .اندآن را رد کرده

شمس در ضمن سخنانش این موضوع را . تقابل دیگر فالسفه با انبیاء، عدم درك مقام معنوي ایشان و انکار معجزات آنهاست

کار خدا خود این «: اء را به خاطر محدود بودن ادراکات فلسفی دانسته استیادآور شده و این عدم درك فالسفه از معجزات انبی

عقل . کند، چون سپیدي تمام در دیده آید] و بینا[مادرزاد را بشنواند، شنوا ] و کر[کور . است، ممتنعات و محاالت را ممکن گرداند

گوید این کار من فلسفی هم حق به دست اوست، می گنجد، ودر عقل انبیاء می. حکما البتّه منکر شود که ممکن نیست بینایی

یعنی این که فلسفی با ) 155: 2،ج1385شمس تبریزي، .(»اما اگر چنین گفتی خود مسلمان بودي. نیست، مرا آن قدرت نیست

پردازد؛ ن میوجود عدم درك حقیقت معجزات؛ به محدودیت توانایی خود، در درك حقایق اقرار نکرده ، به انکار معجزه پیامبرا

  )60: 2همان، ج.( »شق قمر را منکرند« چنانکه 

طوري ماوراي طور عقل است، و عقل بحثی فیلسوف مادي زیر بار «مولوي نیز همچون شمس، معتقد است که معجزات انبیاء 

مکابره و لجاج ستیزگی جاهالنه  کند؛ اما چون آن قبیل وقایع بسیار  اتفاق افتاده است، انکار فلسفی را جزرود و آن را انکار مینمی

خواهد از همین رو، مولوي با لحنی تند فیلسوف لجوج را مورد خطاب قرار داده و از او می) 508: 1،ج1368همایی،.(»نباید شمرد

  :که به خاطر این دشمنی و لجاجت بیهوده سرِ خویش را بر دیوار بکوبد

  ن دیوار زنگو برو سر را بر آ  فلسفی منکر شود در فکر و ظن

  هست محسوس حواس اهل دل  نطق آب و نطق خاك و نطق گل
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  از حواس انبیا بیگانه است  فلسفی کو منکر حنّانه است

  )202: 1، ج1363مولوي،(                                                                                                

معجزات انبیاء براي محرمان وادي ایمان و . یدگاه مولوي همه کسی قادر به درك معجزات انبیاء نیستباید دانست که از د

ت است، و آن فیلسوفانی که هنوز در بند معقوالت دون و عقل جزوي هستند، به دریافت حقیقت معجزات راه نمی ؛ بلکه 1یابندمحب

زیرا معجزه بسان دریا و ایشان همچون مرغان خاکی هستند که در برابر  معجزات انبیاء باعث هالك و گمراهی ایشان خواهد شد،

- کران غوطه ور شده و حیاتی نو میدریا نابود خواهند شد؛ اما طالبان حقیقت، همچون مرغانِ آبی هستند که در این دریاي     بی

  :یابند

  )349-348: 3ج، 1363مولوي،(                                                                                         

اما شمس و . کندگنجد و به همین دلیل، آنها را انکار میتوان گفت معجزات انبیاء در ادراکات فلسفی نمیبدین ترتیب، می

اند، به همین دلیل به نقد تفکّرات مولوي به معجزات انبیاء و کرامات اولیاء اعتقاد راسخ داشته؛ بلکه با تمام وجود آن را درك کرده

  .اندفان برخاستهفیلسو

کند؛ شمس معتقد است که اگر فیلسوفی چیزي همچون سخن گفتن جمادات و نباتات را بشنود، بدون درنگ آن را انکار می 

گویم گریۀ جمادات و خندة اگر شهاب، حکیم هریوه، شنیدي که می«: چون عقلِ فلسفیِ او، به درك این حقیقت راه نیافته است

چرا که عقل فلسفی ) 118: 1،ج1385شمس تبریزي، . (»!این چه باشد؟ عقل فلسفی بدان نرسد: وریان گفتیجمادات، به زبان نشاب

انه(از دهلیز عقل بیرون نیامده و به همین دلیل قادر به درك گریه جمادات    :نیست) مثالً نالۀ ستون حنّ

  ي جمادکی کند تصدیق او ناله  آنکه او را نبود از اسرار داد

  )129: 1، ج1363مولوي،(                                                                                               

                                                        
 »هر که این کار ندانست در انکار بماند    هرکه شد محرم دل در حرم یار بماند«:به قول حافظ ١-

  ).172: 1375حافظ شیرازي، (

  بر زند بر دل زِ پیرانِ صفی  معجزاتی و کراماتی خفی

  بر ضمیر جان طالب چون حیات  کامل معجزات بر زند از جان

  مرغ آبی در وي ایمن از هالك  معجزه بحر است، ناقص مرغ خاك

  لیک قدرت بخشِ جان همدمی  عجز بخش جانِ هر نامحرمی
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در نظر عوام، حیات ندارند وگرنه در عالم ماوراء اسباب از روح و ] تنها[جمادات «مولوي همچون شمس، معتقد است که 

یت و ارادة خداوند اقتضا کند، انبیاء و اولیاء با آن قدرت روحی و قدسی خود، ورند؛ پس عجب نیست که وقتی مشحیات بهره

مولوي در ابیات زیر ضمن صحه گذاشتن بر سخن شمس مبنی بر ) 250: 1384مشیدي،.(»کنندحیات آنها را بر خلق آشکار می

همچون (حصوران زندانِ عقلِ جزوي شعور جمادات، به این نکته اذعان دارد که این موضوع براي نامحرمان وادي عشق و م
ي گرددآشکار نمی) فیلسوفان ماد:  

  آن عصا گردد سوي ما اژدها  چون از آن سوشان فرستد سوي ما

  اندخامش اینجا وآن طرف گوینده  اندمرده زین سویند و زان سو زنده

  با شما نامحرمان ما خامشیم  ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم

  غلغل اجزاي عالم بشنوید  عالم جانها رویداز جمادي، 

  )58: 2، ج1363مولوي،(                                                                                                 

  نتیجه گیري

ه بایسته و شایسته است به آن مقاالت شمس تبریزي، تنها اثر به جا مانده از شمس تبریزي است که متأسفانه تا کنون چنان ک

... بدون شک، این کتاب داراي ارزشهاي فراوانی در حوزه هاي مختلف عرفانی، ادبی، فلسفی، کالمی و . پرداخته نشده است

عالوه بر اینها، یکی از آبشخورهاي اصلی اندیشه هاي مولوي، همین سخنان شمس تبریزي است؛ اما بنا به دالیلی این . است

  . کنون چندان مورد توجه محققان قرار نگرفته است موضوع تا

محدود بودن ادراکات فلسفی، رجحان : در مقاله حاضر نشان دادیم که شمس در ضمن سخنان خود، بنا به دالیلی از جمله

آنها برخاسته و خداشناسی شهودي بر خداشناسی فلسفی و تقابل فالسفه و سخنان و روش ایشان با ادیان و پیامبران، به انتقاد از 

همچنین، با ذکر شواهد انکار ناپذیر و روشن، ثابت کردیم که بسیاري از این نظریات شمس، به . طریقه ایشان را نپسندیده است

به بیان دیگر، مولوي، بسیاري از این نظریات را در قالبی ساختارمندتر و به . انداشکال گوناگون در مثنوي مولوي منعکس شده

  .تر در مثنوي خود بیان نموده استدانهزبانی هنرمن

ري بشدت تحت تأثیر سخنان  قابل ذکر است که مولوي نه تنها در حوزة دیدگاههاي فلسفی، بلکه در همۀ حوزه هاي تفکّ

  1. شمس تبریزي است که البتّه اثبات این مدعا، نیاز به تحقیقات و پژوهشهاي مستقل تطبیقی میان اندیشه هاي شمس و موالنا دارد

                                                        
شهسوار، /  1377لیان، /  1390خدادادي،  : ك.ر: ختانه در سالیان اخیر تحقیقات مستقلی در این زمینه صورت گرفته استخوشب - 1

 .1385فتحی، /  1386
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  .مروارید

د چاپ چهارم، تهران، نشر )هوشنگ ابتهاجامیر (، دیوان حافظ، به سعی سایه)1375(حافظ شیرازي، شمس الدین محم ،
  .کارنامه

  .، تاریخ علم کالم در ایران و جهان اسالم، تهران، انتشارات اساطیر)1373(حلبی، علی اصغر

  .، موالنا دیروز تا امروز، شرق تا غرب، ترجمه حسن الهوتی، چاپ سوم، تهران، نشر نامک)1386(دین لوئیس، فرانکلین

  .، لغت نامه، چاپ دوم از دوره جدید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران)1377(دهخدا، علی اکبر

رِوپالی تاریخ فلسفه غرب، ترجمه جواد یوسفیان، تهران، سازمان )1367)(سرپرست هیأت نویسندگان(راداکریشنان، س ،
  .انتشارات و آموزش انقالب اسالمی

  .ارات علمی، سرّ نی، چاپ سوم، تهران، انتش)1368(زرین کوب، غالمحسین
  .، چاپ ششم، تهران، نشر نی)شرح موضوعی مثنوي معنوي موالنا جالل الدین محمد بلخی(، میناگر عشق)1386(زمانی، کریم

،زندگینامه موالنا جالل الدین مولوي، با مقدمه سعید نفیسی، چاپ دوم،تهران، انتشارات ) 1325(سپهساالر، فریدون بن احمد
 .اقبال



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٥٩  
 

، فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ) 1379(سجادي، سید جعفر
  .اسالمی

 .، به تصحیح جالل الدین همایی، به اهتمام ماهدخت بانو همایی، تهران، نشر هما)1368(سلطان ولد، ولدنامه

  .ی، تهران، انتشارات بارانی، تذکره الشعرا، به تحقیق و تصحیح محمدعباس)بی تا(سمرقندي، دولتشاه

دعلی موحد، چاپ سوم، تهران، )1385(شمس تبریزي، شمس الدین محمد مقاالت شمس تبریزي، به تصحیح و تعلیق محم ،
  .انتشارات خوارزمی

، فرهنگ اصطالحات آثار شیخ اشراق شهاب الدین یحیی سهروردي، تهران، انجمن آثار و )1380(غفاري،سیدمحمدخالد
  .هنگیمفاخر فر

 .، احادیث، قصص مثنوي، ترجمه کامل و تنظیم مجدد حسین داوودي، تهران، انتشارات امیر کبیر)1387(فروزانفر، بدیع الزمان

  .، موالنا جالل الدین محمد مولوي،چاپ سوم،تهران،انتشارات معین)1387(-------------

  .شگاه اراك، کالم در کالم مولوي، اراك، انتشارات دان)1379(مشیدي، جلیل

  .، اراك، انتشارات دانشگاه اراك)انتقاد گونه اي بر مثنوي(هاي مولوي  ، نگرشی بر اندیشه)1384(ــــــــــــــــ 

  .، الحکمۀ المتعالیۀ فی اسفار االربعه، بیروت، دار االحیا التراث العربی)م1981(مالصدراي شیرازي

  .ابوالفضل عزّتی، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، فلسفه و کالم اسالمی، ترجمه)1380(منتگمري، وات

 .، تهران، انتشارات کارنامه)کهن ترین رویات از ماجراي شمس و موالنا(ها  ، قصه قصه)1386(موحد، محمدعلی

جوادي، تهران، انتشارات نیکلسون، به اهتمام نصراهللا پور. ا . ، مثنوي، به تصحیح رینولد) 1363(الدین محمد بلخی مولوي، جالل
  .امیرکبیر

  .، درآمدي به فلسفه، چاپ سوم، تهران، کتابخانه طهوري)1375(نقیب زاده، سیدعبدالحسین

 .نامه، چاپ هفتم، تهران، انتشارات مؤسسه نشر هما ، مولوي)1369(الدین  همایی، جالل

 ها مقاله)ب
  .، آبان 193فرهنگی، سال نوزدهم، شماره ، مجله کیهان »شمس در اشعار موالنا«،) 1381(اراکی، محسن

مجموعه مقاالت برگزیده ششمین همایش ترویج زبان : ،مندرج در»دالیل منقح نشدن مقاالت شمس«،)1390(خدادادي، محمد
  .193-173و ادبیات فارسی، مازندران،صص
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مجموعه مقاالت : ، مندرج در»زشت گویی هاي جالل الدین بلخی و تأثیر شمس الدین تبریزي در آن«،)1377(لیان، سعید
  . 89کنگره شمس تبریزي، آذربایجان غربی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،ص

، مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال »آیا شمس تبریزي هندي بود؟«،) 1383(قاسمی، شریف حسین
  .دوم

  پایان نامه)ج
  .ي کالمی در آثار سنایی غزنوي، پایان نامه دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزدها ، بررسی اندیشه)1368(احمدي، جمال

د بررسی بازتاب مفاهیم مقاالت شمس در مثنوي مولوي، پایان نامه دکتري زبان و ادبیات فارسی )1390(خدادادي، محم ،
  .دانشگاه یزد

ثنوي مولوي، پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات ، تأثیر قصص و تمثیالت مقاالت شمس بر م)1386(شهسوار، یداهللا
  .فارسی دانشگاه مازندران

هاي مشترك مقاالت شمس و مثنوي مولوي، پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و  ، مقایسه مضامین و اندیشه)1385(فتحی، لقمان
  .ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
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180  

  نامههاي مرزبان روایت شناسی حکایت

  داستان، گفتمان و روایتگري: ر سه سطحد

  با تکیه بر حکایت دادمه و داستان
   1بهرام خشنودي چروده

   2میثم ربانی خانقاه

  چکیده 

هدف این پژوهش آن است تا . کند هاي مرزبان نامه را از دیدگاه روایت شناسی ساختارگرا بررسی می پژوهش حاضر، حکایت
فه هایی نقش دارند؟ حکایتنشان دهد در شکل گیري یک متن روای هاي مرزبان نامه تا چه اندازه از ساختار  ی چه عناصر و مولّ

روایی برخوردار هستند؟ در پیکره ي اصلی مقاله، سطوح سه گانه ي یک متن روایی یعنی داستان، گفتمان و روایتگري معرفی و 
فه هایی که در شکل گیري یک متن روایی نقش دارن نویسندگان پس از بررسی این عناصر و . شود د اشاره میسپس به عناصر و مولّ

فه ها در حکایت دادمه و داستان به عنوان نمونه، به این نتیجه می هاي مرزبان نامه از سه سطح فراداستانی،  رسند که حکایت مولّ
ارد و قابل تأویل به یک سطح داستانی و زیرداستانی نسبت به هم کارکردي مضمونی د. شود داستانی و زیر داستانی تشکیل می

شود و بیشترین بسامد صدایی از  ها و راوي از گفت و گو استفاده می در بازنمایی گفتار و افکار شخصیت. باشد جمله ي تشبیهی می
فه هاي روایت شناسی ساختارگرا تطابق دارد در مجموع، حکایت. باشد ها می آن شخصیت از این . هاي مرزبان نامه با عناصر و مولّ

  .هاي مرزبان نامه یک ساختار روایی مشابهی ترسیم کرد توان براي تمام حکایت رو، می

  

روایت شناسی، داستان، گفتمان، روایتگري، مرزبان نامه، حکایت دادمه و داستان  :ها کلید واژه

                                                        
ات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا ، رایانامه -1 استادیار زبان و ادبی :b.khooshnodi@iau-astara.ad.ir  

 mey_sam_r@yahoo.com: دانشجوي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد اردبیل، اردبیل، رایانامه -2

mailto:b.khooshnodi@iau-astara.ad.ir
mailto:mey_sam_r@yahoo.com
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  مقدمه. الف

ل ات به موازات جامعه از بدو پیدایش تا به امروز همواره در حال تغییر و تحوبوده و هست و یکی از دالیل ماندگاري آن،  ادبی
هاي جدیدي پا به عرضه ي  ها و دانش ادبی جهان، نظریه ءبا رشد ادبیات و تغییر ذایقه. باشد همین عنصر دگرگونی و دگردیسی می

فتند و توانسته اند ر هاي قبلـی خود به شمار می تر و به روزتر از نسخه هایی که هر یک کامل ها و نظریه دانش. ظهور نهاده اند
هاي نوظهور که از دل  یکی از این دانش .ها و راهکارهاي تازه اي را در برخورد با متون ادبی در اختیار پژوهشگر قرار دهند شیوه
 ءپا به عرصه) Ferdinand de Saussure( فردینان دو سوسور ءهاي زبان شناسانه هاي شـکـل گرایـانه روس و اندیشه نظریه

درآمدي بر کتاب  ءنویسنده) Robert Scholes(رابرت اسکولز . است) Structuralist(ت ساختارگرایی ظهور گذاش
  . بخشد داند به نیاز انسجام، نظامی که علوم را وحدت می ، ساختارگرایی را پاسخی میساختارگرایی در ادبیات

گانه و مستقل از یک دیگر مورد مطالعه قرار هاي گوناگون را به طور جدا ویژگی این روش در آن است که پژوهشگر پدیده
هایی که آن پدیده هم، جزیی از آن  دهد، بلکه همواره در تالش است تا هر پدیده را در ارتباط با مجموعه اي از پدیده نمی

ساخته ... ی و هر متن ادبی از چند نظام یا ساختار متفاوت آوایی، نحوي، معنای. رود مورد بررسی قرار دهد مجموعه، به شمار می
یتی واحد و منسجم را به وجود می هر کدام از این ساختارها و نظام. شود می ساختار «آورند که در مجموع  ها در کنار یک دیگر، کلّ
ي زبـان اعمال می یکی از این نظام. شود نامیده می» اثر شود و آن را  ها و ساختارها که براساس قواعد و الگوهایی بر روي نظام عاد
ي به یک زبان ادبـی بدل میا ساختار روایت«نماید  ز زبان معمـول و عاد «)Narrative structure (در این مقاله . است

فه . شود از لحاظ ساختار روایت مطالعه و بررسی می مرزبان نامههاي  حکایت پرسش اصلی تحقیق این است که چه عناصر و مولّ
  تا چه اندازه از ساختار روایی برخوردار هستند؟  مرزبان نامههاي  د؟ حکایتهایی در شکل گیري یک متن روایی نقش دارن

هایی که در حوزه ي روایت شناسی ساختارگرا پیرامون متون نظم و نثر فارسی با تکیه بر آراء نـظریه پردازانــی  اهم پژوهش
 Tzvetan( ، تزوتان تودوروف)A. J. Greimas( ، آلـژیـرداس ژولـین گریماس)Vladimir Propp(ولـادیمیر پراپ : نظیر

Todorov( روالن بارت ،)Roland Barthes(  و ژرار ژنت)Gerard Genete (زمان در «: عبارتند از. نوشته شده است
مشتاق (» هاي کوتاه محمد علی جمال زاده روایت شناسی داستان«، )21: 1387صهبا، (» زمان در روایتء تاریخ بیهقی براساس نظریه

فه هاي زمان و مکان «، )24: 1387خراسانـی، (» هاي قرآن مجید ساختار روایت در قصه«، )51: 1387ر و کریمـی قره بـابـا، مه مولّ
بررسی «، )12: 1388رجبی و دیگران، (» زمان و تعلیق در روایت پادشـاه و کنیزك ءبررسـی رابطه«، )78: 1388حرّي، (» روایـی

تحلیل ساختار روایت گیر و راوي با تکیه بر هفت پیکر «، )167: 1388فاطمی، (» شیرین نظامیساز و کار شخصیت در خسرو و 
همبستگی میان «، )26: 1388آزاد، (» روایت شناسی مقامات حمیدي براساس نظریات تودوروف«، )25: 1388قاسمی پور، (» نظامی

ي، (» یم آزادبازنمایی وجوه رنگارنگ گفتار و اندیشه با تمرکز بر سخن غیر مستق هاي فوق  پژوهش. اشاره کرد ...و ) 7: 1388حرّ
فه هاي روایی توجه کرده اند فه ها و عناصري که در شکل  ءحاضر هم، همه ءدر حالی که مقاله. اغلب به یکی از عناصر و مولّ مولّ

غلب نظریه پردازان این حیطه از پراپ هاي ا گیري یک متن روایی نقش دارند را مد نظر قرار داده است و هم، به عقاید و اندیشه
  .گرفته تا ژنت توجه کرده است
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در  مرزبان نامههاي  هاي نظري روایت شناسان، ساختار روایت در حکایت در این مقاله، سعی بر آن است که تا به مدد دیدگاه
زمان، تکرار و تلمیح و : ح گفتمانشخصیت و تعلیق؛ در سط: در سطح داستان. داستان، گفتمان و روایتگري بررسی شود: سه سطح

حکایتی که در این پژوهش . گیرد سطوح روایی، ارتباط روایی و بازنمایی گفتار و افکار مورد مطالعه قرار می: در سطح روایتگري
ه را براي این پژوهش، زمین ءنتیجه. است مرزبان نامهاز باب پنجم  دادمه و داستانبه عنوان نمونه در نظر گرفته شده است حکایت 

  . سازد هاي مرزبان نامه امکان پذیر می تعمیم آن به دیگر حکایت

  

  مبانی. ب

  روایت . 1 -ب

به معناي دانش  Gnarus. رسد یمیونانی   Gnarusدر التین و  Narraraبه «و مشتقات آن ) Narrative(روایت  ءتبار واژه
داند، به عبارت  روایت دانش است و راوي کسـی است که می این بدان معنا است که«و  )176: 1389احمدي، (» و شناخت است

ادبـی، داستانِ استـوار  ءارسطو نیز در نظریـه«). 56: 1382افخمی، (» شود دیگر دانش در جامعه به شکـل روایـت تولید و منتقل می
هاي نخستین  انسان. رازاي تاریخ داردروایت قدمتی به د«به هر حال  ).176: 1389احمدي، (» خواند می "تحقّـق دانش"بر تقلید را 

آنان در همین راستا با انواع ابزارها . کردند نشستند، ماجراهاي روز گذشته را به هم دیگر روایت می شبانگاهان که در کنار آتش می
  ). 81: 1382وبستر، (» پرداختند غارها می ءبه روایت تصویري حوادث مانند شکار بر روي دیواره

  ناسیروایت ش. 2 -ب

ل در بررسی شعر، در بررسی داستان نیز انقالبی پدید آورد و در « مطالعات صورت گرایان و ساختارگرایان عالوه بر تحو
ه «). 143: 1368ایگلتون، (» بنیان نهاد) Narratology( "روایت شناسی"حقیقت، دانش ادبی را به نام  یکی از مباحث مورد توج

قان روایت شناسی ساختارگرا ها حاکم  ها و داستان ، یافتن دستور زبان داستان است؛ یعنی قانون مندي ها و قواعدي که بر قصهمحقّ
» ها را شناسایی و طبقه بندي کرد توان قواعد حاکم بر آن هاي عامیانه، ساختار نسبتا ًساده اي دارند، می به دلیل آن که قصه. است

هاي حاکم بر روایت، شناسایی عناصر  هاي روایت مندي، نظام رزیابی ویژگیاز این رو، روایت شناسی به ا). 33: 1371اخوت، (
هاي روایی و تحلیل گفتمان در روایت  هاي مختلف ترکیب این عناصر در روایت، انواع راوي، بررسی گونه ساختاري و حالت

  .پردازد می

  روایت از منظر ژرار ژنتء سطوح سه گانه. 3 -ب

 در جست و جوي زمان از دست رفتهبا توجه به بررسی کتاب » سخن«نیرومند خود را درباره ي پیچیده و  ءژرار ژنت  نظریه«
هاي روسی میان قصه و طرح  وي با تقسیم روایت به سه سطح مختلف، تمایزي را که فرمالیست. تدوین کرد) Proust(اثر پروست 
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، گفتمان )Story(داستان : توان به سه سطح هر روایت را می از منظر او). 146: 1372سلدن، (» کند شوند پرداخته تر می قایل می
)Discourse ( و روایتگري)Narration (تقسیم کرد.  

ها در داستان روایی اشاره دارد که از آرایش ویژه شان در گفتمان منتزع  داستان به رخدادها و کشمکش«در تقسیم بندي ژنت  
پی رنگ، شخصیت، تعلیق، زمینه و تحیر روایی ). 13: 1388لوته، (» چیده شده اندهاي داستانی به ترتیب زمان  و در کنار شخصیت

  . توان در این سطح بررسی کرد را می

به تعبیري دیگر، ). 12: 1387کنان،  -ریمون(» کالمی شفاهی یا مکتوب است که نقل رخدادها را بر عهده دارد«گفتمان 
در بررسی سطح ). 12: 1388لوته، (» که به آن دسترسی مستقیم و بی واسطه داریم خوانیم و متنی گفتمان عبارت است از آنچه می«

فه هایی چون زمان، مکان، تکرار، تلمیح و شخصیت پردازي توجه می   . شود گفتمان در روایت، به مولّ

ست، چند تمهید و ترکیب فرایند نوشتن که روایتگري نشانه اي از آن ا. روایتگري به چگونگی نوشتن و انتقال متن اشاره دارد«
توان به سطوح روایی، ارتباط روایی،  از جمله می). 13: همان(» کند روایی با خود دارد که همگی به ساختن گفتمان کمک می

  . بازنمایی گفتار و افکار، فاصله و کانون روایی اشاره کرد

  

  بحث و بررسی. پ

  بررسی سطح داستان در حکایت دادمه و داستان. 1 -پ

  شخصیت. 1 -1 -پ

دهد و در نتیجه در مطالعات روایت  عنصر شخصیت، عنصري است که در روایت کمتر از همه تن به تحلیل نظام مند می«
. جالب توجه این که این بی توجهی نسبی چیز تازه اي نیست«). 146: 1386توالن، (» شناختی مورد بی مهري قرار گرفته است

ها  گوید ممکن است کنش ارسطو می«). 101: 1388لوته، (» مهم تر از شخصیت دانسته است ارسطو هم در بوطیقاي خود کنش را
هاي روش  عالوه بر آن، بررسی). 59: 1387بارت، (» ها بدون کنش وجود ندارند ها وجود داشته باشد اما، شخصیت بدون شخصیت

هاي روس و  هاي فرمالیست ایت و اندیشهجدید رو ءدر نظریه. شناختی هم به تبعیت شخصیت از کنش تأکید کرده است
  . ساختارگرایان فرانسه نیز گرایش غالب به سوي فرع دانستن مفهوم شخصیت بوده است

هاي کودکان نتیجه گرفت که هر چند افراد و  والدیمر پراپ براساس بررسی یک صد حکایت فولکلوریک و قصه«
ا نقش ویژههاي آن ها، گوناگون و حرفه و کنش هاي این قصه شخصیت ع هستند، ام پراپ نقش . هاي آن محدود و ثابت است ان متنو

تی که در مسیر کنش یوي سی و یک ). 145: 1389احمدي، (» هاي حکایت دارد دانست ویژه را کنش یک شخصیت براساس اهم
ها به اجرا در  آن ءوسیله به دست آورد که در میان هفت شخصیت قصه توزیع شده اند و به) Function(نقش ویژه یا کارکرد 
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قهرمان یا جست و جوگر، یاري دهنده، : دهند عبارتند از ها را انجام می هفت نقش یا هفت حوزه عمل که این نقش ویژه. آیند می
  . شخصیت شریر، شخص مورد جست و جو، فرستنده، بخشنده و قهرمان دروغین

به آن اشاره  هاي پریان ریخت شناسی قصهعمل که پراپ در کتاب در حکایت دادمه و داستان از بین هفت نقش یا هفت حوزه 
. شود کند، وزیر یا همان خرس شخصیت شریر محسوب می داستان نقش قهرمان را ایفا می: خورد کرده است، پنج نقش به چشم می

مورد نظر  )Opposition(که خود این امر، باعث شکل گیري تضاد و تقابل «هاي مثبت و منفی داستان  با مشخص شدن قطب
درگیري و تنش اصلی در این حکایت میان این دو قطب صورت ). 140: 1389بهنام، (» روایت شناسان در قصه گشته است

داستان به عنوان یک قهرمان در تالش است تا . باشد که در زندان اسیر است شخص مورد جست و جو همان دادمه می. پذیرد می
کند، داستان در  ها و اغواهاي فریب کارانه اي که از سوي شخصیت شریر بروز می ید اما، با شرارتدادمه را از زندان آزاد نما

شتابد  در نقش یاریگر به یاري داستان می) خرگوش(در همین زمان است که فرّخزاد . شود رسیدن به این هدف با مشکل مواجه می
پنجمین نقش موجود بخشنده است که این نقش را پادشاه برعهده . دهد و به طور غیر مستقیم او را در رسیدن به این هدف یاري می

  . کند بخشد و او را از زندان آزاد می شود و پادشاه دادمه را می قهرمان داستان تـقاضـاي آزادي دادمه را از پادشـاه خواستار می. دارد

دید و آن را الگویی جهانی و  ها می این حکایت هاي فولکور را خاص هاي داستان پراپ دسته بندي هفت گانه اش از شخصیت«
ا آلژیرداس ژولین گریماس از نمایندگان بزرگ ساختارگرایی فرانسوي، با الهام از «). 56: 1388فاطمی، (» دانست فراگیر نمی ام

با اشیاء مثل حلقه ي یعنی نقش بنیادي یا کارکرد بینادي را نه فقط با شخصیت، بلکه  Actantپراپ مفهوم بنیادي خود با عنوان 
او به جاي هفت حوزه عمل پراپ، سه جفت «). 101: 1388لوته، (» زند جادویی یا کیفیات انتزاعی مثل سرنوشت و تقدیر پیوند می

این شش کنشگر را ). 56: 1388فاطمی، (» شود کند که هر شش نقش کنشگر مورد نظر او را شامل می تقابل دوتایی را پیشنهاد می
  : به صورت نمودار زیر نشان دادتوان  می

  )ذي نفع(فرستنده                               هـدف                                دریافت کننده 

  یاریگر                                 فـاعـل                                بازدارنده

: فرستنده: هاي حکایت دادمه و داستان را به صورت زیر طبقه بندي کرد شخصیتتوان  براساس الگوي پیشنهادي گریماس، می
فرّخزاد و شخصیت : آزاد کردن دادمه از زندان، یاریگر: داستان، هدف: دادمه، قهرمان: ، گیرنده)دوستی(شخصیت درونی داستان 

خزاد به عنوان نیروي یاریگر و باش و در نهایت کنشگر بازدارنده یا رقیب همان خرس می) دانایی(درونی پادشاه  د که با حضور فرّ
همین امر را . رسد کند و نیروي بازدارندگی او به پایان می شود آتش انتقام خرس فروکش می هایی که از سوي او ارایه می حرف

  :توان به صورت نمودار زیر نشان داد می

  دمه از زندان                   دادمه شخصیت درونی داستان                           آزاد کردن دا

  فرّخزاد و شخصیت درونی پادشاه                           داستان                              خرس 
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ی با او هم رأي  ءکه اساس کار خود را در آثار پراپ یافته است در مورد نکته) Claude Bremond(کلود برمون « مهم
ت شخصیتاو خالف پر. نیست ی مایی که . ها را چندان مهم ندانسته است آن ءهاي داستان تأکید کرده و نقش ویژه اپ بر اهمش

اگر به فعل درآید، دو . آید آید، یا در نمی برمون از ساختار روایت به دست داده است چنین است که رخدادي یا به فعل در می
فاعلی و مفعولی؛ و دو : ها یافت این رو برمون دو گونه نقش متمایز میان شخصیتاز . شود شود یا کامل نمی یا کامل می: حالت دارد

  ). 170: 1389احمدي، (» دهد رسانند و آنان که کنش بر ایشان رخ می آنان که کنش را به انجام می: دسته شخصیت به دست آورد

هاي به کار رفته در حکایت دادمه و  شخصیتتوان  با توجه به تقسیم بندي که برمون از انواع شخصیت ارایه داده است می
هایی که نقش فاعلی بر عهده دارند و در جریان شکل  شخصیت: هاي فاعلی و مفعولی طبقه بندي کرد داستان را به صورت نقش

عهده دارند و هایی که نقش مفعولی را بر  داستان، پادشاه و فرّخزاد و شخصیت: رسانند عبارتند از گیري داستان کنش را به انجام می
  ). خرس(پادشاه، دادمه و وزیر : دهد عبارتند از کنش بر ایشان رخ می

. براساس ارتباطی که میان فاعل و مفعول وجود دارد و هر فاعل به یک مفعول نیاز دارد تا کنش را بر روي او انجام دهد
  : هاي حکایت دادمه و داستان ترسیم کرد توان نمودار زیر را براي شخصیت می

  داستان      پادشاه    فرّخزاد :     نقش فاعلی

  پادشاه      دادمـه     خـرس:   نقش مفعولی

دل فرایند دگرگونی و تبدیل نقش). همان(» هر روایت تبدیل مفعول به فاعل و بازگشت او به حالت مفعولی است« ها به  م
  : باشد صورت زیر می

  مفعول  فاعل                             مفعول                              

از {هاي احساسی انگیزه} به خاطر{یابد، یا  بنا به اطالعاتی که می. مفعول شاید به گونه اي ذهنی آماده ي این دگرگونی بشود«
کم بر فضاي و یا شاید به گونه اي عینی از قبیل آگاهی شخصیت از شرایط حا) همان(» شهوت، امید، طمع، ترس و غیره: }قبیل

ها  به جزء پادشاه همه ي شخصیت. کند کند و او را به یک فاعل تبدیل می داستان یا تمایلی که براي دگرگونی در خود احساس می
پادشاه تنها شخصیتی است که به . پذیرد ها صورت نمی هاي خود ثابت هستند و هیچ فرایند دگرگونی و بازگشت روي آن در نقش

شود و فرمان آزادي  کند و به یک فاعل تبدیل می نیک نامی و شهرت از نقش خود عبور می: اسی از قبیلهاي احس خاطر انگیزه
  .کند دادمه را صادر می

  فاعل                              مفعول                               مفعول

  .پذیرد بازگشتی صورت نمی         پادشاه                                                    پادشاه

دلی که در باال از فرایند دگرگونی نقش پادشاه ارایه شد مشاهده می جه به مدل مطرح شده از سوي برمون  با تو شود که م
گذارد و به یک فاعل تبدیل  پادشاه به عنوان یک مفعول فرایند تبدیل را پشت سر می. درباره ي شخصیت پادشاه ناقص است
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پذیرد و در همان نقش تازه اي که در اثر یک دگرگونی به دست آورده است ثابت  ود اما، هیچ بازگشتی روي او صورت نمیش می
  . ماند و ایستا می

  تعلیق. 2 -1 -پ

ی است که باعث غنی شدن نحوه ي ارایه ي شخصیت و واقعه می« شود و ارتباط تنگاتنگی با  تعلیق یک از ابزارهاي مهم
متون روایی با بهره گیري از تأثیرات تعلیق، خواننده را به صورت تجربی تري با ). 180: 1386توالن، (» داستان دارد پیشروي طرح

ات داستانی به آن تعلیق می«. سازد حوادث درگیر می 67: 1387اسحاقیان، (» گویند، آمیزه اي از شک و انتظار است آنچه در ادبی .(
چرا این "و  "افتد؟ بعد چه اتفاقی می"هاي  دهد و با ایجاد پرسش مختلف داستان را به هم پیوند میهاي  عنصر ناپیداي تعلیق، بخش«

  ). 9: 1379مستور، (» بخشد کند، هم ساختار روایت را قوام می هم خواننده را به ماجراي داستان نزدیک می "افتد؟ اتفاق می

خواننده با ظهور بحران و . آید ثه و ظهور یک ویرانگر به وجود میتعلیق در حکایت دادمه و داستان با شکل گیري اولین حاد
با این حادثه «: هایی نظیر دارد و با ایجاد پرسش دهد به پیشواز تعلیق خیز بر می ها قرار می هایی که راوي پیش روي شخصیت گره

ن است تا آینده و سرنوشت دادمه را حدس در پی آ» آیا دادمه از زندان آزاد خواهد شد؟«، »چه بالیی به سر دادمه خواهد آمد؟
شیر با شنیدن . گیرد شود و دادمه به طور تصادفی خنده اش می براي نمونه از شیر در حالت خواب بادي از شکم خارج می. بزند

شود  د و بدل میزند تا آنچه را که بین دادمه و داستان در بیداري ر اما، خود را به خواب می. پرد صداي خنده ي دادمه از خواب می
سازد تا براي خوانش  زند و خواننده را وادار می همین امر خود به وجود تعلیق یا هول و ولـا در ساخـتار روایت دامن می. بشنود

ک  ل ادامه داستان، وارد اتاق انتظار شود و از خود این سؤال را بپرسد که پس از این واقعه چه بالیی به سر دادمه خواهد آمد؟ آیا م
او را خواهد بخشید و از سهل انگاري او چشم خواهد پوشید یا او را به عذابی دردناك وعده خواهد داد؟ حضور همین هول و 

  .  سازد والها و انتظارات است که خواننده را براي خواندن ادامه ي داستان مشتاق و عالقه مند می

شود و در حضور  ه از زندان به محضر پادشاه شرف یاب میهم چنین در جایی دیگر از حکـایت، داسـتان براي آزادي دادم
خود را شامل حال دادمه  ءهاي داستان، الطاف شاهانه پادشاه با شنیدن حرف. گذارد خرس تقاضاي خود را با پادشاه در میان می

هایی که از  خیزد و با حرف اما، ناگهان خرس به مخالفت با داستان بر می. کند نماید و حکم آزادي او را از زندان صادر می می
  . دارد شود مسیر روایت به سوي تعلیق و درگیري خیز بر می سوي خرس مطرح می

  بررسی سطح گفتمان در حکایت دادمه و داستان. 2 -پ

  زمان. 1 -2 -پ

صهبا، (» ودش دهد که موجب تمایز آن از واقعیت می زمان در روایت داستانی یکی از عناصر اساسی است که به آن هویتی می«
هر روایتی اعم از تاریخی یا داستانی از ابتدا تا انتها یک پی رفت زمانمند است که راوي آن را در محدوده اي از «). 91: 1387

آن، دالِّ روایت است و داستان یا محتواي  ءدر روایت شناسی ساختارگرا سخن روایی یا برونه«). 94: همان(» کند زمان، روایت می
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دلولِ به حساب میدرونی روایت قاسمی (» از این رو، روایت شناسان ساختارگرا براي هر روایتی به دو نوع زمان قایل هستند. آید ، م
  ). 126: }بی تا{پور، 

  زمان داستان. 1 -1 -2 -پ

» شود می رخدادهاي روایت شده گرفته ءمقدار زمانی است که به واسطه«. زمان داستان که به زمان مدلولِ روایت مشهور است
منظور از زمان تقویمی واحدهاي ساعت شمار است که «. گیرد زمان تقویمی در این حوزه از زمان مورد مطالعه قرار می). همان(

  ). 94: 1387صبها، (» براساس حرکت وضعی و انتقالی زمین تعیین شده است

: 1380مدنی پور، (» گیرد ها، زنجیره وار شکل می زمان تقویمی در داستان بستر تمام حوادثی است که پیاپی هم خوان با لحظه«
تاریخی که در آن به تاریخ زمان واقعی وقوع رویدادها در جهان بیرون از داستان اشاره  -و بر دو نوع است زمان تقویمی) 114
ن زمانی است که حوادث کند و معادل هما داستانی به زمان وقوع رویدادها در سیر زمانی داستان اشاره می -شود و زمان تقویمی می

تاریخی نشده است و  -در حکایت دادمه و داستان اشاره اي به زمان تقویمی. هاي داستانی را در خود جاي داده است و شخصیت
  . خاصی نسبت داد ءتوان حکایت فوق را به زمان و دوره باشد و نمی زمان وقوع رویدادها نامعلوم می

ا زمان تقویمی پردازد در  ها می باشد یعنی تمام وقایعی که راوي به روایت آن ت دادمه و داستان دو روز میداستانی در حکای -ام
شود و در روز دوم دادمه به دستور پادشاه  در روز اول دادمه به دستور پادشاه در زندان اسیر می: خاص زمانی رخ داده اند ءمحدوده

  . شود از زندان آزاد می

  زمان متن. 2 -1 -2 -پ

از نظر . شود که براي خواندن اثر ادبی مورد نیاز است به زمانی گفته می. باشد متن یا خوانش که زمان دالِّ روایت می زمان
قاسمی پور، (» زمان خوانش یا متن به اندازه یا حجم اثر روایی وابسته است«) Boris Tomashevskii(بوریس توماشفکسی 

  ).126: }بی تا{

او ما بین زمان متن و زمان داستان تفاوت قایل است و «. آید نظریه پردازان زمان متن به شمار می ژرار ژنت از برجسته ترین 
غالم حسین (» کند ترتیب، دیرش و بسامد تقسیم می ءمسیر گردش داستان را از زمان تقویمی به زمان روایی به سه مبحث عمده

  ). 203: 1386زاده، 

  ترتیب) الف

اگـر متنـی چـنان . همین رخدادها در گفتمان روایی است ءمانی رخدادهاي داستان نسبت به ارایهمقصود از ترتیب، ترتیب ز«
شود که ژنت آن را  روایت شـود که از داستان داراي ترتیب گاهشمارانه دور شـود، آنگاه با نوعـی اختلـاف رو به رو می

وقتی نویسنده از طریق بازگشت به «). 72 -73: 1388لوته، (» هپس نگاه و پیش نگا: عمده دارد ءخواند و دو گونه می "ناهمزمانی"
رخدادهاي گذشته به خاطرات شخصیت رخنه کرده، آنچه را زودتر رخ داده است مورد جست و جو و تبیین قرار دهد پس نگاه یا 
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ه یعنی پس از آغاز داستان رخ زمانی داستان فراتر رفت ءها از محدوده اگر این پس نگاه). 106: 1387صهبا، (» گویند فالش بک می
گویند، اما اگر این فالش بک در چهار چوب زمانی روایت اصلی باشد به آن پس نگاه درونی  داده باشد، بدان پس نگاه بیرونی می

  .گویند می

مه هاي فالش بک بیرونی در حکایت داد کنند از نمونه حکایت هایی که اشخاص داستانی در خالل حکایت اصلی تعریف می 
راوي با روایت . در حکایت دادمه و داستان فالش بک بیرونی نسبت به فالش بک درونی بسامد بیشتري دارد. باشد و داستان می

هاي موزائیکی در درون حکایت اصلـی آورده است شش باز از زمان حال  شش حکایت کوتاه که آن را به صورت حکایت
ایستد و راوي با  شود از حرکت باز می که حکایت در آن زمان، روایت می در این حالت زمانِ حال،. شود روایت خارج می

  . کند هاي کوتاهی را بازگو می بازگشت به گذشته حکایت

ی زمان، را رها کرده به بیان چیزهایی می« پردازد که براساس حدس و گمان بعداً رخ خواهد  در پیش نگاه، نویسنده سیر خطّ
براي نمونه آینده نگري . توان مانند پس نگاه به صورت درونی و بیرونی طبقه بندي کرد ا هم میپیش نگاه ر). 107: همان(» داد

دادمه نسبت به این موضوع که داستان نباید پیش خرس درخواست آزادي او را از پادشاه خواستار شود نوعی پیش نگاه درونی 
نزدیک  ءدارد و به حادثه اي که قرار است در آینده خیز بر می داستان ءدادمه با این پیش گویی یک پله به آینده. شود محسوب می

  . نماید به وقوع پیوند اشاره می

  دیرش) ب

 "مقدار"در باب دیرش زمانی، پرسش اصلی . دیرش زمان به تناسب میان طول زمان داستانی با طول سخن روایی مربوط است«
دهد، خالصه و فشرده  کند، بسط می ونه رویداد و قطعه اي را حذف میکه روایت چگ«و این ) 132: قاسمی پور، بی تا(» زمان است

هاي مختلف دیرش بین زمان داستان و زمان متن در حکایت  حالت). 145: 1368ایگلتون، (» کند کند، درنگ کوتاهی ایجاد می می
  : دادمه و داستان به شرح زیر است

استفاده ). 138: قاسمی پور، بی تا(» روند سخن پا به پاي هم پیش میحالتی که در آن، زمان داستان و زمان «صحنه ي نمایش؛ 
در حکایت دادمه . باشد ها نمونه اي بارز از صحنه ي نمایش می هاي نمایش از زبان راوي و شخصیت از گفت و گو و شرح صحنه

اي داستان گفت و گوهاي طوالنی ه در این حکایت ما بین شخصیت. و داستان راوي از گفت و گو بیشترین استفاده را کرده است
  . هاي کالمی حریف را مغلوب نمایند پذیرد که دو طرف گفت و گو در تالش هستند تا با مجادله صورت می

کث توصیفی؛  ایستد و به واقع  شود، زمان داستان از حرکت باز می در این حالت، زمان سخن صرف توصیف یا تفسیر می«م
. رود ها از زبان راوي نمونه اي از درنگ به شمار می توصیف مکان و شخصیت). 136: مانه(» پذیرد هیچ کنشی صورت نمی

دادمه، داستان و پادشاه در آغاز حکایت آورده است درنگ در زمان : هایی نظیر توصیفاتی که راوي از مکان بیشه و شخصیت
  . آورد داستان را به وجود می
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تواند در خالصه اي از  چندین سال می. شم گیري، کوتاه تر از زمان داستان باشدزمان بخشـی از سخن یا متن به نحو چ«شتاب؛ 
براي مثال راوي ماجراي زندانی شدن دادمه را که ممکن است یک روز به طول بیانجامد به صورت ). 137: همان(» سخن بیان شود

  : کند فشرده در سه جمله ي کوتاه بیان می

  ).  292: 1389وراوینی، (» کنده بر پاي نهادند فرمود تا دادمه را محبوس کردند و«

فرایند واشتاب به این صورت است که . بخشی از سخن روایی به نحو چشم گیري، طوالنی تر از زمان داستان باشد«واشتاب؛ 
براي مثال ). 137: }بی تا{قاسمی پور، (» کوتاهی از زمان داستان اختصاص داده شود ءبخش یا زنجیره اي طوالنی از متن به لحظه

  . صفحه جاي داده است 71افتد در  نویسنده، حکایت دادمه و داستان را که در دو روز اتفاق می

  بسامد) ج

دهد و بین دفعاتی که آن رخداد نقل و  هایی که رخدادي روي می بسامد مربوط است به روابط و مناسبات میان شمار زمان«
» هاي گوناگون نقل و روایت شود شخصیت ءهاي متفاوت به وسیله واند در زمانت شود؛ براي مثال رخدادي واحد می روایت می

از  ءدر حکایت دادمه و داستان پاره. باشد و با عنصر تکرار ارتباط تنگاتنگی دارد بسامد، تکرار یک حادثه در متن می). 133: همان(
آیند  تعداد دفعاتی که این حوادث به تکرار در می با توجه به. شوند حوادث سطح داستان، چندین بار در سطح متن تکرار می

  : توان به سه نوع بسامد در حکایت دادمه و داستان اشاره کرد می

دیدار فرّخزاد با خرس، زندانی شدن دادمه و آزاد شدن او از . چیزي که یک بار اتفاق افتاده است ءنقل یک مرتبه: بسامد مفرد
ها وجود  روایت ءاین نوع بسامد در همه. ها را یک بار بیان نموده است افتاده اند و راوي آن زندان حوادثی هستند که یک بار اتفاق

  . دارد

شود در سطح داستان  بادي که از شکم خرس خارج می. رخـدادي که یک بـار اتفاق افتاده اسـت ءنقـل چـند باره: بسامد مکرّر
ا این رخداد در سطح متن توسآید ط اشخاص داستانی چند بار به روایت در مییک بار رخ داده است، ام .  

شود که بین  این نوع از بسامد گفت و گوهایی را شامل می. رخدادي که چند بار اتفاق افتاده است ءنقل چند باره: بسامد متشابه
ح متن، راوي دو بار به دهد و در سط هم چنین دیدار دادمه با داستان که دو بار در زندان رخ می. پذیرد اشخاص داستانی صورت می

  . گیرد آن پرداخته است در ردیف بسامد متشابه قرار می

  تکرار. 2 -2 -پ

هاي منثور به  ها پیوند نزدیک دارد از عناصر مهم داستان تکرار که با زمان و دیگر عناصر روایی چون رخدادها و شخصیت
  :و شکل زیر اشاره کردتوان به د هاي فراوان تکرار در روایت می از شکل. رود شمار می

  ها  ها و واکنش تکرار کلمات، جمالت، حاالت، کنش) الف
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ی از متن به ویژه  براي نمونه بد اقبالی و روي گردانی قضا و قدر از طالع در حکایت دادمه و داستان با تکرار شدن در نقاط مهم
یابد و به یک عنصر کلیدي در شکل  عد محتوایی میشود ب در البه الي گفت و گوهایی که میان دادمه و داستان رد و بدل می

دهد و با به کارگیري  هاي خود را به قضا و قدر نسبت می دادمه دلیل تیره روزي. شود گیري و پیشبرد حوادث داستان تبدیل می
باعث ایجاد  روي گردانی بخت، مساعد بودن بخت، نحس مستتر و ستاره سعادت در یک معنا و مفهوم واحد،: هایی نظیر عبارت

تکرار این مفاهیم در حکایت دادمه و داستان در شخصیت پردازي شخصیت دادمه نیز نقش پررنگـی . شود تکرار در سطح متن می
شود به یک شـخصیت جبرگرا  هایی که از ذهن او صادر می شخصیت دادمه به مدد این تکرار و در پرتوي اندیشه. کند را ایفا می
  . داند ی که بناي آفرینش را بر قضا و قدر استوار میشود؛ شخصیتـ تبدیل می

  . هایی که تقریباً شبیه یا یکسان باشند تکرار رخدادها و صحنه) ب

  :  ها و رخدادهایی که به صورت یکسان یا با اندکی اختالف در حکایت دادمه و داستان به تکرار درآمده اند عبارتند از صحنه

ل داستان . پذیرد ر حضور پادشاه دو بار گفت و گو و بحث صورت میما بین داستان و خرس د: صحنه یک در گفت و گوي او
در گفت و گوي دوم که فرداي همان روز . شود کند و با مخالفت خرس روبه رو می شفاهت و بخشش دادمه را از پادشاه طلب می

  . دهد دمه از زندان میکند و حکم به آزادي دا داستان موافقت می ءپذیرد پادشاه با خواسته صورت می

در نخستین دیداري که بین دو دوست به وقوع می پیوند . شود داستان دو بار در زندان به حضور دادمه شرف یاب می: صحنه دو
دهد داستان خبر آزادي  بندد که او را از محبس گاه رها نماید؛ در دیدار دوم که فرداي همان روز رخ می داستان با دادمه پیمان می

  . آورد مه را براي او به ارمغان میداد

  تلمیح. 3 -2 -پ

فه هایی است  هایی گذرا  در یک متن روایی، اشاره. بخشد که به روایت غنا می«تلمیح در روایت شناسی ساختارگرا یکی از مولّ
مه یا قطعه اي از یک ممکن است این اشاره یک بیت شعر یا یک خبر روزنا. شود به چیزي از خارج از خود متن، تلمیح خوانده می

ین وراوینی به عنوان نویسنده ي مرزبان نامه از به کارگیري ). 142: 1388بی نیاز، (» کتاب یا حتّی یک نقل قول باشد هدف سعدالد
  . باشد این تلمیحات ایجاد تباین، برهان و تشابه می

صادیق دیگري به طور کلّ«تباین بین دو قضیه آن است که . 1 عض آن صادق نباشدمفهوم یکی بر م1384معین، (» ی یا بر ب :
داستان با اشاره به . خندد شود و دادمه ناخودآگاه به این عمل پادشاه می از پادشاه در حالت خواب بادي از شکم خارج می). 420

  :کشد سخنانی از حکیمان و دانایان عهد خویش، اشتباه دادمه را به رخ او می

عاقل به عیبی که الزم ذات او باشد، دیگري را تعبیر نکند خاصه پادشاه را که عیب او به هنر در کتب اخالق خوانده ام که «
  ).284: 1389وراوینی، (» برداشتن و باطل او را حق انگاشتن از مقتضاي عقلست
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داستان دوستی  بین دادمه و. ها، دلیل و حجت بیاورد برهان بین دو قضیه آن است که نویسنده براي اعمال و افعال شخصیت. 2
براي همین در باب فواید و اثرات . دیرینه اي برقرار است و داستان به مدد این دوستی در تالش است تا دادمه را از زندان رهـا نماید

خواهد در حقِّ دادمه انجام بدهد دلیل و برهان  زند و نسبت به عملی که می دوستـی به سخنانـی از پارسیان و حکماي هند گریز می
  : کند ذکر می

: همان(» آید که آن را که کردار نیست مکافات نیست و آن را که دوست نیست، رامش نیست و در فواید حکماء هند می«
301- 300 .(  

دادمه اعتقاد دارد که دل دوستان معدن اسرار . شباهت و این همانندي برقرار باشد ءتشابه آن است که بین دو قضیه رابطه. 3
بان آزمایش دیده گریز میرفیقان است بر   :زند اي همین منظور به نقل قولی از مجرّ

رازِ کس در دلِ کس گنجایی : و مجرّبان صاحب حنکت که خنگ ابلقِ ایام لگام ریاضت ایشان خائیده باشد، گفته اند... «
  ).289: همان(» ...ندارد مگر در دلِ دوست 

  : کند هند اشاره می ءهاي او به سخنی از براهمه د و در رد حرفخیز داستان با این حرف دادمه به مخالفت بر می

هند که براهینِ حکمت در بیان دارند، چنین گفته اند که سخن ناگفته بدان مخدره ناسفته ماند که مرغوب طبعها و  ءو براهمه«
  ). 293: همان(» ...محبوبِ دلها باشد و 

  استانبررسی سطح روایتگري در حکایت دادمه و د. 3 -پ

  )سطح فراداستانی، داستانی و زیرداستانی(سطوح روایی . 1 -3-پ

تواند  ممکن است در درون داستان، روایت دیگري نیز بیاید که اعمال و رفتارهایش موضوع روایتگري است، خود نیز می«
صیت دیگري پیدا شود که او نیز شخ ءکند سر و کلّه البتّه هیچ بعید نیست در بطن داستانی که او روایت می. راوي داستان باشد

» هاي درونه اي یا موزائیکی روایت«این گونه روایت در روایت را ) 125: 1387کنان،  -ریمون(» شود راوي داستانی دیگر می
  . نامند می

که  از همین سطح است. کند سطح فراداستانی نام دارد باالترین سطح روایت که راوي از آن منظر، روایت خود را بازگو می
پردازد که حوادث و اشخاص داستانی را در دل خود  کند و به توصیف بیشه اي می ملک زاده حکایت دادمه و داستان را روایت می

  . پرورش داده است

: همان(» شود تابع چسبیده به سطح فراداستانی، سطحی داستانـی است یعنـی خود رخدادها که در سطح فراداستانـی روایت می«
ها و اغواهاي  هاي داستان براي آزاد کردن او از زندان، هم چنین به شرارت توان به زندانی شدن دادمه و تالش مونه میبراي ن) 126

  . خرس اشاره کرد ءفریبکارانه
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کنند؛ مثالً داستان دزد و کیک یا داستان راي هند با ندیم که از زبان یکی از  هایی که اشخاص داستانی تعریف می داستان
در حکایت دادمه و . آورد دوم و از این رو سطح زیرداستانی را به وجود می ءشود، روایت مرتبه ي اصلی بازگو میها شخصیت

داستان روي هم رفته شش روایت زیرداستانی وجود دارد که در سطحی پایین تر از سطح فراداستانی یعنی درون یک حکایت 
  . اصلی توسط اشخاص داستانی روایت شده اند

برخی «در کارکرد کنشی . کنشی، مضمونی و توضیحی دارد: یرداستانی در ارتباط با سطح داستانی سه کارکردروایت ز
. برند شوند کنش نخستین روایت را ادامه داده یا به پیش می ها، همین که روایت می هاي زیرداستانی، بی توجه به محتواي آن روایت

سطح زیر داستانی، سطح «در کارکرد توضیحی ). 127: همان(» شب است کالسیک کتاب هزار و یک ءدر این خصوص، نمونه
» دهد که چه رخدادهایی موقعیت کنونی را ایجاد کرده اند؟ هایی از این دست پاسخ می کند و به پرسش داستانی را تبیین می

تنی بر رابطه ي این همانندي و شود مب و در کارکرد مضمونی، ارتباطی که میان سطح زیرداستانی و داستانی برقرار می) همان(
  . هاي مرزبان نامه و کلیه دمنه اشاره کرد توان به داستان در این خصوص می. باشد دوگانگی می

این رابطه براساس . روابط حاکم میان سطح داستانی و سطح زیرداستانی در حکایت دادمه و داستان کارکردي مضمونی دارد
توان سطح داستانی و زیرداستانی به  از این رو می. پردازد رداستانی به تبیین سطح داستانی میشباهت و این همانندي است و سطح زی

در این تأویل، سطح داستانی در حکم یک مشبه و سطح زیرداستانی . تشبیهی تأویل کرد ءکار رفته در این حکایت را به یک جمله
هاي زیر به دست  تشبیهی گزاره ءداستانی و زیرداستانی به یک جملهبراي نمونه با تأویل سطح . کند در حکم یک مشبه به عمل می

  : آید می

ل                                                 راز خود را نباید با کسی در میان بگذاري: گزاره او .  

  مانند : رابط:                                     جمله ي تشبیهی

  . دزدي که، راز خود را با کیک در میان گذاشت: گزاره دوم                                               

گفت و گویی » راز نگهداري«گزاره ي اول به سطح داستانی حکایت اشاره دارد که در آن ما بین دادمه و داستان درباره ي 
انیت سخنانی که به دادمه گذارد که د دوم سطح زیرداستانی را به نمایش می ءگیرد و گزاره صورت می ر آن، داستان براي اثبات حقّ

  .  کند زده است حکایت کوتاهی را براي او تعریف می

  )تقابل راوي و روایت گیر(ارتباط روایی . 2 -3 -پ  

 ءیهتوان به نظر هاي متفاوت می از میان این نظریه. الگوي ارتباط روایی از درون چندین نظریه ي گوناگون ظهور کرده است
در الگوي . رود الگوي ارتباط روایی یک پیشرو به شمار می ءاشاره کرد که درباره) Roman Jakobson(رومن یاکوبسن 

اما، الگویی که توسط سیمور . »کند فرستنده پیامی براي گیرنده ارسال می«: یاکوبسن ارتباط روایی به این صورت تعریف شده است
ده به مراتب از الگوي پیشنهادي یاکوبسن و دیگر نظریه پردازان ارتباط روایی، کاملتر و ارایه ش )Seymour Chatman( چتمن

  : توان به صورت نمودار زیر نشان داد الگوي ارتباط روایی چتمن را می. باشد دقیقتر می

پنهان   مولّف راوي     روایت گیر     خواننده پنهان        
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  خواننده تاریخی                              مولّف تاریخی                                                                               

آورد مانند تمام نویسندگان واقعی؛ در مقابل مولّف  مولّف تاریخی همان مرد یا زنی است که متن روایی را به وجود می
  . خواند تاریخی قرار دارد و او همان مرد یا زنی است که متن را می ءتاریخی، خواننده

رود و کسی است که در همه حال در متن حضور دارد ولی از خود  ه ي مولّف تاریخی به شمار میمولّف پنهان تصویر ثانوی
 ءدست خواننده اي دانست که آن را براساس همه ءاین به آن معنا است که موّلف پنهان را باید ساخته«. کند هیچ صدایی تولید نمی

تصویري از یک نوع خواننده «پنهان قرار دارد و  ءموّلف پنهان، خواننده در مقابلِ). 30: 1388لوته، (» آورد عناصر متنی، گرد هم می
» کنند متن، آن را به عنوان مخاطب در نظر دارد نوعی بر اساس تمامیت متن است که خوانندگان واقعی فرض می ءیا خواننده

  ).  122: 1386توالن، (

روایت بر دوش او است و داستان را به عنوان امر واقعی  گوید مسئولیت کنش در متن روایی، راوي صدایی است که سخن می«
ل شخص است یا سوم شخص) 133: 1388مکاریک، (» کند تعریف می ی یا او ل شخص، نقل . و به طور کلّ در روایت به شیوه ي او

اما، در . آید روایت در میباشد و ماجرا از زبان او به  هاي داستان می شود و این من یکی از شخصیت واگذار می» من«داستان به یک 
دهد و در  هاي داستان را به خواننده گزارش می نویسنده چون گوینده اي رفتار و اعمال شخصیت«سوم شخص  ءروایت به شیوه

ت آن هاي داستان می حکم مایشاء و داناي کل به قالب شخصیت هاي دیگر و اوضاع و احوال  ها نسبت به شخصیت رود و با ذهنی
تواند فراداستانی و میان داستانی  راوي اول شخص و سوم شخص می). 494: 1386میرصادقی، (» کند ستان داوري میحاکم بر دا

راوي فراداستانی نسبت به داستان موقعیت بیرونی دارد و نه درگیر با رخدادهاي روایت شده است و نه در چهارچوب روایت «. باشد
ی حضور دارد ا راوي میان د. به طور کلّ آید و به گفته  استانی به عنوان بخش یا پاره اي از داستان و دنیاي متن روایی به شمار میام

کنان اگر راوي اي باشد که در عین حال شخصیتی داستانی باشد و شرح حال او از جانب یک راوي فراداستانی روایت  -ي ریمون
اما در حکایت دادمه و داستان جایگاه راوي به ). 192و193: 1388قاسمی پور، (» باشد دوم یا میان داستانی می ءشود او راوي مرتبه

  :باشد صورت زیر می

  نویسنده در مقام راوي ) الف

وي بی آنکه خود را در روند حوادث و رخدادهاي . در حکایت دادمه و داستان ملک زاده همان راوي فراداستانی است
خاذ  پردازد که یا خود  نموده و از همان سطح است که به روایت حوادثی میحکایت درگیر سازد یک موقعیت بیرونی براي خود اتّ

در واقع راوي . باشد هاي شفاهی می ها را از جایی یا کسی شنیده است از این رو، منبع راوي، روایت ها بوده و یا آن شاهد وقوع آن
چشمان  ءپردازد و از دریچه روایت داستان میدید سوم شخص یعنی همان داناي کلِّ محدود به  ءبه نقل از راوي دیگري از زاویه

  .کند یک راوي بی طرف به حوادث و رخدادها نگاه می

  هاي داستانی در مقام راوي  شخصیت) ب
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هاي داستانی است از زاویه ي دید سوم شخص و داناي کلِّ محدود  راوي به نقل از راوي دیگري که خود یکی از شخصیت
هاي کوتاهی هستند که در  پردازد حکایت ها می هایی که این نوع راوي به روایت آن داستان. کند داستان کوتاهی را روایت می

در حکایت دادمه و داستان راوي میان . شود هاي موزائیکی در درون حکایت اصلی به عنوان شاهد و تمثیل آورده می قالب داستان
. ستانی روایت از چندین راوي میان داستانی استفاده کرده استنویسنده در سطح زیردا. داستانی از بسامد باالیی برخوردار است

هاي  داستان، دادمه، فرّخزاد و پادشاه با آن که هر کدام یک شخصیت داستانی در روند رخدادها و کنش: هایی از قبیل شخصیت
ا، هر کدام به موازات  قرار میها را در اختیار خواننده  روند و راوي فراداستانی شرح حالی از زندگانی آن روایت به شمار می دهد ام

ها را از چشمان یک راوي  هاي داستانی، حکایت شخصیت. کنند نقشی که در حکایت بر عهده دارند داستان کوتاهی را روایت می
راوي ها از سوي  هاي آن کنند و هیچ تفسیر و توضیح زایدي مبنی بر نقد و ارزشیابی اشخاص، اعمال و انگیزه بی طرف روایت می

  . ها استوار است بیشتر آن بر روي اعمال و گفتار شخصیت ءشود و تکیه ارایه نمی

: همان(» کند پیام راوي است و کسی است که راوي داستان خود را خطاب به او بیان می ءروایت گیر در جهان متن گیرنده«
ساختار روایت طوري است که نوع روایت گیر با نوع . تواند فراداستانی یا میان داستانی باشد روایت گیر مانند راوي می). 194

دهد و براي شنونده اي از جنس  یعنی هر نوع راوي همان نوع روایت گیر را مورد خطاب قرار می. راوي تناسب و هماهنگی دارد
روایت گیر میان  براي مثال راوي فراداستانی، روایت گیر فراداستانی و راوي میان داستانی،. کند خود، داستانی را روایت می

  :به صورت شکل زیر نشان داد "دادمه و داستان"توان در حکایت  ها را می خواند این حالت داستانی را فرا می

  

  

  1.وي فـراداسـتانی  را       روایـت گیر فراداستانـی                                                                                                       . 1

  ملک زاده            ندارد                                                                                                                        

  2.راوي میان داستانی                           روایت گیر میان داستانی                                                                . 2

  دادمه                                                                                                                                          داستان

  داستان                                                                                  دادمه                                                       

  فرّخزاد             خرس                                                                                                                          

  پادشاه                                                                                                                  اشخاص داستانی    ءهمه

  بازنمایی گفتار و افکار. 3 -3 -پ

 حکایت دادمه و داستان
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خواننده قرار یابد و از همین مجرا هم در اختیار  سخنان و افکار اشخاص داستان به وسیله، و از زبان راوي در متن انعکاس می«
ي، بی تا(» شگرد انتقال سخنان و افکار شخصیت از زبان راوي، بازنمایی گفتار و افکار نام دارد. گیرد می هاي  شیوه). 113: حرّ

  : باشد بازنمایی گفتار و افکار و تفکیک صداي راوي از صداي شخصیت در حکایت دادمه و داستان به شرح زیر می

او جاري شده است، سر راست و مستقیم  ءاشخاص را همان طور که در اصل بر زبان و اندیشه ءشهسخن و اندی«: گفتمان مستقیم
  : مانند). 64: 1388حرّي، (» کند نقل می

خندي؟ نه واقعه بدیع و نه شکلی شنیع دیدي که ازو صادر آمده، این ضحکه بارد و این استهزاء  بر ملک چرا می: داستان گفت«
  ).282: 1389وراوینی، (» آید؟ ناوارد بر کجا می

شخصیت را از زبان خود و  ءغیر مستقیم، شخصی دیگر که معموال ًراوي است، کالم و اندیشه ءدر گونه«: گفتمان غیرمستقیم
ي، (» کند غیرمستقیم نقل می   :مانند). 64: 1388حرّ

  ). 309 :1389وراوینی، (» خرس اندیشید که خاموشیِ ملک دلیلِ رضاي اوست به خالصِ دادمه« 

  :مانند). 62: 1388لوته، (» شرحِ کوتاه از یک گفتار بدون اشاره به آنچه گفته شده یا چگونگی گفتن آن«: خالصه داستانی

ي به سمعِ دادمه رسایند«   ). 314: 1389وراوینی، (» ایشان بیرون آمدند و داستان به درِ زندان سراي رفت و این ماجري کَماجرَ

کند، اعمال و وقایع گوناگونی وجود دارند که شخصیت  که راوي گفتن داستان یک فرد را شروع میهنگامی «: روایت محض
هر جا که این اعمال از لحاظ فیزیکی براي یک شاهد دقیق، آشکار . ها را روایت کند خواهد آن ها درگیر است و راوي می در آن

هایی را  آورد، چنین جمله سته بود که کوچه را به تصرّف خود در میمثال ً او کنار پنجره به تماشاي غروب نش. و قابل رویت باشد
  : مانند). 216: 1386توالن، (» خوانیم می "جمله روایی محض"

» داستان از درِ زندان به استخالصِ دادمه به خدمت درگاه شهریار رفت و زمینِ خدمت بوسه داد و دست دعا بر آسمان داشت«
  ).321: 1389وراوینی، (

  

  نتیجه . ت

فه هایی نظیر شخصیت، تعلیق، زمان، تلمیح، تکرار، سطوح روایی، ارتباط روایی، : نویسندگان مقاله با بررسی عناصر و مولّ
هاي مرزبان  هاي مرزبان نامه به این نتیجه رسیدند که حکایت بازنمایی گفتار و افکار و با در نظر گرفتن ساختار روایت در حکایت

فه هاي روایت شناسی ساختارگرا تطابق دارد از این رو مینامه با عناصر و م هاي مرزبان نامه یک ساختار  توان براي تمام حکایت ولّ
  : روایی مشابهی ترسیم کرد
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فه ي شخصیت از سوي نظریه پردازان روایت شناسی ساختارگرا از قبیل نظریه. 1 پراپ، گریماس و برمون : هایی که پیرامون مولّ
توان به الگوهاي مشابهی پیرامون  از این رو، می. هاي به کار رفته در حکایت دادمه و داستان تطابق دارد یتمطرح شده با شخص
  . هاي مرزبان نامه دست یافت شخصیت در حکایت

 در بحث ترتیب در. ترتیب، دیرش و بسامد هم خوانی دارد: هاي زمان دالِّ روایت از قبیل هاي مرزبان نامه با ویژگی حکایت. 2
تاریخی  -هم چنین زمان تقویمی. حکایت دادمه و داستان فالش بک بیرونی بسامد بیشتري نسبت به فالش بک درونی دارد

ی از تاریخ نسبت داد توان آن باشد و نمی ها نامعلوم می حکایت ها را به زمان و دوره ي خاص.  

از تکرار در بعد محتوایی به منظور بسط و تطور بن . هاي مرزبان نامه تکرار، دو بعد محتوایی و روایی دارد در حکایت. 3
ها تاکید  ها استفاده شده است و بعد روایی آن بر عمل روایتگري اشخاص داستانی در سطح زیر داستانی حکایت هاي حکایت مایه
  .دارد

/ ان نامه به یک اثر تعلیمیهاي مرزبان نامه بار اخالقی دارد و باعث شده است که مرزب تلمیحات به کار رفته در حکایت. 4
گیرد از این رو تلمیحات به کار  راوي این تلمیحات را از منابع شنیداري و نوشتاري عهد خویش به امانت می. اخالقی تبدیل گردد

بان راوي به بیان نقل قولی از ز. الف: توان به صورت زیر طبقه بندي کرد بیان راوي می ءرفته در مرزبان نامه را از لحاظ نحوه
ابیاتی از یک شعر که سراینده ي آن . شود؛ ج هاي مختلف به عنوان تلمیح آورده می قطعاتی از کتاب. کند؛ ب دیگران اکتفا می

  . شود نامعلوم است به عنوان تلمیح ذکر می

حضور دارد در سطح فراداستانی یک راوي به نام ملک زاده . هاي مرزبان نامه از سه سطح روایی تشکیل شده است حکایت. 5
باشد و در سطح زیر  سطح داستانی مربوط به سطح رخدادها و حوادث می. کند هاي اصلی مرزبان نامه را روایت می که حکایت

ها  سطح داستانی و زیر داستانی حکایت. کند هاي فرعی را روایت می داستانی چندین راوي میان داستانی حضور دارد که حکایت
ء هاي مرزبان نامه را به یک جمله توان سطح داستانی و زیر داستانی حکایت دارد از این رو می نسبت به هم کارکردي مضمونی

  . تشبیهی تاویل کرد

این راوي با توجه به . شود باشد روایت می هاي مرزبان نامه از زبان راوي سوم شخص، که داناي کلِّ محدود می حکایت. 6
هاي مرزبان نامه  در حکایت. تواند هم فراداستانی باشد هم میان داستانی وند میش ها از آن سطح روایت می جایگاهی که حکایت

  .  راوي میان داستانی از بسامد باالیی برخوردار است

هاي مرزبان نامه وجوه گوناگون گفتار و اندیشه به ویژه گفتمان مستقیم به طرق مختلف بازنمایی شده است؛ به  در حکایت. 7
هاي مرزبان نامه مبتنی بر منطق مکالمه یا گفت و گو است لذا، بیشترین بسامد  بردي غالب در حکایتگونه اي که شگرد راه
بلکه در کنار صدایی که از آنِ . شود ها محدود نمی نویسنده از صداها، تنها به شخصیت ءاستفاده. باشد ها می صدایی از آن شخصیت

ها و توصیفات حضور چشم گیري  شود، صدایی که در شرح صحنه باشد صداي راوي هم به وضوع مشاهده می ها می شخصیت
  . دارد
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181  

  هاي فرهنگی فردوسی براي روزگار مابسته
  

   1وحید خلیلی اردلی
  

   چکیده
اند، این است که سل ما، به ویژه جوانان، که رهگذران اصلی گذارِ پارادوکسیکال سنت و مدرنیتهیکی از نیازهاي بنیادین ن    
ي امروزشان دارد؟  هایی براي دنیاي پیچیدهشان که شهرت و مقبولیت جهانی دارند، چه حرفمفاخر ادبی» چگونه«و» چرا«بدانند 

ي  هاي گوناگونِ سخن و اندیشهشکافی متن آن، براي یافتن الیهي شاهنامه و کالبد صدها سال است که براي ماندگاري نسخه
مایه نگاشته شده ي مفید در واکاوي آن متن گران هزاران کتاب ارزشمند و مقاله. شودفردوسی، تالش، پژوهش و کنکاش می

شده و نیازها و رازهاي زندگی نماید، این است که نوع زندگی بشر، با قرون گذشته کامالً متفاوت است؛ اما آن چه قابل تأمل می
چنین اش و همهاي ارتباطی سریع و شگفتها و ویژگیعصر اینترنت، با مؤلفه. اجتماعی و مدرن ما رنگ دیگري یافته است

ها و ها و دست یافتن به هدفهاي بشر و چگونگی چیرگی بر نگرانیها و آرماندغدغه» و بیو تکنولوژي نانو«دنیاي پیچیده و نو 
هاي بایسته اي، در کنار پژوهشدر چنین روزگار متفاوت، با چنین رویکرد دیگرگونه. زوهایش را از جنس دیگري کرده استآر

بر همین . ي بزرگ ادبیات است هاي مهم خانوادهي ادبیات کهن ایران زمین، پاسخ به آن پرسش کلیدي نیز از مسئولیت در گستره
ي روزگار ما و  ها و نیازهاي نسل تازهشناختی از نسل و بررسی ویژگیي تعریفی جامعه ارائهپایه، در این مقاله سعی شده تا با 

به دست ما ... ي فرهنگی، اجتماعی، علمی و تحلیل برخی از الگوهاي فردوسی که در قالب یک یا چند بیت، به عنوان یک بسته
هم چنین با وجود تفاوت اساسی بین زندگی نسل ما و  رسیده، به پرسش فوق پاسخی در حد بضاعت اندك نویسنده داده شود و

اي در خور براي گر است و نسخهنوع زندگی عصر شاهنامه، مشخص گردد که فردوسی براي کدام درد از دردهاي ما درمان
  .عالجش پیچانده است

  
  

  . ها فردوسی، شاهنامه، روزگار ما، زندگی مدرن، دردها و دغدغه :هاکلید واژه

                                                        
 vavkhalili@gmail.comفنی و حرفه اي پسران شهرکرد ي مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشکده.  1

mailto:vavkhalili@gmail.com
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 مقدمه        

تی مثل حکیم فردوسی وجود دارد، بیشتر از جنس قدرشناسی مفاخر  ي مواجه آن چه اکنون در صحنه     ه با شخصیي عام
گذشته است ـ که به جاي خود بسیار هم پسندیده است ـ و نه یک ارتباط زنده و اثرگذارِ ناشی از شناخت، به خصوص شناخت 

هاي متعالی آثار فاخر فارسی؛ از جمله شاهنامه ي ما و پیام هاي گذشتهریخ، در میان نسلاگر در مقاطعی از تا. مبتنی بر آموزش
توان به متولیانش خرده گرفت؛ اما در دنیاي مدرن و پر از افزارهاي پیشرفته، اگر نتوانسته ارتباط موثري برگزار نشده، خیلی نمی

تلف شاهنامه به مخاطبان نسل جدید گامی برداریم، بی تردید آیندگان بر هاي تازه و اثرگذاري در نمایاندن بطون مخ باشیم به شیوه
ي فنی و  هاي گسترده و بایستهدر همین ارتباط، باید بپذیریم که در کنار پژوهش. ي بزرگ ادبیات خرده خواهند گرفت خانواده

زگار ما دارد و به چه درد نسل جدید با تخصصی در کالبدشکافی متن شاهنامه؛ این موضوع که آن اثر فاخر، چه کاربردي در رو
ي آن، این است که امروزه اگر به  ي ساده یک نمونه. هایی زیادي انجام نپذیرفته استخورد، پژوهشهاي جدیدش میویژگی

یا نظایر آن را بدهیم، با تأسف و تعجب، با » فردوسی و عصر ارتباطات«یا دیگران، عبارت ) google(جستجوگر مشهور گوگل
و خبري از ! شویمي فردوسی پور، مجري ورزشی تلویزیون و ارتباطش با عصر ارتباطات، مواجه می هاي فراوانی دربارهوشتهن

حتی یک یادداشت معتبر وبالگی با وجود صدها هزار وبالگ فارسی و ادبی، در این ! فردوسی در عصر ارتباطات نیست که نیست
ی یک نرم افزار کارآمد به عنوان وسیله، پرستا آنجا که نویسنده. زمینه وجود ندارد ي کمک آموزشی در  وجو کرده است، حتّ

، رویکرد تدریس شاهنامه ـ و . ي آموزش و پرورش، به عنوان پایگاه بنیادین آموزشی کشور، نیافته است سطح مقاطع سه گانه اصالً
-ها و هم در آموزش و پرورش همی آن، هم در دانشگاههاي فرهنگسایر متون فاخر ادب فارسی ـ و بیرون کشیدن و معرفی جاذبه

تی است شود، بیشتر حرکت در سطح هستند و نه عمق؛ مثل چه در بازار رنگارنگ نرم افزارها هم یافته میي  آن عمده. چنان سنّ
  .   ندکنچه مورد نظر این جستار است کمکی نمیقیمت و مفید هستند؛ اما به آنها که اگر چه گرانیابیواژه

  
  شناسی ادبیاتدر فضاي جامعه

هر چند این گنجایش و بایستگی در . هاي معاصر استي پژوهش شناسی ادبیات، رویکردي نو در گسترهکنکاش در جامعه    
ا بررسی تأثیر شاهکارهاي ادب فارسی بر کانونتمامی حوزه جه ها و سطوح مختلف اجتماعی، با توهاي علوم انسانی وجود دارد؛ ام

- شناسی ادبیات میعلی اکبر ترابی در جامعه. دهدتر نشان میبه تغییر و تحول مداوم آن در رزوگار ما، ضروري تر و قابل تعمق

بررسی مباحث اجتماعی در شاهکارهاي ادبی گویندگان و نویسندگان بزرگ گذشته، نه تنها در مفهومِ بردنِ حال به «: نویسد
اي نو و با دیدي معاصر؛ و باالتر از همه، جذب عناصر زنده و هاست از زاویهي آن ه و مشاهدهگذشته نیست، که برعکس، مطالع

) 6: 1380ترابی، (» .پویاي گذشته است به منظور مدد رسانیدن به حرکت و پویایی جامعه و تکامل اجتماعی و غناي فرهنگی
الت اجتماعی پیش برود، و نباید توقف داشته باشد؛ به روز و پیش باید همراه با تحوشناختی ادبیات، میهاي جامعهبنابراین پژوهش

ی مثل بازکاوي . رونده باشد ي است که اگر براي موضوعات راهبردي و مهم از همین منظر، باید گفت که، این یک نگرانی جد
مردم، به ویژه نسل جوان، فکري  اهمیت منابع غنی فرهنگی ایران زمین در عصر ارتباطات، به قصد رساندن عملی پیامشان به عموم

هویتی و گسیختگی فرهنگی، ممکن است خود آن منابع هم به خیال قدیمی بودنشان کم کم نشود، به غیر از تبعات احساس بی
ي فردوسی، آن حکیم با ایمان و متعهد و پاك اندیش، عمالً  به هر روي یا منابع عظیم فرهنگی ما همچون شاهنامه. فراموش شوند

یا اگر دارد، باید سازوکاري اندیشیده و پیاده شود تا ارتباط و کاربردي بودن آن ! هاي عصر مدرن ما، ارتباطی نداردپیچیدگی با
بی در مقدمه. منابع، با نیازهاي نسل نو آشکار شود تُ ما هنوز پیوند میان «: گویدشناسی ادبیات، میي جامعه ي ترجمه دکتر مرتضی کُ

ایم؛ پلی میان هنر و تربیت نزده... ایمایم؛ روح مردم خود را در ادبیات نجستهروشنی در نیافتهي خویش به جامعهادبیات خود را با 
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ت ایم و با آن به ارزشهاي مردممان را با ادبیات آشتی ندادهي توده همه ت و انسانیت، قدرت و قو هایمان، آزادي و بیداري، هم
ادبیات به ... ایمن، سالوسی و چاپلوسی، بندگی و فرومایگی، غیبت و حیلت به مبارزه برنخاستههایماایم و با ضد ارزشنبخشیده

ي میان تولیدات فاخر ادبی و نیازهاي هر نسلی  بنابراین پرداختن به رابطه) 7: 1387اسکاربیت،(» تواند بپردازدي این کارها میهمه
 :امر مهمی غافل باشیم، به قول ناصر خسرو که اگر از چنین. ي ادبیات است ي بزرگ جامعهوظیفه

  )16: 1370ناصر خسرو،(چو تو خود  کنی  اختر خویش را بد                              مدار از فلک چشم نیک اختري را 
بی همچنین به نکته    ك  ماند که خاك آن ازادبیات ما به گلستانی می«: کند ي قابل تأمل دیگري اشاره میمرتضی کُتُ بی آبی تَرَ

  )7: 1387اسکار بیت،(» اندها در آن تشنه و پژمردهبرداشته است؛ گلستانی که گل
  

  بایستگی این گفتمان
کنند و  روز میي مریخ، وبالگ خود را بهدر عصر اینترنت که دنیاي ارتباطات را دگرگون کرده است و مردم، گاه از کره    

هایش را در پستوي خانه گیرند و دیگر هیچ کس نه تنها دفتر خاطرات و نوشتهدنیا خبر میبه یک چشم به هم زدن، از احوال ینگ 
و نیز با وجود . ها را فتح کرده استها وجايها تمام خانهخواندشان و رایانهکند، که براي همه میهایش پنهان نمییا البالي کتاب

ّآوري هاي عجیبی به روي ما باز شده است و روزگاري که هزار گونه فندریچه» نانو و بیو تکنولوژي«هاي شگرفی به نام پدیده
اي که به حماسه سراي نامدار تر از همیشه کرده است، هر ایرانی، حق دارد با وجود عالقهنوین و مدرن، زندگی بشر را متفاوت

هاي رستم و واژگان پارسی فردوسی  ههزار و چندي سال پیش و حماس. کشورش دارد، ارتباط او را با زندگی نوین خویش بداند
ي طوس کجا؟ پیچاپیچ زندگی مدرن ما چه سنخیتی با  کجا و دنیاي زیر و رو شده و کامالً دیگرگون ما با روزگار حکیم و نابغه

د؟ یا کاونهارا درنمیهاي زال و سیمرغ دارد؟ اگر ندانیم سهراب کی به دنیا آمد، آیا آسمان پیماها، کهشکاننشست و برخاست
شود؟ هاي رونالدو و پیراهن مارادونا کم میاگر راز رویین تنی اسفندیار را ندانیم، ارزش قراردادهاي  لیونل مسی، قیمت کفش

شود و به دست می» گرفتار خوان هشتم«ناپذیر فردوسی، به قول اخوان ثالث حاال اگر ما ندانسته باشیم، رستمِ محبوب و شکست
-ها و زلزلهها، سونامیتوانیم جلوي جنگمی) 101: 1369اخوان،(افتد، می»چاه غدر ناجوان مردي«امردش درنابرادرش، یا برادر ن

از یک سو و ... هاي دنیا را بگیریم؟ در دنیاي پر سرعت و سبقت روزگار ما که گشتن در پی شغل و مدرك و درآمد و رفاه و
کدام » مرد توسی«ي کهنِ آن دل همگان را درگیر کرده است، شاهنامهاحساس نیاز به آرامش و تعالی از  سویی دیگر  ذهن و 

سخن «و» هر هفت خوان«و » سخن کردن از کاووس«هاي رستم و کند؟ حماسه و اسطوره و بازنمایی داستان پهلوانیگره را وا می
دند«و حکایت » ساختن از کار بیژن و منیژه  گذارد؟ بر کدام مناسبات جهانی اثر می و دیگر و دیگر، » شاهان که با تاج و افسر ب  

هاي جوان جویاي نام و کام عصر ارتباطات پیشرفته، فقط از زبان معلّمان و استادان و نویسندگان و شاعران و اهالی رسانه    
ها و از سترگی فقط در بزرگیِ حکیمی از قرون گذشته، ستایش! اي و غیره، گاه و بی گاه دیداري و شنیداري و نوشتاري و رایانه

تعبیر مشهوري است از ! (ي  بزرگ و شاهانه است نامهاي به شاهان نیست، که یک ها ملتفت شده نامهاثري به نام شاهنامه که تازگی
هاي شاهنامه را بپیماید و حتی ي فردوسی را بچشد؛ خودش خیابان مزهخواهد خودش شنود، میها میحکایت) دکتر کزازي

ه اندرونی کاخش بخرامد؛ خودش بنشیند روبروي تاریخ و بفهمد ـ نه ببیند ـ که این چگونه روایتی است، که هایش را، بکوچه
خواهد هاي مختلف، همه و همه سرگرم انداز و ورانداز آن هستند؛ میها و گویشهاي پیاپی، ایرانیان و غیر ایرانیان  به زبانقرن

فردوسی مرد خرد وحکمت و «: آن گونه که خود فردوسی مرد چون و چراست. دي آن گوهر گویا چون و چرا کن دربارهخودش 
و این ) 31: 1371یاحقی،(» .پذیردسنجد و هر چه را با آن منطبق نباشد نمیچون وچراست و همه چیز را با محک خرد ناب می

براستی فردوسی به چه : کهده آید همه نخواهد شد، مگر این که پاسخی در خور، براي همان پرسش بر حق نسل ما و عصر ما دا
  !خورد؟ درد ما می
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هاي طرح شده، بهتر است همین جا تصریح کنیم که روشن است که به لحاظ جنسیتی پیش از ورود به پاسخ براي پرسش     
تی وآوريهایش از فنها و به طور کلی برون دادههاي انسان در زمین و آسمانبین تالش مدرن و فوق  هاي قدیم و جدید و سنّ

، آن گونه که هست و آن گونه که باید »انسان سازي«و » انسان شناسی«هاي  هنر و شعر و هایش در عرصهمدرنش با نوع کوشش
ت فریادهاي شاهنامه در این است که براي  ی باشد، تفاوت است؛ اما گسست ارتباطی بین این دو مسیر، بسیار خطرآفرین است و اهم

هاي فرهنگی و اخالقی فراوان دارد و براي احساس نیاز به لزوم گسست ناپذیري بین پیشرفت نسخهپرکردن همین خأل، 
ي اصلی و گرانیگاه این  نکتههمین موضوع، . هاي کاربردي ارائه شده استاش پاسخهاي زندگیتکنولوژیکی انسان با بایسته

خصوصاً از زبان یکی از . د و از زبان شعر و هنر هم گوشزدشان شودرا بدانن ها ارتباطباید این هاي پیاپی میو نسل. گفتمان است
اندیشد و به فکر ي یک ایرانی متعهد و دانا و خردمندي که به سعادت انسان می یژهوهاي نوابغ ماندگار ایرانی با معیارها و انگاره

  .  یدهایی است که ممکن است در مسیر تعالی و خوشبختی انسان به وجود بیاواکردن گره
  

  شاهنامه کهن هست؛ اما کهنه نیست
اي که بیش از هزار سال دهد، به شاهنامهي جامعه که درصد باالیی از نسل امروزي را تشکیل می عمدهدر نگاه اول بخش    

شر یا آید که، اگر چه قابل احترام است؛ اما یک اثر کهن با رویکرد تاریخی است و براي امروز بپیش سرایش شده، به نظر می
هاي مشهور و ظاهراً جهت داري؛ مثل رستم، اسفندیار، کتابی با واژه! حرف ندارد یا اگر هم دارد خیلی جدي و کاربردي نیست

آید که به درد عصر دهد، در نگاه اول، به نظر میکه بار معنایی خاصی را به مخاطب انتقال می... حماسه، هفت خوان، شاهان و
که باید به دنبال قانع کردن صاحب پرسش بود و . توان و نباید به این نگاه خرده گرفتن است که نمیروش. خوردارتباطات نمی

هاي دیگر همین مند هم باید بود، که در بخشبراي اقناع او، به غیر از حرف و پژوهش و اندرز، به دنبال پاسخی عملی و برنامه
ی و برداشتی یقاً چند درصد از جامعهالبته، حاال این که دق. مقاله به آن خواهیم پرداخت ي جوان مورد نظر این جستار، چنین تلقّ

هاي رسمی کشور دارد، نیازمند به یک پژوهش میدانی و آماري دقیق است؛ اما بد نیست براي نمونه، تیتر خبر یکی از خبرگزاري
  :منتشر شده) 1390(را بخوانیم که در فروردین ماه سال 

هاي کشور در ي نظرسنجی انجام شده در سطح دانشگاه ازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی درمورد نتیجهرییس س -تهران«     
این ... ي ایرانی دارند  درصد دانشجویان  اطالعات کافی در مورد این شاعر بلند آوازه) سه(  3تنها  : مورد فردوسی گفت

ی با فردوسی آشنا شده یق رسانهدرصد دانشجویان از طر 9نظرسنجی هم چنین نشان داد که تنها  ها با  اند  و آشنایی  اغلب آن هاي ملّ
  ) 23/1/1390ایرنا،  (  ».گردداین شاعر نامی به دوران مدرسه باز  می

» نسل امروز ما«ترین تحلیل بر برون داد تلخ این سنجش دانشگاهی، این است که دانشجویان که مرکز اصلی تعریف روشن    
و از قشر و پوست یا ! کنندبا آن را حس نمی انگارند، پس ضرورتی براي آشناییهند، چون شاهنامه را کهنه میدرا تشکیل می

ا درخشان و قیمتی سخن فردوسی بی یهالمایه و هاي آشکارتر شاهنامه خبر گرفتند و از مغز و درونالیه این .  خبرندهاي زیرین؛ ام
ي شاهنامه و یابندگان مرواریدهاي این دریاي جوشان، به صراحت از همیشه تازه  کوشنده در حالی است که بسیاري از پژوهندگان

الدین میرجالل. اي که با وجود کهن بودنش، هرگز کهنه نشده و اثري کامالً درزمانی و به روز استنسخه. اندبودن آن سخن گفته
ي پیوندي است  رشتههاي زمان و بر و سترگ، برآورده بر مغاكشاهنامه پلی است، ستوار و ست«: گویدمی» آب و آیینه«کزازي در 

ازي،(» داردناگسستنی که پیشینیان را با پسینیان پیوسته و همبسته می : نویسد یم» در دریاي دري«همچنین، استاد در ) 67: 1384کزّ
ادب پارسی پدید آمده است، پایانی است در « آغاز و آغازي است در شاهنامه، با آن که کمابیش در سپیده دم ِ

ازي،(».پایان   )73: 1380کزّ
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این اثر تا زمانی که این جهان برپاست باقی و راهنماي شعرا و «: گویدمی شناس نامدار گرجی،فردوسی مار،.ن.یو    
به خاطر  شناسان نامدار کههاي بزرگ و فردوسیي دیگر از شخصیت نمونهها و ده) 16: 1380حکیمی،(» .نویسندگان  خواهد بود
  .شودها صرف نظر میرعایت ایجاز از ذکر آن

-ي حماسی آن است، داستان پهلوانی جنبهمسئله این جاست که، آن بخش از شاهنامه که در میان عامه بیشتر مشهور شده،     

. ناخته شده نیستهاي ارزشمند دیگر شاهنامه براي عموم مردم شدوستی فردوسی و پارسی بانی اوست و سایر الیههاي آن، وطن
اي، ارتباط ملموسی با نیازهاي روزگارشان ندارد؛ اما اگر ي پهلوان اسطوره قصهگري بر همین اساس حق دارند بپندارند که روایت

  .شودوجوه دیگر شاهنامه هم معرفی شود،کهنه ناشدنی این کتاب کهن، بر همگان روشن می
هاي فکري جاذبه«ها هاي فراوانی انجام گرفته که یکی از  مهمترین آنپژوهشهاي اخیر بر سر موضوعات شاهنامه، در سال    

هایی که در عنوان. پردازدایشان در فصول جداگانه و مشبعی به موضوعات گوناگون شاهنامه می. دکتر احمد رنجبر است» فردوسی
، »مسأله والیت«، »دادگري و عدالت«، »دورزيخر«،»ستایش یزدان«: گیرند عبارتند ازآن کتاب، مورد تجزیه و تحلیل قرار می

شناخت «، »یابیآداب معاشرت و دوست«، »آشنایی با امور کشور داري«، »سخنوري«، »مقام زن«، »اهمیت دانش«، »تهذیب اخالق«
ت دنیا شده و از بطون ها پرداخته نو همچنان موضوعات مهم دیگري که در آن کتاب به آن» دعا و نیایش«، »جبر و اختیار«، »ماهی

هاي ها را از کلیدواژهموضوعات کلیدي و بنیادنی، نظیر عقل، عشق، عدالت، آفرینش، زندگی، مرگ که آنشاهنامه هستند؛ 
توانیم بگوییم انسان عصر ارتباطات به این مفاهیم بنیادین بی نیاز است؟ پاسخ روشن است؛ انسان روزگار آیا میدانند؛ شاهنامه می

ي باال بیشتر نیازمند شده  اشارههاي نوین شده است، به هرکدام از مضامین مورد آوريدرگیر جوالن سیاه و سفید فنّما که یکسره 
این جاست که . شوداست و به هر میزان، غفلت از آن مفاهیم بنیادین، در معرض گرفتار شدن در دام عناصر عصر ارتباطات می

ي  جلوهشاهنامه «: دهد که به تعبیر یکی دیگر از پژوهندگان شاهنامهود را نشان میي حقیقی خ چهرهاهمیت این گونه هشدارها 
بینان، نامه ناموران و ارمغان هاي آرمان گرایان، تجلی زیباي زیباپسندان، حکمت حکیمان، قداست قدیسان، آیینه عبرتآرمان

  )30: 1387قائم پناه،(»  .زمند استعارفان است که بی گمان بشر امروزي بیش از پیشینیان بدان محتاج و نیا
هاي خود در عصرهاي گوناگون با شود بگوییم که یک ایرانی مسلمان در بخشی از زندگی خود یا نسلی از نسلمگر می     

ها پرداخته شده ها تأکید شده و به آني نسلی و عصري از مسائل اساسی و مهمی نظیر مباحثی که در شاهنامه روي آن مشخصههر 
فردوسی را کهنه شدنی انگاشت؟ از سوي دیگر هم، نسل » داد « و» مهر « شود گفتمان روشن و سرشار ازشود؟ مگر میی نیاز میب

. جوان ما باید بداند که شاهنامه کتابی نیست که براي یک مقطع تاریخی خاصی یا حتی براي یک ملت خاصی سرایش شده باشد
ان است و هم تمام ابعاد زندگی بشر را مورد توجه دارد، این را در تصریح اسالمی ندوشن شاهنامه کتابی است که هم براي جهانی

ادعاي شاهنامه آن است که تنها کتاب یک ملّت نیست، کتابی جهانی است، و این، از همان درآمد کتاب « :به آشکاري باید یافت
شاهنامه کتابی است «: نویسدي ابعاد زندگی است می همهکتاب ي این که شاهنامه  دربارهو )  93: 1383ندوشن،(» .شوداستنباط می

داند که کسی مانند زال هفتصد سال فردوسی می. هاي زندگی در آن زده شود، به صراحت یا به رمزي حرف همهخواهد  یمکه 
همان (»      .ماهیت زندگی ها کنایه هستند براي نشان دادنکند، یا کسی چون ضحاك هزار سال پادشاهی ندارد، ولی این ینمعمر 

 :94(  
هر چند کار سرودن شاهنامه با مرگ حیکم «: نویسدي نو بودن شاهنامه می درباره» عرفان در شاهنامه«قائم پناه در کتاب     

ست داران لذا دو. یا تولد و  زایشی نو به نو داشته باشد. تواند تجدید شودتوس خاتمه یافته است؛ ولی باطن شاهنامه همواره می
 شاهنامه باید راه تعامل با آن را هردم از طریق دیگري بگشایند تا به تعبیري هر دم از این باغ بري رسیده و تازه تر از تازه تري چیده

توانند برتابند که زنده اند و ناگفته نماند که طریق تأویل را متونی می. چه این طریق همان طریق تأویل است. و برداشت شود
  )50: 1387قائم پناه،(» .ه قطعاً و یقیناً متنی زنده و ماندگار استشاهنام
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  :سرایدشفیعی کدکنی در ستایش فردوسی می
شــیواري و  دانایی            نه دیروزي،که امروزي ، نه امروزي ، که فردایی!  جــاودان مــردا !  بـزرگا ه  

  همـه فـرداي مـا در تـو، که بــاالیی و واالیــی           همه  دیــروز مـــا از تو، همه امروز ما با تــو    
ه قرنت همی بینم             که  آیی یمبالی و  یمرویی و  یمگویی و  یمچو زین جا بنگرم زان سوي د  

  )67: 1387به نقل از، قائم پناه،(                                                                                                                               
  

  هاي آن شناختی و خواستههاي جامعهنسل، ویژگی
 (Generation)تعریف نسل

ي  افرادي که  یهکلبه « : گویدشناس مشهور آلمانی، در تعریف نسل میجامعه) Schafers , Bernhard(برنهارد شفرز     
کنند و داراي ارزش یکسان هستند و تصوري نزدیک از راي نمونه در یک کشور زندگی میي اجتماعی ب مجموعهدر یک 

ی در محدوده برنهارد (» .گویندتر از خود متمایز هستند، نسل میتر و مسناي مشخص از گروه سنی جوانزندگی دارند و از نظر سنّ
شناسى، به گروهى  در جمعیت«: راي تعریف نسل چنین آمدههمچنین به نقل از دایرة المعارف علوم اجتماعی، ب) 37: 1386شفرز،

   )  48شماره : 1385پرسمان،(» .آغاز کرده یا پایان داده باشند اى از حیات را با یکدیگر شود که مرحله از افراد اطالق مى
  ي نسل،  واژهور از منظ«: ها این استي آن جملهها هم تصریحاتی دارند که از ي سنی نسل فاصلهشناسان براي جامعه    

» .شود؛ یعنی سه نسل در صد سال یا یک قرنفاصلۀ میان تولد والدین و تولد فرزندان است که معموال سی سال گرفته می
تر و مرتبط با این پژوهش است، بررسی نیازهاي یک نسل چه مهمپس از روشن شدن تعریف نسل، آن) 267: 1383آقابخشی،(

ي فردوسی و شناخت آن وجود دارد،  دربارههایی که البته در پرسش. قالب اسالمی مورد نظر استاست که مشخصاً نسل سوم ان
هاي بعدي وجود ندارد؛ اما احساس نیاز به پرسش و بایستگی پاسخ به تفاوت چندانی بین نسل اول تا اکنون انقالب اسالمی و نسل

ها و  یژگیوما که دقیقاً مورد بررسی این جستار است، خود،  نسل روزگار. هاي مختلف یکسان نیستآن، حتماً در میان نسل
و نقش سرعت و سبقت . هاي گذشته، کامالً متفاوت استي نسل همههایش نسبت به یی دارد که در بعضی از جنبهها خواسته
  .ي نوین، دنیاي این نسل را دیگرگون کرده است شدههاي کاربردي ي ارتباطات و دانش عرصه

ها، ي کهن به دغدغه شاهنامهتر این نسل بپردازیم و به ارتباط آن با شاهنامه و میزان پاسخگویی نکه به نیازهاي دقیقبراي ای    
ي محدود هدف تمرکز کنیم و نخست بر  جامعهاي نداریم جز این که بر روي یک هاي امروزي بپردازیم، چارهها و خواستهپرسش

ها و نیازهاي او را برشماریم، آن گاه به تر این نسل، خواستهشناختیِ مطمئناختی و روانشنهاي جامعهاساس مطالعات و پژوهش
ضمن اینکه خود فردوسی، اندیشمندي است که در همان زمان . هاي هرکدام از آن نیازها در نظرگاه فردوسی برآییمدنبال پاسخ

گذارد و زندگی خویش قدم در وادي سخت سرایش شاهنامه میزند و متعهدانه هم بر اساس نوعی نیاز سنجی دست به خلق اثر می
فردوسی توانست با «: توان به روشنی دریافت کهاین را از تأکید محمدجعفر یاحقی می. کندرا به نوعی فداي این معدن گوهر می
هاي گوناگون ی نسلي قوم ایرانی را که مشحون به حکمت و فرزانگاي که داشت حماسهنبوغ خاص خود و حس شاعري ویژه

» .ي خواستاران و جویندگان مفاهیم آن را وسعت بخشد بینی انسانی خود دایرهي خویش بیامیزد و با القاي جهان بود با نیاز زمانه
  ) 26: 1371یاحقی،(

رچه منابع اندکی به هاي نسل تازه پرداخته باشد، اگاي که دقیقاً به بازکاوي و بازشناسی خواستهدر پی یافتن کتاب یا مقاله    
 ها رسانهي  نسل سوم انقالب اسالمی، که در بسیاري از ي پژوهشی علی رضا محمدي، دربارهدست آمد؛ اما به نظرآمد که مقاله

هاي گوناگون نسل تواند مرجع خوبی براي برشماري خواستههم منتشر شده، می» پرسمان«ي دانشگاهی بازتاب داشته و در ماهنامه
موضوعات دیگري هم هستند که ) نسل سوم و به زودي نسل چهارم(هاي نسل نو روزگار ماضمن اینکه، نیازها و خواسته نو باشد،
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هاي انقالب اسالمی، نسل سوم انقالب اسالمی، ها، نسلتفاوت نسلدر آن پژوهش به مباحثی همچون . اندبه آن موارد اضافه شده
همچنین  ) 48شماره : 1385پرسمان،( .پرداخته شده... قتصادي و اجتماعی نسل سوم وهاي نسل سوم، نیازهاي فرهنگی، اخواسته

  :تر هستند عبارتند ازها که با این مقاله مرتبطشمارد که برخی از آني نسل سوم انقالب اسالمی را برمیها یژگیومواردي از 
  تر، دارند؛ تر و مستقل یافته ـ به لحاظ شخصیتی، هویتی شکل1

و بیش از آنکه به مظاهر دینی تکیه کنند، به جوهر و . دهند گرند و مظاهر اساسی را ترجیح می  جه به مظاهر دینی، گزینشـ در تو2
  گوهر دین تکیه دارند؛

  کاري در رفتارها تمایل دارند؛ دهند، آن طوري که هستند دیده شوند و کمتر به پنهان ـ بیشتر ترجیح می3
  اندیشند؛ هاي مختلف می جهان و فرهنگبینی، به تعامل با  ـ با خوش4
هاي فردي و اجتماعی را بیشتر از نسل گذشته، با مالك قابلیت دسترس، عملی بودن، راهگشا  گراست و طرح و برنامه ـ بیشتر واقع5

  سنجد؛ بودن، می
  ـ تمایل زیبایی شناختی و هنري این نسل، در مقایسه با نسل قبل بیشتر است؛6
  کند؛ با دیگران مراوده و معاشرت می تر و راحت ـ صمیمی7
  سوم میزان تبعیت و تأثیر پذیرش از دیگران بسیار باالست در نتیجه نسل سوم احتیاج به الگوي مناسب دارد؛ نسل -8
همچنین به دین و اخالق خود پایبند است و ابعاد فرهنگی، هنري و . ي ایرانی عالقه مند استها سنتاین نسل به فرهنگ و  -9

  .بسیار جذابیت دارد ها آنشناسی فرهنگ ایرانی براي زیبا
  )  همان( ... . و 

  را این چنین تقسیم و تشریح  ها خواستهي نسل نو است، که علی رضا محمدي آن ها خواستهتر است، موضوع اما آنچه مهم    
فراهم گردد،  هایش ى رفع خواستهاگر درك شود، مشکالت و نیازهایش شناخته شود و بستر مناسبى برا نسل سوم،«: می کند

این واقعیت است که نسل جوان و نوجوان، داراى  گر شناسى، بیان کاوشى گذرا در متون روان. مجال خودشکوفایى خواهد یافت
از نی نیاز به احساس رشد، کمال و خودشکوفایى،نیاز به دوستى  و مهربانى، :عبارتند از ها آن باشند که برخى از نیازهاى خاصى مى

احساس هویت و شناخت خود، نیاز به  نیاز به قدردانى نیاز به نیاز به استقالل، نیاز به مقبولیت و احترام، به امنیت و آسایش،
  )همان(» .احساس تعلق و نیاز به معنویت و مذهب

-و جامعه، نیاز به شناختن پشتوانهمندي خود نیاز به اخالق: آید که باید به نیازهاي باال، موارد دیگري را هم افزودبه نظر می     

نیاز به احساس هدف در  هاي فرهنگی خویش، نیاز به فراگیري عدالت اجتماعی و اقتصادي، نیاز به یک زندگی شایسته و بهتر و
و  ي این جستار ادامهدر . شناختی، نیازهاي اساسی نسل سوم استشناختی و جامعهبرآیند مورد توجه در این کنکاش روان. زندگى

ي نیازهاي طرح شده  عمدهپژوهان، به نگاه تازه، همیشگی و کاربردي فردوسی به با گشت و گذاري در شاهنامه و آثار شاهنامه
  . خواهیم پرداخت

   
 نیاز به احساس رشد، کمال و خودشکوفایى 

) 1190: 1379فردوسی،( »ا ایمنیبه دانش بود مرد ر«. آیدرشد، کمال و شکوفایی، جز از مسیر دانش و دانایی به دست نمی    
شاهنامه کتابی است که در «. ي عظیم فرهنگی ماست، تأکید بر خردورزي است هاي شاهنامه که پشتوانهمایهاز مشهورترین درون

ي شاهنامه را در دو  اسالمی ندوشن، عصاره) 10: 1369رنجبر،(» .آن عقل و خرد و دانش و علم بر همه چیز ترجیح داده شده است
ي شاهان است و نه  بینیم که این کتاب نه حماسهبر سر هم اگر به عمق شاهنامه فرو رویم می«: داندمی» خرد«و » داد«گوهر 

پس به غیر از ) 29: 1370ندوشن،(» ي آنند مایه جانبداري از قوم و ملّت خاصی دارد؛ کتاب زندگی است، داد و خرد، جان
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ی قصهعناصر پر کابرد حکمتدادگري، عقل، دانش، بینایی و آگاهی،  به دست دانش و . هاي شاهنامه استها و اندرزها و حتّ
ي اصلی شاهنامه است؛ اصالً  کلیدواژه» خرد«. شودي شاهنامه باز می خردمندي است که گره از کارها و کارزارهاي فروبسته

به عنوان مثال؛ این بیت را همه حفظ هستیم؛  .نامندمی» شاعر خرد«فردوسی را به خاطر همین رویکرد دانش محورانه است که 
هر کس به دانش و علم : اش این است، معناي امروزي و ساده»زدانش دل پیر برنا بود/ توانا بود هر که دانا بود «: خوانیمشروان می

 .هرکس دانش دارد، قدرت و توانایی هم دارد! شودمجهز باشد، ابر قدرت می

را در البالي همین بیت نازنین و » ي فرهنگی بسته«ها از زبان یکی از نوابغمان، این ت که ما ایرانینزدیک به هزارسال اس     
ي فضا و بعد  هاي سنگی را وانهد و به دنیاي فشردهروان پیچاندیم و براي انسانی که از غارها آمده بود تا خط میخی را و لوحه

هاي انگیز بشر در عرصهدر واقع پیشرفت شگفت. ایمها در آورد، هدیه دادهسماناینترنت بپیوندد و سر از اسرار خدا در آن سوي آ
ي فشرده اما پر مغز از دامان فرهنگی یک ملت مسلمان و  این بسته. ي لطیف حکیم توس است گوناگون علمی ترجمان همین اشاره

آیا هزار سال پیش زمان کمی است براي . ده استریشه دار و از زبان یکی از فرزانگان نامدارش، گفته، نوشته و پراکنده گردی
ي فرهنگی مدرن؟ آیا همین یک اشاره کافی نیست که بگوییم و اعتراف کنیم که فردوسی به درد  آفرینش و گسترش یک بسته

ها و هد کاستیخوانسلی که می. هاي بلند دانش و دانایی است خورد، دقیقاً به درد نسل ما، نسلی که در پی برداشتن گامنسل ما می
هاي هاي علمی خویش را در قرون گذشته جبران کند و با تکیه بر فرهنگ پربار و گران سنگ خویش به سمت فتح قلهسستی

زند که تا خردمندي  بیش از هزار سال است که آن حکیم بزرگ و یادگار ایران کهن، با صدایی بلند فریاد می. دانش، خیز بردارد
ي سترگ خود، اول خداوندگار حکیم  او در شاهنامه. ود نسازید، از زندگی بهره اي درخور نخواهید بردي خ و دانشوري را پیشه

  :پردازد؛ ستایش خرد و خردورزيکند و سپس به ستایش علم و دانش میرا ستایش می
  دست گیرد به هر دو سراي » خرد«دلگشاي                  » خــرد«رهنــماي و » خرد«

  نی و زویــت غمـــیست                  ازویـت فـزونی و هم زو کمیست ازو شــادما
  که دانـــا ز گفــتار او  بـر خـورد»                   خرد«چه گفت آن سخنگوي مرد از

  را ز پیش                  دلش گردد از کرده ي خویش،ریش» خـرد«کـسی کـاو نـدارد 
  د  ورا                    هـمان خـویش، بیـگانه دانـد  وراهــشیوار ، دیــوانه خــوانــ

                                                                                 )11: 1379،فردوسی( ازویــی به هـــر دو سـراي ارجمند                   گسسـته خـرد، پــاي دارد به بـند                 
 : و بعد توجه و تأکید او به اهمیت دانشوري وخردمندي به گونه ایست که به حق او را شاعر خرد نامیدند

  )276: همان(زشب روشــنایی نجـوید کسـی            کجا بهره دارد ز دانش بسی 
  )13: همان(تو را دانش و دین رهاند درست            درِ رستگاري ببایدت جست 
  )11:همان(ز  هر دانشی چون سخن بشنوي            از آموختن یک زمان نغنوي

  )13: همان(به رنج اندر آري تنت را رواست           که خود رنج بردن به دانش سزاست 
ي  یوهشادي در نگاه فردوسی، محصول خردورزي و دانش است و م. داندي  شادمانی هم می فردوسی، دانش و عقل را مایه    

  :داندعلم را شادمانی می
  ) 1138: 1379فردوسی،(همیـــشه خـردمند و امیــد وار             نبیند جز از شادي روزگار 

  ) 1178: 1379فردوسی،(چنین داد پاسخ که داناست، شاد             دگر آنکه شرمش بود با نژاد 
  )همان(را همی پرورد   چنین داد پاسخ که هر کو خرد               بپرورد جان
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آن چنان در شاهنامه پاسداشت احساس دانایی وخودشکوفایی وکمال، تأکید شده است که آن را به ویژگی برتر فرهنگی     
ي بشر، گوهر دانش ورزي و  ي فرهنگی فردوسی به جهان بشر و براي همیشه بنابراین نخستین بسته. ایرانیان تبدیل کرده است

  .خردمداري است
 

 یاز به دوستى، مهربانى، عشق و معاشرتن
گوش سپردن و . داشتن تلقی درست و هدایت گر و پیش برنده اي از  دوستی و محبت و عشق، نیاز جدي نسل جوان ماست    

ي دانستن روزگار ما را  تشنهي موضوع دوستی و محبت، جوان  دربارهي کامالً کاربردي و امروزین فردوسی ها دعوتدل نهادن به 
روشن است که آدمی نیاز دارد که به او محبت شود؛ او را دوست بدارند . دهد یماز بیراهه رفتن در هیاهوي عصر ارتباطات نجات 
-هاي بیدوست ندارد که محیط پیرامون خود را آلوده به کینه و دشمنی و جدال. و خود بتواند هنر دوستن داشتن را در دل بپرورد

توان از جهات گوناگون مورد توجه قرار داد؛ اما آن چه این جا باید به آن بپردازیم میرا مهربانی  موضوع دوستی و. اساس ببیند
ها است، چه جایگاهی دارد؟ البته که پرداختن به ها و پهلوانیاین است که دوستی و مهرورزي در شاهنامه که حکایت جنگاوري

ي  شاهنامهتقل نیاز دارد؛ اما براي آن که مشخص گردد که در تمام جوانب این پرسش مهم و بنیادین، خود یک پژوهش مس
 یکی. هاي گوناگونی از دوستی و عشق و محبت به یادگار گذارده شده است، بهتر است از چند منظر بدان بنگریمسترگ، پیام

ت هاي آغازین ش فردوسی در بیت. که از مراتب اعالي دوستی و محبت است) ع(دوستی و مودت با اهل بیت اهنامه، عالقه و محب
اي از آن داند که گزیده را راه خوشبختی بشر می)ص(دارد و محبت به خاندان رسول اهللا اعالم می) ع(خود را به حضرت علی 

 : ابیات عبارتند از

  به دل گفت اگر با نبی و وصـــی                        شـوم غـرقه دارم دو یـار وفـــی 
  جــاي سراي به نزد نبی و علی گیر                         دیـــــگر اگر چشـــم داري به

  گرت زیــن بد آید گناه منــست                        چنین است و این دین و راه منست
  حیــدرم بــگذرم                         چنــان دان که خــاك پی برین زادم و هــم برین

 )18: 1379،فردوسی(لیست                    ازو زارتــــر در جــهان زار کیست؟                هرآنکس که درجانش بغض ع

نه تنها نداي دوستی و مهرورزي در . زیستی اجتماعی استدیگري، اهمیت دوستی و مهربانی در زندگی و آثار آن در هم   
رسد که حتی براي نوع دوستی و هایش، به گوش مییل داستاني فردوسی هم به تصریح در ابیات و هم در تحل ي شاهنامه گستره

هاي کلیدي و مؤثري دارد؛ حتی آداب معاشرت و آیین دوست یابی هم از نگاه جامع یابی هم توصیهآداب معاشرت و دوست
بردي اند که خصوصیاتی که در شاهنامه براي انتخاب دوست برشمارده شده آن چنان زنده و کار. االطراف فردوسی دور نیست

رنگی، فروتنی، هوشمندي، جوانمردي، عدالت ورزي، خوش خلقی، گویی براي امروز ما توصیه شده اند؛ دانشوري، راستی و یک
هایی است که در جاي جاي از ویژگی... خوش رفتاري، پاکی، غمخواري، خوش رویی، دوري گزینی از گناه، کردار نیک و

همچنین، دوستی با مردم، دوست ) فصل دهم:1369رنجبر، .:ك.ر(وست سفارش شده است شاهنامه به عنوان معیار انتخاب د
از دیگر مظاهر دوستی اند که در شاهنامه ... داشتن وطن، زبان، میراث کهن و بومی ایران زمین، دوست داشتن خیر و خوبی و

  .بازتاب فراوانی دارند
  :ها برخی نمونه

  )1100: 1379،فردوسی(به از دوست مردي که نادان بود   چو دانا تو را دشمن جان بود         
  )677: همان (که ناخوش بود دوستی با کسی         که مایه ندارد ز دانش بسی 

  )1191: همان(کسی کو فروتن تر و راد تر             دل دوستانش بدو شاد تر 
  )1110: همان(ند همان دوستی با کسی کن بلند          که باشد به سختی تو را سودم
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عشق اصیل ایرانی . داشته باشد» عشق«یکی دیگر از نیازهاي مهم و حیاتی نسل امروز ما این است که شناخت درستی از    
نه  عشق در شاهنامه،. هاي مجازي و حقیقی را از هم تشخیص دهد هاي عشق مسلمان را بشناسد تا در پیچاپیچ دنیاي معاصر، نشان

ي لذت طلبی دارد؛ آن سان که در برخی  ؛ آن سان که در شعر شاعران بزرگ عرفانی ما نموده شده و نه جنبهي عرفانی دارد جنبه
اگر به دنبال عشقی پاك «: نویسد در همین راستا علی اکبر ترابی در جامعه شناسی ادبیات می. آثار شعري و غیر شعري وجود دارد

عشقی با معیارهاي اخالقی هستیم، مسلماً چنین عشقی را بیشتر از هر شعر و غزل  و بی شائبه، عشقی صادقانه و دوجانبه و سرانجام
جلوه اي ایرانی دارد؛ آن چه با روح عشق در شاهنامه ) 30: 1380ترابی،(» ... .شاعران بزرگ دیگر در شعر فردوسی خواهیم یافت

دهد،  شاهنامه را مورد واکاوي دقیق و معرفی قرار میهاي  محمد امین ریاحی که بسیاري از الیه. یک ایرانی نجیب همخوانی دارد
ي زال و  هاي عاشقانه داستان. هاي غیر ایرانی باشد نیست معتقد است که عشق در شاهنامه عشق وارداتی که ره آورد فرهنگ

شیرین از این دست رودابه، رستم و تهمینه، بیژن و منیژه، گشتاسب و کتایون ، بهرام گور و دختر گوهر فروش و خسرو پرویز و 
ي سودابه را  ي عشق به هوس آلوده خواهد خاك پاي سگ معشوق شود و اگر هم قصه هاي شاهنامه هیچ عاشقی نمی در عشق. اند

وي در همان کتاب ) 1375برگرفته از فردوسی، ریاحی،. (کند کند، سرانجام وخیم و فاجعه بار آن را هم رو میبازسرایی می
نامه جالل و شکوه حماسی دارد و سزاوار پهلوانان شاهنامه است؛ عشقی بزرگوارانه و نجیبانه و خردمندانه عشق در شاه«: گوید می

و این همه پرتویی از . توأم با وقار و شرم و آذر و بزرگ منشی و پاکدامنی است، و دور از هوي و هوس و لذت طلبی و کامجویی
  )299: 1375ریاحی،(»  ... .شق، زناشویی وداشتن فرزند استهدف در ع. وقار و شخصیت حکیمانه خود فردوسی است

هایی که امروزه در مسیر دفترهاي عقد و ازدواج تا  بسیاري از مدل. هاي فردوسی درمانگرند نه ویرانگر بینیم که عشق می
  .کند هاي پاك فردوسی عالجشان می ي عشق بینیم، بی تردید نسخه هاي  طالق می دادگاه
  

  ، آسایش، مقبولیت و احترام            نیاز به امنیت
این که مدرنیته، توانسته است آسایش و افزارش را براي بشر روزگار ما به ارمغان آورد، آشکار است؛ اما اینکه آرامش را     

ن شناختی، ي نیازهاي نسل نو از منظر روا پژوهندهبه نظرم مقصود اصلی . بدهد، بحث دیگري است ها انسانهم توانسته است به 
فردوسی » روحانی«و » معنایی«ي ها نسخهاین در حالیست که . همان آرامش باشد که بشر در هیاهوي مدرنتیه آن را گم کرده است

  .هاست انسانهمان اکسیر آرامش بخش  براي 
باید شیرینی شهد  ي امنیت و آسایش را بچشد باید لوازم آن را بشناسد؛ مثالً مزهبه هر روي، براي آن که جوان امروز     

النعمتان (صحت و امنیت که دو نعمت مجهول می دانیمشان. عدالت و آشتی متضمن امنیت و آسایش است. عدالت را تجربه کند
ي فراگیر بزرگ نشود و ها بحرانوقتی کشوري درگیر . هاي همیشگی بشر بوده و هستاز خواسته) االصحه واالمان: مجهولتان

تش می خواستهگذراند، تندرستی و امنیت، ون بالیاي طبیعی و غیرطبیعی میروزگار را در شرایط بد ل ملّ گردد؛ در بسترهاي ي او
ت است که مردم  آن کشور به فکر پیشرفت در سایر سطوح زندگی می افتند و در آن راه تالش فراهم شدة تندرستی و امنی  

ي بزرگی بردارد به امنیت و آسایش نیاز دارد ها گامهاي دانش و پیشرفت باید براي رسیدن به قلهنسل امروز ما هم که می. کنندمی
ي عدالت، چه  هیساامنیت و آسایش جز در . هاي فرهنگی و بومی ایران زمین تالش کندمند براي رساندن پیامتا در فضایی عدالت

؛ چرخد یم» دادگري«دند که شاهنامه بر مدار تمامی شاهنامه پژوهان معتق. شودعدالت اجتماعی و چه عدالت اقتصادي فراهم نمی
ي ملی ایران بر نبرد جاودانی میان نیکی  حماسهاساس «: آن گونه که گفته اند. »شر«علیه » خیر«و مبارزه » بیداد«علیه » داد«ي  مبارزه

لت خواهی و عدالت عدا. ي سخن فردوسی، عدالت است هیماي جان  همه) 185: 1375ریاحی،(» و بدي، روشنایی و تاریکی است
» داد و دادگري و عدالت بیش از هر چیز مورد توجه فردوسی است«: سدینو یمي فکري فردوسی ها جاذبهي  سندهینو. ورزي
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ي عمر قوم ایرانی است اگر  شهیشي  منزلهداد در شاهنامه به «: دیگو یمو در همین رابطه، اسالمی ندوشن )  91: 1369رنجبر،(
  :یی از خود شاهنامهها نمونهو اینک ) 24: 1370ي نامور، نامه(» ن قوم فرا رسیده استشکست برداشت زوال ای

  )927: 1379،فردوسی(به جز داد و خوبی مکن در جهان         پناه کهان باش و فرّ مهان 
ي و کاستی    )1042: همان(چو داد و دهش باشد و راستی             بپیچد دل از کژّ

  )640:همان(جز به داد        که از داد باشی تو پیروز و شاد  مگردان زبان زین سپس
صدها بیت وجود دارد که مستقیماً بر روي داد و دادگري  شود یمي شاهنامه استنباط ها داستانو به جز مفهوم دادگري که از     

  )91ي فکري فردوسی، ص ها جاذبهفصل سوم . ك.ر. ( تأکید شده است
تا جامعه اي . ه همان شکلی و ماهیتی که مورد تأکید فردوسی است، زمینه ساز امنیت و آسایش استگفتیم که دادگري، ب    
ي دیگر  فرهنگیِ درمانگر و حیات بخش  بستههمچنین  . سدمندي را در درون خویش نهادینه نکند، به آسایش حقیقی نمیعدالت

ي شاهنامه ها قصهشاید واژگان و . ح و دفاع است نه جنگاست؛ آري آشتی؛ شاهنامه سراسر کتاب صل» فرهنگ آشتی«فردوسی 
براي  شیها جنگبوي جنگ بدهند؛ اما کالم و پیام شاهنامه صلح و آشتی و امنیت است؛ پیام شاهنامه ایجاد صلح عمومی است؛ 

مین ریاحی در محمد ا. ؛ شاهنامه کتاب صلح است نه جنگکشند یمکشند؛ جنگاورانش براي صلح شمشیر داد و آشتی لشکر می
گاه به قصد تصرف دیگران یا تحمیل کیش وآیین خویش یا به هاي ایرانیان در شاهنامه هیچجنگ«: نویسدکتاب فردوسی می

» .تاختندي اسکند و چنگیز و تیمور نیست که از شرق تا غرب ایران می حماسهشاهنامه، . چنگ آوردن غنایم جنگی نیست
تش صلح جویی است« :نامور آمده که ي نامهو در ) 199: 1375ریاحی،( 1370ندوشن،(».شاهنامه کتاب سراپا جنگ است ولی ماهی 
:24  (  

براي اینکه بتواند صلح پایدار در دنیا برقرار دارد، ناچار است که «: سدینو یمدر همین باره، جاي دیگري، اسالمی ندوشن     
سامانی در جهان برقرار  خواهد یمنگ نوع دیگري است و ماهیتی است که نبرد میان خوبی و بدي را دنبال کند، بنابراین ماهیت ج

  )98: 1383از رودکی تا بهار،(» زدوده شوند از زندگی انسان ها جنگشود که این 
  :داند یمفردوسی  اصالً ستیزه جویی و جنگ افروزي را رسم پلنگان 
  )1238: 1379،فردوسی( آوریم     نباید که راه پلنگ آوریم                که با هرکسی راي جنگ

  )930: همان(ستیزه نه خوب آید از  نامجوي       بپرهیز و گرد ستیزه مپوي            
  :دیگو یمو این بخش از رستم و اسفندیار که شناساتر است، که رستم در تالش براي منصرف کردن اسفندیار از جنگ     

  ...ي دانش و فرّ و هور ندهیفزاهمی گفت کاي پاك دادار هور      
  ...که چندین بپیچم که اسفندیار        مگر سر بپیچاند از کار زار

  )778: همان(ي ماه و تیر               نندهیآفربه باد افره این گناهم مگیر           تویی 
بها از دل فرهنگ ریشه دارش؛ رانخواهد؟ سوغاتی گآوردي از این ارزشمندتر میاش، رهآیا نسل جوان ما از مفاخر گذشته   

  سوغات داد و آشتی؟
براي انسان حرمت و احترام زیاد قائل است به همین . ورزدبه نوع انسان عشق می. و نیز فردوسی شاعر انس و دوستی است    

سرانجام پیروزي از آنِ  باید همي داد و بیداد، سیاهی و سپیدي و  ي خیر و شر است؛ مبازره دلیل است که سراسر شاهنامه مبارزه
  :گویدمحمود حکیمی می. ها را از چنگال اهریمنان و دیوها برهاندخواهد زندگی انساناو می. خوبی و خیر باشد

هاي بی گناه از ها و وارد کردن تهمت و افترا بر انسانتحقیر انسان. داندهاي مردمان میفردوسی بدترین رفتار را شکستن دل«
ها را پاس داند که حتی در اوج خشم حرمت انسان ي توس نا بخشودنی است و انسان فرهیخته را آن کس می نظرحکیم فرزانه

  )118: 1380حکیمی،(» دارد
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  ) 930: 1379،فردوسی(خنک آنکه در خشم هشیارتر            همان بر زمین او بی آزارتر  
  )930: همان(کنید  همه راست گویید و نیکی کنید           دل نیک پی مردمان مش

ت و احترام بدو نگریست براي آن که جوان احساس حرمت کند باید به دیده     ر . ي مقبولیدر برابرش نباید گردن فرازي و تکب
نباید در برابر کسی از من و ما «: فردوسی اعتقاد دارد که. کنددرك واقعی نیازهاي جوان و نوجوان امروزي، او را دلگرم می. کرد
اصوالً انسان ) 65: 1380حکیمی،. (داندزنیم؛ این آغاز بداندیشی است و بداندیشی را از عوامل پدید آمدن کیش اهریمنی میدم ب

  .همه چیز براي بهتر شدن زندگی اوست؛ بلکه براي برتر شدن زندگی او. در برابر فردوسی محترم و محور اصلی عالم است
  
  س تعلقاحساس هویت، شناخت خود و احسا نیاز به

ي  مقالهعباس ایزدپناه در . ي ایرانیان مسلمان شهیاندنما از فرهنگ و اي تمامآیینه. ي فرهنگی ایرانیان است شناسنامهشاهنامه      
شناسانه و جامع مورد اگر فرهنگ و تمدن ایران را با نگاه و رویکرد معرفت«: نویسدمی» هویت تمدن ایران در نگاه شاهنامه«

به میزان تمدن ایران باستان، هویت واقعى و جامع انسان ) به جز اسالم نبوى(دهیم، نتیجه خواهیم گرفت که هیچ تمدنى بررسى قرار
ت دینى ایران باستان و آثار تاریخى گرایانه و جامعاین مدعا را هم از طریق تحلیل معرفت. را به رسمیت نشناخته است نگرانه به هوی

  )46ي  مقاله: 1390نرم افزار شاهنامه،(» ر داد و هم با تأمل و تعمق در شاهنامه حکیم فردوسىتوان مورد اثبات قرا آن مى
ی، از خواسته شناسنامهو اکنون نیاز به بازشناسی هویت و      نیاز به احساس هویت و شناخت خود،  .  هاي نسل تازه استي ملّ

تر در موضوع احساس تعلّق در مراتب پایین شناختی،ي جامعه حوزهدر . دبا نیاز به احساس تعلّق را باید در یک مقوله دید و سنجی
تر، به غیر از آن، تعلّق به جامعه و پیشینه و و در مراتب باالتر و جدي. گیردي تعلّق به دوستان و خانواده مورد تحقیق قرار می رهیدا

او دوست . یابدایرانی به او معرفی شود بدان تعلّق خاطر میاگر هویت جوان امروز  .مبانی فرهنگی آن هم، مهم و قابل توجه است
البته پیش از آن دوست دارد و از آن باالتر، نیاز دارد هویت خود را در یک . ي میهنش باز بیابد شناسنامهدارد جایگاه خود را در 

هاي گوناگون مدرنیته قرار گرفته مؤلفهنسل امروز که در برابر . تعریف پرمایه و مباهات برانگیز با زبان امروزي خویش بشناسد
اش به استقبال ره آوردهاي جهانی شدن برود تا محو درآن هاي بومیاست، ایرانی بودنش را باید بازتعریف کند، و با داشته

ر کتاب و کدام شخصیتی است که بر ایران و ایرانی بودن به اندازه فردوسی تمرکز دارد؟ محمدامین ریاحی د. بازارگاه نگردد
از آغاز تا انجام نام ایران .در شاهنامه بیش از هر کتابی نام ایران آمده است«: نویسدمی» ایران زمین در شاهنامه«به نقل از » فردوسی«

) 277: 1375ریاحی،(»یاد شده است 1740بار، و روي هم رفته از ایران و ایرانی  40بار، آزاده به معنی ایرانی  400بار، ایرانی  1300
بی تعارف باید بگوییم از اینکه به . است» براي ایران«و » با ایران«، »از ایران«این البته سواي درون متن شاهنامه است که یک سر 

ی به مخاطب خود بگوییم که مثالً  - ، احساس تعلّق و وابستگی نمی»ي ماست حافظهحافظ، «یا » شاهنامه، هویت ماست«صورت کلّ

هاند میان هیاهوي دنیاي پر زرق و برق ستارهتوهمین جاست که نمی. کند هاي مسافرت انسان به مریخ هاي فوتبال و هالیوود و قص
اب و شگفت مدرنیته، با شناسنامهو دیگر جلوه تیها و اخبار جذّ کننده و تحسین برانگیزي اش ارتباط قانعها و معیارهاي فاخر سنّ

ال و همههیچ سازمان و تریبو! حق هم دارد. برقرار کند دوستی فردوسی را گیري، مثالً تفاوت بین معناي نژادپرستی و وطنن فع
ی نژادپرستی را هم برنمی. دانداو پرستش وطن را، به درستی، گناه و شرك می. برایش تبیین نکرده است تابد و معلوم است که حتّ

توضیح این .یانش، پرستش وطن نیست؛ نژادپرستی نیستي فردوسی از وطن و ک جانانهیابد؛ در حالیکه دفاع به آن تعلق هم نمی
دامین ریاحی بشنویم بات جاهالنه و «: بخش را بهتر است از زبان محم گاهی از وطن پرستی مفهومی توأم با نژاد پرستی و تعص

فردوسی احساسی پرستی وطن. هاستپرستی در شاهنامه برکنار از این آالیشوطن. رسدنفرت بی جا از هر بیگانه به ذهن می
ی دور از نژادپرستی است عاطفهحکیمانه توأم با اعتدال و خردمندي و  عشق به ایران در شاهنامه به مفهوم عشق به . ي انسانی و بکلّ
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نفرتی که نسبت . ها از عدالت استفرهنگ مردم ایران، و آرامش و آبادي ایران و آزادي وآسایش مردم ایران و برخورداري آن
  )        193: 1375ریاحی،(»  .نفرت از مهاجم به مفهوم نفرت از ظلم است...نیست ها آنهست به سبب تبار  به مهاجمان

دوستی فردوسی اگر براي نسل امروز ما تبیین گردد، بی تردید، همان احساس فردوسی در او چنین تعریف جامعی از وطن    
  .  آوردکند و این گوهري است که تعلق خاطر میهمدلی میشود و با نفرت از ظلم و ویرانگري حکیم طوس زنده می

شرایط الزم «. کندها را تقسیم میدار هیچ پادشاهی نیست، آنوام. فردوسی حتی در یادکرد از شاهان، هم گزینش گر است    
یز از دروغ و پیمان براي پادشاهان خوب را چون دادگري و خرد و شرم و بخشندگی و آبادگري و جهان داري و بیداري و پره

  »شکنی و تامین آسایش و خوشنودي مردم بارها بیان کرده است
  چو یزدان کسی را کند نیک بخت            سزاوار شاهی و زیباي تخت 

  )208:همان(خرد دارد و فـرّ و شرم و نژاد                 بود راد و پیروز و از داد، شاد       
الشّعراي بهار به ملک. هاي فرهنگ ایرانی پیش از خویش نیز هستي درخشندگی دهنده ضمن آنکه فردوسی بازتاب    

  : زیبایی سروده اند
  آن چه کورش کرد و دارا، و آن چه زرتشت مهین         زنده گشت از همت فردوسی سحر آفرین

: 1387به نقل از قائم پناه،(از داد و دین   تازه گشت از طبع حکمت زاي فردوسی به دهر          آن چه کردند آن بزرگان در جهان
64(  

ي زبان فارسی و مسائل جا است که به مقولهدر مبحث هویت، به. زبان فارسی و ماندگاري آن هم مدیون فردوسی است    
النی شدن بحث، ي نخستین ادب فارسی هم هست بپردازیم که به دلیل آشکار بودن و نیز طو هیپامربوط به آن و نیز این که شاهنامه 

  .میگذر یماز آن جهات 
کند و را دست چین می ها یخوبگر است؛ مند و صاحب اراده است؛ گزینشاي مالكکه فردوسی، فرزانه مینیب یمبنا بر این     

برایش  هیچ دلیل ندارد که اگر این بخش از بطون شاهنامه براي نسل امروزي ما تبیبن و تشریح شود،. کندپیشکش می ها نسلبه 
ي بومی و پاك و متعالی ببالد ها شهیاندگردد، تا به این جاذبه نداشته باشد، بلکه نیاز جدي او که بازیابی گذشته است، برطرف می

-این گونه است که جوان ما احساس تعلق پیدا می. هاي بیگانه خود را تهی و بی مایه و بی تاریخ نینگاردو در برابر هجوم فرهنگ

بالد؛ در برابر زرق و برق دنیاي مدرن می ها بدانو . شودي افتخار آمیز خود آشنا میها کانونخود؛ با گذشته و کند به هویت 
هاي قوي و مشهور در سطح جهان دارد با آرامش و اطمینان بیشتري با جوانی که احساس کند پشیتبان. شودواخورده و فریفته نمی

  . شوددنیاي رنگارنگ مدرنیته مواجه می
  

   نیاز به معنویت 
در این جا، بنا نیست و نیازي هم نیست . هاي فراوانی نوشته شده استها و مقالهدربارة دین و مذهب و کیش فردوسی کتاب    

سپاسی، ارادت به شناسی و یزدانیزدان. تا به آن حوزه ورود یابیم؛ اما آن چه مورد توجه است، جایگاه معنویت در شاهنامه است
به . آن چنان آشکار هستند که نیازي به بازگویی ندارند... ، بهره گرفتن از قرآن و حدیث و)ع(و حضرت علی) ص(منبی اکر

م است فردوسی، حکیمی است یکتاپرست و مسلمانی پاك اعتقاد و دوستدار خاندان پاك «: تصریح محمدامین  ریاحی آن چه مسلّ
  )  233: 1382ریاحی،(» ).ص(رسول اهللا 

ی که از هزار سال پیش تا کنون، گفتمان فردوسی را به جز پذیرش در میان هموطنان و همزبانان، به سمت  مؤلفهاما      ي مهم
اي که نگذارد نسل رویارو با رنگارنگی و درست همان شاکله. پذیرش جهانی سوق داده است، معنویت حاکم بر شاهنامه است

آن روح معنوي حاکم بر شاهنامه؛ در حقیقت یک گفتمان . اخوردگی بکندپیچاپیچی دنیاي ارتباطات احساس پوچی و سپس و
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ي نسل  فروبستهآید و اگر به درستی شناخته و معرفی شود، گره از کارهاي ي هر انسانی موافق می ذائقهزیبا و اثرگذار است که با 
-بخشی و حقیقتنیکویی، پاکی، سعادتبنابراین حیف است دنیاي سراسر خداسپاسی، . کندجویاي معرفت و دانایی را وا می

ي ما پنهان  تازهنگاري از دید نسل هاي رویین آن مثل حماسه سرایی و پهلوانی و تاریخي فردوسی در زیر الیه شاهنامهخواهی 
  .   بماند

  
  تو بر کـردگار روان و خـرد                             ستایش گزین تا چه اندر خورد

  روان                             که چون باید او را ستودن توان وشنببین اي خردمند ر
  ست                          به بیچارگان بر، بباید گریستهمه دانش ما به بیچارگی

  )448: 1379،فردوسی(ست              روان وخرد را جزین راه نیست توخستو شوآن را که هست و یکی
خویش را آذین ببندد و   باشکوه  بیت خواهد نزدیک به شصت هزارن آغاز شاهنامه، وقتی میحکیم طوسی، در هما   
ي هزاران بیت  آفریننده. کندهایش به بیت نخست اندیشه میي اوقات سروده ي نامور خویش را آغاز کند، البد بیش از بقیه شاهنامه

ي شکوهمند  ر ذوق و استعداد شاعري، بیت اول را در تارك نامهي هزاران قافیه، اتفاقی و به ذوق شاعرانگی و بنا ب و چیننده
     :نشاندخویش نمی

  کزین برتر اندیشه برنگذرد                              به نام خداوند جان و خرد 
ر پاکی و معنویتی که ریشه د. شودتر میآسا، روح معنوي حاکم بر شاهنامه نمایانبا قدري تأمل در همین مدخل شگفت    

یا   اي باالتر از بار موسیقیاییخوانیمش، انگاري یک لطیفهروان می. بیتی که همه آن را از بـر هستیم . اش داردزاللی سراینده
آید، آن حکیم با کمی مداقّه و غور در این بیت نخست، به نظر می. هاي این بیت نهفته استسرایی در ذات واژهشکوه حماسه
... ها را نداردبندد؛ فردوسی مشکل قافیه ندارد، مشکل بیت ندارد، مشکل چیدمان واژهاس تمام، اولین بیت را میایرانی، با وسو

را عمیقاً، به خویش جلب کند؛ شاید  توجه خالق !را به دست آورد  حکیم، اصرار دارد در همین بیت نخست، دل خداي خویش
زند، حتماً از بحر تأمل خویش، جواهري وانا مثل فردوسی، وقتی به دریاي تفکر میاي تکند، نابغهنشیند و اندیشه میها میساعت

خواهد در همین بیت آغازین، به آخر راه برسد و دل محبوب را به اینک، فردوسی عزیز می. کندمعتبر و گران قیمت صید می
ي  ي چهل مرتبه با کدام صفتش یاد کند، از پلهخواهد سنگ اول را درست بنهد؛ البد از خودش پرسید که خدا را چنگ آورد؛ می

و نیز جواز ورود به بوستان لطفش را ! داند دست روي کدام هنر خداوندي بگذارد تا قانعش کندرود؛ نمیخلقت، باال و پایین می
چه ! ، به به »خرد«و» جان«: افتدترین خلقت خداوندي میترین و نابترین، ظریفترین، شگفتناگهان چشمش به پیچیده. بگیرد
و تردیدي نیست که ناگهان، چون » به نام خداوند جان و خرد :اي، چه خلقتی، چه کشف فلسفی ومعرفتی و شاعرانه ايلطیفه

خواستم تو را به بهترین آفریده ات یاد کنم دیدم این جان خدایا مرا ببخش؛ می: گویدزند و می ناتوانان و عاجزان دست بر سر می
سفرفردوسی، با همین » کزین برتر اندیشه برنگذرد«: دهد مرا ببخش بیش از دیگر عقلم قد نمی. شگفت و پیچیده اندو خرد، عجب 
و مصراع دوم، نهایت تواضع . شود؛ متناقض نمایی از عظمت و عجز؛ مصراع نخست، اوج هنرمندي و شکوه خالق دو بال آغاز می

را با تمام قامتش ببینی، چاره نداري جز آن که چشمانت را به همین دو لطیفه تو هم اگر بخواهی فردوسی . و خاك نهادي مخلوق
. کشاندي هجاهاي حماسی خویش می گیرد و به اندرونی کاخ مجلل و افراشتهو بدین شکل دست مخاطب را می... عادت دهی

  .»ي فردوسی شاهنامه«کاخ بلند و بی نمونه اي به نام 
گشاي مناسبی براي فهم زبان عرفان ایرانی ـ اسالمی به نسل عرفان فردوسی راه. م هستحتی سخن از عرفان فردوسی ه    

براي آن که عامه در فهم این زبان سنگین دچار مشکل نشود و در . دانیم که زبان عرفان، زبان سنگینی استمی. جوان است
، راه ساده تري براي آن زبان برگزینیم، زبان عرفان هاي نوظهوري است که آبشخور غیر ایرانی دارند روزگار ما که سخن از عرفان



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٤٩٤ 
 

کرده است، با » عرفان در شاهنامه«در این زمینه، به نظرم کاري که آقاي قائم پناه در . هاي بهتر و اثرگذار است فردوسی از نسخه
تواند یاریگر خوبی شد، میي عرفان گفته  ي زبان ساده براي آن چه درباره» هرمنوتیک و رمز«ي  فصل نخستین آن کتاب درباره

  .ي فرهنگی دیگري است که در روزگار ما به آشنایی با آن نیازمندیم پس زبان عرفانی فردوسی نیز بسته. باشد
ها و دعاهاي رستم فردوسی، برهمگان نیایش. هاي حوادث شاهنامه است دعا و نیاش هم از وجوه معنوي و راهگشاي گره    

هاي فکري فردوسی ضمن برشمردن ابیات زیادي با  خود در جاذبه» دعا و نیایش«در پایان فصل احمد رنجبر . آشکار هستند
ي انسانیت و بشر دوستی و رسیدن به اوج ترقی و  از دیدگاه فردوسی، دعا جلوه« :گوید موضوع دعا و نیایش در شاهنامه، چنین می

بلکه با . بل عظمت الیزال الهی و اینکه تنها به فکر خودش نیستو اولین گام، نشان دادن تواضع و فروتنی در مقا... تعالی است
ي پیروزي و  دواند، و این مقدمه اندیشد و در نتیجه نوع دوستی در وجودش ریشه می جوانمردي و مردمی به سایرین هم می

  ) 375: 1369رنجبر،(» موفقیت است
  

  دارمند و هدفنیاز به یک زندگی شایسته، اخالق
هاي تواند، دستگیري مان کند، اندیشهساختن یک جهان آباد و دادمحور باشیم، بی تردید یکی از منابعی که می اگر به دنبال

تواند جانشین کاربردي و مفیدي باشد براي آن مفاهیم زندگی ساز شاهنامه با روح معنوي حاکم بر آن می. این مرد بزرگ است
هاي جهانی شدن گم یا کم رنگ ي محض و چالش هاي مدرنیتهه در زیر چرخي یکی زندگی شایسته ک هاي مفقودهبخش از حلقه

اگر صداي بلند منادیان  انسانیت و معنویت در زندگی کم اثر گردد، بشر را که در پی رسیدن به آرمان شهر خویش است، . شدند
صر به فرد خویش، نقش مهمی در ساختن ها و اندرزها و نظام تعلیمی منححال آنکه فردوسی از البالي حکمت. کندسر در گم می

فردوسی حتی به شاعران متعهد بعد از خود یاد داد که حامل دردهاي . و آبادکردن فرهنگ حیات بخش بشري داشته و دارد
هاي همنوعان باشد، وگرنه شاعري که شعرش براي نان و نام باشد، با آن مرفه بی ي خویش باشند؛ شعرشان بازتاب دغدغه جامعه
: گویدغالمحسین یوسفی می کند؟چه فرقی می! ي که از مستی پول و مال و جاه و مقام لبریز شده است و به تبع خواب و غافلدرد
دهد که در راه  آفریند واال و بشرى؛ یعنى مردمى را نشان مى چه ارزشى باالتر از این که شاهنامه براى انسان، کمال مطلوبى مى«

اند حتّى با مرگشان  اند و اگر کامیاب شده یا شکست خورده ها نمودهش و مبارزه کرده، مردانگیآزادگى و شرافت و فضیلت تال
  ) 5مقاله ي:1390نرم افزار شاهنامه،. (اند آرزوى دادگرى و مروت و آزادمنشى را نیرو بخشیده

ي انسانی  جامعهکشد و به  یمرون ي انسان کامل و آرمانی را از دل فرهنگ ایران باستان بیها نشانهاین فردوسی است که     
در فرهنگ و تمدن «: نویسدمی» هویت تمدن ایران در نگاه شاهنامه«ي  مقالهدر همین ارتباط، عباس ایزدپناه در . کند یممعرفی 

ه و ایران باستان، انسان کامل کسى است که در عین حماسه و پیوند با کثرت به طور عمیق جوانمرد، دین دار و اهل مهر، عاطف
بر اساس نظرگاه برخى از محققان، انسان کامل . هایى برخوردارند از چنین ویژگى... رستم، سیاوش، کى خسرو و. خردورزى است

ین عربى به طور گسترده مطرح گردیدبراى نخستین بار در عرفان محی ي  یدهاتوان دریافت که  ولى با تأمل در شاهنامه مى. الد
ین در ایران باستان مطرح بوده استز محیانسان کامل و آرمانى پیش ا 46مقاله ي: 1390نرم افزارشاهنامه،(»الد (  

هاي آن در فرهنگ شود بین انسان جویاي معنویت و معرفت روزگار ما با نشانی یمبا این توصیف، شاهنامه، پلی بسیار مطمئن 
هایی دارد به هر میزان شاهنامه، معیارهایی دارد آرمان زندگی در. مند استزندگی در نگاه فردوسی کامالً هدف. کهن ایران زمین

آن چه انسانِ فردوسی . ها فاصله گرفته باشد، باید براي به دست آوردنش تالش کند؛ مبارزه کند که انسان از آن معیارها و آرمان
ویران کردن آسایش و آرامش  هاي اهریمنی است که با بیداد و شرانگیزي در پیکند اهریمن و منشرا از آرمان شهرش دور می

  این مفاهیم بلند، گاه به صورت مستقیم و گاه به صورت رمزي و سمبلیک ادا. هاست، باید با چنین اهریمنی جنگیدانسان
  . شوند می 
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  تو این را دروغ و فسانه مدان              به رنگ فسون و بهانه مدان 
  )14: 1379فردوسی،(دگر بر ره رمز و معنی برد   ازو هر چه اندر خورد با خرد                  
دامین ریاحی می     شکنی و ویرانگري و مرگ و نیستی است نیروهاي اهریمنی بیداد و دروغ و جادو و فریب و پیمان«: گویدمحم

ورزي، آشتی جویی ، هاي اهورایی، دادگري، مهر فضیلت. شوند که در وجود آفات طبیعی و دیوان و تورانیان و تازیان نمودار می
  )186: 1375ریاحی،(» .آبادگري و شادمانی است که در وجود پهلوانان ایران پدیدار است

-بهشت را میعادگاه کسانی می .در حرکت است» دیگر سراي«پس زندگی در شاهنامه، رسیدن به خیر مطلق است و به سمت  

  :داند که مطلقاً گرد بدي  و زشت کاري نباشند
  )    1042: 1379،فردوسی(خواهد که یابد بهشت            نگردد به گرد بد و کار زشت هر آن کس که 

  ز روز گذر کردن اندیشه کن                      پرستیدن دادگر پیشه کن
  )301: 1379،فردوسی(به نیکی گراي و میازار کس                        ره رستگاري همین است و بس 

هاي ارزش« .لزوم پایندي به آن، چه فردي و چه اجتماعی،تنها راه رسیدن به زیستنی درست و انسانی است مندي واخالق    
کند که فرزندان را به آن سجایاي اخالقی و با آن ستاید و توصیه مییابد، میاخالقی که فردوسی در وجود قهرمانان خود می

دلی، جویی، بلندطبعی، وارستگی، استواري، بی باکی، پاكآوري، نامرزمدلیري، : ي نخست عبارتند از درجهصفات بیارایند در 
که به دور از هرگونه کژي وکاستی، با . است» انسان برتر منش«انسان مطلوب و آرمانی شاعر . پاکدامنی، راستی، رادي و پایمردي

  )34: 1380ترابی، (» .نیکی و پاکی و با رادي و راستی، حیاتی پیروزمند دارد
  در جهان مرد پیمان منش         که پاکی و شرم است پیرامنش خنک

  چو جانش تنش را نگهبان بود          همه زندگانیش آسان بود
  )1137: 1379،فردوسی(بماند بدو رادي و راستی                 نکوبد در کژي و کاستی  

. داند توان جست که فردوسی آن را واالتر از گوهر می میبراي یک زندگی شایسته، کدام وجود ارزشمند را بهتر از فرهنگ     
  :فرهنگ، که زیربناي تمامی مبانی توسعه یافتگی است

  ز دانا بپرسی پس دادگر               که فرهنگ بهتر بود یا گهر؟
  )1139: 1379،فردوسی(چنین داد پاسخ بدو رهنمون         که فرهنگ  باشد ز گوهر فزون 

هاي عالی و کاربردي وجود دارد که ما را به حکیم توس، براي تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش هم نکتهي  در مدرسه   
  .شودسمت همان زندگی شایسته و برتر رهنمون می

  
  گیرينتیجه

ي ها ارزشي جدي نسل حاضر و عصر حاضر مواجه هستند که آن ضرورت معرفی  خواستهپژوهشگران روزگار ما با یک     
شود در چند سطر معرفی روشن است که تمام شاهنامه، و ابعاد گوناگونش را نمی. نامه به نسل امروزي و با زبان امروزي استشاه
تا کنون هزاران کتاب و مقاله در کالبد شکافی متن این اثرحماسی و مشهور نگاشته شده؛ ولی هنوز هزار راه نرفته باقی مانده . کرد
به عنوان آثار » رامایانا«و » مهابهاراتا«، »ایلیاد وادیسه«، »گیل گمش«ي برتر جهانی، هم چون ها ماسهحشاهکاري که هم پاي . است

درخشد و از نظر درون مایه و نگاه سراینده اش متفاوت و حتی برتر از دیگر  یمبرتر حماسی در آسمان ادب و هنر جهان 
تشنگی از دریاي مواجش جرعه نوشی باید کرد و کام هنر و دانایی شود آن را به تمامی سرکشید، که به قدر  ینم؛ هاست حماسه

ي فرهنگی را با واژگان شیرین و دیرین  بستهها آن چه مهم است، این است که فردوسی بزرگ، در این یادگار عزیز، ده. برگرفت
اگونی دارد که در هر کاخ مجلل و افراشته ي هجاهاي حماسی فردوسی تاالرهاي گون. پارسی به بشر پیش کش کرده است
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هاي مختلف فرهنگی، به روز و  نیازها، برشمرده شد و بسته.تاالري بسته اي را به فراخور طبع و درك مخاطب نهاده است
 نیاز به معنویت، نیاز بهدار، مند و هدفنیاز به یک زندگی شایسته، اخالق ي استاد توسی هم، به اجمال، معرفی شد؛ حکیمانه

عشق و معاشرت اخت خود و احساس تعلق، نیاز به امنیت، آسایش، مقبولیت و احترام، نیاز به دوستى، مهربانى، احساس هویت، شن
نیاز به احساس رشد، کمال و خودشکوفایى، بر اساس مطالعات جامعه شناختی و روان شناختی نسل امروز ما، مورد بازکاوي  و 

نیز روشن شد که . م براي پاسخ به هر کدام از نیازها، شناسایی و معرفی شدندي  درخور و شدنی شاهنامه هها نسخهقرار گرفتند و 
ي جهانیان و هرنوع  همهي فردوسی، خاص یک مقطع تاریخی یا یک برش از یک عصر نبوده که بر عکس، براي ها دغدغه

مرور نیازها و یافتن و معرفی   آید که آیا صرف برشمردن و ؛ اما اکنون این سوال پیش میزندگی موفق اجتماعی پدید آمده است
ي واکاوي ارتباط  ینهزمنبود تحقیقات جامع در . خیر: رساند؟ پاسخ روشن استهاي درمانی اش کار به سرانجام مطلوب می نسخه

رسی ي بررسی جایگاه و تاثیر شعر و ادب  فاخر فا حوزهیازهاي نسل نو، لزوم ورود استادان و پژوهشگران به نمفاخرادب فارسی با 
ي  ذائقههاي آموزش و پرورش، توجه به ي ملی اش درسطح کتاب وحماسهدر دنیاي کنونی، لزوم بازنگري در معرفی فردوسی 

نسل نو در پذیرش نوع معرفی شعر شاعران بزرگ،  از جمله ضروریاتی است که در راه معرفی مفاخر بزرگ ایران زمین به نسل نو 
  .شود یماحساس 

ها، بخشی از نگاه برنامه ریزي در برون داد  ها و یادنامهکند از این به بعد در برنامه ریزي همایش پیشنهاد میهچنین نویسنده     
ي نسل  شناسی و سایر مفاخر ایران زمین، به چگونگی پاسخ به همین پرسش شایستههاي ادبی؛ مثل همایش فردوسیهمایش

نیز پیشنهاد . تقسیم گردد» عام«و » خاص«یادنامه، به دو سطح مخاطبان  امروزي اختصاص داده شود؛ یعنی نگاه ما به پژوهش و
شود مورد بازبینی و بازگزینی ي فردوسی یا اشعاري که از شاهنامه در مدارس تدریس می گردد که تمامی متونی که درباره می

  .گذشته توجه جدي شود ي نسل نو در پذیرش زبان معرفی مفاخر صاحبان فن قرار گیرد و در این مسیر، به ذائقه
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182  

  بوي بویا

  )ادب فارسیبو و باز تاب آن در (
  1ایماحمد خواجه

ده ریحانه غنمی مشهدي 2سی  
  چکیده  

برخی رو به . ي انسان دچار نوساناتی شده است گانه آوري نوین کارکردهاي قواي پنج ي بشري و فن به موازات پیشرفت جامعه
نوردیده است و برخی با کاهش  هاي بصري که تقریبا تمامی فراز و فرود زندگی امروز بشر را در اند مانند جلوه تزاید گذاشته
دواوین شاعران و آثار   در متون کهن و. رود اند؛ که بویایی و شامه و جنبه هاي مختلف آن از آن جمله به شمار می مواجه گشته
به تواند  نان وادي ادب کارکردهاي متنوعی از بو، سراغ داریم که تحلیل و پژوهش در آن ها عالوه بر آن که می منثور خامه ز

ي  اي بازتاب دهنده تواند چونان آیینه گویی نظیر خاقانی و انوري کمک کند؛ می روشن شدن برخی ابیات ناروشن شاعران مغلق
ي گذشتگان و بالطبع  در جامعه هاي خوش و ناخوش و مطبوع و نامطبوع  مظاهر و مصارف و تنوع مشمومات و کارکردهاي بوي

ها در تشیحذ قواي  وه بر استفاده از عطرها و مشموماتی مانند گالب و دستنبو و انواع گلعال .ي ادب کهن پارسی باشد در پهنه
یابی و پیدا کردن حیوانات و افراد گمشده و ساخت شراب با مشک و براي ردیابی اسبان و شتران  دماغی در گذشته از بو براي راه

گیران  عالوه بر آنان در دربار شاهان عالوه بر چاشنی.است شده ي آنان بهره گرفته می ها با استفاده از پشک باقیمانده در جنگ
کسانی نیز بوده اند که در بهبود بوهاي خوش و افزودن آن به غذاها و خوردنی ها و ستردن بوهاي ناخوش از لباس و ماکوالت و و 

ر نزد قدما به بازتاب آن در ادب این پژوهش بر آن است که ضمن تعریف و تحدید کارکردهاي بو د .اند مشروبات تخصصی داشته
ها تأثیر  چه بازتاب آن بر بوي و نیز آن ها  هاي بوي  منظوم و منثور پارسی بپردازد و سپس با تفکیک و دسته بندي تأثیرگذاري

ستحمام و به عبارتی دیگر روشن سازد که استحباب ا.اند به پیوند آن با منابع دینی در قرآن و حدیث نیز اشاره کند ، گذاشته می
نمادي است که مثالً   ي آن  تعطیر در نماز که در متون عرفانی ادب پارسی بازتابی وسیع یافته اند؛ روي دیگر کارکردهاي عاشقانه

  :فرماید سعدي می
    

  گویی که سر گالبدان است                           مهر از سر نامه برگرفتم
در این مقاله بدان پرداخته   از مواردي است که اختصاراً ... هر به بوهاي مطبوع وبو و استفاده از آن در پزشکی و شهرهاي مشت

  .است شده
  
    

 هاي خوش و ناخوش، ادبیات منظوم و منثور، کارکردهاي بویایی بو، بوي: کلید واژه ها 

                                                        
 )دانشگاه حکیم سبزواري استادیار زبان و ادبیات فارسی( -١
 )دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري(-٢
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  مقدمه
ص درستی به گیتی سراسر در عطر و بوها خوش و مشمومات از استفاده حقیقی تاریخ  قابل روشنی به که چه آن ؛ نیست مشخّ

 ي استفاده شروع زمان مکتوب، تاریخ در اما.  است بوده بشري مختلف ادوار ي درهمه آن همیشگی و پیوسته ي ه استفاد است شهود
اطه.  شود می آغاز) م.ق 559جلوس(کبیر کوروش پادشاهی با ایران در آن  بزرگان آراستن براي مختلفی عطرهاي از گران مشّ

د را ها آن ریش و مو آرایشگران« . گرفتند می کمک ر هاي روغن با سپس و مجع ر مواد انواع و معطّ  کردند می مالی روغن گرید معطّ
 به عطرها از استفاده کوروش پادشاهی از بعد.  داشتند را خود به مخصوص عطر شاهان بین این در) . 200:1355هدایتی،(» 

ا.  گرفت انجام مختلفی منظورهاي رات و مشمومات کاربرد از که این از قبل ام  نمود ، شود گفتهی  سخن امروز به تا گذشته از معطّ
 به ها کتاب دسته این در آنان نام مقابل در تعاریفی چه که این و کرد خواهیم بررسی ، دهیکاو لغت هی فرهنگ در را آن جایگاه و

  . خورد  می  چشم

  :  است شده نوشته چنین» بو« ي کلمه برابر در دهخدا  ي نامه لغت در

 واسطه به که تأثیري و رایحه) رشیدي فرهنگ از) (جهانگیري فرهنگها از) (آرا انجمن) (آنندراج) (برهان( رایحه.  بوي) ا.(بو« 
ه در اجسام پاره تصاعد دنست و گرفتن و کشیدن و شنیدن و  برداشتن ، بردن لفظ با و) االطباء ناظم( گردد می حاصل شامه قو 
  .» ) آنندراج(است مستعمل

  : است نوشته چنین این بو ي کلمه تعریف در نیز سخن ي فشرده فرهنگ

. 5. گند. مقا خوش؛ رایحه) قد. (4 آرزو امید؛.) قد. (3 نشان اثر؛. 2. شود می دریافته بویایی حس با آنچه. 1)اy) [-] [ي[ بو« 
  .»  بو خوش ي ماده نوع هر یا عطر.) قد(

  ) .596:1371 ، معین( است دانسته) بد ای خوب از اعم( شود احساس شامه وحس بینی وسیله به چه آن را بو نیز معین دکتر

ا است  داده دست به عطر از دهخدا نامه لغت که است تعریفی دانیم می الزم را کردش یاد ، تعاریف این کنار در چه آن ام  : »
 شکل روغنی و حیوانی ای نباتی خوشبوي ماده) اللغات غیاث(خوش بوي و خوشبو) ارده) (االرب منتهی( خوش بوي)ا ع] (عِ[عطر
طور ج) معین فارسی فرهنگ( دارد وجود گیاهان غالب مختلف هاي اندام در که و خوشبوئی). االرب منتهی) (الموارد اقرب. (ع 

 مستعمل و متداول بسیار زمین مشرق در عطریات حالیه، و درایام است معروف). االطباء ناظم از( برآید که هرچیز از خوش بوي
 اعراب نزد زدن عطر ، تطیب] مقدس کتاب قاموس[ شد می پاشیده غیره و رختخواب و لباس به و اشخاص به و هست و بوده

 را آن که چیزي و خوش بوي) 83ص5ج زیدان جرجی اسالم تمدن ازتاریخ( است بوده زادگی نجیب و ثروت دالیل از جاهلی
بان چون کنند بخور  است مستعمل مالیدن عطر به و کشیدن عطر در و افشاندن و پیچیدن و سودن لفظ با و است مجاز این و1لَ

یب. صندل. کافور. عبیر. بان. عود. گالب. الدن. زباد. غالیه.  ند.عنبر. مشک:  از است عبارت قدیم عطرهاي) آنندراج( . اظفارالطّ
  ].مهنا لغت نقل پایان[») دواله(اشنه
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 خوشبویها) . آنندراج) (غیاث( شوند بوییده که خوشبو چیزهاي و عطریات) ا(« :  که آورده چنین نیز مشمومات توضیح در وي
 ترنج و سیب و بهی مانند معطّر مرکبات و میوه و گلها و ریاحین از بوئیدنیها.  مسموعات و ملموسات و مذوقات و مبصرات مقابل. 
  .»  ها آن جز و غالیه و رانزغف و کافور و نارنج و

 ان بهی فارس در که)58:1376، جبران مسعود( است شده نامیده» اَخشم« عربی ادب در است نداشته شامه ي حاسه که  هم کسی
 افتی ها فرهنگ در تصفح ي همه با و است شده فوت ها فرهنگ از که استی واژگام از و شودی م گفته»  بو کر«ي  زیم] حس با

  ..  شودی م استفاده مشهدی حت و افغانستان باي مرز مناطق و رانیا شرق در واژه نیا نوزه اما نشد

 و مالیدند می عطر خودي  جامه به باستان هاي چینی.  است نیزآمده تمدن تاریخ اسناد ترین قدیمی در عطرها ذکر ، حال هر به
 هاي روغن با را فراعنه جسد و بردند می کار به بخور دینی تتشریفا در قدیم، مصریان.  سوزاندند می بخور مردگان تدفین هنگام
.  بردند پیش را عطرسازي فن رومیان و ونانیانی. شد رایج خاص و عام میان در عطریات استعمال بعدها.  کردند می  چرب معطرّ

 و خاص توجه گویاي مطلب ینا). فارسی المعارف دایره( کردند وارد وسطی قرون اروپاي به زمین مشرق از را عطریات صلیبیون
   . است گوناگون ادوار در ها بوي خوش و عطریات به عام

 هاي فرهنگ و اقوام هاي آیین تاریخ در ریشه طبیعی هاي رایحه کاربرد.  است نبوده مستثنی ها تمدن سایر از هم ایران کشور
 هاي تمدن در ، خوشبو طبیعی مواد سایر و ها آن هاي روغن و ها عصاره معطّر، گیاهان و ها گل ي رایحه از استفاده.  دارد باستانی
ی و بزرگ  و تسلّط همچنین و روحی و جسمانی قواي تأمین و تقویت و سالمتی حفظ براي بدوي قبایل و کوچک هاي جامعه حتّ

   . است بوده رایج و متداول دور هاي گذشته از طبیعت نیروهاي و ها انسان در تاثیرگذاري

رات و مشمومات از ایرانیان  سر موي آراستن براي عطرها از که است آنان ي جمله از اند جسته بهره مختلفی هاي زمینه در معطّ
ر و آراستن و زنان  مذهبی هاي جشن در» بان« معطّر روغن با او فرزندان و شاه تاج کردن آغشته مردان، ریش و سر موي کردن معطّ
ك براي  هاي مکان کردن خوشبو باستان ایران هاي سنت از کیی« نیز و ،)145:1342هدایت،(بردند می بهره) مهرگان جشن مثالً( تبرّ

 بافتن ، جامه و  بدن خوشبوکردن براي عطر انواع از زنان متنوع  ي استفاده 2)241: 1374 انوشه،. (»است بوده آتشگاه همچون مقدس
 مراسم در غالیه و مشک چون مشموماتی از استفاده ، عنبر و مشک از شده ساخته زینتی اي گلوله با آن بستن و دختران گیسوان
  . گنجد نمی بحث  نیا در ها آني  همه ونقد نقل که مواردي دیگر و سرور و جشن و عروسی

 از ها آتشدان در عنبر و مشک و عود ریختن با و فضا کردن بو خوش براي بودند چیزها بهترین بسیار، تنوع جهت از معطّرات
 زنان براي خوش هاي بوي و عطریات استعمال امروز و گذشته در.  کردند می معطّر را فضا) بخورسوزاندن( ها آن دنسوزان طریق
 از مردان کردن متمایز براي صرفاً ، جامه رنگ کنار در وعطریات ها بوي از برخی آمده که چنان آن.  است داشته خور در تنوعی
 پرند از که آن مگر بستند می) تکّه(شلوار بند نه او زمان پوش خوش زنان وشاء گفته به« :  که گونه آن رفته می کار به زنان

ر ای شده افشانده چیزي برآن که اي جامه هیچ نه و بود] »سمیابر« متن اصل در[ابریشم  جامه نه و) مطیب ای مرشوش( بود گشته معطّ
 مشخص مردان جامه از که... بود شده رنگ خویش نسج مطابق ای افتهی طبیعی رنگ که آن جز سفید کتان نه و رنگ کی اي
ل را جامه اش رایحه که چنان آن صندل چوب عطر با چه و مشک اي گونه با چه شد می 78:1369، احسن(کند مبد. (  
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***  

راتی جمله از نیز عنبر  رومی به و ابلیم را آن عربی به  که است داشته کاربرد بسیار آن مانند و  سوزاندن بخور در که است معطّ
 می شکسته که هنگامی و دارد سبکی وزن بسیار که  است اشهب عنبر آن بهترین و دارد مختلفی هاي گونه که گویند ظاظاشیون

ه.  است زرد به مایل سپید آن میان شود عنبر ماهی ي معده از که است دار رگه و رنگ خاکستري  ، کدر ، خوشبو ، چرب اي ماد 
  .شود می گرفته

 کدر قشري از پوشیده قرمز به مایل زرد ای زرد رنگ به و شفّاف ظاهري. است شکننده و سخت قطعات صورت به ردز عنبر«
ه این.  باشد می سفید به مایل رنگ به و کدر نیز آن قطعات از بعضی دارد بسیار بوي با و شود می ذوب درجه 170 گرماي در ماد 
ر ر ولی ضعیف بوي گیرد قرار گرما اثر تحت یا و دشو داده مالش زرد عنبر اگر.  سوزد می معطّ  پیدا الکتریکی خاصیت و معطّ
ه این قدیم در) . 59:1374، زرگري(» نماید می بع و گرفت می قرار استفاده مورد تر بیش خوشبو ي ماد ب آن تهیه در بالطّ  زیاد تقلّ
 عنبر و نهند آتش بر آبگینه«:  است آمده نامه تنسوخ رد جستند می متعدد کارهاي راه آن ناخالص از خالص تشخیص براي و شد می
 است آن خالص عنبر نشان و باشد مغشوش بود آمیخته وي با دیگر بوي اگر و باشد نیکو دهد خالص عنبر بوي اگر اندازند وي بر
 جامه در قدري را داختهگ و باشد مغشوش نشود گداخته تمام اگر) و( روغن مانند ، برود آبگینه روي به و شود گداخته تمام که

ین، طوسی(»  باشد مغشوش الّا و است خالص نماید سبز اگر مالند سفید 252:1363نصیرالد .(  

 که اشهب عنبر سوزاندن بخور از و شود می متصاعد خوشی بوي آن سوزاندن اثر در و دارد کاربرد العاده فوق عطرسازي در
  :اند گفته که روست همین از گرفته، می قرار استفاده مورد قدما اداعتق بر بنا زده جن بهبود و زخم چشم دفع براي

  سارا عنبر دیوانه مردم عالج                                                هست که عنبرینت زلف من تن بر ممال

  )915: 1364 سعد، مسعود(  

  :ونیز

  مکن اسینی خود ورد و مسوز  اشهب عنبر                                  لعین دیو] ي[ بچه زخم چشم براي از

  ) 509:1314 ، سنایی(

  .است شده  بدان اشاراتی فارسی شعر در که) 309: 1386 کاشانی،.(رفته می شمار به مجمر براي ترین خوشبوي و تیزترین و

  عود و عنبر فزود  بسوزد  چو شهان دل                                آید بد بوي چه بسوزد  چو خسان دل

  )478:1374 ، مولوي(

  .است عنبر هاي کارکرد دیگر بازتاب فارسی شعر در نیز عنبر سیاه رنگ



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٥٠ ٣ 
 

                        عنبر از تر سیه رخشان لیک                                                                     کافور نامشان خادمانند

  ) 255:1314 ، سنایی( 

  : بیت این که

  3سیاه آن نام کافور چون ، عکس                                                      شاه کردند لقب را اسیران مر

  ) 153:1372 مولوي(

 و) 1:1367/423 ، دهخدا( آمده هم دهخدا حکم و امثال در که باشد می نیز» کافور زنگی نام نهند عکس بر«  مثل آور یاد
 عنبر آمد که گونه همان را سیاه غالمان نام که است شده می بسیار. است آورده مثال شاهد را دیگري ابیات و بیاتا همین
  .اند کرده می مانند عنبر به را معشوق اهی خال و اند گذاشته می

  کردمی حنوطش عنبر بودمی معنی به ور                                    بنام عنبر بودمش رخ بر داغ غالمی من

  )443: 1357 خاقانی،(

  بـینـند سـارا عنـبـر سیـهی خـال ز کـه                       شیر چو است سپید چه از زلف ي حلقه آن گفتی

  )98: 1357 خاقانی،(

 درون و آویختند می گردن به) زنجیري( اي رشته با را آن که است بوده عطردانی»  عنبردان« ای» عنبري« ای» عنبرینه« ای» عنبرچه«
 آن صاحبان مالی تمکّن به بسته نیز و طال از  ها عطردان جنس.  کردند می پر عنبر و مشک ویژه به گوناگون هاي عطرینه با را آن
 می ساخته ها این جز و نقره ، مروارید ، طال از آویختند می  گردن از را عطردان آن با که زنجیري.  بود ها این مانند و نقره از ها
 انصاري(» آراستند می بها گران مرواریدهاي و گوناگون جواهرات با را عنبرچه عطردان اطراف و بدنه ، ثروتمندان. شد
 صورت به گاه و اند ساخته می گردنبندي آن با که است آمده هم اشعار در آالت زینت عنوان به عنبر از استفاده)  205:1381،

  :اند آورده که است شده می واقع استفاده مورد نیز بازوبند

   عنبري بحري گاو در را بازوبند هست                         آنک از گردد مختلف نسبت به افزونی دفع

  ) 741: 1372 انوري،(                                                                                                        

ر                                                                    همه محمایلی عنبر همچو   شکینید که سیمتان بر ب م  

  )507:1374 ، مولوي(

  عنبرآییم قالده بهر از                                                                          دلبر هست که سیمبري از
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  ) 795:1374 ، مولوي(

  است افشانده عنبر و برگشادست                                                          شب ي عنبرینه عقد آن گرم

  )81: 1357 خاقانی،(                                  

. رفت می       کار به 4)تنتور(تنطور یا بخور صورت به و گرفت می قرار استفاده مورد تشنّج داروي عنوان به عنبر سابقاً 
ه این درمانی مصارف ه جهت فقط و گردیده متروك کلی به امروزه مادگیرد می قرار استفاده مورد غیره و زینتی اشیاءي  تهی.  

راتی دیگر از شک توان می دارند حیوانی منشأ که عنبر چون معطّ از است فراوانی هاي نقل آن ایجاد چگونگی در.  برد نام را م 
 است گرم حیوان بدن که مواقعی در خاصه آن داخل مواد که شود می پیدا دملی ختن آهوي ناف نزدیک در« که ینا آن جمله
 آن که ساید می اي صخره ای درخت به را خود تن چندان سوزش و خارش تسکین براي حیوان و شود می سوزش و خارش ي مایه
 حرارت و شود می وارد آید می وجود به حیوان عضالت و پوست انمی که اي کیسه به آن سیال مواد و شود می شکافته دمل

  مشک نافه را کیسه این زمین مشرق مردم کند می بدل است مفرّح و خوشبو بسیار که مشک به را فاسد ي ماده این بیرونی و درونی
  ).      716:1374غمایی،ی(»نامند می

ه این  ر ماد  که وقتی«  شده گفته و شود می پراکنده او عطر که است سایش از بعد و اردند بویی نشود ساییده که زمانی تا معطّ
 و بینی باید گشاید می را مشک ي کیسه  که آن که گردد می پراکنده آن از تندي بوي چنان شود می گشوده مشک از پر ي نافه

»   کند می جاري اش بینی از خون مشک دتن بوي گاهی احتیاطی چنین وجود با.  ببندد ال چند اي پرچه با کامالً را خود دهان
  ) .250: 1386 کاشانی،(نیز و) 716:1374غمایی،ی(

 از خالص و اصلی مشک تمیز براي و) 153:1367، اخوه ابن(»  شود می قوي بویش بسایند چون را خالص مشک« که اند آورده
بی مشک  سفیدي پیرهن به و گذراند دهان در را آن از اندکی «  که این جمله از اند کرده تعیین کارهایی راه محتسبان براي تقلّ
 نشد افشانده و کرد رنگین واگر نیست آن جز و خون با آمیخته و است خالص نکرد رنگین و شد افشانده اگر دهند تکان و بدمند

  )153:1367، اخوه ابن(» است مغشوش

  را آسمان ناف تو بشکاف                                                               آر دست به را مشک    ي نافه آن

  ) 74:1374 ، مولوي(  

  بیار قسطنطین به چین از ختن مشک و عنبر                       بیار  الدین شمس خال و خد ز حالی صبا اي

  ) 577:1374 ، مولوي(

ي را اعضا و است لطیف و درجه سه در است خشک و گرم مشک« است آمده مشک خاصیت در و را دل خاصه و است مقو 
 ) .1005:1378، بیرونی(»  کند منفعت باشد رطوبت و سردي از که را دردسر شود ریخته بینی در زعفران و کافور مقداري با اگر
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 مینه از اند سخته می تره با را نیکو روغن که گونه همان اند سنجیده می» سیر« تند بوي ي وسیله به را خالص و ناب مشک و
  :است گفته خاقانی که روست

  گندنا مزکی هم باشد سیر معرف هم                                   وقت دو در را تبتی مشک و مصري روغن

  )88: 1357 خاقانی،(

راتی جمله از مشک  بهره آن از بسیار خوش، بوي وصف در شاعران و است داشته فارسی ادب در بسیاري بازتاب که است معطّ
 از هم حافظ. است شده می واقع استفاده مورد سلوك و سوك و سرور و سور مراسم ي همه در معطر ي ماده این و. اند جسته می

 در که است کرده استفاده خود غزلیات در بار هجده... و مشکساي و مشکبار و افشان مشک مانند آن مشتقات و مشک ترکیب
  ) .908:1378 ، صدیقیان(است برده کار به چگل و چین مشک و تاتاري و ختن ي اضافه با را مشک ي واژه موارد غالب

  هنوز اندامم بر مو تیغی لحظه هر زند می                               ختن مشک را تو زلف شبی گفتم خطا از

  ) 92:1371 ، خرمشاهی. رك( نیز و) 372:1369 ، حافظ(

 گوي زمینه، این در بیالغ ،لسان سایرین ابیات و شعر میزان نسبت به حافظ دیوان در مشک کارکرد سرانگشتی احتساب کی با
  .است ربوده دیگران از سبقت

رساختن براي گالب مانند ها خوشبوکننده از برخی از  ی و جامه ، بدن معطّ  گفته فردوسی که جستند می بهره خواب جاي حتّ
   است

  چنان کن که بویا بود جاي خواب                                کی جام کافور بر پر گالب                        ی

  5) 4419: 1372دهخدا، (

ر عرق این البته و   زین واکنون داشته اي ویژه جایگاه عزا و  سوگواري چه و سرور و سور جشن چه ها مراسم تمامی در معطّ
 روز«:  است آمده میان به سخن درآن گالب کاربرد از که است شده ادی انهار نوروز نام به جشنی از گذشته در نیچن هم.  دارد

 در است بوده انهار؛رسم نوروز به موسوم شد می برگزار جشنی اسفند ماه از روز فروردین اما. دارد نام فروردین ماه، هر نوزدهم
 می  آب در گالب و عطر یتشریفات طی و رفتند می باشد سارها چشمه و روان هاي جوي که جاهایی و صحرا و دشت به روز این

  ) .216:1389رضی،(» ریختند

 و گفتند می» جلّاب« آن به و است بوده بزرگان مخصوص نوشیدنی که کردند می درست شربتی گالب و شکر از همچنین
  ).580:1357 ، تبریزي خلف( برند کار به شربت مطلق معنی به را آن ایرانیان و است گالب معرب کلمه این خود

  : است گفته غزنه يسرا سخن
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  اندر گالب به شکر برآمیزي شرم از                                       مجلس در تو که هرگه باشد خرد جلّاب

  ) 889:1314 ، سنایی(

  :  است گفته خاقانی ، آمده می دست به نیشکر از که اند آمیخته می شکري با را گالب که این زین

اب ناید کنی نیش ازو که نی زان                                            تسلیم یدنا بود جاه او در که دل زان   جلّ

  )57:1357، خاقانی(

 در که داشتند مخصوص هایی گالبدان و گرفتند می ها بهره خوشبو عرق این از هم عزاداري مراسم و ها سوگواري در چنین هم
ی. بماند خنک پاشند می خود صورت بر که هنگامی تا ریختند می خی آنها در گرم فصول  آوردن هوش به براي آن کاربرد از  حتّ
) 979:1377، شمیسا( است مؤثر بسیار آوردن، هوش به در خوشبوها بوکردن که این و است شده گفته است، کرده غش که کسی

  . هستیم فارسی اشعار در آن از هایی نمونه شاهد و اند دانسته سودمند سردرد رفع در را گالب و

  را ریش دل بت آن آورد غشی                                                    را خویش شیخ ماه آن بدید چون

  6آب دیده از فشاند رویش بر شیخ                                              خواب غشی در را ماه آن ببرد چون

ار،(   )301: 1388 عطّ

  گالب بوي به برد  روزگار دردسر                                             بهار چه ار دردسر ایم آورده تو به ما

  )43:1357، خاقانی(

  شد گالب آخر دردسر دفع بهر تا                                              کشید دردسر بسی کوره میان در گل

  )157:1357، خاقانی(

 عرق از محمدي گل که معتقدند عوام«:  است آمده. که  دارد وجود اي عامیانه باورهاي خوشبو، رقع این گلِ ي درباره حتی
 خداوند فروغ و نور از را سرخ گل احادیث در و) 87:1342هدایت،(»است شده ،سبز چکیده زمین بر که) ص(محمد حضرت روي
  7).34:1366، شیرازي بقلی) (590:1388 ، نیا صدري( اند دانسته

  آب و خاك دگر آن و ست مصطفا عرق کو                              نغزتر گل همه از اند دلکش همه هچ گر

  )44:1357، خاقانی(

  بود تو خوي که جاي آن بود احمد خوي                                  آنک از گالبیم بوي و گل رنگ با تو از

  ) 870:1314 ، سنایی(
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  . است رفته اشاره باور این به هم روایات و احادیث در که چنین هم

 مرا بوى که هر:  فرمود) ص( پیغمبر و رویید آن از سرخ گل و چکید زمین به عرقش بردند معراج به را) ص( پیغمبر چون«
  ) .93:1365، مجلسی(»ببوید را سرخ گل خواهد

رات جمله از  به از توان یم است شده می استفاده دور هاي ذشتهگ در  ها ي سوگوار به مربوط رسوم و آداب در که دیگري معطّ
 تابوت ساختن براي و بودند برخوردار الزم استحکام از خوشبویی بر عالوه که برد نام صندل چون خوشبو هاي چوب کاربردن

رات سایر از.  است داشته کاربرد بسیار بزرگان و شاهان براي ر گالب و کافور چون معطّ  می بهره مردگان اجساد تعطیر براي معطّ
ی و گرفتند راتی از سرشار هایی جام قبر در آنان همراه به حتّ  ي باره در.  دادند می قرار گالب و زعفران و عنبر و مشک چون معطّ

 و ناب کافور و عبیر و مشک با را آنان مغز و نشسته را مردگان«  که است آمده چنین ساسانیان زمان در مردگان سپردن خاك به
 و مشگین کاله ، زره با سپردن خاك به و زربفت دیباي و حریر ي جامه و پرنیان با مردگان تن پوشش.  کردند می ندهآگ گالب

 ظرفهاي و رنگ و بوي ، پوشیدنی ، خوردنی هرگونه و وي نزدیک زره و کمر و تیغ و مرده سر بر افسر نهادن همچنین یاعنبرآگین
ین ین ، ینآهن تابوت دادند می قرار دخمه در زر می قیراندود را آن درزهاي ساج، و خام عود با سیمین و زر 
  ) .155:1389غفاري،(»کردند

ر هاي چوب  کار به نیز کاردها و چاقوها ي دسته در و مایعات چشیدن و نوشیدن مخصوص هاي قاشق ساختن در را معطّ
  شویی رخت چوبدستی ساختن براي بود فراوان ردیا آن در که محلَب درخت خوشبوي چوب از نهاوندي شویان رخت«. بردند می

 در جاحظ). 65:1369، احسن( است رفته می کار به دار بند  کفش نوعی ساخت براي نیز و) 25:1381انصاري،(» کردند می استفاده
 و گرفت می دست در را خود کفش و رفت می برهنه پا ها گذرگاه در که برد می نام حانی بن اسد نام به توانگري بخل از البخالء

 شبیه دیگري داستان جاحظ). 66:1369، احسن( گیرد می خرده او وبر کرد می پا بر روز سراسر در را شکسته هاي صندل گاهی ای
م« نام با هم داستان این به د رك(دارد» النباح المعلّ م2/20:م2000:  ،ح.(  

 ویژه جایگاه ها رستنی و وگیاهان ها گل االیام قدیم از و ودش نمی محدود موارد این به مطبوع و خوش بوهاي از استفاده بیان
 روح و جسم سالمت در کاربرد و خاصیت هزاران بلکه و صدها برشمریم که را آنان از کدام هر که اند داشته بشر زندگی در اي

 از بسیاري و اند گرفته قرار هتوج مورد ها بیماري درمان در گیاهان بشري تمدن آغاز از..  است امده گذشتگان منابع افراددر
 بر عالوه بشر دیگر عبارتی به. هستند دارویی گیاهان همین از مشتقاتی دارند کاربرد ما پزشکی علم در امروزه که داروهایی
 گیاه هاي کتاب میان در اندك تصفّحی با. است داده قرار نظر مد نیز را آنان دارویی مصارف ، گیاهان از خوراکی ي استفاده
ی و شناسی که» بو شب« چون پرخاصیت حال عین در و خوشبو هاي گل از که نیست کتابی که دیرس جهینت نیا به توان می ، قدما طب 

نی بیخش و غلیظه ریاح و دماغ فضول در محلّل چون خاصیتی ، شب در خود پراکنی رایحه با  نام ، است دندان درد براي مسکّ
 دفع بود گرمی آن ماده که را سرفه باشند پرورده شکر در را آن اگر و است سودمند سردرد براي نآ بوییدن«  که بنفشه. باشد نبرده
 در).789:1387بیرونی،(»کند نرم اعتدال به را شکم و است سودمند را سینه و بر درشتی و را  الجنب ذات علت بنفشه شراب و کند
  7)2014: 1371معین،.(ستا شده ادی» خیري گل« نام با معموالً بو شب از فارسی ادب
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  :است گفته هند سفر به اشتیاقش در فرخی

  بوي شب ي دسته من کف در حضر به چون به                             هند سفر اندر خلد در من به که خاري

  ) 366: 1371فرخی،(

  ***  

 ، مدر ، بر تب ، قلب مقوي«  دارد مرزه به هشبی برگهایی و است زردرنگ گلهایش نامند افسنتین را آن عربی به که» مادران بو«
 اند گرفته می بهره هم چشم درد تسکین براي آن از). 84:1374زرگري،(»  است کننده عفونی ضد و کرم ضد ، آور قاعده

  :است گفته هم خسرو ناصر).32: 1372رنگچی،(

  رویـیـن درم از مجـرد زر                                                            بشناسی مغرت هست نیست گر

  افسنتین و تربد و سقمونیا                                                                 جاهل تن بهر ز بسی جستی

  )323: 1384خسرو، ناصر(

***  

 بگشاید را جگر و معده هاي سده دآی نهاده جگر و معده موضع بر یا شود اگرخورده« و اند گفته گرم را آن خاصیت که سنبل
 شود جمع شش و سینه و بر و امعا و معده در که را تر بادهاي کند، منفعت را جگر درد و را رقانی علت و را رحم ورم خاصه
  ) .892:1387،ی رونیب(» برویاند باشد ریخته که را هایی مژه شود کشیده چشم در اگر.  کند خشک

 در دادن مزه و کردن معطّر براي چاشنی و ادویه عنوان به آنان از دارویی خاصیت بر عالوه که ندهست گیاهانی ، ها برگل عالوه
 خوش باعث دارد که اي العاده فوق عطر بر عالوه که است زعفران آنان ي جمله از.  شود می استفاده امروز به تا گذشته از غذاها
 جشن و شادي هاي مراسم در و)1377: 559 ، شمیسا( است آفرین دهخن و آور نشاط گل این گویند و شود می غذا شدن تر رنگ

  ).265:1386، کاشانی(کردند می استفاده بسیار آن از درگذشته عروسی و

  :سروده رباعی کی در عطار

  لگ دارد فشان زر کنار که عنیی                                                      گل دارد میان در که نگر نقد آن

  گل دارد زعفران که آن در نیست شک                                        بسی خورد زعفران که خندد می گل

  )220:1358، عطّار(

  :                                                            اورده هم موالنا
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  رسد می خندان گوینده زعفران بوي ز زیرا                  نگر من در ببین را خود پسر اي ،هان پسر اي هان

  ) 278:1374 ، مولوي(

  )101:1381، کدکنی شفیعی(و

  زعفران مزاج از کرد جدا شادي مایه                                       دید تو اعداي رنگ را زعفران طبیعت تا

  ) 425:1314 ، سنایی(

  : گفته هم خاقانی

  را زعفران است غم رنگ چون                                                       خاست زعفران ز دل شادي گر

  )35:1357، خاقانی(

 عطر« که اند گفته البته و) 315:1374، زرگري( است شده ادی کننده آرام و دهنده نیرو عنوان به زعفران از گذشته طب در
 خصوصاً عطر ترکیب در که است آمده و اند دانسته شیپوري گل به یهشب را آن و»  است تند کمی و تلخ طعمش و قوي زعفران

  ) .167:1372رنگچی،( اند کرده می استفاده زعفران از عبیر

ري العاده فوق چوب که هستند گیاهان از برخی نیز  از دارچین. اند رفته می کار به غذاها در چاشنی عنوان به که دارند معطّ
 دارچین.  روید می   سوماترا و جاوه ، جزایرآنتیل ، سیالن ، هندوستان در که است درختی ستپو دارچین« . است آنان ي جمله
 رویاند می گوشت که این بر عالوه.  است کننده ضدعفونی و کننده هضم ، کش کرم ، معده درد ضد ، قوي معطّر، ، گرم ، شیرین

 دارچین به). 127:1380نورانی،(» شود می مصرف بقل ضعف و اسهال ، سوءهضم در کند می زیاد را تنفس و قلب حرکات
 مانند قلم به چون« و باشد درخت معنی به» دار« دارچین، ي واژه در گویا و اند گفته نیز شود می» دارصینی« آن معرّب که» دارچینی«

  8). 9020: 1372دهخدا،(» نامند می نیز دارچینی قلم را آن است

  :گوید شاعري

  خویت تندي حدیث از دارچینی شد قلم                               هندویت خال سواد از فلفل پیچید خود به

  )457: 1341غزنوي، مختاري(

***  

ري بسیار چوب نیز  اند گفته می هم چندن آن به که صندل  درد موضع به و ساییدند می را آن« که است معطّ
 نوع سه  و شود می آورده چین اطراف از که است ضخیمی چوب« :  که آمده چنین آن ي درباره و) 792: 1377شمیسا،(»مالیدند می

 نوع دو از بیشتر صندل نوع این ي رایحه نامند می مقاصیري را آن برخی عربی زبان در که سفید به مایل زرد و قرمز و زرد:  است
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 مفید سرخ، باد براي آن مالیدن. برد می بین از را گرم التهابات و کند می جلوگیري کردن عرق از آن قرمز نوع.   است آن دیگر
 صندل. است مفید خوراکی صورت به هم و موضعی مالیدن صورت به هم ها تب از ناشی قلب شدید ضربان و سردرد براي. است

 در شدن، خوشبوتر و آن بوي برآمدن براي را آن نیز). 162:1386الدفاع،(» است مفید گرم هاي تب براي آن سفید نوع بخصوص
  )793: 1377شمیسا،( انداختند می آب

  :آورده هم سعد مسعود

  چندن چون افکنیم آب در ور                                                    عود چون مرا نهی آتش بر گر

  من از شکر و ثنا ابیی خوب                                                          این از و آن از بخور نفع همچو

  )23: 1364سعد، مسعود(

  :سروده سنایی رو آن از دارد دوست را صندل بوي مار که اند داشته اعتقاد قدما که است ادآوريی خور در نیز

  اوست صندل درخت پاسبان                                                       بدخوست خاصیت به چه اگر مار

  )371: 1368سنایی،(

***  

 کردند می استفاده آن از بسیار مذهبی هاي مراسم در و فضا ساختن معطّر در که است دیگري خوشبوي رنگ سیاه چوب عود
 دیده صلیب به شبیه سیاه ي نقطه چهار آن میان در شود شکسته که هنگامی چوب این از نوعی.  است هندي عود آن بهترین که
 . .     نامند می» الصلیب عود« را آن دلیل همین به که شود می

ر بسیار چوب این راتی کنار در معطّ  آن از ها جشن در و است داشته کاربرد بسیار سوزاندن بخور در سپند و مشک چون معطّ
 که گاه آن و) 265:1364پژوه، دانش(             آویختند می وي گردن بر را آن مصروع درمان براي نیز و است شده می استفاده

  ).842: 1377شمیسا،(ریختند می هم شکر آتش بر بپراکند، و ابدی شدت آن بوي تا بسوزد بهتر عود که اند خواسته می

  :سروده خاقانی

  نیابی دلربایی شکر چون اگر                                              عاشق چو بسوزي دم خوش که عودي نه

  )418: 1357خاقانی،(

  :راست سعدي

  نخورم غم نهند آتش بر عود چو گرم                                     شکرم هدشا آغوش در که امشبی یک



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٥١١ 
 

  )  58: 1385سعدي،(

 :                آورده موالنا

 بکوب را بربط و سوز در را عود                                            چوب پاره دو آن از کن خوش مجلس

  ) 163:1374 ، مولوي(

  :و

  را مستان آورد زکام او فراق سرماي که                                   سوزد می عود و سپند دلها مرمج درون

  ) 37:1374 ، مولوي(

  :و

 دود و نار نکشد تا گشاد نخواهد راز                                               تو به نرساند بو او بخیلست عود

  ) 457:1374 ، مولوي(

  :و

  وجودم از نماند عقده کی                                                            عودم همچو سوخت تو شقع تا

  ) 425:1374 ، مولوي(

 :و

  بیا در از بام ز برانندت ور                                                            بیا مجمر این سوي عودي تو گر

  ) 99:1374 ، مولوي(

ی کتب در را حواس است سودمند مغز براي است مفید آن براي و کرده تقویت را اعصاب« است آمده عود خواص در طب 
 برد می بین از را معده عفونی رطوبت عود، شربت درهم کی اندازه به نوشیدن کند می شاد را آن و تقویت را قلب کند می تقویت

  ).                  161:1386، الدفاع(»است کبد و معده کننده تقویت و

  ).سوخته عود ذیل 14493: 1372 دهخدا( شد  می استفاده دندان کردن سپید براي عود چوب ي سوخته هاي خرده از

  مجمرش ز برآمد عید عطر بوي چون                                       کرد سپید دندان سوخته عود به مشرق

  )221:1357، خاقانی(
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  را صبح دندان شستند سوخته عود به گویی                 را صبح خندان دیدند ساقیان روي به خوش خوش

  )450:1357، خاقانی(

ایحه قوي ها دانه از برخی  قرار مصرف مورد بخورکردن و سوزاندن ي وسیله به هم و خوراکی صورت به هم و هستند الرّ
 خورده غذا از قبل و بعد کننده هضم عنوان به وهم)194:1378، کزازي( غذا چاشنی عنوان به که سبز و سیاه زیره مثل گیرند می
 شدن سفت براي همچنین. است باکتري وضد کننده عفونی ضد ، هاضم ، بخش آرام سبز زیره« است آمده آن خواص در. شود می

 دانه این). 190:1382اکبري، دهباقرزا(» آید می دست به تقطیر طریق از اسانسی روغن کی زیره هاي ازتخم و است خوب رگها
ر ا است رفته کار به مختلف کارکردهاي و گونه به فارسی ادب در معطّ در کرمان چون است داشته نمود ها المثل ضرب در بیشتر ام 

  .است افتهی شهرت» بردن کرمان به زیره« مثل داشته را زیره نوع بهترین گذشته

  برم می کرمان سوي من را زیره این چرا پس                      گشت معمور او از ها جان ي خانه کبوتر چون

  ) 810:1374 ، مولوي(

  .است گرفته بهره هم» بردن کرمان به زیره« مشهور مثل از شاعر که

  .است نمودن دروغ ي وعده و دادن فریب معنی به که است کرده استفاده» دادن آب زیره« ترکیب از خاقانی

  اند افشانده گمان چشم در که پلپل بسا اي                                 امید بر ایشان و گیتی دادشان آبی زیره

  )106:1357، خاقانی(

  گویی خواست چه جانان دادن آب زیره کز                                سوزان و زنان نعره آتش بر پلپلم چون

  )681:1357، خاقانی(

 نمی آب را زیره«  نوشته بیت این ي  حاشیه در الرسولی عبد چاپ در. دهند پرورش داده فریب ، آب ي وعده به را زیره زیرا
 و شود نمی زراعت زیره و است مثل و  قصه این و دهد نمی ثمر دهند آب آن به اگر چه ، دهند می پرورش آب ي وعده به و دهند
  ).758:1374، سجادي( روید می بیابان در

  

***  

ري چوب و است رنگ سیاه.  شود می آن شامل خاصیت این که است هایی نهدا دیگر از فلفل  ي تهیه براي که دارد معطّ
 خرد ، درسته حالت به شوند نمی         هضم سهولت به که غذاهایی به را ها دانه این«.  شود می استفاده آن از نیز عود و بخورات
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ر روغن. شوند اضافه باید شده پودر یا  و شده  می قرار استفاده مورد روماتیسم ي معالجه در و آید می دست به ها دانه تقطیر زا معطّ
  ).72:1382اکبري، باقرزاده(» گیرد

 مجازات براي فلفل از گاهی که اند آورده و است آمده شاعران هاي دیوان در هم» پلپل« صورت به» فلفل« کهن متون در
  .آید درد به و بسوزد تا اند ریخته می لفلف آنان چشم در و اند کرده می استفاده مجرمان

  :راست خاقانی

  آسمان دواي اینت دردمند، چشم و پلپل                            شب و روز فتوح اینت ناپسند، حال و محنت

  )462: 1357خاقانی،(

  اند افشانده گمان چشم در که پلپل بسا اي                                 امید بر ایشان و گیتی دادشان آبی زیره

  )106:1357، خاقانی(

 ي دانه هفت او که هر« که جمله آن از شود می افتی فارسی ادب متون در بسیاريي  باورها و اعتقادات فلفل ي درباره همچنین
 حال در هد،د کس بدان و کند طعام بر خر مغز آن از چند اي قطره آن از پس بجوشاند، دیگی اندر پیه و نخود همچندان و فلفل
 نظایر و). 100: 1371المحاسب، ایوب بن محمد(» گردد ناشکیبا دوستی از مالد، دوست ي سینه بر چیزي آن از اگر و شود او عاشق
  .نیست آن  متنوع و مختلف موارد به پرداختن امکان مقاله این در و افتهی انعکاس فارسی ادب در که  است اریبس مذکور مورد

***  

ر و خوشبو بسیار گیاهی نیز اسفند ای اسپند ای سپند  و گویند می الرشاد حب آن به که است» سپندان« جز آن و است معطّ
 و زخم چشم دفع در.  است انسان مشام از تهوع حالت کننده دور و است گندزدا گیاهی« و 9)11844: 1372، دهخدا( خوشبوست

 هاي نیت به معطّرات سایر همراه گذشته هاي جشن از بسیاري رد) 182:1380دوست، میهن(» کنند می دود را آن چشمی شور
 می استفاده زنان بودن نازا ای و زایا تعیین و دارویی مصارف براي آن ي ریشه و آن بیخ از نیز و آن تخم از بخور حالت به مختلف

  ) .108:1371، المحاسب(است شده

  آیدت افغان و رقص در سوختن از سپند همچون                  آموختن سماع از کوه افروختن عیش بزم در

  )451:1357، خاقانی(

  بکشم سپندان سوي و شوم کوبان پاي                                       سپند همچو مرا مسکین دل بسوزد ور

  ) 830:1374 ، مولوي(
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 هم پزشکی جهت از اما. است گرفته قوت بیشتر نآ ي عامیانه و اعتقادي ي جنبه و خوانند حرمل عربی به را خوشبو ي دانه این 
 است آور مستی.برد می بین از را مفاصل درد مالند مفاصل بر را آن محلول«که این جمله از اند برشمرده آن براي فراوانی خواص
  ).185:1382خلیلی، باقري(»است سودمند قولنج عالج در... شراب همانند

 ایران گوي پارسی شاعران اغلب و اند ریخته می آتش در بد نظر دفع براي را اسپند که تاس آمده فارسی اشعار از بسیاري در
 تعبیر سپند رقص به آن از شاعران که است همراه مختصري خیزهاي و جست و انفجارها با اسپند سوختن. داشتند را عقیده این

 فرشته اینکه مگر رویاند نمی اي میوه و برگ ، شاخه اسپند« : که است آمده چنین) اسپند(حرملي  درباره االئمه طب در.  اند کرده
 از هست شفا اش دانه در تعویذ آن شاخه و اصل در شود خشک تا یا و برساند برسد باید که جایی آن به را آن که است مأمور اي

  10».کنند استفاده کندر با را آن رهاند می مرض هفتاد

 اشتباه هم با نباید و است متفاوت گویند می خردل آن به و دوایی است تخمی که» سپندان« با» سپند« گرددکهی م دیتاک
  11).11844: 1372دهخدا،(شود

ر اي میوه از فقط موضوع به توجه با که هاست میوه ، گیاهان خاصیت و فایده پر بویاي هاي قسمت از دیگر یکی  خوشبو و معطّ
 دستگاه براي.  است درمانی گنج صندوق هایش معدنی و ها ویتامین ، عیطبی قند با سیب. شد خواهد ادی اختصار به بدبو یا و

 مختلفی انواع.  کند می کمک اي روده هاي باکتري مخصوصاً اي روده مشکالت ي همه و اسهال و بوستی به است مفید گوارش
 العاده فوق که است بخور سیب آن از دیگري نوع البته و دارد گالب سیب و قندك سیب ، سرخ سیب ، ترش سیب هاي نام به

 کبد و دماغ و قلب مفّرح ، سیب بوییدن و خوردن که بودند معتقد قدیم پزشکان.  کنند بخور عود مانند را آن پوست و خوشبوست
 طوري به.  است شده نقل بسیاري خرافی و عامیانه ،باورهاي خوشبو ي میوه این ي درباره. است مند سود خفقان کسالت در و است
ا آن وسیله به شیطان که است اي میوه سیب «: که اند  ردهآو که انسان اگر ، خرافه کی مطابق کرد وسوسه عدن بهشت در را حو 

 عموماً را سیب درخت باال تداعی رغم به.  است برخاسته مقابله به شیطان با بخورد کند تمیز و ساییده ابتدا که آن بی را سیبی
  ). 249:1371 ، حجاران(» دانستند می بدیمن را سیب باغ ای درخت بردن بین از دور هاي گذشته همان از و دانند می مقدس

 گونه با را آن اگر و شود می پسر اش بچه بخورد زیاد سیب اگر آبستن زن« : که است آمده عامیانه باورهاي در سیب ي باره در
 باید بدهد سیب کسی به کسی اگر «    که آمده دیگر ییجا در و) 33:1342هدایت،(»افتد می چال اش بچه لُپ روي بزند گاز اش
  ) .121:1342هدایت،(                                                »است مهري بی عالمت گرنه و بدهد فشار آنرا روي سرانگشت با

 رنگ خوش و صاف یبس به ان شباهت و چانه برآمدگی از است تشبیهی زنخدان سیب ای و زنخ سیب فارسی قدیم شعر در
  .  اند دانسته سیب ي دانه را زنخدان خال نیز و  داشته تیحکا

  . زدند می هدف به و نهادند می کسی سر ای دست بر و کردند  می استفاده تیراندازي و گیري نشانه براي سیب از چنین هم

  غالم برفرق سیب نهادي پس                                                       مدام کردي هدف سیبی از زانک

  زریر چون گشتی بیم از غالم آن                                                       تیر به حالی بشکافتی را سیب
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  )972: 1388 عطار،(

 اند ساخته یم آن امثال و موم جنس از معطر البته وی ساختگ وی مصنوعیی ها بیس ب،یس خوشي بو و بودن مرغوب لیدل به
  .اند گفته یم» بند نخل بیس» آن به که

  :راستی خاقان

  امیخ لگونین نیاي  فلکه ترنج نیزر                                         او سوك به زدیبر بند نخل بیس چون

  )303: 1357،یخاقان(

***  

 رنگ سفید و معطر هاي گل ، مزه ترش و است گرمسیري اي میوه  که. ست ها میوه این دیگر ي جمله از ترنج و نارنج
 ي معالجه براي گیري عرق فرآیند در که است ایرانی هاي شربت و ها نوشیدنی براي ها چاشنی بهترین از نارنج بهار نام با درختش
 عاشق ردز رخسار و نارنج به را معشوق گلگون سیماي فارسی اشعار در. دهد می قوت را اعصاب و است مفید درد شکم و سردرد

 دانسته زرد رخسار از هیکنای فارس ادب در» رخ نارنج« و کردند یم تصور زرد را دو هر همی گاه البته. کنند می تشبیه ترنج به را
  )2449: 1373،یفیعف.(است شده

  :است گفته اساس نیهم بر همی نظام

  ترنجش غم از رخ نارنج                                                                   غنجش گاه جلوه به سیق شد

  )63: 1363،ینظام(

***  

ر هاي میوه جمله از نیز است» سفرجل« آنی عرب و اند گفته هم» یبه« و» یآب« آن به که » به« میوه  در که است خوشبویی و معطّ
 آن گذشته در و دارد دار کرك وستیپ  سخت نسبتاً بافتی. گذاشتند می اتاق در فضا کردن خوشبو براي زمستان فصل در گذشته

 متورم شود خیسانده درآب اگر میوه این ي دانه. دادند می هدیه عروس به باروري ي نشانه به و دانستند می شادي و عشق نماد را
 عالوه.تاس اثربخش بسیار سینه کردن نرم و سرفه مداواي در -گویند می نیز بهدانه را آن که- دانه این لعاب خوردن و شد خواهد

 دهیگرد واقع گوناگون هاتیتشب ساختني برا شاعران نظر مطمح و شده توجهی فارس ادب در زین آن زرد رنگ به ،»به«ي بو بر
 تصور آلوده غبار که هست زینی نرم کركي دارا» یآب«ي رو که ژهیو به اند کرده مانند» به« به را عاشقان و دشمناني رو و است
  :گفتهي شاعر.است شده هیتشب  بدان زین بدان غالم و زیکن از نوخطاني رو و شده

  بهمن مه دری آب چو بادا توي اعدا رخ                                 سانین مه در سوسن چون بادا تو مداح رخ
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  )12: 1372،یرنگچ(

  :آورده زیني گرید

  دلبر نکهت و ناف چو شیبو و دهید                                              دلیب رخ چون زرد و گرد پری آب

  )12: 1372،یرنگچ(

  

***  

 خوشی بوي سبب به تنها و نیست خوب خوردن براي و است سبک و توخالی اما سیب کی اندازه به است درشتی و گرد میوه«
 ي سفرنامه سوم جلد در که است دستنبو اسم به رایحه خوش و خوشبو اي میوه وصف جمالت این »است توجه مورد دارد که

ادان گذشته در) . 335:1374غمایی،ی( است آمده برایش تعریفی چنین این شاردن ترنج ، نارنج دستنبو، بیمار، رگ زدن هنگام فص 
 است آمده هم عامیانه باورهاي در. باشد دلش قوت فصد، هنگام در تا دادند می بیمار به را اي رایحه خوش ي ها میوه چنین این و

  .است فراوانی فارس ادب در آني بو به اشارت).119:1342هدایت،(» آورد می آوارگی دستنبو تخم« که

  :آوردهی خاقان

  ساختند اختر ز دستنبو و صبح از لخلخه                     صبوح در گه آن و دست در شفق چونی جام سرخ

  )111: 1357،یخاقان(

***  

 است، مطبوع و  مزه ترش  که نیز» زیویر« ای» چیویر« ای» باجیر« ای» واجیر« ای» وندیر« یا» وایر« ای» باصیر ای» ریباس« یا» ریواس«
 کردن خالی براي که این دلیل به عطّاران اغلب و است خوردن قابل نیز آن خام و روید می بهار در. است رایحه خوش هاي میوه از

 چندانی فارس ادب در.روید می خراسان در بیشتر و نامند می اسب ریوند ای حیوانی ریوند را آن ، رود می کار به چهارپایان معده
ي ها یرستن فیرد در هم را آن تواند یم معطري ها وهیم ریسا کنار در آن آوردن اما است نشده اشارهی رستن نیایی بو خوش به

  .دادي جا بو خوش

  :آورده اطعمه بسحاق

  صغار و گرد ها کوفته بر باشدي گزر                                          واسیر و بیسي  هیقل وی باقلي  هیقل

  12)11010: 1372دهخدا،(
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 دیپد آن از هستند،ی رانیا اتیروا در حوا و آدمي  منزله به که انهیمش وی مش که استی اهیگ نام« کهن ریاساط بر بنا واسیر زین
  ).408: 1386،یاحقی(» آمدند

***  

. دارند فراوانی هاي خاصیت ، دلپذیرشان عطر بر افزون که دارند وجود هم دیگري هاي رستنی ، ها میوه و ها گل بر عالوه
( اند داشته گیران چاشنی و گران خوالی بین خوراکی مصارف براي اي ویژه جایگاه العاده فوق عطر همین خاطر به آنان از بسیاري

یی   ).409:1386، احقّ

***  

 پخته هم و خام صورت به هم ها غذا کردن معطّر و طعم خوش براي از و است فراوان ییغذا ارزش داراي گیاهان جمله از پیاز
 براي ریزتر پیازهاي از معموالً که شود می دیده هم پیاز  ترشی سنتی غذاهاي از بسیاري کنار در البته. گیرد می قرار استفاده مورد
 و آب چکاندن و است مؤثر دماغی سده رفع در آن بوییدن و است کننده عفونی ضد شدیداً پیاز.  کنند می استفاده کار این

 است هضم دیر کمی آن خوردن البته.  است سودمند ریاح تحلیل و چرك کردن پاك براي گویند گوش، در آن ي پخته گذاشتن
 صحرایی پیاز آن از نوعی.  اند کرده توصیه روده و معده درمان جهت را آن پخته و کلیه درمان در را آن خام خوردن پزشکان و

 اسب دندان بر و کند خرد صحرایی پیاز اي پاره بیاورد که ست این دوایش باشد لجام بد و فعل بد اسب اگر«:  شده گفته که است
ي بو زین و آني بو بودن االنتشار عیسر و بودنش الیه الیه و پیاز بوي). 426:1372بخش، تاج(»نکند فعلی بد و شود رام مالد

  . است داشته بازتاب همه از بیش فارسی اشعار در خاسته یبرم خورده ازیپ فرد دهان از کهی ناخوش

  : گفته شابورین خیش

  دوست اي مغزت نبود چو سوزي همی                                        پوست بر پوست پیازي چون بمانی

  )139: 1388عطار،(

  : راست خداوندگار و

  13پیاز چون بیاید گفتن سخن در                                                   آز بوي و حرص بوي و کبر بوي

  ) 14:1372 ، مولوي(

  گندنا و پیاز بوي کفت از نیاید که تا                          دهان هم و بشوي دست آسمان از رسید چو خوان

  ) 28:1369 ، مولوي(

  :راستي سعد
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  زشت دست از گل که دیآ تر خوب                                                     ي   خوبرو دهن از ازیپي بو

  )151: 1369 ،يسعد(

 با  است گیاهی 14)1203: 1357،يزیتبر خلف(است؛ گرفته لقب» ازیپ برادر« و ندیگو یم» فوم« و» ثوم« آن بهی عرب در که سیر
 شده دیده قرمز سیر و صورتی سیر ، معمولی سیر ای سفید محدود رنگ چند در و است آن انواع از هم موسیر که چتري هاي گل
 عفونی هاي بیماري مقابل در را بدن سیر خوردن بودند معتقد حکما سابقاً و است کننده ضدعفونی و شکن باد سیر « گویند.  است

ك و بخش آرام ، مدر ، کرم ضد و کش کرم ، سینه کننده نرم ، کند می محافظت ي و محرّ و مار گزیدن سم مقابل در و است مقو 
 گنده رفع براي قدیم در.)206:1382خلیلی، باقري(»است نافع افعی سم براي شراب وبا است خوبی سم ضد سمی حشرات و رتیل
 ي افهخر یک بر بنا و دارد وجود فراوانی ي عامیانه باورهاي ، پرخاصیت رستنی ایني  درباره.کردند می استفاده آن از دهانی
 ارواح تواند می که دارد قدرتی چنین وهم کند می دور خانه از را شیاطین و اجنّه و است برخوردار جادویی قدرت از سیر « قدیمی

 ویژه جایگاه هم باستان روزگار در فراوان دارویی خواص با گیاه این.  )251:1371 حجاران،(» .گرداند باز را شده گم و سرگردان
 کرده دم به را آن شده خشک وهم غذا در را آن تازه وهم کند می تقویت را حافظه آن خوردن که بودند معتقد یانایران و داشته اي

 سیر که کردند می برگزار ماه دي در روزگاران آن در جشنی. آمیختند می نبات و قند با را آن گرد هم گاهی و کردند می مصرف
 است جشنی را روز این ماه دي در. دارد نام گوش ماه هر چهاردهم«:  اند دهکر نقل چنین این اش درباره که  داشت نام سور

 جشن آید می بر جشن نام از چه چنان.  بخورند و کرده طبخ سیر با را هایی خوراك که بود رسم روز این در. سیرسور به موسوم
 مضرت و بیماري و شر دفع ها سبزي از يا پاره و سیر خوردن که بودند معتقد. است شادي و جشن معنی به سور چون بوده سیر
 که نهادند می پخته جهت سبزیهایی و سیر ، گوشت هاي برش در جهت همین به باشد می جنیان و دیوان ي پدیده از که نماید می

  .است شدهي ادیز حاتیتصر و اشاراتی فارس ادب در هم ریسي بو به). 201:1389رضی،(» بود گندزدا اغلب

  : سروده فروش ایمیک مفلس

  ریس ندادش در نهیلوز به روزگار که                                           ازیپ چو وفا در پوست همه با بود که

  )251: 1372،يانور(

  :آورده زین و

  ریس نهیلوز در جرمی بی دهی ک تا آخرم                       دیند کس رمیچوس دل ده و سوسن چون زبان ده

  )250: 1372،يانور(

 از هیکنا شده گشوده آني برای مدخلي شعري  نامه فرهنگ در که دارند اشارت زین» نهادن ریس نهیلوز در«ي  هیکنا به دو هر که
  .است آمده کردني ساز ظاهر بردن، کار به بیفر و مکر

  :آوردهي مثنو اول دفتر در هم موالنا
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  ریس نهیلوز در مکر از او کرده                                                          ریوز کافر آن گشته نید ناصح

 غالب ریسي بو اگر و است خالص د،یآ غالب مشکي بو اگر که اند کرده یم شیآزما ریس با را خالص و ناب مشکي بو زین
  :سرودهی خاقان رو نیهم از). 877: 1374،يسجاد( ستین خالص مشک آن د،یآ

  ختاست مشک ناقد همی گندگ آن با ریس                                 است شه جاهي  مشاطهی افکندگ با بنده

  )77: 1357،یخاقان(

 به خالص مشک سنجش( مشک با ریس ارتباط نیا» یفارس منظوم اتیادب در اهیگ و گل« دری رنگچ نیغالمحس دکتري آقا
 که اند پنداشتهی خاقان شعر در  هم با دو نیا آوردن لیدل را ریس و مشکي بوي تند صرفاً و اند افتهیدرن ایگو را) ریسي  لهیوس

  )238: 1372،یرنگچ: رك.( است نادرست

***  

ر گیاهان و ها گل نیز اسالمی فرهنگ در  در.  است شده استفاده مختلف هاي زمینه در آنان از و دارند اي ویژه جایگاه معطّ
 و گیرد می را زمین آتشین نیروهاي گیاه. است خورشیدي آشکار و متراکم ينیرو نماد گیاه« گویند مذهبی و عرفانی باورهاي
ی قدرت ای درمانی قوت و کند می دریافت را خورشیدي نیروي ودایی سنّت در. دارد انباشته درخود را جادو براي استفاده یا و سم 
ی خاصیت داراي دارویی اگر خدایان، چونان آن به و زندگی ي  ریشه را گیاه این و دانند می الهی موهبت را خاصیت این باشد طب 

ل 796:1385گربران،( »شوند می متوس. (  

رات از استفاده بر نیز اسالم در  زمینه، این در مختلف روایات و ثیاحاد وجود و است شده فراوان تأکید ها کننده خوشبو و معطّ
ت از را چیز چهار)ص(خدا رسول جایی در. تاس سفارش نوعی مسلمین براي هم و است موضوع این گواه و شاهد هم  هاي سنّ

  ).90:1365مجلسی،(»                بستن وحنا زدن ،مسواك زن عطر،« شمرند برمی پیامبران

ی نیحس(» نسازد رسواتان گناه بدي بو که دیکن خوشبو را خود استغفار عطر به«: که است نقل) ع(یعل نیرالمومنیام از و
  ).1/211: 1385،یدشت

م رسول دیگر حدیثی در یب ذکور« را مردانه عطرهاي. کنند می بندي دسته زنانه و مردانه به را عطرها) ص(اسالم معظّ  و» الطّ
یب اناث« را زنانه عطرهاي  زنان مناسب که دانند می هایی عطر جمله از را غالیه و مردانه عطرهاي را عنبر و مشک و نمودند بیان» الطّ

  .اند دانسته مشک را عطرها شبوترینخو البته ایشان و است

  :دیگو یمی لیل  زفاف شب توصیف در زینی نظامی فارس ادب در

  يسوز عطر به شکر و عود چوني                                                           روز تنگ دهان تنگ وان

  ختیر یم تلخ گالب چوی اشک و                                                       ختیبرانگ دل بخار زي عطر
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  داد یم گالب وان هیغال نیا                                                             داد یم آب جزعش و آتش لعل

  )1/139: 1363،ینظام(

 ادب در باًیتقر زنانه و مردانهي عطرها تفاوتی عنی مسأله نیا و کرده استفاده است زن کهی لیلي برا را گالب و هیغال که
  .است شده تیرعای فارس

 مثال عنوان به که است شده نقل) ع( بزرگوار ي ائمه از فراوانی احادیث و روایات زنان براي عطر استعمال ي درباره که البته
  : فرمودند) ع(امیرالمؤمنین. کند حس نباید محرم نا را آن بوي

). 166:1385 فیضى،(»   گردد حاضر مسجد در نماز به نباید و شود بیرون خانه از نباید کند استعمال خوش بوي که زنی هر« 
 يوسوسه دچار نتیجه در تا نکنند استشمام هستند زن نزدیک در که مردانی را عطر آن بوي که است این حضرت مقصود البته

  . نگردند شیطان
 افزاید می آدمی ارزش بر چیز سه«  اند دانسته افراد شدن زشمندار سبب را عطر که است شده نقل) ع(حسین امام از حدیثی در

 ي جامه پوشیدن و عطر بوییدن استحمام، افزاید می آدمی ارزش بر که چیز سه آن پس کند؛ مقدار بی را آدمی چیز سه و
  ).141:1385 فیضى،( » است...نرم

 فراوان تأکید باره این در دین بزرگان و است فراوان روایات و احادیث نیز عبادت زمان در عطر استعمال استحباب باب در
ل .اند کرده الم علیه صادق امام از عمر بن مفضّ ر را خود) نماز هنگام به( که کسى نماز رکعت دو:  است کرده روایت الس  معطّ
  ).120:1381بابویه، ابن( است برتر زند، نمى عطر که کسى نماز رکعت هفتاد از کند مى

. کند می تقویت را قلب خوش بوي که است آمده روایتی در و دارند دیتاک خوش بوي استعمال بر که داریم فراوانی روایات
 در که قلبی معناي به هم و است عقل معناي به هم قلب البته. کند می تقویت را عقل خوش بوي که است آمده دیگري روایت در

 انینما سرشي مو بر آن درخشش که نمود یم معطر مشک به را خود چنان آن اسالم غمبریپ که آمده ثیحد در« و باشد می بدن
ی نیحس(» شد یم شناخته شیبو از شود دهید غمبریپ خود که آن از شیپ شبی کیتار در که ساخت یم معطر را خود قدر آن« و» بود
  :آورده»  )ص(اهللا رسول سنتی ف« در که است داشته نظری ثیاحاد نیچن به عطار ایگو). 4/280: 1385،یدشت

  نهاده بر لعمرك تاج سر به                                                              گشاده نیمشکي سویگ آمد در

  دهیرس گردون بر نور شیرو ز                                                          دهیدم عالم در مشک شیمو ز

  منور اوي رو  نور از کون دو                                                             معطر اوي بو عطر از بعد سه

  پناهش در جان صد و استي مو هر که                                            اهشیسي سویگ دو مشکی زه

  )94-95: 1388عطار،(
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الم علیه ادقص امام  از هم مسلمان روى و سر موى ساختن معطّر ثواب در است آمده الس:  

ر عطر روغن با را مسلمانى روى و سر موى احترام روى از کس هر« :   موئى بهر او قیامت روز براى بزرگ خداوند سازد معطّ
  ) .338: تای ،ب هیبابو ابن(» فرماید ثبت نورى

راتی تمام که است نیا است مبرهن و واضح که چه آن  اهانیگ نیهم ازی همگ آن از بعد چه و اسالم از قبل زمان در چه معطّ
 نیمب نید بزرگان نیب در مشک ژهیو به و هیغال و عنبر و عود استعمال از که میداری فراوان اتیروا و است بوده خوشبو و معطر
  .میگذری ،درم را اختصار و. است افتهی بازتاب همی فارس ادب در که دارد  تیحکا اسالم

***  

 هفت مواضع بر کافور با تیم غسل.است شده یم استعمال خوشبوکردني برا ربازید از که است ییخوشبو دیسف صمغ کافور
ی نیحس(» است واجب تیم حنوط و غسل در آن بردن کار به شرعاً« و استی اسالم رسوم از کافور با حنوط ، سجده گانه
ی باقي سرا به کوچ هنگام به که چرا شود استفاده ورکاف از فقط مردهي برا که است شده فراوان دیتأک البته). 4/877: 1385،یدشت

 مرده که نزنید عطرى مردگان به کافور بجز.  نکنید خوشبو را کفنها« ستین معطّرات از استفاده به زیجا محرم و دارد را محرم حکم
  ).165:1382، شعبه ابن(») است حرام محرم براى خوش بوى استعمال و( است محرم همچون

 قیرق الفرك، عیسر اللون،ی صاف اض،یالب دیشد آن و باشدي قنصور انواع نیبهتر« و است بودهی اقسام و انواع يدارا کافور
 از هیکنا» کافورخوار«ی فارس ادب در رو نیا از دارد سردی عتیطب کافور) 260: 1386،یکاشان(» زندي زرد با کهي دیسپ بود، الغطاء

  )2011: 1373،یفیعف( آمده» کرده شهوت ترك و لیم یب نامرد، و تیحمی ب و سرد«

  :است آوردهی نظام

  خوار کافور گشت نیزم مزاج                                                                بار کافور ابر کوه ز برآمد

  )25: 1363،ینظام(

  خوار کافور گشت او کافور ز                                                          زکاریپره کاستاد دید زن چو و

  سرد باره کی گشت دلشي هوا                                                        مرد به را زنان باشد کهی لیم ز

  )63: 1363،ینظام(

 و مفرّح آن اندك خوردن. شود یم استفاده مردان در باه ي  قوه کاهش و زخمي برا مرهم ساختن نشاندن، فروي برا کافور از و 
  . دندییبو یم و گرفتند یم دست دری شادمان اوقات و مراسم در که شده سبب آن خوشي بوي اریبس و است مطبوع

  کافورم کند سرد جهان ز را دلت که                                        ما مجلس از شو دوری عنب مست که تو
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  ) 830:1374 ، مولوي(

  بود کافور پر اری کز صبحها آني شاد                               داشت پرده عنبر و مشک کز ما يشبهاي شاد

  ) 834:1374 ، مولوي(

 سفارش بنفشه عطر بر همه از شیب و است شده فراواني ها سفارش هم اهانیگ و ها گل  ي حهیرا بایی عطرها باب در که البته
  . است شده

 دیگر بر بنفشه عطر برترى:  فرمود و  زمستان، در است گرم و  تابستان در است خنک که بزنید عطر فشهبن با: فرمود) ص(امبریپ«
  ) .92:1365 ،یمجلس( » دینها دیگر بر است اسالم برترى چون عطرها

  . است  افزوده اریبس نیمسلم نزد در معطّر اهانیگ و گل تیاهم و ارزش ،بهی اسالم ي پشتوانه نیچن وجود شک بدون 

 و  هندي  سفاله و نیچ و ختن و تبت و کاشغر از است شده ادی اریبس معطرات منابعي دار و ایبوي شهرها ازی فارس ادب در
  :  امدهی فارس شعر دري زیخرخ مشک و بوده زیخ مشک که زیخرخ و)1386:160،ی کاشان( است داشته کین کافور که نییمالو

  زنبرها به ها بستان بهي زیخرخ مشک نشانده                          ها خرمن به صحراها بهی رمان اقوتی زده

  ) 3: 1370   ،ي منوچهر(

  : است گفته اسعد نیفخرالد و اوردندی م عنبر جا ان از که بودهي ا رهیجز نام که» نینسر« و

  نینسر ز عنبر و تبت از مشک چو                           نیچ شمیابر بود نامه ریحر

  ) 839: 1373،یفیفع(

 در زین و)159: 1365، رسته ابن(» دارد وجودی فراوان کافور رهیجز آن در« و بوده هندوستان در بزرگی شهرک که» قنصور« و
 از تر نعمت اریبس استی تیناح نیا« و بوده چگل مشرق در که» تخس« و است بوده زیخ کافور» طواران« و» هرلج« نیسرزم همان
   16)84: 1362ستوده،(» زدیخ گوناگوني ها يبو و شکم جا آن از و چگل

  17)252: 1376انوشه،( است شده ادی یفارس ادب در» رانج« ،»قاتل« ،»قامرون« ،»سمندور« چون زیخ عود مناطق از و

  .طلبد یم گریدی فرصت و است اریبس مجال نیا در سخن
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  :نوشتی پ

  .است کندر همان) 1(

  .استی حجت دهیحم خانم آن از مقاله اصل) 2(

  .  3124 تیب ، چهارم دفتر ،ي مثنو)3(

ی وانیح ای یاهیگ موادي جوهرها بر اتر ای الکل ریتأث از که استی عیمای پزشک اصطالح در) ا ،يفرانسو] (ت[تنتور:  تنطور) 4(
  . تنتور ریز نیمعی فارس فرهنگ.  رك زین و) تنتور لیذ دهخدا( دیآی م بدستی معدن ای

  »يبو«ي  واژه ریز دهخدا،ي  امهن لغت) 5( 

  .گالب زدی م برو دهید و زد او ، مج) 6(

 درست 34 و ستین حیصح که آمده 33 صفحه ثیحد نیا که است آمده این يصدر باقر دکتری عرفان مأثورات فرهنگ در) 7(
  . است

  .»بو شب«ي  واژه ریز ن،یمعی فرس فرهنگ) 8( 

  .»نیچدار«ي  واژه ریز دهخدا،ي  نامه لغت)9(

  .»سپند«ي  واژه ریز دهخدا،ي  نامه لغت)10(

سولُ اللَّه ص ) 11( الَ ر تَّى تَصلَ إِلَى م:  قَ ا حکَّلٌ بِه وم ک رَةٍ إِلَّا و ملَ لَا ثَم قَۀٍ و رلَا و رَةٍ و نْ شَج لُ مم حرْ ت الْ ب نْ ا أَ م أَو هی ت إِلَ صلَ نْ و
اماً و إِنَّ ا بِها و تَصیرَ حطَ واو تَد اء فَ ینَ د عب س نِ و نَی نِ اثْ م اء فَ بها الشِّ ی ح إِنَّ ف اً و سرّ رُوعها لَ ا و فُ هلص ی أَ ر  فنْد کُ خرسان ، طب االئمه ، (بِالْ

67.(  

  .»سپند«ي  واژه ریز دهخدا،ي  نامه لغت) 12( 

  .»واسیر«ي  واژه ریز دهخدا،ي  نامه لغت) 13(

  .166مثنوي ، دفتر سوم ، بیت ) 14( 

  .»سیر«ي  برهان قاطع، زیر واژه) 15(

که نویسنده ي آن معلوم نیست و به تصحیح دکتر منوچهر ستوده به . ق.هـ 372از کتاب حدود العالم است مولَّف سال ) 16(
  .چاپ رسیده است

  .اصل مقاله از خانم حمیده حجتی است) 17(
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   منابع

ی علم ، سوم چاپ ، شعار جعفر دکتر ترجمه ، هفتم قرن دري شهردار نییآ. ) 1367(،) یقرش مداح بن محمد( اخوه ابن
  . تهران: ی وفرهنگ

  قم: سرور ،ي مجاهدی عل محمد ، گناهان فریک و هایکین پاداش) . 1381. (ی عل بن محمد ، هیبابو ابن

 . تهران  ، صدوق ،ي غفار اکبری علي  ترجمه ، االعمال ثواب). تای ب.( -------

  .  تهران:  ریکب ری،ام اول چانلو،چاپ قره نیحس دکتر قیتعل و ،ترجمه سهیالنف اعالق)  1356(، عمر بن ،احمد رسته ابن

ان شعبه ابن ل چاپ ،ی جنّت احمد ترجمه ، العقول تحف). 1382. (على بن حسن ،ی حرّ تهران:  ریرکبیام ، او .  

ل ،چاپ این رجب مسعود جمه تر ، انیعباس حکومت دری ماعاجتی زندگ). 1369.(مناظر ،محمد احسن وی علم ، او 
  . تهران: ی فرهنگ

ل چاپ ،ي غفار فرزانه ترجمه  ، یاسالم تمدن دری شناس اهیگ ریمشاه). 1386.( عبداهللای عل ، الدفاع پژوهشگاه ، او 
  .   تهران: ی فرهنگ مطالعات وی انسان علوم

  . تهران:  نیمع ، اول چاپ ،ی نیمت جالل حیتصح ، بیالغرا تحفه) . 1371.( وبیا بن محمد ، المحاسب

  . تهران: یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت اول، چاپ ، رانیا در عطر خیتار). 1381.(شهره ،ي انصار

 ،جاپي رضو مدرسی تق محمد حیتصح ،بهي ،دوجلد يانور وانید) 1372( محمد بن محمد نیالد ،اوحديوردیابي انور
  . تهزان: ی فرهنگ وی ،علم هارمچ

  . تهران:  سخن اول چاپ ، سخن ي فشرده فرهنگ). 1382.( ،حسني انور

ل، چاپ ، یدرمان عطر و حهیرا). 1382.( هیرق ،ياکبر باقرزاده تهران:  نیآفر به او .  

  . بابلسر:  مازندران هدانشگا ، اول چاپ ، یفارس ادب دری طب اصطالحات فرهنگ).1382.(اکبری عل ،ی لیخلي باقر

د و نیکربي هنر حیتصح به ، نیالعاشق عبهر). 1366.( روزبهان ،ي رازیشی بقل تهران: ي منوچهر  سوم، چاپ ، نیمع محم .  

 و ستوده منوچهر حیتصح به ،ی کاسان عثمان بنی عل بن بکر ابو ي ترجمه  ،)ي جلد دو(، دنهیص) . 1387.( حانیابور ،ی رونیب
  . تهران: ی بهشت دیشه دانشگاه افشار، رجیا
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ل چاپ ،) يجلد دو( رانیا دری پزشک وی دامپزشک خیتار). 1375و 1372.( حسن ، بخش تاج دانشگاه:  تهران ، او 
  .تهران

د نیالد شمس ، حافظ د اهتمام به ، يرازیش حافظ محمد نیالد شمس خواجه وانید) . 1369.( محموی نیقزو محم 
ل چاپ ،ی غن قاسم دکتر ار ، او تهران:  زو   

  . ،تهران هی،آرا اول چاپ)ي جلد 5(، فیمعار و معارف) 1385(،ی مصطف دی،سی دشتی نیحس

د مل چاپ ،) يجلد سه( ، العرب ظرفاء. ) م2000.( حسن ، ح روتیب:  دارملفات/ انیب مکتبه ، او .  

ار ، دوم چاپ ،ي سجاد نیالد اءیض دکتر کوشش به ، یخاقان وانید.) 1357. (ی عل بن لیبد ،ی خاقان تهران:  زو .  

  . قم: ی الرض فیالشر دار ، اول چاپ ،   السالم علیهم األئمۀ طب). ق1411.(  مهدى محمد خرسان،

  .  تهران: ی وفرهنگی علم/  سروش ، چهارم ،چاپ) يدوجلد( ، نامه حافظ) . 1371( نیالد بهاء ،ی خرّمشاه

د دکتر حیتوض و حیتصح به ، قاطع برهان.) 1357.( نیحس محمد ،ي زیتبر خلف سوم چاپ ،) يجلد  پنج(، نیمع محم ، 
  تهران:  ریکب ریام

  .  تهران:  اطالعات ، دوم چاپ ، النجومي ودرار العلوم تیواقی) . 1364.(ی تق محمد ، پژوه دانش

  . هرانت:  ریرکبیام ، نهم چاپ) .يجلد چهار.( حکم و امثال) . 1376. (اکبری ،عل دهخدا

  . تهران: روزنه/ تهران دانشگاه ، دیجد دوره از اول چاپ ، نامه لغت). 1372.(-----------

ل چاپ ، وفرودگ گاهنباري ها جشن). 1389.(،هاشمی رض تهران:  بهجت ، او .  

 مؤسسه ، اول چاپ ، مغول دورهي ابتدا تای فارس منظوم اتیادب در اهیگ و گل). 1372.( نیغالمحس ،ی رنگچ
  . تهران: ی فرهنگ قاتیتحق و مطالعات

ل، چاپ ، ییدارو اهانیگ). 1374.(ی ،علي زرگر تهران:  تهران دانشگاه  او.  

  . تهران ،يطهور ؟، چاپ ،المغربی ال المشرق من العالم حدود ،)1362( ،) مصحح(منوچهر ستوده،
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 ،) يجلد دو( ، یخاقان وانید ومشکالت اعالم شرح با راتیوتعب لغات فرهنگ. ) 1374. ( نیالد اءیض ،ي سجاد
ار ، اول چاپ تهران:  زو   

  . تهران ، ،سخن اول ،چاپی وسفی نیغالمحس دکتر حیتوض و حی،تصح يسعدي ها غزل) 1385(، نیالد ،مصلحي سعد

د دیس  حیتصح به ، ییسنا وانید). 1314.(آدم بن مجدود ابوالمجد ،یی سنا سی تق محمتهران: نایس ابن ، ،يرضو مدر  

ي رضو مدرسی تق محمد حیتصح.، حدیقه  احقیقه و شریعه الطریقه) 1368(---------------------------
  . تهران ،: تهران ،دانشگاه

  . تهران:  توس ،یی غمای اقبال ،) يجلد پنج( ،شاردن سفرنامه). 1374.(شاردن

  . تهران:  ریرکبیام ، نهم چاپ ، شمس اتیغزل ي دهیگز) . 1381. ( رضا ،محمدی کدکنی عیشف

  . تهران: ی فردوس ، اول چاپ ،) يدوجلد( ، اشارات فرهنگ) . 1377.( روسیس ، سایشم

ل چاپ ؛ یعرفان ماثورات فرهنگ) . 1388. ( باقر ، ایني صدر تهران:  سخن ، او .  

  .  تهران ، روزنه ، دوم چاپ  ، حافظ ي نامه واژه فرهنگ). 1378.( ابوطالب ،ی نیرعابدیم و دخت نیمه ، انیقیصد

العات  ، اول چاپ ،ي رضو مدرس حیتصح ، یلخانیا ي نامه تنسوخ). 1363. ( نیرالدینص ،ی طوس   . تهران:  اطّ

ار،   . تهران:  ،توس دوم چاپ ،ی کدکنی عیشف رضا محمد دکتر حیتصح به.  نامه مختار). 1358.( محمد نیالد دیفر عطّ

  .  ،سخن،تهران هفتم ،چاپی کدکنی عیشف رضا محمد دکتر حیتصح به ،ریالطّ منطق ).1388.(--------------

:  سخن ، دوم شیرای،و پنجم چاپی کدکنی عیشف رضا محمد دکتر حیتصح به ، اسرارنامه). 1388.( -------------
  . تهران

  .تهران سروش، اول، چاپ ،)يجلد سه(  يشعري  فرهنگنامه) 1373( م،یرح ،یفیعف

 سخن ، اول چاپ ، یفردوس شاهنامه بر هیتک با روانیانوش دربار رسوم و آداب و انیساسان). 1389.( زهرا ، يغفار
   مشهد: گستر

 ،جاپیاقیس ریدب محمد دیس دکتر کوشش ،به یستانیسی فرخ میحک وانید،) 1371( جولوغ بنی عل ،ی ستانیسی فرخ
  .. تهران ، ،زوار چهارم
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ل، چاپ ،  اإلسالم دعائم). 1385.( آصف ،یضیف قم:  السالم علیهم البیت آل مؤسسۀ او .  

ل چاپ ، بیاالطا سیونفا الجواهر سیعرا) . 1386. ( ابوالقاسم ،ی کاشان تهران: ی المع ، او .  

  . تهران:  مرکز ، اول چاپ ، یخاقان وانیدي هاي دشوار گزارش) .1378.( نیالد رجاللی،مي کزاز

ل چاپ ،ی لیفضا سودابه ي ترجمه ،) يچهارجلد( ، نمادها هنگفر). 1385.(آلن ، گربران تهران:  حونیج ، او .  

  . تهران:  هیاسالم ، اول چاپي ا کمره باقر محمد ي ترجمه.  سنن و آداب). 1365.(یتق محمد محمدباقربن ،یمجلس

 کتاب نشر و ترجمه بنگاه ،یی هما نیالد جالل حیتصح ،به يمختار وانید)1341( عمر، بن عثمان ،ي غزنوي مختار-
  .،تهران

 چاپ ، نژادی انزاب رضا دکتر ي ترجمه ،) یفارس - یعرب)(يدوجلد( الرّائدیی الفبا فرهنگ). 1376.( جبران ، مسعود
  ي رضو قدس آستان:  مشهد ، دوم

  .. اناصفه ، ،کمال اول ،چاپ انینوري مهد دکتر اهتمام  ،به سعد مسعود وانید) 1364(، سلمان سعد مسعود

  . تهران:  ریکب ریام،) يجلد شش(، نیمعی فارس فرهنگ).1371.(محمد ، نیمع

  .تهران زوار، اول، چاپ ،یدامغاني منوچهر وانید). 1370.( قوص بن احمد ابوالنجم ،يمنوچهر

ار ، دوم چاپ ،ی استعالم محمد ق،یوتعل حیتصح ،) يجلد هفت( ،ي مثنو. ) 1372.( ، محمد نیالد جالل ،ي مولو   زو  :
  . تهران

   تهران:  فردوس ، اول چاپ ، اینی زمانی مصطف کوشش به.   يزیتبر شمس جامع وانید). 1374.( --------------

 ،چاپیی بابا زیپرو کوشش ،به فروزانفر الزمان عیبد استاد حی،تصح شمس اتیغزل) 1380( ---------------------
  . ،تهران ،علم پنجم

ل چاپ ، عامه فرهنگی عموم پژوهش). 1380.( ،محسن دوست هنیم تهران: توس ، او  .  

 ، تهران دانشگاه ، ششم ،چاپ محققي مهد وي نویمی مجتب حیتصح ،به خسرو ناصر وانید ،)1384(،ی انیقباد خسرو ناصر
  . تهران

ي دستگرد دیوح حسن ي هیتحش و حیتصح به) ي جلد سه(، ینظام میحک ي سبعه)1363(، وسفی بن اسی،الي گنجوی نظام
   ،تهرانی ،علم دوم ،چاپ
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   تهران) :ع(تیب اهل مکتب مؤسسه ، سوم چاپ ، یاسالم طب ازیی دورنما). 1380.(ی مصطف ،ی نوران

ل ،چاپ حجاران احمد ترجمه ، خرافات فرهنگ). 1371.( پیلیف ، نگیوار رسا  ، اوتهران:  د .  

  .تهران: ریرکبیام ، سوم چاپ ، رنگستانین). 1342.( صادق ، تیهدا

  . تهران:  تهران دانشگاه ، اول چاپ. ریکب کوروش). 1355.(يهاد ،ی تیهدا

:  معاصر فرهنگ ، اول چاپ ، یفارس اتیادب در ها واره داستان و ریاساط فرهنگ) . 1386. (جعفر محمد ،ی حقّ ای
 . تهران
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183  

  فارسی ادب و زبان در وارداتی واژگان تحلیل و نقد

  ملی فرهنگ در آن یراتثأت و 
  1نظرخوش حکیمه

  چکیده

االیام، توانسته است در مقابل تغییراتی که عمدتاً از  هاي کهن، زبان رسمی و ملی ایرانیان از قدیم فارسی به عنوان یکی از زبان
سابقه و قدمت، دلیلی بر  شود، هویت خود را محفوظ نگه دارد، اما این ها و تعامالت میان زبانی پدیدار می مجاورت با دیگر زبان

هایی که در عرصه اقتصاد تکنولوژي، فرهنگ و دیگر امور انسانی رخ  هاي علمی، جهانی شدن پیشرفت. ناپذیري آن نیست آسیب
لذا بررسی سیل ورود .هاي زبانی و فرهنگی و تغییر قرار داده است دهد زبان فارسی را بیش از گذشته در معرض مجاورت داده و می

وارداتی به زبان فارسی و در عین حال سیر تحوالت قاعده مند زبانی و هم چنین انواع قرض گیري زبانی و بررسی تحوالت  واژگان
  .دهد یمزبان فارسی دیروز و امروز ساختار کلی این مقاله را تشکیل 
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  مقدمه

آنها  ریغ، اطالعات، احساسات و ها شهیاند هیکل انیبافراد جامعه است و منظور از ارتباط،  انیمارتباط  جادیای زبان، اصل فهیوظ
زبان نه تنها به عنوان ابزار ارتباطی، بلکه به عنوان مؤلفه و عنصري حیاتی در هویت فردي و ).1371ی، صادق( باشد یم گرانیدبه 

همچنین زبان همانند دیگر اشیا و امور عالم، در معرض تغییرات و دگرگونی قرار دارد؛ چه بسا . کند آفرینی می ها نقش انسان جمعی
اند از صورت و شکل  هایی که به خود پذیرفته هایی که امروز، اثري از آنها نیست و همچنین در اثر تغییرات و دگرگونی زبان

ها رخ  زبان... تغییراتی که در گویش و ساختارهاي صرفی و نحوي، واژگان و . رآمده باشندآغازین به شکل و صورتی دیگر د
شود، تغییراتی که گاه ریشه در  کند، هرگز متوقف نمی دهد و زبانی را از صورت اولیه و اصیل آن به اشکال دیگري تبدیل می می

آورد، در اینجا موضوع  ملی و چگونه تغییرات زبانی را پدید میاینکه چه عا. مجاورت زبانی و گاه ریشه در نیازهاي روزمره دارد
توجهی  شود و در صورت بی ت در تغییرات و آثاري است که در نتیجۀ تغییرات در زبان حاصل میببحث و تأمل نیست، بلکه صح

. اهل علم و فرهنگ و ادب نیست هاي مرده، نامی ناآشنا براي زبان یا زبان. ناپذیري به همراه داشته باشد تواند عوارض جبران می
فارسی به عنوان یکی از .اند در طول تاریخ هویت خود را حفظ نمایند، وجود ندارد هایی که توانسته هیچ تضمینی براي تداوم زبان

ها و  گر زباناالیام، توانسته است در مقابل تغییراتی که عمدتاً از مجاورت با دی هاي کهن، زبان رسمی و ملی ایرانیان از قدیم زبان
. ناپذیري آن نیست شود، هویت خود را محفوظ نگه دارد، اما این سابقه و قدمت، دلیلی بر آسیب تعامالت میان زبانی پدیدار می

دهد زبان فارسی  هایی که در عرصه اقتصاد تکنولوژي، فرهنگ و دیگر امور انسانی رخ داده و می هاي علمی، جهانی شدن پیشرفت
  .هاي زبانی و فرهنگی و تغییر قرار داده است در معرض مجاورت را بیش از گذشته

ی را گونه فارسي زبان ها گونه) 1387( انیپورنامدار. یی استها گونهو حافظ فرهنگ ماست؛داراي  دکنندهیتولی که فارسزبان 
و ) زبان اهل ادب است که(ی ادب، گونه زبان )ي خاص استا عدهبا جهان خارج را دارد و زبان  کذبصدق و  تیقابل که(ی علم

به گونه  توان یمالبته . داند می) پر از تساهل از قواعد است و از دستور و واژگان سست برخوردار است کهروزمره (ي ا محاورهگونه 
 زبان از نیاچون . است رانیادر گستره  ها لکردهیتحص، آموزش و پرورش ونیزیتلو، ویرادهمان زبان  کهی هم معتقد بود چهارم

ی عنی یزبانگونۀ  نیاي از پاسداری عنی یفارسي از زبان پاسداري برخوردار است، لذا شتریبی از اجتماع زبانلحاظ اجتماع و جامعه 
 .اریمعی فارسزبان 

هایی هستیم که با علم، تجارت،  از زبان بخصوص زبان معیار، هر روز شاهد ورود سیل واژگان وارداتی به درون زبان فارسی
هایی که امروزه زبان علم، تکنولوژي،  وران زبان وران زبان فارسی با گویش تعامالت گویش. و غیره همراه هستند ارتباطات

هاي انسانی هستند، عالوه بر واژگان، ساختارهاي نحوي و صرفی و نگارشی، زبان  هاي فعالیت تجارت، حقوق و دیگر عرصه
هاي قدرتمندي چون رادیو و تلویزیون، مطبوعات  در این میان نقش رسانه.تهاي ساختاري قرار داده اس فارسی را در معرض چالش

هاي  سازي یا کاربرد واژگان زبان ها در گسترش و تواناسازي دامنه واژگان زبان فارسی و یا تضعیف آن از طریق معادل و روزنامه
 .بیگانه بسیار مهم است
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گذرد بی خبر نگه داشت، از سوي دیگر، خبرسازي آنچه  در عالم می توان جامعه را از تحوالت سیاسی و آنچه از یک سو، نمی
هاي خبري براي  سازي فوري و دقیقی که رسانه در جهان دیگر، با زبان دیگري در حال وقوع است و در بسیاري موارد معادل

ن، هر روز شاهد تحوالت و عالوه بر ای. پذیر نیست مدت و با دقت الزم امکان گردش امور خود به آن نیاز دارند، در کوتاه
هاي دیگر و  ها و ابداعات جدید در عرصه علم، تکنولوژي، بهداشت، پزشکی و دیگر امور انسانی هستیم که در فرهنگ نوآوري
و سرعت به امور روزمره زندگی افراد  هاي دیگر در حال رخ دادن است و به دلیل نیازهاي مبرم به کاربرد و استفاده از آنها به با زبان

  . آفرینند شوند و هرکدام در جاي خود چالشی براي زبان رسمی و ملی می حتی ادارات و نهادها وارد می

از  توان ینمگاه  چیه کهی معتقدند فیتوصزبانشناسان . کرد انکارگرفت و  دهیناد توان ینمی را زبانمند  البته تحوالت قاعده 
زبان «: سدینو یم نهیزم نیادر ) 183:1369(ی باطنمحمدرضا . کردي ریجلوگدم مر  ي تودهگفتاردر زبان  ژهیوی، به زبانتحوالت 

  ی و قضاوت دربارهابیارز مالكگذشته زبان را  کهی کسان. است رییتغی و دگرگوندر حال  وستهیپ کهي است ا زنده سمیارگانمانند 
ی تالش نیای ول؛ کنندي ریجلوگاز تحول آن  ندکوش یمو  کنند یم انکاردر واقع تحول زبان را  دهند یمی آن قرار فعلصورت 

  ».آب است انیجربرخالف  شناکردن رایز، انجامد یمی ناکامبه  شهیهم کهو عبث،  هودهیباست 

ی برخ  انهیناشي ها يالگوبردار ریمسدر  تواند یمتحول  نیا؛ کرد تیهداي ریمسآن را در هر  توان یمبا اعتقاد به وجود تحول،  
ی و واژگانیی خودکفا ریمسآن را در  توان یم زینتا مقصد و  کنند یمبه زبان مبدأ ادا  شتریبخود را  نید که ردیبگار ی قرمترجماناز 

ي قابل ها امکانتحول  انیجردر  نکهیابا اعتقاد به ) 24، فصل 2000( 1گراور هادسون. گرفته از خود زبان قرار داد ي نشئتساختار
و تحول  رییتغعوامل  نیمهمتر، زنند یمو دست به انتخاب  کردهی ابیارزشآنها را  کاربران که ندیآ یمی به وجود متفاوت نشیگز

  :شمرد یبرم نیچنزبان را 

  .ردیگ یمی صورت واجشناختي ندهایفرادر قالب  که 2دیتولترشدن  ساده

  دیجدي ها دهیاو  دادهایرو، ابداعات، اختراعات، ایاشي برا 3دیجدوضع معانی 

ي ها گروهی مختلف مخصوصاً در واژگان اجتماعي ها گروهي متفاوت و ها تخصصی با شغلي ها گروه نیب 4يورنوآبه  لیتما
  تر ی جوانسن

   5قاعده کی میتعم ای مندکردن قاعده

  .ردیگ یمی در گفتار صورت نیب شیپی در قالب حذف عناصر قابل بخش که 6حشو در زبان کاهش

                                                        
1. Grover Hudson 
2. Ease of Articulation 
3. Expression of New Meanings 
4. Desire for Novelty 
5. Regularization or Rule Extension 
6. Redundancy Reduction 
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  .ردیگ یمی صورت بومبا قواعد زبان  اسیقی به قرض  کلمه کظ یتلف رییتغدر قالب  که 1یاسیق راتییتغ

  .ها در عالم واقع مانند دستگاه تلگرام مطرودشدن مصداق لیدلبه  2ی بالاستفادهمعانطرد 

  .4عامل است نیمهمتر کهبا هم  3ها تماس زبان

ن ومدرن شدن زبان نادیده گرفته شود چالشی با توجه به تحوالت قاعده مند زبانی اگر ورود واژگان وارداتی به نام به روزشد  
واژه سازي که  نیمقاومت کند و بتواند از قوان گانهیهاي ب هر زبانی اگر در مقابل ورود واژه.آورد یمجدي براي زبان فارسی بوجود 
یعنی با وارد شدن بی رویه ي  .وارداتی واژه بسازد، توان به روز و مدرن شدن را دارد گانهیهاي ب واژهخود دارد استفاده کند و براي 

زبان را با استفاده از قوانین واژه  نیما اولی وقتی که . شود ی، بلکه خراب مشود یمدرن نمبه زبان ما، زبان فارسی  گانهیهاي ب واژه
حساب و  هیرو ت بی ها به صور برخورد زبان  .میاصطالح مدرن را براي آن به کار ببر میبتوان دی، آن گاه شامیسازي خود به روز بکن

  :ها با هم، سه اتفاق ممکن است رخ دهد در برخورد زبان. ببرد نینشده ممکن است زبانی را از ب

 ای جانیدر آذربا یرانیا یمیزبان ترکی با زبان قد ینیگزیمانند جا. زبان مغلوب را از میان ببردکه زبان غالب  نینخست ا 
جایگزینی زبان  ای. نیالنهر نیبابلی، آشوري و اکدي در ب يها زبان عربی با زبان ایمصر، قبطی در زبان عربی با زبان  ینیگزیجا

بردند و زبان ترکی فعلی در  نیب را از  یونانیحمله کردند، زبان  زانسیها به ب ، در آن هنگام که تركزانسیو ب یونانیترکی با زبان 
  .آن جا باقی ماند

زبان فارسی پس از اسالم که زبان فارسی باقی مانند برخورد زبان عربی با . از میان ببرد دوم آن که زبان مغلوب زبان غالب را
  .ماند و زبان عربی را کنار زد

و فرانسه در کبک کانادا  یسیکاربرد هم زمان با هم داشته باشند، مثل زبان انگلکه دو زبان در کنار هم باقی بمانند و  نیو سوم ا
  .انگلیسی و هندي در هندوستان .رلندیدر ا يرلندیا و  یسیو زبان انگلکاربرد هم زمان د ایو 

ی ارتباطي ا رسانهو به عنوان  ایپوی اجتماع دهیپدزبان به عنوان  کهاست  نیااست  تیاهمی حائز شناس زبانبه لحاظ  کهي ا نکته
پس . ردیبپذ ریتأثبگذارد و در ضمن،  ریتأثها  زبان ریسابر  تواند یمی عنو تاثر است، ی ریتأثي داراعوامل  ریسادر برخورد با 

واژگان قرض  گریدي ها زباناصالً از  که ستین نیازبان  کلذا حفظ ی. یی آن اتفاق نظر دارندایپوها و  زبان رییتغشناسان بر  زبان
 کهاست  نیامهم . نداردی هم ضرورتی است و نشدنامر  نیا، ردیبگي بدهد و نه ا واژهی نه زبان که نیا. قرض ندهد او ی ردینگ

 نیا. ي نمودانگار سهل دینبای وجود دارد، فارسي زبان براانتخاب واژگان معادل مناسب  اي و یساز واژه امکان که ییآنجا
و ساخت  میمفاهی بماند و واژگان و محتوا و باقي ا پوستهی تنها اسم و فارسی، از زبان مدتبعد از  که شود یمي سبب انگار سهل
  .دنبال دارد جامعه به کي یبرای را تیهوی و ملامر زوال زبان  نیای باشند که رفارسیغی همگ

                                                        
1. Metanalysis 
2. Obsolescence of Meanings 
3. Language Contact 

  .ي از آن استبارزخود مثال  نیتکو لیاواي در دری فارسزبان . 4
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  ي زبانی و انواع آنریگ قرض 

ي جاو در خود  ردیگ یمقرض  گریدی شیگو ای را از زبان یزبانی از عناصر برخ، شیگو ازبان ی کدر آن ی کهي روند
در سه  توان یمي را ریگ قرضعوامل مؤثر در . ندیگو یم 1یزباني ریگ ضقرروند را  نیای و قرضعناصر را عناصر  نیا، دهد یم

  ):2004، کمپل( کردمورد خالصه 

 ای کشوررا از  دیجد ءیش امفهوم ی کهی است زمانزبان  کی انیسخنگوي برای واقع ازین :انیسخنگوی واقع ازین -الف
 نیبنابرا. ي داشته باشدکاربرد ایی یمعنای هماهنگمفهوم،  ای ءیش نیابا  کهي دارند دیجد کلمهبه  ازینو  رندیگ یم گانهیبی زبان

   2لیاتومب: مثل. شود یمشده همراه آن وارد زبان مقصد  گرفته مفهوم قرض ای ءیش نیامربوط به  کلمهمعموالً 

ی از نظر جتماعامنزلت  اي یبرترسبب  که شود یمی تصور لیدالبه  کهعلت  نیای به خارج کلمه کي یریکارگ به :اعتبار -ب
  .»شیآرا«ي جابه  (make up)آپ  کیم: مثل. شود یمی تلقسخنگو 

ی اجتماعی فرهنگ لیدالبه  که( نیمعي ها واژه کاربرداز  زیپرهي برازبان  کی شورانیگو کهی است زمان: یزباني تابو -ج
 قاًیدقي ریگ قرض نیا لیدل. پردازند یم گریدي ها زباندر  کلماتي آن ها معادلي ریگ قرضبه ) آنها مجاز نیست کاربردگوناگون 
 کلمهي جابه  (W.C)ی س. ویدبل: مانند. است ندیناخوشای نامطلوب و معانی با کلماتدر محدوده  شتریبمورد قبل است و  برعکس

  .»مستراح«

 ایی یمعناي ریگنوع  را قرض  نیا. ی را قرض گرفتمعنتنها  توان یمی گاهدر آن  کهي هم وجود دارد ریگ قرضی از نوع
  .(rail way)آهن  مانند راه. ندیگو یم 3میرمستقیغي ریگ قرض او ی یقرضترجمه 

ی و پزشکی، نظامي، هنر -یفرهنگی، تخصص -یفنی، اجتماع -ياقتصاد(یطه حی در شش فارسی در زبان وارداتیشتر واژگان ب
یا گوی ندارند و یا معادل آنها چندان فارسان ی در زبمعادلیا  کهی است تخصصیشتر مربوط به اصطالحات باست و ) یورزش

  .یستن

  بررسی تحوالت زبان فارسی دیروز و امروز

  وضعیت زبان فارسی دیروز

هاي نسلی به نسل دیگر بوده است، بلکه به عنوان  دهنده فرهنگ و همه دانسته در طول تاریخ، زبان هر ملت و قومی نه تنها انتقال
  .اي ایفا کرده که زبان فارسی هم از این قاعده مستثنی نیست کننده تعیین شاخص هویتی در سرنوشت ملل نقش

                                                        
1. Linguistic Borrowing 
2. Automobile 
3. Loan Translation 
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نخستین پس از اسالم، فارسی دري  يها در دوره ي ساسانی، دریگ و در سده نامیم، منشا زبانی که ما امروز آن را فارسی می
. است شده نامیم، اطالق می می ن را پهلويفارسی در دوره ي ساسانی به زبان رسمی آن دوره که ما امروز آ. است شده می نامیده

فعلی، از حدود شهر مرو و نیشابور تا قومس و گرگان قدیم بوده است که  پهلوي در اصل، نام زبان منطقه ي پهله، یعنی خراسان
هاي  یدن گویشبراي نام پهله به منطقه ي ري، نهاوند، همدان و آذربایجان و چند شهر دیگر در این حدود، پهلوي پس از دادن نام

هاي پنج شهر ري و قم و  اصلی، یعنی خراسان فعلی، با گویش هاي قدیم پهله ي درحقیقت گویش. است این منطقه نیز به کار رفته
پهلوي (ایران  هاي شمال غربی ها را گویش داده که در اصطالح، آن آذربایجان، یک طیف را تشکیل می اصفهان و همدان و

که فارسی دري دوره ي اسالمی و ) ساسانی یا پارسیگ  پهلوي(هاي جنوب غربی  مند، در مقابلِ گویشنا می) اشکانی یا پارتی
  .است فارسی امروز ما دنباله ي همان

این امر نیز این است که در اواسط دوره ي ساسانی، زبان  علت. دانند یافته از خراسان می اما زبان فارسی دري را امروز زبان نشات
رفته جاي زبان  رفته دیوانیان و سپاهیان از تیسفون یا مداین، یعنی پایتخت ایران، به خراسان منتقل شد و تدریج همراه بهفارسی میانه 

یافته ي فارسی میانه بود که در  خراسان منتقل شد شکل تحول آن چه درحقیقت به. را گرفت) یعنی پهلوي پارتی(پهلوي آن جا 
بوده است که  طبق اسناد و شواهد موجود، زبان پارتی در اواخر دوره ي ساسانی زبانی مرده .شد می پایتخت رایج و دري نامیده

ت به آن می از زبان آن جا ) در اواسط دوره ي ساسانی(به خراسان  ولی زبان دري هنگام انتقال. نوشتند مانویان و دیگران طبق سنّ
، »اشک«، »ژاله« ،»ژرف«، »پور«، »مهر«، »شهر«هاي آن مانند  اري از واژهشدت تأثیر پذیرفت و بسی به یعنی از پهلوي اشکانی یا پارتی

وجود نداشت از زبان پارتی وارد زبان فارسی دري  که در زبان فارسی جنوبی» ژ«همچنین حرف بی صداي . و غیره را پذیرفت
   .شد

 راءالنهر، یعنی آسیاي مرکزي امروز،در سده ي نخست هجري، سپاهیان مسلمان عرب، به ماو در آغاز فتح ایران، یعنی    

ساکنان آن منطقه . سپاهیان به ماوراءالنهر منتقل شد تدریج با این زبان فارسی نیز به. تدریج آن جا را فتح کردند ور شدند و به حمله
آنان عرب  قط سردارانهاي داخل فالت ایران به آن جا را که ف بودند، این سپاهیان و سایر کوچنده زبان زبان و خوارزمی که سغدي

زبان سغدي تا اواسط سده ي چهارم هجري در  .جهت آنان را تاجیک نامیدند، یعنی تازي پنداشتند و ازاین بودند، عرب می
 .ماند روستایی سغدي باقی يها کلی جاي آن را گرفت و تنها در برخی منطقه فارسی به ماوراءالنهر رایج بود، ولی پس از آن زبان

ه ي رودخانه ي یغناب، از شاخهامروز گوی یافته ي  مانده و تحول زرافشان در تاجیکستان، باقی هاي رودخانه ي ش یغنابی در در
 زبان فارسی دري در زمان. هفتم در خوارزم رایج بود و بعد از آن ترکی جاي آن را گرفت خوارزمی نیز تا سده ي. سغدي است

» تارومار«به معنی » ترت و مرت«، »چرخشت» «جغد«، »نغز« يها غدي را به وام گرفت؛ کلمهس يها انتقال به ماوراءالنهر برخی کلمه
هاي شرق ایران نیز  البته تماس پیدا کردن فارسی دري با سایر گویش. سغدي است يها که در شعر رودکی آمده، و غیره همه کلمه

به معنی » غوك«شوند مانند  می آغاز» غ«که با  ییها لمههمه ي ک. ها به فارسی شد وارد شدن شماري کلمه از این گویش موجب
. اند هاست گرفته شده هاي شرقی ایران که سغدي نیز یکی از آن ها و گویش زبان به معنی کوه و غیره، از» غَر«، »غلتیدن«قورباغه، 
بلخی وارد زبان فارسی  اننیز از زب» خدیو«بیستم مشخص شد که کلمه ي  کشف اسناد زبان بلخی در میانه ي سده ي پس از

سوم و چهارم هجري، زبان این منطقه، یعنی  يها ماوراءالنهر در سده هاي ایرانی در خراسان و با روي کار آمدن سلسله. است شده
   .ایران منتقل شد تدریج به دیگر نقاط ادبی و علمی شد و از آن جا به يها رسمی دربارها و زبان متن فارسی دري، زبان
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قرضی بسیاري از عربی وارد  يها تأثیر زبان عربی قرار گرفت و کلمه تدریج تحت ها به ن هنگام فتح ایران به دست عرباین زبا
که وارد فارسی  هستند ییها و غیره از نخستین کلمه» اذان«، »خمس«، »زکات«، »حج«، »کافر«مانند  ییها بی شک کلمه. آن شد

غیرضروري را نیز  يها هاي خود شمار بسیاري از کلمه تزیین نوشته و دانشمندان براي تفنّن و اند، اما بعدها دبیران و نویسندگان شده
خود ایرانیان بودند  ها اي هستند که واضع آن ها و اصطالحات علمی قرضی عربی نیز کلمه يها مقداري از کلمه .وارد فارسی کردند
تا اواسط سده ي ششم به نزدیک پنجاه و گاهی شصت  فارسی هاي عربی در نوشته يها شمار کلمه. نوشتند که به عربی می

  .رسید درصدمی

سپاه ایران، برخی  زبان و ورود غالمان ترك به دربارها و هاي ترك آسیاي مرکزي به ایران و تشکیل سلسله با هجوم ترکان   
دهد که در این دوره شمار  و غیره نشان مینامه  و سیاست نگاهی به تاریخ بیهقی. رفته وارد فارسی شد ترکی نیز رفته يها کلمه
بودند، هجوم  است، اما با حمله ي مغوالن، که بدنه ي سپاهیان آنان ترك فارسی بسیار اندك بوده یافته به ترکی راه يها کلمه
، »آقا«باید از  مانده از این دوره مغولی باقی يها کلمه از. مغولی به زبان فارسی شدت گرفت يها ترکی همراه با کلمه يها کلمه
   یادکردهوغیر»ایلغار«،»یاسا«اند،  هم وارد شده که در ترکی» خانم«و » خان«

ها با روي کار  آن قویونلو، و به دنبال قویونلو و قره زبان آق هاي ترك ترك در آذربایجان و تشکیل سلسله هاي یلهبا استقرار قب
بود، ورود  که از هفت قبیله ي ترك تشکیل شده دادند یباش تشکیل مقزل هاي یلهها را قب آمدن صفویان که سپاه یا قشون آن

از قلعه  ، مرکب»بیگی قلعه«، »باشی مین«، »یوزباشی«ویژه اصطالحات نظامی مانند  به. بیش تر شد ترکی به فارسی باز هم يها کلمه
هم » بیگلربیگی«و » قوللرآقاسی«، »آقاسی ایشیک» ي عربی و بیگی ترکی به معنی دژبان امروزي، و اصطالحات دولتی مانند

  .یادگار این دوره است

 يها شماري از کلمه. تمدن جدید آشنا شد زبان، با مظاهر رفته ایران، به ویژه از راه کشور عثمانی ترك دوره ي صفویه رفته در   
ي » خمبره«که خود از » خمپاره« که جزء دوم آن فارسی است،» توپخانه«، »توپ» ،«باروت«جدید مانند  يها مربوط به اختراع

که راه دور و » مغازه«ترکی شده،  که باز احتمالن از فارسی وارد» تفنگ«، »قنداق«، »گلنگدن«، »ساچمه«وارد ترکی شده،  فارسی
  .وارد زبان فارسی شد ترکی عثمانی شده،ازراه است تا سرانجام وارد ترکی عثمانی درازي را پیموده

باز  روسی نیز به زبان فارسی يها تدریج راه ورود کلمه و آمد با روسیه، به و تماس و رفت  لسله ي قاجاربا روي کار آمدن س   
و آمد ایلچیان، یعنی سفرا، میان روسیه و  صفویه با رفت  گردد، اما در زمان تر بازمی هاي قدیم ها به دوران البته ارتباط با روس. شد

» کاپیتان» مثلن کلمه ي. گردد قرضی روسی به فارسی به آن دوران بازمی يها نخستین کلمه و ورود ها بیش تر شد ایران این تماس
این کلمه نخستین . است صفویه از روسی وارد فارسی شده اند، در زمان هاي معاصر آن را از فرانسه گرفته شده دانسته که در فرهنگ

 تلفظ فرانسه ي این کلمه که شکل. است ه فارسی نوشته شدهق ب 1066خورد که در سال  می آراي عباسی به چشم بار در عالم

ن«روسی آن هم، از آن گرفته شده  روسی در اصل از فرانسه به وام  يها کلمه ازآن جا که شمار زیادي از. است نه کاپیتان» کاپیت
 ها از فرانسه به فارسی راه کلمه اند که این زبان روسی آشنا نبودند، گمان کرده نویسان ما که با اند، بعدها فرهنگ گرفته شده

ها و  هاي خوراکی شماري از نام. اند وارد فارسی شده و غیره، همه از روسی» بنزین«، »ماشین«، »باله«، »بانک« يها مثلن کلمه. اند یافته
، »سارافون«مانند  ها آن وابسته به يها ها و کلمه و غیره و نیز نام برخی لباس» نان سوخاري«، »بلکی نان«، »شکالت«غذاها مانند 
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، »باك«نیز بسیاري از اصطالحات مربوط به اتومبیل مانند  .اند به معناي شاپو، از روسی وارد فارسی شده» شابگا«، »شابلون«
ل«، »ساسات« روسی دارند ، و غیره منشأ»بوکس و باد«، »بوکسل«، »کاپوت«شود،  تلفظ می» رول«فرمان که در روسی  به معنی» ر .

اي براي  گردد که عده میرزا برمی شاه و عباس فتحعلی و آمد بیش تر به روسیه به زمان  تر با روسی و رفت ز آشنایی عمیقآغا
  .اعزام شدند جدید به روسیه يها یادگرفتن فن

رازي از نخستین میرزا ابوالحسن ایلچی شیرازي و میرزا صالح شی .و آمد به انگلستان و فرانسه نیز آغاز شد در همین دوره، رفت 
اي از نظامیان فرانسه نیز براي  عده ها میرزا به غیر از روس در زمان عباس. انگلستان رفتند و با انگلیسی آشنا شدند کسانی بودند که به

از  پس. میرزا نیز به آموختن زبان فرانسه و انگلیسی روي آورد خود عباس. درآمدند آموزش سپاهیان ایران به استخدام دولت ایران
ایرانی به کشور فرانسه آغاز شد و در دربارها  بعد، اعزام محصالن شاه به ویژه از زمان ناصرالدین در دوران پادشاهان قاجار، به وي،

بعد زبان دوم  به از این زمان اتقریب. دان بود شاه نیز فرانسه اعتمادالسلطنه، وزیر ناصرالدین. بودند نیز مترجمان فرانسه به کار مشغول
  کردند هاي علمی و ادبی از این زبان ترجمه ي کتاب اري آغاز بهیسبزبان فرانسه شد و مترجمان   خواندگان ایرانی رسد

زبان  ها به علمی جدید در نوشته يها فرانسوي را به زبان فارسی باز کرد و نخست بیش تر واژه يها این امر راه ورود کلمه   
، »شیمی«، »فیزیک« يها کلمه. کردند ها به اصطالحات عربی از به برگرداندن آنفرانسه بود، ولی برخی از متخصصان آغ

 اصطالحات پزشکی جدید. و غیره از همین زبان وارد فارسی شد» آرمه بتن«، »البراتوار«، »آرکئولوژي«، »پاتولوژي«، »فیزیولوژي«

، »هتل«، »مینیاتور«، »مد«، »تاکسی«، »اتوبوس» «تلفن« ،»تلگراف«، »پست«تر مانند  لغات عمومی. کلی از فرانسه گرفته شد نیز به
وارد  و غیره هم» پاسپورت«، »نرمال«، »مرسی«، »ایده«که برابر فارسی داشت مانند  ییها کلمه و حتا» سینما«، »رستوران«، »آسانسور«

روسی  يها ها و نیز کلمه ز این کلمهبسیاري ا با. ها امروز نیز جزء واژگان زبان رسمی و معیارند فارسی شد که بسیاري از آن
» سازي باطري«، »سازي ماشین«مانند : شد که امروز در فارسی کاربرد دارند هاي مرکب و مشتق فراوانی نیز ساخته واژه
، »آپاراتی«، »ماشینی«، »موتوري«، »نامه فیلم» ،«ساز فیلم«، »نویسی ماشین«، »نویس ماشین«در زبان گفتار، » سازي رادیات«
  .غیره و» اسپانیولی«، »الکترومغناطیسی«

ها گرفت، مانند شاپو  فرانسه ي آن يبرابرها تدریج ها را به روسی متروك شد و جاي آن يها در این دوره شماري از کلمه    
نت، جاي شابگا، سیمان به به مجنگ  بعد از. تاي عادي اس جاي ماشین، که البته ماشین هنوز در زبان گفتار کلمه اتومبیل به جاي س

از این دوره . انگلیسی نیز وارد زبان فارسی شد يها رفته کلمه جاي زبان فرانسه، رفته جهانی دوم و جایگزین شدن زبان انگلیسی به
  با این. گرفت تدریج کنار نهاده شد و جاي آن را آموزش زبان انگلیسی ها به ها و دانشکده دبیرستان بعد آموزش زبان فرانسه در به
ادامه داشت، اما از اوایل دهه ي چهل و بازگشتن  فرانسه به فارسی تا اواخر دهه ي سی همچنان يها مه، روند ورود کلمهه

ورود  هاي انگلیسی، ها و ترجمه ي کتاب انگلستان به ایران و ورود شماري از آنان به دانشگاه خواندگانِ کشورهاي آمریکا و درس
ها و اصطالحات مربوط به اتومبیل  شماري از واژه البته پیش از این دوره،. شتاب بیش تري گرفت انگلیسی به زبان فارسی يها کلمه
، »سوپرمارکت« مانند ییها بود، اما کلمه ، و غیره وارد زبان فارسی شده»اگزوز«، »پنچر«، »پین«، »داشبورد«، »دلکو«، »دینام«مانند 

ر«، »استور دراگ« ین ر«، شود یفتاري کانتینر تلفظ مکه امروزه در زبان گ» کانتجاي  به» تایپ«، »تانکر«شود، و  که تریلی تلفظ می»تریل
   .ها از دهه ي چهل وارد فارسی شد و غیره، همه ي این» اسپري«، »اسکوپ سینما«نویسی،  ماشین
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  ی امروزفارسزبان  تیوضع

ي ها حوزهو در  اتریپوتر،  زبان ساده نیااعمال شده تا  یفارسبر زبان  ریاخدر قرن  کهی دبخشیامي مثبت و ها یدگرگون  با همه
ي اریمع  ي و درجهسامانمندرها نگشته و به  کامالًي گذشته ها یسردرگمباشد، نه تنها هنوز از  کارآمدتري خود کاربردمختلف 

ی کسان  پرورده غالباً دست کهه رو به رو شد زیني ا تازهي ها آشوببا  بلکه، دهینرس نیزم رانیافرهنگ و تمدن   ستهیشادلخواه و 
 1از آشوب تا سامان» یفارسزبان «خود با عنوان   دوستخواه در مقاله لیجل نهیزم نیادر . مآب فرنگ ااند ی مآب عرب ای کهاست 

ي ازهاینو  ها یستگیبابه  پروا یب نانیا! یی زمانسنج خود را به چاه انداخته باشندگو که مینیب یمی را کسانسو  کاز ی«: سدینو یم
ی را سینو دهیچیپی و مآب یعربو همچنان ! »رهروان رفتند که روند یمره چنان » «و گذارند یم انینیشیپي پاي جازمانه، هنوز هم پا بر 

عالمه «ی، فارساستاد زبان و ادب  گاهیپاهم در  کایآمري چون دوري جاگاه در  که هنیمو نه تنها در  شمارند یمفخر خود   هیما
  »...آورند یدرم» يباز

ي برامعتقد است مردم  که کند یم انیبی فارسنوع رفتار ناهنجار با زبان  نیایی از ها مثالنمودن منظورش  ي روشنبراي و
  :دارند اجیاحتفهمشان به فرهنگ لغت 

  ؛)در هر صورت/ به هر صورت/ در هر حال/ به هر حال/ يروبه هر ( ي حالای عل

 ؛ )نیقبه ی کینزدبه احتمال / ادیزبه احتمال / ها احتمال نیتر کینزدبه ( به اقرب احتماالت 

 ؛ )عجبا/ ي عجبا/ ي شگفتا/ شگفتا(  اللعجبی

 ؛ )ولق هم/ گفتار هم/ سخن هم( القول متفق

 ؛ )میقداستادان / نیشیپاستادان ( متقدم دیاسات

 ؛ )یبضاعت کم/ یگیما کم/ یگیما اندك( قلت بضاعت

  ...) یشناس زبان( الغه فقه

، اما در سندینو یمو  ندیگو یمسخن  کمتر از گروه ی ساده... هر چند ...  میشناس یم زیني را اریبس: سدینو یم نیچناو در ادامه 
ها و  و افزون بر آن واژه...  اند کم، همتا و همگام گروه ینامند یم» یفارس«ی در آنچه گفتار و نوشتار عربدستور زبان  کاربرد

هم  هیبقي برای دارند و جیرای رسا و فارسي برابرها شترشانیب که -را) یسیانگل ژهیوبه (ی غربي ها زبانیی از ها تعبارو  ها بیترک
ي ها نوشتهها و  در گفته. ... آورند یم...  -افتی یرفتنیپذو  ایگوی روشن و فارسي ها نیگزیجا توان یمي دلسوزی دقت و اندکبا 
  :میخور یبرمدست  نیای از فراواني ها نمونهبه  زبانان یفارسبدل  نیا

                                                        
شناختی به آدرس   هاي ایران در سایت کانون پژوهش  این مقاله. 1 www.iranshenakht.blogspot.com .ارائه شده است 4/3شماره      

http://www.iranshenakht.blogspot.com
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  .) ریگ امیپگذاشتم رو  امیپ هبرات ی. (نیماش نگیانسرمسج گذاشتم رو  هبرات ی

  )ي؟بر یمي من تا پست خونه برادو تا بسته را  نیا(ی؟ کن یمي وریدل سیآفرا برا من تا پست  پکجدو تا  نیا

نت دارم نتیاپو، سه تا ام يزیبی لیخامروز  دارم دارید  ی گرفتارم، سه تا وعدهلیخ امروز. (م(.  

ندیو نیهم یمرخص رم یمآخر هفته  نیهم. (يدیهال رم یم ک(.  

  .)ی بازار دارهکتو اون ی م گهید کارو  کسب هی. (داره مارکتی کتو اون ی م گهیدي نس زیب هی

  ،.)دلخور شدم/ ی ناراحتلیخرفتارش  نیااز . (ی آپ ست شدملیخ رشي یوی هی ب نیاز

  )ي؟خوا یمي ا اندازهچه (ي؟ خوا یمي زیساچه 

 .)میکن یم لیتبدارز / پول. (میکن یمچنج  اکسی مان

، »فاکس«، »موبایل«، »رِسیوِر« کلمات. آیند ها و اصطالحات جدید، از انگلیسی به فارسی می همه ي واژه اتقریب امروزه  
سِج«، »اس ام اس«، »فاکس تله« م«، »هارد«،»کامپیوتر«، »مگرفته شده از) یعنی کامپیوتر(، و تمام اصطالحات دیگر مربوط به رایانه »ر 

ندآوت«اند مانند  تر نیز از انگلیسی وارد شده اصطالحات عمومی. زانگلیسی است جاي  به» پرنسی ترانس«کپی فرانسه،  جاي پلی به «ه
نسیل«جاي  کپی به زیراکس مخّفف» زیراکس«پارانت فرانسه،  ترانس که امروز دیگر کنار نهاده شده و برخی اصطالحات » استَ
ک«مانند  ورزشی سپو غیره» واترپلو«شد،  پاتیناژ گفته می که پیش از این» اسکیت«، »هاکی«شد،  که پیش از این آبشار گفته می» ا.  

راه  تدریج در ایران رایانه که بهگ خارجی، از اوایل سلطنت رضاشاه، به دنبال تمایالت ملی يها اما در مقابل جریان ورود واژه   
در این جریان، نخست هدف اصلی بیرون راندن  .بیگانه افتادند يها اي به فکر پاك کردن زبان فارسی از واژه کرد، عده پیدا می

، »انستو«، »دژبان«، »ارتش« يها بیش تر آنان نظامی بودند آغاز به ساختن کلمه اي که نخست عده. ترکی و عربی بود يها واژه
ها  دانیم همه ي این واژه که می کردند و چنان و غیره» ساخلو«، »نایب«، »بیگی قلعه«، »قشون«هاي دیگري در برابر  ، و واژه»پادگان«

 عربی کردند و دامنه ي يها فارسی در برابر واژه يها وه دیگري آغاز به ساختن واژهرگ سپس. رسمی هستند يها امروز جزء واژه

که ساختن واژه را به نهادي رسمی که  رش بود تا دانشمندانی از قبیل فروغی و همفکران او به این فکر افتادنداین کار در گست
وجود آمد که فروغی و   به» فرهنگستان ایران«ش سازمانی به نام 1314سال  رو، در ازاین. سپس فرهنگستان نامیده شد بسپارند

بیش تر فرانسه و (علمی قدیم  نو در برابر اصطالحات يها ا داشتند و ساختن واژهدانشمندان بنام آن زمان عضویت آن ر شماري از
شناسی، جانورشناسی و برخی  مربوط به گیاه يها ترتیب بیش تر واژه بدین. را در دست گرفتند) عربی و ترکی يها برخی واژه

 .شد دهکه تا آن زمان به فرانسه یا عربی بود به فارسی برگردان هاي دیگر علمی رشته

قار عربی، » داران مهره« يها واژه ین عربی، » ها اي دولپه» «آبزیان«، »پابرسران«، »باالن قاب«در برابر ذوف ت در برابر ذوفَلقَ
از » دانشیار«، »دانشکده«، »دانشگاه« يها همچنین واژه. یادگار آن نهاد است و غیره» گلبرگ«، »کاسبرگ«، »افشانی گرده«

  .استآن دوره  هاي ساخته
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اي از دانشمندان و ادیبان نیز خود دست به  خارجی در جامعه، عده يها فارسی در برابر واژه يها با پیدایش گرایش ساختن واژه  
در » بازیگر«برابر پسیکولوژي،  در» شناسی روان«اصطالحات . غربی یا گاهی عربی زدند يتبار براي برابرها فارسی يها ساختن واژه

رت روسی،» گزارش«گلیسی، برابر آرتیست ان دیک، » روشمند« در برابر راپ تُ خودکفایی«، »پژوهشکده«، »گزارشگر«در برابر م« ،
نسی،  در برابر» کارایی« فیشنشاونگ» بینی جهان«در برابر رفراندوم، » پرسی همه«ا در برابر » ابرقدرت«آلمانی،  در برابر وِلت اَ

تالیت» ماهواره«سوپرپاور،  در برابر اَپروچ،» رویکرد«در برابر کنتینوئوم، » پیوستار«شد،  مصنوعی گفته می که نخست قمر در برابر س 

نج، » چالش» لن و غیره، همه به دست افراد گوناگون» تنش«در برابر چ نش ها امروز همه جزء  این کلمه. اند ساخته شده در برابر ت
   .رسمی و معیار زبان فارسی اند يها کلمه

در برابر پوان دو » نقطه نظر«مانند . اند انگلیسی ترجمه شده اللفظی از فرانسه یا صورت تحت نیز به ها بیاز ترک ان شماري در این می
در » جاري حساب«که ترجمه ي کنت سور کلکن از فرانسه است، » حساب کردن روي کسی«ویو انگیسی،  وو فرانسه و پوینت آو

یر بریج به انگلیسی، در ب» پل هوایی«برابر کنت کوران،  ن فرانسه و غیره» مشترك بازار«رابر ا رشه کوم کانون ادبیات ایران( .در برابر م(  

  

  نتیجه

  چیست؟» واژه ي فارسی«که منظور از  دیآ یمبا این بررسی اجمالی تاریخ تحوالت زبان فارسی سوالی پیش 

: دیگو یم نیچن، ستیچ» یفارسواژه «منظور از  کهسؤال  نیادر پاسخ به ) 48:1386(ی صادق اشرف یعل دکترراستا،  نیادر 
است، خواه  تبار یعربی است و اصلش عربرفته است؛ خواه  کارمتون ما به  ی در همه اسالمدر دوره  کهي است ا یفارسمنظور «

 کاررا به  نیاما  کهقدر  نیهم یولي مختلف گرفته شده باشد ها زباناز . ییاروپاو خواه از منشأ  تبار یوناناست، خواه ی تبار یترک
  » .ی استکاف میبر یم

مجاز به استفاده از واژگان  که ستین نیا» ی استکاف میبر یم کار بهرا  نیاما  کهقدر  نیهم«منظور عبارت  کهتوجه شود 
دسته از واژگان  منظور آن بلکه، میباشي هرتعداد، در هر زمان و به شکلبه هر ...)  ای و یترکیی، اروپای، عرب(ی رفارسیغ
ي و عادآنها  کاربرداند و  رفته کار بهی ما فارسی در همه متون اسالمها در طول دوره  سال اها ی قرن که داند یمی را مجاز رفارسیغ
ي امرها بده و بستان واژگان  ، اگرچه در ارتباط زبانندیآ یمی به حساب فارسی از واژگان زبان بخشی شده است و در واقع عیطب
  .است ریارناپذانک

ی زباناز هر  کهاگر قرار باشد  - گریدي سوو از  دیجدلغات  شیافزاسو باعث  کزبان از ی کدر ی گانهیبورود واژگان   
ی ارتباط ختگیگس ازهمباعث  -تینهاشوند در  ریسرازی فارسی به زبان مقاومت اقابل قبول و ی لیدل چگونهیهبدون  گانهیبواژگان 

 قیطراغلب از  کهواژگان  نیا. خواهند شد مشکلدچار  امیپ درك، لذا خوانندگان و شنوندگان از شوند یم ی آندگرگونی و زبان
و  رفتن انیم ازباعث  شوند یمتازه، وارد زبان  میمفاهی و فرهنگي و نفوذ عناصر عادی زندگتازه در  اءیاشو  لیوساابزارها و 
ی و واژگان رهیذخزوال  تواند یمیی تنهااین امر خود به  کهه بوده خواهند شد ی گذشتزندگمقوله در  نیاشدن هر آنچه از  فراموش
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ی زندگو  کارو  کسبو اسباب  لیوساعموماً به  کهی از واژگان برخی فراموشالبته حذف و . زبان را در برداشته باشد کی یخیتار
ی، صنعتو تحوالت  راتییتغامروزه بر اثر  کهي رزکشاو لیوسا کاربردحذف  اشدن و ی ی است؛ مانند فراموشعیطبي امرتعلق دارد 

جوامع  هیکلدر  کهی رسانه زبان است اجتماعي ها تیواقعی از بخش راتییتغ نیا. اند آنها شده نیگزیجا گریدي ابزارهاها و  دستگاه
  .وجود دارند

ي داده فکری و ذهنا به استعمار ي خود رجای نیعامروز استعمار  استیسي ایدندر . دهد یمی را انتقال خاصي ها ارزشزبان 
  .هاست و اذهان و سپس چپاول ملت افکاراستعماردرآوردن  به لهیوساست و زبان 

ی انیم هیال اوارد جامعه ی کالني خرد و ها گفتمان قیطراز  دیجدي ها کاربردیی و معناي، دستوري ها ساختورود واژگان، 
و نشر  کاربرد تیمسئول که) یدرس ریغی و درس کتب، مطبوعات، ونیزیتلو، ویرادمانند (ي مراکزو اگر چنانچه  شوند یمگفتمان 

ی زباني کاربردهاگونه  نیاناخواسته  ا، خواسته یندیبنمای زبان دیجدي ها صورت کاربردرا به عهده دارند اقدام به  اریمعی فارسزبان 
ی معانها و  ها و ساخت واژه نگونهیا کاربرد جیتدر بهو  رندیبگ کار به مراکز نیای از تأسمردم جامعه از آن به  کهي خواهد شد مجوز

ی از کی که -ی ملزبان  شدن رنگ کمي سبب فساد و زیر برنامهو بدون  محابا یب رشیپذ نگونهیا. گردد یمی عیطبدر جامعه 
  .شود یم -ی استمل تیهوي ها شاخص

رسالت مهم  نیا نمودن یاتیعملجهت . دینماي پاسدار یخوبی به مل تیهوی به سهم خود از ملرسانه  کهلذا ضرورت دارد  
شناسان،  زبان لیقبی از مشاوره متخصصان امر از فارسبه زبان  ها برنامه هیکلي اجراو پخش و  هیتهدر  کهضرورت دارد 

  .ببرد  ی بهرهفارسو مخصوصاً از فرهنگستان زبان و ادب ... شناسان و  جامعه

  ) 1385(زاده، آقاگل( 
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 جاودانگی و مرگ متون طنز
  1مرضیه خیر

  2احمد طحان 
  :چکیده

 ها یناراستانتقاد کرده و در اصالح  ها يبدبا خنداندن و مجذوب کردن مخاطب، از  طنز یکی از انواع ادبی است که همراه
عواملی وجود دارد که اگر . براي آگاهانیدن مردم باید موثر، گیرا و جاودانه باشد متن طنزآمیز به عنوان یک وسیله. کوشد  یم

و در مقابل عوامل دیگري نیز وجود دارد که اگر مورد استفاده  شود یمطنزپرداز آنها را به کارگیرد، باعث جاودانه ماندن آثار خود 
 ردیگ یمبنابراین هر طنزپرداز بسته به سبک خاصی که در نوشتن به کار . که متن طنزآمیز میرا باشد شوند یمقرار گیرند، باعث 

باعث زنده ماندن متون طنز و همچنین در این مقاله سعی شده است عواملی که . باعث زنده ماندن یا مردن اثر خود گردد تواند یم
  .معرفی گردند شوند یمعواملی که باعث مرگ زودرس متون طنزآمیز 

  
  

  .مرگ. جاودانگی. سبک طنزپردازي. طنزپرداز. طنز :هاکلید واژه
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  :مقدمه
ي  هیدستماکه با  شود یمبه معنی تمسخر و استهزاء و در اصطالح ادب به آن دسته از آثار ادبی اطالق  ي عربی استا واژهطنز « 

) 339: 1385داد، (» .پردازد یمفرد و جامعه  و مفاسد ها ینادرست، ها یزشت، ها بیعآیرونی و تحکم و طعنه به استهزاء و نشان دادن 
 یک متن طنزآمیز) 934: 1386انوشه، (» طنز اشاره و تنبیهی اجتماعی است که هدفش اصالح است نه مردم آزاري« به بیان دیگر 

کلید رسیدن به این . و آگاه کردن مردم است ـ دست یابد ها ینادرستوقتی موفق است که بتواند به هدف خود ـ که همان اصالح 
هدف جذب مخاطب است و از آنجا که مخاطبین طنز، مردم عادي و عامی هستند، طنز نیز باید در راستاي جذب این مردم عادي 

  .بکوشد
ي  نکتهاین خنده نشان از آن دارد که مخاطب . خندد یم، ابتدا شنود یمیا  خواند یمیز را وقتی که مخاطب یک متن طنزآم
؛ بنابراین اگر شدیاند یمي مورد انتقاد طنزپرداز  مسئلهو به  رود یمبعد از خندیدن به فکر فرو . لطیف و انتقادي متن را دریافته است

ي انتقادي و طنزآمیز را درنیافته و جذب متن نشده  نکتهگفت که  توان یممخاطب از خواندن یا شنیدن یک متن طنزآمیز نخندد، 
  .است

به طور دائم مخاطب خود را تحت تاثیر قرار داده و او را براي همیشه مجذوب خود کنند، متون طنز  توانند یممتون طنزي که 
و چه بسا که تا آخر عمر آن متن  برد یمآن لذت  و حتی از تکرار شود ینممخاطب از تکرار این نوع متون خسته . جاودان نام دارند

منظور از جاودانگی، چاپ متون طنز در تیراژهاي گسترده نیست؛ بلکه باقی ماندن آن در . جزئی از زبان و زندگی او محسوب شود
و  آورد یموام در مقابل متون طنز دیگري هستند که جذابیت و گیرایی آنها براي مدت زمان کوتاهی د. ذهن و زبان مردم است

و حتی تکرار آن، آنها را ملول کرده و بعد از  برند ینممخاطبین بعد از یک یا دو بار خواندن این نوع متون، از تکرار آن لذت 
ي متمادي به چاپ برسند اما براي ها سالچه بسا که این متون در طی . سپارند یممدتی آن متن طنزآمیز را به دست فراموشی 

  ) این متون براي مخاطبان جدید جذابند.(خود جذابیت اولیه را ندارند مخاطبان نخستین
که آثار طنزآمیز آنها براي همیشه  شوند یمخود ، با به کاربردن عوامل مختلفی باعث  طنزپردازان، بسته به سبک نویسندگی

عواملی که باعث جاودان ماندن و یا در این مقاله سعی شده است . جاودان بماند و یا برعکس بعد از مدت محدودي فراموش شود
  .، مورد بررسی قرار گیرندشوند یممرگ زودرس متون طنز 

  

  :عوامل جاودانگی
، کنند یم، بعضی از آنها از مسائل اقتصادي دوران خود انتقاد کنند یمطنزپردازان از موضوعات متنوعی براي انتقاد استفاده 

اما بعضی از طنزپردازان موضوعاتی را براي انتقاد انتخاب ... و دهند یمنتقاد قرار بعضی دیگر موارد سیاسی دوران خود را مورد ا
یا در یک فرهنگ و : این موضوعات کلی، از دو حال بیرون نیست. مختلف عمومیت و کلیت دارد که در طول دوران کنند یم

  .کشور و دین خاص کلیت دارد یا این که جهانی است و در جوامع مختلف مشترك است
در جوامع اسالمی مسائل فکري مردم با مسائل فکري مردم ): ي خاص کلیت دارند جامعهموضوعاتی که در یک (نوع اول 

» از خود باختگی فرهنگی«مثال در ایران اسالمی . نیز متفاوت خواهد بود ها آنجوامع دیگر متفاوت است و باطبع مسائل مورد انتقاد 
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ه همیشه فکر مسئوالن و منتقدان را به خود مشغول داشته؛ این موضوع از دوران مشروطه ، موضوعی است ک»فرهنگ باختگی«یا 
 ي روزنامه و کتاب، مطالعهي سفر کردن،  لهیوسرا به خود معطوف ساخت زیرا در آن دوران ارتباط مردم با غرب به  ها ذهن

و متاسفانه این آشنایی منجر به فراموشی فرهنگ و  شدند یممردم با فرهنگ و عقاید غربیان بیشتر آشنا . گسترش بیشتري یافت
جعفر خان از فرنگ «ي طنزي با عنوان  شنامهینمااین امر مورد انتقاد حسن مقدم قرار گرفت او طی . شد یمعقاید اصیل ایرانیان 

د از این موضوع نوشته شده، تا ي طنز که در انتقا شنامهینمااین . ، فرهنگ باختگی جوانان ایرانی را به انتقاد و نمایش کشید»برگشته
که فرهنگ باختگی موضوع مورد اهمیتی براي ایرانیان مسلمان به  رسد فرااکنون زنده مانده و زنده خواهد ماند؛ مگر این که زمانی 

  . حساب نیاید
  :» جعفرخان از فرنگ برگشته«ي  شنامهینماقسمت کوتاهی از 

» میکروب«اما گرد و خاك و ! اما راه بود. رسیدیم] سرانجام[ Enfin! فاو) روي میز گذارد یمچمدان را (جعفرخان ـ «
 Ici carotte)! ـ خطاب به توله. روي میز گذارد یمبا دستمال گرد و خاك روي کفش و کاله را پاك کرده، کاله را ! (خوردیم

  .)...کند یمبه ساعت مچیش نگاه ] (اینجا کاروت[
روي میز، منجمله یک ماهوت  گذارد یم آورد یمو بعضی اشیا در  کند یم، باز ردیگ یمچمدان را از مشدي اکبر (جعفرخان ـ 

  پس خانم کو؟... پس مادام) پاك کن، یک کتاب فرانسه، یک عطرپاش، یک شانه
  .مشدي اکبر ـ االن میاد آقا

  .اینو نگه دار مشد اکبر) دست مشدي اکبر دهد یمبند سگ رو (جعفرخان ـ 
  .نجسهمشدي اکبر ـ او آقا 

یاال [ Allons carotte allonsشورم یمجعفر خان ـ کاروت نجسه؟ از تو صد دفعه پاکتره، هر صبح من اینو با صابون 
  )که از سگ دور بایستد کند یمسعی  ردیگ یممشدي اکبر بند را ] (کاروت یاال

: 1375آرین پور، ... (» ! توله داري کنیم این هم کار شد؟ بعد از هشتاد سال مسلمونی، تازه بیاییم) قرقر کنان(مشدي اکبر ـ 
307-308 /2(  

عنوان این نمایشنامه نیز ـ جعفر خان . کند یمطنزپرداز در قالب این نمایشنامه از جعفرخان به عنوان یک فرهنگ باختگان انتقاد 
در شأن اشخاص فرهنگ  ، به صورت ضرب المثل»جعفر خان رفته فرنگ و مستر جفري برگشته«از فرنگ برگشته ـ و یا عبارت 

  . شود یمتکرار  ها زبانباخته، بر سر 
ي گوناگون، ها فرهنگبعضی از موضوعات در جوامع مختلف و ) : موضوعاتی که در تمامی جوامع مشترکند(نوع دوم 

  :ي بارز این مورد است نمونهابیات زیر . شود یمي مشترك محسوب ا دغدغهمشترك است، به عبارت دیگر 
  خواهند یمطبیبان جملگی مخلوق را رنجور                خواهند یمروزي طفل خود را کور  گدایان بهر

  خواهند یمبنازم مطربان مخلوق را  مسرور                 راغبند بر مردن مردم شوران مردههمیشه 
در این ابیات، .) شخصی نداردي م ندهیگوو  شوند یمي سنگین نوشته ها نیماشاین ابیات، از جمله ابیاتی هستند که پشت (

گدایان، پزشکان و مرده شوران یک کشور یا دین خاصی مورد خطاب قرار نگرفته بلکه گدایان، پزشکان و مرده شورانی مورد 
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  .یی وجود دارندها یژگیوچنین اشخاصی با چنین  ها کشوریی هستند و در تمامی ها یژگیوکه داراي چنین  اند گرفتهانتقاد قرار 
. ي کلی را دارند مجموعهاما در اصل قصد انتقاد از یک  دهند یمي جزئی را مورد انتقاد قرار  مسئلهطنزپردازان یک گاهی 

در اصل از تیپ شخصیتی هم نوع با شخصیت  ها نمادي خلق این گونه  لهیوسآنها به . کنند یمطنزپردازان با این کار نمادپردازي 
نماد یک انسان » علی مردان خان « در آثار طنزپردازان فراوان است، مثالً  ها ينمادپردازین نوع ا. کند یمي خود، انتقاد  شدهآفریده 

علی مردان خان را نیز مورد انتقاد قرار  نوعان هماست که ایرج میرزا او را خلق کرده است و ... تنبل، بداخالق، نامرتب، نافرمان و 
 : جود دارد و مخصوص به یک کشور خاص نیستاین نوع تیپ شخصیتی در تمامی جوامع و. دهد یم

 يهنر یبو  ادب یبپسر         داشت عباس قلی خان پسري                      «   

 کلفت خانه ز دستش به امان        نام او بود علی مردان خان                              

 خست یمدل کالسکه نشین را                            جست یمي مردم  کالسکهپشت   

 بود چون کرم به گل رفته فرو     هر سحرگه دم در بر لب جو                         

بدشان     بسکه بود آن پسره خیره و بد                          او  از   آمد یمهمه 

 کرد یمدهنش را به هللا کج                           کرد یمهللا، لج  گفت یمهر چه  

 بچه گنجشک درآوردي زود     ي گنجشکی بود                            النههر کجا  

 مادرش مات که این چه شکم است                               کم است گفت یم دادند یمهرچه  

نوکر   نه پدر راضی از او نه مادر                               نه  له  َ ل نه  معلم  ه   ن

  »تو مشو مثل علی مردان خان    ي پسر جان من این قصه بخوان                    ا 
  )155: 1353محجوب ، (                                                                                       

و  یمیکه قداست  یشخص يخودرودي از یک نام برد که نما» ماشین مشتی ممدلی«از  توان یمي دیگر نمادپردازي ها نمونهاز 
  .رانند یچنان با آن م هم یداشته ول یفراوان راداتیاسقاط است و ا

به همین دلیل قابل ترجمه به  دهند یممتونی که داراي موضوعات و مفاهیم کلی هستند مخاطبین فراوانی را به خود اختصاص 
استفاده از موضوعات و مفاهیم کلی «ستین عامل جاودان ماندن متون  طنز را نخ توان یم، بنابراین باشند یمي زنده دنیا ها زبان

  .»دانست
وقتی که متون طنزآمیز در قالب اشعار و متون موزون به کار برده شوند . دومین عامل جاودانگی، موزون بودن متون طنز است

روزه این عامل در امر آموزش نیز کاربرد زیادي ام. اثرگذاري بیشتري خواهند داشت و در اذهان مردم بهتر جاي خواهند گرفت
این  تواند یمو مخاطب به راحتی  گردد یمدارد بدین صورت که مطالب آموزشی در قالب اشعار و نثر موزون به مخاطب ارائه 

  . متون را به حافظه سپرده و تکرار کند
ي شعري ها قالبیت خاص خود را دارند اما ي شعري از جمله مثنوي، قصیده، غزل و حتی بحر طویل جذابها قالبتمامی 

گاهی شاه بیت یک غزل یا . شوند یمدهان به دهان گشته و تکرار  تر راحت ها تیبکوتاهتري همچون رباعی، قطعه و حتی تک 
به . دکن یمو حکم ضرب المثل را پیدا  چرخد یم ها زبانبر سر  دارد دربرقصیده یا هر قالب شعري دیگر که مفهوم اصلی شعر را 
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  :مثال.  ی براي گفتن دارندشوندحرف یمتکرار  ها زبانطور کلی ابیاتی که بر سر 
  »ي مسکین اگر پر داشتی                              تخم گنجشک از جهان برداشتی گربه«      

  )114: 1384سعدي، (                                                                                                
و تا زمانی آزارشان به کسی  کنند یمکه اگر قدرت یابند به همه ظلم  رود یماین بیت طنزگونه در شأن اشخاصی به کار 

 . که ناتوانند رسد ینم

  » ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند                 تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري«    
  )49:همان(                                                                                                                 

ي بیان منطقی و  وهیشطنزپرداز در . ، ایجاد زبانی نو و تازه استشود یمسومین عامل که در جاودان ماندن متون طنز موثر واقع 
که بعدها در زبان مردم  آورد یمي را به وجود ا ژهیوي ها مجازز همین جاست که کلمات خاص و کنایات و ا کند یمعادي تصرف 

طنزپردازان به طرق . کند یم تر گستردهو  دهد یمي مردم را شکل  ندهیآو زبان  ماند یمو در زبان فارسی باقی  شود یمجاري 
  : کنند یممختلف زبان تازه و مخصوص به خود را ایجاد 

و  دانند ینمگاهی طنزپردازان کلمات موجود در فرهنگ لغت زبان فارسی را براي بیان مقصود خود مناسب و گویا : واژه سازي
یک طنزپرداز بسته به ذهن خالق و سبک خاص طنزپردازي خود، دست . کنند یماقدام به ایجاد کلمات جدیدي به طرق مختلف 

 :اینک چند نمونه از واژه سازي طنزپردازان. مر باعث پیشرفت زبان خواهد شدکه این ا زند یمبه تولید واژگان جدیدي 

که به جاي زیرگذر یا پل، زور  دن یمچون معموالً عابرا ترجیح (به جاي زیرگذر عابر پیاده ! زورگذر عابر پیاده « : 1مثال 
  )12/1: 1387جعفرنژاد، (» ! ) زورکی از وسط خیابون رد بشن 

یی که انگار همه را یک نفر با ها فیتکلضد حال زدن استاد به دانشجو؛ مچ گیري؛ صفر دادن به تمام : نکپ گرفت«: 2مثال 
 ) 439: 1385صدر، (» . چند خط متفاوت نوشته است

در این جایگزینی انتقاد و حرف اصلی . کنند یمرا جایگزین مدلول ) دال(طنزپردازان بدین وسیله کلماتی : خلق کنایات جدید 
 .به مفهوم انتقادي طنزپرداز نسبت به مدلول پی برد توان یمي دال  لهیوسرداز نهفته است و به طنزپ

  شب یلدا: 1مثال 
  :ي مختلفی دارد ازجملهها کارکرد. کند یمشب سال، به خاطر یک دقیقه عالم و آدم را عالف خودش  نیتر بلتد« 

  .دیآ یمفشار مضاعف وارد  ها بیج، به زدیر یمدر این شب روان همه به هم : کارکرد روانشناسی) الف
  :دیفرما یمي وارده شاعر ها فشاردر پی کارکرد فوق و : کارکرد ادبی) ب

  شب یلدا شده داش بیار بیار                            به جیبت کمی داداش فشار بیار            
بیش از حد فشار، سه مرتبه فعل آن را تکرار کرده است و به ، شاعر در این بیت به دلیل اهمیت شود یمهمان گونه که مالحظه 

  !ضرورت وزن، داداش، در مصرع اول به صورت داش آمده است 
 باشد یمبه سبب بی سابقه بودن شدت تحویل گیري آن  خندق بالاین کارکرد حاصل تعجب بیش از حد : کارکرد پزشکی) ج

  ) 202-201: 1390صدر، (» ! 
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ي مختلف ها دردسرشکم انسان، به دلیل نیاز داشتن به خوردن و رفع گرسنگی انسان را در . ز شکم استکنایه ا» خندق بال«
این . ي خندق بال را به صورت کنایه از موصوف مورد استفاده قرار داده تا از شکم انتقاد کند کلمهبه همین دلیل طنزپرداز  اندازد یم

» شهر هرت«ي دیگر این نوع کنایات ها نمونه. شود یمي مدلول خود به کار برده کنایات در زبان مردم باقی مانده است و به جا
کنایه از کسی که ) 30: 1379جمالزاده، (» آیینه دق«. شود ینمکنایه از جایی که قانون و مقررات رعایت ) 112: 1385صدر، (

  .وردآ یموجودش براي دیگران سنگین است و دیدن او براي دیگران غم و اندوه به بار 
ي مختلف ها تیموقعنوع دیگر از کنایات در متون طنز وجود دارد که هماهنگ با پیشرفت علم و تکنولوژي، تغییر دوران و در 

در  توان یمرا  اند شدهي ایجاد کنایات جدید که هماهنگ با موقعیت جامعه ایجاد  نمونه. ابندی یمو در زبان گسترش  شود یمساخته 
در این کتاب کنایات جدید مربوط به فضاي جبهه که توسط رزمندگان و طنزپردازان به زبان فارسی . ردمشاهده ک» فرهنگ جبهه«

تشییع  ها دستي دیگران به طور درازکش روي  لهیوسشهید شدن و به : افقی برگشتن« : نمونه. افزوده شده است، جمع آوري شده
 ) 899: همان(» به اصطالح هیبت فرد چاق و : سنگر انفرادي«) 279/3: 1370فرجیان، (» شدن 

  :مثال از نوع کنایاتی که همراه با پیشرفت تکنولوژي ایجاد شده است
استوقتی که اساس کار ما بامبول است                               «   عقول  ام ن رنده  پ شدن    عاشق 

نت     چشما ندهد  تن  آن چه  ز  ا  ت   احاب تو مشغول استخط بی ص: ؟                            گفتمگف
  )403: 1385صدر، (                                                                                                  

کنایه از توجه به شخص ثانی و در : مشغول بودن خط کسی. کنایه از توجه نداشتن به کسی و در دسترس نبودن : آنتن ندادن
  . ي زندگی مردم، توسط طنزپرداز شکل گرفته است عرصهاین کنایات بعد از وارد شدن تلفن همراه به . ودنفکر کس دیگري ب

و یا  شود یمو بعد در زبان مردم تکرار  کند یمیا خود طنزپرداز آن را خلق : نو از دو حال بیرون نیست) کلمات(ایجاد زبان 
در اینجا این نکته حائز اهمیت است که زبان جدید چه . برد یمطنز خود به کار طنزپرداز آن را از زبان مردم اخذ کرده و در متون 

چون در هر دو حالت یا طنزپرداز ـ به عنوان یک نویسنده ـ آن  شود یماز نوع اول باشد و چه از نوع دوم، جزء متون طنز محسوب 
به عبارت دیگر در هر دو حالت از طبع . اند کرده را خلق کرده و یا مردم عادي که طبع طنزگویی و طنزسرایی دارند آن را خلق

ي طنز و چه به طور غیر رسمی و توسط مردم عادي ـ خلق  سندهینوطنزسرایان و طنزگویان ـ چه به صورت رسمی و به عنوان یک 
ه خصوص امروزه ؛ بشود یمتکرار  ها زباني آن مشخص نیست اما متن طنزآمیز او بر سر  سندهینوچه بسا متون طنزي که . شود یم

که با پیشرفت سرویس پیام کوتاه و پست الکترونیک، طنزپردازان متون طنز خود را در دسترس مخاطبان قرار داده و بدون اینکه 
چه بسا که نقش طنزپردازان در . شود یمو در زبان مردم تکرار  چرخد یمخود را معرفی کنند مطالب طنزآمیز آنها دست به دست 

ي این نوع تاثیرپذیري مردم از زبان طنزپردازان را بعد از پخش شدن  نمونه. مردم بیشتر از فرهنگستان لغت باشد تغییر دادن زبان
زبان مثل آفتاب است و « : سید محمد علی جمالزاده معتقد است که. به وضوح مشاهده کرد توان یمیک سریال طنز تلوزیونی 

امروزه بیشترین نقش را در تازه کردن زبان، » .که حیاتش سر آمده و مرده باشد ستدیا یمتوقف و سکون بردار نیست و فقط آنگاه 
، به عنوان مثال از مجموعه شود یمو نوپردازي ها به وفور دیده  ها يسازدر متون طنز معاصر این گونه واژه . کنند یمطنزپردازان ایفا 

  .   یاد کرد توان یم شود یمعاصر نوشته که اخیراً توسط تعدادي از طنزپردازان م» مترو « ي طنز ها کتاب
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همان طور که قبالً اشاره . است» ساده گویی و کوتاه نویسی «چهارمین عامل که در جاودانه ماندن متون طنز تاثیرگذار است، 
کند که زود فهم  شد مخاطبین متون طنز مردم عادي و عامی هستند؛ بنابراین طنزپرداز باید زبانی را براي بیان انتقادات خود انتخاب

، مخاطبین براي تکرار کردن آن بندند یمجمالت کوتاه خیلی سریع در خاطرها نقش . ي مخاطب باشد حوصلهو مناسب 
جمالت و عبارات کوتاه را به خاطر سپرد؛ در نتیجه این گونه متون در طول زمان در زبان مردم  توان یمزیرا به آسانی  ترند راحت
ي فارسی که اکنون به طور زنده در زبان مردم ها المثلنکته جالب اینجاست که اکثر ضرب . شوند ینم و فراموش شوند یمجاري 

ازجمله این ضرب . اند گرفتهي طنز هستند و از یک حکایت کوتاه یا داستان مینی مال طنز سرچشمه  هیماجریان دارند، داراي بن 
چوبی که آنها «: مثال این ضرب المثل. هلول نشأت گرفته است اشاره کردیی که از حکایات بها المثلبه ضرب  توان یم، ها المثل

  :از داستان زیر سرچشمه گرفته است» دیشد یم، عوض دو پا چهار پا دیخورد یمخوردند اگر شما 
، باقی بین راه بر اثر گرسنگی یک ران را خورد. ي براي حاکم تازه وارد هدیه بردا پختهغاز  کند یممالنصرالدین روزي قصد 

در «: مال گفت» ! پس یک پاي دیگر این غاز چه شده« : حاکم چون غاز بریان را با یک پا دید، پرسید. را به خدمت حاکم آورد
حاکم نزدیک پنجره رفت و » نگاه کنید اند  ستادهیاشهر ما غازها یک پا بیشتر ندارند اگر باور ندارید به غازهایی که در کنار استخر 

ي خود  النهاتفاقاً در همان موقع چند تن از غالمان، آنها را با چوب زده، به ! اند رفتهروي یک پا ایستاده و به خواب  ها غازدید که 
چوبی که آنها خوردند «: مال گفت» ! چرا دروغ گفتی؟ نگاه کن این غازها همه دو پا دارند«: حاکم رو به مال کرد و گفت. بردند

ي آخر که توسط بهلول بیان شده است، در  جمله) 82: 1324امینی، (» . »!دیشد یمپا چهار پا عوض دو  دیخورد یماگر خودتان 
  .زبان مردم به صورت ضرب المثل باقی مانده است

شلوار لوطی را دزدیده . دیآ ینمخوشم  ها يبازمن از این قرتی : ي؟گفتگذار ینمبه کچل گفتند چرا زلف «: نمونه دیگر
اتاق شما ! اختیار دارید: ی؟ گفترقص یمبه عروسی گفتند چرا کج . رند توي شلوارم خرابی کرده بودمبگذارید بب: بودند گفت
این ضرب . شوند یماین سه داستان مینی مال، اکنون به صورت ضرب المثل به کار برده ) 19: 1377نوروزي، (» ... کج است

ي تنبلی و عدم دقت و مهارت،  جهینتیا در  آورند یمهزار بهانه  ي تنبل که براي عدم انجام تعهدات خودها آدمدر شأن  ها المثل
، به کار گرفته کنند یمو براي توجیه شکست و ناکامی خود همیشه تقصیر را متوجه شانس و اقبال بد خود  نندیب یمضرر و زیان 

  .شود یم
  . ون طنز به خوبی ایفا کنندنقش خود را در جاودان ماندن مت توانند یمعوامل ذکر شده، توامان و در کنار هم 

  

 :عوامل مرگ

، در یک متن طنزآمیز وجود نداشته باشد، شوند یمگفت اگر عواملی که باعث جاودان ماندن متون طنز  توان یمبه طور کلی 
زپردازان ؛ تقلید از زبان طنها شرفتیپکهنه نویسی و هماهنگ نبودن با . شوند یمخواه نا خواه آثار طنزآمیز به فراموشی سپرده 

مشهور یا غیر مشهور؛ که این امر در مرگ طنزپرداز تاثیر زیادي دارد و به عبارت دیگر  مانع جاودان ماندن اثر طنزپرداز تقلید 
ي ادبی و سبک ها سبکدیگر مذموم است وگرنه تقلید از طنزپرداز که در اینجا فقط تقلید از سبک  شود یمتاکید . (شود یمکننده 

پیچیده  )شود یمو باعث زیبایی کالم طنزپردازان  شود  یمدگان قدیمی به عنوان نظیره گویی به حساب آورده شاعران و نویسن
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که متون طنز از عمر کوتاهی  شود یمي بسیار و تکلف در زیبایی و طوالنی کردن عبارات نیز باعث ها یسینوگویی و مغلق 
  .شوند یمي مردم باقی مانده و تکرار  حافظهدر  توانند ینمیی ها یژگیومتونی با چنین . برخوردار شود

اما در مرگ  شوند یمي اصلی متون طنز محسوب ها یژگیوبه جز این عوامل، دو عامل دیگر نیز وجود دارد که از جمله 
  : زودرس متون طنزآمیز نیز موثرند

ي شادمانی و هیجان  هیمایبایی و ي اصلی احساس ز سرچشمهبراي آدمی شگفتی و تعجب از دنیاي واقعی ، « : خالف انتظار
، زیرا سبب دانی و رشد اند شگفتي خبر تازه و امر  تشنهدر زندگی مدرن، مردم . ي حیرت و تازگی است تشنهانسان ذاتاً . است

ن ي بزرگ جهاها نقصیکی از  زا رتیحنبود امر . علم، شگفتی و حیرت انسان مدرن را در مواجه با طبیعت به حداقل رسانده است
یی که در ها ییماجراجوو  ها تهورو  آور رتیحي ها لمیفي شگفت، تولید ها کاروفور هواداران انجام اعمال عجیب و . مدرن است

خود دلیل این مدعاست و همه حاکی از آن است که جستجوي شگفتی، بخش اساسی جمال  دیآ یمسینما و تلوزیون به نمایش در 
شگفتی آفرینی و ایجاد عاملی که مخاطب را ) 319-318: 1386فتوحی رودمعجنی، (» .دهد یمشناسی زندگی مدرن را تشکیل 

  . از جمله اصولی است که طنزپردازان به آن توجه بسیار دارند کند یمغافلگیر 
تضادي است بین آنچه هست و آنچه که باید باشد، به عبارت دیگر » خالف انتظار«گفت که  توان یماما در تعریف این عامل 

این تضاد باعث غافلگیري مخاطب از آنچه در . ضاد بین آنچه در ذهن مخاطب وجود دارد و آنچه که در ذهن طنزپرداز استت
ابتداي جمله منتظر به وقوع پیوستن امري است، اما با ) یا شنیدن(مخاطب با خواندن . شود یم دهد یممحور عمودي جمله رخ 

کانت این عامل را یکی از . دهد یماو برآورده نشده و اتفاقی برخالف انتظار او رخ ي مطلب انتظار  ادامه) یا شنیدن(خواندن 
گاهی ) 19: 1386علومی، (» .شود یمطنز ماحصل انتظاري است که ناگهان به هیچ ختم  «: دیگو یمي اصلی طنز دانسته و ها یژگیو

ه هر میزان که این جهبه جایی و به تعبیري وارونگی بدیهی است ب«. شود یماین نوع عامل باعث یک جابه جایی بین عناصر متن 
  )84: 1387انصاري، (» . شدیدتر باشد، به شدت خنده نیز افزوده خواهد شد

بدبخت : ي شوي خود رفت در حالی که رنگ بر چهره نداشت، با چشمان پر از اشک گفت حجرهزنی سراسیمه به «: 1مثال
: مگر چه اتفاقی افتاده است که این گونه پریشانی؟ زن گفت: ی برافروخته به زن گفتمرد ناگاه از جاي برخاست و با حالت. شدیم

مرد . که جان به جان آفرین تسلیم کرده بودند هاست مدتصبح که بر بالین پدر و مادرت رفتم هر دو را مرده یافتم گویی که 
نصف جانم کردي فکر کردم که بار ! تت کند زنخدا لعن: زمانی که این سخن را شنید دو دستی محکم بر سر زن کوبید و گفت

  )91: 1387رضایی، (» . اند بردهشترانم را غارتیان در مسیر راه به سرقت 
در این مثال مخاطب انتظار دارد که مرد دو دستی بر سر خود بکوبد و از پیش آمدن این حادثه ابراز ناراحتی کند، اما از آنجا 

ت، انتظار مخاطب برآورده نشده و با عکس العملی که برخالف انتظار اوست مواجه که خصوصیت طنز ایجاد غافلگیري اس
  .، طنزي در کار نبودشد یمتمام  رفت یماگر این متن آن طور که انتظار . شود یم

پزشک پرسید که ببخشید مشکل شما چیه؟ . ي روي سرش نشسته بود، به مطب پزشک رفتا قورباغهروزي مردي که « : 2مثال
انصاري، (» . چرا چند وقتی است که این زیگیل بزرگ به باسنم چسبیده اسست دونم ینمهیچی آقاي دکتر فقط : غه گفتقوربا

1387 :84 (  
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مخاطب با خواندن ابتداي متن انتظار دارد که آن مرد از وضعیت پیش آمده شاکی باشد اما با خواندن ادامه متن بر خالف 
  .وضعیت خود ناراضی است انتظار او، این قورباغه است که از

از  تواند ینماما این غافلگیرکنندگی  خندد یممخاطب بعد از خواندن این متون غافلگیر شده و  شود یمهمان طور که مالحظه 
عمر این گونه متون ـ که از عامل خالف انتظار . ي پایدار کننده و همیشگی براي متون طنز به حساب آورده شودها خصلتجمله 

د ـ به اندازه یک بار خوانده شدن است زیرا این حس غافلگیري براي یک بار به مخاطب دست خواهد داد و چه بسا که برخوردارن
اگر مخاطب بتواند ادامه مطلب را درست حدس بزند دیگر لذتی ایجاد نخواهد . تکرار این متون باعث ماللت خاطر مخاطب شود

علت انفعال نفس از آنچه مغافضه به او رسد، «: دیگو یما توجه به همین نکته خواجه نصیر الدین طوسی در اساس اقتباس ب. شد
بیشتر بود از آنچه به تدریج به او رسد، یا رسیدنش متوقع بود و به این سبب بود که مضاحک و نوادر اول بار که استماع افتد لذیذتر 

بنابراین جذابیت این نوع متون طنز که از تعجب و ) 590: 1326طوسی، (» . باشد و باشد که به تکرار اقتضاء نفرت نفس کند از آن
این نوع متون همیشه منتظر مخاطب جدید . شود یمو مخاطب از تکرار آن ماللت زده  ماند ینم، جاویدان شود یمغافلگیري حاصل 

  .کنند ینمهستند و مخاطب قدیم خود را جذب 
کاربرد طنز معموالً مختص روزگاري است که آن طنز سروده « : به نقل از باستانی پاریزي : محدود بودن به زمان خاص

بنابر این ) 10: 1378حسامی محوالتی، (» . ، یعنی متناسب با حوادث و وقایع زمان خودش است و طرف خطاب خاصی داردشود یم
قرار دهد و در هر حال  ي خاصی انتقاد کند، یا شخص خاصی را مورد انتقاد مسئلهیکی دیگر از خصوصیات طنز این است که از 

عمر این عامل به . براي همیشه متن طنزآمیز را زنده نگه دارد تواند ینماما این ویژگی نیز . محدود به زمانی خاص باشد تواند یم
براي همیشه جاودان  تواند ینماما  ردیگ یمي زمانی مشخصی مورد توجه مخاطبین قرار  محدودهکوتاهی عامل قبلی نیست بلکه تا 

  . ماندب
نخست اینکه تمام مخاطب عام را مورد : این نوع متون طنز ـ که محدود به زمان خاصی هستند ـ از دو عیب بزرگ برخوردارند

شده است  و به عبارتی تمامی مردم نسبت به اتفاقات و جریانات و اشخاص خاصی که مورد انتقاد قرار گرفته دهد ینمخطاب قرار 
نیز فراموش ) دال(، این متون )مدلول(این که با فراموش شدن مواردي که طنزپرداز از آنها انتقاد کرده دوم . آگاهی کاملی ندارند

  .ي طنز از دوران گذشته به آنها نگاه خواهد شد دهیبرگزخواهند شد و فقط به عنوان یک متن 
به چاپ  ها روزنامهرا در  شان زیطنزآمي که در این زمینه صورت گرفته است اکثر طنزپردازانی که مطالب ا یبررسطبق 

؛ بنابراین بعد از مدتی که آن اتفاقات مورد انتقاد قرار گرفته شده سازند یمخود را محدود به اتفاقات زمانی خاص  رسانند یم
وان دهخدا به عن. فراموش شد، آن متن طنزآمیز که در انتقاد از آن اتفاق نوشته شده بود نیز به دست فراموشی سپرده خواهد شد

و در دسترس  رساند یمو در روزنامه به چاپ  نوشت یمطنزپرداز مشهور دوران مشروطه آثار خود را در انتقاد از زمانه خاص خود 
و مخاطبین به قصد لذت و  دیآ یمي ادبی به حساب  ختهیفرهاما اکنون آثار او به عنوان یکی از متون . داد یممخاطبین خود قرار 
  ) :البته تمام آثار اواز این ویژگی محدودیت برخوردار نیست( کنند ینماه خندیدن به آثار او نگ

رمضان در مسجد سپهساالر وقتی که میان دو نماز مشغول خوردن پرتقال  21مارشال اویاماي شرق جناب وزیر نظام، شب « 
. اعت به سحر مانده هوش آمدبمال و امال جخد یک س. اي واي گلوله کجام خورد؟ و غش کرد: گفت. بود، صداي مهیبی شنید
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ترش نبود، اگرنه به  ها پرتقالاما خدا رحم کرد که ( بعد معلوم شد که درب مسجد را باد به هم زده و صداي پیشتاب چیزي نبوده
  )106-105: 1388دهخدا، (» .) شد یماین هول و تکان خدا نکرده آدم افلیج 

مارشال اویاما، وزیر جنگ و فرمانده کل نیروهاي مسلح ) الف: برد ینملذت مخاطب اگر چند نکته را نداند از خواندن این متن 
دهخدا چنین شخص ترسویی را که از صداي به هم خوردن در مسجد ) ب. پیروز ژاپن در جنگ علیه روسیه تزاري بوده است

بعد از گذشت چند سال، . کند یمو به اصطالح، مجاز تهکمی را ایجاد  دهد یم، با نام شخصی شجاع مورد خطاب قرار ترسد یم
مخاطب عادي نسل اکنون، چون در جریان اوضاع مورد انتقاد دهخدا نیست، ممکن است که منظور او را متوجه نشده و باطبع 

  .مجذوب این متن نگردد
او نیز محدود به ، رساند یمي خبر به چاپ  روزنامهیکی از طنزپردازان معاصر به نام شهرام شکیبا نیز آثار طنزآمیز خود را در 

  :کند یمزمان و اتفاقات خاص، انتقاد 
مطلبی نوشته بود درباره سید مهدي ) که رئیس ماست، بنابراین بهترین نظرات خاورمیانه را دارد(دیروز حسین انتظامی «

هرچه فکر . شد یمي براي حضرت یوسف نوشته و اي کاش آن فیلم نامه ساخته ا نامهآنجا گفته بود که شجاعی نیز فیلم . شجاعی
که نقشش را جهانبخش (کردم، نفهمیدم مشکل سریال حضرت یوسف کنونی چیست؟ مگر چه عیبی داشت آن فرعون اولی

ي شیرین اصفهانی؟ مگر لو رفتن دوربین دوم، در نمایی از دریاچه چه ایرادي دارد؟ چه کسی  لهجهبا آن ) کرد یمسلطانی بازي 
ولی  شود یمبرداري در کنار قایق زن فرعون، عیب است؟ اساساً مگر بد است که زلیخا هی پیر  گفته که دیدن یک قایق گروه فیلم

نیست؟ » لیست«اسم شما در  دیگو یمدم سیلو گندم بگیرد، مسئول سیلو  دیآ یم؟ مگر که طرف کند ینمتغییر  شیها مهیندگریم 
اساسی » ایندیانا جونز«کند که یک  اش يبازساززاده بازنویسی و حاال این قدر از همین سریال یوسف ایراد بگیرید تا بدهند فخیم 

  )15-14: 1390شکییبا، (» ! ... تحویل جامعه بدهد این احسن القصص را
نوشته شده و از اشخاص خاصی در این متن نام برده » یوسف پیامبر«این متن به انتقاد از سریال  شود یمهمان طور که مالحظه 

و نه با سبک فیلم  شناسند یمو نه جهانبخش سلطانی را  اند دهیدي آینده که نه این فیلم را ها نسلتن براي شده است مسلماً این م
ي اکشن ها لمیفـ آشنایی دارند و بازي ایندیانا جونز را ـ که بیشتر در  سازد یمي اکشن و پلیسی ها لمیفسازي فخیم زاده ـ که اکثراً 

بنابراین . ، جذابیتی نخواهد داشت و نکات طنزآمیز و انتقادي این متن را متوجه نخواهند شددان دهیندـ  کند یمخیالی ایفاي نقش 
حتی ممکن . عمر این متن تا وقتی است که مخاطب با اشخاص نام برده شده در این متن آشنا باشد و سریال انتقاد شده را بشناسد

  . ناصر آشنایی نداشته و جذب این متن نشونداست که هم زمان با تولید این متن کسانی باشند که با این ع
ي ها امیپاین امر در . کند یمو مخاطب از تکرار آن خودداري  شود یمجذابیت این متن همراه با تمام شدن سریال مربوطه، تمام 

  .نیز وجود دارد گردد یمیا اتفاقات روز ارسال  ها الیسري  دربارهکوتاهی که 
  

  :نتیجه گیري
براي این که طنز بتواند اصالح کننده . ، اصالح استها یکاستبا بیانی شیرین که هدف آن از بیان ایرادات و  طنز انتقادي است

مخاطبین خود را حفظ  توانند یممتون طنزي که براي همیشه . باشد، باید ابتدا در جذب مخاطب بکوشد و او را تحت تاثیر قرار دهد
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ایجاد زبانی : عبارتند از شود یمعواملی که باعث جاودان ماندن متون طنز . ودان نام دارندکنند، و در ذهن آنها باقی بمانند، طنز جا
ي تولید کلمات و کنایات جدید و هماهنگ با پیشرفت زمانه؛ موزون بودن متون طنز؛ ساده گویی و کوتاه نویسی؛  لهیوستازه به 

  ..ی یک جهان با آن سروکار دارنددربر داشتن مفاهیم و موضوعات کلی که تمامی مردم یک کشور و حت
در مقابل متون طنزي وجود دارند که عمر کوتاهی دارند و در مدت زمان  کوتاهی جذابیت خود را نزد مخاطب از دست 

که  رود یمدر این نوع متون عواملی به کار . و چه بسا که تکرار آن متن طنزآمیز براي آنها خسته کننده و ماللت آور باشد دهند یم
مغلق گویی و پیچیده نویسی؛ تقلید از سبک طنزپردازان دیگر؛ هماهنگ نبودن با اوضاع و : گردد یمعث مرگ زودرس آنها با

پیشرفت جامعه؛ ایجاد غافلگیري و عامل خالف انتظار که عمري به کوتاهی یک بار خوانده شدن دارد؛ محدود بودن به زمان و 
ي بعد یا کسانی که عناصر ها نسلاي یک نسل خاص زنده است اما براي مخاطبین مسائل خاص که تا مدت کوتاهی و یا فقط بر

باید توجه داشت که دو عامل اخیر ـ ایجاد غافلگیري و محدود بودن به زمان . ، جذابیتی نداردشناسند ینممورد انتقاد طنزپرداز را 
ست اگر این دو عامل را داشته باشند اما این دو یعنی عیبی بر متون طنز نی شوند یمي متون طنز محسوب ها یژگیوخاص ـ از 

  . گردند ینمخصوصیت باعث جاودان ماندن جذابیت متون طنز 
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185  

 شعر و شاعري، سنّت و نوآوري در نگاه منتقدان معاصر ادب فارسی و عربی
  

   1حسن دادخواه
  2فردرضا کریمیغالم

   3مهدي باپیروند
  :چکیده

در گذشته معیارهاي نقد شعر بیشتر ذوقی . شعر یکی از موضوعهایی است که از گذشته مورد توجه ادیبان و منتقدان بوده است

یات فارسی و عربی پی ولی با آغاز دورة معاصر و به پیروي از نقد ادبی در ادبیات غرب، معیارهاي نقد ادبی نوین در ادب بوده است

ت و نوآوري آورده شده استها دگاهیددر این مقاله ، . ریزي گردید . ي منتقدان برجستۀ این دو ادب در زمینۀ شعر و شاعري و سنّ

تا از نگاه خود  اند دهیکوشو هر یک  اند پرداختهمنتقدان در این دو ادب با معیارهاي نوین به بررسی و نقد مفهوم شعر و شاعري 

ت و نوآوري نیز . ر و شاعري را مورد واکاوي قرار دهندشع با آغاز دوره نوگرایی در شعر در هر دو ادب فارسی و عربی، بحث سنّ

تی را با روح زمانه سازگار  ردیگ یممورد توجه قرار  و نزد برخی دیگر ، سنّت و  نندیب ینمتا آنجا که برخی منتقدان، ادبیات سنّ

دریافت، این است که شعر و  توان یمي بسیاري از این منتقدان ها دگاهیدآنچه از . کنند یمم معنا پیدا نوآوري با هم و در کنار ه

بر همین پایه ،  ذهن و زبان . با زمانه هماهنگ و بیان کنندة عواطف و احساسات دوران خود باشد ستیبا یممعانی آن و ذوق شاعر، 

  .شاعر نیر باید از هر قید و بندي آزاد باشد

  

ت و نوآوري، ادبیات معاصر فارسی و عربی، نقد ادبی: هاکلید واژه .شعر و شاعري، سنّ

                                                        
 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز -١
 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز  ٢
 ن و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهوازکارشناس ارشد زبا - ٣
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 مقدمه

بررسی تاریخی نقد ادبی . نقد ادبی به معناي بررسی، تحلیل و ارزیابی یک اثر ادبی ونشان دادن نقاط قوت و ضعف آن است  

مروزي آن، در هر دو ادب ، آبشخوري غربی دارد و تا پیش از که نقد ادبی به معناي ا دهد یمدر دو ادب فارسی و عربی ، نشان 

  .این، نقد ادبی تنها به معناي نقد شعر، آن هم برپایۀ معیارهاي علم بالغت بوده است

یی همراه با شوخی و ها يریگ خردهکه حاوي  میخور یمیی بر ها نمونهبا نگاهی به میراث ادبی گذشته در هر دو ادب، به 

مهمترین . یاد کرد توان یم» نقد ذوقی«، که از آن به عنوان شده یمر مجلس شاهان و حاکمان و شاعران نقل ظرافت است که د

در . ي فنی نقد شعر در گذشته هر دو ادب ، درخور توجه است، کتابهاي عروض و بدیع و قافیه اندارهایمعآثاري که از مطالعۀ 

ناگفته نماند که . یی کلی و فصلی به نقد شعر اختصاص داده شده استها حثببرخی از این آثار، در باب نقد شعر به طور ضمنی 

  .مباحث اصلی این آثار، خود به معیارهایی براي سنجش آثار تبدیل شده بود

مجموع . شود یمدورة معاصر در ادبیات فارسی با انقالب مشروطیت و در ادبیات عربی با حمله ناپلئون بناپارت به مصر آغاز 

ي این دوره به جامعۀ نیمه خفته ایران و عرب این هشدار را داد که نوگرایی و تجدد و به روز رسانی ادبیات، پاسخی اه یدگرگون

ی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در ایران و سرزمینهاي عربی استها خواستهبه    .ي مترقّ

و مجالت  ها نامهاز این پس بود که روز . شود یمپس از تماس ایرانیان و اعراب با غرب، زمینه براي ورود صنعت چاپ فراهم 

عی به چاپ رسید ها روزنامه. ي خود نمودندها نوشتهشاعران و نویسندگان براي شناساندن آثارشان به دیگران، اقدام به چاپ . متنو 

نقد اثر دیگران، از  براي نوشتن اثر خود یا نگاران نامه روزاجتماعی و ادبی مبدل گردید، و -ي سیاسیها کشمکشي براي ا صحنهبه 

ی و نکوهیدن آن و سینو دهیچیپ، با مبارزه با ها روزنامهگفت زبان نوشتاري  توان یم. نمودند یمآن به عنوان ابزاري فراگیر استفاده 

ی، جانی تازه در زبان فارسی و عربی دمید و در نزدیک کردن این دو زبان به زبان مردم نقش قابل سینو سادهدر پیش گرفتن 

و کم کم ترجمه به حوزة شعر و داستان  شود یمبا گذشت زمان، به دنبال نیازهاي علمی و سیاسی، کار ترجمۀ آغاز . جهی داشتتو

تأثیر شعر اروپایی نیز در شعر فارسی و عربی، انکار ناپذیر است؛ اما تأثیر ادبیات اروپا در نثر فارسی و عربی، . و رمان نیز کشیده شد

  .بوده است تر بخشبیشتر و ثمر 
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در ترجمه و تألیف، ادیبان و منتقدان، آثار مغرب زمین را الگوي کار خود قرار داده و بر اساس آن به خلق اثر یا نقد اثر 

  .پرداختند یمدیگري 

ت و نوآوري،ها دگاهیددر این مقاله   ي انتقادي منتقدان برجسته در دو ادب فارسی و عربی معاصر، پیرامون شعر و شاعري و سنّ

  :ي زیر پاسخ داده شودها پرسشتا به  میا دهیکوشآورده شده است و 

  برخورد با سنّت در دو ادب فارسی و عربی چگونه بوده است؟ -1

تی چگونه بوده است؟ -2   برخورد منتقدان دو ادب با وزن و قافیه سنّ

  میزان تأثیرپذیري هر یک از غرب به چه میزان بوده است؟ -3

  ن از حوزة نقد ادبی، بر نقد ادبی معاصر در هر دو ادبیات، تأثیر گذاشته است؟چه مسائلی در بیرو -4

  به تعریف واحدي از مفهوم شعر و شاعري برسند؟ اند توانستهآیا منتقدان در دو ادب  -5

  

  دیدگاههاي منتقدان معاصر ادب فارسی 

 موضوع شعر و شاعري

  بررسی دیدگاه نیما یوشیج

سال با انسان بوده و انسان با کار خود، آن را  ها ونیلیمکه  داند یم» سی بالقوهح«حد بسیار اعالي خود، نیما یوشیج، شعر را در    
در  .دافراد معین و انگشت شمار براي افراد معین و انگشت شمار دیگر دارن«ي است که ا مشاهده. اندك اندك آشکار کرده است

، داند ینم» وزن و قافیه«او شعر را، تنها  ".خواهد یمي اعال  درجهانسانی هم در واقع شعري که در سطح باالیی از ارزش قرار دارد، 
» تمام زندگی«ندانسته و آن را براي » ردیف ساختن مصطلحات«افزون بر این شعر را . شمارد یموزن و قافیه را ابزار کار شاعر «بلکه 
  )1362، ص1380محسین، غالمحسین زاده غال (.داند یم »زندگی تن و زندگی روح شاعر«یعنی 
همه کس بودن، به جاي همه کس فکر کردن، رنج آوردن، در دل همه کس و همه چیز بودن و با زبان «نیما شاعر بودن را  

از نگاه او،  شاعر کسی است که فقط بیانات روان و دلچسب دارد یا افکار . داند یم» ...حال همه کس و همه چیز حرف زدن 
.( ي مختلف مشاهداتی از خودش نشان بدهدها فلسفهیا از علم روح و علم تربیت و سایر  کند یمخوب بیان  اجتماعی و اخالقی را

  )147-146، ص 1376ي نیما یوشیج، گردآوري و تدوین سیروس طاهباز، ها نامه، مجموعه کامل ها نامهنیما یوشیج، 
  
» نندیب یم«که هر آنچه را که  کند یمو به شاعران سفارش  نددا یم» دید و دیدار شاعر از عالم خارج«نیما، شعر را محصول    

رخالف آنچه ب«و  ندیب یمي نیما ، وقتی شاعري مانند قدما  دهیعقبه . از خودشان بدهد» تر واضحنشان «بنگارند و سعی کنند شعرشان 
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ده است؛ بهتر است با همان کلمات قدما و اثرش به کلی زندگی و طبیعت را به دست فراموشی سپر ندیآفر یم، » در خارج قرار دارد
.( چرا که نوگرایی با تفکر قدیمی و کهنه، سرِ سازگاري ندارد. ي نو نیایدها وهیششعر بسراید و به سراغ الفاظ و  ها ن آو طرز کار 

  .)145-144ي شعر و شاعري،  ص  دربارهنیما یوشیج، 
  

  بررسی دیدگاه پرویز ناتل خانلري

زیرا اشتغال ذهنی وي از آغاز . به شعر اختصاص داشته است» سخن«ي ماهنامه ها شمارهلري در نخستین ي خانها مقالهبیشتر 

و نظریاتی  ها دگاهیدآنچه این شخصیت را در میان معاصرانش، ممتاز نموده، گذشته از شاعري، . جوانی، شعر و شاعري بوده است

  .تساختمان شعر و مباحثی از این قبیل بیان نموده اس ي ماهیت شعر، زبان شعر، موسیقی شعر، دربارهاست که وي 

ي ماهیت شعر و  دربارهي اساسی ها پرسش، خانلري با باریک بینی و نکته سنجی عالمانه درصدد پاسخ به »شاعري«در مقاله    

ح چنین مباحثی براي طر. دیآ یم برتفاوت شعر و نثر، پیوند شعر و موسیقی و بیان صورت و معنی شعر، با زبانی ساده و روشن 

صورت گرفته و نویسنده کوشیده است که براي هر پرسش، با اشاره به نظر منتقدان قدیم در ایران و  نخستین بار در زبان فارسی

  .یی نو ارائه کندها هینظریونان و همچنین آراي منتقدان جدید جهانی، 

 ،؛ در پی این تعریف ساده».ثري است که وزن و قافیه داشته باشدن«: کند یموي در این مقاله به تعریف عمومی از شعر اشاره     
: آورد یمي تعریف ارسطوست، را  کنندهتعریف ارسطو و خواجه نصیر الدین طوسی و دیگران از اهل منطق، که به نوعی بازگو 

آنچه «: دیگو یمتوضیح شعر و نثر  در او. » زدیانگ بری است که مخیل باشد، یعنی در دل بنشیند و حالتی از غم یا شادي سخن شعر«
ي کار،  شریکند، اما در  هیما درشعر و نثر . ي کار و غرض آن است وهیشي کار نیست، بلکه  هیما دهد یماین دو را به هم نسبت 

 آورد یمدید ، در حالی که شعر حالتی انفعالی در دل گوینده پرود یمنثر براي بیان امور معقول به کار . یکسان نیستند غرض وشیوه 
پرویز ناتل خانلري، هفتادسخن،  (». ي شعر خود، ایجاد کند خوانندهرا، در شنونده یا  آن رینظهمین حالت، یا  خواهد یمو شاعر 

 .)180-149، 1، ج 1367چهار جلد، 
  

  بررسی دیدگاه احسان طبري

ي نقد شعر  نهیشیپ، نخست به »شعر ي دربارهی سخن«ي  مقاله، در نگرد یماحسان طبري، منتقدي که ادبیات را با نگاهی سیاسی 
یی که در خدمت دربار و دیوان بوده، تا ها گذشته در شاعرو در پی آن، به جایگاه  کند یمدر ایران و فرهنگ اسالمی اشاره اي 

طبري،  نبه گما. .کند یمی شدن آثار شعري و مردمی شدن آن موثر بوده است، اشاره جهان درعلوم و فنون  تپیشرف کهي ما  زمانه
ي خود، پژواك  دلهرهو  ه؛ او باید حتی در بیان عشق و اندو»ي عواطف شخصی خود باشد هیداخدمتکار و «تنها  تواند ینمشاعر 

  .)382، ص 136ي فلسفی و اجتماعی، چاپ دوم، ها نوشتهاحسان طبري، .( تاریخ و بانگ جامعه باشد
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و  کند یممعنی » انسانی و دموکراتیک اندیشیدن«، »و اجتماعی اندیشیدن را سیاسی«ي توماس مان  گفتهبه  دوي با استنا 
هنرمند « تواند ینمکه  کند یمیاد » هنرمند طراز نو«او همچنین از . ي هنرمند را براي تمدن جامعه ویرانگرمی داندزیگر استیس

  .)383همان، ص (»  .ي درون برج عاج شورها و تخیالت خود باشد پروردهسیاست گریز و مردم گریز و 
ي ذاتی هنري را فداي ها ارزشو براي آن جایگاهی قائل نیست و  داند یمنوعی شعر را ابزار کنش سیاسی «طبري،  هنر و به    

وي،  شعر و » .کاهد یمو عقیده دارد که بیان دقایق و ظرافت حاالت نفسانی فرد از شمول و کلیت آن  کند یممحتواي سیاسی آن 

  : کند یمو آن را به سه شکل زیر تقسیم  داند یمریافت واقعیت د زا هنر را شکلی

 .بازتاب واقعیت خارجی در اثر هنري

 .واقعیت فپرداخت و توصی

 . بازسازي و بازآفرینی واقعیت از سوي هنرمند

 

 بررسی دیدگاه عبدالحسین زرین کوب

بدون تحقیق در علت غایی آن «ه دارد که این امر ي علت وجودي شعر و ادب، عقید نهیزمعبدالحسین زرین کوب ، در     
طرفداران هنر  چنانکهالقاء ،  رویتأث نیاخواه « ،است» تأثیر و القاء«، »تمام اقسام هنر«هدف و غایت شعر، همانند . »ناقص خواهد بود

کار اخالقی و تربیتی منظور خواه تلقین و القاء عواطف و اف و باشداحساسات  القاء، صرفاً محدود و منحصر به ندیگو یممحض 
» تخیل«در خواننده و شنونده نیز  ستیبا یم ،سرچشمه گرفته است» تخیل نویسنده و شاعر«به بیان دیگر شعري که خود از » ...باشد 

  .) 56، ج اول، ص 1354  ،جلد 2عبدالحسین زرین کوب، نقد ادبی،.( آفرین باشد
یا چیزهایی شبیه به » عبارت است از کالم موزون و مقفی که داراي معنی باشد«زرین کوب به تعریف پیشینیان از شعر که     

؛ و این تعریف را از آن جهت که مقابل نثر است و تعریف شعر را به جهت ردیگ یمیی جزئی در بیان، ایراد ها تفاوتاین تعریف با 
عر که براي هر سخنی که به قلمرو ادبیات تعلّق دارد، را نه براي ش» تأثیر در نفوس«وي . پسندد ینم؛ شود ینمشامل » کالم بودن«

عبدالحسین زرین ( ».که در نفوس بیشتر تأثیر کند شود یم مند بهرهشعري از قبول خاطر «: دیگو یمو در ادامه  داند یمشرط مهم 
  .)24-23، ص 1346  کوب، شعر بی دروغ، شعر بی نقاب،

؛ تأثیر هر چه بیشتر سخن شاعر، بستگی به میزان همدلی او با »راي خلق آشنا باشدشاعر باید زبانش ب«ي زرین کوب  دهیعقبه     
آنچه «، آن است که انسان با شنیدن و خواندن آن، این احساس به او دست دهد که » خوب شعر«ي ها نشانهیکی از . مخاطب دارد

شرط اول براي چنین . عرضه گردیده است» مندانهبیان هنر«که با » ي است شناخته شده و آشناا شهیاند، درد یا دیگو یمشاعر 
که در  -» تأثیر در نفوس«ما ا ؛».ي نامرئی و مرموز که تار دلش را به ارتعاش آوردا نفحهوجود شور و الهام شاعرانه است «شاعري 

همان، ص . (باالتر ببردسخن را از حد عادي  تواند یمدر واقع شاعر با بیان خود . است» طرز بیان اش الزمه« -چند سطر پیش آمد
  .)119و25-26

 بررسی دیدگاه رضا براهنی
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؛ به این معنی که به شاعر حالتی داند یم» ي بروز حالتی ذهنی براي انسان در محیطی از طبیعت دهییزاشعر را «رضا براهنی ، 
ي خود،  نوبهو این رابطه، به  کند یمیدا ي ذهنی پ رابطهو اشیاي پیرامون خود، نوعی  ها انساني آن، او با  جهینتکه در  دهد یمدست 

ي  شهیاندو بخشی از احساس و  دهند یمرابطه اي روحی است که در آن اشیاء، حاالت مطلقاً فیزیکی و مادي خود را از دست «
  .) 43 -42، ص 1371رضا براهنی، طال در مس، ( » .رندیگ یمشاعر را به عاریه 

ي منطق و  لهیوسرا نه به  ها آنرمز و راز وجودي «و  ردیگ یمقرار » افسون ذات اشیاتحت تأثیر «شاعر در چنین حالتی،     
ي خود کشف  شهیاندي خون و احساس و  لهیوسي شعر جداست، بلکه به  مقولهي ریاضی و علمی که حسابشان به کلی از ها حساب

و بعضی  ردیپذ یمي ا لحظهاز اشیاي طبیعت را در بعضی «که  ردیگ یمي آفرینش شعر، در وضعیتی قرار  لحظه؛ شاعر در ».کند یم
آفرینش مخلوقی به نام شعر را به وجود «و همین ویژگی گزینش و انتخاب است که » .کند یمدیگر را موقتاً از ذهن خود خارج 

                       .)                                           41همان، ص . ( ه کامالً جدا از حوادث دیگر استک آورد، یم
ی اشیاء قرار  دارد و شاعر کرانگ یبي  پهنهي او ، در شعر گفتن نوعی حالت عارفانه و نوعی از خود بی خود شدن در  دهیعقبه  

 .با اشیاء پیوند یابد خواهد یم، عارفی است که 

    

  موضوع سنّت و نوآوري 

  بررسی دیدگاه نیما یوشیج

نیما نیز این ضرورت را حس . ي خود پی برده بودند زمانهکه بیشتر منتقدان به اهمیت آن در  نوآوري ادبی موضوعی است   
 تحیوانا«، »مرده خوارهاي پیر«و آنان را به  کند یموي ، در البالي سخنان خود بارها به مقلّدان شعر سنتی حمله . کرده بود

نیما . (کند یمتشبیه » اند نشستهي قدیم ها خرابهرهاي کدر که روي غبا«و » ي مملو از مردهها قبرستانپاسبانان «، »نشخوارکننده
  )58و  57، 43یوشیج، ارزش احساسات و پنج  مقاله در شعر و نمایش، ص 

حالتی تصنعی به شعر » پیوستگی با موسیقی«آن بود که در اثر » قالب بندي«ي او،  دهیعقاشکال شعر قدیم، به  نیتر بزرگ   
بیرون آورد و » شعر فارسی را از حبس و قید وحشتناك«تا  دیکوش یماین نکته را در یافته بود؛ وي » آغاز جوانیاز «و نیما  داد یم

  .) 63-62ي شعر و شاعري، ، ص  دربارهنیما یوشیج، . ( آن را به شکل طبیعی، دوباره قالب بندي کند
پس و «و  ها موضوعو بسط دادن » وضوع تازهم«ه حتی و در این را» ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود« هوي معتقد بود ک 

طرز کار عوض «او بر این باور بود که باید . دانست یمرا ناکافی » با وسایل دیگر ها مصراعپیش آوردن قافیه و افزایش و کاهش 
  .) 96- 95همان، ص ( ».به شعر بدهیم هاست آدمشود و آن مدل وصفی و روایی را که در دنیاي با شعور 

را براي کسی که به دنبال انقالب و تجدد ادبی است، الزم » مطابق با ترقی و تکامل کنونی«وي دانستن ادبیات جهانی و    
تاریخ «دانستن . »یمتنبیر از انوري و غ«ي خودش  گفتهاین ادبیات چیزي است غیر از ادبیات قدیم فارسی یا عربی یا به . شمارد یم

ي آن یا علم الجمال و تمام چیزهایی که راجع است به ساختن رمان و  فلسفهمخصوصاً صنعت و  صحیح ادبیات ملل، طرز انتقاد،
» پرتوي«را » تجدد و انقالب ادبی«بر این اساس نیما . داد ها آنرا به » اعر امروزش«ضروري است تا بتوان لقب  ر، براي شاع»تئاتر

نیما .( بخشد یمخاص به شاعر » يا قهیسل« ،»ی، بلکه در شکل صنعتنه تنها در لفظ و معن«که ما فوق درك بوده و  پندارد یم
  .) 327، پیشین ص ها نامهیوشیج، 
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تقلید صرف و «، »ها يشهراین «ي خودش  گفتهاست و کار دیگران یا به » پیشرو تجدد شعر و نثر«ي خودش ،  دهیعقنیما به    
  .) 101-100همان، ص (» .ي مداخله دادن است و بسا ناشناختههر  ترجمه و از دیگران صحبت کردن و خود را در«و » حلیه بازي

ي فیلسوف باشد و ا اندازه، نیازمند این است که شاعر یا نویسنده تا » شاعر و نویسنده بودن در عصر حاضر«از نگاه نیما،    
ي مختلف و ارتباط بین ها ملت» بی ي اد مختلفهدرك مکاتب «به باور ایشان، .ي از علوم اجتماعی و اقتصادي داشته باشدا بهره

وي معتقد بود که پس . ، نقش قابل توجهی در سبک نگارش دارد» تاریخ حقیقی ادبیات خصوصی و عمومی«اللملی و آشنایی با 
  .)404-493همان، ص . (ایجاد کند» ادبیات تحولی«در  تواند یماز دریافت این شرایط، انسان 

  
  بررسی دیدگاه پرویز خانلري 

دانش و آگاهی او نسبت . دگاه خانلري دربارة نوگرایی را باید برآمده از نوگرایی و نو اندیشی وي در حوزه ادبیات دانستدی
به . به ادبیات و فرهنگ گذشته سبب گشت تا وي ، توانایی الزم براي انتقاد از معیارهاي متداول در این حوزه را ، به دست آورد

به  توان ینم، دیگر ها آنو مانند » رقات شعريس«، »محسنات کالم«، »فصاحت و بالغت«همچون ي او با اصول و قواعدي  دهیعق
ي ادبیات مانند رمان، داستان کوتاه و نمایشنامه و مانند  تازهاز نگاه او ، این معیارها دیگر با انواع . ارزیابی و نقد آثار نو پرداخت

موجب  دنبای ،که ادیبان قدیم در دنیاي ادب ، مقامی عالی دارند هدانستن این نکت«: سدینو یماو در این زمینه . سازگاري ندارد ها آن
پرویز ناتل خانلري،  (».شود که تغییر در آن را جایز نشماریم و خود را به ادبیات جدیدي در خور ادبیات امروز محتاج نبینیم

  .)30، ص 1ج ، هفتادسخن
: دیگو یمي در این زمینه و. تاشت، به صورت و قالب شعر نیز توجه نموده اسخانلري به دلیل اعتقادي که به وزن در شعر د

ي آن متساوي نباشد و قافیه و وزن ها مصراعگویا در نظر جوانان این روزگار ، شرط نو بودن و حتی خوب بودن شعر آن است که «
به گمان خانلري » .همین وزن و تساوي قافیه است ،نندیب یمکه ایشان در شعر فارسی استادان قدیم  نقصی نیتر بزرگنداشته باشد و 

تا به خیال خود شعرهاي  سندینو یمي متساوي شاعران کهنی مانند حافظ را کوتاه و بلند ها مصراعحاصل چنین نگرشی است که 
  .)43-41ایرج پارسی نژاد، خانلري و نقد ادبی، ، ص : ،  همچنین نک 267، ص 1، ج همان.( کهن را نو کنند

ي شعر شاعران اروپایی به فارسی  ترجمهانلري، در هم ریختگی صورت و قالب شعر فارسی را، از یک نظر، برآمدي از خ   
اگر چه سطحی و جزئی باشد، در تحول و تکامل  ،»آشنایی با شعر کشورهاي دیگر جهان«ولی گمان وي این است که . داند یم

حطاطی که از چند قرن اخیر در شعر فارسی پدید آمده است، با این تحول، از ی خواهد گذاشت و اناساس وشعر فارسی تأثیر عمیق 
  ) 324-323،  ص 1همان، ج  .(میان خواهد رفت 

به » شعر اگر نو نیست، شعر نیست«ي خود بارها تأکید کرده بود که ها مقالهخانلري نه تنها مخالف شعر نو نبود، بلکه در    
آنچه مهم است جز این نیست . صورتی و قالبی دیگر بپذیرد ته حسب آن در هرزمان ممکن اسشعر تعریفی دارد و ب«ي او  دهیعق

 آن بری و صورتی با تعریف خود منطبق باشد اگر چنین بود، همیشه نو است وگرنه شعر نیست تا اطالق کهنه و نو قالب هرکه 
  )314-313، ص 1همان، ج ( ».درست باشد

  
  بررسی دیدگاه احسان طبري

ي خود  گفتهکه شعر نو با آمدنش، بازار نو و کهنه را در میان طرفداران دو گروه گرم کرده بود، طبري به  ها سالآن  در   
طبري با اشاره به انقالب مشروطیت و . کند یمبیان » تماشا گر حاشیه نشین«به عنوان » محجوبانه و محتاطانه«خواسته، نظر خود را 

تسلیم هر «ي شکل گرفته که به راحتی ا گونهکه شعر فارسی به  شود یمعر فارسی، یادآور نقش آن در تغییر تدریجی قالب ش
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فارسی و تحجر، آن را به چنان فن دشوار و متصنعی  کتراکم قواعد و قوانین در شعر کالسی«؛ ».گردد ینمنوآوري و طغیانگري 
 ستیبا یم. ي مسمطات، به زبان زمانه ، حدیث نفس کند هطنطنبدون توسل به قصاید و  توانست ینمبدل کرده بود که شاعر ایرانی 

. ( موکرتیزه کردد »اشعر را از سراي زراندود اشرافیت به کوچه و خیابان آورد و به قول مایا کوفسکی، شکل و مضمون آن ر
  .)41-40، ص 1360احسان طبري، مسائلی از فرهنگ و هنر  و ادبیات، چاپ ددوم، مروارید، تهران،

؛ تا آنجا که آثار پیروان او در شعر داند یمسارت نیما را در پیروي نکردن از سنّت و آوردن بدعت، بیش از دیگران وي ج    
همان، ص ( ».بیمناك نباید بود باوران ناچنان حق اهلیتی کسب کرده است که از ترش رویی محافظه کاران و لعن «امروز ایران 

44-45(  
به طوري که اگر قواعدي که در گذشته » است ختهیآم در اش ییوسطابه معناي قرون «ایران به باور وي ، معناي شعر در     

که معنی  داند یمرا آنقدر کهنه پرست  ها ذوقوي » .دهد ینم تعادي دس هبه شنوند راحساس شع«، رعایت نگردد، شده یمرعایت 
عروض و قافیه و صنایع لفظی و معنوي و «: دیگو یمدامه وي در ا. داند یماصیل شعر، به معناي امروزي را ، براي بسیاري مبهم 

تردید نیست که در فرهنگ دیرین انسانی، همیشه نام کالم موزون بوده است و تا ... بدیعی را در شعر فارسی کالبدي نباید پنداشت 
قافیه و یا نوعی هماهنگی مراعات  ، در اشعار متداول، وزن واند هیقافشعار سفید که فاقد وزن و ا عامروز نیز، علی رغم بسط انوا

ي وزن و قافیه قادر است احساس عمیق شعر را در انسان بر  واسطهي شاعرانه در اوج خود تجلی کند، بی  شهیاند؛ ولی اگر »شود یم
  .)41همان، ص . ( انگیزد 
ور است که برخی نوپردازان وي بر این با. ندیب یمي خود، نقص شعر نو را در شکل و صورت آن ها يریگطبري در خرده     

طبري ، . ي براي نوآوري خود نیستندا شده» موازین سنجیده«که شور و هیجان ستیز با سنت ایشان را در برگرفته است، به فکر ایجاد 
تقالیی کور و عصیانی بی سبب بروز «که به صورت  داند یمنقص شکل و صورت را در شعر نو، حاصل همین طغیان نوآوري 

بر » .دکه عیب و نقص کار خود را دریابن ،ي هنري نیز در این هنرمندان نو پرداز وجود ندارد نقادانهآگاهی «، افزون بر این ».کند یم
  )48 -46همان، ص .( ي دانستآور نوتوجه به سنت و پرهیز از افراط در  توان یماین اساس دیدگاه طبري در نقد شعر فارسی را 

  
  کوب بررسی دیدگاه عبدالحسین زرین

ي که رنگ و بویی غربی ا یتازگ. داند یمزرین کوب، تحول اجتماعی اوایل قرن بیستم را سبب اصلی در تازگی شعر و ادب 
ی در آن زدگ غربي از ا نشانهتسخیر و بومی سازي تمدن و فرهنگ را دارد و «این تازگی و نوآوري تا هنگامی که صورت . دارد
ي پیشرفت بوده، که در  نشانهواقع هماهنگی با دنیا و  در امراین . ي نگرانی و ناامیدي نیست هیما، از دید وي پذیرفتنی است و »نیست

  .)264عبدالحسین زرین کوب، شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، ص ( .آن چیزي خالف انتظار نیست
به . را در پی خواهد داشت ها فرهنگامري طبیعی بوده و ماندگاري حیات » از همدیگر ها فرهنگوام گیري «او معتقد است     

البته زرین  .ي مظاهر فرهنگ ما گرایش به یک هدف غربی دارد و این امري خشنود کننده است همهي او، شعر امروز ، مانند  دهیعق

غرب را هم نباید لولوي مهیب فرهنگ « :دیگو یم، دهند یمی هشدار زدگ غربي کسانی که نسبت به ها گفتهکوب با احترام به 

؛ آنچه امروز مهم است مسأله نوآوري است، که شعر و ادب و به تبع آن نقد ادبی، به عنوان یک سرشت با آن ».د دانستخو

  .)269-268همان، ص .( داند یمرا قابل بخشش  اي نیمها نقصبر این اساس است که وي بسیاري از . روبروست
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  ؟مان شعر سنتی گذشته است، بی فایده و دور ریختنی استآیا با آمدن شعر نو، شعر رایج که ه. حال یک پرسش مطرح است

 توان ینممان دارم هرگز چنین نتیجه اي از مقبولیت یک مکتب تازه گ« :دهد یمزرین کوب به این پرسش اینگونه پاسخ 
 .نفی کند ي دیگر راها راهیک فکر تازه همیشه براي خود حق حیات دارد، اما وقتی بخواهد حق حیات فکرهاي دیگر و . گرفت

ي زرین کوب وزن و قافیه هرگاه شاعر را به تنگنا بیندازند  دهیعقبه ... دیگر خود یک فکر تازه نیست، یک بیماري کهنه است
اما آنچه شعر نو خوانده . ي بپردازدبند هیقاف، زیرا خواننده از شاعر انتظار سرودن شعر را دارد، نه اینکه به »واجب است طردشان«
  .)271 – 270همان، ص .( »شکل مقبول دارد و هم شکل نامقبول، که حساب هر دو را باید جدا کرد«ر او هم به نظ شود یم

افکار عادي و «از نگاه او آنچه را که سبب رسیدگی و تنفر طبع برخی از شعر نو گردیده، سنت شکنی و بی توجهی به معانی و  
  .)283- 282همان، ص . ( شود یمه در انشاء و بیان شاعران نو پرداز دیده ي است که گاا یتوجهی و بی نظم یبنیست؛ بلکه » قومی
  

  بررسی دیدگاه رضا براهنی

تی ها انجمنمتولیان »، ها آنبراهنی معتقد است که مستشرقان، و در پی  ي ادبی و اکثریت قریب به اتفاق مدرسان شعر سنّ
ي ایجاد شده در ادبیات ما را هم، نادیده ها لتحوکه  اند کردهبسته ي خود چنان ما را به گذشته دل ژهیوفارسی، با کهنه پرستی 

و بدان تحرك و «در چنین شرایطی اگر کسی مانند نیما پیدا شود و بخواهد در شعر سنتی فارسی تغییر ایجاد کند، . اند گرفته
 دیآ یمبه جوشش در » متولیان شعر کهن ي این میدان داران و دهیپوسصفوف «، »ي هر نوع تحول ادبی است الزمهانعطافی بدهد که 

  .) 260-259رضا براهنی، طال در مس، ص .( اندازند یمرا به راه » جنگ صلیبی کهنه و نو«و 
که چرا افرادي همچون نیما  کند یمو از ایشان انتقاد  داند یمبراهنی همین پیکار میان کهنه و نو را نیرنگی از جانب مستشرقان 

وي . کنند یم، متهم دیگو یم ال، کسی که به جاي شعر، پرت و پ»بی سواد«، »خائن به کشور خود« ،»دیوانه«را به مواردي همچون 
و  کنند یمافتخار  -ا به کار رفته استه ،ربا شش واي دویست و نود  دهیقصکه در  -کسانی که به اشعار شاعرانی همچون قاآنی

  .) 261همان، ص . ( داند یم» خائنین به خالقیت بشري« انندخو یمي این چنین اشعاري فرا آورد همدیگران را به 
، زیرا بار مسؤولیت زبان و ادبیات فارسی از هر »خود و استعدادهاي خود را جدي بگیرند«که  کند یموي به جوانان توصیه 

ت در ادبیات کهن تح توان یمیی را که ها نهیزمکه  هاست آن؛ حتی بر هاست آنلحاظ بر دوش  از«ول ایجاد کرد، بفهمند و با خالقی 

  .) 260همان، ص (» .ي آفرینشی شعر جدید استفاده کنندها هدفبراي پیشبرد  آن

یت ویژه اي برخوردار است د شاعر به زمان، از اهم باید به وجود جهان شهادت دهد«به طوري که شاعر . از نگاه براهنی، تعه. «

 اش ندهیآقاضی گذشته و بینندة حال و پیشگوي «و مکان خود را نبیند و  محل و او بر این باور است که اگر شاعر زمان و محیط

خود  زماني ها جلوه ندةینمای نفرت دارد، اگر پستو از  ،»و عشق طلبد یمشاعر خون و شور «. ، به تاریخ خیانت کرده است»نباشد

  .)127، ص همان. (دارند یماز دنیا رفت، اشعارش او را زنده نگاه  آنکهباشد، پس از 
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  دیدگاههاي منتقدان معاصر ادب عربی   -ب 

  موضوع شعر و شاعري

  بررسی دیدگاه میخائیل نعیمه

 شتریبدر نقد ادبی معاصر عربی، معتقد است که » غربال«، از منتقدان بزرگ در ادبیات عربی و بنیانگذار مکتب مهینعمیخائیل    
 کهاست  لیدل نیهمی ندارند و به آگاهبرخی از شاعران از معنی واقعی آن  رایز؛ است، نه شعر» نظم«ي  دربردارندهي شعر ها وانید

تا « ابندی یم، در کنند دركمفهوم درست شعر و رسالت آن را  گران،یداگر همه، چه شاعر و چه . است کمتعداد شاعران واقعی 
زبان به عنوان ابزاري  که، و تا زمانی شود یمحس  يشاد وفطري او به غنا در لحظات غم  لیم کهانسان هست و تا زمانی  کهزمانی 

 رایز، دیآ یمي روح او به شمار ازهاینقرار دارد؛ شعر جزء  ارشیاختعواطف و آرزوها در  انیبو  ها شهیاند دنیکش ریتصوبراي به 
، الغربال، ، مهینع لیائخیم( ».کشد یم ریتصوو در آن زندگی را به  کند یمو خوبی را مجسم  قتیحقي آزادي، عدالت، ایرؤشعر 

 .) 80م، ص1971

و » دان یقیموس«، »عکاس«، »امبریپ«: یی چون ها ناماز او با  بلکه، خواند یم» لسوفیف« بانیاد گریدنه تنها شاعر را مانند  مهینع 
و  ها دهیدآن ناتوانند و ي  مشاهدهاز  گرانید که ندیب یمیی را زهایچ، با چشم دل )ص( امبریپنظر ،  نیااز . کند یم ریتعب» شیکش«

زندگی در نظر او . رسد یمگوش وي  بهی آهنگي اطرافش ایدناز هر سوي . کشد یم ریتصوي سخن به بایزي ها قالبرا در  ها دهیشن
. کند یمرا بازي  شیکشنقش » »قتیحق«و» »یبائیز«ي الههوي با پرستش . ستیني گرید زیچ زیانگحزن  ای زیانگی طرب قیموسجز 

  .)144، 129، 115، 89-75، صص همان( 
  

  بررسی دیدگاه نازك المالئکه

که به هر حرکت جدیدي  ،در حوزه فکر و تمدن ، عر آزاد ش« دیگو یمنازك المالئکه، بنیانگذار شعر آزاد در ادبیات عربی، 
ناگزیر  ،نکه گاهی بلغزد آن را از ای ،تازگی و توانش  که  که ناپخته بودن اولیه را داشتشباهت دارد، ،به نرمی آغاز گشت

که به صورت ناگهانی و به مقتضاي شرایط مکانی و زمانی  ،يا یادب يها حرکت؛ این امر بدان دلیل است که چنین ».داشت ینم
سالیان دراز برآنها بگذرد؛ و معقول نیست که به صورت پخته  ستیبا یم ،پختگی برسند ي مرحله، پیش از آنکه به شوند یمآشکار 
  ).24، ص م1962نازك المالئکه، قضایا الشعر المعاصر، ،  ( .ل یافته به وجود آیندو تکام
این است که  ،این عصر دانست ي دهییزاشعر آزاد را  توان یمبارزترین دلیلی که بر اساس آن  ،نازك المالئکه از دیدگاه    

که  کنند یمزیرا گمان  دهند، ینمنی هستند که به آن اهمیت و در میان آنان کسا کنند یمیشتر خوانندگان پیوسته آن را انکار و رد ب«
  ).25همان، ص (» .داست که وزن دار يا يعادمایه اي جز اسم ندارد و تنها همان نثر  ،از شعر بودن آزاد، شعر

فضاي به  ،که از فضاي رومانتیک دهد یمآزاد به شاعر معاصر عرب اجازه  يها وزنبر این باور است که  هنازك المالئک
ی او فرصتو  خواند یموي را فرا ،مشکالت زمانه ؛دراه یاب دهد، یمکه کار و کوشش را هدف واالي خود قرار  ،حقیقی و واقعی

هدف ظاهري ، که زیبایی  ،مفید است يا یزندگراي بیان ب«شعر آزاد . دندار، در اختیار واحد ي هیقافو  دهایقبراي پرداختن به 
» .دهد یمقرار  ،و نه زیبایی ظاهري ،مفاهیم  قدیمی خالی است و هدف خود را بیان يها وزنمحکمی زیرا از  ؛نهایی آن نیست

. دثابت کن زد،یر یمشخصیتش را در آن  هشعري معاصر ک بنیانشاعر امروزي دوست دارد که فردیت خود را با پی ریزي 
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شد و براي خود چیزي بیافریند که از نیازهاي زمان به مستقل با خواهد یم يو» .خصیتی که با شخصیت شاعر قدیم تفاوت داردش«
  ).  43-42همان، ص  (.توي الهام شده اس

  
  بررسی دیدگاه مصطفی صادق الرافعی

 »ستعداديا«از منتقدان بزرگ در ادبیات عربی، که نگاهی دینی و قرآنی به ادبیات عربی دارد، شعر را  ،مصطفی صادق الرافعی
 ،ي جوان در خلوتشا زهیدوشکه از زبان  ،مان تخیالت و رویاهایی استه« عشعر در واق. »شود یمدیده  ها نانسا همۀکه در « داند یم

شنیده و در میان سخنان غیر منتظره و امثال و تشبیهات  ،، مردي در میان همشهریانش یا کودکی در میان برادرانشاش خانهزنی در 
مصطفی . ( کند یمو وزن و قافیه را عاملی عارضی بر آن توصیف  داند یمممکن  او شعر سرایی را براي هر انسانی ؛».شود یمحس 

  .) 5-4، ص 1م، ج .1904جلد،  3صادق الرافعی، دیوان الرافعی، شرح محمد کامل رافعی، 
هن به در ذ شود، ینمآنچه را که شنیده و دیده  ؛عر همچون رویاستش« : کند یموي در جایی دیگر شعر را اینگونه تعریف     

  . )3، ص  2همان، ج ( ».که قابل شنیدن و دیدن باشد آورد یمشکلی در 
که انسان در رویاي  گونه همانبه بیان دیگر،  .تصورتی ذهنی اس ،، که شعر همچون روحکند یمافعی در این تعریف تاکید ر

، شاعر از واقعیت جدا شده، وارد عالم هر چیز غیر ممکن و غیر واقعی را تصور کند، در لحظۀ آفرینش شعر نیز تواند یمخود، 
  کند یمتخیل 
ي آن را جال  صفحه ،بعی که حکمت آن را صیقل و فکري که بیانط«: داند یمیی بسترهارافعی شعر را دستاورد فراهم آمدن     

که  کند، یمشتري بیان عناصر این اسباب را با جزئیات بی ،ي جلد دوم دیوان خود مقدمه؛ سپس در .)  3، ص 1همان، ج ( دداده باش

قوت بیان و  ،دور اندیشی و بلند نظري ،توجه و دقت اندیشه ،صفاي ذهن ،ذوق و استعداد ذاتی ،طافت احساسل«: عبارتند از

   .) 4، ص  2همان، ج ( »ردیگ یمۀ این عناصر را در بر همپختگی و کار آزمودگی و حکمتی که  ،سخنوري

را تا فضاي  ها آنکه  بخشد یمیی ها بال ها، جانه ب«زیرا او  .ددست یاب »سمانیآ«ه جایگاهی ب تواند یمشاعر از نگاه رافعی     

 ،حاصل نیروي زمینی باشد تواند ینماین عمل  ].... [انندینما یم ها آنبه  ،و جوهر هستی را در یک نظر برند یمجاودانگی باال 

  )230یشین، ص مصطفی الجوزو، پ( ». بنابراین شاعر باید فوق انسان باشد

 شود یماین استعداد نیز زمانی مشخص  .داعر استعداد شعر سرایی داشته باشش«: شرط شاعر بودن از دیدگاه رافعی این است که 

در حقیقت مهارت شاعر در توجه  .دکه او بتواند مبتکرانه دست به هر معنایی بزند و از لطیف ترین مناسبات سخن آگاهی داشته باش

  .) 5، ص  2مصطفی صادق الرافعی، دیوان الرافعی، پیشین، ج( » .و دقایق است به همین ظرایف

گاهی تأثیر زندگی  ،و معتقد است کند یماو در جاي دیگري، بر تأثیر زندگی شاعر بر شعرش تأکید فراوانی  ،با این وجود    

ر و منحصر به فرد گردد ،او در فن خاصی شود، یمشاعر سبب  6 ، ص1همان، ج (.متبح(.  
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این امر ، .. .تکه هیچ شاعري از آن بی نیاز نیس داند یم، رافعی تسلط بر  شعر شاعران گذشته را نیز ضرورتی  نیا برافزون   

   .سازد یمتسلط یابد و او را با قوانینِ صحیحِ به کارگیري واژگان آشنا  واژگانتا بر شمار زیادي از  سازد یمشاعر را توانا 

  محمود العقادبررسی دیدگاه عباس 

شعري است راستین  ریپذ دلاز نگاه او، شعر . در ادبیات عربی است» الدیوان«عباس محمود العقاد، از منتقدان و بزرگان مکتب 
ي طبع سالم و ها نشانهز ا. دی دارنخوان هم ،ي زمان خود بوده و طبع و قلم سراینده آن،  با همدیگر کنندهو تأثیر گذار، که بیان 

این بدان معنا نیست که هر کس . باشد یمي شاعران و شخصیت ایشان در شعرشان ها سبکزمان، از نگاه عقاد، تفاوت  خوب در هر
 نیعزالد(  .تي مختلف به یک شکل نیسها حالتدر  ،شاعري نیکو است، که طبع و شعر او   ،را با هم داشته باشد بد وشعر خوب 

  .)162-161م، ص .1970، ، نیام

یعنی شعر را  ؛رسد یموي از شعر به شاعر  ؛سزاوار شناختن نیست ،شاعري که با شعرش شناخته نشود ،باور است کهعقاد بر این 
ی، فصول من التونس فهیخلمحمد  ( .تشعر نزد عقاد وسیله فهم شاعر اس ،ر واقعد. داند یمی یک شاعر ژگیومعرف شخصیت و 
  .) 60ی تا، ص بالنقد عند العقاد، ، 

 پردازند یمرخی به سرودن دیوان شعري ب«:: دیگو یمدر باره شعر امروزي ، اینگونه » وحی االربعین«ي دیوان  مقدمهعقاد در     

شعر . در نتیجه شعري جدید بوده و قدیمی نیست و هجاست؛دیوانی خالی از مدح  ،این دیوان. این شعر امروزي است: ندیگو یمو 

  .قدیمی نیست ،و به دلیل اینکه شامل مدح باشد دیآ ینمو نو به شمار به این دلیل که خالی از مدح است امروزي 

 »حاطفه اي صحیع«یا  »ني راستی دهیعق«زیرا سراینده ناچار به سرودن آن است و  ،داند یمي شعر  رهیداعقاد، مدح را خارج از    
بر این اساس، مدح  ؛داد ینمو آن را به ذهنش راه  سرود ینمهرگز آن را  ،و اگر نیاز به بخشش ممدوح نبود دارد ینمرا در آن بیان 

یا  کند یمکه به آن اعتقاد دارد یا حس  دیسرا یمعري را ش«اما شاعر مداحی که  .دکالمی است که راهی به شعر و احساسات ندار
بویژه  .دوجود ندار بین او و شاعر وصف و غزل و حماسه از لحاظ قدرت شاعري هیچ فرقی ،دیآ یمیا به خیالش  کشد یمبه تصویر 

، ، نیاالربعی وحعباس محمود العقاد، ( .»که در نظرش سزاوار ستودن است دهد یمهنگامی که چیزي را مورد ستایش قرار 
  .) 10-3م، ص .1923

، به گنجد ینمي تخیل آنان  رهیداهرگونه شعري که در » یماندگ عقباز روي تنگ نظري و «عقاد به برخی از منتقدان، که     
غزل تنها باید اینگونه باشد «:  ندیگو یماین دسته از منتقدان در اظهار نظرهاي خود، براي مثال . ردیگ یمخرده  ،آورند ینمحساب 

همگان را به یک شکل و  ،ي خود وهیشاینان با این » وگرنه غزل نیست و وصف باید به این شیوه سروده شود وگرنه وصف نیست
زل غ«را  »نحی االربعیو«ي خود در دیوان ها غزلقاد براي مبارزه با این تنگ نظري یکی از ع. آورند یمیک سبک به حساب 

یا غزل فلسفی براي تحت تأثیر آ«:  ندیگو یمکه  اندازد یمي خود عقاد سؤال برخی افراد، وي را به خنده  گفتهاما به  .دنامی »فلسفی
تنها براي اینکه محبوب  ،مییسرا یمکه ما غزل  کند یمه کسی گمان چ« : پرسد یمدر مقابل عقاد » ؟قرار دادن محبوب مناسب است

یا  ،قصد وي این نیست که بر آن تأثیر بگذارد ،دهد یمآنگاه که شاعر در غزلی، ماه را مورد خطاب قرار » ؟را تحت تأثیر قرار دهیم
شاعر در  ؛فهمند ینمیک حرف از اشعار وي را باغ و شکوفه حتی  ،کند یمهنگامی که احساس خود را نسبت به باغ و شکوفه بیان 

را  گذرد یمآنچه که در درونش  خواهد یمتنها به این خاطر که پیش از هر چیزي  ،دیسرا یمو غزل  کند یمیی نجوا ها حالتچنین 
  .)همان ( دبیان کن
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 ،یکن یمبیانی است از آنچه احساس  زلغ«: که تعریفی از غزل به دست دهد  رسد یمعقاد به اینجا  ،با توجه به این مقدمات    
 ،شوند یموي دلیل اینکه برخی این چنین در مورد شعر و غزل گرفتار وهم و خیال » .ینیب یمآنگاه که صورتی زیبا یا خلقتی استوار 

از که شعر جنبه اي است و جدیت جنبه اي دیگر  آورد یمه ذهنشان ب«همین امر است که  .داند یم »ي زندگی گسترهنگی ت«
  ).همان  (» .زندگی
این دیدگاه  .تبه این موضوع پرداخته اس ،»ةطالعات فی الکتب و الحیام«در کتاب  »ۀ المتنبیفلسف«عقاد در مقاله اي با عنوان     

 نیتر بزرگهر چند که از  –در واقع نوعی موضع گیري در مقابل کسانی است که از دادن نسبت فیلسوف به یک شاعر  ،عقاد

 اند، باهمکه نسبت به این حقیقت که شعر و فلسفه  اند یکسان ،برد یمدسته اي که او از آنان نام  .کنند یمپرهیز  –اشد شاعران ب

ي محض  عاطفهو شعر تنها خیال و  دیآ یمبدست  ،که فلسفه تنها از فکري که جداي از خیال و عاطفه است کنند یمنادانند وگمان 

  .تبوده و جداي از فکر اس

بهره اي  ستیبا یمیک فیلسوف ناگزیر  .اند الزمبا کمی تفاوت در مقدار، براي فلسفه و شعر  ،ه او تفکر و خیال و عاطفهاز نگا
و در مقابل یک شاعر نیز باید بهره اي از تفکر داشته  ،اما این بهره نسبت به یک شاعر کمتر است ،از خیال و عاطفه داشته باشد

ي و استعداد  شاعرانه  قهیسلفیلسوفی نیست که خالی از ت عقاد معتقد اس .تیلسوف کمتر اسباشد، ولی میزانش نسبت به یک ف
 ،اند ستهیزاعران بزرگ در هر عصري که ش. دباشد و شاعري نیست که به بزرگی وصف شده باشد، اما خالی از تفکر فلسفی باش

نگاهی گذرا به تاریخ ادبیات عربی درستی این گفتار را  .دان بودهحقیقت و مذهب  آوران امیپي فکري و ها نهضت دار هیطال ،همیشه
ي اول بشار و ابونواس و دعبل و ابن رومی و ابوتمام و  دسته .برد یمدر این راستا عقاد دو دسته از شاعران را نام  .سازد یمروشن 

حسین بن ضحاك و حماد عجرد و ابن ابی ربیعۀ و ابن مناذر و  ،ي دیگر مجنون دستهبحتري و متنبی و معري و شریف رضی و 
و ملکات شعر و فلسفه  اند سرودهي مختلف شعر ها جنبهنان در آ«ا زیر ،دهد یمي دوم برتري  دستهي اول را بر  دستهوي . اند گرانید

و از  اند سرودهي اول که تنها براي معشوقشان  دستهاز  ،جمع دارند و در نگریستن به پیرامون خود ،و احساس و تفکر را، نزد خود
- 144م، ص .1924،  اةیالحو  الکتبی فعباس محمود العقاد، مطالعات  (» .دتواناترن ،اند ستهینگریک دید به دنیاي پیرامون خود 

150 (.  
  

  موضوع سنّت و نوآوري

  بررسی دیدگاه میخائیل نعیمه

از وضع  ،يدیفراهبن احمد  لیخلگرچه  .است کردهی ستم ادبی فنون تمامبه  که ،ی نه تنها به شعرعرباز نگاه نعیمه، عروض 
ي شعر، ریگ شکلر آغاز د. کردندی منفي  استفادهي، از آن واما هواداران  ،ي نداشتگریدجز خدمت به شعر هدف  ،عروض

ر ب .کردند یمخود استفاده  کالمساختن  نیآهنگي براو عواطفشان از وزن  افکاري بهتر القاخود و  کارشاعران به منظور آسان شدن 
علم عروض زد،  نیتدوو  فیتألبن احمد دست به  لیخل که نیااما پس از . ی بودعیطبي امري شعراساس به وجود آمدن اوزان  نیا

امروز شعر را به خدمت خود گرفته  ،در خدمت شعر بود روزیدتا  کهوزن  .لوازم شعر محسوب شد نیتر يضروراز  هیقافوزن و 
ي درآمد اشعر به سان حرفه  ب،یترت نیبد شد؛ یمی داشت شاعر محسوب کافحافات ، تسلط به اوزان شعر و ز کهی کسر ه. تاس
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ما با  میبدان« کهبود  نیاي سرودن شعر برای اصلشرط  .دي عروض را بگذران دورهی مدت دیبا ،ي اشتغال در آنبرای کسهر  که
  .) 111-109، ص نیشیپ، الغربال، مهینع لیخائیم( » .دقبالً داده باش که نیامگر  م،یده ینمي به خود جواز چیه تیب کسرودن ی

ي ها ضرورتاز  هیقافاما  ؛ي استضرورزن و«:  دیگو یماو گاه  .دی ندارروشنقاطع و  دگاهید »هیقاف«و  »نوز« رامونیپ مهینع
واحد  »ويرحرف «ي آن بر ناباست و  جیرای عربدر شعر  که گونه آن ه،یقاف ،از نگاه او».ی باشدعربي  هیقاف که ژهیوبه . ستینشعر 

مانع از  نیابردن  انیماز  ،و تحول شعر رییتغگام در راه  نینخست نیبنابرا .کند یمي شاعر را سلب  حهیقرذوق و  ،است دهیقصدر 
 هگون همان ستند؛یني شعر ها ضرورتاز  کدام چیه ه،یقافه وزن و نه ن«:  دیگو یم نیچن گریدي جاو در  باشد؛ یمي شاعر رو شیپ

  ). 85همان، ص ( » .ستیني نماز و عبادت ها ضرورت، از  معبدهاوجود  که
اشعارش را با » لغربالا« کتاب ری رغم نظر خود دعلچرا  کهسؤال  نیادر پاسخ به  ش،یها مصاحبهاو در  کهی است حالدر  نیا  

ی را در شعر قیموسآهنگ و  کهزن است و نیاو  باشد یمي ضروری قیموس کهن معتقدم م«: دیگو یم ،سروده است هیقافوزن و 
 )همان( ».کند یم جادیا

  )همان، (»  .ام نگفتهسخن  هیقافبودن شعر از وزن و  ازینی بوقت در مورد  چیهمن «: دیگو یم گریدي جادر  

ان و قواعد اوز دهم، یممورد توجه قرار  کهي زیچ نیآخر« ی شعر گفته است،ابیارزدر  کهو آنچه  ها دگاهید نیابا توجه به 

ي او، ارهایمع انیماما در . است نکردهرا در شعر رد  هیقافی وزن و کلي به طور و که میابی یمدر  ،) .همان ( ». باشد یم... عروض و 

در  هیقاف وی خود برخوردار نباشد و فقط عوض اصلی ژگیواگر شعر از  کهباور است  نیاي بر و. قرار دارد تیاهمدر درجه آخر 

  .دشو دهیسنجي نقد ترازودر  کهی آن را ندارد ستگیشای حتبر آن نهاد، و  توان ینمود، نام شعر را ش دهیدآن 

  بررسی دیدگاه نازك المالئکه

 ،لگو و نمونه استا »شبیعت تفکر معاصر این است که در هنر و زندگی از آنچه نامط«نازك المالئکه بر این باور است که 
در » .تبه کار گرفتن چیزي یگانه و ثابت و تکرار آن، به جاي تغییر و دگرگون نمودن آن اس« :مقصود وي از الگوها تبیزار اس

تی واقع شاعر امروز از الگوهاي قدیمی به عنوان قالب واحد در نظر گرفته  تو بی عمصرا آن درالگویی که  ؛است زاریبدر شعر  سنّ
که حتی  -،یی از این تفکر هندسیاشاعر امروزي خود را نیازمند ره. دکن ترعای اآن ر ،و شاعر موظف است تا پایان شعر شود یم

آن هم در عصري که همه به دنبال . تچیزي غریب و شگفت نیس ،و این امر ندیب یم -کند یمدر بلندي و کوتاهی شعر او دخالت 
نازك المالئکه، قضایا  ( .دننزندگی ک ،فکري و روحی خود يها فرصترا درهم شکنند و بر اساس  دهایق خواهند یمو  اند يآزاد

  ).45-43، ص پیشینالشعر المعاصر، 
که  خواهد یمشاعر  ؛شاعر معاصر عرب به طور کلی به استواري مضمون در شکل گرایش دارد ،نازك المالئکه ي دهیعقبه 

 ي نقطهالئکه این چنین دیدگاهی از نگاه نازك الم» .دارد یمپرده بر  ها آنکه از  ،باشد يا یمعان ضاي کلی حاکم بر شعرش از آنِف«
 کند یمرا فداي شکل معینی از وزن اندیشه شاعر بیان  ،در این قالب. تمقابل دیدگاهی است که قالب دو مصراعی بر آن حاکم اس

  ).46-45همان، ص  ( .شود یمتحمیل  او بر طرز فکر ،در آن است هواحدي ک ي هیقافو 
دعوتی براي کنار گذاشتن کامل بحرهاي  ،»ه شکل بی پیرایه آنب« ،که حرکت شعر آزاد ،دبا این همه باید به این نکته اشاره کر

) مبک قدیس(قدیم قرار گیرد و به آن  سبک کناربلکه هدفش ایجاد سبک جدیدي است که در  باشد؛ ینمعروضی و اوزان خلیل 
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 »رضایا الشعر المعاصق«در کتاب وي ست که و براي روشن ساختن همین باور ا ؛زمانه کمک کند ي دهیچیپدر برخی موضوعات 

نگاشته و در آن کوشیده است تا عروض و مشکالت شعر آزاد را توضیح داده و  »یلشعر الحر باعتباره العروضا« نبخشی را با عنوا

  .تگونه اي نو و اصالح شده از عروض قدیم و سنتی عربی اس ،بگوید که این قالب

  یبررسی دیدگاه مصطفی صادق الرافع

که  نگرد یم، بلکه به آن دو از این جنبه کند ینم، گویی به دو عنصر شعر اشاره دیگو یمرافعی، آنجا که از وزن و قافیه سخن   

شعري است  ،بهترین شعر«از نگاه او، . دهد یمو آن دو را هم ردیف آهنگ و غنا قرار  کنند یمبه آشکار شدن موسیقی شعر کمک 

آن را در اشعار خود  باز ریدروشی است که شاعران از  ،که این روش کند یمصورت غنا درآورد و اشاره که شاعر بتواند آن را به 

 ،ي بچه شتري که در پی مادر خود نالههمچون  ،ي اشعار خودها هیقافدر آخر  هحطیئ ن؛ تا جایی که شاعري همچواند بردهبه کار 

  .) 4 – 3، ص 1مصطفی صادق الرافعی، دیوان الرافعی، پیشین، ج ( .داد یمصداهایی آهنگین سر  ،یی موزون سر دهدها ناله

این است که  ،سهمی که عرب در شعر خود داشته نیتر بزرگاما  رود؛ ینماز وزن و قافیه فراتر  ،ي عرب گذشتهاز نگاه او شعر 

و در انتقاد از  کند یمي خود اشاره  زمانه سپس به شعر .دکه بتوان آن را به صورت نغمه و آواز نیز خوان دیسرا یمي ا گونهشعر را به 

کافی است موسیقی و آهنگ از آن  ؛که تنها با نغمه و آواز هماهنگ باشد شود یمي سروده ا گونهاین روزها به  ،عرش«: دیگو یمآن 

ي آنکه به نقد مخاطب به جا شود، یمغنایی بودن شعر سبب  ؛».زاندیانگ ینمدر این صورت هیچ وجد و سروري بر  ،برداشته شود

همان  ظم عربین«: که کند یماو تأکید  .دتنها تحت تأثیر موسیقی کالم قرار گیر ،واژگان شعر از نظر زیبایی و اقتضاي کالم بپردازد

اعرانی که تنها به پیوستن واژگان به یکدیگر و هماهنگی ش«: دیگو یم؛ سپس با اشاره به شاعران معاصر خود ».تاوزان موسیقی اس

 اعراب اگرهستند؛ زیرا ) دوره پیش از اسالم(و به نظم کشیدن معانی و مضامین گذشته بپردازند، منسوب به جاهلیت  کلمات

  ) 6، ص 3همان، ج ( ».دي این نامن ستهیشا ،نام جاهلی بر خود گرفتند، اینان به خاطر عبادت وزن ها بت تجاهلی به خاطر عباد

متفاوت  ،اختن آن است و با موسیقی درونی شعر، که برخاسته از وزن عروضی استآهنگین س ،مقصود وي از غنایی بودن شعر
ی شعر و بسنده کردن به معان ونبود نوآوري در واژگان  ،ي آن است اما از سوي دیگرها ییبایزاز نگاه او غنایی بودن شعر از . است

که، افزون بر اینکه بتوان آن را به  داند یمشعري  ،عر رابهترین نوع ش ،بنابراین او .کاهد یماز ارزش شعر  ،تقلید اوزان موسیقی
  . ) 215مصطفی الجوزو، پیشین، ص . ( از نوآوري در معانی و واژگان بی بهره نباشد ،صورت غنا درآورد

بنابراین او وزن را  کند؛ یم ککه در برانگیختن احساس مخاطب نسبت به معانی شعر، کم داند یموزن را آهنگی  ،رافعی

گویی نوع جدیدي است که در خدمت  ،با این نگاه«زن و. تساس همان معناي شعري اسا. داند یملی کمکی و نه اساسی عام
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وضوح و شفافیت هر چه بیشتر به زیبایی  دادن وو عملکرد آن به صورت روشن ساختن تصاویر شعري » ردیگ یمتصویر شعري قرار 

 شود یمو شکسته شدن وزن و نازیبایی کامل آن احساس  رساند یمآسیب  اساس سرودن نادرست شعر به آن نیا بر. هاست آن

  ) 216همان، ص (

و ابتکار و  کند یمي بیت و لزوم پرداخت خوب آن تأکید ها بخشاو نیز مانند گذشتگان، به اهمیت باالي قافیه نسبت به دیگر 

باشد و هم به لفظ بپردازد و  نثر وحالتی که میان نظم « .داند یمنوآوري در شعر عربی و ایجاد حالت جدیدي در آن را نیز ضروري 

به همان صورتی که شاعران اندلس متناسب با . هم به معنا، حالتی که شعر در آن از جان برآید و ساختارش هماهنگ با آن باشد

  )همان.( »ي ادبی خود به وجود آمد نهیزمشعري که مطابق زمانه و . شعر موشحات را ابداع کردند ،نیازشان

اساس این شعر بر سالمت ذوق «: دیگو یمو  دهد یماو سپس اساس حالت پیشنهادي خود براي شعر را، سالمت ذوق قرار 

همچون  ،؛ حسی که براي روحردیگ یمقرار  ها آنو تحت تأثیر  کند یمهمان حسی که انسان از طریق آن به معانی شعر توجه . است

را به  نتخیالت ذه » ،که چشم سر نیز گونه همان .کند یمدریافت و به احساس نمایان  ،گاهچشم است و زیبایی طبیعت را در یک ن

  . دیافزا یم ند،یب یمآنچه 

ي ذهنی او در این زمینه هستند که ها جرقهنخستین  ،گفت، اعتقاد وي به لزوم تغییر و نوآوري در شعر توان یمروي هم رفته     

 ،علی رغم اینکه خواهان تغییر و نوآوري بود ،و التزام و تعهد او در دفاع از شعر قدیم ستیز یمشاید به دلیل محیطی که در آن 

  ). 217مصطفی الجوزو، پیشین، ص ( .تکامالً نمایان اس شیها نوشتهولی بازتاب آن در  ؛پیدا نکرد امکان باروري

  بررسی دیدگاه محمود العقاد

و  ها جانو بر کسانی که با افکار و  دهد یم، مورد انتقاد قرار کنند یم» تقلید«ن عقاد کسانی را که در سرودن شعر تنها از دیگرا

؛ وي به نوگرایی در اوزان و قوافی معتقد بود و هدفش گسترش ردیگ یمخرده  کنند یمي خود زندگی  زمانهي خود در غیر ها ذهن

یی که مازنی و شکري در زمینه نوآوري در قافیه ها گام در این راستا. اغراض شاعري بود، چنانکه در شعر غربی نیز این چنین است

دیر زمانی است که از قافیه نفرت دارد؛ به ویژه در شعري که روح و  ها گوشاز نگاه او ، . داد یمبرداشته بودند، مورد ستایش قرار 

 داند، یماحد را پرداختن به شعر محض ي و هیقافعقاد تنها راه جدایی از . دهد یممورد خطاب قرار  ها گوشخیال را بیشتر از حس و 

، پیشین، نیام نیعزالد( .شود یمتنزل یافته یا ضعیف  ،این قیدهاي لفظی که از بقایاي موسیقی و قافیه شعر است ،ي آن جهینتکه در 

  ). 162ص 
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ام کسانی است که ، بلکه نوآوري، انکار اوهداند ینم» ي عربیها سبکانکار برتري عرب یا خروج عمدي از «وي نوآوري را 
ي عربی بر می ها سبککسانی که قرن چهارم هجري را پایان «یا  دانند یمتمام برتري را از آن عرب  ها، ملتدر مقابل دیگر 

که  فهمند ینماین دسته . که با سبکی غیر از سبک نویسندگان و شاعران قرن چهارم، بنویسد دهند ینمو به کسی اجازه » شمارند
را به یک شکل نیافریده است تا سبکی یگانه در نظم یا نثر داشته  ها طبعو خداوند » رون صاحب آن سبک استبک صورتی از دس«

  )141م ، ص .1950، الکتب نیبعباس محمود العقاد، ساعات ( .باشند
خود را ي اجتماعی نیست؛ زیرا شاعر محیط پیرامون پندهانوآوري در پی مجالت رفتن و به نظم درآوردن حوادث سیاسی و 

 همچنین نوآوري .دارد یمابراز  ،ولی احساسش را در قالب روایتی که به ظاهر پیوندي با حوادث روزمره ندارد ،کند یمحس 
ادبی و انتقادي خود راه به خطا  آثارزیرا اهل فرنگ نیز گاه در  .تتقلید از عرب و در مقابل تقلید از فرهنگ غرب نیسن وانهاد

  )142همان، ص ( .روند یم
؛ زیرا معانی و درونیات براي داند ینم »تر فرو بردن در معانی و بی هدف بیان کردن درونیاد«افزون بر این، عقاد نوآوري را 

بدون توجه به معانی و  ،گذرد یمدر نتیجه اگر شاعر آنچه را که در درونش . شوند ینمو هدف اصلی محسوب  اند لهیوسشاعر 
در واقع شاعر نوآور از نگاه عقاد . ي کند، شاعر نیسترو ادهیزي تواناست، و اگر در این دو وي شاعر ،درونیات، به تصویر کشد

نوآوري به این معنا، غیر از آن چیزي است که پیروان . ، را بگوید»ي حس کردن و گفتن است ستهیشانچه که آ«کسی است که 
 ،گذرد یمنچه که در درونش آ«د از نوآوران باشد، بلکه بای ي یک نویسنده تمامش نو باشد، تا نوشتهالزم نیست، . فهمند یمقدیم 

خود در زمینه ادبیات اینگونه  نوآورانهعقاد دیدگاه  ) 145-143همان، ص ( »بنویسد و از قدما تأثیر نپذیرد و راه آنان را پیروي نکند
ي خود  زمانههر شاعري که به درد  میدان یم ، به نابودي یک چیز از اساس آن، زیرامیکن یمما به جدید و نو دعوت «: کند یمبیان 
 ها سالخواهد خورد؛ عواطف انسانی لباسی نیست که کهنه شود و از تن درآورده شود و هر چه شمار  ها زماني  همه، به درد ،بخور

مات ان نیست؛ تغییر و ي در کلا یدگرگوني جاودانه است که هیچ ا یوحهمانا عواطف انسانی ... تغییر کند، آن نیز تغییر یابد هرگز 
  ) 146همان، ص ( ».ردیگ یمدگرگونی در شکل ظاهري صورت 

کهنه و نو وجود ندارد؛ ولی امري که اختالفی در آن نیست این است که، اگرچه در شعر کهنه و نو  ،بر این اساس، در شعر    

الهام درونی و احساسی زنده و ذوقی مستحکم ي  کنندهبیان «مطرح نیست، اما نیکو و پست وجود دارد؛ نیکو آن شعري است که 

  )149-147همان، ص ( ».میا رفتهر بیان نمودن احساسات در آن به خطا د«و پست آن شعري است که  »دباش

  بررسی دیدگاه طه حسین

. باشند طه حسین بر این باور بود که ذوق معاصر به طور کامل دگرگون شده است و آثار ادبی باید بیان کننده زندگی معاصر
، بالمانع رساند یمی زبان عربی آسیب تازگ وي غربیان که به زیبایی ها سبکحال در این راستا، استفاده از آن دسته از معانی و 

این ذوق با عموم مردم همراه  ستیبا یمو  کند ینمه حسین معتقد است، ذوق ادبی عام، یکی است و با تغییر گوینده، تغییر ط .است
  )19،ص  ابی ت ه،قاهرشوقی ضیف، االدب المعاصر فی مصر، . (همراه است بانیاد وکه با عالمان  هگون همانباشد، 

طه حسین بر این باور است که شعر در آغاز قرن معاصر آشفته بود و اکنون نیز به همین دلیل آشفتگی افراد در زندگی جدید،  
از نگاه او در آغاز . معناي واقعی کلمه، بیانگر عصر حاضر نیستاین شعر به طور کامل دگرگون نشده و به . همچنان آشفته است

در این میان شاعران بزرگی . ي مختلف ادبی، بویژه شعر بودها نهیزمقرن بیستم، انقالبی ادبی شکل گرفت که به دنبال دگرگونی در 
آنان «گونی تأثیر بپذیرند و از آن بهره برند از این دگر خواستند ینمو  آورد یمنان را به تنگ آ ،بودند که این دگرگونی و نوگرایی
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 حد دري سنتی گذشتگان باقی ماندند و میان تقلید شدید و نوآوري ضعیف در حال دگرگونی بودند، بلکه نوآوري ایشان  وهیش بر
  )485-484،ص 16م، ج .1981طه حسین، المجموعه الکامله،  (» .بسیار ناچیزي بود

رفتار یک بحران است؛ بحرانی که میان سنت و نو گرایی در جریان گ ،شعر در آغاز قرن بیستم بر این اساس، وي معتقد بود که
که تمدن جدید در درون همگان جاي گیرد، و آشفتگی و تضاد  دهد یمي مطلوب، تنها زمانی در شعر رخ نوآور اواز نگاه . است

؛ و این امر با دارد ازیناي گرفتن در درون و اعتماد به نفس شعر بیش از هر چیز به ج«میان سنت و نوگرایی از میان برود؛ زیرا 
که به هر حال، تا  دیگو یموي در ادامه » .و مبارزه با تمدن جدید و دوري از آن امکان پذیر نیست یینوگرا واختالف میان سنت 

  )490و  488، ص16همان، ج . ( زمانی که شخصیتمان نو نگردد، هیچ راهی به سوي نوگرایی در شعر نیست
نباید از نظر دور داشت که طه حسین، با شعر معاصر سر ستیز ندارد، بلکه وي بر شاعران معاصر به خاطر ضعفشان در نو    

از نگاه او آنچه سبب گشته تا شاعران معاصر، چندان در . اند اوردهین، زیرا آنان لوازم چنین نوآوري را فراهم ردیگ یمآوري، خرده 

شاعران گذشته، را الگوي خود قرار . است» بیش از حد به خیال دادن بهانبلی فکري و دوري از مطالعه و ت«د، نوآوري موفق نباشن

ي حرکت شعر معاصر به سوي نوآوري کند بره حسین، این امر را دلیلی ط. کنند یمو به همین خاطر شعر امروزي را رد  اند داده

  . داند یم

که  دانند یمدسته اي از جوانان، این را حق خود «: دیگو یمو  خواند یماساس شعر فرا  رعایت کردن به راطه حسین جوانان    
؛ شعر چه قدیمی و چه معاصر، اساسی دارد که دانند ینمحال آنکه . ي آن سرپیچی کنند هیقافي شعر گذشته و از وزن و ها وهیشاز 
را با  ها ذوقرا شگفت زده کند و  ها جان ستیبا یمشعر  ... دیی است که باید محقق گردها یژگیورعایت شود و داراي  ستیبا یم
موسیقی  نای. ي فریبنده است، بفریبدا یقیموسرا با الفاظ زیبایی که در هر حال داراي  ها جانبرانگیزاند و گوش و  اش يزیانگ الیخ
که دوستدار شعر معاصرند بتوانند چنین اگر آنان . ی که بیانگر آنند بوجود بیایدالفاظ وی میان صورت شعر هماهنگ از ستیبا یم

 وشعر آزاد و در عین حال مقید  خدا بردر نتیجه جوانان ما باید با توکل ... شعر را به ما ارائه دهند، افکار آن نشانه حماقت است
  .)334-333م ، ص .1973جمال الدین االلوسی، ،(» .با روح زمانه، بسرایند هماهنگ

  

 نتیجه گیري

و با نرمش بیشتري همراه بوده است؛ آنان ضمن حفظ سنّت به دنبال نوآوري  تر یمنطقتقدان عرب با سنّت برخورد من-1

 .اند بوده

ي شعر نو ریگ شکلهمین امر سبب . اند دانسته، که وزن و قافیه را مانعی در برابر خود اند بودهدر هر دو ادبیات منتقدانی  -2

  .گشت

ادبیات فارسی و عربی، آبشخوري غربی دارد، اما میزان تأثیرپذیري منتقدان عرب از  اگر چه نقد ادبی نوین در هر دو-3

 .است نیزم مغربی آنان در دنیاي آموختگ دانشدلیل آن هم اقامت دراز مدت و . بیشتر بوده است نیزم مغرب
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حوزة نقد ادبی بر نقد ادبی  ي سیاسی، از جمله مهمترین مسائلی است که در بیرون ازها دگاهیدگفت سیاست و  توان یم -4

  .معاصر فارسی و عربی تأثیر گذاشته است

، اما با این حال ،تعریف واحدي که مورد اند گفته ها سخنبا اینکه هر یک از منتقدان در شناساندن مفهوم شعر و شاعري -5

 .مینیب ینمپذیرش همگان واقع افتد، 
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  1بررسی نقش ساخت اطالعی، در دیریابی شعر صائب
  

2نغمه دادور  

  چکیده
اي برجسته از غزل مضمون مورد  تبریزي یکی از سرآمدان طرز خویش است که سالهاست اشعار وي به عنوان نمونه صائب

گرچه ادعاي حل این . هاي معناییِ آن نیز گشوده نشده است بحث و فحص قرار گرفته و بسیاري برآنند که هنوز یک از صد گره
ر این جستار خواهیم کوشید تا با نگاهی ساختارشناسانه به نحو در دیوان صائب نماید و امري محال؛ اما د مشکالت الفی گزاف می

واضح است که پس از . اشعارش دست یابیم 3هاي پربسامد آن با نظم پایه و معیار دوران او، به ساخت اطالعی و بررسی تفاوت
در دیریابی شعر وي را استخراج نمود و از توان برخی از مهمترین عوامل نحوي مؤثر  رمزگشایی از ساخت اطالعی، از یکسو می

  .توان کلید فهم بسیاري از ابیات دشوارفهم دیوان صائب را یافت دیگرسو بر مبناي این ویژگیها، می
  
  

 .استدالل نحوي. گروه نحوي. تیره-ایکس. ساخت اطالعی. نحو: هاکلیدواژه

 

                                                        
  پیشکش به استاد یگانه، دکتر محمود فتوحی 1
  .دانشگاه فردوسی مشهد. دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی 2
  کند ساخت اطالعی عبارت است از اینکه جمله چگونه چیزي را بیان می 3
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  هاي نحوي لزوم انجام بررسی
و بسیاري زبانشناسان دیگر  2، نوآم چامسکی1ي اوست و به باورِ ساگ، واسو ر وسعت اندیشهي زبانِ هر شخص نمایانگ گستره

هاي  در این میان بررسی ویژگی) 8: 1385درزي، (» .سوي کشف رمز و رازِ ساختارهاي ذهنی انسان ایست به ي زبان دریچه مطالعه«
ی ب اصول و فرایندهایی که جمله«نحوي؛ یعنی  یکی از )9: 1362چامسکی، (» شوند رحسب آنها ساخته میها در هر زبان خاص ،
سازان آن زبان به چهارچوبهاي زبانی و سهم ایشان در تغییر یا تحول این  هاي تحقیق در نگرشِ سرآمدان و سبک بهترین شیوه
داراي معانی اجتماعی و  چون که نحو. متن معنادار است 3در مباحث تحلیل گفتمان نیز این باور وجود دارد که نحوِ. اسالیب است

  .اند وابسته... ها و  ها، مشارکت سازند نظیر رمزها، بافت ها را می ایدئولوژیک است و این معانی در جاي خود به عواملی که دال
جاي مانده از وي، از گروه شاعرانی است که زبان شعرش از ساخت نحوي ویژه و متمایزي  صائب تبریزي نیز به گواهی آثار به

ي  بنا به این نکته. کند وي به سادگی و وفور ساختهاي معمولِ نحوي را در هم شکسته و چیدمانی متفاوت انتخاب می. ورد استبرخ
تهوسوسوري که  شی از آنچه اشعار صائب را نیز منحصر به فرد و در نگاه اول دیریاب گیرند، بخ یشکل م یزهابر اثر تما ها ی

ها در حد  حال آنکه اگر با زبان و نحوِ او خو بگیریم، شماري از این دشواري. وي استکند، مدیون همین تمایزهاي نح می
  .یابد       تواند وجود داشته باشد، تقلیل می مشکالت ناشی از ندانستن معناي بعضی لغات کهنه، که درخصوص هر شاعر دیگري هم می

ها است  ويِ شعر صائب با نظم پایه، در میان انبوهی از شباهتهاي نح اش خواهیم بود، یافتن تفاوت این جستار در پیآنچه در 
 نیهمچن و استروس يلو کلودالبته روش ساختاري روالن بارت، . ي نحوي است ساختارشناسانهکه درواقع اساسِ نوعی نگاه 

قابل آزمودن هستند؛ اما  در شعر صائب یجهات همه از پراپ، ریوالدم و گرماس نیژول برمون، کلود تزوتان تودورف، چون ینقّادان
 یک یم، تقسیمتقس یناول نیزساختارگرا  شناسی یترواچنانچه در . نحوي است هاي ي نخست بسیاري از این پژوهشها بررسی الزمه

  . جمله به نهاد و گزاره است
ا م .گزاره است »است آغشته«نهاد و  »نشاط«جا  یندر ا» است آغشته ندامت زخم به دهر نشاط« :یدجمله توجه کن ینبه ا

زهر، خون : یز با واژگانی چونکرده و گزاره را ن یگزینرا جا ...سماط وو  ثبات، بساط، نشاط يبه جا ینیدر محور جانش توانیم یم
سازنده انواع  )صرف(ینی و محور جانش یتروا ي سازنده )نحو(ینی نش جمله محور هم یندر ا یبترت ینبه ا. یمبسط ده و از این قبیل

نحوي، نخستین گام در آغاز پژوهشهاي ساختارشناسانه درخصوص آثار ادبی   توان گفت که بررسی پس می. خواهد بود تیروا
  4.است

                                                        
2 Sag & Wasow  
3 Noam Chomsky  
3 Syntax 

هیچ «: شود که برخالف آنچه در تحلیل گفتمان طرح می. در دیوان صائب را از دیدگاه دیگري نیز حایز اهمیت استبررسی نحو  4
  : مثالً. اما در شعر صائب بارها و بارها شاهد پارادوکسهاي معنایی هستیم» .ها بار ایدئولوژیک دارند طرفی وجود ندارد؛ متن متن خنثی یا بی

 ي عشق ي خانه سر منصور بود کنگره        ي عشق نهپاي گستاخ منه بر در کاشا -

اج است         بکن ز گوش خود این پنبه را برون منصور -  کمان عشق کشیدن، نه کار حلّ

ل می گذارد و جاي دیگراو را در حد یک کاسب پنبه ي کاخ عشق می بینید که یکجا سر حالج را بر کنگره می و یا در یک . دهد زن تنزّ
            : کند د درخصوص خاموشی را اینگونه بیان میغزل دو دیدگاه متضا

  گردد ز آتش تا صدا دارد سپند دور می    در حریم عشق عالمسوز خاموشی است باب  -    
 !در بساط زندگانی یک نوا دارد سپند    بر لب ما مهر خاموشی زدن انصاف نیست -

یافتن مضمونِ تازه و . است و نه بیان معنایی از جهان و انسانپردازي  بندي و خیال نشان دادن قدرت مضمون] تنها[هدف شاعر «گویی 
تا آنجا که ) 16: 1379فتوحی،(» .ها حد اعالي قدرت هنري شاعران این عصر است هاي واژه پیدا کردن تناسب میان کلمات و استفاده از قابلیت



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٥٧ ٧  
 

  
  هاي نحوي شعر صائب نخستین گام در بررسی

 یتخصوصو چگونه است  با یکدیگر ها ها و سازه واژه یوندپساخت نحوي باید دریابیم که ر حال براي بررسی اشعار صائب د
   1؟ستچیدر  یندگانگو ي دیگرو تفاوت آن با غزلها یوندپ ینا

در  2درجۀ خنثاي نگارش یا معیارزبان در نخستین گام براي درك وجوه تفاوت و تمایز نحو صائب با دیگران نیاز به شناسایی 
. بسنجیم  نظم پایه یاحو هنجار آن متن را بر اساس ن معیارهايخروج از  میزان بایدنحو هر متن،  بررسیدر چراکه . عصر او داریم

 +مفعول +فاعل( جملۀ معلوم با ساخت نحويِ فارسیمثالً در زبان «است که زبان  هاي جمله داولمعمول و مت ساختارهاي پایه نحو
  :اند از در هر زبان عبارت پایه،شناخت نظم سازندة  معیارهاي. است متداولتر) فعل

  . در زبان بیشتر است يتکرار کدام ساخت نحو نزاییعنی م: ساخت نحوي يبسامد باال) 1
و زبان  شود ینم دهیبر عناصر آن د یخاص دیتأک ایکه تمرکز  میریرا در نظر بگ ییها جمله یعنی: ينحو ینشان یو بیی خنثا) 2

  .طبیعی خود را داراست صورت
3( یبوم شوریگو: یبوم شورانیگو یزبان شم که کدام ساخت در زبان  دهد یم صیخود تشخ يزبان مادر به مدد شم
  )263: 1390فتوحی، (» .تر است تر و متداول معمول اش يمادر

 ،که با نظم پایۀ زبان همخوان نیست يا ما براي فهم هر جمله«. دهد نحو پایه اساس تأویلهاي دستوري گویشوران را شکل می
یعنی ساخت نحوي غیرعادي را با  ؛زنیم وي دست مینح )گشتار( لیتأو به  نحو، نخست از طریق برگرداندن آن به صورتهاي عادي

در  )همانجا(» .شود ی، ساخت جمله روان و قابل فهم ملیو به کمک این تأو میکن یتأویل م ،میساختهاي پایه که در ذهن خود دار
  :تیب نیمثالً در ا .شود یبرگردانده م يو حذفها همه به صورت عاد ها یی، جابجاينحو لیتأو

  جدا هم از کاروان منزل، نزدیک شود می    من  هوش و عقل رفت دیدم، دور از ترا تا
  !رفت] از سرم[تا از دور تو را دیدم، ] هم[ عقل و هوش من شود، نزدیک منزل، کاروان از هم جدا می] همانطورکه[ ←گشتار 

  : تیب نیو در ا
  ده رادید کاش صائب در خون تپی می    شوخی که دارد از دل سنگین به کوه پشت

  .دید پشت به کوه دارد، کاش صائب در خون تپیده را می] انگار[دل سنگین ) به سبب(شوخی که از  ←گشتار
                                                                                                                                                                            

براي مثال جایی سبک عراقی و خراسانی را آفت . است گردد ساخت نحوي دشواري لبالب از معانی بارد گاه نیز آنچه نصیب مخاطب می
  : خواند می

 پناهی شد مرا آفت لشگر بیگانه از      معنی بیگانه کرد از آشنایان فارغم -

  :اي، سیاوش، را دیوانه خوانده طینت اسطوره جاي دیگر قهرمان پاك
 را دیوانهمرکب نی گر بود در زیر ران       سالم از دریاي آتش بگذرد چون سیاوش -

گذارد که با توجه به اینکه خانه جزئی از کمان است، این حرف مثل این است که  اش پا بیرون نمی گوید کمان از خانه و یکجا می
  :» گذارد کتابخانه از قفسه پا بیرون نمی«: بگوییم

 جوالن تو را  قامت خم ساخت در پیري سبک      پا برون ي خود کمان از خانهگرچه نگذارد 

نماید و  هاي صائب بودن و تحلیل معانی اشعار وي و دستیابی به مانیفست او، کاري دشوار و دور از واقع می ر پی اندیشهبنابراین د
 . ي التذاذ ادبی محتاج آشنایی با نحو اوست ي ابیات وي تنها به انگیزه ازینرو دستیابی به مفهوم ساده

و  یدهچگونه به انجام رس ینیدر محور جانش ینشگز سش را بررسی کنیم کهتوانیم این دو پر ی نیز میواژگان بدیهی است در سطح 1
 ؟ یستدر چ سایر گویندگان آن دوره و دورانهاي پیش و پس از آن ینشبا گز ینشگز ینفرق ا

2  neutrality 
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   ها جمله و جمله ساختاري هاي نحوي مربوط به روابط مقوله- 1

  جمله 1.1
کنده از وي در ترین واحد زبانی است و در بررسی جمالت در شعر صائب با بسامدي آماري در سی غزل پرا جمله گسترده

هاي مرکب  واژه در جمله 15هاي ساده و  واژه در جمله 7یابیم که شعر او سرشار از جمالت کوتاه و بلندي است که در میانگین  می
   1.سازد مقصود خویش را به مخاطب منتقل می

  هاي ساده ملهج1.11.
هاي  تر از نمونه در بسیاري از موارد دیریابخصوص این است که جمالت ساده در شعر صائب نیز  توجه دراین ي قابل نکته

ي ساده را دارا است؛ اما از اینرو که سرشارند از  هاي روساختیِ یک جمله رسد و گرچه تنها سازه نظر می نحوي مشابه آن در نثر به
  :مثالً. آید گروههاي متعدد نحوي است، دشوار به نظر می

  دانیم ما می آلود هاي شیر خشم دیده      ضیاء و روشنیرا با آن  آفتاب و ماه
  :یا

  در باغ جهان خندیدگان درد گل بیچون     گالب ي خجلت بوتهشوند از سادگی در  می
  خویش را سنجیدگان بین دو چشم عاقبتبا       منفعل روي میزان قیامتنیستند از 

   هاي مرکّب جمله 1.1.2
هاي مرکب همپایه با  جمله. ي اصلی را دربردارند ش از یک جملههاي بی اند که سازه از هر دو نوع همپایه و وابسته تشکیل شده

ا«، »...یا...یا«، »و«حروفی چون  مثال؛. اند و از این دست به هم مربوط شده» ولی«، »ام  
  شراب در قدح و نور در چراغ نماند        افشانی دماغ نماند گل و بهار رفت
  کنند عید مردم جستجویم میهمچو ماه     از دیده چون غایب شومولی  قدرم گرچه بی

  ، جبه و دستار رابه می ده، یا بسوزانیا       ي بیگانگی است در بهاران پوست بر تن پرده
این جمالت در سطح . دهند جمالت مرکب وابسته هم درصد باالیی از جمالت مرکب در اشعار صائب را تشکیل می

که، تا، اگر، چون، زیرا، زیراکه، : شوند ین دست به هم مربوط میساخت با کلماتی از ا روساخت و در برخی موارد در سطح ژرف
  ... . که و  که، چراکه، زمانی وقتی

ا مصرعها عموماً با هم ارتباط «یابیم که گرچه  بنابراین با نگاهی به اشعار صائب درمی تکیه بر آفریدن مصراع برجسته است؛ ام
دو . شود شبیه مرکّب است و کنار هم آمدن آنها با همین دلیل توجیه میساخت این دو جمله یک ت درحقیقت ژرف. نحوي دارند

ب( 2اند مصرع یک اسلوب معادله » .شود برقرار می... و » مثل اینکه«یا » مانند«ي معنایی و نحوي جمله با  رابطه) تشبیه مرکّ
  :ي زیر است ها اغلب به گونه ارتباط جمله) 1387فتوحی،(

  پایه و پیرو) الف
                                                        

ز به ضرورت اوزان عروضی عموماً از تواند ویژگی سبکی صائب باشد؛ چراکه سایر شعرا نی البته بدیهی است که استفاده از این تعداد کلمه نمی1
مثالً در اشعار بیدل دهلوي میانگین واژگان در . کنند و شعر صائب نیز از این جهت تمایزي با سایرین ندارد تعداد کلمات مشخصی استفاده می

  !واژه است 14.7و در ناصرخسرو  15.5، در حافظ 15واژه، در سیف فرغانی  14.5هر بیت 
 

  :مثل 2
  جدا سازد می پروانه از فانوس را شمع    دوست و ما میان در مانع است مي شر پرده
 را پیر دنیا به باشد دلبستگی بیشتر    افزونترست جوان از کهنسال ي نخل ریشه
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  امشب بال صدخرمن است دانه و برق مرا یک]چراکه[  ي تجرید نگریزم خانه در سالمت] اگر[ چه سازم
  شرط و جزاي شرط) ب

  کنیم تو را تو یاد کنی، یاد میاگر       خیزد فرامشی ز فراموشی تو می
  ي مرکّب جمله) ج
  ت امشبام چون خار در پیراهن اس نفس در سینه  دوریت مژگان به چشمم سوزن است امشب کز بیا

ا  1جاي مکیدن است این جهد و کوشش تو به      رزق اگرچهچون شیر مادر است مهی  
  

  ها ها و سازه هاي نحوي مربوط به چیدمان واژه مقوله. 2
  2تیره_ي ایکس نظریه. 2.1

ب همانطور که پیش از این نیز به اجمال درخصوص گروههاي نحوي اشاره شد، یکی از مقوالت چشمگیر نحوي در شعر صائ
ي  اي خاص و با هسته ها از رهگذر پیوندهاي ساختی درونی و الیه اي یکپارچه از واژه رشته«تیره است که در آن _ي ایکس مقوله

در شعر صائب نیز، گروههاي ) 127: 1388الدینی،  ةمشکو(» .رود ي دستوري خاصی در جمله بکار می همسان با گروه، با رابطه
  :ها توجه کنید به این نمونه. خورد به وفور به چشم می... ي اسمی، فعلی، اضافی، قیدي ونحوي گوناگونی از جمله گروهها

  ي چشم و دهان و گوش را تا نبندي رخنه -

  
 وفا غافل شدم صائب از مکر جهان بی -  

 

                                                        
 .جابجایی نامتعارف دو مصراع براي رعایت ضرورت وزن و قافیه 1
2  X'-theory  » متمم یک هستۀ فرافکن . تواند شاخص، متمم و ادات بپذیرد گیرد و می میهر گروهی پیرامون یک هستۀ واژگانی یا نقشی سامان

، Xنامند که در آن  می 'Xآورد که آن را  تر از گروه بوجود می تري از هسته و کوچک بیشینۀ خواهر هسته است که به همراه آن فرافکن بزرگ
 )70: 1385درزي،(».آورد را بوجود می''X یشینه یک گروه نحويبا پذیرفتن یک فرافکن ب 'Xدرنهایت ... متغیري براي هر هستۀ نحوي است
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  :ها نگاهی به برخی از دیگر نمونه
 ها شکرین نوبهار مشرب ي بخنده    ها ي جانسوز برق مذهب غمزهزهی به 

 ي حربا نظر به نور جمال تو مهر و دیده    ي ید بیضاء ساعد سیمین شکوفهزهی به 

ت به پشت و روي کار اینجا نگه    آیی برنمی بزم موشکافان قیامتبه   کن از سر دقّ

 ست دندان خلق راي روزی سد راه شکوه  ریخت چون دندان شود افزون غم نان خلق را 

 تاجدارانند ي لعل تو خون تپیدهبه       آتشین عذارانند سپند خال لبت

 در ریاضی که نه برگ و نه ثمر خواهد ماند    به ثمر شیرین کن برگ و نوایان کام بی

 هنجارگریزيِ نحوي  2.2
باوجود آنکه گاه امکانات گوناگونی براي یک ساخت نحوي معین وجود دارد؛ «: همانطور که درخصوص نظم نحوي گفتیم

تر و درنتیجه پربسامدتر از سایر  تر وطبیعی نشان ها خواهد بود؛ زیرا کم تر از سایر آرایش بنیادي اما همواره یک آرایش نحوي،
حذف و یا  ،هنجارگریزي نحوي، گریز از قواعد زبانی معیار است که با جابجایی«بر این اساس ) 73: 1369ثمره،(» .ها است آرایش

  )150: 1379صفوي، (» .یابد یي جمله تحقق م کاربرد و تطابق نابجاي عناصر سازنده
ات دنیاي ادراك روزمره را ناآشنا می«ویکتور شکلوفسکی منتقد روسی و وابسته به مکتب فرمالیسم معتقد است که  کند تا  ادبی

جلوه به این معنی که شاعر مفاهیم آشنا را که بر اثر تکرار و عادت . ذوق معتاد خواننده را براي درك شور و احساس تازه برانگیزد
که بازسازي و -ي خود  ترتیب است که ادبیات وظیفه کند و بدین اند، از راههاي مختلف ناآشنا می و تأثیر خود را از دست داده

این ویژگی در اشعار ) زدایی ذیل آشنایی:1382داد، (» .دهد را انجام می -هاي پنهان در این نوع مفاهیم است بازشناساندن زیبایی
  . کند بسیار زیادي خودنمایی میصائب نیز در موارد 

  1قلب نحوي 2.2.1
ی است که به گوناگونی آرایش واژگانی در «. به گواهی دیوان صائب نحو وي سرشار از قلب است قلب نحوي اصطالحی کلّ

در زبان ) 68: 1383مهند، (» .این فرایند خاص زبانهایی است که داراي آرایش واژگانی آزاد هستند. زبانهاي مختلف اشاره دارد
از حیث نحوي حرکتی «کند و نیز  فارسی نیز که یکی از اینگونه زبانهاست، این جابجایی، تغییري در معناي جمله ایجاد نمی

هاي  این خصیصه را در شعر صائب به گونه) 69همان، (» .شود اختیاري است؛ زیرا انجام نشدن آن باعث نادستوري شدن جمله نمی
  :بینیم زیر می
  

  لب نهاد ق)  الف
آید، شاهد جابجایی نهاد و انتقال آن عموماً  هاي نحوي بارز در دیوان صائب به شمار می در این نوع که یکی از هنجارگریزي

ي قلب کوتاه و بلند تقسیم  قلب نحوي در اصطالح زبانشناسی به دو گونه. ي نهاد هستیم به انتهاي مصاریع پس از فعل جمله
  . بینید را در زیر می هاي آن شوند که نمونه می

  :مثالً. که جابجایی یک سازه درون یک بند فراتر از یک بند و از بند پیرو به پایه است :2قلب نحوي بلند

  
  

                                                        
1 Scrambling 
٢  Long distance scrambling 
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  :مانند. گاه نیز نهاد یک مصراع کامل است
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  قلب فعل) ب

  
  ي فعل مرکّب  قلب دوپاره) ج

. اند خورد که در نوع نخست، تنها دو جز فعل پیش و پس شده می ي فعل مرکّب در شعر صائب به چشم دوگونه از قلب دوپاره
  :مثل

  
  :مثل. اند و در نوع دیگر عالوه بر این کلماتی نیز بین دو جزء فعل فاصله ایجاد کرده

  
  قلب جواب شرط

  
  هاي نحوي حذف سازه  2.2.2

نحوي است که در شعر صائب به میزان  هاي هنجارگریزي همانگونه که پیش ازین گفته شد، حذف نیز یکی دیگر از گونه
کوشی است و از دیگرسو از جهت  ي زبانها امري معمول و متابعِ اصل اقتصاد زبانی و کم حذف در همه. آید زیادي به چشم می

نماید و باید گفت این خصیصه در شعر صائب یکی از  کاهد و آن را شیواتر و تأثیرگذارتر می بالغی نیز از اطناب کالم می
  :هاي گوناگونی از آن را خواهیم دید در ادامه نمونه. ي سبک نحوي وي است ها و سازنده ترین شیوه عمولم

  حذف حروف) الف
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ت حذف حروف ربط، اضافه،  -به عنوان یکی از زبانهایی که ساختار نحوي نسبتاً آزادي دارند-با اینکه زبان فارسی  قابلی
ا... ي مفعول و  نشانه ها سبب ایجاد ساختی مختص به وي گردیده و در بسیاري از  در شعر صائب اینگونه حذف را دارا است؛ ام

  .موارد نیز سبب ایجاد نوعی ابهام و دشواري در کالم شده است
  عتاب از بهر چیست؟ ]و[خشم و ناز و رنجش بیجا //ي لطف نمایان نیستیم ما اگر شایسته

  چون پنهان کند آن روي آتشناك را زلف//ابر نتواند گرفت  ]را[پیش خورشید قیامت 
  مرا یک دانه و برق بال صد خرمن است امشب//ي تجرید نگریزم خانه در سالمت] اگر[چه سازم 

  عالم پر است از تو و خالی است جاي تو//نباشد نواي تو  ]که[در هیچ پرده نیست 
  صر از اخوان دیده استاین نوازشها که ماه م ]با[//چون ز نسیان یاد کنعان را نیندازد به چاه؟
  ...حذف یاء مصدري، نکره، نسبت و 

  کند هر قطره باران کار صد دریا شراب می//الزم نیست در مینا شراب ]ي[در هواي ابـر 
  فیض آب خضر دارد در دل شبها شراب//با دختر رز عمر جاوید آورد ]ي[شب نشینــ

  هاي تلخ دارد چون گالب ریهي گل گ خنده//سراي خاك نیست رنج در ماتم بی ]يِ[راحتــ
  حذف فعل

البته حذف فعل به . ي لفظی یا معنوي است است که به قرینه» اصل اقتصاد زبانی«حذف فعل یکی دیگر از موارد رعایت 
ا در شعر صائب نمونه شمار نمی ي لفظی هنجارگریزي نحوي به قرینه هاي بسیاري از حذف به  آید و خالف اصول زبانی نیست؛ ام
  :مثالً. خورد ي معنوي نیز به چشم می هقرین

  ي گستاخ که بر روي گل است دگر دیده ]ببینیم[تا //رسد بوي سپند از دل بلبل به مشام می
نک دریانوردي را که دل همچون حباب //نیست از باد مخالف فرق تا باد مراد   ]دارد[شد تُ

  حذف ضمیر) د
  دل، صائب مرا دیوانه کرد ]من برايِ[ جوییهاي چاره//هیچ کافر را الهی کودك بدخو مباد

  هر سر خاري به مقصد شاهراهی شد مرا]//م[ي بینش کشید تا به چشم نور وحدت سرمه
  حذف متمم ) هـ

  ها زبان عذرخواهی شد مرا زبانی بی//هاي بد به فریادم رسید کرده] انجام[خامشی از 
  بهار آتش عنان دیوانه راکند باد  می//گردد زیاد رفیقان موافق شوق می] مصاحبت[از 
  تا چو ماه نو تو را گردون کند زر از رکاب//بلندي با فرودستان تواضع پیشه کن] دوران[در 

  حذف قید
  ي حیوان تو را از درون دل نجوشد چشمه  ي چشم و دهان و گوش را نبندي رخنه ]که وقتی[تا 
  ي اضافه حذف کسره) ز

  صفا نباید داشت]ـِ[عمر، توقعز دزد //ز سادگی است تمنّاي صحت از پیري
  بناگوشی]ـِ[ي دوران چو من عاشق ندارد صفحه//ندارد حسن خط چون من غالم حلقه در گوشی

  
  جابجایی یک سازه از جایگاه زیرساختی به روساختی - 3

، زیرساخت«بنا به تعریف . شود هاي نحوي در شعر صائب تنها به قلب و حذف خالصه نمی باید گفت که هنجارگریزي
) معنایی و نحويِ(این سطح از نمایش حاصل ویژگیهاي . ي عناصر واژگانی به همراه ویژگیهاي اختصاصی آنهاست دربردارنده
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را  -نحوي یا معنایی–و صائب گاه عنصري زیرساختی ) 68: 1385درزي،(» .عناصر واژگانی، یا ساختار موضوعی و امثال آن است
ضمیر » شینِ«آورد و هم  می» را«براي مثال در برخی ابیات هم . کند ساخت جمله همراه مینیاز است، با رو که روساخت از آن بی

  :که یکی از این دو کافی است ، درحالی1را
  گوهر شهوار شودش ا دانه در حوصله      که به دام تو گرفتار شود را طایري

  کردي شي خواب که سراپردهرا اي  دیده      !ي صد شاهد غیبی صائب بود آیینه
  :گوید ا درجایی دیگر میی

  گردد گران می وقت سحرگاهخواب در     گردد آدمی پیر چو شد، حرص جوان می
یا درجاي ) 22: 1376قهرمان،. ك.ر(» .شد کند و باید سحرگاه یا وقت سحر گفته می گاه یا وقت به تنهایی کفایت می«که 
  :گوید دیگر می

  شنیدي که در کمان ماند؟کدام تیر       که جاودان ماند؟ مقوسبه زیرِ چرخ 
چنان است . که بدیهی است چرخ مقوس است و آوردن این رکن معناییِ زیرساختی در بیت نوعی هنجارگریزي نحوي است

  :دوشین در این بیت نیز همان حکم مقوس در بیت پیشین را دارد! ي گردي کشیدم دایره. که گفته شود
  پاش جراحتهاي پنهان من است امشب کنم    کردي ، تبسمهاي پنهانی که میدوشینشب 

  نظم پایه در دوران صائب
هاي نحوي ابیات وي با گشتارهاي کنونی ما از آنها، منطبق بر  اما براي شناخت نحو معیار دوران صائب و فهم اینکه آیا تفاوت

از زبانِ همکفوان وي . خواهیم بودي دوران وي بوده است یا نه، ناچار به شناسایی نحوِ دیگر نویسندگان معاصر با وي  نظم پایه
طالب آملی، ابوالفتح سگزي، احولی سیستانی، اسیر شهرستانی، محمدسعید اشرف مازندرانی، باذل مشهدي، سلطان باهو، : چون

النساء، سرمد کاشی، شاپور  ي غافل سیستانی، زاللی خوانساري، زیب آرا بیگم، حمزه مالشاه بدخشی، عبدالقادر بیدل، جهان
تی انگورانی، میر رضی آرتیمانی، ندیم کشمیري، نظیري نیشابوري و کلیم همدانی تهر انی، فیضی دکنی، قدسی مشهدي، موالنا هم

دوران  ، علمی و ادبیبررسی نثر تاریخی ،که بگذریم -آیند شمار می گو به که همگی به سبب سبک رایج در شعر آن دوره، مغلق-
  .هاي نحوي صائب راهگشا خواهد بود معیار، در شناخت هنجارشکنیگیري از زبان  صفوي، به دلیل بهره

   حسن روملو) الف
و  است و نزدیک به روزگار صائب تبریزي صفوي شاه تهماسب یکمعهد در قرن دهم هجري و خان و سربازان ایرانی از مور

  :خوانید هایی از نثر آن را در ادامه می التواریخ که نمونه ي کتابی به نام احسن یسندهنو
هاي اژدهاپیکر بر گوش تکاوران باد رفتار  سبک، رکاب را گران ساخته، نیزه در این اثنا محمدخان با دالوران از قلب، عنان

 )96: تا روملو، بی. (ذوالقدر زدنداهللا به مهر و ماه رسانیده خود را بر  نهاده، نعره و خروشِ اهللا

بداق سلطان قاجار . در این سال سارو قورغان با جمعی از ازبکان بفرمان علی سلطان بنیشابور آمدند تا آن دیار را غارت کنند -
تندخوي  دالوران جنگجوي و امراي. ور بدفع آن قوم بداختر از شهر بدر رفتند و ملکن اوغلی ذوالقدر با فوجی از غازیان جوشن

ي حرب و شین، سپاه قزلباش بر ازبکان  بعد از کوشش طرفین و اشتعال نایره. آن جمع چون رسیدند، آغاز جنگ کردند 2با
  )413:همان. (غالب آمده، سارو قورغان را با جمع کثیر از ازبکان بقتل آوردند و بعضی از ایشان از آنجا بیرون براه عدم فرستادند

                                                        
1 .22: 1376محمدقهرمان، : رهیافت   
2 :مثالً. در شعر صائب نیز آمده است» با«جاي  به» به«این نمونه از کاربرد حرف    

  که توان ره به قفا رفت کو وادي غربت    عصا رفت] با[در خاك وطن چند توان ره به
  :یا

 اي گداز آمده رخسارة آیینه] با[که به     چون نگردد دل صائب به تماشاي تو آب
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   اسکندر بیگ ترکمان) ب
االنه نگاشته عوامانه و نقّ یبه صورت کهاوست  هاي و شرح جنگها و دالوري شاه اسماعیل یکم آمدن کار روي ي دربارهکتابی 

   :خوانید ادامه میهایی از آن را در  نمونه. شده است و اشتباههاي نگارشی و دستوري در آن نسبتاً فراوان است
که اي اهرمن ] ملقوج اوغلی[نهیب داد به او  ،چون این کلمات را استماع نمود] شاه اسماعیل[شهریار جم قدر دریادل ... 
وري مشغول شدند که شاه اسماعیل  بازي با یکدیگر کردند و به نیزه و روي به او گذاشت و او نیز از جاي درآمد و اول نیزه !ناپاك

 و برخاسته لشکر دو هر از خروش گردیده، بلند اثیر فلک به دستش از نیزه که اوغلی ملقوج ي نیزهزد نیزه را بر میان  بهادر خان
 آتشبار آبدار شمشیر ي قبضه بر دست و گردید نیزه ي سنان مثابهي در تن او به مو و شد سراسیمه و شد طریق منافق، اوغلی ملقوج
  )488 :1350اسکندربیگ،. برخاست تاجیک و ترك و مانمسل و کافر از الحذرالحذر برده،
وکالت شاه بود و مهر  کهدانست جاي او را  فرزند رشید نداشت، شاه، رئیس یاراحمد خوزانی را رشید می] رشتی[چون نجم  -

یشه در زبان من خواهم نام نجم هم من می: گفت. شاه در گردن نجم بود، مرشد کامل رئیس را به وکالت نفس همایون سربلند نمود
  )305:همان. (آن بود که رئیس یار احمد خوزانی نجم ثانی شد، اما در قهر صد برابر نجم بود. تو را نجم ثانی بگویند. باشد

   محمد بن علی بن عبدالوهاب شریف دیلمی اشکوري الهیجی) ج
ترین و مشهورترین کتاب  پرمایه«مراد  گوهر. که آثار بسیاري از وي به جاي مانده استالدین شریف الهیجی  معروف به قطب

ا نحو آن ) سیزده:1364موحد،(» فارسی الهیجی است که به شاه عباس دوم اهدا گردیده و گرچه مضمونی فلسفی و عرفانی دارد؛ ام
  :خوانید اي از آن را در ادامه می تا حدود بسیار زیادي نمایانگر نحو معیار در دوران صائب تواند بود که پاره

ارضی و : ستی که هر امري حادث شود البد است مر او را از سببی حادث و اسباب حادثه در این عالم بر دو گونه استدان
ي طبیعیه یا نفسانیه و سبب سماوي که مبدأ  منفعلهي  قوهي فاعلیه طبعیه یا ارادیه و  قوه: و سبب سماوي به دو چیز تمام شود. سماوي

اول طبایع اجسام و : یکی بی مشارکت امور راضیه و آن بر دو نوع است: نیز بر دو گونه است حدوث حادثی شود در این عالم
ی  هینفسانو دوم قواي » بحسب التشکالت الواقعه منها مع القوي االرضیه«ي فلکیه  هیجسمانقواي  ي فلکیه و دیگر با مشارکت و تسبب

 )228: 1364الهیجی، (» .از امور راضیه

  برخی نکات نحوي
فات بارد و مترادفات نارواست و نویسنده  گرچه سبک نگارش در این دوره سست، کم مایه و سرشار از القاب و تعارفات و تکلّ

به تقلید و اطناب دچار گشته است و به زعم بسیاري، آثار منثور این دوره، خاصه آثار منثور ادبی فاقد ارزش است؛ اما با نگاهی 
نیز به روشنی پیداست که همگی از نوعی نظم و یکپارچگی نحوي برخوردارند و چهار اصل نحوي در  هاي یاد شده گذرا به نمونه

  :اند اصولی که در شعر صائب نیز مورد بررسی قرار گرفته. آنها رعایت شده است
ي نحوي وري از گروهها هاي پیشین کمترین میزان بهره نخست باید گفت همانطور که مالحظه کردید، در مجموع نمونه-1

ر به چشم می خورد و نهایت این نوع از مقوالت نحوي در نثر این دوره به گروههاي وصفی و اضافی کوچک با یک  متعدد و متکثّ
 : گروههایی چون. گردد هسته و وابسته محدود می

  .»...هاي اژدهاپیکر و ، نیزهنفس همایونامور راضیه، «
 
تو را نجم ثانی سراسیمه شد، نهیب داد، : به طور مثال. لباً ساده و کوتاه هستندهاي پیشین غا دیگر اینکه جمالت در نمونه-2

 ... . گردید و  نیزه ي سنان مثابهي در تن او به ، موبگویند

خورد و گرچه جمالت پیاپی و طوالنی  در جمالتی نیز که با یکدیگر ارتباطی نحوي و معنایی دارند، تعقیدي به چشم نمی
. نمایند جابجایی یا حذفی هنجارگریز دچار نبوده و مخاطب خویش را در دریافت معنی دچار سردرگمی نمی گردند؛ اما به می

  :براي مثال
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  .»دانستی که هر امري حادث شود البد است مر او را از سببی حادث«
 ترك و مسلمان و کافر از حذرالحذرال برده، آتشبار آبدار شمشیر ي قبضه بر دست و گردید نیزه ي سنان مثابهي در تن او به مو«

  .»برخاست تاجیک و
عموماً . هاي نحوي در آنها بسیار ناچیز و قابل اغماض است یابیم که میزان جابجایی ي باال درمی با نگاهی به متنهاي ارائه شده-3

 .خورد چشم نمی نهاد در ابتداي جمله و فعل در انتهاي آن آمده و جابجایی که خواننده را دچار درنگ و تعلیق کند به
 
 .ي لفظی شود، مگر به قرینه ارکان جمالت کامل هستند و عموماً حذف در آنها دیده نمی-4

  
 نقش نحو یا ساخت اطالعی، در دیریابی اشعار صائب.4

در توان عوامل زیر را از جمله دالیل نحوي تأثیرگذار  ي دوران صائب، می برمبناي آنچه گفتیم و با نظري گذرا به نظم پایه
  :دشوارفهم کردن ابیات صائب دانست

 .ي فراوان از گروههاي نحوي بزرگ و کوچک استفاده

ب به بهره. 4.2  61غزل پراکنده از صائب روشن شد ابیات وي در  30طوري که در بررسی آماري  گیري وافر از جمالت مرکّ
ب و در  ار از گروههاي نحوي کوچک و بزرگ تشکیل درصد اوقات از جمالت ساده، اما سرش 39درصد موارد از جمالت مرکّ

  .شده است
ساخت اطالعی عبارت است از اینکه جمله چگونه چیزي را . ساخت اطالعی ابیات در دیوان صائب نیز منحصر به اوست. 4.3
  . شود هاي بسیار می این شیوه در دیوان صائب دستخوش جرح و تعدیل و جابجایی. کند بیان می

کند و گاه کلماتی  ي فعل مرکّب را پس و پیش می دوپاره. آورد ابتداي جمله و نهاد را در پایان آن میوي عموماً فعل را در 
خواننده براي «کند و  ي معنوي حذف می ها را به قرینه در موارد بسیاري نیز حروف، قیود، فعلها و متمم. آورد دربین دو جزء آن می

رهاي نحوي آن مهارت پیدا کند؛ یعنی بالفاصله ساخت نحوي شعر را با نظم درك چنین بیتی باید در تأویل و واسازي ساختا
لذا ساخت اطالعی ابیات، در دیوان صائب بر دیریابی معانی اشعار وي تأثیر ) 1387فتوحی، . (»عادي و زبان رایج منطبق کند

  .سزایی دارد به
  
  گیري نتیجه

ها و گروههاي نحوي در دیوان  ذفها، قلبها، و بکارگیري سازهي ح توان دریافت که مجموعه از مجموع آنچه گفته شد می
 صائب از یکسو شعر وي را دیریاب و دشوارفهم کرده است و از دیگرسو منجر به ایجاد بافتی نشاندار گردیده است که خاص

  . هاي مؤثر در فهم ابیات وي است از اینرو رمزگشایی نحوي ساخت اطالعی شعر او از شیوه. اوست
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  بعمنا
  .انتشارات امیرکبیر :تهران .مقدمه چاپ جدید عالم آراي عباسی). 1382. (افشار؛ ایرج
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187  

 پورمندنی شهریاراثر  »شرق بنفشه« بینامتنیت در
  1بیتا دارابی

  چکیده
گرفته از  است بر  يا مجموعهاین باورند که هر متن، نظریه پردازانِ پسا ساختارگرا از جمله جولیا کریستوا و رونالد بارت، بر 

گیرد و  یگر؛ هیچ متنی در انزوا شکل نمید یانیبیده، و به گردمنجر به خلق آن  کهیی ها نشانهاز  ی و سرشارفرهنگمنابعِ گوناگونِ 
پذیرد،  یمکه با حرکت میان متون صورت  ینامتنیبین خوانشِ بنابرا. توان آن را بدونِ ارتباط با متونِ دیگر خواند یا تفسیر کرد نمی

اثرِ شهریار مندنی  شرق بنفشهدر برخی موارد بینامتنیت، مانند داستان ِ . سازد دیگر آگاه می مخاطب را از ارتباط یک متن، با متون
ی بررسبرد که با  کار میهایی به  در واقع در این اثر، مؤلف نشانه. است ی محسوسروشنی به اصلدر متنِ  یگردپور، حضورِ متونِ 

ي ها نشانهدر این مقاله نگارنده بر آن است، با بررسیِ . ینامتنی را تشخیص داد و منابعِ آن را شناختبي ها جنبهتوان  ها می ین نشانها
یرفته، پذصورت  ی و استفاده از اصطالحات خاصِ عارفانهعرفاني ها کتابنامِ  ذکرِیشتر در قالبِ بکه شرق بنفشه موجود در داستانِ 

 .شود، بپردازد یمعارفانه محسوب  سلوكیقت و طر یِط یت دراهماز مراتبِ حائزِ  کهي هفتم یا فنا وادیف تعربه 

  
 

  .مرگ آگاهی، عرفان، تصوف، فنا طریقت، هستی در نیستی، بینامتنیت، طی :هاکلید واژه

                                                        
  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی - ١
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  مقدمه
مانند  و پساساختارگرا ساختارگرا توجه پژوهشگرانِ همواره مورداست که  ترین مباحثی از مهم ها یکی نمت نظریه تعاملِ

است، متون  مستقل معنايِ که هر متن فاقد باورندامروزي بر این  نظریه پردازانِ. قرار گرفته است... و ، دریدا ،ژنت ،بارت ،کریستوا
 1تبینامتنییگر را دیِ ارتباط یک متن با متونِ ونگچگ متفکرانین ا. گیرند یم شکلین ارتباط، همپذیرند و در  یمیر تاثاز یکدیگر 

 "يِ معاصراستنقاد ژگانِِ  وااستفاده در  ترین اصطالحات مورد استفاده و سوء یجرااز "ین عبارتابه اعتقاد گراهام آلن  که اند یدهنام
ها در  انسانسوسور،   ي یهنظربر  بنا. رداردمعروف فردینان دو سوسو شناسِ زبان کارِ در ریشهینامتنی بمطالعات ). 12: 1380آلن، (

 يگذار را نام یااش ،آن یقِطر و کلمات که ما از یااش ینِشوند و روابط ب وارد ایجاد روابط ارجاعی می ،هنگام سخن گفتن و یا نوشتن
یه نظرین باختگردد و  ینماز ینامتنی تنها به سوسور ببیات نظرالبته خاستگاه  .(Saussure 35)است يقرارداد يا ، رابطهکنیم یم

  .ین حوزه برخوردار استاي در ایژه ویگاه جاپردازِ روس، از 
یقِ آن تلفو  باختین نظریاتي  وي درباره مطالعات ي یجهتوسط جولیا کریستوا و در نت 1960واژه بینامتنیت نخستین بار در دهه 

 يها جنبه تقلید سبکی، نقل قول، متون از طریق تلمیح،"معتقد است  جولیا کریستوا .مطرح گردیدیِ سوسور، شناسیات زبان نظربا 
-Kristeva 36( "یابند با سایر متون ارتباط می ،هاي دیگر بازنگري، طرد و انواع و اقسام روش استفاده از ژانر مشترك، فرمی،

یگر دی، ادباثرِ . دارد یمی وا ادبدر سرشت آثارِ  یشیاند بازی، ما را به ادبی و زباني  نشانهی از ادراکاتین چن: به اعتقاد آلن . )63
يِ اثر به ظاهرو خواننده از ساختارِ ...ی نداشته، خود حاملِ معنا نبودهارجاعي کارکردیگر دیلِ یک مؤلف نبوده، اص افکارِحاصل 

 ذکربا توجه به مطالبِ ). 26: 1380آلن،("کند یم حرکتی، شناخت زباني ساختارهایگر دیگر آثار و دجانبِ مناسبات آن اثر با 
 است که بینِ ینديفرا، کشف معنا و. پذیرد یمیان متون صورت م ، خوانش روندي است که با حرکتینامتنیتبي  یهبنا بر نظر شده،

که هیچ ساختارگرایان بر این باورند  و به طور کلی پسا .یابد موجودیت می ،مورد اشاره و مرتبط با آن ي دیگر متونِ یک متن و همه
یستوایی، در کرینامتنیت ب. توان بدون ارتباط با متون دیگر خواند یا تفسیر کرد گیرد و هیچ متنی را نمی شکل نمیدر انزوا متنی 

ی و ملی،طبقات عالئقِ بازتابِ   یوسته درحالِپ  زبان کهین اعتقاد دارد باخت. یرفته استپذین صورت باختاز آثارِ  يوي مطالعات ِ یجهنت
ي بسیار متاثر از آرا ین حالعیستوا در کریات نظراما   (Bakhtin/volosi 60-1). باشد ینمی خنثی کالمیچ هی است و هگرو

 مطالعات انکاري در شکل گیريِ غیرقابلِ نقشِش است که نظریات یپردازانیه از دیگر نظر بارت. دباش می چون بارت یمتفکران
  :کند عنوان میي ارتباط متون، راستادر  "فمرگ مول"وي در مقاله . بینامتنی دارد

تواند به تقلید از حالتی بپردازد که  نویسنده تنها می. فرهنگ است شمارِ بی هاي برگرفته از مراکزِ اي از نقل قول بافته ،متن
 يا ا برخی دیگر، به گونهو رویارو ساختن برخی ب ها نوشته تنها توان او به هم آمیختنِ. همواره پیشین بوده، و هیچ گاه اصیل نیست

 اي یکم باید بداند که آن چیز درون اگر او بخواهد خود را برون فکنی کند، دست. است که هرگز بر هیچ یک از آنها استوار نشود
ل قاب ،دیگر کلمات اش تنها از طریقِ است که هر کلمه ،آسان ساخته ،ي تنها یک لغت نامه ،خود ،ي ترجمان آن بوده که در اندیشه

  ) 146Barth-7. (توضیح است، و این روند تا بی نهایت ادامه دارد
  

                                                        
1.Intertextuality 
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که  یک بینامتن است ،خالصی وجود ندارد و هر متن این راستا معتقد است که هیچ متنِ انِمتفکر بارت هم مانند سایرِین بنابرا 
یده گردیگر مطرح دي نحوي به وقبل از  کهپردازد  یمی مباحث ذکرشود و مؤلف، تنها به  شماري از فرهنگ را شامل می مراکزِ بی

نرِ خالقِ اثر، در  به شمار  کهنی مضمونی، عرفانیمِ مفاهي مثال صحبت در بابِ برا. ین استنواي  یوهشینیِ مباحث در بازآفرو ه
ین مفهوم ایانِ دوباره بی، به ضمني ها نشانهین و با توسل به نواي  یوهشی پور به مندنیار شهر، شرق بنفشهرود، اما در داستانِ  یم
 .پردازد یم

  

   شهریار مندنی پوري  ینامهزندگ
ادبی خود  و حیاتاست  کردهیل تحص علوم سیاسی ي وي در رشته. در شیراز به دنیا آمد 1335بهمن  26شهریار مندنی پور در  

سانسور . بود عصر پنجشنبه ي نامه هفته رِها سردبی وي مدت. آغاز کرد 1368در سال غار هاي یهسا یداستاني  مجموعه را با انتشارِ
سارا خلیلی این رمان را از فارسی به انگلیسی ترجمه کرده و این کتاب  .دومین رمان شهریار مندنی پور است ایرانی ي یک عاشقانه

داستان  سومِ نسلِ ترین نویسندگانِ اند که مندنی پور از مهم بسیاري بر این عقیده. هزار نسخه به چاپ رسیده است 300در تیراژ 
شصت بر فضاي ادبی کشور  ي اي از مکتب گلشیري است، مکتبی که از نیمه دوم دهه وي نویسنده. شود ایرانی محسوب می نویسیِ

فرم و زبان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و آشنایی با  به لحاظ ،مندنی پور آثارِ ان،بسیاري از منتقد ي یدهبه عق. سایه افکند
، )1368(غار هاي یهساتوان به  او می یگرآثارِد از. رود یمبه شمار وي مهم آثارِ  هاي  فارسی از دیگر ویژگی کالسیک بیاتاد

  .اشاره نمود) 1378(، دل دلدادگی )1376(، ماه نیمروز)1375(، مومیا و عسل)1371(هشتمین روز زمین
 

  ی داستانِ شرق بنفشهمعرف 
دختر و پسري عشقِ  یانجردر درویشی است که  یرد حکایتگ که در این مقاله مورد بررسی قرار می شرق بنفشه کوتاه داستانِ
ذکرِ اسامی  که ،هاي متعدد کتاب حروف زیرِ از طریق عالمت گذاشتنِ ین دوا که گیرد، یمقرار  »ذبیح«و  »ارغوان« يها جوان به نام

داستانیِ و آشنایی با روند این  ،در واقع .کنند یمبا یکدیگر ارتباط برقرار اهمیت است،  بسیار حائز داستان لیِاص پیامِ آنها در کشف
 زمانی ي در آن دوره خصوصاً ،حاکم بر جامعه هاي اجتماعیِ به سبب محدودیت ،)کتابيِ گذاریعنی عالمت (، ارتباط نوعِ

ین اهر یک از  اتفاقی نبوده و پس از بررسیِ امري ،در متنشده  ذکري ها کتاب یِاسام بدیهی است که ذکرِ. پذیرد یمصورت 
شهریار  ترتیب ینبد. یک استنزدیار بس شرق بنفشهیِ داستانِ اصلمضمونِ  به که گیرد، یمی قرار اتفاقاتیانِ جردر  مخاطب ،ها کتاب

. یستن شرق بنفشه مایه داستانِ نچیزي متفاوت از ب ،آن اصلیِ ي یهما پردازد که بن می یتیروا به بازگوییِ ،هرنام مندنی پور با ذکرِ
 خواننده را به سوي درك شرق بنفشه،در داستان » ارغوان«و » یحذب«مانند مرگ  هاي اصلی، شخصیت مرگ ي نحوه اثردر هر یرا ز

، در مفهومِ »افن«یا » ي هفتمواد«ی پا نهادن درعبارتیا به  و» هستی درنیستی«که همان ي آثار،  همهینِ بدر  مشتركی و اصلمفهومِ 
گوناگونی در بطن  روایتی است که روایات داستان مانند رمزگشاییِ خوانشِ ، روندشرق بنفشهدر . دهد سوق می ی آن استعرفان

   .نخواهد رسید اثربه درك کاملی از  ی،اصلدر داستانِ  نام برده شده متونِ خود دارد و خواننده بدون آشنایی با جریانِ
عبارتی در   به محسوس است و یاصل در متنِ یگردمتونِ  حضورِ ،شرق بنفشه  عنوانِ مثال داستانِ ، بهنامتنیتبی در برخی موارد

 یاصل در متنِ یگردمتونِ  حضورِ شاهدبه روشنی  مخاطبکند و  متن خود را پنهان نمی جعِامر، متن دوم لفؤم ،بینامتنیت این نوعِ
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توان بینامتن را تشخیص  ها می بررسی این نشانه برد که با را به کار می ییها نشانه ،دوم لفؤم ،تبینامتنی در واقع در این نوعِ .گرد می
اول  تنها کسانی که نسبت به متنِپذیرد و  ینمصورت صریح  ي یوهادبی به ش اما این عمل به دالیلِ .آن را شناخت و مرجعِ داد

  .گردند می ینامتنیت موجودآگاهی دارند متوجه ب
اما روند دریافت  شود، یم که منجر به درك معنیگردد  یم مخاطب وارد فرایندي ،معمول در مواجهه با یک اثر ادبی طورِ به  

. زمان متفاوت است ي یقهفکري و سل البِق هاي یانهاي مطالعاتی، جر هاي شخصی، زمینه معنی در افراد گوناگون با توجه به تجربه
هاي فکري متفاوت  معنی در افراد متفاوت با جریان دریافت و روند استغیر ممکن  ادبی تقریباً بنابراین خوانشی واحد از یک اثرِ

اثرِ نویسنده از خلقِ اصلیِ ي یزهشود که به طور کلی با انگ دریافت معنی به مسیري کشیده می متغیر است و گاهی مخاطب در روند 
. هاي ادبی در شکل گیري اثر موجود است سنت تاثیرِ ،یک اثر ادبی هاي متعارف در بررسی یکی از روش. هنري متفاوت است

و در واقع هر اثر  یستکند، هیچ اثري داراي یک معناي مستقل ن مطرح می )1977( "مرگ مولف"در  »بارت«همان طور که 
است دیگر  پایی از آثارِ رد)Barth 150.(  بارت«اما« میان نقد اثر و تاثیرات دریافتی به وسیله  نابعِآن بر م ي عمده سنتی که تاکید

 پردازانِ  نظریه مقاله محقق برآن است که با به کارگیري نظریات ي درادامه.  بینامتنی تمایز قایل است نقد و باشد یهنرمند م
  .بداثردست یا تري از این به معناي تازه ،شرق بنفشهداستان  در نقد و بررسیِ »بارت«و » کریستوا«، خصوصاً ساختارگرا  پسا

  
  شرق بنفشهبینامتنیت در 

استفاده از کلماتی  .ستا شود که گویی نقل قولی بدون گیومه از حافظ شیرازي با جمالتی آغاز می شرق بنفشه داستانِ
زبانی از ابتداي داستان شهریار مندنی پور  با . ...و  »شراب مینو « ،»سبکباري کردن « ،»خرقه سوزاندن « ،»قسمت ي یرهدا«نظیر

آن بی شباهت به رمز گشایی نیست، بینامتنیتی که تنها  خوانشی که روند ،کند استعاري مخاطب را به خوانشی متفاوت دعوت می
یابند حافظ آشنایی دارند از آن آگاهی می برده شده توسط کاربه  مخاطبانی که با اصطالحات.  

شهد « کنی، خوانی، حاال که نقطه نقطه این کالم را آشکار می ی که میهای ي جمله اي رازي پنهان شده در سایه حاال که دانسته
اند، رندي هم به جان شیدایت  رد دادهسهم تو را هم از جهان د ،»قسمت ي یرهدا «به کامت باشد؛ چرا که اگر در »شراب مینو

  .این کتاب کتاب رمزي بخوان به غیرِ در این .و بخوان »سبکباري کن«پس »خرقه بسوزانند« چشمانت اند تا کلمات پیشِ واسپرده
  )1: 1377 پور، یمندن(

دیگر در سطوح متغییر و  که معتقد است در هر متن متونِ باشد یم »یستواکر« ي یهنظر چگونگی چینش این سطور یاد آورِ
بنابراین با توجه . )Kristeva 128( پیشین باشند يها توانند متعلق به فرهنگ هایی که می کمابیش قابل شناسایی حضور دارند، متن

به کلمات هاي  هایی از فرهنگ متن مبنی برحضورِ »کریستوا« و تطابق آن با نظریهشرق بنفشه  داستانِ اولِ ذکر شده در پاراگراف
که اشعار  خود را لف قصد ندارد مرجعِؤم ین روند، نه تنهاادر  .برد با اشعار حافظ پی اول پاراگراف توان به بینامتنیت پیشین، می

و  »لسان الغیب«حضورِ به اهمیت »حافظ« آشنا با اصطالحات ابتداي داستان مخاطبِ در همان پنهان کند بلکه باشد یم »حافظ«
یانِ داستان از جري وي در شکل گیري  یشهاند کهیابد  یاین مطلب آگاهی مو از  برد داستان پی می روند برد وي در پیش ي یشهاند
  .برخوردار است اي یژهویت اهم
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آمدم و همین کتابی را که تو در دست داري از قفسه ".کند میشرق بنفشه اي به کتاب  راوي اشاره ي داستان،بعد در قسمت
 یتشخص، راوي. شود داستان آغاز می یاصل ست که جریانِي اا نقطه اینجا ).1: 1377 پور، یمندن( "آوردم بختیاري گشودم در

وجودش را مجموع کند و به  ست که ذراتا وجودش کامال بسته نشده و منتظر الهامی معتقد است گلِدرویش مانندي است که 
اي  کتاب نقطه يها مثل الهامی، نا گاه، دیدم که زیر بعضی از حرف کتاب را گشودم،" عبارتی او را به وحدت وجود برساند

همان طور که ). 1: 1377ی پور، مندن( "شناسند ها می ی که فقط بنفشهرنگ. و نیلی بودند ي بنفش ها به رنگی میانه نقطه. گذاشته شده
يِ ارائه شده معنابا توجه به  ). Ferber 126( اند مرگ نامیده آمده است، بسیاري بنفش را رنگ هاي ادبی فرهنگ سمبلدر کتاب 

 ،اهمیت حائزِ  ي اما نکته ،دارد »نیستی« ويپردازد که رنگ و ب می بینی جریانی به پیش ینِ رنگ بنفش، مخاطبنماددرباره مفهوم 
ابو سعیدابوالخیر ذکر در خصوصِ تصوف؛ . است یقتطری طو  در عرفان و تصوف »فنا«و یا به عبارتی »نیستی«تعریف ما از

خداوندي است ، در بندگی ؛ سیري است ،در گرسنگی ؛ "در ذل ؛ توانگري است ،در درویشی ؛  تصوف ،عزتی است،" :کند می
است ؛ در مرگ و شیرینی است ، در تلخی، هر که در این راه   در بندگی ؛ زندگانی وشیدگی است ؛در برهنگی ،آزادي است،پ

ي  یهنظریانه، بنا بر صوف سلوكو در خصوصِ  ). 242ید، التوحاسرار ("تر بود هر روزي سرگردان، آید و این راه بدین صفت نرود
يِ از خود و فناییِ آن نهاي  نقطهشود و  یمیانه از قطع تعلق آغاز صوف سلوك مالقات خدا، پله پله تا کتابکوب در  ینزر دکتر
سن «. شود یم، محسوب »فنا«طی طریق در » هفتم واديِ«). 288: 1389، کوبین زر( هستی است أنات و مبدئبه کا اتصالِ شکیبح« 
اند و  ، صدها هزار سایه، در خورشیدي گم شده»فنا«در رهگذر": نویسد می به سوي سیمرغ در کتابِ »فنا« یا »وادي هفتم« درباره

اي که به دریا بریزد چه  خورشید شود و قطره ،اند؛ سایه که به خورشید بپیوندد، چه شود؟ خود دریا فرو ریختهه اي ب همچون قطره
و  اي برخوردار است ویژه یتفان از اهمدر عر »فنا«یا » ي هفتمواد« ).415: 1374 شکیب،( "گردد؟ خود آب گردد و به دریا نشیند

ی تفاوتیان عاشق و معشوق میگر د کهرسد  یِمي ای به مرحله عرفانپس از عبور از مراحلِ گوناگون  سالکیقت عارفانه، طریِ طدر 
  . شود یمی یکی هستیابد و با ذات  ینم

ي ها حرف"شود یاي آشکار م ردازد و ناگهان نامهپ ، راوي به رمزگشایی حروف نشانه گذاري شده میي داستان در ادامه     
یشین چسباندم، اگر پ، به حرف کردمی، یکی را جدا گاه. چند، چند به هم چسباندم. نوشتم کاغذي رونشانده شده را یکایک 

تَش را به حرف آشناي  جلوه رقَ تغییر  تان روایزب سپس). 1: 1377ی پور،مندن( "شد آشکارناگهان نامه . کردمین وصل پسیی نداد، ف
 .گیرد و زبانی عامیانه شکل می »ذبیح«کرده و جریان روایت به دست 

یرونم بیه حافظینند، از ببیدم ترسی ولخواستم یک نامه به دستت بدهم  یم. یکنیدا پرمز مرا  که ام کردهیلی دعا خ. سالم ارغوان
فهمم تو  یمیده ندی، کنتا در باز . ام یره بودهخي من به تو ا آمده هکتابخانیند هر وقت به بگوگردد  یمینجاها ا کهي ماموریا به  کنند
 )1: 1377ی پور،مندن. (کنم یمافتد من دارم به تو نگاه  یمات  يروسري شانه و روی در، رنگهاي  یشهشی نور وقت. یهست

بوف صحبت از کتاب  از داستان، و در این قسمت دارد یپرده برم »ارغوان«خود نسبت به  عشقِ از رازِ »ذبیح«یب ترتین ابه  
). 1: 1377ی پور،مندن( "یدمشنیت را صدا خواستی یم کتابداررا از  کوربوف  کهي روزآن " آید به میان می »یتهداصادق «کورِ
نخستین بار  »ذبیح«. یستبوف کور ن کتابِ یِاصل هاي دیدار شخصیت ي به نحوه شباهت یب» ارغوان«و » یحذب«یدارِ دي  نحوه
. گل است یا سیم خاردارداند از خارِ بیند با خراشی بر روي کفش راست که نمی ها می دان را از البه الي شکاف برگه »غوانار«
درویش از  و» ذبیح« که ترسِی است حالین در کند وا زنده می »ذبیح«را براي  بوف کور »اثیريزن «  ي گویی خاطره »ارغوان«
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کتابخانه کهین مطلب ابا  اطالع از » ذبیح« ؟ در ادامه»لکاته« ست یاا »زن اثیري« »ارغوان«آیا . قابل احساس است» ارغوان« ماهیت 
 و در  شود هایش در حافظیه می مجبور به فروش کتاب »ارغوان«کور به دست بوف  کتابِ براي رساندنِ است، کوربوف  کتابِفاقد
شایان به ذکر است ). 1: 1377ی پور،مندن( "یديد کهوز هفتم بود ر "گردد وي می متوجه حضورِ »ارغوان«که است » روز هفتم«

 ي ادامهبا . باشد یم» فنا«وادي  »طی طریقت«در  »وادي هفتم«به عبارتی  ی برخوردار است وخاصي معنااز در عرفان  »هفت«که عدد 
و به  گردد، یذکر شده م يها کتاب یگرد و شرق بنفشهداستان طول  ی شده درط متوجه تشابه روند در داستان، مخاطبرمز گشایی 

  . آید میان می به » ياگزوپرسنت «اثر  از شازده کوچولوصحبت  ،بعدي قسمتاین ترتیب در 
   بی »ارغوان«و  »ذبیح« کنار هم قرار گرفتنِ روند در داستانِ  .نیست شاهزاده کوچولو در داستانِ »اهلی شدن« شباهت به روند

» کردنیجاد عالقه ا«را با  ژه    واین ا "ی؟چیعنی » کردنی اهل«"کند  یمسوال  که کوچولودر پاسخِ شاهزاده  روباه کوچولوشاهزاده 
ین داستان شاهزاده ایرا در ز کند تشبیه می »سرخِ گل ي یارهس« را به »ارغوان« ي پنجره »ذبیح« ). 84: 1389 ي،اگزوپر(کند  یمی معن

براي  »گل سرخ«حکم  »یحذب«براي  »ارغوان« یبترتین اکند و به  یمی زندگیگر داي  یارهسدر  کهی است ِسرخ گلدلبسته  کوچولو
و در ). 1: 1377ی پور،مندن( "ییدهروسرخ  یش یک گلِرو کهی است کوچکي  یارهسات همان  پنجره" .را دارد »شازده کوچولو«

 یگردگردد و بار  یم، مواجه معشوق براي وصالِ »ه کوچولوشازد« طریقت یِطو مفهوم مرگ  دوباره با ، خوانندهانتهاي این داستان
آخر براي شازده  از منزلِ یننماد یمفهوم ،سرخِ گل یارهس یت،نهادر  و طریقت دارد طیِین مهمی در ا یاربس که نقشِ» سیاره هفتم«

من به باور عشق " :کند یموان عندر این قسمت درویش . بازگشت به آن را دارد يکه از آن دور افتاده و آزو باشد یم کوچولو
 انگار درویش عشق را عاملِ .)1: 1377ی پور، مندن( "کند ارواح تنم را مجموع می ،تنم را باز گردانده متفرقِ غبارِ. دیگران محتاجم

  .داند یم أوجود و بازگشت به مبد وحدت اصلیِ
     بی عشقِ نویسنده به شرحِ ،داستان يبعد در  قسمت نیست و دوباره  »مجنون«شباهت به عشق  پردازد که بی می »ذبیح« حد

 کهی و فراق و وصال است و داستانی که گویاي عشق »ارغوان«و  »ذبیح« طبقاتیِ و اختالف »ذبیح« پریشانیِ و شرحِ لیلی و مجنون
ین همبروم، . و بروم بکنمیري نگات سمن بتوانم بدون ترس،  کهیاي بزرگ دنین اي توهست  کجا". پذیرد یمتنها با مرگ صورت 

ي معنابه » یحذب«ي براتحمل رنجِ فراق  کهینجاست ا). 2: 1377ی پور، مندن("ام یدهرسیابان بیال صورتت بروم و نفهمم به خطور با 
» عطري بی بی«مرگ  ین احوال ناگهانهمیست در ن» مجنون«شباهت به عشقِ یب کهشود  یمی عشقیر درگیده و گردی دشوار واقع
آن  کُشتشین خانه ارطوبت  .ي مردعطربی  یب"ا، دنی يِنااستوار  آوري ي یادبرااست  اي نشانهیی که گو افتد یم، اتفاق »یحذب« مادرِ
خودنمایی  »خیام«که نام  ین بخش استو درهم). 2: 1377ی پور، مندن( "آمد  ینمهم در  کوزهاز تنش یک  کهیف شده بود نحقدر 
راز  :اصلی خیام را دسته بندي کنیم از این قرار است اگر بخواهیم مباحث، هاي خیام ترانههدایت در صادق  ي یهطبق نظرد، کن می

دم را « .8، »هیچ است«.7هر چه بادا باد،  .6ذرات گردنده، . 5گردش دوران،  .4از ازل نوشته،  .3درد زندگی،  .2 آفرینش،
یمت شمردن دم غنیا و دنيِ نااستوارمعتقد به » یامخ« متفکرانیانِ مه شده، در ي ارائبندبا توجه به دسته ). 54: 1342 هدایت،( »دریاب

با خیام مخاطب در برخورد : گوید یم »یامخ«درباره  جهان يها کتاب ینتر در بزرگ یريس کتابِ سومِ ن شهباز درجلدسح. باشد یم
هاي فلسفی او را  رد و دانش پرسشخته راضی نیست و خقرار روبه روست که پیوسته در پویش است و از آنچه آمو با دانشمندي بی

 شهباز،(وي تنها یک چیز قطعی وجود دارد و آن مرگ و نیستی است  هستی برایش مبهم است و در نزد پاسخ نگفته و جهانِ
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ین اي بر ا عدهرچه ي عرفان، اگمعنابحث در خصوصِ  کهیار است همان گونه بس» یامخ«هاي  یشهاندبحث بر سرِ  البته). 303: 1389
  :آمده است یدشت یامبا خ یدمعارفان قرار داد اما همانگونه که در کتاب ي  در زمره توان یرا نم »یامخ«که باورند 
  

و  یعتطب درعالمِ و به حرکت در آمدن تصور یاز تفکر در راز هست یماعم گرفته و آن را عبارت بدان یِاگر عرفان را به معن
از  یاريبس ،که شخص متفکر در آن واقع شده است یانتید ، بدون توجه به قالبِیردقرار گ یعتمافوق طب که ممکن است یمیمفاه
 و» یرکگاردک« یدانمارک عارف مثالً یثح یناز ا. یدعارف نام توان یباشند، م یانتیجهان را، در هر مذهب و د یشمداناند
در  توان یرا م »یامخ« یمعن ینبد. گیرند یصراط قرار م یکدر  »دابوالخیریابوسع یخش«و  »رومن روالن«، »حافظ«و  »گوته«، »يمولو«

  )22: 1362 ،یدشت. (قرار داد یرانا يعرفا یفرد
مخاطب با  ،ضمنی و بررسی بینامتنیتي نام برده شده ها درکتابي جار عرفانِ ذکر شده در خصوصِ با توجه به مطالبِ

اما صحبت از عشق و عرفان و فراق بدون . محسوس استشرق بنفشه  داستانِ جاي جايِ که در شود یم هایی از عرفان روبه رو رگه
فراق  ردد به شرحِ داستان، لفؤمیسر نیست و در اینجاست که میشان ای عرفانیمِ عظیگاه جاو  »مولوي«و  »شمس«نام بردن از

اي به میان  هاي عشق نچشیده سخن از دهان ت از داستانین قسمااست، و در » يمولو« و» شمس«آورِ درد فراقِ  یاد که پردازد می
خیس از شراب، که به  ییها شوند، دهان و فراق را سبب می پرداخته یشانبه مالمت ا یگاه عشاقجا درك عدمِ سببِ به ید کهآ می

   .پردازند مستان می نکوهشِ
ین جوان هم، ا".گیرد یمقرار  »یشهود جسمان«از  درویش ترسِ یانِجردر مخاطب  ي داستان، درادامه ،»وصال«اما در خصوصِ

 ینايآناکارن مورد اشاره، کتاب بعدي یبترتین ابه   ).2: 1377ی پور، مندن("یردبگ کامینکه همشود،  یمییِ فراقش خاموش روشنا
 از »یحذب«راوي و  ییدر این قسمت گو .)3: 1377مندنی پور، ( "کنند یاینها با ریخت و پاش عشق را حرام م"، است »يتولستو«

و در  پندارد یآن م ينابود عشق و سببِ وحشت دارند و آن را دشمنِ گیرد یصورت م یناآناکارنکه در  »وصال«از  يا گونه سرانجامِ
چرا فقط گل را " آید گل  به میان می آورد و صحبت از رازِ طبیعت پناه می روحِ مهربانِ هایش به ترس از دلِ »ذبیح«اینجاست که 

نیست  کار ما "شود  یمعنوان  ،»سهراب سپهري« هشت کتابِپس از اشاره به گل، نامِ  ).3: 1377ی پور، مندن("ی؟رفتی و ذاشتگ
پایی از عرفان دوباره رد ).238: 1388ي، سپهر("مکه در افسونِ گلِ سرخ شناور باشی کار ما شاید این است ،گل سرخ رازِ شناساییِ
یاري داشت، بسیروان پ، سکوت و آرامش واقف بود و حکمتبه  کهینی چعارف  »تائو« سپهري بهسهراب  ي یشهاند و نزدیکیِ
از لحاظ  کهین باورند ایاري بر بس.  گیري و غرق شدن در طبیعت بپردازد ها اعتقاد دارند انسان باید به سادگی و گوشه تائوئیست

 مرگ .1: (هشت کتابیِ مطرح شده در کلین فلسفه بباشد و  یم» تائو«یار متاثر از بس» يسپهرسهراب «هاي  یدگاهدی، عرفان تفکرِ
 ینقوان و )ما هیچ ما نگاه .8حجم سبز،  .7مسافر،  .6صداي پاي آب،  .5اندوه،  شرقِ .4آفتاب،  آوازِ .3ها، زندگی خواب .2رنگ، 

نگاهت را نرم و  .5 را باز کن، یتها گره .4کن، زندگی ات را فراموش  .3حواست را نادیده بگیر،  .2دهانت را ببند، .1(: »تائو«
اما در . توان یافت یمیاري بس، تشابهات )چون تائو باش .8این هویت اصلی توست، . 7گرد و خاکت را بتکان،  .6 لطیف کن،
به  »تائو«نگاه : دکن یمطرح م "نگاهی به مقوله عرفان در شعر سپهري " ي در مقاله »بابک صحرانورد«نگاه تائو به زندگی،  خصوصِ

 ،خود بیزار بود و خود را به آغوش آسایش بخش عرفان عهد او از تمدنِ. بیرون و درون نگاهی در لحظه و خالی از واسطه است
. )2: 1375د، صحرانور( ساکن و راکد »بودنِ« و نه بیند یم» شدن« پیرو آیین بودا زندگی را  و تصوف و تفکر باطنی انداخته بود
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این متفکران  .است یکنزد »ژان پل سارتر«از جمله  ،1اصالت وجود ي متفکران فلسفه یاتنظر به» شدن«یت اهمدر بابِ  هک یمفهوم
یات نظریرو پو  است »انسانی ي اراده«اما تاکید آنان در این راستا بر  ،3نه در بودن یابند می 2را در شدن ، اساسخود ي یوهبه ش
تواند بر  تا چه اندازه می ارادهشود که  اساسی مطرح می والِسئاینجا این ، اما در دانند می يبه هر امر مقدمانسان را  ي اراده ،»یچهن«

   ؟»سسروانت« »ن کیشوتد« است یا »نیچه« »ابرمرد« آیا انسان به راستیو  ؟کندغلبه  یط موجودشرا
 جهان يها کتاب ینتر در بزرگ یريسکتابِ  لِاو ن شهباز در جلدسح ،شود مطرح میکیشوت  دننام ُ هشت کتاببعد از 

 ینِپوالد ي ، جامهیاستخوان یکريو ناتوان است که با پ یفانسان نح ي یک کتاب سوگنامه ینا: گوید یم یشوتدن ک ي درباره
و  رود یم یالیبه جنگ با دشمنان خ یاز شرافت آدم یتو به حما شود یفرتوت م یابویی، سوار بر کند ین مسلحشوران بر تَ
 در نبرد »ذبیح«گویی ). 157: 1389شهباز، ( گریاند و در باطن می خنداند یکه به ظاهر م آورد یبوجود م يا نامه يسرانجام کمد

یزه نیر و شمشی کاشک. یو استدین نامزدت به نظرم یک ماش"پندارد  می »دن کیشوت«خود را همچون  ،ارغوان خود با نامزد خیالیِ
 »کمدي –تراژدي « رود تا می» یشوتکدن «مانند » یحذب«یب ترتین او به ). 1377:5ی پور، مندن("م بهشکرد یمداشتم حمله 

  .دیگري را رغم بزند
یرِ منطقبعدي داستان صحبت از  در قسمت یر  منطق. آید می عطار به میان الطّ داستان گروهی از مرغان است که براي جستن و الطّ
هایی پا پس  به بهانه یا مانند و و در هر مرحله، گروهی از مرغان از راه باز می کنند ري را آغاز می، سف»یمرغس« خود یافتن پادشاه

 ي ینهمانند و با نگریستن در آ باقی می »سی مرغ«پرندگان تنها  انبوه کشند تا این که پس از عبور از هفت مرحله، از میان گروه می
است هستی  خود، که مرکز و بنیاد خویشتنِ یعنی به رمزِ ).488: 1342صفا، ( هاست ندر وجود خود آ »سیمرغ«یابند که  می حق در

نظرِ» هفت وادي« .کنند دست پیدا می 7و حیرت .6 توحید، .5استغنا،  .4معرفت،  .3عشق،  .2طلب،  .1: عطار عبارتند از  عرفان از م. 
 حسن شهباز در کتابِ »فنا «در تعریف. باشد یم »فنا«ارفان فقر یا مانند دیگر ع ،براي عطار »وادي هفتم«طریقت  در این طیِ. فقر

  : نویسد می جهان يها سیري در بزرگ ترین کتاب
از  ياثر یگرو د پیوندد یبه معبود م یزکه همه چ ینجاستگفت ا .آخر که فقر و فناست سخن سرداد و سر انجام هدهد از منزلِ

 یدبه خورشها  یهاست، سا یوستهپ یانوسها به اق قطره ینجادر ا یستن یزيچ یناز ا یگرد، هر چه هست اوست و ماند ینم یخود او باق
     )108: 1389شهباز، .(شده است یکیعشق و عاشق و معشوق  و محو شده است، یدهرس

سن و دل پردازد ینام آن م بعدي که نویسنده به ذکرِ داستانِ داستین ، ا»فتاحی یحیی محمدابن« ي است، نوشته حان دو شخصیت 
را  »حیات آبِ« ،»دل«داده و » بدن ي قلعه«است و پدر او را پادشاهیِ »عقل«فرزند  »دل« .»حسن«و دیگري » دل« یکی اصلی دارد،

در به دست  »سنح« .نام» سنح«را فرزندي است  »عشق«است و » عشق« یابد که سرزمین را در شرق میآن و نشان  شود یم خواستار
از  »ارغوان«ترس  ،این داستان با بیانِ  .سازد می »سنح« را عاشقِ »دل« ،»خیال«و  کند یشهر بدن م ي را روانه »خیال« ،دل وردنِآ

: 1377مندنی پور، ( "ایم از کجا معلوم درست خیال کرده باشیم؟ ما فقط با هم توي خیال بوده". محسوس استماهیت عشقشان 
رود؟ و  عشقشان رو به زوال می ،عرفان از دیدگاه ،جسمی و آیا با شهود اند ق یکدیگر بودهآیا این دو جوان تنها در خیال عاش). 6

                                                        
1 .Existentialism 
2 .Becoming 
3 .Being 
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دو دلداده و فشارهاي وارد شده از سوي دیگران  درونیِ يها رنج شاهدمخاطب و  گشتهها پررنگ تر  در این لحظه است که ترس
بعدي که  و به این ترتیب داستانِ، کند دو جوان سنگینی می ياه باري بر شانه همچونکه  زندگی  ي استانقطه  و اینجا گردد، می

  . باشد می »امیالن کوندر«اثر  هستیبارِشود  از آن نام برده می
 و ،آدمی است  روحِ هستی در این رمان بارِ بارِ: نویسد می "یبار هستبه رمان  ینگاه "در مقاله »ییرضا دادو«همانگونه که      

 ،هاي کتاب انجام دادند عملی نمایشی بود آنچه شخصیت. رو به رو هستیم ها یتشخصاز جانب  نمادین یمالدر این کتاب ما با اع
در این کتاب کوندرا . هیچ کاري انجام ندهند یا این که فقط به کاري نمایشی اکتفا کنند بایست ییا م بود، تنها راه ممکن ینا اما

بدي در تکرار شدن ماجرا و اتفاقات است و اگر آنها تکرار نشوند ابدي نخواهند ا بازگشت »نیچه«ي یدهکند که طبق عق مطرح می
 يها تفاوت وجودبا  ،شرق بنفشه داستانِ و هستی بارِ ِ کتاب ي ذکر شده درباره مطالبِ در نظر گرفتنِبا  ).5: 1388دادویی، ( شد

  .اجتماعی آن دست یافت عدب ین،همجنو  داستان درونیِ پیامِ از لحاظ ین دو اثر،ا توان به تشابهات ظاهري بسیار، می
 «و »ارغوان« به پیش بینی مرگ مخاطب ،ستاناآثار نامبرده و رسیدن به مفهموم مرگ در انتهاي هر د تک پس از بررسی تک

نویسنده بر این  عتقادا شود که بیانگرِ مطرح می» فروغ فرخ زاد«از  تولدي دیگري  مجموعه نام ،اما در این قسمت. پردازد می »ذبیح
ي آن، قدم نهادن به منزل  عارفانهي معنایاتی مجدد است، و در حی، نوعو به  باشد پایان نمی مطلب است که این مرگ به مفهومِ

 این کتابِ هاي آخرِ حال، دیگر به صفحه"کند  نویسنده اضافه می ،»ذبیح«و  »ارغوان« ،»نیستیِ« پس ازدر ادامه، . »فنا«آخر یا 
این جمله مخاطب به یقین در برخورد با  ).10: 1377مندنی پور، ( "ام، رمز را هم باید تمام کنم رسیده االولیا تذکرةستطاب م

یِ ط«ی نوعي به راویدگاه دی شده در طولِ داستان از طنبوده و روند اتفاقی  يامر نام برده شده عارفانِ اسامیِ رسد که ذکرِ می
ی بر قدم مبنیشان ایی نهایمِ تصمو » یحذب«و » ارغوان«احوالِ  ذکرِبا  کهرسد  یمین به نظر چنیرا زگردد،  یمعارفانه محسوب » یقیطر

: نویسد یم االولیا تذکرةی در خصوصِ استعالمباشد،  یم االولیا ید بر تذکرةجدی فصل، مؤلف معتقد به افزودنِ »فنا«يِ وادنهادن در 
این  ،»نیشابوري عطار لدینافرید«اولیا و مشایخ صوفیه به فارسی، نوشته  ،بزرگان احوالِ کتابی عرفانی است در شرحِ، کتابین ا

تصوف  و سخنان یکی از عارفان و مشایخِ ها یشهباب که هر یک به زندگی، حاالت، اند 72کتاب مشتمل است بر مقدمه و 
). 309متوفی(منصورحالج  بن اب هفتاد و دوم به حسنجعفر صادق اختصاص یافته و ب به حاالت و سخنانِ ،نخستین باب. پردازد می

 هاي دیگر با عنوانِ دهم فصل باب است، اما پس از قرنِ 72دهم هجري شامل همین  تا قرنِ االولیا تذکرةهاي معتبر  نویس دست
م و پنجم را در بردارد چهار يها تن از عارفان قرن 25بر این کتاب افزوده شده که حاالت و سخنان » ذکرمتاخران از مشایخ کبار«
  ).36: 1383 ،یاستعالم(

اضافه  االولیا تذکرة ذکر شده در عارفانِ را به اسامیِ »ذبیح«و  »ارغوان«وبه این ترتیب در انتهاي داستان گویی مندنی پور اسامیِ
در » فنا«که همان  ،هفتم به منزلِخود پا  »نیستی«با  »ذبیح«و  »ارغوان« ،که وي معتقد استآید  یمر چنین ب از شواهد زیرا ،کند می
 .اند نهاده طریق است، یِط

 
 یجهنت

یرِ ساین داستان با او بینامتنیت  شرق بنفشه، ینامتنیت و روند طی شده در طولِ داستانِبیف ارائه شده در خصوصِ تعاربا توجه به 
ین آثار متعلق به ای از برخیابد، اگرچه  یم ي آنها دست همهشده، مخاطب به تصوفی مشترك در بینِ  ذکریِ عرفاني ها کتاب
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مشترك در بینِ آنها و رسیدن به  ي نامبرده شده و پیها کتابتک  پس از بررسی تک ي دیگر است، وکشورها گیريِ ردپايِ عرفانِ 
 يِ فناواددر ادن قدم نه ینوعبه  کهشرق بنفشه یح در داستانِ ذبمفهمومِ مرگ در انتهاي هر داستان، به خصوص مرگ ارغوان و 

رود ، مخاطب به این نتیجه دست  یميِ عرفان به شمار وادی در اساسیمِ مفاهاز  که» فنا«با توجه به مفهوم شود، و  یممحسوب 
یار شهرودیگر نویسندگانِ نام برده شده از جمله » سهراب سپهري«، »عطار«، »شمس«، »خیام«، »حافظ«در بینِ » فنا«یابد که مفهومِ  یم

  .اند یف آن پرداختهتعري خود به  یوهشهر یک به  کهمفهومِ مشترکی است شرق بنفشه، ی پور، مؤلف نمند
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  متوسطه يهآموزش انشا در دور

  ي و ایرانآموز زباناز چند کشور پیشرو در  شواهدي 
   1طوس يدانامریم 

  چکیده

 تبیین نقاط قوت و ضعف ي متوسطه و نیز دورهدر ) نوشتن خالقانه(آموزش انشاء  تدوین شاخصپژوهش حاضر با هدف 

شاخص آموزش انشاء در آموزش ) الف: ي این پژوهش عبارت بودند ازها پرسش. ي تحصیلی انجام شد دورهدر این  آن آموزش

ی در  ي ایران چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟ جامعه  متوسطهي  دورهآموزش انشاء فارسی در ) ي متوسطه چیست؟ ب دورهزبان ملّ

ی در  برنامهآماري پژوهش حاضر  ی آمریکا  برنامهي آماري شامل  نمونه. ي متوسطه است ورهدي آموزش زبان ملّ ي آموزش زبان ملّ

ي ها مالكبود که با ) 1386ویراست (ي متوسطه  دورهي آموزش زبان فارسی در  برنامهو راهنماي ) 2007(، انگلستان )2004(

ی کشورهاي یاد شده در ي آ برنامهي یاد شده محتواي ها پرسشبراي پاسخ به . انتخاب شدند شده نییتع شیپ از موزش زبان ملّ

ی در کشورهاي  برنامهپژوهش حاضر نشان داد که در . ي کیفی تحلیل و بررسی شدند وهیشي متوسطه به  دوره ي آموزش زبان ملّ

ي آموزش ها هدفو سپس در راستاي تعاریف مطرح شده  شود یمآمریکا و انگلستان تعریف مفهومی و عملیاتی از انشاء ارائه 

و  شده دانستهي آموزش زبان فارسی، انشاء امري  برنامهاما در چارچوب . شود یمي تحصیلی ارائه ها دورهشاء به تفکیک پایه و ان

عدم تدوین . شوند  ینمي آن نیز معرفی ها مهارت خردهو  شود ینمچرا که تعریف مشخصی براي آن مطرح  شود یمبدیهی فرض 

ی و مبهم ارائه شوند و آموزش آن به ها هدفه است که چارچوب مفهومی براي انشاء باعث شد ي آموزش آن به صورت کلّ

 .ي نشودزیر برنامهصورتی متناسب با موقعیت، انتقادي و با کمک فناوري اطالعات و ارتباطات 

 آموزش، تحلیل کیفی محتوا شاخصي متوسطه،  دورهانشاء، : ها دواژهیکل

                                                        
 استادیار دانشگاه گیالن1



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦٠ ١ 
 

  مقدمه

ي ریگ شکل. شود یمي برقراري ارتباط در جامعه مربوط  نحوهنوشتن است و به  ایی خواندن یتوانااز  شتریبي زیچسوادآموزي 

ی در بطن آموزش ها مهارتسواد و آموزش  ي آموزش زبان  برنامهحال،  نیا ي نهفته است؛ باا مدرسهي زبان فارسی به طور کلّ

نوشتن  ژهیو به، خواندن و گفتن سخن، دادن گوشیی مانند ها مهارتبه آموزش  ژهیوي اول تا دوازدهم به طور ها هیپافارسی در 

  . اختصاص یافته است

به  آموزان دانش. شود یمي کالسی تکمیل ها هیپاي ابتدایی شروع شده و با طی کردن ها هیپااز  آموزان دانشي زبانی ها مهارت

یی آنها تواناي متفاوت، ها هدفزبان براي نیل به و با به کار بردن  آموزند یمي موضوعات متفاوت  دربارهي زبانی ها مهارتکمک 

بتوانند منظور  آموزان دانش نکهیابراي . ابدی یم شیافزاي عملکرد زبان  نحوهي  دربارهو نیز درك آنها  قیدقدر برقراري ارتباط 

 آموزان دانشبه زبان فارسی به  )نوشتن خالقانه(ي انشاء ها مؤلفه دیبا، آورند دربه نگارش  تیموقعخود را متناسب با نوع مخاطب و 

ي درسی مرتبط با ها کتابکنونی، کتاب درسی خاصی براي آموزش انشاء وجود ندارد و  طیشرادر . ی آموزش داده شودخوب به

ا و آنه شود یم فیتألي فردي مؤلفان  تجربهبا توجه به شم و  شتریب) 3و  2، 1و ادبیات فارسی  3و  2، 1زبان فارسی (آموزش انشاء 

ي بند سطحي آموزش انشاء به صورتی ها هدفادعا فقدان  نیاشاهد . ندارند اریاختدر  نهیزم نیاو روزآمدي در  قیدقاطالعات 

صورت گرفته  رانیاي در آموز زباني درسی  برنامهي  دربارهی که قاتیتحقشمار . است شده ادي ی نهیزمدر  قاتیتحقنبود  زینشده و 

و در ) 1383ی پور، لیني و ارمحمد؛ ی1384؛ ایرنیوز؛ 1382؛ قاسمپور، 1382عصاره،   ؛1385 طیبی، مثالً(محدود است  اریبساست 

ي آموز زباني درسی ها برنامههیچ از آنها شاخص آموزش انشاء مورد توجه قرار نگرفته است و تنها به ذکر نقاط قوت و ضعف 

  :ي پژوهش حاضر عبارتند ازها هدفاین بنابر. بدون داشتن شاخص و مبناي نظري روشن اقدام شده است

  ي متوسطه دورهدر آموزش مهارت انشاء  تدوین شاخص. 1

 شاخص به لحاظ )1386ویراست (ي متوسطه  دورهدر  رانیا فارسی  آموزش زباني  برنامهنقاط قوت و ضعف راهنماي  تبیین. 2

  آموزش انشاء 

  :پژوهش حاضر عبارتند از يها پرسش

ی در  شاخص آموزش انشاء. 1   ي متوسطه چیست؟  دورهدر آموزش زبان ملّ
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  ي ایران چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟ متوسطهي  دورهآموزش انشاء فارسی در . 2

  

  روش پژوهش  

ی در  برنامهحاضر را  قیتحقي آماري  جامعه. پژوهش حاضر از نوع تحلیل کیفی محتوا است ي متوسطه  دورهي آموزش زبان ملّ

ی در ایالت نیوجرسی آمریکا  برنامهي آماري شامل  هنمون. دهد یم لیتشک و راهنماي ) 2007(، انگلستان )2004(ي آموزش زبان ملّ

 شده نییتع شیپي از ها مالكاست که به صورت هدفمند و با ) 1386ویراست (ي متوسطه  دورهي آموزش زبان فارسی در  برنامه

ی  برنامهانتخاب . اند شدهانتخاب  ي ها رقابتشده در  ادبود که کشورهاي ی لیدل نیاکشورهاي مورد نظر به ي آموزش زبان ملّ

به مولیس، مارتین و  باره نیا دربراي اطالعات بیشتر (1دندیگردي نسبتاً خوبی ها رتبهحائز ) 2001(المللی سواد از جمله پرلز   نیب

ی کشور  برنامهي  نهیزمدر ). نگاه کنید) 2004( 2گونزالز نیوجرسی انتخاب  التیاي آموزشی  برنامه، کایمرآي آموزش زبان ملّ

نکته قابل . در آن بود شده ارائهاطالعات  تیکمو  تیفیکبه لحاظ  شده ادی التیاي آموزشی  برنامه تیجامعامر  نیا لیدلو  دیگرد

 شده اداست که زبان یعلّت آن . ی استسیانگلي در هر دو کشور مورد مطالعه، زبان ریادگی -یاددهکه رسانه ی نستیا گریدذکر 

ی کشورهاي  ي کشورهاي مورد نظر صورت آموز زباني درسی  برنامهي  دربارهرو مطالعات خوبی  نیاو از  استیدن شرفتهیپزبان ملّ

  .گرفته است

ي انشاء در پایان پایۀ ها مؤلفهي آموزشی و ها هدفي مربوط به نوشتن، ها دگاهیدمقاله، پس از بیان  ي ادامهدر 

الزم به تذکر . شود یمارائه  )2007(انگلستان پایان سطح کلیدي چهارم  و) 2004ایالت نیوجرسی، (آمریکا دوازدهم 

انگلستان  است که پایان پایۀ دوازدهم در نظام آموزش و پرورش آمریکا و پایان سطح کلیدي چهارم در نظام آموزشی

یی ها شاخص ها برنامهبا مقایسۀ این . پرورش ایران است ي متوسطه در نظام آموزش و دورهتقریباً معادل پایان   )2007(

ي آموزش انشاء در دورة متوسطۀ ایران را تحلیل ها مؤلفهي آموزشی و ها هدفکه بر اساس آن بتوان  دیآ یمبه دست 

م نیز  در پاسخ به پرسش. کرد شده ي ایران مطرح  متوسطهي  دورهي آموزش انشاء در ها مؤلفهي آموزشی و ها هدفدو

  .شوند یمآمده تحلیل و بررسی  دست بهي ها شاخصو در چارچوب 

                                                        
 .کشور شرکت کننده در این آزمون احراز کردند 35ا رتبه نهم و ایران رتبه ي سی و دوم را در میان انگلستان رتبه سوم، آمریک 1

2 Mulis, Martin & Gonzalez 



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦٠ ٣ 
 

  

  ي نوشتن دربارهي موجود ها دگاهید

، هدف ردیگ یمبافت موقعیت صورت  کعملی است که در ی) انشاء(نوشتن خالقانه ) 1997( 1و کرول نزیال-هامپ دهیعقبه 

 2زیها. خود کنشی ارتباطی است تیماهنوشتن بنا به . ردیگ یمو به طرزي متناسب با مخاطب شکل  کند یمخاصی را برآورده 

) 1977( 3اگرچه بعضی مانند بارزون و گراف. "میکنارتباط برقرار  گریدي ها انسانتا با  میسینو یمما "که  کند یماشاره ) 1996(

ي خاص ها هدف انیم زیتم در خلق متون نوشتاري وجود ندارد، اما لیدخي ندهایفراي به لحاظ ادیبنتفاوت  چیهمعتقدند که 

  . ي مختلف نوشتن ضروري استها گونه زیننوشتن و 

ي از منابع اریبسحال، به هنگام نوشتن  نیعدر . دانش است فرد منحصربههاي متعدد و انواع  مهارت خردهانشاء مستلزم کاربرد 

  .شود یمبه کارگرفته  زین گفتن سخنمانند  گریدي ها مهارتی مشترك با شناخت زبان

کومینگ، ( ستیننوشتاري الزم است ولی کافی  اریمعهرچند که براي برقراري ارتباط نوشتاري، دانستن قراردادهاي زبان 

نوشتن تا حدودي به . ي نوشتاري است واژهآنها به  لیتبدو  ها دهیا دیتولاساس نوشتن ). 2000، 4کانتور، پاورز، سانتوس و تایلر

ي ادبی و البته دانش و ها گونهي ها مدلاسناد قبلی،  لیقبد و مستلزم استفاده از منابع متعدد از بستگی دار زینابتکار فرد  زانیم

  . است سندهینو نیشیپي ها تجربه

ي   حافظهشده از  رهیذخی اطالعات ابیبازنوشتن مستلزم . است گفتن سخني نوشتن کمتر از  دربارهانجام شده  قاتیتحق

در قالب مراحل متوالی و  توان ینمرا  ندیفرا نیا. است ندیفرا کوشتن به صراحت مستلزم ین. درازمدت و سازماندهی آنهاست

ي ها واژهبه هنگام نوشتن، . ی داردرخطیغبازگشتی تکراري و  تیماهنوشتن  ندیفرا حاًیترجکرد، بلکه  فیتوصی شیافزامشخص و 

مثالً ( دهند یم لیتشکیی را معناي خود قطعات بزرگ  نوبهبه  زینو آنها  کنند یمکمک  دار یمعنجمالت  نیتدوبه  شده انتخاب

                                                        
1 Hamp-Lyons & Kroll 
2 Hayes 
3 Barzun & Graff 
4 Cumming, antor, Powers, Santos & Taylor 
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نوشتن ) 1986( 1و فالور زیها. است دهیچیپي تفکر ندهایفرا، نوشتن خالقانه مستلزم نیاگذشته از )  و فصول ها بخش، ها پاراگراف

  : ریزبه شرح  دانند یمي ا مرحله سهي ندیفرارا 

. است سندهینوي ها هدفسازماندهی آنها در طراحی نوشتاري براي برآورده کردن  و ها دهیا دیتولي شامل زیر برنامهي  مرحله

ی شده و در قالب طرحی براي ابیبازي درازمدت  حافظهو اطالعات از  شوند یم دیتول ها دهیا، شوند یموضع  ها هدفمرحله،  نیادر 

  . شوند یمنگارش سازماندهی 

 .شتاري به متن استطرح نو لیتبدجمله که مستلزم  دیتولي  مرحله

ی نوشته باشد زینو  ها واژهتک تک  تواند یمي آن  دامنهی نوشته است و ابیارزي اصالح که مستلزم  مرحله  .  انسجام ساختاري کلّ

از طرفی، ). 2009، 2آیزنک و کین(یی نگارش است تواناي فردي در ها تفاوت کنندة نییتعي ادیزي تا حد زیر برنامه ندیفرا

ی که دانش سندگانینو. ي موضوع موردنظر بستگی دارد درباره سندهینوبه دانش  زیني زیر برنامه ندیفرااز  زیآم تیموفقي  استفاده

یی دانش خود آن بازگوي خوب به جاي ها سندهینو. سندینو یمي موضوع مورد نگارش داشته باشند مقاالت بهتري  دربارهي شتریب

ریتر و ( کنند یمرا دستکاري  ي مناسبی را سازماندهی ها طرح توانند یم توان کمي ها سندهینوآنها برخالف ). 1987، 3ایامالاسکاردبِ

هنگامی که ناکارآمدي  ای دیجداطالعات  آوردن دست بههستند و با  رتریپذ انعطافي خود ها طرحي  دربارههمچنین، آنان . کنند

  .)1986و فالور،  زیها( دهند یم رییتغآن را  شود یمطرح مشخص 

 دهند یموقت مربوط به نوشتن را به اصالح آن اختصاص  شتریبماهر  سندگانینو. نوشتن، اصالح است ندیفراي دیکلي  مرحله

ماهر  سندگانینو. کنند یمتمرکز  شده انیببر انسجام و ساختار مباحث  شتریبزیرا آنها ) 1986و فالور،  زیها(ي مبتدي ها سندهینوتا 

مستلزم تفکر  شتریبکه نوشتن  نستیااین مطلب  امدیپ. مبتدي فرق دارند سندگانینوبا  زیناز فرایند اصالح  یی استفادهتوانااز لحاظ 

  .البداهه یفو تأمل است نه واکنش 

                                                        
1 Hayes & Flower 
2Eysenck, & Keane  
3 Bereiter & Scardamalia 
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 ژهیوبه وضوح از یکدیگر جدا کرد، به  توان ینمجمله و اصالح را  دیتولي، زیر برنامه ندیفراآن است که سه  گریدي مهم  نکته

جمله و اصالح  دیتولي، زیر برنامهی فرایند نوشتن شامل عیطبتوالی . اند دهیتندر هم  اریبسجمله غالباً  دیتولي و زیر برنامهي ندهایفرا

ا گاهی  رندیگ  یم دهینادتوالی را  نیا ها سندهینواست، ام . 

 نیاسه نوع دانش را در )  1991( 1ریهالکساندر، شالرت و . بستگی دارد سندهینوي به دانش ادیزاز طرفی، فرایند نوشتن تا حد 

  :یی کردندشناسا نهیزم

 ي درازمدت حافظهدر  شده رهیذخي ها طرحوارهو  میمفاهاطالعاتی درباره : دانش مفهومی

 بافت اجتماعی ای نهیزمي  دربارهاطالعاتی : فرهنگی -دانش اجتماعی

 داند یمي آنچه فرد  دربارهدانشی : دانش فراشناختی

). 2000هایز، (است ) ها خواننده(با مخاطبان  اش رابطهي اجتماعی آن  جنبهفعالیت اجتماعی است و  کي یادیزنوشتن تا حد 

ي مخاطب ندارد  دربارهاطالعات شخصی  سندهینوهنگامی که . کند دیتولباید با توجه به مخاطب متون موردنظر خود را  سندهینو

  . شود یمکار دشوار  نیا

ی آن بر  ریتأثبا توجه به  توان یمي خوب را  نوشته  جهت، هر آنچه که مانع درك خواننده  نیااز . کرد فیتعر ها خوانندهکلّ

و مواردي که معنا را  کند یمو راهبردهاي انتقال معنا استفاده  ها مهارتي خوب از  سندهینو کی. شود یمي بد  نوشتهشود منجر به 

، هدف و تیموقعي یک نوشته با توجه به بافت  دربارهو استاندارد قضاوت  اریمعنست دا دیباالبته . برد ینم کار به کند یممخدوش 

 کی کوتاه براي قرار گذاشتن با یکیالکترونپست  امیپمثالً . و خواننده متنوع است سندهینوي نافردیبي ها نقش زینانتظار از نوشته و 

ي به لحاظ میزان صراحت، توانایی اقناع و ادیزتا حد درس دانشگاهی احتماالً  کبراي ی شده ارائهدوست و گزارش فنی 

  . فرق دارند گریکدي با یمند تیرضا

ی  و به  کند یم ریدرگي که خواننده را زیچ انیبیی سازماندهی افکار، تواناي نوشتن بر  درباره جیراي ها برداشت شتریببه طور کلّ

 اي موضوع ی ارائهتنوع، . کنند یم دیتأکی کینزدردن حس عمق مطلب، مرتبط به موضوع ماندن و فراهم آو شینمامعنا  کی

ي خوب  نوشته کي یها یژگیو گریدو روانی مطلب از  اتیجزئو  ها دهیا انیممضمون به صورت واضح، سازماندهی روابط 

  .        هستند
                                                        

1 Alexander, Schallert & Hare 



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦٠ ٦ 
 

ي  حافظهآن است که  لیدلکه دشواري نوشتن به  کند یمکلوگ استدالل . افراد دشوار و طاقت فرسا است شتریبنوشتن براي 

  . دیآ یم کار به ادیزکاري به هنگام نوشتن 

  

  ) 2007(و انگلستان ) 2004(ي انشاء در ایالت نیوجرسی آمریکا ها مؤلفهي آموزشی و ها هدف

رائه ا 1در قالب جدول ) 2007(و انگلستان ) 2004(ي انشاء در ایالت نیوجرسی آمریکا ها مؤلفهي آموزشی و ها هدفدر ادامه، 

  .شده است

  )2007(و انگلستان ) 2004(ي آموزش انشاء در ایالت نیوجرسی آمریکا ها هدفو  ها مؤلفه. 1جدول 

ي آموزش ها مؤلفه
مهارت انشاء در 

  آمریکا
  ي آموزش انشاء در آمریکاها هدف

  

  

  

  

  

  

  ،نوشتن ندیفرا) الف

  ،محصول نوشتن) ب

فن نوشتن، امال و ) ج
  ،خط دست

ي، ارنوشتي صورتها) د
 مخاطبان و اهداف

  نوشتن ندیفرا) الف

 نوشتن روزانه و به صورت مداوم

ي  هیتهي و زیر برنامهرئوس مطالب براي  نیتدوی و کیگرافي ها دهنده سازمانیی مانند راهبردهااستفاده از 
  .کنند یم، مخاطب و هدف نگارش امیپبر اساس  سینو شیپ

و روان  تیشفافسبک، سازماندهی، انسجام، ، ها واژهامالء، کاربرد ي خود از لحاظ  نوشتهح و اصال لیتحل
  ییمعناي ها يکار زهیر، انتخاب واژه و جمله و بودن

  ي خود نوشتهو انتشار  شیرایوبراي نوشتن، اصالح،  پرداز واژه افزار نرمو  انهیرااستفاده از 
  گرانیدنوشته ي خود و  شرفتیپی و ابیزاري براي گذار نمرهاستفاده از راهنماي 

 ي خود و وضع هدف براي رشد و ارتقاي آن نوشتهي  دربارهتفکر  -

  

  محصول نوشتن) ب

اطالعات در  نیاي زبانی منتخب و کاربرد ها گونهي زبانی  مختصه، ساختار، لحن و ها یژگیو لیتحل
  ي خود نوشته

 به لحاظ اصالت و اعتبار شده منتشرنقد آثار 

  يبند پاراگرافو  ها دهیای ده سازمان قیطرو دفاع از آن از  تیحماو  نامه انیپا کی سینو شیپي  هیته
براي (ي اصلی  دهیا نیتدوو چندپاراگرافی با استفاده از راهبردهاي مختلف براي  دهیچیپنوشتن متنی 
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ي صورتهاکشف (
  )متفاوت نوشتن

  

  )جینتا/ هیفرضراه حل، / معلول، مسئله-مثال، علت
  انتقادي ای یلیتحلی مانند مقاالت متقاعدکننده، حیتوضانواع مقاالت و متون  نیتدو

را با استفاده از  ها دادهي خود  نوشتهاز  تیحماي که در آن براي ا وهیشي پژوهشی ادبی به  مقالهنوشتن 
  .کنند یم قیتلففناوري اطالعات 

ي  ارائهی براي کیلکتروناي ها رسانهو  ها مصاحبهي ادواري، ها هینشرو ثانوي مانند  هیاولاستفاده از منابع 
  موضع و ذکر منابع کبسط ی ای نییتبشواهد، 

 اتیجزئ، قیدقیی مانند استفاده از زبان راهبردها قیطراز  ها خوانندهو جلب توجه  ها خواننده ازینی نیب شیپ
و  ها استداللی و برشمردن مسائل و نیب شیپ زینو فکاهی و  اتیحکا، ها مثال، ها فیتوص، ها فیتعرخاص، 

  موضع کمطرح کردن ی
  ي خود نوشتهی اثرگذار براي مستدل کردن انیپاو جمالت  نیآغازاستفاده از جمالت 

 دیتول، برنامه ریتصاوي، ریتصوي ها دهندهبراي مثال، نمودارها، سازمان (ی کیگرافي هنرهاي ریکارگ به
  ي خود نوشتهي اصلی  دهیااز  تیحمابراي ) انهیراشده با 

ي  نوشتهبراي انتشار  ها واژهی متن و کاربرد ده سازمانی محتوا، نیبازببراي  گرانیدر استفاده از نظ
  موردنظر

  ي سخنرانی ارائهي مختلف متون براي ها گونهي اطالعات حاوي  پوشهانتخاب قطعات نوشتاري از 
  خط دستفن نوشتن، امالء و ) ج

، عالئم سجاوندي، ها واژهجمله، دستور و کاربرد مانند ساختار  اریمعی سیانگلاستفاده از قراردادهاي زبان 
  ها نوشتهکاربرد حروف بزرگ و امالء در تمام 

 به سبکی زنده و اثرگذار ها دهیا انیبی براي سیانگلي نحو زبان  دربارهاستفاده از اطالعات خود 

روابط  تیتقوو  براي نشان دادن گریدی، بدل و ابزارهاي گیهمپای، گیناهمپاي ربطی ها واژهاستفاده از 
  ها  دهیا انیممنطقی 

  ي خود نوشتهبراي ارتقاي  ها یناهماهنگي تکراري و ها دهیافرعی،  اتیجزئحذف 
  گرانیدي خود و  نوشته شیرایوبراي  اریمعی سیانگلي قراردادهاي زبان  دربارهاستفاده از اطالعات خود 

ي براي افزار نرم/ ینترنتیامنابع  اري و یاستفاده از انواع منابع مرجع مانند فرهنگ لغت، مرجع دستو
  اثر نوشتاري شیرایو

ي ارهایمعبه صورت شکسته با خطی خوانا براي برآورده کردن  انوشتن با حروف بزرگ و جدا از هم ی
  ي آموزشی منطقه

  )ي متفاوت نوشتنها صورتکشف ( ي، مخاطبان و اهدافنوشتاري ها صورت) د

  و راهبردهاي نوشتاري براي هدف و مخاطب اه قالب نیاثرگذارتربه کارگیري 
ي پژوهشی  مقالهشخصی،  تیرواي متقاعدکننده،  مقالهي متن مانند ها گونهنشان دادن تسلط بر انواع 

ثَل، اسطوره، داستان (ی خاص تیرواسبک  کی دیتقل، اتیادبی، نقد، واکنش به فیتوصي  مقالهادبی،  م
  و شعر) کوتاه

، عناصر ادبی و دیدي  هیزاوروي لحن، انتخاب واژه، سبک، محتوا،  سندهینو کی ماتیتصم ریتأثی ابیارز
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ی آن ریتفسارزش ادبی و    اثرگذاري کلّ
  شود یممربوط به حق چاپ که در اثر نوشتاري استفاده  نیقواني  همهکاربرد 

اصلی و فرعی  نیعناوتوالی و  اي، سلسله مراتب یبند زماني ربطی، ها واژهیی مانند ساختارهاي ریکارگبه 
  .به هنگام نگارش براي کمک به خواننده

ي تجاري و ها نامهي شغلی و آموزشی،  نهیشیپاطالعاتی مانند درخواست کار،  قیتلفگردآوري و 
  درخواست براي کار در کالج براي اهداف روزمره و کاري

جلب توجه از هدف نوشته و  تیحمانشان دادن سبک شخصی و لحن آن به طرزي اثرگذار براي 
 مخاطب

  ي سخنرانی ارائهي مختلف متن براي ها گونهي اطالعات حاوي  پوشهانتخاب قطعات نوشتاري از 
ي آموزش ها مؤلفه

  انشاء در انگلستان
  ي آموزش انشاء در انگلستانها هدف

  انشاء و )الف

ی )ب   صحت فنّ

  انشاء )الف

یی که توجه خواننده را جلب کرده و ها متنتولید  نوشتن به طور خالقانه، نوآورانه و متفکرانه بنویسند و -
  او را به چالش بطلبد؛

  و اهداف؛ ها تیموقع، ها صورتي از ا گستردهروان نویسی و تطبیق سبک و زبان با طیف  -

  ي  موضوعات پیچیده به صورت موجز، منطقی و متقاعدکننده؛ درباره ها دهیاي اطالعات و  ارائه -

  ي داستانی و غیرداستانی؛ها نوشتهدر  کدستبه صورت ی دید ي هیزاوشکل دادن به  -

  ها متني گوناگون به منظور تأکید و وضوح بخشیدن به ها وهیششکل دادن ساختار متون به  -

  ي براي شکل دادن به معنا و سازماندهی آن؛بند پارگرافاستفاده از  -

ی به هنگام شناخت زباني ادبی و ها ورتصي  دربارهو اطالعات خود  شده خواندهي از مطالب ریگ بهره -
  ي خود؛ها نوشتهنگارش 

  ي از مطالب خود ؛بردار ادداشتی و یسینو خالصه -

 نیتدوارزیابی براي اصالح و  -ی و خودخوان نمونه، ویرایش، سینو شیپي  هیتهي، زیر برنامهاستفاده از  -
  ي بیشتر؛گذار ریتأثي خود جهت  نوشتهي  ماهرانه

ز ساختارهاي جمالت گوناگون جهت حمایت از هدف فعالیت، تأکید و وضوح بخشیدن و استفاده ا -
  ؛ها دهیاخلق اثرهاي خاص، و جهت بسط دادن، پیوند دادن و پرورش 
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  ي خود با کمک گرفتن از شواهد مختلف و منابع گوناگون؛ها دگاهیدحمایت و تقویت  -

  مناسبي  کنندهو ابزار بالغی متقاعد  ها کیتکنانتخاب  -

 

  :صحت فنی) ب

نوشتاري به درستی و براي سازماندهی طیف  اریمعی سیانگلي دستوري زبان ها مختصهاستفاده از  -
  به اهداف و تأثیرهاي خاص نمایند؛ لیني از انواع جمالت به منظور   گسترده

  به اثرهاي موردنظر لیناستفاده از طیف کامل عالئم سجاوندي به طور صحیح و براي  -

  قاعده  یبی کلمات از جمله کلمات سینو حیحص -

  ي  نمایشگر رایانه صفحهنوشتن روي کاغذ و روي  -

ي نوشتاري طوالنی ها قطعه نیتدوي مربوط به موضوعات پیچیده از جمله ها دهیاي اطالعات و  ارائه -
  گوناگون دارد؛ي اطالعات برگرفته از منابع  سهیمقایی که نیاز به تحقیق و ناآشناي موضوعات  درباره

مثالً ( دهند یمي متن که به وضوح مسیر کلی متن را به خواننده نشان  دهندهي انسجام ها مختصهکاربرد  -
و  کنند یمآن را مشخص  انداز چشمي آغازین که مضمون را معرفی کرده و مسیر و ها پاراگراف

  ؛)ندکن یم قیتلفي پایانی که مطالب را خالصه کرده  و در هم ها پاراگراف

 بیترتبه  ها ارجاعمثالً استفاده از  ها پاراگرافبراي حمایت از هدف و معنی بین  ها پاراگرافتدوین  -
 کنند یمحمایت  ها پاراگراف درونو طیف ابزارهایی که از انسجام  2یمرجع شیپو  1یمرجع پسزمانی، 

  ؛هاست جملهي  کننده آغازي قیدي به عنوان ها عبارتمثالً ضمایر، حروف ربط و 

عناصر  گاهیجامثال  کند یمي نمایشی که تأثیرگذار بوده و خواننده را راهنمایی ها مشخصهاستفاده از  -
 ا، سبک یها سیرنویز، شده يگذار عالمتفرعی، نکات  نیعناواصلی،  نیعناومتن در صفحه مانند 

  ؛شده نوشتهیا با حروف کج  شده برجستهي قلم، موارد  اندازه

طنز، نکات ادبی، فکاهی، اغراق، تکرار، زبان برانگیزاننده، شاهد، تضاد، مقایسه، حسن تعبیر، استفاده از  -
  و ساختارهاي متوازن؛  ي عمدي از کلیشه استفاده، 3یعیبد عیصنا

                                                        
1 Cataphoric  
2 anaphoric 
3 figures of speech 
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درك خود از  دادن نشانبراي  دیتقلي خاص براي نوشتن شعر، استفاده از اقتباس، ها صورتاستفاده از  -
ي روایتی متفاوت، و ها صورتبا   شیآزمای، استفاده از هجو و کاریکاتور، تشناخ سبکي ها مختصه

  ي متون؛ها گونهي کلیدي ها مختصهدرك و استفاده از 

، ها دهیابه هنگام نوشتن براي مجسم کردن، کاوش و سرگرمی؛  ها تیشخصشکل دادن به فضاها و -
  ، تصویرها؛نیمضام

  ي دالیل مختلف؛ ارائهو نظرات با  ها دگاهیدع از تحلیل و ارزیابی موضوع موردنظر و دفا -

  ؛کننده قانعبه نحو مستدل و  ها دگاهیدو  ها دهیابسط  -

به وضوح  ها دهیااطالعات و  فیتوصی و موجز براي شرح یا شخص ریغي رسمی، ها عبارتاستفاده از  -
  و به صورت مرتبط

، ها جلسه صورت، خاطرات، ها نامه لمیف، ها الح شرح، ها شنامهینما، شعرها، ها داستانتمرین نوشتن  -
، ها سرمقالهي راهنما، تبلیغات، ها دفترچه، ها خالصه، ها نقشه، بروشورهاي اطالعاتی، ها صورتحساب

و  ها رساله، ادبیات جنگ، مباحثات، نقدها، تفسیرها، کنند یمیی که نظرات را منتقل ها نامهو  ها مقاله
  .ها گزارش

  

ی کشورهاي یاد شده در ها مؤلفهه شباهت میان اهداف و در ادامه، وجو ي آموزش انشاء در برنامۀ آموزش زبان ملّ

  .شود یمبه شرح زیر ارائه )  2( قالب جدول

و ) 2004(ي آموزش انشاء در ایالت نیوجرسی آمریکا ها هدفو  ها مؤلفهوجوه شباهت میان .2جدول 
  )2007(انگلستان 

ي مختلف و به منظورهاي براي متناسب با مخاطب، منظور و بافت موقعیت قراردادهاده از یادگیري نوشتن با استفا
ي گزارشی  ارائهي و ا مدرسهي بین نامه به یک دوست دربارة یک سفر ها تفاوتمثالً آموزش (ي متفاوت  ها صورت

  )دربارة آن

متناسب  - م و هماهنگ از ساده به پیچیدهي به صورتی منسجا مدرسهدنبال کردن اهداف آموزشی در تمام دوران آموزش 
 آموزان دانشبا سطح رشد و توان ذهنی 

باید  آموزان دانشدرس و  معرفی انواع متونی که  کالسي آموزشی در ها هدفي نیل به برای عملي راهکارهابیان روشن  
 ي مدرسه تجربه کنندها سالدر جریان گذر از 
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 )خواننده(ال معنا و برقراري ارتباط مؤثر با مخاطب توجه به آموزش انشاء با تأکید بر  انتق

و عناصر ادبی متون  دیدي  هیزاوانتخاب لحن، واژه، سبک، محتوا،  ریتأثمثالً توجه به (آموزش انشاء به صورت انتقادي  
 )نوشتاري بر مخاطبان مختلف

و انتشار نوشتۀ خود با استفاده از  شیرایو، اصالح، نیتدومثالً (آموزش انشاء با کمک فناوري اطالعات و ارتباطات  
  مناسب پرداز واژه افزار نرم

م پژوهش مطرح ها پرسشدر ادامۀ این مقاله پاسخ به  ل و دو ي یاد شده ها پرسشبراي یادآوري . شود یمي او

  .شوند یممجدداً در زیر مطرح 

ی در . 1   ي متوسطه چیست؟  دورهشاخص آموزش انشاء در آموزش زبان ملّ

  ي ایران چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟ متوسطهي  دورهموزش انشاء فارسی در آ. 2

ظر  برنامهي انشاء و نیز وجوه شباهت میان  درباره شده مطرحبا توجه به مطالب  ي آموزش انشاء در کشورهاي موردن

  :ي متوسطه به شرح زیر ارائه کرد دورهشاخص آموزش انشاء را در  توان یم

 انشاءشاخص آموزش 

  )انتقادي  نوشتنو ) نوشتاري سازماندهی متن -فن نوشتن(راهبردهاي نوشتن ؛ نوشتن هدفمند( ولید متن نوشتاريت 

 متوسطه ي در دوره انشاءشاخص آموزش 

 تولید متن نوشتاري

 نوشتن هدفمند 

  :که رندیگ یآموزان یاد م دانش متوسطه ي تا پایان دوره

، عالئم سجاوندي را براي روشن کردن معناي مورد نظر خود به کار گرید ضمن استفاده از سبک نگارش مناسب و منابع

  .بگیرند

   .یی تولید کنند که توجه خواننده را جلب کرده و او را به چالش بطلبدها متنبه طور خالقانه، نوآورانه و متفکرانه بنویسند و 
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ي ها روزنامه، ساکنان محلی، سیاستمداران و ها کدهدانشي خیریه، ها بنگاهکارمندان، مشاغل،  براي مخاطبان مختلف از جمله

ی و   .ي چند ملیتی بنویسندها سازمانمحلی و ملّ

 )نوشتاري سازماندهی متن -فن نوشتن(راهبردهاي نوشتن 

 فن نوشتن

  :که رندیگ یدانش آموزان یاد م متوسطه ي تا پایان دوره

به اهداف و تأثیرهاي خاص  لیناندهی انواع جمالت به منظور نوشتاري براي سازم اریمعي دستوري زبان فارسی ها مختصهاز 

  .استفاده نمایند

  . به اثرهاي موردنظر استفاده کنند لیناز انواع عالئم سجاوندي به طرز صحیح و براي 

  .ي نمایشگر رایانه به تناسب بنویسند صفحهروي کاغذ و روي 

ي برگرفته از منابع معتبر ها قول نقلدیداري از قبیل نمودارها یا ي ها کمکمتن را با شواهد مختلف از جمله آمار، حکایت، 

  .حمایت کنند

  .       از فنون و ابزار بالغی شامل طنز، نکات ادبی، فکاهی، اغراق، تکرار و تضاد استفاده کنند

  .را بیاموزند) اریرمعیغو  اریمعي ها صورت(تنوعات زبان نوشتاري 

  .و نوشتاري با توجه به واژگان، ساختار و دستور توجه کنندزبان گفتاري  انیمي ها تفاوتبه 

  .کنندی استفاده مناسبي خود به طرز  نوشتهي و واژگان در سجاونداز دستور، عالئم 

  .کنندي خود استفاده  نوشتهمناسب در  اقیساز 

  .کنند  شیرایوح و و آن را اصال کرده هیتهي انفرادبه صورت  امتن را با همکاري گروه همساالن ی کی سینو شیپ

  . نوشتاري مسلط شوند اریمعي زبان فارسی قراردادهابر 

  .کنند قیتلف گریکداثرات متفاوت آنها انتخاب کرده و با ی لیدلی مناسب را به زباني ها مختصه

  .ي خلق معنا و جلب توجه مخاطب استفاده کنندبراي نوشتاري زبان ها مختصهی منسجم، روان و مسلط از صورتبه 

 ازماندهی متنس

 که رندیگ یآموزان یاد م دانش متوسطه ي تا پایان دوره
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گذارند و قدرت ارتباط را افزایش  ي بیان بر روي مفاهیم تأثیر میها صورتي زبان و ها مختصه رییتغدریابند که چگونه 

  .دهند یم

  .بنویسند اش دربارهمتناسب با بافت، مخاطب و هدف بر یک موضوع تمرکز کرده و 

ها را مرتب  هاي ویژه و صداها استفاده کنند و نیز ایده متون چندسبکی براي ایجاد تعادل، تأثیرگذاري و ابتکار از زبان، جلوهدر 

  .کرده و در کنار هم مطرح کنند

  .و اهداف تطبیق دهند ها تیموقعي از مخاطبان، ا گستردهروان بنویسند و سبک و زبان را با طیف 

  .ي  موضوعات پیچیده به صورت موجز، منطقی و متقاعدکننده ارائه نمایند ربارهدرا  ها دهیااطالعات و 

  .مطرح کنند کدستي داستانی و غیرداستانی به صورت یها نوشتهرا در  دیدي  هیزاو

  .ي گوناگون شکل دهندها وهیش، ساختار آنها را به ها متنبه منظور تأکید و وضوح بخشیدن به 

  .شکل دادن به معنا و سازماندهی آن استفاده کنند ي مجزا برايها پاراگرافاز 

  .ی کمک بگیرندشناخت زباني ادبی و ها صورتي  دربارهو دانش خود  شده خواندهبه هنگام نگارش از مطالب 

  .ی کرده و از آن یادداشت بردارندسینو خالصهمطالب را 

ی از آن تهیه کرده، آن را ویرایش و سینو شیپ، ي کردهزیر برنامهي خود آن، براي آن  نوشتهي بیشتر گذار ریتأثبراي 

  .ارزیابی قرار دهند -ی کرده و مورد خودخوان نمونه

از ساختارهاي گوناگون جمالت به منظور حمایت از هدف فعالیت، تأکید و وضوح بخشیدن و خلق اثرهاي خاص و نیز براي 

  .استفاده نمایند ها دهیاو پرورش  دادن وندیپ، دادن بسط

  . ي اطالعات برگرفته از منابع گوناگون دارد سهیمقاي موضوعاتی ناآشنا بنویسند که نیاز به تحقیق و  دربارهي طوالنی اه قطعه

  .بتوانند به راحتی متن را دنبال کنند ها خوانندهي خود به کار ببرند تا  نوشتهي انسجام متن را در ها مختصه

ي مختلف از طریق ها پاراگراف، میان گرید عبارت به. دهی آن استفاده کنندي مجزا براي خلق معنا و سازمانها پاراگرافاز 

ي قیدي ها عبارتبا ابزارهایی مثل ضمایر، حروف ربط و  ها پاراگرافی و درون مرجع شیپی و مرجع پسزمانی،  بیترتارجاع به 

  . انسجام برقرار کنند

  .ي بسط دهندا کننده نعقاي خود به طرز مستدل و  نوشتهرا در  ها دگاهیدو  ها دهیا

ي رسمی و ها عبارتدر متن خود به تناسب موقعیت و هدف از  شده مطرحي ها دهیااطالعات و  فیتوصبراي شرح یا 

  . غیررسمی استفاده کنند

، ها جلسه صورت، خاطرات، ها نامه لمیف، ها حال شرح، ها شنامهینما، شعرها، ها داستانانواع متون نوشتاري از جمله 

، ادبیات  ها نامهو  ها مقاله، ها سرمقالهي راهنما، تبلیغات، ها دفترچه، ها خالصه، ها نقشه، بروشورهاي اطالعاتی، ها سابصورتح

  .را سازماندهی کنند ها گزارشو  ها رسالهجنگ، مباحثات، نقدها، تفسیرها، 
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یی از آنها را مجدداً سازماندهی ها بخشیا  ها متنل ی براي پی بردن به اشتباهات فراتر رفته و کخوان نمونهبه هنگام بازنویسی از 

  .کنند

  .ی در آن به عمل بیاورندراتییتغي اثرگذاروضوح، معنا و  شیافزاي براو  رندیبگي متون نوشتاري خود بازخورد  درباره

 . به صورت هدفمند و با توجه به مخاطب محتوا، زبان و صورت متن نوشتاري را انتخاب کنند

 .ی منسجم را تدوین کنندمتون گرید اتیجزئو  ها دهیاآنها با  دادن ربط ای اتیزئجبا افزودن 

  .کنند معنا استفاده قیدقي انتقال براي ا گستردهاز واژگان 

یی را بپرورانند که مرتبط با موضوع بوده و ها دهیاي خاصی تمرکز کرده، قالب مناسبی را براي بیان آن انتخاب کرده و  نکتهبر 

  .ي مربوط به آن حمایت کند دهیااز 

قرار  تیحمارا بسط داده و مورد  ها دهیا ها دهیعقی، نمودارها و شخصي ها تجربه، ها فیتوص، ها مثالی مانند مرتبط اتیجزئبا 

  .بدهند

 نوشتن انتقادي 

  :که رندیگ یآموزان یاد م دانش متوسطه ي تا پایان دوره

ي دیگر باعث انتقال معنا و ایجاد تأثیر مورد نظر ا رسانهشتاري و متون چگونه انتخاب سبک و زبان در متون مختلف نو 

  .گردد یم

  .هاي مختلف نوشتاري را بر روي محتوي و هدف ارزیابی کنند و گونه ها صورتتأثیر 

  .رندیگ یمبه اهداف خاص در متون نوشتاري مورد استفاده قرار  لینچگونه فنون و عناصر مختلف براي 

  .و اصطالحات را در متون تحلیل کنندها  تأثیر واژه

در متون نوشتاري جهت دستیابی به اهداف خاص براي مخاطبان خاص و نیز براي تضمین انسجام و یکپارچگی، تأثیر بالقوه 

  .و ساختارهاي مختلف جمالت را ارزیابی کنند راتییتغفنون، 

  .خود و دیگران بحث کرده و آنها را ارزیابی کنند ي ارائهي  وهیشهاي مربوط به محتوا، شکل و  ي اثر انتخاب درباره

اند و دقت، انسجام و  ي قبلی خود را مرور و ارزیابی کنند تا مطمئن شوند زبان و محتواي مناسبی را انتخاب کردهها سینو شیپ

  .پیوستگی آن را افزایش دهند

  .، دستوري و سیاق ویرایش کنندهاي هنري، واژگانی متون را تحلیل کرده و آنها را به لحاظ شفافیت، جنبه
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 فیتوصی و ابیارزخود را در کار نظارت کرده و آن را شخصاً مورد  شرفتیپکنند؛  ي متونی که نوشته اند فکر درباره

 .دهند  قرار

 

  ) دورة متوسطه(ي آن در چارچوب برنامۀ درسی زبان ملّی ایران ها مؤلفهآموزش انشاء و 

تعریف مشخصی براي انشاء ارائه نشده ) 1386ویراست(ي متوسطه  دورهفارسی ایران براي ي آموزش زبان  برنامهدر چارچوب 

ا با توجه به . ي آموزشی دست یافت برنامهمستقیماً به چگونگی آموزش انشاء در این  توان ینمبنابراین، . است ي آموزش ها هدفام

ي آموزش انشاء در ها مؤلفهدریافت که کدام یک از  توان یم شده اددر راهنماي ی) و نه مستقیماً هدف آموزش انشاء(نوشتن 

در ادامه، . ي متوسطه توزیع شده است دورهي آموزشی مد نظر قرار دارد و تا چه اندازه آموزش آنها در  برنامهچارچوب این 

و چگونگی  شود یممطرح  3ي متوسطه در قالب جدول  دورهي آموزش زبان فارسی  برنامهي آموزش انشاء در راهنماي ها هدف

در ادامه . شود یممطرح شده براي آموزش این مهارت زبانی تبیین   ي درسی با توجه به شاخص برنامهآموزش آن در چارچوب این 

ي متوسطه به لحاظ میزان  دورهي آموزش زبان فارسی ایران براي  برنامهنقاط قوت و ضعف آموزش انشاء در چارچوب راهنماي 

م این پژوهش( شود یمش انشاء مطرح هماهنگی با شاخص آموز پاسخ به پرسش دو .(  

ي متوسطه  دورهي آموزش زبان فارسی  برنامهاهداف آموزش انشاء در راهنماي  -3جدول 
  )1386ویراست (

 هدف شناختی

  ي ارتباطبرقراری در زباني ها مهارت حیصح کاربردیی با آشناي  توسعه -

  ل مربوط به آنو مسائ اریمعی فارسیی با زبان آشنا -

 هدف عاطفی

  یزندگی در زباني ها مهارت حیصح کاربردعالقه به 

 ي مهارتیها هدف

  زبان فارسی. الف
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  ی آنفرعي ها مهارتدر نوشتن و  شتریبمهارت  کسب -

  ادبیات فارسی. ب

 ی در نگارش و انشاءبالغی و ذوق نکاتي ریکارگمهارت در به  کسب

 یبالغی و ذوق نکاتی و آراسته به دباي بایزمهارت در نگارش متون  کسب

 یادبی و زبانی در متون مختلف ادبي ها هیآراي ریکارگو به  صیتشخمهارت در  کسب

  پرورش استعدادها قیطري از هنری و ادبآثار  نشیآفرمهارت در  کسب
  

ي  برنامهاهنماي با توجه به شاخص آموزش انشاء که در همین مقاله شرح آن گذشت، چگونگی آموزش آن در چارچوب ر

  :شود یمارائه  4ي متوسطه به شرح زیر در قالب جدول  دورهآموزشی موجود زبان فارسی براي 

ویراست (ي متوسطه  دورهایران براي  ي آموزش زبان فارسی برنامهچگونگی آموزش انشاء در راهنماي  – 4جدول 
  آموزش انشاء با توجه به شاخص) 1386

  تولید متن نوشتاري

  .شود ینمآموزش داده : تن هدفمندنوش -

  راهبردهاي نوشتن -

مهارت در نگارش متون  کسبی در نگارش و انشاء، بالغی و ذوق نکاتي ریکارگمهارت در به  کسب: فن نوشتن
ی در متون مختلف ادبي ها هیآراي ریکارگو به  صیتشخمهارت در  کسبی، بالغی و ذوق نکاتی و آراسته به ادبي بایز

  پرورش استعدادها قیطري از هنری و ادبآثار  نشیآفری و کسب مهارت در بادی و زبان

  .شود ینمآموزش داده : سازماندهی متن

  .شود ینمآموزش داده : نوشتن انتقادي -

با توجه به شاخص آموزش مهارت . شود یمي آموزش انشاء مطرح  دربارهدر این قسمت پاسخ به پرسش دوم این پژوهش 

جدول (ي آموزش زبان فارسی ایران  برنامهمتوسطه و نیز با توجه به چگونگی آموزش آن در چارچوب راهنماي  ي دورهانشاء در 

براي آموزش انشاء و چگونگی توزیع  شده درنظرگرفتهي ها مؤلفهرا به لحاظ تعداد  شده ادي ی برنامهنقاط قوت و ضعف  توان یم) 3

  . کردي متوسطه تبیین  دورهدر  ها مؤلفهآموزش این 
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ي  دورهي درسی زبان فارسی ایران براي  برنامهنقاط قوت و ضعف آموزش مهارت انشاء در راهنماي 

  متوسطه با توجه به شاخص آموزش آن 

از طریق  مهارت در تولید متن نوشتاري. ي نوشتاري استها واژهآنها به  لیتبدو  ها دهیا دیتولگفته شد که پایه و اساس انشاء 

و نیز  )سازماندهی متن نوشتاري -فن نوشتن (استفاده از راهبردهاي نوشتن ، )نوشتن هدفمند(ي متناسب با هدف ا گونهنوشتن به 

ي  دورهي آموزش  برنامهي چگونگی آموزش انشاء در  درباره گفته شیپبا توجه به مطالب  .شود یمنوشتن به صورت انتقادي کسب 

. متوسطه توجه به  شاخص تولید متن نوشتاري است ي دورهي قوت آموزش آن در  قطهنادعا کرد که تنها  توان یمي ایران  متوسطه

 شده دانستهانشاء امري  آموزشیي  برنامهي آموزشی داراي نقاط ضعف متعددي است از جمله اینکه در چارچوب این  برنامهاما این 

شاهد این . شوند ینمي آن نیز معرفی ها مهارت ردهخو  شود ینمچرا که تعریف مشخصی براي انشاء مطرح  شود یمو بدیهی فرض 

از طرفی، هیچ یک . شوند یمي آموزش زبان فارسی و ادبیات فارسی مطرح ها هدفي آموزش آن در دل ها هدفامر آنکه حتی 

ي و نیز نوشتن هدفمند، راهبردهاي نوشتن اعم از فن نوشتن و سازماندهی متون نوشتار(ي تولید متون نوشتاري ها رشاخصیزاز 

نیز آموزش دانش مربوط  شده ادي ی برنامه) نگرشی(ي شناختی و عاطفی ها هدفدر . شوند ینمبه صراحت مطرح ) نوشتن انتقادي

 .همچنین، استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش انشاء مدنظر قرار نگرفته است. انشاء مدنظر قرار ندارد شاخصبه 

گفت که  توان یمي متوسطه  دورهي درسی زبان فارسی براي  برنامهي آموزش انشاء در  دربارهشده با توجه به مطالب مطرح 

 .ي شده استزیر برنامهي درسی به صورت سطحی  برنامهآموزش آن در این 

  

  يریگ جهینت

ي  برنامهچارچوب این دریافت که در  توان یمي متوسطه  دورهزبان فارسی ایران براي  آموزشي  برنامهي راهنماي  مطالعهبا   

ي آن ها مهارت خردهو  شود ینمچرا که تعریف مشخصی براي آن مطرح  شود یمو بدیهی فرض  شده دانستهانشاء امري  آموزشی

پیش از اینکه ابتدا چارچوب  پردازند یمي آموزش انشاء ها هدفمستقیماً به بیان  شده ادي ی برنامه گران نیتدو. شوند ینمنیز معرفی 

عدم تدوین شاخص براي آموزش انشاء باعث شده است که در راهنماي . و شاخص آموزش آن را مشخص کرده باشند مفهومی
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ي مهارتی آموزش انشاء به صورت دقیق و مدون مطرح نشود و تنها ها هدفي متوسطه  دورهزبان فارسی  آموزشي  برنامه

به صورت  شده ادي یها هدفهمچنین، . ی مدنظر قرار بگیرندي آموزشها هدفیی از آن به صورت ناقص و مبهم در قالب ها بخش

، با گرید عبارت به.  نائل شوند شده ادي یها هدفبه  آموزان دانشو مشخص نیست که چگونه قرار است  شوند ینمعملیاتی تعریف 

نوشتن انتقادي  زینقانه، و و راهبردهاي مختلف نوشتن خال ندهایفراکه آموزش  افتیدر توان ینمي آموزش انشاء ها هدفتوجه به 

  . شوند یمچگونه به صراحت آموزش داده  شده اداصالً موارد ی نکهیا ای شود یمیی انجام ها مؤلفه ای ها مهارت خردهدر قالب چه 

، شود یم ادگرفتهشده و ی  زبان آموزش داده کاربردي در بافت دستوري ساختارهاو  ها تمیآی، زباني ها مهارتاز آنجا که 

الزم  کنند یم نییتعی رسم ریغی و رسمي ها تیموقعتناسب نوشتار را در  ای اقیس، هدف، مخاطب، بافت و فرهنگ؛ گرید بارتع به

ا این نکته . ي شودزیر برنامه) اجتماعی –بافت زبانی و بافت فرهنگی(است که آموزش انشاء به صورتی متناسب با بافت موقعیت  ام

  .ي متوسطه مغفول مانده است دورهفارسی زبان  آموزشي  برنامهدر تدوین 

ي  دورهآموزش انشاء از ) ي درسی آنها گذشت برنامهاز جمله کشورهایی که شرح (در کشورهاي پیشرفته در سوادآموزي 

و که  دریابند که چرا  شود یمآموزش داده  آموزان دانشدر راستاي نیل به این هدف به . شود یمابتدایی به صورت انتقادي انجام 

 انیبرا در معناي درست آنها به کار ببرند، براي  ها واژهکنند و با توجه به بافت زبانی  چگونه معنا و ساختارهاي واژگانی تغییر می

ي آنها را  لهیوسهاي انتقال معنا به  کنند، تا حدودي صنایع ادبی و شیوه شیآزماروشن مطالب، الگوهاي واژگانی و جمالت را 

 قیطر، بفهمند که چگونه هدف انواع متن از آنها را ارزیابی کنندو  نوشتار خود و دیگران بحث کرده ي ارهدربشناسایی کنند، 

اما با توجه . ي آن تعمق کنند دربارهي خود  نوشته شرفتیپهدف براي  نییتعبا و  شود یمی متن، دستور و واژگان برآورده سازمانده

گفت که قرار نیست  توان یمي متوسطه  دورهزبان فارسی ایران براي  آموزشي  هبرنامي آموزش انشاء در راهنماي ها هدفبه 

ی در  آموزان دانش  . ي متوسطه نوشتن را به صورت انتقادي بیاموزند دورهایرانی حتّ

مثالً . شود ینمي زیر برنامهي متوسطه ایران با کمک فناوري اطالعات و ارتباطات  دورههمچنین، آموزش نوشتن در 

و منتشر کنند،  شیرایو، اصالح، نیتدوي خود را  نوشتهمناسب  پرداز واژه افزار نرمبا استفاده از که  رندیگ ینمیاد  آموزان دانش

بررسی کنند، یا یاد ) رایانه( ها واژهامالي  کننده کنترلي لغت و ها فرهنگدرستی امالي خود را با استفاده از بانک واژگان، 

  .ی را به هر دو صورت الکترونیکی و غیرالکترونیکی بنویسندررسمیغی و رسمي ها نامهکه  رندیگ ینم
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ي متوسطه به  دورهي آموزش زبان فارسی، آموزش انشاء در  برنامهگفت که در چارچوب  توان یم شده مطرحبا توجه به مطالب 

مدنظر قرار نگرفته است و اگر هم  همچنین، آموزش آن به صورت انتقادي. شود ینمي زیر برنامهصورتی متناسب با بافت موقعیت 

از . در مواردي به شکل صوري مطرح شود مانند موارد دیگر تعریف عملیاتی و نیز راهکار عملی آموزش آن ارائه نشده است

  . ي نشده استزیر برنامهطرفی، آموزش انشاء با کمک فناوري اطالعات و ارتباطات 

ي متوسطه موارد زیر براي  دورهي آموزش زبان فارسی در  برنامهشاء در براي آموزش ان شده مطرحبا توجه به نقاط ضعف 

  :شود یماصالح این برنامه پیشنهاد 

 تدوین شاخص براي آموزش انشاء

 ي آموزش انشاء متناسب با شاخص آموزش آنها هدفتدوین 

 ي آموزش انشاء به صورتی متناسب با بافت موقعیتها هدفتدوین 

 ي آموزش انشاءها هدفانتقادي در تدوین  ي نوشتنها یژگیوتوجه به 

 ي براي آموزش انشاء با کمک فناوري اطالعات و ارتباطاتزیر برنامه

 ي درسی مربوط برنامهي آموزش معلمان زبان و ادبیات فارسی همسو با تغییر  برنامهاصالح 
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 از متن امیپ افتیدرتأثیر انسجام بر 

  يسپهراز سهراب » اهویهی در خواب«اخوان ثالث و  ي»بهیکت«با بررسی دو شعر
  مریم در پر

 دهیچک
 افتیدري انسجام و ابزارها  یانسجام واژگانو  یامل ربطعوف، حذ ی،نیگزیارجاع، جادر الگوي انسجام متنی هالیدي و حسن، 

ی عواملمطرح است که در شعر و کاربرد ادبی زبان چه   ها پرسش نیاحال در پژوهش حاضر، . است شده از متن برشمرده امیپ
از متن چگونه صورت  امیپ افتیدر، ندیآ یمیی که  فاقد انسجام به نظر شعرهاشود؟ و در  امیپ افتی درسبب انسجام و  تواند یم
 کارکردي از نظر سپهراز سهراب » اهویدر ه یخواب«از اخوان ثالث و » بهیکت« ي فوق، شعرها پرسش؟ به منظور  پاسخ به ردیگ یم

 »اهویهی در خواب«در  ها آنو ضعف یا فقدان » بهیکت«عوامل انسجام در  کارکردابتدا . است گرفتهی قرار بررسعوامل انسجام مورد 
و چند معنا باشند،  ریپذ لیتأو توانند یمهر دو متن انتخاب شده شعر هستند و  که نیاي بعد،  با توجه به  مرحلهنشان داده شده و در 

 یشناس ییبایاصول زبا  شعر اخوان کهبه دست آمده   جهینت نیا انیپادر شده و  آن دو ارائه  از افتیدري قابل ها امیپی از کی
دست  رومندین ینگرش به انسجام نیدر پرتو ا و است  سو هم، داند یتناسب و اعتدال م ی،هماهنگ عبارت از راهنر  که کیکالس

 ییبایاصول ز با »آوار آفتاب« و »خوابها یزندگ«ي ها مجموعهو اشعاري مانند آن در  يسپهري »خوابی در هیاهو«اما شعر  افتهی
 و یپراکندگ ی،گسستگ  يدارا از ناسازها و يا رو در ظاهر مجموعه نیا از است؛ جهت هم یستیهنر سوررئال مدرن و یشناس

شاعر و  يدستگاه فکراست، وحدت  نیا آمدن دیپدموجب چه  آن و رسد یوحدت م یسرانجام به نوعی است اما خال يفضاها
 .جریان داردکه شعر در بستر آن  ی استقیعم ي فلسفه
 
  
  .مدرن یشناس ییبای، زکیکالس یشناس ییبای، زیاس، انسجام، زبان شنرفرم شع: ها دواژهیکل
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 و طرح پرسش  قیتحقي  نهیشیپمسئله،  انیب: مقدمه-1
 عنوان بهرا  یواژگانو انسجام  یربطی، حذف، عوامل نیگزیجاارجاع، در الگوي انسجام متنی خود، ) 1976(هالیدي و حسن 

یی که تاکنون در ارتباط با انسجام، در زبان فارسی انجام شده  بر ها شپژوه. اند برشمردهاز متن  امیپ افتیدري انسجام و ابزارها
  . مبناي همین نظر است

و سطح متن در  ها وصلرابطه «: از جمله اند کردهانسجام را در زبان معیار و یا زبان ارتباطی بررسی  ها پژوهشبخشی از این 
پیوستگی و همبستگی متن یا «. متون درسی ابتدایی پرداخته است این پژوهش به بررسی عوامل انسجام در) 1385حسابی، (» فارسی

ي دیگري است که نویسنده در آن عوامل درون متنی را براي  مقاله) 81-73: 1378تاکی، (» انسجام و ارتباط مطالب در زبان فارسی
  . ه داردی است، اشارمتن برونتولید متنی منسجم از نظر شنونده کافی ندانسته و به عامل دیگري که 

ساخت گفتمانی و متنی رباعیات خیام و «از قبیل  اند کرده، انسجام را در شعر و کاربرد ادبی زبان بررسی ها پژوهشبخش دیگر 
ي  منظومهنویسنده در بخش پنجم این مقاله به بیان تمهیدات انسجامی در ) 1373یارمحمدي، (» ي انگلیسی فیتزجرالد منظومه

شعبانلو ودیگران، (» فرآیند انسجام دستوري در شعري بلند از عمعق بخاري«. است پرداختهاعیات خیام انگلیسی فیتزجرالد و رب
نویسندگان در این مقاله یکی از قصاید بلند عمعق را از نظر . است پرداختهي دیگري است که به بررسی انسجام در شعر  مقاله) 1387

» ر غزلیات سعدي و بیدل دهلوي، بررسی و مقایسه ده غزل سعدي و ده غزل بیدلانسجام متنی د«. اند کردهانسجام دستوري بررسی 
الگوي انسجام متنی هالیدي و حسن   نویسندگان در این مقاله براساس. ي این مقاالت است جملهنیز از ) 1389یاحقی و فالحی، (
که تعداد عوامل انسجام در  اند گرفتهده و نتیجه را بررسی کر ها غزلاین ) عوامل واژگانی، ارجاع، عوامل ربطی، حذف و جانشینی(

  .ي غزلیات سعدي نسبت به بیدل استریپذ فهماست و این یکی از دالیل سادگی و  تر شیبغزلیات سعدي به طور محسوسی 
ي نیز ، عوامل دیگراند برشمردهدر شعر و کاربرد ادبی زبان عالوه بر عوامل انسجامی که هالیدي و حسن  رسد یماما به نظر 

و نوروزي،  زاده نیحس غالم(» نقش تکرار آوایی در انسجام واژگانی شعر عروضی فارسی«ي  مقالهدر  که چنانکارکرد دارند 
  .اند افزودهرا نیز به عوامل انسجامی هالیدي وحسن » توازن نحوي«نویسندگان عامل دیگري به نام ) 1389
؛ دیآ یمام ضعیف و متن فاقد انسجام الزم براي دریافت پیام به نظر از طرف دیگر، در برخی شعرها کارکرد عوامل انسج 

و چگونگی دریافت پیام از آن دو ) دیآ یمشعر منسجم و شعري که فاقد انسجام به نظر (بنابراین بررسی تقابلی این دو نوع شعر 
 .ضرورت دارد

 امیپ افتی دری سبب انسجام و عواملان چه که در شعر و کاربرد ادبی زب کند یمرا مطرح   ها پرسش نیاپژوهش حاضر، 
» بهیکت«یی به پرسش اول شعر گو پاسخي برا؟ ردیگ یماز متن چگونه صورت  امیپ افتیدري فاقد انسجام شعرها؟ و در شود یم

  . دگرد یمی بررسي سپهراز سهراب » اهویهی در خواب« ي پاسخ گفتن به پرسش دوم شعر براو  شود یم لیتحلو   هیتجزاخوان، 
  قیتحقي پژوهش و روش نظري مبنا1- 1    

 انسجام را به دو شانیا. کند یمتن وجود دارد اشاره م که در یی، به روابط معنا1انسجام) 1969( و حسن يدیهال فیبنا بر تعر 
باعث  يساخت جمالت و عناصر دستور يانسجام دستوردر . یو انسجام واژگان يانسجام دستور: اند نموده میتقس یگروه کل

ابزارها و عوامل به وجود . در متن ذکر شده باشد"که قبال یاسم يبه جا ریکردن ضم نیگزیمانند جا ،گردد یانسجام متون م
و  5یامل ربط، عو4حذف ،3ینیگزی، جا2ارجاع: اند که عبارتند از کرده میبه پنج گروه تقس یسیدر زبان انگل را انسجام ي آورنده

ها  خود واژه یانسجام واژگان در و هستند يدستور يو حذف ابزارها ینیگزیوامل مذکور ارجاع، جاع نیدر ب. 6یانسجام واژگان
دستور و هم به کمک  قیهم از طر یعنید؛ نق دارتعلّ یو واژگان يهم به دو گروه دستور یعوامل ربط. دارند یکارکرد انسجام

 زا  امیپ افتیدر و دهد یم یکپارچگیعوامل به متن  نیا ي موعهشناسان معتقدند که مج زبان .کند یواژگان به انسجام متن کمک م
  ).191: 1989برون و یول، ( سازد یممکن م را متن
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»  يریتصو«و  »يدستور«، »موسیقایی«، »یانسجام واژگان« یدسته کل چهاردر زبان شعر به  نیآفر مقاله عوامل انسجام نیدر ا
به انواع  یانسجام واژگان. شود یمی در شعر معاصر بررس نیآفر عامل انسجام کیبه عنوان » تیروا«و عنصر  گردد یم میتقس
 مطرح »یعوامل ربط«و » ینیگزیجا« ،»ارجاع« در سه گروه  يانسجام دستورو  میتقس »واژگان متضاد و مترادف«، »واژگان ییباهما«
  .گردد یم

  
  بهیعوامل انسجام در شعر کت یبررس - 2

شعر در چهار  نیاعوامل انسجام را در . است» اوستا نیاز ا« ي از مجموعه اخوان ثالث   يشعرها نیاز مشهورتر یکی »بهیکت«
یک عامل مؤثر در انسجام  عنوان بهعنصر روایت را نیز . میده یمی قرار بررسي و تصویري مورد دستوریی، قایموسی، واژگانگروه 

  .میکن یمشعر مطرح 
   یانسجام واژگان 2-1

مو ضوع هر گفته  و . آورد یمشابه و مرتبط به وجود م يها را حضور واژه یانسجام واژگان: اند گفته یواژگانانسجام  ي درباره
گرم،  يهوا هوا، رینظ یبه ناچار از کلمات زند یهوا حرف م ي که درباره يا ندهیگوبه عنوان مثال . کند یم نیامر را تأم نینوشته  ا ای

به وجود  یها در متن، انسجام واژه نیصرف حضور ا. استفاده خواهدکرد ...و  ی، آفتابيابر همی، نيسرد، درجه، رطوبت، ابر يهوا
العات يکه مخاطب را در فضا آورد یم    .)24:1377 صلح جو،( دهد یقرار م یخاص یاطّ

 يها واژه که صورت کیتکرار : اند تکرار گفتهي  دربارهو  کردهي بند  دسته» يندیهما«و » تکرار«نوع  به دورا  یانسجام واژگان
احساسات و  انگریب  نشانه بر اساس نوع  واژه ممکن است نیا. گردد ینشانه محسوب م کیخود  ،ردیگ یم دربر زیآن را ن یفیتصر

 :گفته شده) یواژگان ینینش هم/ییبا هما( يندیهما فیدر تعر .)1373،یاثیغ به نقل از1978 ،فاتریر(  شاعر باشد ای سندهیعواطف نو
 .)11: 1384 ي،ریجهانگ(» است گریکدی کنار گروه در ایچند واژه  ایخود، قرار گرفتن دو  يمعنا نیتر  در ساده يندیاهم«

در ی نمود؛ بررس ییقایموس و ییدر دو سطح معنا  -ي فوقبند دستهی متفاوت با اندک -توان یرا م یدر زبان شعر، انسجام واژگان
  . و تکرار را جزو انسجام موسیقایی به حساب آورد طرح کردممتضاد را  مترادف و يها ژه، واگانواژ ییهما بحث با ییسطح معنا

  :ها واژه ییباهما 2-1-1
شده در  ادی ریالنّظ ما از آن به عنوان صنعت مراعات یبالغت سنت در و کنند یم یرا فراخوان گریکدی ییکه از نظر معنا یواژگان

 شعر نیرا در ا رهایالنظ از مراعات يا دهیتن درهم ي شبکه. )ها نوشت یپدر  1جدول شماره  .رك( است افتهی ژهینمود و »بهیکت«شعر 
  .میکن یم یبررس دگاهید نیا عنوان نمونه بند اول را از به. است در انسجام بافت شعر یکه خود عامل مهم دید توان یم

  )1مصرع+ عنوان شعر: (سنگ تخته و بهیکت
  )1مصرع: (کوه و سنگ، تخته سنگ تخته فتاده و
  )2مصرع+ 1مصرع: (انبوه نشسته، کوه و نشسته، فتاده و کوه و

  )2مصرع: (وستهیپ و گریکدیخسته، با  نشسته و
  )5مصرع+ 4مصرع: (پا و ری، زنجریزنج و وستهیپ

  )6مصرع+ 5مصرع  : (دنیکش و ریزنج ،ریزنج دل و
  )6مصرع: ( دلخواه و دنی، دل و دلخواه، کشدنیدل و کش

  )7مصرع+  6مصرع: (دنیو کش دنیخز
  واژگان متضاد 2-1-2
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دو  .کنند یم یکه ضد خود را در ذهن تداع نیا لیبه حساب آورد به دل نیآفر از جمله عوامل انسجام توان یواژگان متضاد را م
 یوقت. داشته باشند وانندت یم یمتفاوت یدارند قدرت انسجام بخش گریکدیکه در متن از  يا متضاد بسته به فاصله بیدو ترک ای واژه و

 نیا ،ه کار روندب ا اگر در دو بند مختلف شعرندارند ام یچندان یارزش انسجام روند یمصراع به کار م کیدو واژه متضاد در 
  .نباشند یدرپ یها پ بند نیکه ا آن ژهیو به. شود یم تر شیارزش ب

  :مصراع کیمثال دو واژه متضاد در 
   يریپ انینیشیپ، وز يفتاده تخته سنگ آنسو

  ... جفت هرکس طاق نوشته است، هرکس يبرو راز
  :مختلف دو بند متضاد در بینمونه دو ترک

  :3بند
  لب  ریز ییراز غبارآلود را مثل دعا نیا گانهیب یبا لذت ما و 

  میکرد یتکرار م
  :4بند

  يروزیبود پ نیریبود اما سخت ش نیچه سنگ
ت وما   ل، هم خسته هم خوشحایبا آشناتر لذّ

  ...شور ماالمال زشوق و
ت آشناتر« ، با خواندنرسد یبند چهارم شعر م انیخواننده به پا یوقت ت« همتوج ذهن» یلذّ به و  شود یم یدر بند قبل» گانهیب یلذّ

 و دده یم وندیپ گریکدیها را به  از واژگان و مصرع يتر شیاست؛ حجم ب ادیز گریکدیمتضاد از  بیدو ترک نیفاصله ا که نیا لیدل
  . کند یدو بند را مرور م نیا گریذهن مخاطب بار د

  : شعر نیا در گریدو مصرع متضاد د
  بود پر مهتاب   یلیجلشب شط  و
  بود یلیعلشب شط  و

 يمعنا یدوم عظمت را دارد و ، شکوه ویمفهوم بزرگ یمتضاد هستند که اول» لیعل«و» لیجل«دو واژه  دو مصرع فقط  نیدر ا
اماریب ، ضعف ویناتوان يها تکرار مصراع تمام واژه دو نیدر ا ؛اند کرده دایپ یخاص یدو واژه در بافت شعر برجستگ نیا ي را ام 

 یوقت ؛اند قرار گرفته -شعر یانیپابند  -سوم و ششم يبندها انیدو مصرع در پا نیکه ا نیبعالوه ا. متضاد ي دو واژه است بجز
 یلیشب شط جل و«مصرع  یعنیبند سوم  یانیبه مصرع پا درنگ یب» بود یلیط علشب ش و«رسد یمصراع شعر م نیخواننده به آخر

بسته   ریجمع به زنج نیکه ا بوده یلیشب شط جل یزمان .کند یمرور مذهن در  گریبار د کیو تمام شعر را  گردد یبرم» بود پرمهتاب
که آنان  شود یم لیشب شط عل یو وقتبدانند گ را سن تخته تا راز نوشته بر ختندیر یو عرق م کردند ید، تالش مبودن دواریام

  .کنند یلعنت م شیبر دستان خو مانده و رهیخ و اند، خاموش شکست را تجربه کرده
  واژگان مترادف 2-1-3

 نیا در اام) 13: 2002کوتینگ، ( دانند یانسجام در متن م جادیمترادف را از جمله عوامل ا يها گفتمان واژه لیاگرچه در تحل
دو مصراع فراتر  وندیبعالوه از حد پ ها کم است و تعداد آن که نیا لیبه دل؛ ندارد ییقو یمترادف کارکرد انسجام يها واژه شعر
  . رود ینم

  بود  ستادهیا پرسش و شک یگروه
  یبود و فراموش یخستگ لیو خ لیس گریود
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  خاموشاو همچنان  'بخوان '
   ردک ینگاه م ساکت به ما رهیخ 'ما بخوان  يبرا'

  .ستندیهم معنا ن "از نظر دور داشت که دو واژه مترادف در متن کامال دینکته را نبا نیمترادف ا يها واژه یکارکرد انسجام در
   انسجام موسیقایی 2-2

ها در دو  واژه یقیموس. ی دارندخوب کارکرد زبان شعر در کهی دانست نیآفر از جمله عوامل انسجام توان یمرا ها  واژه یقیموس
  .)87 - 81: 1376 ،یکدکن یعیشفبه . رك( قابل بحث است هیقاف یقیو موس یدرون یقیسطح موس

  یدرون یقیموس 2-1
 نیکه از ا يا یمعان و گریدر مجاورت حرف د یخاص هر حرف نیطن ،کلمات یبیو نسبت ترک یاز نظر هماهنگ بهیشعر کت

محسوس است  "کامال »س« یشیشعر تکرار حرف سا نیمصراع آغاز در دو. است يقو اریبس کند یمجاورت به ذهن خواننده القا م
حس سکون و سکوت و نشستن را به خواننده » ش« و» ز«ی شیتکرار حروف سا زیبند و ن نیا گریدي ها در مصرع» س« و با تکرار

بند با  نیا يتمام اجزا. ردتناسب دا "کامال اند نشسته »بسته ریزنج به یخسته انبوه« که در آن ییحس با فضا نیا. کند یالقا م
ج وا يکه دارا شود یآغاز م »میندانست«ي  با کلمهشعر  بند دومسپس  .است خورده وندیبه هم پ ییقایموس يو تکرارها ها بیترک
» س« و واج »میندانست« به بودن مصرع، يا کلمه کی. خورد یم وندیپیی با بند اول قایموسبند دوم از نظر  بیترت نیاو به  است »س«

  . داده است یخاص یبرجستگ
ها از  از مصرع یبرخ و ندیآ یکل شعر به حساب م ییقایموس وندیعامل پ »ش«و » ز«، »س« يها تکرار واجمختلف،  يبندها در

  :ها مصرع نیبرخوردارند، مانند ا يتر یغن ییقایانسجام موس
  یفراموش بود و یخستگ لیخو  لیس گرید و
  )2بند . (وداوفتاده ب سوآن  تخته سنگو 
  )3بند (بود پر مهتاب  یلیجل شط شبو
  )6بند(بود  یلیعل شط شبو 
  )2بند (بار  نیچند گفت یم نیچن

مصراع از  ایاست که با خارج کردن هر کلمه و  يقو يا آن به اندازه ییقایکه انسجام موس افتیدر توان یم بهیبا خواندن شعر کت
  . ندارد ،کند یرا  که در متن القا م یقدرت گریآن، د ییقایدادن قدرت موس حیتوض بافت کالم به منظور

  تکرار 2 -2
تکرار به دو صورت تکرار واژه و  .دارد يقو يانسجام در فرم شعر کارکرد جادیبه عنوان عامل ا زین» تکرار« بهیدر شعر کت
 ژهیو به .اند شده لیشعر تبد یکانون ریتصو تکرار شده که به يا به اندازه ریتخته سنگ و زنج يها واژه؛ شود یم دهیتکرار جمله د

  .دارد دیآن تأک تیبر اهم زین "بهیکت"سنگ که عنوان شعر  تخته
  :تکرار واژه
  جفت  هر کس طاق، هر کس

  خفت  یم یخامش ز خود در زدیکه بگر یچون موج
  یخاموش زیدر نگه مان ن یحت و
  
  دیبار یاز مهتاب م لعنت که یشب

  کرد لعنت  ...........................
   رفت دیباش را و ناالن گفت گوش
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  مان را چشممان گوشبادا  شیب لعنت .....
   .رفت دیبا زیرا ن

  :فیتکرار واژه به صورت رد
  :دهد یمبه خود اختصاص را  فیرد گاهیجاواژه،  تکرار یگاه

  )1بند( ریزنجتا  ،ریزنجبا 
  :از جمله یبخش ایتکرار جمله 

  رفت  دیبا
  بار گرید...سه...دو...کیهال ،
  بار گری، دو ، سه ، د کیهال ، 

  
  بود یلیشب شط جل و
  بود یلیشب شط عل و
  
  ...ده تخته سنگ آنسو فتا
  تخته سنگ آنسو اوفتاده بود و
  : هیقاف 2-3
شعر  را چفت و بست هیقاف یوکوفسکیکه ما چنان است ه بودههمواره مورد توج، استحکام فرم شعر بر انسجام و هیقاف ریتأث

عالوه  هیدر شعر نو قاف .)135: 1342،ماین( است استخوان یآدم ب هیقاف یشعر ب :دیگو یم جیوشی ماین و .)1970مایاکوفسکی، ( داند یم
مختلف  يبندها وندیبند و پ کی يها مصرع وندیدر پ هیقاف» بهیکت« در. دهد یم وندیپ گریکدیبه  زیشعر را ن يها، بندها مصرع وندیبر پ
  .دارد یخوب یکارکرد انسجام گریکدی با شعر

  : يدر انسجام درون بند هینمود قاف
  بود  یکوهانگار  ،تر يفتاده تخته سنگ آن سو

  یانبوهخسته  سو نشسته، نیو ما ا
  ریپ زن و مرد و جوان و

   ياز پا کیل ،وستهیپ گریکدیهمه با 
  ریزنجو با 

                ***  
  یفراموش بود و یگخست لیو خ لیس گریو د         
   یخاموش زیمان ن در نگه یو حت

                      ***  
  دیبار یم که لعنت از مهتاب یشب

  .دیخار یمو  کرد یو پاهامان ورم م
                      ***  

   داندراز مرا  یکس
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  بگرداند میبه آنرو نرویا که از
                    ***  

  خوشحال خسته هم هم ،یو ما با آشناتر لذت
  ماالمال ز شوق و شور

  
  :ها بند نیدر انسجام ب هینمود قاف

  )3بند انیپا.(بود پر مهتاب یلیجلوشب شط 
  )6بند  انیپا.(بود یلیعلوشب شط 

  
  :ينسجام دستورا 2-3

  .کرد میتقس ی، و عوامل ربطینیگزیبه انواع ارجاع، جا توان یرا م يانسجام دستور
کشف مرجع آن مشخص  قیآن از طر ياست و معنا ریقابل تفس گرید يت که با اشاره به عنصراس يعنصر: رجاعا 1-3-1

  . است 8یمتن و برون 7یمتن درون ي دو گونه يارجاع دارا. گردد یم
  یمتن ارجاع برون 2-3-2
  یجا نشسته خسته انبوه نیا ماو 

را  »ریپ جوان و زن و مرد و« ،»خسته انبوه« رینظ ییها نیاگر چه شاعر جانش .از متن است رونیدر ب» ما« یشخص ریمرجع ضم
باشند؟ ممکن است  توانند یم ایهستند و یچه کسان »ما« است که یخواننده باق يسؤال برا نیچنان ا اما هم آورد یم »ما« ریضم يبرا

 یول. آنان بوده استاز  یکیخود شاعر  و کردند یمی زمان شاعر زندگ در کهی بداند مردم را» ما« ریضممرجع  يا خواننده
ها و  زمان ي بداند که در همه یکسان ي را همه »ما« ممکن است زمان و مکان را محدود به دوره شاعر نکند و گرید ي خواننده
  .ي آنان باشند جملهاز  توانند یمشاعر و مخاطب او  و رندیبند و زنج ها گرفتار مکان
متن با بافت  وندیسبب پ یمتن ا ارجاع برونام) 1384 ،يریجهانگ( اند دانسته یشبخ را فافد نقش انسجام یمتن گرچه انسجام برونا 
  .شود یمآن  9یفرهنگ
   یمتن درون جاعار2-3-2

دربند  .دیآ یانسجام به حساب م جادیشعر از عوامل ا نیاست که در ا یمتن از موارد ارجاع درون یکیبه ماقبلش  ریارجاع ضم
 بنابراین . هفت بار به مصرع اول برگردانده شده» ش« ریضم، و دو مصراع دارد ستیست و ببند شعر ا نیتر یپنجم که طوالن

  .ی داردخوبی کرد انسجام کار
  سبکتر بود  رشیکه زنج از ما یکی

  ...باال رفت  گفت و يبه جهد ما درود
  را با زبان تر کرد  شلب

  .مرد شزبان يپندار ماند، رهیخ دوباره خواند،
  ...يدور يدایود ناپرا ربوده ب شنگاه

  .افتاد یکه م يکه پندار مشیفرود آمد،گرفت
  مشینشاند
  :گفت آرام را و شآب دهان دیمک    
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  ینیگزیجا 2-3-3
 متن شود ییبایو ز یکه باعث کوتاه ي، به طورگرید يعنصر يدر جمله به جا يعبارت است از قرار دادن عنصر ینیگزیجا

بر  یدر زبان فارس ینیگزیجا. ردیپذ یصورت م  12بند -ج 11یفعل -ب 10یاسم -الف در سه سطح ینیگزیجا .)1379، یطالقان(
زبان ) 1988( يچون نورمحمد یکه برخ یی، تا جاستیبرخوردار ن ییباال ياز بسامد کاربرد یسیچون انگل ییها خالف زبان

به  ینیگزیجا قیمصرع دارد، سه مصرع آن از طر ، بند اول شعر که هفتبهیا در کتام. اند نوع انسجام دانسته نیرا فا قد ا یفارس
  .خورده است وندیپ گریکدی

  یخسته انبوه سو نشسته، نیا ما و
  ریزن و مرد و جوان و پ

  ياز پا کیل ،وستهیپ کدگریبا  همه
  ریو با زنج

 زن و مرد و« نیجانش »مهه«شده و  »خسته انبوه« نیجانش »ریزن و مرد و جوان و پ « شده است و »ما«کلمه  نیجانش »خسته انبوه«
  .کند یبرقرار م وندیها پ آن نیو ب گردد یبه قبل برم ها بیها و ترک واژه نیاز ا کیذهن خواننده با خواندن هر. »ریجوان و پ

  یعوامل ربط 2-3-4
 و نیا ته از، گذشنیچن هم ،زین :ندمان 13یشیافزا -1 :کرده است میرا به هفت دسته تقس یعوامل ربط )269 :1372(ي ارمحمدی

که، سپس، قبل  یوقت: مانند15یزمان -3 رهیغ که و یی، چون، از آن جاجهی، لذا، پس، در نتکه نیا ي، برارایز: مانند 14یعلّ -2 رهیغ
: مانند 17طیشر -5 رهیو غ وجود نیحال، باا نیآن که، با ا ي، اما، به جایول: مانند 16یضینق -4 رهیکه و غ ی، در حالزتا، پس ا از،
 - 7 رهیو غ که یمعن نی، بدژهیو ، بهگری، به عبارت دیعنی: مانند18یصیتخص -6 رهیو غ که یصورت در که، نیمگرا گر،ا

  .رهیغ هر چند و ،رغم ی، اگرچه، علیحت :مانند19يازیامت
بار به کار  کیو  یحرف س نیا .دارد یخوب اریبس یکارکرد انسجام بهیدر شعر کت» و« وندیمذکور حرف پی عوامل ربط انیاز م

مصراع مستقل و ده  کیبه عنوان  ییبه تنها بار کی. است آمده آغاز مصراع در خاص یبرجستگ با بار ستیب انیم نیا که از رفته
   .است ها به کار رفته ها و جمله واژه انیم وندیبار به عنوان پ

  يریانسجام تصو 2-4
شعر  ریکل تصاوو  دارد يمابعد خودش ارتباط قو ماقبل و ریبا تصو ریتصوهر  دارند، یدرون وندیبا هم پ ها ریشعر تصو نیدر ا
 شده است که هر دو، در بند اول آن آمده است؛ دهیکش ریعمده به تصو ء یدو ش. کنند یحرکت م یوحدت درون کی يبر مبنا

با  ءیدو ش نیهم. یو خستگ پر از خوف ییآمده در فضا در ریبه تصو» خسته یجمع« ءیدو ش نیدر کنار ا» ریزنج«و » سنگ تخته«
  . اند درآمده ریبه تصو گریشش بار دشعر  يبعد يها در بند» جمع خسته«مذکور و  يفضا
 ي شهیاند« و »یهودگیحس ب« ؛کند یو همه را به هم مرتبط م دهد یرنگ م رهایتصو نیا ي و احساس واحد به همه شهیاند کی

مذکور،  یبجز عامل عاطف. است کرده جادیرا ا ریتصاو نیارتباط ب »یاجتماع ياه و جبر نظام یجبر هستبرابر در  دهیفا یتالش ب
 يریآوردن انسجام تصو دیدر پد زین میکرد ادیها  از آن» يانسجام دستور«و » یانسجام واژگان«که با عنوان  ینیآفر عوامل انسجام

 ییباهما«نقش  که نیضمن ا. دارد يریانسجام تصو جادینقش را در ا نیتر شیب» تکرار«عوامل  نیا نیاز ب. مؤثرند اریشعر بس نیا
عوامل «و » ینیگزیجا«، »یمتن رجاع درونا«، »هیقاف«، »یدرون یقیموس«، »واژگان متضاد و مترادف«برجسته است و نقش   زین »واژگان

  .قابل انکار است ریغ زین» یربط
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: 1373ولک،( شلگل لهلمی، ورشع کیفرم ارگان ي ه دربارهآنچ .ی دارداساسشعر نقش  گیارگانفرم  جادیاي در ریتصوانسجام 
 "اجزاء متفقا دیشعر با کیدر «: دیگو یم جیکالر. دید توان یشعر م نیاند در ا گفته یسیمنتقد معروف انگل ،جیو کالر) 2/65
 .)173: 1366،چزید(»کنند دییرا تأ گریکدی

 و انسجام شعر تیرواعنصر   2-5
در شعر اخوان اشاره شده  تیروای بخش انسجامبه . است شده بهیکتسبب انسجام در شعر  کهی است لعوام گریداز  تیرواعنصر 

ي آغاز شعر  توصیف مکان و  نقطه) 444 :1383ی،زرقان. (»انسجام بهره ببرد جادیاي برا تیروای توانسته از خوبي به و«: اند گفتهو 
این آوا خبر از  شنوند یمکجاست،  دانند ینمه آوایی از جایی که ؛ جمع خستدهد یمي روي ا حادثهسپس . اشخاص روایت است

 ثمر یب» راز«؛ اما سرانجام تالش آنان براي خواندن دارد یوامندا آنان را به حرکت و تالش . دهد یمرازي نوشته برتخته سنگ 
کسی راز مرا داند «که نوشته همان است؛  نندیب یماما هربار  گردانند یبرمرا  سنگ تخته ربستهیزنج بهي  خستهدوبار این جمع . ماند یم

  . »که از این رو به آن رویم بگرداند
بند . زدیر یمکنیم نظم منطقی روایت به هم  جا جابههریک از بندهاي شعر توصیف یک بخش از روایت است و اگر بندها را 

: ، بند سومدهد یم سنگ تختهنوشته شده بر ندایی که خبر از وجود راز : توصیف فضا، مکان و اشخاص روایت، بند دوم: اول
، بند »کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند« سنگ برتختهحرکت و تالش براي خواندن راز و دیدن این جمله 

رویم  کسی راز مرا داند که ازاین رو به آن«ي تکراري  جملهباالرفتن یکی و خواندن همان : تالش دوباره، بند پنجم: چهارم
  .نشستن و تالش و نگاه کردن به مهتاب و شب روشن: بند ششم» بگرداند

   بهیکت در شعر یشبکه ارتباط 2-6
 يقو اریبس یو انسجام یدگیتن ، سبب درهميریو تصو ي، دستوریانسجام واژگان یعنی میکرد ادیها  که از آنی مجموعه عوامل

محکم  یانسجام و شبکه ارتباط نیا. کرد جا جابه توان ینمیا بندهاي شعر را  اه مصرعاز  کی چیهي که طور به است شده» بهیکت«در 
به عنوان  بهیمنظور بند اول شعر کت نیا يبرا .میده یو انسجام آن است نشان م یوستگیپ يایکه گو یبا خطوط ریرا در نمودار ز

  :نمونه انتخاب شده است
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 20»اهویدر ه یخواب« کارکرد عوامل انسجام در شعر- 3
ترس «، »ییگهواره و الال«مانند  ییها واژهشعر  نیدر ا. است شده سهراب سپهري برگزیده» آوار آفتاب«ي  مجموعهاین شعر از 

ا ر» یی واژگانباهما«بحث  توان یم کهوجود دارد » ترس و دشمن«، » تهی و ترس«» خنجر و دشمن«، »و دشمن خونیشب« ، »نیو نفر
 توان یم یراحت بهبا وجود این . اند شده»  تکرار«  زین» نینفر« و » ترس«، »بلند یآب« ریها نظ از واژه یبرخ. ها مطرح کرد آن ي باره در

  . و پیام دیگري را از شعر دریافت نمود جا کرد به را جابندهاي شعر 
» ی از هستی یافتن و گرفتار شدن در این تپش کورآزردگ دل«دارد، ابتدا » هشت کتاب«با ترتیبی که دو بند اصلی شعر در 

ي  جهینتدر این دریافت شادي  .ي ناشی از رها شدن از بند زندگی قابل دریافت استو سپس احساس شعف و شاد شود یمدریافت 

ھمھ    
ھمھ    

 از پاي پیوستھ  با یكدیگر

 

 با زنجیر و

 اگر 
 

كشیدت دل مي  
 سوي

 دلخواھي

لیك    
  

تا آنجا 
 كھ

توانستي خزیدنمي  
 بسویش

 

 فتاده  تختھ سنگ

تر یسوآن   

ی بودکوھانگار   

 و
 ما

نسویا  نشستھ 
یانبوھخستھ   

ریپزن ومرد و جوان و   

ریزنجتا   

 

کیل  

 

 رخصت بود
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ي  جهینتاین دریافت را داشت که شادي در  توان یمکردن دو بند اصلی شعر  جا جابهبا  که یدرحالاست، » رها شدن از زندگی«
  . شود یمحاصل » ي زندگی نهادن عرصههستی یافتن و پا به «

  را  نییسبز پا ياهویو ه شمیاند یبلند را م یآب
  دیآرا یبلند، خلوت ما را م یآب

 :شکفد یمترنم سبز 
  .ندینش یمی گوارا، به چشمانم خوابی، چون زننگاه 

  .فکند یمی سالح مرا از پا بترس 
  . شوم یمآتش  – کهندار  زهین -من
  .افشاند یمشبنم نوازش  -بایزدشمن  -او

  .ردیگ یمدستم را 
  . میگذر یم –کهنروزگاران دو مردم  -وما
  . میده یمیی سبزشان، گهواره روان را نوسان الال، و به مییسا یمتن  ها ینبه 

  .شود یمدریافت » ملول شدن از زندگی«و در ادامه » احساس شادي از زندگی و هستی یافتن«از بند باال 
 . ام آمده زار ینبه  شیخو هیساترسان از 

  .رود یفرومر برگها به روان ، و خنجترساند یمی باال ته 
  ؟برکند، تا مرا از من کوی دشمن 

  !کورتپش : ستیزبه  نینفر
  ! نینفر. ی بودخونیشبدچار بودن گشتم، و  

  !یی موهومخداي ندانم چه ا، نیبرچی مرا هست
  شکافتي من، مرمر بس تن را  زهین

  .دیدر نهیسغم را نتواند  نیا کهو چه سود، 
  !نیریشدلهره : ستیزبه  نینفر
  . شکنم یمرا تن  -ي خطرها راههیب اری –ام زهین

  دیسا یمبه هم  ها ین. چدیپ یمی حادثه ته، در شکستي صدا
  :نشان داد توان یمابن تفاوت دریافت را در جدول زیر 

  
  2پیام قابل دریافت از بند   1پیام قابل دریافت از بند   متن                 

د اصلی در متن شعر با ترتیبی که دو بن
  هشت کتلب سپهري دارد

ی از هستی یافتن و گرفتار آزردگ دل
  شدن در این تپش کور

احساس شعف و شادي ناشی از رها 
  شدن از بند زندگی

یی دو بند اصلی جا جابهمتن شعر با 
  شعر در این مقاله

هستی یافتن و پا به «ي  جهینتشادي در 
  ي زندگی نهادن عرصه

  ملول شدن از زندگی

  .ی کردسیبازنوي گوناگون ها صورتو شعر را به  بیترک گریکدي  مختلف را با یها مصرع توان یم یحت
  :ها  مصرعنمونه ترکیب 

 .ام آمده زار ینبه  شیخو هیسا، ترسان از ترساند یمی باال ته
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  دچار بودن گشتم، 
  ! نینفر. ستیزبه  نینفر. ی بودخونیشبو 

ي و افقی فاقد انسجام الزم است و عمود، با وجود کارکرد برخی عوامل،  شعر در محور گفت توان یمي باال ها سیبازنوبنابر 
  . است افتهین، دست شود یممشاهده » کتیبه«در  چه آنبه فرم محکمی از قبیل 

از پراکندگی تصویرها و تناقض در  توان یمانسجام واژگانی، دستوري، موسیقایی این شعر ضعیف است،  که نیاعالوه بر 
  . اي شعر به عنوان دو عامل مهم در عدم انسجام شعر یاد کردفض

  :ها ریتصو یپراکندگ 3-1
شعر  نی، در اکند یم تیحمای و را فراخوان گرید ریتصو ،ریمطرح است و هر تصو يریکه در آن انسجام تصو» بهیکت«برخالف 

ي تصاویر؛ زن و مرد و جوان و پیر،  هیبقوري است که تصویر مح سنگ تخته، »کتیبه«در . پراکنده رهایآزاد است و  تصو ها یتداع
از عنوان شعر نیز  که چنان» خوابی در هیاهو«اما در  ردیگ یمحول همان محور شکل  شانیوگوها گفتو  ها آنتوصیف حاالت 

مفهوم  کی يرا؛ شاعر بشود یمدیده  يریتراکم تصودر شعر تزاحم و . اند پراکندهتصویرها مانند تصاویر یک خواب  دیآ یبرم
- در شعر دیده ) 12-1(ي ها مصرع  دوازده گزاره، »افتنی یترس و اندوه از هست«براي مفهوم : ؛ مثالگزاره آورده است نیچند

  .شود یم
 .شود یم دهیشعر د يدر فضاو  ها بیدر ترک تناقض. در شعر است یپراکندگ جادیعوامل ادیگر بحث تناقض و تعارض از 

که انسجام شکن است همان تناقض در  یاما تناقص. هستند ها بیترک نیاز جمله ا» بایدشمن ز«و » سبز ياهویه« ،»نیریدلهره ش«
 خونی، بودن را شبفرستد یم نینفر ستیخود ترسان است، به ز ي هیاز سا یشاعر از طرف.  ها بیشعر است نه تناقض ترک يفضا

 يم سبزترنّ ي،دیترس و وحشت و ناام يفضا نیدر هم گریاز طرف د و دنیاو را برچ یکه هست خواهد یموهوم م ي، از خداداند یم
   .گواراست یرا که چون خواب بایز یکه درحال شکافتن است و نگاه زن ندیب یرا م

  و انسجام شعر تیعنصر روا 3-2
این روایت  .شود ینم دهید این شعردر هست، » کتیبه«که در  یاست اما انسجام ییروا يشعر »بهیکت«همانند  »اهویدر ه یخواب«

از دو بخش تشکیل شده؛ بخش نخست نارضایتی از هستی یافتن است و بخش دوم شادي و شعفی است که در نتیجه رهاشدن از 
 و رهایو تراکم تصو یپراکندگ لیبه دل. کرد جا جابه توان یمگذشت دو بخش روایت را  که چناناما . شود یمزندگی حاصل 
  .نتوانسته به انسجام شعر کمک کند تیروااهاي فاقد تداوم و شکل، و فضشعر،  يتناقض در فضا

، روایت در کنار عوامل دیگر انسجام که رسد یمبه نظر اما  ،است شده ادیبه عنوان عامل انسجام شعر  تیاگر چه از عنصر روا 
 توان ینم» اهویهی در خواب«عر گذشت در ش که چنانبه انسجام شعر کمک کند و  تواند یماشاره شد،  ها آندر بخش نخست به 

. ، سراغ گرفتشد دادهنشان » کتیبه«ي ارتباطی قوي که در  شبکهرا با آن » يریتصو«و » موسیقایی«، »يدستور«، »یواژگان«انسجام 
  :اند گفتهي شعر سپهري  درباره که چنان

در شعر  ییها و خلق فضاها امتجانساست ازناسازها و ن یبیرا داراست، ترک آن يها یژگیو يهنر سوررئال که شعر سپهر
 یمرز و نامحدود و ب یب يوندهایبا پ زیو شگفت انگ بیغر يرهایتصو نشیفاقد تداوم و شکل و آفر ایخواب و رؤ يهمانند فضا

 . )320: 1385فتوحی، ( لیدل

  
  از شعر  امیپ افتیدر - 4

 یدر واقع به انسان آزرده خاطر از جبر هست ،دهد یمآن  يشعر و به خواننده در بازساز نشیکه به خود در آفر ییبا آزاد يسپهر
با زبان  »بهیکت« اگر اخوان در. تجربه کند  -شعر يایدر دن اگرچه -را  يکه آزاد دهد یفرصت را م نیا یاجتماع يها و جبر نظام
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 يها جبر نظام ای و یبر هستبشر از ج يو بند است، آزاد دیپر ق يها در نظام يگرفتار یشعر منسجمش، که خود آن انسجام نوع
، هم خود تجربه کرده و هم به ينظام آزاد شعر را در يهمان مفهوم آزاد ي، سپهرکند یم ادیو ارباب قدرت را فر یاجتماع

 و یرو گسستگ نیا از. آورد یم دیپد در شعر يوندیپ ي شاعر رشته يدستگاه فکر پنهان و يدئولوژیا نیهم. کند یخواننده منتقل م
در «: اند سخن که گفته نیا و. دارد یهماهنگ از شعر دریافت کرد، توان یکه م ییو محتوا هیما سخن او با درون ي برونه یکندگپرا

 يگفتارها يظاهر ینظم یتر در ب و شاعرانه تر قیعم یمنطق توان یم دیسرا یم یستیشعر سوررئال نیکه با نبوغ راست يشعر شاعر
 يو تیّخالق ندیشاعر و فرا اریجهان ناهش ي ها یآشفتگ ي همه یمنسجم يپنهان و دستگاه فکر ینظم ییگو. کرد دایپ اش دهیشیندین

   .کند دایمصداق پ تواند یم يسپهراین قبیل اشعار  ي در باره ،)324همان ،: یفتوح(» کند یم يرا رهبر
و مضطرب  شیتشوي نگاه پر سپهر. دید توان یمي نگرش او را نسبت به جهان سپهري شعر  گسستهو  شکستهنظام  نیادر پس 

او . است کرده منعکسي شعرش          پراکندهي ها ریتصوو  ها گزاره نیبی خالي فضاها،  ها تناقض نیهمی در هستانسان امروز را به 
ي ها درنگرا با  خواننده کهآورده  دیپدي شعر فضایی در ها شکافو  کردهي بازی نوعبه  رهایتصوو با  دهیچي ا گونهرا به  کلمات

 .  کند یمی رو به رو میعظ
  

   یشناس ییبایز یو مبان انسجام - 5
با شعر در  انسجام. فاقد انسجام است» اهویهی در خواب«و  منسجم ي، شعر»بهیکت«گفت  توان یچه تاکنون گذشت م براساس آن

و تناسب  یهماهنگ را که هنر در آن عبارت است از کیکالس یشناس ییبایشعر اخوان اصول ز. دارد وندیپآن  یشناس ییبایز یمبان
 يسپهري »خوابی در هیاهو«ا شعر ام افتهیدست  رومندین یآن به انسجام یو درون یرونینگرش فرم ب نیدر پرتو ا و رفتهیو اعتدال پذ

از  21کند یم يرویپ یستیوررئالهنر س مدرن و یشناس ییبایاز اصول ز »آوار آفتاب« و »خوابها یزندگ« درو اشعاري از این قبیل در 
  .یخال يفضاها و یو پراکندگ یگسستگ يدارا ها و است از ناسازها و نامتجانس يا رو در ظاهر مجموعه نیا
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  جهینت
هالیدي و چه  عالوه بر آن در شعر و کاربرد ادبی زبانگفت،  توان یمي انجام شده در این مقاله ها لیتحلبر اساس تجزیه و 

  . دارند ژهیکارکرد و يریو انسجام تصو ییقایاند، انسجام موس عوامل انسجام متن برشمردهعنوان  بهحسن 
به مسئله انسجام به دست آمده که  جهینت نیا ياز سهراب سپهر» اهویدر ه یخواب«اخوان ثالث و » بهیکت«شعر  لیو تحل هیبا تجز

ی، هماهنگ که هنر در آن عبارت است از کیکالس یشناس ییبایشعر اخوان اصول زدر  شعر بستگی دارد؛ یشناس ییبایز یمبان
اصول  توان یمسپهري » خوابی در هیاهو«شعر اما در  افتهیدست  رومندین یبه انسجام نمود پیدا کرده و بدین ترتیبتناسب و اعتدال 

 و یو پراکندگ یگسستگ يرادا از ناسازها و يا رو در ظاهر مجموعه نیاز ارا دید؛  یستیهنر سوررئال مدرن و یشناس ییبایز
ی ، پراکندگیگسستگ نی، همشدهمنعکس  یانسان امروز به هست شیشعر نگاه پرتشو نیکه در ا جا از آن ولی .ی استخال يفضاها

وحدت  نیچه سبب ا آن و رسد یوحدت م یبه نوع هایی سرانجامشعربنابراین چنین . ي شعر استمتناسب با محتوا یخال يو فضاها
  .جریان دارداست که شعر در بستر آن  یقیعمي    شاعر و فلسفه يستگاه فکرد، شود یم

 و ماین ریگرچه تحت تأث »ها خواب یزندگ«را هم قبل از  مسئله نیا وا ؛سرودن شعر در فرم منسجم را دارد ییتوانا يالبته سپهر 
منسجم سپهري را با شعرهایی که فاقد انسجام به نظر ي ها شعر توان یمي بعدي ها پژوهشبنابراین در . هم بعد از آن نشان داده است

ي کارکرد عوامل انسجام، مبانی زیبایی شناسی و دریافت پیام از شعر او دست  دربارهی توجه قابل، مقایسه کرد و به نتایج رسد یم
  .یافت

  
  
  
  ها نوشت یپ

  
1 - Cohesion 

 - Reference 2 
 3 - Substitution  
4 - Ellipsis  

5 - Conjunctives  
lexical cohesion  - 6 

  :بهیکت شعر ها در واژه ییباهما1جدول 
  مصرع= م 

  2بند  2بند
 2م: ایروندا و 

  3م+ 2م: و آوا ایرو
  2م: یخستگخوف و 

  2ی موخستگ ایرو
  3م: وکجاجا 

  3م+ 1م: میندانستو  میدینپرس

 4م+ 2م:ندا وگفتن
 5م: ریپ و انینیشیپ

  5م+ 6م: ریپراز و 
  5م+ 6م: انینیشیپراز و 

  8م: صدا وموج 
  8م:  یوخامشموج 
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  3م+ 2م: گفتن آوا و
  4م+ 2م:گفتن ندا و

  5م: ریوپ انینیشیپ
  5م+ 6م: ریپراز و 

  5م+ 6م: انینیشیپراز و 
 2م: ایروندا و 

  3م+ 2م: و آوا ایرو
  2م: یخستگخوف و 

  2ی موخستگ ایرو
  3م: وکجاجا 

 3م+ 1م: میندانستو  میدینپرس

  3م+ 2م: آوا وگفتن

 8م: ی و خفتنخامش
 8م: ختنیگرموج و 

  8م: ختنیگری و خامش
  12م+ 11م: شکنگاه و 

  12م+ 11م: نگاه و پرسش
  12م : ستادنیوا شک

  همان: ستادنیاپرسش و 
  همان: و پرسش شک
  13م: یفراموشو  شک

  همان: یخستگو  لیخ
  14م+ 13م: یخاموشی و خستگ

  همان :یخاموشی و خاموشی و فراموش
  

  
  3بند   3بند   

 1م: شب و مهتاب

  همان: شب ولعنت
  همان:دنیبارلعنت و 
  همان:دنیبارمهتاب و 

  2م: پا و ورم
  همان: دنیخارورم و 
  همان:دنیخارورم و 

  همان: دنیخارپا و 
  3م+ 2م: ریزنجورم و 

  همان: ریزنجو  دنیخار
  3م: ینیسنگو  ریزنج

  همان:لعنت و گوش

 4م: ناله و گوش

  5م+ 4م: یوخستگناله 
  5م: گوش وچشم

  7م: دنیخزرفتن و 
  9م+ 8م: راز و خواندن

  1م: راز و غبارآلود
  همان: راز و دعا

  11م : رلبیزدعا و 
  12م+ 11م: تکراردعا و 

  13م: شب ومهتاب
  همان: شط ومهتاب
  

  4بند   4بند 

 4م+ 2م+ 1م : ، دو، سهکی
  3م: هیگر، عزا، دشنام، زانیعرقر

  5م: نیریشو  نیسنگ

 5م: يروزیپو  نیریش

  6م: لذت و خوشحال
  7م+ 6م: خوشحال وشوق
  7م: شوق وشور
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  5بند   5بند 
 2م: جهد و درود

  همان: جهد و باال
  3م: خط  و خواندن

  همان: خاكو  دهیپوش
  همان: و گل دهیپوش

  همان: گل و ستردن
  همان: و ستردن خاك

  5م: لب و زبان
  همان: زبان و تر
  همان: لب و تر

  7م: سکوتنگاه و 
  8م+ 7م: رهیخنگاه و 

  8م: رهیخپندار و 
  9م: نگاه ربودن

  همان: دایناپنگاه و 
  همان: نگاه و دور

 همان: و دور دایناپ
  10م+ 9م: و خواندن دنیخروش

  11م: و نگاه رهیخ 
  همان: و نگاه ساکت
  12م: وصدا ریزنج
+ 12م: ییاثنای و لخت

  13م
: فرودآمدن و گرفتن

  14م
  همان: گرفتن و افتادن

: ود آمدن و افتادنفر
  همان

  15م: افتادن و نشاندن
+ 16م: دست و جهد

  2م
م + 16م: دست و زبان
5  

  
   

  
  

  6بند   6بند 

 3م+ 1م: کردننشستن و نگاه 

  3م: کردنمهتاب و نگاه 
  

 همان: مهتاب و روشن
  4م: لیعلشب و 

  4م: شب و شط
    

  

Endophoric  – 7 
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Exophoric  – 8 
9 - Cultural context 

- Nominal 10       
11- verbal  
12 - Clausal 
13 - additive 
14 - Causative  
 15 -Temporal 
 adversative 16- 
 17- conditional    
 18- Specifying 
Concessive 19- 

  
  .را نییپا سبز ياهویه و ،شمیاند یم بلند را یآب -20

  . ام آمده زار یبه ن شیخو هیسا ترسان از 
  .رود یبه روان فروم برگها خنجر و ،ترساند یم االب یته 
  من برکند؟ از مرا ا، تکو یدشمن 

  !ش کورپت: ستیبه ز نینفر
  ! نینفر. بود یخونیشب و گشتم، نبود دچار 

  !موهوم ییندانم چه خدا يا ،نیبرچ مرا یهست
  شکافت بس تن را مرمر من، ي زهین
  .دیدر نهیس نتواند غم را نیکه ا چه سود، و
  !نیریدلهره ش :ستیبه ز نیفرن
  . شکنم یتن م را -خطر يها راههیب اری –ام زهین

  .دیسا یبه هم م ها ین .چدیپ یحادثه م یته در شکست، يصدا
  :شکفد یترنم سبز م

  .ندینش یبه چشمانم م گوارا، یچون خواب ،ینگاه زن
  .فکند یم پا از سالح مرا یترس ب

  . شوم یآتش م –کهن  دار زهین -من
  .افشاند یشبنم نوازش م -بایدشمن ز -او

  .ردیگ یم دستم را
  . میگذر یم –مردم روزگاران کهن دو -وما
  .میده ینوسان م گهواره روان را سبزشان، ییبه الال و ،مییسا یتن م ها یبه ن
  .دیآرا یم را ت ماوخل بلند، یآب
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کرده  لیکه تحص یرانیزبان هوشنگ ا در را سمیسوررئال ژهیو به و سمیمدرن يسپهر« :میخوان یشعر نو م یلیتحل خیدر تار -21
خروس  ریدب سر یرانینگاه هوشنگ ا و شهیاند ریشدت تحت تأث که به را »خوابها یزندگ« 1332 در. کند یاروپاست کشف م

  .)1:1370/573،يشمس لنگرود( کرد است منتشر یجنگ
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 لسفه در ایران و مقایسه ي آن با مغرب زمینادبیات و ف نگرشی بر پیوند
   
  1مرتضی دررودي جوان

  
  چکیده

که بنا بر حصري منطقی عموم این  گذرد یگوناگونی م يها و گذرگاه ها طهیبشر در سیر تکاملی معرفت خویش از ح
ته ي نخست، فلسفه و در میان از میان معارف دس. ها به دو دسته ي مجزاي معارف عقلی و معارف شهودي قابل انقسام اند گذرگاه

هرچند ادیبان بزرگ و مکاتب . باشد یدست آوردهاي متعلق به دسته ي دوم، هنر و به طور خاص، ادبیات حایز برترین جایگاه م
گوناگون ادبی با فالسفه ي برجسته و نحله هاي مختلف فلسفی قرابت فراوان داشته اند و میان این دو قلمرو فرهنگی همواره 

ات و تأثرات فراوانی در جریان بوده است؛ لیکن نشان دادن کیفیت این تعامالت و تبیین تقدم و تأخر این دو مقوله نسبت به تأثیر
نگارنده در جستار حاضر . فهم و شناخت دقیق تر مکاتب ادبی و حکمی را در پی داشته باشد تواند ییک دیگر از اموریست که م
اسالمی و اذعان به تأثیر قطعی  –بنیادین میان ادبیات و فلسفه ي غرب با ادب و حکمت ایرانی  يها بر آن است که با بیان تفاوت

و بلکه تقدم نسبی استقالل نسبی ادبیات فارسی از مکاتب فلسفی  نهد یفلسفه ي اروپا بر ادبیات آن سامان، با ادله اي که فراپیش م
  .را به اثبات رساندآن بر حکمت اسالمی 

  
  

  مکاتب ادبی، مکاتب فلسفی، معرفت شهودي، معرفت عقلی،  :اه کلید واژه
  

                                                        
 .مقطع دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی دانشجوي -١
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  مقدمه
عوامل بسیاري در مسیر این  ستا مودهیپ یاز دیرباز که کاروان فرهنگ و تمدن بشري در مسیر پر فراز و نشیب خود راه م

گ که مجموعه ي معارف و فرهنبنا به فرض پذیرش رأي برخی صاحب نظران، . کاروان و نحوه ي طی این مسیر نقش داشته اند
و به بیان دیگر فرهنگ، جنبه ي نرم افزاري است دست آورد هاي بشر و تمدن که نمود عینی و بیرونی این دست آوردهاي درونی 

در مسیر تحول ) 34و مفهوم فرهنگ ص  ها فیتعررجوع شود به (زندگی متکامل بشر و تمدن جنبه ي سخت افزاري آن است، 
گام در پیش و رو به تکامل و تعالی و چه آن هنگام که گام در نشیب و رو به جانب انحطاط و حضیض دارد  چه آنگاه که –خود 
 يازهایاگر از ن. دینما یتحت تأثیر عوامل متعددي است که این حرکت رو به پیشرفت یا انحطاط را رقم زده آن را تسریع م –

که مقوله ي بسیار  –و نقش این عوامل در پرداختن وي به امور برتر  اومادي  يازهایابتدایی زندگی بشر از قبیل مسائل اقتصادي و ن
بگذریم و تنها بر روي مسائل و مقوالت فرهنگی و معرفتی صرف،  –هاست  ها و تمدن مهمی در شکل گیري و پیشرفت فرهنگ

فت که بسته به ویژگیها و خصوصیات متمرکز شویم، این مقوالت معرفتی را نه عواملی ثابت و یکسان، بلکه عواملی خواهیم یا
هر قوم و ملتی از تاریخ، طبیعت، روحیه، عقالنیت و . مختلف اقوام و به تعداد اقوام و ملل موجود، متفاوت و گوناگون است

که بیانگر نوعی تشخص  –ویژگیهاي مادي و معنوي مختص به خود برخوردار است که بر روي هم، همه ي هویت آن قوم را 
سایر عناصر  يها هیبراي پی بردن به زیر بناهاي فکري و معرفتی یک ملت که به منزله ي پا. دهد یتشکیل م –ن قوم است فرهنگی آ

و مقوالت فرهنگی از قبیل هنر، فلسفه، دین، علم، ادبیات و جزء اینها محسوب است و سبب شکل گیري و جهت دهی به روند 
را شناخت که البته این مرحله از شناخت نسبت به اقوام و جوامع  ها یژگیت این و، باید نخسباشد یتولیدات فرهنگی و تمدنی م

بشري به دلیل وسعت کمی و کیفی فوق العاده ي جوانب مختلف فرهنگی جوامع و غیر قابل احصا بودن آنها و از سوي دیگر عدم 
ده است، امري بسیار دشوار و تقریباً غیر امکان احاطه بر تمامی دست آورد هاي یک ملت که در طول تاریخ، فراهم آورده ش

بنا بر این هرچند . اما صواب آن است که اهمیت و حساسیت این امر، به مراتب بیش از دشواري انجام آن است.دینما یممکن م
 د هايدست آورپس با بررسی و مشاهده . کشیدن آب این دریا  ناممکن است لیکن از آن بی نهایت به مقدار تشنگی باید آشامید

. آن اصول و زیر بناهاي معرفتی یک قوم پی بردبرخی از و در نتیجه به  ها یژگیبه برخی از و –هرچند نه تمام  - توان یفرهنگی م
در برترین و  ها زهیو انگ ها شهیکه مجموعه ي برترین اند –به شناخت فرایند شکل گیري ادبیات ملتها  توان یماز همین رهگذر نیز 

ما در این جستار بر آنیم که از این منظر در اصول و مبانی ایجاد و شکل . دست یافت – هاست وهیها و هنري ترین شزیباترین قالب
به مقایسه اي میان شکل گیري ادبیات فارسی و ادبیات مغرب از همین نظرگاه ایران زمین بنگریم و سپس و فلسفه گیري ادبیات 
  . زمین بپردازیم

نه به قطع و یقین بلکه با  _و با تأملی ژرف در این باره انب مختلف فرهنگ و تمدن در مغرب زمین با نگاهی فراگیر به جو  
. که در آن سامان فلسفه یا شیوه ي تفکر سیستماتیک اساس و مبناي سایر معارف استجانب متمایل شد ین دب توان یم -ظنی قوي 

تقسیم علوم به حکمت نظري و حکمت عملی . اند رفته یلسفه به شمار مبه نحوي که از ابتدا سایر علوم و معارف، زیر مجموعه ي ف
نیز با نظر به تحوالت فرهنگی . گواه این مدعاست –تحقیقات و تفحصات ارسطو، فیلسوف بزرگ یونانی است  برگرفته ازکه  -

رهنگ و تمدن آن سامان، ف يها نهیکه تحول در هر یک از زم گردد یغرب که مهم ترین آنها رنسانس بوده است، مشاهده م
تأثیر شگرف مکاتب فلسفی بر شکل گیري مکاتب مختلف هنري و ادبی اروپا را . فلسفی بوده است يها مسبوق به تحول نظام

ها و اقوام  این موضوع گاه سبب شده است که برخی شرایط فرهنگی و معرفتی مغرب زمین را بر سایر فرهنگ. انکار کرد توان ینم
ایران تعمیم دهند و عوامل مبنایی فرهنگی در غرب را در مشرق زمین و بویژه ایران داراي همان کارکرد کلیدي و جهان از جمله 

از این رو کوشیده اند فلسفه به معناي مصطلح آن را سبب شکل گیري، ایجاد و قوام سایر مقوالت فرهنگی . مبنایی به شمار آورند
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ی برخي سواز  کهرا  اتیادبو  حکمتی عندو مقوله ی نیای دوشادوشی و همگامد هرچن. از جمله هنر و ادبیات محسوب دارند
  .ستین انکاردارد محل رد و  تیحکای ژرف نگاهاست و از  دهیگردمطرح  شمندانیاند

ي کاری کالمی و فلسفي و فکري ها پشتوانهبدون در نظر گرفتن  ژهیبوها  هنر خیتاراز  کاملنسبتاً جامع و  فیتوصو  فیتعر«
  )1ی ص ادبو انواع  سبکهاها،  ، دورهمکتبهای، پارسادب  خیتار، رانیا(» .دینما ینم حیصحچندان 

نگارنده نخست به بیان چند تفاوت میان کارکرد فلسفه در اروپا و ایران پرداخته سپس به تالشی اندك در جهت تبیین ارتباط  
یان ذکر است که نوشتار حاضر نه حکمی قطعی و غیر قابل خدشه و نه شا. دینما یمیان فلسفه ي اسالمی و ادبیات فارسی مبادرت م

محققانه که چه در تأیید و  يحتی نظریه اي اثبات شده بلکه طرح یک فرضیه و به منزله ي فتح بابیست براي تفحصات و جستارها
ق و پیش نهادن این طرح براي مدعاي نگارنده در این جستار جز طرح موضوع تحقی. چه در رد این فرضیه به عمل خواهد آمد

  .اندیشیدن در پیرامون آن نیست

  
  تفاوتهاي معارف عقلی و معارف شهودي در ایران و غرب      

. نخستین تفاوت میان فلسفه و تفکر فلسفی در غرب و ایران، تقلیدي بودن آن در فرهنگ ما و اصالت آن در اروپاست – 1
اگر از . ترجمه ي آثار فلسفی حکماي یونان و سپس شرح و نقد آن آثار آغاز گردید که حکمت در میان مسلمانان با میدان یم

تألیفی آریایی بر  –برخی خطاهاي متداول در فلسفه پژوهان غربی در استناد فلسفه اسالمی به اعراب و سپس رجحان عقل ترکیبی 
) 100رجوع شود به تاریخ فلسفه در جهان اسالمی ص (عقل افتراقی سامی و در نتیجه فاقد اعتبار دانستن حکمت اسالمی بگذریم،

  .اقتباس شیوه ي تفکر فلسفی مسلمین از سایر حکما بویژه حکماي یونان انکار ناپذیر است
گروهی از محققان به کلی منکر آن شده اند و . در پیرامون فلسفه اسالمی نظرات و آراء مختلف و متضادي پدید آمده است«

گروه اول یعنی منکران فلسفه اسالمی برآنند که آنچه تحت این عنوان ارائه . فلسفه اي را مسلم داشته اند گروهی دیگر وجود چنین
ارسطو و نو افالطونیان نیست که به وسیله سریانیان به عربی ترجمه شده و در سایه  يها شهیاز اند ییها زهیگردیده چیزي جز آم

عرب را  ندیگو ییا آن که م... دور از جزیرة العرب رواج یافته  يها نیدر سرزم دولت عباسی که روح ایرانی بر آن سیطره داشته
مقدمه اي بر تحقیق در فلسفه (کتاب گوتیه به نام . فلسفه اي نیست و آنچه در این زمینه مدون شده تکرار فلسفه نو افالطونیان است

تاریخ فلسفه در (».، همه بیان کننده چنین نظراتی هستندو مؤلفات ارنست رنان و مباحث ویکتور کوزن در تاریخ فلسفه) اسالمی
  )99جهان اسالمی،ص 

فلسفه عربی هدفش وفق دادن بین فلسفه ارسطو و افالطون و : دسته اي دیگر از محققان فلسفه عرب را چنین توجیه کرده اند«
  )100همان، ص (».بین عقل و دین است

انکار نمود و به تصریح بسیاري از منتقدان و صاحب نظران،  توان ینم هرچند استحکام حکمت در میان حکماي اسالمی را
فلسفی ما بعد الطبیعی رشد و پیشرفت داشته است و حتی  يها حکمت ما بعد الطبیعی در نزد مسلمانان بسیار بیش از سایر نظام

ر سدد پیوند دادن تعالیم دین که د –حکماي بزرگ قرون وسطاي مسیحی از قبیل توماس آکویناس و قدیس سنت آگوستین نیز 
  .نیز نتوانسته اند در حکمت الهی تا این پایه فرا روند –مسیح با آراء فلسفی افالطون و ارسطو بوده اند 

روي هم رفته در آن فنی که از قدیم به عنوان فلسفه ي حقیقی یا علم اعلی شناخته شده است یعنی فن تحقیق در نظام کلی «
هستی در اروپا چه در قرون وسطی و چه در دوره ي جدید پیشرفت قابل مالحظه اي حاصل نشده است  يها عالم و توضیح سراب

و یک سیستم قوي و قانع کننده اي که فلسفه را از تشطط و تفرق و پراکندگی نجات بخشد به وجود نیامده و همین امر موجب 
انصاف داد فالسفه ي اسالمی که بیشتر همت خویش را صرف  و الحق باید... ضد و نقیض در اروپا شده است  يها پیدایش مشرب

تحقیق در این فن کرده اند خوب از عهده ي این کار بر آمده اند و فلسفه ي نیم کاره ي یونان را تا حد زیادي جلو برده اند و با آن 
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ر فلسفه ي اسالمی بیش از هفتصد که فلسفه ي یونان در ابتداي ورود در حوزه ي اسالمی مجموعاً بیش از دویست مسئله نبود د
مسئله شده است و به عالوه اصول و مبانی و طرق استدالل حتی در مسائل اولیه ي یونان به کلی تغییر کرده و مسائل فلسفه تقریباً 

  )17اصول فلسفه و روش رئالیسم،ص (».خاصیت ریاضی پیدا کرده است
نخست بار از حکماي یونان و از طریق آشنایی با آثار و کتب آنان بر لیکن این واقعیت که مسلمین این شیوه ي تفکر را    

البته الزم به ذکر است که تأثیر حکمت و حکماي یونان باستان بر مسلمین و نقش آنان در تأسیس . گرفته اند محل تردید نیست
  .گرفته است علمی و عقلی متعلق به مسیحیت صورت يها فلسفه ي اسالمی با واسطه ي جهان مسیحی و حوزه

مشاهیر فالسفه ي عیسوي عده ي دیگري از فالسفه از مذاهب دیگر مسیحی خاصه از یعقوبیان و نستوریان بر اثر نزدیکی «
فراوان با مسلمین و این که غالباً در دوره ي نهضت علمی مسلمین با آنان معاصر و هم قدم بوده اند تأثیراتی شگرف در تکوین 

بعضی از معلمین مسیحی استاد فالسفه و متکلمین اسالمی بوده اند و تحقیقات آنان در شکل گیري عقاید فلسفه ي مسلمین کرده و 
شاگردانشان تأثیر فراوان داشته است و به هر حال این نکته مسلم است که افکار مسیحیان مشرق در میان حکماي اسالمی و معتزله و 

تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی، (».ارد به اصول دینی اسالم نزدیک شده استبعضی دیگر از فرَق ادامه یافته و در پاره اي مو
  )35نیز ص  160ص 

به – دارد یتا آنجا که حافظه ي تاریخی ما بیان م -اما این شیوه ي مباحث عقلی در اروپا و ممالک مغرب زمین بویژه یونان،    
سوفیست ها و عکس العمل هاي سقراط و شاگردانش در برابر  يها تیلتعالیم سقراط، فعا. گمان از اصالت بیشتري برخوردار است

تفکر صحیح منطقی و ایجاد نظام فلسفی  يها وهیآنان، تأسیس مکتب فلسفی اشراقی افالطون، ابداع منطق و قواعد آن و تبیین ش
این که یک سره بی ارتباط با فلسفی پیش و پس از اینها نه  يها مبتنی بر آن توسط ارسطو و نیز ظهور سایر مکاتب و نظام

که روییدن این شیوه ي  میابی یدیگر باشد؛ اما از بررسی دقیق تاریخ فلسفه در این سامان در م يها غیر یونانی و تمدن يها فرهنگ
بوده فلسفی ، در قیاس با روند ایجاد و افول معارف عقلی صرف در شرق ، بالنسبه بومی و  غیر تقلیدي  يها تفکر در بستر نظام

 310، 171، 167، 159، 27و نیز تاریخ فلسفه ي غرب، جلد اول صفحات  1251، ص  3رجوع شود به متفکران یونانی ، جلد (.است
  ).411و 

اما در عوض، آنچه از گونه ي معارف شهودي و داراي رنگ ذوق، احساس و الهام است و بیش با دل پیوند دارد تا با سر و    
د، جایگاه و پایگاهی بنیادین در مشرق زمین دارد و آنچه از این گونه معارف و لوازم و ملحقات آن در بیش سخن جان است تا خر

حکماي مصر  يها شهیاگر برخی نظرات و ادعاها مبنی بر تأثیر اند. به نحوي از انحاء با شرق در پیوند است گردد یغرب مشاهده م
و رواقیه را بپذیریم؛ نیز با نظر به اموري چون میزان تأثیر پذیري حکماي بر افالطون و برخی مکاتب درونگرا از قبیل کلبیه 

عرفانی شرقی، ورود جهان بینی مسیحی به دنیاي غرب و همنشینی آن با تمدن روم،  يها شهیاسکندرانی و نو افالطونی از اند
تاریخی وجود و بروز ادیان و مذاهب  حاکمیت تفکرات ناشی از این همنشینی در سراسر قرون وسطی و به طور کل عدم سابقه ي

به شیوه ي مرسوم و متداول آن در غرب و اتخاذ جهان بینی دینی غربیان از تمدن شرق؛ همه ي این امور و شواهد بی شمار دیگر 
که  –براي نمونه تأثیر فراوان آراء حکماي اسالمی . باشند یدال بر عاریتی بودن و عدم اصالت معرفت شهودي در مغرب زمین م

برهان  تواند یمسیحی قرون وسطی م يها بر فلسفه –روح اشراق و تمایل شدید به معرفت ذوقی در اغلب آنها کامالً مشهود است 
  .فوق را استوار تر دارد

و در ...  ابدی یمیالدي ادامه م 1291و به صور مختلف در چندین دوره تا  شود یبه بعد شروع م 1095صلیبی از سال  يها جنگ«
متعدد رزمی که خواه ناخواه نوعی تقابل فکري و عقیدتی را نیز به دنبال داشته است مسیحیان با علوم و معارف  يها ن تقابلای

که از آنچه شناخته اند به نحوي چیزي را به  ردیگ یو سعی بعضی از آنها بر این قرار م شوند یمسلمانان به نحو ملموس روبرو م
به حساب آورد طبیعیست که به مرور جنبه ي عمیق  توان یآنچه را که در ابتدا انتقال ظواهر فرهنگی مالبته . جهان غرب منتقل کنند
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به نحوي که از ربع دوم قرن دوازدهم نه فقط اسامی . اسالمی نیز گردیده است يها تري پیدا کرده و باالخره منجر به شناخت فلسفه
افکار ابن رشد در نزد آنها شناخته شده است؛ بلکه این شناخت منجر به ترجمه و فارابی، ابن سینا، غزالی و از اواسط قرن سیزدهم 

محلی  يها اقتباس آثاري شده است که خود، زمینه اي براي تألیفات نه الزاماً عمیق تر بلکه به هر طریق شخصی تر و مطابق با سنت
  )186فلسفه در قرون وسطی، ص (».به وجود آورده است

طالب فوق مبنی بر اخذ مباحث فلسفی و ابواب حکمت توسط متفکران جهان اسالم از غرب و سپس تأثیر آن بنا بر این از م   
که در جوهره و ذات فکر فلسفی  دیآ یبر متفکران قرون وسطاي مسیحی و بازگشت آن به موطن اصلی خود چنین بر م ها شهیاند

ریشه و اصالتی در غرب دارد و در  کند یشخور برهان تغذیه مآنچه بیش داراي صبغه و رنگ و بوي عقالنیت صرف بوده از آب
، مقام و موطن حقیقیشان مشرق زمین بوده و توسط کنند یعوض، آن ابعاد دیگر که پیوند بیشتري با عنصر ذوق و اشراق برقرار م

  .صاحب نظران این سامان به پیکره ي حکمت افزوده شده اند
به عنوان بارزترین . هنري و ادبی کمابیش همین قاعده برقرار است يها نهیسفی در زمنیز گذشته ازحوزه هاي حکمی و فل    

گواه، باید تأثیر شگرف ادبیات عرفانی فارسی را بر ایجاد و شکل گیري مکتب رمانتیسم که مکتبی ذوقی و سخت شبیه به مکاتب 
اره مراجعه به کتاب گستره ي ادب فارسی در در این ب. ادبی شرقی از جمله سبک عراقی در ادب فارسی است در نظر داشت

در این کتاب، . بسیار پرسود و رهگشا باشد تواند یانگلستان و آمریکا تألیف جان دي یوحنان، ترجمه دکتر احمد تمیم داري م
و  ها شهیایران بر اندروند آشنایی اروپاییان با فرهنگ و ادبیات فارسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تأثیر آثار برجسته ي ادبی 

محدود مربوط به شرق گرایی دوره  يها طهیالبته این تأثیرات نه تنها در ح. آثار بزرگان فرهنگ و ادب غرب باز نموده شده است
 .ي رمانتیسم، بلکه در فضایی بس وسیع تر و گسترده تر قابل مشاهده است

  .30مریکا ص براي نمونه رجوع شود به گستره ادب فارسی در انگلستان و آ
تنوع و گوناگونی مکاتب و نحله هاي فلسفی در مغرب زمین و تفاوت بنیادین که میان آن نحله ها وجود دارد اختصاص  – 2  

ورود به  يها وهیاین مکاتب متعدد نه تنها در ش. به یک دوره ي زمانی خاص نداشته و در همه ي ادوار و اعصار قابل مشاهده است
فلسفی نیز با یک دیگر  يها سیاري از آنها در اصول، جهان بینی، زاویه ي دید و باالخره در نوع دغدغهمباحث فلسفی بلکه ب

  .متفاوتند
مانند اختالف و تفاوت در آراء افالطون و  –حکمایی که تفکرات هستی شناسانه دارند با یک دیگر  يها دگاهیتنوع و تکثر د 

که میان نظریات  ییها مانند تفاوت –معرفت شناسان در دوره ي پس از رنسانس گونه گونی نظریات  -ارسطو و پیروان آنان، 
 - طرفداران اصالت حس و تجربه از قبیل فرانسیس بیکن و دیوید هیوم و طرفداران اصالت عقل مانند هگل و اسپینوزا وجود دارد؛ 

فالسفه ي مکتب اگزیستانسیالیسم و اصالت جامعه  مانند تمایز میان طرفداران اصالت فرد از قبیل -اختالف آراء انسان شناسان، 
 - مانند هگل و مارکس، یا اصالت ماده و اقتصاد مثل مارکس و فوئرباخ و اصالت فرهنگ و اندیشه مانند کانت و دکارت و غیره؛ 

سفی غرب، موجود و و در نهایت مقایسه میان خود این مکاتب با یک دیگر، وجود تنوع و تکثري ذاتی را که در نهاد اندیشه ي فل
  )7تاریخ فلسفه ي غرب جلد سوم ، ص . ( دهد یساریست نشان م

لیکن از سوي دیگر سیر تفکر فلسفی در ایران زمین بیش از آن که نمایان گر تنوع و تکثر در میان نحله ها و مکاتب حکمی    
میان آراء اهل حکمت نظري و معرفت  و فلسفی باشد، مبین نوعی تمایل همیشگی و فراگیر در جهت ایجاد وحدت و قرابت

این تمایل کلی بیش از آن که اهتمامی خود آگاهانه و حاصل انتخاب حکماي اسالمی باشد، به سبب اقتدا و اقتفاي . عقلیست
و نظریات این دو حکیم، حاکی از  ها شهیدرست است که اند. حکماي ما از دو اندیشمند بزرگ یونانی یعنی افالطون و ارسطوست

ها، این دو به یک دوره ي  و مکتب و دو جهان بینی متفاوت است؛ لیکن توجه به این امر ضروري است که با وجود این تفاوتد
  .زمانی و نیز به یک فضا و حال و هواي معرفتی تعلق دارند
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حکماي بزرگ اسالمی در در جهان اسالم از زمان فارابی همواره تمایل به جمع بین رأي دو حکیم وجود داشته و همواره نیز    
 .این مسیر گام برداشته و رساالت متعددي را نیز با این نیت پدید آورده اند و این تمایل تا عصر ما نیز پابرجاست

که . ات آن به ذکر براهین و ادله ي بسیار پرداخت و رسایل متعدد نوشتبفارابی به وحدت فلسفه سخت معتقد بود و براي اث«   
اگر حقیقت فلسفی واحد است، باید بتوان میان افکار . به دست ما رسیده است( الجمع بین رأي الحکیمین) از آن جمله کتاب

زیرا چگونه ممکن است وقتی که غایت و هدف آن دو حکیم . فالسفه ي بزرگ بویژه افالطون و ارسطو توافقی پدید آورد
  (400تاریخ فلسفه در جهان اسالمی ص )« .تالف داشته باشندبزرگ، بحث درباره آن حقیقت یکتا بوده است، در آراء با هم اخ

تالش فالسفه اي از قبیل فلوطینوس نیز در جهت هرچه نزدیک تر ساختن این دو نظام فکري بوده است که اگر امکان   
ندریه و نو مهم آن که فالسفه ي حوزه ي اسک .دیرس ی، چنین تالشهایی نیز به ظهور نمداشت یبرقراري این پیوند وجود نم

افالطونیان و همچنین حکماي مسیحی که شارحان حکمت یونان بوده اند به منزله ي حلقه ي اتصال این دو جهان بینی ایفاي نقش 
 .نموده اند که اتصال و پیوستگی ناشی از تأثیر آنان بر فالسفه ي اسالمی به روشنی در آثار حکماي اسالمی قابل مشاهده است

عبارت است از عده ي کثیر تفاسیر و توضیحات در مورد ماورا الطبیعۀ و فروع آن که بیشتر مبتنیست بر  فلسفه در اسالم«   
آنان در میان فالسفه ي حوزه ي اسالمی امتداد  يها به همین سبب بسیاري از بحث. روش کار در اسکندریه و بالد خاور نزدیک

  )156پنجم، ص  تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا اواسط قرن(».یافت
مهمترین تالشی که بدین منظور در حکمت اسالمی صورت گرفته است، تدوین و بنیانگذاري حکمت متعالیه توسط صدر   

کالمی و عرفانی را با یکدیگر  يها ینیالمتألهین بوده که در بناي جاودان خود نه تنها دو اندیشه ي مشاءي و اشراقی بلکه جهان ب
  )17ول فلسفه و روش رئالیسم، ص اص (.همنشین نموده است

گفت در دنیاي فلسفه ي اسالمی همواره نوعی تقارب و انجذاب میان آراء و مکاتب مختلف حکمی مشهود  توان یبنا بر این م  
درون گرایانه ي عرفانی می  يها شهیاست که این روند تقارب، در نهایت به حاکمیت روح معرفت شهودي و پذیرش هاله اي از اند

  .جامدان
ها  در صورتی که این اختالفات و نزاع... مختلف فلسفیست  يها که تاریخ فلسفه صحنه ي نزاع حوزه شود یگاهی تصور م«   

در تاریخ فلسفه ي اسالمی نیز تقسیم حکمت به حکمت بحثی و حکمت ذوقی یا به اصطالح، حکمت . الزمه ي بسط فلسفه است
راه  دیگو یسهروردي چنان که خود م. ه این دو حوزه ي فلسفی رقیب و متخاصم هستندمشاء و حکمت اشراق بدان معنا نیست ک

او در حکمت بحثی به درجات رفیع رسیده و اصول و مقاصد اسالف . کند یخود را از جایی که ابن سینا به آن رسیده است آغاز م
. منافی با اقوال و آراء فیلسوفان گذشته نیست و آنچه در حکمت االشراق آورده است در مجموع... خود را نیک دریافته است 

  )73مقام فلسفه در دوره ي تاریخ ایران اسالمی ، ص ( ».بلکه باید در حکم بسط آن فلسفه تلقی شود
نتیجه گرفت که دست کم آن تنوع و تکثر که در میان اهل حکمت در مغرب زمین در جریان  توان یاز آنچه گذشت م   

بدیهی ست مراد نگارنده نفی هر گونه اختالف نظر از آراء و . خورد یایرانی به چشم نم –ت اسالمی است، در میان اهل حکم
فلسفی غرب و شرق مورد نظر  يها وهینظریات حکماي اسالمی و اثبات وحدت محض در میان آنان نیست، بلکه تنها مقایسه میان ش

با دو مکتب مشاء و اشراق و  –پیش از این بدان اشارتی رفت که  –چنان که اگر آن تفاوت و تکثر مکاتب فلسفی غرب . است
در تاریخ فرهنگ ما  ها ینیعالوه بر این اختالف جهان ب. ماند یحکمت متعالیه مقایسه گردد، جایی براي انکار این واقعیت باقی نم

هود است تا این که تنها در میان فالسفه بیشتر در میان اهل نحله هاي مختلف معرفتی مانند متکلمین، عرفا و فالسفه با یک دیگر مش
  .و حکما متمرکز باشد

تفکر فلسفی شاید بتوان احتمال این امر را مطرح نمود که فلسفی در ایران و غرب،  يها سیر تفکرات و نظامبا مطالعه ي  – 3  
مبتنی بر برهان و  يها ه سوي فلسفهاشراقی، ذوقی و شهودي ب يها شهیاز اند رود یدر مغرب زمین هرچه بیشتر در طول زمان پیش م
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ادله ي عقلی صرف و سپس سیر از عقالنیت به سوي اصالت حس و تجربه و از منطق عقلی به سوي منطق حسی و از قیاس به 
هر اندیشه ي مبتنی بر ذوق و شهود روحانی را در مرحله ي بعد به یک سیستم  مداومگویی جریانی چنان که . ابدی یاستقرا تحول م

در حرکت از عمق به سطح،  رابه بیان دیگر شاید بتوان از این منظر، تفکر فلسفی غرب . سازد یري مقابل و معارض با آن بدل مفک
البته بدیهی است که رأیی قاطع و حکمی جامع در این باره کاري صعب و بلکه ناممکن و . دیداز باطن به ظاهر و از درون به بیرون 

بلکه بر آن است که میزان صحت و صدق . خواهد ینمنیز چنین نگارنده ي این سطور  نظر است و بیش بیانگر خام دستی صاحب
و حکمی قطعی در این مورد تنها در گرو یافتن دالیل و شواهد مستحکم  سازد یماین مدعا را تنها شواهد و ادله تعیین و مشخص 

  .باشد یمبسیار 
و  –ذوقی و اشراقی استوار است  يها که تا حد زیادي بر برداشت –افالطون  به ظهور مکتب فلسفی توان یبه عنوان نمونه م  

 يها هینیز در تمدن روم باستان که به لحاظ فرهنگی بر پا. بالفاصله پس از آن تدوین نظام عقلی و برهانی ارسطو اشاره نمود
ز حیث مبانی تمدن و شهر آیینی بر حکمت رواقی تکیه داشت، ا يها شهینو افالطونی و یا اند يها حکمت اسکندرانی و فلسفه

چنان که جایگاه . عملی، ارج و حرمت فراوان قانون و قانون دانان و قانونگذاران و در کل بر نوعی برون گرایی جمعی مبتنی بود
 .حقوق دانان در میان رومیان معادل جایگاه و منزلت فیلسوفان در میان یونانیان بوده است

رومیان نه اشکال تازه اي در هنر آورده اند و نه در فلسفه دستگاه . ن از حیث فرهنگ طفیلی یونانیان بودندتا پایان کار، رومیا«
. خوب و قوانین منظم و سپاه نیرومند پدید آورده اند يها فقط جاده. نوي بنیاد کرده اند و نه در علم به اکتشافات نوي نایل شده اند

و  450، 413، 310، 281، نیز صفحات 516تاریخ فلسفه ي غرب جلد اول ص (».بوده اند از سایر جهات چشم به یونانیان دوخته
470(  

جهان مسیحیت  يها از برترین چهره. این جریان در تاریخ تفکر مسیحی و در طی قرون وسطی نیز قابل بررسی و مشاهده است  
  .آیین مسیح بوده است يها وزهافالطون با آم يها شهیکه در سدد پیوند اند باشد یقدیس سنت آگوستین م

بی شک او با شکلی از . را در حرکت به سوي مسیحیت کمک کرده است»سنت آگوستین« مطالعه ي مکتب افالطونی او«
کامالً محتمل است که آگوستین هیچ تناقضی بین مکتب . مکتب افالطونی که از قبل تا اندازه اي شکل مسیحی به خود گرفته بود

به هر حال شکی در وام دار بودن آگوستین به . دید یزیرساخت عقالنی براي ایمان و اطاعت مسیحیش نم افالطون به عنوان
  )65، نیز، فلسفه در قرون وسطی، ص  342فلسفه در مسیحیت باستان ، ص (».افالطونیان نیست

م قدیس توماس آکویناس پا به عرصه ها بعد، در قرن سیزدهم و در آستانه ي رنسانس، حکیم الهی بلند پایه اي به نا اما مدت  
کلیسا، در پی ایجاد قرابت میان آراء ارسطو با تعالیم و  يها که در جهت عقالنی تر نمودن آموزه گذارد یي اندیشه ي مسیحیت م

  .عقاید نصرانیست
ثار ارسطو اختصاص داده میالدي در مدت اقامت خود در ایتالیا توماس دوازده جلد کتاب تفسیر به آ 1263تا  1259از سال «    
یکی حقیقت دین و احکام آن و دیگر حقیقت فلسفه . از ابتدا و به نحو ماتقدم، دو حقیقت براي او مسلم و محرز است. ... است

برقرار ساختن رابطه  کند یدر نتیجه وظیفه اي که توماس بر خود هموار م. پندارد یمبتنی بر سنت مشاء که او آن را کامالً معقول م
  )231 – 230فلسفه در قرون وسطی ص (».میان حقیقت دین با حقیقت عقل است ي

معرفت عقلی و منطقی و اصالت  يها هیپس از قرون وسطی نیز ظهور و بروز عقاید اومانیستی و همگام با آن، سست شدن پا    
ري و جایگزینی فلسفه ي علم و یافتن حس و تجربه و رفته رفته جایگزین شدن علوم حسی و تجربی به جاي سایر معارف بش

 يها شهیمعرفت شناسی یا علم شناسی به جاي هستی شناسی و حکمت ما بعد الطبیعی، همه و همه مدعاي ما را در باب عبور اند
  )509، و 296، 161، 90، 63تاریخ فلسفه ي غرب جلد اول، صفحات .(دینما یغربی از باطن گرایی به سوي ظاهر باوري تأیید م
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بررسی جریان کلی . شاید بتوان همین قاعده را برقرار دانستهنر و ادبیات غرب نیز کمابیش و با اندکی نوسان،  در باب
تحوالت و تطورات مکاتب ادبی در اروپا و غرب، دورنماي انتقال از اخالق گرایی و اصالت مبانی ما بعد الطبیعی به سوي اصالت 

و چنان که گذشت، تأثیر جریانات فلسفی بر ایجاد و امحاء مکاتب  سازد ینر را نمایان معینیت، واقع گرایی و اندیشه ي هنر براي ه
چنان که فرایند گذر هنر و ادبیات غرب را از عقالنیت مکتب کالسیسیسم و ذوق . گردد یادبی در آن سامان به وضوح مشاهده م

واقعیت و حقیقت در  يسم و سپس شکستن حصارهاگرایی مکتب رمانتیسم به واقع گرایی رئالیسم و طبیعت گرایی ناتورالی
را که در این مقوله مشهود است نباید از  ییالبته وجود نوسانات و فراز و فرودها. مشاهده نمود توان یمدرنیسم و پست مدرنیسم م

ر یک از نظر دور داشت، چرا که هرچند هنر و ادبیات غرب، سخت تحت تأثیر جریانات فلسفی ست؛ لیکن باید دانست که ه
مقوالت فرهنگی حقیقت و هویتی مستقل دارد و این گونه نیست که یک مقوله به دلیل برتري بر سایر مقوالت، به تمامی حاکم و 

و در این  دیمایپ یزندگی انسان متمدن، راه خود را م يادبیات نیز به عنوان یکی از برتري نمودها. هویت بخش قلمرو فرهنگ باشد
ناشی از تسلط ادب کالسیک  يها یو وازدگ ها یاینگونه است که گاه، سرخوردگ. ردیپذ یص به خود تأثیر ممسیر، از عوامل مخت

و  زند یکه سخت، عقل گرا، حقیقت گرا، اخالق محور، غیر قابل انعطاف و مناسب طبقه ي اشراف است، دست به انقالبی ادبی م
که هر اندیشه اي را  –؛ و گاه در زیر سایه ي شوم جنگ آورد یپدید م تحت تأثیر آثار ادبی و عرفانی شرقی، مکتب رمانتیسم را

و  نهد ینه تنها عقل و احساس که حتی حقیقت و واقعیت را به کناري م – سازد یعقیم و هر انگیزه و احساسی را خشک و منجمد م
  .خزد یبه گونه اي درون گرایی فرساینده در م

و  782، 747، 727، و جلد دوم صفحات 484و  471، 395، 391، 275، 165، 84، 29ادبی، جلد اول، صفحات  يها مکتب(
959.(  

  
چنان که . اما از سوي دیگر، بررسی جریان فکري اسالمی و ایرانی نتیجه اي عکس آن چه در باال مشاهده گردید، در بر دارد  

هرچند . گردد یآغاز م –ی ارسطو و پیروان اوست که روش فلسف –، سیر تفکر فلسفی اسالمی ابتدا از مکتب فلسفی مشاء میدان یم
فیلسوفی را یافت که به تمامی به مبانی حکمت مشاء و لوازم آن متعهد  توان یکه با تفحص در آثار حکماي مشاء اسالمی کمتر م

الطونی که رنگ نو اف يها شهیاغلب حکماي مشایی عالوه بر تأثیر پذیري از مکتب ارسطو، به نحو آشکاري از اند. مانده باشد
براي نمونه فارابی که به لقب معلم اول و نخستین حکیم رسمی مشایی در جهان اسالم . معرفت شهودي در آنها مشهود است متأثرند

نام بردار است، در بسیاري از آراء خویش از جمله در باب خلقت و حدوث و قدم عالم و نظایر آن از تأثیر حکمت نو افالطونی بر 
است و گاه توسل و تمسک وي به آیات و روایات اسالمی به جاي براهین عقلی یا به منظور استحکام براهین فلسفی را  کنار نمانده

  .شناخته شده ي حکمت ارسطویی به شمار آورد يها وهیعدول از ش توان یم
شده و در  کیو عرفا نزد انیننو افالطو دیبه اصول عقا شتریب دیاثبات توح يدر رساله ي معتبر فصوص الحکم، فارابی برا«   

  . افالطون قرار گرفته است ریالفاضلۀ،  تحت تأث نۀیرساله ي آراء اهل المد
از فارابی به  شیهمان روشی است که پ نیکه ا دیروش نو افالطونی اسالمی نام کی قۀیفی الحق دیروش فلسفه ي او را با... 

واقع است، گاه  نوسیسه روش عمده ي افالطون و ارسطو و فلوط ریثچون آثار او تحت تأ نیشروع شد و همچن يي کند لهیوس
  )186تا اواسط قرن پنجم، ص  یدر تمدن اسالم یعلوم عقل خیتار(».شود یموارد اختالفی در آنها مشاهده م

ري از که شاید بتوان وي را بزرگ ترین حکیم مشاءي و حتی بزرگ ترین حکیم شرق نامید، گرچه در بسیا –نیز ابن سینا   
ابواب حکمت و نیز بسیاري از آثار فلسفی خود به مبانی حکمت مشاء وفادار مانده است؛ اما در برخی مواضع از جمله در دو نمط 
پایانی کتاب اشارات، نه تنها از مبانی و اصول حکمت مشاء، عدول نموده بلکه حتی به روش یا متد فلسفی ارسطویی نیز متعهد 
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 دیگشا یز برهان را پایه ي ثبوت و اثبات آراء خویش قرار داده لیکن باب دیگري را در فلسفه ي خود منمانده است و هرچند هنو
  .که هم به لحاظ ماهوي و هم از حیث روش شناسی با مکتب ارسطو و پیروان او متفاوت است

زیرا . ... باب اشارات است این باب که نمت نهم باشد بهترین و مهمترین دیفرما یفخر رازي حرف خوبی زده است که م«   
دروس (».شیخ الرئیس در این باب علوم و معارف صوفیه را طوري ترتیب داده که نه پیش از او کسی چنین کرده و نه بعد از او

  )12شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا، نمت نهم، مقامات العارفین، ص 
و بر او ثابت شد در  دیوي هرچه را از قدما پسند. بود دی، مقمیقدتنها به روش خاصی از فالسفه ي  نایپنداشت که ابن س دینبا«

علوم عقلی در تمدن  خیتار(».بر کنار نماند زین دیجد انیافالطون ریاو از تأث روانیروش خود گنجاند و با همه ي تعهد به ارسطو و پ
  )235اسالمی تا اواسط قرن پنجم، ص 

اینان گروهی . باشند یشهودي جماعت اخوان الصفا م –می به سوي معرفت ذوقی نمونه اي دیگر از فرایند سیر عقالنیت اسال  
و سعی  دهیکوش یاز متفکران و روشن فکران مسلمان بوده اند که در جهت حاکم نمودن عقالنیت بر فضاي معرفتی جهان اسالم م

ها و نحله هاي کالمی تعلق داشته  که به گروهاز این رو بیش از این . در سازگار نمودن اصول فلسفی با عقاید اسالمی داشته اند
  .باشند به طبقه ي حکما و فالسفه قرابت دارند

 نیو د یونانیکردن حکمت  کیقرن چهارم اند که خواسته اند در نزد يطبقه از حکما کیاخوان الصفا وخالن الوفا «   
قوي از فرقه ي  اریو به احتمال بس عهیدسته از شعب ش نید که اغالب محققان تصور کرده ان. ... ها را بردارند قدم نیاسالم، استوار تر

 هیتوج ينکته مسلم است که جماعت مذکور برا نیو تنها ا ستیدسته به مذهب خاصی محقق ن نیاما تعلق ا. بوده اند هیلیاسماع
ائل مذهبی و به روش فلسفی متوسل که در شرح برخی از مس نیا ایو  کرده ی، آنها را با اقوال حکما منطبق منیمسلم ینیمعتقدات د

بوده و از  زین نیي باطن و صعود به مدارج کمال، عالوه بر توسل به فلسفه و حکمت، معتقد به تمسک به د هیو براي تزک شده یم
را با  نیه داند ک دهیکوش یم ریدو دسته ي اخ نیتفاوت که ا نیبا ا. شباهت داشته اند هیلیمعتزله و اسماع نیپاره اي جهات به متکلم

علوم  خیتار(».اسالم سازش دهند نیفلسفه وفق دهند و حال آن که اخوان الصفا سعی داشته اند اصول حکمت و فلسفه را با مبانی د
  )123ص  هیصوف راثیارزش م زی، ن296تا اواسط قرن پنجم، ص  یدر تمدن اسالم یعقل

بیش از سایر نحله ها به عنصر عقل، وفادار بوده اند و بیش از همه  کالمی اسالمی در میان آن عده که يها نیز در متن فرقه    
جانب عقالنیت را پاس داشته اند یعنی مکاتب کالمی شیعی نیز که در واقع پرچمدار عقالنیت دینی در جهان اسالم به شمار 

 .افالطونیان جدید، قابل توجه است يها شهی، تأثر از اندروند یم
بعدها . طونی اسماعیلی عقاید شایع جماعات اسماعیلی شرقی برابر با قرن چهارم و پنجم هجري گردیدجهان بینی جدید نو افال«

تاریخ و (» .پایگاه مرکزي دعوت فاطمی در طی خالفت معز آن را پذیرفت و آن را جایگزین جهان شناسی اولیه ي اسماعیلیه کرد
  )276عقاید اسماعیلیه، ص 

عرفانی در فرهنگ  يها شهیقوت گرفتن اند. گردد یمعرفت شهودي در اینجا متوقف نم اما سیر حکمت اسالمی به سمت   
که متفکري جامع  –تا این که ابوحامد غزالی  دارد یاسالمی همواره اهل معارف عقلی را در حال نوسان میان این دو شیوه نگاه م

و در  دهد یین موازنه را به نفع معرفت شهودي تغییر ما –االطراف بوده لیکن بیش از هر چیز، باید وي را عارفی متشرع دانست 
 - نهایت شیخ شهاب الدین سهروردي معروف به شیخ اشراق، با تمسک به مبانی حکمت افالطونی و نیز مبانی حکمت خسروانی 

و کشف عارفانه در که عنصر ذوق  پردازد یبه طرح ریزي فلسفه ي نوینی م –که نوعی تفکر ما بعد الطبیعی بومی ایرانی بوده است 
عرفان  توان یکه اولی را م –نیز در مکتب ابن عربی و حکمت متعالیه . آن بسی قویتر از عناصر عقلی و برهانی ارسطویی است

تالش شده است که دست آورد هاي معرفت شهودي توسط یک نظام مدون،  -فلسفی و دومی را نیز فلسفه اي عرفانی دانست، 
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آنچه اهل کشف و شهود عرفانی به آن دست یافته اند، با براهین عقلی نیز به اثبات رسد تا اهل برهان را  مستحکم و استوار گردد و
 .عظیم معرفت، حظی و بهره اي باشد يها نهینیز از آن گنج

ه شریعت و طریقت با فکر فلسفی و عقل گرایی دینی ب يها هدف مالصدرا از پی ریزي این نظام، جمع و تلفیق میان آموزه«
دیباچه بر حکمت متعالیه، (».اصحاب این طرف بود يها شیوه و روشی نوین با ابداع آراء و براهینی تازه براي اثبات یگانگی هدف

 )10فلسفه ي وجودیه، ص 
. ادبیات ما نیز گویاي این حقیقت است که قصه ي ارباب معرفت در این دیار به استعال و استیالي معرفت شهودي می انجامد 

رفته رفته جاي خود  –سبک خراسانی در ادب فارسی است  يها که اصولیترین مؤلفه –تایی، برون گرایی و طبیعت محوري خرد س
عرفانی، توجه به ماورا الطبیعه، دین محوري و استعالي مفهوم عشق و جایگزینی آن با مفهوم خرد  يها شهیرا به فراگیري اند

نیز تأکید فراوان بر خرد و  –اعم از ادبیات حماسی، شرعی و جز آن  –بک خراسانی هرچند در ادبیات معرفت اندیش س. بخشد یم
نیز فزونی کمی و کیفی . عملی از جمله کسب سعادت و کمال دنیوي و اخروي می انجامد يها جهیخرد گرایی بالفاصله به نت

و محتواي موجود در این  ها شهیبیشتر اند دلیلی بر همخوانی و مناسبت توان یادبیات سبک عراقی نسبت به سبک خراسانی را م
  . فرهنگی ایرانی دانست يها نهیسبک ادبی با زم

  )502تا  429و سیمرغ در جستجوي قاف صفحات  188و  101سبک شناسی شعر صفحات (
بدان  برخی از متفکران معاصر ما که سخت در سدد حمایت از حکمت عقلی و استداللی بر آمده اند مدعایی را که در فوق  

  :اینچنین تصدیق نموده مهر اثبات و تأیید بر آن زده اند - اگرچه بر سبیل انتقاد و گالیه–اشاره شد 
کلیسا بر خالف الهیات و معارف غیر عقالنی خود از . رابطه کلیسا با معارف یونان، درست بر خالف رابطه ما با آن معارف بود«

یعنی علماي اسالم بر خالف تکیه و تأکید این . هان اسالم این جریان وارونه بوددر حالی که در ج. افالطون به ارسطو باز گشت
آنان از آسمان . و ما از عقل به اشراق گردد یمغرب از اشراق به عقل باز . ... دین بر عقل و اندیشه از ارسطو به افالطون باز گشتند

ثُل افالطونی به زمین ماده ارسطویی باز  28فلسفه مشا ص . (میافت یمزه عقالنی مشایی به هپروت ابن عربی و ما از حو گردند یمم( 
و  دهد یاندیشه و فرهنگ را در مغرب زمین تشکیل م يها نتیجه گرفت که آنچه شالودهشاید بتوان چنین از آنچه گذشت،     

ظام مند است که آن را تفکر ، نوعی تفکر سیستماتیک و نگردد یبه منزله ي عناصر زیر بنایی سایر مقوالت فرهنگی قلمداد م
بلکه . فلسفه ي صرف نیست – سازد یکه زیر بناي فکري و فرهنگی مغرب زمین را م –مراد ما از تفکر فلسفی . مینام یفلسفی م

در مغرب زمین، هر عنصر و مقوله  -با فرض پذیرش این نظریه  –مراد آن است که . رود یفلسفه خود از محصوالت آن به شمار م
، مبتنی بر یک متد و شیوه ي اندیشه است که به دلیل تکیه ي آن بر عقالنیت صرف دیآ یمقوالت فرهنگی که پدید ماي از 

اما در مشرق زمین و به خصوص در تاریخ فرهنگ و تمدن ما کلیت فرهنگ و مقوالت فرهنگی . آن را تفکر فلسفی نامید توان یم
گفت که متفکر غربی از وراي عقل منطقی و چون و چراگر  توان یبیان دیگر مبه . بر نوعی اندیشه ي ذوقی و شهودي مبتنی ست

و فرایند ظهور  ابندی یوي نیز محفوف و محصور در نگاه فلسفی او معنا م يها و ذوق ها زهیو حتی انگ نگرد یخود به این عالم م
در حالی که اندیشمند شرقی و . فکري متأثر است مکاتب و روند ایجاد و خلق آثار هنري و ادبی نیز تا حد زیادي از این نوع مشی

وي نیز  يها و فلسفه ها شهیو نه تنها محصوالت ذوقی و هنري بلکه حتی اند شدیاند یایرانی از وراي قلب، ذوق و احساس خود م
؛ زیر بناي دهد یبنا بر این همان گونه که معرفت عقلی زیر بناي مقوالت فرهنگی غرب را تشکیل م. اوست يها زهیمتأثر از انگ

  .معرفت شهودي دانست توان یعناصر فرهنگی شرقی را م
کشفی و  يها افتهیکه عبارت از  –تنها به معناي اصطالحی عرفانی آن  گردد یالبته معرفت شهودي نیز که در اینجا مطرح م  

بلکه مقصود، مشی فکري . باشد ینم –شهودي عرفا که حاصل ارتباطی معنوي و البته ناشناخته با ملکوت و ماورا الطبیعه است 
از همین رو شاید اصطالح معرفت . ردیگ یخاصی است که در فضایی آمیخته با نوعی نگاه هنري و ذوقی به جهان و انسان شکل م
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نیز اگر مقوله ي عقل و خرد را مقوله اي ذومراتب به شمار آوریم و مراحل مختلفی را . ذوقی براي این مقصود مناسب تر باشد
خردي که در جایگاهی بس رفیع تر از عقل و خرد . برآمده از خرد برتر دانست توان یبراي آن ثابت بدانیم، اینگونه معارف را م

 .دینما یکه در نظر مراتب مادون خرد بسی دور و غیر قابل دسترس م نگرد یم ییها و به افق ندینش یجزوي م
تالیم معانی موهمه و نه تحمیل و تکمیل ماالیطاق مفاهیم قلم موهاي دیگر  خرد نه ابزاریست براي صنعتگري و سر هم بندي و«

عقلی که  يها افتهیعقل بشري و تشخیص بخشیدن به  يها افتینوعی توازن است بین کمال فرم اثر هنري و در. بر پیکر لطیف شعر
انسانی بر گرده ي همین گونه ي شعریست  بیشترین کارکرد هنري و بار معنایی فرهنگ. گردند یجز با شعر، محسوس و ملموس نم

و هر کدام بی دیگري را چندان قدر و  دانستند یخصوصاً در ایران که شعر و حکمت را از آغاز از زبان پیامبر آمیخته و همنوا م
  )               90سیمرغ در جستجوي قاف ، ص (».دادند یصدري نم

و ) 15ص از میراث عرفانی بایزید بسطامی،  :دفتر روشنایی(نري به دین است اگر بپذیریم که عرفان عبارت از نوعی نگرش ه  
نگاهی هنري به مقوله ي تاریخ بدانیم؛ یا به شیوه اي نیکوتر اگر عرفان و اسطوره هر دو را  –بر همین قیاس  –اگر اسطوره را نیز 

نخستین، فردي و در بستر دین و دومی جمعی و در  حاصل نگرش ذوقی و شهودي انسان به کل عالم بدانیم با این تفاوت که نگاه
و از سوي دیگر با توجه  ،)9، ارزش میراث صوفیه ص 28و  27، 25، 6رؤیا حماسه اسطوره صفحات (؛ ردیگ یبستر تاریخ شکل م

از خزانه ي به این که نمونه ي اعالي آثار معرفت اندیش ادب فارسی و بلکه در مقیاسی وسیع تر و فراگیر تر، بخش عمده اي 
؛ دهد یمکتوب سراسر فرهنگ ما را همین دو مورد یعنی عرفان و اسطوره و یا مفاهیمی در ارتباط مستقیم با این دو تشکیل م

تردیدي در این معنا باقی نخواهد ماند که فرهنگ و اندیشه ي ایرانی در بهترین و مطلوب ترین شکل خود تنها در فضایی نضج 
  . گیتی همراه باشد يها دهیو تأمل با چاشنی ذوق و نگاه هنري به پد که فرایند تفکر ابدی یم

طبق آنچه در باال  –اکنون در بیان ارتباط میان فلسفه و مکاتب فلسفی با ادبیات و مکاتب، سبکها و آثار ادبی باید گفت که   
اما در جوامع . زیر بناهاي متناسب با هر جامعه اندو  ها هیفلسفه و ادبیات همانند سایر مقوالت فرهنگی تحت تأثیر پا -اثبات گردید، 

، لذا فلسفه به معناي مصطلح خود به دلیل تناسب و گردد یغربی از آنجا که معرفت عقلی و فلسفی اساس سایر معارف تلقی م
در فضاي اندیشه ي  ،میدان یچنان که م. ردیگ یها قرار م فکري و فرهنگی، مبنایی براي سایر معارف و دانش يها هیمجانست با پا

اند که همگی از یک تنه و ریشه به نام حکمت یا سوفیا پدید  شده یها و فروعی تصور م ها همانند شاخه یونانی سایر علوم و دانش
مرادف گرفتن فلسفه و علم و سپس تقسیم فلسفه به حکمت نظري و حکمت عملی و اختصاص بلند پایه ترین مرتبه ي . آمده اند

ه ي اولی یا حکمت ما بعد الطبیعی که از مواریث مکاتب فلسفی یونان قدیم و بویژه فلسفه ي ارسطوست، بهترین حکمت به فلسف
البته نضج این رأي در نزد حکماي اسالمی از قبیل فارابی و ابن سینا را نباید از نظر دور داشت؛ لیکن . گواه بر صحت مدعاي ماست

رجوع شود به تاریخ ) .ن بخصوص ارسطو بوده است و کسی نیز منکر این واقعیت نیستاصل این اندیشه مقتبس از فالسفه ي یونا
  (398فلسفه در جهان اسالمی ص 

اما با تأملی در فرهنگ اقوام شرقی و آسیایی از قبیل ایران پیش و پس از اسالم و نیز اقوام شرقی غیر ایرانی  مانند اقوام سامی و 
یقت پی برد که همواره تمایلی مبنی بر اقتباس سایر علوم و معارف از منشأ دین و یا دیگر سر به این حق توان یشبه قاره ي هند م

پیوند ادبیات و سایر مقوالت هنري با مذهب و . ها موجود بوده است متناسب با معرفت ذوقی و شهودي در این فرهنگ يها چشمه
ر آیینی، احراز جایگاه پیشوایی و رهبري فکري و هدایت متون و مراسم دینی، پیوند کهن و ریشه دار مذهب با سیاست و شه

ها و دست آورد  انتساب تمامی دانش -، رسد یکه کمابیش همان جایگاه فالسفه در غرب به نظر م –جوامع شرقی توسط پیامبران 
ذوقی ریشه و اساس سایر هاي انسانی به پیامبران و پیشوایان دینی و صدها مورد از این دست، بیانگر این حقیقت اند که معرفت 

اشراقی  يها زهیو انگ ها شهیبرخی از پژوهش گران به دنبال علل اقلیمی گرایش ایرانیان به اند. مدنیت شرقیست يها معارف و جلوه
  .ارزشمند نیز دست یافته اند يها از اعصار آغازین حیات تمدنی خویش تا کنون بوده و به برخی نشانه
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بودند که زندگی  ییها نیو آن سرزم افتندی یخاصی امکان رشد بهتري م يها نیفرهنگ در سرزم که تمدن و دینما یچنین م«
مساعد ترین سرزمین براي رشد تمدن آن بوده است که محرك فعالیت باشد و . ... در آنها نه خیلی آسان و نه زیاد مشکل باشد

گشته است که مردم بر زمین کار کنند و در عین حال در  کمبود آب موجب. نعمت و رفاه را در ازاي کار و تالش ارزانی دارد
از این رو آسمان و زمین . پاي بر زمین و سر بر آسمان خصیصه ي دهقان ایرانی بوده است. انتظار باران چشم به آسمان داشته باشند

 ».ردیگ یچاره جویی مادي قرار مکهن در کنار  يها و اندیشه ي عرفانی و اشراقی از همان زمان ابندی ینوعی پیوند جدا نشدنی م
  )17ایران و یونان در بستر باستان، ص (

به منزله ي مبنا  تواند ی، مها شهیبه همین سبب، مقوالت هنري و برتر از همه ادبیات، به دلیل نزدیکی و سنخیت بیشتر با این ر    
مه ي هنرها  و دست آورد ها و انواع هنري از این منظر البته ه. ها  در این سامان به شمار آید و اساسی براي سایر معارف و دانش

 يها لیکن تأکید ما بر مقوله ي ادبیات به سبب آن است که ادبیات، نزدیک ترین مقوله ي هنري به حوزه. حایز اهمیت بسیارند
آفرینش ادبی، زبان است و زبان چرا که ماده، ابزار و خمیر مایه ي هنرمند در . تعقل و تفکر آدمیست يها و جلوه ها نهیمعرفتی و زم

بنا بر این استدالل، ادبیات در مشرق زمین کمابیش داراي همان جایگاه و موقعیتی ست که . نیز جلوه ي بیرونی اندیشه و تفکر است
ال چنان که پیش از این گذشت، این نگاه ویژه ي ذوقی و هنري هنگامی که به فرد، احو. باشد یدانش فلسفه در غرب حایز آن م

و آن گاه که نوع انسان  آورد یدرونی وي و برجسته ترین سامانه ي معنوي انسان شرقی یعنی دین معطوف گردد، عرفان را پدید م
این دو مقوله یعنی اسطوره . سازد یرا در گستره ي تاریخ و با نظر به ویژگیهاي جمعی، تباري و قومی آن در بر گیرد، اسطوره را م

بررسی عرفان و اسطوره در دو زمینه ي مورد بحث، مقصود نگارنده . دهند یوانب اصولی ادبیات را تشکیل مو عرفان دو جنبه از ج
  .دینما یرا بیش از پیش اثبات و آشکار م

که همانا آرمان  دارد یاست بر ما آشکار م پرورانده یاساطیر شرق، آرمانی را که همواره انسان شرقی در ذهن و ضمیر خود م  
زندگی راستین و آرمانی در این . ن زمین به آسمان و بناي مدینه اي بر شیوه ي شهر خدا و خدایان در جهان دیگر استمانند کرد

سامانه ي فکري زندگانی انسانی است که خویش و جامعه ي خویش را در راه اعتالي معنوي و سوق به ملکوت آسمان مدد 
پادشاهان در صورتی حق پادشاهی و حاکمیت بر خلق را . ماورا طبیعت داردسیاست و حکمرانی نیز ارتباطی وثیق با . رساند یم

شناخت اساطیر  (.دارند که پیش و بیش از پادشاهی به وصف موبدي و برخورداري از فره ایزدي و تقدس مذهبی نام بردار باشند
  )163و  139، 103الی  67، 29ایران صفحات 

که از ملکوت و جهان دیگر و یا تحت تاثیر  گردد یاساس تصویري بنا مبه طور کلی ترکیب و شکل جوامع شرقی بر   
براي نمونه به شکل گیري طبقات بسته ي اجتماعی موجود در . تصورات ماوراء الطبیعی در ذهن فردي و جمعی ایجاد شده است

 يها هرچند در بسیاري از مواضع، نظام .اشاره کرد توان یایران پیش از اسالم و همین طور جوامع شرق آسیا مانند شبه قاره ي هند م
بسته ي اجتماعی در جوامع آسیایی باستان علت و پایه ي تصویر و ترسیم طبقات خدایان و مراتب مختلف جهان مینوي دانسته شده 

ورزان بسیاري از دانشمندان معتقدند که چون جامعه ي هندو اروپایی به سه طبقه یعنی فرمان روایان، جنگ جویان و کشا«است؛
این فرضیه مربوط به ساخت سه گانه ي جامعه ي بشري و ایزدي همچون . شدند ی، خدایان نیز به سه دسته تقسیم مشد یتقسیم م

شناخت اساطیر ایران ص (» .کلیدي براي گشودن بسیاري از مشکالت به کار گرفته شده و احتماالً در این مورد افراط شده است
33(  

و در بستر بومی و تاریخی خاص آن و در قیاس  رهایاساطیري را در کنار سایر متغ –یده ي تاریخی لیکن در صورتی که این پد
  .و عوامل دیگر بررسی کنیم، فرض عکس نظریه ي فوق نیز دور از منطق نخواهد بود ها دهیبا پد
، دانشمندان بزرگ و جز اینها شخصیت هاي برجسته در تاریخ و اسطوره در مشرق زمین مانند پادشاهان، پهلوانان، پیشوایان 

طبیعی و دنیوي کامالً مشهود است؛ و این امر، گویاي همان  يها اهورایی و آسمانی اند و فاصله ي آنان با انسان ییها همواره چهره
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، 63تا  55شناخت اساطیر ایران صفحات .( حقیقت آرمانی یعنی انعکاس رنگ آسمان بر زندگی فردي و اجتماعی زمینیان است
  )149و  139

که تا حدودي با آنچه درباره ي اساطیر شرق  اندینما یاما مطالعه ي اساطیر مغرب زمین حقایقی را از آرمان انسان غربی باز م   
؛ گردد یکوششی از سوي انسان براي آسمانی کردن زمین مشاهده نمچندان در اساطیر یونان و روم، نه تنها . گذشت، متفاوت است

خدایان این . اساطیري سخت به انسان و دنیاي انسانی نزدیک و همانند اند يها صاحبان ملکوت در این سامانهبلکه خدایان و 
اساطیر، نه تنها تا آن پایه متعالی و بلند پایه نیستند که به یک باره از دسترس انسان خاکی بر کنار باشند؛ بلکه داراي حاالت و 

، با هم آمیزش و ازدواج آشامند یو م خورند ی، مکنند ی، با یکدیگر نبرد مرندیگ یمبر یکدیگر خشم . انسانی اند يها زهیانگ
و رزیلت هاي انسانی بر زندگی این ساکنان  ها شی، و گاه نیز سایه ي شوم حسد، ظلم، هوس، شهوت و پست ترین آالکنند یم

به جاي آن که انسان در خدمت خدایان کمر اساطیري بر خالف اساطیر شرق،  يها در این نظام. گسترد یقدسی آسمان سایه م
و گاه به انگیزه ي این  کنند یخاکی میرا را در نزاع  و کشاکش با دشمنانشان یاري م يها بندگی در بندد، این خدایان اند که انسان

گونه است که آسمان به رنگ و این . تا خود با دشمنان و رقیبان به نبرد بپردازند نهند ییاري، از آسمان الوهیت به زمین طبیعت پا م
 15الی  4صفحات جلد اول ، نیز  نامه ي باستان 29اساطیر یونان ص  (.و گویی ملکوت نیز طبیعتیست دیگر دیآال یزمین و طبیعت م

  )دیباچه
رب عرفانی و شهودي نیز پیش از این نکاتی بیان گردید و دیدیم که در فرهنگ و تمدن مغ يها شیدرباره ي عرفان و گرا    

و به  رسد یزمین، جایگاه و منزلت عرفان و نگرش عرفانی به جهان و انسان چه به لحاظ کمی و چه کیفی به منزلت معارف عقلی نم
چنان که  -؛ ابدی یهر روي، چه معتقد باشیم که این نوع نگرش به عالم در پیکره ي تفکر فلسفی معنا و مفهوم حقیقی خود را م

دانی که با رویکرد عرفانی به تأمل در کار جهان و انسان پرداخته اند، در تاریخ فلسفه ي غرب چونان بزرگ ترین عرفا و اندیشمن
و چه عرفان غربی را  –از گونه ي دیگر دارند در کنار سایر حکما و فالسفه مطرح گردیده اند  ییها فیلسوفانی که عقاید و نگرش

فرهنگی چنین رویکردي به عرفان، صادق و  يها ه در همه ي سامانهآن گونه ک -مذهبی بدانیم؛  يها شیحاصل مذهب و گرا
  .نماییم سر انجام به تقدم معارف عقلی و فلسفی بر معارف ذوقی در غرب اذعانناروا نخواهد بود که در هر صورت  –رواست 

نیز چنان که . دهد یاما عرفان و مجموعه ي معارف شهودي بخش اعظم فرهنگ اصیل مکتوب و غیر مکتوب ما را تشکیل م  
که اصلیترین اجزاي پیکره ي ادبیات ما شرقیان را  –معرفت شهودي در اسطوره و عرفان  يها دیدیم، به دلیل وجود شالوده

ناب و بومی این دسته از اقوام بشري هستیم، بهترین راه، جستجو در آثار عرفانی و  يها شهی، اگر به دنبال یافتن اندسازد یم
را که انسان شرقی به متداول ترین  ییها در باب خلقت جهان و انسان و بهترین پاسخ ها شهیرین و عالیترین اندبرت. اساطیریست

همچون  ییها نهیآنچه از مطالعه ي متون ادبی در زم.فلسفی ارائه نموده است در آثار اساطیري و عرفانی باید جست يها پرسش
به دست آورد، در آراء و  توان یایر ابواب حکمت عملی، انسان شناسی و غیره ممعرفت شناسی، فلسفه ي تاریخ، فلسفه سیاسی و س

که از مهم ترین ابواب  –براي نمونه به فلسفه ي سیاسی و علم سیاست . شود یآثار فالسفه ي رسمی بدین آشکاري و وفور یافت نم
  .میافکن ینگاهی م –حکمت عملی است 

مدینه ي فاضله ي وي طرحی از . جستجو کرد توان ینخست بار در آثار افالطون مدر تاریخ فلسفه بحث در سیاست مدن را   
به کمال مطلوب خود  تواند یجامعه ي آرمانی اوست که فرد و جامعه ي انسانی تحت تأثیر تربیت و پرورش در چنین جامعه اي م

  )218ص  ،تاریخ فلسفه ي غرب جلد اول. ( نائل آید
طرح نظام سیاسی مطلوب خود را که با موازین  –با اختالفاتی چند که با استاد دارد –و نیز پس از افالطون شاگرد وي ارسط
  )353ص ،همان .(کند یفلسفی وي نیز تناسبی تام دارد عرضه م
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مذهبی  يها شیاندیشمندان و حکماي قرون وسطاي اروپا نیز نظریاتی در باب سیاست و اداره ي جامعه ابراز نمودند که با گرا
تضارب آراء حکماي قرون وسطی و ابراز عقاید مختلف در نهایت به ظهور فلسفه . کلیسا سنخیت و هماهنگی داشت يها زهو آمو

تاریخ فلسفه ( ي سیاسی ماکیاولی انجامید که تئوري سیاسی مناسبی براي انسان نوین تولد یافته در جریان اومانیسم و رنسانس بود
پس از آن نیز زنجیره ي تئوري قدرت و فلسفه ي سیاسی تا امروز متوقف نشده . )23و جلد سوم ص  310ي غرب جلد دوم ص 

  . است
تنها حکیم . لیکن در میان حکماي اسالمی باب سیاست و تئوري سیاسی از جمله ابواب مسدود و کم رونق حکمت عملیست    

زمینه به ابراز عقیده پرداخته است ابونصر فارابی مسلمان که به جد در باب سیاست اندیشیده و به طریق فالسفه ي یونان در این 
 –تقریباً براي همیشه  -اما فلسفه ي سیاسی در جهان اسالم همان گونه که با ظهور فارابی متولد شده است با مرگ وي نیز . است

المتألهین نیز یا اساساً پس از فارابی حتی حکماي بزرگی مانند ابن سینا و صدر . مسدود گشته و به دست فراموشی سپرده شده است
  .به این مقوله نپرداخته و یا به بیان کلیاتی اکتفا نموده اند و به هر روي، باب مستقلی را به این امر مهم اختصاص نداده اند

را با این که فیلسوفان تمدن اسالمی قابل قیاس با متکلمان و مشتغالن به فلسفه در غرب نبودند؛ هیچگاه تفکر درباره ي سیاست «
جدي نگرفتند و بجز فارابی و یکی دو مورد استثنا نظیر خواجه نصیر الدین طوسی اگر کسانی هم به نحوي متعرض سیاست شدند 

  )142از دنیاي شهر تا شهر دنیا، ص (».فیلسوف نبوده اند
  .ردیگ یدر بر منیز ظاهراً این بی مهري تنها به باب سیاست محدود نبوده بلکه کمابیش تمامی ابواب حکمت عملی را 

اما سیر و گسترش فلسفه ي . دانست یفارابی علم فقه و به طور کلی علم فروع شریعت را تابع حکمت عملی و فلسفه ي مدنی م«
اسالمی چنان بود که شرح و تفصیل این قول اجمالی مورد نداشت و به این جهت سعی فالسفه ي اسالمی بعد از فارابی کمتر 

 )49مقام فلسفه در دوره ي تاریخ ایران اسالمی ،ص (» .بیشتر متوجه حکمت نظري شدمصروف به حکمت عملی و 

اسالمی با انگیزه ي یافتن  –لیکن به اعتقاد نگارنده ي این سطور، اگر به برخی مکاتیب و مکاتب اساطیري و عرفانی ایرانی    
و کاوشها خواهیم یافت بسی بیش از دست آورد هاي سیاسی بنگریم، آنچه در این تتبعات  يها شهیها و خطوط اصلی اند نشانه

خطوط و زوایاي پر رنگ اندیشه ي سیاسی در متون اسطوره اي و حماسی از قبیل . فلسفه ي رسمی در این ابواب خواهد بود
له هاي شیعی ها و نح سیاسی انواع فرقه يها يمنسوب به حسین بن منصور حالج، تئور يها زهیو انگ ها شهیشاهنامه ي فردوسی، اند

 يها انتقادي برخی از چهره يها شهیاعم از نحله هاي کالمی و نهان گرایانه مانند امامیه، زیدیه، قرامته و اسماعیلیه و جز اینها، اند
آن را مکتب  توان یکه م –دینی و حکومتی وغیره  يمشهور عرفان و ادب از قبیل حافظ در باب جامعه، دین، سیاست و نهادها

در باب مسائل مربوط به جامعه، مدنیت، سیاست، قدرت و اموري  ییها هیو نظر ها شهی، همه منابع سرشار از اند-قادي نامید عرفان انت
نیز به طور خاص بسیاري از آثار ادبی که در فرهنگ ادبی مکتوب ما موجود است منابع بسیار غنی در این . باشد یاز این دست م

آثار ادبی  –مانند تاریخ بیهقی و تاریخ سیستان  -تاریخی،  –به آثار ادبی  توان یونه در این باره مبراي نم. روند یمقوله به شمار م
مانند سیاست نامه و  –تعلیمی تدوین شده توسط دیوانیان و نزدیکان پادشاهان به منظور استفاده ي شخص پادشاه از مطالب آنها 

و –مانند کلیله و دمنه و مرزبان نامه – کند یمدنی را با زبان رمز و تمثیل ارائه مآثار ادبی تمثیلی که مسائل سیاسی و  –قابوس نامه 
درباره مطالب فوق، در این منابع . (اشاره نمود... ادبی با مضامین اخالقی مانند گلستان و بوستان سعدي و  يها کتب و منظومه

، یادنامه ابو الفضل بیهقی صفحات 401و  385، 383، 380، 271، 118تاریخ ادبیات ایران جلد اول صفحات : اشاراتی خواهید یافت
، بوستان یوسفی 69و  54، 36، 24، 13، 12، سیاست نامه صفحات 227و  216، 152، قابوس نامه صفحات 632و  608، 233، 174
  .)یباچه، نامه ي باستان جلد سوم د90تا  64، درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی صفحات 55، حافظ خرمشاهی ص 17ص 

معارف عقلی  يها آن باید به سرچشمه يها شهیبنا بر آنچه گذشت، در فرهنگ غرب، براي یافتن ناب ترین معارف و ر    
عقلی مذکور  يها رجوع کرد و معارف ذوقی و شهودي در این فضاي فکري و فرهنگی، اگر بر آمده و بر گرفته از سرچشمه
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که در این صورت نیز تأثیر عقالنیت و تفکر  –نی و غیر معرفتی مانند حوادث تاریخی است زاییده ي عوامل بیرومحتمالً نباشد، یا 
منشأ آن را ممکن است و یا این که  –منطقی و فلسفی بر روند شکل گیري، دوام و افناي آن کامالً مشهود و  قابل بررسی است 

بر همین قیاس، رابطه ي . جغرافیایی این ممالک جستفکري و  يفرهنگی دیگر و در جایی خارج از مرزها يدر قلمروهابتوان 
در این موضع، به طرح ارتباط میان فلسفه و ادبیات در ایران و . ها و ممالک شرق با معارف عقلی نیز به همین ترتیب است فرهنگ

و صحه اي بر اندیشه ي تا تأیید  میپرداز یغربی م يمقایسه ي آن با ارتباط این دو مقوله با یکدیگر در فرهنگ غرب و کشورها
 .طرح شده در این مقاله باشد

البته پیش از آن الزم است به وجود نوعی حرکت و روند مبتنی بر دیالکتیک اشاره کنیم که هگل، فیلسوف معروف آلمانی     
بویژه  ها نهیزمتحت عنوان منطق دیالکتیکی مطرح و اثبات نموده است و آن را مهم ترین سبب ایجاد مقوله ي حرکت در همه ي 

     . موتور محرك تاریخ و امور تاریخی به شمار آورده است
 .رود یدیالکتیک نوعی رابطه ي متقابل پیشرونده است که در تبیین آن از سه عنصر تز، آنتیتز و سنتز سخن م

ی تضاد نهفته در مفهوم، نعی. شود یمتضاد  کگشا به ی ، به اصطالح راهنامد یمی منفقدرت ) هگل(ي وهر مفهوم از راه آنچه «
یی گو. ... دیگشا یم شیخوو راه به ضد  شود یم آشکار دهد یمرا از دست  شیخوی بستگ فروی و سهمناکمفهوم،  کهی هنگام
ي جنبش  جنبانندهي روینتضاد، . هم حضور دارد ها زیچدر خود  کهباره جهان  ی درمفهومو گفتار  شهیاندها نه تنها در  تضاد

، آن ستیگریدتضاد  کگشا به ی خود راه کهنهاد  هم کدر ی زهیست نیاي و حل ارویروي ها مفهوم انیم زهیست. ستیکیالکتید
فرا  قتیحق کاملو نظام  زیچي همه  رندهیگي فرا نهاد همی به عنی یمثالانجام  کي یسوبه  آرام یبذهن را  کهیی است الگو

  )450تا  417فلسفه غرب جلد سوم ص ، نیز 145هگل ،ص به رجوع شود  زین 179ص  چهینتا  شتهیفاز (» .راند یم
به عقیده ي نگارنده در ایجاد مکاتب مختلف مبتنی بر معرفت عقلی و ذوقی نوعی رابطه ي دیالکتیکی نقش کلیدي ایفا     

این توضیح که هرگاه  با. این دیالکتیک چه در میان مکاتب ادبی و هنري و چه در میان مکاتب فلسفی و علمی برقرار است. کند یم
؛ پس از مدتی عکس العملی را در رسد یمکتبی با رنگ و بوي عقالنیت و همراه با نوعی تفکر سیستماتیک و منطقی به ظهور م

ذوقی می انجامد؛ و به همین ترتیب، وجود تمایالت مبتنی بر  يها شهیکه به ظهور مکتبی مبتنی بر اند زدیانگ یجامعه ي فرهنگی بر م
نی بر تبا تمایالت کامالً متفاوت و حتی متناقض و مب ییها ذوقی و شهودي،  با گذشت زمان و به ندرت به ایجاد مکتبافکار 

بنا بر این ریشه ي ظهور و زوال بسیاري از مکاتب ادبی و فلسفی را در این قاعده باید . گردد یتمایالت عقلی و فلسفی منتهی م
  .مکاتب مختلف و بیان ارتباط میان آنها به این قاعده نیز اشاره خواهیم کرددر ادامه و ضمن یادکرد . جستجو نمود

  
  ادبیات سبک خراسانی و حکمت مشاء 

این . ، سبک خراسانی استبرند ینخستین مکتب یا سبک ادبی فارسی که در کتب سبک شناسی و تاریخ ادبیات از آن نام م  
ها و  لیکن اغلب مؤلفه. که معاصر حکومت سامانیان و غزنویان بوده است گردد یم عنوان عمدتاً به دوره اي از ادبیات فارسی اطالق

. گردد یویژگیهاي این سبک ادبی به دوره ي نخست یعنی عصر سامانی تعلق دارد و دوره ي دوم تنها ادامه و دنباله ي آن تلقی م
دوره ي تعادل و خرد ورزي  توان یمعتدل و پویا م این دوره ي طالیی فرهنگ و ادب ایران را به سبب اشتمال بر نوعی عقالنیت

  .نامید
عصر سامانی از این جهت بسامان ترین دوره ي تاریخی ایران است که در آن تعادل به بهترین جلوه ي ممکن در طول تاریخ «

باشند، یکی مدح است و آیینه ي تعادل و افراط جوامع گذشته  توانند یسه جریان عمده ي شعري که م. اندینما یایران خویش را م
. شود یعصر سامانی اثري از گزاف گویی ها و افراط در تبلیغ دیده نم يها در مدح. ... دیگري پند و سوم عیش و عشق و نشاط
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ها و خمریات این عصر نیز مشمئز کننده و  و عشق ها شیشادیها و ع. ... بعد، خشک و انتزاعی و مجرد نیست يها پندها نیز مثل دوره
  )150سیمرغ در جستجوي قاف ص (» .گردد یو شکوفا م ابدی یزندگی است که فوران م يها رگه. آور نیست مالل

نیز در جهان حکمت اسالمی نخستین مکتب، مکتب مشاء است که اگر از گروهی که بیش از آن که خود فیلسوف باشند تنها   
این نحله ي فلسفی  میتوان یبرجسته ي مشاءي را فارابی بدانیم، مشارحان فلسفه ي یونان بوده اند صرف نظر کنیم و نخستین حکیم 

  )295تاریخ فلسفه در جهان اسالمی ص . (را با سبک ادبی خراسانی به لحاظ تاریخی همزمان و معاصر به شمار آوریم
پر رنگی است که  میان این دو مکتب جستجو نمود که از مهم ترین آنها خرد گرایی بسیار قوي و توان یمسائل مشترکی را م

نیز مطالبی که به حکمت عملی مانند اخالق و سیاست مدن تعلق دارد که در آثار . خورد یدر سراسر آثار ادبی این دوره به چشم م
البته اشاراتی که به خلقت جهان و صدور ممکنات از ذات . ادبی سبک خراسانی کم نیست عموماً رنگ مشایی و ارسطویی دارد

برخی از آثار این دوره موجود است نیز گاه دلیلی بر تأثیر حکمت ارسطویی بر ادبیات سبک خراسانی به شمار واجب الوجود در 
  .لیکن در تبیین دقیق ارتباط این دو مکتب با یک دیگر به چند مطلب باید نظر داشت. آمده است

انی اگر پیش از استواري بناي فلسفه ي مشاء نخست این که ظهور و ایجاد سبک ادبی موسوم به خراسانی در ایران از لحاظ زم  
با توجه به ریشه دار بودن ادبیات دري در ایران و ارتباط وثیق میان مفاهیم و . روي نداده باشد، مسلماً پس از آن نیز نبوده است

ین دوره در حوادث ناگوار تعالیم ادبیات دري و ادبیات پهلوي پیش از اسالم و نیز پدیده ي محو و نابودي بسیاري از آثار مکتوب ا
و از سوي دیگر با ) 52تا  29تاریخ ادبیات ایران صفحات (بعد بویژه حمله ي غزان و مغوالن به نواحی شرقی ایران،  يها دوره

این  يها تیعنایت به ورود تعالیم ارسطو و نضج مکتب مشاء در طی فرایند ترجمه ي آثار یونانی و نیز ظهور بزرگ ترین شخص
به استقالل حقیقی و اصیل مکتب خراسان در ادب  توان یکري مانند فارابی و ابن سینا در قرون چهارم و پنجم هجري مسیستم ف

، بیش از آن خورد یپرشور خرد که در ادبیات این دوره به چشم م يها شیبر همین اساس، تعالیم خرد گرایانه و ستا. فارسی پی برد
که بر گرفته از فرهنگ و تعالیم ایران پیش از اسالم و سپس  رسد یوي بوده باشد، به نظر م که معلول تعالیم ارسطو و اعقاب فکري

برگرفته از عقالنیت شیعی و معتزلی و نیز معلول فضاي باز فرهنگی حاکم بر قلمرو پادشاهی سامانی و سایر فرمان روایان ایرانی 
 رود یت مایه ي خلفاي بغداد و ترکان غزنوي و سلجوقی به شمار ماشعري که دس يها يزیبوده است که به میزان زیادي از عقل ست

به هر روي، بی آن که بخواهیم نقش حکیمان متأثر از فلسفه ي یونان را در عقالنیت و اعتدال این عصر به ناروا . به دور بوده اند
و یا عوامل سیاسی و اجتماعی بوده  کمرنگ جلوه دهیم، بر آنیم که خرد گرایی این دوره بیش تحت تأثیر عوامل معرفتی بومی

  .است
شعر شاعران این عهد نه لهو و لغو است، نه زهد و سودا و پند زندگی سوز و نه مدح و چاپلوسی و تملق اندیشه کش و خرد «
و زندگی معنوي حاکم است و شاید این، معلول شرایط اقتصادي هنرمندان، میانه روي  يها نوعی اعتدال بر تمامی جنبه. سوز

عدالت پیشگی نسبی شاهان و شادي و نشاط و برخورداري مردمان و ارتباط منطقی و خردمندانه ي مثلث حاکمان، هنرمندان و 
  )154سیمرغ در جستجوي قاف ،ص (» .مردمان باشد

صورت خواهیم در این . براي تأیید این معنا کافیست به معانی و مصادیق خرد در آثار برجسته ي این دوره توجه و دقت نماییم 
گویی شاعر این دوره، عقل . دید که منظور از خرد در بیان سرایندگان و نویسندگان این عصر، بیشتر عقل عملی است تا عقل نظري

براي . ندیب یم –اعم از منافع دنیوي و اخروي  –عملی و نایل شدن انسان به اهداف مطلوب  يها و خرد را بیش در عمل و یافتن بهره
 .معنا نگاهی مختصر به ابیات بلند و پر معناي خرد ستایانه ي موجود در شاهنامه ي فردوسی کافیستتصدیق این 

وقتی قادر به درك خرد جوششی در شاهنامه هستیم  که فرهنگ خرد گرایی در ایران باستانی را بشناسیم و سپس آن را با «
ر آزاد منشی و فکر پروري خاندان سامانی را در تحصیل آن دو روحیه ي خرد گرایی شیعه و معتزله پیوند بزنیم و در انجام، عص
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عنصر دخالت دهیم تا با زیر بناي فکري فردوسی و شاهنامه آشنا شویم و در پیوندي سه جانبه ایران باستانی، اسالم ، عصر سامانی و 
 )92نبع ص همان م(» .ذات خالق فردوسی و مفهوم دقیق حکمت و خرد و اندیشه وري فردوسی را بشناسیم

بزرگی از قبیل ایران و روم، حکمت و خرد عملی بیش از  يها در تمدن –چنان که پیش از این دیدیم  –از سوي دیگر     
تمدن شکوفا و پر شکوه ایران نیز بیش از آن که بر جمع آوري معارف و علوم . فلسفه و عقل نظري حایز اهمیت و ارزش است

  .نها استوار باشد، بر ورزیدن خرد و نمود خارجی آن در آیینه ي مدنیت تأکید داشته استمختلف و تدوین و تعلیم و تعلم آ
که هنوز دستخوش انحطاط نشده بود بر حسن اداره، انضباط و اطاعت، اخالق و  ییها سازمان جامعه ي هخامنشی در دوره«

اخالقی و دینی را به  يد که کار بکنند؛ دستورهاآن بو رفت یآنچه از مردم انتظار م. عملی متکی بوده است يدهاییک رشته تمه
در ازاي آن حکومت به آنان امنیت، اقتدار و افتخار . منظور سالم زندگی کردن مراعات نمایند و جنگ آوران خوبی باشند

  )30ایران و یونان در بستر باستان، ص (».دیبخش یابرقدرت بودن م
سط دشمنان کینه توز فرهنگ و تمدن پویاي ایران که یک حقیقت تلخ پیاپی در این سرزمین تو يها ياگر از کتاب سوز
شاید اندك بودن معارف و دانشهاي ) 33تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا اواسط قرن پنجم، ص ( تاریخیست بگذریم،

از این دست حوادث در میان  چنان که. مکتوب بر جاي مانده از ایران پیش از اسالم از این زاویه نیز قابل بررسی و مطالعه باشد
  . نیز کم نبوده است ها نیسایر اقوام و سرزم

به طور کلی شهر نشینی و استقرار و شرایط حفظ آثار آنگونه که در اروپا امکان پذیر بوده در مشرق زمین وجود نداشته «  
بودن شهرها از همدیگر، وضع آب و هوا  پیاپی، وسعت کشور، دور يها و جابجاشدگی ها و هجوم ها یگذشته از این نا آرام. است

به طور کلی نوع تمدن ایران با تمدن یونان متفاوت بوده است و هر یک . ... دینما یو روحیه ي بی ثبات مردم این امر را دشوار م
ایران و (».اایران گرایش به فرهنگ عملی داشته و یونان گرایش به فکر و چون و چر. زاییده ي اوضاع و احوال خاص سرزمین خود

  )38یونان در بستر باستان ،ص 
مطلب دیگر این که آنچه در باب نحوه ي آفرینش جهان و خلقت عقل و نفس و کیفیت صدور ممکنات در برخی آثار این 

ب، ، اغلگردد یمشاءي تلقی م يها شهیدوره مانند مقدمه ي شاهنامه ي فردوسی موجود است و دلیلی بر تأثیر این گونه آثار از اند
و طرح این گونه مسائل در  شود یاموري فلسفی است که در بسیاري از مکاتب و کتب فلسفی و حکمی به نحو مشترك دیده م

، نه موجود است و نه برد ییک اثر ادبی با دقت فلسفی که یک حکیم و فیلسوف در طرح این گونه امور در آثار خود به کار م
مشاهده نمود که از اهم  توان یرا جز در آثار حکماي مشاءي در آثار سایر حکما نیز مبه همین لحاظ، این گونه مطالب . مطلوب

عرفانی  يرهایها و تعالیم ارسطویی با حال و هوا و تفس در این مکتب فلسفی بسیاري از آموزه. آنها آثار حکماي نو افالطونی است
کرات عقلی محض، در فضاي فکري جوامعی چون جامعه ي شرقی همراه و هماهنگ گردیده و به همین سبب نیز در مقایسه با تف

چنانکه پیش از این گفتیم، در میان بسیاري از فالسفه ي مشاءي اسالمی نیز . ما از امکان اقبال و پذیرش بیشتري برخوردار است
  .گردد ینو افالطونی مشاهده م يها شهیاقبال فراوانی به اند

تحت تأثیر شدید روش افالطونی جدید بودند  دندیورز یسطو و اثبات اقوال او اصرار مبا آن که مشایین در پیروي از عقاید ار«
و حتی بعضی از کتب منسوب به ارسطو را که از آثار نو افالطونیان و حاوي نظرهاي مخالف عقاید ارسطو بود به عنوان کتب 

  )156تا اواسط قرن پنجم، ص تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی (»دادند یارسطو مورد شرح و تفسیر قرار م
نیز تأثیر فلسفه ي . البته الزم به ذکر است که ما در پی انکار هر گونه ارتباط میان حکمت مشاء و ادبیات سبک خراسانی نیستیم

بسیاري که میان آثار معرفت گرایانه متعلق به سبک  يها چنان که شباهت. میکن یارسطویی بر این مکتب ادبی را یکسره رد نم
مانند تأکید بر  -راسانی یا حتی عموم آثار این سبک ادبی در ادبیات فارسی و مکتب ادبی کالسیسیسم در اروپا موجود است، خ

خرد، نزاکت ادبی، اهمیت اخالقیات و تعهد ادبیات به امور اخالقی، محوریت حقیقت و ترجیح آن بر واقعیت، اختصاص ادبیات به 
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و از سوي دیگر تأثیر بی قید و شرط و مسلم تعالیم ارسطو و اعقاب  -ت پست اجتماعی و غیره طبقه ي اشراف و دوري آن از طبقا
  )96مکتبهاي ادبی جلد اول ص . ( حاکی از نوعی وحدت و یا قرابت آبشخور باشد تواند یوي بر مکتب ادبی کالسیسیسم، م

جموعه ي عواملی است که بر روي هم به ادبیات این نیز اگر مراد از تأثیر حکمت مشاء بر ادبیات سبک خراسانی به تسامح، م
اما به عقیده ي راقم این سطور، خرد گرایی . دوره رنگ و بوي خرد و خرد گرایی و تفکر منطقی بخشیده است، جاي انکار نیست

رهنگ ما در این دوره معرفتی  ف يها که بر سایر حوزه –حاکم بر ادبیات این عصر و نیز روحیه ي منطق پذیري و اقبال به تعقل را 
باید در عوامل ریشه اي دیگري جست که عالوه بر مقوله ي ترجمه و بسی مهم تر از آن، مبانی و مواریث  –سایه گستر بوده است 

ارائه شده از دین اسالم را که حاکی از اقبال به عقل و رعایت جانب تعقل و  يها و قرائت رهایعقالنی ایرانی و به دنبال آن، تفس
ر بوده است باید از این امور قلمداد نمود؛ و این امور و عوامل ریشه ایست که بر مقوالت مختلف اعم از فلسفه و ادبیات تأثیر تفک

  .گذارد یم
  

  سبک عراقی و حکمت اشراق 
ي ادبی فارسی، سبکی است که به نحو بنیادین بر موازین و معارف ذوقی و شهود يها سبک عراقی در میان مکاتب و سبک  

بنا بر ) 187سبک شناسی شعر ص . ( عنصر عرفان و مفاهیم معنوي و شرعی مهم ترین عنصر سازنده ي این سبک ادبیست. مبتنیست
عالوه . این ناگفته پیداست که دعوي تأثیر فلسفه رسمی بر این مکتب ادبی از پایه و اساس علمی و تقیقی استواري برخوردار نیست

شراق، پس از افول و محاق اختر تفکر استداللی مشاء، با استفاده از مبانی فلسفه ي افالطون و حکمت که مکتب ا میدان یبر این، م
به عبارت دیگر، حکمت اشراق، اعاده ي . خسروانی و تحت تأثیر اندیشه ي غالب فرهنگی موجود یعنی عرفان اسالمی پدید آمد

تدوین فلسفه ي  مینیب یاز این روست که م. عرفت شهودي بودحیثیت تفکر فلسفی و تالش در احیاي آن با پذیرش استیالي م
اشراق، مدتها پس از تفکرات عرفانی در فرهنگ ما و اندکی پس از ورود این تفکرات به پهنه ي ادبیات فارسی صورت گرفته 

  )مقدمه ي مترجم 10تا  1ترجمه حکمۀ االشراق صفحات  (. است
  

  حکمت متعالیه
پس از حمله ي ویرانگر مغول و نابودي و انهدام . ه در تاریخ تفکر ایران و اسالم، داستان دیگریستاما داستان حکمت متعالی  

اما در پایان دوره ي درخشان . تمامی زیر بناهاي اجتماعی و فرهنگی، سایر مقوالت فکري نیز رفته رفته رو به ضعف و نابودي نهاد
آن مکتب را در یک  يها نیه ي حسن ختام آن مکتب، مجموعه اي از بهترفکري نیاز به چهره ي برجسته و جامعیست که به منزل

قالب مدون و مستقل ارائه کند و ایفاي این نقش خطیر در دنیاي حکمت اسالمی به عهده ي آخوند مالصدراي شیرازي نهاده شد 
و در آستانه ي زوال این مقوله ي  وي پس از یک دوره ي پر بار تفکر فلسفی. و او نیز به نیکوترین شکل از عهده ي آن بر آمد

به ارائه ي یک دوره از  –که البته تا حد بسیار زیادي ناشی از انحطاط فکري و فرهنگی پس از هجوم مغول بوده است  –فرهنگی 
بلکه  این امر نه به معناي ارائه ي مکتبی التقاطی. دینما یم –اعم از معارف عقلی و شهودي  –معارف عقلی اسالمی  يها نیبهتر

پیشینیان نیز بهره  يها و داده ها وهیایجاد یک مکتب مترقی و مستقل است که داراي هویت و روش خاص خود بوده اما از بهترین ش
  .جسته است

مالصدرا آنچه در این زمینه از قدماي یونان و باالخص . تحقیقات صدر المتألهین بیشتر در فلسفه ي اولی و حکمت الهیست«
و رسیده بود و آنچه حکماي بزرگ اسالمی از قبیل فارابی و بوعلی و شیخ اشراق توضیح داده بودند یا از خود افالطون و ارسط

ی هضم کرد و از نو اساس جدیدي را پیریزي بافزوده بودند و آنچه عرفاي بزرگ با هدایت ذوق و قوت عرفان یافته بودند به خو
یر استوار کرد و از جنبه ي استدالل و برهان مسائل فلسفه را به صورت قواعد کرد و آن را بر اصول و قواعدي محکم و خلل ناپذ
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و به این وسیله فلسفه را از پراکندگی طرق استدالل بیرون  شود یریاضی در آورد که هر یک از دیگري استخراج و استدالل م
  )12اصول فلسفه و روش رئالیسم ، جلد اول ، ص (».آورد
حافظ، حافظه ي  شود یاز این رو است که گفته م. یفه و رسالت بزرگ، بر عهده ي حافظ نهاده شددر ادبیات فارسی این وظ  

  .ادبی و تاریخی ماست
گذشته از جنبه ي هنري، حافظ از نظر تاریخ ادبی موقعیت منحصر به فردي در تاریخ شعر و زبان فارسی دارد و آن این است «

و عربی پیش از خود برده است و بیشترین تأثیر را در شعر و ادب پس از خود به جاي که بیشترین تأثیر را از شعر و ادب فارسی 
کمتر دیوانی از شعر پیش از حافظ هست که به اصطالح سرش به تنش بیارزد و حافظ از آن به نحوي اثر نبرده ... گذاشته است 

ارسی یعنی رودکی گرفته تا معاصرانش چون خواجو و از آغاز شعر ف. باشد یا به نحوي اخذ و اقتباس معنی و مضمونی نکرده باشد
و نیز در همین باره رجوع شود به عرفان و رندي در  235 و239حافظ ، بها الدین خرمشاهی ، ص (».سلمان و عبید زاکانی و دیگران

  )72شعر حافظ ص 
درباره حافظ و تعلق او . (متعلق انداز این روست که این هر دو به مکتب موسوم به مکتب تلفیق در حوزه و قلمرو خاص خود   

و درباره تعلق مالصدرا به مکتب فلسفی تلفیق، رجوع شود  249تا  234به مکتب ادبی تلفیق، رجوع شود به سبک شناسی شعر ص 
  )47و  44،  43به صدر المتألهین شیرازي و حکمت متعالیه ص 

چنان که حافظ در میان شعرا و . از قرآن کریم استشباهت دیگر حافظ و مالصدرا در بهره گیري عمیق این دو بزرگ 
لیکن این تأثیر، در شعر حافظ بنا . مالصدرا در میان حکما بیشترین تأثیرات عمیق و بنیادین را از کتاب آسمانی ما قرآن پذیرفته اند

در زبان وي بروز یافته است  بر سنخیت و تناسب با جوهره ي شعر ناب، به شکل تجلی جنبه ي ذو بطون بودن و چند الیه اي قرآن
رجوع . (را نیز بتوان جلوه اي دیگر از تأثر آن از کتاب وحی دانست شعر حافظو شاید نظم پریشان ظاهري و نظم استوار باطنی 

  )به بعد 361شود به عرفان و رندي در شعر حافظ ص 
ن و مبین فلسفی ظهور یافته است اما تأثیر پذیري از قرآن کریم در تألیفات صدر المتألهین و بویژه اسفار،  به شکل بیان بی .

  )119و  118رجوع شود به صدر المتألهین شیرازي و حکمت متعالیه ص (
 –به بیان دیگر، شعر حافظ بستر تجلی متشابهات قرآن و حکمت صدرا مظهر محکمات آن کتاب آسمانی در فرهنگ ایرانی 

  .اسالمیست
گارنده ي این سطور به جاست که نقش مالصدرا در فلسفه ي اسالمی را به نقش حافظ در به اعتقاد نبنا بر آنچه گذشت،     

. حافظ را مالصدراي ادبیات فارسی و مالصدرا را حافظ فلسفه ي اسالمی دانست توان یبه بیان دیگر م. ادبیات فارسی مانند کنیم
  .مورد نظر است و نه در ماده، مضمون و محتواي آن در صورت، متد و شیوه ي کار این دو فرزانهبیشتر البته این همانندي 

اما تقدم زمانی ظهور حافظ و مکتب شعري و ادبی او بر مکتب مالصدرا و مکتب حکمی وي را با وجود همانندي نحوه ي   
صدر المتألهین به اصالت بیشتر معارف ذوقی و ادبی حافظ نسبت به معارف عقلی فلسفی  توان یکار، عالوه بر سایر عوامل و علل، م

به همین سبب، حکمت متعالیه . و زیر بناهاي فرهنگی و قومی در قیاس با تفکرات فلسفی دانست ها شهیو نزدیکی بیشتر ادبیات به ر
چرا . قبل به شمار آورد يها آن را در رده ي جریانات فکري دورهشاید بتوان بیش از آن که محصول طبیعی تمدن صفوي باشد، 

ق، نو آوري مالصدرا در حیطه ي فلسفه ي اسالمی ادامه ي طبیعی معارف پیش از وي یعنی حکمت مشاء، حکمت که با تحلیل فو
اشراق، نحله هاي کالمی و عرفان بوده و بیش از آن که با فضاي فرهنگی دوره ي صفویه تناسب داشته باشد، با فضاي فکري پیش 

 .از هجوم مغول و یا همزمان با آن متناسب بوده است
دینی ارائه کرده است نظري  يها اگر به طرحی که عالمه اقبال الهوري در مقام تبیین مراحل ایجاد، رشد و افول تمدن    

بیفکنیم و مراحل سه گانه ي ایمان و وجدان پیام وحی، خرد گرایی و علم محوري، و عرفان و اکتشاف را با مراحل مختلف حیات 
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که عصر ایمان و شور مذهبی و  –نخستین اسالمی  يها دانیم، خواهیم دید که پس از دههفکري و فرهنگی جهان اسالم منطبق گر
که دوره ي خرد گرایی و عنایت به دست  –و نیز پس از اوایل خالفت عباسی و عصر سامانی  –ساختن زیر بناهاي تمدن دینیست 

که در عین این که  رسد یکشف و شهود عرفانی فرا م دوره ي –آورد هاي عقالنی ملل دیگر با پشتوانه ي تعالیم اصیل اسالمیست 
این دوره به دلیل آن که مهمترین . رود یاوج تعالی اندیشه ي ناب دینی محسوب است؛ مقدمه ي افول آن تمدن نیز به شمار م

ترین دوره در اسالمی، اصیل ترین و به لحاظ زمانی نیز طوالنی –عنصر آن معارف شهودیست، در تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی 
 )205 – 201احیاي فکر دینی در اسالم صفحات .( سه گانه بوده است يها میان این دوره

لذا بهتر آن است که کوشش صدر المتألهین در تدوین حکمت صدرایی را کوششی در پایان عصر سوم و گامی در جهت 
 .پیشین و جمع میان آنها دانست يها جمع آوري بهترین دست آورد هاي دوره

تمدن دوره ي  رایز. ستیشتریبي جستجوو  قیتحقدرخور نیز تناسب مکتب مالصدرا با سایر مقوالت فرهنگی هم عصر خود 
مبتنی بر نوعی عقالنیت غیر عمیق آمیخته با تعبد و  – دیآ یچنان که از مطالعه ي ویژگیها و مولفه هاي فرهنگی آن بر م –صفوي 

آن عصر ي این ویژگی از بررسی برجسته ترین هنرها. توان تمدنی صوري نامیدب دیشا تمدن صفوي را. تقیدات شرعی بوده است
در باره ( .نیز از بررسی ادبیات آن دوره یعنی سبک هندي قابل برداشت استي دیداري و ملموس و هنرهاسایر یعنی معماري و 

و در باره ادبیات  534تا  496و  473تا  403 تاریخ ایران عصر صفوي ص: هنر و بویژه هنر معماري در عصر صفوي رجوع شود به
 )550تا  538همان کتاب ص : مربوط به آن عصر رجوع کنید به

در یک اثر هنري دیگر مانند یک قطعه شعر یا یک قطعه ي  تواند یو افکار تاریخی یک قوم که م ها شهیدر معماري، اند  
بنا بر رأي هگل، فیلسوف . گردد یصوري اثر پدیدار م يها ر جنبهموسیقی متجلی گردد، به صورت بسیار برجسته و با تأکید ب

درست است که در آثار هنري، «: داند یمبرجسته آلمانی که هنر را نتیجه و زاییده ي دیالکتیک میان صورت و معنا یا ماده و روح 
آثار هنري سلسله مراتبی وجود شیء مادي جنبه ي روحی و معنوي به خود گرفته است؛ ولی در این معنویت به نسبت چگونگی 

به نسبتی که یک اثر هنري حایز درون . دیآ یمدارد که منوط به درجه ذهنیت و درون ذاتی است که در یک اثر خاص هنري پدید 
به ذات باشد یا بهتر بگوییم، آن را بیشتر نمایان سازد، به همان نسبت از کمال بیشتري برخوردار است تا وقتی که این برون ذات، 

درباره هگل و فلسفه او (»  .گردد یمو صورت مادي اثر هنري کامالً محو  دیآ یمحد اعلی برسد و آنگاه روح بر ماده به کلی فایق 
  )124ص 
در . ... در معماري ماده بر روح تفوق بیشتري دارد و روح قادر نیست به شکل رضایت بخشی در قالب آثار معماري در آید«

همان (» .ابدی یمي شعري، روح بر ماده تفوق هنرهااما در گروه ...  شود یمو ماده تعادل و توازنی ایجاد  مجسمه سازي میان روح
  )125کتاب ص 

سبک هندي در ادب فارسی نیز داراي ویژگی دوري از معانی بلند و در عوض، تأکید بر مضمون آفرینی و حکمت عامیانه 
  )187و  175سبک شناسی شعر صفحات . (است

سایر معارف  يها هیچنین گفت که حمله ي مغول و خونریزیهاي تیمور و اسالف و اعقاب وي به تخریب پا توان یر این مبنا ب
از میان این مقوالت . رسد یانجامیده بوده است که تأثیر این گونه حوادث بر معارف، دانشها و هنرهاي مختلف، متفاوت به نظر م

چرا که به خرد و روحیات جمعی و . و البته پیش از بسیاري از آنها دچار آسیب گردیده است ها نهیمتعدد، ادبیات بیش از دیگر زم
اما حکمت اسالمی و سیستم فکري فلسفی از آنجا که چونان رودي مستقل بر کناره ي تمدن . قومی ایران نزدیک تر بوده است

رهنگی از این عوامل ریشه اي و بنیادین متأثر به نظر ایرانی در جریان بوده است، کمتر و دیر تر از سایر مقوالت ف –اسالمی 
  .رسد یم
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نیز بر طبق نظریه ي دیالکتیک که در ابتداي این مبحث به آن اشاره شد، شاید بتوان عقالنیت حکمت متعالیه را پس از ذوق   
از پیش، زاده ي زمان خود ترسیم که البته این اعتقاد، این نحله ي فلسفی را بیش  -گرایی اشراقی و نتیجه ي طبیعی آن دانست 

اما بی شک ادبیات سبک هندي داراي آن صبغه از عقالنیت نیست که بتوان آن را طبق این نظریه محصول و نتیجه ي  -، دینما یم
، رویش این عقالنیت بود یاگر سایه ي شوم چنگیزیان و تیموریان نم. تاریخی ذوق گرایی سبک عراقی در ادبیات فارسی دانست

اما ظهور این . در همان جایی از تاریخ که امروز سبک هندي یا اصفهانی بر مسند ادب تکیه زده است، ببینیم میتوانست یشاید م را
برون گرایانه و عقل گرا از تمدن غرب به سوي  يها شهیمکتب بومی مبتنی بر عقل گرایی ذاتی و اصیل چندان به تأخیر افتاد که اند

بنا بر این توجه به مسائل .در اواخر دوره ي قاجار و در عصر مشروطه وارد فرهنگ و ادبیات فارسی گردیداین سرزمین روانه شد و 
مرحله ي عقل گرایی پس از سبک عراقی  توان یاجتماعی و برون گرایی  عهد مشروطه و پس از آن ادبیات معاصر ایران را م

  .غیر بومی پدید آمده است يها گدانست که البته با تأخیر بسیار طوالنی و تحت تأثیر فرهن
نکته ي دیگري که در بیان ارتباط میان فلسفه و ادبیات در فرهنگ ما باید مورد توجه قرار گیرد این است که گذشته از روند   

، هر تأثیر و ارتباطی نتیجه ي برقراري فضاي گفتگو و دیالوگ میان دهد یتأثیر و تأثرات طبیعی که در حیطه ي معارف رخ م
در چنین فضایی نمایندگان تفکرات مختلف موجود باید از سطح و جایگاهی نسبتاً یکسان و . متفکران مختلف در یک جامعه است

. مقبولیتی متوازن برخوردار باشند تا بتوانند، در یک بستر سالم و در یک فضاي همراه با رقابت فکري به تعامل و گفتگو بپردازند
که فالسفه در میان سایر متفکران مسلمان، بیش از هر گروه دیگر مورد بی مهري و لعن و  دیآ یبر ملیکن از شواهد تاریخی چنین 

در این صورت چنین گروه اندك و البته مردود و . بوده اند -از قبیل فقها، متکلمین و عرفا  –ها و نحله هاي دیگر  طعن گروه
د ایجاد مکاتب ادبی به نحو شایان و نمایانی تأثیر گذار باشد؟ این جریان عظیم و اصیلی مانن يها انیبر جر تواند یمطرودي چگونه م

فکري همچون رودي آرام و گاه نیز متالطم بر اثر عوامل بیرونی، همواره در کناره ي گذرگاه کاروان فکر و فرهنگ ایرانی در 
  .جریان بوده است

ذیرفته و در هر برهه اي از زمان با نوعی مخالفت و فلسفی در جهان اسالم، آرام و بدون کشمکش صورت نپ يها شهیاند«
بسیاري از کسانی که با فلسفه ستیز و خصومت کرده اند، آگاهانه و یا بدون این که خود آگاهیی . ... خصومت روبرو بوده است

ماجراي فکر فلسفی در (» .سیاسی بوده و یک منبع قدرت نیز آنها را تأیید کرده است يها انیداشته باشند تحت تأثیر یکی از جر
  )7جهان اسالم ،ص 

عامه ي متفکران اهل شریعت، در نهایت به نفع حکمت نظري در  يها يمعتقد بود که این بی مهر توان یالبته از سوي دیگر م  
ط به چنان که بی مهري اهالی کلیسا و متولیان مذهب رسمی اروپاي قرون وسطی به مقوالت مربو. تاریخ فکري ما تمام شده است

توضیح این که موضع . حکمت عملی و از همه مهم تر سیاست نیز در نهایت به نفع این گونه معارف در آن سامان منجر گردید
 يها يمتولیان شریعت رسمی در قبال حکماي نظري به تمامی متفاوت با کسانی بود که در حوزه ي مسائل عملی و بویژه تئور

و رد شیخ الرئیس ها و صدر الدین  ها يقتل عین القضات ها و سهرورد. ظریه بوده اندقدرت و سیاست، صاحب ادعا و داراي ن
سیاسی  يها طهیلیکن اگر این امور را در برابر کشتار بی امان شیعه و باطنیه و قرامته و دیگرانی که در ح. همه واقعیت اند ها يرازیش

دیشمندان گروه نخست، مورد انکار شدید قشریان بوده اند، این امر به جد، مدعی بوده اند قرار دهیم، خواهیم دید که هرچند، ان
اما متفکرین دسته ي دوم هرگز به حال خود وا نهاده .عمدتاً تنها به شکل قهر و وا نهادگی حکماي نظري بارز و متجلی شده است

همین . سرکوب اینان مضایقه ننموده اند نشده اند و زعماي دین و دنیاي مسلمین، هرگاه کمترین فرصتی یافته اند، از محق، محو و
اهالی کلیسا همان قدر که به امور دنیوي مردم . ماجرا در دنیاي غرب، درباره ي اصحاب حکمت نظري جاري و برقرار بوده است

سته و دان حق مطلق و مسلم خود ها نهیبی توجه و اهل مسامحه بوده اند، در عوض ورود به مباحث نظري و علمی را در همه ي زم
هرگز بر سر این حق، سر مسامحه و معامله نداشته اند؛ و چنین بود که فجایعی شگفت انگیز در مواجهه ي دانشمندان آن دیار با 
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بنا بر این کم فروغی حکمت عملی در میان ما و حکمت نظري در قرون وسطی اروپا و عدم پویایی . صاحبان کلیسا روي داده است
  )150تا  145از دنیاي شهر تا شهر دنیا ص . ( قابل طرح و بررسی است این معارف از این دیدگاه

  
  پیوند فلسفه و ادبیات در غرب

در یونان و روم باستان، فالسفه ي بزرگی از قبیل ارسطو، عالوه بر طرح عقاید و تعالیم فلسفی خود به بحث در فلسفه ي هنر و   
ها در تبیین  رساله ي فن شعر یا بوتیقاي ارسطو از مشهور ترین این گونه تالش. اند پرداخته یادبیات و طرح نظریه در این ابواب م

پیداست که گویی فلسفه و تفکر سیستماتیک . جایگاه شعر و ادب و طرح و ارائه ي نظریه در باب چیستی و ماهیت ادبیات است
  )100و  29مکتبهاي ادبی جلد اول صفحات (.همواره در سدد استیالي خود بر سایر جنبه هاو مقوالت دیگر فرهنگی بوده است

مذهبی که بر سراسر اروپا فرمان روا و داراي سیطره بوده است، ادب و هنر را نیز همرنگ و  يها شیدر قرون وسطی نیز گرا
 در جنبش رنسانس، تأثیر دگر گونیهاي فکري، فلسفی، علمی و اجتماعی بر هنر و ادبیات کامالً. هماهنگ با خود خواسته است

. البته پیشگامی هنرمندان و اهالی ذوق و ادب فلورانس در تدوین و استیالي مکتب اومانیسم را نباید از نظر دور داشت. مشهود است
لیکن توجه به این امر ضروریست که مراد صاحب این قلم از تقدم فلسفه و تفکر سیستماتیک بر امور ذوقی، تقدم )27همان ، ص ( 

ی و یا حتی زمانی ن بدین معنا که حتی اگر امواجی بلند از دریاي ذوق و هنر غربی . بلکه در اینجا تقدم رتبی ملحوظ است. یستعلّ
و به سرعت، راه اقیانوس خرد  ماند یرا بر آشوبد و صاحبان آنها را متأثر گرداند، این امواج در این بستر باقی نم ها شهیبرخیزد و اند
حتی اگر بر آمده از بستر هنر و ذوقیات باشند به شدت مستعد فلسفی شدن بوده و  ها شهییر انداز این منظر، سا. ردیگ یرا در پیش م

  .شوند یدر عمل نیز بیش از آن که در حوزه اي که از آن بر آمده اند بمانند، در حوزه ي فلسفه و مکاتب فلسفی جلوه گر م
ی به نام باروك در اروپا به ظهور رسید که به یک دوره ي در قرن شانزدهم و نیمه ي نخست قرن هفدهم میالدي جنبشی ادب    

این مکتب هنري مبتنی بر عناصر متعدد . دیگر نیز قابل مشاهده است يها زمانی خاص اختصاص نداشته و پس از این دوره در زمان
این مکتب، . ور استاست که مهم ترین آنها عنصر حرکت و تغییر عدم ثبوت و سکون و دیگر، جلوه ي ظاهر و به اصطالح دک

که رفته رفته مبانی قطعی و خدشه ناپذیر خویش را  دهد یروح نا آرام و مضطرب انسان غربی را در مواجهه با دنیاي جدید نشان م
دنیایی . گذارد یو چهره اي دیگر گونه را از خود به نمایش م زدیر یو قواعد مسلم آن یکی پس از دیگري فرو م دهد یاز دست م
م معین متمرکز بنا شده و هیأت بطلمیوسی برترین تئوري و مشخصه ي این نظم فراگیر است، اکنون جاي خود را به دنیاي که بر نظ
این نگاه فراگیر فلسفی که از دگرگونی و تحولی . که به هیچ وجه به قوانین پیشین وفادار و بر آن مبانی مبتنی نیست دهد یدیگري م

که  گذارد یزیباشناختی غرب، تأثیر م يها ، به سرعت بر نظامردیگ یجهان شناختی نشأت م مختلف علمی و يها عظیم در حوزه
  )59و  52، 42، 37، 35صفحات   ،همان. ( میکن ینمونه ي بارز این تحول را در مکتب هنري باروك مشاهده م

ه با استیالي اشرافیت بر ادبیات مغرب اومانیستی همرا يها شهیدر قرن هفدهم که دوره ي ادبیات کالسیک اروپاست، تأثیر اند  
بازگشت به مفاخر یونان و اخذ مظاهر فرهنگ و تمدن از یونان و روم باستان که بر سایر جهات فکري . زمین انکار ناپذیر است

  )94و  84همان صفحات . (اروپا در این دوره سیطره دارد، در ادبیات کالسیک نیز به تمامی قابل مشاهده است
مذهبی موجود و متعلق به آن  –شایان توجه است که بی مهري به قرون وسطی و پشت پا زدن به موازین فرهنگی این نکته 

دوره که حاصل استیال و حاکمیت معنوي کلیسا بر سراسر اروپا بود، و نیز پذیرفتن موازین عقالنی جدید متناسب با شرایط و 
لی و باز گشت به دوران طالیی باستان بود و از حدود قرن چهاردهم و اوضاع فرهنگی موجود که حاصل باز نگري در مبانی عق

پانزدهم رفته رفته با طرح نظریاتی در باب سستی مبانی منطق ارسطویی و نهادن منطق استقرایی به جاي آن، جاي خود را در 
فلسفی و علمی ظهور و  يها نهیند زممان ها نهی، در حیطه ي ادبیات و هنر پس از سایر زمگشود یفرهنگی و علمی غرب م يها حوزه

مانند فرانسیس بیکن و الیب نیتس آغاز گردید، در چند  ییها که با ظهور چهره –تحول مبانی منطقی و علمی . ابدی ینمود واقعی م
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شتر در که مکتب ادبی و هنري باروك، مکتب کالسیسیسم و با تأخیر بی رسد یدوره و مرحله ي مجزا در دنیاي ادبیات به نمود م
مختلف این تحول علمی و  يها و نمودها مکاتب برون گرایانه ي قرون نوزده و بیست میالدي از قبیل رئالیسم و ناتورالیسم، جلوه

  )161و  90تاریخ فلسفه ي غرب صفحات .(روند یفلسفی در ادبیات و هنر مغرب زمین به شمار م
زدهم میالدي در اروپا ایجاد شد، هرچند برتري بارز ذوق گرایی و اما مکتب رمانتیسم که در قرن هجدهم و اوایل قرن نو  

نخست این که رابطه ي . اصالت احساسات بر اندیشه و تعقل بود، لیکن این جنبش ادبی از دو نظرگاه قابل بررسی و مطالعه است
ه ي عقل گرایی کالسیک و که پس از دور کند یمبتنی بر تضاد و دیالکتیک که میان عناصر فرهنگی برقرار است، ایجاب م

روانی وي می انجامیده  يها که گاه، به نسیان فردیت انسان و خواست –پایبندي بیش از حد و حتی افراطی به قواعد مدون و معین 
از سوي دیگر، فرد . خیزشی فراگیر به محو این تفکر و جایگزینی مکتبی با ویژگیهاي متفاوت و متناقض با آن منجر شود -است،
اخالقی و زیبایی  يها شورشی بر ضد عقالنیت کهنه و غیر متناسب با شرایط زمان و نظام توان یی و درون گرایی رمانتیسم را مگرای

آن را در  يها عقالنیتی که آثار و جلوه. شناختی مبتنی بر آن و در نتیجه مقدمه اي براي وصول به عقالنیت جدید قرن بیستم دانست
تفکر منطقی ارسطویی و جایگزینی  يها وهیاثباتی که در سدد نفی ش يها الت حس و تجربه و فلسفهمکاتب فلسفی مبتنی بر اص

  .دید توان ی، مباشند یتجربه و استقرا م
اما براي آن که . ... برقرار شد ییوندهایولی دیري نگذشت که میان آنها پ. نهضت رمانتیک در آغاز با فلسفه بستگی نداشت«

سی و فلسفی این نهضت را بشناسیم، باید آن را در اساسیترین شکلش یعنی طغیان بر ضد موازین اخالقی و بتوانیم تأثیرات سیا
  )323تاریخ فلسفه ي غرب، جلد سوم، ص (» .زیبایی شناسی معمول و متداول بررسی کنیم

وي در باره ي لذت و  يها يتئور با وجود این، تأثیر متفکرانی از قبیل ولتر، روسو، منتسکیو، برادران اشلگل و نیز کانت و  
که با مبانی مکتب رمانتیسم، سنخیتی  –اسپینوزا در ترسیم حقیقت واحد جهان و بیان نوعی وحدت وجود  يها دگاهیزیبایی و نیز د

  )167مکتبهاي ادبی جلد اول، ص  (.از نظر دور داشت توان یرا بر شکل گیري این مکتب ذوقی ادبی نم –تام دارد 
رئالیسم و پس از آن و شاید هم پاي آن مکتب ناتورالیسم، پاسخ مثبتی به روحیه و اندیشه ي خرد محور و برون اما مکتب 

با  –که عقالنیتی منطق محور و محدود بود  –چنان که دیدیم، مکتب رمانتیسم، عقالنیت کالسیک را . گراي هنرمند غربی است
فراگیر، به ظاهر بر ضد عقالنیت و به معناي نهادن ذوق به جاي قواعد  این شورش. شورشی همه جانبه بر هم زد و فرو ریخت

محدود ناشی از عقالنیت، اما در حقیقت زمینه سازي براي شکستن چارچوب و محدودیت این عقالنیت و وسعت بخشیدن به آن و 
بعضاً نازیبا و کریه جامعه، ورود اصالت جمع، پرداختن به واقعیات تلخ و . به عبارت دیگر، نهادن واقعیت به جاي حقیقت بود

سیاسی و  يها نهیعلمی و روان شناختی به ادبیات، جایگزینی رمان به جاي شعر و در نهایت، ورود رمان و ادبیات به زم يها زهیانگ
ه این تغییر گفتیم ک.  واقع گرایی و تأثیر عقالنیت مدرن در ادبیات بوده است يخلق رئالیسم انتقادي و سوسیالیستی، همه نمودها

است، حاصل دگر گونی عظیم و همه جانبه ایست که از  شده ینگرش که به تدریج و طی مراحل مختلف در ادبیات غرب نمودار م
لیکن به طور خاص، تأثیر مواضع فیلسوفانی مانند نیچه و نیز فلسفه ي اثباتی . ها پیش در حوزه ي علم و فلسفه پدیدار گشته بود قرن

مکتبهاي ادبی جلد اول .(کسانی از قبیل آگوست کونت در ایجاد و شکل گیري این مکتب ادبی حایز اهمیت استیا پوزیتیویسم 
 )395و  301، 275، 269صفحات 

ذوقی و فردي  يها شیبا گرا ییها ظهور مکتب -بزرگ و ویرانگر جهانی بود،  يها که قرن آشوب و جنگ –در قرن بیستم   
نیز فلسفه ي . که سوررئالیسم و کوبیسم از جمله ي آنهاست کند یبوط به دانش روانکاوي جلب نظر ممر يها افتهیو با تأکید بر 

 - که نوعی بازگشت به فردیت و به بیان دیگر، گریز از عقالنیت جمعی و پناه بردن به نوعی عقالنیت فردیست،  –اگزیستانسیالیسم 
  )961و  779، 727اي ادبی جلد دوم صفحات مکتبه.(تأثیر فراوان بر ادبیات قرن بیستم گذاشته است
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که بارها در مطالب فوق  –در حوزه ي فلسفه و ادبیات، گذشته از ظهور متناوب و دیالکتیکی مکاتب  ها شیاین گونه گرا 
 –را انسان مغرور و سر افرازي که تکنولوژي . محصول سر خوردگی انسان متمدن این روزگار باشد تواند یم –بدان اشاره نمودیم 

و گویی علم، مسندیست که  راند یبه خدمت گرفته و بدان وسیله بر طبیعت فرمان م –که نتیجه ي پیوند میان علم و ثروت است 
اما ناگهان اهریمن جنگ از یک سو و جهنم مادیت و . پروراند یخداي عصر جدید بر آن تکیه زده و سوداي خدایی در سر م

این چنین است . آشوبد یو قلمرو خدایی او را بر م تازد یرمانی این االهه ي غرور و قدرت مماشین زدگی از سوي دیگر بر بهشت آ
خود آگاهی از دست و پاي خود و نیز  يرهایکه انسان این عصر، بر آن سر است تا روح ملتهب و نا آرام خود را با گسستن زنج

رهایی . سازد ی بخشد و بدین شیوه ادبیات، هنر و فلسفه را متأثر متبیین جایگاه حقیقی انسان تنها و وانهاده ي این عصر، اندکی تسال
گاه به عریانی ادبیات و هنر از هر گونه ضابطه  -آمال بسیاري از هنرمندان عصر ماست،  يها که منت –محض از قیود خود آگاهی 

  . به همین سبب گاه تشخیص هنر از غیر هنر کار دشواریست. و قاعده منجر شده است
در عالم اندیشه . میشو یاینجا نکته ي دیگري را در باب ارتباط میان فلسفه و ادبیات در مشرق زمین بویژه ایران متذکر م در  

گوناگون روح  يها که هر یک جستجوي بشر براي پاسخ به دغدغه ردیگ یمختلفی را در بر م يها نهی، زمشود یآنچه فلسفه نامیده م
هستی شناسانه موجب آفرینش آثار فلسفی  يها زهیها و انگ که نخست، دغدغه مینیب یفلسفه مدر تاریخ حکمت و . پرسشگر اوست

اما همگام با هستی شناسی، مسائل مربوط به معرفت شناسی و تبیین فرایند شناخت و ادراك نیز ایجاد گردیده و به . گردیده اند
بوط به رنسانس که در اروپا به وجود آمد، معرفت شناسی به منزله ي البته تا پیش از تحوالت بنیادین مر. قلمرو فلسفه وارد شده اند

اما پس از . اند شده یمکتب مستقل فلسفی مطرح نبوده و مباحث مربوط به شناخت و ادراك، در ذیل مکاتب هستی شناسانه طرح م
بنیادین  يها قرایی و علمی، پرسشمفصل و پر دامنه در باب میزان ارزش قیاس منطقی و مقایسه ي آن با متد تفکر است يها بحث

در . دیگري از این دست مطرح شد يها توسط انسان و پرسش ها دهیدرباره ي چیستی علم و چگونگی فرایند ادراك و شناخت پد
به این معنا که پیش از این که بداند چیستی و . حقیقت، متفکر قرون جدید، در جریان فکر فلسفی، یک قدم به عقب باز گشت

ین عالم و چرایی و چگونگی پیدایش آن چه بوده است؛ الزم دانست به نفس مقوله ي شناخت و چیستی و چگونگی آن هستی ا
 دیشیاند یبه بیان دیگر، فلسفه ي قدیم بیش از آن که انسان را محور تفحصات و تأمالت خود قرار دهد، به کلیت جهان م. بپردازد

اما فلسفه ي جدید هر چه بیشتر انسان و . ستینگر یو از این منظر بدان م دانست یعالم م و انسان را نیز پدیده اي از زنجیره ي این
تا این که به انسان  کردند یو بر خالف مکاتب قدیم فلسفی که از جهان آغاز م دهد یحقیقت و ادراك وي را مطمح نظر قرار م

درجه ي دوم پدید  يها معرفت شناسی و فلسفه ي علم و معرفت این گونه بود که. تا به جهان برسند کنند یبرسند، از انسان آغاز م
اکنون که سخن از تأثیر و تأثر فلسفه . به تمامی متفاوت بود شد یمتولد شد که با آنچه پیش از آن فلسفه نامیده م ییها آمد و فلسفه

و یا  گذارد یکاتب ادبی تأثیر مکه کدام فلسفه بر روند شکل گیري م گردد یو ادبیات بر یک دیگر است، این پرسش مطرح م
  ؟ردیپذ یاحیاناً از آن تأثیر م

بلکه انسان در این . نیست نگرند یبدیهی ست که هنر و ادبیات از آن دسته معارف بشري که به نحو یک سویه به جهان م  
که  –در حقیقت، تخیل . زند یخود را به طبیعت پیرامون خود م يها شهیو اند ها زهیفرهنگی رنگ خود، احساسات و انگ يبسترها

چیزي جز این نیست که هنرمند، جهان را به رنگ درون خود در آورد و مخاطبان وي نیز جهان  – دهد یاساس ادبیات را تشکیل م
ها و مکاتب فلسفی به معناي دوم یعنی  پیداست که سنخیت و تناسب ادبیات با فلسفه. را از دریچه ي چشم و احساس او بنگرند

تأثیراتی که  مینیب یدر مقام عمل نیز م. ناسی و انسان شناسی بیش از فلسفه به معناي نخست یعنی هستی شناسی استمعرفت ش
مکاتب معرفت شناختی و انسان شناختی بر روند ظهور مکاتب ادبی گذاشته است، بسیار بیش از تأثیر مکاتب هستی شناختی بر 

  . لعه ي مطالب مختصري که قبالً در این جستار ذکر گردید، این نکته را استنباط نموداز مطا توان یادبیات و هنر بوده است و حتی م
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به هیچ وجه از جایگاه مهم و نیکویی بر خوردار نبوده است ( معرفت شناسی)اما در میان حکما و فالسفه ي اسالمی این مقوله   
ف نفسانی و اموري از این دست که ارتباط چندانی نیز و جز اشاراتی ناچیز و آن هم در حدود بحث در کیفیت وجود ذهنی و کی

تنها برخی از متأخرین از قبیل عالمه طباطبایی و شهید مطهري . خورد یبا مقوالت معرفت شناسی ندارد، مباحث دیگري به چشم نم
طرح گاه به نحو ابتدایی و  فصولی را به بحث و کاوش در این باره اختصاص داده اند که گاه در مقام دفع شبهات و پاسخ به آنها و

  .ها و اصول فلسفه ي اسالمی مطرح گردیده است البته بر پایه ي آموزهمسئله و 
موجود در هر بخش مطرح شده است و هیچ  يها معرفت شناسی در فلسفه ي اسالمی به صورت پراکنده و به اقتضاي ضرورت«

. است گرفته یدر فلسفه و منطق به صورت ضمنی مورد بحث قرار مگاه به عنوان بخشی مستقل و علمی جدا مطرح نبوده و همیشه 
تا این اواخر که مرحوم عالمه . ولی در هیچ کدام از این مباحث تمام اطراف و جوانب این بحث مورد مطالعه قرار نگرفت... 

و دیگر ) دام ظلهما(ح و استاد جوادي آملی، استاد مصبا) رضوان اهللا تعالی علیهم(طباطبایی، شهید صدر، شهید مطهري، 
اندیشمندان در پاسخ به شبهات معرفت شناختی مطرح در فلسفه ي غرب، مباحثی را مطرح کرده اند که قابل دقت و تأمل 

  )15نگاهی به معرفت شناسی در فلسفه ي اسالمی ،ص (».است
ها و منشأ هاي این فصول از فلسفه ي  وضوعاز فیلسوفان غربی و یا دست کم اخذ م ها شهیاما به هر روي، اقتباس این گونه اند   

بنا بر این، ناچیز بودن و یا عدم حضور مبانی معرفت شناختی در حکمت اسالمی و . غرب در فلسفه ي اسالمی ثابت و مسلم است
بر  هستی شناختی در این نظام فکري، خود گویاي امکان تأثیر گذاري نه چندان قوي فلسفه ي اسالمی يها در عوض قوت جنبه

  .جریانهاي ادبی و ذوقی ماست
سخن پایانی این که جایگاه ادبیات در تاریخ تفکر و فرهنگ ما ایرانیان همان جایگاه وسیع و رفیعی است که فلسفه در مغرب   

، موالنا، از قبیل عین القضات -از این رو بسیاري از بزرگانی که در فرهنگ ما به عنوان ادیب شناخته شده اند، . زمین حایز آن است
 دانست ی، امروز دنیا آنان را اوالً فیلسوفانی بزرگ مبودند یاگر متعلق به تاریخ و فرهنگ غرب م –سعدي و شیخ محمود شبستري 

، اکنون به عنوان ادیبانی بزرگ و برجسته نام بردار بودند یو کسانی مانند فلوتین، سنت آگوستین و نیچه اگر متعلق به فرهنگ ما م
غزالی و خیام که به واقع، فیلسوفانی بزرگ و بلند پایه اند، در میان ما به عناوینی دیگر نام بر آورده و شهرت یافته اند  محمد. بودن

و ژان پل سارتر که به حقیقت، ادیبی صاحب ذوق و اندیشه بوده است، در فضاي فرهنگی غرب و در نتیجه در جهان اندیشه بیشتر 
شرقی به منزله ي محتوا و موادي  يها بلند در فرهنگ يها شهیمعناي این سخن این است که اند. تبه ویژگی فلسفه شناخته شده اس

  .رندیگ یو شکل م ندیرو یهنري و مبتنی بر صفاي ضمیر و زیبایی و زیبا شناسی برخاسته از آن م يها هستند که در قالب
 تواند یزیبایی هنري در مواجهه با ادبیات ما کاربرد صحیحی نم نقد ادبی مبتنی بر هنر براي هنر و اصالت يها هیبنا بر این، نظر 

ها سنخیت و سازگاري داشته باشد، اتخاذ این گونه  ها و ادبیات دیگر ملت این رویکرد به مقوله ي ادبیات، اگر با فرهنگ. داشت
بخش اعظمی از مواریث فکري و موازین در مطالعه ي ادبیات گرانقدر و پربار فارسی به معناي معطل نهادن و ضایع نمودن 

اما این گونه معارف، . عظیم و گران مایه وابسته و مبتنیست يها نهیفرهنگی ماست که هویت اندیشه و تمدن تاریخی ما به آن گنج
ک، از آنجا که بر آمده از ذوق و بیش مبتنی بر احساس و انگیزه است، از آن دسته معارف است که با نظام مندي و تفکر سیستماتی

، دسته بندي ردیگ ی، آنها را در اختیار خود مرود یکه انسان به سراغ آنها م ها شهیزیرا آن گونه معارف و اند. میانه ي چندانی ندارد
، وي را در ندیآ ی، البته متفاوت است با معارفی که به سراغ آدمی مکند یو آن را از آن خود م دیگشا یآن را م يها ، گرهکند یم

و گاه نیز از فرط فربهی و فزونی، آن وجود محدود را براي خود، خانه  نوردند ی، مملکت وجود وي را در مرندیگ یمقبضه ي خود 
بلکه معارف، . در این جا دیگر گره گشایی و احاطه بر معلومات مطرح نیست. کنند یو آن را ویران م ابندی یاي تنگ و بی فروغ م

از اقیانوس احساس که ضمیر توفنده ي انسان  ها شهیاین سیل اند. رندیگ یان را در اختیار مو انس رسند یچونان سیلی بنیان کن در م
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و این چنین است که ما در . سازد یاندیشمند است، پیاپی معارفی بلند را در قالب سخنان و کلماتی زیبا و آسمانی بر زبان جاري م
  .فکري مواجه نیستیم يها ستمیها و س چنین فضایی با نظام

این امر به کرات از سوي منتقدان و صاحب نظران بسیاري چونان نقص و نقطه ي ضعفی در فرهنگ و ادبیات ما به شمار رفته   
  .است
که در تاریخ ادبیات ما به ندرت شاعر و  سازد ینگاهی به مجموعه ي آثار و متون باز مانده ي ادبی ما این نکته را مبرهن م«

اندیشگی خود را هماهنگ سازد و به  يها ستگاه منظم و منسجمی داشته باشد که بتواند تمامی پارهکه د شود ینویسنده اي یافت م
چه هنري  -یافت که در مجموعه ي تعلیمات خویش  توان یبه ندرت شاعر و نویسنده اي م. ... نوعی وحدت درونی و بیرونی برسد

حکیمانه ي همخوان به تبیین انسان و جهان بپردازد و بتواند در قالب یک دستگاه فلسفی منظم و یک سیستم  –و چه غیر هنري 
  .مجموعه ي آرا و نظریات خویش را در باب این دو و ارتباطشان به هم روشمند و سیستماتیک عرضه دارد

قی و سیر و جهت منط شانیها اگر گفته شود که اینان شاعر اند و نویسنده نه حکیم و فیلسوف و لزوم و الزامی نیست که نوشته
روشمند داشته باشد؛ خواهیم گفت که آیا این بزرگان، متفکران قوم و جهت دهندگان فرهنگ عمومی هستند یا خیر؟ اگر پاسخ 
منفیست که حرفی نیست و عرفاً و عمالً چنین نیست و اینان بزرگ ترین سازندگان فکر و فرهنگ عمومی در تاریخ ما بوده اند و 

چه از مجموعه ي آرا و نظریاتی پراکنده ساختن مبنایی اجتماعی و فرهنگی زیانها و . د استاگر پاسخ مثبت است ایراد وار
  )103سیمرغ در جستجوي قاف ،ص (».بزرگ پیدا خواهد شد که در تاریخ ما چنین شده است ییها نقصان
 يها تیه از مشاهده ي واقعولی توان آن را ندارد ک. که ذهن ایرانی نسبت به دقایق فکري بی شکیب است دینما یچنین م«  

همان ، همان صفحه ، به نقل از سیر فلسفه در ایران ،  (».فکري دامنه دار بپردازد يها پراکنده به اصول کلی پی برد و به تنظیم نظام
  )به بعد 215نیز در این باره بنگرید به صور خیال در شعر فارسی ص  7ص 

نتقادات از عدم توجه به ماهیت و خصایص این گونه معارف است که در ذات لیکن به عقیده ي صاحب این قلم، این گونه ا  
راست است که ادیبان ما در منزلت و جایگاه رفیع تولید و نشر . باشند یخود منافی هر گونه انتظام فلسفی و پیوستگی سیستماتیک م

فرهنگی دیگر است؛  يت فیلسوفان در قلمروهااند و این، همان منزل نموده یمعارف و هدایت فرهنگی جامعه ي خود ایفاي نقش م
 يپراکنده و این گوهرها يها شهیاما شاید بتوان این اند. کند یلیکن اتحاد جایگاه و منزلت لزوماً وحدت متد و روش را ایجاب نم

این، وظیفه اي باشد بر بعد، به رشته کشید و نظامی فکري بر گرفته از این معارف ذوقی پدید آورد و شاید  يها افشانده را در دوره
  .عهده ي اصحاب ادب و اندیشه در روزگار ما

نکته ي دیگر این که به سبب آن که مراد شاعر، نویسنده و سخنور در این موضع بیان معارف علمی و عقلی نبوده بلکه بیان   
ان این معارف، نه تنها تعلیم و این مطالب، یا پاسخ طبیعی به جوشش دریاي درون و نوعی تخلیه ي ضمیر است و یا هدف از بی

 يها شهیتدوین مجموعه اي از مفاهیم و معانی بلکه آفرینش زیبایی و خلق یک اثر هنري و ادبیست؛ لذا بر کشیدن و استخراج اند
جموعه صرف بلکه با م يها شهیچرا که محقق، نه تنها با یک مجموعه از افکار و اند. ناب از این گونه آثار، کار بسیار دشواریست

با یافت یک  توان یبنا بر این نم. اي از عناصر سر و کار دارد که روابط متعدد پیچیده ي هنري آنها را به یک دیگر پیوند داده است
بیان یک  يبلکه تکیه بر مطالعات آماري و بررسی بسامدها. یا چند شاهد محدود در یک اثر، به صدور حکمی قطعی مبادرت نمود

  .   راه گشا باشد تواند یرد ماندیشه در این موا
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  منابع 
   .، تعریفها و مفهوم فرهنگ ، چاپ دوم ، انتشارات مرکز اسناد فرهنگی آسیا،(1357)آشوري ، داریوش ، 
، عرفان و رندي در شعر حافظ، چاپ دوم باز نگري اساسی و کاست و افزود بسیار، با نام هستی )1379(آشوري ، داریوش ، 

  ، . شناسی حافظ
 .ماجراي فکر فلسفی در جهان اسالم، جلد اول، چاپ اول، ، چاپ قیام، )1376(،  ، غالمحسین ابراهیمی دینانی

  .احیاي فکر دینی در اسالم ، ترجمه احمد آرام ، چاپ اول ، انتشارات پایا ، )تاریخ بی(، اقبال الهوري ، محمد 
ناشر مرکز ،  چاپ اولترجم عبد الرحیم سلیمانی اردستانی ، فلسفه در مسیحیت باستان ، م ،)1380(استید ، کریستوفر ، 

  .مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب با همکاري مرکز بین المللی گفتگوي تمدنها

  .ناشر شرکت سهامی انتشار،  چاپ اولایران و یونان در بستر باستان ،  ،)1378(اسالمی ندوشن ، محمد علی ، 
 .یر یونان، ترجمه باجالن فرخی، چاپ اولاساط ،)1380(، ، جان  پین سنت

 مرکزی ، چاپ اول ، ها، سبکها و انواع ادب ، مکتبها، دورهیادب پارس خی، تاررانیا کتاب، )1379(ي ، احمد ، دار میتم
    الملل نیبی فرهنگمطالعات 

انتشارات چاپ اول ، لعارفین ، دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا ، نمت نهم ، مقامات ا )1388(حسنزاده آملی ، حسن ، 
 .آیت اشراق

دکتر یعقوب آژند ، چاپ اول ، چاپ شفق ، انتشارات : ، پژوهش دانشگاه کمبریج ، مترجم)1380(تاریخ ایران دوره صفویه ، 
 جامی، 

  .آمدي بر اندیشه و هنر فردوسی، نشر مرکز در ،)1372(، ، سعید  حمیدیان
نشر نی ، چاپ چاپ چهارم ،  یاي شهر تا شهر دنیا ، سیري در اندیشه ي سیاسی غرب ، از دن ،)1376(خاتمی ، سید محمد ، 

  .اسالمیه
چاپ اول ، مجموعه ي بنیانگذاران فرهنگ امروز ، ویژه ي فرهنگ ایران  حافظ ، چاپ قیام ،، )1373(خرمشاهی ، بها الدین ، 

 .و اسالم ، طرح نو
ي تاریخ ایران اسالمی ، چاپ سوم ، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ، مقام فلسفه در دوره)1379(داوري ، رضا ، 

  .فرهنگی
 .نشر و پژوهش فرزان روزچاپ سوم ، تاریخ و عقاید اسماعیلیه ، ترجمه دکتر فریدون بدره اي ،  ،)1383(دفتري ، فرهاد ، 
 ، ترجمه نجف دریابندري یاسی اجتماعی از قدیم تا امروزتاریخ فلسفه غرب و ارتباط آن با اوضاع س، )1351(راسل ، برتراند ، 

 .ي انتشارات فرانکلین ، با همکاري مؤسسه ، شرکت سهامی جیبی ، چاپ سوم ، فلسفه ي قدیم ، کتاب اول
، شرکت  ، چاپ سوم ، فلسفه قرون وسطی ، جلد دوم تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندري، )1351(راسل، برتراند ، 

 .ي انتشارات فرانکلین ، با همکاري مؤسسه جیبی سهامی
مؤسسه انتشارات  ي، با همکار چاپ دومجلد سوم ، ،  ، ترجمه نجف دریابندري تاریخ فلسفه غرب ،)1352(راسل ، برتراند ، 

 .فرانکلین

   .انتشارات امیر کبیر،  چاپ هفتمارزش میراث صوفیه ،  ،)1373(زرینکوب ، عبد الحسین ، 
  .، انتشارات خارزمی ، تهران تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، چاپ چهارم ،)1372(ستان ، ، بو سعدي

انتشارات دانشگاه چاپ هشتم ، ،  حکمۀ االشراق، ترجمه دکتر سید جعفر سجادي ،)1384(، شیخ شهاب الدین ،  سهروردي
 .تهران
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، ، چاپ  ، چاپ دهم با تجدید نظر و اضافات لد اول، ج ادبی از باروك تا پارناس يها مکتب ،)1371(، ، رضا  سید حسینی
  .گلشن، مؤسسه انتشارات نگاه

  .، چاپ دهم ، انتشارات نگاه ، جلد دوم مکتبهاي ادبی ،)1376(، ، رضا  سید حسینی
 .عزت اهللا فوالدوند، طرح نو، بنیانگذاران فرهنگ امروز، چاپ اول،: ، هگل، مترجم)1379(سینگر ، پیتر ، 

  .تاریخ فلسفه در اسالم ، جلد اول ، تهران ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، )1362(ر محمد ، شریف ، می
  .، سبک شناسی شعر ، چاپ سوم ، نشر میترا)1386(شمیسا ، سیروس ، 

 .، نشر سخن از میراث عرفانی بایزید بسطامی: دفتر روشنایی ،)1388(، محمدرضا ،  شفیعی کدکنی
 .، مؤسسه انتشارات آگاه: ناشرچاپ ششم ، ،  صور خیال در شعر فارسی ،)1375(، ، محمدرضا  شفیعی کدکنی

  .انتشارات فردوسیچاپ اول ، ،  ، تلخیص از محمد ترابی ، جلد اول تاریخ ادبیات ایران ،)1361(، ذبیح اهللا ،  صفا
انتشارات دانشگاه چاپ پنجم ، مجلد اول ، تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا اواسط قرن پنجم ،  ،)1374(صفا ، ذبیح اهللا ، 

 .تهران
اصول فلسفه و روش رئالیسم ، جلد اول ، پاورقی به قلم متفکر شهید استاد مرتضی  ،)1374(طباطبایی ، سید محمد حسین ، 

  .انتشارات صدرا :مطهري ، چاپ چهارم ، ناشر
انتشارات چاپ چاپ سوم ، ،  به کوشش دکتر جعفر شعار،  ، سیر الملوك سیاست نامه ،)1364(، خواجه نظام الملک ،  طوسی
 .خانه سپهر

انتشارات چاپ ششم ، تاریخ فلسفه در جهان اسالمی ، مترجم عبد المحمد آیتی ،  ،)1381(فاخوري ، حنا و جر ، خلیل ، 
  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

 .نشر مرکز، چاپ سوم ،  رؤیا حماسه اسطوره ،)1385(، میر جالل الدین ،  کزازي
انتشارات چاپ اول ، ،  ، جلد اول ي فردوسی ، ویرایش و گزارش شاهنامه ي باستان نامه ،)1379(، ، میر جالل الدین  کزازي

  .سمت
انتشارات . چاپ اول ،،  ي فردوسی، جلد سوم نامه ي باستان، ویرایش و گزارش شاهنامه ،(1382)، ، میر جالل الدین  کزازي

  .سمت
، به اهتمام و تصحیح غالمحسین  نامه قابوس ،(1386)اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار ، عنصر المعالی ، کیکاووس بن 

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگیچاپ پانزدهم ، یوسفی، 

  .متفکران یونانی ، جلد دوم ، مترجم حسن لطفی ، انتشارات خارزمی ،)1375(گمپرتس ، تئودور ، 
 ، درباره هگل و فلسفه او، مجموعه مقاالت ، چاپ دوم ، انتشارات امیر کبیر ، )1376(مجتهدي ، کریم ، 
 .انتشارات امیرکبیرچاپ دوم ، فلسفه در قرون وسطی مجموعه مقاالت ،  ،)1379(مجتهدي ، کریم ، 
انتشارات : شر، سیمرغ در جستجوي قاف ، سیري در تحول عقالنیت در ادب فارسی ، چاپ اول ، نا)1379(محبتی ، مهدي ، 

 .سخن
چاپ اول ، از مجموعه ي معرفت شناسی ،  1نگاهی به معرفت شناسی در فلسفه ي اسالمی ، شماره  ،)1378(، معلمی ، حسن 

 .ي اسالمی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

ي وجودیه، به قلم دکتر  دیباچه بر حکمت متعالیه، فلسفه ،)1383(، صدر الدین محمد بن ابراهیم شیرازي قوامی ،  مالصدرا
 .طهوري: ناشرچاپ اول ، سید جعفر سجادي، 



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦٧ ٠  
 

، صدر المتألهین شیرازي و حکمت متعالیه، ترجمه حسین سوزنچی، دفتر پژوهش و نشر )1382(نصر ، سید حسین ، 
  .سهروردي،
، کتاب سراي  ا تجدید نظر، چاپ سوم ب ، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی شناخت اساطیر ایران ،)1373(، جان ،  هینلز

  .، نشر چشمه بابل
چاپ ،  هاي مجلس بزرگ داشت ابو الفضل بیهقی ، مجموعه سخنرانی یادنامه ابو الفضل بیهقی ،)1386(یاحقی ، محمد جعفر ، 

 .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدسوم ، 

ترجمه و تحقیق دکتر احمد تمیم داري ، نشر ي ادب فارسی در انگلستان و امریکا ،  گستره ،)1386(، یوحنان ، جان دي ، 
 .روضنه

مؤسسه بوستان کتاب قم ، چاپ اول ، انتشارات دفتر : ، فلسفه مشا با گزیده جامعی از متون ، ناشر)1383(یثربی ، یحیی ، 
  . تبلیغات اسالمی ، حوزه علمیه قم
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  پورشناسانه به شگردهاي کاریکلماتور نویسی پرویز شانگاهی زیبایی

  )ي فرمالیسم و سوررئالیسم با تکیه بر نظریه(
  

  1پور آستانهعلیلیال درویش
  2علی صفایی

  چکیده
هاي ادبی پس از  ي بسیاري از نظریه هاي ادبی پرکاربرد ومدرنی هستند که شالوده هاي فرمالیسم و سوررئالیسم، از نظریه نظریه
هاي تثبیت شده جهت آشنایی زدایی توجه دارند  به بازي با اضالع مختلف فرم این دو نظریه بیشتر از همه. ریزي نمودند خود را پی

هاي فرمالیسم و  در این میان، کاریکلماتور که جدیدترین ژانر طنز معاصر است، با مؤلفه. دانند و فرم را در خدمت محتوا می
همخوانی چشمگیري دارد به ... بان، برجسته سازي و سوررئالیسم از قبیل ایجاز، آشنایی زدایی، ادبیت، طنز، دیوانگی و وارونگی ز

توان این گونۀ طنز مدرن را تحلیلی زیبایی  ها و بدون وابستگی مستقیم به تحلیل بالغی سنتی می گونه اي که با کاربست این مؤلفه
زیبایی شناسی و استقراي تام از کوشد تا ضمن تأملی بر مفهوم   این مقاله، با رویکرد تحلیل محتوا از نوع کیفی می. شناسانه نمود

ي فرمالیسم و سوررئالیسم جهت تحلیل  به کار بست نظریه» کنم قلبم را با قلبت میزان می«ي هشت کتاب شاپور با عنوان  مجموعه
  .زیبایی شناختی این اثر بپردازد

  
  

  .بازتحلیل ، تصویر، زیبایی شناسی، طنز، کاریکلماتور : هاکلیدواژه

                                                        
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن -1
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن  -2
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  :مقدمه
ي ایجاز سهل و ممتنع،  ، ژانري جدید در طنز معاصر است که بر لزوم دارا بودن سه خصیصهماتور یا کاریکاتور کلماتکاریکل

لفظ گرا، تصویراگرا ي  تصاویرکاریکاتوري و کمیک و بازي با کلمات تأکید می ورزدو به طور عمده، کاریکلماتورها به سه دسته
ي اهمیت و کارکردي که کاریکلماتور در طنز معاصر علی الخصوص در قالب پیامک،  اما با همه. شوند تقسیم میو محتوا گرا 

گذرد ،  می) 1302ـ  78(وبالگ ، وب سایت و مجالت یافته است و بیش از یک دهه از وفات پدر کاریکلماتور یعنی پرویز شاپور
اي طنز شاپور رفته اند یا از نظر یه هاي ادبی اما اغلب پژوهشگران حوزة طنز ، با رویکرد تحلیل بالغی به سراغ تحلیل شگرده

از این رو معیار مشخصی براي قضاوت در تجزیه و تحلیل این اطالعات . مدرن به عنوان چهارچوب نظري خود سود نجسته اند
هاي موجود،  کاستی ي حاضر با عنایت به از این رو مقاله. ماند ارزنده اما پراکنده در دست منتقد طنز و آثار کاریکلماتور باقی نمی

ي فرمالیسم و سورئالیسم تا چه حد در درك شگردهاي  هاي بنیادینی از این دست است که نظریه در پی یافتن پاسخ براي پرسش
شوند؟ ازبین این دو نظریه مذکور یعنی ؛ فرمالیسم و سوررئالیسم کدامیک با جمالت  کاریکلماتورنویسی شاپور مؤثر واقع می

هاي این دو نظریه آشنایی داشته است یاخیر ؟  تري دارد ؟ آیا شاپور براي شروع کاریکلماتور نویسی با مؤلفهشاپور سنخیت بیش
به نظر ) 1: هایی ساخت ودر ادامه و نتیجۀ مقاله به پاسخ تقریباً قطعی دست یافت که عبارتند از توان فرضیه براي این چند سؤال می

هاي فرمالیسم و سوررئالیسم نداشته و این شگردهاي غریب نما و طنزمدارانه اش را مرهون  هرسد که شاپور آشنایی نظري با مؤلف می
هاي  پاي هریک از این گونه طنزپردازي قدما و تحول طنز از حالت هجو، هزل ، مطایبه ، نقیضه گویی وتزریق و لطیفه باشد زیرا رد

هاي  رسد که شگردهاي کاریکلماتورآفرینی شاپور کامالً با مؤلفه به نظر می) 2خورد؛ طنز در کاریکلماتور هاي او به چشم می
فرمالیسم سوررئالیسم یکی نباشد زیرا این دو نظریه تفاوتهایی با یکدیگر دارند که در جمالت شاپور شاید بتوان جمعی از هر دو را 

  ...مشاهده نمود و
  

  :پیشینۀ بحث
مقاله اي است که با محور قراردادن دو نظریۀ ادبی به سراغ جمالت شاپور  تا جایی که نگارندگان مطلع اند ، این مقاله اولین

، به جاي نقد زندگینامه اي و برداشتی سطحی از کاریکلماتور ،  1378رود هر چند درست از زمان وفات شاپور یعنی سال  می
« ي  ، علی حسین پور با مقاله)1378( »پرویزشاپور دنیاي موش، گربه، ماهی و سنجاق« ي  افرادي مثل ابراهیم نبوي در مقاله

» سیر و تحول کاریکلماتور نویسی در ایران«ي  ، عاطفه اسدي و شکوه السادات تابش در مقاله)1385(» کاریکلماتور نویسی
دکتر  و)1388(» هاي زبانی طنز و مطایبه در کاریکلماتورها ویژگی«ي  ، دکتر یحیی طالبیان و فاطمه تسلیم جهرمی در مقاله)1387(

هاي طنز  هاي ارزنده اي در معرفی، دسته بندي و تشریح تکنیک ، قدم)1389(» پایین آمدن درخت از گربه « ي  نجمه نظري با مقاله
بنابراین مقالۀ حاضر در . شود  آفرینی در کاریکلماتورهاي شاپور برداشتند اما باز هم جاي خالی نقد نظري در این مقاالت حس می

دادن  ي گذشتۀ این محققان در حوزة تحلیل بالغی یا تحلیل شگردهاي طنز نیست بلکه در پی این است که با تطبیقها پی نقض یافته
براي ورود به بحث ، ابتدا تأملی بر مفهوم زیبایی شناسی صورت . ها دهد  مولفه هاي فرمالیسم و سوررئالیسم صورتی نو به این یافته

  :شود کنم، به کار بست نظریۀ فرمالیسم و سوررئالیسم پرداخته می با قلبت میزان می گیرد و پس از معرفی کتاب قلبم را می
  

  :ـ چهارچوب نظري 1
  )Aesthetics(ـ تأملی برمفهوم زیبایی شناسی  1ـ  1

در اغلب آثار پژوهشی که با عنوان تحلیل زیبایی شناختی عرضه شده اند ، اغلب دیده شده است که پژوهشگران، درك 
به تعبیر دیگر . نموده اند) زبانی، ادبی و فکري(ي تحلیل سبکی  ناختی را محدود به بررسی سطح ادبی از سطوح سه گانهزیبایی ش
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هایی است که با  گواه این مدعا اغلب کتابها و مقاله.را برابر با تحلیل زیبایی شناختی فرض کرده اند) Rhetoric (تحلیل بالغی 
به « اما با دقت در مفهوم زیبایی شناسی که از فلسفه وارد ادبیات شده و. شور چاپ شده استعنوان تحلیل زیبایی شناختی در ک
شود که بررسی بالغی یک اثر، تنها راهگشاي  ، اینطور استنباط می) 784:  1376انوشه، (» پردازد بررسی نظري هنر و ذوق هنري می

شوند، درك زیبایی  یرا همانطور که آثار در گذرزمان متحول میز. هاي هنرمند در دنیاي مدرن نیست آشنایی با ذوق و خالقیت
هاي کلیشه اي علم بالغت یعنی معانی، بیان و  گردد و دیگر با همان قالب شناختی هنرمندان و مخاطبان نیز به همان میزان متحول می

  .شناختی طنزمدرنی مثل کاریکلماتور رفت توان به سراغ تحلیل زیبایی بدیع نمی
  :مکتب فرمالیسم و سوررئالیسم در یک نگاهـ  2ـ 1

تا پیش از مدرنیسم ، جهت فکري اغلب منتقدان به سمت مناسبات فرامتنی یا همان توجه به زندگی مؤلف، نقد روانکاوانه و 
ساختار اثر ي بیستم، به شکل و  شدند تا اینکه با ظهور مدرنیسم در آغاز سده جامعه شناسانه بود و از توجه به خود متن غافل می

توجه خاصی نشان داده شد یعنی ؛ به جاي معنا کردن شعر یا قطعات ادبی، در پی کشف شگردهاي ادبی مؤثر در ایجاد متن 
باید مشت «هاي ادبی مدرن بود، به سردمداري مارتینی، با این بیانیه که  فوتوریسم که یکی از همین جریان. ماندگار برآمدند

بابا چاهی، . (در ایتالیا، توجه فرمالیستهایی مثل ویکتورشکلوفسکی را به خود جلب کرد 1909ه سال ب» محکمی بر ذوق همگان زد
به عالوه ، فوتوریسم که آزادي کلمات . شکلوفسکی مشهود است» هنرهمچون شگرد«ي  کرد این بیانیه در مقاله  کار) 66:  1377

البته فرمالیستها ) 664:  1385سیدحسینی، . (دادائیسم و سوررئالیسم گشود نمود، دري به سوي فرمالیسم ، غیر شاعرانه را مطالبه می
آشنایی زدایی ) Literariness(تنها متأثر از فورتویسم نبودند بلکه ردپاي اصول فرمالیستها از قبیل ادبیت 

)Defamilarization (گریز از مناسبات فرامتنی ، ایجاز ،)Ellipsis ( برجسته سازي ،)Foregrounding ( شکل شکنی ،
)Deformation ( سفیدخوانی، بازي با کلمه ،) Word play (هاي ارسطو ،  ي معنا، تا حدودي در نظریه فرم برمثابه

مثالً روانشناسی گشتالت بر این باور بود که ) 49:  1386احمدي، . (شود هاي انگلیسی و روانشناسی گشتالت نیز دیده می رمانتیک
توان محتوا را حدس  بنابراین به راحتی با دیدن شکل می. یابد ه عادت تبدیل شود، کارکردي خودکاري میهر ادراك حسی که ب«

هاي  فرمالیسم علی رغم عمر کوتاهش، بر مکتب) همان(» .اما کارکرد اصلی هنر این است که شکل عادت شده را کنار بگذارد. زد
به سردمداري آندره برتون و  1920از فرمالیسم و دادائیسم، در حدود سال  اما سوررئالیسم که پس. ادبی پس از خود اثر گذار بود

شکل گرفته بود، صورتی افراطی تر از ) Super Ego(هاي روانکاوانۀ فروید جهت نزدیک شدن به فرامن  با تأسی از نظریه
لیستها  آشنایی زدایی را قوي ترین ابزار براي مثالً فرما. هاي آنان با یکدیگر بود ي سوررئالیسم در مؤلفه فرق عمده. فرمالیسم داشت

اما . دانستند تخریب زبان ، طوالنی کردن مدت درك و دریافت مخاطب، برجسته سازي ، تحریف و وارونه کردن کالم می
برخوردهاي کردند که روح را با  هاي عادي هستی تلقی می سوررئالیست ها، طنز سیاه و عینی را مهمترین ابزار براي ویرانگري جنبه

. کرد ساخت و مخاطب را براي پذیرفتن فراواقعیت یا همان سوررئالیسم آماده می هاي عادي زندگی خارج می غیر منتظره ، از افق
فروید محکومی را «. هاي تلخ زندگی بود وار، براي آنان ابزاري جهت نجات انسان از واقعیت همچنین طنز سیاه ، عینی و گروتسک

سید (» !از شنبه اش پید است! ي خوبی چه هفته! به به«: زند وز شنبه قرار است او را به پاي دار ببرند و فریاد میزند که ر مثال می
امر شگفت و :شدند عبارتند از  هاي سوررئالیسم که موجد طنز می غیر از طنز سیاه و عینی ، سایر مؤلفه) . 814:  1385حسینی ، 

، خلق تصاویر پارادوکسیکال و زیبایی )785:همان(هاي عینی  و وارونگی زبان، تصادف جادو، نگارش خودکار رؤیاها، دیوانگی
به عالوه، سوررئالیستها، علی رغم تصاویر وارونه و مجهولی که در متن و نقاشی عرضه ) . 306:  1385فتوحی،( تشنج آور 

ذهن انسان داراي «ي فروید، براین باور بودند که ها زیرا طبق نظریه. دانستند کردند، درك آن را براي مخاطب غیر ممکن نمی می
لیاست که در آن امور متناقض، نقیض هم به نظر نمی نقطه اي به نام نقطه ها از قدرت  به عبارت دیگر، انسان) همان(».رسند ي ع

ن تصاویر پارادوکسیکال را نمود بارز ای. توانند به دو امر محال و ممکن فکر کنند یعنی در آن واحد می. تخیل ثانویه برخوردارند
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بنابراین هم نویسنده و هم مخاطب سوررئالیسم ، چندان از هم دور . مخاطب بارها در عالم خواب و رؤیاهایش تجربه کرده است
هر چند سورروالیسم عمر کوتاهی داشت اما فنونی که به کارگرفت در سایر هنرها مثل شعر ، نقاشی ونثر تا مدتها جاري و .نیستند
پاي سوررئالیسم در اقوال و شطحیات . ي بود سار البته پیش از اینکه سوررئالیستها و فروید ظهور کنند، در ادبیات فارسی ، رد

صوفیه، تزریق گویی شاعران سبک هندي ، اشعار مهمل و مسلوب المعانی و اخیراً در شعرحجم یداهللا رؤیایی ، شعر موج نو، ناب ، 
مثالً صالحی در کتاب حاال حکایت . و مهمل گویی هاي عمران صالحی نیز دیده شده استلحظه، چند صدایی و سفیدنویس 

/ اما فردا سایۀ پاهایم را به عقد ازدواج سایۀ پدرم ... محکوم است / اشعۀ آفتاب / حیاط کوچه بسته است « :ماست نوشته 
هاي سوررئالیستی  اند اما نمونه هم قابل تأویل ناقض ، بازهاي پارادوکسیکال علی رغم ت اما نمونه) 120: 1379صالحی ،. (»آورم درمی

  .اند  هاي عنادیه اینگونه نیستند و احاله به محال یا استعاره
آنچه نگارندگان را به .همانطور که مالحظه شد این دو نظریه تفاوتهاي بنیادینی با هم دارند که بارزترین آن طنز است  
هر چند . شاپور واداشت، شباهت برخی شگردهاي شاپور با برخی اصول هر دو نظریه بود بست این دو نظریه در هشت کتاب کار

هاي شاپور را با این دو نظریه تطبیقی یک به یک داد یا به طور قطع ثابت کرد که شاپور با اصول نظري  ي تکنیک توان همه که نمی
  . فرمالیسم و سوررئالیسم آشنا بوده است

ها در این اثر، الزم است کمی با خود هشت کتاب شاپور یا همان قلمرو پژوهش آشنا  دن این نظریهپیش از ورود به عملی کر 
  :شویم 

  :کنم ـ نگاهی به کتاب قلبم را با قلبت میزان می2 
کنم ، حاوي هشت کتاب کاریکلماتور شاپور در یک مجموعه است و چیزي حدود سیزده  مجموعۀ قلبم را با قلبت میزان می

در آغاز هر کتاب سخنی چند در باب . ۀ شاپور به همراه تعدادي مقاله، مصاحبه و کاریکاتورهاي اورا دربرداردهزار جمل
شود که مخاطب را تا حدودي در شناخت سطحی این مجموعه  کاریکلماتور و خاطراتی که دوستان شاپور با او داشته اند دیده می

ف هایی مثل موش، گربه، ماهی ، سنجاق و پرنده در خالل هر کتاب دیده رساند و کاریکاتورهایی با محوریت موتی یاري می
جمالت شاپور هم به طنز جیمزتربر آمریکایی، . کله آغاز گر چنین سبک فانتزي ـ سمبلیکی بوده است شود که تنها      پل می

با این تفاوت که . سوي شبیه اندژیلبرت سیبرون فران) Aphorism(ي جمالت قصار نویسنده و طراح کتابهاي کودکان و نقیضه
بین تصاویر و جمالت شاپور، ارتباطی دیالکتیکی برقرار است به گونه اي . شاپور ، قوي تر و متفاوت تر از آنان عمل کرده است

ه را توان برخی  از جمالتش را مصور کرد کما اینکه محمدرفیع ضیایی و تنی چند از سایر کاریکلماتور نویسان ، همین شیو که می
استفاده از حداقل خطوط در کاریکاتور و : هاي مشترك طرح و متن شاپورعبارتند از  از جمله ویژگی.در آثار خود دنبال کرده اند

هاي محدود و تکراري، بازي با مفاهیم ریاضی و هندسی،  فرافکنی  حداقل کلمات در کاریکلماتور، بازي با اضالع مختلف سوژه
:  1389درویشعلی پور، ... (ترکیب چند فیگور در یک مجموعه ، دیوانگی و وارونگی متن و تصویر و ي خود در تصاویر ،  چهره

مثل باال رفتن درخت از . اما برخی از جمالت شاپور آنچنان انتزاعی اند که تنها در قالب خود زبان تحقق یافتنی است) 89ـ  93
هاي منحصر به فرد این  از سایر ویژگی. ق واقعی کاریکاتور کلمات دانستتوان مصدا ها را می این نمونه... گربه، کوه از قله و 

شاپور به . است) ایماژ، حسامیزي و پارادوکس(مجموعه ، رعایت ساخت دستوري و نحوي زبان فارسی و غلبۀ فراهنجاري معنایی 
در . ا در اثرش به حداقل رسانیده استر) Argo(دلیل زبان فرهیخته و کم گویی اش ، استعمال اصالحات عامیانه و کوچه بازاري 

  :مثل. یابد تا از موانع تحول زبان انتقاد کند ست، فرصتی می کاریکلماتورهایش که به نوعی مانیفیست او
  )45: 1387شاپور، .(گیرد هاي سنگ قبرش هم غلط دستوري می ـ استاد ادبیات از روي نوشته  
  )17:همان(ـ تاریخ مصرف اشعار کهنه سپري شده است  

  )338: همان(»کند عاشق صداي پایی هستم که خالف جریان باد حرکت می«: گوید و در یک جمله می
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 Image (هایش ، نه خوشۀ تصویري             در تصویرپردازي. بنابراین شاپور شیفتۀ آشنایی زدایی صورتگرایانه بود 

cluster (ها، اصطالحات علمی  ، نباتات ، اجرام آسمانی، رنگها، فصلهایش ، حیوانات، حشرات، گیاهان که اعم از آب وهمبسته
که از عناصر متحرك و پویاي ... ي تصویري آب مثل اقیانوس، رودخانه و دریا، اشک و  جان هستند؛ خوشه و هندسی و اشیاء  بی

. تحرك جمالت او افزوده است ي حداکثري شاپور از افعال مرکب بر پویایی و به عالوه، استفاده. طبیعت اند، بسامد بیشتري دارد
ي  از نظر محتوا، این مجموعه در ستیز با تابوهاي سیاسی، اجتماعی، اخالقی و فلسفی و مذهبی است که شاپور با برداشتن پوسته

اصی پروایی خ از بین طنزهاي محتوایی اش طنزهاي مذهبی او بی.تراز آنان ارائه کرده است پوشالی از چهرة آنان ، برداشتی متفاوت
  :کند  دارد زیرا آزادانه با عزرائیل ، مرگ ،گورستان ،سنگ قبر ،آتش جهنم ، پل صراط ، آب حیاط و فرشتگان شوخی می

  )514: همان. ( کنم ـ سیگارم را با آتش جهنم روشن می
  )141: همان.( ـ روي پل صراط پوست موز انداختم

  
  ب شاپوري فرمالیسم و سورئالیسم در هشت کتا ـ کاربست نظریه 3

شود و   ي لفظ گرا، تصویرگرا و محتوا تقسیم می از آنجایی که کاریکلماتور طبق دسته بندي علی حسین پور به سه دسته
هاي فرمالیسم و سوررئالیسم در هر سه دسته با بسامدي متفاوت در آثار شاپور پخش شده اند، الزم است در خالل معرفی  مؤلفه

  :ها با آثار او بپردازیم شاپور، به تطبیق این مؤلفههاي کاریکلماتورآفرینی  تکنیک
  )بازي با کلمات(ـ کاریکلماتور لفظ گرا  1ـ  3
نام ) Word play(هاي ساختاري زبان به قصد خنداندن و سرگرمی ، بازي با کلمه  هرگونه روش قابل تصور از مشخصه«
ي، (» دارد رّ شد تا با استفاده از صنایعی  طرح شد که از شاعري خواسته  میاولین بار این اصطالح در سبک هندي م) 77:  1387ح

هاي مضمون آفرینی  مثل جناس ، ایهام و نظایر آن، به آفرینش نکات بدیع دست بزند و بازي با کلمه را یکی از سرچشمه
یکلماتور را همان باز در اهمیت کلمه همین بس که بسیاري از افراد حتی خود شاپور ، کار) 571:  1369/5صفا، . (دانستند می
ي آدمی است که  به عالوه، زبان که خود متشکل از کلمات است، یکی از مهمترین ساختارهاي آفریده. کلمات دانسته اند با ي

ها در همان  قدرت تبدیل شدن به شماري از الگوهاي بنیادین ساختاري را دارد و معنا نیز از طریق در کنار هم قرار دادن این گزاره
  )333:  1374احمدي، . ( شود ار ایجاد  میساخت

توان به ایجاز مینی مالیستی ؛ بازتحلیل کلمه ، ترکیب ، اصطالح،  هاي تکنیک بازي با کلمات در این کتاب می از مصداق
 ضرب المثل و کنایه ؛ وارونه سازي و مقابل سازي ؛ مهمل گویی و غافلگیري اشاره کرد که در این مقاله به تشریح هر یک

  :پردازیم می
  ـ ایجاز مینی مالیستی 1ـ  1ـ  3

گیرد، بینش هنري است  قرار می) Maximalist(یا کمینه گرایی که در تقابل با بیشینه گرایی ) Minimalism(مینی مالیسم 
 .کوچک زیباست؛ ساده زیباست: که بر دو محور عمده استوار است

در ضرب المثل ها، اندرزها، جمالت قصار، هجویه ها، شعارها، شعر یک ي اصلی مینی مالیسم بدانیم،  اگر ایجاز را مشخصه
ها، شعر هایکو و تانکا و نثر شوهین در ادبیات ژاپن و در ادبیات  اي یا پوست استخوانی رابرت کیرلی ، رباعیات ، دوبیتی کلمه

 78:  1388رضی و روستا، . (روبرو هستیم معاصر در شعر لحظه ، طرح و کاریکلماتورو داستانک ها و پیامک ها با این سبک ادبی
در جمالت شاپور . هاي ادبی کمینه گرایی است که باید از جمالت طوالنی پرهیز کند بنابراین کاریکلماتور هم یکی از قالب) 79و 

  :آفریند مثل  رسد که با دو یا سه کلمه هم کارهاي نابی می گاهی ایجاز تا بدان جا می
  )59: همان( ـ ابر، باران کال     )99»  1387ر، شاپو(گریست  ـ اشک می  
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  )38: همان.(ـ بیضی دایرة مست      )148:همان(ـ گورستان درگذشت  
  )194: همان(ـ نقطه چین خط الکن   

شاپور براي خلق ایجاز مینی مالیستی ، از شگردهاي خاصی استفاده کرده مثل حذف فعل جمله جهت برجسته سازي 
به ... ي، حذف جمالت زائد، تلفیق دو جمله در یکدیگر، جان بخشی به اشیاي بی جان، تعریف تبسم زاو فرمالیستی، بیان محاوره ا

هاي طوالنی کالم، به اصل اقتصاد زبانی و کم کوشی تعبیر  در زبان شناسی تغییر در ساختار زبان ، کوتاه کردن زنجیره«عالوه، 
. دهند زبان در گفتن و خواندن جمالت طوالنی، بی حوصلگی از خود نشان میزیرا اهل )252:  1380خلیلی جهان تیغ ، ( » .شود می

و اگر با موسیقی اندیشه انتقال نیابد ، قطعاً سکوت زیباترین .... ایجاز در بیان تا حد زیادي متأثر از ایجاز در اندیشه است« همچنین، 
در قالب سفید خوانی مطرح کرده بودند و معتقد بودند که نیاز فرمالیستها بحث ایجاز را ) 65:  1378علیپور، . ( »بیان خواهد بود

نیست گوینده همه چیز را توضیح دهد زیرا در ادبیات چگونه گفتن مهمتر از گفتن است و براي ابهام هنري آفرین، نویسنده باید 
گفت که اشک  شاپور اگر اینطور می در سه مثال فوق،. هایی از کالم را خالی بگذارد تا خواننده با ذهن خود آن را پر کند قسمت

ها درگذشت و نقطه چین مثل یک خط الکن و الل است، جمالت او  گریست، گورستان هم مثل انسان مثل انسانی بود که می
  .داد ي خود را از دست می جذابیت ، آشنایی زدایی و صورت شاعرانه

ی از کتاب فروید با نام  مهمترین ویژگی طنز و مطایبه را در » ي آن با ناخودآگاه رابطه ها و لطیفه«سوررئالیستها هم به تأس
در آثار شاپور، ما با همین فشردگی آن هم در . شد دانستند که منجر به  تکانه هاي ذهنی و غافلگیري می فشردگی و ایجاز آن می

یگر چیده است که اگر کلمات درون به گونه اي که جمالت را آنچنان هوشمندانه در کنار یکد. قالب متن و تصویر روبرو هستیم
همین شگرد هنري شاپور، منطبق با این اصل فرمالیستی است که . ریزد جمله را کمی جابه جا یا معنا کنیم، محتواي آن در هم می

  :مثل . ي هنرهمچون شگرد شکلوفسکی بر آن تأکید شده است آفریند و در مقاله معتقد است فرم ، محتوا را  می
  )365: همان.( گذارم در دیروز می ـ امروز را  
  )129: همان . (ـ آب با ترکیدن حباب از خواب پرید  
  )84: همان.(ـ گل شبنم گریست  
دلیل این سادگی و صراحت . شود ها این است که علی رغم فشردگی ، ابهامی در آن دیده نمی ي جالب توجه در این مثال نکته

معاصر بودن )  2سیر تحول نثر نویسی از مشروطه به این سو به سمت ساده نویسی )  1«: بیان به عوامل مختلفی مربوط است مثل
سادگی ساختمان دستوري جمالت او و پرهیز از استعمال لغات بیگانه ) 4گفتاري بودن نثر شاپور )  3ي شاپور با نسل امروز  چهره

ي شاپور،  اما از میان سیزده هزار جمله) 1388:20تسلیم، طالبیان و (»...کند که مخاطب را از مراجعه به فرهنگ لغات بی نیاز می
اما براي تحلیل آماري بسامد ) 18: همان(» .کند و در طیف شش تا یازده کلمه قرار دارد از بیست و پنج کلمه تجاوز نمی« اغلب 

ست و هفتاد  جمله از کل سیزده ایجاز مینی مالیستی شاپور ، باید جمالت دو تا هفت کلمه اي را در نظر گرفت که به هزار و دوی
البته سیر ایجاز در هشت کتاب او یکدست نیست مثالً در کتابهاي آغازین او بیشتر و در کتابهاي پایانی او .رسد  اش می هزارجمله
ی عمیقی زیرا همانطور که گفته شد طنز و ایجازگره خوردگ. سازد شود که سیر نزولی طنز در آثار او را براي ما روشن می کمتر می

  .با یکدیگر دارند
  )  Reanalysis (ـ بازتحلیل  2ـ  1ـ  3

هاي بازي با کلمات جهت طنز آفرینی ، استفاده از بازتحلیل است که طنز پردازان آگاهانه با تحریف یا  یکی دیگر از شیوه
در دستور سنتی این . طابقی نداردي آن ت آفرینند که با ساختار تاریخی و اولیه ترکیب کلمات و اصطالحات، ساختاري جدیدي می

دهد که همین نوواژه هاي  نامند اما شواهد موجود نشان می ساختارهاي جدید را عموماً غلط فاحش، اشتقاق عامیانه و دساتیري می
وارد  کنند و پس از جا افتادگی ، بازتحلیل شده که اغلب عمر کوتاهی دارند، برخی از آنها در گذر زمان استعمال عام پیدا می
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هاي بازتحلیلی طنز به راحتی  نمونه. گردد بنابراین بازتحلیل منجر به تحول و باروري زبان و دستور می. شوند ي دستور زبان می مقوله
که در ایجاد طنز کالمی نقش عمده اي دارد، نیازمند به ) جناس(هاي بیگانه نیستند زیرا هم آوایی و هم نامی  قابل ترجمه به زبان

تحلیل  باز) 221ـ  245: 1389کهن،  نغزگوي. (نگی نسبت به فولکلور و فرهنگ عامیانه و امکانات زبانی همان زبان استدانش فره
پذیري  توان ذیل اصل بازي با کلمات فرمالیستها جاي داد زیرا هدف آن قرار دادن هر واژه در روشن ترین حد رویت را می
بازتحلیل اعم از بازتحلیل کلمه، ترکیب ، اصطالح، نقیضه سازي ضرب المثل  در جمالت شاپور اغلب با صورتهاي مختلف.است

ها روبرو هستیم که در بالغت سنتی، همین مبحث زبان شناسی را ذیل انواع جناس و ایهام بررسی کرده  ها و جمالت قصار و کنایه
هاي  اینک نمونه. ذیل باز تحلیل کلمات قرار دارنداند که در این کتاب نیز انواع جناس ،ایهام ، تفسیر و تبیین و مشاکله را در 

  :بازتحلیل کلمات در آثار شاپور
  ]تکبر/ دیدن تصویر خود ) [485:  1387شاپور، (ایستم  مقابل آینه می خودبینیـ براي   

ي  یشهنام حشره اي است که با دستان نیرومند خود از ر» آبدزدك«) [ 187: همان.(اقیانوس را به سرقت برد آبدزدكـ 
  .]و ربطی به اقیانوس ندارد) 25:  1382/1انوري، . ( کند گیاهان تغذیه می

دب اکبر و اصغر نام دو صورت فلکی هستند که ) [همان.(رهنمون شدم باغ وحش فضاییرا به دب اصغر و دب اکبر ـ 
  . ]با معناي خرس کوچک و بزرگ و باغ وحش و فضا مناسبت دارند

  ]در این مثال فواره و ماکارونی مایع تفسیري براي یکدیگرند)[92: همان(سازد  می ماکارونی مایع ـ فواره
ي آنها که با  ي رو ساختی و کلیشه شده ها، شاپور با برجسته سازي الیه اما در بازتحلیل اصطالحات و ضرب المثل ها و کنایه

به . ه به این اصطالح و ضرب المثلها بخشیده استتوانستیم حدس بزنیم، عمري دوبار دیدن ساخت آغازین آن تا انتهایش را می
توان هر دو صورت ممکن را نفی  عالوه، ضمن تحریف و نقیضه سازي ، دو جمله را طوري در هم خالصه کرده است که نمی

  :مثل. کرد
  ) 41:همان.(است نقش بر آبـ ردپاي ماهی   
  )50:همان.(گذاشتم سنگ تمامـ روي قبرم   
  )218:همان.(کند می به هواسر ـ پرنده گربه را   

زند و یک  تحریف ضرب المثل، یک سوزن به خودش می) [17:همان.(زند ـ مرتاض سوزن و جوالدوز را به خودش می
  ]جوالدوز به دیگري

یعنی به جاي خلق . ها و قیاس، به همسان سازي دست زده است در بازتحلیل ترکیبی ، شاپور با استفاده از هم آوایی کلمه
ي جدید، از همان صورت ساختاري کلمات درون جمله ترکیبات جدید آفریده است البته خصلت ترکیبی بودن دستور زبان ها واژه

  :مثل. فارسی ، این امکان را به راحتی در اختیار اوگذاشته است
  )294: همان( ]خوردم می[گرما ها  و زمستان خوردم سرما میـ اي کاش تابستانها   
  )347: همان.(شده است هل روریزم که تبدیل به  ک میاش خودورییـ به حال   
  )388: همان(بانگ صوتیدهد و خروس  سر می بانگ نوريـ هنگام طلوع خورشید   

  ) Inversion (ـ وارونه سازي  3ـ  1ـ  3
هایی دارد اما  شکنی فرمالیستها قرابت اي سورئالیستها، وارونگی ودیوانگی زبان بوده است که با اصل شکل یکی از اصول پایه

ي وارونه سازي، وارونه کردن روابط است که تنها در  در کاریکلماتور هاي شاپور قسمت عمده. صورتی افراطی تر از آن است
در کل آثار شاپور، وارونه سازي با سلسله مراتبی از قبیل وارونه سازي جمله اي ؛ ترکیبی و تقابلی به .خود زبان تحقق یافتنی است

که در این میان، وارونه سازي جمله اي به دلیل تسري دادن وارونگی در کل جمله در مقایسه با وارونه سازي  خورد چشم  می
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شود و جلوه اي  زیرا در وارونه سازي جمله اي شاپور روابط کامالً جابه جا می. ترکیبی و تقابلی، آشنایی زدایی بیشتري دارد
خورشید حمام .گرید خندد و شادي می کند، غم می رود، گل خودش را پرپر می ال میمثالً درخت از گربه با. یابد سوررئالیستی می

. شاپور به جاي توصیف وارونگی طبیعت، در این وارونگی ها به فرافکنی خود پرداخته ... پوشد و  آب مایو می. گیرد آفتاب می
  : مثل

م     )133:همان.( ـ آب را شُستَ
  )284:همان. (نشینم ند زنان پایین آمدن درخت از گربه را به تماشا میرود و من لبخ ـ گربه از درخت باال می

ي اوست که سوررئالیست ها به آن باور داشتند وهمین تخیل ثانویه به او  ي شاپور بیانگر قدرت باالي تخیل ثانویه این جمله
  :از وارونه سازي سوررئالیستی شاپورهایی دیگر  اینک نمونه. بخشد  قدرت خلق تصاویر انتزاعی و کاریکاتورهاي فانتزي می

  )26: همان.( ـ جسدم را تا گورستان به دوش کشیدم  
  )27: همان(خوابند و من روي تخت خواب یکنفره  ها و پاهایم روي تخت خواب دو نفره می ها، دست ها چشم ـ شب

د را قطع کرده تا بر روي آن بایستد و مثالً آنجا که شاپور پاي خو. شود در کاریکاتورهاي شاپور هم این وارونگی دیده می
   )کتاب از همین 71ك تصویر ص.ر.(کند المپی را عوض

کند  ، از وارونگی در تصاویر کاریکاتوري او نیز حکایت می)229:همان.(است سیطره یافته الجثه که بر گربه اي یا موشی عظیم 
  :کند ظریۀفروید را تداعی میدارد ون حکایت) آنیما(زنانۀ شاپور مقابل که از روان یا تصویر

  
مثل اما چندان منسجم نیستند .سوررئالیستهایی مثل آندره برتون همچون شاپور عالوه بر متن وارونه و تصاویر نیز خلق کرده اند

 پا وارش تا نوك کوتوله اي درست شده باشد که ریش سفید آشوري تصور ساخت کتابی که از مجسمۀ چوبی جن بوداده ي«:
به نقل (» ، صفحات آن از پشم کلفت سیاه ساخته شده بود، باعجله آن را خریدم و وقتی بیدار شدم پیش خود ندیدمرسد  می

بعد از این عبارات مهمل که فضاي مشمئزکننده اي دارند ، طنز پایانی جمله بی معنی بودن آن را به خواننده ) 854: 1385ازحسینی،
یا در نقاشی گل عاشقان آندره برتون ، .  د واقعیت را ویران کرد تا واقعیت تازهاي پدید آیدکند تابه او ثابت کند که بای گوشزد می

ازنیش یک مار با چهار چشم  و دو بینی ، شکل گل درست کرد یا شاپور چتري از تجمع موشها ساخت و حتی با شکرد کوچک 
  .بوده است بنابراین شاپور در نقاشی سوررئالیستی هم توانا.نمایی باآن گل ساخت 

رود و به نوعی همان  نوع دوم وارونگی، وارونگی ترکیبی است که فقط تا مرز ترکیبات بدیع و فراهنجاري ها فراتر نمی
تی است   :مثل . پارادوکس وصفی و اضافی در بالغت سنّ

  )359:همان. (از نامه است استراق سمع بصريـ گوش نامحرم سرگرم    
  )87: همان. ( نواخت می صداآکاردئون بی ـ باد با سطح آب   
  )82:همان. (دسته گلی نثار کردم مزارتولدمـ بر   

است که با مقابل هم قرار دادن )  Binary opposition (سومین و سطحی ترین نوع وارونه سازي ، وارونه سازي تقابلی 
با توجه به آثار . ی زدایی را دارد در مقایسه با وارونه سازي جمله اي و تر کیبی حداقل آشنای) Oxymoron (کلمات متضاد 

ل(در تقابل وارونه )  1:شود شاپور، به پنج نوع وارونه، مدرج ، زمانی ، جهتی و ضمنی تقسیم می اثبات یکی از طرفین به )مکم ،
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فظی، زن و مثل تقابل سالم و خداحا. کند ي نفی سویۀ دیگر آن است یا ذکر یکی ، ناخودآگاه وجه دیگر آن را تداعی می منزله
  ... :مرد ، سقوط و صعود و 

  )216: همان. (هاست ماهی تلخ و شیرینـ دریا لبریز از خاطرات   
  )312:همان(ام کرديبدرقهها خداحافظیجمع  حاصل با وتو استقبالت شتافتم جمعسالمها به ـ باحاصل

  :مثالً . می گیرد بر توسط را هم            درتقابل مدرج به کیفیت و درجه بندي توجه دارد مثل تقابل بزرگ و کوچک که م)  2
  )380:همان. (شود می ته نشین دراز کشیدنو در  ته نشیننیمه  نشستن در ایستادنـ   
  )381: همان.(افشانم می سکوترا در  نجوارا درو کنم بذر  فریادـ براي اینکه   

  :د مثلهاي شش گانه توجه دار تقابل جهتی که به زاویه و مسیرها و جهت)  3
  )58:همان(افقیرود و چهارپایان   راه می عموديـ انسان   
  )107:همان. (به مرگ محدود است شمال ـ جنوب ـ مغرب ـ مشرقـ زندگی از   

شود اما  تقابل ضمنی که در آن منوط به دانش فرهنگی نسبت به یک ملیت و زبان است، در روساخت کالم تقابلی دیده نمی) 4
با هم تقابل دارند مثل تقابل سنگ و شیشه ، دوغ و دوشاب، کارد و خیار، شیر و شکر، چاه و ها  معناي ضمنی واژه

  :مثل) 71ـ  82:  1388پژهان،.(چاله
  )459: همان. (کند را منفجر می بادکنکفریاد  سوزنـ   
  )473:همان.(گوید کند، تصویر بدرود حیات می اصابت می آینهبه  سنگـ وقتی   

  ) Antinomy (ي ـ غافلگیر 4ـ  1ـ  3
اما به . شود غافلگیري که ارتباط زیادي با اصل آشنایی زدایی فرمالیستها دارد، یک مفهوم کلی است که در هر طنزي دیده می

ساخت کالم تا قبل از پایان یافتن جمله طنزي دیده نشود اما ناگهان یک کلمه در پایان  طورخاص، غافلگیري یعنی؛ هرگاه در رو
که یکی از شروط اصلی ) 28: 1388طالبیان و سلیم، .(شود ساخت نحوي آن را کمیک سازد، غافلگیري خوانده میي  جمله ، همه

هاست اما چون کاریکلماتور، طنزي عبارتی است، به جاي ذکر مقدمه و لب مطلب، هر دو را در یک جمله ادغام  لب مطلب لطیفه
در بالغت سنتی، غافلگیري را همان فریب آرایی دانسته اند و صنایع بدیعی . دهد کند و معموالً در پایان جمله خود را نشان می می

از قبیل استثناي منقطع ، استدارك، مدح شبیه به ذم، ذم شبیه به مدح، اسلوب الحکیم، تهکم و پارادوکس را در ساخت آن مؤثر 
  :هاي زیر از شاپور مثل نمونه. ع ادبی بکار رفته است که در این کتاب نیز همین صنای)  84:  1383وحیدیان کامیار، . (دانسته اند

  )59:  1387شاپور، ( صبحانه، ناهار و شامـ از همه چیز سیر شده ام جز   
  )24: همان( شادروانـ بعد از مرگ همه شادند چون روي قبرها می نویسند  

  )39:همان( .است آرایشگاهدهد  رود و پول دستی هم می ـ تنها محلی که انسان زیر ماشین می
دح شبیه به ذم یا شکست نفسی است ، در کارهاي شاپور دیده می شود که با درنگی  اما نوع دیگري از غافلگیري که شبیه به م

  :مثل. توان مفهوم آن را دریافت  ساخت جمله می تر و از زیر طوالنی
  ]کنم  یعنی؛ آزادش می) [17:انهم.(سازم ـ  اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم قفسی به بزرگی آسمان برایش می

  ]یعنی؛ نجاتش دادم) [28:همان. (ـ براي نجات ماهی که روي خشکی افتاده بود با هفت تیر آبی به جانش سوء قصد کردم
  ]یعنی ؛ عشقم ابدي است) [125: همان. (شود ـ قبل از اینکه قلبم را به معشوقه ام بدهم رویش نوشتم پس گرفته نمی

  گویی ـ مهمل 5ـ  1ـ  3
  ، یکی دیگر از شیو هاي بازي با کلمات است که به) Untie humor (مهمل گویی یا بیان ضد فکاهی 
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زیرا آنان با نگارش خودکار اوهام و رویاهاي خود، دیگران و دیوانگان سعی در . مکتب سوررئالیسم نزدیکی بیشتري دارد
پوربرخالف سوررئالیست ها ،  با هدف سرگرمی و شوخی و کامالً اما شا.ورود به قلمرو ناخودآگاه و فرامن انسان داشته اند
  : مثل. گویی قصد ندارد مخاطب مقصود او را دریابد. آگاهانه دو چیز ضد و نقیض را با هم آشتی داده است

  )36: همان.(کردم ـ کالس اول ابتدایی بودم که مسئله دوم دبیرستان را غلط حل می  
  )218: همان. (حیات بشویندـ وصیت کردم جسدم را با آب   
  )218:همان .(دهم  ـ گل نروییده را با قطرة باران نباریده آب می  

تی ، این نمونه البته گاهی همین مهمل . ي عنادیه جاي داده اند ها را ذیل مسلوب المعانی یا احاله به محال و استعاره در بالغت سنّ
  :مثل. تواند به جمله اي بدیهی تبدیل شود ، میگویی هاي شاپور با مکانیزم گشتار و کمی جابه جایی

  ]به جاي گل از بی آبی پژمرده) [ 129: همان.(گلی پژمرده ـ آب از بی  
  ]زن نگاتیو مرد یعنی، هر دو مثل هم اند) [184: همان( ـ زن مرد نگاتیو   

  ـ کاریکلماتور هاي تصویرگرا 2ـ  3
یزه اي از طنز کالمی و کاریکاتور است که به مدد کلمات و با زبانی آم«کاریکلماتور تصویرگرا یا همان طنز تصویري ، 

آفریند، سبک روایی و تک گویی درونی نویسنده به یاري ایجاز، تصویري کارتونی و طنزآمیز و  توصیفی، تصاویري مضحک می
نز تصویري قوي است که علی حسین در کاریکلماتور شاپور آنچنان ط) 43:  1389ایرانی، . ( »آورد شفاف براي بیننده به وجود می

ها و کاریکاتور  ي آن قدرت شاپور در خلق طرح گرا خوانده است که یکی از دالیل عمده پور ، شاپور را کاریکلماتوریسی تصویر
بهره  او براي تصویري کردن جمالت خود از ایجاز بیشترین. داد مربوط به فانتزي باشد که به او امکان نگارش جمالت فانتزي را می

را برده عالوه بر این شگردهاي مثل بیان اغراق آمیز، توصیف رفتاري خود شاپور و سایر موجودات و اشیاء بی جان و استحاله نیز به 
  .تصویري کردن کالم او دامن زده است

  ـ بزرگ نمایی و کوچک نمایی تبسم زا 1ـ  2ـ  3
بر عکس مطلب با اهمیتی را کوچک جلوه داده است به گونه اي شاپور در بزرگنمایی هایش مطلب بی اهمیتی را بزرگ و یا 

هایی مثل از بس، آنچنان، به حدي، به  ها به سادگی از طریق نشانه گاهی همین اغراق. که از دیدگاه عقل و منطق شدنی نیست
  :قابل شناسایی است مثل... قدري، آنقدر و 

  )61: 1387شاپور، .(ت پیدا کرده استخودکشی کرده ام مغزم در مقابل گلوله مصونی از بسـ   
  )61: همان.(زیر میکروسکوب بزرگ شد که جثه اش تمام فضاي سالن آزمایشگاه را گرفت به اندازه ايـ میکروب 

شوند که به جاي وارد کردن تبسم برلب خواننده ، او را در تشخیص یک اثر خنده  ها، آنچنان تلخ و سیاه می گاهی این اغراق
 (در این صورت اغراق از نوع منفی یا گروتسک . سازد و طنز یا اثري خشن و دلهره آور، سردرگم میدار ـ فکاهی 

Grotesque (است) . ، و چون تصویري مشمئز کننده را به همراه دارند به جاي قرار گرفتن کالمی ، ) 12و  11:  1385ضیایی
  :مثل. ا اصل طنز سیاه و عینی و زیبایی تشنج آور سوررئالیستی استاین نوع از اغراق، منطبق ب. شود ي طنز تصویري می وارد مقوله
  )47:  1387شاپور، .( ـ به صورت روحم اسید پاشیدم  
  )40: همان. ( گذارم توانم اشک بریزم چشمهایم را داخل آبمیوه گیري می ـ وقتی نمی  
  )89: همان.(دهم ـ گل آفتاب گردان را با آب جوش آب می  

  )Metamorphose (اله ـ استح 2ـ  2ـ  3
استحاله یا دگردیسی، نوعی تغییر شئ از وضعیتی بد به وضعیتی خوب است که هنرمند براي رسیدن به آن، چهارمرحله از قبیل 

آنچه در آثار شاپورجالب توجه ) 70: 1385فتوحی، .(کند وصف شئ، همدلی با شئ، یگانگی با شئ و حلول در شئ را طی می
  ر شئ یا ذوب شدن هنرمند در طبیعت وي حلول د است، مرحله
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شاپور . گردد شود و فاصله اي بین او با طبیعت حس نمی به گونه اي که او و خود جزئی از همان طبیعت می. اشیاء بی جان است
  :هاي زیر مثل نمونه. جان، حلول در طبیعت و حلول در معشوق را به کار برده است سه نوع حلول با عناوین حلول در شئ بی

  :ـ حلول در اشیاء بی جان 1
  )45:  1387شاپور، .(هاي کتاب طبیعی پسرم آویختم ـ خودم را به یکی از شاخه  
  )190: همان.(ـ از وقتی گیاهخوار شده ام به جاي خون در عروقم کلروفیل جریان دارد  

  :ـ حلول در طبیعت 2
  )132: همان.( هاي پیراهنت باریدم ـ باران شدم و روي گل  
  )166: همان.( ي آسمان مهاجرت کردم در دست قطرات باران تبخیر شده ـ دست  

  :ـ حلول در معشوق 3
  )420: همان.( زنم ـ با نگاهت چشمم را هم می  

  )553:همان.(شنوم داري ، صداي گام برداشتن خودم را می ـ آنچنان باتویکی شده ام که وقتی گام برمی
اما شاپور براي سرگرمی و غلبه بر تنهایی و به دلیل . شدند مواد مخدر متوسل می سوررئالیست ها براي رسیدن به استحاله، به

  .داشتن شم قوي شاعري، بدون استفاده از افیون، به استحاله رسیده است
  :ـ توصیف رفتارهاي کمیک 3ـ  2ـ  3

موقت ، کاریکاتور زندگی را هاي  ها، گیجی شاید تصور شودکمدي تنها یادآور نمایشی است که با یک دور تند، نابسامانی
هاي تبسم زا و  حال آنکه با کمی تسامح توصیف مکتوب رفتارهاي کمیک که اغلب با شگرد کودن نمایی، استدالل. دهد نشان می

توان کمدي دانست و در ذیل طنز تصویري جاي داد زیرا تصویري کمیک را  علت آوري ها مضحک به وجود آمده اند را هم می
یکی رفتارهاي کمیک خود شاپور : در آثار شاپور ما با دو نوع از طنز رفتار یا کمدي رفتاري  روبرو هستیم. رینندآف در ذهن می

  :است که با یک کنش کمیک همراه است مثل
  )30:  1387شاپور، . (مالم ـ براي اینکه سریع تر فکر کنم به مغزم روغن می  
  )371: همان.( کنم ت طلب آمرزش میروم براي مرحوم درخ ـ وقتی از نردبان باال می  

آورد و چون رفتارهاي انسانی  گاهی با شگرد جان بخشی تبسم زا، سلیمان وار از زبان طبیعت و اشیاء بی جان براي ما خبر می
  :مثل . کند دهد مضحک جلوه می را به آنها نسبت می

  )178: همان. ( ـ گل حمام شبنم گرفت  
  )167: همان. ( ودـ بلبل مرتاض روي خار نشسته ب  
  )371: همان. ( ـ اعداد سرگرم والیبال با صفر هستند  

اما .یکی از اصول سوررئالیستها جهت احاطه بر فرامن، اهمیت دادن به عوالم دیوانگی و دیوانگان و رفتارهاي عجیب بوده است
هی هم رفتارهاي کمیک و وارونه داشت مثالً در آثار شاپور با نوعی شیطنت رفتاري کودکانه مواجهیم زیرا شاپور در روابط اجتما

. گفت، چهل سال تمام براي اصالح موهاي سر و صورتش به آرایشگاه نرفته بود هنگام ورود خداحافظی و هنگام خروج سالم می
  )434: همان(

  ـ کاریکلماتورهاي محتوا گرا 3ـ  3
تر از همه، در پی  ارائۀ پیام باروکشی از طنز و بیانی وارونه شود، بیش این نوع از کاریکلماتور که  طنز محتوایی نیز خوانده می

  )103:  1385حسین پور ، . (است و چندان در قید بازي با کلمات و تصاویر نیست
برخی « زیرا . کشیده شود، ابایی ندارد... ي آن تا قلمرو مذهب، اجتماع، سیاست و  هایی که دامنه طنز محتوایی از حمله به حریم

ي اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی در یک مقطع زمانی خاص هستند که طنز محتوایی با به نقد  ساختگی محصول شرایط ویژه تابوهاي
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طنز محتوایی که ) 45:  1389ایرانی، ( ».سازد ي آنان را بیدار می گذاشتن و تلنگر زدن به ذهن مخاطبان، ذهن معتاد و عادت زده
کلمات و تصاویر و عوالم شاعرانه دارد، با اصول سوررئالیسم که بیشتر در پی گریز از رویکرد اجتماعی تري نسبت به بازي با 

ها و محرّمات ، با اصل آشنایی زدایی  اجتماع و نزدیک شدن به فرامن بوده است، سنخیت چندانی ندارد اما تابوشکنی از سمبل
ینکه یک هنرمند باشد، یک شهروند اجتماعی نیز بود، فرمالیستها تا حدودي همخوانی دارد و از آنجایی که شاپور عالوه بر ا

ها  ها به مبارزه با زشتی مثل سهراب سپهري با ترسیم زیبایی« هاي جامعه سکوت کندو  ها و نابسامانی توانست با دیدن کاستی نمی
  )159:  1389نظري ، . (»پرداخت

  : گیرد سفی را در بر میطنز محتوایی شاپور، مسائل سیاسی ، اجتماعی ، اخالقی، مذهبی و فل
مثالً عنکبوت نماد قدرت  . هاي طنز سیاسی او اغلب با نمادهاي سیاسی مثل موش ، گربه، سگ و عنکبوت همراه است نمونه

  : مثل. زنند حاکم و موش، ماهی ، پرنده و مگس نماد مردم آزادیخواه هستند که در قفس استبداد دست و پا می
  )33:  1387شاپور، . ( اشک ریزان قرائت کرد ها را ـ گربه خبر مرگ ماهی  

  )82: همان .( ـ عنکبوتی که از صداي مگس در بند افتاده ناراحت شده بود، سمعکش را ازگوش بیرون آورد
ي مسائل اجتماعی ، بیشترین توجه او به تبعیض نژادي، محدودیت آزادي ، حقوق کم کارمندان دولت، اقتصاد تک  در حوزه

دگرایی است اما او آزادانه گفته است محصولی ایران، عاشق صداي پایی هستم « ـ :رواج گدایی، تقلب  در معاملۀ فروشندگان و م
  .]شود تواند جامعه را تغییر دهد، همرنگ جماعت نمی یعنی اگر نمی) [338: همان. ( »کند که برخالف جریان باد حرکت می

  :هاي طنز اجتماعی او مثل  از نمونه
  )31: همان. ( دهد ندان دولت بوي نفت میـ پول کارم  
  )53: همان.(گیرند دانم چرا برخی نابینایان به جاي عصا ویلون دست می ـ نمی  

ي مرگ  در زمینۀ طنز فلسفی ، شاپور به دنبال اصطالحات تخصصی و ثقیل فلسفی نیست بلکه به موضوعات حیاتی مثل فسلفه
مثالً . درت نگارش او در طنز فلسفی ، تا حدزیادي مرهون انس او با رباعیات خیام استالبته ق. و زندگی و بود و نبود توجه دارد

  :مثل.نگرد آنجا که سیاه بینانه به مرگ و زندگی می
  ) 108: همان.( شود ـ نمردن زندگی نامیده می  

  :هاي طنز فلسفی شاپور  یا سایر نمونه
  )328: همان. ( ـ زندانبان هم یکپا زندانی است  
  )28: همان. (ه با آن عظمت قدرت حرکت نداردـ کو  

کند تا بازبانی غیر مستقیم  هاي اخالقی ، سعی می ي قصار و توصیه ي طنز اخالقی، به جاي صادر کردن حکم و جمله در حوزه
  :مثل. و استعاري منظور خود را منتقل کند

  ]طلب استیعنی؛ آدم تنبل راحت ) [290: همان. ( گردد ـ آب تنبل دنبال چاله می  
  )285: همان.(هاست ـ عاشق سگ مهربانی هستم که دمش اسباب بازي بچه گربه  
  )28: همان.(ـ به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد  

ي طنز مذهبی ، به تابوشکنی ترس از مرگ ، گذر از پل صراط، عزرائیل، گور و کفن، آب حیات و جهنم و شوخی  در زمینه
ي بی اعتقادي او نسبت به مسائل مذهبی نیست بلکه ذات زبانی طنز  البته تابوشکنی مذهبی شاپور به منزله. ه استبا فرشتگان پرداخت

هاي تابوشکنی مذهبی در ادبیات کالسیک نیز  نمونه) 149:  1389نظري ، . (مذهبی چنین امکانی را در اختیار او قرار داده است
  :هاي طنز مذهبی شاپور مثل  اما از نمونه»رباعایت خیام و غزلیات حافظ«در سابقه دارد مثل شستشو دادن جسد با باده 

  )158:  1387شاپور، . (ـ ابرخاکستري رنگ دود سیگار فرشتگان است  
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  )531: همان.( ـ عاشق لحظه اي هستم که عزرائیل در خروجی زندگی را پشت سر بگذارد  
یکلماتور هاي شاپور داشتند از سر گذشت الزم است براي اثبات میزان هاي مشترکی که با کار حال که این دو نظریه و مؤلفه

  :ها در قالب جدول و نمودار تبیین گردد کارایی هر دو نظریه در این مجموعه فروانی نسبی هر یک از این تکنیک
  

  هاي فرمالیسم و سوررئالیسم در هشت کتاب شاپور فراوانی نسبی مؤلفه: 1جدول شمارة 

سم
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  ایجاز
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1270  267  967  125  2629  40  95  35  121  146  437  

در
در  %100  %5  %37  %10  %48  صد

  %100  %34  %28  %8  %21  %9  صد

   
  فرمالیسم و سوررئالیسم در هشت کتاب شاپورمقایسۀ بسامد : 2جدول شمارة 

  %86  2629  فرمالیسم
  %14  437  ررئالیسم سو

صد   جمع و در
  کل

3066  100%  

  
  فراوانی نسبی فرمالیسم و سوررئالیسم در هشت کتاب شاپور:  1نمودار شمارة 

  
  
  
  
  
 

  
  :تحلیل جداول و نمودار

هاي فرمالیسم وسوررئالیسم ، ایجاز مینی مالیستی ،تضاد و تقابل و طنز مذهبی و  طبق دو جدول و نمودار فوق ، ازبین مؤلفه
ها یا صورتگرایان است زیرا شالوة اصلی کاریکلماتور را ایجاز و  هاي فرمالیست خورد اما غلبه با مؤلفه گروتسک بیشتر به چشم می

  .گرایان است  از اصول کلیدي فرم دهد  که هر سه جزئی بازي با کلمات از طریق تمهیدات ادبی تشکیل می
  

  نتیجه گیري
ت را عامل ایجاد آشنایی زدایی ي فرمالیسم بیشتر به فرم اثر ادبی توجه نشان می از آنجایی که نظریه دهد و ادبی  
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ت و تمهیدات ادبی روبرو می می اي سیاه و شویم و از سوي دیگر،   طنزه داند، با مراجعه به آثار شاپور، با نمودهاي بارز ادبی
ي او، مرز تطبیق نظریۀ سوررئالیسم را با کاریکلماتور که به بازي با فرم و  عینی یا دیوانگی و وارونگی زبان و تصویر و استحاله

ي اصول سوررئالیسم را به صورت قطعی براي شاپور و سایر  توان همه اما نمی. سازد صورت کلمات توجه خاصی دارد، نزدیک می
ي کاریکلماتور محتواگرا، سوررئالیسم جز در طنز مذهبی ، چندان  زیرا در زمینه. ان تطبیقی یک به یک دادکاریکلماتورنویس

هاي آثار سوررئالیستی افراطی تر از آثار شاپور  کند یا در برخی  موارد ، نمونه کمکی در تحلیل    زیبایی شناختی آثار شاپور نمی
یوانگی زبان و تصویر ، مهمل گویی و استحاله و گروتسک این شباهت با سوررئالیست ي وارونگی و د مثالً تنها در زمینه. است

هایی مثل بازي با کلمات از طریق بازتحلیل ها ، ایجاز ، غافلگیري  ي فرمالیسم هم بیشتر از همه در تکنیک نظریه. گردد عمیق تر می
خود را در این تحلیل زیبایی شناختی از خود نشان داده  و تا حدودي طنز محتوایی به جهت آشنایی زدایی اش بیشترین کارکرد

شود این حضور دو چیز را براي ما اثبات  است؛به عالوه ، در جاي جاي مقاله حضور صنایع بالغی در جمالت شاپور حس می
ها در بالغت  ظریهبسیاري از این ن)2هاي ادبی مدرن به این نوآوري دست زده است  شاپور بدون آشنایی نظري با مکتب)1کند  می

  .کنند ها را با زبان جدیدتري بیان می ها همین مؤلفه شوند اما انسجام و دسته بندي مشخصی ندارند و این نظریه سنتی هم دیده می
  

  پیشنهادها
 هاي طنز معرفی گردد؛ در کتابهاي دبیرستان، کاریکلماتور به عنوان یکی از شاخه-1

ي طنز ایرانی با طنز سایر  شناخت طنز، خاستگاه ، اهداف، کارکردها و مقایسه واحدي به نام طنزشناسی با محوریت-2
 ي زبان و ادبیات فارسی افزوده شود که کاریکلماتور را هم دربربگیرد؛ ي کارشناسی رشته کشورهاي جهان، به واحدهاي دوره

خت این ژانر طنز چاپ شود تا در دسترس ، با هدف حفظ و شنا» کاریکلماتور و روند آن در ایران«ي  کتابی جامع درباره-3
 عموم قرار گیرد؛

وبالگ یا وب سایتی جامع از کاریکلماتورهاي شاپور و سایرین راه اندازي شود تا مخاطبان کاریکلماتور از سیر تحول -4
 .ندي آثارشان آشنا گرد کاریکلماتور نویسی مطلع گردند و کاریکلماتورنویسان نیز با نظریات مخاطبان درباره
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 .نشر نارنج: هاي منفرد، ج اول، تهران گزاره) 1377(باباچاهی، علی

ي کارشناسی ارشد  ، پایان نامه ي دوگانه و فراروي آن در دیوان حافظها بررسی تقابل )1388(پژهان ، هدي 
 .ي ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه گیالن دانشکده

ي ، ابوالفضل  رّ ي مهر سوره: ، چاپ اول ، تهران)رویکردهاي نوین به طنز و شوخ طبعی(ي طنز  درباره) 1387(ح. 

) پایان نامه کارشناسی ارشد( بایی شناختی کاریکلماتورهاي پرویز شاپوربررسی و تحلیل زی) 1389(درویشعلی پور، لیال
 .دانشگاه گیالن

 .انتشارات نگاه: ، ویراست دوم ، تهران هاي ادبی مکتب) 1385(سیدحسینی ، رضا 

 .مروارید: ، چاپ چهارم ، تهران  کنم قلبم را با قلبت میزان می) 1387(شاپور ، پرویز 

 .انتشارات امیرکبیر: ، تهران 5، ج تاریخ ادبیات در ایران، ) 1369(صفا ، ذبیح اهللا 

 .ي مهر سوره: ، به اهتمام سیدعبدالجواد موسوي ، تهران 3کتاب طنز ، ) 1385(ضیایی ، محمدرفیع 

 .انتشارات فردوسی: ، چاپ اول ، تهران ساختار زبان شعر امروز، ) 1378(علیپور ، مصطفی 

 .انتشارات سخن: ، چاپ اول ، تهران الغت تصویرب،  )  1385(فتوحی ، محمود 

 .سمت: ، تهران بدیع از نگاه زیبایی شناسی) 1383(وحیدیان کامیار ، تقی ، 

  :مقاالت
»  سیر تحول کاریکلماتور نویسی در ایران ، سفر در آینه« ، ) 1387(اسدي ، عاطفه ؛ تابش ، شکوه السادات 

 .9ـ 22سخن ، صص: ، گردآوري عباسعلی وفایی ، تهران)ل ادبی ایران وجهانمجموعه مقاالت همایش بین المللی تعام(

 .39ـ  43، صص1، مطالعات علوم بالغی ، دانشگاه سمنان ،سال اول، ش»شکل دگرخندیدن« ،)1389(ایرانی ، محمد

 .98ـ  104، صص 85، زمستان  28، ش 7ي رسانه ، سال  مجله» کاریکلماتورنویسی«، )  1385(حسین پور ، علی 

هاي زبان و ادبیات فارسی ،  ، پژوهش»  کمینه گرایی در داستان نویسی معاصر« ، ) 1388(رضی ، احمد ؛ روستا ، سهیال 
 .77ـ  90، صص 88، پاییز  3ي جدید ، ش دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان ، دوره

، فنون ادبی ، دانشگاه » مطایبه در کاریکلماتورهاهاي زبان طنز و  ویژگی«، ) 1388(طالبیان ، یحیی ؛ تسلیم  جهرمی ، فاطمه 
 .13ـ  40، صص 88اصفهان ، سال اول ، ش اول ، پاییز و زمستان 

،  1، مطالعات علوم بالغی ، دانشگاه سمنان ، سال اول ، ش»  پایین آمدن درخت از گربه« ، ) 1389(نظري ، نجمه 
 .141ـ  159صص

مجموعه مقاالت هم اندیشی زبان شناسی و مطالعات بین » زوکار باز تحلیل در طنزکاربرد سا«) 1389(نغزگوي کهن، مهرداد
  . 221ـ  244فرهاد ساسانی، چ اول، تهران، صص: ادبیات و هنر ، ویراستار و تدوینگر : رشته اي
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192 

 ي تاریخ یهساشاعري در  :وصاف الحضره
  

  حکیمه دسترنجی

  چکیده

ین عبداللّه بن فضل اللّه شیرازي،ادیب و شاعر ایرانی در قرن هفتم و هشتم هجري وصاف الحضره، شهاب الدین یا شرف الد
اما آنچه .،او را به عنوان ادیبی متکلف و مغلق نویس به دنیاي تاریخ ادبیات معرفی کرده استتاریخ وصافاثرمعروفش،.است

سروده و  یمشعر نیز وصاف عالوه بر تاریخ نویسی،.وصاف است» شاعري«تاکنون کمتر بدان پرداخته شده
حتی در .اما متأسفانه کتب تاریخ ادبیات به بررسی اشعار و سبک شعرگویی او نپرداخته اند.کرده است یمتخلص »شرف«و»وصاف«

به قلم استاد عبد المحمد آیتی نیز شعرهاي فارسی وصاف نیامده و این درحالی است که وصاف ، هم عصر  تحریر تاریخ وصاف
ي خطی تاریخ  نسخهي این سطور با تکیه بر  نگارنده.اظ ذوق شعري نیز جایگاهی در خور توجه داشته استسعدي بوده و از لح

بیت شعر از وصاف را استخراج و تصحیح کرده و از 1000،موجود در کتابخانه گنج بخش اسالم آباد بیش از 844وصاف،به شماره 
با این هدف که این .حلیل سبک ومحتواي اشعار او پرداخته استبه مقام و سبک شاعري وصاف و تجزیه و ت ها آنراه بررسی 

  .تحقیق گامی در جهت روشن ساختن بخشی از تاریخ ادبیات فارسی در ایران باشد

  

  

  .  وصاف شیرازي ، شعر ، تاریخ ، فارسی:  هاکلید واژه
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 مقدمه

  شرح احوال

اف الحضرهرازي، معروف به یشین عبداهللا بن فضل اهللا الدین یا شرف الدیب شهاب ادوصاف،  یرازي، متخلص شو شرف  وص
در  کهدانیم  یمین قدر هم. است اندكی او زندگاناطالعات ما درخصوص . یرانیایب و شاعر اد،مورخ ، »وصاف«و » شرف«به 

ب پدرش فضل. یوانی درآمددعلم و معرفت پرداخت و به خدمت  کسبیراز متولد شد و در همان جا به شق در 663سال  اهللا، ملقّ
یلخانان در فارس بود و ای دولتی فارس وفات یافته بود، از عمال قحطق در 698یست و دوم ذوالقعده سال بدر روز  کهین عزالدبه 

ال نپسر  میلخانان در فارس درآمدایوانی دولت دیز مانند پدر درشمار ع.  

یدالدین رشاو بر فارس و خواجه  حکومتطغاجار هنگام  یرامیب نای، زنجاني خالدین احمد صدرالدیوان خواجه دوصاف در 
با ) ق716-703:  حک(یتو اولجاو ) ق703-670: حک(صاحب مقام و منصب بود و در عهد غازان خان ) ق718-645(اهللا فضل

یگر دیر وزبال ین، مورد اقهمچناو، . یلخانی درآمدایر دربار مشاهیف و معاریدالدین فضل اهللا، در زمره رشیر دانشمند، وز کمک
اف، از . ی بوده استساوجین محمود سعدالدخواجه  کردهین امر اشاره ای است و خود بر امامیع دوازده تشیرو پیث مذهب حوص 

  :است 

  ي آخرزمانمهدظفر  کتابنص     یید حق صورت امن و امانتأیت آ

افتار(                   544،سنگی ، ص 855،خطی ،برگ یخ وص(  

  .تنان واقع استیه چهلتکیه خواجه حافظ و تکیان میراز شر مزار وصاف د

 

  یعلمشأن و مقام 

ي و.برد یپیع او وستوان به حافظه شگرف و اطالعات و معلومات  یمیخ وصاف تاراز مطالعه . یب بودادي فاضل و مردوصاف 
پرداخت و پنج سال  یخ وصافتارمشهور به یۀ االعصار،تزجیۀ االمصار و تجزیخ تاریف تألی، به سالگ 34ق، در سن 697در سال 

ی از آن را به عرض قسمتفرات  کنارغازان خان عازم شام بود، موفق شد در یکی از منازل  کهی هنگامق، 702بعد، یعنی در سال 
اف نه سال بعد، در . غازان خان برساند و مورد نواخت و مالطفت او واقع شود را  کتابگر یدیه بهره سلطانق، در 712محرم  24وص

  .یدرسانیتو محمدخدابنده الجابه نظر سلطان 

در همه حال ممدوح و  کهي است مردینی جوو  است ینیجوي جهانگشایخ تاریسنده آن، دنباله نویح تصر، به یخ وصافتار
  .یش اوست ستامورد 

ق 728و ) فتح بغداد(ق 656ین بي ها سالیع وقااو  کتابین، بنابرا. خود آورده است کتابق در 728یع راتا سال وقاوصاف 
یخ تاري از ا خالصهین جلد چهارم و پنجم بیب یافته و ترتدر پنج جلد  کتاب. گیرد یدربرمرا ) ید بهادرخانابوسعاواسط سلطنت (

  .شده، آورده است مکشوفینه بعدها زمرا با آنچه در آن  يجهانگشا

. یز بوده استني بعدبال واقع شد، همواره مورد توجه مورخان یات مؤلف مورد اقحینکه در زمان اعالوه بر  یخ وصافتار
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ین عبارات وصاف را عي مزبور ها سالحوادث  ذکرالسیر در  یبحبو  روضۀ الصفاي، مانند بعدیخ تواریسندگان نواغلب  چنانکه
یوانی حضور داشته دتگاه چون وصاف در دس. در اطالعات دست اول و معتبر مندرج در آن است یخ وصافتاراهمیت . اندآورده

 کنندگان مشاهدهیع را از زبان وقایع بوده یا شرح وقایاري از بسین، یا خود شاهد بنابراین بوده، همنشو سپاه  ملکو با بزرگان 
  .یخی او از جمله اقوال معتبر و مورد وثوق استتاریجه، اقوال نتدر . شنیده است یم

 .(کند یمیت رعااو در نقل حوادث جانب حق و انصاف را . دل استی منصف و عامورخیخ، تاروصاف در نگارش 
 .)104 -101، ص 3، جیشناس سبک

یح و قبي حشوهاهاي مالل آور و مترادفات الطائل و  يپرداز عبارتاست، سرشار از  متکّلفي مغلق و نثر وصاف یخنثرتار
 . یعربیات آو افراط در طرح اخبار و اشعار و  متکلّفي ها سجعي بارد و ها جناس

  

  شعر وصاف

و به تبع آن پرداختن به نثر یخ وصاف تارشهرت . بدان پرداخته شده است کمتر تاکنون کهی است موضوعاما شعر وصاف، 
اف الحضرة  اف را  کهین است ایت واقعیه قرار داده است؛ اما ساشعر او را در وصاز  کلتوان به  ینمسرگذشت نثر و شعر وص
  .ی آن عصر مرتبط دانستفرهنگی، اجتماعیاسی، سهاي  یژگیوید با بایز نین هر دو را این حال، سرگذشت عدر  یکدیگر مجزا و،

یختگی سازمان ربه سبب به هم ) يهجرقرن هفتم و هشتم (ین دوره ادر . هاست مغولیالي استیرازي، عصر شعصر وصاف 
. یابند یمي راه اداری و رسمیج، به زبان تدری، به مغولی و ترک مغول، واژگان ترکاني مطلوب اداریم و رواج سازمان قدي ادار

. یستنیجان در آن زمان آذربازبان بودن مردم  تركی حتیران و ازبان بودن مردم  تركي معناین به ایاري از محققان بسالبته به نظر 
ي تقرب براگرفتند و در مواقع لزوم یا  یما فرا ین زبان راي درباریندگان گویسان و نوی از شعرا و نثر برخ کارنگی عبدالعلبه نظر 

. سرودند یمی مغولی و ترکي واژگان حاوی یا ترکی به غزلملمع یا  حکامیی یا بر حسب امر اشارت هنرنماي تفنّن و برابه دربار، یا 
طبقات ي چون آثارآن خلق  یشتر است؛ شاهدبین دوره در نثر از شعر ای در مغولی و ترکیوع واژگان شي بهار الشعرا ملکبه نظر 
. توجه استتر اما قابلین دسته واژگان در زبان شعر معتدلایدگاه بهار رسوخ داز . استیخ وصاف تاري و جهانگشایخ تاري، ناصر
یران اي در رویچ هین دو زبان به ای ،مغولی و ترکی واژگان برخرغم رواج به کهین رنگرز معتقد است نوین حس دکترین، چن هم
یخ وصاف و تارو  یديرشیخ التوارجامع یخی همچون تاري ها کتابي از آنها مشهود باشد در اثرو اگر تنها ... یدنگردیع شا

  .استظفرنامه 

مشحون  کهدر آن دوره پرداخت  متکلّفهاي شعر مصنوع و  یژگیوید به بای مغولی و ترکیع نشدن واژگان شانظر از اما صرف
شعر وصاف  کهیث احادیات و آو  حکمنامأنوس و امثال و  متکلفّانهی و عبارات عربی و مغولی و کتراست از عبارات و واژگان 

  .یستنی خالها  یژگیوین ایز از ن

اف بی شناس سبکالبته در متون  اف پرداخته شده اما در خصوص شعر وصیات ادبیخ تارصفا در جلد سوم  اهللا یحذبیشتر به نثر وص
  :است آورده )1264، ص  2بخش (

یات و ابیاري از بسیز دست داشت و نی فارسی و عربمصنوع، در شعر   متکّلفوصاف الحضرة عالوه بر مقام بلند خود در نثر «
ي در و. تر بود یکنزدیز به روش شاعران متصنع نشعر او  کهیداست پاست و  کرده ذکریش خو کتابید خود را در قصاقطعات و 
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  » .کرد یمتخلص » شرف«شعر 

 :است آورده)143،ص  1ج(یفارسیخ نظم و نثر تاریسی در نفید سعین، چن هم

  ».یز توانا بودنی عربی و فارسي در نظم و... «

ی فارسی در شعر مغولی و ترکلغات  کنندهیشقدمان وارد پیز وصاف را از زمره ن) 105 -104، ص 3ج(ي بهار الشعرا ملک
  .دانسته است 

یت، هدایخان قلرضا  ینالعارفیاض ر اند کردهف، به عنوان شاعر، در شرح احوال شاعران یاد از وصا کهیی ها تذکرهاز جمله 
یم خان، ابراهیم ابراهصحف ی، قنوج حسنی علگلشنِ صبح تذکرهیزي، تبري زنوزالجنۀ  یاضریرازي، شاثر داور مرآة الفصاحۀ 

  .است ذکریان شاي رازین احمد امیم اقلهفت ی، داغستانواله  يالشعرایاض ر

یخ وصاف تاریی نبوده و اشعارش در ضمن مجزایوان مستقل و دوصاف صاحب  کهیح شده است تصرین منابع ااما در همه 
  . آمده است

یات و مفردات، احتماالً ابین اشعار، به خصوص ا کهآن است  یخ وصافتاردرخصوص اشعار نقل شده در  ذکردرخور  نکته
یخ تار 261یات ص اباست، مثالً  کردهیاتی از آن را نقل ابي مطلب ، مقتضاوصاف به  کهند ایده بودهقصی از یک غزل یا بخش

اف با آغازِ وص   

ي ختن در پس بانویوه چو م
  ي زرها حجله

یش دوان به پزاغ چو خادم لبش   
  يچاکر

  با آغازِ )261خطی،برگ(سنگی 262یات ص ابو  

ي ز زر خرده عود مجمریب چو س
  یانمدر 

یده کفي مجمرش نارِ برا کرده  
  ياخگر

  )سنگی(310یت نقل شده در ص  بیز دو نو . یی از یک قطعه باشندها بخشرسد  یمبه نظر 

ي دوست گُل و خار ایکسان شمر     ی بار جهانکشي غم و خورتا چند 
  جهان

  جهان کاریا گوئي است بازلعبت      یگر ببردودهر لحظه یکی آرد 

یات است، ابی از برخاصطالحات در  کاربرد کثرترسد،  یمخصوص شعر وصاف الزم به نظر اشاره بدان در کهیگر د نکته  
  :ین مضمون بدچاپ سنگی  497، 496شده در صفحات  ذکریات اباصطالحات نرد، شطرنج و عروض در  کاربردمثالً 

  اصطالحات شطرنج

 يابه عدل ی رخخواه ماتدولت خصم  ین فرزی خرم جوئدست فلج فتح 
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  کن شاه  بندساز

  )        496سنگی ،ص (          

  اصطالحات نرد

یل آور به طوي فکریر عمر شو گ خانه
  کار

  

  یفشري نردین بود کادهر را منصوبه بگشا 
  )497سنگی ،ص(                                         

اف بررساز  یتی، دوبی، رباعي، مثنویده، غزل، قصاو طبعش را در انواع مختلف شعر اعم از  کهید آی برمین چنی اشعار وص
  . مستزاد و مخمس آزموده است

یعی صنایگر داز . اي دارد یژهویع به جناس التفات صناین ایان مگیرد و از  یم کاری به فراواني را به شعریع صنااو در شعرش   
ی العجز، لغز السب، لف و نشر مرتب، ردالصدر یهام، تناایه به ذم، استعاره، شبیه، استخدام، تضاد، مدح تشبمورد استفاده اوست  که

  .شود یمیان بیل ذي از آنها در ا نمونه که ذکرندیان شایات قرآن آو استشهاد به  تکرارو معما، التزام، 

  جناس

ی تاختنروح از جهان  مرکبین و    ی استباختنچو نرد غم  فلکبرنطع 
  است

  ی استاختنبشني روزگار بدعهد    یراكزیم عزاي امضابشتاب در 

  )62خطی،برگ(                             

  یهتشب

دچون  کهی دل نَ یکوان ناو یاد  کُ
  گردد

ین زلف به چچو حال خال مشوش چو   
  تاب

  استعاره

  یاده گشت از اسب مرادپ که کسبس     ید         امیدان میزرو به تین ابلق ز

 )537سنگی،ص (                             

  داماستخ

کرُماتیاد بنی است چو دلمرا  م 
  خراب

ی مردمچو چشم یار و چو رخسار   
  آب یب

  )11و 10خطی،برگ(                            
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  تضاد

غم زدل بنشاند چو برخاست بهر 
آب   کارِ

خاست فتنه از جهان برطرف مجلس چون   
  نشست

  

  تناسب

  ر خون بادمانند شفق غرقه شده د    ی چو صبح صادق نبودتوکسگر با 

  لف و نشر

از او بود با فرّ و فروغ و نور و  آنکه
  یبز

 ملکیغ و خنجر گنج و گوهر تتخت و افسر   
  و مال

  )459سنگی،ص (                               

  تکرار

یرِ جهاندارِ جهان بخشِ جهانگجهان     یشخدااندیاد خداخداترسِ خدادان 
  آرا

  )395سنگی ،ص (

  یختارماده 

یمون مسال هفتصد و هفتده جلوس  چو
  است

  ین سلطنت تو به هشتصد برسادسن
  )650خطی،برگ(                                   

  ین بودثمانبه سال ستمائه تسعه و   یر تاسع عشرالخیع ربی ز دوشنبه

  )328خطی،برگ(                             

  معما  

  یمر و اوراق ارغوانبمحلول الله     کدوبپاشد ز هر  کهی ناتنآن گند 

  ید و هم قابض روانآهم قاطع تن     وزن کسریر مرد شود بهر گهم دست 
  )945خطی،برگ(                          

یات آخر ابي سال ها ماهو پس از وصف همه  کردهین آغاز فروردیت اول را با مه بیوا و روان، شیار بسي مثنوین، در چن هماو، 
  :وصف اسفند خاتمه داده است را به 
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  ی با جمال استنوعروسجهان چون     وقت اعتدال است کهین فروردز 

  ما للبرد مثل الجمر و الخمر    در اسفندارمذ باز اوفتد جمر        

  )182خطی،برگ (                       

یلخانی مثل سلطان اي سلسله ها خاناهان و یز شنینی و جواز جمله مدح خاندان . یشتر در مدح استبمضمون اشعار وصاف 
 : یتو محمدخدابندهاولجا

ید سام جمشیین آخاقان خسرو 
  صولت

فر ماه ستاره  يمشترید خورش  
  لشکر

دالجاخان زمانه سلطان  ي ده کسر مسکوني ربع دارا    یتومحم
  سکندر

  )612، ص سنگی،636خطی،برگ(    

ش خاتون، از زنان   یرزدر غزل ) ق658: حک(بکر  یابسعدبن  اتابکي و دختر هجرهشتم  ي قرنفرمانرواو مدح اَبِ

ي شه شدی کي بودتخت را گر بخت 
  زو جدا

  یستیبگري براَبش بودیده گردتاج را   

  )319خطی،برگ(    

 و مدح عادلشاه غازان به مطلع

یس قانون ساشاه غازان خان عادل
  ملک

  یمون خصالمید دولت خسروِ خورشظل حق 
  )459سنگی،(

یداري آن و پس از ناپایا و دن، در مذمت یخ وصافتاري نقل حوادث در اقتضایش از همه و به بعالوه بر مدح، مضمون اشعار او، 
یده در وصف قصمانند  یخی تار اماکني سپاه، در وصف جنگاوری، در وصف میکی، در وصف طرب و نآن در وصف معشوق، ستودن 

ی و ترکیاري از واژگان بسي حاوسروده شده و  متکلفّانهیار بسین اشعار ای از برخ. یده استرسه به دوران تاز حاکمانیه و در مذمت سلطان
یوا و شیز شعر او ساده و ني موارداما در . ي استضرورلغت  کتابیت گاه چند بار مراجعه به بي فهم یک برا کهی است تا آنجا عربی و مغول
  :شود  یمین دست اشعار اشاره اه چند نمونه از ینجا بادر  کهاست  دلکشین مضامي حاو

  یادنیداري ناپایی و وفای بدر 

ع  یم است و گاه رنج و نعگاه گنج  که    دوام وقرار مکنز روزگار توقّ
  عذاب

یست جهان را چه در ثواب و نثبات     چو آفتاب زمستان و ابر تابستان
  عقاب
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  ) 206ص ،سنگی،294خطی،برگ(                       

  در وصف معشوق

  گو وقت گل است نزد من زود خرام    یم اندامسي بدان بگذري باد چو ا

ی خون صراححسرت تو دلِ  کز
  گشت

  یاله تلخ است مدامپی تو دهن ب  

  )203ص سنگی، ،203خطی،برگ(     

  یکیندعوت به  

  یک باداشنی نکوئید گوخود  که    از بهر پاداش مکنی را نکوئ

  )452ص سنگی، ،824خطی،برگ(          

  یدگان رسدر مذمت تازه به دوران  

ی بین خواجگان االلّه از  تبارك
  حاصل

  بلوكاهل  ملوكاند به ناگه گشته که  

  )562خطی،برگ(    

  

ي نمونه به ابیاتی برا. ي استتر محکمي مضمون و محتوا و ساختار داراهاي او  يمثنوید و قصاي شعر، ها قالبیان ماما در   
 . شود یمیه اشاره سلطانید او در وصف اقصیکی از 

  ینزمي روشده بر  مشکلی است بهشتیا   ینبري است سپهر کهی گوئیه سلطانوضع 

  ینبراعقل نه بر آن نه  نکندیاسی قخود   یب و علو  زدر  کهی تو خوانخلد گردونش چه 

  ینچاز قصر درافتد در  زرکشش کله  قلعه او را نگرد کنگرهار  فلک

    

ر  کعبهو  فلکباد همچون   یه چتر سلطانسایه در سلطانهر ش ینآممعم  

  ینفروردیران زمه انگفته شد روز   ین شعراسال بر هفتصد و ده از گه هجرت 

  )478و  477ص  به بعد،سنگی،  968خطی،برگ(              

اف،  ي نسروده استشعریع بدي نادر یا ها وزنی است و در فارسرفته در شعر  کاریج به راي ها وزنوزن اشعار وص.  

  



 چهارم جلد   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦٩٤ 
 

  یان معاصران اومیگاه شعر وصاف در جا. 4

ی متوف(یرازي شي سعدی چون بزرگعصر شاعران وصاف هم کهین است اتوان از نظر دور داشت  ینم کهي ا نکته
ي مردینکه وي اجه به است و با تو)ق753-659(ی کرماني خواجوو ) ق635ی متوف(ی اصفهانیل اسماعین الد کمال،)ق694یا691

ی اشعار برخرغم اما شعر او به. یی و مؤانست داشته استآشنای فارسی شعر غنیراث میده بوده با د کتابفاضل و درس خوانده و 
ي و حافظ سعدی چون پارسي در حد شعر شاعران بزرگ شعر رویچ هیوایی به شو  استحکامیث حین، از دلنشیوا و شپرمعنا و 
ي استواریز به نین اشعار ا کهیت آن است واقعي یا حافظ سروده اما سعدي اقتفای اشعار را به برخی گاه. یستن يمولووعطار و 

توان به کتمان آن پرداخت این است که شعرهاي وصاف، اغلب مناسبتی است نه  ینمنکته اي که . یستني و حافظ سعدغزل 
یابد که او از روي مهر و  یمري وصاف ، همچون دیگر شاعران ، وقتی نمود برآمده از ذوق سرشار و سویداي دلِ شاعر ، اما هنر شع

شود و به زبانی شیوا و روان شعر  یمدر این مواقع از کسوت شاعري مغلق گو و متکلّف خارج .  سراید یمعشق و احساس 
  آفریند مثالً  یم

  وز دم باد صبا شمشاد مست    باشد شاد مست کهی صبحین چندر 

  غنچه مست و سوسن آزاد مست    شبانه در خمار چشم نرگس از

  مرغ مست و صبح مست و باد مست    ي مست و الله مستناچنگ مست و 

  زود افتاد مست کهبنده آنم     یرداو برخاست  کهعاشق آنم 

  یزالی باد مستالاز شراب     کونچون دلِ مست شرف ذرات 

او گاهی شاعري اهل . ي تاریخ شعر پارسی به کناري نهاد  صفحهکل، از توان به طور  ینمالبته شعرهاي مناسبتی وصاف را نیز 
این امر از دیدگاه . گیرد یماحساس و تخیل است و گاه مورخی که از نظم و شعر تعلیمی براي فهماندن مقصود خود مدد 

ز نظر آنان شعرِ خالصِ احساسی شود زیرا که ا یمها در حوزه نقد ادبی نه تنها امري منفی نیست که یک مزیت محسوب  یستفرمال
ي اشعار ناب محسوب  زمرهاز این رو، شعرهاي مناسبتی وصاف با آنکه از . تواند مالك قضاوت و داوري تاریخی قرار گیرد ینم
ه شوند اما گواه صادقی بر حوادث تاریخی عصر او هستند و این امر با شأن او به عنوان یک مورخ همخوانی دارد و قابل توجی ینم

  .است

اف،   ین ا کههاي خاص دوران خود را دارد و از آن رو  یژگیو کهی است فارسینه شعر گنجی از بخشاما، به هر حال، شعر وص
یم گم شده بودند، فراهم آوردن آنها در یکجا و زدودن اغالط عظین اثر ایطره سیر سلطه و زو در  یخ وصافتاري الاشعار در البه 

گردآمدن اشعار  شکی ب. یدرسي به نظر ضروری، فارسیراث ادب می از بخشیجه، حفظ نتین اثر و، در ا کاتبانهاي  یبدخوانو 
اف در  اف و شعر بي پژوهش براینه را زمي منظم و مستقل، ا مجموعهوصسازد یمیسر مین دوران ایشتر در شعر وص.  

  

  ي خطی  نسخههاي  یژگیو. 5

استخراج و در ذیل هر بیت   844ي  به شماره( حقیقات فارسی ایران و پاکستان اشعار وصاف از نسخه خطی موجود در مرکز ت
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به ( شایان ذکر است که در این تصحیح از روش توأم استفاده شده یعنی نسخه خطی اقدم .شماره برگ  نسخه خطی ذکر شده است
ي  ها از روي نسخه اشتباه، ناخوانا و افتادگی اساس کار قرار گرفته و موارد سهو،) هجري ذکر شده در پایان مجلد چهارم 903تایخ 

ي اساس  بنابر این ، دراینجا معرفی تفصیلی نسخه. چاپ سنگی بمبئی بررسی و اصالح و موارد الزم درپانوشت ذکر شده است
د است 1055رسد، این نسخه مشتمل بر  ضروري به نظر می و پس از آن آمده  1044البته پایان جلد پنجم در برگ . برگ و پنج مجلّ

جلد اول مشتمل است بر . رسد که الحاقی باشد چند صفحه با خطی متفاوت به ذکر اقوال پیشوایان دینی اختصاص یافته و به نظر می
) 374 – 613از برگ (برگ؛ جلد سوم  155مشتمل است بر  374تا  219، جلد دوم از برگ ) 288 – 1از برگ ( برگ ،  218

) 714 – 1044از برگ ( برگ  جلد پنجم  97مشتمل است بر ) 614 – 711از برگ ( د چهارم برگ؛ جل 238مشتمل است بر 
د الثانی « هاي آبی و طالیی بسیار زیبا و با ذکر عبارت مثالً  هر جلد با کتیبه اي تذهیب شده به رنگ. برگ است 329مشتمل بر  مجلّ

  .شوند آغاز می» من الوصاف

هاي عنوان  به خط نستعلیق خوانا با جوهر آبی ست و عبارت 849است از برگ اول تا  این نسخه به خط واحدي تحریر نشده
. و قلم درشت تر متمایز شده است) شنگرف(و نیز عبارات عناوین تاریخی متن با جوهر قرمز از » لمؤلفه« ، » مصرع« ، » بیت«مانند 

از . وع جوهر نیز سیاه و متفاوت با صفحات پیشین استخط نیمه شکسته و ناخوانا و ن) صفحه 100حدود ( 964تا  849از برگ 
از برگ . هاي اول نسخه و البته متفاوت است به بعد به خط نستعلیق خوش کتابت شده که ریزتر از خط نستعلیق بخش 964برگ 
بنابر این، . شده استشود و در اواخر دوباره به خط نستعلیق خوش کتابت  می) نیمه شکسته ناخوانا(نیز  دوباره خط متفاوت  1025

  :آمده است) 711برگ (رسد این اثر به خط یک کاتب کتابت نشده است اما در پایان جلد چهارم  به نظر می

علی ید الضعیف النحیف الی الفنی کمال الدین بن عبداهللا بن عبدالرزاق بن سلیمان بن ظهیر الحسنی الحسینی فی یوم االربعاء « 
  .ي الهجریره ثالث و تسعمائه الهاللیه ي خامس عشرین فی شعبان سنه

هجري یا از  903شعبان سال  25بنابراین، تا پایان جلد چهارم به قلم کمال الدین بن سلیمان بن ظهیر الحسنی الحسینی در تاریخ 
د نزدیک رس به نظر می) ق  712پس از  – 663(روي نسخه اي متعلق به آن تاریخ کتابت شده و با توجه به دوران حیات وصاف 

ها با مضمون اصالح واژگان و عبارات  همچنین از حاشیه نویسی هاي کنار برگ. ي تألیف شده به زمان مؤلف باشد ترین نسخه
کثرت توضیحات حاشیه اي . رسد که نسخه یک بار خوانده شده و اشتباهات و سهوها در حاشیه ذکر شده است متن، به نظر می

پایان تاریخ » تم المجلد الخامس من الوصاف« با ذکر عبارت 1044در برگ . ا را پوشانده استه هاي سفید برگ گاهی تمام حاشیه
شود که از آنجا که موضوع این کتاب تاریخ است در پایان به ذکر اقوال پیشوایان و ائمه  شود اما کاتب متذکر می وصاف اعالم می

د اما در پایان با خطی متفاوت از متن آمده است که این نسخه به یاب برگ به این موضوع اختصاص می 11پردازیم و حدود  دین می
ي دوم  اما صحت این تاریخ باتوجه به خط متفاوت و تصریح خود وصاف مبنی براینکه بهره. هجري کتابت شده است 707تاریخ 

  . رسد لحاقی به نظر میهجري به سلطان الجایتو تقدیم  کرده است ، بسیار محل تردید است  و ا 712محرم  24کتاب را در 

  .هایی از نسخه در اثر آب دیدگی صدمه دیده و سپس ترمیم شده است رسد بخش به نظر می

ي رساله اي از ابو اسحاق  ترجمه) برگ 5( 728 – 732هاي  ي برگ عالوه بر این، ذکر این نکته نیز الزم است که در فاصله
لف تصریح کرده که اصل رساله به زبان عربی بوده و او آن را به فارسی آمده و مؤ» رساله در اختالف تواریخ«صابی به نام 

  .البته از  نسخه سنگی نیز به عنوان نسخه بدل استفاده شده است. برگردانده است
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  نتیجه گیري

سی شک شناخت بخشهاي ناشناخته شعر فارسی در پهنه تاریخ ادبیات از اهم وظایف هر پژوهشگر حوزه زبان و ادبیات فار بی
هاي کمتر شناخته شده است هدف ما در این مقاله شناخت ویژگیهاي سبکی و محتوایی  است و شعر وصاف نیز در زمرة این عرصه

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و نسخه سنگی چاپ بمبئی  844و زبانی شعر وصاف شیرازي با تکیه بر نسخه خطی شماره 
  .بوده است

ایم که وصاف الحضره از زمرة شاعران مطرح و تواناي شعر  و بررسی اشعار به این نتیجه رسیدهآوري، تصحیح  پس از جمع
فارسی بوده است سبک شعر او در شعرهاي مناسبتی متکلف و مصنوع و در شعرهاي غیر مناسبتی و ذوقی، روان و شیوا و درعین 

احادیث و عبارات عربی و نیز واژگان ترکی و مغولی حال داراي استحکام است او در شعرش اصطالحات علوم مختلف، آیات و 
هاي رایج  گیرد همچنین شعرهاي او بر اساس وزن کند و صنایعی چون جناس، تشبیه، استعاره، استخدام را به کار می را استفاده می

اعران سبک عراقی توان در شمار شاعران سیک عراقی جا داد به ویژه ش شعر فارسی سروده شده است به طور کلی وصاف را می
  .خطه آذربایجان که واژگان ترکی و مغولی در شعر آنان نمود بیشتري دارد

نکته آخر آنکه وصاف نه فقط مورخی مستند و دقیق بلکه به گواهی شعرهایش شاعري مسلط و در شعرهاي غیر مناسبتی    
قالب یگانه نثر مغلق تاریخی بیرون آورند و به عنوان  گوست و جا دارد که محققان تاریخ ادبیات او را از شاعري شیواسراي و زالل

  .شاعري مسلط بر ادب و شعر فارسی و صاحب ذوق سرشار مورد بررسی و کنکاش قرار دهند

ماحصل کالم آنکه شناخت شعر وصاف از البه الي تاریخ از ضروریات تاریخ شعر فارسی است که با عنایت به نسخه نویافته 
  .خواهد شدمذکور به زودي متحقق 
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  پرسش بالغی تشریکی در ادبیات معاصر فارسی
  

  1مصطفی دشتی آهنگر

  چکیده

ین ا. …اند مانند امر، نهی، بیان تحسر، ترغیب و از گذشته تا کنون، در کتب بالغی براي جمالت پرسشی، اغراضی را برشمرده
کرد  ي معاصر به دلیل روي در دوره. شوند موارد تقریبا معانی ثانوي اکثر جمالت پرسشی موجود در متون کهن را شامل می

هاي   ي آنها سکوت کرده زیرا در ادبیات قدیم نمونه خوریم که علم معانی سنتی درباره هایی برمی خواننده مدارانه به متن، به پرسش
شود، به دلیل متکثر  ي معاصر دیده می هاي دوره ویژه در داستان این جمالت پرسشی که در اشعار و به. دشو آنها به ندرت دیده می

به این ترتیب که متن از . گیرد تکثیر معنا با سهیم کردن خواننده در آفرینش متن صورت می. کردن معناي متن ادبی اهمیت دارد
ها در این مقاله،  این نوع پرسش. خواهد متن را معنا کند ر مستقیم از او میپرسد و با این شگرد، به صورت غی خواننده چیزي می

کند،  ي ضعف علم معانی سنتی در تبیین این شگرد بحث می این مقاله بعد از آنکه درباره. اند شده  هاي بالغی تشریکی نامیده پرسش
هایی از  گیرد و در پایان به ذکر نمونه رسش یاري میشناسان و منتقدان ادبی در تبیین نظري جایگاه این نوع پ از مباحث زبان
  .پردازد در شعر و داستان معاصر می  جمالت پرسشی

  

  

 ي کارگفت، رویکرد خواننده مدار به متن ي جمالت، جمالت پرسشی، گفتمان، نظریه علم معانی، اغراض ثانویه: هاکلید واژه

                                                        
  mostafadashti_a@yahoo.com ∗:ستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه والیت، رایانامها -١
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 مقدمه - 1

االیام بیشتر بر مبناي ادب عربی توضیح داده  نظریات این علم از قدیم. اوانی داردهاي فر علم معانی در ادبیات فارسی، ناگفته
از این رو . ي این علم و بر مبناي ادبیات فارسی نگاشته شده است هایی درباره هاي متاخر است که گاه کتاب شده و فقط در دوره

زیرا تبیین هنري آثار کهن و نو، تا حد زیادي . وري استتحقیقاتی که علم معانی را علمی و امروزي بررسی کند، الزم و حتی ضر
  .وابسته به این علم است

احوالی که با . شود داند که با آن احوال لفظ شناخته می سکاکی، از علماي بالغت در قرن ششم هجري، معانی را قواعدي می
ي علم معانی را رعایت مطابقت سخن با مقتضاي  جهتفتازانی هم نتی). 130:تا سکاکی، بی(کند آنها لفظ با مقتضاي حال برابري می

ي کالم  داند که با آن کیفیت مطابقه ي معاصر، معانی را اصول و قواعدي می صفا نیز در دوره) 157:1383عرفان،(است  حال دانسته
شمیسا ). 14:1363صفا،(اند د ي این علم را آگاهی بر اسرار بالغت در نظم و نثر می شود و فایده با مقتضاي حال و مقام شناخته می

داند؛ به بیان دیگر، در علم معانی جمالتی قابل بررسی هستند که  مبحث مهم علم معانی را بحث در باب معانی ثانوي جمالت می
جمالت خبري، جمالت پرسشی، جمالت امري و جمالت ). 15:1386شمیسا،(روند  اي لفظی در معناي خود به کار نمی بدون قرینه
ي پرسشی  کن است عالوه بر کارکردهاي خودشان، کارکردهاي معنایی دیگري هم داشته باشند؛ مثال ممکن است جملهعاطفی مم

  . ي خبري در معناي سرزنش چیزي یا کسی در معناي خبري به کار برود یا جمله

هایی که تقریبا به طور  اباند؛ یکی از کت هاي معانی کارکردهاي متفاوت و زیادي را ذکر کرده براي جمالت پرسشی در کتاب
کارکرد را براي جمالت پرسشی  28سیروس شمیسا است که معانی کارکردهاي ثانوي جمالت پرسشی را بررسی کرده،   جامع

 -5نهی  -4تشویق  -3امر به طریق غیر مستقیم و مودبانه  -2اخبار به طریق غیر مستقیم و مودبانه  -1: برشمرده است به این شرح
طنز و مسخره و تحقیر  -10تمنی و آرزو  -9اظهار مخالفت و بیان عجز  -8استفهام تقریري  -7استفهام انکاري  -6مت توبیخ و مال

 -16اظهار یاس  -15ي مخاطب  ي خود و بطالن عقیده اثبات عقیده -14بیان کثرت  -13بیان تعجب و حیرت  -12تعظیم  -11
براي تاکید و تقریر خبر و جلب  -21تنبه و عبرت  -20اغراق  -19ول حکم شم -18تقاضا و کسب اجازه  -17اظهار امیدواري 

 - 27اظهار ندامت  -26بیان منافات و استبعاد  -25تابی  اظهار بی -24بیان تردید همراه با آرزو  -23تجاهل مفید اغراق  -22توجه 
  ). 135-145:1386شمیسا،(تهدید  -28براي استیناس 

مورد،  28، معموال در بسیاري از متون کهن و نو ادبیات فارسی وجود دارند و عالوه بر این این کارکردهاي جمالت پرسشی
رسد کاربرد جمالت پرسشی در معناي استیناس کمتر  اما به نظر می. ممکن است موارد دیگري هم در کتب معانی ذکر شده باشد

داند که همان استیناس  می» گشودن در سخن«رسشی را کزازي یکی از کاربردهاي جمالت پ. شود در متون کهن ادبی مشاهده می
  :وگوي رستم و سهراب است آورد که گفت می شاهنامهدر نزد شمیساست و یک مثال از 

  تو گفتی که با او به هم بود شب/ ز رستم بپرسید خندان دو لب 
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  )216:1385کزازي،(ز پیکار دل بر چه آراستی/ که شب چون بدي؟ روز چون خاستی؟ 

وگوي شفاهی بین دو شخصیت داستانی است و نه سوال بالغی که شاعر آن را طرح کرده باشد  ثال کزازي، در واقع گفتاین م
  .توان ارزش بالغی براي آن قائل شد و در واقع نمی

واقع آورد هم در  گوید انس گرفتن با مخاطب و سر صحبت را باز کردن؛ مثالی که او می ي این کارکرد می شمیسا نیز درباره
زند به  ؛ سپس گریزي می»روز خوبی است، اینطور نیست؟«مثالی زبانی است و نه ادبی؛ اینکه کسی در صف اتوبوس به شما بگوید 

رسد کارکردي که کزازي و شمیسا به آن استیناس و  به نظر می). 143:1386شمیسا،(که مدنظر یاکوبسن بوده است iنقش همدلی
  .هاي آنان این نکته به خوبی آشکار است شود و از مثال دیده می) و نه ادبی( هاي زبانی در پرسش اند، بیشتر گشودن باب سخن گفته

ها،  توان گفت هدف از این پرسش ها کارکردي بیش از استیناس دارند و می ي ما این است که در ادبیات، این پرسش فرضیه
هاي بالغی  پرسش«ها را  ه همین دلیل ما نام این نوع پرسشب. سهیم کردن خوانندگان متن در آفرینش ادبی و درك هنري هستند

شود زیرا این متون بیش از گذشته و به  این نوع جمالت پرسشی بیشتر در متون نو ادبیات فارسی دیده می. ایم نهاده» تشریکی
یژگی خواننده محور بودن به بیان دیگر این جمالت به متن و. صورتی خودآگاه، سعی دارند خوانندگان را در خوانش سهیم کنند

  . شوند ي مولف رها می دهد و به این ترتیب، متون از سیطره می

هاي بالغی را نیز در این کارکرد ادغام کرد مانند آنچه که  توان چند کارکرد دیگر پرسش در صورت صحت این فرضیه می
همچنین . نوان اظهار ندامت یا تحسر ذکر شده استتحت عنوان بیان تردید همراه با آرزو آورده شده است و یا کارکردي که به ع

هاي  توان به این نکته پرداخت که در ادبیات فارسی، عالوه بر جمالت پرسشی تشریکی، چه گزاره هاي بعدي می در پژوهش
  . دیگري این کارکرد را دارند

  

 بحث و بررسی2 - 2

  هاي علم معانی سنتی محدودیت - 2-1

ي سقراط با فدروس، به این  و در طی مباحثه» ي فدروس رساله«افالطون در . ر برتري داردطبق یک سنت کهن، گفتار بر نوشتا
iکند که طی آن خدایی به نام توت در طی این مباحثه، افالطون از قول ارسطو داستانی را نقل می. کند برتري اشاره می i روزي به ،

یکی از این . کند تا مصریان دیگر از آن برخوردار شوند او عرضه میرا به ) اختراعاتی(نزد پادشاه مصر به نام تاموس رفته و هنرها
پذیرد و به  تاموس ظاهرا این هنر را نمی. است که به نظر توت هم براي حافظه و هم براي پرورش عقل مفید است» نوشتن«هنرها 

رفته باعث  کار نخواهند بست و رفتهي خود را به  شود؛ زیرا آموزندگان، دیگر حافظه گوید این هنر باعث فراموشی می توت می
گیرد خطاست اگر کسی تصور کند هنر را با نوشتن  با این مقدمات نتیجه می) افالطون(سقراط. شود تهی شدن افراد از دانش می

گو،  و در واقع افالطون در این گفت). 142-144:1382افالطون،(توان تثبیت کرد یا اینکه نوشته چیز صریح و قابل اعتمادي است می
هاي دوگانه، نوشتار در جایگاه  نوشتار را مکمل و جانشینی براي گفتار به شمار آورده؛ یعنی در سلسله مراتب ارزشی تقابل
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جانشینی سخت فریبنده و خطرناك؛ زیرا به علت . تري نسبت به گفتار قرار دارد و متن نوشتاري جانشین شناخته شده است پایین
هاي مدیدي بر جریان تفکر غربی سایه  این طرز تفکر مدت). 94:1386ضیمران،(شود دلول گم میغیاب گوینده یا نویسنده، م

ي تفکر انتقاداتی کردند و سعی کردند تا پیامدهاي این طرز فکر را بر  ي معاصر اندیشمندانی به این نحوه انداخته است اما در دوره
در فرهنگ ایرانی هم . ي معاصر در این باب بحث کرد ود که در دورهترین افرادي ب دریدا یکی از مهم. فرهنگ غربی نشان دهند

تر است و  داند زیرا به نفس نزدیک ، قول را بر کتابت مقدم میالمسافرین زاداین طرز تلقی رواج داشت مثال ناصر خسرو در 
  ).404:1388احمدي،(ي جسمانی است ي روحانی است در برابر کتابت که مرده زنده

قول . ي نگرش دانشمندان مسلمان به علوم بالغی است در اینجا مهم است تاثیر این نگرش در فنون بالغت و نحوه آنچه براي ما
است، ظاهرا این تعریف بالغت بیشتر مربوط به فنون سخنرانی است  ]مخاطب[معروف در باب بالغت، سخن گفتن به مقتضاي حال
اما . است» متافیزیک حضور«، اعتبار خود را حفظ کرده و به نوعی مربوط به شد و بعدها هم که اشعار به صورت شفاهی خوانده می

توان منکر شد که متن ادبی مخاطبی فرضی دارد، اما  آیا این تعریف در باب متون امروزي هم صادق است؟ اگرچه نمی
رسد الزم است به طور  به نظر می. ي خوانندگانش نوشته شده است انگارانه است اگر بپنداریم متن ادبی به مقتضاي حال همه ساده

جدي در تعریف مبانی بالغت براي آثار ادبی امروزي تالش کرد زیرا مبانی و تعاریف سنتی تا حد زیادي کارآیی خودشان را از 
  .اند دست داده

رگرایان به معنایی که مد نظر پساساختا(علم معانی به صورت قدمایی، بیش از آنکه دال محور باشد، مدلول محور است 
iاست i i ( و سعی دارد به مقتضاي حال مخاطب توجه کند)؛ اما )کنند ي معانی ثانوي جمالت بحث می ویژه مواردي که درباره به

ي اثر  کدام مخاطب؟ متون امروزي برخالف آثار کهن، محدود به طیف خاص و محدودي از مخاطبان نیستند که پدیدآورنده
توانیم متن را به سوي چیزي جز  به نظر دریدا هیچ چیز بیرون از متن وجود ندارد و ما نمی. کندبتواند به اقتضاي احوال آنها توجه 

به این ). 393:1388احمدي،( …شناسانه و مثال به سوي یک مدلول یا واقعیتی متافیزیکی، تاریخی، روان. خود آن هدایت کنیم
هم در » معناي ثانویه«کند؛ از این رو حتی اصطالح  ی را محدود میي کنونی، ناخواسته، معناي متون ادب ترتیب علم معانی به شیوه

ي خبري، عالوه  مثال یک جمله. علم معانی خالی از اشکال نیست زیرا در بعضی موارد ممکن است متن بیش از دو معنا ایجاد کند
و هدفش » پلنگ«ت کسی بگوید حتی در زبان هم ممکن اس. بر خبر، ممکن است در نزد کسی امر باشد و در نزد دیگري تحذیر

این باشد که دیگران فرار کنند، اما ممکن است کسی واکنش دیگري از خود نشان دهد و مثال خشکش بزند یا به طرف خطر فرار 
i).176:1387صفوي،(کند v  زمانی و  هایی همه توان براي آن سنجه به هرحال مقتضاي حال و مقام در ادبیات نو متغیر است و نمی
  .انی وضع کردمک همه

یابند و معنا و حیات نشانه بازبسته به  ها در یک نظام معنا می شناسی، از سوسور به بعد، این موضوع مطرح شد که نشانه در زبان
بنابراین در ادبیات و در علم معانی هم معنایی ) 198:1386سجودي،(زید؛ نشانه فقط مفهومی تحلیلی است نظامی است که در آن می

متن (نظامی که این جمالت در آن وجود دارند: هاي مختلفی است ت از جمالت مختلف برداشت شود، تابع نظامکه ممکن اس
، اما آنچه براي …اي که متن ادبی در آن شکل گرفته است و اي که متن در آن شکل گرفته است، نظام فرهنگی ، نظام ادبی)ادبی

کند؛ نظام فرهنگی، اندیشگانی، زمانی، مکانی  ها را در آن تفسیر می نشانهي متن، این  هایی است که خواننده ما مهم است، نظام
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جاي خالی این نکات در علم معانی . هاي ثابت، معناهاي متفاوتی را درك کنند ؛ خوانندگان مختلف ممکن است از نشانه…و
ها شاید کمتر به چشم آید اما حداقل،  کند، این محدودیت البته تا آنجایی که علم معانی ادبیات کهن را بررسی می. مشهود است
  .ي ادبیات معاصر باید علوم بالغی را هم بازنگري کرد براي مطالعه

  هاي زبانی بررسی - 2-2

جسمانی یا  تماسرسد؛ این پیام از راه  می گیرندهبه  فرستندهاز  پیامگوید  ي ارتباط می رومن یاکوبسن در طرح نظریه
یاکوبسن بر این مبنا شش نقش زبانی را مطرح . دهد ارجاع می بافتشود و به یک زمینه یا  می ارائه رمزگانیروانی و در قالب 

vi، نقش ارجاعیvi، نقش ترغیبیvکند که عبارتند از نقش عاطفی می iنقش فرازبانی ،vi i iنقش همدلی و نقش شعري ،i x یا ادبی .
در نقش . آورد ساس خاص گوینده را به وجود میگیري پیام به سمت گوینده است؛ این نقش تأثیري از اح در نقش عاطفی جهت

در نقش ارجاعی پیام به . ها قابل بررسی نیست گیري پیام به سوي مخاطب است؛ صدق یا کذب این گونه ساخت ترغیبی جهت
گیري  در نقش فرازبانی، جهت. کند و صدق و کذب آن از طریق محیط قابل بررسی است گیري می سمت موضوع خودش جهت

در این . کنند مطمئن شوند سوي رمز است و گوینده و مخاطب قصد دارند که از مشترك بودن رمزي که از آن استفاده می پیام به
گیري زبان در نقش همدلی به سوي مجراي ارتباطی است؛  جهت. شود ي خود آن استفاده می نقش از زبان براي صحبت درباره

حصول اطمینان از عمل کردن مجراي ارتباطی است و بالخره در نقش ادبی  ها برقراري، ادامه، قطع و یا هدف از این پیام
  ).32-34:1373صفوي،(گیري پیام به سوي خود پیام است و پیام خودش کانون توجه است  جهت

هاي ترغیبی و  هاي بالغی تشریکی مهم است، نقش شمرد، آنچه براي ما در توضیح پرسش از شش نقشی که یاکوبسن برمی
هاي ندایی و امري  ساخت. گیري پیام به سوي مخاطب است گوید در این نقش جهت صفوي در باب نقش ترغیبی می. تهمدلی اس

بنابراین ). 32:1373صفوي،(ها قابل بررسی نیست هاي نقش ترغیبی هستند و صدق یا کذب این گونه ساخت بارزترین نمونه
هاي نقش ترغیبی  هاي ندایی و امري بارزترین نمونه ته شده ساختهاي این نقش مربوط به جمالت انشایی است اگرچه گف ساخت

ساخت ترغیبی  -ویژه در ادبیات به -رسد بعضی از جمالت پرسشی هم هستند و جمالت پرسشی مغفول مانده است اما به نظر می
  .دارند

از سطح تحلیل گفتمان بررسی کرد؛  توان توسعه داد و هاي ترغیبی و همدلی بیان کرده، می آنچه را که یاکوبسن به عنوان نقش
  :ها را برشمریم اما قبل از آن بهتر است پنج نوع اصلی گفتمان

. افتد اي از قبل تعیین شده اتفاق می ي بین دو کنشگر بر مبناي برنامه ماشین که در این گفتمان رابطه -مدار یا رفتار گفتمان برنامه
در این . ها، احساسات، یا عواطف خود چیزي از برنامه بکاهد یا به آن بیفزاید تهتواند بر اساس خواس کنشگر در این گفتمان نمی

  .ي از پیش تعیین شده بپردازد ي دیگري تن دهد و بر اساس قرارداد به اجراي برنامه نظام یکی از دو طرف باید به برنامه

ه شده وجود ندارد بلکه این گفتمان، بر اساس اي دیکت طرفه و برنامه اي یک در نوع دیگري از گفتمان، نظام بر اساس رابطه
گیري آن  در این نظام هر دو طرف کنش در تعامل با یکدیگر سبب تعیین کنش یا شکل. اي تعاملی از نوع القایی میسر است برنامه
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دن، القایی است و این متقاعد کر. شوند به این ترتیب که یکی از دو طرف تعامل باید طرف دیگر را به اجراي کنش متقاعد کند می
  . …هایی مانند چاپلوسی، وسوسه، اغوا، تحریک، تهدید، رشوه دادن و از راه

مرامی حاصل از باورهاي  -ي اخالقی فرهنگی یا وظیفه -در گفتمان نوع سوم، یکی از دو طرف براساس اخالق اجتماعی
  .آورد اي و بنیادي، به کنش رو می ریشه

این تعامل حسی . کنند تکیه دارد؛ یعنی آنچه که دو طرف رابطه در هنگام ارتباط حس میگفتمان نوع چهارم بر خود تعامل 
کرد یا حضور هر یک از دو طرف موجب احساس در  ي عمل گیرد، تعاملی حضوري است و شیوه که بر اساس حضور شکل می

ایجاد معنا بر اساس شرایط و در بافت یا  در این گفتمان تغییر یا. انجامد گر می شود که به واکنش یا حرکت کنش طرف دیگر می
ي تعاملی بین دو  بینی نیست و فقط حسی که در رابطه خورد و از این رو هیچ چیزي قابل پیش موقعیت مورد نظر و در لحظه رقم می

ان مهم است کنشگرها در این گفتمان شرایطی مساوي دارند و آنچه برایش. شود مهم است طرف درگیر در جریان ارتباط ایجاد می
اند که بر اساس ایجاد  این نظام گفتمانی را نظام تعاملی همترازي نامیده. تراز کردن جایگاهشان با توجه به جایگاه طرف مقابل است

کند و سرایت احساسات از یکی به دیگري، جریان تعامل را به پیش  اي مسري عمل می این نظام به گونه. حس مشترك است
  x.ي نظام ارتباطی است هبرد و تعیین کنند می

در این نوع گفتمان معنا محصول جریانی نامنتظر  از . گیرد ي رخدادي، آخرین نوع تعاملی است که با گفتمان شکل می گونه
ادراکی در میان است که  -اي حسی ادراکی است به طوري که کنشگر با کنشگر دیگري تعامل ندارد زیرا رابطه -نوع حسی

ي معناست، کنش نیست بلکه  دهنده آنچه در این تعامل شکل. ایی اعم از انسانی و غیر انسانی پیوند برقرار کندتواند با هر دنی می
  ).23-17:1388شعیري،(شود احساس و ادراك است که بر اساس آن معنا به طور ناگهانی تولید می

در . ي ارتباطی یاکوبسن بسیار نزدیک است ظریهبه نقش ترغیبی در ن) ي دوم گونه(هاي گفتمانی، گفتمان القایی از انواع گونه
هاي این نقش جمالت انشایی هستند؛ در گفتمان القایی هم  گیري پیام به سوي مخاطب است و معموال ساخت نقش ترغیبی جهت

گیرد  ورت میاي القایی ص یکی از دو طرف تعامل باید طرف دیگر را به اجراي کنشی متقاعد کند، البته روند متقاعد کردن به شیوه
الزم است که کنشگر را با به کارگیري  xiگزاري گوید در هر عملیات القایی، حضور بدعت شعیري می. و نه به صورت مستقیم

  :کند هاي القایی را چنین فهرست می او گونه. کند ابزارهاي متفاوت، به عملی وادار می

کند؛ مثال پدر به  هایی کنشگر را به انجام عملی ترغیب می با وعدهگزار  در این نوع بدعت: ي القایی مبتنی بر تشویق گونه -الف
  .فرزندش بگوید اگر در امتحانات نهایی شاگرد اول شود، برایش دوچرخه بخرد

ي تصویري بسیار مثبت از کنشگر و چاپلوسی، او را در شرایط انجام کنشی  گزار با ارائه بدعت: ي القایی مبتنی بر اغوا گونه -ب
توانی بهترین نمرات را کسب کنی، کافی است  تري و می دهد مثال پدري به فرزندش بگوید تو بهترینی، تو از همه با هوش قرار می

  . …که بخواهی
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گزار با تهدید کنشگر او را مجبور به کنش  در این حالت، بدعت: ي القایی مبتنی بر تهدید یا ایجاد رعب و وحشت گونه -ج
  .را تهدید کند که در صورت عدم قبولی در امتحان او از مسافرت تابستانی محروم استمثال پدري فرزندش . کند می

هاي او، باعث تحریک  لیاقتی ي تصویري منفی از بی گزار با تحریک کنشگر و ارائه بدعت: ي القایی مبتنی بر تحریک گونه -د
توانی شاگرد اول  تو که لیاقت نداري و نمی مثال پدري به فرزندش بگوید. دارد شود و او را به عمل کنشی وامی  او می
  ).67-66:1385شعیري،(بشوي

ي این  هایی وجود دارد که در دایره هاي القایی دیگري را بر این فهرست اضافه کرد، در ادبیات گونه رسد بتوان گونه به نظر می
  :به قطعه شعر زیر دقت کنید. گنجد ها و تعاریف محدودشان نمی گونه

  ها شویش فرزانگیدر این عصر ت

  چرا جنگ از صلح 

  چرا مرگ از زندگی بهتر است؟

  چرا بوي باروت از بوي شبدر

  هاي رها در دل بادها خوشتر است؟ چرا رنگ خون از گل سرخ این باغ

  ها را ندیدند؟ دانم این الله نمی

  و پیغام این رودها را شنیدند؟

  ]؟[جهلي  ها چه کم دارد از جبهه دانم این باغ فرزانگی نمی

  هایی که فرهاد و مجنون در آن راه رفتند دانم آرامش دشت نمی

  ]؟[چرا خوشتر از گیرودار خیابان تزویر بیهودگی نیست

  ها را دریغا که تاریخ خونین این باغ

  )48:1388شمیسا،(…خواند امروز جز سینه سرخی نمی به

آنچه شعیري به (از سوي متن، به عنوان طرف دیگر تعامل هاي تعامل، با پرسشی در این شعر، خواننده به عنوان یکی از طرف
مواجه است؛ این پرسش بر چه مبنایی است؟ از آنجایی که این پرسش بر مبناي تشویق یا تهدید و ) گزار گفته است آن بدعت

این دو گونه، این توان تصور کرد که  این شعر مبتنی بر اغوا یا تحریک باشد، ولی تعاریف  ؛ می)موارد الف و ج(ارعاب نیست
ي  ي فوق جاي دهیم، باید به فکر گونه چنین را در چهار گونه هایی این رسد اگر نخواهیم گونه به نظر می. کند تصور را تایید نمی
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نامید و آن را ) یا چیزي شبیه به این(»ي القایی مبتنی بر ایجاد حس مشارکت گونه«ي جدید را  توان این گونه می. جدیدي باشیم
، با استفاده از جمالتی که صدق و کذبشان قابل تایید )گزار بدعت(هاي تعامل در این گونه یکی از طرف: گونه تعریف کرد این

مثال اینکه پدري به فرزندش بگوید . خواند یاري در چیزي فرا می فکري یا هم ، طرف دیگر تعامل را به هم)جمالت انشایی(نیست
هایی این گونه در ادبیات وجود دارند و در این مقاله، نوع  ساخت. شد ز تو آسوده میخواندي تا خیال من ا اي کاش درس می

  :بوف کورمانند قطعه شعر فوق از سیروس شمیسا یا این نمونه از . پرسشی آن پرسش بالغی تشریکی نامیده شده است

راي گول زدن من نیستند؟ آیا یک مشت آیا این مردمی که شبیه من هستند که ظاهرا احتیاجات و هوا و هوس من را دارند، ب«
سنجم سرتاسر  بینم و می کنم، می اند؟ آیا آنچه حس می سایه نیستند که فقط براي مسخره کردن و گول زدن من به وجود آمده

  )154:1383هدایت،(»موهوم نیست که با حقیقت خیلی فاصله دارد؟

هاي تعامل، مخاطب را به تالش بیشتر براي درك خود  از طرفها، متن ادبی، به عنوان یکی  توان گفت در این گونه پس می
گیرد که یکی از این شگردها  خواند، اما این فراخوانی به صورت مستقیم نیست، بلکه به شگردهاي گوناگونی صورت می فرامی

  .درك متن به کار گیردکند که تالش و دقت بیشتري را براي  در واقع متن به خواننده این مطلب را القا می. پرسش بالغی است

xiي کارگفت توان با نظریه این بحث را می i وي در این نظریه برآن است که در استفاده از زبان مبادرت . آستین بهتر تبیین کرد
او با طرح این نظریه، با سه ). 236:1388مکاریک،(کنیم؛ به عبارتی، صرف سخن گفتن برابر با انجام کار است به انجام کاري می

جمالت خبري  -1: شناسان به زبان و معنی بود، مخالفت کرد؛ این سه اصل عبارت بودند از اي که مبناي نگرش زبان دهاصل عم
گفتارها را  صدق یا کذب معنی پاره -3.کاربرد اصلی زبان اطالع دادن از طریق جمالت است -2.اند ي اصلی جمالت زبان گونه
رود و ارزش صدق بسیاري از جمالت زبان قابل تعیین  فقط براي اطالع دادن به کار نمیبنابر نظر آستین زبان . توان تعیین کرد می

  ).173-174:1387صفوي،(نیست 

xiي کارگفت، پنج نوع کارکرد کلی را براي کارگفت تحت تاثیر نظریه i i اند ذکر کرده :  

ینکه داور بازي بگوید شما از بازي شود مثال ا که بیان آنها به تغییر اوضاع جهان خارج منجر می اعالم/کارگفت تقریري
  !اخراجید

ي باور  کند و نشان دهنده که گوینده با به کارگیري آن کلمات را با جهان باورهایش هماهنگ می کارگفت توصیف
  .ي زمین مسطح است کره: گوینده از درستی اوضاع امور است

  .من واقعا متاسفم: کند ز میکه با آن گوینده احساسش را از جهان خارج ابرا کارگفت بیان احساس

دارد و بنابراین  ها دیگري را به انجام کاري وامی یا جهت دهنده که گوینده با به کارگیري آن ارشادي -کارگفت امري
گوینده از طریق این کنش، جهان خارج را از طریق . هاي گوینده است و شامل فرمان، درخواست و پیشنهاد است بیانگر خواسته

  ممکنه یک خودکار به من بدهی؟: کند لمات هماهنگ میشنونده با ک
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گردم  برمی: کند و بیانگر قصد گوینده است ها گوینده خود را ملزم به انجام کاري در آینده می که در آن کارگفت تعهدآور
  ).75-74:1387یول،(

ینده و با توجه به محتواي اي غیر بیانی دارد که بر حسب وضع روانی گو ، نکته)کنش گفتاري(به نظر سرل هر کارگفت
گفتارهاي بیانی شرایطی را مطرح  جا بودن پاره جا یا نابه سرل براي تعیین به. شود کارگفت، در تطبیق با جهان خارج تولید می

کند فقدان هریک از این شرایط  نهد و اظهار می اي، صداقت در عمل و بنیادین نام می کند و آنها را شرایط پیشین، گزاره می
جایی یک کارگفت منجر شود مثال در یک پرسش، دو شرط پیشین وجود دارد؛ اول اینکه گوینده از موضوع  تواند به نابه می
). زیرا در آن صورت دیگر نیازي به پرسش نیست(ي آن موضوع صحبت کند اطالع باشد و دوم اینکه مخاطب نداند باید درباره بی

شرط صداقت در عمل این است که گوینده واقعا موضوعی را نداند و . سیده شوداي موضوعی است که قرار است پر شرط گزاره
گفتار او مخاطب را  وادار کند تا اطالعات مورد نیاز او را در  شرط بنیادي هم این است که پاره. بخواهد اطالعی به دست آورد

ي زبان است و نه ادبیات؛ زیرا در  آشکار است که این مباحث سرل درباره). 179-180:1387صفوي،(اختیارش قرار دهد
  :گوید مثال وقتی حافظ می. هاي بالغی معموال این شرایط وجود ندارند پرسش

  تو را که گفت این زال ترك دستان گفت/ به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو 

  .شروط صداقت در عمل و بنیادي وجود ندارد

ارشادي، با بحث ما تناسب بیشتري دارشته باشد، در این نقش،  - امري رسد کارگفت ، به نظر می ها از این دسته از کارگفت
در ادبیات این کارگفت . اش باشد دیگران را به کاري وادارد که مطابق خواسته/کند دیگري گوینده با اداي پاره گفتاري سعی می

  .حث کردتوان ب ي ارزش بالغی این کارگفت می متناظر است با بحث معانی ثانوي جمالت و درباره

تواند مخاطب را به  هایی می هایی وجود دارد و گوینده با ساخت توان گفت، در زبان کارکردها و کنش با این مقدمات می
تواند انجام  هایی می در متون ادبی هم این کارکرد از طریق ساخت. کاري ترغیب کند، توجه او را جلب کند یا از او چیزي بخواهد

  .ها جمالت پرسشی هستند ساخت شود که البته یکی از این

  هاي ادبی بررسی - 2-3

به نظر دریدا، در خواندن متن باید به مناسباتی ویژه رسید که نویسنده آنها را طرح نکرده؛ مناسباتی میان آنچه او از زبانی که به 
عد از جریان ساختارگرایی،  بسیاري ي معاصر و به ویژه ب در دوره). 388:1388احمدي،(کاربرده انتظار داشته و آنچه انتظار نداشته

xiي دریافت اند؛ مثال از دیدگاه نظریه ي نقش خواننده در درك و آفرینش معنا شکل گرفته از رویکردهاي ادبی به متن، بر پایه v  ،
عناصري نامعین است اثر ادبی سرشار از . ها را پر کند هایی دارد و خواننده باید این گسل اي از انسجام، گسل هر اثر ادبی با هر درجه

ها یا  اي از طرح اثر ادبی مجموعه. توان آنها را به طرق مختلف و حتی متضاد تفسیر کرد که به تفسیر خواننده نیازمند است و می
این برداشت ریشه در نگاه پساساختارگرایانی مانند ). 106:1386ایگلتون،(جهات کلی است که خواننده باید به آنها تحقق ببخشد

دریدا در پی فهم معناي نهایی متن . دارد که به داللت معنایی و منطق استوار به کالم محوري باور نداشتنددریدا 
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بر مبناي چنین نظریاتی بود که هانس روبرت یاس بحث افق انتظارات را مطرح کرد و مرادش از آن ). 387:1388احمدي،(نبود
گر ادبی،  ي پژوهش شوند و وظیفه متون در محضر افق انتظار خوانده می. دارد نظام یا ساختاري از انتظارات است که خواننده از متن

هایی از متن توجه کرد که  همچنین ولفگانگ آیزر براي بررسی تعامل میان متن و خواننده به ویژگی. عینیت بخشیدن به افق است
منظور او از . شود آن و اثر هنري تمایز قائل می xvسازي او بین متن، انضمامی. کند کند یا خواندن را متاثر می آن را قابل خواندن می

انضمامی سازي . برند ها و جهات کلی که در انتظار تحقق به سر می ي هنري کار است؛ همان امکان بالقوه  یا طرح متن جنبه
شود و اثر  عملی می ي خواننده است و تحقق متن در ذهن خواننده که با پر کردن خألها و جاهاي خالی محصول فعالیت خالقانه

گرایی متن و خواننده حادث  ي هم اثر هنري در نقطه. ي این دو است هنري که نه متن است و نه انضمامی سازي بلکه چیزي در میانه
آنچه در اینجا بیشتر براي ما مهم است، ). 342-343:1388مکاریک،(توان این نقطه را به طور کامل شناسایی کرد شود و نمی می

بیند که البته ریشه در خود  رومن اینگاردن هم مبناي انضمامی سازي را در اعمال ذهنی خوانندگان می. نضمامی سازي استمفهوم ا
  )546:1388ولک،( xvi.ي معنا شود تواند باعث انحراف عمده حتی او اذعان دارد که انضمامی سازي می. متن ادبی دارد

تر باشند، خألهاي کمتري در آنها مشاهده و معموال فقط  ات کهن نزدیکدر ادبیات فارسی، هر اندازه متون به فضاي ادبی
علت این ویژگی . شود و مجالی براي سهیم شدن خواننده در روند آفرینش ادبی وجود ندارد ي متن شنیده می صداي پدیدآورنده
ان اوضاع سیاسی اجتماعی، سنت ادبی، پور نامداری. وجو کرد توان در عوامل حاکم بر تولید و قرائت متن جست ادبیات کهن را می

گوید اوضاع سیاسی و اجتماعی در شعر  داند و می ي آن را چهار عامل مهم در تولید و قرائت متن می ي پیام و گیرنده فرستنده
هاي ادبی  شد و از سویی از سنت اش، از سویی مانع ظهور شخصیت فردي می هاي استبدادي کالسیک فارسی، به علت ویژگی

شد که میزان دانش و فرهنگ و حد انتظار و توقعشان  ي کالسیک، شعر براي مخاطبانی سروده می در دوره. کرد ی نمیتخط
xvi).17-18:1387پورنامداریان،(مشخص بود i  

گونه که قبال اشاره شد، اکثر جمالت پرسشی در ادبیات کهن، جمالتی قالبی هستند که در آنها نه فقط هدف متن از  همان
بیشتر ). مثال بارز آن استفهام انکاري یا تقریري(خواهد چیزي را بر خواننده دیکته کند عا پرسش نیست، بلکه متن میپرسش، واق

البته شاید بتوان آنچه که تحت عنوان بیان تردید همراه با . اند صدایی با محوریت صداي نویسنده شکل گرفته این جمالت تک
  .ي کلی مستثنا دانست ان اظهار ندامت ذکر شده است را تا حدي از این قاعدهآرزو آورده شده و یا کارکردي که به عنو

توان تغییر و تحول متون ادبی را از  رفته می ي معاصر و پس از آشنایی شاعران و نویسندگان با تفکرات مدرن، رفته در دوره
نزدیک باشند، خواننده براي شریک شدن در در این دوره هر اندازه متون به تفکر مدرن . صدایی به چند صدایی تشخیص داد تک

گوید شرایط جدید سبب شد خواندن متن در غیاب  پورنامداریان می. فرایند تولید و درك متن ادبی مجال بیشتري دارد
ي متن مطابق شخصیتش و متاثر از  پدیدآورنده. ي آن صورت بگیرد و پیوند میان او و مخاطبان گسسته شود پدیدآورنده

، با متنی که ]هاي خاص خودش و انگیزه[کند و خواننده نیز بنا بر شخصیت فردي  وگو می یش، در متن، با خودش گفتها انگیزه
این نگرش بر روند تولید و دریافت متن تاثیرات مهمی ). 22:1387پورنامداریان،(کند وگو می شناسد، گفت اش را نمی پدیدآورنده

کند و در عوض به خواننده این امکان را  ، متن، نقش راوي را در روایت کمرنگ میدارد به طوري که حتی گاهی در متون روایی
  .ي متن سهیم شود دهد تا در روند آفرینش ادبی و درك خالقانه می
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عالوه بر تفکر مدرن، نداشتن روحیه و تفکر استبدادي نیز عامل دیگري است که شاید بتوان آن را نیز در تولید متون 
رسد تحقیقی جامع بر متونی از این دست، زوایاي جالب و تفکر برانگیزي از نویسندگان معاصر  به نظر می. انستچندصدایی متاثر د

رسد در ادبیات معاصر فارسی، متونی که نویسندگان زن  به نظر می. کاوانه در آثار آنها آشکار خواهد شد هاي روان ایرانی و جنبه
  .بیشتري از شگردهاي چندصدایی باشندهاي  اند، واجد جنبه آنها را پدید آورده

ها یا خألهایی را در متن ایجاد  تواند طرح در ادبیات معاصر، گاهی به جمالت پرسشی به عنوان ظرفیتی نگریسته شده که می
xviکند i i پردازیم که  اي می ها را خوانندگان ممکن است به طرق مختلفی پاسخ دهند، در اینجا، ما به جمالت پرسشی این پرسش

این جمالت نمود بارز نقش خواننده در درك متن . هدف کلی مشارکت خواننده در درك اثر هنري در متن تعبیه شده است با
کند این ویژگی در  این که متن ادبی، آگاهانه، اختیاراتی را به خواننده تفویض می: ادبی است و یک ویژگی منحصر به فرد دارد

  .شود ادبیات سنتی دیده نمی

ها صرفا  شود با ذکر این نکته که هدف از این نمونه هایی از پرسش بالغی تشریکی در ادبیات معاصر آورده می مونهدر ادامه ن
شک چنین کاري مستلزم مجال بیشتري است و در این  آشنایی هرچه بیشتر با مسئله است و نه تحلیل متون ادبی معاصر که بی

  .گنجد مختصر نمی

  شعر معاصر پرسش بالغی تشریکی در -1- 2-3

شعر معاصر . هایی نسبتا کم است و شاید علت آن تاثیر شعر سنتی بر شعر معاصر است در شعر معاصر فارسی بسامد چنین پرسش
اصوال شعر .  هاي پابرجایی در آن دارد ها راهش را از شعر سنتی جدا کرده است، اما طبیعتا ریشه فارسی اگرچه در بسیاري از جنبه

اما براي نمونه سعی شده از شعر . صدایی بیشتري دارد و ذاتا شعر نگاهی فردي به دنیا و مافیها دارد هاي تک یبه نسبت نثر ویژگ
  :ي پرسشی آمده است سهراب سپهري، چند جمله» آفتابی«در شعر . هایی آورده شود معاصر نمونه

  …شویند؟ آید مگر در نهر تنهایی چه می صداي آب می

  دانند چرا مردم نمی

  ]؟[دن اتفاقی نیستکه ال

  هاي شط دیروز است دانند در چشمان دم جنبانک امروز برق آب نمی

  دانند چرا مردم نمی

  )383:1379سپهري،(هاي ناممکن هوا سرد است؟ که در گل

هاي بالغی از نوع تشریکی است زیرا متن سعی دارد چیزي را براي خواننده برجسته کند و  در این شعر آشکار است که پرسش
این تشریک در واقع بیان تحسر از چیزي است که دیگران . کند سازي او را در روند درك هنري سهیم می ز رهگذر این برجستها
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رسد پرسش بالغی شعر زیر را بتوان را  اما به نظر نمی. وار مسلم گرفته است که خواننده از آن با خبر است دانند؛ اما متن آیرونی نمی
  :تپرسش بالغی تشریکی دانس

  اي شبیه 

  مکث زیبا

  !هاي قربت در حریم علف

  در چه سمت تماشا

  هیچ خوشرنگ

  سایه خواهد زد؟

  کی انسان مثل آواز ایثار

  )454همان(در کالم فضا کشف خواهد شد؟

ي متن  هایی ارزش بالغی دارند که از خواننده در بررسی پرسش بالغی تشریکی باید به این نکته توجه داشت که تنها پرسش
اي را  اي زبانی دارد و هیچ کارکرد بالغی هاي موجود در متن؛ در حالت دوم پرسش صرفا جنبه یده شوند نه یکی از شخصیتپرس
شبیه مکث « -به طریق کنایه از موصوف - در شعر فوق هم روي سخن متن با کسی یا چیزي است که. توان براي آن متصور شد نمی
ي دیگري این  نمونه. کند اننده هیچ برانگیختگی براي شراکت در درك متن ایجاد نمیچنین پرسشی در خو. شمرده شده است» زیبا

  :توان در شعر زیر از شاملو مشاهده کرد نوع پرسش را می

  کی بود و چگونه بود

  که نسیم 

  گفت؟ از خرام تو می         

  ات از آخرین میالد کوچکت                        

  گذرد؟ چندگاه می                        

…  

  کی بود و چگونه بود

  هامان که زیر قدم
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  خاك

  حقیقتی انکار ناپذیر بود؟      

  ي امید به زایش دیگر باره                       

  )936:1383شاملو،(چند گاه باقی است؟                       

گاهی نیز . هاي متن است اوایل شعر، مخاطب پرسشدر » تو«ي متن نیست، بلکه  ها، خواننده در این شعر هم مخاطب پرسش
ها هم پرسش بالغی تشریکی  دهد که این پرسش گیرد و او را مخاطب پرسش قرار می اي فرضی و متعین را در نظر می متن خواننده

  :نیستند

  مرا 

  تو    

  سببی  بی

  .نیستی         

  راستی  به

  اي  صلت کدام قصیده

  اي غزل؟                         

  ستاره باران جواب کدام سالمی 

  به آفتاب                                      

  )722همان(ي تاریک از دریچه

، اگرچه به ندرت )572،593،649،722،938هاي دیگر در صفحات  نمونه(ها فراوان است  در شعر شاملو از این نوع پرسش
  .شود ده مینشانی از پرسش بالغی تشریکی در شعر شاملو دی

  :شود هایی از پرسش بالغی تشریکی مشاهده می اما در شعر فروغ فرخزاد، نمونه

  آیا دوباره گیسوان را

  در باد شانه خواهم زد؟
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  ها را بنفشه خواهم کاشت؟ آیا دوباره باغچه

  ها را و  شمعدانی

  در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟

  ها خواهم رقصید؟ آیا دوباره روي لیوان

  )324:1380فرخزاد،(دوباره زنگ در مرا به سوي انتظار صدا خواهد برد؟آیا 

  :»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«همچنین در شعر 

  آیم؟ من از کجا می

  آیم؟ من از کجا می

  ام؟ چنین به بوي شب آغشته که این

وهم «در شعر . »چرا نگاه نکردم«: توان به آن نیز اشاره کرد در این شعر یک پرسش دیگر هم چندین بار تکرار شده که می
کدام قله کدام «: توان آن را نیز پرسش بالغی تشریکی دانست وار تکرار شده است که می هم پرسشی ترجیع)تولدي دیگر(»سبز

  .»ماند تنها صداست که می«و » پنجره«توان در اشعار هاي دیگر این نوع پرسش را می نمونه. »اوج؟

  در نثر معاصرپرسش بالغی تشریکی  -2- 2-3

از نظر باختین چندصدایی . هاي بیشتري براي چندصدایی هستند هاي داستانی به ویژه رمان، طبیعتا داراي ظرفیت قالب
هاي ایدئولوژیکی متنوعی را نمایش دهند و  گیري شود صداهاي متعدد و رقیب، موضع ي ممتاز نثر ادبی است که سبب می مشخصه

وگو سهیم شوند؛ بنابراین هیچ دیدگاهی بر  از داوري یا محدودیت از سوي نویسنده، در این گفت بتوانند به طور مساوي و فارغ
ها  این بازي آزادانه در نهایت مانع از تسلط دیدگاه نویسنده بر سایر دیدگاه. یابد ها برتري نمی سایر دیدگاه

هاي یک رمان بتوانند صداها و  بود که شخصیتاما اگر منظور باختین از چندصدا بودن، این ). 101:1388مکاریک،(شود می
توان  رسد چندصدایی را با توجه به خوانندگان هم می هاي مختلفشان را جدا از یکدیگر و جدا از نویسنده بیان کنند، به نظر می نیت

ي مطلوب میان  ف، رابطهدر همین زمینه، تزوتان تودورو. کند ي متن از آن چه چیزي دریافت می به این معنا که خواننده. طرح کرد
منتقد با متن حرف . داند که هیچ یک بر دیگري برتري ندارد ي دو صداي جداگانه می منتقد و متن را، نوعی رویارویی یا مکالمه

  ).418همان،(زند و این متن یک گفتمان زنده است می

کند و  جاي داستان، تجاهل می ياست که راوي اول شخص آن در جا بوف کور یکی از شاهکارهاي ادبیات مدرن فارسی،
هاي  ؛ این پرسش)و از این نظر معنادار(پرسد و به این سان بسامد پرسش در این داستان، بسیار باالست  هایی را می درپی پرسش پی
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هاي چندصدایی  ، آن را واجد ویژگی)که در داستان به صورت پرسش راوي از خودش نمایان است(درپی متن از خواننده  پی
  :ه استکرد

. کرد، چون میان آنها یک جوي آب فاصله داشت روي او دختري با لباس سیاه بلند خم شده به او گل نیلوفر تعارف می روبه«
  )163:1383هدایت،(»…دانم ام؟ یا در خواب به من الهام شده بود؟ نمی آیا این مجلس را من سابقا دیده بوده

  :یا در جاي دیگر

ي خودش کرده بود یا تنفر او  آیا صورت ظاهر او مرا شیفته …ها را یاد بگیرم رفتار و اخالق رجالهتوانستم  من اصال چطور می«
ها دست به یکی کرده  ي این از من؟ یا حرکات و اطوارش بود و یا عالقه و عشقی که از بچگی به مادرش داشتم؟ و یا همه

  )257همان(»بودند؟

شود؛ تاخیر از  داند که خواننده به خواندن متن ترغیب می ایت را دو عاملی میکنان ایجاد تاخیر و ایجاد خأل در رو-ریمون
. کند تاخیر ایجاد تعلیق می. شود، در زمانی که خواننده انتظار دارد این اطالعات در اختیارش باشد ندادن اطالعات متن ناشی می

افتاده باشند که به صورت  پا انند خیلی جزیی و پیشتو خألهاي اطالعاتی می. ترین نوع ایجاد خأل هم خأل اطالعاتی است شایع
قدر حائز اهمیتند  بعضی از خألها هم آن. شوند مانند انبوه خألها در کتب مقدس شوند؛ یا خألهایی که اصال پر نمی خودکار پر می

هایی مانند  در داستانهاي بالغی تشریکی  پرسش). 1751387کنان،-ریمون(شوند ي اصلی در فرایند خواندن بدل می که به نکته
شود  کنند و بسامد باالي جمالت پرسشی در این متن باعث می توجه خواننده را به خألهایی از نوع اخیر معطوف می بوف کور

  .ها شود بخش عظیمی از فرایند خواندن صرف یافتن پاسخ براي همین پرسش

ین نوع پرسش وجود دارد که به چند مورد آن شاره هاي فراوانی از ا نیز نمونه کنم ها رامن خاموش می چراغدر رمان 
  :شود می

چرا به آلیس نگفتم که حتی بعد از ازدواجم  …چرا به آلیس یادآوري نکردم سر ازدواج من و آرتوش چه بلوایی به پا کرد؟«
زدواج خواست با من ا آرتوش اوي می"ها با گوشه و کنایه، چه در غیاب و چه در حضور عذابم داده بود که  مدت
  )34:1386پیرزاد،(»؟"…کند

پرسد؛ اما در واقع این پرسشی است از طرف متن و از  ها را از خودش می در این نمونه، شخصیت اصلی رمان،  ظاهرا این سوال
و  ي واقعی به این القا کند و احتماال پاسخ خواننده خواننده؛ در حقیقت متن به خواننده حس مشارکت در فهم داستان را القا می

احتماال . ها را از خالل وقایع داستان دریابد نگري هرچه بیشتر در این رمان است تا بتواند جواب این سوال پرسش، دقت و جزیی
دهی افراد و اشیاء  النفس هستی و اجازه می به علت اینکه تو زنی ضعیف«: خواننده در پاسخ به این سوال به کالریس خواهد گفت

واداشتن . توانند ارائه کنند هایی اینچنین را خوانندگان فقط پس از خواندن و تحلیل دقیق رمان می پاسخ. »داطرافت تو را متاثر کنن
به . خواننده به این تحلیل و خوانش دقیق، تا حد زیادي به تحریک و القاي همان پرسش بالغی تشریکی صورت گرفته است

هایی به ذهنش خطور  ها و اندیشه ، هنگام خواندن تداعی)ي دقیق خواننده(کند ي مارتین، کسی که خود را در خواندن محو می گفته
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شوند  ها زمانی به معنا منجر می ها و اندیشه این تداعی. خوانند خطور نکند کنند که ممکن است به ذهن دیگرانی که متن را می می
من کی تعریف «: از این رمان آمده استدر جاي دیگري ). 125:1382مارتین،(هاي مختلف متن به هم ربط پیدا کنند که بخش

هاي  نمونه) 158همان(»ي من؟ اند توي آشپزخانه ي شهر امروز عصر جمع شده زند؟ چرا همه کردم؟ چرا آلیس لفظ قلم حرف می
  .139و 81، 57، 55نوع پرسش در این رمان وجود دارد از جمله صفحات فراوانی از این

: کند شی با شگردهاي دیگري نیز خواننده را در خلق معناي داستان شریک میدر این رمان، متن عالوه بر جمالت پرس
  )45همان(»تر بودم پوشیدم یا واقعا با کفش پاشنه تخت راحت دانم براي اینکه از شوهرم بلندتر نباشم کفش پاشنه بلند نمی نمی«

  :شود صورت مشاهده می ه اینهاي بالغی تشریکی ب ، پرسشدکتر نون زنش را بیتر از مصدق دوست دارددر رمان 

پس از کجا معلوم که ملکتاج مخصوصا خودش را به مردن نزده بود تا به روح دکتر نون آسیب بیشتري برساند؛ بیشتر از «
  )10:1383رحیمیان،(»آسیبی که زمانه به آن رسانده بود

. ص به سوم شخص در حال تغییر استاین پرسش بالغی تشریکی، در حالی صورت گرفته که پیوسته راوي داستان از اول شخ
وقتی خمیده «: پرسد سوال فوق را راوي سوم شخص از خواننده پرسیده است اما در جاي دیگري راوي اول شخص از مخاطب می

از صداي بلند تپش قلبم . کردم ي پرده را کمی کنار زده بودم و یواشکی تماشایش می رفت، گوشه و آهسته از خانه بیرون می
  )85ي ي دیگر در صفحه نمونه) (64همان(»کنم؟ گاهش میفهمید ن

هایی که راوي اول شخص  هاي بالغی تشریکی در رمان ي خاصی توجه کرد و آن این که پرسش ي راوي باید به نکته درباره
را در آفرینش معنا پرسد و او  چیزي را از مخاطب می) نویسنده(ها، راوي گونه رمان یابند؛ در این تر امکان بروز می دارند، راحت

گونه که قبال هم اشاره کردیم پرسش  شوند و همان هاي مدرن دیده می از طرفی راوي اول شخص بیشتر در رمان. کند سهیم می
یابند، اما این بدان معنا نیست که راوي سوم شخص نتواند خواننده را در امر  بالغی تشریکی معموال در متون مدرن امکان بروز می

گونه که در مثال فوق هم مشاهده شد گاهی در متونی که راوي سوم شخص دارند هم پرسش  همان. اي متن سهیم کندآفرینش معن
توانند عالوه بر جمالت پرسشی با شگردهاي دیگري هم خواننده را در روند  از سویی نویسندگان می. شود بالغی تشریکی دیده می

 ».نکرد یا کرد تشکر نفهمید و برداشت شیرینی گرفت جلویش کسی که اي جعبه از آرزو« :مثال. آفرینش ادبی سهیم کنند
فکري و یاري  اي القایی از خواننده هم کند و به شیوه در واقع با این شگرد، راوي تردیدش را از چیزي بیان می )181:1384پیرزاد،(

ی بود که جوان بود و حق داشت هر کار که دلش شاید ازدواج مال وقت. ها فکر کرد شاید حق با آیه است نگاه به کوه«: خواهد می
  ).235:1384پیرزاد،(»خواست بکند می

  

  گیري نتیجه

ي وجودي بالغت  علم معانی سنتی از توضیح بسیاري از شگردهاي هنري متون نو ناتوان است و این ناتوانی ریشه در فلسفه
هاي بالغی در کتب سنتی کارکردهاي فراوانی را  اي پرسشبر. قدیم دارد که بیشتر بر مبناي گفتار شکل گرفته بود تا نوشتار
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خوریم که کارکرد آن  امروزه در ادبیات معاصر به نوع دیگري از پرسش بالغی برمی. …اند مانند اخبار، انکار، طلب و برشمرده
. میده شدندهاي بالغی تشریکی نا ها پرسش این نوع پرسش. بیش از هرچیزي، شرکت دادن خواننده در آفرینش معناست

هایی شبیه پرسش بالغی  گفتار وجو کرد؛ در زبان پاره هاي بالغی در ادبیات را باید در زبان جست ي چنین پرسش زمینه پس
نقش ترغیبی بیان کرده است یا  -ویژه به –ي ارتباطش با عنوان نقش همدلی و  مثال آنچه یاکوبسن در نظریه. تشریکی وجود دارند

هاي  با این تفاوت که گفته شده در زبان این القا به صورت. شود تمان از آن به عنوان گفتمان القایی یاد میآنچه که در تحلیل گف
هاي بالغی تشریکی، القا از طریق ایجاد حس مشارکت بین  گیرد که در پرسش تشویق، تحریک، تهدید یا اغوا صورت می

جدیدي از گفتمان را بر پایه مشارکت دو طرف معرفی کرد که  ي توان گونه گیرد و از این رو می هاي تعامل صورت می طرف
  .ي کارگفت آستین ارشادي در نظریه-متناظر است با کارگفت امري

ها بر نقش خوانندگان در ایجاد معنا  کردهایی شکل گرفت که در آن در ادبیات و پس از طرح نظریات پساساختارگرایان، روي
هاي بالغی تشریکی یکی از  رسد پرسش به نظر می. گرایی مدرن بنا شده است گرش و نسبیاین رویکردها بر مبناي ن. تاکید شد

را دارند که   بسیاري از متون معاصر این ظرفیت. تواند نقش خوانندگان را در معنا کردن متون پررنگ کند شگردهایی است که می
  . ی، یکی از شگردها براي ایجاد این مهم استهاي بالغی تشریک خواننده را در روند آفرینش معنا سهیم کنند و پرسش
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  ها یادداشت

i Phatic 
ii thouth 

iii  متن در  گوید ها می در یکی از این گزاره. کند هاي اثر و متن را بیان می کند و در آنها تفاوت هفت گزاره را بیان می» از اثر تا متن«ي  در مقاله بارت
 )60:1373بارت،.(شود میو محدود  زند میو اثر به گرد مدلول حلقه  شود میارتباط با دال تجربه 

iv  کنش کهوجود ندارد  الزامی؛ بیانی پس کنش شود میگفته حاصل  ایناز  که هایی واکنشو به  گویند می بیانی غیر کنش» پلنگ« نظیر اي جملهبه 
 ).176:1387،صفوي( انتظار دارد  گوینده کهباشد  همانی دقیقامخاطب  بیانی پس

v Emotive 
vi Conative 
vii Refrential 
viii Metalinguistic 
ix Poetic 

x است کرده یاد همدلیاز آن به عنوان نقش  یاکوبسون کهمتناظر است با آنچه  شیوه این .  
xi  در . کند میرا وادار به عمل  کنشگرو  کند می گذاري پایه ابزارهایی کارگیريرا با به  کنشی یا حرکت کهاست  کسیگزار  از بدعت شعیريمنظور

و مولف  شود میما آغاز خوانش با متن آغاز  براياستفاده شود بهتر است اما  یسندهنوگزار از  بدعت جايبه نظر برسد اگر به  شاید ادبیمباحث 
 ).387:1388،احمدي(ندارد سودي دیگر کهاست  اختراعی

xii Speech Act Theory 
xiii  کننداستفاده  گفتاري کنشاز » کارگفت«اصطالح  جايبه  اند دیدهصالح  زبان، شناسی کاربرد کتابمترجمان. 

xiv Reception theory 
xv Concretization 

xvi درست را از  تفسیرآن و مراقبت در  ي زمینهاثر در قالب و  بازسازيو  داند میشدن  انضمامی هاي تحریفرا مسئول نظارت بر  ادبینقد  اینگاردن
 ).546:1388،ولک(داند مینقاد  هاي مسئولیت

xvii اثر از متن  تمایز مبنايدارد  تاکیدو البته  - در برابر متن – شناسد می» اثر«نوان بارت آنها را به ع کهدسته متون، همان است  ایناز  دیگري تعبیر
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 ).58:1373بارت،(نیستند
xviiixviii  تفصیل. است امرينسبت به  تردیدابراز  یا سکوتشگرد متن،  گاهیو  نیستند پرسشیبه صورت جمالت  همیشهها،  گسل یاخألها  اینالبته 
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 را شیرین منظور چون شاید یا ها چشم توي رفت می داشت مو چتر چون شاید زد، پلک بار چند آرزو«: شود می ایجاددر متن  هایی گسل
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  ).209:1389،صادقی(دارد
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 ادبیات و رویکردهاي آن
  1مهدي دشتی

  بري اي سست نظم بر حافظ حسد چه می

  قبول خاطر و لطف سخن خداداد است

  چکیده

این، .دهد خ میرویکرد اصلی ادبیات تأثیر است و نشانه تأثیر، تغییر؛ تغییري که در ذهن، زبان یا رفتار مخاطب و گاه هر سه ر
و اما دلیل این معنا چیست؟ به گمان راقم . گیرد اولین و اصلی ترین رویکرد ادبیات است و باقی اعم از تعلیم، پس از آن قرار می
ات، هنر است و رویکرد اصلی هنر، تأثیر است خواهد چیزي را به ما بیاموزد بلکه  هنر نمی. این سطور، از آنجاست که ادبی

ت فراموش شده یا مورد تغفّلِ ما را به یادمان  چه را که میخواهد آن می ت بخشد، به عبارت دیگر هوی دانیم، در ما بیدار کند و فعلی
ات وقتی مفید است که اصل  مذکور رعایت . یابیم کنیم و تولدي دیگر می آورد که اگر این بشود، ما تغییر می لذا آموزش ادبی
ات دور سازدشود نه آنکه مخدوش گردد و به ج غرق شدن در جزئیات مواد . اي جذب مخاطب و تأثیر گذاري، او را از ادبی

سازنده آثار ادبی که امروز در همه جا به عنوان مباحث ادبی، مطرح است و غالباً تحت تأثیر نظریه پردازان غربی است، حاصلی 
ن شدن ادبیات ندارد تَرو ات در متنِ جامعه، زنده تر است تا در  .جز ابهام، دوري و سرگردانی و نهایتاً س به همین خاطر امروز، ادبی

ي  رود و زاویه البته ادبیات، راه خود را رفته و می. ها و محافل باصطالح ادبی و مجالت و نشریات مزین بدین عناوین دانشگاه
ردد و تجربه تاریخی هم نشان داده است گ گذرد، روز به روز بیشتر می میان آن و آنچه در درسها و بحثهاي باصطالح ادبی می

  .ماند، ادبیات است و نه مباحث مدعیان ادبی که آنچه باقی می

  

 .ادبیات، زبان، هنر، قرآن، تأثیر: ها کلید واژه

                                                        
  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران  1-
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  مقدمه

ادعاي کشف و کرامتی . باعث آمد تا این نوشتار پدید آید) 1391(همایش زبان و ادبیات فارسی در شهریور ماه امسال 
یست تنها یاد آوري حقایقی  فراموش شده است، در زمانه اي که بیش از هر زمان بدانها محتاجیم چرا که بهار اسالمی آغاز ن

  !شده و ملتها در انتظار ما

  امید که این فرصت تاریخی و در واقع لطف االهی را قدردان باشیم و باور کنیم که 

  آري،                                                                        

  واقعیت دارد،                                                                  

  !آید صداي پاي صبح می                                                          

  

  ریشه کاوي مفهوم ادبیات

ي مفید نسبت و تاء تأنیث بوجود آمده و البته ادب نیز خود، مصدر  ب با یاء مشددهادبیات در لغت، جمع ادبیه است که از اد
به می ه و مأدب ب"کرد  نامید و کسی را که دعوت به طعام می است به معناي دعوت به طعام، طعامی که عرب آن را مأد 1"آد.  

نیکویی باشد با جمالت و تعابیري در شأنِ نخست، دعوت به : براي آنکه دعوت مذکور، محقَّق شود، دو چیز شرط بود
و دوم آنکه طعام هم نیکو و . هایی بجا، تا اورا خوش آید و اعتماد افزاید و پذیرا شود ها و نکته سنجی مخاطب، همراه با مهربانی

ثالً دشمنی را به دوستی، مقبول مخاطب باشد تا نهایتاً این دعوت، نتیجه دهد و تأثیري یا به عبارتی تغییري به بار آورد چنانکه م
  .دوري را به نزدیکی و بیگانگی را به آشنایی بدل سازد

ات هم پا برجاست2ي ادب رخ داد این معنا، علی رغم برخی تطورات معنایی که در واژه با این . ، در معناي اصطالحی ادبی
دعوت به طعامی معنوي است، طعامی که ، 3فرق که در اصل لغت، ادب به معناي دعوت به طعام مادي بود ولی در اصطالح

آورد، آنگاه دیگران را با روشی نیکو  آدب چه شاعر چه نویسنده، با ذوق و خیال و اندیشه و عاطفه و ابتکار خویش فراهم می
ر استفاده می در این روش از الفاظی زیبا، آهنگی مناسب و نکته سنجی. خواند بدان می آید و با شود تا مخاطب را خوش  هایی مؤثّ

یک گوید و بر طعام حاضر شود اب باشد تأثیر و در  البته اگر طعام نیکو نباشد هر چند که نحوه. میل، دعوت را لب ي دعوت، جذّ
یعنی مثالً غفلت به بیداري، خشونت به شفقت، استبداد به آزادي، تزلزل به پایداري، انفعال به . واقع تغییري رخ نخواهد داد

ت به س خاوت، رکود به حرکت، شک به یقین و در یک کالم ابتذال به اصالت بدل نخواهد شدمقاومت، خس.  

اثر؛ دعوت نیکو  4آدب یا خالق: با این ترتیب، ادبیات براي ظهور و بروز و پیدایی و نیز ماندگاري نیازمند پنج رکن است  
؛ طعام نیکو یا همان معنا و 7بیر برخی از فرنگیان فورمو به تع 6یا لفظ 5شود و در گذشته صورت که امروز چگونه گفتن نامیده می
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ات"ها چه گفتن"به تعبیر امروزیان  ر از این اثر باشد؛ و تأثیر که رویکرد اصلیِ ادبی است تا آن حد که  8؛ مخاطب که پذیرا و متأثّ
ها و قیل و قالها و تبلیغات  م زنده نمایییابد علی رغ میرد و ادامه نمی آید و یا زود می بدون آن، ادبیات یا اصالً به دنیا نمی

  .9دروغین

  

  هاي آن تأثیر و نشانه

، موقتاً یا  ر، صفت یا صفاتی مادي یا معنوي از مؤثّر، اختیاراً یا اجباراً تأثیر یعنی اثرگذاري بدین شرح که اثرپذیرنده یا متأثّ
بدین ترتیب مهم ترین . ش، تغییر یا تغییراتی در او وقوع یابددائماً یکباره یا بتدریج، سطحی یا عمیق، بپذیرد و در اثر این پذیر

دهد البته واضح است که هر چقدر  گاه در هر سه رخ می نشانه تأثیر، تغییر است، تغییري که در ذهن یا زبان یا رفتار مخاطب و
ون هزار سال است که شاهنامه فردوسی مؤثّر که ادبیات است، اصیل تر باشد این تغییر نیز عمیق تر و ماندگارتر است چنانکه اکن

و به همین ترتیب است، . 10گذارد نه تنها بر ذهن و زبان و رفتار ما ایرانیان بلکه هرکس که با آن آشنایی یافته، تأثیر گذارده و می
  .11آثار دیگر بزرگان ادب فارسی همچون سنایی و عطار و مولوي و سعدي و حافظ

خواهند  ي فرهنگی هستند و می ي معاصر برخی جریانات انحرافی که به دنبال استحاله رهو به همین خاطر هم هست که در دو
بدل کنند،  12که فرهنگ جامعه ما را که مبتنی بر فرهنگ اسالمی است به فرهنگی بی هویت و وارداتی و غربی و سکوالر

آثار دست بزنند و خاصه در مراکز آموزشی با این  14یا تحقیر 13کوشیده اند تا براي خنثی کردن تأثیر آثار یاد شده به تحریف
ر سازند و در مقابل، آثاري که ملهم از فرهنگ سکوالر  اتخاذ روشهایی نامناسب، نسل جوان ما را از این آثار دل زده و متنفّ

ات نوین به خورد 16و حتی مسیحی و توراتی 15غربی و اساطیر یونانی و رومی مخاطب دهند و  است به زورِ تبلیغات به عنوان ادبی
ات اصیل نمایند آنها را جانشین ادبی.  

  

  چرا تأثیر؟

ات، تأثیر است؟ به  در اینجا ممکن است این سوال مهم مطرح شود که دلیل این معنا چیست؟ یعنی چرا رویکرد اصلی ادبی
یا جامعه است که به گواهی گمان راقم این سطور به خاطر دو دلیل اصلی، یکی بازتاب آثار بزرگ ادبی در مخاطب اعم از فرد 

  .، و دیگر آنکه ادبیات، هنر است و رویکرد اصلی هنر، تأثیر است17تاریخ، تغییر و تحولی را به بار آورده که نشانه تأثیر است

دانیم و در وجود ما هست، در ما فعلیت بخشد، احیاء  خواهد آنچه را که می خواهد چیزي را به ما بیاموزد بلکه می هنر نمی
ت فراموش شده یا مورد تغفّل واقع شدهک کنیم و  ي ما را، به یادمان آورد که اگر این بشود ما تغییر می ند و به عبارت دیگر هوی

  .یابیم تولدي دیگر می
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ات و هنر، ادبیات و هنر حقیقی و اصیل است که می کوشد تا البته باید این نکته مهم را خاطر نشان سازیم که مراد ما از ادبی 
تی که در گرو عقل، وجدان یا همان فطرت و معرفت و دانشی است که  انسانیت فراموش شده ي انسانها را به یادشان آورد، انسانی

تی که ناشی از هواي نفس و بی وجدانیها، خرافات و اساطیر و وهمیات و ظنیات بشري . از جانب خالق انسان آمده است نه انسانی
     .و القائات شیطانی است

  

  زبان و ادبیات 

ات یعنی . شود هر دو بخش ادبیات یعنی دعوت و طعام، از طریق زبان محقَّق می البته زبانی که در راستاي رویکرد اصلی ادبی
، در درجه اول، انتقال مفاهیم، مراد نیست بلکه احیاء و برانگیختن مفاهیم، مراد است. تأثیر باشد بنابراین در این زبان خاص .

کوشد  زبان ادبی می. اهیمی که در جان و روح مخاطب وجود دارد لکن مرده و مدفون و بی اثر است گویی که اصالً نیستمف
ي وجود مخاطبِ تشنه را فرا روي او آورد و سرّ این دلبر را در حدیث دیگران براي او بازگوید تا به  تا این آبِ موجود در کوزه

  .مدفون شده اش را باز شناسد و از ظلمت خود، رهایی و با نور حق آشنایی یابدخود آمده بیدار شود، عقل و فطرت 

  

  قرآن الگوي هنر و ادبیات اصیل

و از هر . قرآن کریم، الگوي حقیقی و اصیلِ هنر و ادبیات مسلمانان است، قرآن هم وجه زبانی دارد و هم وجه ادبی و هنري
ث ي سوره اي کوتاه، ناتوان است و اصالً استدالل قرآن به  لِ آن ولو در اندازهدو حیث در حدي است که مخلوق از آوردن م

ت و االهی بودن خویش به همین است 18حقانی.  

و اما رویکرد اصلی قرآن نیز تأثیر است و نه تعلیم و اگر تعلیمی هست که هست، یادآوري فطریات و عقلیات است و نیز    
غیب است و از دسترس ادراك مخلوق خارج، بعالوه تفصیل اجمالها یعنی هدایتهایی که گذشته و آینده اي که مربوط به عالم 

اگر آن . شود از طریق عقل و فطرت است و باجمال به ما داده شده و در وجود ما هست  و اکنون از طریق وحی، بتفصیل بیان می
ر است یعنی )ص(و پیامبر اکرم  20یاد آوري است یعنی "ذکر"لذا قرآن کریم . 19ها ممکن نبود اجمالها نبود، این تفصیل ّمذک ،

در نتیجه . دهد آورد و توجه می دانیم لکن فراموش کردیم و غفلت ورزیدیم به یادمان می آنچه را که می. 21یادآورنده و بس
ا و ه مخاطب قرآن، همه اند چرا که در وجود همه، عقل و فطرت هست فقط مدفون شده و عاطل مانده و زیر پرده غفلت

  .ها پنهان جهالت

شود، بی بصري به بصیرت، بی عقلی به عقالنیت، بی  و همین است خطرِ فرآن، چرا که در اثر تَذکار او، تغییر ایجاد می
وجدانی به وجدانی بیدار، بندگی مخلوق به بندگی خالق، شک به یقین، انفعال به مقاومت، بی تفاوتی به مسؤولیت  و کفر و 

ت و نفسانیت و بهره کشی از . ه ایمان و معرفت و توحید و واقع بینیجهل و شرك و وهم ب و این براي سران جهانِ غرق در مادی
  .22انسانها و بندگی شیطان، معنایی جز بزرگترین خطر که باید به هر شکل چاره شود، ندارد
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ر از قرآن کریم مشاهده می ات اصیل اسالمی، این تأثّ نانکه ادباي ما بارها بدان تصریح کرده چ  23شود در تمامی هنر و ادبی
لذا فهم این هنر و این ادبیات، منوط به فهم قرآن کریم و آشنایی عمیق با . 25و بعضاً اثر خویش را قرآن فارسی نامیده اند 24اند

دبی و هنري ما در نتیجه فهم آثار اصیل ا 26آن است و چون در دوره معاصر، نظام تعلیم و تربیت ما، دیگر بر مبناي قرآن نیست
ر است و همین، راه را باز کرده تا آثار ادبی ما در مراکز آموزشی، مورد تحریف یا  براي نسل باصطالح درس خوانده، کمتر میس

و همه گونه فرهنگی از زرتشتی و زروانی و مانوي و مزدکی و بودایی گرفته تا یونانی و توراتی و انجیلی بدانها . تحقیر واقع شود
  ؟!الّا فرهنگ قرآنی و اسالمی 27ه شودنسبت داد

  

  28ادبیات و هنر مدرن

ها، زمینی شد، ادبیات وهنر هم رنگ باخت و به انحطاط رفت و کار این هر دو مثل خیلی  از آن زمان که در غرب، مائده  
یرش، مادي کردن ذهن و چیزهاي دیگر، آن شد که مخاطب را با دعوتی به ظاهر نیکو و جذاب به سوي مائده اي بخواند که تأث

زبان و رفتار مخاطب بود یعنی او را در خور و خواب و شهوت فرو بردن، از بیداري به غفلت و از آزادي به بردگی امیال و از 
ت مخلوق و از علم و عقل به جهل و اباحه گري و در یک کالم از اصالت و انسانیت به  یقین به شک و از بندگی خالق به عبودی

ت کشاندنابتذال  29و حیوانی.  

و پایه . و نام اینگونه ادبیات و هنر شد ادبیات و هنر نوین، مدرن، مروج تجدید و تجدد و نماینده پیشرفت و تکامل و آزادي  
ر و ها و مراکز آموزشی و تئاترها و فستیوالها و نمایشها و سمینارها و مجوزي براي جوایزي چون پولیتز و مایه اي شد براي رسانه

ات و ... . نوبل و اسکارو  و براي آنکه اصل این انحطاط معلوم نشود، نظریه پردازان به کمک آمدند تا در باب مفهوم هنر و ادبی
هاي  شعر و داستان و نحوه پیدایی هر کدام و نقد ادبی و سبک شناسی و زبان شناسی، طرحی نو در اندازند و با ابراز نظریه

تا آنجا که اساطیرِ ناشی از خیال و جهل و وهم بشر، منشأ همه چیز نموده  30باً متناقض، آب را گل سازندگوناگون و متکثّر و غال
  .31شد از جمله ادیان و ادبیات و هنر

و بزرگان ادب کالسیک شدند . و در ایران، توجه به ادبیات کالسیک، کهنه گرایی شد و بی ارزش و وقت تلف کردن
  ! و تصحیحِ آثارشان هم نبشِ قبر و احیاء اموات 33.اساطیر و اباطیلیا منادیان  32دزدانِ طریق

 

  وضع کنونی ما

ات و هنر نوین یا مدرن به کشور ما هم رسیده و از طریق رسانه ها و مراکز آموزشی، ذهن و زبان و  سالهاست که موج ادبی
ادوار شعر فارسی پس "کنی در چاپ اول از کتاب به نوشته دکتر شفیعی کد. رفتار نسلهاي ما را هم مورد هجوم قرار داده است

ش در کالس درس ادبیات معاصر که ایشان در دانشگاه تهران بر عهده داشتند، بنا به نظر دانشجویان 1356در سال  "از مشروطیت
ز به برکت مراکز لکن امرو. رشته زبان و ادبیات فارسی آن روز، آشناترین شاعر معاصر، شهریار بود نه نیما یا فروغ و شاملو
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هاي علوم انسانی و خاصه زبان و ادب فارسی به استحاله  آموزش عالی که چون قارچ از همه جا روییده و در آنها بویژه در رشته
و در . رسد دیگر کمتر نشانی و صدایی از آثار ادبی و هنري متأثّر از فرهنگ اسالمی به گوش می. 34فرهنگی، اهتمامی تمام دارند

درس شاهنامه به درس اساطیر . شوند ي معاصرند که ترویج می ین شاملو و فروغ ودیگر شاعران و نویسندگان غرب زدههمه جا ا
و زرتشتی گرایی و اسالم ستیزي بدل شده و شاعران بزرگ ما به مردمانی بی هویت که مروج خوشباشی و الابالی گري اند و بر 

  .ه اندبستر خیال و وهم و جهل، مطالبی منظوم کرد

شود که بر مبناي  هاي دانشجویی مان وقتی علمی است و ترویج می مقاالت و مجالت باصطالح علمی پژوهشی ما و نیز رساله
دیگر حافظ و سعدي و عطار و مولوي و فردوسی بر مبناي نظریات لیکاف و . نظریه یکی از نظریه پردازان غربی یاد شده باشد

شوند و هرکس که اصطالحات فرنگی بیشتر  تحلیل می... الیوت و رنه ولک و پله خانف و .سا.میرچاالیاده و یاکوبسن و تی
هاي گرته برداري شده آنها را بدون آنکه فهم روشنی داشته باشد، مبناي کار و مقاله و رساله و  بگوید و بنویسد و یا حتی ترجمه

  .گردد شود و چهره ماندگار می محبوب، معرفی می درس و تدریس قرار دهد به عنوان چهره علمی و نوگرا و به روز و

در دوره ! و دیگر آشنایی با زبان عربی و متون اسالمی براي فهم متونِ ادب فارسی، ضرورت ندارد، مهم انگلیسی است
) ع(منین دکتري و امتحان جامع هم اگر بخواهند توجهی به عربی داشته باشند مطمئناً اشعارمتنبی، بر قرآن و کالم امیر المؤ

  ؟!ترجیح دارد

ات هم مرده است 35"دا"و اینها در حالی است که در متنِ جامعه، کتاب . خالصه در این مراکز، نه فقط مؤلف که اینک ادبی 
کشاند، در سوگ قیصر امین پور، بیشترین مشایعین  ، کلیدر را به انزوا می36ي جنگ خورد، رمان جاده چاپ می 200نزدیک به 

شود،  آیند، شهید آوینی به عنوان روایتگر فتح و پیروزي ادب و هنر اسالمی و اصیل، الگو واقع می در میمردمی به حرکت 
و سیمین دانشور با رویکردي اصیل به مسأله مهدویت  37اندازد نقدهاي رضا سرشار، هدایت و احمد محمود را از صحنه بیرون می

نجی در کارهاي اخیرش، تولدي دیگر می 38یابد و م.  

  

  

  سخن آخر

هاي ما بازیچه غرب زدگان است، راه آنها از راه ادبیات و هنر اصیل که متن جامعه آن  تا زمانی که مراکز آموزشی و رسانه
  .پذیرد، جداست پسندد و تأثیر می شناسد و می را می

عیِ این مراکز  رو به ازدیاد است که بای د براي حلِّ این مشکل نیز فکري البته تعداد فارغ التحصیالن بی سواد و غربزده و مد
  .اساسی و اقدامی عاجل کرد که فی التّأخیر آفات

  و آخر دعوانا الحمد هللا رب العالمین
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  ها یادداشت

                                                        
  .822، ص 4شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  >--، نیز74، ص 1معجم مقاییس اللغه، ج - 1
و  13و الجامع فی تاریخ االدب العربی، ص  8تاریخ االدب العربی، ص  >-- براي آشنایی تفصیلی با این تطورات معنایی  -2

  .14، ص 1تاریخ آداب اللغه العربیه، ج 
  .10تاریخ االدب العربی، ص  -3
برخی از نظریه پردازان غربی، معتقد به مرگ مؤلفند در حالی که بزرگان ادب ما با این نظر کامالً مخالفند چنانکه نظامی  -4

  :حضورش را در اثرش، پیوسته آشکار می بیند
  حضورش در سخن یابی عیانی/ نظامی نیز کاین منظومه خوانی 
  گوید با تو رازي که در هر بیت/ نهان کی باشد از تو جلوه سازي 

  ها او ز هر بیتی ندا خیزد که/ پس از صد سال اگر گویی کجا او 
  ) 340-339خسرو و شیرین ص (

  :نیز
  سر به آب سخن فرو بردند/ تا نگویی سخنوران مردند 

  سر برآرد ز آب چون ماهی/ چون بري نام هر که را خواهی 
  )510هفت پیکر، ص (

  
  

  :چنانکه سعدي فرمود-5
  کند نقاش چنانکه بر در گرمابه می/ ی است مزخرف عبارت سعدي نه صورت

  فروگذاشته بر روي شاهد جماش/ که برقعی است مرصع به لعل و مروارید 
  )795کلیات سعدي، مواعظ، ص (

  .215و دیوان غزلیات شمس، ص  119و ص  148؛ مثنوي، دفتر اول، ص 479خاقانی، ص  >-- نیز 
  :چنانکه حافظ فرمود -6

  به لفظ اندك و معنی بسیار/ و حال اهل درد بشنو  بیا
  )161دیوان حافظ، ص (

  :و مولوي
  معنیش را در درون مانند جان/ ي این جسم دان  لفظ را ماننده

  )953مثنوي، دفتر ششم، ص (
: ، چنین نوشتمقصود نظریۀ ویکتور شکلوفسکی، فورمالیست معروف روسی است که در رساله اي با نام هنر به مثابه تمهید -7
نظریه فورمالیسم، به هیچ وجه منکر مسأله ایدئولوژیک و محتوا در هنرها و واژه هاي ادبی نیست بلکه همان چیزي را که "
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نظریه هاي نقد ادبی معاصر، مهیار (".دیگران به اصطالح محتوا می خوانند، این مکتب جزو جنبه هاي صورت به شمار می آورد

  )15ص  >-- نیز 12علوي مقدم، ص 
همان، .(بپردازند "شکل"در نقد و تحلیل ادبی تنها به  "محتوا"کوشیدند تا با کنار گذاشتن  البته فورمالیست هاي آمریکایی می

  )   14ص 
بیردزلی براین باور بودند که منتقدان ادبی به .کی ویمت و ام.الیوت بودند مانند ویلیام.اس.فورمالیستهایی که تحت تأثیر تی - 8

که به نقد و تحلیل اثر و خود اثر بپردازند عمدتاً به هدف نویسنده در آفرینش اثر ادبی و یا اینکه خواندن اثر ادبی چه جاي آن
از اینجا معلوم می شود که مقابله با تأثیر، امري تازه ) 14همان ص . (تأثیري بر خواننده و مخاطب خود می گذارد، پرداخته اند

  . 37همان ص  >--.مورد نقدها قرار گرفت از جمله نقد بندتوکروچه و امبرتواکوبنیاد است که البته خود نیز 
شعر معاصر با تمام کوشش هایی که براي نشر آن می شود، هنوز که هنوز است، روي خط : دکتر شفیعی کدکنی می نویسد -9

د است، شاعران معاصر عذرها و همچنان ناموفق است و حرکت آن روي این خط، بسیار کن) گسترش در میان مردم(افقیِ دو 
این سخنان در . دالیلی دارند از جمله بیسوادي مردم و اینکه در اروپا هم شعراي بزرگ قلمرو نفوذشان در میان مردم کم است

ظ اوالً همین مردم بی سواد و حتی خیلی از اینها بی سوادتر، در قرون قبل، با شعر سعدي و حاف. هر دو مورد غیر قابل قبول است
و باز ) 145ادوار شعر پس از مشروطیت ص . (در اروپا هم قضیه بدین کلیتی که برخی تصور می کنند نیست. زندگی کرده اند

است و معلوم نیست کی می تواند به میان گروه متوسط و حتی تودة مردم  !نیما هنوز شاعر گروه برگزیدگان جامعه: می نویسد
البته ممکن است . عصر ما که هنوز به میان گروه متوسط جامعه هم راه نیافته اند! ران خوبِراه یابد و چنین است وضع تمامی شاع

  : برخی مثل جامی بگویند
  خاصه داند که سست باشد و خام/ شعر کافتد پسند خاطر عام 

ي ندارد و با شعر بسیاري این نظر اعتبار. و استدالل کند که شعري را که گروه عامه بپسندند، مورد پسند برگزیدگان نخواهد بود
  )159و  158همان، ص . (شود ، نقض می...ها مانند حافظ و خیام و فردوسی و  از قله

ملوك ایوبی شام، در غوغاي جنگهاي صلیبی، فتح بن علی بنداري اصفهانی را وا داشتند تا شاهنامه را از پارسی به عربی  -10
مجاهدان مسلمان در دفاع از شامات و طرد صلیبی ها از فلسطین و بیت  برگرداند تا از جوهر حماسی شاهنامه براي تحریک

المقدس بهره گیرند و همت امراي ایوبی و سرداران ترك و کرد را که با زبان عربی در شام انس گرفته بودند به مردانگی و 
ایران، تئودور نولدکه با ترجمه و حماسه ملی . 24و 23همان، ص  >-- نیز ) 19بوسه بر خاك پی حیدر، ص . (دلیري برانگیزند

  .391-247بزرگ علوي؛ مقدمه ژول مول بر شاهنامه فردوسی و کتاب از سعدي تا آراگون، ص 
  .از سعدي تا آراگون، جواد حدیدي >-- براي تفصیل  -11
ث مالحظاتی ، بح75-60دائره المعارف جهان نوین اسالم، جلد سوم، ص  >--براي آشنایی دقیق و تفصیلی با سکوالریسم  -12

  .در باره سکوالریزم، نوشته محمد دشتی
از جمله فردوسی را به جاي اسالم ستاي، اسالم ستیز و دفتر شعرش را که در ظرف داستانهاي کهن، فرهنگ اسالمی و شیعی  - 13

- 89ی حیدر، ص بوسه بر خاك پ >-- براي تفصیل. نمودند... ریخته است به مروج افکار زرتشتی و زروانی و مانوي و مزدکی و 
مزدیسنا و  >-- و اصالً ادب فارسی را عرصه ظهور و مجالي زرتشتی گري و باصطالح ادب مزدیسنا دانستند. 465-263و  209

و از همین دست . ادب پارسی، محمد معین و نقد عالمانۀ شهید مطهري بر آن در کتاب گرانقدر خدمات متقابل اسالم و  ایران
  .یان و اساطیر، نوشته حمیرا زمرّدياست، کتاب نقد تطبیقی اد
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به پرویز ناتل خانلري که در آن به  1310اسفند  29نامه منظوم نیما یوشیج در  >-- براي آشنایی با نمونه هایی از تحقیرها  - 14

  :فردوسی سخت حمله برده وي را همراه دیگر شاعران و حکیمان بزرگ اسالمی، دزد و ددانِ موزون گفتارخوانده است
  نه فرخیم نه پور سلمانم/ عنصریم من و نه فردوسی نه 

  بدخواه اساس قید دزدانم/ دزدند تمام رفتگان و من 
  این مشت سخنوران که من دانم/ دزدان دگر به پشت آن دزدان 

  !آنگاه خود را از همه ایشان برتر نهاد، برابر با صد عنصري و هزار فردوسی
  بع خویش بتوانمبی کلفت ط/ اکنون بنگر منی کزین گونه 

  مشتی خرِ عصر را نمایانم/ صد عنصري و هزار فردوسی 
و کسروي که در جشن کتاب سوزان خود، ) به بعد 555بوسه بر خاك پی حیدر، ص  >-- براي تفصیل بیشتر و نقد حرفهاي وي 

و سعدي و مولوي و حافظ سوزاند و شاملو که به نفی ادبیات گذشته ما همت گماشت و بزرگانی چون فردوسی  دیوان حافظ می
او باورهاي مذهبی مردم کشورش را خرافات قلمداد کرد و . را به هیچ انگاشت و به رد افکارشان پرداخت تا خود را اثبات کند

از این رو، زائران امام هشتم علیه السالم را گناهکاران پاي در زنجیري خواند . ي بشري دانست آن را مانع پیشرفت و توسعه جامعه
به نقل از ) 48، ص ))درباره احمد شاملو(( >-- . (که راه خویش را گم کرده اند و دعاي آنان، باران بی حاصل اشک است

  .ي دکتر محمود بشیري بر مقاله ادبیات فارسی درباره احمد شاملو ، تعلیقه216ادبیات ملل مسلمان، ص 
  .260-258با چراغ و آیینه، ص  >-- براي تفصیل  - 15
  .290-286همان، ص  >-- فصیل براي ت- 16
و البته این تأثیر . 33و32و27و26چهار مقاله نظامی عروضی، ص  >--نیز . از همین نوشتار 10و  9پانوشت  >-- در این ارتباط  - 17

تاریخ  >--، از جمله ادبیات عرب .مخصوص ادب فارسی نیست که در همه آثار بزرگ ادبی به هر زبانی که باشد دیده می شود
؛ 7و 3، ص 2، الغدیر، ج 80، ص 1؛ الشعر و الشعراء، ج 204؛ و تاریخ فخري، ترجمه گلپایگانی، ص 355، ص 2بی، ج یعقو

و ادبیات  378، ص 1؛ تاریخ آداب اللغه العربیه، جزء 339، ص 2؛ االعالم، ج 195ص  20و ج  29و 27و 26، ص 17االغانی، ج 
    .و تعهد در اسالم، از استاد محمد رضا حکیمی

  .23/سوره البقره - 18
و مقاله . توحید در ادب فارسی، مبحث معرفت آیاتی، معرفت فطري و عالم اَلَست >-- براي آشناسی تفصیلی با این بحث  - 19

  .، دانشگاه عالمه طباطبایی30عقالنیت و دین، مجله حکمت و فلسفه، ش 
  .87/و ص 44/، و النحل9/سوره الحجر - 20
  .21/سوره الغاشیه - 21
ن سخن گالدستون، نخست وزیر انگلستان در قرن نوزدهم معروف است که قرآن را در مقابل نمایندگان مجلس انگلیس ای -22

و امروز هم آن را در آمریکا . تا این قرآن در میان مسلمانان است، استیالي ما بر ایشان، ممکن نیست: بر سر دست گرفت و گفت
  . آتش می زنند

ادبیات و تعهد در اسالم و دانش مسلمین از محمد رضا حکیمی؛ شعرالعجم شبلی نعمانی؛ شعر  >-- براي تفصیل از جمله  - 23
کهن فارسی در ترازوي نقد اخالق اسالمی دکتر حسین رزمجو، صور خیال در شعر فارسی استاد شفیعی کدکنی، تأثیر قرآن و 

عبدالمجید حیرت سجادي؛ سخن و سخنوران استاد حدیث در ادبیات فارسی علی اصغر حلبی، تأثیر قرآن بر نظم فارسی سید 
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بدیع الزمان فروزانفر، داستان پیامبران در کلیات دیوان شمس دکتر تقی پورنامداریان، فرهنگ کاربرد آیات و روایات در اشعار 

ی ضیف ترجمه عطار نیشابوري دکتر رضا اشرف زاده، آیات و احادیث مثنوي استاد فروزانفر؛ تاریخ و تطور علوم بالغت، شوق
  ... .دکتر محمد رضا ترکی؛ تاریخ االدب فی ضوء منهج االسالمی، دکتر محمود بستانی و

  :چنانکه حافظ فرمود - 24
  به قرآنی که اندر سینه داري/ ندیدم خوش تر از شعر تو حافظ     

  )288دیوان حافظ، ص (
  ارده روایتقرآن ز بر بخوانی در چ/ عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حافظ     

  )93دیوان حافظ به تصحیح خانلري، غزل (
  هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم/ صبح خیزي و سالمت طلبی چون حافظ     

  )218دیوان حافظ، ص(
  

  .745-744حدیقه الحقیقه، ص  >--از جمله سنایی - 25
دانشنامه جهان نوین اسالم، جلد دوم، ذیل  >--براي آشنایی با شرح این داستان غم انگیز و جانسوز و عوامل و پیامدهاي آن  - 26

  .، مقایسه دو الگوي آموزشی212مدخل تعلیم و تربیت، بویژه ص 
  .کتاب نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و منطق الطیر عطار، نوشته حمیرا زمرّدي >--از جمله  - 27
این معنا . ر است که مخالف هر نوع تأثیر دین در اندیشه و تفکر انسانی استمدرن، صفت ابزار نیست بلکه صفت نوعی تفک - 28

با فرانسیس پتراك شروع شد و پس از سه قرن، از اوایل قرن هفدهم بر جهان غرب تسلط یافت و پیامد این تفکر، سکوالریزم 
یبرالیسم که اینچنین عالمی را قبول سوسیالیسم که منکر عالم غیب و جهان غیر محسوس بود و ل: شد که دو شعبه اصلی داشت

داشت لکن براي آن هیچ تأثیري در این عالم محسوس نمی شناخت و در واقع لیبرالیسم یعنی اعتقاد یا گرایش به آزادي از تأثیر 
رب  نتیجۀ سکوالریزم، اومانیزم شد یعنی اصالت دادن و محور قراردادن انسانِ سکوالر به عنوان. عالم غیب در جهان محسوس

مِ محسوس . تنها و تنها چنین کسی حق دارد این عالم را تفسیر کند، تغییر دهد و برایش نظم و قانون و ارزش معین نماید. عالَ
براي تفصیل . علوم مدرن نیز عبارت شدند از علومی که انسان سکوالر، کشف یا وضع می کند که معیار سنجش همه چیز است

 --< Modernity and Religion 
یعنی چون دیگر بجاي خر و استر بر . راه توجیه این انحطاط هم پیشرفت در زمینه علوم تجربی و مسائل تکنولوژیک بود - 29

جت و موشک می نشینیم و پیوند قلب و ریه می کنیم و آدمیانِ معترض را با بمب اتمی و شیمیایی و میکروبی از پاي در می 
یا مرده است و معنویت و دین و حقیقت، خیاالت و اوهام است و ! ی در کار نیستآوریم، پس نتیجه می گیریم که خدا و خالق

علم و عقالنیت فقط آنست که از هاروارد و ییل و سوربن و آکسفورد بیرون آید و انسانیت هم دربست در اختیار نژاد 
یاتشان کف نزند، تروریست است و آنگلوساکسون است و هرکه بردگی و تبعیت بی چون و چراي ایشان را نپذیرد و براي جنا

  ... . مهدورالدم و عقب مانده و سنتی و مرتجع و 
براي آشنایی با میزان تکثّر نظریات و شدت تناقضاتی که در میان آنها در بحث از مسائل مختلف ادبی و هنري وجود دارد  -30

و باز از همین مجموعه؛  90-87حصل آن، ص رئالیسم، دیمیان گرانت، ترجمه حسن افشار بویژه بخش ما  >-- براي نمونه 
  .96-94رمانتیسم، لیلیان فورست، ترجمۀ مسعود جعفري، ص 

  .1372رساله در تاریخ ادیان، میرچا الیاده، ترجمه جالل ستّاري، سروش، تهران،  >-- براي تفصیل  -  31



 دفتر چهارم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 

729 
 

                                                                                                                                                                         
  .از همین نوشتار 14یادداشت >--  -  32
  .از همین نوشتار 27یادداشت  >-- - 33
به بعد، بر پایی بسیاري از مراکز آموزش عالی خاصه  1363، صراحتاً اعتراف کرد که از سال 88ید حجاریان پس از فتنه سع - 34

  .در ارتباط با علوم انسانی، به قصد استحالۀ فرهنگی بوده است
ونه اي موفق از ادبیات کتاب دا، خاطرات سیده زهرا حسینی است که به اهتمام سیده اعظم حسینی به چاپ رسیده است و نم -35

البته بدون در نظر . مقاومت و انقالب اسالمی است که از حیث استقبال مردم در تاریخ چاپ و نشر کشورمان بی سابقه است
  .گرفتن قرآن کریم و مفاتیح الجنان و دیگر کتب اصیل اسالمی

سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسیده و قرار نام رمانی است از منصور انوري که تا کنون شش جلد آن توسط حوزه هنري  -36
این رمان . تا پایان جنگ ایران و عراق، رخ می دهد 1320جلد برسد و حوادث آن در فاصله زمانی میان شهریور  14است که تا 

  .با استقبال فراوان مردم رو به رو گشته و حتی برنده چند جایزه  ادبی فصل و سال هم شده است
مان مدار صفر درجه احمد محمود را نقدي متین و عالمانه کرد و عالوه بر آن صادق هدایت، مخمل باف و رضا سرشار، ر -37

آخرین کتاب او بررسی ادبیات داستانی . حتی تولستوي و فالکنر را بخاطر رمان خشم و هیاهو، مورد بررسی و نقد دقیق قرار داد
  .اندیشه اسالمی، به چاپ رسیده استپس از انقالب اسالمی است که توسط پژوهشگاه هنر و 

که توسط انتشارات خوارزمی به چاپ رسید و  "ساربان، سرگردان"و  "جزیرة سرگردانی"سیمین دانشور در دو رمان  -38
که هنوز به چاپ نرسیده لکن در ضمن گفت و گویی که روزنامه شرق قبل از  "کوه، سرگردان": همچنین در آخرین رمانش

ر استفوتش با او داشت  ت و منجیِ منتظَ بدان اشاره کرد و تصریح نمود که در این هر سه، مراد اصلی او، بحث مهدوی.  
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  جیوشی ماینتصویر آتش زایا در شعر 
  

  1نسرین دفترچی

  2مهدي ممتحن

   دهیچک

 رِیتصاواو . دهد یمي خود قرار  شهیاندي مبنای را ادب رِیتصاو لِیتحلي وراشاعر از  لیتخگاستون باشالر شناخت  ي  مطالعهمورد

که از دیر باز در تمدنِ کهنِ شرق نیز » آخشیج«؛ یا همان » خاك«و » آتش«، »باد«، »آب«ي  چهارگانهخود را بر اساسِ عناصرِ 

ي الگو کهن، جیوشی ماینققنوس در شعرِ . ردیگ یمدر نظر ي تخیلِ نویسنده رومطرح بوده است، قالبی براي سنجشِ عناصرِ مؤثر بر 

عنصر آتشِ نهفته در  کهاست  نیامقاله  نیاهدف از . شود یم دهیآفرآتش    ي بر محور عنصرریتصو کهمطرح است » تولد دوباره«

  . گاستون باشالر مورد تحلیل قرار دهیم دگاهیدرا با استناد به  جیوشی ماین ققنوسِ رِیتصو

  

  

 ...عناصرِ چهارگانه، تخیل، آخشیج، کهن الگو، اسطوره، آتش، تولد دوباره، :  هالید واژهک

  

                                                        
 دانشجوي دکتري 1
 دانشیار دانشگاه آزاد جیرفت 2



 دفتر چهارم   هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

 

733 
 

  مقدمه 

بر  کهی باشکوهتا با آتشِ  سازد یمی بدل ققنوسو خود را به  کند یمی استفاده میقدي  اسطوره کاز ی ققنوس،در شعرِ  ماین

شاعر و احساساتش  نِیبحجابِ  ریتصو نیا. ترجمانِ عمقِ احساساتش باشد کهي خواننده ارائه دهد براي ریتصو، زند یمجانِ خود 

ي گاستون باشالر  هینظربا استناد به  توان یم کهیی پر رمز و راز از عناصر چهارگانه نهفته است ها نشانهشعر،  نیادر . گردد یمواقع 

ي براشاعر  اتیتجربی از عمقِ رنجها و حاکخود  نیا که، دینما یمی پررنگتر بس» آتش«ي عنصرِ  نشانهالبته، بسامد . کرد ریتفس

  . شود یمی منتهي نو شعراست و به تولد  ایزاو  ایپوی آتش، کشد یمققنوس شعله بر  رِیتصواز دلِ  کهی آتش. ی نو استراه افتنِی

 

  : iي آتشروانکاوگاستون باشالر و  - 1

و  کردرا مطرح  الیخي ایدنی و نقد آگاهی بر مبتننقد  کهالدي است گاستون باشالر یکی از منتقدانِ فرانسوي قرن بیستم می

ی، معرفت آلمان سمِیدئالیا رِیتأثسو، تحت  کاو از ی. ی مورد مطالعه قرار دهدنیعي  تجربهی را همچون حسي  تجربه خواست یم

نتست ی اگوشناس، با الهام از روش گریدي سوي قرار داشت ؛ و از روانکاوي و فرانسوی شناس iکُ i   ِی اش به علم، خیتارو نگرش

iچهین شیفردري اراده و قدرت ها شهیاندعالوه بر آن، گاستون باشالر از . نهاد انیبنی مدرن را دگاهیدي ها هیپا i i رفتیپذ ریتأث زین 

 کردرا مطرح » ي آتشروانکاو«و مبحث . دیفرو گموندیز رِیتأثاو تحتi v در  کهرا  دیفروي روانکاو مِیمفاهقرار گرفت و  زین

سو، مبحث  کاز ی بیترت نیاداد ؛ و به  رییتغ» خالق لیتخمنطق و «ي شناخت سوبود، به » ناخودآگاه«ی نیعي شناخت  نهیزم

و علوم عالقمند شد و با  اتیادب نِیبي  رابطهاو به . کردرا مطرح » لیتخي روانکاو«، گریدي سو؛ و از » ي عقل و منطقروانکاو«

با الهام از  نیهمچن؛ و  کردرا مطرح » ینیعي شناخت روانکاو«ي  مسئله، vونگگوستاو ی کارلي الگوها کهنحث الهام از مب

 کی کهبه موازات آن، او معتقد بود . ی بردپ ،ی نهفته اندادبي رهایتصودر  که» لیتخ«نقشِ  تیاهم، به viستهایسوررئالي ها شهیاند

ی از مراحلِ عقل کی به یحسي  تجربهیِ نیع، شناخت بیترت نیابه . ی داشته باشدشگرف رِیتأث تواند یم اتیادبي ایدندر  ریتصو

viهگل شیفردر کیالکتیدي  فلسفه رِیتأثبه دنبالِ آن، او تحت . شد لیتبدیی گرا i  کهقرار گرفت و اذعان داشت  ی علمشناخت

 با . شناسد ینمی را ثابتي هایتئورو  شود یمو تحول  رییتغاوم دچارِ عقل به طورِ مد ،نکهیا؛ و  شود یم سریمعقل و تجربه  رِیتأثتحت

 کردرا فراهم » ی بازمنطق«ی را مورد انقاد قرار داد و مقدمات باور به هگل کیالکتیدی محدود بودنِ ژگیوحال، گاستون باشالر  نیا

او فیلسوف علم و شعر . شود یمي بشري دانشِ  نهیزمیی در اشرفتهیپ، منجر به بیترت نیا؛ و به  شود یمو تحول  رییتغمرتباً دچارِ  که

 کرد یماست که بیشتر از نگاه معرفت شناسی، عناصرِ آب، آتش، خاك و باد را در البه الي عناصرِ زیبایی شناسی ادبیات جستجو 
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 لِیتخ کهاو باور داشت . ر نظر بگیردکه عناصرِ چهارگانه را به عنوانِ پایه و اساسِ ساختارِ تخیلِ خالقانه هنرمند د خواست یمو 

که ساختارهاي دنیاي تخیل و دنیاي واقعی در چهارچوبِ  داشت یمو اذعان  گستراند یمی واقعي ایدني خود را در ها شهیرشاعرانه 

ن چهار عنصر که به نوعی ای گشت یمرو، به جستجوي تصاویري در متنِ ادبی  نیا؛ و از  خورند یماین عناصرِ چهارگانه به هم گره 

 وگاستون باشالر با استناد به تصاویرِ ادبی در نظر داشت نگرشی عینی گرایانه به تخیلِ خالقانه داشته باشد . را بازتاب داده باشند

viها اسطوره قالبِ ارِیمع با را آنها ی،ادب يرهایتصو به استناد با خواست یم i i به یادب اثرِ هر در غالب رِیتصاو لِیتحل از او. بسنجد 

iي عقده لِیتحل يبرا یسرنخ عنوانِ به آن از و؛  دیرس یم يمحور ي اسطوره کی x نِیعدر  .پرداخت یم یادب اثرِ آن در موجود 

به  کهی داشته باشند بستگی عاطف رِیتصاوي از ابه مجموعه  توانند یماز  عناصر چهارگانه  کهر ی که داشت یمحال، او اذعان 

 کند، مفهومِ خواب را القا راکدي زنانه در نظر گرفته شود ؛ و آبِ عنصر تواند یمبه طورِ مثال، آب  .شوند یمجوهر و ماده مربوط 

داللت دارد ؛ و  تیشفافی و روشنی و  سبکعنصرِ هوا، به صعود، . کندی تداعی، عشق و خشم را زندگعنصرِ سر  شتریب زینو آتش 

  . کند یمرا القا  نیزمي  جاذبهي روین خاكباالخره، عنصرِ 

ی روانشناسشعر، تابعِ  کی لِیتحلي، وبه زعمِ . زد وندیپي روانکاوي ها لیتحلیی خود را به قایبوطي ها لیتحلگاستون باشالر 

بر  دیتأک، با نیهمچني شاعر و فرد لِیتخ لِیتحل، با گریدبه عبارت . است  xi»لیتما«و   x»یندگیپو« لِیقبی از میمفاهو  لیتخ

را  لیتخي  قوهاو . گردد یمی رساتر بسقطعه شعر  کی دركاند،  کرده فتهیشاو را  نکهیا ااند و ی ختهیبرانگرا ترس او  کهي موارد

توسط ( کهي است ریتصاودادن  شکل رییتغتوانِ  شتریب ااست و ی ریتصو لیتشکي برای قدرت لیتخ«:  کند یم فیتعرصورت  نیابه 

از  بلکهشاعرانه نه تنها حاصلِ مشاهدات ؛  لِیتخبه عبارت ساده تر، . )Bachelard,1992 :5( »مشاهده شده اند) هنرمند

xi»یتیفراواقع« i  هنرمند همراه استقسمتبا  که ردیگ یمسرچشمه داد  رییتغ لیتخی را در بابِ ادبی و فلسف دگاهیداو . ی از مشاهدات

 ياگریمیکو  سمیسمبول؛ و در بابِ مباحثxi i i کردی نو ارائه نگرش .  

xiیشناسي خود را بر اساسِ معرفت ها لیتحلن باشالر گاستو v بر همگان مبرهن است،  کهیهمانطور. کردی مطرح دکارت ریغ

کارت. ی علوم استنیعی، علمِ شناخت شناسمعرفت  الدیمدر قرنِ هفدهمِ  د ی را مطرح ذهني ها دادهیی در گرا شکي مبحث

ي اجتناب فکري ها دادهی رونیبروش از پردازشِ صورت  نیااو در . کرد یم یبررسی نیعرا به صورت  افکار کهی روشبود ؛  کرده

ي صورت و مرزها، کیزیکروفیمعلومِ مدرن، مبحث  شرفتیپبا  کهیهنگام. نکردتجربه را مطرح  گاهیجا تیاهمو هرگز  کرد یم

ي  نهیزمی از موانع در کبه عنوانِ ی حرکتصورت و  نِیبي شناخت همزمانِ روابط  طهیحیی در گرا شک، کرد آشکاررا  حرکت

از  تیهوی در شناخت سعشد و  لیتبد» تجربه«ی گونه نسبت به اضیری نگرش، به زینی شناسبه دنبالِ آن، معرفت . مطرح شد لیتحل
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ی از کوچک شکلِ کهي هستند ا نهیآی همچون ذهن رِیتصاو. داشت» ریتصو«همان  ای لیتخواحد  نیکوچکتر لِیتحلي ورا

در نظر گرفته  مولکولي  سازندهي واحدهابه عنوانِ  الکتروننوترون و  کهیهمانطور. دهند یم انعکاسی را رونیبي ها دهیپد

شاعر  ای سندهینوی گرفته شده و در ذهن رونیبي ایدناز  ریتصو شکي، بدونِ بار. ي ذهن است سازندهواحد  زین ریتصو، شوند یم

عناصر چهارگانه  قیطری را از رونیبي جهانِ هایژگیو کهی شد معرف کوچکي واحده عنوانِ ب ریتصوبدین ترتیب، . ثبت شده است

، با عتریوسیی معنادر  بلکه،  ستینی خود رونیبی نیعهمان صورت  ریتصوالبته، . ، باد و آتش در خود نهان داردخاكآب،  

 نیامربوط به  رِیاساطیی از  رهایمتغو در قالبِ  شود یم قیتلف، ردیگ یمشاعر سرچشمه  ا، هنرمند یسندهینواز ناخودآگاه  کهي جوهر

نقصِ دانش و  لِیدلبه  کهیی باورها؛  دهند یمي را نشان بشري باورهاي  هیاول شکلِ کهي ریاساط. ابدی یم انیجری عیطبعناصرِ 

ي دیجدي  مرحلهی را وارد شناسفت ، گاستون باشالر معربیترت نیابه . ي را در خود نهان دارندبشری آگاه نِینخست شکلِی، آگاه

مربوط به عناصرِ چهارگانه  رِیتصاو رساختیز ای» عقده«در مورد عناصرِ چهارگانه بودند، به عنوانِ  کهرا  ریاساطی از بخشو  کرد

، قتیحقدر  که میکن انیبگاستون باشالر را در مورد عنصرِ آتش  اتینظر میخواه یمقسمت از مقاله،  نیاحال در . کردی معرف

گاستون باشالر . است عتیطبی از عناصرِ مهمِ کآتش ی. شود یممحسوب  زین ماین ققنوسشعر  رِیتصاو لِیتحلي براي امقدمه 

xvi نیهولدرل، xviiسینووال، xviآمپدوکل، xvتیهراکلي آثارِ  مطالعه i iهافمن ،xi xگوته ،xx  خود قرار داد لِیتحلي مبنارا .

تا  ایدنرفتنِ  لیتحلموجبِ  که ردیگ یمیی در نظر منشأبه طورِ مداوم روشن است، همچون  کهي عنصرآتش را به عنوانِ  تیهراکل

» ي پرومته عقده«: از آنها را به صورت  کي نهفته در هر ی عقده، سندگانینو نیاي آثارِ وراآتش از  رِیتصو لِیتحلاو از . شود یمابد 

سمندر در (» ي هوفمن عقده«، )ققنوس(» سینوالي  عقده«، )آتنا کوهی در خودکش(» آمپدوکلي  عقده«، )ي ربودنِ آتش اسطوره(

او را در دلِ عنصرِ نابِ  که کند یمی را انتخاب مرگ آمپِدوکل« کهیآنجائاز ). 3:  1378باشالر، ( کند یمی معرف) ي پانچها شعله

 تیخالق لِیتحلستون باشالر در مورد گا. ي استنابوددر آثارش نماد  ، آتش(Bachelard, 1985 : 43) »دهد یمقرار  عتیطب

. ي داشته باشددیجد رِیتفس تواند یم میبر کاري آتش را  به روانکاو کهیصورتدر  سینوالشعرِ  کلِ« کهاعتقاد دارد  سینوالي شعر

ي در ادیز ِ ریاساطالبته، . )Bachelard, 1985 : 73( »شود یمیی محسوب ابتدابه روشِ  کردني دوباره زنده برای تالششعر  نیا

» آتش«ي نمونه، عنصرِ برا. گذارند یم شینماآن به  شِیدایپي  نحوهرا در مورد  هیاولي باورهای از بخش کهمورد آن وجود دارند 

ی چند تني با روزشاهنامه، هوشنگ  تیروابنا به . ابدی یمی تجل» آتش توسط هوشنگ کشف«ي الگو کهندر  زینی رانیا رِیاساطدر 

ي تمام روینهوشنگ با . زدیخ یمدود از دهانش بر  که ندیب یمتاز را  زیتتن و  رهیتي ماراز دور . رود یم کوهي سومان به از مالز

 کشفو رازِ آتش  شود یم داریپد، فروغ آتش بیترت نیاو به  خورد یم گریدی سنگبه  که کند یمپرتاب  شیسوی به سنگ
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ی ادب رِیتصاودر  کهدر مورد عنصرِ آتش ). 97 :  1383محمود،  انیریحر( دانند یمقعه وا نیاي از ادبودجشنِ سده را ی که گردد یم

عنصرِ آتش را  که دهد یمي ارائه ریتصوققنوس در شعرِ  ماین. دهد یمشاعر را بازتاب  ای سندهینوي از نگاه اگوشه  ابدی یم انعکاس

عنصرِ  میتوان یمي باشالرد اتینظربا استناد به  ایآ که میبپردازموضوع  نیای بررسبه  میدارمقاله در نظر  نیادر . در خود نهان دارد

  ؟میکنی معرف» ایزای آتش«، به عنوانِ دهد یمارائه  ماین کهی ققنوس ریتصوآتش نهفته در دلِ 

 

  :» ي دوبارهتولد«ي الگو کهنیا  ایزاآتشِ  - 2

و نسبت  ماینی اجتماع تیموقع کیسمبولشعر وصف حالِ  نیا. ی سرودشمسي هجر 1316سالِ نیما یوشیج شعرِ ققنوس را در 

از  ماینی ذهن رِیتصوبه  کهارائه شده است ؛  xxi»کسیفن«همان  ای» ققنوس« رِیتصو، ققنوسدر شعرِ . است گریداو با شاعرانِ 

 ایمهي آتش  هیتهي برای یها زمیهاو . زدیگر یمی کیتاراز  کهاست  نینمادي اققنوس پرنده . است کینزد اریبس شیخو شتنِیخو

 نیابه . ونددیبپآن به وقوع  خاکسترِاز دلِ  گریدي تولدتا  شود یمتمام  شیخوي وجود فنا متیقیی به روشنا افتنِي یبرا که کند یم

یی از ها نشانهشعر،  نیادر ). 121:  1381، انیپورنامدار( آورد یمبه ارمغان  شیخوي وجودي خرد را با آتشِ  شعله، ققنوس بیترت

ي از بارزي ها نمونه ها تپه، ها نیزم، کوهها، آبها، اهایدرتوفانها، بادها، موجها،   :یی مثل ها واژهدر  کهی عناصر اربعه وجود دارد تجل

، عنصرِ ردیگ یمققنوس آتش  کهیآنجائاز ).  25:  1388ي، جوار(عناصر است  هیبقاما بسامد عنصرِ آتش پررنگتر از . آن هستند

ي به براققنوس  کهی آتش، پس جنسِ شود یمي دوباره تولدآتش موجبِ  نیا. کند یمرا از دیدگاه گاستون باشالر تداعی آتش 

  . است ایزای آتش، کند یمجمع  زمیهراه انداختنش 

،  Kūknosققنوس، معر، یو، [= oγnosγقُقنس در فرهنگ فارسی معین : ققنس ←]ققنس=[ oγnūsγي ققنوس  واژه

y،Cycnus سوراخ  360گویند منقارِ او . مرغی است به غایت خوش رنگ و خوش آواز«: شده است  فیتعرصورت  نیابه ] ، قو

از آنها . دارد و در کوه بلندي مقابلِ باد نشیند و صداهاي عجیب و غریب از منقارِ او برآید و بسبب آن، مرغان بسیار جمع آیند

ار سال عمر کند و چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر آید، هیزمِ بسیار جمع گویند هز. ي خود سازد طعمهچندي را گرفته 

سازد و بر باالي آن نشیند و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال بر هم زند چنانکه آتشی از بالِ او بجهد و در هیزم افتد و خود 

برهان، (ند موسیقی را بشر از آوازِ او دریافته ؛ آتش زن با هیزم بسوزد و از خاکسترش بیضه اي پدید آید و او را جفت نباشد و گوی

یونانی است ولی تعریفی که براي آن در کتب اسالمی آمده » کوکنوس«معرب » ققنوس«هر چند : ضع ) غیاث، لطائف، آنند

»phoinix«)انگ.Phoenix (  ل گونه در انگلیس. دانسته اند» فنیکس«؛ از این رو، بعضی ققنس را محرف  کند یمتطبیق ثَ ی م
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» در بر داشته باشد) ققنسی(هر آتشی ممکن است فنیکسی«به معنی اینکه  Any fire might contain a phoenix: ایست 

به این صورت تعریف فرهنگ لغت فرانسوي روبر که اسمی مذکر است در »  Phénix«ي فرانسوي   واژه). 2703:  1382معین،(

و خود را بر هیزمی به آتش  کرد یمرد در نوعِ خود، که بر اساسِ اسطوره شناسی، قرنها عمر پرنده اي منحصر به ف«: شده است 

؛ در فرهنگ لغت فرانسه فارسی ژیلبرت الزار ) REY, 2006 : 980(»    شود یم، و بارِ دیگر از خاکسترش متولد کشد یم

»qoqnos « ِ320:  2002ر، الزا. (معرفی شده است» حیوانی افسانه اي«تنها به عنوان(  

 کند یمیی را براي آتش زدنِ خویش فراهم ها زمیه کهي اسطوره اي  پرندههمانطوریکه مبرهن است، نیما یوشیج مثلِ ققنوس، 

تا ناظرِ نابودي خویش در  افکند یمی آتشاو خود را به . متولد شود گربارهیدتا  کندي باشکوه، خود را در آتش نابود اتا در صحنه 

دیآ یمیی طالیی پدید ها جوجه، آتشی زایا است و از دلِ خاکسترِ آن، آورد یمآتشی که ققنوس به وجود . شعر شود راه پیشرفت 

به عبارت . را در خود نهان دارد» تولد دوباره«ي الگو کهنیی از ها نشانه، ققنوس بیترت نیابه . اشاره دارد ماین روانیپبه شاعرانِ  که

ی را جاودانگیی از ها جنبهی به ابي دست یایرو کهی آتشي ها شعلهبه  شیخو شتنِیخوي سپردنِ برا ریناپذی وصف اقیاشتي، گرید

. ی با خود شاعر داشته باشداشتراکوجه  تواند یم که رود یمي رمزگونه به شمار اققنوس نشانه . به همراه دارد ایزاي خاکستر رِیزدر 

مرغِ خوشخوان، «ي ققنوس این  بمثابهه نهفته شده است که نیما یوشیج نیز، خود را شاعر و ققنوس در این نکت نیب اشتراكوجه  نیا

و  کند یم، در نامالیمات زندگی تنها احساس »ي جهان، آواره مانده از وزشِ بادهاي سرد، بر شاخِ خیزران، بنشسته است فرد آوازه

بر آن مکان «تا محفلی » سازد یموه، دیوار یک بناي خیالی در ابرهاي مثلِ خطی تیره روي ک«و » کند یمي گمشده ترکیب ها ناله«

جوجه هاش از دل «تا در همان دم، » افکند یمخود را به هیبت آتش «او . آورد یمبراي خویش فراهم » زآتش تجلیل یافته

  ) 325:  1384طاهباز، . (آیند» خاکسترش به در

ي اهمچون ققنوسِ اسطوره  کند یمی سع، بیترت نیا؛ و به  دارد یمان آري، نیما یوشیج، وجود خود را در وجود شعرِ خود پنه

فراهم  گریدي تولدي براو راه را  کند یماو خود را نابود . ندیآ دیپد بایزیی ها جوجه خاکسترشخود را به آتش بسپارد تا از دلِ 

ي در نظر مستمري تالشهاهمسطحِ  ایزای عاملش را آت نیا توان یم؛  میکن هیتشبرا به ققنوس  ماینشعر، وجود  نیااگر در . کند یم

، راه را دیآ یمتا با آتشی که پدید  کشد یمخود را همچون ققنوس به آتش  ماین، نیبنابرا. شود یمبه تولد شعرِ نو ختم  کهگرفت 

 ندگانیآي براو راه را  شود یمبه تولد شعرِ نو ختم  کهی آتش کهگفت  توان یم بیترت نیابه . براي رشد خالقیتهاي شعري بگشاید

است و  ایزای آتش گریدي سوو از  برد یم نیبي را از شعري سنتها که شود یممحسوب  رانگریوی آتشسو  ک، از یدیگشا یم

 دگاهید؛ از  کند یمرا القا  ایزای آتشي از عنصرِ ریتصوققنوس،  رِیتصو کهیآنجائاز  .آورد یمي تولد شعر نو فراهم براي بستر
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با توجه به آنچه تا به حال به آن اشاره شده است ؛ ارتباط مثلث . سازد یم انینما زینی را رونیبي ایدنیی از ها جنبهی شناختت معرف

مختصات  که دهد یمارتباط به ما نشان  نیا. شود یم آشکاربه ققنوس و از ققنوس به تولد شعرِ نو بر ما  جیوشی مایني از اگونه 

، گریدبه عبارت . ی در آن نهان استجاودانگ مِیشمقرار دارد و » تولد دوباره«ي الگو کهنشعر بر محورِ  نیا ي موجود درها نشانه

 ایرو نیا کهي دوباره پنهان است تولدی و جاودانگي ایرودر آن  که کند یمتصور  شیخوي هاي پرداز الیخي را در ا ندهیآ ماین

  . گردد یمدر تولد شعرِ نو محقق 

xxiکوچک تیحکا کی است و از یلیتمثي شعرنوس ، ققيبار i نشسته  زرانیخي روبر  ماینشعر  نیادر . شده است لیتشک

ي است اي در ظاهر مرغِ درشت جثه اي اسطوره  پرنده نیای در اسطوره وجود ندارد و عالوه بر آن، مطلب نیچن کهیحالاست، در 

ی معشوق خود را به لحاظ ضعف به فرخ. عروف است نشسته استي و ضعف مالغری و فینحبه  که زرانیخي  شاخهي روبر  که

شاعر در ). 383 :  وانید(» یزرانیخی است بر ماهچو تابنده / کنیلی و زرانیخاست چون  فینح«: است  کرده هیتشب زرانیخي  شاخه

اند، مردمِ  کردهاو را احاطه  کهي گریدمنظور از  مرغانِ . خورد یم تکاندر باد  که کندققنوس اشاره  منگاهینشی امننظر دارد به نا 

ي مردم صداشامل  کهشده است  بیکي ققنوس از صدها صدا تر  گمشدهي ها ناله. گذرانند یمی را متعارفی زندگ کهي هستند عاد

ي ابرها«و  ماستینخود  ادآورِی یدهاتمرد . ي ققنوس هستندصدای با الهام از قیموس کشفي  اسطورهما،  کهنِي فرهنگ شعرها ای

است و نه  اهیگدر آن نه « کهیی است جا کهاشاره دارد  وشی یکوهستاني روستاي شاعر در  خانهبه » کوهي رو رهیتمثلِ خط 

حاصلِ  کهشاعر  خاکسترِسرانجام از . ی نداشته باشداهیگ کهی است عیطبآتش روشن شود،  کهیجائدر  کهچرا . »دهیتابآفتاب آنجا 

 داند یم ماین» یناگهاندستاورد «را » ققنوس«شاملو . آورند یمي او هستند سر بر معنوو فرزندانِ  روانیپ که شیها جوجهعمرِ اوست، 

 میتوان یم کهبه ده ماه فاصله است  کینزدغراب، ي آن بعدو شعرِ  ققنوس انِیم«. شود یمشعر آغاز  نیای اش از اصلجهشِ  که

:  1383، سایشم(» ي ققنوس خود سرگرم بوده است قطعهی ناگهاناخت دستاورد مدت را به ساخت و پرد نیا) ماین( میبزنحدس 

127-124 .(  

در شعرِ نو، ، ابدی یمکه با تحوالت جامعه، احساسات و عواطفش تغییر  داند یمهنرمند واقعی را کسی  ماین نکهیاالبته، با توجه به 

ي اجتماعی و فرهنگی الهام ها دهیپدکه از  گردد یمودي اجتماعی بدل و به موج داند ینمي جدا بافته  تافتهشاعر دیگر خود را 

خود را در   طیشرا ماین کهموضوع  نیابادر نظر گرفتنِ . کند یمو رشد  بالد یمو  شود یمپس، شعرِ نو از دلِ جامعه متولد . ردیگ یم

ي بالفعل است، با فکر  زندهشعر خوب مثل طفل ... هنه لفظ است و نه توازن الفاظ و قافی«:  کهي شعر، کشد یم ریتصوشعرِ نو به 

ي برای قالبساختارِ شعرِ نو را به عنوانِ  توان یم،  )60: 1370ترابی، (» شعر وصف آرزوها و امیال درونی است. کند یمملت رشد 
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 نیاحال، در . ظر گرفتنهفته شده است، در ن ققنوسشعله ور شده است و در دلِ شعرِ  طیشرا نیادر  کهی آتشساختارِ مضمونِ 

ی قرار بررسشده است را مورد   ماین لِیتخققنوس در  رِیتصوي ریگ شکلمنجر به  کهی رونیبعواملِ  میدارمرحله از بحث، در نظر 

  .میده

  

 : ي نو عصراز  جیوشی مایني الپردازیخي هانشانه  - 3

 رانِیای اجتماع طیشرااست ؛ و با توجه به » آتش«ولی از نمود به عنوانِ سمب که ققنوسقسمت از مقاله، با استناد به شعرِ  نیادر 

ی اجتماع طیشرای به نگاهابتدا  کهبهتر آن است  نرویااز  .میبپرداز مایني  خالقانه لِیتخی شناسبه معرفت  میتوان یمبعد از مشروطه 

ي زمانِ  جامعهتماشاگرِ پر شورِ  جیوشنیما ی نکهیاوجه به با ت. میاندازیبداشته باشند،  ریتأث مایني هاي پرداز الیخبر   توانند یم که

یی بر مایندر شعر  الیخو صورِ  دهد یمبازتاب  شیخوي هاي الپردازیخي وراي، تاریخِ جامعه را از ااست ؛ در هر واژه  شیخو

ی پل، کند یم دیتول کهی آتشنصرِ ع لِیتحلبا  کهي در خود نهان دارد سرّ زیني ققنوس  واژهپس، انتخابِ . محورِ عواطف قرار دارد

 شود یم دهیکش ماین لِیتخي ایدنبه شناخت .  

در هر  کهمطلب  نیادر نظر گرفتنِ  نیهمچنو  دهد یمرا ارائه  شیخوي از عواطف ریتصوهمواره  ماین نکهیاالبته، با توجه به 

ی، عواطف و برداشت زندگي ارزشهای در رگوندگ؛ و با  شوند یمي معموالً ساخت هاي جدید جایگزین ساخت هاي کهن ادوره 

ي از عواطف و اتیتجربي شناخت برای راهیی مایني عواطف  مطالعه، شوند یمی تحوالتو  رییتغبه موازات آن دچار  زینی زندگ

جامعه  نیچنل بود و در ایران تا دورانِ قاجار جامعه اي ایستا و منفع کهمطلب  نیابا در نظر گرفتنِ . است زین شیخوی زمانِ اجتماع

ي کمترتوجه  شکلی و قیموس، زبان و لیتخ لِیقبی از مسائلبه  تیمشروطدر دورانِ  نیهمچنیی وجود دارد، و ستایااي تفکرِ 

ي ادبیات فارسی پدید آورد و با جنبشِ  نهیزمي مشروطه ارتباط با فرهنگ اروپایی تحوالتی را در  دوره، در کهیحالدر . شد یم

، شعر از سنت اشرافی و استبدادي هم در جامعه و هم در زبان فاصله گرفت ؛ و زبان از سنت بسته و محدود درباري رهایی مشروطه

را در شعرِ  شیخوی عصرِ انسانتا عواطف  کردتالش  جیوشی ماین. ادامه پیدا کرد زین جیوشاین تحوالت همچنان تا زمانِ نیما ی. یافت

ي وی شخصي  تجربهدر  شهیر که ردیگ یمی نشأت لیتخیی از مایني شعرِ ایدنی در عاطفي ها جنبهش گستر. به ثبت رساند شیخو

با ؛ و  نگرد یمبا نگاه تازه اي به پیرامونِ خود  جیوشی ماین که میکنالبته، بهتر است خاطر نشان  .)115: 1380ی، کدکنی عیشف(دارد

 لیتبدي بازنگري به دنیاي بیرون برای عامل، شعر به بیترت نیابه . شکند یمدر هم و گاه رمانتیک ساختارِ قبلی شعر را  نمادینزبانی 

  ).20: 1377ثروت، . (»نجات زیبایی کهن در گرو کشف زیبایی زمانه است«،  جیوشی ماینبه زعمِ  نکهیا؛ عالوه بر  شود یم
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او به ساختارِ . جایز نیست زینن در دنیاي ادبیات نیما معتقد است که ذات جهان در حال تغییر و تحول است ؛ و از این رو، سکو

ي شعرِ جدید، قالبی از ها قالبهر یک از . که با نیازِ انسانِ امروز که تعریف دیگري از زیبایی دارد، سازگار باشد شدیاند یمشعري 

، در شود یمالِ تخیل محسوب قالبِ شعرِ سنتی در حکمِ چارچوبی بسته و زنجیري بر پر و ب. دهند یمي جدید را ارائه  شهیاند

و در صدد به شکوفایی رساندنِ تمامِ ابعاد تخیلِ انسانی است تا  شکند یمرا در هم  لیتخاسارت  رِیزنج دیجد، قالبِ شعرِ کهیصورت

فرازِ آسمانِ عصرِ نو گام  با اندکی فراتر رفتن از سنتها، تخیلِ انسان بر. ي نوینِ تفکر را به انسانِ مدرن بیاموزدها وهیشدر قالبهایی نو، 

شعرِ نو . شود یمشعرِ نو منشأ جدیدي براي ادراك شاعر از جهانِ نویی است که در آن، جهان بینی نوینی در قالبی نو متولد . نهد یم

 او. نوزایی بوده استاست و پیدایشِ شعرِ نو در ایران متأثر از میالد عصرِ مدرن و  لیتخ، هنرِ گفتن نیست بلکه هنرِ نشان دادنِ قالبِ 

ي ایرانِ زمانِ خویش بوده  جامعهي مدرنیته در ها جنبهیی مردد، خود را بینِ دوراهی سنت و مدرنیته یافته است و شاهد نفوذ ها گامبا 

ن ي مدرایدني جادواو تحت تأثیرِ . ي نو متولد شودشعروجودش  خاکسترِتا از  کشد یماست، او خود را همچون ققنوس به آتش 

  .قرار داده است ققنوسواقع شده است ؛ و این شیفتگی خویش را در قالبِ عنصرِ آتش در البه الي سطور شعرِ 

ي ها راهتا  کند یمدر این شعر، ققنوس، نماد خود شاعر است که در بینِ دوراهی سنت و نوگرایی، خود را همچون ققنوس فدا  

ي گوهری نو بسانِ قالبدر دلِ  زینرا  شیخوي از وجود جوهرالبته، او . دهدنویی را در پیشِ پاي شاعران فارسی زبان قرار 

شعر روایتگرِ تجربیات حسی، . است انینما، زدیخ یماز دلِ سنتها بر  کهي نو شعري از تولد ریتصو ققنوس،در شعرِ . گنجاند یم

ی نگرش). 120:  1372مختاري، (بدیل شده است ي انسان شناسی نوین ت عرصهدر واقع، شعرِ نو به . ذهنی و عینی انسانی است

ي دوباره باشد، با تولدتا شاهد  کند یمي سپري نو عصري ورود به برایی ماین لِیتخ کهی را مراحل، ققنوسی به شعرِ شناختمعرفت 

 نِیبو در  شیخوزمانِ  انِریاي  جامعهخود در  تیوضعاز  جیوشی ماین رِیتصو، البته. در آمده است ریتصوبه  ایزاعنصرِ آتشِ  دیکل

 انیممن در «:  سدینو یمي روزانه اش ادداشتهادر ی طیشرا نیا فیتوصاو در . نهان است ریتصو نیادر دلِ  زین شیخودوستانِ 

ی مردانگي من نه مرد بودند نه رفقا که کردمی زندگي شهربعد در . ی در گوشم بودمردانگمرد و  کلمات که کردمی زندگی لیقبا

ی زباندر  کهاست  لیتخی عاطفه و خوردگشعر گره «: باور دارد  زینی کدکنی عیشف کهیهمانطور). 52:  1388، جیوشی( »ندداشت

منِ «، »يفردمنِ «ي  دستهبه سه  کهاوست » منِ«ي از ا هیسای کس، نوعِ عواطف هر گرید؛ به عبارت » گرفته است شکل نیآهنگ

» دارد أیاشی پنهانروابط  کشفذهن هنرمند در  که) شود یماطالق (ی کوشش«به  لیتخ؛ و  شود یم میتقس» يبشرمنِ «و » یاجتماع

از  دلِ  قیتلف نیاي رازها کهنهفته است » یاجتماعمنِ «و » يفردمنِ «از  یقیتلفققنوس، در شعرِ ) . 89: 1380ی،کدکنی عیشف(

 به را آتش عنصرِ که يریتصاو، نیبنابرا. کند یمی عاطفبارِ  ، شعر را مملو ازلیتخ شکی ب. شود یمی در آتش برمال ققنوس رِیتصو
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 ققنوس . )36 :1377 باشالر،( دهند یمرا نشان  جیوشی مایني فرد اتیتجرب همو  »اند جهان يارزشها نشانگر«هم  گذارند، یم شینما

 و بودن متفاوت و دارد یم بر را شاعر  اتیتجربحاصل از  اسرارِ از پرده که دهد یم قرار دید معرضِ در را گون آتش يا جلوه

   .آورد یم در ریتصو به را شدن جاودانه و سوختن يبرا يو اقِیاشت اوجِ از ریناپذ فیتوص یشجاعت

  :نتیجه گیري 

 که» ققنوس«نماد  لِیتحلبا . میدادی قرار بررسگاستون باشالر مورد  دگاهیدرا از  جیوشی ماینققنوسِ مقاله، شعرِ  نیادر 

یی از رهایتصوشعر،  نیادر  جیوشی ماین که میدیرس جهینت نیا، به کند یمی تداعگاستون باشالر  دگاهیدي آتش محور را از ریتصو

با  کهي ریتصو. کند یمتولد شعرِ نو را همچون ققنوس در آتش تصور  نیهمچنی و اجتماعي های متینامالخود در برابرِ  اتیتجرب

و در شعرِ  ابدی یم انعکاس جیوشی ماین، در ذهنِ کند یمی احساس رونیب طیمحدر  کهی آتشي اه شعله کهیی ها صحنهي  مشاهده

 تفکرِي ها نشانهتا ظهورِ  دهد یمقرار  شیخو التیتخي مبنارا » ي دوبارهتولد«ي الگو کهنشعر،  نیانیما در . ابدی یمی تجلققنوس 

ی لیتحلبا . دهد یم انعکاسی را طیمحي ها دهیپدی عناصرِ اجتماعی و عاطفنظرِ  شعرِ نیمایی، از. کند انینمادر بابِ شعر را  نوگرایی

؛  کند یمپنهان » ققنوس«نقابِ  رِیزشعر، خود را  نیادر  جیوشی ماین که میدیرس جهینت نیابه  میافتیدرگاستون باشالر  دگاهیداز  که

قرار  ریتصو نیادر دلِ  زیآمیی اسرار ها نشانه، گریدعبارت به . کندي از آتش را خلق ریتصو شود یمموفق  کیسمبولی انیبو با 

ي از روند تحوالت نمودار، گریدي سوو از  کنند یم کمکی شاعر شخص اتیتجربعمقِ  دركسو در  کخواننده را از ی کهدارد 

  . آورند یمدر  ریتصورا به  ماینی عصرِ اجتماع
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i La psychanalyse du feu 
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v Karl-Gustave Jung 
vi Surréaliste 
vii Friedrich Hegel 
viii Mythe 
ix Complexe 
x Dynamique 
xi Tendance 
xii Surréalité 
xiii Alchimie 
xiv Épistémologie 

xv Héraclites يو. است سقراط از پیش دوره لسوفانیف از شده، خوانده زین تیهراکل و توسیهرقل یفارس يها متن در که  توسیهراکل 
 نوادگان از بلیزون، یا لوزونب پدرش،. شد متولد باستان، ونانی در ریصغ يایآس يشهرها از یکی یکنون هیترک در واقع سوس، افه در

 و اصل چنین سبب به. بود آتن خودکامه حاکم کودروس فرزند هم او که بود خودشان اقامت محل »مهاجرنشین« مؤسس آندروکلس،
 عنوان به هراکلیت. کردند می تفاخر شهر شریف شغل باالترین دیگر عبارت به خود، شاهانه رسم و اسم به همیشه اش خانواده نسبی،

. کند گیري کناره برادرش سود به که داد ترجیح رسید، او به نوبت وقتی اما شد، می شهر اول شخص باید قانوناً خانواده ارشد رزندف
 آهنگ يرو را خود تالش او. است سقراط از پیش یونان خردگراي فیلسوفان از و غرب فرهنگ روشنگران اولین از یکی هراکلیت
 یاصل خصلت و سرشت را بودن سیال و داشتن جریان ،یدایم تغییر او. بود کرده متمرکز تغییرات این یچگونگ و طبیعت تغییرات
 داشت توجه باید البته. کند یم مطرح مبدا و اصل عنوان به را آتش او که باشد تغییرات به توجه همین خاطر به شاید. دانست یم طبیعت

 .دارد سمبولیک جنبه بیشتر او يبرا آتش و نیست آناکسیمنس يبرا هوا یا ،طالس يبرا آب نقش مانند هراکلیتوس، يبرا آتش نقش که

Empédocle xvi امپدوکل Empedocles فلسفه به ابتدا. آمد ایدن به الدیم از شیپ 490 سال در لیسیس یجنوب سواحل از ژانیاکر در 
 به بسته را اتیح عالم تیموجود آنجمله از و نهاد بنا فلسفه در يا دهیعق بعدها. افتی ییآشنا بزرگ دانیاضیر و لسوفیف ثاغورثیف

 .دانست یم »آتش و باد خاك، آب،« عنصر چهار

Novalis xvii فریدریش فیلیپ جورج د بِرْگ فون لئوپولْ  مستعار نام با ، Georg Philipp Friedrich von Hardenbergهاردنْ
 با خود دانشگاهی تحصیالت جریان در وي. آمد دنیا به آلمان در اصیل يا خانواده در م1772 مارس دوم در آلمانی معروف ادیب نُوالیس،
 حقوق و ادب رشته در تحصیالتش ازپایان پس نوالیس. پذیرفت فراوانی تأثیر آنان از و یافت آشنایى خود زمان فلسفه و ادب اساتید
 به یافتن دست وسیله را معنوي شهود و کشف و پنداشت می ذهنی تصورات و تخیل ساخته را عینی عالم وي. شد مشغول کار به قضا،
از نوالیس. دهد تغییر توانست می را خارجی وضع و حال گونه هر که بود برخوردار قدرتی از رؤیا نوالیس، نظر در. اصلی واقعیت 
 الهی عشق جز که عشقی طبیعت، اسرار کشف به عالقه. است آلمان رمانتیک نویسندگان هنرمندترین از و غنایى شاعران ترین بزرگ
 آثار که است شده موجب مرگ، از پس عالم به بخشیدن ابدیت و وجود عالم وحدت به عقیده مفقوده، بهشت حسرت نپذیرفت، رنگی
 آلمان ادبیات اشعار ترین آهنگ خوش از انکارناپذیر صورتی به نوالیس شعر. گردد برخوردار رمانتیسم نوع ترین عالی در بیانی از نوالیس
 نوالیس، اثر شب سرودهاي. سازد می آشکار را ما درون عینی، عالم واسطه بدون که دانست می عالی هنري را موسیقی نوالیس، .است
 .گرفت قرار آلمان پروتستان کلیساي رسمی سرود عنوان به بعدها
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Hölderlin xviii  و هگل خته،یف گوته، چون یگبزر بانیاد و لسوفانیف با که است يالدیم19 و 18 يها سده یآلمان شاعر ن،یهولدرل

 و نیهولدرل به اریبس شیخو آثار در زین دگریه نیمارت. گذاشت اثر زین آنان افکار بر و داشت مجالست آنان با و بود عصر هم نگیشل
 در. دانست لفظ به محدود را شعراو اذعان می داشت که نباید . دانست یم کینزد اریبس يو به را خود شهیاند  و داشت توجه يو اشعار
 يو است مقدور که آنجا تا یعنی کند؛ یم منعکس را عالم کرات يو شعر. شوند یم ظاهر اتشانیخصوص تمام با اءیاش نیهولدرل شعر

.کند یم تر کینزد روزمره تیواقع به و ملموس را شعرش   
xix Hoffmann1822 درگذشته-1776 زاده( هوفمان آمادئوس تئودور ارنست (Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus ,
 .رود یم شمار به آلمان اتیادب در کیرمانت جنبش يها چهره نیرگذارتریتأث از که است یآلمان آهنگساز و سندهینو
xx Goetheگوته فون ولفگانگ وهانی )Johann Wolfgang von Goethe(، ،یاستمدارآلمانیس و دانشمند لسوف،یف سنده،ینو شاعر 
 حال نیع در »جوان ورتر يها رنج« در گوته. آمد ایدن به آلمان) Frankfurt am Main( انکفورتفر شهر در 1749 آوگوست 28 در
 در »جوان ورتر يها رنج« در گوته. پردازد یم زین آلمان خیتار از یمقطع به ییسو از دهد، یم دست به یتیروا اش یجوان يها سال از که
 .پردازد یم زین آلمان خیتار از یمقطع به ییسو از دهد، یم دست به یتیروا اش یجوان يها سال از که حال نیع

xxi Phénix 
xxiixxii Mini Saga 
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196  

 :ترین داستان معاصرعاشقانه خوانشی ساختارگرایانه از

  »داشتم یبار دیگر شهري که دوست م«
  

  1شادشهرام دل

  چکیده

معنا مربوط باشد که بیشتر به  ایکه ممکن است به حوزه لفظ  افتد یموثر م یاثر ادب کی یدگیدر پسند يعوامل متعدد دیترد یب
به آثار ادبی نگاه کرد  یستیو فرمال انهینقد ساختار گرا دگاهیاز د شتریب دیساختار و فرم سخن نوسینده  مربوط است، لذا با

اي که دارند داراي اهمیت  رمانتیک وشاعرانهتار گرایانه بدلیل فضاي ،داستانهاي عاشقانه معاصر فارسی از حیث بررسی ساخ
داستانی ما  يها از نادر ابراهیمی یکی از شاهکارهاي بی بدیل عاشقانه "داشتم یبار دیگر شهري که دوست م "فراوان هستنند ، 

،اما با این وجود از لحاظ و تاثیرگذار است  هر چند این داستان ، انباري از جمالتی لطیف و عمیق با مفاهیمی زیبا دیآ یبشمار م
هاي جدید تحلیل  بنابراین، نگارنده در این مقاله بر آن است، با کاربرد شیوه.شیوه داستان پردازي داراي اهمیت فراوانی هست

کند و به یاري  لیا بررسی و تحلر هاي برتر نادر ابراهیمی، و یکی از داستان) استفاده از فرایند پایدار و ناپایدار(داستانی، نقد روایتی 
اي را براي آشنایی با و به این ترتیب زمینه دیرا تبیین نماودیگر عناصر داستانی هاي داستانی  شخصیت انی، ارتباط م شناسی روایت

فراهم  سندهینو نیپردازي اي داستانهاي نادر ابراهیمی در این زمینه  و شناخت شیوهداستانهاي عاشقانه معاصر فارسی و اندیشه
   .آورد

  

  

  .ادبیات معاصر ایران، داستانهاي عاشقانه ؛ ساختار گرایی ، نادر ابراهیمی :  ها کلید واژه

  

                                                        
 sh.delshad@ymail.com: .،  رایانامهدانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس :  1

  

mailto:sh.delshad@ymail.com
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  : مقدمه

نقد ساختارگرایانه یکی از سبکهاي نقد هنري است که ریشه اي اروپایی دارد و پیشروان آن والدمیرپراپ روسی و کلود روي 
در این شیوه .بک در نقد ادبی نقشی مستقل دارد و داراي رابطه تنگاتنگی با زبانشناسی ساختاري استاین س. استراوس فرانسوي اند

یعنی در نظر منتقد شکل گرا، . اثر هنري را بر اساس اصول تثبیت شده آفرینش هنري بررسی و نقد کند کوشد یاز نقد، منتقد م
منتقدان، این سبک اثر هنري را از نظر ترکیب بندي، هماهنگی، وزن و . آنچه نیازمند توجه است، زبان است و نه مفاهیم اثر ادبی

؛ و در واقع، توانایی فنی هنرمند در آفرینش اثر را برمال کنند یآهنگ و به ویژه تناسبات هندسی، براي خواننده، موشکافی و نقد م
  .کند یم

سلز از ساختارگرایی دارد . ب.یفی که دورتیو طبق تعر. ساختارگرایی مطالعه روابط است: گفت توان یبه طور کلی م
نتیجه گرفت که مثالً ساختارگرایی تحقیقی  توان ی، م)بشر است يها دهیطبیعت و آفر يها دهیآفر ساختمان ساختارگرایی مطالعه(

  .در این باب است که چگونه سه ـ چهار بیت از یک شاعر با یکدیگر قابل مقایسه بوده و به بیت پایانی می انجامد

 :شود ینقد ساختارگرا، از سه مرحله تشکیل م

نشان دادن داللتی که در کلیت ساختار اثر )  3 .برقرار ساختن ارتباط موجود بین اجزاء)  2 .استخراج اجزاء ساختار اثر)  1
  .هست

. خوانند یهم م» یتنقد کل«از این رو، نقد ساختاري را، . به همین جهت، در نقد ساختارگرایانه، همیشه سخن از ساختار است
» پیکره گرا«یا » نقد صورتگرا«بدین جهت، این نوع نقد، به . داللتگر يها کرهیابزار این نوع نقد، دانشنامه اي است از نشانه شناسی پ

  )» معرفی مکاتب نقد « برگرفته شده از کتاب نقد ادبی ( .هم مشهور است

  کاتب نقدي مکاتب ادبی وم: ما در ادبیات دو گونه مکاتب داریم 

اما اگر بخواهیم  از زاویۀ مکاتب ادبی به این داستان نگاه کنیم با بایستی در زیر مجموعه مکتب مدرنیسم بدانیم که در اواخر 
قرن نوزدهم بوجود آمد وتمام قرن بیستم دروره مدرنیته هست واز جریانات مدرنیسم ادبی باید به دو مورد رمان نو وادبیات پوچی 

یی دارد چون ضد رمان ، ضد قهرمان ، رمان انعکاسی و جریان سیال ذهن ، که این داستان ها شاخهکه جریان رمان نوع  اشاره کرد ،
و احساسات ذهنی  ها شهیاندزیر مجموعه جریان سیال ذهن بشمار بیاوریم ، این مفهوم یک متد است با این تکنیک  میتوان یمرا 

 شود یمدر این گونه رمانها خواننده خود نویسنده . شتر تکیه بر ال یه هاي پیش از گفتار هست ، در این نوع رمانها بی گردد یمترسیم 
یی دیگري از ذهن قهرمان را که در گزارش نویسنده نیامده یا مجمل بیان شده به اصطالح نزد خود تخیا ها گوشه تواند یمو مثل او 

  .ي این رمان است ها اخصهشوتصور کند ، وتک گفتارهاي درونی و حدیث نفس از دیگر 

ما در ادامه با بررسی عناصر داستانی این داستان به طور کامل ومنظم خواهیم دید که این داستان بیشتر مولفه هاي رمانهاي 
ا یی که براي نقد ساختار گرها شاخص، البته براساس نقد ساختار گرایانه ، شاید به ذهن بیاید که  باشد یمجریان سیال ذهن را دارا 

  .با رمان جریان سیال ذهن مطابق نباشد ، در واقه هدف ما در این مقاله یافتن مطابقت و پیوندي بین این در مکتب است  شود یمبیان 
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  گذري بر زندگی نادر ابراهیمی 

پس از چندي . حقوق شد ي  س ششم ادبی وارد دانشکده در مدرسه ي دارالفنون درس خواند و پس از گذراندن کال
به نویسندگی پرداخت و دیگر هرگز آن را رها . ي زبان و ادبیات انگلیسی را برگزید رها کرد و رشته کاره مهیحقوق را ن ي دهدانشک
هاي اجتماعی را  به چاپ رسید که دشواري 1342در سال  "یی براي شب خانه"نخستین مجموعه داستان ابراهیمی به نام  .نکرد

اثر براي  50به  کیابراهیمی نزد. منتشر شد 1347نیز در سال  "دور از خانه"ودکان با نام اولین اثرش براي ک. داد بازتاب می
ي  باران، آفتاب و قصه"، )1352( "پهلوان پهلوانان پوریاي ولی"، (1352( "هاي قالی گل  قصه". کودکان و نوجوانان نوشته است

ما "کودکان چون  يها و در تصویرگري شماري از کتابا.از جمله این آثار است) 1353( "بزي که گم شد"، (1353( "یکاش
ها و نهادهاي  سوي سازمان از " .داشته است يبا هنرمندان دیگر همکار) 1356( "میي گل سرخ را از خواب بیدار کرد بوته

ان کتاب کودکان و نوجوانان به عنو ي، شوراي کتاب کودك و کانون پرورش فکرونسکویفرهنگی و ادبی جهان و ایران مانند 
 باشد یمبراي بزرگسال رمان بار دیگر شهري که دوسن می داشم  1345ي معروف او در سال ها رمانواز .جایزه گرفته اند برگزیده 

  . در تهران درگذشت 1387خرداد  16شنبه  نادر ابراهیمی در روز پنج.

 

   داشتم یمداستان بار دیگر شهري که دوست :  1

  .کسی با شنیدن یا دیدن این عنوان راغب با خواندش نباشد ،عنوانی زیبا وبلند که کمتر 

  خالصۀ داستان :  1 _ 1

با هم ازدواج  کنند ،اما بدلیل فاصله طبقاتی  رندیگ یمتصمیم  شوند یمهلیا ومرد عاشق از بچگی با هم  بودند وقتی که بزرگ 
خانه پنبه دارد اما پدر مرد عاشق یه کشاورز پنبه به شمار چون پدر هلیا کار شوند یمکه بین خانواده شان هست با مشکالتی روبرو 

از شهر فرار کنند ودر ساحل نزدیک  رندیگ یمدخترش را به آنها بدهد ، هلیا ومرد عاشق تصمیم  شود ینم، پدر هلیا حاضر  دیآ یم
ایت پدر را جلب کنند تا در آنجا بتوانند تا به شهر بروند ورض دهد یمشهر  تنهایی زنذگی کنند ، بعد ازپنج ما هلیا به مرد پیشنهاد 

و پدر مرد عاشق او را  ردیم یمزندگی کنند ، اما در غیاب آنها وقایعی پیش آمده بود ، مادر مرد عاشق بر اثر فشار پدر هلیا 
، مرد عاشق  ماند یم ودر کنار خانواده کند ینمتا دوباره برگردند به ساحل اما هلیا قبول  خواهد یم، مرد عاشق از هلیا ردیپذ ینم

به شهر برگردد ،  ردیگ یم، و بعد این مدت تصمیم  کند یمسال با خاطرات هلیا زندگی  11تنهایی برمی گردد به ساحل ، وبه مدت 
که روزگاري به خاطر عشقش از آن  گردد یمرد عاشق به شهري باز م. داشت یماما شهر دیگر همان شهري نیست که دوست 

هیچ عشقی ماندگارتر از عشق به خاك  دیگو یو م...داشت یبه شهري که دوستش م.آن طرد شده بودگریخته بود و از 
باران رویاي پاییز ، پنج نامه از ساحل چمخاله به : این کتاب شامل سه بخش   ! حتی عشقی که برایش از خاکت بگذري...نیست

بار دیگر شهري که دوست .خش آن را باران رویاي پاییز دانستعاشقانه ترین ب توان یستاره آباد و پایان باران رویا است که م
  . داشتم یم
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  داشتم یمبررسی عناصر داستانی در داستان بار دیگر شهري که دوست :  2

  تحلیل پیرنگ داستان با استفاده از نقد روایتی:     1 _ 2

، به عبارت دیگر پیرنگ  دهد یماستان نشان پیرنگ نقشه ، طرح یا الگوي حوادث در داستان است و چونی چرایی حوادث را د
که در نظر خواننده منطقی جلوه کند ، از این نظر پیرنگ فقط ترتیب وتوالی  کند یمحوادث را در داستان چنان تنظیم و ترکیب 

بط علت حوادث نیست بلکه مجموعه سازمان یافته حوادث یا وضعیت وموقعیت هاست در حقیقت پیرنگ نقل حوادثبا تکیه بر روا
هر حادثه به چه دلیل اتفاق افتاده ، بدین معنی که پیرنگ وابستگی میان حوادث داستان را  دهد یمومعلولی در هر اثر ادبی که نشان 

  ) 293ادبیات داستانی ص (  دهد یمکه نویسنده بر اساس آن حوادث را نظم  کند یمبه طور عقالنی تنظیم 

پیرنگی که نظم طبیعی حوادث بر نظم ساختگی : پیرنگ باز.اند تقسیم کرده» پیرنگ بسته«و » پیرنگ باز«پیرنگ را به دو دسته 
تا خود را در  کوشد یها م نویسنده در این نوع داستان. وجود ندارد گشایی در این نوع داستانها اغلب گره. و قراردادي آن غلبه دارد

از نویسندگانی است که به نوشتن  یکیآنتوان چخوف «. انه جلوه کندطرف داستان پنهان کند تا داستان همانند زندگی، ملموس و بی
پیچیده و تودرتو و  یتیفیپیرنگی است که از ک: پیرنگ بسته)  80: 1385میرصادقی، (» .داستان با پیرنگ باز توجه داشته است
  ) 79: همان(» .بچربدبه عبارت دیگر نظم ساختگی حوادث بر نظم طبیعی آن «. مختصات فنی نیرومند برخوردار باشد

داراي تنسیق زمانی  دهد یمپیرنگ از نوع باز هست ووقایع که در داستان رخ  داشتم یمدر داستان بار دیگر شهري که دوست 
ومکانی نیستند وغالبا از نوعی تشویش و پراکندگی برخوردارند ، شاید این تشویش بخاطر فضاي رومانتیکی که داستان از آن 

پیرنگ ضعیف برخوردار هست که نامیدنش به عنوان کتاب   بل توجیه باشد ، اما در مجموع این داستان ازبرخوردار هست قا
یی از پیرنگ قوي را نیز دز این داستان شاهد هستیم ، مثال چون هلیا از بچگی با مرد عاشق ها نشانهاما ما .داستان کمی دشوار هست 

اینکه از خانواده اي ثروت مند است و چون در محیطی مرفه بزرگ شده زندگی  با او فرار کند با توجه به شود یمبوده حاضر 
، وبه همین خاطر علی رغم اینکه خیلی به مرد عاشق دلبسته است  ترسد یمکردن در ساحل برایش سخت است واز صداي گرگها 

چون بار  ردیپذ یماما پدر هلیا او را  پسرش را بپذیرد بخاطر مرگ همسرش،  شود ینم، پدر مرد هرگز حاضر  گذارد یماورا تنها 
، مثال چگونه هلیا ومرد عاشق پنج ماه به  شود یمیی از پیرنگ ضعیف هم مشاهده ها نشانهمصیبیتی را تحمل نکرده ، اما با این حال 

ار پدر هلیا زندگی کردند ، چطور مادر مرد عاشق بر اثر فش) با این که هیچ کمکی از جانب خانواده شان بهشون نشد ( سختی
  . ، آیا پذیرش این موضوع اندکی سخت نیست شاید هم بیشتر  ردیم یم

به هر حال این جور نواقص فقط براي پیشبرد داستان است نا نویسنده دچار مشکل نشود وبتواند داستانش را مرتبط با هم جلوه 
  .  کند 

 توان یم، داستان را  روایت را وپیوند آن را با پیرنگ را شناخت  اما در تحلیل این داستان با استفاده از نقد روایتی ، ابتدا باید
وسازمان می یلبند ، طرح اگرچه جزئی از ساختار متن است  رندیگ یمماجراهاي روایی در پیرنگ شکل . طرح روایی مقدماتینامید 

ن یک تعادل است اگر چه زمان خطی همانطور که بیان شد هر داستان حاصل به هم ریخت. در محدوده خود نیز داراي اصولی است 
فرایند پایدار  _فرایند پایدار میانی  _فرایند پایدار نخستین  "به این صورت بیان کرد  توان یمي سه گانه را ندهایفرامورد نظر باشد ، 

  ."فرجامین 
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فرایند ناپایدار میانی در رسیدن  در حقیقت گذر از فرایند پایدار نخستین به فرایند میانی ، توسط نیروي ویران کننده یا گذر از
ي طرح است ، هر طرح ساختاري در تالش است ها یژگیوبه به فرایند پایدار فرجامین ، توسط نیروي سامان دهنده ، از مهمترین 

 فرایندهاي سه گانه را سازماندهی دهد ، تعادل برقرار کردن بین این فرایندهاي سه گانه از مهارتهاي طرح ریزي ساختارهاي
  : وبه بیانی دیگر ساختمان طرح داستان شامل مراحل زیر است )  105محمدي : نک( داستانی است 

:  2) فرایند پایدار نخستین (  شوند یمزمینه چینی که مرحله آرامش است ودر آن زمان مکان و شخصیتهاي داستان معرفی :  1
وآرامش نخستین شکسته  دهد یمنیروي ویران کننده رخ بحران که نقطه شروع داستان است ودر آن مسئله یا مشکلی توسط 

براي برطرف ) نیروي سامان دهند (اوج گیري که مرحله تالش قهرمان یا قهرمانان داستان است :  3) فرایند ناپیدار میانی ( گردد یم
داستان است وبحران  مرحله گره گشایی که حساسترین بخش:  4.  واصلی ترین بخش داستان استکردن بحران وحل مسئله است 

فرایند پایدار ( شود  فرود یا نتیجه گیري که در آن آرامش دوباره برقرار می:  5. در آن به وسیله نیروي سامان دهنده برطرف گردد 
  ) 122خسرو نژاد ) ( فرجامین 

د ، اما هرچه به جلو برویم شود تا داستان را بخوان شروع داستان شروعی زیبا وعاشقانه هست خوانند در همان ابتدا مجذوب می
گیرند فرار کنند  کنند و انها تصمیم می گیرد خصوصاً هنگامی که خانواده این دو با ازدواج انها مخالفت می داستان گره به خود می

رومی شوند  گیرند به شهر باز گردد ، که با مشکالتی روبه ، نقطه بحران داستان نیز هنگامی هست که آنها بعد از پنج  ماه تصمیم می
دهد  افتد هنگامی که مرد عاشق از ساحل چمخاله به هلیا نامه می شود ، اما خواننده به هول وال می که منجر به جدایی این دو نفر می

کنند ودوست دارد دوستی این دو از سر  دهد در این اینجاست که خوانند با شخصیت داستان همدر دري می اما هلیا جوابش را نمی
اما پایان داستان پایانی سکوت امیز دارد ، خانه هلیا براي مرد عاشق سراب هست ، و یران شده است ، .شود  ما این طور نمیبگیرد ، ا

( هاي هلیا و صداي مادر مرد عاشق و یا صداي مادر هلیا ،  هاي بچه گانه و خنده ها و آن باغهاي وسیع و بازي آن همه خاطره
  .زیر آین آوار رفت ) مادر  کنم کجایی هلیا ؟ دارم بازي می
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 شخصیت:  2 _ 2

، مخلوق ذهن نویسنده  نامند یم، شخصیت  شوند یماشخاص ساخته شده اي را که در داستان ، نمایشنامه ، و فیلم نامه ظاهر 
ر روایتی یا شخصیت بازیگر داستان است ودر اث.  شود یمممکن است همیشه انسان نباشد و حیوان وشی وچیز دیگري را نیز شامل 

ادبیات داستانی ص .( ومی کند وجود داشته است  دیگو یمنمایشی ، فردي است که کیفیت روانی واخالقی او ، در عمل او وآنچه 
ي شخصیت پردازي ها وهیشدر داستان کسانی هستند که با اعمال و گفتار خود داستان را به وجود می آرورند ،  ها تیشخصیا ) 299

آن را به دسته تقسیم کرد ، روش مستقیم ، روش  توان یمونوع داستان وروایت آن متفاوت هست که  ها تیخصشبا توجه به تیپ 
  )  85ادبیات داستانی (غیر مستقیم یعنی ارائه ،شخصیتها از طریق اعمال آنها ، ارائه درون شخصیتها بدون هیچ گونه تفسیري 

شخصیت پردازي در این داستان عدم ذکر یکی از  يها یژگیوواز ز در این داستان ما با شخصیتهایی روبه رومی شویم وا
در این داستان .است  ایداستان هلدیگر این  یاصل تیشخصشخصیتهاي اصلی داستان در واقع همان دوست وعاشق هلیاست و 

پدر هلیا ، دایه آقا ، سیاهی ، از قبیل مادر و شوند ینم، که غالباً اسمشان ذکر  میشو یمعموما با شخصیتهاي فرعی دیگري روبه رو 
به مردي که راهش راگم کرده  توان یمي فرعی دیگر ها تیشخص، واز  دهند یملشکر داستان را هم اهل شهر وترکمن ها تشکیل 

در این داستان با دو شخصیت . شخصیت پردازي معموالً آمیخته با احساسات است .وفراش مدرسه وقایقران اهل کجور یاد کرد ، 
، وخانواده این دونفر که در واقع بازدارندگان آنهادر  مینیب یمه در واقع دو قطب اصلی دراین روایت عاشقانه هستند را اصلی ک

، در نتیجه تصمیم  شوند ینمموفق  اما کنند یمتا ممانعتهاي آنها را خنثی  کند یمماجرا هستند ، اما این دو نفر سرسختانه تالش 
همیشه در تکاپوي تغیر  داشتم یمبشوند ، این رو شخصیتهاي داستان بار دیگر شهري که دوست از خانوادشان جدا  رندیگ یم

شرایط ویافتن مفري به سوي رهایی هست ورسیدن به آرامش کامل هست ، و هیچ کدام از این شخصیت حاضر به تحمل دوري 
،  کند یمنحوي با دردهاي این دو شخصیت همدردي  وجدایی با پذیرفتن ماندن در کنار خانواده نیستند ؛ از این رو خواننده به

عالوه بر  شود یماین تغیر باعث  گذارد یمو پسر عاشق را تنها  شوند یمدچار تغیر )  هلیا ( اماسرانجام داستان شخصیت اصلی داستان
پس از این موضوع اصلی از چون تغیر در درون مایه ، زیرا  میشو یمتغیر در شخصیت ما شاهد تغیر دیگري از  عناصر داستان هم 

  . شوند یمبه عشق به وطن مبدل ) هلیا(عشق به دختر 

به توصیف اشاره کرد  توان یمکه  کند یمي مختلفی براي شناساندن شخصیتها استفاده ها وهیشدر این داستان نادر ابراهیمی از 
 کند یمونه توصیف را هنگامی که پیرمرد را معرفی که غالبا این توصیف به شکل غیر مستقیم هست ، مثال ما در این داستان این گ

  : مینیب یم

از گجا . به ما گفت که بنشینیم و با او حرف بزنیم. دیخند یپیر مرد در میانه ي راه چون پرنده بر سنگی نشسته بود و بی دلیل م« 
هلیا،  –گریستن . ها را به اشک بدل کرد ه؟ تو در کناذر او بر سنگ نشستی و من داستانی گفتم که خندمیرو یآمده ایم و به کجا م

  » .تنها و صمیمانه گریستن را بیاموز
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ي شخصیت داستان این است که شخصیت اصلی داستان متحرك و تغیر پذیر هست و تعریفی که در آغاز ها یژگیوواز دیگر 
 ندیگو یماینجور شخصیتها شخصیت پویا که در اصطالح به  کند یمفرق  دهد یمبا آنچه در پایان داستان رخ  میفهم یماز شخصیت 

 ،  

  نزاع یا کشمکش وگفت گو :   3 _ 2

 Stream of)ذهن  الیس انیجر(داستان از آنجایی که جریان سیال ذهن است از عنصر گفتگو کمتر سود برده است 

Consciousness):  تیاست در روا یکیذهن تکن الیس انیجر. کند هایی دارد که این نوع ادبی را از سایر انواع جدا می ویژگی 
شکل  یداستان تیرا که در ذهن شخص ییها یتمام احساسات ، تفکرات و تداع سندهیآن نو انیرمان و داستان کوتاه، که در جر

صورت شود افکار و احساسات به یم ی، سعیمعمول تیدر روا .آوردیکاغذ م يرو لیویا تحل حی، توضری، بدون تصوردیگ یم
کاغذ ثبت  يگذرد، رویم تیچه که در درون ذهن شخصآن یعنیکامل،  انی، جر وهینوشته شوند، اما در این ش یقساختمند و منط

هاي خاص ان پرش در زمان ، نحو و  شود و مشخصه محسوب می تک گویی درونیسیال سازي ذهن شکل خاصی از  .شودیم
)  209ي ادبی ص ها مکتب(  .) سازد هاي اشخاص داستان را مشکل می گذاري است که دنبال کردن متن، تفکرات و یا گفته نشانه

وشخصیت اصلی سریعا به تک گویی هایش ادامه  شوند یمیی هستیم گفتگوهایی که اغلب کوتا بیان گفتگوهااهد اما بااین حال ش
  : دهد یم

  مواظب باش بالهایش خراب نشوند _

  .وآنوقت خانم گوشم را فشارمی دهد  برد ینمي تو هستم ،مثل اینست که خوابم ها پروانهخالصه فکر 

  کجا هستی  _

  گردم یمنبال چروانه توي باغ خانم ، د _

چیزي شدن از  زدیانگ یمآنچه هنوز  تلخ ترین پوزخند مرا بر .، تو هیچ وقت چیزي نخواهی شدتیها پروانهبرو بیرون سرغ  _
  ....دیدگاه آنهاست 

که به نزاع کشیده شود ، چون گفتگویی نیست طبعاً کشمکشی نیست ، وقتی داستان  دیآ یماین گفتگوها خیلی کم پیش 
، به عنوان مثال زمانی مرد  شود یممانع هر گونه نزاع  ها تیشخصساس جریان سیال ذهن نوشته شود طبعا این تک گویی هاي برا

  دهد یمودایه آقا خبر مادر را به او  دیآ یم، وقتی مرد عاشق به خانه  گردد یمعاشق وهلیا پس از پنج ما زندگی در ساحل به شهر بر 
، اما این اتفاق رخ  دهد یمکه اینجا بین مرد عاشق و پدرش درگیري رخ  کند یمخواننده حتما گمان در حضور پدر مرد عاشق ، 

  . دهد یموداستان با تک گویی هاي مرد عاشق روند خود را ادامه  دهد ینم

  سالم دایه آقا _

  سالم آقا، شما هستید؟ برگشتید آقا؟ _
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  با هلیا بودین آقا؟ _

  مگه نگفته بودم؟. به تو گقته بودم بله ، با هم بودیم ، من   _

  چرا آقا ، چرا _

  مادر کجاست دایه آقا ؟ _

  زند ینمدایه آقا حرف 

  ی ؟کن یمدایه چه خبرشده است ؟ چرا اینطور به من نگاه  _

ل این پنج ماه که نبودید بقدر پنجاه سا. دیدان ینمچیزهایی پیش آمده که شما . تحمل کنید آقا ؛ خیلی سخت است آقا  _
  زندگی شما را خراب کرد آقا ؟

  ...که  کشد یمفریاد . گذارم یممن برمی خیزم و دستم را آهسته روي شانه اش .  کند یمپدر هنوز گریه 

  .برو جایی که هیچ وقت نامت را هم نشنوم . برو ، برو ودیگر هرگز باز نگرد  _

    دیگو یمدایه آقا 

  .را بزنید ، فقط او براي شما مانده است فردا صبح حرفایتنا . شما خسته شدید آقا  _

  : کشد یمپدر فریاد 

  .برو ونام مرا هم از یاد ببر  _

 کند یمهر چه سریعتر گفتگوها را تمام  کند یم، ونویسنده سعی  ابدی یمگفتگوها خال صه وگذرا جریان  مینیب یمهمانطور که 
  .با جمله برو ونام مرا از یاد ببر. ابدی یمراحت اتمام  وبه تک گویی ها بپذیرد ، ونزاعی که باید سرعت بگیرد خیلی

  زمان ومکان،  زاویه دید :   4 _ 2

یی که نویسنده در آن دارد شهر ستاره آباد ها اشارهمکان داستان را با توجه به  داشتم یمدر داستان بار دیگر شهري که دوست 
چون  کند یماوقات داستان در مکانهاي فرعی دیگر نیز جریان پیدا  ، هر چند گاهی باشد یمواقع در شمال کشور ، مرداب انزلی  

، اما زمان داستان همواره نامعلوم هست هر چند با توچه به فضا و مضمونی که داستان .. . خیابان ملل ، باغها خصوصا با غ آلوچه و 
،  همانطور که قبال اشاره کردیم این داستان از   شدبا یمدارد  مطابق با دهه چهل در واقع همان دهه اي که این داستان نگارش یافته 

در رمان جریان سیال ذهن با زمان محدود غیر «  دیگو یمتکنیک جریان سیال ذهن استفاده کرده است ، همانطور که دکتر شمسیا 
به سطح بپردازد ، یا  خطی مواجهیم ، زمانی ذهنی است ، نویسنده با بخش درازي از عمر شخصیت داستان کار ندارد تا مجبور شود

، اما در این زمان محدود بع  پردازد یمداستان را به صورت طولی تعقیب کند بلکه به یک بخش کوچک از یک زمان محدود 
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مکتبهاي (  گفت در رمان جریان سیال ذهن زمان محدود ام آگاهی نامحدود است  توان یم،  کاود یم، و تمام زوایا را  رود یمعمق 
بنابراین جستن زمانی براي این داستان  مینیب یماین گفته دکتر شمسیا دقیقاً مطابق آن چیزي است که در این داستان )  209ادبی ص 

  .وشخصیت بیهوده است 

شخصیت اصلی یا ( ي ها تیشخصزاویه دید ممکن درونی باشد یا بیرونی در زاویه دید درونی ، گوینده داستان یکی از 
در زاویه دید بیرونی افکار واعمال وشخصیت هاي . شود یمو داستان از زاویه دید شخص اول گفته  داستان است) شخصیت فرعی 

، یعنی فردي که در داستان هیج نقشی ندارد ، در واقع نویسنده راوي داستان است وداستان از زاویه  شود یماز بیرون داستان تشریح 
  )  387عناصر داستانی ص (  شود یمسوم شخص نقل 

ه دید در این داستان بدلیل جریان سیال ذهن بودن داستان داناي کل هست ،واز تگ گویی درونی هم استفاده کرده است  زاوی
ي کالسیک هم هست اما در رمان جریان سیال ذهن تکیه بر ها داستان، در  داند یمراوي داناي کل یعنی راویی که همه چیز را 
  . وده هست که با تمام زوایا آشناست ذهن ودرون قهرمان است و راوي در این محد

 .ي فرعی داستان ها تیشخصالبته با دخالتهاي از جانب هلیا و دیگر  شود یمداستان از زبان مرد عاشق روایت 

 درون مایه ، فضا ولحن  :  5 _ 2

عیت و موقعیت ، و وض شود یمدرون مایه فکر اصلی و مسلط هر اثري است ، خط یا رشته اي که درخالل داستان کشیده  
، به عنوان دیگر درون مایه را به عنوان فکر واندیشه حاکمی تعریف کرده اند که نویشنده در داستان  دهد یمداستان را به هم پیوند 

عناصر (  دهد یمدرون مایه هر اثري جهت فکري وادراکی نویسنده اش را نشان  ندیگو یمبه همین جهت است که  کند یماعمال 
  )  174داستان ص 

بار دیگر شهري که ( در این داستان  کند یمدرون مایه مفهومی فراگیر وکلی در داستان هست که تمامی داستان را هدایت 
و در واقع بر عبارات حاکم هست وبر کل داستان  کند یمو  نقش مهمی را ایفا  باشد یمدرون مایه عشق )  داشتم یمدوست 

استان باعث شده است که به افکار فرعی در این داستان بها داده نشود ودر واقع همه اجزاي ، در واقع درون مایه در این د چربد یم
و به نوبه خودش به این  هاست ییبایز، قایقران اهل کجور عاشق  دیگو یماین داستان اعم از پاییز وباران باغ وساحل  حدیث عشق 

  : کند یمدو نفر کمک 

  : دیگو یم، گاگاهی برمی گردد و  خوش آواز اهل کجور کنار قایق نشسته«  

  مرداب راببینید ؟ آن وسط خیلی قشنگ تر است  دیرو ینم _

 داند ینمسوالی بپرسد اما  خواهد یم، دلش  شود یمقایقران خوشحال . برویم ومیان مرداب بگردیم  میریگ یمما عاقبت تصمیم 
اما باالخره .... یعنی شما .... شما دوتا ... شما :  دیگو یمو  دهد یمما را به خودمان نشان  شیها انگشتچند بار با ... چطور بپرسد 

  )  18ص .... بار دیگر .( »  پرسد ینمچیزي 
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که خواننده در هنگام خواندن داستان در یافتن درون مایه سر در گم  میابی یمو ویژگی دیگري که ما در درون مایه این داستان 
  . کند یمصراحتاً درون مایه را براي خواننده تداعی  شود یمکه در داستان بیان  و در واقع عبارات و وقایعی شود ینم

لحن شیوه پرداخت نویسنده نسبت به اثر است به طوري که خواننده آن را حدس بزند درست مثل لحن صداي گوینده اي «  
  )  523ص عناصر داستانی ( » که ممکن است طرز برخورد او را با موضوع و مخاطبش نشان بدهند 

صرفا به تمایل و خواست نویسنده است واین که .  ندیگو یمجو  شود یمیسنده ایجاد =فضاي ذهنی داستان را که توسط نوس
  ) 529میر صادقس ص .( چطور بخواهد آن را بکار بگیرد 

فضا حماسی باشد با اما در مورد لحن وفضا باید گفت که لحن وفضا ارتباطی تنگانگ با هم دارند وبه همین جهت جایی که 
ویا فضایی که نشاط آور باشد مسرت  میکن یملحن حماسی روبه رو هستیم ، وفضایی که غم انگیز باشد با لحن غم انگیز برخورد 

وشادمانی مواجهیم و فضایی که عاشقانه باشد با لحن وفضایی عاشقانه مواجهیم واین همان چیزي هست که در این داستان شاهد 
مثال به ابتداي داستان نگاه کنید نویسنده در واقع با زبان راوي فضایی داستان را استارت .هارمونی بین فضا و لحن  آن هستیم یعنی

  .فضایی عاشقانه و با لحنی بسیار شاعرانه ورمانتیک  زند یم

نخواهد کرد ، دیگر دیگر نگاه هیچ کس بخار پنجره ات را پاك .  دهد یمدود دیدگانت را آزار . بخواب هلیا ، دیر است « 
  )  7... بار دیگر ( » چشمان تو چه دارد که به شب بگوید . هیچ کس از خیابانهاي خالی کنار خانه تو نخواهد گذشت 

 شود یمحتی اگر فضا تغییر کند اما لحن همچنان عاشقانه بیان  شود یمهمین تناسق بین فضا ولحن تا پایان داستان حفظ 
یا همانطور که در گفتگو بین . پدر ومرد عاشق دیدیم هنگام بازگشت مرد عاشق بعداز پنج ماه به شهر  همانطور که در گفتگو میان

بگوییم که لحن در این داستان بطور مستمر لحنی عاشقانه است اما فضا گاهی اوقات  میتوان یم، در نتیجه  مینیب یمهلیا ومادرش 
  . کند یمتغییر 

  

  :نتیجه گیري 

آن را  فقط  ها یلیخانی گامهاي بلندي برداشتیم که نیاز به وا کاوري ودقت نظر دارد ، مثال همین داستان که ما در ادبیات داست
این کتاب ، یک کتاب داستان نیست ؛ گویی این جمالت  رسد میبه نظر گویند  دانند و می وعاشقانه می انباري از جمالتی لطیف و

آورند در  ودر حیطه داستان به شمار نمی .د کشیده است تا باالخره خوانده شود، حرف دل نویسنده اي است که روي کاغذ فریا
آید واز عدم اطالع این منتقدان از جریانهاي داستان نویسی نوین حاکی هست  واقع این نظر ظلم واجحافی بر این داستان به شمار می

ان به خوبی از پس این تکنیک برآمده ، و در کنار ، ما با بررسی این داستان در حیطه جریان سیال ذهن دیدیم که این داست
داستانهاي سنگ صبور صادق چوبک ، و شازده احتجاب وداستانهاي خارجی چون خشم وهیاهو فاکنر شاهد مثال خوبی براي 

  .رمانهاي جریان سیال ذهن  باشد 
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بیشماري بود است ، با این همه این  هاي داستانفارسی و  هاي فیلمهر چند مضمون این کتاب دست مایه اما از لحاظ مضمون   _
این کتاب کوچک ، تنها داستان .بار نادر ابراهیمی با نثري متفاوت ، لطیف و سرشار از احساس آن را به رشته تحریر درآورده است

عاشقی تنها ، نویسنده با دقت و ظرافت در پس پرده دلتنگی ...و واگویه هاي مرد عاشقی نیست که محبوبش رهایش کرده ها گالیه
ابن .بسیاري از عادات ، معضالت و نکات اجتماعی و حتی سیاسی را در چارچوب یک جامعه کوچک مورد اشاره قرار داده است

  .داستان در واقع انتقادي است گزنده از شیوه زندگی سنتی  

که افکار پوسیده  کند میجامعه  هاي ناقضتو  تضادهانادر ابراهیمی در این کتاب خواننده را با جریانی آرام وارد دنیایی از   _
حاکم بر آن معصومیت کودکی را به بی وفایی ، عشق را به نفرت و زندگی را به زندانی تبدیل کرده است و هنگامی که عاشق تنها 

بازمی گردد ...در آن به دنیا آمده بود و با هر نفس عشق را در دل پرورانده بود...داشت میرها شده به شهري که روزگاري دوستش 
؛ کشد می، هر چند پدران این شهر از دنیا رفته اند اما رسوم و عادات کهنه آنان همچون تار عنکبوتی ، هر زنده و جانداري را به بند 

  .عنکبوت پیر مرده اما تارها هنوز پابرجا مانده است
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  : منابع 

  ش 1345،تهران  ، نشر مصور داشتم یمابراهیمی ، نادر ، بار دیگر شهري که دوست 

    1377اسکولز ، رابرت ،  ، عناصر داستان ، نشر مرکز ، چ اول ، 

خوانشی ساختار گرایانه از داستان کالغها ، مجله علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودك ، سال اول ، . پور شهرام ، سوسن 
  89شماره ي دوم ، پاییز و زمستان 

علمی ( اثر محمود دولت آبادي ،فصلنامه ادبیات فارسی "مرد  "انی در خان محمدي ، محمد حسین ، برسی عناصر داست
  1388، بهار تابستان  13سال پنجم ، شماره ) پژوهشی 

   1385. داد ، سیما ، فرهنگ اصطالحات ادبی ، انتشارات مروارید ، چ سوم 

  . . 1386.ران ، چ سوم ، انتشارات دستان ، ته)  معرفی مکاتب نقد ( شایگان فرد ، حمید رضا ، نقد ادبی 

  ش  1390ي ادبی ، نشر قطره ، تهران ها مکتب.سیروس .شمسیا ، د

نقد روایت شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی ، مجله ادب پژوهی ، شماره ششم . پور شهرام ، سوسن .علوي مقدم ، مهیار 
  .1387، زمستان 

  . ش  1380، تهران ، عناصر داستان ، انتشارات سخن . میر صادقی ، جمال 

  . ش  1375ادبیات داستانی ، انتشارت سخن ، تهران . میر صادقی ، جمال 
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197  

 بلعمی درتاریخ اشتقاقی وندهاي

  
   1نادیه دلفانی

  چکیده

 تاکنون نیست پوشیده کسی بر ـ ایرانیان فرهنگی و ملی گرانقدر میراث این ـ فارسی زبان به مربوط تحقیقات اهمیت

 نظر به ضروري ها آن ي درباره تر بیش بررسی که یافت توان یم مواردي هنوز ولی گرفته صورت زمینه این در زیادي يها پژوهش

 يها واژه پیوستن از توان یم یعنی ؛ است ترکیبی زبانی فارسی زبان که جا آن از. است موارد این از یکی واژه ساختمان ، رسد یم

(  بسیط غیر يها واژه بررسی با توان یم ، گرفت بهره تازه مفاهیم بیان براي آن به پسوندها و پیشوندها افزودن یا یکدیگر به زبان

 از جدید يها واژه ساختن در و کرد استخراج آنها از را ساختواژه الگوي ، گذشتگان آثار در)  مرکب ـ مشتق و مرکب ، مشتق

 و بدیع زبانی ، تاریخی يها جنبه سواي کتاب این ، است بلعمی تاریخ فارسی ادب و زبان غنی ارزشمند آثار از یکی. برد بهره ها آن

 ییها واژه و است رفته کار به تاریخی مفاهیم بیان براي مرکب ـ مشتق و مرکب ، مشتق واژگان آن سراسر در و دارد شگرف

 ، تبش ، میران ،هیبت با بنیرو،:  مثل است بلعمی خود مختص گفت توان یم جرات به که دارد وجود آن در شاخص

 به بلعمی تاریخ کتاب ابتدا ، است بلعمی تاریخ در یاشتقاقیها پسوند مقاله این موضوع.  ،فروختار،بزرگفرمدارورفتاریپذ

 قرار بررسی مورد ها واژه ساختمان متعدد منابع از استفاده با سپس و گردید استخراج آن مشتق يها واژه و شده مطالعه دقیق صورت

 یپسوندهاموردبررس فقط مقاله ازاطناب زیوندهاوپره يبسامدباال به باتوجه. گردید ذکر ییها مثال نمونه با مشتق يها واژه و گرفت

 .است شده ذکر سطروصفحه باآدرس ها واژه هیوبق شده آورده ییها مثال ابتدانمونه. است قرارگرفته

  .مشتق،پسوندها يها واژهی،بلعم خیتاری،فارس زبان:ها دواژهیکل

                                                        
          Nadia.delfani@yahoo.com : زبان و ادبیات فارسی ،  رایانامه:کارشناسی ارشد رشتۀ -1

mailto:Nadia.delfani@yahoo.com
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   مقدمه

  .  است زبانان فارسی و ایرانیان کیکایی وظیفه آن از پاسداري و رسیده ما به نیاکان از که است يقدر گران میراث فارسی زبان

 براي آن به پسوندها و پیشوندها افزودن یا یکدیگر به زبان يها واژه پیوستن از توان یم یعنی ؛ است ترکیبی زبانی فارسی زبان

  .ردیگ یم صورت اشتقاق و ترکیب طریق دو از فارسی زبان در واژه ،ساخت گرفت بهره هتاز مفاهیم بیان

 و کتاب«:تکواژ دو ترکیب از آورند،مثال وجودمی به را مرکب يها واژه و وندندیپ یم هم به آزاد تکواژهاي ترکیب در

  .دیآ یم وجود به کتابخانه مرکب ي واژه»خانه

 به را مشتق يها واژه خورندو می پیوند هم با)وند(اشتقاقی ي وابسته تکواژ چند یا بایک آزاد تکواژ چند یا یک اشتقاق در

  .شود یم ساخته»کارمند« مشتق ي واژه»مند«اشتقاقی وند+»کار«آزاد تکواژ پیوند از ،مثالآورند یم وجود

 آنها از را ساختواژه الگوي ، گذشتگان آثار در)  مرکب ـ مشتق و مرکب ، مشتق(  بسیط غیر يها واژه بررسی با توان می 

  . برد بهره ها آن از جدید يها واژه ساختن در و کرد استخراج

 را هجري سوم قرن آغاز تا آفرینش بدو از که کتاب این ، است بلعمی تاریخ فارسی ادب و زبان غنی ارزشمند آثار از یکی

 لیکن و بخشیده تأثیر فارسی اسلوب طرز در ناخواه خواه که است طبري تاریخ عربی نثر ي ترجمه اي اندازه تا چند هر کرده بیان

 فارسی اسلوب و گرداند بر فارسی ترکیبات و کلمات و لغات به را عربی کلمات بتواند که جایی تا داشته سعی مترجم قلم قدرت

 ـ مشتق و مرکب ، مشتق انواژگ آن سراسر در و دارد شگرف و بدیع زبانی ، تاریخی يها جنبه سواي کتاب این ندهد دست از را

 خود مختص گفت توان یم جرات به که دارد وجود آن در شاخص ییها واژه و است رفته کار به تاریخی مفاهیم بیان براي مرکب

 در اشتقاقی پسوندهاي مقاله این موضوع. .  . بزرگفرمدار،فروختار،رفتاریپذ، تبش ، میران هیبت، با بنیرو،:  مثل است بلعمی

 يها واژه است،سپس شده ذکر اشتقاقی پسوندهاي و مشتق يها واژهزبان،صرف، دستور و زبان از یفیابتداتعار ، است لعمیب تاریخ

  . است شده آورده ییها مثال باذکرنمونه پسوندها ي درباره یحاتیباتوض  مشتق
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 ذکرشده باذکرسطروصفحه واژگان ي هیوبق شده آورده جمله در ییها مثال نمونه مقاله زازاطنابیپره يبرا است ذکر به الزم

 .است

     

   پژوهش تیاهم

 تاکنون نیست پوشیده کسی بر ـ ایرانیان فرهنگی و ملی گرانقدر میراث این ـ فارسی زبان ي نهیزم در تحقیقات اهمیت

 نظر به ضروري ها نآ ي درباره تر بیش بررسی که یافت توان یم مواردي هنوز ولی گرفته؛ صورت زمینه این در زیادي يها پژوهش

  . است موارد این از یکی واژه ساختمان ، رسد یم

 پسوندها و پیشوندها افزودن یا یکدیگر به زبان يها واژه پیوستن از توان یم یعنی ؛ است ترکیبی یزبان فارسی زبان که جا آن از

 آثار در)  مرکب ـ مشتق و مرکب ، مشتق(  طبسی غیر يها واژه بررسی با توان یم ، گرفت بهره تازه مفاهیم بیان براي ، آن به

   . برد بهره ها آن از جدید يها واژه ساختن در و کرد استخراج ها آن از را ساختواژه الگوي ، گذشتگان

      

  قیتحق ي نهیشیپ

 ثارآ ي،سعد ي،بوستانمعنو يمثنو مثل یفارس نظم متون یبعض در يساختواژ يالگوها یوبررس واشتقاق بیترک ي باره در

، یفارس نثر نهیدرزم ،اما شده انجام یقاتیتحق ، شاملو   .است دهینرس جانب نیا نظر به یقیتحق  تاکنون ی،بلعم خیتار کتاب خصوصاً

  

  :قیتحق اهداف

  .دیجد ي واژه ساختن در يریگ بهره -ساختواژه يالگو استخراج -واژه ساختمان فیوتوص یبررس

  قیتحق حدود5-1
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 استفاده یاصل خذمأ عنوان به يگناباد نیپرو محمد کوشش به و بهار الشعرا ملک حیتصح  یبلعم خیتار کتاب قیتحق نیا در

  .است قرارگرفته یبررس مورد درآن طیبس ریغ يها واژه و شده

  

  قیتحق سؤاالت

  است؟ شده استفاده تر شیب ییوندها چه از مشتق درکلمات1

  .رادارند دکاربر ترین کم وکدام کاربرد ترین بیش وندها کدام-2

  است؟ موارد کدام شامل تر شیب مشتق کلمات-3

  

  :ها هیفرض

  .است شده استفاده متنوع يوندها با مشتق، يها واژه تر شیب ی،بلعم خیتار در-1

  .است »ه -ي،_ ، ستان ــِ«يوپسوندها»یب« شوندیپ ، رفته کار به ها واژه ساخت در که ییوندها نیتر شیب-2

  .هستند صفات لترشام شیب مشتق کلمات-3

  

  قیتحق  ي وهیش

 ساخت نظر از ها واژه ومجموع است شده استخراج  مشتق يها واژه یتمام ابتدا ، گرفته انجام يا کتابخانه روش به قیتحق نیا

 .است شده مشخص ها آن يدستور ي وطبقه گرفته قرار لیتحل و یموردبررس

  :قیتحق مراحل
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 مقاله نگارش ،ها داده لیتحل و هیتجزالزم، اطالعات يآور جمع ي،ا کتابخانه مطالعات

  

 زبان تعریف

 را زبان شناسان زبان از یک هر.  است دشوار بسیار کاري آن براي علمی تعریفی اما ؟ چیست زبان میدان یم همه که حالی در

  :  شود یم اشاره نمونه چند به که اند کرده تعریف اي گونه به

 90:  1373 ، باطنی.      (  رود یم کار به اجتماع یک افراد بین ارتباط براي که دادي قرار آوایی عالئم از است دستگاهی زبان ـ

(  

  ) . 22:  1363 ، باطنی. (  است بشر تکامل ي ثمره و اجتماعی صرفا ایست پدیده زبان ـ

 ي وسیله به یا است ممکن قالانت این رود یم کار به دیگري به کسی فکر انتقال براي غالبا و است تفکر بیان ي وسیله زبان ـ

  ) . 22:  1363 ، مدنی امین. (  نوشتن ي وسیله به یا شود انجام گفتن

  ) . 3:  1388 ، افراشی. (  نامحدود يها جمله و محدود قواعد ، محدود واحدهاي از متشکل است نظامی ، زبان ـ

 تعاریف به توجه با ورد فرشید آقاي است کرده هاشار زبان ویژگی از بخشی به کدام هر ولی است صحیح فوق تعاریف تمام

 اجتماعی است نهادي و بافته هم به است نظامی زبان:  است کرده ارائه زبان از جامع تعریفی شناسان زبان متفاوت نظرات و مختلف

 و شود یم انسان ي وسیله به شماري بی ي تازه يها جمله و ها کلمه و عالئم فهم یا تولید سبب که زاینده و فطري است استعدادي و

 ) 24:  1382 ، ورد فرشید. (  کند یم برقرار ارتباط ، بشر افراد اجتماعات بین راه این از

  

  زبان واحدهاي

 شود تقسیم باید ناگزیر و قرارگیرد مطالعه مورد سادگی به تواند ینم حدش از بیش گستردگی دلیل به کل یک عنوان به زبان

 1364 ، الدینی مشکوه(   مستقل ي جمله ، جمله ، گروه ، تکواژه ، واج:  از عبارتست ترین بزرگ تا آن واحد ترین کوچک از که

 :2   (  
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  زبان دستور

 ، الدینی مشکوه( دینما یم مشخص زبان ي جمله هر در را معنی و آوایی صورت ارتباط که هاست قاعده از نظامی زبان دستور

1364  :7  . (  

 يها دستگاه بسته طبقات کنند یم عمل بسته طبقات آن در که شود یم گفته زبان صوري ي جنبه از قسمت آن به دستور

  )  30:  1356 ، باطنی(  سازد یم ممکن شناسی زبان مفهوم در را انتخاب و ردیگ یم بر در را دستوري

 1382ورد فرشید(  کند یم حثب زبان معانی و نحوي و صرفی و آوایی ساخت ي درباره که است شناسی بان از،ز بخشی دستور

 :30 . (  

 مختلف اجزاي دارند تعامل یکدیگر با که است شده ساخته دستگاه چند از دستور که فهمید توان یم باال تعاریف به توجه با

  :  از عبارتند زبان دستور

 شامل دستور دیدیم که چنان.    زدپردا یم معنی به که منطقی دستگاه ـ 4 ، آوایی دستگاه ـ 3 ، نحو ـ 2  ،  صرف و واژگان ـ 1

 ، واژگان يها دستگاه یعنی دهد یم پیوند هم به را دستور يها دستگاه دیگر که است پلی مانند صرف شود یم نیز واژگان و صرف

  ) . 5:  1382 ، طباطبایی.(  شناسی معنی و شناسی واج ، نحو

  )                     9: 1378، یشقاق(  پردازد یم ها نآ بر حاکم روابط و ها واژه درونی ساختمان ي مطالعه صرفبه

  . دارد وجود یاشتقاق و تصریفی ي هیرو دو ها واژه ساخت در  ( Morphology)صرف

 آن در حاصله تغییرات و ظاهري خصوصیات بررسی بعد مرحله در و اجزاء بررسی نخست ي وهله در صرف علم موضوع

  ) . 135:  1363:  شفایی. (  باشد یم ها شکل

 به و تنهایی به که است مقید واژك انواع از » وند « دیآ یم دست به آن به » وند « الحاق از که است بسیطی غیر ي واژه : مشتق

  ) پسوند ، میانوند ، پیشوند: (  شود یم تقسیم نوع سه بر و رود ینم کار به مستقل طور
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 1363( سلطانی ،دکتر) 180:  1367( شریعت دکتر ،)  35:  1371. . . (  و قریب دکتر چون هم اساتید بعضی ) : 1(  یادآوري

 فعل بن آن ساخت در که دانند یم اي واژه را مشتق ي واژه)  58:  1373(  بهار نو ،)  2:  1373(  گیوي و انوري دکتر ،)  48: 

  . باشد موجود

  ) . 134:  1382(  است کرده یاد نیز » ضمیمه « نام به وند از ، ورد فرشید دکتر ) : 2(  یادآوري

   پسوندها

 شود یم نامیده ریشه که کلمه یک آخر به که است) قاموسی( مستقل نیز گاهی و) غیرقاموسی( مستقل غیر زبانی عنصر پسوند

 و)  آورد ینم وجود به آنها در تغییري هیچ نیز وگاهی. (  کند یم تصرف آن دستوري حالت و معنی در غالباً و شود یم متصل

  ) 5:  1371 ، کشانی. (  شود یم بندي دسته خاص لغوي و دستوري يها گروه در معموالً که سازد یم مشتقاتی

  /  ـ â/ آ ـ

 و قابلیت ، مفعولی ، فاعلی ، مصدري معناي و سازد یم صفت یا اسم و شود یم ترکیب مضارع بن و صفت ، اسم با ، وند این

  )  99:  1371 ، کلباسی. ( دهد یم واژه به نسبت

   فاعلی صفت) =  ا ـ( پسوند+  مضارع بن

  : از عبارتند اند شده مشتق ) ا ـ( پسوند+  مضارع بن از بلعمی تاریخ در که صفاتی

  )  6/8رایم ، 6/8گویا ، شنوا ،15/112 روا ، 5/606دانا ، 14/606بینا( 

   8/  6.  بود میرا ، يایگوی زنده کیومرث معنی و

   اسم) =  ا ـ(  پسوند+  صفت

  :  از عبارتند اند شده ساخته)  ا ـ(  پسوند و اسم با که صفاتی

  ) درازا ، پهنا( 

  8/348.نتوانستندرفتن رونیاوب يازدرازاوپهناتاهرچندگشتند،

   اسم) =  ا(  پسوند+  اسم
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  220/  1.  بستد پیراهن آن یهودا

  iâ ـ/  آیی ـ

 وند یک عنوان به ،)  سیرایی ، روشنایی(  کلمات در ولی شده ساخته/ -i/ ي اضافه به / â/ پسوند دو از ظاهراً گرچه وند این

  ) 99:  1371 ، کلباسی. (  است رفته کار به مصدري معنی با و واحد

  مصدر اسم) =  آیی ـ(  پسوند+  صفت

   14/  14. نبودي روشنایی اندر جهان بدین نبودي ماهتاب و آفتاب اگر و

  /  râ/ ار ـ

  اسم) =  ار ـ ( پسوند+  اسم

    542/  7 .نهی طعام چه هر بر ، دستار بر یا و سفره بر یا خوان بر اگر و

   فاعلی صفت) =  ار ـ(  پسوند+  مضارع بن

 :  از عبارتند. اند شده ساخته بلعمی تاریخ در ) ار ـ(  پسوند+  ماضی بن ترکیب از که صفاتی

  )  9/115فروختار ،10/115 خریدار ، 11/214پذیرفتار( 

  115/  9.  بفروختم اندروست چه هر و زمین من:  گفت فروختار

  .  فاعلی صفت) =  ار ـ(  پسوند+  مضارع بن

   250/  19 کرده بندگان و پرستار ، اسرائیل بنی زنان از داشتندي زنان همچنان

  مصدر اسم) =  ار ـ(  پسوند+  ماضی بن

 ، 11/327پدیدار( :از عبارتند اند شده ساخته ) ار ـ(  پسوند+  ماضی بن ترکیب از که ییها اسم بلعمی تاریخ در

  )، کشتار ، 12/13کردار ، 11/32دیدار

  553/  5.  نخورند تو کشتار از و ندارند تو دین

  یمفعول صفت) =  ار ـ(  پسوند+  ماضی بن
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 ، 17/363گرفتار(:  از داندعبارتن شده ساخته )ار ـ( پسوند+  ماضی بن ترکیب از بلعمی تاریخ در که مفعولی صفات

  ) 11/96مردار

   363/  17.  عقوبتی به گرفتارکردش تعالی خداي

  /  ـ nâ/  ان ـ

   صفت) =  ان ـ( پسوند+  مضارع بن

  :  عبارتنداز است شده ساخته بلعمی تاریخ در )ان ـ( پسوند+  مضارع بن اشتقاق از که صفاتی

  )10/75میران ،5/27 لرزان ، 14/116روان ،13/23 جوشان(

   27/  5.  لرزان زمین بر کردن نتواند عیش خلق این که دانست جل و عز خداي و

  دیق) =  ان ـ( پسوند+  مضارع بن

  : از عبارتند اند شده ساخته )ان ـ( پسوند+  مضارع بن اشتقاق از ، بلعمی تاریخ در که قیدهایی

  ) 12/79ناالن ، 187//24گریان( 

   187/  24.  گریان شد یعقوب پیش ایلیا

  /  ـ neâ/  انه ـ

  ) 33:  137 1کشانی،. ( است زایاتر و تر فعال همه از انه-ساز قید ، صفت فارسی،پسوند زبان ادبی پسوندهاي میان در

   صفت) = انه ـ( پسوند+  اسم

  :  از عبارتند است شده ساخته )انه ـ( پسوند+  اسم اشتقاق از بلعمی تاریخ در که صفاتی

  ) 19/626ملکانه ، 8/76مردانه ،19/652 اهانهش 1/292روانه(

   652/  19.  نهینم شیر دو میان در شاهانه يجامه و تاج

 /ـâni/  انی ـ

  اسم) = انی ـ( پسوند) + گ( میانجی صامت+  اسم
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  ) 6/40. ( زندگانی و مرگ ي آفریننده و

   صفت) =انی ـ( پسوند+  اسم

  : از عبارتند اند شده مشتق بلعمی تاریخ در) انی ـ( پسوند+ اسم از که صفاتی

  ) 10/43نورانی ، 20/298نفسانی( 

   20/298.  نفسانی شهوات بوي بر گیرد غلبه طاعت بوي و

  /  ـ bân/  بان ـ

  )  126:  1371 ، کلباسی.(  است» مسئول یا محافظ « آن معنی و زایاست بسیار ، سازد یم اسم و شود یم ترکیب اسم با وند این

   اسم) = بان( دپسون+  اسم

  :از عبارتند اند شده ساخته بلعمی تاریخ در) بان( پسوند+  اسم اشتقاق از که اسامی

  )14/124نگهبان ، 3/24دربان ،9/35پاسبان( 

  9/35.  بود پاسبان بدان مرد هزار ده شب هر

  صفت) = بان( پسوند+  اسم

  :از عبارتند اندشده ساختهبلعمی تاریخ در) بان( پسوند+  اسم اشتقاق از که صفاتی

  )5/348 بان کشتی ،4/722 بان زندان ، 20/747بان پیل ،8/484 آسیابان( 

  8/484...  مرده پسرش که آسیابان بود مردي

  bod /  bad/  بد ـ

   اسم) = bad( پسوند+  اسم

  4/651. آمدند بیرون عجم مهتران و بزرگان و سپهبدانی همه و

   اسم) =  چه ـ( پسوند+  اسم
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  :  از عبارتند اند شده ساخته بلعمی تاریخ در ) چه ـ(  پسوند+  اسم ، اشتقاق از که اییاسمه

  ) 9/472غالمچه ،3/387 دریچه(

  9/472.  نارسیده بود غالمچه هزار صد

   صفت) =  چه ـ( پسوند+  اسم

   17/406.  بود آورده خویشتن با دخترکان ي بازیچه عایشه:  گفت

  / dân/  دان ـ

   مکان اسم) =  دان ـ( دپسون+  اسم

  :  از عبارتند است شده ساخته بلعمی تاریخ در)  دان ـ( پسوند+  اسم اشتقاق از که اسمهایی

  )  5/729دان کمان 3/719 غمدان 8/598 زنخدان ،14/750 دوکدان ،11/226 خاکدان ،4/729 تیردان( 

  3/719. خواندندي غمدان را آن بود کوشکی صنعا به

  ینسب صفت=)دان(پسوند+اسم

  12/471.  ملکچهارتنوزیراناوباشند هايخاندانواز

  /  ـ dis/  دیس ـ

  )289:  1371، گیوي ، انوري ،. ( ونددیپ یم اسم به و رساند یم را مانندي هم و شباهت وند این

   اسم) =  دیس ـ( پسوند+  اسم

  5/757.  خواندندي طاقدیس تخت را آن و

  / ـ zâr/  زار ـ

   اسم) =  زار ـ(  مکان پسوند+  اسم

  : از عبارتند است شده ساخته بلعمی تاریخ در ) زار ـ( پسوند+  اسم ترکیب از که ییها واژه
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  ) 7/19 مرغزار ، 4/474کارزار( 

   7/19.  باشم اندر مرغزاري به که چنان دیدم خواب به دوش

  / sâr/ سار ـ

 شرمسار« ي واژه در و دهد یم » مکان « معنی سار چشمه و کوهسار:  مثل کلماتی در دارد » سر « و»  سار ـ « صورت دو وند این

 ) 130:  1371 ، کلباسی. ( دارد دارندگی معناي »

   صفت) =  سار ـ( پسوند+  اسم

  :  از عبارتند اند شده ساخته بلعمی تاریخ در ) سار ـ( پسوند+  اسم اشتقاق از که ییها واژه

  )  23/155سار نگون 6/66شرمسار ،12/225خاکسار( 

    12/225.  بازگشت خاکسار ابلیس

   6/66.  گشتی شرمسار خلق میان ، قربان آن خداوند و

  estân/  ستان ـِ

   مکان اسم) =  ستان ـِ( پسوند+  اسم

  :  از عبارتند اند شده ساخته بلعمی تاریخ در ) ستان ـِ( پسوند+  اسم اشتقاق از  که اسامی

  ) 18/605 گورستان ، 11/505کوهستان ، 3/436کارستان ،3/12 شارستان ، 1/231درختستان ، 8/101بوستان(

   8/101.  داد آب يها چشمه و ها بوستان و

   اسم) =  ستان ـِ(  پسوند+  صفت

  : از عبارتند بلعمی تاریخ در اسم+  صفت از شده مشتق يها واژه

 ، 9/244شورستان ،2/419 کستانس ، 1/488زنگستان ،3/90 زاولستان ،1/102 چینستان ، 14/240ترکستان( 

  ) 6/54هندوستان ، 18/431قهستان ،7/8 طبرستان

   1/102.  داد را طوج ، شرق زمین و چینستان و خزرستان و ترك ناحیت
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 /sir 132:  1371 ، کلباسی. ( شود یم دیده گرمسیر و سردسیر در و دهد یم مکان معناي و است سترون وندي/  ـ(  

   صفت=  ) سیر ـ( پسوند+  صفت

  ) 18/292گرمسیر و 18/292سردسیر( :  از عبارتند بلعمی تاریخ در ) سیر ـ( پسوند+  صفت از اشتقاقی يها واژه

   18/292.  است سردسیر که شهریست

es/  ش ـِ ̌  /  

  ) 108:  1371 ، کلباسی.( سازد یم اسم و شود یم ترکیب فعل مضارع بن و صفت با نسبت و مصدري معانی در ش ـِ

  مصدر اسم) = ش ـِ(  پسوند+  ماس

   1/34)  خورشید( اوي تبش از بسوزدي همه

  .  باشد تابش از صورتی) تبش( شاید:  آوري یاد

  مصدر اسم) =  ش ـِ( پسوند+  مضارع بن

  : از عبارتند بلعمی تاریخ در ) ش ـِ( پسوند+  مضارع بن از اشتقاقی يها واژه

 پوشش ،2/13 پرستش ،8/17 بخشش ،6/196 آمرزش ،3/1 آفرینش ،5/223 آسایش ، 5/122آزمایش( 

 ،8/17 گردش ،20/247 کشش ،15/650 سگالش ، 13/246خورش ، 7/308خواهش ،6/242 جنبش ،17/239

  1/6گزارش

  15/650.  کنید سگالش جاي یک به آنگاه

  /  ak/  ك ـَ

  تصغیر اسم) =  ك ـَ( پسوند+  اسم

  :  از عبارتند بلعمی تاریخ در  ) ك ـَ( پسوند+  اسم از اشتقاقی اسامی

 ، 8/289فرزندك ، 17/406دخترك ،15/737 خرك ، 9/484تابوتک ،10/737 پسرك ، 14/737اشترك( 

  )  21/388میشک ، 9/214مهرك ،15/136 کنیزك
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   9/484.  افتاد آسیابان آن دست به تابوتک آن و

   صفت) =  ك ـَ( پسوند+  اسم

  19/472.  بود خردك و دبو جمله آن از) ع( پیغمبر دانیال

  /  kar/  کار ـ

   صفت) =  کار ـ( پسوند+  اسم

  : باشند یم زیر صفات بلعمی تاریخ در)  کار ـ( پسوند+  اسم از اشتقاقی يها واژه

  )2/192 گناهکار ،1/1 کامکار 3/98 ستمکار ، کار زیان ، 5/601کار خدمت ، 6/116کار پیشه( 

  1/1.  امکارک و کامران خداي مر آفرین و سپاس

   صفت) = کار( پسوند+  صفت

   21/121.  خواندش نیکوکاران و محسنان از را او و

  /    ـ kade/   کده ـ

   اسم) =  کده ـ( مکان پسوند+  اسم

  18/465.  کرد ویران ، ما يآتشکده و

ga/  گار ـ ̄r ـ  /  

      صفت/  اسم) =  گار ـ(  پسوند+  اسم

    اسم

  : از عبارتند است رفته کار به ) گار ـ( پسوند+  اسم اشتقاق از بلعمی تاریخ در که ییها اسم

  )  25/187یادگار ، 2/2روزگار( 

   2/2... است گفته کس هر چه آن اندر عالم روزگار تاریخ که خواستیم ما و
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   صفت

   8/775.  خداوندگار نه اویی دوست که پندارد

   فاعلی صفت) =  گار ـ(  پسوند+  مضارع بن

  :  از عبارتند است شده ساخته )گار ـ( پسوند+  مضارع بن اشتقاق از بلعمی تاریخ در که صفاتی

  )  8/43پرهیزگار ، 6/48آفریدگار( 

   6/48.  گشت او بر حجت ، است خداي آفریدگار که آمد مقر چون

  /   ـ gân/  گان ـ

   اسم) =  گان ـ( پسوند+  اسم

  :  از عبارتند بلعمی تاریخ در ) گان ـ( پسوند و اسم از مشتق اسامی

  ) 20/100مهرگان ، 11/790خدایگان( 

   11/790.  بکشت را شما خدایگان من خداي که

  .  اسم) =  گان ـ( پسوند+  عددي صفت

   9/28.  گان دو شکم هر از آمد حوا از فرزند بیست و صد

  /   ـ gâne/  گانه ـ

   صفت) =  گانه ـ(  پسوند+  عددي صفت

   109/  20 یگانه و بزرگوار و دهنده خداي اي

  دیق) = گانه ـ(  پسوند+  عددي صفت

   11/729. بندد کار جداگانه را سالمی هر تا بفرماي پس

  / ـ gâh/  گاه ـ
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  مکان اسم) =  گاه ـ(  پسوند+  اسم

  :  از عبارتند بلعمی تاریخ در ) گاه ـ(  پسوند+  اسم از مشتق اسامی

 ، 3/239خرگاه ،1/785 گاه جنگ ، 4/78جایگاه ، 4/114پیشگاه ،21/557 انبارگاه ، 3/523گاه آفتاب( 

  )5/534 گاه مأوا ، 4/429لشکرگاه ، 11/783گاه کمین ،15/728 گاه عرض ،9/389 گاه سجده

   3/523.  سرشستن به شد گاهی آفتاب به مریم

    اسم) =  گاه ـ( پسوند+  ماضی بن

   20/418.  داشت بلخ ملک همه خویشتن گاه نشست و

   اسم) =  گاه ـ( پسوند+  مضارع بن

   6/625.  بیفکند ، بود فیروز گذرگاه راه که جا آن بیابان يکناره بر و ببرید را پایش و دست

  زمان قید) =  گاه ـ( پسوند+  اسم

  :  از عبارتند اند شده ساخته بلعمی تاریخ در)  گاه ـ( پسوند+  اسم اشتقاق از که ییها واژه

  )4/146 شبانگاه ،12/220 سحرگاه ، 5/350گاه چاشت ، 16/736بهارگاه( 

   16/736.  بهارگاه آمدندي مکه به سالی هر و

   قید) =  گاه ـ(  پسوند+  صفت

   16/566.  باشد دوست کسی با دیرگاه وکسی

  /  ـ gar/  گر ـ 

   فاعلی صفت)  =  گر ـ(  پسوند+  اسم

  :  از عبارتند اند شده ساخته بلعمی تاریخ در ) گر ـ(  پسوند+  اسم ترکیب از که صفاتی

 ،5/301 زرگر ،24/131 درودگر ،5/86 دادگر8/24توانگر ، 14/60برزیگر ، 22/712بیدادگر ، 2/99آهنگر( 

  )  15/78یاریگر ،11/799 گر کفش ، 15/572،صورتگر12/102 ستمگر
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    2/99.  دارند بسته پاي پیش به آهنگران که پوست آن

  / ـ gin/  گین ـ

     صفت) =  گین ـ( پسوند+  اسم

  :  از عبارتند اند شده مشتق بلعمی تاریخ در)  گین ـ( پسوند+  اسم از که صفاتی

  )  8/24غمگین ،4/770شرمگین ، 20/83سهمگین ،17/374 اندوهگین( 

   374/  17.  شد بیمار و شد اندوهگین عیل

  /man/  مان ـ

   5/21.  گشت شادمان و خرم بدین شیطان

  /  ـ mand/  ندم ـ

   صفت) = مند ـ( پسوند+  اسم

  9/175.  بود بهره ساعت چهار جهان ازین را او که باید ایدون را خردمند مرد

    20/666.  فرستاد آنجا طخارستان دانشمندان با را فیروز

  nâk/  ناك ـ:  پسوند

  .  صفت) =  ناك ـ( پسوند+  اسم

    600/  5.  بودند غمناك یارانش و

  /  ـ ande/   نده ـَ

  ) نده ـَ( پسوند+  مضارع بن

  :  از عبارتند است شده سخته بلعمی تاریخ در ) نده ـَ(  پسوند+  مضارع بن ترکیب از که صفاتی
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 ،دهنده 19/48چمنده ،19/48 چرنده ، 16/663جهنده ،11/280 پاینده ، 5/168بخشاینده ، 1/1آفریننده( 

  )18/303 نویسنده ،17/303 ندهگوی ، 8/245کشنده ، 8/33رونده ،19/109

   8/245.  نکند عفو را کشنده آن باید ملک

   نسبی صفت) =  نده ـَ( پسوند+  اسم

    7/132.  است بسنده : گفت

  ân/ ن ـَ

  ) اسم(مصدر) =  ن ـَ( پسوند+  ماضی بن

  : از عبارتند بلعمی تاریخ در)  ân ـ( پسوند+   ماضی بن از شده ساخته اسامی

 ،4/817باشیدن ،3/95 ایستادن ، 20/63اندیشیدن ، 12/247آمدن ، 1/16آفریدن ، 2/42آسودن( 

 ،17/61 دمیدن ،9/24 دانستن ،7/79 داشتن ،16/53 خوردن ،13/152 ترسیدن ،12/47 پرستیدن ،) 5/20بودن

 ، 15/305گریختن ،10/53 گریستن ، 9/268کشیدن ، 7/121کشتن ،1/82 سوختن ،19/124 زادن ، ،3/59 رفتن

  ) 2/120 نالیدن ،19/84 مردن ،7/357 گشادن

  4/817.  نیست روي باشیدن را ما

  /  ـ vâr/  وار ـ

     صفت) = وار ـ( پسوند+  اسم

  :  از عبارتند اند شده ساخته بلعمی تاریخ در )وار ـ( پسوند+  اسم ترکیب از که صفاتی

  ) 11/423سوگوار ، 20/100سزاوار( 

   423/  11. سوگوار يها هجام آن با آمدند کیکاووس پیش

   صفت) =  وار ـ( پسوند+  صفت

   43/ 18.  بود تر بزرگوار باشد این بر که آن پس
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  قید) =  وار ـ( پسوند+  اسم

  20/298.  گردد وار فرشته اندامت و دهان و شکم تا

    مصدر اسم) =  ي ـ( پسوند) وار ـ( پسوند+  صفت

   19/286.  بزرگواري بدین ام ملکی من

  /  ـ vare/  ارهو ـ

   اسم) = واره ـ( پسوند+  اسم

  :  از عبارتند اندشده ساخته بلعمی تاریخ در )واره ـ( پسوند+  اسم ترکیب از که ییها واژه

  )   10/729گوشواره ، 11/14گاهواره( 

   14/ 11.  خواند گاهواره جاي یک و

  /  ـ ur/  ور ـُ

   صدرم اسم) = ي ـ( پسوند) +  ور ـُ( پسوند+  اسم

   7/183.  شبانی به کنم مزدوري ترا

  /.  var/  ور ـَ

    صفت) = ور ـَ( پسوند+  اسم

  : از عبارتند شدند یافت بلعمی تاریخ در )ور ـَ( پسوند+  اسمکهازاشتقاق صفاتی

  )  5/737شیرور ، 10/369ور دیده ، 10/88ور پیشه( 

   5/737...  شویان و کانکود با شیرور زنان و مکه به بیامدند سعد بنی مردمان چون

  /  ـ vand/  وند ـ

  اسم) = ند و ـ( پسوند+  اسم
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  5/186.  را خرد خداوندان مر است عبرت ایشان ي قصه بدین

   اسم) = ند و ـآ( پسوند+  اسم

   17/108.  بودند خویشاوندان را ایشان آنجا

  / ـe/  وند

    اسم/ =  ه ـ/  پسوند+  اسم

  : از عبارتند اند شده مشتق/  ه ـ/  پسوند+  اسم از عمیبل تاریخ در که ییها اسم

  )  5/302روزه ،12/26 چشمه ،4/117 پیروزه( 

   4/117.  پیروزه از او پاهاي و یاقوت از چشم

   مفعولی صفت) = ه ـ( پسوند+  اسم

   15/218.  کرد رنجه گرسنکی را ما اهل و را ما

   اسم) =  ه ـ( پسوند+  ماضی بن

   8/12.  کن انباري فرزندان و خواسته به ایشان با و

   مفعولی صفت) =  ه ـ( پسوند+  ماضی بن

  :   از عبارتند اند شده ساخته بلعمی تاریخ در )ه ـ( پسوند+  ماضی بن اشتقاق از که صفاتی

 ،13/146 پرورده ،3/823 پراکنده ، 3/524پخته ،12/249 آمیخته ، 21/278آفریده ، 18/378آراسته( 

 ، 16/42فریفته ، 5/810شمرده ، 8/474شایسته ، 13/344ساخته ، 18/259رسیده ، 12/340تافته ،15/180 پسندیده

  )  20/129 مرده ، 8/769گشاده ،23/244گرویده

   18/259.  ناکرده شوي و رسیده را شعیب بود دختر دو

   مصدر اسم) =  ي ـ( پسوند) +  ه ـ( پسوند+  ماضی بن

  :  از عبارتند بلعمی تاریخ در) ي ـ( پسوند) +  ه ـ( پسوند+  ضیما بن  با شده ساخته اسامی
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  )  2/24ماندگی ، 8/739خجستگی ،9/24آسودگی( 

   2/24.  نبود ماندگی مرا که زیرا نیاسایم هرگز

  اسم) =  ه ـ( پسوند+  مضارع بن

   8/46.  کند آشکارا وي ياندیشه این که خواست تعالی خداي

   تصف) =  ه ـ( پسوند+  اسم

  7/62.  بگمار برایشان داري که اي پیاه و سواره هر

   اسم) =  ه ـ( پسوند+  صفت

   5/25.  آورد بیرون روشن يسپیده تاریک شب از و

  / ـi/ ي ـِ

  ) حاصلمصدر( اسم) = ي ـِ( پسوند+  اسم

 جدایی ، 4/8پادشاهی ، 4/188بندگی ، 14/48ابلیسی: (  از عبارتند بلعمی تاریخ در) ي ـِ( پسوند+  مشتقشدهازاسم اسامی

 فریشتگی ،6/363 غریبی ، 6/420سواري ، 6/363سقایی ، 15/81دوستی ، 15/81دشمنی ، 6/363درویشی ، 6/363حمالی ،7/58

  )  12/56همسایگی ،14/48

   14/48.  شو امیدي نا و ابلیسی حال به فریشتگی حال از و

  )مصدر حاصل( اسم) = ي ـِ( پسوند+  ماضی بن

  2/1.  پیداست آفرینش نشان او ستیه بر و

  ) مصدر حاصل( اسم) =  ي ـ( پسوند+  مشتق/  بسیط صفت

  :  از عبارتند اند شده ساخته بلعمی تاریخ در )ي ـ( پسوند+  صفت ترکیب از که اسامی

 ،15/244 بخیلی ، 12/442ایمنی ، 12/13افزونی ، 8/202استواري ، 16/447ابلهی ،26/168 آبادانی( 

 ، 23/495چربی ، 6/420چابکی ، 9/635جاسوسی ، 13/109تشنگی ، 11/207پاکی ، 10/261یپارسای
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 ،2/407 درشتی ، 1/93درازي ،26/168 خرمی ، 26/527خاموشی ،10/51 خازنی ، 4/811چیرگی

 ،23/495 شیرینی ، 21/281شومی ،18/56 شادي ،13/109 سختی ،8/202 راستی ، 6/420دالوري

  )  4/45نازکی ، 6/271کافري ، 17/244فراخی

   10/51.  داد رضوان به بهشت خازنی و زمین ملک و

  مصدر اسم) =  ي ـ(  پسوند+  فاعلی صفت

  :  از عبارتند اند شده ساخته ) ي ـ(  پسوند+  فاعلی صفت ترکیب از بلعمی تاریخ در که اسمهایی

  ) 1/187 شکیبایی ،15/365 رهایی ، 22/255دانایی ،5/80 توانایی( 

   5/80.  برفتند او با بود توانایی که را او

   اسم) =  گی ـ( پسوند+  نسبی صفت

  .  است) مردانگی( يواژه است شده مشتق بلعمی تاریخ در ) گی ـ( پسوند+  نسبی صفت ترکیب از که اي واژه تنها

 18/568.  مردانگی و خواسته ، نسب و عقل به ملکان همه این از بزرگوارتري تو

   اسم) =  ي ـِ( پسوند) +  او ـ( دارندگی دپسون+   صفت

   22/250.  بود کرده زن ، نیکویی بهر از را او فرعون

   نسبی صفت) = ي ـ( پسوند+  اسم

  :  از عبارتند اند شده ساخته بلعمی تایخ در )ي ـ( پسوند+  اسم ترکیب از که صفاتی

 ، 7/35تازي ، 14/239تابستانی ، 13/736 پسري ،4/4 برمکی ، 6/76ایزدي ، 5/4اصفهانی ، 3/9یاسالم(

 ، 5/4ساسانی ،14/229 زمستانی ، 20/614روستایی ، رهی ، درویشی ،6/210تنگی ،10/296 ترسایی

  ) 13/755ملکی ،18/181 کوهی ،19/191 کنعانی ، 5/303فانی ، 18/297سامري

   20/614.  بود روستایی مردي بابک پدرت

   لیاقت صفت) = ي ـ( پسوند+  مصدر
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  :  از عبارتند اند رفته کار به بلعمی تاریخ در )ي ـ( پسوند+  مصدر ترکیب از که فاتیص

  ) 9/740 رسیدنی ، 1/3رستنی ، 6/59خوردنی ، 14/239پوشیدنی ، 10/243بودنی( 

   10/243.  بباشد که نیست چاره ، است بودنی چه هر و

  /  ـiyyat/  یت ـِ

ت ـ( پسوند+  اسم مصدر اسم) = ی   

  ) 13/396 سریت ،2/292 تمامیت( :  از عبارتند بلعمی تاریخ در )یت ـ( پسوند+  اسم از مشتق یاسام

  396/  13.  بنده سریت هفتصد و آزاد سیصد

  اسممصدر) = یت ـ( پسوند+  صفت

  )  وحدانیت ، ربوبیت( :  از عبارتند اند رفته کار به بلعمی تاریخ در )یت ـ( پسوند+   صفت ترکیب از که ییها واژه

  1/265.  یکی و وحدانیت به و ربوبیت به تعالی خداي دانستن و

 in/ین-

   اسم=   نسبت) ین ـِ( پسوند+  اسم

   5/50.  دید خویش بالین به را او کرد باز چشم چون

   صفت=  نسبت) ین ـِ( پسوند+  اسم

  :  از عبارتند اند شده هساخت بلعمی تاریخ در )ین ـِ( پسوند+  اسم ترکیب از که ییها واژه

 رویین ،1/387 رنگین ، 13/395چوبین ، 7/396جوین ،15/267 پشمین ،12/421 برنجین ، 12/82آهنین( 

  )  12/112گندمین ،3/44 شیرین ،20/213 سیمین ، 11/284سنگین ،16/421

   13/395.  ها حوض چون کردندي چوبین هاس کاس و

  مبهم صفت=  نسبت)   ین ـِ( پسوند+  مبهم ضمیر
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   35/ 10...  نیستندي مردم چندین این اگر و

   صفت=  نسبت)  ین ـِ( پسوند+  قید

  :  از عبارتند است رفته کار به بلعمی تاریخ در نسبت  ) ین ـِ( پسوند+  قید ترکیب از که هایی واژه 

  296)2/93 میانگین ،18/46 فرودین ،2/93 زیرین ، 3/93زبرین ، 5/7پیشین ، 15/296پسین( 

   3/93.  بودند مرغان زبرین طبق و

  /  ـ ine/  ینه ـِ

   صفت) = ینه ـِ( پسوند+  صفت

  2/822.  بود نمانده نرینه پرویز نسل از و

   صفت) = ینه ـِ( پسوند+  قید

   19/537.  بود تر دیرینه کسی که بنگریستند ایشان

  

  :نتیجه

 و توجه قابل شناسی زبان يها یبررس نظر از تاریخی ارزش بر وهعال که است فارسی ادب ماندگار آثار از یکی بلعمی تاریخ

  .است فراوان تعمق

  .است شده بیان فهم قابل و ساده زبانی با تاریخی مسائل کتاب این در

 بسیط غیر يها واژه از تر بیش مراتب به بسیط يها واژه کاربرد که فهمید توان یم کتاب این در ها واژه ساختمان بررسی در

  .است توجه قابل مشتق يها واژه خصوصا بسیط غیر يها واژه وجودکاربرد این با است،

  :است رفته کار به زیر پسوندهاي الفبا حروف ترتیب به مشتق يها واژه ساختمان در

-)(مورد1:بد-)(مورد7:بان)(مورد3:انی-)(مورد4:انه-)(مورد7:ان-)(مورد12:ار-)(مورد1:آیی-)(مورد2:آوند-)(مورد10:ا-(

تان)(مورد3:سار)(مورد2:زار)(مورد1:دیس)(مورد7:دان-)(مورد3:چه ش-)(مورد2:سیر)(مورد15:س -)(مورد16:ِ
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-)(مورد4:گین-)(مورد14:گر-)(مورد17:گاه-)(مورد2:گانه-)(مورد4:گان-)(مورد7:گار-)(مورد1:کده)(مورد7:کار

نده-)(مورد1:ناك-)(مورد2:مند-)(مورد1:مان   :واره)(وردم5:وار-)(مورد24:َن-)(مورد11:َ

ه-)مورد1:وند-)(مورد3:ور-)(مورد1:ور-)(مورد2 ي-)(مورد28:ِ یت-)(مورد77:ِ   ).مورد2:ینه-)(مورد20:ین-)(مورد4:ِ

د،دیس،ور،کده،مان،ناك(پسوندها بسامدترین کم نام وندهاي است ذکر به الزم.است)ي-(پسوند:ها آن پربسامدترین و)آیی،،ب 

  .است شده تکرار کتاب سراسر در بارها ها واژه از کدام هر اند،که ساخته دیدج يها واژه که هستند وندهایی برده

  :خورد یم چشم به زیر موارد مشتق يها واژه بررسی در

 يها صفت)(مورد1:ربط حرف)(مورد2:اضافه حرف)(مورد49:مصدر حاصل)(مورد35:مصدر اسم)(مورد86:اسم(

  ).مورد206مشتق

 وادب زبان دوستداران درپایان.باشد یم بلعمی تاریخ کتاب در مشتق يها واژه دترینبسام پر ها صفت شده ذکر که طور همان

  .کنم یم دعوت بلعمی تاریخ کتاب در تحقیق و مطالعه به را فارسی
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  پنجم چاپ.معاصر فرهنگ تفکر و زبان).1373.(_______________

  حیدري انتشارات:تهران.سوم چاپ.کالم تا کلمه از).1363.(فرامرزي،علی گرد سلطانی

  اساطیر انتشارات:تهران.سوم چاپ.فارسی زبان دستور).1367.(جواد شریعت،محمد

  نوین انتشارات:اول،تهران چاپ.فارسی زبان دستور علمی مبانی)1363.(شفایی،احمد

  سمت انتشارات:تهران.اول چاپ.صرف مبانی).1378.(شقاقی،ویدا

  دانشگاهی نشر مرکز:تهران.اول چاپ.فارسی زبان در مرکب صفت و اسم)1382.(دینطباطبایی،عالءال

  سخن انتشارات:تهران اول چاپ.فارسی زبان مفصل دستور).1382.(فرشیدورد،خسرو1

  .فردوس انتشارات:تهران.اول چاپ.استاد پنج دستور به معروف فارسی زبان دستور).1373.(دیگران و قریب،عبدالعظیم

  انسانی علوم پژوهشگاه:تهران.اول چاپ.امروز فارسی زبان در پسوندي اشتقاق).1371(.کشانی،خسرو

  .انسانی علوم پژوهشگاه:تهران.اول چاپ.امروز فارسی هادر واژه اشتقاقی ساخت).1371.(کلباسی،ایران

  .فردوسی دانشگاه انتشارات:مشهد.اول چاپ.زبان آوایی ساخت).1364.(مهدي.الدینی مشکوة

  .رهنما انتشارات:تهران.اول چاپ.فارسی زبان کاربردي دستور).1372.(انگیز نوبهار،مهر
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  نخستین تابش انوار زبان شناسی در افق ادبیات فارسی، کندزبانی
  

  1بزرگیژیال ده

  چکیده

اداي  واژه  افراد کندزبان ،در هنگام. یکی از مقوله هاي اختالالت زبانی و مورد بحث در علم زبان شناسی است» کندزبانی«
آنان در اجتماع، گاهی دستاویز شوخی و ریشخند .ها،پیوسته مکثی در سخن دارندو معموال واجی را چند بار تکرار می نمایند

به این اختالل »صادق هدایت«و»محمدتقی بهار«،»اوحد الدین انوري«شاعران و نویسندگان ایرانی، چون .دیگران قرار می گیرند
ه اند و آگاهانه پاي مباحث زبانی را به وادي ادبیات    کشانیده اند؛از سویی، آنان به بهترین شکل و با هدفی زبانی نگاه دقیقی داشت

اجتماعی را به گوش مخاطبان –مشخص،کند زبانی را ابزار کار خویش قرار داده اند تا در قالب داستانی جذاب، پیام فرهنگی 
ی از نوشته هاي این سه بزرگ مردادب ایران،مقوله کند زبانی را در حوزه ادبیات این مقاله تالش دارد تا با بهره جوی.برسانند

 . بررسی، و حاصل کار،مشترکات و تفاوت هاي نگاه آنان را در این زمینه بیان نماید

 

  

 .هدایت بهار، قاآنی ، انوري، روان شناسی زبان، کندزبانی،:هاکلید واژه

                                                        
  استادیار  دانشگاه فرهنگیان 1- 
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  مقدمه

هاي فردي و جمعی، دنیایی را که با آن مواجه هستیم،براي  سازد تا در فعالیت ما را قادر میاهمیت زبان بدان سبب است که 
خود توصیف کنیم و لحظه به لحظه و سال به سال، باز نمون فزاینده اي را از جهان آن طور که شناخته ایم ،در اختیار دیگران قرار 

ها نمود  مگانی زبان  است که در شکل نوشتار در الفباي زبانهاي ه گفتار ،جنبه اي عینی و شخصی و یکی از صورت. دهیم
. تواند نشان دهد ها را نمی البته، الفبا، قالبی براي آواهاي زبان جوامع است که عموما کمبودهاي  تلفظ دقیق زبان.یابد می

با سخنگویان دیگر است ،گاهی با  دهد و ابزاري براي ارتباط هاي گفتاري هم که معانی را از فردي به فرد دیگر انتقال می صورت
ها را به خود جلب نموده و به ویژه  ها ،توجه بسیاري از انسان ها مسایلی هستند که پیوسته در تمام دوره این.مشکالتی روبرو است

هاي   هاي دور، دربرخی از نوشته بنابراین، طرح مباحث زبانی، از گذشته. ذهن اندیشمندان را به طور خاص درگیر کرده است
هاي عام  شود؛آنان به جنبه متفکران  و اندیشمندان  بزرگ اسالمی چون بیرونی ،ابن سینا،فخر رازي و خواجه نصیر طوسی دیده می

 ).2: 1360صفوي، . (دارد» مخارج الحروف«هاي زبانی اعتنا کرده اند وحتی ابن سینا در این زمینه، اثري مستقل به نام  و  ویژگی

شوند و گفتار را به  هاي گویایی پدیدار می هاي مناسب و عمدي اندام آواها یا همان امواج صوتی ، با حرکت.حرف ،قالب آوا است
هایی دارد؛گاهی به عمد براي رساندن مفهومی  ،در نقاطی،درنگ) زنجیره گفتار(هاي آوایی گفتار یا همان رشته.آورند وجود می

هاي تکلمی که دارند،به  ،در برخی از افراد به سبب نقایص تلفظی و بیماري)گفتار( فرآیند تولید رشته آوایی. ویژه یا براي دم زدن
این .ها ،بیش از افراد عادي  و گاهی با چندین بار تکرار همراه است هاي آوایی آن هاي بین بخش گیرد و درنگ درستی انجام نمی

برخی . ا مبحث لکنت زبان در علم روان شناسی نیز پیوند دارددر این جامطرح کرده ایم، ب» کند زبانی«پدیده که ما آن را با عنوان 
دانند که فرد  در تفکر و اندیشیدن و درك معنی،  از روان شناسان به کند زبانی از زاویه دیگري می نگرندوآن را نوعی بیماري می

  .تاخیر طوالنی مدت دارد ، که در این جا، مورد اخیر، منظور نظر ما  نیست

است که ترکیبی از روان شناسی و »روان شناسی زبان «اي جدیدي که اخیرا در علم زبان شناسی شکل گرفته ، ه یکی از شاخه
در این علم ،روانشناسان  به هیچ وجه از چیزي به نام روان و روح سخن نمی گویندودرپی شناخت ماهیت روح .زبان شناسی است
هاي  بنیاد بسیاري از فعالیت. هاي رفتار انسانی است زبان ،یکی از جنبه.دارند هاي روانی و رفتار انسان را مدنظر نیستند،بلکه جلوه

  .عالی ذهن مانند تفکر،استدالل و مسایل دیگر  بر زبان قرار دارد

حبیب « ،»اوحدالدین انوري«این مقاله،از منظرزبان شناسی و تا حدودي روانشناسی، به بررسی کندزبانی دراشعارسه شاعر ایرانی
الزم به توضیح است که پیش از این، در باره .پردازد نویسنده بزرگ ایرانی می»صادق هدایت«و»محمدتقی بهار« ،»آنیاهللا قا

هاي ادبی شده ،فقط  مشکالت زبانی و نمودهاي آن در ادبیات فارسی سخنی به میان نیامده و اگر توجهی به مسایل زبانی در نوشته
این مقاله ،در ورود به بحث روان شناسی، .ها  بوده است ن بزرگان ادبی، در برخی از کتابمطالبی از نظر سبک شناسی و شیوه ي بیا

هاي ادبی این بزرگان  کند و از این زاویه ، مقایسه اي با داستان بسیار کوتاه ،جایگاه تکلم،علل لکنت و انواع آن را مطرح می
پردازد  و  هاي زبانی  هنرمندان می وا و تولید ناقص در نوشتهها ،هجاها،کشش آ سپس از نگاه زبان شناسی، به وضعیت واج.دارد
اما در آغاز، براي شناخت و آشنایی بیش تر با نمودهاي کندزبانی .دهد ها مطابقت می ها و هجاهاي مختل در داستان هارا با آن واج

،به بیان نمونه ي »صادق هدایت«و»ی بهارمحمدتق«،»حبیب اهللا قاآنی«،»اوحدالدین انوري«:هاي چهار ادیب بزرگ ایرانی در  نوشته
ها و اشتراکات نگاه و سخن و اندیشه این بزرگان با یکدیگر،در  همچنین ،تفاوت. پردازیم ها  می داستا ن هاي برگزیده از آثار آن

  . گیرد بخش جداگانه موردبحث و بررسی قرار می
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  نمودهاي کند زبانی در ادبیات

صادق « و» محمدتقی بهار«،»حبیب اهللا قاآنی«،»اوحدالدین انوري«دباي بزرگ ایرانی، هاي برخی از ا در بررسی نوشته
زیسته  هاي مختلف  زمانی می این ادیبان ،باوجود این که در دوره.شود که توجه ویژه یی به مباحث زبانی داشته اند دیده می»هدایت

، پدیده زبانی را )داستان(د پدیدار ساخته ، مشترکا در قالب واحديهاي خو هاي انوار زبان شناسی را در نوشته اند،اما نخستین بارقه
هاي این  نمایش مشکل کندزبانی یا لکنت ،در نوشته.که امروزه در دو علم روان شناسی و زبان شناسی مطرح است ،وارد نموده اند

هایی که دو یا چند  بریده یریده با واج ها در نوشتار، واژه.هاي داستانی ظاهرمی شود شخصیت) دیالوگ(بزرگان ، به صورت  گفتار
  .بار  تکرار شده اند، بیانگر شکل دقیق گفتاري گویندگان آن است

شود؛بدین معنی که برخی در کالمشان از تعدادواج هاي مختل بیش  هایی هم دیده می هاي این بزرگان، تفاوت البته،در نوشته
واژه مختل، بیش ترین ؛بهار، فقط با یک واژه  ، کمترین 34نی بابه کارگیري تري یا کمتري استفاده کرده اند؛از این گروه ، قاآ

ها در متن،محل  هاي دیگري چون ، چگونگی کاربرد این واژه افزون بر آن ، تفاوت. تعداد را به خود اختصاص داده است
هاي  هاي معیوب در کنار واژه نی واژههاي سالم،شمار هجاهاي کوتاه و بلندتکراري،همنشی هاي نارسا در بین واژه وجایگاه  واج

ها متفاوت با یکدیگراست، و  مسایل بیش تري   ها و اهداف  شاعران و نویسنده هم در  طرح داستان دریافت. شود سالم نیزدیده می
  .که در جاي خود، جداگانه به هریک ازآن ها خواهیم پرداخت

  

  جستاري ازکند زبانی در نوشته انوري

.  ادیبی سخن دان ،توانمند در سرودن انواع شعر ،زبان شعر ي  ساده و بی پیرایه اي دارد.ق 0ه6، شاعر قرناوحدالدین انوري
هاي دلنشین  در یکی از قطعه)65:  1389شفیعی،.(زبان وي  برگرفته  از زبان توده مردم  با دو ساخت همزمانی و درزمانی است

ه دانست و دربردارنده برخی از واژگان عادي کوچه و بازار است، انوري، وي که باید آن رانماینده ي زبان قشر پایین جامع
رسد  در نگاه نخست ،به نظر می. کند که زبانش الکن است وقصد خرید پاره اي حصیر دارد حکایت پیرزن تهیدستی  را نقل می

ا این ناداري به صورت برجسته با زبانی که تمام هنر انوري براي این است که فقر و ناداري قشر پایین جامعه را گوشزد نماید،ام
هاي پیرزن، احساس ، همدلی و تاثر عاطفی را در انسان  انوري با نمایشی از کندي زبان در گفته. شود غیر عادي مطرح می

،بیانگر )واژه ح ص صیري(هاي مختل در سه نوبت در هجاي اول ، و گرفتگی زبان در هجاي دوم  تکرار واج. دهد افزایش می
هرچندانوري در این قطعه، فقط از یک بیت  .هاي هنري شاعر درآوردن بیان نارسا درسخنی منظوم است اهی،دقت و تواناییآگ

براي بیان مقصود خود بهره برده است،اما ،او با همین یک بیت در ادبیات فارسی، مبنا و اساسی را بنیان نهاد تا دیگران هم پس 
به یقین اگر این را سبکی .ی را به کار ببرند که هجاهایش  بریده بریده  و تکراري باشداز وي، به خود اجازه بدهند واژگان

نوظهور در ادبیات بدانیم،انوري پیشرو آن است ؛او با مهارت هنري ، مشکل زبانی گروه اندکی از جامعه خودرا با ابعاد روانی 
  . دهد  ها، درست و بجا نشان می اجتماعی آن،درهمین اندك واژه–

شود؛ پیرزنی تهیدست از اهالی طوس، هنگام گذر از دکان حصیري،  استان انوري ،با توصیفی از روز بسیار گرمی آغاز مید
پس از بررسی و محاسبه تمام دارایی خود،از دکان دار، بهاي ده گز حصیر .کند اندیشه خریدن پاره اي حصیر در ذهنش خطور می

نهفته است؛ گویی او تلفظ هر پنج واژه را پیش تر ،از زبان صاحب سخن شنیده و باخود  هنر انوري در این پرسش.کند  را سوال می
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ها مشکل داردو  پیرزن، درتلفظ  برخی از واژه. کند هاي لکنت دار بیان می تکرار کرده است که چنین دقیق ،سوال را با همان واژه
یري با حالت تمسخرآمیزي که حقیقتی آشکار از برخورد شاگرد حص. کند هجاهاي اول و گاه دوم را باکشش و تکرار  ادا می
کند، به او می گویدتو باید به فکر خرید نمد باشی و نزد نمدگربروي، زیرا تا  اجتماعی مردم  با این گروه از افراد را حکایت می

   .در زیر آورده شده است این قطعه به طور کامل.شود پرسش خود را مطرح کنی ،زمان طوالنی از تابستان تا زمستان  سپري می
  از خانه به بازار همی شد ، زنکی زال                گویند که در طوس ، گه شدت گرما،

ان یکی پیر حصیري   اگر نیست مرا مال،«:بردل بگذشتش که                  بگذشت به دکّ
  »! ه حالآخر نبود کم زحصیري به هم                    خرم بهر تنعم 1تا چون دگران نطع

  3حاصل شده از کدیه، به جوجو،نه به مثقال          برون کرد 2بنشست و یکی کاغذکی چکسه
ه گز«:گفتا ددد خ  لُ  نی از لُ           را چند؟ 4صیري سره  صِ  ح ب  وز ك 5لُ نَ   »؟7نال  نَ  نَ  ورن6َکَ

  !ه چونین به سخن اللبرو اي قحب« :گفتش               شاگرد حصیري چو اداي سخنش دید،
  »!تا نرخ بپرسی تو به دي ماه رسد سال              تدبیر نمد کن ، به نمدگر شو، ازیراك

  

  کندزبانی در نوشته قاآنی

به تقلیدازشعر انوري،قطعه اي را در دیوانش آورده  که جز بیت نخستین آن،بقیه ابیات ،داراي . ق.ه  13قاآنی، شاعر قرن  
هاي مختل، درجایگاه ادبی،  هرچند این شعر از نظر  افراط در به کارگیري این گونه واژه.ها و هجاهاي مختل است  هایی با واج واژه

هاي  هاي واقعی بیش تري از واج ،اما از دیدگاه زبانی،این شعر نمونه) 67: 1389شفیعی،  (مورد پسند برخی از ادبا قرارنگرفته است
  . دهد و از  نظر زبانی با ارزش است ش میمختل را دربین افراد کندزبان نمای

هجاهاي تکراري ،نمود تکرار شدگی هجاها فقط در هجاي : ازویژگی هاي زبانی این متن ،دقت زیاد شاعر در نمایش
شود  هاي سالمی هم در شعر یافت می اول،رعایت تناسب وزن شعري و معنایی با آوردن  واژگان مختل است ؛اما،با این همه ، واج

  .ها را درمیانه ابیات ،به صورت واجی مختل و با تکرارهجا آورده است شاعر،شاید به ضرورت وزن شعري، پیش تر آنکه 

تفاوت این قطعه با قطعه انوري ،فقط در معناومضمون نیست؛ همچنین است، در آوردن شماربیش تر ابیات وتعداد زیاد واژگان 
شده وجامعه  راحت  ند زبانی  در دوره قاآنی امري عادي تر از دوره انوري تلقی میهاي اختالل زبانی ؛ به نظر  مشکل ک با ویژگی

تر  پذیراي این افراد بوده است؛زیراکه  در این قطعه سخنی از تمسخر  نیست ،بلکه مناظره، شرحی از  ابراز عشق عاشق به معشوق 
این قطعه به طورکامل در .ونه مشکلی، امکان پذیر استاست که معموال جاي این نوع از سخنان،فقط در فضایی آرام و بدون هرگ

  :زیر آمده است

  شنیدم که بدین نوع همی راند سخن پیرکی الل، به سحرگاه، به طفل الکن                     می

  کاي ز زلفت صصصبحم شا شا شام تاریک              وي ز چهرت شا شا شامم صصصبح روشن

  صصصبر و تا تا تابم رررفت از تتتن                               تتتریاکیم و پیش ششهد للبت 

  مممن را تتو تقلید مکن                          گگگم شو ز برم اي کککمتر از زن: طفل گفتا
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  خواهی مممشتی به ککلت بزنم                    که بیفتد مممغزت ممیان و ددهن؟ یممی 

  معلوم است این                    که که زادم من بیچاره ز مادر الکن که و و اهللا که: پیر گفتا

  به ههفتاد و ههشتادو سه سال است فزون                  که که گنگ و ال ال ال لم بخالق زمن

  خخدا را صصصدبار ششکر                    که برستم به جهان از ممالل و ز محن: طفل گفتا

  ثل توتوتو                           توتوتو هم گگگنگی مممثل مممنمممن هم گگگنگم ممم

  

  بهار و کندزبانی 

ها در جایگاه استادي ،تجارب بسیاري اندوخته است،در دیوانش حکایتی را در  که سال. ش.ه 14محمدتقی بهار، شاعر قرن    
استاد ،نکته اصلی ومهمی را  .لمان و دیگر افراد جامعه استهاي آموزشی زیادي براي  مع آورد که دربردارنده  نکته قالب مثنوي می

او بر این باور است که کودك، توانایی تمیز بین درست و نادرست را نداردوهرچه به او .»درست آموزش بدهید«کند؛ یادآوري می
. آموزد م را نون میداستان درباره کودك نوآموزي است که در کالس درس،  حرف ال.انگارد شود،آن رادرست می آموخته می

بشنود ؛اما، » الف«گوید،ولی، اصرار دارد تا از کودك  می»انف «استاد.کند تلفظ می» ن«را » ل«معلم که لکنت زبان دارد، واج 
تواند تلفظ  ینمدارد،  مشکلدر گفتن واج الم  کهین داستان، معلم ادر  .گوید؛یعنی ،انف کند که استاد می نوآموز همان را بیان می

  .آموزد یم کودكتلفظ درست را به  کهاست  کودكآموزش دهد وسرانجام،پدر  کودكست واج را به در

است و آن دو » يمثنو«ین داستاناي شعرقالب   کهین انخست :یشین در چند مورد اختالف داردپیت حکایت با دو حکاین ا  
ین واج این، همچنگیرد ؛ یم کاررا به   -یک واج فقط-ین واج مختلتر کمین داستان، ایگر، شاعردر د؛ مطلب »قطعه« درقالب
ي بازیش تر به معنا بپردازد تا به بی، ادبی داردبا زبان سعي  مثنوین اکند؛ افزون برآن،،بهار در  یمییر تغ بلکهشود،  ینم تکرارمختل 

ین تریش بیري عالمانه ،گجه ینتی و حکمیل مسای ننموده است؛پرداختن به تالشیگر ،دي مختل ها واجي آوردن برابا الفاظ و 
ین تر نموده دلنشی زباني  و توجه به مبحث هنریان بین منظور خود را با بین اي طرح داستان بوده است؛اما در برامقصود شاعر 

ي  نکته. یم مطالب استتفهیوب، از موانع مهم انتقال و معکند، گفتار نارسا و  یم ذکري داستان البالشاعر در   کههمان طور .است
فا  -ی وارونه،یعنی از آخر به اولشکلدر شعر به  کهي الف و انف است نوشتاریان بیوه شیان توجه است،شاین داستان ادر  کهیگر د

  .آید یم-فا ونون و الف/و الم و الف

ی قاآني و انوربا  او کالمیسه مقای برآن ها داشته است،اما در کاملیش از خود را  خوانده  و تسلط پیوان شاعران دبه یقین، بهار 
کند ،در  یمی مطرح رسمیبانه و ادیار بسی  زبانرا در قالب  مشکلین ابهار ، چنانکه.است کردهی،متفاوت رفتار زبان مشکلدر طرح 

 کهی  قآاني و انوریگر،بهار  برخالف دمطلب .ي برده اندتریش بي و عوامانه بهره ایان محاوره بی از قاآني و انور کهی حال
یت، نهادهد ودر  یم» گفتار سست« یصه، عنواننقین ااند ،به  کردهی معرف الکنداستان را با عنوان گنگ و الل و  دزبانکنیت شخص

یه و اساس پایادین الفبا است و بنین حرف نخستي  نوشتار ها واجین واج از دوم کهیند گزی برمخود  کاري برای را مختلبهار،واج 
  :آمده است  کاملیر به طور زیت در حکاین ا.ی برآن استوار شده استفارسزبان 

  ادیبی زبان در طالقت زبون      همی الم را خواند پیوسته نون
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  نوآموزي اورابه چنگ اوفتاد       معلم به درسش زبان برگشاد

  بدان کودك خرد ،جاي الف      انف یاد داد آن ادیب خرف

رد      معلم برآشفت و   گوشش فشرد به ناچار الف را انف خواند خُ

  بدوگفت انف چیست می خوان انف        فروخواند کودك به فرمان انف

  دگر باره آشفت استاد پیر       بزد بانگ بر کودك ناگزیر

  نو آموز روزي ببود اندر آن              انف خوان و گریان و سیلی خوران

  اند؟شبانگه پدر در کنار ش نشاند          که امروز پور گرامی چه خو

  به شب همچنین کودك دلفروز      الف را انف خواند مانند روز

  پدر گفت انف چیست جان پدر         الف گفت باید به سان پدر

  چو بشنید کودك الف را درست          الف را الف خواند چاالك و چست

  شود منصرف          که نشنیده جز فا و نون  و الف یمچسان از انف 

  و الم و الف راست گوي         پس از دیگران گفته ي راست جويتو خود فا 

  زنی یمیکی صال نزنی      پس آنگه به  یمیکویی پشت پا نتو بر 

  تو بد را نخستین ز خود دور کن        سپس دیگران را ز بد دور کن

  تب آلوده درمان تب چون کند           رطب خورده منع رطب چون کند

  فروش یم دکان حکمششبانگاه نوش     نبندد به ی م کند حاکمچو 

  یشخوبندد گفتار  کارخود  کهیش     خوبهره یابند از آثار  کسان

  آن مغز نه کاندری بود لوطاگر گفته نغز است و دل نغز نه    به 

  وگر دل درست است و گفتار سست   از آن گفته یک دل نگردد درست

  

  کند زبانی در نوشته ي هدایت

هاي بسیاري را به ادبیات سرزمین ما تقدیم کرده  از نویسندگان نواندیش ایرانی ،داستان.ش.ه  14ایت،نویسنده قرن  صادق هد
این داستان .است» سه قطره خون«است که یکی از ده داستان مجموعه» داش آکل«هاي شیرین  و جذاب ، یکی ازاین داستان.است

نده داستان با آگاهی از مسایل زبانی و با عالقه خاصی ،در گزینش و آوردن واژگان نویس.کوتاه ، بارها به چاپ مجدد رسیده است 
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متعلق به گویش زبانی لوطیان جامعه گذشته ایران، تالش زیادي نموده است که از نظر جامعه شناسی زبان اهمیت بسزایی 
در این داستان ،کاکا .ن مردم عادي نزدیک استشمار زیادي از واژگان به کار گرفته در داستان ، محاوره اي اند و به زبا.دارد

در این .رستم،شخصیتی که لکنت دارد ،با همان مشکل گرفتگی زبان و تکراردر هجاهاي نخست و گاهی هجاي دوم روبرو است 
کاکا (هرچند شخصیت منفی. ها آورده شده است هاي نارسا در قالب  گفتار شخصیت داستان نیز چون داستان انوري و قاآنی ،واژه

شود، با این حال  داستان که زبانش لکنت دارد، جز در چندمورد ، کنش  و گفتار ش بیش تر از سوي راوي حکایت می) رستم
هاي مختل از زبان این شخصیت،در چند  ،نویسنده در تایید و تثبیت آگاهی خویش به مسایل زبانی ،با آوردن واژه

  .شود کوتاه، بسیار توانمند ظاهر می)دیالوگ(گفتار

جامعه اي که پیوسته با فرد کندزبان با . روانی شخصیت داستان است -نکته دیگر، توجه نویسنده به ابعادروحی    
هاي پنهانی اش در بزرگسالی به شکل رفتارهاي بد نمودار  تواند از او یک بزهکار بسازد؛ عقده کند،می تحقیروتمسخر برخورد می

همان طور که در داستان هدایت ، کاکا رستم ، سر دسته اراذل و .ز افراد شرور و منفی ببیندشود وجامعه، او را  در قالب یکی ا
  .اوباش و مجري همه نوع کار خالف است

شود،البته نقل  هاي موجود، فقط خالصه ي داستان داش آکل بیان می نماید که به لحاظ محدودیت در این جا خاطر نشان می  
  :، به طور کامل آورده شده است)کاکارستم(انهاي شخصیت لکنت دار داست قول

داش .داستان داش آکل ،حدیث دو لوطی شهر شیراز است؛داش آکل،از نیکان زمان و کاکا رستم، بدکرداري با لکنت زبان 
ا داستان ب. پاتوق آنان قهوه خانه اي درهمان محله است.شیراز ،دشمن یکدیگرند»سردزك «آکل و کاکا رستم از اهالی  محله 

کاکا رستم با لکنت زبان از شاگرد قهوه چی درخواست چاي می کندو . شود دیدار پرتنش این دو در همین قهوه خانه شروع می
مه مه «:گوید زند و می اما  گویی شاگرد، صدایی نشنیده است؛دوباره کاکا رستم داد می».به به بچه ،یه یه چاي بیار ببینیم«:گوید می

ارواي شک «: گوید شود و می کند و همین موجب خشم کاکا می شاگرد به داش آکل نگاه می!»به به تو هستم؟!مگه کري
داش آکل به »!آیند،دست و په په پنجه نرم میک کنند هایی که ق ق قپی پا میشند اگ لو لو طی هستند،ا امشب می کمشان،آن

راوي داستان . شود شدو همین اسباب خنده مردم میکاکارستم  طعنه می زندوبا لحنی تمسخر آمیز ،ناتوانی او را به رخش می ک
دانستند که او  همه زدند زیر خنده ،نه  این که به گرفتن زبان کاکا رستم خندیدند،چون می«:کند ،دلیل خنده مردم را چنین بیان می

مین ایام ،حاجی صمد در ه.پردازد  هاي داش آکل می سپس راوي به توصیف ظاهري و ابعاد شخصیتی و توانایی».گیرد زبانش می
دهد،باوجود آن که داش آکل درباطن ،از  از بزرگان شیراز،پیش از مرگ، در وصیت نامه اش ،داش آکل را وصی خود قرار می

گذارد و تمام وقت خود را وقف رسیدگی به  به اجبار، کارهاي ناشایست پیشین خود را کنار می.پذیرد این امر ناراضی است ،اما می
شود،ولی احساساتش را پنهان نگاه می داردو فقط  در این میان، داش آکل عاشق دختر حاجی،مرجان می.کند می خانواده حاجی

کاکا رستم در صحنه دیگري از داستان،درهمان قهوه خانه ، با لکنت زبان، داش آکل را .نهد این قضیه را با طوطی خود در میان می
وصی شدن داش آکل ،روزي براي مرجان خواستگاري پیر می آیدو داش آکل پس از هفت سال از زمان .گیرد به باد طعنه می

در بعد از ظهر همان روزعقد، او حساب و کتاب حاجی را به امام جماعت تحویل .کند مراسم جشن عقد کنان را برپا می
شب که به .شود  شغول میدوباره به کارهاي قبلی خود م.آید،درحالی که هنوز عاشق مرجان است سپس از آن جابیرون می.دهد می

لو لو لوطی لوطی را شه شب تار می «:گوید سمت خانه اش بازمی گردد، کاکا رستم سر راه او قرار می گیردوبا لکنت زبان می
ها په په پیدات  خ خ خیلی وقته دیگ دیگه اي این طرف«:گوید دهد ،اما کاکا جلو می آیدو می داش آکل پاسخ او را می».شناسه
بردو می.»..شب خا خا خا نه ي حاجی عع عقدکنان است مگ تو تو را راه نه نه ا ام !نیست خدا «:گوید داش آکل حرف او را می ُ

هایی  ها  باهم گالویز می شوندوبا قمه ضربه سپس آن».گیرم ترا شناخت که نصف زبانت داد،آن نصف دیگرش را هم من امشب می
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و رابه خانه اش می برندوفرداي آن روز، هنگامی که تنها یادگارش،یعنی طوطی شود، مردم، ا داش آکل زخمی می. زنند برهم می
  .رسد داستان، با افشاي رازعشق داش آکل به پایان می.بندد سپارد،چشم از این جهان فرو می را به برادر مرجان می

  

  از منظر روان شناسی زبان»کندزبانی«درآمدي بر

فرآیندي که از قصد و نیت اولیه به . است» اختالل  گفتاري« ا لکنت زبان از مباحثدر علم روان شناسی زبان، بحث کندزبانی ی
بیند و در ساختار  دراین وضعیت، انگیزه یا قصد و نیت کلی آسیب می.بیان گفتاري، بسط یافته و آن را زیر تاثیر خود قرارمی دهد

شود؛  براساس نظر  ،درقشر مخ ، نیمکره چپ آغاز میفرآیند پیچیده فعالیت گفتاري . یابد زنجیره بیان گفتاري گسترش می
جایگاه  .متمرکز شده است)  broca( متخصصان، استعداد تکلم درسومین غشا چپ مغز ،کمی باالتر از گوش  در ناحیه بروکا

می ، درك پیام کال). 124: 1360صفوي، .(است) wernicke(سخن گفتن،ناحیه اي در اطراف و زیر گوش چپ  به نام ورنیکه 
هاي مهم صوتی را از  گیرد؛آسیب دیدن این منطقه،توانایی تفکیک با رمزگشایی صداها  درمنطقه گیجگاهی نیمکره چپ  انجام می

برخی از . شود همچنین، تجزیه و تحلیل تغییرات حاصل از آسیب دیدگی هاي مغزي، منجر به پریشانی گفتار می. کند فرد سلب می
از سویی، ساختمان .هاي عالی ذهن  بر زبان قرار دارد دانند وبر این باورند که بسیاري از فعالیت رفتار می روان شناسان، زبان را نوعی

استعداد یادگیري ،کار دستگاه عصبی است و مغز انسان دربردارنده میلیاردها . پروراند هاي عالی ذهن را می عصبی انسان نیز فعالیت
  )120:  1369باطنی، .(سلول عصبی است

شود و اصوال پدیده خاص  در دوران خردسالی آغاز می)جزدرموارد استثنایی(بنابر باور روان شناسان، لکنت زبان عمدتا     
سنین .لکنت زبان از مهم ترین و متداول ترین اختالالت تکلمی است.شود سالگی شروع می 4تا  2دوران کودکی است که از سنین 

هاي عاطفی و سازگارها ي اجتماعی خاص این دوره ، موقعیتی  مدرسه است ، به لحاظ ویژگیسالگی نیز که همزمان با آغاز  7تا  6
در برخی از مواقع، در دوران بلوغ ،افرادي که پیش تر به نحوي لکنت زبان .است تا لکنت زبان در میان کودکان مستعد بروز کند

  .ا بازمانده از دوران کودکی استلکنت در بین بزرگساالن، ارثی ی.شوند داشته اند،دچار این مشکل می

لکنت زبان، در بین پسران .هاي روان شناسان ،جنس و شرایط بلوغ در تغییر شکل یا تشدید لکنت نقش دارد در بررسی      
  .درصد دختران امکان دارد به لکنت زبان مبتال بشوند30درصدپسران و 70براساس تحقیقات ، . شود بیش تر از دختران دیده می

  

  ج ترین شکل لکنترای

از این رو فرد کند .ها باشد هاي تکلم انسان درگیر پاره اي از تشنج دهد که دستگاه لکنت، معموال زمانی رخ می/کندي زبان
به هنگام چنین رویدادي .آید کند و چند مکث در میان صحبت او  به وجود می زبان با گفتن یک واژه ، ناگهان به مانعی برخورد می

  .کند واجی را که روي آن مکث ایجاد شده است،چند بار تکرار می معموال،فرد،

در این نوع از .گویند، حالت تکرار در بیان بخشی ازکلمه است می» لکنت کلونیک« رایج ترین شکل  لکنت   که به آن     
کند،مثال کلمه پدر را  رار میبا سرعت و تشنج تک–معموال اولین سیالب واژه  –هجا را از واژه اي  / لکنت زبان، فرد یک سیالب

  .،پ پ پ پدرکند این گونه بیان می
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  .   هاي داستان همگی از این نوع  است هاي  انوري ،قاآنی و هدایت، لکنت شخصیت در داستان

  

  علل کند زبانی یا لکنت 

دلیل اختالالت بدنی ،  کندي زبان، به. لکنت زبان به روشنی معلوم نیست؛اما قطعا دلیل واحدي ندارد/ دالیل کندزبانی  
هاي عصبی  وناسازگاري هاي اجتماعی  در فرد بروز  هاي عاطفی ، اختالالت روانی ، ابتال به بیماري ها و کشمکش برآشفتگی

همچنین ،اگر ) 15:  1379نادري،نراقی، .(دانند برخی لکنت زبان را بیش تر بر اثر تنش  ، اضطراب و هیجانات عاطفی می. کند  می
در مناطق بسیار فقیر نشین زندگی کند،ممکن است به سبب عوامل اقتصادي یا فرهنگی ،یادگیري زبان گفتاري وي دچار کودکی 

  )32: 1379نادري، نراقی،.(هاي تکلمی کودك شود پس فقرمادي یافرهنگی نیزمی تواندسبب دشواري.مشکل شود

یکی از . شود ی ونیز روش  زبانی یا تلفظی  به کار گرفته میهاي روان درمانی ، رفتار درمان لکنت ،روش/در درمان کند زبانی
هدف .شود هاي دوگانه فکري و زبانی پرداخته می در این روش به بازپروري جنبه.هاي درمانی ، روش دوجانبه یا مکمل است  روش

که نوعی تغییر و اصالح در اصالح و بازپروري لکنت زبان ، روش دیگري نیز هست . این روش، پرورش قدرت تفکر و بیان است
بنابراین .مدافعان این روش براین باورند که یکی از دالیل لکنت زبان، رفتارهاي سازش نایافته و  ناهنجار فرد است.رفتاري است

همانطور که پیش تر گفته شد برخی از زبان شناسان،زبان را نوعی رفتار .تالش زیادي بر اصالح رفتارها و تقلیل لکنت زبان دارند
  .  کنند تلقی می

لکنت را در زمره  اختالالت یادگیري  به شمار  آوردند که طیف وسیعی از اختالالت را در بر /روان شناسان ، کندزبانی
براي این نوع از )12: 1357گیرود،.ام.(مشکالت  خواندن،هجی کردن، نوشتن، زبان گفتاري، اجتماعی شدن:گیرد،از جمله  می

دراختالالت پردازش زبان که نوعی از اختالل یادگیري است،در مسیر ) 15:همان. (رثی ذکر کرده انداختالالت ، اغلب زمینه ا
شود؛ مغزفرد مبتال  شود، نحوه پردازش زبان در مغز با مشکالتی مواجه می ها به بخش مغز منتقل می ها یا چشم عصب  که از گوش

ها  تحریف  به علت تغییر در نحوه ي ارائه یا نحوه ي تفسیر  آن ها یا دیگر اطالعات را ها ،حروف ،جمله به اختالل ،واژه
زبان پریشی )  32: همان   .(هایی  است که صداي مشابهی دارند ازموارد دیگردر اختالل پردازش زبان، اشتباه گرفتن واژه.کند می

در این اختالل .رقراري ارتباط روبرو استنیز نوع خاصی از اختالل در پردازش زبان است که فرد با مشکل استفاده از زبان براي ب
  )34:همان.(گیرد ها از حافظه ،با دشواري انجام می ها به طور مناسب یا بازیابی واژه استفاده از واژه

کودکانی که اختالل در یادگیري .یعنی زمانی که کودك در حال یادگیري است.دهد اختالل زبان، اغلب در سنین اولیه رخ می
گاهی عزت نفس پایین آن هابه احساس )44: 1357گیرود، .ام.(کنند ی نظم هستند و همساالن خود را اذیت میدارند، غالبا ب

بنابراین . شود هاي منفی می کند یا سبب شرکت او در فعالیت افسردگی منجر می شودو کودك را از تعامالت اجتماعی دور می
در نتیجه، رفتار . یادي، در معرض خطر تبدیل شدن به نوجوانی بزهکار اندکودکانی که اختالالت یادگیري دارند ،به میزان بسیار ز

این چنین نوجوانانی که . ضد اجتماعی، به صورت پرخاشگري درآن ها بروزمی کند که  نشانه اي از مشکالت هیجانی  است
  )48: همان. (تکنند، به سبب ناکامی و احساس عزت نفس پایین آن هااس همواره در جامعه با خشونت رفتار می

هاي سازمانی هم تاثیر  تواند در زمینه روابط میان فردي یا صحبت کردن یا مهارت مشکالت اختالل یادگیري می  
زمانی که فرد هنگام .فرد کندزبان،در تعامالت اجتماعی، مشکالتی  با افراد دیگر دارد) 98: 1357گیرود، .ام.(بگذارد

هرچند که از نظر رعایت ادب وموازین اخالقی .شود کند،موجب جلب توجه دیگران می ها گیر می صحبت،زبانش برسربرخی واج
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الزم است که با این افراد  با مالیمت رفتار نمود؛ولی متاسفانه گروهی هستند که کندزبانان را دستاویز شوخی و ریشخند قرار 
  .نمایند ها را فراهم می دهند و اسباب آزار و اذیت آن می

  

  هاي چهار ادیب وانشناسی با نوشتهپیوند مباحث ر

  :شود ها با مباحث روانشناسی  گفته شده ،پیوندهاي  نزدیکی مشاهده می هاي چهار ادیب موردنظر و تطبیق آن در بررسی نوشته

  )6بیت .(در داستان قاآنی،شخصیت پیر داستان اشاره مستقیمی به مشکل کندزبانی خود از بدو زایش دارد

هایی که  لکنت  زبان دارند،مذکر هستند؛اما، انوري، جنس مونث را  ان، قاآنی ، بهار و هدایت، شخصیتهمچنین ،در سه داست
انوري ،قاآنی و بهار، پیران  کند زبان اند؛ولی ،هدایت ،مرد میان سالی را : هاي در داستان.براي شخصیت داستان خود برمی گزیند

شخصیت پیر داستانش،شخصیت دوم ،کودکی است که او هم اختالل زبانی   قاآنی، عالوه بر.براي ایفاي این نقش برمی گزیند
  .ها با مشکل کندزبانی درگیر هستند هاي مختلف در این داستان هاي سنی و جنسیت بدین ترتیب همه گروه.دارد

ب رسانی به در داستان داش آکل هدایت، شخصیت منفی،کاکا رستم ، فرد بسیار پرخاشگري است و پیوسته در اندیشه آسی  
. شود تا دایما مورد تمسخر همشهریان خود قرار  گیرد دیگران، به ویژه حریفش،داش آکل است؛اما،شیوه حرف زدن او موجب می

نویسنده با نگاهی خردمندانه و گویی آگاه به مباحث روانشناسی،به زیبایی   لکنت زبان کاکا رستم و خنده حاضرین و به سخره 
هایی از سوي نویسنده به کرات،  توصیف چنین صحنه.دهد ش و دیگران را زیرکانه در متن نشان میگرفتن او از طرف حریف

روانی  شخصیت منفی داستان است ،چنانکه واکنش او در برابر کسی که عیب زبان او را به رخش  -تاکیدي بر مشکالت روحی
  .  شیا به سوي گوینده سخن و یا حمله به سوي اوستکشد، یا فردي که ارزش و توجهی براي سخنانش قایل نشده ، پرتاب ا می

ها درد و رنج  کشد که معلوم است سال مورد دیگر، انوري،در داستانش ، پیرزن تهیدستی را با ویژگی لکنت به تصویر می
جامعه را عاملی شاعر با  تجربه ،غیرمستقیم ، فقر و زندگی در محیط پایین  .کرده است  ناداري را همراه با کندي زبان تحمل می

  .گذارد ها تحقیق و بررسی ، علم روان شناسی برآن صحه می کند؛ مطلبی  که امروز پس از سال براي  بروز پدیده لکنت معرفی می

داند  او می.هاي آدمی است هاي زبان در تشکیل فرآیندهاي ذهنی زبان  وشکل گیري تجارب نسل بهار، آگاه به مسایل و نقش
این .کنند ها و صور جدید، واقعیت را در ذهن کودك تثبیت می کر اسامی  اشیا و با ارایه تعاریف ،پیوند رابطهکه بزرگساالن با ذ

ها مجموع  آورد، به مراتب عمیق تر و پیچیده تر هستند،این صور در مقایسه با صوري که کودك از راه تجربه شخصی به دست می
اگر این شکل گیري فعالیت .کنند روند اصلی رشد عقالنی کودك را پایه ریزي میدهند و  ها و  تصورات او را تشکیل می دانستنی

زبان ابزار ارتباطی .گردد ذهنی کودك در طول تعلیم و تربیت وي نادیده گرفته شود، درك و تشریح علل حقایق غیرممکن می
ین باید به درستی به کودك آموزش داد؛ تااو در بنابرا.است»ناظم عالی رفتار«ها و مهم تر از آن  براي تجزیه و ترکیب عمیق واقعیت

  .ست رفتار کند

  

  رویکرد زبان شناسی به موضوع کند زبانی
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هاي زبان شناسی است  که با  آواشناسی ،یکی از شاخه.هایشان به پدیده کندزبانی اشاره مستقیمی ندارند زبان شناسان در نوشته
در آواشناسی، .د زیادي راه را براي بررسی مشکالت زبانی باز نموده استهاي بنیادي زبان ، تاحدو پرداختن به برخی ویژگی

شود که از موضوعات اصلی  در  هاي گفتار،شیوه تولید ،واجگاه،هجا و برش زنجیره گفتار و مسایلی از این گونه  مطرح می اندام
انی و آواشناسی به طورمشترك مطرح در این جا براي  درك بهتر ، هر مورد زبانی  که در بحث کندزب.مبحث کندزبانی است

هاي  هاي نوشته شود،سپس موارد را ، با اختالالت زبانی موجود درگفتار شخصیت است، تعریفی کوتاه از دید گاه زبانی ارائه می
  .دهیم چهار ادیب ایرانی، تطبیق می

  

  فرایند ساخت و تولید آوا،واج  و هجادر زبان شناسی

آواشناسی ازرشته هاي زبان شناسی، به بررسی ومطالعه علمی .گیرد هاي گفتاري شکل می اندام هاي گفتار باحرکات و فعالیت 
هاي گفتار وچگونگی کارکردآن ها و  آواشناسی تولیدي،اززیرمجموعه آواشناسی است که اندام.پردازد صداهاي زبان می

  )14:  1371ثمره،. (نیزمکانیسم هاي سازنده صداهارا مورد بحث قرارمی دهد

که در آغاز واژه واقع )صامت(همخوان:شوند این آواها به دو گروه عمده تقسیم می.آواهاي گفتار ي، مختص انسان است
هاي  هاي زبانی ،آواها از نظر ویژگی در پژوهش.گیرند که در میانه و پایان واژه قرار می) مصوت(شوند و گروه دوم ،واکه می

کنند و در نقش ساختی صداها مورد نظر است  د ،اما عواملی که ایجاد تقابل معنایی میتولیدي و طبیعت آوایی صداها مورد توجه ان
  .ها هستند  ،واج

این رشته طی فرآیند تولیدي، بدون درنگ .شوند هاي آوایی پیوسته  از یک واکه ویک تا سه  همخوان تشکیل می هجاها،رشته
  .گردند تولید می

ها و  جابه جایی مخارج واج.هاي اصلی در اختالالت زبانی فرد بیمار است جاها ،مقولهها و ه در بحث کندزبانی ،آواها و واج  
  . آید درنگ بیش از اندازه در تولید هر هجا یا تکرار هجاها از عمده ترین موارد اختاللی فرد کندزبان به شمار می

  

  تولید ناقص

هاي آوایی،هرگاه در موقعیت تولید  نخست اندام:ثري دارد هاي تولید آوا،سه مرحله  در تولید آوا نقش مو در بررسی مکانیسم
مدت توقف بستگی به نوع .ها، درهر موقعیت خاص است گویند؛مرحله دوم، توقف اندام»آمادگی « آوا قرار  گیرد به این مرحله

ي سازنده از آن موقعیت خاص ها گویند؛مرحله سوم، عمل تولید آوا ،برابر با بیرون آمدن اندام می» درنگ«آوا دارد،به این مرحله 
،مراحل آن به ترتیب چنین /پ/براي توضیح بیش تر این  سه مرحله، نمونه تولیدآواي  8.گویند می» انجام«است ، به این مرحله 

شود ؛مرحله  ها به هم،باال رفتن نرمکام ،راه بینی مسدود می ها به طرف یکدیگر و چسبیدن آن حرکت لب:مرحله آمادگی :است
ها باز  لب:مرحله انجام.ها به صورت فشرده در آید ها در پشت گرفتگی لب ها در همین موقعیت تا هواي شش توقف اندام:درنگ

  .جهد شوند و هواي فشرده به یکباره بیرون می می
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شود و فاصله اي در بین این مراحل احساس  نماید که گفتار به صورت یک رشته پیوسته آوایی تولید می خاطر نشان می
هاي گویایی باید یکی پس از  اندام.کند را پشت سر هم تولید می/چ/،/ر/،/ا/،/پ/دستگاه گفتار به ترتیب/ پارچ / مثالواژه.شود مین

  .دیگري خود را براي تولید آواها آماده  کنند

شود و هردو  ینکته مهم آن است که در تولید آواها،گاهی مرحله آمادگی یک آوا و مرحله انجام آواي دیگر درهم ادغام م
البته این امر فقط در مورد همخوان هاي یکسان رخ .شود پیوندند،که منجر به یک درنگ طوالنی می آوا در مرحله درنگ به هم می

دهد ،یعنی زمانی که دو همخوان یکسان  و یا دو همخوانی که داراي محل تولید یکسان هستند ،کنار هم قرار گیرند،این پدیده  می
ها  باید دو مرتبه لب] پ[است که براي تولید / لپپه / نمونه آن واژه )46: 1371ثمره، .(گویند می» تولید ناقص« به آندهد که  رخ می

اما مرحله توقف .رود دوم ،خود بخود ازبین می]پ[پس مرحله آمادگی .شود بسته و باز شوند؛اما در عمل، یک بار این کار انجام می
]  پ[این دو، تولید.تب بیش تر از مدتی است که براي هریک به تنهایی الزم است،تقریبا دو برابرها در حالت بسته بودن به مرا لب

آواي مشدد «گویند و آواي تکرار شده را  می» تشدید«در آواشناسی سنتی  و دردستور سنتی به این پدیده .ناقص دارند
کشیده به شمار آورده ]پ[را یک ] پ[مورد  مثال باال، هردو چنانکه در.نامیده اند» کشش همخوانی «برخی این پدیده را .نامند می»

  .البته  نظر اخیر،مورد تایید همه زبان شنا سان نیست.، نقش تقابل براي کشش در همخوان ها قایل شده اند

ندزبان دشوار ها براي فرد ک در مبحث کند زبانی ،تولید ناقص نه تنها در آواهاي مشدد ،بلکه  در برخی از آواها که  تلفظ آن  
افزون بر آن، مرحله دوم تولیدیک آوابا درنگ بیش تر همراه است  یا تکرار .شود است ، مراحل تولید آوا بارها و بارها تکرار می

مرحله ) ازداستان هدایت(چنان که در واژه ب ب بچه، .گیرد در تمام مراحل تولید آوا در چند نوبت بر سر یک آوا صورت می
  .روي داده  و تولید کامل و سالم در سومین مرتبه اتفاق افتاده است»ب«انجام در سه نوبت بر آواي آمادگی و درنگ و

  

  هاي گفتاري و مغز در تولید آوا تقابل اندام

در زبان شناسی نظریه اي مطرح است بدین مضمون که در موقع انجام هرکاري ،انسان مصمم است تا با کمترین کوشش،   
ه دست آورد؛ نیاز به بیان مقاصد و ایجاد ارتباط با دیگران  فرآیندي دو سویه است؛انسان همیشه  تمایلی  به بیش ترین نتیجه راب

کند آن مقدار از حرکات اعضاي گفتار را که صدرصد براي تفهیم و تفاهم  او سعی می.کاهش فعالیت اعضاي گفتار و مغز دارد
بندد و با  ها را در ابتدا می کند و لب اولی را تلفظ نمی] پ [ ،]پ[تلفظ دو صامت الزم نیست،به کارنگیرد،مثال در واژه تپه ،براي 
] پ[بازکردن دهان براي :دوحرکت.(کند باز می] َ -[گذارد ودهان را براي مصوت یک درنگ در وسط آن، یک مرز هجایی می

  )96:دیهیم، .(گفته اند»قانون کم کوشیدن«به این جریان ،)دوم]پ [اول و بستن براي 

ها به مغز و ایجاد  شود ؛سرعت انتقال و ارسال داده در کندزبانان گرایشی ناخواسته ،اما شدید به قانون کم کوشیدن دیده می
مرز دو هجا نیز با درنگ بیش تري همراه است تا هجاها با شدت ادا .گیرد هاي گفتاري در آنان کندتر انجام می ارتباط با اندام

  .شوند

ها ي اختالل آوایی را آورده ،برخی از آواهاي صامت و مصوت در قالب یک هجا را ،در شکل  ترین واژهقاآنی که  بیش   
  .مممن،گگگنگم،توتوتو:نوشتاري با چندین بار تکرار نمایش داده  است؛مانند 
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  واجگاه ها و توصیف آوایی همخوان هاي فارسی

در آواشناسی سنتی به آن .شود فتار است که همخوان تولید میواجگاه یا محل تولیدواج ،همان نقطه یا محلی از دستگاه گ
هاي باالولب پایین؛نوك زبان و لثه باال؛نوك زبان و تیغ زبان و لثه باال؛تیغ  ها؛دندان لب:واجگاه ها عبارت اند از. گفتند می»مخرج«

ن و ابتداي سخت کام؛جلوي زبان و زبان و لثه باال و جلوي زبان و بخش آغازي سخت کام؛تیغ زبان و بخش آغازي جلوي زبا
قسمت جلویی سخت کام؛ مرکز زبان و سخت کام ؛عقب زبان و قسمت مرکزي نرمکام؛عقب زبان و قسمت انتهایی 

  .نرمکام؛تارآواها

ه هاي مختل معموال در آغاز کالم،هجاي اول تکیه دار قرار دارند ، استثنائا در شعر انوري  واژ هاي چهار ادیب ،واج در نوشته
  .شود در هجاي دوم واژه، درنگ دیده می» شک کمشان«ودر داستان هدایت در واژه / اي/قبل از ) کشیده](ص[، » حصیري«

  .، هردو لثوي است/ ن/و/ ل/تولید ) جایگاه(گفتنی است که در شعر بهار،درتبدیل واج الم به نون در واژه الف ، مخرج 

  

  ها کشش واکه 

تواند کم یا زیاد  طول واکه به اختیار گوینده می.گویند» کشش واکه«د واکه در شرایط عادي را زبان شناسان ،مدت زمان  تولی
/ها ي فارسی به دودسته کوتاه و کشیده  واکه. شود در عروض سنتی فارسی،که بر طول هجاها .شوند تقسیم می/او -اي  -آ/؛/        ُ

  )102: 1371ثمره ،. (تواند در وزن شعري اختالل ایجادکند نباشد،می پایه گذاري شده ،این کوتاهی و کشیدگی اگر بجا و مناسب

به نظر ،سه شاعر هنرمند ایرانی، که کند زبانی را در شعر شان دستمایه کارقرارداده اند، از این تنگناي عروضی غافل نبوده و   
انند شعر قاآنی که در هجاي پایانی واژه م.هاي مختل را رعایت کرده اند در جاهایی به اجبار، درست گویی و درست نویسی واج

  )بیت دوم.(آورده شده است) سالم و مختل(،یک واج با دو شکل» ششهد« و هجاي اول» پیش«

ها  در کالم مختل قهرمانان هر چهار داستان، کشش واکه.ها ،معموالدرزیر تاثیر بافتی است که در آن قرار دارد  کشش واکه
  .ددده؛گگگم؛انف؛مه مه مگه:مانند.ها نمود بیش تري دارد نقش تکرار در آنمتناسب با  همخوان ها بوده و 

  

  هجا؛ رشته آوایی پیوسته

اجزا سازنده هجا ،بدون درنگ و به طور پیوسته تولید .شود هجا در فارسی، از یک واکه ویک تا سه  همخوان تشکیل می
توجه به رسایی ].تار[در]ا[شوند؛مثال  کت هجایی تولید میصداهاي هجایی، رساترین عنصر هجا اند و با بیش ترین حر. شود می

ها  ها همان مصوت صداهاي هجایی در بیش تر زبان.شود صداهاي هجایی موجب بهتر شنیده شدن و موسیقیایی تر شدن هجا می
  )38: 1370مشکوه الدینی، .(ها هستند صداهاي غیرهجایی معموال صامت.هستند

ها فقط از لحاظ آوایی و  هجا دربیش تر واژه.دهد ها ،در نقاط خاصی از زنجیره آوایی روي می برش هاي آوایی  در درون واژه
« نمونه برش هجایی در واژه).129: 1370مشکوه الدینی،.(گیرد شکل می)هاي واجی ،دستوري،معنایی بدون ارتباط با نقش(تلفظی 
  ]ریک-تا:[چنین است» تاریک
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هجاهاي ) 131: 1370مشکوه الدینی، .(قله هجا،همان مصوت هجاست.گویند»ه هجاقل«هسته هجا،مشخصه بخش آوایی هجا را
+ واکه+همخوان (و بلند ) همخوان+واکه+همخوان(،متوسط) واکه+همخوان(کوتاه:  زبان فارسی سه نوع است

  )138: 1369حق شناس،)(همخوان+همخوان

ي مختل از هر هجاهاین، همچن.دهد یمیان قله هجا رخ پاو  یقا در مرز هجادقي مورد نظر،اختالل، ها داستاني مختل ها واژهدر 
  :هستند) ،متوسط،بلندکوتاه(سه نوع

  توتوتو ؛ :،مانندکوتاههجا ي 

  ل ل لخ  ؛ :ي متوسط ، مانندهجا

  .مممثل :ي بلند، مانندهجا

هاي آواشناسی را  و روش هاي تکلمی را مطالعه می کندو اصول ، نقایص تلفظی و بیماري» آوا درمانی«در زبان شناسی ،مبحث 
  )2: 1358دیهیم ، .(برد ها به کار می براي درمان این نقایص و بیماري

  

  هاي زبان نقش

دومین نقش .ایجاد ارتباط میان افراد اجتماع، مهم ترین نقش زبان است.هاي متفاوتی است در جامعه بشري ،زبان داراي نقش
ه را دارد؛ نقش عاطفی ،سومین نقش زبان است که احساسات و عواطف بشري را هاي فکري که عنوان تکیه گاه اندیش زبان،فعالیت
  )12:  1360صفوي ،.(توان  ظاهر کالم را  آراست زیبایی آفرینی، چهارمین نقش زبان است ؛بازبان  می. کند تعدیل می

ها  پیام  و زبان داستان.برد ها بهره می هاي این بزرگان  حامل اندیشه است، هرکس به اندازه استعداد خود از آن نوشته. بیفزایند
گوید،فقر پیرزن   چنان زیبا  نوشته ي انوري از پاك ترین احساسات و عواطف بشري می.پل ارتباطی است، بین هنرمند و خواننده 

شق به عشق ورزي قاآنی، احساس درونی شاعر و اندیشه حاکم وي بر ابراز ع.آورد توصیف شده که قلب خواننده را به درد می
ها  گوید وپیام همگانی تعلیم و درست آموزي را به انسان بهار با  مردم زمانه  صمیمانه سخن می.کودك، تامل برانگیز است

دهد و همه ي این  هاي روانی روزگار فریاد سر می هدایت از اجتماع و زورگویی و پرخاش گري و نابسامانی.کند یادآوري می
این بیان .اند تا اندیشه خود را هرچه بهتر و بیش تر با زیبایی هنري بیامیزند و به دیگران انتقال دهند بزرگان ،زبان را به خدمت گرفته

هاي دیگران،در کالم کند زبانانی نهفته است، کسانی که تا آن زمان بودند ،ولی، به  احساسی ،این بار به گونه اي متفاوت با نوشته
  . آمدند چشم نمی

  

  ار داستان ادبیتحلیل کند زبانی در چه

هایی  هاي باریک و متضمن دانش داستان هاي منظوم و منثور فارسی سرشار از زیبایی و جذابیت اند ،اما گاهی داراي نکته
توان به نتایجی دست یافت که با  ها می با تامل و مداقه در این داستان.ها نمی تواندزمانی در نظربگیرد هستند که تاریخ علم براي آن

هاي ادبی گذشته نگاهی  بحث زبان و مسایل زبانی در بین علوم، عمر چندانی ندارد،اما اگر قدري دقیق تر به داستان.ارزش اند
شود که افرادي با قلم  با دنبال کردن این خط سیر در ادبیات فارسی مشاهده می.بینیم هایی از این مباحث را  می بیندازیم،سایه روشن
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به -هرچند اندك بودند-ها پاي کندزبانان جامعه را  آن.ی پرداخته  که دیگران از آن غافل بودندشیواي خود به معرفی مباحث زبان
  .هاي خود کشانده  و نقش تاثیر گذارآن ها را برجامعه زبانی و ادبیات  نشان داده اند داستان

الوه بر این که تایید و تاکیدي است بر هاي  انوري،قاآنی،بهار و هدایت، ع هاي کند زبانی درکالم  قهرمانان داستان بیان ویژگی
ها با مخارج حروفی نشان داده  شده  حضور کندزبانان  در جوامع گذشته ،به مطلب دیگري نیز توجه دارد،این که برخی از  واژه

دیگري که از این شوند،تصویر  گیرد و از این نظر گاهی مورد استهزا و تمسخر دیگران واقع می ها می که این افراد زبانشان بر سر آن
ها به نمایش درمی آید، بی توجهی اجتماع به آنان است که منجر به بروز ناهنجاریی هاي اجتماعی  شده ورفتارهاي  داستان

پردازیم که نتیجه تامل و مداقه بیش تر  در ابیات سه  ها ي شخصی  می در این جا به دریافت. ها سر بزند ناشایستی ممکن است از آن
  :.ته نویسنده موردنظر استشاعر و نوش

  

  هاي ادباي ایرانی هاي مختلف کند زبانی در نوشته نام

ها بیش از یک واژه و  لکنت با اسامی مختلفی آمده است ؛گاهی برخی از آن/درنوشته هریک از ادباي موردنظر ،کندزبانی
  :عبارت را براي نامیدن آن به کار برده اند

  .خواند می»الل  سخن«انوري این نوع سخن گفتن را   

نام دیگري است که در »گنگ «.کند معرفی می» طفل الکن«و» پیرکی الل« قاآنی، در همان ابتداي داستان ، هردو شخصیت  را 
  » ممن هم گگگنگم مممثل توتوتو«.نماید بیت پایانی براي هردو شخصیت پیر و کودك مطرح می

ها نسبت  اعتدال در کالمش ،چندگونه تعبیر و اسامی مختلف را به آن خواند،بلکه با رعایت هدایت، این افراد را  الل نمی
را براي » نصف زبان«و به نقل از داش آکل ، صفت»گیرد دانستند که او زبانش می چون می« دهد ؛گرفتگی زبان، در عبارت  می

  .آورد  کاکا رستم می

یت داستان او فقط شخص.»زبون) يآورزبان (=ن در طالقتادیبی زبا«:کند یمی معرفین چني خود،معلم را  مثنوي ابتدابهار در 
  .  دهد یمی  گیژ وین ارا به »گفتار سست«یانی ،عبارت پایات ابی دارد  ، در زباناختالل  مشکلدر یک واژه ،

  

  هاي مختل چهار ادیب  و  واج 

اي دوم ،واج اول را مختل نشان به جز یک بار که در هج.دهد انوري ، درهجاي اول و واج اول، گرفتگی زبان را نشان می
  ح ص صیري:دهد می

در نوشته قاآنی ،واجی در واژه اي با اختالل، تکرار و در واژه ي دیگر که شاید فاصله چندانی با واژه مختل ندارد،همان واج  
« و»تتو«در/ ت/؛واج )2بیت (» ششهد«و»پیش«در عبارت/ ش/واج : مانند.،بدون  هیچ گونه تکرار و بدون اختالل آمده است

  .تاتاتابم؛شاشاشامم؛ خخدا: دهد قاآنی، به هجا نیزتوجه دارد و گرفتگی زبان را در هجا نشان می) 3بیت .(»تقلید
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افزون برآن ، .شود بدل می» ن«به » ل«بهار در مقایسه با دیگران بسیار متفاوت عمل کرده است،در متن او،واج اول هجاي دوم ،  
،نوشتار آن را از آخر به )مختل و سالم(شکل زبانی و توجه بیش تر، در تایید و تاکیدتغییر شکل دو واژهاو براي نشان دادن شدت  م

  )13و  12بیت .(فا ونون و الف؛فا و الم والف. آورد اول در شعر می

  .شک کمشانخاخاخانه؛:مانند.دهد هدایت، پیوسته در هجاي اول و دوم و واج اول هجا، گرفتگی زبان کاکا رستم را نشان می

ها و هجاهاي  ها ي مختل ، تصویر کامل تري از واج رسد که  قاآنی با نمایش تعداد بیش تري از واژه به طور کلی، به نظر می  
  .آورد  مختل را در شعرش، به نمایش در می

  

  هجاهاي مختل در نوشته ي چهار ادیب/ها با واج کم ترین وبیش ترین کاربرد واژه

  :ج ها و هجاهاي مختل در نوشته چهار ادیب متفاوت اندها باوا تعداد واژه

  .ده؛حصیري؛لخ؛کنب؛نال:واژه5انوري، -

 ت؛ صبر؛ تابم؛ رفت؛تن؛ من؛تو؛گم؛تریاك؛ شهد؛ لب) هردوواژه دوبار(صبح؛ شام؛ : واژه 39قاآنی، -

د؛شکر؛ مالل؛ من؛ گنگم؛ مثل؛ ؛هفتاد؛هشتاد؛گنگ؛ اللم؛خدا؛ص)دوبار(خواهی؛مشتی؛کلت؛مغزت؛میان؛دهن؛واهللا؛ که کمتر؛می
  )هر سه واژه اخیر دو بار(تو؛

  .الف:بهار یک واژه-

کنند؛ شب؛خیلی؛ دیگه؛این؛پیدا؛ امشب؛خانه؛عقد؛  ؛ پنجه؛ می)دوبار(بچه؛ یه؛مگه؛به؛شکمشان؛قپی؛لوطی :واژه 21هدایت،-
  .تو؛را؛ نه

  : متفاوت عمل نمودندهاي مختل ، همچنین ،چهار ادیب در شماربه کارگیري برخی از واج   

  /.    ن/واج:؛انوري/ل/واج:  قاآنی)با چهار بار تکرار: (هاي مختل با کاربرد زیاد واج _

، /د/، /ل/واج :؛ انوري/ش/،/ك/ ،/گ/،/م/،/ر/،/ت/،/ص/هاي واج:قاآنی ) با سه بار تکرار (:هاي مختل با کاربرد میانه واج _
  ؛/ع/،/خ/،/پ/،/ل/،/ق/،/م/،/ي/،/ب/واج: ؛ هدایت/ن/

: ؛ انوري/و/، /خ/، /ه/،/د/،/م/، /ك/،/ت/،/ل/، /ش/،/ز/واج: قاآنی)باحداقل دوبار تکرار: (هاي مختل با کاربرد  کم واج_
  /.  ن//ر/،/ت/،/ ا/، /اي/،/گ/،/ك/واج:؛  هدایت/ ص/، /ك/واج

  :هجاهاي مختل در نوشته ادبا ،عبارت اند از 

،نَ:انوري_ ،لُ   .د ،صِ

،شا،ت:قاآنی_ توص،ش، ،ال،خُ که،ه، و، د، ،مِ م، ك، می،م، ك، گ، ت، م، ت، تا،ر،ص، ،لَ ش،.  

،تو،را،نه:هدایت_ اا،خا،ع، ،گ،اي،پِ ،شه،خِ لو،په،ك، ،قُ ك،   .به،یه،مه،بِ
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  :شوند ها و هجاهاي مختل به ترتیب زیر دسته بندي می بدین ترتیب، چهار ادیب براساس کاربرد واج

هایی که در واج یا هجااختالل  او تقریبا همه ابیات قطعه خودرا ، به جز یک بیت،  با واژه.است  قاآنی، در این میان رکوردار -
  .هشت بیت از نه بیت، حاصل هنرمندي اوست؛تقریبا باچهل واژه.دارند ، نمایش داده است

  .واژه مختل را در داستانش به کار گرفته است 20او بیش از .هدایت، در مرتبه دوم قرار دارد  _

  .واژه مختل در مرحله سوم جاي دارد 5انوري، با کاربرد یک بیت با _

  .گیرد بهار، تنها با  یک واژه در  آخرین مرحله قرار می_

  

  واج مختل  یا حرف مختل

آنچه که مسلم است در گذشته چنین .ازاصطالحات رایج و امروزي در زبان شناسی است »واج «مطلبی که قابل تامل است،
  .قرار داشته است»حرف « ده و اساس یادگیري زبان فارسی  بر پایهاصطالحی نبو

در تایید و اثبات این .هاي چهار ادیب ،منطقی است که هیچ جا سخن از واج نباشد ،بلکه اختالل در حرف است در  نوشته  
تکرار و اختالل دارد،در  /ص/شود که شکل  دیده می/  s/در شعر انوري با دوشکل نوشتاري  واج» سره« و» حصیري«سخن، واژه 

اختالل و تکرار  » صبح«واژه ي / ص/در شعر قاآنی نیزهمین واج در شکل .سالم و بدون تکرارآمده است / س/حالی که  شکل 
  . شود اختالل وتکراري  مشاهده نمی»سخن«در واژه ي/ س/و » مثل«واژه ي /ث/دارد و در شکل

  

  نتیجه گیري

این پدیده مقوله ایست که علوم مختلف مانند .دهد لی است که در تلفظ واج یا هجا رخ میکند زبانی یا لکنت زبان ، اختال
  .ها و مباحث زیادي براي تعریف،توضیح و درمان آن بیان شده است نظریه.روانشناسی و زبان شناسی به آن توجه جدي نموده اند

آنان دالیل لکنت را مسایلی چون .ل گفتاري جاي داده اندروان شناسان این اختالل زبانی را در حوزه اختالل یادگیري و اختال
ها و هجاها از  در زبان شناسی این پدیده در حوزه زبانی، آواها و واج.فقر ،مشکالت خانوادگی و اجتماعی و موارد دیگر دانسته اند

ایل روحی و زبانی کند با شناختن مس. نظر جایگاه وشیوه تولید  و ساخت آوایی و واجی وبرش هجایی  قابل بررسی است
  . ها در درست سخن گفتن کمک کرد توان به میزان زیادي به آن زبانان،می

زبانی  توجه خاصی نشان داده -پردازد،به این بحث روانی هاي مختلف ،به طرح مسایل متنوع می ادبیات فارسی که در زمینه  
ها از نظر هم نشینی،ترنمی ازموسیقی را در بر داشته  ر این واژهگیرند که اگ هایی  شکل می هاي هنرمندان  از  واژه نوشته. است

شاعران و نویسندگان توانمند و آگاه ایرانی ،درحوزه آوایی و موسیقایی حروف ،مبانی و .باشند،دلنشین ترو شنیدنی تر خواهند بود
ها از سر تفنن  پر واضح است که این.ه اندها را به کار  برد هاي خود آن ها  به خوبی وارد شده و در نوشته مخارج حروف و واژه

شاعري نیست،بلکه به سبب نیاز و نهادن رسالتی بر دوش  حروف و کلمات در رسیدن به اهداف و بهره بردن ازسوي هنرمند است 
و هدایت ،در  برخی از این شاعران و نویسندگان توانمند، چون انوري،قاآنی،بهار.هاي هنري خود را به دیگران انتقال دهد تا تجربه
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ها و حروف و هجاهایی را تعمدا به گونه اي غیر متعارف به کار برده  هاي مختلف تاریخی، در البالي کالم شیرین خود ،واژه دوره
پیش از همه این مسایل، آنان  نگاهی گذرا به وضعیت کند زبانان دارند ؛گروه اندکی از .اند تا به اهداف خود جامه عمل بپوشانند

ها می گذاردکه در  سپارد؛برخورد مردم با آنان و مشکالتی که جامعه پیش روي آن گاهی اجتماع آنان را به فراموشی می جامعه که
انوري از پیشروان  طرح  مشکالت کندزبانی در ادبیات فارسی است؛ .گردد  هاي روحی درآنان می نهایت منجر به برخی از بیماري

با نمایش مناظره دو شخصیتی که زبانشان لکنت دارد و بهار، بامتانتی خاص وزبان رسمی تر قاآنی ،مقلد وي ،در شکلی افراطی تر 
هدایت نویسنده ي زبردست،با نثري شیوا و امروزي تر به مساله .کنند از دیگران، با یک واژه  نارسا در این زمینه هنرنمایی می

  .نگاهی نو دارد

ان یا عناوینی چون گنگ،الل،الکن،نصف زبان،گرفتگی زبان وگفتار سست چهار ادیب  در مواجهه با این پدیده ،هریک عنو
  .را برمی گزیند

ها به طور مشترك در  هایی اند ؛آن نوشته هاي این بزرگان که متاثر از پدیده کند زبانی است، داراي وجوه اشتراك و تفاوت
کلی، از نظر آنان ،داستان تاثیر بیش تري بر شنونده و انتخاب نوع بیان داستانی،به طور واحد عمل نموده اند،زیرا در ارزیابی 

( هایی باواج ها و هجاهاي نارسا نیز اشتراك نظر دارند؛ اما ،در انتخاب و آوردن شمار خواننده دارد؛ همین طور در آوردن واژه
و قاآنی قالب قطعه، و بهار قالب  هایشان، متفاوت رفتار  کرده اند؛در بین شاعران ،انوري هاي مختل در نوشته واژه) اندك یا زیاد

هاي انوري،قاآنی و هدایت ، از نوع محاوره اي و غیر رسمی است؛اما، بهار، با زبان رسمی به  مثنوي را برمی گزیند ؛ زبان در نوشته
  .پردازد طرح مضمون می

ح است،مورد نظر ادباي ما نبوده شود که آنچه  امروز در علم زبان شناسی بانام واج مطر در بررسی دقیق ترچنین استنباط می
هاي  را در شکل s//شود که شاعري چون قاآنی در یک بیت ، واج ،بلکه سخن بر سر حرف است؛این مطلب از آن جا اثبات می

  . دهد اختالل و تکرار را نشان می/ ص/آورد،و فقط در شکل  می/ث/و/ س/و /ص / مختلف نوشتاري

هایشان  هاي خودقرارداده اند،اما روساخت داستان و عشقی را ژرف ساخت داستانچهار ادیب، موضوعات اجتماعی،فرهنگی 
توجه ودقت هنرمندان در .هایشان، گیرایی دوچندان و بیش تري  یابد ها با زبانی غیر معمول و لکنت دار تذهیب شده است تا نوشته

هجاهاي مختل به خواننده نشان /ن رادر انتقال واجها بر سر واج یا هجایی ، مهارت آنا شیوه بیان افراد کند زبان و درنگ آن
ها همگی عامی و از اقشار پایین  افرادکند زبان در این داستان.دهد،تا آن اندازه که گویی خود، زمانی لکنت زبان داشته اند می

  .جامعه هستند

ز درك مسایل زبانی و روانشناسی ناتوان نمایند که ا هایشان اثبات می در نتیجه گیري کلی از این مبحث، این هنرمندان در نوشته
هایشان به کار گرفته اند؛چنان که، هدایت در داش آکل،اختالل زبانی را   نبوده،بلکه به خوبی و شیوایی هردو مورد را در نوشته

نشناسان براي قهرمان منفی و پرخاشگرداستان برمی گزیند و شخصیت نیک داستان، زبانش الکن نیست و این درست با مطلب روا
کند  انوري، تصویر زنی تنگدست را ترسیم می. مطابقت دارد که پرخاشگري و نارسایی توجه ، یکی از پیامدهاي لکنت زبان است

همچنین به باور روانشناسان . تواند  عاملی در بروز لکنت باشد روانشناسان  در این مورد توافق دارند که فقر می.که کندزبان است
هاي متفاوت می توانندهمیشه در معرض این بیماري زبانی قرارگیرند،نوشته این بزرگان به این  سنی با جنسیتهاي مختلف   ،گروه

  .هاي درگیر با این بیماري زبانی،پیر ، کودك ، زن و مرد است ها،گروه هاي آن مورد هم توجه خاص دارد،چنانکه در داستان
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کند  از سویی، علوم مختلف هر روز با آن  آمیختگی بیش تري پیدا می.زبان در دنیاي امروز،در سطح وسیعی رو به رشد است
تواند راهی پر شتاب تررا در  پیش گیرد که به تحوالت شگرف  به نظر می.اما ادبیات همسو و موازي با آن حرکت آرامی دارد.

شاید اگر در زبان شناسی ،رشته اي با .هاي زبانی است هاي ادبی بسیاري هست که نیازمند بررسی ادبی منجر شود،هنوز نوشته–زبانی 
گرفت   هاي ادیبان دیروز و امروز، از دو زاویه همزمانی و درزمانی  مورد بررسی قرار می گرفت، نوشته شکل می» ادبیات زبان« نام 

ا عنایت خود ،راهی امید است بزرگان ادب و زبان فارسی ب.شد  هاي ادبی بیرون کشیده می هاي زبانی بسیاري ازدرون  متن و ناگفته
  . نوین را در این عرصه بازنمایند 

  

  :ها یادداشت

 یچرمفرش :نطع-1

  .چندیپ یمدارو را در آن  لیقباز  گریدي زهایچ کهي کاغذ:کاغذکی چکسه-2

  جو نیباچندواحد سنجش و مثقال برابر  نیکوچکترجو :به جوجو،نه به مثقال-3

  خوب:سره-4

  .دیرو یم راکدي ها آب و ها برکهدر  کهی نی نوع:وخلُ -5

ب-6 نَ    بافند سمانیرآن  افیالاز  کهشاهدانه  اهیگ:کَ
  ین:نال -7
  )148ص. (گوید حق شناس در کتاب آواشناسی به این سه مرحله رهش ،گیرش،گرایش می-8
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  شربدو هم م دیبوسع حافظ و

  )حافظ  اتیغزلو  دیاسرارالتوحارتباط فرازبانی ( 
  

  1یدهرامي مهد
  2يدیمش لیجل

  دهیچک
ی برخاسته و شکل متن، هر هینظر نیابر اساس . است گریدي خوانش متن در ارتباط با متون کردهایروی از کی تینامتنیب  

راستا  نیادر . کند یم حیتشرآثار و هنرمندان را  نیبي تگوگف، تعامل و تینامتنیب، گریردیتعببه . از خود است شیپاز متون  افتهی
ی، مشرب ادبژانر  کی جیراي ها سنتی جامعه، مردمی و همگانی، فرهنگ اسیسی و اجتماعي ها تیواقع، کساني یها شهیاند
ي اند اریبسي ا دهیعقی و روحي تشابهات دارا دیابوسعحافظ و . گذار است ریتاث ها ارتباط نیادر پر رنگ کردن ... و کسانی

 نیااست  نیای بر سعمقاله  نیادر . شده است دیاسرارالتوححافظ و  اتیغزلی دو متن فرازباني گفتگوتشابهات موجب  نیا که
ي تعامل و ها نهیزمی و رونیبی عوامل بررسبه  نکهیااساس، عالوه بر  نیهمبر . ی شوندبازخوان گریکددو متن بر اساس ی

ی شده تا نشان داده بررسو  لیتحل زینی اختصاصی و مکتبدو متن در دو حوزه ي   نیاخته شده، تشابهات آنها پردا نیبي گفتگو
  .ي با هم دارنداریبسي ها قرابت  شهیاندو  تیشخصاز نظر  دیابوسعشود حافظ و 

  
  
  .يا شهیاندی و مکتبحافظ، تعامل، تشابهات  اتیغزل، دیاسرارالتوحی، زبان، ارتباط فرا تینامتنیب: هاواژه دیکل

  

                                                        
  ی دانشگاه اراكفارس اتیادبي زبان و دکتري شجودان - ١

  فارسی دانشگاه اراك  اتیوادبزبان  اریدانش - 2
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  مقدمه

مطرح  1960در اواخر دهه ي  ستوایکر ایژولبار  نینخستدارد،  نیباختسوسور و  اتینظردر  شهیر کهرا  تینامتنیباصطالح   
با توجه به  توان یمهر متن را  تینامتنیببر اساس . ی چون روالن بارت، ژرار ژنت آن را بسط و گسترش دادندبانیادنمود و بعدا 

آنها را به هم مربوط  کهآثار وجود دارد  نیبیی معنا کشاکشی نوع. کرد کشفآنها را  نیبي ها ارتباطی و بازخوان گرید متون
و  ها خردهی از بست، سرهم آشکار اریبسی صورتی به همگي هنرآثار «  رایزی ندارد مستقل تیهوی متن چیهدر واقع . سازد یم

 شیپاز تار و پود از  دهیتنی در هم منسوج، بافت و شبکهي ها انگارهوابسته به  تینامتنیبو ... موجود اند شیپي هنر از ها پاره
ي ها تیموقعاثر، متون و مولفان مختلف، خوانندگان،  کي یریگ شکلدر ) 17: 1385آلن،( » .هاست خوانده شیپو از  ها نوشته
 لیاص افکاری حاصل ادبآثار  نیبنابرا. موارد است نیاهمه ي  انعکاسنقش دارند و اثر محل تجمع و ...  ی وفرهنگی و طبقات

  .شود یمگردآورنده محسوب  کمولف در واقع ی بلکه ستینمولف  کی
و  ابدي عزلت و انزوا نجات یتنگنااثر از  شود یمی موجب نامتنیبي ارتباط رو نیهماز  ستین گریدی جدا از متون متن چیه   

  . رود شیپتفکرات به  میعظ ریسملت شود و هم نوا و هم فکر با  کی نیآفرتخار و اف نیتحسیی از فرهنگ بزرگ و قابل جز
  .کرده اند فایاي ا کننده نییتعی نقش متن نایب هینظر شیدایپدر ... و انیگرا، صورت انیگرازبان شناسان، ساختار 

ی، دو زباندو اثر : دیگو یمي و .کند یمیی استفاده گفتگوگفتارها از اصطالح منطق  نیبي نشان دادن ارتباط برا نیباخت
مناسبت . مینام یمیی گفتگوی که ما آن را مناسبت؛ ردیگ یمقرار  گریکدی با یمعناشناختی مناسبت نوعگفتار مجاور ، در 

به  تینامتنیبدر نگاه او ) 122: 1377تودوروف،( ».ی استکالمي ارتباط گفتارهای تمام نیب) یمعناشناخت( ی مناسبتیی گفتگو
  .ردیگ یمی قرار شناسدر قلمرو فرا زبان  نیبنابراعلق دارد و نه به زبان؛ سخن ت
 ریمتن با غ کیروابط ي و. متمرکز گردد يروابط ساختار بر تینامتنیتا ب شود یژنت موجب م انهینگرش ساختارگرا   

پنج دسته  نیا. کند یمطرح م تیفرامتن با نام يرا در نظام بزرگتر پنج دسته نیو تمام ا کند یم میخود را به پنج دسته بزرگ تقس
  «:عبارتند از

ی اصلکه بدنه ي   -رامتنشیپمتن و  کی انیمارتباط : تیمتن رایپ -2.و اشارات اتیکنای، ادبنقل قول، سرقت : تینامتنیب 1-
 حیتوض، ریتصاوها،  سینو ریزو تشکر،  ریتقد، ماتیتقد، سر لوحه، باچهید، تریتعنوان، سر : متن را احاطه کرده است؛ مانند

ی متن ژگیورا  صیتخص نیاژنت ( ي از ژانرهاادسته  اژانر ی کمتن به ی کی صیتخص: تیمتنسر  -3. رهیغپشت جلد و 
 کی یحیتلو ای حیصري انتقاد ریتفس: تیمتن ورا -4.). ي استبندقابل صورت  زینی که توسط خوانندگان متن حالدر  داند یم

ی متنزبر  کمتن و ی کی نیبارتباط : تیمتن زبر -5.). است زیتماي قابل بعدی از مورد سختبه  تیمتنورا ( گریدي متن رومتن 
شامل .( است افتهتوسعه ی اشده ی حیتشر اانجام شده است ی رییتغي آن رواست اما  هیپای و اصلژانر که  امتن ی کی -ینیشیپمتن 
 )296-297: 1387چندلر، (».)ی و ترجمهسینوی، هجو، تکمله ادب دیتقل

اثر  کی انیرابطه م و یدو اثر ادب انیرابطه م. کرد میبه نوبه خود به دو دسته بزرگ تقس توان یم پنج نوع روابط اثر را نیا  
 زبرو  تیمتن نایو ب رندیگ یم يدسته جا کیدر  تیو سر متن تیرا متنو ،تیمتن رایپ يبند میتقس نیبر اساس ا. گرید يبا اثر
  .وجود داشته است زینی سنتدر بالغت و نقد  دیعقا نیای از برخ. رگید در دسته تیمتن
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هر بار به آن  کههنرمند است  انیب وهیشزبان و  نیای ولاست  تکراری، معنا قابل سنتو صاحب نظران  نیمنتقددر نگاه    
  :دیزدا یمرا از آن  تکرارو غبار  بخشد یمي تازه اجلوه 
  نامکررست شنوم یم کههر زبان  کز       عجب   نیوغم عشق  ستین شیبقصه  کی
  ) 110:  1387حافظ،(

: 1386منور،(» .ی بودکی یمعنعبارات مختلف بود و . آخر کهاول همان گفت . تصوف سخن گفته اند رانیپاز  ریپصد « 
200(  
 شهیاندشان از قرابت ن نیا کهي است اریبسیی معنا اشتراکاتي دارا کهی است متونحافظ از جمله  اتیغزلو  دیاسرارالتوح 

 که میباشی کسي جستجودر  نیزم رانیای فرهنگصدها چهره ي شاخص  نیباز  میبخواهاگر . دارد دیابوسعي حافظ و ا
از نظر . به اوست ها تیشخص نیتر کینزدی از کی دیابوسع شکی بي را با حافظ داشته باشد ا دهیعقي و فکرشباهت  نیشتریب

... ی ومذهبي ها يزیستی، هنجار دوستي، انسان شادو  دیامبر  دیتاکاز تعصبات،  زیپرهدن، ی، اهل مسامحه بوشیاندآزاد 
ی را تیب دیاسرارالتوح اتیحکاي از اریبس انیپادر البه ال و  توان یم کهي ابه حافظ است به گونه  تیشخص نیترمشابه  دیابوسع

  . از حافظ به عنوان استشهاد آورد
ی از مصادر کی دیابوسع خیش«. ي گذارده استوي بعد از ها نسل تفکراتو  اتیادبی بر قیمع راتیتاث دیابوسعمشرب    

ی صوف نیاي اعمال و اقوال و وسعت مشرب صفاو رندانه و  قیعمو سخنان  رکانهیزی عرفان عاشقانه است و روش پخته و اصل
( ».رود یمي و حافظ به شمار مولوو جالب مشرب عطار و  کاملی تجل نینخستی و عارف روشن دل و صاحب نظر واقع

 زین خیشآورده و  شیخواز خود را در معجون شعر  شیپی فارسی و ادب عرفان تفکراتحافظ عصاره ) 89: 1365ي، مرتضو
 مشتركی ژگیو نیابه  دیاسرارالتوحی در مقدمه کدکنی عیشف. از خود نبوده است شیپی عرفاني ها شهیاندی توجه به متون و ب

ي قبل ها ارزشو  ها ییبایزي مجموعه ي  کننده نیگلچو  کمالهر دو تن در نقطه ي « : سدینو یمو  کند یمآنها اشاره 
ي شعري ها تجربهی و عرفان نیمضام نیباتریزی از نیگلچدو اثر  نیادر واقع ) و سه ستیب:  1386ی،کدکنی عیشف( » .شندیخو

ی گاه. است نیشیپ خیمشا، عموما منقول از سخنان خیشسخنان  دیاسرارالتوحدر بخش دوم از فصل دوم . شده است نیچدست 
  . و دمنه است لهیکلی از قولنقل  245در صفحه  دیبوسعآنچنان که سخن . هم توجه داشته است گریدي ها کتاببه 

او و  ي ازذکر که شود یم دهید دیابوسعی بعد از عرفانی کتاب کمتر. است گرانیدآنها بر  ریتاث گرید مشتركي  نکته  
 نیچي خوشه ابه گونه  کو شاعران بعد از او هر ی کند یمموضوع صدق  نیا زیندر مورد حافظ . باشد امدهین انیمبه  کراماتش

  .ي او شده اندمعناخرمن لفظ و 
 کدامرندان هر  کوچهاز  کتابدر  کوب نیزرو  دیاسرارالتوحی در مقدمه کدکنی عیشفی محققان مانند برخهرچند   

ي رودو متن به طور مستقل رو به  نیاو  تیشخصدو  نیاداشته اند؛ اما  تیشخصدو  نیای از تشابهات برخی به وتاهکاشارات 
ي تشابهات بندعالوه بر استخراج و دسته  کهاست  نیای بر سعدر مقاله حاضر، . قرار نگرفته اند سهیمقاهم نهاده نشده و مورد 

و ژنت  ستوایکر اتینظربر  دیتاکبا  تینامتنیب دگاهیداز  زیني شده ا شهیاندرابت ق نیاموجب  کهی مشترکي ها نهیزمي، به فکر
  . ردیگمد نظر قرار   زیندو  نیای زبان مشتركي ها جنبهی از برخ، نیاعالوه بر . اشاره شود
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. ا اشاره شودی از عوامل تشابه آنهبرخبهتر است به  میبپرداز تیشخصدو  نیا مشتركي ها شهیاندی بررسبه  آنکهاز  شیپ
ي از جمله اریبس لیدالبه  تواند یمي ا شهیاندي و فکري دارد و تشابه فکرتشابه و ارتباط در گفتار نشان از تشابه و ارتباط 

  . مشابه باشد... ی واجتماع طیمح، کسانمشرب ی
  

  :ي دو متنگفتگوي ها نهیزم
 نگونهیا رایز. ستین سریم سندهینوعصر شاعر و ی اجتماعی و اسیسی بدون در نظر گرفتن مسائل ادبمتن  کامل درك 

هرچند . پردازد یمدر برابر آن به مخالفت  او ی کند یم دییتاآنرا   او شاعر ی گذارد یم ریتاثناخواسته بر شاعر  امسائل خواسته ی
ی از کی. شود یم هدیدی دوران آنها اجتماعاوضاع  نیبیی ها شباهتچهار قرن فاصله است؛ اما  بایتقر دیبوسعحافظ و  نیب

 شیدایپی به شناخت علل بستگي حدمساله تا  نیا کهآن است  افتیدري برای الزم آگاهی درجه ي  ادبمتون  دركي ارهایمع
 کهی تعارضاتی موظف است درباره ي حتو  دیبامنتقد « : امپسون معتقد است. هاست شهیاندی برخو عامل بوجود آمدن  زهیانگ

  )434: 1374،ولک( » .کندي ریگ جهینتبوده اند  کردهرا متالطم درون مولف  شود یمتصور 
. ي استگریدو رد  بیتخردر  کی هر یسع که، مذاهب و فرق مختلف است دیعقاجدال  دانیم دیبوسعدر عصر  شابورین  

هر چند سال  «.شد یمي ادیزعده  کشتارموجب  هیتنزی با معتقدان مشبهی و کرامي، اشعری و معتزلی، رافضی و سن نیبجنگ 
 گریدي ها فرقهیی از جودر توان داشت به انتقام  کهو آن فرقه تا آنجا  افتاد یم ها فرقه نیای از ک، قدرت به دست یکباری
  )کهشتاد و ی: 1386ی،عیشف( ».گرفت یمقرار  فانیحر، خود مورد هجوم گریدو با انتقال قدرت به دست گروه  پرداخت یم

بر ساخته از اجزا و  ها متناگر که « .ي جامعه را در خود وارد سازدهاي ولوژیدیاتعارضات و  واندت یممتن  ستوایکراز نظر   
ي که مشخصه زبان و گفتمان جامعه به شمار مستمر کیولوژیدیا التیتمای باشند آن گاه تعارضات و اجتماعي متن ها تکه

 اتیغزلو  دیالتوحتعارضات در دو متن اسرار  نیا) 59:  1385آلن،( ».انداز خواهند بود نیطن ها متنهمچنان در  زین روند یم
  .است افتهحافظ انعکاس ی

ي غزنوي به پادشاه محضراو  هیعل کهبود  ها یحنفی ها و کرام هیناحانجام شد از  دیبوسعدر حق  کهیی آزارها نینخستاز    
ي مرد نجایا« .شود یمعمق تعصبات آنها بهتر مشخص  میکنمحضر نوشته اند توجه  نیادر  کهیی ها جرماگر به مفاد و . فرستادند

 وستهیپ. دیگو ینمو اخبار  ریتفسو  دیگو یم تیبو بر سر منبر  دیگو یمو مجلس  کند یمیی صوفي دعوو  هنهیمآمده است از 
. من زاهدم دیگو یمو  خورند یم انیبرو مرغ و  نهیلوزو  کنند یمو جوانان رقص  دیفرما یمو سماع  کند یم تکلفي با دعوتها

یی ها جرمي است نه اتعصب فرقه  کی کهست  آشکار کامال) 69: 1386منور،( ».است انیصوفزاهدان و نه شعار  رتیسنه  نیا
  .کنندبر دار  انیصوفرا با جمله  خیش کردندی قصد حت ها بهانه نیهمرا به خطر اندازد و با  نید که

. ستینگر یمرا  ها فرقهو ...  ی و حکومتي، عامه، بازاراعم از  ها انسانهمه  ی انسان دوستانهنگاهبدون تعصب با  دیبوسع  
ی مانند سلجوقهر چند بزرگان . بود زینی حکومتي عامه مردم بود محل رفت و آمد بزرگان رایپذ نکهیاعالوه بر  دیبوسعخانقاه 

و خاندان او ارادت داشتند؛ اما  خیشه نسبت به هم شانیا ندگانینماو ... ی وورقان، خواجه بونصر الملکي، نظام چغرطغرل و 
نباشد  شانیا انیمی ارتباط نیچن کهی بوده است عیطب اریبس« :سدینو یمی کدکنی عیشف. ی نداشته استارتباط انیغزنوبا  ایگو
 و ها يریگسخت  شتریب) کشصت و ی:1386ی،کدکنی عیشف(».نداشته اند انیصوفی با خوش انهیممحمود و مسعود  رایز
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بر سر  تیبخواندن  کهي ادر جامعه . بوده است گریدو مذاهب  ها فرقهانجام گرفته توسط علما،  دیبوسعدر حق  کهیی آزارها
از ظاهر توجه دارد مورد آزار  شیب عتیشرکه به باطن  دیبوسعي مانند فرد نیقبه ی... سماع نارواست و دنیشن، ستین زیجامنبر 
  . ردیگ یمقرار 

. ي جامعه را فرا گرفته بودفضاي اکاریر، خفقان، فساد و نیمبارزالد ریامی حکمرانبه خصوص در هنگام  زیندر عصر حافظ 
ی گمانوحشت و بد ..... ي به فساد داشترواحوال عامه  کهي بود روزگار«: کند یموصف  نیچنزمانه ي حافظ را  کوب نیزر

 تواند ینماو )  275: 1373، کوب نیزر(» .ی نگذاشته بودباقی نمیاجا  چیهو خشونت در  دادیبگشته بود و  رهیچ زیچبر همه 
 قیتشوي  به و. یی نداشتاباخون  ختنیراز  که نیمبارزالد ریاممورد خطاب قرار دهد، بخصوص  میمستقاشخاص سرشناس را 

ناروا و  خطرناكي ها کتاب«  کهو متعصب بود  ریگافراط داشت و چنان سخت  منکری از نهي امر به معروف و اجرافقها در 
  ) 51: 1387، کوب نیزر( » .کنندو نابود  ندیبشوفرمان داد تا  زینمحرمه االنتفاع را  کتببه اصطالح آن روزها 

ي  بر حذر وي ریگتا خود را از موضع  دهد یمقرار  شیخوسخن  غیتحافظ گاه خود را رندانه همراه با او مورد اصابت 
  .  دارد

  کنندی رمیتزوي همه بنگر کینی و محتسب     چون مفتو حافظ و  خیش کهی خور م         
  )195: 1387حافظ، (  

است، مسائل زمانه را  کردهو با تمام وجود احساس  ستهینگرو مسائل را با دقت نظر  ستهیزی اجتماع نیچندر  کهي هنرمند
 وتیال. اس. یت. ستیني شاعر سوي جامعه از افض رشیپذي معنابه  نیای ول. سازد یم انینماناآگاه در اثر خود  اآگاهانه ی

ی دو اجتماعی تیوضع دییتافرهنگ موجود و  انیب، کند دییتا دیز یمدر آن  کهي اجامعه  دیباشاعر  که ستین نیچن« : سدینو یم
 1374،ولک( » .ی وا دارداجتماع عتیوضسرسختانه با  تیضدشاعر را به  شیخوفرهنگ  انیب کهمتفاوت است بسا  کامال زیچ
ي احمد( »ی واقعجهان  ای یاجتماعي ها تیواقع« شود یممتون  نیبیی که موجب ارتباط محورهای از کی ستوایکر)  327:
ی متن مدد تیموقعبه بافت  کهیی دانست معنامانند  توان یمی را اجتماعي ها تیواقعگونه موارد  نیادر . داند یم) 328: 1380،
مخالفت با . شود یمی حاصل اجتماعي ها تیواقع نیاي  با ارجاع  به حدمتن مورد نظر تا  يمعنا، گریدبه عبارت . رساند یم

  .یی داشته باشدها شباهتو حافظ با هم  دیبوسعي از سخنان اریبسموجب شده  گریکدبه ی هیشب بایتقریی فضا
موضوع خود  نیای است؛ کفظ یو حا دیابوسعمثال مذهب کالمی . توجه داشت زین گریدبه عوامل  دیبا گریدیی سواز     
در رابطه با ).  110حافظ،/ 193رك منور، ص.(دو متن شده است نیبي گفتگوو  تیشخصي دو فکری مشابهت نوعباعث 

از  تیشخصدو  نیا مشتركدر استفاده  شهیری تشابهات گاه کهموضوع هم اشاره داشت  نیابه  دیباي دو متن گفتگوو  وندیپ
  ).301منور ص/ 36حافظ ص (مانیسلمانند اشاره به داستان  .ماخذ دارد کقتباس از یا ای ثیاحادو  اتیآمفاد 

 ردیگ یمقرار  تینامتنیب طهیحکه گفتار آنها را در  تیشخصدو  نیاتشابهات و وجه مشترك  نیتروجود مهم  نیابا     
  . آنهاست نیبي ا شهیاندي گفتگو

  
  ي ا شهیاندتشابهات 

  .یاختصاصحوزه ي  گریدی و مکتبنخست حوزه ي : ی قرار دادبررسدر دو حوزه مورد  توان یمدو اثر را  نیاتشابهات 
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  یمکتبحوزه 

ی فرهنگنظام و مشرب . وجود دارد قیعمي وندیپارتباط و  شوند یمی خلق فرهنگ ستمانیز کدر ی کهي آثار نیبهمواره 
 شود یمامر موجب  نیاو  دیآثار آن حوزه به وجود آ نیب... و قیتلف، دیتقلی، تشابه، وستگیپی نوع شود یمموجب  کسانی
  رایز؛ کندی بازخوانآن حوزه  گریدو آن آثار را با توجه به آثار  ردیگي مخاطب قرار رو شیپ انهیگرا اسیقی هر چند دگاهید

ی متندر آنها  هک کند یمی معرفرا  تیموقعپنج  ستوایکر ایژول. شود یمي رهنمون گریدی خواننده را به متون نامتنیبسرشت 
فرهنگ -2ی واقعجهان  ای یاجتماعي ها تیواقع-1« :ي آنها شناخته شودارو به ی ردیبگقرار  گریدی متندر تماس با  تواند یم

ي اری-4ي هنري ژانرهایی نهاقاعده ي -3 دیآ یمي از فرهنگ پارو  تیواقعبه چشم همگان  کهی مشترکدانش  ای یهمگان
و  هیپارا همچون  گریدی متنهر متن،  کهیی جاي از درون متن، ا دهیچیپ بیترک-5همسان  ی به متونمتن هیتکگرفتن و 

  )328: 1380ي،احمد( » .شود یمبا آن شناخته  وندیپو در  ابدی یمآغازگاهش 
به ی متنمانند  کهی است فرهنگهمان نظام و مشرب  ستوایکر ایژولآثار طبق قاعده ي دو  نیاموارد، رشته ي اتصال  نیادر 

 نیمهمترعرفان، . آنها شده است نیبی گفتگو نوعدو اثر موجب  نیای عرفانمشرب . رساند یمیی آثار آن حوزه مدد معنابافت 
است در همه  ممکنتشابهات  نیاگفته شد  کهالبته همانگونه . اند افتهدر آن پرورش ی دیابوسعحافظ و  کهی ست فرهنگبستر 

ي، زیستي مانند عقل موارد. ستین دیاسرارالتوححافظ و  وانید گانهرابطه ي خاص و ی کي یمعنای باشد و به عرفاني متون 
 زیندو اثر   نیای به آن توجه شده در عرفانآثار  شتریبدر  که... از لقمه حرام و زیپرهبودن،  ریپامر  عیمطی راه عشق، سخت

 شود یممحسوب   تیشخصدو  نیای عرفان شهیانداساس گفت  توان یمدر واقع  کهموارد  نیای از کما به ی. است افتهی انعکاس
  :  میکن یماشاره 
  
  ی  وارستگتعلقات و  ترك

 تركاز  کهاوست  ریغهرچه  کردن ترك. ي اهللا استماسوتعلقات و  ترك، سلوكو  ریسمراحل در  نیتری اساساز   
اند با رفتار و گفتار خود  دهیکوشاره بزرگان اهل تصوف همو. رود یم شیپخود  تركو تعلقات آن آغاز شده و تا  ایدن

ی را عقبرا محل اشغال و  ایدن هیصوف. سازند قیتشوتعلقات  تركي از نفس را نشان دهند و مخاطبان را به سمت رویپمضرات 
 منیارسته و از اهوال آخرت  ایدناز اشغال  کهی دلآن  خنک. و اشغال آسوده نخواهد بود میب نیبانسان « .دانند یممحل اهوال 

 اتیحکاي از اریبسی اصلي  هیمابن ) 188:  1386ي،ریهجو( ».وستهیپهر دو سرا بگسسته و به حق  نیاشده همت در 
 رونیبقدم از خود  کی کهآن است  "و آن داند یمقدم  کفاصله ي بنده تا حق را ی دیابوسع. موضوع است نیهم دیاسرارالتوح

» یمنپنداشت « بنده و حق را  انیمي تنها حجاب و)  61: 1386منور،( » انهیمیی در نوای می در جمله تو رسی تا به حق نه
 ریبرگ انیمی تو حجاب است؛ از من، پنداشت ستینی کرسعرش و  ستین نیزمي، آسمان و خدابنده و  انیمحجاب « : داند یم

  ) 287: همان( » .يدیرسي خداو به 
  زیبرخ انیمي حافظ از خودخود حجاب  تو        ستینحائل  چیهعاشق و معشوق  انیم      

 )229: 1387حافظ،(
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 کهي بود خود ترك نیهمبه خاطر )15:  1386منور،.(نگفت» ما« و » من« خود را   چگاهیه دیبوسعبه اقرار محمد منور،  
  ) 265: همان( دانست یم چکسیهبن  چکسیهي لقب خود را و

ی در اصلي محورهااز ) 14: همان(»آزاد باش دیآفرآزاد  تیخدا« : ي انسان از همه تعلقات استآزادمعتقد به  دیبوسع
شده  نیعجآنها  تیذهنبا  شهیاند نیا دهد یمنشان  دیبوسعی گذرا به گفتار حافظ و نگاه. ی استشیاندی، آزاد عرفانمتون 
دو در نگاه  نیاتضاد . ستي در دام دوست اریاسعشق،  رایزي و عشق با هم تضاد دارند؛ آزاددر ظاهر،  داند یم دیبوسع. است

آزاد  کونتا از هر دو « .زدیخ یمبر  انیمی از هر دو جهان، ترك خواسته ي خود و توجه به حق از وارستگي در مرحله ي و
  ...ينشوي بنده نگرد

  سو خواست کبنده شدم و نهادم از ی    ی نامد راستهمي و عشق چون آزاد       
  برخاست انیمگفتار و خصومت از   رواست     داردم دوست  کهپس چونان  نیز       

  ) 14: همان(
ي آزاد نیعي ریاس نیاي در دام عشق شد و ریاسی و بندگ ستهیشااز هر دو جهان آزاد بود تا  دیبا داند یمی بخوب زینحافظ 

  :است
  و از گفته خود دلشادم           بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم میگو یمفاش         

  )257: 1387،حافظ(
  عشق تو از هر دو عالم آزادست ریاس     ستیتو از هشت خلد مستغن يکو يگدا       

  )108:همان(
 تیبدان« : دیگو یم شیخومجلس  نیآخري در و. است انینما دیبوسعی در گفتار زندگلحظات  نیآخري تا ا دهیعق نیچن

) 132: 1384ابوروح، ( ».است دهیآفری ستیني براشما را . تاو هست بس اس که میگفت. مینکردی ما شما را به خود دعوت ک
  :کند یماشاره  شهیاند نیهمي حق است به سوي مرگ و پرواز روح به محتوابا  کهی غزلدر  زینحافظ 

  زمیبرخقدسم  و از دام  جهان    ریطا      زمیبرخسر جان  کز کووصل تو  ژده م       
  زمیبرخ مکانو  کونی خواجگاز سر ی      خوان شمیخوگر بنده  کهي تو والبه       

  )269: 1387حافظ،(
  

  یاختصاصتشابهات   
دو متن  نیای در فراوانبازتاب  کهشود؛ اما از آنجا  دهیداست  ممکنهم  گریددر متون  آنکهگونه تشابهات با وجود  نیا  

ي جا توان یمي گریدمتفاوت است در گروه  گرید نایصوفی از برخ شهیاندي و با رفتار و زیهنجارستی نوعي  هیپادارد و بر 
 شیستای به ظواهر شرع، توجهی بي، ویدنی، تمتع از لذات ستیزی و شاد باشآنها عدم تعصب، شاد  نیمهمتری از برخ. داد

  .است... و هیمالمت
  عدم تعصب -1
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تعصب نداشتن آنها در برابر ظواهر  سازد یم کینزداز هر موارد به هم  شیبرا  تیشخصدو  نیای و آنچه اصلي محورهااز 
هر . ابدی یمی تجلدر رفتار و گفتار آنها  شهیاند نیادو متن  نیاي جاي جادر  کهي ااست، به گونه  گرانیدي خطاهامذهب و 

منور، ( دهد یممذهب نشان  نیاي برتری و شافعي به مکتب وی وابستگي به ادیز دیتاکی است و محمد منور شافع دیبوسعچند 
 نیای به توجهابن منور « : سدینو یم ریما تسیفر. مسائل نداشته است نیای به چندانتعصب  دیبوسع؛ اما در واقع )216: 1386

ی ساده سخناناو با )81:  1378،ریما( » .ی بوده استحنبل، ابوالعباس قصاب در آمل دیابوسع ریپ نیآخرموضوع نداشته است که 
ي و، دیگو یملعنت  خیشي خود به نظري با کوته ای رافضی که هنگام. کند یمبرخورد  گریدي ها فرقه روانیپبا  قیعماما 
( » .ي راخداي برا کند یماو لعنت بر باطل . و او بر حق میباطلکه ما بر  داند یم، چنان کند ینماو لعنت بر ما »: دیگو یم

را بر  گریدهر فرقه ، مذاهب  روانیپ شود یمب موج قتیحق دنیندو  قیعم، عدم درك دیبوسعدر واقع در نظر )93: 1386منور،
  :دیگو یمباره  نیاحافظ در . خطا بدانند

  ره افسانه زدند قتیحق دندیندجنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه            چون        
  )187: 1387حافظ،( 
» ی النارفو اثنتان و سبعون  هیناجرقه منها فرقه، ف نیسبعی ثالثه و علی امتستفترق « : افتراق ثیحدبخش آخر  لیتاودر  خیش

ی، خواهی و خود نیب شتنیخودر واقع ) 298: 1386منور،( »ی نار انفسهمفی عنی« : دیگو یمبه آن اشاره دارد  زینفوق  تیب که
  .هاست اختالفی اصلعامل 
. ی از تعصب داردخالي رفتار، ندشد یمي، مطرود بوده و گناهکار محسوب وي که در جامعه ي  زمان افراددر برابر  خیش  
« : شد و به شرابخوارن گفت ارانمانع ی خیش. قصد احتساب داشتند انیصوفو  خوردند یمی شراب جمعي اي در خرابه روز

ي شرابخواره گریدروز )230: 1386منور،( » .خوش دلتان دارد زیندر آن جهان  دارد یمخوش دلتان  ایدنخداوند آنچنان که در 
ی از خالکه  کند یمی زندگي احافظ که در جامعه ) 231:همان(  دیخوابانخانقاه راه داد، او را به حمام برد و در خانقاه ي را به ا

  :که کند یم هیگالاست از زاهدان متعصب  دیابوسعی مانند اشخاصوجود 
  مذهب است نمیاکه  دمیداری      زاهدان معذور مو جام  ارمن نخواهم کرد ترك لعل ی   
  )106: 1387حافظ،( 
ي وبخاطر تساهل  دیبوسعتوسط  گرید انیاد روانیپو  گناهکاراني از اریبس تیهداگفت افتخار مسلمان ساختن و  توان یم
 خواران یم روانشیپ شود یممانع  خیشی وقت. نگرد یم ها انسانی از تعصب به همه خالی، برادرانه و انسانی دگاهیدي با و. باشد

  .کشند یمدست  شیخواز فسق و فجور  را برنجانند، آنها
. دهند ینمی نشان نرمش چیه شوند یمی که حق الناس محسوب گناهان، آنها در برابر ریپذانعطاف  تیشخص نیابا وجود 

ي کفش صدای که با سالک گریدي جادر ) 239: 1386منور، (  کند یم رونیباو را ربوده بود از خانقاه  زاریای که سالک، خیش
و  کند یم زیپرهاز حق الناس  زینحافظ ) 100:همان.(کند یمنکوهش  سازد یمرا آشفته  گرانیدخود وقت و آرامش ناهموار 

  :داند یمي رستگاري را شرط آزارکم 
  ستینی گناه نیااز  ریغما  عتیشری کن       که در خواهی آزار و هرچه پمباش در    
  )131: 1387حافظ،( 
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  ي استآزاردر کم  دیجاوي رستگارحافظ      که  و ختم کن ازاریمدلش به ناله 
  )125: همان( 
:  1386منور،( » .یرسانی مسلمانی به دل راحتهزار راه به خداست بهتر از همه « : گفت خیشسخن همان است که  نیاو  
290(  

  یخوشدلی و باششاد . 2
که انسان  ردیپذ یمی صورت زمانی قیحقی دلخوش  تیشخصدو  نیادر نگاه . است هیصوفوجد و سرور از مسائل مهم 

رود دلها  دیبوسعهر کجا ذکر « : دیگو یم دیابوسع. ی گرداندتهی نفسانترك تعلقات کند و خود را از آرزوها و هواجس 
ی را ترك جهان خوشدلبه  دنیرسشرط  زینحافظ ) 300:همان( » .نمانده است زیچ چیه دیبوسعبا  دیبوسعاز  رایزخوش گردد 

  :داند یمعلقات آن ي و متماد
  ...کهن کار سبکباران خوش است رید نیکاندراز زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش            
  ي که احوال جهانداران خوش استنپنداری است  تا خوشدل قیطرحافظا ترك جهان گفتن    
  )113: 1387حافظ،( 

توجه  دیبا گریدیی سواز .  دو متن است نیاك مشتر نیمضامی از کبه آن ی دنیرسی چگونگی و خوشدلدعوت به     
و  اتیحکاي از اریبس انیپاي است که در رو نیهماز . شد یمی جمع خوشدلی و وقتموجب خوش  خیشداشت ابراز کرامات 

. ستینی کوبیپاي و خنده و شادتوجه داشت وقت خوش تنها مستلزم  دیبا».ی خوش رفتحالت«، آمده است خیشکرامات  انیب
) 265: 1386منور،( » .ستندیگرهمگان را وقت خوش شد و « آمده که  اریبس. ی استخوشدلی مصداق گاه زینو غم  ستنیگر
 نیهم. و اندوه نهفته است هیگری در گاهی قیحقي شاد گرید ریتعببه . ي استشاد نیعنوع غم،  نیاي ریتعببه  او ی هیگر نیا

  :شده است زیني شعر حافظ های پارادوکس برخ جادیاموضوع موجب 
  من است نیغمگکار نشاط دل  نیامن است      غم  نیدي بتان سوداي است که روزگار 

  )117: 1387حافظ،( 
  يویدنتمتع از لذات .3

به  توان یمرا  دیبوسعی زندگ. است تیشخصدو  نیاي مشترك ها یژگیوي از زهد خشک از دوري و ویدنتمتع از لذات 
. آمده است دیالتوحي تحمل کرده که شرح آنها در اسرار ادیزي ها اضتیري وی، زندگست در دوره نخ. کرد میتقسدو دوره 

 ها اضتیر نیاي در دوره دوم و....ي انگشت پا وروکردن خود در چاه از شب تا صبح، هزار رکعت نماز خواندن  زانیآومانند 
 نیهم. آمده است دیاسرارالتوحي جاي جادر  دیبوسع نیرنگي ها سفرهوصف . ي بهره برده استویدنرا ترك گفته و از لذات 
) ی کراممانند ابوبکر اسحاق ( ي راي که اصحاب محضردر . شد یم زین خیشدر حق  گرانیدی دشمنمساله موجب مخالفت و 

از  زینحافظ ) 69:  1386منور،.( ي دانسته بودندوي ها جرمی از کرا ی نهیلوزو  انیبرنوشته بودند خوردن مرغ  دیبوسع هیعل
  :ترك کرده نکیاکه  دیگو یمي گذشته خود سخن ها اضتیر

  ما به دست شراب دو ساله بود  ریتدبو عاقبت        میدیکشچل سال رنج و غصه 
  ) 202: 1387حافظ،( 
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ي چشم ویدناز لذات  تواند ینماو با زهد خشک مخالف است و .ي محض استاخروي محض و نه ویدننه  زینتفکر حافظ 
  :ی کندپوش

  ي باده مدامم دماغ تر داردبوز زهد خشک ملولم کجاست باده ناب       که   
  )150:همان( 

  شباب است امیاحافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظر باز         بس طور عجب الزم 
  )105: همان( 

  :و فرداست روزید شهیاندی فارغ از صوف. راستا توجه آنها به وقت است نیامهم در  نکته
  ی فارغ است از وقت و حالصاف کیلی ابن الوقت باشد در مثال      وفص     

  )400: 1382ي،مولو(
  :شمرد متیغن دیباچون وقت خوش دست دهد 

  ستیچ کارانجام  که ستینرا وقوف  کسدست دهد مغتنم شمار      کههر وقت خوش 
  )124: 1387حافظ،(

در حال خوردن  که دیبوسعاز  منکرانی از کي یروز. دانند یمي خود را مصلحت وقت کارهای برخ لیدل دیبوسعحافظ و 
ي چه خورد یم ابانیبدر  کهي چه طعم دارد و آن سر خار و گز خور یمساعت  نیا که نیا خیشي ا: پرسد یمبود  نیریشخربزه 

  )  36: 1386منور،(».هر دو طعم وقت دارد« :دهد یمپاسخ  خیش» .خوشتر بود کدامطعم داشت و 
   نمیبنشو خوش  خانهیمرخت به  کشم که    نمیب یممصلحت وقت در آن  ایحال              

  )280:  1387حافظ،( 
  به عفو خداوند دیام. 4

سبحانک و : يگویم وستهیپو  ریادگکلمات ی نیا، دیاباسعی« : گفته بود دیبوسعبه  نیاس، بلقسم بشر یخیشی کودکدر دوران 
به عفو  دیامدر واقع ) 18:  1386منور،( »ی عفوك بعد قدرتکعلبحمدك  ی حلمک بعد علمک سبحانک وعلبحمدك 

خاطر هنگام خواندن قرآن  نیهمبه . بر رحمت خداست نه عذاب او دیبوسعتوجه . شده بود دیبوسعی زندگی سرلوحه کودکاز 
ی خاصا به آن توجه ی که عرفقدس ثیاحادی از کی) 200: 1386منور،. ( گذاشت یمو عذاب را  خواند یمرحمت را  اتیآ
  :اعتقاد او به عفو خداست لیدلبه  زینگناه در وجود حافظ  لیمبتوان گفت  دیشا. است» ی غضبی من رحمتسبقت «

  به عفو اوست دمیامی و تیجنای از جناب دوست      کردم عاطفت دیامدارم      
  )122:  1387حافظ،( 
  ی که که خوب است و که زشتدانچه مکن از سابقه لطف ازل        تو پس پرده  دمیناام
  )133: همان( 
  یی داردخداي کش ما گرچه ندارد زر و زور     خوش عطابخش و خطاپوش درد ریپ

  )155:همان( 

  یاجتماعي تابوهای به ظواهر شرع و توجهی ب-5
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 نیفرامو  مناسکاهر ی بسته ظومذهبي علماي از اریبسمانند معاصران خود و  کهتر از آن است  قیعم دیبوسعي ها شهیاند
ي هودي یفرداز . تعلقات است تركاخالص و  هیپااسالم بر  نیددر نگاه او اصل . به عمق آنها توجه دارد بلکهی باشد مذهب
: دیگو یمبه او  دیبوسع. يآر دیگو یمي و» ياشده  زاریبي و بر شیخواز مال و جان  ایآ« :پرسد یممسلمان شود  خواهد یم که
  ».ي در آموزدورا به  نیمنافقي الالتا  دیببراست و بس حاال او را به نزد ابو حامد  نیهممن  گاهدیداسالم از « 

گاه به  چیهنه تنها  دیبوسع. ی نداردتیاهمی اگر بدون توجه به باطن آنها باشد در نگاه او ارزش و مذهب اماکنو  نیدظواهر 
 کن ارتیزرا  خاكآن « : گفت یمو  فرستاد یمبلفضل  ریپ خاك حج داشت او را به سر شهیاند کهي دیمرهر  بلکهحج نرفت 

  ):53:  1386منور،( ».تا مقصود حاصل شود کنو هفت بار گرد آن طواف 
  کرد ارتیزعشق را  کدهیمدر  خاك کهبرد     آنکسثواب روزه و حج قبول        

  )159:  1387حافظ،(
  ندارد سر حجاز میحرق آن از شو     افتوقوف ی تیکو کعبهطواف  کزدل        

  )226: همان(
 ای« : یی گفتحی. نهد انیماز او خواست آنچه را آورده با جمع در  خیشي از حج بازگشت ماورالنهریی حی کهی زمان ای

ی صدقمرد  نیاي صدق ورا: دیگو یمو   زند یمي انعره  زین خیش» !آنجا نه ارو ی میافتو ی میدیدو  میشدو  میرفت! خیش
  :خانه چه سود دنید، دیدی صاحب خانه را نتوان وقت)152:  1386منور،(».ستین

  نمیب یمی و من خانه خدا نیب یمتو           خانه  کهالحاج  ملکي اجلوه بر من مفروش 
  )281: 1387حافظ،(

و از عمق  دهیدرا  مناسکظاهر اعمال و  کهی است است کساناز حج در نقد رفتار  دیبوسعی تلق نیا« : سدینو یمی عیشف
ی مذهب اماکنیی ها تناقض جادیای پرواتر با بی تندتر و لحنحافظ با ) کصد و ی: 1386ی،عیشف(».ی خبر بوده اندبآن  سمیسمبول
  : دهد یمبا اسالم مخالفند قرار  کهي عناصر کناررا در 

  باز دیبه سر بپو ردیالحرام خم حافظ            اگر نم تیگرد ب
  ) 227:  1387حافظ،( 
از نظر باده خوار مانند خانه خدا احترام  البته . ی با اسالم ندارد قرار داده استمناسبت خم شراب که يالحرام به معنا تیب
  .دارد

قلندر است و مانند  انیصوفاز گونه  دیبوسعي او مثل ها شهیاند؛ اما ستینی خانقاهی صوف، دیبوسعحافظ هر چند مانند   
ي است معنومظهر لطائف  کهعبادت از آن جهت  اکلیهمتوسط به  انیصوف«چه . ظواهر باشد بندیپاکه  ستینمتوسط  انیصوف

ی غرقند و معانبه گفته خود در  کهقلندر  انیصوفبرخالف . است مکلفزنده است به حفظ صورت  سالکي بندند و تا پا
آن رسند  ریغآن صورت و  کمالول ی حصعنو چون به سر منزل وصول ی دانند یم قیطري صورت ندارند و صورت را پروا

  ) 624: 1380فروزانفر،(».ی شمارند میی قهقرا ریسی نوعاشتغال نفس را بدان 
ی از مفتدر نگاه آنها، . ی استمفت ها تیشخص نیای از کی. قرار گرفته اند تیشخصدو  نیامورد طعنه  زینی مذهباشخاص  

  :ستینی رغبت بی اهل راز باشد به آن ساقاما اگر  دارد یمحذر  ی خوردن برمرا از  گرانید آنکهبا . ي نداردخبرعشق 
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  هم هیفقو  خیشحافظ بخورد باده و     مه رخ و از اهل راز بود اری یساق
  )255: 1387حافظ، (

  کني بدهش گو دماغ را تر ا الهیپ    عشق مباز  که کند حتینص هیفقاگر       
  )303:همان(

و  نکوهش ستهیشاي است فردرا درك ننموده،  قتیحقتوجه دارد و  احکاما به ظاهر ی تنهمفت کهاز آنجا  دیبوسعدر نظر 
ی رفتنیپذي فتوتنها آن  زیندر نگاه حافظ )  220: 1386منور، .( آمده است دیبوسعی دانشمند و مفت تیحکادر  کهطعن؛ چنان 

  :انسان را به معشوق فرا خواند کهاست 
  صاحب فن ریپي فتوبه قول حافظ و      صحبت خوبان و جام باده بگو   ثیحد   
  )299: 1387حافظ،(

ی نسبت مثبتو نظر  ستینی خانقاهحافظ . ی استصوفي جامعه وجود دارد در مورد ها تیشخصدر نقد افراد و  کهی تفاوت
از  دیابوسعی لوی ندارد؛ مثبتی در شعر حافظ چهره ي صوفی کلبه طور . دهد یمقرار  نکوهشندارد و آنها را مورد  انیصوفبه 

 نکوهشو آنها را مورد  ستین نیباست به همه ي آنها بد  ستهیز یم دانیمرو  انیصوفبوده و در خانقاه و با  خیشخود  کهآنجا 
به . به اندازه ي روزگار حافظ نبوده است انیصوفي اکاریر، دیبوسعبتوان گفت در دوره ي  دیشاسوي،  گریداز . دهد ینمقرار 

  .دو متن متفاوت است نیای در وفص نکوهشهر حال، 
  

  جهینت
 نیمضام نیباتریزدو اثر،  نیادر واقع در . وجود دارد يآشکار ینامتنیحافظ ارتباط ب اتیو غزل دیدو متن اسرارالتوح نیب   
ظر همسو از من. ي بر آثار بعد از خود داشته اندادیز ریتاثسبب، هر دو  نیبدشده است و  نیچی دست ادبي ها تجربهی و عرفان
 نیاي از ادر حوزه ي نخست، پاره . ی کردبررسی اختصاصی و مکتبدو اثر را در دو حوزه ي تشابهات  نیا توان یمی شیاند

اما . وجود دارد زینی عرفانآثار  گریددر  شیکمابدو اثر است که  نیادر  کسانی یعرفاني ها شهیاندو  نیمضامی تجل، ها ارتباط
ی به ظواهر توجهی بتعصب نداشتن، تظاهر به . شوند یمي نمودار زیهنجارستی نوعي  هیپابر  ها هشیاندی، اختصاصدر حوزه ي 

یی در همسوی و خوشدلی و خوشباشبر  دیتاکي به ظاهر قابل احترام جامعه، ها چهرهي جامعه، نقد اشخاص و تابوهاشرع و 
صدها  نیباز  میبخواهی اگر کلبه طور ... . به عفو و  دیامي از زهد خشک، دوري و ویدنبه آن، تمتع از لذات  دنیرسي  وهیش

ي را با حافظ داشته باشد ا دهیعقي و فکرشباهت  نیشتریب که میباشی کسي جستجودر  نیزم رانیای فرهنگچهره ي شاخص 
  .   به اوست ها تیشخص نیتر کینزدی از کی دیابوسع شکی ب
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200 

  مردگان رمان سمفونیدر  زمانی ناهمخوانی
  1پور پیمان دهقان

  چکیده
در رمان سمفونی مردگان که در دو بستر زمانی بیست و چهار ساعته و چهل و دو ساله روایت شده است، به سبب یادایادهاي 

ي خشکبار  هایی در اشاره به روز حرکت اورهان، از حجره پی و سفر از حال به گذشته، ناهمخوانی در پی ذهنی، آمد و شدهاي
در روایت سیال معروفی، این ناهمخوانی زمانی، به سبب دو پاره ساختن موومان . شود ي شورآبی دیده می خانه معتبر به سمت قهوه

یاد شده » جمعه«هایی دیگر،  و در پاره» دوشنبه«هایی از متن، روز برادرکُشی،  یکم در رمان راه یافته است؛ تا جایی که در پاره
گیرد که از پنجشنبه  اي را در برمی دانیم عزم اورهان براي کُشتن برادرش، بستر زمانی بیست و چهار ساعته است؛ حال آنکه می

در این نوشتار، گذشته از . عه به دوشنبه رسیده استروزي زمستانی، درست سر ساعت دو بعدازظهر آغاز شده؛ اما نویسنده از جم
ي موومان یکم از سمفونی مردگان، این روایت ناهمگون را بیرون  یادآوري ناهمخوانی زمانی در روایت عباس معروفی در دو پاره

خی، اورهان را فارغ از اشراف اي و حذف زمان تاری از یک اشتباه زمانی نیز نگریستیم؛ به این معنی که با قائل شدن بر زمان اسطوره
، الهام یکتا در کتاب »چه کسی شاعر را کشته است؟«همچنین، نقدي بر نقدهاي هوشنگ گلشیري در . بر ماضی و مستقبل دیدیم

  .ایم داشته» از خشم و هیاهو تا سمفونی مردگان«و جواد اسحاقیان در کتاب ) »سمفونی مردگان«درونکاوي رمان (» ازل تا ابد«
 
  
  .اي عباس معروفی، سمفونی مردگان، زمان، زمان اسطوره :هاید واژهکل

  

                                                        
 ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی آموخته دانش ١-
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  مقدمه

گذرد و این رمان به نگر بسیاري از  ، زمانی در حدود بیست و سه سال می)1368(از نخستین چاپ سمفونی مردگان 
خود نویسنده و از زبان او در در شمار است؛ اگر چند به نگر ) 1336(عنوان شاهکار نویسندگی عباس معروفی  خوانندگان، به
ا این رمان، هنوز در فضاي ادبی و ».ام هنوز شاهکارم را ننوشته«هاي مطبوعاتی بارها شنیده شده است که  قلمرو مصاحبه ؛ ام

از ي پس  هاي برجسته عنوان یکی از رمان نگاران به هاي مطبوعاتی معاصر در میان نویسندگان، شاعران، منتقدان و روزنامه جریان
ها از رضا قاسمی،  ي ارکستر چوب نامه از هوشنگ گلشیري و همنوایی شبانه هایی چون جن انقالب شناخته شده و در کنار رمان

هاي ادبی به چاپ رسیده و مورد  هاي متعددي در مجله نیز در ارتباط با این رمان، مقاله. از سمفونی مردگان نیز نام برده شده است
سمفونی «درونکاوي رمان (دو کتاب نیز به صورت مستقل در پیرامون آن به چاپ رسیده است؛ ازل تا ابد نقدهایی قرار گرفته و 

گذشته از این موضوع، سمفونی مردگان با قائل . از الهام یکتا و از خشم و هیاهو تا سمفونی مردگان از جواد اسحاقیان) »مردگان
ت ر تیراژ فارسی بوده و به چاپ اشته، از رمانهایی در تجدید چاپ د هایی که سال شدن به محدودی هاي متعددي نیز رسیده  هاي پ

  .است
ي خشکبار معتبر  در این نوشتار، هدف اصلی تنها اشاره به یک ناهمخوانی زمانی در ارتباط با روز حرکت اورهان از حجره

، )در ادامه به چگونگی آن خواهیم پرداخت که(در واقع، اگر به زبان هوشنگ گلشیري . ي شورآبی بوده است خانه به سمت قهوه
ایم که پی جویی آن به نگر گلشیري، عملی  سخن بگوییم، در صدد ذکر یک ناهمخوانی یا اشتباه زمانی در سمفونی مردگان بوده

این پرسش با  البتّه، بیش از آفتابی نمودن ناهمخوانی زمانی در سمفونی مردگان یا هر اثر دیگري،. است» منتقدان شبه«ي  شایسته
اي، پس از چاپ کتاب، اهتمامی در صدد ویرایش اثر  نگارنده همراه بوده است که چرا و به چه دالیلی یک نویسنده در هر زمینه

  خود و بسامان ساختن آن ندارد؟
یابد  د یا درمیرس اي می هاي تازه هاي پژوهشی و تحقیقی مرسوم است که پژوهنده اگر در سیر پژوهش به نکته البتّه، در زمینه

تی شده است به تصحیح و ویراست آن در  که نکته اي را از قلم انداخته است یا به هر دلیلی در ایراد نظري، دچار صحو و زلّ
ت می چاپ ا در زمینه هاي بعدي هم ي رمان  براي نمونه، ممکن است خواننده. هاي ذوقی و تخییلی گویا این چنین نیست گمارد؛ ام

صادق چوبک، در ارتباط با عنکبوتی موسوم به آسید ملوچ که همزاد و همصحبت دیرین احمد آقاست به این  سنگ صبور، اثر
شود و  هایی از رمان، این وجود، زن خوانده می دوگانگی و تشکیک برسد که این موجود، مذکر است یا مؤنث؛ چرا که در پاره

دونی چرا اینجا گوشه کارتونکم  ین الشه عنکبوتی که از جنس خود منه میا«: هایی مرد؛ براي نمونه، از زبان آسید ملوچ در پاره
  ).18: 1352چوبک، (» .م این نر بود، من ماده. افتاده؟ همین دیشب کلکشو کندم

ببین، مدتیه این گوشه کارتونکت پاره شده . اي شاید براي اینکه زنی اینقده شلخته. اي تو خیلی شلخته«: از زبان احمد آقا
ش دهد گونه مورد خطاب قرارمی هایی دیگر، احمد آقا، آسید ملوچ را این که در نمونه در حالی). 20همان، ص(» .نکردي درس :

» .این اتاق خواب جناب مستطاب آقاي آسید ملوچ، عنکبوت منه«: گوید ؛ یا می)130همان، ص(» !حضرت آقاي آسید ملوچ«
  ).162-163همان، صص(
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توان دید که  کاهد؛ اما می افزاید و چیزي از آن نمی د ملوچ، چیزي به رمان سترگ چوبک نمیدانستن مرد یا زن بودن آسی
که بداند و بخواهد ناهمخوانی و  آن فرسا گرایش دارند، نویسنده بی هاي طاقت گویی درونی و درازنفسی هایی که بر تک در رمان

  .1مثبوت گردد که انسان سخت فراموشنده است یابد تا همراه با آن هایی در روایت مکتوبش راه می ناهمگونی
اي در  ورزید به گونه زندگی اصرار می هاي عریان ها و حقیقت هاي افراطی و بیان پلشتی گرایی صادق چوبک که بر واقعیت

بازي شود، که چندان مهم نیست؛  در آثار عباس معروفی نیز که بر زمان روایتش ناهخوانی دیده می وایت غیر خطی هاي افراطی، ر ْ
ولی، آیا . شود؛ که البتّه این نیز چندان مهم نیست اي دیگر از ناهخوانی دیده می ورزد، گونه ي جریان سیال ذهن اصرار می و شیوه

  منتقدان است؟  ها کار شبه زبان شد و صریح گفت که اشاره به این ناهمخوانی توان با گلشیري هم می
سمفونی مردگان داشته » اشتباهات زمانی«اي به  ، اشاره»ي شصت هاي دهه اي بر رمان حاشیه«تر، هوشنگ گلشیري، در  پیش

اي بر  هایی که در حاشیه نویسی اي به سمفونی مردگان نداشته اما در همان پراکنده چند، هوشنگ گلشیري، نگاه منتقدانهراگ. است
  .ستاي را یادآور شده ا هاي برجسته ي شصت نگاشته، نکته هاي دهه رمان

هایی به این اثر داده است که خود  هاي سمفونی مردگان تأکید کرده و نسبت گلشیري، با صراحتی که در نقد داشت بر ضعف
چه کسی «ي  هایی که گلشیري در مقاله یکی از ضعف. تواند به صورت جداگانه در نقدي بر نقد او مورد ارزیابی قرار گیرد می

ا آن را نکاویده تأکید بر ، بر آن انگشت »شاعر را کشته است؟ ذکر اشتباهات زبانی و زمانی و «: است» اشتباهات زمانی«نهاده ام
  ).464: 1، ج1388گلشیري، (» .منتقدان غیره بماند براي شبه

، )مپردازی زبانی و غیره که در این نوشتار به آن نمی(ي گلشیري پایبند باشیم، پرداختن به اشتباهات زمانی  اگر به زعم و ذائقه
ي  منتقدان به آن اشتیاق و اشتغال دارند؛ اما برخالف نگر شتابناك و تغییر جهت یافته یعنی شرکت جستن در فرایندي که شبه

گریز زده است، درنگ در اشتباهات زمانی، خود یعنی » وضعیت بازار نشر«گلشیري به سمفونی مردگان که پیوسته از متن به 
  .ي که گویا پس از چاپ رمان چندان مرسوم نیستامکانی براي ویرایش رمان؛ امر

منتقدانه است، باید گفت که خود گلشیري در نقدهایی در  اگر به زعم گلشیري، اشاره به اشتباهاتی از این دست، فرایندي شبه
تاي نقدي توان آن را در راس ست که نمی این مسیر گام برداشته است؛ براي نمونه، در نقد سمفونی مردگان، معترض موضوعی

ي به شمار آورد؛ آن همان، (» .خواند که در زمان رمان منتشر نشده است هایی می کتاب«: نویسد جا که در ارتباط با آیدین می جد
  ).477ص

کور، اودیسه، بینوایان،  باباگوریو، باغ اپی: ها یاد شده، عبارتند از خواند و در سمفونی مردگان از آن هایی که آیدین می کتاب
ها نام برده  خواند و یا با خود به همراه دارد اما از آن ها را می هایی که آیدین آن ي اموات و کتاب ت و مکافات، خاطرات خانهجنای
  هاي بسیاري که جابر اورخانی به همراهی پسر کوچکش، اورهان به تحریک ایاز پاسبان به عنوان شود و کتاب نمی

نقدي که گلشیري بیان داشته، در رمان اندیشیده است و آن این  رنگی براي شبه فی، تمهید کماما معرو. سوزانند هاي ضالّه می کتاب
اي به خواندن رمان به زبان فرانسه ندارد و  اما معروفی هیچ اشاره). 237: 1384معروفی، (» .کمی هم فرانسه بلد است«که آیدین 
  .دانند و بس؛ آنهم به زور ها را می عنوان این کتاب جابر، اورهان و ایاز هم تنها. ست ها به فارسی عنوان کتاب
، »آتش خاموش«ي  در مجموعه» ها اشک«اي دیگر، گلشیري در نقدي بر آثار سیمین دانشور در اشاره به داستان  در نمونه

گلشیري، (» .گونه که از مولوي دیوانی چاپ نشده بود همان«: نهد انگشت می) Anachronism(گونه بر ناهمخوانی زمانی  این
1376 :22.(  

                                                        
ون در نظر هایی، چوبک بد در لحظه. ست و احمد آقا، بیست و پنج سال دارد خورشیدي 1313زمان حال داستان در سنگ صبور مربوط به سال .  1

صادق : ك.براي نمونه؛ ر. که اصالً با یک آدم بیست و پنج ساله همخوانی ندارد گرفتن سنّ و سال احمد آقا، کارهایی به او منسوب کرده؛ حال آن
م. سنگ صبور. چوبک 177-178و صص 40ص). 1352جاویدان، : تهران. (چاپ دو.   
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نقد دانست؛ چرا که چه در مقام خواننده، چه در مقام منتقد، گریز و گزیري از این  گونه اشارات را شبه توان این در واقع، نمی
ي شتابناك گلشیري، در اشاره به روز حرکت اورهان از حجره به  آیا یکی از اشتباهات زمانی مورد اشاره. ها نیست دست درنگ

  ي شورآبی بوده است؟ خانه هوهسمت ق
بستر تاریخی «در بررسی » درونکاوي رمان سمفونی مردگان«ي  ، با عنوان فرعی و شناساننده»ازل تا ابد«الهام یکتا، در کتاب 

 بنابراین زمان حال داستان،«: ي شورآبی نوشته است خانه در اشاره به روز حرکت اورهان از حجره به سمت قهوه» سمفونی مردگان
  ».شود فصل زمستان و روز یکشنبه که اورهان از حجره به قصد کشتن آیدین خارج می. است 1355سال 
نوشت همین صفحه، با ارجاع به سمفونی مردگان، روز حرکت اورهان را چنین برجسته کرده  نیز در پی). 115: 1384یکتا، (
  ).همان(» .ز قبل از شهر خارج شده بودو او رو امروز دوشنبه استگوید  اورهان می 322ي  در صفحه«: است

ي سمفونی مردگان در ذکر روز حرکت اورهان از  تنها نویسنده توان دریافت که نه که با رجوع به رمان به آسانی می حال آن
ررسی خود ي شورآبی، روایتی ناهمگون و ناهمخوان ارائه کرده، بلکه الهام یکتا نیز در ب خانه ي خشکبار معتبر به سمت قهوه حجره

در ادامه خواهیم کوشید تا این ناهمخوانی زمانی را در اشاره به روز . بر نادرستی روایت ناهمخوان معروفی، اصرار ورزیده است
  :ي شورآبی نشان دهیم خانه حرکت اورهان در زمان حال داستان، از حجره به سمت قهوه

  ست ها ز ساعت خاسته جمله تلوین
  ت برستپرَست از تلوین که از ساع

    )موالنا(                        
 

  بیان موضوع
در . ي دوم از موومان یکم است رمان سمفونی مردگان، از پنج فصل ترکیب یافته است؛ با این توضیح که فصل پنجم، پاره

و موومان یکم،  1ي  ارهي موومان یکم، شم توان این رمان را چهار موومان اصلی دانست که موومان یکم، خود به دو پاره واقع، می
اي رمان در گفتگو است؛  ساخت اسطوره ست که با ژرف دو پاره ساختن موومان یکم، تمهید استواري. منقسم شده است 2ي  شماره

شود؛ بخشی نیز در سپیدي الیتناهی برف و سپیدي الیتناهی متن در  اي که بخشی از ازل داستان در ابد داستان روایت می گونه به
  .ماند یمناتمام رمان، پایان 

نینش بگذشته از  یسنده نوخودآگاه یا ناخودآگاه  کوششي متن، ا اسطورههاي  یهسویاندن نماي براین عامل تر مهمگرایی،  یدوب
به زعم میرچا الیاده، اسطوره کارکردي بیدارانه . ي یادآورانه استها آموزهزمانی و  یبی، خطیر غیت رواي  یوهشبستن  کاردر به 

بیدار کردن ماست و شکستن پوسته یا غالفی که مانع از رویت باطنی ماست تا ) روایت یا داستان اسطوره(نقش اسطوره «: رددا
ي ها آموزهی بر توکلیدرضا حمیز ن). 142: 1387الیاده، (» .بتوانیم چیزها را همانگونه که هستند، ببینیم و از جهل و نادانی به در آییم

ي در پنداري دارند، تذکاراي یادآورانه و  یوهشي، منش و معنوی و عرفاني ها آموزه اساساً«: کند یمید أکتگونه  ینایادآورانه 
یست؛ بل ني ناآشنا ا نقطهیدن به رسیش رفتن و پ، سلوكدر چشم عارفان . آوریم یمیزي از یاد رفته را به خاطر چ ها آنبرخورد با 

  ).552: 1389ی، توکل(» .یما افتاده از آن دور کهینی است آغازي  نقطهبازگشت به 
ی بر مبتنخود  کهي اثریاتی در آرسد؛ با اشاره به  یمنوا به گوش  یشپی مردگان، در سمفونیدارانه در رمان بین یادآوري نخست

ي در ابد یازلیانی جریش نماي براین عنصر بهتریک، سمفونیرخطی و نگارش غي  یوهشیدن برگزدر . ست يتذکاري ها آموزه
و چهل و ) حال(یست و چهار ساعته بی زمانیستاده، انتقال داستان بر دو بستر ا خاكي روبر  کهسر  ینْاي انسانِ براینی و زماي  یهاوز

شتوانیم  یمبر اساس آن  که-» ذهن«به » ینع«یشرفت داستان از پپرداخت و . است) 1355تا  1313(دو ساله   کهی را اصلی برادرکُ
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یم؛ همچون بدان» یذهنی برادرکُش«یابد،  یمییر جهت تغ» یخودکُش«ي به استوارید تمههیچ  یبماند و  یم یان رمان سترونپادر 
  . شود یم رو روبهیر تأخیق و تعویاري با بسدر لحظات   -کارامازوفی در برادران ذهنی پدرکُش

ش با  گونه استهاللاي براعت  یوهشن افشاء، به ینخست. یش افشاء شده استپین رمان، از ای در اصلي  یهدرونما به عنوانی برادرکُ
ر دنوشت رمان  یشانیپي مائده بر  سورهیات آین مهم با اید دارد و تأک» مکُشبرادرت را «بر امر  کهست  یبزرگ تذکارو  تذکّ  مؤکّ

ین نخستمتضمن  هکي مائده  سورهیات آگذشته از . برخوردار است) Prospection(ی زمانیشوازِ پي ا گونهخود از  کهشده است 
یش بازگفت پشونده یا  تکراري  اشاره یشپی یا زمانیشوازِ پاست،  مکالمهي داستان در مرکزي  یهدرونمابا  کهی است برادرکُش
  .یاري داردبسي ها نمونهی مردگان سمفوندر ) Prolepsis Repeating(چندباره 

 تکرارین اعتبار، هر دم بدین ثابت است و عاسطوره، «: ست مکانی یبزمانی و  یبشود،  یمیده د ها اسطورهیش از همه در بآنچه 
، مکان، زمان و ها اسطورهدر ). 11: 1387ي، ستار(» .یگانه استبی منطق مکانی و زمان و علمیت علین، اسطوره با بنابرا... شود  یم

ت خود را از دست ماهمفهوم و  در واقع، . یان داردجري در آن ابدی و ازلی زمان بلکهیست نیخی تاردر اسطوره، زمان «: دهد یمی
  ).23: 1387پور،  یلاسماع(» .مکان است یبزمان و  یباسطوره 
ین زمان آغاز از طرف ا«: ي برخوردار استابدی اکنونیوسته یا پیتی ابداز  کهشود  یمید تأکین آغازبر زمان  ها اسطورهدر 

ي نوآغاز"ی نوعتوان آن را  یمیروز بوده و د کهوز همانقدر زنده است امر کهی معنین ااست، به  "یدائمیت ابد"ی نوعیگر د
یت فعلي آن، به علت انتها کهی معنین ای است به دورانین زمان، زمان ا. ینی مدام باشدبازآفرتوأم با  کهاي  ينوآغاز. نام نهاد "يابد
» .گردد یممدام دور خود  کهی است چرخه و یوستپست  اي یرهداکند و چون  یمین، همواره به اصل رجعت آئیم دایرفتن پذ
  ).141: 1383یگان، شا(

زمان با . یما زدهما زمان  که ام گفته ها مصاحبهگرچه قبالً در «: ورزد یمید تأکین موضوع همیی بر گفتگویز در ضمن نی معروف
ی خطذهن من . کند یمیدا پذهن ارتباط ین مسئله به ایگر دیی سواز . ی استمهمیار بسها دارد، و در رمان امروز عنصر  يبازما 
 کهیره است دای مردگان یک سمفون«: کند یمید تأکواري آن  یرهدا شکلیز بر نو ). 276: 1369ی، معروف(» .یره استداید شایست ن

د موجب یره، خوداهایی در دل یک  یرهدایدن تنواري و  یرهداین ا). 283همان، ص(» .خورند یمیره چرخ دایره در دل آن داچند 
ی معروفي عباس  نوشته) 1368(ی مردگان سمفون«: یري مورد اعتراض واقع شده استگلشدر نقد  کهي امرشده؛  تکراراسلوب 

ین موومان یکم و آغازو جز بخش ) اثباتش آسان است که(یاهو نوشته شده است هي خشم و  گرتهیقاً بر دق. ی استمتوسطرمان 
ي  دربارهیرعابدینی مآنچه ). 464: 1، ج1388یري، گلش(» .مکررات تکراررت است و اغلب یه فاقد قدبق کتابموومان یکم آخر 

یی بر اعتراض گو پاسخی در نوعی مردگان نوشته به سمفون) 1088: 3، ج1387یرعابدینی، م(» ي رمانتکرارهای از برخعلّت «
  .یري استگلش

صناعت باشد، آموزه است و در نگرش  که آنیش از به است؛ یانه مورد توجصوفیش از همه در متون بوارگی  یرهداید بر تأک
یش از همه با دوپاره ساختن موومان بي دوری مردگان، ساختار سمفوندر  1.مورد توجه بوده است سلوكي ها آموزهیانه و صوف

ي  یوهش، تکرارت و ید آورده اسپدینما سی در جهان شگرفشناختی  یباییزین، تدویان با قلم جرین ا. شده است گر جلوهیکم 
یک سمفونی خود بر ساختار معروف. کردی نفی کلّ طور بهتوان آن را  ینمشناختی خاص خود را دارد و  یباییزیت غا کهست  یجیرا

. کردماستفاده  A- B- C- D- Aمن از فرم . ي مختلفها فرمشود، با  یمیل تشکی از چهار قسمت سمفونهر «: است کردهید تأک
  ).286: 1369ی، معروف(» .ي داشتا العاده فوقیت اهمي من برااثر  یقاییموسمفهوم 

                                                        
ل). يمثنویت در روایقاي بوط(یا دري ها ارتاشاز . یتوکلیدرضا حم: ید بهبنگرباره  ینادر .  1 619صص). 1389ید، مروار: تهران. (چاپ او -

618.  
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استفاده از «: شود یمیده دیري گلشي در آثار هوشنگ دوري بافت  یافته کمالیفیت ک کهین باورند ایري بر شقهرمان  دکتر
یري، از جمله شازده احتجاب گلشي ها داستاني از شماردر  کهي آن، ابتدایت به رواي انتهاي در ساخت ماجرا و رجعت دوربافت 

 کهاي  یافته کمالیفیت کتواند محسوب شود، اما  ینمی مدرني چندان  یوهش، اگر چه کردتوان آن را مشاهده  یمیشه همو مثل 
» .یريگلشاي است مختص به  یوهش، البته تر بزرگي  حلقهي چندگانه در درون آن ها حلقهیجاد ایز ندهد و  یمیري به دورها گلش

  ).15: 1391یري، ش(
ي  همه. گذارد یمیش نمارا به  کمالیره دا«و ... »اي، بازتاب روان هستند، یرهداي ها انگارهي  همه«یز ن کمبلبه نگر جوزف  

ی مسئله مکاني  جنبهین ا. اند شدهیخته رو به قالب  یره محاط شدهدادر  کهیزاند، چیره قرار دارند یک دادر درون  کهیزهایی چ
، کمبل(» .گردید یمروید، و همواره باز  یمیگر دیی جاگویید، به  یم تركیی را جاشما  کهیره آن است دایوي دني  جنبهما ا. است

) 316-317همان، صص(ی آن در رمز زهدان تداعو ) مانداال(یره دای درماني ها جنبهاز  کمبل کهیز ن جا آن). 316-314: 1388
ي دوم از موومان یکم، اورهان در  پارهدر . یابد یمیت اورهان شخصردگان در ارتباط با ی مسمفونیی در نمودهاگوید،  یمسخن 
یداري بي  لحظهین نخستحضور مادر در خواب اورهان، در . است) يمجاززهدان (ین زمي مادر و خواهان بازگشت به جستجو

یر زو مادر حاال . یک بودتار. کردسر بلند . دآزر یمي سرد آخور پوست صورتش را  یوارهد. یدغلت«: شود یمگونه دنبال  ینا
زد،  یمبرف را پس «: ین فرو برودزمخواهد به  یمدر ادامه، اورهان دلش ). 286: 1384ی، معروف(» .و برف خفته بود خاكخروارها 

و بازدمش را داد  یمکشد، یک دم گرم فرو  یمین نفس زم کهیی آن جارفت؛  یمیر برف فرو زگرم  خاكکند و در  یمین را زم
ي مادر  دردانهیز عزبرادرش  بلکهیست ن» اورهانِ مادر« کهین است ای اورهان یکی اصلي ها عقدهاز ). همان(» .ها برفیر زلغزاند  یم

در هنگام مرگ، یکی از  کهین باور ا. کند یمکند و مادر را، مامان صدا  یمی رجعت کودکیان رمان، اورهان به پادر . است
ی مردگان، مادر به استقبال اورهان سمفوندر . شود یمیده دی مردگان و سال بلوا سمفونآید در  یمبه استقبال او یکان مرده نزد
گونه  ینای مردگان سمفونین موضوع، در ا. آید یم) یننوشافر(به استقبال دخترش ) یلوفرينسرهنگ (آید و در سال بلوا، پدر  یم

و در سال بلوا ) 252همان، ص(» .برند یمرا  ها زندهآیند و یکی از  یمبه سراغ آدم  اه مرده ها وقتی بعضچون «: شود یمبرجسته 
در ). 321: 1384ی، معروف(» .برند یمیشه همي برادر خواب آدم را ببرند،  ها مردهاگر  کهیادم آمد «: شود یمگونه یادآوري  ینا

در رمان تماماً مخصوص . یده استخوابدر سرسرا  روز انهشب هفتین در طول نوشافریت شده، روادر هفت شب  کهرمان سال بلوا 
» میرد؟ یماگر آدم در خواب همراه یک مرده برود،  کهیا راست است آ کردم فکر«: شود یم تکرارین موضوع ایز ن) 1388(
، به سر وقت او ي یوسفجابه  -مرده است که-یالق دید جمشچه بسا  کهدهد  یمیدین، اورهان را انذار آ). 204: 1388ی، معروف(
ید دبعد مادر را «: آید یمي مهربانانه به سراغ اورهان لبخندی اورهان، مادر با زندگیانی پادر لحظات . یاید و او را با خودش ببردب

  ).348: 1384ی، معروف(» .کشید یمیر شده بود، و با دو دستش، هر دو انگشت شست اورهان را سرازاز آسمان  که
یکی از . ین خواباندندشزمي روي داالن تو«: شود یمیده دی مردگان سمفونی آن در درمان کارکردره و یدادو مورد از حضور 

کنی،  یمجور  یناچرا «: گفتم. یدکشین خط زمي رودور طرح بدن را،  کامالًیول، با جوالدوز دورش را، اسماباربرها، به گمانم 
  »پسر؟

  ».یزدورنخین بماند زمي رومرضش «: گفت
ی آبدورش را با قلم . یالیري پنج  سکهي  اندازهبه  خشکیک قارچ . ي گردنم افتادمرویاد قارچ » .مثل قارچ من. هانآ«: گفتم

  ).31همان، ص(» .یامددرنیگر دیخت، و رید و خشکدو سه روز بعد قارچ . یدیمکشخط 
ي جهان، من کشورهایاري از بسدر «: اند هکردی اشاره روانیمارانِ بین موضوع در ارتباط با درمان ایز به نحورا یاوري  دکتر

یمن اید پلیروهاي نیخون شبیره از داین ایمار را در حصارِ بکشند و  یماي  یرهدای روانیمارانِ ببه دورِ  کهیران، معمول است اجمله 
ت تمامي الگو کهني روان، یعنی ساختاریش گراین اي نمادهايِ نامگذاریونگ در . کنند یم ی)Archetype of wholeness( ،
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 کالبدیلی از عالم و تمثي، به عنوان تانتريِ بودایینِ آیژه در ودر شرق و به  کهگیرد  یم کاررا به ) Mandala(اصطالح مانداال 
  ).106: 1387یاوري، (» .دارد کاربردیشینه و پانسان، 

و  مشارکتی از حسي، ابد یازلیت روا .ي و حادث بوده استثانوي امریایی، جغراف مکانیمی و تقوي زمان جستجوین، بنابرا
  .یب بودنغریب بودن است و نه قریستادن؛ ابه تماشا  ها دستاست و نه در دور  کردنیستن و تجربه زاست؛ حس  سهم داشتن

درست سر ساعت «یزیکی، یعنی فاز زمان . یر شده استتصوی خوب بهمکانی  یبزمانی و  یبیی از ها نشانهی مردگان، سمفوندر 
  ي خود را از دستمعناآید؛ اما در ادامه، زمان  یمیان مینی زمان، سخن به زمیر درآوردن بعد تصوي به برا» بعد از ظهر دو
کند، اما  یم حرکتی شورآبي  خانه قهوهی سرد از حجره به سمت زمستاني اورهان در ها گامیاده با پي پاخواننده با . دهد یم

یدن ابعاد کشیر تصوي به برا کهی مکانین بهتر. یش را از دست داده استمعنا مکانزمان و  هکآورد  یدرمیی سر جاشباهنگام از 
ی خواننده با اورهان به وقت. 1ست یشورآبي  خانه قهوهی انتخاب شده است، المکانی و الزمانیدن کشیر تصوي و به ابد یازل

یله و طو، یا یک روست روبهی متروکي  خانه يشو  مردها ب کهشود؛ چرا  یمفارغ  مکانرسد از زمان و  یمی شورآبي  خانه قهوه
یش برارا » یر بخواب نترسبگ«یی الالخواباند و  یمکند، او را در آخور  یمیش باز رویرمردي ناشناس در را به پ کهاصطبل 

  .یز از او بدزدنرا ) یءشي  مثابهزمان به / ساعت(ی زمانترین عنصر  یجراخواند تا  یم
ي  نامه یشنمای اشاره شده، معروفیدن زمان در آثار عباس دزدیء و شي  مثابهدر آن به ساعت و زمان به  که ياثرترین  یاصل

ي  یلهوسین تر مهمره در حال حاضر ساعت  یمداره یادش  کهیبی شده غریب و عجیر مسائل درگبشر «: است» ي ماها خاطرهآونگ «
  ).26: 1386ی، معروف( ».یت به یغما رفتهمالکیشه همراه همزمان . یاستدن

  ی به اعصاربه آسانیی، انسان را راهنما سان بهآید و  یمیرون بیء محض بودن شی از معروفدر آثار  کهیائی اشین تر مهماز 
ي یا ا اسطورهیم زمان ترسي براعموماً . یی داردباالیار بسی بسامد معروفین موضوع، در آثار عباس ا. برد، ساعت است یمزمان  یب

: افتاده است کارسال از  یس، درستکاري آقاساعت  کهایستد؛ همچنان  یم حرکتیخی از تاریشین، زمان پت به اعصار بازگش
یعنی از . افتاده بود کاراز  کهشد  یمی سال سیش از بان را ساخته بود، اما  درستکاري اقایش پ ها سال کهیبایی بود زیار بسساعت «

به هر . یدنتپیگر دافتاد، قلب هم  کارساعت از  کهی وقتید از شایستاد یا اباز  حرکتظه از یک لح درستکاري آقاقلب  کهی زمان
ا ساعت  یمی لکو  لکافتاد و  کاردوباره به  درستکاري آقاقلب  کهین بود احال حادثه همزمان رخ داده بود و تنها تفاوتش  کرد، ام

یم ندرست رأس ساعت پنج و  ها عقربه. یندازدشب کاري نتوانست به تاداسبا تمام  درستکاري آقا کهوامانده بود  حرکتچنان از 
  ».در یک روز گرم تابستان 1325یم بعد از ظهر سال ندر ساعت پنج و . قفل شده بود

یز اشاره شده ن) ي ماها خاطرهسال بلوا و آونگ (ی معروفیر آثار سادر  درستکاري آقاي سازبه ساعت ). 18: 1384ی، معروف(
  .است

آمده بود  ها عقربهافتاده بود،  کارین از ماشساعت «: یر شده استتصوگونه  ینایا رؤزمانی در  یبیز نرمان تماماً مخصوص  در
یده خوابي صفر رویلومترشمار، هر دو کیک نگاه به ساعت، یک نگاه به . ... رسیدم ینمیی جارفتم به  یمي صفر، و من هر چه رو

  ).171-172: 1388ی، معروف(» .کشید یمیس خودش را خ پشت الكین مثل یک ماشبود، و 

                                                        
ارائه  خانه قهوه نیتر مهم کهی مردگان، سمفوندر . ابدی یم وندیپ» مرگ«یی با ها نمونهدر  کهی است مهم مکان» خانه قهوه«ی، معروفدر آثار عباس .  1

، معصوم از زین. شود یم کشتهی آقاجان، توسط پسران خانه قهوه کناردر  اوشانیسدر سال بلوا، . رگ رهسپار شودبه سمت م جا آناز  دیباشده، اروهان 
ي ریاث، خبر مرگ زن خانه قهوه کنار، در )يریاثمرد / الدوله یکپ( کوري بوف راوفرهاد،  کریپدر . است نینوشافر، رهسپار قتل پور یکی فروش یم
در . رساند یمو قاراچوگا او را به قتل  رود یمبه سمت مرگ  مازیتاي  خانه قهوهي از با یدلي و آهو، با یدلي  نامه شیماندر . شنود یمرا ) نیریش(

، ایدري  هیحاشی چوبي  خانه قهوهدر تماماً مخصوص،  زین. دارد» يشا سیزیا«ی با اندکي  فاصله، خدمتکاري زن  خودخواستهنسل برتر، مرگ  نیآخر
 .ی استمهم مکان
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یاروندگان در«در داستان . چرخند یمي ساعت به چپ ها عقربهي دور، ها گذشتهي بازگشت به برایگر، دیی ها نمونهدر 
رد؛ می یم، بعد از صد و هفت سال )ي از آدمنماد(یره جزي ها آدمي  همهعبدالجواد، پدربزرگ  کهی زمان، »تر یآبي  یرهجز
شیره را از جزی اهال کهیرمردي پ یستاده است با ادر ساحل  کهي مردي ذهن  یچهدرییع او، از تشکرد؛ در روز  یمی منع برادرکُ

از «: دهد یمیوند پ به همیروز و امروز را دهاي  یبرادرکُشبا لطافت  کهرویم  یمي دوري ها گذشتهیه به مرثی و خوان شروهاستمداد از 
 چنگکیخته بر آوي ها جنازهکرد،  یمبه هر مغازه نگاه . آمد یمفروختند، و از قبرها دود  یمي آدم  جنازه کهگذشت  یمي بازار

آقا ": پیچید یمیی صداهاخرید؟  یمفروشید؟ یمها را  ینا؟ چرا کجاستجا  ینابپرسد  کهي پا گذاشت ا مغازهبه . خورد یمتاب 
ي بو. ید و در دهان او گذاشتبري را ا مردهاز گوشت  تکّهرا برداشت و یک  ردشکا دار مغازه ".، نوبت منهکنارنوبت منه، برو 

 ها اسب. ی درگرفتسختبعد جنگ . ... 1ي مردار را شناخت مزه کهبود  جا آني وجودش را لرزاند، و  همهي ا مشمئزکنندهعفن 
ی، معروف. (مردند؟ هرگز معلوم نشد یمه ي چبرای بود؟ و آن همه آدم جنگچه . کشت یمیرها آدم شمشکشیدند و برق  یمیهه ش

. کردچقدر گذشته بود؟ به ساعتش نگاه «: یر شده استتصوي ساعت به چپ ها عقربهدر ادامه، چرخش ). 332-331: 1383
همان، (» .چرخه یمی عوضهه، داره . ي ساعتو سر و ته انداختهباطریوز پفي  مردکه! عجب«: گفت. چرخیدند یمبه چپ  ها عقربه
شنیدم،  یمهام  یقهشقي نبضم را در صدا«: شود یمیده دی معروفزمان در آثار  معکوسیان جرین ایگري از دي ها نمونه). 332ص

). 107: 1388ی، معروف(» .نظمی در نظم یبنظمی،  یبنظم در . یال بودواوباشد؛  کردهی قاطي یک ساعت ها چرخدندهانگار 
یده د» ینچرفیوید د«ي  ساخته، »ین باتنبنجامیب عجمورد «ساعت به سمت چپ در  يها عقربهینمایی چرخش سي  نمونهترین  یعال
  .گردند یبرمبه عقب  ها عقربهجنگ،  شدگان کشته نکردني نقد خشونت و فراموش برایز نیلم فین ادر . شود یم

یان با حذف جرین اي، بدوان یم روزگارترسي براي ساعت، ها عقربهیستادن ا حرکتی و از الزمانیز گذشته از نیی ها نمونهدر 
توجه به  -ي یکدیگرند ادامهیوسته و در پیی به هم ها داستان که-» 2ي  شبانه«و » 1ي  شبانه«در دو داستان . گیرد یمیی صورت روشنا

. یسرپادر ) 1375(» 2ي  شبانه«گذرد و  یمدر تهران ) 1374(» 1ي  شبانه«؛ استشده  ممکن» یگونآنت«ي  اسطورهی با برادرکُش
ت درهم واقعیال و خیان ماش  یزندگ کهست  يمردداستان  ا » کروئون«نقش  کهي تئاتریگرِ باز. یخته استآمی را بر عهده داشته؛ ام

یگانه ببا تئاتر  کهي ا جامعهی در کروئونو با همان سر و وضع  کند پاكیمِ خودش را گرتواند  ینمرفته است، » برق«، ناگاه بهچون 
در  به خصوصیء داشت، شیش از بی نقش کهاي بود  یشی، ساعت، معروفي ها داستانیر سااگر در . شود یماست، حاضر 

 ها عقربه معکوسشد و یا با چرخش  یمیل مستح، »زمان«ي ها دنده چرخانسان در  کهیی جا؛ تا »ي ما خاطرهي ها آونگ«ي  یشنامهنما
یش از انسان، با قطعِ پیدن به انسان رس، بازگشت به گذشته تا »1ي  شبانه«ی خود بپردازد؛ در بازخوانگشت تا به  یبازمبه گذشته 

ي بشر بو. میرد یمرود، شهر  یم کهبرق «: ی اشاره شده استمعروفی در آثار پی در پین موضوع، ابه . شده است ممکنیی روشنا
ی برادرکُشي  اسطورهی داستان طرح اصلي  یهما بن کهیز ن» یدون سه پسر داشتفر«؛ در رمان )340: 1383ی، معروف(» .دهد یمیه اول

یماهاي هواپي  حملهبه خاطر  کهی وقتین موضوع، است، به  یفردوسیم ابوالقاسم حکي  شاهنامهیرانی و در گفتگو با ادر فرهنگ 
ین غارنشي ها انسان ي ناشناختهي گنگ و بو کهي ا حادثه... «: شود یمگونه اشاره  یناکنند،  یمي خانه را خاموش ها چراغی، عراق

  ).132: 1380ی، معروف(» .یش از انسانپانسان . داد یم
ت از تبعي؛ یا بدوی اعمال تکرارست بر  یديتأک بلکهیست نمقصود بازگشت به اعصار دور  کهتوان گفت  یمالبتّه  یعت طبی

ی را در قربان، شدن کشتهو  کشتنی اهربر سر دو  کهکند  یمیت تبعیه اولگري انسان  یوحشي زورمند از ها آدمیعت طب«: يبدو
یت، تبعیعت و طب«: نویسد یمیگري دي جادر ). 361: 1388ی، معروف(» .ی شدخواه کشتهی، نکشدهند؛ اگر  یمیتی مشابه قرار وضع

رافتاده یعت دوطبی در آدمهر . کند یمیعت رشد طبیت در دامان تبعخورد،  یمیر شیعت طبیت از پستان تبع. مادر و فرزند یکدیگرند

                                                        
 زین. 253ص). 1380: یخوارزمتهران، . (چاپ پانزدهم. سووشون. دانشور نیمیس: ك.؛ رشود یم دهیددر سووشون » يزر«در خواب  ریتصاو نیا.  1

 .34ص). 1384: تهران، ققنوس. (چاپ ششم. فرهاد کریپ. یمعروفعباس : ك.فرهاد؛ ر کریپدر رمان 
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).  338همان، ص(» .تواند زنده بماند ینم، نکشداگر . یدن نداردجنگی جز راه کهیابد  یمهمتاي جهان  یب مالکی، خود را وحشو 
یز در روزگار معاصر آم فاجعهی گسترده و شکلبار در  یبتمصي ها اسطورهیاتی حید و تداوم تجد، تکراریان خود سبب جرین ا

ی وحشاز ترس  ها آدمی؟ وحشگوییم  یمشوریم و بهشان  یمگناهشان را  کهاند  کرده یمین چه نخست يها آدممگر «: خواهد بود
ین و زراعت و دام و پرنده زمین همه ایندازند، وگرنه ب کاریگر را از دي ها آدمچرخ  کهآورند  یمي روشوند، از ترس به قدرت  یم

ا چرا به حق  ین همه در ادانند؟ چرا ما  ینمیخ تاریز از چیچ هیستند؟ چرا نخودشان قانع و نان و آب هست، به قدر همه هم هست، ام
  ).259: 1384ی، معروف(» شویم؟ یم تکراربختی  یرهت

یوند پیاوي دن ماتركی و جدال بر سر برادرکُشی با نوعبه  کهشود  یمیده دیستایی زمان ایی از ها نمونهیز نیکر فرهاد پدر رمان 
شد  یمخارج  تکراریقی موسین اعالم زمان از طنگسست و  یمکردند، لنگر ساعت  یم فروکش ها طبل کهیدم شن یمو بعد «: یابد یم

 کارشیم وخکه به عاقبت  آن یبداد،  یمیا پس دریی را به طالی ماهپسر سوم پادشاه  کهدیدم  یمو . دوید یم ها گامي  همهو در 
فاجعه از . یدرس تر کم سکه، اما به یک نفر یک کردیان قسمت همراه و ها تورکشین بی و آذوقه داشت اشرفهرچه . کند فکر
 جا آن. زد یمشد و در یک رحم گرم چمبره  یمبسته  ها نطفه، کردنجور بود، وقت قسمت  ینهمیشه هم. شد یمجا شروع  ینهم

سوخت و از  یمشد،  یمهاب یک ستاره ش کهکوفت  یمیگري دي  جمجمهبر  قدر آنداشت و  یبرمیکی سنگ  کهي آغاز بود  نقطه
  ).25-26: 1384ی، معروف(» .رفت یمیرون بي باز

» ساعت ساز«نام و نشان با  یبي »مرد«ي گفتگوگذرد،  یمي زمان ساز ساعتدر  کهي ما، ها خاطرهي آونگ  نامه یشنمادر 
خواند و یا از سر تسخر خود را  یم» من منم«ی خود را پوش نامیري با اساطسارق زمان است و همچون قهرمانان  کهي مرداست؛ 

ي شده بود، با کار کندهي درش رو کهي داشت ا نقرهقاب «: یر شده استتصونامد؛ ساعت با خشونت و جنگ  یم» آرامش کمال«
ي یک جنگ بزرگ بود، اون  صحنه ].دهد یمحالت  هاش دستبه [یزه به دست، نچند اسب، چند سوار . ي برجستهها نقش

 ها کشتهخون  کهی واقعیک جنگ . ي یک جنگ بزرگ بود صحنه... ، اون همه جسد ها ارابهدود باروت، اون  سربازها، اون همه
 کهي ا زمانههاي انسان به زمان و  اعتنایی یبیف لطی شکلنامه، به  یشنماین ادر ). 15: 1386ی، معروف(» . ها ارابهیده بود به چرخ پاش

آمده  اش خواهرزادهیی بر سر برادر و بالچه  کهیش چندان مهم نبوده برای حت ساز اعتسمرد . کند نقد شده است یمی زندگدر آن 
  .ی از دست بدهدزن گردني و باز زمانهایش را در  ییداراي  همهید بااست؛ او 

یی در روشنای خاموشیاید و با بیرون بتواند از نقش خود  ینمرا دارد،  کروئوننقش  کهي مرد، »1ي  شبانه«در داستان 
شان  یزندگیرون آمده و به سرِ خانه و ب) یالخ(یشان ها نقشیگران از بازیگر دکه  یحالماند در  یم» یکتاري هزارتوي ها دخمه«
یت، خود را واقعیال و خبا یکپارچگی  کروئونرنگش شده و رفته است؛ اما  یآبي رنویز سوار ن» گون یآنت«ی حت؛ اند رفته) یتواقع(

م  ت، واقعیال و خي مرزهایان برداشتن مي از براکه  ینای، گذشته از معروف. است کردهگُ کند، در ادامه،  یمرا حذف » ییروشنا«ی
ین چگذرد؛  یمیال تند خچقدر زمان در «: ي دهدابد یازلهاي  یهسوتر به داستان،  یشبگیرد تا هرچه  یم کروئونیز از نرا » زمان«
وقت ساعت  یچهساعت چند است؟ تو «... » ...چقدر گذشت،  واقعاًدانی  ینمتو  کهي گذشته  لحظهی یک کوتاهخورد، و به  یم

  ).338-339: 1383ی، معروف(» .يندار
، در »سال بلوا«در رمان . شود یممعنا  یبزمان  -یآموختنی بود نه آمدني غزنویی سنایر تعببه  که-ی چون عشق لحظاتو یا در 

را  ها ساعتتیک  یکتي صدا«: شود یمیم شده است گفته ترس» ي چهار فصلساز ساعت«یک نزد کهینا حسیدار نوشا با داشاره به 
ین به زمیستاده بود، ا حرکتیا از دن«؛ در ادامه )25: 1384ی، معروف(» .ساعت ساختمان انجمن شهر عقربه نداشت. شنیدم یمدر مغزم 

ي گردي بزرگ و  روزنهعت ساختمان انجمن شهر سا. قطع شده بود ها ساعتي صداگشت و  ینمچرخید، زمان  ینمید خورشدور 
، کردمي نگاه ساز ساعتي  ینهآ جعبهي ها ساعتیک لحظه به پشت سر واگشتم و به . یر در آن نشسته بودندپ کالغچند  کهبود 

ام  اشت از یقهمطلق بود و تنها قلب من د سکوتیستاده بود، اچرخیدند، اما زمان  یم آور سرسامی سرعتچرخیدند، با  یم ها عقربه
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ي  یوستهپیت ابدیقی و حقمعصوم، زمان  کهی ندارد؛ چرا معنیگر دینا، زمان حسي نوشا، بدون برا). 26همان، ص(» .پرید یمیرون ب
ی انداخت و گفت نگاه. یگر دوست داشتدیاي اشیش از بمعصوم ساعت را «: است کردهیره و تار تي خودش مجازاو را با زمان 

ه ی گذاشتم، بخار صندلی برداشتم، دستمال. یمان را از پشت پوشانده بودلنگري ساعت  یشهشمه ! ی بخار گرفتهلعنتین ا کهباز . اَ
معصوم گفت یعنی حاال ساعت دوازده است؟ دوازده شب است یا دوازده ظهر؟ . ي دوازده بودرو، ساعت کردم پاكیشه را ش

ي برا). 213همان، ص(» یت دارد؟اهمکنی؟ گفتم چه  ینم کوکشچرا  یده،خوابی کیست از نکند؟ گفت معلوم  یمی فرقگفتم چه 
. ي عشق است لحظهیت همان ابدي نوشا، برا). 216همان، ص( ».یستنیق دقی ساعتیچ ه«یخ دارد تاریادي به وسعت  کهی زننوشا، 

  )»یه لحظه حباألبد«: یر غاده السمانتعببه (
ینا و سورملیدار دي  لحظهافتاده، در  کاریش از پ ها سال که) 212ص(» یساکلردر ساعت س«یز گذشته از نی مردگان سمفوندر 

  ).208ص(» .انگار وزن زمان را با خود برده بود«ینا سورملو با رفتن ) 204ص(ماند  یبازمو صدا  حرکتیدین، زمان از آ
توان آن را  یمجداگانه  صورت بهدارد و  ییباالیار بسی بسامد معروفین موضوع در آثار عباس اتر گفته شد  یشپ کههمچنان 

  .رویم یمکنیم و به سراغ اورهان  یمیران بسنده مین ا؛ اما به کرددنبال 
جوید  جستجوي برادر، دیگر براي کشتن او نیست؛ او را می. جوید ست که هابیل را می ي قابیلی صبح روز بعد، آخرین جمعه

ست و لغزیدن در   یابد سپیدي الیتناهی ي اوست، تنها چیزي را که می غیبت ده روزه هاي خود خسته شده و نگران چرا که از تنهایی
تواند با توجه به  نویسنده نمی. در سمفونی مردگان با قائل شدن بر انسان خاکستري، قابیل و هابیل مطلق ارائه نشده است. شورآبی

ت سوزگی  دل. هاي سفید و سیاه ارائه دهد ي هستی دارد، انسان هاي گوناگون در عرصه شناختی که از انسان و حضور او در موقعی
شدن انسان  داستان نو«ست که دکتر حورا یاوري از آن با عنوان  تأکید ما بر همان موضوعی. توان نسبت به اورهان دید او را می

شی تاریخ تا به امروز  سرنوشت قابیل و بار گناهی که«: و بر این باورند که یاد کرده) 13: 1388یاوري، (» ایرانی از نخستین برادرکُ
ي مظلومی و مرگ هابیل  درست به اندازه -باري که این همه سال در زیر آن کمر راست نکرده است-کند  بر دوشش سنگینی می

  ).38همان، ص(» .سوزاند دل نویسنده و خواننده را می
ا در سمفونی مردگان، به سبب به کار بستن روایت جریان سیال هایی در اشاره  ذهن و حرکت از حال به گذشته، ناهمخوانی ام

اورهان اورخانی، براي آخرین بار . شود ي شورآبی دیده می خانه ي خشکبار معتبر به سمت قهوه به روز حرکت اورهان از حجره
ست و  تردیدهاي بسیاري ها و تصمیم قطعی گرفته است تا برادرش را از میان بردارد؛ البتّه، این تصمیم قطعی همراه با درنگ

  .گردد واپس می 1313هاي  یادایادهاي پی در پی تا سال
ي جابر اورخانی باشیم  گیري خانواده ترین تاریخ براي چگونگی شکل اگر بخواهیم در سمفونی مردگان در جستجوي قدیم

و «: گویند رستان با یکدیگر سخن میبازگردیم که آیدین و مادر از سر درد در گو 1333اي از مهرماه سال  باید به عصر جمعه
گفت که اسیر شده و هیچ . هایش ناسزا گفته است گفت که بعد از بیست و پنج سال پدر دست به رویش بلند کرده، و به مرده

  .اي هم ندارد چاره
  ).153: 1384معروفی، (» .ام ولی هنوز یک لبخند از پدرم ندیده. نزدیک بیست سالم است«: آیدین گفت

ي اورخانی  گیري خانواده توان آغاز شکل این تاریخ را می. رسیم می 1308یست و پنج سال به عقب واپس گردیم به سال اگر ب
ي  نیز براي ترسیم پیشینه. دارد) 1315(و اورهان ) 1313(، آیدین و آیدا )1311(جابر اورخانی، فرزندهایی به نام یوسف . دانست

شده ) 82-83صص(به پدر او که ساکن ارومیه است و ماجراي فروش سنگ به دولت قاجار  هایی خانوادگی جابر اورخانی، اشاره
  .است

ت متناقض عاطفی، بعد از مرگ  اورهان که سال ها پیش، برادر علیل و افلیجش، یوسف را به شکلی بدوي و تراژیک در موقعی
است، براي ) 1340(تري پانزده ساله به نام المیرا پدر و مادر کشته، حال با آگاهی از این موضوع که برادر مجنونش صاحب دخ
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روزي زمستانی  ها و تحریکات ایاز پاسبان، در پنجشنبه خواري تنها، با وسوسه خوار غایب و رسیدن به میراث حذف آخرین میراث
ي  بعد از غیبت ده روزه کند، تا ي شورآبی حرکت می خانه هاي بسیار، با پاي پیاده به سمت قهوه با تردیدها و درنگ 1355در سال 

گر  گرمی پیر شیري وسوسه با پشت) بازار(ها  اورهان، در هیبت گرگ، از محفل گرگ. آیدین، او را بیابد و کار را یکسره کند
  .کند، عزم آن دارد که کلک برادر را بکند ، وقتی که سرما و برف بیداد می)ایاز پاسبان(

توانسته است در روزي به جز پنجشنبه از حجره به سمت  ساعته، اورهان نمی در زمان حال، در بستر زمانی بیست و چهار
اورهان . ، حرکت کرده باشد)289همان، ص(» گذرد که دو سالی از آخرین باري که به اینجا آمده بود می«ي شورآبی،  خانه قهوه

 کهدانیم  یم. کنند یمسر در گوش هم صحبت معتبر نشسته و آرام و  خشکباري  حجره، در کاروانسرایاز پاسبان، در ای و اورخان
یز اشاره شده ن). 9همان، ص(» ... .آمد،  یمبه حجره  ها پنجشنبهیاز پاسبان ا«: گوید یمي راو کهاست؛ چرا » پنجشنبه«امروز، 

» .کرد یمیت رعارا  یهفتگقرار یش مرده بود، اورهان پ ها سالپدر از  کهو حاال هم . داد یممواجبش را  هفته به هفته« کهاست 
  ).10همان، ص(

یاز و اورهان است؛ اورهان اي گفتگوین آخرین گفتگو، ا. گیرد یمیاز و اورهان در روز پنجشنبه صورت اي گفتگوین، بنابرا 
یص و تحربرادرش  کشتني برایش، اورهان را پ ها تمدیاز پاسبان، از ا. بکندیدین را آ کلک کهگیرد  یمیم تصمبار  ینآخري برا
ی لحظاتی در حت. یافتدرتوان  یمدر متن آمده است  کهي متعددی با توجه به اشارات آسانین موضوع را به ااست؛  کردهیک رتح

شبا یادآوري عمل نادرشاه در قبال پسرش، جابر را به  کهشود  یمیده داز متن  یقی توفینه زمین اکند؛ اما در  یمیب ترغی پسرکُ
شی از پنهانهاي  یهسویی ها لحظهدر ی مردگان، سمفوندر . یابد ینم یز از پرهي براتوان گفت  یمی حتشود؛  یمیده دی پسرکُ

شی به پسرکُش   .ی التجا برده شده استبرادرکُ
  را به نام خود ثبت کسبیب، جواز فربا . را طالق داده است» آذر«و ) ؟( کشتهرا » یوسف«یاز، اي فکراورهان با مشاورت 

رود تا از  یم، و با مشاورت او، به آستارا )79همان، ص. (»...ي؛ حاال ا افتادهده قدم جلو «: گوید یمبه او یاز ا کهیی جاکند تا  یم
یدین، برادرش را به جنون آیاموزد و سرانجام با خوراندن مغز چلچله  به بیدین را آیان بردن میردختري هشتادساله راه از پ
اورهان عزم  کهی زمانی تا سوجیسی او به دگردیدین و آاز جنون . کندود ثبت یگر را به نام خد امالكکشاند، تا بتواند  یم

  .گذرد یمی سالرا دارد چهارده  کشتنش
ي بوداگر رفته  یشپي  هفته«: کندرا تمام  کاریدین برود و آبه سراغ  کهیز به اورهان گفته بود ن» یشپي  هفته«یاز پاسبان، ا
ید با» یهفتگقرار «و » هفته به هفته«ها، »پنجشنبه«ي همان  ادامه، در »یشپي  هفته«ید بر تأک). 14همان، ص(» .ینداشتی غمیچ هحاال 
» .ید نخواستشایرد، یا بگرا اش  یهفتگمواجب و یادش رفت «: شود یمید تأک، »یهفتگمواجب «یز بر ندر ادامه . یسته شودنگر

یرنگ پیت رعای با خطیت رواها، در  یناهمخوانیکی از . استیب غا کهاست » ده روز«یدین آ کهدانیم  یمیز ن). 14همان، ص(
دانی؟ بعد از  یم کجااز «: یب استغا کهیدین ده روز است آ کهآورد  یمیاز زودتر از اورهان به زبان ا کهینجاست ای، در داستان

» .تر پانزده ساله داردیک دخ کهام  یدهفهم یروزد«: گوید یم؛ سپس، اورهان )13همان، ص(» ي زنده است؟جورچه  ده روز
  ).13همان، ص(

ی، خطیت روایدین یک دختر پانزده ساله دارد، با توجه به منطق آ کهیافته است در، »یروزد«که اورهان،  یحالرو، در  ینااز 
داند  یمی حتیاز ا کهیرید بگین موضوع حرف بزند؟ در نظر اي  دربارهیاز زودتر از اورهان، در روز پنجشنبه ااست  ممکنچگونه 

 بورو دختر مبینی یک  یمیک وقت . یستین کاسبیگر دیدا شد پي دخترش  کلهسر و  کهپس فردا «: ي دختر، بور استمورنگ 
  ). 11همان، ص(» جاست؟ یناي پدر من  مغازهجا و گفت آقا  یناآمد 

یرا دارد المي به نام دختریدین آ که، با خبر شده است )یراالمیدي تعمپدر (یش کشي یک سواورهان از  کهدانیم  یمین همچن
به نظر  کهي ما آمد  حجرهیش به کشیک یش پین سه چهار روز هم. یک روز صبح کهین اتا «: حاال پانزده سالش است که
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و اسم مادرش . ی استاورخانیرا الماسمش  کهدختر پانزده ساله دارد  کاو ی«: کهگوید  یمو ) 336همان، ص(» .یبه باشدغرآمد  یم
  ).338همان، ص(» .یش ماستپی اورخانیدین آي آقاي  شناسنامهو . یناستلسورم
رفته  کجایدین آي ندارد خبرخود اورهان هم  کهیدین است؛ چرا آي »یبت ده روزهغ«ي راستا، در »یشپین سه چهار روز هم«
  بایست و ینم یازارو،  ینااز ). 337همان، ص(» .یب شدهغ. ي ازش ندارمخبر کهمن هم چند روز است «: است

  اورهان کهست  ي»بار یناول«ین ا کهدارد؛ چرا بور و دختر میب است و یک غا کهاست  ده روزیدین آ کهتوانست بداند  ینم
  ).همان(» دانید؟ ینممگر شما . بله«: گفت» دختر؟«: گفتم. شنیدم یم کهبود ین بار اول«: یرا داردالمي به نام دختریدین آشنود  یم

یروز دکه اورهان،  یحالیرا دارد در المي به اسم دختریدین آداند  یم کجااز  -آید یمبه حجره  ها پنجشنبه هک-یاز احال، 
 کهخواند؛ چرا  ینمي اورهان، با متن  دربارهیز، ن» یشپسه چهار روز «ین ایی باخبر شده است؟ و ماجراین چناز ) چهارشنبه(
تواند  ینمیش پروز  سه چهارگوید، پس  یمیاز ابه ) پنجشنبه(ی چهارشنبه، و امروز یده باشد یعنفهمیروز داگر . یده استفهم یروزد
خود  که» یشپروز  سه چهار«ست بر  یديتأک، »ینهم«؛ اما »یشپسه چهار روز «گفته شده  یبیتقر طور به کهیق باشد؛ همچنان دق

  .ي نگرفتجدین موضوع را اتوان  یمی کلّ طور بهالبتّه، . یستنی منطق
یش در ذهن داشته و پ ها سالاز  کهیمی تصمي اجراي برایاز پاسبان، ا، اورهان، پس از رفتن »1ي  شمارهموومان یکم، «در 

). 14همان، ص(» ... .ی بعد، درست سر ساعت دو بعد از ظهر، لحظات«: شود یمي رفتن  آمادهطناب دار برادر را در ذهن بافته است 
؛ ست ها درنگها و  یدتردها،  یدلیجاد دو ای، در معروفهنر . شود یمي رفتن  آمادهبندد و  یمره را کند، حج یمرا رها  کارهاي  همه
  .شود یم تر پالودهرود  یمیش پاورهان هر چه  کهي ا گونه به

ن  حرکتاما   ي ابر کاروانسرادر ته  کهیی باربرهاین جمله، به ا. ست یمهمي  جملهاورهان از حجره، با یک برگشت، متضم
را به آتش  کاروانسراین ا، شماها آخر پرست آتشي ها احمق«: شود یمگفته  اند کردهی آتش روشن حلبیت پگرم شدن در 

یک . یاوردب کاروانسراي در سوز آتشیلی از تفصآید  ینمیسنده نوی، خطّیر غیت روادر رمان مدرن با ). 15همان، ص(» .کشید یم
گونه  ینابه باربرها گفته است،  کهي ا جملهآن . یایدبیم به سراغش مستقیر غت به صورت کند تا سر فرص یمکند، رها  یماشاره 
ي آن  همه، انگار کرداورهان یک لحظه برگشت، به پشت سر نگاه . خورد یمي شهر موج فضای تماممه و دود در «: یابد یمادامه 

ین ابه ). 29همان، ص(» . ... .ریخت یمیرون بي داالن  دهانهخورد و از  یمزد، لمبر  یمیرون بها  فروش یلآجي کاروانسرادود از 
ا قاطعتوان با  ینمگیرد  یمها، در روز پنجشنبه، بعد از رفتن اورهان آتش  فروش یلآجي کاروانسرایا آ کهپرسش  ت پاسخ داد؛ ام ی

ید تأکي در سوز آتشین دو ا کهداشت ین احتمال دور را از نظر دور ناتوان  یمدلیل مطرح نشده است،  یبي در رمان سوز آتشدو 
  .ي اورهان استاقتصادي اضطرابات  حوزهیا تنها در . دارد یماورهان آن را چشم  کهست  اي یاحتمالي سوز آتشبر 

ر و  کهسالگی اورهان است  یستبمربوط به  که) آتش گرفته است ام خانه(ي آتش گرفته است ا خانهیک بار،  به  ها بچهبا ب
). 60همان، ص(» .آتش گرفته بود يا خانههاي شهر،  یابانخین آخرسر راهمان در «: کهبیند  یمدر سر راه . ودر یمی شورآب
کس نتوانست سر  یچهي بزرگ سوز آتشبار قبل هم در آن «: یوسته استپي بازار به وقوع  راستهین در اتر از  یشپاي  يسوز آتش
  ).61همان، ص(» .کند کمی از بار آتش سوزن

هایی  یناهمخوانیان رمان نواخته شده است با پادر  کهرسد  یمي دوم از موومان یکم  پارهی خواننده به  وقتي رمان،  امهاددر 
هم از زبان اورهان ن ي نخست از موومان یکم، اشاره به روز دوشنبه است؛ آ پارهیوند با پی در ناهمخوانترین  یاصل. شود یم رو روبه
یت رمان روادانیم  یم کهین سبب بدی ناهمخوان. است کرده حرکتی، شورآبي  خانه قهوهه به سمت در روز پنجشنبه از حجر که

از ساعت دو بعد از ظهر روز  کهی ساعتیست و چهار برو، در طول  ینااز . یستنیست و چهار ساعت بیش از بدر زمان حال، 
  یدین را دارد؟آ کشتنقصد  اورهان کهید رسي ا دوشنبهتوان به  یمپنجشنبه آغاز شده است چگونه 
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ا در روز  یمنی، شورآبتا ) ینماشبا (سواره  کهدانیم  یم ی برود به شورآبخواهد به  یماورهان  کهي ا پنجشنبهساعتی راه است ام
 چون به شب. رود یمیاده پي پارو، اورهان با  ینااز . یستنی شورآبي سواره رفتن به برااي  یلهوسیچ هید برف، شدعلّت بارش 

ین ا. شود یمماندگار ) ي سابق؛ برزخ؛ دوزخ اما سرد خانه قهوهیله؛ اصطبل؛ طو؛ متروكي  خانه يشو مرده(خورد در مقصد  یم
یان روز پایش از پ بلکهي به دوشنبه برسد؛ صعود طور به کهیست ني ا گونه به) یست و چهار ساعتب(یت حال رواي، در ماندگار

ا اور. رسد یمجمعه به اتمام  ا دین همانگار «: گوید یمهان، بارها امهمان، (» .امروز دوشنبه است. یشپ یازده روزیروز بود، ام
  ).325همان، ص(» .امروز دوشنبه است. ام شدهها  یابانبي  آوارهیر او، اسو من حاال  ید بودناپدده روز «). 322ص

امروز جمعه «ي گفتن جاکند، اما به  ینمده است فراموش یدن به روز جمعه، یازده روز شرسحاال با  کهیدین را، آیبت غده روز 
یا ). 330همان، ص(» .امروز جمعه است«: گوید یمیگري از رمان دي جادر  کهی حالدر » .امروز دوشنبه است«: گوید یم» است
  ).346همان، ص(» .امروز جمعه است. خوب. خوب«

  یا سفرآ. یافت استدری اورهان قابل ذهنبا حذف یادایادهاي ی آسانیست و چهار ساعت زمان حال به بی در ناهمخوانین ا
ید در بایز نین را ای اورهان از زمان است؟ آگاهي جمعه، به علّت عدم جایدن به دوشنبه به رسي اورهان از روز پنجشنبه و  روزه یک

 کردیقه جلیب جسم عادت دست در به ر«: برد یم به سرزمانی  یباورهان، ساعت خود را از دست داده است و در  کهنظر داشت 
همان، (» .نبود. یقه، نهجل، کتیب جهاي شلوار، جلو، عقب،  یبج. ها را گشت یبجهمه . یاورد، اما نبوددربساعتش را  که
ا ماضچه بسا، اورهان در سرما، اشراف بر ). 292ص کهبرد  یسرمیطی به شراین چنی در وقتی و مستقبل را از دست داده است؛ ام 
امروز  کهکند  ینم، فراموش )346همان، ص(» .کرد یمداشت مغزش را مختل  کهتب و لرز چنان به جانش افتاده بود «: گوید یم

  ).همان(» .امروز جمعه است. خوب. خوب«: جمعه است
ا  که یکشنبهو روز فصل زمستان . است 1355ین، زمان حال داستان، سال بنابرا«: که الهام یکتا، در ازل تا ابد نوشته است یناام 

یریم بپذیم نخواه کهین اتواند درست باشد؛ مگر  ینم، )115: 1384یکتا، (» .شود یمیدین خارج آ کشتناورهان از حجره به قصد 
یگر، دیی جادر  کهین موضوع دشوار است؛ چرا ایرفتن نپذو . آمده است یمیر از پنجشنبه به حجره غیی به روزهایاز پاسبان در ا که

اشاره به  که) 120: 1384ی، معروف(» .یاز، شب جمعه یادت رفتها«: آمد اشاره شده است یمیاز به حجره ا کهي پنجشنبه زهاروهم به 
یگري دي جادر . را به جابر بدهد ها کلفتیل سبي  غائلهیدن خوابآید تا خبر  یمبه حجره ) آخر شب(یروقت دیاز ا کهپنجشنبه دارد 

همان، (» .یاز پاسبان به حجره آمدا کهي روزرا نگه داشت تا  ها کتاب«: گوید یمیاز است اظر منت کهی اورخاني جابر  درباره
یاز پاسبان ا کردمصبر « : نویسد یم کندیاز مشورت اي طالق دادن آذر با  دربارهخواهد  یم کهی اورخاني اورهان  درباره؛ یا )40ص

نی به معیاز در روز ا کهین است بر  یديتأک که؛ )306همان، ص( ».بود ندار حالیگر دحاال . یک روز صبح آمد. یداش شودپ ی
یدین را آآیند تا  یمی اسبي رام بر چوبي  کارخانهي به روزیه در پنجشنبه امنیاز پاسبان به همراه چهار این همچن. آید یمحجره 

  .کند اشاره شده است یم تركرا  کارخانهیدین آ که) 185همان، ص(» پنجشنبه شب«ین موضوع، با ابه . یابندب
با  کهي ا جمعهي اطالعات چاپ شده بود، در روز  روزنامهیدین در آي ها لحظهشعر روزها و  کهي روزیز به پنجشنبه ن

رفت، و در همان حال  یمتري  یقعمیکی تارهوا به «: شود یمگونه اشاره  ینا» ي شب قبل ادامهدر «یدگرفتگی همراه است با خورش
به  ي شب قبل ادامهدر  کردیا احساس . شب است کهرو پدر مطمئن شد  ینااز . ي لرد به صدا درآمدساز هپنکي  کارخانهسوت 
  ).169همان، ص(» .است کردهی سردرگمی مفرط او را دچار خستگکند، و  یم فکریاز پاسبان اي ها حرف
  وگویی بر این نکته تأکید ی در گفتمعروفهمه،  ینابا . ی شده استسردرگمی مفرط دچار خستگیز از نیسنده نویی خود گو

ت. من هیچوقت براي داستان یا رمان طرح ندارم«: کند می ها را از لحاظ جسمی، روحی و  طرح از پیش آماده ندارم که شخصی
» .زمان را تفکیک کنم که مثالً دچار اشتباه و تناقض نشومسواد و مسایل دیگر بنویسم، براي مکان داستان نقشه بکشم، 

  ).274: 1369فی، معرو(
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اند،  ، آنچه دکتر حسین بیات در ارتباط با زمان حرکت اورهان نوشته»هاي جریان سیال ذهن زمان در داستان«ي  نیز در مقاله
 24گذرد و در طول کمتر از  می 1355در موومان اول که وقایع الیه بیرونی آن در زمان حال یعنی سال «: رسد درست به نظر نمی

) ه خروج اورهان از حجره در روز یکشنبه تا مرگ او در دریاچه شورآبی در صبح روز دوشنبهاز لحظ(ساعت 
دهد، رویدادهاي چهل و سه سال از زندگی اعضاي خانواده به صورت تصویرهاي گسسته از دریچه ذهن اورهان بیان  رخ می

  ).24: 1383بیات، (» .شود می
ي  ي موومان یکم مرتکب شده است و نویسنده ست که عباس معروفی در دو پاره يا ي همان اشتباه زمانی این اشتباه در ادامه 

و ) »سمفونی مردگان«درونکاوي رمان (» ازل تا ابد«اي نداشته است و هیچ نشانی از کتاب  هاي زمانی معروفی اشاره مقاله به تناقض
شود تا دریافت شود نویسنده با چه تمهیدي بر چهل و  می، در این مقاله دیده ن»نویسی امروز میزگرد داستان«هاي معروفی در  گفته

  .سه سال و یکشنبه و دوشنبه رسیده است
یرون جست و بشد از حصار زمان  یم تر راحتکرد،  ینمیغ دریسنده از خواننده نویدین را آینا و سورملاگر همان سنّ و سال   

: بندد یمینگونه نقش اي زمان را تنگنایرون جستن از ب کور بوفیت در هداصادق . ي زمانها  عقربهو  ها عقرباعتنا بود نسبت به  یب
ینده، ساعت، آبندد؛ گذشته،  یمجلوم نقش  گذشته یادگارهايشده،  یدهها بر زنده یايروابط من با دن ي که همه ییاز آن جا یدشا«

ز برایري پی و بچگمراحل مختلف . یم یکسان استبراروز، ماه و سال همه  ي برافقط . یستنیگري دیز چي پوچ ها فحري من، ج
ینی معموسم و حد  ها آنی زندگ که ها رجالهي برا -جستم یمین لغت را همید، تشدي با  رجاله- ها رجالهي برای، معمولمردمان 

یک فصل و یک  اش همهی من، زندگی ول. کند یمی واقع شده است، صدق زندگي معتدل  منطقهي سال و در ها فصلدارد، مثل 
یشه یک همیان تنم م کهی صورتی گذشته است؛ در جاودانیکی تاریر و در سردسي  منطقهدر یک  کهین است االت داشته؛ مثل ح

یست، سه سال، نه، دو نی شوخ« : نویسد یمیگري دي جا؛ در )49-50: 1383یت، هدا. (کند یمسوزد و مرا مثل شمع، آب  یمشعله 
کند؛  یمی خودش را گم معندر گور است، زمان  کهی کسي برای ندارد؛ معني من براست؟ یچی روز و ماه ولسال و چهار ماه بود، 

  .برد یمبه سر  اندود برفي گوری در نوعیز به ناورهان ). 67همان، ص. (بود افکارمی و زندگي  مقبرهین اتاق، ا
 تنها نهیسنده نودر واقع، . زند یبازمسر  یسنده عامدانه از اعالم زماننو کهشود  یمی مردگان احساس سمفونی از رمان لحظاتدر 

یدین با آي گفتگودر . کند یمیغ دریز از او نرا  وار ساعتیمی و تقوي، زمان موارددر  بلکهکند  ینمی کمکي خود  خوانندهبه 
  :خوانیم یمینا در موومان سوم سورمل

  »شما چند سالتان است؟«: گفت
  »چند سالم باشد، خوب است؟«: گفتم
  ».ت و دویسب«: گفت
  ».یستمنهم جوان  قدرها  نیا«: گفتم
  »چند سالتان است؟«: گفت
  ».ترم بزرگسه سال از شما «: گفتم
  »من چند سالم است؟«: گفت
  »دانید؟ یم کجااز «: گفت. کردیف ک. یلی خوشش آمدخ. گفتم
. ی نداشتتمامیف کین او . کردیف کو او از ته دل . یدم، از ته دلخندو من باز . کردیف کو او . یدمخندو » .کالغه«: گفتم

  ).261-262: 1384ی، معروف(» .یح قوم تاتارهامس«: اما گفتم. جور بخندم ینهمخواست  یمدلش 
  کهینایی سورملاز  سه سالدانیم  یمیت چند سالش است، فقط روایدین در زمان آدانیم  ینم کهجاست  یناي مهم در  نکته

د سال آست؛ اما ا تر کوچکدانیم چند سالش است  ینم د سال باینا سورملاست؛ پس  1313یدین متولّ اگر سال . باشد 1310ید متولّ
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ت اهماز  -ینا ناتمام ماندهسورملدر زبان  که-، ».گفتم«. ساله 29ینا سورملساله است و  26یدین آباشد،  1339 یاري برخوردار بسی
ا خواننده در . است یق دقیدین چند سالش است؛ آداند  یم. مرده است کهست  یناییسورملي، راو. شود یمیان سرگردان رها مین اام
 کهینایی سورملاز  -ست زنانهاندازه  یب که-» یدینآذهن «یدن کشیر تصوي به برا کهجاست  ینای، در معروفشگرد . داند یمهم 

صورت » سر آنْ«یت از روا. نایسورملیدین از زبان آی یا احضار خاطرات در ذهن بازخوانی نوعگیرد؛  یم کمکمرده است 
تش ازلگوییم  یماگر . یدین استآی ازلایادها و خاطرات  یت، یادرواین ا. گیرد یم دانیم  ینم. یت استروازمان شدن  یبی، علّ
  .یده گرفتنادتوان  ینمیز نیح قوم تاتارها را مسیر تعب. است سر آنْ کهینایی سورملداند و  یم کالغهیدین چند سالش است؛ آ

ي  سالهی س حدوداًیک زن «: کهکند، آورده شده است  یمینا را مالقات سورمل بار نینخستي برایدین آ کهیگر دیی جانها در ت
در آن بر سه سال  کهدهند  یمینا انجام سورملیدین و آ کهیی گفتگوست و با  یبیتقرین هم ا که) 188همان، ص(» ییمو طال
» نخواندن«ین ا؛ البتّه »خواند ینم«ست  یمخفیسا کلیرزمین زیدین در آ کهی سالحتساب چهار ید شده با اتأکینا سورملبودن  تر بزرگ

ینی از دوربی با معروفدر واقع، . ینا در نظر گرفتسورملیدین و خواننده با آیی ناآشنایدارِ از راه دور و دین نخستتوان به سبب  یمرا 
  .کشد یمیر تصوي دور، سورمه را به  فاصله

یک «: شود یمگونه اشاره  ینا) 1338-1274(یمایوشیج نیدین به سال مرگ آینا و سورملي گفتگویگر از متن در دي ا پارهدر 
برجسته  کوچکهاي  یماهدور تا دورش . ی داشتقشنگي  شدهي کار کندهقاب  کهیخته شده بود آو کارگاهبر ستون وسط  عکس
  »پدرتان است؟ عکسین ا«: گفتم. یکدیگر فرو برده بودند شکمسر در 

  ».ي شاعرهاست همهپدر «: گفت
  »یمایوشیج است؟ن«: گفتم
  ).238-239همان، صص(» .پارسال مرد. بله«: گفت

یم یا دو ناست؛ یعنی یک سال و  1339یسا آمده کلیرزمین زینا به سورمل کهی سالباشد،  1338یمایوشیج ناگر سال درگذشت 
  یناسورمل. گذراند یمی زندگید در وطن تبعیانه و مخفبه صورت  کهیسا کلین یرزمزیدین در آي  چهارسالهسال پس از اقامت 

یم، دهرا اساس قرار  1339پس، اگر سال ). 231همان، ص(» .یدین رساندمآخودم را به  کهید کشیم طول نیک سال و «: گوید یم
تی شخصیرا، الم، 1355و اگر در سال . ساله 29ینا سورملساله است و  26یدین آ ید استوار در رمان وارد تمهیوسان و بدون ناب کهی

اما با . اند کردهازدواج  1340یا  1339ینا در سال سورملیدین و آ کهتوان احتمال داد  یمیبی تقرساله باشد، به صورت  15شده، 
یب ترتین ابه . دشو یمیده دی در رمان زمانی ناهمخواني ا گونهی،سوجیماي سیدین و حضور او در آي  ساله 14ی از جنون آگاه
 -ي داردخنزرپنزریرمرد پیی با ها شباهت که- هافو هافیرمرد پاورهان به . سال دارد 42، )1355(یدین در زمان حال داستان آ که

چهل و دو سالش . یستن کهبچه . کردیرش زنجشود  یممگر . کردهیرم اس کهشود  یمی سالچهارده «: گوید یمیدین آي  درباره
ام دو برابر  ینیبچهل سالم است یک طرف  کهو حاال هم «: سال دارد 40یز در زمان حال داستان ناورهان ). 49همان، ص(» .است

  ).35همان، ص(» .نمود یمچهل سال از عمرش رفته بود و پنجاه ساله «: یا). 25همان، ص(» .یگر استدطرف 
یري پیدین و آي  سالهي تنها به جنون دوازده گر چارهین ااما «: است کرده ذکریدین را دوازده سال آیان اما جنون اسحاقجواد 

ی مردگان سمفونیان از اسحاقیدین در خوانش آي  سالهجنون دوازده  ذکرنه تنها ). 14: 1387یان، اسحاق(» .انجامد یمزودرس او 
یش از خوردن پی، جوانیري در پ بلکهی به خوردن مغز چلچله ندارد؛ ارتباطیچ هیز نیدین آیري پیل دل بلکهرسد  ینمدرست به نظر 

ی زمانیدا؛ یعنی آي خواهرش خودسوزیی دارد؛ خاصه پس از نمودهایدین آیت شخصیرامون پی مردگان سمفونمغز چلچله هم در 
یوك، مغز بو آقا ) 340و ص 22ص: 1384ی مردگان، سمفون: ك.یا نودساله؟ ر(یري هشتادساله پهنوز اورهان به استمداد گند  که

ي، حاال جلو در دوریدین بعد از چهار سال آیدا بود و آروز ختم «: است نکردهیدین نداده و او را خُل و چِل آبه خورد چلچله 
ي را پشت سر گذاشته و بدي  دوره کردمو من احساس . کردیه گرتا چشمش به من افتاد . کرد یمیرت داشت ما را نگاه حمسجد با 
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یرتر از پی حتیشانی پي رویی دور چشم و ها چروكو  ها دستی در لرزشیده، با رنگپرو الغر . یده شدهکشاش  یرهش کهدانستم 
همان، (» ي، پسر جانم؟ا شدهیر پطور  ینا کهي ا بوده کجا«: گوید یم؛ و یا پدر به او )335: 1384ی، معروف(» .آمد یمپدر به نظر 

ی تمام کهیی تقالیر و پ، چروكگون، پر  یمابسی صورت با«: یر شده استتصویر پیدین آیدا، آي خودسوزیش از پی حت). 334ص
ی، معروفیر آثار ساهم در ). 210همان، ص(» .یدا شده شکستهیر و پینید چقدر ببید، کنینه نگاه آبه «: یا). 203همان، ص(» .نداشت

. شود یمیده دیرهایی صوتین چنیر و فرسوده، پی جوانانیماي سیم ترس، در »تر یآبي  یرهجزیاروندگان در«خاصه در داستان 
ر است از  یآبي  یرهجزیاروندگان در ر ها صورت«ي را ندارند؛ با کاري انجام نا کهی جوانانتر، پ ساکتخموده و «، »چروكي پ« ،
 آمده کشیوارها دي پایدانچه مدور تا دور  که کردیی نگاه ها جواني  دستهبه «: یدبنگربه این نمونه . »یدهچروکیر و پافسرده و «

ین هم). 334: 1383ی، معروف(» .بود تر بزرگیزاد آدماز دست  کهیی ها دستید و سفي موهاخورده،  ینچي ها صورتبودند، با 
یال خریخت، آدم  ینماش  یشانیپي روي صافش موهاو اگر آن «: شود یمیده د» یدجاو«ي  دربارهموضوع، در رمان سال بلوا، 

 کهیست و هشت ساله بود بیرمردي پید جاویم، کردیارت دفن زیبدار شدر گورستان پدر را  کهي روز. کرد شصت سالش است یم
ي سازپل  کارگاهدر  کهی جواناني  دربارهو هم ). 148-149: 1384ی، معروف(» .ریخت یم اشککرد و  یمتابی  یبي ما  همهیش از ب

: یا). 229همان، ص(» .شدند یمیده چروکیر و پ کهزدند  یمیشه بر سنگ تها  یهکوهپادر  قدر آناما «: کنند یم کار ملکوم
  ).280همان، ص(» .یاپیپي ها سرفهي زودرس، و ها چروكی، جوگندمي موهایی با ها جوان«

کشاند؛ با خوراندن مغز  یم "یله درهو"ی، برادر را به شغلیب رق کردني دور برااورهان «: نویسد یمیگر دیی جایان در اسحاق
ي وي را هم از عادیات حي ها مانده تهین واپسي مدت ده سال براکشد و  یمیرش زنجیرزمین خانه به زدر  کند؛ یماش  یوانهدچلچله 

که  یناگذشته از . رسد ینمیدین درست به نظر آیات حي ها سالین آخریین تعیز در ني داورین ا). 24: 1387یان، اسحاق(» .گیرد یم
» متن بسته«، به »متن باز«ی مردگان را از سمفونیم بخواهظر گرفته نشده و اگر یدین در نآیات حي برایانی پای مردگان، سمفوندر 
یر زنجیرزمین به زیدین را در آین اورهان، همچن. گیرد یبرمیدین، چهارده سال را در آیات حي ها سالین واپسیم، دهیل تقل
» ها یابانبو  کوهیب مرگ غر«یدین آ کهین احتمال داد چنر یر مادتعبتوان به  یم. بندد یمیوان باال اي ها نردهاو را به  بلکهکشد؛  ینم
ا . یخسروکی پنهان شدن در برف، مانند نوعشود؛  یم) 22: 1384ی، معروف( یوسته در دل پ کهگونه است  ینای معروفي  یوهشام
تشخصیندگان، آیماي سید در امین ا. پاشاند یمرنگ  یبیدي هر چند امیی از نور ها رگهیاهی، س یرا در المیی چون سهراب و ها ی

ا حضور . ناتمام متن دنبال خواهد شد تشخصین اامید استامیست؛ فقط مظهر نی رمانها،  ی.  
که در  یحالسال، چگونه دختر او پانزده ساله است؟ در  14نما شده باشد با احتساب  یوانهدیوانه یا دی سالگ 28یدین از آاگر  
سوزند  یم» اي تب عشق یکطرفه«پروند و در  یمی را در درون عشقدیگر فاصله دارند و هر دو یدین از یکآینا و سورمل، 1339سال 
ین اشود در  یمید تأک کهی؛ چرا سالگی سیش از پ(یدا آي خودسوزتر، پس از  یشبدو سال بعد و یا . یامده استنهنوز به زبان  که

یدین، آی سوختگید تشدي برایسنده نو کهکنند  یمکدیگر ازدواج ین دو با یا، )شویم یمسالگی تباه  یسیدن به رسیش از پ مملکت
یوسان و نابین حضور هماما . نهد یمي از او به یادگار دخترپراکند و  یمیکر او پی بر جذامکند،  یمینا را از رمان حذف سورمل

  .ردي آورویشاوندکُشی خویند ناخوشایگر به سنت دشود تا اورهان، بار  یمیرا باعث المرنگ  یب
ي آن روز انجام فرداي  جمعهشود و در ظهرِ  یمی آغاز برفي سرد و  پنجشنبهاورهان در ظهر  حرکت که نکتهین اتر، به  یشپ

ی مردگان ظهر یک سمفونموومان اول «: اشاره شده است» ی مردگانسمفونیال ذهن در سیان جریت روا«ي  مقالهیابد، در  یم
ین طرح اي اجراي برااورهان  حرکتیدین و آ کشتنیاز پاسبان و اورهان در خصوص لزوم ا مذاکراتی با برفي سرد و  پنجشنبه
ساعت با  24ین همیسنده در خالل نوپذیرد، اما  یمیان پاي آن روز با مرگ اورهان فرداي  جمعهی ظهر حوالشود و  یمشروع 

ی پورخالقي و محمود(» .کند یمین خانواده را ارائه ای زندگیع مربوط به حدود چهل سال از وقایال ذهن اورهان سیان جریش نما
  ).97: 1382ي، چترود
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ی آن با موومان یکم،  ناهمخوانو  2ي  شمارهي به یکشنبه و دوشنبه در موومان یکم، ا اشارهگونه  یچهین مقاله، ایسندگان نو
ال ذهن در سیان جریت روا«آنچه در ارتباط با  کهید گفت بایشان ادر نقد  نکتهیک . اند نداشته 1ي  شماره در » ی مردگانسمفونی

از . یستندرست » یسوج«با » یبنج«ي جمالت  سنجه، خاصه در »یاهوهخشم و «جویی در  ینهقرین مقاله دنبال شده است به سبب ا
ی معروف کهیوانه د یت داستان از ذهن یکرواي براو نه چندان موفق،  کوتاهي است ا تجربهموومان چهارم «: کهین باورند ایش، بر پ

یدگاه به نقد ذهن یک دین ا؛ با )108همان، ص(» .نوشته است فاکنریاهو اثر هدر خشم و  "یبنج"یر فصل مربوط به تأثآن را تحت 
ین ایدین بر آو در ارتباط با  کردهید تأکی بنجی و سوجي همانندبر » یفی ناهماهنگتصن«در » محمد بهارلو«ین همچن. اند رفتهیوانه د
ي ها حرف کهین است ایت واقعاما ... گوید  یماو پرت و پال . یستنیل علذهن یک آدم  کارکردذهن او  کارکرد« کهاور است ب
از  چه آن. یحسیراستداللی و غی است جهانی بنجانگیز  یرتحجهان سردرگم و . یوانه استدي یک آدم ها حرفیر از غوار  یوانهد
ي تجربه و ها لحظهی است از جهانیده است، اما نه همچون یک معما، پاش درهمد نامرتب و شو یمي خواننده عرضه براین جهان ا

 کهیی است گو پراکندهي و منزو مسلکیدین شاعر آاما . یافتهنا پرورشیزي غری و حسهاي  یافتدریخته و ر درهمي ها خاطره
یا بر آ: یدپرسیشان اید از بانخست ). 138: 1369رلو، بها(» .ینالمجان عقالءآورد، از نوع  یدرمیوانه را دي ها آدمي ادایی گو
  یست؟چیشان ایوانگی از نظر دیدین اذعان دارند؟ سپس، آیوانگی د

ی سمفونیی در متن ها نشانه کهیست، چرا نی بنجی با سوجي جمالت  سنجهیاهو رفتن و هیازي به سراغ خشم و ن کهی حالدر 
یدین، آیوانگی دنمایی و  یوانهدیدي در ارتباط با کلي  جمله. یوانگی رجحان دارددنمایی تا  یوانهدبر  کهمردگان وجود دارد 

  ).339: 1384ی، معروف( ».شک یک نقاب است یبی سوجین ا«: شود یمگفته  که جاست آن
نقد  .کند یمگذاشته است و روزگار را نقد  کنارنقاب را  کهشود  یمیده دی لحظاتآید؛  یمی به صحنه سوج صورتکیدین با آ

یی چرایشاوندان؛ طرح خویشتن و خوي  دربارهیی چراشود؛ طرح  یمروزگار، در سه ساحت خانواده، جامعه و جهان دنبال 
ت حاکمي سقوط  دربارهي جامعه؛ خاصه  درباره یر جهانگي جنگ  دربارهیی چرایگر؛ طرح دیمایی سیگانگان در بیالي استی و ملّی
 که گونه آني جدال و رقابت برادران با یکدیگر در گفتگوست؛ الگو کهنیژه بر وید تأکي رمان با ا اسطورههمه، با ساحت  ینا. دوم
جدال  بلکهیست؛ نیگر مطمح نظر دي برادریل، تنها جدال یک برادر با قابیل و هابیقی، در نگر به داستان تطبی شناس اسطورهدر 

  .ی قلمداد استطبقات
ید بایدین آیوانگی دیم ترسکه در  ینایگر دیر دوم پرداخته است؟ جهانگبه نقد جنگ یدین آیرون از ذهن و زبان بی کسمگر 

است،  کردهیش او مشق شعر پیدین آخوانند و  یم یلسوف مآبفي  یوانهداو را  که، »استاد ناصر دلخون«یی چون ها نمونهبه 
خواند و یا در  یم »یح قوم تاتارهامس«را یدین آینا، بارها سورمل. توجه داشت یممریح بن مسو ین بن منصور حلّاج حس
: گوید یماست،  شوریرکگارد، کي سورن  جانانهیر تعبیمان، عشق است، یا به ایت نها کهیمان، ایق عشق و تلفی عاشقانه در تغزل
.  یناحسیم عشق نوشا و ترسیز جلوه دارد؛ خاصه در رمان سال بلوا در نی معروفیر آثار عباس سایان در جرین ا؛ البتّه »یمن یحمس تو«
یح شده مس کهید دیدین خواب آآن شب «: شود یمي برابرسازیح مسبا  کامالًیدین آ، کران خواب یبزمان و  یبیز در قلمرور ن

  ).217همان، ص(» .کنندمصلوب  کهبردند  یمیابانی باو را به . یبی بر دوشصلي بر سر و خاراست، با تاج 
ی سمفونیق به انسان در عمی سوزگ دلی نوعیز برجسته شده است؛ نیدین آدر » یدوستبشر «یح، همچون مسي  برجستهصفات 

: خوانیم یماز زبان اورهان  کهیی جای است تا انسانیار بسی انسانیدین، آیگر، دیانی ببه . یر شده استتصویدین آیرامون پمردگان 
: کنیم یمیدین بسنده آی دوست انسانی مردگان در اشاره به فونسمبه یک نمونه در » .سوزد یمتر از خودش  یشبدلش به حال مردم «
، بارید یم دست و پاش فلج بود، فقر از سر و روش. گرفت یاز مادر نان و لوله المپا و گاه قند م آمد یبراي پیرزنی دلتنگ بود که م«

. سوخته بود قلبش قل افتاده بود و، و آن روز عصر در آتش منکرد یروبروي مطب دکتر شوشانیک زندگی م يا در دکان خرابه
دختر یک خان بوده و براي خرید از روستایی به شهر آمده . شناختش یباري، آیدین براي پیرزنی دلتنگ بود که مرده بود و او م
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، بیرون شهر در کاروانسرا خرابه، که به کاروانسراي جذامیان شهرت داشت .بوده که فلج شده و دیگر پاي برگشتن نداشته است
- 179: 1384معروفی، (» .کشیدند یم ها عربده بچه ینتر و بدبخت. لولیدند یها در هم م آدم ینتر گرسنه ها، معتادها و پیرها، جوان

178(.  
یگري دیت خصوصگذشته از محبت به بشر «: کند یم ذکریح مسي برایز نیگري را دیت خصوصی، دوستیونگ، گذشته از بشر 

یاد حساس زهاي  یعتطبدر مورد  اکثراً کههمانطور  کهیل به برآشفتن است تماود یک اندازه ش یمیده دیح مسدر اخالق  که
ی مردگان، سمفونیز در نین موضوع ا). 106: 1385یونگ، (» .باشد یمدر نفس  تفکری به آمادگشود همراه با عدم  یممشاهده 
ي ا نسخهبدل و  عنوان به–یل هابیح، به مسیش از پ، »لب جسمی خدا در قاتجل«اساساً یونگ، در نگر به . یدین صادق استآي  درباره

یل و هابهایی چون  نمونه یشپیدین به آیماي سیم ترسي برای معروفو ) 101همان، ص(دهد  یمتوجه نشان  -از پسر مقبول خدا
  .کند یمید تأکیار بسیح مس

. ي بود بلند باال و الغرمردعاقله «: شود یمي برابرسازیز با حالج نمآب موسوم است  یلسوففي  یوانهدبه  کهاستاد ناصر دلخون 
یش ریده و آن تکي داشت و با صورت بلندي موها. ین قانع بودتر کمي به هندهاي  یجوکمثل . کرد یمی زندگ وار مرتاض

  ).160همان، ص(» .بودند کردهی نقاشیلی اردبالدین  یصفیخ شبر سر در خانقاه  کهیر حالج بود تصویه شبخارخار، 
او با جنون سرشته و نوشته شده  سلوكدارد؛  یبرمیش گام خویر استاد مسي در شاعر کمالیدن به رسي برایدین آدر واقع، 

یی جز شعر دارویز نیدین آي برا. یابدبیشین را پي ها حال، آن )يعذرعشق (ینا سورملیی از جدابا  کهی در تالش است حتاست، 
  :نماید یمین چني خود را شعرو در ا 1.یستنیماري روحش متصور بي برا

  ی ز حلّاج است و بسنقشیی همچو من، گداخون 
  

  ي دارپایر عشق سلسله ماند به پا تا زنج  
  

  ).192همان، ص( 
تید به باتر  یشب اتشطحیی چون ها سنّ ه داشت و  ییل و بهالمآب،  یلسوففیوانگان دین، مجاني عقالي چون افرادگویی توج

یوانه درا  منش بزرگیب و نجیر، آدم حقي ها آدم«: یچهنیر تعبشود؛ به  یمیده دیگران دیدین در چشم آ یوانگید. گی یچهن
یتی جذابیچ ه کهیزهایی چیی است، استثنایزهاي چي برتر به طرف ها انسان کشش. ي داردتر نامعقولچون او سرشت . پندارند یم

  ).55: 1384یچه، ن(» .یاري از مردم نداردبسي برا
یه عارفان شبي رفتار کهرسد  یمي ا عارفانه تکاملبه  یسالگیست و نه ب در«شود  یمیدین درونگرا آیز نی معروفیر خود عبتبه 

اش در موومان  یجهنتیش، خوی، فرو رفتن در عمق زندگیدن از سطح بری ادامه دادن و زندگبه  وار بهلول. کند یمیدا پقرن چهارم 
 فالکنرینی من با ب جهانینجا ا. (شود یمي جاریوانه داز زبان یک  کهیدین است آي  یانیهبم موومان چهار. آید یمچهارم رمان 

یاسی و سهاي  یشهاندیدین آخوب، .) کند یمی زندگیستم بدر قرن  کهی است چهارمي من یک عارف قرن الگو. شود یممتفاوت 
 کهتر باشد  یقدقید بای سالگیست و هشت ب). 278: 1369ی، فمعرو(» .دانم ینم. هاي شاعرانه دارد یشهاند. ی داردفلسفی و اجتماع

: کند یمید تأکیدین آگونه بر سال جنون  ینااورهان در گفتگو با مادر . یسالگیست و نه برسد و نه  یمي معنو کسوفیدین به آ
حاال بعد از گذشت «: گذرد یمیدین آیک سال از جنون  که؛ )21: 1384ی، معروف(» یست و نه سالش است؟بمگر بچه است؟ «

  ).22همان، ص(» .بود کردهیک به یک سال، فاجعه را فراموش نزد
                                                        

  :»رشکس. م«ي  سروده» یدرمانشعر «در اشاره به .  1
ــر     ــدم هـــــ ــارات، شـــــ ــه اشـــــ ــر دم بـــــ ــوهـــــ   ییســـــ

ــهدردا  ــعر،    ن کـــــ ــز شـــــ ــانون، جـــــ ــه قـــــ ــافتم بـــــ   یـــــ
  

ــا   ــفایـــــــابم از ب کـــــــهید شـــــ ــویی، شـــــ   ییبـــــ
ــاريِ روحِ ب ــویمـــــــــ ــیدارویش را خـــــــــ   یـــــــــ
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ي ته صدابا . حرامزاده، حرامزاده میبگوي بلند صداو با  رمیبگ نهیآ کینزدصورتم را . نهیآبروم جلو «: دیگو یمبا خود  نیدیآ
ي تر شیببا درنگ » موومان چهارم«ی مردگان، خاصه مفونسالزم است به ). 275: 1383ی، معروف(» .کنمحاللت  ایبحرامزاده، . حلق
در  تر شیپ کهیی ها جملهو  ها کلمهي آن، با گفتگواگر به  کهرفته  کاریی به ها کلمهي باال ها جمله نیهمي مثال در برا. ستینگر

نا ولد«با » حرامزاده«. میرس ینمي پنهان ها هست افتیدر، به میباش، توجه نداشته شده مطرحمتن  ي  دربارهی اورخانجابر  که-» الزّ
به  نیا دانم ینم«: دیگو یمندارد  ها یاورخانی با شباهت چیه که نیدیآي  دربارهجابر، . در گفتگوست» حیمس«و  -دیگو یمپسرش 

از  زین نیدیآ). 87صهمان، (» .، نه رفتارشاش افهیقنه . میندارجور آدم  نیاو تبارمان  لیاما در  نمیب یم کنم یم فکرهرچه . ی رفتهک
از نظر  کرد یماحساس «و » .خانواده ندارد نیای با قرابت کرد یماحساس  نیدیآبعد  ها سالي، بار«: ی برخوردار استاحساس نیچن

ی شوخ اي یجد، نیدیآی، اورخاندر ذهن جابر ). 87-88همان، صص(» .ستیناز افراد خانواده  کدام چیهبه  هیشبچهره هم 
خود  نیرشکاورهان بر سر قبر پدر، سرشت  زین؛ )86همان، ص(» .کندولدالزنا چه  نیابا  کهمانده بود  ریمتحو پدر «: است» ولدالزنا«

ی؟ چی، او را از ساختی چپدر، مرا از «: دهد یمنشان  گونه نیا، دهند یمي به او نشان تر شیبزنان توجه  که نیدیآرا در ارتباط با 
ی کی که مان رهیخمي برادرم شده؟ دایش ایدندختر  نیتر قشنگ؟ چرا آورند یمي من برارا اخمشان را ، چکنند ینمنگاهم  ها زنچرا 
  ). 28همان، ص(» ؟ستین. است

خدا «: کرد یم تکراریچه را ني  جمله، »حرامزاده«ي جاینه به آیدین در آاگر . ی مردگان بسیار استسمفوندر  ها نمونهین ااز 
. ی نبودشگفتي جا، »اناالحق«: گفت یمو یا » !کشتممن خدا را «: گفت یمیاطین شیوشا در ماترآلود  یانهذیر تعبو یا به » .مرده است

ی امانیرج اهایی چون  یتشخصیماي سی در معروفتر آثار عباس  یشبیی در جو خودین اجویم و  یمتر گفته بود خود را  یشپ
» مرگ خداوند«یر تفسدر . شود یم تکرار) تماماً مخصوص(یرانی اباس و ع) سال بلوا( گر کوزهیناي حس، )یدون سه پسر داشتفر(
جوید و در  یمرا ) و خود(خدا  کهی است کس "یوانهد"!) گونه يمولوو (یار ژرف بسین گفتار ادر «: اند نوشتهیچه ن) یزندگی، معن(
یچه، ن(» !کند یمي دور) یزندگمفهوم ی و معنیعنی (ی خداشناسی و خودشناساز  کهي است فرد "عاقل" کهتوان گفت  یمیجه نت

1384 :55.(  
هاي  یشیاند آشفتهها و  گویی یشانپر«: نویسد یمهمره با جنون است  کهیدین آیات حي ها سالین واپسي  دربارهیان، اسحاقجواد 

؛ در )24: 1387ن، یااسحاق(» .کند یمي داللت وباور  یبیات حی بر کمي زمان  جانبهي همه  سلطهعقل و  کاملیدین بر زوال آ
یده سنجیفی کجنون با زمان  کهتر آن بود  یحصحشود و  ینمیده دیدین آعقل  کاملی مردگان، هرگز زوال سمفونکه در  یحال
ل به سمفوني در ساالریه پدر کریماي سي جستجویان در اسحاقیز ن. یکمشد و نه زمان  یم یی ها لغزش» پاپاخ«ی مردگان، با توس

ی از قدرت است تاجیی گونهد؛  یمکند، پسرش، اورهان، همان پاپاخ پدر را بر سر  یمچون جابر فوت «: نویسد یمیی جادارد؛ در 
دارد  کندیلی احساس دلهر جا اورهان به «: نویسد یمدر ادامه ). 83: 1387یان، اسحاق(» .یده استرسیراث ماز پدر به پسر به  که

برادر هنرمندش،  کردنجان  یبي برا کهی هنگامدهد، پاپاخ بر سر ندارد؛ از جمله  یمي خود را از دست  جابرانهیت و قدرت حاکم
ي الهام  نوشتهیک به نزد که؛ )83-84همان، ص(» .شود، پاپاخ بر سر ندارد یمرود اما خود گرفتار مرگ  یمیرون بیدین، از شهر آ

). 169: 1384یکتا، (» .دهد، پاپاخ بر سر ندارد یمدست  اش را از یشهانددر واقع، اورهان هر وقت در خطر است و ثبات «: یکتاست
ت تباه شخصي  نشانهین نخست«: نویسد یمیگري دي جادر  ین ایده و البته رسي واز پدرش، جابر به  کهپاپاخ اوست  کالهي، وی

  ).119: 1387یان، اسحاق(» .ي داللت داردوي رأنام پدر، جابر، بر استبداد  که گونه همانی اوست؛ خودکامگي از ا استعاره، کاله
ین ارسد؛  یماز جابر به فرزند خلفش، اورهان  کهی دانست قدرتي پدر را تاج  کهنهي  بتوان پاپاخ استعاراگر هم به صورت 

) ي گروه فرمانده(ي روس سربازاز  کهي را خز کالهی اورهان، حتیده باشد؛ رسیدین آید به با) 339یمدار صنپاپاخ (قرینه  یبتاج 
ا . مال خودش باشد کهیدین داد آخز به  کالهو یک «: کند یمیده است، از آن خود رسیدین آبه  یدین آ کهی هنگامبعد،  ها سالام
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گذاشت،  یمیز دهد، اورهان آن را به سر تمي پدر از هم  کهنهخز را با پاپاخ  کالهتوانست  ینممشاعرش را از دست داده بود و 
  ).104: 1384ی، معروف(» .رفت یمبه حجره بست و  یمي پالتوش را ها دکمه
و یکی » .آقا داداش. اورهان نه«: گفتم: یدین شده استآیب نصي پدر،  رفتهپاپاخ رنگ و رو  کهشده است  ذکریحاً صریز ن

یر زوابانم خواهم بخ یمگاه . کنمرا حفظ  ام عاطفه کهکند  یمي پدر وادارم  کهنهپاپاخ . پاپاخ از سرش افتاد. یخ گوششبخواباندم 
  ).17همان، ص(» .شود یمیر آن پاپاخ رنگ و رو رفته مانعم زاما صورت خندانش . کنمیرش زنجیوان باال اي ها نردهگوشش یا به 

ي خواب بر سر دارد؛ به سبب  کرانه یبدر زمان  کهیست نیش بي خاریده، جز تاج رسیدین آبر سر  کهی تاجالبتّه، تنها 
  .یحمسیب او با حضرت مصاي برابرسازجویی و  ینهقر

. کرد ینماما پاپاخ را فراموش «: کند ینمکند، پاپاخ را فراموش  یم حرکتیدین آ کشتناز حجره به قصد  کهی زماناورهان، 
برداشت، به سر گذاشت . داشت یبرمخواست برود  یم کهگذاشت و بعد  یمیز مي روآن را  کارموقع . تابستان و زمستان سرش بود

  ).14: 1384ی، معروف(» .ي پالتو را بستها دکمهو 
؛ تا )34همان، ص(» .موي وسط سر گذاشت یبرا به پوست  هاش دستپاپاخ را از سر برداشت، « حرکتیر مسیز در نبار  یک

ه نشد مکتوباما (برسد، پاپاخ بر سر دارد ) ؛ اصطبلمتروكي  خانهي شو مردهی؛ شورآبي  خانه قهوه(اورهان به مقصد  کهی زمان
اختیار پاپاخ از  یب، هافو هافیرمرد پیدار با دین نخستي  لحظه؛ تنها در )نهد یماورهان پاپاخ از سر برداشته را دوباره بر سر  کهاست 
خز به سر داشت در چهارچوب در اصطبل ظاهر  کاله کهیده خشکیرمردي پباز شد و  خشکي صدادر اصطبل با «: دارد یمسر بر 

بر سر  کهی پاپاخ). 47همان، ص(» .اختیار پاپاخ از سر برداشت و آن را در هر دو دست فشرد یباورهان . کهنهی نقاشمثل تابلو . شد
  توان از سر برداشت؟ یمیست را چگونه ن

اورهان فراموش  کهاز رمان است  300ي  صفحهی مردگان بوده، مربوط به سمفونیان از متن اسحاقآنچه مورد نظر و ارجاع 
 68ي یک از ص شمارهاورهان در موومان یکم، (ی زمستانی خوابیداري از بدر اصطبل از سر برداشته بود، بعد از  کهپاپاخ را  کرده

یست با چه نو روشن . بر سر بگذارد) شود یمیدار باز خواب  268ي دو، ص شمارهرود؛ در موومان یکم،  یمبه بعد به خواب 
). 345همان، ص(» .من پالتو تنم نبود«: یستنی پالتو بر تن اورهان حتف و سرما یگري از رمان آنهم در بردي جایدي و چرا در تمه
: گوید یم؛ ».ي آنتویاور، پاهات را بگذار دربپالتو را از تنت «: گوید یمیرمرد به او پی وقتیگر در اصطبل دیی جاکه در  یحالدر 
  یابد؟ یمیکرگردانی اورهان به گرگ ارتباط پیان با جرین ایا آ). 49همان، ص(» .کنم یمپهلو  ینهس. ام ییسرمامن . نه. نه«

ی به عقب برداشت و در آن قدم«: نهد یمي ا گوشهخود پاپاخ را به  کردني گرم برایز، اورهان در تالش نیداري ببعد از 
و به تقال  کردز ي پالتوش را باها دکمهرا در هوا چرخاند، پاپاخ را یک گوشه گذاشت،  هاش دست. یدکوبپا . یدکوبیکی پا تار

ین زمپاپاخ را از «گردد و  یبازمیت، به اصطبل نهاو در ). 286-289همان، صص(» .یردبگبایست یک جور جلو لرز را  یم. افتاد
یت روایر؛ تصو«ي  مقالهینه در زمین اخوانش الهام یکتا، در ). 300همان، ص(» .برداشت، به سر گذاشت و به طرف آخور رفت

  .اند نهادهي استعاره گام کویز در نیشان اتر است؛ البتّه  یقدق) 168-169صص(اخ ي پاپ درباره» حال
شدر آن خبر  کهست  يا روزنامه، کردهاورهان فراموش  کهیزي چین بزرگترید بتوان گفت شا یا آ. ی درج شده استبرادرکُ

یت روا، به همان »روزنامه«کند، در اشاره به  یمی راهی شورآبي  خانه قهوهیار به سمت بسهاي  یدتردي، اورهان را با راو که جا آن
ر از حرف و صدا  کهي ا کهنهي  روزنامهمثل . شهر در مه و سرما فرو رفته بود: کرداورهان به پشت سر نگاه «ي نظر دارد؟ ا روزنامه پ

ا صداش  سکوتو  از . د بخواندبو نکردهیچ گاه فرصت هاورهان  کهي ا روزنامه. آید یدرنمو مرده و زنده است، ام
 Bettina(ر گفتگو با خانم بتینا شته شی در معروفیز ن). 34: 1384ی، معروف(» .زد یمي آن گذشته بود و حاال دلش پر رو

Stecher (نوشتن رمان سمفونی  ي یزهانگ«: نوشتن سمفونی مردگان، چنین اذعان داشته است کهاصلی ي یزه، در ارتباط با انگ
معروفی، (» .برادري به خاطر سی و چهار هزار تومان سر برادرش را برید: در روزنامه خواندممردگان هم خبري بود که 
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ش. )1387 شیخوو  -اخص طور به-ی برادرکُ ی را معروفاغلب آثار عباس  کهست  ینیخوني  واره یعترج -اعم طور به -یشاوندکُ
  1.خضاب بسته است

ی نوعیست مگر نیزي چ» متن« کهین است ایا نه آ. یش چشم داشتپرا » داناي  یوانهد« پارادوکسید بایدین همواره آدر نظر به 
، آموزنده اند نوشتهیر شکسپیلیام واز  مکبثي  یشنامهنمابر  کهگفتاري  یپي در مقدادبهرام  دکتراز  ها نکتهین ا؟ کلماتي با باز

لدر «: است را از بود ) appearance(توانند وانمود  ینمیان مآد که کردیده خالصه عقین همیر را در شکسپینی ب جهانتوان  یم کُ
)reality (کندتواند تظاهر  ینمیگر د مکبث کهاست  کاریان پا، در مکبثي مورد بحث ما، یعنی  یشنامهنماین همدر . بازشناسند ،

ی کنوني  سده یسندگاننویاري از بس بخش الهام کهین مضمون چنان جالب و شگرف است اشده است و  آشکار "یقتحق" کهچرا 
یسنده از نودر آن،  کهیل شاهد آورد اون) The Iceman Cometh(ي مرد یخی  نامه یشنماتوان از  یمي نمونه برا. شده است

 کهرا برساخته تا نشان دهد  "foolosopher"ي  تازهي  واژه) Philosopher(یلسوف فو ) fool( "دلقک"ي  واژهیب دو ترک
یاهو از قول پدر هي فصل دوم خشم و سطرهاین نخستدر  فاکنریلیام واست؛ و یا  کوتاهیار بس "وفیلسف"و  "احمق"یان مي  فاصله

  ).149-150: 1385ي، مقداد(» ".ست ها احمقها و  یلسوففیروزي سراب پ"گوید،  یمین، بدبست  یلسوفیف کهخانواده، 
، »مآب یلسوففي  یوانهد«یی چون ها کلمها و ه یبترکو » ی یک نقاب استسوجین اشک  یب«ی چون جمالتید بارو،  ینااز 

پرنس «ید بای بنجی با سوجي  سنجهیش از بیش و پي گرفت و چه بسا جدی مردگان سمفونرا در » یحمس«و » ولدالزّنا«، »حرامزاده«
بله بیشعوري بیش ها، ا ست که در چشم برخی شخصیت یی»شهسوار بینوا«در نظر داشت؛ پرنس میشکین،  را» ابله«در رمان » یشکینم

دانند و برخی مجنونِ راه خدا؛ نوعی دون کیشوت جدي که از صداقت و شعور مضاعف،  نیست اما برخی او را فیلسوف می
اي استعاري  در بیرون از متن، معروفی بر نکته. توان در ساحت جنون محض نگریست سوجی را نیز هرگز نمی. نماید مضحک می

هاي آن را  آیند و تانکر تانکر از لجن ها می همان ذهنیتی که روس. شورآبی ذهنیت آیدین است«: هتأکید کرده است و آن این ک
در  این مورد » سفر به انتهاي شب«توان این تعبیر از لویی فردینان سلین را در  ؛ می)278: 1369معروفی، (» .برند براي معالجه می

ي گرفت دنیا با سرش غریبه است و . سانی که توي سري دربست محبوس مانده باشددیوانه چیزي نیست جز افکار معمولی ان«: جد
  ).437: 1373سلین، . (اي راکد دریاچه. هاي رودخانه شود من اي شبیه می سر محبوس به دریاچه. همین کافی است

اي رسیدن به آن اي در متن بر نماید؛ چرا که قرینه دشوار می» شورآبی ذهنییت آیدین است«هر چند گشودن گره استعاري 
ت درمانی» لجن«توان  وجود ندارد و نمی ا الهام یکتا به سادگی می را با وجود خاصی اما «: نویسد اش تعبیر خوشایندي تلقی کرد؛ ام

باید ). 169: 1384یکتا، (» .اگر شورآبی ذهنیت آیدین است، شورزار ذهنیت اورهان است. ... در کنار شورآبی شورزاري است
ي  که گفته اي را به اورهان وصله پینه کرد؟ درحالی اصالً شورزار ذهنیت آیدین نباشد؟ و آیا باید به سادگی هر سیاهیپرسید چرا 

گشایی خود  هاي رمانش را بگشاید چرا که این گره بایست گره شاید اصالً نویسنده نمی. نماید معروفی از اساس پذیرفتنی نمی
  .ها افزوده است اي به گره گره

) بیرون متن(هاي مطبوعاتی  و مصاحبه) درون متن(اي ناهمخوانی در ارتباط با سمفونی مردگان  ي دیگري که گونه نکته
هاي زمانی، حتی تعیین بستر چهل و دو ساله در این رمان  کند آن است که به سبب تناقض پیرامون بستر زمانی این رمان ایجاد می

، بستر تاریخی رمان باید )1355(در زمان حال داستان ) 1313(گرفتن سال میالد آیدین در سمفونی مردگان، با در نظر . آسان نیست
ت و نقش محوري آیدین بر این نکته تأکید داشته است 42 ترین خاطره  قدیمی«: ساله باشد؛ همچنان که الهام یکتا با تکیه بر شخصی

به دلیل اهمیت این شخصیت و . ها به کناره شورآبی رفته بودند روایت شده در رمان مربوط به آیدین است که با پدر و مادر و بچه
، را سال پایانی رمان به 1355را سال مبدأ و سال مرگ اورهان، یعنی ) 1313(توان سال تولدش  نقش محوري او در رمان، می

                                                        
اس معروفی«. پورپیمان دهقان. 1 ات و علي کارشناسی ارشد، دانشکدهنامهپایان(» بازتاب اسطوره و افسانه در آثار داستانی عب وم انسانی دانشگاهي ادبی  

  .126-133صص). 1390: سینابوعلی
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اما معروفی در بیرون متن ). 115: 1384یکتا، (» .هاي زمانی دیگر رمان را مشخص کرد حساب آورد و بر اساس این دو تاریخ، مقطع
یکی سوم شخص که زمان . دو دوربین فعال است -بدون رابطه-طور همزمان در موومان اول به«: کند سال تأکید می 43بر 

ي  کند، دیگر دوربین اول شخص که چهل و سه سال زندگی را به شیوه ساعت را روایت می 24دراماتیک را در بردارد و کل 
در همین گفتگو، در جایی دیگر تأکید ). 275: 1369معروفی، (» .واسطه و بر اساس ضرورت بی. نظم بی. زند سیالن ذهن دور می

نظمی در نظم کار را  نظمی، و بی من در نظم در بی. ساعت زمان دراماتیک موومان اول شکسته شده 24زمان در ابتدا در «: کند می
سال  43ي  و من به احترام خوانندگان زمان را شکستم که بتوانم گزیده. زندگیسال  43ساعت است، در  24کل رمان . ام پیش برده

  ).281همان، ص (» .ساعت بکار بگیرم 24را در 
یکی «در تأکید بر عنصر زمان به عنوان  -نویسی مدرن است ي داستان که جستارهایی در زمینه-» سوي متن سو و آن این«نیز در 

زمان دراماتیک در رمان سمفونی مردگان بیست و چهار «: گوید ي سمفونی مردگان می درباره» نیترین عناصر ادبیات داستا از مهم
گیرد برادرش آیدین را پیدا کند، یا بکشد، تا فردا ظهر که خودش در برف  یعنی از امروز ظهر که اورهان تصمیم می. ساعت است

لغزد،  بیند ناچار در گل و الي کنار شورآبی به آب می یی که میها شود، و با کابوس کند، دچار تب و لرز می شورآبی راه گم می
. ... پنج متر طنابی هم که در جیبش گذاشته که آیدین را با آن خفه کند، حاال از جیب پالتوش بیرون آمده. یابد زمان رمان پایان می

: رك(» .کشد سه ساله را به دوش میرمان سمفونی مردگان بر محمل زمان دراماتیک در بیست و چهار ساعت، یک بار چهل و 
  ).104، ص36سوي متن، بخش  سو و آن این

  ، بدون اشاره به پنجشنبه و جمعه یا یکشنبه و دوشنبه به عنوان آغاز و انجام رمان تأکید»فردا ظهر«و » امروز ظهر«معروفی بر 
است و این ناهمخوانی در نقدهایی نیز راه یافته تر نشان دادیم در متن سمفونی مردگان از ناهمخوانی برخوردار  کند که پیش می

ي نگرفت توان این دست ناهمخوانی است که اساساً از یک منظر می ات کهن، قرون » «ایان وات«به نگر . ها را جد نقش زمان در ادبی
تراژدي به بیست و چهار  ي رنسانس، مسلماً بسیار متفاوت از نقشی است که در رمان دارد؛ مثالً محدود کردن وقایع وسطی و دوره

د زمان در زندگی انسان است؛ زیرا این  -یعنی همان اصل وحدت زمان که همگان با آن آشنا هستند-ساعت  در واقع نفی اهمیت ب
ابدي وجود دارد، به طور ضمنی دال بر این -کار با توجه به دیدگاه متداول در دنیاي کهن که بر طبق آن واقعیت در کلیهاي ازلی

» .که معلوم کردن حقیقت وجود، نیازي به یک عمر ندارد، بلکه چنین کاري در عرض یک روز نیز به طور کامل میسر است است
ت (ساعت را به لحظه  24توان  شود؛ حتی می اي دیگر در انواع ادبی مدرن نیز دنبال می ؛ این جریان به شیوه)10: 1372وات، ( ابدی

  .ي پنجشنبه یا یکشنبه، دوشنبه یا جمعه به عنوان آغاز و انجام رمان درنگ نکرد هتقلیل داد و دیگر دربار) پیوسته
ا اگر بستر زمانی رمان را  در نظر  1356براي زمان حال داستان دقیق نیست و باید  1355ساله در نظر بگیریم، تعیین سال  43ام

در لحظاتی احساس . ست هاي زمانی، تقریبی ذکر تاریخ رسد که در سمفونی مردگان، ذکر این توضیح الزم به نظر می. گرفته شود
ا نویسنده  43شود آیدین باید  می سال  43که در برون متن، نویسنده بر  در حالی. کند سال تأکید می 42بر ) اورهان(ساله باشد، ام

ي گرفت یا امري طبیعی دانست در تحم گونه ناهمخوانی آیا این. تأکید داشته است حافظه «که  یل زمان بر انسان یا اینها را باید جد
. ي سمفونی مردگان نوشته شده تأثیر گذاشته است اما این ناهمخوانی در بسیاري از نقدهایی که درباره. »کند به آدم خیانت می
ي دکتر حورا  کاوانه اند تا متن؛ براي نمونه، در نقدهاي روان تر زیر تأثیر برون متن بوده شود نویسندگان بیش گاهی، احساس می

اورهان در یک . سمفونی مردگان داستان آخرین بیست و چهار ساعت زندگی اورهان است«: یاوري تأثیر برون متن آشکارتر است
یک (فرستد و به طرف شورآبی  بندد، کارگران را به خانه می اش را می زده که برف امان شهر را بریده، در حجره بعدازظهر یخ

زمان با  اورهان در این بیست و چهار ساعت، هم. افتد که آیدین را پیدا کند و بکشد به راه می) اردبیلدریاچه نمک در نزدیکی 
چهل و سه سال گذارد،  کاود تا آیدین را پیدا کند و بکشد، دنیاي درون خودش را هم زیر پا می که جهان بیرون را می این
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یاوري، (» .گردد کوس به جوانی، کودکی و خردسالی برمی؛ در روندي معکند زندگی گذشته خودش را دوباره مرور می
1386 :124.(  

 "معنا"برابر است، ساختار و تکنیک بخشی از  "چرائی"با  "چگونگی"در سمفونی مردگان «: نویسند می  1ي دیگري در مقاله
ي  ن و شاید تنها بازماندهکوچکتری–ساعت زندگانی اورهان  24سال زندگی و سرگذشت خانواده اورخانی در آخرین  43. است

ی و یک زمان  24سال زندگی در  43. شود روایت می "جریان آزاد ذهن"گیري از روش  با بهره -خانواده ساعت، یک زمان خطّ
  ).345: 1371یاوري، (» .اي دایره

تر یادآور  ت که پیشاس» نویسی امروز میزگرد داستان«ي خود معروفی در  آنچه مورد ارجاع حورا یاوري بوده مربوط به گفته
  .شدیم از تناقض برخوردار است

نویسی ایران، گویی بر  نویسی امروز بوده است، در صد سال داستان میرعابدینی که یکی از گفتگوکنندگان در میزگرد داستان
ل استخوان«: کند هاي معروفی تکیه می همان گفته ن رخدادهاي چهل ساعت است اما طی آ 24بندي نوي دارد؛ زمان آن  موومان او

  ».شود ي ذهن پریش اورهان بیان می اي از دریچه و سه سال از زندگی اعضاي خانواده به صورت تصویرهاي گسسته
اشاره کرده است اما بر چهل و سه سال از زندگی » ها تنوع دیدگاه«که میرعابدینی بر  با این). 1088: 3، ج1387میرعابدینی، (

کند و ذکر چهل و سه  تر از چهل سال عمر نمی کند؛ اما اورهان بیش تأکید می» ي ذهن پریش اورهان چهاز دری«ي اورخانی  خانواده
پذیرد یا نویسنده از منتقد یا هر دو از  تأثیر می) معروفی(از نویسنده ) میرعابدینی(و روشن نیست منتقد . ندارد» متن«سال ارتباطی با 

ا در ط«: گوید یکدیگر؛ چه معروفی می ول بیست و چهار ساعت زمان دراماتیک رمان سمفونی مردگان، چهل و سه سال زندگی ام
  ).105، ص36سوي متن، بخش  سو و آن این: ك.ر(» .شود و فروپاشی خانواده در ذهن اورهان بر اساس تداعی مرور می

» چهل و دو سه ساله«بر زمان تقریبی تري براي ترسیم زمان بیرونی داستان،  که در نقد سیمین بهبهانی با احتیاط بیش در حالی
زمان دوم، زمان بیرونی حوادث و رویدادهاي داستان است که یک دوران چهل و دو سه ساله، و ماقبل و مابعد «: تأکید شده است

  ).689: 1388بهبهانی، (» 2.یابد بخشد و خواننده به حدس، آن را در می شهریور بیست را تجسم می
ي بر زمان دگان بهدر واقع، در سمفونی مر اس معروفی اصرار بیش از حدهاي افراطی شده است تا جایی  بازي سان دیگر آثار عب

هایی در روایت  ي موومان یکم از سمفونی مردگان اشراف کاملی ندارد و ناهمخوانی که گویی خود نویسنده نیز بر دو پاره
همچنانکه . هاي دیگري را نیز سراغ گرفت توان نمونه نیست و میمکتوبش راه یافته است که تنها مربوط به روز حرکت اورهان 

ي نیست و از ارزش تر گفته شد این ناهمخوانی پیش هایی از این دست  کاهد و چه بسا درنگ هاي متن و پیام آن نمی ها هرگز جد
هوشنگ گلشیري فرایندي  اند مفید باشد و چه بسا به نگر هایی که بر اساس جریان سیال ذهن نوشته شده در بررسی رمان

  .منتقدانه شبه

  

  گیري نتیجه
ي روایت  در رمان سمفونی مردگان که روایت آخرین تصمیم قطعی اورهان براي کشتن برادرش، آیدین است، به سبب ارائه

ي  از حجره اي در اشاره به روز حرکت اورهان غیر خطی، خاصه به دلیل معماري رمان و دو پاره ساختن موومان یکم، ناهمخوانی
  .شود ي شورآبی دیده می خانه خشکبار معتبر به سمت قهوه

                                                        
ات داستانی ایرانگوش سوم روانکاو و تکنیک«. حورا یاوري: نیز بنگرید به.  1 م). گفتارهایی در نقد ادبی(در زندگی در آینه . »هاي روانکاوي در ادبیچاپ دو .
  .159- 176صص). 1389: تهران، نیلوفر(
واست: سمفونی مردگان«. هبهانیسیمین ب: نیز بنگرید به.  2 139-145صص. 1370مرداد . 17شماره. کلک. »وقتی که مرگ آخرالد. 
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توان یک اشتباه زمانی جزئی دانست که به جاي انجام رمان در جمعه روزي از سال  از یک منظر، این ناهمخوانی را تنها می
رست سر ساعت دو بعد از ظهر که آغاز رمان از پنجشنبه روزي د به دوشنبه روزي از این سال کشیده شده است؛ حال آن 1355

  .یافت بایست در طی زمانیِ بیست و چهار ساعته در روز جمعه پایان می بوده و می
ا  از منظري دیگر، با این که دو پاره ساختن موومان یکم، علّت اصلی ناهمخوانی زمانی در اشاره به روز حرکت اورهان بوده ام

خواننده، در . ي بخشی از ازل داستان در ابد داستان ابدي در بعدي زمینی و ارائه لیتمهید استواري است براي نمایش یک جریان از
شود؛ گویی نویسنده از  آغاز رمان، از قتل یوسف به دست اورهان با خبر شده اما عمل قتل با تأخیري بسیار طوالنی روایت می

شی نفور است و تا می شی اصلی نیز در عین سترون می .اندازد تواند آن را به تعویق می روایت برادرکُ ماند اما معروفی بر  برادرکُ
شی ذهنی بارتر آن تأکید می ي فاجعه سویه ها طناب دار برادر را در ذهن خویش  گونه که اورهان، سال ست؛ آن ورزد و آن برادرکُ

  . بافته است
اي و حذف زمان  که با قائل شدن بر زمان اسطورهاین روایت ناهمگون را بیرون از یک اشتباه زمانی نیز نگریستیم؛ به این معنی 

  تاریخی، اورهان را، فارغ از اشراف بر ماضی و مستقبل دیدیم؛ این موضوع با از دست دادن ساعت
چگونگی این جریان را در برخی دیگر از آثار عباس معروفی نیز نشان دادیم و . در رمان برجسته شده است) ي شیء زمان به مثابه(

بازي با تأکید ویژه بر  هاي اساطیري به زمان دیم که معموالً نویسنده براي ترسیم اعصار اساطیري و یادآوري آونگ خاطرهیادآور ش
هاي آن به چپ  هایی که عقربه ها از کار افتاده، یا ساعت هایی که سال ي ساعت هایی چون ارائه آورد؛ بازي ساعت روي می

ت اساسی یافته و اورهانِ بی همچنین، در سمفونی مردگان،. چرخند می زمان، در برزخی سرد، در زمستانِ  مکان نیز تغییر ماهی
ش، با پیکرگردانی به گرگ گرفتار مانده است گرگ ي شورآبی به راه  خانه خواننده از ابتدا همراه با اورهان به سمت قهوه. کُ

  .ایی ویرانه افتد؛ اما دیگر از چنین مکانی نشانی روي زمین نیست جز خاطره می
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